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Նա րի նե Վ. Մար գա րյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑԸ 1915-1924 ԹԹ.

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, տե ղա հա նու թյուն, Հա լեպ, որ բեր, որ բա նոց, 
ար հես տա նոց, կր թու թյուն, ա ջակ ցու թյուն, փր կու թյուն, Ա հա րոն Շի րա ճյան, Ա տուր Լևո-
նյան, հու շա գրու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1915 թ. հու լի սին Հա լե պում հիմ նադր ված և մինչև 1924 թ. 
ա նընդ մեջ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած հայ կա կան որ բա նո ցի պատ մու թյու նը, որ բե րի 
փր կու թյան հար ցում կա ռույ ցի ու նե ցած դե րը, վեր լուծ վում են որ բե րի թվա կան տվյալ-
նե րը, ներ կա յաց վում որ բա նո ցի կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ֆի նան սա կան, ար հես-
տա գոր ծա կան ո լոր տի ման րա մաս նե րը, խնա մա տար մար մին նե րի ծա վա լած գոր ծու-
նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր ներն ու դրանց լու ծում նե րը: 
Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում նաև խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնք ի րենց ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել որ բա նո ցային կյան քի վրա: 

Ա ռան ձին են թա բա ժին նե րով ներ կա յաց վում են որ բա նո ցային կյան քի ման րա մաս նե րը 
մինչև 1918 թ. Սի րիայի ան կա խա ցու մը, այ նու հետև՝ ա րա բա կան ան կա խու թյան եր կու 
տա րի նե րի ու ար դեն 1920 թ. Սի րիա յում ֆրան սիա կան ման դա տի հաս տատ ման տա րի-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Վեր լուծ վում է կր թա կան ո լոր տը, ներ կա յաց վում են դա սա վանդ-
ման ծրա գրե րը, ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում որ բա նո ցում 
ի րա կա նաց վող հա տուկ քա ղա քա կա նու թյա նը, ը ստ ո րի՝ ե րե խա նե րին ար հեստ էին սո վո-
րեց նում, ին չը միտ ված էր հե տա գա յում ի րենց ապ րուս տի մի ջո ցը սե փա կան ու ժե րով հայ-
թայ թե լուն: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է նաև 1919 թ. փետր վա րի ա րա բա-թուր քա կան ու ժե րի 
հար ձա կու մը որ բա նո ցի վրա և տնօ րե նու թյան ձեռ նար կած քայ լե րը՝ որ բե րի փա խուստ-
նե րը կան խե լու, ֆի նան սա կան մի ջոց ներ հայ թայ թե լու և որ բա նո ցը ա պա հով ու վս տա-
հե լի ա պաս տան դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ:

 Հոդ վա ծի աղ բյու րա գի տա կան հիմքն են որ բա նո ցի տե ղե կա գի րը, որ բա նո ցի սա նե րի 
ու աշ խա տա կից նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ժա մա նա կի մա մու լը:

Հալեպի հայկական որբանոցը՝ երիտթուրքական իշխանության տարիներին 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը հնա րա վո րու թյուն տվեց ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյանն ի րա կա նաց նե լու հայե րի ցե ղաս պա նու թյան ծրա գի րը: Օս մա նյան 
կայս րու թյան գրե թե բո լոր նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյու նը են թարկ վեց տե ղա հա նու-
թյան ու զանգ վա ծային կո տո րած նե րի: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հա յա ջինջ 
ծրա գրի վեր ջին հանգր վա նը սի րիա կան ա նա պատ ներն էին:

1915 թ. հու նի սին Հա լե պը դար ձել էր խաչ մե րուկ, ուր վճռ վում էր գաղ թա կան նե րի 
ճա կա տա գի րը: Ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին ա միս նե րին գաղ թա կան նե րի մի մա սը 
տա րագր վում է Հաու րա նի, Հա մայի, Հոմ սի ուղ ղու թյամբ, շա տե րին հա ջող վում է 
մնալ Դա մաս կո սում կամ ան ցնել Ե րու սա ղեմ: Մեծ մա սը, սա կայն, Հա լե պի հա րավ-
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արևելյան եր կա թու ղու եր կայն քով քշ վում էին Դեր Զո րի ա նա պատ ներ: Ցե ղաս պա-
նու թյան ըն թաց քում հայ ե րե խա նե րի վի ճա կը թերևս ա մե նա բարդն է ր. նրանք ստիպ-
ված էին հաղ թա հա րել գաղ թի ճա նա պար հը, հա րա զատ նե րի կորս տի ցա վը, սո վը և 
մշ տա պես կանգ նած էին ձուլ ման վտան գի ա ռջև:

Ցե ղաս պա նու թյան և դրան հա ջոր դող տա րի նե րին բաց վում են բազ մա թիվ հայ-
կա կան, մի սի ո նե րա կան որ բա նոց ներ` հայ ժո ղովր դի դեռևս կեն դա նի բե կոր նե րը 
փր կե լու հա մար: Նման որ բա նոց նե րը քիչ չէին, բայց դրանց մեջ ա ռանձ նա նում էր 
Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցը: Վեր ջինս այն հազ վա գյուտ որ բա նոց նե րից էր, ո րը 
հիմն վել էր հայ կա կան կող մի նա խա ձեռ նու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյան բուն ըն թաց քի 
ժա մա նակ, և ո րն ա նընդ մեջ գոր ծել է մինչև 1924 թ.: 

Հա լե պի հայ կա կան որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է 1915 թ. հու լիս 31-ին 
Վեր պատ վե լի Ա հա րոն Շի րա ճյա նի1 ղե կա վա րու թյամբ: Սա այն ժա մա նա կա հատ-
վածն էր, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը հետևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նում էր հայե-
րի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման գոր ծում մեծ էր բժշկա-
պետ Ա սա տուր Ալ թու նյա նի և նրա դս տեր՝ Նո րա Ալ թու նյա նի դե րը, ով քեր ի րենց 
ան ձնա կան կա պերն օգ տա գոր ծե լով՝ փոր ձել են որ բե րի կե ցու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րը լու ծել: Հա լեպ հա սած որ բե րի վի ճա կը կա րե լի էր հետևյալ ձևով բնու թա գրել. 
«1915ին բռ նա գաղ թի ա մե նա սոս կա լի շր ջա նին էր, մահ վան ճի րան նե րէն խլուած և 
հրաշ քով ա զա տուած հայ որ բը Հա լե պի մէջ դար ձե ալ մեռ նե լու դա տա պար տուած էր»2: 
Հայ գաղ թա կան նե րի քա րա վան նե րը Հա լեպ էին հաս նում հյուծ ված ու լք ված վի ճա-
կում, քա ղա քում ա վե լա նում էր հա մա ճա րա կից մա հա ցող նե րի թի վը, սա նի տա րա հի-
գիե նիկ վի ճակն ա ղե տա բեր էր տե ղա ցի նե րի և գաղ թա կան հայե րի հա մար: Այս ի րա-
վի ճա կում Հա լե պի քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րը կար գադ րել էին ո րոշ աշ խա տա կից-
նե րի աղ բա տար կառ քե րով շր ջել քա ղա քի փո ղոց նե րով և հա վա քել նո րած նից մինչև 
8-10 տա րե կան կի սա մեռ ե րե խա նե րի` այս կերպ փոր ձե լով վե րահս կել քա ղա քի մաք-
րու թյու նը3: 

1 Ահարոն Շիրաճյանը ծնունդով Մարաշից էր: Ուսում էր ստացել Այնթափի «Կեդրոնական Թուրքիոյ 
քոլեջում», որից հետո հաճախել էր Մարաշի աստվածաբանական դպրոցը, 1912 թ. մեկնել էր 
Էդինբուրգ` աստվածաբանական ուսումը շարունակելու համար: Նա ականատես էր եղել համիդյան, 
երիտթուրքական, քեմալական ժամանակահատվածների հայաջինջ քաղաքականությանը: Ահարոն 
Շիրաճյանը Մարաշից արտաքսվելուց հետո հասել էր Հալեպ, որտեղ և հիմնել էր որբանոցը: Ավելի 
ուշ նա աջակցել է «Հայերի բարեկամներ» բրիտանական ընկերության նախաձեռնությամբ Հալեպում 
հիմնված «Աղջկանց տան», Հալեպի Կարմիր խաչի դարմանատան, Հայ ազգային ծերանոց-
անկելանոցի գործունեությանը, ինչպես նաև մասնակցել է 1932-1933 թթ. Թել Բրաք հայկական 
գյուղի հիմնադրման աշխատանքներին, շուրջ 700 ընտանիքների տեղավորել է Հալեպ քաղաքի 
Մեյդան թաղամասում: Տե՛ս Վեր. Յ. Փ. Ահարոնեան, «Վեր. Ա. Շիրաճեան՝ քաջ առաջնորդը», 
Ջանասէր երկշաբաթաթերթ (Բեյրութ), ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 401։ Վեր. Տիգրան 
Խրլոբեան, «Այնպէս ինչպէս կը ճանչնամ Վեր. Ահարոն Շիրաճեանը», Ջանասէր (Բեյրութ), ԻԷ 
տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 402-403:
2 Տիգրան Երէցեան, Որբերու բոյնը 1915-1921 (Հալէպ, Անի, Ա. Էքմէքճեան, Սալիպէ-Հալէպ, 1934), 
5-6:
3 Նույն տեղում, 6:
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Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում Նո րա Ալ թու նյա նը դի մում է իր շվեյ ցա րա ցի բա րե կամ, 
ա ռևտ րա կան, Հա լե պում գոր ծող հի վան դա նո ցի հիմ նա դիր Է միլ Զո լին կե րին` որ բա-
հա վաք գոր ծը ստանձ նե լու և որ բե րին պատս պա րե լու նպա տա կով շի նու թյուն տրա-
մադ րե լու հա մար: Շու տով Զո լին կե րը Հա լե պի Ա գա պա թա ղա մա սում եր կու սե նյա կա-
նոց բնա կա րան է հատ կաց նում` հայ որ բե րին ա պաս տան տա լու հա մար: Բժիշկ Ալ թու-
նյանն էլ իր կա պե րի մի ջո ցով աշ խա տում էր կազ մա կեր պել ֆի նան սա կան և ա ռող-
ջա պա հա կան հար ցե րը: Կարևոր էր նաև այն հան գա ման քը, որ որ բա նոց հիմ նե լու 
նրանց նա խա ձեռ նու թյունն ա ջակ ցու թյուն էր ստա նում նաև ա մե րի կյան, գեր մա նա կան, 
ի նչ պես նաև գեր մա նաշ վեյ ցա րա կան մի սի ո նե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող-
մից4, Հա լե պի ա մե րի կյան, գեր մա նա կան հյու պա տո սա րան նե րի կող մից, ի նչ պես նաև 
ան գլիա կան բա նա կի, ա մե րի կա ցի նե րի, շվեյ ցա րա ցի ան հատ բա րե րար նե րի մի ջո ցով: 
Բա ցի նշ ված ան ձան ցից՝ որ բա նո ցի ֆի նան սա վոր մամբ, եր բեմն էլ մի ջամտու թյամբ, 
ո րի շնոր հիվ որ բա նո ցը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1924 թ., ի րենց ներդ րումն են ու նե-
ցել հայ և օ տար ան հատ ներ` գե նե րալ-մայոր Մե քենդ րուն, գն դա պետ Բրեյ նը, գն դա-
պետ Կլուս քա րը, Վե րա պատ վե լի Ջեն թել Քա քե թը, Է միր Ֆեյ սա լը, Կ.Պոլ սի «Bible 
House»-ը5: Սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում մա տա կա րար ման հար ցե րը լու ծե-
լու հա մար ստեղծ վել էր նաև մոտ 80 հո գա նոց Տիկ նանց խնա մա տար մար մի նը, ո րի 
ան դամ ներն ամ սա կան կես ոս կի են վճա րել, սա կայն, հարկ է նշել, որ նրանց գոր ծու-
նե ու թյու նը կար ճա ժամ կետ է ե ղել6: Նո րա Ալ թու նյա նը տե ղի հայ կա կան հա մայն քում 
նույն պես որ բա նո ցի հա մար հան գա նա կու թյուն ներ է կազ մա կեր պել7: 

Որ բա նո ցը ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին այն վս տա հե լի վայրն էր, ուր դի մում էին 
ա նա պատ նե րից, հա րեմ նե րից փա խուս տի դի մած հայ որ բե րը: Որ բա նոցն իր գո յու-
թյան գրե թե տաս նա մյա շր ջա նում Ա րևմտյան Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի քա ղաք նե-
րից ու գյու ղե րից հա վաք ված ա վե լի քան 8.000 որ բե րի ա պաս տան է ե ղել8: Որ բա նո-
ցում որ բե րի ա նընդ հատ տե ղա շարժ է ե ղել, նրանք, ով քեր հա րա զատ նե րին գտել են 
կամ ար դեն ի նք նա բավ են դար ձել և կա րո ղա ցել են ի րենց ա ռօ րյա կա րիք նե րը հո գալ, 
դուրս են ե կել որ բա նո ցից` ի րենց տե ղը զի ջե լով նոր ե կող նե րին: 

Որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյունն աս տի ճա նա բար ը նդ լայ նել է, ի սկ որ բե րի թի վը՝ 
ա ճել: Հա մա ձայն «Տե ղե կա գիր Հա լէ պի հայ կա կան որ բա նո ցի» տվյալ նե րի՝ հետևյալ 
պատ կերն է ար ձա նագր վել որ բա նո ցում9` 

4 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London-NY: I.B. Tauris, 2011), 643.
5 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի (31.7.15-30.9.1919) (Հալէպ, ա.տ., 1919), 6:
6 ՅՉ, «Այժմու հայ որբանոցը», Տարագիր (Հալեպ), 13 դեկտեմբերի 1918, թիվ 2:
7 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան 1906-1940, ղեկավարությամբ` Ռ. 
Գէորգեանի եւ Վ. Թաշճեանի, հ. Ա (Գահիրէ-Փարիզ-Նիւ Եորք, Impression, Brochage, 2006), 66:
8 Միհրան Մինասեան, ««Մանկութիւն չունեցողներուն» տաքուկ բոյնը` Հալէպի հայկական 
որբանոցը», Շաւիղ եռամսյա պարբերական (Հալեպ), 1999 (1), 22:
9 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:



Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

30

31 հու լիս 1915 թ. 13

10 օ գոս տոս 250

31 օ գոս տոս 340

31 դեկ տեմ բեր 402

30 հու նիս 1916 թ. 500

31 դեկ տեմ բեր 548

30 հու նիս 1917 թ. 620

31 մարտ 1918 թ. 1.478

31 դեկ տեմ բեր 1.751

Աշ խա հա մար տի տա րի նե րին որ բա նո ցի ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան հա ջո ղու թյու նը 
եր բեմն վե րա գրել են Սի րիա յում գոր ծող թուր քա կան չոր րորդ բա նա կի հրա մա նա-
տար Ջե մալ փա շային` նշե լով, որ նա, հա կա ռակ Կ.Պոլ սի կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րու թյան հրա մա նի, հո վա նա վո րել է որ բա նո ցը10, ան գամ հրա մայել է օս մա նյան բա նա-
կին` որ բա նո ցին սնունդ, քա րյուղ ու փայտ մա տա կա րա րել11։ Նշենք, որ Ջե մալ փա շան 
Հա լե պի նա հան գա պետ Սա մի Բե քի րի12 մի ջո ցով հան դի պել է Ա սա տուր Ալ թու նա նին, 
որ տե ղից էլ սկս վել են նրանց սերտ շփում նե րը:

«Որ բե րու բոյ նը» գր քույ կի հե ղի նակ Տիգ րան Ե րե ցյանն այս հար ցին ան դրա դառ-
նա լիս նշում է. «Ջե մալ փա շան և Ե ա վեր13 Նուս րեթ պէյը քա նիցս խօ սած էին Տօքթ. 
Ալ թու նյա նի որ ե թէ բաղ ձանք մ’ու նե նայ ի րենց ի մաց նէ»14: Այ նու հետև հա վե լում է. 
«Տօքթ. Ալ թու նե ան ըլ լայ ՃԷ մալ փա շայի, ըլ լայ իր մշա կած բա րե կա մու թե նէն ան ձնա-
կան շահ մը չու նէր... Բարձ րաս տի ճան զի նուո րա կան նե րու և ա նոնց ըն տան քի նե րու 
հի ւանդ նե րը ձրի կը դար մա նէր և դեղ կու տար: Եւ այս բո լոր զո հո ղու թիւն նե րը կ’ը նէր 
յա նուն Հայ որ բին և ան պաշտ պա նին»15: 

Պետք է փաս տել, որ Ջե մալ փա շան ի րա կա նում ու ներ նկա տա ռում ներ հայ գաղ-
թա կան նե րի հար ցում իր շա հագրգռ վա ծու թյունն ար տա հայ տե լու հա մար16: Այ նուա-

10 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 7: 
11 Դար մը պատմութիւն, 66: 
12 Սամի Բեքիրը եղել է նաև Հանրապետական Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը (1920 թ. 
մայիս – 1921 թ. մայիս):
13 Յավեր՝ թիկնապահ, ով զբաղվում էր նաև իր վերադասի կարգադրությունների իրականացմամբ։
14 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 8: 
15 Նույն տեղում, 9:
16 Հարկ է նշել, որ տեղահանման և ոչնչացման ճանապարհին գտնվող հայերի նկատմամբ 
ցուցաբերած որոշակի մեղմ դիրքորոշումը թելադրված էր ոչ այնքան Ջեմալ փաշայի մարդասիրական 
վերաբերմունքով, որքան պայմանավորված էր քաղաքական հաշվարկով: Հայերին նա դիտում էր 
որպես Սիրիայում և Լիբանանում արաբներին հավասարակշռող տարր և հայ արհեստավորներին 
արաբական տարածքներում բնակեցնելով ձգտում էր լուծել երկու խնդիր` թուլացնել արաբական 
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մե նայ նիվ, բժիշկ Ալ թու նյա նի՝ Ջե մալ փա շայի հետ ու նե ցած կա պը հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռեց ստա նա լու որ բա նո ցի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող փաս տա թուղթ. 
«Մե ծա գոյն և ի րա կան նուէ րը ե ղաւ որ բա նո ցին հա մար, թուղ թի կտոր մըն էր զոր 
յանձ նեց Օր. Ալ թու նե ա նի, և ո րով կը յանձ նա րա րէր Հա լէ պի իշ խա նու թե անց` բնավ 
չդպ չիլ որ բա նո ցին: Այս թուղ թին շնոր հիվ կա րե լի ե ղավ հաս տա տու թիւ նը զերծ 
պա հել ոս տի կա նու թե ան ո տնձ գու թիւն նե րէն: Ճիշտ է, որ փոր ձանք նե րը պա կաս 
չե ղան եւ Հա լէ պի կա ռա վա րու թիւ նը բազ միցս փոր ձեց այդ որ բերն ալ առ նել եւ ա նա-
պա տի սպան դա նոց նե րը ղր կել»17: Բա ցի այդ՝ բժիշկ Ալ թու նյանն ո րո շա կի մի ջամտու-
թյուն է ու նե ցել Հա լե պի հա յու թյա նը տե ղա հա նե լու ծրա գի րը կան խե լու գոր ծում. 
«Սա կա ւա թիւ ժո ղո վուրդ մը ու նէինք այն տեղ, բայց ա նոր շուր ջը կը պարտ կուէին 
քա նի մը հա զար հայ գաղ թա կան ներ: Ե թէ աք սո րուէին, այս գաղ թա կան ներն ալ 
չպի տի կր նային մնալ ու պի տի կոր սուէին»18: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ար դեն նշ վեց, որ Ջե մալ փա շայի տված փաս տա թուղ թը չէր 
կա րող որ բա նոցն ամ բող ջո վին ա պա հո վա գրել թուր քա կան ո տնձ գու թյուն նե րից: 
Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը մեր ժել է որ բա նո ցից աղ ջիկ տուն տա նե-
լու հա մար ե կած թուրք բեյե րին այն հիմ նա վոր մամբ, որ որ բա նո ցը գեր մա նա կան 
հո վա նա վո րու թյան ներ քո է գտնվում: Նշենք նաև, որ գեր մա նա կան հյու պա տո սա-
րա նի ան մի ջա կան հարևա նու թյու նը19 զգա լի ո րեն նպաս տում էր որ բա նո ցի ան վտան-
գու թյան ա պա հով մա նը, եր բեմն էլ Պատ վե լին խոս տում նե րով ձգձ գում էր` հու սա լով, 
որ ա զա տու թյու նը մոտ է20: 

Ա վե լին, թեև որ բա նո ցի հա մար թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շա կի ար տո-
նու թյուն ներ կի րա ռում էին, բայց, ի նչ վե րա բե րում է որ բա նո ցի կր թա կան կյան քին, 
ա պա 1915-1918 թթ. ըն թաց քում կր թա կան գուր ծու նե ու թյուն սկ սե լու փոր ձե րը ե րեք 
ան գամ կա սեց վել են թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից21: 

Հայ կա կան որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է ե ղել նաև ա րա բա կան կող մի 
բա րիդ րա ցիա կան վե րա բեր մուն քի հետ: Վե րա պատ վե լին կա րո ղա ցել է բա րե կա մա-

ներկայությունը, արաբական ազգային-ազատագրական շարժման միտումները և ստեղծել բանակի 
կարիքները հոգալու նոր հենարան: Այս տեսանկյունով է կարելի բացատրել ժամանակ առ ժամանակ 
հայ տարագիրների նկատմամբ նրա ձեռնարկած քայլերը: 
17 Ա. Ա. [Արամ Անտոնյան], «Տօքթ. Ալթունեան»,Վերածնունդ շաբաթաթերթ (Փարիզ), 27 մայիսի 
1919, Գ տարի, թիվ 12, 202-203:
18 Նույն տեղում, 203:
19 Հալեպը հյուսիսային Սիրիայի կարևոր կենտրոն էր: Այստեղ էին հատվում Սիրիայի ֆրանսիական 
և Բաղդադի գերմանական երկաթուղիները, բացի դա Հալեպը ռազմամթերքի մատակարարման 
գործում հույժ կարևոր դերակատարություն ուներ: Այս հանգամանքով էր պայամանավորված, որ 
Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հյուպատոսարաններ էին 
բացել Հալեպում, ինչը թուրքական իշխանություններին ավելի զգոն էր պահում քաղաքում բացահայտ 
կոտորածներ ու անօրինականություններ կատարելու հարցում:
20 Էլմաս Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, 
թիվ 19, 416:
21 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել ա րաբ ե րկ րա գործ նե րի հետ և նրան ցից պար-
բե րա բար հա ցա հա տիկ գնել որ բա նո ցի հա մար22: 

Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ Նո րա Ալ թու նյա նը նույն-
պես զբաղ վել է սնունդ հայ թայ թե լու գոր ծով: 1916-1917 թթ. ըն թաց քում, ե րբ ե րկ-
րում հա մա տա րած սով էր, Նո րա Ալ թու նյա նը դի մել է Նուս րեթ բեյին` ներ կա յաց նե-
լով որ բա նո ցի դրու թյու նը: Ի պա տաս խան` Նուս րեթ բեյը Ջե մալ փա շայի զին վո րա-
կան զո րա նո ցի մթե րա նո ցից ցո րեն է հատ կաց րել որ բա նո ցին, ին չը բնա կան է, որ չէր 
կա րող լի նել ա ռանց Ջե մալ փա շայի թույլտ վու թյան կամ հա մա ձայ նու թյան: 

Ա մեն նոր քա րա վա նի Հա լեպ հաս նե լով՝ քա ղա քի գաղ թա կան նե րի թիվն ա վե լա-
նում է ր. տե ղի կա ռա վա րիչ նե րի վե րահս կո ղու թյու նից դուրս էր ե կել քա ղաք հաս նող 
աք սո րյալ նե րի թի վը, հա մա տա րած սով ու հա մա ճա րակ էր: Այս ի րա վի ճա կում թուր-
քե րը փո խում են ի րենց գոր ծե լա կեր պը. հայե րին ար գե լե լով մնալ Հա լե պում` փո խա-
րե նը նրանց տե ղա վո րում էին եր կա թու ղուն հա րա կից ճամ բար նե րում: Այ նուա մե նայ-
նիվ, կա ռա վա րու թյան հս կո ղու թյու նից և հե տապն դում նե րից խու սա փե լու հա մար 
շա տե րը մի քա նի օ րով ա պաս տան էին խնդ րում որ բա նո ցում: Վեր ջինս ա վե լի մար դա-
շատ էր դառ նում, հո րե րի ջու րը չէր բա վա րա րում կեն ցա ղային նվա զա գույն պայ ման-
ներն ա պա հո վե լու հա մար, յու րա քան չյուր նոր քա րա վա նի հոս քի հետ շա տա նում էին 
հի վան դու թյուն նե րը, ա ճում էր մա հա ցու թյուն նե րի թի վը: Դժ վար էր նաև լու ծել կե ցու-
թյան, հա գուս տի, սնն դի խն դիր նե րը: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում որ բա նո ցը կամ այդ ժա մա նակ նե րի Օ րհ նու թյան Տու նը23 
պար զա պես պատս պա րան էր հայ որ բե րի հա մար՝ հապ ճեպ կա հա վոր ված, հար դով 
տա շեղ նե րով լց ված բազ մոց նե րով, ո րոնց վրա մե կից ա վե լի ե րե խա ներ էին պառ կում, 
ա ռանձ նաց վել էր հա տուկ սե նյակ` ա մեն օր մուտք գոր ծող ե րե խա նե րի հա մար: Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նի` որ բե րին բժշկա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու խնդ րան-
քով որ բա նոց այ ցե լած բժիշկ Պո ղո սյա նը գրում է. «... Ըն դար ձակ սե նե ակ մը կա րե լի 
ե ղաւ յս տա կեց նել ա մէն օր մուտք գոր ծող մա հա մերձ նե րու ո րոնց մեծ մա սը կը մեռ նէին 
մտ նե լէ գրե թե մի քա նի ժամ ե տք»24: Որ բե րը հա ճախ չէին հի շում ի րենց ա նու նը, Պատ-
վե լին նրանց նոր ա նուն նե րով էր մկր տում`Ա պա ռաժ, Վէմ, Ժայռ և այլն՝ հույս ու նե նա-
լով, որ նմա նօ րի նակ ա նուն նե րը նրանց կպար տադ րեն պայ քա րել կյան քի հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով որ բե րի վի ճա կին՝ Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը գրում է.  
«... ան մեղ է ակ ներ, ո րոնք ի րեն ցն ցո տի նե րուն մէջ յա ճախ մերկ ու բո պիկ, քաղ ցած 
ու ան պատսպար, ան խե լա հաս, հե տե ւա բար և ան կա րող ը մբռ նե լու ի րենց վի ճա կի 
ծան րու թիւ նը կամ ա ւե լի ճիշտ ծան րու թե ան պատ ճա ռը, ող բա լի ու չար քաշ կե անք մը 
կը վա րեն, այս օ տար մթ նո լոր տի տակ, որ կե անք չէ, կը քա լեն բայց չգի տեն ուր»25:

22 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
23 Սարգիս Լալէեան, Յուշամատեան նուիրուած Ատուր Յ. Լեւոնեանի: Ինքնակենսագրութիւն եւ 
դրուագներ իր կեանքէն ու գործէն (Պէյրութ, Ատլաս, 1967), 197:
24 Տոքթ. Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 
1964, թիվ 19, 414:
25 Սպերցի, «Որբանոցը. Ա», Հայ Ձայն (Հալեպ), 18 դեկտեմբերի 1918, Ա տարի, թիվ 4:
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Որ բա նո ցի աշ խա տա կից Էլ մաս Պո յա ճյանն26 իր հու շե րում որ բա նո ցի մա սին գրում 
է. «Նո րա բաց որ բա նո ցին դու ռը շա րան նե րով կը սպա սէին դժ բախտ ներ` տնօ րէ նին 
կար գադ րու թե ա նը: Այժմ որ բա նո ցը ե ղաւ «Հայ տուն», ուր կային կա թըն կեր մա նուկ նե-
րէն մին չեւ Հայ նի էն աք սոր ված ծե րու նի, բա րի Ռե բե կա մայ րի կը ... Թէ պէտ բա ւա րար 
ու տե լիք չու նէինք` Պա տուե լին կ’ը սէր. «Թող հա յուն բե կոր նե րը փո ղո ցը չմեռ նին»27: 
Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նը որ բա նոց է ըն դու նել բո լոր որ բե րին՝ բո րո տով, տրա խո-
մայով, դի զին տե րիայով կամ տի ֆով վա րակ ված՝ ա ռանց որևէ խտ րա կա նու թյան28:

1917 թ. փետր վա րին Հա լե պում գոր ծող որ բա նոց նե րի վե րահս կո ղու թյունն ան ցել 
է թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը և վեր ջի նիս հրա մա նով որ բե րը պետք է տե ղա փոխ-
վեին Ան թու րայի, Կո նիայի, Էս կի շե հի րի և Կ.Պոլ սի թուր քա կան որ բա նոց ներ: Հա լե-
պի հայ կա կան որ բա նո ցը չէր կա րող շր ջան ցել այդ հրա մա նը և որ բա նո ցի մոտ 80 ո րբ 
տե ղա փոխ վել են հիմ նա կա նում Լի բա նա նի Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նոց29: Այս 
դեպ քե րին ադ րա դառ նում է Էլ մաս Պո յա ճյա նը. «...Մեր որ բա նո ցին ալ ցան կը ու զե-
ցին և օր մը ո տք կո խե ցին թուրք պաշ տօ նե ա ներ եւ 80ի չափ որ բեր տա րին ի րենց ծնո-
ղաց ճա կա տա գրին միաց նե լու»30: Որ բա նո ցից ե րե խա նե րի առևան գում նե րը կան խե լու 
հա մար Շի րա ճյանն եր բեմն որ բե րին տե ղա վո րում էր քա ղա քի հայ կա կան ըն տա նիք նե-
րում, ո րոնք դժ վա րու թյամբ ու վա խով էին գնում այդ քայ լին: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում նե րառ ված են նաև մինչև 1919 թ. նոյեմ բեր ա մս վա 
ֆի նան սա կան մուտ քե րի և ել քե րի հաշ վեկ շիռ նե րը: Ստորև ներ կա յաց վում են ո րոշ 
տվյալ ներ`

Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի31

1918 թ. օ գոս տոս-դեկ տեմ բեր ա միս ներ 562

1916-1918 թվա կան ներ 26.425

1919 թ. ան գլիա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 29.015

Ե կե ղե ցի նե րից ու բա րե կամ նե րից 214

26 Էլմաս Պոյաճյանը գաղթի ճանապարհին կորցրել էր երեք զավակներից երկուսին, մեկի հետ 
հասել էր Ռալ ուլ-Այն, հետո` Հալեպ, որտեղ Պատվելի Հովհաննես Էսքիջյանի միջամտությամբ 
սկսել էր աշխատել Հալեպի հայկական որբանոցում:
27 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 415:
28 Kévorkian, The Armenian Genocide, 643.
29 Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության 
պետական որբանոցներում (1915 -1918 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, no.1 (2016), 25-43:
30 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
31 Գումարներն ընդունվում էին մեծամասամբ թղթադրամներով, մինչդեռ հաշվեկշիռը ներկայացված 
է արդեն ոսկու փոխարժեքով: Նշենք, որ այս ժամանակահատվածում ոսկու արժեքը թանկացել է, 
որի արդյունքում որբանոցը որոշակի դրամական օգուտ է ունեցել: 
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Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի

Անգ լիա կան բա նա կից ցո րեն, միս (ա նվ ճար32) 500

Ջե մալ փա շայի նվի րատ վու թյուն` փայտ, ցո րեն, յուղ, ո սպ, սի սեռ 
(ա նվ ճար)

3.600

Ա մե րի կյան Կար միր խա չի կող մից տրա մադր ված ա լյուր, կաթ, 
հա գուստ (ա նվ ճար)

200

Որ բա նո ցի ար հես տա նոց նե րից ու ա ռևտ րից ստաց ված ե կա մուտ 2.470

Ոս կու ար ժե քի բարձ րա ցու մից 620

Ընդ հա նուր 63.606

Այս գու մա րից հան վել են ո րո շա կի մանր ծախ սե րը, ար հես տա նո ցին ան հրա ժեշտ 
նյու թե րի գնում նե րի և տե ղա փոխ ման ծախ սե րը: Հան րա գու մա րում ստա նում ե նք, որ 
հիմ նադ րու մից մինչև 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ը որ բա նո ցի մուտ քե րը կազ մել են 57.366 
օս մա նյան ոս կի33: 

Այս պի սով՝ իր գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին չորս տա րի նե րին որ բա նո ցը պատս պա րան 
էր, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը որ բե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հե տապն դում նե-
րից փր կելն էր, սնունդ տրա մադ րելն ու հի վան դու թյուն նե րից ա պա քի նե լը: Դրան զու-
գա հեռ՝ սկ սում են հիմն վել ար հես տա նոց ներ, ո րոնք ա պա հո վում էին որ բե րի զբաղ-
վա ծու թյունն ու ո րո շա կի ե կա մուտ բե րում որ բա նո ցին: Որ բա նո ցի ու սու ցիչ Ա րամ Շար-
վող լյա նը ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Ա հա րոն Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյու նը հետևյալ 
ձևով է ներ կա յաց նում. «Ոճ րա պարտ թուր քին դա տա պար տե ալ նե րուն մէ ջէն, ի նքն ալ 
դա տա պար տե ալ մը, դահ ճին ձեռ քէն կ’ա զա տէ 6 հա զա րէ ա ւե լի դա տա պար տե ալ ներ, 
եւ զա նոնք դա հի ճին աչ քին ու հս կո ղու թե ան առ ջեւ չորս տա րի նե րէ ա ւե լի կը կե րակ րէ 
եւ կը պատս պա րէ»34: Ի րո ղու թյուն, ո րի հետ դժ վար է չհա մա ձայ նել. հայ թայ թել գու-
մար ներ, սնունդ՝ հա մա տա րած սո վի պայ ման նե րում, խու սա փել մո լե ռանդ իշ խա նու-
թյուն նե րի՝ ե րե խա նե րին թր քաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նից, իս կա պես պա հան ջում էր 
գե րա գույն լա րում, բա նակ ցե լու հմտու թյուն և վար չա կան ձիրք: 

32 Հաշվեկշռում ներառվել է նաև անվճար տրամադրված սննդի ցանկը՝ յուրաքանչյուր որբի համար 
ծախսվելիք գումարի չափը ճիշտ որոշելու համար: 
33 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 8:
34 Արամ Շարվողլեան, «Կարգ մը թուանշաններ որբանոցի կեանքէ», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 
հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 418:
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Որբանոցի գործունեությունը 1918-1924 թթ.

1918 թ. սեպ տեմ բե րին ան գլիա կան և ա րա բա կան ու ժե րի կող մից Դա մաս կո սի, 
Հա լե պի ա զա տա գրու մով35 որ բա նո ցը նույն պես հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
ա զատ գոր ծե լու: Այս ժա մա նակ Պատ վե լիի կյան քին վտանգ էր սպառ նում, և նա 
ա պաս տա նել էր մի ա րաբ շեյ խի տա նը: Էլ մաս Պո յա ճյա նի վկա յու թյամբ, ե րբ Շի րա-
ճյա նը ստա նում է ան գլիա ցի նե րի՝ Հա լեպ մտ նե լու լու րը, շտա պում է ա րա բա կան 
տա րա զով նրանց դի մա վո րել36: Ի նչ պես նշ ված էր, սկզբ նա կան շր ջա նում Ա հա րոն 
Շի րա ճյա նը ան հատ նե րի մա կար դա կով էր հա մա գոր ծակ ցել ա րաբ նե րի հետ, ի սկ 
ար դեն 1918 թ.՝ Սի րիայի ա զա տա գրու մից հե տո, բա րե կա մա կան կա պեր է հաս-
տա տել նաև ե րկ րի ա րա բա կան ղե կա վար կազ մի հետ, ով քեր նույն պես ա ջակ ցել 
են որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյա նը: Դա նիել Ոս կյանն իր հոդ վա ծում գրում է. «Հա լէ-
պի մէջ ալ ան լաւ յա րա բե րու թիւն կը մշա կէր բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նա տար նե րու 
հետ ո րոնք մեծ յար գանք ու նէին ի րեն հան դէպ ու ան մի ջա պէս ըն թացք կու տային իր 
դի մում նե րուն»37: 

Անգ լիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյունն իր պաշտ պա նու թյան ներ քո է վերց նում 
որ բա նո ցը, ո ղջ ծախ սե րը հո գա լուց բա ցի` վճա րե լով նաև նա խորդ տա րի նե րին գո յա-
ցած պարտ քը38: Ա նգ լիա կան իշ խա նու թյուն նե րը որ բա նո ցի վար չա կան ներ քին հար-
ցերն ամ բող ջու թյամբ վս տա հել էին հայ կա կան կող մին:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք 1919 թ. որ բա նո ցում ա պաս տա նած որ բե րի թվա կան 
տվյալ նե րը39 

27 փետր վար 2.000

31 մարտ 1.875

31 մայիս 1.771

30 հու լիս 1.812

30 սեպ տեմ բեր 2.016

Ն շենք մեկ կարևոր փաստ ևս. 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ որ բա նո ցում ե ղել 
են նաև 11 խառ նա ծին ե րե խա ներ40։ Այս հան գա մանքն ը նդ գծում էր որ բա նո ցի ղե կա-

35 1918 թ. սեպտեմբերի 30-ին Մերձավոր Արևելքում անգլիական ուժերի գլխավոր հրամանատար 
Էդուարդ Ալենբիի և Էմիր Ֆեյսալի զորքը մտնում է Դամասկոս, հոկտեմբերի 5-ին էմիր Ֆեյսալը 
կազմում է Սիրիայի առաջին անկախ կառավարությունը: Տե՛ս Ali A. Allawi, Faisal I of Iraq (New Haven 
and London:Yale University Press, 2014), 154.
36 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
37 Դանիէլ Ոսկեան, «Համազգային դէմք մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 424:
38 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 13։ Երէցեան, Որբերու բոյնը, 11:
39 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:
40 Նույն տեղում:
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վա րու թյան այն սկզբուն քը, ո րը նպա տա կաուղղ ված էր ան գամ խառ նա ծին, բայց հայ 
ի նքնու թյամբ ու գի տակ ցու թյամբ ե րե խա նե րի փր կու թյա նը։ 

Որ բա նո ցի վար չու թյունն ան գլիա կան կող մի ա ջակ ցու թյամբ տա սը շենք է վար-
ձում՝ 135 սե նյակ նե րով` Ա գա պա թա ղա մա սում, Ան տի ո քի Դռան շր ջա կայ քում: 
Սա բուն խա նը դառ նում է որ բա նո ցի կր թա կան հատ վա ծը, ի նչ պես նաև մոտ 1.000 
որ բե րի ա պաս տա րա նը: Որ բա նո ցի շի նու թյուն նե րից մե կի շեն քը հե տա գա յում 
վե րած վել է պե տա կան վար ժա րա նի: 

Ինչ պես վկա յում է դպրո ցա հա սակ տղա նե րի «մայ րիկ» Էլ մաս Պո յա ճյա նը, 
Սա բուն խա նը դառ նում է փոք րիկ Հա յաս տան` ազ գային եր գե րով, փայ տյա զեն քե-
րով և զին վո րա կան մար զանք նե րով: Կի րա կի՝ կե սօ րից հե տո, որ բա նո ցին պատ կա-
նող բո լոր տնե րից որ բերն ի րենց պա տաս խա նա տու նե րի հետ հա վաք վում էին, և յու-
րա քան չյուր խումբ իր սո վո րած ե րգն էր եր գում հյու րե րի ներ կա յու թյամբ: Որ բա նո ցի 
զին վո րա կան մար զան քը սկս վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյանն ուղղ ված 
ող ջույ նով41: 

Որ բա նո ցը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, իր գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան հատ վա ծում 
չի ու նե ցել հս տակ վար չա կան և կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում ներ: Վեր ջին-
ներս ձևա վոր վել են աս տի ճա նա բար, ժա մա նա կի պա հանջ նե րից ել նե լով՝ հաշ վի 
առ նե լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ձևա վո րող վար չա կան, կր թա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան ստո րա բա ժա նում նե րը դյու րաց րել են որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա-
ցած ո րոշ խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լու ծում նե րը: 

Ա ռաջ նային և կարևոր ո լոր տը կր թա կանն էր, ո րին որ բա նո ցում 1918 թ. հե տո 
հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել: Կա նո նա վոր դա սըն թաց նե րը սկս վել են ան գլիա-
կան զոր քե րի Սի րիա մտ նե լուց հե տո: 1919 թ. սեպ տեմ բե րին դպրոցն ու նե ցել է 1.377 
ե րկ սեռ ա շա կեր տու թյուն` 38 ե րկ սեռ ու սու ցիչ նե րով42: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է գի շե րային վար ժա րան, որ պես զի ար հես տա վոր որ բե րը 
չզրկ վեին կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Գի շե րային դա սըն թա ցը գոր-
ծել է հինգ կար գե րի բա ժա նու մով, և 181 ո րբ ա մեն ե րե կո մե կու կես ժամ այ ցե լել է 
հայե րե նի, ֆրան սե րե նի և ան գլե րե նի դա սե րի: Դա սերն ի րա կա նաց վել են Հա լե պի 
ազ գային վար ժա րա նի43 12 տար վա դա սըն թա ցի ծրա գրով: Տղա նե րի նա խակր թա-
րա նի 81 ո րբ ու ղարկ վել են Ազ գային վար ժա րան՝ մաս նա վոր վճա րով, ի սկ 164 տղա 
և 552 աղ ջիկ կր թու թյու նը ստա ցել են որ բա նո ցի դպրո ցում:

Որ բա նո ցում գոր ծել է նաև կույ րե րի դպրոց, որ տեղ 1919 թ. տվյալ նե րով սո վո-
րել են 43 ե րկ սեռ կույր ա շա կերտ ներ: Նրանց մեկ չոր րորդն աչ քի խո լե րայի պատ-
ճա ռով կորց րել էր տե սո ղու թյու նը, ի սկ մյուս ներն ար դեն կույր էին մտել որ բա նոց44: 

41 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416: 
42 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 13:
43 Հայկազյան վարժարանը 1919 թ. դրությամբ Հալեպում գործող միակ վարժարանն էր՝ 
առաքելական-ավետարանական միացյալ ծրագրով, որը 1921 թ. բաժանվեց։ Տե՛ս Յակոբ Չօլաքեան, 
«Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ 
մէջ (1918-1946)», Սուրիոյ հայերը գիտաժողովի նյութեր (Հալէպ, HU PESS, 2018), 279։
44 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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Ե րե խա նե րը ջու թակ կամ ման դո լին էին նվա գում, օր վա մնա ցած ժա մե րին ա սեղ-
նա գոր ծու թյամբ կամ փսիա թա գոր ծու թյամբ45 էին զբաղ վում: 

Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը նույն պես կարևոր էր` հաշ վի առ նե լով տա րած ված 
հա մա ճա րակ ներն ու սո վը: Որ բե րը գտնվում էին բժշկի հս կո ղու թյան տակ, ծանր 
հի վանդ նե րը տե ղա փոխ վում էին հի վան դա նոց, ո րի պա տա խա նա տուն էր Ա. Ալ թու-
նյա նը: Որ բա նո ցի հի վան դա նո ցը գտնվում էր քա ղա քի Ճել լում ար վար ձա նի Քեթ-
թեպ փո ղո ցի ան կյու նում: Ա տուր Ալ թու նյանն ան կախ բժիշկ էր, հի վան դա նո ցի մշ տա-
կան բժիշկ նե րից էին Սա մուել Շմա վո նյա նը (Հ ԲԸՄ Հա լե պի վար չու թյան նա խա գահ), 
Խա չիկ Պո ղո սյա նը, Եր վանդ Էլ մա ճյա նը, Նու րի Իշ խա նյա նը և ու րիշ նե րը: 

Հի վան դա նոցն ու նե ցել է 40 ան կո ղին և հի վան դա նո ցային պա րա գա ներ, ի նչ պես 
նաև մոտ հի սուն բժշկա կան սար քա վո րում ներ՝ տրա խո մայի, բո րո տու թյան և, մաս նա-
վո րա պես, գոն չու թյու նը46 բժշկե լու հա մար47: Աչ քի հի վան դու թյուն նե րը, բո րո տու թյու նը 
սկզբում շատ տա րած ված էին, ա վե լի ուշ գրե թե վե րա ցել էին: Հա լե պի որ բա նո ցի սան 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շե րում հի վան դա նո ցը հետևյալ ձևով է բնու թա գրում. 
« …երկ նային դրախտ էր ե րկ րի վրա ... ա ռաս պե լա կան բա րիք նե րու շտե մա րան», 
որ տեղ կար մահ ճա կալ, կաթ, հավ կիթ, սպի տակ հաց և բա րի մայ րիկ ներ, ո րոնք չէին 
բար կա նում48:

Տե ղե կա գրում 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ ա ռող ջա պա հա կան վի ճա կի մա սին 
նշ վում է. «Ու րախ ե նք ը սե լու, թէ վեր ջին ի նը ա միս նե րուն մէջ ե րեք ե րե խա ներ եւ մանչ 
մը մե ռած են միայն»49: Մա հա ցու թյուն նե րի բարձր աս տի ճա նը նա խորդ տա րի նե րին 
պայ մա նա վոր ված էր տի րող ծանր պայ ման նե րով և նշ վում էր, որ որ բե րից շա տե րը 
կի սա մեռ վի ճա կում էին մտ նում որ բա նոց և նրանց հա մար բախ տա վո րու թյուն էր մեռ-
նել որ բա նո ցում` փո ղոց նե րի փո խա րեն50: 

Որ բա նո ցը ներ քին հար ցե րը կար գա վո րե լու մշակ ված հա մա կարգ է ու նե ցել: Տա սը 
տա րին լրա ցած յու րա քան չյուր ո րբ պար տա վոր էր նաև որ բա նո ցին կից գոր ծող 
ար հես տա նո ցում որևէ ար հեստ սո վո րել: Այ սօ րի նակ հա մա կար գը բնո րոշ է ցե ղաս-
պա նու թյու նից հե տո շատ հայ կա կան որ բա նոց նե րի, ին չը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս 
որ բա նոց նե րին ի նք նա բավ լի նե լու: Ար հես տա գոր ծա կան ար տադ րան քի վա ճառ քից 
ստաց ված գու մա րի մի մա սը պահ վում էր և տվյալ որ բին էր տր վում որ բա նո ցից դուրս 
գա լու ժա մա նակ: 

Տե ղե կա գրում նշ վում են ու սու ցան վող ար հեստ նե րի ու տղա որ բե րի ցան կե րը, 
ո րոնք հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել՝

45 Ճահճային բույսերից, արմավենու տերևներից պատրաստված հյուսվածք, որ օգտագործել են 
հատակին փռելու և որոշ իրեր փաթաթելու համար:
46 Գոնչություն կամ գոնջություն (հնց.)` ֆիզիկական արատ ունեցող, խեղանդամ, բորոտ կամ քոսոտ: 
47 Բակուր Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, 1976-1978 
միացեալ թիւ, Բ գիրք (Հալէպ, Շարք, 1978) 379: 
48 Անդրանիկ Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող մարդիկ (Երևան, Հայպետհրատ, 1963), 62:
49 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
50 Նույն տեղում:
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կոշ կա կա րու թյուն 62 տղա

հյուս նու թյուն 30

հա ցա գոր ծու թյուն 20

մու ճա կա կա րու թյուն 18

դեր ձա կու թյուն 13

բեռ նակ րու թյուն 13

դարբ նու թյուն 12

պար տիզ պա նու թյուն 12

կա շե գոր ծու թյուն 12

կա ռա պա նու թյուն 9

կաթ նա գոր ծու թյուն 6

Ամ փո փե լով նշենք, որ ար հեստ սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մում էր 216 
հո գի51: 

Որ բա նո ցի չորս հիմ նա կան ար հես տա նոց նե րը քա ղա քի ա մե նա բա նուկ փո ղո-
ցի վրա էին տե ղա կայ ված՝ ա տաղ ձա գոր ծա կան ար հես տա նո ցը, կոշ կա կա րա տու նը, 
դեր ձա կա տունն ու նկար չա տու նը, ո րոնց ար տադ րան քը վա ճառ վում էր որ բա նո ցի 
կենտ րո նա կան վա ճա ռա տա նը՝ տնօ րե նի և գրա գրի հս կո ղու թյամբ: 

Աղ ջիկ նե րը նույն պես ի րենց զբաղ մունք ներն ու նեին: Բա ցի ար հեստ նե րից տա սը 
տա րե կա նից բարձր աղ ջիկ նե րը մաս նակ ցում էին նաև որ բա նո ցի ներ քին գոր ծե րին: 
Կա րի հա տուկ սե նյա կում մոտ 40 աղ ջիկ ներ կա րուձևի դա սե րի էին մաս նակ ցում52: 
Որ բա նո ցի դեր ձա կա տու նը հո գում էր որ բա նո ցի հա գուս տի, ան կող նային պա րա գա-
նե րի հար ցե րը: Նրանք օ րա կան մե կու կես ժամ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում, 
և այդ գոր ծե րը վա ճառ վում էին ար հես տա նո ցի վա ճա ռա տա նը: Մոտ 60 ե րե խա ներ 
աշ խա տում էին դե ղատ նե րում, ա տամ նա բույժ նե րի ու լու սան կա րիչ նե րի մոտ: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է իր ներ քին պայ մա նա կան բա ժա նում նե րը՝ ը ստ տա րի-
քի և սե ռի ե րե խա նե րը բա ժան վել են 30 կար գե րի, ո րոնց հս կում էին 30 կա նայք ու 
աղ ջիկ ներ` որ պես «մայ րիկ ներ»: Ի տար բե րու թյուն ու սու ցիչ նե րի՝ վեր ջին ներս մնում 
էին որ բա նո ցում: Որ բա նո ցի սան Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյան մեջ 
ան դրա դառ նում է «մայ րիկ նե րի» գոր ծու նե ու թյա նը՝ նշե լով. «Մայ րիկ նե րը կը կանչ-
վեին ի րենց ա նուն նե րով՝ Յու ղա բեր մայ րիկ, Սան դուխտ մայ րիկ, Ա ղավ նի մայ րիկ, 
ի սկ Մեծ Մայ րի կին ա նու նը չէին տար: Հս կիչ նե րը և մայ րիկ նե րը նրան դի մում էին 

51 Նույն տեղում, 4:
52 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 15։
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տի կին Ե ղի սա բեթ: Մե զի հա մար իր ա նու նը կամ վա խի ու ծե ծի սպառ նա լիք էր, կամ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան վեր ջին սպառ նա լի քը»53: 

Որ բա նո ցում աշ խա տող կա նան ցից շա տերն ան ձն վի րա բար են աշ խա տել: Նրան-
ցից են ե ղել Թա գու հի (Ա դի յա ման ցի) Ա լեք սա նյա նը, ով հո գում էր որ բա նոց մտ նող 
յու րա քան չյուր որ բի հի գիե նայի հար ցե րը, Տու տու մայ րիկ Քե շի շյա նը, ո րը ցե ղաս պա-
նու թյան տա րի նե րին ա զատ վել ու իր զա վակ նե րի հետ որ բա նոց էր հա սել: Նրա հիմ-
նա կան գոր ծը ոջ լոտ ե րե խա նե րի մաք րու թյան ա պա հո վումն էր: Ի նչ պես նաև Մե նե-
նա Մխ լյա նը և Ա հա րոն Շի րա ճյա նի կի նը` Լու սիա Ռու պյան-Շի րա ճյա նը, ո րոնք ի րենց 
վրա ծանր պար տա կա նու թյուն էին վերց րել` կազ մա կեր պել մա հա ցած ե րե խա նե րի 
ան նկատ տե ղա փո խու մը որ բա նո ցից գե րեզ մա նոց: Նշենք, որ Լու սիան որ բա նո ցի ե րե-
խա նե րից վա րակ վում է տի ֆով և մա հա նում54:

Որ բա նո ցում աշ խա տում էին նաև 20 լվա ցա րա րու հի ներ, 25 մա ռա նի և խո հա նո ցի 
պա տաս խա նա տու ներ, 30 մաք րող ներ, 40-45 կա րող ներ, 12 գի շե րա պա հու հի ներ, 15 
հի վան դա նո ցի պաշ տո նյա ներ, ո րոնք ի րենց օր վա ու տե լիքն ու հա գուստն ան վճար էին 
ստա նում55: 

Հա գուս տի ձեռք բեր ման հար ցե րում որ բա նոցն աս տի ճա նա բար կա րո ղա ցել էր 
բա րե լա վել պայ ման նե րը: Ա մեն ո րբ ա պա հով ված էր վեր մա կով, բար ձով, սպի տա-
կե ղե նով, ե րեք ձեռք հա գուս տով, ա մեն տա րի յու րա քան չյուր տղայի տր վում էր եր կու 
զույգ կո շիկ, ի սկ ա ղջ կա` մեկ զույգ56: Նշենք, որ սնն դի հար ցե րին նույն պես հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել. որ բերն օ րա կան ստա նում էին եր կու ան գամ` տաք, մեկ 
ան գամ` չոր սնունդ: Տե ղե կա գրում ման րա մասն նշ վում են որ բա նո ցի սնն դի մա տա կա-
րար ման ցու ցակ նե րը, յու րա քան չյուր որ բին տրա մադր վող սնն դի չա փա բա ժի նը57:

 Բա րո յա կան տե սան կյու նից որ բա նո ցի նշա նա բա նը հետևյալն էր. «Որ բե րը հա մեստ 
ու օգ տա կար հայեր ըլ լա լու պատ րաս տել, սոր վեց նե լով նաեւ քրիս տո նէ ա կան կե անք եւ 
բա րո յա կա նու թիւն: Բո լորն ալ ա զատ են ի րենց ու զած ե կե ղե ցին եր թա լու»58: 

Անդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյու նում նշում է, որ Ե ղի սա բեթ մայ րի կը 
շա բա թը եր կու ան գամ որ բա նո ցի բա կում Սուրբ գր քից ըն թեր ցում ներ էր կա տա րում, և 
բո լո րը պետք է հա մակ ու շադ րու թյամբ հետևեին նրան, ի սկ ա նու շա դիր ներն ու լսե լիս 
քնով ըն կած ե րե խա նե րը պատժ վում էին59: 

Հետ քաքրք րա կան է, որ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հետևորդ ե րե խա ներն ա վե լի քիչ 
են ե ղել: Այս հան գա ման քը կա րե լի է հիմ նա վո րել այն փաս տով, որ այդ տա րի քում 
ե րե խա նե րի հա մար դժ վար էր ըն կա լել եր կու ե կե ղե ցի նե րի տար բե րու թյու նը, չնա յած 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը հիմ նա վո րում է երևույ թը՝ գրե լով. «Մեր Ե կե ղե ցի գա ցող նե րը 

53 Ծառուկյան,Մանկություն չունեցող մարդիկ, 28:
54 Ա. Շիրաճեան, «Վեր. Շիրաճեանին Գործակիցները», 405։
55 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 4։
56 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 14:
57 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
58 Նույն տեղում, 3։
59 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 39-40:
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կը տար վեին դա սին ճիշտ ետևը ու ամ բողջ եր կու ժամ ոտ քի կը մնային: Ի սկ Ժո ղո-
վա րան գա ցող նե րը հան գիստ կը նս տեին նս տա րան նե րու վրա: Հե տեր նին կը բե րեին 
նաև գու նա վոր նկար ներ»60: Ա մեն դեպ քում հարկ է նշել, որ Ժո ղո վա րա նի բա րե կե-
ցիկ պայ ման նե րը նպաս տել են ե րե խա նե րի ա վե տա րան չա կան կողմ նո րոշ մա նը, չնա-
յած որևէ ձևով հար կադ րան քի ու ստի պո ղա կա նու թյան դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյան 
ըն թաց քում չենք հան դի պել: 

Որ բա նո ցային կյան քը հարթ չէր ըն թա նում. ա մե նօ րյա կե ցու թյան, սնն դի խն դիր-
ներ, ներ քին կազ մա կերպ չա կան հար ցեր, թուր քա կան ո տնձ գու թյուն ներ և այլ խո չըն-
դոտ ներ, ո րոնք պար բե րա բար ծա ռա նում էին որ բա նո ցի ա ռջև: Որ բա նո ցի ե րե խա-
նե րը 1919 թ. փետր վա րի 28-ին են թարկ վում են թուր քե րի ու ա րաբ նե րի կազ մա կեր-
պած հար ձակ մա նը61: Թուրք ջար դա րար նե րը, ա ռաջ նոր դե լով մի խումբ ա րաբ նե րի, 
տա րած վում են քա ղա քով մեկ` Ջու մաա բա զար, Ա գա պա, Բաբ Ալ-Ջ նեյ նի, Քաս թալ 
Հա րա մի, Բաբ Ալ-Նասր, հար ձակ վում են հայե րի որ բա նո ցի, դպրոց նե րի, նախ կին 
զո րա նո ցի վրա62: 

Դեպ քե րի ա կա նա տես, Հա լե պի որ բա նո ցի սան Հո վա կիմ Դիշ դի շյանն63 իր հու շե-
րում ան դրա դառ նում է դեպ քե րի ման րա մաս նե րին՝ նշե լով, որ որ բա նո ցի տղա նե րից 
շա տե րը փայ տե հրա ցան նե րով ա վե լի քան եր կու ժամ պաշտ պա նել են որ բա նո ցը պ. 
Կա րա պե տի և Սե բաս տա ցի Ա նդ րա նի կի հետ, և հար ձակ վող նե րը, փայ տե հրա ցան-
ներն իս կա կա նի տեղ դնե լով, չեն հա մար ձակ վել շենք խու ժել64, չնա յած փաս տե րը 
վկա յում են, որ ա րա բա կան ու թուր քա կան զին ված ամ բո խը, այ նուա մե նայիվ, մուտք է 
գոր ծել որ բա նոց:

 Փետր վա րյան այս դեպ քե րին է ան դրա դար ձել նաև որ բա նո ցի մեկ այլ սան` Ար մե-
նակ Կյու րե ղյա նը65, ով որ բա նո ցում հա տուկ ա ռա քե լու թյուն է ու նե ցել. քա ղա քում շր ջե-
լով՝ հայ որ բեր հայտ նա բե րել ու նրանց որ բա նոց տե ղա փո խել: Դեպ քի օ րը Ար մե-

60 Նույն տեղում, 42: 
61 Դեպքերի մանրամասներին ծանոթանալու համար տե՛ս Նարինե Մարգարյան, Հայոց 
ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ տարագիրների կարգավիճակը և հայ-
արաբական փոխհարաբերությունները 1915-1924 թթ. (Երևան, Կոլլաժ, 2013), 102-112: 
62 Եղիա Նաջարյան, «Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում (1918 հոկտեմբեր – 
1919 հունիս)», Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ հ. 6 (Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1974), 154; Allawi. Faisal I, 218.
63 Հովակիմ Դիշդիշյանը ծնվել է Զիլե քաղաքում, 1906 թ.: Նա ականատես է եղել ցեղասպանությանը, 
ընտանիքի անդամներից փրկվել է միայն ինքը: Անցել է գաղթի ողջ ճանապարհը, ենթարկվել 
տարբեր փորձությունների` հայտնվելով արաբական, քրդական միջավայրում: Դեր Զորում 
հանդիպել է որբախույզ Ռուբեն Հերյանին, ով ներկայացրել է իր որբահավաք գործունեության 
մասին, տեղեկություններ է հարցրել արաբական ցեղախմբերի մոտ ապաստանած հայ որբերի 
մասին, իսկ Հովակիմին առաջարկել է լուսանկարվել` խոստանալով այն Ամերիկա ուղարկել` 
որդեգրման հարցերը լուծելու համար: Դեր Զորից Հովակիմը հասել է Հալեպ ու հայտնվել Պատվելիի 
որբանոցում: Տե՛ս Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 252-253:
64 Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 264-265:
65 Արմենակ Հարությունի Կյուրեղյանը ծնվել է 1900 թ. Սեբաստիա քաղաքում: Ուսանել տեղի 
Արամյան վարժարանում մինչև երրորդ դասարան։ Անցել է գաղթի ճանապարհը, յոթ քույր ու 
եղբայրներից փրկվել են միայն ինքն ու եղբայրը: 



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

41

նակն ու ղեկ ցող որ բի հետ չի հասց րել որ բա նոց մտ նել, ի սկ հար ձա կու մից հե տո է 
միայն որ բա նո ցում ա կա նա տես ե ղել, որ ու սու ցիչ նե րից մի քա նի սը զոհ վել են, հան-
դեր ձա րա նի պա տաս խա նա տու ծեր աշ խա տակ ցի թևե րը կտ րել ե ն66: Էլ մաս Պո յա-
ճյա նը դեպ քի կա պակ ցու թյամբ գրում է, որ փետր վա րի 28-ին որ բա նո ցը կո րուստ ներ 
է կրել, Ար մա շի վան քից եր կու շա բաթ ա ռաջ որ բա նոց հա սած Ար մե նա կին սրա խող-
խող են ա րել, ուր ֆա ցի կույր ու ծեր տղա մար դու վրա կրա կա րա նի տաք կրակ են լց րել, 
չեն խնայել ան գամ ձեռ քե րը պար զած ա ղո թող կնո ջը: Ի սկ ի րեն խղ ճա ցել են թերևս 
ե րե խա գր կած լի նե լու պատ ճա ռով67: 

1919 թ. փետր վա րյան դեպ քե րից հե տո շատ հայ ե րե խա ներ, կորց նե լով ի րենց 
վս տա հու թյու նը, պար բե րա բար փոր ձեր են կա տա րել փախ չե լու, փաստ, ո րը ա կն հայտ 
է որ բե րի թվա կան տվյալ նե րից. մեկ ա մս վա ըն թաց քում որ բե րի թի վը նվա զել է 125-ո վ։ 
Որ բե րի շր ջա նում վս տա հու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար Ա. Շի րա ճյա նը որ բա նո ցում 
ըն դու նե լու թյուն է կազ մա կեր պել: Շի րա ճյա նի խնդ րան քով Խա լի ֆը68, ի նչ պես նշում 
է Հո վա կիմ Դիշ դի շյա նը, ա վե լի քան հի սուն ա րաբ պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ, 
որ բե րին, ո րոնց թվում է ե ղել նաև հե ղի նա կը, հա վաս տիաց րել է, որ ե ղա ծը չի կա րող 
կրկն վել, քա նի որ դեպ քը հրահր ված էր թուր քա կան գոր ծա կալ նե րի կող մից, ի սկ 
ա րաբ նե րը, նախ կի նում թուր քե րի կող մից հա վա սա րա չափ ճնշ ված լի նե լով, հա մակ-
րում են հայե րին և խոս տա նում ի րենց ձեռ քի տակ ե ղած մի ջոց նե րով օ ժան դա կել հայ 
գաղ թա կան նե րին ու որ բե րին69: 

Դեպ քե րից հե տո աս տի ճա նա բար որ բա նոցն ան ցել է իր ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու-
թյա նը: Ար դեն 1919 թ. նոյեմ բե րին 15-ի ն70 Հա լե պից բրի տա նա ցի նե րի մեկ նու մով որ բա-
նո ցի հո գա ծու թյու նը փո խանց վել է ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյա նը, ո րի 
ղե կա վար Կլուս քա րը նվա զա գույն մի ջամտու թյունն է ցու ցա բե րել որ բա նո ցի ներ քին 
գոր ծե րին:

1919-1920 թթ. տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը նույն պես իր ազ դե ցու-
թյունն է թո ղել որ բա նո ցում կա տար վող շար ժե րի վրա: Ա դա նայի նա հան գի կա ռա-
վա րիչ նշա նակ ված գն դա պետ Է դուարդ Բրե մո նը, «Սի րիա յում ու Հա յաս տա նում 
ֆրան սիա կան հան րա պե տու թյան գե րա գույն կո մի սար» Ժորժ Պի կոն կոչ էին ա նում 
Սի րիայի, Մի ջա գետ քի հայ գաղ թա կան նե րին հա մախմբ վել Կի լի կիա յում` հայ կա կան 
պե տա կա նու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով: Այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե-
լով՝ հայ գաղ թա կան նե րի մի ստ վար հատ ված Սի րիայի տար բեր վայ րե րից հա վաք-

66 Արմենակ Կյուրեղյան, «Կեանքս 1915-1918 թուականներին» http://www.raa-am.com/raa/public/
publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show, դիտվել է 02.02.2019։ 
67 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 417: 
68 Հուշագիրը նշում է Խալիֆ, որն ամենայն հավանականությամբ եղել է Սիրիայի թագավոր Էմիր 
Ֆեյսալը: 
69 Դիշդիշյան,Դեր-Զոր, 265-266:
70 1919 թ. նոյեմբերին Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրի համաձայն արևմտյան Սիրիայում 
բրիտանական զորքերը փոխարինվում են ֆրանսիական զորքերով, և նոյեմբերի 21-ին Մերձավոր 
Արևելքի ֆրանսիական զորքերի ընդհանուր հրամանատար գեներալ Գուրոն նշանակվում Սիրիայի 
գերագույն կոմիսար: 

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show
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վում էին Հա լե պում, ա պա ֆրան սիա կան կող մի մի ջոց նե րով տե ղա փոխ վում էին Կի լի-
կիա71: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում Ա հա րոն Շի րա ճյանն ան դրա դառ նում է 1919 թ. նոյեմ-
բե րի 30-ի դրու թյամբ ֆրան սիա կան բա րեխ նամ վե րա բեր մուն քին, ո րի հա մար շնոր-
հա կա լու թյուն է հայտ նում և նշում, որ ը նդ հա նուր կա ցու թյունն ու որ բե րի ֆի զի կա կան 
վի ճա կը գո հա ցու ցիչ է: Նա նշում է նաև, որ վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում որ բե-
րից շա տերն ի րենց ազ գա կան նե րի, դրա ցի նե րի հետ, եր բեմն էլ ի նք նագ լուխ մեկ նել են 
Կի լի կիա: Այդ ժա մա նակ որ բա նոցն ամ բող ջու թյամբ Կի լի կիա տե ղա փո խե լու ծրա գիր է 
ե ղել72:

Եր կու ա միս նե րի ըն թա ցում հե ռա ցող նե րի թի վը կազ մել է 587 հո գի, միև նույն 
ժա մա նակ որ բա նոց են ըն դուն վել 330, մահ վան եր կու դեպք է գրանց վել որ բա նո ցի 
հի վան դա նո ցում, որ բե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 1.757, ո րից 1.012-ը դպրոց են 
հա ճա խել, ուր աշ խա տել են 7 ու սու ցիչ և 29 ու սուց չու հի73:

1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ից ե ռամ սյա շր ջա նում Հա լե պի ա մե րի կյան նպաս տա մա-
տույ ցը ստանձ նել է որ բա նո ցի մա տա կա րա րու մը: Ե րբ ֆրան սիա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից հատ կաց ված նպաս տը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վել է, Հա լե պի 
ազ գային մի ու թյու նը ե րեք ա միս տևո ղու թյամբ՝ մինչև նույն տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ն 
իր վրա է վերց րել Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի փո խա ռու թյու նը: 1921 թ. հուն վա րի 
1-ին ֆրան սիա կան իշ խա նու թյու նը կր կին ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա ծու թյու նը, ի սկ 
Նպաս տա մա տույ ցը մաս նա կի ո րեն է ֆի նան սա վո րել: Այս ան գամ Հայ ազ գային մի ու-
թյունն իր վրա է վերց րել որ բա նո ցի ո ղջ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, կազմ-
վել է վար չա կան խոր հուրդ, ո րը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1921 թ. օ գոս տո սի 31-ը:

1921 թ. օ գոս տո սին 31-ին ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյու նը մեկ տա րով 
կր կին իր պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո է վերց րել որ բա նո ցի ծախ սե րը: Այս ըն թաց-
քում Հայ ազ գային մի ու թյան ջան քե րով ա մե րի կյան Մեր ձա վոր Արևել քի նպաս տա մա-
տույց կազ մա կեր պու թյու նը հո գա ցել է եր կու հա զար օս մա նյան ոս կի պա հան ջող բյու-
ջեի մեծ մա սը74: Հայ ազ գային մի ու թյու նը ը նտ րել է յոթ ան դամ նե րից կազմ ված որ բա-
նո ցի վար չա կան խոր հուրդ75, ո րն ար ժա նա ցել է Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վս տա-
հու թյանն ու հա վա նու թյա նը: Նա ե րեք ա մի սը մեկ ան գամ իր գոր ծու նե ու թյան ըն դար-
ձակ տե ղե կա գիր է պատ րաս տել՝ ներ կա յաց նե լով Նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյա նը: 

Մինչև 1922 թ. օ գոս տոս որ բա նո ցի տնօ րենն էր Ա հա րոն Վե րա պատ վե լին: Այս 
ըն թաց քում նրա դեմ դժ գո հու թյուն ներ էին ա ռա ջա ցել, ո րի ար դյուն քում Պատ վե լին 
հրա ժա րա կան է տվել: Դժ գո հու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը տար բեր էին` ֆի նան սա կան 

71 Հովհաննես Թոփուզյան, Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն 
(Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986), 162:
72 Տեղեկագիր Հայկական որբանոցի, 10: 
73 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 10: 
74 Երէցեան, Որբերու բույնը, 12։
75 Վարչական խորհրդի Ատենապետ` Ֆիլիպ Հովնանյան, Գ. Արսլանյան, Տիգրան Պեքճիպաշյան, 
Լևոն Գարագաշյան, Համբարձում Պեպերյան, Հարություն Նալբանդյան և Լուի Հեքիմյան: 



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

43

հաշ վետ վու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կեր պով ներ կա յա ցու մը, ե րե խա նե րի փա խուստ-
նե րը, ո րոնք, ճիշտ է, քա ղա քա կան և ը նդ հա նուր հայ գաղ թա կան նե րի տրա մադ րու-
թյուն նե րից էին կախ ված, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, ստ վե րում էին Ա հա րոն Շի րա ճյա նի 
գոր ծու նե ու թյու նը: 

Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը, ան դրա դառ նա լով հար ցին, փոր ձում է ա վե լի հա վա-
սա րակշռ ված ներ կա յաց նել ի րա վի ճա կը և փաս տում է, որ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա-
նու թյան, ըն թա ցող պա տե րազ մի մթ նո լոր տում հիմ նել որ բա նոց, կազ մա կեր պել որ բա-
նո ցի գոր ծե րը բարդ էր և քիչ հայեր են կա րո ղա ցել որ բա նոց ներ հիմ նե լու նա խա ձեռ-
նու թյու նը կյան քի կո չել: Ի նչ վե րա բե րում է Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցի ծախ սերն 
ու հո գա ծու թյու նը ստանձ նած այս մի քա նի հայե րին՝ ան կախ նրանց թույլ տված բաց-
թո ղում նե րի, պետք է գո վես տով խո սել նրանց մա սին. «Հա լա ծան քի ծա նօթ շր ջա նին 
մէջ բա ցա ռիկ թուով հայ ա րիւն կրող ան հատ ներ կա ռա վա րեր են որ բա նո ցը, քա նի մը 
հա րիւր որ բեր ա զա տեր են ստոյգ մա հէն յանձ ներ են ազ գին: Ա սոնք ա հա ան ժխ տե լի-
օ րեն բա րո յա կան ի րա ւունք, շնոր հա կա լու թե ան և ե րախ տա գի տու թե ան են ար ժա նի»76:

 Թեր թի հրա պա րակ ման մեջ ան դրա դարձ է ար վում որ բա նո ցի բյու ջեին և նշ վում, 
որ վեր ջի նիս մա սին հս տակ պատ կե րա ցում ներ չկան, հայտ նի է միայն, որ որ բա նո ցին 
դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել ա մե րի կյան հյու պա տոս Ջե սի Ջեք սո նը, դոկ-
տոր Ֆի շե րը, Զո լին կե րը, ի սկ թե ով քեր ի նչ չա փի գու մար ներ են ու ղար կել, ի նչ պար-
բե րա կա նու թյամբ և ում ա նու նով, հս տակ չէ: Ար տա քին ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից 
բա ցի ե ղել են նաև ներ քին աղ բյուր ներ` ի բրև բա րե րար նե րի ամ սավ ճար ներ և մաս-
նա վոր ան հատ նե րի միան վագ գու մար ներ: Այս հար ցադ րում նե րին ի պա տաս խան՝ 
Ա հա րոն Շի րար ճյա նը խոս տա ցել էր որ բա նո ցի հա շիվ նե րը հրա պա րա կել, ո րը հա տուկ 
ստու գող խորհր դի կող մից մա մու լի մի ջո ցով պետք է հան րու թյա նը ներ կա յաց վեր: 
1922 թ. Ա սա տուր Ալ թու նյա նը հոդ ված է տպա գրել «Սու րիա կան մա մուլ»-ում, որ տեղ 
կր կին պա հան ջել է Պատ վե լիի նկատ մամբ տի րող դժ գո հու թյուն նե րին վերջ տա լու 
հա մար ե րեք հա րան վա նա կան ե կե ղե ցի նե րի ղե կա վար նե րից խոր հուրդ ստեղ ծել և 
գոր ծը քն նել77: Նշենք, սա կայն, որ հաշ վետ վու թյուն նե րի ման րա մաս ներն այդ պես էլ 
Ա հա րոն Շի րա ճյա նը չի ներ կա յաց րել78: 

Որ բա նո ցի մա տա կա րար ման բա ժինն ու նե ցել է բարդ կա ռուց վածք, բա ժա նում նե րը 
կա տար վել են ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Կա ռա վար ման ո ղջ 
գոր ծը կենտ րո նաց ված է ե ղել տնօ րե նի կող մից: Այս է պատ ճա ռը, որ հա սա րա կու թյան 
ո րոշ շր ջան նե րում դժ գո հու թյուն նե րը մի գու ցե և հիմ նա վոր էին՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
ա մեն պա րա գա յում, մար դը, որ քան էլ ար տա սո վոր ու ժե րով օ ժտ ված լի ներ, ան կա րող 
էր այդ ա մե նը հասց նել, կա նո նա վոր և ար դյու նա վետ կա ռա վա րել` գնում նե րից մինչև 
ներ քին կար գադ րու թյուն ներ ու հս կո ղու թյան ի րա կա նա ցում, ի սկ օգ նա կան ներ չու նե-
նա լու փաս տը Վե րա պատ վե լիի օգ տին չէր խո սում, ի նչ պես և նշում է հոդ վա ծա գի րը. 

76 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
77 Ասատուր Ալթունեան, «Նամակ խմբագրութեան», «Սուրիական մամուլ», 17 սեպտեմբերի 1922, 
no. 64:
78 «Հարցումներ պատկանեալ իշխանութեան, «Սուրիական մամուլ», 12 նոյեմբերի 1922, թիվ 80:
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«Սա մո ռա ցու թիւն, զան ցա ռու թիւն, թէ ան վս տա հու թիւն էր ու րիշ մար դոց, բա րեխղ ճու-
թե ան և կա րո ղու թե ան մա սին կամ այլ նկա տա ռում ներ կային, բա ցատ րու թե ան կա րօտ 
պա րա գայ մէ»79:  

 Հոդ վա ծի եր րորդ մա սում հոդ վա ծա գի րը գրում է, որ որ բա նո ցի նյու թա կան կա տա-
րե լու թյան մա սին գնա հա տա կան տա լը դժ վար է, ե թե չա սենք պա տաս խա նա տու, բայց 
կան գնա հա տում ներ և քն նա դա տու թյուն ներ80, ո րոնք ու սում նա սիր ման կա րիք ու նեն և 
եզ րա կաց նում է. «Ա մեն դեպ քում տի րող ի րա վի ճակն «զան ցա ռե լի ալ չէ»81: 

Ինչ վե րա բե րում է որ բե րի փա խուս տին՝ նշենք, որ ը ստ հոդ վա ծա գրի, շատ որ բեր 
ու աղ ջիկ ներ, քա ջա տե ղյակ լի նե լով որ բա նո ցից դուրս տի րող ծանր վի ճա կին, ա մեն 
դեպ քում գե րա դա սում են դր սի ա նա պաս տան, մերկ ու քաղ ցած կյան քը, ուս տի հոդ-
վա ծա գի րը կոչ է ա նում նաև խնամ քով, սե փա կան ըն տա նե կան հար կի նման մի ջա-
վայր ստեղ ծել որ բա նո ցում, որ պես զի նման դեպ քերն այլևս չկրկն վեն: 

Ամ փո փե լով նշ վում է, որ որ բա նոցն ու նի թե րու թյուն ներ, ո րոնց պար զա բա նու մը 
պա հան ջում է լրա ցու ցիչ փաս տեր: Նշ վում է, որ 1918 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ 
ա մեն հնա րա վո րու թյուն կա, գո յու թյուն ու նի սահ ման ված բյու ջե, որ բե րի թվի սահ-
մա նա փա կում չկա, որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյա նը հանձ նա րար ված է ըն դու նել բո լոր 
«ճշ մա րիտ որ բե րին», և ղե կա վա րու թյու նը պետք է ար դյու նա վետ գոր ծի, որ պես զի 
բաց ճա կա տով կա րո ղա նան դի մա գրա վել յու րա քան չյուր քն նա դա տու թյան:

Հա լե պի հայ կա կան շր ջա նակ նե րում ո րոշ դժ գո հու թյուն նե րի ա ռիթ է դար ձել 
որ բա նո ցի ա մա նո րյա մի ջո ցա ռու մը: «Հայ Ձայն» թերթն իր հուն վա րյան հա մար-
նե րում ան դրա դար ձել է այդ թե մային և նշել, որ մի ջո ցա ռու մը ոչ պատ շաճ ձևով էր 
կազ մա կերպ վել: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա յա ցուց չա կան հյու րեր են ե ղել` Հա լե պի ը նդ-
հա նուր կա ռա վա րիչ Շուք րի Ալ-Ա յու բին, բա նա կի հրա մա նա տար Մաք Է նդ րյուն, 
Ժորժ Պի կոն, Մարկ Սայք սը, ե գիպ տա հայ պատ վի րակ Ռու բեն Հե րյա նը: Նո րա 
Ալ թու նյա նի հրա վե րով մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել են նաև Հա լե պի ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ Հա րու թյուն քա հա նա Ե սա յա նը հինգ քա հա նա նե րի հետ, ով քեր սառն 
ըն դու նե լու թյուն ստա նա լով, չեն մնա ցել մինչև մի ջո ցառ ման ա վար տը82: 

Մի քայել Նա թա նյանն իր հոդ վա ծում քն նա դա տել է, մաս նա վո րա պես, որ բա նո-
ցում թուր քե րե նով հա ղոր դակց վե լու փաս տը՝ նման գոր ծե լաո ճը ո րա կե լով որ պես 
«Հայ լե զուին մար տի րո սա ցում»83: Թերևս պետք է հա կադր վենք այս փաս տին՝ նշե-
լով, որ որ բերն ի րենց հու շա գրու թյուն նե րում նշում են հայե րեն լեզ վով հա ղոր դակց-
վե լու փաս տը: Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը, Ար մե նակ Կյու րե ղյա նը նշում են, որ որ բա-
նո ցում որ բերն աս տի ճա նա բար վեր հի շում էին հայե րե նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման 
ժա մա նակ նե րից ևեթ դաս տիա րա կու թյան հայե ցի ուղղ վա ծու թյան փաստն ը նդ գծում 
է նաև որ բա նո ցի հա ջորդ տնօ րեն Ա տուր Լևո նյա նը, ո րին կանդ րա դառ նանք ա վե լի 

79 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
80 Սպերցի, «Որբանոցը. Գ», Տարագիր, Ա տարի, 27 դեկտեմբերի 1918, թիվ 7։
81 Նույն տեղում։
82 «Ամանորի հանդէս որբանոցի մէջ», Հայ Ձայն (Հալեպ), Ա տարի, թիվ 49, 9 հունվարի 1919։ 
83 Նույն տեղում:
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ուշ: Բա ցի այդ՝ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ մինչև 1918 թ. հոկ տեմ-
բեր ա մի սը Հա լե պը վե րահսկ վում էր թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Այս 
կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել. «Պատ վե լի Շի րա ճե ա նի բո լոր ճի գե րը` հայե րե նով 
դա սա վան դում մտց նե լու որ բա նո ցին մէջ բա խե ցան ե րիտ թուրք իշ խա նու թյուն նե րու 
վճ ռա կան ար գել քին. բա ցա յայտ էր, որ տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րու հան դուր ժո ղա-
կա նու թիւ նը, այս պա րա գային հա սած էր իր ծայ րա գոյն սահ մա նին»84:

 Մի ջո ցա ռո ման մա սին Մ. Նա թա նյա նը գրում է. «Հոգ չէ, թէ ա ռանց յայ տա գրի 
հան դէ սը շատ տա փակ ու ան հաճ ըլ լա լէն զատ, հա կա ման կա վար ժա կան էր ու եր բեք 
շի նիչ ու ազ նուա ցու ցիչ հան գա մանք չու ներ: Հայե րէն ար տա սա նու թիւն նե րը ու եր գե րը 
բո լորն ալ աղ ճա տուած ու օ տա րա բոյր, քիչ տեղ կը գրա ւէին ... ա ւաղ, այդ հայ որ բե-
րուն հո գին կը խամ րի ու կը մեռ նի» 85:

Մի ջո ցառ ման ա վար տին ե լույթ է ու նե ցել Շուք րի Ալ-Ա յու բին, ով փաս տել է, որ 
ա րաբ ներն ու հայե րը եղ բայր ներ են, ու ա րաբ կա ռա վա րու թյու նը պի տի որ բա նո ցի 
ծախ սե րը հո գա։ Մի ջո ցա ռու մը «հա յաց նող» ան ձը Ռու բեն Հե րյանն է ե ղել, ով ե րե խա-
նե րին դի մել է «մեր վա ղուայ յոյ սե րը» և հոր դո րել ու կոչ է ա րել ներ կա նե րին` պահ պա-
նե լու հայ ի նք նու թյու նը86: 

Ու շա գրավ է ա մա նո րյա օ րե րին Եր վանդ Օ տյա նի այ ցը որ բա նոց, ո րի մա սին ե րե-
խա նե րին նա խօ րոք տե ղե կաց րել են. «Հյու րը նշա նա վոր մեկն է, շատ մը գիր քեր 
գրած է և միշտ կը խն դա ու կը խն դաց նե»87: Սա կայն որ բերն այդ ժա մա նակ չեն հի շել 
ու չեն ի մա ցել Եր վանդ Օ տյա նի ով լի նե լը: Մի ջո ցառ մա նը գրո ղը մեծ դժ վա րու թյամբ 
է փոր ձել ող ջույ նով դի մել որ բե րին, սա կայն խիստ հուզ վել է և միայն մի նա խա դա-
սու թյուն է ար տա բե րել. «Որ բե՛ր, ես ձեզ շատ կսի րեմ»: Տա րի ներ հե տո Ա նդ րա նիկ 
Ծա ռու կյա նը, իր նա խակր թա րա նի դա սագր քում տես նե լով Օ տյա նի նկա րը, հի շել 
է նշա նա վոր հա վա քի օ րը, ի րենց հա վա քա կան ող բը, ի սկ ա վե լի ուշ, ծա նո թա նա-
լով գրո ղի աշ խա տու թյուն նե րին, ը մբռ նել է. «… տաս նյակ նե րով գր քե րու հե ղի նակ 
գրա գետն ին չու եր կու խոսք չէր գտած մե զի ը սե լիք»88: Ա մեն դեպ քում կա րե լի է Ռ. 
Հե րյա նի, Ե. Օ տյա նի նման հայ րե նա սեր ու ազ գան վեր մարդ կանց այ ցե րից ան գամ 
են թադ րել, որ որ բա նո ցում հայե ցի դաս տիա րա կու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն 
ու ներ: 

Շի րա ճյա նի նկատ մամբ ան հար կի դժ գո հու թյուն նե րը հե տա գա տա րի նե րին աս տի-
ճա նա բար խո րա նում են, և Վե րա պատ վե լին հրա ժար վում է պաշ տո նից: Նրա հրա-
ժա րա կա նից89 հե տո Հայ ազ գային մի ու թյուն կազ մա կեր պու թյան խորհր դակ ցու թյամբ 

84 Դար մը պատմութիւն, 66:
85 Դէտ, «Որբանոցին մէջ հանդէս մը», Հայ Ձայն, Ա տարի, թիվ 48, 8 հունվարի 1919:
86 Միքայէլ Նաթանեան, «Որբերու աշխարհէն. Հայ լեզուի մարտիրոսութիւնը», Հայ Ձայն, № 47, 7 
հունվարի 1919: 
87 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 47:
88 Նույն տեղում, 52: 
89 Վերապտվելի Շիրաճյանը հետագայում՝ 1930-ական թվականներին, հիմնել է ապաստարան 
հարեմներից վերադարձող հայ կանանց համար: Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 386: 
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Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյու նը 1922 թ. օ գոս տո սին որ բա նո ցի 
տնօ րեն է ը նտ րում Ա տուր Լևո նյա նին90: 

Ս տորև ներ կա յաց վում են որ բա նո ցի որ բե րի թվա կան տվյալ նե րը գոր ծու նե ու թյան 
վեր ջին ըն թաց քում. 

Օ գոս տոս 1922 թ. 1.150

Դեկ տեմ բեր 1922 թ. 1.164

Հու լիս 1923 թ. 900

Ա տուր Լևո նյա նի պաշ տո նա վար ման ա ռա ջին տա րում՝ 1922 թ., որ բա նո ցում ե ղել 
են 1150 ո րբ, ո րից 670 աղ ջիկ՝ 4-18 տա րե կան և նույն տա րի քային խմբի 470 տղա91: 
Նշենք, որ այդ որ բե րը ե ղել են 121 քա ղաք նե րից ու գյու ղե րից, մո տա վո րա պես 300 
խար բերդ ցի, 300 սե բաս տա ցի, 175 տիգ րա նա կերտ ցի և 140 կա րին ցի որ բեր92: 

Հա մա ձայն Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյան 1923 թ. հու լի սի 1-ով թվագր ված «Հայ 
որ բեր. տե ղե կա գիր hայ որ բե րի կա ցու թյան, որ բա նոց նե րու, հո գա տար մար մին նե րու 
մա սին եւ վի ճա կա գրա կան ցու ցակ ներ» ձե ռա գիր տե ղե կա գրի՝ 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցում ե ղել է 1.164 ե րե խա93:

 Վեր ջին ներս բա ժան ված էին հետևյալ տա րի քային բա ժա նում նե րով` 1-5 տա րե կան՝ 
45 ո րբ, 6-10 տա րե կան` 220, 11-12 տա րե կան՝ 470, 13-15 տա րե կան` 367, 16-17 տա րե-
կան՝ 65 ո րբ, ո րոն ցից 114-ը կույր էին: Հա մա ձայն նույն տե ղե կա գրի` 1922 թ. դրու թյամբ 
170 չա փա հաս որ բեր դեր ձա կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, վա րոր դու թյուն էին սո վո րում, 
ի սկ աղ ջիկ ներն էլ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում: 1921թ. հոկ տեմ բե րից գոր ծող 
Կի լի կյան որ բա նոց-ար հես տա նո ցում94 ար հեստ էին սո վո րում 97 ո րբ95: 

Ա տուր Լևո նյա նի կա ռա վար ման սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում որ բա նո ցը նյու-
թա կան լուրջ խն դիր ներ չի ու նե ցել, հիմ նա կա նում ներ քին բա րե կարգ ման աշ խա տանք-
ներ են ի րա կա նաց վել, որ բե րի հա րան վա նա կա նու թյան հար ցը մնա ցել է նախ կի նի 
պես, յու րա քան չյուր ո րբ, իր ու սուց չի հետ կի րա կի օ րե րին գնա ցել է իր ե կե ղե ցին: Սար-
գիս Լա լա յանն իր «Յու շա մա տե ան նուի րուծ Ա տուր Յ. Լե ւո նե ա նի» աշ խա տու թյան մեջ 
գրում է. «Տա րի ներ ա ռաջ սկ սած որ բախ նամ այս գոր ծը եր կու տա րուան կարճ ժա մա-

90 Ատուր Լևոնյանը որպես պահեստային սպա ծառայել էր Սուեզի հարձակմանը, անգլիական 
բանակում: 1920 թ. եղել էր Այնթափի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից, զինվորակական 
հրամանատար: 
91 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
92 Նույն տեղում, 210:
93 Սույն ձեռագիր-տեղեկագիրը մեզ է տրամադրել ՀՑԹԻ հիմնադրամի Հուշագրությունների, 
վավերագրերի և մամուլի ուսումնասիրության բաժին վարիչ, աղբյուրագետ Միհրան Մինասեանը, 
որի համար մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում նրան։ 
94 Արհեստանոց ստեղծելու գաղափարը Վահան Քյուրքճյանինն էր, ով ՀԲԸՄ վարչության Սիրիայի 
և Կիլիկիայի պատվիրակն էր: Ըստ ծրագրի ամեն տարի 15-ը լրացրած հարյուր որբ այստեղ արհեստ 
էին սովորում:
95 «Հայ որբեր. տեղեկագիր hայ որբերի կացության, որբանոցներու, հոգատար մարմիններու մասին 
եւ վիճակագրական ցուցակներ» ձեռագիր տեղեկագիր, 1923 թ.:



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

47

նա կին մը ըն թաց քին Լե ւո նե ա նը այն պի սի կա տա րե լու թե ան ու նա խան ձե լի դիր քի մը 
հաս ցուց որ ոչ թէ միայն Հայոց, այլ Ֆրան սա կան կա ռա վա րու թե ան բարձ րա գոյն ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րուն ալ հիաց ման ու գնա հա տան քին ար ժա նա ցաւ»96:

1922 թ. օ գոս տո սին «Սու րիա կան Մա մուլ» թեր թում հոդ ված է տպագր վում, որ տեղ 
հոդ վա ծա գի րը որ բա նո ցի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան հար ցե րի հա մար 
իր մտա հո գու թյունն է հայտ նում՝ նշե լով, որ ան ցու մային շր ջան է, շա րու նակ վում են 
ա վե լա նալ ա նա պատ նե րից որ բա նոց հաս նող հայե րի թի վը՝ հաշ վի առ նե լով Կի լի-
կիայի վերջ նա կան հա յա թա փումն ու այն փաս տը, որ ֆրան սիա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հետևան քով Հա լե պից Դեր Զոր, Մո սուլ և Բաղ դադ փակ ճա նա պարհ ներն 
ար դեն բաց էին97: Ո ւս տի թեր թի խմբա գրու թյու նը ևս մեկ ան գամ կոչ է ա նում. «...
ներ կայիս տխուր է ի րա կա նու թիւ նը, եւ ալ ա ւե լի ե ղե րա կան պի տի ըլ լայ ե թէ մենք ալ 
ազ գո վին ներ կայ նպաս տա ւոր վար կե ա նին մեր բո լոր տրա մադ րե լի ոյ ժե րը չմիաց նենք 
որ բե րու ա զա տա գրու թե ան կեն սա կան խնդ րոյն շուրջ»98: 

Որ բե րի ու որ բա նո ցի վրա բո լոր հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ու հայ րե նակ ցա-
կան մի ու թյուն նե րի ու շադ րու թյունն է հրա վի րում Հա լե պում Բոս տո նի «Ազգ-Պա հակ» 
թեր թի թղ թա կից Նշան Կ. Տեր-Պետ րո սյանն իր «Հայ կա կան որ բա նո ցը Հա լէ պի մէջ» 
հոդ վա ծում99: 

Ո րոշ բնա գա վառ նե րում Ա տուր Լևո նյա նը բա րե փո խում ներ է ի րա կա նաց նում: Ա ռա-
ջին հեր թին ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ նկա տե լի էր որ բե րի հո գե բա նա կան վս տա-
հու թյու նը, ո րոնք կա րո ղա ցել էին հաղ թա հա րել ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րա ծի 
վա խը. «Լե ւո նե ան այն պի սի խանդ ու ե ռանդ ներշն չեց ա նոնց մէ իւ րա քան չիւ րին որ 
ի րենք զի րենք սկ սան նկա տել Հայ ազ գին ա պա գայի յոյ սը, եւ սկ սան քա լել հա սակ նին 
ու ղիղ, կուրծք ու գլուխ բարձր բռ նած»100:

 Կարևոր ա ռա ջըն թաց էր որ բա նո ցում մար զա կան կյան քի ակ տի վա ցու մը: Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյանն այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «...թա ղին մեջ շին վե ցավ մար զա-
րան մը, մեծ տղա քը ֆուտ բոլ ու նե ցան և բո լորս միա սին ու նե ցանք պա րոն Լևո նը»101: 
Վեր ջինս մար զիչ էր, ու մարմ նա մար զու թյու նը որ բա նո ցի ծրա գրի ան բա ժան մասն է 
դարձրել: 

Կր թա կան ո լոր տում դա սըն թաց նե րը նախ կի նի նման շա րու նակ վել են: Նշան Կ. 
Տեր-Պետ րո սյա նը նշում է, որ որ բա նո ցում ե րե խա նե րը սո վո րում էին հայե րեն, ան գլե-
րեն և ֆրան սե րեն՝ հա վե լե լով. «Մէկ-եր կու դա սա րան նե րու Ազ գային պատ մու թե ան 
դա սա ւան դու թե ան հան դի պե ցայ, չէ կա րե լի հիա ցումս չի յայտ նել այդ առ թիւ»102: 

96 Լալէեան, Յուշամատեան, 199:
97 «Հալէպի հայկական որբանոցը», Սուրիական մամուլ (Հալեպ), 17 օգոստոսի 1922, Ա տարի, թիվ 
55:
98 Նույն տեղում:
99 Լալէեան, Յուշամատեան, 206-210:
100 Նույն տեղում,199:
101 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 119:
102 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
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1923 թ. դրու թյամբ 900 ե րե խա նե րից 614-ը կա նո նա վոր կեր պով դպրոց են հա ճա խել՝ 
հետևյալ բա ժա նու մով103՝ 

Նա խակր թա րան 130 տղա 150 աղ ջիկ

Ծաղ կոց 191 տղա 93 աղ ջիկ

Ման կա պար տեզ 25 տղա 25 աղ ջիկ

Ա տուր Լևո նյանն իր «Հա լէ պի Հայ կա կան Որ բա նո ցը» տե ղե կա գրում գրում է. 
«Որ բա նո ցիս սա ներն ու սա նու հի նե րը ա ռա ջին օ րէն սկ սե ալ շա րու նակ դաս տիա րա-
կուած են ի բր հա րա զատ Հայեր, հայ տոհ մային կր թու թե ամբ»104: 

Որ բե րի գրա գի տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար որ բա նո ցում գրա-
դա րան է բաց վել ա մե րի կա ցի հի վան դա պա հու հի Նոր թո նի ջան քե րով, ով սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ գր քեր էր հա վա քում, ի նչ պես նաև ա ռա ջար կում էր որ բա նոց այ ցե-
լող նե րին մե կա կան գիրք նվի րել105: 

Որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը կարևո րու թյուն է տվել նաև ե րաժշ տու թյան դա սե րին: 
Ազ գային վար ժա րան նե րի ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ Գևորգ Նալ բան դյա նի ջան քե րի 
շնոր հիվ նվա գա խումբ է ստեղծ վել, ո րը ո ղջ քա ղա քով հար գանք է վայե լել: Որ բա նոցն 
ու նե ցել է նաև կույ րե րի նվա գա խումբ, ի նչ պես նաև 80 հո գա նոց քա ռա ձայն ե րգ չա-
խումբ՝ Ազ նիվ Մա նու կյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Ե րգ չախմբի կա տար մամբ «Սո նա Յար» 
եր գը հիաց րել է 1923 թ. որ բա նոց այ ցե լած Սի րիա յում և Լի բա նա նում Ֆրան սիա կան 
Հան րա պե տու թյան Բարձ րա գույն կո մի սար Վեյ գա նին, ով, լսե լով կա տա րու մը, խնդ-
րել է այն ևս մեկ ան գամ կրկ նել106: Մի քա նի օր ան ց որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը 
կո մի սա րից նա մակ է ստա ցել, որ տեղ նշ ված է ե ղել. «Լի բա նա նի և Սու րի ոյ մէջ չեմ 
յի շեր տեղ մը ուր այ ցե լած եւ այդ քան տպա ւո րուած ու գոհ մնա ցած ըլ լամ որ քան ձեր 
Հայ կա կան որ բա նո ցին մէջ»107:

1922-1924 թթ. ըն թաց քում որ բա նո ցում որ պես գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի ու սու ցիչ 
Ա րամ Շար վող լյա նի հետ պաշ տո նա վա րած Հո վա կիմ Պա գա լե ա նը պետք է պատ րաս-
տեր որ բե րի կեն սա գրու թյու ներն ու թղ թած րար նե րը108, սա կայն հարկ է նշել, որ ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում չենք հան դի պել որևէ տե ղե կու թյուն այս նա խա ձեռ նու թյան 
կյան քի կոչ ման վե րա բե րյալ: 

Որ բա նո ցի նյու թա կան բա րե կե ցու թյան շր ջա նը եր կար չի տևել, Ա մե րի կյան նպաս-
տա մա տույ ցի նյու թա կան օ ժա դա կու թյունն աս տի ճա նա բար նվա զել է, այ նու հետև՝ 
դա դա րել: 1923 թ. վեր ջին Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի ղե կա վա րու թյու նից ներ քին 
հրա հանգ է ե ղել, ը ստ ո րի՝ որ բե րին տե ղա վո րեն տնե րում՝ ի բրև սպա սու հի, ար հես տա-

103 Սուրիական տարեցոյց, Ա տարի (Գահիրէ, Զարեհ Պէրպէրեան, 1924), 57-58:
104 Սուրիական տարեցոյց, 57։
105 Լալէեան, Յուշամատեան, 209:
106 Նույն տեղում, 201-202:
107 Նույն տեղում:
108 Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 38:
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նոց նե րում՝ ի բրև ա շա կերտ, ի սկ ա վե լի մե ծա հա սակ ներն էլ մեկ նեն տար բեր ե րկր ներ: 
Այս հրա հան գին Ա տուր Լևո նյանն ը նդ դի մա ցել է՝ ա ռա ջար կե լով որ բա նո ցի խնա մա տա-
րու թյու նը հանձ նել ազ գային մար մին նե րին՝ հույս ու նե նա լով ար հես տա նո ցի ե կա մուտ-
նե րով և հայ բա րե րար նե րի նպաստ նե րով շա րու նա կել որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րին էլ Նպաս տա մա տույ ցը չի հա մա ձայ նել, ան գամ որ պես փոխ զի ջու մային տար բե րակ 
ա ռա ջար կել են Լևո նյա նին Բեյ րու թի ի րենց հաս տա տու թյուն նե րից մե կում պաշ տոն տալ:

 Բա նակ ցու թյուն նե րը տևում են ա միս ներ: Դեպ քե րի ման րա մաս նե րին տե ղե կա-
նում ե նք Տեր Ներ սես քա հա նա Թա վուգ ճյա նի՝ Ջու նեյ հի իր կար գա կից եղ բո րը՝ Տեր 
Գա րե գին քա հա նա Պո ղա րյա նին գրած նա մա կից՝ թվագր ված 7 հու նիս 1924 թ.: Նա 
տե ղե կաց նում է, որ Նպաս տա մա տույ ցի նպա տակն է պա հել ար հես տա նո ցը, ի սկ 
դպրո ցը տե ղա փո խել Ջի բեյլ (Բիբ լի ոս): Բա ցի այդ՝ նշենք, որ ներ քին տա րա ձայ նու-
թյուն ներ էին ա ռաջ ե կել Լևո նյա նի և Նպաս տա մա տույ ցի պա տաս խա նա տու աշ խա-
տա կից Մըր ֆիի մեջ: Վեր ջի նիս ա վար տա կան քն նու թյան օ րը պա հան ջել էր որ բա-
նո ցի 15 աղ ջիկ նե րի՝ ա րաբ ըն տա նիք նե րում որ պես սպա սու հի աշ խա տան քի տե ղա-
վո րել, ի սկ ա վե լի ուշ ա ռա ջար կել, որ աշ խա տա նո ցի տղա նե րից շա տե րը լքեն ար հես-
տա նո ցը: Եր կու պա հանջ ներն էլ հիմ նա վոր պատ ճառ նե րով մերժ վել էին, սա կայն ի 
վեր ջո Ա տուր Լևո նյա նը հրա ժա րա կան է տվել, ի սկ նրա փո խա րեն պար տա կա նու-
թյուն նե րը ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան ան դամ Տիգ րան Պեք ճի պա շյա-
նը109: Այս ըն թա ցում Ա. Լևո նյա նը դի մել է Կի լի կի ո Տան Սա հակ Բ կա թո ղի կո սին, 
ՀԲԸՄ-ին, Հա լե պի ա ռաջ նոր դա րա նին՝ խոս տա նա լով առ կա ե կա մուտ նե րով և գոր ծե-
րով պա հել որ բա նո ցը ևս եր կու տա րի, բայց դրա կան ար դյուն քի չի հա սել: 

Որ բե րի մի մա սը տե ղա փոխ վել են Նպաս տա մա տույ ցի Լի բա նա նի կենտ րոն-
ներ՝ մաս նա վո րա պես Ջի բեյլ: Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյան և ՀԲԸՄ-ի 
հա մա տեղ ո րոշ մամբ՝ որ բե րի մի մա սը մեկ նել է Ֆրան սիա` ա գա րակ նե րում աշ խա տե-
լու հա մար: Որ բե րի ան վտան գու թյան և աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հար ցում Գաբ րիել 
Նու րա տուն կյա նը110 կա րո ղա ցել էր Ֆրան սիայի հո ղային նա խա րա րու թյան հետ պայ-
մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բե րել: Աղ ջիկ նե րի մեծ մա սը Հա լե պում և Բեյ րու թում որ պես 
սպա սու հի է սկ սել աշ խա տել: Սա կայն նշենք, որ այ նուա մե նայ նիվ, ե ղել են որ բեր, 
ո րոնք որևէ հա րա զատ չեն ու նե ցել: Այս խմբի որ բե րից տա րի քով մեծ՝ մո տա վո րա պես 
50 հո գի, տե ղա փոխ վել են ՀԲԸՄ Հա լե պի Կի լի կյան ար հես տա նոց-որ բա նոց111: 

Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան վեր ջին շր ջա նում կարևոր դեր է ու նե ցել Նպաս տա մա-
տույ ցի տնօ րե նի օգ նա կան Լուի Հե քի մյա նը112, ով որ բա նո ցի կա րիք նե րի հա մար ջանք 
չի խնայել ու զբաղ վել է որ բե րի տե ղա վոր ման աշ խա տանք նե րով: 

109 Լալէեան, Յուշամատեան, 219:
110 Գաբրիել Նորատունկյանը Հայ ազգային պատվիրակության նախագահն էր (մայիս 1921-1923) և 
ՀԲԸՄ փոխնախագահը (1921-1932)։
111 Դար մը պատմութիւն, 151:
112 Հազարապետ Լուի Հեքիմյանը Եգիպտոսում անգլիական բանակում կարևոր պաշտոն է ունեցել: 
1918 թ. Պորտ Սաիդում նա տեղի հայությանը աջակցել է, մասնակցել է նաև որբերի մի կայանից մյուսը 
փոխադրելու աշխատանքներին: Մասնակցել է նաև Այնթափի 1920-1921 թթ. ինքնապաշտպանության 
մարտերին: 
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Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց վել է 1924 թ. ամ ռա նը, ե րբ բո լոր որ բե-
րը հիմ նա կա նում հա րա զատ, օգ նող ձեռք են գտել կամ ար դեն կա րո ղա ցել են ի րենց 
աշ խա տան քով օր վա ապ րուս տը հայ թայ թել: 

Մինչ այժմ Սա բուն Խա նի և որ բա նո ցի այլ շեն քե րից շա տե րի վրա նշ մար վում են 
հայ որ բե րի հետ քե րը՝ ա նուն ազ գա նուն նե րը՝ փո րագր ված ի րենց «դող դո ջուն մատ նե-
րով»113: Նշենք, որ որ բա նո ցի սա նե րից է ե ղել նաև հայտ նի նկա րիչ Կա լեն ցը, ում Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյա նը հետևյալ կերպ է բնու թա գրում. «Հա րու թյու նը կը հա ջո ղեր զար-
մա նա լի նմա նու թյուն մը տալ իր գծած պատ կեր նե րուն: Գծա գրու թյու նը դար ձած էր 
ա ռօ րյա իր միակ զբա ղու մը: Տա սը տա րե կա նին հայտ նի էր ար դեն, թե ու ժեղ բան մը 
կը խլր տի իր մեջ»114: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով նշենք, որ որ բա նո ցը վս տա հե լի ա պաս տան է ե ղել որ բե-
րի հա մար: Այն գոր ծել է մեր ժո ղովր դի հա մար օր հա սա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 
իր գոր ծու նե ու թյունն ա նընդ մեջ շա րու նա կե լով գրե թե տա սը տա րի. փաստ, որ քիչ 
որ բա նոց նե րի է հա ջող վել։ Իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում որ բա նոցն ըն դու նել է շուրջ 
8.000 որ բի, ո րոն ցից 4.000-ը դուրս են ե կել որ բա նո ցից եր կա րատև կամ կար ճատև 
մնա լուց հե տո: Միայն 1924 թ. 450 աղ ջիկ ներ ա մուս նա ցել են ու հայ ըն տա նիք ներ կազ-
մել: Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան տա րի նե րին նշա նա կա լի մեծ դեր է ու նե ցել Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նը: Խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր ա ռիթ նե րով 
որ բա նո ցը փա կե լու բազ մա թիվ փոր ձեր են ար վել, մի քա նի ան գամ Պատ վե լի Շի րա-
ճյա նը փնտր վել է ի բրև «վ տան գա վոր տարր», բան տարկ վել ու աք սո րի սպառ նա-
լիք ներ ստա ցել: Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է մեջ բե րել Պատ վե լիի գոր ծըն կեր, ա ջա կից 
բժիշկ Հով հան նես Պո ղո սյա նի խոս քե րը, ո րը նշում է, որ շա տե րը ձաղ կե ցին ու քն նա-
դա տե ցին Վեր. Շի րա ճյա նի որ բախ նամ գոր ծը հա յա ջինջ շր ջա նում, սա կայն նրան-
ցից շա տե րը ոչ միայն թաքս տոց նե րում էին և չէին հա մար ձակ վում որ բեր հա վա քել, 
այլև վա խե նում էին ան գամ դուրս գալ ի րենց թաքս տոց նե րից115։ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը 
հա ջորդ ղե կա վա րու թյա նը փո խան ցեց կա յա ցած, ներ քին վար չա կան ստո րա բա ժա-
նում նե րով գոր ծող, հա մե մա տա բար ա ռողջ մի ջա վայ րում որ բե րին կր թու թյուն ու ա պա-
գայի հա մար կա յու նու թյուն ա պա հո վող հաս տա տու թյուն: Հա ջորդ ղե կա վա րու թյունն էլ 
Ա տուր Լևո նյա նի գլ խա վո րու թյամբ հնա րա վոր քայ լե րը ձեռ նար կեց որ բա նո ցի հե տա-
գա գոր ծու նե ու թյան ու որ բե րի վերջ նա կան տե ղա վոր ման հար ցե րում: Որ բա նո ցը 
մինչև վերջ հա վա տա րիմ է մնա ցել իր կոչ մա նը՝ որ բե րին պատ րաս տել գործ նա կան 
կյան քին, որ պես զի որ բա նո ցից դուրս գա լուց հե տո կա րո ղա նային ապ րել սե փա կան 
մի ջոց նե րով:

113 Մինասեան, «Մանկութիւն չունեցողներուն», 23:
114 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 84:
115 Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», 414:
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During and after the Armenian Genocide many Armenian benevolent, missionary 
orphanages were opened in differenet places of the Ottoman Empire to save the remnants 
of the Armenian people. The Aleppo orphanage has a unique place in the chain of these 
orphanages. It was one of the few established by the Armenian initiative during the 
Genocide and continued its uninterrupted activities till 1924. 

The paper describes the activities of the orphanage, numbers of orphans, details of 
educational, financial, healthcare and manufactory spheres. The activities of the caretaker 
bodies as well as the problems of the orphanage and the ways of their settlement are 
analyzed. The paper also deals with the political situation of the region, which has had a 
direct impact on the orphanage. The main sources of the paper are the Bulletin published 
by the orphanage, the Bulletin prepared by the Armenian National Delegation as well as 
the memoirs of the orphans and periodicals. 
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АРМЯНСКИЙ СИРОТСКИЙ ПРИЮТ АЛЕППО (1915-1924)
Ключевые слова: Геноцид армян, депортация, Алеппо, сироты, сиротский приют, 
мастерская, образование, вспомоществование, спасение, Аарон Шираджян, Атур Левонян, 
мемуары.

В годы Геноцида армян и после в различных городах Османской империи с целью 
спасения оставшихся осколков армянского народа были открыты многочисленные 
армянские благотворительные миссионерские сиротские приюты. Из подобного рода 
заведений можно выделить армянский сиротский приют в Алеппо. Особенностью 
данного приюта являлось то, что он был основан по инициативе самих армян еще в то 
время, когда процесс уничтожения армянского населения Османской империи был в 
самом разгаре, и бесперебойно функционировал до 1924 года. 

В статье представлены основные аспекты деятельности сиротского приюта: 
сведения о численности сирот, подробности организации образовательного процесса, 
финансировании, мерах по обеспечению здоровья и организации мастерских, а также 
проблемы, с которыми сталкивалось заведение, и меры по их решению. 
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В статье также освещены события региональной политики рассматриваемого 
времени, которые имели непосредственное влияние на деятельность сиротского приюта.

Основными первоисточниками для написания статьи послужили бюллетень 
си ротского приюта, бюллетень, подготовленный Армянской национальной делега цией, 
а также мемуары воспитанников сиротского приюта и периодика времен событий. 
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