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ԱՆ ՏիՊ ՓԱՍ ՏԱ ԹՈՒՂ ԹԵր Կի լի ԿԵ ԱՆ ԿՈ ՏՈ րԱծ ՆԵ րՈՒ Օ րԵ րՈՒՆ 
ԱՅՆ ԹԱ Պի ՀԱՅՈՒ ԹԵ ԱՆ ի րԱ Վի ՃԱ ԿիՆ ՄԱ ՍիՆ

 Միհ րան Մի նա սե ան

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րը ու նէ ին աշ խար հագ րա կան ըն դար ձակ տա րածք, 
որ կ’ընդգր կէր Ա տա նայի ամ բողջ նա հանգն ու ա նոր սահ մա նա կից Հա լէպ նա հան-
գին կարգ մը շր ջան նե րը:

1909-ին, Այն թապ քա ղա քի մե ծա թիւ հա յու թիւ նը թէ եւ ուղ ղա կի օ րէն չէ են թար-
կուած կո տո րա ծի, բայց եւ այն պէս բո լո րո վին ալ ան մասն չէ մնա ցած դէպ քե րու 
ը նդ հա նուր հո լո վոյ թէն, եւ նոյ նիսկ տուած է ո րոշ թի ւով զո հեր եւ ան ցու ցած վա խի 
ու սար սա փի օ րեր, ո րոնք բա րե բախ տա բար չեն վե րա ծուած հա մընդ հա նուր կո տո-
րա ծի, ի նչ պէս որ պա տա հած է Ա տա նա քա ղա քի կամ վե րոն շե ալ զոյգ նա հանգ նե-
րու այլ ա ւան նե րուն մէջ: 

Այն թա պի հա յու թիւ նը ջար դի ու թա լա նի փոր ձու թիւն մը ապ րած էր Հա մի տե ան 
կո տո րած նե րու ըն թաց քին, ե րբ 4 Նոյեմ բեր 1895-ին թուրք խու ժա նը յար ձա կած 
էր տեղ ւոյն հայ կա կան թա ղա մա սե րուն վրայ եւ ամ բողջ 36 ժամ թա լա նի ու կո տո-
րա ծի են թար կած էր տեղ ւոյն բնակ չու թիւ նը, ո րուն հե տե ւան քով քա ղա քի ու շր ջա-
կայ քին մէջ ո չն չա ցած է ին մօ տա ւո րա պէս 300 հայեր ու թա լա նուած՝ 600 տու ներ ու 
խա նութ ներ1:

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու սկզբ նա ւո րու թե նէն մի այն եր կու օր ե տք, 3 Ապ րիլ 
1909-ին, փորձ մը կա տա րուած է Այն թա պի հա յու թիւնն ալ են թար կե լու Ա տա նայի 
հա յու թե ան ճա կա տագ րին: Այս մէ կուն ա մե նա խօ սուն փաս տը, որ մի ա ժա մա նակ 
Այն թա պի նո րա գոյն պատ մու թե ան կա րե ւո րա գոյն դրուագ նե րէն մէկն է եւ ծա նօթ է 
« Քէլ լէ ճը»ի՝ «Գ լուխ կտ րո ղի» կամ « Մոր թուած գլու խի դէպք» ա նուն նե րով, հե տեւ-
ե ալն է. իթ թի հա տա կան թուրք մը փայ տե ղէն ա տաղձ վա ճա ռե լու պատ րուա կով 
իր տու նը հրա ւի րած է ար հես տա կից այլ թուրք մը, ու րա գով սպան նած է զայն ու 
մար մի նը կտոր նե րու վե րա ծե լով թա ղած է իր տան մէջ, ա պա՝ գլու խը մարմ նէն 
ան ջա տե լով, նե տած է իր տու նէն շատ հե ռու գտ նուող հայ կա թո լիկ նե րու ե կե ղե-
ցի ին բա կը: Ա ռա ւօ տուն, ե կե ղե ցի գա ցող հայ մը, գտ նե լով գլու խը, նե տած է զայն 
մօ տա կայ « Պօք լու Պօս թան» ա նու նով ծա նօթ պար տէ զը: Թուրք կնոջ մը կող մէ 
կտ րուած գլու խը յայտ նա բե րուե լով՝ թուր քե րու մօտ մեծ յու զում ա ռա ջա ցած է, թէ 
հայեր սպան նած են թուրք մը: Այս պատ րուա կով, խու ժա նը սկ սած է պատ րաս տու-
թիւն ներ տես նել հայ կա կան թա ղա մա սե րը ներ խու ժե լու եւ ժո ղո վուր դը կո տո րե լու: 
Բա րե բախ տա բար կա րե լի ե ղած է շու տով յայտ նա բե րել իս կա կան ոճ րա գոր ծը, որ 
թուրք մըն էր, ու կիր քե րը մա սամբ հան դար տած են: Այս պի սով, Այն թա պի հա յու-
թիւ նը փր կուած է հա ւա նա կան կո տո րա ծէ մը. թէ պէտ տեղ ւոյն դաշ նակ ցա կան ու 

1 Գէ որգ Ա. Սա րա ֆե ան (աշ խա տա սի րեց ու խմ բագ րեց), « Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց», հրա-
տա րա կու թիւն՝ Ա մե րի կաբ նակ Այն թապ ցի նե րու մի ու թե ան, Ա. հա տոր, Լոս Ան ճե լըս, 1953, էջ 923:
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հն չա կե ան ե րի տա սարդ նե րը, դիր քե րու մէջ ամ րապն դուե լով, ի րենց կե ան քի գնով 
նա խա պատ րաս տուած է ին ի նք նա պաշտ պա նու թե ան2:

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու այն թապ ցի զո հե րէն են հայ ա ւե տա րա նա կան 
հա մայն քի տաս նե ակ մը ծա նօթ դէմ քեր, ո րոնք Այն թա պէն ճամ բայ ել լե լով՝ կը 
մեկ նէ ին Ա տա նա, մաս նակ ցե լու 4/17 Ապ րի լին գու մա րուե լիք « Հո գե ւոր պե տե րու 
Կի լի կե ան Մի ու թե ան տա րե կան ժո ղով»ին: Ե րբ կո տո րած նե րուն ան տե ղե ակ Այն-
թա պի ու Մա րա շի 17 պա տուե լի ներն ու աշ խար հա կան պա տուի րակ նե րը կը հաս-
նին Օս մա նի է ու կ’ի ջե ւա նին վե րի թա ղի հայ ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցին, թուրք 
խու ժա նը կը մտ նէ ներս, սու րէ կ’ան ցը նէ այն տեղ ա պաս տա նած ժո ղո վա կան ներն 
ու ժո ղո վուր դը եւ կ’այ րէ շէն քը: Այդ նա հա տակ նե րուն մէջ ե ղած են Այն թա պի Կեդ-
րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս նե րէն Վեր. Փրոֆ. Սար գիս Լե ւոն-
ե անն ու ու րիշ ներ:

Յի շենք նաեւ որ կի լի կե ան կո տո րած նե րուն սպան նուած են քա ղա քէն դուրս 
գտ նուող 30-ի չափ այն թապ ցի հայեր ե ւս, ո րոնք ի րենց ե տին ձգած են ա ռա քե լա-
կան հա մայն քին պատ կա նող 20 որ բեր ու 26 այ րի ներ3: 

Ա ւե լի ե տք, 1 Հոկ տեմ բեր 1909-ին, Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդ րո նա կան Յանձ-
նա ժո ղո վը, Այն թա պի մէջ հիմ նած է որ բա նոց մը: Այս ա ռի թով, ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ Տէր Յա րու թիւն քա հա նայ Մել քո նե ան ղր կուած է Ան տի ոք եւ այն տե-
ղէն ու շր ջա կա նե րէն որ բեր հա ւա քե լով տե ղա փո խած է որ բա նոց: Որ բա նո ցը ու նե-
ցած է 10 պաշ տօ նե այ: Հոն ա պաս տա նած են 102 ո րբ եւ 83 որ բու հի, ըն դա մէ նը 185 
հո գի4:

* * *
 Կի լի կե ան կո տո րած նե րուն վե րա բե րող ան տիպ փաս տա թուղ թե րու մե ծար ժէք 
հա ւա քա ծոյ մը կը պա հուի Բե րի ոյ (Հա լէ պի) թե մի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա րա նի 
դի ւա նա տան մէջ, որ մէ ը նտ րո վի հրա տա րա կու թե ան կու տանք Այն թա պի վե րա-
բե րող չորս փաս տա թուղ թեր, ո րոնց մէ մէ կը գրուած է վե րեւ յի շա տա կուած նոյն 
ի նքն « Քէլ լէ ճը»ի դէպ քին պա տա հած օ րը, ի սկ միւս նե րը՝ ա նոր յա ջոր դող քա նի մը 
օ րե րուն: Ա նոնք կը նկա րագ րեն այդ օ րե րուն պա տա հած դէպ քերն ու քա ղա քին մէջ 
տի րած վա խի ու սար սա փի մթ նո լոր տը:

 Փաս տա թուղ թե րը հրա տա րա կու թե ան կու տանք նոյ նու թե ամբ, ա ռանց ոե ւէ 
մի ջամ տու թե ան, պա հե լով ա նոնց լե զուա կան եւ ուղ ղագ րա կան ա ռանձ նա յատ կու-
թիւն նե րը: Մեր կող մէ ա ւել ցուած քա նի մը բա ռե րը ա ռած ե նք փա կագ ծե րու մէջ []:

2 « Քէլ լէ ճը»ի դէպ քին մա սին ման րա մաս նու թիւն ներ տրուած են Այն թա պի պատ մու թե ան նուի ր-
ուած հա րուստ գրա կա նու թե ան մէջ, ի նչ պէս՝ Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 951-952, 979-980, 1005-
1006, « Հայ Ան թէպ», Պէյ րութ, Ե. տա րի, թիւ 4 (16), 1964, էջ 22-23, եւ այլն:
3 Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդր. Յանձ նա ժո ղով, « Տե ղե կա գիր 1909 Օ գոս տոս 7-1910 Դեկ տեմ բեր 
31», Կ. Պո լիս, տպագ րու թիւն Օ. Ար զու ման, 1911, էջ 90, « Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ Յանձ նա ժո ղո-
վի 1910 Սեպտ. 11-1912 Սեպտ. 11. Յա ւե լուած Տե ղե կա գիր Քն նիչ-Պա տուի րակ Պ. Ժագ Սա յա պա  լ-
եա նի», Կ. Պո լիս, տպա րան Շանթ, 1912՞, էջ 26:
4 « Տե ղե կա գիր 1909…», էջ 13, 18:
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 Փաս տա թուղ թե րուն կցած ե նք ան հրա 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-
թե ան վե րա պա հուած ճա կա տա գի րը, ո րով հե տեւ այն բո լո րի պա րա գային ալ նոյնն 
է՝ աք սոր, կո տո րած եւ զի նա դադ րին տա սա նոր դուած վե րապ րող նե րու վե րա դարձ 
հայ րե նի ա ւան:

 
Ամ փոփ ծա նօ թու թիւն ներ Այն թա պի մա սին.
 Պատ մա կան բեր դա քա ղաք դաշ տային Կի լի կի ոյ մէջ, օս մա նե ան Հա լէպ նա հան գի 
Այն թապ գա ւա ռի կեդ րո նը, Հա լէ պէն հիւ սիս-ա րե ւելք, մօտ 100 քլմ. հե ռա ւո րու-
թե ան վրայ: Յի շուած է 10-րդ դա րէն սկ սե ալ: Շր ջան մը մաս կազ մած է Ե դե սի ոյ 
խա չակ րաց իշ խա նու թե ան, ա պա զայն գրա ւած են մէմ լուք ե գիպ տա ցի նե րը: 1404-
ին ա ւե րած է զայն Լէնկ Թի մու րը եւ հուսկ 1516-ին քա ղա քը գրա ւած են օս ման ցի 
թուր քե րը:

20-րդ դա րասկզ բին, տեղ ւոյն հայ ա ռա քե լա կան հա մայն քը ու նե ցած է վեց ե կե-
ղե ցի, ի սկ հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը՝ ե րեք ե կե ղե ցի: Հայ կա թո լիկ հա մայնքն 
ու լա տին նե րը ե ւս ու նե ցած են ի րենց ե կե ղե ցի նե րը: Հայե րը մի աս նա բար ու նե-
ցած են 17 դպ րոց, ը նդ ո րում՝ ա ղջ կանց եւ ման չե րու բարձ րա գոյն վար ժա րան ներ, 
Աս տուա ծա բա նա կան Ճե մա րան, որ բա նոց ներ, տպա րան ներ, մշա կու թային մի ու-
թիւն ներ եւ այլն. նշա նա ւոր էր մա նա ւանդ ա մե րի կա ցի մի սի ո նար նե րու հիմ նած 
Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճը: 

Այն թա պի մէջ տպուած են մօտ 30 հա յա տառ գիր քեր եւ նոյն քան ձե ռա գիր ու 
տպա գիր թեր թեր:

 Քա ղա քը ե ղած է վա ճա ռա կա նա կան, տն տե սա կան, ար հես տա գոր ծա կան եւ 
մշա կու թային կա րե ւոր ոս տան մը ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նին հա մար, ուր զար գա-
ցած է ին մա նա ւանդ պղն ձա գոր ծու թիւ նը, կտա ւա գոր ծու թիւնն ու կա շե գոր ծու թիւ նը:

1914-ին ան ու նե ցած է 80 հա զար բնա կիչ, ո րուն մօտ 36 հա զա րը հայեր է ին5:
1915-ին Այն թա պի հա յու թե ան մէկ մա սը աք սո րուած է սու րի ա կան ա նա պատ ու 

մեծ մա սամբ ո չն չա ցած, մինչ ու րիշ ներ հա սած են Սու րի ոյ Հա մա քա ղաքն ու մօ տա-
կայ Սա լա մի է ա ւա նը եւ շա տեր զոհ գա ցած են սո վի ու հա մա ճա րա կի:

 Զի նա դա դա րին, վե րապ րած այն թապ ցի ներ եւ Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի այ լեւ-
այլ շր ջան նե րէն փախս տա կան հայեր, ըն դա մէ նը մօտ 18 հա զար հո գի հաս տա-
տուած են Այն թապ ու կր կին շէն ցու ցած զայն: 

Այն թա պա հայեր, 1 Ապ րիլ 1920-8 Փետ րուար 1921-ին ի նք նա պաշտ պա նա կան 
հե րո սա կան մար տեր մղած են քէ մա լա կան հրո սակ նե րուն դէմ, սա կայն ֆրան սա-
ցի նե րուն Կի լի կի այէն հե ռա նա լով՝ ա նոնք ե ւս զան գուա ծային ձե ւով գաղ թած են 
քա ղա քէն ու ա պաս տա նած՝ Հա լէպ եւ այ լուր:

5 Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 87:
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Ա ռաջ նոր դա րան Հայոց Այն թապ 20 [ Մարտ]/3 Ապ րիլ 1909
 Հա մար……

 Գե րաշ նորհ
Տ. Շա հէ Վար դա պետ Գաս պա րե ան6

Ա ռաջ նոր դա կան Տե ղա պահ հայոց
Հա լէպ

 
Գե րաշ նորհ Ս. հայր
 Քա ղա քիս կա ցու թիւնն որ մի քա նի օ րէ ի վեր աս տի ճան մը բար ւո քած էր, այ սօր 

ի րա կան վտանգ մը ան ցուց հե տե ւե ալ պատ ճա ռով: Այս ա ռա ւօտ հայ հռով մէ ա-
կան նե րու ե կե ղե ցի ին գտ նուած փո ղո ցին դէ մը գտ նուող պօս թա նին7 մէջ, մար դու 
մը գլու խը գտ նուե ցաւ սար սա փե լի կեր պով կտ րա տուած եւ ան ճա նա չե լի դար-
ձած, ա նոնք որ փա փաք ու նէ ին Այն թա պի մէջ ե րկ րորդ Ա տա նա մը յա ռաջ բե րել 
իս կոյն տա րա ձայ նե ցին թէ քրիս տո նե այք մահ մե տա կան մը յօ շո տած եւ գլու խը հոն 
նե տած է ին, բա րե բախ տա բար կա ռա վա րու թե ան եւ Իթ թի հա տի մի ա ցե ալ ջան քե-
րով սպա նե ա լին ի նք նու թիւնն ե րե ւան հա նուե ցաւ որ ի րօք մահ մե տա կան մ’է, եւ 
զո հին մայ րը ե րե ւան հա նեց նաեւ ոճ րա գոր ծը որ նմա նա պէս մահ մե տա կան մ’է եւ 
ո րու կի նը կա տա րե ալ խոս տո վա նու թիւն ներ ը նե լէ յե տոյ իր տու նէն ալ գտ նուած 
են կա ցի նը ո րով ո ճի րը գոր ծած է, սպա նե ա լին հա գուստ նե րը եւ վեր ջա պէս ի րա նը 
կտոր կտոր ե ղած: Ոճ րին գոր ծուած թա ղը Շօհ րէ քիւս տի գլու խին գտ նուած տե ղէն 
շատ հե ռու է, հե տե ւա բար քրիս տո նե այ թա ղե րուն մօտ այդ գլու խը ան պատ ճառ 
դի տում նա ւոր կեր պով ձգուած է, եւ կը շեշ տէ սա պա րա գան թէ՝ Այն թա պի մէջ 
կո տո րած մը յա ռաջ բե րե լու հա մար գոր ծող ձեռ քեր կան, եւ ո րոնք ի նչ պէս այ սօր, 
ու րիշ առ թիւ ալ տար բեր պատ րուակ նե րով միշտ վտանգ կ’ս պառ նան քա ղա քիս 

6 Ծնած է Այն թապ 1882-ին: Աշ խար հա կան ա նու նով՝ Հմայե ակ Փի լաւ ճե ան: Ու սու մը ստա ցած է 
ծնն դա վայ րի Ներ սէ սե ան եւ Վար դա նե ան վար ժա րան նե րէն, ա պա՝ տեղ ւոյն Կեդ րո նա կան Թուր-
քի ոյ գո լէ ճէն, զոր կի սա ւարտ ձգե լով՝ 1898-ին ան ցած է Ար մա շի դպ րե վանք եւ 1905-ին Ե ղի շէ Ա րք. 
Դու րե ա նէն ձեռ նադ րուած է վար դա պետ: Տա րի մը ե տք որ պէս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ 
մեկ նած է Մեր սին, մի ա ժա մա նակ ստանձ նած է տեղ ւոյն Ա զգ. Վար ժա րա նի տես չու թիւ նը: 1908-
1911 վա րած է Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը, ի սկ 1911-1913՝ ե ղած է Ա տա նայի 
ա ռաջ նորդ, որ մէ ե տք, հա մալ սա րա նա կան ուս ման հա մար ան ցած է Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ եւ 
3 տա րի ե տք ստա ցած է Պսա կա ւոր Աս տուա ծա բա նու թե ան տիտ ղո սը: 1917-ին նշա նա կուած է 
Պոս թո նի հո գե ւոր հո վիւ ու այդ պաշ տօ նին վրայ մնա ցած է մին չեւ 1930, ե րբ ի րեն վս տա հուած 
է Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան նո րա բաց Դպ րե վան քի տես չու թիւ նը, զոր վա րած է 
հինգ տա րի: 1931-ին, Բաբ գէն ա թո ռա կից կա թո ղի կո սէն ձեռ նադ րուած է ե պիս կո պոս, ա պա ուխ-
տով մեկ նած է Հա յաս տան, ուր եւ վախ ճա նած է 25 Նոյեմ բեր 1935-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., 
էջ 403-407, ուր կայ նաեւ իր գրա կան գոր ծե րուն ցու ցա կը, Վար դան Ե պիսկ. Տէ միր ճե ան, « Գա ւա-
զա նա գիրք Լի բա նա նի եւ Սու րի ոյ Հայոց Թե մե րու Ա ռաջ նոր դու թե անց», Ա. հա տոր, Ան թի լի աս, 
1980, էջ 292):
7 Ա րա բե րէն՝ պար տէզ:



 իհրան  ինասբանԱղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 133

ա պա հո վու թե ան, կը խնդ րենք որ ան մի ջա պէս հարկ ե ղած դի մում ներն ը նէք, եւ 
այս ա մէ նը հասկց նե լով ո րոց որ ան կ է, ան մի ջա պէս ազ դու եւ կտ րուկ տնօ րի նու-
թիւն մը ը նել տաք քա ղա քիս ան դոր րու թիւնն ե րաշ խա ւո րե լու հա մար:

 Մաս նա ւոր նա մակ նե րէ կը տե ղե կա նանք թէ Հա լէ պի մէջ հայ եւ թուրք մաս նա-
խումբ մը կազ մուե լու վրայ է կա ռա վա րու թե ան կող մէ ա ռե ւան գուած հայ կի ներն 
ու աղ ջիկ նե րը, ա ւար նե րը ե ւայլն հե տապն դե լու եւ ձեռք ան ցնե լու հա մար: Մենք 
ալ շր ջա կա նե րէն մեր ստա ցած լու րե րուն վրայ, հոս այս պի սի դի մում մը ը րինք, 
կա ռա վա րու թե ան տրա մադ րու թիւ նը լաւ է, բայց ոչ պաշ տօ նե այ ու նի եւ ոչ հե ծե ալ 
ոս տի կան, միւֆ րէ զէ ի8 հա մար գայ մա գա մը Հա լէպ դի մում ը րաւ հե տե ւանք չ’ու նե-
ցաւ, սա կէտն ալ յի շենք որ ար դէն քա ղա քիս ա պա հո վու թե ա նը հա մար հոս բա ւա-
կա նա չափ զօրք չ’ կայ, ի սկ տե ղա ցի իհ թի յա թը9 կամ րէ տի ֆը10 զէն քի տակ առ նե լը 
ոչ մի այն ա պա հո վու թե ան հա մար մա զի չափ օ գուտ չ’ու նի, այլ վտան գա ւոր ի սկ է 
դիւ րա հասկ նա լի պատ ճառ նե րով:

 Մա տու ցա նե լով մեր յար գա նաց հա ւաս տի քը, մնամք ե ւայլն ե ւայլն:
Ի դի մաց Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ

ա տե նադ պիր ա տե նա պետ նա խա գահ
Ն. Մա նու շա կե ան11 Գ. Յ. Նի զիպ լե ան Յա րու թիւն Քհնյ. Տ. Մել քո նե ան12

Յի շե ալ ոճ րա գոր ծին կա խա ղան հա նուի լը գայ մա գա մը, Իթ թի հա տը կ’ու զեն եւ 
դի մած են, ազ գե րու կրօ նա կան պէ տե րու ալ դի մե ցին նոյն ո ճով դի մում ներ ը նե լու 

8 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ զի նուո րա կան ջո կատ:
9 Ա րա բե րէն՝ պա հեստ, հոս՝ պա հես տի զօրք:
10 Ա րա բե րէն՝ պա հես տի զի նուոր:
11 Նա զա րէթ Մա նու շա կե ան: Ծնած է Այն թապ 1874-ին: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է տեղ-
ւոյն Վար դա նե ան Վար ժա րա նէն, զոր ա ւար տած է 1890-ին: Հա մի տե ան կո տո րած նե րուն, 
1895-ին հե ռա ցած է Այն թա պէն եւ մօտ չորս տա րի ապ րած է Կիպ րոս, ա պա վե րա դար ձած 
է ծնն դա վայր ու եր կար տա րի ներ մաս կազ մած է ազ գային այ լե ւայլ մար մին նե րու՝ Գա ւա ռա-
կան եւ Քա ղա քա կան ժո ղով նե րու, Ու սում նա կան խոր հուր դի, Վար դա նե ան եւ Հայ կա նու շե ան 
վար ժա րան նե րու հո գա բար ձա կան կազ մե րու, պե տա կան Ա ռեւտ րա կան դա տա րա նի եւ այլն: 
 1915-ին աք սո րուած է Այն թա պէն եւ կր ցած է խու սա փիլ Տէր Զօր ղր կուե լէ ու մնա լով Հա լէպ 
վա րած է տեղ ւոյն «ի մա լէթ խա նէ»ին՝ պե տա կան աշ խա տա նո ցին փոխ տե սու չի պաշ տօ նը: 
  Զի նա դա դա րին կը վե րա դառ նայ ծնն դա վայր, բայց քա ղա քի հա յա թա փու մով կր կին կ’ա պաս-
տա նի Հա լէպ, ուր եւ կը մա հա նայ 15 Յու նուար 1933-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Բ., Լոս Ան ճէ լըս, 
1953, էջ 767-768, Գրի գոր Պո ղա րե ան, «Այն թա պա կանք», Բ. հա տոր, « Մա հար ձան. Մա հագ րու-
թիւն ներ, Դամ բա նա կան ներ եւ Կեն սագ րա կան Նօ թեր», Պէյ րութ, տպա րան Ատ լաս, 1974 (տիտ-
ղո սա թեր թին՝ 1975), էջ 536-539):
12 Ծնած է Այն թապ, 1866-ին: Ա ւա զա նի ա նու նով՝ Յա րու թիւն: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է 
տեղ ւոյն Ազ գային Ներ սէ սե ան Վար ժա րա նէն, ա պա շա րու նա կած է Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո-
լէ ճին մէջ: Քա հա նայ ձե ռա նադ րուած է Ո ւր ֆա, 1896-ին:

Տա րի մը Էհ նէ շի մէջ քա հա նա յա գոր ծե լէ ե տք, վե րա դար ձած է ծնն դա վայ րը ու ան ձնուի րա բար 
քա հա նա յա գոր ծած՝ եր կար տա րի ներ:

1907-1915 վա րած է Այն թա պի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը: Ե ղած է տեղ ւոյն Կր թա-
սի րաց մի ու թե ան ա ռա ջին նա խա գա հը եւ 18 տա րի նոյն պաշ տօ նը վա րե լով՝ մի ու թե ան հա մա-
նուն վար ժա րա նը հաս ցու ցած է նա խան ձե լի դիր քի:

1915-ին, ըն տա նի քի միւս ան դամ նե րուն հետ, աք սո րուած է Տէր Զօր, ուր եւ նա հա տա կուած է 
1916-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 353, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 504-508):
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հա մար, ե թէ միւֆ թին13 եւ իւ լէ մա ներ14 ստո րագ րեն մի ա սին մենք ալ պի տի ստո-
րագ րեմք դի մու մի հե ռա գիր մը15:

* * *
2 –
Ա ռաջ նոր դա րան Հայոց Այն թապ 26 [ Մարտ]/9 Ապ րիլ 1909
 Հա մար 134
 Հո գեշ նորհ
Տ. Շա հէ Վար դա պետ Գաս պա րե ան
 Ա ռաջն. տե ղա պահ Հայոց
 Հա լէպ

 Հո գեշ նորհ հայր 
Ուր ֆայի16 Խալ ֆէ թի17 գա զային են թա կայ եր կու հայ գիւ ղեր կան մին Էհ նէշ18

13 Իս լա մա կան օ րէնք նե րու սկզ բունք նե րուն հի մամբ վճ ռա տու իս լամ կրօ նա ւոր:
14 Ե զա կին՝ ա լէմ- ա րա բե րէն՝ գի տուն, որ ը նդ հան րա պէս կը գոր ծա ծուի իս լամ օ րէնս գի տու թե ան մաս-
նա գէ տի ի մաս տով:
15 Կ. Պոլ սէն ե կած հրա հան գի մը վրայ, ո ճի րէն եր կու ա միս ե տք, յի շե ա լը կա խա ղան բարձ րա ցուած է 
Այն թա պի մէջ ու մար մի նը կա խա ղա նին վրայ ձգուած է ա ռա ւօ տէն մին չեւ կէ սօր (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., 
Ա., էջ 952):
16 Կամ Ե դե սի ա: Պատ մա կան քա ղաք, հա մա նուն ան կախ գա ւա ռին կեդ րո նը: Հայ կա կան Մի ջա գետ քի 
գլ խա ւոր ոս տան նե րէն, որ միջ նա դա րուն ե ղած է հայ եւ ա սո րի մշա կոյթ նե րու կա րե ւո րա գոյն կեդ րոն նե րէն 
մէ կը: Քա ղա քը հա րուստ էր իր պատ մա կան յու շար ձան նե րով՝ բեր դի մնա ցորդ նե րով, հնա դա րե ան ե կե ղե-
ցի նե րով, մզ կիթ նե րով եւ այլն: Յի շենք որ, Ե դե սի ոյ մէջ է որ տե ղի ու նե ցած է հայե րէն գի րե րու գիւ տը:

Հա մի տե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, տեղ ւոյն հայե րը դի մած են իք նա պաշտ պա նու թե ան, բայց յի-
սու նօ րե այ հե րո սա կան դի մադ րու թե նէ ե տք, թր քա կան զօր քը մտած է հայ կա կան թա ղե րը ու կո տո-
րած՝ մօտ 10 հա զար հայեր, ո րոնց շուրջ 3500-ը ո ղջ-ո ղջ այ րուած են ե կե ղեց ւոյ մէջ (Հայ կա կան հան-
րա գի տա րա նի գլ խա ւոր խմ բագ րու թիւն, « Հայ կա կան Հարց» հան րա գի տա րան, Ե րև ան, 1996, էջ 450): 
 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցին և Սբ. Սար գիս վան քը, մինչ հայ ա ւե տա րա նա-
կան նե րը ու նե ցած են եր կու, ի սկ կա թո լիկ նե րը՝ մէկ ե կե ղե ցի: Հայեր ու նե ցած են նաև 15 դպ րոց, ա ղջ կանց 
բարձ րա գոյն վար ժա րան, որ բա նոց ներ, մշա կու թային և բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ, թեր թեր, 
գրա դա րան ներ և այլն: 1915-ին, քա ղա քի շուրջ 100 հա զար բնա կիչ նե րէն 35 հա զա րը ե ղած են հայեր (Ա րամ 
Սա հա կե ան (աշ խա տա սի րեց), « Դիւ ցազ նա կան Ո ւր ֆան Եւ Իր Հայոր դի նե րը», Պէյ րութ, տպա րան Ատ լաս, 
հրա տա րա կու թիւն Ո ւր ֆայի Յու շա պա տու մի Յաձ նա խում բին, 1955, էջ 612), ի սկ ը ստ այլ աղ բիւ րի, ու նե ցած 
է 32.600 հայ բնա կիչ (Raymond H. Kռvorkian, Paul B. Paboudjian, «Les Armռniens dans l’empire Ottoman a la 
veille du gռnocide», Փա րիզ, հրա տա րա կիչ՝ ARHIS, 1992, էջ 325):

Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան շր ջա նին, տեղ ւոյ հայե րը, 29 Սեպ տեմ բեր-23 Հոկ տեմ բեր 1915, դի մած են ի նք-
նա պաշտ պա նու թե ան, որ սա կայն ու նե ցած է ող բեր գա կան ա ւարտ, ե րբ թր քա կան բա նա կը յա ջո ղած է 
մտ նել հայ կա կան թա ղե րը ու կո տո րել բնակ չու թե ան մեծ մա սը:

Նոյն տա րի նե րուն, Ե դե սի ան ե ղած է Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նէն աք սո րուած հայե րու հա մա կեդ րո նաց-
ման կա րև որ կայ քե րէն մէ կը, ուր հա ւա քուած նե րը ա ւե լի ե տք աք սո րուած են Ռաս Ի ւլ Այ նի ու Ռագ գայի 
ա նա պատ նե րը:

Զի նա դա դա րին, Հոկ տեմ բեր 1919-ին, ֆրան սա ցի ներ կարճ ժա մա նա կով գրա ւած են քա ղա քը, որ մէ ե տք 
հոն հա ւա քուած են փոք րա թիւ հա մա քա ղա քա ցի ներ և այլ շր ջան նե րէ ա պաս տա նած վե րապ րող հայեր, 
ըն դա մէ նը մօտ վեց հա զար հո գի: Ա ւե լի ե տք, ֆրան սա ցի նե րու հե ռա նա լով, 1923-ին, ա նոնք և ս լքած են քա-
ղա քը՝ ի նք նա պաշտ պա նա կան կար ճա տև մար տեր մղե լէ ե տք թր քա կան ու ժե րուն դէմ:
17 Խալ ֆէ թի գա ւա ռա կը կ’իյ նար Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռին մէջ, ի սկ ա նոր կեդ րոն հա մա նուն ա ւա նը կը 
գտ նուէր Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք, Եփ րա տի ձախ ա փին: 19-րդ դա րա վեր ջին ու նե ցած է մօտ 
2000 բնա կիչ, ո րուն 500-ը՝ հայ (Թ. Խ. Յա կո բե ան, Ստե փան Տ. Մե լիք-Բախ շե ան, Հ. Խ. Բար սե ղե ան, « Հա-
յաս տա նի եւ Յա րա կից Շր ջան նե րի Տե ղա նուն նե րի Բա ռա րան», Բ. հա տոր, Ե րե ւան, 1988, էջ 628):
18 Պատ մա կան յի շա տա կա րան նե րով հա րուստ զուտ հա յաբ նակ գիւղ՝ Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռի Խալ ֆէթ 
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եւ միւ սը Ճի պին19, մեր Էհ նէ շէն ստա ցած նա մա կը կը ներ փա կենք, խնդ րե լով որ 
հա ճիք կա րե ւո րու թիւն տա լով հարկ ե ղած կար գադ րու թիւն նե րը ը նել եւ ա պա հո-
վել ա նոնց վի ճա կը: Մեր ստա ցած մաս նա ւոր տե ղե կու թիւն ներն ալ կը հաս տա տեն 
թէ ան պատ ճառ պէտք կայ այդ կող մե րը ան դոր րու թիւ նը ե րաշ խա ւո րե լու հա մար 
կարգ մը մի ջոց ներ ի գործ դնել:

 Հա ճէ ցէք ըն դու նիլ մեր յար գա նաց հա ւաս տի քը
Մնամք ե ւայլն ե ւայլն

Ի դի մաց Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ
Ա տե նադ պիր ա տե նա պետ նա խա գահ
Ն. Մա նու շա կե ան Գ. Յ. Նի զիպ լի ե ան Յա րու թիւն Քհ. Մել քո նե ան

Յ. Գ.- Բշ. օ րուան խն դի րը տե ղե կագ րած է ինք, ոճ րա գոր ծին դա տա վա րու թիւ նը 
Շէ րի ով20 լմն ցաւ, « Գը սա սով»21 մա հուան դա տա պար տուե ցաւ եւ վճ ռին գոր ծադ-
րու թիւ նը կա ռա վա րա կան ժո ղով նե րու եւ զի նուո րա կան մարմ նոյն կող մէ հե ռագ-
րաւ խնդ րուե ցաւ Պոլ սէն22:

 Նոյն

գա ւա ռա կին մէջ, Եփ րա տի աջ ա փին, Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք, 48 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ եւ 
Հռոմկ լայէն 5 մղոն հա րաւ: Կա ռու ցուած է հին քա ղա քի մը ա ւե րակ նե րուն վրայ: Կո չուած է նաեւ Ներ սէս՝ 
Ս. Ներ սէս Շնոր հա լի ի ա նու նով: 1915-ին ու նե ցած է 100 տուն՝ 700 բնա կիչ, ո րոնք զբա ղած են ա ռա ւե լա բար 
պիս տա կի մշա կու մով:

Էհ նէ շը 1895-ին ու նե ցած է 60 հայ ըն տա նիք՝ մօ տա ւո րա պէս 400 ան ձ, ո րոնք կո տո րած նե րէն փր կուե լու 
հա մար կրօ նա փոխ ե ղած են եւ ո րուն շնոր հիւ տուած են նուա զա գոյն թի ւով զո հեր, ի սկ կի լի կե ան կո տո-
րած նե րու ժա մա նակ, շնոր հիւ գիւ ղի զի նե ալ ե րի տա սար դու թե ան ձեռք ա ռած մի ջո ցա ռում նե րուն՝ փր կուած 
են կո տո րա ծէ:

Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Ս. Աս տուա ծա ծին վի մա փոր ե կե ղե ցին եւ Ա զգ. Ներ սէ սե ան վար ժա րա նը, 
որ 1903-ին ու նե ցած է 42 ա շա կերտ: Գիւ ղին մօ տա կայ քը գտ նուած են քա նի մը հին ե կե ղե ցի ներ եւ ուխ տա-
տե ղի ներ (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 606-620, Ե րուանդ Պա պայե ան, « Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց», Գ. 
հա տոր, Լոս Ան ճե լըս, 1994, էջ 1124-1126): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, Էհ նէ շը 1914-ին ու նե ցած է 900 հայ բնա կիչ (« Հայ 
Ձայն», Ա տա նա, 4 Յու նիս 1920, թիւ 343, էջ 2):

10 Մայիս 1920-ին, Մեծ ե ղեռ նէն վե րապ րած ու հայ րե նի գիւղ վե րա դար ձած 164 էհ նէշ ցի ներ սոս կա լի 
տան ջանք նե րով կո տո րուած են շր ջա կայ թուրք գիւ ղա ցի նե րուն, ոս տի կան նե րուն եւ տեղ ւոյն գա ւա ռա պե-
տին կող մէ:
19 Հա յաբ նակ գիւղ Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռի Խալ ֆէթ գա ւա ռա կին մէջ, Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա-
րե ւելք ու Խալ ֆէթ գիւ ղէն մօտ 10 քլմ. ա րե ւելք:  
  Մե ծա մաս նու թիւն կազ մող հայե րու կող քին, գիւ ղը ու նե ցած է նաեւ թուրք եւ քիւրտ բնակ չու թիւն, ի նչ-
պէս նաեւ « կէս-կէս» կո չուած իս լա մա ցած հայեր, ո րոնք կրօ նա փոխ ե ղած է ին հա մի տե ան կո տո րած-
նե րու շր ջա նին, 1895-ին:  
 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են ե րեք հա մայնք նե րուն պատ կա նող մէ կա կան ե կե ղե ցի ու դպ րոց (Սա րա-
ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 77, 603-605):
20 Իս լա մա կան օ րէնք:
21 Ա րե ան փո խա րէն ա րիւն՝ մա հա պա տիժ:
22 Մար դաս պան թուր քին դա տա վա րու թե ան ներ կայ ե ղած են բազ մա թիւ այն թապ ցի հայեր ու 
թուր քեր: Ան կա խա ղան բարձ րա ցուած է իր գոր ծած ո ճի րէն եր կու ա միս ե տք, Այն թա պի մէջ: 
« Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց» հա տո րին մէջ կայ կա խա ղա նի վրայ ա նոր լու սան կա րը (Ա., էջ 
1005):
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1909 Ապ րիլ 11 Այն թապ
 Հո գեշ նորհ
 Տէր Շա հէ Վ. Գաս պա րե ան 
Ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Հա լէ պի հայոց եւ վի ճա կաց
Հա լէպ

 Սի րե լի հայր սուրբ, 
Եր կու շաբ թի էն ի վեր ճգ նա ժամ մը կ’ան ցը նենք: Այ սօր ան դոր րու թիւն է մեծ 

մա սամբ: Ան ցե ալ շաբ թուան մէջ Կ. Պո լի սէն «ողջ ե նք» հե ռա գիր նե րը ե կան, 
վախ ին կաւ մեր մէջ, բայց ոչ այն չափ, բայց ե րբ Կի րա կի ի րի կուն եւ Եր կու շաբ թի 
առ տուն Ա տա նայի շր ջա կա նե րէն ե կող ներ պատ մե ցին այդ կող մե րը պա տա հող 
ջար դը, թա լա նը եւ հր դե հը, այն ա տեն վա խը սար սա փի փո խուե ցաւ եւ ար դիւն քը 
ե ղաւ սոս կա լի խու ճապ: Տեղ ւոյս կա ռա վա րու թիւ նը ա մէն ջանք թա փեց հա մո զե լու 
զմեզ թէ քա ղա քիս հա մար եր կիւղ մը չկայ եւ ե թէ բան մը պա տա հի կա ռա վա րու-
թիւ նը խիստ տնօ րի նու թիւն ներ ը րած է չա րա գործ նե րը պատ ժե լու եւ որ ե ւէ դէպ քի 
մը առ ջե ւը առ նե լու հա մար: Սա կայն Ա տա նայի եւ շր ջա կա նե րու վրայ օր ը ստ օ րէ 
հա սած գէշ լու րեր կա ռա վա րու թե ան այդ ջան քը ան զօր կ’ թո ղէ ին: Ե րէկ մա նա ւանդ 
այն պէս ե ղաւ որ բո լոր քրիս տո նե ա ներ շու կայ չ’ե լան: Այն թա պու շր ջա կայ թա ղե րը, 
ար դէն, քա նի օ րէ ի վեր ե կե ղեց ւոյ թա ղը փո խադ րուած են մեծ մա սամբ եւ բո լոր 
ժո ղո վուր դը ահ ու դո ղի մէջ խռ նուած էր ե կե ղե ցի ին բա կը: Ե րէկ ամ բողջ օ րը մտա-
տան ջու թե ամբ եւ վա խով ան ցու ցինք: Այս գի շեր «Իթ թի հատ»ի ան դամ նե րը գու-
մա րուե լով ի րենց ա ռած ստոյգ լու րե րու վրայ սր տապն դած ան գամ մը ե ւս ծանր 
եր դում ներ կ’ը նեն քա ղա քի ան դոր րու թե ան մա սին հս կե լու եւ Աս տուած մի ա րաս-
ցէ ե թէ եր բեք բռ նա պե տու թե ան կու սա կից ներ գտ նուին եւ փոր ձեն բան մը ը նել 
ա նոնց դէմ կռուե լու եւ մեռ նե լու հա մար: Եւ 33 ան դամ ներ՝ 20 իս լամ եւ 13 քրիս տո-
նե այ, ե րեք խումբ քա ղա քին մէջ ի բր տէվ րիյէ23 պտ տե լու եւ ժո ղո վուր դը սր տապն-
դե լու ո րո շու մը կու տան: Ա սոր հա մե մատ այս առ տու պա տա րա գի մի ջո ցին ե կե-
ղե ցի ե կան, ե րբ ա նոնք կ’նս տէ ին գաիմ մա գամ24 եւ գո մի սէր25 պէյերն ալ ե կան: 
Պա տա րա գէն ետ քը նախ կար դա ցուե ցաւ մէ շի խէ թէն26 եւ բարձր դրան մի ջո ցաւ 
« հեյէ թի իլ միյէյ»էն27 ե կող հե ռա գիր նե րը { կար դա ցուե ցան}, ետ քը «Իթ թի հատ»ի 
կող մէն խօ ճա28 մը եւ Հիւ սէյին Ճէ միլ էֆ. խօ սե ցան, մեր կող մէն Տէր Կա րա պետ29 եւ 

23 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ շար ժա կան քն նիչ խումբ:
24 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ գա ւա ռա կի կա ռա վա րիչ:
25 Ոս տի կա նա պետ:
26 Շէյ խու լիս լա մի՝ իս լամ նե րու մե ծա ւո րի դուռ, գրա սե նե ակ:
27 Ու լա մէ նե րու՝ իս լամ օ րէնս գի տու թե ան մաս նա գէտ նե րու յանձ նա ժո ղով, մար մին:
28 Կամ հօ ճա, ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ ու սու ցիչ, դաս տի ա րակ:
29 Նկա տի ու նի Տէր Կա րա պետ Քհնյ. Կիւ լիւ զե ա նը, որ ծնած է Մա րաշ 1850-ին: Նա խակր թու թիւ-
նը ստա ցած է ծնն դա վայ րի Ճե մա րա նին մէջ: Քա հա նայ ձեռ նադ րուած է Մա րա շի հա մար բայց 



 իհրան  ինասբանԱղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 137

ես խօ սե ցանք, «Իթ թի հատ»էն Զէ նոբ խօ ճա30 դար ձե ալ խօ սե ցաւ: Բո լոր խօ սուած-
նե րով շեշ տուած կէ տը սա էր. ե րկ րին մէջ եւ մա նա ւանդ հի մա մեր քա ղա քին մէջ 
ան դոր րու թիւ նը խան գա րող պատ ճառ նե րուն առ ջե ւը առ նե լու հա մար հա մե րաշ-
խու թե ամբ եւ գոր ծակ ցու թե ամբ պէտք է որ աշ խա տինք, որ պէս զի չա րա միտ նե րու 
չար գոր ծե րը չ’յա ջո ղին: «Իթ թի հատ»ի կող մէն խօ սող նե րը սա կէ տը շեշ տե ցին թէ 
Ա տա նայի եւ շր ջա կա նե րու մէջ պա տա հող դէպ քե րը Ե ըլ տը զի31 քա նի մը օ րուան 
հա մար ձեռք ան ցու ցած մէկ ա ռի թէն օգ տուե լուն ար դիւն քը ե ղած է: Տե ղա կան 
կա ռա վա րու թե ան եւ Իթ թի հա տի շնոր հա կա լու թիւն ներ մա տու ցինք եւ ժո ղո վուր դը 
յոր դո րե ցինք որ ա մէն ոք իր գոր ծին եր թայ: Գրե թէ բո լոր ժո ղո վուր դը շու կայ ի ջաւ 
այ սօր: Ժա մը չոր սին դա տա ւորն ալ ա ռաջ նոր դա րան ե կաւ եւ « Հեյէ թի իլ միյէ»յէն 
ե կող հե ռա գի րը կար դաց պաշ տօ նա պէս բո լոր քա հա նա յա կան դա սուն ներ կա յու-
թե ամբ եւ փա փաք յայտ նեց որ ան դոր րու թիւ նը հաս տա տե լու հա մար գոր ծակ ցինք: 
Հե տե ւա բար այ սօր քա ղա քիս ժո ղո վուր դը մեծ մա սամբ ու րախ է եւ հան գիստ եւ 
սկ սաւ դուր սէն ա ռած վէր քե րուն ցա ւը զգալ: Փրոֆ. Լե ւո նե ան32 իր ե օ թը ըն կեր նե-
րով, ո րոնք Ա տա նա գա ցած է ին « Մի ու թե ան» մաս նակ ցե լու հա մար, կ’լ սենք թէ 
մե ռած է: Ա տա նա չ’ հա սած Օս մա նիյէյի33 մէջ փոր ձան քի մը հան դի պած են, ամ բողջ 

ա ւե լի ե տք իր բեմ բա սա ցու թե ան շնոր հիւ, հրա ւի րուած է Այն թապ, ուր 1890-1904 վա րած է տեղ-
ւոյն ա ռաջ նոր դա կան փո խա նոր դի պաշ տօ նը: Նա հա տա կուած է ցե ղաս պա նու թե ան ըն թաց քին 
(Գր[ի գոր] Հ. Գա լուս տե ան, « Մա րաշ Կամ Գեր մա նիկ եւ Հե րոս Զէյ թուն», հրա տա րա կու թիւն Մա-
րա շի Հայ րե նակ ցա կան Մի ու թե ան Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան, Նիւ Ե որք, տպա րան Կոչ նակ, 
1934, էջ 623, Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 11, 352):
30 Զէ նոբ խօ ճա՝ ու սու ցիչ Զէ նոբ: Նկա տի ու նի Փրոֆ. Զէ նոբ Պէզ ճե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 1862-
ին: Զա ւակն է Այն թա պի Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս նե րէն Փրոֆ. Ա լեք-
սան Պէզ ճե ա նի:

Զէ նոբ խօ ճա նա խակր թու թիւ նը տեղ ւոյն վար ժա րան նե րուն մէջ ստա նա լէ ե տք, ու սու մը շա-
րու նա կած է վե րոյի շե ալ Գո լէ ճին մէջ ու շր ջա նա ւարտ ե ղած է ան կէ 1880-ին: Ե րեք տա րի նոյն 
Գո լէ ճին մէջ դա սա խօ սե լէ ե տք ան ցած է Կ. Պո լիս, ուր 1883-1884 հե տե ւած է ի րա ւա բա նա կան 
ճիւ ղին եւ ա պա ե րեք տա րի, Փա րի զի Սոր պո նի հա մալ սա րա նին մէջ շա րու նա կե լով նոյն ճիւ ղը, 
վե րա դար ձած է ծնն դա վայր եւ 1887-էն դա սա խօ սած է Գո լէ ճին մէջ մին չեւ 1915, ե րբ ը նտ րուե լով 
հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի ազ գա պետ, մեկ նած է Կ. Պո լիս եւ հայ ժո ղո վուր դի ճա կա տագ-
րա կան այդ տա րի նե րուն, վա րե լէ ե տք այդ քան պա տաս խա նա տու յի շե ալ պաշ տօ նը, 1928-ին 
հրա ժեշտ տուած է Կ. Պոլ սին ու ան ցած է Սու րի ա-Լի բա նան: Մա հա ցած է Պէյ րութ, 1933-ին (Սա-
րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 860-861, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 253-256):
31 Սուլ թա նա կան պա լատ: Նկա տի ու նի գա հըն կեց սուլ թան Ապ տուլ Հա միտ Բ.ը:
32 Նկա տի ու նի Ան թա պի Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս Վեր. Փրոֆ. Սար-
գիս Լե ւո նե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 1851-ին: 1870-ին մտած է Մա րա շի Աս տուա ծա բա նա կան ճե-
մա րա նը, զոր ա ւար տած է 1873-ին եւ մաս նա գի տա կան ու սու մը շա րու նա կած է Մի ա ցե ալ Նա-
հանգ նե րու Ե էյլ հա մալ սա րա նին մէջ: 1883-ին վե րա դար ձած է Այն թապ ու եր կար տա րի ներ դա-
սա խօ սած է տեղ ւոյն Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճին մէջ: Նա հա տա կուած է 1/14 Ապ րիլ 1909-ին 
(Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 859):
33 Գիւ ղա քա ղաք՝ Կի լի կի ոյ մէջ, Ա տա նա նա հան գի Ե ար փուզ (Ճէ պէլ Պէ րէ քէթ) գա ւա ռին մէջ, Օս մա-
նի է գա ւա ռա կին կեդ րո նը, Սեւ լեռ նե րուն վրայ, Ա տա նա քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք: 

Ա մա նո սե ան լեռ նաշղ թայի ա րեւմ տե ան դուռն է ան, ուր կէ կը սկ սի եր կա թու ղի ի փա պու ղին: 
 Տեղ ւոյն ա ռա քե լա կան եւ ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րը ու նե ցած են ի րենց ա ռան ձին ե կե ղե ցի նե րը:

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րու նա խօ րե ա կին, Օս մա նի էն ու նե ցած է 1.000 տուն բնա կիչ, ո րուն 200-
ը հայեր է ին, մե ծա մաս նու թե ամբ՝ հա ճըն ցի ներ (Յա կոբ Յ. Թէր զե ան, « Կի լի կի ոյ Ա ղէ տը», Կ. Պո լիս, 
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շա բաթ մը ան ցաւ տա կա ւին ա մե նա փոքր լուր մը ի սկ չ’առ նուե ցաւ թէ այս ու թը 
մար դիկ ի ՞նչ ե ղան, ո ՞ւր եւ ի նչ պէ՞ս մե ռան: Ո մանք կ’ կար ծեն թէ, ար դե օք տեղ մը 
պա հուած չե՞ն կր նար ըլ լալ, սա կայն եր բեք յոյս ներշն չող նշան մը չկայ:

 Քա ղա քիս ան դոր րու թե ան հա մար որ չափ որ տե սանք, թէ՛ տե ղա կա լի եւ թէ՛ 
գո մի սէ րի ջան քե րը գո վե լի են, «Իթ թի հատ»ն ալ պա րապ չկե ցաւ: Սա կայն, սի րե լի 
հայր սուրբ, իմ ան ձնա կան կար ծի քով, այս՝ ան ցե ալ շա բաթ փչող խոր շա կէն, ու րիշ 
ա տեն եւ տար բեր տե ղե րու վրայ ալ կր նայ փչել: Ես այն պէս կը վախ նամ թէ՝ այս 
բո լո րը սկիզբն եր կանց է, ներ քին քա ղա քա կան կռիւ ներ ան պա կաս պի տի ըլ լան, 
ներ կայ այլ եւ այլ փո փո խու թիւն նե րու պի տի են թար կուի եւ միշտ տու ժո ղը մենք 
հայերս պի տի ըլ լանք: Ար դե օք ա սոր առ ջե ւը առ նե լու հա մար ի ՞նչ պէտք ե նք ը նել: 
Ես կ’ կար ծեմ թէ թուրք ժո ղովր դե ան մէ ջէն ան կեղծ եւ բա նի մաց հայ րե նա սէր նե-
րու հետ մի ա նալ եւ սահ մա նադ րու թե ան հաս տա տու թե ան, ա զա տու թե ան տե ւա-
կա նու թե ան հա մար գործ նա կան ջան քեր ը նե լու ե նք: Ե թէ մի նակ մնանք կշ ռող ուժ 
մը եր բեք չպի տի ու նե նանք եւ ան զօր պի տի մնանք: Ը սել չեմ ու զեր թէ ան պատ ճառ 
«Իթ թի հատ»ի ան դա մակ ցինք, թէ եւ ա նի կա կերպ մըն է, այլ ան պատ ճառ ան կեղծ 
թուր քե րու եւ մեր մէջ պէտք է որ հաս կա ցո ղու թիւն մը ըլ լայ, բայց ծրագ րուած ձե ւով 
եւ գոր ծակ ցու թե ան սկզ բուն քի վրայ: 

Այս մա սին դուք ի ՞նչ կ’ խոր հիք:
 Քա ղա քիս ան դոր րու թիւ նը հաս տա տուե լու վրայ է, այ սօ րուը նէ սկ սե ալ, բայց 

չենք գի տեր թէ վե րէն՝ կեդ րո նէն, ի ՞նչ տե սակ հո վեր պի տի փչեն եւ ի ՞նչ պի տի [ պա-
տա հի] վա ղը կամ միւս օ րը: Վեր ջա պէս ա սանկ ա տեն մը քա ղա քի մը կամ կու սա-
կա լու թե ան մը գոր ծե րուն ըն թաց քը, ա նոր ան մի ջա կան վա րիչ նե րուն տրա մադ րու-
թե նէն կա խում ու նի: Կ’լ սենք թէ կու սա կա լը34 լաւ տրա մադ րու թիւն նե րով օժ տուած 

տպագ րու թիւն Յ. Ա սա տու րե ան եւ Որ դիք, 1912, էջ 195): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, նոյն թուա կա նին, ան ու նե ցած 
է 150 տուն հայ բնակ չու թիւն, որ մէ նոյն տա րուայ կո տո րած նե րուն զոհ ուած են ա ւե լի քան 500 հայեր 
(« Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ…», էջ 61), ո րոնք ա պաս տա նած է ին ե կե ղե ցի ու դի մադ րած է ին թուրք խու-
ժա նին, բայց ա ւե լի ե տք, տե ղի տա լով՝ են թար կուած է ին ը նդ հա նուր կո տո րա ծի: Բա ցի պա տա նի նե րէն, 
հայ տղա մարդ չէր մնա ցած ա ւա նին մէջ: 

Ըստ Յա կոբ Թէր զե ա նի, «Օս մա նի է ի մէջ գոր ծուած վայ րա գու թիւն նե րը Կի լի կի ոյ ե ղեռ նին գլուխ 
գոր ծոցն է»: 1909-ին Օս մա նի է ի մէջ նա հա տա կուած բնիկ եւ հոն ա պաս տա նած հայե րուն ը նդ հա նուր 
թի ւը ե ղած է մօ տա ւո րա պէս 1500 (Թէր զե ան, նշ. ա շխ., էջ 199, 202), ի սկ ը ստ այլ աղ բիւ րի, հոն նա հա-
տա կուած են 1111 հայեր (Յա կոբ Պա պի կե ան, «Ա տա նայի Ե ղեռ նը», հա յա ցուց՝ Յա կոբ Սար գի սե ան, Բ. 
տիպ, Հա լէպ, 2009, էջ 61), ո րոնք ձգած են 262 հայ ա ռա քե լա կան եւ 4 հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի 
որ բեր (« Տե ղե կա գիր 1909…», էջ 82, 85):

Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, քա ղա քը ե ղած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մա կեդ րո նաց ման գլ-
խա ւոր կայ քե րէն մէ կը, ուր տե ղա կայուած է ին 50 հա զար աք սո րա կան ներ (Ara Sarafian (compiled with 
an introduction), “United States official records on the armenian genocide 1915-1917”, Gomidas Institute, 
Princeton and London, 2004, էջ 380), ո րոնց մէ կո տո րուած է 11.110 ան ձ (« Հա յաս տա նի եւ Յա րա կից…», 
Ե. հա տոր, 2001, էջ 487):

Նոյեմ բեր 1915-ին, Օս մա նի է գտ նուած վե րապ րող Պօ ղոս Տի լա վա րե ա նի վկա յու թե ամբ, հա մա ճա րա-
կէն հոն մա հա ցած են օ րա կան 100-150 հայ աք սո րա կան ներ (Հա յաս տա նի Ազ գային ար խիւ, ֆոնտ 1388, 
ցու ցակ 1, գործ 78, թերթ 6բ):
34 Նոյն թուա կա նին Հա լէ պի նա հան գա պետն էր Ռա շիտ Պէյ, որ պաշ տօ նը ստանձ նած է 5 Հոկ-
տեմ բեր 1908-ին ու շա րու նա կած է զայն մին չեւ 1909-ի Սեպ տեմ բե րի վեր ջե րը, ե րբ հա լէպ ցի նե րու 
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ան ձ մըն է ե ղեր: Հա լէ պի գո ման տա նի35 մա սին ալ ա ղէկ բա ներ կ’ խօ սուին: Տեղ ւոյս 
գո մի սէ րը ար դէն կա նու խէն գի տէ ինք թէ լաւ էր, տե ղա կալն ալ այս շաբ թուան մէջ 
բա րի տրա մադ րու թիւն ներ ցոյց տուաւ: Մի այն մեր գո ման տա նին հա մար կ’ը սեն թէ 
թոյլ եւ ան կա րող է եւ հին րէ ժի մի օ րով հա յա տե աց քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւող 
ե ղած է: Ա սոր տեղ ու րիշ կա րող եւ ա զա տա խոհ մէ կուն ըլ լա լը փա փա քե լի է միշտ, 
սա կայն ե թէ ան կա րե լի է այդ, ար դե օք կա րե լի չէ՞, ա սանկ ճգ նա ժա մի մը առ թիւ 
ա ւե լի կա րող, գոր ծօն եւ ա զա տա միտ գո ման տա նի մը հոս ղր կուի լը գէթ ժա մա-
նա կի մը հա մար: Ա սոնց հետ մի ա սին, սա ալ ը սեմ որ, այս օ րերս սիրտ չ’ կոտ րե լու 
քա ղա քա կա նու թիւ նը կը տի րէ, մա նա ւանդ որ այս շաբ թուան վա խու օ րե րուն, տեղ-
ւոյս գո ման տա նի մա սին, ո րե ւէ գէշ բան մըն ալ չ’լ սե ցինք, հե տե ւա բար ե թէ կա րե լի 
է բան մը ը նել ջա նա ցէք ի սէր Այն թա պու հայ ժո ղո վուր դե ան, բայց սույա սա պու նա 
տէյիր մէյէ րէք36: Ո րով հե տեւ այս օ րե րուն ո ՛չ խն դիր հա նե լու ի վի ճա կի ե նք եւ ո ՛չ ալ 
գո ման տա նի վրայ ա ռար կե լի բան մը ու նինք ը սե լու: Այ սօր, կարգ մը պաշ տօ նա-
կան մար դոց մէջ, գո ման տա նին՝ Ա շէր է ֆէն տի ին ալ պաշ տօ նա պէս շնոր հա կա լու-
թիւն յայտ նե լու գա ցին ազ գին կող մէ:

 Ձեր սի րե լու թե ան Ապ րիլ 2 թուա կի րը ա ռի փոս թով, Ապ րիլ 9ին Եշ. օ րը: Մր. 
Փար ֆիթ հոս ե կաւ, Ապ րիլ 4 Շա բաթ օ րն ալ զիս գտաւ: Բայց զար մա նա լի բան մը 
կար, Մր. Փար ֆիթ զիս փնտ ռած է ի բր Գրի գոր Թա վուգ ճե ան37 եւ իր թուղ թին վրայ 
այն պէս գրուած էր, ի բր թէ դուք տուած էք այդ ա նու նը: Մր. Փար ֆիթ ին ծի նախ 
չ’ը սաւ թէ Ձեր կող մէ յանձ նա րա րուած եմ եւ Ձեր հայ րու թե ան հետ ի ՞նչ նիւ թե րու 
վրայ խօ սած է, գա ցած պա հուն մի այն ի մա ցուց այդ բո լո րը: Սա կայն շատ զար մա-
նա լի է, ե րբ Ձեր նա մա կը ա ռի, տե սայ թէ նոյն ա ռա ջարկ նե րը ը րած եմ ես, ի նչ որ 
դուք ը րած էք հոն ան գլի կան ե կե ղեց ւոյ նկատ մամբ եւ պատ գա մա ւո րա կան ժո ղո-
վի մա սին: Այ նուա մե նայ նիւ զուր ջանք եւ ա նօ գուտ վաս տակ: Հոս ե կե ղեց ւոյ բա նա-
լի նե րը ա ռաւ, եւ ա ռանց մէ կուն տա լու մի ա սին տա րաւ: Ե կե ղե ցին՝ լսա րան ը նե լու 

բո ղոք նե րուն վրայ պաշ տօ նանկ ե ղած է (  , Բ., 
Հա լէպ, 1993, էջ 71, 79):
35 Նոյն թուա կա նին Հա լէ պի զի նուո րա կան հրա մա նա տարն էր Հա սան Պահ րի փա շան: Կո տո-
րած նե րէն ան մի ջա պէս ե տք, ա նոր յ ղած մէկ հե ռագ րին մէջ ը սուած է թէ Ա տա նայի հայոց կո տո-
րա ծը օ րեր ա ռաջ նա խա պատ րաս տուած էր տեղ ւոյն իշ խա նու թիւն նե րուն կող մէ, եւ թէ ա նոր մէջ 
մեծ ե ղած է զի նուո րա կա նու թե ան դե րա կա տա րու թիւ նը, ո րոնք պա հես տա նոց նե րէն զէնք կո ղոպ-
տե լով մի ա ցած են ամ բո խին: 

Պահ րի փա շայի այս հե ռա գի րը Օս մա նե ան խորհր դա րա նի 18 Ապ րիլ/1 Մայիս 1909-ի նիս տին 
կար դա ցած է ե րես փո խան Գրի գոր Զօհ րապ (Սի մո նե ան, նշ. ա շխ., էջ 246):
36 Նա խա դա սու թիւ նը թր քե րէն է՝ «Օ ճա ռը ջու րին չդպց նե լով»: Թե ւա ւոր խօսք որ կը գոր ծա ծուի 
հար ցե րը չմեծց նե լու, պղպ ջակ յա ռաջ չբե րե լու ի մաս տով:
37 Թա ւուգ ճե ան քա հա նայի աշ խար հա կան ա նու նը ե ղած է Գրի գոր:
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հա մար Ե կե ղե ցա սի րա ցի38 յանձ նուե լու մա սին շատ խօ սե ցայ, բայց ա նօ գուտ, կ’ա-
ռար կէր որ եր կու ժո ղո վուր դի մէջ ե րկ պա ռա կու թիւն կ’ըլ լայ եւ այլն39: 

Այս առ թիւ կ’խնդ րենք նաեւ Ձեր հայ րու թե նէն, որ աս կէ ետ քը միշտ նոր տե ղե-
կու թիւն մը ե թէ առ նէք, ան մի ջա պէս հա ղոր դէք մեզ ա րա պա ճի ի40 մը կամ այլ 
մի ջո ցով մը, այ սինքն ա ռանց սպա սե լու փոս թային: Մա նա ւանդ ե թէ ե րկ րի կա ցու-
թե ան մէջ կա րե ւոր փո փո խու թիւ նը պա տա հի, կա նու խէն գիտ նալ այդ բա նը շատ 
օգ տա կար կր նայ ըլ լալ մե զի: Սէ տայը Շէհ պան41, ան ցե ալ շա բաթ հոս ե կաւ, օ րի-
նա կի հա մար, ճամ բոր դի մը մի ջո ցաւ փոս թայէն ա ռաջ, ո րով հե տեւ ա սանկ ժա մա-
նա կի մէջ, ո րե ւէ լու րի մը օր մը ա ռաջ հաս նի լը, պայ մա նով որ այդ լու րը ստոյգ 
ըլ լայ, մեծ դեր կր նայ կա տա րել, ան մի ջա կան կար գադ րու թիւն մը կր նայ ըլ լալ, որ 
ո րե ւէ ըլ լա լիք մէկ բա նը քա նի մը օր կր նայ ու շաց նել եւ ան կէ ե տքն ալ կա ցու թիւ նը 
կր նայ փո խուիլ: Հա ճե ցէք այս մա սին մե զի ծա ռա յու թիւն մը ը նել ե րբ հարկ տես-
նէք ան շուշտ:

38 Այն թա պի Հայ Ե կե ղե ցա սի րաց Ըն կե րու թիւն: Հիմ նուած է ե կե ղե ցա սի րաց եր կու ըն կե րու թիւն-
նե րու մի ա ձու լու մով, ո րոնց մէ ա ռա ջի նը 1887-ին Վար դա նե ան Կր թա րա նի բար ձա գոյն կար գի 
ա շա կեր տու թե ան կող մէ հիմ նուած Կրօ նա սի րաց ըն կե րու թիւնն է, որ նպա տակ ու նե ցած է սա տա-
րել հայ ե կե ղե ցի ին ու պատ րաս տել զար գա ցած ե կե ղե ցա կան ներ: Ա նոր նիւ թա կան մի ջոց նե րով, 
Ե րու սա ղէ մի ու Ար մա շի մէջ ե կե ղե ցա կան կր թու թիւն ստա ցած են ա պա գայ Բաբ գէն ա թո ռա կից 
Կա թո ղի կոսն ու Փա ռէն Ե պսկ. Մել քո նե ա նը: Ե րկ րոր դը, 1897-ին հիմ նուած Կղե րա սի րաց ըն կե-
րու թիւնն է, որ իր կար գին Ար մաշ ղր կած է ա պա գայ Շա հէ Ա րք. Գաս պա րե ա նը: 

Այս եր կու ըն կե րու թիւն նե րու մի ա ձու լու մով, 1899-ին ծնունդ ա ռած է Ե կե ղե ցա սի րա ցը, որ օգ-
տա կար ե ղած է Այն թա պի ե կե ղե ցի նե րուն: Ա նոր ան դամն ե րուն թի ւը հա սած է 800-ի, ո րոնք ի րենց 
նուի րա տուու թիւն նե րով սա տա րած են տեղ ւոյն ե կե ղե ցա կան ու կր թա կան կե ան քին, և ո րուն մե-
ծա գոյն ա պա ցոյցն է Կի լի կե ան Ճե մա րա նի հիմն ադ րու թե ան գոր ծին մէջ ա նոր ու նե ցած ո րո շիչ ու 
ան գնա հա տե լի դե րը (Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 15, Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 889-892):
39 Ան կիլ քան կամ ե պիս կո պո սա կան ե կե ղե ցին Այն թա պի մէջ հիմ նուած է հայ ա ռա քե լա կան ե կե-
ղեց ւոյ դա ւա նա փոխ ա ռաջ նորդ Մկր տիչ Ե պսկ. Շա հա նե ան-Սէ մէր ճե ա նի կող մէ, որ ան ձնա կան 
հա շիւ նե րէ մղուած, հե ռա նա լով մայր ե կե ղե ցի էն, յա րած է ան կլի քան ե կե ղե ցի ին: Ա մուս նա ցած է 
հա լէ պա հայ ա ղջ կայ մը հետ եւ քա նի մը ան գամ մեկ նած է Ա նգ լի ա ու նուի րա տուու թիւն ներ հա-
ւա քած՝ Այն թա պի մէջ կա ռու ցա նե լի ե կե ղեց ւոյ շէն քին հա մար, բայց ե կե ղե ցի ին շի նու թիւ նը մնա-
ցած է կի սա ւարտ, ո րով հե տեւ հան գա նա կուած գու մա րով Սէ մէր ճե ան գնած է տուն մը եւ քա նի 
մը կա լուած ներ՝ «իբ րեւ թէ ե կե ղեց ւոյ տա րե կան ծախ քերն ա պա հո վե լու հա մար»: Այս նոյն ե կե-
ղեց ւոյ կի սա ւարտ շէնքն է, որ հայ ե կե ղեց ւոյ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը փա փա քած են ստա նալ ու օգ-
տա գոր ծել որ պէս լսա րան ([Աբ գար Գու լա մի րե անց], « Կի լի կի ա. Փորձ Աշ խար հագ րու թե ան Ար դի 
Կի լի կի ոյ», Մա տե նա շար «Ա րաքս»ի, Սան Պե տեր բուրգ, տպա րան Ի. Լի բեր մա նի, 1894, էջ 360, 
Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա, էջ 348-351):
40 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ կա ռա պան:
41 « Սա տա Ալ Շահ պա’». բա ռա ցի օ րէն՝ «Ար ձա գանգ Շահ պա ’ի [ Հա լէ պի]»: Հա լէպ հրա տա-
րա կուած օ րա թերթ, որ սկ սած է լոյս տես նել 1 Հոկ տեմ բեր 1908-ին: Ու նե ցած է չորս էջ, եր կու-
քը՝ ա րա բե րէն ի սկ միւս եր կու քը՝ օս մա նե րէն լե զու նե րով: Թեր թէն հրա տա րա կուած է 520 թիւ  
( , նշ. ա շխ., էջ 68):



 իհրան  ինասբանԱղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 141

 Հա սան պէյ լի ի42 մա սին այ սօր Տօքթ. Շէ փըրթ43 հե ռա գիր ա ռած է, ո րուն մէջ կ’ը-
սուէր թէ 20-30 մե ռե ալ հա զիւ ու նե ցած է: Իս կէն տէ րու նէն ե կող հե ռա գի րը, Տէ օրթ 
Ե օ լի44 մա սին կ’ը սէ թէ « Հաշ տա րար ժո ղով մը գնաց, կը յու սանք թէ բա րի ե լք մը 
կ’ու նե նայ»: Ա տա նայի մա սին դեռ ստոյգ լուր մը չ’ա ռինք:

 Մնամ յար գա նօք եւ սի րով
 Ներ սէս քհնյ. Ն. Թա վուգ ճե ան45

42 Հա յաբ նակ մեծ գիւղ Ա տա նայի նա հան գի Ե ար փուզ գա ւա ռին մէջ, Օս մա նի է քա ղա քէն հիւ սիս 
25 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Կի լի կի ոյ հա րաւ-ա րե ւել քը: 

Ա ւա նը ու նե ցած է հայ ա ռա քե լա կան եւ ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րու մէ կա կան ե կե ղե ցի: 
Տեղ ւոյն ազ գային զոյգ վար ժա րան նե րը 1908-ին ու նե ցած են 150 ա շա կերտ եւ 80 ա շա կեր տու հի: 
Հայ ա ւե տա րա նա կան նե րը ե ւս ու նե ցած են ի րենց դպ րո ցը:

1909-ին ու նե ցած է 385 տուն, ո րուն 300-ը՝ հայ ա ռա քե լա կան, 65-ը՝ ա ւե տա րա նա կան եւ 20-ը՝ 
մահ մե տա կան: Տեղ ւոյն հայոց ը նդ հա նուր թի ւը ե ղած է 2190 (Սի մո նե ան, նշ. ա շխ., էջ 133-134), ի սկ 
ը ստ այլ աղ բիւ րի, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տէն ա ռաջ ու նե ցած է ա ւե լի քան 800 հայ տուն (Գ րի գո-
րիս Ծ. Վրդ. Պա լա քե ան, « Հայ Գող գո թան. Դրուագ ներ Հայ Մար տի րո սագ րու թե նէն. Պեռ լի նէն 
Դէ պի Զօր 1914-1920», Վի են նա, Մխի թա րե ան տպա րան, 1922, Ա. հա տոր, էջ 373):

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու մի ջո ցին, 3 Ապ րիլ 1909-ին, 10 հա զա րա նոց թուրք խու ժա նը յար ձա-
կած է գիւ ղին վրայ: Տե ղա ցիք դի մադ րած են քա ջա բար: Յա ջորդ օր սա կայն, բարձ րա ցած է խու-
ժա նին թի ւը, մինչ հայեր կր ցած են ա պաս տա նիլ մօ տա կայ լեռ նե րը եւ մա սամբ փր կուիլ ը նդ հա-
նուր կո տո րա ծէն: Թուր քե րը գիւղ մտ նե լով այ րած են ե կե ղե ցին եւ 500 տու ներ ու սպան նած են 
ա ւե լի քան 700 հայեր, ը նդ ո րում՝ 3 քա հա նայ հայ րեր: Կո տո րա ծին հե տե ւան քով, Հա սան Պէյ լին 
ու նե ցած է 423 ո րբ եւ 187 այ րի (Թէր զե ան, նշ. ա շխ., էջ 208, 253):

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, ա ւա նը ե ղած է աք սո րա կան հայե րու հա մա կեդ րո նաց ման 
վայ րե րէն մէ կը, ուր գտ նուած են գաղ թա կան նե րու քա նի մը հա րիւր վրան ներ:

Զի նա դա դա րէն ե տք, հոն հա ւա քուած վե րապ րող նե րը ա միս նե րով հե րո սա բար դի մադ րած են 
միլ լի ա կան չէ թէ նե րու յար ձա կում նե րուն, բայց ի վեր ջոյ նա հան ջե լով՝ ա պաս տա նած են Հա լէպ:
43 Նկա տի ու նի ա մե րի կա ցի մի սի ո նար, Այն թա պի նշա նա ւոր բժշ կա պետ Ֆրէտ Շէ փըր թը, որ իր 
տիկ նոջ՝ Մի սիս Ֆէ նի Շէ փըր թի հետ Այն թապ ե կած է 1882-ին, որ պէս տեղ ւոյն բժշ կա կան հա մալ-
սա րա նի դա սա խօս եւ Ա զա րի ա Սմիթհ ա մե րի կե ան հի ւան դա նո ցի բժշ կա պետ: Ան ամ բողջ 33 
տա րի ան մնա ցորդ ծա ռա յած է տեղ ւոյն բնակ չու թե ան՝ կա տա րե լով հա զա րա ւոր վի րա բու ժա կան 
գոր ծո ղու թիւն ներ եւ բժշ կե լով բազ մա թիւ հի ւանդ ներ: Դա սա ւան դած է նաեւ վե րոյի շե ալ հա մալ-
սա րա նին մէջ: Մա հա ցած է Այն թապ, 5/18 Դեկ տեմ բեր 1915-ին, թի ֆու սէ (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., 
Բ., էջ 666-671, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 730-737):
44 Հայ կա կան ա նուա նու մով՝ Չորք Մարզ պան: Հա յաբ նակ քա ղաք Ա տա նա նա հան գի Ե ար փուզ 
գա ւա ռի Չորք Մարզ պան գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Ա տա նայէն հա րաւ-ա րե ւելք, Սեւ լեռ նե րու փէ շե-
րուն:

Տեղ ւոյն ժո ղո վուր դի տն տե սա կան կե ան քը հիմ նուած էր ա ռա ւե լա բար նարն ջե նի նե րու մշակ-
ման վրայ:  Ու նե ցած է Սբ. Աս տուա ծա ծին եւ Սբ. Գրի գոր Լու սա ւո րիչ (Սբ. Փր կիչ) ե կե ղե ցի ներն ու 
Սբ. Սար գիս վան քը, ի նչ պէս նաեւ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի մէկ ե կե ղե ցի եւ եր կու վար ժա րան, 
նաեւ՝ Կեդ րո նա կան Վար ժա րա նը եւ կի լի կի ոյ կո տո րած նե րու որ բե րուն հա մար հաս տա տուած 
Սի սուան եւ Քե լե կե ան որ բա նոց նե րը:

Տեղ ւոյն հայե րը 1895-ի հա մի տե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, ու թօ րե այ ի նք նա պաշտ պա-
նա կան մար տե րու շնոր հիւ փր կուած են կո տո րա ծէ: Նոյ նը պա տա հած է 1909-ին, ե րբ ա նոնք 13 
օ րե այ հե րո սա կան դի մադ րու թե նէ ե տք, հա մե մա տա բար քիչ կո րուստ ներ տա լով փր կուած են 
հա մընդ հա նուր ջար դէն, սա կայն թուր քեր յա ջո ղած են հր կի զել հայե րու հա րիւ րա ւոր տու ներ ու 
ա մա ռա նոց ներ:

1908-ին, Չորք Մարզ պա նը ու նե ցած է 8 հա զար ի սկ ցե ղաս պա նու թե ան նա խօ րե ա կին՝ 12300 հայ 
բնա կիչ (« Հա յաս տա նի եւ Յա րա կից…», Բ., էջ 140), մինչ ու րիշ աղ բիւ րի մը հա մա ձայն, 1912-ին ան 
ու նե ցած է հա զար տուն զուտ հայ բնակ չու թիւն, ո րուն 20-ը՝ ա ւե տա րա նա կան ներ ի սկ մնա ցե ալ-
նե րը ա ռա քե լա կան ներ է ին (« Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ…», Սա յա պա լե ա նի Տե ղե կա գի րը, էջ 57):

45 Ծնած է Այն թապ, 1870-ին: Ու սու մը ստա ցած է տեղ ւոյն Ներ սէ սե ան, ա պա՝ ֆրան չիս կե-
ան նե րու վար ժա րան նե րէն: Շր ջան մը հե տև ած է Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի դա սըն թացք-
նե րուն, ի սկ 1901-ին մտած է Ար մա շի Դպ րե վանք: 1904-ին, Սի սի մէջ, Սա հակ Բ. Խա պայե ան 
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 Ա հա կ’ ներ փա կեմ նաեւ փօ լի չա46 մը, չորս ոս կի նոց չէք մը, հա ճե ցէք փո խա րէ նը 
գան ձել, Հա լէ պի մէջ բան տար կե ալ Ներ սէս Կէ տի կե ա նին յանձ նել:

 Նոյն

* * *
4 –
Հ ՐԱՆՏ Գ. ՍԻՒ ԼԱ ՀԵ ԱՆ
ԱՅՆ ԹԱՊ         Այն թապ 6/19 Յու նիս 1909
HRAND K. SULAHIAN 
Aintab
 
Գե րա պա տիւ Տ. Շա հէ վար դա պետ Գաս պա րե ան
 Ա ռաջն. տեղ. Հա լէ պի վի ճա կին 
 Հա լէպ

Ս տա ցայ Ձեր գրու թիւնն՝ եւ Տ. Ար սէն47 հօր ա պա հո վագ րու թե ան ստա ցա գիրն, 
զորս ներ փա կե ալ կը վե րա դարձ նեմ ձեզ: Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թե նէն սոյն 
գու մա րը առ նե լու հա մար պէտք է.

Կա թո ղի կո սէն քա հա նայ ձեռ նադ րուած է և եր կար տա րի ներ պաշ տօ նա վա րած է իր ծնն դա վայ րի 
Ս. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցի ին մէջ:

Կի լի կե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ գոր ծու ղուած է ա ղէ տ-
ե ալ շր ջան նե րը՝ Ան տի ոք եւ Սուէ տի ա, նպաստ բաժ նե լու: Տա րի մը ե տք, կր կին մեկ նած է նոյն 
վայ րե րը որ պէս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ, ուր մնա ցած է չորս ա միս՝ մեծ ծա ռա յու թիւն ներ 
մա տու ցե լով տեղ ւոյն ա ղէ տե ալ նե րուն:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րը ան ցու ցած է Սու րի ոյ մէջ, ա ռա ւե լա բար Սա լա մի է, ա պա աք-
սոր ուած է Պու սէյ րա: Զի նա դա դա րին վե րա դար ձած է ծնն դա վայր ու նշա նա կուած տեղ ւոյն կա-
թո ղի կո սա կան փո խա նորդ: Յի շա տա կե լի մաս նակ ցու թիւն ու նե ցած է տեղ ւոյն հե րո սա մար տին 
ու դար ձած է ա նոր գլ խա ւոր ե րեք ղե կա վար նե րէն մէ կը: 

Այն թա պի հա յա թա փու մէն ե տք, ա պաս տա նած է Հա լէպ, ուր քա հա նա յա գոր ծած է մին չեւ իր 
ե ղե ռա կան մա հը՝ 5 Յու լիս 1934, ե րբ զոհ գա ցած է եղ բայ րաս պան գն դա կի (Սա րա ֆե ան, նշ. 
ա շխ., Ա., էջ 469-472, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 563-570):

Թա ւուգ ճե ան քա հա նայ պա տա հա կան աշ խա տակ ցու թիւն ու նե ցած է հայ մա մու լին: 1991-ին 
լոյս տե սած է իր օ րագ րու թիւն նե րու մե ծար ժէք հա տո րը՝ « Տա ռա պան քի Օ րա գիր» խո րագ րով 
(խմ բագ րեց՝ Թո րոս Թո րա նե ան, Պէյ րութ, 408 էջ), որ կ’ընդգր կէ ա նոր 1909-1933 տա րի նե րու 
գրա ռում նե րը:
46 Փո խա նա կա գիր:
47 Նկա տի ու նի Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ մի ա բա նու թե ան ան դամ նե րէն Տէր Ար սէն շուշ տակ վար դա-
պետ Յա րու թիւ նե ա նը:

Ծ նած է Այն թապ, 1864-ին: Աշ խար հա կան ա նու նով՝ Գրի գոր: Հե տե ւած է ծնն դա վայ րի Ա մե-
րի կե ան գո լէ ճի դա սըն թացք նե րուն, ի սկ բարձ րա գոյն ու սու մը ստա ցած է Մա րա շի Աս տուա 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 Ա դե նա կան 
կր թա րան նե րուն մէջ: 1896-ին, Ո ւր ֆայի մէջ քա հա նայ ձեռ նադ րուե լով, մօտ 4 տա րի ծա ռա յած է 
Այն թապ, Էհ նէշ, Ճի պին ու Հա լէպ:

1903-1904 ե ղած է Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ, մի ա ժա մա նակ դա սա ւան դած է տե ղ-
ոյն Ազ գային Ներ սէ սե ան վար ժա րա նէն ներս:

1906-ին յա տուկ ա ռա քե լու թե ամբ մեկ նած է Ան տի ոք եւ Ճը սըր Շու ղուր, ի սկ 1908-ի ն՝ Պէյ լան եւ 
Ա լեք սանտ րէթ: 
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1- – Հան գու ցե լոյն օ րի նա ւոր ժա ռան գորդ նե րուն մանչ աղ ջիկ քա նի հատ եւ 
ո րոնք ըլ լալ նին վկայել՝ Ա ռաջ նոր դա րա նիդ կող մա նէ:

2 – Ան տի ո քի48 ջար դին մէջ մե ռած ըլ լա լը եւ ո ՞ր օր, ուր տե՞ղ մե ռած է՝ վկա յա գիր 
մը մա հուան եւ պա րա գա նե րու մա սին:

3 – « Հէ օ ճէ թի շէ րի»ով49 վա սի50 մը նշա նա կել որ բե րուն՝ որ կա րող ըլ լայ՝ ի հա շիւ 
որ բե րուն այդ դրա մը պա հան ջել:

 Ցարդ իմ ձե ռօքս նմա նօ րի նակ պա հանջ մը ե ղած չէ, բայց Պո լիս ե ղած ա տենս՝ 
այս մա սին տի րէգ թօ րին51 խօ սած նե րը վե րոյի շե ալ թուղ թերն է ին, եւ խոս տա ցաւ 
դրա մը տալ:

Unionի52 Հա լէ պի գոր ծա կա լը Ֆի լիփ Խապ պասն է՝ կր նաք ըն դար ձակ տե ղե կու-
թիւն ստա նալ: 

Ե րէցկ նոջ մա հէն ե տք, 20 Յու նուար 1909-ին, Սսոյ Մայ րա վան քին մէջ, Սա հակ Բ. Խա պայե ան 
Կա թո ղի կո սէն օ ծուած է շուշ տակ վար դա պետ ու նշա նա կուած՝ Ան տի ո քի ա ռաջ նոր դա կան տե-
ղա պահ: Նոր պաշ տօ նա տե ղին հաս նե լէ շատ կարճ ժա մա նակ ան ց՝ 6/19 Ապ րիլ 1909-ին, սպան-
նուած է ե կե ղե ցի ին մէջ, կի լի կե ան կո տո րած նե րու ըն թաց քին: Թուրք խու ժա նը, իր ու իր հետ 
նա հա տա կուած եր կու ե կե ղե ցա կան նե րուն դի ակ նե րը քաշկռ տե լով՝ պտտ ցու ցած է Ան տի ո քի փո-
ղոց նե րուն ու շու կա նե րուն մէջ, հրա ւի րե լով ժո ղո վուր դը որ մաս նակ ցի կո տո րա ծին (Թէր զե ան, 
նշ. ա շխ., էջ 255, Յու սիկ Ա. Քհնյ. Սեդ րա կե ան, «Տ. Ար սէն Քհնյ. Յա րու թիւ նե ան (1865-1909)», 
« Գան ձա սար», Հա լէպ, Յու նիս Բ. 2007, էջ 15):
48 Պատ մա կան քա ղաք Հա լէպ նա հան գի Ան տի ոք գա ւա ռի կեդ րո նը, Հա լէ պի հիւ սիս-ա րեւ մուտ-
քը, ան կէ մօտ 110 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Ո րոն դէս գե տի ա փին: Կա ռու ցուած է Սե լեւ կի ոս 
ա ռա ջին Նի քա դոր Կայս րին կող մէ՝ Ն. Ք. 301 թուա կա նին: Ան կարճ ժա մա նա կով մաս կազ մած է 
Տիգ րան Մե ծի հայ կա կան կայս րու թե ան: 

Ան տի ո քի մէջ է որ Յի սու սի հե տե ւորդ նե րը ա ռա ջին ան գամ ստա ցած են «Ք րիս տո նե այ» 
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, ի սկ ա ւե լի ե տք՝ 
քրիս տո նէ ու թե ան գլ խա ւոր օր րա նե րէն եւ 4-րդ դա րուն հռո մէ ա կան կայս րու թե ան 4 պատ րի ար-
քու թիւն նե րէն մէ կուն նս տա վայ րը:

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րուն, Ան տի ո քի հայե րը տուած են ա ւե լի քան 190 զոհ, 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 բեր (« Տե ղե կա գիր 
1909…», էջ 89, 94):

 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ա նու նով ե կե ղե ցի մը: Հայ ա ւե տա րա նա կան 
հա մայն քը ե ւս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Հայեր ու նե ցած են նաեւ ազ գային վար ժա րան մը:

1905-ին, քա ղա քը ու նե ցած է 23 հա զար բնա կիչ, ո րուն մօտ 5 հա զա րը՝ հայեր, 4 հա զա րը՝ յոյ-
ներ, 300-ը հրե ա ներ, ի սկ մնա ցե ալ նե րը՝ թուր քեր, ա րաբ ներ ու ա սո րի ներ (Հ. Ս. Էփ րի կե ան, 
« Պատ կե րա զարդ Բնաշ խար հիկ Բա ռա րան», Ա. հա տոր, Բ. տպագ րու թիւն, Վե նե տիկ- Ս. Ղա-
զար, 1903, Ա., էջ 220): 

Ան տի ո քը 1939-ին, ֆրան սևթր քա կան հա մա ձայ նագ րով, Ա լեք սանտ րէ թի ամ բողջ գա ւա ռին 
հետ Սու րի այէն խլուե լով՝ բռ նակ ցուած է Թուր քի ոյ:
49 Շէ րի ի՝ իս լա մա կան կրօն քի հի մունք նե րով տրուած մուր հակ:
50 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ խնա մա կալ:
51 Ֆրան սե րէն՝ տնօ րէն:
52 Նկա տի ու նի կե ան քի ու հր դե հի ֆրան սա կան հա մա նուն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թիւ նը, 
հիմ նուած Փա րիզ 1828-ին, եւ որ գրա սե նե ակ ներ ու նե ցած է Օս մա նե ան կայս րու թե ան բո լոր մեծ 
քա ղաք նե րուն մէջ:
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Իմ մա սին ես կը խոր հիմ որ Ա րժ. Տ. Գա րե գի նը53 վա սի ը նեն՝ ո րով եւ որ բե րուն 
դրա մը մեր ձե ռամբ ա պա հով տեղ մը տո կո սի տրուի եւ ե րբ մեծ նան այն ա տեն 
գան ձեն: 

Ան տի ոք Տ. Ներ սէս54 հօր գրած է ի եւ խօ սած, մա հուան վկա յագ րին հա մար յու-
սամ թէ կը շի նէ:

Մ նամ համ բու րե լով Ս. ա ջդ
Հ. Գ. Սիւ լա հե ան55

53 Նկա տի ու նի Այն թա պի քա հա նա նե րէն Տէր Գա րե գին Ա. Քհնյ. Պո ղա րե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 
13/25 Փետ րուար 1867-ին: Ա ւա զա նի ա նու նով՝ Գրի գոր: Յա ճա խած է Վար դա նանց Մես րո պե ան 
Սա նուց վար ժա րա նը, ա պա հե տե ւած է Վար դա նե ան գի շե րային դպ րո ցի դա սըն թացք նե րուն: 
1883-1893 աշ խա տած է մա նու սա գործ ու հա շուա կալ: 1904-ին Սսոյ մայ րա վան քին մէջ Սա հակ 
Կա թո ղի կո սէն ձեռ նադ րուած է քա հա նայ: 

Եր կար տա րի ներ մաս կազ մած է Այն թա պի Կրօ նա կան ժո ղո վին, կրօ նա գի տու թիւն դա սա ւան-
դած է տեղ ւոյն վար ժա րա նե րուն մէջ եւ ան դա մակ ցած՝ քա նի մը վար ժա րան նե րու հո գա բար ձա-
կան կազ մե րուն:

1915-ին աք սո րուած է Սու րի ոյ Սա լա մի է ա ւա նը, ուր կէ ժա մա նա կա ւո րա պէս ղր կուած է Պու սէյ-
րա:

 Զի նա դա դա րին ան ցած է Այն թապ ու մաս նակ ցած տեղ ւոյն հա յու թե ան ի նք նա պաշտ պա նա-
կան մար տե րուն, ա պա քա ղա քի հա յա թա փու մով, 1922-ի Դեկ տեմ բե րին ա պաս տա նած է Հա լէպ, 
եւ եր կու տա րի Ճիւ նի ի (Լի բա նան) մէջ քա հա նա յա գոր ծե լէ ե տք վե րա դար ձած է Հա լէպ եւ 1926-
1946 քա հա նա յա գոր ծած է ան դ, մի ա ժա մա նակ մաս կազ մե լով կրօ նա կան եւ կր թա կան բազ մա-
թիւ մար մին նե րու (Գա րե գին Ա. քհնյ. Պո ղա րե ան, «Ինք նա կեն սագ րու թիւն», տես՝ Պո ղա րե ան, 
նշ. ա շխ., էջ 9-22):

 Վախ ճա նած է 12 Փետ րուար 1946-ին:
 Պո ղա րե ան քա հա նայ հայրն է ծա նօթ բա նա սէր Գրի գոր Պո ղա րե ա նի (1897-1975) եւ ձե ռագ րա-

գէտ Նո րայր Ա րք.ի (Ծո վա կան, 1904-1996):
54 Նկա տի ու նի Տէր Ներ սէս Քհնյ. Թա ւուգ ճե ա նը:
55 Հրանդ Գ. Սիւ լա հե ան: Ծնած է Այն թապ, 1871-ին: Յա ճա խած է Մես րո պե ան Սա նուց վար ժա-
րան, ա պա՝ Վար դա նե ան կր թա րան, զոր ա ւար տե լէ ե տք 1890-ին մեկ նած է Կ. Պո լիս, ուր կարճ 
շր ջան մը բան տար կուե լէ ե տք վե րա դար ձած է ծնն դա վայր ու ան դա մակ ցած հն չա կե ան կու սակ-
ցու թե ան ու դար ձած ա նոր ա տե նա պետն ու Այն թա պի 1895-ի ի նք նա պաշտ պա նու թե ան ղե կա-
վար նե րէն մէ կը:

 Լայն մաս նակ ցու թիւն ու նե ցած է տեղ ւոյն ազ գային գոր ծե րուն մէջ. ե ղած է տեղ ւոյն Քա ղա քա-
կան ժո ղո վի ա տե նա պետ, Կի լի կե ան ճե մա րա նի հո գա բար ձու թե ան ա տե նադ պիր, եւ այլն:

1915-ին աք սո րուած է Հա լէպ, Դա մաս կոս, ա պա վե րա դար ձուած է Այն թապ, ա պա՝ կր կին Հա-
լէպ եւ որ պէս «վ նա սա կար» տարր՝ դա տա պար տուած է մա հուան ու բան տար կուած է մօտ եր կու 
տա րի, բայց մա հավ ճի ռը չէ գոր ծադ րուած:

 Զի նա դա դա րէն ե տք մնա ցած է Հա լէպ, ուր ե ւս մաս նակ ցած է ազ գային գոր ծե րու:
1936-ին ը նտ րուած է ան դամ Սու րի ա կան Խորհր դա րա նին, ի սկ 1939-ին տե ղա փո խուած է Մի-

ա ցե ալ Նա հանգ ներ, ուր եւ մա հա ցած է 15 Յու նիս 1949-ին: 
Ու նե ցած է գրա կան շնորհ: Պա րա պած է նաև նկար չու թե ամբ եւ ե րաժշ տու թե ամբ (Սա րա ֆե ան, 

նշ. ա շխ., Բ., էջ 758-760, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 338-346):



արբկ Պողոսան Աղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 145

ԱՆՏԻՊ փԱՍՏԱԹՈւՂԹԵՐ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈւ օՐԵՐՈւՆ 
ԱՅՆԹԱՊԻ ՀԱՅՈւԹԵԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆ ՄԱՍԻՆ

 իհրան  ինասբան
ԱՄփՈփՈւՄ 

Ներկայ յօդուածով նախ անդրադարձ կատարուած է 1909-ի կիլիկեան կո տո-
րած ներու շրջանին Այնթապի հայութեան վիճակին մասին, թէ ինչպէս փորձեր 
եղած են հոն եւս համընդհանուր կոտորած յառաջ բերելու եւ կրկնելու Ատանայի 
մէջ պատահածը, ապա խօսուած է այդ 1909-ին Այնթապի հայութեան ունեցած 
կորուստներուն մասին, որմէ ետք հրատարակութեան տրուած են նոյն օրերուն 
Այնթապէն գրուած չորս անտիպ փաստաթուղթեր, ուր նկարագրուած են քաղաքին 
մէջ պատահած «Քէլլէճի»ի դէպքը իր բոլոր մանրամասնութիւններով, տեղւոյն 
հա յութեան մօտ տիրող վախի ու սարսափի մթնոլորտը, կոտորածը կանխելու 
համար ձեռք առնուած միջոցառումները, եւ այլն։

Հրատարակուող փաստաթուղթերուն կցուած են համապատասխան ծա նօ թա-
գրու թիւններ։
Բանալի բառեր̀  1909 թ. Կիլիկեան կոտորածներ, Այնթապ, փաստաթղթեր։   

 uNPuBlISHED DOCuMENTS ABOuT THE CONDITION OF AINTAB ARMENIANS 
ON THE DAYS OF CIlICIA MASSACRES
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This article presents materials concerning the situation of the Armenians of the town of 
Aintab during the massacre in Cilicia in 1909. In particular, attempts were being made 
to organize a general massacre in Aintab, following the example of the massacre in 
Adana. After assessing the losses of the Armenians in Aintab in 1909, four previously 
unpublished documents from Aintab are presented, depicting the events that took place 
in these days: the atmosphere of fear and horror prevalent among the local Armenians, 
measures taken to prevent large-scale massacres, etc.

Documents are provided with relevant references.
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неоПУБлИкоВАнные докУменты о ПолоЖенИИ Армян АйнтАБА В днИ 
кИлИкИйской реЗнИ 

Мигран Минасян 
реЗюме 

В настоящей статье представлены материалы, касающиеся положения армян 
города Айнтаб во время резни в Киликии 1909 года.  В частности освещены 
попытки местного мусульманского элемента организовать общую резню в 
Айнтабе по примеру резни в Адане. После рассмотрения потерь армянства в 
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Айнтабе в 1909 г., представлены четыре ранее неопубликованных документа из 
Айнтаба, в которых подробно описываются имевшие место в эти дни события: 
атмосфера страха и ужаса, царившая в среде местных армян, предпринятые по 
предотвращению широкомасштабной резни меры и т.д.  

Документы снабжены соответствующими примечаниями. 
Ключевые слова: Киликийская резня 1909 г., Айнтаб, документы,  


