ՄԱՐԱՇԻ
ՏԷՐ ՂԵՒՈՆԴ
ՔԱՀԱՆԱՅԻ
ՅՈՒՇԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ
«ԱՆՏԱՐԵՍ»
2013

ՀՏԴ 941(479.25) : 23/28
ԳՄԴ 63.3(2Հ) + 86.37
Մ 346
ՍՈՒՅՆ ՀԱՏՈՐԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵՑ
ՀՈՒՇԱԳՐԻ ԹՈՌՆՈՒՀԻ
ՏԻԿԻՆ ՄԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆՅԱՆԻ
(ՓԱՐԻԶ, ՖՐԱՆՍԻԱ)
ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹՅԱՄԲ

Կազմող, առաջաբանի,
ծանոթագրությունների և ցանկերի հեղինակ՝
Վահան Տեր-ՂԵՎոնդյան
պատմ. գիտ. թեկնածու
Մ 346 Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը։ Հուշագրություն \ Կազմեց
Վահան Տեր-Ղևոնդյանը. - Եր.: Անտարես, 2013.- 464 էջ+16 էջ
ներդիր+ 4 էջ գուն. ներդիր։
Հուշագրությունը նվիրված է Մարաշի մի գերդաստանի պատմու
թյանը: Այն ընդգրկում է 19-րդ դարի 2-րդ կեսն ու 20-րդ դ. 1-ին քառորդը:
Տեր Ղևոնդ քահանան անդրադառնում է իր տոհմի մի քանի սերունդների
պատմությանը, ընդհուպ մինչև Կիլիկիայի հայաթափումը: Մանրամասն
շարադրվում են 1895-1896 թթ. դեպքերը՝ համիդյան ջարդերը, հեղինակի
բանտարկությունը, ապա պարտադրյալ դեգերումները Կիպրոսում,
Սիրիայում, Լիբանանում, Եգիպտոսում, ինչպես և այցելությունները
Կ.Պոլիս, Զմյուռնիա, Աթենք, Քիոս կղզի և այլն: Անդրադարձ կա
նաև 1909-ի կոտորածներին, 1915-ի տարագրությանն ու 1918-1920-ի
իրադարձություններին: Գրքում արժեքավոր տեղեկություններ կան ոչ
միայն Մարաշի, այլև Կիլիկիայի բազմաթիվ բնակավայրերի մասին:
Հարուստ տեղեկություններ են հաղորդվում նաև մարաշցիների լեզվի,
կրոնի, աղանդների, սովորությունների ու կրթության վիճակի մասին:
Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, ազգագրագետների և
ընթերցող լայն շրջանակների համար:

ISBN 978–9939–51–464-2

ՀՏԴ 941(479.25) : 23/28
ԳՄԴ 63.3(2Հ) + 86.37
© Տեր-Ղևոնդյան Վ., 2013
© Անտարես, 2013

Երկու խօսք*
ԺԹ դարուն Մարաշի (Գերմանիկ) մէջ ունեցած ենք ականաւոր
հայեր, որոնց գործունէութիւնը բարերար ազդեցութիւն ունեցած է Մարա
շահայ ազգային կեանքի բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Անոնցմ է ամ ենէն
աչքառուներն են` Թոփալեանները, Չորպաճեանները եւ Մուրատեաննե
րը, որոնց հետ, բացի խնամ իական սերտ կապերէ, ազգային-հասարա
կական կեանքի մէջ գործունեայ եղած են քսան մէկ սերունդներէ ի վեր
քահանայագործ Տէր Նահապետեան գերդաստանի անդամները: Գեր
դաստանի երեք վերջին ներկայացուցիչները` Տէր Կարապետ, Տէր Նա
հապետ եւ Տէր Ղեւոնդ քահանաները ապրած ու գործած են Մարաշի մէջ,
ԺԹ դարու ամբող ջ տեւողութեան, որպէս Աւագ քահանաներ վարելով
առաջնորդական փոխանորդի եւ տեղապահի պաշտօնները:
Տէր Կարապետի մասին գիտենք միայն որ ան արժանացած է Կիլի
կիոյ Կիրակոս Ա եւ Միքայէլ Բ Աջապահեան Կաթողիկոսներու կոնդակ
ներուն (որոնցմ է երեքը հրաշքով փրկուած են եւ կը գտնուին մեր տրա
մադրութեան տակ**), որոնք կը հաստատեն իր վայելած մեծ ժողովրդա
կանութիւնը: Իսկ անոր որդին` Տէր Նահապետի մասին կարելի է կարդալ
Մարաշի Պատմագրքի մէջ:*** Գերդաստանի վերջին քահանան, Տէր
Ղեւոնդ, ապրած է մեր պատմութեան զարթ օնքի եւ հետագայ աղ իտալի
դէպքերու յիշարժան եւ ուսանելի ժամանակաշրջանի տեւողութեան ըն
թացքին:
Տէր Ղեւոնդ, մկրտութեան անունով` Երջանիկ, ծնած է Գերմանիկի
մէջ, 1953 Սեպտեմբեր 25ին: Այդ օրերուն, իր հայրը` Տէր Նահապետ, Կ.
Պոլիս ղրկուած էր Մարաշի հայոց դէմ կատարուած հարստահարութիւն
ներու դէմ բողոքելու համար:
Ունենալով ազգային-յեղափոխական ծաւալուն գործունէութիւն` Տէր
Ղեւոնդ քահանայ լաւատեղեակ վկայ մըն է իր ապրած ժամանակաշր
* 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:

3

ջանի իրադարձութիւններուն եւ յաճախ մասնակցած անոնց: 1895ի ջար
դերու օրերուն, որպէս Հնչակեան Աղասիի գործակից, ան ուրիշներու
հետ ձերբակալուած եւ ճաշակած է թրքական բանտերու մէջ տիրող ահն
ու սարսափը եւ տանջանքները եւ ընդհանուր ներմամբ միայն կրցած է
ստոյգ տանջամահ ըլլալէ ազատիլ:
1920ին, Եգիպտոս հաստատուելէ երկու ամ իս յետոյ, նոյն թուի Օգոս
տոսի 20ին, սկսած է գրել իր յուշերը, որոնք ոչ միայն իր ընտանիքի պատ
մութիւնը, այլ մանաւանդ Մարաշահայ ազգային եկեղեցական կեանքի
ժամանակագրութիւնը կը կազմ են:
Տէր Ղեւոնդ Ա. քհն. Տէր Նահապետեան վախճանեցաւ Գահիրէի
մէջ, 1941 Մայիս 25ին, եւ Ազգային թաղման արժանացաւ:
1930-1931ին, իր վախճանում էն տասնամ եակ մը առաջ, ամ ենուրեք
ուր Մարաշահայ գաղութներ կային, հանդիսաւորապէս տօնուեցաւ Տէր
Հօր քահանայագործութեան յիսնամ եակը, արժանանալով Սահակ Բ Կա
թող իկոսի կոնդակին եւ լանջախաչի: Ա.Ն.Նազար, Պոսթընի «Պայքար»
թերթին մէջ, զայն կոչեց «Կիլիկիոյ Հայրիկը»:
Իր յուշերը, գրուած միայն իրեն յատուկ պարզ, անկեղծ եւ ժողով ր
դական հայերէնով, կը պարունակեն նաեւ ազգագրական շահեկան տե
ղեկութիւններ Կիլիկիոյ եւ մանաւանդ Մարաշի հայերու բարքերու, սովո
րութիւններու եւ նիստ ու կացի մասին:
ՀԱՅԿ ՏԷՐ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ
25 Սեպտեմբեր 1985
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Տեր Ղևոնդ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանը (1853-1941) պատ
կանում է այն սերնդին, որն ապրելով 19-րդ դարի երկրորդ կեսում և 20-րդ
դարի առաջին կեսում մի կողմ ից արմատներով ու մանկական հուշերով
կապված է դեռևս 17-18-րդ դարերից եկող սերունդների, այսինքն, մեծ
հաշվով, միջնադարի հետ, մյուս կողմ ից իր կյանքի մայրամուտին տեսել
է մի բոլորով ին նոր, փոփոխված աշխարհակարգ ու նաև հայ իրակա
նության որակապես այլ վիճակ: Այն ինչ որ նա գրել է (նպատակը եղել է
շատ համ եստ՝ գրել իր և իր ընտանիքի հետ պատահած դեպքերի մասին)
կարծես մի բազմահատոր ազգային տարեգրություն լինի, որը վերաբե
րում է այն տարիներին (1853-1920), որոնք ճակատագրական նշանակու
թյուն ունեցան ողջ հայության, բայց մանավանդ արևմտահայ հատվա
ծի համար: Անշուշտ տեղեկությունները գերազանցապես վերաբերում
են Հայկական Կիլիկիային ու պատմական Եփրատացվոց աշխարհին,
որոնք վարչականորեն մտնում էին Օսմանյան կայսրության Հալեպի և
Ադանայի նահանգների (վիլայեթների) մեջ, իսկ եկեղեցական առումով
ենթակա էին Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության: Բայց նաև ընդար
ձակ հատվածներ կան, որոնք վերաբերում են Կիլիկիայից դուրս գտնվող
քաղաքներին ու երկրներին, որտեղ հեղ ինակը ապրել ու աշխատել է (Հա
լեպ, Նիկոսիա, Լառնակա, Կահիրե) կամ որ այցելել է (Երուսաղեմ, Բեյ
րութ, Կ.Պոլիս, Զմյուռնիա, Քիոս կղզի, Աթենք, Զահլե, Ալեքսանդրիա):
Չնայած պատմական եղելությունների, քաղաքների, գյուղերի և բազ
մաթիվ անձնավորությունների մասին հաղորդվող մանրամասն տվյալնե
րին, այս գործը պատմական տարեգրություն չի կարելի անվանել և ոչ
էլ դասական իմաստով հուշագրություն (մեմուար) : Տեր Ղևոնդը իր այս
գրվածքը թղթին է հանձնել, որպես զուտ ընտանեկան հուշ, կամ ինչպես
ինքն է ասում «ընտանեկան արձանագրութիւն», «ընտանեկան պատմու
թիւն»՝ այն հույսով, որ իր զավակներն ու թոռները (Ապագային, երբ իմ
ցեղէս ողջ մնացողներ ըլլան) մի օր այն կընթերցեն: Այն հանգամանքը, որ
նա չի գրել հանրության համար, շարադրանքը դարձրել է առավելագույն
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չափով անկեղծ և դրանով իսկ ավելի արժեքավոր: Իր կյանքի վայրիվե
րումների մասին պատմ ելիս հեղ ինակը ոչինչ չի գունազարդում, կարիք
չունի կեղծ հերոսականություն ավելացնելու կամ դեպքերը փոփոխված
ձևով ներկայացնելու: Երբեմ ն անկեղծորեն գրում է իր ներքին վախերի,
տվայտանքների ու տկարությունների մասին, որն իրականում առավել
հավաստի է դարձնում պատումը:
Այլ կերպ ասած, գործ ունենք պարզ ու անկեղծ լեզվով և խոստովա
նանքի պես գրված մարդկային մի պատմության հետ, որը միաժամանակ
թե խիստ վավերական է (հիշում է ամ են մի դեպքի ամսաթիվը, շաբաթվա
օրը, անգամ ճշգրիտ ժամը) և թե ունի վիպական տարրեր: Այն իր ամբող
ջության մեջ ընթերցվում է որպես մի քանի սերունդների պատմություն,
շարադրված առաջին դեմքով:
Տեր Ղևոնդի Հուշերը գրվել են հատված առ հատված: Չի բացառվում,
որ նա նույն պահին կամ մի փոքր անց ինչ որ գրառումներ է արել, ապա,
դրանց հիման վրա գրել իր Հուշերը, այլապես անհնար կլիներ հարյուրա
վոր անձնանուններն ու տեղանունները և մանավանդ տվյալ իրադարձու
թյան մինչև իսկ կատարման ժամը տարիներ անց մտաբերելը:
Իր գրածների մեծ մասին նա ստիպված է եղել կրկին անգամ անդ
րադառնալ ու նորից գրի առնել, քանի որ մինչև 1895-ի դեպքերի մասին
գրառումները ոչնչացվել են թուրքերի կողմ ից տան կողոպուտի ժամա
նակ, իսկ 1915-ին գրառումների մեծ մասն ինքը իր ձեռքով է ոչնչացրել,
որպեսզի չընկնեն հայերի տները խուզարկող հանձնախմբի ձեռքը: Ահա
թե ինչու 1853-1892 թվականների դեպքերին նա կրկին անգամ անդրա
դարձել է բավական ուշ՝ 1920-1924 թվականներին, երբ Եգիպտոսում էր
(Ալեքսանդրիա, Կահիրե), իսկ 1895-1910 թվականների դեպքերին՝ գրե
թե նույն ժամանակ՝ 1908-1910-ին (Հալեպում): Հավանաբար Կահիրեում
է գրվել նաև «Ընտանեկան համառօտ ժամանակագրութիւն»ը, որն ընդ
գրկում է մինչև 1920-ը: «Գրքերի ցանկը» կազմվել է Հալեպում, 1920-ին,
նախքան Եգիպտոս տեղափոխվելը:
Ամբող ջ գործը ամփոփվում է երեք հատորների (կամ ամուր կազմով
մեծ տետրերի) մեջ, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է շուրջ 300 հա
մակարգչային էջ: Վերջին գրառումներն արված են 1924-ին, բայց հիմ
նական շարադրանքն ավարտվում է 1920-ի դեպքերով, այլ կերպ ասած
Կիլիկիայի պարպումով: Այս վերջին իրադարձության ու հաջորդող տա
րիների եղելությունների տպավորությամբ գրված Արշակ Չոբանյանի
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հոդվածը («Պայքար» թերթում 1923-ի հունվարին լույս տեսած), որ Տեր
Ղևոնդը հավանել ու ամբողջությամբ մեջբերել է Հուշերում հարմար
գտանք դարձնել գրքի վերջաբան:
Պատահական չէ, որ հեղինակը թեև նշում է ևս մի՝ չորրորդ հատորը
գրելու մասին, բայց Արշակ Չոբանյանի վերոհիշյալ թերթային հոդվածը
մեջբերելուց այն կողմ չի անցնում: Եթե գրվեր՝ դա կլիներ արդեն սփյուռ
քահայության, կամ, ավելի ճիշտ, եգիպտահայության պատմություն, որը
բոլորովին այլ նյութ է և տարբերվում է Մարաշի, Կիլիկիայի, այլ կերպ
ասած Հայրենիքի տարեգրությունից: Դժվար է ասել այդ հատորը Տեր
Ղևոնդը չի գրել (թեև նախատեսել էր) քանի որ տեսավ Հայաշխարհի
կամ Կիլիկիայի անվերադարձ կորուստը և այլևս իմաստ չտեսավ որևէ
նոր բան գրելու մեջ, թե պարզապես ծերացած ու հոգնած էր և որոշեց
հրաժարվել իր նախնական մտադրությունից:
1930-1931 թվականներին աշխարհի տարբեր երկրներում, առաջին
հերթին նախկին մարաշցիների նախաձեռնությամբ, լայնորեն նշվեց Տեր
Ղևոնդի քահանայագործության հիսնամյակը: Հանդեսներ տեղի ունեցան
Հալեպում, Դամասկոսում, Բեյրութում, Աթենքում, Կահիրեում, Սալոնի
կում և ԱՄՆ տարբեր քաղաքներում (Նյու Յորք, Բոստոն, Փեթըրսըն): Այս
առթիվ հատուկ կոնդակով Տեր Ղևոնդին իր շնորհավորանքն ուղղեց Կիլի
կիո Սահակ Բ Խաբայան կաթողիկոսը և նրան որպես իր վաստակի գնա
հատանք իրավունք տվեց կրելու լանջախաչ: Իր մեծ ժողովրդականության
շնորհիվ նրան երբեմ ն կոչում էին «Կիլիկիո Հայրիկը»: «Պատմութիւն Ան
թէպի Հայոց» գրքի հեղինակներից մեկը նրան բնորոշում է հետևյալ կերպ.
«Հոն էր Կիլիկիոյ Հայրիկը, Տէր Ղեւոնդ Հայր Տ. Նահապետեան. այդ պեր
ճաբան, խիզախ եւ հայրենաշունչ քահանան, այդ տիպար հովիւը»:1
Տեր Ղևոնդի Հուշերը ձեռագիր վիճակում երկար տարիներ պահվել
են իր որդու՝ Նահապետի ընտանիքում: 1948-ին դրանք ներգաղթի կարա
վանով տեղափոխվել են Հայաստան և մինչ օրս պահպանվել Նահապե
տի, ապա նրա որդու՝ Արամ ի երևանյան տանը:
1980-1990-ական թվականներին Հուշերի որոշ հատվածներ (հիմնա
կանում 1895-1896-ի իրադարձություններին վերաբերող) Նահապետի
ավագ որդին՝ Հայկ Տեր-Ղևոնդյանը հրատարակել է ԱՄՆ-ում՝ Մարաշի
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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հայրենակցական միության «Գերմանիկ» պարբերականում2: Բայց Հուշե
րի մեծ մասը այդպես էլ մնացել է անտիպ, իսկ հրատարակված մասերը
թեև որոշ տարածում գտել են սփյուռքում, բայց հայաստանյան ընթեր
ցողին ծանոթ չեն:
Ամբողջական հրատարակության վերաբերյալ քայլեր մինչև այսօր
չեն ձեռնարկվել: Պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ հրատարակվա
ծից դուրս մնացած հատվածները համարվել են նեղ ընտանեկան կամ
կենցաղային բնույթի, հետևաբար լայն հանրության համար ոչ այնքան
հետաքրքիր: Մինչդեռ Հուշերի մեկտեղումն ու ամբողջական ուսում
նասիրությունը ցույց տվեց, որ այն շատ ավելի արժեքավոր է հենց իր
ամբողջության մեջ: Բացի այդ այն հատվածները, որ չունեն զուտ պատ
մագիտական մեծ արժեք, փոխարենը ունեն արժեք ազգագրական, երկ
րագիտական, տեղագրական, կրոնական հոսանքների ու ներեկեղեցա
կան պատմության, ընտանեկան հոգեբանության, վերջապես սոցիալա
կան ամ ենատարբեր երևույթների բացահայտման տեսանկ յունից: Ավե
լացնենք, որ սույն հրատարակության նախաձեռնման ու հրատարակման
գործում հիմնական դեր ունեցավ Տեր Ղևոնդի թոռնուհիներից մեկը՝
Փարիզում բնակվող Մերի Գործունյանը (օրիորդական ազգանունով՝ Լեյ
լեքյան), որը Տեր Ղևոնդի կրտսեր աղջկա՝ Վարդուհու դուստրն է:
Տեր Ղևոնդը իր Հուշերը շարադրել է գրական աշխարհաբար
արևմտահայերենով: Որոշ տեղերում գրաբարով մեջբերումներ կան
(հիմնականում Աստվածաշնչից) կամ գրաբարյան բառեր ու արտահայ
տություններ (Մխիթարյան Հայրերի թարգմանած երկերից քաղված),
իսկ թուրք անձանց հետ խոսակցությունները մեջբերվում են կամ թարգ
մանաբար կամ հայատառ թուրքերենով: Հեղ ինակի լեզուն ու ոճն ունեն
իրենց յուրահատկությունը: Մի կողմ ից զգացվում է միջին հայերենի
(եօթնեակ-եօթնեկ, սենեակ-սենեկ և այլն), մյուս կողմ ից՝ Մխիթարյան
միաբանների յուրահատուկ արևմտահայերենի ազդեցությունը, քանի որ
Սուրբ Ղազարի հայրերի հետ (այդ թվում անձամբ Հայր Ղևոնդ Ալիշա
նի հետ) Տեր Ղևոնդը ունեցել է սերտ կապեր և ամբող ջ կյանքում ըն
թերցել ու վերընթերցել է Մխիթարյանների հեղ ինակած ու թարգմանած
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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գրքերը, որոնց մասին խոսում է մշտավառ հիացումով: Որպես իգական
սեռի երրորդ դեմք եզակի թվի դերանուն հաճախ օգտագործում է Նա
հապետ Ռուսինյանի ներմուծած (և Պետրոս Դուրյանի բանաստեղծու
թյուններում օգտագործվող) «նէ» դերանունը, որն այլ հեղինակների մոտ
ընդհանրապես մեծ տարածում չի գտել: Մյուս կողմ ից նրա լեզվում կան
արևելահայերենի որոշակի տարրեր (օրինակ միգուցէ, նամանաւանդ, լի
նել, գնալ և այլն), որոնք հատուկ չեն արևմտահայերենին: Սա կարող է
ունենալ երկու բացատրություն: Կամ այստեղ ևս գործ ունենք կարդացած
գրքերի թողած ազդեցության (Հուշագիրը բավական լավ ծանոթ է արևե
լահայ գրականությանը) և կամ ընտանիքում ինչ որ ձևով պահպանված
արևելահայերենի մնացորդների հետ, քանի որ իր հեռավոր նախնիները
նորջուղայեցի են եղել:
Հրատարակման համար բնագիրը պատրաստելիս Տեր Ղևոնդի
տեքստը պահպանված է իր ամբողջության մեջ: Կատարվել են միայն
որոշ, աննշան կրճատումներ (եթե եղել են կրկնություններ) և ոչ մեծ,
տեխնիկական բնույթի, սրբագրումներ: Դիտավորյալ չենք ուղղել, նույ
նությամբ ենք թողել երկու բառ՝ «գրաբառ» և «աշխարհաբառ» հաշվ ի
առնելով այն հանգամանքը, որ ժամանակին այս ձևերը (այսինքն ռ-ով)
ևս գործածական էին և սխալ չէին համարվում: Նույնպես անփոփոխ
ենք թողել օրինակ «Յունվար», «Փետրվար» կամ «աղւոր» ձևերը, որոնք
ինչպես հայտնի է ժամանակակից արևմտահայերենում գրվում են «Յու
նուար», «Փետրուար» և «աղուոր»:
Արևելահայ ընթերցողի գործը դյուրացնելու համար խորհուրդ ենք
տալիս հատուկ անուններն ընթերցելիս, հատկապես երբ այդ անունը
օտար է, կամ իր մեջ ունի օտար արմատ, կիրառել հետևյալ սկզբունքը բա
ղաձայնների համար. Պարզ խուլերը (պ, կ, տ, ծ, ճ) արտասանել որպես
ձայնեղներ (բ, գ, դ, ձ, ջ), իսկ սրանք էլ, իրենց հերթին, արտասանել որպես
շնչեղ խուլեր (փ, ք, թ, ց, չ): Օրինակ. Պոյաճեան – Բոյաջեան, ՃիյերճեանՋիյերջեան, Կեավըր Տաղ – Գեավըր Դաղ, Սագըզ – Սաքըզ, Գըրըքխան Քըրըքխան, Ջինջինօղլու – Չինչինօղլու, Տարտանել - Դարդանել և այլն:
Շատ կարևոր է նաև, որ Հուշերը կարդացվ ի ոչ թե հատվածաբար,
այլ ամբողջությամբ, սկզբից մինչև վերջ, թեկուզ և այն պատճառով, որ
մի շարք կարևոր, հանգուցային հարցերի վերաբերյալ հեղ ինակի ամբող
ջական տեսակետը, կամ դիրքորոշման ներքին որոշակի բարդությունը
միայն այդ ձևով է հասկացվում: Օրինակ, հանդիսանալով իր տոհմ ի թվով
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21-րդ սերնդի քահանան, Տեր Ղևոնդը, բնականաբար, ջերմ պաշտպանն
է Հայ Առաքելական (Լուսավորչական), կամ ինչպես ինքն է ասում «տոհ
միկ» եկեղեցու: Մեծ ցավով նկարագրում է թե ինչպես կաթոլիկությունն
ու բողոքականությունը մուտք գործեցին Կիլիկիա և տարածվեցին, ներ
քին բաժանումներ ստեղծելով հայության մեջ: Մյուս կողմ ից հիացումով
պատմում է մի շատ ուշագրավ պատմություն իր հոր՝ Տեր Նահապետի
գործունեությունից, որը լուսավորչական - բողոքական սրված հակամար
տությունը կտրուկ մեղմացնում է համարձակ առաջարկ ներկայացնելով
ամ երիկ յան միսիոներներին և վերացնելով հարանվանությունների միջև
թշնամանքը:
Մի կողմ ից մանրամասն նկարագրում է թե ինչպես, օգտագործելով
թե քաղաքի և թե գյուղ ի բնակիչների ծանր սոցիալական վիճակը, նրանց
մղում էին թողնել իրենց տոհմ իկ եկեղեցին ու դավանափոխ լինել, մյուս
կողմ ից Քիոս կղզու փոքրիկ համայնքին հանդիպելու առթիվ արտահայ
տում է հետևյալ միտքը «Ես արդէն երբէք մոլեռանդ չեմ եղած: Կը սիրեմ իմ
համարիւն եղբայրներս: Ըստ իս, թող հայ մը պապական ըլլայ եւ կամ հռով
մէական, բաւ է, որ լուսամիտ ըլլայ, բաւ է անկեղծ ազգասէր ըլլայ, սիրէ իւր
մայրենի լեզուն, սիրէ իւր ազգը եւ ազգակիցները: Մեր նախնիքները ասկէց
2 հազար տարիներ յառաջ,երբ կուռքերու առջեւ երկրպագութիւն կընէին,
հեթանոս էին, հայ էին: Ըսել կուզեմ, որ դեռ Քրիստոնեայ չեղած Հայ էինք,
եւ յետ այսու թող ամեն հայ կրոնի մասին ազատ ըլլայ, իրեն կրօնական
համոզումները տարբեր ըլլան, բայց անկեղծ հայ ըլլայ:»:
Դավանափոխության խնդիրների մասին խոսելիս Տեր Ղևոնդը
անդրադառնում է հարկահանության խնդրին և ամ ենայն մանրամասնու
թյամբ ներկայացնում այն: Բացատրում է Մարաշի հայերի վճարած բո
լոր հարկատեսակները, դրանց հավաքման դաժան մեթոդները, տարբեր
խարդախություններն ու կամայականությունները, թուրք գլխավոր հար
կահանի ունեցած սանձարձակ իշխանությունն ու նրա հայ օգնականների
ծառայամ իտ ու ստոր գործունեությունը: Վերջապես գրեթե վիպական մի
պատում է այն դրվագը, որի մասին հուշագիրը պատմում է որպես ակա
նատես: Մի կույր աղքատ կնոջ չվճարած հարկի դիմաց թուրք ժանդարմը
վերցնում տանում է նրա միակ վերմակը: Կինը տուն գալով իմանում է
այդ մասին ու ծայրաստիճան զայրացած ու հուսահատ դիմ ելով հարկա
հաններին ասում է «Ով էր իմ տունը մտնողը և մեկ հատիկ վերմակս առնող,
այստեղ բերողը: Եթե թագավորը ինձ նման կույր և աղքատ կնոջ վերմակին
10

է մնացել, վայ մեր գլխին»: Այս խոսքերից ու Տեր Ղևոնդի միջամտությու
նից հետո միայն հարկահանները վերադարձնում են աղքատ կնոջ միակ
«հարստությունը»:
Մի այլ շատ կարևոր և նրբազգաց խնդիր է ազգային կուսակցու
թյունների և նրանց գործունեության հանդեպ Տեր Ղևոնդի վերաբեր
մունքը: Նախ, ինչպես պարզվում է իր Հուշերից և այլ աղբյուրներից, նա
եղել է Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակ յան կուսակցության անդամ, ավելին,
կուսակցության Մարաշի մասնաճյուղ ի ատենապետը, ունեցել է նաև իր
հեղափոխական ծածկանունը՝ Մարուքե Ճգնավոր:
Դժբախտաբար իր կուսակցական ակտիվ գործունեության տարինե
րին և հատկապես 1895-1896 թվականներին վերաբերող հատվածներում
Տեր Ղևոնդը վերին աստիճանի զուսպ է ու սակավախոս: Մինչդեռ ան
գնահատելի պատմական տեղեկություններ կարելի կլիներ քաղել եթե
նա մանրամասն կերպով անդրադառնար Զեյթունի նշանավոր ապստամ
բությանը, այդ պայքարին Մարաշի հնչակ յանների ունեցած մասնակ
ցությանը (աջակցություն զենքով, զինամթերքով, սնունդով և դրամով),
հնչակյան Աղասիի, Նազարեթ Չավուշի և ապստամբության մյուս ղեկա
վարների հետ իր հարաբերություններին: Այս ամ ենի մասին տեղեկանում
ենք այլ աղբյուրներից: Կարծում ենք հիմնական բացատրությունն այն
է, որ այդ հատվածը գրվել է ոչ թե 1920-ական թվականներին ապահով
Եգիպտոսում, այլ 1908 թվականին Հալեպում, Աբդուլ Համ իդի գահակալ
ման վերջին ամ իսներին, կիսաաքսորյալ վիճակում: Գուցե այստեղ դեր է
խաղում ոչ միայն զգուշավորությունը (միշտ ի մտի ունեցել է որ գրվածքը
կարող է ոստիկանության ձեռքն անցնել), այլև այն որ այդ պայքարը
չհանգեցրեց սպասվող արդյունքին և հուշագիրն առանձնապես ցան
կություն էլ չունի հեղափոխականների (այդ թվում և իր) գործունեության
մանրամասները պատմ ելու:
Հուշերի մեջ մի տեղ նշում է, թե ինչպես ոգևորվեց Րաֆֆու վեպերով
ու զինվորագրվեց (1888) Հնչակ յան կուսակցության: Թեև ուղ իղ ձևով չի
գրում, բայց իրեն ներկայացված մեղադրանքներից և այլ աղբյուրներից
պարզ է դառնում, որ զենք, զինամթերք ու դրամ է ուղարկել Զեյթունի
ապստամբ հայերին: Հայտնի է նաև, որ Մութ Ձորի (Գարանլըգ Տերէ) ժո
ղով ին Տեր Ղևոնդը խոստացավ «Զէյթունի ապստամբութիւնը յայտարա
րուելուն պէս անմիջապէս դէպի Զէյթուն ճամբայ հանել, անգլիական
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զօրքերու տարազով հագուած, հազար Մարաշցի կտրիճներ»3: Զեյթունի
պատմագրքում այդ նույնի մասին հետևյալ ձևով է պատմվում. Նազա
րեթ Չավուշը դիմ ելով իր զինակիցներին ասում է «Մարաշի հնչակեան
մասնաճիւղի ատենապետ Տ. Ղեւոնդ քահանայ Տ. Նահապետեան ուխտած
է 500-800 զինեալ կտրիճներով Զէյթուն գալ եւ մեզ միանալ: Իմ թաղի եւ
ինձ պատկանեալ գիւղացիներու գլուխն անցած, ինչպէս նաեւ Տ. Բարթողի
մէոս եւ Տ. Ղեւոնդ հայրերուն եւ իրենց կտրիճներուն հետ պիտի պարզեմ
«Մահ կամ Ազատութիւն» ցանկալի ու պանծալի դրօշը»4: Սակայն այս հա
մարձակ նախաձեռնությունը կանխվում է օսմանյան պետության կողմ ից:
Ընդհանրապես պետական մարմ ինները մեծ ջանքեր են գործադրել ձա
խողելու համար Զեյթուն - Մարաշ համագործակցությունը դրա մեջ մեծ
վտանգ տեսնելով:
Տեր Ղևոնդը առիթից առիթ ընդվզում է օսմանյան տիրապետության
տակ հայության վիճակի, հարստահարությունների, անօրինությունների
և վերջապես արյունալի կոտորածների դեմ: Թեև շուրջ մեկ տասնամյա
կի բուռն գործունեությունից հետո 1896-ից հետո հնչակ յան կուսակցու
թյունը, հատկապես Կիլիկիայում, ստանում է ծանր հարված օսմանյան
կառավարության կողմ ից և ինքը՝ Տեր Ղևոնդը կարծես այլևս ակտիվ
կուսակցական գործունեությամբ չի զբաղվում, սակայն շարունակում է
արտահայտել նույն գաղափարները, հանդիպել կուսակից ընկերներին,
միայն մի տարբերությամբ, որ կարծես հիասթափության կամ թերա
հավատության երանգներ են ավելանում նրա խոսքերում, երբ խոսում է
հեղափոխականների գործելակերպի մասին:
Սրա պատճառը հետևյալն է. 1895-ի ապստամբությունը ծրագրված
էր իբրև համակիլիկ յան ապստամբություն:5 Գերազանցապես հայա
բնակ ու լավ դիրք ունեցող Լեռնային Կիլիկիան (Զեյթուն, Հաջըն, Կա
պան և այլն) պիտի զինված ապստամբություն բարձրացներ, իսկ Դաշ
տային Կիլիկիան (Մարաշ, Այնթապ, Քիլիս և այլն, որտեղ քաղաքներում
հայությունը բնակչության մոտ մեկ երրորդն էր կազմում) պիտի օգներ
զենքով, զինամթերքով, սնունդով ու դրամով, իսկ առիթի դեպքում նաև
ինքը ապստամբեր: Ընդ որում, Աղասին և իր ընկերները տեղ ի հայերին
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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ոգևորելու համար վստահեցնում էին, որ բավական է ոտքի կանգնեն ու
մի քիչ դիմանան, շուտով նրանց դրսից օգնության կհասնեն բրիտանա
ցիները: Այս հորդորանքներին ոմանք հավատ էին ընծայում, ուրիշները
(ինչպես օրինակ Հաջընի ղեկավարները6) թերահավատությամբ էին վե
րաբերվում: Ի վերջո համակիլիկ յան ապստամբություն չի ստացվում,
ապստամբում է միայն Զեյթունն ու շրջակա գյուղերը: Անգամ այս պա
րագայում հարկ է լինում որոշակի համաձայնություն գոյացնել Աղասիի
և Զեյթունի տեղական ղեկավարների միջև: Այս հարցում Տեր Ղևոնդը
հանգուցային դեր է խաղում:7 Ճիշտ է զեյթունցիները ամ իսներ շարու
նակ կռվում են թվով իրենց տասնապատիկ գերազանցող թշնամու դեմ և
աներևակայելի հերոսությամբ դիմանում տասնյակ հազարների հասնող
կանոնավոր բանակի կատաղի հարձակումներին, բայց բրիտանացիների
«օգնությունը» սահմանափակվում է նրանով, որ ընդամ ենը միջամտում
են որպեսզի ապստամբության ղեկավարները անվտանգ հեռանան Օս
մանյան կայսրությունից: Կարելի է ենթադրել, որ հենց այդ իրադար
ձություններից հետո է, որ Տեր Ղևոնդի վստահությունը եվրոպական
տերությունների բարի կամքի հանդեպ վերջնականապես հօդս է ցնդում
ու հետագայում նա դառնում է ավելի շրջահայաց, այլևս հավատ չընծայե
լով այլոց տված խոստումներին:
Միևնույն ժամանակ, Հուշերից պարզ է դառնում, որ 1895-1896 թվա
կանների կոտորածները նախապես ծայրից ծայր ծրագրված ու ղեկավար
ված էին սուլթանի կառավարության կողմից, իսկ կուսակցությունների
գործունեության փաստը Կարմիր Սուլթանը որպես առիթ, կամ պատրվակ
օգտագործեց իր դժոխային ծրագիրը կիրառության մեջ դնելու համար:
Որոշ հեգնանք է նկատվում այն չափազանցյալ ոգևորության և ան
մնացորդ ցնծության հանդեպ, որով համակվել էր հայությունը, 1908-ի
երիտթուրքական հեղափոխությունից (կամ հեղաշրջում ից) հետո:
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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Ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ Օսմանյան պետության
վարած քաղաքականության և հատկապես ջարդերի ու տեղահանություն
ների հարցում կրոնամոլության և ազգայնականության խաղացած դերի
մասին միշտ եղել են տարբեր գնահատականներ: Տեր Ղևոնդի Հուշերը
այս առումով վկայում է այն բանի օգտին, որ այլատյացության, մասնավո
րապես հայատյացության գաղափարական կրողները օսմանյան հասա
րակության մեջ ոչ այնքան կրոնամոլներն էին, որքան, և առաջին հերթին,
ազգայնական-ազգայնամոլական շրջանակները: Ավելին, չնայած այն
բանին, որ հոգևոր պետը՝ Շեյխ ուլ-Իսլամը, հետևելով սուլթանի ծրա
գրին, մահմ եդականներին հրահանգ է տալիս բնաջնջել ու կողոպտել
«անհավատներին», բայց և այնպես այն բոլոր դեպքերում, երբ հարևան
կամ բարեկամ թուրքերը գազազած ամբոխի ձեռքից, հաճախ իրենց իսկ
կյանքը վտանգելով, փրկում են հայ ընտանիքներին (այդ թվում և Տեր
Ղևոնդին ու իր ընտանիքին), դրանք բոլորը, որպես կանոն, բարեպաշտ
մահմ եդականներ են:
Այստեղ արժե մեջբերել այն հուզիչ պահը, երբ Տեր Ղևոնդը իր հա
րևան ու փրկարար Մուսա աղային երախտագիտություն հայտնելով առա
ջարկում է որպես նվեր ընդունել իր միակ փրկված «հարստությունը»՝
ձեռքի ժամացույցը, որին Մուսան պատասխանում է «զձեզ դրամի սիրոյն
համար փրկած եւ տանս մէջ պահած չեմ, ժամացոյցդ գրպանդ դիր: Ինչ որ
ըրի ձեզ Աստուծոյ սիրոյն եւ դրացիութեան սիրոյն համար ըրած եմ: Ձեր
ինձ տալիք նուէր եւ պարգեւներէ Աստուած պիտի տայ ինծի, ամենեւին բան
մը չպիտի առնեմ ձենէ: Ինչ որ ըրի իմ դրացիական պարտականութիւնս
էր, այժմ դուք նպաստ եւ օգնութեան կարօտ եք, երբ կարենաք մարդ ըլլալ
(այսինքն՝ ձեր վիճակը նորմալանա) այն ժամանակ յիշեցէք զիս»:
Ընդհակառակը, մի առիթով հուշագիրը նշում է, որ հայերի հանդեպ
ամ ենադաժան վերաբերմունք ցուցաբերած թուրք կառավարիչներն ու
պաշտոնյաները հենց նրանք էին, որոնք ստացել էին եվրոպական կրթու
թյուն: Տեր Ղևոնդը կրթության ու առաջադիմության ջերմ պաշտպան է,
ուստի այս արտահայտությունը ուղղված չէ կրթության դեմ: Նա ընդվզում
է ազգայնամոլ կամ իր խոսքով «շով ինիստ» դարձած այն անձանց դեմ,
ովքեր Եվրոպայում ապրելով ու համալսարաններ հաճախելով ոչ թե յու
րացրել էին այդ երկրների առաջադիմական ու մարդասիրական գաղա
փարները, այլ դարձել էին կրոնի հանդեպ անտարբեր կամ անաստված
ու հաճախ հենց այդ պատճառով էլ դաժան ու անմարդկային:
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Հաջորդ երկու-երեք տասնամյակի դեպքերը կարծում ենք, որ միայն
հաստատեցին այս տեսակետը, քանի որ թե 1915-1918-ի երիտթուրքերը
և թե 1919-1922-ի քեմալականները, հանդիսանալով աշխարհիկ իշխանու
թյուն իրենց նախորդներից էլ ավելի ծանր ոճիրներ գործեցին հայերի,
հույների, ասորիների և այլ հպատակ ժողովուրդների հանդեպ:
***
Առաջին գրքի մեջ հիշելով իր մանկության շրջանը, հեղ ինակը թեև ոչ
այնքան ընդարձակ, բայց խիստ արժեքավոր տեղեկություններ է հաղոր
դում իր հոր՝ Մարաշի Առաջնորդական Փոխանորդ Տեր Նահապետի ու
այդ ժամանակահատվածի մասին:
Կարևոր հաղորդում է այն թե ինչպես Մարաշի հայության անունով
Տեր Նահապետը խնդրագիր է ներկայացնում սուլթանին և ձեռք է բերում
իրավունք Մարաշի հայերի հարկերը թուրքերից առանձնացնելու և դրա
նով իսկ տեղ ի թուրք կառավարիչների կամայականություններից ազատ
վելու համար: Ճիշտ է այդ կարգը գործում է ընդամ ենը մի քանի տարի և
ամբաստանության հետևանքով հիմնական գործող անձինք, այդ թվում
և Տէր Նահապետը աքսորվում են, բայց և այնպես ինքը երևույթը շատ
ուշագրավ է և հաղորդումը աղբյուրագիտական արժեք ունի:
Հոր մասին մյուս հետաքրքրական տեղեկությունը կապված է հա
րևան Զեյթունի հետ, որի համար Մարաշը մոտակա կենտրոնի դեր էր
խաղում: Մարաշի կառավարիչը Տեր Նահապետին տալով օսմանյան
պետության մեջ նոր թողարկված թղթադրամների որոշ քանակություն
խնդրում է որ տանի Զեյթուն և համոզի զեյթունցիներին դրանք գործա
ծել ու շրջանառության մեջ դնել: Դեպքը տեղ ի է ունենում հավանաբար
1862-1863 թվականներին: Զեյթունցիները կտրուկ մերժում են, Տեր Նա
հապետը առանձնապես չի էլ փորձում համոզել և ինչպես գրում է հուշա
գիրը «Հայրս ալ նոյնութեամբ ետ բերաւ յանձնեց Մարաշի կառավարու
թեան»: Սա ևս մի փաստ է Զեյթունի այդ տարիների վայելած անկախու
թյան և այն բանի, որ օսմանյան իշխանությունները փորձում էին մարաշցի
հայերի միջոցով ինչ-ինչ հարցեր առաջ տանել Զեյթունում, բայց առանց
որևէ հաջողության:
Հուշագրի մանկական հիշողություններում պահպանվել է նաև
անխտիր բոլոր զեյթունցիների զինված լինելն ու այն հանգամանքը, որ
Զեյթունի փոքրաթիվ թուրքերը հայերեն էին խոսում:
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Ընդհանրապես այս Հուշերի և Կիլիկիո կաթող իկոսների մի քանի
կոնդակների ուսումնասիրությունը (տե՛ս Հավելված Բ) պարզում է հե
տևյալ պատկերը: Տեր Նահապետյանները, հավանաբար սկսած 18-րդ
դարի վերջից, ողջ 19-րդ դարի ընթացքում, ընդհուպ մինչև 1915-ի տարա
գրությունը, հանդիսացել են Մարաշի Հայ Առաքելական վեց եկեղեցինե
րի ավագերեցներ, հաճախ նաև Մարաշի թեմ ի առաջնորդական տեղա
պահներ, այլ կերպ ասած, քաղաքի հայության հոգևոր պետեր: Առնվազն
չորս հաջորդական սերունդների վերաբերյալ ունենք վկայություններ այդ
պաշտոնը վարելու վերաբերյալ: Դրանք են Տեր Նահապետը (ավագ)
(1750 մոտ. – 1821), որդին՝ Տեր Կարապետը (1780 մոտ. – 1850 մոտ.), Տեր
Նահապետը (1820-1887) և վերջինիս որդին՝ Տեր Ղևոնդը (1853-1941):
Հանդիսանալով հոգևոր իշխանություն սրանք բոլորն էլ սերտորեն
համագործակցել ու վայելել են Մարաշի ազդեցիկ ընտանիքների, կամ
ինչպես ընդունված էր նրանց կոչել իշխանների՝ Չորբաջ յանների, Թո
փալ յանների և Մուրադյանների աջակցությունը, որոնք ևս հորից որդի
Մարաշի հայության հովանավորներն ու բարերարներն էին: Ժամանակի
ընթացքում Տեր Նահապետյանների և վերոհիշյալ իշխանների համագոր
ծակցությունը առավել սերտ բնույթ է ստացել շնորհիվ խնամ իական կա
պերի: Այլ կերպ ասած հոգևոր առաջնորդների և հայ ունևոր խավ ի միջև
հաստատված համագործակցության շնորհիվ, առնվազն 19-րդ դարի ըն
թացքում, Մարաշ քաղաքում ձևավորվել էր յուրահատուկ ներքին ինք
նավարություն, որն իր վրա էր վերցրել տեղ ի հայությանն առաջնորդելու
պատասխանատվությունը, խաղաղ պայմաններում ժողովրդի և կառա
վարության միջև միջնորդի դեր կատարելով, իսկ սուր իրավ իճակներում
իր վրա ընդունելով պետական մարմ ինների նախաձեռնած պատժիչ գոր
ծողությունների առաջին հարվածը:
***
Զարմանք է առաջացնում Տէր Ղեւոնդի կենսասիրությունը: Չնայած,
որ ենթարկվել է բանտարկության ու տանջանքների, տարիներով ստիպ
ված է եղել իբրև պանդուխտ կամ վտարանդի ապրելու հայրենի աշխար
հից հեռու, հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ, ապա վերա
դառնալուց հետո կրկին անգամ տարագրվել է ու կրկին անգամ դար
ձել հայրենազուրկ, բայց և այնպես իր գրքում նշում է, որ իր աշխարհիկ
անունը՝ Երջանիկ համապատասխանում էր իր կյանքին, այսինքն նա
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իրեն երջանիկ մարդ է համարում և ամբող ջ շարադրանքի մեջ երբևէ չի
դժգոհում իր ճակատագրից: Եվ սա այն պարագայում, որ իր 10 զավակ
ների կեսը տարբեր հիվանդությունների պատճառով մահացել է կամ մա
նուկ, կամ պատանեկան հասակում (Երվանդ, Գուրգեն, Արփենի, Մարի
(Մերի), Վահրամ): Ի վերջո հասուն տարիքի են հասնում, ամուսնանում
ու զավակներ են ունենում միայն հինգը՝ երեք որդիները՝ Հովհաննես,
Գեորգ, Նահապետ, և երկու դուստրերը՝ Արուսյակ և Վարդուհի: Սրանց
ժառանգներն են, որ շարունակեցին Տեր Նահապետյան (Տեր-Ղևոնդյան)
գերդաստանը:
1897-ին մեկ տարվա բանտարկությունից ու տառապանքներից հետո
Տեր Ղևոնդը դուրս է գալիս բանտից: Բնավ նպատակ չի ունենում այլ
տեղ ապրել ու հեռանալ իր հարազատ Մարաշից, իր բառով ասած «հայ
րենիքից», բայց օսմանյան պաշտոնյաների հալածանքները ստիպում են
նրան թողնել ու հեռանալ իր ծննդավայրից: 14 տարվա դեգերումներից
հետո՝ Սիրիա, Եգիպտոս, Կիպրոս (ընդ որում նույն երկիրը 2-3 անգամ), ի
վերջո 1910-ին վերադառնում է հայրենիք: «Արդեն պանդխտութենէ ձանձ
րացած էի» ասում է նա ու ընտանիքով նորից գնում է հայրենի քաղաք, իր
հարազատ եկեղեցում քահանայագործելու: Սակայն, ավաղ, Կիլիկիայի
հողի վրա ապրելու նրան մնացել էր ընդամ ենը հինգ տարի:
1915-ի մայիսի 1-ին սկսվում է աքսորը (Տեր Ղևոնդը ամ ենայն ման
րամասնությամբ թվում է իրենց բոլոր տարագրված հարևաններին ու
թաղեցիներին, պատմում նրանց հետագա ճակատագրի մասին): Կրկին
անգամ, արդեն, ավաղ, վերջնականապես, թողնելով Մարաշի հայրենի
տունը, Աղեարի ամառանոցն ու այգիները, Սուրբ Քառասուն Մանուկ
եկեղեցին, նախնիների գերեզմաններն ու մասունքները, բռնում են գաղ
թի ճամփան: Եվս 5 տարվա անորոշությունից (կրկին բնակվել են Հալե
պում) հետո վերջապես հանգրվանում են Եգիպտոսում:
Հուշերը հիմնականում ավարտվում են 1920-ով (թեև որոշ հատված
ներ գրել է 1924-ին) ու թեև հեղ ինակը ապրել է մինչև 1941 թվականը, բայց
մենք ոչինչ չգիտենք թե նա ինչ կարծիքի էր կամ ինչ վերաբերմունք ուներ
արդեն կազմավորված ու ձևավորված սփյուռքի, կամ մի նոր վարչակար
գի պայմաններում զարգացող Հայաստանի վերջին հողակտորի մասին:
Բայց մի բան հաստատ կարող ենք ասել, որ նա տարբեր ձևերով՝ խոսքով,
անձնական պահվածքով կամ իր գրություններով, փորձել է իր զավակնե
րին ու թոռներին ներշնչել հայրենի հող ին կառչած մնալու, բռնությունն ու
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ստրկությունը մերժելու, օտարամոլությունը հեռու վանելու, ազգային կամ
իր բառով ասած «տոհմ իկ» լեզվին, սովորույթներին ու եկեղեցուն հավա
տարիմ մնալու գաղափարներ: Ուստի պատահական չէ որ նրա զավակ
ներն ու թոռները, որտեղ էլ որ ապրել են, ունեցել են ազգային ընդգծված
դիմագիծ ու արժանապատվություն: Իսկ որդիներից մեկը՝ Նահապետն
իր ընտանիքով ներգաղթեց Հայաստան: Նահապետի կրտսեր որդի
Արամ ից՝ հորիցս, շատ անգամ լսել եմ գրեթե բառացի նույն գաղափարը՝
անկախ տնտեսական իրավիճակից, անկախ վարչակարգերից, պետք է
ամուր հաստատվել հայրենի հողում վերջնականապես կտրելով գաղթա
կանության շղթան:
***
Փորձելով համադրել եղած սակավ տեղեկությունները այս տոհմ ի
անցյալի մասին կարելի է ամրագրել որոշ փաստեր: Եթե որպես հիմք
ընդունենք Տեր Նահապետի այն արտահայտությունը, որ իրենց տոհմը
մինչև ինքը 20 սերունդ քահանաներ են եղել, ապա պետք է ենթադրել, որ
դեռ նախքան Ջուղայի գաղթը, մոտավորապես 14–15-րդ դարերից սկսած
ժառանգաբար եղել են քահանաներ և հավանաբար բնակվել են Արաքսի
հովտում, կամ Արարատյան դաշտի ինչ որ մի բնակավայրում,:
Հայտնի է նաև որ Տեր Նահապետյանների տոհմը (1930-ականներին
Տեր Ղևոնդի որդիները իրենց հոր պատվ ին ընդունեցին Տեր Ղևոնդյան
ազգանունը) անցյալում կոչվել է «Մաթոխ երիցունք»:
Հաջորդ փաստը որ հայտնի է այն է, որ 1604-1605 թվականներին
Իրանի Սեֆյան տիրակալ Շահ Աբբասը հազարավոր ընտանիքների
Ջուղայից, Ագուլիսից, Երևանից և բազմաթիվ այլ բնակավայրերից բռնի
գաղթեցնում ու բնակեցնում է Իրանի Սպահան մայրաքաղաքից ոչ հեռու,
հիմնելով Նոր Ջուղան: Սրանց թվում էին նաև Տեր Նահապետյանների
նախնիները:
Տոհմ ի նախնիների անուններից Տեր Ղևոնդը իր հուշերում հիշատա
կում է հետևյալ անունները՝ Տեր Մկրտիչ քահանա, Հարություն եպիս
կոպոս և Մկրտիչ վարդապետ: Սրանք հավանաբար ապրել են 17-18-րդ
դարերում՝ Ջուղայի գաղթից հետո, բայց նախքան Մարաշ գաղթելը:
Նոր Ջուղայից Մարաշ գաղթելու հավանական ժամանակահատ
վածը ընդգրկում է մոտ կես դար՝ 1680-1730: Եթե այն կապվում է Իրանում
սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման հետ, ապա հավանական
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են 1680-1690-ական թվականները, քանի որ այդ ժամանակ Նոր Ջուղայից
տեղի է ունենում զանգվածային արտագաղ թ դեպի Հնդկաստան, Ռու
սաստան, Հոլանդիա և այլուր: Ճիշտ է Օսմանյան կայսրություն գաղթելու
մասին հատուկ վկայություններ չկան, բայց չի բացառվում որ նորջուղայե
ցիների մի փոքր խումբ (կամ էլ թեկուզ մեկ առանձին ընտանիք) գնար ու
հաստատվեր Մարաշում, մանավանդ որ այն հեռու չէ նորջուղայեցիների
առևտրական ուղու կարևոր հանգրվան Հալեպից:
Մարաշ գաղթելու մյուս հավանականությունն է 1722 թվականը, կամ
դրան հաջորդած տարիները, երբ աֆղանների հայտնի արշավանքից ու
Սպահանի գրավում ից հետո Իրանում անիշխան վիճակ ստեղծվեց, որը
շարունակվեց մինչև 1730-ական թվականները, երբ Նադիր Շահը հաղ
թելով թե օսմանցիներին և թե մյուս հակառակորդներին վերականգ
նեց երկրի ամբողջականությունն ու անվտանգությունը: Վերոհիշյալի
հիման վրա կա
րե
լի է ա
սել, որ 18-րդ դա
րի 30-ա
կան թվա
կան
նե
րին
նրանք արդեն հաստատված էին Մարաշում: Ավելի ուշ թվագրումը գրե
թե բացառվում է, քանի որ «Մեր ցեղին մեծը անծանօթ ատեններէ ի վեր
Պարսկաստանի Նոր Ջուղա քաղաքէն եկած Մարաշ հաստատուած է» ար
տահայտությունը ցույց է տալիս, որ Տեր Ղևոնդը գաղափար չունի թե ինչ
անուն ուներ կամ իրենից քանի սերունդ առաջ էր ապրում այդ «Ցեղին
մեծը» և եթե դա լիներ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին ապա Տէր Ղեւոնդը
հաստատ կունենար ավելի հստակ տվյալներ: Օրինակ տոհմ ի առաջին
անձը, որի անունը հայտնի է և որը Տեր Ղեւոնդի հոր պապն է (ավագ Տեր
Նահապետը) ծնվել է մոտավորապես 1750 թվականին: Եթե հենց նա կամ
իր հայրը լիներ գաղթող ը Տեր Ղևոնդն անկասկած կիմանար ու կնշեր
այդ մասին:
Այսպիսով ստանում ենք մի հսկա պտույտ, որ կատարել է այս տոհմը
գրեթե 350 տարվա ընթացքում: Արաքսի հովտից ու Արարատյան դաշտից
բռնագաղ թվելով 1604-1605-ին, բնակեցվելով Նոր Ջուղայում, հավանա
բար շուրջ 100 տարի անց (1680-1730 թթ. միջև) տեղափոխվում է Մարաշ:
Եվս 200 տարի անց՝ 1920-ին, Սիրիայի վրայով անցնում են Եգիպտոս: Եվ
վերջապես 1948-ին, Մեծ Հայրենադարձության ալիքով, գերդաստանի
մի ճյուղը (Նահապետը, կինը՝ Լուսաբերը, զավակները՝ Հայկ, Հայկուհի և
Արամ) Եգիպտոսից վերջին կարավանով գալիս ու հաստատվում է Երևա
նում, այն նույն Արարատյան աշխարհում, որից բռնի ուժով տարվել էին
իրենց նախնիները երեքուկես դար առաջ:
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***
Անկասկած հետաքրքրություն են ներկայացնում Տեր Ղևոնդի տվյալ
ները Մարաշի բարբառի, կանանց վիճակի, պատանիների ուսում ստա
նալու դժվարությունների, նշանդրեքի, հարսանիքի ու թաղման արարո
ղությունների ու տարատեսակ սովորությունների մասին:
Ուշագրավ են հուշագրի պատանի հասակում ունեցած դեգերումները
քիչ թե շատ հիմնավոր կրթություն ստանալու համար: Չնայած իր ունե
ցած մեծ ցանկությանը նա այդպես էլ լիարժեք կրթություն չի ստանում,
անդադար ստիպված լինելով փոխել դպրոցները, կամ առանձին ուսու
ցիչների մոտ դասընթացները: Փաստորեն իր իսկ խոստովանությամբ,
այդ անձանցից շատ քչերն էին, որ համապատասխանում էին ուսուցչի
կոչմանը և ի վիճակի էին ինչ որ բան ուսուցանել: Թեև Տեր Ղևոնդը որ
դիական երախտագիտությամբ է լցված իր ծնողների հանդեպ, այնուա
մենայնիվ նրանց հանդիմանում է, որ անհրաժեշտ չափով ուշադրություն
չեն դարձրել իր ուսումնառությանը, այն դեպքում, որ եղել է հնարավորու
թյուն Կ.Պոլսի առաջնակարգ դպրոցներում ուսում ստանալու:
Թեև ինքը իր մասին միշտ խոսում է խիստ քննադատաբար և միշտ
էլ գիտակցել ու ցավ է զգացել, որ չունի լիարժեք կրթություն, բայց և
այնպես ուսման հանդեպ անհագ ծարավ ը Տեր Ղևոնդին մղում է ինք
նակրթությամբ և առասպելական ընթերցասիրությամբ հասնելու լուրջ
հաջողությունների: Նա ոչ միայն յուրացնում է զուտ կրոնական ու աստ
վածաբանական երկեր, այլև գրականության, բանասիրության, պատ
մության, փիլիսոփայության ու ամ ենատարբեր գիտությունների վերա
բերյալ ծավալուն գրականություն: Ավելին, նա մեծ նպաստ է ունենում
Մարաշում կրթական գործի զարգացման մեջ: 1880 թվականին իր հայրը՝
Տեր Նահապետը հիմնադրում է «Կիլիկեան հայրենասիրաց ընկերակցու
թիւնը»: Միաժամանակ Տեր Ղևոնդն իր համախոհների հետ աղջիկների
վարժարան է բացում (1883) Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցուն կից (Մարաշ
կամ Գերմանիկ, էջ 447)։ Տեր Ղևոնդը Կիլիկյան ընկերակցության շրջա
նակներում և հատկապես Մարաշի Կեդրոնական վարժարանում դա
սավանդում ու բանախոսում է կիրակնօրյա դասախոսությունների ու
ձեռնարկների ժամանակ, որոնք շարունակաբար կազմակերպվում էին
1880-1887 թվականներին:8 «Կեդրոնականն» ու «Ընկերակցութիւնը»
8 Արամ Տէր Ղեւոնդեան, Տ. Ղեւոնդ Տ. Նահապետեանի յեղափոխական գործու
նէութիւնը, «Արարատ» օրաթերթ, Պէյրութ, 6 դեկտ., 1987:
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իրենց շուրջ համախմբեցին քաղաքի ազգասեր ու առաջադեմ երիտա
սարդների մի մեծ խումբ, որոնց մի մասը, շատ չանցած, դարձան Մարաշի
Հնչակ յան կազմակերպության կորիզը:
Տեր Ղևոնդը, միաժամանակ, մեծ հպարտությամբ ու սիրով ներ
կայացնում է իր գրադարանի գրքերն ու պարբերականները, որոնք նա
ձեռք էր բերել 1895-ից հետո, քանի որ համ իդյան ջարդի ժամանակ,
ինչպես ինքն է ցավով գրում, բարբարոս ամբոխը կողոպտում ու ոչնչաց
նում է շուրջ 300 տարվա ընթացքում բազմաթիվ սերունդների կուտա
կած արժեքները, այդ թվում հարուստ գրադարանը և մինչև իսկ միջնա
դարյան մի քանի ձեռագիր մատյանները, որոնց կորուստը նա սգում է
ինչպես շնչավոր արարածների մահը: Փաստորեն դրանից հետո՝ հազիվ
20 տարիների ընթացքում նա կարողանում է նորից գրքեր գնելով, ինչպես
նաև սերտ նամակագրություն պահելով ու բաժանորդագրվելով Կ.Պոլսի,
Զմյուռնիայի, Վենետիկի, Սանկտ Պետերբուրգի և այլ քաղաքների զա
նազան պարբերականներին, կրկին ստեղծել իր ժամանակի ու միջա
վայրի համար մի բացառիկ գրադարան, որն իր հավասարը չուներ ողջ
Կիլիկիայում և որով իրավամբ հպարտանում է հեղինակը: Ցավոք այս
գրադարանի մի զգալի մասն էլ «զոհ է գնում» 1915-ի ցեղասպանության:
Ի վերջո, 1915-ից հետո Հալեպում, Ալեքսանդրիայում և Կահիրեում նա
վերստին, արդեն երրորդ անգամ, մեկտեղում ու հարստացնում է իր գրա
դարանը այն թողնելով իր զավակներին ու թոռներին: Ընդհանրապես
Հուշերը ծայրից ծայր ներծծված է գրի, գրքի, գրականության ու գիտու
թյան հանդեպ մեծ հարգանքով, իսկ հայոց լեզվի, հատկապես գրաբարի
վերաբերյալ նա խոսում է որպես մի կատարելության, գրեթե երկնային
մի ստեղծագործության:
Հոգևորականի Հուշերում բնականաբար չէին կարող կարևոր տեղ
չգրավել ներեկեղեցական, միջեկեղեցական, դավանաբանական կամ
թեմական այլազան հարցերը: Օրինակ, պատմագիտական արժեք ունեն
Կ.Պոլսի պատրիարքության և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության
հարաբերություններն ու Օսմանյան կառավարության վարած քաղա
քականությունը վերջիններիս հանդեպ, անչափ ուշագրավ են տեղեկու
թյունները Կիլիկիայում տարածում գտած տարբեր աղանդների ու կրո
նական հոսանքների, հատկապես «մուհաբբեթջիների» աղանդի մասին:
Վերջապես Տեր Ղևոնդը ներկայացնում է տվյալներ թե ինչպես էր օս
մանյան վերնախավը միջամտում հայ բարձրաստիճան եկեղեցականների
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ընտրությանը, մեկուսացնելով «ազգայնականներին» ու հովանավորելով
«թրքասերներին»:
Տարբեր առիթներով Տեր Ղևոնդը գրում է թե իր կարծիքով ինչպի
սին պետք է լինի հայ քահանան: Կարծես թե այսօր էլ ասվածը չի կորց
րել այժմ եականությունը. «Ըստ իս, հայ քահանան պէտք է լաւ գիտնայ իւր
Լուսաւորչական եկեղեցւոյ պատմութիւնը: Հայ քահանան պէտք է իւր տոհ
մային պատմութիւնն ալ լաւ սերտած ըլլայ, արտաքին ընդհանուր պատ
մութիւնն գիտնալն ալ իրեն մեծ օգուտները ունի: Հայ կղերականը պէտք է
ունենայ իր առտնին թանգարանը [գրադարանը], պէտք է կարդայ գիտա
կան, կրօնական, պատմական, բանաստեղծական ընտիր հեղինակութիւն
ներ: Այս օր աշխարհ ամենայն գիտէ թէ տգէտ կղերը չկրնար իւր ազգին եւ
կրօնին օգտակար ըլլալ:»
Որքան որ Տեր Ղևոնդը խիստ ու անխնա է իր անձի, նույնքան էլ
անխնա է այլ անձանց հանդեպ, մանավանդ՝ հոգևորականների: Նա
անխնա քննադատում է նրանց տգիտությունը, խավարամտությունն ու
սահմանափակությունը, քննադատում է կուսակրոնների մեծամտու
թյունը, նյութապաշտությունն ու շահամոլությունը, իսկ որոշ դեպքերում
էլ, միաբանների անբարո կյանքը, ընդհանրապես կասկածի տակ դնելով
կուսակրոնության նպատակահարմարությունը:
Ապշեցուցիչ է Տեր Ղևոնդի գաղափարների համարձակությունը: Իր
ժամանակի, միջավայրի ու դիրքի համար նա խիստ առաջադեմ գաղա
փարներ է հայտնում: Հուշերի մեջ բազմ իցս օրհնում ու փառաբանում
է բոլոր մեծ գյուտարարներին ու գիտատեխնիկական առաջընթացը,
անխնա քննադատում է հին նախապաշարումներն ու անիմաստ, խավա
րամ իտ սովորությունները, իրական հավատի հետ ոչ մի ընդհանուր բան
չունեցող, բայց մեծ տարածում գտած սնահավատությունները: Վերջա
պես վճռականորեն հանդես է գալիս կամքի ազատության ու կանանց
իրավունքների պաշտպանության դիրքերից:
Ողբերգական է հնչում, է թե ինչպես հայ հոգևորականը, բարեպաշտ
հավատացյալը 1895-ի Մարաշի սարսափելի կոտորածից հետո, չդիմա
նալով աղաղակող անարդարությանն ու անմ եղ մարդկանց ոչնչացմանը,
ընդվզում է Բարձրյալի դեմ ասելով «Ուր ես, «ընդ ձեզ եմ մինչեւ ի կատա
րած աշխարհիս» ըսող Յիսուս, Քու անուանդ նուիրուած տաճարներ այրե
ցին մահմետականները, Քու անուանդ օծուած եւ մկրտուած, ձեռնադրուած
քահանայ, վարդապետ եւ կղերականները տապարներով սպաննեցին,
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խեղդեցին եւ կախաղաններու վրայ նահատակեցին: Զարթիր, զարթիր
Իսրայէլի աննիրհ եւ արթուն պահապանը: «Տէր ամբարտաւանից հակա
ռակ կայ», ուր մնաց այս խոստումդ: Հայ տարաբաղդ Ազգը Թադէոս եւ
Բարթողիմէոս առաջին Լուսաւորիչ Առաքեալներուն ժամանակէն սկսեալ
մինչեւ իսկ մեր օրերը սիրած էր զՔեզ: Լուսաւորիչներ, Սահակ Պարթեւներ,
Մեծն Ներսէսներ, Վարդան եւ Վահան Մամիկոնեաններ, քանի քանի հայ
նախարարներ, Սանդուխտներ, Աշխէններ, Շուշան Վարդենիներ, Շաքէ
ներ քու սիրոյդ նահատակուած էին: Հայ անբաղդ Ազգը ի սէր քրիստոնէա
կան մաքուր կրօնքին համար Արշակունեաց ժամանակ իւր անկախութիւնն
իսկ վրայ տուած էր: Վկայ է ըսածիս Եղիշէ աննման պատմագիրը: Աւաղ,
մոռցար զմեզ, ով Տէր Ամենակարող»:
Նույն այդ համ իդյան ջարդերի առիթով Տեր Ղևոնդը դառնախառն
հեգնանքով է խոսում մեծ տերությունների դիրքորոշման մասին. «Եւրո
պական քրիստոնեայ, քաղաքակրթեալ, զարգացեալ հզօր պետութիւնք իմա
ցան, քննիչներ եկան: Հայաստան եւ Կիլիկիա մանրամասն կերպով քննե
ցին, իմացան: Ափսոս իրենց շահուն համար Պիղատոսի պէս ձեռքերնին
լուալով զէրօյի չափ կարեւորութիւն տալ չուզեցին, որովհետեւ հայ անմեղ
նահատակ ազգ մը պաշտպանելու մէջ շահ չը տեսան: Ապտիւլ Համիտի պէս
մարդակերպ ճիւաղի մը խաթերը չկոտրեցին»:
Բացի «զուտ հայկական» նյութերից Հուշերը պարունակում են նաև
տվյալներ, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում ընդհանուր օսմա
նյան պատմության տեսանկ յունից: Օրինակ ներքին վարչական բաժա
նումների համար կարևոր տվյալ է Մարաշի գավառի որպես առանձին
նահանգ (վիլայեթ) հռչակումը և ապա, կարճ ժամանակ անց, դրա վերա
ցումն ու կրկին միանալը Հալեպի նահանգին:
Կամ անվտանգության, ճանապարհների ապահովության և ընդ
հանուր մթնոլորտի առումով այն մեծ տարբերությունը, որ կար Օսմա
նյան կայսրության մեջ Աբդուլ Ազիզ (1861-1876) և Աբդուլ Համ իդ Բ (18761909) սուլթանների գահակալության միջև: 1873 թվականի Մյուռոնօրհ
նեքի առիթով Կիլիկիայի տարբեր կողմ երից հավաքվող և դեպի Սիս
ուղևորվող ժողով րդի վիճակը նկարագրելիս հետևյալ խոսքերն է ասում
«….թրքաց Ապտիւլ Ազիզ կայսեր թագաւորութեան ժամանակ Մարաշի հայ
ժողովուրդը նիւթապէս եւ բարոյապէս բարեբաստիկ վիճակի մէջ (էր): Ճամ
բաները ապահով եւ կատարելապէս վստահելի..»:
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Ճիշտ հակառակը՝ դժոխային մի պատկեր է հառնում ընթերցողի
առջև, երբ Տեր Ղևոնդը նկարագրում է Օսմանյան բանտը, ընդ որում
աբդուլհամ իդյան շրջանում (1896-1897), իր ներքին բարքերով, կամայա
կանություններով, կաշառակերությամբ, դաժանությամբ, քաղաքական
ների ու քրեականների հանդեպ վերաբերմունքի տարբերությամբ և այլն:
Երբեմ ն պատմագիտության մեջ Թանզիմաթի բարեփոխումների
(1839-1876) կիսատությունը ընդգծելու համար ուսումնասիրողները ընկ
նում են չափազանցության մեջ, փորձելով պնդել, որ ոչ մի էական տար
բերություն չկար թանզիմաթյան շրջանի և դրան հաջորդած շրջանի միջև,
մինչդեռ հուշագրության տվյալները հակառակն են վկայում:
Կարծում ենք, որ Տեր Ղևոնդի Հուշերը պարունակում են նաև բավա
կանաչափ արժեքավոր տվյալներ Կիլիկիայի ու շրջակայքի քաղաքների,
գյուղաքաղաքների, գյուղերի, վանքերի, եկեղեցիների ու մենաստանների
մասին, տվյալներ, որոնք ունեն երկրագիտական ու ազգագրական նշա
նակություն, կարող են օգտակար լինել բնակավայրերի տեղադրության
ճշգրտման, ժողովրդագրական պատկերի ամբողջացման տեսակետից:
Վերջապես սա հարյուրավոր ու հազարավոր հայ ընտանիքների
տարեգրությունն է նախքան նրանց ոչնչացումն ու վերապրողների ցրումը
աշխարհով մեկ: Այստեղ իրենց նախնիներին կգտնեն բազմաթիվ նախկին
կիլիկեցիներ ու արևմտահայ տարբեր քաղաքներից սերող հայորդիներ,
որոնց շառավ իղներն այսօր տարածված են աշխարհով մեկ՝ Ավստրա
լիայից մինչև ԱՄՆ ու Կանադա, Հայաստանից, Սիրիայից ու Լիբանանից
մինչև հեռավոր Բրազիլիա, Արգենտինա և Ուրուգուայ:
***
Հուշագրության գիտական լիարժեք հրատարակումը հնարավոր
եղավ իրականացնել մի շարք անձանց խորհուրդների ու աջակցության
շնորհիվ: Նրանց քաջալերանքն ու խրախուսանքը ոգևորեցին ինձ ամբող
ջացնելու համար սույն հատորը, 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 «Գերմանիկ» պարբերականում և, հատկապես, Գրիգոր
Գալուստյանի «Մարաշ կամ Գերմանիկ և հերոս Զեյթուն» ծավալուն
հանրագիտարանային երկասիրությունը։
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Գրքում տեղ գտած թուրքերեն նախադասությունների տառադար
ձության ու թարգմանության գործում օգնել են Հասմ իկ Ստեփանյանը,
Անի Սարգսյանը և Վերա Սահակ յանը:
Հատուկ երախտագիտությունս պետք է հայտնեմ Միհրան Մինասյա
նին, որն աջակցել է հուշագրության սրբագրման և ծանոթագրությունների
ամբողջացման հարցում: Արևելյան Կիլիկիայի քարտեզը կազմ ել է Համ
լետ Սարգսյանը, համակարգչային աշխատանքներում ինձ օգնել է Անա
հիտ Գալստյանը: Իր աջակցությունն է բերել նաև Հրանուշ Խառատյանը։
Հուշերի նախապատրաստության ողջ շրջանում մշտապես կողքիս
են եղել մայրս՝ Սեդա Դևեջ յանը, կինս՝ Ալիս Տեր-Ղևոնդյանը և որդիս՝
Արամ Տեր-Ղևոնյանը:
Վերջապես սույն գրքի ֆինանսավորման ու որակ յալ հրատարակու
թյան համար պարտական ենք Մերի Գործունյանին, նրա դստերը՝ Նա
դիային, վերջինիս որդուն՝ Արմ ենին, ինչպես նաև «Անտարես» հրատա
րակչությանը:
Վահան Տեր-Ղևոնդյան
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 ԷՐ ՂԵՒՈՆԴ
Տ
ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՐ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ

ՅՈՒՇԵՐ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
Ա ՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
1853 – 1920

ԳԻՐՔ Ա
1920 Օգոստոս 20, օր ուրբաթ, Աղեքսանդրիա, Հայոց եկեղեցւոյ
բակին մէջ մանկապարտէզի շէնքին մէջ երբ կը բնակէինք, սկսայ գրել
մեր այս ընտանեկան արձանագրութիւնը:
Ասկէց ճիշդ 7 կամ 8 տարիներ յառաջ ի Մարաշ բուն իսկ ծննդավայ
րիս մէջ մեր ընտանիքին արձանագրութիւնը ընդարձակ եւ մանրամասն
կերպով գրած էի: 1915 Ապրիլ ամսուան սկիզբները Մարաշի թուրք կառա
վարութեան քաղաքականութիւնը աւրուեցաւ՝ հարստահարութիւնք, ան
խղճութիւնք, չարիք շատցան: Մարաշի վեց եկեղեցիները, Կեդրոնական
վարժարանը, հայ հռովմ էականաց եկեղեցին, հայ երեւելեաց տուները
սկսան խուզարկել, գրքեր, տետրակներ, նամակներ կը գրաւէին: Տան
տէրերը կը տանէին կը բանտարկէին, բանտերու մէջ անխնայ կը ծեծէին,
կը նեղէին եւ անպատմ ելի տանջանք եւ չարչարանքներու կ՛ենթարկէին:
Տեսնելով տարաբաղդ մարաշցի հայոց այս սոսկալի եւ դառն կացու
թիւնը յարմար դատեցի տարիներէ ի վեր աշխատելով գրած ընտանեկան
արձանագրութիւնը կրակի տալ եւ այրել: Անխիղճ եւ անգութ քանի մը
թուրք զինուորականներէ բաղկացեալ զինուորական ատեան մը կազմ ե
ցին: Այս գեհենական ատեանին բուն նպատակն էր զրպարտել հայերը,
բանտարկել եւ կաշառք ուտել: Ամ ենաոչինչ բաներու համար բուն իսկ
հայոց խանութները կը խուզարկէին: Այն ամ էն տառապանք եւ չարչա
րանքները մի առ մի պատմ ել անկարելի է: Ի լրումն ամ ենայն չարեաց
տարագրութիւնն ալ վրայ գալով Մարաշի հայը բոլորով ին փճացաւ,
ոչնչացաւ, փառք, պատիւ, հարստութիւն, ինչք, ստացուածք, տուն-տեղ,
կահ կարասի, դրամ, այգի, պարտէզ, տուն-տեղ, ամ են բան առաւ Թուրք
պետութիւնը Մարաշի հայուն ձեռքէն եւ լմնցուց: Այն ամ են սոսկալի
աղետները պատմ ել ընդարձակ հատորներու կարօտ է:
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***
Ողբացեալ հօրմ էս՝ արժանաշնորհ Տէր Նահապետ աւագ քահանայ
Տէր Կարապետեանէ9 մանկութեանս ժամանակ լսածներս ասոնք են:
Մեր ցեղին մեծը անծանօթ ատեններէ ի վեր Պարսկաստանի Նոր Ջուղա
քաղաքէն եկած Մարաշ հաստատուած է:10 Ունէինք քանի մը գրաւոր յիշա
տակարաններ՝ Մեծ Յայսմաւուրք մը տպեալ ի Կ.Պոլիս 200 տարի յառաջ,
յիշեալ Յայսմաւուրքի մէջ մեր ցեղէն քահանայ մը Տէր Մկրտիչ անուամբ
կը յիշուէր եւ «Տրամաբանութիւն Ջուղայեցւոյ» անունով ձեռագիր տրա
մաբանութիւն մը կար: Այդ ձեռագրին վերջին թերթերուն մէջ մեր ցեղ ին
երեւելիներէն Յարութիւն եպիսկոպոսի մ’անունը, Մկրտիչ վարդապետի
մը անունը եւ քանի մը քահանայից անունները գրուած էին: Աւաղ այդ
թանկագին ձեռագիրն ալ թրքական խժդժութեան զոհ գնաց: 1895 Նոյեմ
բեր 6, օր երկուշաբթի, Մարաշի ահռելի կոտորածին ժամանակ մեր տու
նը փառաւորապէս կողոպտեցին, թալանի տուին: Ինչ որ ունէինք՝ կահ
կարասի, ինչք, ստացուածք, նախնեացս ժամանակէն մեզի մնացած բա
ներ: Հօրս հօր հանգուցեալ Տէր Կարապետ քահանային արծաթապատ
պատուական մաշտոցը, մատնին եւ կնիքը: Տէր Կարապետին հօր ծերու
նազարդ աւագ քահանայ Տէր Նահապետին արծաթապատ մաշտոցը եւ
կնիքը: Շատ մը վաղեմ ի նամակներ, կոնդակներ, գրութիւններ եւ շատ մը
թանկագին գրքեր:
Ամ էնն ալ առին տարին փճացուցին: Մօրս սնտուկին մէջ շատ մը ար
ծաթեղէն եւ ոսկեղէն իրեղէններ կային, արժէքաւոր գրութիւններ կային,
ամ էնն ալ առին, եազմա ըրին:11 Նախնիքներուս մեզի թողուցած հին
յիշատակներէն գրեթէ բնաւ բան չմնաց: Սսոյ աթոռոյն կաթող իկոսներէն
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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ղրկուած 2 կոնդակներ12, ինչպէս եղած է չգիտեմ, գտայ գրքի մը մէջ, որոց
պատճէնը պիտ գրեմ այս արձանագրութեան մէջ իբրեւ հին յիշատակ
մը:13 Կը փափաքիմ, որ ապագային կարդան զաւակներս:
Մարաշի Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ աւագ քահանայ եւ
առաջնորդական փոխանորդ Տէր Կարապետեան Տէր Նահապետ
Հայրս՝ որդի Տէր Կարապետ խոհեմազարդ քահանային, որ ամ
բողջ 40 տարի Մարաշի մէջ քահանայագործելով մեծ անուն եւ համբաւ
վաստկած էր իւր պարկեշտ վարուք, լուրջ փորձառութեամբ, անկեղծ,
անշահասէր եւ բարեբարոյ բնաւորութեամբ: Ցաւ ի սիրտ ստիպեալ եմ
խոստովանիլ թէ պատուական հայրիկս, թեպէտ լսած եմ թէ ի Սիս մայ
րավանքին մէջ քահանայ ձեռնադրեալ է եւ մարաշցի Լօմլօմճեան14 լու
սահոգի Յակոբ աղա հօրս կնքահայր եղած է, hայրիկիս ձեռնադրուելուն
թուականը միտքս չէ: Պետք էր հօրս կենդանութեան ատեն հարցնել եւ
հասկնալ: Այս մասին ալ ես անտարբեր գտնուած եմ: Կարծեմ 1895-ին
Նոյեմբեր 6, օր Բշ15-ին՝ մեր տան կողոպտուած օրը, ողբացեալ հօրս ար
ծաթապատ ծոցի մաշտոցին մէջ կար հօրս քահանայ ձեռնադրուելուն
թուականը: Ամբող ջ ընտանեկան թանգարանիս16 թանկագին գրքերուն
հետ այն մաշտոցն ալ կողոպտուեցաւ:
Հայրս թրքերէն եւ հայերէն՝ գրաբառ եւ թէ աշխարհաբառ, շատ լաւ
գիտէր: Կարող էր լաւ քարոզներ տալ, բանիբուն եւ իւր պաշտօնին գի
տակից կղերական մ’էր: Մարաշի վեց եկեղեցեաց ամբող ջ քահանայք կը
յարգէին զինքը: Քաղաքական եւ կրօնական ժողով քներու ատենապե
տութիւնները ինք կը վարէր: Ըստ իս, Մարաշէն աւելի մեծ եւ կամ աւե
լի բազմահայ կեդրոնի մը մէջ իսկ եւ իսկ առաջնորդ ըլլալու հմտութիւն
եւ մտաւորական կարողութիւն ունէր17: Բուն ճիշդ թուականը միտքս 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 կարծիքով կրնամ յայտնել թէ ասկէց գրեթէ 67 տարի յառաջ18 թրքաց
կայսր Սուլթան Մէճիտի19 ժամանակ հայրս՝ Տէր Նահապետ, Մարաշի
համայն հայ ազգին կողմանէ ի Կ.Պոլիս ղրկուած է: Ասոր ալ պատճառը
ինք՝ լուսահոգին քանիցս պատմած է ինծի: Այն թուականներուն Մարաշի
հայերը տուրքի մասին բնիկ մարաշցի տաճիկներէն անտանելի նեղու
թիւն կը կրէին, որովհետեւ Մարաշի թուրք եւ թէ հայոց պետական տուր
քերը խառն էին: Թուրքերը, իրենք անշուշտ իբրեւ տիրող ազգ, ամբող ջ
տուրքերուն ծանրութիւնը հայոց վրայ կը դնէին: Անիրաւաբար եւ աւելի
ճիշդը ըսելու համար կողմնակցութեամբ, տուրքերու բաշխման մէջ ան
խղճօրէն վարուելով հայերուն տունը կը քանդէին: Մարաշի հայք ձանձ
րանալով թրքաց իրենց վրայ դրած պետական տուրքերու ծանրութենէն,
հայրս համոզեր են Կ.Պոլիս ղրկելու եւ ճամբու ծախքերն ալ հոգալու:
Մինչեւ անգամ հօրս բացակայութեան մեր տան պէտք եղած ապրուստի
ծախքերն ալ հոգացեր են:
Երբ հայրս կը պատրաստուի ճամբայ ելլելու Մարաշի հայք հանրա
գրութիւն մ’ալ տուած էին հօրս. իրեն բոլոր ճամբու ծախքերը եւ միան
գամայն մինչեւ Կ.Պոլսէն վերադառնայ մեր ընտանիքին ապրուստի ծախ
քերն ալ վճարելու: Այս հանրագրութիւն կապոյտ թուղթի վրայ գրուած
գեղեցիկ նամակ մ’էր: Եւ այս գրութեան մէջ հօրս Կ.Պոլիս երթալուն թուա
կանը գրուած էր: Ափսոս այս գրութիւնն ալ երբ մեր տունն խուզարկեցին
Մարաշի կոտորածէն տարի մը յառաջ, ուրիշ շատ մը կարեւոր թուղթեր
եւ նամակներու հետ կառավարութիւնը գրաւեց եւ ետ չտուաւ: Այս գրու
թիւններու հետ էր լուսահոգի հօրս Աղեարի այգին ինծի ծախած ըլլա
լուն օրինաւոր մուրհակը: Վերջապէս Մարաշի տաճիկ կառավարութիւնը
երեք անգամ տուներնիս խուզարկելով, կողոպտելով, եազմա ընելով, թէ
հօրս, թէ մօրս եւ թէ նախնիքներուս ժամանակէն գրաւոր նամակ, գիրք,
պատկեր, բան մը չթողուց:
Սա չափը կրնամ յիշել աստ: Երբ հայրս Մարաշէն մեկնելով ցամա
քէն ուղղակի Պոլիս գնաց, վասնզի այն թուականներուն դեռ ծովով՝ շո
գենաւով Կ.Պոլիս երթալու հնար չկար, խեղճ հայրս ճիշդ 40 օրէն Պոլիս
հասած էր: Մայրս այն օրեր յղ ի է եղեր: Ես ալ անշուշտ մօրս արգանդին
մէջ էի: Հայրս գիտնալով մօրս յղ ի ըլլալը Կ.Պոլսէն նամակ մը գրած էր:
Յիշեալ նամակին մէջ ըսած էր թէ եթէ մօրս ծննդու արու ըլլայ երեխային
18 1853 թ.
19 Օսմանյան սուլթան Աբդուլ Մեջիդ (1839-1861):
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անունը Երջանիկ դրէք, իսկ եթէ էգ ըլլայ Սիրուկ դրէք: Այս նամակն ալ կո
րաւ միւս գրութիւններուն հետ: Կարծեմ հայրս այս թուականէն, այսինքն
1920 Օգոստոս 8, ըստ Յունաց, 66 եւ կամ 67 տարիներ յառաջ20 Կ.Պոլիս
գնացած ըլլալու է: Հայրիկս մէկ ու կէս տարի ի Կ.Պոլիս մնալով աշխատած
եւ յաջողած էր Սուլթան Մէճիտէն մասնաւոր հրովարտակ մը ձեռք բերել
Մարաշի կառավարութեան ուղղեալ, որպէս զի Մարաշի հայոց տուրքերու
բաշխումը թուրքերէն զատուի: Այն օրէն սկսեալ մարաշցի հայք կը զատեն
իրենց տուրքերը եւ առանձին իրենց մէջ կը բաշխեն21:
Մարաշի մոլեռանդ տաճիկները տեսնելով տուրքի մասին եղած այս
նոր կարգադրութիւնը վերջին ծայր զայրոյթ եւ բարկութիւն կը զգան եւ
կը սկսին տեսակ տեսակ սուտեր եւ անհիմ ն զրպարտութիւններ հնա
րել: Ժողովներ կը գումարեն, հանրագրութիւններ կը գրեն եւ, ի վերջոյ,
որովհետեւ տիրող ազգի անհատներ են, կը յաջող ին Մարաշի կառավա
րիչը համոզել, թէ հայ ազգին երեւելիներէն Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երեւե
լի իշխան եւ Սուրբ Ստեփաննոս եկեղեցւոյ իշխան Չօրպաճեան Հաճի
Տէօվլէթ էֆէնտի եւ Թօփալեան Հաճի Յակոբ աղա եւ Սուրբ 40 Մանուկ
եկեղեցւոյ աւագ քահանայ Տէր Կարապետեան Տէր Նահապետ Մարաշի
թուրք եւ թէ հայ հպատակաց տուրքի դրամներէն ահագին գումարներ
կերած եւ գողցած են:
Այս մասին ահագին հանրագրութիւն եւ ամբաստանագիրներ Կ.Պո
լիս ղրկելով կը յաջող ին Տէրութիւնը համոզել, թէ մարաշցի այս երեք
անձինք՝ մին հայրս, միւս երկուքն ալ Թօփալեան Հաճի Յակոբ աղա եւ
Չօրպաճեան Հաճի Տէօվլէթ էֆէնտի Տերութեան գանձուն վնաս տուող
եւ դրամ շորթող խռովարար մարդիկներ են: Ասոր վրայ Սուլթան 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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թագաւորէն մասնաւոր հրովարտակ կ’ելլէ, Մարաշի ղեկավարիչ Խուր
շիտ փաշային կը ղրկուի: Խուրշիտ փաշան անմ իջապէս կը կանչէ հայրս
եւ իւր երկու հայ երեւելի իշխանները եւ իրենց աքսոր ըլլալուն համար
Սուլթան Մէճիտ թագաւորէն եկած հրովարտակը կը կարդայ իրենց:
Խեղճերը վերջին ծայր ահուդող ի եւ սարսափի կը մատնուին, բայց ինչ
ընեն, կը ստիպուին հնազանդիլ: Երկու իշխանները, որովհետեւ հարուստ
էին, կ’աշխատին կաշառել Խուրշիտ Փաշան: Կառավարիչ՝ Թօփալեան
Հաճի Յակոբ աղան եւ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտին ուղղակի Մարաշի
արեւմտեան կողմը, Մարաշէն 10 ժամ հեռաւորութեան Ֆըրնուզի22 հայոց
վանքը կ’աքսորէ եւ հայրս ալ, անշուշտ դրամ չունենալուն պատճառաւ,
Մարաշէն 18 ժամ հեռու Ամանոս լեռներէն Հասանպէկլի23 ըսուած գիւղը
կ’աքսորէ: Հայրս ի Հասանպէկլի արժանապատիւ Տէր Պետրոս անուն
քահանային տունը հիւր կ’ըլլայ: Այս երեք աքսորեալ ք, առանց ընտանի
քի, մի միայն իրենք կ’աքսորուին:
Դժբաղդաբար երկու իշխանք ի Ֆըրնուզ եւ հայրիկս ի Հասան
պեկլի գիւղ որչափ ատեն իբրեւ աքսոր կը մնան լաւ միտքս չէ: Վասն
զի ես այն ատեն հազիւ 4 կամ 5 տարեկան տղայ էի:24 Մայրս, Մարիամ
եւ Մարգարիտ քոյրերս տարիքով ինէ մեծ էին: Չեմ կրնար մանրամաս
նութիւնները յիշել, օր մը երազի պէս միտքս կու գայ, մայրս եւ քոյրերս
Մարաշէն Ֆընտըճագ 25 անուն հայ գիւղը փոխադրուեցանք եւ Ֆընտըճագ
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

33

գիւղ ի մեծատուններէն Մահտեսի Աստուածատուր անուն մարդուն տու
նը իջանք: Մնացինք անդ կարծեմ վեց ամ իս: Յետոյ թէ հօրս եւ թէ միւս
երկու իշխաններուն աքսորէն վերադառնալուն մասին տաճիկ թագաւո
րէն մասնաւոր հրաման եկած էր, ներում շնորհուած էր: Անթիւ անհամար
մարաշցի հայ ժողովուրդք անհուն ուրախութեամբ լուսահոգի հօրս աջը
կը համբուրէին, յարգանօք եւ լի կարօտով: Կը գովաբանէին հայրիկս: Այս
դէպքին վրայ հօրս փառք պատիւը աւելի շատցաւ:
Որոնք էին այդ երկու երեւելի հայ իշխանները
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 էօվլէթ էֆէնտի Չօրպաճեան մեծանուն իշխան Ս. Ստեփաննոս
Տ
եկեղեցւոյ էն՛ առաջնակարգ եւ ազգասէր ու բարեպաշտ անձնաւորութիւն
մը: Հօրս՝ Տէր Նահապետին քենեկալը, Տէօվլէթ էֆէնտիին կինը՝ Հաճի
Մարիամ հանըմ մօրս քոյրն էր: Թօփալեան հանգուցեալ Գէորգ աղային
երկրորդ աղջիկը, Վարդան Թօփալեանին քոյրը: Հայրս եւ Տէօվլէթ էֆէն
տի իրաւամբ իրարու հետ միացեալ էին, կը սիրէին զիրար անկեղծ հա
մակրանօք: Հայրս Առաջնորդական փոխանորդ եւ ամբող ջ Մարաշի վեց
եկեղեցեաց աւագ քահանայ, Տէօվլէթ էֆէնտին ալ Ազգային քաղաքական
ժողովոյ Ատենապետ, միշտ իրարու հետ գործակից եւ վաստակակից,
Մարաշի հայ համայնքին յառաջդիմութեան միասին կ’աշխատէին: Տէօվ
լէթ էֆէնտի շատ բարեպաշտ եւ շատ կրօնասէր իշխան մ’էր՝ առատա
ձեռն, մաքուր բարոյականի տէր, հիւրասէր, ազնիւ եւ միանգամայն շատ
պատուաւոր վաճառական:
Տէօվլէթ էֆէնտի երկար տարիներ Մարաշի Թուրք կառավարու
թեան մօտ թէ իտարէի27 եւ թէ դատարանի անդամ եղած, ծառայած է թէ
ազգին եւ թէ Թուրք տէրութեան: Ամ էն ուրբաթ օրեր եթէ գտնուէին 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 հասարակաց բանտին մէջ հայ բանտարկեալներ, ամ ենն ալ
բանտէն հանել տալով տուներնին կը ղրկէր: Լուսահոգին ամ էն ուրբաթ
օրեր առաւօտէն մինչեւ իրիկուն պահք կը պահեր: Սուրբ Ստեփաննոս
եկեղեցւոյ գրեթէ պահապան հրեշտակն էր: Ամ էն կիրակի ինք եւ թէ
կինը՝ մօրքիրս եւ թէ տղաքը՝ Հաճի Յարութիւն, Մարտիրոս, Յակոբ եւ թէ
Կարապետ էֆէնտիները իրենց ծնողաց հետ եկեղեցի կ’երթային առան
ձին առանձին եկեղեցական տուրք եւ նուէրներ տալով եկեղեցւոյն պայ
ծառութեան պատճառ կը դառնային: Ի մի բան Տէօվլէթ էֆէնտի կրնամ
ըսել թէ իւր ազգասիրութեամբ եւ իւր աննման բարեպաշտութեամբ մեծ
համբաւ եւ անուն վաստկած էր ամբող ջ Կիլիկիոյ մէջ: Տէօվլէթ էֆէնտին
Տաճիկ պետութեան կողմանէ «Գափուճը պաղըլըք րիւթպէսի»28 ալ ունէր:
Չօրպաճեան էֆէնտին 1874-ին համայն ընտանեօք Երուսաղէմ ուխտի
գնաց եւ ահագին ծախքեր ըրաւ: Ունէր 4 տղայ, Հաճի Յարութիւն էֆէն
տի անդրանիկ տղան շատ խոհեմ, իմաստուն եւ ազնիւ: Երկրորդը՝ Հա
ճի Մարտիրոս, երրորդը՝ Յակոբճան եւ չորրորդը՝ Կարապետ էֆէնտի,
աղջիկ մ’ալ ունէր Հաճի Մարիամ անունով:
Հաճի Յակոբ աղա Թօփալեան Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երեւելի իշխան
եւ մեծանուն չօրպաճը29, հօրեղբօրորդի մօրեղբօրս Թօփալեան Հաճի
Վարդան աղային, պարկեշտ, ծանրաբարոյ եւ պատկառելի հայ ջոջ մը,
Ազգային քաղաքական ժողովոյ անդամ, թէ հօրս՝ Տէր Նահապետին եւ
թէ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին հետ աշխատակից եւ վաստակակից
ազգային եւ թէ ուրիշ ազգօգուտ գործերու մէջ: Այս պատուական անձին
ծերութեան ժամանակը կրնամ լաւ յիշել, որովհետեւ յիշեալը մեր ազգա
կանն էր: Ասոր աւագ որդին՝ Համբարձում էֆէնտիին աղջիկը՝ Տիրուհին
իմ հարսս էր: Միշտ շատ օրեր Թօփալեան Հաճի Յակոբ աղա հօրս քով
կու գար Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ դարպասը, հօրս հետ ժամ երով կը
նստէին, կը խօսակցէին: Յիշեալին թաղման ժամանակ ես ալ ներկայ էի,
Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ մասնաւոր եւ անմահ պատարագ մատուցուե
ցաւ, որովհետեւ այն եկեղեցւոյ երեւելի իշխանն էր եւ միանգամայն վաս
տակաւորն: Երբ մահկանացուն կնքեց Հաճի Յակոբ աղա անտարակոյս
80 ամ եայ կար: Ունէր երեք որդի, մեծն՝ Համբարձում էֆէնտի, 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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աներս էր, երկրորդն՝ Պօղոս, երրորդն՝ Յովհաննէս, որ դեռ կենդանի է եւ
այժմ Այնթապ կը գտնուի:
Տէր Նահապետ հայրս աքսորէն վերադառնալէն յետոյ եւս առաւել
ժողով րդականութիւն վաստկելով թէ ամբող ջ Մարաշի եւ թէ իրեն բուն
իսկ պսակեալ Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ սիրելին ու յարգելին դարձաւ:
Հայրիկս եւ մայրիկս, որ Թօփալեան հանգուցեալ Հաճի Գէորգ
աղային աղջիկն էր, այր եւ կին իրարմ է վերջին ծայր գոհ եւ երջանիկ
կեանք կ’անցնէին: Մայրս՝ երէցկին Թրվանտա, Թօփալեան Գէորգ
աղային երրորդ դուստրն էր, դէմքով գեղեցիկ, բնաւորութեամբ պար
կեշտ եւ համ եստ, աննման տանտիկին մ’էր: Հայրս չափէն աւելի կը սի
րէր մայրս ալ: Երբ ես եւ քոյրերս՝ Մարիամ եւ Մարգարիտ փոքր էինք,
միտքս կու գայ, ծնողացս իրարու հետ ունեցած սիրալիր վարմունք եւ կաց
ու նիստը:
Մայրս մտքով ալ գեղեցիկ եւ լուրջ կին մ’էր: Իւր տան պայծառութեան
մասին արթուն եւ ժրաջան երէցկին մ’ըլլալով շատ ալ բարեպաշտ էր: Լաւ
գիտեմ, ամ էն տարի Դեկտեմբեր ամսուն մէջ Ս. Յակոբայ պահքը ամբող ջ
եօթնեակ30 մը ծոմ պահք կը պահէր, եւ հայրս ալ մատաղ եփել կու տար
աղքատներուն համար: 1882 Յունվար 20-ին հայրս, մայրս, կինս՝ Տիրու
հի եւ երկու տղաքս՝ Յովհաննէս եւ Գէորգ Ս. Երուսաղէմ ուխտի գնացին:
Հայրս, հօրեղբօրորդիս՝ Կարապետն ալ եւ քեռորդիս՝ Տիգրանն ալ միա
սին Երուսաղէմ տարաւ: Միայն ես ի Մարաշ մնացի: Գնացին ծնողքս եւ
ուխտերնին կատարելէն յետոյ ողջ եւ հանգիստ վերադարձան ի Մարաշ:
Դիմաւորելու գացինք, որովհետեւ մարաշցի ուրիշ շատ մը ուխտաւորներ
կային, զանոնք ալ դիմաւորելու գնացողներ հայրս դիմաւորելով աննման
պատիւներ ըրին, որուն նմանը քիչ անգամ պատահած է: Երուսաղէմ ի
սրբազան Եսայի պատրիարք31 չափէն աւելի պատուած էր հայրս եւ մայրս,
30 Եօթնեակ – շաբաթ (յոթ օր):
31 Եսայի պատրիարք – Երուսաղեմի Պատրիարք Եսայի Կարապետեան (18651885), 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 ուխտաւորութենէ անհունապէս շնորհակալ եղած էին: Գերաշնորհ
Եսայի պատրիարք քանի մը կտոր ընտիր գիրքեր հօրս նուէր տուած էր
եւ այն թուականէն սկսեալ հայրիկս Ս. Երուսաղէմ ի Ս. Յակոբայ վանքին
աթոռակալ եղաւ Եսայի Սրբազանին մասնաւոր կոնդակաւ: Այդ գեղեցիկ
կոնդակն ալ կը ցաւիմ որ մեր տան թուրքերէն կողոպտուած օրը կորս
ուած էր: Ս. Յակոբ վանքին միաբաններէն մարաշցի արժանաշնորհ Տէր
Խաչատուր վարդապետ Ճանսըզեան Երուսաղէմ էն ինծի 11 հատոր Չամ
չեան Միքայէլ վարդապետի յօրինած «Սաղմոսի մեկնութիւնները» ընտիր
եւ պատուական գրքեր Վենետիկ Ս. Ղազար վանքին տպարանէն ելած
օսկեզօծ հիանալի գրքեր էին: Հատ մ’ալ նորէն «Ճեմարան գիտելեաց»
անունով Վենետիկ տպեալ խիստ պատուական գիրք մը եւ ուրիշ «Աղբիւր
բացեալ» անունով գրաբառ թանկագին գրքեր նուէր ղրկած էր: Աւաղ այդ
սքանչելի գիրքերն ամ էնն ալ այրեցան եւ ոչնչացան անցեալ օրերու մէջ՝
1920 Փետրվար 8-ին, երբ ֆրանսացիք դաւաճանութեամբ Մարաշէն նա
հանջեցին եւ Մարաշի այս աննման եւ խիստ աղէտալի դէպք եւ կռիւնե
րուն ատեն մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին այրեցաւ:
Կը ցաւիմ, որ լաւ չեմ գիտեր ծնողացս ամուսնութեան ճիշդ թուա
կանը: Հիմակուան խելքս ըլլար, երբ ողջ էին հայրս եւ մայրս կը հարց
նէի: Մինչեւ անգամ ոչ թէ միայն իրենց պսակադրութեան թուականը,
այլ իսկ իրենց ծննդեան թուականներն ալ: Մայրս պատուական կաց ու
նիստ ունէր, շատ ուշիմ եւ իմաստուն կին մ’էր, համ եստ եւ պարկեշտ,
ծանրաբարոյ եւ խոհեմ: Մօրս մահուան 1900 Սեպտեմբեր 27, օր չորեք
շաբթի: Մայրս ի Մարաշ, մեր տան մէջ, երբ քոյրս՝Մարիամ մեր տան մէջ
կը բնակէին, յանկարծ մեռած էր: Այն ատեն ես եւ ընտանիքս Հալէպ կը
բնակէինք: Մօրս մահուան մանրամասնութիւնները ուրիշ տօմարի մը մէջ
արդէն գրած եմ, հոս աւելորդ կը համարեմ կրկին անգամ արձանագրել:
Գրքերուս ցուցակը գրեցի մասնաւոր տօմարի մէջ, անդ արդէն գրած եմ
մօրս մասին:

Երուսաղէմի, աշխատասիրեց Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունի, Երուսաղէմ, 1929, էջ 130132, այսուհետև՝ Միաբանք և այցելուք Հայ Երուսաղէմի):
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 ոյրերս
Ք
Մարիամ, Մարգարիտ եւ Ագապի
Մեծ քոյրս՝ Մարիամ, որ Չօրպաճեան Հաճի Դաւիթ աղային որդի
Կիրակոսին հետ ամուսնացաւ: Դժբաղդաբար քրոջս՝ Մարիամ ին ամուս
նութեան թուականն ալ չեմ գիտեր: Հաճի Կիրակոս աղա Չօրպաճեան
շատ ազնիւ, ծանրաբարոյ եւ պարկեշտ անձնաւորութիւն մ’էր: Քրոջս հետ
շատ լաւ կենցաղավարութիւն մ’ունեցաւ: Մարիամ քոյրս ամուսնոյն բնաւո
րութեան գեղեցկութեան շնորհիւ երջանիկ կեանք մ’անցուց: Քեռայրս Կի
րակոս աղային ծնողքը՝ Դաւիթ Աղա եւ կինը՝ Տուտու Խանըմ, որ շատ
բարեբարոյ եւ ազնիւ կին մ’էր, շատոնց մեռան: Կիրակոս աղա փեսաս ալ
կարծեմ, երբ մենք Մարաշ էինք՝ 1914-ին կնքեց իւր մահկանացուն: Քոյրս՝
Մարիամ ունի չորս տղայ՝ Տիգրան, Արմ ենակ, Արշակ եւ Սիսակ, աղջիկ
մ’ալ՝ Սիրանոյշ: Տիգրան եւ Սիսակ, Սիրանոյշ իրենց մօր հետ այժմ Մարաշ
կը գտնուին: Իրենց տարագրութենէն վերադարձին Հալէպէն ուրիշ շատ
մը գաղթական եւ տարագիր հայրենակիցներուն հետ Մարաշ գնացին եւ
անհնարին փորձանքի մէջ ինկան: Մեր լսածին նայելով այս՝ 1920 տար
ւոյ սկիզբները Մարաշի հայոց չեթէներուն հետ կռիւի բռնուած միջոցին
իրենք իրենց տունը կրակի տալով ամբողջովին այրած են:
Ցաւ ի սիրտ ստիպեալ եմ յայտնել թէ ասոնց արդի վիճակի մասին
խորին տխրութեան մէջ եմ, բայց ինչ կրնամ ընել: Քեռորդիներէս Արմ ե
նակ արդէն ի վաղուց Եւրոպա կը գտնուի: Արշակն ալ այս օրեր Գահի
րէ կը բնակուի ընտանեօք: Իցիւ թէ կարենայինք Մարաշէն նոր եւ ստոյգ
տեղեկութիւններ ստանալ: Ամ իսներ կը սահին կ’երթան, Մարաշի կոտո
րածէն վերապրող հայերու մասին երբեք լուր չէինք կրնար առնել: Այս
աստիճան դժբաղդութիւն եւ խեղճութիւն անտանելի է:
Մարգարիտ քոյրս
Ինէ տարիներ յառաջ Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ քահանաներէն
Տէր Մկրտիչ քահանային որդի տիրացու Համբարձում ին հետ ողբացեալ
քոյրս՝ Մարգարիտ ամուսնացեալ էր: Երանի թէ այս ամուսնութիւնն բնաւ
եղած չը լիներ: Հէգ քոյրս այդ անշահ մարդուն կին եղած օրէն ի վեր
երբեք գոհ եւ երջանիկ չեղաւ, որովհետեւ քրոջս սկեսրայր Տէր Մկրտիչ
քահանան բնաւորութեամբ շատ կասկածոտ եւ անոպայ, կոշտ եւ անկիրթ
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ըլլալուն խեղճ քրոջս գլխուն փորձանք դարձաւ, որովհետեւ փեսաս Համ
բարձում ին մայրը շատոնց մեռած էր, այս անսիրտ քահանան առտուընէ
մինչեւ իրիկուն իրենց տունը եկող գացողներուն ինչու համար գալ ու եր
թալնուն մասին քոյրս Մարգարիտէն հաշիւ կը պահանջէր: Այս ոչխարա
միտ տէրտէրը ամ էն բանի կասկածելով բնաւ չէր թողուր, որ քոյրս ո եւ
իցէ մարդու մը հետ խօսակցի եւ տեսակցի:
Վերջապէս քոյրս՝ Մարգարիտին տառապանքները անվերջ եղան.
միշտ անհանգիստ, միշտ լալ ու արտասուք թափել եղաւ: Այնպիսի դէպ
քեր ու անհամաձայնութիւններ եղան, որ հայրս եւ մայրս ստիպուեցան
քոյրս տունը բերել եւ ամ իսներով պահել մեր տան մէջ: Խեղճ քոյրս զա
ւակներ ունեցաւ, նորէն չկրցաւ հանգիստ ապրիլ: Չորս աղջիկներ ունե
ցաւ՝ Ելմաստ, Վերգինեայ, Մարիամ եւ Զարուհի: Զարուհիին ծննդաբե
րութեան ատեն տարաբաղդ Մարգարիտ քոյրս մեռաւ: Հայրս եւ մայրս
Աղեար32 այգի գնացած էին: 1882 Սեպտեմբեր 20-ին էր, լսեցի որ քոյրս
ծննդաբերութեան երկունքի մէջ կը տառապէր: Կէս գիշերին լուր առի որ
քոյրս ճգնաժամ ին մէջ է: Իսկոյն վազեցի, ներս մտայ, աղջիկ մը ծնած
էր: Թշուառ քոյրս, երբ տեսաւ զիս, խորին հառաչանքներով. «եկար եղ
բայր իմ» ըսաւ եւ յետին ծայր տառապանքներու մէջ աւանդեց իւր հոգին:
Մինչեւ որ ես ալ մեռնիմ, երբեք չպիտի կրնամ հէգ Մարգարիտ քրոջս
մահուան այն հոգեցունց եւ սրտառուչ տեսարանը մտքէս ու երեւակայու
թենէս հեռացնել: Հայրս ու մայրս ալ եկան այգիէն եւ տառապեալ եւ իւր
կոչման մէջ նահատակ քոյրս 1882 Սեպտեմբեր 21-ին տարին Մարաշի
Ազգային գերեզմանատուն թաղեցին: Ըստ իս, խեղճ քոյրս մեռնելով գրե
թէ ազատուեցաւ թէ իւր ամուսնոյն՝ տիրացու Համբարձում ին եւ թէ Տէր
Մկրտիչ անուն անշահ մարդուն ձեռքէն: Ողբացեալ քրոջս մեծ աղջիկը՝
Ելմաստ, Ճինիշեան Միհրան33 անուն երիտասարդին հետ ամուսնացաւ,
բայց դժբաղդաբար նէ ալ երջանիկ չկրցաւ ապրիլ, որովհետեւ Միհրան
Ճինիշեան ալ լաւ բնաւորութեան տէր մեկը չէր:
Քրոջս երկրորդ աղջիկը՝ Վերգինեայ, Մալաթեալեան Կարուճ անուն
երիտասարդին հետ ամուսնացաւ եւ դեռ ողջ է: Ելմաստ շատոնց 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:
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Մարիամ, երրորդ աղջիկը, Աղազարեան միականի Կարապետին հետ
ամուսնացաւ եւ զաւակներ ունեցաւ, բայց դժբաղդաբար 1915-ին, երբ
Մարաշի ամբող ջ հայերը տարագրուեցան, թուրք անխիղճ անաստուած
Տէրութեան հրամանաւ Մարիամ իւր բոլոր զաւակներով Հալէպ բերուեցաւ
եւ յետոյ Հալէպէն ալ ուրիշ հայ տարագիրներու հետ Րէս իւլ-Այն34 ըսուած
անիծեալ եւ պիղծ տեղ ը տարուեցաւ եւ անդ մեռաւ դժբաղդ վիճակի մէջ:
Մարիամ ին Հաճի անուն մեծ աղջիկը մարաշցի թուրք մը առեւանգած
էր: Մօր մեռնելէն վերջը ամ իսներով այն հրէշ թուրքը Հաճի ղըզը35 Րէս
իւլ-Այնէն Հալէպ բերաւ եւ յանձնեց մեզի: Հէգ Հաճի գըզ36 արդէն հիւծախ
տի ենթարկուած էր, քանի մ’ամ իս չարաչար ապրելէն յետոյ կնքեց իւր
մահկանացուն: Թշուառ Մարիամ ին Շիւքրիւ եւ Ստեփան որդիքը եւ միւս
առեւանգեալ աղջիկները հետզհետէ Րէս իւլ-Այնի կողմ երէն եկան Հալէպ
եւ Հալէպէն ալ Մարաշ փոխադրուեցան:
Մարգարիտ քրոջս չորրորդ աղջիկը՝ Զարուհի, Հաւանճեան Յով
սէփ անուն հացագործին հետ պսակուեցաւ, ունեցաւ զաւակներ: Բայց
տարագրութեան ժամանակ Յովսէփ Հաւանճեան Ճարապլուս37 մեռաւ
եւ Զարուհին ալ իւր աղջիկ Րօզան եւ փեսան Յակոբ Աճէմեանին հետ
Հալէպէն Մարաշ փոխադրուեցաւ: Մեղ ք որ Զարուհիին փեսան՝ Յակոբ
այս տարի Մարաշի կոտորածին սպաննուած է եւ չենք գիտէր թէ այժմ
Զարուհին ինչ վիճակի մէջ կը գտնուի:
Ագապի քոյրս
Ինէ տարիքով փոքր քոյրս՝ Ագապի, որուն ծննդեան թուականն ալ
չեմ գիտեր, մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ քահանաներէն Նենեճեան
արժանապատիւ Տէր Մինաս անուն հեզահամբոյր եւ պարկեշտ քահա
նային աւագ որդւոյն՝ պարոն Ստեփանին հետ ամուսնացաւ: Հարս ու փե
սայ իրարմ է գոհ եւ երջանիկ կեանք անցուցին: Ագապի քոյրս ունեցաւ
չորս մանչ՝ Յովսէփ, Խաչիկ, Երուանդ, Յովհաննէս եւ չորս ալ աղջիկներ:
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 Խաչիկ ամուսնացան: Նուարդ մեծ աղջիկը եւ երկրորդը՝ Վար
դուհի ամուսնացան: Պարոն Ստեփան քահանայ ձեռադրուեցաւ յանուն
Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովրդեան:
Մարաշցի Քեյֆսիզեան Վեհափառ Մկրտիչ կաթողիկոս38 քիլիսցի
Տէր Վահանին հետ մեր եկեղեցւոյ մէջ ձեռնադրեց տիրացու Ստեփան
քեռայրս եւ անունը դրաւ Տէր Վարդան: Տէր Վարդան քահանայ փեսաս
իւր ծնողաց մեռնելէն յետոյ ապրեցաւ, լաւ եւ շնորհքով քահանայ մ’եղաւ:
Տէր Վարդան հայրն բնաւորութեամբ համ եստ, պարկեշտ եւ ազնիւ էր:
Գիտեր լաւ շարական երգել: Բաւական ուսումն եւ գիտութիւն ունէր:
Առտնին կեանքը աւելի գովելի էր: Քոյրս՝ Ագապի շատ գոհ էր ամուսնոյն
կաց ու նիստէն: Երբ Մարաշի ամբող ջ հայերը տարագրուեցան, քեռայրս՝
Տէր Վարդանն ալ, հանդերձ ընտանեօք, Հալէպ եկան, 20 օր Գաթմա39
ըսուած դժոխային տեղ ը սպասելէն յետոյ:
Որովհետեւ Տէր Վարդան փեսիս երրորդ որդին՝ միւսիւ Երուանդ
քանի մը տարիներ յառաջ Մարաշէն ի Հալէպ եկած եւ ուսում սորվելու
համար Հալէպի Գերմանացւոց վարժարանը մտած եւ գաղղ իերէն ու գեր
մաներէն սորվելով կրցած էր գերման երկաթուղիի վարչութեան մէջ պաշ
տօն գտնել, Գերման երկաթուղ իի վարչութեան մէջ պաշտօն ունեցող ան
ձանց գերման վարչութիւնը Վէսիքա40, այսինքն հրամանագիր կու տար
պաշտօնէից: Վէսիքա ունեցող պաշտօնեայք թէ ուրիշ տեղ չէին ղրկուեր
եւ թէ թուրք բանակին մէջ զինուոր ըլլալու պարտականութենէ զերծ կը
մնային: Վէսիքա ունեցող պաշտօնէից ընտանիքն ալ մուհաճիրութենէ41
ազատ կը մնային:
Քեռորդիս՝ պարոն Երուանդ, կարծես թէ նախախնամութեան մաս
նաւոր կարգադրութեամբ, երկաթուղիի վարչութեան մէջ պաշտօնավա
րելուն շնորհիւ յաջողեցաւ թէ ինքզինք եւ թէ ամբող ջ իւր ծնողքը եղբայր
եւ քոյրերը տարագիր ըլլալու փորձանքէն ազատել, որովհետեւ Հալէպի
Թուրք կառավարութիւնը գերման երկաթուղիի տնօրենութեան իւր պաշ
տօնէից տուած վէսիքաները կը վաւերացնէր: Այս կերպով միւսիւ Երուանդ
մեծ բարիք ըրած եղաւ իւր 11 գլխէ բաղկացեալ ընտանեաց 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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Միւսիւ Երուանդ քամփանիայէն42 առած ամսականներն ալ իւր ծնողաց եւ
քերց եւ եղբարց ապրուստին համար ազնուաբար կը ծախսէր:
Ուրիշ ցաւալի կէտ մը. քեռայրս՝ արժ. Տէր Վարդան դժբաղդաբար
4 կամ 5 տարիներէ ի վեր սրտի հիւանդութեան ենթարկուած էր, Մա
րաշի բժիշկները չէին կրցած դարմանել: Երբ տարագրութիւնն ալ վրայ
եկաւ՝ սիրտ նեղութիւն, վիշտ, տառապանք, տարագրութեան վերաբե
րեալ մտահոգութիւններ, զրկուիլ տունէ, տեղէ, հայրենիքէ, նիւթապէս եւ
բարոյապէս զրկում գալ, իւր փեսան տիար Լէօն Փարթամ եանին տան
մէջ ապաստանիլ, նեղուիլ, բնականաբար առող ջ մարդը հիւանդ կ’ընէ,
ուր մնաց հիւանդը եւս առաւել կը նեղուի: Խեղճ Տէր Վարդանին սրտի
հիւանդութիւնը ահագին քայլեր առաւ եւ սաստկացաւ: Օր օրին քեռայ
րիս վիճակը ծանրացաւ: Վերջապէս 1916 ըստ Յունաց Դեկտեմբեր 16-ին
կնքեց իւր մահկանացուն տարաբաղդ Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մի
նասեան ի Հալէպ: Շատ կը ցաւիմ որ այն օրեր, ես հիւանդ էի, չկրցայ
թաղման հանդիսին ներկայ գտնուիլ: Գերաշնորհ Եղիշէ Եպիսկոպոս
Չիլինկիրեան43 այն միջոցին գործով մը Հալէպ եկած էր: Եկեղեցւոյ մէջ
պատրաստ գտնուելով բարեհաճած էր ողբացեալ փեսիս օծումը ընել եւ
իմաստալից դամբանական մ’ալ խօսելով պատուած էր ննջեցեալը: Այն
օր տարին Տէր Վարդանը հայ ազգի համար Հալէպի Թուրք պետութեան
նոր սահմանած գերեզմանատան մէջ թաղեցին. Աստուած լուսաւորէ իւր
սրբասնեալ ոգին:
Տէր Վարդան Հայր կարճ հասակաւ, բարեկազմ իրանաւ, շնորհքով
անձնաւորութիւն մ’էր, խոնարհ, համ եստ քահանայ մը, անոյշ ձայն ունէր,
կրնար երգել մեր եկեղեցւոյ շարականները օրինաւորապէս: Յիշելոյն մա
հէն յետոյ տարիներ անցան, անգղիացիք եւ արապներ եկան գրաւեցին
Հալէպ: Ֆրանսացի պաշտօնեայ մը եկաւ միւսիւ Մելէնջօ անուամբ, սկսաւ
Հալէպի մէջ գտնուող հայ կիլիկեցի գաղթականները ձրիաբար իրենց
ծննդավայրերը փոխադրել կառքերով: Շատ մը մարաշցի հայ մուհաճիր
ներու հետ քոյրս՝ Ագապի, Խաչիկ, Երուանդ եւ Յովհաննէս, աղջիկները՝
42 Քամպանիա – ընկերություն, հիմնարկություն:
43 Եղիշե եպիսկոպոս Չիլինգիրյան – խարբերդցի, ծնվել է 1863-ին, Երուսաղեմի
Ժառանգավորաց վարժարանի շրջանավարտներից է, ձեռնադրվել է 1886-ին: Պաշտո
նավարել 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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Նուարդ, Մարի եւ Եւգին եւ Խաչիկին հարսը: Ինչ յոյս եւ ինչ ակնկա
լութեամբ Հալէպէն մեկնեցան եւ դժբաղդաբար հետեւանքը ինչ եղաւ:
Երանի թէ բնաւ երբեք վերադարձած չըլլային:
1920 Փետրվարի սկիզբները, երբ Ֆրանսական բանակը, վատու
թեամբ ըսենք, աւելի դաւաճանութեամբ, նահանջեց Մարաշէն՝ 2000-ի
մօտ հայեր յիշեալ անարի բանակին ետեւէն ինկան փախչելով ազա
տուելու համար Մարաշի կատղած թուրքերու ձեռքէն. սաստիկ եւ առատ
ձիւն եւ անհնարին ձմեռուան առթիւ ճամբան շատերու հետ հէգ քոյրս՝
Ագապի, Եւգին աղջիկը, Խաչիկին հարսը՝ Կատարինէ եւ Վարդան անու
նով 2 ամ եայ տղան չկրնալով քալել եւ փախչիլ՝ ձիւներու մէջ սառեցան եւ
մեռան: Խեղճ եւ անբաղդ քոյրս եւ իրենները այս տեսակ եղերական եւ
խիստ ցաւալի մահեր ունեցան: Երուանդ, Խաչիկ եւ Յովհաննէս եւ քոյ
րերնին՝ Մարի կրցած էին քալելով եւ չարչարուելով հասնիլ Իսլահիյէ44 եւ
անկէց ալ երթալ Ատանայ: Այժմ Ատանա կը գտնուին Երուանդ, Խաչիկ
եւ Յովհաննէս, Մարի քոյրերնին ալ ամուսնացած է: Խաչիկն ալ ուրիշ կին
մը առած է: Կարծեմ Երուանդ քեռորդիս յաջողած է պաշտօն մը գտնել եւ
Խաչիկն ալ հիւսնութեամբ կ’ապրի եղեր:
Քեռորդիներէս Յովսէփ, որ իրեն մօր եղբայր եւ քոյրերուն Հալէպէն
ի Մարաշ փոխադրուելուն Հալէպի Ամ երիկեան որբանոցին մէջ իբրեւ
դասատու կ’աշխատէր, միայն իրեն կինն ու երեք զաւակները Ագապի
քրոջս հետ հայրենիք գնացած էին: Մարաշի կոտորածին ատեն Յովսէ
փին կինն ու երեք սիրասնունդ զաւակները՝ աղջիկ մը եւ 2 տղայք իրենց
տարաբաղդ մօր հետ թրքաց սուրերուն զոհ գացած են: Խեղճ քեռորդիս՝
Յովսէփ, վերջին ծայր յուսահատութեան մատնուելով թողուցած է որբա
նոցը եւ այժմ Ս. Երուսաղէմ ի Ս. Յակոբայ վանքը քաշուած է: Ներկայ
գրութեանս թուականէն քանի մ’օր յառաջ նամակ մը ստացայ դժբաղդ
Յովսէփէն:
Հօր եղբայրս Յակոբ Տէր Նահապետեան
Ողբացեալ հօրս մեծ եղբայրը՝ Գէորգ, որ շատ արժանաւոր, ուշիմ,
սրամ իտ եւ պատուական անձնաւորութիւն մ’եղէր, օր մը յանկարծ
ձիավարժութիւն ըրած ժամանակ ձիէն կիյնայ, ոտքերը կը կտրուին:
44 Իսլահիյէ – ներկայում փոքրիկ քաղաք է Թուրքիայի Այնթաբի (Գազիանթեպ)
գավառում, միաժամանակ երկաթուղային կայարան Այնթաբից դեպի Անտիոք (Անթաքիա)
ուղղության վրա:
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Երկար ատեն իբրեւ անդամալոյծ անկողնոյ ծառայելէ յետոյ կը կնքէ իւր
մահկանացուն երիտասարդ հասակի մէջ: Հայրս եւ մայրս այս Գէորգին
նկատմամբ շատ գովեստներով կը խօսէին: Հանգուցելոյն մեռնելէն յետոյ
ես մօրմ էս ծնելու բաղդը ունեցած եմ: Յակոբ հօրեղբայրս շատ լաւ կը
ճանչնամ: Երբ ես դեռ տղայ էի, հայրս եւ հօրեղբայրս՝ Յակոբ միասին
մի եւ նոյն տան մէջ՝ մեր պապենական բնակարանին մէջ կը բնակէինք:
Հօրեղբայրս իրեն բաժինը ծախեց հօրս, որովհետեւ նեղ տուն մ’էր, գնաց
Սապընջի թաղէն իրեն աներ Եըլան օղլու Յակոբին տան բակին մէջ մաս
նաւոր տուն մը գնեց եւ հոն փոխադրուեցաւ: Հայրս ալ եղբօրմ էն ծախու
առած բաժինը եւ մեր տունը քանդելով 2 սենեկէ բաղկացեալ նոր տուն մը
շինեց 1871-ին: Մեր նոր շինուած տան 2 դրանց կամարին վրայ.
Երիցու եմ տուն
աւանդ ինձ ետուն
զազնիւ գերդաստան
Տէր Նահապետեան
Այս համառօտ ոտանաւորը բնիկ զէյթունցի Տէր Ղազարեան Սմբատ
Բիւրատ էֆէնտի45 երբ մեր տուն հրաւիրուած էր ափ յափոյ գրեց: Տէր Ղա
զարեան Յովհաննէս վարժապետն ալ որ այժմ Խաչատուր վարդապետ
Տէր Ղազարեանն է, մասնաւոր քարի վրայ փորագրեց ու տեղ ը դրաւ:
Հօրս եղբայրը՝ լուսահոգի Յակոբ, Սապընջը թաղի բնակիչնե
րէն Եըլան օղլու Յակոբին Տիրուհի անուն աղջկան հետ ամուսնացած
էր: Հօրեղբօրս կինը շատ համ եստ, պարկեշտ եւ հեզաբարոյ կին մ’էր:
Այր եւ կին իրարմով սիրով եւ խաղաղութեամբ կապրէին: Հօրեղբայրս
չորս տղայ ունէր. անդրանիկը՝ Գէորգ, երկրորդը՝ Կարապետ, 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
սարակական 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 Սասուն», «Ազատության
համար (Զէյթունի վրեժը)» և այլ երկեր: Հրատարակել է նաև մի մենագրություն՝ «Արևելյան
խնդիր և հայկական հարց»: 1915 ապրիլ 24-ին հայ մտավորականների 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 Երուսաղէմ ուխտի գնաց, միասին տարաւ: Երրորդը՝ Նահա
պետ եւ չորրորդը՝ Նշան: Երկու հատ ալ աղջիկ ունէր, առաջինին անունը
Սոֆիկ, երկրորդին անունը՝ Լուսիկ:
Հօրեղբօրս Կարապետ տղան Գէորգէն առաջ ամուսնացաւ եւ
առանց զաւակ ունենալու 1884-ին ի Մարաշ պատահած ժանտախտին
ժամանակ մեռաւ: Քանի մը տարիներ յետոյ Նահապետ եւ Նշան իրարու
ետեւէ մեռան: Գէորգն ալ, որ անճարակ եւ ապիկարին մէկն էր, 1912-ին
այրի կնկան մը ամուսնացաւ եւ Մարաշի հայոց տարագրութեան ատեն
1915-ին Հալէպի մէջ թիֆուսի ենթարկուելով մեռաւ: Հօրեղբօրս մեծ աղ
ջիկը՝ Սոֆիկ անդամալոյծ էր: Երկար տարիներ անկողնոյ ծառայելէ յետոյ
1913-ին մեռաւ եւ ազատեցաւ իւր անտանելի ցաւերէն: Լուսիկ քոյրն ալ Կե
լիճեան Կարապետ անուն հայուն հետ պսակուած էր: Այս խեղճն ալ ամուլ
է, չունեցաւ զաւակ եւ իւր ամուսնոյն աչքերն ալ կուրացաւ: Կարծեմ այժմ
երկուքն ալ ի Մարաշ ողջ են: Յակոբ հօրեղբայրս արհեստով ներկարար
էր, Սերայ Ալթը ըսուած տեղ ը մասնաւոր աղւոր խանութ մ’ալ ունէր եւ
Աղեար այգի մ’ալ ունէր, որ իմ պապուս պապուն ժամանակէն մնացած
է: Բայց Յակոբ էմմ իս46 աչալուրջ եւ կեանքի պայքարին մէջ գործունեայ
մարդ մը չըլլալուն նիւթապէս միշտ անյաջող եւ բարեբաստիկ ապրելու
անկարող կը գտնուէր: Երբեմ ն փերեզակութիւն ընելով քաղաքի արեւե
լեան կողմը բնակող Սինեմ ինլի քիւրտերուն գիւղերը կ’երթար առ եւ տուր
կըներ: Բնաւորութեամբ ազնիւ, պարկեշտ եւ բարեպաշտ էր: Կարծեմ 65
ամ եայ հասակին մէջ, երբ Աղեար այգի գնացած էինք, միայն քանի մ’օր
հիւանդ ըլլալով 1890-ին այգի՝ մեր տան մէջ մեռաւ: Այգիէն քաղաք բերին
եւ թաղեցին զինքը հօրս գերեզմանին մօտ:
Հօրս հօրեղբօրորդինե րը
Հանգուցեալ Տէր Նահապետ աւագ քահանային երկու զաւակնե
րէն մին՝ տիրացու Փանոսին չորս տղաքը՝ Աստուածատուր, Յարութիւն,
Նահապետ եւ Կարապետ: Քոյր չունէին ասոնք: Ասոնց հօր՝ տիրացու
Փանոսին նկատմամբ լսածներս՝ պարկեշտ, ծանրաբարոյ եւ խոհեմ անձ
մը: Դժբաղդաբար ասոր մահուան թուականը չեմ գիտեր: Աստուր որ
դին ամուրի ապրեցաւ, շատ բարեպաշտ, մաքուր եւ անբասիր վարք եւ
բարքի տէր մարդ մը, դերձակ էր արհեստով, միշտ կ’աշխատէր եւ իրեն
46 Էմմի (Emmi) – թրք.՝ հորեղբայր:
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վաստակը ամբողջովին տան պէտքերուն կը ծախսէր: Հիւանդներուն
գլուխը Նարեկ եւ Աւետարան կը կարդար: Այս մասին Մարաշի քրիստո
նէից շրջանակին մէջ համբաւ ստացած էր: Միշտ կը տեսնէի շատեր՝ այր
եւ կին կու գային տուն եւ անոնց գլխուն Նարեկ կը կարդար եղանակաւ:
Լուսահոգին քանի մ’օր միայն հիւանդանալով 1893-ին, Յունվար ամսուն
10-ին, կնքեց իւր մահկանացուն 68 ամ եայ:
Եղբայրը՝ Յարութիւն, ամուսնացեալ Ս. Ստեփաննոս թեմ էն Քելե
շեան Վարդիվառ աղային Թրվանտա անուն աղջկան հետ: Ասոնք ալ
իրարմով երջանիկ օրեր անցուցին:
Յարութիւն ունէր 2 տղայ՝ Յովհաննէս եւ Հաճի: Յովհաննէս շատ ազ
նիւ եւ բարեբարոյ ազգասէր երիտասարդ մ’էր, թանկագին բաղդ մ’էր իւր
ծնողաց համար: Բայց, ափսոս, 1895-ին Մարաշի մեծ կոտորածին ժամա
նակ, երբ ես կը հեծէի բանտերու մութ խորշի մէջ, տարաբաղդ Յովհաննէս
Չարքճեան թիֆոյի47 ենթարկուելով մեռած էր: Յարութիւն Սրբուհի անու
նով աղջիկ մ’ալ ունէր: Կարծեմ դեռ ողջ է. աննման, պարկեշտ եւ համեստ:
Երկրորդ տղան՝ Հաճի, իրաւամբ սիրուելու արժանի, ծանրաբարոյ եւ մա
քուր վարուք, անկեղծ եւ ջերմ քրիստոնեայ տղայ մ’էր: Յիշեալը մեր եկե
ղեցւոյ պատուաւոր ընտանիքներէն Տատրեան Արթին Աղային աղջկան
հետ ամուսնացաւ: Աթտարութիւն48 կ’ըներ: Բազմանդամ ընտանիքի տէր,
գիշեր եւ ցորեկ կ’աշխատէր եւ իւր ընտանեաց բոլոր անդամները կը պա
հէր իւր ճակտի քրտինքով: Չարքճեան Հաճի երկար տարիներ հաւատար
մութեամբ Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ գանձապետութիւնն ալ ընելով կրնամ
ըսել թէ եկեղեցւոյ ամբող ջ ժողովրդեան վստահութիւնն գրաւած էր:
1915 Մայիս 1-էն սկսեալ, երբ Մարաշի հայ բնակչութեան դժոխային
տարագրութիւնն սկսաւ, Չարքճեան Հաճի եւս ընտանեօք Մարաշէն
ուղղակի, առանց Հալէպ մտնելու, Համա քշուեցաւ: Անդ տարիներով
տեսակ տեսակ տառապանք եւ նիւթապէս նեղութիւններ եւ վշտեր կրե
լով, անգղիացւոց Հալէպ գրաւելէն յետոյ Համայէն Հալէպ եկաւ եւ քանի
մ’օր Հալէպ կեցաւ եւ յետոյ շատ մը հայրենակիցներու հետ Մարաշ փո
խադրուեցաւ: Վատասիրտ եւ անարի ֆրանսական բանակին 1920-ին
Մարաշէն նահանջած միջոցին, ի Մարաշ չեթէներու49 հայոց վրայ ճիւա
ղաբար յարձակման ատեն, Ղույթուլ թաղ ի մէջ գտնուող բոլոր հայերը,
47 Թիֆո – տիֆ, հիվանդություն:
48 Աթտարութիւն ընել (Attar/Aktar) – համեմունք, դեղաբույսեր վաճառել:
49 Չեթէ (Çete) – թրք.՝ ավազակախումբ, զինված խումբ:
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անխիղճ եւ անգութ թուրքեր կու գան ամ էնն ալ կը տանին մօտակայ մեծ
մզկիթ եւ անդ ոչխարներու պէս կը մորթեն եւ կը զոհեն: Խեղճ Չարք
ճեան Հաճի իւր բոլոր աղջիկ եւ մանչ սիրասուն զաւակներով կը նահա
տակուին: Ասանկ չարաչար մահուամբ խեղճերուն կեանքը կը լմննայ:
Տիրացու Փանոսին երկրորդ տղան՝ տիրացու Նահապետ, շատ բարի
եւ համ եստ անձնաւորութիւն մ’էր: 1869-ին, կրնամ յիշել, վարժապետու
թիւն կընէր մեր եկեղեցւոյ դպրոցին մէջ: Պօյրազեան Յարութիւն էմմ իին
աղջկան Կատարինէին հետ ամուսնացած էր. ունէր հինգ տղայ՝ Սեպուհ,
Աւագ, Ստեփան, Յովհաննէս եւ Սարգիս, երեք ալ աղջիկներ՝ Հաթըն,
Հռաքել եւ Վարդանոյշ:
Մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողով րդոց ոմանց եւ առաւել հայ
րիկս՝ Տէր Նահապետին փափաքանաց վրայ յարմար տեսան տիրացու
Նահապետը քահանայացնել: Տիրացու Նահապետին աներձագը եւ ես
Նահապետին հետ ճամբայ ելանք սսեցի 7-8 հայ հարուստ վաճառա
կաններու հետ: Եղանակը ձմեռ էր: Կարծեմ Ս. Ծնունդի Զատկէն 10 կամ
15 օր վերջը: Ես ալ սեւ, բայց շատ աշխոյժ աւանակ մը ունէի: Գնացինք
Սիս: Մարաշէն հայրս մասնաւոր յանձնարարական եւ հանրագրութիւն
ներ տուած էր Սսոյ մայրավանքին տեղապահ Հաճնոյ Առաջնորդ, գե
րապատիւ Պետրոս եպիսկոպոսին: Մատուցինք մեր պաշտօնական նա
մակները: Տիրացու Նահապետ վանքի մէջ մնաց Պօյրազեան Սահակին
հետ: Տեղապահ Սրբազանը զիս ուղղակի Սսոյ ազգայիններէն հարուստ
եւ միանգամայն մեծանուն իշխան Ֆերման Օղլու Շահան աղային տունը
հրաւիրեց: Շահան Աղա հիւրասէր, ազնիւ եւ պատկառելի, երեւելի ծերու
նի մ’էր, ունէր 2 որդիք՝ Կարապետ եւ Յարութիւն աղաներ: Անոնք ալ ինծի
հետ հասակակից, սիրուն եւ կրթեալ պատանիներ էին:
Տիրացու Նահապետ քահանայ ձեռնադրուեցաւ Պետրոս Սրբազան
եպիսկոպոսէն: Դժբաղդաբար ձեռնադրուած ըլլալուն ճիշդ թուականը
չեմ կրնար յիշել: Սսոյ Աջապահեաններէն Նիկողայոս եպիսկոպոս այն
թուականներուն ինքզինք, Կ.Պոլսոյ երեսփոխանական ժողովոյն կամք եւ
հաճութիւնը չստացած, կաթողիկոս օծել տալուն համար նորին սրբութե
ան կաթողիկոսութիւնը ընդունած չէին Սսոյ վանքի թեմականները: Այս
առթիւ Աջապահեան Նիկողայոս կաթողիկոս Թուրք կառավարութեան
հրամանաւ Կ.Պոլիս տարուած էր: Սսոյ մայրավանքին տեղապահ Պետրոս
Սրբազան տիրացու Նահապետին անունը Տէր Ստեփան դրաւ: Տէր Ստեփան
նորընծային ձեռնադրուած օրը, իրիկուն, երբ ձեռքերը քակեցին ես
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կնքահայր եղայ եւ դրամական նուէրներ ալ տուի: Պօյրազեան Սահակ
աղա ալ իրեն մասնաւոր նուէրները տուաւ գերաշնորհ Սրբազանին:
Քանի մ’օր եւս կենալէն յետոյ, կարծեմ աղուհացին50 2 երրորդ եօթնեկին
մէջ էր, Սսոյ վանքէն մեկնեցանք եւ 4 օր վերջը ողջ եւ առող ջ վերադար
ձանք ի Մարաշ: Ինձ կը թուի թէ Տէր Ստեփանին քահանայ ձեռնադրուե
լուն 53 տարիներ եղաւ:51
Տէր Ստեփան հայր պարկեշտ եւ պարտաճանաչ քահանայ մ’էր, աշ
խատասէր, ուսում եւ գիտութիւն չունէր, գրաբառ գիտէր, մաքուր աշխար
հաբառ կրնար խօսիլ: Երկար տարիներ ազգային քաղաքական ժողովի
օգնական քարտուղարին պաշտօնը կը վարեր: Այն ատեն ժողովին արձա
նագրութիւնները հայերէն գրով թրքերէն լեզուով կը գրուէին: Ցաւօք սրտի
ստիպեալ եմ հոս պատմել, թէ ասկէց գրեթէ 50-60 և 40 տարիներ յառաջ
Մարաշի մէջ գէթ թող ըլլայ պարզ աշխարհաբառ շնորհքով նամակ մը
գրելու կարող քահանայ, վարժապետ մը գտնել դժուարին էր, որովհետեւ
կրթական տեսակէտով Մարաշի հայութիւնը շատ ետ մնացած էր: Եկեղե
ցեաց մէջ հայրս մեր եկեղեցւոյ մէջ, Սաաթճեան Տէր Կարապետ Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ, Վարժապետեան Տէր Յովհաննէս քահանայ ի Սուրբ Սարգիս,
Աղա Տէր Կարապետ Ս. Աստուածածնոյ մէջ թրքերէն լեզուաւ քարոզ կու
տային:52 Մարաշի վեց եկեղեցիներն առանձին առանձին ազգօգուտ ընկե
րութիւններ ունէին: Ամէնն ալ երբ կիրակի օրեր հաւաքոյթներ ունենային,
թուրքերէն ատենախօսութիւններ կ’ըլլար: Վերջապէս թուրք լեզուն կարծես
Մարաշի հայ համայնքին համար մայրենի լեզու դարձած էր:
Ընդհանրապէս տուներու մէջ եւս հայերը թուրքերէն կը խօսէին:
Միայն հայ կիները Մարաշի աղաւաղեալ գաւառաբարբառը կը խօսէին:
Դժբաղդաբար չեմ կրնար ճշդիւ պատմ ել թէ Արժանապատիւ Տէր
Ստեփան քահանայ քանի տարի կրցաւ քահանայագործել, որովհետեւ
բուն իսկ մեռնելուն թուականն ալ ստուգապէս չեմ գիտէր: Սա չափը ծա
նօթ է ինծի, նորին սրբութիւնը անբասիր կեանք մ’անցուց: Գիտակից իւր
նուիրական կոչման՝ երբեք արատ մը չըբերաւ իւր հոգեւոր պաշտօնին:
Կարծեմ 1891-ին, թերեւս Յունիս ամսուան մէջ էր, քանի մ’օր անկողնոյ
ծառայելէ յետոյ մահուան դառն բաժակը քամ եց դեռ հազիւ 70 ամ եայ
հասակին թեւակոխած:
50 Աղուհաց ասելով նկատի ունի Մեծ Պահքը:
51 1867 թվական:
52 Մարաշի հայությունը այդ ժամանակ հիմնականում թրքախոս էր:
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Ողբացեալ Տէր Ստեփան հօր երիցուհին՝ համ եստափայլ Կատար
Խաթուն աննման տանտիկին եւ շատ բարեկիրթ կին մ’էր՝ աշխատասէր,
գործունեայ եւ բառին բուն նշանակութեամբ արժանաւոր երէցկին մ’ըլլա
լու լաւ յատկութիւններով օժտեալ էր: Երբ Տէր Ստեփան ողջ էր, Սեպուհ
աւագ տղան մեզ դրացի Պուրունսուզեան Գէորգին աղջկան հետ ամուս
նացաւ, ունեցաւ անկէց Ընծայեկ անունով տղայ մը: Այս տղան իրաւի
մեծցաւ, կրթուեցաւ Տարսոնի Ամ երիկեան քօլեճին մէջ եւ յետոյ Կ.Պոլիս
երթալով իւր մօրեղբօր՝ Պուրունսուզեան Գաբրիել աղային դրամական
օժանդակութեամբ բժշկական վարժարան մտաւ եւ տօքթ օրութեան դիպ
լօմ ստացաւ եւ ասկէց 4 տարիներ յառաջ թուրք բանակին մէջ իբրեւ հա
րիւրապէտ ծառայելով յաջողեցաւ իւր մօրեղբայր Գաբրիել աղան, որ Մա
րաշէն Րագգա53 տարագիր ղրկուած էր, բերել տալ ընտանեօք ի Հալէպ:
Տօքթ օր Ընծայեկ այս կերպով կրցաւ իւր մօրեղբօր Գաբրիել աղային
փոխադարձ ծառայութիւն մատուցանել: Համ եւրոպեան պատերազ
մին54 դադրելէն վերջը տօքթ օր Ընծայեկ փափաք ունեցաւ երթալ իւր
ծննդավայրը ի Մարաշ: Երանի թէ բնաւ երբեք վերադարձած չը լինէր:
Երբ դաւաճան ֆրանսական բանակը նահանջեց Մարաշէն, թուրքաց ի
Մարաշ ըրած կոտորածին, տօքթ օր Ընծայեկն ալ սպաննուեցաւ հազիւ 25
ամ եայ ծաղ իկ հասակին մէջ:
Տէր Ստեփան հօր Աւագ անուն տղան դեռ ողջ է ի Մարաշ: Յիշեալը
ամուսնացաւ մեր եկեղեցւոյ ժողովրդներէն Չօրպաճեան Սարգիս աղային
աղջկան հետ: Ունի այժմ մէկ մանչ եւ չորս աղջիկներ: Այս Աւագ տղան
խեղճ եւ դժբաղդ վիճակ մը ունի, որովհետեւ արհեստը մուճակագործ է,
բայց իր արհեստին մէջ ճարտար եւ յաջողակ չըլլալուն հազիւ կրնայ իւր
զաւկներուն օրապահիկը հայթայթել:
Աւագին կրտսեր եղբայրը՝ պ. Ստեփան 1882-ին աներձագս՝ Թօփա
լեան Գէորգին հետ Մարաշէն Երուսաղէմ Ս. Յակոբ վանքին Ժառան
գաւորաց վարժարանը գնաց: Անդ ուսումը լրացնելէն յետոյ Ստեփան
Հալէպ եկաւ եւ քանի մը ամ իս ի Հալէպ դասատուութիւն ընելով, թողուց
Հալէպը գնաց Պանտըրմա եւ Պիղա55 ըսուած տեղերը: Անդ ամուսնացաւ,
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 երկար տարիներ: Կարծեմ այս օրեր Զմիւռնիա կը գտնուի: Ստեփա
նին Կարապետ անունով 22 տարեկան մեկ սիրուն երիտասարդ տղան,
որ թրքական բանակին մէջ իբրեւ կիւճճեք զապիթ 56 կը գտնուէր Նապու
լուս անգղիացւոց հետ թրքաց ըրած ճակատամարտին57 մէջ զարնուելով
մեռաւ:
Ստեփանին փոքր եղբայրը՝ Յովհաննէս, որ շատ ուսումնասէր եւ
պարկեշտ եւ համ եստ երիտասարդ մ’էր, Մարաշէն Հալէպ եկաւ 1909-ին,
երբ մենք ի Հալէպ Ճիտեյտէ թաղ ի մէջ կը բնակէինք: Ճիշդ 70 օր մեր
տունը հիւր մնաց, յետոյ Պեյրութ գնաց, անկէց ալ Մարսիլեա ճամբորդեց:
Այս երիտասարդը կը փափաքէր շատ լաւ ֆրանսերէն սորվիլ: Մարսի
լեայէն պիտի երթար Փարիզ եւ համալսարան մտնելով կատարելագոր
ծեր իւր ֆրանսերէնի մէջ ունեցած հմտութիւնը: Դժբաղդ Յովհաննէս
Մարսիլիոյ մէջ ծանր հիւանդութիւն մը կրեց եւ ի վերջոյ ամ էն դժբաղ
դութեանց խելագարեցաւ: 15 տարիներէ ի վեր Մարսիլեայ գաղղիական
հիւանդանոցի մը մէջ տակաւին իբրեւ խելագար կ’ապրի:
Տէր Ստեփան քահանային է՛ն կրտսեր որդին Սարգիսն է: Բնաւո
րութեամբ ազնիւ, պարկեշտ, համ եստ եւ պատուաւոր երիտասարդ մը:
Այս թուականէն, այսինքն 1920-էն 8 տարիներ յառաջ մեկնելով Մարաշէն
Ատանա եւ յետոյ Մերսին երթալով անկէց ալ ուղղակի Աղեքսանդրիա
եկած եւ հոս սկսած էր իւր արհեստը գործել: Ժամագործ է պարոն Սար
գիս եւ իւր արհեստին մէջ շատ յաջող, ունի շատ յաճախորդներ: Մասնա
ւոր խանութ մ’ունի եւ լաւ կը գործէ: Ասկէց քանի մը տարիներ յառաջ հոս
բնիկ ատանացի Եղ իսաբէթ անուամբ պարկեշտ եւ համ եստ օրիորդի մը
հետ ամուսնացած է: Հարս ու փեսայ իրարմ է գոհ եւ համակրութեամբ եւ
սիրով կապրին:
1920 Մայիս 10/23, երբ հոս ե
կայ ես մի
նակ, ա
ռա
նց ըն
տա
նի
քի,
հոս գտայ Տէր Ստեփանեան պարոն Սարգիսը: Յիշեալը անմ իջապէս՝
հետեւեալ օրը, տուն հրաւիրեց, յարգեց, պատուեց եւ անկեղծութեամբ
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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հիւրասիրեց: Մինչեւ որ կինս, տղաս՝ Նահապետ, հարսս՝ Լուսաբեր եւ
աղջիկս՝ օրիորդ Վարդուհի, հոս եկան:
Մերիններն ալ եկան հոս Աղեքսանդրիա: Տիար Սարգիս 7 ամսեայ
աղջիկ մ’ունէր՝ սիրուն աղջիկ մը: Նահապետ տղաս կնքահայր եղաւ, յի
շեալ աղջիկն ալ ես մկրտեցի 1920 Օգոստոս 29-ին, կիրակի օր, Աղեք
սանդրիոյ եկեղեցւոյ սուրբ աւազանին մէջ: Սարգիս աղային աղջկան
անունն ալ դրինք Հայկանոյշ: Վերջապէս, պարոն Սարգիս մեզի համար
մեծ ազնուութիւններ ըրաւ թէ իմ հոս գալէս եւ թէ ընտանիքիս հոս գալէն
ի վեր: Պանդուխտ երկրի մէջ ասանկ զմեզ ի սրտէ անկեղծ ազգական
մը գտնել՝ մեզի համար անգին բաղդ մ’եղաւ: Կը մաղթեմ, որ Աստուած
ամ ենակարող օրհնէ Տէր Ստեփանեան տիար Սարգիսը եւ իրեն երկար
կեանք եւ քաջառողջութիւն պարգեւէ, ամ են:
Տէր Ստեփան քահանային աղջիկներէն առաջինը Հաթըն անունով
մեր եկեղեցւոյ պատուաւոր եւ երեւելի ընտանիքներէն Թօրեան Տէր Աս
տուածատուր քահանային որդին՝ Մինասին հետ ամուսնացաւ: Երկրորդը՝
Հռաքել, որ շատ ազնիւ եւ շատ համ եստ օրիորդ մը էր, ամուսնացաւ մե
զի դրացի Պուրունսուզեան Մահտեսի Պետրոս աղային Վանես անուն
տղուն հետ:
Երրորդ՝ Վարդանոյշ անուն աղջիկն ալ Երեմեան Կարապետ աղային
այրի որդին Յակոբճանին հետ ամուսնացաւ: Աւաղ, այս Վարդանոյշը տե
ղահանութեան ժամանակ Մարաշէն ուղղակի Շամի58 կողմերը քշուելով անդ
վերջին ծայր խեղճութեան ենթարկուելով մեռաւ եւ իւր զաւակներն ալ իրեն
հետ մեռան, ազատուեցան տարագրութեան անտանելի փորձանքներէն:
Տէր Ստեփան հօր էն՛ փոքր եղբայրը՝ Կարապետ, ախտոտ եւ սապա
տող եղաւ: Կինն՝ Նոյեմ ի եւս, ապօրինի գործերուն առթիւ, զատուեցաւ
իր ամուսինէն: Մեռաւ Կարապետ, բայց երբ եւ որ թուականին մեռած
ըլլալը չեմ կրնար յիշել: Այս լուսահոգին բնաւորութեամբ ազնիւ եւ պար
կեշտ անձ մ’էր:
Հօրս հօրեղբայր տիրացու Փանոսին չորս տղայոց կենսագրականը
համառօտ կերպով հոս գրեցի: Ապագային, երբ իմ ցեղէս ողջ մնացողներ
ըլլան, անշուշտ պիտի կարդան այս տողերը: Երանի թէ ամ էն բան
տեղնը տեղի ճիշդ թուականներով կարենայի արձանագրել հոս: Ինչ
ընեմ, թրքական վայրենիութիւն եւ բարբարոսութիւնը 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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ցեղայիններուն ծննդեան եւ մահուան թուականներուն մասին գտնուող
բոլոր գիրքերը եւ թուղթերը բոլորն ալ կողոպտեց, թալլեց, առաւ տա
րաւ եւ փճացուց: Ինչ որ գիտէի զայն գրի առի: Ինչ որ յիշողութեանս մէջ
մնացած էր զանոնք կրցայ գրել: Ապագայ կարդացողները կը խնդրեմ որ
չմեղադրեն զիս:
Իմ մասին
Ես տակաւին չծնած մայրս տղայ մ’ալ ունեցած է Ստեփան անունով:
Յիշեալը միայն չորս տարի ապրելով մեռած է: Իմ ծննդեանս թուականը
գրուած է մեր եկեղեցւոյ մկրտութեան տօմարին մէջ: Ըստ թուականին
հայոց 130259: Այբ, Սեպտեմբեր 25-ին ծնած եմ: Մկրտուած եմ մեր Սուրբ
40 Մանուկ եկեղեցւոյ աւազանին մէջ: Զիս մկրտող քահանային անունը
չգիտեմ, բայց կնքահայրս լուսահոգի Լօմլօմճեան Աւագ աղան է: Պապե
նական տուներնիս Մարաշի Շեյխ թաղին60 մէջ էր եւ դեռ է: Երբ հայրիկս
Կ.Պոլսէն վերադառնալով զիս տեսած է խանձարուրի մէջ փաթթուած
«տղանիդ ալ որքան բարակ է եղէր» ըսած է: Կը թուի թէ ֆիզիքապէս
վտիտ եւ նիհար եմ եղած: Անունս հօրս բաղձանաց համաձայն Երջանիկ
դրած են: Իրաւի երջանիկ էի, չէ թէ միայն անունով, այլ էապէս, որովհե
տեւ հօրս եւ մօրս մէկ հատիկն էի: Ինէ տարիքով մեծ երկու քոյր ունէի՝
Մարիամ եւ Մարգարիտ: Հատ մ’ալ ինէ կրտսեր Ագապի անունով, որոնց
կենսագրականը նախորդ գլուխներու մէջ գրեցի:
Մանկութիւնս ինչպէս անցաւ լաւ չգիտեմ: Մեծանուն ռուսահայ
բանաստեղծ Նալպանտեանին ըսածին պէս.
Մանկութեան օրեր, երազի նման
անցաք գնացիք, այլ չէք դառնալու
ոհ դուք երջանիկ, այլ անհոգ օրեր
ընդունակ միայն ուրախացնելու:
Հայրս եւ մայրս անսահման սիրով կը սիրէին զիս: Նիւթապէս եւ
բարոյապէս մեր ընտանիքին վիճակը գոհացուցիչ էր: Հայրս հարուստ
քահա
նայ մը չէր, բայց աղ
քատ ալ չէր: Ու
րախ զո
ւա
րթ կ’ու
տէ
ի
նք կը
խմէինք: Հարկաւ մինչեւ որ 5 կամ 6 ամ եայ հասակին հասայ գիտակ
ցութիւն չէի կրնար ունենալ: Հօրս Կեավ ըր Տաղ61 Հասանպէկլի 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
փոխադրուեցանք և Ֆընտըճագ գիւղէն Մարաշ եկանք շատ դժուարաւ
կրնամ յիշել: Քոյրերս՝ Մարիամ եւ Մարգարիտ, ինէ մեծ էին տարիքով եւ
խելքով: Կրնան անոնք այն ամ են դէպքերը պատմ ել:
Հայրս ամուսնանալէն ճիշդ 7 տարի վերջը զաւակներ ունեցած է: Մեր
ազգին մէջ ընդհանուր սովորութիւն եղած է՝ զաւակ չունեցող ը չեն կրնար
քահանայ ձեռնադրել: Բայց հօրս ձեռնադրուիլը բացառութիւն եղած է,
որովհետեւ հայրս բուն իսկ իւր տիրացու եղած ժամանակ Ս. 40 Մանուկ
եկեղեցւոյ համայն ժողովրդեան կողմանէ սիրուած եւ իրեն արժանիքը
գնահատուած ըլլալուն զաւակ չունենալը պատճառ չը համարելով քահա
նայ ձեռնադրել տուած են:
Հօրս աշխարհականութեան անունը Յովհաննէս է: Հօրս արհեստն ալ
դերձակ է: Տէր Նահապետ անունն իւր հաւուն62 իւր հօր Տէր Կարապե
տին հօր անունն է: Գալով իմ մանկութեանս ժամանակին, երբ 6-7 տարե
կան եղայ, կրնամ յիշել շատ խելացի եւ պարկեշտ տղայ մը չէի: Քոյրերուս
հետ երբեմ ն սիրով եւ քաղաքավարութեամբ չէի վարուէր: Կը վշտացնէի
զանոնք: Ծնողացս չափէն աւելի ինծի սէր եւ համակրութիւն ցոյց տուած
ըլլալուն առթիւ գրեթէ շփացած էի: Երբեմ ն ալ կը սիրէինք քոյր եւ եղբայր
զիրար: Ծնողքս սրտով շատ բարի էին, բայց իրենց զաւակները կրթել ու
մանկութենէ զանոնք դաստիարակելու մասին անհոգ կը մնային: Մեր ըն
տանեկան սրահին մթնոլորտը պետք է խոստովանիմ թէ մաքուր էր: Հայրս
բանիբուն քահանայ մը, մայրս ալ կին ժրագլուխ, պարկեշտ եւ համեստ
երեցկին մ’էր: Բայց ճշմարտութիւնը չուրանալու համար, պետք է ըսել թէ
մանկավարժութիւն կամ ընտանեկան կրթութիւն ինչ ըսել է չէին գիտեր:
Հօրս աքսոր երթալէն քանի մ’օր վերջը մայրս զիս դպրոց տարաւ:
Մեր եկեղեցւոյ քահանաներէն մեծ, Տէր Մինաս անուամբ, ծերունազարդ
քահանայ մը կար: Յիշեալը իւր տան վարի յարկը փոքր մանուկներ կար
դացնելու համար յատկացուցած էր: Լուսահոգի մայրս վրան մեր այբ
բենգիմը գրուած գեղեցիկ տախտակ մ’ալ պատրաստել տուած էր: Զայն՝
տախտակը, վիզս անցուցած մօրս հետ գնացի Տէր Մինաս պապային
տունը: Ախոռի նման տեղ մը. 60-70-ի չափ ինծի հասակակից տղաք քով
քով ի, կող ք կողքի նստած պարզ գետնի տախտակամածի վրայ: Տէր Մի
նաս պապային ձեռքը Մովսէս մարգարէին գաւազանէն աւելի երկայն
գաւազան մը, առջեւը սնտուկ մը տղայոց դասերուն կը նայէր, կը հսկէր,
62 Հաւ – մեծ հայր, պապ, նախապապ:
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իբր թէ կը սորվեցնէր: Կարծեմ եօթնեկի63 մը չափ գնացի Տէր Մինաս
պապային տունը: Չը սիրեցի այդ տեղ ը, որովհետեւ դպրոց ըլլալու եր
բեք յարմարութիւն չուներ: Տէր պապային տան վարի յարկը, ինքն ալ Տէր
Մինաս, ալեզարդ, ծերացած գէթ Այբ Բեն Գիմ իսկ՝ մեր նախնական
տառերը սորվեցնել չէր գիտեր: Թողուցի եւ դժկամակեցայ այլ եւս երթալ
այդ տեղը:
Այն ատեն մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյն մէջ վարժարան մը շինուած
էր: Մէկ կողմը բանջարեղ ինաց պարտէզ, հարաւային կողմը՝ գինետուն:
Արեւելեան կողմն ալ բաց, օդասուն եւ քառակուսի ընդարձակ շէնք մը:
3-4 հարիւրի չափ ուսանողներ: Տէր Մինաս պապային տան վարի յարկին
հետ բաղդատմամբ շատ հոյակապ եւ փառաւոր շէնք մը: Դասատուներն
էին տիրացու Նահապետ՝ հօրս հօրեղբօրորդին, Սանթուրեան տիրացու
Գրիգոր լաւ ձայն ունէր, եկեղեցական երաժշտութեան հմուտ, օրինաւոր
շարական կրնար երգել: Վարք ու բարքն ալ մաքուր: Ղըսաճըքեան64 հան
գուցեալ Փանոս աղային եղբայրը՝ Թորոս գալֆա:65
Այս Թորոս գալֆան հիանալի եւ զմայլելի ձայն մ’ունէր, գրաբառ
լեզուի հմուտ շատ գեղեցիկ գիր կրնար գրել: Այն ատենուան համար առա
ջին կարգի վայելչագիր, կամ գեղագիր մը կրնար համարուիլ: Երբ կիրակի
օրեր շապիկ հագնէր, պատարագիչ քահանային քով կենալով «Օրհնեա
Տէր» ըսէր՝ այն մանուկ հասակիս մէջ կը զմայլէի այդ մարդուն ձայն եւ
եղանակին քաղ ցրութեան: Լաւ շարական երգել գիտէր: Նարեկ աղօթա
գրքին շատ գլուխները գոց գիտէր: Տիրացու Նահապետ Սանթուրեան
Գրիգոր վարժապետին հետ միասին կ’աշխատէր: Ամուրի էր Թորոս գալ
ֆան: Միմ իայն թերութիւն մ’ունէր՝ րէմիլ66 կը նետէր, անոր ասոր նուխէ կը
գրէր67: Այս առթիւ կը բամբասէին զինքը: Այս երեք դասատուաց դպրոցը
փափաքեցայ ես ալ յաճախել: Քիչ ժամանակի մէջ լմնցուցի քերականը,
հեգերեն մը տուին ձեռքս, զայն ալ աւարտեցի: Օր օրին պարզ գրաբառ
սաղմոս եւ Աւետարան կարդալու վարժուեցայ: Այս դպրոցին մէջ գործա
ծուած ամբող ջ դասագրքերը ասոնք էին՝ Քերական, Փոքր Սաղմոս, Մեծ
Սաղմոս, Աւետարան, Գործք Առաքելոց, Նարեկ: Գրաբառ լաւ կարդալ,
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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թուաբանութեան չորս գործողութիւններ՝ գումարում, հանում, բազմա
պատկութիւն եւ բաժանում: Տղայոց ոմանց ձեռքերը թիթեղի կտորներ
կային, անոնց վրայ տիրացու Նահապետ կը սորվեցնէր: Գիր ալ գրել
կը սորվեցնէին: Կարգ մը տղաք ալ փոխասաց էին, առտու եւ իրիկուն
եկեղեցւոյ մէջ ըսուելիք փոխերը կը սորվէին: Երբ իրիկունները ժամ 10
ըլլար ըստ թրքաց, լաւ ձայն ունեցող տղայ մը կ’ելլէր վարժարանին մէջ
տեղ ը ոտքի կայնած «առաջին կարգ եւ կառավարիչ հրամայեցէք» բարձր
ձայնով կը պոռար: Այն ատեն առաջին կարգի ամբող ջ ուսանող ք կ’ելլէին
կարգով կանոնով կերթային իրենց տունը:
Հետզհետէ բոլոր կարգեր կ’երթային մինչեւ վերջին կարգը: Տիրացու
Գրիգոր երգեր ալ կը սորվեցնէր՝ «Ծիածան մայր եւ կոյս», «Աղախին
Փրկչին» եւ ասոր նման ուրիշ երգեր կը սորվեցնէին: Վերջապէս այս
դպրոցին մէջ գրաբառ Աւետարան կարդալու չափ յառաջացած էի:
Կարծեմ տարիքս ալ 7-8 թերեւս, քիչ մ’ալ աւելի եղած էր: Երբեք այս
միջադէպը չեմ կրնար մոռնալ, պիտի պատմ եմ հոս. թեպէտ ինծի պատիւ
ալ չը բերէր այս թերութիւնս: Հայրս կարծեմ բացակայ էր, վարը սենեակը
կը բնակէինք, եղանակը ձմեռ էր: Ինչպէս եղաւ ես ալ չգիտեմ գիշերը ի
քուն ներքեւս շռած էի: Լուսահոգի մայրս նեղացաւ այս ակամայ թերու
թեանս, բարկացաւ եւ յանդիմանեց զիս: Ես ասոր վրայ ցաւելով չուզե
ցի դպ
րոց եր
թալ, լալ, պո
ռալ, կան
չել սկ
սայ ան
մ ի
ջա
պէս: Մայրս այս
ըրած անկրթութեանս վրայ եւս առաւել զայրանալով տիրացու Նահա
պետ հօրեղբօրորդւոյս թեզկեահ տամըէն մեզի դրացի Քեօրիւքճիւ Հա
սան Օղլու Մեմ իզ անուն թուրքը կանչեց, բռնի անոր կռնակը տուաւ զիս,
շէնք շնորհք քանի մ’ալ ապտակ զարկաւ երեսներիս: «Չեմ երթար, չեմ
երթար» կը պոռամ, կը կանչեմ: Բնաւ երբեք մտիկ ընող չկայ: Մեմ իզ
աղան զիս ուղղակի տարաւ դպրոց: Այն օրեր տիրացու Նահապետ իրենց
տան մէջ թէ՛ ինք եւ թէ՛ քանի մը բանւորներ ունէր, ապա 68 կը գործէին:
Զիս բռնի, մօրս հրամանաւ, շալկելով դպրոց տանող Մեմ իզն ալ տիրացու
Նահապետին բանւորներէն մին էր:
Դժբաղդաբար այս անհաճոյ միջադէպը երբ յիշեմ ամօթահար կը
մնամ: Բայց այնուհետեւ երբեք այսպիսի անպատուաբեր գործի մը մէջ
չգտնուեցայ:
Անգամ մ’ալ ձմեռ էր նորէն, վարը օդան կրակարանի շուրջ նստած
էինք ես եւ Մարիամ քոյրս, մայրս քովերնիս չէր: Հարկաւ անգիտութեան եւ
68 Ապա (աբա, aba) – վերնազգեստի մի տեսակ:
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կամ տղայամտութեան արդիւնք՝ ելայ կրակարանին վրայէն սկսայ ցատ
կել: Քոյրս՝ Մարիամ, քանիցս ազդարարեց ինձ եւ խօսեցաւ որ չցատկեմ
կրակին վրայէն: Չուզեցի հնազանդիլ քրոջս խրատներուն: Շարունակ կը
ցատկէի, յանկարծ կրակարանին եզերքը դպաւ ոտքիս, կրակը թափեցաւ
կապերտին վրայ, մաս մը կրակ ալ գուլպայ կաշիէ շինուած մեստ69 հա
գած էի, գուլպայիս մէջ մտաւ, աջ ոտքիս կրունկը սկսաւ այրիլ: Կը պոռամ,
կը կանչեմ ուժով: Քոյրս շփոթեցաւ, մինչեւ որ պոռալուս, աղաղակելուս
ձայնը լսեցին: Եկան ոտքէս գուլպան եւ մեստը հանեցին, ոտքս այրեցաւ
եւ հինգ ամ իսէն աւելի հազիւ առողջացաւ:
Ասոր նման տղայական անխելքութիւններ շատ ունիմ, բայց ամ էնն
ալ հոս պատմ ել անկարելի է: Վերջապէս վարժուեցայ: Կ’երթայի յօժա
րութեամբ վարժարան: Տօլապճեան70 Արթին անունով ինձ հասակակից
տղայ մ’ալ կար, անոր հետ դասընկեր էի, «Գործք Առաքելոցը» անոր
հետ միասին կարդացի: Ճիշդը ըսելով ան տղան ինէ աւելի ուշիմ եւ սրա
միտ էր: Ես ի բնէ կարդալ եւ յառաջ դիմ ելու համար շատ փափաք չունէի:
Խելքս միտքս միշտ տղայական խաղերու շուրջը կը դառնար: Աղւոր
գաւազան մ’ունէի, իբրեւ ձի վրան կը հեծնայի, մեր թաղ ին ուրիշ տղայոց
հետ փողոցներուն մէջ ձիարշաւ կ’ընէինք:
Մեր դրացիներէն Պուրունսուզեան լուսահոգի Փանոս, Լօմլօմճեան
Յովհաննէս, Ղալլետէրեան Մանուկ, ասոնց հետ միասին կը խաղայինք:
Երբեմ ն մեր եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի վերաբերեալ շապիկ, ուրար, շուր
ջառ, բուրվառ, ասանկ բաներ ալ պատրաստած էի, քահանայից պէս
արարողութիւն կատարելու պէս բաներ կընէի:
Աւաղ, կրնայի աղւոր բաներ սորվ իլ: Նախ պէտք էր ծնող քս գիտնային
զիս «անդստին ի տղայ տիւց», ի մանկութենէ կրթել, դաստիարակել:
Մանկան նախնական դպրոցը ընտանեկան սրահն է: Պետք է սկսիլ
կրթութիւնը օրօրոցէն: Մայրական մաքուր լեզուն մանուկը նախ մօրմ էն
կը սորվի: Մանկան առաջին դաստիարակը մայրն է: Մանուկը մօր ափին
մէջ՝ ինչ որ է խմորը հացագործին ափին մէջ: Իրաւի մայրս ազնիւ, ժրա
գլուխ, համ եստ եւ բարեպաշտ 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:

56

 այրս նամանաւանդ բառին լայն նշանակութեամբ իւր հայրական
Հ
պարտականութեանց գիտակից, գորովալից, որդեսէր, բարեբարոյ, ըն
տանեսէր հայր մ’էր: Թէ՛ իմ եւ թէ՛ քոյրերուս սննդեան եւ ապրուստի
մասին ազնիւ հայր մ’էր: Անհուն սիրով կը սիրէր զմեզ: Մեր ամ էն պէտ
քերը հոգալու ջանադիր, անձնուէր, աննման հայրիկ մ’ըլլալը երբեք չեմ
կրնար ուրանալ մինչեւ որ մեռնիմ երախտապարտ եմ իրեն:
Երբ Չօրպաճեան լուսահոգի Տէօվլէթ էֆէնտի Աղեարի այգին հօրս
ծախեց, հայրս Տէօվլէթ էֆէնտիին տուած սէնեդը71 իմ վրաս գրել տուած
էր: 1500 դահեկանի Տէօվլէթ էֆէնտին Օսկանեան Յովհաննէս աղայէն72
ծախու առած այգին հօրս ծախեց: Հայրս ալ մասնաւոր սէնեդ ով յիշեալ
Աղեարի այգին ինծի ծախեց: Սէնեդին գիրը Տէօվլէթ Էֆէնտիին անդրա
նիկ տղան՝ Հաճի Յարութիւն էֆէնտիին գիրն էր: Վկաներն ալ Օսկա
նեան Յովհաննէս, Տարագճեան Արթին, Ջինջինօղլու Աբրահամ էին: Այս
սէնեդը ուրիշ քանի մը կարեւոր թուղթ եւ նամակներու հետ լուսահոգի
մօրս սնտուկին մէջ կարմ իր կաշիյէ ճըզտանի73 մը մէջ պահուած էր: Ուրիշ
սէնեդ մ’ալ Տէր Ստեփան քահանային եղբայրը՝ Չարգճեան լուսահոգի
Յարութիւն, երբ զատուեցաւ իւր Տէր Ստեփան, Աստուր եւ Կարապետ
եղբայրներէն իւր հօրմ էն տիրացու Փանոսէն իրենց ժառանգ մնացած
տան բաժինը՝ երեք մարդակ74, ծախեց հօրս 900 դահեկանի: Ասոր սէ
նեդն ալ այգիին սէնեդին պէս հայրս իմ վրաս գրել տուաւ: Այս մուրհակին
վկաներն ալ Պուրունսուզեան Խաչեր եւ Համմալեան Յակոբ աղաներն
էին: Այս երկու կարեւոր սէնեդներն 1895-ին Նոյեմբեր 6, այն աղետալի
երկուշաբթի, Մարաշի կոտորածին կողոպտեցին ամբողջովին մեր տան
կահ եւ կարասին, մօրս սնտուկին եւ թէ կնոջս սնտուկին մէջ ինչ որ կար
զգեստ, լաթ, թուղթ եւ նամակներ, քանի մը արծաթ սուրճի զարֆեր75,
հօրս Կ. Պոլսէն բերած խիստ թանկագին ոսկիէ շինուած մասնատուփ
մը, զոր Բիշմ իշեան Պետրոս ամ իրային բարեպաշտուհի Նազլը հանըմ
անուն կինը հայրիկիս նուէր ըրած էր: Ասոնք ամ էնքն ալ կողոպտուեցան,
փճացան, լմնցան:
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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 եր Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ թաղական խորհրդոյն գոր
Մ
ծառնութեան վերաբերեալ ընդարձակ արձանագրութեան տօմար մը
կար: Երբ 1864-ին հօրեղբայրս՝ Յակոբ իւր պապենական տան բաժինը
հօրս ծախեց, մասնաւոր մուրհակ մը տուած էր հօրս: Այդ մուրհակին օրի
նակը վերոգրեալ արձանագրութեան տօմարին մէջ կար: Հայրս եղբօրը՝
Յակոբէն ծախու առած 11 մարդակ տունը 3700 դահեկանի ուղղակի ինծի
ծախած էր76: Այս մուրհակին վկաներն էին Սուրբ Սարգիս թեմ էն Սա
րայտարեան Պետրոս աղա, Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտի, Մուրատեան
Հաճի Պօղոս աղա: Սէնեդին գիրն ալ Տէր Ստեփանին գիրն էր: Այս ամ էնը
պատմ ելով կը փափաքիմ այս տողերը ընթերցողին իմացնել թէ հայրս
զիս կենդանութեան ատեն շատ լաւ կը սիրեր եւ ունեցած թէ՛ տուն եւ թէ՛
այգիներն ինծի շնորհած եւ ծախած էր: Առանձին առանձին մուրհակնե
րով, վստահելի վկաներով, ափսոս ես յիմար եւ անհեռատես եւ ճիշդը
խօսելով միամտաբար կարծելով, որ քոյրերս չպիտի վշտացնեն զիս, հօ
րերնուն մահէն յետոյ ժառանգ պահանջելու համար, անտարբեր, անհոգ
գտնուեցայ: Չէի գիտէր թէ շահը Կայէն կը ծնէ, չէի կարծէր թէ մեծ քոյրս
Մարիամ սոսկալի ագահ եւ իւր աւագ որդին՝ Տիգրան կարծուածէն աւելի
շահամոլ, աչք տնկած էր թէ Աղեարի այգիէն շնորհքով բաժին մը խլել, չէի
կարծէր թէ փեսաս՝ Չօրպաճեան Կիրակոս աղա եւս ժառանգ առնելու
համար ինէ՝ սաստիկ փափաք ունի եղէր:
Իմ անխոհեմութիւնս, իմ անփորձ եւ անհեռատես ըլլալս, քոյրե
րուս եւ քե ռայրնե րուս վրայ կուրօրէն վստահութիւն ունենալս նիւթապէս
վնաս եւ զիեան77 կրելուս պատճառ եղաւ: Ե թէ ուզէի հօրս եւ մօրս կեն
դանութեան ժամանակ մեր հիմակուան 25 մարդակէ բաղկացեալ տունն
եւ Աղեարի այգին ալ վրաս թափու78 ընել, կրնայի շատ դիւրութե ամբ
հայրս եւ մայրս տանիլ Թուրք կառավարութե ան եւ Տեֆթեր Խաքանի79
եւ թրքաց օրէնքին համ եմատ ֆերաղ80 ընել տալ եւ վրաս նոր թափու
հանել 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 գրանցամատ
յաններ (տետրեր, տոմարներ):
80 Ֆերաղ ընել (Ferağ etmek) – սեփականության (կամ այլ) իրավունքը փոխանցել,
hրաժարվել, զիջել:
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 ըրի: Այս մասին մեղաւոր եմ: Պատասխանատու եմ: Զաւկներուս
Չ
արդար իրաւանց կորսուելուն պատճառ եղայ: Օր մը անտարակոյս պիտի
մեռնիմ եւ պիտի թողում այս ունայն եւ անցաւոր աշխարհքը: Քոյրս՝ Ագա
պի, երբ ի Մարաշ էինք, 1914-ին Մայրամ քրոջս անդրանիկ որդին՝ Տիգ
րանին դրդմամբ եւ թելադրութեամբ ինէ հօրմ էս իրեն ինկած ժառան
գի բաժինն պահանջեց: Գիտէի եւ խղճի մտօք համոզուած էի եւ դեռ եմ,
թէ քոյրս անիրաւ տեղ ինէ ժառանգ կուզէ տունէն եւ այգիէն, բայց ինչ
օգուտ, որու ըսեմ, որու հասկցնեմ թէ լուսահոգի հայրս դեռ չմեռած 15
կամ 20 տարիներ յառաջ տունն ալ, այգին ալ ինծի ծախած է ամուր սե
նեդներով եւ վկաներով ինծի տուած է: Դժբաղդաբար սենեդները կորած
եւ վկաներն ալ մեռած են: Թուրք կառավարութեան օրէնքին համաձայն
թափու չէ եղած, հայրս տունն ալ եւ Աղեարի այգին ալ ֆերաղ չէ ըրած:
Մեր եկեղեցւոյ արձանագրութեան մէջ հօրս հօրեղբօր Յակոբին տան
ծախուելուն սենեդին արձանագրութիւնը քանի անգամ Մահիկեան Թո
րոս էֆէնտիին ցոյց տուի, ողբացեալ փաստաբանը շատ կարեւոր չտեսաւ:
Երկար մտածելէ յետոյ, որպէս զի ձայներնիս դուրս չելլէ, եղբայր եւ քոյր
իրարու ինկած են, ըսել չըտալու նպատակաւ 10 թրքական լիրայի քոյրս
գոհ եղաւ: Գնաց Տեֆթեր Խաքանի իբր թէ իւր կարծեցեալ ժառանգական
իրաւունքը վրաս ֆերաղ ըրաւ: Նոր թափուներ հանեցինք: 20 մեճիտիյէ81
ինծի աւելորդ ծախք ընել տուաւ Ագապի քոյրս: Իրաւի 10 լիրայ ըստ ին
քեան մեծ գումար մը չէ, բայց ի զուր եւ անիրաւի տեղ անխիղճ քեռորդիս
Տիգրանին թելադրութեամբ առած ըլլալուն համար ինծի շատ ծանր եկաւ:
Ճշմարտութիւնը յարգած ըլլալու համար պետք է խօստովանիլ թէ
քեռայրս՝ ողբացեալ Տէր Վարդան քահանայ չէր փափաքէր, որ քոյրս
Ագապի ինէ ժառանգ պահանջէր: Լսած եմ անուղղակի կերպով, թէ Տէր
Վարդան խօսած է քրոջս, որ այդ պահանջքէն ետ կենայ: Բայց անխիղճ
Տիգրան ո գիտէ իւր մօրքիրը որքան դրդած եւ գրգռած է: Ինչ որ է, իմ
միամտութեան եւ անխելքութեանս շնորհիւ լուսահոգի Ագապի քոյրս
տասը օսմանեան լիրա դրամս առաւ եւ չգիտեմ ինչ սրտով եւ համոզմամբ
կերաւ: Նայինք մեծ քոյրս Մարիամ դեռ ինչեր պիտի պահանջէ ինէ: Այժմ
քոյրս՝ Մարիամ, Տիգրան, Սիսակ եւ Սիրանոյշ մեր տանը մէջ կը բնա
կին: Եթէ աշխարհս խաղաղի, ընդհանուր Մարաշի վերապրող տարա
բաղդ եւ թշուառ հայերը բաղդ ունենան անդորրութեան, ապահովութեան
81 Մեճիտիյէ (մեջիդիյե, mecidiye) – օսմանյան արծաթ դրամ, որ հավասար է 20
ղուրուշի:
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երես տեսնել, եթէ երբեք մենք ալ հանդերձ ընտանեօք մեր ծննդավայրը
վերադառնանք երկուստէք ողջ եւ առող ջ մնանք, կարենանք զիրար տես
նել մարմնոյ աչօք, ինձ կը թուի թէ քեռորդիս՝ ագահ Տիգրան անսալով
իւր մօր խրատ եւ յորդորներուն նորէն ինէ ժառանգ պահանջելու անիրաւ
իրաւունքէն ետ չպիտի կենայ:
Յուսալ եւ սպասել, ժամանակը շատ բան կրնայ յայտնել, մենք հիմա
կուհիմա հոս Աղեքսանդրիա պանդխտութեան մէջ ենք: Ժառանգորդ
ներս ալ ի Մարաշ ո գիտէ ինչ դժբաղդ եւ տխուր վիճակի մէջ կը հեծեն եւ
կը հառաչեն:
Քանի մը ծիծ աղե լի թե րութիւննե րս
Երբ 8 կամ 9 տարեկան հասակի մէջ էի, նոր զգեստներ հագնելու
երբեք փափաք չունէի: Հայրս ինծի համար կանաչ կերպասէ ֆերմանէ82,
այն ալ սրմայով83 կարած էր, շիթարէ84 պարեգօտ, շալ գոտի շինել տուած
էր՝չէի հագնէր: Կու լայի եւ կը պոռայի: Այս նոր զգեստներուս կարուած
օրերուն միջոցին Մարաշի կառավարիչ Աշիր փաշան հայրս Զեյթուն ղրկե
լու համար քովը կանչեց: Յետոյ իմացած եմ հօրմ էս, Սուլթան Մէճիտ
թրքաց թագաւորը թղթադրամ՝ ղայմէ85 հանեց: Ինչպէս որ 4 կամ 5 տա
րիներէ ի վեր համ եւրոպական պատերազմ ին ժամանակ Թուրք, Գաղ
ղիա, Անգղիական տէրութիւններն ալ թղթադրամ՝ պանքնօթ 86 հանեցին:
Բայց Սուլթան Մէճիտին հանած թղթադրամը հիմակուան պէս հպատակ
ժողով րդեան կողմանէ ընդունելութիւն չգտաւ: Մարաշի կառավարիչը
40 հազար ղուրուշնոց ղայմէ հօրս յանձներ է, որ տանի զէյթունցիներուն
տայ, որպէս զի գործածեն առ եւ տուրի մէջ:
Ե րբ հայրիկս պատրաստուեցաւ ճամբայ ելլելու, ես ալ լացի եւ
խնդրեցի միասին երթալու: Երկար թող չլինի. փոքրիկ ջորիի մը հեծայ եւ
ճամբայ ելանք: Ձի, ջորի եւ մինչեւ անգամ էշերու հեծնալ շատ կը սիրէի:
Անհուն ուրախութե ամբ գնացինք Զէյթուն եւ հօրս վաղեմ ի 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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Ղասապ87 Վարդան անուն զէյթունցիի մը տուն հիւր եղանք: Կարծեմ 2 օր
յետոյ, միտքս չէ, Զէյթունի երեւելի իշխան Պալճօղլու անուն ծերունազարդ
մարդուն տունը հրաւիրուեցանք: Ե րազի նման կրնամ յիշել. անդ տեսայ
Զէյթունի հայ բոլոր երեւելիներն: Անոնց մէջն էր Էհմ ետճ իք անունով բնիկ
զեյթունցի թուրք մը, որ հայերէն կը խօսէր: Կարծեմ ներկայ թուականէս
57 կամ 58 տարիներ յառաջ88: Պալճօղլուին տան մէջ հօրս տեսնելու եկող
ներ ամ էնն ալ տապանճա89 եւ դաշոյններով զինեալ էին: Բոլոր զէյթունցիք
քաղաքի մէջ զինեալ կը պտտէին: Այս հաւաքոյթին մէջ լուսահոգի հայրս
պօղչայէն90 նոր սրմալը զգեստներս հանեց որ ինծի հագցնէ: Դեռ կը ցաւիմ
այս հեգնելի թերութեանս վրայ: Հակառակեցայ, չուզեցի հագնիլ. հայրս
ստիպեց, ես ալ սկսայ լալ: Վերջապէս չկրցան համոզել զիս: «Պըլուզը
սուտը մուտը չօհագնա»91 ըսելով ներկայ ժողովականներէն ոմանք վրաս
խնդացին: Հայրս ալ անշուշտ նեղացաւ: Քանի մը օր մնացինք Զէյթուն:
Կ.Պոլսէն մասնաւոր երկու բանիբուն դասատուներ եկած էին: Զէյթունի
Սուրբ Աստուած ածին եկեղեցւոյն բակին մէջ վարժ արան մը բացուած էր:
Զէյթունի Ս. Աստուած ածին վանքը ելանք, մնացինք անդ քանի մը օր:
Ս. Փրկիչ այցելեցինք, գիշեր մ’ալ Ալապաշլը92 Ս. Փրկիչի վանքին դիմաց
Կարապետ Քեհէա անունով նշանաւոր գիւղապետի մը տուն մնացինք:
Այն ժամանակ Զէյթունի մէջ թրքական իշխող կառավարութիւն
չկար: Թօփլամ Օղլու Ալի էֆէնտի անունով միւտիւր93 մը կար: Այն ալ եկաւ
Ս. Փրկիչ՝ հօրս քով եւ գիշերն ալ թուրք միւտիւրն ալ Կարապետ Քեհէային
տունը մնաց: Վերջապէս զէյթունցիք հօրս տարած թղթադրամները
բնաւ երբեք առնել չուզեցին: Հայրս ալ նոյնութեամբ ետ բերաւ յանձնեց
Մարաշի կառավարութեան:
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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Մանկական քանի մը ուրիշ թե րութիւննե րս
Գրած եմ նախընթաց գլուխները՝ Տէօվլէթ էֆէնտի Չօրպաճեան հօրս
քենեկալ «պաճանագն» էր: Իրարու հետ թէ՛ ազգական եւ թէ՛ սերտ բա
րեկամ էին: Տէօվլէթ էֆէնտի Մարաշի արեւելեան կողմ քաղաքէն ճիշդ 2
ժամ հեռաւորութեամբ մրգեղ ինաց գեղեցիկ եւ օդասուն պարտէզ մ’ունէր:
Պարտէզին մէջ փառաւոր տուն մը շինել տուած էր: Այն տարի, կարծեմ
1863 կամ 1862-ին զմեզ հանդերձ ընտանեօք Քերխան94 պարտէզ հրաւի
րած էին: Ճիշդ թուականը որոշելու կարող չեմ: Շաբաթ օր մը ելաւ հայրս
սեաւ գոյնով ալ փոքրիկ պեյկիր95 մ’ունէինք, հեծաւ անոր վրայ Քերխանէն
Աղեար՝ մեր այգին երթալու:
Ինչ անխելքութիւն, ես ալ ետեւէն ինկայ երթալու համար, 7 կամ 8 տա
րուան կայի: Հայրիկս ձիոյն վրայ սկսաւ երթալ, ես ալ կամաց կամաց ետեւէն
կ’երթայի: Հայրս չէր գիտէր թէ ես ետեւէն կու գայի: Երբեք չէր դառնար ու
ետեւը չէր նայեր: Լաւ կրնամ յիշել աջ ականջս ոսկի օղակ մը ունէի, նոր ալ
կարմիր կօշիկ մը հագած, իրմէ 100 մեթրօ հեռաւորութեամբ քալելով հօրս
ետեւէն կ’երթայի: Քերխանէն մինչեւ Աղեար առնուազն մէկ ժամէն հեռա
ւորութիւն կայ: Երբ մօտեցանք մեր այգիին յոգնեցայ եւ Ալլահվերտեանց
Շիւքրիւին այգիի տան մօտ ծառի մը տակ բաւական ատեն նստայ: Անօթի
ալ էի: Վերջապէս ահիւ եւ դողութեամբ կրցայ մեր այգին հասնիլ: Նայեցայ՝
հայրիկս չկայ: Այգիներու պահապանն այն տարին միականի Սալիհ անու
նով չէրքէզ մահմետական մ’էր: Ճանչցաւ զիս «Եկու նստէ, հայրիկդ հոս չէ,
վարը Մուրատեան Գէորգ էֆէնտիին քով իջաւ» ըսաւ:
Չէրքէզ պահապանը չթողուց որ ես մեր այգիին մէջ մտնեմ, գնաց
խաղող բերաւ առջեւս դրաւ: Կերայ եւ բաւական ուժովցայ: Միս մինակ
մնալէն վախնալով «երթամ հայրս գտնեմ» ըսի ինքնիրենս: Ուղղակի Մու
րատեանց այգին գնացի: Հեռուէն տեսայ հայրս եւ Մուրատեան Գէորգ
էֆէնտի քով քովի նստած էին: Անմ իջապէս տեսաւ հայրիկս զիս եւ խորին
զարմանքի մէջ մնաց թէ միս մինակ ինչպէս կրցած եմ Քերխանէն մինչեւ
Աղեար քալելով իւր ետեւէն գալ: Մէկէն ի մէկ բարկանալով ելաւ նստած
տեղէն որպէս զի ծեծէ ու ապտակէ զիս: Բայց Գէորգ էֆէնտի Մուրատե
ան չթողուց, արգիլեց: Առաւ զիս քով ը պաշտպանեց: Կերակուր բերին,
94 Քերխան (Kerhan) – ժամանակակից Քերխանը գտնվում է Մարաշից հյուսիսարևելք, մոտավորապես 10-15 կմ հեռավորության վրա:
95 Պեյկիր (Բեյգիր, Beygir) – նժույգ:
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որովհետեւ Մուրատեանք աղտոր96 կտրելու եկած էին: Ես ալ կը զար
մանամ թէ ինչպէս համարձակած եմ այն մանկական տարիքի մէջ միս
մինակ հօրս ետեւէն քալելով Քերխանէն մինչեւ Աղեար գնացած եմ:
Աստուած մի արասցէ, կարելի էր եթէ չար մարդու մը հանդիպած
ըլլայի, կրնար զիս կողոպտել, ոսկի օղակս ականջէս հանել, վրայէս
զգեստներս հանել եւ այլն, եւ ծեծել եւ սպաննել զիս: Զարմանալին այն է,
որ Քերխանէն մինչեւ Աղեար մէկ ժամուան բաւական երկար հեռաւորու
թեան մէջ բնաւ երբեք մարդ մը չհանդիպեցաւ: Ինչ որ է, Մուրատեանց
տունէն ելանք, հայրս զիս պեյկիրին վրայ հեծցուց, ինք ալ քալելով դարու
վեր մեր այգիի տունը եկանք:
Ասանկ անխելքութիւններ շատ ըրած եմ, բայց լուսահոգի հայրս շատ
բարեսիրտ էր, շատ գթոտ էր, ախ.. երանի թէ այն հասակիս մէջ այսպիսի
անվայել թերութիւն եւ անկրթութիւններուս համար զիս պատժած ըլլար:
Երանի թէ զիս ուղղութեան եւ զգաստութեան բերելու համար լաւ յանդի
մանած ըլլար: Թերեւս աւելի լաւ ըրած պիտի ըլլար:
Հազար անգամ ցաւելու իրաւունք ունիմ: 8, 9 կամ 10 ամ եայ հա
սակին օր ըստ օրէ թեւակոխէի, բայց հիմակուան պէս ոչ մանկապար
տէզներ եւ ոչ ալ բարեկարգ վարժ արաններ կային: Այն ատենուան
շնորհքով դպրոցը, ինչպէս առաջ պատմ եցի, մեր եկեղեցւոյ վարժ արանն
էր: Անոր ալ դաստիարակները՝ Տիրացու Նահապետ, Թորոս Գալֆա
եւ Սանթուրեան Գրիգոր էին: Իրաւի կընդունիմ այս երեք վարժ ապետ
ներն ալ վարք, բարք եւ բնաւորութե ամբ լաւ, պարկեշտ մարդիկներ էին,
բայց իրենք ալ իրենց գիտցածները սորվեցնելու ստիպեալ էին: Դպրոցի
մէջ գրաբառ, Սաղմոս, Աւետարան, Նարեկ, Գործք Առաքելոց դաս կու
տային: Ցաւալ ին այն է, որ դպրոցին մէջ տիրող լեզուն թրքերէնն էր:
«Որ ինքն իւր ընդ խաւար գնայ ոչ կարէ այլում լուսով ճշմարտութեան
առաջնորդել»:
Ատեն մ’ալ, որ թուականին էր չեմ կրնար յիշել, երբ ամուրի էի, Մա
րաշի Խօշվէ Խանին վերը երրորդ յարկաբաժնին մէջ ընդարձակ սենեկի
մը մէջ լոկ թրքերէն սորվելու համար դպրոց մը բացուեցաւ, որուն համար
աշխատողները, որոնք էին՝ չգիտեմ: Ապտըլլաշահ Զատէ անուն մարաշ
ցի թուրք մը բերին: Իրաւի գէշ մարդ մը չէր: 70-80-ի չափ մերայիններէն
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 հաւաքուեցան: Յիշեալ թուրք դաստիարակը ձեռքերնիս տուաւ
Ինշա Թեոհֆէ97 ոտանաւոր դասագիրք՝ միջին դարէ մնացած մեթ օտ:
Ինշա կար
դա
ցող
նե
րը օ
րը մէկ կամ եւ երկու ան
գամ դաս կ’առ
նէին:
Թեոհֆէ ըսուած ոտանաւոր դասագիրքն ալ գոց կընէին: Թեոհֆէին
նպատակը արաբերէն եւ պարսկերէն բառեր սորվեցնել էր: Ապտուլլահ
էֆէնտի գիր ալ գրել կու տար: Կարծեմ տարի մ’ալ այդ մարդուն քով յա
ճախեցինք առանց թրքերէն շէնք շնորհքով բառ մը իսկ սորվելու, պարապ
տեղ մեր անդիական հասակին թանկագին ժամ երը սպաննեցինք: Տա
րիգլխոյն դպրոցը գոցուեցաւ եւ թուրք դասատուն ալ իրեն լաւ չգիտցած
բաները սորվեցնելու փորձանքէն ազատուեցաւ:
Այս թուականներէն քանի մ’ամիս յետոյ մեր տան մօտ հայ կաթօլիկաց
եկեղեցւոյն հիւսիսային կողմը լատին փադրէները դպրոց մը բացին թրքե
րէն եւ իտալերէն սորվեցնելու համար: Թրքերէնի դասատուն Գույումճօղլու
Յակոբ աղային որդին՝ Արթին էֆէնտին էր: Շատ ուսանողներ կային: Ես
փափաքեցայ երթալ փադրէներուն դպրոցը: Արթին էֆէնտի Ապտըլլաշա
հին պէս «ինշա» կը կարդացնէր, թրքերէն գիր միշտ կու տար: Փադրէներն
ալ իտալերէն դասեր կ’աւանդէին: 7-8 ամիս ալ ասոնց քով գնացի, յետոյ
հասկցայ որ փադրէներուն դպրոցը յաճախող հայ լուսաւորչական ուսա
նողը չէ թէ տաճկերէն պիտի սորվի, այլ պարզապէս կաթօլիկ պիտի ըլլայ:
Լատին փադրէներուն նպատակը՝ կրթական վարագուրի տակ կրօնք տա
րածել, փրօփականտ ընել: Աւելի լաւ համարեցի փոխանակ լաւ թրքերէն
եւ իտալերէն գիտցող ջերմ կաթօլիկ մը ըլլալու, տգէտ լուսաւորչական հայ
մնալ: Եթէ քանի մը տարի յաճախած ըլլայի փադրէներուն դպրոցը ան
շուշտ իմ մայրենի եկեղեցիս ուրանալով ազգային զգացումներս ալ սրտէս
բոլորովին ջնջելով մոլեռանդ անդրալեռնական մը պիտի լինէի:
Մարաշի հայ վեց եկեղեցեաց աւագ քահանային որդին ըլլալ եւ ուրա
նալ իմ սիրելի ազգս եւ իմ պաշտելի սուրբ եկեղեցիս, անշուշտ ինծի համար
մեծ եւ աններելի մեղ ք մ’էր եւ է: Քանի քանի լուսաւորչական հայ տղաք
գացին տարիներով լատին փադրէներուն վարժարանը եւ յետոյ այնպի
սի կրթութիւն մ’առին, որուն հետեւանքը եղաւ բուն իսկ լատին ազգ եւ
կրօնքի մէջ ծնած կաթ օլիկ տղայէ մը աւելի եւ թունդ կաթ օլիկ ըլլալ: Փադ
րէներուն դպրոցին մէջ բնաւ երբեք հայերէն դաս չկար, կրօնի դաս, կա
թօլիկութեան դաս, առտու եւ իրիկուն եկեղեցի յաճախել, խոստովանանք
ըլլալ, յաճախ հաղորդութիւն առնել: Ի հակիրճ բան հոգւով եւ մարմնով
97 Ինշա Թեոհֆէ (İnşa -i Tuhfe) – գեղագրություն, վայելչագրություն:

64

ջերմ կաթ օլիկ ըլլալ: Այս դպրոցին տեսուչը՝ Փադրէ Վիչենցիօս անուամբ
խիստ մոլեռանդ լատին կղերական մ’էր: Ճարպիկ եւ խորամանկ, միան
գամայն անխոնջ աշխատասէր: Վերջապէս թողուցի այս օտար դպրոցն
ալ եւ գրեթէ բան մը չսորվեցայ:
Տարիներ անցան, իմ հասակս ալ 13 եւ 15-ին մօտեցաւ: Չօրպաճեան
Տէօվլէթ էֆէնտի իւր անձին վերաբերեալ կարեւոր դատի մը համար հայրս
Կ.Պոլիս ղրկեց, 1869-ին Յունիս ամսուն կէսին էր կարծեմ: Ես ալ հօրս
շատ աղաչեցի, որ զիս ալ միասին տանի: Յարութիւն անունով հայ ջորե
պանի մը հետ ճամբայ ելանք: Մարաշէն մեկնելով Իսլահիէ եւ Խասսայի98
ճամբով հինգ օրէն Իսկենտերուն հասանք: Օսմանիէ99 ալ հանդիպեցանք:
Բայց այն թուականին Օսմանիէ ըսուած գիւղաքաղաքը խիստ աննշան
տեղ մ’էր:
Բուն իսկ Աղեքսանդրեդդա նաւամատոյցը աննշան նաւահանգիստ
մ’էր: Թուրք սրճարարի մը խանութը իջանք: Ռուսական պատրաստ շո
գենաւ մը կար, անմ իջապէս մտանք: Կարծեմ իրիկուն շոգենաւը սկսաւ
քալել: Առաջին անգամ ըլլալով կեանքիս երբ ծով ը տեսայ շատ վախցայ:
Անծայրածիր ովկիան, համակ վսեմութիւն, համակ անհունութիւն, վեհու
թիւն, կ’ապշի, կը զարմանայ մարդ եւ կամայ ակամայ կը ստիպուի խո
նարհիլ անծանօթ Արարչին անիմանալի արարչական զօրութեան առջեւ:
Որովհետեւ դեռ նոր տեսած էի շոգենաւը, ասդին անդին պտտեցայ ամ էն
տեղերը: Հետեւեալ օրը ծով ը բռնեց զիս, սկսայ փսխել եւ հիւանդ ըլլալով
պառկեցայ, չէի կրնար ոտքի վրայ ելլել ու շրջագայել: Վերջապէս 2 օր այդ
վիճակի մէջ մնացի: Հայրիկս, տեսնելով, որ չեմ կրնար պաղ կերակուր
ուտել, շոգենաւին նաւապետներուն կերակուրները եփող խոհարարներէն
դրամով տաք ապուր գնեց եւ կերցուց ինծի: Մեր շոգենաւ մտնելու եր
րորդ օրը Իզմ իր հասանք: Շոգենաւը Զմիւռնիոյ նաւամատոյցին մէջ օր մը
պիտի կենար: Դուրս ելանք քաղաքը պտտելու համար: Անդ պատահեցան
մեզի հայրենակից հայ բողոքական Ռուպեան Սարգիս եւ Յովհաննէս
եղբայրները: Անոնք տարին զմեզ քանի մը տեղեր պտտցուցին: Զմիւռնիոյ
Ս. Ստեփաննոս անուն շատ փառաւոր եւ հոյակապ եկեղեցին տեսանք,
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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որուն նմանը Տաճկաստանի մէջ գրեթէ չկայ: Առաջնորդարանն ալ շատ
գեղեցիկ է:
Հոն տեսանք Զմիւռնիոյ Հայոց Առաջնորդ Գերաշնորհ Թագթա
գեան Պօղոս Եպիսկոպոսը՝պաշտօնանկ պատրիարքը Կ.Պոլսոյ100: Ծերու
նազարդ եւ պատկառելի տիպար եկեղեցական մը: Հիանալի դէմք,
պատկառելի կերպարանք եւ փառաւոր սպիտակ լայն մօրուք մը ամբող ջ
կուրծքը գրաւած էր: Հայրս նորին սրբութեան հետ երկար տեսութիւն մը
ունեցաւ: Ռուպեան եղբարք հայրս արժանաւոր կերպով ներկայացուցին
նախկին պատրիարքին: Յետոյ մեկնելով Իզմ իրէն, իրիկուն մօտենալու
վրայ էր, ուղղակի շոգենաւ գնացինք:
Կարող չեմ մանրամասնաբար պատմ ել Զմիւռնիոյ մէջ տեսածներս:
2 օր յետոյ Տարտանելի նշանաւոր նեղուցէն անցնելով հասանք ցանկալի
Կ.Պոլիս, «Մերճանլը Խան» անուամբ պանդոկ մը իջանք:
Թ օփալեան Պօղոս աղա մեզ տեսութեան եկաւ: Կիրակի իրիկուն
մ’էր: Պօղոս աղային հետ բաւական տեղեր պտտեցանք, հօրս վաղեմի
բարեկամ, բնիկ ուլնեցի101 արժանապատիւ Աբարտեան Գրիգոր սրբա
կրօն վարդապետ եկաւ հօրս հետ տեսնուեցաւ: Խասքեոյ, Նուպար
Շահնազարեան գիշերօթիկ վարժարանին ուսանողներէն զէյթունցի
Տատրեան Խաչիկ, Սարգիսեան Փիլիպպոս եւ կեոկսիւնցի102 Փօլատեան
Եսայի, որոնք երեքն ալ կիլիկեցի էին, լսելով հօրս Կ.Պոլիս գալը եկան,
տեսնուեցան: Քանի մ’ալ մարաշցիներ կային՝ Սիւլիւքճիմ եան Աստուր,
Քիրեճճեան Յարութիւնին մօրեղբայրը՝ Նազարէթ օր մը հօրս մասնա
ւոր հրամանաւ տարին Իւսկիւտար, մինչեւ Չամլըճա պտտցուցին: Աբար
տեան Գրիգորին միջոցաւ օր մ’ալ Իւսկիւտար՝ Քիւրքճեան Օհան աղա
անուն հայու մը հրաւիրուեցանք եւ անդ մնացինք գիշերը: Լսեցինք որ նոր
պատրիարքի մը ընտրութիւն պիտի ըլլայ: Ես եւ հայրս Պատրիարքարան
գնացինք: Երեսփոխանական ժողովը գումարուած էր: Մայր եկեղեցւոյ
մէջ անթիւ եւ անհամար բազմութիւն կար: Այդ պատկառելի ժողով ին մէջ
տեսանք այն մեծանուն Գրիգոր էֆէնտի Օտեան103 անուն անզուգական
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՝ Փարիզում: 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, գերաշնորհ Նարպեյ Խորեն եպիսկոպոսը104, Աղաբեկեան Սարգիս
էֆէնտին: Յիշեալ Աղաբեկեան այն թուականէն 2-3 տարիներ յառաջ Դա
ւուտ էֆէնտի անուամբ հայու մը եւ Շահին Պեյ անուամբ պետական թուրք
բարձր պաշտօնէի մը հետ Զէյթունի մէջ պատահած քաղաքական խնդրոյ
մը լուծման համար: Աղաբեկեան Սարգիս էֆէնտի Չօրպաճեանի տունը
հիւր ըլլալով շատ պատիւ, յարգ եւ ազնուութիւն վայելած էր:
Անմ իջապէս Սարգիս էֆէնտի Աղաբեկեան հօրս քով եկաւ, բարի գա
լուստ մաղթեց, Տէօվլէթ էֆէնտին հարցուց: Երբ այս Աղաբեկեան Սարգիս
էֆէնտի իւր ընկերը Դաւուտ եւ Շահին Պեյ թուրք պաշտօնէին հետ Մարաշ
կը գտնուէին, շատ լաւ կրնամ յիշել, երեքը մէկէն մեր տունն եկան: Տէր
Ստեփան հօրս հօրեղբօրորդին համառօտ ուղերձ մը գրեց ինծի տուաւ:
Ես ալ անոնց ի պատիւ գալստեան յիշեալ ուղերձը կարդացի: Աղաբե
կեան երեսփոխանական ժողովոյ անդամ էր:
Այդ հիանալի ժողովքին մէջ պատրիարքի ընտրութիւնը կատարուե
ցաւ: Քուէից բացարձակ առաւելութեամբ Բերա Ս. Երրորդութեան եկե
ղեցւոյ քարոզիչ Գերապատիւ Իգնատիոս անունով եպիսկոպոս մը
պատրիարք ընտրուեցաւ: Ունկնդիր անհամար բազմութիւնը երբ լսեցին,
որ Իգնատիոս եպիսկոպոս պատրիարք ընտրուեցաւ, միահամուռ ամ էնը
մէկէն «Չենք ընդունիր, չենք ընդունիր» պոռացին:
յին սահմանադրության մշակմանը: 1875թ. օգնել է Միդհադ փաշային մշակելու Օսման
յան կայսրության սահմանադրությունը: 1878թ. մշակել է Արևմտյան Հայաստանի բարե
նորոգումների ծրագրի նախագիծ: Աբդուլ Համիդի կողմից օսմանյան սահմանադրության
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
Բեռլինի վեհաժողովին: Այս շրջանում ֆրանսերենից թարգմանել է Հովհան Դարդելի
«Տարեգրությունը», 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 պատրիարք ընտրուած եպիսկոպոսին յանցանքը այս է եղեր:
Իբր թէ այն թուականէն քանի մը տարի յառաջ հայոց եւ հայ հռովմ էակա
նաց միջեւ խնդիր մը պատահած է եւ Իգնատիոս սրբազան գնացեր հայ
պապականաց պատրիարք Հասուն Գերապայծառին աջը համբուրեր է:
Այս առթիւ Կ.Պոլսոյ հայերը այս եպիսկոպոսին պատրիարք ըլլալը չուզե
ցին: Խեղճ Իգնատիոս եպիսկոպոս պատրիարք ընտրուելէն 8 կամ 10 օր
վերջը սրտի ցաւ եւ տրտմութենէն քաղ ցկեղ անուն մահացու վէրքը հանեց
եւ կնքեց իւր մահկանացուն:
Լուսահոգիին թաղման հանդէսը տեսնելու համար Աբարտեան Գրի
գոր վարդապետին հետ Բերա Ս. Երրորդութեան եկեղեցին գնացինք ես
եւ հայրս: Բայց բազմութիւն շատ էր, չկրցանք եկեղեցիէն ներս մտնել:
Հայրիկս յաջողեցաւ Տէօվլէթ էֆէնտիին դատը գոհացուցիչ վիճակի
մը հասցնել: Աւելորդ ծախքեր չընելու համար ետ ի Մարաշ վերադառ
նալու պատրաստուեցաւ: Հայ գրավաճառի մը խանութէն, իմ աղաչանք
ներուս վրայ, հայրս ինծի Վենետիկի Մխիթարեանց տպարանէն ելած
մասնաւոր գեղեցիկ կաշի տուփերու մէջ դրուած փոքրիկ Նարեկ մը եւ
փոքրիկ Սաղմոս մը ծախու առաւ: Նարեկը դեռ քովս է եւ կը գործածեմ,
բայց այն գեղեցիկ փոքրադիր օսկեզօծ սիրուն Սաղմոսը 1895 Նոյեմբեր
6, երկուշաբթի օր, երբ Մարաշի ահռելի կոտորածը պատահեցաւ, այն
թանկագին Սաղմոսն ալ կնոջս սնտուկին մէջ գտնուող թանկագին զգեստ
եւ ուրիշ աղւոր բաներու հետ կողոպտուեցաւ:
Հայրս ինծի թագըմ105 մ’ալ՝ նոր, ալաֆրանկա106 զգե
ստ մ’ալ գնեց:
1869 տարւոյն դժբաղդաբար ամ իս եւ օրերը միտքս չէ, սաչափը կրնամ
յիշել թէ այն տարի Վարդիվառ եւ Ս. Աստուածածնայ վերափոխման
տօնախմբութիւններուն ի Կ. Պոլիս էինք: Սուլթան Ապտիւլ Ազիզ թագա
ւորին107 ժամանակն էր: Այն օրեր Թուրք տէրութիւնը ահեղ պատրաս
տութիւն կ’ընէր ֆրանսացւոց վերջին Նափոլէօն կայսէր Էօժէնի կայսրու
հին Պոլիս պիտի գայ եղեր, զնէ ընդունելու համար: Մենք կայսրուհւոյն
Կ.Պոլիս գալուն չսպասեցինք:
Դեռ Կ. Պոլիսէն չմեկնած ես եւ հայրս նշանաւոր նախարար եւ Թուրք
տէրութեան մեճելլէի108 յանձնախմբին պետ բարձրապատիւ 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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փաշային109 ապարանքը գնացինք: Ճէվտէթ փաշա Ֆըրգայի Իսլահիյէին110
Մարաշ եկած էր: Լաւ չգիտեմ երբ էր, ատեն մը Մարաշ վիլայէթ եղաւ
եւ յիշեալ Ճէվտէթ փաշան վալի եղաւ եւ եկաւ Մարաշ: Ամ իս մը չտեւեց
նորէն Մարաշի նահանգ (վիլայէթ) ըլլալը ջնջուեցաւ եւ Ճէվտէթ փաշա
Կ. Պոլիս վերադարձաւ:
Վսեմ. Փաշան ի վաղուց հայրս ճանչցած ըլլալուն պատուով եւ յար
գանօք ընդունեց հայրս եւ կէս ժամ էն աւելի տեսակցութիւն ունեցան: Ճէվ
տէթ փաշան մասնաւորաբար հօրս հարցուցած էր Մուրատեան Գէորգ
էֆէնտին: Հայրս ալ «Համտ օլսուն էյի վէ սահաթդըր էլլերինիզի եոփէր»111
ըսելուն, Փաշան սկսած է քով ը գտնուող մարդոց գովել եւ դրուատել Մու
րատեան Գէորգ էֆէնտին: Դարձեալ Ճէվտէթ փաշան Մուրատեանը
«փէք պեյէնտիմ, գանունշինաս, վէ տիրայէթլի պիր զաթտըր»112: Հայրս
«Էվվէթ էֆէնտիմ հագկը ալինիզ վարդըր Մուրատեան Գէորգ պէնտե
նիզ միւգթետիր տեօվլէթիմ իզէ վէ միլլեթիմ իզէ խըտմ էթ էթմ էկէ ղայէսթէ
պիր զաթտըր դըր ամմա մաէթէսիւֆ կեօզէ չարբար պիր գուսուրու վար
տըր»113 ըսած ըլլալուն «աճայիպ փափազ էֆէնտի պէն Մուրատեանդա
պիր գուսուր կեօրմ իտիմ»114 ըսելուն պէս հայրս նորէն «էֆէնտիմ Մուրա
տեանըն գուսուրու իսմ ինին Գէորգ օլմասըդըր»115 «Ե
ոգ ե
ոգ Տէր Նա
հապետ տեօվլէթ նազարընդա Գէորգուն վէ Մեմմ ետին պիր ֆարգը
եօգտըր»116 ըսեր եւ խօսակցութեան թելը դարձուցած է:
Հայրս ուշիմ եւ պատրաստաբան մարդ մ’էր: Թուրք պաշտօնէից
հետ խօսակցութիւն ունեցած ժամանակ կեղծել եւ անոնց տկար կողմը
109 Ահմեդ Ջեվդեթ Փաշա – թուրք նշանավոր պատմագիր: Հեղինակն է օսմանյան
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:
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շօշափելու մտօք ամ էն տեսակ մարդահաճոյութիւն եւ շողոքորթութիւն
ընել սիրող չէր: Լուսահոգիին բերնէն թերեւս 40 անգամ լսած եմ: Զինքը
աքսոր ղրկելու համար, երբ Մարաշի մութասարըֆ Խօրշիտ փաշան կան
չեր եւ շատ մը Մարաշի երեւելի թուրք պեյ եւ աղաներու ներկայութեան,
անշուշտ նախատելու եւ ծաղրելու նպատակաւ «Տէր Նահապետ նէֆիյէ
կէթտիյինէ քետէր վէ էսէֆի էթմ է պուտա կէչէր»117 ասոր նման իբր թէ
մխիթարական խօսքեր ըրած ժամանակ հայրս անվեհեր կերպով եւ կա
տարեալ համարձակութեամբ «Փաշա հազրեթլէրի քետէր վէ էսէֆ էտե
ճեք պիր շեյ եօգ, էէթեր քի պիր մութասարըֆ եա պիր վալի էմրիյլէ սիւր
կիւնէ կէթմ իյօրըմ, սուլթան Մէճիտ կիպի պիր փատիշահըն խուսուսի
ֆերմանըյլէ նէֆի օլույօրըմ համտ օլսուն վիճտանըմտա պիր րահաթսըզ
լըք հիսա էթմէյօրըմ ինշալլահ եագընտա մէնֆիտին ավտէթ ետէր սիզի
նիլէ էինէ կեօրօիշիւրիւմ»118կ ’ըսէ:
Խօրշիտ փաշա այս քաջարի պատասխանին վրայ զարմանալով թող
կու տայ հայրս որ երթայ: Օր մ’ալ ես եւ հայրս մեր գտնուած պանդոկէն
ելանք Ղալաթայի կամուրջին մակոյկ մը մտնելով «Պեպեք Ամ երիկայ»ի
միսիոնար մըստըր Փըրաթ բողոքական պատուելիին տունը գնացինք:
Յիշեալը հայրս տեսնելուն պէս շատ սիրալիր ընդունելութիւն ըրաւ,
որովհետեւ այս մըստըր Փըրաթ պատուելին երկար տարիներ ի Մարաշ
միսիոնարութիւն ըրած եւ հօրս հետ բարեկամացած էր:
Այս արձանագրութեանս թուականէն 50 կամ 45 տարիներ յառաջ119,
երբ Ամ երիկայի միսիոնարք Տաճկաստան եկան, հայ ազգին մէջ բողո
քականութիւն սկսաւ մուտ գործել: Ահագին վիճաբանութիւններ, կագ,
կռիւ, երկպառակութիւններ շատ պատահեցաւ: Այնթապ եւ Մարաշի մէջ
բողոքականներ շատցան: Ամ էն օր գրեթէ մերայնոց եւ հայ բողոքակա
նաց միջեւ կրօնական վէճ եւ վիճաբանութիւններ միշտ անպակաս էին:
Լուսահոգի հայրս այս տեսակ անհաճոյ դէպքերուն առջեւը առնելու
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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ազգօգուտ նպատակաւ յաջողեցաւ այն ատենուան Մարաշի միսիոնար
վերոյիշեալ ամ երիկացի մըստըր Փըրաթ պատուելին եւ ուրիշ ազդեցիկ
մարաշցի հայ բողոքականները համոզել որ ինք՝ հայրս երթայ բողոքակա
նաց ժողովարանին մէջ քարոզ տայ, փոխադարձաբար մըստըր Փըրաթ
պատուելին ալ շաբաթ մը յետոյ գայ մեր լուսաւորչականաց եկեղեցինե
րէն միոյն մէջ քարոզ տայ: Հօրս առաջարկը սիրով ընդունեցին բողոքա
կան հայ մարաշցիներ:
Դժբաղդաբար որ տարւոյն որ թուականին պատահեցաւ այս սիրա
լիր միութիւնը չեմ գիտեր: Որոշեալ օրը հայրս եւ բոլոր հայ քահանայք,
իշխաններ, կրնամ ըսել թէ Մարաշի համայն լուսաւորչականներ, այր եւ
կին ի մեծամ եծաց մինչեւ ցփոքունս, մեր վեց եկեղեցեաց ամբող ջ ժողո
վուրդք գնացին մեր հայ բողոքականաց Տիվանլը Քիլիսէի ժողովարանը:
Ժողովարանը նեղ գալուն այնքան ահագին բազմութեան ժողովարանէն
դուրս ընդարձակ բակին մէջ հաւաքուեցան: Հայրս բարձր տեղ մ’ելաւ եւ
սկսաւ քարոզել:
Բնաբանն ալ Աստուածաշունչէն Երրորդ Թագաւորութեանց 19 գլուխ
12 համարն էր: «Վէ զելշելետէն սօնկրա աթեշ օլտու, ամմա րապպ աթեշ
տէ տեյիլ իտի, վէ աթեշտէն սօնկրա խաֆիֆ վէ լաթիֆ պիր ավազ օլտու.
րապպ օլ մի պարէք խաֆիֆ վե լաթիֆ րիւզկեարտա Եղ իայա կեօրիւն
տէ»120: Այս գեղեցիկ բնաբանին վրայ կարծես ներշնչեալ մարգարէի մը
պէս խօսեցաւ: Ըսաւ «Ազնիւ ժողովուրդք, սիրենք մէկզմ էկ, Աստուած վէճ
եւ երկպառակութեան մէջ չէ, այլ Աստուած սիրոյ, միաբանութեան, հա
մակրութեան եւ խաղաղութեան մէջ է: Կրօնական խնդիրներու համար
պետք չէ որ իրարու սիրտ վշտացնենք, լուսաւորչական հայ, բողոքական
հայ, ամ էնքս մէկ հօր եւ մէկ մօր զաւակներն ենք: Մեր ծագումը մէկ է, մեր
լեզուն մէկ է, ուրեմ ն ինչու սրտերնիս մէկ չըլլայ»: Այս տեսակ գեղեցիկ
խօսքերով լուսահոգի հայրիկս վերջացուց իւր պատուական եւ հոգեցունց
եւ պերճախօս քարոզը: Ներկայ ժողովուրդը անհուն ուրախութեամբ
ունկնդրեցին հօրս՝ պարագային յարմար խօսած այս ընտիր քարոզը:
Հետեւեալ կիրակի այս մըստըր Փըրաթ պատուելի հայ բողոքակա
նաց երեւելիներով եւ ամբող ջ ժողով րդեամբ մեր «Գալէ Ալթը»121 Սուրբ
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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Ստեփաննոս եկեղեցին եկաւ: Անթիւ անհամար ժողովուրդ երկուստէք,
խուռն բազմութիւն եկեղեցիին մէջ: Եթէ ասեղ մը ձգէիր երկիր չէր իյնար:
Մըստըր Փըրաթ պատուելին ուղղակի սեղան ելաւ եւ իրեն համար պատ
րաստուած աթոռին վրայ նստաւ յարգանք եւ ակնածանօք: Շատ իմաս
տալից քարոզ մը խօսեցաւ սիրոյ եւ քրիստոնէական միութեան եւ եղ
բայրակցութեան վրայ: Այս փոխադարձ սիրալիր միաբանութիւնը իրեն
շինիչ ազդեցութիւնը ունեցաւ: Կրօնական անպէտ վիճաբանութիւններ
մասամբ իւիք դադրեցան: Հայ բողոքական, հայ լուսաւորչական անհատ
ներ իրարու հետ անուշութեամբ եւ քաղ ցրութեամբ վարուիլ սկսան:
Այս դէպքին վրայ հօրս փառք և պատիւը աւելի շատցաւ: 10 օր յետոյ
մըստըր Փըրաթ պատուելի, մեծ մասը կրօնական ըլլալու պայմանաւ, ամ
բող ջ սնտուկ մը գիրք նուէր ղրկած էր հօրս: Ահա պատուական միսիո
նարը տեսնելու համար Պեպէք Վոսփորի ափունքը այցելութեան գացած
էինք: Բաւական երկար տեսութիւն մ’ընելէն յետոյ մեծ շնորհակալու
թեամբ վերադարձանք Մերճան Խան՝ տեղերնիս:
Քանի մ’օր յետոյ Եէտի Գուլէ122 Ազգային Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցն
ալ տեսնելու գնացինք հօրս հետ: Հիւանդանոցին մօտ յոյն եկեղեցի մ’ալ
կար տեսանք եւ ետ տեղերնիս եկանք:
1869 Օգոստոս ամսուան վերջերն էր, դարձեալ ռուսական շոգե
նաւով մը Կ.Պոլսէն մեկնեցանք: Կարծեմ հինգ օր վերջը Իսկենտերուն
ելանք, որովհետեւ եղանակը ամառ էր, շատ հանգիստ եւ հանդարտ
ծովային ճամբորդութիւն մը ունեցանք: Երբ ելանք Իսկենտերուն, անդ
հանդիպեցանք Թօփալեան Համբարձում էֆէնտիին, որ Մարաշէն գալով
ուղղակի Կ.Պոլիս կ’երթար եղբայրը Պօղոս աղային հետ միանալու: Ինձ
կը թուի թէ ասոնք դատ մ’ունէին, երկու եղբայրներ երկար ատեն Պոլսոյ
մէջ մնացին եւ արդէն Թօփալեան Պօղոս աղա, երբ մենք ի Կ.Պոլիս էինք,
բնիկ տարենտեցի123 Շամլեան Համբարձում էֆէնտի անուն ազնիւ հայուն
քով կը կենար Եալտըզլը Խան: Այս Շամլեանները երեւելի վաճառական
ներ էին եւ Թօփալեաններու հետ սերտ բարեկամ: Ես եւ հայրս ալ քանի
մը անգամ Շամլեաններուն պիւրոն գացած ենք:
122 Yedi kule – բառացի՝ Յոթ աշտարակ:
123 Տարենտ, Տարենտե – ավան, Տարենտ գավառակի կենտրոնը Սեբաստիայի
նահանգում, 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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Թ օփալեան Համբարձում էֆէնտիին հետ տեսնուեցանք: Այն օր նա
մեր ռուսական վափօր ով124 Կ.Պոլիս մեկնեցաւ: Մենք ալ մարաշցի թուրք
ջորեպանով մը Մարաշ գալու ճամբայ ելանք:
Թէ ինչպէս ցամաքային ճամբորդութիւն մ’ըրինք լաւ միտքս չէ: Կար
ծեմ Իսկենտերուն125 նաւամատոյցէն մեկնելէս հինգ օր յետոյ եկանք ի
Մարաշ: Թուրք մարաշցի հօճա126 մ’ալ մեզի հետ ճանապարհորդակից էր:
Եկանք, փառք, մայրս եւ քոյրերս ողջ եւ առող ջ գտնելով անհունապէս
ուրախացանք:
Այս ճամբորդութենէ շատ պիտի օգտուէի ես, եթէ զարգացեալ միտք
ունենայի: Ափսոս «Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական եւ տգիտութիւն
ի կատարեալ կենաց»: Հօրս իրաւամբ շատ մը տեսակէտով երախտա
պարտ եմ, անհուն բարիք եւ երախտիքները վայելելու բաղդ ունեցած
եմ, զորս երբեք չեմ կրնար ուրանալ: Բայց կը ցաւիմ, որ կրթութեանս
եւ դաստիարակութեանս մասին լաւ հոգածու եւ փութաջան չգտնուե
ցաւ: Եթէ ուզէր կրնար զիս Կ.Պոլսոյ Շահնազարեան գիշերօթիկ վար
ժարանը127 դնել: Այն անդիական տարիքիս մէջ ինչեր չէի կրնար սորվ իլ:
Անանկ բարեկարգ հաստատութեան մը մէջ անշուշտ շնորհքով հայերէն,
ֆրանսերէն լեզուներ կրնայի սորվ իլ, ուրիշ շատ մը ուսմունք եւ գիտու
թիւններ կրնայի իւրացնել: Պոլսոյ պէս ծաղկեալ եւ զարգացեալ միջա
վայրի մը մէջ 4 կամ 5 տարի կենալով կրնայի յառաջդիմ ել, զարգանալ եւ
ուսեալ մարդ մ’ըլլալ:
Այս մասին հայրս անտարբեր կեցաւ: Մարաշ վերադարձանք: Մեր
եկեղեցին հին եւ անճոռնի ախոռի պէս խլխլած շէնք մ’էր: Հայրս պատ
ճառ եղաւ, եկեղեցին փլցուցին, վերստին գեղեցիկ եկեղեցի մը շինելու
համար: Մեր եկեղեցւոյ երեւելի եւ բարեպաշտ իշխաններէն Մահտեսի
Պետրոս աղա Մուրատեան հօրս հետ միասին աշխատեցան նոր եկե
ղեցւոյն շինութեան մղում տալ: Պետրոս աղա անխոնջ եւ անդուլ կերպով
աշխատեցաւ եկեղեցւոյն շինութեան ամ էն ատաղձները գնել եւ գտնելու:
Հայրս ալ ժողովուրդը միշտ կը յորդորէր որ առատ առատ նուէրներ 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:

73

Իրաւ ալ ժողովուրդը տուաւ ինչ որ ունէր: Բարեպաշտուհի կիներ արծաթ,
ոսկի եւ տեսակ տեսակ նուէրներ կը բերէին: Ոմանք ալ քար, ծառ եւ զա
նազան արժէքաւոր բաներ կը բերէին: Օր մը ես ալ նստած էի աղաներուն
քով, հայրս եւ Տէր Մինաս քահանան եւ ուրիշ մարդիկներ ալ կային, հայ
կին մը պղինձէ շինուած բան մը բերաւ, որուն մարաշցիք «քիւֆ»128 կըսէին
Ω այս տեսակ բան մ’էր, զոր Մարաշի հայ կիներ չգիտեմ իբրեւ արդու
զարդ թէ կամ իբրեւ պատժագործ իրենց տուլուխին129, այսինքն ականջին
եւ աչքին մէջտեղը քանի մը բարակ եազմաներով կը կապեն եղեր: Շատ
մը պառաւ կիներ կը պատմ էին, շատ այլանդակ բան մ’էր: Երբ իմ մայրս՝
Թօփալեան մեծանուն իշխան Գէորգ աղային աղջիկը, հարս եղած է,
այդ քիւֆ ըսուած անճոռնի բանը Մարաշի հայ կանանց իրենց տուլուխին
վրայ կապելու խայտառակ սովորութիւնը այն ատենուան առաջնորդին
մասնաւոր հրամանաւ արգիլուած է:
Մօրս մայրը՝ Մահտեսի Սառա խաթուն Թօփալեան «Ես չեմ ուզեր,
որ իմ աղջիկս Թրվանտա առանց կտոկի130 եանի131 առանց քիւֆ դնելու
հարս ըլլայ» ըսելով Առաջնորդին հրամանին հակառակած է, որով երեք
օր մայրս իրեն աչք ու ականջին մէջ տեղ ը այն պղինձէ կտոկը դնելու
պարտաւորուած է: Բայց երեք օր վերջը վերցուցեր են մօրս երեսէն այն
անպիտան կտոկ կամ քիւֆ ըսուած բանը: Հիմակուան խել ք եւ համոզումս
ունենայի, երբ հայ կին մը այն կտոկը բերաւ, կ’առնէի զայն եւ իբրեւ թան
կագին հնութիւն մը կը պահէի քովս, որպէս զի հիմակուան զարդասէր,
բաց գլխով պտտող եւ իրենց մազերը տեսակ տեսակ սանդրելով ալաֆ
րանկայի սիրահար կիներ եւ զարմանային եւ ապշէին, թէ այս թուականէն
50 կամ 60 – 70 տարիներ յառաջ Մարաշի քրիստոնեայ հայ կիներ ինչ
տեսակ անճոռնի սովորութիւն ունին եղեր: Լաւ կը յիշեմ վերոյիշեալ այն
պղինձէ շինուած եւ քիչ մ’ալ արծաթ ջրով ներկուած զարդանօթը ոսկերի
չի մը տուին, այն ալ հալեցուց, թերեւս 50 – 40 դահեկան չարժեց:
Երանի թէ ասկէց 150 կամ 100 տարիներ յառաջ լուսանկարչութեան գե
ղեցիկ արհեստը գտնուած ըլլար: Բնականաբար այն ատենուան մեր նախ
նիք՝ այրեր եւ կիներ ընդհանրապէս ինչ տեսակ զգեստներ, ինչ տեսակ ոտ
քի ամաններ եւ ինչ տեսակ գլխարկներ ունէին: Ես եկայ հասայ ըսել է այս
թուականէն 60 տարիներ յառաջ Մարաշի բոլոր հայ քահանաներ ոմանք
128 Քիւֆ – հավանաբար՝ քունքազարդ:
129 Տուլուխ (Դուլուխ, Duluk) – թրք.՝ Քունքից կզակ ընկած հատվածը:
130 Գդակի:
131 Այսինքն:
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բամպակէ շինուած գավըքներ132 կը դնէին իրենց գլուխները, սեւ մեշլահ
ներ133 կը հագնէին, մեր հին տան գավըք թաղասըին մէջ բամպակէ շինեալ
քանի մը հատ գավըքներ կային զորս միշտ տեսած եմ:
Հարսնիք
Ե րբ հարսնիք մ’ըլլար, փեսան կը բերէին մէջ տեղ ը կըկեցնէին, պօղ
չայով փեսին զգեստը քիւրսիւի134 մը վրայ կը դնէին: Քահանայք՝ գոնէ
մէջերնին մեծը՝ կռնակը շուրջառ, ձեռքն ալ Ս. Խաչ «Այսօր երկնայինք
ուրախացան» շարականը երգելով փեսին շուրջը գտնուող երիտասարդ
ներ մի առ մի փեսին լաթերը կը հագցնէին: Այն միջոցին պղինձէ պնակ
մը կը դնէին մէջ տեղ ը, հարսնիքի հրաւիրեալներ այն պնակին մէջ դրամ
կը դնէին: Այն դրամը յետոյ քահանայք մէջերնին կը բաշխուէին: Փե
սային քով «տաքւիւր էխպէր»՝ թագաւոր եղբայր անունով փեսին ազգա
կան եւ բարեկամներէն մէկուն տղան կը կայնեցնէին: Անոր ալ նոր զգեստ
կը հագցնէին: Երբ զարդարէին փեսան ու թագւոր եղբայրը, փեսին
շուրջը գտնուող տղայք եւ երիտասարդք «Փառք ի բարձունս օրհնեալ է
Աստուած» կը պոռային:
Քահանայք ալ երգ մը կամ շարականի նման սա հետեւեալ ոտանա
ւորը կ’երգէին
«Այս օր զքեզ տեսայ
եւ ուրախացայ
գարնան վարդի նման
քեւ զուարճացայ» եւ այլն եւ այլն:
Դժբաղդաբար այս երգին մնացեալ մասը մոռցած եմ: Երբ փեսան եւ
«տաքւոր եղբայրը» զարդարէին՝ քահանայք իրենց տուները կ’երթային:
Հարսնիքի հրաւիրեալներ նարկիլէ, սիկարէ, երբեմ ն ալ անշուշտ օղ ի եւ
գինի կոնծելէ յետոյ գիշերը փեսան քանի մը երիտասարդներ եկեղեցի կը
տանէին: Մաս մը հրաւիրեալներ ալ այր եւ կին հարսին տունը կ’երթային,
հարսը եկեղեցի կը բերէին: Պսակը եկեղեցւոյ մէջ կը կատարէին: Հար
սերուն երեսը քoղ՝ «տուվագ»135 կը դնէին: Նոր փեսային հագած լաթերը
հարսին ծնող ք կը պատրաստէին: Տեսակ մը քoղեր ալ կային ձիերու
132 Գավըք (Քավըք, kavuk) – հին ժամանակների թաղիքե գլխանոց:
133 Մեշլա (maşlah) – անթև թիկնոց:
134 Քիւրսիւ (քյուրսյու, kürsü) – աթոռ:
135 Տուվագ (դուվաք, duvak) – հարսի քող:

75

ագիէն շինուած, որուն թրքերէն «փէչէ»136 անունը կու տային: Լուսահոգի
մայրս ասանկ ձիերու ագիի մազերէն շինուած փէչէմ ’ունէր:
Թէ ինչպէս կ’ըլլար նշանախօսութիւնը
Երբ աղջկան եւ թէ տղուն ծնող ք իրարու հետ խնամ ի ըլլալու համար
համաձայնութեան գային իրենց պատկանած եկեղեցւոյ քահանաներէն
միոյն, աւելի լաւ է ըսել իրենց տան երէցին, լուր կու տային: Որոշեալ օր մը
տղուն հայրը իրեն բարեկամ, դրացի, ծանօթ եւ ազգականները կը հրա
ւիրեր տունը: Երբեմ ն 20-30 թերեւս աւելի կամ պակաս հրաւիրեալներով
կ’երթային աղջկան ծնողաց տունը:
Երկար բարակ ժամ երով խօսակցութենէ վերջը աղջկան հօր բեր
նէն «աղջիկս տուի» խօսքը կ’առնէին: Սուրճ, երբեմ ն ալ շաքար շերպէթ 137
տաք-տաք ֆինճաններով138 կը խմէին: Այն եօթնեկին, կիրակի օրը, եկեղե
ցին աւարտելէն յետոյ, երկուստէք՝ թէ՛ աղջկան եւ թէ՛ տղուն կնքահայրերը
անդ ներկայ կ’ըլլային: Երկու կողմանէ ալ հրաւիրեալներ կը գտնուէին:
Եկեղեցւոյն քահանայք շուրջառ կռնակնին, Սուրբ Խաչ ձեռքերնին, ան
շուշտ մէջերնին տարիքոտ եւ կամ աւագ քահանան, տղուն ծնողաց կող
մանէ աղջկան տարուելիք նշանի ոսկին մէջ տեղ ը կը դնէր, ղազի139 մը,
մահմուտիյէ140 մը, երբեմ ն ոսկի օղակ եւ կամ ոսկի մատնի մը: Քահանան
այն ատեն սա հետեւեալ բանաձեւը կը գործածէր. «Աստուածային հրա
մանաւ եւ սրբազան հայրապետաց օրինօք, հասու լինելով, մեղօք չլինելով
այս ինչ անուն մարդուն այս ինչ անուն աղջիկը այսինչին տղուն տուիր»
տեյու տղուն կնքահայրին կը հարցնէր: Երբ անիկա «տուի» ըսէր, աղջկան
կնքահայրն ալ «դուն ալ առիր» կը հարցնէր, այն ալ «առի» ըսելուն պէս
«նշանաւ ամ ենայաղթ խաչիւդ քո պահպանեա» շարականը կ’երգէին եւ
շարականէն յետոյ «պահպանիչ» ըսելով կը լմնցնէին նշանօրհնէքի արա
րողութիւնը: Ցաւալին հոն է, որ ոչ տղուն եւ ոչ ալ աղջկան կամքը եւ կամ
հաճութիւնը հարցնող կ’ըլլար: Այս տեսակ նշանօրհնէքներ ասկէց 40-50
տարիներ յառաջ շատ կը պատահէր:
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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Մարաշցիք իրենց մեռեալները ինչպէս կը թաղէին
 այ տան մէջ երբ մեռեալ մը պատահեր՝ այր եւ կամ կին, անմ իջա
Հ
պէս մեռելը լուացող մը կը կանչէին: Յիշեալը տաք ջրով եւ սապօն ով141
մեռեալը լաւ կը լուանար, յետոյ զգեստներ կը հագցնէր: Աղէկ գիտեմ
իմ մանկութեանս ժամանակ մեռեալները սնտուկով142 թաղելու սովորու
թիւն չկար, յետոյ մտաւ այս սովորութիւնը հայոց մէջ: Եթէ իրիկուան մօտ
մեռած էր մարդը, դիակը ուղղակի եկեղեցի կը տանէին: Հետեւեալ օրը
առտուն փափաքողներ Ս. Անմահ Պատարագ մատուցանել կու տային:
Ցաւ ի սիրտ ստիպեալ եմ պատմ ելու, թէ մարաշցի հայ կանայք մե
ռեալին վրայ տան մէջ լալով եւ ողբալով գոհ չէին ըլլար: Բուն իսկ եկե
ղեցւոյ մէջ, այն ալ Պատարագի ատեն, այն աստիճան կու լան եւ կ’ողբան,
որ դժբաղդաբար Պատարագի արարողութիւն եւ հոգեւոր երգերը կը
խանգարեն: Ասկէց 30-20 տարիներ յառաջ, երբ ի Մարաշ կը քահանայա
գործէի, պատահած եմ քանիցս եւ շատ աշխատած եմ այսպիսի անյար
մար եւ անպատշաճ սովորութիւն մը դադրեցնել, բայց չեմ կրցած յաջող իլ:
Երբ մեռեալը գերեզման տանին, կիներն ալ միասին կերթան: Հոն ալ
գերեզմանի մատուռին մէջ եւ կամ մեռեալին գերեզմանը փորուած ատեն
եւ մեռեալը գերեզման դրուած ատեն չափէն աւելի անվայելուչ կերպով
կու լան եւ անհաճոյ տպաւորութիւն մը կը թողուն անդ ներկայ գտնուող
սգակիր մարդոց վրայ 143:
Մեռեալը թաղելէն յետոյ հաց կը բեկանեն144 եւ քիչ քիչ կ’առ
նեն
կ’ուտեն: Մեռեալին թաղուելուն հետեւեալ օրը՝ այգուցին145 թէ մեռեալին
տէրերը, եւ թէ դրացի, բարեկամ եւ ազգականները տեսակ տեսակ կե
րակուրներ պատրաստելով միասին գերեզման կը բերեն: Տարւոյն եղա
նակին համ եմատ պտուղներ եւ մրգեղէններ ալ կը բերեն, հանգուցելոյն
գերեզմանին վրայ կերակուրներու ամանները կը դնեն:
Հայ քահանան կ’երթայ այգուց օրհնելու, հանգստեան շարական կ’ըսէ
եւ գերեզմանը օրհնելէ յետոյ, կը նստի քահանան եւ աշխարհականներ
141 Սապօն (sabun) – օճառ
142 Հավանաբար նկատի ունի դագաղը:
143 Հանգուցյալի վրա ողբալու այս սովորությունը հայոց մեջ գալիս է դեռ հեթանո
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 բոլորուին քահանայի շուրջը: Կերակուրները կ’ուտեն եւ աղքատ
ներուն ալ կը կերցնեն եւ կը վերադառնան ի քաղաք: Շաբաթ իրիկուն ալ
«մեռեալին տէրը անբիծ» կ’ըսեն: Կերակուր կ’եփէ, եթէ ուտիք է՝ միսով,
իսկ եթէ պահք է՝ ձեթով: Ազգականներ, բարեկամներ ալ իրենց տունե
րէն կերակուրներ եփել տալով մեռեալին տունը կը տանին: Քահանայք
կ’երթան մեռեալին տունը շաբաթ իրիկուն հանգստեան շարական կ’ը
սեն: Մեռեալին տէրը քահանայից դրամ ալ կու տայ, ըստ իւր նիւթական
կարողութեան, յետոյ կերակուր կը հրամցնեն քահանայից, ներկայ գտնո
ւող աշխարհականներն ալ միասին կ’ուտեն:
Երբ մեռեալը թաղեն՝ մեռեալին հետ գերեզման գնացող մարդիկ՝ թէ
բարեկամ, թէ դրացի, թէ ազգական, մեռեալին տիրոջը հետ քահանայից
դրամ կու տան քիչ կամ շատ: Այդ սովորութիւնը միմ իայն Մարաշի մէջ
կայ: Ուրիշ երկիրներու մէջ տեսած չեմ այդ սովորութիւնը, միմ իայն մե
ռեալին տէրը կը վճարէ քահանայից տրուելիք դրամը: Ոմանք քառասունք
եւ տարելիցին ալ հանգստեան շարական ըսել կու տան:
Ի Մարաշ ուրիշ սովորութիւն մ’ալ կայ: Տարին երկու անգամ թէ
Ս. Ծննդեան եւ թէ Սուրբ Յարութեան Զատկին երկրորդ մեռելոցի օրը
եկեղեցւոյ աղօթք եւ պաշտամունքի աւարտում էն յետոյ Մարաշի վեց
եկեղեցեաց քահանայք եւ թէ բոլոր ժողովուրդք ընդհանուր կերպով
գերեզման կ’երթան, շատեր կերակուրներ կը տանին, բողոքական եւ
հռովմ էական հայեր ալ միասին կ’երթան, որովհետեւ Մարաշ թէ լուսա
ւորչական, թէ բողոքական եւ թէ պապական հայոց գերեզմանը մէկ տեղ
է: Յարանուանութիւնները առանձին առանձին գերեզմաններ չունին: Այն
օր կարծես ազգային մեծ տօն մը կը լինի: Վեց եկեղեցեաց քահանայք գե
րեզմանները կ’օրհնեն եւ դրամ կ’առնեն: Ահագին բանայիր146 մը կ’ըլլայ:
Երբ 1910-ին ես Հալէպէն Մարաշ վերադարձայ՝ տեսայ:
Այնքան բազմութիւն կ’ըլլայ, որ տեսնող ը կը զարմանայ: Մինչեւ
անգամ Թուրք կառավարութիւնը այն օր որպէս զի այնքան բազմութեան
մէջ խռովութիւն մը չը պատահի, յատկապէս հսկիչ ոստիկաններ կը ղրկէ,
որոնք առտուընէ մինչեւ իրիկուն գերեզմանին շուրջը կպտտին եւ աչա
լուրջ կը հսկեն:
Այս մէջբերումները իմ նպատակէս հեռու պատմութիւններ էին:
Նպատակէս շեղեցայ, պէտք է որ պատմութեանս թելը դարձնեմ:
Կ.Պոլսէն վերադառնալէս յետոյ ինչպէս անցան իմ պատանեկութեանս
146 Բանայիր (Փանայիր panayır) – տոնավաճառ (թրք.):
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օրերը եւ ժամ երը: Որովհետեւ մեր եկեղեցին վերստին շինելու համար
քակեր փլցուցեր էին եւ սկսած էին նոր գեղեցիկ եկեղեցի մը շինելու, տի
րացու Նահապետ քահանայ ձեռնադրուած եւ տիրացու Գրիգոր Սանթու
րեան կարծեմ մեռած էր, Թորոս գալֆա վարժապետութենէ ձեռնթափ
եղած էր, լուսահոգի հայրս յարմար դատեց Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ աւագ
քահանայ Վարժապետեան Տէր Յովհաննէսին քով ը ղրկել: Գնացի, երբ
իմ հոն երթալս լսեցին մօրքրոջս տղաքը՝ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին
երկու տղաքը՝ Յակոբճան եւ Կարապետ էֆէնտիներ, ուրիշ մօրքրոջս Գո
ւյումճօղլեան Վարդիվառ աղային տղան՝ Նշանն ալ, եկան Տէր Յովհան
նէսին քով, Ճըլպաքեան Աստուր, Տօլապճեան Մկրտիչ եւ Տէր Ղազարե
ան Դաւիթ147 եւ ուրիշ քանի մը տղայք եւս, որոնց անունները հոս մի առ
մի գրելու պետք չկայ: Կարծեմ 10-12 հատ կային: Ամ էնքն ալ բան սորվելու
յարմար տարիքին մէջ:

Արժ անապատիւ Տէր Յովհաննէս քահանայ Վարժ ապետեան
 արաշի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ աւագ քահանայ Վարժապետեան
Մ
երկայն հասակաւ, վայելուչ իրան եւ գեղեցիկ դէմքով երեց մ’էր: Հայրն
ալ քահանայ: Փոքրիկ մօրուք, սպիտակ մարմ ին, վեհ շարժմունք եւ ծանր
քալուածքի տէր անձ մը: Խօսելակերպը լաւ, ծանր ծանր արտասանող,
լուրջ եւ ծանրաբարոյ: Իւր հոգեւոր կոչման մէջ բաւական արթուն եւ
զգայուն: Հմուտ եկեղեցական օրէնք եւ կանոններու: Մեր տոհմային գրա
բառ եւ աշխարհաբառ լեզուաց քաջատեղեակ: Սիրող երաժշտութեան: Կը
հագնէր մաքուր զգեստ եւ իւր տան մէջ ուտել եւ խմելու մասին ճաշակի
տէր: Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ 400 տունէ աւելի ժողով րդեան հարուստ եւ
ազդեցիկ կարծուած գերդաստաններու հետ ազգականութիւն եւ խնամ ի
ութիւն հաստատելով գրեթէ այն թեմ ին համայն հայերը կրցած էր իւր
կողմը շահիլ: Ընդհանրապէս բոլոր թեմականք մեծ ու պզտիկ իրեն Էֆէն
տի անունը կու տային: Երբ ես բան սորվելու համար քով ը գնացի, այն
եկեղեցւոյն մէջ ուրիշ երկու քահանայք կային՝ Տէր Մատթեոս Գաշաղեան
եւ Տէր Մարկոս Պալեան: Այս երկու խեղճերը Էֆէնտիին հլու հպատակ
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:
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կրօնական գերիներ եւ կամ հնդկաստանցի կղերական փարիաներ էին:
Մինչեւ անգամ ողբացեալ Տէր Մատթեոս Գաշաղեանէն լսած եմ, թէ
ո եւ իցէ հայ հիւանդի մը հաղորդութիւն տալու երթայ՝ Տէր Յովհաննէս
էֆէնտիին չհարցուցած չկրնար եղեր սրբութիւն տալու երթալ:
Այս խեղճերը առտու եւ իրիկուն անվ րէպ եկեղեցի պիտի գտնուին եւ
խորհուրդ պիտի կատարեն, աղօթք աղաչանքներով պիտի զբաղին: Այս
երկու քահանայք, փոքր տղայոց համար նախակրթարան մը կար, դասա
տու էին աննշան գումար ամսականաւ: Ողբացեալ Տէր Մատթեոս շատ
անգամ քովը կ’երթայի ժամ երով կը նստէի: Հայերէն սորվելու համար
ձեռքը Վիէննա տպուած համառօտ բառարան մը կար, անկէց բառ գոց
կ’ընէր, հեզ, ազնուաբարոյ, պարկեշտ քահանայ մը: Կը ցաւիմ, այս խեղճ
քահանան 1895 Նոյեմբեր 6, երկուշաբթի օր, ի Մարաշ, մեծ կոտորածին
իւր իսկ բնակարանին մէջ սպաննուեցաւ անօրէն թուրքերէն:
Պալեան Տէր Մարկոսն ալ խոնարհ եւ պարտաճանաչ քահանայ մ’էր:
Երկուքն ալ ուսում եւ գիտութիւն չունէին: Հազիւ հազ իրենց կարդացած
գրաբառ աղօթք եւ շարականները կրնային հասկնալ: Տէր Յովհան
նէս հայրն ալ իւր եկեղեցւոյն մէջ այս տեսակ ապիկար եւ անճարակ
ներուն գտնուիլը կ’ուզէր: Տէր Ղազար անունով ուրիշ քահանայ մ’ալ կար՝
այժմեան Խաչատուր վարդապետին148 հայրը: Լաւ կղերական մը, բայց
Տէր Յովհաննէսին ատելին էր, միշտ կ’արհամարհեր զնա Էֆէնտին, չէր
սիրէր զայն, որովհետեւ Տէր Ղազար քահանայ քիչ մը համարձակախօս
էր բաղդատմամբ միւս երկու խեղճերուն հետ:
Այլ եւս ետ դառնալ կ’ուզեմ: Փափաքս լոկ այդ քահանաները պատմել
չէ: Սկսանք յաճախել Տէր հօր քով: Ձեռքերնիս տուաւ մեյ մէկ Փափա
զեան քերականութիւն, սկսանք կարդալ՝ անուն, դերանուն, բայ, մակ
բայ. ամ իսներով այս ութմասունք բանիները սորվելու աշխատեցանք:
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 Յովհաննէս էֆէնտին դաս աւանդել, մանկավարժու
թիւն ինչ ըսել է, օրհնեալ է Աստուած, այս բաներէ բնաւ լուր չունի: Օրը
անգամ մը դիմացը կը շարուինք, ամ էնուս ալ հարցումներ կ’ընէ, դասեր
նիս գիտնանք եւ չգիտնանք «հայտէ գնացէք այս ինչ տեղերը սորվեցէք»
կ’ըսէ: Մենք ալ ուրախ եւ գոհ սրտով տեղերնիս կը նստինք: Մասնաւոր
դպրոց մը չէր Տէր հօր մեզի դաս տուած սենեակը, այլ միշտ իրեն նստած
սենեակն էր: Ա
մ է
նո
ւս ալ առ
ջե
ւը մէկ մէկ սն
տո
ւկ
ներ: Մեր թո
ւղթ եւ
դասագիրքը անոր մէջ կը դնէինք:
Կերակուր ուտելու համար Տէր Հայրը տուն կ’երթար, ժամ երով չէր
գար եւ գալուն պէս ալ իւր օրհնեալ ճիւպպէն149 Եղ իա մարգարէին մաշ
կեակին պէս գլուխը կը քաշէր անոյշ անոյշ կը քնանար: Մենք ալ դուրս
կ’ելլէինք խաղալ, խնդալ եւ ժամանակ սպաննելով կը զբաղուէինք:
Մօրքոյրներուս տղաքը՝ Յակոբճան եւ Կարապետ, Գույումճեան
Նշան եւ միւս դասընկերներս երբեմ ն առանձին տեղ մը կը հաւաքուէինք,
ես ալ անոնց պինկտեստէ պիլպիլին150 հեքեաթը կու տայի, անհամ կա
տակներ, մեթելներ151, անիմաստ խօսքեր, կատակներ, մեր առօրեայ
զբօսանքներն էին: Երբ միտքս բերեմ այն ատենուան անցուցած կեանքս
եւ պատանեկութեան թանկագին ժամ երու կորուստը՝ լալս կու գայ: Կող
բամ եւ կը ցաւիմ թէ ինչու համար տգէտ մնացի, ինչու համար չկրցայ բան
մը սորվիլ: Չէ թէ մի միայն ես, այլ իմ միւս բոլոր դասընկերներս ալ ինծի
պէս էին: Ուշ, շատ ուշ հասկցայ, որ Տէր Յովհաննէս Հայր երբեք չպիտի
կրնայ մեզի բան սորվեցնել, որովհետեւ ինք արդէն դաստիարակութեան
մասին բնաւ հմտութիւն չունի եղեր:
Ամբող ջ մէկ տարի յաճախեցինք, բայց «բազումս աշխատեցանք եւ ոչ
ինչ կալանք»: Այդ օրերուն մէջ Տէր Յովհաննէս Հայրը շատ զբաղում չու
նէր: Հայրս՝ Առաջնորդական փոխանորդ, ուրբաթ օրեր կէս օրէն յետոյ վեց
եկեղեցւոյ երեւելիներէն մէկ աշխարհական եւ մէկ ալ քահանայ կու գային
Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին քաղաքական եւ խառն ժողով կը լինէր: Հայրս եւ
Տէր Յովհաննէս ներկայ կ’ըլլային: Մուրատեան Գէորգ էֆէնտի եւ Չօրպա
ճեան Հաճի Տէօվլէթ էֆէնտի պատրաստ կ’ըլլային եւ շատ պատկառելի
ատեան մը կազմած կը լինէր: Այս ազգօգուտ ժողովին պաշտօնն էր եկեղե
ցական, քաղաքական եւ շատ մը գործ եւ խնդիրներու 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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 օրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտի Թուրք տերութեան իտարէ152 ժողովոյն
Չ
անդամ էր, Մուրատեան Գէորգ էֆէնտին ալ հուգուգ153 ժողովոյն անդամ
էր: Այս երկու ազգասէր իշխաններ Մարաշի հայութեան պարծանք էին:
Թէ տերութեան քով եւ թէ ազգին մէջ այս երկուքը մեծ պատիւ եւ շատ
յարգանք կը վայելէին: Շաբաթ օրեր ալ վեց եկեղեցիին մէյ մէկ քահա
նայ հօրս քով կու գային կրօնական ժողով ք կը կազմ էին: Ամուսնական
եւ ուրիշ շատ մը խնդիրներով կը զբաղուէին: Հոս պատմ ելու համար ցաւ
կը զգամ. Վարժապետեան Տէր Յովհաննէս Հայրը դժբաղդաբար հօրս
դէմ խուլ եւ անտեղ ի հակառակութիւն մ’ունէր: Առերեսս բարեկամ, բայց
ներքնապէս՝ թշնամ ի: Հայրս կը սիրէր սէր եւ միաբանութիւն, բայց Վար
ժապետեան կ’ուզէր միշտ հակառակը գործել: Պահպանողական ընթացք
մը բռնած կ’երթար: Երբ Մկրտիչ Քեյֆսիզեան Կաթող իկոս եղաւ, Տէր
Յովհաննէս քահանան պատեհութիւն գտաւ Նորին Ս. Օծութեան համակ
րանքը շահիլ: Հայրս ալ արդէն ծերանալու մօտեցած էր, կը փափաքէր
ազգային ծանր զբաղումներէ ձեռնպահ մնալ: Թուրք կառավարութեան
իտարէ ժողովոյն մէջ Տէր Յովհաննէս անդամ կարգուեցաւ:
Շաբթու մէջ կարծեմ 2 օր կ’երթար կառավարութիւն եւ իտարէ ժողո
վոյն մէջ կը նստէր: Հայրս ալ նորէն առաջնորդական փոխանորդ ազգային
եւ եկեղեցական գործերուն կը նայէր: Տարիներով ասանկ շարունակեցին
երկուքն ալ իրենց պաշտօնները, բայց Տէր Յովհաննէս Հայր Թուրք կա
ռավարութեան մօտ ասանկ կարեւոր պաշտօն մ’ունենալէն թէ նիւթապէս
եւ թէ բարոյապէս շատ օգտուեցաւ, հարստութիւնն ալ շատցաւ, ազդե
ցիկ դիրքի տէր եղաւ: Յովհաննէս Մկրտիչին ըսածին պէս «նմա պարտ
է աճիլ եւ ինձ՝ մեղմանալ»: Հայրս ծերութեան առթիւ սկսաւ տկարանալ:
Վարժապետեանն ալ օր օրէն յաջողեցաւ յառաջ երթալ եւ զարգանալ:
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյն թէ կալուածներուն եւ թէ եկեղեցւոյ մէջ գոյա
ցած հոգեւոր տուրքերուն ամբող ջ հաշիւը Վարժապետեանին ափին մէջ
էր: Ժողովրդէն ոչ ոք չէր կրնար համարձակիլ իրեն ըսելու թէ եկեղեցւոյ
եկամուտներուն տարուէ տարի քանակը որքան կը լինի: «Մեծ է Արտե
միս աստուածն եփեսացւոց»: Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ ժողովրդեան ան
տարբերութենէն եւ տգիտութենէն մեծապէս օգտուելու կերպերը գիտէր
Վարժապետեան: Վերջին ծայր ագահ, հարուստներուն քմահաճոյքին
ծառայել գիտցող վարպետորդի կղերական մը:
152 Վարչական:
153 Իրավական:
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Յովհան Էֆէնտի անունով տղայ մ’ալ ունէր. բաւական լուսանկար
չութիւն սորվեցաւ: Եկեղեցական երաժշտութեան հետամուտ Տէր Յով
հաննէս Հայր աղւոր փիանօ-արմօնիկ մ’ալ ծախու առաւ ամ երիկացի
միսիօնարներէն եկեղեցւոյ մէջ գործածելու համար: Հօրս մեռնելէն յետոյ
ազգային գործերու ամբող ջ ասպարեզը բաց գտաւ Վարժապետեան:
Կիլիկիոյ Քեյֆսիզեան Մկրտիչ Կաթող իկոս զինքը հօրս տեղ ը առաջ
նորդական փոխանորդ դրաւ, զիս ալ կրօնական ժողովոյն ատենադպիր:
Լաւ էինք եւ սիրով էինք իրարու հետ: Քանի մը տարիներ ինք կրօնական
ժողովոյն ատենապետ, ես ալ՝ ատենադպիր աշխատեցանք ազգի եւ եկե
ղեցւոյ ծառայելու եւ օգտակար ըլլալու համար:
Այս միջոցին Կեդրոնական վարժարանին մէջ կիրակի օրեր կէս օրէն
յետոյ Սուրբ Կարապետ եկեղեցիէն Տէր Կարապետ քահանայ Կիւլիւզեան,
Սուրբ Գէորգ եկեղեցիէն Տէր Գէորգ Չարբանաճեան եւ ես կ’երթայինք Կեդ
րոնական վարժարան կարգով ամէն կիրակի մեկերնիս քարոզ կու տայինք:
Կեդրոնական վարժարանի դասատուներ Սարգիս Սամուէլեան, Դաւիթ
Ղազարեան եւ ուրիշներ խօսելու եւ ատենաբանելու կարող երիտասարդներ
կիրակի օրեր կ’ատենաբանէին Կեդրոնական վարժարանի լսարանին մէջ:
Ողբացեալ տիար Սարգիս Սամուէլեան Մարաշի հայ նորահաս քիչ
թէ շատ ուսեալ կարծուած երիտասարդներուն մէջ դեռաբոյս անուշա
հօտ ծաղիկ մ’էր: Ինքնօգնութեամբ զինքն կարդալով յառաջ տարած եւ
զարգացուցած էր: Այս ազնիւ երիտասարդը Կեդրոնական վարժարանի
դասատու էր: Կիրակի օրեր, կէս օրէն յետոյ ուսանողաց գեղեցիկ ձայն
ունեցողները կը բերէր լսարան ազգային երգեր կ’երգէին: Քահանայք
ալ կու գային իրենց սահմանեալ տեղերը կը նստէին: Վեց եկեղեցիէն ալ
շատ ժողովուրդք կու գային: Մեր ազգի երեւելիներէն լուսահոգի Չօրպա
ճեան Տէօվլէթ եւ Մուրատեան Գէորգ էֆէնտիները կու գային լսարան եւ
փայլ կու տային ատենախօսութեանց, Պիլեզիքճեան Հաճի Յովհաննէս
աղա եւ ուրիշ շատ յարգելի անձնաւորութիւններ:
Քանիցս Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Վեհափառ Մկրտիչ Սրբազան եկաւ
այս Կեդրոնական կիրակնօրեայ լսարանին մէջ իմաստալից քարոզներ
խօսեցաւ:
Անգամ մ’ալ Կիւրիւնի154 առաջնորդ Գերաշնորհ Ղեւոնդ եպիսկո
պոս Սիս երթալու համար Մարաշ հանդիպեցաւ, Մուրատեան Գէորգ
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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էֆէնտիին տունն հիւր եղաւ: Ուսեալ եւ բանիբուն կղերական մը, հմուտ
հայերէն, ֆրանսերէն եւ թրքերէն լեզուաց, գրագետ եւ պերճախօս: Հրա
ւիրեցինք նորին սրբութիւնը կիրակնօրեայ լսարանին: Հիանալի քարոզ
մը տուաւ: Խուռն բազմութիւն, անանկ որ այնքան ընդարձակ սրահը
նստելու տեղ չէր մնացած:
Քանի քանի կղերական եւ թէ աշխարհական բեմախօսելու կարող թէ
մարաշցի եւ թէ օտարական հայեր եկած այս ազգօգուտ լսարանին մէջ
քարոզած են:
Տէր Ղազարեան Դաւիթ անունով ազնիւ ընկեր մ’ալ ունէինք, Ս. Սարգիս թաղէն արժ. Տէր Ղազար քահանային որդին: Այս ուսումնապերճ երի
տասարդն ալ որ իմ սերտ եւ սիրելի բարեկամս էր, շատ անգամ Կեդրոնա
կան լսարանին մէջ գրաւոր հիւթեղ եւ իմաստալից ատենաբանութիւններ
կ’ընէր: Երկու ուսեալ երիտասարդներ՝ Սամուէլեան Սարգիս եւ Դաւիթ Տէր
Ղազարեան երկուքն ալ իրարու հետ ազգական էին, երկուքն ալ բնաւո
րութեամբ պարկեշտ, համեստ եւ մաքուր վարք եւ բարքի տէր էին: Աւաղ,
1895 Նոյեմբեր 6, Մարաշի ահռելի ջարդ եւ կոտորածին, սպաննուեցան
եւ իրենց թաղուելն անգամ յայտնի չեղաւ: Ողբացեալ Սամուէլեանին 15
ամեայ մէկ սիրուն Պարոյր անուն դեռատի տղան ալ նահատակեցին:
Կեդրոնական կիրակնօրեայ լսարանը 1880-էն սկսեալ մինչեւ 18861887 տարիները տեւեց: Այս երկար ժամանակամ իջոցի մէջ զարմանա
լին այն է, որ Վարժապետեան Տէր Յովհաննէս, գէթ մէկ անգամ թող
ըլլայ, չը բարեհաճեցաւ գալ եւ քարոզել լսարան: Շատ նախանձոտ էր Տէր
Հայրը, նամանաւանդ հպարտ եւ եսասէր: Այսու ամ ենայնիւ հարուստ էր,
մեծ էր, ուրիշները շատ փոքր կ’երեւնային իրեն: Ինքնահաւանութիւնն ալ
արդէն կապէր կաշկանդէր էր զինքը: Նորէն Մարաշի հայ ժողով րդեան
մեծ մասը կ’ակնածէին իրմ է եւ կը յարգէին:
Մենք երբ կը տեսնէինք նորին Ս. Հայրութեան այս յետին ծայր պահ
պանողական եւ անտարբեր ընթացքը, շատ կը զարմանայինք: Կղերը՝
ըլլայ կուսակրօն, ըլլայ ամուսնացեալ, պարտի նուիրել ինք զինք իր ժո
ղովրդեան յառաջդիմութեան, կրթութեան եւ լուսաւորութեան: «Դուք,
ըսաւ Յիսուս, աշխարհիս լոյսն էք»: Պետք է քահանան լոյս տայ մտքերու,
կրօնական եւ թէ բարոյական ազնիւ զգացումներ ներշնչէ իւր ժողովրդեան
սրտերուն:
Կիլիկիոյ շատ մը քաղաք եւ գիւղերուն մէջ այնպիսի վարդապետ եւ
քահանաներուն հանդիպած եմ որ դժբաղդաբար լոկ շնորհքով գրաբառ
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աղօթք մը, պարզ Աւետարան մը կարդալ չեն գիտեր, ծէս, արարողու
թիւն մը կատարել չեն գիտեր, ուսում եւ գիտութիւն բոլորովին մոռցուած:
Այնպիսի մարդիկներ ձեռնադրուած են, որ իրենք զիրենք կառավարելու
անկարող: Այս մասին միմ իայն այն ամ էն անարժան քահանայ եւ վարդա
պետները պատասխանատու չեն, այլ զանոնք ձեռնադրող եպիսկոպոս
ներն ալ Աստուծոյ եւ մեր Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ օրէնք եւ կանոն
ներուն դէմ մեղանչող են: Ախ երանի թէ մեր եպիսկոպոս, կաթող իկոս
եւ պատրիարքներէն ոմանց դրամով կանխիկ քահանայացուներէն 5-8-10
եւ կամ աւելի կամ պակաս դրամ առնելու վատ սովորութիւնը վերնար:
Սիմոնականութիւնը ջնջուէր:
Բուն իսկ Կիլիկիոյ Մկրտիչ Սրբազան Կաթողիկոսին դրամով քահա
նայ ձեռնադրելն տեսած եմ: Նպատակս ուղղակի այսպիսիները մեղա
դրել եւ բամբասել չէ, այլ իմացնել այս արձանագրութիւնս ընթերցո
ղին, թէ Տէր Յովհաննէս Հայրն ալ արծաթասէր եւ միանգամայն լոյս եւ
մտաւորական զարգացում չսիրող կղերներէն մին ըլլալուն համար միշտ
տգէտ մնաց, ատեց յառաջդիմութիւն: Թեպէտ ես աչօքս տեսած չեմ, բայց
վստահելի մարդիկներէն լսած եմ թէ Տէր Յովհաննէս Հայր Վարժապե
տեան (եարըմճա) նուխս կը գրեր, անոր ասոր դրամ կ’առնէր: Շատ լաւ կը
ճանչնամ Քիւմպէթ թաղ ի մէջ Պալը Մարտիրոս անունով մարաշցի վար
դապետ մը րէմիլ կը նետէր, նուխս կը գրէր եւ անով կ’ապրէր:
Ինչ եւ իցէ, Վարժապետեանին ուրիշ թերութիւնները թող մնան:
Ասկէց կարծեմ 15 տարիներ յառաջ155, երբ մենք ի Հալէպ Հարթ Զեպել
կը բնակէինք, Վարժապետեան, 80 տարուան մօտեցած, կնքած է իւր
մահկանացուն եւ բուն իսկ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ թաղուած է:
Գալով իմ կրթական վիճակիս, Տէր Յովհաննէս Վարժապետեանին
քովէն ելլելէս յետոյ լուսահոգի հայրս հասկնալով, որ յուսախաբ եղած
է եւ ես բնաւ երբեք բան մը սորված չեմ, Պիլէզիքճեան Սարգիս անուն
հայուն քով ղրկեց զիս: Յիշեալը այն ատեն 1869 կամ 1870-ին Մարաշի
հայ համայնքին մէջ լաւ ուսումնական եւ լաւ գրաբառագէտ անձ մը
ճանչցուած էր:
Գնացի Պիլէզիքճեանին տունը, ապա գործելու տեզկեահ156 մը,
տամը157 մը մտանք, պատուելի Սարգիս լաւ ապա 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 բանուորներ ունէին, անոնք ալ ապա կը գործէին: Րէ
ֆէներուն158 թախըրթըյէն159 գլուխ կ’ուռենար: Վարժապետ ըլլալիք մարդը
ձեռքս տուաւ Հայր Միքայէլ Չամչեանին համառօտ գրաբառ Քերակա
նութիւնը: Օրը մէկ դաս հազիւ կրնայի առնել, այն ալ աճապարանօք: «Եր
ջանիկ ջուր բեր», «Երջանիկ, մասրա160 փաթտէ», «Երջանիկ տիյէ զինը
վերցուր»: Մինչեւ իրիկուն նեղ տեղ մը, այն ալ, հող ի եւ կամ հին փսիաթի
մը վրայ: Տէր Յովհաննէս Վարժապետեանին սենեակէն աւելի վատթար:
Անդ գոնէ 8-10 հատ էինք, իրարմով կը մխիթարուէինք: Շատ անգամ եկե
ղեցւոյ ընդարձակ բակին մէջ կը խաղայինք, հեքեաթներ կու տայինք: Եր
բեմ ն եկեղեցւոյ ճիշդ դրան դիմաց Վանըսքեահեան Գէորգին161 քով կմտ
նէինք, ժամանակ կ’անցնէինք:
Դժբաղդաբար Պիլէզիքճեան պատուելի Սարգսին տեզկեահ տա
մըին մէջ այն ալ չկայ: Շաբաթ օր մ’ալ, լաւ կրնամ յիշել, վարժապետին
կինը բաղնիք գնաց եւ եկաւ տեզկեահ տամը. «Երջանիկ, օղլում162 , ես բաղ
նիք կ’երթամ, Կարապետ տղաս օրօրոցին մէջ կը քնանայ, եթէ արթննա
լու ըլլայ օրօրէ զինքը, ես բաղնիքէն շուտ պիտի գամ»: Ելանք վեր կէս
ժամ էն աւելի վարպետին տղան՝ Կարապետը օրօրեցի: Երկար չընենք,
նայեցայ որ 10 տարի ալ երթամ երբեք չպիտի կրնամ բան մը սորվ իլ: Մէկ
տարուան մօտ գնացի եկայ Պիլէզիքճեան Սարգիս պատուելիին քով, կը
ցաւիմ, որ ամ ենեւին բան մը, բառ մը իսկ չը սորվեցայ:
Կը ցաւիմ, պատանեկան կեանքիս թանկագին ժամ երը սպաննե
ցի, ի զուր տեղ ոտքի աման մաշեցուցի, վերջապէս Քերականութիւնս
առի դուրս ելայ: Իրաւի պատուելի Պիլէզիքճեան ուսումնական, պար
կեշտ, ծանրաբարոյ, Սուրբ Գրոց եւ թէ արտաքին բանաստեղծական եւ
թէ իմաստասիրական գրքերու խորին հմտութիւն ունէր: Բայց ինչ ընէ,
դասատու չէր, մասնաւոր անհատական դպրոց մ’ալ չունէր: Ստիպեալ
էր իւր ընտանիքին ապրուստը հայթայթելու համար իւր ապաճիութեան
արհեստը գործել:
Այս մարդը տարիներ յետոյ բողոքական եղաւ եւ պատուելի ձեռնա
դրուեցաւ: Կարծեմ մեռաւ, բայց ուր եւ կամ երբ տեղեկութիւն չունիմ:
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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Ատեն մ’ալ թրքերէն սորվելու համար հայ հռովմ էական Շատարե
ւեան Թորոս էֆէնտիին163 տունը գնացի: Առտուները կ’երթայի ինծի
ֆրանսերէնէ ի թուրքերէն թարգմանուած «Տելեմաք» կը կարդացնէր եւ
մեշգ164 գիր գրելու օրինակ կու տար: Թորոս էֆէնտի աննման տաճկաբան
մ’էր, ընտիր գրագէտ եւ փաստաբան: Երբ Յովհաննէս էֆէնտի Նուրեան
Զէյթունի խնդրոյն համար Մարաշ եկաւ Թորոս էֆէնտիին թուրք լեզուի
մէջ ունեցած խորին հմտութիւնը գնահատելով իրեն հետ միասին Հալէպ
տարաւ եւ Հալէպի կուսակալութեան ընդհանուր դատախազի օգնական
ըրաւ: Այն օրէն ի վեր, կարծեմ 35 տարի է, Շատարեւեան ի Հալէպ կը
բնակի եւ դեռ ծերացած, բայց ողջ եւ առող ջ կ’ապրի: Այս մարդուն քով
երթալս շատ օգտակար եղաւ ինծի:
Եղիշէ վարդապետ Գազանճ եան
1870 թուականին Յունվար ամսուան մէջ Կ.Պոլսէն Եղիշէ վարդապետ
Գազանճեան անուամբ վարդապետ մ’եկաւ ի Մարաշ եւ մեր Ս. 40 Մա
նուկ եկեղեցին իջաւ: Շատ համակրելի եւ հեզահամբոյր կուսակրօն մը:
Մեր եկեղեցւոյ երաժշտութեան հմուտ, գեղեցիկ ձայն եւ քաղ ցր եղանակի
տէր, քաջ գրագէտ, ընտիր հայկաբան: Քանի մ’օր կենալէն յետոյ սկսայ
նորին սրբութեան հետ տեսնուիլ եւ խօսակցիլ: Երբ հասկցաւ իմ կա
տարեալ կերպով անուս եւ տգէտ մնալս, գթաց վրաս: «Եկուր Երջանիկ
քեզի հայերէն սորվեցնեմ» ըսաւ: «Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրատունւոյ
«Տարերք հայերէն քերականութեան»165 անուն գեղեցիկ քերականութիւնը
պետք է գտնել» ըսաւ, փնտռեցի՝ գտայ:
Սկսաւ ամ էն օր դաս տալ օրինաւոր կերպով: Քիչ ժամանակի մէջ
8 մասունք բանին166 լմնցուցի: Սկսայ համաձայնութեան167: Գրաւոր դաս
կ’աւանդէր Եղիշէ Հայր Սուրբը: Օրինակներ կը գրէի, ինք կը սրբագրէր:
Վարդանանց մեծ պատերազմ ին պատմութիւնը՝ Եղիշէի Պատմութիւնը
գտայ: Այս պատուական գիրքը սկիզբէն մինչեւ վերջ քերականական
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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լուծում ընել տուաւ եւ աշխարհաբառի կը թարգմանէի գրաւորապէս, ինքն
ալ սխալներս կը շտկէր: Այսպէս 7-8 ամսուան մէջ մեր տոհմային լեզուի,
եւս առաւել գրաբառի մէջ, բաւական զարգացայ: Խորենացիի, Եզնիկի
մատեանները գտայ, կը կարդայի քովը եւ պարզ աշխարհաբառի կը
թարգմանէի: Կարծես մեծ փոփոխութիւն մը նշմարուեցաւ վրաս: Այս օրհ
նեալ վարդապետը ինձ այնպէս թուեցաւ թէ Աստուած գթալուն համար
իմ անուս եւ տգէտ մնալուս Կ.Պոլսէն Մարաշ եկաւ: Ներսէս Շնորհալիին
«Արարչական բանին հրաման» եւ «Այս օր անճառ» հիանալի երգերը թէ
թարգմանել կու տար աշխարհաբառի եւ թէ քերականական լուծում ընել
կու տար:
Աշխարհագրութեան եւ թուաբանութեան դասեր ալ տուաւ: «Լոկ Քե
րականութիւն եւ քանի մը նախնեաց ընտիր մատեանները կարդալ, լուծել
եւ աշխարհաբառի թարգմանել բաւ չէ: Վենետիկի Մխիթարեան հարց
յունարէնէ եւ անգղիերէնէ թարգմանած բանաստեղծական, թատերական
եւ պատմական հոյակապ գործերն ալ պէտք է կարդաս:
Ուղեւորութիւն Կրտսերոյն Անագարսեայ
Արկածք Տելեմաքայ
Հոմ երի Իլիական
Միլտոնի Կորուստ Դրախտին
Սօլէնի վեց հատոր ընդհանուր պատմութիւնները
Վեց հատոր Զուգակշիռք Պլուտարքեայ
Այս սքանչելի թարգմանութիւնները անհրաժեշտ գրաբառ սորվելու
համար պետք է բերել տաս եւ ուշի ուշով կարդաս: Այդ հիանալի գրքե
րուն մէջ պիտի տեսնես գրաբառ լեզուին գեղեցկութիւնը, անուշութիւնը եւ
ներդաշնակութիւնը»:
Եղիշէ Հայր Սուրբ կը խրատէր, միշտ կը քաջալերէր զիս: Օր մ’ալ ըսաւ,
որ Հայր Արսենին գլուխ գործոցը՝ «Հայկ Դիւցազն» անուն հրաշալի վէպը
բերել տուր կարդա, տես մեր տոհմային գրաբառ Աստուածապարգեւ լե
զուին քաղ ցրութիւնները: Անմ իջապէս հայ բողոքական Թախթասալեան
Յակոբ անուն գրավաճառի մը քով Հոմ երի «Իլիական» եւ Միլտօնի «Կո
րուստ Դրախտին» գտայ, գնեցի սուղ գնով երկուքն ալ, լիուլի փափաք եւ
ջերմ սիրով կարդացի այս աշխարհահռչակ դիւցազնութիւնները: Ապրիս
Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրատունի, ինչ հիանալի եւ սքանչելի թարգ
մանութիւն: Մուսայից լեզուն Պառնասի գագաթէն վար իջեցուցած է Հայր
Արսէն: Օր մ’ալ պատահմամբ մօրքրոջս տղան՝ Չօրպաճեան Կարապետ
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էֆէնտին ձեռքը Վիրգիլեայ «Մշակական» անունով պատուական գիրքը
տեսայ: Զայն ալ Հայր Արսէն թարգմանած է լատիներէնէ: Չօրպաճեա
նէն խնդրեցի, որ այդ թանկագին գիրքը ինծի տայ: Նորին սիրելութիւնն
ալ բարեհաճեցաւ Վիրգիլեայ Մշակականը ինծի նուէր տալ: Ափսոս, եր
կար տարիներ այդ գեղեցիկ գիրքը պահեցի քովս, բայց կը ցաւիմ, որ երբ
զմեզ 1915 Մայիս մէկին Մարաշէն տարագիր հանեցին, այն գիրքն ալ միւս
գրքերուս հետ կորաւ:
«Հայկ Դիւցազն» հրաշալի դիւցազներգութիւնն ալ բերել տուի Կ.Պոլ
սէն: Ամբող ջ կարդացեր եմ այդ գիրքը եւ դեռ կը կարդամ: Մեծանուն
Հայր Արսէն Բագրատունին այդ աննման վէպին մէջ հայ գրաբառ վսեմ եւ
վեհ լեզուին ամ էն գեղեցկութիւնները խտացուցած է: Ապերախտ չըլլալու
համար պետք է խոստովանիմ թէ եթէ քիչ շատ բան մը կրցած եմ սորվ իլ
այն ալ անկեղծութեամբ Եղ իշէ վարդապետ Գազանճեանին կը պարտիմ:
Նորին սրբութիւնը պատճառ եղաւ իր հայրական խրատ եւ յորդորներով
զարգացնել զիս:
Յիշեալ վարդապետը սորվեցուց ինծի ինքնօգնութեամբ յառաջ եր
թալու միջոցները, գիրք կարդալուն օգուտները: Նորին սրբութիւնը իմ
տգէտ եւ անուս ըլլալս ինծի իմացնելով արթնցուց զիս անտարբերութեան
մահառիթ քունէն: Օրհնեալ ըլլայ Գազանճեան Եղ իշէ վարդապետին
յիշատակը: Միշտ պիտի յիշեմ անոր երախտիքները: Մարդ կը մեռնի,
բայց իւր գործերը՝ բարի եւ թէ չար, անմահ կը մնան:
Մեր ի Սիս Մե ռոնի օրհնութե ան երթալուն պատմութիւնը
1873-ին Ս. Յարութեան Զատկէն քանի մ’օր յետոյ Մարաշէն շատ մը
ընտանիքներ՝ Չօրպաճեան Հաճի Տէօվլէթ, կինը՝ մօրքիրս Մարիամ, երկ
րորդ որդին՝ լուսահոգի Մարտիրոս, հարսը՝ Հաճի Մայրիկ, Յակոբճան եւ
Կարապետ մօրքրոջ որդիներս, Մարտիրոսին տղան՝ Արքայ եւ աղջիկը՝
Սանդուխտ: Ունէին 10 ջորի, 3 ձի եւ 2 մեծ վրաններ, 2 մասնաւոր հարման
տայ168 եւ սպասաւորներ:
Մուրատեան տիար Գէորգ եւ կողակիցը՝ Հաճի Թամօմ հանըմ,
Գէորգ էֆէնտիին եղբայրը՝ Գրիգորին հարսը՝ Վարդիկ, սպասուհի եւ
սպասաւորներ:
Մուրատեանք ալ ունէին 2 մեծ վրաններ:
168 Հարմանտայ (հարմանդա) – վարձված ջորեպան:
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Արըքեան Հաճի Յովհաննէս աղա, կինը՝ Հաճի Աննիկ հանըմ, որդիքը՝
Յակոբճան եւ Օվէս, Արմ ենակ: Ասոնք ալ ունէին 2 գեղեցիկ վրաններ:
Թիլպեան Ենով ք, մայրը՝ Լուսիա, կինը եւ որդիքը: Թաթարեան
Ստեփան էֆէնտիին կինը՝ Հաթըն, որ իմ մօրքրոջս՝ Ղուտսիկ հանըմ ին
աղջիկն էր, Ստեփան էֆէնտիին մայրը՝ Թաթարեան Տիրուհի հանըմ:
Մեր ազգականներէն Տաքես Օղլու եւ կամ Շեշճեան Յակոբ եւ կինը՝
Թրվանտա խաթուն: Մարաշի վեց եկեղեցիներէն շատ ժողովուրդք:
Հայրս՝ Տէր Նահապետ, մայրս, Մարիամ քոյրս եւ քեռայրս՝ Չօրպա
ճեան Կիրակոս, ես եւ հօրեղբօրորդիս՝ Գէորգ: Մենք ամ էնքս ալ Չօրպա
ճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին պարխանային169 հետ էինք: Անոնց վրանները
մեծ էին, միասին կը նստէինք: Երկուշաբթի օր մ’էր: Մարաշէն ահագին եւ
նմանը քիչ տեսնուած կարաւան մը ճամբայ ելանք:
Այս հայ կարաւանին պատմութիւնը շնորհքով նկարագրելու համար
ճարտար եւ կարող գրիչ մը պետք է:
Ե ղանակը գարուն, օրը գեղածիծ աղ, թրքաց Ապտիւլ Ազ իզ կայ
սեր թագաւորութեան ժամանակ Մարաշի հայ ժողովուրդը նիւթապէս
եւ բարոյապէս բարեբաստիկ վիճակի մէջ: Ճամբաները ապահով եւ
կատարելապէս վստահել ի: Հաճընոյ Առաջնորդ Պետրոս եպիսկոպոս
մեր հետը, Առաքել վարդապետ Մալաթիայէն շատ մը երեւել ի մալա
թիացի հայերու հետ: Ե դեսիայէն եկաւ Սեղբոսեան նշանաւոր հայ իշխա
նը հանդերձ ընտանեօք, մեր եկեղեցւոյ Տէր Մկրտիչ քահանան: Ասոնք
ամ էնքը միացան մի եւ նոյն օրը, ճամբայ ելան: Առանց չափազանցելու
կրնամ ըսել թէ 2000-էն աւել ի ուխտաւորներու ստուար բազմութիւն մը
ճամբայ ելանք:
Գարնան եղանակ, ծառեր, ծաղիկներով բնութիւնը զարդարուած,
Մարաշէն սկսեալ մինչեւ Կիլիկիոյ մայրաքաղաքը՝ Սիսուան, ամբողջ
դաշտեր, լեռներ, հովիտներ, գոյնզգոյն ծաղ իկներով եւ դալարագեղ
մարգագետիններով պճնազարդուած: Գետեր, առուակներ, աղբիւրներ
իրենց հոսումներով իրար կը գերազանցէին: Այս ահագին կարաւանը երբ
հանդիպէր յարմար վայր մը իջեւանելու համար ինչ պիտի տեսնես. գեղե
ցիկ վրաններ կանգնուած, առանձին առանձին պարխանաներ շտկուած,
վրաններու առջեւ կրակներ վառուած, ուտել, խմել, ուրախութիւն եւ քեյֆ
վայելել. եւ երբեմ ն ալ հրացանագրութիւններ170։
169 Պարխանա (Բարխանա, barhana) – ոչ մեծ կարավան:
170 Հրացանաձգություններ:
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Չգիտեմ մեր այս աննման կարաւանին Մարաշէն ելլելէն քանի օր
յետոյ էր, լաւ միտքս չէ, Անտըրընի171 դաշտէն անցնելէն յետոյ Աճեմ
լի172 անուն հայ գիւղ ին առջեւէն անցնող Քեյիշին Սույու173 անուն գետին
կամուրջէն անցանք: Փիճիի174 ծառերով զարդարուած անտառի մը մօտ
տեղ մը ամբող ջ կարաւանը ըսեմ, թէ ուխտաւորաց բանակը ըսեմ, շատ
զուարճալի տեղ մը գտած իջնալ եւ այն գիշեր անդ հանգիստ ընելու հա
մար: Դեռ մարաշցի ուխտաւորներ իրենց վրանները չկանգնած անդիէն
զէյթունցի հայ ուխտաւորներն ալ եկան,Կարապետ եպիսկոպոս, քանի
մը քահանայք, 20 տունէն աւելի զէյթունցի ուխտաւորներ: Տեղաւորեցան
մարգագետիններու վրայ: Այն միջոցին անտըրընցի ապտալներ175 եկան՝
2 տավուլ176 եւ 2 զուրնաճի177:
Ճիշդ Մուրատեան Գէորգ էֆէնտիին վրանին առջեւ անդ նստած
էին Պետրոս եպիսկոպոս, Առաքել վարդապետ, ուրիշ շատ մը քահանա
ներ, Չօրպաճեան Տէօվլէթ եւ հայրիկս, Արըքեան Յովհաննէս աղա, Թիլ
պեան, ուրֆացի Սեղբոսեան եւ նորեկ զէյթունցի երեւելիներ: Տեսարանը
հիանալի, եղանակը գարուն, օդը գեղեցիկ, ուխտաւոր ճամբորդներուն
միտքերը հանդարտ եւ սրտերը զուարճացեալ: Անտըրընցի ապտալներ
սկսան տավուլները զարնել եւ զուրնաները հնչեցնել: Զէյթունցի քաջ երի
տասարդներ եւ մարաշցի երիտասարդներ շատ գեղեցիկ պար մը կազմ ե
ցին: Պարագլուխն ալ Արըքեան Օվէս շնորհալի երիտասարդը: Սրմալը178
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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չէբքէն179 մը հագած, գլուխը մետաքսեայ քէֆիէ180 մը, զէյթունցի քաջեր ալ
բոլորովին զինեալ, սկսան Մուրատեան էֆէնտիին չատըրին181 առջեւ պար
քաշել: Այդ հիանալի պարին գեղեցկութիւնը դեռ այն օրէն ի վեր բնաւ
երբեք երեւակայութենէս չէ հեռացած: Մէկ ու կէս ժամ տեւող այս բերկ
րալից պարախաղին մէջ երբեմ ն հարիւրաւոր հրացաններ պարպելով
լեռները կը հնչեցնէին:
Մուրատեան եւ Չօրպաճեան էֆէնտիներ ապտալներուն գլուխը
թանկագին եազմաներ182 կապեցին, ոմանք ալ դրամական պախշիշներ183
կու տային: Վերջապէս շատ ուրախ եւ զուարթ կերպով այն օրը գրեթէ
մեծ հարսնիք մը ըրինք: Հետեւեալ օրը, երբ այն տեղէն ճամբայ ելանք,
մարաշցի Եըլան Օղլու Գէորգ, հօրեղբայրս՝ Յակոբին աներձագը, որ
Անտըրընի հայոց վարժարանին դասատուն է եղեր, 30 կամ 40-ի չափ
գիւղացի դպրոցական տղաներով եկաւ, ճամբու վրայ տղաքը կարգաւ
կայնեցուց եւ սկսան երգել ի պատիւ ուխտաւոր ճամբորդներու:
Բոլոր ճամբորդներ անհուն շնորհակալութիւններ յայտնեցին լուսա
հոգի Եըլան Օղլուեան Գէորգ վարժապետին:
Վերջապէս մանրամասնաբար չպիտի կրնամ նկարագրել այս
աննման ուխտաւոր կարաւանին Մարաշէն մինչեւ Սիս ըրած ուղեւորու
թիւնը: Աճեմլի գիւղէն մեկնելէն յետոյ ուղղակի Գարս Պազար184 ըսուած
գայմագամանիստ գիւղաքաղաքը հասանք: Գիւղին առջեւէն Սաւրըն
անունով գետ մը կը սահի կ’անցնի:
Այդ գետին եզերքը դալարագեղ մարգագետիններու վրայ վրան
ներ կանգնեցին: Սքանչելի տեսարան դաշտին եզերքը: Կարծես ահա
գին բանակ մը կազմուած է՝ անհամար ջորիներ, ձիեր, կենդանիներ:
3000-ի մօտ ահագին բազմութիւն, ուրախ զուարթ, իրարմով երջա
նիկ, ամ էնն ալ Կիլիկիոյ վաղեմ ի մայրաքաղաքը, նամանաւանդ 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 տեսնելու կ’երթային: Կաթողիկոսն մարաշցի ըլլալուն առ
թիւ185 եւս առաւել ուրախ էին:
Որովհետեւ մինչեւ այն թուականին մարաշցի կաթողիկոս մը Սսոյ
հայրապետական աթոռը նստելու արժանի եղած չէր: Կարծեմ այն օրը
շաբաթ էր, իրիկուան Տէօվլէթ էֆէնտիին վրանին առջեւ բոլոր կրօնական
հայրեր, եպիսկոպոս, վարդապետ, քահանայք, վարժապետք ամ էնն ալ
հաւաքուած էին: «Եկեսցէ» պիտի ըսէին, աղօթք պիտի ընէին: Պետրոս
եպիսկոպոս սկսաւ աղօթքը:
Գարնան ատեն գոյնզգոյն անուշահօտ ծաղ իկներուն եւ բնական
գեղեցիկ գորգերուն վրայ աղօթել՝ ինչ անոյշ եւ քաղ ցր է: Միայն վայե
լողը գիտէ անանկ հազուագիւտ բարեպաշտութեան մը համը: Տիրացու
մը «Լոյս զուարթ» երգեց: Երկու կողմ էն ալ «Սուրբ ես Տէր» շարականը
երգեցին ու յետոյ կարգով եւ երկիւղածութեամբ քահանայք «Հաւատով
խոստովանիմ» ըսին: Աղօթքը լմնցաւ, բայց ճամբորդ ուխտաւորներուն
վրայ կրօնական քաղ ցր տպաւորութիւն մը թողուց: Տեսարանը շատ
սրտագրաւ եւ հիասքանչ էր: Պատկառելի եւ ծերունազարդ եպիսկոպոս
եւ վարդապետներ, շնորհալի քահանաներ, բարեպաշտ իշխաններ կար
գով եւ պատկառանքով, ջերմ սիրով եւ անկեղծ հաւատքով աղօթքի կայ
նած լուռ եւ խաղաղ. վեհութիւն եւ վսեմութիւն մը կը ներշնչէին մարդուն:
Երանի թէ այդ հիասքանչ տեսարանին պատկերը քաշող ճարտար
լուսանկարիչ մը ըլլար այն ատեն մէջերնիս, որքան գեղեցիկ պատկեր մը
քաշած պիտի ըլլար:
Վերջապէս հետեւեալ օր ժամանեցինք Սսոյ մայրավանքը: Կեսա
րիայէն, Հաճըն, Ատանա, Տարսոն, Մերսին, Տէօրթ Եօլ, Այնթապ, Հալէպ,
Քիլիս, Մարաշ, Զէյթուն եւ Հասանպէկլիէն բազում հայ ուխտաւորներ
եկած էին: Նորընտիր մարաշցի Քեյֆսիզեան Մկրտիչ Սրբազան Կաթո
ղիկոսին առաջին ըլլալով օրհնելիք Ս. Մեռոնի չքնաղ հանդիսին ներկայ
լինելու: Այն ահագին եւ ընդարձակ վանքը ուխտաւորներու բազմութեամբ
լեցուած էր:
Վանքին մէջ Չօրպաճեան եւ Մուրատեան ընտանեաց հազիւ կարելի
եղեւ սենեակներ գտնել, որովհետեւ մեզի համար տեղ չկար: Հօրս վաղե
մի բարեկամ եւ Սսոյ մայրավանքին միաբան արժանաշնորհ Յակոբ վար
դապետ զմեզ իրեն տունը տարաւ եւ հիւրընկալեց: Կրնամ ըսել թէ հինգ
հազարէն աւելի բազմութիւն կար: Մայրավանքին նորոգութեան համար
185 Նկատի ունի Մկրտիչ կաթողիկոս Քեյֆսիզյանին:
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ուխտաւորներէն հանգանակութիւն ըրին եւ ըսին թէ 80 հազար դահեկան
դրամ ժողվեցին:
Աշխարհամատռան կիրակի օր186 Վեհափառը պատարագեց եւ
Մեռոնի օրհնութեան հիանալի հանդէսը մայրավանքի տաճարէն դուրս
ընդարձակ բակին մէջ տեղի ունեցաւ: Կ.պոլսեցի Տիւզեանց մեծահամ
բաւ գերդաստանին Սսոյ մայրավանքին նուիրած արծաթեայ այն ահա
գին կաթսան չորս քահանայք Մովսէս մարգարէին շինած տապանակ
ուխտին պէս իրենց ուսերնին առած թափօրին ետեւէն կու գային: Հինգ
վեց եպիսկոպոս, 15 կամ 20 վարդապետք եւ 30-ի չափ քահանայք ամ էնն
ալ զգեստաւորեալ, խաչերով, ձեռքերնին Աւետարան եւ մասունքներով,
անթիւ դպիր եւ շապիկ հագուած տղաներով: Վեհ. Կաթողիկոսն ալ այս
աննման թափօրին ետեւէն հրաշալի կերպով տաճարէն դուրս ելան, եկան
բակը իրենց սահմանեալ տեղը կայնեցան: Կաթողիկոսի գլխուն վերեւ
ամպհովանի կը բռնէին 4 տիրացուներ:
Ժ ողովուրդը խռնուած էր թէ՛ բակին մէջ եւ թէ՛ տանիքներուն վրայ:
Մինչեւ անգամ Սիս քաղաքին պետական թուրք պաշտօնեայք՝ կառավա
րիչը, գատըն187, միւֆթին188, ընդհանուր դատախազ եւ զինուորական հրա
մանատարը: Անոնց համար, ըստ վաղեմ ի սովորութեան, տեղ սահմա
նուած եւ մասնաւոր աթոռներ դրուած էր: Բակին մէջ Վեհ. Կաթող իկոսին
շուրջը բոլորուած էին զգեստաւորեալ եպիսկոպոսներ, վարդապետներ,
քահանաներ, սարկաւագ եւ դպիրներ:
Ս. Մեռօնի օրհնութեան համար մասնաւոր հին մագաղաթեայ ընտիր
ձեռագիր մը կայ, անոր մէջ կարդացուելիք ամբող ջ աղօթք եւ օրհնու
թիւններ գրուած են: Մեռօնին մեծ կաթսային կափարիչը քիլիսցի Պայ
րամ եան մեծապատիւ Կարապետ աղա վանքին 100 լիրա նուէր տուաւ
եւ բացաւ: Վեհափառը օրուան հանդիսի վերաբերեալ իմաստալից քա
րոզ խօսեցաւ: Յետոյ Մեռօնին կաթսան նորէն քահանայք շալկելով ներս
տաճարը բերին եւ իրեն դարանին մէջ դրին:
Մեր եկեղեցւոյ Մեռօն օրհնութեան հանդէսը իրաւամբ տեսնե
լու արժանի կրօնական չքնաղ հանդէս մ’է: Վեհափառը այն օր ինք
Ս. Պատարագ մատոյց: Այն եօթնեկին մէջ կարգաւ ուխտաւոր
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 պատարագ մատուցին: Քիլիսցի Տէր Յովհաննէս անունով
քահանայ մ’ալ բարձր ձայնով լաւ քարոզներ տուաւ եւ ժողովուրդը յորդո
րեց, որ վանքին փլած եւ խարխլած տեղերը նորոգելու համար դրամա
կան առատ նուէրներ տան:
Հալէպէն ալ արժանապատիւ Տէր Սահակ Հայր Շահվէքիլեան, Այն
թապէն ալ Տէր Մելքոն քահանայ եկած էին: Կիպրոսէն մինչեւ անգամ
եկողներ կային: Արժանաւորներուն Կաթողիկոսը հրաւեր եւ կոչունքներ
տուաւ: Վերջապէս ընդհանուր առմամբ հոգեւորապէս մեծ ուրախութիւն
մը վայելեցինք եւ լմնցան Մեռօնի օրհնութեան հանդեսները:
Սիսէն դէպ ի Հաճըն ուղեւորութիւնը
1873 Յարութեան Զատկէն 15 օր վերջը Սսոյ մայրավանքին մէջ
Ս. Մեռօնի օրհնութեանց հոգեւոր հանդէսները լմնցան: Ուխտաւորք սկսան
վերադառնալ իրենց ծննդավայրերը: Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին
կինը՝ մօրքիրս, որդին՝ Մարտիրոս, հարսը՝ Մայրիկ, Յակոբճան եւ Կարա
պետ մօրքեռորդիքս, մենք՝ հայրս եւ մայրս, Մարիամ քոյրս եւ քեռայրս՝
Կիրակոս աղա Չօրպաճեան, Շեշճեան Յակոբ եւ իւր կինը՝ Թրվանտ,
Ս. Սարգիս թեմ էն քանի մը ընտանիք եւս Սսոյ մայրավանքէն ճամբայ
ելանք ուղղակի Կեսարիոյ Սուրբ Կարապետ վանքը ուխտի:
Մուրատեանք, Արըքեանք, անոնց հետ Տէօվլէթ էֆէնտի, Մարաշ
վերադարձան: Սսէն ի Հաճըն կարծեմ 25 ժամ հեռաւորութիւն ունի,
որովհետեւ եղանակը գարուն էր, կենդանեաց համար ջայըրի189 ատեն,
ստիպուած էինք մեր գրաստները արածելով երթալ: Բնականաբար ծանր
ծանր պիտի քալէինք:
Հաճընին ու Սսին մէջ տեղ ը փոքրիկ գետ մը կայ, ձորեր եւ հով իտնե
րու մէջէն կը սահի: Ստիպուեցանք այդ գետակը 40 անգամ անցնիլ: Ար
դեն այդ գետակին անունն ալ Գըրգ Կեչիտ190 է եղեր: Վերջապէս անցանք,
գնացինք եւ Կիւրլեշին ըսուած գեղեցիկ վայրերը տեսանք: Ջորեպաններ
ըսին թէ նշանաւոր Տերէպեյի191 Գօզան Օղլուին բուն բնակավայրը այս
օդասուն եւ ջրարբի տեղն է եղեր: Գետի մը եզերքը դեգերելով կարծեմ
մեր Սսէն ելնելէն 3 օր յետոյ Հաճըն ժամանեցինք:
189 Ջայըր (չայըր, çayır) – մարգագետին, խոտ:
190 Քըրք գեչիդ (kırk geçit) – բառացի նշանակում է Քառասուն անցում:
191 Տերէպեյի (դերեբեյի, Derebeyi) – ձորապետ, ֆեոդալ, ավատատեր:
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 աճըն վանք մը կայ192 ճիշդ քաղաքին դիմացը, լեռան մը ստորոտը,
Հ
զառիվայրի մը վրայ շինուած: Գեղեցիկ վանք մը, դիրքը հիանալի, ջուրը
պաղ եւ ջինջ: Սենեակներն ալ ըստ բաւականին աղւոր եւ կանոնաւոր:
Մեր կարաւանը ուղղակի վանք ելաւ: Իբրեւ փոխվանահայր Տէր Յա
կոբ անուամբ քահանայ մը կար: Ամ էնուս համար զատ զատ սենեակներ
տուաւ, պատուեց զմեզ եւ լաւ հիւրասիրեց: Հետեւեալ օր վանքէն քաղաք
իջանք՝ եկեղեցի, դպրոց եւ ուրիշ նշանաւոր տեղերը այցելեցինք:
Հաճընցիք հիւրասէր եւ համակրելի են: Չօրպաճեանները գնացին
գտան քանի մը հաճընցի վաճառականներ, որոնց հետ արդէն ի վաղուց
ծանօթութիւն բարեկամութիւն ունին եղեր եւ առ եւ տուր ունին եղեր:
Կիւրեղ էմմ ի անունով հարուստ վաճառական մը քանի օր յետոյ, կար
ծեմ կիրակի էր, այն օր Չօրպաճեան Մարտիրոս էֆէնտին եւ իւր բոլոր
ընտանիքին անդամները, հայրս, մայրս եւ քոյրս, զիս ալ եկաւ վանքէն իր
տուն հրաւիրեց տարաւ: Այս Կիւրեղ էմմ ին հինգ չափահաս կտրիճ տղա
ներ ունէր, որոնք ամ էնքն ալ ամուսնացեալ, զաւկներու տէր եղած էին՝
ահագին եւ շատ բազմանդամ ընտանիք մը:
Այն օր Կիւրեղ էմմ ին փառաւոր կոչունք193 մը տուաւ մեզի: Հաճըն
ցի ուրիշ երեւելի հայեր եւս ի պատիւ Չօրպաճեաններու հրաւիրեալ էին:
Ճոխ սեղան, գինի անհատնում, երգ, շարական իրար կը գերազանցէին:
Անպատմ ելի հիւրասիրութիւն մը վայելեցինք Կիւրեղ էմմ իին տան մէջ:
Բնիկ կեսարացի Աւետիս էֆէնտի անուամբ այն ժամանակ Հաճընի
կառավարութեան մէջ մուհասեպեճի194 է եղեր՝ շնորհքով հայ մը: Այն ալ
պատուասիրեց զմեզ այն օր: Վերջապէս Կիւրեղ էմմ իին տան մէջ ամբողջ
օր մը կերանք եւ խմեցինք փառաւորապէս եւ իրիկուն, ամ ենքս մէկ, վանք
ելանք:
Ճիշդը խօսելով քանի օր Հաճըն մնալնիս չեմ կրնար յիշել: Հաճըն
լայն հովտի մը մէջ զետեղուած է, տուները՝ խիտ եւ իրարու կից, փողոց
ները՝ նեղ եւ անկանոն: Քաղաքին առջեւէն գետակ մը կ’անցնի, օդը
առողջարար, ջուրն ալ լաւ: Հաճընոյ իգական սեռին վիճակը մեղադրելի
է ըստ իս, որովհետեւ երեսնին երկայն քօղ եւ ջուր կրելու համար շատե
րուն կռնակը համ իտի195 նման բան մը կար: Ընդհանրապէս հաճընցիք
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.
Օգտագործվում է օրինակ դույլերով ջուր տեղափոխելու համար:
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աշխատասէր, գործունեայ եւ քաջ մարդիկներ են: Հաճընէն մեկնեցանք
Թօմարզա196 երթալու համար:
Գարնան եղանակի մէջ Հաճընէն ելլելով այն բարձր լեռներէն, կոյս
եւ սքանչելի անտառներէն, հիանալի բնական հազար եւ մի վայրեր,
տեսարաններ, ձորեր եւ հով իտներ տեսնել, դիտելէն մարդ երբեք կշտա
նալ չգիտեր: Հապա այն ձիւնապատ լեռներու ստորոտէն վազող ջինջ
եւ զուլալ ջուրերը, գոյնզգոյն անուշահօտ եւ դալարագեղ մարգագետին
ները կոխկռտել, անոնց վրայ վրաններ կանգնել, պառկել, նստիլ, ելլել
արդարեւ շատ փափաքելի բաղդ մ’է:
Մենք այդ բաղդը վայելեցինք: Նամանաւանդ Սուլթան Ապտիւլ Ազիզ
կայսեր թագաւորութեան ատեն Թիւրքիա դրախտ մ’էր:197 Ա
մ էն տեղ
ապահովութիւն, կատարեալ անդորրութիւն, ահագին կարաւան մ’էինք եւ
բնաւ երբէք գող եւ աւազակներէ զերոյի չափ երկիւղ եւ վախ բնաւ չու
նէինք: Թուրք եւ աշիրեթ198 գիւղերէն եւ գիւղաքաղաքներէն կանցնէինք,
ամ ենեւին մեզի վնաս տուող չէր ըլլար: Վերջապէս Հաճընէն մեկնելէն
քանի մ’օր յետոյ ուրախ զուարթ, ողջ եւ քաջառող ջ Թօմարզայի Սուրբ
Աստուածածին վանքը հասանք:

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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Թ օմարզայի Ս. Աստուած ածին վանքը
 օմարզա գեղեցիկ գիւղաքաղաք մ’է տափարակ դաշտի մը վրայ
Թ
շինուած, 800 տունէ բաղկացեալ հայ բնակչութիւն մ’ունի, գիւղաքաղա
քին մէջ տեղը կոկիկ եւ վայելուչ եկեղեցի մը 2 քահանայ եւ 2 շնորհքով
սարկաւագներ: Օդը առողջարար, ջուրը՝ աղւոր: Թօմարզացի հայեր շատ
հիւրասէր եւ ազնուաբարոյ են: Ինձ այնպէս թուեցաւ թէ թօմարզացիք
նիւթապէս բարեկեցիկ վիճակ մ’ունէին:
Սուրբ Աստուածածին վանքը ճիշդ քաղաքէն 15 վայրկեան հեռաւո
րութեամբ ամուր ժայռերու վրայ հիմնուած հիանալի հաստատութիւն
մ’է: Բուն տաճարը. վանքին մէջ տեղ ը միակտուր քարաժայռէ փորուած
եւ ճիշդ աղօթատեղ ին, ըստ Տէրունեան բանի, հիմը ամուր ժայռի մը
վրայ դրուած է: Առանց սիւնի մէկ գմբեթ եւ գմբեթին արտաքուստ շուրջը
պտտելու տեղեր շինուած են:
Այս վանքին շինութեան ամբող ջ ծախքը կ.պոլսեցի կրօնասէր եւ
բարեպաշտ ազգային մը հոգացեր է: Տաճարին ներսիդին շատ հիանալի
եւ գեղեցիկ պատկերներ եւ նկարներով զարդարուած էր: Խաչկալն ալ
ճաշակով շինուած ճարտար հիւսն վարպետի մը գործ էր: Ամբող ջ շէնքը
կոփածոյ եւ տաշուած քարերէ շինեալ: Արդարեւ հոյակապ շէնք: Կրնամ
ըսել թէ մասնաւոր երթալ տեսնելու արժանի վանք մ’է: Բաւական կոկիկ
եւ ճաշակաւոր սենեակներ կային ուխտաւորներու համար:
Վանահայրը Յովհաննէս եպիսկոպոս անունով պարկեշտ, ծերունա
զարդ եւ շատ խոհեմական կղերական մ’էր: Իւր ընթացք եւ կաց ու նիս
տէն յայտնի էր, որ կարող եւ բանիբուն վանահայր մ’էր: Կարապետ վար
դապետ անունով դեղին մօրուք դեռատի վարդապետ մ’ալ կար՝ միաբան:
Թօմարզայի հայ եկեղեցւոյն 2 շնորհալի սարկաւագներն ալ այս վանքէն
չէին հեռանար: Կիրակի օր մը Կարապետ վարդապետ Ս. Անմահ Պատա
րագ մատոյց, վերոյիշեալ սարկաւագները սեղանի մօտ սպասաւորեցին
եւ Չօրպաճեան Կարապետ էֆէնտի՝ մօրքրոջս տղան եւ եղբայրը՝ Յակոբ
ճան, շապիկ հագան, դպրութիւն ըրին:
Չօրպաճեան Յակոբճան եւ եղբայրը՝ Կարապետ լաւ տիրացու էին:
Ձայներնին ալ անոյշ էր: Ասոնք ճիշդը խոստովանելու համար պետք է
ըսել թէ իրենց հօր՝ Տէօվլէթ էֆէնտիին աննման բարեպաշտութեան շնոր
հիւ եկեղեցական երգեցողութիւն լաւ սորված էին: Դժբաղդաբար ես բուն
իսկ նշանաւոր քահանայի մը տղան ըլլալովս հանդերձ եկեղեցական
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երգեցողութիւն եւ երաժշտութեան մէջ շատ ետ մնացած էի: Կիրակի օրեր
շապիկ հագնիլ, սիրել կրօնական երգեր, շարականներ, ինծի համար
անսիրելի բաներ էին:
Ինչ եւ իցէ, թողունք այժմ իմ այս տեսակ աչքառու թերութիւններս:
Կարապետ վարդապետին պատարագած ատեն հայրս, մայրս, քոյրս եւ
քեռայրս՝ Կիրակոս, Չօրպաճեան Մարտիրոս, մայրը, կինը, ի մի բան Շեշ
ճեան Յակոբ, կինը՝ Թրվանտա, ամ էնքս ալ ներկայ էինք Պատարագին:
Վանքը գեղեցիկ, տաճարը եւս առաւել գեղեցիկ, սարկաւագները կարող
եւ լաւ երգեցող, դպիրները՝ քաղ ցրաձայն, վերէն վարէն երգիչներ ներ
դաշնակ, անհուն հոգեւոր զգացումներով, սրտերնիս լեցուած, երկնային
անոյշ հրճուանք վայելեցինք:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագի վանահայր սրբազանը սեղանի հրա
ւիրեց զմեզ: Մեղր եւ անարատ կարագ, կաթ, մածուն, տեսակ տեսակ
մսեղէն, համ եղաճաշակ կերակուրներ կերանք: Վանքը իրեն սեփհական
300 ոչխար եւ 10-20 զոյգ եզեր ունէր, […..] եւ առատ հաց լեցուն էին վան
քին մէջ: Սրբազան վանահայրը ամ էն օր առտուն ուխտաւորներուն ամ է
նուն ալ սենեակները ահագին պնակի մէջ մաքուր սեր, մէջ տեղն ալ ան
հալ անոյշ մեղր կը ղրկէր: Վանքին ջուրն ալ անձրեւի ջրամբերէն էր՝ պաղ
եւ մաքուր: Այս պատուական սրբավայրին մէջ քանի օր մնացինք լաւ չեմ
կրնար յիշել: Սա չափը աղէկ գիտեմ, որ վերջին ծայր գոհ մնացինք:
Թէ՛ Չօրպաճեան տիար Մարտիրոս եւ թէ՛ իւր համ եստափայլ մայրը՝
մօրքիրս եւ թէ մենք սրբազան վանահայրին վայելուչ դարպասներ [ ՞ ]
տուինք: Վերջապէս խորին շնորհակալութեամբ, ուրախ եւ զուարթ մեկնե
ցանք Թօմարզայու վանքէն: Կարծեմ 2 օր յետոյ ժամանեցինք Կեսարիոյ
Սուրբ Կարապետ մեծանուն վանքը:
Կեսարիոյ Ս. Կարապետ վանքը

Ի վաղուց անտի համբաւեալ սրբավայր մ’է Կեսարիոյ Սուրբ Կարա
պետ վանքը: Կեսարիոյ քաղաքէն երեք ժամ հեռաւորութեամբ, ցած բլրոյ
մը վրայ հաստատեալ: Շէնքը Թօմարզայի վանքին չափ ոչ փառաւոր,
բայց հին եւ ամուր, սենեակները շատ եւ կանոնաւոր:
Տաճարն ալ գեղեցիկ եւ հոյակապ: Բուն Սուրբ Կարապետին գերեզ
մանը տաճարին կից մատուռի մը մէջ: Հոս կանանց մտնելը արգիլեալ է:
Ըստ իս նախապաշարում եւ անիրաւութիւն: Յովհաննէս Մկրտչին
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գլխատման պատճառը բոզ կին մ’ըլլալուն առթիւ հազարաւոր պարկեշտ,
բարեպաշտ եւ ջերմ քրիստոնեայ կիները սրբոյն գերեզմանը յարգել ու
համբուրելէ արգիլեալ, անվայել գործ մ’է:
Այն ատեն Ս. Կարապետ վանքին վանահայրը Քեշկեկճեան Եղ իա
վարդապետ անուն միջահասակ եւ գէր ու պարարտ կղերական մ’էր:
Ուրիշ՝ Գէորգ, Յակոբ եւ Կարապետ անունով միաբան քանի մը վար
դապետներ ալ կային, սարկաւագ եւ դպիրներ, սպասաւոր եւ ուրիշ միա
բաններ: Ս. Կարապետ վանքը շատ վաղեմ ի կրօնական հաստատութիւն
մ’ըլլալուն կահ կարասի լեցուն եւ տաճարին սեղանները հոգեւոր զգեստ
եւ պէտքերով շատ հարուստ էր: Վանքին վարի կողմը նշանաւոր եւ
ընդարձակ պարտէզ մ’ալ կար:
Վանահայր Եղ իա Հայր Սուրբ օր մը ամբող ջ մարաշցի ուխտաւոր
ները սեղանի հրաւիրեց զանազան անոյշ կերակուրներով պատուեց
զմեզ: Մնացինք այս գեղեցիկ մենաստանին մէջ քանի մ’օր, որովհետեւ
այս սրբավայրին մօտ Տէրէ վանք199 եւ Սուրբ Դանիէլ անուամբ իրարու
մօտ 2 վանքեր ալ կային, գնացինք զանոնք ալ այցելեցինք: Փոքր փոքր
սրբավայրեր Ս. Կարապետ վանքէն 20 վայրկեան անդին մեծ հովտի մը
մէջ Ֆենեսէ200 անուն 300 տունէ բաղկացեալ հայ գիւղ մը կայ, ամ էնն ալ
ընդհանրապէս հայախօս էին:
Այս Ֆենեսէ գիւղ ին եկեղեցին ճիշդ Թօմարզայի վանքին տաճա
րին նման, առանց սիւնի, մէկ գեղեցիկ եւ փառաւոր գմբէթով շինուած է:
Հիանալի շէնք մը, շատ սիրեցինք այս եկեղեցին: Սուրբ Կարապետ վան
քին միաբաններէն Կարապետ վարդապետին հետ տեսնուեցայ օր մը:
Յիշեալը բաւական ուսեալ եւ լաւ գրաբառագէտ եւ թուրք լեզուի ալ հմուտ
անձնաւորութիւն մ’էր, բաւական ալ տարիքոտ:
Այս վարդապետը Նարեկը հայերէնէ թրքերէնի թարգմանած էր
15-16 գլուխները: Առի կարդացի, բայց շատ չհաւնեցայ, որովհետեւ երկու
լեզուաց մէջ ալ թարգմանչին խորին հմտութիւն պետք է: Յարգելու հա
մար քաղաքավարութիւն՝ գովեցի քիչ մը եւ ետ իրեն յանձնեցի ձեռագիրը:
Նարեկը թրքերէնի թարգմանել ըստ իս չըսեմ անհնարին, այլ բոլորով ին
անպէտ աշխատութիւն 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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Թուրք լեզուն արդէն ընդունակ չէ Նարեկի նման սրբազան գիրք մը
իւր մէջ պարունակելու:
Ըստ իս Նարեկը բուն իսկ իւր հայերէն բնագրին մէջ վսեմ է, վեհ
է, սրբազան է: Շատեր փորձեցին գրաբառէն աշխարհաբառ թարգմա
նել, ինչպէս որ ասկէց 12 տարիներ յառաջ «Ժամանակ»201 օրաթերթին
խմբագիրը202 Նարեկը ամբողջովին աշխարհաբառի թարգմանեց, տպեց
եւ ծախեց: Բայց թերթերու մէջ քննադատուեցաւ: Կրնամ ըսել թէ ազգին
կողմանէ ընդունելութիւն չգտաւ: Լաւ կրնամ յիշել, ասկեց 26 տարիներ
յառաջ, մեծանուն հայ գրագէտ տիար Արշակ Չօպանեան «Ծաղ իկ»203
անուն ամսաթերթի մը մէջ Նարեկի վրայ քննադատութիւն մը հրատա
րակեց, զոր ըստ իս 10 անգամ կարդալ արժանի է:
Գրագէտ մ’ալ Նարեկի վրայ լուրջ եւ իմաստալից գրութիւն մ’ալ
հայերէն «Աւետաբերին»204 մէջ հրատարակեց: «Լոյս»205 անուն կրօնա
կան հանդեսին մէջ Գեր. Բաբգեն եպիսկոպոս շատ խնամ եալ յօդուած
մը գրեց: Այս պատուական յօդուածագիրներուն գրածին եւ ըսածին հա
մեմատ, պետք է Նարեկ աղօթագիրքը կարդալ գրաբառ բնագրի մէջ:
Նարեկ աղօթագիրքը լաւ հասկնալու համար միմ իայն քաջ գրաբա
ռագէտ ըլլալ բաւական չէ, այլ ըստ իս, նախ պէտք է Սուրբ Գրիգոր Նա
րեկացիին անբիծ հաւատք, աննենգ սէր եւ բարեպաշտական Աստուա
ծային խանդ եւ եռանդը ունենալ: Նարեկացին միշտ Աստուծոյ սիրոյն մէջ
ապրող եւ հոգւով սրբով սնանող հրեշտակային միստիք մ’էր: Նալեան
մեծանուն Յակոբ պատրիարքին Նարեկի վրայ գրած ահագին եւ ստուար
մեկնութեան հատորը կարդալ անհրաժեշտ է:206 Վենետիկի Մխիթարեան
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 թղթակցել 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 հրատա
րակում էր Ամերիկայի միսիոներների ընկերությունը: (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 28):
205 Նկատի ունի 1895-1908 թվականներին Կ.Պոլսում հրատարակված «Լոյս»
պարբերականը (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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վարդապետներէն Հայր Գաբրիել Աթոռակալն ալ Նարեկի մեկնութիւն մը
յօրինած է:207 Նալեան պատրիարքին յօրինած մեկնութիւնը խիստ ընդար
ձակ է, բայց Հայր Գաբրիելինը՝ համառօտ: Այս երկու մեկնութիւններն ալ
ունէի գրադարանիս մէջ, երբ 1915 Մայիս 1-ին, ըստ Յունաց Տեառն Մերոյ
Յիսուսի Համբարձման օրը, ի Մարաշ, Թուրք պետութիւնը զմեզ հանեց
մեր ծննդավայրէն բռնի եւ տարագրեց ի Հալէպ: Չգիտեմ տանս թանգա
րանին մէջ գտնուող շատ մը թանկագին գրքերու հետ Նարեկի այս եր
կու մեկնութիւններն ալ ինչ եղան, որու ձեռքերը մնացին: Նալեան Պատ
րիարքին յօրինած Նարեկի մեկնութիւնը գրաբառ ահագին եւ ստուար
հատոր մ’էր, նոր եւ մաքուր: Լուսահոգի մօրեղբայրս՝ Թօփալեան Հաճի
Վարդան աղա զայն ինծի նուէր տուած էր: Միւս՝ Վենետիկի տպուածն
ալ պեհեսնիցի Տէր Խաչեր քահանան Պեհեսնիէն ինծի նուէր ղրկած էր:
Ափսոս Թուրք տէրութեան հրեշային բարբարոսութիւնը ամ էնն ալ
փճացուց, ոչնչացուց: Չգիտեմ ինչպէս մոռնալու եմ այն ամ էն վնաս եւ
զիեանները,208 զո
րս ամ
բո
ղ ջ 30 կամ 40 տա
րի
նե
րէ կրե
ցի
նք այս չար,
անխիղճ եւ անաստուած թուրք ազգին ձեռքէն:
Կարծեմ այլ եւս պիտի թողում Նարեկի վրայ գրելու խնդիրը: Կա
րապետ վարդապետէն մեկնեցայ: Քանի մ’օր Կեսարիոյ Ս. Կարապետ
վանքին կեցանք մենք եւ թէ Չօրպաճեանք: Յետոյ ուղղակի, ամ էնքս
մեկէն, Կեսարիա գնացինք: Ճամբան Կերմ իր209 անունով գիւղ մ’ալ հան
դիպեցանք, գեղեցիկ եկեղեցի մ’ունին: Անդ տեսանք կաղ ոտքով վարժա
պետ մը, ուսեալ անձ մը: Կեսարիա գնացինք եւ մարաշցի Ոսկեաններու
շնորհիւ տուն մը գտանք, ամ էնքն ալ հոն իջանք:
Մնացինք Կեսարիոյ մէջ քանի մը օրեր: Նախ այցելեցինք Կեսարիոյ
Սուրբ Աստուածածին անուն մայր եկեղեցին: Շատ փառաւոր եւ հոյա
կապ եկեղեցի մը, երեք դուռ ունի, ընդարձակ եւ ահագին, օրը կիրա
կի էր, հայրս փիլօնը առաւ դասը մտաւ: Յիշեալ եկեղեցւոյ քահանայից
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 քարոզ տալու հրաւիրեց: Հայրս ալ գիրքէն յետոյ քարոզ տուաւ
թրքերէն լեզուաւ: Գոհ մնացին Կեսարիոյ հայք:
Կեսարիոյ հայք ընդհանրապէս թրքախօս են: Քաղաքը գեղեցիկ,
տուները առհասարակ կոփածոյ քարերով շինուած են: Կեսարիա քար
շատ է: Տուներուն ձեւերն ալ ճաշակաւ են: Կեսարիոյ օդը առողջարար,
ջուրն ալ՝ մաքուր: Քաղաքը տափարակ դաշտի վրայ շինուած է: Մնացինք
հոս կարծեմ ամբող ջ եօթնեակ մը:
Այն կիրակի օրը որ եկեղեցի գնացած էինք, կեսարիացի Չերչեան
Խաչեր աղա անունով հարուստ հայ մը մեր Չօրպաճեանց հետ բարե
կամութիւն եւ առեւտրական ծանօթութիւն ունի եղեր: Եկաւ մեր բնակած
տունը լուսահոգի Մարտիրոս էֆէնտիին մայրը՝ Հաճի Մայրիկը եւ Յա
կոբճան, Կարապետ մօրքրոջս որդիքը եւ զմեզ՝ հայրս եւ մայրս, քոյրս եւ
քեռայրս Կիրակոս աղան իրեն տունը հրաւիրեց եւ փառաւոր հացկերոյթ
մը տուաւ:
Ե րբ կերակուրը կերանք լմնցուցինք, տանտէր Խաչեր աղային երեք
աղջիկները եւ փեսաները սկսան խաղալու 210: Կիները ձեռքերնին թմբուկ
ներ եւ ուրիշ նուագարաններով կ’երգէին: Հաճի Մայրիկն ալ հրաւիրե
ցին խաղալու: Ելաւ Մարտիրոս էֆէնտիին հարսը տան տիրոջ աղջիկնե
րուն հետ կրցաւ շնորհքով խաղալ: Այն օրը ճիշդը խօսելով շատ անմ եղ
եւ անմոռանալի զուարճութիւն մը վայելեցինք Չերչեան Խաչեր աղային
տան մէջ:
Այն շաբթու մէջ եկաւ Տեառն Մերոյ Քրիստոսի Համբարձման տօնա
խմբութեան օրը, որ օրուան հանդիպելը միտքս չէ: 1873-ին էր, բայց Մայիս
ամսուան որ օրն էր մոռցած եմ: Ամբող ջ կեսարացի հայեր քաղաքէն դուրս
Զըռզօփ անունով անհամ եւ շատ մը քարաժայռերէ բաղկացեալ, առանց
ծա
ռի եւ ծաղ
կի, մի
ան
գա
մայն ան
ջո
ւր վայր մը կ’ել
լեն ե
ղեր: Մենք ալ
ելանք գնացինք, տեսանք որ անյարմար եւ ամայի տեղ մը քանի մը կեսա
րացի հայ ընտանիքներ նստած են: Թմբուկներ ձեռքերնին թրքական ան
համ երգերով իբր թէ զբօսանք կ’ընեն: Մեր սիրելի ազգական լուսահոգի
Քեհեա կամ Շեշճի Յակոբ աղան եւ կինը՝ Թրվանտա Խաթուն, միասին
ելած էինք Զըռզոփ: Տեսնալով կեսարացի հայերու զբօսանքի համար ելած
այս անպիտան տեղը, սկսաւ ասոնց վրայ խնդալ եւ ծաղրել:
Տեղ ը եկաւ այս Քեհեա Յակոբին նկատմամբ քանի մը տող բաներ
գրեմ: Այս զուարճաբան մարդը անուղղակի կերպով մեզի ազգական էր,
210 «Պարել» իմաստով պետք է հասկանալ:
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բայց ինչ կերպով ըլլալը լաւ չեմ գիտեր: Հայրիկս այս համակրելի հայը
ազգականէ մը աւելի կը սիրէր: Շեշճի Յակոբ Աղեար երբ երթայինք, կու
գար մեր տան մէջ միասին կը նստէինք: Կինը՝ Թրվանտ Խաթունն ալ
շատ պարկեշտ եւ համ եստ կին մ’էր: Կրնամ ըսել թէ 20-30 տարի շարու
նակ միասին նստանք այգիի տան մէջ: Քեհեա Յակոբ՝ Տուտու անուամբ
մէկ աղջիկ մ’ունէր, զայն ալ ամուսնացուց բնիկ մարաշցի Նուսխաճեան
Գրիգորի որդի Արիստակէս անուն երիտասարդին հետ: Այս Արիստակէս
բողոքական եղաւ եւ Մարաշի Ամ երիկեան Միսիօնարաց Աստուածաբա
նական վարժարանը մտաւ: Լրացնելով վարժարանի շրջանը պատուելի
ձեռնադրուեցաւ եւ բաւական ժամանակ Աֆիօն Գարահիսարի211 կողմերը
քարոզչութիւն ընելէ յետոյ Ամ երիկա գնաց եւ անդ մեռաւ:
Շեշճեան Յակոբ շատ քաղ ցր բնաւորութիւն ունէր: Երբ ես պատանի
էի, երիտասարդ էի, քահանայ էի, միշտ մեր տունը կու գար: Հայրս ալ,
ես ալ շատ կը սիրէինք զինքը: Ինքն ալ զմեզ ի սրտէ անկեղծ սիրով կը
սիրեր: Մեր, ասկէց 15 տարիներ յառաջ, ի Հալէպ գտնուած միջոցին ի
Մարաշ մեռած է լուսահոգին: Կինն ալ կարծեմ իրմ է յառաջ մեռած է: Այս
ծաղրածու մարդը երբ Կեսարիոյ հայոց Համբարձման օրը զբօսանքի հա
մար ելած անճոռնի տեղերնին տեսաւ, չափէն աւելի խնդաց եւ այպանեց
զանոնք: Կեսարիոյ քաղաքին շուրջը օդ առնելու, պտոյտ ընելու համար
օդասուն տեղեր չկան: Եթէ կան ալ նէ այն տեղերը թուրքերէն վախնա
լով չեն կրնար եղեր երթալ: Կեսարացի թուրքը շատ վայրենի եւ վերջին
աստիճան հայատեաց է: Վերջապէս կարծեմ 10 օր մնացինք Կեսարիոյ
մէջ եւ յետոյ ճամբայ ելանք: Առանց կրկին անգամ Հաճըն հանդիպելու
Տետեպել212 ըսուած ձիւնապատ լեռներէն անցնելով սկսանք դէպ ի Կոկի
սոն ճամբորդել: Կեսարիայէն մինչեւ Մարաշ ութ օրուան ճանապարհ է,
բայց որովհետեւ եղանակը ամառ էր, բարձր լեռներ, հովասուն հովիտ
ներ, դալարագեղ մարգագետիններով պճնազարդեալ դաշտեր, ջինջ եւ
զուլալ արծաթափայլ ջուրեր, առուակներ, գետեր, կոյս եւ խիտ առ խիտ
տերեւախիտ անտառներ տեսնելով, դիտելով ճամբորդել մեծ հաճոյք եւ
անպատմ ելի զուարճութիւն մ’է ճանապարհորդին համար:
Նամանաւանդ սրտակից եւ ազգական եւ միանգամայն այնպիսի
ազնիւ եւ մեծատուն ընտանիքներու հետ ճամբորդել, սիրելիներու հետ
211 Աֆիօն Գարահիսար (Afyonkarahisar) – քաղաք Անկարայից 250 կմ հարավարևմուտք:
212 Տետեպել (Դեդեբել, Dede bel) – բառացի՝ պապի գոտկատեղը, կիրճը:
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միասին ի ճանապարհին պատուական դաշտավայրերու մէջ վրան
ներ կանգնել, նստիլ, ուտել, խմել, երգել, խօսակցիլ, խնդակցիլ, ըստ իս
դրախտավայել կեանք մ’է: Ծովային ճամբորդութիւնն ալ անշուշտ ունի
իրեն շատ զուարճալի եւ զբօսալի եւ հեշտալի կողմ երը, եթէ ծով ը հան
դարտ է, եթէ մրրիկ եւ փոթորիկներ չկան ծովու մէջ: Ամ էնէն լաւը ծովային
ճամբորդութեան մէջ եթէ քամարայի մէջ ես, եթէ դրամ շատ ունիս:
Երկաթուղիով ճամբորդելն ալ տեսայ եւ վայելեցի: Անոր ալ մէջ եթէ
երրորդ կլաս ի մէջ նստիս այնքան հաճելի չես, պէտք է գէթ երկրորդ կլա
սին մէջ նստիլ, որպէս զի կարենաս քիչ մը հանգիստ վայելել: Երբ երրորդ
կլաս ի մէջ ճամբորդք շատ ըլլան, կող ք կողքի նստին, հարկաւ մարդ կը
ստիպուի դժգոհ ըլլալ: Շոգեկառքով ճամբորդելու մէջ էն մեծ առաւելու
թիւնը ժամանակի վաստակն է: Ինչ մեծ բարիք մէկ օրուան ճամբան մէկ
ժամուան մէջ երթալ կտրել անցնիլ: Կեցցէ անգղիացի մեծանուն Ռօպերդ
Ֆըլթըն213, այդ նշանաւոր գտիչը մարդկային ազգի մեծ բարերարն է:
Մեր՝ Կեսարիայէն ի Մարաշ եկած ատեն, մեր սիրելի ազգական
Չօրպաճեան Մարտիրոս, եղբայրները՝ Յակոբճան եւ Կարապետ, մօր
քիրս՝ Հաճի Մարիամ հանըմ ին հետ ճանապարհորդակից էինք, մի եւ
նոյն վրանին տակ կը նստէինք, կը պառկէինք, շատ անգամ ալ միասին
կը ճաշէինք: Չօրպաճեանք արդէն հարուստ, մեծափարթամ էին, ունէին
8-10 ջորի, 2 հարմանտա, 3 հատ ձիեր: Մայրամ մօրքիրս շատ գեղեցիկ
ջորիի մը վրայ կը հեծնէր, զոր Մարաշի մութասարըֆ214 Արսլան փաշա
Տէօվլէթ էֆէնտին նուէր տուած էր: Մարտիրոս եւ Յակոբճան եղբարք ալ
զատ զատ ձիերու վրայ կը հեծնային:
Երկու մեծ եւ ահագին վրաններ ունէին, երբ եղանակը գարուն ըլլայ
կոյս անտառներու մօտ դալարագեղ մարգագետիններու եւ արծաթափայլ
մաքուր առուակներու մօտ վրաններ կանգնուին: Օդը գեղեցիկ, ջուրը ջինջ,
տեսարանը՝ զմայլելի, փորդ՝ կուշտ, գրպանդ՝ պարարտ: Ճամբորդութեան
ատեն կատարեալ ապահովութիւն եւ անդորրութիւն, ինչ սքանչելի բարիք
ներ են: Իրաւամբ, ձիերով, ջորիներով եւ էշերով ասանկ ճամբորդելը մեծ
դժուարութիւններ ունի, բայց ճամբորդութեան ատեն ալ վերոյիշեալ ցամա
քային առաւելութիւնները վայելել, ըստ իս, երկնային զուարճութիւն կրնան
համարուիլ: Մենք այդ զուարճութիւն եւ անմեղ հաճոյքները վայելեցինք:
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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 ուսահոգի մօրքիրս՝ Հաճի Մարիամ բնաւորութեամբ շատ ազնիւ,
Լ
համ եստ եւ բարեբարոյ կին մ’էր: Մարտիրոս էֆէնտի մօրքիրորդիս նմա
նապէս շատ համակրելի, ազգասէր եւ ընկերական անձնաւորութիւն
մ’էր: Ճամբորդութեան միջոցին ուր որ բնական գեղեցիկ վայրի մը հան
դիպէինք՝ անդ հանգիստ կ’ընէինք: Չօրպաճեաններ եւ մենք, Շեշճեան
Քեահեա Յակոբ պարզ մարգագետիններու վրայ միասին կը ճաշէինք,
ուրախ եւ զուարթ: Ահաւասիկ ցամաքէն ձի եւ ջորիներով ճամբորդելուն
գովելի յատկութիւնները, զորս երբեք չեմ կրնար մոռանալ:
Մեր կարաւանը Կեսարիայէն մեկնելէն յետոյ քանի մ’օրուան միջո
ցին Կոկիսոն հասանք, անդ տեսանք Թօփալեան Պօղոս եւ Ագըլեան
Գէորգ աղաները, որոնք Կոկիսոնի մէջ առ եւ տրով կը զբաղէին: Անմ ի
ջապէս Պօղոս աղա զմեզ ամբողջովին իւր տունը տարաւ եւ հիւրասիրեց
զմեզ: Այն գիշեր հոն հանգիստ ըրինք: Կոկիսոնի մածունին եւ պատուա
կան միսերուն համը շատ անոյշ եւ պատուական է:
Բաւական թուով հաճընցի եւ մարաշցի հայեր տեսանք Կոկիսոնի
մէջ: Այս վաղեմ ի գիւղ ին մեծ մասը թուրք բնակիչներէ կը բաղկանայ:
Օդը խիստ առողջարար եւ ջուրը անոյշ եւ մաքուր: Կոկիսոնի դիրքը շատ
բարձր ըլլալուն ձմեռը սաստիկ կ’ըլլայ կ’ըսեն: Ամ էն տուն գրեթէ բեռնա
կիր կառքեր ունին ահագին գոմ էշներ կը լծեն տեսակ տեսակ բեռ կրելու
համար: Հետզհետէ Կոկիսոնի մէջ հայերուն թիւը շատցաւ: Փոքրիկ եկե
ղեցի մ’ալ շինեցին եւ Տէր Նշան անունով քահանայ մ’ալ գտան: Կար
ծեմ այս քահանան կրցաւ քանի մը տարի հովուել Կոկիսոնի ամբող ջ հայ
ժողովուրդը:
Մենք մէկ գիշեր ի Կոկիսոն Թօփալեան Պօղոս աղային տունը մնա
ցինք եւ անոր յարգանք եւ պատիւները վայելեցինք: Հետեւեալ օր ճամբայ
ելանք: Կարծեմ 2 օր յետոյ ողջ եւ առող ջ ամ էնքս ալ՝ մենք, Չօրպաճեանք
եւ մեր սիրելին՝ Քեահեա Շեշճեան Յակոբ մեր սիրական ծննդավայր
Մարաշ ժամանեցինք:
1873 Տեառն Մերոյ Յիսուսի Յարութեան Զատկէն քանի մ’օր վերջը
մեկնեցանք Մարաշէն՝ Սիս, Հաճըն, Թօմարզա, Կեսարիոյ Սուրբ Կարա
պետ վանքը եւ Կեսարիոյ քաղաքը պտտել եւ տեսնելէն յետոյ Կոկիսոնի
վրայօք Քրիստոսի Համբարձման տօնէն թերեւս 15 օր վերջը վերադար
ձանք ի Մարաշ:
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Ամուսնութիւնս ինչպէս կատարուեցաւ
 րբ Կ.Պոլիսէն վերադարձանք 1869-ին այն տարւոյն Սեպտեմբեր
Ե
ամսուն վերջերը Թօփալեան Համբարձում էֆէնտիին կինը՝ Մարգարիտ
հանըմ, թիֆօ ըսուած հիւանդութեան ենթարկուելով մեռաւ: Մենք այն
օրեր Աղեարի այգին կը գտնուէինք: Քանի մը ամ իսներ անցնելէն յետոյ
Համբարձում էֆէնտի Կ.Պոլսէն վերադարձաւ Մարաշ: Հայրս անմ իջա
պէս տեսնուեցաւ Թօփալեանին հետ եւ զայն կրցաւ համոզել, որ աղջիկը
ինծի տայ:
Նշանեց զիս հայրիկս: Կարծեմ չորս տարի նշանուած կեցայ, որով
հետեւ նշանածս տարիքով փոքր էր: 1873 Յուլիս 13-ին ամուսնութեանս
ճիշդ թուականն է: Հայրիկս, դեռ պսակս չեղած, կիրակի օր, յատենի
ժողով րդեան եկեղեցւոյ մէջ մասնաւոր ծանուցում ըրաւ եւ ըսաւ. «Օրհ
նեալ ժողովուրդք, արդէն գիտէք, մէկ հատիկ տղայ ունիմ եւ այս եօթնեկի
մէջ, եթէ Աստուած արժանացնէ, մտադիր եմ զայն ամուսնացնել: Հարկ
չեմ տեսներ առանձին առանձին հրաւիրագրեր ղրկել ձեզ: Հրամմ եցէք,
ամ էնքդ ալ հրաւիրեալներ էք: Զաւկիս հարսնիքին գալ բարեհաճողները
գլխուս վրայ տեղ ունին: Ես ձերն եմ, դուք ալ իմ սիրելի ժողովուրդներս
էք: Հրամմ եցէք տղուս՝ Երջանիկին հարսնիքին»:
1873 Յուլիս 13, Հինգշաբթի օրը, ամուսնութեանս հարսնիքը տեղի
ունեցաւ մեր տան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ ժողովրդեան մեծ մասը բարեհա
ճեցան գալ հարսնիք: Այն օր կէս օրին տղուն կողմանէ 30-40, թերեւս աւե
լի, շնորհքով մարդիկներ եւ այնքան թուով ալ կանայք հագուած շքուած
պօղչայի մը մեջ կը ծրարեն հարսին նոր զգեստները կ’երթան հարսին
տուն: Ասոր Մարաշի գաւառաբարբառով «կլոխ կապիլ»՝ գլուխ կապել
կ’ըսեն: Ըստ վաղեմ ի սովորութեան Մարաշի հայոց փեսին տունէն հար
սին տունը տարուած զգեստները երեցկին մը հարսին կը հագցնէ: Որ
երեցկինն էր արդեօք իմ հարսիս զգեստները հագցնող ը լաւ չգիտեմ:
Գնացին մեր տունէն շատ երկսեռ պատուաւոր բազմութիւն մը: Պաշ
պաղլամա215 հանդէսը լմնցնելով ետ վերադարձան մեր տուն: Հարսնի
քի հրաւիրեալներուն սիկարա, նարկիլէ, օշարակ կը հրամցունեն: Հայրս
քահանայ ըլլալուն համար մասնաւոր կերպով գուսաններ բերել չտուաւ:
Այն հինգշաբթի իրիկուն մեր եկեղեցւոյ քահանայք՝ արժ. Տէր Մկրտիչ,
Տէր Մինաս, ուրիշ թեմ երէն ալ քանի մը քահանայք բարեհաճած էին գալ
215 Պաշ պաղլամա (Բաշ բաղլամա, Baş bağlamak) – թրք.՝ գլուխը կապել, ամուսնացնել:
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իմ հարսնիքին: Ես արդէն սեթրի եւ փանթալօն, բաճկոն նոր կարել տուած
էի: Աներս՝ Համբարձում էֆէնտիին տունէն ալ նոր շապիկ եւ ուրիշ քանի
մը կտոր նոր արժէքաւոր բաներ ղրկած էին: Հոգեշնորհ քահանայք շատ
մը հրաւիրեալ ազգական, բարեկամ, դրացի, ծանօթ եւ սիրելիներ՝ այր
եւ կին: Քոյրերս՝ Մարիամ, Մարգարիտ եւ Ագապի, փեսաներ, Չօրպա
ճեան Կիրակոս, Ստեփան Տէր Մինասեան, Տէր Յակոբ: Մօրքիրներս՝
Մարիամ, Ղուտսիկ, մօրեղբայրս՝ Թօփալեան Վարդան աղա, Տէօվ
լէթ էֆէնտի, Մուրատեան Գէորգ էֆէնտի, Թամօմ հանըմ, դրացիներ,
Պուրունսուզեաններ, Ախրապեան Յակոբ աղա, Օսկանեան Օհաննէս
աղա եւ այլն եւ այլն: Ներկայ էին փեսան զարդարելու կնքահայրս՝ Աւագ
Լօմլօմճեան: Քահանայք սկսան երգել «Այս օր երկնայինք ուրախացան
ընդ երկնաւորաց նորոգման» շարականը: Մերկացուցին զիս շուրջս
գտնուող երիտասարդներ, մի առ մի հագցուցին զգեստներս:
Ասոր «Հալաւ օրհնէք» կ’ըսեն: Երբ լմնցաւ արարողութիւնը, տղայք
սկսան բարձր ձայնով պոռալ «Փառք ի բարձունս օրհնեալ է Աստուած»:
Երբ հագայ լաթերս, այս ընդհանուր օրէնք է, նոր փեսան պէտք է երթայ
իւր հօր եւ մօր ձեռքերը համբուրէ: Ես ալ այնպէս ըրի, մի առ մի անդ
գտնուողներուն ամ էնուն ալ կարգաւ ձեռքերը համբուրեցի:
Այն օր իրիկուն եղաւ: Հարսնիքս փառաւոր եւ բերկրառիթ էր: Երբ
գիշերը սկսաւ մօրեղբօրս՝ Թօփալեան Հաճի Վարդան աղային կինը՝ հա
մեստափայլ Աննիկ Խաթուն, ինք յատկապէս հինա շաղեց եւ աջ ձեռքս
դրաւ, որովհետեւ Մարաշի հայոց մէջ ընդհանուր սովորութիւն էր այն
ատեն փեսին ու հարսին ձեռքերը հինա դնել: Նամանաւանդ յարգելու
համար տոհմային անմ եղ սովորութիւն մը համակերպեցայ, եւս առաւել
հինա դնող կինը շատ յարգելի եւ մեծարանքի արժանի կին մ’էր: Քեռա
կինս՝ Աննիկ Խաթուն դէմքով, սրտով եւ մտքով տիպար առաքինի հայ
կին մը՝ բնիկ այնթապցի Պօղարեան թանգարանճի մեծարգոյ պարոն
Խաչերին քոյրը:
Ե ս անհատապէս մասնաւոր յարգանք մը կը տածէի քեռակնոջս՝
Աննիկ Խաթունին հանդէպ: Արդէն շուրջս բոլորուած էին հարսնեւորներ,
այրեր, կիներ, ծանօթ, ազգական եւ բարեկամներ: Փեսին ձեռքերը հի
նա դրուած պահուն լուսահոգի Տէր Ստեփան քահանայ հօրեղբօրորդիս
եւ իմ սիրելի բարեկամս Քիւրքճեան տիրացու Պօղոս, որ մեր եկեղեցւոյ
նախակրթարանին դասատուն էր, իրեն անոյշ եւ քաղ ցր ձայնով սկսաւ
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«Ուրախութիւն անզրաւական216 ի հարսանիս անապական» հոգեւոր
շարականը երգել: Այս արարողութիւնն ալ լմնցաւ:
Այն թուականին ընդհանրապէս պսակի արարողութիւնը գիշերը եկե
ղեցւոյ մէջ կը կատարէին: Ժամ 3 կամ 4-ին հայրս եւ ուրիշ շատ մը հարս
նիք հրաւիրեալ երեւելիներ այր եւ կին հարսը բերելու գնացին Թօփա
լեան աներս՝ Համբարձում էֆէնտիին տունը: Ես ալ բարեկամ իս՝ Քիւրք
ճեան տիրացու Պօղոսին հետ ուղղակի մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին
գնացի: Երբ եկեղեցւոյ դարպասին մէջ կը սպասէինք բարեկամս՝ Պօղոս
Քիւրքճեան «Երջանիկ, ժամ մը վերջը պիտի պսակուիս, նուիրական
պարտականութիւն մը պիտի ստանձնես, քեզ օգտաւէտ խրատ մ’ունիմ,
այն օրհնեալ վայրկէնին երբ հարսիդ աջ ձեռքը քու ձեռքը տայ պսակա
դիր քահանան Ամ ենակարող Աստուծմ է յուսով եւ հաւատքով պարկեշտ
եւ խելացի զաւակներ խնդրէ»:
Եկան հարսը բերողները, մտանք եկեղեցի, կայնեցանք Ս. Սեղանի
առջեւ: Բազմութիւն՝ շատ, Ս. Սեղանը անթիւ մոմ երով վառուած, ջահերը
լուսաշար տուած, աղջկանց եւ տղայոց ձեռքերը անթիւ անհամար մեղրա
մոմ եր, հարսին եւ իմ շուրջս բոլորուած էին:
Կարծեմ Տէր Ստեփան հայրն էր, ձեռնտուութիւն ըրաւ: Կնքահայրս՝
Աւագ Լօմլօմճեան խաչնկալ եղաւ: Քահանայ հայրերէն ոմանք աղօթք եւ
շարականներ կ’երգէին: Բարեկամս՝ Քիւրքճեան տիրացու Պօղոս գիրքը
կարդաց սքանչելի եղանակաւ: Ս. Պսակի արարողութեան միջոցին ես ալ,
բարեկամ իս խրատը միտքս պահելով, աղաչեցի առ Տէր Յիսուս Քրիս
տոս, որ օրհնէ իմ պսակս եւ ինծի խելացի եւ պարկեշտ զաւակներ շնորհէ:
Փառք բարերարին, այն նուիրական վայրկէնին ըրած աղաչանքս
լսեց Աստուած: Սուրբ պսակիս արարողութեան լմննալուն պէս Վարժա
պետեան արժանապատիւ Տէր Յովհաննէս քահանայ Ս. Սեղանը ելլելով
հարսանեկան քարոզ խօսեցաւ եւ ամուսնութեան խորհուրդը բացատ
րեց համառօտակի: Ելանք եկեղեցիէն, քեռայրս՝ Տէր Մինասեան տիրա
ցու Ստեփան, գոյնզգոյն թուղթերէ լապտերներ շինած եւ մեջը փոքրիկ
մեղրամոմ եր տնկած էր: Մէն մի լապտեր տղաներուն ձեռքերը, արդէն
ուրիշ ապակեայ լապտերներ ալ կային: Ամ էնքը կարգով թափօրին առ
ջեւէն կ’երթային: Ես մեր ջորիին վրայ, հարսս ալ իւր հօր՝ Համբարձում
էֆէնտիին ճերմակ ձիոյն վրայ հեծած՝ սկսանք քալել դէպ ի մեր տուն:
Այն թղթեայ լապտերներն զիս տուն տանող հարսանեկան թափօրին
216 Անզրաւական – անեզրական, անսահման:
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շքեղութիւն եւ փայլ մը կու տար: Վերջապէս հրաշափառ կերպով եկանք
տուներնիս: Որովհետեւ ժամանակը կէս գիշերը անցած էր, հարսնաւոր
ներէն շատեր իրենց տունը գնացին, ոմանք ալ մեր տունը պառկեցան:
Դժբաղդաբար մեր հարսանեկան հանդիսին քաղ ցր բաժակին մէջ նա
խախնամութիւնը լեղի կաթիլ մը կաթեցոյց: Պսակուած օրուան հետեւեալ
օրը՝ ուրբաթ առտուն խեղճ Մարգարիտ քոյրս, Եղ իա անունով 2 տարե
կան սիրուն եւ կայտառ տղայ մ’ունէր, այն մեռաւ: Սկսաւ քոյրս լալ եւ
դառն արտասուք թափել:
Տարաբաղդ Մարգարիտ քոյրս արդէն վշտերու մէջ ընկղմած միմիայն
այն կայտառ տղուն հետ կը մխիթարուէր: Քրոջս յոյս եւ ակնկալութիւնը այն
տղան էր: Ինչ օգուտ, անագորոյն մահը խլեց քրոջս մխիթարութիւնը, առաւ
տարաւ տղան: Անկարելիին առջեւ մարդ ինչ կրնայ ընել: Տարին Եղ իան
յանձնեցին հող: Ամ էն տեղ, մինչեւ անգամ երկու տունէ բաղկացեալ գիւղ ի
մը բնակիչք նախապաշարումներ, սնոտի սովորութիւններ ունին: Մեռեալ
մանուկը երբ տարին գերեզման, կիները գլուխս ժողվեցան, քանի որ այս
հարսնիքին մէջ մահ պատահեցաւ, պէտք է փեսան ցուրտ ջրով լուանալ:
Եկու հասկցուր տգէտ կանանց թէ ասանկ նախապաշարումներ ոչ ինչ են,
վերջապէս ստիպուեցայ հնազանդիլ, պաղ ջրով լուացուեցայ, որպէս զի
կանանց սիրտը չը վիրաւորեմ:
Լմնցաւ հարսնիքը եւ հրաւիրեալ ք ցրուեցան հարս եւ փեսային
համար երջանիկ օրեր մաղթելով:
Հայրս եւ մայրս չափազանց ուրախ էին, վասն զի ի Մարաշ, թերեւս
շատ երկրներու մէջ ալ, ընդհանուր սովորութիւն է, տղայ եւ աղջիկ ունեցող
ծնող ք, երբ իրենց տղաքը ամուսնացնեն եւ իրենց աղջիկները հարս ընեն,
կ’ուրախանան եւ հարսնիք հրաւիրեալ ք ծնող քներու «աչքերնիդ լոյս»
բանաձեւը կ’արտասանեն եւ ծնող ք ալ փոխադարձաբար «Լուսով մնաք,
շնորհքը ձեր զաւակաց ըլլայ» ըսելով կը պատասխանեն: Իրաւ ալ նուի
րական պարտականութիւն մ’է հարց եւ մարց համար իրենց զաւակները
ամուսնացնել, երբ ամուսնանալու յարմար տարիքի հասնին:
20 տարեկան էի, երբ ամուսնացայ: Հարսս՝ Տիրուհին ալ հազիւ
13-ամ եայ ծաղիկ հասակի մէջ էր: Զարգացեալ գիտակցութիւն չունէի
ամուսնութեան վրայ, տակաւին չէի կարդացած գաղղ իացի նշանաւոր
հեղինակ Միշլէի «Սէր»217 անուն սքանչելի գիրքը: Մեծանուն քերթող
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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Լամարթինին «Ռափայէլ»218 անուն վէպն տեսած չէի եւ Ա. Տըպէ ֆրանսա
ցիին «Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան» անուն հոյակապ հեղինա
կութիւնն ալ չը գիտէի: Ճիշդ Պօղ եւ Վիրգինէի219 պէս անկեղծ սիրով եւ
մաքուր համակրութեամբ զիրար կը սիրէինք:
Մեր ամուսնութիւնը երջանիկ եւ բարեբաստիկ ընելու համար մեզի
բնաւ պէտք չկար օգտակար գիրքեր կարդալու: Երկու կենդանի գիրքեր
միշտ աչքերնիս առջեւ էր: Հայրս եւ մայրս մեզի համար ազդու դասեր
էին: Ծնող քս սրտով եւ մտքով իրարու հետ միացեալ էին: Մայրս՝ հօրս
լծակիցը, խորհրդականը, բարեկամը եւ մէկ խօսքով մտերիմ ն էր: Իրա
րու սիրոյն անձնուէր էին: Հայրս միշտ մօրս «խըսըմ»220 ըսելով կը խօսէր:
Մայրս բաւական զարգացեալ կին մ’էր, թէպէտ կարդալ գրել չէր գիտեր,
բայց Ս. Գէորգ թեմ ի երեւելի իշխան Թօփալեան Գէորգ աղային աղ
ջիկն էր: Երբ հաւս՝ նշանաւոր Տէր Կարապետ աւագ քահանային երեց
կինը մեռած է յիշեալ Թօփալեան Գէորգ աղա մեծ իշխանը հաւուս քով
եկեր է մխիթարութեան եւ հաւուս արտասուքները սրբելու ազնիւ դիտա
ւորութեամբ «Տէր Հայր չափաւորէ վիշտ եւ սուգդ, արգահատելով այդ
անակնկալ տխուր վիճակիդ կը խոստանամ Թրվանտա աղջիկս տղուդ՝
Յովհաննէսին տալ»: Այն օրէն հաւս բաղդ ունեցած է Թօփալեան Գէորգ
աղա մեծ իշխանի մը հետ խնամ ի ըլլալու:
Այն թուականներուն յիշեալ իշխանը հայ ազգին է՛ն երեւելի, է՛ն
ճենթըլմէն անձնաւորութիւնն է եղեր: Մօրս մայրը՝ Սառա Խաթունը շատ
համ եստ եւ շատ բարեպաշտուհի կին մ’էր: Ըսել կ’ուզեմ որ անշուշտ այն
պիսի ազնուական իշխանի մը աղջիկն ալ. «նման զնման արտադրէ»
ճշմարտութեան համ եմատ ազնիւ եւ արժանաւոր աղջիկ մը կ’ըլլայ: Այս
մասին հայրս բաղդաւոր գտնուած է: Միտքս կու գայ այն երջանիկ եւ
բարեբաստիկ օրերը, երբ ես եւ հարսս՝ Տիրուհի իրարմով երջանիկ մեր
ամուսնութեան մեղրալուսնին մէջ ուրախ եւ զուարթ օրեր կ’անցնէինք:
Հայրս հարուստ եւ ընչասէր քահանայ մը չէր, աղքատ ալ չէր, իրեն
քահանայական իրաւունքներու եկամտով կ’ապրեցնէր զմեզ: Երբեք 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 (JacquesHenri 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:
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մը կարօտ չէինք: Ես դեռ նշանուած էի, նշանածիս վրայ պէտք եղած ոս
կեղէն ամ էն արդուզարդ՝ օղակ, մանեակ, ապարանջան ամ էն բան ըրած
էր: Երբ պիտի պսակուէի, հարսիս գեղեցիկ եւ թանկագին սեւայի շրջա
զգեստ կարել տուաւ: Համակ սրմա թելերէ կարուած ֆերմանէ շինել
տուաւ: Ի հակիրճ բան հարուստի մը հարսին պէս հարսս զարդարեց:
Ե ս, հարսս եւ Ագապի քոյրս ծնողացս կենդանութեամբ շատ բերկ
րալի օրեր կ’անցնէինք: Հայրս շատ ընտանեսէր եւ որդեսէր հայր մ’էր:
Հայրս շատ ճաշակի տէր անձ մ’էր: Կը սիրէր սննդարար կերակուրներ,
շաբթու մէջ 2 կամ 3 անգամ միս առնելու եւ մսի ջուր խմելու էր: Երբեմ ն
օղի ալ կը գործածէր: Թեյ, սուրճ եւ խրաչիչէյի221 անուն վայրի ծաղիկը
իբրեւ թէյ եփել ու խմել իրեն համար սիրելի ըմպելիքներ էին: Հայրս իրի
կունները կանուխ պառկելու սովորութիւն ունէր ի վաղուց անտի: Ձմեռ
ատեն, նամանաւանդ երկայն գիշերուան միջոցին, գրեթէ կէս գիշերը
կ’արթննար, կրակարանի մօտ էր արդէն իւր պառկելու տեղը, քոզ222 կը
վառէր եւ թեյ կամ սուրճ եփել ու պատրաստելով մայրս ալ կ’արթնցնէր:
Երկուքը միասին կը նստէին ժամ երով կը խօսակցէին:
Ախ, այն նուիրական եւ երջանիկ օրերը ծնողաց կենդանութեան շնոր
հիւ անհոգ, անփոյթ, անտարբեր՝ ուտել, խմել եւ ապրիլ՝ ինչ մեծ բաղդ:
Ես այն անգին բաղդը վայելեցի տարիներով: Ամուսնանալէս գրեթէ երեք
տարի յետոյ այսպէս անցաւ կեանքերնիս: Ագապի քոյրս ամուսնացաւ Տէր
Մինաս քահանային Ստեփան անուն որդւոյն հետ: Դժբաղդաբար քրոջս
ամուսնութեան թուականը ալ չեմ կրնար յիշել: Միայն սա չափը ստուգա
պէս լաւ գիտեմ, որ Ագապի քոյրս շատ գոհ էր իւր ամուսնոյն բնաւորու
թեան ազնուութենէ:
Քոյրս Ագապիին հարս ըլլալէն յետոյ հայրս, մայրս, ես եւ Տիրուհի՝
կենակիցս ուրախ եւ զուարթ ապրեցանք: Հայրս զիս սիրածէն աւելի կինս
ալ կը սիրէր: «Հարսուկ» անունը կու տար Տիրուհւոյն: Հայրս սիկարա
շատ կը ծխէր: Հարսս ալ միշտ սիկարա կը փաթթէր եւ կը պատրաստէր:
Վերջապէս տուներնիս մեզի համար դրախտավայր մ’էր:
Ամուսնանալէս կարծեմ 2 տարի վերջ Ս. Ծննդեան Զատկէն վերջը
Այնթապ գացի լոկ պտոյտի մը համար: Այնթապի եկեղեցւոյն Աւագ քա
հանայ Տէր Մելքոն քահանային տունը իջայ: Յիշեալ քահանան որովհե
տեւ հօրս սերտ բարեկամ ն էր, յարգ եւ մեծարանօք ընդունեցին զիս եւ
հիւրասիրեցին: Մնացի Տէր Հօր տունը: Այն տարին Սրբոց Վարդանանց
221 Խրաչիչէյի (Kar çiçeği) – հրանունկ (ծաղկի տեսակ):
222 Քոզ (Köz) – ածուխ, ածխի փոքր կտոր, kor- ածուխ:

տօնախմբութեան օրը Այնթապու Ներսէսեան վարժարանին մէջ Վար
դանանց Զօրավարաց թէատրօն ներկայացուցին շատ շքեղ եւ փառաւոր
կերպով: Դեռ ներկայացում չէի տեսած, շատ գոհ մնացի: 10 կամ 15 օր
Այնթապ մնալէն յետոյ ետ դարձայ ի Մարաշ:
Ամուսնանալէս երեք տարի վերջը անդրանիկ տղաս՝ Յովհաննէս աշ
խարհ եկաւ: Այն տարին Աղեար այգի գացած էինք: 1876 Սեպտեմբեր ամ
սուան, 20-ին կարծեմ, հարսս երկունք ունեցաւ: Կէս գիշեր էր, արթնցան
հայրս եւ մայրս: Ելայ միայնակ մեր այգիին մօտակայ Փեյնիր Տերէսի223
անուն տաճիկ գիւղէն դայեակ մը գտայ: Մինչեւ որ դայեակը տուն բերի
հարսս իւր ծննդաբերութիւնը անվնաս եւ հանգիստ կատարեց:
Ամ էնքս ալ ուրախացանք: Երախան ողջ եւ առող ջ, մայրն ալ փառք
նախախնամութեան, հանգիստ: Քանի մ’օր յետոյ քաղաքէն հօրս հօրեղ
բօր տղան՝ արժանաշնորհ Տէր Ստեփան քահանայ, եկեղեցիէն մեռօն
բերաւ, իմ կնքահայրս՝ Լօմլօմճեան Աւագ աղան ալ արդէն հրաւիրած
է
ինք: Տէր Ստե
փան մկր
տեց իմ ան
դրա
նիկ նո
րա
ծին տղաս եւ հօ
րս
փափաքանաց համ եմատ անունը դրին Յովհաննէս: Տղուս կնքահայրն ալ
եղաւ իմ կնքահայրս՝ Աւագ աղա Լօմլօմճեան:
Տղուս մկրտուած օրը մեր այգիի տան մէջ մեծ ուրախութիւն եւ ցնծու
թիւն վայելեցինք, եւս առաւել հայրս իւր աշխարհականութեան անունը
Յովհաննէսին իւր թոռնիկին դրած ըլլալուն անհունապէս ինքզինք
զուարթ կը զգար: Մեր այգիին ամբող ջ դրացիք եկան շնորհաւորեցին եւ
մեր զուարճութեանց մասնակից ըլլալով նորածին Յովհաննէսին ծնունդ
եւ մկրտութիւնը շնորհաւորեցին: Այգիէն վար քաղաք իջանք հանգիստ
կերպով:
1877, որ ամսուան մէջ գալը միտքս չէ, Կ.Պոլսոյ Պատրիարք Ամ ե
նապատիւ Ներսէս Սրբազան Արքեպիսկոպոսին մասնաւոր կոնդակաւ
բնիկ կ.պոլսեցի եւ երբեմ ն ալ Երուսաղէմ ի Ս. Յակոբ վանքին միաբան
ներէն Արժանաշնորհ Մովսէս Ծ. Վարդապետ Կէօմրիւքճեան224 ի Մարաշ
Առաջնորդ եկաւ:
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: 1880ին 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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Արժանաւոր եւ բանիբուն վարդապետ մը հմուտ հայերէն, ֆրանսե
րէն, արաբերէն եւ թրքերէն լեզուաց: Բաւական տեղեակ թէ Ազգային Սահ
մանադրութեան եւ թէ թուրք պետական օրինաց: Ժողովներ կազմ ել, օրի
նաւոր արձանագրութիւններ գրել, նամանաւանդ տօմարակալութիւն եւ
հաշուագիտութեան մէջ աննման ճարտարութիւն ունեցող կղերական մը:
Եկաւ նստաւ մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին: Անմ իջապէս գործի սկսաւ
լուսահոգի հօրս աջակցութեամբ եւ ընկերակցութեամբ: Նոր ժողովքներ
կազմակերպեց սահմանադրապէս եւ աշխատեցաւ յօգուտ ազգին:
Այս վարդապետին առաջնորդութեան ժամանակ՝ 1877 Ապրիլ 14-ին
էր, ռուս-թուրք ահեղ պատերազմը ծագեցաւ եւ տեւեց ամբող ջ տարիէ
մը աւելի: Թուրքերը յաղթուեցան թէ Րում ելիի225 մէջ եւ թէ Անատօլիի
մէջ: Ռուս յաղթական բանակը եկաւ Այստեֆանոս226 տնկուեցաւ: Հաշ
տուեցան: Այս ահեղ պատերազմը մասնաւոր պատմութիւն ունի, ըստ իս
աւելորդ է հոս այդ մասին գրել:
Հետեւեալ տարին՝ 1878 Յունիս կամ Յուլիս ամսուան մէջ էր, երկրորդ
տղաս ծնաւ, ութ օր վերջը մկրտուեցաւ մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյն մէջ:
Հայրս այս երկրորդ տղուս անունը Գէորգ դրաւ, իւր մեռեալ եղբօր անունն
է եղեր: Գէորգ տղուս մկրտուած օրը հայրս մասնաւոր կոչունք հացկերոյ
թին պատրաստել տալով գերապատիւ Կեօմրիւքճեան Մովսէս վարդա
պետն ալ միւս քահանայից հետ տուն հրաւիրեց: Յիշեալ Ս. Հայրը կերա
կուրէն յետոյ նորամկրտեալ տղաս եւ թէ մայրը օրհնեց «պահպանիչով»:
Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտի հանդերձ ընտանեօք 1874-ին Ս. Երու
սաղէմ առօք փառօք ուխտի գնաց: Իւր Սուրբ Ստեփաննոս եկեղեցւոյ
քահանաներէն Տէր Պետրոս Տէր Պետրոսեանը միասին տարաւ եւ ամ
բողջ ծախքը ինք հոգալով: Վերադարձին Չօրպաճեան Ս. Երուսաղէմի
Ս. Յակոբ վանքին միաբաններէն կ.պոլսեցի Նազարէթեան Յակոբ
անունով ձայնաւոր դասատու մը բերաւ միասին ի Մարաշ եւ իւր տան մէջ
ամ իսներով հիւր պահելով կերակրեց յիշեալ դասատուն:
Արդարեւ այս տիրացուն մեր եկեղեցւոյ երաժշտութեան կատա
րեալ հմտութիւն ունէր: Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ վարժարանին մէջ երեք
թեմականք նոր դպրոց մը բացին եւ տիրացու Յակոբ սկսաւ անդ թէ եկե
ղեցական երաժշտութեան դաս տալ, թուաբանութիւն, քերականութիւն,
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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կարգուեցայ՝ թրքերէն, հայերէն դաս կու տայի: Վարժապետեան Տէր
Յովհաննէս հօր որդին՝ Յօնանն ալ նօթայի դաս կ’առնէր: 100-էն աւելի
վեց թեմ երէն ուսանողներ կային: Կարծեմ 2 տարուան մօտ շարունակե
ցինք: Յետոյ Նազարէթեան տիրացու Յակոբ հիւանդացաւ եւ, մեր տունը
բերած էի զինքը, մեր տան մէջ մեռաւ:
Որովհետեւ Կեօմրիւքճեան Մովսէս վարդապետին հայրենակիցն էր
տարաբաղդ Նազարէթեան արժանավայել թաղում ընել հրաման ըրաւ:
Յիշեալին մեռած օրն ալ կիրակի էր: Ամբող ջ մեր եկեղեցւոյն ժողովուրդը
հանդիսաւոր թաղում ըրին եւ տարին մեր գերեզմանին մօտ տեղ մը
թաղեցին: Երբ մեռաւ տիրացու Յակոբ հազիւ 40 տարեկան էր:
Քահանայ ձեռնադրուելուս պատմութիւնը
Թէպէտ աւագ քահանայ Տէր Նահապետի որդին էի, բայց կրօնա
կան ըլլալու մանկութենէս ի վեր շատ փափաք եւ տրամադրութիւն չու
նէի: Կիրակի օրեր հայրս կը ստիպէր որ եկեղեցի երթայի շապիկ հագնէի,
եկեղեցական երգեր եւ շարականներ սորվէի: Ի զուր, չէի սիրեր: Թէպէտ
հոգեւոր գրքեր, նամանաւանդ Աստուածաշունչ եւ ուրիշ կրօնական գիր
քեր սիրով կը կարդայի: Հայրս միշտ կը խրատէր եւ կը թելադրէր զիս,
որ քահանայ ըլլամ, իրեն յաջորդը ըլլամ: «Մենք, կ’ըսէր, 20 պորտէ ի վեր
որդւոց որդի քահանայ ենք: Պետք է որ դուն ալ քահանայ ըլլաս»227:
Գիտէի ապիկարութիւնս, գիտէի քահանայ ըլլալու համար արժա
նիք եւ հմտութիւն չունենալս, որովհետեւ մեր մէջ քահանայացուն պէտք
է ունենայ նախ վայելուչ դէմք, կերպարան եւ շնորհալի իրան եւ հասակ:
Պէտք է ունենայ քաղ ցր ձայն, եկեղեցական երաժշտութեան եւ երգեցո
ղութեան մէջ քաջ հմտութիւն: Քահանայացուն անհրաժեշտ պէտք է մեր
Հայաստանեաց վաղեմ ի եկեղեցւոյն թէ՛ վարդապետական եւ թէ՛ ծէս ու
արարողութեանց պատմութիւնները լաւ գիտնալ: Հայ քահանան պետք է
իւր տոհմային գրաբառ եւ թէ աշխարհաբառ լեզուն քաջ գիտնայ, նամա
նաւանդ ազգային պատմութեան լաւատեղեակ ըլլայ:
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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 ամանակիս ընթացք եւ ոգւոյն համ եմատ հայ քահանային պետք է
Ժ
քիչ շատ պերճախօսութիւն ունենալ, որովհետեւ ամբող ջ Թիւրքիայի մէջ
ուր որ հայ կայ, անդ հայ բողոքական, հայ հռովմ էական կայ: Անոնք բաղ
դատմամբ մերիններուն հետ շատ զարգացեալ են: Այս օր ամ ենայետին
հայ բողոքական պատուելի մը, ի պահանջել հարկին, կրնայ ոտքի ելնել
եւ բեմախօսել: Նմանապէս հայ կաթոլիկ վարդապետ մը իւր կաթոլիկա
կան կրօնքը պաշտպանելու մասին շատ ճարպիկ եւ կարող է:
Հայ բողոքականները Աստուած աբանական վարժ արաններ ունին,
հայ կաթոլիկներն ալ: Պէյրութի մօտ Զըմմառա վանքը ունին, Վիեն
նայի եւ Վենետիկի Մխիթարեաններն ալ գիշերօթիկ բարեկարգ
հաստատութիւններ ունին, արժ անաւոր կղերականներ կը հասցնեն:
Մասնաւորելով խօսքս Կիլ իկիոյ հայութեան վրայ կրնամ ըսել, թէ
ասկէց 40 տարիներ յառաջ Կիլ իկիոյ հայերը կրթական տեսակէտով ետ
մնացած էին:
Ես ալ անշուշտ ետ մնացող ժողով րդեան մը զաւակն էի: Ըստ իս,
գիտցածս քահանայ ըլլալու չափ բաւական չէր: Ինչ օգուտ, լաւ գիտնա
լով հանդերձ իմ անարժանութիւնս եւ ապիկարութիւնս, երբեք չէի կրնար
հակառակիլ պատուական հօրս կամքին: Երբեք չէի կրնար անհնազանդ
գտնուիլ, որովհետեւ հայրս զիս չափազանց կը սիրէր, ծնած օրէս ի վեր
աննման հօրս անթիւ, անհամար բարիք, երախտիք եւ ազնուութիւնները
տեսած եւ վայելած էի, հակառակիլ իւր կամք եւ փափաքանաց անվայել
էր ինծի: Կ’ուզէի միշտ իրեն հնազանդ գտնուիլ, նուիրական պարտակա
նութիւնս էր հօրս ի սրտէ երախտագէտ ըլլալ: Քանիցս բերնէն լսած եմ թէ
«եթէ քահանայ չըլլաս, երբեք օրհնութիւններս չպիտի առնես»:
Վերջապէս համոզուեցայ եւ կատարեալ հնազանդութիւն ցոյց տուի
քահանայ ձեռնադրուելու: Պեհեսնիի քահանայ Տէր Աբրահամ Հայր այն
օրեր մեր տունը իբրեւ հիւր կը գտնուէր: Յիշեալ քահանային միջոցաւ
հօրս հասկցուցի քահանայ ըլլալու փափաքս:
Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Տէր Մկրտիչ Վեհափառը Քերխանէն Մարաշ
եկած էր: Մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ թաղական խորհրդոյ պատուար
ժան անդամք անմ իջապէս գրաւոր հանրագրութեամբ նորին վեհափա
ռութենէ խնդրած էին, որ զիս յանուն 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովրդեան
քահանայ ձեռնադրէ: Նորին Սրբազնութիւնը 2 օր վերջը իւր ներկայու
թեան կանչեց, քննեց զիս մանրամասնաբար: Քահանայութեան թէ լաւ
կողմ երը պատմ եց նկարագրեց, գէշ կողմ երն ալ նկարագրեց. «Տղաս,
116

տիրացու Երջանիկ, լաւ մտածէ, լաւ խորհէ, քահանայական հոգեւոր
պաշտօնը թեթեւ պաշտօն մը չէ: Դեռ երիտասարդ ես, գնա հարսիդ հետ
խորհրդակցութիւն ըրէ: Աստուած մի արասցէ, կրնայ ըլլալ որ կինդ կը
մեռնի, դուն այրի կը մնաս, կրկին անգամ չես կրնար ամուսնանալ եւ կամ
դուն կը մեռնիս կինդ կը մնայ այրի եւ անօգ: Այս լուծը կարծուածին չափ
թեթեւ լուծ մը չէ»:
Վեհափառ Կաթողիկոսին այս հրամանին վրայ քանի մ’օր ստիպուե
ցանք մտածել եւ խորհիլ: Վերջապէս «Օրհնեալ եղ իցի կամք Տեառն»
ըսելով վերջնականապէս ձեռնադրուելու որոշումը տուինք: Լուսահոգի
հայրս ամ ենայն ուրախութեամբ գնաց Կաթողիկոսին քովը եւ իմ կատա
րելապէս հնազանդ ըլլալս իմացուց:
1880 Հոկտեմբեր 11-ին, շաբաթ իրիկուն, Կոչման արարողութիւնը կա
տարուեցաւ: Ես արդէն դպիր ձեռնադրուած էի: Հետեւեալ օրը՝ Հոկտեմ
բեր 12-ին, կիրակի օր, Կիլիկիոյ Մկրտիչ Վեհափառ Կաթողիկոսը զիս
քահանայ ձեռադրեց մեր Սուրբ Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ:
Ձեռնադրութիւնս խիստ շքեղ եւ հանդիսաւոր եղաւ: Խուռն բազմութիւն
լեցուած էր եկեղեցին:
Երբ զիս ծնրադրելով վարէն ժողովուրդին մեջէն դէպ ի Սուրբ Սեղան
տարին, դարձուցին դէմքս դէպ ի ժողովուրդը, ձեռքերս վեր վերցուցած
կայնեցայ եւ յետոյ ծնրադրեցի: Տիրացուներ վարէն «Աստուածային եւ
երկնային շնորհ» սքանչելի շարականը կ’երգէին: Յուզուեցայ տեսարա
նի վեհութենէն, վրաս դրուելիք նուիրական պաշտօնին վսեմութենէն
սկսայ տղու մը պէս լալ: Արդեօք, կ’ըսէի, այսպիսի սուրբ եւ վեհ պաշտօն
մը պիտի կրնամ արժանեօք ի գլուխ հանել: Արդեօք ժողով րդեանս յոյս
եւ ակնկալութիւնները պիտի կրնամ լիով ին պսակել: Ճիշդ Սուրբ Գրի
գոր Նարեկացիին ըսածին պէս. «Զիս զիս ունին առ որ չեմ»: Երբ լմնցաւ
երգը, դարձայ ծունկի վրայ Կաթող իկոսին առջեւ:
Եկաւ ձեռնադրութեան ցանկալի վայրկեանը, հետեւեալ բանաձեւը.
«Ես դնեմ զձեռս իմ ի վերայ դորա եւ դուք ամ ենեքեան աղօթս արարէք»:
Կաթողկոս ձեռքերը գլխուս վրայ դրաւ, ոտից մինչեւ ցգլուխ սարսուռ մը
զգացի, ամբող ջ մարմ ինս սկսաւ դողալ: Նորին Վեհափառութիւնը սկսաւ
լրջութեամբ կարդալ: Դարձեալ յուզում եկաւ վրաս: Աղի արտասուքներս
հեղեղի նման կը թափուէին աջ թեւիս վրայ դրուած ուրարին վրայ: Աշ
խատեցայ զսպել ինքզինքս: Լալ եւ արտասուք թափել անօգուտ է: Այն
համոզման եկայ, որ պետք է արիանամ սրտով: Ըստ Տէրունեան Բանին
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ձեռքս մաճի վրայ դնելէն յետոյ ետեւը նայիլ պատշաճ չէ. «Զօրութիւն իմ
ի տկարութեան կատարի» ըսաւ Փրկիչը:
Զգեստաւորեց զիս քահանայ ձեռնադրութեան հրահանգաց համե
մատ Ս. Անմահ Պատարագի միջոցին վերաբերում ի ատեն, օծման արա
րողութիւնը կատարեց եւ անունս դրաւ Տէր Ղեւոնդ, թէպէտ հայրս կը
փափաքէր, որ Կաթող իկոսը անունս Տէր Կարապետ դնէ: Օծեալ ձեռքերս
կապեց Վեհափառը: Այն իրիկուն ձեռքերս քակելու արարողութիւնը
կատարեց, փիլօն տուաւ եւ գլուխս սեւ ֆես մը դրաւ: Ձեռքերուս կապը
արձակելու համար մեծապատիւ տիար Գէորգ Մուրատեան կնքահայր
եղաւ եւ ձեռքերս լուալու ժամանակ ջուր դրաւ ձեռքերս: Տիար Մուրա
տեան Վեհափառ Հայրապետին դրամական նուէր մ’ալ տուաւ:
Հետեւեալ օրը, օրէնքը այսպէս է, նորընծայ քահանան ջիլէի228 կը
մտնէ, 40 օր առտուընէ մինչեւ իրիկուն ծոմ պահք կը բռնէ, իւղ, միս բնաւ
չուտեր: Միայն ձէթով կերակուրներ ուտելու ստիպեալ է: Այս քառաս
նօրեայ ջիլէին մէջ ես շատ օգտուեցայ: Ութ ձայն շարականը գրեթէ գի
շերները հօրս հօրեղբօրորդին՝ Տէր Ստեփան քահանայէն դաս կ’առնէի եւ
գոց ըսուելիք աղօթք եւ բոլոր մաղթանքները կը սորվէի: Մկրտութիւն ընել,
պսակ ընել, պատարագ մատուցանել, ուրիշ ծէսեր եւ արարողութեանց
մասին ալ գործնական խրատներ կ’առնէի: Այս ջիլէիս մէջ շարական,
Ս. Գիրք եւ Ժամագիրք եւ շատ մը եկեղեցական գիրքեր ալ կարդալու հոգ
կը տանէի:
Այս միջոցին, որովհետեւ Հոկտեմբեր եւ քանի մ’օր ալ Նոյեմբերէն
երկայն գիշերներուն մէջ Ծերենց229 անուն մեծանուն գրագէտ բժշկի «Եր
կունք ինը դարու» անուն տոհմային գեղեցիկ վէպը ձեռքս անցաւ, ախոր
ժակաւ կը կարդայի: Մեզի ազգական, բարեկամ եւ դրացիներէն ձէթով
պատրաստուած կերակուրներ կու գար, իրիկունները կ’ուտէինք:
Վերջապէս 40 օր ջիլէն ողջ եւ առող ջ լմնցուցի, շաբաթ օր մ’էր, բաղ
նիք գնացինք լուացուելու համար: Կինս ալ ըստ օրէնի նորընծայ քահա
նային ջիլէ մտնելուն, կինս՝ երեցկինն ալ գրեթէ ջիլէ մտաւ: Երէցկինը ջիլէէն
կը հանեն: Բոլոր երէցկիները մեր տուն հրաւիրեալ էին մօրս կողմանէ:
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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Երէցկինը կը լուանան եւ նոր զգեստներ կը հագցնեն: Ես լաւ գիտեմ,
Մարաշի մէջ այն թուականէն առաջ երբ նորընծայ քահանայ ջիլէէն ելնէր
երէցկինն տունը կը լուանային եւ եօթը գաթ230 զգեստ կը հագցնէին: Իմ
կնոջս այդ եօթ զգեստ հագցնելու նախապաշարումը թողուցին:
Հետեւեալ օր, 1880 Նոյեմբեր 18-ին, կիրակի օր, անդրանիկ Պա
տարագս մատուցանելու արժանի եղայ: Այն օր, վաղեմ ի սովորութիւն
է, նորընծային առաջին անգամ պատարագ մատուցանելոյն երէցկինն
ալ եկեղեցի կը բերեն: Եւ երբ նորընծան սեղանէն վար իջնալով վերջին
Աւետարանը կարդայ, երէցկինն ալ կը կայնեցնեն դիմացը եւ ականջները
բամպակ կը դնեն, որպէս զի ամուսնոյն կարդացած Աւետարանը չը լսէ:
Ես հակառակեցի այս ծաղրելի գործին եւ Պատարագ մատուցած օրս չը
թողուցի, որ կինս եկեղեցի գայ եւ վերջին Աւետարան կարդացածս չը լսէ:
Ասանկ բաներ անպէտ նախապաշարումներ են:
Սկսեալ այն օրէն կը գործէի իբրեւ նորընծայ քահանայ: Հայրս
անհունապէս ուրախ եւ զուարթ, տեսնելով իւր միածին որդին քահա
նայացեալ իբրեւ իրեն յաջորդ կը փափաքէր այնուհետեւ հանգստանալ եւ
քահանայագործելէ ձեռնպահ մնալ: Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ ես,
Տէր Մկրտիչ, Տէր Մինաս եւ Տէր Ստեփան միասին կը գործէինք, սիրով
կ’ապրէինք: Տէր Ստեփան՝ հօրս հօրեղբօրորդին, Տէր Մինաս՝ հօրս խնա
մին, Տէր Մկրտիչ նմանապէս հօրս խնամ ին: Չորս քահանայ մի եւ նոյն
եկեղեցւոյ մէջ ազգականութեամբ իրարու հետ կապուած էինք, սիրով եւ
համակրութեամբ կ’ապրէինք:
1882-ին հայրս, մայրս, կինս եւ երկու տղաքս՝ Յովհաննէս եւ Գէորգ,
քեռորդիս՝ Չօրպաճեան Տիգրան եւ հօրեղբօրս տղան՝ Կարապետ, Սուրբ
Երուսաղէմ ուխտի գնացին: Ես ի Մարաշ մնացի, անոնց հետ չգնացի:
Այն տարին աղուհացին վերջին եօթնեկին Ծաղկազարդի օրը իրիկուան
դռնբացի արարողութենէ յետոյ Վերջին դատաստանի վրայ մեր եկե
ղեցւոյ մէջ քարոզ մը խօսեցայ, կարծեմ շատերը գնահատեցին: Հետզհե
տէ բեմախօսութեան մէջ սկսայ յառաջանալ:
Պետք է խոստովանիմ թէ քաջ ատենախօս ըլլալու համար նախ ի
ծնէ մարդ ճարտարախօս ըլլալու է, երկրորդ՝ պէտք է լաւ հմտութիւն ունե
նայ Ս. Գրքի եւ արտաքին ընդհանուր պատմութեանց, ուսում եւ գիտու
թիւն իւրացուցած ըլլալ: Ըստ իս, ուրիշ շատ օգտաւէտ առաւելութիւն մ’ալ՝
պէտք է քաջ բեմախօս եւ ատենաբան քարոզիչի մը հմտալից քարոզները
230 Գաթ (քաթ, Kat) – թրք.՝ շերտ, հարկ:
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երկար ատեն մտիկ ընել: Դեմոսթենեան վարժութիւն, Կիկերոնեան սէր
եւ հմտութիւն ունենալ անհրաժեշտ է: Դժբաղդաբար ես այս թանկագին
յատկութիւնները ունենալէ հեռի էի:
Բայց կ’աշխատէի ինքզինքս այս ճիւղ ի մէջ զարգացնելու: Մինաս
Չերազի «Գրական փորձեր» անուն պատուական գործին մէջ «Պերճա
խօսութիւն» վերնագրով գրած ճառը թերեւս տասը անգամ կարդացի:
Հայրս «Եօթնկարգեան» անունով գրաբառ, Վենետիկ տպեալ, ընդար
ձակ քարոզագիրք մ’ալ ունէր, անկէց ալ երբեմ ն կ’օգտուէի: Վերջապէս,
ըստ իմ կարողութեան, կիրակի օրեր, աւուր պատշաճի համառօտակի
քարոզի նման կրօնական խրատներ կ’աւանդէի պսակեալ եկեղեցւոյս
բարեպաշտ ժողով րդեան:
Այս թուականներուն Մարաշի մէջ հայ բողոքականութիւնը հսկայ քայ
լեր առաւ: Ամերիկայի միսիոնարք Աստուածաբանական վարժարան մը
հիմնեցին Մարաշի էն՛ օդասուն եւ ջրարբի թաղին մէջ: Այնթապի Ամերի
կեան Քօլեճին շրջանաւարտներէն պատուելի ձեռնադրել փափաքող երի
տասարդներ՝ մարաշցի, այնթապցի եւ ուրիշ շատ մը քաղաքներէն եկան
լեցուեցան Աստուածաբանութիւն սորվելու: Ամուսնացեալ ուսանողք 2 լի
րա ամսական կը ստանային եւ ամուրի ուսանողներ մէկ ու կէս լիրա: Ինչ
գեղեցիկ բաղդ, ձրի կարդալ եւ դրամ ստանալ, յառաջ դիմելու համար ամէն
դիւրին միջոցներ վայելել: Այս քօլեճին մէջ անգղիերէն լեզուաւ կրօնական
բարձր դասեր կաւանդէին կարող միսիոնար դասատուներ:
Հարկաւ Աստուածաբանութեան դպրոցէն շրջանաւարտ ելնող ուսա
նող ք պատուելի ձեռնադրուելու եւ կարող քարոզիչներ ըլլալու համար կը
պատրաստուէին: Երբեմ ն ասոնց կրթական հանդէսներուն մէջ գտնուած
եմ: Ուսանողներէն ոմանք թրքերէն լեզուաւ հիանալի ատենաբանութիւն
ներ կ’ընէին եւ կը զարմացնէին ունկնդիրները: Մեր լուսաւորչական երի
տասարդներէն ոմանք ալ ընդունուեցան բողոքականաց Աստուածաբա
նական վարժարանը: Լաւ կը յիշեմ այնթապցի Արսէն Յարութիւնեան
անուն ամուսնացեալ հայը, որ եկաւ Այնթապէն ի Մարաշ եւ մտաւ բո
ղոքականաց վարժարանը: Յիշեալը մնաց ի Մարաշ քանի մը տարի եւ
Աստուածաբանական վարժարանին շրջանը աւարտելով գնաց Այնթապ:
Յետոյ քահանայ ձեռնադրուեցաւ Տէր Արսէն անուամբ: Այս Տէր Արսէն
քահանան 1908-ին Այնթապէն Հալէպ հրաւիրուեցաւ: Այն օրեր ես ալ Հա
լէպի հայ եկեղեցւոյն մէջ կը քահանայագործէի: Միասին կ’աշխատէինք:
Վերջը խեղճին կինը մեռաւ եւ ինքն ալ Անտիոք գնաց, անդ Ատանայի
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ահռելի կոտորածին 1909 Մարտ 31-ին Անտիոքի պսակեալ քահանայ
Տէր Արմ ենակին հետ զինքը Անտիոքի անխիղճ եւ անաստուած ճիւաղ
թուրքերը չարաչար տանջանքներով եկեղեցւոյ բակին մէջ սպաննեցին:
Մարաշի մէջ հայ հռովմ էականութիւնն ալ վաթսուն տարիներէ ի
վեր խոր արմատ ձգեց: Մարաշի հայ ազգայիններէն Գիւմպէթ231 թաղի
բնակիչ Մումճօղլու Պօղոս անուն հայը Մարաշի հայ կաթոլիկներուն
հիմնադիրն է: Երկու իշխաններ՝ Թօփալեան եւ Մոմճեան, երկու իրա
րու հակառակ կուսակցութեան բաժնած էին հայերը: Բուն շարժառիթն
ալ Մարաշի թուրք կառավարութեան պալատին մէջ սեղանավոր, սանտըք
էմինի ըլլալու խնդիրն էր եւ եղած է:
Մումճօղլու Պօղոս աղա, հակառակելով Թօփալեան Յակոբ աղայի,
Գիւմպէթի հայերէն քանի մը ընտանիքներ գլուխը ժողվելով կը յաջողի
համոզել զանոնք, որ կաթոլիկ ըլլան: Այս ազգավնաս խորհուրդին մէջ
Տէր Յովհաննէս քահանայ Վարժապետեանն ալ դժբաղդաբար մասնակ
ցութիւն ունեցած է կ’ըսէին. շատերէն լսած եմ: Վերջապէս Մումճեանք
հանրագրութիւն մը կը ստորագրեն եւ մասնաւոր սուրհանդակով մը
ուղղակի Պեյրութի կարծեմ գաղղիական հիւպատոսին եւ կղերական պե
տերուն կը դիմ են, ջերմ փափաք կը յայտնեն կաթոլիկ ըլլալու:
Անմ իջապէս Պեյրութէն հայ կաթոլիկ քահանաներ կու գան: Ես ալ
տեսած եմ, երբ պատանի էի, Գիւմպէթ՝ հայու մը տուն, առժամանակեայ
եկեղեցի մը հաստատեցին եւ հայ կաթոլիկութեան հիմը դրին: Օր օրէն
հայ կաթոլիկաց թիւը սկսաւ շատնալ: Թուրք խարդախ տէրութիւնը ար
դէն այսպէս կ’ուզէր, որովհետեւ Թուրք պետութեան տեսակետը այսպէս
է. «Կրօնի բաժանում, ազգութեան բաժանում» եւ կամ ըստ յոյն փիլիսո
փայի մը ըսածին «Բաժանեայ զի տիրեսցէս»: Թուրք տէրութիւնը ի վա
ղուց անտի իրեն համար բան գործ ըրած էր իւր տէրութեան մէջ գտնուող
հայ հպատակ ազգը նեղել, հարստահարել, ճնշել, քանդել, կործանել, ի
մի բան՝ բնաջինջ ընել:
Ծանր եւ անտանելի տուրքերու տակ նեղել, հարստութենէ զր
կել, անիրաւել, սպաննել, թրքացնել, հայուն աղջիկները մոլորեցնել:
Այս տեսակ հարստահարութիւնները մի առ մի պատմ ել ահագին հա
տորներու կարօտ է: Թուրք ազգին Հայաստան եւ Կիլիկիա տէր եղած
օրէն սկսեալ մինչեւ Սուլթան Մէճիտ եւ Սուլթան Ապտիւլ Ազիզի թա
231 Գիւմպէթ (Քյումբեթ, Kümbet) – հավանական է, որ այս թաղի անվանումը «գմբեթ»
բառից է ծագում:
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գաւորութեան ժամանակ տարաբաղդ հայ ազգին Թուրք տէրութենէ եւ
թէ թուրք ազգէն քաշած նեղութիւն, տառապանք, վիշտ, հարստահարու
թիւն, անիրաւութիւն, զրպարտութիւն, բռնի իսլամացում եւ ասոնց նման
ճիւաղային եւ գեհենական արարքները լաւ մը իմանալու համար պէտք է
Առաքել Թաւրիզեցի Պատմութիւնը232, Պատմութիւն Օհաննու Կաթողի
կոսին եւ ռուսահայ նշանաւոր գրագէտ Լեոյին «Պատմութիւն հայ տպագ
րութեան»233 անուն աննման գրքերը լաւ մը կարդալ եւ սերտել:
Թէ հայ բողոքականութեան եւ թէ հայ հռովմ էականութեան Թուր
քիոյ մէջ մուտ գտնելուն բուն շարժառիթներէն մէկն ալ Թուրք անխիղճ
տէրութեան եւ թէ թուրք ազգին ձեռքէն գէթ մասամբ մը փրկուելու համար
թէ պապական եւ թէ բողոքական կրօնքին դիմ ել: Ծովամոյնը, կ’ըսեն, օձի
կը փաթթուի: Այն թուականներուն ալ Տաճկաստանի մէջ օտար Գաղղիա
ցի, Անգղիացի, Ռուս տէրութեանց հիւպատոսները մեծ ազդեցութիւններ
ունէին: Բուն իսկ Թուրք պետութեան մայրաքաղաքին մէջ եւրոպացի դես
պանատուներ մեծ մեծ առանձնաշնորհումներ կը վայելէին: Խեղճ, ճնշեալ
հարստահարեալ թրքահպատակ հայերն ալ կը ստիպուէին երբեմն դիմ ել
անոնց եւ անոնցմ է պաշտպանութիւն ակնկալել: Ես եկայ հասայ Մարաշ,
մեր տան մօտ հայ կաթոլիկաց եկեղեցւոյ բակին մէջ ֆրանսացի Քեօր
Գօնսօլ անունով հիւպատոս մը կը բնակէր: Անխիղճ եւ անխոհեմ Թուրք
տէրութիւնը բուն իսկ իւր վաղեմ ի հայ հպատակները պաշտպանելու տեղ
աւելի եւրոպացի եւ օտար հիւպատոսներու կարեւորութիւն կու տար:
Նպատակս այս է, ըսել, թէ Տաճկաստանի մէջ հայերուն պապական
եւ բողոքական յարանուանութեանց դիմ ելուն շարժառիթներէն մէկն ալ
այս եւրոպացի հիւպատոսներուն ազդեցութիւնն 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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Բնիկ կ.պոլսեցի հայ պապական Մըսըրլեան Պօղոս պէյ 2000 օս
մանեան լիրա տուած էր Մարաշի մէջ հայ կաթոլիկաց համար եկեղեցի
մը շինելու: Այն թուականներուն գաղատիացի Պետրոս Գերապայծառ234
անունով եպիսկոպոս մ’եկաւ: Մարաշ քաղաքի էն՛ պատուական թաղե
րուն միոյն մէջ Քէլ Պէյ235 անունով տաճիկէ մը ընդարձակ պարապ արտ
մը գնեց 25000 ոսկի չնչին գումարով մը Փաշա Համամը անուն բաղնիքին
մօտ: Քառասուն անգամ լուսահոգի հօրս բերնէն լսած եմ՝ երբ Պետրոս
Գերապայծառ այդ գեղեցիկ արտը ծախու առած է, հօրս ըսած է թէ «Տէր
Նահապետ, եկէք սա արտին կէսը ձեզի տամ, որովհետեւ ես տակաւին
բազմաթիւ ժողովուրդ չունիմ: Մէկ կողմը դուք լուսաւորչական հայեր
եկեղեցի շինեցէք, մէկ կողմն ալ ես եկեղեցի շինեմ»: Դժբաղդաբար մեր
40 Մանուկ եկեղեցւոյ իշխանները «մեզ պետք չէ, մենք դրամ չունինք»
ըսելով մերժեր են:
Յետոյ կաթոլիկ գերապայծառը թերեւս ասկէց 50 տարիներ յառաջ
սկսաւ շինել եկեղեցին փառաւոր կերպով, արտը ընդարձակ եւ ջուրը
առատ քաղաքին կեդրոնը՝ 2 կողմը ճամբայ, աննման տեղ մը, կրնամ ըսել
թէ շատ թանկագին տեղ մը:
Օր օրին Մարաշի մէջ հայ կաթոլիկաց թիւը շատնալու սկսաւ: Կար
ծես հեղեղ մ’էր: Մեր լուսաւորչականաց վեց եկեղեցւոյ ժողովուրդներէն
շատեր գնացին կաթոլիկ եկեղեցւոյ ծոցը մտան: Պետրոս Գերապայծառ
աշխատասէր եւ ջերմ կաթոլիկ՝ օրն ի բուն կ’աշխատէր:
Որովհետեւ Մարաշ ըստ թրքական պետական բաժանմամբ Հալէպի
նահանգին սահմանին մէջ էր, Հալէպ ալ, ճիշդը խօսելով, երկրորդ Հռովմն
է: Հալէպի կաթոլիկները հարուստ, հզօր եւ ազդեցիկ ըլլալով, շատ մը
տեսակետներով Մարաշի մէջ կաթոլիկութեան շատնալուն ոյժ եւ մղում
կու տային: Մարաշի նորաշէն կաթոլիկ եկեղեցւոյ կղերներն ալ բաղդատ
մամբ մերիններուն հետ շատ զարգացեալ էին: Նոր նոր ուշիմ երիտա
սարդներ Մարաշէն Լիբանան՝ Զըմմառա վանք, գիշերօթիկ վարժարան
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:

123

կը ղրկուէին: Ոմանք ալ Հռովմ՝ Վատիկանի կղերական դպրոցները կ’եր
թային: Մինչեւ անգամ Վենետիկ Մխիթարեանց վանքը գնացին: Կ.Պոլիս
ալ ղրկուեցան:
Այս զարգացեալ մարաշցի կաթոլիկ քահանաներ հայերէն եւ ֆրան
սերէն լեզուաց մէջ ուսում եւ կրթութիւն ստանալով եկան Մարաշ սկսան
գործել: Մէկը մարաշցի եւ միւսն ալ էնկիւրեցի երկու բժիշկ կաթոլիկ
կղերներ մեծ դեր կը խաղային, ամ էն տուն կը մտնէին, ոմանց ձրի կը
նայէին, դեղ դարման կը տանէին եւ կաթոլիկութեան Մարաշի մէջ բազ
մանալուն անուղղակի կերպով կ’օգնէին: Գույումճօղլեան Արթին էֆէնտի
եւ Շատարեւեան Թօրոս էֆէնտի՝ 2 փաստաբաններ, երկուքն ալ թունդ
եւ ջերմ կաթոլիկ, տաճիկ կառավարութեան մօտ փաստաբանութիւն
կ’ընէին: Կառավարութեան դատարաններուն մէջ թէ վաճառականա
կան, թէ պատժական եւ թէ իրաւագիտական եւ թէ բուն իսկ իտարէի ժո
ղովներուն մէջ դատ ունեցող հայեր կը դիմ էին այս երկու մոլեռանդ եւ
ազգուրաց փաստաբաններուն, անոնք ալ տզրուկներու պէս մերիններուն
դրամը կը ծծէին:
Միւս կողմ էն լատին փադրէները, անոնք ալ անդուլ եւ անդադար
կ’աշխատէին Մարաշի մէջ կաթոլիկութեան շատնալուն: Այս անպիտան
ները Մարաշի Գայա Պաշը236 թաղ ին մէջ խիստ բարձր եւ ընդարձակ
արտ մը ծախու առին: Հարուստ էին եւ են: Արտին շուրջը ամուր պարիսպ
եւ պատեր շինելով կեդրոնն ալ հոյակապ եւ փառաւոր շէնք մը, տուն մը
շինեցին:
Դպրոց բացին. թրքերէն, իտալերէն լեզու սորվեցնելու փութաջան
եղան: Կաթոլիկ ըլլալ ուզող ուսանողներուն ձրի դասագրքեր կու տային:
Այս լատին կղեր որսորդները թրքերէն լեզուն թուրքի մը չափ սորվեցան:
Հայերուն տուները անխտիր կ’այցելէին: Ամ էն միջոց կը գործածէին ան
միտ հայերը որսալու համար: Ասոնց դպրոցը յաճախող լուսաւորչական
տղուն առաջին սորվածը կ’ըլլար ուրանալ իւր ազգութիւնը, ուրանալ իրեն
հայ լուսաւորչական կրօնքը եւ եկեղեցին, որովհետեւ լատին փադրէները
արդէն հակառակ էին մեր լեզուին, մեր ազգութեան, մեր կրօնքին, մեր
տոհմային սովորութիւններուն:
Մարաշի լուսաւորչական հայոց կրօնափոխ ըլլալուն պատճառնե
րէն մեկն ալ տուրքի խնդիրն էր: Թուրք պետութեան հայոց վրայ դրած
տուրքերը հետեւեալներն են.
236 Գայա Պաշը (Քայա Բաշը, Kaya Başı) – բառացի՝ Ժայռի գլուխ, Ժայռի կատար:
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 իտելաթը ասքէրիյէ237
պ
թէմէթթու238
Էմլաք239
Եօլ փարասը240 (վերջը ելաւ)
Զինուոր չը տալու համար մէն մի հայ հպատակ պարտաւորեալ էր մար
դու գլուխ տարուէ տարի տէրութեան ողջ դրամ 40 ոսկի տալ: Այս պիտե
լաթը ասքէրիյէ տուրքը հաւաքելու համար ամէն թաղեր մասնաւոր հաւաքիչ
ներ ունէին: Այս հաւաքիչներուն մուխթար241 կ’ըսէին: Զինուորական տուրքը
տան գլուխ բաշխելու համար թաղերը առանձին առանձին յանձնախում
բեր ունէին: Յանձնախմբեր տարին անգամ մը կը հաւաքուէին տուն մը եւ
Թուրք կառավարութեան կողմանէ եկած տուրքի մազպաթային242 մէջ նշա
նակուած պիտելաթը ասքէրիյէին թաղերէն պահանջուած գումարը ամէն
ընտանիքի արու անձերու վրայ կը բաշխէին: Եթէ հայ ընտանիք մը հինգ
արու անդամներէ բաղկացեալ ըլլար Հալ ը Րաամիտ243, այսինքն ընտա
նիքի մը նիւթական վիճակին համեմատ պիտելաթ տալու էր:
Այս մասին ինչ անպատմ ելի խռովութիւններ, կռիւներ կը պատա
հէին: Օրինակի աղագաւ, կան ընտանիքներ, որոնք նիւթապէս անկարող
էին, բայց արու անձեր ունէին: Աղքատ ըլլալնուն համար անոնց արունե
րուն զինուորական տուրքը հարուստներուն վրայ կը բարդէին: Գիտեմ
մեր լուսաւորչական հայերէն ոմանք զինուորական տուրք քիչ տալու հա
մար կ’երթային իրենց նուֆուսները244 լատիններուն եւ կամ բողոքական
հայոց նուֆուս ի տեֆթերներուն245 արձանագրել կտային:
Քանի քանի ընտանիքներ գիտեմ՝ իրենք մեր եկեղեցին կու գային,
բայց զինուորական տուրքի ծանրութենէ խոյս տալու համար նուֆուսնին
լատին փադրէներուն տոմարը գրել տուած էին:
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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 ալով տուրքի հաւաքիչ մուխթարներուն՝ այս հայ հաւաքիչները
Գ
ահագին փորձանք մը դարձած էին տարաբաղդ հայ ազգին գլխուն: Այս
անխիղճ հաւաքիչները քովերնին մէյ մէկ թուրք զապթիյէ, շուկաները
կը պտտէին, դրամ հաւաքելու համար տուները կը մտնէին: Ընդհանուր
պահականոց մը կար պելետիյէ՝ քաղաքապետական վարչատան մօտ:
Սէր246 Թահսիլտար247 Տեվրիշ աղա անուն բնիկ մարաշցի միւլազըմ248 մը
կար՝ Մարաշի ամբող ջ հայ ազգին ժանտախտը: Այս անօրէն եւ անխիղճ
Թահսիլտարը ամ էն օր առտուանց կու գար կը նստէր պաշտօնատեղ ին:
Հայ լուսաւորչականաց, հայ հռովմ էականներուն, հայ բողոքականնե
րուն ամբող ջ 20-30-ի չափ տուրքի հաւաքիչներ Տեվրիշ աղա նախագահ,
իրենք ալ իբր անդամներ Տեվրիշ աղային շուրջը կը բոլորուէին, կը կազ
մէին ահեղ դատաստան, ավելի լաւ է ըսենք գեհենական ժողով ք մը մար
դակերպ ճիւաղներու: Անգութ թուրք զապթիյաներ249 կը ցրուէին քաղաքին
մէջ, խանութներէն կը վերցնէին, արհեստաւոր հայերը իրենց գործերուն
գլուխը կը վերցնէին գործաւորները, մինչեւ անգամ տուները կը մտնէին,
ալաճա250 գործողները կը հանէին, այգիները, պարտէզները մշակելու
գնացողները ետ կը դարձնէին կը լեցնէին Ղուլլուք ըսուած շէնքին մէջ:
Ժամերով կը սպասցնէին անդ: Հայ մուխթարները կը բանային իրենց
տոմարները, կը պահանջէին ամէն տեսակ տուրքի պարտքեր: Դրամ ունե
ցողները կը վճարէին իրենց պարտքերը: Վայ է եկեր դրամ չունեցողներուն
գլխուն: Իրիկուն ըլլալուն պէս դրամ չունեցողները ոչխարներու հօտին պէս
կը տանէին Սերայ կը բանտարկէին: Այս անօրէն Տեվրիշ աղան ատեն մը
Մարաշի ամբող ջ հայուն կարծես կնքահայրն եղաւ: Ամէնն ալ կը ճանչնար,
ամէնուն ալ նիւթական վիճակը գիտեր: Մարաշի թուրք կառավարութեան
պաշտօնէից մէջ է՛ն ազդեցիկն էր: Հայ անխիղճ հաւաքիչներն ալ իրենց
անձնական շահուն համար Տեվրիշ աղային չգիտցածներն կը սորվեցնէին:
Քանի մ’անգամ հանդիպեցայ, աչօքս տեսայ երբ թաղի մը մէջ հայ ընտա
նիքի մը մէջ նշանախօսութիւն մ’ըլլար Տեվրիշ աղան անպատճառ կը հրա
ւիրէին, ամէնէն փառաւոր տեղը կը նստեցնէին: Ով կրնար Տեվրիշ աղային
դիմացը խօսիլ՝ պատիւ, յարգ, մեծարանքներով կը վարուէին հետը:
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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 այ շահամոլ հաւաքիչներ երբ մուխթար ընտրէին աղքատ կ’ըլլային,
Հ
քանի մը տարի յետոյ կը նայիս որ աղքատ կարծուած մըխթարը շատ
հարստութիւն ունի, իշխան մը դարձած կըլլար: Այս անխիղճ հաւաքիչները
ժողով րդէն տուրք առնելով տանելով ուղղակի Թուրք կառավարութեան
սանդըք էմինի, այսինքն սեղանաւորին յանձնելու փոխարէն, տուրքի
դրամները ամ իսներով քովերնին կը պահէին, տոկոսով անոր ասոր
դրամ փոխ կու տային՝ անշուշտ Տեվրիշ աղա անուն կեղեքիչ թուրք պաշ
տօնեային գիտակցութեամբ:
Մարաշի հայոց այս Թուրք տէրութեան տուրքի խնդիրը եթէ ճշմար
տապէս պատմ եմ ընթերցող ը խորին զարմանքի մէջ կը մնայ: Այս արձա
նագրութեան թուականէն ճիշդ 26-25 տարիներ յառաջ, երբ ի Մարաշ մեր
Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ կը քահանայագործէի, այս պատահած
բաներուն ականատես եղած եմ: Շատ լաւ կրնամ յիշել: Մարաշի թուրք
կառավարութենէ մասնաւոր հրաման եկաւ, մեր եկեղեցւոյ դրան մէջ լու
սահոգի Հաճի Յովհաննէս աղա, Ախրապեան Յակոբ աղա եւ ուրիշներ
եկան նստան: Մեր թեմ ի ժողով րդեան հայ հաւաքիչներն ալ արդէն եկած
նստած էին: Բացին տոմարները, զապթիյաները մեր եկեղեցւոյ ինը թա
ղերու հայ բնակիչները մի առ մի անտարակոյս պարտք ունեցողները
իրենց տուներէն, խանութներէն հանելով բռնի բերին եկեղեցի, դրամ
կը պահանջէին: Դրամ տալու կարողութիւն չունեցողներուն տուները կը
մտնէին՝ ինչ որ գտնէին՝ կահ եւ կարասի, էշ, այծ, ոչխար եւ պղինձեղէն
անօթներ եւ կարպետ եւ թաղ իք՝ անխտիր կը բերէին աճուրդի կը հանէին:
Թուրք անգութ զապթիյէին մէկն ալ Եէտի Պելաեան Թորոսի որդի Յակո
բին տունը մտնելով տան տիրոջ մէկ հատիկ վերմակը առնելով եկեղեցի
բերաւ:
Եէտի Պելաեան Յակոբին կինը՝ Ամ իրիլիան՝ Յարութիւնին քոյրն,
երկու աչ
քե
րը կոյր, տո
ւնն չէ ե
ղեր, երբ թո
ւրք զապթիյէն տուներնին
մտնելով անկողինը առեր բերեր էր: Խեղճ կոյր կինն կու գայ տուն եւ
իմանալով, որ իրեն ընդամ էնը մէկ հատիկ վերմակը զապթիյէն եկեղեցի
տարեր է, որպէս զի էրկանը251 պարտքի տեղ ծախեն, վազելով եկաւ հեւ ի
հեւ պոռալով եւ կանչվռտելով: Ճիշդ այն վայրկենին ես ալ եկայ եկեղեցւոյ
դռնէն ներս մտայ: Հէգ աչազուրկ կինը «Քիմ իտի պենիմ էվ իմ է կիրիպ
տէ պիր թանէճիք եօրղանըմը ալըպ պուրայէ կեթիտին: Էյեր փատիշահ
պէնիմ կիպի քեօր վէ ֆագիրէ պիր գարընըն եօրղանընա ղալմըշ իսէ վահ
251 Էրիկ – ամուսին, էրկան – ամուսնու:
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պաշըմըզայ»252 ըսելով: Քել Պեյզատէ Թահսիլտար Ալի Պեյին երեսը հայ
րական ապտակ մը իջեցուց: Անմ իջապէս հոն գտնուող ուրիշ ոստիկան
ներ տարաբաղդ կոյր կնկան գլխուն սկսան անգթաբար զարնել: Ինչ եւ
իցէ, տեսարանը ահռելի եւ քստմնելի էր: Չկրցայ տոկալ եւ համբերել,
միջամտեցի, աղաչեցի Տեվրիշ աղային, որ այս թշուառ կնոջ անկող ինը
ետ տան: Տուին:
Տուներէն հետզհետէ գող եւ աւազակ զապթիյաները ոսպ, բրինձ, թար
խանա253 կը բերէին: Կարծես եկեղեցւոյ բակը դրունք դժոխոյ մը դարձած
էր: Լաւ կը յիշեմ այսպէս տուրք հաւաքելու ատեն թուրք զապթիյէին մէկը
հօրեղբայրս՝ լուսահոգի Յակոբին տունը մտած էր սոսկալի հայհոյանք
եւ անտանելի սպառնալիքներէն հօրեղբօրս համ եստ կինը՝ Տիրուհի յղ ի
է եղեր, վախցաւ եւ վիժեց: Ամ իսներով հիւանդ պառկեցաւ: Ես անձամբ
աղերսագիր տուի կառավարութեան յիշեալ զապթիյայի մասին, կրկին ու
կրկին դիմումներ ըրի, երբեք կարեւորութիւն չտուին:
Այս տուրքերու մասին ինչ չարիքներ եւ ինչ տեսակ հարստահարու
թիւններ, զրկում եւ անիրաւութիւններ կընէին, կը տանէին, կը բանտար
կէին ամ իսներով, շաբաթներով, օրերով զորս եթէ հարկ ըլլայ տեղն ի
տեղ ի պատմ ել ահագին հատորներ պէտք են:
Էմլաք վերկիսի
Ահագին փորձանք մ’ալ այս էր: 2000 կամ 3000 դահեկան արժէք
ունե
ցող հայու մը տու
նը, խա
նու
թը, կամ ար
տը 5000-10000 դա
հե
կան
էմլաք կը գրէին:
Թէ մ էթթի, այսինքն թիճարէթ վերկիսի
Մուրատեան լուսահոգի Պօղոս աղային 8000 ոսկի թիճարէթ գրած
էին: Տարուէ տարի չորս օսմանեան լիրա կ’առնէին: 30-40-50 հազար լի
րայ եւ անբաւ արտեր, կալուածներ եւ խանութներու տէր Ղատը Զատէ
խիւտայի Ֆախր, Խալիլ էֆէնտի եւ Շիւքրիւ պէյերու պէս մարաշցի թուրք
Կրեսոսներն ալ էհլի զիւրրա254, այսինքն հողագործ ըսելով թիճարէթ ի
տուրքէ ազատ կը թողէին:
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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Այգիներուն տասանորդը տարապայման սուղ կը գրէին: Հայ մը եւ
թուրք մը իտարէ մեճլիսէին որոշմամբ մուխամմին255, այսինքն կարծիքով
այս ինչ այգիին խաղող ը 2-3 կամ 4 ղանթար256 կու գայ ըսելով այգինե
րուն արդիւնքին գինը կը դնէին: Բայց այս մուխամմիներն ալ այգիներուն
տասանորդը կառավարութենէ ծախու առնող միւլթեզիմ էն անտարակոյս
կաշառք ուտելով 30-40 ոսկի տասանորդ տալու արժէք ունեցող այգիի մը
արդիւնքը «100-80 ոսկի կ’արժէ» ըսելով գին կը դնէին: Վերջապէս ամ էն
տեսակ պետական տուրքերուն տարապայման ծանրութեան ներքեւ
Մարաշի հայուն տունը կը քանդէին:
Մարաշի արեւմտեան կողմը՝ Ֆընտըճագ, Ֆամըսթըլ, Տերէ Քեօյ257,
Քիշիֆլի, Սարըլար258, Իւնկիւթ259, Եէնիճէ Գալէ260, Տէօնկելէ261, Մուճուգ
Տերեսի262, Ֆըրնըզ, Թելեմ ելիք263 եւ այլն եւ այլն հայ գիւղացւոց այս պե
տական տուրքերու մասին քաշած զրկում, հարստահարութիւն, ճնշում,
անիրաւութիւն եւ տանջանքները եթէ կարելի ըլլար մի առ մի պատմ ել
առնուազն 10 հատոր ստուար պատմութիւններ գրել պետք էր: Կրօնի
որսորդ լատին կղերականներ, որովհետեւ անբաւ հարստութիւններ
ունէին եւ ունին, Մարաշի արեւմտեան կողմը, քաղաքէն 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 գավառա
կում, Մարաշից մոտ 30 կմ արևմուտք, Ջահան գետի և Կապան գետակի միջև, բարձրա
վանդակում: 20-րդ դարի սկզբին ուներ մոտ 400 տուն հայ բնակիչ: Զբաղվում էին երկրա
գործությամբ, այգեգործությամբ, անասնապահությամբ: Ունեին Սուրբ Գևորգ եկեղեցի՝
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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հեռաւորութեամբ Եէնիճէ Գալէ, Տէօնկելէ, Չիւրիւք Գօզ264 եւ Մուճուգ Տե
րեսի հայ գիւղերու մէջ եկեղեցի եւ վանքեր շինեցին, ընդարձակ հող եւ
արտեր ծախու առին եւ այդ գիւղացիները լատինական եկեղեցւոյ գիրկը
որսալու համար ամ էն միջոց սկսան գործածել: Պետելաթ, Էմլաք եւ
Թեմեթթիւ պարտք ունեցող հայ գիւղացիներուն պարտքերը կու տային
այն պայմանով, որ կաթոլիկ ըլլան: Հերկելու եւ հողագործութիւն ընելու
համար գիւղացւոց սերմ, եզներ եւ դրամագլուխ կու տային: Եւ եթէ վե
րոյիշեալ հայ գիւղացիք Մարաշի կառավարութեան վերաբերեալ գործ մը
կամ դատ մ’ունենային անմ իջապէս կը պաշտպանէին: Պէտք է գիտնալ
թէ խեղճ լուսաւորչական հայը ինչպէս իբրեւ հարազատ Հայաստանեաց
ուղղափառ եկեղեցւոյ ծոցին մէջ անդրդուելի մնար:
Տաճիկ անարդար եւ անխիղճ տէրութիւնը մէկ կողմ էն հարստահա
րութեամբ, ճնշմամբ, ծանր տուրքերու բեռան տակ սնանկացնելով, բողո
քականը մէկ կողմ էն, հայ կաթոլիկութիւնը մէկ կողմ էն, լատին փադրէ
ները մէկ կողմ էն կ’աշխատէին բաժան բաժան ընել խեղճ հայութիւնը:
Զարմանալին այն է, որ այս ամ էն տառապանքներու մէջ նորէն հայեր
կան, որոնք բնաւ երբեք թէ՛ բողոքական եւ թէ՛ կաթոլիկ չեղան եւ դիմա
ցան, տոկացին իրենց ազգային եկեղեցւոյն մէջ:
Տարաբաղդ ազգիս այս ամ էն վիշտ եւ տխուր վիճակը ամ էն օր կը
տեսնէի, կը զգայի, կը խորհէի, կը մտածէի, բայց ինչ կրնայի ընել: Կիլի
կիոյ ամ ենապատիւ Քէյֆսիզեան Մկրտիչ Կաթողիկոս երբ 1873-ին Կի
լիկիոյ բոլոր թեմականաց ընտրութեամբ կաթողիկոս եղաւ՝ գիշերօթիկ
վարժարան մը բացաւ, ծախքերն ալ ինք հոգաց: Այս վարժարանը բաւա
կան օգտակար եղաւ, բայց դժբաղդաբար 5-6 տարիներ հազիւ կրցաւ
շարունակուիլ:
Այս Քեյֆսիզեան Մկրտիչ Կաթող իկոս յուսացուածին եւ բաղձացուա
ծին չափ ազգօգուտ կենցաղավարութիւն մը չկրցաւ ունենալ: Որ թուակա
նին էր լաւ միտքս չէ, Կ. Պոլիս գնաց եւ Կ. Պոլսոյ պատրիարք Վարժապե
տեանին հետ իրարու հակառակեցան: Ուրիշ առթիւ մասնաւոր յօդուածով
մը Քեյֆսիզեան Մկրտիչ Կաթող իկոսին վրայ պիտի գրեմ:
1884-ին սկիզբներն էր, խնդիր մ’ալ ունեցանք Քեյֆսիզեան Մկրտիչ
Վեհափառ Կաթողիկոսին հետ: Մարաշի Սուրբ Ստեփաննոս եկեղեցւոյ
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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քահանաներէն Տէր Պետրոսեան Տէր Պետրոս անուն քահանայ մը կար,
բաւական զարգացեալ, քաղ ցր ձայն ունէր եւ կարող էր, ի պահանջել
հարկին, ժողով րդական համոզիչ քարոզներ խօսիլ եկեղեցւոյ բեմ էն:
Դժբաղդաբար յիշեալ երէցը շնացող կղերական մ’էր: Յիշեալ անարժանը
նոյն եկեղեցւոյ դուրսի բակին մէջ շնութիւն ըրած եւ ամբաստանուած էր
կրօնական ժողովոյն: Մարաշի հայոց կրօնական ժողովը քանի մը վստա
հելի վկաներ մտիկ ընելով այն համոզման եկած էր, թէ Տէր Պետրոս
քահանայ իրաւամբ շնութիւն ըրած էր: Կրօնական ժողովը Տէր Պետրոսը
քահանայագործութենէ դադրեցնելով փիլօնազուրկ հրատարակած էր:
Այս անպիտան քահանան յետոյ Կիլիկիոյ Քեյֆսիզեան կաթողիկոսին դի
մելով, անշուշտ իւր հզօր քանի մը պաշտպաններուն բարեխօսութեամբ,
կրօնական ժողովոյն իւր մասին տուած դատապարտութեան վճիռը
բեկանել տալով յաջողած էր արդարացնել ինք զինք:
Այն օրերուն մէջ ես ալ սերտ եւ անկեղծ բարեկամ մ’ունէի՝ ողբացեալ
Դաւիթ վարժապետ Տէր Ղազարեան: Անոր հետ միանալով ի Կ. Պոլիս
հրատարակուող «Լոյս» անուն շաբաթաթերթին մէջ ազդու յօդուած մը հրա
տարակել տուինք «Կիլիկեցի ոմն» ստորագրութեամբ եւ յիշեալ յօդուածին
մէջ շնորհքով [դատապարտեցինք] կաթողկոսն ալ, Վարժապետեան Տէր
Յովհաննէսն ալ, Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտին ալ, Տէր Պետրոսն ալ: Երբ
մեր յօդուածը պարունակող «Լոյս» անուն թերթը կարդացուեցաւ Մարաշի
մէջ թէ Մկրտիչ Կաթողիկոս եւ թէ Վարժապետեան Տէր Յովհաննէս եւ թէ
Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտի կրակ բոց դարձան եւ սկսան յօդուածագիրը
գտնելու աշխատիլ: Տարօրինակ ընթացք, Տէր Պետրոսի պէս եկեղեցւոյ մը
բակին մէջ շնութիւն ընող, նուիրական սրբավայր մը պղծելու անխղճութիւն
ունեցող քահանայ մը պատժելու տեղ, անանկ անշահ կղերի մը արարքը
յօդուածագրող անձը սկսան փնտռել որպէս զի պատժեն:
Մասնաւոր յանձնախումբ մը կազմ եցին գերապատիւ Մկրտիչ եպիս
կոպոս Մանիսալեանին265 նախագահութեամբ: Խնդալու բան, ես ալ այդ
265 Մկրտիչ Մանիսալեան կամ Վեհապետեան (1841-1910) – եղել է Մկրտիչ Քեֆսիզ
յան կաթողիկոսի փոքրավորը, ապա քարտուղարը: 1883-ին ձեռնադրվում է եպիսկոպոս,
ապա դառնում է դիվանապետ: Առաջնորդական պաշտոններ է վարել Ադանայում, Յոզ
ղաթում, 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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յանձնախումբին անդամներէն մին էի: «Լոյս» շաբաթաթերթին խմբա
գրին՝ Սիմոն Գափամաճեան անուն հայուն Կ. Պոլիս հեռագիր տուին, որ
Կիլիկեցի ոմն անձին ով ըլլալը իմացնէ իրենց: Ես, այն օր, այն թուականաւ
«Լոյսի» խմբագրին հեռագիր տուի, որ ստորագրութիւնս գաղտնի պահէ
եւ չիմացնէ: Վերջապէս, ինչ որ ըրին խմբագիրը լուր չտուաւ անունս:
Այս բաներէն ամ իս մը, կամ թերեւս 2 ամ իս յետոյ Մկրտիչ Կաթող ի
կոսին օրթախներէն266 մին՝ Փարթամ եան Կարապետ աղան, որ մանրա
վաճառ էր եւ կաթողիկոսին դրամագլուխը կը բանեցներ, ապրանք բերե
լու համար Կ. Պոլիս երթալու կը պատրաստուի: Մանիսալեան Մկրտիչ
եպիսկոպոս, իմանալով Փարթամ եան Կարապետին Պոլիս երթալը, կը
կանչէ քովը, վեց հատ օսմանեան լիրայ կու տայ որպէս զի տանի Պոլիս եւ
«Լոյս» շաբաթաթերթին խմբագիր Սիմոն Գափամաճեանին տայ իբրեւ
կաշառք: «Լոյսի» մէջ հրատարակեալ Կիլիկեցի ոմն ստորագրութեամբ
յօդուածին բուն գրող ին ով ըլլալը իմացնէ:
Տիեզերահռչակ Վիրգիլիոս մեծ բանաստեղծին հետեւեալ տողը
միտքս եկաւ «Բաթէ որ եղեռն զսիրտ մահացուաց, որ ստիպէս ով ամբա
րիշտ ոսկւոյ քաղ ց»: «Լոյսի» խմբագիրը կը թուի թէ անօթի եւ անկուտի
խմբագիրներէն մէկն է եղեր: Փարթամ եան Կարապետ աղային Մարա
շէն տարած վեց հատ օսմանեան լիրաները առնելուն պէս, իւր թերթին եւ
իւր խմբագրապետութեան պատիւը ոտքի տակ առնելով, բուն իսկ նա
մակս կը հանէ Փարթամ եանին կը յանձնէ:
Փարթամ եան Կարապետ աղան ալ ճիշդ Հերովդիադայի աղջկան
պէս նամակս կը բերէ Կաթողկոսին կու տայ: Նամակիս Կաթողկոսին
յանձնուելէն 10-15 օր վերջը, շաբաթ իրիկուն մ’էր, շատ լաւ կրնամ յիշել,
զիս Տէօվլէթ էֆէնտիին տունը կանչեցին: Գնացի: Լուսահոգի Տէօվլէթ
էֆէնտի Չօրպաճեան եւ մօրքիրս՝ Մարիամ հանըմ նստած էին: Հոն եկաւ
Մանիսալեան կամ Վեհապետեան Մկրտիչ կարճահասակ եպիսկոպոսը:
Գրպանէն հանեց կապոյտ բայց թանձր մեծկակ թուղթ մը զոր ինք
խմբագրած էր: Մեղայագիր մը պատրաստեր էին, անշուշտ Կաթողկո
սին տուած հրահանգին համ եմատ: Մեղայագրին իմաստը այս էր՝ ես
իբր թէ սխալած եմ, նորին վեհափառութեան դէմ մեղանչած եմ եւ ճիշդ
իրենց գրածին պէս կ’արձանագրեմ հոս վերջին պարբերութիւն մը «իմ
մեղայագիրս նորին վեհափառութեան գահոյից պատուանդին տակ կը
դնեմ»: Այսպիսի շատ մը անիմաստ եւ ամբարտաւան խօսքեր գրած էին:
266 Oրթախ (Ortak) – թրք.՝ բաժնեկից, գործակից, գործընկեր:
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Առի ձեռքս յիշեալ մեղայագիրն եւ առանց երբեք վրդովմունք եւ յուզմունք
կրելու, պաղ արիւնով կարդացի եւ փափուկ հեգնական ոճով մը ըսի թէ
ասանկ բարձր գրութիւն մը աճապարանօք եւ կամ ափ յափոյ ստորա
գրել, ըստ իս, անխոհեմութիւն է: Եթէ բարեհաճիք միասին տանիմ այն
մեղայագիրն այս գիշեր բարձիս տակը դնեմ, նայիմ շնորհքով երազ մը
կրնամ տեսնել:
Խորամանկ Մանիսալեան կռահեց իմ ծաղրել ուզածս: Եթէ, ըսաւ,
չստորագրես այս մեղայագիրն վերջը շատ պիտի զղջաս, որովհետեւ
Վեհափառ Կաթող իկոս մտադիր է զքեզ կարգազուրկ ընել եւ պատժել:
Աւելի լաւ է հնազանդ ըլլաս: Մեկ կողմ էն ալ Տէօվլէթ էֆէնտի եւ մօրքիրս
կը խրատէին, կը յորդորէին զիս որ ստորագրեմ մեղայագիրն:
Վերջապէս «մեռիր, բայց մի նուաստանար» պատուական առածը
միտքս ինկաւ: Այս է վերջին խօսքս, ըսի, Սրբազան, երբեք այսպիսի
անարգ եւ անպիտան գրութիւն մը չպէտք է ստորագրեմ: Այս Վեհափառը
կրնայ ուզածը ընել: Ես ալ պիտի աշխատիմ անմ եղութիւնս պաշտպա
նել: Հետեւեալ օրը, միտքս ինկաւ յանկարծ, այն օրեր երբ այս բաները
պատահեցաւ Մարաշի մէջ, Կիլիկիոյ Մկրտիչ Կաթողիկոսին եւ Կ.Պոլ
սոյ Վարժապետեան Ներսէս պատրիարքին մէջ բաւական ցրտութիւն
եւ երկպառակութիւն կար: Ոչ թէ միայն Ներսէս պատրիարք, այլ Պոլսոյ
երեսփոխանական ժողովոյ ամբող ջ անդամք լարուած էին Քեյֆսիզեան
Կաթողկոսին դէմ:
Որովհետեւ Մկրտիչ Կաթողիկոս այն թուականէն քանի մը տարի յա
ռաջ Կ. Պոլիս գնաց եւ յաջողեցաւ Կիլիկիոյ Կաթող իկոսութիւնը Կ. Պոլսոյ
պատրիարքարանի իրաւասութենէն բաժնել եւ Թուրք տէրութենէ մաս
նաւոր հրովարտակ առաւ, Թուրք տէրութիւնը 30 լիրա ամսական սահմա
նեց Քեյֆսիզեանին: Այս առթիւ Քեյֆսիզեան եւ Վարժապետեան իրարու
խիստ հակառակած էին: Անմ իջապէս հանրագրութիւն մը խմբագրեցի:
Հանրագրութեան իմաստն ալ այս է. «Մենք Մարաշի Ս. 40 Մանուկ եկե
ղեցւոյ համայն ժողովուրդք կը խնդրենք Ձեր Բարձր Սրբազնութենէ որ
բարեհաճիք ընդունիլ զմեզ իբրեւ Կ. Պոլսոյ պատրիարքարանի մէկ թե
մը, այլ եւս բնաւ չենք ուզեր Կիլիկիոյ Կաթող իկոսութեան հոգեւոր իրա
ւասութեան տակ մնալ, վասն զի Նորին Վեհափառութեան ամուլ եւ
անօգուտ կաթող իկոսութենէ ձանձրացանք»: Այս հանրագիրը Չօրպա
ճեան լուսահոգի Դաւիթ աղա առաւ եւ սկսաւ մեր թեմ ի ժողովուրդներուն
ստորագրել տալ: Ես ալ այն օրեր բաւական ժողովրդականութիւն
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վաստկած էի: Ստորագրող ք գիտէին Տէր Պետրոս շնացող քահանային
խնդրոյն մէջ Կաթողկոսին անիրաւ ընթացքը:
Երբ լսեց Քեյֆսիզեան, որ ժողովրդեան միջոցաւ այս տեսակ
հանրագրութիւն մը կը ստորագրուի Կ. Պոլսոյ Ներսէս Պատրիարքին
մատուցուելու համար, անմ իջապէս մեղմացաւ, ետ դարձաւ իւր բռնած
սխալ ընթացքէն: Այն որ իրեն եւ իրեն համախոհներուն թելադրութեամբ
խմբագրուած մեղայագիրը չստորագրելու համար զիս կարգազուրկ պի
տի ըներ, փիլօնս պիտի առներ, մեկէն ի մէկ փոխուեցաւ: Անշուշտ նորին
վեհափառութեան դրդմամբ Հազարապետեան մեծարգոյ Մելքոն աղա
միջամտեց, եկաւ գտաւ հայրս եւ զիս: «Պետք չէ Կ. Պոլսոյ պատրիար
քութեան հանրագրութիւն ղրկել, ես կրցած եմ Կաթողկոսը համոզել,
պիտի ներէ Տէր Ղեւոնդին, այն պայմանաւ, որ Տէր Ղեւոնդ Հայրը երթայ
Կաթողկոսին աջը համբուրէ»: Այս առաջարկը լուսահոգի հօրս սիրոյն
համար ընդունեցի, որովհետեւ հայրս շատ բարեսիրտ եւ միանգամայն
բարեպաշտ եւ սրբակրօն քահանայ մ’էր, կը վախնար, որ Կաթողիկոսը
զիս պիտի անիծէ:
Միամ իտ հայրս երբեք չէր գիտեր թէ անիծել անմ եղ մը Աստուծոյ
կամքին հակառակ է. «Օրհնեցէք եւ մի անիծանէք» ըսաւ Յիսուս Քրիս
տոս: Նամանաւանդ կաթողկոսին՝ անիրաւ էր: Տէր Պետրոս անուն ան
բարոյական քահանայի մը ապօրէն եւ քրէական յանցանքները քանի մը
կողմնակից հարուստ պաշտպաններու քմահաճոյքին ծառայելու համար
զիս կարգազուրկ ընել կ’ուզէր: Ինչ եւ իցէ, համոզուեցայ, եւ չուզելով, որ
Մարաշի հայ համայնքին մէջ իմ պատճառաւ կուսակցութիւն եւ պառակ
տութիւն մը չը պատահի, այն օր, իրիկուան Մելքոն աղա Հազարապետե
անին հետ ընկերացայ: Կաթողիկոսը Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ Առաջ
նորդարանին մէջ կը բնակէր: Համ եստափայլ Մարիամ մօրքիրս ալ Կա
թողիկոսին քովն էր, ներս մտանք, Նորին Ս. Օծութեան աջը համբուրեցի,
ինքն ալ գլխուս վրայ «պահպանիչ» ըսաւ եւ իմ անգոյ յանցանքներս նե
րեց: Հաշտուեցանք եւ այս միջադէպը այս կերպով փակուեցաւ:
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1884
Նոյեմբեր 1, ըստ Յունաց, Կիլիկիոյ Կաթող իկոս Մկրտիչ Սրբազա
նին մասնաւոր հրամանաւ Կապան267 գիւղ գնացի: Քանի մը ֆըրնուզցի
հայերու հետ ճամբայ ելանք: Այն օր ուղղակի Ճահան գետէն անցնելով
իրիկուն Թելեմ ելիք անուն հայ գիւղը հասանք: Յիշեալ գիւղին քահա
նայ Տէր Մարտիրոսին տունը իջայ՝ միայնակ կոկիկ տուն մը: Տէր Հայրը
հիւրասիրեց զիս: Կերանք խմեցինք, հետեւեալ օր Տէր Մարտիրոս տարաւ
զիս գիւղին եկեղեցին:
Թելեմ ելիք հովտի մը մէջ շինուած 40 տունէ բաղկացեալ, ամ էնն ալ
զուտ լուսաւորչական հայ է՝ շնորհքով գիւղ մը: Եկեղեցին տեսայ եւ շատ
գոհ մնացի: Դժբաղդաբար դպրոց չունէին: Գիւղացիք շատ աղքատ չէին:
Նիւթապէս բարեկեցիկ վիճակ մ’ունէին: Բարեբեր այգիներ հասցուցած
էին: Ամ էն տուն գրեթէ ջորի, մատակ, ձի եւ կամ աւանակ մ’ունէին: Թելե
մելիքի հայերը վարուցանի համար յարմար արտեր եւ հողեր չունէին: Այծ,
ոչխար կը պահէին: Ասոնք ալ ճիշդ ֆըրնըզցիներուն պէս անտառներէն
փիճիի ծառեր կը կտրէին, տախտակներ կը շինէին եւ անոնց շահերով
կ’ապրէին: Թելեմ ելիքի էն՛ երեւելի ընտանիքը Պարոն անուն պատկառե
լի ծերունի մը, բաղդատմամբ միւս գիւղացիներու հետ բաւական ունեւոր,
ազգասէր եւ բարեպաշտ: Այս օրհնեալ հայը շատ հիւրասէր անձնաւորու
թիւն մ’է, տեսայ զինքը՝ պատկառելի ծերունի մը: Իրեն տունն ալ Թելեմ ե
լիք ամ էն եկող հիւր ճամբորդներուն համար բաց է: Հետեւեալ պատմու
թիւնն բուն իսկ իւր բերնէն լսած եմ:
Իմ իրեն հետ տեսնուելէս գրեթէ 10 տարիներ յառաջ Մարաշէն տաճիկ
զապթիյէ մը Անտըրըն երթալու համար Թելեմ ելիք կու գայ եւ Պարոնին
տունը հիւր կ’ըլլայ: Այն ատեն ալ թելեմ ելիքցի հայեր բնաւ երբեք այգի
չունին եղեր: Ազգասէր Պարոն խորամանկութիւն մը կը մտածէ: Վերոյի
շեալ թուրք զապթիյէին կ’առաջարկէ, որ գոնէ 8 օր իւր տան մէջ հիւր մնայ.
«Կեր, արբ եւ ձիդ ալ կ’ըսէ ձրի գարի թող ուտէ: Քեզի ալ իբր վարձք քանի
մը մեճիտիյէ դրամ կու տամ»:
«Թելեմ ելիքի ամբող ջ գիւղացիները հոս՝ տունս ժողվելով անոնց
պիտի պատուիրես, որ ամ էնն ալ, ամ էն տուն իրենց համար Ֆըրնը
զէն խաղողի ուռ բերեն այգի տնկեն, դուն մասնաւորաբար Մարաշի
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):

մութասարրըֆին կողմանէ Թելեմ ելիք ղրկուած ես ազդարարելու համար
գիւղացւոց, որ այգիներ տնկեն: Պիտի ըսես գիւղացիներուն, որ ով որ
հնազանդ չ’ըլլայ եւ հակառակի Տէրութեան հրամանին՝ զայն թեւերը կա
պելով Մարաշ պիտի տանիմ, որ բանտարկուի: Թուրք զապթիյէն ճիշդ
Պարոնին իրեն տուած հրահանգին համ եմատ կը հաւաքէ բոլոր գիւղա
ցիները եւ խստիւ կը պատուիրէ, որ ամ էնն ալ այգիներ տնկեն, վասն զի
մինչեւ այն թուականին թելեմ ելիքցիք բնաւ երբեք այգիներ չունին եղեր:
Գիւղացիք կարծելով տաճիկ զապթիյէն մասնաւոր կերպով Մարա
շէն այս խնդրոյն համար եկած է, կ’երթան Ֆըրնուզ խաղող ի ուռ բերելով
ամ էնն ալ իրենց գիւղ ին մօտ տեղերը առանձին առանձին այգիներ կը
տնկեն, որով այժմ շատ բարեբեր այգիներ հասցուցած էին եւ առատ
խաղող կ’ուտէին:
Գիշեր մը մնացի Տէր Մարտիրոս քահանային տունը: Հետեւեալ օրը
Տէր Հօր եղբայրը՝ Օհանին հետ մեկնեցայ Թելեմ ելիքէն Ֆըրնըզ երթալու
համար: Եղանակը աշուն էր: Բարեխառն օրեր, ոչ ցուրտ եւ ոչ ալ տաք:
Հազար եւ մէկ ձորեր, հով իտներ, մանուածապատ ուղ իներ, խիտ առ խիտ
անտառներ, մացառներ, գետակներ, տափաստաններ: Ոլոր մոլոր ճամ
բորդելով, դիտելով, զուարճանալով իրիկուն չեղած հասանք Ֆըրնըզ մեծ
գիւղը:
Ֆըրնուզ
Թելեմ ելիքէն մինչեւ Ֆըրնըզ ճիշդ վեց ժամ կը տեւէ: Ֆըրնըզ գիւղը
Դրախտիք268 անուն ապառաժուտ լերան մը ստորոտը շինուած է, 200
տունէ բաղկացեալ, ամ էնն ալ զուտ լուսաւորչական հայ: Եկեղեցի մ’ալ
ունին՝ մեծ եւ բաւական հոյակապ: Գիւղ ին առջեւէն գետի մը նման մեծ
ջուր մը կ’անցնի: Այդ ջուրը վանքին սեպհական գեղեցիկ ջրաղաց մը կը
դարձնէ: Այս ջրաղացը շատ շահ կը բերէ վանքին: Ֆըրնըզ հասնելուս
ուղղակի Տէր Աւետիք անուն հեզահամբոյր քահանային տունը իջայ:
Յիշեալ քահանան տղայ մ’ունի նոր քահանայ եղած Տէր Ղեւոնդ
անունով, շնորհալի եւ համակրելի երիտասարդ նորընծայ 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 Աւետիքին տունը մնացի, յարգ, պատիւ, մեծարանք՝ շատ, գինի՝
առատ. կերանք եւ խմեցինք: Հետեւեալ առտուն ուղղակի վանք գնացի:
Ճամբան իմ մէկ վաղեմ ի բարեկամս՝ Գէորգ աղա հանդիպեցաւ, չթողուց
որ շարունակեմ ճամբաս, իջանք անդ. թեքիրէ ձուկ269 խորոված էին, բե
րին հրամցուցին, կերանք եւ, քաղ ցր հիւրասիրութիւն մը վայելելէն յետոյ,
վանք ելլելու սկսանք:
Ֆըրնուզի վանքը խիստ բարձր դիրք մ’ունի Դրախտիքի ստորոտը:
Կարծես թէ բարձր լեռան մը գագաթին վրայ շինած բոյն մ’է: Հայր Ղեւոնդ
Ալիշան իւր «Սիսուան» անուն հոյակապ հեղինակութեան մէջ արդէն
Ֆըրնըզ գիւղ ի եւ թէ Ֆըրնըզի վանքին մասին պատմական տեղեկութիւն
ներ տուած է: Ելայ վանքը: Վանքին դիրքը սքանչելի, օդը՝ առողջարար,
ջուրը՝ քաղ ցր եւ զով: Վանքին սենեակներէն կրնաս դիմացդ Զէյթունի
սեւ եւ անառիկ լեռները, բլուր եւ դաշտերը դիտել: Տեսարանը՝ հիանալի
եւ զմայլելի:
Արժանաշնորհ Բարթողիմ էոս վարդապետ270 դեռ սարկաւագ էր այն
թուականին, դիմաւորեց զիս, պատուով ընդունեց, սակաւ ինչ հանգստա
նալէն յետոյ պատիւ ունեցայ վանքին անշահասէր, ազգասէր եւ քաջարի
վանահայր գերապատիւ Նիկողայոս Սրբազանին271 հետ տեսնուիլ: Նորին
Սրբազնութիւնը շատ հիւրասէր եւ համակրելի ընթացք մ’ունի: 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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նիցս զինքը ի Մարաշ տեսած եմ: Ատենօք Նիկողոս Սրբազան Մարաշ
եկած եւ մեր տունն ալ հիւր եղած էր:
Ի վաղուց անտի լաւ կը ճանչնայի Նորին Սրբազնութիւնը: Համբու
րեցի յարգանօք Սրբազանին աջը, երկար խօսակցութիւններ ունեցանք
զանազան նիւթերու վրայօք: Երբ իրիկուն եղաւ միասին ճաշեցինք պարզ
եւ անպաճոյճ կերակուրներ: Նիկողոս եպիսկոպոս օղ ի, գինի բնաւ չէր
գործածեր, մինչեւ անգամ սիկարա եւ նարկիլէ ծխել չէր սիրեր: Ուսում,
գիտութիւն ալ չէր սորված: Գիրք կարդալ, լրագիր եւ այդ տեսակ գրական
խնդիրներով միտքը զբաղեցնող կղեր մը չէր: Ուրիշ լաւ հատկութիւն մը
զոր ես շատ կը գնահատէի՝ քաջ էր նա եւ արիասիրտ, լաւ ձիախրոխտ,
ճարտար զէնք գործածող, սիրող որսորդ եւ անվեհեր եպիսկոպոս մը:
Իւր վանահայրութեան տակ գտնուող վանքին պահապան հրեշտակն էր:
Երբ լսեր եւ կամ լուր առներ թէ վանքին ոչխար, այծ կամ տաւարներն
թուրք, չէրքէզ եւ կամ գողերն առեր, տարեր, ասպատակեր են, անմ իջա
պէս զինեալ եւ իւր նժոյգ ձիոյն վրայ հեծեալ կ’արշաւէր կ’երթար մինչեւ
որ գողերը գտնելով անոնց ձեռքէն չառներ վանքին տաւարները բնաւ
ետ չէր դառնար վանք: Այն կողմ երը բնակող ամբող ջ տաճիկներ «Տէլի
մահրասա»272 անունը կու տային իրեն: Յիշեալ սրբազանը իրաւամբ ազ
գասէր կղերական մ’էր: Տարաբաղդ հայ ազգին սիրով տոգորուած սիրտ
մ’ունէր: Դրամ դիզել, փառք, պատիւ վայելել, ծաղկեայ փիլօն, լանջախա
չեր, պնակներ [պանակէներ] կրելու փափաքող երբէք դիտումներ հեռի
էին ի նմանէ:
Քանի քանի անգամներ Թուրք կառավարութեան կողմանէ ձեր
բակալուելով Հալէպ տարուեցաւ եւ ի զուր անիրաւ տեղ բանտարկուած,
չարչարուած եւ աքսորուած էր: Կ.Պոլիս տարուելով երկար ատեն բանտե
րու խորշերը մնացած էր: Կրելով այն ամ էն հարստահարութիւն, ճնշում
եւ նեղութիւնները նորէն իր սրտին մէջ վառ պահած էր ազգասիրական
սուրբ զգացումները:
Ժ ամ երով իրեն խօսիլ հաճելի էր ինձ, բայց դժբաղդաբար չպիտի
կրնայի վանքին մէջ քանի մը օր կենալ: Վանքին մէջ լսած էի թանկագին
գաւազան մը կար՝ գեղարուեստական խիստ գեղեցիկ գաւազան մը: Փա
փաք յայտնեցի տեսնել, անմ իջապէս բերել տուաւ: Շատ աննման 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. Պոլիս շինեալ: Գաւազանին գլուխը երկու օձի գլուխներ շինուած
էին դէմ դէմ ի: Երբ գաւազանը ձեռքի մէջ շարժէր օձագլուխներն ալ իրենց
լեզուները դուրս կը հանէին: Վերջապէս շատ ճարտար ոսկերիչի մը հրա
շակերտն էր: Տեսնելուս գոհ մնացի: Քանի մը ձեռագիր Աւետարան եւ
ուրիշ գրքեր ալ կային վանքին հին եւ անխնամ թանգարանին մէջ: Զա
նոնք ալ տեսայ եւ գոհ մնացի: Այն գիշեր մնալով վանքին մէջ հետեւեալ
արեւածագին վանքին հարմանտան Կապան պիտի երթայ եղեր, հար
մանտային հետ ճամբայ ելանք:
Օդն ալ նպաստաւոր էր, շատ լեռներ եւ բլուրներ եւ կոյս անտառներու
մէջէն անցնելով այն օր իրիկուն հասանք Կապան գիւղ եւ մեր վաղեմ ի
ծանօթներէն Կապանի հայոց Աւագ քահանայ Տէր Թորոսին տունը հիւր
եղայ:
Տէր Թորոս քահանայ Շահանեան սիրով ընդունեց զիս եւ շատ ազ
նիւ կերպով հիւրասիրեց զիս: Տէր Թորոսին կենակից երէցկինը Կապա
նի հայոց է՛ն երեւելի եւ մեծանուն իշխան Ղըրճըլը273 Քեհեային աղջիկն
է եղեր: Աննման երէցկին մը, պարկեշտ, ճարտար տանտիկին: Գիւղացի
մ’ըլլալով հանդերձ վերջին ծայր քաղաքակիրթ, մաքրասէր եւ ճաշակի
տէր, այն աստիճան ազնիւ որ քաղաքի մէջ մեծցած բարեկիրթ կնկան մը
ամ էն գեղեցիկ յատկութիւններով օժտեալ:
Արժանաշնորհ Տէր Թէոդորոս քահանան եւ թէ իրեն լծակից հանըմը
վերջին ծայր պատուեցին զիս: Կիրակի օր մը Կապանի եկեղեցւոյն մէջ
Ս. Անմահ Պատարագ մատուցի եւ քարոզ մ’ալ խօսեցայ սիրոյ եւ միաբա
նութեան վրայ: Հետեւեալ օրը Տէր Թորոս Հօր ընկերակցութեամբ Կա
պանայ այն նշանաւոր եւ պատմական բերդը տեսնելու գնացի: Մինչեւ որ
բերդին դուռը կրցանք գտնել շատ աշխատեցանք:
Շատ հին ժամանակէ մնացած ահռելի եւ հոյակապ, ամուր եւ անառիկ
բերդ մը: Ինձ կը թուի թէ դեռ մեր պապերը Կիլիկիա չհաստատուած այդ
բերդը կար: Թերեւս հռովմայեցւոց ժամանակէն մնացած է: Ելանք բերդին
մէկ ծայրէն, աւերակ ընդարձակ սենեակներ շատ էին, սալոն մը տեսա
նք, որ դեռ կանգուն եւ անվնաս մնացած էր: Տեսնելով եւ դիտելով այս
վաղեմի բերդը յուզուեցայ, տղու մը պէս հեծկլտանօք լալս եկաւ, անհնա
րին վիշտ եւ տրտմութիւն մը զիս պատեց, որովհետեւ մեր վերջին քաջա
րի եւ անբաղդ Լէօն Հինգերորդ թագաւորը այս բերդին մէջ եգիպտացի
ճիւաղներ բռնեցին ու տարին Եգիպտոս բանտարկեցին:
273 Ղըրճըլը (kırçıllı) – ալեխառն մազերով:
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Իր սրտին մէջ տոհմային զգացում եւ իւր երակներուն մէջ հայու արիւն
կրող հայ քահանայ մը կարելի՞ է, որ չյուզուի, չլայ, չողբայ իւր վերջին
քաջարի թագաւորին գերութեան վրայ:
Այս նշանաւոր բերդի մէկ մենաւոր անկիւնը քաշուած տրտում տխուր
արտասուքներ թափած ատենը միտքս ինկաւ հետեւեալ երգը.
Եգիպտոս քաղաք մահաբեր վիշապ
Նա զքեզ եկուլ արի ախոյեան
Ազգիս պսակ փարելի Լեւոն արքայ
Ո՞ւր ես տէր իմ աւաղ պատուական:
Մանկութեանս ժամանակ սորված էի այս տխուր եւ միանգամայն
գեղեցիկ երգը: Երգեցի ու լացի: Վասն զի կորած էր մեր Կիլիկեան
թագաւորութիւնը, մեր ազգին գահն ու թագը կործանուած էր, մեր արեւը
մարած էր, մեր փառքը, մեր պատիւը անյայտացած էր: Գերի եղած էր
մեր տէրը, մեր պաշտպանը: Կիլիկիա աւերակ դարձած էր: Այս տեսակ
յուզումնալից եւ մելամաղձոտ զգացումներով, արտասուալից աչերով,
տրտում, տխուր բերդէն վար իջանք, եկանք մեր տունը:
Վերջապէս եօթնեակ մը ամբող ջ մնացի Կապան եւ վերադարձայ
կրկին անգամ ի Ֆըրնուզ: Կապանի եկեղեցւոյն ժամակոչին հետ ճամբայ
ելանք: Սկսաւ առատ ձիւն տեղալ, Կապանի արեւելեան կողմը բարձր լեռէ
մ’անցնելով ուղղակի Ղըզըլ Ասար274 անուն թուրք գիւղին առջեւէն անցանք
եւ հանդիպեցանք Ս. Ստեփաննոս Ուլնեցիին275 մատուռին: Յիշեալ մատուռը
ճիշդ Ստեփաննոս Ուլնեցիի նահատակուած տեղը շինուած է: Մատուռին
դուռը բաց էր, ներս մտանք եւ քանի մը վայրկեան աղօթելով դուրս ելանք:
Մատուռին սեղանին տակէն քաղ ցր ջուր մ’ալ կը բղխի: Ստեփաննոսի մա
տուռէն 5-6 մեթր անդին փոքրիկ բերդ մ’ալ կայ մեր նախնեաց ժամանակէն
մնացած: Ղըզըլ Ասար դաշտին մէջ շատ մը գետնափոր շիրիմներ ալ տե
սանք, ճիշդ Հռովմի գետնադամբարաններուն պէս, կարծեմ որոնք այն տե
ղեաց բնակիչներուն հեթանոսութեան ատենէն մնացած են: Շարունակելով
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:
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մեր ճամբան եկանք քանի մը նոր շինուած ֆըրնըզցի հայ գիւղացի տունե
րու: Այդ տուներէն սկսեալ խիստ նեղ եւ անանցանելի կիրճէ մը սկսանք դէպ
ի վար՝ Ֆըրնըզ երթալ: Այս նեղ եւ մանուածապատ կիրճը շատ դժուարաւ
կրցանք անցնիլ: Վերջապէս իրիկուան մօտ ողջ եւ առող ջ նորէն ֆըրնըզցի
հոգեշնորհ Տէր Աւետիք քահանային տունը հիւր եղայ:
Նորին Սուրբ Հայրութիւնը յարգեց ու մեծարեց զիս: Հետեւեալ
օրը կանուխէն ելանք եւ Մարաշ գնացող քանի մը հայ գիւղացոց հետ
ընկերանալով Մարաշ հասանք: Տուն եկայ որ ծնող քս տունը չէին: Ուղղակի
եկեղեցի գնացի, տեսայ որ քեռայրս՝ Չօրպաճեան լուսահոգի Կիրակոսին
եղբայրը՝ Նշանին Ս. Պսակի արարողութիւնը սկսած էին կատարել:
Այս ողբացեալ բարեկամս Նշան Չօրպաճեան այն օր՝ 1884 Նոյեմբեր
17-ին ամուսնացաւ բնիկ այնթապցի բժիշկ Գալփակլեան Յակոբճանին
քոյրը՝ Լուսիա անուն համ եստ եւ պարկեշտ աղջկան հետ:
Ես այս Նշան Չօրպաճեան անուն երիտասարդը շատ կը սիրէի,
որովհետեւ ազնիւ եւ ազգասէր եւ բարեբարոյ անձ մ’էր: Միշտ կը տես
նուէի իրեն հետ: Շատ անգամ միասին կը կարդայինք, իրարմով երջանիկ
եւ ուրախ կըլլայինք: Աւաղ, այսպիսի ուսեալ եւ մաքուր նկարագրի տէր
երիտասարդ մը 1895 Նոյեմբեր 6 Մարաշի ահեղ կոտորածին ատեն իւր
դրացին ոսկերիչ Մանուկ անուն բարեպաշտ հայուն հետ Գիւմբեթ թա
ղի մէջ սպաննեցին մարդակերպ գազան տաճիկներ: Քանի քանի Չօր
պաճեան Նշան բարեկամ իս պէս անզուգական երիտասարդներ, արժա
նաշնորհ քահանայ, վարդապետ եւ ուսեալ վարժապետներ զոհ գնացին
եւ նահատակուեցան, որոնց եթէ մի առ մի կենսագրութիւնը գրել հարկ
ըլլայ՝ ահագին հատորներ պէտք է լեցնել: Ոհ որքան դժուար է հայ ըլլալը,
որքան անտանելի է անտէր եւ անպաշտպան ըլլալը, եւս առաւել որքան
ցաւալի եւ աւաղելի բան է տկար ըլլալը: Այս անցաւոր աշխարհին մէջ
արդարութիւն չկայ, գթութիւն եւ կարեկցութիւն չկայ:
Միշտ իրաւունքը հզօրագոյնին եղած է: Վայ տկարին, վայ տգէտին,
վայ անտէրին: Ե՞րբ պիտի գայ արդեօք այն ցանկալի արդարութիւնը, երբ
մարդիկ պիտի սիրեն մէկզմ էկ: Ըստ իս, մինչեւ որ անկեղծ եւ ճշմարիտ
Քրիստոնէական սուրբ եւ մաքուր կրօնքը չտիրէ աշխարհ, անհնարին է,
որ մարդիկ զիրար սիրեն եւ ազգեր իրարու դէմ չզինուին:
1885 Նոյեմբեր, ըստ Յունաց 2-ին Զէյթուն գնացի: Ընկերս Ս.Գէորգ
եկեղեցւոյ ժողով րդներէն Տիշչէքէնեան Յովսեփ էֆէնտին 276 էր: Ռուսահայ
276 Այս տոհմի սերունդները ապրում են Սան Պաուլոյում, Բրազիլիա:
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առաքինի եւ ազգասէր հայ մը 200 օսմանեան լիրա ղրկած էր Թիֆլիզէն
Կ. Պոլսոյ Պատրիարքարան որպէս զի այդ դրամը Զէյթուն ղրկուի եւ Զէյ
թունի կարօտ ազգայիններուն բաշխուի: Պատրիարքարանէն յիշեալը 200
լիրան Մարաշ՝ Չօրպաճեան Տէօվլէթ եւ Մուրատեան Գէորգ էֆէնտինե
րուն ղրկած էին, որ ապահով միջոցաւ Զէյթուն հասցնեն:
Երկու էֆէնտիներն ալ յարմար դատեցին, որ ես տանիմ այդ գումարը
Զէյթուն: Տիշչէքէնեան Յովսէփ էֆէնտիին հետ ելանք ճամբայ: Եղանա
կը բարեխառն եւ օդն ալ գեղեցիկ էր: Այն օր իրիկուն Պերթիզ Չայը277
հասանք եւ թուրք զապթիյէներուն պահականոցը իջանք: Զապթիյէները
յարմար տեղ ունէին՝ հիւրասիրեցին զմեզ: Պերթիզցի տաճիկ մ’ալ Պեր
թիզի այգիներէն ղապարճըք278 խաղող բերելով կը ծախէր: Էն՛ ընտիր եւ
համ եղ տեսակէն 3 լիտր առինք սկսանք ուտել: Պերթիզի ղապարճըք խա
ղողը շատ նշանաւոր է. համը անոյշ եւ միանգամայն անուշահօտ, կեղե
ւը խիստ բարակ: Մինչեւ Նոյեմբեր ամսուն վերջը եւ դեկտեմբերի մէջ
Պերթիզի տաճիկ գիւղերուն այս հիանալի խաղող ը կրնայ մնալ թուփերու
վրայ: Առատ ձիւն կուգայ, այգիներուն ամբող ջ տերեւները կը թափին՝
խաղողը թուփերուն վրայ կը դիմանայ, կը մնայ՝ կաս կարմ իր:
Հայր Ալիշանին «Սիսուան» անուն հոյակապ գործին մէջ Պերթիզի,
Բերդուս ըսելով կը պատմուի ատենօք այդ կողմերը, որ Մարաշի հիւսի
սային կողմը կ’իյնայ, Մարաշէն 8-9 ժամ հեռաւորութեամբ իրարու մօտ
10-20 գիւղեր, բոլորն ալ հայ բնակչութեամբ լեցուն են եղեր: Մազոտ Քար
անուամբ մենաստան մ’ալ կայ եղեր: Լեւոն Վեցերորդի279 օծման հանդեսին
Պերդուսի հայոց կողմանէ եպիսկոպոս եւ իշխան մ’ալ գնացէր են ի Սիս:
Գող Վասիլ անուն քաջարի հայ իշխանին գերեզմանն ալ Բերդուսի
մէջ է եղեր: Ափսոս այժմ Բերդուսի բոլոր գիւղերուն բնակիչները թրքա
ցած են՝ անշուշտ անտանելի եւ անպատմ ելի հարստահարութեանց,
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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տանջանք եւ չարչարանքներու ծանրութեան տոկալ եւ դիմանալ չը
կարենալով: Նպատակս հին պատմութիւններ գրել չէ, որովհետեւ Պեր
թիզի շատ անոյշ խաղող ին վրայ համառօտ տեղեկութիւն մը հաղորդել էր
այս տողերը կարդացողին:
Միայն գիշեր մը թուրք պահականոցին մէջ մնալով, հետեւեալ օր
արեւածագին մեկնեցանք անտի Ճահան գետին կամուրջէն անցնելով.
այն օր իրիկուան Զէյթունի Ս. Աստուածածին վանքը իջանք ուրախ եւ
զուարթ: Ինչպէս վերը պատմած եմ Նոյեմբերին սկիզբներն էր, այգինե
րուն խաղող ը կտրուած էին: Զէյթունի վանքին վանահայր գերապատիւ
Կարապետ եպիսկոպոս դեռ այն ատեն ծայրագոյն վարդապետ էր, շատ
սիրով եւ ազնուութեամբ ընդունեց զմեզ եւ հիւրասիրեց: Երբ իրիկուն եղաւ
ընդարձակ սենեակի մը մէջ պառկելու համար մեզի մաքուր անկող իններ
պատրաստած էին: Ներս մտանք նայեցանք, որ վանքին սեպհական այ
գիներէն լեցուն խաղող քաղեր բերեր էին եւ այն սենեկին մէջ տեղաւորած
էին: Սկսանք ուտել առատ առատ եւ կշտացանք: Լաւ կրնամ յիշել, կէս
գիշեր էր, արթնցանք նորէն սկսանք խաղող ուտել: Զէյթունցիք շատ այ
գիներ ունին եւ այգիներուն խաղող ը շրջակայ Կեոկսին եւ ուրիշ գիւղեր կը
տանին ցորենի հետ կը փոխանակէն: Լաւ եւ արդիւնաբեր այգի մ’ունեցող
զէյթունցին կրնայ իւր ընտանիքին ապրուստը հայթայթել եւ ապրիլ: Բաւ
է, որ այգի մ’ունենալով հանդերձ ջորի մ’ալ ունենայ:
Նոյեմբեր 10-ին էր կարծեմ, Միքայէլ եւ Գաբրիէլ հրեշտակապետաց
տօնախմբութեան օրը, վանքի մէջ Տէր Սահակ անունով նորընծայ քահա
նայ մը Ս. Անմահ Պատարագ մատոյց, եկեղեցի իջանք: Վանքին շուրջը
գտնուող զէյթունցի բարեպաշտներ ալ եկած էին: Հոգեւոր ուրախութիւն
մը վայելեցինք: Այն օր ես վանքէն վար իջայ, գտայ Զէյթունի առաջնոր
դական փոխանորդ արժ. Տէր Կարապետ քահանան, տուի յանձնարարա
կանս եւ Զէյթուն գալուս բուն նպատակը բացատրեցի:
Անմ իջապէս Ազգային ժողովոյ անդամք հաւաքուեցան, յանձնեցի
իրենց 200 օսմանեան լիրան: Հետեւեալ օր, կիրակի էր, Առաջնորդական
փոխանորդ Տէր Հայրը զիս եկեղեցի տարաւ, Սուրբ Աստուածածին մայր
եկեղեցին, որ նոր շինուած էր: Ըստ իմ կարողութեան, իբրեւ քարոզ, հո
գեւոր խրատ մ’ալ խօսեցայ: Յաւարտ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ երեւե
լիներէն Սուրէնեան մեծապատիւ Կարապետ աղա, որ Զէյթունի մեծ եւ
երեւելի իշխաններէն մեկն է, զիս եւ իմ ընկերս՝ Տիշչէքէնեան Յովսէփ
էֆէնտին տունը հրաւիրեց հաց կերոյթի համար:
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Յիշեալ իշխանին տունը Զէյթունի արեւմտեան կողմը խիստ բարձր
դիրք ունեցող թաղ ի մը մէջ շինուած է, տուն չէ, ըստ իս, այլ անառիկ բերդ
մը, ամրոց մը է: Ընդարձակ սենեկի մը մէջ նստանք: Արժանաշնորհ Տէր
Կարապետ Հայր Երկանեան ալ հրաւիրուած էր: Տանու տէր Կարապետ
աղա Սուրէնեան ազգասէր եւ ազդու իշխան մ’էր:
Դժբաղդաբար Կարապետ աղա այն օրեր մարդասպանութեան
խնդրոյ մ’առթիւ ամ իսներէ ի վեր իւր բնակարանին մէջ իբրեւ կամաւոր
բանտարկեալ արգելափակ մնացած էր: Առնուազն 20 կամ 30 մարդէն
աւելի էինք հրաւիրեալ ք: Մեծ սեղան մը պատրաստեցին, օղ իի շիշեր
արդէն տնկուած էին. «քու ողջութիւնդ» ըսողներ կը կօնծէին: Մենք ալ
պարապ չկեցանք, որովհետեւ տունը գեղեցիկ, տան տէրը պատուական,
սեղանի շուրջը մատռուակներն ալ կտրիճ երիտասարդներ, մեր գտնուած
միջավայրը ազատ ու անվախ: Խմեցինք, բայց առանց գինովնալու: Կը
խօսակցէինք, կ’երգէինք, ուրախութիւն անզրաւական: Դպրոցական
պատանիներն ալ ազգային երգեր կ’երգէին:
Զէյթունցիք հիւրասիրութեան մասին աննման են՝ համադամ կերա
կուրներ եփած էին, Զէյթունի միսը շատ քաղ ցր եւ անոյշ կ’ըլլայ: Ահագին
գառնուկ մը լեցուցած էին, կարագ, իւղ, հիանալի մածուն, մեռօնի պէս
գինի, տեսակ տեսակ պտուղներ, միրգեր, խաղող եւ սքանչելի խնձորներ,
տանձեր լեցուն էին: Անհուն շնորհակալութիւն, կերանք եւ կշտացանք:
Այն օր, այն պատուական կոչունքին քաղ ցր յիշատակը երբեք չպիտի
կրնամ մոռնալ:
Ժ ամանակը կէս օրը անցած էր: Աղաչելով եւ աղերսելով հազիւ կրցած
էինք Սուրէնեան Կարապետ աղայէն հրաման առնել, որ հրաժեշտ տանք
իւր փառաւոր տան: Այս օրհնեալ իշխանին տունէն դուրս ելլելու չմնաց:
Արժանապատիւ Տէր Ղեւոնդ քահանայ Ճենանեան եկաւ հրաւիրեց զմեզ
իւր տունը: Չէի կրնար մերժել Ճենանեան Տէր Ղեւոնդ քահանային
հրաւէրը, որովհետեւ այն օրեր Ճենանեան՝ մարաշցի նորընծայ քահա
նան, Զէյթունի մէջ մեծ ժողով րդականութիւն վաստկած էր: Զէյթունցի
քանի մը կրօնասէր ըսեմ, թէ կրօնամոլներ կը սիրէին զայն:
Ես եւ Յովսէփ էֆէնտի ընկերս մնաք բարով ըսելէն յետոյ Սուրէնեան
մեծապատիւ Կարապետ աղային՝ հետեւեցանք Ճենանեան Տէր Ղեւոնդին:
Տէր Ղեւոնդ քահանայ Ճենանեան զմեզ ուղղակի Պօզ Պայըր280 թաղի
մէջ մեծ տուն մը տարաւ: Ներս մտանք, ահագին բազմութիւն խռնուած էին
280 Պօզ Պայըր (Բոզ Բայըր, Boz bayır) – բառացի՝ Գորշ զառիվայր:
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կող ք կողքի: Քանի մը կիներ ալ կային բազմութեան մէջ: Նստանք, անդ
էր բնիկ եարփուզցի Եղիսաբէթ անուն նշանաւոր մուհապէթճի281 այրի
կինը: Այս կինը շատ անոյշ եւ հրապուրիչ ձայն մ’ունէր: Այնուհանդերձ
անպատրաստից, ափ յափոյ ոտանաւոր թրքերէն երգեր երգել եւ իբրեւ
ներշնչեալ ոմն խօսիլ գիտեր:
Սկսաւ իմ վրայ թրքերէն գովեստներ խօսիլ եղանակով, անհամ, ան
լի եւ անիմաստ, բայց որովհետեւ ձայնը անոյշ էր ռամ իկ ամբոխը եւ կամ
տգէտ կրօնամոլները բան մը կարծելով՝ կը զմայլէին: Եղսաբէթին խօսած
եւ բերնուց երգածները բոլորն ալ կրօնական եւ հոգեւոր բաներ էին:
Այս Եղիսաբէթ անուն կինը մուհապէթճի էր: Այն թուականներուն
Զէյթունի եւ շրջակայ հայ գիւղերէն ոմանց մէջ «մուհապէթճի» անունով
նոր աղանդ մը, նոր տեսակ կրօնք մ’երեւան ելաւ: Այս մուհապէթի յարող
ները դարձեալ քրիստոնեայ անուան ներքեւ տեսակ մը մարդիկներ էին:
Իբր թէ սուրբ, անարատ, Աստուծոյ սիրոյն մէջ՝ ջերմ եռանդ: Երբ մարաշցի
Ճենանեան Տէր Ղեւոնդ քահանայ զմեզ տարաւ իւր տունը 80-90-էն աւելի
մարդիկ, երկսեռ, մի եւ նոյն տան մէջ նստած էին, եօթ ընտանիք իբրեւ
մէկ ընտանիք միացած էին, իրենց վաստակ ու ծախքերն ալ միացու
ցած էին: Ճիշդ Քրիստոսի Սուրբ Յարութենէ վերջը Առաքեալներ ինչ որ
ունէին հաւասարապէս մէջերնին բաշխելով միասին կ’ուտէին: Իւրաքան
չիւր հաւատացեալ ինչ որ ունէր կը բերէր Առաքեալներուն կը յանձնէր:
Այս զէյթունցի մուհապէթճի կրօնամոլ հայ 7 ընտանիքներ ալ միացած
էին իրենց ունեցած ամբող ջ հարստութիւնը մեջերնին հաւասարապէս 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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բաշխէին: Ահագին ճոխ սեղան մը պատրաստած էին: Սկսանք ուտել: Եղ
սաբէթ սկսաւ երգել եւ բանաստեղծել թուրք լեզուաւ՝ անիմաստ, անհամ
ոտանաւորներ:
Երանի թէ մեր մուհապէթճի հայ եղբարց այն օրեր իբրեւ եկեղե
ցական շարական երգած ոտանաւորներէն գէթ կտոր մը քովս պահած
ըլլայի: Ահա նմոյշ մը.
Եազըտա պօսթան պիթեր
Քրիստոսը կեօրսեմ եեթեր
Պենիմ կիւնահմ
Սենտեն պեթթեր282
Եղ իսաբէթին ամբող ջ անպատրաստից խօսածները գրեթէ ասոր
նման անհամ երգեր էին: Այն օրը իրիկուն եղաւ: Արդէն ես լսած էի՝ այս
մուհապէթճիները գիշերները եկեղեցի կը հաւաքուին եւ աղօթք կ’ընեն:
Տէր Ղեւոնդ Հօր աղաչեցինք, որ զմեզ բարեհաճի հրաւիրել եկեղեցի,
որովհետեւ, արդէն նշանակած եմ, այն օրը կիրակի էր:
Տէր Հայրը հաճեցաւ հրաւիրել զմեզ եկեղեցի գիշերային աղօթքի
ժամանակ: Ես եւ ընկերս՝ Տիշչէքէնեան, Երկանեան Տէր Կարապետ քա
հանային տունը գնացած էինք: Գիշերը ըստ Թրքաց ճիշդ 5 կամ 6-ին
լուր առինք թէ ամբող ջ մուհապէթճիներ Զէյթունի Սուրբ Յովհաննէս եկե
ղեցւոյն մէջ հաւաքուած էին աղօթելու: Գնացինք, ներս մտանք եկեղե
ցիէն: Ինչ աւաղելի տեսարան, կանթեղները մարած, խոր խաւարի մէջ՝
այրեր, կիներ, երիտասարդ եւ չափահասներ, աղջիկներ եւ պատանի
ներ՝ խառնիխուռն: Ոմանք նստած, ոմանք՝ ոտքի վրայ, ոմանք՝ կ’աղօ
թեն, ոմանք՝ կու լան, ոմանք կ’երգեն: Կարծես թէ աշխարհի վախճանը
եկած հասած մօտեցած է: Ոմանք ալ իրենց կուրծքերը ծեծելով ապաշ
խարելու կ’աշխատին: Ոմանք յափշտակուելով կը մարին կ’իյնան: Ոմանք
հրաշքներ կը գործեն, ոմանց կուրծքերնուն վրայ լոյս կը ծագի: Վերջա
պէս իտալացի մեծանուն բանաստեղծ Տանթէին յօրինած «Աստուածային
կատակերգութիւն» անուն քերթուածին պատմած դժոխքին ճիշդ նմանը
հոս կը տեսնուէր:
Կէս գիշերուան խոր խաւարին մէջ, այն ալ նուիրական սրբավայրի
մը մէջ մոլեռանդութիւն, տգիտութիւն, աւելի լաւ է ըսենք մտամոլութիւն,
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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թաքուն եւ գաղտնի չար դիտաւորութիւն ինչեր կը գործէին: Խեղճ, անուս
եւ տգէտ միամ իտ ժողովուրդը դէպ ի ուր կառաջնորդէին: Խեղճ հայ ժո
ղովուրդ, դու քու յօժար կամօքդ թողլով քու պապենական լուսաւորչական
ուղղափառ եկեղեցւոյդ վաղեմ ի օրէնք եւ կանոնները տգէտներու, մոլորե
ցուցիչներու, պարզապէս ըսենք, սրիկաներու ետեւէն կ’երթաս, պետք է
գիտնայիր:
Հայաստանեայց ուղղափառ եկեղեցին առտու եւ իրիկուն աղօթելու հա
մար կը հրաւիրէ բարեպաշտները: Մեր սուրբ եկեղեցին բարեպաշտներու
սրտին մէջ Աստուածային մաքուր զգացումներ արթնցնելու համար «Զար
թիք փառք իմ, զարթիք եւ ես զարթեայ», «Առաւօտ լուսոյ» եւ այլն այսպի
սի իմաստալից երգեր եւ «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ» նման հոգելից
աղօթքներ ունի: Իմաստալից ընտիր շարականներ, սրբազան հայրապե
տաց հոգւով սրբով յօրինած աղօթք ու մաղթանքներ ունի: Աւաղ, դուն
միամ իտ զէյթունցի հայ, թողլով այն ամ էն թանկագին գոհարները, անպի
տան, անհամ, անլի թուրքերէն ոչ ինչ երգերու կարեւորութիւն կու տաս:
Այս տեսակ խորհրդածութիւններով լեցուած սրտիս մէջ խորին ցաւ
զգացի եւ պետք է խոստովանիմ թէ տգէտ եւ յետին աստիճան տգիտու
թեան մէջ մնացած ժողովրդեան մոլորեցուցիչը բուն իսկ հայ լուսաւորչա
կան նորընծայ քահանայ մ’էր՝ մարաշցի Ճենանեան Տէր Ղեւոնդ Հայր:
Զէյթունի մուհապէթճիներուն պետը՝ այս տգէտ քահանան, մուհա
պէթճի աղանդին հիմնադիրը Զէյթունի Պօզ Պայըր թաղին մէջ առաջին
անգամ մուհապէթճիութեան սերմը ցանողը այս անխելք նորընծան էր:
Եղսաբէթ անուն գեղեցիկ ձայն ունեցող այրի կինն ալ մոլորեցնողն այս
նորընծան էր: Վերջը կրցայ իմանալ քանի մը վստահելի եւ պատուաւոր
զէյթունցի ազգայիններէն՝ այս անսիրտ եւ անբարոյական Տէր Ղեւոնդ քա
հանան պարզապէս սիրահարած էր Եղսաբէթին, երկուքը միասին կը գոր
ծէին: Երկուքը գիշերներն ալ մի եւ նոյն անկողնի տակ կը ննջէին եւ իրենց
չար կիրքը յագեցնել եւ մեղքերն ալ իբրեւ բարեպաշտութիւն իբրեւ ջերմե
ռանդ աղօթք եւ առաքելութիւն ռամիկ եւ տգէտ ժողովրդեան կըլլեցնելու
համար կրօնքը, սուտ եւ շինծու բարեպաշտութիւնը պատրուակ մը կամ
իբրեւ քօղ կը գործածէին:283 Խաբեցին շատ մը միամիտներ, նամանաւանդ
կիներ հրապուրուեցան Եղիսաբէթին անոյշ ձայն ու երգեցողութենէ:
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 աննշան Տէր Ղեւոնդ քահանայ պարզ Աւետարանը հայերէն
կարդալ չէր գիտեր: «Հաւատով խոստովանիմ»ը գոց ընելու անկարող,
կարդացածը հասկնալու ապիկար, տգէտ, անուս քահանայ մ’եղաւ: Բայց
Սալիհ փաշայի ժամանակ Զէյթունի Պօզ Պայըր թաղ ի էշգըեաներուն284
խումբին մէջ մտնելով քանի մը զէյթունցիներու հետ բանտարկուեցաւ:
Հալէպ տարուեցաւ, Կեօկճեքեան գերապատիւ Կարապետ եպիսկո
պոս Տէր Նշան քահանայ եւ ուրիշ զէյթունցիներու հետ 1892-ին Հալէպ
բանտ մտաւ: Այս բնիկ եարփըզցի285 Եղիսաբէթ անուն մուհապէթճի կինը
եւ եղբայրը՝ Յարութիւն, եւս Ճենանեան Տէր Ղեւոնդին հետ միասին բան
տարկուեցան: Ամբող ջ երեք տարի բանտ մնալէն յետոյ Սասնոյ յեղափո
խական դէպքին առթիւ Թուրք կառավարութիւնը ընդհանուր հայ բան
տարկելոց համար ներում շնորհեց եւ Հալէպի մէջ բանտարկեալ բոլոր
զէյթունցի եւ ֆըրնըզցի հայեր ազատ արձակուեցան:
Ելան բանտէն, բայց դարձեալ մուհապէթճիութեան աղանդը փրոփա
կանդ ընելէ ետ չկեցան: Այս անօգուտ կրօնքը Զէյթուն եւ Մարաշ ալ մտաւ:
Լաւ կրնամ յիշել այս թուականներուն մէջ էր, Ճենանեան Տէր Ղեւոնդ եւ
իւր գործակից Եղսաբէթ Մարաշ եկան: Եղիսաբէթ թողլով կանանց հա
գուստը ճիշդ այր մարդու պէս զգեստ հագած, գլուխը կարմ իր ֆէս, աղւոր
կօշիկ ոտքերը, մազերն ալ կտրած, սեւ փալթօ կռնակը՝ սկսաւ պտտիլ:
Մարաշցի կրօնամոլ կիներ եւ շատ մը միամ իտ այրեր հետեւեցան ասոնց
աղանդին: Երբեմ ն տուներու մէջ հաւաքուելով ճիշդ Ուլնիոյ Ս. Յովհան
նէս եկեղեցւոյն մէջ ըրածնին նման մութ եւ խաւարի մէջ աղօթք կ’ընէին,
հրաշքներ կը գործէին, Եղսաբէթ թրքերէն կ’երգէր, Տէր Ղեւոնդ Հայրն
ալ կը քարոզէր:
Այս մասին թէ՛ Կիլիկիոյ Վեհափառ Կաթող իկոսը եւ թէ՛ Ֆըրնըզ եւ
Զէյթունի վանքերուն վանահայրերը իրենց մօտ, իրենց աչքերուն առջեւ կը
տեսնէին յանուն կրօնի գործուած այս ամ էն զեղծումները եւ անտարբեր
կը կենային, չէին փափաքեր այս խաբեբաները ուղղութեան հրաւիրել 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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պատժել:286 Մենք մեր աչօք տեսանք մուհապէթճի եղբարց այս ազգա
վնաս արարքը այն ալ Զէյթունի Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցւոյն մէջ: Ինչ
կրնայի ընել, պարզ քահանայ մը, երբ Զէյթունէն Մարաշ վերադարձայ:
Այս մասին Զմիւռնիա հրատարակուող «Արեւելեան Մամուլ» ամսաթեր
թին մէջ բաւական ընդարձակ յօդուած մը գրեցի287, բայց ինչ օգուտ, այն
ալ «ձայն բարբառոյ յանապատի» եղեւ:
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը Մկրտիչ Կաթողիկոսի կաթողիկոսու
թեան ժամանակ, կրնամ ըսել թէ կրօնական, աւելի լաւ է ըսել, հոգեւոր տե
սակէտով, թեմական հայ ժողովրդեան վրայ երբեք հեղինակութիւն կամ
ազդեցութիւն չունեցաւ: Այս մուհապէթճիներէն եւ մուհապէթճիութիւնէն
զատ, որ դժբաղդաբար մեր Լուսաւորչական եկեղեցւոյ տգէտ եւ խաբեբայ
քահանայ կամ վարդապետներու խելապատակէն ծագում առաւ, քանի մը
տեսակ աղանդներ ալ բողոքականներէն յառաջ եկաւ՝ Շաբաթապահներ288,
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: Գլխավոր
գաղափարը Կիրակիի փոխարեն Շաբաթը որպես հանգստյան օր պահելն է, ինչպես նաև մեծ
կարևորություն է տրվում Քրիստոսի երկրորդ Գալստյան (Advent) գաղափարին: Ընդհանուր
առմամբ Շաբաթապահների շատ դրույթներ համապատասխանում են Ավետարանական
եկեղեցու դրույթներին: Ներկայում տա
րած
ված է աշխարհի շատ երկրներում և ունի 16
միլիոնից ավելի հետևորդ: Գր. Գալուստեանը 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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Կրկին Մկրտողներ289, Րուհճիներ290: Ասոնց կրօնական համոզում եւ վար
դապետութեանց վրայ գրել եւ ասոնց ընթացքի մասին պատմութիւններ
յօրինել երկար ժամանակի կարօտ է: Կը տեսնէի, խորին ցաւ եւ աննկա
րագրելի յուզում եւ վիշտ կը կրէի, բայց ի՞նչ կրնայի ընել:
Հոգեւոր կարող իշխանութիւն եւ վարչութիւն չունէինք: Մեր կղեր
ները խոր քնոյ մէջ, անտէր եւ անհով իւ հօտը բաժան բաժան կ’ընէին:
Ամ երիկայէն եկած կրօնական անհամ գաղափարներ, ամ երիկացի
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: Գլխավոր
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 միսիոնարներն ալ մէկ կողմ էն մերինները կը մոլորեցնէին,
դրամ եւ ուրիշ տեսակ տեսակ միջոցներով: Մեր ոխերիմ եւ դարաւոր եր
դուեալ թշնամ ի Թուրք կառավարութիւնն ալ այս կ’ուզէր: Գիշեր ցորեկ
կ’աշխատէր, որ հայերը բաժանուին, տեսակ տեսակ կրօնք եւ աղանդներու
յարին, ուծանան իրենց բուն իսկ մայրենի հայկական եկեղեցիէն, մոռնան
իրենց տոհմային լեզուն, մոռնան իրենց ազգութիւնը, ուրանան իրենց հայու
թիւնը, ըլլան կրօնքով իբր թէ քրիստոնեայ եւ էութեամբ: Այս էր արդէն թուր
քին փափաքը:
Մարաշ եւ Այնթապ, Քիլիս, Ատանա, Մերսին, Տարսոն եւ Սիս ու
Հաճընոյ մէջ ամբող ջ բողոքական հայեր թողուցին իրենց մայրենի քաղցր
լեզուն: Ժողովարաններու մէջ ընդհանրապէս բողոքական պատուելի
ներ թրքերէն կը քարոզէին, իրենց երգերն ալ թրքերէն էին: Բողոքական
դպրոցներու մէջ տիրող լեզուն թրքերէն էր:
Մարաշի, Այնթապ, Քիլիս, Ատանայի եւ Կիլիկիոյ շատ քաղաքներուն
մէջ հայ հռովմ էականներն ալ գրեթէ թրքերէն կը քարոզէին: Ոմանք իսկ
իրենք զիրենք ոչ թէ հայ, այլ իբրեւ ֆրանգ եղած կը կարծէին: Ի զուր տեղ
Վենետիկի եւ Վիեննայի վանքերու Մխիթարեան հայ կաթոլիկ վարդա
պետներն հայերէն լեզուի մշակութեան համար անդուլ ջանք եւ աշխատու
թիւններ կը թափէին:
Հայր Ղեւոնդ Ալիշան, Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրատունի եւ
Հայր Եդուարդ Հիւրմ իւզեանի եւ Հայր Մանուէլ Քաջունիի նման գիտ
նական հայկաբան եւ բանաստեղծ ու պատմաբան վարդապետներ հայ
լեզուն, հայ քերականութիւնը վերակենդանացնելու, ծաղկեցնելու համար
անգղիերէն, գաղղիերէն, իտալերէն, յունարէն լեզուներէն գրաբառ 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
Ամերիկայում, այնպես էլ բազմաթիվ այլ երկրամասերում: 19-րդ դարում նրանցից շատերը
վարում էին բազմամուսնական (պոլիգամիա) կյանք և ունեին համայնքային համե
րաշ
խության 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:
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աշխարհաբառ դասական ընտիր եւ հոյակապ երկեր, գլուխ գործոցներ
կը թարգմանէին, աննման բառարաններ կը յօրինէին, քերականութիւն
ներ եւ ազգային լեզուի զարգացման համար անթիւ, անհամար դասա
գրքեր կը հրատարակէին: Այս ամ էնը տեսնելով, ընդհակառակը, Մա
րաշի եւ Այնթապի, Ատանայի հայ հռովմ էական վարդապետները երբեք
չէին սիրեր Մխիթարեանց գործերը կարդալ:
Մարաշի մէջ 1000 տունի չափ հայ կաթոլիկներ կային 8 թերեւս ալ
10 վարդապետ, բնաւ երբեք ի Վենետիկ հրատարակեալ «Բազմավէպ»
պատուական ամսաթերթը չէին բերել տար եւ չէին կարդար:
Թէ հայ հռովմ էականաց եւ թէ հայ բողոքականաց Կիլիկիոյ թեմ ե
րուն մէջ թուրք լեզուի չափէն աւելի կարեւորութիւն տալ աշխատելնին մեր
տոհմային լեզուի զարգացման մեծ վնաս տուաւ:
Իւր մայրենի լեզուն կորսնցնող համայնք մը բնականաբար օտա
րացած կ’ըլլայ իւր ազգէն: Տոհմային լեզուն, տոհմային գրականութիւն,
տոհմային աւանդութեան, տոհմային երգ, եղանակ, մինչեւ անգամ սովո
րութիւններ ազգի մը գոյութեան պայմանները կը համարուին: Զէյթուն
եւ Հաճընի մէջ հայերէն լեզուն հաստատ մնացած է: Ասոնց ալ հայերէն
լեզուն աղաւաղեալ գաւառաբարբառ մը դարձած է: Քանի մը գիւղերու
մէջ դարձեալ ընդհանրապէս հայերէն կը խօսէին՝ Ֆընտըճագ եւ Տերէ
գիւղերու հայեր չէին մոռցած իրենց մայրենի լեզուն292:
Ֆըրնըզի հայերէնն ալ մաքուր մնացէր, Ֆըրնըզի շրջակայ քանի մը
գիւղերու բնակիչք ալ հայերէն կը խօսէին: Վերջապէս յարանուանութեանց
յարողներ գրեթէ թողած էին իրենց մայրենի լեզուն: Մերիններն ալ անոնց
մէ պատուաստուելով բոլորովին մոռնալու սկսան մեր մայրենի լեզուն:
Իմ տղայութեանս ժամանակ Մարաշի ամբող ջ հայերը թէպէտ
աղաւաղեալ եւ թէպէտ շատ մը թրքերէն բառեր խառնելով գաւառաբար
բառ մը կը խօսէին: Այն ալ ընդհանրապէս Մարաշի հայ կիներուն սեպ
հական լեզու մը դարձած էր: Օրինակի աղագաւ. «ջուր բեր» ըսելու տեղ
մարաշցիք կ’ըսէին «ճոր պիր» «հաց մը տուր» ըսելու տեղ «հոց տուր»:
«Ինչպէ՞ս էք, աղե՞կ էք» ըսելու տեղ «չո՞ց էք, ըռը՞նդ էք» կ’ըսէին,
«գնայ» ըսելու տեղ «կնոյ», «եկաւ» ըսելու տեղ «իկիք», «կերաւ»ի տեղ
«կիրով», «տեսաւ» ըսելու տեղ «տիսով»: Այս մասին, այսինքն 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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աղաւաղեալ հայերէնի որպիսութեան մասին 30 տարիներ յառաջ սե
բաստացի Չուխասըզեան Միհրան293 անուն դասատուն «Արաքս» անուն
ռուսահայ հանդէսի մը մէջ ընդարձակ յօդուած մը տուաւ եւ ասկէց 15-16
տարիներ յառաջ եւս Մարաշի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ քահանաներէն
Տէր Գրիգորին Յակոբոս անուն ուսումնասէր տղան «Բիւրակն» անուն
ամսաթերթին մէջ լիուլի բանասիրական տեղեկութիւններ գրեց:
Երանի թէ մարաշցիք իւր ամ էն թերութիւններով իրենց աղաւա
ղեալ մայրենի քաղ ցր լեզուն խօսէին: Ատէին, մերժէին մեր արիւնը խմող,
մեր տունը քանդող, մեր ինչք, ստացուածքը կողոպտող, մեր կեանք ու
պատիւը լլկող ճիւաղ եւ բարբարոս թուրք ազգին լեզուն գործածած չը
լինէին294:
Մեծանուն գրագէտ եւ ազգասէր ողբացեալ Օտեանին295 ըսածին
պէս «Ով որ հայերէն կը խօսի հայ լեզուն իւր շրթանց վրայ կը կրէ»: Կար
ծեմ լեզուի նկատմամբ բաւական գրեցի: Ըստ իս լաւ է թողում այս խնդիրը
եւ շարունակեմ Զէյթունէն ետ դառնալէս յետոյ կեանքիս վերաբերեալ
բաներ պատմ ել:
1886
 իլիկիոյ Քեյֆսիզեան Մկրտիչ Վեհափառ Կաթողիկոս կրկին անգամ
Կ
Ս. Մեռօն օրհնելու համար բոլոր Կիլիկիոյ թեմական եկեղեցեաց նուիրակ
ներ ղրկեց: Այն տարին Մարաշէն ալ քանի մը ընտանիքներ պատրաստուե
ցան Սիս ուխտի երթալ եւ Մեռօնի օրհնութեան հանդէսը 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 երկրներում: Այս ընտանիքից են սերում Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Օպերայի նախկին
երգչուհի 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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 եր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողով րդներէն Չօրպաճեան Դաւիթ
Մ
աղա եւ կինն՝ Տուտու, ուրիշ ազգայիններ, Ս. Ստեփաննոս թեմ էն Ղա
զէզեան Փանոս աղային կինն ու որդին՝ Յակոբոս, ուրիշներ ալ, Կեդրո
նական Վարժարանի դասատու ողբացեալ Սամուէլեան Սարգիս վար
ժապետ, գերապատիւ Եղիշէ վարդապետ Գազանճեան, նոյն տարուան
Ս. Յարութեան Զատիկէն քանի մը օր յետոյ Մարաշէն ճամբայ ելանք Սիս
երթալու:
Ե ղանակը գարուն էր: Զուարճալի ճամբորդութիւն մ’ունեցանք, բա
ւական թուով մարաշցի ուխտաւորներ կային: Մարաշէն ելնելէն վեց օր
վերջը ուրախ զուարթ Սսոյ մայրավանքը հասանք: Ատանայէն եկած էին
բաւական ստուար թուով ուխտաւորներ, մեզի հայրենակից Կիւլիւզեան
արժանապատիւ Տէր Կարապետ քահանայ296, որ այն օ
րեր Ա
տա
նայի
հայոց առաջնորդական փոխանորդն էր:
Այս Տէր Կարապետ քահանայ Կիւլիւզեան իմ սիրելի ընկերս էր եւ
ինէ քանի մը տարիներ յառաջ Մարաշի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյն համար
քահանայ ձեռնադրուեցաւ Կիլիկիոյ Վեհ. Մկրտիչ Կաթողիկոսէն: Երբ
ձեռնադրուեցաւ ներկայ էի ես Սուրբ Կարապետ եկեղեցին: Խուռն բազ
մութիւն կար եկեղեցին:
Հոգեշնորհ Տէր Կարապետ քահանայ Կիւլիւզեան ինքնաբոյս բա
րոյական ծաղիկ մ’էր: Բնաւորութեամբ ազնիւ եւ բարեբարոյ, գեղեցիկ
ձայն ունէր եւ մեր եկեղեցւոյ երաժշտութեան հմուտ: Շատ ուսեալ չէր,
մեր տոհմային լեզուն գիտէր, բայց գրելու մասին չունէր կարողութիւն:
Թրքերէն լեզուով կրնար քարոզել: Աշխատասէր եւ իւր նուիրական կոչ
ման ունէր գիտակցութիւն: Բաւական ատեն Մարաշի Սուրբ Կարապետ
եկեղեցւոյ 80 տունի չափ ժողովուրդը հովուելէ յետոյ, գոհ չըլլալով իւր
քահանայական իրաւունքներուն սակաւութենէն, ստիպուեցաւ թողուլ իւր
պսակեալ եկեղեցին եւ երթալ Այնթապ հաստատուիլ:
Այս Տէր Կարապետ քահանան էր, որ Ատանայէն Սիս Մայրավանք
եկաւ Մեռօնի օրհնութեան ներկայ գտնուելու: Աշխարհամատրան կի
րակի օրը Կաթող իկոսը կատարեց Մեռօնի օրհնութիւնը: Բայց ճիշդը
խօսելով 1873-ին եղածին պէս, այս անգամ հանդէսը շքեղ եւ փառաւոր
չեղաւ: Ուխտաւորները թուով քիչ էին: Զէյթունի վանքէն վանահայր Տէր
Կարապետ եւ կարծեմ Եղիշէ վարդապետ Գազանճեան եպիսկոպոս
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):

154

ձեռնադրուեցան: Սսոյ երեւելի իշխաններէն մեծապատիւ Տիար Կարա
պետ Փաշապէզեան զիս վանքէն իւր տունը հրաւիրեց եւ շատ պատիւներ
ըրաւ ինծի: Անդ տեսնուեցայ բնիկ ատանացի Պետելեան Արթին էֆէնտի
անուն քաղցրաձայն երիտասարդին հետ, որովհետեւ նորին սիրելութիւնն
ալ Փաշապէզեանին հիւրն էր:
Քանի մ’օր Փաշապէզեանին տունը մնացի եւ օր մ’ալ Մկրտիչ Կաթո
ղիկոս ուխտաւոր քահանայից եւ արժանաւոր աշխարհականներուն կո
չունք մը տուաւ: Ես ալ հրաւիրուած էի: Կերանք խմեցինք, բաժակաճառեր
արտասանուեցան: Ես ալ համարձակեցայ խօսելու: Գոհ մնաց Կաթողի
կոսը: Հետեւեալ օր մեկնեցայ Սսոյ Մայրավանքէն Ղազէզեան լուսահոգի
Յակոբոսին հետ դէպ ի Տէօրթ Եօլ:
Ե ս փոքրիկ, բայց շատ աշխոյժ եւ լաւ քալուածք ունեցող ջորի մ’ունէի,
զոր ամբող ջ 22 տարի ծառայեց մեր տունը: Ղազէզեան տիար Յակոբոս
եւս աղւոր ձի մ’ունէր: Քանի մը տէօրթեօլցի հայ ուխտաւորներու հետ
Սսէն ճամբայ ելանք: Այն օր Ճահան գետին մօտ Օրթա Օղլու անուն թուրք
գիւղի մը մօտ տեղ մը իջանք:
Հետեւեալ օր առտուանց Ճիհան գետէն անցանք ճիշդ Համ իդէ297
անուն բերդին մօտէն: Չուխուր Օվայի դաշտէն298 անցնելով կրցանք հաս
նիլ Տէօրթ Եօլ: Որովհետեւ ընկերներէս մին տէօրթեօլցի ծերունազարդ
Տէր Ստեփան անուն քահանային տղան է եղէր, զիս ուղղակի իրենց
տունը տարաւ, հիւր ըրաւ: Ալեւոր երէցը պատուեց եւ յարգեց զիս: Գիշերը
մնացի անդ: Հետեւեալ առտուն Կեօնիւլլիւեան սսեցի Յակոբ վարդա
պետ հոն կը գտնուի եղեր, տեսնուեցանք՝ հօրս վաղեմ ի բարեկամ ին հետ:
Տէօրթ Եօլի եկեղեցին գնացի, այցելեցի, ընդարձակ հրապարակ մը
ունի, նարնջենեաց ծառեր լեցուն էին, զուարճալի տեղ մ’էր: Գիշեր մ’ալ
մնալէն յետոյ ճանապարհորդակիցս՝ Ղազէզեան Յակոբոսին հետ մեկնե
ցանք Տէօրթ Եօլէն դէպ ի Ալեքսանդրեթ:
Աղեքսանդրեթի ծովախորշին տեսքը շատ հիանալի է: Անծայրա
ծիր Միջերկրական ծովը անհուն տեսարան մը կը պարզէ անցորդին
աչքին առ
ջեւ: Այո, պատ
մա
կան այս ծո
վ ը 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 իրազեկ անձի մը միտքին մէջ շատ բաներ կրնայ բերել:
Անթիւ պատերազմական դէպքեր պատահեցան Միջերկրական ծովուն
մէջ՝ Աղեքսանդրներ, Պոմպէոսներ, փիւնիկեցիք, հռովմայեցիք, յոյներ,
մեծ մեծ դերեր խաղացին այս ծովուն վրայ: Արաբացիք եւ տաճիկներ
պատերազմներ եւ ծովային կռիւներ ունեցան, վերջապէս ազգ եւ ազինք
եկան, անցան Ծովուն վրայէն:
Ի վաղուց անտի շատ սիրած եմ ծով ը դիտել: Ծով ը անհունութիւն է,
ծովը մեծութիւն եւ վսեմութիւն է: Ֆրանսացի մեծանուն բանաստեղծ
Վիքթոր Հիւկոյին հետեւեալ ոտանաւորը յանկարծ միտքս եկաւ, երբ
Տէօրթ Եօլէն մեկնելով սկսանք ծովուն եզերքը երթալ եւ դիտել մռայլ
ովկիանը.
«Զդառնութիւն սրտիս մոռնամ
 րբ մեծութիւն կը տեսնեմ
Ե
Անոր համար եւ ահա հոս
Ծ ովուն դրացի եկեր եմ»:
Ե ս ալ դիտելով Միջերկրական պատկառելի ծովը, սրտիս դառնու
թիւնները սկսած էի մոռնալ:
Քանի մ’օր Սսոյ Մայրավանքին մէջ մնալով, տեսնելով Մայրավան
քին ներկայ տխուր եւ անկեալ վիճակը, Սսոյ բերդը պտտելով, տեսնելով
այն ամ էն պատմական ամրոցները, ուր անշուշտ Ռուբենեաց Թագաւո
րութեան ժամանակ մեր նախնիքներ՝ Հեթումներ, Լեւոններ՝ թագաւոր
ներ եւ թագուհիներ, հայ իշխաններ, իշխանազուններ նստած ելած ապ
րած էին: Այն նուիրական վայրերու մէջ, ուր ասոնք իրենց քաջութեամբ
կրցած էին 150 տարիներ թագաւորութիւններ հիմնել, ազատութիւն եւ ան
կախութիւններ ունենալ: Աւաղ, այժմ այն քաջերու, արի ախոյեաններու
բնակավայրերը աւերակ դարձած էին, կործանեալ էր Սսոյ Մայրավանքը,
կործանեալ էին մեր փառապանծ թագաւորներու պալատները: Թուրք
թշնամ ին եկեր տիրեր էր մեր սեպհական սուրբ տեղերուն:
Մեր մեծն Լէօն թագաւորին գահը փլած էր, Կիլիկիոյ 250 վանքերը,
300 ամուր բերդերը բուերու բնակարան եղած էր, Զապէլ թագուհւոյն
հիւանդանոցը բոլորովին քանդուած, անյայտ եղած էր: Այսպիսի տեսա
րաններ դիտող որ զգայուն հայուն սիրտը դառնութեամբ եւ արիւնով չլե
ցուիր: Անկեղծ ազգասէրի մը սիրտը արդէն իւր կործանեալ հայրենիքին
սիրով տոչորող խնկաման մ’է:
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 յս տխուր եւ մելամաղձոտ մտածութիւններով ընկերս՝ Ղազէզեան
Ա
Յակոբոսին հետ կ’երթայինք դէպ ի Իսկենդերուն: Տէօրթ Եօլէն մեկնե
լէս ճիշդ վեց ժամ յետոյ հասանք Ալեքսանդրեթ: Ես ուղղակի պելենկցի
Քեյիշեան Յակոբ աղային տունը գնացի: Անդ հիւր եղայ 2 օր: Հայրենա
կիցս՝ Տօլապճեան Յարութիւն էֆէնտին ալ կարծեմ դատի մը համար այն
օրեր Մարաշէն Իսկենդերուն գալով Քեյիշեանին տունը իջած էր:
Իսկենդերունի հայ վարժարանին դասատուն էր մեծանուն յեղա
փոխական Ժիրայր,299 զոր Թուրք կառավարութիւնը Եօզղատի մէջ
կախաղան հանեց եւ Իսկենդերունի այժմ եան քահանայ Տէր Գրիգորը
դեռ աշխարհական էր: Եյվազեան Սարգիս աղա անունով հայու մը հետ
ալ տեսնուեցայ անդ: 2 օր վերջը ստիպուեցայ Իսկենդերունէն ուղղակի
Պելենկ300 ելլել, որովհետեւ քեռայրս՝ Ստեփան Տէր Մինասեան հանդերձ
ընտանեօք ի Պելենկ դասատուութեան գնացած էր: Քոյրս՝ Ագապի, Յով
սէփ եւ Խաչիկ քեռորդիներս ալ Պելենկ էին:
Սիսէն ուղղակի Իսկենդերուն երթալուս բուն պատճառը Ագապի
քոյրս Պելենկէն առնելով Մարաշ տանիլ էր: Դեռ ես Իսկենդերունէն չմեկ
նած զէյթունցի բարեկամս՝ Սմբատ Բիւրատ նոր ամուսնացեալ կու գար
Եւդոքսիա անուն հարսին հետ Կ.Պոլսէն Զէյթուն երթալու համար: Կ.Պոլ
սոյ «Միացեալ ընկերութիւն»ը տիար Սմբատը Զէյթունի Ազգային վարժա
րանին տնօրէն դասատու կարգած էր: Գնացի նաւամատոյց դիմաւորեցի
նոր ամոլները: Միասին Պելենկ ելանք: Քանի մ’օր սպասեցինք Պելենկի
մէջ: Պէյրութէն քանի մը մարաշցի հայ վաճառականներ եկան: Մարաշցի
ջորեպան Ապունա Իսկենդերուն եկած էր, անոր ջորիները վարձեցինք:
Սմբատ Բիւրատ, քոյրս՝ Ագապի, քեռորդիներս եւ մարաշցի հայ վաճա
ռականներ Պելենկէն ճամբայ ելանք ուրախ եւ զուարթ ճամբորդութիւն
ընելով 5 կամ 6 օր յետոյ Մարաշ հասանք 1886 Մայիս ամսոյն վերջերը:

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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Ես եւ հոգելոյս հայրս՝ Տէր Նահապետ եւ հօրս հօրեղբօրորդին՝ Տէր
Ստեփան քահանայ կը քահանայագործէինք մի եւ նոյն եկեղեցւոյն մէջ:
Բայց ցաւ ի սիրտ ստիպեալ եմ պատմ ել թէ Մարաշի վեց եկեղեցեաց
քահանաները նիւթապէս գոհացուցիչ վիճակ ունենալէ զրկուած էին:
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ աւագ քահանայ Տէր Յովհաննէս բացառաբար լաւ
կ’ապրէր: Բաւական հարստութիւն դիզած էր: Այն ալ անտարակոյս յիշեալ
եկեղեցւոյ ժողով րդեան անտարբերութեան շնորհիւ էր:
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ թէ կալուածներուն եւ թէ գանձանակներուն
ամբող ջ եկամտից հաշիւները մի միայն ինք՝ Տէր Յովհաննէս Հայր իւր
տրամադրութեան տակ առնելով իւր կամաց եւ քմահաճոյքին համ եմատ
կը մատակարարէր, եւ ոչ ոք իրաւունք չունէր եկեղեցւոյն թէ ծախուց եւ թէ
եկամտից հաշիւներուն խառնուիլ եւ քննել:
Մնացեալ հինգ եկեղեցեաց քահանայք լոկ քահանայական իրաւունք
եւ եկամուտներով հազիւ հազ կրնային ապրիլ: Կիլիկիոյ Մկրտիչ Կաթո
ղիկոս տակաւին Կաթողիկոս չընտրուած 1870-ին, երբ Մարաշ եկած էր
Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ քահանայից նիւթական անձուկ վիճակը իմանա
լով բարեհաճած էր մեր եկեղեցւոյ այն ատենուան թաղական խորհրդոյ
անդամները համոզել, որ գէթ հօրս՝ Տէր Նահապետին քահանայական
իրաւունքէն զատ ամսական մէկ օսմանեան լիրա տան: Բաւական ատեն
հայրս կրցած էր առնել մէկ լիրա ամսական: Բայց տարիներ անցնելով
հետզհետէ հայրիկս այդ մէկ լիրա ամսականն ալ չէր կրնար առնել: Լաւ
կրնամ յիշել, քանի մ’անգամ հայրիկս Կեավ ըրդաղ Հասան Պեյլի եւ Զէյ
թուն Եարփըզ գնաց եւ անկէց ցորեն բերաւ: Հօրեղբօրորդիս՝ Տէր Ստե
փան տան մէջ թեզկեահ շինեց եւ ապա կը գործէր:
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ քահանաները Տէր Յովհաննէս ալաճա
կը գործէր եւ անոր պաշտօնակիցը՝ խեղճ Տէր Սարգիս Սեօքիւնեան
շատ ցաւալի վիճակ մ’ունէր: Այս դժբաղդ երէցը անուս, տգէտ եւ մինչեւ
անգամ ինքզինք կառավարելու անկարող քահանայ մ’էր: Ս. Գէորգ եկե
ղեցւոյ քահանայ Սաաթճեան Տէր Զաքարիա ժամագործ էր եւ իւր տան
մէջ արհեստը գործածելով կ’ապրէր:
Ընդհանրապէս մարաշցիք իրենց քահանայից շնորհքով եւ բարեկե
ցիկ ապրելուն կարեւորութիւն չէին տար: Երբ մարաշցի քահանան մեռեալ
մը թաղէր, թէ մեռեալին տէրը եւ թէ մեռեալը թաղելու համար գերեզման
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եկողները դրամ կու տային քահանային: Մէկ, երկու, երեք, շատ ու շատ
տուողը հազիւ հազ հինգ ղուրուշ կու տար գերեզման օրհնէքի համար:
Շատ անգամ ալ 20 փարա տուողներ կ’ըլլային: Մկրտութեան համար
մէկ-երկու-երեք ղուրուշ կու տային: Վեց դահեկան տուողը շատ տուած
կ’ըլլար: Նշանօրհնէքի գնացող քահանան 5 կամ 6 դահեկան, երբեմ ն ալ
կէս մէճիտ եւ կամ մէկ մէճիտ տուող կը պատահէր:
Պսակ-դրամ ն ալ նոյն համ եմատութեամբ: Երբ փեսային զարդա
րումը ըլլար, մէջ տեղ ը պնակ մը կը դնէին եւ հարսնիքի հրաւիրեալները
պնակին մէջ դրամ կը դնէին, եւ այն դրամ ն ալ քահանային կ’ըլլար:
Տարին երկու անգամ տուն օրհնէք կ’ընէ մարաշցի քահանան: Ուրիշ
եկեղեցեաց քահանաները տուն օրհնէքէն ինչ կը վաստկէին զայն չեմ
գիտեր: Ես երբ քահանայ ձեռնադրուեցայ այն տարուան երկու Զատիկ
ներուն տուն օրհնէքի եկամուտս կարծեմ 800 ղուրուշի չափ եղած էր:
Մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ սովորութիւն մ’ալ կար զոր երբեք
չէի սիրեր: Երբ քահանայ մը ժամարար ըլլայ, պատարագիչ ըլլայ «Փառք
ի բարձունս» ըսուելու ատեն պատարագիչ քահանային կռնակը շուրջառ
կ’առնէ եւ ձեռքն ալ խաչ մը բռնած ժողովուրդին մէջ տեղ ը կը կայնի: Ժո
ղովուրդն ալ կարգով կու գան խաչը կը համբուրեն եւ քահանային ձեռքը
դրամ կու տան:
Ժ ողովուրդէն այս կերպով դրամ եւ իրաւունք առնելու սիսթէմը ան
հաճոյ էր ինծի: Շատ դժուարս կու գար, կ’ամչնայի, վերջին ծայր ցաւ կը
զգայի: Բայց ինչ օգուտ, ստիպեալ էի, որովհետեւ արմատացեալ սովորու
թիւն մ’էր: Պատարագիչ քահանան հետեւեալ շաբթուն կիրակի օրը, ինք
անձամբ, ժողովրդեան մէջ պնակ կը պտտցնէր եւ պնակին մէջ գոյացած
դրամը ինք կ’առնէր:
«Փառք ի բարձունս»ի ատեն պատարագչին առած ժամուցը հազիւ
20, 30, 40 ղուրուշ կ’ըլլար: Հետեւեալ եօթնեկի մէջ ալ պտտցուցած պնա
կին, եթէ ժողովուրդը շատ ըլլար, թերեւս 40-50 ղուրուշ ըլլար: Ըստ իս,
այս տեսակ եկամուտ ունենալ քահանային վարկը վար կ’իջեցնէ: Ամ էն
պարագայի մէջ թէ գերեզման մեռեալ թաղելու ատեն, թէ՛ մկրտութեան
եւ թէ՛ պսակադրութեան, նշանօրհնէք, տուն օրհնէքի առթիւ մարաշցի
քահանային ժողովրդեան տուն երթալ ճանկ բանալ, իմ համոզմամբս
ստորնութիւն է:
Չը մոռնամ յիշելու թէ 1882-ին, երբ ծնող քս Սուրբ Երուսաղէմ ուխտի
գնացած էին, ես ալ այն տարիներ բաւական ժողովրդականութիւն
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վաստկած էի, կարծեմ մեր եկեղեցւոյ ժողովրդեան համակրութիւնը
կրցած էի վաստկիլ, այն տարուան Ս. Յարութեան Զատկին տուն օրհնէքի
պտտեցայ եւ 600 ղուրուշ վաստկած էի:
Այն թուականէն սկսեալ հետզհետէ քահանայական իրաւունքներս
նուազ եւ քիչ ըլլալ սկսան: Հայրս արդէն օր օրին իւր յառաջացեալ տա
րիքին մէջ չէր կրնար գործել: Ես ալ վաստկածովս անկարող կը գտնուէի
մեր ընտանիքին ծախքերը հոգալու:
Հայրս ի վաղուց անտի վարժուած էր անոյշ ուտել եւ մաքուր հագ
նիլ: Զաւակներս շատցան: Նոյն համ եմատութեամբ մեր տան ծախքերն
ալ շատցան: Կը մտածէի եւ չէի կրնար աւել ցնել եկամուտներս: Պաշ
տօնակիցներս՝ Տէր Ստեփան եւ Տէր Մկրտիչ վարդապետ, Տէր Մինաս
Նենեճեան անոնք ալ միշտ կարօտ վիճակի մէջ կը գանգատէին, բայց
մտիկ ընող երբեք չկայ:
Մեր եկեղեցւոյ թաղական խորհրդոյ անդամներն ալ սկսան հանդէպ
քահանայից անգթօրէն վարուիլ: Հօրս ամսականները իրարու վրայ բար
դուեցան՝ դրամ տուող չկայ: Մեր եկեղեցւոյ ժողովրդեան մեծամ եծներն
էին Մուրատեան Գէորգ էֆէնտի, եղբայրը՝ Պօղոս աղա եւ միւս եղբայրը՝
Գրիգոր էֆէնտի: Ասոնք կնոջս մօր եղբայրներն էին: Այս երեք եղբարց
հայրը՝ Մուրատեան Հաճի Պետրոս աղա մեր եկեղեցւոյ իշխանն էր: Իրա
ւամբ բարեպաշտ, ազնիւ եւ քաղ ցրաբարոյ անձնաւորութիւն մ’էր: Գէորգ
էֆէնտի Մուրատեան լաւ տաճկաբան, ըստ կարելոյն օրենսգէտ, խոհեմ
եւ ազգասէր հայ մ’էր: Թուրք կառավարութեան ժողով քներուն մէջ միշտ
անդամ կ’ըլլար: Թուրք պետութենէ չորրորդ կարգի նշան ունէր:
Մարաշի հայոց վեց եկեղեցւոյ ժողովուրդներէն ամ էն ուրբաթ մէյ մէկ
աշխարհական եւ մէյ մէկ քահանայ Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին հաւաքուելով
ժողով ք կ’ընէին եւ ազգային ամ էն տեսակ գործերուն եւ խնդիրներուն
կը նայէին: Այս քաղաքական ժողովոյն մէջ Մուրատեան տիար Գէորգ
միշտ գտնուելով կը ծառայէր ազգին, օգտակար կ’ըլլար: Մուրատեան
Գէորգ էֆէնտիին տունը գրեթէ ամ էն օր բաց էր ամ էն դիմում ընողներուն
համար:
Առեւտրական եւ թէ Թուրք տէրութեան վերաբերեալ գործերուն խել ք
հարցնելով շատ անգամ հանդպած եւ ականատես եղած եմ, իրարու հետ
խնդիր կամ դատ ունեցող 2 հայերը կը հաշտեցնէր, դատերը կը տեսնէր,
մուրհակներ կը գրէր: Ոչ թէ միայն հայեր, այլ օտար ազգիներ անգամ
Մուրատեան էֆէնտիին տունը կը դիմ էին եւ իրմ է խորհուրդ կը հարցնէին:
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Շատ լաւ կրնամ յիշել, երբ Գէորգ էֆէնտի Մուրատեան թուրք պետա
կան Հուգուգ մեճլիս ին301 անդամ էր, դատարանի նախագահ «Գատըն»
Պիղատոսը, տեսնելով որ դատ ունեցողներուն մեծ մասը միշտ Մուրա
տեան էֆէնտիին տունը կը դիմ են, բարկանալով «Պու Մուրատօղլու պուր
տա օլտուգճա Մարաշտա մահքեմ ենին լիւզիւմ իւ եօգտըր»302: Մինչեւ
անգամ այս իմաստով յիշեալ հայատեաց գատըն Կ.Պոլսոյ Արդարութեան
նախարարին հանրագրութիւն մ’ալ ղրկած էր:
Վերջապէս տիար Գէորգ Մուրատեան Մարաշի հայութեան համար
պարծանք էր, եւս առաւել մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ պայծառութեան
համար աշխատող՝ տնտեսագէտ, վարչագէտ անձնաւորութիւն մ’էր: Մեծ
մարդիկ մեծ թերութիւն կ’ունենան կ’ըսուի: Մուրատեանն ալ իբրեւ մարդ
անշուշտ ունէր իրեն թերութիւնները: Քիչ մը միապետական էր եւ իւր թէ
կենցաղավարութեան եւ թէ կաց ու նիստին մէջ վեհանձն եւ ազնուապե
տական էր: Մեր եկեղեցւոյ կալուածները շատցնելու շատ աշխատած էր:
Մուրատեան տիար Գէորգ երբ եկեղեցւոյն եկամուտ եւ թէ ծախքերուն կը
հսկէր. ոչ ոք կրնար համարձակիլ իրմ է հաշիւ պահանջելու:
Երբ հայ ազգին մէջ յեղափոխական խնդիրներ սկսան ծագիլ, Մուրա
տեան տիար Գէորգ միշտ կը խօսէր եւ կարծես իբրեւ հոգետես մարգարէ
ինծի խրատներ կու տար. «Տէր Հայր զգոյշ եղ իր, յեղափոխական երիտա
սարդներ անփորձ են, անհեռատես են: Անոնց ամ էն խօսքերուն հաւատ
մ’ընծայէր: Թուրքը եւրոպական տերութեանց տկար կողմը լաւ գիտէ:
Եւրոպական տէրութիւնք խիղճ, կրօն եւ գթութիւն չունին, զմեզ իրենց շա
հերուն գործիք ընելով միշտ թուրքը շահագործել կ’ուզեն» կ’ըսեր ինծի,
բայց ես չէի համոզուիր, կը կարծէի թէ Մուրատեան թրքամօլ մ’է: Յիշեալ
փորձառու եւ հեռատես Մուրատեանին մահէն յետոյ պատահած յեղափո
խական դէպքերէն եւ աննման կոտորածներէն հասկցայ, որ Մուրատեա
նին գուշակութիւններն ճիշդ եւ ճշմարիտ էին:
Մուրատեան տիար Գէորգ, որովհետեւ մեր Ս. Քառասուն Մանուկ
եկեղեցւոյ թաղական խորհրդոյ ատենապետն եւ ազգին երեւելի իշխանն
էր, շաբթու մէջ գրեթէ 2 կամ 3 օր իրիկունները իրեն տունը քով ը եր
թալու ստիպեալ էի: Կ’երթայի քով ը ժամ երով կը նստէի: Ինէ ուրիշ 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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մարդիկ կու գային, միասին կը նստէինք «սան ֆասոն»303 կ’օգտուէինք
իրեն խելքէն եւ փորձառութենէն: Կրնամ ըսել թէ Գէորգ էֆէնտիին տունը
ազգային սրահ մ’էր: Մեր մէջ շատ ազգօգուտ խօսակցութիւններ տեղ ի
կ’ունենային: Կրթական, կրօնական եւ քաղաքական խնդիրներու վրայ
խորհրդածութիւններ կ’ըլլային: Դատարանի վերաբերեալ դատեր ունե
ցողներ կու գային Էֆէնտիին տունը եւ անոնց գործերը կը կարգադրէր:
Շատ մը տեսակէտով այս ազգասէր իշխանը միմ իայն մէկ թերութիւն
ունէր, այն ալ եկեղեցւոյս քահանաներուն հանդէպ ցուրտ վերաբերում ունէր:
Թէ՛ Ս. Ծննդեան Զատկին եւ թէ՛ Սուրբ Յարութեան Զատկին Ճրա
գալոյցի իրիկուն, յաւարտ Սուրբ Պատարագի եկեղեցւոյս քահանայք,
դպիրք, ժամկոչ եւ լուսարար ամ էնքս ալ միասին ուղղակի Մուրատեան
Գէորգ էֆէնտիին տունը կերթայինք, շնորհքով եւ ճաշակով կերակուր կը
պատրաստէին, կ’ուտէինք եւ կը վայելէինք տիար Մուրատեանին կոչունքը
եւ օրուան տօնին համաձայն տան օրհնէքի շարականն ալ կ’երգէինք,
դրամ ալ կու տար տան տէրը:
Ի Մարաշ երկու Զատիկներուն ալ տուն օրհնէքի գնացող քահանային
է՛ն շատ տուողը հազիւ կէս մէճիտիյէ կրնար տալ. 2,3,4,5 դահեկան կու
տային ընդհանրապէս: Գէորգ էֆէնտիին եղբայրը՝ Հաճի Պօղոս աղա,
թէպէտ եղբօրը Գէորգ էֆէնտիին չափ մեծանուն եւ համբաւ չունէր, բայց
սրտով ազնիւ եւ աւելի բարեպաշտ էր: Պօղոս աղա եկեղեցին եւ եկեղե
ցականները աւելի կը սիրէր: Բնաւորութեամբ շատ դիւրամատչելի եւ
ժողով րդական անձնաւորութիւն մ’էր: Ամ էն տարի, երբ Պօղոս Պետրոս
Առաքելոց տօնախմբութիւնն ըլլար, մեր եկեղեցւոյ քահանայ, վարժա
պետ, լուսարար եւ ժամկոչ ամ էնքս ալ կ’երթայինք Պօղոս աղային տունը
տօն շնորհաւորելու համար:
Ողբացեալ Պօղոս աղա սեղան պատրաստել կու տար: Քանիցս
վայելած ենք նորին ազնուութեան կոչունքը: Երեք տղայ ունէր Պօղոս
աղա՝ Սարգիս, Տիգրան եւ Յակոբ: Աւաղ, 1895 Նոյեմբեր 6, Երկուշաբթի
օր, ի Մարաշ մեծ եւ ահռելի կոտորածին խեղճ Մուրատեան Պօղոս աղա
իւր վերոգրեալ աննման տղաներով նահատակուեցաւ իւր տան մէջ, տան
կահ կարասին ալ ամբողջովին թալանեցին, կողոպտեցին:
Գէորգ էֆէնտի արդէն կոտորած չպատահած մեռած եւ մեր եկեղեց
ւոյ բակին մէջ իւր հօր՝ Հաճի Պետրոս աղա Մուրատեանին շիրմ ին մօտ
թաղուած էր:
303 Սան ֆասոն (sans façon) – ֆր.՝ առանց ձևականությունների, պարզ, անպաճույճ:
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 արծեմ Մուրատեան մեծահամբաւ գերդաստանին վրայ բաւական
Կ
բաներ պատմ եցի: Գէորգ էֆէնտիի մահէն յետոյ իւր անդրանիկ որդին՝
Յարութիւն էֆէնտին մեր եկեղեցւոյ նորընտիր թաղական խորհրդոյն
ատենապետ ընտրուած էր: Եկեղեցւոյս ժողովուրդներէն Ախրապեան
Յակոբ աղա եկեղեցւոյս գանձապետ եղաւ:
Արժանի է, որ այս Յակոբ աղա Ախրապեանի նկատմամբ ալ քանի
մը տեղեկութիւն հաղորդեմ այս ընտանեկան պատմութիւնս կարդացո
ղին: Յակոբ աղա Ախրապեան մեր թաղ ին էն սիրեցեալ, պարկեշտ, հա
մեստ, փորձառու, անկեղծ քրիստոնեայ անձնաւորութիւնն էր: Լուսահոգի
հօրս սրտակից բարեկամը, անկեղծ մտերիմը, միշտ իրարմով երջանիկ
էին: Երբեմ ն իրիկունները Ախրապեան մեր տունը կու գար, երբեմ ն ալ
հայրս անոր տունը կերթար:
Հօրս համար այսպիսի պատուական բարեկամ, ծուխ եւ ժողովուրդ
մ’ունենալ բաղդ մ’էր: Յակոբ աղա Ախրապեան աննշան հարուստ էր: Լռիկ
մնջիկ գործելով բաւական հարստութիւն դիզած էր: Վստահելի եւ հաւա
տարիմ գանձապետ մ’եղաւ մեր եկեղեցւոյ համար: Յակոբ աղային սե
ղանն ալ միշտ պատրաստ էր աղքատին, քահանային եւ կարօտին համար:
Յիշեալը շատ կը սիրէր զիս, կը յարգէր եւ կը մեծարէր զիս: Աւաղ այսպիսի
անկեղծ մէկ բարեկամիս թաղման գէթ ներկայ ըլլալու բաղդ չունեցայ:
Մեր եկեղեցւոյ երեւելի ընտանիքներէն հոգելոյս Յովհաննէս աղա
Պիլէզիքճեանն ալ արժանի է պատմ ելու:
Նա Մուրատեաններու չափ ազգին մէջ համբաւ չունէր, բայց հարուստ
էր, քիչ մ’ալ ժլատ եւ կծծի: Եթէ բարեացակամութիւն ունենար, կրնար
մեծ բարիքներ ընել ազգին եւ եկեղեցւոյն: Բայց չուզեց անմահացնել իւր
անունը: Քանիցս պատեհ առիթներով Յովհաննէս աղա Պիլէզիքճեանին
յիշեցուցած եմ թէ Կեդրոնական վարժարանին գոնէ երկրորդ յարկը շի
նել տայ եւ անմահ յիշատակ մը թողու, չկրցայ համոզել: Իրաւամբ սրտով
բարի էր: Տեսած եմ աչօքս, երբեմ ն մեր եկեղեցւոյ բեմ էն քարոզ խօսած
ատեն կը յուզուէր Պիլէզիքճեան եւ կու լար:
Որովհետեւ հիմնովին ազգասիրութիւն եւ առաքինութիւն սիրող իշ
խան մը չէր, արժանի չեղաւ իւր հարստութեան վայելուչ բարի գործեր
կատարել: Երբ մեռաւ, իրեն երկու տղաքը խօսք հանեցին, թէ հայրեր
նին մեռած ժամանակ Պելետիյէ շուկային մէջ գտնուող իրենց մեծ խա
նութը Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյն կտակած է: Յիշեալ խանութը 100 լիրա
արժէք ունի ըսին: Պիլէզիքճեան Հաճի Յովհաննէս աղային աւագ որդին՝
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Կարապետ էֆէնտի 1895-ին ի Մարաշ տեղ ի ունեցած կոտորածին ատեն
բանտարկուեցաւ եւ բանտի մէջ ալ մեռաւ հիւանդ ըլլալով:
Վերջապէս Պիլէզիքճեան ունէր լաւ յատկութիւններ, անգութ ըսել ալ
չեմ կրնար ըսել: Բայց կը ցաւիմ, որ իւր հարստութեան քանակին վայելուչ
բարիքներ չկրցաւ ընել: Յիշեալը մեր եկեղեցւոյ պայծառութեան համար
աշխատած է եւ կը յարգէր քահանաները, նամանաւանդ զիս եւս առաւել
կը սիրէր եւ կը յարգէր:
Մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ երեւելիներուն մէջ բարեպաշտ, ազնիւ
եւ առաքինի անձ մ’ալ կար, զոր աստ յիշել եւ նորին ազնուութեան մասին
քանի մը տող գրել պարտ կը համարեմ:
Վանես աղա Տէր Մկրտիչեան՝ լուսահոգի հօրս անկեղծ բարեկամը:
Ամ էն օր յիշեալը կու գար եկեղեցի, առատաձեռն աղքատաց, եկեղեցւոյ
եւ քահանայից: Կը սիրեր իւր կրօնքը, կը սիրեր իւր ազգը: Զաւակներն ալ
իրենց հօր պէս պարկեշտ, համ եստ եւ ջերմ հայեր էին: Ամ էն շաբաթ իրի
կունները հայրս կ’երթար այս անկեղծ բարեպաշտին տունը հանգստեան
շարական ըսելու: Վանես աղա Տէր Մկրտիչեան սիրուած էր շատերէն
իրեն բնաւորութեան ազնուութեան համար: Ափսոս այսպիսի ազնիւ եւ
առաքինի լուսաւորչական հայ մը իւր երեք պարկեշտ եւ պատուական
զաւակներով 1895 Նոյեմբեր 6-ին ի Մարաշ ահռելի եւ սոսկալի կոտորա
ծին սպաննուեցաւ:
Տարաբաղդ Վանես աղա իւր տան մէջ իւր Կարապետ, Մկրտիչ եւ
Մինաս երեք սիրասուն որդւոց նահատակուելը տեսնելէ յետոյ ինքն ալ
նահատակ եղաւ բարբարոս անգութ թուրքերէն:
Քեօր Դաւիթեան դպիր Յակոբ անուն ժողովուրդ մ’ալ ունէինք՝ ազնիւ,
բարեբարոյ եւ մաքուր ընտանիքի տէր անձնաւորութիւն մը: Երբեմն
կիրակի օրեր այս պատուական հայուն տունը կ’երթայինք: Ես, հայրիկս,
մօրքրոջս որդին՝ Օսկանեան Յովհաննէս աղա, Տարագճեան Յարութիւն
աղա, Մուրատեան Գրիգոր էֆէնտի եւ այլք: Ակումբ կը կազմ էինք անմ եղ
եւ զուարճալի տեսութիւն եւ խօսակցութիւններ կ’ընէինք: Դպիր Յակոբ եւ
իւր համ եստուհի Աննա Հանըմ կինը անհունապէս ուրախ կ’ըլլային, ճոխ
սեղաններ կը պատրաստէին, կերակուր կը հրամցնէին իրենց հիւրերուն:
Այս օրհնեալ ընտանիքէն կենդանի մարդ չմնաց գրեթէ: Դպիր Յակոբ
մէկ հատիկ տղայ մ’ունէր Սարգիս անուն եւ եղբայր մը: Երկուքն ալ իրենց
մահկանացուն կնքած էին, երբ մենք ի Հալէպ կը բնակէինք: Դպիր Յակոբ
հօրս շատ սիրելի ծուխն էր եւ շատ կ’օգտուէինք յիշեալին ազնուութենէ:
164

 ալով Արըգեան Հաճի Յովհաննէս աղային, որ մեր եկեղեցւոյ
Գ
նշանաւոր չօրպաճիներէն մէկն էր՝ ազնիւ, ազգասէր, առատասիրտ եւ
միանգամայն բարեպաշտ: Ամ էն օր եկեղեցի կու գար, կարօտ եւ աղքատ
ազգայիններուն համար թէ իրեն տան սեղանը եւ թէ իւր քսակը բաց էր:
Իւր լծակիցը՝ Հաճի Աննիկ Հանըմ եւս ամուսնոյն պէս ազնուասիրտ տան
տիկին մ’էր: Արըքեան Յովհաննէս աղային որդիքը՝ Ովէս եւ Յակոբճան,
ազգային կրթական գործերուն մէջ մասնակցութիւն ունենալու կ’աշխա
տէին: Վերոյիշեալ հայեր մեր Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ օրհնեալ
եւ բարեպաշտ ժողովուրդներն էին: Արըքեան Վանես աղա քահանայից
շատ պատիւ կ’ընէր եւ կրօնք ու ազգութիւն սիրող եւ յարգող էր: Յիշեալ
իշխանը դեռ ես քահանայ չձեռնադրուած՝ մեռաւ:
Մեր այս ընտանեկան պատմութիւնը համառօտելու նպատակաւ
ստիպեալ եմ զանց ընել այնպիսի անձանց պատմութիւնները գրել, որոնք
իմ ողբացեալ հօրս սերտ բարեկամներն էին եւ թէ մեր եկեղեցւոյ բարե
պաշտ եւ ազգասէր առաքինի ժողովուրդներն էին:
Գոմորեան Մարտիրոս անուն աննման բարեպաշտ հայ մը կար մեր
թեմ ի ժողով րդներէն: Յիշեալը իւր մանկութեան եւ պատանեկութեան
ատեն ինծի դասընկեր էր: Անկեղծ քրիստոնեայ եւ ջերմ հաւատացեալ:
Հասակակից էր ինծի: Չը սիրեց ամուսնանալ, մնաց ամուրի: Առտու եւ
իրիկուն եկեղեցի կը յաճախէր: Կը սիրէր կարդալ Սուրբ Գիրքը եւ կրօ
նական մատեաններ: Մեր եկեղեցւոյ ծէս եւ արարողութեանց անթերի
կատարման խիստ նախանձախնդիր էր, պարկեշտ, համ եստ եւ մաքուր
բարոյականի տէր անձնաւորութիւն մ’էր:
Այս անկեղծ քրիստոնեան թաքուն եւ գաղտնի կերպով առաքինու
թիւններ ընել կը սիրեր: Երբ 1895 Նոյեմբեր 6-ին Մարաշի մէջ ահռելի
կոտորածը տեղ ի ունեցաւ Թուրք կառավարութեան հրամանաւ, ողբա
ցեալ Մարտիրոս Գոմորեան լռիկ եւ մնջիկ օգնած է խեղճ եւ դժբաղդ
հայերուն, որոնց տուն եւ տեղ ու կահ կարասիները կողոպտուած էին:
Շատ մը անտէր մեռեալներուն դիակները տանել ու թաղել տուած էր
Մարտիրոս եղբայրը:
Տարաբաղդ Գոմորեան 1915-ին, Մարաշի տեղահանութեան միջոցին,
շատ մը մարաշցի տարագիրներու հետ Շամ ի304 կողմ երը Հավրանի
դաշտը տարուեցաւ եւ անդ չկարենալով տարագրութեան վիշտ, տա
ռապանք եւ չարչարանքներուն՝ քանի մ’օր հիւանդ պառկելով կնքեց իւր
304 Շամ – Դամասկոս:
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մահկանացուն՝ խոր սգոյ մէջ թողլով զինքը լաւ ճանչցողները: Այսպիսի
քանի քանի արժանաւոր, պատուաւոր մարաշցի հայ անկեղծ քրիստոնեա
ներ տարագրուելով Մեսքենէ, Րագգա, Տէր Զօր, Համա, Համըս, Շամ եւ
Շամի անապատներուն մէջ անպատմ ելի նեղութիւն, զրկում եւ տանջանք
ներով մեռան եւ ոչնչացան եւ թողուցին անտէր որբեր եւ որբուհիներ:
Մեր այս ընտանեկան պատմութեան մէջ յարմար կը համարեմ մեզի
դրացի քանի մը ընտանիքներն ալ յիշատակել, որոնք զմեզ անկեղծ սիրով
կը սիրէին եւ կը յարգէին:
Լուսահոգի Յարութիւն աղա Գալլետերեան եւ լծակիցը՝ Սառիկ:
Երկուքն ալ մեզի դրացի եւ միանգամայն մօտակայ ազգականէ մ’ա
ւելի սիրելի էին: Գալլետերեան Արթին աղա բնաւորութեամբ ազնիւ
եւ համակրելի անձնաւորութիւն մ’էր: 1910, երբ մենք Հալէպէն Մարաշ
վերադարձանք, գրեթէ գանձ մը գտածի պէս ուրախ եղանք Գալլետե
րեանի պէս անոյշ ընկերական եւ զուարճախօս դրացի մը գտած ըլլալնուս
համար: 1910 մինչեւ 1915՝ ըսել հինգ ամբող ջ տարւոյ ժամանակամ իջոցի
մը մէջ ամառ եւ ձմեռ իրիկունները երբեմ ն ինք իւր կնոջ ՝ Սառային հետ,
երբեմ ն ալ մենք իրեն տուն այցելութեան կ’երթայինք:
Դժբաղդ Արթին աղա իւր զուարճալի կատակներով եւ անեկտօթնե
րով զմեզ կը խնդացնէր, կզբօսցնէր, անմ եղ ժամանցներ կունենայինք:
Զաւակ չունէր Գալլետերեան, որովհետեւ կինը՝ Սառիկ ամուլ էր: Բայց
այր եւ կին գոհ էին իրարմ է, իրարմով երջանիկ էին: Սառիկ շատ աշխա
տասէր եւ տնտեսագէտ տանտիկին մ’էր: Գալլետերն ալ նպարավաճառ
էր: Նիւթապէս բարեկեցիկ եւ շատ գոհացուցիչ վիճակ մ’ունէին: Քերխան
աղւոր այգի մ’ունէր: Ափսոս մեր այս պատուական դրացին ալ 1915-ին
շատ մը մարաշցի տարագիրներու հետ ի Հալէպ քշեցին, անկէց ալ Մես
քենէ, Մեսքենէէն ալ Րագգա ըսուած անիծեալ տեղ ը տարին: Անդ խեղճ
Գալլետերեան 70 մօտ տարեկան հասակին մէջ մեռաւ: Յետոյ իմացանք,
անբաղդ կինն՝ Սառիկ ալ Րագգայէն Մարաշ փոխադրուած է:
Մեր տան կից Սարաֆեան խեղճ Ելիաս եւ կինը՝ Հայկանոյշ եւ մայրը՝
Ղուտուրեթ: Ասոնք ալ մեր դրացին էին: Ելիաս Գալլետեր Արթին աղային
հօրեղբօրորդին էր: Արթին աղա ազնուաբար Ելիասը իւր խանութին մէջ
առած էր իբրեւ օգնական:
Ելիաս ընտանիքի եւ զաւկներու տէր էր: Շնորհիւ Գալլետեր Ար
թին աղային կապրէր: Մեր այս դրացիէն ալ գոհ էինք: Աւաղ, Ելիասն ալ
իւր մօր եւ կնոջ ու զաւկներով 1915-ին, երբ ամբող ջ Մարաշի հայութիւնը
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տարագիր ըրին հանելով Մարաշէն, տարած էին Դամասկոսէն վար՝
Հավրան եւ անդ անշուշտ Ելիաս, կինը՝ Հայկանոյշ եւ մայրը՝ խեղճ Ղու
տուրեթ, անօթի եւ դժբաղդ մեռած էին: Ելիասի մէկ երկու ողջ մնացող
զաւակները Մարաշ՝ որբանոց դրուած են եւ մեծ Գրիգոր անուն տղան
այժմ ի Դամասկոս կը գտնուի:
Մեր դրացիներէն պէտք է Գումրուեաններն ալ յիշեմ: Գումրուեան
Աւագ ունէր երեք որդիներ՝ Վարդիվառ, Աստուր եւ Մանուկ: Արհեստով
կօշկակար էին: Աւագ էմմ ի երկայն հասակաւ բարեպաշտ հայ մ’էր: Կինն
ալ՝ Պանծալ, նմանապէս ազնիւ եւ համ եստ կին մ’էր:
Աւագ աղային երեք տղաքն ալ ամուսնացեալ միասին կ’ապրէին:
Աստուր խումար կը խաղար, մինչեւ որ մեռաւ խաղամոլութենէ բնաւ ետ
չկեցաւ: Ասոնք զմեզ շատ կը սիրէին: Երբեմ ն երբեմ ն իրիկունները լուսա
հոգի Գումրուեան Աւագ աղա, երբ ես դեռ պատանի էի, կու գար հօրս քով
կը խօսակցէին: Մենք ալ փոխադարձաբար իրենց տուն կ’երթայինք: Այս
տեսակ ազնիւ եւ բարեպաշտ դրացիներ ունենալ ըստ իս բաղդ մ’է: Աւագ
էմմ ի Գումրուեան շատոնց մեռաւ: Կինն՝ Պանծալ, Վարդիվառ տղան,
խաղամոլ Աստուր արդէն մեռած էին, երբ մենք ի Հալէպ կը գտնուէինք:
1910 Հոկտեմբեր ամսուն վերջերը Հալէպէն ի Մարաշ վերադարձայ,
Գումրուեան Աւագին երրորդ որդին դժբաղդ եւ տարապայման միամ իտ
Մանուկ եւ Վարդիվառին որդին՝ Յակոբ եւ խաղամոլ Աստուրին Սարգիս,
Պետրոս, Աւագ եւ Յովսեփ որդիքը ողջ եւ առող ջ էին:
Այս երեք պատանիներ եւ իրենց քոյրը՝ Ովսաննա շատ համակրող
էին մեզի: Կինս՝ Տիրուհի, տղաս՝ Նահապետ, երկու աղջիկներս՝ Մէյրի
եւ Վարդուհի Հալէպէն Մարաշ եկան, շուտով ընտելացանք այս Գում
րուեաններու հետ: Օրիորդ Ովսաննա շատ անգամ կու գար մեր տուն
եւ առտնին բաներու եւ զբաղումներու մէջ կ’օգնէր երէցկնոջս: Օրիորդ
Ովսաննա Գումրուեան վերջին ծայր հաւատարիմ, վստահելի, ազնիւ
եւ բարեպաշտ աղջիկ մ’էր եւ է: Ովսաննայի եղբարքը՝ Աւագ, Պետրոս
եւ Յովսէփ ամ էնն ալ բնաւորութեամբ ազնիւ էին: Սխալ գրեցի, օրիորդ
Ովսաննա եւ երեք եղբայրները Մանուկին տղաքն էին:
Աստուրին տղաքն էին Սարգիս, Գրիգոր եւ Եսայի: Ասոնք ամ էնքն ալ
1915 տեղահանութեան ժամանակ Մարաշէն տարագրուած էին: Մանուկին
աղջիկը՝ Ովսաննա, Աւագ, Պետրոս եւ Յովսէփ եղբայրներն ալ Շամ տա
րուեցան եւ անդ յաջողած էին իրենց արհեստը՝ կօշկակարութիւնը գործե
լով ապրիլ եւ ողջ մնալ: Անգղ իացւոց Շամ եւ Հալէպ գրաւելէն յետոյ, երբ
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տարագրեալ վերապրող մարաշցի հայեր ետ դարձան իրենց հայրենիքը,
Գումրուեան Մանուկին աղջիկը՝ Ովսաննա եւ եղբայրները Մարաշ գնա
ցին: Քանի մը ամ իսներ յետոյ Մարաշի մէջ առ եւ տուրի չգոյութեան եւ
իրենց արհեստին բոլորով ին թրքաց ձեռքը յանձնուելուն առթիւ թողուցին
հայրենիքնին, կրկին անգամ Շամ վերադարձան:
Այժմ լաւ գիտեմ թէ Ովսաննա Գումրուեան եւ թէ իրեն երեք եղբայր
ները Շամ կը գտնուին եւ իրենց արհեստը գործելով կ’ապրին:
Երանի իրենց, բաղդաւոր գտնուեցան: Եթէ Մարաշէն կրկին ան
գամ Շամ գնացած չըլլային 1920 Յունվար եւ Փետրվար ամ իսներուն
մէջ՝ ֆրանսական բանակին Մարաշէն նահանջ ըրած ատեն պատահած
ահռելի կոտորածին, ասոնք ալ զոհ պիտի լինէին:
Մեր դրացիներէն Պուրունսուզեան պատուական գերդաստանն ալ
կը սիրեմ յիշել եւ պատմ ել:
Պուրունսուզեան Մահտեսի Պետրոս աղա՝ բարեպաշտ ազնիւ ծերունի
մը: Ի մանկութենէս շատ լաւ կը ճանչնամ զինքը, որովհետեւ երբ 7 կամ 8
տարեկան էի, զմեզ տունէն հանեցին: Ոչ միայն զմեզ, այլ Մուրատեան Մահ
տեսի Պետրոս աղան, մօրքրոջս Օսկանեան Կատար Խաթունն ալ եւ ուրիշ
քանի մը հայերը իրենց տուներէն Մարաշի թուրք զինուորական իշխանու
թիւնը բռնի հանեց եւ պարպուած հայերու տուները զինուորներ նստան
ամիսներով: Մենք ալ երբ ելանք մեր տունէն Պուրունսուզեան Պետրոս էմ
միին տունը փոխադրուեցանք: Այս պատճառաւ Պուրունսուզեան օրհնեալ
գերդաստանին նկատմամբ կրնամ լաւ տեղեկութիւններ գրել աստ:
Պետրոս աղա Պուրունսուզեան եղբայր մ’ալ ունէր Արթան անունով:
Մենք այս Արթանին փոքրիկ սենեկին մէջ բնակեցանք՝ հայրս, մայրս եւ
Մարիամ, Մարգարիտ եւ Ագապի քոյրերս: Թէպէտ տուներնիս շատ նեղ
էր, բայց Պուրունսուզեանք զմեզ վերջին ծայր կը պատուէին, կը յարգէին:
Պետրոս էմմ իին չորս տղաքն ալ ազնիւ էին՝ Խաչեր, Փանոս, Պօղոս
եւ Վանէս: Քոյր մ’ալ ունէին Հաթըն անուամբ: Հին տուն՝ նահապետա
կան գերդաստան մը: Թունդ հայ եւ անկեղծ քրիստոնեայ: Բաւական
հարուստ էին, իրենց սեղանը բաց էր միշտ: Մահտեսի Մարգարիտ կամ
Համմալ անունով կին մ’ալ կար այս օրհնեալ գերդաստանին մէջ: Համմալ
Անա Պետրոս էմմ իին եղբօր կինն էր:
Այս համ եստ, բարեպաշտ եւ առաքինագործ կինը ամուսնոյն մեռ
նելէն յետոյ չէր ուզած ամուսնանալ: Օթաճը 305, այսինքն ակնաբոյժ էր:
305 Օթաճը (օթաջը, Otacı) – դեղաբույսերով բուժող բժիշկ, ակնաբույժ:
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Տեսակ տեսակ փոշիներ եւ քիմ իական ջուրեր կը շինէր: Ամառ եւ ձմեռ
աչքերու ցաւ ունեցողներ Պուրունսուզեանց տուն խումբ խումբ կը դիմ էին
եւ Համմալ Անա զանոնք կը դարմանէր: 90 կամ 100 ամ եայ պառաւ մ’ալ
ունէին: Այն ալ աչքերը ցաւ ունեցողները կը դարմանէր: Համմալ Անա
արդէն այս պառաւէն ակնաբուժութիւն սորված էր:
Լուսահոգի Համմալ Անային վաստակը շատ էր, բայց այս առաքինի
եւ բարեգործ կինը թէ իւր ընտանեաց ծախքերուն կը մասնակցէր, աղ
քատին, որբին, այրիին, եկեղեցւոյ քահանային, դպրոցին կու տար իւր
դրամական նուէրները: Այս աննման բարեպաշտ կինը մեր ընտանիքին
վրայ արտաքոյ կարգի սէր եւ համակրութիւն ունէր: Նամանաւանդ զիս
անհունապէս կը սիրեր, կը յարգէր եւ կը մեծարէր: Պուրունսուզեանք
ամ էնքն ալ մեծ ու փոքր վերջին ծայր մեզ համակրող էին:
Մահտեսի Պետրոս աղա եւ իւր որդիքը հօրս սիրականներն էին,
շատ ազնուութիւններ կ’ընէին: Ոչ թէ միայն մեզի, այլ եկեղեցւոյ, կրօնք եւ
ուրիշ ազգօգուտ բաներու համար անձնուրացաբար դրամ կու տային՝ լաւ
էին, պարկեշտ էին եւ ազնիւ:
Երիտասարդութեանս ատեն երբեմ ն իրիկունները Պուրունսուզեանց
տունը կերթայի՝ Փանոս եւ Պօղոս ինծի տարեկից էին: Միասին գրեթէ
մեծցանք եւ մի եւ նոյն թաղ ի եւ փողոցի տղաք էինք: Պուրունսուզեան
Մահտեսի Պետրոս աղա եւ Աւագ որդին՝ Խաչեր աղա միշտ ողբացեալ
հօրս հետ կը տեսնուէին: Յիշեալ ծերունի Պետրոս էմմ ին դեռ ես քահա
նայ չը ձեռնադրուած մեռաւ: Բայց որդին Խաչեր եւ Փանոս աղաները
1895 Նոյեմբեր 6 Երկուշաբթի օր մեծ եւ սոսկալի կոտորածին սպաննուե
ցան իրենց բնակարաններուն մէջ Մարաշի ճիւաղ եւ անխիղճ թուրքերէն:
Դժբաղդ Համմալ Անա չկարենալով տոկալ եւ դիմանալ իւր այս նա
հատակ սիրականներուն ցաւ եւ կսկիծներուն, քանի մը տարիներ յետոյ
ինքն ալ հիւանդանալով մեռաւ, երբ մենք ի Հալէպ կը գտնուէինք: Քանի
քանի այսպիսի մարաշցի հայ ազնիւ եւ պարկեշտ ընտանիք եւ գերդաս
տաններ սպաննուեցան, նահատակուեցան, կողոպտուեցան, ոչնչացան,
մինչեւ անգամ թշուառ եւ դժբաղդ հայ նահատակներուն դիակները
անյայտացան եւ ոչ ոք կրցաւ իմանալ թէ ուր թաղուեցան:
Որովհետեւ 1895 Նոյեմբեր 6, այն խիստ աղետալի երկուշաբթի օր, ի
Մարաշ սպաննուած հայերուն դիակները ոտքերնին չուաններով թուրքերը
գիշերը կապելով քաշեցին տարին քաղաքէն դուրս փոսերու մէջ անյայ
տացուցին: Խեղճ հայ վերապրողները չէին կրնար իրենց պահուըտած
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թաքստոցներէն դուրս ելլել եւ երեւնալ, որպէս զի կարենային տեսնել թէ
մեռեալներուն դիակները քաշելով ուր կը տանէին:
Ի վաղուց անտի, լաւ գիտեմ, Մարաշի մէջ շատ շատ 30 տուն հրեայ
կայ: Մէկ խախամ306 եւ մէկ սինակօկ307 մ’ունին: Խաթունեայ թաղ ին մէջ
ամբող ջ հրեայք մէկ տեղ կը բնակէին: Ասոնք ալ մեզի ոխերիմ թշնամ ի
են եղեր: Կոտորածի ժամանակ Թուրք տէրութիւնը ամբող ջ Տաճկաս
տանի մէջ հրեաներուն երբեք վնաս չտուաւ: Հրեաներուն ինչք, կեանք,
ստացուածք, հարստութիւն, պատիւ եւ փառքերնին կողոպտել, թալլել,
յափշտակել եւ կոտորելէ ազատ մնաց:
1895 Նոյեմբեր վեց՝ կոտորածին օրը, Մարաշի հրեայք թուրքերուն
հետ միացան եւ սկսան իրենք ալ կողոպտել: Հայերուն պահուըտած տե
ղերը դահիճներուն մատնել եւ ցուցնել: Երբ այն գիշերը թուրքերը հայ
մեռեալները իրենց տուներէն դուրս կը հանէին, մարաշցի հրեայք հայ
դիակներուն ոտքերը չուաններ կապելով քաշեր քաղաքին եզերքը աղբա
նոցներու կոյտերուն մէջ անյայտ կ’ընէին:308 Չկայ արդարութիւն այս ան
ցաւոր աշխարհին մէջ: Կրօնքները իրարու անհամաձայն, ազգերը իրարու
հակառակ, իրաւունքը միշտ հզօրին, քաջին եւ արիասրտին եղած է:
Մարդասիրութիւն, ազնուութիւն, առաքինութիւն բառարաններու մէջ
կը գտնուին: Բայց գործնականին մէջ՝ ոյժ, զօրութիւն, մեծամասնութիւն,
կեղծիք, խորամանկութիւն, շահ եւ կողմնակցութիւն:
Այս աշխարհիս մէջ տիրապետող ամբող ջ կրօնքները՝ Քրիստոնէու
թիւն, Մովսիսականութիւն, Մահմ ետականութիւն, Պուտտայականութիւն
եւ Պրահմայականութիւն: Քրիստոնէական Հռովմ էական, Բողոքական
եւ ուրիշ՝ Յունադաւան յարանուանութիւնք ամ էնքն ալ կըսեն, կը խոստո
վանին եւ կը դաւանին թէ իրենց հիմնադիրները Աստուծմ է յայտնութիւն
ստացած են: Ամ էնն ալ սէր, գթութիւն, եղբայրասիրութիւն, կարեկցու
թիւն, համ երաշխութիւն, արդարութիւն կը քարոզեն, բայց թաքուն կերպով
իրարու հակառակ, իրարու թշնամ ի, իրարու տուն քանդող, կործանող:
Մահմ ետական թուրք եւ արապ, կամ պարսիկի մը քով քրիստոնեայ
մը կեավուր է, քեաֆիր309 է, խընզըր310 է: Աւելի զարմանալին եւ ցաւալին,
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):

թողունք մահմ ետականը, պրահմանականը, պուտտայականը, հայատեաց
հրեան, բուն իսկ քրիստոնեան՝ Ամ ենասուրբ Երրորդութեան հաւատա
ցողը, ջերմ պապականը, որ ամ էն օր պատարագ կը տեսնէ, ամ էն շաբթու
մէջ Ս. հաղորդութիւն կ’առնէ, այն ալ դժբաղդաբար այնպէս հաւատք եւ
համոզում գոյացուցած է թէ կաթոլիկ չեղող հայը դժոխք կ’երթայ:
Որովհետեւ պապական եկեղեցւոյ քարոզած վարդապետութիւնը այս է.
«Արտաքոյ Հռովմ էական եկեղեցւոյ չիք փրկութիւն»:
Ժ ողովական յարանուանութեան սիրահար հայ բողոքականն ալ իւր
դաւանանքը ունի: Լուսաւորչական հայ քահանային «Օրհնե՛ա Տէր» ըսել
իրեն համար մեղ ք է գրեթէ: Ես ժողովական բողոքական միսիոնարէ մը
լսած եմ, որ եթէ հայ լուսաւորչական քահանայ մը բողոքականութիւն
ընդունի, ժողովական բողոքականներ յիշեալ քահանան իբրեւ քահանայ
չեն ընդունիր, այլ իբրեւ լոկ աշխարհական կ’ընդունին:
Ասոնք ալ իրենք զիրենք զուտ Աւետարանական դաւանելով գիշեր
ցորեկ անընդհատ Սուրբ Գիրք կը կարդան, իրար սիրելու բարի խրատ
ներ կու տան՝ ցաւալի կացութիւն:
Յիսուս «Սիրեցէք մեկզմ եկու» ըսաւ «եթէ կ’ուզէք որ իմ աշակերտ
ներս ըլլալ զիրար սիրեցէք»: Ափսոս կրօնքներու պետերը, մեծերը՝
քահանայ, վարդապետ, պատուելի, հօճա, մօլլա հրապարակաւ կրօնք կը
քարոզեն եւ թաքուն կերպով զիրար կ’ատեն: Ահաւասիկ այս ատելութիւն,
անսիրելութիւն եւ շահ ու նախանձու պատճառաւ ազգեր իրարու թշնա
մի կը դառնան: Գիշեր ու ցորեկ Մովսէս Մարգարէին Հնգամատեանը
եւ Սինա լեռան վրայ Աստուածային հրաշքով եւ Եհովային օրհնեալ ձեռ
քով գրուած Տասնաբանեայ Օրէնքին ամ էն յօդուածները սերտ կերպով
սերտող հրեան «Քու դրացիդ քու անձիդ պէս սիրէ» պատուէրը ոտնա
կոխ ընելով կ’ելլէ իրեն դրացի հայը մարդասպան թուրքին կը մատնէ եւ
մեռեալ հայուն դիակը չուաններով քաշելով կը տանի անյայտ կ’ընէ:
Հին, բայց շատ ճշմարիտ առած մը կայ. «Շահը Կայէն կը ծնէ»: Երբ շա
հու խնդիրը երեւան ելնէ կրօնքները իրարու, ազգերը իրարու, անհատները
իրարու, անգամ մի եւ նոյն ազգի անհատներ իրարու դէմ կը հակառակին:
Վայ տկարին գլուխը: Վայ պարտեալին գլուխը: Հայը արդէն դարերէ ի վեր
պարտուած, տկարացած, Թուրք պետութեան երկաթեայ լուծին, զուլումին,
հարստահարութեան տակ հալէր, մաշէր, փճացէր եւ գրեթէ ոչնչացէր է:
Ամբող ջ Կիլիկիոյ սահմաններուն մէջ՝ Ատանա, Այնթապ, Մարաշ,
Մերսին, Տարսոն, Քիլիս, Կեավ ըր Տաղ, Ամանոսի բովանդակ գիւղերուն
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մէջ մի միայն Զէյթուն եւ Հաճըն քաղաքները ի բաց առեալ, մնացեալնե
րուն մէջ հայերը թրքախօս են: Հայերէն տոհմային լեզուն մոռցուած է:
Եկեղեցեաց ամպիոնէն մեր եկեղեցւոյ քարոզիչները ստիպեալ են թրքե
րէն քարոզելու: Մեր ազգային սովորութիւններու շատերուն տեղ մեր
վրայ տիրապետող թուրքին սովորութիւնները յաջորդեր են, որովհետեւ
մենք գերի ենք, ստրուկ, խեղճ, անտէր, տկար եւ 500 երկար տարիներէ
ի վեր անտանելի գերութեան մէջ մնալով այլասերած ենք: Թրքահպա
տակ հայը, գերի հայը աչք ունի, բայց չկրնար տեսնել, սիրտ ունի՝ չկրնար
զգալ, միտք ունի՝ չկրնար խորհիլ, ինչ որ ունի գերին իրեն չէ: Այրական
ոյժ, զգացում կորսնցնող հայը միշտ թուրքին հլու եւ հպատակ ըլլալու
վարժուած է:
Կողոպտէն՝ կը լռէ, կը սպաննէն՝ կը համբերէ, իւր աղջիկը, տղան կը
լլկեն՝ անձայն կը մնայ: Զայրանալ, վրէժ լուծել չուզէր, որովհետեւ ծայր
աստիճան ստրկացած է:
1895 Նոյեմբեր 6-ին ամբող ջ Անատօլուի մէջ Սուլթան Համ իտ
անխիղճ թուրք թագաւորին հրամանաւ եւ մասնաւոր իրատէով311 գործա
դրուած ահռելի ջարդ եւ հայկական կոտորածը աշխարհ ամ էնայն լսեց:
Եւրոպական քրիստոնեայ, քաղաքակրթեալ, զարգացեալ հզօր պե
տութիւնք իմացան, քննիչներ եկան: Հայաստան եւ Կիլիկիա մանրամասն
կերպով քննեցին, իմացան: Ափսոս իրենց շահուն համար Պիղատոսի
պէս ձեռքերնին լուալով զէրոյի չափ կարեւորութիւն տալ չուզեցին, որով
հետեւ հայ անմ եղ նահատակ ազգ մը պաշտպանելու մէջ շահ չը տեսան:
Ապտիւլ Համ իտի պէս մարդակերպ ճիւաղ ի մը խաթերը312 չկոտրեցին:
Ճիշդ Սուրբ Մարգարէին սաղմոսին մէջ ըսածին նման.
«Ամ ենեքեան խոտորեցան ի միասին եւ անպիտանցան» գթութիւն,
արդարութիւն, կարեկցութիւն, ո՞ւր էք, ո՞ր ծակը մտաք, ամ էնն ալ անյայ
տացան, վասն զի հայը տկար է, վասն զի հայը անտէր է, պաշտպան չու
նի: Հայը բողոքական չէ, հայը հռովմ էական չէ: Ինչ եւ իցէ, այս մասին
արդէն 1895-ին կոտորածէն յետոյ այս տեսակ շատ գրքեր, տետրակներ,
թերթեր եւ հանդէսներ հրատարակուեցան, կարդացողները գիտեն:
Կը թողում այլ եւս այս տեսակ ցաւալի բաներու վրայ գրել եւ կը
փափաքիմ վերստին մեր ընտանիքի վերաբերեալ բաներու 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 Սեպտեմբեր ամսուն սկիզբները մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ
քահանայից նիւթական վիճակը օր օրին սկսաւ նուազելու: Ամսէ ամ իս ես,
որ գրեթէ ամ էնէն աւելի վաստկողն էի, 200 ղուրուշ չէի կրնար շահիլ: Դեռ
հայրս ողջ էր, բայց քահանայագործելէ բոլորով ին ձեռնպահ, ծերացած եւ
հիւանդ, տունէն չէր կրնար ելնել:
Ճաշակի տէր հայրս շաբթու մէջ 2 կամ 3 անգամ մսի ջուր եթէ չխմեր
եւ սննդարար կերակուրներ չուտեր՝ անհանգիստ կ’ըլլար: Ինչ կրնայի
ընել, ծախք շատ, քահանայական իրաւունք՝ նուազ: Այս օրերու մէջ այն
թապցի Եաղուպեան Գրիգոր աղա անունով հայ վաճառական մը Այնթա
պէն եկած էր: Տեսնուեցանք յիշեալ հայուն հետ: Մարաշի Սուրբ Աստուա
ծածին եկեղեցւոյ ժողովուրդներէն Տէր Յովսէփեան Յովհաննէս աղային
որդի Արամ անուն ուսեալ երիտասարդին ամուսնութիւնը տեղի ունեցաւ:
Հրաւիրեալ էի ես ալ պսակադրութեան ժամանակ քարոզ մը խօսեցայ:
Յիշեալ այնթապցի Եաղուպեանն ալ հրաւիրեալ էր, մտիկ ընելով խօսած
ներս շատ հաւնած էր:
Քանի մ’օր յետոյ Եաղուպեան քովս եկաւ, կրկին անգամ տեսնուե
ցանք եւ իմ քահանայական իրաւունքներուս մասին տեղեկութիւններ
հաղորդեցի: Երբ այնթապցին հասկցաւ նիւթական վիճակիս անձուկ եւ
անգոհացուցիչ ըլլալը, ցաւեցաւ եւ շատ զարմացաւ: «Մեղ ք է քեզի, Տէր
Հայր: Եկու զքեզ Այնթապ տանիմ, Այնթապի հայոց եկեղեցին շնորհքով
քահանայից պէտք ունի: Հոն մեծ ընդունելութիւն պիտի գտնես եւ լաւ
դրամ պիտի վաստկիս: Հոս կեանքդ ապարդիւն պիտի անցնի: Այնթապ
Մարաշէն 20 անգամ տարբեր միջավայր մ’է: Հոն ժողովուրդ Մարաշի
հայ ժողով րդեան հետ բաղդատմամբ զարգացեալ է: Ամ էն տեսակէտով
գոհ պիտի ըլլաս»:
Այնթապցիին այս քաղ ցր խօսքերէն համոզուեցայ, նամանաւանդ
նիւթական վիճակիս խեղճութիւնն ալ ստիպեց զիս համոզելու: Մեր եկե
ղեցւոյ ժողովուրդներէն Կանիմ եան մեծարգոյ տիար Կարապետ անունով
օրհնեալ բարեկամ ն ալ ունէի. Յիշեալը աղւոր խանութ մ’ունէր եւ վաճա
ռականական ապրանք կը ծախէր:
Կանիմեան տիար Կարապետ անկեղծ եւ բարեպաշտ քրիստոնեայ
մ’էր: Ազնիւ նկարագրի տէր, ուղղամիտ եւ բարեբարոյ: Յիշեալ բարեկամիս
հետ շատ կը տեսնուէի, մեր ընտանիքին պէտք եղած ամէն ապրանքները
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ասոր խանութէն կը գնէի: Դրամ ունենայի եւ չունենայի ուզածներս ապա
ռիկ կու տար: Երբեմ ն փոխ դրամ կ’առնէի՝ սիրով եւ շատ ազնուութեամբ
կուտար: 1886 Սեպտեմբեր ամսուան վերջերը օր մը հաշիւ ըրի, որ Կարա
պետ Կանիմեանի ճիշդ 900 ղուրուշ պարտք ըրած եմ: Շուարած, շփոթած
կը մտածէի թէ այսքան պարտքերս ինչպէս պիտի կրնայի վճարել:
Իբրեւ քահանայ վաստկածս մեր տան անմ իջական պէտքերուն չէր
բաւեր: Պարտքերս ալ հետզհետէ աճիլ եւ բազմանալու վրայ էին: Ինքնի
րենս ըսի Այնթապ երթամ բաղդս փորձեմ, թերեւս յաջողեցայ:
Այն օրեր լաւ ջորի մ’ալ ունէի: Աներս՝ Թօփալեան Համբարձում էֆէն
տին ալ այս միջոցին Քիլիս քաղաքի Րէժէի313 պաշտօնատան մէջ Անպար
Մեմուրի314 էր: «Յիշեալը տեսնելու համար Քիլիս կերթամ եւ Այնթապ ալ
տեսնելու պատեհութիւն կ’ունենամ», ըսելով վերջնականապէս որոշում
տուի, առժամանակեայ կերպով, մեկնիլ Մարաշէն: Այս մասին ծնողացս ալ
տեղեկութիւն տուի, անոնք ալ համոզուեցան: Պատրաստուեցայ մեկնելու:
1886 Հոկտեմբեր ամսուան կարծեմ 14-ին էր, քանի մը հալէպցի մահմետա
կան վաճառականներու հետ, իմ սեպհական ջորիիս հեծնելով, Մարաշէն
ելայ Այնթապ երթալու համար: Այն օր իրիկուն հասանք Պազարճըք315: Ես
եւ ընկերներս թղթատարութեան կեդրոն տեղ մը իջանք՝ միայարկ ախոռ
մ’էր: Մարաշէն ի Հալէպ նամակներու ծրարը տանող թաթարը316 անդ կու
գայ եւ ձիերը կը փոխէ եղեր: Պառկեցանք գիշերը այս ախոռին մէջ, որովհե
տեւ այն թուականին Պազարճըք ճամբորդներու համար մասնաւոր շնորհ
քով պանդոկներ շինուած չէին: Ճամբորդները ընդհանրապէս Պազարճըքի
բուն բնակիչ Գըլըճլը317 թուրքերուն տուները հիւր կ’ըլլային:
Հետեւեալ օրը կանուխէն ճամբայ ելանք, օդը բարեխառն եւ զուար
ճալի էր: Տերպէնտ318 ըսուած նեղ կիրճէն անցանք: Ճիշդ մէկ ժամ կը տեւէ
այս կիրճին երկայնութիւնը: Ճամբան անհարթ, բոլորով ին քարուտ եւ աջ
ու ձախ երկու կողմը խիտ առ խիտ մացառներով շրջապատուած: Վերջա
պէս ելանք այս կիրճէն եւ Գարապըյըգլը319 անուն թուրք գիւղէն բաւական
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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հեռու պետական պահականոցին առջեւէն անցնելով շարունակեցինք մեր
ճամբան դէպ Եսամ անուն մեծ թրքաբնակ գիւղ ը: Այս գիւղ ին մօտ ճամբու
վրայ Պաշ Բունար320 անունով ականակիտ եւ արծաթափայլ ջուրի մը ակը
կայ: Արդարեւ, յստակ, ջինջ եւ մաքուր ջուր:
Իջանք այս օրհնեալ ջուրին ակը: Կերանք, խմեցինք: Մահմ ետական
ընկերներս ապտեստ առին321 եւ աղօթեցին: Մահմ ետականը աղօթելու
համար շատ դիւրութիւն ունի, որովհետեւ անոնց աղօթքները համառօտ
եւ կարճ են: Արաբերէն լեզուաւ բաներ մը գոց սորված են: Պարզ եւ ան
ձանձրացուցիչ կ’աղօթեն եւ կը լմնցնեն: Ելանք ճամբայ, իրիկունը կամաց
կամաց սկսաւ մօտենալ: Այնթապի բարձր շէնքերը սկսանք տեսնելու՝
նախ բերդը, յետոյ Այնթապի հայ բողոքականաց Քօլէճը, աղջկանց վար
ժարանը: Վերջապէս մօտեցանք այս գեղեցիկ քաղաքին: Երկար մտածել
եւ խորհրդածելէն յետոյ յարմար դատեցի ուղղակի Կուզուգեան տօքթ օր
Գէորգին տունը իջնալ: Այս նշանաւոր բժիշկը Գալփաքլեան Հեքիմ Ապու
ճան էֆէնտիին հօրեղբայրն էր: Ի վաղուց անտի յիշեալ տօքթ օր Գէորգին
հետ ծանօթութիւն ունէինք:
Այն օր գտայ տօքթ օր Գէորգին տունը եւ իջայ: Անմ իջապէս ամ ենայն
սիրով եւ լի ու լի յարգանք եւ մեծարանքներով ընդունեցին զիս: Ջորին ալ
տարին իրենց ձիերուն ախոռը կապեցին:
Կուզուգեան տօքթ օր Գէորգ Այնթապի քաղաքապետական բժիշկ էր:
Այնթապի մէջ մեծ համբաւ եւ հռչակ հանած էր: Թէ Այնթապի եւ թէ շրջա
կայ գիւղ եւ գաւառներու մէջ մեծ անուն կը վայելէր: Թուրքերը առաւելա
պէս կը սիրէին եւ կը յարգէին զինքը: Փառաւոր տուն մը ունէր գեղեցիկ
սենեակներով: Սենեակներն ալ պարսկական ընտիր եւ սուղ գորգերով
զարդարուած էր:
Տղայ մը եւ մէկ ալ աղջիկ ունէր: Տղան ալ ամուսնացեալ էր Եումմա
անունով գեղեցիկ օրիորդի մը հետ: Ովսաննա անուն աղջիկն ալ ամուս
նացեալ էր: Իմ, այս պատուական ընտանիքին հիւր եղած տարին, տօք
թօր Գէորգին միածին տղան Կ.Պոլիս գնացած էր պետական բժշկական
համալսարան տօքթ օրութիւն սորվելու համար: Տօքթ օր Գէորգին Հոռոմ
անուն կինն ալ թէ դէմքով եւ թէ բնաւորութեամբ ալ գեղեցիկ, պարկեշտ եւ
համ եստ տանտիկին մ’էր: Գուզուգեանին աղջիկը՝ Ովսաննա եւ աննման
գեղեցիկ, սրտով եւ մտքով ալ ազնիւ եւ ընտիր եւ չքնաղ յատկութիւններով
320 Պաշ Բունար (Բաշ Փունար, Baş pınar) – թրք.՝ Գլխավոր (մեծ) աղբյուր:
321 Ապտեստ առին (Aptes) – լվացում կատարեցին աղոթքից առաջ:
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օժտուած հարս մ’էր: Տիկին Ովսաննա Կիւճճիւք322 Արթին անունով
4 ամ եայ տղայ մ’ունէր՝ հիանալի, գեղեցիկ, սիրուն եւ համակրելի:
Ճիշդ դրախտ մ’էր այս գովելի ընտանիքը: Իրենք ունեւոր եւ պա
տուաւոր, տօքթ օր Գէորգ կիրթ ճաշակի տէր, մաքուր հագնող, անոյշ
ուտող եւ ուրիշներու կերցնող: Այս օրհնեալ տան մէջ իմ վայելած յարգա
նք, մեծարանք ու անկեղծ հիւրասիրութիւնը եթէ մի ըստ միոջէ պատմ եմ
պետք է ընդարձակ հատոր մը գրել: Կուզուգեան տօքթ օր Գէորգին տան
մէջ 10-12 օր կենալէն յետոյ 1886 Նոյեմբեր ամսուան սկիզբն էր կարծեմ,
Այնթապէն Քիլիս գնացի: Աներս՝ Թօփալեան Համբարձում էֆէնտիին
հետ տեսնուելու համար: Այն միջոցին աներս Քիլիսի Րէժի ծխախոտի
վարչութեան մէջ պաշտօնեայ մ’էր:
Դեռ Քիլիս քաղաքը չէի տեսած: Արդէն ալ կը փափաքէի տեսնել:
Ուղղակի աներոջս տունը գնացի: Զոքանչս՝ զաւակներով, Քիլիսէն Մա
րաշ գնացած էր: Մի միայն աներձագս՝ Մեսիա անուն 7-8 տարեկան
տղան հօր քովը մնացած էր: Մնացի աներոջս քով 8 կամ 10 օր: Քիլիսի
հայ եկեղեցւոյ նորընծայ քահանան Տէր Ներսէս շատ պատիւ ըրաւ ինծի:
Օր մ’ալ Քիլիսի երեւելիներէն Պայրամ եան Արթին աղա Տէր Ներսէս քա
հանային հետ զիս իրենց երկրագործական կալուածը հրաւիրեց: Հազա
րաւոր բանւորներ ձիթապտուղ կը հաւաքէին: Ահագին բազմութիւն՝ այր եւ
կիներ, աղջիկներ, պզտիկներ, զուարճալի տեսարան մ’էր: Անդ կերանք,
խմեցինք եւ իրիկուան ատեն ձիերու հեծած քաղաք վերադարձանք:
Օր մ’ալ աներս՝ Համբարձում էֆէնտի Թօփալեանին քիլիսցի սերտ
բարեկամներէն Եէնի Գօմշեան Դաւիթ 323 աղա զիս իւր տունը հրաւիրեց:
Փառաւոր կոչունք մը վայելեցինք: Քիլիսի հայ երեւելիներէն շատերը ին
ծի հետ սեղանակից էին: Երկար թող չըլինի, Նոյեմբեր 13-ին Քիլիսէն ետ
Այնթապ վերադարձայ: Աներս ալ մէկ թենեքէ324 լաւ եւ աղւոր տեսակէն
ձէթ նուէր տուաւ ինծի, զոր Քիլիսէն միասին Այնթապ բերի: Իմ Քիլիսէն
վերադառնալէս 2 կամ 3 օր վերջը քեռայրս՝ Հաճի Կիրակոս աղա Չօր
պաճեան Հալէպէն Այնթապ եկաւ: Լսելով, որ ես Գալփաքլեան տօքթ օր
Գէորգ էֆէնտիին տունն եմ, ուղղակի ինքն ալ հոն եկաւ: Քանի մ’օր յետոյ
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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մեկնեցաւ ի Մարաշ: Ես, ջորիս Կիրակոս աղային յանձնեցի, որ Մարաշ
տանի: Աներոջս տուած թենեքէ մը ձէթն ալ միասին ղրկեցի մեր տունը:
Ես մնացի նորէն Այնթապ:
Այս միջոցին Այնթապի եկեղեցւոյն մեծամ եծները, երեւելիները,
եւս առաւել Վարդանեան Ընկերութեան գրեթէ ամբող ջ անդամները
անկեղծօրէն, ի սրտէ համակրեցան ինծի: Եկեղեցի տարին զիս, պաշտօ
նապէս քահանայ ընդունեցին զիս: Այնթապի եկեղեցւոյն աւագ քահա
նայ արժանապատիւ Տէր Մելքոն Հայրը ծերութեան պատճառաւ քահա
նայագործելէ ձեռնպահ՝ տունը կը նստէր: Յիշեալ քահանային ամբող ջ
ծուխերը ինծի յանձնեցին:
Վարդանեան Ընկերութեան պետերը՝ մեծապատիւ Գալուստ աղա
Ղազարեան, Գէորգ աղա Սիւլահեան, Գրիգոր աղա Եաղուպեան, Խաչեր
աղա Թանգարանճը եւ այլք, ամ էնքը մէկէն տօքթ օր Կուզուգեանին
տունէն զիս Գալուստ աղային տունը տարին:
Իրաւի տօքթ օրին տունէն ելայ, բայց տօքթ օրին տան մէջ ինչ որ վայե
լեցի՝ ազնուութիւն, մեծարանք, յարգ, պատիւ, բարիք եւ երախտիք անկա
րելի է, որ մոռնամ: Յարգելի տօքթ օրը, բարեպաշտուհի Հոռոմ Խանըմ
կինը, աղջիկը՝ Ովսաննա, հարսը՝ Վերժին, ամ էնքն ալ անպատմ ելի
ազնուութեամբ սիրած, հիւրասիրած էին զիս: Ամբող ջ ամ իս մը, թերեւս
աւելի, մնացած եմ այս օրհնեալ ընտանիքին մէջ: Երախտագէտ սրտով
ստիպեալ եմ յիշել զիրենք, ստիպեալ եմ օրհնել զիրենք:
Ինչ որ յարգ, մեծարանք, պատիւ, երախտիք, բարիք տեսած եւ վայե
լած եմ տօքթօր Գեւորգ Գալփագլեանին տան մէջ հիւր եղած ատենս գրեթէ
անոր կրկին ալ Ղազարեան Գալուստ աղային տունը տեսայ եւ վայելեցի:
Ճիշդ 70 օրուան չափ Գալուստ աղային տան մէջ մնացած եմ, առան
ձին սենեակ մը տրամադրած էին ինծի, գիշերները անդ կը պառկէի:
Ժ ամարար եղած ատենս եկեղեցին քահանայից սենեակը կը պառ
կէի գիշերները: Առտու եւ իրիկուն Գալուստ աղային տունը կը ճաշէի:
Շաբթուան մէջ անպատճառ 2 անգամ ալ տուները կը հրաւիրէին զիս:
Այնթապցիք այս մասին աննման են: Հիւրասիրութիւն ի վաղուց անտի
այնթապցի հայոց համար շատ գովելի յատկութիւն եւ գրեթէ առաքինու
թիւն եղած է: Նամանաւանդ հանդէպ կղերականաց տարբեր յարգանք եւ
անկեղծ մեծարանքներ ունին:
Քիչ ժամանակի մէջ մեծ ժողովրդականութիւն կրցայ շահիլ, թէ Վար
դանանց ընկերութեան անդամները եւ թէ Ատենականայ ընկերութեան
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անդամները կը սիրէին զիս: Կիրակի օրեր յաւարտ Սուրբ Պատարագի
եկեղեցիէն ելլելով ուղղակի Վարդանանց դպրոցը կ’երթայինք եւ անդ
ատենախօսութիւններ կ’ըլլար: Ես ալ մասնակից կ’ըլլայի: Այնթապի հայ
եկեղեցւոյ աւագ քահանայ Տէր Մելքօն սրբակրօն քահանան ծերութեան
պատճառաւ քահանայագործելէ ձեռպահ եղած էր: Անոր ծուխերուն հո
գեւոր պետքերը ես կը հոգայի: Տէր Պետրոս, Տէր Եղ իշէ եւ Տէր Սահակ
քահանայ հայրերը եւ Տէր Գէորգ հայրը անկեղծութեամբ կը յարգէին զիս:
Գալով ասպնջականիս՝ Գալուստ էֆէնտի Ղազարեանին, այս ազգա
սէր եւ առաքինի հայուն տան մէջ իմ տեսած ու վայելած բարիք ու երախ
տիքները, եթէ կարելի ըլլար մի ըստ միոջէ պատմ ել, ահագին հատոր
մը գրել պետք էր: Գալուստ աղային կինը՝ համ եստափայլ Հաճի Լուսիա
Խանըմ աննման պարկեշտ եւ ազնիւ, բարեկիրթ, վերջին ծայր մաքուր
եւ կիրթ ճաշակի տէր տանտիկին մ’էր: Այս ազգասէր կնոջ ինծի ըրած
պատիւ եւ մեծարանքները երբեք չեմ կրնար մոռնալ: Առաւօտները երբ
եկեղեցիէն տուն գայի թէնպէքի 325 թրջուած, արծաթ նարկիլէն պատրաս
տուած, թէյ եւ կամ սուրճ եփած կը հրամցնէր, կը խմցնէր: Հաճի Լուսիա
Հանըմ ին պէս խոհեմ, խելացի եւ ժրագլուխ կին կեանքիս մէջ շատ քիչ
տեսած եմ եւ երբեք չը պիտի կրնամ մտքէս հանել այս ազնուուհի կնոջ
առաքինութիւնները: Գալուստ աղային տղաքն ալ Թորոս, Յակոբ, Կա
րապետ եւ Նազար: Նազար այն ժամանակ դեռ փոքր էր, բայց Թորոս,
Կարապետ եւ Յակոբ դպրոց կը յաճախէին:
Գալուստ աղա Վարդանանց վարժարանին վրայ կը գուրգուրար:
Իրեն գործակիցներն էին Սիւլահեան Գէորգ աղա՝ այր պարկեշտ եւ
բարեպաշտ, դէմքով եւ կերպարանքով գեղեցիկ, սրտով եւ մտքով ալ
գեղեցիկ, մաքուր նկարագրի տէր անձնաւորութիւն մը, Պօղարեան Խա
չեր՝ ազնիւ եւ բարեբարոյ, թունդ եւ անկեղծ հայ մը եւ քանի մը ուրիշներ
ալ: Ասոնք սրտով եւ մտքով միացեալ Այնթապի հայութեան կրթական
եւ կրօնական տեսակէտով զարգացման անխոնջ աշխատողներ էին: Եր
բեմ ն գիշերները կու գային մեծարգոյ Գալուստ աղային տունը՝ սիրուն
հաւաքոյթներ, իմաստալից խօսակցութիւններ տեղի կ’ունենային եւ շատ
անմեղ ժամանցներ կը վայելէինք:
Այնթապի հայ եկեղեցւոյ վաղեմ ի վաստակաւոր հոգեշնորհ Տէր
Մովսէս բանիբուն քահանան եւս եղբօր պէս կը սիրէր զիս: Վերջապէս
Քիլիսէն վերադառնալէս յետոյ Վարդանանց Ընկերութեան վարիչներու
325 Թէնպէքի (թենբեքի, Tömbeki) – նարգիլեի համար օգտագործվող ծխախոտը:
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թելադրութեամբ թաղական խորհուրդը զիս պաշտօնապէս եկեղեցի
ընդունեց: Սկսայ գործել, կիրակի օրեր երբեմ ն քարոզ կու տայի եկե
ղեցւոյ մէջ: Երբեմ ն ալ ազգային հաւաքումներու մէջ: 1887, Յունվար 6,
Սուրբ Ծնունդի Զատիկը եկաւ: Աւագ քահանայ Տէր Մելքոնի տեղ իբրեւ
փոխանորդ տուները տուն օրհնէքի պտտեցայ: Քովս ալ տղայ մ’ընկերա
ցուցին՝ Խաչատուրեան Սարգիս326 անունով՝ ազնիւ պատանի մը, միան
գամայն շատ բարեկիրթ: Պտտեցայ Տէր Մելքոն Հօր ծուխերուն ամբող ջ
տուները 900 ղուրուշ դրամ հաւաքեցի, յետոյ Տէր Մելքոն Հօր հետ կէս առ
կէս բաժնուեցանք մէջերնիս:
1887 Յունվար 20-ին այլ եւս նայեցայ որ երեք ամսուան չափ ծննդա
վայրէս մեկնեցայ, ծերունի հայրս եւ մայրս, կինս ու տղաքս անշուշտ ինծի
կարօտ էին: Փափաքեցայ վերադառնալ ի Մարաշ: Շատ դժուարաւ կրցայ
համոզել մեծապատիւ Գալուստ աղան եւ իւր գործակիցները: Վերջապէս
երթալ Մարաշ եւ ընտանիքս տեսնելէ յետոյ անմ իջապէս ետ Այնթապ գա
լու խօսք տուի: Մինչեւ որ յաջողեցայ համոզել զիս սիրող այնթապցիները
շատ դժուարութիւններ ունեցայ:
Այնթապի հայոց ժողով րդեան մեծ մասը համակրած էին ինծի: Քա
հանայք նամանաւանդ գոհ մնացած էին իմ իրենց հետ ունեցած ընկե
րակցութենէս: 1887 Յունվարին վերջերն էին, քանի մը ֆընտըճագցի
հայ գիւղացիներու հետ մեկնեցայ Այնթապէն եւ եկայ ի Մարաշ: Տեսայ
ծերունի հայրս հիւանդոտ վիճակի մէջ, մայրս լաւ էր, կինս ու տղաքս՝
Յովհաննէս եւ Գէորգ, աղջիկս՝ Արուսեակ հանգիստ էին: Այնթապէն բե
րած դրամներովս բոլոր պարտքերս վճարեցի եւ մեր Սուրբ 40 Մանուկ
եկեղեցին սկսայ երթալ գալ: Բայց նորէն կը փափաքէի Այնթապ երթալ:
1887 Յունվար եւ Փետրվար ամ իսները եկան անցան եւ Մարտ ամսուն
մօտեցանք: Օր մը այնթապցի հայ վաճառական մը հանդիպեցաւ, ըսաւ
326 Հավանաբար խոսքը Այնթապի նշանավոր ընտանիքներից մեկի՝ Խաչատուր
յանների մասին է: Խաչատուրյանները եղել են հինգ եղբայր, զբաղվել են վաճառակա
նությամբ, ունեցել են կալվածքներ: Տեղահանությունից հետո այս գերդաստանը գաղ
թել է Հալեպ, ապա՝ Բեյրութ: Նրանց շառավիղներից են Սարգիսի որդի, ճարտարագետ,
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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ինծի, որ պիտի երթաս Այնթապ, ես ալ ըսի որ վաղ ը չէ միւս օր մտադիր
եմ մեկնիլ ասկէց: Յիշեալ վաճառականը հետեւեալ օր հեռագիր կու տայ
Այնթապ թէ 2 օր յետոյ Տէր Ղեւոնդ պիտի գայ հոդ:
Ես ալ խոստումս դրժած չըլլալու համար ճամբայ ելայ Այնթապ եր
թալու համար: Այն օր՝ 1887 Մարտ 4-ին էր, կեանքիս մէջ ինծի համար
շատ նշանակալի օր մ’եղաւ: Պազարճըք Ղըլըճլը թուրքի մը տունը իջայ:
Միս մինակ մնացի հիւղակի մը մէջ տրտում եւ տխուր: Կերակուր ալ
ունէի, բայց սրտի եւ մտքի խռովեալ եւ յուզեալ նոպայ մ’եկաւ վրաս, բնաւ
չկրցայ բերանս պատառ մը հաց դնել: Ինքնիրենս ըսի «այս ինչ դժբաղ
դութիւն էր որ գլուխս եկաւ, ես իմ յօժար կամօքս ուխտած էի Մարաշի
Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովրդեան քահանայ ըլլալու, ես յանուն
այն եկեղեցւոյ ժողովրդեան ձեռնադրուեցայ, այժմ ալ կը թողում իմ պսա
կեալ եկեղեցին կ’երթամ Այնթապ, ուրեմ ն ուխտադրուժ եմ ես: Իրաւի
պսակեալ եկեղեցւոյս ժողովուրդն ալ չպահեցին իրենց ուխտ եւ խոստում
ները, այսու ամ ենայնիւ չվայելեր ինծի թողուլ եւ լքել իմ պսակեալ եկե
ղեցին: Նամանաւանդ ծերունազարդ հայր մ’ունիմ, հիւանդ եւ իմ օգնու
թեան կարօտ: Հարկաւ տեսնելով Մարաշի 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողո
վուրդք իմ երթալս պիտի ցաւին եւ պիտի բամբասեն եւ պիտի մեղադրեն
զիս: Ալեւոր հօրս ականջը պիտի հասնի անոնց մեղադրանքները, պիտի
վշտանայ հիւանդ հայրիկս, ցաւ պիտի զգայ եւ իրեն հիւանդութիւնը օր
օրին պիտի ծանրանայ»: Արդէն հայրս չէր ուզեր, որ ես իւր քովէն հեռա
նամ, չէր ուզեր, որ Այնթապ երթամ, թողում պսակեալ եկեղեցիս: Ուրեմ ն
լաւ կ’ընեմ չերթամ Այնթապ, ետ դառնամ, ծերունի հօրս մխիթարութիւն
ըլլամ: Թերեւս հօրս հիւանդութիւնը սաստկանայ եւ եթէ մեռնի ամօթ է
ինծի, որ վերջին օրհնութենէ հօրս զրկուիմ: Անվայել է ինծ, որ հայրս այդ
վիճակի մէջ թողում եւ ես պանդխտութեան երթամ, մայրս, կինս եւ
զաւակներս ալ թողում»:
Այս տեսակ յուզումնալից մտածումներով երբեք չկրցայ քնանալ: Արշա
լոյսը ծագեցաւ, տեսայ որ Այնթապէն կարաւան մը կու գայ Մարաշ երթալու,
անոնց հետ ընկերանալով Մարաշ վերադարձայ՝ խիստ տրտում եւ տխուր:
Աններելի սխալ մը գործեցի, զոր երբեք չեմ կրնար մոռնալ: «Կու գամ
ձեր կողմը» ըսելով Այնթապ հեռագիր տուած ըլլալս մեծ անխոհեմութիւն
մ’էր՝ ըրի: Զիս սիրող այնթապցի հայեր առնելով հեռագիրը շատ մը մար
դիկ դիմաւորելու կ’ելլեն: Կու գան մինչեւ Գարապըյըքլը՝ եկող գացող
չկայ: Յուսահատ ետ կը դառնան: Լսելով, որ ասանկ բան մը պատահած է,
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վեր
ջին ծայր ցաւ զգա
ցի եւ ա
մօ
թա
հար մնա
ցի: Այս տե
սակ տղայա
մտութիւն եւ անխոհեմութիւն երբեք չէր վայելեր ինծի: Բայց ինչ օգուտ,
սխալեցայ եւ գրեթէ մեղանչեցի այնթապցի բարեկամներուս այնքան
ազնուութիւններուն դէմ:
Եկայ Մարաշ, ծնող քս զարմացան եւ շատ ալ ուրախացան վերադար
ձիս: Տեսայ հայրիկս եւ վերադառնալուս կերպով մ’ալ գոհ մնացի, որով
հետեւ կռահեցի, որ հօրս հիւանդութիւնը պիտի ծանրանար: 1887 Մարտ
եւ Ապրիլ ամ իսներ անցան սահեցան, հօրս հիւանդութիւնը առաւել եւս
գեշցաւ: Բժիշկները յոյս չտուին: Ես ալ Այնթապ չերթալուս չցաւեցայ:
Վերջապէս 1887 Մայիս 7-ին կիրակի օր, կէս օրուան ատեն, սիրելի հայրս
կնքեց իւր մահկանացուն ի խորին սուգ համակելով զմեզ:
Հայրս տակաւին չմեռած 1887 Մարտ 11 օր Գշ327, Աւագ երեքշաբ
թիի օրն էր տղաս՝ Նահապետ ծնաւ առաւօտեան մօտ, հայրս, «ես, ըսաւ,
այս նորածին թոռնիկիս անունը Նահապետ պիտի դնեմ, որովհետեւ իմ
մահէս յետոյ այլ եւս իմ անունս չէք դներ նորածիններուն»:
1887 Մայիս
Արժ անապատիւ Տէր Նահապետ Աւագ Քահանայ
Հօրս Թաղման հանդէ սը
 իրակի օր, Մայիս 7-ին, երբ մեռաւ հայրս մեր 40 Մանուկ եկեղեցւոյ
Կ
ժողովուրդք, լսելով, ամ ենքն ալ եկան մեր տունը: Հարիւրաւորներ, ազգա
կան, բարեկամ, դրացի, ծանօթք, լաց, կոծ, արտասուք շատ: Որովհետեւ
հայրիկս Մարաշի հայ ժողովրդեան ամ էն դասակարգէն սիրուած էր,
որովհետեւ հօրս մեռած օրը կիրակի էր, կէս օրէն յետոյ հօրս դիակը մեր
Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին փոխադրեցին, մեռեալը լուացին, ըստ օրէնի
մեռելաթաղման եկեղեցւոյս եւ այն իրիկուն մեր եկեղեցւոյ երեւելիներէն
7-8 անձէ բաղկացեալ յանձնախումբ մը կազմուեցաւ փառաւոր թաղում մը
կատարելու համար: Հետեւեալ օր՝ Մայիս 8-ին՝ երկուշաբթի օր, Մարաշի
վեց եկեղեցեաց քահանայք, հռովմ էական հայոց եւ բողոքական հայոց
երեւելիներ եւ պատուելիներ յանձնախմբի կողմանէ հրաւիրեալ էին հօրս
թաղման հանդէսին ներկայ ըլլալու համար: Հայ կաթոլիկաց հոգեւորա
կանները չեկան, բայց բողոքականաց պատուելիներ եւ ամ երիկացի մի
սիոնար մըստըր Քրիսթի եկան եկեղեցի:
327 Երեքշաբթի:
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 օրս հօրեղբօրորդի հոգեշնորհ Տէր Ստեփան քահանայ Ս. Անմահ
Հ
Պատարագ մատոյց: Արժանաշնորհ Կեօկեան Կիրակոս Վարդապետ եւ
Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ աւագ քահանայ Տէր Յովհաննէս Հայր օծումը
կատարեցին եւ Սուրբ Կարապետ եկեղեցւոյ հովիւ արժանապատիւ Տէր
Կարապետ Հայր Կիւլիւզեան հօրս դամբանականը խօսեցաւ շատ պա
տուական կերպով: Ողբացեալ հօրս քառասնամեայ պաշտօնավարութեան
մէջ ազգի, եկեղեցւոյ եւ Տէրութեան մատուցած ծառայութիւնները մի առ մի
պատմեց, դրուատեց հայրիկիս ընտիր ընտիր եւ գովելի յատկութիւնները:
Տէր Կարապետ Հօր դամբանականէն յետոյ մեր եկեղեցւոյ ժողովուրդնե
րէն Ալեքսանեան Գրիգոր աղային որդի ուսումնապերճ Շիւքրիւ էֆէնտի
հօրս դագաղին վրայ խիստ հոգեցունց եւ յուզումնալից ճառ մը կարդաց
թրքերէն լեզուաւ: Յաւարտ Ս. Անմահ Պատարագի հօրս մարմինը գեղե
ցիկ սնտուկի մը մէջ դրին: Որովհետեւ եղանակը գարուն էր, պսակներ եւ
ծաղիկներ փունջ փունջ բերեր հօրս դագաղին վրայ դիզեր էին:
Անթիւ անհամար ժողովուրդ վեց եկեղեցիէն եկած լեցուած էին մեր
եկեղեցին: Շատերը առաջարկեցին ինծի, որ հայրս մեր եկեղեցւոյ բակին
մէջ թաղենք: «Ազգէն վաստակած է, Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյ նորոգ շի
նութեան աշխատող, յոգնող եւ տքնող է, պէտք է եկեղեցւոյ մէջ թաղուի»,
ըսելով ստիպեցին զիս, որ հաճութիւն ցոյց տամ, բայց ես երբեք չուզեցի,
որ հայրս եկեղեցւոյ բակին մէջ թաղեն:
Ելանք եկեղեցիէն սեւ շապիկներ հագնող դպրոցի ուսանողներ
շուրջառներով զգեստաւորեալ քահանաներ եւ հազարաւոր սգակիր ժո
ղովուրդներէ հիանալի թափօր մը կազմուեցաւ: Առանց չափազանցելու
կրնամ ըսել, թէ այն օր Մարաշի լուսաւորչական հայոց վեց եկեղեցեաց
համայն ժողովուրդք լուսահոգի հօրս թաղման հանդէսին ներկայ էին:
Հայ լուսաւորչականաց խանութները գոցուած «պու կիւն Տէր Նահապետ
Հայրըմըզըն կիրակիսիտիր»328 կ’ըսէին: Թող էրիկմարդիկը, բարեպաշ
տուհի կանայք անգամ խումբ խումբ եկան մասնակցեցան հօրս թաղման
տխուր հանդէսին:
Մեռելաթափօրին մէկ ծայրը մեր եկեղեցւոյ առջեւ, միւս ծայրն ալ
Պելետիյէ329 Չարշըսըին 330 անդիի կողմը: Ծանր ծանր քալելով թափօրը
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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յառաջացաւ մինչեւ Ղալէ Ալթը331 Սուրբ Ստեփաննոս եկեղեցւոյ դրան
առջեւ: Հօրս դագաղ ը ուղղակի Ս. Ստեփաննոս եկեղեցի մտցուցին, ի
յարգանս հոն հանգստեան շարական մը ըսելով նորէն դուրս ելլելով թա
փօրը իւր նախկին վիճակին մէջ սկսաւ դէպ ի գերեզմանատուն երթալ:
Տիրացուներ տխրանուագ եւ տրտմանոյշ երգեր եւ շարականներ նուագե
լով հասանք գերեզման:
Մեռելակիրներ հօրս դագաղ ը հաւս՝ լուսահոգի Տէր Կարապետ քա
հանային գերեզմանին վրայ դրին: Անմ իջապէս բարձկեկ քարի մը վրայ
ելաւ ամ երիկացի միսիոնար մըստըր Քրիսթի: Հօրս մահուան վրայ շատ
զգայացունց եւ հոգեշունչ քարոզ մը խօսեցաւ եւ մխիթարեց սգակիր ժողո
վուրդը: «Ձեր ամ էնուն կողմանէ սիրուած այս առաքինազարդ քահանան
մեռած չէ, այլ ի մահուընէ ի կեանս փոխադրուած է» վերջաբանով վար
իջաւ իւր քարաբեմ էն:
Մըստըր Քրիսթիէն յետոյ ողբացեալ հօրս վաղեմ ի բարեկամ Ճըր
նազեան332 Ստեփան պատուելի սկսաւ խօսիլ շատ յուզմամբ: Հոգելոյս
հօրս նկարագրին նկատմամբ խօսելով գովեց հայրիկիս համբերող, խա
ղաղասիրական յատկութիւնները: Բնիկ այնթապցի Սիւլահեան Հրանդ 333
էֆէնտի անուն ուսեալ եւ ազնիւ երիտասարդն ալ այն օրեր իբրեւ օդա
փոխութիւն Այնթապէն ի Մարաշ եկած ըլլալով հօրս թաղման հանդէսին
մասնակցելով գերեզման եկած էր, ոտքի ելաւ, այնքան իմաստալից եւ
հիւթեղ գերեզմանական ճառ մը խօսեցաւ հօրս դագաղ ին վրայ եւ ունկն
դիրները զարմացուց իւր աննման պերճախօսութեամբ: Եւ այլ եւս հան
դէսին վերջ տալու նպատակաւ գերեզմանի կարգը կատարելով հոգելոյս
հայրս՝ Տէր Նահապետ աւագ եւ խաչակիր քահանան իւր նախնեաց շիր
մին մօտ թաղեցին: Ոչ թէ ես միայն, այլ հազարաւոր սգակիր հայ ժո
ղովուրդք դառն արտասուքներ թափելով դարձանք գերեզմանէն ի տուն:
Հայրիկս 67-ամ եայ հասակին մէջ կնքեց իւր մահկանացուն 40 տարիներ
քահանայագործելէն յետոյ:
1890 Յուլիս […] օր Վարդավառ, Զատկի, այսինքն Քրիստոսի
այլակերպութեան օրը, կիրակի առաւօտ Գուրգէն անուն տղաս ծնաւ:
331 Բերդի տակը:
332 Այս տոհմից են սերում Մարաշից Եգիպտոս հաստատված, ապա Մեծ հայրե
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
Յունվար 20-ին Հալէպի թուրք կառավարութեան կողմանէ զիս, Չօր
պաճեան Կարապետ՝ մօրքրոջս տղան եւ Եէտի Ալէեան Յովհաննէսը
Մարաշէն Հալէպ կանչեցին: Այն տարին դեռ մենք հրաւիրեալ չէինք:
Մարաշի հայ երեւելիներէն մեծապատիւ տիար Գէորգ Մուրատեանը եւ
տիար Գէորգ Խըրլաքեանը արդէն ամ իս մը յառաջ տարեր էին:
Ճիշդ 1892 Յունվար 20-ին երկուշաբթի օր մը ես, Չօրպաճեան Կարա
պետ եւ Եէտի Ալէեան Յովհաննէս ջորեպան Ալլահվերտեան Գէորգին
հետ Մարաշէն մեկնեցանք: Այն օր իրիկուան հասանք Պազարճըք եւ
Տետէ Փաշայի պանդոկը իջանք: Պանդոկապետը՝ Ափրիկեան Սարգիս
պատուեց զմեզ: Հետեւեալ օր Սամ թուրք գիւղ տաճկի մը տուն պառկե
լով միւս օր առանց Այնթապ հանդիպելու Արխըգ անուն գիւղ ի մը մօտ
աղտոտ եւ անշահ պանդոկի նման ախոռ մը իջանք: Մէկ կողմը ջորիներ,
ձիեր, էշեր կապուած, մէկ կողմն ալ մենք նստած: Ոչ թէ պանդոկ մը, այլ
մեծ եւ ընդարձակ ախոռ մը: Աղբերու ահագին կոյտեր, գրաստներու ար
տադրութիւններ, որովհետեւ եղանակը ձմեռ էր, ախոռին դուռը գոցեցին:
Սոսկալի եւ գարշելի հօտ մը բրդաւ: Չէինք կրնար շունչ առնել եւ բնաւ
երբեք ուտել եւ խմել: Ինչ կրնայինք ընել, ընդհանրապէս Տաճկաստանի
մէջ ձմեռ ատեն կարաւաններու ճամբորդութիւնը ասանկ կ’ըլլայ եղեր:
Շնորհքով պանդոկներ, ճամբորդներու համար իջեւաններ գտնել
անկարելի է: Այն գիշեր սոսկալի տառապեցանք եւ չկրցանք երբեք քնա
նալ: 30-40 ջորիներու աղտոտութեանց զզուելի հօտը, խաւ խաւ աղբերու
հեղձուցիչ գոլորշին, տաքնալու համար ջորեպաններու այրած տրեխներու
ծուխը եւ մուխը միթէ կը թոյլատրէին, որ կարենայինք հանգիստ ընել:
Վերջապէս առաւօտ եղաւ, ելանք այդ դժոխանման ախոռէն: Ցուրտ՝ սաս
տիկ, ձիւն՝ առատ, բայց մեր ջորիները առոյգ եւ աղւոր էին: Այն իրիկուն
Յունվար 23-ին Էշրէֆ անունով արապ գիւղ մը հասանք:
Մեր ջորեպան Ալլահվերտեան Գէորգին ծանօթ էշրէֆցի արապի մը
տունն իջանք: Յիշեալ արապը շնորհքով սենեակ մ’ունի եղեր միայարկ,
մտանք մէջը: Ջորիները ուրիշ տեղ մը տարին կապեցին: Արապին այս
սենեակը մեր առջի օր պառկած ախոռին հետ բաղդատմամբ գրեթէ
փառաւոր օթեւան մ’էր: Ածուխ գտանք, առինք դրամով: Մաքուր եւ օդը
լաւ էր: Կերանք եւ հանգիստ ըրինք այն գիշեր: Հետեւեալ օր, Յունվար
24-ին, Էշրէֆէն մեկնելով իրիկուան ատեն հասանք Հալէպ: Մեր ջորեպանին
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առաջնորդութեամբ ուղղակի Հալէպի էն վաղեմի եւ հնամեայ Եօլպեճի
Խանը իջանք: Խիստ փոքր եւ շատ նեղ պանդոկ մը: Զէյթունցի Սալաթեան
Յակոբ աղան անդ էր, մարաշցի Սէֆէրեան Համբարձում334 եւս այս պան
դոկին մէջ կը բնակի եղեր: Տեսան զմեզ եւ մեծապէս ուրախացան: Ժամ մը
վերջը բնիկ այնթապցի ոսկերիչ Եսայեան Կարապետ, որ ատենօք ի Մարաշ
շատ կեցած ըլլալուն առթիւ լաւ կը ճանչնար զմեզ, լսելով մեր գալ ու Եօլպե
ճի Խան իջնալը, եկաւ գտաւ զմեզ եւ շատ փափաք յայտնեց, որ չը մնանք
այս անյարմար, հին եւ անշուք պանդոկին մէջ: Յիշեալ տիար Կարապետ
«Իմ, ըսաւ, կինս հոս չէ, Այնթապ գնացած է: Ես ալ վարձու բռնած տանս
մէջ միայն մնացած եմ: Երթանք մեր տուն եւ այն տեղ հանգիստ կ’ընէք»:
Երեքնիս մէկէն թողլով պանդոկը Եսայեանին տունը փոխադրուե
ցանք Մասլաք Հավ ըզ վերի յարկը շնորհքով սենեակ մը: Հետեւեալ
օր կրցանք տեսնուիլ Խըրլագեան եւ Մուրատեան էֆէնտիներուն հետ:
Անոնց արդէն հարցաքննութիւնները առնուած էին: Քանի մ’օր յետոյ Մու
րատեան բանտարկուեցաւ, զմեզ ալ կանչեցին Հալէպի կառավարութեան
Ատլիյէ Իտարէին335 կողմանէ: Մասնաւոր հարցաքննիչ մը կարգուած էր
տէրութեան կողմանէ զմեզ հարցաքննելու համար:
Նախ զիս, յետոյ Չօրպաճեան Կարապետ եւ Եէտի Ալէեան Յովհան
նէսը հարցաքննեցին: Իբր թէ մեր Հալէպ տարուած թուականէն յառաջ
Մուրատեան Գէորգ էֆէնտիին բնակարանին մէջ Մարաշի հայ երեւելինե
րէն Խըրլագեան, Չօրպաճեան, Եետի Ալէեան եւ ուրիշներ 18 մարդ «Տէօվ
լէթ Ալէյհինտէ»336 խորհուրդ ժողովք ըրած ենք: Զէյթուն զէնք եւ ահագին
քանակութեամբ վառօդ եւ կապար ղրկած ենք: Թուրք լրտեսներ տեսած
եւ գիտցած ըլլալով ժուռնալներ տուած են: Հալէպի կառավարութեան կող
մանէ մասնաւորաբար զմեզ Մարաշէն կանչելնուն շարժառիթը այս է եղեր:
Աստուած իմ Յիսուս, ինչ սոսկալի անհիմ ն զրպարտութիւն: Մու
րատեան Գէորգ էֆէնտիին տունը բնաւ երբեք այսպիսի ժողով ք տեղ ի
ունեցած չէ եւ ոչ ալ մենք Զէյթուն վառօդ եւ կապար ղրկած ենք:
Անմ եղ էինք ամ էնքս ալ, բնաւ երբեք այսպիսի անհիմ ն, ձրի եւ շինծու
զրպարտութիւն մը մեր մտքէն անգամ անցած չէր: Հասկցանք, Թուրք
կառավարութիւնը մայրաքաղաքէն ծրագիր հրահանգ ստացած էր իրեն
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 հպատակները զրպարտել, ճնշել, հարստահարել, նեղել, նիւթապէս
եւ բարոյապէս սպաննել: Ինչ կրնայինք ընել: Ահագին քանակութեամբ
կաշառք առին: Խըռլաքեան եւ Մուրատեան էֆէնտիները լաւ մը կթեցին,
կողոպտեցին: Տիար Յակոբ Աստուրեան ալ, որ այն ատեն Հալէպի
նշանաւոր փաստաբանն էր, ստանձնեց մեր խնդիրը: Ապերախտ չըլլալու
համար կրնամ ըսել թէ օգնեց մեզի: Ամ էնէն քիչ կաշառք տուող ը ես եղայ՝
հինգ վեց ոսկիէն աւելի դրամ տուած եմ:
Վերջապէս 40 օրուան չափ մնացինք Եսայեան Կարապետին տունը:
Այն ատեն Հալէպի մէջ Հնչակեան յեղափոխական ընկերութիւնը նոր
կազմուած էր: Ես ալ հնչակեան էի: Պատրաստուած էի յեղափոխական
գաղափարներով: Մեծանուն վիպասան Րաֆֆիին «Խենթը», «Ճելալետ
տինը» եւ «Կայծերը» կարդացած էի, Մամուրեան Մատթէոս էֆէնտիին
«Սեւ լեռին մարդը» անուն հրաշահիւս տոհմային վէպը սերտած էի, յեղա
փոխականներու շլացուցիչ խօսք, շարժում եւ գործերին հրապուրուեցայ:
Քանի մ’անգամ Հալէպի Հնչակեաններու խմբին հետ շփում եւ յարաբե
րութիւն ունենալով բաւական յարգանք եւ մեծարանքներ վայելեցի:
Հալէպի հայ քահանայք Ս. Անմահ Պատարագ ընել տուին: Այն
տարին Ղեւոնդեանց քահանայից տօնախմբութեան օրը Հալէպի հայ
պանդուխտներէն Քեհեաեան Կարապետ եւ Զիլեան Գրիգոր զիս իրենց
տունը հրաւիրեցին, յարգեցին եւ մեծարեցին: Արժանապէս Հալէպի հայ
քահանայք քանի մ’անգամ պսակներու հանդէսին ալ տարին զիս: Վեր
ջապէս 40 օր ի Հալէպ կենալէն յետոյ, երբ կաշառքները կերան, հրաման
տուին որ երթանք վերադառնանք ի Մարաշ: Մուրատեանն ալ ելաւ բան
տէն, ամ էնքս մէկ 1892 լաւ միտքս չէ աղուհացի մէջ էր, Հալէպէն մեկնե
ցանք: Եկանք Քիլիս: Ես եւ ընկերներս Չաղլաճեանին տունն իջանք: Մու
րատեանն ալ Պայրամ եան Կարապետ աղային տունը իջաւ: Հետեւեալ օր
Այնթապ եկանք: Ամ էնքս ալ իջանք Ղազարեան Գալուստ աղային տունը:
Հետեւեալ օր ելանք Այնթապէն եկանք Պազարճըք, որովհետեւ
Հալէպէն հեռագիր տուած էին, դեռ մենք Պազարճըք չը հասած Մարա
շէն զմեզ դիմաւորելու բազմաթիւ հայեր եկեր Պազարճըք հասած էին:
Գիշերը մնացինք Պազարճըք՝ Տէտէ Փաշային Խանը:
Հետեւեալ օրը անթիւ, անհամար հայեր դիմաւորելու եկան զմեզ:
Այսպիսի ահագին եւ աննման բազմութիւն մը երբեք տեսած չեմ: Կրնամ
ըսել թէ Մարաշի մէջ գրեթէ հայ չէր մնացած, ամ էնն ալ թէ Մուրատեան
տիար Գէորգը եւ թէ զմեզ դիմաւորելու եկած էին:
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ԳԻՐՔ Բ
1895 նոյեմբեր 6, օր Երկուշաբթի. Մարաշի ահռելի կոտորածը առա
ւօտուն սկսաւ: Արդէն գրեթէ ամ իսէ մ’ի վեր քաղաքին ընդհանուր առմամբ
խաղաղութիւնը եւ անդորրութիւնը տակնուվրայ ըլլալով, ամբողջ քրիս
տոնեայք իրենց բնակարաններուն մէջ ապաստանած էին: Քէօյնեքսիզ
Օղլու անուն տաճկին տղան ամ իս մը յառաջ Հալէպէն գալով Զէյթուն
գնացող քանի մը հայ յեղափոխականներու կողմանէ գիշեր ատեն Ույուզ
Բունարը337 թաղ ի մէջ սպաննուած էր338: Հետեւեալ օրը սկսաւ մեծ խռո
վութիւնը, Չարշը Պաշը շուկային մէջ. քանի մը հայ մսավաճառներ վիրա
ւորուեցան: Կառավարութեան կողմանէ Արըքեան Օվէս, եղբայրը՝ Արմ ե
նակ, Ագրապեան Նազարէթ, իբր սպաննիչ Քէօյնեքսիզ Օղլուին տղուն,
ձերբակալուեցան: Անմ իջապէս հայերու խանութներ գոցուեցան:
Ճիշդ այս թուականէն առաջ Հնչակեան յեղափոխական կուսակցու
թեան գործիչներէն պարոն Աղասի339, Ապահ, Մլեհ340 Զէյթուն հասած 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: 18951896 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
սակցության: Միանալով արտասահմանից ուղարկված հնչակյան կամավորներին մեկնում 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 համաշխարհայինի 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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սկսած էին գործի: Մարաշի կառավարութիւնը իմացած եւ համոզուած էր,
որ Զէյթունի մէջ ապստամբութիւն պիտի ծագի: Սկսաւ անհնարին խու
զարկութիւններ ընել: Շատ մը հայեր կը ձերբակալէին, կը բանտարկէին,
գիւղերէն եւ շրջակայ ամ էն տեղերէն հայերը կը բռնէին եւ սաստիկ տան
ջանքներով կը նեղէին: Զէյթունի մեջ ապստամբութեան կրակը սկսած էր
բռնկիլ: Աքքիայէն341 40 հազար մարզուած զինուորներով Ֆերիք Մըստա
ֆա Րէմզի անունով հրամանատար փաշա մը եկաւ Զէյթունի վրայ յար
ձակելու համար: Այս մարդակերպ գազանին Մարաշ մտած օր կիրակի օր
մ’էր: 28 հայ սպաննուեցաւ: Ալեքսանեան լուսահոգի Սողմոն անուն երի
տասարդը, Մատթէոսեան Կարապետ աղա ճիշդ այն օր նահատակուած
էին: 28 մեռեալներուն ամ էնն ալ Կեդրոնական Վարժարան բերած էին:
Այնթապլը Օղլու Ահմէտ էֆէնտի անուն փօլիսը եկաւ բռնի զիս տունէն
հանեց եւ Կեդրոնական դպրոցը տարաւ, որպէսզի յիշեալ մեռեալները գե
րեզման տանիմ, որ թաղենք: Օրը արդէն տարաժամ իրիկուան մօտեցած
էր. փօլիս Ահմէտ էֆէնտիին անուշութեամբ աղաչեցի եւ պաղատեցի ու ըսի՝
այսքան մեռեալները մեր տանը մօտէն մինչեւ հայոց գերեզմանատունը
տանիլ ու թաղել անհնարին է, նամանաւանդ օրը իրիկուն, հայերը փա
կուած իրենց տան մէջ եւ սարսափ ու ահ ու դող ամէն կողմ պատած է: Աւե
լի լաւ կ’ըլլայ ասոնք հոս Կեդրոնական դպրոցին պարտէզին մէջ թաղել:
Քէլպէյ Օղլու Սալիհ եւ ուրիշ քանի մը ճիւաղներ հակառակեցան, չթողու
ցին որ մեռեալները թաղենք: Վերջապէս կրցայ համոզել փօլիսը, որ 28 մե
ռեալները ուղղակի Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին տանինք եւ անդ թաղուին:
Թող տուաւ փօլիս ը ամբող ջ մեռեալները Կեդրոնական Վարժա
րանէն (իրիկուան մօտ էր), Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին փոխադրուեցան եւ
եկեղեցւոյ բակին մէջ թաղուեցան: Քանի մը օր այսպէս սոսկալի օրերու
մէջ մնացինք: Կարծեմ 1895 Հոկտեմբերի վերջերն էր, քանի մը փօլիս
եւ զինեալ զինուոր եւ զապթիյաներ եկան զիս տունէն դուրս հանեցին եւ
տարին Սերայ342: Գնացի եւ տեսայ, որ ինէ յառաջ տարած էին Հայ Կա
թոլիկաց Առաջնորդ Աւետիս Գերապայծառ Թուրքեանը, Խըրլագեան
Գէորգ աղան եւ Սալիպեան Վարդիվառ Աղան, Չորպաճեան Յակոբճան
էֆէնտին, Ղարամանլեան Մանուկ էֆէնտին. մեր Ազգի առաջնորդական
տեղապահ Արժ. Տէր Յովհաննէս քհն. Վարժապետեանը:
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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Ամ էնքս մէկէն ներկայացանք Ֆերիք Մըստաֆա Փաշա անուն ղոման
տանին343: Երբ տեսաւ զմեզ, դժոխային դէմքով՝ «դուք ինչպէս անտարբեր
մարդ էք եղեր, ես, ըսաւ, շնորհիւ Կայսերական Վեհափառութեան Ֆերիք
Փաշա մ’ըլլամ, հոս գամ, դուք զիս դիմաւորելու եւ բարի գալուստ մաղթե
լու համար քովս գալ չուզեք»: Խորին լռութենէ յետոյ Կաթոլիկաց Աւետիս
Գերապայծառը համարձակութիւն ունեցաւ պատասխանելու «Տէր իմ,
ըսաւ, ինչպէ՞ս կրնայինք ելլել, որովհետեւ ապահովութիւն չկայ, տունէն
դուրս ելլող հայը կը սպաննեն: Երէկ Ձեր Վսեմութեան քաղաք մտած
ատեն 28 հայ սպաննուեցան: Ինչպէ՞ս կրնայինք դուրս ելնել»: Այո, ըսաւ
Մըսթաֆա Րէմզի Փաշա, չարերը պէտք է իրենց արդար պատիժը գտնեն,
դուք աղէկ մարդիկներ չէք: Կը լսենք եւ հասկցած եմ, որ Աղասի անունով
սրիկա մ’ալ իրեն քանի մ’ընկերներով Զէյթուն գացեր ու սկսած է ապս
տամբեցնել զէյթունցիները: Անշուշտ քանի մ’օրէն պիտի երթամ անոնց
հետ հաշիւս պիտի մաքրեմ:
Նոյն միջոցին Մարաշի զինուորաց հրամանատար Զիվեր Փաշա
անուն ճիւաղը, որ Մըստաֆա Րէմզիին քով կայնած էր՝ «այո, վսեմ Փաշա,
երէկ երբ Դուք քաղաք կը մտնէիք, Գըրգլար քիլիսային344 առջեւը քանի
մը հայեր զէնք պարպեցին վրաս», ըսաւ: Խեղճ Մանուկ էֆէնտի Ղարա
մանլեան, որ Զիվերին մօտ տեղ մը նստած էր՝ «սխալմունք եւ կամ թիւ
րիմացութիւն մը կայ այդ խօսքին մէջ, որ հայ կրնայ յանդգնիլ Ձեր վրայ
զէնք պարպել»: «Ուրեմ ն ես սո՞ւտ կը խօսիմ, չօրպաճը», ըսելով [Զիվեր
Փաշա] յանդիմանեց Ղարամանլեանը: Մարաշի Մութասարըֆ Փաշան
«ալ աւելի գէշը կայ. Ֆըրնուզի մօտակայ Ղըզըլ Հիսար անուն տաճիկ գիւ
ղին մէջ Աղասի եւ իւր ընկերները թուրք կանանց ստինքները կտրած են,
թուրքերուն անմ եղ մանուկները դաշոյններով յօշոտեր են»: Եւ այսպիսի
անհիմ ն սուտ զրպարտութիւններու հեղեղ մը թափեց բերնէն:
Մարաշի տաճիկ երեւելիներէն Պայազըտ Զատէ Սայիտ Պէյ, Զատիր
Փաշա եւ այլք ամ էնքն ալ այդ գեհենային ժողովքին մէջ ներկայ էին եւ
այնպիսի սուտ եւ շինծու տեղեկութիւններով կը դրդէին Րէմզին: Վերջա
պէս, երկար խօսակցութենէ վերջը Մըստաֆա Րէմզի՝ «պէտք է որ, ըսաւ,
վաղուընէ սկսեալ հայեր բանան իրենց խանութները, դպրոցներ բացուին,
ամ էն մարդ թող իրեն անձնական գործով զբաղ ի: Պէտք է, ըսաւ, ազ
դարարէք ձեր ազգին՝ եկեղեցիներ թող բացուին, հանդարտութիւն տիրէ:
343 Ղոմանտան (Commandant) – փոխ. ֆր.՝ հրամանատար:
344 Գըրգլար քիլիսա (Քըրքլար քիլիսա, Kırklar kilise) - 40 Մանուկ եկեղեցի:
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Ես, ըսաւ, զէյթունցիներուն հետ պիտի տեսնուիմ: Հիմա անդին դի
մացը սենեակը գացէք նոր հանրագրութիւն մը խմբագրեցէք: Պիտի,
ըսաւ, ամ ենքդ ալ ստորագրէք: Հանրագրութեան իմաստը այս պիտի
լինի. «Փառք Աստուծ ոյ, սայէի շահանետէ րահաթըզ, ասայիշ պէր
քեմալ տըր»345: Երբ ամ էնքս մեկէն «Էվվէթ Էֆէնտիմ, էմրինիզ մուճ եպի
հազըրըզ մազպաթայը մէօհիւրլէմ էտէ»346 ըսինք, Տէր Յովհաննէս քահա
նայ Վարժ ապետեան «Էֆէնտիմ, երէկ մեր ազգէն շատ մը մարդիկներ
բանտարկուեցան, անոնք ինչպէս պիտի ըլլան, կ’աղաչեմ շնորհք ըրէք
անոնք բանտէն ելնեն» ըսաւ: «Չըլլար, անոնք պէտք է իրենց պատիժ ը
կրեն» ըսելով Րէմզ ի Փաշա Տէր Յովհաննէսին խօսքին բնաւ կարեւորու
թիւն չը տուաւ:
Անմ իջապէս ամ էնքս ալ դուրս ելանք դիմացի սենեակը մտանք,
խմբագրեցինք պահանջուած՝ «ասայիշ պէր քեմալտըր» մազպաթան:
Ցաւալին հոս է, որ «ասայիշ պէր քեմալտըր» հանրագրութիւնը պատրաս
տեցինք, բայց սաստիկ կը վախնայինք սենեակէն դուրս ելլել, որովհետեւ
Մարաշի Կառավարութեան տան, այսինքն Սերային այնքան ընդարձակ
բակին մէջ անթիւ անհամար թուրք խուժան, չէրքէզ, տաճիկ, քիւրտ ոտից
մինչեւ ցգլուխ զինեալ լեցուած էին: Թող պաշպօզուք ամբոխը, պետա
կան ամբող ջ պաշտօնեայք զինեալ էին: Այդ ահաբեկիչ եւ սարսռազդեցիկ
տեսարանը նկարագրել անկարելի է: Ամ ենքս ալ սկսանք ահաբեկուիլ,
որովհետեւ մահը եկած եւ ամ էնուս աչքին դիմաց տնկուած էր: Կէս ժամ
այն սենեկին մէջ փակուած մնալէն յետոյ Խըրլաքեան Գէորգ աղա արիա
սրտութիւն ունեցաւ դուրս ելլելով դիմ ել Թահրիրաթ Միւտիւրիւ 347 Քանի
էֆէնտիին: «Էֆէնտի, իրաւ ի հանգիստ ենք, ապահով վիճակի մէջ ենք
ըսելով Բ. Դուռ348 մատուցանելու համար աղերսագիր մը պատրաստե
ցինք, բայց բուն իսկ Սերային մէջ մեր գտնուած սենեակէն դուրս ելլե
լու սաստիկ կը վախնանք: Յանուն Աստուծոյ հաճեցէք իմացնել Վսեմ.
Հրամանատարին, որ շնորհք ընէ զմեզ ընդ հսկողութեամբ եւ պահպա
նութեամբ զինուորաց ասկէց տուներնիս ղրկել»:
345 Փառք Աստուծոյ, Sayei şahanede rahatız, asayiş ber kemal dır. – Փառք Տիրոջը (Փա
դիշահին), 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 անօրէն Քանի էֆէնտի անուն կեղծաւոր Թահրիրաթ Միւտիրէն
բաւական լուսամիտ եւ իբր թէ զարգացեալ, գրագէտ պաշտօնեայ մ’էր, դեռ
այս խառնակութիւնները չպատահած Մարաշի հայերու հետ լաւ յարաբե
րութեան մէջ կը գտնուէր: Լաւ կրնամ յիշել քանի մ’անգամ քաղաքին Ամե
րիկեան միսիոնարաց Աղջկանց քօլեճի տարեկան հարցաքննութեանց
հանդէսներու մէջ ի նպաստ իգական սեռի դաստիարակութեան գրաւոր
ազդու ատենախօսութիւններ ըրաւ: Փորձով գիտեմ, Եւրոպա կրթութիւն
առած թուրք պետական պաշտօնեայքն ըստ իս ծայրահեղ ազգայնամոլ են,
կրօնի մասին բոլորովին անտարբեր, աղօթք, պահք, բարեպաշտութիւն եր
բեք մի հարցներ: Այդ տեսակ քաղաքական եւ կամ զինուորական տաճիկ
կառավարիչ, կուսակալ, տեղակալ եւ ով ըլլայ թող ըլլայ, անհաւատ, անաս
տուած բայց ոտից մինչեւ ցգլուխ թունդ շօվէն ազգամոլ, ոխերիմ թշնամի
թրքահպատակ քրիստոնեային, եւս առաւել հայերուն: Այս անօրէն Քանին
ալ ի նոցանէ էր: Բայց ինչպէս եղաւ չկրցայ հասկնալ, Խըրլաքեան Գէորգ
աղային աղերս եւ աղաչանքին վրայ գնաց Մուստաֆա Րէմզի Փաշայէն
հրաման ստացաւ ընդ հսկողութեամբ զմեզ տուներնիս տանիլ:
Ակեահ էֆէնտի անուն կարճահասակ միւլազըմ ը եկաւ, զմեզ ամ էնքս
ալ դուրս հանեց եւ 20-25 զինեալ զապթիյէներ շրջապատեցին զմեզ: Սե
րային բակը առնուազն հինգ հազար զինեալ խաժամուժ ամբոխ լեցուած
եւ խռնուած էին: Վերջին ծայր ահուդող եւ անպատմ ելի երկիւղ իվ սկսանք
ամբոխին մէջէն քալել: Կրնային զմեզ բուն իսկ Սարային մէջ մեռցնել
չարաչար տանջանքներով, ինչպէս այս սարսափելի դէպքերէն ամ իսներ
յետոյ կրցանք իմանալ, Մալաթիոյ հայ երեւելիները՝ 65 մարդ, Մալաթիոյ
գայմագամ ը՝ «Ձեզ ըսելիքներ ունիմ» ըսելով, Սերայ հրաւիրեր եւ անդ
ամ էնն ալ սոսկալի տանջանքներով սպաննել տուած էր: Ճիշդը պատմած
ըլլալու համար պէտք է խոստովանիմ, թէ անվնաս ամ էնքս ալ կրցանք
տուներնիս հասնիլ: Անցած քանի մ’օրեր լաւ միտքս չէ: Թուրք կառավա
րութիւնը նայեցաւ, որ հայերը խանութները եւ թէ դպրոց եւ եկեղեցիները
պիտի չբանան եւ իրենց տուներէն դուրս չը պիտի ելլեն:
1895 Նոյեմբեր 6, ըստ յունաց օր Երկուշաբթի, սկսաւ ահռելի եւ սոս
կալի ջարդ եւ կոտորածը: Այն օր քեռայրս՝ Տէր Վարդան քհնյ Տէր Մինա
սեան եւ կնքահայրս՝ Աւագ Լօմլօմճեան մեր տունն էին, արեւը դեռ նոր
ծագած էր, զէնքերու ձայնը լսեցինք, տանիքը ելայ, կրցայ տեսնել Շէքէր
տերէ թաղի մէջ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյն ճիշդ դիմացը, Ալատաղ349 անուն
349 Ալատաղ (Ալադաղ) – լեռնագագաթ Կիլիկյան Տավրոսում (ՀՀՇՏԲ, հ.1, էջ 57):
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լերան զառիվայրին ստորոտը հազարաւոր թուրք զինուորներ շարուած
էին եւ անընդհատ կրակ կ’ընէին եկեղեցւոյն ետեւը գտնուող հայ տու
ներու վրայ: Խումբ մը տաճիկներ ալ Ս. Գէորգ եկեղեցիէն քիչ մը վեր,
Ղարամանլը թաղ ին ճամբուն վրայ Քիւրտօղլեան ղօճային տան ցուիք
ները ելած, ձեռքերնին քարձէթի ամաններ եւ մախրի կտորներ տունը
այրելու կ’աշխատէին: Զէյթունի վրայ երթալու համար Ֆերիք Մըսթաֆա
Փաշային Աքքիայէն բերած 40 հազար զինուորները քանի մը մասերու
բաժնելով քաղաքին ամէն կողմ երը խումբ խումբ ցրուած էին: Մարաշի
բնակիչ ամբող ջ թուրք ժողովուրդք շրջակայ գիւղ եւ նահանգներէն կա
ռավարութեան հրաւիրմամբ եւ դրդմամբ եկած-խռնուած քիւրտ, ապտալ,
չէրքէզ մահմ ետականներ ամ էն տեսակ զէնքերով զինեալ, սկսած էին
հայերուն տունը մտնել:
Չէինք գիտեր մինչեւ այն օրը, տեղւոյս կառավարութիւնը ամ իսներ
առաջ երկաթագործ տաճիկներու անհամար տապարներ շինել տուած
եւ պատրաստած էր: Տանց պատուհաններու դնելու համար Եւրոպայէն
եկած երկաթեայ ձողերը ծայրերնին ծռելով իբրեւ պաստօն 350, դռները,
պատուհանները կոտրելու համար մէն մի թուրք ձեռքերնին առած փողոց
ները ինկած էին: Երբ մեր բնակարանին տանիքն էի, տեսայ Արգ Պաշը
Ամ երիկեան միսիոնարաց Աստուածաբանական վարժարանը կ’այրէր:
Արեւելեան կողմանէ ահագին ծուխ եւ մուխի կոյտեր կ’ելլէին, բայց չէի
կրնար իմանալ թէ որ կողմ կամ որու տունը սկսած են այրել: Յետոյ իմա
ցայ, որ մեր Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կրակի մատնած էին: Տեսարանը
ահռելի էր, խեղճ հայերուն տուները կը մտնէին, ինչ որ կայ տան մէջ, կահ
կարասի եւ գոյք ամ էնը կը կողոպտէին, կը յափշտակէին, տան տէրը կը
սպաննէին, կը մեռցնէին, կը խողխողէին:
Աշխարհիս ընդհանուր ազգաց տարեգրութեան եւ պատմութեան մէջ
երբեք նախընթաց չունեցող ոճրագործութիւն մը: Ընել տուողն ալ ոչ թէ
վայրագ եւ խաժամուժ ամբոխը, այլ Օսմանեան անխիղճ եւ անաստուած
տէրութիւնն էր:
Մենք՝ կինս, տղաս՝ Գէորգ, աղջիկս՝ Արուսեակ, Նահապետ, Գուրգէն,
Արփենի եւ Երուանդ ամէնքս շուարած, ապշած, զարհուրած եւ սաստիկ
անպատմելի ահ ու դողի մէջ իրարու փաթթուած սառ կտրած էինք: Իրաւ,
ունէինք քանի մը զէնքեր, բայց կարելի՞ բան էր քանի մը հին զէնքերով այդ
քան անհամար բազմութեան դէմ դնել եւ պաշտպանել մեր կեանք եւ ինչքը:
350 Պաստօն (բաստոն, Baston) – գավազան:
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 աճիկ խուժանը եւ կիրթ ու մարզուած զինուորը մարտիններով351,
Տ
դաշոյններով, սրեալ երկաթեայ տապար եւ երկաթեայ ծռածայր պաստօն
ներով զարդարուած կը յարձակէին հայոց տուներու վրայ, կանանց ահռե
լի վայնասունը, մեռեալներուն եւ վիրաւորեալներու հռնչիւնը եւ աղաղակ
ները, մանկանց եւ տղայոց սարսափը երկինք եւ երկիր կը դողացնէին:
Տէր Վարդանը փախած էր, կնքահայրս՝ Աւագն ալ աներեւութած էր: Ես
եւ Գէորգ մնացած էինք յետին ծայր շուարած եւ սարսափահար եղած:
Օրը ճիշդ կէս օրին մօտեցած էր: Արժանապատիւ Տէր Ստեփան քհնյ.՝
հօրս հօրեղբորորդւոյն աղջիկը՝ Հռաքել, օրհնեալ Հռաքել, մեր ամ էնուս
փրկութեան պատճառ Հռաքել, իրենց տան տանիքէն ցատկելով ուղղակի
մեր տունն եկաւ: Հռաքել մեզի դրացի Պուրունսուզեան Հաճի Վանէսին
հարսն էր: Խիստ աճապարանօք եւ հեւ ի հեւ մեր տանիքէն վար իջաւ եւ
ինծի ըսաւ՝ «Տէր Հայր, կենալու ժամանակ չէ, գլխուդ ճարը նայէ, եկան
մեր տունը պաշարեցին, մտան ներս տագրս՝ Հաճի Փանոս աղան սպան
նեցին եւ ինչ որ ունինք սկսան կողոպտել: Կիները չեն սպաններ, երէցկին
մայրս թող հոս մնայ, դուն ասկէց մեր տունը ցատկէ անցիր մեր տան եւ
մեր դրացի տաճիկ Տէրէլի Օղլու Մուսային տան միջեւ ի վաղուց անտի
չգոցուած պզտիկ ծակ մը կայ, անմ իջապէս այն ծակէն կրնաս մտնել Տէ
րէլի Օղլուին տունը»: Հռաքել այս խօսքը դեռ չը լմնցած տաճիկ խուժանը
Պուրունսուզեանց տունէն ուղղակի մեր տան վրայ յարձակուեցաւ:
Մենք ամէնքս ներսը փակուած էինք: Սկսան տապարներով մեր տան
փակ դուռը կոտրել, տապարներու հարուածին ձայնը լսածիս պէս, առանց
վե
րար
կու եւ փա
կե
ղի մեր տան ա
 յագէն352 ցատկեցի Տէր Ստեփանենց
տունը, Հռաքելին ըսածին պէս գտայ այն ծանօթ ծակը ուրկէ Հռաքելին
եղբայրները՝ Սեպուհ, Սարգիս եւ զէյթունցի ոստիկան Խաչերին կինը եւ
Տէր Վարդան անցնելով Տէրէլի Օղլու Մուսային տունը մտած էին: Սաստիկ
վախէս օձի մը պէս այն նեղ ծակէն սողոսկելով յիշեալ Մուսա աղային տան
պեօլմեճը353 մտայ, յետոյ Տէր Ստեփանեան Յովհաննէսն ալ եկաւ քովս
մտաւ: Այլեւս չկրցայ հասկնալ թէ Գէորգ տղաս ուր կրցաւ փախչիլ, կինս,
Արուսեակ աղջիկս, Նահապետ, Գուրգէն, Արփենի եւ Երուանդ ինչ եղան:
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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Մտան մեր տունը 4 կամ 500էն աւելի գազաններ, ինչ որ ունէինք՝
կահ կարասի, ուտելիք, հագնելիք, ամ էն բան կողոպտեցին, յափշտակե
ցին, թալլեցին: Երբեք բան մը չթողուցին:
Առնուազն երեք ղանթարի չափ պղնձեղէն տեսակ տեսակ ամաններ
ունէինք: 2 գեղեցիկ հին եւ արժէքաւոր գորգ, 8 հատ աղուոր կապերտ
ներ, անկողին եւ վերմակներ, պատի ժամացոյց մը զոր Սաաթճեան Տէր
Զաքարիա քահանայ իմ ամուսնութեանս ատեն նուէր բերած էր ինծի:
Որովհետեւ 1895 Նոյեմբեր 6-ին պատահեցաւ այս անակնկալ կողոպ
տանք եւ փորձանքները, ամառուընէ մեր տան ուտելիք պաշարները լիու
լի պատրաստած էինք: Այն տարին մեր այգւոյն բերքն ալ առատ ըլլալուն
վեց հարիւր սուճուղ շինած էինք, պաստըք354, ուռուպ355, չամ իչ եւ ղըրմա356:
Քաղցրի վերաբերեալ ամ էն բաներով տուներնիս ճոխ էր: Ամ էնն ալ գրե
թէ մէկ ժամուան մէջ կողոպտեցին եւ թալանի տուին: Դժբախտաբար քա
նի մը թանկագին բաներ կային թէ կենակիցիս սնտուկին մէջ եւ թէ մօրս
սնտուկին մէջ: Երբ լուսահոգի հայրս իմ ծննդենէս ճիշդ տարի մը յառաջ
Կ.Պոլիս կը գտնուէր, Կ.Պոլսոյ բարեպաշտ ազգայիններէն Բիշմ իշեան
Պետրոս ամ իրային կինը հօրս մասնատուփ մը նուէր ըրած էր, արծաթէ
շինուած, վրան ալ փունջ մը ցորեն եւ խաղող ի ողկոյզ մը քանդակուած,
ոսկի ջրով ներկուած էր: Շատ հիանալի սրբատուփ մ’էր, շատ կը ցաւիմ
այսպիսի նուիրական եւ թանկագին յիշատակի մը կորստեան վրայ:
Ո գիտէ որ անհաւատ եւ պիղծ թուրքի մը ձեռք անցաւ: Մօրս սնտու
կին մէջ կային արծաթեայ 7-8 հատ սուրճի զարֆեր, մեր տան եւ մեր
այգիին թափուները: Ուրիշ գնահատելի կորուստ մ’ալ, ողբացեալ հայրս՝
Տէր Նահապետ տարիներ յառաջ Չօրպաճեան Հաճի Տէօվլեթ էֆէնտիէն
ծախու առած Աղեարի այգին մասնաւոր մուրհակով մը ինծի ծախած էր,
այս մուրհակը Չօրպաճեան լուսահոգի Հաճի Յարութիւն էֆէնտի գրեց,
Տարագճեան Յարութիւն, Օսկանեան Յովհաննէս, Ջինջին օղլու Աբ
րահամ եւ մուրհակը գրող Յարութիւն էֆէնտին վկաներ էին: Այս մուր
հակը Խըշըր Խանի մէջ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին մաղազային357
մէջ գրուեցաւ, ես ալ ներկայ էի, եւ ուրիշ քանի մը կարեւոր նամակներ,
գրութիւններ. զորն ասեմ զորն խոստովանիմ:
354 Պաստըք – պաստեղ, թթու լավաշ:
355 Ուռուպ – մրգահյութ:
356 Ղըրմա – փոխինդ, փոխինձ:
357 Մաղազա (Mağaza) – խանութ, վաճառատուն:
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Առտնին գրադարանս կրնամ ըսել առանց չափազանցութեան
թէ ամբող ջ Կիլիկիոյ մէջ ո եւ է հայ քահանայ մը անանկ ճոխ եւ խնա
մով պատրաստուած թանգարան մը չունէր: Պապուս՝ Արժանաշնորհ
Տէր Կարապետ եւ թէ Տէր Կարապետին հօր Տէր Նահապետ անուանի
եւ ծերունազարդ քահանայից արծաթապատ մաշտոցները, կնիքները,
որոնք ինծի համար նուիրական եւ միանգամայն յարգելի ու մեծարելի
յիշատակներ էին, հին մագաղաթի վրայ գրուած ձեռագիր Սոկրատ պատ
միչ358 անունով շատ գեղեցիկ գիրք մ’ալ կար գրադարանիս մէջ, ուրիշ
ասոր նման ձեռագիր մ’ալ ունէի՝ Պատմութիւն Ազգին Նետողաց359 անու
նով: Սոկրատ պատմ իչին յիշատակարանին այն թուականէն վեց տարի
ներ յառաջ պատճէնը առի եւ Վենետիկ Մխիթարեանց միաբանութեան
երեւելիներէն Հայր Ղեւոնդ Ալիշանին ղրկեցի: Յիշեալ անզուգական
հայագէտ եւ ազգասէր հօրմ էն նամակ ստացայ՝ «եթէ ծախել ուզէք այդ
ձեռագիրը անպատճառ ինծի նախ լուր տուէք» ըսած էր:
Ափսոս երկու թանկագին ձեռագիրներն ալ կորան եւ չկրցայ գտնել:
Թանգարանիս գրքերուն մէկ մասն ալ մեր տան առջեւէն անցնող ջուրին
մէջ թափած էին: 7 կամ 8 հատոր գրքեր ալ Մարաշի Սուրբ Ստեփան
նոս թեմ էն Ազատեան Մկրտիչ անուն մատնիչ եւ ազգատեաց եւ ճար
պիկ լրտեսին ձեռքը անցած էր, բանտէն ելլելէն յետոյ կրցայ անոր ձեռքէն
առնել: Թողունք այժմ այս անգնահատելի կորստեան խնդիրը, դառնանք
Տէրէլի Օղլու Մուսա Աղային տունը: Մեր տունը առօք եւ փառօք կողոպ
տելէն յետոյ, անշուշտ իմացած ըլլալու են, խուժանը եկան Տէրէլի Օղլուին
տունը, «հոս է եղեր քէյիշ ը,360 տուր, յանձնէ մեզի» կը պոռային: Այդ միջո
ցին ով կրնայ պատմ ել իմ հոգեկան վիճակս, սաստիկ ջերմ ի ենթարկուած
հիւանդի պէս կը դողայի, մահուան սարսուռ եւ երկիւղ ը պատեր եւ պաշա
րեր էր զիս, նմանապէս Տէր Ստեփանեան Յովհաննէսին:
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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Օրհնեալ ըլլայ Տէրէլի Օղլու Մուսա «պարապ տեղ մի աշխատիք,
երբեք չպիտի յանձնեմ ձեզի, տունս ապաստանող քէյիշը իմ վաղեմ ի դրա
ցիս է, հայրը հօրս հետ ապրած, նստած ելած է, ինքն ալ իմ հետս կ’ապրի:
Այս քէյիշը ինչ ըրած է ձեզ, տան մէջ փակուած աղօթք ընող անմ եղները
ի՞նչ խղճով սպաննել կ’ուզէք, կ’ապշիմ եւ կը զարմանամ» ըսաւ եւ դիմադ
րեց: Մեր այս գտնուած տունը միայարկ, աղ իւսէ շինուած շատ ցած եւ
անշուք տուն մ’էր, կրակարանի ծակէն ես կրնայի տեսնել Տէրէլի Օղլուին
տան առջեւ զիս սպաննելու համար եկող խուժանը: Տէրէլի Օղլու Մուսա
ներս իր տան պեօլմէճը եկաւ քովս ճիշդ այս խօսքերով՝ «գորգմա քէյի
շիմ, պիզտէ ղօնշույու էվ իմ է կէլ տէմ էք եոգտըր, ֆագաթ քէնտիլէրինտէն
կէլիպտէ պիզէ սըղ ընան ղօմշույու տա էլէ վէրմ էք եոգտուր, էյէր պէնի էօլ
տիւրիւրլէր իսէ օլ վագըթ գորգմալըսըն»361 քաջալերեց զիս: Յանկարծ նո
րէն դուրս ցատկեց «պօշունա չապալամայըն պէնի էօլտիւրմ էտիքճէ ղոմ
շում Տէր Ղեւոնդու սիզէ թէսլիմ էտէմ էմ, պէոյլէ սէֆիլլէրի էօլտիւրմ էքտէն
իսէ, կէտին Զէյթունա փատիշահըմըզա ասը օլան կեավըրլարը էօլտիւ
րիւն էկէր էիկիթ իսէնիզ»362 ըսելով պոռաց: Մուսա աղային կինն ալ մեր
ապաստանած պէօլմէճ ին դուռը կայնելով՝ «մ ի վախնար դրացի, մինչեւ որ
զմեզ չսպաննեն զքեզ չպիտի թողումք որ անոնց ձեռքը յանձնենք», վեր
ջապէս ամ էն ճիգ թափեց Մուսա Աղա զիս ազատելու եւ փրկելու համար:
Վերջապէս Մուսա աղա յաջողեցաւ համոզել խուժանը, ամ էնն ալ
հեռացան Մուսայի տան դռան առջեւէն, նորէն ներս եկաւ ազատա
րարս, օրհնեալ է Աստուած, «Տէր Ղեւոնդ, փրկեցի զքեզ անխիղճներուն
ձեռքը իյնալէ, երթամ անգամ մ’ալ նայիմ տունդ ինչպէս կողոպտեր են»:
Որովհետեւ տուներնիս շատ մօտ է, շուտ մը գնաց ու ետ դարձաւ «տունդ
ամբողջով ին կողոպտեր, թալլել, լմնցուցեր են: Հոգ չէ, Աստուած ողոր
մած է, բաւ է, որ յաջողեցայ զքեզ ազատել: Վերէսիյէ մալ պուլունուր,
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 բարա իլէ ճան պուլունմազ»363 ըսելով սկսաւ մխիթարել ու
քաջալերել զիս: Քիչ մ’ալ կենալէն յետոյ, «եկու դրացիս, զքեզ հանեմ ուղ
ղակի տղուս տունը տանիմ, որ ասկէց հեռու չէ, կրնայ ըլլալ որ այս անօրէն
խուժանը անգամ մ’ալ կը յարձակին տանս վրայ, ես ալ միայնակ առանց
զէնքի չեմ կրնար զքեզ պաշտպանել»: Համոզուեցայ եւ յանդգնեցայ ելլել
պէօլմէճ էն ու հետեւեցայ իրեն: Մտածեցի եւ ըսի ինքնիրենս «եթէ այս
մարդը չարասիրտ եւ նենգամ իտ տաճիկ մը ըլլար կրնար զիս յանձնել
մարդասպաններուն», բայց ստիպուեցայ հաւատալ եւ վստահ ըլլալ, թէ
անկեղծ էր Մուսա աղա, բարեպաշտ մահմ ետական մ’էր: Ես եւ Յովհան
նէս ինկանք առջեւը Մուսա աղային, անցնելով նեղ կարճ փողոցէ մը, իւր
որդւոյն տան ախոռը մտանք: Մուսա աղային տղան զինեալ դրան առջեւ
նստաւ:
Մենէ առաջ հոս եկած ապաստանած էին Տէր Վարդան քհնյ., Տէր
Ստեփանեան Սեպուհ, զէյթունցի ոստիկան Խաչերին կինն ու զաւակ
ները: Սպասեցինք ամ էնքս ալ այդ ախոռին մէջ: Իրիկուն եղաւ, մթնցաւ,
կրկին անգամ քովերնիս եկաւ Մուսա աղա, «դրացիներ, մութը կոխեց,
այլեւս կրնաք տուներնիդ երթալ, ձեր վիճակին վրայ շատ կը ցաւիմ, բայց
դրացիական պարտականութիւնս կատարեցի, ձեզի ձաւար տամ, տարէք
տուներնիդ եփեցէք: Այսուհետեւ շատ վախնալու չէք, որովհետեւ մեր
թագաւորին հրամանն էր, մէկ օր կոտորած պիտի ըլլար, վաղ ը բան չկայ,
երեք օր յառաջ մեր թաղ ի Շեյխ Ճամ ին364 եկաւ պետական պաշտօնեայ
մը, մզկիթին մէջ ի լուր ժողով րդեան հրապարակաւ զձեզ սպաննելու,
բնաջինջ ընելու եւ ձեր տունը, տեղ ը, ինչք եւ ստացուածքը, կահ կարա
սին կողոպտելու համար Սուլթան Համ իտ Կայսեր տուած հրամանները
եւ Շէյխ-իւլ-Իսլամ ին տուած ֆէթվան կարդաց, եւ խրատ տուաւ, յորդորեց,
գրգռեց եւ դրդեց ժողովուրդը որ կոտորած ընեն կեավուրները: Իբրեւ թէ
դուք հայերդ ապստամբած էք, առանձին թագաւորութիւն կազմ ել կ’ուզէք
եղեր: Ապստամբ հպատակ կեավուրներն ալ սպաննել, կողոպտել ըստ
մեր կրօնքին «շէրի»,365 այսինքն օրինաւոր եւ արդարացի է եղեր»:
Դառնալով ինծի՝ «քէյիշիմ, մի վախնար, կինդ, աղջիկ ու տղաքդ Շէրիֆ
Հաթընին տան մէջ են, երթամ բերեմ տես» ըսաւ, 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 Սրբուհին366, Արուսեակ աղջիկս, Նահապետ եւ Գուրգէն, Արփե
նի եւ Երուանդ, ամ ենն ալ փառք Աստուծոյ մեր տան ճիշդ ետեւը, Շէրիֆ
Հաթըն անուն այրի թուրք կնկան տունը փախած եւ ապաստանած էին:
Գէորգ տղաս, երբ ամբոխը սկսած էր կողոպտել մեր տունը կրցած էր
միջոց մը գտնել, տունէն փախչիլ եւ դրացի Գումրուեանց տան ախոռը
մտնել, որով ամ ենքս ալ փրկուած էինք:
Տէրէլի Օղլու Մուսա աղային մեզի ըրած այս անմոռանալի բարիք,
երախտիք եւ ազնւութեանց փոխարէն ինչ պիտի տայի: Եթէ 100 լիրայ
ալ կանխիկ տայի, ըստ իս շատ քիչ էր: «Մուսա աղա, ցկեանս երախտա
պարտ եմ քեզի, հազարաւոր ոսկիներ տամ նորէն քիչ է: Գիտես, աչօքդ
տեսար, տունս տեղս, ինչ որ ունէի ամ էն բան կողոպտուեցաւ, այժմ վրաս
մէկ ժամացոյց մնացած է, կ’աղաչեմ հաճեցէք իբրեւ ամ ենադոյզն նուէր
մը ընդունիլ այս ժամացոյցը, զոր քեզ արտասուքներով կը մատուցա
նեմ»: Մուսա աղա նորէն վեհանձն եւ ազնիւ կերպով՝ «զձեզ դրամ ի սի
րոյն համար փրկած եւ տանս մէջ պահած չեմ, ժամացոյցդ գրպանդ դիր:
Ինչ որ ըրի ձեզ Աստուծոյ սիրոյն եւ դրացիութեան սիրոյն համար ըրած
եմ: Ձեր ինձ տալիք նուէր եւ պարգեւներէ Աստուած պիտի տայ ինծի,
ամ ենեւին բան մը չպիտի առնեմ ձենէ: Ինչ որ ըրի իմ դրացիական պար
տականութիւնս էր, այժմ դուք նպաստ եւ օգնութեան կարօտ եք, երբ կա
րենաք մարդ ըլլալ,367 այն ժամանակ յիշեցէք զիս: Կառավարութեան հրա
մանն մէկ օրուան համար կոտորած ընել էր, վաղ ը այլեւս կոտորած չկայ»:
Անհուն եւ առլցուն շնորհակալութիւն եւ խորին երախտագիտութիւն
ներ յայտնելով ամ էնքս մէկէն դուրս ելանք Մուսա աղայի տղուն տունէն,
Սրբուհի, Արուսեակ, Նահապետ, Գուրգէն, Վահրամ եւ Արփենի: Շէրիֆ
Հաթընին եղբայրը՝ միականի Տուրան աղային տունը գնացին: Ես, Սե
պուհ, Սարգիս եւ Յովհաննէս դարձանք ուղղակի մեր տունը: Նախ Տէր
Ստեփանենց տունը մտանք, կողոպտուած էր անոնց ալ տունը, մութը
կոխած եւ ըստ թրքաց իրիկուան ժամը մէկ եղած էր: Ճրագ վառելու վախ
ցանք, կարծելով, որ տան մէջ ճրագ կը վառեն ըսելով կու գան ու զմեզ կը
սպաննեն: Այն օր ամբող ջ օրուան մէջ բնաւ երբեք ահ ու դող եւ սաստիկ
վախնալէն կերակուր չէինք կրցած ուտել: Սեպուհը մութի մէջ խարխա
փելով իրենց տան հացամանը գտաւ, քանի մը հաց մնացած էր, մէյ մէկ
կտոր առինք կերանք:
366 Իսկական անունը Տիրուհի էր:
367 Այսինքն՝ ձեր վիճակը նորմալանա:
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 ուսահոգի մայրս կոտորածի օրէն կարծեմ յօթնեակ մը յառաջ մեր
Լ
փեսայ Չօրպաճեան Կիրակոս աղային տունը գնացած էր, երբեք չէի
գիտեր թէ ինչ պատահեցաւ անոնց գլուխը, յետոյ կրցանք իմանալ: Կոտո
րածին օրը Չօրպաճեանց տունէն մայրս կրցած էր փախչիլ ու Ղույթուլ
թաղի մէջ Բաթլըջան Օղլու Ալիին տունը ապաստանիլ, քրոջս՝ Մարիա
մենց տունն ալ կատարելապէս կողոպտած էին: Նմանապէս Ագապի
քրոջս տունն ալ կատարելապէս թալլած եւ լմնցուցած էին:
Երբ ես եւ Տէր Վարդան, Տէր Ստեփանի տունէն գիշեր ատեն լռիկ
եւ մն
ջիկ մեր տու
նը ան
ցա
նք, տու
նը կահ կա
րա
սիք, ինչք եւ ստա
ցուածք ամ էն բան տարեր, աւլեր էին, պատուհաններուն ապակիները
մինչեւ անգամ կտրեր էին, գրքերուս մէկ մասը գետինը թափած ոտնա
կոխ ըրած էին:
Ինչ ահաւոր սոսկում, ինչ աննման ապշութիւն, երեք հարիւր տարի
ներէ ի վեր, նախնեացս ժամանակէն ի վեր ճակտի քրտինքներով մեր
վաստկած ամ էն բաներնիս, կահ կարասի եւ այլն, եւ այլն, ինչ որ ունինք
եւ ունէինք, մէկ ժամուան մէջ գայ թուրք անաստուած խուժանը, քիւրտը,
չէրքէզը յափշտակէ, կողոպտէ, թալլէ, տանի իւրացնէ: Առանց խղճահա
րութեան ուտէ, խմէ, բուն իսկ տանուտէր հայը մոխիրի վրայ նստեցնէ: Ով
արդար Աստուած, ո՞ւր ես, ո՞ւր պահուըտեր ես: Քու ամ ենատես եւ մինչեւ
անգամ անծայրածիր ովկիանոսներու խորունկ յատակը դիտող եւ զննող
աչքերդ ինչո՞ւ չտեսան մեր այս տարաբաղդ եւ խեղճ հայ անմ եղ Ազգին
կրած տառապանք, տանջանք, չարչարանք, զրկում, կողոպտումները:
Սուրբ Աւետարանի մէջ հազար անգամ կարդացած ենք՝ «Ձեր գլխուն
մազերը անգամ համրուած են»: Իբր թէ Թուրք կառավարութեան դէմ
ապստամբած ենք, առանձին, անջատ կառավարութիւն պիտի կազմ ենք
եղեր: Ինչ տարապայման եւ եղջերուաքաղ368 սուտեր, անհիմ ն զրպար
տութիւններ: Կողոպտեցին, թալլեցին, քանդեցին: Քանի քանի անմ եղ
տղայոց եւ աղջիկներուն պատիւը բռնաբարեցին, լլկեցին: Ոչ ծերերուն եւ
ոչ ալ մանկիկներուն գութ, կարեկցութիւն ցոյց չտուին:
Սուլթան Համ իտ ֆէրման ըրեր է եւ Շէյխ իւլ Իսլամ ֆէթվա տուեր է:
Հալալ է, իսլամներ, կեավուրին մալ ը369 առէք, իւրացուցէք, կեավուրը ան
գթաբար սպաննեցէք, կեավուրին աղջիկը, կինը առէք՝ ձերն է, երբեք մեղ ք
գործած չպիտի ըլլաք: Կեավուրին տունը, եկեղեցին, վարժարանը, վանքը
368 Եղջերուաքաղ – շինծու:
369 Մալ (Mal) – ապրանք:
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եւ ամ էն ազգային հաստատութիւնները այրեցէք, քանդեցէք, կործանե
ցէք, մեծ, մեծ առաքինութիւն՝ «Սէվապ»370 գործած պիտի ըլլաք:
Ո՞ւր ես, «ընդ ձեզ եմ մինչեւ ի կատարած աշխարհիս» ըսող Յիսուս,
քու անուանդ նւիրուած տաճարներ այրեցին մահմ ետականները, քու
անուանդ օծուած եւ մկրտուած, ձեռնադրուած քահանայ, վարդապետ եւ
կղերականները տապարներով սպաննեցին, խեղդեցին եւ կախաղան
ներու վրայ նահատակեցին: Զարթիր, զարթիր Իսրայէլի աննիրհ եւ ար
թուն պահապանը: «Տէր ամբարտաւանից հակառակ կայ», ո՞ւր մնաց այս
խոստումդ: Հայ տարաբաղդ Ազգը Թադէոս եւ Բարթողիմ էոս առաջին
Լուսաւորիչ Առաքեալներուն ժամանակէն սկսեալ մինչեւ իսկ մեր օրերը
սիրած էր զքեզ: Լուսաւորիչներ, Սահակ Պարթեւներ, Մեծն Ներսէսներ,
Վարդան եւ Վահան Մամ իկոնեաններ, քանի քանի հայ նախարարներ,
Սանդուխտներ, Աշխէններ, Շուշան Վարդենիներ, Շաքէներ քու սիրոյդ
նահատակուած էին: Հայ անբաղդ Ազգը ի սէր քրիստոնէական մաքուր
կրօնքին համար Արշակունեաց ժամանակ իւր անկախութիւնն իսկ վրայ
տուած էր: Վկայ է ըսածիս Եղ իշէ աննման պատմագիրը: Աւաղ, մոռցար
զմեզ, ով Տէր Ամ ենակարող:
Մասամբ մ’ալ իրաւունք ունիս, ով Տէր, մենք ալ անտարբեր գտնուե
ցանք, ով Յիսուս Աստուածորդի, քու Սուրբ Աւետարանիդ խրատ եւ
պատուէրները յոյնին, հռոմայեցիին պէս չկրցանք ըմբռնել, չկրցանք
մեկնել, չկրցանք բացատրել մեր սիրելի Ազգին գոյութիւնը, մեր լեզուն,
մեր կրօնքը, մեր հաւատքը ամուր եւ հաստատ պահելու համար: Պէտք
էր յոյնին եւ հռովմայեցիին պէս ազգամոլ ըլլալ, սիրել մեր տոհմային լե
զուն, յարգել մեր տոհմային աւանդութիւն եւ սովորութիւնները: Համ ե
րաշխ ըլլալ, միաբանութիւն եւ սէր ունենալ իրարու: Անկ էր մեզի աղուոր
զէնք շինել, կտրիճ ըլլալ, թուրքին, քիւրտին եւ չէրքէզին պէս կողոպտել,
յափշտակել միշտ եւ հանապազ ազատ ապրելու փափաքիլ:
Մեզի համար ստորնանալ, կոյր զկուրան հնազանդիլ, միամ իտ եւ
աշխատասէր ըլլալ եւ օտարը սիրել ու մերինը արհամարհել դարաւոր
սովորութիւն եղած է: Այս անցաւոր աշխարհիս մէջ չիք արդարութիւն, չիք
կարեկցութիւն, չիք ճշմարտութիւն: Իրաւունքը, խօսքը միշտ հզօրագունին
եղած է, ով որ զօրաւոր է բազկաւ եւ մտօք յաղթած է տկարին: Գիտութիւնը
մեզի բացայայտ կերպով կը սորվեցնէ որ զօրաւոր թռչունք տկարները
ուտելով կ’ապրին, ծովու մէջ մեծ եւ վիթխարի ձուկեր մանրները ուտելով
370 Սէվապ (Sevap) – աստվածահաճո գործ, առաքինություն:
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կ’ապրին, չորքոտանիք եւս այս կերպով կ’ապրին: Մարդիկ անգամ այս
օրէնքին ենթարկուած են: Մեր խեղճ ազգը, ի վաղուց անտի ուսում եւ
գիտութիւն չէ սիրած, յոյնին եւ հռովմ էացիին պէս ինքնազարգացման,
ուսում եւ գիտութեան, մտաւորական զարգացման հետամուտ չէ եղած:
Վշտացեալ եւ արիւնալիր յուզմամբ, արդար զայրոյթի մը սաստկութենէ
տարուելով հարկադրուած եմ այս տողերը գրել: Թողունք անօգուտ գան
գատները, վերստին դառնանք մեր ամ էն ունեցածներէն մերկացեալ եւ
ունայնացեալ տունը:
Սեպուհ եւ իւր եղբայրները մնացին իրենց տան մէջ: Ես եւ Տէր Վար
դան մեր տունէն Ղալլետէրեան Արթին աղային տունը մտանք կամացուկ
մը, տեսանք, որ անոնք ալ տրտում տխուր անհնարին երկիւղ ի մէջ էին:
Անդ քանի մը վայրկեան մնալէն յետոյ, Տէր Վարդան, Պուրունսուզեանց
տան ետեւը ղազեզ371 Ճանսըզեան Գէորգին տունը գնաց պատսպարուելու
համար: Ես ալ Պուրունսուզեանց տան տանիքը ելայ, «Հռաքել, Հռաքել
դուրս ելէք» ըսելով ցած ձայնով կանչեցի: Անմ իջապէս դուրս ելան Պու
րունսուզեան372 լուսահոգի Պօղոս, Պօղոսին եղբօրորդին՝ Սիոն, վար իջե
ցուցին զիս եւ անպատմ ելի ուրախութեամբ ընդունեցին զիս: Արդէն կէսօ
րին, երբ Հռաքել մեր տունն եկաւ, Պուրունսուզեան հաճի Փանոս աղան
Մարթինի հրացանով սպաննած էին: Պուրունսուզեանց դրացի սապընճը
Ալիենց Եահեա էֆէնտի տղուն պաշտպանութեամբ Պուրունսուզեան թէ՛
հաճի Փանոսին եւ թէ՛ Գաբրիէլենց տունը ամբողջովին կողոպտած չէին,
ուտելիք եւ հագնելիքի վերաբերեալ բաւական բաներ թողուցած էին:
Լուսահոգի հաճի Փանոս աղային անշնչացեալ մարմ ինը մէկ կողմ
պառկած մնացած էր, ողջ եւ վերապրողներն ալ սաստիկ ահուդող ի մէջ
կարծես սառ կտրած էին: Այսու ամ ենայնիւ երբ իմ ողջ մնալս տեսան,
ուրախացան: Ինչ ահռելի գիշեր մ’էր, որուն ազդեցութիւնը երբեք մտքէս
չպիտի կրնամ հեռացնել: Քաղաքին չորս կողմը կրակ, հրդեհ, հայերուն
տուները կ’այրէին: Փողոցներուն մէջը հայ նահատակներու դիակներ
իրարու վրայ դիզուած էին: Վերապրող խեղճերու լաց ու կոծ, անօրէն
անխիղճներուն պոռալ կանչելը, կէս գիշեր դեռ չէր եղած՝ սկսան մե
ռեալներուն ոտքերը չուաններ կապելով քաշել ու քաշկռտել եւ տանիլ
քաղաքին եզերքը բանջարեղինաց պարտէզները աղբերուն մէջ թաղել:
Մարաշցի հրեաներ այս մեռեալները քաշել ու խայտառակելու մէջ մեծ
371 Ղազեզ (Kazaz) – մետաքսագործ վարպետ:
372 Այս ընտանիքի հաջորդները այժմ ապրում են Հալեպում:
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դեր ունեցան: Տաճիկներու հետ միանալով անոնք ալ իրենց ատելութեան
արգասիքը ցոյց տուին: Այն գիշեր ես եւ Պուրունսուզեանց ընտանիքին
բոլոր անդամները մինչեւ արեւածագին լացեր եւ դառն արտասուքներ
թափեցինք:
Հետեւեալ օրը, կարծելով որ կրկին անգամ պիտի յարձակին, յարդա
նոց պահուըտեցանք ես եւ Պօղոս աղա: Իրիկուան մօտ էր, Պուրունսու
զեան Գաբրիէլին խանութին աշակերտներէն 14-15 տարեկան պատանի
մը յանդգնած էր դուրս ելլել եւ Քիւմպէթ թաղ ի կողմ երը պտըտիլ: Յիշեալ
տղուն պատմածին համ եմատ, Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կողոպտած եւ
վարժարանը այրած էին: Յիշեալ եկեղեցւոյ աւագ երէց Արժանապատիւ
Տէր Յովհաննէսին տունն ալ վառած էին եւ խեղճ Տէր Մատթեոս քհնյ.
Ղաչաղրեանը իւր բնակարանին մէջ սպաննած էին: Կեդրոնական Վար
ժարանի դասատու ուսումնապերճ Տիար Սարգիս Սամուէլեանը եւ Տէր
Ղազար քահանայի որդի Դաւիթ անուն ուսեալ եւ բարեբարոյ վարժա
պետն եւ իւր եղբայրը Յակոբն ալ նահատակած էին:
Զորն ասեմ, զորն պատմ եմ, այն օր՝ 1895 Նոյեմբեր 6-ին Ս. Գէորգ
եկեղեցին իւր շրջակայ բոլոր հայ տուներով այրեցին: Յիշեալ եկեղեցւոյ
քահանաներէն ծերունազարդ Սաաթճեան Տէր Զաքարիա քահանան, 3
հատ չափահաս որդիները մի առ մի աչքին առջեւ չարաչար սպաննելէն
յետոյ, ութսունամ եայ ծերունի երէցն ալ տապարներով նահատակած էին:
Նամանաւանդ Տէր Գէորգ քահանայ Չարբանաճեանը իւր 20 տարեկան
Սմբատ անուն երիտասարդ տղուն հետ Դանիէլեանց տան մէջ սպաննած
էին: Մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին այրել չէր տուած հարիւրապետ մը,
կողոպտել ալ չէր թողած այն հարիւրապետը:
Սուրբ Կարապետ եկեղեցին ալ ամբողջով ին այրեցին ու աճիւն դար
ձուցին: Մեր թեմ ի ժողովուրդներէն Մուրատեան Պօղոս աղան, Մուրա
տեան Ակոն եւ Տէր Մկրտիչեան Վանէս աղան սպաննած էին: Այն աղ ի
տալի օրը սպաննուած հայերուն մի առ մի անունները յիշել անշուշտ
երկար գործ մը ըլլալուն ստիպեալ եմ զանց ընել: Յետոյ հասկցուեցաւ որ
800էն աւելի հայ սպաննած էին:373 Ցաւ ի սիրտ, մենք չէինք կրցած գէթ 80
տաճիկ սպաննել374: Հայ ցեղ ը ի վաղուց անտի հինգ վեց դարերէ 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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թուրք ազգին ծանր լուծին տակ մնալով, աւելի լաւ է ըսեմ, իբրեւ անգին
գերի, իբրեւ ծախու առնուած ստրուկ իւր առնական եւ արիական կորով
եւ քաջութիւնը կորսնցուցած էր: Մեր նախնեաց դիւցազնական ոգին եւ
կտրճութիւնը բոլորովին մոռցած է հայը:
Մեր սիրելի Ազգին այս տեսակ թերութիւնները պատմ ել իմ նպա
տակէս հեռու ըլլալուն հարկ կը համարիմ կրկին անգամ դառնալ եւ
Պուրունսուզեան տան մէջ իմ 10 կամ 15 օրուան կեանքս նկարագրել: Լու
սահոգի Համալ ղըզը Մահտեսի Մարգարիտ ողջ էր, Պօղոս աղա եւ հաճի
Գաբրիէլ եւ հօրեղբայրը՝ Գրիգոր, զիս պատուել եւ մեծարելու մասին
ինչ որ ընել պէտք էր ըրին, այն աղ իտալի եւ սոսկալի օրերու մէջ յորում
Մարաշի ամբող ջ հայ համայնքը խոր տխրութեան եւ աննման թշուառու
թեան մատնուած էր:
Եկեղեցիներ այրած, դպրոցներ գոցուած, խանութներ եւ կրպակներ
փակուած, հարիւրաւոր հայեր մեռած, փողոցներ հայ նահատակներու
արեամբ ողողուած, ամ էն տեղ հայուն համար սարսափներով լեցուն, ո եւ
է հայ մը չէր կրնար համարձակիլ իւր տունէն դուրս ելնել: Ասանկ խղճա
լի օրերու մէջ Պուրունսուզեանք պահեցին եւ կերակրեցին զիս ամ ենայն
սիրով: Մոռնալ չեմ ուզեր երբեք կոտորածի աւաղելի օրուան հետեւեալ
առտուն իմ ծուխերէս հանգուցեալ Ճանսըզեան Գէորգին կինը՝ Մարգա
րիտ, լսելով որ մեր տունը կողոպտեր եւ յափշտակեր են, եւ իմ ալ կենդա
նի ըլլալս մինչեւ անգամ չգիտնալով, խուրձի մը մէջ ձաւար, բրինձ եւ ոսպ
դնելով կռնակի առած մեր տունը բերաւ: Մեր տունը մարդ չկար, զաւակ
ներուս մայրը իւր զաւակներով տնէն դուրս ելած էր: Զարմացած եմ այդ
Ճանսըզեան Մարգարիտ անուն կնոջ մեր ընտանիքին նկատմամբ ունե
ցած սիրոյն: Իւր կեանքը վտանգի դնելով, չվախնալով երբեք թուրք կատ
ղած խուժանին չարիքներէն, ելլել մեր տունը այցելութեան գալ, եւ պէտք
եղած ուտեստի վերաբերեալ բաներ բերել: Պուրունսուզեանց տան մէջ
գտնուած միջոցիս մեր տան կոտրուած փակ դուռը նորոգել տուաւ կինս,
քանի մը անարժէք բաներ ալ Շէյխ Ճամ իէն առեր բերեր էր Միմ իշ աղա:
Ես ալ այլ եւս Պուրունսուզեանց ընտանիքին աւելի բեռ եւ ծանրու
թիւն չըլլալու նպատակաւ ելայ Պուրունսուզեաններէն մեր տունը եկայ,
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 սաստիկ վախնալով, որպէսզի չձերբակալուիմ: Պահուըտելու համար
մեր տունը անյարմար տեղ մ’էր, որովհետեւ չորս կողմը բաց: Նամանա
ւանդ մեր տան ետեւը գտնուող տաճիկ ընտանիքներ տեսան եւ գիտցան
իմ կենդանի մնալս: Քանի մ’օր մեր տունը մնալէն յետոյ, 1895 Նոյեմբեր
25-ին առաւօտեան կանուխէն արթնցայ եւ Պուրունսուզեան ողբացեալին
գործածուած եւ հին ու մին մէկ պօզ375 ապան376 գլուխս առի ուղղակի մեր
Սուրբ Քառասուն Մանուկ եկեղեցին գնացի:
Ժ ամկոչ Պետրոս արդէն լուր ունէր, անմ իջապէս դուռը բացաւ, ներս
մտայ: Իմ ով ըլլալս ոչ ոք կրցաւ ճանչնալ: Մնացի մեր եկեղեցին մինչեւ
Դեկտեմբեր 3՝ Կիրակի օր: Ժամկոչ Պետրոս ասդիէն անդիէն կերա
կուր կը բերէր կ’ուտէինք: Ախրապեան Շիւքրիւ էֆենտի լսած էր ժամկո
չէն եկեղեցի ապաստանած ըլլալս, երբեմ ն գաղտնի կերպով կու գար,
կը տեսնուէինք, եւ դուրսը՝ քաղաքին մէջ, անց ու դարձած բաներէն լուր
կ’առնէինք:
Թէ ինչպէ՞ս ձերբակալեցին զիս
1895 Դեկտեմբեր 3 Կիրակի օր մ’էր, դեռ եկեղեցին գոց, Թորեան
Տէր Աստուածատուր եւ Տէր Վարդան քհնյ. Տէր Մինասեան իրենց տու
ներուն մէջ փակեալ, բնաւ չէին կրնար ելլել: Կէս օրուան մօտ ժամկոչ
Պետրոս դուրս ելաւ, ուշացաւ, չեկաւ: Ես միայն եկեղեցւոյ վերի սենեակը
մնացի: Կը սպասեմ՝ եկող չկայ, կռահեցի, որ ժամկոչ Պետրոս անպատ
ճառ փորձանքի մը հանդիպեցաւ:
Իրիկուն եղաւ, ժամը 12 ըստ թրքաց377, չերեւցաւ ժամկոչ Պետրոս,
սկսայ դողալ, սարսիլ եւ ահաբեկիլ, որովհետեւ աղէկ համոզուած էի,
որ կառավարութիւնը իմացաւ իմ մեռած չըլլալս, ուրեմ ն կը փնտռէին
զիս եւ հետամուտ էին գտնել ուր պահուըտած ըլլալս: Ժամը մէկ եղաւ,
մինակ մնալէն ձանձրացած եկեղեցւոյ կալուած գինետան վարձակալ
Եանի անուն յոյն գինեգործին տունը անցնիլ որոշեցի: Անմ իջապէս խա
վաճա378 Եանի եւ իւր ծնողքը սիրով ընդունեցին զիս: Կերակուր պիտի
ուտեն եղեր: Սեղանի գլուխ նստանք, անմ իջապէս գինետան դուռը 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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տուին: Եանին տակաւին դուրս չելած պատուհանէն նայեցաւ եկաւ ինծի
ըսաւ՝ Ապունա,379 գործդ գէշ է, կարծեմ զքեզ կը փնտռեն, եկեղեցւոյն չորս
կողմը զինուորներ հրացան ի ձեռին նօքթա380 կայնած են, մի վախնար,
եթէ կ’ուզես կրնամ զքեզ պահել, զքեզ չը յանձնելու համար պէտք եղած
զոհողութիւնը ընելու պատրաստ եմ:
Այս խօսակցութիւնը մէջերնիս դեռ չը լմնցած կրկին անգամ ուժով
դուռը զարկին: Հասկցայ եւ կատարելապէս համոզուեցայ որ զիս կը
փնտռեն: Անշուշտ իմացած են հոս պահուըտած ըլլալս: Գինեգործ խավա
ճա Եանի այլայլած եւ շփոթած գնաց բացաւ դուռը եւ տեսաւ, որ միւլազըմ
Տէրվիշ աղա 30-40 զինուորներով եկեր գինետունը պաշարած է: Վազե
լով եկաւ ըսաւ «պապա, սէնի արըյօրլար»381: «Հոգ չէ, ահա կու գամ», ըսի,
հին ու մին պոզ Ապան հագայ, ուղղակի դուռը գնացի, «պույուրուն»382 ըսի:
Անմ իջապէս վրաս յարձակեցան, պիտի ծեծէին, ձեռքերս պիտի կապէին,
Տէրվիշ աղա շուտ մը միջամտեց, արգիլեց եւ չը թողուց, որ ձեռքերս կա
պեն: «Փափազ, հեօքիւմ էթ սէնի արըյօր պաազը սիւվալ ճէվապ զմննտա,
սերայէ կիտելիմ»383: Իմ կողմանէ ազնուութիւն մը ընելու համար կ’ուզեմ
զքեզ նախ տունդ տանիլ, մայրդ, կինդ եւ զաւակներդ պէտք է տեսնաս,
յետոյ կ’երթանք Սերայ:
Քենեկալս՝ Գույումճեան Գրիգոր աղան լապտեր մը ի ձեռին անոնց
հետ եկած էր: Պէտք չկար այլեւս տարակուսելու, հասկցայ որ կիրակի օր,
այն աղետալի օր, դեռ զիս չգտած տունս գացեր, շատ նեղութիւն, շատ
չարչարանքներ, ծեծ եւ անլուր նախատինքներ տեղացուցած էին երէց
կնոջ: Յետոյ լսած եմ ժամկոչ Պետրոսն ալ Գատը Զատէին տունը տարեր՝
շատ ծեծեր էին: Իմ պահուըտած տեղս իմանալու համար մեր տունը ման
րամասն կերպով խուզարկեր եւ յարդանոցին մէջ քանի մը անկարեւոր
նամակներ գտած էին:
Եթէ ուզէի, կրնայի գինետան մէջ նորէն պահուըտիլ: Մտածեցի,
Թուրք կառավարութիւնը կատղած է, ուրացած է Աստուած եւ օրէնք,
ինքնիրենս ըսի՝ ասոնք կրնայ ըլլալ որ կինս կը տանին կը բանտարկեն,
379 Ապունա (Աբունա) – արաբ.՝ Տէր Հայր (Մեր Հայր):
380 Նօքթա (Nokta) – վայր, կետ, պահակակետ, այսինքն՝ «նօքթա են կայնած» նշա
նակում 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 նեղեն եւ կը չարչարեն: Փոխանակ այսպիսի անպատուութեան մը
տեղի տալու, աւելի լաւ է ես երթամ անձնատուր ըլլամ, բանտարկուիմ,
նեղուիմ եւ չարչարուիմ:
Տէրվ իշ աղային հետ զինուորները չորս կողմս պատած ուղղակի մեր
տունը գնացինք: Մայրս, կինս եւ բոլոր զաւակներս անդ հաւաքուած էին,
Գէորգ տղաս միայն բացակայ էր, չը կրցայ հարցնել: Յետոյ իմացած եմ,
որ իմ փնտռուած միջոցին Գէորգը ուրիշ տեղէ մը տուն կու գայ եղեր:
Թուրք մը՝ «տղաս, փախիր, տուներնիդ ահագին դժոխք մը դարձաւ,
հօրդ էլ ուր պահուըտած ըլլալը ըսել տալու համար մայրդ Ճումաա էֆէն
տի կը ծեծէ, կը նեղէ եւ կը տանջէ» կ’ըսէ, «եթէ զքեզ ալ տեսնեն, ծեծելով
անպատճառ կը սպաննեն, փախիր, մի կենար»: Այս ահաբեկիչ տեղե
կութեան վրայ խեղճ տղաս՝ Գէորգ կ’երթայ Մուրատեան Պօղոս աղային
մասմանան կը մտնէ:
Կէս ժամ էն աւելի նստանք մեր դրացի Գալլետէր Արթին աղային
տունը, տեսնուեցանք մերիններուն հետ եւ վերջին ծայր յուսահատ եւ
սրտաթունդ, գրեթէ այլեւս զիրար տեսնելու յոյս չունենալով, մեկնեցանք
Գալլետէրին տունէն: Գնացինք Սերայ, զիս ուղղակի զապթիյէ օտասը 384
տարին եւ «հոս՝ բանտարկեալ ես», ըսին: Այս զապթիյէ օտասը ըսուած
տեղը հասարակ ոստիկաններու յատկացեալ սենեակ չէր, այլ Թապուր
Աղասը Թօփլամ Օղլու Իպրահիմ էֆէնտիին սենեակին քով զապթիյէնե
րու գրասենեակն էր:
Այն աղէտալի եւ յոգնատխուր գիշերուան սահմռկեցուցիչ ազդեցու
թիւնը երբեք չեմ կրցած վրայէս հեռացնել: Կէս գիշերուան մօտեցած էր
ժամանակը: Ներս մտայ, ով կրնայ պառկիլ եւ քնանալ: Հազար եւ մէկ
երկիւղալի մտածութիւններով սիրտս տակնուվրայ եղաւ: Արդէն քանի
մ’օր յառաջ լսած էի թէ բանտարկեալ հայերը հարցաքննելու ատեն սաս
տիկ կը ծեծեն, կը նեղեն եւ անտանելի տանջանք եւ չարչարանքներու
կ’ենթարկեն: Վերջապէս առաւօտ եղաւ, մէկիկ մէկիկ այս սենեակի մէջ
պաշտօն ունեցող քարտուղարներ եւ պաշտօնեաներ եկան իրենց տեղե
րը նստան: Ամ էնն ալ խոժոռ եւ հրէշային դէմքով ինծի կը նայէին: Ի՞նչ
կրնայի ընել, ոչ ինչ: Սպասեցի աստ 2 օր, 1895 Դեկտեմբեր 3, 4 եւ 5,
Երեքշաբթի իրիկուն եղաւ:

384 Օտասը (օդասը, օդա, Oda) – սենյակ:
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Թէ ինչպէ՞ս կատարուեցաւ նախնական ահռելի
հարցաքննութիւնս
Այն իրիկուն Դեկտեմբեր 5, Երեքշաբթի գիշեր ժամ ըստ թրքաց
4-ին էր, երկու ոստիկաններ եկան՝ «ելիր նայինք փափազ, զքեզ փօլիս
օտասը Սէր Քոմ իսէր Նեճաթի էֆէնտին կ’ուզէ» ըսին: Անմ իջապէս
ելայ, երկուքը երկու կողմս, ես ալ մէջերնին, կարծես թէ պիտի փախչիմ,
գնացինք մտանք փօլիս օտասը ըսուած դժոխային տեղ ը: Սէր Քօմ իսէր
Նեճաթի անունը կրող այս հրէշ գազանը, բնիկ ուրֆացի Ճումաա էֆէն
տի միւլազըմը, Այնթապլը Օղլու Ահմ էտ էֆէնտի անուն մարաշցի փօլիսը,
քանի մը զինուորական սպաներ կարգով շարուած եւ մասնաւոր աթոռնե
րու վրայ բազմած էին:
Սենեկին ճիշտ մէջտեղը ահագին երկաթեայ կրակարան մը դրուած՝
կրակներով լեցուն: Շատ մը երկաթի կտորներ կրակին մէջ տաքցած
հրաշէկ դարձած էին: Խուրձ խուրձ գաւազաններ, հեռագրական թելերէն
ոլորուած հիւսուած խարազաններ իրարու վրայ դիզուած էին: Ահագին
ֆըլախա385 եւ մետաքսեայ թելեր, չուաններ եւ ուրիշ շատ մը պատժագոր
ծիքներ: 7 կամ 8 կատաղ ի դէմքերով հսկայ ոստիկաններ եւ պաշպօզուք
տաճիկներ, ձեռքերնին հաստ փիրերով386 կայնած հրամանի կը սպասէին
հարցաքննութեան ենթարկուած հայերը ծեծելու, տանջելու եւ չարչարե
լու համար: Երբ ներս մտայ եւ յանկարծ տեսայ այս ահռելի տեսարանը,
սարսափ պատեց զիս, գլխու պտոյտ եւ գրեթէ մահուան երկիւղ իւ պաշա
րուեցայ:
Ճիւմաա էֆէնտի անուն մարդակերպ ճիւաղ ը՝ «խօսէ՛ նայինք փափազ,
պարոն Աղասին կը ճանչնա՞ք, դուն անոնց հետ ընկեր ես եղեր, հոս Մա
րաշի մէջ Հնչակեան անունով յեղափոխական ընկերութիւն կայ եղեր,
դուն ալ անոնց պարագլուխ ես եղեր: Խօսէ՛, յայտնէ՛ ճշմարտութիւնը,
որպէս զի շատ ծեծ չ’ուտես»:
«Ատանկ բաներէ տեղեկութիւն չունիմ եւ Աղասիին հետ գործ ունե
ցած չեմ եւ հոս Մարաշի մէջ Հնչակեան ընկերութիւն չկայ» ըսելու չը
մնաց: Հանկարծ Ճումաա կրակ դարձաւ, ելաւ կայնեցաւ, յարձակեցաւ
վրաս վայրագ վագրի մը պէս: Երկու ձեռքերով մօրուքէս բռնեց եւ զիս
ուժով մը գետին տապալեց: Դիմացը Մեվլուտ անունով հսկայ քիւրտ
385 Ֆըլախա (Falaka) – թրք.՝ սեղմակ, մամլակ, պատժելու գործիք:
386 Փիր – երկաթյա գավազան:
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ոստիկան մը կայնած էր: «Բռնեցէք սա խընզըրը, երկու բթամատերը
մետաքսով ամուր մը կապեցէք» ըսաւ. անմ իջապէս կապեցին մետաքսի
ամուր թելերով երկու բթամատերս իրարու եւ երկու ոտքերս ալ թեւերուս
մէջէն անցուցին: 4-5 զապթիյէներ արդէն ձեռքերնին բռնած գաւազան եւ
խարազաններով սկսան անգթաբար զարնել: Երեսիս վրայ, կռնակիս եւ
գլխուս վրայ: Կապուած ձեռքերով եւ ոտքերովս չէի կրնար շարժիլ: Ճու
մաա անուն գազանը՝ «զարկեցէ՛ք, ամուր զարկեցէք մինչեւ որ խոստո
վանի ճշմարտութիւնը» ըսելով կը քաջալերէր զիս հարուածող եւ ծեծող
ոստիկանները:
Ի զուր գթութիւն եւ կարեկցութիւն կը հայցէի, բայց սրտերնին երկաթ
եւ կրանիթ դարձած էր: Բերնէս, քիթէս, ձեռքերէս սկսաւ արիւն հոսիլ, 80
– թերեւս 100 գաւազանի հարուածներ կերայ, մարեցայ եւ իբրեւ զմեռեալ
գրեթէ անշնչացայ: Նայեցայ որ պիտի մեռնիմ, պիտի փճանամ. սկսայ
աղաչել պաղատել, արդէն Այնթապլը Օղլու Ահմ էտ էֆէնտի անուն հրեշը
թուղթ մը պատրաստած էր: «Սա թուղթը ստորագրէ թող տանք քեզի»,
ըսաւ, «ապա թէ ոչ աւելի գէշ պատիժներ պիտի կրես: Քիւրտ Մէվլուտ,
սա խայըն387 փափազին վարտիքը հանէ, տարէք զինքը անդին սենեակը,
աղէկ մը ասոր պատիւը լլկեցեք, այն ատեն խելքը գլուխը կու գայ, եւ այս
հարցաքննութեան թուղթը կստորագրէ»:
Երբ այս խօսքերը լսեցի եւ քիւրտ Մէվլուտն ալ սկսաւ վարտիքս
հանել, աւելի սարսափահար «կ’աղաչեմ մի ընէք այդ բանը, քակեցէք
մատներուս կապերը եւ ինչ որ գրած էք եւ ինչպէս գրած էք ստորագրեմ»:
Քակեցին մատներուս մետաքսեայ կապերը եւ նստեցուցին գետնի վրայ,
գրիչը ձեռքս տուին եւ ստորագրեցի Նախնական Հարցաքննութեանս
Թուղթը:
Այս միջոցին այլ այլմ է ելեալ, գրեթէ խելակորոյս, չկրցայ ոտքի վրայ
ելլել ու կայնիլ, որովհետեւ ձեռքերէս, երես ու բերնէս հեղեղ ի պէս արիւն
սկսած էր գալ, սաստիկ ջերմ է ըմբռնեալ հիւանդի մը պէս կը դողդողայի:
«Առաջին անգամ ըլլալով այսքանը կը բավէ, երանի թէ դեռ այնքան ծեծ ու
նախատինքներ չկերած ճշմարտութիւնը խոստովանած ըլլայիր», Ճիւմաա
եւ Նեճաթի եւ Այնթապլը Օղլու Ահմ էտ հրաման տուին զապթիյէներուն որ
զիս վերցնեն գետնէն:
Անմ իջապէս քիւրտ Մէվլուտ եւ ուրիշ 2-3 զապթիյէներ անութներէս ու
ձեռքերէս բռնած «Փօլիս օտասը» անունը կրող այս գեհենային սենեակէն
387 Խայըն (Hain) – դավաճան, նենգ:
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դուրս հանեցին: Թէպէտ եղանակը ձմեռ, օդը ցուրտ եւ անձրեւային էր,
անթիւ անհամար պաշպօզուք մարաշցի տաճիկներ Փօլիս օտասըին շուրջը
հաւաքուած էին, հայերուն ծեծ ուտելը տեսնել եւ ուրախանալու համար:
Այս խաժամուժ ամբոխը, երբ այդ վիճակի մէջ տարուիլս տեսան, անհունա
պէս սկսան խնդալ, բարձր ձայնիւ նախատել, ծաղրել, անասելի եւ անլսելի
հայհոյանք եւ վայրահաչութիւններու տարափ մը տեղացնել գլխուս:
Տարին զիս պառկեցուցին գետնի վրայ, չէի գիտեր, թէ ո՞ր կողմս կը
ցաւէր, վասն զի ոտից մինչեւ ցգլուխ գաւազանի հարուածներէն ձեռքե
րուս վրայ, կռնակիս եւ թեւերուս վրայ արիւնալից վէրքեր գոյացած էին:
Շապիկս՝ արիւնլուայ, մուճակներս՝ արիւնլուայ, ամ ենեւին չէի կրնար
քնանալ, չէի կրնար շարժիլ, չէի կրնար շունչ առնել: Անօթութիւն, վախ,
երկիւղ պատեր էր զիս: Ահ մեծ է անկանել ի ձեռս տաճկին: Տաճիկը գութ,
կարեկցութիւն, ազնուութիւն, մարդասիրութիւն երբեք չի ճանչնար, բորե
նի մ’է այն վայրագ եւ գազանաբարոյ: Նամանաւանդ թուրքին գործը երբ
հայուն հետ է, տաճիկը գիտէ, որ հայը պաշտպան եւ տիրական չունի: Տա
ճիկը լաւ գիտէ հայուն տկար եւ վեհերոտ ըլլալը: Դարերէ ի վեր տաճիկը
մեր էութիւնը, մեր հոգեբանութիւնը լաւ ուսումնասիրած է: Այս պատճա
ռաւ տաճկին համար հայը ծեծել, հայը նախատել, բանտարկել, սպաննել,
հայուն պատիւը լլկել, տունը կողոպտել, կրօնքը ծաղրել, մեծ, նուիրական
պարտականութիւն եւ կամ Աստուածահաճոյ առաքինութիւն է:
Որովհետեւ հայը կեավուր է, խընզըր է, քեաֆիր է, տաճիկին կրօնա
կան մոլեռանդութիւնը սարսափելի է: Ինչ եւ իցէ այժմ երկար խորհրդա
ծելու պետք չկայ: Առտու եղաւ, կանուխէն իմ պառկած սենեկին նէօվ
պեթճի 388 զապթիյէն եկաւ, տեսաւ զիս ասանկ խղճալի եւ յետին ծայր ար
գահատելի վիճակի մէջ, ինքնաբերաբար գնաց ջուր խմելու գաւաթի մը
մէջ ձէթ դրած բերաւ, ուրիշ զապթիյէի մը օգնութեամբ մերկացուց զիս եւ
ամբող ջ մարմ ինս ձէթով օծեց: «Այս շապիկը եւ վարտիկդ հագնիլ զքեզ
բոլորով ին անհանգիստ կ’ընէ, արիւնլուայ է, երբ այս արիւնները չորնան,
երբեք չես կրնար հանգիստ ընել: Եթէ այս օր տունէդ կերակուր բերող
ըլլայ, շապիկդ տունդ ղրկէ, ուրիշ նորերը բերել տուր», ըսաւ ձէթով զիս
օծելու բարեհաճութիւն ունեցող զապթիյէն, որուն անունն էր Օսման աղա:
Յիշեալ Օսման աղան կամաց մը զիս նորէն պառկեցուց տախտա
կամածին վրայ: 2 ժամ վերջը գրագիր զապթիյէներ եկան, անշուշտ զիս
ծաղրե
լու նպա
տա
կաւ. «Այս ինչ է, քեյիշ պա
պա, հի
ւա
նդ էք, կար
ծեմ
388 Նէօվպեթճի (Nöbetçi) – հերթապահ:

209

այս գիշեր Փօլիս Օտասը զիեաֆէթի389 հրաւիրեալ էք, հոգ մ’ըներ, այս
ալ կ’անցնի»: Ցաւերուս կսկծի, վէրքերուս անտանելի զգացումները, այս
անսիրտ եւ անխիղճերուն ծաղր ու ծանակը իրաւամբ անտանելի էին:
Բայց ինչ կրնայի ընել, համբերեցի, տոկացի, լուռ մունջ հառաչելով: Կէս
օրէն յետոյ տունէն կերակուր ղրկած էին, զապթիյէ Օսման կերակուրը
ներս բերաւ եւ արիւնլուայ շապիկս ալ տուն ճամբեց:
Այս առաջին հարցաքննութիւնս որ կատարուեցաւ
Փօլիս Օտասը:

Մերինները երբ արիւնլուայ շապիկս տեսան, չեմ գիտեր ո՞ր աստի
ճան ահ ու դողի մէջ մնալով յուզուեցան, թերեւս ալ լացին: Թողունք մեր
տնեցիները որքան կ’ուզեն լան, ողբան, ես կը տառապէի, վէրքերուս
ցաւէն բնաւ չէի կրնար կերակուր ուտել: Ամբող ջ 2 օր այս թշուառ վիճակի
մէջ մնացի: Երրորդ օրը՝ իրիկուան մօտ էր, ջանք ըրի ոտքի ելնել, յան
կարծ կրցայ տեսնել Ալլահվերտեան Գասպարը: Կարծեմ դրամ տալու
համար Սերայ եկած էր, որովհետեւ Գասպար հարկահաւաք էր: Գոչեցի,
յիշեալը առանց վախնալու, համարձակեցաւ մօտենալ սենեկիս պատու
հանէն քիչ մը հեռուն: Աղաչեցի անոր, որ երթայ մեր տունը լուր տայ,
որ ողջ եմ եւ կրնամ ոտքի ելնել, եւ եթէ ունին՝ ինծի 2 փաքէթ ծխախոտ
ղրկեն: Գուլպաներս ալ Փօլիս Օտասըին մէջ գողցած էին, նոր զոյգ մը
գուլպաներ ղրկեն: 2-3 օր յետոյ, նորէն գիշեր ատեն, ճիշդ ժամը ըստ
թրքաց 5 կամ 6-ին եկան չորս զապթիյէ, քիւրտ Մեվլուտ անուն հսկայ գա
զանն ալ հետերնին, ձեռքերնին ահագին փիրեր եւ գաւազաններ, մտան
սենեակս: «Ելիր նայինք փափազ, քեզի կ’ուզեն Սէր Քօմ իսէր Նեճաթի եւ
Ճիւմաա էֆէնտիները»: «Տկար եմ, անկարող եմ, վէրքերս դեռ առողջա
ցած չեն, հարցաքննութիւն տալու վիճակի մէջ չեմ»: «Ատանկ առարկու
թիւններ ընդունելի չեն, ոտքի ելիր շուտ» ըսելով պառկած տեղէս վերցու
ցին: Դուրս ելանք ինչ տեսնենք, տաճիկ պաշպօզուք ամբոխ լեցուած էին:
Աննկարագրելի նախատինք, հայհոյանք, մինչեւ անգամ երեսս թըքնել,
զարնել, ծաղրել եւ այլն:
Անշուշտ այս ամ էնը կ’ըլլային զիս տանող ոստիկաններու դրդմամբ եւ
գրգռմամբ: Վերջապէս Փօլիս Օտասըին դռնէն ներս մտանք: Շարուած էին
389 Զիեաֆէթ (Ziyafet) – ընդունելություն: «Փօլիս Օտասը զիեաֆէթի» – հրավիրված
եք ընդունելության ոստիկանության սենյակը:
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ճիւաղներ, մարդակերպ գազաններ, առջին կրակարան, խարազան,
չուան, ամ էն ինչ կատարեալ: Փեսաս՝ Չօրպաճեան Կիրակոս աղային եղ
բայրը՝ Յովհաննէսը ֆըլախայի մէջ տեսայ, երկու անխիղճ զապթիյէներ
«սէօյլէ, խընզըր, սէօյլէ»390 ըսելով անգթաբար կը ծեծէին: Խեղճը կու լար,
հեղեղի պէս արտասուք կը թափէր, «պիլմ էմ սիւվալ էթայինիզ շեյլէրի
պիլմ եմ, խապերիմ եօգ»391, կ’ըսէր:
Այն աստիճան ծեծեցին հեգ Յովհաննէսը, որ քթէն բերնէն արիւն գալ
սկսաւ: Վերջապէս մարեցաւ խելակորոյս, ձայնը չելաւ, կարծեցի, որ մե
ռաւ: Այդ միջոցին տարաբախտ Յովհաննէսին ոտքերը հանեցին ֆըլա
խայէն եւ մետաքսով կապուած մատներն ալ արձակեցին: Չորս ոստիկան,
երկուքը Յովհաննէսին թեւերէն եւ երկուքն ալ ոտքերէն բռնելով տարին
ուրիշ տեղ մը: Յետոյ Արսլանեան Հրանդ անունով ուսեալ երիտասարդը
ներս մտցնելով ուղղակի ֆըլախան ոտքերը անցուցին: Սկսան կատաղա
բար ծեծել, այն աստիճան ծեծեցին խեղճ Հրանդը, որ մեռեալի պէս եղաւ:
Ինչո՞ւ համար այս երկու անմ եղ հայերը այս աստիճան ծեծեցին եւ չար
չարեցին, չը կրցայ հասկնալ: Այս միջոցին ես ալ դիմացնին կայնած կը
դիտէի եւ խորին ահ եւ դող պատեր էր զիս, որովհետեւ անշուշտ կարգը
ինծի պիտի գար: Այնպէս ալ եղաւ, Սէր Քօմ իսէր Նեճաթը եւ Ճումաա
էֆէնտին «Մէվլուտ, նէօվպէթ քեյիշէ կելտի, էրգըն պագալըմ, լայըգլը պիր
քէօթէք տահա յեմ ետիքճէ քէյիշ տօղրույու սէօյլէմ էզ»392 ըսին: Առջուան
պէս բթամատերս իրարու վրայ դնելով մետաքսով ամուր մը կապեցին,
ֆըլախան մտցուցին ոտքերս, սկսան ծեծել: Երբեմ ն ալ կրակարանի մէջ
տաքցած եւ հրաշէկ դարձած պողպատի կտորներով ձեռքերուս երես
ները եւ վզիս տակը այրեցին: Հասկցայ եւ կատարելապէս համոզուեցայ,
որ պիտի սպաննեն զիս: Արդէն տկար, անզօր եւ յետին աստիճան կմախք
դարձած էի, թէ ծեծելու ազդեցութենէ եւ սաստիկ վախնալէս «կ’աղաչեմ,
հանեցէք ոտքերս, այլ եւս մի ծեծէք, ինչ որ գիտեմ պատմ եմ ձեզի» ըսի:
Հանեցին ոտքերէս ֆըլախան եւ մատներուս կապերն ալ քակեցին:
«Այո կը ճանչնամ պարոն Աղասին եւ իւր ընկերները, հոս ալ անոնց մի
ջոցաւ կազմակերպուած Հնչակեան ընկերութեան ատենապետն եմ» ըսի:
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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Անմ իջապէս, նախորդ հարցաքննութեանս ատեն թուղթ մը ստորագրել
տուած էին ինծի, Փօլիս Այնթապլը Օղլուն հանեց նույն թուղթը եւ սկսան
հարցաքննութիւնը շարունակել: Պարոն Աղասիին հետ մեր ունեցած գոր
ծունէութեան մասին բաւական տեղեկութիւններ տուի: Ստիպեցին եւ
սաստիկ սպառնալիքներով հարկադրեցին զիս Մարաշի Հնչակեան Կո
միտէին անդամներէն ոմանց անունները տամ: Չափազանց վախէս եւ
երկիւղէս կը խոստովանիմ աստ, հինգ վեց մարդոց անունները եւ մեր ուր
հաւաքումներ ըրած տանց անունը տուի, եւ Հնչակեան ընկերութեան Զէյ
թունի խնդրոյն հետ կապակցութիւն ունենալը պատմ եցի:393 Շատ ուրա
խացան ճիւաղները, «տեսար, մենք արդէն գիտէինք, Հալէպէն, Իսկենտէ
րունէն եւ Այնթապէն եկած շատ մը նամակներ բռնած եւ այն նամակնե
րուն պարունակութենէն հասկցած էինք, որ հոս, ի Մարաշ, յեղափոխա
կան կոմ իտէ մը կայ»:
Սէր Քօմ իսէր Նէճաթի ձեռքը մէկ քանի նամակներ կային, իբր թէ
մեր տունը խուզարկած ատեն գտած է. «փափազ, ըսաւ, քու ծածկանունդ
անգամ իմացած եմ՝ Մարուքէ Ճգնաւոր է»: Երբ այս խօսքը ըսաւ հասկ
ցայ, որ բաւական տեղեկութիւններ կրցած էին ստանալ իմ մասին:
Առ այժմ այսքանը բաւական է: Արդէն արշալոյսին մօտեցած էինք,
հարցաքննութեան թուղթը ստորագրել տուին եւ զիս նորէն առաջի տեղս՝
զապթիյէներուն գրասենեակը դրին: Այսպէս կատարուեցաւ երկրորդ
հարցաքննութիւնս:
Մնացի այս սենեկին մէջ 4 կամ 5 օր եւս: Զէյթունի պատերազմը
սաստկացաւ. Մարաշի մէջ բնաւ զինուոր չմնաց, ամ էնն ալ Մըսթաֆա
Րէմզի եւ Ալի Մօհսին փաշաներու հրամանատարութեան տակ Զէյ
թունի վրայ քալեցին: Իզմ իրէն եւ ուրիշ այլ եւ այլ նահանգներէն շատ
զինուորներ բերին: Մարաշի շրջակայ գիւղերէն քիւրտ, չէրքէզ, ավշար394
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 հաւաքեցին եւ բերին կանոնաւոր բանակներ կազմ ելով
աշխատեցան բնաջինջ ընել Զէյթունը:
Օր մը յանկարծ Սէր Քօմ իսէրը քովս եկաւ, հանեց զիս զապթիյէնե
րու գրասենեակէն, հասարակ բանտին աջ կողմը սենեակ մը կար, հոն
մտցուց, պարզ գետնի վրայ նստեցուց, միայն գիշեր մը մնացի անդ, բայց
զապթիյէներէն նեղութիւն եւ նախատինք չը տեսայ: Ս. Ստեփաննոս թե
մէն մսագործ Արսլանեան Մովսէս անուն հայը տեսայ այս սենեկին տախ
տակամածին ներքեւ, բանտարկեալներու ոտքերուն զարնելու համար
շատ մը երկաթեայ շղթաներու վրայ պառկած էր եւ չէր կրնար տեղէն
բնաւ շարժիլ:
Հետեւեալ օրը, նորէն իրիկուան մօտ, քօմ իսէրին հրամանաւ ասկէց
ալ հանեցին Սերային բակ, մեծ դրան աջ կողմը՝ զապթիյէներու գօվու
շին395 առաջին մէկ նեղ, առանց պատուհանի եւ լուսամուտի խշտիկին396
մէջ տարին դրին զիս: Չը գիտեմ ինչպէ՞ս պիտի կրնամ ընթերցող իս
պատմ ել այս դժոխային եւ գեհենային փոքրիկ սենեակը: Հինգ վեց խուրձ
հինա, անշուշտ հայ աթտարներու խանութներէն կողոպտուած, իրարու
վրայ դիզուած, քանի մը հատ քարձէթի թիթեղներ, մէկ կողմն ալ ածուխ
եւ ուրիշ այլ եւ այլ իրեղէններ, կոտրտած լապտերներ, շիշեր եւ մախ
րի397 կտորներ: Շատ մութ ըլլալուն համար անդ գտնուած մանր բաները
չէի կրնար որոշ տեսնել: Սոսկալի, պժգալի գէշ հոտ մը, չէի կրնար շունչ
առնել, չէի կրնար նստիլ, որովհետեւ նստելու տեղ չկար: Մտցուցին զիս
հոն եւ դուռը վրաս կղպելով գնացին: Հազար տեսակ մտածումներ պա
շարեցին միտքս, սկսայ դողալ եւ սաստիկ վախնալ, ինքնիրենս կ’ըսէի
«այս գիշեր անպատճառ զիս հոս պիտի խեղդեն»: Եթէ պոռայի, կանչէի,
դուրսէն կարելի չէր ձայնս լսելի լիներ, խորին տրտմութեան եւ անհնա
րին տագնապի մատնուած էի: Յանկարծ դուռը բացուեցաւ, քանի մ’օր յա
ռաջ վէրքերուս վրայ ձէթ քսող զապթիյէ Օսման աղան ներս մտաւ, «վախ
պապա, քեզի հոս դրին», «այո» ըսի: «Աստուած վերջը բարի ընէ: Խիղճ
եւ գութ չունին ասոնք, անաստուած են ասոնք, բայց շատ մի վախնար,
նէօպէթճի զապթիյէն որ դուրսէն վրադ պիտի հսկէր, բանալին ինծի տուաւ
ու գնաց, ինշալլահ 398 չի գար» ըսաւ եւ նստաւ հինայի խուրձերուն 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 ազնիւ զապթիյէն իրաւամբ բաղդատմամբ ուրիշ զապթիյէներու
հետ բարեսիրտ եւ խղճմտանքի տէր տաճիկ մ’էր, գնաց դուրսէն լապտեր
մը բերաւ: Մեր դրացի Սարաֆեան Էլիասին մայրը՝ տիկին Ղուտուրեթ,
կերակուր բերած էր, ոսպով շաղուք, զայն ալ առաւ ներս բերաւ կամա
կայ399 Օսման աղային տուած ապահովիչ քաջալերութենէ մէկ երկու
պատառ կերայ: Օսման աղան նորէն դուրս ելաւ, սուրճ բերաւ եւ նարկիլէ
մ’ալ լեցուցած բերաւ հրամցուց ինծի: «Պապա, մի վախնար, այս գիշեր
զքեզ երբեք միայնակ չը պիտի թողում: Սենեկիդ բանալին ահա քովս է,
վստահ եղիր ինծի, ես իմ կրօնքիս տէրն եմ: Աստուած կարող է միշտ ան
մեղները պաշտպանելու, երանի քեզի եթէ անմ եղ ես: Մերիններուն ըրած
այս աստիճան անգթութեան վրայ հարկաւ Աստուած կը նայի» ըսաւ եւ
դուրս ելաւ, սենեակը վրաս գոցեց: Օսման աղային մեկնելէն յետոյ ամ ե
նեւին չկրցայ քնանալ: Ոտքերս երկնցնելու տեղ ալ չը կար: Փոքրիկ դա
րան մը կար դրան քով, նայեցայ, տեսայ որ Վենետիկ տպեալ հայատառ
թրքաբարբառ աղօթագիրք մը կայ, առի սկսայ լալով եւ հառաչանքներով
կարդալ եւ աղօթել առ Աստուած: Նեղ եւ տխուր պարագայից տակ ինչ
քաղ ցր բան է աղօթել, դիմ ել Նախախնամութեան, երբ մարդ դժբաղդ վի
ճակի մէջ գտնուի, երբ մարդ մարդիկներէն յոյս չունենայ, ինքզինք կամայ
ակամայ կը ստիպուի Աստուծոյ ողորմութեան յանձնել: Ես ալ այն միջո
ցին բառին լայն նշանակութեամբ յուսահատած էի: Չունէի երբեք դուրսէն
ինծի օգնելու անձնաւորութիւն մը: Ով կրնար համարձակիլ քովս գալու:
Մարաշի հայ բնակչութեան ողնայարը400 կոտրուած էր, երեւելի հայեր
գրեթէ ամ էնն ալ բանտարկուած էին, տուներ քանդուած եւ կողոպտուած
էին: Չօրպաճեան Յակոբ եւ Կարապետ էֆէնտիներ, Պիլեզիկճիեան Կա
րապետ էֆէնտի, եղբայրները՝ Նազարէթ եւ Արմ ենակ, Կանիմ եան Գրի
գոր, Ախրապեան Յովհաննէս, Ղութուճեան Յակոբ եւ որդին՝ Խորէն
բանտարկեալ էին: 300-400-ի մօտ հայեր բանտ մտած էին եւ անպատմ ե
լի նեղութիւն, ծեծ եւ չարչարանքներու ենթարկուած էին:
Վերապրող հայեր ալ յետին աստիճան վախ եւ ահ ու դող ի մէջ աղքա
տացեալ էին: Տաճիկ կառավարութեան այն օրեր հանդէպ հայ քրիս
տոնէից բռնած ընթացքը կատարելապէս պատմ ելու համար ահագին
հատորներու պէտք կայ: Սկսեալ Սուլթան Համ իտ գազանաբարոյ թագա
ւորէն մինչեւ ցյետին զապթիյէ ամ ենեքեան մի սիրտ եւ մի հոգի եղած էին
399 Կամակայ – հոժարությամբ:
400 Ողնայար – ողնաշար:
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Տաճկաստանի մէջ ապրող հպատակ հայերը բնաջինջ ընել: Մենք առա
ջուց չէինք կրցած կռահել, իմանալ լսել եւ ճանչնալ ոչ թէ միայն պետական
թուրք պաշտօնեայք, այլ կրօնական դասակարգը, ամբող ջ զինուորական
ներ, արհեստաւորներ, ի մի բան տաճիկ տարրը միացած էին, կարծէս թէ
տարիներ յառաջ խորհրդակցելով մասնաւոր ծրագիրներ պատրաստած
էին Անատօլուի մէջ գտնուող հայերը ոչնչացնել, կողոպտել եւ ի սպառ ջնջել:
Մարաշի հայեր իմ բանտարկութեանս ժամանակ այս ամէն հարստահա
րութեանց եւ տառապանաց ենթարկեալ կը հեծէին: Ոչ ոք կրնար Սերայի
կողմերէն անցնիլ, ուր մնաց բանտարկեալներու վիճակէն հետաքրքրուիլ:
Երկար չընեմ, առաւօտ եղաւ, Օսման աղան նորէն եկաւ այցելեց զիս,
ըսաւ՝ «բնաւ մի վախնար, այսօր զքեզ ասկէց պիտի հանեն, ես գնացի
քօմիսէրին աղաչեցի»: Իրաւ ալ 2 ժամ վերջը եկան անկէց զիս հանեցին
եւ տարին հետիոտ զապթիյէներուն ղովուշ ը դրին: Օր մը եւ գիշեր մ’ալ
անոնց քով մնացի, բայց ճիշդը խօսելով նախատինք, ծեծ եւ կամ նեղու
թիւն մը չը տեսայ:
Հետեւեալ օրը, 1895 Դեկտեմբեր 18-ին էր, գիշերը ժամը 5-ին եկան
զապթիյէներ «զքեզ Սէր Քօմ իսէր կ’ուզէ» ըսին: Ելանք գնացինք, ինչ տե
սայ, Աստուած իմ, Քօմ իսէրին մասնաւոր սենեկին մէջ ահագին կրակա
րան մը, ֆըլախաներ, չուաններ, խարազաններ: Սենեկին մէջ անկիւնը 2
հայ տղաք, երկուքն ալ Ս. Սարգիս թեմ էն՝ Բարլաքեան Սարգիս եւ Շիւքրիւ,
երկուքն ալ ձեռքերը ոտքերը կապուած, այնքան ծեծ կերած էին, այնքան
տանջուած եւ չարչարուած էին, որ շնորհքով պատմ ել անկարելի է: Բար
լաքեան Սարգսին բերնէն պատառ պատառ արիւն կը հոսէր, Շիւքրիւին
ալ գլուխը եւ ձեռքերը վէրքերով լեցուած էին: Սէր Քօմ իսէր Նեճաթին
նստած փառաւոր աթոռի մը վրայ, թէյ կը խմէր: Քով ը նստեցուց զիս,
հրաման ըրաւ զապթիյէներուն որ գաւաթ մ’ալ ինծի տան: «Շնորհակալ
եմ, չեմ խմեր», ըսի: «Առ, մի վախնար խմէ, օդը ցուրտ է, կը տաքնաս»,
ըսաւ: Վախնալուս, եւ կամ ճիշդը խօսելով իւր այս անակնկալ վարմունքը
չարաչար գործածած չըլլալու համար, առի թէյին գաւաթը, սկսայ խմել:
Այդ միջոցին Ղարամանլեան հայ կաթոլիկ Մանուկ աղան ներս
բերին: Խեղճը, ես լսած չեմ, արդէն 15 օր յառաջ բանտարկած են եղեր:
Մէկէն ի մէկ Նեճաթին կրակ ու բոց դարձաւ: «Ղարամանլեան, քեզի կը
վայելէ, դուն որ «Սայէի շահանետէ»401 Իտարէի402 անդամ ըլլաս, առանց
401 Սայէի շահանետէ (Sâye-i şâhâne) – Փառք Տիրոջը:
402 Իտարէ (իդարե, իդարա, idare) – վարչություն, վարչակազմ:
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ամչնալու ելլես Իսկէնտէրուն անգղիական հիւպատոսին նամակ գրես եւ
տեղեկութիւններ տաս, իբր թէ Մարաշ կոտորած կայ եղեր: Հայերը կը
ջարդենք եղեր, աղաչեր ես հիւպատոսին, որ իր տէրութեան լուր տայ, որ
պէս զի անգղիացիք գան փրկեն զձեզ: Խօսէ՛, խավաճա, ինչո՞ւ այսպիսի
նամակ կը գրես եւ այս երկու սրիկայ հայերու հետ Իսկէնտէրուն կը ճամ
բես: Դուն Ղարամանլեան ապերախտ եւ խայըն հայ մ’ես: Ըստ իս շատ
լաւ կ’ընես առանց ծեծ ուտելու, առանց ֆըլախա մտնելու ճշմարտութիւ
նը խոստովանիս: Գիտես եա, այս տեղ ը «տար իւլ աման»403 է, հայերուն
հոգին փչելու սենեակ է: Գիտէք եւ պէտք է գիտնաք թէ առ այժմ ձեր Աս
տուածը, ձեր Յիսուսը ես եմ»: Խեղճ Մանուկ աղա, «ես 10-20 տարիներէ ի
վեր Օսմանեան տէրութեանս հաւատարմաբար ծառայած եմ, պատուովս
ապրած եմ, եթէ խայըն էի, ինչո՞ւ Տէրութիւնը զիս իտարէի անդամ ընտ
րեց: Սխալ է, ես Իսկէնտերուն Անգղ իոյ հիւպատոսին նամակ գրած չեմ,
ձեր լսածը անհիմ ն զրպարտութիւն է»: Ղարամանլեանին ժխտական այս
պատասխանին վրայ սաստիկ բարկանալով [Նեճաթի] զապթիյէներուն
հրաման տուաւ, որ այն երկու կապեալ տարաբախտ հայերը քովը բերեն:
«Ուլան404 խընզըրլար, քէօբէքլէր405, դուք չէի՞ք երեկ փօլիս օտասըն
թագրիր406 տուիք եւ խոստովանեցաք, որ դուք Մանուկ աղային նամակը
Իսկէնտէրուն տարած էք»: Բարլաքեան բերնէն եւ քիթէն հոսող արիւննե
րու առատութենէն չկրցաւ խօսիլ, Շիւքրիւ [ըսաւ] «Էֆէնտիմ զմեզ ֆըլա
խայի մէջ այն աստիճանի ծեծեցիք, որ քիչ մնաց պիտի մեռնէինք, մեր
կեանքը փրկելու համար սուտ խօսեցանք: Ոչ Ղարամանլեանը տեսած
ենք, եւ ոչ ալ նամակ տարած ենք»: Ով Աստուած իմ, արդար Աստուած իմ,
Շիւքրիւ քանի մը բառ ալ պիտի խօսեր, ոտքի ելաւ մարդակերպ գազանը,
«վայ եիզիտլէր, վայ ալչաքլար պիզիմ իլէ օյնայօրսընըզ»407, զապթիյէներ,
սա երկու շուները լաւ կրթեցէք մինչեւ որ խելքերնին գլուխնին գայ: Ինչ
ահեղ տեսարան, խեղճ երկու հայեր թելեղրաֆի408 թելերէն ոլորուած հա
րուածներու տարափէն ինկան, մեռեալի պէս եղան, տարաբաղդ Մանուկ
աղա սառ կտրած ապուշ ապուշ կը նայէր: Այդ միջոցին ես սարսափահար
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 Քօմ իսէր, եթէ ինծի ըսելիքներ չունիս, կ’աղաչեմ զիս փո
խանակ զապթիյէներու ղովուշը դնելու, աւելի լաւ կ’ընես ուղղակի հասա
րակաց բանտը ղրկես»: «Այո, ես ալ մտադիր եմ զքեզ հոն ղրկել: Զապ
թիյէներ, գացէք Սէր Ղարտիյան409 Հայտար աղան հոս կանչեցեք»: Ան
միջապէս եկաւ ներկայացաւ Հայտար աղան: Սէր Քօմ իսէրը՝ «Հայտար
Աղա, տար այս փափազը սենեակդ առ «իխթիլաթտան մեմնու»410: Պետք
չէ, որ ո եւ իցէ մարդու հետ տեսակցութիւն ընել տաս»: Սէր Ղարտիանը
«տեղ չունիմ, սենեակս նեղ է» ըսաւ եւ չուզեց զիս առնել իր սենեակը,
բայց Նեճաթին պնդեց ու «անպատճառ պիտի տանիս» ըսաւ: Անմ իջա
պէս դուրս ելանք Սէր Քօմ իսէրին սենեակէն: Խեղճ Մանուկ Ղարաման
լեան եւ այն երկու տարաբաղդ հայ երիտասարդները հոն մնացին: Քանի
մ’օր յետոյ կրցայ մէկ զապթիյէէն հասկնալ, որ Մանուկ աղան այն աստի
ճան ծեծեր են, որ խեղճը բնաւ չէ կրցած ոտքերուն վրայ կայնիլ: Չորս
զապթիյէ ձեռք ու ոտքերը բռնելով տարեր մեծ բանտին մէջ իւր սենեակը
պառկեցուցած են իբրեւ մեռեալ:
Հասարակաց բանտը. Սէր Ղարտիյան Հայտար Աղային
սենեակին մէջ բանտարկուիլս
1895 Դեկտեմբերին, կարծեմ 25-ին էր, մտայ ներս եւ Հայտար աղային
սենեակը «Իխթիլաթտան մեմնու» այսինքն ո և իցէ մարդու հետ յարաբե
րութիւն ընելէ արգիլուած վիճակ: Այս փոքրիկ սենեակը մեծ հասարակաց
բանտին դրան ճիշտ մօտն էր, շատ նեղ տեղ մը 18 ոտք411 երկայնութեամբ
եւ 7 ոտք412 լայնութեամբ: Հարաւային կողմը միայն պատուհան մը կար:
Սենեակին յատակը քարով շինուած, պատերն ալ՝ անծեփ: Իբրեւ մահճա
կալ, տախտակամած մը կար, Հայտար աղան անոր վրայ երբեմ ն գիշեր
ները կը պառկէր:
Ե ս ստիպեալ էի պարզ գետնի վրայ պառկիլ: Երբ Հայտարին հետ
ներս մտայ, հա
սկ
ցայ որ կրե
լիք փոր
ձա
նք
ներ շատ պի
տի ըլ
լան: Կէս
գիշերը արդէն անցած էր, անկողինս տարածեցի եւ ընկողմանեցայ 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 կրնայ քնանալ, սոսկալի ցուրտ, եւ այն ձմեռ եղանակին մէջ լու եւ մլուկ
լեցուն, աղտեղութիւն կատարեալ: Կէս քուն, կէս արթուն լուսացաւ: Հայ
տար աղա ելաւ, սենեակը վրաս գոցեց, սենեկին դրան առջեւն ալ զապ
թիյէ մը զէն ի ձեռն կայնեցաւ: Սենեկիս դրան մէջ տեղ ը ապակի մը զետե
ղուած էր, այդ ապակիէն կրնայի դուրսը դիտել: Մեծ բանտին բակին մէջ
տեղը աղուոր եւ գեղեցիկ մշտահոս ջուր բղխող շատրուան մը կար եւ այդ
շատրուանին չորս կողմը բանտարկեալներ, ոտքերնին խաբխապ413 ման
կու գային: Չորպաճեան Յակոբ եւ Կարապետ էֆէնտիներ, Պիլեզիկճեան
Կարապետ, Նազարէթ եւ Արմ ենակ էֆէնտիներ, Արըքեան Օվես եւ Յա
կոբճան, Կանիմ եան Գրիգոր եւ այլն եւ այլն: Խեղճերը իմացած էին Սէր
Կարտիանին սենեկին մէջ փակուած ըլլալս, բայց բնաւ երբեք չէին կրնար
մօտենալ:
Կէս օր եղաւ, եկաւ Հայտար աղան, աղաչեցի, որ բարեհաճի թոյլա
տրել բնութեան պէտքերս հոգալու, «այո, կրնաք երթալ», ըսաւ: Դուրս
ելայ սենեակէն, զապթիյէն զէն ի ձեռն ետեւէս եկաւ, ներս մտայ, զապ
թիյէն կայնեցաւ հարկաւորին414 դուռը:
Քաղաքական հանցանքով բանտարկեալ հայուն վիճակը խիստ գէշ է:
Ոճրագործը, գողը, շնացողը, մարդասպանը, լլկող, պղծող ամէն տեսակ
չարեաց հեղինակը Թուրք տէրութեան բանտերուն մէջ կրնայ արձակ հա
մարձակ շրջագայիլ, բայց «փօլիթիքա միւտտեհիմը»415 կը նեղուի, կը ծեծուի,
կը չարչարուի, մինչեւ անգամ կը խեղդուի, կը սպաննուի, կը զրկուի եւ ամէն
տեսակ անլուր տանջանքներու կ’ենթարկուի: Օրը մէկ անգամ իրաւունք
ունէի հարկաւոր երթալ զապթիյէի հսկողութեամբ: Ցորեկները, առաւօտէն
մինչեւ իրիկուն ժամ 12-ին այս նեղ սենեակին մէջ պիտի մնայի միայն: Երբ
ամբող ջ բանտարկեալներ իրենց սենեակները մտնէին եւ դուռները փա
կուած ըլլային, այն ատեն կրնայի քիչ ժամանակի մը համար դուրս ելլել:
Բայց ուրիշ բանտարկելոց սենեակներուն պատուհաններէն ներս նայիլ եւ
բանտարկելոց հետ խօսակցիլ, տեսակցիլ խստիւ արգիլուած էր:
Ի՞նչ կրնայի ընել, ստիպուած էի համբերել, տոկալ, նեղուիլ եւ տառա
պիլ: Բանտապետը շատ կոշտ, կոպիտ եւ անոպայ տաճիկ մ’էր: Կարդալ
գրել երբեք չէր գիտեր, ամբող ջ եօթնեակ մը գրեթէ հետս խօսակցելու
413 Խաբխապ – փայտե բաց մուճակ:
414 Հարկաւոր – պետքարան, զուգարան:
415 Փօլիթիքա միւտտեհիմ (փոլիթիքա մյուդդեհիմ, politika müttehem) – քաղաքական
ամբաստանյալ, մեղադրյալ:
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թէնեզիւլ չըրաւ416: Իրիկունները երբեմ ն կը նստէր, ուրիշ կարտիաններն
ալ կու գային կրակարանին շուրջը կը բոլորուէին: Անհամ, անլի417 եւ ան
տեղի խօսակցութիւններէն ճաթելու չափ գլուխս կ’ուռենար, չէի կրնար
ձայն հանել, ստրուկ գերիներու պէս կը համբերէի: Ցորեկները, միս
մինակ, ասանկ նեղ սենեկի մը մէջ փակուած, խորին տխրութեան մէջ
կը թաղուէի: Գիրք չկայ, թերթ չկայ, միասին խօսակցելու ընկեր մը չկայ:
Ես իմ գոյութենէս կը ձանձրանայի: Կը նայէի սենեկիս պատուհանին ծա
կէն բանտի բակերուն մէջ ուրիշ բանտարկեալներ, որոնք «իխթիլաթտան
մեմնու» փորձանքէն ազատ իրարու հետ կը տեսնուէին, կը խօսակցէին:
Ախ, ես ալ արդեօք պիտի փրկուիմ այս անտանելի վիճակէն, կը հառաչէի,
երբեմ ն ալ վերջին ծայր յուսահատելով կու լայի:
Այս միջոցին Զէյթունի պատերազմը սաստկացաւ, զէյթունցիք հերո
սաբար դիմադրեցին: Մարաշի պետական պաշտօնեայք գրեթէ մեծաւ
մասամբ Զէյթուն գնացին: Ճիշդ Աստուածաշունչի մէջ պատմուածին պէս
«զիարդ մինն հալածեսցէ զհազարս եւ երկուք զբիւրս»: Ընդ ամ էնը 2000
տունէ բաղկացեալ Զէյթուն 120 հազար զինուորէ բաղկացեալ ստուար
բանակի մը դէմ դրաւ ամբող ջ 2 ամ իսներէ ի վեր: Հրաշքներու հրաշք,
աշխարհ ամ ենայն զարմացաւ: Սէր Քօմ իսէր Նեճաթի, մարդակերպ Ճու
մաա էֆէնտի, Այնթապլը Օղլու Ահմ էտ փօլիս մոռցան զիս, անգամ մ’ալ
հարցաքննութեան չտարին:
Բանտապետին հետ կամաց կամաց յաջողեցայ մտերմանալ, երբեմ ն
իւր քմահաճոյքին յարմար իրիկունները պատմութիւններ կ’ընէի, մարդա
հաճոյութենէ հաճոյք կը զգար: Հասկցած էի իւր տկար կողմը, կը գովէի
իրեն անգոյ բարեմասնութիւնները: Վերջապէս սկսաւ հետս քիչ մը մեղ
մութեամբ վարուիլ: Բանտարկեալ մարաշցի հաւատուրաց Մէմմ էդ Ալի
անունով հայ մը կար, Տիլլովեան Արթինին եղբայրը: Այս ամբարտաւան
ուրացեալը աղէկ տանպըրա418 չալել419 գիտէր: Երբեմ ն բանտապետը այս
թշուառականը սենեակս կը բերէր գիշերները թիւրքիւլիւ420 հէքեաթ կու
տար: Միւս կարտիաններն ալ կու գային ժամանց կ’ընէին:
Իրիկուն մ’ալ Քարկոտորեան Սարգիս աղան բանտապետը քովս բե
րաւ, իւր ներկայութեամբ տեսնուեցանք: Քանի մ’օր յետոյ Չորպաճեան
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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Յովհաննէս էֆէնտին Հայտար աղան քովս բերաւ: Յովհաննէս էֆէնտին ալ
իբրեւ Հնչակեան ընկերութեան անդամ եւ գանձապետ՝ բանտարկած էին:
Տեսնուեցանք կարտիաններու ներկայութեամբ: Ճիշտը խոստովանելով
Չորպաճեան Յովհաննէս էֆէնտիին բանտարկուելուն պատճառը ես էի:
Չորպաճեան Յովհաննէս էֆէնտին երկար ատեն չմնաց բանտի մէջ,
այլ կարծեմ ազդու միջնորդի մը պաշտպանութեամբ յաջողեցաւ ազատուիլ:
Վերջապէս ճիշդ 75 օր «Իխթիլաթտան մեմնու» վիճակի մէջ մնացի:
Ցորեկները նեղ սենեկիս մէջ զապթիյէ մը հսկիչ սենեկիս դուռը կը հսկէր,
գիշերներն ալ արտօնութիւն ունէի սենեկէս դուրս ելլել բակին մէջ քիչ մը
պտտիլ: Հայտար աղան, ասանկ երկար ատեն բանտարկեալ եւ «Իխթիլաթ
տան մեմնու» վիճակիս մէջ մնալուս արգահատելով, ուզեց զիս դուրս հա
նել: Հասարակաց բանտին դրան առջեւ «նազարէթ»421 անունով, աշխար
հիս ամբող ջ տէրութեանց բանտերու մէջ նմանը չը տեսնուած սենեակ մը,
հոն դնել: Բայց Պիլէզիքճեան Կարապետ էֆէնտին լսելով Հայտար աղային
ասանկ նպատակ մ’ունենալը բարեհաճած էր օգնութեան հասնիլ: Բան
տապետին մեճիտիյէ տուած էր, որպէս զի զիս «նազարեթ» չդնէ:
Այս «նազարէթ» անուն կրող սենեակը Տանթէի եւ կամ Միլտոնի
նկարագրած դժոխքէն առնուազն հազար անգամ վատթար, աղտոտ եւ
գարշահոտ տեղ մ’է: Անդ մտնող հայ բանտարկեալներ իրարու վրայ
դիզուած եւ իրարու քով խիտ առ խիտ նստելով, ամ ենեւին ոտքերնին չէին
կրնար երկարցնել: Լու, մլուկ միլիարներով, ոջիլներ անթիւ անհամար,
աղտեղութիւն՝ լեցուն, նեղութիւն, տանջանք եւ չարչարանք անպատմ ե
լի: 24 ժամ անգամ մը դուրս կը հանէին հարկաւոր երթալու համար, այն
ալ ոստիկաններու հսկողութեան տակ: Երբ այս Նազարէթի բանտար
կեալները հասարակաց մեծ բանտի մէջ կը բերէին հարկաւոր երթալու
համար, տաճիկ բանտարկեալներ ամ էն տեսակ նեղութիւն, նախատինք,
ծեծ, հայհոյութիւններ կը տեղացնէին այս խեղճ հայերուն գլխուն: Անհու
նապէս շնորհակալ եղայ Պիլեզիքճիեան Կարապետ էֆէնտիին ինձ ըրած
այս ազնուութենէ: Աստուած մի արասցէ եթէ բանտապետին սենեակէն
հոն փոխադրուած ըլլայի, անմ իջապէս հիւանդանալով պիտի մեռնէի:
Եկաւ Հայտար աղան «Փափազ, Պիլեզիքճիեանըն րէճասընա տայա
նամատըմ, կինէ պուրտա գալ, պագալըմ Ալլահ նէ կէօսթէրիր»422 ըսաւ:
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:
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Փոխադարձաբար խորին շնորհակալութիւն յայտնելով սկսայ գովել
զինքը: Բանտապետը հպարտ եւ միանգամայն տգէտ ըլլալուն համար
մարդահաճոյութենէ եւ կեղծ գովեստներէ եւ իրեն անգոյ բարեմասնու
թիւնները ներբողելէս մեծ հեշտութիւն եւ հաճոյք կը զգար: «Հայտար
աղա, ազնիւ էք, ճենթըլմէն էք, երանի թէ բանտի մէջ պաշտօնավարող
բոլոր կարտիանները քեզի պէս ըլլային» ըսելով կը շոյէի զինքը:
Ե րբեք չեմ կրնար մոռնալ, օր մը մեր թեմ ի երեւելիներէն մեծարգոյ
Յարութիւն էֆէնտի Տօլապճեանը նազարէթէն հանելով հարկաւոր տանե
լու պատրուակաւ մեծ բանտը բերին: Ես ալ սենեկիս դրան ծակէն դուրս
կը նայէի: Ալիշարլը Մըստաֆա անունով մոլեռանդ եւ հայատեաց ան
խիղճ անաստուած ոստիկանը, անտարակոյս կարտիաններու դրդմամբ
խեղճ Տօլապճեան Յարութիւն էֆէնտին այն աստիճան ծեծեց, որ պատմ ել
անկարելի է: Մի միայն ծեծելով երանի թէ գոհ ըլլար, անասելի, անպատ
մելի հայհոյանքներ, նախատինքներ, ծաղրանքներ տեղացուց գլխուն:
Սրտէս արիւն սկսաւ հոսիլ, աղ իքներս փշրուեցան, սոսկում եւ սարսափ
պատեց զիս: Տօլապճեանին հետ գրեթէ ես ալ ծեծ կուտէի, որովհետեւ
Տօլապճեանի եղած նախատինքը իմս ալ էր: Նա իմ ազգակիցս էր, նա
իմ կրօնակիցս էր: Ի վաղուց անտի լաւ կը ճանչնամ Տօլապճեանը՝ պար
կեշտ, համ եստ, բարեպաշտ հայ մ’էր: Յիշեալը, որովհետեւ քաջ տաճ
կաբան էր, երկար ատեն դատաւորին նստած ժողովքին ատենադպիրն
էր: Ամ էն մարդու հետ, եւս առաւել Սերայի մէջ գտնուող ամբող ջ պետա
կան պաշտօնէից հետ ալ սիրով կը վարուէր: Դեռ Զէյթունի պատերազմը
չ’սկսած Ֆըրնուզի մօտ քանի մը հայ էշգիեաները հնազանդեցնելու հա
մար Մարաշի կառավարութեան մասնաւոր հրամանաւ Մարաշի զապթիյէ
քօմանտանը Մուհամմ էտ էֆէնտիին հետ Ֆըրնուզ ղրկուած էր Տօլապ
ճեան Արթին [Յարութիւն] էֆէնտի:
Ֆըրնըզի վանքին վարի կողմը, Սու չաթը ըսուած ձորին մէջ հայ
էշգիեաներ զապթիյէ գօմանտանին զինուորներուն հետ կռուի բռնուեցան
եւ Մուհամմ էտ էֆէնտի զարնուելով կուրծքէն սատկեցաւ: Խեղճ Տօլապ
ճեան Յարութիւն ետ եկաւ: Կառավարութիւնը Տօլապճեանի «գօմանտա
նին սպանման պատճառը դուն եղար, եթէ ուզէիր կրնայիր հայ էշգիեա
ները ձերբակալել եւ կամ համոզել» ըսելով, անմ եղ Տօլապճեանը բան
տարկած էին Նազարէթի մէջ: Դժբախտ Տօլապճեան իզուր եւ անիրաւ
տեղ երկար ատեն մնաց նազարէթի մէջ եւ յետոյ ներս՝ հասարակաց
բանտը մտաւ:
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Օր մ’ալ նորէն մեր թեմ էն Բարլաքեան Սարգիս աղան ներս բերին:
Աստուած իմ, չգիտեմ այս անմ եղ հայուն կերած ծեծերը, նախատինքները,
հայհոյանքները ինչպէս նկարագրեմ: Մէկ կողմ էն զապթիյէներ եւ միւս
կողմ էն թուրք բանտարկեալներ Ալիշարլը Մըստաֆային դրդմամբ ծայր
աստիճան գանակոծեցին: Խեղճ Սարգիս աղա կը պոռար, կը կանչէր, կու
լար, կը պաղատէր: Ո՞վ մտիկ կ’ընէր: Երբ հայու մը ծեծ ուտելը, նախա
տուիլ եւ չարչարուիլը տեսնէին, թուրք բանտարկեալներ մեծ հաճոյք եւ
անհուն ուրախութիւն եւ բերկրութիւն կը զգային: Հասարակաց բանտին
հարկաւորին մօտ աղտոտ եւ մութ սենեակ մը կար, այն սենեակին մէջ
քիւրտ Իպրահիմ անունով ոճրագործ, տաճիկ բանտարկեալ մը իրեն հետ
բանտակից դժբախտ հայերուն անլուր նախատինք եւ նեղութիւններ կու
տար, կը ծեծէր հայերը եւ կը նեղէր: Եւ իրեն նման քանի մը գող եւ աւա
զակ թուրք բանտարկեալներ կարծես բուն իսկ բանտի մէջ տէրութիւն մը
կազմած, խեղճ հայ բանտարկեալները կը նեղէին, դրամ կ’առնէին: Եթէ
հայ բանտարկեալի մը վրան նոր զգեստ մը կար, բռնի հանել կուտային
եւ պարզապէս կը կողոպտէին: Ուրիշ սենեակներու մէջ եւս սկսան այս
ընթացքը բռնել ու հարստահարել խեղճ հայերը:
Բանտի մէջ պատահած այս անիրաւութիւնները կրցած էին հայ բան
տարկեալներէն ոմանք Թօփլամ օղլու Իպրահիմ էֆէնտիին իմացնել մաս
նաւոր խնդրանքով մը: Քանի մ’օր վերջը Իպրահիմ էֆէնտի եկաւ բանտ եւ
քիւրտ Իպրահիմ անուն կողոպտիչը կանչեց Սէր Կարտիանին սենեակը:
Աղուոր ծեծ մը քաշեց այդ ճիւաղ ին եւ բոլոր սենեակներուն ալ հրահանգ
տուաւ, որ այլ եւս այդ տեսակ անիրաւութիւններ եւ կողոպտանքներ չպա
տա
հին: Վեր
ջա
պէս ես իմ նախ
կին «Իխթիլաթտան Մեմնու» անիծեալ
վիճակին մէջ մնացի:
2 ամ իսներ սահեցան անցան, հալեցայ, մաշեցայ, բուն իսկ իմ էու
թենէս զզուեցայ: Նամանաւանդ գիշերները այն ամբարտաւան ուրացեալ
Տիլլովեան Մուհամմ էտ Ալիին սենեակիս մէջ շան քարոզ հեքիեաթներէն:
Երթալու տեղ չկայ, Սելով իքս Փելիքոյին «Բանտք իմ» անուն գեղեցիկ
գրքին մէջ գրածին պէս՝ «ներքեւս բանտ, վերեւս բանտ, աջս բանտ եւ
ձախ կողմս բանտ»: Գրեթէ երկաթեայ վանդակի մէջ թռչուն մը: Բան
տապետին սենեակն է ըսելով, երբեմ ն զապթիյէներ, ուրիշ ղարտիան
ներ, խաթըրլը423 տաճիկ բանտարկեալներ կու գային կը նստէին Հայ
տար աղային քով: Աղւոր տաքուկ մանղալ, ոմանք սիկարա եւ ոմանք ալ
423 Խաթըրլը (Hatırlı) – հարգված, ազդեցիկ, «խաթըր» ունեցող:
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նարկիլէ ծխելով նեղ եւ անձուկ սենեակը ապականութեամբ կը լեցնէին:
Սենեկին օդը անմ իջապէս կ’ապականուէր, շունչ չէի կրնար առնել: Բնաւ
չէի կրնար գանգատիլ, վախնալով որ բանտապետը զիս «նազարէթ» կը
ղրկէ: Ուրիշ անտանելի եւ անհանդուրժելի փորձանք մ’ալ, երբ քանի
մը տաճիկ բանտարկեալներ եւ քանի մը սրիկայ զինուոր եւ զապթիյա
ներ եւ 2-3 ղարտիաններ մէկ տեղ գան եւ հաւաքոյթ մ’ունենան, ալ դուն
եթէ կրնաս մտիկ ընել, պրավօ: Իրենց ամբող ջ խօսակցութիւնը կնկան,
տղու շնութեան, անբարոյականութեան շուրջ կը դառնայ: Լիրբ, ժպիրհ
խօսքեր, անհամ, անլի կատակներ, պիղծ հեքիաթներ:
Երբեմ ն ալ, անտարակոյս զիս աւել ի տրտմ եցնելու համար, կոտո
րածի ժամանակ իրենց ըրած չարիքները, անաստուած ութիւնները կը
պատմ էին անամօթաբար: Թէ հայերը ինչպէս սպաննած էին, ինչ տե
սակ անխղճութիւններ ըրած էին: Օր մը նորէն այսպէս հաւաքուած էին
սենեակս, անօրէն անխիղճ Հայտար աղա՝ Կիւլ իւզեան հայ բողոքական
տօքթ օրը սպաննած ըլլալ ը յոխորտանօք եւ պարծենալով սկսաւ մանրա
մասնաբար պատմ ել: Յոբ Ե րանել իին չափ համբերութիւն եւ Սահարայի
անապատին չափ լայն սիրտ ունեցողն անգամ չկրնար տոկալ: Հարկաւոր
երթալու պէտք ունենալս պատրուակ բռնելով սենեկէն դուրս ելայ եւ
սկսայ Պետրոս Առաքեալ ին պէս դառնապէս լալ: Խեղճ Տօքթօր Գէորգ,
արժ անաւոր բժիշկ մ’էր եւ, ըստ իւր կարողութեան, իւր արհեստին մէջ
ալ փորձառու:
Աւաղ, քանի քանի այսպիսի արժանաւորներ, երկրին եւ տէրութեան
համար օգտակար արհեստաւորներ, անգութ թրքին եաթաղանին զոհ
գնացին, որոնց եթէ լիակատար կենսագրական պատմութիւնները գրել
հարկ ըլլայ, ահագին քանակութեամբ թուղթ պէտք է: Ցորեկները միայն
սենեկի մը մէջ փակուած եւ արգիլուած մնալուս տեսակէտով մը գոհ կ’ըլ
լայի, որովհետեւ թէ բանտապետին եւ թէ ուրիշ կարտիաններուն եւ քանի
մը սրիկայ զապթիյէներուն պիղծ խօսակցութիւնները մտիկ ընելու ձանձ
րոյթ եւ դժբախտութենէ զերծ կը մնայի: Այսպէս սահեցան անցան օրեր
եւ շաբաթներ: Օր մ’ալ յանկարծ, երբեք չը պիտի մոռնամ, հայ բանտար
կեալներէն լուսահոգի Մենեճիքեան Յովհաննէս եկաւ սենեկիս դրան
առջեւ, վրաս հսկելու համար զէն ի ձեռին պահապան կայնող ոստիկա
նին քով տնկուեցաւ, գլխուն վրայ կերակուրի պնակ մը դրած: Սենեկիս
փոքրիկ ծակէն տեսայ եւ զարմացայ, որովհետեւ արգիլուած էր ինծի հետ
խօսակցիլ: Չկրցայ հասկնալ թէ այդ կերպով Մենեճիքեան ինծի ի՞նչ
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իմացնել կ’ուզէր: Քանի մը վայրկեան դուրսը՝ դրան առջեւ կենալէն յետոյ
հեռացաւ Մենեճիքեան:
Իրիկուն եղաւ, ըստ թրքաց ժամը 12-ին424 եկաւ Հայտար աղան եւ
սենեկիս դուռը բացուեցաւ «Քէյիշ. կէօզիւն այտըն, իշ ֆինա օլտու, էճնէ
պիլէր միւտախելէ էթմ իշ, Հալեպտէն ինկլիզ, ֆրանսըզ, րուս վէ իթալիան
ղօնսօլօսլարը պուրայէ կէլիյօրլար ըմըշ»425: Այս խօսքէն կրցայ իմանալ թէ
Մենեճիքեան Յովհաննէսին գլուխը պնակ մը դնելով գալ ինծի երեւնալէն
հիւպատոսներուն, այսինքն բեղիւրաւորներուն գալը հասկցնել է եղեր:
1896
Յունվար ամսուն մէջ սոսկալի ձիւն եւ սաստիկ ձմեռ էր. Զէյթունի
պատերազմ ին էն տաք օրերուն մէջ լսած էին եւրոպական տէրութիւն
ներ զէյթունցոց արիաբար եւ հերոսաբար դիմադրել կարենալը: Որոշում
տրուած էր՝ Հալէպի վեց տերութեանց հիւպատոսները Զէյթուն երթան,
միջամտելով կռւոյն հաշտեցնեն մերինները տաճիկ բանակին հետ: Կար
ծեմ Յունվարի վերջերն էր, Հալէպէն վեց տերութեանց հիւպատոսները
եկան ի Մարաշ: Քանի մ’օր յետոյ ուղղակի գնացին ի Զէյթուն ռազմա
վայրը եւ անմ իջապէս դադարեցուցին պատերազմը426:
Սոյն աղետալի պատերազմ ին բուն իսկ դրդապատճառները՝
պ. Աղասին, Ապահ, Մլեհ եւ Շաւարշ, հիւպատոսներու որոշմամբ հե
ռացան Զէյթունէն: Ընդհանուր ներում շնորհեց Սուլթանը ապստամբ
զէյթունցիներուն: Քանի մ’օր վերջը պարոն Աղասի եւ իւր ընկերները
բաւական ոստիկաններու հսկողութեամբ եւ հիւպատոսներու թարգման
չաց ընկերակցութեամբ Մարաշ բերուեցան: Մարաշի կառավարութեան
պաշտօնեայք յարգելով հիւրասիրեցին մեր յեղափոխականները: Յետոյ
ասոնք Մարաշէն ուղղակի Մերսին տարուեցան Եւրոպա ղրկուելու, այն
պայմանաւ որ անգամ մ’ալ արտասահմանէն բնաւ երբեք ետ չը դառնան
Տաճկաստան: Վերջապէս Զէյթունի պատերազմը վերջացաւ: Թրքերէն
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
հետագայում գիրք գրեց հիշյալ ուղևորության, հյուպատոսների առաքելության և Զէյթունի
մասին:
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թերթերու մէջ կարդացած էին այն օրեր թէ «Զէյթուն մեսելեսի իրատէի
սէնիէ մուճիպինտէ թեսվիյէ օլունտու»:427
Զէյթունի պատերազմ ին լմննալէն յետոյ Մարաշի կառաւարութեան
ամբող ջ պաշտօնեայք՝ կառավարիչ Ապտըլ Վահիպ անուն փաշան, դա
տաւորը, պատժական ատեանին նախագահը Զէյթունէն վերադարձան
Մարաշ: Թուրք բանակին ալ մեծ մասը ցրուեցան: Հիւպատոսներէն՝ Անգ
լիոյ հիւպատոս մըստըր Պարնեհամ428 մնացէր էր ի Զէյթուն, մնացեալ
ները Հալէպ ետ դարձան: Երբ Մարաշի Մութասարըֆը եւ ընդհանուր դա
տախազը անցան իրենց պաշտօնին գլուխը, ես մասնաւոր աղերսագրով
մը դիմում ըրի ընդհանուր դատախազին եւ աղերսագրիս մէջ յայտնեցի
ամբողջ 75 կամ 80 օրերէ ի վեր բանտապետ Հայտարին սենեակին մէջ
«Իխթիլաթտան մեմնու» վիճակի մէջ մնալով տանջուիլս եւ չարչարուիլս:
Քանի մ’օր վերջը նորէն Ճումաա էֆէնտի անուն մարդակերպ գազանը
եւ փօլիս Այնթապլը Օղլու Ահմ էտ ճիւաղ ը քովս եկան ու ըսին, թէ փօլիս
տայիրէսիին429 մէջ առնուած նախնական հարցաքննութեանդ թղթերը
Ատլիյէ430 տրուած է, «Իխթիլաթտան մեմնու» վիճակէն պիտի ելլես: Այսու
հետեւ կրկին պիտի հարցաքննուիս Ատլիյէի հարցաքննիչէն: Հետեւեալ
օրը՝ 1896 Յունվարին վերջին օրն էր, երկու զապթիյէ եկան տարին զիս
Ատլիյէի հարցաքննիչին սենեակը: Սկսայ սկիզբէն, շատ բաներ պատմ ե
ցի, Փօլիս օտասըին մէջ նախնական հարցաքննութիւնս ֆըլախայի մէջ,
անլուր ծեծ եւ սոսկալի տանջանքներու ենթարկուելով կեանքս, պատիւս,
աւելի լաւ է ըսեմ հոգիս փրկելու համար չըրած բաներս իբրեւ ըրած խոս
տովանած եմ, ըսի: Հարցաքննիչը՝ «իրաւունք չունիս զրպարտելու մեր
բարեխնամ կառավարութիւնը, աւելի լաւ կ’ընես եթէ ճշմարտութիւնը
խոստովանիս»: «Ճշմարտութիւնը այս է, Փօլիս Օտասըին մէջ հայերուն
կրած տանջանքները եւ չարչարանքները չէք լսած: Զիս ֆըլախայի մէջ
ծեծող, ձեռքերս եւ ոտքերս չուաններով կապող եւ հրացեալ հրաշէկ եր
կաթի կտորները վզիս վրայ դնող զապթիյէները ողջ են, հոս են, հաճեցէք
կանչել ու հարցնել»:
Վերջապէս, այն օր, կէս ժամու չափ հարցաքննեցին, բայց աղեկ
հասկցայ, որ խօսքերս ճիշդ չէին գրեր, այլ կը խեղաթիւրէին: Հետեւեալ
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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օրը նորէն եկան տարին, սկսաւ հարցաքննիչը բաներ հարցնել «Քանի
որ տուած պատասխաններս ճիշդ չէք գրեր, հարցումներուդ պատասխան
չը պիտի տամ» ըսի եւ ընդդիմացայ: Այն միջոցին ետեւս ոստիկան մը կը
կայնի եղեր, անտարակոյս հարցաքննիչին դրդմամբ «մ իւսթանթըք էֆէն
տիյէ պէօյլէ մի ճեվապ վէրիրլէր»431 ըսելով, երեսս ապտակ մը զարկաւ,
ես ալ ուժգին պոռացի. «այս ինչ տեսակ Ատլիյէ է եղէր, որ հարցաքննիչին
սենեակին մէջ մարդ կը ծեծեն եւ բռնի հարցաքննութիւն կը կատարեն»:
Որովհետեւ պատժական ատեանին սենեակը հարցաքննիչին սե
նեակին կից էր, ուժգին պոռալուս ձայնը դուրս լսուեցաւ: Բուն իսկ ճեզա
րեյիսին432 ներս եկաւ, «նետիր պու շամաթա»433 ըսաւ «Ճեպրէն թագրի
րինի ալմաղա հագընտըզ եօգտըր, հէր նէ սէօյլէր իսէ անը եազըն»434
ըսաւ ու դուրս ելաւ: Երկար չընենք, Փօլիս օտասը նախնական հարցա
քննութեանս ժամանակ տուած թագրիրներս սաստիկ վախնալէս, կեանք,
պատիւ եւ հո
գիս փր
կե
լու հա
մար էր: Իսկէնճէ, այսինքն տանջանք եւ
ահռելի չարչարանքներու սոսկումը հարկադրած է զիս սուտ խօսելու եւ
զիս հարցաքննողները հաճեցնելու համար այդ խօսքերը ըսած էի: Իբր
թէ Մարաշի մէջ յեղափոխական ընկերութիւն կազմած ըլլամ, Հնչակեան
ընկերութեան Մարաշի մասնաճիւղին ատենապետը ես եղած ըլլամ: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. Աղասիին հետ գործակից եմ եղեր: Զէյթունի ապստամբութեան պատ
ճառը ես եղած ըլլամ, զէյթունցոց վառոդ, զէնք, գնդակ եւ դրամ ղրկած
ըլլամ: Այս տեսակ անթիւ եւ անհամար հարցումներ ըրաւ, եւ ես ալ կը
պատասխանէի պաղ արեամբ: Զզուեցայ եւ ձանձրացայ, բայց ինչ օգուտ,
ստիպեալ էի հնազանդիլ: 18 անգամ շարունակ գնացի հարցաքննիչին
սենեակը: Երկար, անպետ եւ անհիմ ն պատմութիւններ ընելով հարցա
քննութեան թուղթերը լեցուցի: 1896 Փետրվար ամսուան վերջին օրն էր,
իմ հարցաքննութիւնս ալ լրացաւ:
Հարցաքննիչը պատուիրեց բանտապետին, որ զիս այլ եւս «Իխ
թիլաթտան մեմնու» վիճակէն դուրս հանէ: Գիշերները առաջուան պէս
Հայտար աղային սենեակը կը պառկէի, իսկ ցորեկները ազատ էի ուրիշ
բանտարկեալ հայերու հետ տեսնուիլ: Օր մը՝ իրիկուան ատենն էր, բոլոր
կարտիանները Հայտար աղային սենեակը հաւաքուեցան կերակուրնին
միասին ուտելու համար: Զիս ալ հրաւիրեցին, որ իրենց հետ միասին ճա
շեմ: Այն օրն ալ մեր տունէն ոսպով քէօֆթէ եւ քանի մը հատ բողկ ղրկած
էին: Ես, անգիտակցաբար կերակուրիս ծրարը բացի, բողկերը հանեցի,
Տոպ Օղլու Մուսա անուն կարտիան ը բողկին մէկը առաւ սկսաւ կեղուելու
եւ երբ կտոր կտոր ըրաւ բողկին մէջէն սիկարայի մը պէս ոլորուած թուղթ
մ’ելաւ: Ասոնք ամ էնը մէկէն թուղթը խլեցին, բանտապետն ալ իրենց հետ
բողկին մէջէն ելած թուղթը առին, ելան սեղանի գլխէն, կարծես խիստ
մեծ գաղտնիք մը պարունակող գրութիւն մը գտան: Թողուցին կերա
կուրը, վազեցին, գնացին բանտէն դուրս Սէր Գօմիսէրին սենեակը:
Յետին աստիճան տրտմութիւն եւ երկիւղ պատեց զիս: Չը թողուցին,
որ ես կարդայի յիշեալ թուղթը: Մարաշի Ս. Սարգիս թեմ էն Երան անու
նով հայ երիտասարդի մը քով տարեր են կարդացնելու համար, բայց
դուռը վրաս գոց մնալուն համար չկրցայ ես Երանին քով երթալ: Երանին
քովէն ելլելով կարտիանները այն թուղթը տարեր զապըթա օտաս ըն436
կարդացուցեր են: Երկար ատեն ես միս մինակ մնացի սենեկին մէջ եւ
կերակուրներն ալ այնպէս մնացին: Ժամ երով սպասեցի, ետ չը դարձան
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:
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կարտիանները: Կէս գիշերուան մօտեցանք, յանկարծ բանտին երկաթեայ
դռները բացուեցան, Հայտար աղա եւ իրեն ընկեր միւս կարտիաններ
եկան, երկու երեք զապթիյաներ ալ միասին: «Ելիր նայինք, փափազ, Սէր
Գօմիսէրին սենեակէն զքեզ կ’ուզեն» ըսին: Ելայ գնացի հետերնին: Քանի
մը փօլիսներ եւ զինուորական սպաներ ահագին ատեան մը կազմած էին:
Երկայն հասակաւ խոշոր սպայ մը, շատ խոշոր եւ խոժոռ դէմքով մը՝ «Ան
միտ փափազ, ի՞նչ է այս ըրածներդ, որքան ապուշ եւ անխելք մարդ ես
եղեր, գլխուդ այսքան փորձանքներ, տանջանք եւ տառապանքներ եկան,
դեռ զգաստացած չէք: Աշխարհ տակնուվրայ ըրիր, Զէյթունի ապստամ
բութեան պատճառ եղար, մեր բարեխնամ տէրութեան ահագին վնաս
ներու դուռ բացիր, Աղասի ըսուած այն սրիկային գործակցութեամբ ազ
գիդ գլխուն դժբաղդութիւն եւ խառնակութիւններ բերելու առիթ եղար:
Չես ամչնար, մօրուքդ սկսած է ճերմկնալ, ի՞նչ է այս ըրածներդ, ի՞նչ է
այս բողկին մէջէն ելած թուղթը, կ’ուզես, որ նորէն կրթենք զքեզ, կ’ուզես
ոտքերդ շղթայ անցնել տամ: Ամօթ է, ամօթ է, փափազ ըլլաս եւ ասանկ
վնասակար բաներ ընես»:
Ասոր նման շատ անպէտ եւ անիմաստ նախատինքներ, խօսքեր խօ
սեցաւ յիշեալ կոշտ ու կոպիտ սպան: Երկար համբերութենէ յետոյ ամ էն
վտանգ, մինչեւ անգամ ծեծ, ֆըլախա եւ մահ աչքս առնելով համարձա
կութիւն եւ յանդգնութիւն ունեցայ հետեւեալ խօսքերով պատասխա
նելու. «Էֆէնտի, էֆէնտի, կ’աղաչեմ քանի մը վայրկեան հաճեցէք մտիկ
ընել տալիք պատասխաններս: Ես ձեր կարծածին չափ անխել ք եւ տգետ
ապուշ մարդ մը չեմ: Այս օր ճիշդ առտուան ատենն էր, տունէս ինծի կե
րակուր ղրկած եւ կերակուրի ծրարին մէջ ալ երկու երեք բողկ դրած էին:
Եթէ ես գիտնայի, որ բողկին մէջ ատանկ թուղթ մը դրուած է, անմ իջապէս
բողկին մէջէն թուղթը կը հանէի եւ կ’անհետացնէի: Կերակուրս բերողն ալ
կարդալ գրել չգիտցող կին մ’էր: Տուէք սա թուղթը կարդամ, գէթ յանցան
քիս ծանրութիւնը հասկնամ: Պէտք է լաւ գիտնաք, թէ ես այլեւս այդ տե
սակ սպառնալիքներէն բնաւ երբեք ահաբեկուող եւ վախցող մարդ չեմ:
Եթէ անգամ փօլիս օտասըին մէջ հարիւրաւոր գաւազանի հարուածներ
կերայ, ձեռքերս եւ ոտքերս մետաքսեայ թելերով եւ չուաններով կապե
ցիք, ամբող ջ մարմ ինս արիւնլուայ վէրքերով ծածկեցիք: Մինչեւ անգամ
սա հասակիս մէջ պատիւս ալ լլկել ուզեցիք: Ամ էն նախատինք, ամ են
տանջանք եւ չարչարանքներ գլխուս բերիք: Ամբող ջ 80 օրէ ի վեր Հայ
տար աղային սենեակին մէջ «Իխթիլաթտան մեմնու» ընելով իմ էութիւնս
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գրեթէ ոչնչացուցիք: Ինչ որ կեանքիս մէջ երբեք չէի ըրած, ինչ որ մտքէս
անգամ անցուցած չէի, ֆըլախայի մէջ անլուր իսքենճեներով իբրեւ ըրած
ներս թագրիր ընել437 տուիք: Տունս տեղս արդէն կողոպտեցիք, քանդեցիք,
կործանեցիք: Այդ ամ էն չարիքները ոչինչ համարելով, անպէտ բողկի մէջ
ապուշ եւ սերսեմ հայու մը անխոհեմութեամբ դրած տըռըլթը438 թուղթի մը
համար զիս հոս կանչելով կը նախատէք, կը հանդիմանէք ու կը ծաղրէք:
Այսուհետեւ ես շատ ապրելու փափաք չունիմ: Պիտի համբուրեմ այն ձեռ
քերը, որ զիս կախաղան պիտի բարձրացնեն: Մահը ինծի համար փրկու
թիւն մ’է: Հիմա սա վայրկենին զիս սպաննել ուզող դահիճը իմ մեծ բարե
րարս պիտի համարեմ: Տուէք սա թուղթը նայիմ ի՞նչ գրուած է»:
Անմ իջապէս թուղթը ձեռքս տուին. գրուածը այս է «Քաջալերուէ,
Տէր Հայր, զէյթունցիք յաղթական են, պ. Աղասին ձեզի բարեւ ունէր»:
Վերջը իմացայ՝ մեր եկեղեցւոյ լուսարար Շահինեան Թորոս, կերակու
րին ծրարը բերողին կը հանդպի ճամբան եւ այս անպէտ թուղթը բողկին
մէջ կը տեղաւորէ:
«Կը զարմանամ, որ ասանկ անպէտ թուղթի կտորի մը այսքան կա
րեւորութիւն տալով անհանգիստ կ’ըլլաք, կը յուզուիք: Հրամ եցէք, ինչ որ
պիտի ընէք պատրաստ եմ կրելու՝ մահ, աքսոր, ծեծ, ֆըլախա, նախա
տինք, տանջանք, չարչարանք երբեք կարող չեն ինծի ահ եւ երկիւղ պատ
ճառելու: Ճիշդ 18 թղթերէ բաղկացեալ հարցաքննութեանս տետրակին
վրայ այս տըրըլթը թղթէ կտորն ալ փակցուցէք: Տայր Աստուած վայրկեան
մը յառաջ յաջողէիք զիս գլխատել տալ, ամ էնուդ ալ երախտապարտ
կ’ըլլայի»:
Արդար զայրոյթով արտայայտած այս ատենախօսութեանս վրայ
հինգ վայրկենի չափ ամ էնն ալ լուռ եւ մունջ կեցան: Մէջերնին, չը գիտցայ
ով ըլլալը ճանչնալ, երիտասարդ սպայ մը՝ «զապթիյէլէր պու ատեմ ի կինէ
եէրինէ կէօթիւրուն, պու ատեմ ճանընտան վազ կէչմ իշ»439,ըսաւ եւ զապ
թիյէները հսկողութեամբ վերադարձուցին զիս բանտապետին սենեակը:
Հետեւեալ օրը պակաս մնացած նախատինք եւ ծաղրուծանակի վե
րաբերեալ խօսքերն ալ Հայտար աղայէն լսելու անբաղդութիւնը լիուլի
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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վայելեցինք: Օր մ’ալ, դեռ կէս օր չէր եղած, ես ալ այլ եւս ազատ էի բան
տի հրապարակին մէջ պտտելու, երկաթեայ դրան առջեւ իբր հսկիչ կար
գապահ կայնող զապթիյէն կանչեց զիս՝ «եկուր, երկու տարիքոտ կիներ
եկան եւ շատ կաղաչեն, որ զքեզ տեսնեն»: Իսկոյն գնացի, ի՞նչ տեսնեմ,
լուսահոգի մայրս եւ մօրաքոյրս՝ Չօրպաճեան Մարիամ հանըմ, եկած էին,
թէ՛ զիս եւ թէ՛ մօրաքրոջս տղաք՝ Չօրպաճեան Յակոբճան եւ Կարապետ
էֆէնտիները տեսնալու: Չորպաճեան այս երկու եղբարք եւս ինէ ամ իս
մ’յառաջ բանտարկուած էին:
Երբ տարաբաղդ մայրս տեսայ, կարծեցի, որ փայլակներ եւ շանթեր
զարկին գլուխս: Ինք լացաւ, եւ ես ալ սկսայ լալ, քանի մը վայրկեան
այսպէս իրարու հանդէպ լաց ու արտասուք թափելէն յետոյ, ես յանդգնե
ցայ խօսելու սկսիլ: Ինքզինքս զսպել կարենալէ յետոյ մայրս մխիթարելու
համար շատ խօսքեր ըրի: Մայրերը միմ իայն սիրել գիտեն, մայրերուն
սէրը անկեղծ է, մայրերուն սիրտը զաւկներուն սիրով եւ համակրու
թեամբ տոչորուող խնկաման մ’է: Նամանաւանդ իմ մայրս համակ սէր
եւ բառին լայն իմաստով անկեղծ ութիւն էր: Քառորդ ժամու չափ մօրս
հետ տեսնուեցայ, յուզուեցայ, տրտմ եցայ, բայց ինչ օգուտ: Մօրաքոյրս՝
Հաճ ի Մարիամ հանըմ եւս նոյն կերպով տեսնուեցաւ իւր երկու բան
տարկեալ որդւոց հետ: Անոնք ալ ճիշդ տեսան իրենց հէգ մօր հեղեղ ի
նման թափած արտասուքները: Երկու անբախտ քոյրեր լալով մեկնեցան
բանտին դռնէն:
Քանի մը օր յետոյ, լաւ միտքս չէ թէ ով էր կերակուրս բերող ը, Գուր
գէն տղաս, փոքրիկ Երուանդը եւ Արփենի սիրուն աղջիկս միասին բե
րած էին բանտը: Ղարտիաններէն մեկուն աղաչեցի, որ թոյլատրութիւն
ընել բարեհաճի, որ զաւակներս ներս՝ բանտի մէջ մտցնեն, որպէսզի
տեսնեմ: Բարեբախտաբար դռնապան ոստիկանին հրաման տուաւ, որ
տղաքս ներս գան: Եկան սրտիս հատորները: Արփենի թխադէմ փոքրիկ
աղջկանս մազերը սանտրուած, շէնք շնորհք, թէպէտ պարզ, բայց գեղե
ցիկ, ճաշակով հագուած, նմանապէս Երուանդ անուն գեղադէմ տղաս,
Գուրգէնս, երեքն ալ անուշիկ, երեքն ալ սիրուն, երեքն ալ համակրելի:
7 կամ 8 ամ իսներէ ի վեր երեքին ալ երեսները չէի տեսած: Գիրկս առի,
սիրեցի, գգուեցի եւ անյագ կերպով երեքն ալ համբուրեցի: Կէս ժամ էն
աւելի սիրելիներս քովս մնացին, կարօտ առի: Այդ միջոցին կարտիանն
ալ եկաւ, «այլ եւս կը բաւէ, թող տուր որ երթան, որքան ատեն որ քովդ
մնան, ցաւդ եւ հայրական յուզումներդ կը շատնան» ըսաւ:
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 արծեմ դուրսը սպասողները Նահապետ որդիս եւ կամ Պուրունսու
Կ
զեան Մարտիրոսն էին: Սիրելիներս դուրս ելան բանտէն եւ տուն դար
ձան, բայց իմ սիրտս եւ հայրական սէրս ալ իրենց հետ միասին տարին:
Բանտարկութեանս այս տխուր եւ դժբաղդ օրերուն մէջ, օր մ’ալ իրի
կուան ատեն կը նստէինք Հայտար աղային սենեակը, ձիաւոր ոստիկան
մը եկաւ ներս մտաւ: Յիշեալը Ճեպելը Պէրէքէթէն440 նոր եկած էր: Հայ
տարին հետ ծանօթութիւն ունի եղեր, սկսան խօսակցիլ: Խօսակցութեան
մէջ, «քանի օր առաջ, երբ, ըսաւ, Ճեպել Պէրէքէթ Սերային մէջ էի, մարաշ
ցի երկու հայ երիտասարդներ բռնած էին՝ գլուխնին բաց, ոտքերնին բո
պիկ, մերկ գրեթէ, դժբաղդ եւ խղճալի վիճակի մէջ բերին բանտարկեցին:
Այս երկու կեավուրի տղայոց միոյն հայրն ալ քեյիշ է եղեր եւ հոս բանտար
կեալ է եղեր» ըսաւ: Այս խօսքերը լսելուս պէս շանթահար եղայ: Անշուշտ,
ըսի, այս երկու երիտասարդ մարաշցի հայերուն մին տղաս՝ Յովհաննէսն
է, որովհետեւ Յովհաննէս տղաս այն օրեր Այնթապի բողոքականաց քո
լեճ ին մէջ էր, անտարակոյս քոլեճ էն փախչելով ճամբան թուրք ոստիկան
ներէն բռնուելով տարուած են Ճեպել Պէրէքէթ:
Չէք գիտեր թէ այս երկու անփորձ եւ անխոհեմ երիտասարդներ
ի՞նչ նպատակաւ եւ կամ ի՞նչ պարագաներու տակ Քոլեճ ի պէս ամուր
եւ ապահով տեղէ մը փախչել մտածելով դուրս ելած են այնպիսի սաս
տիկ ձմեռ եղանակի մէջ: Թողունք ձմրան ձիւն եւ անձրեւին դժուարու
թիւնները: Տաճկաստան ամբող ջ տակն ու վրայ եղեալ, Մարաշ, Այնթապ,
Քիլիս եւ շատ մը տեղեր, քաղաք եւ գիւղերու մէջ ջարդ, կոտորած, թալան
եւ սոսկալի արիւնհեղութիւն իրար կը գերազանցեն: Բնաւ երբեք հայերու
համար կեանքի, ինչք եւ ստացուածքի ապահովութիւն վերցուած, հայ մը
սպաննել հաւ մը սպաննելու չափ դիւրին: Ինչ անխելքութիւն է որ տղաս՝
Յովհաննէս կը յանդգնի իւր կեանքը վտանգի ենթարկել: Վերջին աստի
ճան տխրութիւն եւ անհնարին տրտմութիւն պատեց զիս:
Կարծես բանտային վիշտ եւ տառապանքներ չէին բաւեր, ընտա
նեացս խեղճ վիճակը, իմ դժբաղդութիւններս, շատ մը հայրենակիցնե
րուս եւ ազգակիցներուս բանտերու մութ խորշերուն մէջ քաշած նեղու
թիւնները, վիշտ եւ չարչարանքները: Յովհաննէս տղուս ալ ասանկ Ճեպել
Պէրէքէթ բանտարկուիլը զիս բոլորով ին ընկճեց: «Դիր զմեղս ի վերայ
մեղաց» կամ ըստ Դաւիթ Մարգարէի՝ «Այս ամ ենայն եկն ի վերայ 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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Պետք է տոկալ, պետք էր նեղուիլ, տառապել եւ համբերել: Համբերեցի եւ
վշտերու ծանրութիւնը տկարացոյց զիս: Թող տղուս՝ Յովհաննէսին ան
խոհեմութեամբ բանտարկուիլը, շատ մը մարաշցի անմ եղ եւ պատուաւոր
հայերուն բանտի մէջ չարչարուիլը, նեղուիլ եւ տառապիլը աչօքս տես
նելով կը հառաչէի եւ որպէս արիւն կը հոսեր: Պիլէզիքճեան խեղճ Կա
րապետ էֆէնտի, Սերայտարեան Պետրոս աղա, Ղութուճեան Յակոբ եւ
Ագրապեան Յովհաննէս, Տեմբէկեան Գրիգոր եւ այլ շատ մը մարաշցի եւ
գիւղացի հայեր բանտի մէջ մեռան:
1895-1896 տարիներու մէջ Մարաշի հասարակաց բանտը գրեթէ
սպանդանոց մը դարձաւ: Բանտի սենեակներուն մէջ բանտարկեալներ
իրարու վրայ բարդուած, խճողուած, խիտ առ խիտ նստէին: Աննկարա
գրելի աղտոտութիւն, փիսութիւն, ամ էն տեսակ պժգալի բաներ իրար կը
գերազանցէին: Սաստիկ թիֆօ հիւանդութիւն մը, աւելի լաւ է ըսեմ ժան
տախտի համաճարակ մը սկսաւ: Դեղ չկայ, բժիշկ չկայ, օրական 10-15
բանտարկեալներ մահուան զոհ կ’երթային:
Ըստ թրքաց իրիկուան ժամը 11-ին բանտի սենեակներուն դուռը բան
տարկեալներուն վրայ կը գոցէին: Եթէ երբեք բանտարկեալ մը ստիպեալ
ըլլար բնութեան պէտքը հոգալ, պէտք էր ներսը դրան առջեւ աթեպէ441
ըսուած տեղ ը աղտոտէր, սոսկալի հոտ մը ամբող ջ սենեակին օդը կ’ապա
կանէր: Երկաթի նման առող ջ մարդ մը անգամ չէր կրնար դիմանալ այդ
պժգալի փիս հոտին: Սենեակին դուրսը պտտող զապթիյէին առնուազն
չորս մեթալիք442 դրամ տալու ես, որ դոյլ մը ջուր բերէ, սենեակին դրան
ծակէն ջուրը ներս թափէ որ աղտոտութիւնը մաքրուի: Վերջապէս բան
տային այս ամ էն տառապանքները մի ըստ միոջէ պատմ ել անկարելի է:
1896 տարուոյ Յունիս, Յուլիս եւ Օգոստոս ամիսները այսպէս տառա
պելով, տանջուելով անցուցի: Հարցաքննութիւնս վերջացած էր, «Իխթիլաթ
տան մեմնու» վիճակէն ալ ազատուած էի: Իրաւունք ունէի անարգել ամէն
բանտարկեալներու հետ տեսնուիլ: Բնիկ զէյթունցի Չաքրեան երկու եղ
բայրներ ալ, Աբրահամ եւ Ասատուր, այնթապցի Պիլէմճեան Կարուճ, Տել
լովեան Յարութիւն, Ախրապեան Նազար, ասոնք ալ բանտակիցներս էին:
Սահակեան Յովհաննէս, Նալչաճեան Կարապետ եւ Մահիկեան Թո
րոս էֆէնտիներ ալ բանտարկուած էին իմ պատճառաւ, Տոլապճեան Յա
րութիւն էֆէնտի, Չեքիրտէքճեան Գրիգոր, Սաղպազարեան Գասպար:
441 Աթեպէ (Աթեբե, Atebe) – դռան շեմ:
442 Մեթալիք (Metelik) – մանրադրամ:
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Սուրբ Սարգիս թեմ էն Չեքմ եճեան Ծերուն, Երան, եւ այլք: Քանի մ’օրուան
համար Վարժապետեան Կոստանդ էֆէնտին ալ բանտարկուեցաւ:
Ամբող ջ հայ բանտարկեալ ք մաս առ մաս, դրամ ունեցողները կաշառ
քի ուժով յաջողեցան ելլել բանտէն, նմանապէս քեռայրս՝ Արժանապատիւ
Տէր Վարդան քահանայ յաջողեցաւ ազատուիլ: Նալչաճեան, Սահակեան,
Մահիկեան, չկրցայ հասկնալ, դիւրութիւններ գտան փրկել իրենք զի
րենք բանտէն: Նշանաւոր փաստաբան Ասատուրեան Յակոբ էֆէնտին
ալ Հալէպէն բերէր, բանտարկած էին:443 Այդ մարդուն բանտարկուելուն
պատճառն ալ ես եղած եմ: Բարեբախտաբար ես այդ մարդուն երեսը
չկրցայ տեսնել: Չորպաճեան Յակոբ էֆէնտի մէկ տարուան դատապար
տեալ էր, ամբող ջ մէկ տարի բանտ մնալով ելաւ: Եղբայրը՝ Կարապետ
հինգ տարուան դատապարտուեցաւ: Իրենց տունը երբ խուզարկուեցաւ
«Արմ ենիա» անուն հայերէն թերթին444 մէկ յայտարարութիւնը գտնուած
էր: Ես, Թաքաճեան Բարթողիմ էոս վարդապետ, շիվիլկեցի Տէր Սարգիս
անունով ծերունազարդ քահանայ մը, այնթապցի Պիլէմճեան Կարուճ,
հաճընցի Գայաեան Միհրան անուն հայ մը, մնացած էինք եւ քանի մը
հայ անմ եղ բանտարկեալներ:
Ամառը գրեթէ սահեցաւ անցաւ: Հասարակաց մեծ բանտին մէջ բան
տարկեալ շատ հայ չմնաց, մի միայն քաղաքական ծանր յանցանք ունե
ցողներ: Տելլովեան Յարութիւն եւ Ախրապեան Նազար, այս խեղճերը
մարաշցի Քեօյնէքսիզ Օղլու տաճկին տղուն սպանման առթիւ բանտար
կուեցան եւ 15 տարուան բանտարկութեան դատապարտուեցան: Եթէ
դրամ ունենային անշուշտ ասոնք ալ կրնային կաշառք տալով ազատուիլ:
Սէր Ղարտիյան Հայտար աղա պաշտօնանկ եղաւ: Բնիկ մարաշցի, Շէքէր
լի թաղի երեւելի ընտանիքներէն Պէքիր պէյ զատէ Եահեա պէյ անուն
մարդը Սէր Ղարդիյան եղաւ: Նախորդին հետ բաղդատմամբ Եահեա 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:

233

լաւ էր: Պաշտօնի գլուխ անցնելուն պէս, երբ ներս մտաւ, ամբող ջ բան
տարկեալները աչքէ անցուց, քննեց, թուրք բանտարկեալները հայ բան
տարկեալներէն զատեց: Զիս կանչեց ու յարգանօք ըսաւ. «առաջին սենե
կին մէջ պիտի կենաս եւ քու ազգէդ արժանաւոր եւ պատուաւոր հայերը
քովդ առ: Ասանկ խառն հայ ու թուրք, մարդասպան ու գող եւ ոճրագործ
տաճիկ բանտարկեալ մը Չօրպաճեան Տէօվլեթ էֆենտիին տղոց հետ մի
եւ նոյն սենեկին մէջ քով քով ի պառկեցնել անվայել է եւ խղճի դէմ»:
Նոր բանտապետին այս կարգադրութենէ շատ գոհ մնացինք: Ես, մօ
րաքրոջս տղան՝ Կարապետ էֆէնտի, Տելլովեան Յարութիւն, Տէր Սարգիս
քահանայ, հաճընցի Միհրան եւ ուրիշ քանի մը հայեր զատ սենեկի մը
մէջ մտանք: Իրիկունները երբեմ ն Եահեա պէյ մինչեւ անգամ քովս եկաւ:
Ամբող ջ բանտի մէջ քիչ մը բարեկարգութիւն մտաւ: Այլ եւս հայ բանտար
կեալները ծեծել, կողոպտել, չարչարել, տանջանք եւ սոսկալի նախա
տինքներու ենթարկելու պէս բաներ մասամբ դադրեցան: Բայց իմ յուսա
հատութիւններս օրը օրին կրկնապատկուելու վրայ էին, որովհետեւ դրամ
եւ հարստութիւն չունէի, Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովրդեան
մեծ մասն ալ արդէն կողոպտուած, ոմանք սպաննուած, ոմանք ալ ինէ
պաղած էին: Իբր թէ պարոն Աղասիին հետ գործակից ըլլալով, Զէյթունի
ապստամբութեան պատճառ տուողներէն մէկն ալ ես եղած եմ, եւ կամ
Հնչակեան յեղափոխութեան ընկերութեան ատենապետն եղած եմ: Իբր
թէ Մարաշի մէջ պատահած ջարդ եւ ահռելի կոտորածը իմ անխոհեմու
թեանս պատճառաւ տեղ ի ունեցած է: Բանտարկեալներէն ոմանք իսկ
երեսս ի վեր ամ էն տեսակ նախատինքներ կը տեղացնէին գլխուս: Սուրբ
Աստուածածին թեմ էն Ճին Թորոս օղլու անուն հայ մը Ընկերութեան445
պետին ուխտագիր տալով, Աւետարանի եւ յանուն Աստուծոյ, յանուն պա
տուոյ երդումներ ըրած էր հաւատարիմ մնալու եւ ի սէր ազգի իւր արեան
վերջին կաթիլը թափելու, ինչ անվայել բաներ ըրաւ բանտի մէջ: Իբր թէ
շատ մը անմ եղներու բանտարկուելուն, նեղուելուն պատճառը ես եղած
ըլլամ: Սիրով կը համբերէի, կը տոկայի, շատ անգամ ալ վերջին ծայր
տրտմութեան կ’ենթարկուէի: Ամ երիկեան միսիօնարներ Ամ երիկայէն
դրամական նպաստներ բերել տուած էին, ամ էն շաբաթ դրամ կը բերէին
բանտը, ես ալ կարօտ եւ չքաւոր հայ բանտարկեալներու կը բաշխէի:
Եկեղեցիներէն ալ երբեմ ն նպաստներ կու գար: Միսիոնարներ ան
կողին, վերմակ, շապիկ, վարտիկ եւ նոր նոր զգեստներ շինել տուած էին,
445 Ս.Դ. Հնչակյան կուսակցության:
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բերին բոլոր բանտարկեալ հայերուն տուին: Տուներէն երբեմ ն կերակուր
ներ եւ սափորներով մատաղներ կը բերէին բանտ: Առ հասարակ թուրք
կարօտ բանտարկեալներու ալ կու տայինք: 1896 Սեպտեմբեր ամսուան
մէջ միսիոնարները ահագին քանակութեամբ Ս. Գիրք եւ ուրիշ հոգեւոր
կրօնական տետրակներ ղրկած էին բանտ: Մանուկ օղլու պարոն Կարա
պետ գրաբար նոր Աստուածաշունչ մ’ալ ինծի նուէր ըրաւ: Բանտային տա
ռապանքներու մէջ արդարեւ կարդալ մեծ մխիթարութիւն կը պարգեւէ:
Դժբախտաբար Աստուածաշունչէն զատ ուրիշ՝ վիպական, բանաստեղ
ծական, գիտական գրքեր արգիլեալ էր կառաւարութեան կողմանէ բան
տի մէջ: Բայց երբեմ ն անկուտի446 զապթիյէներուն դրամ տալով դուրսէն
մեր ուզած գրքերը կրնայինք բերել տալ:
Տաճիկ զապթիյէն մինչեւ անգամ 2 մեթալիքի եւ կամ մէկ փաքէթ հո
տած ծխախոտի համար զիջողութիւն ընելով պատրաստ էր ամ էն տեսակ
արգիլեալ բաներ բերել բանտի մէջ: Թուրք զապթիյէն միշտ կարօտ վիճա
կի մէջ կը գտնուի: Մեր բանտարկուած միջոցին շատ անգամ հարցուցած
եւ հասկցած էի, որ մէն մի ոստիկանին 80 դահեկան ամսական կու տար
կառավարութիւնը, բայց միշտ ամ էն ամսագլխուն «դրամ չկայ» ըսելով կը
ղրկէին: Իւրաքանչիւր զապթիյէ 7-8-10 բարդուած ամսականներ կ’ունենար
առնելիք: Այս առթիւ ոչ թէ միայն զապթիյէները, այլ միւս պաշտօնեայք
եւս կաշառք ուտելու վարժուած էին:
Միւէզզին անունով զապթիյէ մը կը ճանչնամ, որ միշտ «իխթիլաթտան
մէմնու» եղած օրերուս մէջ սենեկիս դրան առջեւ կը հսկէր: Շատ աղքատ
եւ կարօտ ըլլալը յայտնելով միշտ ինէ ծխախոտի դրամ կը պահանջէր եւ
կերակուրիս յաւելուածքները ուտելու համար աղաչանքներ կ’ընէր ինծի:
Մեծ հասարակաց բանտի մէջ գտնուած օրերուս, կարծեմ նոր մտած էի
Հայտար աղային սենեակը, կէս գիշերուան մօտ էր. օր մը սաստիկ ձմեռ
եւ առատ ձիւն կը տեղար դուրսը: Այս Միւէզզին անուն զապթիյէն տաքնա
լու համար քովս եկաւ: Յանկարծ դրսէն ձիաւոր զապթիյէներու ախոռին
մէջ պոռալ եւ սաստիկ կանչելու ձայն մ’եկաւ: «Միւէզզին ի՞նչ կայ, ինչո՞ւ
այսպէս ձայն կու գայ», ըսի: «Տեղդ նստէ, շատ հետաքրքիր մի՛ ըլլար,
Եղիա անուն հայ երիտասարդ մը իբր թէ Զէյթուն կ’երթայ եղեր, ճամ
բան բռնած եւ հոս բերած են: Ցորեկը արդէն խօսք կար թէ այդ կեավուրը
պիտի խեղդեն: Անշուշտ այդ խեղճին ձայնն է: Աղօթք ըրէ որ Աստուած
ձեր ազգին գլխէն այս փորձանքները վերցնէ», ըսաւ:
446 Անկուտի – գրպանը ծակ, անկուշտ, չտես:
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Դրսէն լուր մը կամ տեղեկութիւն մ’առնելու համար լաւ միջոց մը կրցած
էի գտնել: Երբեմ ն տունէն եկած հացի կտաւ ծրարին եզերքը մատիտով
բաներ իմ վիճակիս մասին, խօսքեր կը գրէի: Աւելի լաւ միջոց մ’ալ գտայ,
մէջէ մէջ ագուցուած թիթեղեայ սափոր մը շինել տալու խորհուրդ տուած էի,
հայ թիթեղագործ տղայ մը ուզածիս պէս շինած էր: Այս թիթեղեայ սափո
րով տունէն ինծի կերակուր կը բերէին: Կերակուրը ուտել եւ վերջացնելէս
յետոյ մէջէ մէջ սափորը կը հանէի, սափորին տակը պարապ տեղ կար, հոն
թուղթ կը դնէին, կը հանէի թուղթը կը կարդայի, յետոյ ես ալ ուզածիս պէս
բաներ մը գրելով սափորին պարապ տեղը դնելով սափորը նորէն տուն կը
ղրկէի: Բանտին դուռը բոլոր բանտարկեալներուն իրենց տուներէն եկած
կերակուրի ծրար եւ ամանները մանրամասնաբար կը քննեն, կը նային: Իմ
կերակուրի սափորին գաղտնիքը չէին կրցած հասկնալ: Օրերով այս կեր
պով դուրսը անցած դարձած բաներէն տեղեկութիւններ կրնայի առնել:
Վերջապէս 1896 Յունիս, Յուլիս, Օգոստոս ամ իսները անցուցի բան
տի մէջ: Հայ բանտարկեալը, նամանաւանդ քաղաքական յանցանքով
բանտարկեալ հայը, միթէ կարելի՞ է կարենայ հանգիստ ըլլալ: Այնպիսի
ատեն մը, որ ընդհանուր առմամբ Տաճկաստանի շատ մը նահանգ եւ քա
ղաքներու մէջ Սուլթան Համ իտի մասնաւոր հրամանաւ հայ ազգը ջար
դուած, կողոպտուած, յետին աստիճան խեղճութեան, դժբաղդութեան
մատնուած, գրեթէ կործանուած վիճակին հասած էր: Իզմ իրլեան Մատ
թէոս պատրիարք պաշտօնանկ եղած էր: Կ.Պոլսոյ Պանքայի դեպքի447
առթիւ բուն իսկ Կ.Պոլսոյ մէջ ահագին ջարդ եւ կոտորած ըլլալով 12 000
հայ սպաննուած էր: Որո՞ւ պիտի դիմ էինք, մեր անտանելի վիշտ, ցաւ եւ
տառապանքները որո՞ւ պիտի իմացնէինք: Անատօլուի մէջ ամբող ջ հայ
ազգը խորին յուսահատութեան մէջ էր: Օգոստոս ամսուան սկիզբները
բանտի մէջ կրած ամ էն տառապանք, վիշտ, ծեծ, նախատինք եւ չարչա
րանքներուս նամակաւ մը գրեցի եւ Ամ երիկեան միսիոնարաց միջոցաւ
այն օրեր Լօնտօնի մէջ բնակող մարաշցի հայ բողոքական Պեսնիլեան
Գրիգոր պատուելիին ղրկեցի: Բայց՝ անօգուտ, եւրոպական տէրութիւն
ները. բուն իսկ Կ.Պոլսոյ մէջ վեց տէրութեանց դեսպանները իրենց աչօք
տեսան եւ դիտեցին անմ եղ հայերուն ահռելի ջարդ եւ կոտորածը: Աւաղ,
զերոյի չափ գթալ եւ կարեկցիլ չուզեցին:
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 եղբարք, ոչ, օտարներէն չկայ յոյս» ըսող հայ բանաստեղծը
իրաւամբ եւ հոգւով սրտով գրած է: Ամ ենեքեան խոտորեցան ի միասին
եւ անպիտանացան:
Այս խռովեալ ժամանակին ի՞նչ կրնայինք ընել: Սպասեցինք, անջրպե
տին մէջ թռչող թռչուններէն օգնութիւն կ’ակնկալէինք: Հուսկ ուրեմ ն յու
սահատեալ «օրհնեալ եղ իցի կամք Տեառն» ըսի եւ համբերելով կ’ապրէի:
Այս միջոցին, կարծեմ, 1896 Սեպտեմբեր ամսուան վերջերն էր. Կ.Պոլիս,
ողբացեալ հօրս վաղեմ ի բարեկամ, բնիկ զէյթունցի Աբարդեան Գրիգոր
Ծայրագոյն ազնիւ վարդապետին նամակ մը գրելով իմ եւ թէ ինեւ448 բան
տարկեալ ուրիշ՝ թէ մարաշցի եւ թէ գիւղացի հայերուն խեղճ վիճակը նկա
րագրելով բանտէն ամ էնուս ալ փրկուելուն նկատմամբ աղաչանքներ ըրի:
Ինէ յառաջ Չօրպաճեան Յակոբ եւ Կարապետ էֆէնտիներն ալ ար
դէն յիշեալ Գերապատիւ Տէր Գրիգոր վարդապետ Աբարդեանին նամակ
գրելով իրենց բանտարկութեան մասին տեղեկութիւններ հաղորդած էին:
Գրեթէ ամ իս մը յետոյ իմ եւ թէ Չօրպաճեաններուն աղերսագրերուն պա
տասխաններն եկան: Աբարդեան Հայր Սուրբ մեր նամակներն նորըն
տիր Պատրիարք Օրմանեան Սրբազանին449 տարեր ներկայացուցեր էր:
Օրմանեան Պատրիարք Աբարդեանին ըսած է, թէ՝ «Գրէ ի Մարաշ բան
տարկեալ բարեկամներուդ, թող յուսահատ չըլլան: Այս օրեր ընդհանուր
հայ բանտարկեալներուն ազատութեան համար Սուլթանին դիմումներ եւ
աղաչանքներ ընելու սկսած եմ: Յոյս մեծ ունիմ, որ պիտի յաջող իմ»: Երբ
Աբարդեան Գրիգոր Հայր Սուրբին այս իմաստով մեզի ղրկած նամակ
ները ստացանք, անհունապէս ուրախ ըլլալով քաջալերուեցանք:
1896 Հոկտեմբեր ամսուն վերջն էր: Կրկին անգամ Աբարդեան վար
դապետէն նամակներ առինք թէ «անպատճառ պիտի ելլէք բանտէն, պէտք
է, որ համբերող ըլլաք, Սրբազան Պատրիարքը կ’աշխատի»: Աբարդեան
հօր այս նամակները ոչ թէ միայն ինծի, այլ քաղաքական յանցանքներով
բանտարկեալ ամբող ջ հայերուն մեծ յոյս եւ հաստատ հաւատք ներշնչեց:
Վերջապէս, 1896 Նոյեմբերի սկիզբն էր. Օրմանեան Մաղաքիա Սրբազան
Պատրիարքէն ինծի մասնաւոր նամակ մ’եկաւ: Մարաշի հասարակաց
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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բանտին մէջ գտնուող քաղաքական յանցանքի տէր հայոց լիակատար
ցուցակը կը պահանջէր Նորին Սրբազնութիւնը: Անմ իջապէս շնորհքով
ցուցակ մը պատրաստելով ղրկեցի Պատրիարքարան:
Այլ եւս ուրախ եւ զուարթ կը սպասէինք ընդհանուր ներման աւե
տիսին օր յառաջ գալստեան: Գերապատիւ Գրիգոր Հայր Սուրբ Աբար
դեանէն նամակ մ’ալ եկաւ: Յիշեալ գերազնիւ վարդապետը հաստատուն
յուսով կը պատուիրէր մեզի անգամ մ’ալ բանտէն իրեն նամակ չը գրել:
Այս գրութեամբ եւս առաւել ուրախ եւ զուարթ ըլլալով՝ կ’աղօթէինք առ
Աստուած յուսով եւ հաւատով:
Իպրահիմ անունով զապթիյէ մը կար, որ ուրիշներու հետ բաղդատ
մամբ բարեսիրտ մէկն էր, իմ հետս ալ շատ ազնուութեամբ կը վարուէր:
Յիշեալը Մարաշի կառավարութեան ընդհանուր դատախազին սպա
սաւոր չէրքէզի մը հետ սերտ մտերմութիւն ունի եղեր: Այն օրեր եկաւ
ինծի ըսաւ, որ «եթէ օր մը գամ քեզի ներման արժանանալուդ աւետիսը
տամ ինծի ի՞նչ պախշիշ կու տաս»: Ես ալ ըսի, որ «եթէ ատանկ աւետիս
մը կարենաս տալ ինծի, քեզի 2 մէճիտ կու տամ»: Տարօրինակ բան. ճիշդ
այս միջոցին կառավարութեան հարցաքննիչը ամբող ջ հարցաքննու
թեանս թուղթերը աչքէ անցընելով ցկեանս բերդարգելութեան վճիռը
տուած էր: Վերոյիշեալ Իպրահիմ ոստիկանին միջոցաւ լսեցի այս սոս
կալի դատավճիռս: Անմ իջապէս աղերսագիր մը ղրկեցի հարցաքննիչին,
որ իւր տուած «հեոքմ» դատավճիռին մէկ օրինակն ինծի տայ, որպէս զի
իմանամ իմ դատակնիքս:
Անօրէն հարցաքննիչը աղերսագիրս պատառ պատառ ընելով, այս
Իպրահիմ զապթիյէին բարկութեամբ «գնա այդ անխել ք փափազին խօսէ,
իրեն հարցաքննութեան ամբող ջ թուղթերը Հալէպ՝ Հիյյէթի Իթթիհա
միյէ»450 ղրկած եմ: Եւ երբեք ինէ բան մը թող չ’ուզէ: Վերադարձաւ Իպրա
հիմ եւ հարցաքննիչին ժխտական եւ նախատական պատասխանը հաղոր
դեց ինծի: Բայց ես իմ հաւատք եւ համոզումներուս մէջ տկարացած չէի:
1896 Նոյեմբեր ամ իսը վերջացաւ, Դեկտեմբերին սկիզբները, իրիկուն մը
ղարտիյաններ, բուն իսկ Սէր Կարտիյան Եահեա Պէյ, մեր սենեակը եկան
եւ շատ քաջալերական եւ մխիթարական խօսքերով մեզ յոյս ներշնչե
ցին: Մարդասպան քիւրտ մ’ալ կար բանտարկեալ, կրնամ ըսել թէ հայե
րու հանդէպ շատ համակրութիւն կը տածէր. այդ օրերու մէջ քովս եկաւ,
«քաջալերուէ՛, անպատճառ ի մօտոյ պիտի ելլէք բանտէն, որովհետեւ ձեր
450 Հիյյէթի Իթթիհամիյէ (Heyyet-i İttihâmiye) – Մեղադրական ատյան:
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նոր պատրիարքը կ’աշխատի եղեր ընդհանուր հայ բանտարկելոց ներում
շնորհելուն համար Կայսէր»:
Վերջապես 1896 Դեկտեմբեր 14-ին կանուխէն սենեկէս դուրս
ելած, ողբացեալ Պուրունսուզեան Փանոսին հին ու մին ապան կռնակս,
խափխափ մ’ալ ոտքս, բանտի հրապարակին մէջ մտածկոտ եւ քիչ մ’ալ
տրտում կ’երթեւեկէի, զապթիյէ Իպրահիմ բանտին երկաթեայ դրան առ
ջեւ երեւցաւ եւ շատ ժպտուն երեսով եւ զուարթ դէմքով՝ «Տէր Ղեւոնդ
պապա քովս եկու, շուտ, մի կենար, քեզի բերկրառիթ լուր մ’ունիմ հաղոր
դելու»: Կարծեցի, որ յիշեալ զապթիյէն կատակ ընել կ’ուզէ, երթալ չուզեցի,
ստիպեց եւ կրկին աղաչեց, որ մօտենամ դրան: Գնացի, «Խօսէ՛ նայիմ
Իպրահիմ, ի՞նչ է հաղորդելիք լուրդ»: «Աչքերդ լոյս, վաղ ը պիտի ելլաք
բանտէն, այս գիշեր տեղւոյս ընդհանուր դատախազին Արդարութեան
Գործոց Նախարարէն մասնաւոր հեռագիր եկած է, Վեհ. Սուլթանը ընդ
հանուր քաղաքական յանցանքով բանտարկեալ հայերուն ներում շնոր
հած է: Ընդհանուր դատախազին չէրքէզ սպասաւորը լսած է հեռագրին
գալը, եկաւ ինծի լուր տուաւ, որ ես ալ գամ ձեզի աւետեմ, որպէս զի քանի
մը մէճիտ ձենէ պախշիշ առնելով օգտուիմ: Ես արդէն այս չէրքէզին աղա
չած էի, որ եթէ հայ բանտարկեալներու ներման հեռագիրը գայ, ինծի լուր
տայ, որ ես ալ քանի մը դրամ առնեմ: Հաւատացէք խօսքերուս, վաղ ը
պիտի ազատուիք»:
Երկաթեայ դրան առջեւ, երբ ես Իպրահիմ ին հետ կը խօսակցէի,
տիար Կարապետ Չօրպաճեան, Պիլէմճեան Կարուճ, Տէր Սարգիս քա
հանայ վրայ գալով, անոնք ալ լսեցին: Աստուած իմ, ինչպէ՞ս պատմ ել եւ
ինչպէս նկարագրելու եմ այն պահուն մեր ամ էնուս զգացած ուրախութիւն
եւ հրճուանքը: 2 կամ 3 օր յառաջ հարցաքննիչը զիս ցկեանս բերդար
գելութեան դատապարտել ուզելով հարցաքննութեան թուղթերս Հալէպի
նահանգին «Հիյյէթի իթթիհամ իյէն» ղրկէ եւ անմ իջապէս ալ ներման հե
ռագիր գայ: Անակնկալ ուրախութիւն եւ բերկրութիւն: Դժուարաւ կրցա
նք մենք զմեզ զսպել: Դեռ այս ուրախութեան վայրկեաններուն մէջ խայ
տալով իրարու աւետիս կու տայինք: Իտարէ451 ժողովի անդամ Սէֆէրեան
Պօղոս աղա, որ առաջ բանտին դրան առջեւէն ալ անցնիլ կը վախնար,
ուրախ սրտով եկաւ, նա ալ մեզի աւետիս տուաւ, զապթիյէ Իպրահիմ ին
տուած լուրը ստուգեց452:
451 Վարչական:
452 Հաստատեց:
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Յետոյ Գէորգ տղաս ալ եկաւ աւետիս տալու ինծի, եւ ուրիշներ հետզ
հետէ եկան աւետիս տալու: Անզօր է գրիչս պատմ ելու, թէ այն օրը, մինչեւ
իրիկուն, ոչ կերակուր կերանք եւ ոչ ալ հանգիստ ըրինք: Վանդակէն դուրս
թռչող գերի թռչունի մը պէս իրարու քով, սենեակէ սենեակ երթալով կը
խնդայինք, կը զուարճանայինք եւ կը ցանկայինք, որ ժամերը ու վայրկեան
ները արագ արագ անցնին, սահին: Իրիկուն եղաւ, մեր ուրախութիւնը չափ
սահման չունէր, երբեք չկրցանք քնանալ: Նստանք, կը սպասէինք արեգա
կին ծագման, որովհետեւ ընդհանուր դատախազը բանտ պիտի գար ու ի
պաշտօնէ Կայսեր ներման հեռագիրը մեզի պիտի հաղորդէր:
Վերջապէս առաւօտ եղաւ, այլ եւս եկողներ, աւետիս տուողներ իրա
րու ետեւէն կու գային: Դեռ կէս օր չէր եղած, ընդհանուր դատախազը
եկաւ մտաւ բանտի մէջ, յականէ անուանէ կանչեց զմեզ 32 անձ՝ ես, Բար
թող իմ էոս վարդապետ Թաքաճեան, շիվիլկեցի Տէր Սարգիս քահանայ,
հաճընցի Միհրան Գայաեան, այնթապցի Պիլէմճեան Կարուճ: Ամ էնքս
ալ բանտի հրապարակին մէջ կարգով դիմացը շարուեցանք: Մեր անուն
ները կարդալէն յետոյ, ընդհանուր դատախազը իւր ափին մէջ բռնած ներ
ման հեռագիրը կարդաց՝ «Մեր Վեհ. Սուլթանը ներում շնորհեց ամ էնուդ
ալ, հիմա բանտէն դուրս պիտի ելլաք եւ ձեր լուսատիպ պատկերները
պիտի առնուին» ըսաւ: «Շուտ դուրս ելէք, վերը Իտարէ Մէճլիսի գնացէք,
անդ, երդման արարողութիւնը պիտի կատարուի»: Հազիւ կրցանք միջոց
ունենալ բանտի սենեակները մտնել, հայ եւ տաճիկ բանտարկեալներու
մնաք բարով ըսելու:
Պախշիշ առնելու համար զապթիյէներ անմ իջապէս մտան սենեակ
ները եւ շալկելով մեր անկող ին, վերմակ եւ գոյքերը դուրս՝ սենեակ մը
տարին: Ոհ, ինչ ցանկալի ժամ, ինչ փափաքելի վայրկեաններ: Տարի մը
եւ 12 օր յառաջ լալով եւ դառն արտասուքներով անհնարին վիշտ եւ ան
պատմ ելի յուսահատութեամբ մտած էինք բանտ, այժմ ալ բիւր բերկրա
նօք անկէց դուրս կ’ելլայինք: Տեսարանը հիանալի էր եւ մեր յուզումները
աննկարագրելի: Ընդհանուր ներում էն զրկուող 2 հայերու այն րոպէին
կրած վիշտ ու ցաւ եւ տրտմութիւններ պատմ ել անկարելի է: Խեղճեր՝
Տելլովեան Յարութիւն եւ Ախրապեան Նազար, ասոնց համար տրուած
վճիռը՝ պարզ, իբրեւ հասարակ մարդասպան ըլլալուն, կառավարութիւնը
թող չտուաւ ասոնք:
Լացին, ողբացին, վիզս փաթթուելով, մենք ի՞նչ պիտի ըլլանք
կ’ըսէին: Արդէն աղքատ էին, կարօտ էին, տուներնին թալանի մատնուած,
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յափշտակուած, յետին ծայր չքաւորութեան մատնուած էին: Ջանացի մխի
թարել զիրենք եւ ինչ որ ունէի քովս դրամ ամ էնն ալ իրենց տուի: Վեր
ջապէս, դեռ կէս օր չէր եղած, դուրս ելանք անիծեալ բանտէն, ճիշդ 1896
Դեկտեմբեր 15, Ուրբաթ օր:
Վարժապետեան Յովնան արդէն եկած էր: Ամ էնուս ալ լուսատիպ
պատկերները առաւ: Իմ պատկերս առանձին առաւ առանց փակեղի453,
լոկ գլուխս սեւ ֆէս մը կար: Միւս ընկերներուս պատկերը խմբով ին
առնուեցաւ:
Յետոյ, վերը, Իտարէի ժողովը454 տարին զմեզ: Մարաշի Առաջնոր
դական Տեղապահ արժանապատիւ Տէր Յովհաննէս քահանայ Վարժա
պետեան, Պիղատոսը եւ Պատժական Ատեանին նախագահը եւ Մութա
սարրըֆը նստած էին: Սենեակին մէջ տեղ ը, գրասեղանի մը վրայ Սուրբ
Աւետարան մը դրուած էր եւ երկու հատ ալ աշտանակներ: Դատաւորը
«կելինիզ պիր տահա պէօյլէ գուսուրլարտա պուլունմայըպ տէօվլէթիմ իզէ
խըյանէթ էթմ եյեճէկինիզէ ինճիլի շերիֆ իւզէրինէ էլլերենիզի գոյուպ
եէմին էտինիզ»455ը սաւ:
Նախ, Բարթող իմ էոս վարդապետ Թաքաճեան, յետոյ ես եւ Տէր
Սարգիս՝ ամ էնքս ալ կարգաւ մօտեցանք գրասեղանին եւ լուռ մունջ
կերպով ձեռքերնիս Աւետարանի վրայ դրինք: Այս արարողութենէ վերջ
Մութասարրըֆը՝ «Գնացէք թագաւորին կենաց համար աղօթք ըրէք» ըսաւ
եւ իսկոյն սենեակէն դուրս ելանք: Այն միջոցին արդէն պալատին բակին
մէջ հաւաքուած էին շատ մը հայեր: Բանտապետ Եահեա պէյին քով ը
գնացինք մնաք բարով ըսելու:
Որովհետեւ լաւ գիտէի, որ Մարաշի թուրք տարրը լարուած էր անձիս
դեմ, վախցայ մինակ, առանց զապթիյէի հսկողութեան պալատէն տուն
երթալ: Թապուր Աղասըէն456 մասնաւոր ոստիկան մը պահանջեցի, որ
ընկերանայ ինծի եւ զիս տանի տունս: Անմ իջապէս տուին զապթիյէ մը,
անոր հսկողութեամբ եկանք մեր տուն:
Ինչ անհուն ուրախութիւն, ինչ անպատմ ելի հաճոյք, ինչ աննման
հրաշք, դարերու մէջ քիչ անգամ պատահած դէպքեր, փորձանքներ 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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տառապանք ու տանջանքներէ, բանտի մէջ անլուր նեղութիւն, վիշտ, ծեծ
եւ նախատինքներէ փրկուիլ, ցկեանս բերդարգելութենէ ազատուիլ, կոտո
րած եւ մահերէն ազատ մնալ, ընդհանուր ներման արժանանալ, վերջ ի
վերջոյ ողջ եւ առող ջ ազատուելով՝ գալ տունդ գտնել:
Եկայ տուն, տեսայ լուսահոգի մայրս, կենակիցս, անդրանիկ տղաս՝
Յովհաննէս արդէն Հասանպէկլի Քեյիշեան Կիրակոս աղային տունէն
Մարաշ վերադարձած էր, Գէորգ, Նահապետ, Գուրգէն, Արուսեակ
աղջիկս տեսայ ողջ առող ջ: Վեցամ եայ Արփենի անունով գեղեցիկ աղ
ջիկս դեռ ես բանտէն չելած հիւանդանալով կնքած էր իւր մահկանացուն:
Բանտէն ելլելէս քանի մ’օր վերջն ալ Երուանդ անուամբ չորս տարեկան
սիրուն եւ կայտառ տղաս մեռաւ: Օրհնեալ եղ իցի կամք Տեառն:
Քոյրերս՝ Մարիամ եւ Ագապի, քեռայրներս՝ Չօրպաճեան Կիրա
կոս եւ Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան ողջ էին, եւ անոնք ինէ
ամ իսներ յառաջ բանտէ ելած էին: Դրացիներ, ազգականներ, ծանօթներ,
ամ էնքն ալ ուրախացան ազատութեանս վրայ:
Մէկ տարուան բանտարկութեանս միջոցին բանտի մէջ Թուրք
կառավարութեան բանտարկեալներու նկատմամբ ունեցած փոյթ եւ հո
գատարութիւնը համառօտակի կուզեմ նկարագրել հոս, իմ ընտանեկան
արձանագրութեանս մէջ:
Դժբաղդաբար այնպիսի գէշ եւ շատ դժնդակ ժամանակի մը մէջ
բանտարկուեցայ, որուն նմանը դարերու մէջ հազիւ կը պատահի: Թուրք
պետութիւնը սաստիկ հեռագիր եւ հրամաններ տուած էր իւր տէրութեան
ամբող ջ նահանգաց կուսակալներուն եւ կառավարիչ ու տեղակալնե
րուն, որ Անատօլուի մէջ գտնուող հայերը ջարդեն, սպաննեն, կողոպտեն,
զրպարտեն, տուն տեղ, ինչք, ստացուածք, հարստութիւն բնաւ երբեք
չթողուն: Մենք երբէք լուր եւ տեղեկութիւն չունէինք Տիգրանակերտ, Կա
րին, Վան, Սեբաստիա, Խարբերդ ջարդ եւ կոտորածներ սկսած լմնցած
է: Բանտերը հայ անմ եղներով լեցուած էին, Տաճկաստանի մէջ օրէնք,
կանոն, արդարութիւն վերցուած, ամբող ջ տաճիկ տարրը թագաւորէն
սկսեալ մինչեւ ցյետին զապթիյէն, քիւրտը, չէրքէզը, պաշպօզուք եւ զի
նուորը, հօճան, մօլլան ի մի բան ամ էնքն ալ, միացած են խեղճ, անտէր,
անօգնական եւ անոք հայ Ազգը բնաջինջ ընելու: Եւ ըրած՝ յաջողած էին:
Ահաւասիկ ասանկ ահազանգ եւ ահռելի ժամանակի մէջ բանտար
կուեցայ, որ Դուրեան աննման բանաստեղծին ըսածին պէս «ու երբոր
հայ մը մեռցնեն, կը կարծեն հաւ մը կը մեռցնեն»: Ո՞վ պիտի կրնար զմեզ
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պաշտպանել: Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Աթոռը թափուր, Կ.Պոլսոյ պատ
րիարք՝ դեռ նոր նստած: Եւրոպական տէրութիւնք իրենց շահերուն համար
արիւնարբու Սուլթան Համիտին այս ահռելի ոճիրը տեսան եւ լռեցին:
Շատ տխուր էր հայուն վիճակը: Անշուշտ իմ եւ թէ տարաբաղդ Ազ
գիս անբաղդութիւնն էր այս ամ էն փորձանք եւ տառապանքներ զոր եկան
մեր գլխուն: Կրեցինք եւ լռեցինք եւ գրեթէ իբր դրամով ծախու առնուած
գերիներ չարչարուեցանք: Մարաշի հասարակաց բանտի հէգ հայ բան
տարկեալներուն կրած զրկանք, տանջանք եւ անտանելի ծեծ ու նախա
տինքները եթէ կարենայի մանրամասնաբար պատմ ել, ստուար հատոր
մը կ’ըլլար:
Թո՛ղ զապթիյէներուն անիրաւութիւն եւ հարստահարութիւնները:
Բուն իսկ կարտիանները՝ սոսկալի կաշառակեր, կողոպտիչ, գող եւ աւա
զակներ էին: Իբր թէ տէրութիւնը բանտարկեալ հիւանդներուն համար
մասնաւոր բժիշկ մը կարգած էր: Թերեւս 10-20 անգամ տեսած եմ, երբ
բանտարկեալ մը հիւանդ ըլլար, տօքթորին ետեւը զապթիյէ կը ղրկէին:
Օրեր կ’անցնին տօքթոր չի գար: Խեղճ բանտարկեալը կը սպասէ ու կը
սպասէ: Վերջապէս կու գայ բժիշկը, հարեւանցի կերպով կը նայի, դեղա
գիր մը կը գրէ, կու տայ զապթիյէի մը, որ պելետիյէի դեղարանէն դեղ բերէ:
Օրեր կ’անցնին, դեղ բերող չկայ: Խեղճ հիւանդը կը տառապի, կը նեղուի,
որու փոյթ, որու հոգ: Մարդասիրութիւն եւ ազնուութիւն բոլորովին վեր
ցուած: Գթութիւն, կարեկցութիւն անհետացած է: Ուրիշ անբաղդութիւն
մ’ալ. եթէ բանտարկեալ հիւանդը հայ մ’է եւ կամ թուրք աղքատ մը՝ վայ է
եկեր գլուխը: Օր մը 20-ամ եայ բանտարկեալ աղքատ տաճիկ երիտասար
դի մը յանկարծ քթէն սկսաւ արիւն հոսիլ: Խեղճի գլուխը լուացին, դրսէն
ձիւն բերել տալով գլուխը դրին, ձեռքերը վեր վերցնելով ժամ երով եր
կու մարդ բռնեցին, անկարելի եղաւ արեան հոսումը դադրեցնել: Բանտի
տօքթորին ոստիկաններ ղրկեցին, որպէսզի գայ նայի: Ի զուր, չեկաւ տօք
թորը, ամբող ջ երկու օր անընդհատ եկաւ արիւնը լակոտին քթէն: Երրորդ
օրը մեռաւ այդ երիտասարդ տաճիկ բանտարկեալը: Տարին թաղեցին
մեռեալը եւ բանտին տօքթորը յետոյ եկաւ:
Ուրիշ զարմանալի իրողութիւն մ’ալ զոր աչոքս տեսած եւ լսած եմ:
Մարաշի արեւմտեան կողմը Անտըրըն թուրք գիւղացիներէն, բաւական
ունեւոր տաճկի մը տղան մի եւ նոյն գիւղէն ուրիշ թուրքի մը աղջիկը
կ’առեւանգէ քանի մը թուրք երիտասարդ ընկերներով: Աղջկան հայրը
անմ իջապէս կու գայ Մարաշ կառավարութեան աղերսագիր տալով իրեն
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աղջկան բռնի առեւանգողը կ’ամբաստանէ: Կառավարութիւնը մարդ կը
ղրկէ, բռնի, զինու զօրութեամբ աղջիկը առեւանգող ը կը ձերբակալեն, կը
բերեն կը բանտարկեն եւ եօթ հատ թուրք ընկերներն ալ իբրեւ օգնական
առեւանգող ին կը բանտարկուին:
Տարօրինակ բան, երեք ամ իս յետոյ բռնի աղջիկ առեւանգող Ան
տըրընցի տաճիկ երիտասարդը պատժական ատեանի նախագահին
պատկառելի դրամական գումար մը կաշառք տալով իբրեւ անմ եղ կ’ար
դարանայ, բանտէն կ’ելլէ յիշեալ աղջկան հետ կ’ամուսնանայ: Այն եօթ
Անտըրընցի թուրք օգնականները դրամ չունենալուն համար կը մնան
բանտի մէջ ամբող ջ չորս տարի: Անոնցմ է երեք հատը բանտի մէջ մեռած
էին, չորս հատը ողջ մնացած էին երբ մենք բանտարկեալ էինք:
Եկան օր մը այս խեղճ անտըրընցի չորս տաճիկները արտասուք
թափելով սկսան աղաչել եւ պաղատել ինծի, որ ես ալ միջնորդ ըլլամ
Տօլապճեան Յարութիւն էֆէնտիին աղաչելու, որպէս զի բարեհաճի այս
խեղճերուն համար նորեկ նախագահին աղերսագիր մը գրել: Ազնիւ Տօ
լապճեան, որովհետեւ երկար ատեն դատարաններու քարտուղարութեան
պաշտօն վարած էր, գթացաւ ասոնց խղճալի վիճակին վրայ, անմ իջապէս
յանուն մարդասիրութեան, շնորհքով աղերսագիր մը խմբագրեց, զապ
թիյէի միջոցաւ աղերսագիրը պատժական ատեանի նախագահին ղրկե
ցինք: Նորեկ նախագահը կարդալով աղերսագիրը կը ցաւի եւ կը զարմա
նայ: Հետեւեալ օրը այս չորս անտըրընցի թուրքերը կանչեցին դատարան
եւ առաջին դատավարութեամբ յաջողեցան իրենց անմ եղութիւնը վաւե
րացնելով արդարանալ եւ ելլել բանտէն:
Չորսը մէկէն անհուն ուրախութեամբ եկան դատարանէն, թէ՛ իմ եւ թէ՛
Տօլապճեան Արթին էֆէնտիին ձեռք ու ոտքերը սկսան համբուրել: Դուք,
կ’ըսէին, եղաք մեր ազատութեան պատճառը: Բանտի մէջ ասոր նման
քանի քանի անիրաւութիւն եւ անխղճութիւններու ականատես եղայ: Խա
լիլ անունով նպարավաճառ տաճիկ լակոտ մը օր մը Պողազ Քէսէն թաղ ի
խանութներուն առջեւ ութ մեթալիքի մը համար ուրիշ թուրք երիտասար
դի մը հետ վէճի կը բռնուի եւ իւր ձեռքը գտնուող դանակը հակառակոր
դին կուշտը457 կը մխէ: Անմ իջապէս կը մեռնի միւսը: Այս սրիկան բերին
քանի մ’օր իմ քովս մնաց, վերջը 15 տարուան դատապարտուեցաւ: Սէր
Ղարտիան Հայտար աղա այս դատապարտեալ մարդասպանը շաբթու
մէջ մէկ կամ երկու անգամ զապթիյէի ընկերակցութեամբ կէս գիշերուան
457 Կուշտ – կող:
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մօտ իւր տունը կը ղրկէր: Յիշեալ մարդասպանը ամ էն մէկ տուն երթալուն
Հայտար աղային մէկ լիրայ օսմանեան կաշառք կու տար: Զինքը տանող
բերող զապթիյէն ալ երկու մէճիտ վարձք կը ստանար:
Զորն ասեմ եւ զորն պատմեմ: Մարաշի բանտը պարզապէս դժոխք
մ’էր: Հոն մտնողը փոխանակ զգաստանալու, փոխանակ ինքզինք բարւո
քելու, եւս առաւել կը վատթարանայ, կ’ապականուի: Բարք, վարք, նկարա
գիր երբեք չը մնար: Չը գիտցած չարիքները կը սորվի եւ կ’ըլլայ սադայէլ:
Բանտարկեալներու համար գործ չկայ, զբաղում չկայ: Մինչեւ իրիկուն խաղ,
խումար, հաշիշ, երբեմ ն ալ օղի, վերջապէս, ապականութեան կեդրոն:
Օրհնեալ է Աստուած, փրկուեցայ այդ ապականեալ տեղէն եւ շատ
զարմացած եմ թէ ողջ եւ առող ջ տունս դառնալու բաղդ ունեցայ: Որով
հետեւ մարաշցի հայ անմ եղ բանտարկեալներէն շատեր համաճարակի
ենթարկուելով, բանտի մէջ կնքեցին իրենց մահկանացուն:
Բանտէն ելլելով տուն գալ եւ իմ սիրականներս ողջ տեսնելու հա
ճոյքը վայելելով ուրախացայ: Իրաւի, տուներնիս տարի մը առաջ կատա
րելապէս կողոպտուած էր, բայց Աստուած Ամ ենակարող նորէն գթալով
մեր թշուառ վիճակին, միջոցներ ստեղծած էր, որոնք ոչ թէ միայն ընտա
նեացս, այլ բազում կարօտեալներուն օգնած էին:
Բանտէն ազատուելէս յետոյ 1897 Յունվար ամսուան սկիզբները,
երբեմ ն երբեմ ն կը յաճախէի մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին: Արժանա
պատիւ քեռայրս՝ Տէր Վարդան քահանայ եւ Տէր Աստուածատուր քահա
նայ Թորեան կը պաշտօնավարէին, որովհետեւ 1895 Նոյեմբեր 5, Երկու
շաբթի օր մեծ կոտորածին, մեր եկեղեցին կողոպտած չէին: Ողջ մնացող
հայեր եկեղեցի կու գային, բայց ես միշտ կասկած եւ երկիւղ ի մէջ էի, չէի
կրնար համարձակօրէն քաղաքի մէջ շրջագայել: Մարաշի թուրքերուն մեծ
մասը խեթիւ եւ չար աչքով կը նայէին ինծի: Անունս ելաւ իբր թէ458 Մարա
շի Հնչակեան Յեղափոխական Ընկերութեան Ատենապետը ես եմ եղեր:
Աղասիին հետ ընկերանալով Զէյթունի ապստամբութեան պատճառը ես
եղած եմ:
Օր մը եկեղեցիէն ելայ, տուն կ’երթայի: Շուկայի մէջ թուրք մը երե
սս ի վեր «օլգատար կեավ ըր եօլտիւրտիւքդէ շու Ղեւոնդ քեյիշի եօլտիւ
րեմ ետիք»459 ըսաւ անամօթաբար: Վախցայ եւ ահաբեկեցայ, որովհետեւ
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:
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այնքան հայեր սպաննեցին, քանի քանի վարդապետ եւ քահանաներ նա
հատակեցին, ոչ հարցնող եղաւ եւ ոչ ալ քննող: Մեր հայ Ազգին թշնամ ին,
կոտորած ընել տուողը, հափշտակել, քանդել, պղծել, այրել ընել տուողը ոչ
թէ հասարակ թուրք ժողովուրդն է, այլ բուն իսկ Թուրք կառավարութիւնն
է, թուրք սուլթանն է: Այս դէպքէն քանի մ’օր յետոյ այցելութեան համար
Մուրատեան Յարութիւն էֆէնտիին տունը գնացի: Գաղղիոյ հիւպատոսն
ալ հոն եկաւ տեսնուեցանք: Բարեկամաբար խրատ տուաւ ինծի, որ ժա
մանակի մը համար Մարաշէն մեկնիմ, «որովհետեւ թէ թուրք կառավա
րական պաշտօնեայք եւ թէ Մարաշի հասարակ թուրք տարրն ալ քեզի
դէմ լարուած են, ատելութեամբ կը նային քեզի, կրնայ ըլլալ որ նորէն
զրպարտութիւն մ’ընէն, փորձանք մը բերէն գլուխդ, աւելի լաւ է հեռանաս
այս օրեր հայրենիքէդ»:
Հիւպատոսին այս անկեղծ ազդարարութենէ զգացուեցայ: Հետեւեալ
օրը, Երուսաղէմ ուխտի երթալու նպատակաւ աղերսագիր տուի Մարաշի
կառավարչին, որպէս զի բարեհաճի ինծի անցագիր տալու: Բարեբախ
տաբար այն օրեր արդէն Երուսաղէմ ուխտի երթալ ուզողներուն անցագիր
առնելու հրաման կար: Ինծի ալ հրաման տուաւ կառավարիչը: Ես եւ երկ
րորդ տղաս՝ Գէորգ յաջողեցանք Երուսաղէմ երթալու անցագիր առնել:
Մեր եկեղեցւոյ երեւելիներն ալ յարմար դատեցին Մարաշէն հեռանալս:
Պատրաստուեցանք: Ճամբու ծախք ընելու դրամ չունէի: Շնորհակալ եմ,
մեր եկեղեցւոյ գանձանակի եկամուտէն 500 ղրուշ նպաստ մը տուին:
Սուրբ Ե րուսաղեմ երթալու համար Մարաշէն մեկնիլս
1897 Փետրվար 3, օր երկուշաբթի. ես եւ տղաս՝ Գէորգ, կէս գիշե
րուան, ֆընտըճագցի քանի մը հայ գիւղացի ջորեպաններու հետ Ատանա
երթալու համար ճամբայ ելանք: Երկուքս ալ շատ եւ շատ տրտում տխուր
էինք, նամանաւանդ ես: Մէկ տարի եւ երկու ամ իս բանտարկուելէն յե
տոյ տուն դառնալ, մօրս եւ լծակցիս եւ ամբող ջ սիրասուն զաւակներուս
հետ գէթ քանի մ’ամ իսներ միասին ապրելու հաճոյքէն զրկուած «վասն
ահին հրէից» հրաժեշտ տալ ծննդավայրիս, երթալ պանդուխտ երկիր
ներ, թողուլ պսակեալ եկեղեցիս, շատ ծանր վիշտ մ’էր ինձ համար: Բայց
ակամայից ստիպեալ էի:
Ե րբ կը մեկնէինք մեր տունէն, խեղճ մայրս արտասուքներ թափել
սկսաւ. նմանապէս՝ կինս, զաւակներս ալ՝ ոմանք արթուն, ոմանք ի քուն,
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տրտում տխուր իրարու երես նայելով շուարած մնացած էին: Սարը Մա
նուկեան Սարգիս՝ իմ անկեղծ բարեկամս յատկապէս եկած էր զմեզ
տունէն հանելով ֆընտըճագցի ջորեպաններուն գտնուած տեղը տա
նելու: Անմ իջապէս մեր ճամբու գոյքերնիս առնելով ելանք տունէն դուրս:
Վերջին ծայր յուզուած էի: Դժբաղդ մօրս ձեռքերը համբուրեցի, եւ նէ ալ
գրկելով պագաւ երեսներս: Կէնակցիս մնաք բարեաւ ըսի հեկեկալով եւ
սրտիս հատորներէն Յովհաննէս տղաս եւ Արուսեակ համակրելի աղջիկս
արթնցած էին, անոնց ալ այտերը համբուրելով, սկսանք հետեւիլ սարը
մեկնած բարեկամ իս: Վախնալով եւ ահ ու դող ի մէջ, գիշեր ատեն, հայ
թաղի մէջ մեր ջորեպանները գտանք եւ առանց ժամանակ կորսնցնելու
ճամբայ ինկանք:
Ե ղանակը թեպէտ ձմեռ էր, բայց օդը բաց եւ աղւոր էր: Արեւածա
գին Ֆընտըճագ հայ գիւղէն անցանք: Լեռները ձիւն կերեւար, բայց օդը
արեւոտ էր, շատ հաճելի ուղեւորութիւն մը վայելեցինք: Ջորեպանները,
ամ ենն ալ արդէն ինծի ծանօթ մարդիկներ, ջորիներն ալ աշխոյժ եւ քաջ
էին: Արագ երթալով երբէք ճամբու նեղութիւն չը տեսանք:
Կէս օրուան փիճիի ծառերով հովտի մը մէջ իջանք, թէ կենդանեաց
կէր տալու եւ թէ մենք կերակուր ուտելու համար: Այդ հովտին մեջէն ար
ծաթափայլ առւակ մ’ալ սահելով կերթար: Նստանք այդ ջինջ եւ մաքուր
ջուրին եզերքը, իչլի քեօֆթէ արդէն շինած էին մեր տունը: Թէ մենք եւ թէ
ջորեպան հայ ընկերներս ուրախ սրտով կերանք եւ կշտացանք: Ելանք
ճամբայ, սկսանք քշել ջորիները: Հովտու անուն լեռ ու ձորերը կտրե
լով իրիկուան ժամ ճիշդ 12-ին Պաղչա460 գիւղ հասանք: Կնոջս մօրքիրը՝
Թապագեան Յակոբ աղային տունը իջանք:
Թապագեան Յակոբ աղա Մարաշի Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժո
ղովուրդներէն երեւելի ընտանիքի մը Թապագեան հանգուցեալ Պօղոս
աղային որդին եւ Մուրատեան Մահտեսի Պետրոս աղային փեսան էր:
Շատոնց Թապագեան Յակոբ աղա Պաղչէ գիւղ ընտանեօք հաստա
տուած էր. փառաւոր տուն մ’ունէր: Յակոբ աղային կինը՝ Մարիամ Հանըմ
երկայն հասակաւ, շատ գեղադէմ եւ աննման կին մ’էր, դեմքով եւ կերպա
րանքով հիանալի գեղեցիկ եւ չքնաղ ըլլալով հանդերձ, մտքով եւ սրտով
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 գեղեցիկ էր: Իրաւամբ կրնամ ըսել եւ գովել թէ Մարիամ Հանըմ Մու
րատեան Գէորգ էֆէնտիին կրտսեր քոյրը շատ խելացի, շատ գործունեայ
եւ տիպար համ եստ կին մ’էր:
«Կին ժրագլուխ պսակ է առն իւրում» սողմոնեան առածին պէս Մա
րիամ Հանըմ ալ Թապագեան Յակոբ աղային գլխուն թագ եւ պսակն էր:
Ամ ենայն սիրով եւ անկեղծ համակրանք եւ յարգանքներով ընդունեց զմեզ:
Զմեզ Մարաշէն բերող ջորեպան հայերուն դրամները տուինք, որովհե
տեւ անոնք Մարաշէն մինչեւ Պաղչէ գիւղ պիտի բերէին զմեզ: Այն գիշեր,
երբ մենք Թապագեան Յակոբ աղային տունը իջանք Պաղչէի հայերէն
ոմանք տեսան եւ անմ իջապէս բարի գալուստ մաղթելու եկան: Պաղչէ
գիւղ ի քահանայ Արժանապատիւ Տէր Վահան քահանայ, մարաշցի հայ
հռովմ եական Գապայեան Վարդիվար էֆէնտի եւ այլ շատեր, որովհետեւ
արդեն տարիէ մ’ի վեր բանտերու մէջ իմ քաշած չարչարանքներու համ
բաւը ամ են կողմ լսուած էր:
Մնացինք այն գիշեր Թապագեանին տունը: Պաղչէ գիւղ ի քահանայ
հոգեշնորհ Տէր Վահան Հայր եկաւ քովերնիս եւ պնդեց, որ ես քանի մ’օր
մնամ իրենց քով, բայց ես չուզեցի մնալ, որովհետեւ կը փափաքէի որ
օր մը յառաջ հեռանամ այս անիծեալ երկրէն: Կերանք խմեցինք Թապա
գեանին տան մէջ: Յիշեալ Տէր Վահան ազնիւ քահանան իւր մասնաւոր
ձին ինծի տուաւ, որ մինչեւ Օսմանիյէ երթամ, Գէորգ տղուս համար ալ
թուրք ջորեպանի մը պարկերը վարձու բռնեցինք:
Սա կէտը բնաւ երբէք մոռնալու չեմ: Թապագեան Յակոբ աղա եւ
թէ իւր համ եստափայլ կինը՝ Մարիամ Հանըմ, չափէն աւելի հիւրասիրու
թեամբ յարգեցին եւ շնորհապարտ թողուցին զիս: Կանուխէն զմեզ Օսմա
նիյէ տանելու համար տրամադրուած տաճիկ ջորեպանը եկաւ: Թապա
գեան ընտանիքին անկեղծ գոհունակութիւններ յայտնելով եւ օրհնելով
զիրենք մեկնեցանք Պաղչէ գիւղէն: Այն օր՝ 1897 երեքշաբթի օր, ճիշդ
Փետրվար 4-ին, հասանք Օսմանիյէ եւ ուղղակի մարաշցի Քիւրտօղլեան
Գէորգ աղային խանութը իջանք: Յիշեալը սիրով ընդունեց զմեզ: Պաղչէ
գիւղէն զմեզ բերող թուրք ջորեպանին հետ Արժանաշնորհ Տէր Վահան
քահանային ձին ետ ղրկեցինք, լիուլի շնորհակալութիւններ յայտնող
մասնաւոր նամակաւ:
Գէորգ աղա Քիւրտօղլեանին խանութը մնացինք քանի մը ժամ: Օսմա
նիյէի մէջ գտնուող մարաշցի ծանօթ հայեր եկան քովս: Տեսնուեցանք,
ամ ենքն ալ ներման արժանանալու, բանտէն ազատուելու նկատմամբ
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շատ ուրախացան: Քիւրտօղլեան նմանապէս յարգեց զմեզ: Բարեբաղ
դաբար Ատանա գնացող պատրաստ կառքեր կայ եղէր: Կառք մը վար
ձեցինք, անմ իջապէս այն օր, կէս օրէն յետոյ, ճամբայ ելանք Ատանա
երթալու համար: Կառքին տէրը թուրք մ’էր, բայց կառավարը Թորոս
անունով շատ զգայուն եւ անկեղծ ազգասէր հայ երիտասարդ մ’էր: Սկսաւ
արագաբար քշել ձիերը, Կիլիկիոյ բարեբեր դաշտերուն մէջ սրարշաւ
կերթային եւ կընթանային մեր կառքերը: Օդը պարզ եւ բարեխառն էր:
Երբէք չը նեղուեցանք եւ շատ հանգիստ կերպով կերթայինք: Կէս գիշեր
եղաւ, Համ իտիյէ հասանք: Կառապանը պանդոկ մը գիտէ եղէր, հոն տա
րաւ զմեզ: Պանդոկապետը՝ Պօղոս աղա անունով ատանացի բարեպաշտ
հայ մը, երբ իմ քահանայ ըլլալս իմացաւ, անվայել է որ, ըսաւ, դուք հոս
մնաք: Անմիջապէս լապտեր մը վառեց եւ արթնցուց իւր սպասաւորնե
րէն մին, ընկերացուց մեզի, որ իւր տունը երթանք: Համակերպելով իւր
զգացումներուն՝ գնացինք սպասաւորին հետ տուն եւ մաքուր անկող ին եւ
մահճակալ կար, հանգիստ ըրինք ես եւ տղաս՝ Գէորգ:
Հետեւեալ օր, Համիտիէի մէջ գտնուող մարաշցի քանի մը հայեր եկան
տեսնուեցանք: Պանդոկապետ Պօղոս աղային կինն ալ կերակուր հրամ
ցուց եւ յարգեց ու մեծարեց զիս: Դեռ կէս օր չեղած ճամբայ ելանք եկանք
Միսիսի կամուրջէն անցանք: Քիչ մը հանգիստ առնելու համար կամուրջին
դիմացը սրճարան մը կար, անդ իջանք: Տեսարանը շատ գեղեցիկ էր: Ճա
հան գետին եզերքը նստանք, սուրճ եւ նարկիլէ խմեցինք եւ կերակուր ալ
կերանք: Միսիս փոքրիկ տեղ մը էր, պտտեցանք եւ նորէն ճամբայ ելանք:
Մեր կառքերուն կառավարը սկսաւ սրարշաւ քալեցնել ձիերը: Շատ զուար
ճալի եւ հանգիստ ուղեւորութիւն մը վայելեցինք եւ այն օր, ճիշդ իրիկուան
ատեն, հասանք Ատանա եւ Ատանայի հայոց մեծ եկեղեցին իջանք:
Քանի մ’օր 1897 փետրվար 4-էն վերջ Ատանա մտանք: Ուղղակի եկե
ղեցի իջանք: Այն օրեր բնիկ մարաշցի Տէր Ղազարեան արժանապատիւ
Տէր Խաչատուր վարդապետ Ատանայի Առաջնորդական փոխանորդ
էր: Սիրալիր ընդունելութիւն ըրաւ: Մասնաւոր սենեակ մը տրամադրե
ցին մեզի: Ես եւ Գէորգ տղաս միասին բնակեցանք յիշեալ սենեակին
մէջ: Աներս՝ Թօփալեան Համբարձում էֆէնտի ընտանեօք այն թուակա
նէն քանի մը տարիներ յառաջ Մարաշէն Ատանա փոխադրուած էր: Երբ
մենք Ատանա գնացինք, աներս Շատարիկեան անունով հայու մը տան
վարի յարկը կը բնակէր: Հրաւիրեց զմեզ իւր տունը, բայց մենք երթալ չու
զեցինք, որովհետեւ աներոջս բնակած սենեակը նեղ էր եւ մենք եկեղեցւոյ
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սենեակէն գոհ էինք: Ատանայի արժանաւոր քահանայ հոգեշնորհ Տէր
Գրիգոր Հայր Ներկարարեան շատ պատուեց զիս: Օր մ’ալ տուն հրաւի
րելով շնորհքով կոչունք մը վայելել տուաւ մեզի: Նմանապէս աւագ քահա
նայ Տէր Յակոբ հայր տուն հրաւիրեց:
Օր մ’ալ Արժանաշնորհ Տէր Գրիգոր քահանային հետ Ատանայի էն
երեւելի գերդաստաններէն մեծապատիւ Պզտիկեան Յակոբ աղան տուն
հրաւիրեց եւ շատ յարգանք եւ մեծարանքներով պատիւ ըրաւ: Բնիկ սսեցի
հանգուցեալ Տէր Նիկողայոս Աջապահեանին քեռորդին, կիրակի օր մ’էր,
կոչունք մը տալ հաճեցաւ ինծի: Այն օր հայրենակիցս եւ թէ անուանակիցս՝
Ճենանեան մուհապեթճի Տէր Ղեւոնդ քահանայ ներկայ էր, սեղանակից
եղաւ: Վերջապէս Ատանայի հայերէն լաւ ընդունելութիւն եւ շատ պատիւ
կրցայ վայելել:
Այնթապցի Նագաշեան մեծարգոյ տօքթօր Աւետիք, որ այն ժամանակ
Ատանա բժշկութեամբ կը գտնուէր, յիշեալ ազգասէր տօքթօրը շատ յար
գեց զիս: Արդէն տօքթօրին հետ ի վաղուց անտի ծանօթութիւն եւ յարա
բերութիւն ունէի. անհունս շնորհապարտ թողուց զմեզ: Դեռ Տեառնըն
դառաջ, կարծեմ, Փետրվար 9-ին էր, թէ գերապատիւ Խաչատուր վար
դապետին եւ թէ Արժանապատիւ քահանայ, սուրբ հարց հրաւիրմամբ
Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյն մէջ Սուրբ Անմահ Պատարագ
մատուցի եւ քարօզ ալ խօսեցայ:
Վերջապէս Ատանայի մէջ ամ են օր գրեթէ յարգ եւ պատիւ վայելեցինք,
1897 փետրվար 14-ին Տեառնընդառաջ տօնն ալ կատարեցինք: Փափաքե
ցայ աւելի քանի մ’օր ալ կենալ, բայց հայ երիտասարդ մը եկեղեցի եկաւ,
տեսակցեցանք: Յիշեալը «Տէր Հայր, այն օրը գործի մը համար պալատ
երթալով Սէր Քօմ իսէրին սենեակը մտայ եւ տեսայ անդ քու լուսատիպ
մէկ պատկերդ, տակն ալ «Խայընը տեօվլէթ, մարաշլը Տէր Ղեւոնդ»461
գրուած էր: «Ըստ իս, շատ լաւ կընես եթէ հոս երկար ատեն չը կենաս:
Քանի որ իբրեւ յեղափոխական քահանայ մը անունդ ելած է»:
Անշուշտ իրաւունք ունէի կասկածիլ եւ պատահական փորձանքներէ
զգոյշ ըլլալ: Խոհեմութիւն համարեցի մեկնիլ Ատանայէն Մերսին: Աներս՝
Թօփալեան Համբարձում էֆէնտի, որ վայրկեան մը իսկ զմեզ աչքէն
հեռացնել չէր ուզէր, այն ալ իրաւունք տուաւ, որ այլ եւս չը կենամ Ատանա:
1897 Փետրվար 16-ին եկան մեր բարեկամ եւ ծանօթները: Ուրֆա
լեան Պետրոս էֆէնտի անունով անկեղծ ազգասէր հայ մ’որ երկաթուղ իի
461 Hain-i devlet maraşlı Der Ğevont – Պետական դավաճան մարաշցի Տեր Ղևոնդ:
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վարչութեան մէջ կարեւոր պաշտօն մ’ունէր, Ատանայէն մինչեւ Մերսին
երկաթուղւոյ ծախքը վճարած էր: Կայարանի մէջ մեր այն ամ են բարե
կամներուն, որոնք ողջ երթ մաղթելու համար եկած էին, տեսնուեցանք եւ
համբուրուեցանք: Ուղղակի Պետրոս էֆէնտի Ուրֆալեան տարաւ զիս եւ
տղաս՝ Գէորգը, երկրորդ կլաս մտցուց: Կիւրինցի Դիմաքսեան Արժանա
պատիւ Խորեն նորընծայ վարդապետն ալ մեզի հետ ընկերացաւ: Մեկնե
ցանք տրտում տխուր ի Մերսին:
Մեր Մերսին ժամանումը
1897 Փետրվար 16-ին Ատանայէն Մերսին փոխադրուեցանք: Ուղղա
կի Հայոց եկեղեցին իջանք: Մերսինի եկեղեցւոյն քահանան Արժանա
շնորհ Տէր Յովհաննէս Հայր եւ թէ Մերսինի Ազգային վարժարանին
դասատու ուսումնապերճ Տիար Հրանդ Կարօեան սիրով զմեզ հիւրընկա
լել բարեհաճեցան: Հետեւեալ օրը Մերսինի հայ գաղութին բոլոր երեւե
լիները եկան քովս բարի գալուստ մաղթելու: Տեսնուեցանք եւ խօսակցե
ցանք: Պատմ եցինք մեր մէկ կամ երկու տարիներէ ի վեր քաշած ու կրած
տառապանքները: Զարմացան եւ կարեկցութիւններ յայտնելով քանի
մ’օրուան համար Մերսին մնալնիս առաջարկեցին:
Դեռ, ըսին, Յարութեան Զատկին բաւական օր կայ, աւելի լաւ է հոս
մնաս, քիչ մը հանգչիս: Համակերպեցանք, քանի մը օր վերջը, Փետրվար
20, ըստ յունաց, Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց տօնախմբութեան օրն
էր: Աղաները իրիկունէն եկեղեցի՝ քովս եկան եւ առաջարկեցին, որ Սուրբ
Անմահ Պատարագ մատուցանեմ: Սիրով ընդունեցի, պատարագեցի եւ
աւուր պատշաճի համառոտ քարոզ ալ խօսեցայ թրքերէն: Մերսինի հայ
բնակիչներուն մեծ մասը կեսարացիներ էին եւ բաւական թուով ալ ատա
նացիներ էին, որոնք փափաքեցան, որ քարոզը թրքերէն խօսիմ: Մերսի
նի մէջ հաճընցի հայեր ալ կային, որոնք թէ արհեստներով զբաղած էին
եւ թէ առեւտրով:
Մերսինի քահանան՝ Տէր Յովհաննէս Հայր, 30 տարիներէ ի վեր վաս
տակաւոր երէց մ’էր, հմուտ եկեղեցական ծէսից եւ օրինաց, բայց բեմախօս
եւ ուսեալ կղերական մը չըլլալուն, երբ իմ քիչ թէ շատ թրքերէն եւ թէ հայե
րէն խօսելու եւ ատենաբանելու կարողութիւնս տեսան, մերսինցիք գոհ
մնացին: Հետեւեալ կիրակին նորէն, Բուն Բարեկենդանի օրն էր, եկեղեցւոյ
մէջ կարողութեանս չափով քարոզ խօսեցայ, շատերը շնորհակալ եղան:
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Մերսինի մէջ, կրնամ ըսել թէ, ամբող ջ հայ ազգին կողմանէ սիրուե
ցայ: Բնիկ կ.պոլսեցի տօքթ օր Ֆրանկիւլ Մալեզեան եւ որդին՝ ուսումնա
պերճ Վահան էֆէնտի462 եւ թէ Գըլըճեան եղբարք, Սարը Յակոբեան եւ
եւ բոլոր երեւելիներ համակրեցան ինծի: Տիար Հրանդ Կարօեան արդեն
երբ ի Մարաշ Կիլիկիոյ Վեհափառ Մկրտիչ կաթող իկոսին գիշերօթիկ
վարժարանին մէջ ուսանող էր, լաւ կը ճանչնար զիս:
Միշտ տուն կը տանէր զմեզ մօր քով, կը յարգէր եւ կը պատուէր:
Իրիկունները երբեմ ն ալ Մալեզեան Վահան էֆէնտիին տունը կը ճաշէինք
եւ ժամանց կընէինք: Օր օրին Մերսինի մէջ ժողով րդականութիւն վաստ
կելով յարգ ու պատիւ կը վայելէի:
«Զերախտիս բարերարաց մի մոռնար» գեղեցիկ խօսքը յիշել նուի
րական պարտք մ’է ինծի համար: Մերսինի հայերէն զիս անկեղծութեամբ
սիրողներ մեջերնին կարծեմ հանգանակութիւն ընելով 10 գաղղիական
ոսկի հաւաքած էին. բերին յիշեալ գումարը ինծի տուին, շատ յարգանք եւ
ազնուութիւններով:
Բնիկ ատանացի Գարակիւլեան Գրիգոր աղա անունով հայ, որ ըն
տանեօք Մերսին հաստատուած էր, քանիցս զիս տուն հրաւիրեց: Եթէ
կարելի ըլլար Մերսին քահանայագործելս՝ նիւթապէս եւ թէ բարոյապէս
շատ պիտի օգտուէի: Մերսին Միջերկրական ծովուն եզերքը նշանաւոր
նաւամատոյց մ’է, օդը եւ ջուրը լաւ: 300 տունէն աւելի ատանացի, հաճըն
ցի, կեսարացի, կ.պոլսեցի բաւական թուով հայեր եկած հաստատուած
էին: Հայերուն մեծ մասը յանձնարարակատար՝ քօմիսիօնճու463 էին,
արհեստաւորներ, վաճառականներ ալ կային: Հայ փաստաբաններ, հայ
բժիշկներ, հայ ատամնաբոյժներ եւ ուրիշ շահաւետ գործերով զբաղուե
լով լաւ կապրէին: Մերսինի հայ գաղութը ունի փոքրիկ, բայց գեղեցիկ
եկեղեցի մը, մէկ քահանայ, երկսեռ վարժարան: Եկեղեցին ունի ընդար
ձակ եւ գեղեցիկ բակ: Քանի մը խանութներ ալ ունի եկեղեցին զոր վար
ձու կուտան եւ շահ կբերէ: Մերսինի եկեղեցւոյն քահանան՝ ծերունազարդ
Տէր Յովհաննէս Հայրը իրաւի ի վաղուց անտի աշխատասէր եւ վաստա
կաւոր հոգեւորական մ’էր, բայց ուսում եւ գիտութիւն չունենալուն 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 կիրակի օրեր աւուր պատշաճի քարոզ խօսելու կարողութիւն չունե
նալուն՝ մերսինցիք կը փափաքէին զիս թողուլ Մերսին: Բայց դժբաղդա
բար չէի կրնար մնալ անդ: Նախ անցագիրս ուղղակի Երուսաղէմ երթա
լու համար էր, երկրորդ՝ իբր յեղափոխական քահանայ անունս ելած էր:
Անշուշտ Թուրք տերութիւնը հաճութիւն ցոյց չը պիտի տար հոն մնալուս:
Ե րբ այսպիսի խորհրդածութիւններով միտքս կզբաղեցնէի, տղաս՝
Գէորգ փափաքեցաւ Կիպրոս երթալ: Արդէն լսած էի, որ իմ վաղեմ ի բա
րեկամս այնթապցի մեծապատիւ տիար Վահան Քիւրքճեան Կիպրոս՝
Նիքօսիայի մէջ, որբանոց մը բացեր 20-25 որբեր սկսած էր պահել եւ դաս
տիարակել: Ֆրանսական շոգենաւով մը Գէորգ տղաս ղրկեցի Վահան
էֆէնտի Քիւրքճեանին քով: Գէորգ տղաս ողջամբ Նիքօսիա ժամանելուն
լուրը առի եւ ուրախացայ:
Ուսումնապերճ տիար Վահան Քիւրքճեան բարեհաճեցաւ տղաս՝
Գէորգը որբանոց ընդունել եւ իբրեւ հիւր պահել եւ մեծարել: Ես ի Մերսին
միայնակ մնացի: Իրիկունները երբեմ ն Մալեզեանց բնակարանը, երբեմ ն
ալ տիար Հրանդ Կարօեանին տունը կայցելէի: Այս միջոցին Կիպրոսի հայ
եկեղեցւոյ պատուարժան թաղական խորհրդոյն կողմանէ պաշտօնական
հրաւիրագիր մը ստացայ Նիքօսիայի եկեղեցւոյն մէջ քահանայագործելու
համար: Անշուշտ Քիւրքճեան տիար Վահանին թելադրութեամբ էր ինծի
Կիպրոսէն այսպիսի հրաւիրագրի մը գալը, ապա թէ ոչ կիպրոսցիք զիս
չէին ճանաչէր:
Անմ իջապէս համակերպեցայ եւ փոխանակ ուղղակի Երուսաղէմ
երթալու՝ պաշտօնով Կիպրոս մեկնիլ եւ գործի գլուխ անցնիլ յարմար
դատեցի: Զիս անկեղծութեամբ սիրող մերսինցի բոլոր հայեր ակամայից
Կիպրոս երթալ ուզելուս չը հակառակեցան, որովհետեւ անոնք ալ ճիշդ
ինծի պէս խորհեցան: «Կարելի է հոս մնալուդ ապագային վտանգ մը
պատահի: Ուրեմ ն աւելի լաւ է արտասահման երթաս եւ հանգիստ ապ
րիս»: Քանի մը օր վերջը, երբ կիրակի եղաւ, յատենի եկեղեցւոյն ամբող ջ
Մերսինի հայ ժողովրդեան մասնաւոր շնորհակալութիւններս յայտնեցի
եւ այն ամ են ազգասէր եւ ազնիւ մերսինաբնակ հայերուն տուներնին եր
թալով իմ անկեղծ գոհունակութիւն եւ երախտագիտական զգացումներս
յայտնեցի:
Տարիներ անցան եւ սահեցան, բայց ես դեռ սրտիս խորերուն մէջ
պահած եմ Մերսինի բարեպաշտ հայերէն տեսած ու վայելած բարիք եւ
երախտիք ու ազնուութիւնները: Շատ սիրուեցայ, շատ յարգուեցայ, բայց
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ինչ օգուտ, այնպիսի ատեն մը Մերսին գացած էի, որ ժամանակը ան
նպաստ էր: 1897-ի մէջ տակաւին Տաճկաստան խաղաղցած չէր: 1895-ին
ահռելի կոտորածներուն ահ ու սարսափը բոլորովին անհետացած չէր:
Թուրք տերութիւնը անհաշտ եւ կասկածոտ աչօք կը հսկէր հայ հպատակ
ներուն վրայ: Ճիշդ իմ Մերսին գտնուած օրերուս մէջ էր, որ Թօքատի
հայոց ջարդը պատահեցաւ: Ուրեմ ն աւելի լաւ էր արտասահման երթալ եւ
հանգիստ ապրիլ: Գնացի կառավարութեան եւ անցագիրս արձանագրել
տուի Երուսաղէմ երթալու համար:
Գաղղիական վիթխարի շոգենաւ մը եկաւ, լուր տուի մեր ազգայիննե
րուն, պատուարժան թաղական խորհրդոյ մեծարգոյ անդամք եկան եկե
ղեցի՝ քովս, արդէն նաւու ծախքերը հոգացած էին. ուտելիք եւ այլն պետք
եղած բաները պատրաստած էին: Շոգենաւը պատրաստ էր մեկնելու:
1897 Մարտ 19-ին էր, մեր ազգայիններուն ընկերակցութեամբ ելայ Մեր
սինի եկեղեցիէն ուղղակի գնացինք նաւամատոյց, մեծապատիւ տեարք
ողջ երթ մաղթելով վերջին անգամ ըլլալով, իրենց սէր ու համակրութիւն
ները յայտնեցին: Յուզուեցայ, սիրտս թունդ ելաւ, պիտի լայի, բայց աշ
խատեցայ զսպել ինքզինքս: «Մնաք բարեաւ սիրելիներ, ուր որ երթամ
ձեր այն ամ են յարգանքներուն եւ բարիքներուն յիշատակը միասին պիտի
տանիմ» ըսելով զատուեցայ, մտայ նաւակ եւ մեկնեցայ տրտում տխուր:
Իրենք ալ թաշկինակները ձեռքերնին օդի մեջ ծածանելով ետ դարձան:
Մօտեցանք «Ժիրոնտէ»464 անուն այն գեղեցիկ շոգենաւին: Վեր ելայ,
բաւական Բերիայի հայ ուխտաւորներ կային, տեսնուեցանք անոնց հետ:
Մեծանուն տօքթօր Ֆրանկիւլ Մալեզեան, Մալեզեան Վահան էֆէնտիին
հայրը, նա ալ իւր աղջիկը տեսնելու համար Սամսոն կերթար: Տօքթօրը
Քամարա մտած էր, բայց ես դո
ւր
սը, տախ
տա
կա
մա
ծի վրայ յար
մար
տեղ մը գտայ եւ գոյքերս տեղաւորեցի: Տօքթօր Մալեզեան եկաւ քովս եւ
տարաւ զիս շոգենաւին առաջին քամարան պտտցոյց: Հիանալի եւ շատ
ընդարձակ սալօն մը, ա
հա
գին հայե
լի
նե
րով եւ շատ սո
ւղ կեր
պաս եւ
թանկագին գորգ եւ կարպետներով կահաւորուած եւ զարդարուած:
Մերսինէն մինչեւ Կիպրոս 40 մղոն հեռաւորութիւն մ’է: Մէկ գիշեր
միայն պիտի մնայի շոգենաւի մէջ, չէր արժէր քամարա մտնել: 1897 Մարտ
19-ին, կէս օրին, մտանք շոգենաւ, հետեւեալ օր՝ արեւածագին «Ժիրոն
տէ» սքանչելի շոգենաւը Լառնաքա նաւահանգստին առջեւ խարսխեց:
Ուրիշ ճամբորդներ ալ կային շոգենաւին մէջ, անոնց հետ միասին ես ալ
464 Gironde – հավանաբար Ֆրանսիայի հարավարևմտյան Ժիրոնդ շրջանի անունով է:

254

Լառնաքա ելայ: Ուղղակի գնացի գտայ ժամագործ Յովսեփ անուն հայը:
Յիշեալին արդեն յանձնարարուած էի, ընդունեց զիս յարգանօք: Այն օր
իրիկուն եղաւ, ժամագործ Յովսեփեան տարաւ զիս օթել մը, ուր գիշերը
պիտի մնայի: Օթելապետը յոյն կին մ’էր: Օթել ը թեպէտ անշուք, բայց
շատ մաքուր էր:
1897 Մարտ 26-ին, իրիկուն, հանգիստ պառկեցայ յիշեալ օթելի մէջ:
Հետեւեալ օրը Յովսեփեան եկաւ գտաւ զիս: Նիքօսիայի քահանայ Տէր
Յովհաննէս Հայր Շահինեան Լառնաքա եկած էր: Նորին Հայրութեան
հետ կառք մը վարձելով կէս օրէն յառաջ Լառնաքայէն դեպ ի Նիքօսիա
ճամբայ ելանք: Լառնաքայէն մինչեւ Նիքօսիա կառքով 8 ժամուան հե
ռաւորութիւն մ’է: Ուրախ եւ զուարթ իրիկուան ժամանեցինք Նիքօսիա եւ
ուղղակի Քիւրքճեան մեծապատիւ Վահան էֆէնտիին որբանոցը գնացի:
Ուսումնապերճ տիար Վահան Քիւրքճեան շատ սիրով եւ ազնուութեամբ
ընդունեց զիս: Տղաս՝ Գէորգ արդեն ինէ առաջ գալով Վահան էֆէնտիին
որբանոցը հիւր եղած էր: Հայր եւ որդի Վահան էֆէնտիին շնորհիւ մնա
ցինք որբանոցի մէջ: Հետեւեալ օրը Նիքօսիայի եկեղեցին գնացի: Այն
օրեր Ս. Երուսաղէմ ի միաբաններէն Արժանապատիւ Խորեն վարդապետ
Փօրթուգալեան Կիպրոսի հայ գաղթականութեան Առաջնորդն էր, բայց
ես դեռ Մերսին կը գտնուէի, Առաջնորդութենէ հրաժարական տուած
եւ հրաժարականն ալ թաղական խորհրդոյն կողմանէ ընդունուած էր,
տեսնուեցանք յիշեալ վարդապետին հետ:
Բարեսիրտ եւ միամ իտ կղերական մ’էր Խորեն վարդապետ, ուսում
եւ գիտութենէ զուրկ, պարզ եւ անխարդախ մարդ մը: Կիպրոսի հայու
թիւնը Երուսաղէմ ի թեմ ըլլալուն, ամ են ատեն հոգեւորապէս Երուսա
ղէմի վանքին հետ կապուած էին: 2-3 օր յետոյ թաղական խորհրդոյ ան
դամք հաւաքուեցան: Ներկայացանք բաւական տեսակցելէ եւ խօսակցելէ
յետոյ 500 ղուրուշ ամսական սահմանեցին ինծի, քահանայական ամբողջ
իրաւունքներն ալ իմս ըլլալու պայմանաւ: «Եւ երբ Խորեն վարդապետ
մեկնելու ըլլայ ասկէց, պետք է գաս մեր եկեղեցւոյ Առաջնորդարանի մէջ
բնակիս եւ ընտանիքդ Մարաշէն կարենաս հոս փոխադրել»:
Համակերպեցայ, ընդունեցի թաղական խորհրդոյ տուած որոշումը:
Սկսայ Տէր Յովհաննէս քահանայ Շահինեանի հետ քահանայագործել:
Մեծարգոյ տիար Վահան Քիւրքճեան որբանոցի տղայոց շաբթու մէջ 2
կամ 3 անգամ Ընդհանուր պատմութեան դաս տալս առաջարկեց, ես ալ
շատ սիրով ընդունեցի:
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Քանի մը ամ իսներ Կիպրոսի մեջ պաշտօնավարելս
1897 Ապրիլ 1-ին սկսայ քահանայագործել: Տիար Վահան Քիւրքճեանի
որբանոցին մէջ ալ Ընդհանուր պատմութեան դաս տալ սկսայ որբանոցի
տեսուչ Քիւրքճեանի որոշմամբ: Ես եւ Գէորգ տղաս որբանոցէն Սուլթա
նեան Գէորգ աղային օթել ը փոխադրուեցանք, որովհետեւ հրաժարեալ Ար
ժանապատիւ Խորեն վարդապետ Փօրթուգալեան դեռ մեկնած չէր Նիքօ
սիայէն: Այս միջոցին քեռորդիս՝ Չօրպաճեան Տիգրանն ալ Մարաշէն ան
ցագիր առած էր Երուսաղէմ ուխտի երթալու համար: Լսելով իմ Նիքօսիա
գտնուիլս, ուղղակի Կիպրոս՝ քովերնիս եկաւ: 2 եօթնեակ վերջը Տիգրան
յաջողեցաւ մետաքսի վերաբերեալ գործ մը գտնել եւ օրական ծախքերը
հանել: Գէորգ տղուս համար չկրցանք յարմար զբաղում մը հայթայթել:
Թուականը ճիշդ միտքս չէ, օր մը Լառնաքայի նաւամատոյցէն յատ
կապէս հրաւիրեցին զիս, որ անդ Ս. Անմահ Պատարագ մատուցանեմ,
որովհետեւ այն օրեր Տաճկաստանի քաղաքներէն շատ մը հայեր եկէր
Կիպրոսի այս նաւահանգստին մէջ ապաստանած էին: Գնացի Լառնա
քա, դժբաղդաբար մերայինք հոն շնորհքով լայնկեկ սենեակ մը, կամ սա
լօն մը չունէին յուր կարենայինք պատարագ մատուցանել: Լառնաքայի
մէջ Պանք Օթ օմանի տնօրեն, կ.պոլսեցի, հայ հռովմ եական Պիւքմ եճեան
տիար Գրիգոր անունով պատուական անձնաւորութիւն մը կար: Լսած էի,
որ յիշեալին բնակած տան մէջ խիստ ընդարձակ սալօն մը կայ: Անմ իջա
պէս դիմ եցի տիար Պիւքմ եճեանի եւ աղաչեցի, որ բարեհաճի իւր տան
այն սենեակը տրամադրել մեզի, որ Պատարագ մատուցանենք:
Բոլոր գաղթական, աւելի լաւ ըսել, փախստական հայեր, լսելով Պիւք
մեճեան էֆէնտիին այս ազնուութիւնը, մեծապէս ուրախացան: Կիրակի
օր, կանուխէն գնացի եւ տեսայ, որ Պիւքմ եճեան տիար Գրիգոր շատ մը
աթոռներ եւ նստարաններ, սեղաններ, մոմ եր եւ աշտանակներ բերել
տալով սալօն ը շքեղութեամբ զարդարած էր: Նիքօսիայէն պետք եղած
թագ, վզնոց եւ շուրջառ եւ ամ են զգեստները եւ օծեալ վէմ քարը միա
սին բերած էի: Ժամ 7-ին սկսանք այն հիանալի սալօնին մէջ աղօթքի եւ
պաշտամունքի: Պոլսեցի, իզմ իրցի, քիլիսցի եւ ատանա ու մարաշցի երի
տասարդ տիրացուներ: Բնիկ Զէյթունցի Սեմ երճեան Մնացական վար
ժապետն ալ արդեն ի Լառնաքա կը գտնուէր: Եկան սկսան երգելու: Լառ
նաքայի մէջ անգղիացւոց հսկողութեան տակ որբանոցի աշակերտները
եւ այն որբանոցին տեսչուհին՝ տիգրանակերտցի Պօյաճեան Թովմաս
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պատուելիին կինն ու աղջիկը եւ շատ բարեպաշտ հայեր: Քանի մը հատ
ալ անգղիացի պաշտօնեայք եկած էին:
Ս.Պատարագի սկսանք եւ Գիրքի ընթերցում էն յետոյ հոգեւոր քարոզ
մ’ալ խօսեցայ կարողութեանս չափով՝ կէս հայերէն, կէս թրքերէն: Տիրա
ցուները շնորհքով կերգէին: Հինգ հարիւրէն աւելի աղօթարար բազմութիւն
մը կար: Ժողովուրդը հոգեւոր ուրախութիւն մը վայելեց, շատերը հաղոր
դուեցան եւ շատ գոհ մնացին: Պիւքմ եճեան տիար Գրիգոր՝ բուն իսկ տան
տէրը, մեծապէս ուրախ եւ շնորհակալ եղաւ: Իրեն տան մէջ այսպիսի կրօ
նական արարողութիւն եւ Սուրբ Պատարագ մատուցած ըլլալնուս համար:
Մեր Պատարագ մատուցած սալօնին դիրքն ալ ծովահայեաց գեղեցիկ եւ
շատ սիրուն էր: Պատարագի ժամանակ, երբ «խաղաղութիւն ամ ենեցուն»
ըսելու համար երեսս դեպի ժողովուրդ կը դարձնէի, միապաղաղ եւ խա
ղաղ Միջերկրական ծով ը կը տեսնէի: Տեսարանը զմայլելի էր: Սալօնին
երեք կողմ էն կրնայինք դիտել անծայրածիր ովկէանը: Վերջապէս լրացաւ
աղօթք եւ Սուրբ Անմահ Պատարագի արարողութիւնը, եւ ամբող ջ տարա
գիր եւ փախստական տարաբաղդ հայեր քաղ ցր տպաւորութեան մը տակ
ցրուեցան:
Աղօթքի աւարտում էն յետոյ Պիւքմ եճեան տիար Գրիգոր չը թողուց
զիս մեկնիլ իւր օրհնեալ բնակարանէն «պատրաստութիւն տեսած եմ,
պետք է հոս միասին ճաշենք», ըսաւ եւ հրաւիրեց զիս սեղանի գլուխ.
ազնիւ Պիւքմ եճեան ճոխ եւ փառաւոր կոչունք մը ընել փափաքելով հա
մադամ եւ անոյշ կերակուրներ պատրաստել տուած էր: Անգղ իացի ուրիշ
հրաւիրեալներ ալ ունի եղէր: Անոնք ալ եկան սեղանի գլուխ:
Հետեւեալ օր, ուրախ եւ զուարթ տրամադրութեան տակ, Նիքօ
սիա վերադարձայ: Քանի մ’օր յետոյ, 12 անձ էինք, Քիւրքճեան Վահան
էֆէնտի, փրօֆեսօր Գառնիկ Մալխասեան եւ Նիքօսիայի բնիկներէն
Կիւվեզեան, Նիկողոսեան՝ Կիպրոսի Սուրբ Մակար վանքը գնացինք: Այս
վանքը Նիքօսիայէն 3 ժամ հեռաւորութեամբ հին մենաստան մ’է: Հոն ալ
Սուրբ Անմահ Պատարագ մատուցի: Եկեղեցւոյ աւարտում էն յետոյ վան
քէն վար իջանք ծովուն եզերքը: Մալխասեան արտ մը գնած էր եւ նպա
տակ ունէր անդ շէնք մը շինել: Դժբաղդաբար այդ շինուելիք հաստատու
թիւնը ինչու համար էր՝ լաւ միտքս չէ: Փոքր հանդէս մ’էր գրեթէ: Անշուշտ
ազգօգուտ նպատակի մը համար պիտի յատկացուէր:
Այս Սուրբ Մակարա վանքը վարդապետ, վանահայր, միաբան
չունի: Վանքապատկան ընդարձակ հող եւ կալուածներ կան զորս Ազգը
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վարձու կուտայ եւ վանքին հող ը վարձու բռնող ը կուգայ ընտանեօք վանք
կը բնակի: Վանքը քանի մը սենեակներ ունի: Ամառը օդափոխութեան
համար վանք եկողները վարձու կը բռնեն: Վանքին ջուրը անոյշ եւ օդն
ալ առողջարար է: Կըսեն թէ Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան
հիմնադիր Սեբաստացի Մխիթար աբբան այս վանքը եկէր բաւական
ժամանակ մնացէր է: Վանքը փոքրիկ մատուռ մը ունի՝ վաղեմ ի շէնք մը:
Ամ են տարի Դեկտեմբեր ամսուան մէջ, երբ Սուրբ Մակար ճգնաւորին
տօնախմբութեան օրը գայ՝ Նիքօսիայի քահանան կուգայ վանք Սուրբ Ան
մահ Պատարագ կը մատուցանէ հոս: Անարժանաբար ես ալ այս վաղեմ ի
նուիրական վանքի մատուռին մէջ պատարագելու բաղդը վայելեցի:
Բնիկ թօգատցի Սուլթանեան Գէորգ աղա անունով պատուական հայ
մը 25, թերեւս 30 տարիներ յառաջ, Նիքօսիա եկէր հաստատուէր է եւ Նի
քօսիացի Հեղինէ անուամբ շատ համ եստ եւ շատ բարեբարոյ կնոջ մը հետ
ամուսնացած, երկու տղաներ ունեցած է: Անդրանիկին անունը Մովսէս,
երկրորդին անունը՝ Տիգրան: Երկուքն ալ ազնիւ, պարկեշտ եւ կրթեալ:
Պ. Սուլթանեան Նիքօսիայի եկեղեցւոյն մօտ փոքրիկ օթել մը կրցած է
շինել: Մենք ալ, երբ տիար Վահան Քիւրքճեանի որբանոցէն ելանք, եկա
նք, ես, տղաս՝ Գէորգ եւ քեռորդիս՝ Տիգրան, Սուլթանեանի օթելին մէջ
բնակեցանք քանի մ’ամ իս: Այս առթիւ Սուլթանեան ընտանիքի հետ միշտ
կրցանք յարաբերութիւն մշակել: Գէորգ աղա Սուլթանեան բարեսիրտ եւ
ազգասէր օրհնեալ հայ մը եւ լծակիցը՝ Հեղ ինէ հանըմ, նմանապէս բարե
պաշտ եւ ժրագլուխ կին մ’էր: Հապա Գէորգ աղային երկու սիրասնունդ
տղաքը՝ բնաւորութեամբ ազնիւ եւ բարի՝ միանգամայն հրեշտակի պէս
տղաներ էին:
Այս օրհնեալ ընտանիքէն շատ ազնուութիւն եւ հիւրասիրութիւն
տեսանք: Գիշերները իրենց հետ ապրելով ուրախ կըլլայինք, որովհետեւ
Սուլթանեանի կինն ու որդիքը օթելի մէջ կը բնակէին:
Ե րբ մենք Նիքօսիա եկանք մեր հայրենակիցներէն մուճակագործ
Պիլէզիքճեան Փանոս, Չարբանաճեան Մինասը տեսանք: Անոնք մենէ
յառաջ եկած էին Կիպրոս: Պիլէզիքճեան Փանոսը արդեն լաւ կը ճանչ
նայի, միշտ մեր հետ կը տեսակցէր:
Այս միջոցին ես ի Մարաշ նամակներ կը գրէի եւ մեր կացութեան
մասին տեղեկութիւններ հաղորդելով մօրս եւ կնոջս, կաշխատէի զիրենք
համոզել, որ Մարաշի կառավարութենէ Կիպրոս գալու համար անցա
գիր առնելու հնարը գտնեն: Քանի մը ամ իսներ անցան՝ մերինները
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չկրցան անցագիր ձեռք բերել: Որովհետեւ ես ալ ամբող ջ կեանքիս մէջ
առանց ընտանիքի պանդուխտ ապրելու չէի վարժուած. օթելի մէջ բնակիլ
դժուարս կուգար: Նամանաւանդ կերակուրի մասին շատ կը նեղուէինք:
Օր օրին Կիպրոսէն հեռանալու փափաք կը տածէի:
Նիքօսիայի հայ եկեղեցին ինէ զատ, բնիկ պոլսեցի Շահինեան Տէր
Յովհաննէս անունով քահանայ մը եւս կար: Այս երանելին շատոնց իբրեւ
դասատու Կ.Պոլսէն Կիպրոս գալով բնիկ նիքօսիացի կնոջ մը հետ ամուս
նացած եւ յետոյ, յանուն Նիքօսիայի եկեղեցւոյ ժողովրդեան, քահանայ
ձեռնադրուած էր: Տէր Յովհաննէս Հայր բնաւորութեամբ անհաճոյ, խմող
եւ անմ իաբանասէր, տեսակ մը խենթ կղերական մը, ուսում եւ գիտութենէ
զուրկ, թեթեւաբարոյ, անոպայ եւ կոշտ կղերական մը, իմ ընթացք եւ բնա
ւորութեան բոլորովին հակառակ: Այսու ամ ենայնիւ բնիկ կիպրացի հայոց
մեծ մասին ալ սիրելի եւ համակրելի: Այսպիսի բնաւորութեան տէր քա
հանայի մը հետ միասին ապրիլ, միասին քահանայագործել ինծի համար
շատ դժուար երեւցաւ:
Ինչ օգուտ, ես ստիպեալ էի լռել եւ համբերել: Նիքօսիայի մէջ բնիկ
իզմիրցի Ամ երայեան մեծապատիւ Գասպար եւ եղբայրը՝ Արթաքի
անուամբ երկու անզուգական եղբայրներ կային, որոնք երկուքն ալ շատ
սիրեցին զիս եւ շատ յարգանք եւ մեծարանքներ ցոյց տուին: Այս երկու
ազնիւ Ամ երայեան եղբարք անգղիական կառավարութեան պաշտօնեայ
էին: Կ.պոլսեցի Իւթիւճեան տիար Սողոմոն անունով Կիպրոսի կուսակա
լին թարգման նշանաւոր հայ մ’ալ կար: Այս ազնիւ անձն ալ համակրե
ցաւ ինծի եւ քանի մ’անգամ Տէր Յովհաննէս քահանայ Շահինեանի հետ
զիս տուն հրաւիրելով կերակուր հրամցուց: Իւթիւճեան տիար Սողոմոնին
կինը Նուրեան մեծանուն Յովհաննէս էֆէնտիին քրոջ աղջիկն էր:
Բնիկ կիպրոսցի Կիւվեզեան Աբգար աղա անունով հայ մ’ալ կար,
որուն Յուլեանէ անուն կինը շատ ազգասէր եւ միշտ Կիպրոսի մէջ գտնուող
յեղափոխական հայ երիտասարդներու պաշտպան գործունեայ կին մ’էր:
Քանիցս զիս տուն հրաւիրեցին:
Նիքօսիա կայ 30 կամ շատ շատ 40 տուն հայ, լատիններու ժամանա
կէն մնացած եկեղեցի մը, ունի ընդարձակ պարտեզ եւ փոքրիկ Առաջնոր
դարան մը: Եկեղեցին ունի կալուած եւ ջաղաց մը զոր վարձու կուտան:
Նախակրթարան մ’ալ ունին եւ ձայնաւոր վարժապետ մը Յարութիւն
անունով: Եթէ կարենայի Մարաշէն ընտանիքս Նիքօսիա փոխադրել,
թերեւս պիտի յաջողէինք հանգիստ կեանք անցունել: Կիպրոսի մէջ
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անգղիական բարեխնամ տերութեան շնորհիւ կատարեալ անդորրու
թիւն եւ խաղաղութիւն կը տիրէ: Կիպրոսի մէջ լրտեսներ, յեղափոխա
կան խնդիրներ, զրպարտութիւն, անիրաւութիւն, հարստահարութիւն
չկան: Անգղ իական կառավարութեան կողմանէ ճնշում, յափշտակութիւն,
զրկանք եւ նեղութիւններ չը կան: Իւր պատուով ապրող ամ են հպատակ
տէր է իւր կեանքին, պատուոյն, ինչք եւ ստացուածքին: Ըստ իս, եթէ մարդ
մը այս աշխարհիս վրայ իբրեւ հպատակ պիտի ապրի, պետք է Անգղ իոյ
տերութեան հպատակ ըլլայ:
Անգղիոյ Վեհ. Վիքթօրիա թագուհւոյն գահակալութեան վաթսու
ներորդ տարեդարձի465 հանդէսին Նիքօսիա գտնուելուս համար երկու
անգամ պետական վեհ հանդեսներուն ներկայ եղայ կառավարութեան
կողմանէ հրաւիրեալ, իբրեւ Նիքօսիայի հայ համայնքին Առաջնորդական
փոխանորդը: Այս օրերու մէջ անգղիացւոց քլուպին ընդարձակ բակին մէջ
ի պատիւ Վիքթօրիա վեհ. թագուհւոյն գիշեր ատեն լուսավառութեան շքեղ
հանդէս մը տեղի ունեցաւ, որուն նմանը կեանքիս մէջ երբէք տեսած չեմ:
Այս հրաշալի լուսավառութեան հանդէսին թէ ես եւ թէ պաշտօնակիցս՝
Տէր Յովհաննէս քահանայ Շահինեան պաշտօնապէս տերութեան կող
մանէ հրաւիրեալ էինք: Գնացինք. լուսավառութեան միջոցին քըլուպի մեծ
սալօնին մէջ անթիւ անհամար անուշեղէն եւ կերակուրներով զարդարուած
մեծածախ պիւֆէ պատրաստուած էր: Անգղիացի կուսակալին մօտ մենք ալ
սեղանի գլուխ նստանք: Հայազգի պետական պաշտօնեաներ մեր հետն
էին: Ամերայեան գերազնիւ Գասպար եւ Արթաքի. «Տէր հայրեր, երբէք մի
ամչնաք, առօք փառօք կերէք, քեֆերնիդ նայեցէք» կըսէին մեզի: Կերանք
հաճոյքով: Վերջապէս Կիպրոսի մէջ խաղաղ եւ անխռով կապրէինք:
Բայց ինչ արժէք ունէր իմ եւ տղաս՝ Գէորգին Կիպրոսի մէջ հանգիստ
ապրիլը: Պաշտելի մայրիկս, սիրեցեալ կենակիցս, Յովհաննէս տղաս,
Նահապետ եւ Արուսեակ ազնուուհի աղջիկս, համակրելի Գուրգենս, ի
մի բան ամբող ջ ընտանիքս ի Մարաշ մնացին եւ օր օրին անոնց իմ քովս
գալերնին կուշանար: Զանոնք տեսնելու եւ անոնց հետ ապրելու ջերմ փա
փաք և կարօտը հետզհետէ կը զօրանար սրտիս մէջ: Արդեն մէկ տարի
բանտին մէջ հեռու սիրելիներուս ներկայութենէ մնալով հալէր մաշէր էի:
Բանտէն ելայ դժբաղդաբար քանի մը ամ իսներ իրենց հետ մնալով ակա
մայից ստիպուեցայ հեռանալ հայրենիքէս:
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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 կայ Կիպրոս, բայց դարձեալ տխուր ըլլալու պատճառներ ունէի:
Ե
Առաջինը պանդուխտ էի, Նիքօսիա Մարաշի հետ բաղդատմամբ թէ
փոքր եւ թէ աննշան միջավայր մ’էր: Մարաշի մէջ վարժուած էի երեք չորս
քահանաներով պաշտօնավարել: Մարաշի մէջ կար մեծ Կեդրոնական
Վարժարանը, շնորհքով լսարան, ճոխ գրքերով թանգարան, ազգային
լրագիրներ, թերթեր, հանդէսներ. գաղափարակից եւ սրտակից բարե
կամներ, ծանօթներ, ազգականներ եւ սիրեցեալ ժողովուրդ: Իրաւի Նիքօ
սիա՝ ազատ երկիր, Թուրք պետութեան զուլում եւ հարստահարութիւններ
չկային, խաֆիյէ466, լրտես, մատնիչ, տուներ խուզարկել, հայը զրպարտել,
անիրաւել, բանտարկել, բանտերու մէջ ծեծել, նախատել, սպաննել, խեղ
դել, լլկել, պղծել, ասանկ սոսկալի ոճրագործութիւններ երբէք չկային:
Այսու ամ ենայնիւ, ես ի Մարաշ ծնած, ի Մարաշ մեծցած էի: Մարդու
մը ծննդավայրը, իւր ծնած եւ մեծցած տունը, իւր ծննդավայրին օդը, ջուրը,
այգիները, պարտեզները, մինչեւ անգամ Մարաշի փողոցները, հրապա
րակները, ուր ես իմ դրացիներուս մանուկներուն հետ խաղացած եւ ցատ
կած էի՝ սիրելի էին ինծի: Միթէ կարելի է մոռնամ մեր տունը, ուր մեռաւ
իմ հայրս եւ իմ սիրասնունդ զաւակներս ծնան: Մեր տան մէջ ունէի թան
կագին գրքերով լեցուն գրադարան մը, կը պահէի աշխոյժ եւ գեղեցիկ ձի
մը: Ի մանկութենէս վարժուած էի միշտ ձի հեծնել եւ զէնք գործածել: Երբ
այգի երթայինք՝ որսորդութիւն շատ սիրելի էր ինձ: Նամանաւանդ Գէորգ
տղաս եւս առաւել ձի հեծնալ, թռչուններ զարնել չափազանց կը սիրէր:
Մեր Աղեար ըսուած տեղը Մարաշէն գրեթէ երեք ժամ հեռաւորութեամբ467
քաղաքին արեւելեան կողմը, այգի մ’ունէինք, աղւոր այգիի տուն մը,
տան առջեւ ընկուզենիի սիրուն ծառ մը, նուռի տունկեր, տանձենիներ,
թզենիներ եւ ամ են տեսակ պտղատու ծառեր լեցուն էին: Լուսահոգի
հօրս մեռնելէն յետոյ ես, մեր այգիի տան ետեւը պարապ արտ մ’ունէինք,
աղւոր նոր այգի մը տնկել տուի. ընտիր եւ համ եղաճաշակ խաղողներ
կրցած էի հասցնել:
Ամառ ատեն ընտանեօք այգի երթալ, տեսակ տեսակ պտուղներ եւ
հիանալի անոյշ խաղողներ ուտել՝ շատ կը սիրէի ես: Մեր այգիի տան
մէջէն յստակ, ջինջ եւ արծաթափայլ ջուր մը կը բղխէր եւ հայրս արդէն
մեծկակ աւազան մը շինել տուած էր: Ինչ մաքուր, պաղ եւ զուլալ ջուր
մը: Անոյշ եւ հիանալի խաղողները փոքրիկ զամբիւղներով կը բերէինք
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 դնէինք աւազանին մէջ: 10 կամ 15 վայրկեան վերջը այդ սքանչելի խա
ղողները պաղ պաղ ճաշակել, ոչ թէ միայն ինծի, այլ ամ ենուն համար ինչ
ցանկալի հաճոյք մ’էր:
Ե րբ հայրս կենդանի էր, մօրքրոջս տղան՝ Օսկանեան Յովհաննէս
աղա ընտանեօք եւ Տաքեսեան Յակոբ աղան ընտանեօք միասին մի եւ
նոյն տան մէջ կը բնակէինք: Ասոնց այգիները մեր այգիին մօտ եւ սահ
մանակից էր: Ազգականներ, սիրելիներ եւ բարեկամներով այգի ելլել
եւ մի եւ նոյն տան մէջ բնակիլ ամառուան համար թէ առողջարար օդա
փոխութիւն մ’էր եւ թէ աննման հաճոյք մ’էր: Տեսակ տեսակ քաղ ցրներ
կը շինէինք՝ սուճուք, պաստեղ. սերկեւիլէն եւ վայրի սալօրներէն, որուն
Մարաշի հայերէնով ունկումալ կըսէին, ուռուպով անուշեղէններ կեփէինք
ձմեռը ուտելու համար: Այս Աղեար ըսուած տեղ ը 20-30 հայ ընտանիքներ
այգիներ ունէին: Իրարմ է գրեթէ 5 կամ 10 վայրկեան հեռաւորութեամբ:
Բոլորն ալ հայ դրացիներ անխտիր իրարու հետ տեսնուելով ինչ քաղ ցր
օրեր կանցնէինք: Քանի մը տուներու մէջ ուռուպ եփելու համար մասնա
ւոր հնձան «մահսերենէր» շինուած էին: Ուռուպ կեփէին, ահագին բազմու
թիւն կըլլար մահսերեներուն մէջ, ոմանք խաղող կը կոխկռտէին, ոմանք
կեփէին: Մօտակայ անտառներէն ահագին քանակութեամբ մայրի ծառի
կոճղներ կը բերէին: Այս հնձաններուն մէջ ուռուպին եփելը տեսնել շատ
զուարճալի էր: Երբ հնձանին մէջ ուռուպին եփելը մօտենար, անոյշ հոտէն
մարդ հաճոյք կզգար:
Այս եւ ասոր նման դէպքեր եւ իրողութիւններ միտքս գար, կը յուզուէի,
կը փափաքէի կրկին անգամ վայելել այդ անմ եղ եւ անոյշ բաները, տես
նել ու վայելել: Շեշճի Յակոբ բնաւորութեամբ շատ ազնիւ եւ զուարճախօս
դրացի մ’էր մեզի համար: Լուսահոգի հայրս շատ կը սիրէր Շեշճեանը
եւ անունը դրած էր Քեհեա: Այս օրհնեալ մարդը ճիշդ մեր Աղեար ելած
ատեն ինքն ալ կելլէր: Իրեն այգին ալ մեր տան ետեւի կողմը կար: Արդէն
հայրս այդ այգին Քեհեաին ծախած էր: Նմանապէս Օսկանեան Յովհան
նէս ընտանեօք մեր հետ կը բնակէր: Վերջապէս երեք ընտանիք զուարթ
միասին կը բնակէինք:
Մեզի այգեկից դրացիներ էին Սալիպեան Ադամ, Էմմ ի, Տարագճեան
Յարութիւն եւ Պետրոս, հայ հռովմ եական Ներկիզ օղլու Սարգիս եւ ուրիշ
ներ: Ալլահվերտեան Սարգիս, Պայրամ օղլու մահտեսի Աւագ, վերջապէս
երբ ամբող ջ մեր դրացի հայեր այգի ելլէին ընտանեօք գրեթէ փոքրիկ
հայնոց մը կը դառնար Աղեար:
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 մ մանկութիւնս, իմ պատանեկութիւնս Աղեարի այգիներու, հովիտ
Ի
ներու եւ ձորերուն մէջ անցուցած էի: Աշաղ ը Պաղ կըսէինք, այգի մ’ալ
ունէինք Շագ Շագ ըսուած ջուրէն քիչ մը վէր: Այս այգին հօրս՝ Տէր Նա
հապետին հայրը՝ լուսահոգի Տէր Կարապետ, թուականը կարող չեմ ճշդո
րոշել, եօթ դահեկանի ծախու առած է ատենօք եւ զարմանալին այն է,
որ հաւս 7 դահեկան մէկէն չէ կրցած վճարել, չորս դահեկանը կանխիկ
տուած է եւ մնացեալ երեք դահեկանն ալ սրճեփ տաճիկէ մը փոխ առած
է: Քանի մը տարիներ այդ փոխառնուած դրամ ին տոկոսը վճարած է: Ող
բացեալ հայրս կը պատմ եր մեզի: Ինչ եւ իցէ, ամ են մարդու ալ ծննդա
վայրը, իր հայրենիքը, իր լեզուն, իր տոհմային պատմութիւնը, ամ են բան
ինչ որ մարդու մը իւր սիրելի ազգին կը վերաբերի քաղ ցր են, անոյշ են,
սիրելի են:
Նիքօսիոյ հրաժարեալ Առաջնորդական փոխանորդ Արժ. Խորեն
վարդապետ Փօրտուգալեան մեկնեցաւ Կիպրոսէն ի Սուրբ Երուսաղէմ:
Կիպրոսի որբանոցին տեսուչ տիար Վահան Քիւրքճեան եւս Լօնդօն
գնաց: Ամառ եկաւ, որբանոց վաքանս ըրաւ: Վահան էֆէնտիին եղբայրը՝
տիար Յովհաննէս Քիւրքճեան եւ հայրը՝ Պաղտասար աղա որբանոցին
պետքերը կը հոգային: Ես ալ Նիքօսիոյ լռիկ մնջիկ կեանքէն սկսայ ձանձ
րանալ: Քանի որ մայրս եւ բոլոր ընտանիքիս անդամներն ալ չը կրցան
անցագիր առնելով Կիպրոս գալ, փոխեցի նպատակս եւ փափաքեցայ
Երուսաղէմ երթալ: Ինէ ամ իս մը յառաջ քեռորդիս՝ Տիգրան Չօրպաճեան
եւս Նիքօսիայէն ուղղակի Երուսաղէմ մեկնեցաւ:
Նիքօսիայի եկեղեցւոյ պատուարժան թաղական խորհրդւոյն հրա
ժարական տուի, անոնք ալ ընդունեցին, որովհետեւ հասկցած էին, որ չը
պիտի կրնամ իրենց վաղեմ ի եւ վաստակաւոր պաշտօնեայ Շահինեան
Տէր Յովհաննէսին հետ համաձայնիլ: Տեղացի բնիկ հայերուն մեծ մասը
Տէր Յովհաննէսը իբրեւ մարգարէ ընդունելով պաշտպան հանդիսացած
էին անոր: Վերջապէս չը կրցայ կենալ Կիպրոս: Տեսնելով ճամբու պատ
րաստութիւն եւ բարեկամներուս ալ մեկիկ մեկիկ մնաք բարով ըսի եւ
մեկնեցանք ես եւ տղաս՝ Գէորգ:
1897 օգոստոս 3-ին մեկնեցանք Նիքօսիայէն կառքով: Եկանք Լառնա
քա նաւամատոյց, սպասեցինք անդ երկու օր, յետոյ աւստրիական «Դաֆ
նէ» անուն շոգենաւը եկաւ: Անով ճամբայ ելանք դէպ ի Եաֆա: 2 օր վերջը
հասանք Եաֆա: Մեր վանքին նաւավարը եկաւ, մտանք նաւակ, ելանք
նաւամատոյց: Մարաշի նախորդ Փօլիս Մուդիրի Շահեն էֆէնտի տեսաւ
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«Տէր Ղեւոնդ, կել պաքալըմ»468 ըսելով բռնեց ձեռքէս եւ զիս նաւակէն վեր
հանեց, տղաս՝ Գէորգն ալ ելաւ: Փօլիս Շահեն էֆէնտի մեր անցագիրները
անմ իջապէս արձանագրել տալով բերաւ յանձնեց մեզի:
Ես եւ տղաս ուղղակի Եաֆա՝ մեր վանքը գնացինք: Եզնիկ վարդա
պետ անունով տեսուչ մը կար, տեսնուեցանք Նորին Սրբութեան հետ: Կը
թուի թէ Լառնաքայէն երբ մենք շոգենաւ մտանք, մեր ետեւէն թրքական
լրտեսը Եաֆայի կառավարութեան հեռագրած է մեր վանք մտած օրուան
իրիկունը: Եաֆայի կառավարութեան կողմանէ մեր վանքը փօլիս մը գալով
զիս հարցուցած է: Ես փօլիսին երեսն ալ չը տեսայ: Թորոս անունով եա
ֆացի հայ մը տեսուչ վարդապետին հետ երկար խօսակցութիւն մ’ունեցած
է իմ մասին: Վանքին ղավվասը469 հետեւեալ օր քովս եկաւ եւ ինծի անկեղ
ծաբար խորհուրդ տուաւ եւ ըսաւ «եթէ» ըսաւ վարդապետը «յիշեալ Թորոս
անուն հայը քենէ դրամ պահանջելու ըլլայ, ամենեւին չտաս, չը վախնաս:
Անոնք լաւ մարդիկներ չեն: Հոգ մ’ընէր, Աստուած ողորմած է»:
Կրկին անգամ տեսուչ Եզնիկ վարդապետին քով գնացի եւ իբր թէ
իմ մասին Թորոսին հետ ունեցած խօսակցութենէ լուր չունեցող, փօլի
սին գալ եւ զիս հարցնելը չը լսող, հարցուցի Նորին Հայրութեան, թէ երբ
Երուսաղէմ պիտի երթամ: Տէր Յարութիւն Սրբազան պատրիարքին քու
մասին նամակ գրած եմ, պատասխանը գալուն պէս ուխտդ կատարելու
համար պիտի երթաս Երուսաղէմ: Իրաւի ալ հետեւեալ օրը կանչեց զիս
տեսուչ հայրը, ըսաւ «Տէր Հայր, պատրիարքէն նամակ առի, վաղը կրնաք
երթալ»:
Ե աֆայի վանքին տեսուչ այս Եզնիկ վարդապետի նկատմամբ
շատ աղտոտ բաներ պատմ եցին ինծի: Արդեն ես ալ առաջին անգամ
տեսնուելուս յիշեալ վարդապետին կաց ու նիստէն եւ դիմագիծէն կրցայ
կռահել, թէ ապականեալ կղերական մ’է: Ինչ եւ իցէ, «Աստուած շնորհք
տայ այսպիսի անշնորհք վարդապետաց», ըսելով դուրս ելայ իւր քովէն:
Կարծեմ 1897 Օգոստոս 8 կամ 9-ին էր, մեկնեցանք Եաֆայէն՝ ես
եւ տղաս Գէորգ: Վանքին ղավաս ը մինչեւ երկաթուղւոյ կայարան մեր
հետ եկաւ ողջ երթ մաղթելու համար: Կէս մեճիտ նուէր տուի ղավվաս ին:
Մտանք երկաթուղւոյ վակօն ը: Այն օր բաւական զուարճալի ճամբորդութի
ւն մը վայելեցինք: Որովհետեւ եղանակը ամառ էր, Եաֆա շատ պատուա
կան ձմերուկ, սքանչելի խաղող, թուզ եւ նուռ եւ ուրիշ տեսակ տեսակ միրգ
468 Gel bakalım. – Եկ, արի տեսնենք:
469 Ղավվաս (Kavas) – պահակ, սուրհանդակ:
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եւ պտուղներ լեցուն էին: Մէն մի կայարան հանդիպելնուս կառնէինք եւ
կուտէինք: Վերջապէս հասանք Երուսաղէմ, մտանք կառք եւ ուղղակի Սո
ւրբ Յակոբ վանք իջանք:
Ուխտաւոր գալու ժամանակ չըլլալուն վանքի մէջ բազմութիւն չը
տեսանք: Միայն քանի մը կեսարացի ընտանիքներ կային, որոնք 1895
ընդհանուր կոտորածի ժամանակ եկած Երուսաղէմ ապաստանած էին:
Վանքին մատակարար անունը կրող պաշտօնեան վանքին բակին մէջ
փոքրիկ սենեակ մը տրամադրեց, անկողին եւ վերմակ բերաւ, հանգիստ
ըրինք այն գիշեր: Հետեւեալ օրը Գերաշնորհ Տէր Յարութիւն Հօր ներ
կայացայ: Բաւական երկար ատեն տեսնուեցանք: Նորին Սրբազնութիւնը
խորին ցաւ յայտնեց մեր ազգի ներկայ տարաբաղդ վիճակին նկատմամբ:
«Մեր տգետ եւ անհեռատես յեղափոխականները պատճառ տուին եւ
Թուրք կառավարութեան պոչը կոխելով այս ամ են չարիքները ազգին
գլխուն հրաւիրեցին»:
Վեհապետեան Յարութիւն պատրիարք «Ես, ըսաւ, տարիներ յառաջ
Կարնոյ Հայոց Առաջնորդ էի: Ոչ թէ միայն թուրք երեւելիները, այլ Կարին
նահանգին մէջ բնակող շատ ազդեցիկ եւ մեծամ եծ քիւրտ պէյերը երբեմ ն
կուգային ձիոյս ասպանդակները կը համբուրէին: Ափսոս մեր անխոհեմ
հայ երիտասարդներու յախուռն եւ անխել ք ընթացքը զմեզ այս վիճակի
հասցուց: Երանի թէ դուն ալ չը խաբուէիր: Քեզ հայրական խրատ կու
տամ, զգոյշ եղիր, վանքին մէջ լրտեսներ կան, լեզուիդ եւ բերնիդ տէր
եղ իր: Քեզի համար յատկապէս պատուիրած եմ. ամ են օր գնայ սեղանա
տուն ճաշէ: Արդեն վաղեմ ի սովորութիւն է ՝ երբ հայ քահանայ մը ուխտի
գայ Ս. Երուսաղէմ, անոր իրաւունքն է թէ գլխադիր թէ ի Սուրբ Գերեզման
եւ թէ ի Սուրբ Բեթլեհեմ Սուրբ Անմահ Պատարագ մատուցանել: Եւ հոս
գտնուած միջոցիդ դրսէն կերակուր ուտելու համար ծախք մ’ընէր»:
Բնիկ մարաշցի Եետի Ալէեան հանգուցեալ Յարութիւնին տղան, պա
րոն Եզնիկ, որուն մայրը իմ մօրքրոջս աղջիկն է, այն թուականէն քանի մը
տարի յառաջ Երուսաղէմ՝ Սուրբ Յակոբ վանքի Ժառանգաւորաց վարժա
րանը ղրկուած էր: Յիշեալը վարժարանէն շրջանաւարտ ըլլալով գեղեցիկ
գիր ունենալուն Ս. Յակոբ վանքի ել եւ մտի տեսուչ Ղեւոնդ վարդապետ
Մագսուտեան զինքը դիւանատուն առած էր գրագրութեան պաշտօնով:
Այս ազնիւ երիտասարդը շատ պատիւներ ըրաւ մեզի: Օր մը մասնաւոր
կառք վարձեց, զիս եւ տղաս Գէորգը Բեթլեհեմ տարաւ: Գիշերը անդ
մնացինք եւ Բեթլեհեմ ի տեսուչ Արժանապատիւ Անդրեաս վարդապետին
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հետ տեսնուեցանք: Յիշեալ տեսուչ վարդապետը շատ տգէտ եւ անուս
կղերական մը երեւցաւ ինծի, որովհետեւ այնպիսի խօսակցութիւններ
ըրաւ, որ յայտնի էր թէ վերնատունը պարապ էր:
Բայց օրհնեալ ըլլայ պարոն Եզնիկ: Հոն ալ զմեզ շնորհապարտ
թողուց: Կերանք խմեցինք Բեթլեհեմ ի քաղ ցր գինին: Հետեւեալ օրը, տե
սուչ սուրբ հօր հրաւիրմամբ, Տեառն Մերոյ Յիսուսի ծնած մսուրին վրայ
արժանի եղայ Սուրբ Անմահ Պատարագ մատուցանել:
Տէրն մեր Յիսուսի ծնած այն մաքուր եւ սրբավայրին երկու կողմը զէն
ի ձեռին երկու հատ թուրք զինուոր կայնեցաւ Պատարագի ժամանակ եւ
երբ «խաղաղութիւն ամ ենեցուն» ըսելու համար դեմքս դէպի ժողովուրդ
դարձնէի ձեռքս զինուորին ձեռքը բռնած Մարթինիին կը դիպչէր: Ինչ
տարօրինակ տեսարան՝ «զԽաղաղութիւն զիմ տամ ձեզ, սիրեցէք զմի
մեանս, եթէ կուզէք իմ աշակերտներս ըլլաք, սիրեցէք զմիմ եանս» ըսող
Աստուծոյ մը ծննդավայրին վրայ շինուած սեղանին շուրջը անհաւատ
թուրք զինուորը կայնի եւ դիտէ Պատարագի արարողութիւնը:
Բեթլեհեմ ի մէջ Քրիստոսի ծնած մսուրին վրայ հայ, յոյն եւ լատին
կղերականներուն անմ իաբանութեան, կռիւ եւ ահարկու ատելութեան եւ
թշնամութեան պատճառաւ Թուրք կառավարութիւնը ստիպեալ է դիտ
մամբ զինուորներ դնել մսուրին շուրջը, որպէսզի լատինները անիրաւու
թեամբ չը հարձակին հայոց վրայ: Բեթլեհեմ ի Սուրբ Ծննդեան մսուրին
մօտ շինուած այդ ահագին տաճարը եւ հոյակապ շէնքը ի վաղուց անտի,
բուն իսկ մեր կիլիկեան Ռուբենեան հայ թագաւորներ շինած են, բայց
լատիններ մերիններուն տկարանալը տեսնելով եւ անիրաւ միջոցներով,
երբեմ ն ալ դրամական կաշառքներով յաջողած են Բեթլեհեմ ին մէջ մեր
սրբավայրերը յափշտակել:
Այդ սրբավայրերը պահելու համար յոյն, լատին եւ մեր վարդապետ
ներու միջեւ ահագին կռիւներ, վեճեր, մինչեւ անգամ արիւնհեղութիւններ
պատահած են: Որովհետեւ յոյն եւ լատինները թէ թուով, թէ դրամով եւ
թէ քաղաքական տեսակետով մենէ շատ աւելի զօրաւոր են, ազդեցիկ են,
յաջողած են Երուսաղէմ ի մէջ մեր տէր եղած շատ մը սրբավայրերը մեր
ձեռքէն խլել ու յափշտակել: Այս մասին աւելի եւ ընդարձակ տեղեկութիւն
ներ քաղելու համար պետք է որ հայ մը կարդա Գերապատիւ Աստուածա
տուր եպիսկոպոսին հեղինակած Երուսաղէմ ի գրաբառ պատմութիւնը:
Իմ նպատակէս դուրս է հոս մեր ընտանիքի վերաբերեալ արձանագրու
թեան մէջ Երուսաղէմ ի Հայոց Սուրբ Յակոբ վանքի անցեալը պատմ ել:
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«Վայ պարտելոյն» ըսած են, իրաւունքը միշտ հզօրին եղած է: Ինչ եւ իցէ,
անցնինք այժմ այս տեսակ ցաւալի բաներ եւ ճշմարտութիւններ յայտնելէ:
Ծննդեան սուրբ մսուրի վրայ Պատարագ մատուցանելէն յետոյ,
այն օր, մեկնեցանք Բեթլեհեմ է եւ պարոն Եզնիկի հետ կառքով եկանք
Ս. Յակոբ: Լուսարարապետ Գերապատիւ Խապաեան Սրբազանին հրա
մանաւ օր մ’ալ Գլխադրի սեղանին վրայ պատարագեցի եւ քանի մ’օր
յետոյ գնացինք Սուրբ Յարութիւն: Գիշերը Սուրբ Յարութեան տաճա
րին մէջ մնալով հետեւեալ առտուն Տէրն մեր Յիսուսի Սուրբ Գերեզմա
նին վրայ պատարագ մատուցի: Բնիկ դամասկոսցի Կարապետ անունով
երիտասարդ սարկաւագ մը ընկերացած էր ինծի: Այս ազատամ իտ հայ
սարկաւագը Սուրբ Յարութեան տաճարին ստորերկրեայ մութ ուխտա
վայրերուն մէջ պատահած աղտոտ սրբապղծութիւններ պատմ ելով խիստ
զարմացոյց զիս:
1897 Օգոստոս 17, Սուրբ Աստուածածնի վերափոխման տօնին օրը
Գեթսեմանիի մօտ Աստուածածնոյ գերեզմանի ուխտավայրը գնացինք
թափօրով: Ամբող ջ միաբանութիւն ներկայ էր: Աստուածածնի գերեզմա
նին վրայ հանդիսաւոր պատարագ մատոյց ծերունազարդ եպիսկոպոս
մը եւ Գերաշնորհ Յարութիւն պատրիարք գրքի ընթերցում էն յետոյ յա
ւուր պատշաճի Տիրամօր վերափոխման վրայ բաւական հմտալից քարոզ
մը տուաւ: Տիրամօր գերեզմանը մութ եւ խոնաւ՝ ճիշդ գետնափոր քարայր
մ’է, դռնէն մտնելուդ պէս 40 աստիճան քարէ սանդուղք մը պետք է վար
իջնաս եւ եթէ կանթեղներու, մօմ երու լոյսերը չըլլան անկարելի է սեղանը
տեսնել:
Աւարտեցաւ աղօթք եւ արարողութիւնը, ելանք Տիրամօր գերեզմանէն
եւ Գեթսեմանիի գեղեցիկ, զառ ի վեր պարտեզը այցելեցինք: Լատիններ
շատ չարչարած են Գեթսեմանին, ուր որ մեր պաշտելի Յիսուս աղօթեց,
երկրպագեց եւ տառապանքներ կրեց մատնութեան մօտեցած պահուն,
որովհետեւ տեսան մերոյ Փրկչին Ս. Երուսաղէմ ի ուխտավայրերը շատ
պատմաբաններ, գրագետներ, այցելուներ յոյն, լատին, անգղիացի,
ֆրանսացի ուխտաւորներ տեղն ի տեղ ի մասնաւոր կերպով եւ խնամքով
պատմած եւ նկարագրած են, ես աւելորդ կը համարեմ Ս. Երուսաղէմ ի եւ
նամանաւանդ մեր Ազգի սեփհական ուխտատեղ եւ սրբավայրերու պատ
մութիւնը գրել:
Տիրամօր գերեզմանէն ետ դարձանք: Սուրբ Յակոբ մեծանուն վանքի
միաբաններէն քանի մը սարկաւագներ մասնաւոր յանձնախումբ մը,
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աւելի լաւ է ըսել ակումբ մը, կազմած էին: Առանձին սենեակի մը մէջ կը
հաւաքուէին, շնորհքով գրադարան մ’ալ հաստատելով ընտիր գիրքեր եւ
տոհմային թերթեր ու հանդեսներ բերել տալով միասին կը կարդային:
Ինքնօգնութեամբ ուսում եւ գիտութեան հետեւելով յառաջդիմ ելու եւ
զարգանալու փոյթ կը տանէին: Երբեմ ն կը հաճախէի այս ազնիւ սարկա
ւագաց սենեակը: Սիրած էի իրենց սէր եւ միաբանութիւնը: Ամ ենքն ալ
պարկեշտ, համ եստ եւ ուսումնասէր անձնաւորութիւններ էին: Կ.պոլսե
ցի Միհրան Սարկաւագ Նշանեան, Պետրոս Սարկաւագ Սարաճեան եւ
Աճեմ եան՝ ամ ենքն ալ զարգացեալ էին, շատ օգտուած եմ անոնց հետ
ունեցած յարաբերութիւններէս:
Սուրբ Յակոբ վանքի միաբանութեան ներքին կեանք եւ գործերու
մասին այս սարկաւագներ շատ բաներ պատմ եցին ինծի: Կիլիկիոյ Կաթող
կոս Խապաեան Սրբազանը այն ատեն աւագ լուսարարութիւն պաշտօնը
կը վարեր: Նորին Սրբազնութեան Մագսուտեան Ղեւոնդ վարդապետի
հետ միանալով վանքի մէջ գործած զեղծում, գողութիւն, ապականու
թիւն եւ շատ մը վանքավնաս արարքները լսելով յիշեալ սարկաւագներէն
խորին զարմանքի մէջ մնացած եմ: Լսածներս աչօք չեմ տեսած, բայց կը
փորձուէի հաւատալ սարկաւագներու անկեղծութեան, որովհետեւ սուտ
խօսելով եւ զրպարտելով շահ մը չունէին: Մեղ ք, բիւր մեղ ք, երեւելի սուրբ
եւ ի ծածուկ պիղծ եւ գող եւս առաւել աւազակ կղերականներու: Այդպիսի
ներ կրօնի եւ հոգեւորականի պատրուակին տակ վանքին շատ մը թան
կագին ադամանդ եւ գոհարները գողնալով կը ծախեն, կը իւրացնեն եղէր:
Երկուքն ալ, թէ Սահակ Սրբազան Խապաեան եւ թէ Ղեւոնդ վարդապետ
Մագսուտեան երուսաղեմացի կաթ օլիկ մարօնի ճարտար ոսկերիչի մը
միջոցաւ գաղտնի վանքի սեփհական, կրօնական անօթ եւ զգեստներու
վրայէն արժեքաւոր եւ թանկագին հարազատ ադամանդ եւ մարգարիտ եւ
ակերը հանելով տեղը «ղալպ», այսինքն անարժեք, սուտ ադամանդներ
եւ ակեր դնել կուտան եղէր: Ասանկ թաքուն գողութիւն եւ աւազակութիւն
ներ ընելով վանքը կողոպտեր եւ հարստութիւններ դիզած են:
Գերաշնորհ Յարութիւն Պատրիարք, ծերացած ըլլալով, չէր կրցած
այս ամ են ապականութեանց առաջքը առնել: Ղեւոնդ վարդապետ վանքի
ել եւ մուտի տեսուչ ճարպիկ մարդ, խորհելու եւ գործելու կարող եւ միան
գամայն ազդեցիկ անձնաւորութիւն մ’էր: Միաբաններէն մէկ մաս մը
արդեն իրեն կողմնակից եւ թերեւս ոմանք ալ մեղսակից էին: Յարութիւն
Պատրիարք այս երկուքին ափին մէջ խաղալիք մը դարձած էր:
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 յս երանելի Յարութիւն Պատրիարքին քով բնիկ չիւնկիւզցի Աւետիս
Ա
անունով փոքրաւոր մը կար: Այս երանելի փոքրաւորը վանքին մէջ Յա
րութիւն Պատրիարքի թուլամորթութեան եւ անարի վարմունքի շնորհիւ
չափազանց երես գտած եւ շփացած պարզապէս բռնաւոր մը դարձած է:
Ամօթ կը համարեմ հոս պատմ ել Աւետիսի մասին սարկաւագներէն լսած
ներս: Երանի թէ մեր ամբող ջ կուսակրօն վարդապետներու համար մեր
եկեղեցւոյ դրած օրենքը բնաւ երբէք դրուած չըլլար: Ըստ իս կուսակրօնու
թիւնը հակաբնական օրէնք մ’է: Պետք է խոստովանիմ թէ մեր տոհմային
եկեղեցւոյ կազմակերպութեան նկատմամբ պատմական լիովին տեղեկու
թիւն չունիմ, բայց լաւ գիտեմ թէ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ամուս
նացեալ էր, Մեծն Ներսէս Սրբազան Հայրապետը, գերերջանիկ Սահակ
Պարթեւ ամուսնացեալ էր, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով
եպիսկոպոս ամուսնացեալ էր: Կուսակրօնութեան օրէնքին մեր եկեղեցւոյ
մէջ մուտ գտած թուականը ճշդորոշելու համար պետք եղած հմտութիւնը
չունիմ, բայց քաջ համոզուած եմ, որ յոյն եւ լատին եկեղեցիներէն առին
մերիններն ալ այդ եպերելի470դ րութիւնը:
Թէ յոյն եւ թէ հռովմ եական եկեղեցիներու մէջ կուսակրօններու վայե
լած բարձր դիրքը, անհամ եմատ փառք, պատիւ եւ ժողովրդականութիւնը
մերիններուն ալ ախորժակը գրգռած ըլլալուն, սիրով եւ յօժարութեամբ
մեր եկեղեցւոյ պետերն ալ ընդունած են ամուրի եկեղեցականութիւնը:
Պօղոս Սրբազանին հետեւեալ խօսքը մեծ հիմ բռնուած է կուսակրօ
նութեան պաշտպան եւ կողմնակից հոգեւորականներու. «եւ որ կանամբին
իցէ զաշխարհայինն մտածէ, իսկ որ անկանամբին իցէ զԱստուածայինն
մտածէ»: Սրբազան Առաքեալին այս խօսքերը ուր, մերին կուսակրօննե
րուն ընթացք եւ գործերը ուր: Ենթադրենք թէ Առաքեալին նպատակը լաւ
է: Անշուշտ կին եւ ընտանիք չունեցող ամուրի վարդապետը լոկ իւր միտքը,
զուշ եւ ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնելով աշխատի պարզ եւ
առաքինի կեանք անցնել: Եկ, եկ, Աստուծոյ սիրով եւ երկնային սուրբ հրով
տոչորուող անզուգական Առաքեալ Պօղոս, տես մեր կուսակրօնները ինչ
պէս կապրին: Ամուրի վարդապետը դրամ ի համար հոգի կուտայ, կեանքի
ապահովագրական ընկերութեան մէջ կապահովագրուի: Պանքաներու
մէջ դրամ կը դնէ, տուն տեղ հաստատելու ետեւէ կըլլայ: Ամ ենը մէկ ջրով
մկրտել խղճին դէմ է, բայց կան մեջերնին ոմանք, զորս աչօք տեսած
եմ, կիներ կը պահեն գաղտնի, փոքրաւորներ ունին, արուագիտութեան,
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գինեմոլութեան սիրահար ըլլալով աշխարհային ամ են տեսակ հեշտու
թեանց եւ զուարճութեանց գերի դարձած են:
Որովհետեւ դրամ ունին, փառք եւ պաշտօն ունին, Առաջնորդ կըլլան,
Պատրիարք կըլլան, Կաթողիկոս կըլլան:
Իսկ խեղճ հայ ամուսնացեալ քահանան ինչ կրնայ ըլլալ, շատ շատ
աւագ քահանայ մը կրնայ ըլլալ, անկէ անդին բան չկայ: Կուսակրօն վար
դապետը եկեղեցւոյ մէջ երբ կը մտնէ դասի մէջ՝ մէկ կանգուն բարձ
րութեամբ աթոռի վրայ կը բազմ ի: Նորին Սրբութիւնը ութ օրը անգամ
մը հազիւ եկեղեցի կիջնէ: Կիրակի օրեր, երբ եկեղեցիի մը կուսակրօն
Առաջնորդը եկեղեցի գայ, խեղճ քահանայք պետք է դիմաւորեն զինքը,
առջեւէն ետեւէն գան, աթոռի վրայ նստած ժամանակ հեգ քահանայք
պետք է Առաջնորդ վարդապետին դիմաց կայնին, գլուխ ծռեն եւ խոնար
հին մինչեւ ի գետին:
Միմ իայն քահանան չէ, այլ լուսարար, ժամկոչ, փոխասաց տղայք,
ամ ենն ալ, երբ եկեղեցի մտնեն, անպատճառ գալ ու Առաջնորդ վարդա
պետ եւ կամ Սրբազանին դիմաց խոնարհին եւ սուրբ աջ համբուրելով
երթան տեղերնին կայնին: Տեսայ Առաջնորդ կուսակրօն վարդապետ
եւ կամ եպիսկոպոսներ, որոնք եկեղեցւոյ մէջ պաշտամունք եւ աղօթքի
ժամանակ իրենք զիրենք Աստուծոյ տեղ դնելով կը պաշտուէին, կը յար
գուէին: Խղճի խայթ մը իսկ չզգալով այս անխիղճները, երբ իբրեւ Առաջ
նորդ տարին հինգ նաւակատիքները Սուրբ Պատարագ մատուցանեն,
ինչեր կընեն: Թերեւս 20 անգամ պատահած եմ ի Մարաշ, յԱնթապ, ի
Հալէպ, Ադանայ, ի Սիս, ի Կեսարիա, Երուսաղէմ եւ ի Գահիրէ: Երկար
ժամ երգութիւնք, անտանելի երգեր, եղանակներ տեսած եմ եւ մեջերնին
գտնուած եմ հինգ, վեց, եօթ եւ ութ ժամ կը տեւէ ասոնց պատարագելն: Կը
մարին, կայրին եւ հոգի կուտան փառասիրութեան, «փառք ի բարձունս»
աղօթքէն յետոյ վեր կելլեն Առաջնորդարան զգեստաւորուելու համար:
Պնակներ, լանջախաչեր կանցնեն վզերնին, չաթալ471 թագ դրած Առաջ
նորդարանէն վար կիջնան ահեղ թափօրով, ետեւէն առջեւէն դպիրներ,
տիրացուներ, ձեռքերնին քշոցներ, մոմ եր, բուրվառներ, կարծես ահագին
կարաւան մը ժամ երով երերալ տնտնալէն յետոյ եկեղեցւոյ դռնէն ներս կը
մտնեն: Այս միջոցին ժողովուրդը պետք է ժամ երով սպասէ, համբերէ, տօ
կայ: Որպէս զի սրբազան պատարագչին փառասիրական անյագ տենչ ու
մարմաջը յագենայ: Օգտուեցէք, անկրօն կղերականներ, խեղճ ժողովրդի
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տգիտութենէ, Յիսուս Քրիստոսի ըսածը ճիշդ ձեր վրայ պիտի կատա
րուի. «պատճառանօք երկարէք զաղոթս, ուտէք զտունս այրեաց»: Ծանր
բեռեր կապելով մարդոց ուսերուն վրայ կը դնեք: Խաբեցէք ժողովուրդը:
Երբ Գահիրէ կը քահանայագործէի 1922 տարւոյ Ս. Ծննդեան Զատ
կին Թորգոմ եպիսկոպոս Գուշակեան պատարագեց: Այն օր, ամբող ջ 8
ժամ տեւեց արարողութիւն, աղօթք եւ պաշտամունք: Շատ լաւ գիտեմ,
մեր հայ ժողովուրդէն շատեր մեր եկեղեցւոյ աղօթք, ծէս եւ արարողու
թեանց չափազանց երկար եւ ձանձրալի ըլլալուն պատճառաւ եկեղեցի
գալ չեն ուզէր: Շատեր կուծանան, կը պաղ ին:
Թողունք այլեւս այս տեսակ բաներու վրայ գրել եւ դիտողութիւն
յայտնել, որովհետեւ օգուտ չունի: Ընթերցողը պէտք է նորեն տանիմ Երու
սաղէմ՝ մեր Սուրբ Յակոբ վանք: Այն տարին՝ 1897, երբ Երուսաղէմ էի,
Կ.Պոլսոյ նախկին պատրիարք Գերաշնորհ Մատթեոս եպիսկոպոս Իզ
միրլեան, Կարնոյ Առաջնորդ Ղեւոնդ եպիսկոպոս Շիշմանեան եւ Մշոյ
Առաջնորդ Ներսէս վարդապետ Խարախանեան Սուլթան Համ իտի հրա
մանաւ Երուսաղէմ աքսորուած էին: Երեքն ալ մի եւ նոյն յարկաբաժնին
մէջ կը բնակէին: Իրիկունները երբեմ ն կերթայի քովերնին՝ կը տեսնուէինք:
Երեքն ալ ուսեալ էին, երեքն ալ իրարու հետ սրտակից, բաղդակից եւ
վիճակակից էին: Իզմ իրլեան Սրբազան վեհանձն, ծանրաբարոյ եւ պար
կեշտ եկեղեցական մ’էր: Նմանապէս Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Շիշմանեան
քաջ գաղղիագէտ եւ ճարտար ատենաբան: Յիշեալ Սրբազանին արդէն
ազգային լրագիրներու մէջ գրական յօդուածները կարդացած էի: Ատեն
մ’ալ Ղեւոնդ եպիսկոպոս Շիշմանեան, երբ Կիւրիւնի հայ Առաջնորդն էր,
Սիս երթալու համար Մարաշ եկաւ եւ Մուրատեան մեծապատիւ Գէորգ
էֆէնտիին տունը հիւր եղաւ: Կիրակի օր մը, Մարաշի Կեդրոնական վար
ժարանի լսարանին մէջ խառն բազմութեան ներկայութեամբ, գեղեցիկ
քարոզ մը տուաւ: Մեծապատիւ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին տուն
կերակուրի հրաւիրուած էր, տնէն դուրս ելած ժամանակ Շիշմանեան
Սրբազանի մատէն եպիսկոպոսական ադամանդ թանկագին մատնին
ինկաւ: 2-3 ամ իս վերջը մատանին գտնուեցաւ Չօրպաճեանց տան բակին
մէջ: Այն ժամանակէն Շիշմանեան եպիսկոպոսը լաւ կը ճանչնայի:
Գալով Խարախանեան Հայր Սուրբը, առաջուց բնաւ չէի ճանչնար,
բայց տեսայ եւ հաւնեցայ. համեստ եւ պարկեշտ եկեղեցական մը, ընթերցա
սէր եւ բաւական ուսեալ եւ զարգացեալ, բնաւորութեամբ եւս համակրելի:
Սուրբ Յակոբ վանքի միաբաններէն Յարութիւն վարդապետ Պարոնեանի
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հետ երբեմն կը տեսնուէի, շնորհալի կղեր մ’էր: Քանիցս կերակուրի ալ
հրաւիրեց զմեզ: Նմանապէս մաղթանքասաց Յակոբ վարդապետ ինծի
ամառուան հագնելու համար վերարկու մը նուիրեց: Այս միջոցին, ի Մա
րաշ, երեցկնոջս նամակ մը ղրկեցի եւ ասկէց վերադառնալուս մասին իրենց
գաղափարը հարցուցի, դժբաղդաբար չկրցանք պատասխանն ստանալ:
Սուրբ Յակոբ վանքի թարգման Քեյիշեան վարդապետ մը Վահան
անունով, եկաւ սենեակս եւ ըսաւ «Շուտ, ասկեց պիտի երթաս. յեղափո
խական քահանայ մը երկար ատեն մեր վանքի մէջ պահել լաւ չէ»: Աղաչե
ցինք յիշեալ անխիղճ վարդապետին, որ բարեհաճի քանի մ’օր թոյլատրել,
որ մենք կարենանք Մարաշէն մեր նամակին պատասխանը ստանալ: Ինչ
որ ըրինք անկարելի եղաւ այս սրիկայ վանականը համոզել, որովհետեւ
յետին աստիճան թրքամոլ եւ ազգատեաց մ’ըլլալը քաջ իմացայ, վանքին
մէջ գրեթէ իբրեւ վարձկան լրտեսի պաշտօն ունեցած ըլլալուն համոզուե
ցայ: Վարդապետներէն ոմանք խրատ տուին ինծի, որ օր յառաջ հեռա
նամ վանքէն: Վերջապէս ստիպուեցանք օր մը յառաջ մեկնիլ Ս. Յակոբ
վանքէն: Պարոն Եզնիկ Եեդի Ալէեան միշտ կերթար կուգար քովերնիս եւ
միշտ կը պատուէր զմեզ: Նմանապէս քեռորդիս՝ Յովսեփ Տէր Վարդա
նեան այն օրեր Ժառանգաւորաց վարժարանի մէջ ուսանող էր, ստեպ կը
տեսնուէր մեր հետ: Անօրէն Վահան վարդապետ Քեյիշեան թէ ինծի եւ
թէ Գէորգ տղուս համար Երուսաղէմ ի Թուրք կառավարութեան կողմանէ
նոր անցագիր հանել տուաւ, որպէս զի օր մը յառաջ զմեզ հեռացնէ վան
քէն: Առինք անցագրերը եւ հետեւեալ օր վանքի մէջ մեզի սիրող եւ հա
մակրող ամ են վարդապետներուն եւ նամանաւանդ թէ Վեհապետեան եւ
թէ Իզմ իրլեան պատրիարքներուն աջերը համբուրելով բոլորին ալ հրա
ժեշտի յարգանք եւ մեծարանքներ մատուցանելով մեկնեցանք վանքէն:
1897 Սեպտեմբեր ամսուան կարծեմ սկիզբները էր: Երկուշաբթի օր
մը, մեկնեցանք Երուսաղէմ ի Սուրբ Յակոբ վանքէն՝ երկաթուղիով Յոպպէ:
Մեր վանքը իջանք, բայց շատ տրտում եւ տխուր, որովհետեւ չէի գիտէր թէ
կրկին անգամ Տաճկաստան մտնելու մէջ ինչ տեսակ անակնկալ փորձու
թիւններ պիտի պատահէին: Քանի մ’օր մնացինք Յոպպէի վանքին մէջ:
Պեյրութ եւ անկեց ալ Ալեքսանդրեթ հանդիպող շոգենաւի սպասեցինք:
Աւստրիական շոգենաւ մը եկաւ: Հետեւեալ օր, արձանագրել տալով մեր
անցագրերը, մտանք այն շոգենաւին: Բայց վերջին աստիճան յուզուեալ
եւ մելամաղձոտ վիճակի մէջ: Երանի թէ փոխանակ ուղղակի Պեյրու
թի վրայօք Իսկենդերուն երթալու, ուղղակի Աղեքսանդրիա երթայինք:
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Հարկաւ կրնայինք անդ ազատ ապրիլ եւ թերեւս ալ Աղեքսանդրիոյ եկեղեցին
իբրեւ պաշտօնական քահանայ ընդունուելու հնար մը կրնայինք գտնել:
Մեծապէս սխալ քայլ մը առած էի ետ Տաճկաստան վերադառնալովս:
Պետք էր գիտնայի, պետք էր մտածէի, թէ Մարաշի բանտին մէջ ինչեր
քաշած էի: Պետք էր միտքս բերել, թէ Մարաշի եւ թէ Հալէպի նահանգին
կառավարութեան շրջանակաց մէջ ճանչցուած էի իբրեւ յեղափոխական
քահանայ մը, անունս արատաւորուած էր յաչս Թուրք կառավարութեան:
Պարոն Աղասիին հետ գործակից ըլլալս գիտէին թուրքերը: Այո, այս
ամ ենը պետք էր լաւ գիտնայի եւ անգամ մ’ալ երեսս անգամ Տաճկաս
տան չը դարձնել: Ինչ եւ իցէ, յիմարեցայ, կարծեցի, որ մոռցուած եմ:
Շոգենաւին մէջ խենթի պէս եղած էի, եւ կամ խելքս իւր բնական
հաւասարակշռութիւնը կորսնցուցած էր: Չէի կրնար լաւ տրամաբանել:
Պեյրութ եկանք: Ես եւ Գէորգ տղաս նաւակ մտանք՝ ուրիշ ճամբորդնե
րու հետ Պեյրութ ելնել եւ քաղաքը տեսնել: Երբ նաւամատոյց մօտեցանք
թուրք փօլիս չը թողուց, արգելեց զմեզ քաղաք մտնելու: Հազարապետեան
Գրիգոր եկաւ աղաչեց նաւամատոյցի տեսուչ փօլիս ին, չկրցաւ հրաման
առնել: Մենք ալ աղաչեցինք, պաղատեցինք. հայ ըլլալնուս համար հրա
ման չկայ եղէր Պեյրութ մտնելու: Մեր շոգենաւին մէջ գտնուող ճամբորդ
ներէն արապը, մարօնին եւ ուրիշ այլազան ազգերէն գող ը, աւազակը,
սրիկան, բոզը, մարդասպանը, խաբեբան անարգել մտան Պեյրութ, բայց
այն որ հայ է, անունը Յակոբ, Կարապետ եւ Արթին է, երբեք մտնելու չէ:
Ոհ, որքան դժուար է հայ ըլլալ Տաճկաստանի մէջ:
Թուրք կառավարութիւնը դիտմամբ հայերուն համար մասնաւոր
հրահանգ տուած է իւր բոլոր ծովեզերեայ նաւահանգիստներու թուրք
վարչութեան, որպէս զի հայերը չընդունին Կ.Պոլիս, Իզմ իր, Պեյրութ,
Մերսին, Իսկենդերուն եւ այլն շատ մը տեղեր, այսու անշուշտ հայերը
առեւտրական տեսակետով վնասուին, հարուստ չըլլան, կարօտ մնան,
նիւթապէս փճանան: Թուրքերը անարգել անցագիր կառնեն ամ են
թրքական քաղաքները կերթան կուգան, կը շահեն, կը հարստանան: Ինչ
կրնանք ընել. իրաւունքը հզօրագունին է:
Ե ս եւ տղաս՝ Գէորգ մի եւ նոյն մակոյկով Պեյրութի նաւամատոյցէն
ետ դարձանք, ելանք շոգենաւ: Մեր շոգենաւը դժբաղդաբար Պեյրութի
առջեւ ճիշդ երեք օր խարսխեց եւ կեցաւ: Չորրորդ օրը սկսաւ քալել: 2
օր յետոյ, շաբաթ առաւօտ մ’էր, Սեպտեմբեր 6-ին Իսկենդերունի առջեւ
ելանք: Ես եւ տղաս՝ Գէորգ, ուրիշ ճամբորդներու հետ, դուրս ելանք:
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Թուրք փօլիսներ մեր անցագիրները արձանագրելով մեզի տուին: Ուղղա
կի Հալէպ երթալու համար արձանագրել տուինք: Գասպար անունով
հայախօս ասորիի մը պանդոկը իջանք եւ գիշեր մը անդ հանգիստ ըրինք
եւ սկսանք Հալէպ գնացող հայ կառապան մը գտնելու աշխատիլ:
Արդէն լաւ գիտէի, որ ուղղակի Մարաշ երթալս մեծ անխոհեմու
թիւն է: Անշուշտ Մարաշի կառավարութիւնը պիտի արգիլէր զիս Մարաշ
մտնելու, ուրեմ ն ըսի ինքնիրենս՝ Հալէպ երթամ, աշխատիմ մայրս եւ ըն
տանեացս բոլոր անդամները Մարաշէն Հալէպ բերել: Երբ մերինները
կարենան Մարաշէն Հալէպ գալ, Հալէպէն ալ կաշխատինք անցագիր
առնելով ամ ենքս մէկէն արտասահման անցնիլ: Այս նպատակ եւ դիտա
ւորութեամբ Հալէպ երթալու պատրաստուեցանք: Քիլիսցի հայ բեռնա
կիր կառապան մը վարձեցինք, ես եւ տղաս Գէորգ մտանք կառքի մէջ, որ
Հալէպ երթանք:
Թուրք փօլիս մը եկաւ բռնեց զմեզ եւ կառքէն վար իջեցուց, զքեզ
տեղւոյս գայմագամ ը կուզէ, պիտի երթանք կառավարութիւն: Ուղղակի
գայմագամ ին ներկայացայ, «քու մասիդ ամբաստանութիւն կայ, չը պիտի
երթաս Հալէպ, կուսակալին քու մասիդ հեռագիր տուած եմ, մինչեւ որ
պատասխանը առնեմ պիտի մնաս հոս, գնայ օթելիդ մէջ քանի մ’օր սպա
սէ» ըսաւ եւ զիս իրեն ներկայացնող փօլիս ին հրաման ըրաւ, որ զիս օթել
տանի եւ հսկէ վրաս: Գնացինք օթել ես եւ տղաս՝ Գէորգ: Սրտնեղութիւն
եւ տրտմութիւն պատեց զմեզ, որովհետեւ յայտնի էր թէ Հալէպի կուսա
կալը Մարաշի կառավարութեան պիտի հարցնէր իմ ով ըլլալս: Անկէց ալ
անշուշտ աննպաստ տեղեկութիւններ պիտի առնէր: Գուշակութիւնս բառ
առ բառ կատարուեցաւ: Բնիկ մարաշցի Պալթա անուն թուրք կարճա
հասակ ջորեպան մը օր մը յառաջ Իսկենդերունի մէջ ճաշարանէն դուրս
ելած ատենս թէ զիս եւ թէ տղաս՝ Գէորգը տեսաւ: Այդ անխիղճ եւ անգութ
տաճիկ լակոտը զիս շատ լաւ կը ճանչնար եւ բանտարկութեանս միջոցին
անցած գացած բաներս գիտէր: Ուղղակի գնաց այդ շունը Իսկենդերու
նի Սէր Քօմիսէրին մատնեց եւ ո գիտէ որքան զրպարտութիւններ ըրաւ:
Կարծեմ օթելի մէջ 3 օր արգելափակ մնալէն յետոյ վրաս հսկիչ կարգուած
փօլիս ը եկաւ. «զքեզ գայմագամ պեյը կուզէ, երթանք» ըսաւ:
Գնացի գայմագամ ին ներկայացայ: «Հեռագրիս պատասխանը
եկաւ, ես անձամբ պիտի հարցաքննեմ զքեզ» ըսաւ: Կուսակալէն եկած
հեռագիրը գայմագամ ին գրասեղանին վրայ բաց դրուած էր, բայց վրան
ուրիշ թուղթ մ’ալ կար՝ չկրցայ ամբողջով ին կարդալ՝ հեռագրին իմաստը
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հասկցայ: Եթէ հակառակը պատմած ըլլայի անշուշտ վիճակս աւելի գեշ
պիտի ըլլար: Մարաշի մէջ բանտարկութիւնս, պարոն Աղասիին հետ գոր
ծակից ըլլալս եւ Մարաշի Հնչակեան Յեղափոխական Ընկերակցութեան
մասնաճիւղ ին Ատենապետը ըլլալս խոստովանեցայ: Գայմագամ ը գրեց
հարցաքննութիւնս եւ գոհ մնաց. «երբէք մի վախնար, քանի որ Կայսեր
ընդհանուր ներման արժանանալով բանտէն ելած ես: Հին յանցանքներդ
ներեալ են եւ ի նորոյ ալ վրադ վնասակար ամբաստանութիւն չկայ: Քեզի
ձիաւոր ոստիկան մը պիտի ընկերացնեմ, ընդ հսկողութեամբ Հալէպ
պիտի երթաս: Կուսակալը հրաման ըրած է, որ զքեզ Հալէպ ղրկեմ»: Իմ եւ
թէ տղաս Գէորգին անցագրերը առաւ եւ իմ հարցաքննութեանս թուղթին
հետ մեծ պահարանի մը մէջ ներփակելով փօլիս ին տուաւ: Այն օր, կէս
օրին բեռնակիր կառք մը վարձեցինք, ես եւ Գէորգ տղաս մտանք կառք
եւ մեկնեցանք Իսկենդերունէն ձիաւոր ոստիկանի մը ընկերակցութեամբ:
Գիշերանց անցանք Պեյլենի մէջտեղէն եւ հետեւեալ օր ճաշի ժամանակ
Գըրըքխան հասանք: Իջանք պանդոկ մը, պանդոկապետը պելէնկցի Մա
նուկ անուամբ հայ մ’էր: Սիրով ընդունեց զմեզ եւ կերակուրի ալ հրաւիրեց
ազնուաբար: Մնացինք գիշեր մը ի պանդոկ: Հետեւեալ օր եկաւ ոստի
կանը քովերնիս: Կառապանը քիլիսցի հայ մ’էր, պատրաստեց կառքը,
ճամբայ ելանք:
Իրիկուան մօտ ուրիշ պանդոկ մը իջանք, որուն անունը մոռցած եմ:
Միայն կը յիշեմ այդ պանդոկէն 10 վայրկեան հեռաւորութեան ջերմուկ մը
կար, գնացինք ես եւ Գէորգ լուացուեցանք: Գիշեր մ’ալ հոս մնալով հե
տեւեալ օր ճամբայ ելանք: Եկանք Պայրամ Օղլու Խան անունով պանդոկ
մը: Այդ պանդոկը պահականոց է եղէր: Զապթիյէները տարին զմեզ իրենց
սենեկին մէջ պառկեցուցին: Առաւօտուն ելանք նստանք կառք: Իրիկուան
հասանք Քէֆիր Անթուն անուն պանդոկը: Մթնցած էր, երբոր պանդո
կէն կառքով ներս կը մտնէինք: Դրան մօտ հանդիպեցանք Ատանայի եւ
Հալէպի նահանգներուն զինուորական արտաքո կարգի հրամանատար
Ալի Մօհսին Փաշան:
Յիշեալին անունը լսած էի, երբ անցեալ տարի ի Մարաշ բանտարկեալ
էի: Զէյթունի վրայ յարձակող թուրք բանակին հրամանատարն էր: Ինքն
ալ զիս գիտէ եղէր: Պանդոկին դռնէն ներս մտածս տեսնելով հետաքրքիր
եղած էր իմ ով ըլլալս գիտնալ: Կառքէն վար իջնալու չը մնաց, զինուոր
մը եկաւ քովս. «զքեզ փաշան կուզէ» ըսաւ: Անմ իջապէս ներկայացայ:
Հալէպցի երեւելիներէն էֆէնտի մ’ալ քով ը նստած էր, քօնեաք կը խմէին:
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«Օ Տէր Ղեւոնդ փափազ ֆեսաթ պաշը, ղըպրըզտա իտեն նիչուն կերի
տիանդեն»472 ըսաւ եւ մեղադրեց զիս: Կիպրոսէն ետ դառնալուս մասին
լաւ պատասխաններ տուի եւ կրցայ արդարացնել զիս: «Մարաշ չը պի
տի երթաս, զքեզ Հալէպի կուսակալը կուզէ. գնա: Հալէպի հայ եկեղեցւոյ
քահանաներէն մին հիւանդ է, կարծեմ ի մօտոյ կը մեռնի, անոր տեղ թող
Հալէպի հայերը զքեզ ընդունին»: Ալի Փաշան գաւաթ մ’ալ քօնեաք խըմցո
ւց ինծի: Կրկին անգամ «Մի վախնար, երբ Հալէպ երթաս չը պիտի բան
տարկուիս, մի միայն հայրենիքդ երթալու հրաման չկայ» ըսաւ:
Մեկնելու հրաման առի, եկայ պանդոկ: Մարաշցի Տարագճեան
Գրիգոր Ճեպելի Պերեքեթէն ապրանք առնելու համար Հալէպ եկած էր,
հանդիպեցաւ մեզի Քէֆիր Անթուն պանդոկին մէջ: Տեսնուեցանք եւ միա
սին մի եւ նոյն սենեկին մէջ մնացինք: Ճիշդ կէս գիշերին էր մեր ընկեր
ոստիկան եկաւ, արթնցուց զմեզ, «աւելի լաւ է, ըսաւ, գիշերը երթանք,
արշալոյսին կրնանք Հալէպ ժամանել»:
Անմ իջապէս ճամբայ ելանք. արեւածագէն 2 ժամ յառաջ մտանք
Հալէպ: Մեզի ընկերակցող զապթիյէն զմեզ ուղղակի կառավարութեան
դուռը տարաւ եւ Սէր Քօմիսէրին ներկայացուց: Փօլիսները Գէորգ տղուս
հրաման տուին, որ դուրս երթայ: «Հայրդ հոս պիտի մնայ», ըսին: Գէորգ
տղաս դուրս ելաւ եւ ես իրեն պատուիրեցի, որ երթայ Հալէպի Հայոց
Առաջնորդ Պետրոս վարդապետ Ներկարարեանին՝ Հալէպ գալ եւ փօլիս
ներուն սենեակը բանտարկուիլս լուր տայ: Հալէպցի քանի մը ծանօթներ
ունէի, «գնա, ըսի, Գէորգ, տղաս, անոնց ալ իմացուր, կրնայ ըլլալ, որ հոս
երկար ատեն բանտարկեալ մնամ»: Բնաւ երբէք ծանօթ, կամ անծանօթ
մարդ մ’ալ գալ չուզեց: Բուն իսկ Պետրոս վարդապետ Ներկարարեան,
որ զիս շատ լաւ կը ճանչնար, չը յանդգնեցաւ մօտենալ: Գէորգ տղաս, երբ
գացեր խօսեր էր վարդապետին, յիշեալը իրաւամբ մեղադրած էր զիս.
«հայրդ պետք չէր երբէք Կիպրոսէն Տաճկաստան վերադառնալ: Պետք էր
գիտնար հայրդ, թէ ժամանակը շատ փափուկ է. նամանաւանդ ինք իբր
յեղափոխական քահանայ անունը ելած է, Թուրք կառավարութեան քով
իբրեւ տերութեան շատ վնասակար հայ մը ճանչցուած է: Ես, ըսեր է վար
դապետը, ինչպէս երթամ հօրդ համար կուսակալին բարեխօսեմ: Հօրդ
անխոհեմութեան վրայ շատ կը ցաւիմ, մեղ ք, երանի թէ միշտ արտասահ
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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 ետրոս վարդապետ, ճշմարտութիւնը խոստովանած ըլլալու համար,
Պ
իրաւունք ունէր զիս մեղադրելու: Արդարեւ, ես շատ անխոհեմութիւն,
անխելքութիւն ըրած էի: Բանտէն ելլելուս դեռ տարի մը եղած չէր:
Հալէպի նահանգին պետական շրջանակներու մէջ ճանչցուած էի իբրեւ
յեղափոխական քահանայ մը: Ընդհանուր առմամբ դեռ Տաճկաստան
խռովեալ վիճակի մէջ էր: Ամ են տեղ հայերը կը նեղէին եւ կը չարչարէին,
երկու տունէ բաղկացեալ գիւղ ի մէջ իսկ հայ եւ ուրիշ այլազգի լրտեսներ,
մատնիչներ կը վխտային:
Ասանկ անյարմար եւ գեշ ատեն մը թողուլ արտասահման, ազատ
եւ ապահով Կիպրոսը թողուլ, կրկին կրակի մէջ Տաճկաստան դառնալս
պարզապէս խենթութիւն եւ ապշութիւն էր: Եկաւ տղաս Գէորգ վար
դապետին այս իրաւացի գանգատ եւ մեղադրանքները պատմ եց ինծի,
բնաւ երբէք ցաւ չզգացի, որովհետեւ ես սխալած էի, ես մեղանչած էի, ես
տգիտութեամբ կեանքս ահագին վտանգներու ենթարկած էի: Վարդա
պետէն զատ ուրիշ ո եւ է հալէպցի ինծի ծանօթ հայ մը չը փափաքեցաւ
քովս մօտենալ: Ըստ իս, աւելի լաւ է, ըսի, Աստուծոյ անհուն ողորմութեան
ապաւինիլ, քան մարդոց պաշտպանութեան:
Այն օր, 1897 ըստ Յու

նաց Սեպ
տեմ
բեր կար
ծեմ 12-ին էր, Հա
լէպ,
եկանք Սէր Քօմիսերին սենեակը, տղաս Գէորգ կէս օրին կերակուր բե
րաւ: Անախորժ կերպով կերանք, տրտում եւ տխուր սպասեցինք փօլիսնե
րուն քով: Իրիկուն ժամ, ըստ Թրքաց ճիշդ 11-ին էր, փօլիս մ’եկաւ քովս.
«ելէք փափազ, կուսակալը զքեզ կուզէ» ըսաւ: Դուրս ելայ փօլիս ին հետ
ուղղակի կուսակալին տունը՝ Ճեմ իլիյէ կերթայինք: Մեծարգոյ Նիկողոս
էֆէնտի Տէր Մարգարեան իրեն տան առջեւ դիմացէն ելաւ. «Տէր Հայր,
բարի եկած էք, ինչպէս էք, լաւ էք» ընելու վրայ էր, զիս տանող փօլիս ը
«Պըրաք խավաճա կետելիմ»473 ընելու չը մնաց: Նիկողոս էֆէնտի խօսքե
րը կիսատ թողուց եւ հեռացաւ քովէն: Այդ մարդն ալ մեղադրելու իրաւունք
չունիմ, վասն զի ժամանակին տարապայման փափկութիւնը ամ են հայու
վրայ երկիւղ եւ վերջին ծայր զգուշութիւն ազդած էր: Նիկողոս էֆէնտի
առաջին անգամ զիս մինակ տեսաւ, չէր գիտեր թէ քովս մասնաւոր փօլիս
մը կար, չէր գիտեր թէ կառավարական հսկողութեան տակ կը գտնուէի:
Վերջապէս փօլիս ին հետ գնացինք Ճեմ իլիյէ՝ կուսակալ Րաուֆ
փաշային ներկայացայ: Տարիքոտ, ծանրաբարոյ, գօշ եւ միանգամայն
արդարասէր կուսակալ մ’էր: Երբ տեսաւ զիս «դո՞ւն ես, ըսաւ, մարաշցի
473 Bırak havaca (hoca) gidelim. – Թող, խոջա, գնանք:
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Ղեւոնդ փափազ» «Այո, Տէր իմ, ես եմ» պատասխանեցի: «Դուն տերու
թեան վնասակար անձ մ’ես, զքեզ Դամասկոս եւ կամ ուրիշ տեղ մը պիտի
ղրկեմ, հայրենիքէդ հեռու միջավայրի մը մէջ պետք է կենաս» ըսաւ: Շատ
աղաչեցի, որ զիս Դամասկոս չը ղրկէ, «Դամասկոսի մէջ հայ չկայ, ես
ընտանիքի եւ քանի մը զաւակներու տէր եմ, անդ խեղճ պիտի մնամ, այն
պիսի տեղ մը ղրկէ զիս, որ կարենամ ապրիլ, կարօտ եւ խեղճ ապրելու չը
դատապարտուիմ»:
«Պարտաւորեալ ըլլամ Ձեր Վսեմութեան կեանքին երկարութեան
համար աղօթարար ըլլալու», քովը մօտեցայ ոտքերը իյնալու պէս աղա
չելով շարժում մ’ըրի: Չը թողուց ազնուաբար, այդ միջոցին յուզուեցայ
եւ աչքերս արտասուք լեցուեցաւ: Ծերունի կուսակալը հաճեցաւ գթալ: 2
կամ 3 վայրկեան լուռ կենալէն յետոյ, փօլիս ը ներս կանչեց: Բերանացի
պատուիրեց, որ զիս ուղղակի հայոց եկեղեցին տանի եւ Առաջնորդ Պետ
րոս վարդապետին յանձնէ: «Ինէ, ըսաւ, բարեւ տար մուրախիամ ին,474
այս փափազը հոս ի Հալէպ պիտի մնայ»: Մեծկակ թեմեննահ475 մ’ըրի եւ
անմ իջապէս ընկերացայ փօլիս ին: Եկանք եկեղեցի՝ անհունապէս ուրախ
եւ զուարթ: Առաջնորդարան մտանք, երբ Առաջնորդարանի սանդուխէն
վեր կելլայինք տեսայ, որ Պետրոս վարդապետն ալ կը պատրաստուէր իմ
մասին բարեխօսելու համար վալի476 փաշային քով երթալ: Փօլիս ը ճիշդ
կուսակալին պատուիրածին համ եմատ վարդապետին յանձնեց զիս:
Ուղղակի փօլիս ին հետ եկանք Հայոց Առաջնորդարանը: Լուսահոգի
Պետրոս վարդապետ գաւազանի պէս մեծ պաստօն ը ի ձե
ռին Ա
ռաջ
նորդարանի սանդուխին գլուխը կայնած, տղաս՝ Գէորգն ալ քով պատ
րաստուած էր վսեմ Րաուֆ փաշա կուսակալին մօտ երթալու, որպէս զի
իմ ազատութեան համար բարեխօսութիւն ընէ: Երբ փօլիս ին հետ գալս
տեսաւ, կայնեցաւ, վեր ելանք: Փօլիս ը կուսակալին հրամանին համ եմատ
խօսեցաւ Առաջնորդին: «Կուսակալը, ըսաւ, բարեւ ունի Ձեզ, այս մարաշ
ցի քահանան հոս Հալէպ պիտի բնակի, ուրիշ տեղ չը պիտի երթայ, ընդու
նեցէք զինքը եւ քովերնիդ պահեցէք»:
Արժանապատիւ Պետրոս վարդապետ շատ գոհ մնաց, որովհետեւ
շատ կզգուշանար յաչս Թուրք կառավարութեան վարկաբեկ յեղափո
խական քահանայի մը համար երթալ վսեմ կուսակալին աղաչել, որ զիս
չը բանտարկէ եւ կամ ուրիշ տեղ մը չաքսորէ: Իրաւունք ալ ունէր, վասն
474 Նկատի ունի առաջնորդին:
475 Թեմեննահ (Temenna) – խոնարհումով բարև, արևելյան ողջույնի ձև:
476 Վալի (Vali) – նահանգապետ:
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զի ժամանակը շատ փափուկ էր: Ես, տղաս Գէորգ, անհունապէս ուրա
խացանք եւ շատ բերկրեցանք: Առաջին ուրախութիւննիս այն եղաւ, որ
կուսակալը շատ ազնուութեամբ վարուելով բարեացակամ գտնուեցաւ
իմ մասին: Եթէ ուզէր կրնար զիս աւելի հեռու, գեշ միջավայր մը ղրկել:
Երկրորդ. առանց Պետրոս վարդապետի դիմում եւ կամ միջամտութեան
փրկուելով եկայ Առաջնորդարան:
Վերջապէս «անհնարինք առ ի մարդկանէ հնարաւորք են առաջի
Աստուծոյ»: Միայն օր մը գրեթէ Հալէպի կառավարութեան Սէր Քօմի
սերի սենեակը արգելափակ մնալով, իրիկուան ժամ 12-ին, ըստ Թրքաց,
Առաջնորդարան յանձնուած էի: Ճիշդը խոստովանելով Պետրոս վարդա
պետն ալ ուրախացաւ եւ շատ սէր եւ յարգանօք ընդունեց զիս: Մխիթա
րեց եւ քիչ մ’ալ մեղադրեց զիս: Ասանկ փափուկ օրերու մէջ պետք չէր, որ
արտասահմանէն ետ դառնայիր: Կրնայիր կենալ Կիպրոս, քանի որ քեզի
պաշտօն տուած են, այդպիսի ազատ եւ ապահով երկրէն ետ դառնալ
վերստին Տաճկաստան մտնել՝ պարզապէս յիմարութիւն է: Համբերէիր,
ուշ կամ կանուխ ընտանիքն ալ Մարաշէն հանելու հնար մը կը գտնուէր:
Այս արդար եւ ճշմարիտ մեղադրանքները լսելով կամչնայի, բայց ինչ
օգուտ, բանը բանէն անցած էր: Սխալած ըլլալս խոստովանեցայ: Նորէն
Պետրոս վարդապետ ազնուաբար քաջալերեց զիս: Մի վհատիր, ըսաւ,
Աստուած ողորմած է, կրնանք զքեզ հոգալ: Այսուհետեւ չես կրնար ուրիշ
տեղ մը երթալ: Տղադ՝ Գէորգը ղրկէ Մարաշ, երթայ ընտանիքն հոս թող
բերէ: Հոս քահանայութիւն կընես, կապրիս: Ես եւ տղաս՝ Գէորգ ուրախ
եւ զուարթ, Պետրոս վարդապետին քովէն մեկնելով Առաջնորդարա
նի մէջ, վարի յարկ, սենեակ մը մտանք: Կերանք, խմեցինք եւ այն գիշեր
հանգիստ պառկեցանք:
1897 Սեպտեմբեր 13-ին Հալէպ ժամանած էինք: Հետեւեալ օրը
Վերացման Խաչի տօնախմբութիւնն էր: Եկեղեցի մտանք: Առաջնորդ
Պետրոս վարդապետ Ներկարարեան Սուրբ Անմահ Պատարագ մատոյց,
քարոզ ըսաւ: Բնիկ եարփուզցի Ոսկերիչեան Յարութիւն ձայնաւոր դասա
տու էր, լաւ երգեց: Բաւական ժողովուրդ կար այն օր իրիկուան: Խաչվե
րացի հանդէսն ալ վայելեցինք ուրախ սրտով:
Քանի մ’օր յետոյ Գէորգ տղաս Մարաշ գնաց՝ մայրը, եղբայր եւ
քոյրը բերելու: Ե թէ տղաս ղրկած չըլլայի՝ ընտանիքս Հալէպ փոխադրե
լու համար կառավարութիւնը փոխադրել պիտի տար: Ես այդ անպա
տեհութեան տեղի չը տալու համար շուտով տղաս ղրկեցի ի Մարաշ:
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Կարծեմ 15 օր վերջը մերինները՝ երեցկինս, Արուսեակ աղ ջիկս, Նահա
պետ եւ Գուրգեն տղաքս Գէորգին հետ եկան Մարաշէն: Մայրս գալ
ուզած չըլլալով քոյրս Մարիամ էնց քով մնացած էր: Անդրանիկ տղաս՝
Յովհաննէսն ալ իւր կէս մնացեալ ուսմունքը աւարտելու համար
Այնթապի քօլեճ ը գացած էր:
Մերինները Մարաշէն եկան եւ այն օր ուղղակի կնոջս հօրաքոյր
Շիւլամ եան Թրվանտ հանըմ ին տունն իջած էին: Եկաւ տղաս Գէորգ,
եկեղեցի լուր տուաւ ինծի: Ես գնացի Շիւլամ եանին տունը: Տեսնելով ըն
տանիքս, սիրասնունդ զաւակներս, մեծապէս ուրախացայ: Քանի մը օր
կեցանք Շիւլամ եանց տուն իբրեւ հիւր: Կնոջս հօրաքրոջ ամուսինը Շիւլա
մեան Խաչեր աղա արդէն կը ճանչնայինք՝ հիւրասէր եւ ազնիւ անձ մ’էր:
Կինը՝ Թրվանտա հանըմ վեհանձն եւ առաքինի, միանգամայն առատա
սիրտ կին մ’ըլլալով, այն քանի մ’օրուան միջոցին յարգեց, պատուեց եւ
մեծարեց մերինները:
Հալէպի Հայոց Ազգային վարժարանին տնօրեն դասատու Յով
հաննէսեան պատուելի Պետրոսին աջակցութեամբ Սալիպէ թաղի մէջ,
եկեղեցիի մօտ, հոգետան կից, Երուսաղէմ ի կալուած տուն մը, զոր բնիկ
ուրֆացի պատուաւոր վաճառական Ապուհայաթեան Յովհաննէս աղա
վարձու բռնած էր, գտանք: Յովհաննէս աղա մեծկակ սենեակ մը տուաւ
մեզի բնակելու համար 40 ղուրուշ ամսականաւ: Շիւլամ եանց տունէն անդ
փոխադրուեցանք: Շատ ալ գոհ մնացինք:
Որովհետեւ Ապուհայաթեան Յովհաննէս աղա պարկեշտ, համ եստ
եւ ազնուաբարոյ հայ եւ հայր մ’էր, կինը՝ Վարդուհի հանըմ եւս առաւել
բարեբարոյ, լուրջ եւ ազնիւ կին մ’էր: Բաղդ մ’էր մեզի համար, որ այսպի
սի պատուաւոր հայու մը տան մէջ բնակելու արժանի եղանք: Յովհաննէս
աղա եւ թէ իւր կինը շատ սիրեցին զմեզ անկեղծութեամբ: Կահ կարասի,
ինչ որ պետք ըլլար՝ կուտային:
Ապուհայաթեան Յովհաննէս աղա իւր տան մէջ մեր բնակած սենե
կին վերի յարկը սենեակ մ’ալ այնթապցի Խըրլօպեան Հաննէ477 անուամբ
բողոքական հայու մը վարձու տուած էր: Յիշեալ Խըրլօբեանն ալ բաւա
կան լուսամ իտ, զարգացեալ, պարկեշտ անձնաւորութիւն մ’էր:
Ձմ եռ եկաւ: Երկար գիշերներ անցնելու համար երեք դրացիներ
իրիկունները կերակուրէն վերջը կարգով իրարու տուն կը հաւաքուէինք,
477 Այս ընտանիքից է Հայաստան ներգաղթած Գևորգ Խրլոպյանը՝ վաստակաշատ
գիտնական, փիլիսոփայության դոկտոր:
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ժամանց ընելու, անմ եղ խօսակցութեամբ, անոյշ տեսակցութեամբ իրար
մով երջանիկ կըլլայինք: Ասանկ ընտանեկան միութիւններով ապրեցանք
ուրախ զուարթ: Նահապետ եւ Գուրգեն տղաքս դեռ մանկական հասա
կի մէջ Ազգային դպրոց կերթային: Արուսեակ աղջիկս մօր քով առտնին
բաներով կզբաղուէր: Տղաս Գէորգն ալ դերձակութիւն սորվելու համար
Հալէպի նշանաւոր արհեստի տէր Գօգօրեան երկու հարազատ եղբարց՝
Յովհաննէս եւ Մարտիրոս աղաներուն քով կերթար:
Ընտանիքս, երբ Մարաշէն եկան եւ մասնաւոր բնակարան մը վարձե
լով հաստատուեցանք ի Հալէպ, Հալէպի Հայոց Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ
չորս արժանապատիւ քահանայք իրենց կրօնական ժողովը կանչեցին եւ
շատ յարգանօք եւ ազնուութեամբ ընդունելով զիս ըսին ինծի «Տէր Հայր,
այլ եւս հոգ մ’ընէր, ցաւիլ եւ տրտմիլ օգուտ չունի: Մենք մեր մէջ որոշում
տուինք, զքեզ պաշտօնապէս եկեղեցի ընդունած ենք: Չորս հատ էինք,
այժմ հինգ հատ ենք: Կարգով այսուհետեւ պիտի պատարագէս: Ճիշդ մեր
ըրածին պէս եկեղեցւոյ մէջ «ի ժամուցի» պնակդ պիտի պտտցնէս, թէ պսա
կի եւ թէ թաղումներու զքեզ հրաւիրողներ ըլլան՝ իրաւունք ունիս երթալու:
Բայց քեզի ծուխ տալ՝ մեր իրաւասութեան սահմանէն դուրս է: Այդ իրա
ւունքը ուղղակի Կիլիկիոյ Վեհ. Կաթողիկոսին հրաման եւ գիտակցութեան
կը վերաբերի: Սուրբ Զատիկներուն տուները օրհնելու իրաւունք չունիս: Այ
սու ամենայնիւ մասնաւոր հրաւիրողներ եթէ ըլլան՝ կրնաս երթալ: Քանի
որ պետական հրամանաւ հոս իբրեւ աքսոր մնալու դատապարտուած ես,
մի նեղուիր, մենք զքեզ իբրեւ եղբայր մեր քահանայական շարքին մէջ ըն
դունած ենք»: Այս պատուական սուրբ հարց իմ երախտագիտական ան
կեղծ զգացումներս յայտնեցի եւ շատ գոհ մնացի իրենց այս ազնուութենէ:
Աւագ քահանայ Տէր Մեսրոպ Աճեմ եան
Տէր Սահակ քահանայ Շահվեքիլեան
Տէր Մարկոս քահանայ
Տէր Յակոբ քահանայ Յովհաննէսեան: Ասոնք էին այն ժամանակ
Հալէպի հայ եկեղեցւոյ պաշտօնական քահանայք:
Առաջնորդական տեղապահ Գերապատիւ Պետրոս վարդապետ
Ներկարարեան եւս քահանայ սուրբ հարց այս որոշում եւ ընդունելութենէ
գոհ մնալով յորդորեց եւ խրատեց զիս, որ կարելիութեան սահմանին մէջ
միշտ լուրջ եւ շրջահայեաց ըլլամ, յեղափոխական գործ եւ խօսքերէ հեռու
ըլլամ եւ արժ. քահանայից հետ սիրով եւ հարգանօք եւ բարեկրթութեամբ
վարուիմ:
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 երապատիւ Պետրոս վարդապետ Ներկարարեան լաւ եւ անոյշ ձայն
Գ
մ’ունէր: Երկայն հասակաւ, մեծ փոր եւ բաւական պարարտ իրան, կէս սեւ
եւ կէս ճերմկցած մօրուքի տէր անձ մ’էր: Շատ ուսեալ կղերական մը չէր:
Կիրակի օրեր Սուրբ Պատարագի միջոցին հայերէն քարոզ կուտար, մա
քուր հայերէնով, բայց անիմաստ: Բեմախօս քարոզիչ ըլլալու յատկութենէ
զուրկ, բայց ինչ ընեն Հալէպի ժողովուրդը՝ ոչխարի պէս կընէին մտիկ:
Պետրոս վարդապետ բնիկ ատափազարցի էր, իրեն քեռորդին Կենճեան
Զարեհ անուն, ուսեալ երիտասարդն ալ քովն էր իբրեւ քարտուղար: Այս
Զարեհ անուն երիտասարդը շատ ազնիւ եւ բարեբարոյ եւ առաքինի հայ
մ’էր, միշտ կը համակրէր ինծի եւ երբեմ ն ալ ինծի ազնուութիւններ կընէր:
Պետրոս վարդապետ իրեն խոնարհ եւ հեզահամբոյր բնաւորութեամբ
Հալէպի հայ համայնքին ամ են դասակարգէն ալ սիրուած էր, եւս առաւել
սասունցի հացագործ եւ ջաղացպան հայեր շատ կը սիրէին զինքը:
Հալէպի նահանգին վսեմ կուսակալ Րաուֆ փաշան Պետրոս վարդա
պետին բարեկամ ն էր: Պետրոս վարդապետ հայերէն միայն գիտէր, թրքե
րէն չէր կրնար շնորհքով խօսիլ: Քանիցս իրեն հետ միասին գացած եմ
թուրք պետական պաշտօնէից քով, լսելով իրեն տաճկերէն սխալ խօսակ
ցութիւնները զարմացած եմ: Այնուամ ենայնիւ, կրնամ ըսել, թէ Պետրոս
վարդապետ իւր քանի մը թերութիւններով հանդերձ, իբրեւ կարող Առաջ
նորդ վարդապետ մը կը կառավարէր ժողովուրդը: Ճշմարտութիւնը
խոստովանած ըլլալու համար պետք է ըսեմ, թէ Պետրոս վարդապետին
աղն ու հացը կերայ եւ ազնուութիւնները վայելեցի:
Աւագ քահանայ Աճեմ եան Տէր Մեսրոպ հայր շատ անգամ կը հոգար
զիս: Եթէ իրեն ծուխերէն մեկուն պսակ եւ կամ թաղումը պատահեր միա
սին կը տանէր զիս: Կուզեր, որ ես ալ օգտուիմ: Ընտանիք ունիս, զաւակ
ներ ունիս, եկ երթանք, պսակին եւ կամ մեռեալին տէրը քեզի ալ կուտայ
պարգեւ եւ ինծի ալ կուտայ: Վերջապէս Տէր Մեսրոպ հայր կը սիրէր զիս:
Միշտ գոհ մնացած եմ այս ազնիւ քահանայէն:
Արժանապատիւ Տէր Սահակ քահանայ Շահվեքիլեան պաղ արիւն,
բայց ծանրաբարոյ եւ պահպանողական կղերական մ’էր. բնիկ բերիացի
ըլլալուն քաջ արաբերէն գիտէր. հայերէն եւ թրքերէն ալ գիտէր, Սօֆիա
հանըմ անուն մայր մ’ունէր, որ նշանաւոր կին մ’էր: Տէր Սահակ քահանայ
ուսեալ եւ զարգացեալ հոգեւորական մը չէր, բայց պարկեշտ, համ եստ եւ
իւր կոչում եւ պաշտօնին գիտակից քահանայ մը ըլլալուն, ընդհանրապէս
Հալէպի արաբախօս հայեր կը սիրէին զինքը: Հոգեշնորհ Տէր Սահակ
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քահանայ Շահվեքիլեան աղ ու հացի մէջ եւ երբեմ ն կիրակի օրեր արա
բերէն լեզուով քարոզ կուտար: Վերջապէս, կրնամ ըսել, թէ Սահակ հայր
արժանաւոր քահանայ մ’էր իւր մաքուր եւ անբասիր բնաւորութեամբ:
Նմանապէս Արժ. Տէր Մարկոս քահանան եւս գեղեցիկ ձայն եւ հիա
նալի երգեցողութիւն ունէր, համակրելի անոյշ բնաւորութեան տէր եւ
ամ են մարդու հետ սիրով եւ համակրանօք վարուիլ գիտցող պարկեշտ
եւ անկեղծ կղերական մ’էր: Ինք արհեստով ոսկերիչ ըլլալուն, շատ գեղե
ցիկ թագեր կը շինէր, քահանայից փակեղներ շինելու մէջ աննման ճարպ
կութիւն ունէր: Կը սիրէի այս օրհնեալ քահանան, որովհետեւ բարեսիրտ
էր, հարուստ ալ էր: Քանի մը տղաք ուներ, որոնք առանձին առանձին
արհեստներ եւ վաճառականական գործեր կատարելով յառաջ գացած
էին: Միշտ գոհ մնացած եմ Արժանաշնորհ Տէր Մարկոս քահանային
ընկերակցութենէ:
Գալով Արժանաշնորհ Տէր Յակոբ քահանային՝ այս ալ կրնամ գովել:
Իրմ է երբէք դժգոհ ըլլալու պատճառ մը ունեցած չեմ: Տէր Յակոբ հայր
անուս քահանայ մ’էր, գիտէր արաբերէն շատ լաւ, ատեն մ’ալ Այնթապ քա
հանայագործութիւն ըրած ըլլալուն թրքերէն ալ լաւ գիտէր: Բայց դժբաղ
դաբար ժողով րդեան սիրտ եւ համակրութիւնը չէր կրցած շահիլ: Իւր քա
հանայական եկամտին նուազութեան համար գանգատ կընէր: Տէր Յակոբ
հօր համ եստափայլ երեցկինը երկար ժամանակ հիւանդ ըլլալով մեռաւ:
Տղաքն ալ շնորհքով տղաք չէին: Վերջապէս Հալէպէն դժգոհ ըլլալով թո
ղուց իւր ծննդավայրը, Եգիպտոս գնաց եւ անդ կնքեց իւր մահկանացուն:
1897 Նոյեմբեր ամսուան վերջերն էր, Հալէպի Հայոց Սուրբ 40 Մանուկ
եկեղեցւոյ պաշտօնական քահանան էի, այլ եւս, սկսայ գործել առանց
ծխատէր ըլլալու: Կարգով հերթապահ կըլլայի եւ հինգ շաբաթը անգամ
մը կը պատարագէի: Եթէ հրաւիրող ըլլար՝ պսակադրութեան, թաղման եւ
մկրտութեան կը մասնակցէի: Քահանայ եղբարց հետ սիրով եւ ազնուու
թեամբ կը վարուէի: Նամանաւանդ լուրջ եւ շրջահայեաց ընթացք մ’ունե
նալով կաշխատէի բարի անուն եւ համ եստ համբաւ մը վաստկելու:
1897 Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր ամ իսներ անցան. մայրս ալ Մարաշէն
բերել տուի: Ապուհայաթեանին տան մէջ կը բնակէինք: Նահապետ եւ
Գուրգեն դպրոց կերթային եւ Գէորգ տղաս ալ դերձակութիւն սորվելու
համար Գօգօրեան Յովհաննէս եւ Մարտիրոս աղաներուն քով կերթար:
Առանց ծխատէր ըլլալու անշուշտ քահանայական իրաւունք քիչ կըլլայ,
որովհետեւ հինգ շաբաթը անգամ մը պատարագելով եւ հինգ շաբաթը
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անգամ մը «յիշեքի» տուփ պտտցնելով հազիւ հազ 200 կամ 300 դահեկան
կրնայի շահիլ: Համբերեցի, տոկացի եւ բնաւ երբէք գանգատ չը յայտնեցի
ո եւ իցէ մեկու մը:
Տեղացի քահանայք երկուքը արդեն հարուստ էին՝ Տէր Մեսրոպ եւ
Տէր Մարկոս, երկուքին ալ տղաքը վաճառական էին, մասնաւոր մթերա
նոցներ ունէին: Տէր Մարկոսին տղաքն ալ նշանաւոր ոսկերիչ էին: Բայց
Տէր Սահակ եւ Տէր Յակոբին տղաքն վաստակ չունէին: Քանի մ’ամ իսներ
մնալէս յետոյ կրցայ բաւական սիրտեր շահիլ: Բնիկ տիգրանակերտցի
Տիգրանեան Թոմաս էֆէնտի անունով վաճառական բաւական հարուստ
հայ մը համակրած էր ինծի, օր մը դրամ ի մասին նեղութիւն ունենալով
յիշեալ Թոմաս էֆէնտիին գրաւոր դիմում ընելով դրամ ի պետք ունենալս
յայտնեցի: Անմ իջապէս Տիգրանեան տղուն՝ Գրիգորին միջոցաւ ինծի
դրամ ղրկեց եւ քանի մ’օր վերջը մասնաւորաբար քովս եկաւ անձամբ.
«Տէր Հայր, ես զքեզ սիրած եմ անկեղծութեամբ, երբ դրամական նեղու
թիւն ունենաս դիմէ ինծի, պատրաստ եմ օգնել քեզի» ըսաւ: Մեծապատիւ
Յովհաննէս աղա Ապուհայաթեան եւս այս միջոցին օր մը ինծի ասանկ
ազնուութիւն մ’ըրաւ, այն ալ շատ համ եստ կերպով: Իրիկուն մը, երբ
առանձին տունը նստած էի, Յովհաննէս աղա զիս դուրս կանչեց եւ մութի
մէջ «Տէր Հայր, սա 18 մեճիտը առ պետքերդ հոգայ: Ես հասկցած եմ
քու նիւթական վիճակդ: Երբէք մի նեղուիր, Աստուած իրեն հաւատարիմ
պաշտօնեաները անխնամ չի թողուր: Այս օրերն կանցնին, մի վհատիր»:
Յովհաննէս աղային ասանկ ազնուաբար եւ շատ համ եստ կերպով զիս
հոգալ եւ ուղղակի բուն իսկ իրեն քսակէն դրամ տալը երբէք չեմ կրցած
մոռնալ:
Հետզհետէ Հալէպի հայ համայնքին ոմանց համակրանք եւ յարգանք
ները սկսած էի շահիլ: Տեղացի քահանայք իրաւի վարք եւ նկարա
գրի մաքրութեան շնորհիւ յաջողած էին սիրտ վաստկիլ, բայց ուսում եւ
գիտութիւն ըսուած բանէ տեղեկութիւն չունէին: Միայն մեջերնին Արժ.
Տէր Սահակ քահանայ Շահվեքիլեան երբեմ ն հայերէն եւ երբեմ ն ալ արա
բերէն քարոզ խօսելու կարողութիւն ունէր: Միւս երեքն ծանուցում մը իսկ
ընելու անկարող էին: Թէ եկեղեցւոյ բեմ էն եւ թէ դպրոցական հանդես
ներու մէջ պատեհ առիթներով կարճ կարճ ատենաբանութիւններ ընելս
շատ օգտակար եղաւ: Ասանկ 1897-ին վերջերը եկանք:
1898 Ս. Ծննդեան Զատկին, ծուխ չունենալուս համար, ստիպուե
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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արժանապատուութիւնս հաստատ պահելու դիտաւորութեամբ միշտ վե
հանձն ըլլալ, դրամ ի սիրոյն համար նուաստանալ երբէք չէի սիրէր: Այն
օր, երբ տուն նստած էի, բնիկ տիգրանակերտցի Լիւլէեան Յովհաննէս
աղա անուն վաճառականին սպասաւորը եկաւ. «Աղաս, ըսաւ, Տէր Հայր,
զքեզ կուզէ: Ելիր միասին երթանք, տուն օրհնէք պիտի ընէս»: Գնացի Լիւ
լէեանին տունը: Յիշեալ վաճառականը շատ յարգանօք եւ մեծարանքներ
ցոյց տալով պատուեց զիս: Օրհնեցի տունը, մեճիդիյէ մը նուէր տուաւ: Հոն
ուրիշ պանդուխտ հայ մ’ալ կար՝ անոր ալ տունն օրհնեցի:
Անցաւ Սուրբ Ծննդեան Զատիկը: Աղջիկս՝ Արուսեակը բնիկ հալէպ
ցի Սապպաղեան Հաճի Ֆարես անուն հայը ուզեց: Այս մասին ալ մեծ
սխալ գործեցի: Աճապարելու չէի, այլ գէթ տարի մը եւ կամ թերեւս աւե
լի ժամանակ ի Հալէպ բնակելով, կարենայի լաւ ուսումնասիրել Հալէպի
բնիկ տեղացի արաբախօս հայոց բնաւորութիւնը, անոնց ապրելակերպը,
անոնց կաց ու նիստը, անոնց ճաշակները, անոնց, ի մի բան, ներքին
կեանքը: Միամ իտ եւ անփորձ գտնուեցայ: Այո, անկեղծութեամբ պետք
է խոստովանիմ, թէ սխալ քայլ առի եւ յետոյ խեղճ աղջկաս՝ Արուսեակին
արտասուք թափելուն պատճառ եղայ:
Փեսաս՝ Հաճի Ֆարես երկու եղբայրներ ունէր՝ Ապտըլլայ եւ Անտօն:
Անոնք ալ ամուրի երիտասարդներ էին: Աղջիկս՝ Արուսեակը Ֆարեսին չը
տալու համար միայն մէկ հալէպցի հայ մը ինծի բարի խրատներ տուաւ,
բայց դժբաղդաբար չուզեցի անսալ:
1898 Յունվար, Փետրվար, Մարտ ամ իսները անցան: Մենք ալ, ամառ
եկաւ, Ապուհայաթեան Յովհաննէս աղային տունէն ելանք, հալէպցի հայ
ոսկերիչ Սելիմ Ֆեթթել անուն մարդուն տունը փոխադրուեցանք: Մայրս
ալ քովերնիս էր: Կարծեմ 1898 Մարտ 6-ին էր, երբ դեռ Ապուհայաթեանին
տունն էինք, տղաս՝ Գէորգ դերձակութիւն սորվելէ ձանձրացած փափա
քեցաւ Հալէպէն մեկնիլ: Աշխատեցաւ անցագիր ձեռք բերել, վերջապէս
յաջողեցաւ: Պեյրութ երթալու նպատակաւ թողուց զմեզ մեկնեցաւ Հալէ
պէն Իսկենտերուն:
Քանի մը օր Իսկենտերուն սպասելով մտաւ շոգենաւ եւ առանց Պեյ
րութ հանդիպելու ուղղակի Աղեքսանդրիա ելաւ եւ Աղեքսանդրիոյ մէջ
ծխախոտի վաճառական մեծանուն հայ Կամսարական եղբարց քով
մտաւ, Գէորգ տղաս մնաց անոնց քով:
Գէորգ տղաս երթալէն յետոյ մենք աշխատեցանք մեր դիրքը աւելի
ամրացնել: Ճիշդ այն միջոցին էր՝ Հովհաննէս տղաս Այնթապի քօլեճ ին
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մէջ կաշխատէր իւր ուսումը աւարտելու: Վերջապէս վաղեմ ի առած մը
կայ, որ կըսէ «գործուելիք կտաւին մանածը Աստուած կը ճամբէ»:
Այս միջոցին էր. Բաբելոնէն478 Գույումճեան Յակոբ էֆէնտի անունով
երեւելի, հարուստ եւ ազգասէր հայ վաճառական մ’եկաւ ի Հալէպ հաստա
տուեցաւ: Բնիկ թալասցի այս միանգամայն բարեպաշտ եւ թունդ լուսա
ւորչական հայը, թեպետ հին թիփ մ’էր, բայց անկեղծ եւ ազնիւ առաքինի
անձնաւորութիւն մ’էր: Յիշեալին կինը՝ Մաննի Կիւլ հանըմ, ամուսինէն
աւելի բարեպաշտուհի եւ համ եստափայլ կին մ’էր, որովհետեւ թրքախօս
էին ասոնք եւ ես ալ երբեմ ն թրքերէն քարոզ կը խօսէի: Տիկինը եւ թէ վսեմ
Յակոբ էֆէնտի շատ գոհ կը մնային:
Գույումճեան Յակոբ էֆէնտի եւ իւր լծակից Մաննի Կիւլ հանըմ շատ
համակրեցան ինծի, անկեղծ սիրով կը սիրէին, կը յարգէին եւ կը մեծա
րէին զիս: Յակոբ էֆէնտիին տղաքը՝ Հաճի Գառնիկ էֆէնտի, Տիգրան,
Թորոս եւ Մարտիրոս էֆէնտիներ, Գույումճեան էֆէնտիին երկու աղ
ջիկները՝ Վարդուհի եւ Մաքրուհի նմանապէս շատ կը մեծարէին զիս:
Երբեմն երբեմ ն սեղանակից կընէին զիս, երբեմ ն ալ իրիկունները հան
դերձ ընտանեօք Գույումճեանց տունը կերթայինք եւ անմ եղ ժամանցներ
կը վայելէինք:
Օր մը Գույումճեան էֆէնտիին սպասաւորը տունս եկաւ. «ելիր Տէր
Հայր, էֆէնտին զքեզ կուզէ» ըսաւ: Գնացի քով. «Տէր Հայր, կարծեմ այս
օրեր դրամական անձուկ վիճակ ունիք, կրցած եմ անուղղակի կերպով
հասկնալ» ըսաւ: «Քանի որ ծուխ չունիք եղէր, ամսական եւս չեն տար եղէր,
տղուդ մէկը Այնթապի քօլեճ ին ուսանող է եղէր, մէկն ալ Աղեքսանդրիա
մեկնած է, բնականաբար կարօտ պիտի մնաք, քաջալերուէ, հոգ մ’ընէր,
քանի որ ես եւ զքեզ ինծի պէս անկեղծ սիրողներ հոս ենք, պիտի հոգանք
զքեզ: Քեզի համակրողներ մեր մէջ բաւական գումար մը հայթայթեր ենք,
ահա քեզի 16 օսմանեան լիրայ, առ եւ հոգայ պետքերդ, երբէք մի նեղուիր,
քեֆդ նայէ»:
Առնել չուզեցի, բայց այսպիսի պատուական պաշտպան ազնիւ
հայու մը համակրութիւն եւ անկեղծ կարեկցութիւնը չարաչար չը գործա
ծելու համար առի վերոյիշեալ տասնը վեց լիրան: Տան վարձք պարտք
ունէի՝ վճարեցի: Այն օրեր մենք ելած էինք Ապուհայաթեան Յովհաննէս
աղային տունէն: Ապուճեքօ անուն հայու մը տունը կը բնակէինք, Պալլատ
թաղի մէջ:
478 Արդյոք նկատի ունի պատմական Պապեռոնը:
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Այս Գույումճեան Յակոբ էֆէնտի անուն օրհնեալ եւ ազգասէր չօրպա
ճըէն շատ եւ շատ ազնուութիւն եւ բարիքներ վայելեցի: Թերեւս 20 անգամ
իրենց սեղանին գլուխը գտնուած եմ, իրենց աղ ու հացը կերած եմ, զորս
երբէք չեմ կրնար մոռնալ:
Թիւրապեան Յովհաննէս էֆէնտի անունով ուսեալ եւ բարեբարոյ
ազնիւ փեսայ մ’ունէր Գույումճեան էֆէնտին, բնիկ կեսարացի: Այս երի
տասարդը Կեսարիոյ Սուրբ Կարապետ վանքի Եսայեան գիշերօթիկ
վարժարանին շրջանաւարտ, բարեկիրթ, մաքուր բնաւորութեամբ, միան
գամայն զարգացեալ երիտասարդ մ’էր, Վեզիր Խան մասնաւոր պիւրօ
ունէր եւ Հալէպի հայ վաճառականաց շարքին մէջ լաւ դիրք ունէր: Շատ
կը տեսնուէի այս երիտասարդին հետ: Երբ Գույումճեան Յակոբ էֆէն
տիին աղջիկ Վարդուհիին հետ նշանուեցաւ՝ նշանօրհնեքի հանդէսին
ներկայ էի: Ես եւ Տէր Յարութիւն քահանայ Եսայեան միասին օրհնեցինք
Թիւրապեանի նշանը: Թիւրապեանի պսակին ալ ներկայ ըլլալով մասնա
ւոր քարոզ մը խօսեցայ ամուսնութեան վրայ: Թիւրապեան Յովհաննէս
էֆէնտիէն եւս շատ ազնուութիւններ վայելած եմ եւ դեռ մոռցած չեմ այդ
պատուական եւ անկեղծ հայը:
1898 Յուլիս 1-ին, երբ ի Հալէպ ոսկերիչ Սելիմ Ֆեթթել անուն հայուն
տունը կը բնակէինք, Արուսեակ աղջկանս ամուսնութեան պսակը կա
տարուեցաւ փեսիս տան մէջ: Ձեռնտուութիւնը հոգեշնորհ Տէր Մարկոս
քահանայ ըրաւ: Պսակի արարողութեան աղօթքն ալ Շահվեքիլեան Տէր
Սահակ հայրը կարդաց: Փեսիս եղբայրը՝ Ֆեթուլլահ, կնքահայր եղաւ:
Տէր, օրհնէ այս պսակը:
Ես, մայրս, կինս, Նահապետ եւ Գուրգեն տղաքս ներկայ էինք Արու
սեկին պսակադրութեան պարզ եւ անպաճոյճ հանդէսին, որովհետեւ
չուզեցինք աւելորդ ծախքեր ընել տալ փեսիս: Հալէպցի հայք ընդհանրա
պէս պսակադրութեան հանդէսներուն շռայլօրէն աւելորդ ծախքեր կընէն,
նուագածուներ կը բերեն, տեսակ տեսակ անուշեղէններ կը հրամցնեն
հրաւիրեալներուն: Կիներ եւ օրիորդներ իրիկունէն մինչեւ արեւածա
գին շարունակ կը խաղան եւ կը խնդան: Բայց մեր փեսին հարսանեկան
հանդէսը պարզ եղաւ:
Դժբաղդաբար քանի մը ամ իսներ վերջը փեսիս ու Արուսեկին միջեւ
ամուսնական անհաճոյ դէպքեր պատահեցան: Աղջիկս միամ իտ եւ մաք
րասիրտ, փեսաս՝ կասկածոտ, բարկացոտ, երբեմ ն զիրար դեռ լաւ չը
հասկցած անհիմ ն եւ անկարեւոր բաներու համար գժտութիւններ կը
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հանէին: Կուգար Արուսեակ կը պատմ էր, կը պարզէր իւր վիշտերը, իւր
ցաւերը, կուլար եւ կը լացնէր, թէ զիս եւ թէ մայրը: Ինչ կրնայինք ընել,
հասկցած էինք մեր փեսին բնաւորութիւնը, բայց ինչ կրնայինք ընել: Ձայ
ներնիս չէինք կրնար դուրս հանել, որովհետեւ զմեզ սիրող ալ ունէինք,
չը սիրողներ ալ ունէինք: Ախ ինչ ցաւալի բան մ’է, ինչ անտանելի վիշտ
մ’է հօր մը համար, երբ ունենայ հրեշտակի նման պարկեշտ, համ եստ եւ
բարեբարոյ աղջիկ մը, ամուսնացնէ զայն կարծելով, թէ գնացած տեղ ը
երջանիկ պիտի ըլլայ, կարծելով, որ տուն մը, օճախ մը պիտի շենցնէ,
օր մ’ալ անշուշտ ապագային հայր, մայր պիտի ըլլայ, ի մի բան, բարե
բաստիկ օրեր պիտի վայելէ: Իրաւի փեսաս լաւ կողմ եր ալ ունէր, ուտել
խմել եւ առտնին պետք եղած բաներու համար բնաւ կծծի չէր, այլ կասկա
ծոտ ընթացք մ’ունենալով շատ անգամ խեղճ Արուսեակին քթէն բնջէն կը
բերէր: Փեսաս իրեն քով իւր հօր մայրը՝ պառաւ մը ունէր, այդ պառաւը իմ
աղջիկս տարիներ յարգեց, պատուեց եւ մեծարեց: Վերջապէս ամ իսներ
եւ տարիներ անցան: Արուսեակ 1899-ին տղայ մը ծնաւ, անունը Վանես
դրինք, փեսիս հօր անունն է եղէր Վանես:
Կարծեմ 2 տարի յետոյ աղջիկ մ’ալ ունեցաւ, անունը Մարի դրինք,
յետոյ Լէօնիկ անուն աղջիկը ծնաւ եւ Պայծառ անունով աղջիկ մ’ալ ունե
ցաւ: Երբ աղջիկս՝ Արուսեակ, մէկ մանչ եւ երեք աղջիկներու տէր եղաւ,
իւր ամուսնոյն հետ մերթ սիրով եւ երբեմ ն ալ անսէր կապրէր: Փեսաս
Հարթ Զէքիին մէջ ունեցած իւր պապենական տան բաժինը իւր եղբօր՝ Ֆե
թուլլահին ծախելով Հալէպի հիւսիսային կողմը Համիտիյէ թաղի ճամբու
վրայ նոր տուն մը շինել տուաւ: Նախկին տունէն հոն փոխադրուեցան: Փե
սաս իւր Ֆեթուլլահ եղբօրմէն զատուեցաւ: Ֆեթուլլահ բնիկ հալէպցի հայ
աղջկան մը հետ պսակուեցաւ: Փեսին կրտսեր եղբայրը՝ Անտօնն ալ Եգիպ
տոս գնաց: Փեսաս դեռ իրենց առջի տունէն չելած պառաւը մեռած էր:
Փեսաս նոր շինել տուած տան մէջ քանի տարի բնակեցաւ ընտա
նեօք՝ լաւ միտքս չէ: Դեռ այս նոր տան մէջ կը բնակէին, փեսաս նորէն
ամ ենաչնչին բանի մը համար խեղճ Արուսեակ աղջկանս սիրտը վիրա
ւորեց, վշտացոյց զմեզ: Մենք ալ այն օրեր Հարթ Զահրը Սօգագ Նասըր
աղւոր տուն մը կը բնակէինք: Եկաւ Արուսեակ մեր քով պատմ եց իւր խորին
ցաւերը եւ վշտերը: Վշտացանք եւ տրտմ եցանք մենք ալ իրեն հետ: Երկու
օր վերջը մեր փեսին բարեկամներէն բնիկ հալէպցի հանգուցեալ Տէր
Գէորգ քահանային որդի խավաճա Զատուր շատ պարկեշտ եւ համակ
րելի եւ պատուական անձ մ’էր եւ է, չը կրցանք նորին մեծայարգութեան
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սիրտը կոտրել: Կրկին անգամ ըլլալով, յարմար դատեցինք, որ Արուսեակ
ներողամ իտ գտնուելով խավաճա Զատուրին հետ երթայ փեսիս տունը:
Երբ Տէր Գէորգեան Զատուր եկաւ մեր տունն՝ գիշեր էր, վերջապէս գնաց:
Արուսեակ ելաւ գնաց:
Սա կէտն ալ պետք է յիշել, թէ այն օրէն յետոյ, օրհնեալ է Աստուած,
փեսաս կարծես Աստուածային ներշնչում մ’ունեցաւ, փոխեց իւր վարուե
լակերպը հանդէպ Արուսեակին, առջի կասկածոտ ընթացքը ձգելով աւե
լի յարգանք եւ համակրանք ցոյց տալու սկսաւ: Կրնամ ըսել թէ այն վերջին
գժտութիւնն եղաւ եւ յետ այնու աղջիկս Արուսեակ այլ եւս գանգատներ
եւ սրտի նեղութիւններ չունեցաւ: Ինձ կը թուի, թէ փորձառու եղան: Այր
եւ կին իրարու հոգեբանութիւնը կրցան հասկնալ: Աղջիկս, տարիքն ալ
առնելով, եւ կամ զաւկներու տէր եւ մայր ըլլալով հանդէպ իւր ամուսնոյն
ինչպէս վարուիլ, ինչպէս նիստ ու կաց ունենալ պետք է՝ զայն ուսումնասի
րեց: Վերջապէս այն թուականէն սկսեալ այր եւ կին իրարու հետ սիրով
վարուելով կուրախացնէին զմեզ: Այս տողերը գրած ատենս միտքս բերե
լով այժմ աղջկանս եւ փեսիս իրարու հետ ունեցած միաբանութիւն, սէր
եւ համակրութիւնը կը մաղթեմ առ Աստուած, որ օրհնէ զիրենք, իրարմով
երջանիկ ըլլան միշտ:
Ինչպէս որ առաջ յիշած եմ, փեսաս ընտանեսէր է, իւր զաւկներուն
առողջութեան եւ երջանկութեան համար հոգի կուտայ, կը գուրգուրայ
իւր զաւկներուն վրայ, կը սիրէ ամ ենքն ալ հայրական մաքուր սիրով: Փե
սիս մէկ գովելի յատկութիւնն ալ զմեզ անկեղծութեամբ սիրել յարգել ու
մեծարելն է: Այս մասին կրնամ գովել զինքը: Մի միայն զիս չէ, այլ իւր
զոքանչին, տղաքս՝ Նահապետ, տօքթ օր Յովհաննէսը եւ Գէորգն ալ կը
սիրէ: Փեսաս առատասիրտ է եւ հիւրասէր: Իրաւի ինք ուսեալ եւ զար
գացեալ մէկը չէ, պարզ հայերէն խօսիլ գիտէ, թուրքերէն ալ կրնայ հասկ
նալ: Ինք բնիկ բերիացի ըլլալուն արաբերէնը գրեթէ իրեն մայրենի լեզուն
է: Շատ կրօնասէր չէ, բայց ազգասէր է, ունի տոհմային զգացում: Ամ են
բարեգործական եւ ազգասիրական բաներու տուրք տալու մասին երբէք
անտարբեր չը գտնուիր:
Երբ այր եւ կին կարծես նոր կեանք եւ նոր կենցաղաւարութեան մը
սկսած էին, անակնկալ փորձանք մը պատահեցաւ: Թոռնիկս՝ Վանես
հիւանդացաւ: Չկայ հաստատուն վիճակ մը մարդուն համար, այս օրուան
երջանիկը վաղուան ապերջանիկն է, այս օրուան հարուստը վաղուան
չքաւորն է, այս օրուան առողջը վաղուան հիւանդն է: Ինչ կրնանք ընել,
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պարտ է համակերպիլ: Աղ ջիկս՝ Արուսեակ եւ փեսաս, սկսած էին սիրով
եւ համակամութեամբ ապրիլ: 8-ամ եայ թոռնիկս՝ Վանես թէ մօր՝ Արու
սեկին եւ թէ փեսիս աչքերուն լոյսը, աղեաց բորբոքում ըսուած ծանր
հիւանդութեան ենթարկուեցաւ: Երկար ատեն մաքառեցաւ այս անողոք
ախտին դէմ: Հալէպի ամ ենէն նշանաւոր հայ բժիշկը՝ տօքթօր Ալթու
նեան եւ թէ ուրիշ տօքթ օրներ նայեցան, աշխատեցան դարմանելու,
աւաղ՝ անօգուտ, խեղճ փեսաս շատ ծախքեր ըրաւ, իւր մէկ հատիկ տղուն
առողջութեան համար պետք եղած ամ են միջոցներուն դիմ եց, շատ
դրամ տուաւ տօքթ օրներուն, վերջապէս Վանեսին բժշկուիլը անկարել ի
եղաւ:
1906 ըստ Յունաց Սեպտեմբեր 28-ին էր, հինգշաբթի օր մը, ճիշդ վեց
ամ իս անկողնոյ ծառայելէ յետոյ սիրելի Վանես թոռնիկս աւանդեց իւր
անբիծ հոգին առ Աստուած կարկտէ զարնուած նռնենեաց ծաղ իկներուն
պէս: Անբաղդ փեսիս ընտանեկան երջանկութեան յուսոյ վարդը թառա
մեցաւ, դեռատի թոռնիկս եօթնամ եայ ծաղ իկ հասակին մէջ անակնկալ
մահուան դառն բաժակը քամ եց՝ ի սուգ իւր ծնողաց:
Վաղամ եռ Վանես կապոյտ աչքերով, դեղ ին մազերով, գեղեցիկ դեմ
քով, սիրուն կերպարանքով եւ վայելուչ կազմուածքով տղայ մ’էր: Եօթնա
մեայ մատաղ հասակին մէջ կատարեալ երիտասարդի մը պէս ուշիմ եւ
սրամ իտ եւ բարեբարոյ պատանեկիկ մ’էր:
Յիշեալին թաղման հանդէսը բաւական շքեղ կատարուեցաւ: Նոյն օր,
1906 Սեպտեմբեր 28-ին, փեսիս տունէն Վանեսին մարմ ինը Հալէպի Հայ
եկեղեցին փոխադրուեցաւ: Դպրոցական տղաներ՝ շապիկներ հագած,
քահանայ հայրեր՝ շուրջառներով, շատ մը ծանօթներ, բարեկամներ, ազ
գականներ արդէն հրաւիրեալ էին Վանեսին թաղման տխուր հանդէսին:
Եկեղեցին ստուար բազմութիւն մը լեցուած էին:
Եկեղեցւոյ մէջ Վանեսին սեւ դագաղ ին շուրջը բոլորուած էին դպրո
ցական տղայք, տրտմանոյշ երգեր երգեցին եւ յուզեցին ներկաները:
Պեհեսնիի Հայոց քահանայ Արժանապատիւ Տէր Սուքիաս հայր, որ
պատահմամբ Հալէպ եկած էր, մասնակցեցաւ Վանեսի թաղման արարո
ղութեան: Հայր Սուքիաս բարեհաճեցաւ Վանեսին դագաղ ին վրայ ազդու
դամբանական մը խօսիլ: Յիշեալ պանդուխտ քահանան յուզուեցաւ եւ յու
զեց ներկայ ժողովուրդը եւ իմաստալից յորդորներով մխիթարեց զմեզ:
Տէր Հօր դամբանականէն յետոյ հանդիսաւոր թափօրով տարինք հեգ
Վանեսը յանձնեցինք հող:
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 ալէպի հայերէն դասատու մեծարգոյ Կարապետ վարժապետ
Հ
Կարեկեան479՝ Վանեսին գերեզմանաքարին վրայ արձանագրելու համար
իմ փափաքանացս վրայ հետեւեալ ոտանաւորը գրեց, փեսաս՝ Հաճի
Ֆարես, յետոյ Վանեսին շիրմ ին վրայ այդ ոտանաւորը քանդակել տուաւ:
Հօրս մօրս մէկ հատիկ տղան Յովհաննէսն եմ ես
Ոչ դեղ ոչ խնամք կրցան զիս փրկել հիւանդութենէս
Եւ ութ տարեկան ծաղ իկ հասակիս Յիսուս կոչէ զիս
Եւ կը թողում աշխարհի վայել ք կերթամ մօտ Փրկչիս:
Վաղամ եռ թոռնիկս՝ սիրուն Վանես, ծնեալ 1899-ին, մեռաւ 1906-ին:
Հոգին սուրբ լուսաւորէ հոգին եւ իւր մօր՝ Արուսեկին եւ հօր՝ Ֆարեսին
երկնային մխիթարութիւն պարգեւէ, Ամ են:
1898 Հոկտեմբեր 23-ին, Կիրակի օր մը, առաւօտուն, դեռ արեւածագ
չեղած, կենակիցս՝ Տիրուհի աղջիկ մը ծնաւ: Քանի մը օր յետոյ մկրտուե
ցաւ Բերիոյ Հայ եկեղեցւոյ սուրբ աւազանին մէջ: Կնքահայր եղաւ իմ
կնքահօրս որդին՝ Կարապետ Լօմլօմճեան, երբ այն օրեր Սալիպէ թաղ
Ապուհայաթեան մեծարգոյ Յովհաննէս աղային տունը կը բնակէինք:
Նորածին աղջկաս անունը Մարի դրինք:
1901 Յունվար 20, Շաբաթ օր մը, ես Սուրբ Անմահ Պատարագ կը
մատուցանէի եկեղեցին, ճիշդ Մարի աղջկանս պէս արեւածագին կինս
աղջիկ մ’ալ ունեցաւ: Մկրտեցինք նորածին աղջիկս եւ անունը դրինք
Վարդուհի: Կնքահայր եղաւ Կարապետ Լօմլօմճեան:
Այս Կարապետ Լօմլօմճեան, երբ մենք Հալէպ եկանք, արդեն ինք
Մարաշէն Հալէպ գալով իբրեւ խոհարար թուրք զինուորական պաշտօնէի
քով կը ծառայէր: Յիշեալը իմ կնքահայր լուսահոգի Լօմլօմճեանի տղան
էր: Միշտ իրիկունները իւր գործը աւարտելէն յետոյ կուգար մեր տունը
կը տեսնուէինք: Շատ կը սիրէր զմեզ եւ շատ ալ ազնուութիւններ կընէր,
որովհետեւ մենք ալ պանդուխտ էինք, Հալէպի մէջ ծանօթներ, բարեկամ
ներ չունէինք: Կարապետի պէս անկեղծ ազգական մը գտնելնիս այն օրեր
մեզի համար բարիք մ’եղաւ: Կարապետ շատ անգամ մեր տան պետք
եղած ուտելիք եւ կամ ուրիշ առտնին բաները շուկայէն գնելու մասին
միշտ օգտակար կըլլար: Լօմլօմճեան Կարապետ վեհանձն եւ անձնուէր
երիտասարդ մ’ըլլալով, բնաւորութեամբ եւս վստահելի եւ ազնիւ էր:
479 Կարապետ Կարեկեան – ծնվել է Հալեպում 1850-ին: Ծագումով Արաբկիրի Մաշ
կերտ գյուղից: Ուսանել է Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանում: Վերադառնալով
ծննդավայրը երկար տարիներ որպես ուսուցիչ ու տնօրեն պաշտոնավարել է Ազգային
Ներսեսյան վարժարանում: Մահացել է 1919-ին՝ Հալեպում:
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 արաշէն ի Հալէպ գալէն յետոյ աշխատած էր խոհարարութիւն սոր
Մ
վելու եւ այդ արհեստին մէջ լաւ յառաջացած էր: Իւր էֆէնտիէն գոհացուցիչ
ամսական կառնէր եւ հարուստ ազնուականի մը որդւոյն պէս շնորհքով
հագնիլ եւ շրջիլ կը սիրէր: Ճաշակի տէր անձ մ’էր Լօմլօմճեան. շաբթուան
մէջ իրիկունները երբեմ ն կուգար կը տեսնուէինք եւ կը խօսակցէինք: Լօմ
լօմճեան Կարապետ ընկեր մ’ալ ունէր, խոհարար, բնիկ աշոտցի Ճորճի
անուն Տօնաթ օսեան: Այն ալ բնաւորութեամբ ազնիւ հայ մ’էր, երբեմ ն
Կարապետին հետ կուգար մեր տունն կը տեսնուէինք:
Այդ միջոցին Գէորգ տղաս արդէն Հալէպէն մեկնած եւ Աղեքսանդ
րիոյ երեւել ի ազգայիններէն Կամսարական եղբարց ծխախոտի գոր
ծին մէջ պաշտօն մը գտնելով կաշխատէր: Երբեմ ն երբեմ ն նամակներ
կստանայինք Գէորգէն եւ մենք պատասխանը գրելով ժամանակ կանց
նէինք: Նահապետ եւ Գուրգեն տղաքս ալ օր օրին մեծնալով դպրոց կը
յաճախէին: Գուրգեն տկարակազմ էր, բայց Նահապետ առող ջ եւ կայ
տառ: Երկուքն ալ իրարու հետ սիրով կապրէին, երկուքն ալ բնաւորու
թեամբ ազնիւ, երկուքն ալ պարկեշտ, երկուքն ալ համ եստ, երկուքն ալ
մաքուր կեանք ունեցող տղաք էին: Նահապետ եւ Գուրգեն կը յարգէին
իրենց ծնող քը, հնազանդ էին ծնողաց: Նահապետ քանի մը տարի յաճա
խեց Հալէպի Ազգային Կրթարանը, սորվեցաւ բաւական հայերէն եւ ուս
մունք, բայց ես փափաքեցայ, որ այլ եւս ձգէ դպրոցը եւ իւր ապագային
համար արհեստ մը սորվ ի: Նահապետ տղաս ինք ալ համոզուեցաւ եւ
արհեստ մը սորվելու փափաք ունեցաւ: Բնիկ հալէպցի լուսաւորչական
հայ Վարդան անունով նշանաւոր ոսկերիչ մը կար: Յիշեալ ը պատուաւոր
եւ ճարտար արհեստաւոր մ’էր: Նահապետը քով ը դրինք, սիրով ընդու
նեց եւ սիրաշահեց: Վարդան վարպետ Նահապետ որդւոյս բնաւորու
թեան ազնուութենէ եւ արհեստ սորվելու փափաքէն շատ գոհ մնալով
ինծի կըսէր. «Տէր Հայր, հոգ մ’ընէր, Նահապետ լաւ տղայ է եւ կաշխատի
արհեստ սորվելու: Յոյս մեծ ունիմ, որ տղադ ապագային լաւ ոսկերիչ
պիտի ըլլայ»: Օրհնեալ է Աստուած, իրաւ ալ Նահապետ քիչ ժամանակի
մէջ սորվեցաւ արհեստը480:
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: Ստեղծել է
գեղարվեստական արծաթագործության իրեր, բազմազան զարդեր: 1961-ին մաս
նակ
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 արծեմ ճիշդ այդ ժամանակն էր. անդրանիկ տղաս՝ Յովհաննէս,
Կ
Այնթապի քօլեճ էն շրջանաւարտ ըլլալով՝ Հալէպ եկաւ: Հալէպի Ազգային
վարժարանին դասատու հրաւիրեցին զինքը: Յովհաննէս ընդունելով
վարժարանի հոգաբարձութեան հրաւերը սկսաւ դասատուութեան 2 լիրայ
ամսականաւ: Յովհաննէս դասատու, Նահապետ ոսկերչութեան արհես
տին հետեւող, Գուրգեն ալ դպրոց կերթար: Ես Հալէպի հայ եկեղեցւոյ
մէջ քահանայ՝ երջանիկ կեանք կանցնէինք: Իրաւի պանդուխտ էինք, բայց
սիրուած էինք Հալէպի եկեղեցւոյն ժողով րդեան մեծ մասէն: Օր օրին ժո
ղովրդականութեանս սահմանը կը լայննար: Կիրակի օրեր երբեմ ն քարոզ
ալ կրնայի խօսիլ: Տեղացի քահանայից հետ ալ շատ սիրով կը վարուէի:
Եկեղեցւոյ կալուածներէն տան մը մէջ կը բնակէինք: Մեր անկեղծ
դրացին էր լուսահոգի սասունցի Կոբէ աղա: Այս Կոբէ Հալէպի մէջ բնակող
հացագործ ամբող ջ սասունցի հայերուն շեյխ, այսինքն մեծն էր: Սասունցի
հացագործ եւ ջաղացպան հայերու միջեւ պատահած դատերը եւ գժտու
թիւնները Կոբէ կը տեսնէր եւ անոնց իրարու հետ սիրով եւ միաբանու
թեամբ ապրելուն հոգ կը տանէր: Կոբէ աղա շատ կը սիրէր զիս եւ եթէ
սասունցի ոմն մեռած ըլլար եւ կամ սասունցի մը հարսանիք ունենար,
Կոբէ զիս հրաւիրել կուտար: Կուզէր, որ ես ալ օգտուիմ: Կոբէին կինը՝ Ոսկի
Խաթուն եւս ամուսնոյն պէս շատ համակրող էր մեզի: Հայկանոյշ անունով
մէկ հատիկ աղջիկ մը ունէր Կոբէ: Արու զաւակ չունէր: Վերջապէս Կոբէին
դրացի ըլլալը, Կոբէին համակրութիւնը շատ օգտակար եղած էր մեզի:
Այս միջոցին Մարի աղջիկս եւ Վարդուհի՝ երկուքն ալ դեռ իրենց
մանկական ծաղիկ հասակին մէջ կը մեծնային: Մարի աղջկանս ես միշտ
Մէյրի կը կոչէի, զնէ շատ կը սիրէի, ժամ երով քովս մնար՝ ուրախ կըլլայի:
Մէյրի բնաւորութեամբ աննման ազնիւ եւ շատ ալ սրամ իտ եւ շատ ալ
խելացի աղջիկ մ’էր, սիրտը մաքուր, միտքը հստակ, դէմքով ալ՝ գեղե
ցիկ: Վարդուհի, երբ Կոբէէնց հետ կը բնակէինք, դեռ մէկ կամ մէկուկէս
ամ եայ սիրուն,կայտառ եւ գեղեցիկ աղջիկ մ’էր:
Տղաներուս ամ էնն ալ անշուշտ իբրեւ հայր բարեգութ իրաւամբ
հաւասար սիրով կը սիրէի, բայց երբեմ ն ալ իրենց լաւ եւ գեղեցիկ
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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բնաւորութեանց առթիւ մեջէրնին տարբերութիւն դնելու կը հարկադրո
ւէի: Տօքթ օր Յովհաննէս տղաս բարեսիրտ էր եւ է, բայց շուտ կը բարկա
նայ, աճապարանօք կը խօսի, շուտ ալ բարկութիւնը կիջնայ: Իւր եղբօր՝
Գէորգին հետ Յովհաննէս տղաս ի մանկութենէ սիրով եւ համակրանօք
կը վարուէր: Գէորգն ալ փոխադարձաբար Յովհաննէսը շատ կը սիրէր:
Յովհաննէս եւ Գէորգ լուսահոգի հօրս՝ Տէր Նահապետին աչաց լոյսն
է
ին: Կը սի
րէր հայրս եր
կո
ւքն ալ, կը գո
ւր
գու
րար եր
կու
քին ալ վրան:
Յովհաննէս հանդարտաբարոյ էր, բայց Գէորգ անհանդարտ եւ քիչ մ’ալ
խորամանկ: Ողբացեալ մայրս ալ կը սիրէր տղաքս: Անցան այն երջանիկ
օրերը. Յովհաննէսն, Գէորգն ալ փառք Բարերարին, մեծցան: Յովհան
նէս միշտ մօտ էր մեզի, բայց Գէորգ, երբ մեկնեցաւ Հալէպէն, տարինե
րով մնաց յԱղեքսանդրիա: Եւ մենք՝ հայր եւ մայր, իրեն կարօտը քաշելով
ցաւ կզգայինք մենէ հեռու տեղ ապրած ըլլալուն համար:
Կամաց կամաց երկու աղջիկներս ալ մեծցան: Դեռ Կոբէին հետ
կը բնակէինք: Եկեղեցւոյ կալուած տան մէջ Ճիտեյտա թաղ, բաղնիքին
մօտ,1901-ին: Ապուճեքօյին տունէն այս տուն փոխադրուած էինք 1900-ին:
Ապուճեքօ անուն հայուն տունն նստանք տարի մը ամբող ջ:
Երբ եկեղեցւոյ տան մէջ կը բնակէինք, ծանր հիւանդութեան մը են
թարկուեցայ: Վզիս վրայ մահացու վէրք մը հանեցի քաղ ցկեղ անուամբ:
Բայց շնորհիւ Տօքթ օր Ասատուր անուն Ալթունեան ճարտար վիրաբոյժին
գործողութեան՝ փրկուեցայ եւ կրցայ փրկուիլ եւ բժշկուիլ: Երկար տեւեց
այս վտանգաւոր հիւանդութիւնս: Այս մասին պետք է խոստովանիմ, թէ
հիւանդութեանս միջոցին կնոջս իմ վրաս հոգածութիւնը, խնամք եւ աշ
խատութիւնները արժանի էին գովեստի եւ են: Գիշերները շատ անգամ
կինս անքուն կը հսկէր սնարիս վերեւ իբրեւ պահապան հրեշտակ: Մշտա
պէս ուրախ եւ շնորհակալ եղած եմ կնոջս անկեղծ անձնուիրութիւններէն:
«Կին ժրագլուխ պսակ է առն իւրում» ըսող Սողոմոն իմաստուն իրաւամբ
ըսած է: Այս աղետալի հիւանդութեանս միջոցին Հալէպի եկեղեցւոյ ժողո
վուրդներէն շատեր միշտ այցելութեան եկան քովս՝ Գույումճեան մեծա
պատիւ տիար Գառնիկ, Թիւրապեան, Պապիկեան, Գարաճայեան, Սա
հակեան աղաներ եւ էֆենտիներ: Ատանալեան լուսահոգի Կարապետ
աղա, որ զիս շատ կը սիրէր, քանիցս եկած է այցելութեան եւ դրամական
նուերներ ալ ըրած է: Նամանաւանդ Արժանապատիւ քահանայ հայրեր՝
Տէր Մեսրոպ, Տէր Սահակ եւ Տէր Մարկոս, քանիցս հիւանդ տեսի գալ
բարեհաճելով ազնուութիւններ ըրած են:
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1901-էն սկսեալ մինչեւ 1904-ին վերջերը նստանք եկեղեցւոյ կալուած
բնակարանին մէջ եւ երեք սենեակներուն տարեկան վարձագին Կոբէ
աղային 600 դա
հե
կան կու
տայի
նք: Այս մի
ջո
ցին թէ նիւ
թա
պէս եւ թէ
բարոյապէս վիճակնիս լաւ եւ գոհացուցիչ էր: Տղաս՝ Յովհաննէս եկած
էր Այնթապէն, տարի մը ալ Ազգային Վարժարանի մէջ դասատու ըլլալով
կաշխատէր: Նահապետ ոսկերչութեան հետեւելով, Գուրգենն ալ դպրոց
կերթար: Մէյրի աղջիկս մեծցած եւ Վարդուհին ալ կայտառ, սիրուն
եւ գեղեցիկ աղջիկ մ’էր: Ես եւ կինս ալ ուրախ զուարթ մեր սիրասուն
զաւակաց առողջութեամբ երջանիկ էինք:
Անդրանիկ որդիս՝ Յովհաննէս, մէկ տարի դասատուութիւն ընելէ յե
տոյ բժիշկութիւն սորվելու համար գեղեցիկ խորհուրդ մը յղացաւ եւ մենք
ալ՝ հայր եւ մայր յարմար դատեցինք: 1901 Սեպտեմբեր 16/29-ին ճամբայ
դրինք զինքը Հալէպէն ի Պէյրութ երթալու համար Թիւրապեան Յովհան
նէս էֆէնտիին հետ: Գնաց Յովհաննէս Պէյրութ եւ մտաւ ամ երիկեան
«Մետրեսէի քիւլլիյէ» անուն բժշկական համալսարանը481:
Տղուս՝ Յովհաննէսին բժշկութիւն սորվելու համար պետք եղած ծախ
քերուն մեր նիւթական կարողութեան ներածին չափ աշխատեցանք եւ
կրցանք օգնել: Յովհաննէս իւր մէկ տարի ըրած դասատուութեան ամսա
կանները արդէն քով ը պահած էր: Մայրն ալ 60 լիրայի չափ, քեռայրս՝
Չօրպաճեան Կիրակոս աղային վրայ ունեցած դրամ ն ալ տրամադրեցինք
տղուս քօլեճ ին ծախքերուն: Այն տարին, ամառը Յովհաննէս Պէյրութ
անցուց: Հետեւեալ 1903 վագանձայի482 ժամանակ կրկին անգամ ամա
ռը ի Պէյրութ անցնելու տեղ, Յունիսին վերջերը Իսկենտերունի ճամփով
Հալէպ եկաւ, ուրախացոյց զմեզ եւ երեք ամ իս քովերնիս մնալով կրկին
1903-ին Սեպտեմբերի վերջը Պէյրութ ուղեւորեցաւ շարունակելու համար
Քօլեճ ի դասերը:
1904-ին՝ Յունիս ամսուն վերջերը, տղաս՝ Յովհաննէս նորէն վա
գանձի օրերը քովերնիս անցնելու համար եկաւ Հալէպ. մնաց քովերնիս
մինչեւ օգոստոսի վերջերը:
Նորէն բժշկական դասերը շարունակելու համար Հալէպէն Պէյրութ
մեկնեցաւ Յովհաննէս էֆէնտի Թիւրապեանին հետ: Այն տարին ալ լրա
ցաւ, եկաւ 1905, յոյս մեծ ունէինք, որ 1905-ին տղուս՝ Յովհաննէսին բժշկու
թիւն սորվելու համար շրջանը լմնցած ըլլալով, տօքթ օր լինելու համար
481 Ներկայիս Բեյրութի Ամերիկյան Համալսարանն է (AUB)։
482 Վագանձա, վագանձ (վականցե, vacanze (իտ.)) – արձակուրդ:
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վկայական առնել պիտի կարողանայ: Ես ալ մեծ փափաք ունեցայ Հա
լէպէն Պէյրութ երթալ եւ տղուս տօքթ օր ըլլալու հանդէսին ներկայ ըլլալով
տիփլօմ առնելը շնորհաւորել եւ ուրախանալու:
Այն օրերն ալ Հալէպի Թուրք կառավարութենէ անցագիր առնել շատ
դժուարին գործ մ’էր: Նամանաւանդ հայու մը համար՝ գրեթէ անկարելի:
Անգութ անաստուած Մուհամմետ Նազըմ փաշա անունով հայատեաց
կուսակալ մը կար: Այս կուսակալին տղուն նախագահութեամբ մասնաւոր
յանձնախումբ մը կազմուած էր ուղղակի անցագրի խնդրոյն հսկելու համար:
Ես, նամանաւանդ, իբրեւ յեղափոխական քահանայ, ծանօթ էի կառավա
րական պաշտօնէից ոմանց: Բնիկ եդեսացի Ճումա անուն հարիւրապետ
մը կար, որ 1895-ին ի Մարաշ կը պաշտօնավարէր, զիս լաւ կը ճանչնար եւ
իմ նախնական հարցաքննութիւններս ինք ըրած էր: Այդ սրիկայ եդեսացի
թուրքը իմ անցեալս քաջ գիտէր: Կը ցանկայի երթալ Պէյրութ, բայց անցա
գիր առնելու համար կառավարութեան խնդրագիր տալու չէի կրնար համար
ձակիլ: Բնիկ հալէպցի յոյն Լութֆի անունով մարդ մը գտանք, այդ մարդուն
դիմեցի, Պէյրութ երթալու նպատակ ունենալս պատմեցի եւ իմ, յաչս կառա
վարութեան, կասկածելի եւ յեղափոխական քահանայ մ’ըլլալս յայտնեցի:
Լութֆի էֆէնտի «երթամ Սէր Քօմիսէրին հետ տեսնուիմ, քեզի լուր կը բե
րեմ» ըսաւ: Հետեւեալ օր, եկաւ գտաւ զիս եւ «տեսնուեցայ Սէր Քօմիսէրին
հետ, ինծի մէկ օսմանեան ոսկի եւ Սէր Քօմիսէրին հինգ ոսկի եթէ տաս,
քեզի անցագիր պիտի տրուի, երբէք կասկածիլ պետք չէ: Հոս կառավարա
կան շրջանակներուն մէջ դրամով ամէն դժուարին խնդիրներ կը դիւրանան:
Սէր Քօմիսէրը Սուլթան Համիտին հաւատարիմ պաշտօնեայ շամցի արապ
Իզզեթ փաշային հայրենակից եւ թէ ազգականն է»: Համոզուեցայ, մէկ
լիրայ Լութֆի էֆէնտի անուն յոյնին եւ հինգ լիրա եւս Սէր Քօմիսէրին տուի:
Քանի մ’օր վերջը Պեյրութ երթալու համար անցագիր ելաւ եւ Լութֆի բերաւ
յանձնեց ինծի:
1905 Մայիս ամսուան 10-ին էր, կարծեմ, պատրաստուեցայ մեկնիլ:
Այն ատեն ելած էինք եկեղեցւոյ տունէն եւ փեսաս՝ Հաճի Ֆարեսին տան
մէջ կը բնակէինք: Միմ իայն Պեյրութ երթալ եւ տղուս Յովհաննէսին տիպ
լօմ ստանալու հանդէսը տեսնել չէր նպատակս, այլ եթէ կարենայի մի
ջոցը գտնել, ուղղակի Գահիրէ երթալ եւ աշխատիլ էր Եգիպտոսի Հայոց
եկեղեցին մտնելու համար: 1905 Մայիս 12-ին էր կարծեմ, եկեղեցի գնացի
եւ պաշտօնակիցներուս՝ Տէր Յարութիւն, Տէր Արսեն483 քահանայից մնաք
483 Տէր Արսէն քահանայ Յարութիւնեան – բնիկ այնթապցի: Երեցկնոջ մահից
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բարով ըսի: Հետեւեալ օր կառապան մը վարձեցի Համա երթալու եւ, մա
լաթիացի Սենեքերիմ անունով հայու մը հետ ընկերանալով, մեկնեցայ
Հալէպէն: 2 օր յետոյ հասանք Համա, որովհետեւ այն ատեն Համայէն
մինչեւ Հալէպ դեռ երկաթուղ ի շինուած չէր: Սենեքերիմ ընկերոջս հետ
Համա օթել մը իջանք: Հետեւեալ օր, առաւօտուն, մտանք երկաթուղւոյ
վակոն ը: Այն օր՝ 1905 Մայիս 15-ին էր, ուրախ զուարթ կրցանք Պեյրութ
ժամանել: Երկաթուղիով Րայագէն Լիբանանի բարձր լեռներէն կամաց
կամաց եւ աստիճանաբար ճամբորդել եւ Միջերկրական անծայրածիր
կապոյտ ծովը դիտել աննման զուարճութիւն մ’է ճամբորդին համար: Մէկ
կողմ էն Ճեպելը Լիբանանին484 բնակչաց շինած հոյակապ տուներ, այգի
ներ, թթենիի խումբ խումբ ծառեր, ծաղ իկներ, մէն մի բլրոյ վրայ թռչունի
բոյներուն պէս շինուած վանք, եկեղեցի եւ վարժարաններ, միւս կողմ էն
ահագին ծովը՝ իրաւի հեշտալի տեսարաններ էին եւ են:
Այն օր, իրիկուան մօտ, մտանք Պեյրութ: Հայոց եկեղեցւոյ ուր ըլլալը
չը գիտնալուս համար կառքով ուղղակի Մետրեսէի Քիւլլիյէ գնացի: Վար
ժարանին դուռը կնոջս հօրեղբայր Թօփալեան Յովհաննէսին տղան՝
Ոսկան հանդիպեցաւ: Այն ալ արդէն Բժշկական Վարժարանի ուսանող
էր այն տարին: Լուսահոգի Ոսկան քօլեճ էն դուրս սենեկի մը մէջ կը բնա
կի եղէր, իրեն սենեակը հրաւիրեց զիս: Տղաս՝ Յովհաննէս քօլեճ ին մէջ
քեռորդին Չօրպաճեան Արշակին սենեկին մէջ կը պառկի եղէր: Քօլեճ ին
դռները գոցուած էին, անմ իջապէս չկրցայ Յովհաննէսը տեսնել:
Մնացի այն գիշեր Ոսկանին քով: Հետեւեալ օրը տեսայ տղաս, ողջ
եւ առող ջ էր: Քննութիւն տալու կը պատրաստուէր: Լաւ մը տեսնուելէ
յետոյ, նորէն քօլեճ էն Պեյրութի Հայոց եկեղեցին վերադարձայ: Այն ատէն
Պեյրութի Հայոց Առաջնորդն Երուսաղեմ ի միաբաններէն կ.պոլսեցի
Գազազեան Արժանաշնորհ Տէր Սմբատ վարդապետն էր: Ազնիւ, ուսեալ
եւ համակրելի եկեղեցական մը: Սիրով ընդունեց զիս, յարգեց, մեծարեց
եւ հիւրասիրեց: Ստիպեալ էի մնալ վարդապետին քով: Առաջինը կը փա
փաքէի, որ տղաս Յովհաննէս, քննութիւններն աւարտէ եւ կարենայ տօք
թօրութեան տիփլօմ ստանալ: Կ.Պոլսէն քննիչ փաշաներ եկած էին Մետ
րեսէի Քիւլլիյէի բժշկութիւն եւ թէ դեղագործութիւն սորվող ուսանողները
քննել: Երկրորդ, մեծապատիւ Վահան էֆէնտի Քիւրքճեանի նամակներ
հետո 1908-ին ձեռնադրվում է վարդապետ և նշանակվում Անտիոքի Առաջնորդական
փոխանորդ: Նահատակվում է 1909-ի կիլիկյան ջարդերի ժամանակ:
484 Լեռնալիբանան:
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գրեցի: Այն օրեր տիար Վահան Քիւրքճեան Գահիրէ կը գտնուէր: Գա
հիրէի Հայոց եկեղեցին մտնելու փափաք ունենալս յայտնեցի Քիւրքճեա
նին: Մինչեւ որ Քիւրքճեանէն նամակներուս պատասխանը գար, հարկաւ
պիտի սպասէի Պեյրութ: Բարեհաճած էր տիար Վահան պատասխանել,
բայց յոյս չէր տուած ինծի: Հասկցայ եւ համոզուեցայ, որ եթէ ելնեմ Պեյ
րութէն գաղտնի կերպով Գահիրէ երթամ, թերեւս ամ իսներով անդ պիտի
դեգերեմ, անոր ասոր դիմումներ պիտի ընեմ, յաջող իլ եւ կարենալ մտնել
հայ եկեղեցին տարակուսական է:
Յարմար դատեցի ետ դառնալ ի Հալէպ: Դժբաղդաբար տղաս՝ Յով
հաննէս ինկաւ քննութենէ, չկրցաւ վկայական ստանալ: Վերջին ծայր
սրտնեղութեան ենթարկուեցայ, որովհետեւ չորս տարիներէ ի վեր, ամ են
տարի, գրեթէ 40-45 թրքական ոսկի ծախք կընէր տղաս: Մեր նիւթական
կարողութենէ վեր էր գրեթէ այսքան ծախք ընել: Գահիրէ երթալու նպա
տակս ալ տկարացաւ: Այդ միջոցին մեծարգոյ Տիար Յովհաննէս Թիւրա
պեան եւ զոքանչը՝ Մաննի Կիւլ հանըմ Գույումճեան, Պեյրութ եկած էին
Հալէպէն: Անոնք ալ լսելով Յովհաննէսին քննութենէ իյնալը ցաւ զգացին:
Մնացի 10 կամ 15 օրուան չափ ի Պեյրութ: Քեահեայան Միհրան
էֆէնտի, Պարսում աղա, Հազարապետեան Մկրտիչ եւ Նշան, Պետրոս
Աղաճանեան էֆէնտի աղաներ շատ պատուեցին զիս: Քեհեայան տիար
Արմ ենակին հետ ալ երբեմ ն կը տեսնուէինք: Ճշմարիտ խոստովանելով
արժանաշատ Սմբատ վարդապետ եւս առաւել հիւրասիրելով զիս երախ
տապարտ թողուց զիս: Տղաս՝ Յովհաննէս, տրտում տխուր Եգիպտոս՝
եղբօր քով երթալու փափաք ունեցաւ, ես ալ Հալէպ վերադառնալուս
որոշում տուի:
1905 Յունիս ամսուան սկիզբներն էր, մալաթիացի Պօնափար
թեան Խաչատուր անուն երիտասարդին հետ Պեյրութէն մեկնեցայ:
Այն օր, իրիկուն Համա եկանք, օթել մը իջանք, հետեւեալ օր, երկուքնիս
միասին, կառք մը վարձելով ժամանեցինք Հալէպ: Փառք Աստուծոյ ողջ
եւ հանգիստ գտայ ընտանիքիս անդամները: Հալէպ գալէս, կարծեմ, 10
կամ 15 օր վերջը բարեկամս՝ Թիւրապեան Յովհաննէս էֆէնտիէն՝ Պեյրու
թէն նամակ մը ստացայ: Թիւրապեան էֆէնտին կըսէր թէ «Տէր Հայր, հոս
ազնիւ եւ ազգասէր հայ մը արգահատելով ձեր վրայ եւ լսելով տղուդ՝ Յով
հաննէսին քննութենէ իյնալը, կը խոստանայ այսուհետեւ ամսէ ամ իս հոս
տղուդ երկու ֆրանսական ոսկի վճարել, այն պայմանաւ, որ տղադ այդ
գումարը տուող ին ով ըլլալը չը գիտնայ»: Անմ իջապէս շնորհակալութիւն
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յայտնեցի Թիւրապեան էֆէնտիին եւ ստիպուեցայ երախտագէտ ըլլալ մե
զի ասանկ ազնուութիւն մ’ընել ուզող հայուն: Տղաս՝ Յովհաննէս, յետոյ
կրցայ իմանալ, վագանձի օրերը անցնելու համար յաջողած էր Պեյրութէն
Եգիպտոս մեկնիլ: Գէորգ տղաս, Զակազիկ կը գտնուի եղէր, գացեր է եղ
բօրը քով, քանի մը օր յետոյ, վերադարձած է Պեյրութ՝ նորէն Մեդրեսէի
Քիւլլիյէ մտնելու եւ կատարելագործելու համար իւր ուսումը:
Գէորգ տղաս կարծեմ քանի մ’ոսկի նպաստ տուած է Յովհաննէսին:
Նորէն մտաւ տղաս Մետրեսէի Քիւլլիյէ աւարտելու համար իւր շրջանը
եւ այն բարեսիրտ հայը, որ Թիւրապեան Յովհաննէս էֆէնտիին միջոցաւ
խոստացած էր ամ են ամ իս երկու ֆրանսական ոսկի տալ Յովհաննէսին,
հաստատ մնաց իւր խոստում ին վրայ եւ Յովհաննէս առաւ ամ են ամ իս
2 լիրայ:
Վերջապէս Յովհաննէս տղաս ամբող ջ հինգ տարի աշխատեցաւ
Պեյրութի բժշկական համալսարանին մէջ բժշկութիւն սորվելու համար:
Շատ նեղութիւններու ենթարկուեցաւ, մենք ալ մեր նիւթական վիճակին
ներածին չափ, եւ թէ եղբայրը՝ Գէորգն ալ իւր կարողութեան համ եմատ
օգնեցինք: Փառք Բարերարին, 1906 Յունիս 13/26-ին յաջողեցաւ տօքթ օ
րութեան տիփլօման ստանալ: Քանի մ’օր Պեյրութի մէջ մնալէն յետոյ,
ուրախ զուարթ Պեյրութէն Հալէպ եկաւ: Մենք ալ՝ հայր եւ մայր, անհունա
պէս ուրախացանք տեսնելով մեր զաւակին տօքթօրը լլալը:
Հօր եւ մօր մը համար անտարակոյս մեծ փառք է տօքթօր տղայ մ’ունե
նալ, հօր եւ մօր մը համար մեծ հաճոյք մ’է խելացի եւ շնորհքով զաւակ
մ’ունենալ, սրբազան մարգարէին ըսածին պէս «ով այգի տնկեց ու խաղո
ղէն չկերաւ»: Ես կը մաղթեմ, որ Տէր Յիսուս պահէ պահպանէ զաւակնե
րս: Յոյս եւ հաւատք ունիմ, որ զաւկներուս աշխատութեան շնորհիւ ես ալ
երջանիկ պիտի ըլլամ: Նամանաւանդ, երբ ես ծերանամ եւ քահանայա
գործելու անկարող ըլլամ: Զաւակներս պիտի օգնեն ինծի թէ նիւթապէս
եւ թէ բարոյապէս: Տօքթ օր Յովհաննէս Հալէպ եկաւ, քանի մը շաբաթ
սպասելով Հալէպի Թէթիրպէ թաղ ին մէջ մասնաւոր խանութ մը բացաւ եւ
15 օր յետոյ Տօքթ օր Իսկենդերին Սահհայի մէջ ունեցած դեղարանը 2000
դահեկանի ծախու առաւ եւ սկսաւ գործել իւր արհեստը:
Այս միջոցին ես քահանայագործելով, Նահապետ տղաս ալ թողլով
ոսկերչութիւնը, իւր առողջութեան համար ատաղձագործութիւն սորվե
ցաւ Հապիյպ անուն հալէպցի յոյն վարպետի մը կաշխատէր. մեր փեսայ
Հաճի Ֆարեսին տան մէջ կը բնակէինք:
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 էյրի եւ Վարդուհի երկու անուշուկ աղջիկներս ալ դեռ իրենց ծաղ իկ
Մ
հասակին մէջ մանկապարտէզ կը յաճախէին: Գէորգ տղաս Եգիպտոս կը
գտնուէր, երբեմ ն կը թղթակցէինք, լսելով Գէորգին ողջ եւ առող ջ ըլլալը՝
ուրախ կըլլայինք: Երանի թէ Գէորգն ալ Եգիպտոս մեկնած չըլլար, երանի
թէ միշտ մեր քով, միշտ մեր աչքին առջեւ գտնուէր: Ամ ենքս ալ, երբ իրի
կունները կերակուրի սեղանին շուրջը բոլորուէինք, անմ իջապէս Գէորգ
միտքս կիյնար, անոր բացակայութիւնը ցաւ կը պատճառէր թէ ինծի եւ թէ
մօրը: Հարուստ չէինք, բայց բանի մ’ալ բնաւ կարօտ չէինք: Հարուստի մը
պէս ճոխ սեղան մը կը վայելէինք: Այն օրերուն ես Հալէպի հայ եկեղեցւոյն
մէջ լաւ դիրք ունէի. Տէր Յարութիւն քահանայ Եսայեան, Տէր Արսեն քա
հանայ Յարութիւնեան եւ միւս հալէպցի քահանայից հետ շատ սիրով էի,
վերջապէս, լաւ ժողովրդականութիւն կրցած էի վաստկիլ:
Ներկարարեան Պետրոս վարդապետին վսեմ կուսակալ Րաուֆ
փաշային հրամանաւ Սսոյ Մայրավանքը երթալէն յետոյ, Սսոյ վանքին
միաբաններէն Հրանդ վարդապետ Կարօեան եկաւ Հալէպ իբրեւ Առաջ
նորդական փոխանորդ: Հրանդ վարդապետ դեռ երիտասարդ, ուսեալ
եւ զարգացեալ կղերական մը էր: Քիչ ժամանակի մէջ Հալէպի հայ հա
մայնքին ամ են դասակարգէն սիրուեցաւ եւ իրեն ազնիւ բնաւորութեան եւ
բարեկրթութեան շնորհիւ կրցաւ գրեթէ շատերուն սիրտ եւ համակրանքը
շահիլ: Կիլիկիոյ շնորհազարդ Սահակ կաթողիկոսէն Հալէպի կուսա
կալին ուղղեալ յանձնարարական մ’ալ ունէր: Հալէպ գալէն քանի մ’օր
յետոյ Հրանդ հայր սուրբին հետ գնացինք կուսակալ Էնիս փաշային ներ
կայացանք: Կուսակալը, Կաթողիկոսին տուած յանձնարարականը առաւ
կարդաց «ասով զքեզ Րահիյպ485 էֆէնտի, ըստ օրէնք, չեմ կրնար իբրեւ
առաջնորդական պաշտօնապէս փոխանորդ ընդունել: Գրեցէք ձեր Կա
թողիկոսին, թող դիմ է Կ.Պոլիս, Արդարութեան նախարարին, եթէ անկէց
ինծի պաշտօնապէս գայ հրամանագիր մը, այն ատեն կրնամ զՔեզ իբրեւ
Առաջնորդական փոխանորդ ընդունիլ»:
«Կրնաք բերանացի դիմումներ ընել ինծի, բայց գրաւոր դիմումներ
ընելու իրաւունք չունիք: Երեք ամ իս միջոց կուտամ ձեզ, աշխատեցէք
Կ.Պոլսոյ Արդարութեան Նախարարէն պաշտօնական յանձնարարա
կան բերել տալու»: Կարօեան Հայր Սուրբին հետ ետ դարձանք Առաջ
նորդարան: Կիլիկիոյ վեհաշնորհ Կաթողիկոսը դիմ եց Կ.Պոլիս, բայց
Հրանդ Հայր Սուրբ ինծի պէս ժամանակաւ ի Մերսին յեղափոխական
485 Րահիյպ (Ռահիբ, Rahip) – թրք.՝ վանական, տվյալ դեպքում՝ վարդապետ:
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գործերու մէջ գտնուած ըլլալուն, յաչս Թուրք կառավարութեան կասկա
ծելի էր: Երեք ամ իսներ սահեցան անցան եւ Արդարութեան Նախարա
րէն պաշտօնական յանձնարարականը չեկաւ:
Ես եւ Հրանդ վարդապետ Կարօեան մեծապատիւ Յակոբ էֆէնտի
Գույումճեանին տունը հրաւիրեալ էինք: Հալէպի Ազգային վարժարանին
տնօրեն ուսումնապերճ տիար Կարապետ Բօթիկեան եւս միասին հրա
ւիրեալ էր: Գեղեցիկ կոչունք մը եւ անմ եղ ուրախութիւն մը պիտի վայե
լէինք: Դեռ Գույումճեան էֆէնտիին տունը չը գնացած, կուսակալ Էնիս
փաշային կողմանէ փօլիս մը գալով Առաջնորդարան, վարդապետին բե
րանացի պատուիրած էր, որ Հալէպէն ուղղակի Սիս Մայրավանք երթայ:
Իրաւի գնացինք Գույումճեան Յակոբ էֆէնտիին, կերանք, խմեցինք, բայց
երբէք ներքին ուրախութիւն չունէինք, որովհետեւ գիտէինք, որ հետեւեալ
օր Հրանդ վարդապետ ստիպեալ պիտի լինէր Հալէպէն մեկնելու:
Ամբող ջ աշխարհին վրայ հայ ազգին պէս դժբաղդ եւ խեղճ ու
թշուառ ժողովուրդ մը երբէք չկայ: Թուրք վայրենի եւ անխիղճ տերու
թեան մեր վրայ տիրանալ եւ բռնանալ ուզած օրէն ի վեր կորած են մեր
արդար իրաւունքնե րը: Թուրք տե րութիւնը քանդէր, կործ անէր է մեր
օճախը բառին լայն նշանակութեամբ, գերի եղած ենք սրտով եւ մտքով:
Գերի ազգը, տկար ազգը, անմ իաբան ազգը, տգէտ եւ նախապաշարեալ
ազգը, կամայ եւ ակամայ, ստիպեալ է կորսնցունել իւր տոհմային լեզուն,
իւր տոհմային սովորութիւնները եւ իւր ազգային օրէնքները, իւր կրօնքը,
իւր եկեղեցին:
Գերին աչք ունի, բայց չկրնար տեսնել, ականջ ունի՝ չկրնար լսել,
խելք ու իմացականութիւնը ունի՝ չկրնար խորհիլ, մտածել եւ տրամաբա
նել: Թուրք պետութիւնը դարերէ ի վեր տիրելով մեր վրայ, կողոպտէր
է մենէ ոչ միայն հարստութիւն, փառք, պատիւ, ինչ եւ ստացուածք, այլ
այն ամ են բարոյական առաքինութիւնները, առնական ընտիր յատկու
թիւնները՝ սէր, միաբանութիւն, ազգասիրութիւն, համ երաշխութիւն, ոյժ,
կորով եւ այսպիսի բարեմասնութիւններէն բոլորովին մերկացնելով զմեզ՝
գրեթէ այլասէրած է:
Քիչ շատ ազգային գործերու տեղեակ անհատ մը կրնայ ինծի հետ
խոստովանիլ, թէ ընդհանուր առմամբ Թուրք պետութեան մէջ ապրող
հայուն վիճակը խիստ արգահատելի է: Սկսեալ բուն իսկ մայրաքաղաքէն
մինչեւ յետին գիւղ, հայուն ազգային իրաւունքները առաթուր եղած486 են:
486 Առաթուր եղած – ոտնակոխ եղած, արհամարհված:

301

 իլիկիոյ Սուրբ Աթոռին համար Կաթող իկոս մը ընտրել պետք
Կ
կըլլայ: Թեմական ժողով ք կը հաւաքուի: Աւաղ, ոչ թէ մեր ուզածը, ոչ թէ
մեր ընտրածը, այլ պարզապէս Թուրք տերութեան ուզածը եւ ընտրածը
կըլլայ: Թուրք պետական պաշտօնեայ մը կուգայ թեմական ժողով ին մէջ
կը բազմ ի, կը նայէ, կը հսկէ, կը լրտեսէ, կը քննէ եւ օր օրին Բ.Դուռ տեղե
կութիւն կը հաղորդէ:
Կ.Պոլսոյ Հայոց նոր պատրիարք մը ընտրել պետք կըլլայ: Ահագին
երեսփոխանական պատկառելի ժողով կը գումարուի, քուէարկութիւն
կըլլայ, հետեւանքը՝ ոչ թէ հայ ազգին վստահելին, ազգին ուզածը, ազգին
ընտրածը, այլ պարզապէս թրքասէր, թրքամոլ, հայատեաց եպիսկոպոս
մը կընտրուի: Պոռալ, կանչել, բողոքել՝ անօգուտ է, որովհետեւ գերի ենք,
երբէք իրաւունք չունինք ձայն բարձրացնելու:
Բաւական բազմահայն487 քաղաքի մը համար կարող, բանիբուն
առաջնորդ մը ղրկել պետք կըլլայ: Առաջնորդ ղրկուելիք եպիսկոպոս,
կամ վարդապետը դեռ ի Կ.Պոլիս կամ ուրիշ տեղ մը, կամ նահանգի մը
մէջ կը գտնուի: Կ.Պոլսոյ պատրիարքարանը Բարձրագոյն Դուռ Թագրիր,
այսինքն գրաւոր դիմում կընէ եւ կը պահանջէ, որ այս ինչ վարդապետին
այն ինչ քաղաքը առաջնորդ ղրկուելուն հրաման տայ: Թուրք կառավա
րութիւնը անմ իջապէս պատասխան չը տար, այլ երկար ատեն կը ձգձգէ:
Առաջնորդ ըլլալիք վարդապետին ով ըլլալը, ինչ տեսակ մարդ ըլլալը
գաղտնի կերպով կը հարցնէ, կը քննէ, եւ երբ իւր կուսակալը, կամ կառա
վարիչը յիշեալ առաջնորդ ընտրուելիք վարդապետի մասին «Մաթլուպա
մուաֆըգ տըր»488, այսինքն մեր ուզածն է, թրքասէր է, ազգային սէր եւ
զգացում չունեցող կղերական մ’է, ըսեն եւ վկայէն, այն ատեն հրաման
կուտայ: Իսկ եթէ «Մաթլուպա մուաֆըգ նեյիլ»489 ըսեն անկարելի կըլլայ
այն վարդապետին առաջնորդ ընտրուիլը: Թէ նահանգներու եւ թէ մու
թասարըֆութիւն490 եղած քաղաքներու մէջ Թուրք կառավարութիւնը չորս
տեսակ ժողովներ ունի:
Առաջինը՝ Իտարէ մեճլիսի491
Ե րկրորդը՝ Մեճլիսի հուգուգ492
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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 րրորդը՝ Մեճլիսի ճէզա493
Ե
Չորրորդը՝ Մեճլիսի պելետիյէ494
Պետական այս չորս ժողով քներու մէջ ալ հայերը իրաւունք ունին մեյ
մէկ անդամ ունենալու: Բայց ընդհանրապէս այնպիսի մարդիկներ կընտ
րուին, որ ապիկար, անուս եւ երբեմ ն ալ, մինչեւ իսկ, պետական լեզուն
կարդալ եւ գրելու կարողութիւն չունեցողներ: Կաշառք ուտել՝ առհասա
րակ Աստուածային օրէնք դարձած է:
Խեղճ Հրանդ վարդապետ Կարօեան չկրցաւ Հալէպի Հայոց Առաջ
նորդական փոխանորդ ըլլալու, որովհետեւ «Մաթլուպա մուաֆըգ» կղե
րական մը չէր: Այն թուականէն քանի մը տարիներ յառաջ Մերսինի մէջ
պատահած յեղափոխական դէպքի մը մէջ մասնակցութիւն ունեցած էր495,
յաչս Թուրք կառավարութեան կասկածելի էր: Երկար տարիներ տարա
բաղդ հայ ազգը տառապեցաւ թրքական այս տեսակ անիրաւութեանց
լուծին տակ: Հրանդ վարդապետ մեկնեցաւ Հալէպէն ի Սիս:
Լաւ միտքս չէ, քանի մը ամ իսներ եւ կամ տարի մը վերջը, Երուսա
ղէմի Սուրբ Յակոբ վանքի միաբաններէն Կարապետ վարդապետ Տէր
Յովհաննէսեան496 Կիլիկիոյ վեհաշնորհ Սահակ Կաթողիկոսին հրա
մանաւ Հալէպ, Այնթապ եւ Քիլիսի Հայոց Առաջնորդ ընտրուելով եկաւ
Հալէպ: Այս Կարապետ վարդապետ բաւական ուսեալ, հայերէն եւ գաղ
ղիերէն լեզուներու տեղեակ կղերական մ’էր: Վանքի մէջ մեծցած, վանքի
մէջ կրթուած, քաղաքներու մէջ կենցաղավարելու անհմուտ, նամանա
ւանդ Հալէպի պէս բաւական զարգացեալ միջավայրի մը մէջ Առաջնոր
դութիւն ընելու անկարող, սկսաւ գործելու: Կարապետ վարդապետ, որով
հետեւ Վեհաշնորհ Սահակ Կաթողիկոսին սիրելին ու պաշտպանեալն էր,
անարգել եկաւ Հալէպ: Թուրք կառավարութիւնն ալ զինքը «Մաթլուպա
մուաֆըգ» գտաւ եւ Հալէպ գալէն քանի մը ամ իսներ յետոյ իւր Առաջ
նորդութեան պաշտօնը վաւերացնող Կայսերական Ֆերմանն ալ եկաւ
Կ.Պոլսէն:
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 տարիներուն մէջ Կարապետ վարդապետ Առաջնոր
դութիւն ըրաւ ի Հալէպ եւ յԱնթապ: Հայերէն յստակ լեզուով կիրակի օրեր
քարոզ կուտար Հալէպի եկեղեցւոյն մէջ, բայց ընդհանրապէս անիմաստ
էին իւր քարոզները, վասն զի Կարապետ վարդապետ հռետոր մ’ըլլալու
կարողութիւնը չուներ: Բնաւորութեամբ լաւ էր, ընկերական եւ համակ
րելի հոգեւորական մը: Բայց Հալէպի հայութիւնը իբրեւ բանիբուն եւ
միջավայրին պահանջմունքին համ եմատ կառավարելու չափ արժանիք,
հմտութիւն եւ փորձառութիւն չունէր:
Կարապետ վարդապետին ի Հալէպ Առաջնորդութեան ժամանակ
Կիլիկիոյ Վեհափառ Սահակ Կաթողիկոս Սսոյ Մայրավանքէն Կիլիկիոյ
հայաշատ քաղաքները պտոյտի ելաւ՝ Մարաշ, Այնթապ այցելեց: Երբ
Քիլիս եկաւ՝ Այնթապէն, Հալէպի Ազգային Ժողովոյ որոշմամբ զիս եւ
մեծարգոյ Թոփճեան Յովհաննէս497 եւ Ճիյերճեան Գարեգին ու Մինա
սեան Կարապետ էֆէնտիները Սրբազան Սահակ Կաթողկոսը դիմաւո
րելու համար, Հալէպէն Քիլիս ղրկեցին: Դժբաղդաբար, Վեհափառին
առաջին անգամ ըլլալով այցելութեան ի Հալէպ գալուն թուականը միտքս
չէ: Մենք այն օրեր Հալէպ «Հարթ ը Զեպել» թաղ ի մէջ Սըր Րագօյին հետ
միասին կը նստէինք: Թերեւս 1906-ին էր:
Ե րբ Նորին Վեհափառութիւնը Հալէպ գալու համար Քիլիսէն ճամ
բայ ելաւ, կրնամ ըսել, թէ Քիլիսի բնակչութեան կէսը ողջ երթի ելան:
Այնթապէն քանի մը երեւելի ազգայիններ արդեն Այնթապի Առաջնոր
դական փոխանորդ Կիւլիւզեան Տէր Կարապետ քահանան միասին եկած
էին: Լաւ միտքս է, Օգոստոս ամսուան մէջ, Աստուածածնոյ պահք շաբ
թուն մէջ, Քիլիսէն մեկնեցանք: Վեհափառ Կաթողիկոսին համար մաս
նաւոր շատ գեղեցիկ կառք մը միասին տարած էինք: Ահագին կարաւան
մը արշալոյսին ճամբայ ինկանք: Երբ Քեֆիր Անթուն ըսուած պանդոկը
հասանք, Հալէպէն սկսան մաս առ մաս կառքերով եւ ձիերով ազգային
ներ դիմաւորելու գալ:
Այս պանդոկի մէջ կեսօրուան կերակուրը կերան եւ ճամբայ ելանք:
Անթիւ կառքեր եւ հայ ձիաւորներ, ոմանք մինչեւ անգամ հետիոտ խումբ
եւ խումբ կուգային Վեհափառը դիմաւորելու: Կարծեմ այսպիսի ահագին
բազմութեամբ արտաքոյ կարգի պատիւ մը մեր Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը
տեսած չէր: Երբ Հալէպի մօտեցանք Սեպիլ ըսուած տեղ ը, Թուրք
497 Արհեստով դերձակ էր: Մահացել է 1915-ին ու թաղվել Ս. Քառասուն Մանուկ
եկեղեցու բակում:
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կառավարութեան կողմանէ հրամանատար Պէքիր փաշա իւր անձնական
կառքը ղրկած էր: Փօլիսներ ձիաւոր ժանտարմաներ արդեն ժամ յառաջ
դիմաւորելու եկած էին: Անթիւ անհամար բազմութիւն, առանց չափա
զանցելու, կրնամ ըսել, թէ նմանը քիչ տեսնուած փառքով եւ յարգանօք
մտաւ ի Քաղաք: Նորին Վեհափառութեան հետ եկած էին Արժ. Ղեւոնդ
վարդապետ Դուրեան, Վաղարշակ Աբեղայ եւ Սարկաւագ ոմն Մանուկ
անուամբ:
Կարծեմ 15 օր իբրեւ հիւր մնաց Կիլիկիոյ Կաթող իկոսը ի Հալէպ:
Հալէպի Հայ եկեղեցւոյ ամբող ջ ժողովրդեան ցուցակը պատրաստել
տալով մէն մի քահանային ծուխեր բաշխեց: Ինծի 180 տուն ծուխ տուաւ,
նմանապէս Տէր Մեսրոպ, Տէր Յարութիւն, Տէր Արսեն եւ Տէր Մարկոս
քահանայից: Մեծ պատիւ եւ մեծարանքներ վայելեց ժողովրդեան կող
մանէ: Վսեմ տիար Յակոբ Գույումճեանի որդիք մասնաւոր կոչունք մը
տուին Կաթող իկոսին: Քահանայքս ամ ենքս ալ ներկայ էինք:
Ե րբ կերակուր կուտէին, ես ալ պարագային յարմար կարճ բաժա
կաճառի պէս ատենաբանութիւն մ’ըրի: Եւ առաջարկեցի ներկայք ի պա
տիւ Գույումճեան անզուգական գերդաստանին բաժակներ խմեն: Վեհ.
Կաթողիկոսը, գոհ մնալով, ոտքի վրայ շատ իմաստալից եւ գեղեցիկ
ատենախօսութիւն մ’ընելով, Գույումճեան բարեհամբաւ ընտանիքին
բարօրութեան համար բարեմաղթանքներ ըրաւ:
15 օրէն յետոյ Վեհ. Կաթող իկոս մեկնեցաւ Հալէպէն: Կարծեմ տարի
մը վերջը Սահակ Կաթողիկոս Սսոյ Մայրավանքէն մասնաւոր Կոնդակաւ
զիս Աւագ քահանայ կարգեց Հալէպի Հայոց եկեղեցւոյն: Կը ցաւիմ, որ
այդ Կոնդակը կորաւ, երբ զմեզ 1915 Մայիս 1-ին Մարաշէն դուրս հանեցին
տարագիր եւ Հալէպ տարին:
Հալէպի Հայ եկեղեցւոյն մէջ իմ դիրքս շատ լաւ էր: Պաշտօնակից
ներս էին բնիկ կեսարացի Տէր Յարութիւն քահանայ Եսայեան, այնթապ
ցի Տէր Արսեն քահանայ Յարութիւնեան, Տէր Մարկոս քահանայ բնիկ
բերիացի եւ ես բաւական ժողովրդականութիւն կրցած էի շահիլ: Տօքթ օր
տղաս եւս սկսաւ իւր արհեստը գործել, Նահապետ տղաս ատաղձագոր
ծութիւն ալ կրցաւ սորվ իլ Հապիյպ անուն հալէպցի յոյն վարպետէ մը:
Նիւթապէս եւ բարոյապէս բարեկեցիկ վիճակ մ’ունէինք: Արու
սեակ աղջիկս ալ երբեմ ն զուարթ եւ երբեմ ն տխուր կապրէր: Մէյրի եւ
Վարդուհի աղջիկներս ալ մանկապարտեզ կը յաճախէին: Գէորգ տղաս
արդեն Գահիրէ Կամսարականներուն քով կաշխատէր:
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 ալով տարաբաղդ Գուրգէն տղուս, այս ազնիւ զաւակս մեզի հայրե
Գ
նակից եւ ծանօթ Ոսկերիչեան տիար Սողոմոնի միջնորդութեամբ յաջո
ղած էինք Տարսօնի Բողոքականաց Քօլեճը ղրկել, իբրեւ ձրիաթ օշակ, երբ
մենք այն տարին Հալէպի Թըլել թաղ ին մէջ տուն մը կը նստէինք:
Դեռ տօքթօր տղաս՝ Յովհաննէս Պեյրութէն չեկած, 1903 Սեպտեմ
բերի վերջերը Գուրգեն տղաս Հալէպէն Տարսօն գնացող մեզի ծանօթ
հալէպցի հայ վաճառականներու հետ ընկերացնելով Տարսօնի Քօլեճը
ղրկեցինք: Յիշեալ Քօլեճին տնօ
րե
նը՝ Մըս
տըր Քրիս
թի, ար
դեն երբ ի
Մարաշ միսիոնար էր կը ճանչնար զիս: Գուրգենը սիրով ընդունեց եւ
կարգ անցուց: Սիրելի Գուրգենս, տակաւին Տարսօն չը գնացած, Հալէպի
տոհմային վարժարանին մէջ բաւական զարգացած էր, հայերէն, գաղղիե
րէն եւ արաբերէն լեզուաց մէջ: Այն տարւոյն ձմեռը անցուց եւ ամառուան
արձակուրդի ժամանակ Ատանա եկաւ:
Աներս՝ Թօփալեան Համբարձում էֆէնտի, որ ընտանեօք շատոնց
Մարաշէն Ատանայ փոխադրուած եւ անդ հաստատուած էր, երբ իւր
աղջկան տղան՝ Գուրգենը տեսաւ՝ չը թողուց, որ Հալէպ գայ: Ընդհանրա
պէս Ատանայի բնակիչք Ս. Յարութեան Զատկէն յետոյ քաղաքին մօտա
կայ այգիները կերթան եւ ամառուան տաք օրերը հոն կանցունեն: Այն
տարին աներս ալ այգի ելած էին, Գուրգենն ալ միասին տարին: Մնաց
տղաս անոնց քով մինչեւ որ Տարսօնի Քօլեճը բացուեցաւ:
Թէ աներս՝ Համբարձում էֆէնտի եւ թէ աներձագներս՝ Յարութիւն,
Մեսիա եւ Սարգիս, տղուս՝ Գուրգենին բնաւորութեան ազնուութենէ
շատ գոհ մնացած էին: 1906-ին նորէն Գուրգեն մտաւ Քօլեճ եւ շարունա
կեց դասերը: Այս տարւոյ վագանձին Հալէպ եկաւ. հանգիստ էր, լաւ էր:
Ամառը անցաւ, նորէն ղրկեցինք Տարսօն: Խեղճ Գուրգեն հիւանդացած
էր: Թողուց Քօլեճը վերադարձաւ Հալէպ: Բայց բոլորովին տկարացած,
նիհարցած, տարի զինքը տօքթօր Նազարեթ Իփեկեանի: Քննեց եւ ըսաւ,
որ Գուրգենին հիւանդութիւնը քրօնիկ մալարեա է, դեղ տամ, կամաց
կամաց կ’աղեկնայ:
Մինչեւ որ տօքթօր Յովհաննէս Պէյրութէն եկաւ, Գուրգեն տօքթ օր
Իփեկեանի տուած դեղերը գործածեց եւ բնաւ չօգտուեցաւ:
Տօքթօր Յովհաննէս տղաս 1906 Յունիս 13/26-ին իւր բժշկական տիպ
լոմ ը առաւ ի Պէյրութ եւ քանի մ’օր վերջը եկաւ Հալէպ: Լաւ մը քննեց
Գուրգենը եւ ինծի գաղտնի ըսաւ. «հայրիկ, եղբայրս՝ Գուրգեն թոքախտի
ենթարկուած է եւ այն ալ գեշ տեսակէն»:
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 յն օրէն սկսեալ Գուրգենին կերակուր կերած դգալը եւ ջուր խմած
Ա
գաւաթը զատեցինք, առանձին մահճակալի մէջ կը պառկեցնէինք, սննդա
րար կերակուրներ սկսանք կերցնել: Յետին աստիճան մաքրութեան հոգ
կը տանէինք: Ինքն ալ, որովհետեւ շատ ուշիմ, խոհեմ եւ ազնիւ էր, մենէ
աւելի հոգ կը տաներ, որպէս զի առողջանայ: Այն օրեր մենք մեր փեսայ
Հաճի Ֆարեսին տունը կը բնակէինք:
Տօքթ օր տղաս՝ Յովհաննէս «Հարթ ը Շահր» 18 գաղղիական ոսկի
վարձով ուրիշ ընդարձակ եւ գեղեցիկ, նոր եւ երկ յարկ տուն մը բռնեց:
Փեսիս տունէն հոն փոխադրուեցանք: Շատ շնորհքով եւ ճաշակաւ շի
նուած տուն մ’էր, օդասուն միանգամայն: Այդ տան մէջ տօքթ օր Յովհան
նէս եղբօրը առողջութեան համար ինչ որ ընել պետք էր ամ են բան ըրաւ,
բայց ինչ օգուտ, Գուրգենին հիւանդութիւնը անբուժելի էր: Հակառակ
ամ են դեղ եւ դարմաններու խեղճ Գուրգեն կը տկարանար: 1908 Յունիս
եւ Յուլիս ամ իսներուն մէջ էինք, ուրիշ քանի մը տօքթ օրներու խորհրդով
յարմար դատեցինք, որ Գուրգենը օդափոխութեան ղրկենք:
Յուլիսին սկիզբն էր կարծեմ, կինս, Նահապետ, Մէյրի եւ Վարդուհի,
Գուրգեն Հալէպէն Մարաշ գնացին: Այն ատեն քոյրս՝ Մարիամ մեր տան
մէջ կը բնակէին: Ուղղակի մերինները Մարաշ ժամանելով մեր տունն
իջան: Քանի մ’օր Չօրպաճեանց հիւր մնալով ուղղակի Աղեար՝ մեր այգին
տարին Գուրգենը, որպէս զի օդափոխութիւն ընէ: Քանի մ’օր ալ Աղեար
կեցան, բայց Գուրգեն բնաւ երբէք հանգիստ չեղաւ: Միշտ Մարաշէն
նամակներ կստանայի, ինք՝ լուսահոգին ինծի կը գրէր:
Վերջին անգամ ըլլալով Գուրգենին ինծի գրած նամակէն եւ թէ Նա
հապետին գրած նամակներէն հասկցայ, որ այլ եւս յոյս չկայ Գուրգենին
փրկութեան: Տօքթօր Յովհաննէս անմիջապէս ճամբայ ելաւ, գնաց Մարաշ:
Արդեն մերիններն ալ Աղեարէն Մարաշ փոխադրուած էին: Ամենքը մէկէն՝
Գուրգեն, Նահապետ, մայրերնին, Մէյրի եւ Վարդուհի աղջիկներս ելան
Մարաշէն եկան Այնթապ, Այնթապէն Քիլիս, Քիլիսէն ալ Հալէպ եկան:
Աւաղ, երբ տեսայ, որ տօքթ օր տղաս՝ Յովհաննէս Գուրգենը գրկին
մէջ առած կառքէն վար իջեցնելով բերաւ ուղղակի անկողնոյ մէջ պառ
կեցուց՝ սարսափահար եղայ: Խեղճ սիրուն Գուրգենս հալէր, մաշէր
կմախք դարձէր էր, ոտքի վրայ կայնելու, նստելու, մինչեւ անգամ խօսելու
կարողութենէ զրկուած էր: Ճգնաժամ ի մէջ էր գրեթէ: Երբեմ ն երբեմ ն «օֆ
աման, օֆ աման» հազիւ այս թրքերէն երկու բառերը կրնար արտասա
նել: Այլ եւս դեղի դարմանի պետք չէր մնացած, 1907 Օգոստոս ամսուան
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վերջին օրերը Մարաշէն եկան: Մահամ երձ Գուրգենս ծայր աստիճան
նեղութեան եւ տառապանքի մէջ, հազիւ կրցաւ քանի մ’օր ապրիլ: 1907
օգոստոս, ըստ Յունաց 29-ին էր, չորեքշաբթի գիշեր ժամ հինգ ու կէսին
ազնիւ տղաս Գուրգեն աւանդեց իւր սրբասնեալ հոգին առ Աստուած
միշտ հզօր ձայնիւ «օֆ աման, օֆ աման» ըսելով:
Ելանք նստանք եւ սկսանք լալ. ամ ենքս ալ՝ ես, կինս, տղաքս, տօքթօր
Յովհաննէս, Նահապետ, աղջիկներս՝ Մէյրի եւ Վարդուհի: Այն գիշեր
ճիշդ Հայր Արսեն Բագրատունիին «Հայկ Դիւցազն» անուն հոյակապ
գրքին մէջ ըսածին պէս.
Ով գիշեր յոգնատխուր յաւիտենից մթոյն հանգէտ
Զինչ եւս այլ ի ծոցդ յղ ի կրես երկունս Թորգոմայ
Հեղեղ ի նման արտասուքներ թափելով կողբայինք ամ ենուս ալ սիրե
լի Գուրգենին տարաժամ մահը: Հալէպի մէջ պանդուխտ էինք: Արուսեակ
աղջկանս ամուսինէն զատ ազգական չունէինք, շատ ծանօթ, անկեղծ բա
րեկամներ չունէինք: Մեր դրացիներն ալ օտարազգի էին, անհամակիր
էին մեր վշտերուն եւ ցաւերուն: Բոլորուած էինք Գուրգենին անկենդան
մարմնոյն շուրջը:
Լացինք ամ ենքս ալ, ողբացինք եւ յորդ արտասուք թափելով կը հե
կեկայինք: Փեսիս տունն ալ լուր ղրկել չուզեցինք, որովհետեւ գիշեր էր
արդեն, Արուսեակ աղջիկս եւ թէ փեսաս դեռ իրենց միածին դեռատի
Վանեսին տխուր մահուան ցաւը, վիշտը եւ կսկիծը մոռցած չէին:
Վերջապէս այն յոգնատխուր գիշերն լալով ողբալով վերջացուցինք:
Հինգշաբթի, հետեւեալ օրը Գուրգենին մարմ ինը լուացինք, զգեստները
հագցուցինք եւ գեղեցիկ սնտուկի մը մէջ ամփոփեցինք: Չէի յուսար, բայց
տեսայ եւ զարմանալով գոհ մնացինք՝ Հալէպի եկեղեցւոյ հայ ժողով րդնե
րէն շատեր, դպրոցական տղաք եւ դպրոցի հոգաբարձուներ, արժանա
պատիւ քահանայ եղբայրներ՝ խուռն բազմութիւն եկան: Կէս օրէն յետոյ
Գուրգենին դագաղ ը մեր տունէն եկեղեցի փոխադրուեցաւ: Քահանայ
հայրեր եկեղեցւոյ կարգը կատարելէն յետոյ պարոն Սարգիս Սիրանո
սեան անուն ուսեալ երիտասարդը տղուս՝ Գուրգենին դագաղ ին սնարը
խիստ սրտառուչ դամբանական մը կարդաց գրաւոր:
Բնիկ սասունցի Մանուէլ498 անուն երիտասարդն ալ շատ յուզումնա
լից գրութիւն մը կարդաց: Պեյրութի բժշկական քօլեճի ուսանողներէն
498 Մանուէլ Մարտիրոսեան – Հալեպի Ազգային Ներսեսեան վարժարանի արաբե
րենի ուսուցիչ:
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տիար Արմ ենակ Խախամ եանն ալ յուղարկաւոր բազմութեան մէջէն ելլե
լով, թէ զիս եւ թէ ներկայ ժողովուրդը մխիթարելու համար, շատ յուզիչ
եւ իմաստալից ատենաբանութիւն մ’ըրաւ: Հուսկ յետոյ Հալէպի հայ եկե
ղեցւոյ քահանաներէն արժանաշնորհ Տէր Յարութիւն քահանայ Եսայեան
հանգուցեալ տարաբաղդ Գուրգենին աննման նկարագրին, հրեշտա
կային վարուց եւ գեղեցիկ բարուց նկատմամբ շատ ազդու եւ իմաստալից
գովեստ եւ դրուատիքներ ընելով բարեհաճեցաւ մխիթարել զմեզ:
Ազնիւ եւ համակրելի տղաս՝ Գուրգեն, դեռ հազիւ 19-ամ եայ հասակին
իւր կեանքին գարնան եղանակին մէջ քամ եց մահուան դառն բաժակը:
Ինչ կրնայի ընել: Մահը տիեզերական օրենք է: Պետք է, որ մենք ալ
Աստուծոյ օրհնեալ կամքին հնազանդ ըլլանք: Տէր Յարութիւն Եսայեանի
մխիթարական յորդորներէն յետոյ ելանք եկեղեցիէն քահանայք եւ երգե
ցիկ տղայոց խումբը առջեւէն ահագին թափօրով մը գերեզման տարինք
Գուրգենին դագաղ ը, Ազգային գերեզմանատուն եւ սիրելի թոռնիկս՝
Վանեսին գերեզմանին մօտ տեղ մը թաղեցինք Գուրգենը:
Ափսոս, յոյս եւ ակնկալութիւններս օդս ցնդեցան, տարաբաղդ
սիրուն Գուրգենս բաղդ չունեցաւ Տարսօնի քօլեճին մէջ աւարտել իւր
ուսումը եւ պսակել իմ իղձ ու փափաքներս: Բնաւորութեամբ որքան ազ
նիւ, պարկեշտ, համ եստ, սրտով մաքուր եւ անկեղծ, մտքով ալ ուշիմ, լուրջ
եւ սրամ իտ, 3 տարուան մէջ անգղիերէն եւ ֆրանսերէն լեզուները գրեթէ
բաւական լաւ սորված էր, հայերէն եւ արաբերէն կրնար քաջ խօսիլ, իւր
եղբարց եւ քոյրերուն հետ անոյշ վարուիլ գիտեր: Ծնողաց հանդէպ խո
րին յարգանք եւ մեծարանք ունէր: Դեռ Տարսօնի քօլեճի շրջանաւարտ
չեղած թուաբանութեան եւ ուրիշ ուսում եւ գիտութեանց մէջ բաւական
զարգացած էր: Ջութակահարութիւն սորված էր, ջութակ մ’ալ ունէր, հան
գիստ եղած ատեն երբեմ ն անով կը զուարճանար:
Ազգային երգերէն էն շատ կը սիրեր երգել «Զինուոր երգերը լաւ
մտիկ ըրեք» երգը: Եղբօրը՝ տօքթ օրին գրած դեղագրերը կրնար լաւ կար
դալ եւ դեղարանի մէջ հիւանդներու համար դեղեր կրնար պատրաստել:
Աւաղ այս ամ են գեղեցիկ յատկութիւն եւ բարեմասնութիւններով օժ
տուած սիրելի Գուրգենս զոհ գնաց անագորոյն հիւծախտի: Այս մասին
ես ալ պատասխանատու եմ: Պետք էր առաջուց լաւ խորհիլ: Ողբացեալ
տղաս տկարակազմ էր: Դժբաղդաբար Տարսօնի քօլեճին գիշերօթիկնե
րուն, աւելի լաւ է ըսել ձրիաթ օշակ ուսանողներուն տրուած կերակուր
ները անպիտան բաներ են եղէր: Երկրորդ պատճառ մ’ալ՝ Գուրգենը
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օդասուն սենեակ մը չէին պառկեցուցած: Մենք ալ, որովհետեւ Տարսօ
նի քօլեճը աչօք չէինք տեսած, ստիպուած էինք կարծելու, թէ լաւ քօլեճ
մ’է: Հասկցանք շատ բաներ, բայց ինչ օգուտ Գուրգենին կեանքը վրայ
տալէ յետոյ:
Իրաւի զաւկներուս ամ ենն ալ կը սիրեմ՝ տօքթ օր Յովհաննէս, Գէորգ,
Արուսեակ, Նահապետ, Մէյրի, Վարդուհի սրտիս հատորներն են, ամ ե
նուն վրայ հայրական անկեղծ համակրանք, գութ եւ գորով ունիմ, բայց
Գուրգենը եւս առաւել կը սիրէի: Անոր բնաւորութիւնը, կաց ու նիստը,
խօսուածք եւ շարժուածքը ճիշդ իմ բնաւորութեանս յարմար եւ համա
ձայն էր: Լուսահոգին 15-16 տարեկան ծաղ իկ հասակին մէջ կատարեալ
երիտասարդի մը պէս ծանրաբարոյ, պարկեշտ եւ համ եստ էր: Իմ սրտիս
հատորը ըլլալով հանդերձ գրեթէ սրտակից բարեկամս էր: Մանուկ
հասակէն սկսեալ կարդալ, գրել, գիրքեր տեսնել եւ յառաջ դիմ ելու շատ
փափաք ունէր:
Միշտ հետս խօսակցիլ կը սիրէր: Երբ վերջին տարին հիւանդութեան
պատճառաւ թողլով քօլեճը Հալէպ եկաւ, հիւանդ էր, բայց անկողնոյ մէջ
չէր մտած, կը քալէր, եղբօր՝ տօքթ օրին դեղարանը կերթար, կուտեր եւ կը
խմեր: Իրիկունները Հալէպի եզերքը բանջարեղենաց պարտեզները օդա
փոխութեան կը տանէի զինքը: Շատ անգամ առուակի մը եզերքը նստած
լուրջ խօսակցութիւններ կընէինք: Իրեն հիւծախտաւոր ըլլալը լաւ գիտէր,
բայց երբէք չէր վախնար, չէր վհատիր, լաւատես էր, մեծ յոյս ունէր, որ
պիտի կրնար առողջանալ:
Թէ ես, թէ մայրը եւ թէ տօքթ օր Յովհաննէս խեղճին առողջութեան
համար, ըստ մեր կարողութեան, ինչ որ պետք էր յոժարութեամբ կընէինք,
ամ ենքս ալ մի եւ նոյն սիրով կը սիրէինք զինքը: Աւաղ, մեր այն ամ են
խնամք եւ հոգատարութիւնները ապարդիւն մնացին: Անագորոյն մահը
յաղթանակը տարաւ: Անողոք ճակատագրին վճիռը տեղը գտաւ:
«Ով մահ դառն է յիշատակ քո»:
եւ կամ տիեզերահռչակ անգղիացի բանաստեղծին ըսածին պէս
«Մահ վայրեներէս զարհուրանքին ի տեսանել
Ի խորհելն քստմնելի, ապա ի կրելն քանի ահեղ»
Խեղճ Գուրգենս ինչեր կրեց արդեօք, ո գիտէ, երանի թէ մարդկային
ազգի է՛ն մեծ պատուհասն ու փորձանք եղող այդ ահռելի հիւանդութիւնը
բնաւ ծնած չըլլար: Երկու հազար տարիներէ ի վեր հին ու նոր գիտնական
ներ եւ նշանաւոր բժիշկներ շատ աշխատած, արիւն քրտինք մտած եւ դեռ
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այս ախտին ազդու դարմանը գտած չեն: Մարդկային ազգին հինգէն մին
այս զզուելի թոքախտէն կը մեռնի, կըսեն:
Ես ալ տուի զոհ մը, թանկագին զոհ մը, սիրուն եւ ազնիւ պատանի
մը, ապագայ, փայլուն ապագայ խոստացող ուսանող մը, գրկէս խլեց
տարաւ հիւծախտը, սրտիս հատորը, ոչ թէ միայն իմ, այլ մօրն ալ սիրելին,
եղբարց եւ քերց համակրելին գնաց, թռաւ մեր գրկէն:
1907 Օգոստոս ամ իս, Սեպտեմբեր եւ ուրիշ ամ իսներ անցան սահե
ցան: Բնակեցանք «Հարթ ը Շահըր» այն գեղեցիկ տան մէջ: Ողբացեալ
Գուրգենին մահուան տխուր յիշատակը սրտերնիս մէջ վառ եւ կենդանի
էր: Ժամանակը շատ ցաւեր, վշտեր կը մեղմացնէ, եւ կամ ուրիշ բացատ
րութեամբ, միայն մեռեալը անդարձ է: Գիտէինք եւ հաւատացած էինք,
որ Գուրգեն այլ եւս ետ չըպիտի դառնայ, այլ մենք անոր քով երթալու
դատապարտեալ էինք, «օրհնեալ եղիցի կամք Տեառն» ըսինք:
Տօքթ օր Յովհաննէս բժշկութեամբ կզբաղուէր, Նահապետ տղաս
ատաղձագործ, ես ալ քահանայ. լաւ կապրէինք: Մէյրի աղջիկս մերիննե
րուն Մարաշէն վերադարձին Քիլիս պանդոկ մը իջած էին, դժբաղդաբար
Մէյրի աղջիկս պանդոկին սանդղէն վար իջած ատեն յանկարծ ոտքերը
կը սահին եւ սանդղ ին վերէն ի վայր կը գլորի եւ ոտքերը կը վնասուին:
Հալէպ եկան Մէյրիին ոտքերը կը ցաւեր եւ նեղութիւն կը քաշէր: Երկրորդ
աղջիկս՝ Վարդուհի լաւ, հանգիստ ու ուրախ էր:
1907-էն 1908-ին հասանք, երջանիկ էինք, կը վաստկէինք, ամ ենքս
ալ նիւթապէս եւ բարոյապէս նախանձելի վիճակ մը ունէինք: Մէյրիին եւ
Վարդուհիին կնքահայրը՝ միւսիւ Կարապետ Լօմլօմճեան եւ մեր սիրելի
բարեկամ՝ կազմարար Յակոբ երբեմ ն երբեմ ն կը տեսնուէինք, կուտէինք,
կը խմէինք, քաղ ցր օրեր կանցնէինք:
Զաւկներուս մայրը՝ իրիցկինս, մեր ճաշակին եւ քմաց համաձայն
ախորժահամ կերակուրներ կեփեր: 100 դիրհեմ ոչխարի միս, առանց
ոսկրի՝ 50 փարա, հաց՝ շատ աժան, մրգեղեններ՝ լեցուն, բանջարեղեն՝
անհատնում: Կէս օրուան ճաշին ամ ենքս ալ կը միանայինք ճաշասեղա
նին բոլորտիքը՝ հայր, մայր, եղբայրներ, քոյրեր, ընտանեկան սուրբ սիրով
միաց
 ած, իրարու հետ սիրով եւ մտքով միացած ուտել եւ խմել՝ ինչ անոյշ
է: Ընտանեկան կեանքի այս երկնային վիճակը ես շատ սիրած եմ ոչ թէ
միայն երջանիկ եւ բարեկեցիկ օրերու մէջ, այլ տրտում, տխուր եւ դժբաղդ
օրերու մէջ իսկ ընտանեկան կեանքը իրեն լաւ եւ գեղեցիկ կողմ երը ունի:
Ըստ իս «ես» բառը տկար է, բայց «մ ենք» բառը՝ զօրաւոր:
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 իրենք ընտանեկան սուրբ կեանքը, աշխատինք շէնցնել մաքուր եւ
Ս
հաստատուն օճախներ, ընտանեկան կեանքի մէջ երկնային սէր կայ:
Մենք փորձով գիտենք այս կեանքի գեղեցկութիւնը:
Աղքատ կամ հարուստ, հայր, մայր, եղբարք ու քոյրեր սեղանի մը
շուրջ նախ Տերունական Հայր Մեր աղօթքով սկսին ուտել, խմել եւ նա
խախնամութեան փառք տալ, ըստ իս, շատ հաճելի գործեր են: Ոչ թէ
կէս օրերուն, այլ իրիկունները ամ ենքս կանուխէն կուգայինք տան պետ
քերը հոգալով, զիրար տեսնելով ուրախ կըլլայինք: Ընտանեկան կեան
քին մէկ գնահատելի յատկութիւնն ալ ունենալ տղայ եւ աղջիկ պարկեշտ,
հնազանդ եւ բարեբարոյ զաւակներ, որքան մեծ փառք են: Երբ ծնող ք
տեսնեն իրենց որդւոց իրարու հետ ունեցած սէրն ու համակրանքը ան
շուշտ կրնան պարծենալ եւ իրենք զիրենք երջանիկ համարել: Ըստ իմաս
տուն Սողոմոնի «որդի իմաստուն ուրախ առնէ զհայր իւր»:
Ընտանեկան կեանքի ազնուութեան մասին մեր ազգային գրագետ
ներէն ողբացեալ ուսուցչապետ մեծանուն Ռեթէոս Պերպերեանի գրած
հետեւեալ իմաստալից հատուածը հարկ կը համարեմ մեջբերէլ իւր մէկ
գեղեցիկ հեղինակութենէն:
«Ընտանեկան յարկն օթեւան մ’է նուիրական, որ իւր մէջ կ’ամփոփէ
ինչ որ սիրելագոյն է մարդկային սրտին: Ինչ բան աւելի սիրելի քան հայր,
մայր, եղբայր, քոյր, ամուսին, զաւակ, աւելի հեշտալի, քան սոցա սիրոյն
փոխադարձ վայելումն եւ աւելի սրբազան, քան այն յիշատակներ, որք ի
սոցանէ կուգան: Ընտանեկան յարկն կը բովանդակէ եւ կը բացայայտէ
այդ անոյշ բաներն: Բոյն մ’է այն սիրաջերմ մարդկային էակին համար
իւր ամ են հասակներուն մէջ, ի նմա կը վայելէ խնամք անձնուէր, զոր ոչ
ոք դուրսը կարող է տալ նմա, սէր անսահման եւ ինքնուրաց, որոյ հետ
կարող չէ բաղդատուիլ այդ յարկին օտար էակի մը յաճախ կեղծապատիր
բարեկամութիւնը:
Բախտին հարուածոց եւ մրրիկներուն դէմ ապաւէն մ’է անքոյր այդ
յարկն, անդ կը հանգչի մարդ, անդ կսփոփի, անդ կը քաջալերուի անշէջ
սիրոյ հուրն, որ ի նմա կը բորբոքի, կը տաքցնէ աշխարհի անսէր յարաբե
րութիւններէն ցրտասարսուռ հոգին: Անձնուիրութեան անվհատ ոգին, որ
կը բնակի ի նմա յար պատրաստ է մեր սրտի վիրաց վերայ կաթեցնել սփո
փածու բալասանն: Հաճոյքներն զոր կը վայելէ մարդ նորա մէջ անհամե
մատ քաղ ցրութիւն մ’ունին եւ անբիծ անարատ են: Մինչ արտաքին զուար
ճութիւնք յաճախ պղտոր են եւ կը ձգեն իւրեանց ետեւ տխուր յիշատակներ:
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Եւ մեր սիրտը զգայուն այս քաղ ցրութեանց, յար կը խնդրէ ընտանե
կան յարկն եւ երբ զատուած է անտի, կը հառաչէ տրտմագին նորա համար:
Մանուկն, դպրոցին գրասեղանաց վերայ կը մտածէ իւր տան վերայ,
օրն ո գիտէ քանիցս իւր մտաց առջեւ կը պատկերէ իւր մօր քաղ ցրիկ
դէմքն, գորովագին հայեցուածքն, իւր հօր լուրջ, այլ սիրալիր, կերպա
րանն եւ քանիցս կերեւակայէ ինքզինք իւր եղբարց եւ քերց անոյշ ընկե
րութեան մէջ: Երբ արձակուրդի ժամ ն հնչէ, ինչպէս խնդագին կը վազէ ի
տուն, կը համբուրէ ջերմագին իւր ծնողաց ձեռները, ոհ որքան երջանիկ
կզգայ իւր անձն:
Նուազ խնդութեամբ կը դառնայ հայրն երեկոյին իւր ընտանի յարկին
տակ օրուան խոնջութիւններէն հանգչելու եւ վայելելու իւր կնոջ եւ զաւա
կաց սէրը: Որքան խեղճ հայրն արդեօք չարչարուած է օրն ի բուն աշխա
տելով եւ յոգնելով, նեղանալով, մերթ անիրաւութեանց դէմ զայրանալով,
բայց արդէն այն գաղափարն, թէ իրեններուն համար է, որ կը տառապի,
կը խրախուսէր զինքն ու կը սրտապնդէր, եւ հիմայ, որ իւր դիմացն ունի
իւր սիրելի ամուսինն եւ իւր շուրջը կը խաղան, կը խնդան, կը ճռուողեն
քաղ ցրերգակ սոխակաց նման իւր որդիներն, կը մոռնայ բոլորով ին ինչ
որ կրեց օրուան մէջ, իւր կնճռոտ տխուր ճակատը կը պարզի եւ իւր աչերն
երախտագիտութեամբ լցուած կը բարձրանան յերկինս»:
Ողբացեալ Պերպերեանի վերոգրեալ իմաստալից խօսքերը շատ
սիրելուս համար հոս մեր ընտանեկան պատմութեան մէջ ընդօրինակե
ցի: Ճիշդը խօսելով, ես իմ 48-ամ եայ փորձառութեամբս լաւ գիտեմ եւ
շատ սիրած եմ ընտանեկան կեանքը: Ընտանիք փոքրիկ թագաւորութիւն
մ’է, երբ այն օրհնեալ սրահի մէջ հայր, մայր, քոյր եւ եղբայրներ անկեղծ
սիրով եւ համակրանօք սիրեն զիրար, կապուին միմ եանց բարեպաշտա
կան ոգւով անտարակոյս օրհնեալ դրախտ կըլինի:
Իրաւունք ունիմ փառք տալ Աստուծոյ, որ ամուսնացած օրէս ի վեր,
ընտանեկան կեանքս իւր ամեն տխուր եւ դժբաղդ կողմերով անոյշ եւ
քաղցր եղած է: Այս տողերս ապագային կարդալ փափաքող որդւոյս եւ թէ
թոռներուս մասնաւոր կտակ ընել կուզեմ, որ սիրեն ընտանեկան կեանքը,
մաքուր պահեն իրենց ընտանեկան կեանքի սրբութիւնը, հայր եւ մայր
իրենց համեստ պարկեշտ կաց ու նիստերով օրինակ ըլլան իրենց զաւակնե
րուն: Բարի օրինակ, որովհետեւ «որդի հարազատ զնմանութիւն բերէ հօր»:
Թողունք այլ եւս այս տեսակ խօսքերուն թելը եւ կրկին անգամ դառ
նանք մեր ընտանեկան պատմութեան շարունակութեան:
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1907 տարւոյ Գուրգենին մահէն յետոյ Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր
ամ իսներ անցան, դեռ մենք «Հարթ ը Շահըր» կը բնակէինք: Լրացաւ
1907 տարին, թեւակոխեցինք 1908-ին: Ես, զաւկներուս մայրը, տոքթ օր
Յովհաննէս, Նահապետ, Մէյրի, Վարդուհի՝ ամ ենքս ալ հանգիստ եւ
առող ջ էինք: Կարծեմ 1908 տարւոյ աղուհացին մէջ էր, Ատանայէն աներ
ձագս՝ Թօփալեան տիար Սարգիս Ատանայէն Պէյրութ ապրանք առնելու
համար եկած Պեյրութէն ալ երկաթուղ իով ուղղակի Հալէպ եկաւ եւ մեր
տուն հիւր եղաւ: Շատ ուրախացանք, վասն զի ճիշդ 20 տարիներէ ի վեր
աներձագս չէինք տեսած: 8 կամ 10 օրուան չափ մնալէն յետոյ Թօփալեան
տիար Սարգիս կրկին Պէյրութ վերադարձաւ:
1908 տարւոյ Յուլիս 12-ին յանկարծ Հալէպի մէջ անակնկալ լուր
մը տարածուեցաւ: Օսմանեան տերութիւնը Սահմանադրութիւն հռչա
կեց: Սուլթան Համ իտ Կարմ իր Թագաւոր «Իթթիհատ եւ թերագգը»
անուն յեղափոխական թուրք ընկերութեան երկու նշանաւոր հերոսներու
շնորհիւ՝ Էնվէր եւ Նիեազի499 պեյերու եւ անոնց կուսակիցներու արիա
սրտութեամբ բռնապետ սուլթան Համ իտ «ազատութիւն, հաւասարութիւն
եւ եղբայրութիւն» շնորհեց իւր ամբող ջ քրիստոնեայ եւ ոչ քրիստոնեայ
հպատակաց: Անհուն ուրախութիւն: Պետական գրաքննութիւն վերցաւ,
լրտեսներու ոհմակը ցիր եւ ցան եղան: Քաղաքական յանցանքներով
բանտարկեալ հայերու ընդհանուր ներում եղաւ: Մարաշցի Պապիկեան
Մելքոն, սսեցի Ֆերմանեան Կարապետ եւ 15 կամ 20 Զէյթունցի հայեր,
ի զուր, անիրաւ տեղ ի, բանտարկեալ էին ի Հալէպ, բանտէն ելան: Ինչ
աննկարագրելի ուրախութիւն, բերկրութիւն եւ խանդավառութիւն: Հայեր
եւ մահմ ետականներ իրարու հետ եղբայրացան: Սելանիկէն երիտասարդ
թուրք ազատամ իտ յեղափոխականներ եկան: Հաւաքումներ, ատենաբա
նութիւններ, ճառեր: Երկուստէք սէր, համակրութիւն, կոչունք եւ խնջոյք
ներ իրարու յաջորդել սկսան:
Մերինները կիրակի օր մը, Հալէպի ամբող ջ մահմ ետական թէ
զինուոր եւ թէ քաղաքական պաշտօնեաները մեր Առաջնորդարանը հրա
ւիրեցին: Երկուստէք շատ իմաստալից բանախօսութիւններ եղան: Զիս ալ
հրաւիրեցին: Օրուան հանդիսին պատշաճ քանի մը խօսքեր ալ ես խօսե
ցայ: Յաւարտ հանդիսին երիտասարդ թուրք ազատամ իտ սպայ մը քովս
գալով «կենդանի նահատակ Տէր Ղեւոնդ պապա, կը շնորհաւորեմ զքեզ»
499 Ահմեդ Նիյազի Բեյ (Ahmed Niyazi Bey) (1873-1913) – օսմանյան սպա, 1908
թվականի երիտթուրքական հեղափոխության ղեկավարներից մեկը:
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ըսելով երեսներս համբուրեց եւ գրկելով զիս այնքան բազմութեան առջեւ
վեր բարձրացոյց զիս: Երգեր, եղանակներու ձայները երկինք բարձ
րացան:
Քանի մը օր յետոյ թուրք ազատամ իտ կղերական մը եկաւ Կ.Պոլսէն:
Անշուշտ անոր դրդմամբ Հալէպի թուրք երիտասարդ կուսակցութիւնը
Հալէպի Հելէվ ի500 անուն մզկիթին խիստ ընդարձակ հրապարակին մէջ
ամ են հասարակութենէ մարդ հրաւիրեցին: Հալէպի հայ փոխառաջնորդ
այնթապցի Շահէ վարդապետ Գասպարեան, ես եւ միւս բոլոր քահանայ
հայրեր, անթիւ հայեր, առ հասարակ ամ են մարդ, հրաւիրուեցանք Հելէ
վի մզկիթին բակը: Վերոյիշեալ Կ.Պոլսէն նորեկ տաճիկ կղերը արաբերէն
լեզուավ խիստ գեղեցիկ ատենաբանութիւն մ’ըրաւ:
Մինչեւ այն թուականին ո եւ իցէ քրիստոնեայ մը Հելէվ ի մզկիթը չէր
կրնար մտնել: Մտանք ամ ենքս ալ, արձակ համարձակ կրցանք պտտել
Հելէվի հին նշանաւոր յոյն եկեղեցի մզկիթը:
1908 Յուլիսին վերջերը տղաս՝ Գէորգ, որ շատոնց ի վեր Աղեքսա
նդրիա գնացած էր եւ Աղեքսանդրիոյ հայ երեւելիներէն Կամսարական
եղբարց ծխախոտի գործին մէջ իբրեւ պաշտօնեայ կաշխատէր, լրագիր
ներէն լսելով, որ Թուրքիոյ մէջ Սահմանադրութիւն հռչակուած է եւ ար
տասահմանէն Տաճկաստան վերադառնալ ուզողներուն արգել ք չկայ,
յանկարծ Հալէպ եկաւ արձակուրդով: Անհունապէս ուրախացանք: Այն
օրերն ալ դեռ «Հարթ ը Շահըր» գեղեցիկ տուն մը վարձած էինք: Գէ
որգին Աղեքսանդրիայէն ողջամբ վերադարձը ամ ենուս համար անբա
ցատրելի բերկրութիւն պատճառեց: 15 կամ 20 օր մնալէն յետոյ Գէորգ
Հալէպէն կրկին Աղեքսանդրիա գնաց:
Գէորգ տղուս Հալէպէն մեկնելէն յետոյ ես ալ փափաք ունեցայ Հալէ
պէն մեկնիլ եւ քիչ ժամանակի մը համար պտոյտ մ’ընել թէ Կ.Պոլիս եւ թէ
Իզմ իր տեսնել: Տեղւոյս Թաղական պատուարժան խորհրդոյն դիմում ըրի
եւ խնդրեցի, որ բարեհաճին ինծի հրաման տալ, որպէս զի ուղեւորութիւն
մ’ընեմ եւ գէթ երկու ամսուան չափ հեռանամ Հալէպէն: Մեծապէս շնոր
հակալ եմ, որ սիրով ընդունեցին խնդիրքս եւ թոյլատրեցին, որ երթամ
պտոյտ ընեմ: Պատրաստուեցայ: Անցագիր առի կառավարութենէ, ար
դեն ալ Սահմանադրութեան հռչակում էն յետոյ «Իթթիհատ եւ թերագգը»
թուրք երիտասարդ ընկերութեան նորակազմ յանձնախմբին մէջ իբրեւ
500 Գտնվում է Հալեպի Օմայան մզկիթի դեմ հանդիման: Կառուցել է Կոստանդին
կայսեր մայրը՝ Հելենան: Մզկիթի է վերածվել 13-րդ դարում:
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անդամ ընտրուած էի եւ քանի մ’անգամներ ալ հանդեսներու մէջ ատենա
բանութիւններ ընելով Հալէպի կառավարական շրջանակներու մէջ ճանչ
ցուած էի: Անմ իջապէս անցագիր տուին Կ.Պոլիս երթալու: Ոչ թէ միայն
ինծի, այլ առհասարակ ամ են մարդու ալ կուտային:
1908 Սեպտեմբեր 25, ըստ Յունաց հինգշաբթի օր մը, առտուան թրե
501
նով մեկնեցայ Հալէպէն Կ.Պոլիս երթալու նպատակաւ: Տանս կողմանէ
անհոգ էի: Տղաքս՝ Տօքթ օր Յովհաննէս բժշկութիւն կընէր, Նահապետն
ալ ատաղձագործ կաշխատէր եւ տանը պետքերը սիրայոժար եւ ազնուա
բար կը հոգային: Մէյրի եւ Վարդուհի սիրուն աղջիկներս ալ դպրոց կը
յաճախէին: Թէ նիւթապէս եւ թէ բարոյապէս գոհացուցիչ վիճակ մ’ունէին:
Թէ տօքթ օր Յովհաննէս տղաս եւ թէ Նահապետ «Հայրիկ, գնա քանի
մ’ամ իսներ պտտէ, մեր տան մասին բնաւ մտահոգ մի ըլլար, կաշխատինք
եւ կերջանկացնենք թէ մայրերնիս եւ թէ քոյրերնիս»:
Ուրախ սրտով մեկնեցայ Հալէպէն եւ այն օր իրիկուն Պաալպէք
հասայ: Ի վաղուց անտի Պաալպէքի նշանաւոր աւերակները տեսնել կը
ցանկայի: Պերիկլէս անուն հոյակապ եւ փառաւոր օթել ը իջայ: Հետեւեալ
օր՝ Սեպտեմբեր 26 ուրբաթ, օթելի սպասաւորներուն միոյն ընկերակցու
թեամբ գնացի ուղղակի աշխարհահռչակ աւերակը այցելել:
Ապշեցայ մնացի, ինչ ահռելի աւերակ: Երանի թէ լաւ գրագետ
մ’ըլլայի, անշուշտ պիտի աշխատէի շատ գեղեցիկ կերպով նկարագրել:
Կը ցաւիմ եւ անկեղծաբար կը խոստովանիմ, որ անկարող է գրիչս: Ես
ալ հմուտ պատմագէտ մը չեմ: Կարծեմ հռովմ եացւոց ժամանակէն մնա
ցած ահեղ շէնք մը, Արեւ աստուծոյն նուիրված հոյակապ եւ շատ գեղե
ցիկ մեհեան մը, աննման ամփիթեատրոն մը, հիանալի քանդակներ,
պատկերներ, ահռելի սիւներ, կամարներ զիրար կը գերազանցեն: Շէնքը
որքան գեղեցիկ եւ զարմանագործ շինել տուող ազգ եւ կամ թագաւորին
ճաշակը այնքան գեղեցիկ եւ աննման:
Երանի թէ գետնի վրայ պառկած այն վիթխարի միակտուր սիւները
լեզու ունենային եւ կարենային իրենց անցեալ փառքը պատմ ել մեզի: Այն
հիասքանչ քանդակներ, զարմանալի կամարներ, տեսակ տեսակ ճար
տարապետական գործեր, ամ ենն ալ ժամանակի անիւներու տակ խոր
տակուած, քանդուած, փշրուած եւ իրարու վրայ դիզուած են: Այցելուն
կապշի եւ կը զարմանայ եւ շատ տխուր եւ յուզումնալից տպաւորութեան
մը տակ կը մեկնի այդ աննման աւերակէն:
501 Թրեն – թրք.՝ tren, ֆր.՝ train գնացք բառից:
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Անշուշտ երկար ատեն չէի կրնար Պաալպէքի այդ վաղեմի նշանաւոր
աւերակին մէջ մնալ, որովհետեւ կէս օրին Հալէպէն գալիք թըրենով ուղղակի
Դամասկոս պիտի երթայի: Մուտքի համար աւերակին դուռը սպասող թուրք
ոստիկանին մեճիտ մը վճարեցի եւ դուրս ելայ: Եկայ օթել Պերիկլես ճաշեցի
եւ իսկոյն կառքով երկաթուղւոյ կայարան գնացի: Եկաւ Հալէպի թըրենը եւ
մտայ վակօն, Րայաք սպասեցինք Պէյրութէն գալիք թըրենին: Ճիշդ կէս օրէն
քիչ մը վերջը Պէյրութէն եկաւ վայրաշարժը: Մտայ իսկոյն Դամասկոս եր
թալու համար: Րայաքէն մինչեւ Դամասկոս երկաթուղիով ճամբորդել՝ շատ
հաճելի եւ զուարճալի ճամբորդութիւն մ’է: Գծին երկու կողմն ալ անթիւ ան
համար պտղատու ծառերով զարդարուած պարտեզներ, բուրաստաններ,
որովհետեւ եղանակը ամառ էր, ամեն տեսակ մրգեղեններ, հիանալի դեղձ
եւ անուշահոտ սերկեւիլներ զիրար կը գերազանցէին: Վակօնի փեղկերէն
աջ ձախ, երկու կողմդ դիտելով մարդ անհուն հաճոյք մը կզգայ: Արդարեւ
«Շամ ը Ճեննեթ մեքան»502 ըսողները ճշմարտութեամբ ըսած են:
Շատ կը փափաքէի, որ կարելի ըլլար ժամ երով այս կերպ շատ զուար
ճալի ուղեւորութիւն մը վայելել: Վերջապէս, իրիկուան մօտ, հասանք Դա
մասկոսի կայարանը: Անմ իջապէս դուրս ելայ, վարձեցի կառք մը ուղղակի
հայոց եկեղեցին, Դամասկոսի հայոց եկեղեցւոյ տեսուչ Արժանապատիւ
Արիստակէս վարդապետ արդեն Հալէպ եկած էր, կը ճանչնար զիս, ազ
նուաբար բարեհաճեցաւ զիս ընդունիլ եւ հիւրասիրել: Շամ ի հայոց Առաջ
նորդարանը նոր շինուած է, կանոնաւոր սենեակներ ունի: Արիստակէս
հայր սուրբ սենեակ մը տրամադրեց ինծի, գեղեցիկ մահճակալ եւ մաքուր
անկողին պատրաստել տուաւ: Երկու օր յետոյ՝ 1908 Սեպտեմբեր 28-ին,
Կիրակի օր, Արիստակէս հայր սուրբ փափաք յայտնեց, որ Սուրբ Անմահ
Պատարագ մատուցանեմ: Համակերպեցայ, ինծի համար պատիւ մ’էր,
զոր չէի կրնար մերժել:
Պատարագ մատուցի եւ համառօտ քարոզ մ’ալ խօսեցայ: Բաւական
ժողովուրդ կար: Դամասկոսի մէջ 60 տուն հայ բնակչութիւն կայ, ունին մէկ
փոքրիկ, բայց սիրուն եւ կոկիկ եկեղեցի մը եւ փառաւոր Առաջնորդարան
մը: Դամասկոսի հայութիւնը հոգեւորապէս Ս. Երուսաղէմ ի պատրիար
քութեան իրաւասութեան ներքեւ է: Եկեղեցին 250 ոսկիի չափ իւր ան
շարժ կալուածներէն եկամուտ ունի: Առաջնորդարանի բակին մէջ նախա
կրթարան մ’ալ կայ երկսեռ մանկտաց համար: Արժանապատիւ տեսուչ
502 Շամ ը Ճեննեթ մեքան – Şam-ı cennet mekan, որ նշանակում է Դամասկոսը դրախ
տային վայր է:
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Արիստակէս վարդապետ Խաչատուրեանէն զատ օգնական սեբաստացի
Եփրեմ անունով վարդապետ մ’ալ կար:
Ճիշդը խօսելով այս երկու վարդապետներէն շատ գոհ մնացի, որով
հետեւ անկեղծութեամբ կը պատուէին զիս: Շամ ի բաղնիքները գովեստի
արժանի են իրենց մաքրութեամբ: Սուրբ հայրեր բարեհաճեցան օր մը
զիս բաղնիք տանիլ: Յետին աստիճան գոհ մնացի իրենց այս յարգանքէն
ալ: Դամասկոսի հայ համայնքին երեւելիներէն Գրիգորեան մեծապատիւ
Գէորգ եւ Խաչատուր եղբարք սեղանի հրաւիրեցին զիս: Երկու վարդա
պետներու հետ գնացինք Գրիգորեանց տուն, փառաւոր եւ ճոխ խնջոյք
մը վայելեցինք: Օր մ’ալ Պեշիրեան Կարապետ աղային տունը ճաշեցինք:
Դամասկոս վաղեմ ի եւ պատմական քաղաքին տեսնելու արժանի շէնքերը
եւ քանի մը հոյակապ տուները տեսնելու տարաւ զիս Առաջնորդարանի
գավաս Ալի աղան: Դամասկոսի մէջ շատ ընդարձակ եւ շատ փառաւոր
մզկիթ մը գտնուիլը անդէն լսած էի: Աղաչեցի տեսուչ Արիստակէս վարդա
պետին: Նորին Սրբութիւնը հաճեցաւ կատարել փափաքս՝ երթալ յիշեալ
նշանաւոր մզկիթը տեսնելու: Կառք նստանք եւ գնացինք մզկիթ: Դուռը
նստող պահապան մօլլան անմ իջապէս գնաց ներս եւ երեք զոյգ կաշիէ
տրեխներ բերաւ ոտքերնիս հագցնելու համար, որովհետեւ քրիստոնէից
համար առանց տրեխ հագնելու մզկիթին ներսը մտնել արգիլեալ է եղէր:
Շատ ընդարձակ մզկիթ մը: Աւելորդ է կասկածել, որ այս գեղեցիկ
շէնքը ժամանակին ասորւոց եկեղեցի է եղեր, բայց յետոյ մահմ ետական
թագաւորներ զայն մզկիթի փոխած են: Անթիւ անհամար կանթեղներ
կախուած էին՝ անանկ որ կանթեղներու մէջ դրուած իւղ ին հոտէն չէինք
կրնար շունչ առնել: Այս մզկիթին մէջ տեսանք շատ գեղեցիկ շիրիմ մը:
Վրան խիստ թանկագին եւ ոսկիէ բանուած թաւշեայ ծածկոցներ դրուած
էին: Ըստ իրենց պատմածին Յովհաննէս Մկրտիչին գերեզմանն է եղէր:
Մեզի պտտցնող մօլլան ուրիշ շատ տեղեր ցուցնելէն յետոյ, «եկեք» ըսաւ
«քանի որ հետաքրքիր եղաք, կուզեմ ձեզի ազնուութիւն մ’ալ ընել»: Արե
ւելեան մեծ մարգարէին մօրուքէն քանի մը նուիրական մազեր կան եղէր:
Յետին աստիճան յարգանք եւ մեծարանքներով հանեց մեզի ցոյց տուաւ:
Շատ շնորհակալութիւններ յայտնելով մեկնեցանք յիշեալ անուանի
մզկիթէն503: Նշանաւոր ուրիշ մզկիթ մ’ալ տեսանք, որուն մինարէն կա
նանչ քարերով շինուած է: Սրբազան Պօղոս Առաքեալին գիշեր ատեն
503 Խոսքն անշուշտ Դամասկոսի նշանավոր Օմայան մզկիթի մասին է, որ բյուզան
դական շրջանում եկեղեցի է եղել:
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փախուստ տուած պատն ալ տեսանք: Առաջնորդարանի գավաս Ալի
աղան ուրիշ քանի մը նշանաւոր հին հոյակապ տուներ տարաւ տեսնելու
համար: Դամասկոս շատ վաղեմ ի քաղաք մ’է: Հին շէնքեր եւ տուներ գե
ղեցիկ չեն, բայց նոր շինութիւններ գեղեցիկ են եւ ճաշակաւոր: Քանի մը
հոյակապ օթելներ եւ ճաշարաններ տեսայ, որոնք կարծեմ Ապտիւլ Հա
միտ անօրէն եւ անխիղճ թագաւորին սերտ մտերիմ, բնիկ շամցի Արապ
Իզզեթ փաշային սեփհական կալուածներն էին: Դամասկոսի բաղնիք
ներն ալ շատ գեղեցիկ են: Վերոյիշեալ Արապ Իզզեթ փաշային շնորհիւ
Շամ ի մէջ ելեքտրական ընկերութիւն մ’ալ կայ, տուներ եւ մաղազաները
լուսաւորելու համար: Թրամվայ ալ կայ: Բայց քաղաքը հին ոճով շինուած
ըլլալուն առթիւ նեղ պողոտայ եւ փողոցներու մէջ չկրնար երթեւեկել:
Միայն Սալիհիյէ անունը կրող նոր թաղ ի մէջ կը բանի:
Արժանապատիւ Արիստակէս վարդապետ եւ թէ իւր պաշտօնակիցը՝
Եփրեմ Հայր Սուրբ, շատ պատուեցին զիս: Քանի մը հատ մարաշցի երի
տասարդներ Աստարճեան Գրիգոր, որ Շամ ի պետական բժշկական
վարժարանի մէջ ուսանող էր, յարգեց եւ պատուեց զիս: Ուրիշ մարաշցի
արհեստաւոր ընտանիքներ ալ կային, տեսնուեցայ անոնց հետ: Առաջ
նորդարանի այն սենեկին մէջ, ուր որ ես կը ննջէի, դարանի մը մէջ բաւա
կան հայերէն խիստ թանկագին գիրքեր եւ թերթեր կային: Գիշեր մը հե
տաքրքիր եղայ զանոնք քննելու: Ամ են մէկ գրքին վրայ առ նուազն երկու
մատ թանձրութեամբ փոշի դիզուած էր: Ստիպուեցայ կարծելու թէ տարի
ներէ ի վեր այդ թանկագին մատեանները բնաւ ձեռք առնող եւ կարդա
ցող չէ եղած:
Այս երկու վարդապետներն ալ դժբաղդաբար անուս, տգէտ եւ ծոյլ
կղերներ էին, կարդալու եւ զարգանալու համար լաւ միջոցներ ունէին, իրենց
ապրուստի միջոցները հաստատուն կերպով ապահովուած էր: Շամի եկե
ղեցին կալուածներ ունէր, այդ կալուածներու եկամտով լաւ կեանք կանց
նէին մեր այս երանելի վարդապետները, բայց ինչ օգուտ «կոյր զրկի ի
ճառագայթից արեգական եւ տգիտութիւն ի կատարեալ կենաց»: Շատ
զբաղումներ ալ չունէին: Շաբթու մէջ հազիւ 3 անգամ եկեղեցի կիջնէին
աղօթելու, բայց դժբաղդաբար չէին վարժուած, ուսման եւ գիտութեան
ճաշակը չէին առած: Ինչ եւ իցէ բամբասելու իրաւունք չունիմ, որովհետեւ
իրենց յարգանքները վայելեցի եւ Առաջնորդարանի աղն ու հացը կերայ:
1908 Հոկտեմբեր 3-ին էր կարծեմ, մեկնեցայ Դամասկոսէն 2 վար
դապետաց ալ մասնաւոր շնորհակալութիւններս յայտնելով: Շամ էն
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երկաթուղիով մեկնած օրս՝ իրիկուան, ըստ Թրքաց ժամ 11-ին, հասայ
Պէյրութ: Ուղղակի Պէյրութի Հայոց եկեղեցին գնացի: Արդեն լաւ գիտէի,
մարաշցի Ճանսըզեան Արժանապատիւ Գէորգ504 վարդապետ տեսուչ է
եղէր, ընդունեց զիս ազնուութեամբ, մասնաւոր սենեակ մ’ալ տրամադրեց
ինծի, աղւոր մահճակալ եւ անկող ին տուաւ: Մնացի Գէորգ վարդապե
տին քով, 10-14 օր Կ.Պոլիս գնացող շոգենաւի սպասեցի:
Այս 14 օրուան մէջ ճիշդը խօսելով Գէորգ վարդապետ առտու եւ իրի
կուն կերակուր պատրաստելով յարգեց զիս: Այս մասին շնորհակալութիւն
յայտնած եմ իրեն: Բայց Գէորգ վարդապետ պաղ արիւն եւ անտարբեր
վարդապետ մ’էր, ընկերական կղերական մը չըլլալէ զատ համակրանք եւ
ազնիւ զգացումներէ զուրկ տեսակ մը ընթացք եւ վարուելակերպ ունէր,
զոր երբէք չէի կրնար հասկնալ: Այսու ամ ենայնիւ մնացի ի Պէյրութ 14
օր եւ երբեմ ն Պէյրութի հայ վաճառականներէն Աղաճանեան Պետրոս եւ
Հազարապետեան Նշան աղաներուն հետ կը տեսնուէի, օր մ’ալ յունա
կան փոքրիկ շոգենաւ մը եկաւ: Քանի մը հայ երիտասարդներ ալ Կ.Պոլիս
պիտի երթան եղէր: Եկան ինծի լուր տուին, պատրաստուեցանք, ուրբաթ
օր մ’էր 1908 Հոկտեմբեր 15-ին, կէս օրին, մտանք շոգենաւ: Օդը գեղեցիկ
էր եւ ծովը խաղաղ եւ հանդարտ:
Արժանապատիւ Գէորգ վարդապետ Ճանսըզեանին արդեն հրաժեշ
տի յարգանք եւ շնորհակալութիւններս յայտնած էի: Այն օր ծովային շատ
քաղ ցր ճամբորդութիւն մը կրցայ վայելել: Հայ երիտասարդներու ընկե
րակցութիւնը ինծի համար բաղդաւորութիւն մ’էր: Ուրախ զուարթ երգելով
եւ Միջերկրական պատմական ծովուն սքանչելի տեսարանները վայելե
լով օրը անցուցինք:
Որովհետեւ առջի գիշեր չէի կրցած քնանալ՝ շոգենաւին տախտա
կամածին վրայ շատ լաւ քնացած էի: Արթնցայ, որ շոգենաւը Մերսինի
նաւամատոյցը կը մօտենար: Մերսին ելնել ուզող ճամբորդներ պատրաս
տուեցան դուրս ելնել ու Մերսինը տեսնել: Անոնց հետ ես ալ փափաքե
ցայ ելնել, որովհետեւ շոգենաւը այն օր, մինչեւ իրիկուն, պիտի սպասէր
Մերսինի նաւահանգիստը:
Երբ մակոյկէն դուրս ելայ ուղղակի ճաշարան մը գնացի ճաշելու:
Կերակուրէն յետոյ իմ վաղեմ ի բարեկամս մեծարգոյ տիար Պետրոս
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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Ուրֆալեանին պիւրօն գնացի տեսութիւն մ’ընելու համար նորին ազնուու
թեան հետ: Պետրոս էֆէնտի սիրով եւ խորին յարգանօք ընդունեց զիս եւ
«շատ յարմար ժամանակին եկար» ըսաւ.«քահանայի մը պետք ունինք,
մեր վաստակաւոր քահանան՝ Տէր Յովհաննէսը ծերացաւ, չկրնար հաս
նիլ, ժողովուրդը հոս շատցած է, անհրաժեշտ ուրիշ օգնական քահանայի
մը պետք ունինք: Մնացիր հոս, ամ են կերպով կրնանք զքեզ գոհացնել»:
Այս խօսակցութեան վրայ ուրիշ քանի մը մերսինցի հայեր եւս եկան: Դեռ
կը տեսնուինք, շոգենաւին մէջէն տիար Պետրոս Ուրֆալեան պայուսակս
եւ գոյքերս բերել տուած էր:
«Այս օր շաբաթ է, հոս պետք է մնաս, վաղ ը կիրակի է, արդեն դուն
մեզի ծանօթ ես, դուն ալ մերսինցիները կճանչնաս, տեսնուինք, եթէ ան
պատճառ Կ.Պոլիս երթալ կը փափաքիս շոգենաւեր պակաս չեն, վաղը չէ
միւս օր ռուսական մեծ շոգենաւ մը գայ պիտի, անով կը ղրկենք զՁեզ»:
Համակերպեցայ, մերսինցի ազնուականաց առաջարկներուն եւ սի
րով ընդունեցի իրենց անկեղծ փափաքները: Եկայ եկեղեցի, անմ իջապէս
նամակ մը գրեցի Ատանա, հետեւեալ կիրակի օրը Ատանայէն Մերսին
եկան երկաթուղ իով լուսահոգի աներս՝ Թօփալեան մեծապատիւ Համ
բարձում էֆէնտի, քենեկալս՝ ողբացեալ Յակոբ աղա Մագսուտեան505
եւ աներձագս՝ տիար Մեսիա: Եկեղեցիէն նոր ելած էինք՝ տեսնուեցանք
աներոջս եւ փեսին ու որդւոյն հետ: 1897 Փետրվար 14-էն ի վեր աներս
չէի տեսած, երկուստէք սէր եւ մաքուր համակրութիւններ փոխանակելէն
յետոյ աներս եւ իրենները, այն օր իրիկուան, թրեն ով Ատանա մեկնեցան:
Որովհետեւ այն միջոցին Թուրք կառավարութեան հրատարակած
Սահմանադրութեան շնորհիւ հայերը ընդհանրապէս աննկարագրելի
ուրախութիւն, ցնծութիւն եւ եռում զեռում ի մէջ էին, նմանապէս Մերսինի
հայերն ալ ուրախ զուարթ, նամանաւանդ կուսակցութիւններ, գործի վրայ
ըլլալով, հաւաքոյթներ, երգեր եւ եղանակներ, ատենախօսութիւններ,
զիրար կը գերազանցէին: Այն կիրակի օր, իրիկուան, եկեղեցւոյ մէջ հան
դէսներ եւ ատենաբանութիւններ եղան, ես ալ մասնակցութիւն ունեցայ:
Իրիկուն եղաւ, Զիլվէեան մեծապատիւ Մկրտիչ էֆէնտիին որդին՝
Նշանիկ, եկաւ ու զիս տուներնին հրաւիրեց, ուրիշ բաւական պատուաւոր
անձնաւորութիւններ ալ հրաւիրուած էին: Կերանք ու զուարճացանք ան
հունապէս: Խօսք տուի իրենց, որ Կ.Պոլսէն վերադարձիս կը հանդիպիմ
505 Այս ընտանիքի շառավիղները բնակվում են ԱՄՆ-ում: Այդ ընտանիքից է պատ
մաբան, հայագետ Գրիգոր Մաքսուդեանը:
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Մերսին: 1908 Հոկտեմբեր 18 կամ 19-ին էր կարծեմ, երկուշաբթի օր, առ
տուն, ռուսական Ձարով506 անուն մեծ շոգենաւ մը եկաւ եւ Կ.Պոլիս պիտի
երթար: Մեծապատիւ տիար Պետրոս Ուրֆալեան յիշեալ շոգենաւին
երկրորդ քամարան մտնելու պըլէթ մ’առաւ եւ յանձնեց ինծի: Անշուշտ
երեք թրքական ոսկի տուած էին Մերսինի հայ նշանաւորները: Կէս օրէն
յետոյ՝ բաւական մերսինցիներու ընկերակցութեամբ, մեկնեցայ դէպի
նաւամատոյց: Օրհնելով, ողջունելով եւ իմ սրտագին եւ սիրալիր շնոր
հակալութիւն եւ երախտագիտութիւններս յայտնելով մեկնեցայ Մերսինի
նաւամատոյցէն:
Մասնաւոր մակոյկով մը ելայ ռուսական շոգենաւ: Մտայ երկրորդ
քամարա: Ինէ առաջ ատանացի Պզտիկեան Պօղոս էֆէնտի անունով
կրթեալ հայ երիտասարդ մը մտած էր քամարա, երկու ուրիշ տաճիկ հա
րուստ ճամբորդներ ընկերացած էին մեզի: Շոգենաւը մեծ եւ հոյակապ
երկրորդ քամարան եւս, թէպէտ առանց կերակուրի, բայց վերջին ծայր
մաքուր եւ լաւ կահաւորուած էր: Քովս ունէի ուտելիքներ, հաց, պանիր,
սարտելա, ձիթապտուղ, նարինջ, խնձոր եւ ուրիշ մրգեղեններ:
1908 Հոկտեմբեր 18 կամ 19-ին, երկուշաբթի օր, իրիկուան, մտայ
«Ձարով» շոգենաւ: Օդը մեղմ, ծովը հանդարտ եւ խաղաղ: Եղանակն
ալ՝ աշուն: Շատ զուարճալի ծովային ճամբորդութիւն մը կրցանք վայելել:
Հոկտեմբեր 22-ին, Հինգշաբթի, արեւածագին շոգենաւը Քիոս կղզւոյն
քօրտօնը507 մտաւ եւ խարսխեց: Նաւապետին միոյն հարցուցի «մ ինչեւ
իրիկուն հո՞ս պիտի մնայ շոգենաւը», «եթէ կուզէք կրնաք դուրս՝ ցամաք
ելլել ու քաղաքը շրջագայիլ»: Ես եւ ատանացի ընկերս՝ տիար Պօղոս
Պզտիկեան դուրս ելանք, ճաշարան մը մտնելու ու տաք կերակուր ուտե
լու: Ծովափին մօտ էին յոյն ճաշարաններ: Մտանք եւ նախաճաշ ընելու
համար յարմար կերակուրներ ապսպրեցինք: Դեռ նոր սկսած էի ճաշե
լու՝ հայ մ’եկաւ մտաւ ճաշարան եւ ուղղակի քովս մօտենալով «Տէր Հայր,
կերակուր մի ուտէր, ես զքեզ տունս պիտի տանիմ եւ անդ կրնաք նախա
ճաշ ընել եւ կէս օրին ալ կը խնդրեմ, որ միասին ճաշենք եւ օրհնէք իմ
տանս սեղանը»:
Թէպէտ այս հայուն ով ըլլալը չէի գիտէր, բայց իրեն համակրալից
շարժմունք եւ անկեղծ խօսելակերպէն հասկցայ, որ ազնիւ անձնաւորու
թիւն մ’է: Անմ իջապէս հետեւեցայ իրեն: Գնացի տունը, տեսնուեցայ իրեն
506 Երևի «Ցարյով»:
507 Քօրտօն (Cordon littoral) – ֆր.՝ ափագիծ:
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կնոջ եւ ընտանիքի անդամներուն հետ: Բնիկ զմիւռնիացի Պարծանքեան
Խոսրով անունով հայ համ եստ եւ պատուաւոր վաճառական մ’եղէր:
Քանի մը տարիներ յառաջ Զմիւռնիայէն ընտանեօք հոս փոխադրուած եւ
առեւտրով կզբաղ ի եղէր: Տիար Խոսրովին կինն ալ շնորհափայլ եւ շատ
զարգացեալ տանտիկին մ’էր: Նախաճաշ ըրինք: Տիար Պարծանքեան
«Տէր Հայր, տարիներէ ի վեր հոս Սաքըզ508 կղզիին մէջ կը բնակիմ, դեռ
ճամբորդ հայ քահանայ մը հանդիպած չէ հոս: Երբ Ձեր սուրբ հայրու
թեան շոգենաւէն դուրս ելլելը տեսայ, ուրախ ըլլալով, փափաքեցայ, որ
զքեզ տունս հրաւիրեմ եւ տեսնուինք, օրհնէք իմ տունս ու սեղանս: Հոս
այս կղզիին մէջ ինէ զատ զանազան գործերով զբաղող 7 կամ 8 հատ
հայեր եւս կան: Զանոնք ալ հրաւիրած եմ, այս օր կէսօրին ամ ենքս միա
սին, մեջերնիս հայ քահանայ մը գտնուելով, ուտենք խմենք եւ անմ եղ
ուրախութիւն մը վայելենք»:
Տիար Խոսրով Պարծանքեանին այս անկեղծ արտայայտութիւնները
զիս անհունապէս շնորհապարտ թողուց: Նախաճաշէն յետոյ տիար Պար
ծանքեան գեղեցիկ կառք մը վարձեց Քիոս կղզւոյն տեսնելու արժանի
վայր եւ տեղերը պտտեցանք: Կէս օրին եկանք տուն, ճոխ եւ փառաւոր
սեղան մը պատրաստուած էր: Հրաւիրեալ ամ էն պանդուխտ հայեր եկած
էին: Սաքըզ կղզիին անոյշ գինին եւ նշանաւոր օղ ին սկսանք կոնծել: Բա
ժակաճառեր, երգեր եւ եղանակներ զիրար կը գերազանցէին: Ես այդ
պատուական պանդուխտ հայերուն ներկայութենէն անպատմ ելի կերպով
ուրախութիւն եւ հրճուանք զգացի: Իրենք ալ ինէ մեծապէս գոհ եւ շնորհա
կալ եղան: Երկու ժամ էն աւելի տեւեց մեր ուտել ու խմելը:
Սեղանը վերջացաւ շատ զուարճալի կերպով: Սեղանակից ամբող ջ
հայեր, որովհետեւ գործ ունէին եւ ոմանք ալ Թուրք կառավարութեան մէջ
պաշտօնեայ էին, իրենց գործին գլուխը դարձան: Տան տէր մեծապատիւ
տիար Խոսրով Պարծանքեան զիս նորէն պտոյտի հանեց ծովեզրը:
Այդ միջոցին անհուն շնորհակալութեամբ օրհնեցի Պարծանքեանին
սեղանը ու տունը եւ իւր համեստափայլ կնոջ մասնաւոր օրհնութիւն եւ ան
կեղծ գոհունակութիւններս յայտնելով՝ մեկնեցայ: Օրը իրիկուան մօտեցած
էր, ուղղակի շոգենաւ մտայ: Ճանապարհորդակիցներս արդէն եկած էին:
Իրիկուան ժամ 7-ին նորէն թէ մեծարգոյ Պարծանքեան եւ թէ այն ամէն
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:
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սեղանակից հայեր ամէնքն ալ ինծի ողջ երթ մաղթելու եւ թէ կրկին անգամ
տեսութիւն ընելու նպատակաւ շոգենաւ եկան, քամարա մտան քովս:
Միասին շատ մը մրգեղէն նուէրներ եւ Սաքըզ կղզիին նշանաւոր
օղիէն քանի մը շիշ բերած էին: Սկսան կոնծել եւ ուրախանալ: Այն օրուան
թէ Պարծանքեանի տան կոչունքին եւ թէ շոգենաւի քամարային մէջ մեր
վայելած ուրախութեան քաղ ցր յիշատակը երբեք մտքէս ելած չէ: Օրհնեալ
ըլլան ասանկ ընկերական ազնիւ եւ զարգացեալ եւ ուսեալ հայեր: Քիոսի
մէջ պաշտօնավարող այս պանդուխտ հայերէն ոմանք հայ հռովմ էական
էին, բայց լուսամ իտ եւ ազգասէր եւ անկեղծ էին: Քանի քանի ազգօգուտ
խնդիրներու մասին անոյշ խօսակցութիւններ անցան մեր մէջ: Ես արդէն
երբեք մոլեռանդ չեմ եղած: Կը սիրեմ իմ համարիւն եղբայրներս: Ըստ
իս, թող հայ մը պապական ըլլայ եւ կամ հռովմ էական, բաւ է, որ լուսա
միտ ըլլայ, բաւ է անկեղծ ազգասէր ըլլայ, սիրէ իւր մայրենի լեզուն, սիրէ
իւր ազգը եւ ազգակիցները: Մեր նախնիքները ասկէց 2 հազար տարիներ
յառաջ, երբ կուռքերու առջեւ երկրպագութիւն կ’ընէին, հեթանոս էին, հայ
էին: Ըսել կ’ուզեմ, որ դեռ Քրիստոնեայ չեղած Հայ էինք, եւ յետ այսու
թող ամ էն հայ կրօնի մասին ազատ ըլլայ, իրեն կրօնական համոզումները
տարբեր ըլլան, բայց անկեղծ հայ ըլլայ:
Քիոսաբնակ հայեր այն գիշեր չափէն աւելի յարգելով զիս՝ մնացին
քովս մինչեւ որ շոգենաւը սկսաւ խարիսխը վեր առնուլ: Կրկին անգամ
ողջագուրուելով մեկնեցան շոգենաւէն: Ես ալ անհունապէս ուրախ եղայ,
խորին շնորհակալութիւններս յայտնեցի ամ էնուն ալ, եւս առաւել մեծա
պատիւ տիար Խոսրով Պարծանքեանին, որ չափէն աւելի պատուել յար
գել բարեհաճեցաւ զիս:
1908 Հոկտեմբեր, ըստ Յունաց 20-ին էր, շոգենաւը իրիկուան ժամը
8-ին սկսաւ քալել: Ես ալ արդէն թէ քիչ մը յուզեալ, եւ քիչ մ’ալ Քիոսի
Սաքըզ օղիի ազդեցութենէ դրդեալ, քամարայի մէջ անկող ին մտայ: Քնա
ցեր եմ մինչեւ արեւածագին: Արթնցայ եւ տեսայ, որ ցանկալի Զմիւռնիոյ
գօրտօն ը մտած էինք: Շոգենաւի տախտակամածէն Զմիւռնիոյ քարափը
դիտել շատ հիանալի եւ զուարճալի տեսարան մ’է:
1908 Հոկտեմբեր 21-ին ըստ Յունաց, շոգենաւէն դուրս ելայ Զմիւռ
նիա: Նաւամատոյցին թուրք փօլիսներ նստած էին: Անցագրոյս նայիլ
չուզեցին: Կառք մը վարձեցի, ուղղակի Զմիւռնիոյ Հայոց Ս. Ստեփանոս
եկեղեցին գնացի: Նպատակս եկեղեցւոյ մէջ մնալ չէր, այլ եկեղեցւոյ, եթէ
կարենամ, վստահելի օթէլ մը գտնալ եւ անդ փոխադրուիլ: Զմիւռնիա
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տեսնելու համար եկած էի: Մտայ եկեղեցիէն ներս: Իրիկուան ժամ երգու
թիւն դեռ սկսած չէին: Օդը ամպոտ էր, սկսաւ անձրեւ գալ: Առաջնորդա
րանի վարի յարկին մէջ քանի մը քարտուղարներ նստած էին, անոնց քով
մտայ: Սպասեցի անդ 2 կամ 3 ժամ: Իրարու ետեւէ քահանաներ եկան,
առանց իրարմ է տեղեկութիւն ունենալու հետաքրքիր եղան որ կողմ էն
եկած ըլլալս իմանալ:
Ամ էնուն ալ հասկցուցի թէ բնիկ մարաշցի եմ, Հալէպէն կու գամ,
հանգանակութեան, կամ դրամ, նպաստ հաւաքելու համար Զմիւռնիա
եկած չեմ: Ճամբորդ եմ, հոս մի քանի օր մնալով յետոյ ուղղակի Կ.Պոլիս
պիտի մեկնիմ: Իրիկուն եղաւ, մութը կոխեց: Առաջնորդարանի քարտու
ղարներն ալ ելան գնացին: Ես միայն մնացի յիշեալ սենեկին մէջ իբրեւ
ճնճղուկ: Յետոյ Պետրոս անունով մարդ մը ներս մտաւ: «Եղբայր, ըսի,
հոս եկեղեցւոյ Առաջնորդարանի մէջ մնալու համար եկած չեմ, Փառք Տի
րոջ, դրամ ունիմ, միմ իայն ձենէ կը խնդրեմ, որ եթէ հոս մօտակայ վստա
հելի եւ պատուաւոր օթէլ մը կամ պանդոկ մը կայ՝ հաճեցէք զիս տանել
հոն: Ես երբեք ազգային խնդիր մը կամ պահանջք մը չունիմ: Պտոյտի
համար ճամբայ ելած եմ»: Յիշեալ Պետրոս անուն հայը «Տէր Հայր, հոգ
մ’ըներ, ես զՁեզ պիտի հոգամ, ես», ըսաւ «Դուրեան Եղ իշէ Սրբազանին509
խոհարարն եմ, Սրբազանը այս օրեր Կ.Պոլիս կը գտնուի, ես տունս կ’եր
թամ, սենեակս ալ Ձեր հայրութեան կը տրամադրեմ: Առաջնորդարանի
մէջ աղւոր եւ կահաւորուած սենեակ մ’է, մահճակալ կայ, քեզի մաքուր
անկողին եւ վերմակ կը բերեմ, լապտեր կայ, թանգարան510 մ’ալ կայ: Հոն
քանի օր մնալու ըլլաք կրնաք հանգիստ ընել» ըսաւ: Իսկոյն չանթաս511 վեր
հանեց, ես ալ ետեւէն գնացի: Աղւոր սենեակ մ’էր: Յիշեալ Պետրոս անուն
բարեսիրտ հայը գնաց մօտակայ ճաշարանէն կերակուր բերաւ, կերայ
կշտացայ: Պետրոս եղբայրը սենեկին բանալին ալ յանձնեց ինծի: «Տէր
Հայր, յոգնած էք, հանգիստ ըրէք, վաղ ը նորէն կրնանք տեսնուիլ» ըսաւ
եւ իրեն տունը գնաց:
Այս բարի մարդուն հանդէպ ինձ ցոյց տուած անկեղծ համակրանք
եւ ազնուութիւնը շատ զարմացոյց զիս: Հետեւեալ օրը, շաբաթ էր, եկե
ղեցի իջայ, Սուրբ Անմահ Պատարագ մատուցին: Աւագ քահանայ Տէր
Յովհաննէս Մինասեանին հետ եւ Տէր Մկրտիչ Արսլանեանին 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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տեսնուեցանք: Այն օր, իրիկուան, Սուրբ Հռիփսիմ եանց աղջկանց վար
ժարանին սրահին մէջ ատենախօսութիւն կայ ե ղեր: Առաջնորդարանի
քարտուղարներէն մին զիս ալ հրաւիրեց, բայց դժբաղդաբար չկրցայ
մարդ մը գտնել, որ բարեհաճ եր զիս միասին տանելու Հռիփսիմ եանց
վարժ արանը:
Հետեւեալ Կիրակի, իրիկուան, նորէն հանդէս կայ եղեր վերոյիշեալ
աղջկանց վարժարանի սրահին մէջ: Երիտասարդ մը եկաւ, անոր հետ ես
ալ գնացի: Ներս մտայ՝ ահեղ երկսեռ բազմութիւն, օրուան ատենախօսն
էր ողբացեալ մեծանուն Ձաւարեան: Գեղեցիկ շէնք մ’էր, շնորհքով բեմ
մը պատրաստած էին: Ելեքտրական լոյսեր մեծ շքեղութիւն եւ պայծառու
թիւն մը կու տային հանդէսին: Զմիւռնիոյ հայ եկեղեցւոյն երաժշտապետ
Թադէոսեան Սարգիս վարժապետ 15-20 երիտասարդներէ բաղկացեալ
երգիչ խումբ կազմած էր: Ազգային երգեր եւ եղանակներով հանդիսին
փառքը կ’աւել ցնէին: Ազնուափայլ օրիորդ մը դաշնակի վրայ քանի մը
հիանալի եղանակներ եւ երգերով հնչեցոյց սրահը:
Իբրեւ կիլիկեցի նորեկ քահանայ մը հրաւիրեցին զիս լաւ տեղ մը:
Բեմի վրայ բարձրացաւ Ձաւարեան, մէկ ժամ ի չափ ազգիս յառաջ դիմու
թեան նկատմամբ ազդու ատենաբանութիւն մ’ըրաւ եւ շատ ծափահարու
թիւններով բեմ էն վար իջաւ: Հանդիսապետ ուսումնապերճ այնթապցի
մեծանուն տիար Նազարէթ Ներսէսեան թեւէս բռնելով «քիչ մ’ալ կիլիկե
ցի սա տէր հայրը մտիկ ընենք» ըսելով զիս բեմ հրաւիրեց: Ստիպուեցայ
համակերպուիլ: Զմիւռնիոյ հայ ժողովրդեան ինթելլիժանս512 դասակար
գին մեծ մասը գրեթէ ներկայ էին: «Լսելը ուտելու պէս բան մ’է» ըսելով
սկսայ օրուան հանդիսի յարմար 20 վայրկենի չափ խօսեցայ եւ կարծեմ
ունկնդիրներ գոհ մնացին եւ շատ ծափահարեցին:
Քանի մը օր վերջը անգամ մ’ալ Հռիփսիմ եանց աղջկանց վարժարա
նի սալօնին մէջ գիշերուան հանդէս մը տեղ ի ունեցաւ: Զիս ալ հրաւիրած
էին, գնացի՝ ստուար բազմութիւն, Զմիւռնիոյ Հայոց առաջնակարգ բեմա
խօսներէն նշանաւոր եւ մեծանուն Գէորգ Պուպլի, Բարսեղ Կիւլպենկեան,
Դաւիթեան Նազար Հիլմ ի էֆէնտի եւ շատ մը ականաւոր անձնաւորու
թիւններ ներկայ էին: Զմիրի513 հայ իգական սեռէն եւս համեստափայլ,
շատ ուսեալ եւ զարգացեալ կիներ եկած էին: Օրուան բեմախօսն էր Սուրէն
512 Ինթելլիժանս (Intelligence) – ֆր.՝ մտավորականություն:
513 Հեղինակը այս քաղաքի համար օգտագործում է չորս տարբերակ՝ Զմիւռնիա,
Իզմիւռնիա, Զմիր, Իզմիր:
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Պարթեւեան514 եւ ուրիշներ: Երբ անոնք վար իջան բեմ էն, մեծապատիւ
Ներսէսեան էֆէնտի «պետք է, ըսաւ, որ Տէր Ղեւոնդ հայրը նորէն մտիկ
ընենք: Հրամ եցէք, Տէր Հայր, բեմ ելէք, ներկայ հանդիսականաց կողմա
նէ կը հրաւիրեմ զՁեզ» ըսաւ:
Բեմ դեռ չելած ծափահարութիւնք սկսան: Այն օր ազգային թերթերու
մէջ Կիլիկիոյ Կաթող իկոս շնորհազարդ Տէր Սահակ Հայրապետին մէկ
ազդու յօդուածը կարդացած էի: Յիշեալ յօդուածին բնաբանը «Զէյթուն
ցիք հաց կ’ուզեն, այն քաջարի հայերը անօթի են, մերկ են» էր: Այս նա
խադասութիւնները ես ալ բնաբան ընտրելով «Ազնիւ հանդիսականներ,
այս ամ էն երգեր, եղանակներ, անհատնում ծափահարութիւնք, պերճա
խօս ճառեր, քարոզներ ըստ իս անօգուտ են: 1895-ին վերջերը 120 հազար
թուրք ստուար բանակի մը դիւցազնաբար դէմ դնող, պատերազմ ի արիւ
նալից դաշտին մէջ ի սէր հայրենիքի մեռնող նահատակաց դիակները
իրարու վրայ դնելով մսեղէն պատնէշներու ետեւէն կռուող, պատերազմող
քաջ զէյթունցի հայորդիներ այս օր պատառ մը հացի կարօտը կը քաշեն:
Ցամաք ազգասիրութիւնը. լոկ խօսքով առաքինութիւնը անօգուտ է,
զմիւռնիացի համ եստափայլ հայ կիներ եւ օրիորդներ, ինչ կ’արժէ ձեր
պերճանք եւ աւելորդ արդուզարդերը, քանի որ ձեր համարիւն զէյթունցի
դիւցազնուհի կիներ խլեակներու կարօտ են: Եթէ ճշմարիտ եւ անկեղծ հայ
ենք, օգնենք զէյթունցոց»: Դեռ այս տեսակ խօսքերով սկսած էի, ներկա
ները Զէյթունի համար դրամական նպաստներ տալու սկսան:
Բազմութեան մէջէն 10 տարեկան խիստ զգայուն օրիորդ մը ոտքի
վրայ ելաւ, «Տէր Հայր, ահա ես ի սէր Զէյթունի ազգակիցներուս զոյգ մը
ադամանդ թանկագին օղակներս նուէր կու տամ, առէք» ըսելով ուղղակի
բեմ մօտեցաւ եւ օղակները ինծի տուաւ: Այդ ազնուափայլ եւ ազգասէր
աղջկան տուած այդ սքանչելի օրինակը շատերուն սրտին դպաւ: Ետեւէ
ետեւ կիներ, էրիկմարդիկներ, ոսկի մատանիներ, մանիակներ, լիրաներ,
մեճիտիյէներ սկսան տալ: Կը խօսէի եւ նուէրներ շարունակ կը տեղային:
«Վերջապէս օրհնեալ եւ ազնիւ զմիւռնիացիք, հանգանակած գումարս
մինչեւ որ 200 լիրա չըլլայ բեմ էն վար չը պիտի իջնամ» ըսի: Ամ էնքը մէկէն
«հոդ կեցիր, մենք 200 լիրայի պիտի լմնցնենք» ըսին: Իրաւ ալ ճիշդ 200
լիրա տուած էին:
Անհուն շնորհակալութիւններ յայտնելով բեմ էն վար իջայ: Հե
տեւեալ օր «Արձագանք» անուն հայերէն թերթի մէջ յիշեալ թերթին
514 Սուրէն Պարթեւեան (1876-1921) – գրող, քննադատ, խմբագիր:
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խմբագիրները՝ տիար Վահան Թօշնիկեան եւ համ եստափայլ տիկին
Հայկանոյշ Մարք515 իմ մասին շատ գովեստիւ բաներ մը գրած էին:
Օր մ’ալ քանի մը բաներ գնելու համար Ֆրանկաց թաղէն կ’անցնէի:
Հայ մթերանոցները մտայ, լաստիկ516 մը գնեցի: Մթերանոցին տէրը դրամ
չառաւ ու երեք մէճիտ ալ ինծի նուէր տուաւ: Նմանապէս ուրիշ վաճառա
տուն մը մտայ մանածէ հիւսուած կռնակի շալ մը առի: Տէրը դրամ չա
ռաւ եւ չորս մէճիտիյէ ալ նուէր տուաւ: Ուրիշ մ’ալ այցելեցի, այն ալ երեք
մէճիտ տուաւ եւ երեք զոյգ ալ նոր գուլպաներ նուիրեց: Այն օր վերջապէս
16 մէճիտ նուէր տուած էին ինծի:
Մեծարգոյ եւ ուսումնասէր իզմ իւռնիացի Յակոբ անուն բարեպաշտ
մ’ալ ինծի աղւոր մեծ փալթօ517 մը նուիրեց: Այն եօթնեկի մէջ Զմիւռնիոյ
քաղաքական ժողովոյ պատուարժան անդամք զիս մասնաւորաբար
ժողով ի հրաւիրեցին եւ փափաք յայտնեցին, որ հետեւեալ կիրակի օր
Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ Պատարագ մատուցանեմ: Սիրով ընդունե
ցի եւ կիրակի օր պատարագ ըրի եւ համառօտ քարոզ մ’ալ խօսեցայ:
Այն օր «Արեւելեան մամուլ» պատուական ամսաթերթին խմբագիր
մեծանուն տիար Հրանդ Մամուրեան տուն հրաւիրեց զիս եւ շատ ճոխ
սեղան պատրաստել տուած էր: Նազար Հիլմ ի էֆէնտի եւ ուրիշ քանի
մը երեւելի հայեր սեղանակից եղան: 2 օր վերջը Նազար էֆէնտի Ներ
սէսեան տունն հրաւիրեց եւ ուրիշ երեւելի հայ անձնաւորութիւնք եւս
ներկայ էին: Գիշերը Ներսէսեան էֆէնտիին տունը մնացի: Ներսէսեան
էֆէնտիին կինն ալ շատ համ եստ, ուսեալ եւ ամուսնոյն պէս զարգացեալ
կին մ’էր: Կերանք, խմեցինք եւ շատ պատիւ վայելեցի: Օր մ’ալ Մաթի
կեան Խոսրով անունով զմիւռնիացի փորագրիչ ազնիւ հայ մը զիս տուն
հրաւիրեց պատուելու: Բաւական շնորհքով մարդիկներ եկան շարուե
ցան իրարու քով, բոլորն ալ ուսեալ, զարգացեալ մարդիկներ էին: Գեղե
ցիկ եւ սիրալիր խօսակցութիւններ տեղ ի ունեցաւ մեր մէջ: Վերջապէս
արժանաւոր եւ բանիբուն անձանց հետ սեղանակից ըլլալն ալ երջան
կութիւն մ’է: Շատերը կ’աշխատէին համոզելու, որ Իզմ իր մնամ: Զմիւռ
նիոյ Առաջնորդարանի գործակատար Յակոբ էֆէնտի քանիցս քովս
եկաւ «Տէր Հայր, զմիւռնիացիք զքեզ սիրեցինք, եկու մ’երթար, ես ուրիշ
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 ունիմ: Եթէ հաճութիւն ցոյց տաս, անմ իջապէս
քաղաքական ժողովոյն ուղղեալ հանրագրութիւն մը խմբագրեմ, հարիւ
րաւորներ ստորագրելու պատրաստ են» ըսաւ: Բայց ես չուզեցի մնալ
Իզմ իր: Տեսայ որ Զմիւռնիոյ եկեղեցւոյն քահանայք իրարու հետ երբեք
մէջերնին եղբայրական սէր եւ համակրութիւն չունէին:
Տէր Գաբրիել անունով քահանայ մը կայ եղեր: Յիշեալը հիւանդ ըլլա
լուն եկեղեցի չէր կրնար գալ: Ես այդ քահանան չէի տեսած: 1908 Նոյեմ
բեր 10-ին էր, շաբաթ օր, սրբոց հրեշտակապետաց տօնն էր, եկեղեցիէն
ելանք, թէ աւագ քահանայ Տէր Յովհաննէսին եւ թէ Տէր Մկրտիչին եւ թէ
միւս քահանայից առաջարկեցի, որ հիւանդ Տէր Գաբրիելին տունն այցե
լութեան երթանք եւ թէ տօնը շնորհաւորենք: Մէկն ալ չուզեց ինծի ընկերա
նալ: Հասկցայ, որ չեն սիրեր զիրար: Յիշեալ հիւանդ քահանային տունը
գիտցող երիտասարդ մը գտայ, անոր հետ գնացի Տէր Գաբրիել քահա
նային տունը: Շնորհաւորեցի տօնը: Երթալուս համար շատ գոհ մնացի:
Իրաւամբ Տէր Գաբրիէլ քահանայ բանիբուն եւ արժանաւոր կղերական
մ’էր: Յարգեց, պատուեց զիս եւ մեծարեց չափէն աւելի: Տէր Գաբրիել հօր
կողակիցն ալ համ եստ եւ բարեպաշտ երէցկին կերակուր պատրաստեց,
կերանք եւ շնորհակալ եղայ եւ մեկնեցայ ազնիւ քահանայի տունէն:
Օր մ’ալ Նազար էֆէնտի Ներսէսեան տուն հրաւիրեց զիս, բաւա
կան երեւելի եւ նշանաւոր զմիւռնիացի հայեր արդէն հրաւիրեալ էին.
մեծանուն Նազար Հիլմ ի այնթապցի ուսեալ հայը Զմիւռնիոյ մէջ իբրեւ
աննման փաստաբան մեծ համբաւ կը վայելէր, տիար Ներսէսեան քաջ
հայկաբան, կատարեալ կերպով գաղղիերէն եւ թրքերէն լեզուաց քաջա
հմուտ, լաւ գրագէտ մ’է: Յիշեալին իմաստալից, լուրջ ու հիւթեղ շարք մը
յօդուածները շատ կարդացած էի «Արեւելեան մամուլ» ազգօգուտ ամսա
թերթին մէջ: Տիար Նազար Հիլմ ի գաղղ իերենէ թրքերենի թարգմանած է
գաղղիացւոց «Ք օդ Սիվիլ»518 անուն քաղաքական օրինագիրքը:
Ներսէսեան էֆէնտիին գրելակերպին քաղ ցրութեան եւ հմտութեան
չափ խօսակցութիւններն ալ անոյշ եւ հմտալից էին: Այն գիշեր շատ
սիրալիր եւ պատուական խօսակցութիւններով ճոխ սեղան մ’ալ վայե
լեցինք: Գիշերը Ներսէսեան էֆէնտիին տունը մնացի: Յիշեալ աննման
անձնաւորութիւնը 2 լիրա եւս ինծի նուիրեց իբրեւ ճամբու ծախք: Հե
տեւեալ առտու նախաճաշէն յետոյ լիուլի շնորհակալութիւններ յայտնելով
518 Քօդ Սիվիլ (code civile) – ֆր.՝ քաղաքացիական օրենքների ժողովածու, քաղա
քացիական կոդեքս:
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թէ Ներսէսեան էֆէնտիին եւ թէ իւր համ եստափայլ տիկնոջ մեկնեցայ
տունէն:
Պէտք է յիշելու չը մոռնամ, թէ քանի մը զմիւռնիացի ազգասէր երի
տասարդներ, անշուշտ մէջերնին հանգանակութիւն ընելով, չորս հատ
գաղղ իական ոսկի բերին ինծի իբրեւ նուէր տուին: Այս երիտասարդներէն
մին բնիկ կիւրինցի Խաշխաշեան Սարգիս աղային տղան էր, բայց միւս
ները չը գիտցայ:
Վերջապէս ամ էն կերպով զմիւռնիացիք զիս մեծապէս շնորհապարտ
եւ երախտապարտ թողուցին: Կ’ուզէի քանի մ’օր եւս մնալ, տեսայ օր օրին
ձմեռը կը զօրանայ, շարունակ անձրեւ կու գայ, ձմրան եղանակին մէջ
ծովային ճամբորդութիւն դժուար պիտի ըլլայ: Ստիպուեցայ մեկնիլ:
Քանի մը հայ տօքթ օրներ Պէյրութէն նոր եկած էին Կ.Պոլիս երթալու:
Անոնցմ է մէկը՝ Տօքթ օր Արմ ենակ Խախամ եանն էր, հատ մ’ալ Տօքթ օր
Կարապետ Փօթուքեան: Տեսնուեցայ անոնց հետ: Անմ իջապէս ելայ եկե
ղեցւոյ Առաջնորդարանէն: Տօքթ օրները ծովուն եզերքը օթէլ մը իջած էին,
անոնց հետ միացայ, գնացի եւ գտայ այն ամ էն ազնիւ եւ ազգասէր զմիւռ
նիացի հայերը, ամ էնուն ալ իմ խորին եւ անկեղծ շնորհակալութիւններս
կրկին անգամ յայտնելով հրաժեշտի ողջոյն եւ օրհնութիւններս տուի:
Տօքթ օրներու հետ երկու օր օթելի մէջ մնացի եւ 1908 Նոյեմբեր 17-ին էր,
ֆրանսական «Ամազօն» շոգենաւով, գիշեր ատեն, մեկնեցանք Իզմ իրէն:
Երկու օր յետոյ 1908 Նոյեմբեր 19-ին հասանք ի Կ.Պոլիս: Ծովային
ուղեւորութիւննիս շատ գեղեցիկ եւ զուարճալի անցաւ: Տարտանէլի նե
ղուցէն երբ կանցնէինք տեսարանը հիանալի էր: Երկու կողմը Թուրք պե
տութեան կողմանէ նեղուցը ամրացնելու համար ահագին թնդանօթներ
շարուած էին: Այս հռչակաւոր նեղուցին երկու կողմը շարուած գիւղեր,
գիւղաքաղաքներու շարքը շոգենաւին տախտակամածէն դիտելը զմայլե
լի հաճոյք կը պատճառէ ուղեւորին: Վերջապէս Տարտանէլի օձապտոյտ
նեղուցէն դուրս ելաւ «Ամազօն» եւ Մարմարայի անծայրածիր ծովուն
հիասքանչ տեսարանը պարզուեցաւ աչքերնուս առջեւ: Այն օր, իրիկուան
ժամ 7-ին, ըստ եւրոպացւոց, մեր շոգենաւը Կ.Պոլսոյ առջեւ հասնելով
Կալաթայի կամրջին մօտ խարսխեց: Գիշերը շոգենաւին մէջ մնացինք:
Հետեւեալ առտուն շոգենաւէն ելանք եւ ես ու տօքթ օրները Ղալաթայի
կողմ օթէլ Րումանիա իջանք: Միայն մէկ գիշեր մնացի օթէլ: Հետեւեալ օր,
կանուխէն, բնիկ մարաշցի Գահվէճի Ներսէսին տղան՝ Սիմոն եկաւ զիս
իր տունն տարաւ:
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 յս Սիմոնին կրտսեր եղբայրը՝ շաքարագործ Խաչիկ, երբ Զմիւռնիա
Ա
կը գտնուէի, կիրակի օր մը, զիս իւր տունն հրաւիրեց: Ուրիշ մարաշցիներ ալ
կային Մարաշի Հայ Հռովմէական Ապունաներէն519 Տէր Յովսէփին տղան՝
տիար Պետրոս եւ Գահվէճի Ներսէսին տղան՝ պարոն Խաչիկին հայ դրա
ցիները հրաւիրեալ էին: Միասին ճաշեցինք, ուրախութիւններ վայելեցինք:
Մեր հետ սեղանակիցներէն մին տիար Մկրտիչ լուսանկարիչ է եղեր: Ամէ
նուս մէկէն խմբովին պատկերնիս քաշեց: Իմ Զմիրէն մեկնելէս անմիջա
պէս յետոյ պարոն Խաչիկ Ներսէսեան եղբօրը՝ պարոն Սիմոնին նամակ
գրած եւ Կ.Պոլիս երթալս իմացուցած է: Չուզեցի օթէլէն մեկնիլ, բայց երբեք
չկրցայ համոզել տիար Սիմոնը, որովհետեւ մարդ օթէլի մէջ աւելի հան
գիստ կրնայ ըլլալ, ազատ ապրիլ: Ինչ եւ իցէ, Սիմոն աղային թախանձանք
ներուն չկրցայ դիմանալ, ելայ օթէլէն գնացի Սիմոն աղային տունը:
Պարոն Սիմոնին տունը Պեկ Օղլու հայ կաթոլիկաց Պատրիարքարա
նին մօտ թաղի մը մէջ էր: Ճիշդը խոստովանելով թէ Սիմոն աղա եւ թէ իւր
լծակիցը՝ համեստափայլ տիկին Վարդուհի, շատ սիրալիր ընդունելութիւն
ըրին, ամբող ջ 18 օր իրենց տան մէջ պահեցին, յարգանք, անկեղծ մեծա
րանք եւ իրենց հիւրասիրութիւնը երախտապարտ թողուց զիս: Ամէն օր
առաւօտները նախաճաշէն յետոյ անկեղծութեամբ տիկին Վարդուհի «Տէր
Հայր, կ’աղաչեմ հաճեցէք ըսել ինծի ինչ տեսակ կերակուր եփելս կ’ուզէք,
որովհետեւ ես կ’ուզեմ, որ Ձեր ճաշակին յարմար ուտելիքներ պատրաս
տեմ»: Իրիկունները կու գայի Պատրիարքարանէն տիկին Վարդուհի
փոքրիկ սեղանի մը վրայ փոքրիկ շիշ օղի մը դրած եւ քանի մը տեսակ
մեզէներ520՝ իրարմէ համեղ, իրարու քով շարած է: Որովհետեւ իմ Պոլիս
ժամանելէս անմիջապէս յետոյ սաստիկ ձմեռ սկսաւ, իրիկունները տիկին
Վարդուհի կրակ վառելով սենեակը կը տաքցնէր: Սիմոն աղա օղի չէր գոր
ծածէր, այլ երկու շիշէ521 ապսենթ522 իրարու ետեւէ մաս առ մաս կը խմէր:
Ե ս ալ օղիէն քիչ քիչ կը կոնծէի: Կերակուրը կ’ուտէինք ուրախ զուարթ:
Իրիկուն մը բնիկ այնթապցի տօքթ օր Յակոբ523 անուն ուսեալ 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:
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գրագէտ հայը եկաւ քովս, երկար տեսնուեցանք: Այս անզուգական գրա
գէտին իմաստալից եւ հիւթեղ յօդուածները Գերաշնորհ Բաբկէն եպիսկո
պոս Կիւլեսերեանի «Լոյս» անուն հրատարակած կրօնական թերթին մէջ
շատ կարդացած էի: Արդէն ի համբաւոյ կը ճանչնայի զինքը: Գիշեր մ’ալ
մարաշցի հայ կաթոլիկ Տէր Յովհաննէս Կէտիքեան անուն համակրելի
վարդապետը եկաւ քովս տեսնուեցանք յիշեալ հայրենակցիս հետ:
Մարաշի Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովուրդներէն Պաղչէճի
Պետրոս անուն հայուն Կարապետ անուն երիտասարդ տղան, որ այն
օրեր Կ.Պոլիս կը գտնուէր, եկաւ քովս տեսնուեցանք: Այս երիտասարդին
միջնորդութեամբ օր մը նախկին պատրիարք Գերաշնորհ Տէր Մաղաքիա
Եպիսկոպոս Օրմանեանի տունը գնացի տեսութեան համար: Օրմանեան
Սրբազան բարեհաճեցաւ պատուել զիս, մէկ ժամու չափ մնացի քով ը: Այն
ժամանակ նախկին պատրիարքը Բերա, իւր սեպհական բնակարանին
մէջ կը բնակուէր:
Ողբացեալ հօրս վաղեմ ի բարեկամներէն բնիկ զէյթունցի Աբարտեան
Գերապատիւ Տէր Գրիգոր ծայրագոյն վարդապետը ի վաղուց անտի
Կ.Պոլիս հաստատուած էր: Յիշեալը, երբ զիս Բերայի Սուրբ Երրորդու
թեան մէջ տեսաւ, շատ խնդակցութիւն յայտնելով ձեռքէս բռնեց ուղղակի
իրեն տունը տարաւ:
Աբարդեան Սուրբ Հայրը արդէն ես կը ճանչնայի եւ բանտարկու
թեանս ատեն քանիցս բանտէն իրեն նամակներ գրած եւ պատասխանը
ստացած էի: Նորին սրբութեան երախտապարտ էի: Անմ իջապէս ընդու
նելով զիս իւր տունը, յարգեց, մեծարեց: Աբարդեան Հայր Սուրբին տունն
ալ մեր ասպնջական Սիմոն աղային տան մօտ էր: Հետեւեալ օր կրկին
անգամ զիս իւր տունը հրաւիրեց ճաշի: Իմ վաղեմ ի բարեկամս զէյթունցի
Տէր Ղազարեան ուսումնապերճ Սմբատ Բիւրատ էֆէնտին ալ հրաւիրած
էր, Գրիգոր վարդապետ, ուրիշ քանի մը հրաւիրեալներ եւս կային:
Տիար Սմբատ Բիւրատ այն թուականէն տարիներ յառաջ 1886-ին,
երբ նոր ամուսնացեալ Եւտոք անուն կնոջ հետ Զէյթունի Ազգային Վար
ժարանին իբրեւ տնօրէն դասատու Մարաշ կու գար՝ Իսկէնտերուն իրարու
հանդիպեցանք: Ես ալ այն տարին Սսէն Իսկէնտերուն եկած էի: Քոյրս՝
Ագապին, իւր ամուսին Տէր Մինասեան տիրացու Ստեփանին հետ Պելա
նէն Մարաշ տանելու համար: Երբ Տիար Սմբատ Բիւրատին գալը 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 Բիւրատը ես իբր եղբայր կը սիրէի: Երբոր Աբարդեան Սուրբ Հօր
տան մէջ տեսայ, անհունապէս ուրախացայ: Հետեւեալ օրը Գրիգոր վար
դապետ զիս աւագ քահանայ Արժանաշնորհ Մկրեան Տէր Յովհաննէս
Հօր տունը տարաւ: Յիշեալ ծերունազարդ եւ ուսումնապերճ քահանան
սիրալիր ընդունելութիւն ըրաւ եւ իր հեղ ինակած Աղօթագրքէն հատ մ’ալ
ինծի նուէր տուաւ:
Օր մ’ալ այնթապցի մեծապատիւ տօքթ օր Աւետիս Նագաշեան, որ
այն օրեր Կ.Պոլսոյ Կէտիք Փաշա թաղ ին մէջ կը բնակէր, ընտանեօք եկաւ
գտաւ զիս, տունը տարաւ, կերակուր հրամցուց եւ գիշերն ալ թող չտուաւ,
հիւրասիրեց մեծապէս: Այն շաբթուան շաբաթ իրիկուն, անշուշտ Հալէ
պէն եղբօրը՝ Ճիտեճեան Դաւիթ աղայէն ստացած նամակէն ազդուելով,
վանեցի պատուաւոր վաճառական Ճիտեճեան Մարտիրոս աղա524 զիս
միասին շոգենաւ մտցնելով Իւսկիւտար իւր տունը տարաւ եւ հիւրասիրեց:
Մեծապատիւ Մարտիրոս աղան Աղաւնի անունով շատ համ եստ, շատ
պարկեշտ եւ միանգամայն զարգացեալ կին մ’ունէր: Այդ մարդուն տունը
մնացի երկու գիշեր, շատ յարգանք եւ մեծարանքներ վայելեցի:
Մարտիրոս աղային տունը երթալուս հետեւեալ օրը կիրակի էր, Իւս
կիւտարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին գնացինք եւ անդ տեսայ վաղեմ ի ծանօթս՝
Գերապատիւ Մկրտիչ Եպիսկոպոս Վեհապետեանը: Խորին զարմանքի
մէջ մնացի, որովհետեւ Նորին Սրբազնութիւնը շատ փոխուած էր, կարծես
ծերացած, մաշած եւ իւր ընթացք ու կաց ու նիստը բոլորով ին փոխած էր:
Վեհապետեան Մկրտիչ Եպիսկոպոսը ես այն թուականէն շատ տարիներ
յառաջ կը ճանչնայի: Նորին Սրբազնութիւնը բնիկ էնկիւրիացի Մանիսա
լեան Կարապետ անունով շատ ուշիմ, կրակոտ եւ եռանդոտ երիտասարդ
մ’էր, մարաշցի Քէյֆսիզեան Մկրտիչ Եպիսկոպոս Էնկիւրիա Առաջնորդ
եղած ատեն Մանիսալեանը քովը առած էր իբրեւ փոքրաւոր: Քէյֆսիզեան
Մկրտիչ Եպիսկոպոս 1870 թուականներուն, երբ Մարաշ եկաւ, Մանիսա
լեան Կարապետ միասին եկաւ Քէյֆսիզեանին հետ: Մկրտիչ եպիսկոպոս
Քէյֆսիզեան, դեռ Կիլիկիոյ կաթող իկոս չընտրուած, Հալէպ ու Մարաշի
վրայ Առաջնորդ էր: Յետոյ Կաթողիկոս ընտրուեցաւ Կիլիկիոյ:
Վեհապետեան Մկրտիչ Սրբազան իւր պատանեկան հասակէն
կրթուած եւ վարժուած էր Քէյֆսիզեանի քով, լաւ սորված էր հայերէն,
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 լեզուն, սքանչելի գրութիւն ունէր, յետոյ վարդապետ ձեռնա
դրուեցաւ Ներսէս անունով եւ Կիլիկիոյ Մկրտիչ Կաթող իկոսին քով շատ
սիրելի ըլլալուն համար եպիսկոպոս ձեռնադրուեցաւ: Ատանայի Առաջ
նորդ եղաւ, բայց յեղափոխական գործերու միջամտելուն համար Թուրք
կառավարութեան կասկածը հրաւիրեց իւր վրայ:
Ատանայէն Երուսաղէմ աքսորուեցաւ: Բաւական տարիներ Երուսա
ղէմ մնալէն յետոյ Կ.Պոլիս փոխադրուելով Իւսկիւտարի Ս. Խաչ եկեղեց
ւոյն քարոզիչ կարգուելով մինչեւ 1908 Սահմանադրութեան հռչակուելուն
մնաց Իւսկիւտար: Ես ալ այն տարին տեսայ զինքը: Կը ցաւիմ, որ Վեհա
պետեանի վեհութիւնը գնացած էր վրայէն: Այն կիրակի օր եկեղեցիէն
ելանք, Ճիտեճեան Մարտիրոս աղա, Վեհապետեանն ալ հետս, եկեղե
ցիէն իւր տունը բերաւ, միասին ճաշեցինք: Երկար ատեն տեսնուեցանք
Նորին Սրբազնութեան հետ: Այն օր Մարտիրոս աղան չը թողուց զիս
Պոլիս անցնիմ: Գիշերը մնացի եւ Մարտիրոս աղային անկեղծ յարգանք
ները վայելեցի:
Իւսկիւտարի Ս. Խաչ եկեղեցիին մէջ Ս. Պատարագի ժամանակ
ետեւէ ետեւ ութ մարդ ժողով րդէն դրամ հաւաքելու համար պնակ կը պտ
տեցնէին: Կարծես ահագին թափօր մը պնակներուն մէջ դրուած պղինձ
դրամներուն հանած ձայնէն դպրաց դասի տիրացուներուն երգերը չէին
լսուեր: Շատ զարմացայ, մեղադրեցի ալ: Կ.Պոլսոյ հայ եկեղեցիներու մէջ
հին ատենէն, աւելի լաւ է ըսենք, միջին դարէն մնացած ասանկ սովո
րութիւններ շատ կան: Իւսկիւտար գնացած օր Պէրպէրեան վարժարան
այցելութեան գնացի: Վարժարանի տնօրէնը բարեհաճեցաւ սիրալիր
ընդունելութիւն ընել ինծի:
Այս միջոցին իմ վաղեմ ի բարեկամս հաճընցի Պոյաճեան
մեծապատիւ տիար Համբարձում ին525 այցելութեան գնացի Հնչակեան
կուսակցութեան պետ Ճիհանկուլեանի բնակարանը: Անդ հաւաքուած էին
Հնչակեան շատ մը պանդուխտ երիտասարդներ: Արտասահմանէն խումբ
խումբ փախստական Հնչակեան հայեր՝ տիար Ճիհանկիւլեան պատուով
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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ընդունեց զիս: Միասին ճաշեցինք եւ իմ հին բարեկամս՝ տիար Համբար
ձում Պոյաճեանը հոն գտայ, երկար տեսութիւն ունեցանք:
Այն օրէն յետոյ, երբ օր մը ես Չաքմաքճըլար Եօգուշու գրավաճառ
Յովհաննէս Գըլըճեանի խանութը գրքերու կը նայէի՝ Պոյաճեան տիար
Համբարձում վրայ եկաւ եւ ֆրանսերէնէ ի հայերէն պատկերազարդ Լու
սինեան մեծ բառարան մը գնելով գրածախ Գըլըճեանէն ինծի նուէր
ըրաւ: Դեռ այն հոյակապ բառարանը քովս է: Շատ ուրախ եմ, որ երբ
1915 ըստ Յունաց Մայիս 1 մեր Մարաշէն տարագրուած ատեն տանս մէջ
ունեցած թանգարանիս բոլոր գրքերը ծախուած, գողցուած եւ ցիրուցան
եղած էին, կը զարմանամ, թէ այս սքանչելի ֆրանսահայ բառարանը ան
կորուստ մնացած էր: Երբ մենք Հալէպ կը գտնուէինք, մեր Ս. 40 Մանուկ
եկեղեցւոյ լուսարար Համմալեան տիրացու Սարգիս այս բառգիրքը հայ
կառապանի մը հետ ինծի ղրկեց: Տիրացու Սարգիս Համմալեանը եթէ եր
բեք կարենամ անգամ մ’ալ տեսնել, անշուշտ պիտի հարցնեմ, թէ ինչպէս
եղած է, որ կրցած է այս բառարանը կորուստէ փրկել ու ղրկել ինծի:
Օր մ’ալ Դաշնակցական կուսակցութեան Պիւրօն գնացի, բայց
տեսայ, որ եկող գնացող խառն ի խուռն: Վահագն անունով հսկայ հասա
կաւ հայ մը տեսայ: Շատ զբաղուած ըլլալուն չկրցայ շնորհքով տեսնուիլ:
«Բիւզանդիոն»ի խմբագրատունը գնացի, բայց բաղդ չունեցայ տիար
Քէչեանը526 տեսնել: Եղանակը ձմեռ էր, ամ էն օր շարունակ անձրեւ եւ
ձիւն կու գար: Չէի կրնար շնորհքով պտոյտ ընել: Օր մը Պեպէք,527 Ռօ
պերդ Քօլէճ528 գնացի եւ փրոֆէսոր Յովհաննէսին տղան բարեհաճեցաւ
զիս պտտցնել: Քօլէճին ամ էն յարկաբաժինները տեսայ եւ սքանչացայ:
Ամ էն ազգերէ 500-ի չափ ուսանողներ կային: Այս պատուական քօլէճին
դիրք ու շէնքն ալ սքանչելի է, Վոսփորի ափանց վրայ կառուցեալ, հիանա
լի եւ շքեղ տեսարան մը ունի:
Հասկցայ, որ օր օրին ձմեռը պիտի սաստկանայ: Փափաքեցայ
մեկնիլ Կ.Պոլսէն: Եդեսիոյ նախկին առաջնորդ Անանիա վարդապետ
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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Հազարապետեանի դրդմամբ ներկայացայ Պատրիարք Իզմ իրլեան Գե
րաշնորհ Մատթէոս Սրբազանին529: Սիրով ընդունեց զիս եւ քով ը գտնո
ւող քանի մը ականաւոր հայերուն ներկայացուց զիս: Նորին Սրբազնու
թեան ի մօտոյ Աղէքսանդրիա վերադառնալու մտադիր ըլլալս յայտնեցի:
«Կեցիր, ըսաւ, զքեզ Պօյաճը գիւղ ղրկեմ, կիրակի օր Պատարագ ըրէ եւ
անդ մնացիր գէթ եօթնեակ մը»: Կենալու ժամանակ եւ նպատակ չունե
նալս պարզելով խնդրեցի Սրբազան Պատրիարք Հօրմ էն, որ բարեհաճի
շոգենաւի մէջ քամարա մտնելու համար ճամբու ծախք մը շնորհել: Ան
միջապէս հրաման ըրաւ՝ թրքական հինգ լիրայ տուին ինծի: Որդիական
խոնարհ յարգանօք Սրբազան Պատրիարքին աջը համբուրեցի եւ խորին
շնորհակալութիւն յայտնելով դուրս ելայ:
Երբ տունս կու գայի ճամբան այնթապցի Կիւլեսէրեան Բաբկէն Սրբա
զան ինծի հանդիպեցաւ: Նորին Սուրբ Հայրութիւնը արդէն ի վաղուց իւր
երիտասարդութեան ժամանակէն կը ճանչնամ: Մարաշ եկաւ, 1887-ին էր
կարծեմ, ողբացեալ հօրս մահէն 40 օր յետոյ: Մենք ալ մատաղ ըրած էինք,
Կիւլեսէրեան մեր տունն եկաւ: Այս պատուական կղերականը ոչ թէ միայն
իւր ծննդավայրին, այլ ամբող ջ հայ ազգին պատիւ է: Բաբկէն Սրբազան
Արմաշի դպրեվանք կրթուեցաւ եւ կրնամ համարձակօրեն ըսել, թէ արմա
շական ամբող ջ կղերականներուն մէջ եզական դէմք մ’է: Լաւ գրիչ ունի,
գեղեցիկ խօսող եւ անխոնջ աշխատող, վարք ու բարքն ալ՝ անբասիր:
Նորին Սրբազնութիւնը, երբ ի Հալէպ էի, ինծի ռուսահայ մեծանուն
գրագէտ Լէոյին յօրինած «Պատմութիւն հայ տպագրութեան» անուն գե
ղեցիկ գիրքն ալ նուէր ղրկեց: Բաբկէն Սուրբ Հօր հետ Ղալաթիոյ կամուր
ջին մօտ խըտիվական շոգենաւերուն աժանս ը530 գնացինք: Երկրորդ
քամարա 4 գաղղ իական ոսկի է եղեր: Աժանս ի պաշտօնեայք հայ էին:
Ֆրանսերէն լեզուով Կիւլեսերեան հայր սուրբ զիս անոնց ներկայացնելով
յանձնարարեց:
Անհունապէս շնորհակալ ըլլալս յայտնեցի Բաբկէն ս. հօր եւ իրար
մէ մեկնեցանք: Տուի աժանս ին չորս լիրա, առի պլեթ ը երկրորդ քամարա
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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մտնելու: Հինգ կամ վեց օր վերջը նորեկ շոգենաւ կայ, անոր հետ կրնաք
ասկեց Աղեքսանդրիա երթալ: Հետեւեալ օր նորէն Չաքմաքճըլար փողոց
գնացի: Թէ Ճիտեճեան Մարտիրոս աղային մնաք բարով ըսելու եւ թէ
քանի մը գրքեր եւս գնելու: «Արծիւ» գրավաճառի խանութը մտայ եւ անդ
տեսայ գրագէտ Յակոբ Մրմրեանը, այդ միստիք գրագէտը հարցուց իմ
որ տեղացի ըլլալս. «մարաշցի եմ» ըսի, «իմս ալ նախնիքներս Մարաշէն
Կ.Պոլիս եկած էին» ըսաւ եւ իւր հեղ ինակութիւններէն «Հայ մեծատուն
ներ» անուն գիրք մը ինծի նուէր տուաւ:
Յայտնելով շնորհակալութիւնս, ուղղակի Պալենցի գրատունը գնացի:
Պալենցի խանութէն «Հայաստան յառաջ քան զլինել Հայաստան»531,
Երնեսթ Ռընանի «Յիսուսի վարքը»532 հայերէն եւ «Արուեստ հռետո
րութեան» անուն գրքերը գնեցի: Գտայ Ճիտեճեան Մարտիրոս աղան,
հրաժեշտի ողջոյնս տուի: Եկայ Պեկ Օղլու ասպնջականիս՝ Ներսէսեան
Սիմոն աղային տունը:
Այն օրեր՝ 1908 Նոյեմբեր 25, Կ.Պոլսոյ մէջ, ընդհանուր առմամբ,
թրքական կառավարութեան հրատարակած Սահմանադրութեան շնոր
հիւ, ամ էն թաղերու մէջ հայ երիտասարդներ, կուսակցականներ անհուն
խանդավառութեան մէջ էին: Քիչ ու շատ խօսելու կարողներ կարծես մէյ
մէկ Կիկերոն եւ Դեմոսթեն դարձած կը խօսէին, կը ճառէին, կ’երգէին,
կ’երթային, կու գային, թատրոն, ներկայացում, քօնսեր533 , պալ534 , հանդէս,
զուարճութիւն, եռում, զեռում՝ անթիւ անհամար: Այս տեսակ բաներէ
ձանձրացած ըլլալուս՝ ներկայ գտնուելու փափաք չունեցայ: Ձմրուան
սաստկութիւնն ալ ճիշդը խօսելով արգել ք եղաւ գիշերները դուրս ելլելուս:
Ե րկու կիրակի Բերայի Հայոց Սուրբ Երրորդութեան եկեղեցին գնա
ցի, պատիւ ունեցայ Գերապատիւ Հմայեակ Եպիսկոպոս Դիմաքսեանը
մտիկ ընելու: Յիշեալ Սրբազանը բաւական լաւ խօսող քարոզիչ մը երեւ
ցաւ: Բայց նոյն եկեղեցւոյ քահանայք պաղ վերաբերում ունեցան: Կար
ծեցին, որ աղքատ գաւառացի քահանայ մ’եմ: Ընդհակառակը, ես միմ ի
այն քէյֆի համար, ոչ թէ դրամ կամ նպաստ հաւաքելու համար Կ.Պոլիս
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 էի, այլ դրամ ծախսելու, քաղաքներ տեսնելու, զուարճանալու
համար ճամբայ ելած էի:
Այս մասին շատ ուրախ էի, որ երբեք դրամական նեղութիւն չունէի:
Ներսէսեան Սիմոն աղային հիւրասիրութենէ եւս վերջին ծայր գոհ եւ
շնորհակալ ըլլալով, աղւոր կեանք մ’անցուցի: Օր մը ալ քանի մը պան
դուխտ հայ ընկերներով հայ ազգին ոխերիմ թշնամ ի արիւնարբու Սուլ
թան Համ իտը տեսնելու համար Սելամլըգ Եըլդըզը պալատը գնացինք:
Զոյգ մը սպիտակ նժոյգներէ լծուած փառաւոր կառքի մը մէջ բազ
մած ճիւաղ սուլթանը պալատէն դուրս ելաւ մօտակայ մզկիթ երթալ եւ
աղօթելու: Տեսանք այդ մարդկային կերպարանօք հրէշը: Մտաւ մզկիթ եւ
20 վայրկեանի չափ մզկիթի մէջ մնալէն յետոյ՝ նոյն կառքով ետ դարձաւ:
Եըլտըզի պալատէն սկսեալ մինչեւ մզկիթին դուռը ձիաւոր եւ հետիոտ
զինեալ զինուորները շարուած կայնած էին: Մեր հրէշ սուլթանը պա
լատ մտաւ եւ պալատին վերի յարկի պատուհանէն վարի բացօթեայ տեղ
հաւաքուած անհամար բազմութեան ձեռքով բարեւ տուաւ երեք անգամ եւ
բարով ը առնող բազմութիւնն ալ «Փատիշահըմ չօգ եաշա»535 ըսելով երեք
անգամ պոռացին:
Այն վայրկենին արդար զայրոյթ եւ բարկութեամբ սիրտս լեցուեցաւ:
Ախ, կ’ըսէի ինքնիրենս, կարենայի սուլթանին բարեւ տուած պատուհանէն
ներս մտնել եւ հզօր առիւծի մը պէս ճիրաններովս պատառ ընէի այդ ան
սիրտ, անխիղճ, անարդար, վատ եւ պիղծ թագաւորը, սպաննէի: Կարե
նայի վրէժ լուծել, միսը ուտել եւ պիղծ արիւնը քամ ել: Բայց ինչ օգուտ, չէի
կրնար ընել: Տրտում եւ տխուր Եըլտըզի պալատէն ետ դարձանք: Օր մ’ալ
Այա Սոֆիա հոյակապ մզկիթը տեսնելու գնացի: Ներս մտնելու արգել ք
չկար: Յիշեալ փառաւոր տաճարը իրաւի տեսնելու արժանի մզկիթ մ’է:
Որքան մեծ եղաւ հիացումս այդպիսի աննման եւ գեղեցիկ տաճար մը
տեսնելուս: Ներքին տպաւորութիւնս աւելի տխուր եւ տրտում եղաւ: Ելիր,
ելիր գերեզմանէդ, մեծազօր Յուստիանոս կայսր536, երբ Այա Սոֆիա
հոյակապ եւ փառապանծ եկեղեցին շինեցիր, յանդգնեցար ըսելու թէ «ով
Սողոմոն թագաւոր, յաղթեցի քեզ, քու շինած տաճարէն իմ շինածս աւելի
շքեղ, աւելի սքանչելի տաճար մ’ալ ես շինեցի յանուն Յիսուս Քրիստոսի»:
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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 ւաղ, յանուն Յիսուսի, յանուն Սուրբ Սոֆիա բարեպաշտուհի
Ա
սրբուհւոյն, ներկայ ժամանակիս դրամով 2 միլիոն ոսկիի շինուած հոյա
կապ եկեղեցի մը այս օր մզկիթ եղած է: Ատեն մը Այա Սոֆիա սուրբ
տաճարին աջակողմ եան եւ ձախակողմ եան դասերուն մէջ 500-ական յոյն
քահանայք կը կենային: Այժմ այն հազար քահանաներու տեղ մահմ ետա
կան մոլլաներ նամազ կ’ընեն: Զարմանալի իրողութիւն: Խորին տխրու
թեամբ մզկիթէն դուրս ելայ:
Ինձ կը թուի, թէ աշխարհս հզօրագոյնին է: Պատմական տեսակե
տէն դատելով Բիւզանդական յոյն կայսրութիւնը Կ.Պոլսոյ անկման ժամա
նակ ինկած էր իւր բարձրութենէ: Կրօնամոլութիւն, տգիտութիւն եւ աւե
լորդ նախապաշարումներով տոգորուած էին Կ.Պոլսոյ յոյն քրիստոնեայք:
Վերջին կայսր Կոստանդինի հետ արիաբար իրենց հայրենիքը պաշտ
պանելու տեղ կրօնական անպետ խնդիրներով կը զբաղէին: Փոխանակ
զէնք առնելու, Սուրբ Սոֆիա եկեղեցիին մէջ հաւաքուելով՝ աղօթք կ’ընէին
եւ կաղաչէին առ Սուրբ Աստուածածին, որ գայ իրենց տեղ կռուի, պա
տերազմ ի թուրքին հետ: Բարոյապէս անկման վիճակի մէջ էր Կ.Պոլսոյ
յոյն բնակչութիւնը: Աւաղ հրաշքի դարը անցած էր: Թուրք բանակը եկաւ
քաջութեամբ տիրեց քաղաքին:
Այս խորհրդածութիւններով թողուցի Այա Սոֆիան, գնացի ուղղակի
կայսերական թանգարանը տեսնել537: Վեց դահեկան մուտքի դրամը վճա
րեցի եւ մտայ ներս: Շատ եւրոպացի այցելուներ կային: Անոնց հետ միա
սին թանգարանին մէն մի սենեակները այցելեցի: Շատ տեսակ հնութի
ւններ, արձաններ, քանդակուած քարեր: Մուսուլէն Սարտանապաղի538 եւ
Ասորաբաբելական կայսրութեան ժամանակէն մնացած բազում արժէքա
ւոր արձաններ, յիշատակարաններ: Փիւնիկեցւոց ժամանակէն գտնուած
մարմարիոն շիրիմներ, զէնքեր, դրամներ եւ տեսակ տեսակ հնութիւններ
լեցուն էին: Մարաշի բերդին դրան վրայ երկու սեւ քարերէն շինուած առի
ւծները եւս բերուած էին: Այս երկու քարեղէն առիւծները Հիթիթներու ժա
մանակէն մնացած է, կ’ըսեն հնագէտները:
Շատ զարմացայ, որ Սուլթան Համ իտի պէս կատարեալ վանդալ
բարբարոս թագաւոր մը, ինչպէս թոյլ տուած է, որ Կ.Պոլսոյ մէջ այսպի
սի հիանալի եւ պատուական հնագիտութեան թանգարան մը հիմնուի:
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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Օսմանեան կայսրութեան մէջ անթիւ անհամար աւերակ եւ կործանեալ
քաղաքներ, գիւղեր կան: Քանի քանի հին ազգեր, կայսրութիւններ եկեր
գացեր եւ անթիւ յիշատակարաններ թողուցած են:
Համտի Պեյ անունով ուսեալ թուրք մը, անշուշտ Եւրոպա կրթուած ըլ
լալու է, այս սքանչելի միւզէոնին տեսուչն է եղեր: Թրքերէն եւ գաղղ իերէն
լեզուով թանգարանին մէջ գտնուող ամ էն տեսակ արձաններուն քաթա
լօգն ալ կար: Հատ մը գնեցի, դեռ Հալէպ թողուցած գրքերուս մէջն է: Մէկ
ժամ էն աւելի այս թանգարանը տեսնելէ յետոյ, դուրս ելայ զարմացմամբ:
Թուրք տէրութիւնը եւ թէ թուրք ազգ եւ ժողովուրդը դարերէ ի վեր
ուր որ ոտք կոխած է, ուր որ տիրացած է, այն երկրին մէջ գտնուող հին
շէնքերը, հին յիշատակարանները, հին արձանները, ինչ որ հնութեան կը
վերաբերի, ամ էն բան քանդեր կործաներ է: Հազարաւոր թանկագին քա
րերը ջարդ ու փշուր ըրած է, թուրքը շէնցնել չը գիտէր, թուրքը զարգացում
չը սիրեր: Այս բարբարոս խուժ եւ դուժ ազգը ջարդել, կործանել, աւերել,
սպաննել, կողոպտել, լլկել ու պղծել գիտէ:
Թողունք այս անարդար եւ բարբարոս ազգին ըրածները, ընդհանուր
պատմութիւնը կրնայ պատմ ել: Ես կը փափաքիմ մեկնիլ այլ եւս Կ.Պոլսէն,
որովհետեւ մտադիր եմ Կ.Պոլսէն ուղղակի Աղեքսանդրիա երթալ: Հոն
տղայ մ’ունիմ Գէորգ անուամբ, որ բաւական տարիներէ ի վեր Աղեք
սանդրիոյ երեւելի հայերէն Կամսարական եղբարց ծխախոտի գործարա
նին մէջ պաշտօն ունի:
Ձմրան սաստկութեան առթիւ չկրցայ Կ.Պոլսոյ նշանաւոր վայրերը
տեսնել: Հազիւ կրցայ անանձրեւ օր մը Եեէտի Ղուլի Հայոց Սուրբ Փրկիչ
հիւանդանոցը երթալ եւ այցելել ազգերնուս պատիւ բերող այդ հոյակապ
հիւանդանոցը: Արդարեւ գեղեցիկ շէնք: Նոր շինուած յարկաբաժինները
իրարմ է գերազանց: Կը մաղթեմ, որ այս պատուական շէնքը Աստուած
հաստատ պահէ: Կ.Պոլսէն Աղեքսանդրիա ճամբորդելուս պատմութիւնը
ուրիշ մասնաւոր հատորի մը մէջ պիտի պատմ եմ:
						1908 Դեկ
տեմ
բեր 10-ին
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ԳԻՐՔ Բ (շարունակութիւն)539
1908 Դեկտեմբեր ամսուն 10 կամ 11 էր թերեւս, Կ.Պոլիս, բնիկ մա
րաշցի Գահվէճի Ներսէսեան մեծարգոյ Սիմոն աղային տունը 20 օրուան
չափ հիւր մնալէն յետոյ խըտիվական540 Ապպասիա անուն գեղեցիկ շոգե
նաւով մեկնեցայ Կ.Պոլսէն: Որովհետեւ եղանակը ձմեռ էր՝ ստիպուեցայ
երկրորդ քամարա մտնել: Շատ ուրախացայ քամարա մտած ըլլալուս
համար: Ընդարձակ եւ հոյակապ եւ խիստ փառաւոր սալօն մը՝ ելեքտրա
կան լուսով զարդարուած, երկաթեայ խողովակներով շոգենաւին ահագին
մեքենաներէն տաք շոգիով սենեակները տաքցած, հիանալի գորգեր եւ
կարպետներ զետեղուած: 4 գաղղիական ոսկի տուած էի քամարա մտնե
լու համար: Մեծապէս գոհ մնացի. գեղեցիկ եւ կոկիկ մաքուր սենեակ մը
յատկացուցին ինծի: Մաքուր անկող ին, շքեղ մահճակալ, ամ էն բան խիստ
կանոնաւոր էին:
Բնիկ պարսկաստանցի Խաչատուր անունով ուսեալ եւ զարգացեալ
երիտասարդ մ’ալ եկաւ ընկերացաւ ինծի իմ սենեկիս մէջ: Այս երիտա
սարդը անկեղծ հայ մ’էր, գիտէր քաջ անգղիերէն, գաղղ իերէն եւ պարս
կերէն: Պուշէր541 անունով տեղ մը մաքսապետ կարգուած էր պարսկական
կառավարութեան կողմանէ: Վերջին ծայր կրթեալ եւ քաղաքավար ան
ձնաւորութիւն մը, մաքուր եւ յստակ հայերէն կը խօսէր, քերթուածներ կը
կարդար ինծի զորս ինք գրած էր: Այսպիսի ուսեալ երիտասարդ հայ ճա
նապարհորդակից լինելս ինծի համար բաղդ մ’եղաւ: Առաւօտ կ’ելլէինք
անկողիններէն, լուացուիլ եւ զգեստաւորուելէն յետոյ դուրս կ’ելլէինք
ուղղակի մեծ սալօն կ’երթայինք, ուր ամբող ջ քամարա բնակող ճամբորդ
ներ կը հաւաքուէին:
Ե րեք մեծ ճաշասեղաններ դրուած էին: Կը բոլորուէին սեղաննե
րուն շուրջը ճամբորդներ: Ժամ 8-ին, ըստ եւրոպացւոց, նախաճաշնիս
պատրաստուած է: Մաքուր կարագ, կաթախառն սուրճ, թէյ եւ ճերմակ
հացի շերտեր կրակի վրայ տաքցած կ’ուտէինք մեր ուզածին 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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 էս օրին կերակուրի կը հրաւիրէին զմեզ կարսօններ542, քա
Կ
նի մը
տեսակ մսեղէն ու բանջարեղէն համ եղաճաշակ ուտելիքներ, տեսակ տե
սակ պտուղներ ու միրգեր՝ լեցուն ամ էն մարդ իւր ճաշակին համ եմատ
ազատ է ընտրելու: Զամբիւղներուն ընտիր գինիներ կը բերէին կարսօն
ներ: Ինծի եւ ընկերոջս՝տիար Խաչատուրին հետ սեղանակից էին հայ
հռով
մ է
ա
կան տա
րի
քոտ կին մը, որ հայե
րէն խօ
սիլ քիչ գի
տէր, բնիկ
կ.պոլսեցի հայ ոսկերիչ մը եւ կեսարացի Յարութիւն անունով գորգի վա
ճառական մը: Ամ էնքս ալ Կ.Պոլսէն ուղղակի Աղեքսանդրիա կ’երթայինք:
Իրիկունները նմանապէս ժամ 8-ին, շնորհքով կերակուրներ կու տային:
Կերակուրէն յետոյ, այն մեծ սալօնին մէջ կը նստէինք, ոմանք լրագիրներ
եւ ոմանք ալ գիրքեր ու վէպեր կը կարդային: Ոմանք թղթախաղով ժա
մանց կ’ընէին: Ոմանք ալ իրարու հետ կը խօսակցէին: Թէպէտ եղանակը
ձմեռ էր, բայց օդը՝ մեղմ եւ ծով ը՝ հանդարտ: Շոգենաւը կը սուրար ալեաց
վրայ, բայց մենք երբեք չէինք զգար:
Այն հիանալի սալօնին մէջ ճամբորդները զուարճացնելու համար
գեղեցիկ ֆօնօկրաֆներ543 դրուած էր, կարսօնին մին միշտ պըլաքները544
կը փոխեր եւ անոյշ եղանակներ մտիկ ընելով մեծ հաճոյք կը զգայինք:
Ապրի ուսում եւ գիտութիւն, կեցցէ քաղաքակրթութիւն, օրհնեալ լինիցի
մարդկային բարերարներ, գտիչներ, հնարիչներ: Իրաւի դրամով, բայց
ինչ աննման երջանկութիւն, ինչ նախանձելի բաղդ Միջերկրական պատ
մական անծայրածիր ծովուն վրայ վիթխարի շոգենաւով ճամբորդել, ճեղ
քել լեռնանման ալիքները եւ երբեք երկիւղ չը կրել: Փառաւոր սալօնի մը
մէջ, գեղեցիկ թիկնաթոռներու վրայ բազմած, մաքուր անկողներու մէջ
պառկած, հանգիստ եւ ուրախ զուարթ ճամբորդել: Կրնանք երեւակայել
եւ ըսել, թէ դեռ կողմնացոյցը չը հնարած, շոգին չը գտնուած, ելեքտրիք
չը գործածուած ծովային ուղեւորութիւն ընող առագաստաւոր նաւեր ինչ
դժուարութիւններու եւ ինչ աղէտալի արկածք եւ ալեկոծութիւններու են
թարկուելով ծովամոյն կ’ըլլային: Անշուշտ տարուէ տարի հազարաւոր
մարդիկ ծովերու մէջ կը խեղդուէին:
Ե րանի թէ կարելի ըլլար Լիբանանի լեռներու ստորոտը բնակող
փիւնիկեցի վաղեմ ի ազգը գերեզմաններէն ելլէին ու տեսնային արդի զար
գացեալ դարու ուսում եւ գիտութեան շնորհիւ անհուն եւ մռայլ ծովերու
542 Կարսօն (Գարսոն, Garçon) – ֆր.՝ մատուցող:
543 Ֆօնօկրաֆ (ֆոնոգրաֆ, Phonographe) – պատեֆոն:
544 Պըլաք (Plaque) – սկավառակ, ձայնասկավառակ:
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վրայ սուրացող վիթխարի շոգենաւերը, ահագին մարտանաւերը: Ոչ թէ
միայն ծովերու երեսը արծիւի նման թռչող շոգենաւերը, այլ ահագին
ընդծովեայ հիանալի շոգենաւերը: Ընդծովեաներ545 հսկայ լեվիաթան546
ձուկերու պէս ծովերու տակ կ’երթան կու գան: Շատ զարմանալի դարեր
ու ժամանակներու մէջ կ’ապրինք: Երբեմ ն ալ «Ապպասիա» շոգենաւին
քամարայէն վեր կ’ելլայինք, ընկերս՝ տիար Խաչատուրին հետ տախտա
կամածին վրայ ծովուն մեծութիւնը կը դիտէինք եւ մաքուր եւ թարմ օդ
կը ծծէինք: Իրաւի տախտակամածէն ծով ը դիտել եւ ահագին ջուրերու
կոյտին վրայ խորհրդածել՝ ճամբորդներու մեծ հաճոյք եւ ուրախութիւն կը
պատճառէ:
Ուղեկիցս ծովու աննման տեսարաններէն ազդուելով եւ հրապու
րուելով ոտանաւորներ եւ գողտր քերթուածներ կը գրէր եւ անմ իջապէս
կը կարդար ինծի: Կը գովէի իրեն ունեցած բանաստեղծական խանդ ու
աւիւնը, որովհետեւ լեզուն սահուն եւ յստակ էր, բայց իմաստի մասին աղ
քատ: Միջակ քերթող մ’էր, կը ցանկար երբեմ ն Դուրեան եւ Պէշիքթաշ
լեանի հաւասարիլ: Բայց ես իրեն անոյշ եղանակաւ կը հասկցնէի, որ ինք
չէր կրնար անոնց նմանիլ: Յանձնարարեցի իմ ընկեր քերթող իս, թէ պէտք
է մարդ ի ծնէ բանաստեղծական յատկութիւններ միասին բերէ: Բռնա
զբօսիկ քերթող ըլլալ անօգուտ է: Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրատունիին
«Հայկ Դիւցազն» անուն հոյակապ եւ անզուգական գիրքը պէտք է, կ’ըսէի,
որ կարդաս, Միլտօնի «Կորուստ Դրախտին», Վերգիլիայ «Էնեական»ը
եւ Հոմ երի «Իլիական»ին հայերէն սքանչելի եւ հրաշահիւս թարգմանու
թիւնները: Ռուսահայ բանաստեղծ, ողբացեալ Նալպանդեանը եւ Գամառ
Քաթիպան արդէն ինք՝ ընկերս կարդացած էր: Երբեմ ն ալ արձակ կտոր
ներ կը գրէր, բայց գրական մեծ արժէք չունէին իւր արձակ գրութիւնները:
Վերջապէս, ծովային այս կարճ ճամբորդութեանս մէջ ասանկ ու
սեալ, զարգացեալ եւ ազնիւ բնաւորութեամբ օժտեալ ընկեր մ’ունենալ
յաջողելուս համար շատ ուրախ էի: Իրիկունները միասին կը ճաշէինք,
միասին կը խօսակցէինք եւ միեւնոյն սենեկին մէջ կը քնանայինք: 1908
Դեկտեմբեր 10, կամ 11, երեքշաբթի օր մը, իրիկուան «Ապպասիա» խըտի
վական շոգենաւին քամարան մտանք: Հետեւեալ առտուն, արեւածագին,
545 Ընդծովեա – սուզանավ:
546 Լեվիաթան (Leviathan) – եբրայերեն նշանակում է «քամու վերջը» – Առասպելական
ծովային հրեշ հրեական դիցաբանությունից, որի մասին հիշատակվում է նաև Աստվածաշնչի
մեջ:
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ուղղակի Աթենայի Բիրա547 նաւամատոյցին քօրտօնին մէջ Ապպասիա
խարսխեց: Նաւապետը քամարայի մէջ գտնուող բոլոր ճամբորդներուն
«այս օր, մինչեւ իրիկուն, մեր նաւը ստիպեալ է հոս կենալ: Եթէ կը փափա
քիք դուրս ելէք Աթէնք պտտեցէք» ըսաւ:
Աթէնք տեսնելու համար արդէն մեծ փափաք ունէինք: Ամ էնքս մէկէն
նախաճաշի սեղանէն ելլելով շոգենաւէն դուրս ելանք ծովափ, որովհետեւ
ամ էնքս ալ յունարէն լեզու չէինք գիտեր: Ստիպեալ յունարէն եւ թրքերէն
լեզու գիտցող թարգման մը գտանք: Ուղղակի Բիրա նաւամատոյցէն երկա
թուղւոյ կայարան դիմ եցինք: Մտանք վակօնի մէջ 15 վայրկեանէն Բիրայէն
Աթէնք հասանք, վարձեցինք կառք մը 4 ընկերներս սկսանք շրջագայել ու
տեսնել Աթէնքի նշանաւոր վայրերը: Վաղեմ ի Աթէնք ուսում, կրթութեան,
փիլիսոփայութեան եւ այլն զանազան գիտութեանց, եւս առաւել գեղա
րուեստի կեդրոն այս նշանաւոր քաղաքին քանի մը տեսնելու արժանի
տեղերը տեսանք:
Ակրիփօլ548 ըսուած վաղեմ ի բերդ ըսեմ, թէ աշտարակ ըսուած բարձր
տեղը ելանք, անկէց շատ դիւրին է ամբող ջ Աթէնքը դիտել: Հիանալի տե
սարան կը պարզուի աչացդ առջեւ քաղաքին ամ էն կողմ երը: Թաղերը
լայն եւ շատ կանոնաւոր փողոցները կրցանք դիտել: Աթէնք խիստ մաքուր
քաղաք մ’է, քաղաքին ընդարձակութեան եւ գեղեցկութեան համ եմատու
թեամբ ջուրը շատ քիչ է: Քաղաքին շուրջը անծառ լերկ բլուրներ կան:
Ծառեր ու ծաղիկներու նուազութեան զարմացանք: Աթէնքի կեդրոնական
մէկ թաղին մէջ Ակադեմ իա մեծ համալսարանը շինուած է եւ համալսա
րանի մեծ դրան քով երկու տիեզերահռչակ փիլիսոփայից մարմարեայ
արձանները կանգնած էին: Տեղ մ’ալ Յունաստանի ազատութեան հա
մար անձնուէր գտնուող անգղիացի մեծ բանաստեղծ լորտ Պայրընի549
արձանը կար, գեղեցիկ օրիորդ մը Լորտ Պայրընի գլխուն վրայ ծաղկեայ
պսակ մը կը դնէր:
Ակադեմ իայի դրան մօտ դրուած արձանները մին՝ Պղատոն եւ միւսն
ալ՝ Արիստոտել մեծանուն փիլիսոփայից արձաններն էին: Աթէնքի մէջ
կար անշուշտ աւելի մեծ եւ հոյակապ եկեղեցիներ, յիշատակարաններ,
բայց մենք ժամանակ չունեցանք ամ էնն ալ այցելել: Մեր յոյն թարգմանը,
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 թրքերէն գիտէր, կենդանի պատմաբան մ’էր: Մեր այցելած հին
վայր եւ շէնքերու մասին գոհացուցիչ բացատրութիւններ կու տար: Որովհե
տեւ ժամը իրիկուան մօտեցած էր, ամ էնքս միասին շոգեկառքով Աթէնքէն
Բիրա նաւահանգիստ դարձանք եւ մտանք մեր շոգենաւը: Ես շատ ու
րախացայ այս պատմական վաղեմ ի քաղաքը տեսնելու բաղդ ունենալուս
համար: 1908 Դեկտեմբեր 12-ին, իրիկուան ժամ 8-ին, շոգենաւը Բիրա
նաւամատոյցէն խարիսխը վեր առնելով սկսաւ քալել, այլ եւս շոգենաւը
հանդիպելու տեղ չունէր, ուղղակի Աղեքսանդրիա պիտի երթար: Երեք օր
եւ երեք գիշեր Միջերկրական ծովու վրայ պիտի նաւարկէինք: Երբեք չի
պիտի կրնամ մոռնալ այն երեք օրուան մէջ շոգենաւին սալօնին մէջ մեր
անցուցած անոյշ օրերուն զուարճալի եւ հեշտալի կեանքը եւ մեր վայելած
ուրախութիւնները:
Ծ ովային ճամբորդութեան մէջ առաջին եւ երկրորդ քամարայի մէջ
գտնուող ճամբորդը, ըստ իս, երջանիկ է եւ բարեբաստիկ: Սալօն ը հոյա
կապ, կահ կարասի մաքուր եւ չքնաղ, մահճակալ, անկողին, վերմակ մա
քուր, կերակուրները համ եղ եւ սննդարար, շոգենաւը գեղեցիկ, վերջապէս
չորս գաղղ իական ոսկի ոչինչ գումար մ’է քամարայի մտնող ճամբորդին
վայելած հանգստութեան հետ բաղդատմամբ:
Վերջապէս 4 օր եւ չորս գիշեր խըտիվական այս գեղեցիկ շոգենաւին
մէջ հանգիստ, ուրախ եւ զուարթ ծովային ճամբորդութիւն վայելելով, 1908
Դեկտեմբեր ամսոյն, կարծեմ 15-ին էր, շաբաթ օր մը, արեւածագին, մեր
շոգենաւը Աղեքսանդրիոյ նաւամատոյցը ելաւ: Զիս դիմաւորելու եկած
էին Գերապատիւ Բարթողիմ էոս վարդապետ Թախաճեան եւ Յովակիմ
անուն հայ մը: Տղաս՝ Գէորգ, արդէն լուր ունէր Կ.Պոլսէն Աղեքսանդրիա
գալուս: Դուրս ելայ շոգենաւէն եւ Բարթող իմ էոս Հայր Սուրբ զիս ուղղակի
Առաջնորդարան տարաւ եւ հիւրասիրեց շատ ազնուութեամբ: Հետեւեալ
օր տեսնուեցանք այնթապցի տիար Յարութիւն Նազարէթեանի եւ բնիկ
մարաշցի հայ կաթոլիկ տիար Բեռնարդոս Չաքմագեան, մեծապատիւ
տիար Յովհաննէս Թիւրապեան եւ տիար Յովհաննէս Քիւրքճեանի հետ:
Թէ Նազարէթեան եւ թէ Բեռնարդոս Թիւրապեան եւ Քիւրքճեան՝ վա
ղեմ ի բարեկամներս, չափէն աւելի պատուեցին զիս, հիւրասիրեցին եւ
մեծարեցին: Նմանապէս Բարթող իմ էոս Հայր Սուրբ ազնուաբար, իբրեւ
մեծարելի հիւր ընդունելով, չափէն աւելի հարգեց զիս:
Նոյն շաբթուան կիրակին Ս. Պատարագ մատուցի Աղեքսանդրիոյ եկե
ղեցւոյ մէջ եւ համառօտ քարոզ մ’ալ խօսեցայ: Հալէպի հայ երեւելիներէն՝
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տիգրանակերտցի Տիգրանեան ազնիւ Թոմաս էֆէնտին ալ Աղեքսանդ
րիա եկած էր, տեսնուեցանք, լճեցի Յովսէփ աղա եւս միասին օր մը ճա
շեցինք: Անշուշտ Նազարէթեան Արթին աղայի դրդմամբ Աղեքսանդրիոյ
եկեղեցւոյն պատուարժան հոգաբարձուները 4 ոսկի գումար մը «ժամուց»
տուին ինծի: Ծանօթ բարեկամներու հետ սիրալիր տեսութիւններ ընելով
եւ ամ էնուն ալ աղ ու հացը ուտել եւ ազնուութիւնները վայելելով փափա
քեցայ մեկնիլ Աղեքսանդրիայէն:
Տղուս՝ Գէորգին հեռագրեցի եւ հետեւեալ օր, 1908 Դեկտեմբեր 22-ին,
երկաթուղիով մեկնեցայ: Բարեկամներէն ոմանք եւ, ընդ որոց, Բարթողի
մէոս վարդապետ, ողջ երթ մաղթելու համար մինչեւ կայարան եկած էին:
Այն օր, կէս օրէն վերջ ժամանեցի Գահիրէ: Տղաս՝ Գէորգ արդէն կայարան
եկած կը սպասէր ինծի: Տեսնելով զաւակս ողջ եւ առող ջ՝ ուրախացայ: Ել
լելով վակօնէն մտանք կառք մը, ուղղակի Պուլագ թաղ550՝ Գէորգին տունը:
Մնացի քանի մ’օր Գահիրէ, տեսնելու գնացի բուրգերը, Գահիրէի
նշանաւոր Միւզէխանէն551, Կենդանեաց պարտէզը552 եւ ուրիշ տեսնելու
արժանի վայրերը: Այն ժամանակ Գահիրէի հայ գաղութին առաջնորդը
գերապատիւ Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունին էր: Տեսնուեցայ թէ նորին
Սրբազնութեան եւ թէ Գահիրէի եկեղեցւոյ քահանայից հետ: Առաջնորդ
սուրբ հօր հրամանաւ, կիրակի օր մը, Սուրբ Անմահ Պատարագ մատուցի:
Մահմ ետականաց Ղուրպան Պայրամ ին, Առաջնորդ Սրբազանը Եգիպ
տոսի թագաւոր Ապպաս Խըտիւին553 Պայրամ շնորհաւորելու կ’երթար,
զիս ալ միասին տարաւ:
Ապտինի հոյակապ եւ շքեղ պալատը554 մտանք: Ամբող ջ քրիստոնեայ
ազգերու կրօնական պետերը եւ ուրիշ շատ մը պետական մարդիկ հա
ւաքուած էին: Անդ տեսայ Վսեմ Պօղոս Նուպար փաշան555: Սրբազանը
զիս ներկայացուց Պօղոս փաշային: Քառորդ ժամ վերջը ամ էնքը մեկէն
Խըտիւ Ապպաս թագաւորին ներկայացան, շնորհաւորեցին Պայրամը:
Ականակուռ եւ գեղեցիկ ադամանդներով շինեալ զարֆերով Մեքքէի
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,
ներկայում 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 թվականներին:
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սուրճ հրամցուցին հոգեւոր պետերուն: 10 վայրկեան յետոյ մեկնեցանք:
Քանի մ’օր եւս մնալով Տօքթ օր Քէչէճեան եւ տիար Վահան Մալէզեանի
հետ տեսնուեցայ: Տօքթ օր Քէչէճեան, կիրակի իրիկուն մը, 1908 Դեկտեմ
բեր 28-ին էր, կերակուրի հրաւիրեց զիս: Ողբացեալ տօքթ օր Նազարէթ
Տաղաւարեան556 եւս մեզի հետ սեղանակից եղաւ: Ես ալ այդ իմաստուն
եւ գիտնական տօքթ օր Տաղաւարեանը տեսած ըլլալուս շատ գոհ մնացի,
որովհետեւ ի վաղուց տօքթ օր Տաղաւարեանին անունն ու համբաւը լսած
էի եւ իրեն հրատարակութիւնները կարդացած էի:
Այն գիշեր տօքթ օր Քէչէճեան «Պատմութիւն ռուսահայ գրականու
թեան» անունով գեղեցիկ գիրք մ’ալ ինծի նուէր տուաւ: Յիշեալ գիրքը
դեռ քովս պահած եմ իբրեւ թանկագին յիշատակ մը: Օր մ’ալ տիար Վա
հան Մալէզեան կերակուրի հրաւիրեց զմեզ: Երբ Գահիրէէն մեկնելու կը
պատրաստուէի, տղաս՝ Գէորգին բարեկամներէն մին՝ Կարապետ աղա
Վարդանեան «Տէր Հայր, երթալու հետաձգէ, տղադ Գէորգ հոս մեր թա
ղին մէջ բնիկ կեսարացի Կիւրիւնլիմ եան Յարութիւնին քոյրը՝ Կիւլիանի
անունով աղջկան հետ, նշանուիլ կ’ուզէ, մի աճապարեր, նշանէ տղուդ ու
յետոյ գնայ»: Հարցուցի Գէորգին, «հայրիկ, օրիորդ Կիւլիանին սիրած եմ
եւ մտադիր եմ անոր հետ նշանուիլ» ըսաւ: Անհունապէս ուրախացայ:
Գնաց Գէորգ անմ իջապէս նշանօրհնէքի պէտք եղած պատրաստու
թիւնները տեսաւ, ըմպելիք ու շաքարեղէն, բարեկամ եւ ծանօթներուն հրա
ւիրագրեր ղրկեց: Հետեւեալ իրիկուն, կարծեմ 1908 Դեկտեմբեր 26-ին,
գնացինք Կիւրիւնլիմ եան Յարութիւն աղայենց տունը: Ուրախ եւ զուարթ
նշանօրհնէքի հանդէսը կատարեցինք, կերանք, խմեցինք եւ խորին գո
հունակութեամբ մեկնեցանք իմ խնամ ի Կիւրիւնլիմ եան եղբարց տունէն:
Հետեւեալ օր, ես, Գէորգը թողլով, մեկնեցայ Աղեքսանդրիա: Այն
թապցի Ֆընտըքճեան Նազարէթ եւ ուրիշ՝ Հապիյպ անունով երիտասարդ
մը, Հալէպ պիտի երթան եղեր՝ հանդիպեցան: Երեքնիս մէկ իտալական
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 Հայկա
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:
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պատրաստ շոգենաւ մը կար, նոյն օր մտանք շոգենաւ: 24 ժամ յետոյ
Աղեքսանդրիայէն Պեյրութ հասանք: Շատ չմնացինք ի Պեյրութ: Այն օր
իրիկուան երկաթուղի մտանք: Վակօնի մէջ հանգիստ էինք, թէպէտ ձիւն
սկսաւ տեղալ, բայց տեղերնիս տաք էր: Կարծեմ ալաֆրանկայ557 Յուն
վար 1 կամ 2, 1909, Հալէպ հասանք: Փեսաս՝ Հաճի Ֆարէս եւ Մինասեան
Կարապետ աղա զիս դիմաւորելու եկած էին: Անոնց հետ կառք մտանք
եւ եկայ Հալէպ՝ Հարթ Շահըր տուներնիս: Կինս՝ Սրբուհին, տղաքս՝ տօք
թօր Յովհաննէսը, Նահապետը, աղջիկներս՝ Մէյրին եւ Վարդուհին ողջ,
առողջ եւ հանգիստ տեսնելով ուրախացայ:
Հալէպ ժամանելուս հետեւեալ օրը գործիս սկսայ եւ երբեք դժգոհու
թեան ձայն մը չլսեցի Հալէպի եկեղեցւոյ ժողովրդեան կողմանէ: 1909 տար
ւայ Սուրբ Ծննդեան Զատիկը մօտեցած էր: Տուն օրհնէք ըրի եւ բնաւ իմ
ճամբորդութեանս մասին գանգատ տեղի չունեցաւ: Անցան օրեր, աղու
հաց եկաւ, թէ ընտանեօք եւ թէ ընդհանուր առմամբ հանգիստ էինք: Սուրբ
Յարութեան Զատիկը եկաւ, տուն օրհնէք ըրինք լմնցուցինք: Ճիշդ Սուրբ
Յարութեան Զատկէն քանի մ’օր յետոյ Սսոյ Մայր Աթոռին մէջ Կիլիկիոյ
ամբող ջ թեմերէն մէկ կղերական եւ մէկ աշխարհական իբրեւ պատուի
րակ Սիս պիտի երթային, մեծ ժողովք մը պիտի ըլլար: Շատ մը ազգային,
կրթական, կրօնական բաներու վրայ խորհրդածութիւններ պիտի ըլլար:
Հալէպէն Գասպարեան Շահէ վարդապետ եւ դեղագործ տիար Գաբ
րիել Խանճեան պատուիրակ ընտրուած էին, պատրաստուած էին ճամ
բայ ելլել: Առաջնորդարանի սենեակին մէջ մեր պատուիրակները իրենց
պայուսակները կը կապէին: Յանկարծ հեւ ի հեւ Աւագեան Հրանդ էֆէնտի
հեռագրապետը եկաւ՝ վերջին ծայր յուզեալ եւ խռովեալ, արիւն քրտինք
մտած:
«Ձգեցէք, ձգեցէք, երբեք տեղերնէդ մի տնտաք: Հիմա հեռագիր առինք,
Ատանայի մէջ ահեղ ջարդ ու կոտորած սկսաւ: Ամբող ջ Կիլիկիա տակնու
վրայ, ճամբաներ՝ անապահով, եթէ երթալու ըլլաք՝ թուրքերը կը սպաննեն
զձեզ: Դուրս մի ելլէք, նայինք վերջը ինչ պիտի լինի»: Այս անակնկալ լուրը
շանթահար ըրաւ Առաջնորդարանի մէջ գտնուող հայերը:
Հետեւեալ օրը Անտիոքի մէջ ջարդ պատահած ըլլալուն սոսկալի
լուրը առինք: Խեղճ Տէր Արսէն քահանայ եւ Տէր Արմ ենակ քահանայ
Անտիոքի եկեղեցւոյ մէջ չարաչար տանջանքներով նահատակուած էին
եւ Անտիոքի մէջ գրեթէ հայ մնացած չէր: Ամ էնն ալ սպանուած էին թուրք
557 Նոր տոմարով:
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խուժանի կողմանէ: Օր օրին Ատանայէն խիստ աղէտալի եւ սրտաճմլիկ
լուրեր կու գային: Միմ իայն Ատանայի մէջ չէ, այլ Միսիս558 ու մինչեւ իսկ
Մերսինի նաւահանգստին մէջ կոտորած սկսած էր: Այս միջոցին Հալէ
պի ազգայիններէն ոմանք սկսան Ճեպել Լիպնանի559 կողմ երը փախչիլ եւ
առաւել Զահլէ560 փախան:
Ես ալ որովհետեւ ի Մարաշ ջարդ ու կոտորած տեսած եւ վայելած էի,
գիտէի թէ ջարդ ինչ ըսել է, սաստիկ վախցայ: Ճիշդ 1909 Ապրիլ 7, Աւետ
ման օրն էր, ես միայն Հալէպէն մեկնեցայ երկաթուղ իով ի Զահլէ: Փեսաս՝
Հաճի Ֆարէս ալ ինծի հետ: Հետեւեալ օրը Հալէպէն կինս, Նահապետ,
Մէյրի եւ Վարդուհի աղջիկներս, աղջիկս՝ Արուսեակ եւ զաւակները,
ամ էնքն ալ, երկաթուղ իով Զահլէ եկան: Ես եւ փեսաս՝ Հաճի Ֆարէս, մէկ
գիշեր միայն Զահլէ օթել մը մնացինք: Երբ մերինները եկան Յակոբ Նա
հասին որդին՝ Յովհաննէսին հետ տուն մը վարձեցինք, նստանք հոն: Մե
նէ առաջ արդէն Հալէպէն մեզի ծանօթ շատ մը հայ ընտանիքներ վախ
նալով, որ մի գուցէ Հալէպի մէջ եւս ջարդ պատահի, Զահլէ փոխադրուե
ցան: Մանուկ աղա Սահակեան, Պապիկեան տիար Սամուէլ, Աղճայեան
Գէորգ, Սեթեան Սաթենիկ, Ֆարուշեան Ազնուոր աղա եւ ուրիշներ: Ասոնք
ամ էնքն ալ ընտանեօք եկան Ճեպել Լիպնան, Զահլէ տուներ վարձեցին ու
բնակեցան:
Զահլէ, ընդարձակ հովտի մը մէջ, 3000 տուներէ բաղկացեալ, սիրուն
քաղաք մ’է: Ջուրը առատ եւ օդը առողջարար: Տուներուն մեծ մասը զա
ռիվայրի վրայ շինուած: Բնակչաց կէսէն աւելի մարոնի կաթոլիկ եւ մէկ
մասն ալ օրթ օդօքս յոյն: Յունաց եւ թէ մարոնիներուն եպիսկոպոսները
շատ սիրալիր ընդունելութիւններ ըրին եւ նորեկ հայերուն տուները այցե
լութեան գալով սէր եւ համակրութիւն ցոյց տուին: Անգամ մը, կիրակի օր,
յունաց եկեղեցին գնացինք, բայց Զահլէի յոյներ եկեղեցւոյ մէջ արաբե
րէն լեզուաւ աղօթք եւ պաշտամունք կը կատարէին: Շատ հաճոյք չկրցայ
զգալ: Զահլէի քրիստոնեայ բնակիչք ուսում եւ դաստիարակութեան մէջ
բաւական զարգացեալ էին, նամանաւանդ մարոնիներ, Զահլէի է՛ն բարձր
մէկ բլրու մը վրայ գիշերօթիկ վարժարան մը հիմնած էին լատին կղե
րականներու հսկողութեան տակ: Օր մը Աղճայեան տիար Գէորգին
հետ յիշեալ հաստատութեան այցելութեան գնացինք: Օր մ’ալ Զահլէի
558 Միջնադարի Մամեստիա կամ Մոպսուեստիա անունով քաղաքն է:
559 Լեռնալիբանան:
560 Քաղաք Լիբանանի կենտրոնական մասում, ներկայում Բիկաա նահանգի կենտրոնը:
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կառավարական շէնքը գնացինք: Գայմագամ պեյը ներկայ էր, շատ սի
րալիր ընդունելութիւն մ’ըրաւ: Պտտեցանք շէնքը, բնաւ, ըսաւ, այս օրեր
գայմագամը, բանտարկեալ չունինք: Շատ զարմացայ, որ 3000 տուն բնա
կիչք ունեցող քաղաքի մը մէջ բանտարկեալ մը չկար:
Տղաս՝ տօքթ օր Յովհաննէս ի Հալէպ մնաց: Օր օրին մեզի Հալէպէն
նամակներ կը ղրկէր եւ քաղաքական լուրեր կը հաղորդէր: Երբ Սուլթան
Համ իտ՝ դարուս եւ ժամանակիս էն անարդար, անխիղճ եւ անաստուած
թագաւորը, գահընկեց եղաւ, մենք Զահլէ էինք: Զահլէի քրիստոնեայ բնա
կիչք հանդէսներ սարքեցին ու զմեզ ալ հրաւիրեցին: Արաբերէն լեզուով
ատենաբանութիւններ ըրին, ուրախութիւն, խնդութիւններ կատարեցին:
Մենք ալ ուրախացանք, կարծելով թէ Սուլթան Համ իտին հաջորդը՝
Սուլթան Րեշատ, բարի եւ արդարասէր թագաւոր մը պիտի ըլլայ:
Անցան օրեր ու շաբաթներ, Հալէպի մէջ, փառք Տիրոջ, բան մը չը պա
տահեցաւ: Կազմարար Յակոբ, որ մեր հետ Հալէպէն Զահլէ եկած էր եւ
մեր քով կը կենար, ետ դարձաւ, Հալէպ գնաց: Մենք ալ փոխեցինք մեր
նպատակը, չուզեցինք վերստին Հալէպ դառնալ: Տղաս՝ Գէորգ, որ շատոնց
Գահիրէ կը բնակէր, գրած էր քանիցս, թէ փոխանակ Հալէպ վերադառ
նալու Գահիրէ երթանք, ժամանակ մ’ալ անդ կենանք, նայինք ընդհանուր
առմամբ Տաճկաստանի քաղաքական կացութիւնը ինչ պիտի ըլլայ:
1909 Ապրիլ ամսուն, կարծեմ, 20-ին էր, ես, կինս, Մէյրի եւ Վարդուհի
սիրուն աղջիկներս, Զահլէէն մեկնելով երկաթուղ իով Պեյրութ գնացինք:
Նահապետ տղաս եւս իւր քոյրը՝ Արուսեակենց հետ Զահլէէն Հալէպ
դարձաւ: Քանի մ’օր վերջը Գահիրէ գալու նպատակաւ: Միայն գիշեր մը
մնացինք Պէյրութ: Հետեւեալ օրը, իտալական շոգենաւ մը մտանք Աղեք
սանդրիա ելլելու համար: Ծով ը հանդարտ եւ խաղաղ էր, քանի մը սիւվեյ
տացի561 հայ ընտանիքներ կային շոգենաւին մէջ: Անոնց հետ միանալով,
երեք օր յետոյ, ելանք Աղեքսանդրիա: Ուղղակի Աղեքսանդրիոյ Հայոց
Առաջնորդարանը գնացինք: Ընդունեցին զմեզ: Մէյրի աղջիկս անհան
գիստ եղաւ: Իմ վաղեմ ի ծանօթներէս տօքթ օր Տիգրան Էնֆիէ ճեան պա
տահմամբ Առաջնորդարան եկաւ, տեսնուեցանք: Մէյրիին համար դեղ ու
դարման կարգադրեց ու գնաց: Փառք Տիրոջ, Մէյրի աղջիկս հանգստա
ցաւ ու 2 կամ 3 օր յետոյ, Աղեքսանդրիայէն Գահիրէ մեկնեցանք:
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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 էորգ տղաս արդէն մեր Աղեքսանդրիա գալ ու անկէց ալ Գահիրէ
Գ
մեկնելէն տեղեկութիւն ունէր: Եկաւ Գահիրէի կայարանը ու զմեզ դիմա
ւորեց: Կառքերով ամ էնքս ալ Պուլագ թաղ ի մէջ Գէորգին վարձու բռնած
տունը իջանք: Այս տունը 2 սենեակէ բաղկացեալ շնորհքով տուն մ’էր:
1909, ըստ Յու
նաց ճի
շդ Մայիս մէ
կին էր, Նա
հա
պետ տղաս ալ ե
կաւ
Հալէպէն միացաւ մեզի հետ: Լուր առինք, որ փեսաս՝ Հաճի Ֆարէս ու աղ
ջիկս՝ Արուսեակ զաւակներով Զահլէէն Հալէպ վերադարձած էին: Տօքթօր
Յովհաննէս որդիս Հալէպէն չելաւ ու մնաց անդ:
Պէտք է խոստովանիմ, թէ երանի թէ մենք ալ Զահլէէն Ֆարէս փեսիս
հետ ուղղակի Հալէպ վերադառնայինք: Գահիրէ գալերնիս մեծ սխալ
մունք մ’եղաւ մեզի համար թէ նիւթապէս եւ թէ բարոյապէս: Կը կարծէի,
թէ Գահիրէի հայ եկեղեցին իբրեւ պաշտօնական քահանայ ընդունուելու
կարելիութիւն մը կրնանք գտնել: Անուղղակի կերպով դիմումներ ըրինք
մեզի ծանօթ գահիրէաբնակ հայոց ոմանց: Գահիրէի Հայոց Առաջնորդ
Աղաւնունի Մկրտիչ Սրբազանին, տօքթ օր Քէչէճեան եւ տիար Վահան
Մալէզեանին: «Այս օր, վաղ ը» եւ կամ «համբերէ, հարկաւ բան մը կըլլայ»
ըսելով անհաստատ յոյս եւ անտեղի խոստումներ կ’ընէին: Այն թուակա
նին Գահիրէի հայ եկեղեցւոյն մէջ 4 քահանաներ կային՝ Տէր Մամբրէ, Տէր
Յարութիւն, Տէր Աւետիս եւ Տէր Յարութիւն Սարգիսեան: Կամաց կամաց
կրցայ հասկնալ, թէ քահանաներէն երկուքը՝ երկայնահասակ Տէր Յարու
թիւն եւ Տէր Աւետիս Շաղոյեան հակառակ էին իմ եկեղեցի ընդունուելուս:
Օր մը Առաջնորդարանի մեծ սենեակին մէջ նստած էին այս երկու
անխիղճ քահանայք, դիւանապետ Աղազարմն ալ ներկայ էր: Ներս
մտայ եւ յարմար առիթով մը Տէր Յարութիւն հօր զիս ալ իրենց շարքին
մէջ ընդունել բարեհաճ ելնուն մասին համ եստ եւ ազնիւ կերպով քանի
մը խօսք խօսեցայ: Տէր Յարութիւն քահանան մեկէն ի մէկ բռնկեցաւ,
ճիշդ այս խօսքերով արտայայտուեցաւ. «Ախպար, ըսաւ, ինչ կուզես,
մենք Գահիրէի հայ եկեղեցւոյ քահանայք արդէն անօթի կը սատկինք,
դուն ալ եկեր ես մեր հացը մեր ձեռքէն պիտի խլես: Գնայ ուսկից եկեր
ես, անդ վերադարձիր»: Բայց միւս Շաղզոյեան խորամանկը բնաւ բե
րանը չը բացաւ: Տէր Յարութիւնին այս տեսակ ինծի խօսիլը մեծ զար
մանք եւ յուզում չը պատճառեց ինծի, որովհետեւ այս երկու քահանայից
բնաւորութեանց մասին բաւական տեղեկութիւններ ստացած էի: Երբեք
չպատասխանեցի: Սենեակէն դուրս ելլելով տունս եկայ եւ սկսայ մտածել
խորունկ կերպով:
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Որ աստիճան սխալ քայլ մ’առած ըլլալս հասկցայ, բայց ի զուր: Հալէ
պի պէս աննման միջավայր մը թողուլ ուր 10-15-16 տարիներէ ի վեր սիրել
ու սիրուիլ, շնորհքով դիրք եւ կացութիւն մը շինել, Հալէպի հայ եկեղեցւոյ
աւագ քահանան ըլլալ, Առաջնորդական փոխանորդ ըլլալ, 180 տուն ծուխ
ունենալ, հանգիստ ապրիլ, մեծ ժողովրդականութիւն վաստկիլ, յետոյ
եւս ջարդ ու կոտորածի երկիւղով Հալէպէն ափ յափոյ Զահլէ մեկնիլ եւ
քիչ շատ Հալէպի եւ շրջակայ տեղերու քաղաքական վիճակը խաղաղելէն
յետոյ, ուրիշներու հետ փոխանակ Հալէպ վերադառնալու, սին յոյսերով
եւ անհիմ ն ակնկալութիւններով Գահիրէ գալ, ու ասանկ ցաւալի իրողու
թիւններու հանդիպիլ: Շատ ծանր թուեցաւ ինձ այս վիճակս:
Ես, որ Հալէպի մէջ շատ հանգիստ կեանք կը վարէի, ընտանեօք,
ծանօթներ, բարեկամներ ու մտերիմներ: Վաստկած էի, ուրախ զուարթ
կ’ապրէինք: Երբեք բանի մը կարօտ չէի, տօքթ օր Յովհաննէս տղաս կը
վաստկէր, Նահապետ տղաս կ’աշխատէր կը վաստկէր, առօք փառօք
երջանիկ կ’ապրէինք: Այս ամ էն բարիք ու բարեմասնութիւնները թողուլ
անխոհեմութեամբ, անհեռատեսութեամբ, առանց գրաւոր հրաւիրագրի
գալ Գահիրէ ու չընդունուիլ՝ խորին վիշտ պատճառեց ինծի:
Ինչ կրնայի ընել, պետք էր սխալ մտածմունքներուս պատիժը կրել:
Երբեմ ն առաւօտները Պուլագէն թրամվայով Պէնի Սուրէն եկեղեցի կ’եր
թայի աղօթելու համար: Եկեղեցւոյ աւարտում էն յետոյ, դուրսը, եկեղեցւոյ
շրջաբակին մէջ, կը նստէին քահանայք, ես ալ քովերնին: Իրենց խօսակ
ցութիւններէն համ մը չէի առնէր, որովհետեւ չորսն ալ զարգացեալ եւ
ուսեալ չէին: Բայց իրենք զիրենք ուսեալ եւ բանիբուն քահանաներէն շատ
բարձր եւ գերազանց էակներ ըլլալ կը կարծէին: Մէկ կամ երկու անգամ
ննջեցեալի մը թաղման ներկայ ըլլալու հրաւիրած էին զիս: Գրեթէ հինգ
վեց ամսուան մէջ մի անգամ Սուրբ Պատարագ մատուցանելու թոյլտուու
թիւն ըրին: Անգամ մ’ալ մկրտութիւն մը ընելու պատեհութիւն չունեցայ:
Վերջապէս Գահիրէի հայ եկեղեցւոյ այս չորք քահանայք հանդէպ անձիս
շատ պաղ եւ անտարբեր վերաբերում ցոյց կու տային, որ նմանը երբեք
չեմ տեսած: Կարծեմ մեկ անգամ Սարգիսեան Տէր Յարութիւն քահանայ
Պուլագ, մեր տուն, այցելութեան եկաւ: Պուլագ թաղ ի մէջ երկու սենեակ
եւ մէկ խոհանոցէ բաղկացեալ տղաս Գէորգ տուն մը վարձեց մեզի ամ իսը
2 լիրա վարձով: Այդ միջոցին աներս՝ Թօփալեան մեծարգոյ Համբարձում
էֆէնտի Ատանայէն ուղղակի Գահիրէ մեր տուն եկաւ, մեծապէս ուրախա
ցանք, որովհետեւ նորին մեծայարգութիւնը երկար տարիներէ ի վեր չէինք
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տեսած, ամ ենայն սիրով ընդունեցինք զինքը: Այս միջոցին տղաս՝ Նա
հապետ Գահիրէի երկաթուղւոյ մեծ կայարանին մէջ գործ գտաւ իբրեւ
ատաղձագործ, սկսաւ աշխատիլ, օրական 20 դահեկան կ’առներ եւ մեր
տան ծախքերուն կ’օգներ: Տղաս՝ Գէորգն արդէն Աղեքսանդրիոյ հայ երե
ւելիներէն Կամսարական եղբարց ծխախոտի գործին մէջ պաշտօն ունէր,
առած ամսականներով կ’աշխատէր ապրեցնել զմեզ: Տօքթ օր Յովհան
նէս տղաս ի Հալէպ իւր բժշկական արհեստով կը զբաղէր: Փեսաս՝ Հաճի
Ֆարես նմանապէս Զահլէէն ընտանեօք Հալէպ վերադարձած էր: Հալէ
պի հայ եկեղեցւոյ մեծամ եծները իմ Գահիրէ ընտանեօք մնալս լսելով եւ
կարծելով, որ ետ չպիտի դառնամ Հալէպ, բնիկ այնթապցի Էթմ եքճեան
Յարութիւն երաժիշտ դասատուն եւ սասունցի Մուրատեան մականուն
տիրացուն քահանայ ձեռնադրել տուած էին: Առաջինը՝ Տէր Յովհաննէս,
երկրորդը՝ Տէր Մկրտիչ, երկուքն ալ դեռ Հալէպ կը պաշտօնավարէին:
Թէպէտ ես վերստին Հալէպ դառնալու շատ փափաքող չէի, Հալէ
պի հայ եկեղեցւոյ մէջ քահանայագործել ինչ ըսել է լաւ գիտէի: Ճիշդ 14
տարի պաշտօնավարած էի ի Հալէպ, այսու ամ ենայնիւ բաւական ցաւ
զգացի: Ճիշդ Աստուածաշունչէն սա համարը միտքս բերած էի այն մի
ջոցին «եկն այլ թագաւոր, որ ոչ ճանաչէր զՅովսէփ»: Ամբող ջ 14 երկար
տարիներ իմ կարողութեան չափով Հալէպի հայ եկեղեցւոյն մէջ աշխա
տիլ, բեմ կառավարել, իբրեւ առաջնորդական փոխանորդ ժողով քներու
նախագահել, իբրեւ աւագ քահանայ հովուել, խրատել, յորդորել, ըստ
սրբոյն Պօղոսի «Հաս ի ժամու եւ տարաժամու», եւ օր մ’ալ բնաւ երբեք
տեղ ի չտալ բամբասանքի եւ մեղադրանքի եւ քանի մ’ամ իսներ Գահիրէ
գտնուելուս համար բնաւ ինծի բան մը չհարցնել ու անմ իջապէս տեղս
ուրիշները քահանայ ձեռնադրել տալ:
Աշխարհս այսպէս է, քանի քանի մարգարէներ, առաքեալներ,
գտիչներ, հնարիչներ, մարդկային, ազգային բարերարներ այսպէս
վարձատրուած են, ուր մնաց ինծի պէս ապիկար քահանայ մը: Աչքէն
հեռու՝ սրտէն ալ հեռու կ’իյնայ: Անոնք, որ երբ ի Հալէպ պաշտօնի գլուխ
կը գտնուէի շատ տեսակ պատիւներ, մարդահաճութիւններ կ’ընէին
ինծի, կը գովէին, կը ներբողէին զիս, տեսնելով Գահիրէ մնալս շուտով
մոռցան զիս:
Ինչպէս որ այն աննման հայրենասէր, անզուգական մարգարէ Մովսէ
սին ըսին Իսրայելացիք. «Զի եղեւ առն այնմ իկ Մովսէսի»: Ես, որ Մովսէսի
հետ բաղդատմամբ ոչ ինչ եմ, շուտ մոռցուեցայ Հալէպի ազգայիններէն:
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Անցան ամ իսներ, Պուլագի մէջ տղաս՝ Գէորգին վարձած տունէն
ելանք նորէն նոյն թաղ ին մէջ ուրիշ տուն մը վարձեցինք: Ատանայէն քե
նեկալս՝ Մագսուտեան լուսահոգի Յակոբ աղա կնոջ եւ Մագսուտ անուն
տղուն հետ Գահիրէ եկաւ, հիւրասիրեցինք զնա սիրով, շատ ալ ուրախա
ցանք, որովհետեւ երկու քոյրեր՝ կինս եւ իւր քոյրը՝ Հայկանոյշ երկար տա
րիներէ ի վեր զիրար չէին տեսած: Կարծեմ 15 կամ 20 օրուան չափ Մագ
սուտեան Յակոբ եւ տիկին Հայկանոյշ մնացին մեր տուն եւ հետոյ ասկէց
Աղեքսանդրիա գնացին:
Ատանայի կոտորածը, որ 1909 Մարտ 31-ին պատահած էր, շատ մը
ատանացի հայեր Կիպրոս, Պէյրութ, Աղեքսանդրիա փախած էին: Այս
միջոցին էր, որ ես օր մը Աղեքսանդրիա գնացի եւ տեսայ Աղեքսանդ
րիոյ եկեղեցւոյն ընդարձակ շրջափակին մէջ անթիւ գաղթական հայեր.
վրաններ կանգնած բնակած էին: Կարծեմ 1909 Օգոստոս ամսուան
սկիզբն էր, մեր վաղեմ ի բարեկամ հասանպէկցի Տէր Պետրոսեան Կիրա
կոս աղա Գահիրէ եկաւ եւ մեր տունն իջաւ: Կիրակոս աղա արդէն մեր
սիրելին էր, լաւ գիտէինք նորին մեծայարգութեան մեծ ազգասէր, ազնիւ
եւ բարեպաշտ անձնաւորութիւն մ’ըլլալը, զայն ալ ըստ մեր կարողութեան
յարգեցինք եւ մեծարեցինք:
Կիրակոս աղան կրկին պիտի վերադառնար Գահիրէէն Աղեքսանդ
րիա: Դժբաղդաբար քովը գտնուող քանի մը դահեկան ճամբու ծախքը
գողերը գողցած էին: 8 կամ 10 օր կենալէն յետոյ տղաս՝ Գէորգ ազնուա
բար Կիրակոս աղային երկաթուղւոյ դրամը վճարեց ու ճամբու դրաւ մեր
հիւրը: Աներս՝ Համբարձում էֆէնտի Թօփալեան եւս քանի մը ամ իսներ
մեր տունն մնաց ու յետոյ 1909 Սեպտեմբերի վերջերը Ատանա վերադառ
նալու յուսով մեկնեցաւ Գահիրէէն: Բաւական վիշտ եւ յուզում պատճառեց
մեզի աներոջս ասկէց մեկնիլը:
Տղաքս՝ Գէորգ եւ Նահապետ «պապա» ըսելով շատ կը սիրէին իրենց
քեառպապան562: Թօփալեան Համբարձում էֆէնտի իրաւամբ ճենթըլ
մէն563 , վեհանձն, ծանրաբարոյ եւ լուրջ ծերունի մ’էր: Յիշեալին տարիքը
75-ին մօտեցած էր, բայց եւ այնպէս ծանրաբարոյ եւ պատկառելի ալեւորի
մը երեւոյթը ունէր: Խօսուածքը անոյշ եւ շարժուածքը պարկեշտ անձնա
ւորութիւն մ’էր: Հին հին բաներ կը պատմ էր, իւր անցեալի կեանքին էն
փայլուն դրուագներէն տեղեկութիւններ կու տար մեզի: Քաջ ծխող մ’էր եւ
562 Քեռու հայր, կամ պապ:
563 Gentleman.
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լաւ պատրաստուած սուրճ կը սիրէր: Գէորգ եւ Նահապետ տղաքս շատ կը
մեծարէին զինքը: Իրիկունները երբեմ ն դեռ կերակուրի սեղանին շուրջը
չը բոլորուած մէկ երկու փոքրիկ գաւաթներով քօնեաք կամ օղ ի խմցնէին,
ուրախ եւ զուարթ ըլլալով կը բերկրեցնէր զմեզ: Իւր աղջկան՝ Սրբուհիին
եփած կերակուրները սիրով եւ ախորժակով կ’ուտէր, ոսպով լափա եթէ
եփէինք հաճոյք կը զգար: Անշուշտ մէկ պատճառն ալ իւր վեհանձնութիւնն
էր, որ մեր տան եփած կերակուրները ուտել եւ գովել կը բարեհաճէր:
Երբ մեկնեցաւ Գահիրէէն, գնաց իւր փեսան՝ Մագսուտեան Յակոբ
աղային քով Աղեքսանդրիա: Բաւական ցաւ զգացինք, ինչ օգուտ, աշխար
հին օրէնքը այսպէս է: Լուսահոգին փեսաներուն քով մնալ եւ անոնց ծան
րութիւն չըլլալու համար իւր Մեսիա եւ Սարգիս որդւոց քով ապրիլ կը
ցանկար: Մեսիա եւ Սարգիս այն օրեր կարծեմ Ատանա կը գտնուէին:
Այս միջոցին ես ալ, մի միայն երբեմ ն, առաւօտները եկեղեցի կ’եր
թայի, երբեմ ն ալ Ազգային գրադարանի շէնքը կ’այցելէի՝ տոհմային լրա
գիրներ կարդալու, գրքեր ալ կային: Ամ էն տեսակ թերթեր կային: Կը սի
րէի անոնցմով զբաղուիլ: Կարդալ շատ մը մտաւորական հոգ եւ վշտերը
փարատել կը նշանակէ: Այս գրադարանի գրասեղանին վրայ «Բազմա
վէպ», «Հանդէս Ամսօրեայ» եւ «Շիրակ» անուն ամսաթերթեր շարուած
էին: Ուրիշ՝ «Բիւզանդիոն» եւ «Հայրենիք» օրաթերթեր ալ կային: Կ’առնէի
կը կարդայի: Երբեմ ն ալ ուրիշ ընթերցասէրներ կու գային, անոնց հետ
խօսակցելով ժամանց կրնայի ընել:
Տղաքս՝ Գէորգ եւ Նահապետ կ’աշխատէին, կը վաստկէին եւ տան
ուտեստի եւ զգեստի վերաբերեալ պէտքերը կը հոգային: Իրաւի ուրախ
էի, որ տղաքս կը հոգային զմեզ: Կ’ատեմ ապերախտութիւնը, առաւօտ
ները թէյ կը պատրաստէինք, շնորհքով կ’ուտէինք, երբեմ ն Գէորգ տղաս
ոգելից ըմպելիքներ ալ կ’առնէր, անոյշ անոյշ կը կոնծէինք: Աղւոր տեսա
կէն թենպէքի կը բերէր Գէորգ, կը ծխէի զբօսանք ընելու պէս: Այս մասին
կրնամ գովել երկու ազնիւ տղաքս: Իրենց որդիական պարտականութիւն
ները սիրով եւ յոժարութեամբ կը կատարէին: Բայց ես երբեմ ն կը յու
զուէի եւ իմ ներքին հոգեկան վշտերս չէի ուզեր երբէք իրենց յայտնել:
Որովհետեւ ես երբ ի Հալէպ կը բնակէինք, քահանայագործութեամբ
աշխատելով նուիրական եւ սուրբ պարտականութիւն կը համարէի ապրեց
նել իմ զաւակներս անոնց երջանկութեան համար, անոնց բարօրութեան
համար ստիպեալ էի արիաբար ջանալ: Այժմ ես զրկուելով, կամ ճիշդը
ըսեմ, ինքզինքս անխոհեմութեամբ այն երջանիկ ընթացք ու կենցաղէն
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զրկելով, տանս ապրուստի հոգերը երկու երիտասարդ զաւկներուս վրայ
ձգած էի:
Այս խնդիրը իմ մտահոգութեանս առարկայ ըրած էի: Կինս, կենա
կիցս ըսեմ, աւելի լաւ է, այս մասին ինէ աւելի զգայուն էր, կը տեսնէր
իմ հոգեկան վիճակս, լաւ կը հասկնար մտածութիւններս, կը քաջալերէր
զիս: Առտնին ամ էն գործերը անձնուիրաբար կարգադրելով երբեք չէր
գանգատեր: Միս մինակ կերակուրները կեփէր, լուացք կ’ընէր: Վերջա
պէս, ինչ որ պէտք էր մեր տունը երջանկացնելու համար՝ կ’ընէր: Երկու
սիրուն աղջիկներս՝ Մէյրի եւ Վարդուհի, այն օրերուն մէջ տակաւին փոք
րիկ էին, չէին կրնար առտնին բաներու մէջ օգնել իրենց մօրը:
Ազգային Գալուստեան վարժարան կ’երթային երկուքն ալ, Մէյրի եւ
Վարդուհի երկուքն ալ ուշիմ եւ սրամիտ էին, մաքուր հայերէն կրնային
խօսիլ, երկուքն ալ լաւ արաբերէն խօսիլ գիտէին, երկուքն ալ Հալէպ ծնած
եւ Հալէպ մեծցած էին: Երբ ի Հալէպ էինք՝ Մէյրին ալ, Վարդուհին ալ, Հա
լէպի Հայ մանկապարտեզի առաջին դասակարգի աշակերտուհիներն էին:
Գէորգ տղաս, ինչպէս որ պատմած եմ, 1908-ին բնիկ կեսարացի Կիւ
րիւնլիմ եան Յարութիւն աղայի քոյր Կիւլեանիի հետ նշանուած էր: Անոնք
ալ Պուլաք թաղի մէջ կը բնակէին: Մօտ էր տուներնին մեր տան: Երբեմ ն
իրարու տուն կ’երթայինք: Կիւրիւնլիմ եան Կարապետ նպարավաճառ էր:
Երբեմ ն կ’երթայի անոր խանութը ժամանցի համար կը նստէի: Կարա
պետ աղա շատ պատիւ կ’ընէր ինծի:
1909 Յունիս 25
Գահիրէ
Պուլագ թաղ
Ամառը գրեթէ կէս ըրած էինք: Գալուստեան Ազգային վարժարանը
արձակուրդ ըրաւ: Երկու սիրուն աղջիկներս լուսահոգի Մէյրի եւ Վար
դուհի տուն մնացին: Ես ալ երբեմ ն ժամանցի համար ընկերակցութեամբ
աղջիկներուս Նեղոսէն Իսթիմպօթով564 անցնելով դիմացը՝ Կիզէ գեղեցիկ
պարտէզ մը կար, հոն կ’երթայի:
Այն ատեն դեռ Պուլագի կամուրջը շինուած չէր: Երբեմ ն ալ ես եւ
Մէյրի, վարը՝ երկու կողմը ձուլածոյ առիւծներ դրուած կամուրջէն անցնե
լով, մուտքը ձրի սիրուն պարտեզ մը կար, հոն կ’երթայինք: Մէյրիին հետ
ծառերուն շուքին տակ կը նստէինք: Շատեր կէս օրէն յետոյ կու գային
564 Իսթիմպօթ (İstimbot) – շոգենավ, անգլ. Steamboat բառից:
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կը զբօսնուին: Այդ օրերուն մէջ, իմ մելամաղձոտ վայրկեաններուս մէջ,
Մէյրիին հետ ասանկ պտոյտներ ընել՝ ինծի համար շատ հաճելի էին:
Մէյրի աղջիկս դեռ 11 տարեկան հազիւ կար, բայց ես շատ զարմացած
էի անոր այդ մանկական դեռատի հասակին մէջ այն աստիճան խելոք,
համ եստ, ուշիմ եւ շատ սրամ իտ ըլլալուն: Ժամ երով կը խօսակցէի անոր
հետ եւ չէի կշտանար ինծի տուած անոյշ խօսքերէն, իրեն կաց ու նիստը,
շարժուածքը սիրելի էին ինծի:
Ուրախ կ’ըլլայի իւր յայտնած մանկական, բայց լուրջ արտայայտու
թիւններէն: Կը սիրէի զնէ: Իմ հոգին անոր անմ եղ հոգւոյն հետ միացած
էր: Իմ միտքս ու զգացումներս ճիշդ անոր մտքին հետ խառնուած էր:
Կարծես թէ երկու թռչուն մի եւ նոյն վանդակին մէջ կը բնակէին:
Իրաւի Վարդուհին ալ կը սիրէի: Վարդուհին Մէյրիէն երկու տարե
կան փոքր էր, բայց Վարդուհին արձակ, համարձակ, յանդուգ եւ խորմ իտ
էր: Կը սիրէր խաղալ, խնդալ: Երբեմ ն Մէյրիին հետ վէճի կը բռնուէր:
Երբեմ ն կ’ուզէր Մէյրիին իրաւունքը բռնաբարել: Երկուքն ալ Գալուս
տեան վարժարան ղրկած էի: Դեռ Նախակրթարանի մէջ ուսանող էին:
Երկուքն ալ ուշիմ եւ սրամ իտ էին: Վարժուհիները շատ գոհ էին: Երբ
այցելութեան կ’երթայի Գալուստեան վարժարան՝ վարժուհիները կը
գովէին աղջիկներս:
Անշուշտ ուշիմ, սրամ իտ եւ աշխատասէր զաւակներ ունենալ ծնողաց
համար փառք եւ պատիւ է: «Որդի իմաստուն ուրախ առնէ զհայր իւր»
ըսած է Սողմոն իմաստուն: Ես ալ այն տխուր օրերուն մէջ այս երկու
աղջիկներուս ընթացքէն ուրախ կ’ըլլայի:
Նախորդ էջերու մէջ պատմած եմ: Գէորգ տղաս Ալեքսանդրիոյ հայ
երեւելիներէն Կամսարական եղբարց ծխախոտի գործին մէջ պաշտօնեայ
մ’էր: Գահիրէի Պուլագ թաղ ի մէջ մեծ խանութ մ’ունէր, հոն ծխախոտ կը
ծախէին:
Այս խանութին մէջ Գէորգ տղաս Հապէշեան Միհրան անունով ստո
րակարգեալ պաշտօնեայ մ’ունէր: Լաւ, բարեսիրտ եւ ազնիւ երիտասարդ
մը: Որովհետեւ անգործ եւ անպաշտօն էի՝ մեր բնակած տան ալ մօտ
էր Գէորգին խանութը, կ’երթայի, ժամ երով կը նստէի: Պարոն Միհրան
անմիջապէս նարկիլէ լեցնել կու տար, սուրճ բերել տալով շատ սիրալիր
կերպով կը յարգէր զիս: Այս խանութը ինծի համար լաւ տեղ մ’եղաւ: Նա
մանաւանդ Հապէշեանի՝ Միհրանին վարուելակերպէն շատ գոհ կ’ըլլայի:
Երբեմ ն ալ թերթ բերել կու տար Միհրան՝ կը կարդայինք: Վերջապէս
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սիրած էի պարոն Միհրանը: Գրեթէ այս կերպով մեր Գահիրէ գալէն
Մայիս, Յունիս եւ Յուլիս, Օգոստոս ամ իսներ անցան սահեցան:
Ճիշդը խօսելով, ես ալ սկսայ այս միօրինակ կեանքէն ձանձրանալ:
1909 Սեպտեմբեր ամ իս եկաւ: Դարձեալ քանի մը մեզի բարեկամ կար
ծուած հայերուն դիմ եցինք: Օր մ’ալ ես անձամբ Գահիրէի Հայոց Առաջ
նորդ Մկրտիչ Եպիսկոպոսին դիմ եցի, յայտնեցի փափաքս, բայց Նորին
Սրբազնութիւնը յուսադրական եւ քաջալերական պատասխան տալ
չուզեց: Հասկցայ, որ այն ալ քահանայից հետ համակարծիք է եւ նպատակ
չունի զիս եկեղեցի ընդունել:
Ըսի ինքնիրենս, աւելի լաւ է ուրիշ յարմար տեղ մը գտնելու աշխա
տիլ, քան ասանկ կեղծ եւ անգութ մարդոց դիմումներ ընել: Լաւ գիտէի,
եթէ Հալէպ վերադառնայի, անշուշտ զիս նորէն սիրով պիտի ընդունէին:
Բայց ես իմ արժանապատուութեանս չկրցայ վայելեցնել: Հալէպի նորըն
ծայ քահանաները եւս՝ Եսայեան Տէր Յարութիւն վրաս պիտի խնդային եւ
թերեւս ալ արգելքներ յարուցանելու պիտի աշխատէին:
Տէր Յարութիւնին բնաւորութիւնը արդէն լաւ գիտէի՝ կեղծ էր: Անոր
ինծի ցոյց տուած համակրութիւնը սուտ էր: Ուրեմ ն աւելի խոհեմութիւն
համարեցի յուսալ եւ սպասել: «Համբերութիւն առաքինեաց է պսակ»
կ’ըսէի: Օրհնեալ ըլլան Գէորգ եւ Նահապետ տղաքս, կ’աշխատէին եւ մեր
տան ուտեստի եւ զգեստի վերաբերեալ բաները կը հոգային:
Վերջապէս «Բարի է յուսալ ի Տէր քան յուսալ ի մարդիկ» ըսելով
ստիպուեցանք համակերպուիլ մեր ճակատագրին: Սեպտեմբեր ամ իսն
ալ անցուցինք ի Գահիրէ: Ճիշդ 1909 Հոկտեմբերն եկաւ, յանկարծ, լաւ
միտքս չէ Հոկտեմբերին քանին էր, Կիպրոսի Հայոց թաղական խորհրդոյ
ատենապետին կողմանէ նամակ ստացայ՝ զիս Կիպրոս կը հրաւիրէր
քահանայագործելու համար:
Այս նամակին պարունակութիւնը յայտնեցի կնոջս ու զաւկներուս,
անոնք ալ գոհ մնացին եւ յարմար դատեցին, որ երթամ ի Կիպրոս: Որով
հետեւ լաւ համոզուած էի, որ եթէ Գահիրէի մէջ տարիներով կենայի ան
կարելի պիտի լինէր Գահիրէի Հայոց եկեղեցին ընդունուիլ իբրեւ պաշ
տօնական քահանայ, քանի որ Տէր Աւետիս քահանայ Շաղզոյեան եւ Տէր
Յարութիւն քահանայ Յակոբեան ողջ էին:
1909 Հոկտեմբեր 8, Գահիրէ
Պուլագ թաղ
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Կիպրոս երթալս
 նմ իջապէս պատրաստուեցայ ես միայն երթալ եւ յետոյ ընտանիքս
Ա
հոն փոխադրել: Արդէն 1897-ին բանտէն ելլելէս յետոյ Կիպրոս գնացած եւ
անդ հինգ ամ իս Նիքոսիա Հայոց Եկեղեցւոյն մէջ պաշտօնավարած էի, եւ
ծանօթ էին ինծի Նիքոսիայի հայ եկեղեցւոյն ժողովուրդները:
1909 Հոկտեմբեր 7-ին Գահիրէէն երկաթուղ իով մեկնեցայ Փօր
Սայիտ, իջայ օթէլ Ֆրանսա, մնացի գիշեր մը, հետեւեալ օր, Հոկտեմբեր
8-ին, յունական «Սալամ ինա» անուն փոքրիկ շոգենաւը մեկնեցաւ Փօր
Սայիտէն: Իրիկուան կերակուրը ուտելու համար նստանք սեղանի գլուխ,
որովհետեւ քամարա կենալու համար տղաս՝ Գէորգ մէկ ոսկի տալով պըլէթ
առած էր: Դեռ բերանս պատառ մը հաց չը դրած՝ գլխի պտոյտ մ’ունեցայ,
սիրտս խառնուեցաւ, սկսայ փսխել: Քամարօտներէն մին ազնուաբար
տարաւ զիս իրեն սեփհական սենեկին մէջ պառկեցոյց:
Ծ ովը խռովեալ էր, շոգենաւն ալ, փոքրիկ ըլլալուն, սկսաւ խաղալ եր
բեմ ն մինչեւ երկինք կը բարձրանար, երբեմ ն ալ կ’իջնար: Ես շարունակ
կը փսխէի եւ կը կարծէի, որ սիրտս պատառ պատառ բերանս պիտի գայ:
Վերջին ծայր անհանգիստ: Ծովը բռնած էր զիս: Ճիշդ անճարակ հիւանդ
մը: Բնաւ երբեք չէի կրնար տեղէս շարժիլ: Մինչեւ արեւածագին նեղուե
ցայ, տառապեցայ եւ երբեք չկրցայ քնանալ:
Վերջապէս արեւը ծագեցաւ, քամարօտը եկաւ զիս վեր՝ տախտակա
մածը հանեց նստեցուց, գաւաթ մը թէյ բերաւ՝ խմեցի, քիչ մը հանգստա
ցաւ սիրտս: Սկսայ դիտել Միջերկրական կապոյտ ծով ը: Հետզհետէ
խելքս գլուխ եկաւ, ստամոքս ալ հանդարտեցաւ: Շոգենաւն ալ հանդարտ,
հազիւ ժամը 12 – 13 մղոն տեղ կրնար երթալ: Կէս օրէն յետոյ Ֆամակուս
թա անուն նաւամատոյցը եկանք: Անմ իջապէս դուրս ելայ, օթել մը իջայ եւ
յարմար դատեցի հանգիստ ընել:
Հոս երկու մարաշցի երիտասարդներ կան եղեր: Եկան քովս՝ տես
նուեցանք: Այս երկու հայրենակիցներս Սաղպազարեանց ընտանիքէն
էին: Իբրեւ հացագործ կ’աշխատէին հոս: Նոցա անունները դժբաղդա
բար մոռցած եմ: Իրիկուան կերակուրս կերայ եւ հանգիստ ըրի օթելի մէջ:
Հետեւեալ օրը՝ Հոկտեմբեր 9-ին էր, ուրբաթ օր, Ֆամակիւսթայէն երկա
թուղ իով ուղղակի մեկնեցայ Նիքոսիա:
Երբ վակօնէն դուրս ելայ իմ վաղեմ ի բարեկամ Սուլթանեան
տիար Գէորգին մեծ տղան՝ Մովսէս էֆէնտին, զիս դիմաւորելու գալ
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բարեհաճած էր: Տեսնուեցանք, բերկրանօք կառք մտանք եւ եկանք իրենց
նոր շինուած օթէլ ը:
Իրիկուն Նիքոսիայի հայոց երեւելիներէն ոմանք եկան բարի գալուստ
մաղթելու, տեսնուեցանք: Երեք օր Սուլթանեան տիար Գէորգին օթէլ ը
մնացի: Յետոյ զիս եկեղեցւոյ սենեակը հրաւիրեցին: Արդէն մահճակալ
եւ անկող ին, վերմակ պատրաստած էին: Քանի մ’օր վերջը Նիքոսիայի
Հայոց թաղական ժողովոյ մեծայարգ անդամք 500 դահեկան ամսակա
նաւ պաշտօնավարելս յարմար դատեցին: Քահանայական իրաւունքներն
ալ իմս ըլլալու պայմանաւ: Ձրի տուն մ’ալ պիտի տային, երբ ընտանիքս
Գահիրէէն Նիքոսիա բերել տայի:
Անցան Հոկտեմբեր, Նոյեմբեր ամ իսներ: Գոհ էի Կիպրոս գալէս:
Միայն կը պաշտօնավարէի: Կիպրոսի հայ եկեղեցւոյն բուն պսակեալ քա
հանան՝ Տէր Յովհաննէս Հայր Շահինեան ատանացի հայու մը պսակը չը
կատարել ուզելով Սերովբեան Մուշեղ եպիսկոպոսին հրամանաւ դադ
րած եւ արգիլուած էր քահանայագործութենէ: Իմ վաղեմ ի ծանօթներէս
բնիկ եարփուզցի Ոսկերիչեան տիրացու Յարութիւն, Հալէպէն Կիպրոս
գաղթելով Նիքոսիայի Հայոց եկեղեցւոյն դպրապետը եղած էր:
Արդէն Յարութիւն Ոսկերիչեանը լաւ կը ճանչնայի, որովհետեւ յիշեալը
տարիներ յառաջ ի Մարաշ մեր Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ Նախակրթա
րանի դասատուն էր եւ երբ մենք 1897-ին Հալէպ եկանք, Ոսկերիչեանը Հա
լէպի Հայոց վարժարանին մէջ դասատուութեան պաշտօն կը վարէր: Ան
միջապէս իրարու հետ սիրով միացանք: Առտու եւ իրիկուն միասին կ’աղօ
թէինք: Դպրապետ Յարութիւն Ոսկերիչեան ամուսնացած եւ զաւակներու
տէր եղած էր: Երբեմ ն իրիկունները միասին մը ճաշէինք: Վերջապէս այն
ատեն Ոսկերիչեանին Նիքոսիա գտնուիլը ինծի համար բաղդ մ’եղաւ: Յով
հաննէս Դաւիթեան անունով ուրիշ, հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուաց հա
մար ուսեալ դասատու մ’ալ կար դպրոցի մէջ, անոր հետ լաւ կը վարուէինք:
Նիքոսիայի հայոց ճիշդ եկեղեցւոյն դիմացը շնորհքով շէնք մ’ալ
կրցած էին շինել հայերը: Կիրակի օրեր, կէս օրէն յետոյ, լսարան կ’ըլլար:
Ես ալ երբեմ ն կրօնական քարոզներ կ’աւանդէի: Ամ էն տեսակետով թէ
նիւթապէս եւ թէ բարոյապէս ժողովրդէն գոհ էի: Միմ իայն առանց ընտա
նիքի մնալով իրիկունները, նամանաւանդ եկեղեցւոյ Առաջնորդարանի
սենեկին մէջ, միս մինակ մնալս, ինծի ձանձրոյթ կը պատճառէր:
Երբեմ ն եկեղեցւոյ մօտակայ դրացիներուն տունը կ’երթայի ժաման
ցի համար: Սուլթանեան Գէորգ աղային տունը կ’երթայի: Լուսահոգի
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Հեղինէ հանըմ՝ Գէ որգ աղային կենակիցը, շատ հիւրամ եծ ար, ազնիւ
եւ բարեպաշտ կին մ’էր: Կը յարգէր զիս եւ շատ կը պատուէր: Նմանա
պէս Սուլթանեանին երկու ազնուաբարոյ եւ շատ քաղաքավար տղաքը՝
Մովսէս եւ Տիգրան, շատ սիրալ իր ընդունելութիւններ կ’ընէին: Սուլ
թանե ան Գէ որգ աղան եւս մեծ ապէս ազնիւ եւ համ ե ստ անձնաւորու
թիւն մ’էր: Լաւ կը յիշեմ այս օրհնեալ ընտանիքէն տեսած ու վայելած
ազնուութիւննե րը:
Կիպրոսաբնակ հայերէն զմիւռնիացի Ամ երաեան մեծայարգ տիար
Գասպար, որ պետական պաշտօնեայ մ’է, այր ազնիւ, պարկեշտ եւ ուսեալ,
շատ կը սիրէր զիս: Քանիցս տուն հրաւիրեց եւ կերակուր հրամցուց ինծի:
Յիշեալին կինն ալ շատ համ եստ եւ զարգացեալ էր: Առաջին կարգի
փիանիստ565: Երբեմ ն կ’երթայի Ամ երաեանին տուն: Կը տեսնուէինք: Այս
ընտանիքին լիուլի անկեղծ համակրութիւնը կրցած էի շահիլ:
Բնիկ կ.պոլսեցի Կիպրոսի անգղիացի կուսակալին թարգման
Իւթիւճեան մեծարգոյ Աբիսողոմ էֆէնտիին եւս սիրտ ու սէրը կրցած էի
վաստկիլ: Յաճախ կ’երթայի տիար Իւթիւճեանին տունը: Յիշեալ բարե
բարոյ եւ ազգասէր պետական պաշտօնեային հաց ու աղ ը կերած եւ
ազնուութիւնները վայելած էի:
Բնիկ կիպրացի Երիմ եան մեծապատիւ Պօղոս աղան եւս սիրած էր
զիս: Պօղոս աղային Ալեքսան անուն տղան եւ Հանըմ ի անուն աղջիկը
շատ ազնիւ էին: Իրիկունները դեռ ընտանիքս Գահիրէէն Նիքոսիա չեկած,
կ’երթայի տուներնին: Ժամանցի համար կը տեսնուէինք: Այս ընտանիքէն
շատ գոհ մնացած էի:
Կիպրոսի բնիկ հայերէն մեծապատիւ Արթին պէյն ալ պետք է աստ
յիշեմ: Արթին պէյ համակրելի, ազնիւ եւ բարեբարոյ հայ մ’է: Տունն ալ
եկեղեցւոյ մօտ: Պէյին լծակիցն ալ պրուսացի ուսեալ պարկեշտ կին մ’էր:
Քանիցս հրաւիրած է զիս եւ շատ պատիւներով կերակրած է:
Կիպրացի հայերէն կը ցանկամ յիշել տիգրանակերտցի Ուզունեան
Տիգրան անուն հայը, որուն շատ ազնուութիւն, յարգանք ու մեծարանք
ները վայելած, աղն ու հացը կերած եմ: Այն ամ էն կիպրացի հայերուն
անունները աստ մի առ մի յիշել անշուշտ երկայն կ’ըլլայ:
Երբեմ ն Նիքոսիայէն 3 ժամ հեռու գտնուող Սուրբ Մակար անուն
վանքը կ’երթայինք: 1909 Դեկտեմբեր 3-ին, ըստ Յունաց, հայոց վան
քին անուան տօնախմբութեան օրն է: Ամբող ջ թաղական խորհրդոյ
565 Փիանիստ (Pianiste) – դաշնակահար:
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մեծապատիւ անդամք վանք գնացինք: Սուրբ Մակար վանքին արտերը
վարձու բռնող հայեր ընտանեօք վանքին մէջ կը բնակէին: Սուրբ Անմահ
Պատարագ մատուցի, քարոզ խօսեցայ: Եկեղեցւոյ աւարտում էն յետոյ
ճոխ սեղան պատրաստած էին վանքին հողերը վարձողներ: Կերանք ու
խմեցինք, անմեղ ուրախութիւններ ալ վայելելու պայմանաւ:
Երբեմ ն ալ Լարնաքա նաւամատոյց կ’երթայի: Անդ մատուռ մ’ունէին
եւ այն տարին, Ատանայի կոտորածին պատճառաւ, ատանացի շատ հայ
ընտանիքներ Լարնաքա եկած, ապաստանած էին: Կիրակի, եւ երբեմ ն ալ
լուր օրեր, Պատարագ կ’ընէի: Կ’աշխատէի հոգեւորապէս մխիթարել ժո
ղովուրդը: Լարնաքայի մէջ քանի քանի երախաներ մկրտեցի եւ պսակներ
ըրի: Վերջապէս կը փորձուիմ կարծելու, թէ իբրեւ անարժան քահանայ
կրցած էի կրօնական տեսակէտով օգտակար ըլլալու Կիպրոս գտնուող թէ
տեղացի եւ թէ պանդուխտ հայերուն:
Անցան ամ իսներ, եկաւ Դեկտեմբեր: Ես միայն կը կենայի Նիքոսիա,
բայց կը թղթակցէի իմ իններուս հետ:
1909 Դեկտեմբեր 12/25-ին տղաս՝ Գէորգին պսակադրութիւնը կա
տարուեցաւ ի Գահիրէ, ազգային թանգարանին մէջ: Պսակադիր քա
հանան էր խարբերդցի Յակոբեան Տէր Յարութիւն քահանան: Տղաս՝
Նահապետն ալ խաչնկալ ու կնքահայր եղաւ: Նիքոսիայէն հեռագիր տուի
ու շնորհաւորեցի:
Երանի թէ ես ալ անձամբ ներկայ ըլլայի Գէորգին ամուսնութեան
հանդէսին: Անշուշտ ինծի համար նուիրական պարտք մ’էր եւ միանգա
մայն մեծ հաճոյք մը: Ընդհանրապէս հայրերուն համար բաղդ մ’է իրենց
զաւակաց ամուսնանալը տեսնել ու վայելել: Կը ցաւիմ, որ ես այդ բաղդէն
զրկուեցայ, որովհետեւ Գահիրէի մէջ 5 կամ 6 ամ իս անպաշտօն մնալս,
ձանձրացուցիչ կեանք մ’անցնելս այնքան ծանրացած էին վրաս, այլ եւս
Գահիրէ կենալ գրեթէ անտանելի եղած էր ինծի:
Տղաս՝ Գէորգին ամուսնութեան հանդէսին հաճոյք եւ զուարճութիւն
ները վայելել չկրցայ, մարմնով հեռու էի պսակադրութեան պահէն, բայց
հոգիս եւ հայրական սէր, գորով ու համակրութիւններս հարս ու տղուս
հետ էր: Աղօթեցի առ Աստուած, որ օրհնէ զաւկիս պսակը: Հարսս՝ Կիւ
լեանիին եւ թէ որդւոյս երկար կեանք եւ երջանիկ օրեր պարգեւէ: Իրաւի
ես ներկայ չէի հարսնիքին, բայց Գէորգին մայրը, եղբայրը՝ Նահապետ
եւ երկու սիրուն քոյրերը՝ Մէյրի եւ Վարդուհի, ներկայ էին, հանդիսատես
էին, անոնք գոնէ միասին վայելեցին:
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կապուած չէին: Մէկզմ էկ հոգացող չէին: Անշուշտ «Ծառը, կըսեն, իւր
ճիւղերով կը զարդարուի»:
Անցան Դեկտեմբերի օրերը: Ես ալ, առանց ընտանիքի, Նիքոսիայի
մէջ միայնակ ապրելէ, զզուեցայ: Նամակ եւ դրամ ղրկեցի, որ այլ եւս գան
իմ քովս: 1909 տարին վերջացաւ, եկանք 1910 տարւոյն Յունվարի վերջերն
էր, յանկարծ Լառնաքա նաւամատոյցէն հեռագիր ստացայ տղաս Նահա
պետին ստորագրութեամբ, թէ մայրս ու երկու քոյրերս հոս եկանք, վաղ ը
հոդ պիտի գանք: Անհունապէս ուրախացայ:
Հետեւեալ օրը կինս՝ Սրբուհի, տղաս՝ Նահապետ, Մէյրի եւ Վար
դուհի աղջիկներս Լառնաքայէն եկան Նիքոսիա: Մանրամասնաբար
պատմ եցին իրենց ճամբորդութիւնը, յունական այն փոքրիկ շոգենաւին
մէջ իրենց կրած նեղութիւնները: Անոնք ալ ծովէն բռնուած, փսխած էին,
նեղուած եւ անհանգիստ եղած էին: Յետոյ Լառնաքա ելլելով օթել մտած
ըլլալնին, եւ բնիկ զէյթունցի Գէորգեան տիար Համբարձում էն տեսած
ազնուութիւնները պատմ եցին:
Կիպրոսի, աւելի լաւ է ըսեմ Նիքոսիայի, հայ եկեղեցւոյ թաղական
ները արդէն ինծի աղւոր տուն մը տրամադրած էին ձրիապէս: Երբ եկան
մերինները՝ ուղղակի հոն տարինք ու տեղաւորուեցանք: Ուզունեան
պ. Տիգրան շնորհքով մահճակալ մը ղրկած էր իբրեւ ազնուութիւն: Ազգին
մեզ տրամադրած տունը երկ յարկ, շնորհքով, կոկիկ եւ վայելուչ շէնք մ’էր,
եկեղեցիին ալ մօտ: Մեր Սրբուհին անմ իջապէս շտկեց, կարգադրեց
առտնին ամ էն բաները, կահ կարասի ինչ որ ունէինք: Մեր տան մէջ տե
ղաւորուելէն գրեթէ 2 օր վերջը, առանց չափազանցելու, կրնամ ըսել, թէ
նիքոսիաբնակ 40 կամ 50 տուն հայ համայնքը՝ հարուստ, աղքատ, մեծ ու
պզտիկ, ամ էնքն ալ բարի գալուստ մաղթելու եկան մերիններուն: Ամ էն
եկողներու կողմանէ սէր, համակրութիւն, յարգանք կը արտահայտուէին:
Շատ սիրեցին, շատ յարգեցին զմեզ: Ո եւ իցէ տեղ մը ուր որ իբրեւ
քահանայ պաշտօնավարած եմ, այս աստիճան անկեղծ սէր եւ ընդունելու
թիւն չէի կրցած շահիլ ու վայելել: Ապրին Նիքոսիայի բարեպաշտ հայեր:
Պիտի յիշեմ անոնց ազնուութիւնները եւ չը պիտի մոռնամ: Նիքոսիա շատ
վաճառաշահ քաղաք մը չէ, արհեստներն ալ մեծ մասամբ յունաց ձեռքն է,
հայերը մեծ դիրք մը չունին:
Նահապետ տղաս խանութ մը վարձեց, սկսաւ ատաղձագոր
ծութիւն ընել, աթոռներ, քանափէներ566 կը շինէր եւ կը ծախէր: Ես ալ
566 Քանափէ (Canapé) – ֆր.՝ բազմոց:

քահանայագործութեամբ զբաղած էի: Ապրեցանք ուրախ զուարթ եւ հան
գիստ: Անգղ իական հզօր տէրութեան շնորհիւ Կիպրոսի մէջ կատարեալ
ապահովութիւն կը տիրէ: Իւր պատվով ապրիլ ուզող ամ էն անհատ ազատ
է գործելու, կարդալու եւ գրելու:
Շատ գոհ էինք մեր վիճակէն: 1910 Յուլիսի վերջերն էր, Հալէպէն
10-12 ստորագրութեամբ հեռագիր մը ստացանք, թէ տղադ՝ տօքթ օր Յով
հաննէս բաւական ատենէ ի վեր հիւանդ է, անկողնոյ կը ծառայէ, շատ լաւ
կ’ընէք ուղղակի հոս Հալէպ վերադառնաք: Հեռագիրը ստորագրողներ
ամ էնն ալ մեզի ծանօթ եւ երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Յուզուեցանք,
երկար մտածութիւն եւ խորհրդածութիւններէ յետոյ որոշեցինք մեկնիլ
Կիպրոսէն եւ Հալէպ երթալ:
Հրաժարական տուի Նիքոսիայի եկեղեցւոյ պատուարժան թաղա
կան խորհրդոյ ատենապետին: Չուզեցին ընդունել հրաժարականս: Շատ
խօսեցան եւ աշխատեցան, որ չմեկնիմ Կիպրոսէն, բայց ես, վախնալով որ
տղուս՝ տօքթ օրին հիւանդութիւնը ծանր է, ստիպուեցայ վերջնականապէս
թողուլ Կիպրոս:
1910 Օգոստոս ամսուան սկիզբն էր, ես, կինս՝ Սրբուհի, տղաս՝ Նա
հապետ եւ երկու աղջիկներս Մէյրի եւ Վարդուհի, Նիքոսիայէն մեկնե
ցանք եկանք նաւամատոյց՝ Լառնաքա: Ատանացի հայու մը օթել իջանք:
Հետեւեալ օր՝ առեւտրական շոգենաւ մ’եկած էր, անոր մէջ մտանք:
Նահապետ տղաս նորէն Գահիրէ, եղբորը՝ Գէորգին քով երթալու որո
շում տուաւ, որովհետեւ այն օրեր Տաճկաստանի մէջ քրիստոնեանե
րէն զինուոր կ’առնէր Թուրք պետութիւնը: Մենք յիշեալ շոգենաւով դէպ
ի Պէյրութ մեկնեցանք: Նահապետ Լառնաքա մնաց Գահիրէ երթալիք
շոգենաւի սպասելու համար:
Լառնաքայէն մեր մեկնելէն յետոյ, 2 օր վերջը, Պէյրութ հասանք,
օթել «Քօլօմպոս» իջանք, գիշեր մը հանգիստ ըրինք: Մեզի ծանօթ մա
րաշցիներ կային՝ տեսնուեցանք: Կարծեմ 1910 Օգոստոս 4 կամ 5-ին էր,
իրիկուան թրեն ով մեկնեցանք Պէյրութէն: Պէյրութէն մինչեւ Հալէպ եր
կաթուղիով ճամբորդութիւնը շատ զուարճալի է: Այն օր, իրիկուան մօտ,
Հալէպ ժամանեցինք՝ ես, Մէյրի ու Վարդուհի հանգիստ կերպով: Տղաս՝
տօքթ օր Յովհաննէս Հալէպի Հարթը Սիսի թաղ ին մէջ աղւոր տուն մը
վարձած էր, ուղղակի հոն գնացինք: Զմեզ հեռագրաւ Կիպրոսէն ի Հալէպ
հրաւիրողները ամ էնն ալ արդէն կայարան դիմաւորելու եկած էին: Միա
սին եկան տղուս տունը: Եկանք տեսանք, որ տղաս՝ տօքթ օր Յովհաննէս,
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յօդացաւի բռնուած, ամ իսներէ ի վեր կը պառկի եղեր. չափազանց նիհար
ցած, տկարացած, կմախք դարձած էր: Աղջիկս՝ Արուսեակ շատ հոգ տա
րած եւ խնամած է իւր եղբայրը: Երբ Տօքթ օրը այս վիճակի մէջ տեսանք,
մեր Կիպրոսէն վերադարձին գոհ մնացինք: Անմ իջապէս սկսանք հայր եւ
մայր Տօքթ օրին առողջութեան հոգ տանիլ: Ես գնացի տօքթ օր Սամուէլը
կանչեցի: Եկաւ քննեց ու ճիպսին ով567 տօքթ օրին ոտքերը կապեց, հրա
հանգներ տուաւ: Կինս՝ Սրբուհին ալ մայրական անկեղծ սիրով սկսաւ
սննդարար կերակուրներ եփել ու կերցնել: Մէյրի աղջիկս երբեմ ն շուկայ
կ’երթար, տան համար պէտք եղած բաները կ’առնէր: Օր օրին տօքթ օր
առողջացաւ, հանգստացաւ: Տօքթ օրը գեղեցիկ մատակ ձի մ’ալ առած էր,
անոր ալ կը նայէինք, շատ սիրուն կենդանի մ’էր:
Վերջապէս, ամ իս մը չանցաւ, տօքթ օր տղաս սկսաւ ոտքի ելնել ու
քալել: Երբեմ ն ձիով պտոյտներ կ’ընէր: Երբ բաւական հանգիստացաւ,
սկսաւ երթալ իւր քլինիք ը568 հիւանդներ դարմանելու համար: Ես եւ Մէյրի
երբեմ ն կերակուր կը տանէինք Տօքթ օրին:
Այս կերպով մնացինք ի Հալէպ մինչեւ Նոյեմբերի վերջերը: Զիս Կիպ
րոսէն հեռագրաւ հրաւիրողները, որ Հալէպի հայ եկեղեցւոյ է՛ն երեւելի
ներն էին՝ Պապիկեան Պօղոս եւ Սահակեան Մանուկ, Պարսամ եան
Յակոբ, Ճիտեճեան Դաւիթ, Աղճայեան Գէորգ եւ ուրիշներ, ամ ենն ալ
փափաքեցան, որ ես նորէն Հալէպի եկեղեցւոյ պաշտօնական քահանան
ըլլամ: Այն օրեր Գասպարեան Շահէ վարդապետ, որ իբրեւ Առաջնորդա
կան փոխանորդ Հալէպ կը գտնուէր, անշուշտ Եսայեան Տէր Յարութիւն
քահանայի դրդմամբ եւ թելադրութեամբ հակառակեցաւ իմ եկեղեցի
վերստին մտնելուս: Անմ իջապէս երկուքի բաժնուեցան զիս ուզողներ եւ
Շահէ վարդապետին համախոհ գտնուողներ: Իմ կողմնակիցներ հրաւի
րած էին զիս Պատարագ մատուցանեմ, Շահէ վարդապետ «Մինչեւ որ
Վեհ. կաթողիկոսէն հրաման չըլլայ, պէտք չէ, որ Տէր Ղեւոնդ պատա
րագէ» ըսած է:
Նայեցայ եւ համոզուեցայ, որ երկպառակութիւն մը պիտի գոյանայ
ազգին մէջ եւ պատճառը ես պիտի ըլլամ: Երբեք չուզեցի մնալ ի Հալէպ:
Արդէն մարաշցիք կրկին ու կրկին նամակներ, հանրագրութիւններ ղրկած
էին ինծի թէ Հալէպ եւ թէ Կիպրոս գտնուած միջոցիս: Քանիցս աղաչած ու
պաղատած էին, որ երթամ ծննդավայրս՝ Մարաշի Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին,
567 Գիպս:
568 Clinique – բուժարան, կլինիկա:
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իմ պսակեալ եկեղեցին էր, հօրս տեղ ի զիս ի վաղուց աւագ քահանայ
ըրած էին: Կը սիրէի իմ ծննդավայրս, կը յիշէի պսակեալ եկեղեցիս: Ս. 40
Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովուրդը կը սիրէին, կը յարգէին զիս: Աւելի լաւ է,
ըսի, երթալ այցելել հայրենիքս:
Անդ թաղուած էր իմ հայր ու մայրը: Երբ այս մտածման մէջ էի, Մա
րաշէն ապրանք գնելու համար քանի մը հայ վաճառականներ եկած էին,
տեսնուեցայ անոնց հետ եւ Մարաշ երթալու նպատակ ունենալս յայտնած
էի անոնց: Վանո Քեհեաեան Ասատուր անուն երիտասարդը անմիջապէս
Մարաշ հեռագիր տուած էր Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ ժողովրդեան
երեւելիներուն: 2 օր յետոյ վերջնականապէս որոշում տուի Հալէպէն մեկ
նիլ ծննդավայրս: Այս միջոցին իմ Հալէպ մնալ ու կրկին Հալէպի եկեղեցւոյ
մէջ իբրեւ պաշտօնական քահանայ ընդունուիլս ուզող եւ փափաքող երե
ւելիներ Վեհափառ Սահակ կաթողիկոսին հեռագիր տուած էին, որ Նորին
Վեհափառութիւնը հրաման տայ եւ ազդարարէ Շահէ վարդապետին: Դեռ
այդ հեռագրին պատասխանը չեկած, ես միայն, մեկնեցայ Հալէպէն: Կինս,
Մէյրի, Վարդուհի Հալէպ մնացին Տօքթօրին քով: Նահապետ տղաս ալ
Լառնաքայէն ուղղակի Գահիրէ եղբօր՝ Գէորգին քով գնացած էր:
Հալէպէն մեկնելով, հետեւեալ օր՝ 1910 Հոկտեմբեր 12-ին, ժամանեցի
Այնթապ, իջայ իմ վաղեմի ծանօթ եւ բարեկամ Ղազարեան մեծայարգ Գա
լուստ աղային տունը: Այն տեսայ, որ Մարաշէն յատկապէս զիս դիմաւորե
լու եկած էին Տիշչեքենեան Յովսեփ եւ Արըքեան Օվես էֆէնտիները ու Ղը
սաճըքեան Կարապետ աղա: Մնացինք 2 օր Այնթապ եւ յետոյ մեկնեցանք
ի Մարաշ: Այն օր, իրիկուն, Պազարճըք Խան իջանք: Մնացինք գիշեր մը:
Հետեւեալ օր մեկնեցանք ի Մարաշ: Քեռորդիս՝ պարոն Խաչիկ եւս Պա
զարճըք կը գտնուի եղեր, ընկերացաւ մեզի հետ: Այն օր ուղղակի իրիկուան
մօտ ժամանեցինք ի Մարաշ եւ Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին իջանք:
1910 Հոկտեմբերի մէջ Մարաշ մեր եկեղեցին կարծես ուխտա
տեղի մը դարձաւ: Ամ էն դասակարգէ հայեր եկան ինձ բարի գալուստ
մաղթելու համար: Մինչեւ անգամ քանի մը մարաշցի թուրք երեւելի
ներ: Եկեղեցւոյս համայն ժողովուրդը շատ գոհ մնացին: Արժանապա
տիւ Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան569, Տէր Հմայեակ քահանայ
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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Վարժապետեան570 սիրալիր ընդունելութիւններ ըրին: Ի մի բան, ժամ
կոչ եւ լուսարար ամ էնքն ալ ուրախացան: Սա կէտը պէտք է յիշեմ. երբ
Այնթապ կը գտնուէի, Վեհափառ Սահակ կաթողիկոսէն ինծի ուղղեալ հե
ռագիր եկաւ, որ ետ դառնամ Հալէպ ու պաշտօնի գլուխ անցնիմ, բայց
ես չուզեցի դառնալ: Աւելի լաւ է, ըսի, յետ այսու պսակեալ եկեղեցւոյս
մէջ պաշտօնավարեմ: Անշուշտ եթէ դառնալ ուզէի ի Հալէպ, իմ հայրե
նակից էֆէնտիները վերջին ծայր վշտացուցած պիտի ըլլայի: Օրհնեալ
եղիցի կամք Տեառն, ըսելով որոշում իս մէջ հաստատ մնացի: Գիտեմ, իմ
ի Հալէպ մնալս փափաքող կուսակցութիւնը շատ վշտացուցի, որովհետեւ
Մարաշ մեկնիլս անոնց իմացուցած չէի: Արդէն պանդխտութենէ ձանձ
րացած էի: Հալէպ իմ Գահիրէ գտնուած միջոցիս երկու նոր քահանաներ
ձեռադրուած էին՝ այնթապցի Տէր Յովհաննէս Էթմ եքճեան եւ սասունցի
Տէր Մկրտիչ Մուրատեան: Ասոնց հետ պաշտօնավարել դժուար չէր, բայց
ուրիշ քահանայ մ’ալ կար՝ Եսայեան Տէր Յարութիւն անունով, բնիկ թա
լասցի: Այս քահանային հետ արդէն 4–5 տարի միասին ապրած, միասին
պաշտօնավարած էի, լաւ ուսումնասիրած էի անոր բնաւորութիւնը, քաջ
գիտէի ինչ տեսակ հոգեբանութիւն ունենալը:
Լաւ եւ յարմար սեպեցի երթալ ծննդավայրս: Տէր Վարդան քահանայ
իմ քեռայրս էր՝ հեզ, խոնարհ եւ պարկեշտ անձնաւորութիւն մը: Վարժա
պետեան Տէր Հմայեակ քաղ ցրաբարոյ եւ հեզահամբոյր քահանայ մ’էր:
Ասոնց հետ պաշտօնավարել շատ դիւրին էր: Կը սիրէի երկուքն ալ եւ իրե
նք ալ փոխադարձաբար կը սիրէին զիս եւ կը յարգէին:
Մարաշ վերադառնալ փափաքելուս մէկ շարժառիթն ալ, արդէն ի
վաղուց՝ մանկութենէ ի վեր, կը սիրէի ձի եւ կամ ջորի մը պահել տանս
մէջ: Երբեմ ն ձիով պտոյտներ ընել: Երկրորդ՝ այգի ունենալ: Կուշտ կուշտ
խաղող ուտել եւ այգիիս մէջ գտնուող պտղատու ծառերուն պտուղները
վայելել: Ըստ իս, ինչ անոյշ բան է լաւ այգի մը մշակել եւ այն այգիին
մէջ ողկոյզ, նուռ, տանձ, թուզ եւ այլ տեսակ տեսակ ծառեր ունենալ:
Ես շատ կը սիրէի այգին: 15 տարի պանդխտութեանս մէջ մոռցած չէի
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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Աղեարը, Քերխանը, արծ աթափայլ պաղ ջուրերը, հսկայ լեռները ու
հովիտները: Իրաւի Հալէպ բանի մը կարօտ չէինք, տարւոյն ամ էն եղա
նակին համ եմատ ամ էն տե սակ պտուղներ կ’ուտէինք, կը վայելէինք:
Բայց սեփհական այգի կամ պարտէզ մ’ունենալ, զորս դուն անձամբ
մշակես, ճաշակիդ համեմատ ծառեր տնկես ու հասցնես եւ պտուղնե
րուն հասունցած ատեն այգիիդ մէջ մտնես ու ձեռքերովդ ուզած եւ սի
րած խաղողները եւ պտուղները փրցնես, ուտես՝ ինչ անոյշ եւ ինչ սիրել ի
բան մը ըրած կ’ըլլաս:
Աղեարի մէջ պապուս պապուն այգին կար եւ այգիին ստորոտը «Շագ
շագ» անունով հիանալի ջուր մը կար, ձորերէն, հով իտներէն կու գար պաղ
ջուր, մաքուր եւ յստակ ջուր, համ եղ եւ անոյշ: Լաւ կը յիշեմ, մանկութեանս
ժամանակ, շատ անգամ, երբ այգի կ’երթայինք անպատճառ կ’իջնայինք
այդ ջուրին մօտ: Խաղող, տանձ եւ ուրիշ պտուղներ ժողովելով կը դնէինք
այդ ջուրին մէջ պաղ պաղ կ’ուտէինք: Երբեմ ն ալ լուացուելու համար «շագ
շագի» մէջ լիճեր կը շինէինք ու կը լուացուէինք: Ողբացեալ հօրեղբայրս՝
Յակոբ էմմ ին եւ նորա որդիքը՝ Գէորգ եւ Կարապետ միասին այդ ջու
րին եզերքը, սօսի ծառերուն շուքին տակ նստելով խորտիկներ կ’եփէինք,
ուտելով կը զուարճանայինք:
Ոհ, ինչ երջանիկ եւ երանելի օրեր էին, այգի երթալ, քաղաքէն հեռա
նալ, լեռները դիտել, ձորեր ու հով իտներու մէջ խաղալ, պտոյտներ ընել:
Իրիկունները զէնք պարպել, Կիւլպէնկ571 ընել, հրացանով թռչուններ զար
նել, որսորդութիւն ընել, բնութեան գեղեցիկ տեսարանները վայելել՝ ինծի
համար շատ հեշտալի բաներ էին:
Աղեարի մէջ մենէ զատ շատ հայ ընտանիքներ այգիներ ունէին,
այգիի տուներ շինած էին: Առ նուազն 20-25 տուներ իրարմ է 5 կամ 10
վայրկեան հեռաւորութեամբ: Սալիբեան Սարգիս ու եղբայրը՝ Յովհան
նէս, Աբովեան Աւետիս, Ալլահվերտեան Շիւքրիւ, մեր տունէն վեր Կա
նիմ եան Գրիգոր եւ այլն եւ այլն: Բոլորն ալ մեզի դրացի այգիներ ունէին:
Սեպտեմբեր ամսուան սկիզբը, ոմանք Օգոստոսի մէջ, կու գային այգի:
Ինչ անոյշ կեանք էր զոր կը վայելէինք:
Ողբացեալ Օսկանեան Յովհաննէսին տղան՝ լուսահոգի Մինաս աղա
հօրը մահուընէ յառաջ երբ մենք ի Հալէպ կը բնակէինք ճիշդ մեր այգիին
կից այգի ունէին: Վերջին ծայր շէնցուցած էր իրենց բաժինը, լաւ մշակած
էր, աղւոր հնձան մ’ալ շինած էր: Օսկանեան Մինասին այգի մշակելու
571 Կիւլպէնկ (Գյուլբենկ, Gülbank) – ձայն տալ, կանչել (թռչուններին):
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մասին ունեցած սէր ու աշխատութիւնը զարմանք պատճառեց մեզի: Անոր
նայելով մենք ալ հրապուրուեցանք, երբ Հալէպէն ետ դարձանք: Տեսնե
լով Աղեարի այգիներուն այնքան շէննալը, մենք ալ սկսանք մեր այգին
մշակել: Նոր տուն մը շինեցինք, պարապ, ամայի տեղեր ունէինք: 1000-էն
աւելի թուփ, նոր այգի տնկեցինք, պիստակի ծառեր պատուաստեցինք,
որովհետեւ մենք ամբող ջ 14 տարի Հալէպ մնացինք: Այդ ժամանակամ ի
ջոցին մէջ քեռայրս՝ Հաճի Կիրակոս աղա Չօրպաճեան մշակել կու տար
մեր այգին: Բնականաբար ուրիշին ձեռքով մշակուած այգի լաւ չկրնար
լինել:
Ես անձամբ կ’երթայի այգի եւ վարպետ այգեգործներ միասին կը
տանէի այգի յապաւելու համար, թուրք մշակներ կը վարձէի եւ անոնց
վրայ հսկելով……. [այստեղ միտքն ընդհատվում է]
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ԳԻՐՔ Գ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ572
1893 Յունվար 5, Ս. Ծննդեան ճրագալոյցի օրը, ծնաւ աղջիկս՝ Արփե
նի, քանի մ’օր զկնի մկրտուեցաւ ի Մարաշ, Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին,
մկրտիչ քահանայ փեսաս՝ արժ. Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան
էր: Այս վաղամ եռիկ աղջիկս շատ չկրցաւ ապրիլ, մեռաւ:
1896 Հոկտեմբեր 12-ին Արփենի անուն աղջիկս իւր քառամ եայ
դեռափթիթ ծաղիկ հասակին մէջ հրաժեշտ տուաւ աշխարհի: Սիրուն
Արփենին թխադէմ, փայլուն եւ սեւորակ աչեր ունէր: Կարծես թէ հրեշ
տակի պատկեր մ’էր: Այնքան փոքր հասակին մէջ ուշիմ միտք եւ թռչնոց
դայլայլիկներու պէս քաղ ցր լեզու մը: Շատ կը ցաւիմ, որ յիշեալ սիրելի
աղջկանս ոչ հիւանդութիւնը եւ ոչ ալ դժգոյն մահը տեսայ, որովհետեւ
1896 Հոկտեմբեր ամսուան մէջ դեռ Մարաշի թուրք կառավարութեան
կեդրոնական բանտին մէջ էի:
1896 Դեկտեմբեր 31, օր չորեքշաբթի, տարւոյն վերջին օրն էր, Վահ
րամ անուն գեղանի եւ գողտրիկ տղաս ամբող ջ 2 ամ իս հիւանդ խառկելէ
յետոյ մեռաւ: Յիշեալ հոգեհատորիս փափուկ մարմ ինը անյագ գերեզ
մանին պաղ ծոցը յանձնեցինք այն օր: Սիրելի եւ համակրելի Վահրամ
տղաս հազիւ 18 ամ իս ապրելու, ինչպէս որ վարդի տերեւներէն անու
շահոտ հոտեր կը ցրուին, այնպէս մեկնեցաւ իւր ծնողաց գրկէն, անուշիկ
Վահրամս:
1897 Օգոստոս ամսուան 7-ին ժամանեցանք Երուսաղէմ՝ ես եւ տղաս՝
Գէորգ Կիպրոսէն մեկնեցանք եւ քանի մ’օր Լարնաքա մնացինք: Յետոյ
աւստրիական շոգենաւով եկանք Երուսաղէմ եւ Ս. Յակոբայ վանքը իջանք:
572 Այս մասը գրված է Երրորդ Գրքի մեջ, գրքերի ցանկից հետո, բայց նրա հետ
ուղիղ կապ չունի: Այն հիշեցնում է ընտանեկան համառոտ ժամանակագրություն՝ 18931920: 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 Սեպտեմբեր 11-ին Իսկէնտէրունէն մեկնելով, հսկողութեան
տակ տղաս՝ Գէորգին հետ, Հալէպ եկայ: 18 օր Հալէպի հայ եկեղեցւոյ
Առաջնորդարանը մնացի: Երբ Հալէպի կուսակալ Րէուֆ փաշա Հալէպ
մնալս հրաման ըրաւ, տղաս՝ Գէորգ, Մարաշ գնաց մայրը եւ քոյրը՝ Արու
սեակ եւ Նահապետ ու Գուրգէն տղաքս Մարաշէն հոս բերաւ: Ապուհայա
թեան Յովհաննէս աղային տունը՝ հոգետան մօտ, սենեակ մը վարձեցինք
եւ տարիի մը չափ Ապուհայաթեանին հետ դրացի եղանք: Եւ շատ գոհ
մնացինք այդ մարդուն ազնուութենէ: Յիշեալին կինն՝ Վարդուհի հանըմ
ալ շատ կը պատուէր զմեզ:
1898 Յուլիս 1-ին, երբ ի Հալէպ կը բնակէինք, ոսկերիչ Սէլիմ Ֆեթթել
անուն հալէպցի հայուն տունը վարձքով կը նստէինք, աղջկանս՝ Արու
սեակին ամուսնութեան պսակը կատարուեցաւ: Փեսաս՝ բնիկ բերիացի573
Սեպպաղեան Հաճի Ֆարէս անուն երիտասարդին հետ փեսիս տան մէջ:
Ձեռնտուութիւնը Հալէպի քահանաներէն արժանապատիւ Տէր Մարկոս
Հայր Գասպարեան ըրաւ: Պսակի արարողութեան աղօթքն ալ Շահվէ
քիլեան հոգեշնորհ Տէր Սահակ Հայր Շահվէքիլեան կարդաց: Խաչնկալ
կնքահայրն ալ փեսիս եղբայր Ֆեթթուլլահն էր: Օրհնէ Աստուած այս
պսակը: Հարս ու փեսայ ծլին ծաղկին, Ամ էն:
1898 Հոկտեմբեր 23-ին, կիրակի օր մը, առտուան դէմ, Մարի անուն
աղջիկս ծնաւ: Քանի մ’օր յետոյ մկրտուեցաւ. Կնքահայրն է Լօմլօմճեան
Կարապետ, երբ մենք ի Հալէպ Ապուհայաթեան Յովհաննէս աղային
տունը կը բնակէինք:
1900 Սեպտեմբեր 27, օր չորեքշաբթի, տարաբաղդ մօրս մահուան
թուականն է: Ողբացեալ մօրս տարիքը լաւ չգիտեմ, կարծեմ 70-ամ եայ
հասակին հասած էր: Սիրելի մայրս միջին հասակաւ, բարէդէմ կերպա
րանքով, ոչ նիհար եւ ոչ ալ պարարտ, այլ ամ էն մասամբ գեղակազմ եւ
վայելուչ երէց կին մ’էր: Մօրս բուն մկրտութեան անունը Թրվանտա էր:
Հանգուցեալ Թօփալեան գերահամբաւ Գէորգ աղային դուստրն էր: Հեգ
մօրս բարեպաշտութիւնը, ազնուութիւնը եւ օրինակելի համ եստութիւնը
գովեստի արժանի է: Չէ թէ միայն աննման երիցուհի մ’էր, այլ իւր ըն
տիր գեղեցիկ բարեմասնութիւններով տիպար տանտիկին մ’էր: Մաքուր
սիրտ, ուղիղ միտք, շնորհալի կաց ու նիստ՝ մօրս գովելի զարդարանք
ներն էին: Պիտի յիշեմ եւ երբեք չը պիտի մոռնամ ողբացեալ Թրվան
տա մօրս անկեղծ մայրական սէրն եւ իմ մասին ունեցած անհուն գութ
573 Հալեպցի:
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եւ գորովն: Աւաղ այսպիսի անզուգական մօր մը հանդէպ իմ որդիական
վերջին պարտականութիւններս չեմ կրցած մատուցանել: 1897 Սեպտեմ
բեր 11-ին երբ Ս. Երուսաղէմ էն վերադարձայ ի Հալէպ, 8 ամ իս յետոյ սի
րելի մայրս Մարաշէն հոս եկաւ: Երբ մենք հոգետան կից ուրֆացի Ապու
հայաթեան Յովհաննէս աղային տունը կը բնակէինք՝ հինգ ամ իս մեր քով
կեցաւ մայրիկս եւ յետոյ փափաքեցաւ վերստին Մարաշ վերադառնալ:
1898 Հոկտեմբեր ամսուան 5-ին, հայ ջորեպանի մը հետ, գնաց Մարաշ:
Ամբող ջ 2 տարի մայրս մեծ քոյրս՝ Մարիամ ին, փեսաս՝ Չօրպաճեան Հա
ճի Կիրակոս աղայենց քով մնաց: Եւ 1900 Սեպտեմբեր 27-ին մի միայն
քանի մ’օր հիւանդանալով կնքեց իւր մահկանացուն:
1901 Յունվար 20, շաբաթ օր, արեւածագին, երրորդ աղջիկս ծնաւ եւ
15 օր յետոյ մկրտուեցաւ, անունը դրինք Վարդուհի: Կնքահայրն եղաւ Լօմ
լօմճեան Կարապետ: Վարդուհին ծնած ատեն մենք ի Հալէպ Ճիտեյտէ
փողոց, սասունցի Կօբէ աղային տունը կը նստէինք:
1906 Սեպտեմբեր 28, օր հինգշաբթի, ցորեկը ժամ 3-ին թոռնիկս՝
Վանէս Հաճի Ֆարէս Սապպաղեան, վեց ամ իս անկողնոյ ծառայելէ
յետոյ, աւանդեց իւր անբիծ հոգին առ Աստուած: Վաղամ եռ դեռատի
թոռնիկս՝ Վանէս կարկտէ զարնուած նռնենեաց ծաղ իկներու պէս անա
գորոյն մահուան մանգաղէն հնձուեցաւ: Փեսիս՝ Ֆարէսին ընտանեկան
երջանկութեան յուսոյ վարդը թառամ եցաւ: Անբաղդ թոռնիկս՝ եօթնա
մեայ դեռաբոյս հասակին մէջ քամ եց դառն մահուան բաժակը՝ ի սուգ եւ
ի տխրութիւն անբաղդ ծնողաց:
Վաղամ եռ Վանէս կապոյտ աչքերով, դեղ ին մազերով, գեղադէմ դէմ
քով, սիրուն կերպարանք եւ աննման կազմով տղայ մ’էր: Եօթ տարեկան
ծաղիկ հասակին մէջ կատարեալ երիտասարդի մը պէս ուշիմ, սրամ իտ
եւ բարեբարոյ պատանեկիկ մ’էր գրեթէ: Տարաբաղդ թոռնիկիս մահուան
եւ թաղման հանդէսը բաւական շքեղ եղաւ: Նոյն օրը հէգ մանկիկին մար
մինը Հալէպի հայ եկեղեցին փոխադրուեցաւ, դպրոցի ուսանողներ շապիկ
հագած քահանայ հայրեր զգեստաւորեալ շատ մը ծանօթներ, բարեկամ
ներ եւ ազգականներ բարեհաճած էին գալ եկեղեցի եւ ներկայ գտնուիլ
Սեպպաղեան Հաճի Ֆարէսին թաղման տխուր հանդէսին: Դպրոցական
տղայք ողբացեալ Վանէսին դագաղին շուրջը բոլորուած տրտմանոյշ եւ
սրտառուչ երգեր երգեցին: Այն օր, պատահմամբ, պեհեսնեցի հոգեշնորհ
Տէր Սուքիաս քահանայ թաղման հանդէսին ներկայ գտնուելով հաճե
ցաւ շատ ազդու դամբանական քարոզ մը խօսիլ: Յիշեալ քահանան իւր
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յուզումնալից յորդորներով մխիթարեց զմեզ: Յետոյ հանդիսաւոր թափօ
րով տարինք խեղճ Վանէսին մարմ ինը յանձնեցինք ի հող: Տարաբաղդ
Վանէսին շիրմ ին վրայ հետեւեալ ոտանաւորը փորագրուած է.
Հօրս մօրս մէկ հատիկ տղան Յովհաննէսն եմ ես
Ոչ դեղ, ոչ խնամք կրցան զիս փրկել հիւանդութենէս
Եւ 8 տարեկան ծաղ իկ հասակիս Յիսուս կոչէ զիս
Եւ կը թողում աշխարհի վայել ք կ’երթամ մօտ Փրկչիս
Ծնեալ 1899 – մեռաւ 1906-ին
Տէր Յիսուս, լուսաւորէ թոռնիկիս հոգին եւ Հոգին Սուրբ Աստուած
երկնային մխիթարութիւն պարգեւէ ծնողաց:
1907 Օգոստոս 29, ճիշդ չորեքշաբթի, գիշերը ժամ հինգ ու կեսին, սի
րասնունդ տղաս՝ Գուրգէն, աւանդեց իւր սրբասնեալ հոգին առ Աստուած:
Հետեւեալ հինգշաբթի օր, ժամ 10-ին, կէս օրէն յետոյ, մարմ ինը Հալէպի
Հայոց Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցին փոխադրուեցաւ: Եկեղեցւոյ մէջ թաղ
ման կարգը կատարուելէն յետոյ պարոն Սարգիս Սիրանոսեան անուն
երիտասարդը գրաւոր խիստ սրտառուչ եւ հոգեցունց դամբանական մը
կարդաց եւ յուզեց ներկայից սրտերը: Սասունցի Մանուէլ անուն երի
տասարդն ալ ազդու ատենաբանութիւն մ’ըրաւ: Ազնիւ որդիս վաղամ եռ
Գուրգէնին թաղման տխուր հանդէսին բազմութեան մէջէն բնիկ կեսարա
ցի բժշկական ուսանող Խախամ եան Արմ ենակ էֆէնտի անունով ուսեալ
երիտասարդն ալ թէ զիս եւ թէ ներկաները մխիթարելու համար դամբա
նականի ձեւով շատ յուզիչ եւ սրտառուչ ատենախօսութիւն մ’ըրաւ: Հուսկ
յետոյ Հալէպի հայ եկեղեցւոյ քահանաներէն արժանաշնորհ Տէր Յարու
թիւն քահանայ Եսայեան հանգուցեալ տարաբաղդ Գուրգէնին աննման
նկարագրին, հրեշտակային վարուց եւ գեղեցիկ բարուց նկատմամբ շատ
ազդու գովեստ եւ դրուատիքներ ընելով, հաճեցաւ մխիթարել զմեզ: Ող
բացեալ Գուրգէն տղաս դեռ 20 տարեկան հասակին չէր կոխած, Տարսոնի
բողոքականաց քօլէճը ուսում առնելու գնացած էր ասկէց: Անդ թէ ան
բաւական սնունդի պատճառաւ եւ թէ քօլեճ ին շէնքին անյարմարութենէ,
որովհետեւ ձրիաթոշակ ուսանող մ’էր, ինքն ալ արդէն տկարակազմ ըլլա
լուն՝ թոքախտի ենթարկուեցաւ:
Ամբող ջ տարի մը հոս ի Հալէպ պէտք եղած դեղ ու դարման պակաս
չըրինք, բայց օր օրին հիւծախտը հսկայ քայլեր առաւ: Այն տարին՝ 1907,
կարծեմ Յուլիս ամսուն սկիզբն էր, Գուրգէնը մօրը, եղբայրը՝ Նահապետ,
Մարի եւ Վարդուհիին հետ իբրեւ օդափոխութիւն Մարաշ ղրկեցինք:
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Ի Մարաշ Աղեար մեր այգին տարած էին: Անօգուտ, խեղճին հիւան
դութիւնը աւելի ծանրացած էր: Տօքթ օր տղաս գնաց Մարաշէն բերաւ
հոս: Քանի մ’օր յետոյ մեռաւ Գուրգէն խորին սուգ եւ տրտմութեան մէջ
թողլով զմեզ:
Պետք է խոստովանիմ, թէ Գուրգէնին մահը մոռնալ ինծի համար
դժուար է, որովհետեւ ողբացեալը տակաւին հազիւ 19-ամ եայ ուշիմ,
պարկեշտ, համ եստ, բարեբարոյ պատանի մ’էր: 1903 Հոկտեմբեր 8-ին
էր, զինքը ասկէց հալէպցի հայ վաճառականի մը հետ Տարսոն ղրկեցինք
Տարսօնի քօլեճը մտնելու համար:
Մէյրի աղջիկս 1908, երբ իր մօր եւ եղբայրը՝ Նահապետ ու ողբացեալ
Գուրգէնին հետ, Մարաշ գնացին՝ հիւանդ Գուրգէնը օդափոխութեան հա
մար, իրենց վերադարձին Քիլիս պանդոկի մէջ պատահմամբ սանդուխէն
գլորուած էր: Երբ եկաւ Քիլիսէն սաստիկ սրտի բաբախում ունէր, թէ ի
Հալէպ եւ թէ ի Մարաշ շատ տօքթ օրներու տարի՝ չկրցան դարմանել: Վեր
ջապէս մեռաւ: Հետեւեալ օր՝ Ս. Յարութեան Զատկին երրորդ օրը, թաղ
ման հանդէսը տեղ ի ունեցաւ: Տարինք տարաբաղդ աղջիկս՝ Մէյրին մօրս
գերեզմանին քով թաղեցինք: Մէյրի աղջկանս վրայ, այն օր, ի գերեզման,
Մարաշի ուսեալ երիտասարդներէն ազնիւ Յակոբ Գալէմճեան սրտառուչ
դամբանական մը խօսեցաւ:
1909 Հոկտեմբեր 7-ին մեկնեցայ Եգիպտոսէն, եւ այն օր, իրիկուան
ժամ 10-ին, եկայ Փօր Սայիտ: Գիշերը անցուցի «Օթել Ֆրանսա»: Հետեւեալ
օրը, ճիշդ կէս օրը, յունական փոքրիկ շոգենաւով մը Փօր Սայիտէն մեկնե
ցայ դէպ ի Կիպրոս: Այն գիշերը շոգենաւին մէջ քաշած տառապանքներս
պատմել անկարելի է. Ծովը բռնեց, երբ սկսած էինք քամարայի մէջ կերա
կուր ուտելու: Յանկարծ սկսայ փսխել, գլուխս դարձաւ եւ չկրցայ սեղանի
գլուխ նստիլ: Յոյն քամարօթ մը՝ արգահատելով վիճակիս, տարաւ զիս իւր
անկողնին մէջ պառկեցուց: Իրիկունէն գրեթէ մինչեւ արեւածագին փսխեցի
եւ անհանգիստ տառապեցայ: Հետեւեալ օրը կեսօրէ վերջ շոգենաւը եկաւ
Ֆամագիւսթա նաւամատոյցին խարսխեց: Անմիջապէս դուրս ելայ եւ օթել
մը իջայ: Այն իրիկուն քանի մը հայրենակիցներ գտայ անդ, տեսնուեցայ
անոնց հետ: Հետեւեալ օրը շոգեկառքով եկայ Նիքոսիա Սուլթանեան մե
ծարգոյ Գէորգ աղային օթէլ ը գտայ հանգիստս: Մնացի հոն, քանի մ’օր
յետոյ հայոց եկեղեցին փոխադրուեցայ ողջ եւ առող ջ:
1910 Օգոստոս 2/15-ին, օր Բշ, ես, կինս եւ Նահապետ, աղջիկներս՝
Մէյրի եւ Վարդուհի մեկնեցանք Նիքոսիայէն եւ կառքով կէս օրուան
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մօտ եկանք ի Լառնաքա: Ատանացի Սամ երգալեան Նազարէթ աղային
օթէլը իջանք: Հետեւեալ օր՝ Գշ, ժամ ըստ եւրոպացւոց 10-ին, աւստրիա
կան «Էլէքտրա» շոգենաւով ելանք Լարնաքայէն: Շոգենաւի մէջ ընկերա
ցանք քանի մը կեսարացի երիտասարդ հայերու: Նահապետը թողուցինք
ի Լառնաքա, որպէս զի 3 օր վերջը Լարնաքայէն յունական շոգենաւով մը
Ալեքսանդրիա երթայ: Մենք, այն օր, հանդիպեցանք Լիմասօլ: Հետեւեալ
օրը Թարապլուս574 եկանք եւ այն իրիկուան, ժամ ըստ եւրոպացւոց 5-ին,
ժամանեցանք ի Պէյրութ, որովհետեւ ուշ մնացած էինք այն իրիկուն
չկրցանք պըլէթ առնել ու երկաթուղ ի մտնել: Ստիպեալ մնացինք օր մը
ի Պէյրութ, Օգոստոս 4-ին էր, հինգշաբթի օր, Պէյրութի հայոց եկեղեցին
այցելութեան գնացինք: Տեսնուեցանք Պեյրութի հայոց հոգեւոր հովիւ
արժ. Նիկողոս վարդապետ Ֆրանկիւլեան ս. հօր հետ: Հին ժամանակէ
մնացած անուս կղերական մը գտանք նորին հայրութիւնը: Այն օր Պէյ
րութի պապական մարոնիներուն եւ լատիններուն փառաւոր եւ հոյակապ
եկեղեցիներն ալ պտտեցանք: Արդարեւ շատ փառաւոր շէնքեր էին: Այն
օր, իրիկուան ատեն, քանի մը մարաշցի երիտասարդներու օգնութեամբ
եւ աջակցութեամբ կրցանք պըլէթ առնել. Մտանք երկաթուղւոյ վակօն ը:
Հետեւեալ օր, Օգոստոս 6-ին, ուրբաթ օր, ժամ 3-ին հասանք ի Հալէպ:
Տղաս՝ տօքթ օր Յովհաննէս րումաթիզմ575 ե
ղած ան
կող
նոյ մէջ ան
հանգիստ եղած էր, տեսանք եւ ուրախացանք: Տօքթ օր Յովհաննէս Հալէ
պի Հարթ ը Սիս տուն մը վարձած էր, հոն կը բնակէր:
1911 – 3 Հոկտեմբեր, անդրանիկ տղաս՝ տօքթ օր Յովհաննէսին պսա
կադրութեան հանդէսը տեղ ի ունեցաւ Մարաշի Ս. Քառասուն Մանուկ
եկեղեցւոյն մէջ, հինգշաբթի օր մը: Արժանապատիւ Տէր Վարդան քահա
նայ Տէր Մինասեան ձեռնտուութիւնը ըրաւ: Ուրիշ քահանայք աղօթքը
կարդացին, հոգեշնորհ Տէր Սահակ քահանայ Տէր Պետրոսեան հար
սանեկան հմտալից քարոզ մը խօսեցաւ: Տղաս ութ օր յառաջ նշանած էի
մօրեղբօրս տղան՝ Թօփալեան հանգուցեալ Արսլանին Աղաւնի անուն
աղջկան հետ: Կը մաղթեմ, որ Աստուած բարի վայելում տայ, հարս ու
փեսայ մի եւ նոյն բարձի վրայ ծլին, ծաղկին եւ ծերանան:
1912 Մարտ 27, Սուրբ Յարութեան Զատկին երկրորդ օրը՝ մեռելոց
օր, երբ ես Մարաշի Ազգային գերեզմանատունը գնացած էի գերեզման
օրհնելու համար, խեղճ Մէյրի աղջիկս մահուան դառն բաժակը քամած է:
574 Տրիպոլի (Լիբանան):
575 Րումաթիզմ (Rhumatisme) – ռեվմատիզմ:
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Դրացիս՝ Սարաֆեան Ելիաս ուղղակի գերեզման եկաւ սիրելի աղջկանս
մահը ինձ գուժելու համար: Հեւ ի հեւ աճապարանօք եկայ տուն, տեսայ
Մէյրի անկենդան պառկած անկողնոյ մէջ, կարծես խոր քնոյ մէջ: Հա
ւաքուած էին շուրջը դրացիք, մեր ազգականք եւ բարեկամք: Ճիշտ նոր
հարսի մը պէս զարդարած էին Մէյրին: Երբեք չպիտի կրնամ մտքէս
հեռացնել այն հոգեցունց տեսարանը. Դեղ ին գոյնով մետաքսեայ շղարշ
մը՝ իբր քօղ, Մէյրիին երեսը ծածկեր էին: Սկսայ լալ եւ ողբալ: Ահա ամուս
նութեան տխուր կողմը. Ունենալ տղայ կամ աղջիկ, սիրուն եւ հրեշտա
կանման զաւակներ, սնուցանել, մեծցնել, կրթել տալ եւ յետոյ ալ անոնց,
այսպէս՝ դեռ իրենց ծաղ իկ հասակին մէջ, մեռնիլը տեսնել, ծնողաց
համար անտանելի ցաւ եւ անմոռանալի վիշտ մ’է:
1916 Դեկտեմբեր 16, օր կիրակի, ի Հալէպ, քեռայրս՝ արժանապա
տիւ Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան, կնքեաց իւր մահկանացուն
60-ամ եայ հասակին մէջ: Թողուց 4 տղայ, 5 աղջիկ: Յիշեալ խոնարհ եւ
հեզահամբոյր երէցը միջին հասակաւ եւ բարեկազմ մարմնով անձնաւո
րութիւն մ’էր: Բնաւորութեամբ ազնիւ եւ պարկեշտ, ամբող ջ 25 տարի Մա
րաշի Սուրբ 40 Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ քահանայագործեց: Ունէր քաղ ցր
ձայն եւ կրնար գեղեցիկ շարական երգել: Հայերէն նոր եւ հին լեզուաց
հմուտ էր, լաւ թրքերէն ալ գիտէր: Անցեալ տարի, Մարաշի ընդհանուր
գաղթի ժամանակ, եկաւ հոս ընտանեօք, որովհետեւ ողբացեալ Տէր Հօր
երրորդ տղան՝ պարոն Երուանդ, Հալէպի գերման երկաթուղւոյ վարչու
թեան մէջ իբրեւ քարտուղար պաշտօնի գլուխ կը գտնուէր, Թուրք կառա
վարութիւնը «վէսիքա», այսինքն Հալէպէն ուրիշ տեղ տարագիր չըլլալու
համար թոյլտուութիւն ըրաւ: Նոյն պատճառաւ քեռայրս՝ Տէր Վարդան
եւ քոյրս՝ Ագապի իւր ուստերօք եւ դստերով ք հոս մնաց: Դժբաղդաբար
Հայր Վարդան ի վաղուց անտի սրտի հիւանդութիւն ունէր, անհանգիստ,
տրտում, տխուր ապրելու դատապարտուած էր: Տարագրութեան տա
ռապանք եւ վշտերն ալ երբ վրայ եկան խեղճին հիւանդութիւնը օր օրին
ծանրացաւ եւ 1916 ձմեռը սկսաւ տառապիլ: 2 կամ գրեթէ 3 օր անկողնոյ
ծառայելով՝ քամ եց անագորոյն մահուան դառն բաժակը:
Մեռած օրը, կիրակի ըլլալուն պատճառաւ, մարմ ինը Հալէպի եկե
ղեցին փոխադրուեցաւ: Սուրբ Երուսաղէմ ի միաբան գերաշնորհ Եղիշէ
Սրբազան576 Ս. Պատարագի միջոցին օծման արարողութիւնը ըրաւ եւ
հանգուցեալին վրայ սրտառուչ դամբանական քարոզ մ’ալ խօսեցաւ:
576 Եղիշէ Չիլինկիրեան:
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Արժանաւոր թաղման հանդիսիւ տարին թաղեցին խեղճ Տէր Վարդանը
Ազգային գերեզմանատունը՝ Հալէպէն գրեթէ կէս ժամ էն աւելի, գերեզմա
նոցին մէջ: Այս բարեբարոյ քահանային տարաբաղդ մահը խորին սուգ եւ
անպատմ ելի տրտմութեան մէջ թողուց իւր ընտանիքին ամբող ջ անդամ
ները: Օրհնեալ եղիցի կամք Տեառն:
1919, ըստ Յունաց Մայիս 14/27, օր երեքշաբթի, իրիկուան, փեսաս՝
Սեպպաղեան Հաճի Ֆարէսին տան մէջ, սիրելի տղաս՝ Նահապետին
պսակադրութեան հանդէսը տեղ ի ունեցաւ Մարաշի երեւելի ազգայիննե
րէն եւ իմ ալ մօրքեռորդիս հանգուցեալ Չօրպաճեան Տէօվլէթ էֆէնտիին
որդի՝ Հաճի Յարութիւն էֆէնտիին տղան՝ Յովհաննէս էֆէնտիին Լուսա
բեր577 անուն աղջկան հետ: Հալէպի հայ եկեղեցւոյ չորս քահանայք հրա
ւիրեալ էին՝ արժ. Տէր Խաչատուր Պող իկեան ձեռնտուութիւն ըրաւ, Տէր
Յովհաննէս քահանայ Էթմ եքճեան Աւետարանը կարդաց, Եսայեան Տէր
Յարութիւն Հայրն ալ պսակի սուրբ խորհրդոյն աղօթքը կարդաց:
Ե
րբ քա
հա
նայ սո
ւրբ հա
րք մեր քիչ կամ շատ հար
սա
նե
կան յար
գանքները վայելեցին, մեկնեցան: Ունէինք թուով քիչ հրաւիրեալներ:
Անոնց մին էր մեզի հայրենակից եւ միանգամայն բարեկամ Քիւփէլեան
փրօֆեսօր Սիմոն պատուելի: Յիշեալը, իւր սովորական պերճախօսու
թեամբ, տղուս՝ Նահապետին ամուսնութեան հանդէսին առթիւ հարս ու
փեսին ուղղեալ շատ իմաստալից եւ լուրջ քարոզ մը խօսեցաւ: Անհուն
շնորհակալութեամբ ունկնդրեցինք: Յետոյ մեր սիրելի բարեկամ, օրհ
նեալ Տաճատ էֆէնտի Տաքեսեան սկսաւ խօսիլ, շատ զուարճալի կերպով:
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 տեսակ ատենախօսել արդէն տիար Տաճատին համար բնական յատ
կութիւն մ’եղած է: Քանի մը խօսք ալ ես խօսեցայ: Հարսնիքնիս պարզ էր,
բայց անոյշ եւ քաղ ցր: Աստուած բարի վայելում շնորհէ զաւկիս:
Տղուս՝ Նահապետին հարսին հայրը՝ Յովհաննէս էֆէնտի Չօրպա
ճեան, իբրեւ տարագիր այն ատեն Դամասկոս կը գտնուէր եւ Մարաշ
վերադառնալու համար Դամասկոսէն Հալէպ եկաւ ընտանեօք եւ քանի
մ’օր մեր տունը հիւր եղաւ: Մենք այն օրեր Հալէպի Սալիպէ թաղ ին մէջ
կը բնակէինք:
1919 Նոյեմբեր 28-ին, ուրբաթ իրիկուան ժամ երկուք ու կէսին, Արու
սեակ աղջիկս մանչ մ’ունեցաւ, անունը դրին Նուպար: Աստուած պահէ
այս տղան:
1920 Ապրիլ 28 եւ, ըստ եւրոպացւոց, Մայիս 11-ին, երեքշաբթի օր,
առտուանց Հալէպէն մեկնեցայ: Ողջ երթ մաղթելու եկած էին տղաքս՝ տօք
թօր Յովհաննէս, Նահապետ, փեսաս՝ Հաճի Ֆարէս, աղջիկս՝ Վարդուհի:
Ամէնուն հետ համբուրուելէն յետոյ շոգեկառքը սկսաւ քալել: Ամբողջ սի
րելիներէս բաժնուեցայ: Յուզումս, ներքին վշտալից զգացումներս պատ
մել անկարելի է: Հայր ըլլաս, զաւակներ ու թոռներ ունենաս, տարիներէ ի
վեր անոնց ներկայութիւնը վայելես, անոնց քաղ ցր խօսքերը, անոնց սէր
եւ համակրութիւններով երջանկանալէդ զկնի, թողուս ամէնքն ալ երթաս
պանդխտութեան՝ արդարեւ դժուար է: Բայց ինչ օգուտ, անգամ մ’ Հալէպէն
հեռանալու որոշում տուած էի: Այն օր խիստ յուզումնալից օր մ’էր ինծի հա
մար: Վակօնի մէջ ընկերներս՝ քանի մը հրեայ եւ մէկ քանի հայեր, ուրախ
զուարթ կ’ուտէին, կ’ըմպէին, կը խօսակցէին. Մի միայն ես էի տրտում եւ
տխուր, ախորժակ չունէի, բնաւ երբեք բերանս բան մը դնելու:
Որովհետեւ սիրելիներէս բաժնուած էի, ամբող ջ հինգ տարիներէ ի
վեր Հալէպ բնակած եւ Հալէպի հայ եկեղեցւոյ արժանապատիւ քահա
նաներէն եւ թէ հայ ժողով րդեան մեծ մասէն սիրուած էի: Հալէպ ինծի
համար գրեթէ երկրորդ հայրենիք մ’եղած էր: Գոհ էի Հալէպէն ամ են տե
սակետով, բայց դժբաղդաբար ներկայ տարւոյ սկիզբէն ի վեր թէ բուն
ծննդավայրս եղող Մարաշի մէջ պատահած ահռելի եւ աննման ջար
դերը, զուլմ եւ ահազանգ աղետները, քոյրերուս ձիւներու մէջ սառիլ ու
մեռնիլը, Մարաշի վեց եկեղեցեաց չեթէներու կողմանէ այրուիլը եւ շատ
մը անմ եղ հայերու եւ ազգականներուս չարաչար սպանման սրտակե
ղեք լուրերը, այն աստիճան սիրտս նեղեր ու մաշէր էին, որ այլեւս Հալէպ
բնակիլ ինծի համար տաժանելի բեռ մ’եղած էր: Մարաշի կործանում էն
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յետոյ Այնթապի չեթէներուն կողմանէ պաշարուիլը եւ խեղճ այնթապցի
20000 հայոց կրած աննման վիշտ եւ տառապանքները ամ են օր լսելով՝
յետին աստիճան ահաբեկ լինելու հարկադրուած էի: Իրաւի Հալէպի մէջ
վախնալու առիթ մը չունէինք, բայց օր օրին Այնթապի եւ թէ Կիլիկիոյ մէջ
Հաճըն, Սիս, Ատանա, Տարսօն եւ Ամանոս լեռներու մէջ գտնուող խեղճ
հայերուն չեթէներու կողմանէ նեղուիլ, սպանուիլ, տառապիլ եւ շատ չար
չարուիլը լսելով եւ կարդալով ազգային թերթերու մէջ, եւս առաւել Հալէ
պէն մեկնելու փափաքեցայ:
Այն որոշման եկայ, որ ուղղակի ելլեմ Աղեքսանդրիա երթամ. Եթէ
յաջողիմ անդ պաշտօնի գլուխ անցնիլ մնամ, իսկ եթէ Աղեքսանդրիա
պետք չունի քահանայի՝ Գահիրէ երթամ, որովհետեւ տղաս՝ Գէորգէն ալ
տեղեկութիւն առած էի, որ Գահիրէի եկեղեցւոյն համար քահանայի մը
պետք կայ: Երթանք, ըսի, այնպիսի տեղ մը եւ միջավայրի մը մէջ գէթ քա
նի մը տարի կենանք եւ ապրինք, կեանքի, ինչք եւ պատուոյ ապահովու
թիւն եւ անդորրութիւն վայելենք: Թողուլ Հալէպի հայ եկեղեցին, թողուլ
Հալէպի հայ ժողովուրդը, թողուլ Հալէպի նման ջուրը եւ օդը գեղեցիկ եւ
առողջարար քաղաք մը՝ մեծ անխոհեմութիւն էր եւ միանգամայն անհե
ռատեսութիւն: Անցեալ տարիներու մէջ ի Հալէպ առուտուր լաւ վիճակի
մէջ էր, արհեստներ եւ արհեստաւոր շատ կը շահէին, նամանաւանդ ոս
կերչութիւն շատ գոհացուցիչ վիճակի մէջ էր: Տղաս՝ Նահապետ լաւ դրամ
կը վաստկէր, գործ կը վխտար: Նահապետին շինած ոսկեղեն, մանեակ,
օղակ եւ մատնիները լաւ կը ծախուէին: Երբ Մուստաֆա Քեմալի խնդիրը,
աւելի լաւ է ըսենք չեթէներու յարձակում եւ կռիւները, երեւան ելան, Հա
լէպ ստիպուեցաւ վնասուիլ, որովհետեւ Անատօլուէն բնաւ երբէք ճամբա
ներու անապահովութեան պատճառաւ վաճառականներ չէին կրնար գալ:
Առուտուր ինկաւ, արհեստաւորներ ահագին վնասներու ենթարկուեցան:
Նահապետ տղաս, երբ եղբայրը՝ Գէորգ Գահիրէէն Հալէպ եկաւ ընտա
նեօք 1919 Օգոստոս ամսուն մէջ, երկուքը միասին 48 ոսկիի խանութ մը
վարձեցին: Նահապետ ոսկեղէն բաներ պիտի շիներ, Գէորգն ալ պիտի
աշխատէր ծախելու: Քանի մը ամ իսներ միայն կրցան միասին գործել,
յանկարծ չեթէներու խնդիրը երեւան ելաւ եւ Հալէպի ոսկերչութեան
անակնկալ հարուած մը տուաւ: Առ եւ տուրի անկումը եւ արհեստներու
վերջին ծայր տկարանալը տեսնելով, եւս առաւել, Մարաշի հայոց ահռելի
կոտորածին սարսափելի լուրերը լսելով, Գէորգ տղաս բոլորովին յուսա
հատեցաւ եւ որոշում տուաւ վերստին Գահիրէ վերադառնալ:
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1920 Փետրվար 22-ին, շաբաթ օր մը, կինն՝ Կիւլեան եւ երկու որդիքը՝
Գուրգէն578 եւ Արտաշ առնելով մեկնեցաւ Հալէպէն եւ գնաց Եգիպտոս:
Այս տղուս ալ ասանկ մենէ մեկնիլը որքան վիշտ եւ յուզում պատճառեց
մեզի: Այս թուականէն վեց ամ իս յառաջ ինչ ինչ օգտաւէտ մտածումներով
Գահիրէէն Հալէպ փոխադրուիլ, առ նուազն 30-40 ոսկիի չափ ծախքերու
ենթարկուիլ ճամբու նեղութիւններ կրելէն յետոյ անյաջողութեան մատ
նուելով ետ դառնալ Եգիպտոս, շատ դժուարին խնդիր մ’էր եւ է: Օրհնեալ
է Աստուած, Գէորգ տղաս ողջամբ Գահիրէ ժամանելէն յետոյ յաջողեցաւ
նորէն Մաթոսեանց ծխախոտի գործին մէջ պաշտօն գտնել:
Այս ամ էնը պատմ ելէ նպատակս այս եղաւ, որ կարենամ հասկցնել
ընթերցողին, թէ Հալէպէն ուրիշ տեղ մը փոխադրուիլ ուզելս ոչ թէ շահու
տեսակէտով էր, այլ մի միայն ապահով տեղ մը գտնուիլ եւ ապրիլ: Նայինք
վերջը ինչպէս պիտի ըլլայ Անատոլուի եւ աւելի ճիշդը Կիլիկիոյ տարա
բաղդ հայոց այս խղճալի եւ անտանելի վիճակը: Ապա թէ ոչ, Հալէպի մէջ,
ես եւ ընտանիքս, ամ էնքս ալ, ողջ եւ առող ջ կ’ապրէինք, նամանաւանդ
փեսաս՝ Հաճի Ֆարէս, աղջիկս Արուսեակ, թոռնիկներս՝ Պեհօ, Լէոնիկ,
Պերճ եւ Նուպար միշտ մեր քով, մենք անոնց քով երջանիկ կ’ապրէինք:
Տօքթ օր տղաս, հարսը՝ Աղաւնի, թոռնիկս՝ Արփենի, աչքիս առջեւ, մի եւ
նոյն տանը մէջ, ուրախ զուարթ օրեր կ’անցընէինք: Երբեմ ն ալ ընտանե
կան մանր մունր վշտեր եւ ցաւեր ալ կը պատահէին: Ինչ եւ իցէ, վարդը
սիրող ը փուշն ալ հարկաւ միասին սիրելու հարկադրուած է: Ընտանեկան
սրահի տակ հօր, մօր, հայր եւ որդւոց, քերց եւ հարսերուն մէջ երբեմ ն
անհաճոյ դէպքեր, խօսքեր կը պատահին, սիրոյ եւ համակրութեան հե
ռանալը կը նշմարուին: Ուրախ եմ, որ մենք մոռցած ենք այն բաները եւ
ներած ենք իրարու թերութիւններուն:
Կարծեմ նպատակէս հարկադրուեցայ շեղիլ. բուն ճամբորդութիւնս
պիտի պատմ էի: Հալէպէն մեկնելէս օր մը յետոյ, արեւածագին, Պէյրութ
հասանք, Ապրիլ 29, օր չորեքշաբթի, ուղղակի տղուս՝ Նահապետին
աներձագ Չօրպաճեան պարոն Ղեւոնդին քով գնացի: Նորին սիրելու
թիւնը հայ կաթոլիկաց Առաջնորդարանին վարի յարկը, Պէյրութի հայոց
578 Գուրգեն Տէր Ղեւոնդեան (1911–2002) – մինչև կյանքի վերջը ապրել է Ալեքսանդ
րիայում, Եգիպտոս: Եղել է ճարտարագետ և հաջողակ գործարար, գերմանական FAG
ընկերության ներկայացուցիչը Մերձավոր Արևելքում: Բարերարություններ է արել ինչպես
Եգիպտոսում, այնպես էլ Հայաստանում: Նվիրատվություններ է կատարել Հայ Առաքելական եկեղեցուն, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին և Եգիպտոսում ՀՀ դեսպա
նատանը: Կահիրեի իր անձնական բնակարանը նվիրել է Հայաստանի հանրապետությանը:
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վարժարանին դասատուն եղած էր, ընդունեց զիս յարգանօք: Այն օր Պէյ
րութէն Աղեքսանդրիա երթալու համար գաղղիական փասփօրթ ի վարչու
թեան դիմ եցի եւ արդէն փոքրիկ լուսատիպ պատկերներս քովս պատ
րաստ էին՝ տուի: Վերջապէս, ճիշդ ութ օր յետոյ, կրցայ փասփօրթ առնել
թէ՛ ֆրանսական եւ թէ՛ անգղիական հիւպատոսներէն:
1920 Մայիս 6/19, օր Դշ, խըտիվական «Միւմթազ» անուն շոգենաւ
մտայ: Հետեւեալ օր, Մայիս 7/20 Հինգշաբթի, մեզի համար Քրիստոսի
Համբարձման տօնն էր, միս մինակ եւ տրտում, տխուր անցուցի քամարայի
մէջ միայնակ փակուած էի: Միտքս ինկաւ այն ողորմ ելի եւ շատ դժբաղդ
օր՝ հինգ տարի յառաջ՝ 1915, ըստ յունաց Մայիս 1, հինգշաբթին, յորում
զմեզ Մարաշէն, մեր ծննդավայրէն դուրս հանեց Մարաշի կառավարիչ
Միւմթազ պեյ անուն մարդակերպ գազանը՝ ութ ընտանիք էինք՝ ողբա
ցեալ Թորոս էֆէնտի Մահիկեան, Կոստանդ էֆէնտի Վարժապետեան,
Մելքոն Պապիկեան եւ հայ բողոքական պատուելի Ահարոն579, Տօքթ օր
Բարսեղ Սեւեան, Մելքոն Հազարապետեան, Յովնան Վարժապետե
ան ընտանեօք: Երեւակայեցի միայնութեանս մէջ մեր Մարաշէն մեկնած
օրը: Առնուազն հինգ-վեց հազարէն աւելի մարաշցի թուրքեր՝ այր եւ կին
մեր տարագրութեան վրայ խնդալու եւ զմեզ ծաղրելու համար քաղաքէն
դուրս ելած էին: Որքան տխուր էինք, տրտում էինք, որովհետեւ գիտէինք,
թէ անշուշտ զմեզ անծանօթ տեղ մը աքսորելու համար կը տանէին: Այն
օրուան տեսարանը նոյնութեամբ ըղեղ իս մէջ պատկերացած էին: Ինչպէս
անցան այն հինգ ամ եայ ժամանակամ իջոցք: Մեզի հետ Մարաշէն տա
րագրուող ընկերներէն ոմանք մեռած էին տարագրութեան մէջ: Աստուծոյ
անհուն ողորմութեան վրայ զարմացած էի. Տղուս՝ տօքթ օր Յովհաննէսին
թուրք բանակին մէջ իբրեւ հարիւրապետ տօքթ օր գտնուիլը մեր ընտա
նիքին տարագրութենէ փրկուելուն պատճառ եղած էր: Փառք կու տայի
նախախնամութեան եւ ինքնիրենս կ’ըսէի, որ այժմ ազատ եմ, շոգենաւի
մէջ հանգիստ երկու օր յետոյ Աղեքսանդրիա պիտի ելնիմ կ’ըսէի:
Շոգենաւը Հայֆա եւ Եաֆա հանդիպեցաւ: 1920, Մայիս 9, օր շաբաթ,
Աղեքսանդրիա ելայ եւ ուղղակի Առաջնորդարան գնացի: Անդ տեսայ
արժանաշնորհ Տէր Հայկազուն Ոսկերիչեան անուն նորընծայ բանիբուն
քահանան, որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը այս թուականէն քանի մը տարի
յառաջ Մարաշ եկած եւ Մարաշի Միացեալ վարժարանին մէջ դասա
տուութիւն ըրած էր՝ կը ճանչնար զիս: Սիրալիր ընդունելութիւն ըրաւ:
579 Ահարոն Շիրաճեան – Հալեպի հայկական որբանոցի տնօրենն է եղել:
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
 րովհետեւ 27 տարիներէ ի վեր բնիկ Կ.պոլսեցի աննման գրագէտ
Ո
տիար Արշակ Չօպանեանին իմաստալից յօդուած, քերթուած եւ հեղինա
կութիւնները կարդալ սիրած եմ՝ հետեւեալ գեղեցիկ գրութիւնն ալ տեսայ
եւ շատ հաւնեցայ «Պայքար» անուն Ամ երիկա հրատարակուող ազգ
օգուտ թերթին580 մէջ, յարմար դատեցի ընդօրինակել հոս, մեր ընտա
նեկան պատմութեան չորրորդ հատորին581 առաջին էջին մէջ:
Նոր տարուան սեմ ին
Տարին, որ վերջացաւ շատ գէշ տարի մըն էր: Կրնանք զայն քով ը
դնել 1915 քստմնելի տարիին: Թերեւս աւելի գէշ էր այս գացող տարին,
ոչ մեր զոհերուն թիւով, այլ կացութեան զզուելիութեամբ: 1915-ին հայ նա
հատակներու դէզը մինչեւ երկինք բարձրացող սոսկալի բուրգ մը ձեւա
ցուց, բայց բուրգին կատարը՝ երկինքը գոցող ամպերուն մէջ, պատռուածք
մը կար, ուրկից լոյս մը կը ճաճանչէր, յոյսը Յաղթանակին՝ «Իրաւունքի»
յաղթանակին:
Այս օր, չորս տարի յետոյ, այն անմոռանալի գիշերէն, ուր «Յաղթա
նակը» տօնեցինք խելայեղ ցնծութեամբ, երբ աչք մը նետենք սա լմնցող
տարիին վրայ, որ Կիլիկիոյ պարպումով սկսաւ եւ Արեւելքի Քրիստոնեա
ներուն վճռական, արմատական քայքայումով վերջացաւ, եւ երբ, պահ մը
վերլուծենք անորակելի տեսարանը, զոր կը պարզէ Ժողով մը, ուր ոչ ոք
գիտէ, թէ ով է յաղթող ը ու ով է յաղթուածը, ուր իրական նախագահներն
են եաթաղանը եւ բեթրօլը, մարդ ստիպուած է մտածել թէ 1915-ը նուազ
պժգալի էր:
Բայց նոր տարուան սեմ ին վրայ, հայ միտքը պետք չէ յամ ենայ իր
ետեւը փռուող մռայլ պատկերին նայելու, պետք է յառի ապագային, կամ
հին հին օրերուն յիշատակին ապաստանի, որպէս զի չի կքի ու չի փլչի
վհատութեան հովուն տակ, որ մահացու 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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Դառնութիւն, տրտմութիւն, նողկանք, դժուար է որ Հայ մը այս զգա
ցումները զսպէ՝ տօնական այս ցնծայեղձ խրախճանքներուն մէջ, որ կը
թուին ծաղրել անհամար զոհերու անօրինակ թշուառութիւնը:
Բայց դահիճներուն մեղսակից պիտի ըլլայ հայ միտքը, եթէ իր
մորմոքն ու սուգը մինչեւ յուսահատութիւն հասցնէր:
Ոչ ոք տէրն է ապագային: «Վաղ ը Աստուծոյ կը պատկանի» ըսաւ
Հիւկօ: Ամ են գիշեր իր վերջն ունի, եւ այդ վերջը լոյսին ծագման կը յանգի:
Ամ են փոթորիկ իր վախճանն ունի, եւ այդ վախճանը պայծառ ու խաղաղ
տիրապետութիւնն է արեւոտ երկնքի մը: Պէտք է տոկալ, տեւել, պէտք է
կառչած մնալ կոտրտած նաւուն յետին խլեակներուն, մինչեւ մութը փա
րատի, մրրիկը անցնի եւ նաւահանգիստը ցոյց տայ իր կանանչ ու քաղ ցր
երեսը:
Իմաստութիւնը պիտի չունենամ տեսութիւններով ապացուցանել բա
րենպաստ կարելիութիւններու ստուգութիւնը: Ոչ ոք գիտէ թէ ինչ պիտի
պատահի վաղ ը: Ամբող ջ աշխարհ փոթորիկի մատնուած, կը պտոտքի
ալեծուփ, ինչպէս խումբ մը նաւեր խելագար հովերէ դղրդուած ովկէանի
մը վրայ: Մեր խեղճ նաւակիրը էն շատ տառապողն է, շատ փոքր ըլլալուն
համար: Բայց մի միայն այն չէ, որ կը տառապի. մեծ ու փոքր, ամ ենքը
յորձանքին մէջն են: Պետք է դիմանալ, մինչեւ որ իրական խաղաղութիւնը
ծագի, մինչեւ շողայ հաշտութեան ծիածանը արջնաթոյր երկինքին մէջ:
Խոշոր ըլլալը անհրաժեշտ պայման չէ դիմանալու համար: Ֆիզիքա
կան փոքրութեան մէջ հոգիի մեծութիւն կարելի է ցոյց տալ: Եւ հոգին է որ
կը կազմ է տեւական եւ իրական ոյժը:
Եաթաղանը կը մաշի հուսկ ապա, բայց հոգին անմահ է: Բեթրօլը
ահագին ուժ մըն է, բայց Գաղափարը աւելի մեծ ուժ մըն է: Վերջ ի վերջոյ
հոգին է որ կը յաղթէ, գաղափարն է, որ կը տիրէ: Պատմութիւնը այդպէս
կը սորվեցնէ:
Խորհինք մեր անցեալին աղւոր էջերուն, ոգենք սիրելի դէմքերը մեր
հերոսներուն, որ հին աղէտներուն մէջ բարձր պահեցին հայ հոգին ու մեր
ազգային տունը վերականգնեցին: Յիշենք Մեսրոպը, Վարդանը, Աշոտը,
Ռուբենը, յիշենք երեկուան մեր մեծ նահատակները որ ինկան՝ մղձաւան
ջային արհաւիրքներու մէջ՝ առանց յուսահատելու ապագայէն: Գորովի,
սքանչացման, հաւատարմութեան ողջոյն մը ուղղենք անոնց վեհ ստուեր
ներուն, ուժ առնենք անոնց լուսեղէն երեւոյթէն եւ նայինք ապագային
հաւատաւոր:
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Ուխտենք սիրել, ալ աւելի ջերմութեամբ, ալ աւելի աղապատանքով,
մեր ցեղը, մեր դատը, մեր լեզուն, մեր մշակոյթը, նուիրուինք անոնց ալ
աւելի ջերմութեամբ եւ անձնազոհութեամբ: Ասիկա չի բաւէր փակելու
մեր վէրքերը, բայց լաւագոյն սպեղանին է անոնց: Ասիկա սիրտ կուտայ
որպէս զի տոկանք մինչեւ ծագիլը «ծիածանին»:
Շատ բան կորսնցուցինք, բայց ոչ պատիւը: Բոլոր ազգերուն խիղճը
բարձրաձայն կաղաղակէ այսօր, թէ արդար է Հայուն դատը եւ թէ բովան
դակ մարդկութիւնը յանցաւոր է եւ պարտական է Հայուն հանդէպ: Ով
կրնայ արգիլել որ այս բարոյական հսկայ ուժը իր պտուղ ը չտայ աւելի
կամ նուազ մօտիկ ապագայի մը մէջ:
Մեր կրօնքին խորհրդանշանը Խաչը չէ, Յարութիւնն է, չարչարան
քին անխուսափելի կերպով յաջորդող գաղափարին յաղթանակը: Այդ
լուսեղէն խորհրդանշանը աչքի առջեւ ունենանք այս նոր տարուան սեմ ին
վրայ եւ քաջութեամբ շարունակենք քալել Գողգոթային ճամբէն, յարու
թեան օրը պիտի գայ մեր ազգին համար ալ, թէ մեր մէջ անվկանդ պա
հենք ինչ որ էականն է, հոգին:
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[ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա]
[Տէր Ղեւ ոնդի գրք երի ցանկ ը]
1924, Յուլիս 22, օր երեքշաբթի, առտուան ժամ 7-ին ես և օրիորդ Պայ
ծառ Սեպպաղեան ասկէց՝ ի Գահիրէէն Աղեքսանդրիա գնացինք, աղջիկս
Վարդուհին տեսնելու համար: Երեք ու կէս ժամ վերջը, երբ վայրաշարժը
Սիտի Կեպր կայարանը հասաւ, դուրս ելանք: Ահեղ բազմութիւն հաւաքո
ւած էր վսեմափայլ վարչապետ Շաղլուլ Փաշան582 դիմաւորելու համար:
Որովհետեւ թրամվայ պատրաստ էր, մտանք մէջը, քառորդ ժամ յետոյ
իջանք Իպրահիմ իյէ Սիմլէ: Ես արդէն գիտէի ճամբան, ուղղակի գնացինք
մեր խնամ ի Լէյլեկեանց բնակարանը:
Մնացինք անդ երեք օր եւ երեք գիշեր: Պատուեցին զմեզ սիրով: Հե
տեւեալ օր, ժամ 4 –ին, կէս օրէն յետոյ, ծովափ գնացինք՝ ես, Պայծառ,
աղջիկս՝ Վարդուհի, փեսաս՝ Տիգրան եւ փեսիս հօրեղբօր աղջիկը՝ օրի
որդ Նուարդ: Ես եւ Պայծառ նստանք Քապինէին մէջ, բայց Վարդուհի,
Տիգրան ու Նուարդ ծով մտան լուացուելու: Լուացուելէն յետոյ տուն դար
ձանք եւ ես երկար ատեն ծով ը դիտեցի: Հետեւեալ օր, նորէն կէս օրէն յե
տոյ, կրկին անգամ փեսաս եւ Խորէն, Թորոս եւ Զարուհի հանըմ, օրիորդ
Նուարդ դարձեալ ծովային պտոյտ մ’ըրինք նաւակով, շատ գոհ մնացինք
այս պտոյտէն: Վերջապէս, 1924 Օգոստոս 25, օր ուրբաթ, կէս օրէն յետոյ
ժամ 4-ին երկաթուղիով Աղեքսանդրիայէն Գահիրէ եկանք: Վարդուհին
ու Տիգրան մեզ ողջ երթ մաղթելու համար Սիտի Կեպր եկան. Ո գիտէ
անգամ մ’ալ երբ պիտի տեսնուինք:

***
1920 Մարտ 4/17, երբ Հալէպ կը գտնուէի փափաքեցայ, որ թանգարա
նիս մէջ գտնուող գրքերուս ցուցակը 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 հատոր ֆրանսերէնէ ի հայերէն Լուսինեան պատկերազարդ բառա
րան, տպեալ ի Փարիզ583, 1908 Նոյեմբեր 14-ին երբ Կ.Պոլիս կը գտնուէի,
գրքերու նայելու համար Չաքմաքճըլար Եօգուշու գրավաճառ Գըլըճեան
Յովհաննէսին խանութը մտայ: Տեսայ այս գեղեցիկ բառարանը: Կը
թղթատէի, հաճընցի Համբարձում Պոյաճեան անուն գերազնիւ բարե
կամս, որ Հաճնոյ հայոց կողմանէ թրքական Մեպուսան Ժողովոյն երես
փոխան ընտրուած էր, վրայ եկաւ եւ տեսաւ յիշեալ բառագրքին նայելս:
«Տէր Հայր, եթէ ֆրանսերէն գիտես, առ այդ բառարանը» ըսաւ: Ես ալ քիչ
մը ֆրանսերէն գիտնալս իմացուցի: Անմ իջապէս մէկ ոսկի ֆրանսական
տալով գրավաճառին Լուսինեան բառգիրքը ինծի նուէր ըրաւ: Ուրախ եմ
որ այս հոյակապ բառգիրքը մնաց ինծի:
1 հատոր թրքերէնէ ի ֆրանսերէն պատկերազարդ բառարան, հեղ ի
նակութիւն Տիրան Քէլէկեան անուն պատուական հայուն: Այս գեղեցիկ
բառգիրքն ալ ի Հալէպ 2 մէճիտիյէի սասունցի հայէ մը ծախու առի. 1918
Փետրվար 7-ին, տպեալ ի Կ.Պոլիս:
1 հատոր ֆրանսերէնէ ի թրքերէն պատկերազարդ բառարան թուրք
հեղինակ Շէմսետտին Սամ ի պէյին584 յօրինածը: Ճոխ եւ գեղեցիկ բառ
գիրք մ’է: 3 մէճիտ հոս ծախու առի, տպեալ ի Կ.Պոլիս 1918-ին: Դժբաղդա
բար այս բառարանը լաւ կազմ չունի:
1 հատոր «Նոր բառգիրք հայերէն լեզուի», պատկերազարդ: Գործ
վարձատրեալ Իզմ իրեանց գրական մրցանակաւ յօրինեալ Սիմոն Գափա
մաճեանէ: Տպեալ 1910 Կ.Պոլիս: Ի Հալէպ 1917-ին Մարտ 15-ին 18 դահեկա
նի ծախու առի այս գեղեցիկ բառգիրքը:
1 հատոր բառարան հայերէն լեզուի, առձեռն, առաջին տիպ Վենե
տիկ: Այս բառարանն ալ ի Հալէպ 5 դահեկանի գնեցի 1916 Նոյեմբեր 4-ին:
1 հատոր «Շահենն ի Սիպիր, կամ գաղթական 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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Սարգսենց: 1877-ին տպեալ ի Կ.Պոլիս: Ազգային հիանալի վիպասանութիւն
մ’է: Ըստ իս 10 անգամ կարդալը կ’արժէ: 1878 Յունվար 1-ին, ի Մարաշ,
այս գեղեցիկ գիրքը 15 դահեկանի գնած եմ:
1 հատոր «Արաքս»586 պատկերազարդ հանդէս 1887-ին հրատարա
կեալ ի Փեթրսպուրկ Սիմ էոն Գուլամ իրեանց անուն ռուսահայ գրագէտին
հրատարակութիւնն է: Ողբացեալ հրատարակիչն այս առաջին հատորը
ինծի նուէր ղրկած էր Քիւրքճեան Վահան ազնիւ բարեկամ իս յանձնա
րարութեամբ: Սոյն հատորին մէջ Կիլիկիոյ վրայ շատ լուրջ եւ հմտալից
յօդուածներ կան: Մարաշէն ղրկուած յօդուած մ’ալ կայ, զոր ժամանակին
ես ղրկած էի «Արաքսի» խմբագրին: Շատ կը ցաւիմ, որ այս ազգօգուտ
հանդէսին խմբագիրը վաղահաս մահ ունեցաւ:
3 հատոր «Տեսութիւն Սուրբ Գրոց» Աստուածաշունչի պատմութիւն
գրաբառ լեզուաւ: Տպեալ ի Վենետիկ: Հատորները՝ երրորդ, չորրորդ Հին
կտակարանի, իսկ Նոր կտակարանէն առաջին հատոր: Գրաբառ շատ
սահուն եւ պարզ լեզու մ’ունի: Այս երեք հատորներն ալ քանի մը տա
րիներ յառաջ խիստ աժան գնով ի Հալէպ ծախու առած եմ: Կը սիրեմ
կարդալ այս գիրքերը, որովհետեւ անոյշ լեզու մը ունին:
2 հատոր «Լոյս» շաբաթաթերթ: Եկեղեցագիտական առաջին տարի,
հատոր Ա եւ հատոր Բ գերապատիւ Բաբգէն եպիսկոպոս Կիւլեսէրեանի
հրատարակութիւն. 1905-ին հրատարակեալ, տպեալ ի Կ.Պոլիս: Այս երկու
թանկագին հատորները յիշեալ Բաբգէն սրբազան ինծի նուէր ըրաւ: Ըն
թերցման արժանի շատ հմտալից եւ կրօնական պատմական եւ բանաս
տեղծական յօդուածներ կան այս չքնաղ հատորներուն մէջ: Կը ցաւիմ, որ
այս տեսակ ազգօգուտ հանդէս մը հազիւ 2 տարի կրցաւ ապրիլ:
1 հատոր «Կիւլվէրի ճամբորդութիւն», անգղիերէնէ թարգմանուած
շատ զուարճալի վէպ մ’է: Այս թուականէն գրեթէ 30 տարի յառաջ ի Մա
րաշ՝ 20 ղուրուշի ծախու առած եմ այս գիրքը: Շատեր ինէ առին կարդա
ցին: Այժմ մաշած եւ հինցած է: Այսու ամ ենայնիւ սիրած եմ այս այլաբա
նական գրուած վէպը:
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 հատոր «Եօթնկարգեան քարոզագիրք», թարգմանեալ լատիներէնէ,
տպեալ ի Վենետիկ: Աղւոր գիրք մ’է: Նուէր տրուած է ինծի հոս:
1 հատոր «Թուղթ Մարկոս Աղաբէգեանի, Հայոց աշխարհի, ազգի եւ
եկեղեցու ազգայնութեան մասին», 1878-ին տպագրեալ ի Կ.Պոլիս: Այս գե
ղեցիկ գիրքն ալ ասկէց 20 տարի յառաջ, ի Մարաշ, Մուրատեան տիար
Յարութիւն սիրելի բարեկամս ինծի նուիրեց: Կարդալու արժանի գործ մ’է:
1 հատոր Լինչի «Հայաստան»ը, Հայաստան ուղեւորութիւններ եւ
ուսումնասիրութիւններ, անգղիերէնէ թարգմանեց Լեւոն Լարենց587 անուն
պատուական եւ, միանգամայն թրքական անգութ եւ անխիղճ խժդժու
թեան զոհ գնացող, խեղճ հայը: Հիանալի գործ մ’է: 10 անգամ կարդա
լու արժանի: Կը ցաւիմ, որովհետեւ այսպիսի անզուգական գրքի մը միւս
հատորները չկրցայ գնել: Իմ ունեցածս առաջին հատորն է: Երկրորդն ալ
լսեցի թարգմանեալ է, բայց երրորդը, կարծեմ, թարգմանչին նահատա
կուելով՝ մնացած է:
1 հատոր «Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազա
տաց Լազարեան տոհմ ին», շարագրեալ ի Մսերայ Մագիստրոսէ եւ Աս
պետէ Գրիգոր Մըսէրեանց, տպեալ ի Մոսկուա, 1858-ին, գեղեցիկ գիրք
մ’է: Այս թուականէն 30 տարի յառաջ լուսահոգի Կարապետ Տետէ անուն
տարենտեցի հայը ինծի նուէր տուաւ ի Մարաշ:
1 հատոր – «Գիտական շարժում» հանդէս ամսեայ588: Տնօրէն խմբա
գրապետ Ն. Տաղաւարեան, Առաջին տարի, 1885-ին հրատարակեալ ի
Կ.Պոլիս, Առաջին հատոր: Եթէ շարունակութիւն ունենար շատ կարեւոր
հանդէս մ’էր: Բայց այսպիսի զուտ գիտական թերթ մը բաղդ չունեցաւ
երկար ապրելու: Խեղճ Տաղաւարեան տօքթ օր իւր անբաղդ ընկերնե
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
ստեղծ ագործություններով աշխատակցել է պոլսահայ մամուլին: Կարճ ժամանակ «Բիւ
զանդիոն» 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 Հալէպի Առաջնորդարանին մէջ, երբ Կիլիկիոյ Վեհ. Կաթո
ղիկոսին հետ տեսնուելու եկած էր:
1 հատոր – երկամ եայ «Պանդխտութիւն ի Հապեշստան, կամ բա
րոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք հապեշից», տպեալ ի Սուրբ
Երուսաղէմ, 1871-ին: Հապեշներու մասին ընդարձակ տեղեկութիւններ
տուող գեղեցիկ գիրք մ’է: Այս ալ ինծի նուէր տրուած է ասկէց 25 տարի
յառաջ ի Մարաշ:
1 հատոր – «Տարերք հռետորական արուեստի», երկասիրութիւն Հայր
Սամուէլ Գանթուրեանի, տպեալ ի Վենետիկ 1875-ին: Աշխարհաբառ լե
զուաւ գեղեցիկ ճարտասանութիւն մ’է: Երբ ի Հալէպ կը բնակէինք, այս
գեղեցիկ գիրքը, 8 դահեկանի ծախու առի: Ի Վենետիկ տպեալ Ագոնց
«Ճարտասանութիւն» մ’ալ ունէի, գրաբառ: Կը ցաւիմ, որ 1895 Նոյեմբեր
6-ին, Մարաշի ահեղ եւ քստմնելի կոտորածին ատեն, երբ մեր տունը կո
ղոպտեցին եւ թալլեցին՝ Ագոնց «Ճարտասանութիւն»ը կորաւ: Այս թան
կագին Ճարտասանութեան հետ Վենետիկ տպեալ Աստղագիտութիւն
մ’ալ կորսնցուցի: Երկուքն ալ շատ լաւ գիրքեր էին: Ինչ օգուտ:
1 հատոր – «Ազգային ջոջեր», նշանաւոր երգիծաբան հանգուցեալ
Պարոնեանին հեղինակութիւնը: Առնուազն 10 անգամ կարդալը կ’արժէ:
Այս գիրքն ալ ի Հալէպ չնչին գնով մը ծախու առած եմ:
1 հատոր – Հոմ երի «Իլիական», բնագրէն թարգմանեց Հայր Արսէն
Ղազարոս Ղազիկեան: Այս տիեզերահռչակ դիւցազներգութիւնն ալ, երբ
ի Հալէպ կը գտնուէինք, հանգուցեալ ազգասէր տօքթ օր Սամուէլ Շմաւո
նեանին լծակիցը՝ տիկին Աղաւնի, ինծի նուէր ըրաւ: Հոմ երի Իլիականին
գրաբառ թարգմանութիւնը արդէն ունէի, այս ալ աշխարհաբառ թարգմա
նութիւնն է: Ճիշդը խօսելով, այս հիանալի գրքին աշխարհաբառ թարգմա
նութիւնը Հայր Արսէն Բագրատունիին թարգմանած գրաբառ լեզուի վսե
մութիւնը եւ քաղ ցրութիւնը չունի, Գոչունեանին Նարեկը աշխարհաբառ
թարգմանելուն պէս եղաւ:
1 հատոր – «Ազգերու պատմութիւն»ը, Առաջին հատոր, Հին Արեւել ք:
Բազմաթիվ պատկերներով կազմ եց Գ.Խաժակ: Տպեալ ի Կ.Պոլիս 1914-ին,
շատ պատուական գործ, ի Հալէպ, 1915 Յուլիս 2-ին էր, 10 դահեկանի
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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գնեցի այս գեղեցիկ գիրքը: Շատ կը ցաւիմ, այս աղւոր գրքին հեղ ինա
կը՝ Գարեգին Խաժակ590 հոս եկաւ. Ռուբեն Զարդարեան591, Ճիհանկիւ
լեան592, տօքթ օր Տաղաւարեան, Ակնունի593 ընկերներով տեսայ զիրենք
Առաջնորդարան: Յետին աստիճան տրտում, տխուր եւ յուսահատ էին:
Կ.Պոլսէն աքսորուած էին պետական հրամանաւ: Իբր թէ Տիգրանակերտ
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 համալսարա
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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պիտի տարուէին, բայց յետոյ լսեցինք, որ Սեւերեկի594 մօտ տեղ մը, չորսն
ալ չարաչար մահուամբ նահատակուած էին: Թուրք բարբարոսութիւնը
քանի քանի այսպիսի աննման գրագէտներ, պատմաբաններ, բանաստե
ղծներ, բժիշկներ, դեղագործներ եւ դաստիարակներ սպաննեց, կախեց
եւ նահատակեց: Ի սէր եւ ի յիշատակ յիշեալ Գարեգին Խաժակին այս
հիանալի գիրքը պիտի պահեմ թանգարանիս մէջ:
2 հատոր – «Պատմութիւն Պալքանեան պատերազմին», յօրինեալ
Արամ Անտօնեանէ 1912-ին, տպեալ ի Կ.Պոլիս, պատկերազարդ շատ շնորհ
քով հեղինակութիւն մ’է: Այս գեղեցիկ գիրքը տղաս՝ տօքթօր Յովհաննէս,
գնած էր ի Հալէպ: Մարաշէն եկանք, տեսայ այս չքնաղ գիրքը: Առաջին հա
տորը կորսուած էր: Քանի մը ամիս յետոյ գտայ հոս, մարդու մը քով, առա
ջին հատորը եւ ծախու առի, կազմել տուի եւ այժմ կը պահեմ թանգարանիս
մէջ: Պալքանեան պատերազմին պատմութիւնը գրողը հոս եկաւ տեսայ:
3 հատոր – «Երկրագունդ» ամսօրեայ հանդէս, ազգային, գրական
եւ գիտական հրատարակութիւն Ասիական ընկերութեան, տնօրէն խմբա
գրապետ Եղ իա Տէմ իրճիպաշեան595: Հինգերորդ տարի, տպեալ 1887-ին՝
Կ.Պոլիս:
Երկրորդ հատորը չորրորդ տարւոյն հրատարակեալ՝ 1886-ին:
Երրորդը՝ 1888-ին տպեալ: Այս երեք հատոր «Երկրագունդներուն»
մէջ ողբացեալ ուսուցչապետ Ռէթէոս Պէրպէրեանի596 «Ընտանեկան բա
րոյական» վերնագրով շարք մը յօդուածները կան, գիտական, բանաս
տեղծական շատ լուրջ եւ հմայիչ գրութիւններ կան, ամ էնն ալ կարդալու
արժանի են: 25 տարիներէ ի վեր այս երեք հատորներն կը պահեմ թան
գարանիս մէջ:
1 հատոր – «Դեսպան Մօրկէնթաուի պատմածները»: 26 ամ իս
Թուրքիոյ մէջ Հէնրի Մօրկէնթաուի597 պատմածները Տիեզերական
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 առաջ եւ պատերազմ ի միջոցին, Միացեալ Նահանգնե
րու դեսպան Կոստանդնուպոլսոյ մէջ: Անգղ իերէնէ թարգմանեց Միքայէլ
Շամտանճեան, տպեալ ի Կ.Պոլիս, 1919-ին: Իրաւամբ, 20 անգամ կարդալու
արժանի գիրք մ’է: Այս չնաշխարհիկ գիրքը ինծի Ատանայի հայ որբանոցին
բարեխնամ տեսուչ մեծարգոյ տիար Հրանդ Ազատեան նուէր ղրկեց:
Երանի թէ ամ էն հայ կարդար այս օրհնեալ հեղ ինակութիւնը:
1 հատոր – անկազմ, «Կրօն եւ գիտութիւն», գրեց Միքայէլ Վարան
դեան: Այս հատորիկին պարունակութիւնը առաջ Դաշնակցութեան օր
կան Ազատամարտ598 օրաթերթին մէջ հրատարակուեցաւ: Զուտ գիտա
կան գործ մ’է, բայց կրօնի հակառակ: Կը ցաւիմ, որ մեր դաշնակցական
եղբարք կ’ուզեն քանդել մեր պաշտեցեալ տոհմային եկեղեցին եւ զմեզ
դարերէ ի վեր իւր ծոցին մէջ պահող եւ պահպանող Քրիստոնէական
սուրբ կրօնքը ջնջելու կ’աշխատին:
1 հատոր – Էրնեսթ Հեկել599 անուն գերմանացի մեծանուն գիտնակա
նին «Միապաշտութիւն» անուն տետրակին թարգմանութիւնը, տպեալ ի
Կիրասոն, Փեթակ տպարան, 1912-ին: Զուտ գիտական գործ մ’է: Այս ալ
կրօնի հակառակ է:
1 հատոր – Գրաբառ եւ պատկերազարդ Աստուածաշունչ, տպեալ ի
Վենետիկ, Մխիթարեանց տպարան, մեծանուն Մխիթար Աբբային հրա
տարակութիւն: Գործ հիանալի իբրեւ թանկագին հնութիւն մը կը պահեմ
քովս: Այս գեղեցիկ Սուրբ Գիրքը լուսահոգի մօր եղբայրս՝ Թօփալեան
Վարդան աղա ինծի նուէր տուաւ այս թուականէն 30 տարի յառաջ:
2 հատոր – գրաբառ Աստուածաշունչ մը, զոր ինծի նուիրեց Մանկօղ
լեան պարոն Կարապետ 1896-ին, երբ ի Մարաշ բանտարկեալ էի: Պետք է
խոստովանիմ, թէ բանտարկեալի մը համար տխուր եւ տրտում օրերու մէջ
Աստուածաշունչ կարդալ՝ մեծ մխիթարութիւն մ’է: Կարդալ գիտնալ փառք
է մարդու մը համար: Եթէ ուրախ եւ երջանիկ օրերու մէջ ես կարդա՝ հա
ճոյք եւ զուարճութիւն պիտի վայելես, եթէ սգաւոր եւ վշտալից օրերու 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՝ կարդա, վշտերդ պիտի ցրուին: Կարդալը մտքի սնունդ եւ սրտի ազնիւ
զգացումներ ներշնչող յատկութիւն մ’է:
1 հատոր – Վենետիկի Մխիթարեանց տպարանէն ելած «Պատմու
թիւն Մովսէս Խորենացւոյ»: Ազգային պատմութիւն մ’է, գրաբառ: Հայ հին
գրականութեան մէջ Խորենացւոյ Պատմութիւնը մեծ եւ կարեւոր տեղ մը
կը գրաւէ: Բայց ռուսահայ գրագէտ ոմանք եւ որոց հետ Մատաթիա Գա
րագաշեան նշանաւոր Խորենացւոյն Պատմութիւնը քննադատելով, հայ
կազանց մասը, նամանաւանդ Մարիբասայ պատմութիւնը սուտ հանեցին:
Այսու ամ ենայնիւ Մովսէս Խորենացի մեր ամբող ջ հայ պատմ իչներու մէջ
եզական անձ մ’է: Լեզուն մաքուր եւ յստակ: Միշտ պիտի կարդացուի
Մովսէս Խորենացւոյ Պատմութիւնը:
1 հատոր – «Պատմութիւն հայ եկեղեցւոյ» պատկերազարդ քննա
կան ծանօթութիւններով, յօրինեալ Գէորգ Մեսրոպ անուն անզուգական
գրագէտէն: Այս գիրքը ընթերցման արժանի է: Մեր գրականութեան մէջ
մինչեւ ցարդ հրատարակեալ ամբող ջ եկեղեցական պատմութեանց թա
գուհին է գրեթէ: Սիրած եմ այս գեղեցիկ գիրքը: Ըստ իս, հայ քահանան
պէտք է լաւ գիտնայ իւր Լուսաւորչական եկեղեցւոյ պատմութիւնը: Հայ
քահանան պէտք է իւր տոհմային պատմութիւնն ալ լաւ սերտած ըլլայ,
արտաքին ընդհանուր պատմութիւնն գիտնալն ալ իրեն մեծ օգուտները
ունին: Հայ կղերականը պէտք է ունենայ իր առտնին թանգարանը, պէտք
է կարդայ գիտական, կրօնական, պատմական, բանաստեղծական ըն
տիր հեղինակութիւններ: Այս օր աշխարհ ամ ենայն գիտէ թէ տգէտ կղերը
չկրնար իւր ազգին եւ կրօնին օգտակար ըլլալ: Ժամանակը փոխուած է.
Հայ հռովմ էականը, հայ բողոքականը իրենց Աստուածաբանական վար
ժարաններէն կարող, զարգացեալ կղերներ կը հասցնեն: Ընդհանուր
առմամբ Կիլիկիոյ մէջ մեր ունեցած քահանայ եւ վարդապետներուն մեծ
մասը անուս, տգէտ եւ իրենց կոչման անգիտակ մարդիկներ են: Տեսած
եմ շատ մը քահանաներ, որոնք դժբաղդաբար գրաբառ լեզու չեն հասկ
նար, անտեղեակ են իրենց նուիրական կոչման:
1 հատոր – Սուրբ Գրոց բառարան, աշխարհաբառ, պատկերազարդ,
անգղիերէնէ թարգմանեալ: Լաւ գործ մ’է, արժանի է կարդալու: Այս գիրքը
նուէր տրուած է ինծի ի Հալէպ 1917-ին:
1 հատոր – «Ժ ամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմ ի», բա
ժանեալ երկուս հատորս, տպեալ յԵրուսաղէմ 1890-ին: Արդարեւ գովելի
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հեղինակութիւն մ’է: Երուսաղէմ ի Ս. Յակոբ վանքին եւ թէ ուրիշ ուխտա
տեղեաց վրայ լիուլի տեղեկութիւններ կը պատմ է: Շատ սիրած ըլլալուս
համար այս պատուական պատմութիւնը ի Հալէպ 1917-ին հատ մը՝ 12 դա
հեկանի ծախու առի:
1 հատոր – «Հայկ Դիւցազն», Մխիթարեան օրհնեալ միաբանութեան
շատ փայլուն անդամներէն գերաշնորհ Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրա
տունւոյ գլուխ գործոցն է՝ ընտիր վէպ, աննման բանաստեղծութիւն՝ հայ
կական տաղաչափութեամբ: Մեր նախահայր Հայկին Բելայ հետ ըրած
պատերազմը նիւթ ընտրելով հիանալի դիւցազներգութիւն մը յօրինած է
Հայր Արսէն: Այն ուսումնասէր հայը, եթէ կը փափաքի մեր տոհմային
գրաբառ մեծասքանչ լեզուն քաջ սորվ իլ, թող ուշի ուշով կարդայ Հայկ
Դիւցազնը: Հայերէն երկնապարգեւ գրաբառ լեզուին ամ են գեղեցիկ,
քնքոյշ, ներդաշնակ եւ սիրուն յատկութիւնները օրհնեալ Հայր Արսեն այս
անզուգական դիւցազներգութեան մէջ խտացուցած է: Շատ կը սիրեմ այս
չքնաղ գիրքը: Ասկէց գրեթէ 35 տարի յառաջ 80 դահեկանի գնած եմ հատ
մը եւ շատ ուրախ եմ, որ երբ 1915 Մայիս 1, օր հինգշաբթի, Թուրք կա
ռավարութիւնը զիս ի Մարաշ 4 օր բանտարկելէ յետոյ տարագիր հանեց
ծննդավայրէս այս թանկագին գիրքը միասին բերած էի հոս ի Հալէպ:
Երանի թէ մեր Մարաշէն մեկնած օր Հայր Ղեւոնդ Ալիշանին Սիսուանն
ալ միասին բերած ըլլայի: Կը ցաւիմ եւ հազար անգամ զղջացած եմ՝ այն
հոյակապ հեղ ինակութիւնը ի Մարաշ, տանս մէջ թողած ըլլալուս համար:
Միայն Սիսուանը չէ, այլ 2 հատոր «Յուշիկք հայրենեաց» անուն սքանչելի
գիրքերը, «Շնորհալի եւ պարագայ իւր» անուն պատուական գիրքը, 6 հա
տոր «Բազմավէպ»երը, մէկ հատոր Արշակ Չօպանեանին «Անահիտ»ը,
զորն ասեմ, զորն խոստովանիմ: Առտնին թանգարանիս 300-ի չափ սքան
չելի գրքերը, զորս մեր Հալէպ տարագրուելէն քանի մը օր վերջը, աղ
ջիկս՝ օրիորդ Վարդուհի կարծելով, որ եկեղեցիները անձեռնմխելի պիտի
մնան, բոլոր գրքերս սնդուկի մը մէջ դնելով մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցին
կը փոխադրէ: Վարդուհի աղջիկս եւ հարսս՝ Աղաւնի, Մարաշէն հոս եկան:
Մարաշի թուրք կառավարութիւնը եկեղեցիներն ալ գրաւեց եւ եկեղեցեաց
մէջ գտնուած ամբող ջ եկեղեցական գրքեր, անօթներ, զգեստներ, կահ
կարասի, ինչ որ գտած է, ամ էնն ալ գրաւեց, կողոպտեց եւ իմ գրքերս
ալ թուրք նպարավաճառի մը 65 դահեկանի ծախեց: «Էմվալը մեթրուքէ»
անունով հաստատուած յանձնախմբի մը միջոցաւ:
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1 հատոր – Հոմ երի Իլիական, յունարենէ հան ի հայ Հայր Արսէն Կո
միտաս Բագրատունի: Տիեզերահռչակ դիւցազներգութիւն մ’է, անհա
մար լեզուներու թարգմանուած: Այս անզուգական վէպը որքան գեղեցիկ
է, հայերէն թարգմանութիւնն ալ այնքան վսեմ, այնքան գեղեցիկ է: 40
անգամ կարդալը կ’արժէ: 1874–ին՝ էր 2 մէճիտիյէ տալով Պոլսէն բերել
տուած եմ այս չքնաղ գիրքը: Թուրքի մը ձեռքէն Մարաշի ամ երիկեան
միսիոնարները առած էին: Տօքթ օր Յովհաննէս տղուս աներձագ Թօփա
լեան պարոն Յովսէփին աշխատասիրութեամբ այս գիրքը ետ կրցանք
առնել միսիոնարներէն: Այժմ շատ ուրախ եմ, որ այնքան կորսուած գրքե
րէս այս թանկագին վէպը գոնէ կրցած եմ ձեռք բերել:
1 հատոր – Հայերէն քերականութիւն ի պետս զարգացելոց, յօրինեալ
ի Հայր Արսէն Կոմիտաս Բագրատունւոյ: Իրաւամբ գործ պատուական եւ
անզուգական: Մեր տոհմային գրաբառ գեղեցիկ լեզուն լաւ սորվելու համար
100 կամ 200 տարիներէ ի վեր յօրինեալ ամբող ջ քերականութեանց թագն
ու պսակն է այս գիրքը: Ասկէց ճիշդ 35 տարի յառաջ այս սքանչելի քերա
կանութիւնը 80 դահեկանի Կ.Պոլսէն բերել տուի: Այս քերականութիւնն ալ,
ուրիշ գրքերուս պէս, 1915-ին ծախեր էին միսիոնարներու: Մեծապէս ուրախ
եւ շնորհակալ եմ, որ պարոն Յովսէփ Թօփալեանի շնորհիւ միսիոնարներէն
կրցանք առնել: Շատ սիրած եմ այս թանկագին քերականութիւնը:
1 հատոր – «Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի», կարգեալ
ըստ չորից աւետարանչացն բանից: Պարզաբանեալ ի Հայր Գաբրիէլ վար
դապետէ Այվազովսքւոյ, տպեալ ի Փարիզ 1854-ին, պատկերազարդ: Սոյն
Սուրբ Գիրքը ողբացեալ Սմբատ Բիւրատ՝ զէյթունցի բարեկամս, նուէր
ըրաւ ինծի 1882-ին, երբ յիշեալ նահատակ բանաստեղծը Մարաշի Կեդ
րոնական վարժարանի դասատու էր: Խեղճ Սմբատ Բիւրատ 1915-ին, երբ
Թուրք անխիղճ եւ բարբարոս կառավարութիւնը Կ.Պոլսոյ հայ մտաւորա
կանները կը տարագրէր Արաբիոյ անապատները, բարեկամս ալ, թերեւս
Վարուժանի, Սեւակի եւ ուրիշներու հետ տարագրուելով սպաննուած է:
Ցաւ ի սիրտ, տարաբաղդ Սմբատին ուր տարուիլը եւ որ քաղաքին կամ
գիւղին մէջ սպաննուիլը չիմացանք: Ողբացեալ բարեկամս յիշելու համար
այս Սուրբ Աւետարանը պիտի պահեմ եւ չպիտի մոռնամ այնպիսի լաւ
գրչի տէր բանաստեղծ մը բնաւ երբեք:
1 հատոր – Թեսաւրոսի Հրահանգ բարոյական իմաստասիրութեան.
Թարգմանեց Հայր Վրթանէս Ասկերեան, տպեալ ի Վենետիկ 1853-ին:
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Արդարեւ գրաբառ վսեմ եւ բարձր լեզուով թարգմանեալ ընթերցման ար
ժանի պատուական գիրք մ’է: Ողբացեալ հայրս՝ արժանապատիւ Տէր
Նահապետ քահանայ, շատ կը սիրէր կարդալ Թեսաւրոսը: Հօրմ էս թե
լադրեալ, ես կը կարդայի եւ կը զմայլէի հեղ ինակին հմտութեան վրայ:
Թեսաւրոսը Ուրֆայի առաջնորդ գերաշնորհ Խորեն սրբազան Մխիթա
րեան համառօտելով աշխարհաբառի թարգմանեց: Բայց շատ ընդունե
լութիւն չգտաւ գրաբառասէր ազգայնոց կողմանէ, որովհետեւ այդպիսի
վսեմ գիրք մը թարգմանելու համար վսեմ լեզու պետք է: Աշխարհ ամ ե
նայն գիտէ, որ մեր տոհմային երկնապարգեւ գրաբառ լեզուն իրաւամբ
մուսայից լեզու է: Կը մաղթեմ, որ ապրի, ծլի, եւս առաւել ծաղկի, մեր
մեծասքանչ հայ լեզուն:
1 հատոր – «Մարդ ըլլալու միջոցը, կամ կեանքի մէջ յաջողելու պայ
մաններ», անգղիերէնէ թարգմանեց Ա.Կ. Սէքլիմ եան անուն հայ գրա
գէտը: 10 անգամ կարդալու արժանի գիրք մ’է: Երանի թէ օտար լեզուներ
լաւ գիտցող մեր հայ գրագէտները փոխանակ խել մը անպէտ սիրահա
րական անիմաստ վէպեր թարգմանելու «Մարդ ըլլալու միջոցներ» անուն
գրքին պէս լուրջ եւ թանկագին գիրքեր թարգմանէին, անշուշտ հայ գրա
կանութիւնը շատ պիտի հարստանար: Ինծի համար խորին վիշտ եւ ցաւ
է, որ 1900 տարիէն ի վեր, նամանաւանդ մեր հնչակեան եւ դաշնակցա
կան երիտասարդները, այն տեսակ անիմաստ հայ կեանքին, հայ մտքին,
հայ սրտին համար շատ մը յեղափոխական գրքեր, պրոշիւրներ, թերթեր
հրատարակեցին, որ գրեթէ հայ գրականութիւնը Բաբելօն մը դարձուցին:
Տայր Երկինք, որ մենք ալ ողջ եւ շինիչ գրքեր թարգմանող հեղ ինակներ
ունենայինք:
1 հատոր – Լէո անուն ռուսահայ անզուգական գրագէտին «Մեսրոպ»
անուն գիրքը, հրատարակութիւն Աւետիս Պօղոսեանցի, տպեալ ի Թիֆ
լիս, 1904-ին, 8 դահեկանի ծախու առի եւ երկու անգամ կարդալով վերջին
ծայր սիրեցի եւ գոհ մնացի: Երանի թէ ամէն բանասէր հայ ունենար այս
գրքէն հատ մը իւր առտնին թանգարանին մէջ: Մեծանուն Լէոյին «Պատ
մութիւն հայ տպագրութեան» անուն շատ սքանչելի գիրքն ալ ունէի, զոր
գերաշնորհ Բաբգէն եպիսկոպոս Կիւլեսէրեան ինծի Կ.Պոլսէն նուէր ղրկած
էր: Դժբաղդաբար այս սիրուն գիրքս ալ 1915-ին, երբ տարագրուեցանք
Մարաշէն, միւս՝ տուն մնացեալ գրքերուս հետ, կորսուեցաւ: Ո գիտէ, որ
անպիտան թուրքին եւ կամ անսիրտ հայու մը ձեռքը անցաւ եւ ոչնչացաւ:
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1 հատոր – «Ճաշակ հելլեն եւ լատին ճարտարախօսութեան», թարգ
մանեաց ի բնագրէն Հայր Արսէն Կոմ իտաս Բագրատունի. Տպեալ 1863-ին,
ի Վենետիկ: Արդարեւ, աննման եւ հիանալի թարգմանութիւն: Դեմոսթէն,
Էսքիլէս եւ Կիկերոնի պէս տիեզերահռչակ ճարտարախօսներու ճառերը,
որքան գեղեցիկ եւ աննման են, այս գրքին գրաբառ արձակ թարգմանու
թիւնն ալ այնքան սքանչելի է: Քիչ շատ մեր գրաբառ լեզուին հմտութիւն
ունեցողը կրնայ հասկնալ՝ թէ գնահատել: Հայր Արսէնին ի վերուստ, այ
սինքն Աստուծմ է տրուած է անզուգական թարգմանիչ մ’ըլլալ: Ես Հայր
Արսէնին թարգմանած գրքերէն Վիրգիլեայ Մշակականը ունէի, աւաղ
այդ գեղեցիկ գիրքն ալ կորաւ 1915-ին: 10 անգամ կարդացած եմ «Մշա
կական»ը, Հոմ երի Իլիականը ունիմ արդէն, Միլտօնի «Կորուստ դրախ
տին» ալ քանիցս կարդացեր եմ, «Յուլիոս Կեսարու յիշատակարանն» ալ
կարդացի, Պօսուէ600 Դամբանականները եւս կարդացած եմ եւ զարմա
ցած եմ Բագրատունւոյ խորին հմտութեան, ճարտար թարգմանիչ, մեր
գրաբառ լեզուին կատարեալ հմտութիւն: Հիացողներէն մէկն եմ Հայր Ար
սէնի այս թարգմանած գլուխ գործոցներու սքանչելի լեզուին վրայ: Այո,
պէտք է սիրով խոստովանինք, թէ Վենետիկի Մխիթարեան միաբանու
թեան համաստեղութեան մէջ է՛ն փայլուն աստեղներ են մեծանուն հայա
գէտ, պատմագէտ, բանաստեղծ, լեզուագէտ Հայր Ղեւոնդ Ալիշան, Հայր
Արսէն Բագրատունի, Հայր Եդուարդ Հիւրմ իւզ, Հայր Գաբրիել, Հայր
Եղ իա Թոմաճան:
1 հատոր – «Պատմութիւն Հայոց», տպեալ ի Վիէննա, Մխիթարեա
նց տպարանը, Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը:
Գրեց Հայր Եփրեմ Չագըրեան: Այս գիրքն ալ ասկէց 15 տարի յառաջ, հոս՝
ի Հալէպ, 15 դահեկանի ծախու առած եմ:
1 հատոր – «Պատմական Յիսուս Քրիստոս», հետեւողութեամբ աշ
խարհահամբաւ հեղ ինակներու գրեց Արշակ Թիւթիւնճեան, ասկէց կար
ծեմ 6 կամ 7 տարի յառաջ, Կ.Պոլսոյ Դաշնակցական կուսակցութեան
հրատարակած «Երկունք» անուն շաբաթաթերթին մէջ Մանկասար Ման
կասարեան անուն, բողոքականութենէ նիւթապաշտութեան դարձած,
պատուելիի մը գրած «Յիսուս առասպել մ’է» վերնագրով յօդուածին 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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իբրեւ հերքում, գրուած պատասխանն է: Իրաւամբ կարդալու արժանի
հեղինակութիւն մ’է «Պատմական Յիսուս Քրիստոս» անուն սքանչելի
գիրքը: Հոս ի Հալէպ, երբ նոր եկած էինք Մարաշէն՝ տեսայ այս ազնիւ
հեղ ինակութիւնը գրավաճառ Սիրանոսեանին քով եւ անմ իջապէս հատ
մը գնեցի 8 դահեկանի: Ուշի ուշով կարդացի եւ շատ սիրեցի: Կրնամ ըսել,
թէ աննման գիրք մ’է:
1 հատոր փոքրիկ – ի Վիէննա տպեալ Մխիթարեանց տպարանը: «Ար
դի լեզուագիտութիւն», գրեց Հայր Գաբրիէլ Մէնէվիշեան: Ամբող ջ լեզունե
րու եւս առաւել մեր տոհմային լեզուի մասին գեղեցիկ ուսումնասիրութիւն
մ’է: Լոկ բանասիրական իւր տեսակին մէջ հետաքրքրական գիրք մ’է, բայց
կարդալը դժուար, որովհետեւ ամէն մարդու վերաբերեալ գիրք մը չէ:
1 հատոր – «Հայկական ճգնաժամ եւ վերածնութիւն»: Նշանաւոր
տօքթ օր Սմբատ Գաբրիելեանէն յօրինեալ, տպեալ Ամ երիկա, ի Պօսթըն:
1919-ին այս թանկագին գիրքը Ամ երիկայէն հայրենակիցս՝ Չէքիրտեք
ճեան Փանոս աղա ինծի նուէր ղրկեց: Կրկին ու երեքկին անգամ կարդա
լու արժանի գիրք մ’է: Վերոյիշեալ ողբացեալ տօքթ օր Սմբատ արդէն մեր
տոհմային գրականութեան ծաւալման եւ զարգացման համար աշխատող
գրագէտներուն մէջ լաւ դիրք մ’ունի, կը սիրեմ եւ կը յարգեմ այսպիսի
անզուգական տօքթ օր, գրագէտ եւ ուսումնականները: Կը ցաւիմ, որ այս
պիսի պատուական եւ անկեղծ ազգասէր տօքթ օր մը յԱմ երիկայ քանի
մը ամ իս յառաջ մահուան դառն բաժակը քամ եց: Յիշատակն արդարոց
օրհնութեամբ եղիցի:
1 հատոր – «Հանրագիտակ հանդէս» շաբաթաթերթ601, թիւ 1, 1904-ին
հրատարակեալ, 7 երորդ տարիէն մաս մը միայն:
1 հատոր – «Հանդէս Ամսօրեայ»602, բարոյական, ուսումնական, արո
ւեստական, գիտական 8-երորդ տարիին հատորը: 1894-ին այս հատորը
ի Մարաշ կէս գաղղիական ոսկիի բերել տուի Վիէննայէն: Պատուական
գործ 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-ից` հայագիտական ուսումնաթերթ: Հրատարակություն Մխիթարյան
միաբանության: Հիմնադիր` Հ. Արսեն Այտընյան (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 44):
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1 հատոր – Լուդով իկեայ Ռասինի «Երգ ի կրօնս»603, նոյնայանգ ոտա
նաւոր թարգմանեալ ի Հայր Եդուարդ Հիւրմ իւզեանէ, տպեալ 1872-ին Վե
նետիկ: Այս գեղեցիկ քերթուածն ալ ինծի ողբացեալ Մարտիրոս Գոմորե
ան նուէր տուած է: Շատ անոյշ թարգմանեալ է ֆրանսերէնէ:
1 հատ. – «Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի», աշխարհաբառ,
գրե
աց Հայր Եփ
րեմ Սէ
թե
ան. Այս գի
րքն ալ հոս՝ ի Հա
լէպ, գնած եմ
աժան գնով:
1 հատոր – «Վէտայի քրիստոսական», թարգմանեաց Հայր Եղիա
Թոմաճան: Զուտ կրօնական աննման քերթուած մըն է Յիսուսի կեան
քին, ծննդեան, խաչելութեան եւ մահուան վրայ, նոյնահանգ տաղաչա
փութեամբ թարգմանեալ: Երբ 1908, Նոյեմբեր ամսուան մէջ, Զմիւռնիա
գնացած էի, տեղւոյն երեւելի եւ ազնուական հայերէն այնթապցի մեծա
նուն գրագէտ եւ փաստաբան Նազարեթ Հիլմ ի Ներսէսեան անուն հայը
զիս իւր տուն կոչունքի հրաւիրեց, պատուեց, մեծարեց եւ հիւրասիրելով
վերոյիշեալ գիրքն ալ ինծի նուէր տուաւ: Քանի որ ողջ եմ պիտի յիշեմ
Նազարեթ էֆէնտի Ներսէսեանին ազնուութիւնները: Դժբաղդաբար
գրիչս անզօր է Ներսէսեան էֆէնտիին ամ էն բարի յատկութիւնները նկա
րագրել հոս: «Արեւելեան Մամուլ» պատուական հանդէսին մէջ Նազար
էֆէնտիին լուրջ եւ հմտալից շատ յօդուածները կարդացած եմ: Կը մաղ
թեմ, որ ապրին այսպիսի անկեղծ եւ առաքինի հայեր:
1 հատոր – «Համառօտ պատմութիւն Միջին դարու», շարադրեաց
Հայր Ամբրոսիոս Գալֆայեան, տպագրեալ ի Վենետիկ 1850-ին: Հինգ
հատոր Ընդհանուր պատմութենէն մաս մը: 1916-ին, երբ հոս տեսայ
այս հատորը՝ 9 դահեկանի գնեցի: Դժբաղդաբար առաջին հատորները
չունիմ: Կը սիրեմ Ընդհանուր ազգաց պատմութիւն կարդալ:
1 հատոր – «Արկածք Տելեմաքայ»604. Հայր Եդուարդ Հիւրմ իւզեան
թարգմանեց ի ֆրանսերէն լեզուէ: Աննման եւ շատ գեղեցիկ եւ սքան
չելի թարգմանութիւն՝ թէ՛ արձակ եւ թէ՛ ոտանաւոր գրաբառ թարգմա
նեալ գրքերու մէջ գրեթէ հաւասարող մը չունի Տելեմաք: Ներդաշնակ 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 գրաբառ լեզու, մարդ վէպին գեղեցկութենէ աւելի հայերէն լեզուին
անուշութեան կը զարմանայ: Եդուարդ Հիւրմ իւզի ուրիշ թարգմանութիւն
ներն ալ կարդալու հաճոյքը կրցած եմ վայելել՝ «Ուղեւորութիւն կրտսերոյն
Անաքարնեայի», «Նումա Պօմբիլեօս», «Պօղ եւ Վերգինէ», Մանծօնիի
«Խօսեցեալք»605, Գիրք Յոբայ տաղաչափեալ եւ լուսաբանեալ: Այս բոլոր
թարգմանութեանց մէջ «Տելեմաքին» թարգմանութիւնը շատ սիրուած եւ
յարգուած է: Վիրգիլեայ Էնէականին կրկին թարգմանութիւնները տեսած
եւ կարդացած եմ: Վերջապէս Վենետիկի Մխիթարեան օրհնեալ միաբա
նութեան շարքին մէջ մեր տոհմային անոյշ լեզուն իւրացնող եւ կենդա
նացնող երկու աննման թարգմանիչներ կան՝ Հայր Արսէն Բագրատունի
եւ Հայր Եդուարդ Հիւրմ իւզ: Իւր ազգային լեզուին յառաջդիմութեան եւ
զարգացման փափաքող ամ էն հայ պէտք է երախտագէտ ըլլայ այս երկու
պատուական ամոլից:
1 տետրակ – «Արարիչը գիտութեան առջեւ», Մալաքեան անուամբ
հայ տօքթ օր մը գրած է այս գիտական տետրակը՝ անհաւատ բժիշկ մը՝
Աստուծոյ գոյութիւնը ուրացող:
2 հատոր – «Ժէնի դը Քրիստեանիզմ», հեղինակութիւն Շաթ օպրիան
անուն նշանաւոր գրագէտին606: Կրօնի վրայ գրուած շատ գեղեցիկ գիրք
մ’է: Այս թանկագին մատեանը ասկէց 15 տարի յառաջ այնթապցի Պօշկե
զէնեան տիար Յարութիւն607 նուէր ըրաւ:
1 հատոր – Ֆրանսերէն «Անկումն Հռովմ եական կայսրութեան».
Գաղղիացի նշանաւոր մատենագէտ Մօնթեսքիէին հեղ ինակութիւնն է:
Այս գիրքն ալ ասկէց ճիշդ 35 տարիներ յառաջ Կ.Պոլսոյ Միացեալ
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 ՖրանսուաՌընե 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 խորհրդարանի անդամ: Զինադադարից (1918) հետո վերադարձել է Հալեպ և այնտեղ էլ մահացել:
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ընկերութեան կողմանէ ղրկուած Կիլիկիոյ մէջ Միացեալ ընկերութեան
հոգատարութեան տակ գտնուող վարժարաններուն ընդհանուր տեսուչ
ողբացեալ Սանտալճեան էֆէնտիէն ինծի տրուեցաւ: Այդ նշանաւոր գիտ
նական հայը դժբաղդաբար, երբ ի Մարաշ այցելութեան եկած էր, հիւան
դացաւ եւ 1882 Սեպտեմբեր 8-ին, Մարաշի երեւելի ազգայիններէն մե
ծապատիւ Չօրպաճեան Տէովլէթ էֆէնտիին տան մէջ, իւր մահկանացուն
կնքեց: Հանդիսաւոր թաղում կատարեցին Մարաշի ազգայինք: Թաղման
հանդէսին ներկայ էին շատ նշանաւոր հայեր: Զէյթունի Ազգային վար
ժարանին տեսուչ Ալլահվերդեան տիար Յակոբ դամբանական խօսեցաւ
եւ ուրիշ հրաւիրեալներ հոգեցունց եւ յուզիչ ճառեր խօսեցան: Սմբատ
Բիւրատ Տէր Ղազարեան շատ սքանչելի դամբանական մը գրեց յիշեալ
պատուական Սանտալճեան տեսուչին գերեզմանին վրայ: Տարաբաղդ
Սանտալճեան դեռ երիտասարդ էր:
1 հատոր – Ֆրանսերէն պատկերազարդ կենդանաբանութիւն, հեղի
նակութեամբ գաղղիացի տիկին Բաբ Քարբանտիէի608: Շատ դիւրուսոյց
ոճով պատրաստուած գործ մ’է: Այս գիրքն ալ գրեթէ նուէր տրուած է ինծի
1918-ին ի Հալէպ:
1 հատոր – Ֆրանսերէն «լիթեռեր սօարէ» (գրական կոչունք) անուամբ
հաւաքածոյ մ’է, ընտիր գրութիւններ կը պարունակէ: Կարդալու արժանի
գործ մ’է: 1918-ին, ի Հալէպ, հալէպցի հայ երիտասարդ մը ինծի նուէր
ըրաւ այս սիրուն գիրքը:
1 – Գրպանի նորագոյն Ատլաս, քաղաքական, վիճակագրական եւ
առեւտրական. Աշխատասիրեց Ա. Պիպեռճեան: Տպեալ ի Կ.Պոլիս 1914-ին:
Շատ սիրուն եւ գեղեցիկ գործ մ’է: Ի Հալէպ 10 դահեկանի գնած եմ 1917-ին:
1 հատորիկ – Ուղեցոյց Սուրբ Գիրք ընթերցողաց: Գ. Պաղտասարե
անի գործ: Սուրբ Գրքի վրայ լաւ տեղեկութիւններ հաղորդող գիրք մ’է:
1 հատորիկ մը – «Կեանքի գործածութիւն», հեղ ինակ Լօրտ Էյպ
պիւրիի (Ճօն Լըպպօք)609: Անգղ իերէն բնագրէն թարգմանեց Գրիգոր
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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Ոսկեան, տպեալ ի Կ.Պոլիս 1908-ին: Արդարեւ կարդալու արժանի գիրք
մը: Երանի թէ ամ էն հայ երիտասարդ այս գեղեցիկ գիրքէն հատ մը իւր
ծոցին մէջ ունենար եւ իւր կեանքը ըստ այնմ գործածեր: 1908-ին այս
գիրքը Կ.Պոլսէն բերել տուի 10 դահեկանի:
1 հատոր – Կրօնի դասեր, Քրիստոնէական եկեղեցւոյ վարդապետու
թիւնը, երկրորդական, բարձրագոյն կարգերու համար: Յօրինեաց Մուշեղ
եպիսկոպոս610, տպեալ 1910-ին: Շնորհքով գործ մ’է: 1916-ին գնեցի այս
գեղեցիկ գիրքն ալ ի Հալէպ:
1 հատոր – «Զուարճալի բժշկութիւն», սալօնի գիրք. Տօքթ օր Պ.Մ. Քօ
լօլեանին «Հայրենիք» լրագրին մէջ մաս առ մաս հրատարակած առող
ջապահական յօդուածաշարքին հաւաքածոն է: Ընթերցման արժանի յօ
դուածներ՝ զուարճալի ոճով պատմուած է: 1894-ին այս գիրքը ի Մարաշ
գնած եմ, բայց մոռցած եմ քանի դահեկանի առած ըլլալս:
Այս գեղեցիկ գրքին հետ մէկ տեղ մէկ հատորի մէջ կազմ ել տուած եմ
Ա.Կ.Սէքլիմ եան անուն ուսումնասէր հայուն «Ճշմարիտ կինը» անուն ան
գղիերէնէ թարգմանուած սքանչելի գիրքը: Ճշմարտապէս միշտ կարդալու
արժանի գործ մը: Երանի թէ կարդալ գիտցող եւ մեր տոհմային աշխար
հաբառ անոյշ լեզուն հասկցող ամ էն հայ օրիորդ եւ կամ կին կարդային
այս սքանչելի գիրքը եւ աշխատէին հասկնալ եւ գիտնալ թէ ճշմարիտ հայ
կնոջ մը, հայ օրիորդի մը ճշմարիտ իգական պարտականութիւնը ինչ է:
Ըստ իս պէտք է մեր իգական սեռին այս տեսակ լաւագոյն գրքեր յօրի
նել եւ թարգմանել, որ կարդան, լուսաւորուին: Մեր տարաբաղդ ազգը
կրթեալ եւ ուսեալ մայրերու կարօտ է:
1 հատոր – «Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց», գործ Սուէտոնիո
սի. Թարգմանեց Ե.Մ.Ս.՝ տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Տետէեան, տպագ
րեալ Զմիւռնիա՝1876-ին: Կ’արժէ կարդալ այս գիրքը Հռովմա 12 կեսարնե
րուն ընդարձակ կենսագրութիւնն է: Այս աղւոր գիրքը ինծի նուէր տուաւ
ողբացեալ, աւելի լաւ է ըսեմ սէֆէրպերլիքի611 ատեն Այրան կամ Ինթիլլի
ըսուած անիծեալ երկրէն տարագիր քշուող եւ ճամբան նահատակուող
Նշան աղա Պուրունսուզեան, երբ ի Մարաշ կը գտնուէինք:
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 հատոր – «Անգիր դպրութիւն եւ առակք», Ա հատոր, Վահան վար
դապետ Տէր Մինասեան, տպեալ ի Կ.Պոլիս, Պաղտատլեան տպարան
1893-ին: Այս սիրուն գիրքը 1894-ին Պոլսէն բերել տուած եմ 25 դահեկա
նի, շատ հետաքրքրական հեղինակութիւն մ’է:
1 հատորիկ, աւելի լաւ է ըսել գրական թանկագին գոհարիկ՝ «Ընդ
եղեւնեաւ յամայութեան բացավայրի»: Խորհրդածութիւն Հայր Ղեւոնդ
Ալիշանի: Վենետիկ 1874 տարին տպեալ: Առնուազն հինգ կամ վեց անգամ
կարդալ արժանի է այս սքանչելի գիրքը:
1 հատոր – «Հազարամ եայի արշալոյսը», հատոր առաջին՝ Դարերու
Աստուածային ծրագիրը, տպեալ Ամ երիկա 1916-ին: Ս. Գրքի վրայ ընդար
ձակ տեղեկութիւն եւ մարգարէներու գուշակութիւնը բացատրող լաւ գիրք
մ’է: Այս հեղինակութիւնը Ամ երիկայէն ինծի նուէր եկաւ 1919-ին:
1 հատոր – «Հայոց պատմութիւն (քննական)», պատկերազարդ եւ
քարտէսաւոր, հատոր առաջին՝ «Հին հայեր», տպեալ ի Կ.Պոլիս 1915-ին,
յօրինեալ ի Գէորգ Մեսրոպէ: Ճշմարտութիւնը խոստովանած ըլլալու հա
մար պէտք է ըսեմ, որ մինչեւ ցարդ թէ Վենետիկ, թէ Վիէննա եւ թէ Երու
սաղէմ, Էջմ իածին, Զմիւռնիա եւ կամ ուրիշ ամբող ջ հայ տպարաններէն
ելած ազգային պատմութեանց թագուհին է այս քննական գործը: Շատ
սիրած եմ եւ հեղ ինակին պատմական խորին հմտութեան վրայ զարմա
նալով անցեալ տարի մասնաւորաբար մեծապատիւ Գէորգ Մեսրոպին
նամակ մը գրելով՝ շնորհաւորած եմ զինքը տարաբաղդ ազգերնուս գրա
կանութեան այս տեսակ գնահատելի ծառայութիւն մը մատուցած ըլլալուն
համար: Գէորգ Մեսրոպ ուրիշ եկեղեցական պատմութիւն մը յօրինեց, որ
կարդալու արժանի է: Այս պատուական գրագէտը «Ուրարտու» անունով
գեղեցիկ գիրք մ’ալ հրատարակեց վեց կամ 7 տարի յառաջ. ընթերցման
արժանի գործ մ’է: Ունէի հատ մը թանգարանիս մէջ: Աւաղ 1915-ին, երբ
կողոպտեցին թանգարանս՝ այդ գիրքն ալ ո գիտէ որ անշնորհ հայուն եւ
կամ անխիղճ եւ անգութ թուրքին անցաւ եւ ոչնչացաւ: Մեծանուն Գէորգ
Մեսրոպին այս քննական Հայոց պատմութեան առաջին հատորը ի Հա
լէպ գրավաճառին խանութը տեսայ եւ ծախու առի 10 դահեկանի: Երանի
թէ այս գեղեցիկ պատմութեան Բ հատորն ալ տպագրուած լինէր, անմ ի
ջապէս բերել պիտի տայի. Յուսալ եւ սպասել:
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3 հատոր – «Բիւրակն» հանդէս612, գիտական, քաղաքական եւ
ազգային: Տէր եւ խմբագիր Ստեփան Իւթիւճեան 1886-1887-1888 տարի
ներուն հատորները: 3 տարիներու հատորները մէկ տեղ կազմ եալ է: Հայ
բողոքական ուսումնասէր պատուելիին հրատարակած այս «Բիւրակն»
հանդէսը լաւ գործ մ’է, հմտալից, լեցուն յօդուածներ կան մէջը: Մեծանուն
փրօֆեսօր Ճեճիզեան Մեծն Աղեքսանդրի կենսագրութիւնը անգղիերէն
լեզուէ թարգմանելով, այս հատորներուն մէջ մաս առ մաս հրատարակեց:
Ատենօք բաժանորդ էի «Բիւրակն»ի, լաւ մտքիս չէ թէ այս երեք հատորնե
րու համար քանի դահեկան տուած եմ:
1 հատոր – «Մեծ մարդերու պատմութիւններ Միջին եւ Նոր դարերում»,
տպեալ ի Թիֆլիս 1873-ին: Շատ մը նշանաւոր եւրոպացի մարդոց կենսագրութիւնն է: Այս գեղեցիկ գիրքը այնթապցի իմ վաղեմի բարեկամս 1888-ին,
ճիշդ Դեկտեմբեր ամսուն մէջ, Ս. Յակոբայ պահքին մէջ էր, զիս մասնաւոր
նամակաւ Վահան էֆէնտի Քիւրքճեան իրեն պսակադրութեան հանդէսին
հրաւիրեց: Եղանակը թէպէտ ձմեռ էր, հայրենակիցս լուսահոգի Շամլեան
Աստուր եւ մայրը՝ Մարիամին հետ ճամբայ ելանք, գիշեր մը Մերթմենկէ
անուն թուրք գիւղ, ծանօթ տաճիկ ջորեպանի մը տուն հիւր եղանք՝ ձիւն
առատ, բայց մեր իջեւանած տունը լաւ տուն մ’էր: Տանուտէրը ահագին քա
նակութեամբ փայտ բերաւ եւ կրակ վառեց: Քովերնիս արդէն կերակուրներ
շատ էին, կերանք եւ կշտանալով կրակին դիմացը տաքցանք: Իրաւի, ձմրան
եղանակին առատ ձիւնը եւ սաստիկ ցուրտը աղքատին եւ չքաւորին համար
անտանելի փորձանք մ’է, բայց հարուստին համար հաճոյք մ’է: Հոյակապ
տան մէջ, տաքուկ կրակարաններու դիմաց, հաստատուն զգեստներով հա
գուած, կապուած, ունեւորը մարմինը հանգիստ, ստամոքսը սննդարար կե
րակուրներով լեցուած ձմրան ցուրտէն եւ սառնամանիքներէն հեշտութիւն
կը զգայ: Այս քաղ ցր վիճակի մէջ արդէն քիչ մ’ալ ճամբորդութեան դժուա
րութենէն յոգնած եւ խօնջած ինքզինքնիս Մօրփէոսին գիրկը նետեցինք:
Հետեւեալ օր, բերկրեցուցիչ արեւուն ճառագայթները սպիտակ
ձիւներու վրայ սփռուած էին: Ճամբայ ելանք եւ իրիկուան ժամ 12-ին
612 Կ.Պոլիս, 1882-1908, Հանդես գիտական, քաղաքական և ազգային (ամսագիր,
ապա կիսամսյա): 1900-ից՝ լրագիր ազգագրական, բանասիրական, լեզվաբանական
և գրական (շաբաթաթերթ): 1905-ին՝ ազգային, գրական և քաղաքական հանդես: 1906ից՝ առևտրական 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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հանգիստ եւ ուրախ զուարթ ժամանեցինք Այնթապ: Ես ուղղակի Ղազա
րեան մեծապատիւ Գալուստ աղային տունը իջայ, ընկերներս ալ իրենց
մէկ բարեկամին տունը իջեւանեցան: Այն շաբթուան կիրակի իրիկուան
գիշերը մեծարգոյ Վահան էֆէնտիի պսակը կատարուեցաւ Այնթապի եկե
ղեցւոյն մէջ: Վահան էֆէնտի ամուսնացաւ Այնթապի է՛ն երեւելի գերդաս
տաններէն մեծանուն Նազարէթեան Նիկողոս աղային Զիւմրիւթ անուն
ազնուուհի եւ համ եստափայլ աղջկան հետ: Պսակի արարողութեան
լմննալէն յետոյ հարսնիքի հրաւիրեալները Վարդանանց վարժարանի
սրահը մտան. Ես ալ անդ ամուսնութեան վրայ համառօտ հարսանեկան
խրատական մը խօսեցայ: Քանի մ’օր ալ Այնթապ մնացի եւ հիւրասիրուե
լով թէ՛ տիար Վահան Քիւրքճեանէն եւ թէ՛ Ղազարեան Գալուստ աղայէն
մեծ յարգանք եւ մեծարանքներ տեսայ: Վահան էֆէնտի այս առթիւ
վերոյիշեալ «Մեծ մարդերու կենսագրութիւնը» անուն գիրքը ինծի նուէր
ըրաւ: Տիար Վահան ուրիշ գեղեցիկ ֆրանսերէնէ ի թրքերէն խօսակցու
թեան գիրք մ’ալ նուիրած էր: Կը ցաւիմ, որ այն պատուական գիրքը եւ այլ
7-8 կտոր ընտիր գիրքերս 1895 Նոյեմբեր 6-ին, երկուշաբթի օր, Մարաշի
աղէտալի եւ ահռելի կոտորածը տեղի ունեցաւ, մեր տունը կողոպտեցին,
թալլեցին, կահ կարասի, գիրք, թանգարան, կազմ եալ հայ լրագիրներու
հատորներ, ամ էն ինչ առին տարին անխիղճ եւ անսիրտ մարաշցի թուր
քեր: Վահան էֆէնտիին ինծի նուիրած այն խօսակցութեան գիրքը կորաւ
գնաց: Կորսուած թանկագին գրքերուն մէջ «Սոկրատ պատմ իչ» անունով
4 կամ 500 տարուան ընտիր ձեռագիր գիրք մ’ալ և «Պատմութիւն ազգին
նետողաց» անուամբ սքանչելի մագաղաթի վրայ գրուած պատուական
ձեռագիր գիրք մ’որ նախնեացս ժամանակէն ինծի յիշատակ մնացած էր:
Այս երկու թանկագին եւ արժեքաւոր ձեռագիր մատեաններն կորսուե
ցան: Վերջապէս ցաւալին այն է, որ նախնիքներուս ժամանակէն իբրեւ
յիշատակ թէ՛ գիրք եւ թէ՛ կոնդակներ՝ հօրս՝ Տէր Նահապետին եւ հաւս՝
Տէր Կարապետ աւագ քահանային եւ թէ հաւուս հայրը՝ աւագ քահանայ
Տէր Նահապետին մաշտոցները, արծաթեայ սրբատուփերը եւ երեքին ալ
կնիք, մեօհիւրները613 կային զորս իբրեւ նուիրական մասունքներու պէս
կը պահէի: Աւաղ, թրքական աննման բարբարոսութիւնը, խժդժութիւնը,
անաստուածութիւնը, ամ էնն ալ առաւ տարաւ, աւերեց, քանդեց, կործա
նեց մեր տուները: Զէրոյի չափ բան մը չը թողուց պապերուս ժամանա
կէն մնացած: «Սա ալ լուսահոգի հօրմ էս, հաւերէս կամ նախնիքներէս
613 Մեօհիւր (Mühür) – կնիք:

405

ինծի յիշատակ մնաց» ըսելու գիրք, պղնձեայ, արծաթեայ ամաններ, գոր
գեր, կարպետներ, ի մի բան տան մէջ ինչ որ ունէինք ամ էնն ալ գրեթէ 2
ժամուան մէջ կողոպտեցին, թալլեցին եւ իւրացուցին 1895 Նոյեմբեր 6-ին:
1 հատոր – Լէո «Ռուսահայ գրականութիւնը սկզբից մինչեւ մեր
օրերը»: Բանաստեղծական, թատրերգութիւն, վիպագրութիւն: Տպեալ
ի Վենետիկ 1904-ին: Այս գեղեցիկ գիրքը ինծի նուէր տուաւ այնթապցի
տիար տօքթ օր Նազարեթ Քէչէճեան, երբ 1908 Դեկտեմբեր 28-ին Գահի
րէ կը գտնուէի: Տօքթ օր Քէչէճեան իւր տունը հրաւիրեց զիս կերակուրի:
Տղաս՝ Գէորգն ալ քովս էր: Երբ գնացինք ազնիւ տօքթ օր Քէչէճեանին
տունը մեզի հետ սեղանակից ըլլալու համար մեծանուն տօքթ օր Նազա
րէթ Տաղաւարեանն ալ հրաւիրուած էր: Յիշեալ Տաղաւարեանին գեղե
ցիկ, լուրջ եւ հմտալից խօսակցութեան հիացած եւ զարմացած էի:
1 հատոր – «Բիւրակն» հանդէս: Հրատարակութիւն պատուելի Ստե
փան Իւթիւճեանի 1890-1891-1892 տարիներու 3 հատորը միասին կազմ եալ
եւ տպեալ ի Կ.Պոլիս: Այս երեք հատորներու մէջ գիտական, կրօնական
եւ բարոյական եւ թէ պատմական ընտիր յօդուածներ կան: Շատ անգամ
կարդացած եւ գոհ մնացած եմ: Այս հատորներուն մէջ հայ բողոքականու
թեան ծագման եւ սկզբնաւորութեան պատմութիւնը գրուած է: Կը ցաւիմ,
որ 1893 եւ ուրիշ հատորները չեմ կրցած բերել տալ, որով հայ բողոքա
կանութեան ծագման պատմութիւնը թերի մնաց: Լաւ գրքեր եւ ընտիր
հեղինակներ ձեռք բերելու եւ ճոխ թանգարան մը կազմ ելու համար դրամ,
հարստութիւն պէտք է: Կիլիկիոյ գրեթէ բոլոր քաղաքներուն մէջ ո եւ է հայ
քահանայ մը, կրնամ ըսել թէ, իւր տան մէջ իր անձին վերաբերեալ ինծի
չափ շնորհքով գրադարան մը չունէր: Աւաղ, Թուրք անխիղճ եւ վատ կա
ռավարութեան հպատակ հայ քահանայ եւ թէ աշխարհական ամ էնեւին
չկրնար ըսել, թէ տէր եմ ընչիցս, կեանքիս, պատուոյս եւ ունեցածիս:
16 հատոր – «Արեւելեան մամուլ»614, կազմ եալ առաջին հատորը 1871ին տպե
ալ, 1873, 1874-1877-1878, 1879-1880-1883-1882-1881-1884-18851886-1887-1888-1889-1890-1889: Այս հա
տոր
նե
րո
ւն մէջ կան քա
նի մը
հատ հատորներ, որ կորսուեցան 1915–ին, երբ զմեզ տարագրեց Թուրք
պետութիւնը, ճիշդ Մայիս 1-ին, Քրիստոսի համբարձման տօնին օրը:
614 Արեւելեան մամուլ, Զմյուռնիա, 1871-1909, 1919-1922, ազգային, գրական և
քաղաքական ամսագիր: Խմբ.-տնօրեն` Մատթեոս Մամուրյան, ապա, 1901-ից` Մ. Մամուր
յան-որդի (Հրանտ Մամուրյան): 1894-ից` կիսամսյա հանդես, 1903-ից` շաբաթաթերթ,
1919-1922-ին` օրաթերթ (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 36):
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Մամուրեան մեծանուն գրագէտ Մատթէոս էֆէնտի իմ բարեկամս էր:
20 հատոր մեկէն ինծի իւրաքանչիւր հատորը մէյ մէկ մեճիտի տուած էր
1879-ին: Բաժանորդ էի վերոգրեալ ազգօգուտ հանդէսին: Այս պատուա
կան հատորներուն մէջ Մամուրեան էֆէնտիին գրչէն ելած «Սեւ լերին
մարդը» անունով ազգային հիանալի վէպ մը մաս առ մաս լոյս տեսաւ:
Իրաւամբ 10 անգամ ուշի ուշով կարդալու վէպ մ’է: Կը ցաւիմ, որ այսպիսի
հրաշահիւս վէպ մը կիսատ մնաց եւ չկրցաւ տիար Մամուրեան այս
աննման հեղ ինակութիւնը լրացնել:
Ուսումնապերճ տիար Մամուրեանի «Անգղիական նամակի» կամ
«Հայու մը ճակատագիրն» անուն սքանչելի գիրքն ալ ծախու առած էի 1889-ին
մէկ մեճիտիյէի: Այդ գեղեցիկ գիրքն ալ, ի Մարաշ, 1915-ին կորաւ. Անշուշտ
հայ մը առած ըլլալու է ամբող ջ թանգարանս գնող թուրք պագգալէն615:
1 հատոր – «Ազգապատում, հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ անցքերը սկիզ
բէն մինչեւ մեր օրերը, յարակից ազգային պարագաներով պատմուած»,
գրեց Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեան, նախկին պատրիարք,
տպեալ ի Կ.Պոլիս 1912-ին: Արդարեւ սքանչելի հեղինակութիւն, ընդարձակ,
պարզ, սահուն եւ անոյշ աշխարհաբառ լեզուով գրուած: Օրմանեան սրբա
զանին այս հեղինակութիւն կրցաւ իրեն անունը անմահացնել: Դժբաղդա
բար մինչեւ 10 ֆօրմա կրցած եմ առնել: Մնացեալ ֆօրմաներն ալ կը փա
փաքիմ բերել տալ եթէ ողջ մնամ: Արդէն երբ ի Մարաշ էինք ողբացեալ եւ
ի Տէր Զօր նահատակեալ ազնիւ Սողոմոն Ոսկերիչեանէն 20 ֆօրմա երկու
հատոր Ազգապատումները ծախու առած էի, մէն մի ֆօրման՝ 5 դահեկանի:
Ամենն ալ 1915-ին, երբ մեր Ս. 40 Մանուկ եկեղեցւոյն գոյքերը թալլեցին ու
կողոպտեցին, ուրիշ շատ մը գրքերուս հետ, ազգապատումներն ալ կորաւ:
Այս առաջին հատորը հոս՝ ի Հալէպ գտայ եւ առի առանց դրամի:
1 հատորիկ - Եզնիկ Կողբացի «Եղծ աղանդոյն հեթանոսաց»: Հայ հին
դպրութեան մէջ է՛ն նշանաւոր տեղ գրաւող հրաշալի գիրք մ’է: Հայ ոսկե
դարեան լեզուն գրուած պատուականագոյն գիրք մ’է: Այս սքանչելի գրքին
գրաբառ սահուն, պարզ եւ վսեմ լեզուին գեղեցկութեան զարմացած եմ:
Քանի որ ողջ եւ կենդանի մնայ հայ գրականութիւնը Եզնիկ Կողբացի
միշտ պիտի կարդացուի:
1 հատոր – «Վարք նախնի իմաստասիրաց», համառօտեալ ի Հայր
Յակոբոս վարդապետէ Մխիթարեան միաբանից: 1826-ին տպեալ
615 Պագգալ (Բաքքալ,Bakkal) – նպարավաճառ:
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ի Վենետիկ: Գրաբառ յօրինուած գեղեցիկ գիրք մ’է: 1910 Յունիս 12-ին, երբ
Կիպրոս, Նիքօսիայ կը գտնուէինք հանդերձ ընտանեօք, բնիկ նիքօսիացի
Գըլըճեան Կարապետ անուն բարեպաշտ երիտասարդը այս գիրքը ինծի
նուէր տուաւ: Մեր ամբող ջ կեանքին մէջ, կրնամ ըսել թէ, Նիքօսիայի մէջ
վարած կեանքերնիս ոսկեդար մ’էր: Նիքօսիացիք շատ սիրած էին զմեզ
եւ մենք ալ իրենցմ է գոհ մնացած էինք: Կիպրոսի մէջ քահանայագործել
շատ սիրելի պաշտօն մ’է: 30 կամ 40 տուն հայ հազիւ կայ Նիքօսիայի մէջ,
մէկ եկեղեցի եւ մէկ վանք մ’ալ ունին:
1 հատոր – «Առձեռն նամականի», պարունակութիւն Նոր Տարուոյ եւ
Անուան տօնի նամակներ, յօրինեց Սիմոն Գափամաճեան, տպագրեալ ի
Կ.Պոլիս 1893-ին: Գեղեցիկ հաւաքածոյ մ’է: Երբ գնած եմ այս գիրքը՝ լաւ
միտքս չէ:
1 հատոր – Կազմ եալ, «Բազմավէպ»616 հանդիսարան 47-ներորդ
տարոյն հատորը: 1895-ին ողբացեալ մեծանուն Հայր Ղեւոնդ Ալիշան
ինծի նուէր կը ղրկէր Վենետիկէն: Մխիթարեան միաբանութեան էն
սիրելի եւ պաշտելի անդամը շատ կը սիրէի ես: Յիշեալ գերաշնորհ հեղի
նակին հոյակապ «Սիսուան»ը ծախու առած էի 25 մէճիտիյէի: 2 հատոր
«Յուշիկք հայրենեաց» անուն եւ «Շնորհալի եւ պարագայ իւր» անուն
սքանչելի գիրքերն ալ գնած էի: 1908 Նոյեմբեր ամսուն 20-ին էր, Պալենց
գրավաճառէն Հայր Ղեւոնդ Ալիշանի հրատարակած «Հայաստան յառաջ
քան զլինել Հայաստան» անուն պատուական գիրքն ալ գնած էի: Ափսոս
այս վերոյիշեալ սքանչելի գիրքերն 1915-ին, երբ զմեզ տարագիր հանին
Մարաշէն, ուրիշ առտնին գոյքերուս հետ Թուրք կառավարութիւնը գրա
ւելով ծախեր եւ փճացուցեր է: Գերապատիւ Հայր Ղեւոնդ Ալիշանին 3-4
նամակներն ալ, տարիներէ ի վեր, իբրեւ թանկագին գրական գոհարներ
քովս կը պահէի: Անոնք ալ, 1895 Նոյեմբեր 6, երկուշաբթի օր, Մարաշի
ահռելի կոտորածին ատեն մեր տունը կողոպտողները առին տարին եւ
անշուշտ պատռելով ոչնչացուցին: Զորն ասեմ, զորն խոստովանիմ: Նախ
նիքներուս ժամանակէն գիրք, հին նամակներ, հին ձեռագիրներ, 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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ունէինք, յիշատակութեան արժանի, ամ էնն ալ թուրք բարբարոսութիւնը
քանդեց, կործանեց, առաւ-տարաւ-փճացոյց:
5 հատոր – «Բուրաստան մանկանց»617, հրատարակութիւն ողբա
ցեալ Նշան Պէրպէրեանի: 1884-ին սկսաւ հրատարակուիլ ի Կ.Պոլիս: Այս
պատուական պարբերական հանդէսէն հինգ հատոր ունէի: Այժմ միայն
չորրորդ հատորը մնացած է քովս: Առաջին հատորը միւս գրքերուս հետ,
ի Մարաշ, 1915-ին, երբ զմեզ տարագիր հանեցին, ծախուած է «Էմվալը
մեթրուքէ» անուն գեհենական եւ բարբարոս յանձնախմբին կողմանէ:
«Բուրաստան մանկանց» պատկերազարդ հանդէսը հայ մանկանց համար
շատ օգտաւէտ թերթ մ’էր: Իմաստալից վէպեր եւ պատմութիւններ եւ քեր
թուածներով զարդարուած գեղեցիկ հանդէս մ’էր: Ես ալ այն ժամանակ
յիշեալ հանդէսին բաժանորդ էի եւ միանգամայն գործակալ. Մարաշի մէջ
20–ի չափ բաժանորդներ գտած էի: Կը ջանայի, որ այդ տեսակ լուրջ եւ
հմտալից թերթերը կարդացողներ շատնան մեր մէջ: «Բուրաստան ման
կանց» հանդէսը իրաւամբ, եթէ կարենար, 20-30 տարիներ շարունակուիլ,
անշուշտ մեծ ծառայութիւն մը կրնար մատուցանել ազգիս:
Աւաղ, շատ չկրցաւ յարատեւել «Բուրաստան», առ ի չգոյէ շատ բաժա
նորդներու ստիպուեցաւ Պէրպէրեան դադրեցնել թերթը: Դժբաղդաբար
ընթերցասիրութիւն շատ տարածուած չէ մեր մէջ: Հայը կարդալ չը սիրեր:
Հայը իւր խմբագիրները, իւր գրագէտ, բանաստեղծ եւ մատենագիրները
նիւթապէս քաջալերել եւ խրախուսել չը սիրեր: Եւրոպական զարգացեալ
եւ ուսումնասէր ազգերու մէջ ընթերցասիրութիւն որքան յառաջ գացած է,
որքան ծաղկած է: Մեր երիտասարդներէն շատեր անպէտ օղ իի, գինիի,
խաղ եւ խումարի բուռով ստակ կմսխեն, բայց գրքերու եւ լուսասփիւռ
թերթերու համար բնաւ երբեք դրամ ծախսել չեն փափաքիր:
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 Տեր-Ղևոնդյանի)
619 Սուրհանդակ:
620 Ղրուշ, դրամ:
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(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 Տեր-Ղևոնդյանի)
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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 Տեր-Ղևոնդյանի)
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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.՝ բառացի` «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, տեղեկագիր
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, կալվա
ծագիր, կալվածաթուղթ
Թելեղրաֆ (telgraf) – հեռագիր, «թելեղրաֆի թել», այսինքն հեռագրա
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՝ ժողով րդական
երգ՝ թյուրքու
Թիֆօ, Թիֆուս (tifo) – տիֆ հիվանդություն
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Թրեն (tren) – գնացք, ֆր.՝ train բառից
Իխթիլաթտան մեմնու (ihtilâttan memnu) – այլոց հետ հարաբերությունն
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,
բանտապետ
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 (18081839) ոսկեդրամ, որը հետագայում օգտագործվում 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, գաղթական
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 ընդունված
էր դիմել Օսմանյան կայսրության գավառական քաղաք
ների
ունևոր քրիստոնյաներին:
Պագգալ (բաքքալ, bakkal) – նպարավաճառ
Պախշիշ (բախշիշ, bahşiş) – թեյավճար, նվեր
Պանքնօթ (բանկնոտ, banknote) – դրամատոմս, դրամանիշ, թղթադրամ
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՝ վարդապետ
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) – զորահավաք
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 221222, էջ 13-16, 1987, Յուլիս-Դեկտեմբեր, թիւ 225-226, էջ 15-18,
1989, Յունուար-Յունիս, թիւ 231-232, էջ 12-20, 1990, ՅունուարՅունիս, 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 Գալուստեան,
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՝ Գուրգեն
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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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 քրոջ` Մարգարիտի դստեր`
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 քրոջ` 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) – 317319
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 միաբա
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
(այնթապցի բժիշկ) – 141, 175, 176

(Հեքիմ

Ապուճան)

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, 345347, 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

432

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
ռական) – 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, Ադանայի
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 վաճառականներ)
– 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 եկեղեցի) –
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՝ Զարուհու
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 Առաջնորդ)
– 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 Առաջնորդը)
– 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՝ Մարիամի
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
կ.պոլսեցի, հայ կաթոլիկ) – 256-257

Օտոմանի

տնօրեն,

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 առաջնորդ)
– 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՝ Ագապիի
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 քահանա)
– 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, 3436, 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, 368369, 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, 303305, 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, 328331, 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 կառավա
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
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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, 224227, 231, 232, 234, 237 238, 241-243, 245-249, 252, 255, 256, 258263, 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
Տերէ Քեօյ (Դերե -Քյոյ, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Տէր Զօր (Դեր Զոր) – 166, 407
Տէրէ վանք (Դերե վանք) – 100
Տիգրանակերտ (Դիարբեքիր) – 242, 390
Րագգա (Ռաքքա) – 49, 166
Րայագ (Ռայաք) – 297
Րէս իւլ-Այն (Ռաս ուլ-Այն) – 40
Րումելի (Ռումելիա) – 114
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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Քեյիշին Սույու (գետ) – 91
Քիլիս – 12, 71, 93, 151, 171, 174, 178, 186, 231, 304, 307, 311, 374
Քիշիֆլի (հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Քիոս կղզի, Սագըզ (Սաքըզ) – 5, 9, 323, 324
Օսմանիյէ – 248
Օրթա Օղլու (թուրքական գյուղ) – 155
Ֆամակուսթա (Ֆամագուստա, Կիպրոս) – 359
Ֆամըսթըլ (հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Ֆենեսէ (հայկական գյուղ) – 100
Ֆընտըճագ (Ֆընդըջաք) – 33, 53, 129, 152, 247
Ֆըրնուզ, Ֆըռնուզ, Ֆըրնըզ (հայկական գյուղ Մարաշի և Զեյթունի
մոտ) – 33, 129, 135, 136, 137, 140, 141, 148, 152, 189, 221,

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ						 3
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Տէր Ղեւոնդ.
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Գիրք Բ							187
Գիրք Բ (շարունակութիւն)				341
Գիրք Գ (ընտանեկան համառոտ
ժամանակագրութիւն)					
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385
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410
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Տէր Ղեւոնդի թոռնուհի
ՄԷՅրի ԳործունԵան

Ձախից աջ` Տիրուհի (Տեր Ղևոնդի կինը), Հովհաննես (ավագ որդին), Թրվանդա
(մայրը), հետևում կանգնած՝ Կարապետ (հորեղբորորդին), Գեորգ (երկրորդ
որդին), Տեր Նահապետը (հայրը) և Տիգրանը (քրոջ որդին), 1882-ին Երուսաղեմում
ուխտագնացության ժամանակ: (Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Նահապետ ավագ քահանա (1820-1887),
Տեր Ղևոնդի հայրը։ (Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Նահապետյանների տունը Մարաշում (1871 թ.): Գծանկար: Նահապետ
Տեր-Ղևոնդյանի նկարագրությամբ գծել է որդին` Արամ Տեր-Ղևոնդյանը:
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդի ձեռագրի նմուշ։

Մարիամ (Տեր Ղևոնդի մորաքույրը) և Տէօվլէթ (Դյովլէթ) (1815-1890)
Չորբաջյան ամուսիններ 1875-ին Ս.Երուսաղեմ ուխտագնացության
ժամանակ (Մարաշ կամ Գերմանիկ գրքից, էջ 719):

Հարություն Չորբաջյան (Տ. Ղևոնդի
մորաքրոջ որդին): Լուսանկարված է
յուղաներկ նկարից: 1901 թ., նկարիչ`
Ա. Սարգիս:

Գեորգ Մուրադյան (1831-1894)։
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը 1880-ական թվականներին: (Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը մոր, կնոջ և զավակների հետ: Մարաշ, 1894։
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը 1900-ական
թվականներին։

Տեր Ղևոնդի որդիները` Նահապետը
(ձախից) և Գուրգենը։ 1897, Հալեպ:
(Ընտանեկան արխիվ):

Համբարձում Թոփալյան (Տեր Ղևոնդի
աները)։ (Ընտանեկան արխիվ):

Հակոբ Խռլաքյան (Գեորգ Խռլաքյանի
եղբայրը, 1856-1920 նահատակված):
(Ընտանեկան արխիվ):

Նահապետի և Լուսաբերի
հարսանեկան նկարը։ Հալեպ, 1919։
(Ընտանեկան արխիվ):

Երկու եղբայրներ` Նահապետ և
Հովհաննես: Հալեպ, 1907։
(Ընտանեկան արխիվ):

Կանգնած՝ ձախից առաջինը` Հովհաննես, չորրորդը`Ֆարես Սաբբաղյան,
նստած` Աղավնի (Հովհաննեսի կինը), Տիրուհի, Տեր Ղևոնդ, դուստրը` Արուսյակ
(Ֆարեսի կինը), առջևում նստած` Արուսյակի դուստրեր` Պայծառ և Լիոնե:
Հալեպ, 1907։ (Ընտանեկան արխիվ):

Նստած` Տիրուհի և Տեր Ղևոնդ, կանգնած` Գեորգ, առջևում` Մերի և Վարդուհի:
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդի ավագ որդի
Հովհաննեսի ընտանիքը:
(Ընտանեկան արխիվ):

Նահապետը, Լուսաբերը,
զավակները` Հայկը և
Հայկուհին։ 1920–ականների
վերջ, Կահիրե։
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը 1931 թվականին (Կահիրե, Եգիպտոս): Լուսանկարչատուն «Քավուք»
(Cavouk)։ (Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը կյանքի
վերջին տարիներին
(Կահիրե, Եգիպտոս):
(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդն ու Տիրուհին (Կահիրե, Եգիպտոս): (Ընտանեկան արխիվ):

Նստած` Վարդուհին, ամուսինը` Տիգրան Լեյլեքյան, կանգնած ձախից 1-ինը
և 6-րդը Գուրգեն և Երվանդ (Գեորգի որդիներ), 2-3-րդը Մերի և Սուրեն
Գործունյաններ, 4-րդը` Տիրան Լեյլեքյան, 5-րդը` Պերճ Սաբբաղյան (Ֆարեսի և
Արուսյակի որդի), 7-8-րդ Շաքե և Գուրգեն Գործունյաններ։
1955, Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս: (Ընտանեկան արխիվ):

Կանգնած` ձախից` Մերի, աջից` Շաքե Գործունյաններ, նստած` Վարդուհի
Լեյլեքյան, Նադիա, Էրիկ (Աշոտ), Վալերի (Աշխեն) Գործունյաններ, Տիգրան
Լեյլեքյան: 1950-ականների վերջ: (Ընտանեկան արխիվ):

Լուսաբեր, Սեդա, Արամ Տեր-Ղևոնդյաններ, առջևում՝ Վարդան (Հայկի որդին) և
Վահան: 1966 թ. Երևան: (Ընտանեկան արխիվ):

Նահապետի կինը` Լուսաբերը զավակների ու թոռների հետ: 1966 թ. Երևան:
(Ընտանեկան արխիվ):
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