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ՄԱՍԻՆ

Ա.

Միհրան Մինասեան

ՄՈՒՏՔ
1909-ի Կի լի կիոյ հա յոց կո տո րա ծը, որ պատ մու թեան ան ցած է «Կի լի կեան Կո տո-
րած» կամ պար զա պէս «Ա տա նա յի Կո տո րած» ա նուն նե րով, չէր սահ մա նա փա-
կուած միայն Ա տա նա նա հան գով, այլ տա րա ծուած էր ա նոր սահ մա նա կից Հա լէպ 
նա հան գի կարգ մը շրջան նե րը եւս, ընդ ո րում՝ Ան տիո քի գա ւա ռակն ու ա նոր 
կեդ րոն հա մա նուն քա ղա քը, ո րուն փոք րա թիւ հա յու թիւ նը կի սած է յի շեալ զոյգ 
նա հանգ նե րու ա ղէ տեալ հա յու թեան ճա կա տա գի րը:

Կի լի կեան Կո տո րած նե րու մա սին առ կայ է հա յե րէն թէ օ տար լե զու նե րով բա ւա-
կան հա րուստ գրա կա նու թիւն, ուր սա կայն Ան տիո քի հա յու թեան կո տո րա ծը գրե թէ 
մո ռա ցու թեան տրուած է եւ կամ լա ւա գոյն պա րա գա յին՝ հա զուա դէ պօ րէն անդ րա-
դարձ կա տա րուած է ա նոր1:

Հա կա ռակ ա նոր որ ա ւե լի քան դար մը ան ցած է այս կո տո րա ծէն, տա կա ւին 
հայ եւ օ տար դի ւան նե րու մէջ առ կայ են ա նոր մա սին ան տիպ եւ չու սում նա սի րուած 
ար խի ւա յին հսկա յա ծա ւալ փաս տա թուղ թեր, ո րոնք լոյ սին գա լու եւ ի րենց գաղտ նիք-
նե րը ըն թեր ցող նե րուն առ ջեւ բա նա լու հա մար կը սպա սեն գուր գու րոտ ձեռ քե րու:

Բե րիոյ ( Հա լէ պի) Հա յոց Թե մի Ազ գա յին Ա ռաջ նոր դա րա նի դի ւա նա տու նը եւս 
հա րուստ է սոյն կո տո րած նե րուն վե րա բե րող փաս տա թուղ թե րով, ո րով հե տեւ 
ա ղէ տեալ շրջան նե րէն շա տե րը թե մա կա նօ րէն կա պուած էին Հա լէ պի եւ շրջան-
նե րու օ րուայ ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րը գրագ րու թիւն կը պա հէին ա նոր 

1 1909-ի Անտիոք քաղաքի կոտորածին մասին մեզի ծանօթ են քանի մ ը գիր քեր ու մէջ առանձին 
գլ ու խն եր, ինչպէս՝

1- Յակոբ Յ. Թէրզեան, Կիլիկիոյ Աղէտը, Կ.  Պ ոլ իս, տպ ագ րութիւն Յ. Ասատուրեան եւ Որդիք,  
1 91 2, էջ 255-256, 785-789:

2- Պ. Մատուռեան, «1909-ի Աղէտը եւ Մուսա-Լեռը», տես՝ Մարտիրոս Գուշագճեան եւ 
Պօղոս Մատուռ եան, Յուշամատեան Մուսա Լերան, հրատարակութիւն Ճեպել Մուսայի 
Հայրենակցական Միութեան, Պէյրութ, տպարան Ատլաս, 1970, էջ 296-298:

3- Զորա Իսկէնտէրեան, Յուշեր Պատմութեան Համար, Պէյրութ, տպարան Սեւան, 1974, էջ 
24-29:

4- Տ. Ն եր սէ ս Աւ ագ  Ք հնյ. Թաւուգճեան, Տառապանքի Օրագիր, խմբագրեց՝ Թորոս Թորանեան, 
Պէյրութ, տպագրութիւն՝ Հայ Տիպ Քոմփիւկրաֆ, 1991, էջ 18-19:
5- Հրաչիկ Սիմոնեան, Հայերի ԶանգÒ ածային Կոտորածները ԿիլիկիայÒ մ (1909 թ. Ապրիլ), 
Երև ան, Երև անի Պետական համալսարանի հրատարակչութիւն, 2009, էջ  1 68-170:
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հետ եւ տեղ ւոյն դէպ քե րը լու սա բա նող նա մակ ներ կը յղէին Հա լէ պի ի րենց մե ծա-
ւոր նե րուն:

Յի շեալ դի ւա նա տան մէջ կան մե ծար ժէք փաս տա թուղ թեր, ո րոնք մե ծա մաս-
նու թեամբ գրուած են կո տո րած նե րէն ետք Ան տիոք ու ղար կուած զա նա զան քա հա-
նայ հայ րե րու կող մէ, ո րով հե տեւ տեղ ւոյն եր կու ե կե ղե ցա կան նե րը՝ Տէր Ար սէն շուշ-
տակ վար դա պետ Յա րու թիւ նեանն ու Տէր Ար մե նակ Քհնյ. Տօ նա թո սեա նը զո հուած 
էին ջար դե րուն, եւ վե րապ րող ա ղէ տեալ նե րը մնա ցած էին ան հո վիւ, հե տե ւա բար 
Կի լի կիոյ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ պար բե րա բար այն տեղ կ’ու ղար կուէին 
շրջա կայ քա ղաք նե րու քա հա նայ հայ րե րը, ո րոնք ի րենց կար գին թղթակ ցու թիւն 
կը պա հէին նա հան գի կեդ րո նա կան քա ղաք՝ Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա րա նին հետ եւ 
տեղ ւոյն դէպ քե րուն եւ ի րենց գոր ծու նէու թեան մա սին լու րեր կը հա ղոր դէին ա նոր, 
մա նա ւանդ որ Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա րա նը կա րե ւոր դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցած 
էր ջար դե րէն ետք նա հան գի ա ղէ տեալ նե րուն օգ նու թիւն փու թաց նե լու եւ ա նոնց 
կա րիք նե րը հո գա լու ուղ ղու թեամբ:

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թեան կու տանք Ան տիո քի կո տո րա ծին ու ա նոր 
հե տե ւանք նե րուն վե րա բե րող 11 ան տիպ փաս տա թուղ թեր, ո րոնք ա ռա ջին ան գամ 
կը դրուին գի տա կան շրջա նա ռու թեան մէջ, նոր լոյս կը սփռեն դէպ քե րուն վրայ 
եւ կը հարս տաց նեն ո՛չ միայն Ան տիո քի գա ւա ռա կի հա յու թեան պատ մու թիւ նը, այլ 
կ’ամ բող ջաց նեն Կի լի կեան Կո տո րած նե րու մա սին մեր պատ կե րա ցում նե րը:

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րէն ա ռա ջի նը գրուած է Ան տիո քի ազ գա յին 
վար ժա րա նի ու սու ցիչ նե րէն Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա զաեա նի կող մէ, իսկ միւս-
նե րը՝ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ Ան տիոք գոր ծու ղուած քա հա նայ հայ րե-
րուն՝ Սա հակ Քհնյ. Մոմ ճեա նի, Մես րոպ Քհնյ. Ա ֆա րեա նի, Ներ սէս Քհնյ. Թա ւուգ-
ճեա նի, Վա ղար շակ Քհնյ. Ճէր րա հեա նի եւ Յա րու թիւն Քհնյ. Թու մա յեա նի կող մէ:

Յ ղուած նա մակ նե րուն կող քին կը հրա տա րա կենք նաեւ Ան տիո քի կո տո րա ծին 
զո հուած հա յե րու գրե թէ ամ բող ջա կան ցու ցա կը, ուր նշա նա կուած է ա նոնց մէ իւ րա-
քան չիւ րին ա նու նը, տա րի քը, սպան նու թեան վայրն ու սպան նո ղին ա նու նը:

Մեծ գո հու նա կու թեամբ է որ հրա տա րա կու թեան կու տանք այդ ցու ցա կը, ո րով-
հե տեւ որ քան որ ծա նօթ է մե զի, այլ վայ րե րու նա հա տակ նե րու յա տուկ նոյ նանման 
ցու ցակ ներ չկան, կամ առ նուազն չեն հրա տա րա կուած ցարդ, բա ցի Քե սա պի եւ 
շրջա կայ քի 173 նա հա տակ նե րու ցու ցա կէն, զոր կը յու սանք հրա տա րա կու թեան 
տալ մօտ ա պա գա յին:

Ան տիո քի նա հա տակ նե րու այս ցու ցա կը ամ բող ջա կան չի թուիր ըլ լալ: Տ պա գիր 
աղ բիւր նե րու մէջ հան դի պած ենք Ան տիո քի ջար դին զո հուած ե րեք այլ նա հա տակ-
նե րու ա նուն նե րու եւս, ո րոնք տեղ չեն գտած հրա տա րա կուող ցու ցա կին մէջ. բան 
մը որ են թադ րել կու տայ, որ այլ զո հեր ալ կրնան ե ղած ըլ լալ, ո րոնք ան ծա նօթ 
ե ղած են ցու ցա կը կազ մո ղին2:

2 Մեզի ծանօթ այդ երեք նահատակներն են հետեւեալները.
1.-Վանայ Կտուց անապատի (ըստ Թաւուգճեանի՝ Լիմ անապատի) միաբանութենէն եւ այդ 

օրերուն հիւրաբար Անտիոք գտնուող ծերունազարդ Դանիէլ Վրդ. Յակոբեան, զոր սպաննած են 
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Հ րա տա րա կուող ցու ցա կը կա րե ւոր սկզբնաղ բիւր է Ան տիո քի կո տո րա ծը 
ու սում նա սի րե լու տե սա կէ տէն: Ան կէ կը պար զուի օ րի նակ, որ ջար դա րար նե րուն 
մէջ գտնուած են ոս տի կան ներ, զի նուո րա կան ներ, ու սու ցիչ մը եւ քա նի մը ոճ րա-
գործ ներ, ո րոնց ա նուն նե րը կրկնուած են բազ մա թիւ ան գամ ներ: Ցու ցա կէն կը 
պար զուի նաեւ, որ կո տո րա ծին զո հուած են եր կու ամ սա կան մա նու կէն մին չեւ 80 
տա րե կան ծե րու նի ներ, կի ներ ու աղ ջիկ ներ. կը բա ցա յայ տուին նաեւ ոճ րա գործ-
նե րուն ա նուն նե րը: Այս պի սով կա րե լի կ’ըլ լայ գծել կո տո րա ծի աշ խար հագ րա կան 
շրջա գի ծը եւ այլ կա րե ւոր ման րա մաս նու թիւն ներ:

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րը ոչ միայն կը նկա րագ րեն տե ղի ու նե ցած 
կո տո րած ներն ու ա ւա րա ռու թիւն նե րը, այլ նաեւ կը շօ շա փեն կո տո րած նե րէն ետք 
քա ղա քին մէջ ստեղ ծուած ի րա վի ճա կը. կը խօ սին տի րող ծայ րա յեղ թշուա ռու թեան, 
որ բե րու եւ այ րի նե րու ճա կա տագ րի, որ բա նոց նե րու, օ տար հաս տա տու թիւն նե րու 
կող մէ որ բեր որ դեգ րե լու, նպաստ նե րու բաշ խու մի եւ յա րա կից այլ դժուա րու թիւն-
նե րու մա սին, նաեւ՝ պե տա կան նպաս տի դադ րեց ման, ժա ռան գա կան եւ կա լուա-
ծա կան խնդիր նե րու, պա տե րազ մա կան ա տեան նե րու կողմ նա կալ ու անվճ ռա կամ 
ըն թաց քի, ոճ րա գործ նե րու ա զատ ար ձակ ման եւ ա նոնց մէ շա տե րու ա զատ-հա-
մար ձակ շրջա գա յու թեան մա սին:

Մէկ քա ղա քի վե րա բե րող այս քան մե ծա թիւ փաս տա թուղ թե րու միա ժա մա նակ 
հրա տա րա կու թիւ նը ընդ հա նուր գա ղա փար մը կու տայ ո՛չ միայն կո տո րած նե րէն 
ետք տուեալ քա ղա քի մէջ տի րող ի րա վի ճա կին, այլ ա ղէ տեալ միւս շրջան նե րու 
կա ցու թեան մա սին եւս, ո րով հե տեւ կո տո րա ծէն ետք ստեղ ծուած կա ցու թիւ նը ա ռա-
ւել կամ նուազ չա փով նոյնն էր Ա տա նա եւ Հա լէպ նա հանգ նե րու ա ղէ տեալ բո լոր 
շրջան նե րուն մէջ:

ԱՆՏԻՈՔԻ ԿՈՏՈՐԱԾԸ
1909-ի Ան տիո քի հա յոց կո տո րա ծը ե ղած է կի լի կեան կո տո րած նե րու ա մէ նէ՛ն ա հա-
ւոր նե րէն ու սար սա փե լի նե րէն մէ կը, ո րուն զոհ գա ցած են քա ղա քի գրե թէ բո լոր 
տղա մար դի կը. ինչ պէս որ հոս հրա տա րա կուող ա ռա ջին նա մա կին մէջ ար տա յայ-

Առաջնորդարանի իր սենեակի մահճակալին վրայ (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 158, 255, Թաւուգճեան, 
նշ. աշխ., էջ 18, 26):

2 .- Տարսո նի  Ա մեր իկ եան  Գ ոլէճի ուսանողներէն՝ «Անթաքիացի» (անտիոքացի) Առաքել 
Պէրպէրեան, որ սպաննուած է Համիտիէի մօտերը, երբ խումբ մը թուրքեր նախ դաշունահարած, 
ապա՝ ատրճանակի հինգ փամփուշտներով սպաննած են զինք: Անոր մահէ ն ետ ք առնուած 
լուսանկարը տպուած է Յակոբ Թէրզեանի նշուած աշխատութեան մէջ (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 16): 
Նոյնին սպաննութիւնը յիշատակած է նաեւ Գրիգոր Գուտուլեան եւ ըսա ծ՝  թ է անոր սպաննութեան 
համար «կա սկ ածները երիտասարդ սպայի մը շուրջ կը դառնային, եւ կառավարութիւնը շուտ մը 
կը գոցէ խնդիրը» (Գրիգոր Գ. Գուտուլեան, Հայ Լեռը. Կարմիր Դրուագներ Կիլիկիոյ Աղէտէն, Կ. 
Պոլիս, տպագրութիւն Տ. Տօղրամաճեան, 1912, էջ 33-34):

3.-Մարտիրոս Մ.  Աբգարեան, որ կը յիշուի օտար ը նկ երութեան մը մօտ իր ունեցած կեանքի 
ա պա հո վա գրութեան առիթով, զոր իր մահէն ետք փորձած են գանձել իր հարազատները 
(Հայաստանի Ազգային արխիւ, ֆոնդ 14 21 , ցուց ակ  1, գո րծ  2 , թե րթ 7): 

Յակոբ Թէրզեան, Հալէպի առաջնորդական տեղապահ Շահէ Ծ. Վրդ.էն քաղելով տեղե-
կութիւնները, Անտիոքի նահատակներուն թիւը ցոյց տուած է որպէս 192 (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 267):
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տուած է հե ղի նա կը. «… հոս գրե թէ է րիկ մարդ [տղա մարդ] չը մնաց, ազ գը փճա-
ցաւ… Ան տիո քի հա յու թիւ նը բո լո րո վին փճա ցաւ…»:

Ան տիո քի հա յոց ջար դը սկսած է 6 Ապ րիլ 1909-ին: Նոյն օ րը տեղ ւոյն հա յե րը 
Ա տա նա յի կո տո րա ծին լու րը առ նե լով, խա նութ նե րը փա կած՝ քա շուած են տու նե րը, 
որ մէ ետք տեղ ւոյն գա ւա ռա պե տը, քա նի մը բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նեա նե րով 
գա ցած է Հա յոց Ա ռաջ նոր դա րա նը եւ քա ղա քի ե րե ւե լի հա յե րը իր մօտ հրա ւի րե լով 
վստա հե ցու ցած է ա նոնց, որ մտա հո գուե լու կա րիք չկայ, ո րով հե տեւ «կա ռա վա րու-
թիւ նը կ’ե րաշ խա ւո րէ ա նոնց ա պա հո վու թիւ նը»: Սա կայն ա նոնց Ա ռաջ նոր դա րան 
գտնուած մի ջո ցին, թուրք խու ժա նը պա շա րած է շէն քը եւ պաշ տօ նեա նե րուն մեկ-
նու մէն ան մի ջա պէս ետք ներս խու ժե լով՝ սպան նած է հոն գտնուող 3 ե կե ղե ցա կան-
ներն ու քա նի մը ե րե ւե լի ներ, ա պա թա լա նած է ե կե ղե ցին եւ նա հա տակ ե կե ղե ցա-
կան նե րու դիակ նե րը քաշկռ տե լով պտտցու ցած է փո ղոց նե րը՝ ի ցոյց մարդ կանց:

Այս դէպ քէն ետք է որ սկսած է ընդ հա նուր կո տո րա ծը3:
Քա ղա քի թուրք ազ դե ցիկ ա ղա ներն ու պե տա կան քա նի մը պաշ տօ նեա ներ 

կո տո րա ծի օ րը ժո ղով մը գու մա րե լով ո րո շած են ամ բող ջու թեամբ բնաջն ջել տեղ-
ւոյն հա յե րը, մինչ խու ժա նը յա ջո ղած է մեծ քա նա կու թեամբ զէնք ու զի նամ թերք 
ձեռք ձգել տեղ ւոյն զօ րա նո ցէն:

Ըստ դէպ քե րու քա ջա ծա նօթ վկա յի մը, կո տո րա ծէն ա ռաջ թուր քեր պատ րաս-
տած են քա ղա քի հա յե րու ամ բող ջա կան ցան կը, եւ կո տո րա ծը սկսե լէ ետք, «5-6 
օր շա րու նակ, մէ կիկ մէ կիկ փնտռած գտած ու սպան նած են նշա նա կուած նե րը, 
խղճմտօ րէն հոգ տա նե լով որ ցան կը պա կաս չի մնայ»4: Ապ րի լի 7-ի ա ռա ւօ տուն 
սկսած են զննել դիակ նե րը եւ փնտռել այն հա յե րը, ո րոնց դիակ նե րը չեն բա ցա-
յայ տուած: Գտ նե լէ ետք «ան լուր չար չա րանք նե րով» սպան նած են զա նոնք: Ա նոնք 
կո տո րա ծը դադ րե ցու ցած են այն ա տեն միայն, երբ հա մո զուած են որ հայ տղա-
մարդ չէ մնա ցած քա ղա քին մէջ5:

Ան տիո քի ամ բողջ թրքու թիւ նը մաս նակ ցած է հա յե րու կո տո րա ծին, եւ միայն 
եր կու ըն տա նիք ջա նա ցած է օգ տա կար ըլ լալ հա յե րուն, ո րոնց մէ մէ կը Պաղ տա տէն 
գաղ թած քիւրտ ըն տա նիք մըն էր6:

Ան տիո քի ու շրջա կա նե րու կո տո րա ծին մեծ ե ղած է թի ւը մա նա ւանդ Սուէ տիոյ 
գիւ ղե րէն Ան տիոք ար տագ նայ աշ խա տան քի մեկ նած քրիս տո նեա նե րուն, ո րոնք, 
ինչ պէս ա մէն տա րի, հոն կը մեկ նէին շե րա մա բու ծու թեան: Ա նոնք գրե թէ ամ բող-
ջու թեամբ փճա ցած են Ան տիո քի ջար դին7:

3 Ն ոյ ն,  էջ 255-256 եւ 786-789, Գուշագճեան-Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 296-299, Թաւուգճեան, նշ. 
աշխ., էջ 18, Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 25:
4 Տե ղե կագիր Այրիախնամ Յանձնաժողովի 1910 Սեպտ. 11-1912 Սեպտ. 11. Յաւելուած Տեղեկագիր 
Քննիչ-Պատուիրակ Պ. Ժագ Սայապալեանի, Կ. Պոլիս, տպարան Շանթ, 1912՞, Սայապալեանի 
Տեղեկագիր, էջ 19:
5 Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 18: 
6 Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 32:
7 Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 261:
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ԿՈՏՈՐԱԾԷՆ ԵՏՔ
Կո տո րա ծէն ետք, Կ. Պոլ սոյ Հա յոց Պատ րիար քա րանն ու Հա լէ պի Ազ գա յին Ա ռաջ-
նոր դա րա նը միաս նա բար ջանք չեն խնա յած այ րի նե րուն ու որ բե րուն հո գա տա րու-
թեան, պատս պար ման, կեն սամ թեր քի ա պա հով ման եւ նմա նօ րի նակ այլ դժուա րու-
թիւն նե րու հարթ ման ուղ ղու թեամբ: Կ. Պոլ սոյ մէջ հիմ նուած Կի լի կիոյ Այ րիախ նամ 
Յանձ նա ժո ղո վի ջան քե րով կա րե լի ե ղած է Ան տիո քի այ րի նե րուն գործ հայ թայ թե-
լու հա մար գուլ պա յի աշ խա տա նոց ներ եւ դեր ձա կա տուն մը հաս տա տել: Բա ցուած 
է նաեւ ա ռան ձին փոք րիկ խա նութ մը, ուր վա ճա ռուած են ա ղէ տեալ այ րի նե րու 
աշ խա տանք նե րը8:

Ան տիո քի կո տո րա ծէն փրկուած է ըն դա մէ նը 6-10 հայ տղա մարդ, ո րոնք ա ւե լի 
ետք, 7 Օ գոս տոս 1915-ին, կա ռա վա րու թեան կող մէ բանտ նե տուած են որ պէս 
աք սո րի նա խա պատ րաս տու թիւն9, ա ւե լի ետք աք սո րե լու ու սպան նե լու հա մար:

1909-ի Ան տիո քի կո տո րա ծին զո հուած են առ նուազն 193 հա յեր, ո րոնք ի րենց 
ե տին ձգած են 326 ա ռա քե լա կան եւ 14 ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի որ բեր10 եւ 68 
այ րի ներ11:

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐԸ
Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րը հրա տա րա կու թեան տուած ենք նոյ նու թեամբ, 
ա ռանց ո րե ւէ մի ջամ տու թեան: Մեր կող մէ կա տա րուած յա ւե լում նե րը ա ռած ենք 
ան կիւ նա ւոր փա կա գի ծե րու մէջ []:

Փաս տա թուղ թե րուն կցած ենք նաեւ անհ րա ժեշտ ծա նօ թագ րու թիւն ներ, ուր 
սա կայն ա ռան ձին-ա ռան ձին չենք յի շած 1915-ին հոս յի շա տա կուող բնա կա վայ րե րու 
հա յու թեան վե րա պա հուած ճա կա տա գի րը, ո րով հե տեւ բո լո րին ալ պա րա գա յին 
ի րա վի ճա կը նոյնն էր՝ աք սոր, կո տո րած, զի նա դադ րին տա սա նոր դուած վե րապ-
րող նե րու վե րա դարձ հայ րե նի ա ւան, ա պա Կի լի կիոյ հա յա թա փու մով՝ կրկին կո տո-
րած ու վե րապ րող նե րու փա խուստ հայ րե նի բնա կա վայ րէն:

Ծա նօ թագ րու թիւն նե րը չխճո ղե լու հա մար, բնագ րին մէջ հան դի պող հա յա տառ 
թրքե րէն բա ռե րուն թարգ մա նու թիւն նե րը եւս տուած ենք բա ռե րէն ան մի ջա պէս 
ետք, նոյն փա կագ ծե րուն մէջ եւ ոչ թէ ծա նօ թագ րու թիւն նե րու ձե ւով:

ԱՆՏԻՈՔ ՔԱՂԱՔԸ
Պատ մա կան քա ղաք օս մա նեան Հա լէպ նա հան գի Ան տիոք գա ւա ռա կի կեդ րո նը, 
Հա լէ պի հիւ սիս-ա րեւ մուտ քը, ան կէ մօտ 110 քլմ. հե ռա ւո րու թեան վրայ, Ո րոն դէս 
գե տի ա փին: Կա ռու ցուած է Սե լեւ կիոս ա ռա ջին Նի քա դոր Կայս րին կող մէ՝ Ն. Ք. 

8 Տեղեկագիր Այրիախնամ…, էջ 41-42:
9 Հայերի Ցեղասպանութիւնը 1915-1916. Գերմանիայի Արտաքին Գործերի Նախարարութեան 
Քաղաքական Արխիւի Փաստաթղթերից, Վոլֆգանգ Գուստ (Հր.), գերմաներէնէ թարգմանեց եւ 
հրատարակութեան նախապատրաստեց՝ Ռուզան Բորիսի Յորդանեան, Երեւան, 2 00 8,  էջ  3 2 9: 
10 Կիլիկիոյ Որբախնամ Կեդր. Յանձնաժողով, Տեղեկագիր 1909 Օգոստոս 7-1910 Դեկտեմբեր 31, 
Կ. Պոլիս, տպագրութիւն Օ. Արզուման, 1911, էջ 89, 94:
11 Սայապալեան, նշ. աշխ., էջ 19:
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301 թուա կա նին: Ան կարճ ժա մա նա կով մաս կազ մած է Տիգ րան Մե ծի հայ կա կան 
կայս րու թեան:

Ան տիո քի մէջ է որ Յի սու սի հե տե ւորդ նե րը ա ռա ջին ան գամ ստա ցած են «Ք րիս-
տո նեայ» ա նուա նու մը:

Քա ղա քը ե ղած է հել լե նիս տա կան մշա կոյ թի մե ծա գոյն կեդ րոն նե րէն մէ կը, իսկ 
ա ւե լի ետք՝ քրիս տո նէու թեան գլխա ւոր օր րա նե րէն եւ 4-րդ դա րուն հռով մէա կան 
կայս րու թեան 4 պատ րիար քու թիւն նե րէն մէ կուն նստա վայ րը:

Տեղ ւոյն հա յե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցին: Հայ ա ւե տա րա նա-
կան հա մայն քը եւս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Հայ ա ռա քե լա կան ու ա ւե տա րա նա կան 
հա մայնք նե րը ու նե ցած են նաեւ ի րենց ա ռան ձին վար ժա րան նե րը:

Տեղ ւոյն հա յու թեան թուա քա նա կին մա սին աղ բիւր նե րու տուած թի ւե րը խիստ 
տար բեր են եւ եր բեմն՝ հա կա սա կան:

Ըստ Հ. Սու քիաս Էփ րի կեա նի, 1905-ին քա ղա քը ու նե ցած է 23 հա զար բնա կիչ, ո րուն 
մօտ 5 հա զա րը՝ հա յեր, 4 հա զա րը՝ յոյ ներ, 300-ը հրեա ներ, իսկ մնա ցեալ նե րը՝ թուր քեր, 
ա րաբ ներ ու ա սո րի ներ12, իսկ ըստ այլ աղ բիւ րի, 1909-ի կո տո րած նե րու նա խօ րեա կին, 
քա ղա քը ու նե ցած է 800 հայ բնա կիչ13, իսկ ըստ ու րի շի մը՝ 100 տուն հայ14:

Կ տո րած նե րէն ետք, 1911-ին, հոն կա յին ըն դա մէ նը 41 տուն՝ 206 հա յեր15:
Ան տիո քի գա ւա ռա կը 1939-ին, ֆրան սեւթր քա կան հա մա ձայ նագ րով, Ա լեք-

սանտ րէ թի ամ բողջ գա ւա ռին հետ, Սու րիա յէն խլուե լով բռնակ ցուած է Թուր քիոյ:

* * *
1 –

Ան տիո քի Ազ գա յին Վար ժա րա նի ու սու ցիչ Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա-
զաեա նի նա մա կը Սա հակ Քհնյ. Մոմ ճեա նին՝ Ան տիո քի կո տո րա ծին եւ 

վե րապ րող այ րի նե րու եւ որ բե րու դրու թեան մա սին
1909 Մա յիս 5, Ան տիոք

Ար ժա նա պա տիւ
Տէր Սա հակ քհնյ. Մոմ ճեան16

12 Հ. Ս. Էփրիկեան, Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ Բ առ արան, Ա.  հ ատ որ , Բ. տիպ, Վենետիկ- 
Սբ. Ղազար, 1903, էջ 220:
13 Թէրզեան, ն շ.  աշխ., էջ  256:
14 Իսկ էնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 24: 
15 Գուշագճեան -Մ ատուռեան, նշ . աշխ., էջ 850,  Մովսէս Վրդ. Ոսկ եր իչեանի պատրաստ ած 
վիճակագրութիւնը:
16 Ծնած է Այնթապ 1867-ին: 1888-ին աւարտած է տեղւոյն Վարդանեան վարժարանը, որմէ ետք 
շրջան մը պաշտօնավարած է նոյն վարժարանին մէջ, ապա ստանձնած Քիլիսի «Արուսեակ» 
վարժարանի տնօրէնութիւնը: Եղած է Այնթապի առաջին հնչակեան բջիջի անդամ: Քահանայ 
ձեռնադրուա ծ է 1900-ին: Կարճ ժամանակ քահանայագործած է Այնթապ, տարի մը Ալեքսանտրէթ, 
ապա երկար տարիներ՝ Քիլիս:

1909-ի Կիլիկեան կոտորածներէն ետք, Սահակ Բ. կաթողիկոսի կողմէ առժամաբար ղրկուած 
է Անտիոք եւ Սուէտիոյ աղէտեալ հայ գիւղերը, ուր մնացած  է  ք անի մը ամիս: Ցեղասպանութեան 
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Ան շուշտ մեր գլխուն ե կած ա ղէտ նե րը եւ Տ. Ար սէ նին17, Տ. Ար մե նա կին18 ցա ւա լի 
մա հերն ալ լսե ցիք, մեռ նող նե րը մե ռան գա ցին, սա կայն հի մա ա ւե լի կա րե ւոր եւ 
ա ւե լի [մտա հո գու թիւն] պատ ճա ռող գոր ծը սա է որ այս չափ որ բե րը եւ այ րի նե րը 
ի՞նչ պի տի ըլ լան, ինչ պէ՞ս պի տի ապ րին, եւ ա ռանց է րի կի այս թուր քե րով շրջա-
պա տուած հա յոց թա ղին մէջ ինչ պէ՞ս պի տի նստին: Ը սենք թէ որ բե րը որ բա նոց-
նե րը կրնան տե ղա ւո րուիլ, սա կայն մայ րե՞ րը, ար դեօք կա րե լի չէ՞ որ տեղդ մի քա նի 
այս տե ղա ցի ըն տա նիք նե րէն հաս տա տուին եւ հոս ապ րին19: Ու րիշ հար ցում մը, 
տեղդ կը գտնուի 30 կամ 40 մարդ որ այս որ բե րէն որ դե գիր ը նեն ի րենց: Կա ռա-
պան քի լիս ցի Ար թին Չափ րա սեա նին հետ խօ սե ցանք, ինք յոյս յայտ նեց թէ այս չափ 
ըն տա նիք ներ կը գտնուին որ այս որ բե րը տե ղա ւո րուին, հոս գրե թէ է րիկ մարդ չը 
մնաց, ազ գը փճա ցաւ, մեր յոյ սը մեռ նող նե րուն զա ւակ նե րուն, այդ ան մեղ մա նուկ-
նե րուն վրայ էր եւ կ’ը սէինք թէ ա սոնք ի րենց հօ րը տե ղը կը բռնեն, եւ մեր ե կե ղե-
ցիին, ժո ղո վուր դին թի ւը ա պա գա յին կը լրաց նեն, սա կայն ցա ւա լի է որ մեր այս 
ցա ւին մէջ, ու րիշ վիշտ մ’ալ ա ւել ցաւ, ա մէն կող մա նէ մար դոր սորդ ներ շրջա պա-

տարիներուն, Հալէպ հասնելով, հիմնած է որբանոց-այրիանոց մը, բայց շատ չանցած վախճանած է 
Հալէպի մէջ, 22 Սեպտեմբեր 1915-ին (Գրիգոր Պողարեան, Այնթապականք», Բ. հատոր, Մահարձան, 
Պէյրութ, տպարան Ատլաս, 1974 (տիտղոսաթերթին վրայ՝ 1975), էջ 135-138, Գէորգ Ա. Սարաֆեան 
(աշխատասիրեց ու խմբագրեց), Պատմութիւն Անթէպի Հայոց, հրատարակութիւն Ամերիկաբնակ 
Այնթապցիներու Միութեան, Ա. հատոր, Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 1953, էջ 466-467):
17 Նկատի ունի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միաբաններէն Տէր Արսէն շուշտակ վարդապետ 
Յարութիւնեանը:

Ծնած է Այն թապ, 1864-ին: Աշ խար հա կան անու նով` Գրի գոր: Հե տե ւած է ծննդա վայ րի Ամե րի-
կե ան գո լէ ճի դա սըն թացք նե րուն, իսկ բարձ րա գոյն ու սու մը ստա ցած է Մա րա շի Աս տո ւա ծա բա-
նա կան ճե մա րա նէն: Ու սուց չա կան պաշ տօն վա րած է Այն թա պի Վար դա նե ան եւ Ադե նա կան 
կրթա րան նե րուն մէջ: 1896-ին, Ուր ֆա յի մէջ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե լով, մօտ 4 տա րի ծա ռա յած է 
Այն թապ, Էհ նէշ, Ճի պին ու Հա լէպ:

1903-1904 եղած է Հալէպի առաջնորդական փոխանորդ, միաժամանակ դասաւանդած է տեղոյն 
Ազգային Ներսէսեան վարժարանէն ներս:

Երէցկնոջ մահէն ետք, 20 Յունուար 1909-ին, Սսոյ Մայրավանքին մէջ, Սահակ Բ. Խապայեան 
Կաթողիկոսէն օծուած է շուշտակ վարդապետ ու նշանակուած՝ Անտիոքի առաջնորդական 
տեղապահ: Նոր պաշտօնատեղին հասնելէ շատ կարճ ժամանակ անց՝ 6/19 Ապրիլ 1909-ին, 
սպաննուած է եկեղեցիին մէջ, կիլիկեան կոտորածներու ընթացքին: Թուրք խուժանը, իր ու 
իր հետ նահատակուած երկու եկեղեցականներուն դիակները քաշկռտելով՝ պտտցուցած է 
Անտիոքի փողոցներուն ու շուկաներուն մէջ, հրաւիրելով ժողովուրդը որ մասնակցի կոտորածին 
(Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 255, Յուսիկ Ա. Քհնյ. Սեդրակեան, Վարք Քահանայից Բերիոյ Թեմի 
1824-2011, Բ. հատոր, Հալէպ, տպագրատուն Արմէն Գասպարեան, 2012, էջ 74-77):
18 Նկատի ունի Տէր Արմենակ Քհնյ. Տօնաթոսեանը: Ծնած է Ակնայ Մաշկերտ գիւղը 1860-
ին: Որպէս ուսուցիչ, շրջան մը պաշտօնավարած է ծննդավայրին մէջ, ապա անցած է Հալէպ: 
1893-ին, Սիսի մէջ  քահանայ ձեռնադրուելով՝ հաստատուած է Անտիոք, ուր վարած է տեղւոյն 
առաջնորդական փոխանորդի պաշտօնը եւ երկար տարիներ պաշտօնավարած է Ազգային 
վարժարանին մէջ: Եղած է Անտիոքի հնչակեան մասնաճիւղի գլխաւոր անդամներէն:

Սրախողխող նահատակուած է քսանամեայ որդւոյն՝ Տիգրանի հետ, Անտիոքի Սբ. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ: Խուժանը այրելէ ետք անոր մօրուքը, խոշտանգած ու չարչարած է զինք եւ  ապա 
միայն սպաննած (Միհրան Մինասեան, Պատմական Անտիպ Տեղեկագիր Մը Բերիոյ (Հալէպի) 
Թեմի Հայութեան Մասին, տես՝ «Բանբեր Հայաստանի Արխիւների», Երեւան, 2007, թիւ 1-2 (109-
110), էջ 30, Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 18):
19 Հաւանաբար նկատի ունի Քիլիս քաղաքը, ուր կը պաշտօնավարէր Մոմճեան քահանայ:
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տած են մեզ, գայ լե րու պէս, յափշ տա կե լու եւ որ սա լու այդ մեր սրտի հա տո րիկ-
նե րը, սնու ցա նե լու հա մար զա նոնք օ տար կրթու թեամբ, օ տար լե զուով եւ օ տար 
ոգ ւով, այդ որ սորդ նե րը լա տինք եւ բո ղո քա կանք են, կար ծես թէ ի րենց յար մար 
ա ռիթ ըլ լայ այս ժա մա նա կը որ սա լու հա մար, ի՞նչ ը սենք եւ ինչ ը նենք, հայ մայ-
րե րը տգէտ են, այս չափ բա նը չեն կրնար հա շիւ ը նել, ու զող ըլ լալ նուն պէս ի րենց 
զա ւա կը մէ կէ նի մէկ կը նե տեն ո րու որ գիր կը ըլ լայ, ա հա այս շա բաթ 40 ի չափ հայ 
աղ ջիկ ներ տա րին մեր քո վէն բո ղո քա կան նե րը Պէյ րու թի որ բա նո ցը, ա տանկ տեղ 
մը, քա ղաք մը որ, ոչ հայ լե զու կը լսէ եւ կը սոր վի ոչ ազ գա յին կրթու թիւն մը կ’առ-
նէ, ոչ հայ ե կե ղե ցիին ե րե սը կը տես նէ, ա րա բա կան կեդ րոն մը է, վա ղը այդ որ բա-
նո ցէն ել լո ղը, ոգ ւով, լե զուով, սրտով պաղ ա րաբ բո ղո քա կան մը ըլ լա լով դուրս 
կ’ել լէ: Գո նէ Այն թա պու, Ուր ֆա յի պէս տեղ մը ըլ լար նէ գո նէ հոն հայ լե զուն կը 
սոր վէր եւ ազ գու թիւնն ալ կը ճանչ նար, հի մա ալ լա տին նե րը ո գի ի ձե ռին կ’աշ խա-
տին մա նուկ ներ եւ աղ ջիկ ներ ժող վե լու, գրե թէ զօ րով կը ստի պեն կ’առ նեն ալ տալ 
չու զող մայ րե րէն, գալ շա բաթ բո ղո քա կան մի սիո նարք ման չերն ալ պի տի ժող վեն 
տա նեն, վեր ջա պէս հոս տղայ աղ ջիկ չը պի տի մնայ, մին չեւ եր կու շա բաթ ա մէնն 
ալ այս եր կու յա րանուա նու թեանց որ բա նոց նե րը պի տի տե ղա ւո րուին, այս բո լոր 
բա նե րը Տ. Ներ սէս20 եւ Տ. Վա հան21 հայ րե րուն քթին տա կը ե ղան եւ կ’ըլ լան ալ, 

20 Նկատի ունի Տէր Ներսէս Քհնյ. Թաւուգճեանը: Ծնած է Այնթապ, 1870-ին: Ուսումը ստացած 
է տեղւոյն Ներսէսեան, ապա՝ ֆրանչիսկեաններու վարժարաններէն: Շրջան մը հետեւած է 
Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճի դասընթացքներուն, իսկ 1901-ին մտած է  Արմաշի Դպրեվանք: 
1904-ին ձեռնադրուած է քահանայ եւ երկար տարիներ պաշտօնավարած է իր ծննդավայրին մէջ:

Կիլիկեան կոտորածներու ժամանակ, Սահակ Բ. Կաթողիկոսին կողմէ գործուղուած է աղէտեալ 
շրջանները՝ Անտիոք եւ Ս ու էտիա, նպաստ բաժնելու: Տարի մը ետք, կրկին մեկնած է նոյն վայրերը 
որպէս առաջնորդական փոխանորդ, ուր մնացած է չորս ամիս՝ մեծ ծառայութիւններ մատուցելով 
տեղւոյն բնակչութեան:

Ցեղասպանութեան տարիները անցուցած է Սուրիոյ մէջ , առաւելաբար Սալամիէ, ապա 
աքսորուած է Պուսէյրա: Զինադադարին վերադարձած է ծննդավայր ու նշանակուած տեղւոյն 
կաթողիկոսական փոխանորդ: Յիշատակելի մասնակցութիւն ունեցած է տեղւոյն հերոսամարտին:

Այնթապի հայաթափումէն ետք, ապաստանած է Հալէպ, ուր քահանայագործած է մինչեւ իր 
եղեռական մահը՝ 5 Յուլիս 1934, երբ զոհ գացած է եղբայրասպան գնդակի (Սարաֆեան, նշ. 
աշխ., էջ 469-472, Պողարեան, նշ. աշխ., էջ 563-570):

Թաւուգճեան քահանայ պատ ահ ակ ան  աշխատակցութիւն ունեցած է հայ մամուլին: 1991-
ին լոյս տեսած է իր օրագրութիւններու մեծարժէք հատորը՝ Տառապանքի Օրագիր խորագրով 
(խմբագրեց՝ Թորոս Թորանեան, Պէյրութ, 408 էջ), որ կ’ընդգրկէ անոր 1909-1933 տարիներու 
գրառումները, ուր արժէքաւոր տուեալներ կան կիլիկեան կոտորածներուն մասին:
21 Նկատի ունի Այնթապի քահանաներէն՝ Վահան Քհնյ. Կիւլտալեանը: Ծնած է Այնթապ, 1877-ին: 
Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի Ներսէսեան եւ Ադենական վարժարաններէն, զորս 
աւարտելէ ետք 1895-ին, ուսումը շարունակած է Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ ու աւարտած՝ 
1899-ին: 1901-1903 հետեւած է Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց վարժարանի դասընթացներուն, 
ապա վերադարձած է Այնթապ եւ 1904-ին ձեռնադրուած է քահանայ:

Կիլիկեան կոտորածներէն ետք, մեկնած է Անտիոք եւ Քեսապ՝ ջարդերէն վերապրած 
աղէտեալները մխիթարելու եւ նպաստ բաշխելու առաքելութեամբ: Առաւելաբար իր ջանքերով 
է որ կառուցուած են Քեսապի մանչերու Սահակեան, եւ աղջկանց Պօղոսեան վարժարանները:

1915-ին Այնթապէն աքսորուած է Դամասկոս եւ Երուսաղէմ ու վերադարձած զինադադարին: 
Կիլիկիոյ հայաթափումով անցա ծ է Գահիրէ եւ հուսկ՝ Միացեալ Նահանգներ, ուր եւ վախճանած 
է 5 Մարտ 1945-ին (Սարաֆեան, նշ. աշխ., էջ 477-479, Պողարեա ն,  ն շ. աշխ., էջ 676-680):
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ի րենք ա սոր առ ջե ւը չեն առ ներ22, ա հա բուն կո րուս տը այս է մեզ հա մար, ը սել է 
Ան տիո քի հա յու թիւ նը բո լո րո վին փճա ցաւ, ա պա գա յի յոյ սեր նիս ալ պա րա պը ե լաւ, 
ա սի կա Ձեր լուրջ նկա տո ղու թեան կը յանձ նեմ, աջդ համ բու րե լով մնամ յար գա նօք

Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա զաեան23

Յ. Գ. Ե թէ զիս հարց նէք, դէպ քի օ րը ես Աս տու ծոյ նա խախ նա մու թեամ բը ա զա-
տուե ցայ, ո րով հե տեւ ես դէպ քէն 1 ժամ ա ռաջ ե կե ղե ցիէն դուրս ե լած եւ ու րիշ տեղ 
գա ցած էի, ե կե ղե ցիին մէջ գտնուող բո լոր մար դիկ սպան նուե ցան, ես դուր սը 
գտնուե լուս հա մար ա զա տե ցայ, հի մա պա րապ կը պտտիմ 2 ա մի սէ ի վեր: Նոյն

* * *
2 –

Վահան Քհնյ. Կիւլտալեանի կազմած Անտիոքի նահատակներու 
ընդհանուր ցուցակը՝ սպաննութեան վայրի եւ սպաննողի անուններու 

յիշատակութեամբ

Անտիոք եւ շրջակայից մէջ մեռնողներուն24 2526
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Կիլիկեան կոտորածներէն իր յուշերը գրի առած է առանձին յօդուածով՝ Կիլիկիոյ Աղէտէն Վերջ 
(Վերյիշումներ) խորագրով («Տաթեւ» տարեցոյց, Դ. տարի, Հալէպ, 1928, էջ 232-240):
22 Յիշեալ զոյգ քահանայ հայրերը, Սահակ Բ.  Կ աթ ողիկոսի կար գադրութ եա մբ եւ այնթապցի 
Գէորգ Ճ էպ էճ եանի ընկերակցութեամբ, 12 Մայիս 1909-ին Այնթապէն ճամբայ ելած են դէպի 
Հալէպ՝ «Անտիոքի, Քէսապ եւ շրջակայից համար նիւթական նպաստ բաշխելու եւ արկածեալ 
ժողովուրդը մխիթարելու պաշտօնով», եւ բաւական երկար ժամանակ մնացած են այդ վա յրերուն 
մէջ (Թաւուգճեա ն,  ն շ. աշխ., էջ 13): 
23 Անտիոքի Ազգային Վարժարանի ուսուցիչ: Հմուտ էր եկեղեցական երգեցողութեան:
24 Ցուցակը անստորագիր է: Պատրաստուած է Յունիս 1909-ին եւ գրուած է Վահան Քհնյ. 
Կիւլտալ եա նի ձեռագրով: Պատրաստուած է Հալէպի Ազգային Առաջնորդարանի խնդրանքով, 
Սահակ Բ. Կաթողիկոսի 15 Մայիս 1909 թուակիր եւ 2435/169 թուահամար Ատանայէն գրած 
նամակին որպէս արդիւնք:
25 Օղլը, օղլու, օղլի, թրքերէն՝ որդի:
26 Այսպէս կը կոչուէր Անտիոքի հայոց թաղը: Հալէպ նահանգի տարեկան Սալնամէներու 
( -  Հալէպ Նահանգի Տարեգիրք) Անտիոքի թաղերուն յատկացուած գլուխին մէջ 
այս թաղը յիշուած է որպէս «Տէօրթ Այագ Արմանի» («Հայկական Տէօրթ Այագ») թաղ: Հոն յիշուած 
են նաեւ նոյնանուն երկու այլ թաղեր՝ «Տէօրթ Այագ Մեծ» եւ «Տէօրթ Այագ Փոքր» անուններով:
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27 Որպէս Անտիոքի թաղերէն մէկը, յիշուած է Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն մէջ՝ «Սօֆիլար 
Իսլամ» ձեւով:
28 Անտիոքի ծա նօթ ազգայիններէն, որ երկար տարիներ անդամակցած է տեղւոյն «Մէճլիսը 
իտարէ»ին՝ Վարչական ժողո վին:

6 Ապրիլ 1909-ին, Ատանայի հայոց կոտորածին լուրերը Անտիոք հասնելէ ետք Կիրակոսեան 
դիմած է կառավարչատուն եւ խնդրած է որ հաւանական կոտորածին առաջքը առնուի, բայց 
գաւառակապետի տուած ապահովութեան խոստումներուն վրայ, եւ անոր իսկ առաջարկով, 
գացած է հայոց թաղը՝ Տէօրթ Այագ, որպէսզի ապահովցնէ տեղւոյն ժողովուրդը, բայց հոն 
յարձակումի ենթարկուելով՝ սպաննուած է թուրք խուժանին կ ող մէ : Անտիոքի գաւառակեպետը 
եւս գացած էր տեղւյն հայոց առաջնորդարան՝ հայերը հանդարտեցնելու. հոն գտնուա ծ միջոցին, 
թուրք խուժանը պաշարած է շէնքը եւ անոր մեկնումէն ետք յարձակած եւ սպաննած է հոն գտնուող 
երեք եկեղեցականներն ու Մարտիրոս Կիրակոսեանը (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 255, Գուշագճեան-
Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 561):

Կոտորածի օրերուն Անտիոք գտնուած Զորա Իսկէնտէրեան իր յուշերու ն մէջ պատմած է, թէ 
ինչպէս դէպքերու սկզբնաւորու թե ան , իր հայրը նամակով դիմած է Մարտիրոս Կիրակոսեանին 
եւ այլոց, որ Անտիոքէն հեռանալով ապաստանին  ի ր մօտ, Մուսա  Լ եռ, գէթ մինչեւ կա ցութ-
եան  յստականալը, եւ թէ ինչպէս անոնք մերժած են առաջարկը՝ «առարկելով որ 6000 տնու որ 
քաղա քի  մ ը մէջ 100 տուն հաշուող հայերուն մարդ ծուռ աչ քո վ չի նայիր. անոնք կ’ամչնան հայոց 
վնասելէ»: Իսկէնտէրեան յիշած է նաեւ, որ Մարտիրոս Կ իր ակ ոսեան սպաննուած է «ժամանակին 
իր գարշապարը լիզող աւազակապետ Ալիգոյի կողմէ»: Ըստ անոր, Կիրակոսեան երբ քաղաքի 
կառավարիչին պահանջով տեղւոյն հ այ երը ապահովեցնելու համար հայկական թաղ կ’երթայ, 
թաղի մուտքին յարձակման կ’ենթարկու ի ու կը սպաննուի (Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 24-26):
29 Ալեւի արա բ երկրագործ դասակարգին տրուած ընդհանուր անուանումը: Ատանայի մէջ անոնք 
բնակած են առաւելաբար քաղաքի շրջակայքն ու մօտակայ պարտէզները:
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30 Անտիոքի Քուսէյր գաւառակի գիւղերէն, ըստ  Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն:
31 Թէրզեան եւս, Քեսապի ու Անտիոքի ջարդարարներու շարքին յիշած է Քեազիմ աղայի մը 
անունը (նշ. աշխ. , էջ 795):
32 Այլ տեղ յիշուած է «Տէօրթ Աեագ մահալլէսինտէն ֆէլլահ քիւնէֆէճի տէլի Սաիտ [[Անտիոքի] 
Տէօրթ Այագ թաղէն՝ քիւնէֆէ (անուշեղէնի տեսակ մը) պատրաստող՝ գիւղացի խենթ Սայիտ]» 
ձեւով: Ան մեղսակից է նաեւ բազմաթիւ այլ սպաննութիւններու: Աւելի վար, 25 Դեկտեմբեր 1910-
ին Անտիոքէն յղուած նամակին մէջ պիտի տեսնենք, որ յիշեալը ձերբակալուելէ եւ 101 տարուան 
բանտարկութեան դատապարտուելէ կարճ ժամանակ անց՝ ազատ արձակուած է բանտէն:
33 Տէմիր Գափու՝ լեռնանցք Կիլիկիոյ մէջ, պատմականօրէն ծանօթ Ասորական դուռը, որ կը 
գտնուի Ամանոսեան լե ռնաշղթային վրայ, Անտիոքէն հիւսիս, Ալե քսանտրէթէն 12 քլմ. հարաւ-
արեւելք: Ունի մ օտ 13 քլմ. երկարութիւն:
34 Գարիէ՝ Անտիոքի Հարպիէ գաւառակի գիւղերէն , ըստ Հալէպ  նահանգի Սալնամէներուն: 
Գտնուած է Որոնդէսի հովիտին վրայ, գետէն արեւելք, Անտիոքէն 8 քլմ. հարաւ:
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35 Թաւուգճեան քահանայ 9 Յունիս 1909-ի իր օրագրութեան մէջ յիշած է այս մա րդը ու ըսած 
է, թէ այդ օր Պատեր ազմ ակ ան Ատեանի ն տեղեկագիր մը յղած են՝ «Պօնճուգլու Զապթիյէյի եւ 
ուրիշ շատ մը տաճիկներուն քով թալանուած գոյքեր գտնուելուն լուր տալով եւ անոնց տէրերուն 
վերադարձուիլը պահանջելով» (Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 27):
36 Եօղուն Օլուգ՝ Մուսա Լերան գիւղերէն, անոր հարաւային լանջերուն, Սվէտիայէն 10 քլմ. 
հիւսիս:

Հայ երեք յարանուանութիւնները գիւղին մէջ ունեցած են իրենց եկեղեցիներն ու դպրոցները:
1909-ին Եօղուն Օլուգի մէջ ջարդ չէ պատահած, բայց շրջակայ գիւղերը աշխատանքի մեկնած 

49 եօղունօլուգցիներ սպաննուած են եւ 2 ուրիշներ համարուած են կորած: Գիւղէն 31 ընտանիք 
թալանուած եւ 25 կիներ այրիացած են (Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 22):

Առաջին աշխարհամարտի նախօրեակին, գիւղը ունեցած է շուրջ 255 հայ տուն  1 233 բնակիչով, 
որոնցմ է 1176 հոգի 1915-ի Մուսա Լերան ինքնապաշտպանութեան ժամանակ բարձրացած են լեռ 
ու փրկուած կոտորածէ (Գուշագճեան-Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 88):

Եօղուն Օլուգը եւս 1939-ին, Ալեքսանտրէթի շրջանի Թուրքիոյ բռնակցումով, Սուրիայէն խլուելով 
կցուած է Թուրքիոյ:
37 Աւելի վար, 25 Դեկտեմբեր 1910 թուակիր նամակին մէջ պիտի տեսնենք, որ յիշեալը 
ձերբակալուելէ ետք փախած է հիւանդանոցէն եւ զինք «ոչ փնտռող կայ ոչ խնդրող»:
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[CRT�� ;���� �R-]

>��R�RT%�	 T!��� [>��R�RT%� ����	]

50 O���B� H����
�	 20 CR��� ��D���� 
[CR��� ��D��� 

�R-]
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�R��R	�	 ����R����� $R�RB 
[�!T���
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53 ;�
��� ?��"������
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[
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&��� 
������*��	]

���R��� >���T	�	 T!��� [���R�&� 
>������ ����	], �R	R�R�� X���� 

[���
!����* X����]
54 A���
�� ^�	T 
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�	 
70 CRT�� ;����� 

[CRT�� ;���� �R-]
������ ;�� "�#��% [���#���� 


	������ ;��]

38 Մա’շուգէ կամ Մա’շուգլու՝ թրքաբնակ գիւղ Որոնդէսի հովիտին մէջ, գետի ձախ ափին, 
Անտիոքէն 6 քլմ. հիւսիս:
39 Պէտէվի՝ Անտիոքի Հարպիէ գաւառակի գիւղերէն, ըստ Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն:
40 Եագուպիէ՝ հայաբնակ գիւղ օսմանեան Սուրիոյ Հալէպ նահանգի Հալէպ գաւառի Ճըսըր 
Շուղուր գաւառակին մէջ, Ճըսըր Շուղուր աւանէն 17 քլմ. հիւսիս:

Ունեցած է Սբ. Թորոս շատ հին եկեղեցին եւ Սբ. Աննա (Սբ. Գէորգ) եկեղեցի-ուխտատեղին:
Ըստ Մովսէս Վրդ. Ոսկերիչեանի կազմած մարդահամարին, գիւղը 1911-ին ունեցած է 152 տուն 

հայ՝ 778 անձ (Յակոբ Չոլաքեան, Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը, Անթիլիաս, 2006, 
էջ 104-105):

Գիւղի հայութեան մէկ կարեւոր մասը 19-րդ դարու երկրորդ կիսուն յարած է լատինականութեան: 
Զոյգ համայնքներն ալ ունեցած են իրենց դպրոցները: Ան որպէս հայաբնակ գիւղ՝ ցարդ կը պահէ 
իր գոյութիւնը:
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L��������
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C����R $R�RB

56 +����
� 
?��"������
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35 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

�����	� [�����	&�]41 A����B�, @R��� 
:R	�R�

57 A���� S�	���
�	 50 ����� $�	�� 
[����� $�	� �R-]

58 a����" ���� F���� 
��	�� A�	���
�	

60 '���� 

����%��� 

[
�
&
&��� �R- 
����* 
	] 42

59 a����" T!��� W%�	 
['����"� ����	Z W%�	]

35 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

;�� L���	�	 T!�� W���� [;�� L����� 
����	Z W����]

60 F�������	 :����
�	 65 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

>��� A�������	 T!��� [>��� A������� 
����	]

61 LT!�� F. :����
�	 54 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

;�B����	 T!��� ?R��R�� [;�B���� ����	Z 
?R��R��] 

62 ET!��	 T������ [
T!��	 
T����&�] A���� 
:�!���	
�	

28 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

;�B����	 T!��� ?R��R�� [;�B���� ����	Z 
?R��R��]

63 A���� \���� 
+����
�
�	

<�#R� ^�%� 
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[<�#R� D�%��� 
����R��	 �R-]

64 L
���� A����
�	 22 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

65 F�#��		R� A����
�	 20 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

66 L
���� H. A����
�	 35 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

67 :����� H. A����
�	 32 JT�������43 
[JT������ �R-]

>��� U�!���	 T!��� [>��� U�!��� 
����	]

68 O
��	 ^�����
�	 35 CRT�� ;���

41 Սալգին՝ պատմական քաղաք Սուրիոյ հիւսիւս-արեւմուտքը, Հարէմ գաւառին մէջ, Հարէմ 
քաղաքէն 11 եւ Հալէպէն 80 քլմ. հարաւ-արեւմուտք, Որոնդէս գետի ափին: Ծաղկուն եղ ած  է 
հռովմէացիներու եւ բիւզանդացիներու շրջանին: Շրջապատուած է ձիթենիի անհամար ծառերով 
(    - Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան Աշխարհագրական 
Բառարան, արաբերէն լեզուով, հրատարակութիւն Զինուորական Ուսումնասիրութիւններու 
կեդրոնի, Դամասկոս, Գ., 1992, էջ 645-646): 19-րդ դարավերջին ու 20-րդ դարասկզբին ունեցած է 
հայկական փոքրաթիւ գաղթօճախ:
42 Թաւուգճեան Քհնյ. եւս կը հաստատէ, որ ժամկոչը սպաննելէ ետք՝ այրած են անոր մարմինը 
(Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 26):
43 Թորոսլը, Թորոսինք  կամ Թորոսեանք ՝ գիւղ՝ Մարաշ անկախ գաւառի Զէյթուն գաւառակին 
մէջ, Արեգին գիւղին մօտակայքը (Թ. Խ. Յակոբեան, Ստեփան Տ. Մելիք-Բախշեան, Յ. Խ. 
Բարսեղեան, Հայաստանի եւ Յարակից Շրջանների Տղանունների Բառարան, Երեւանի 
Պետական Համալսարանի հրատարակ չութիւն, Բ. հատոր, Երեւան, 1988, էջ 478):
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44 Գուրիէ: Հաւանաբար վերեւ յիշատակուած Անտիոքի Հարպիէ գաւառակին Գարիէ գիւղն է:
Թաւուգճեան քահանայ, 24 Մայիս 1909 թուականի իր օրագրութեան մէջ նշած է, թէ այդ օր 

մինչեւ կէսօր զրուցած է այդ գիւղի բնակիչ ընտանիքի մը անդամներուն հետ, որոնք դէպքին 
կրօնափոխ եղած էին. ապա աւելցուցած է, թէ «քաջալերելով ազատեցինք զիրենք» (նշ. աշխ., 
էջ 21):
45 Թաւուգճեան քահանայ 6 Օգոստոս 1910 թուականի իր օրագրութեան մէջ յիշեալ անձի դստեր 
մասին ձգած է այսպիսի յիշատակութիւն. «…Նաեւ պսակեցի զէյթունցի Տէր Մովսէսեան Եզեկիէլը 
խըտըրպէկէն Հէրկէլ Եագուպի  աղջկան՝ Գո հար ի հե տ,  ո րուն հա յր ը Ն ար լըճայի մ էջ ջարդու ած եւ 
մայ րն  ալ բնա կան մահով  մեռա ծ ը լլալնու ն, իր  այրի քր ոջ հետ բոլո րովին անօգնա կա ն մնացած  
էին:  Աս ոնց պի տի տամ ե օթը ոսկի  եւ  ա յրի քո յր ն ալ իրեն ց հետ միա սին պիտի ղրկ եմ  Զէ յթ ուն, 8 
ոսկ ի դրամ օժ իտո վ» ( Թաւուգճեան, ն շ. աշխ., է ջ 42 ): 
46 Քիսէճիկ՝ Մ ու սա Լերան  մ օտակայ թր քաբնակ  գիւղ, որուն  փոքր աթիւ մուս ալեռցի հայ բնակ-
իչներ ը զ ոհ գա ցին  1 909-ի  կո տորածն երուն (Գուշ ագճեան-Մա տուռե ան , ն շ. աշ խ.,  էջ 30 0):
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103 ET!��	 T������� :����� 
[
T!��	 T����&� 

:�����]

50 CRT�� ;���

104 +����
� ������
�	 65 CRT�� ;��� LR��R� $�����	 
��R	� LR���	 
[��D��" $����� ���- ����	Z LR���	] 

105 A���
�� ;������ 
������
�	

33 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

��� ������R [���� ��]

106 F�������	 >��R%
�	 48 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

	���� K��R�, ��	������� 
>��� >���R�	, �R��R� >��� ;�� 

[���!����* K��R�, �T%����� >��� 
>���R�	, ��D��" >��� ;��]

107 LT!�� ������
�	 60 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

	���� K��R�, ��	������� >��� 
>���R�	, �R��R� >��� ;�� (��"�R�) 

[���!����* K��R�, �T%����� >��� 
>���R�	, ��D��" >��� ;�� (
�
��#)]

108 $����	 ?RT� 
:�����
�	

40 CRT�� ;��� �RT� ������	�	 ���#R���� ;��R� #R 
>���R�	 [���� �T�����- D
��	Z ;��R� 


� >���R�	]
109 �����R� ;���
�	 18 '���� [
�
!
&��� 

�R-] 
;�� "�#��%�	 T!�� ?��R�, �R�� :��� 

[;�� "�#��%� (
	�������) ����	Z ?��R�, 
�
	� :����]

110 A���� J�����
�	 19 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

;�� "�#��%�	 T!�� ?��R� [;�� "�#��%� 
(
	�������) ����	Z ?��R�]

111 ;		� >��R%
�	 55 Y���	��R 
������R��	�R47 

[Y���	�R ��!�	 
�R-]

112 ����T� 13 Y���	�R 
������R��	�R 

[Y���	�R ��!�	 
�R-]

113 A���
�� ;������ 
���	����
�	

48 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

114 +����
� 
���	����
�	

15 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

115 :
��� RB. ������
�	 40 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]
116 �R��� ������
�	 22 CRT�� ;����� 

[CRT�� ;���� �R-]
�R� [��!��] E�����B

117 A���
�� :����� 
;����
�	

55 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

118 A���
�� Q���� 
L�����
�	

48 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

	����	� ���� QR��

119 ;�
��� L�����
�	 20 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

>��R��� >���T	�	 T!��� [���R�&� 
>������ ����	]

120 F�������	 F�#��		R� 
����	�
�	

40 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

;���T, >�#��	 "�#��% [
	������ 
>�#��	], 
T�!�	��	�	 T!��� 

[#
��������*�	 �!�	]
121 ;		� F�#��		R� 

����	�
�	
37 '���� [
�
!
&��� 

�R-]

47 Օ սմա նիէ ՝ Անտիոքի թ աղեր էն: Յիշուա ծ է Հալ էպ  Նահան գի տարե կան Սալնամէներու  Անտիո-
քի  թաղերու ց ուցա կին մէջ :
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122 ;�
��� A. LR��� 
L�����
�	

27 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

123 �R��� ;	����
�	 40 +������ ��!"R�R 
[#���
��� 

����R��	 �R-]

���� �R� ����� [%R� ��!�� �����]

124 :����� W����	�
�	 55 ;��	��� 
[;��	��� �R-]

125 ;���� :. 
W����	�
�	

17 A’�’%���R�R 
[A�’%����R� �R-]

126 ;���
� CR� \����
�	 ;’�#R	�R48 [;’�#R	� 
�R-]

127 C����	 ;. 
W����	�
�	

23 �����	 "��%���� 
[�����	 (
����) 
%������	 �R-]

�R��R� [��D��"] QR��, >��� A������R�

128 E	�#� C��R�
�	 22 CRT�� ;��� 	����	� :����	�	 T!�� @���� 
[��������* :����	� ����	 @����]

129 H���� C�D�	
�	 35 +������ ��!"R�R 
[#���
��� 

����R��	 �R-]

SR���� T!�� �RT� K������ [SR���� ����Z 
���� K������]

130 ?R����� [�R���&�] 
$�"
�

38 ?R�R����R 
[?R�R���� �R-]

@��R��	 T!�� ;�� [@��R�� ����	Z ;��], 
��"!��� >���	

131 K���� !�	R�R��49 
[!	R��
&� K����]

40 L������	�� 
[L������	� 

�R-]50

��"!��� >���	

132 ;���
� A�����
�	 37 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

133 F���� CR� \����
�	 70 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

134 F�#��		R� LR�B��
�	 37 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

135 A�#�R� <R��	
�	 40 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

48 Ա ’լվէնտ:  Հ ալէպ նահան գի Սալն ամէն երուն մէ ջ, Անտիոք ի Քարամուրթ  գաւ առակի գ իւղերու  
շ արքին յիշ ուած  է «Ալլէնտի» ան ունով  գ իւղ մը, ո ր հա ւանաբար  այս գի ւղ ը եղած  ըլ լայ:  Կը գտնուի 
հո վիտ ի մ ը մէ ջ, Անտիոքէ ն 2 5 քլ մ. հար աւ  (Սու րիակա ն Արաբական…, Բ., 199 2,  էջ 1 25) :
49 Ղընէմի է՝ հայ աբնակ գի ւղակ Սու րիո յ Լաթաքի ա ն ահանգին մ էջ, Քե սապէ ն հա րաւ-ա րեւ ել ք, 
հ այ կական  Արա մօ  գի ւղին մօ տակ այ քը, Քանսապպա գիւղ աք աղ աքէն 1 5 քլմ.  հար աւ-արեւմ ու տք : 
19 11-ին ունեցած  է 72 տուն՝  3 92 հայ բնակ իչ (Գրիգոր  Տ ունկ եան, Նիւթե ր Լ աթաքիոյ ե ւ Շր ջա կայք ի 
Հա յ Ազգ աբնա կչ ութ եան Պ ատմութ եա ն, Հա լէպ, 1 983,  էջ 10),  ո րո նց մէ  շատեր զոհ գա ցած  են 1915 
-ի  Մեծ Եղ եռնի ն:

Գիւղը ունի  Սբ. Գէորգ հայ կական փ ոքրիկ եկեղեցի  մը:
Տ եղ ւո յն  հայ ոց խօ սա կցական  լեզ ուն եղ ած է արաբ երէնը: Ղընէմի էն որպէս հ այաբնա կ գիւղ 

ցարդ կ ը պա հէ  իր գոյու թի ւնը:
50 Պարպ արին կ ամ Պարպար ու ն՝ Ա նտի ոքի  Քար ամուրթ գաւա ռա կի  գի ւղե րէն, որ ե նթ ակայ էր 
Խը տըր  Պ էկ գիւղ ախումբին , Որոն դէ սի արուակ ներէ ն մէկուն ափին, Մու սա Լերէ ն ա րե ւելք եւ 
Ա նտիոք էն հ իւ սիս -արեւմուտ ք, անկ է 10 քլմ. հ եռաւորութ եան վրա յ: 

Կիլիկեան  կոտ որած ներու ժ ամա նակ  այս  գիւղ ին մէ ջ սպա նն ուած  են ք ան ի մը մուս ալեռ ցի հա-
յե ր (Գուշ ագճե ան-Մատուռե ան , նշ . աշխ ., էջ 300) :
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136 F���� >�%R%
�	 40 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

BR���� ;�� "�#��%, �R�� :���, ����� 
K��R	�R�51 [BR���� 
	������ ;��, �
	� 

:����, ���#���� K��R	�R�]
137 F�#��		R� >�%R%
�	 12 '�� ������	�R 

[
�
!
&��� 
������*��	]

L����	�	 T!�� $R�RB
[L����	� ����	Z $R�RB]

138 ;�
��� >�%R%
�	 9 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

L����	�	 T!�� @R���� [L����	� ����	Z 
@R����]

139 A������� >�%R%
�	 30 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

>���	 #R ����� K��R	�R� [>���	 
� 
���#���� K��R	�R�]

140 ?R� �R��� 45 ������ 
�����	�� 

[��
���	
���	 
��-
�]

>��� ;#	�

141 A���
�� L
���� 
L�����
�	

50 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

<�#R� D�%�	�	 T����%��� [<�#R� 
D�%��� [�-
��	���	] �
	
���
��]

142 ;�
��� L�����
�	 28 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

��	DT����	 T!�� UR�R� [��	DT���� 
����	Z UR�R�], E���R

143 A�#�R� L�����
�	 40 SR�RB 
D��	���	�� 

[SR�RB �!�����	 
�R-]

144 F�������	 ��������� 
[���
��"] ;���
�	

58 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-] 

������� ;��R��	 T!�� >��� ;��T 
[
�����&� ;��R�� ����	Z >��� ;��T]

145 :��� A. ;���	
�	 57 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

146 >
���� A. ;���	
�	 19 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

147 O
��	 A. ;���	
�	 25 ?��"��� Y���	 
��	�	�� [?��"��� 

(L����) Y���	 
�-
��	���	 �R-]

������� ;��R��	 T!�� >��� ;��T 
[
�����&� ;��R�� ���� >��� ;��T]

148 F���� J���
�	��
�	 50 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

�TD�����	�	 T!�� /��	 [��!����*� 
����	Z /��	]

149 ;������ 
J���
�	��
�	

20 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

>����, �R� A������R� (���#R��) 
[��!�� A������R� (���
D)]

150 ��
D J���
�	��
�	 16 a���� [
�
!
&��� 
�R-]

�����R��	� RT�����R	�R� [
!����� 
���		�!	
��]

151 A������� ;���
�	 40 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

>����, �R� E�����B�	 T!��� [��!�� 
E�����B� ����	]

152 A�#�R� ?RT� 
:�����
�	

60 W�������� 
[W�������� �R-]

XR���� X���52

153 �R��� 27 W�������� 
[W�������� �R-]

XR���� X���

51 Իր  ա նու նին կը  հանդիպինք այս ցան կին մէջ քանի մը այլ ս պաննութի ւնն երու առիթ ով եւ ս: 
Ա ւելի  վար  25 Դեկտ եմբե ր 19 10-ին Ա նտ իո քէն յ ղուա ծ նամ ակի մը  մէջ պիտ ի տեսնեն ք, որ յիշ եալը 
հ ամ ախո հ ընկե րոջ մը հե տ, 1 3 բանտարկեա լներու ազա տ արձակմա ն օրը (որոնցմէ մէ կը  ինք  կը 
թուի ը լլալ ), Անտիոքի  մէջ ք արկ ոծած է Պօղոս  Գազ անճե ան անուն հայու մը տու նը՝ ահ ու  սարսա-
փի  մա տնելով  հոն գտնուող ա յրի  հա յուհիները :
52 Վեր եւ թի ւ 12 -ի ե ւ 13- ի տա կ յիշա տակ ուած ան ձն  է:
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154 :����� 35 :TB����� ��! >��� W�����	53 ��%�!�54 [>��� 
W�����	 ������]

155 S�����
�	 E�����B 46 ������ 
�����	�� 

[��
����	 �R-]

>��� W�’�

156 ��	�� $�	����� 70 CRT�� ;��� 	����	� QR���R [��������* QR��R]
157 ;�
���	 <�D��
�	 50 �����	 "��%��� 

[
���� %������	 
�R-]

K���� ����	 T!�� R	�%�R [�
����]

158 F�#��		R� ;. 
<�D��
�	

20 @R�� ;�� ������ 
������	�R 

[@R�� ;�� ������ 
������*��	]

����R���� ����	�	 T!�� ;��R� RB. 
[�
����&� #��'��
�� ����	Z ;��R� 

RB.], <�DR	�	 T!�� ���� A����B� 
[<�DR	� ����	Z ���� A����B�]

159 ET!��	 T������ [
T!��	 
T���&�] A�	��

40 S���� >����55 A����	�	 T!�� ;�� [
�����&�� ����	Z 
;��]

160 :����� �. Q�����
�	 25 S���� >���� A����	�	 T!�� ;�� [
�����&�� ����	Z 
;��]

161 ?
����� ;������R� 35 ?��R����R 
[?��R���� �R-]

>��� ;��T

162 ;	��	 $���� T!�� 
$�"R�

28 W������

163 C����	 ���	����
�	 24 CRT�� ;��� 
164 ;��� ���	����
�	 20 A�%���R56 LT%	�!�	 T!�� K������ [LT%	�!� 

����	Z K������]
165 ���	�� ���	����
�	 16 A�%���R LT%	�!�	 T!�� K������ [LT%	�!� 

����	Z K������]
166 F���� ���	����
�	 18 W������ �RT���	 ������ #R �!����� [���!� 

���!��
�	 �� �!�	
��]
167 +����
� 

���	����
�	
75 '���� [
�
!
&��� 

�R-]

53 Հաճ ի Նիհա տ:  Օսմանե ան խորհրդար անի Ա նտիո քի ն երկա յացուցիչ  Րիֆա’աթ Պարաք-
ադ  աղայի ազ գական ներէ ն, որ որ պէս Ան տիոքի կոտ որ ածի կազ մակերպիչներէ ն մէ կը 
ձ երբակալուած է  ու բանտ ար կու ած, բայց 11  Հ ոկտեմ բեր 19 09-ին ա զատ արձակուած է (Թէ ոդի կ,  
Ա մէնուն Տա րեցոյց ը, Կ. Պո լիս,  Ե. հատ որ, 1 911, էջ 383):
54 Հա ճի Նիհա տին զաւա կը: Հոս  հր ատ արակելի 4/ 17 Ա պրիլ  1913 թուակիր  նամակի ն մէջ 
պ իտի տեսն ենք որ «ան ու անի ոճրագո րծ ե ւ խռ ովարար» Հաճի Նի հատ ի զա ւա կը, սուլթանի 
գահակա լութե ան տօ նին առիթո վ կազ մակ երպ ուած հանդիսութեան , աղ օթքի  ժամ անակ ճառ 
մը ար տասանած է,  ո րուն  հ ետեւ անքով «հ անր ութիւն ը, եւ աւել ի լաւ է ը սե լ խուժանը ք իչ մն աց 
որ պիտ ի խուժ էր քրի ստոնէից վր այ »,  բայց կառ ավարու թի ւնը  գրեթէ  ուշադրու թի ւն չէ դ արձու-
ցած պ ատահար ին: Նա մակագ իր ը յաւելա ծ է թէ՝  «Այ դ ճառախօս ը որ բ ոլ որ  խ աչակիր ները 
պախարակեց, պ ատուա բեկեց եւ  ան ու անար կ ըր աւ , հիմա ա զատ է» :
55 Ճիսր Ա լ Հատի տ,  բա ռացիօր էն՝ Երկաթ է Կ ամուրջ , գի ւղ Ամըքի դ աշտին հարաւ ակողմը, 
Որ ոնդէս ի ձ ախ ափին , Ք ուսէյր գաւ առակ ին  մէջ , Անտ իոքէն  հ իւսի ս-արեւ ել ք,  անկէ 20 քլմ. 
հ եռաւորութե ան վր այ : Այդպէս կը կոչուէր  ի ր մօտակ այքը գտնուո ղ եօթա նասուն  մեդր անոց եր-
կա թեայ կամուրջին հ ամ ար ( Սուրիակա ն Ար աբա կան…,  Բ. , էջ 67 0):
56 Մ աշուգէ, Մա’ըշուգիէ կամ  Մա ’ըշ ուգլու՝ գիւղ Որոնդ էսի հովի տին մէջ,  գետի ձախ ափ ին, 
Ամըքի  դ աշտի հարաւակող մը , Անտի ոք էն 6 քլ մ.  հ իւսիս (Սուր իական Ար աբ ական…, Ե. , 199 3,  էջ 
31 0- 311):
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57 Անտ իոքաբ նակ  ծ ան օթ  իր աւա բան, բն իկ պիթիաս ցի (Մուսա Լե ռ) : Ա նտիոքի հ ամ ընդ հանուր  
կ ոտ որած էն փրկու ած  է  շնոր հիւ  ա յն բանին, որ իր  բ նակարա նը  գտնուած է Գերմ անիո յ հիւպատոս  
Մա րտիրո ս Մ իսաքեանի տան հա րե ւան ու թեամբ: Կոտորա ծն երէ ն ետք,  ջարդերու  մ ասի ն 
ը նդարձակ  տե ղեկագիր մ ը յ ղած  է Հալ էպի առաջնոր դար ան եւ Կ . Պո լսոյ  Պա տրի արքա րան ե ւ 
շ նորհիւ ա յդ  տե ղեկ ագ րին, ջա րդին ք ան ի մ ը գլխա ւոր կազմա կե րպի չնե րը դատուել ու համար 
ձեր բակ ալուել ով տ արուած են Ատա նա, սակա յն ա ւել ի ե տք, ազատ արձ ակուելո վ՝ վե րադա րձած 
են Անտիոք (Ի սկէն տէրե ան, նշ . աշ խ., էջ  31- 32 , Գուշա գճ եան- Մատուռե ան, ն շ. աշխ. , էջ 300):

Կոտորա ծի օր երուն Անտի ոք գտն ու ած Զորա Ի սկէնտէրեա ն ի ր յուշե րուն  մէ ջ կը պ ատմէ, թէ  
ինչ պէ ս դ էպքերու  սկզբ նաւո րու թեան իր հա յրը նամակ ով  դի մա ծ է Արմենակ Շէր պէ թճեա նին եւ 
այլ ոց, որ Ան տի ոքէն հեռա նա լով ապաս տանի ն իր մօտ, Մուսա Լ եռ, գէթ մի նչե ւ կ ացութեան յս-
տական ալ ը, եւ  թէ  ինչ պէս անոնք մերժած ե ն առաջ արկը (Իս կէն տէրեան,  նշ.  աշխ., էջ  24-26) :

Իս կ Թաւուգ ճեան քահա նայ ի ր օրա գրութեան մէջ որոշ  տ եղեկ ութի ւններ կու տայ Շէ րպ էթ-
ճեանի սպա ննութե ան  մ աս ին ու կը կրկն է հ ոս  տրուած կար գ մը  մանրամասն ու թիւն ներ:  Ը ստ  
անոր, Շէր պէթճեա ն սպա ննուած  է 28 Մայիս 1909 -ի ն, «Միւլազ իմ Իպրա հի մ»ի կողմէ ( Թա ւուգ-
ճե ան,  ն շ.  աշխ., էջ  23-25 ): 
58Քէպուս իէ՝ Մուսա Լեր ան  գիւղերէն , Ա նտի ոք էն 25 քլմ. արեւմուտք : Համա շխար հային առաջ ին 
պատե րազմի նա խօ րեակ ին  ունե ցած է  2 51 տուն  հ այ ու թիւն՝ 112 5 բնա կի չ, որուն  17 ընտանիքը ( 85  
հոգի ) 1915-ի Մ ու սա Լ երան ինքնա պաշտպ ան ութեա ն ժա մանակ բար ձրացած են լեռ ու  փրկուած 
կոտորած էն, մի նչ մի ւսները աքս որուա ծ ե ն սուրիակա ն անա պատ ե ւ եր կու եր րոր դով փճաց ած  
(Գուշա գճեա ն-Մա տու ռեան, ն շ. աշ խ., էջ 104 ): 

Ըս տ այլ ա ղբիւր ի, 1912 -ին  գիւղը ունեց ած  է  230 տուն  հայ  բ նա կչու թիւն, որ ուն 2-ը աւե-
տարանականներ , իսկ մ նաց եա լնե րը՝ առա քելակ ան հայե ր է ին: Ունեցա ծ է նաե ւ Հ այ ոց Միացե ալ  
Ընկ երու թե ան կողմէ բաց ուած վար ժարան  մը ( Սայ ապա լե ան , ն շ. աշխ., էջ 9,  11):

Ք էպուս իէն  եւս, 1 939-ի ն, Ալեք սան տրէթի շրջա նի  Թուր քիո յ բռնակցու մո վ, Ս ուրի այ էն խլուել ով  
կ ցուած  է Թուրքիո յ:
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ԱՆՏԻՊ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ 1909Ի ԱՆՏԻՈՔԻ ՀԱՅՈՑ ԿՈՏՈՐԱԾԻՆ ՄԱՍԻՆ
Միհրան Մինասեան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թեան տրուած են 11 ան տիպ փաս տա թուղ թեր ո րոնք 
կ՚առն չուին 1909-ի Ան տիո քի (Ան թա քիոյ) հա յու թեան կո տո րա ծին։ Ա նոնք մեծ 
մա սամբ գրուած են ա ղէ տէն ետք քա ղաք ղրկուած քա հա նայ հայ րե րու կող մէ եւ 
կը նկա րագ րեն հոն տե ղի ու նե ցած սպանդն ու ա ւա րա ռու թիւն նե րը, կը շօ շա փեն 
կո տո րած նե րէն ետք քա ղա քին մէջ ստեղ ծուած ի րա վի ճա կը, կը խօ սին տի րող ծայ-
րա յեղ թշուա ռու թեան, որ բե րու եւ այ րի նե րու ճա կա տագ րի, որ բա նոց նե րու, օ տար 
հաս տա տու թիւն նե րու կող մէ որ բեր որ դեգ րե լու, նպաստ նե րու բաշ խու մի, պե տա-
կան նպաս տի դադ րեց ման, պա տե րազ մա կան ա տեան նե րու կողմ նա կալ ու անվճ-
ռա կամ ըն թաց քի, ոճ րա գործ նե րու ա զատ ար ձակ ման եւ յա րա կից այլ հար ցե րու 
մա սին։ Ա ռան ձին ցու ցա կով տրուած է նաեւ Ան տիո քի նա հա տակ նե րու ընդ հա նուր 
ցու ցա կը՝ սպան նու թեան վայ րի եւ սպան նո ղի ա նուն նե րու յի շա տա կու թեամբ։

Ա ռա ջին ան գամ գի տա կան շրջա նա ռու թեան մէջ դրուող այս փաս տա թուղ թե րը 
նոր լոյս կը սփռեն դէպ քե րուն վրայ եւ կը հարս տաց նեն ո՛չ միայն Ան տիո քի հա յու-
թեան պատ մու թիւ նը, այլ կ ՚ամ բող ջաց նեն Կի լի կեան կո տո րած նե րու մա սին մեր 
պատ կե րա ցում նե րը։

Յօ դուա ծի սկիզ բի բա ժի նով փաս տա թուղ թե րու հրա տա րա կի չին կող մէ տրուած 
է ընդ հա նուր ակ նարկ Ան տիո քի հա յու թեան եւ 1909-ի քա ղա քի կո տո րա ծին ու 
ա նոր հե տե ւանք նե րուն մա սին։ 

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րուն կցուած են նաեւ բազ մա թիւ ծա նօ թագ րու-
թիւն ներ։
Բա նա լի բա ռեր̀  կի լի կիա հա յութիւն, Ան տիոք, 1909 թ., կո տո րած, վե րապ րած ներ, 
որ բեր, օգ նութիւն։ 

UNPUBLISHED DOCUMENTS ABOUT THE MASSACRE OF ANTIOCH (ANTAKYA) 
ARMENIANS IN 1909

Mihran Minassian 
SUMMARY

Eleven previously unpublished documents concerning the massacre of Armenians of 
Antioch district in 1909 are presented in this article. They are written mostly by the 
priests sent to the city after the disaster and describe the slaughter and destruction 
that took place there, address the situation in the city after the massacres, speak of the 
extreme misery, condition of orphans and widows, orphanages, collection of orphans 
by foreign institutions, allocation of aid, ceaseing of state assistance for survivors, the 
biased and uncertain processes by the military courts, the release of the criminals and 
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other related issues. A separate list of the massacred Armenians of Antioch, with the 
names of the crime places and of the murderers is also given. 

These documents put into scientific circulation for the first time cast a new light 
on the events and not only enrich our knowledge of the history of the Armenians of 
Antioch, but also contribute to the obtaining of more complete picture of the Cilician 
massacres. 

The docments are accompanied with general introduction and notes.
Keywords: Cilicia Armenians, Antioch (Antakya), massacre, 1909, survivors, orphans, 
relief activity. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О РЕЗНЕ АРМЯН АНТИОХА (АНТАКИЯ) 
В 1909 ГОДУ

Мигран Минасян 

РЕЗЮМЕ
В статье представлены одиннадцать ранее неопубликованных документов, каса-
ющихся резни антиохийских армян в 1909 году. Авторами документов являются 
в основном представители армянского духовенства, отправленные в город после 
погромов, и содержат описания имевих место убийств и разрушений, представ-
ляют ситуацию в городе после резни, говорят о чрезвычайных страданиях, поло-
жении сирот и вдов, состоянии детских домов, приеме сирот иностранными 
учреждениями, распределении помощи, прекращению государственной под-
держки для пострадавших армян, предвзятости и неопределенности в судопро-
изводстве военных трибуналов, освобождению преступников и так далее. Также 
приводится отдельный список убитых армян Антиохии с названиями мест пре-
ступлений и именами убийц.

Данные документы, впервые введенные в научный оборот, проливают новый 
свет на события и не только обогащают наши знания об истории армян Антиохии, 
но и способствуют получению более полной картины киликийской резни.

Документы снабжены общим введением и примечаниями.
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