
Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 2016176

Աղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение

ԱՆՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱլԷՊԻ ՀԱՅ ԱքՍՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 
(1915 Թ.)

 Միհ րան Մի նա սե ան

 Հե տա գայ է ջե րով հրա տա րա կու թե ան կու տանք Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան սկզբ
նա կան օ րե րուն Հա լէ պէն Գա հի րէ յ ղո ւած գաղտ նի տե ղե կա գիր մը, որ հե տաքրք
րա կան է մէ կէ ա ւե լի պատ ճառ նե րով եւ լոյս կը սփ ռէ կարգ մը ան ծա նօթ փաս տե
րու վրայ:

 Տե ղե կագ րին կա րե ւոր բա ցա յայ տում նե րէն մէ կը այն տե ղե կու թիւնն է, որ ճա կա
տագ րա կան այդ օ րե րուն, ե րբ հա յու թե ան խլե ակ նե րը հա զար նե րով կը մա հա նային 
ա նօ թու թե նէն, եւ ա մե նու րէք խիստ կա րիք կար նիւ թա կան օ ժան դա կու թե ան, 
հա լէ պա հայեր « պե տա կան ար գելք»ով զր կո ւած է ին ի րենց ազ գային եւ ան հա տա
կան ստա ցո ւածք նե րը վա ճա ռե լու ի րա ւուն քէն: Այդ վա ճառքն ու ան կէ գո յա ցած նիւ
թա կան ե կա մու տը կր նար մե ծա պէս նպաս տել աք սո րա կան նե րու կե ան քի փր կու
թե ան: Օս մա նե ան իշ խա նու թիւն նե րու որ դեգ րած այդ ար գել քը, որ քան որ ծա նօթ է 
մե զի, բա ցի այս փաս տա թուղ թէն՝ այլ տեղ չէ ար ձա նագ րո ւած:

 Նո րու թիւն են նաեւ ե րկ րէն ել լե լով՝ Հա լէպ հաս նող աք սո րա կան հայե րու 
թո ւային հա մե մա տու թե ան մա սին տրո ւած տո ւե ալ նե րը: Կան նաեւ հե տաքրք րա
կան այլ բա ցա յայ տում ներ:

 Տե ղե կագ րին մէջ յի շո ւած ո րոշ ման րա մաս նու թիւն ներ կրկ նո ւած են Գեր մա
նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տո սին կող մէ յ ղո ւած պաշ տօ նա կան տե ղե կագ րի մը կցո ւած 23 
Օ գոս տոս 1915 թո ւա կիր տե ղե կագ րի մը մէջ, որ հիւ պա տո սին յանձ նո ւած է ա նա
նուն հա յու մը կող մէ: Մենք տե ղին, ծա նօ թագ րու թե ամբ մատ նան շած ե նք այդ նմա
նու թիւն նե րը: 

Զոյգ տե ղե կագ րերն ալ բա ցա յայ տօ րէն պատ րաս տո ւած են նոյն ան ձնա ւո րու
թե ան կող մէ, որ հա ւա նա բար Հա լէ պի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա րա նի պա տաս խա նա
տու նե րէն կամ քա հա նայ հայ րե րէն մէկն է, թե րեւս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ 
Յա րու թիւն Քհնյ. Ե սայե ա նը կամ ու րիշ մը, եւ ա պա հո վա կան նկա տա ռում նե րով 
եր կու քին պա րա գային ալ ա նոր ա նու նը պա հո ւած է գաղտ նի: Հրա տա րա կո ւող 
տե ղե կագ րին հե ղի նա կը խնդ րած է, որ ան «ա մե նայն զգու շու թե ամբ գաղտ նի 
պա հո ւի», որ պէս զի հե ռու մնան ա նոր « սոս կա լի» հե տե ւան քէն:

 Տե ղե կա գի րը Գա հի րէ ղր կո ւած է ռու սահ պա տակ հայ գաղ թա կա նի մը մի ջո
ցով, ի նչ պէս որ նշո ւած է ա նոր ա ռա ջին է ջին վե րեւ գտ նո ւած մա կագ րու թե ան մէջ՝ 
« Պատ ճէն՝ ռու սահ պա տակ հայ գաղ թա կան նե րու մի ջո ցաւ Հա լէ պէն ստա ցո ւած 
պաշ տօ նա կան նա մա կին»:
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Հ րա տա րա կո ւող սոյն տե ղե կագ րի ձե ռա գիր բնա գի րը կը պա հո ւի Հ. Բ. Ը. Մի ու
թե ան Գա հի րէ ի ար խիւ նե րուն մէջ: Հա ւա նա բար, Գա հի րէ ի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա
րա նը, ի րեն յ ղո ւած այս տե ղե կա գի րը ըն դօ րի նա կե լով ղր կած է զայն Բա րե գոր
ծա կա նի կեդ րո նին, որ պէս զի ա նոնք ե ւս ի րա զեկ ըլ լան կա ցու թե ան եւ ը ստ այնմ 
օգ նու թե ան փու թան ա ղէ տե ալ նե րուն:

 Տե ղե կա գի րը հրա տա րա կու թե ան տո ւած ե նք նոյ նու թե ամբ, ա ռանց ոե ւէ մի 
ջամտու թե ան: Պա հած ե նք նոյ նիսկ ա նոր լե զո ւա կան ան հար թու թիւն նե րը, ո րոնք 
ան կաս կած ար դիւնք են փութ կո տու թե ան: 

Մեր կող մէ ա նոր կցած ե նք մի այն ան հրա ժեշտ ծա նօ թագ րու թիւն ներ:

* * *
 Հա լէպ, 1915 Օ գոս տոս 3/16

 Գե րա պա տիւ Ա ռաջն. փո խա նորդ հայր հայոց Ե գիպ տո սի եւ մեծ. տե արք 
ան դամք Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ Ա ղեք սանդ րի ոյ եւ Գա հի րէ ի

 Գո ղու նի կեր պով եւ ա մե նա մեծ ա ճա պա րա նօք ա ռի թէ մ’օգ տո ւե լով է որ այս ճգ նա
ժա մային վայր կե ա նին մեր հո գե վար քի ձայ նը Ձե զի հաս ցու նե լու պա տե հու թիւ նը 
կ’ու նե նանք, վայր կե ան մ’որ հայե րուս կե ան քը կը հն ձէ, կ’ոչն չա նանք, թե րեւս 
հա յուն վեր ջին ձայնն է որ պի տի լսէք, մենք այ լեւս չենք սոս կար, մա հը շատ մօ տէն 
կը տես նենք, մա հը ոչ թէ ան հա տին այլ ազ գին՝ ո րու հա տա կո տոր բե կոր ներն են 
որ կե անք կ’ա ղա ղա կեն ի րենց եղ բայ րա կից նե րուն ու մարդ կու թե ան: Յե տա գայ 
տո ղե րը մեր ցա ւերն ամ բող ջո վին չեն կր նար ներ կա յաց նել, ստու գու թե ան եր կար 
քն նու թե ան կը կա րօ տի.

1. Այժմ Հա լէ պի մէջ հայ կա կան 6 նա հանգ նե րէն ե կող 6000 այ րի կի ներ ու 
տղաք կան, ա սոնց մէջ 11 տա րե կա նէն վեր մանչ տղայ չը կան, նոյն պէս Հա մայի1 

1 Պատ մա կան նշա նա ւոր քա ղաք՝ օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գի Հա մա գա ւա ռի կեդ րո նը: Այժմ՝ 
Սու րի ա կան Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րո նը: Կա ռու ցո ւած է 
Ո րոն դէս գե տի եր կու ա փե րուն վրայ: Քա ղա քը յայտ նի է իր ե զա կի հս կայ ջրա նիւ նե րով, ո րոնց մէ 
հնա գոյ նը կը պատ կա նի 14րդ դա րուն: Հա րուստ է պատ մա կան յի շա տա կա րան նե րով՝ մզ կիթ նե
րով, ե կե ղե ցի նե րով, պա լատ նե րով, բաղ նիք նե րով, ի ջե ւա նա տու նե րով եւ այլն: 

Ա ռա ջին Աշ խար հա մար տի նա խօ րե ա կին Հա ման ու նե ցած է 6070 հա զար բնա կիչ: Հայոց ցե
ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն դար ձած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մախմբ ման կա րև որ կեդ րոն, 
ո ւր Յու լիս 1915էն սկ սե ալ ա պաս տա նած են բազ մա հա զար հայեր, ա ռա ւե լա բար՝ Քե սա պի և Ան
տի ո քի կող մե րէն և մա նա ւանդ՝ Այն թա պէն: Ա նոնց թի ւը շր ջան մը հա սած է մին չև 20 հա զա րի, 
ո րոնց ա ւե լի քան ե օ թը հա զա րը մա հա ցած է այն տեղ, հա կա ռակ ա նոր որ Հա մա աք սո րո ւած 
հայե րը այլ վայ րե րու հետ հա մե մա տած՝ գտ նո ւած են ա ւե լի տա նե լի պայ ման նե րու մէջ և ո ւղ ղա
կի օ րէն չեն են թար կո ւած կո տո րած նե րու: Ա նոնց մա հո ւան գլ խա ւոր պատ ճառ նե րը ե ղած են սով 
ու հա մա ճա րա կը: Ը ստ Թա լէ աթ Փա շայի 17 Հոկ տեմ բեր 1915 թո ւա կիր ծած կա գիր հե ռագ րին՝ 
Հա մայի մէջ կային մօ տա ւո րա պէս 20 հա զար [ հայ] աք սո րա կան ներ, ո րոնց մէ զա նա զան հի ւան
դու թիւն նե րու հե տև ան քով օ րա կան կը մա հա նար 7080 հո գի (Osmanli belgelerinde ermenilerin sevk 
ve iskâni (1878-1920), Ան գա րա, 2007, էջ 288): 

19181919 թո ւա կան նե րուն հոն գոր ծած է 165 որ բեր պատս պա րող հայ կա կան որ բա նոց մը եւ 59 
ա պաս տա նե ալ նե րով կի նե րու ա պաս տա նա րան մը: 1923ին Հա մայի հայոց թի ւը հա սած է 400ի:
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շր ջա կա նե րը 3000 եւ Րէ սէ լայն2 1000 եւ Տէր Զօռ՝3 3000, ո րով ըն դա մէ նը 13000 այ րի 

2 Գիւղ՝ օս մա նե ան Տէր Զօր ան կախ գա ւա ռի Ռաս Ի ւլ Այն գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Հա սի ճէ քա ղա
քէն՝ հիւ սիսա րև մուտք, 84 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ: Կ’են թադ րո ւի որ կա ռու ցո ւած է մի տա նի
նե րու մայ րա քա ղաք Վա շուկ կա նի ա ւե րակ նե րուն վրայ: Այժմ կը գտ նո ւի Սու րի ա կան Ա րա բա կան 
Հան րա պե տու թե ան մէջ: 1877ին Ռաս Ի ւլ Այ նի և Հա սի ճէ ի մի ջև ին կած տա րա ծու թե ան վրայ 
բնա կե ցո ւած են մօտ 5 հա զար չէ չէն ըն տա նիք ներ, ո րոնց մեծ մա սը Ա ռա ջին Աշ խար հա մար տի 
ա ւար տին զոհ գա ցած է հա մա ճա րա կի: Ա նոնց մէ ո ղջ մա ցած է ըն դա մէ նը 300 ըն տա նիք: 20րդ 
դա րասկզ բին ե ղած է հա զիւ 50 տնո ւոր փոք րիկ գիւղ մը, սա կայն ա ւե լի ե տք, ա նոր մօ տէն անց
նող Կ. Պո լիսՊաղ տատ շո գե կառ քի եր կա թու ղա գի ծին պատ ճա ռով, ա ւա նը ստա ցած է յա տուկ 
նշա նա կու թիւն և դար ձած գա ւա ռա կի կեդ րոն:

1914ին Ռաս Ի ւլ Այ նը ու նե ցած է 2.667 չէ չէն նե րէ եւ թուր քե րէ բաղ կա ցած բնա կիչ ներ (Թա ներ 
Աք չամ, Ե րիտ թուր քե րի Գոր ծած Ո ճի րը Մարդ կու թյան Դեմ. Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը Եւ Էթ նիկ 
Զտում նե րը Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում, թարգ մա նեց՝ Յաս միկ Յա րու թիւ նե ան, Ե րե ւան, 2015, 
էջ 333), ու նե ցած է նաեւ 10 տու նի չափ հայ ար հես տա ւոր ներ, ո րոնք կո տո րո ւած են տա րագ րու թ
եան հրա մա նին ար ձա կո ւած ա ռա ջին օ րն ի սկ (Ա րի ա մարտ, Կ. Պո լիս, Նոր Շր ջան, թիւ 13 (1828), 
7 Դեկ տեմ բեր 1918, էջ 1): Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն գիւ ղը ե ղած է աք սո րա կան հայե րու 
հա մա կեդ րո նաց ման գլ խա ւոր կայ քե րէն մէ կը, ո ւր հա ւա քո ւած է ին կայս րու թե ան հա յաբ նակ շր
ջան նե րէն աք սո րո ւած բազ մա հա զար հայեր, ո րոնց վրան նե րը տե ղա կայո ւած է ին գիւ ղէն քիչ մը 
ան դին՝ բլու րի մը վրայ: Հա լէ պէն սու րի ա կան ա նա պատ աք սո րո ւած հայե րուն մօտ մէկ եր րոր դը 
ղր կո ւած է Ռաս Ի ւլ Այն:

 Ռաս Ի ւլ Այ նի ա ռա ջին մեծ ջար դը կազ մա կեր պած է Վա նի նախ կին կու սա կալ Ճեւ տէդ պէյը, որ 
Փետ րո ւար 1916ին Ա տա նայէն Ռաս Ի ւլ Այն հաս նե լով հրա հան գած է կո տո րել տեղ ւոյն 50 հա զար 
հայե րը: Կո տո րա ծը սկ սած է 17 Մարտ 1916ին (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 րե ւան, 1996, էջ 384): 

Ըստ Ներ քին Գոր ծոց Նա խա րա րու թե ան Ա շի րէթ նե րու և գաղ թա կան նե րու տե ղա ւոր ման և վե
րաբ նա կեց ման տնօ րէ նու թե ան Հա լէ պի ը նդ հա նուր տե սու չի փո խա նորդ Ապ տիւլ Ա հատ Նու րի ի 
7 Մարտ 1916 թո ւա կիր հե ռագ րին՝ մին չև այդ թո ւա կա նը Ռաս Ի ւլ Այ նի մէջ «այ լև այլ պատ ճառ նե
րէ» մա հա ցած են 35 հա զար աք սո րա կան հայեր, ի սկ ը ստ Ա րամ Ան տո նե ա նի՝ հոն տե ղի ու նե ցած 
կո տո րած նե րուն զո հո ւած են մօ տա ւո րա պէս 70 հա զար հայեր (Ան տո նե ան Ա րամ, Մեծ Ո ճի րը. 
Հայ կա կան Վեր ջին Կո տո րած նե րը Եւ Թա լէ ադ Փա շա, Պօս թըն, 1921, էջ 18, 169), մինչ ցուր տի, 
ա նօ թու թե ան ու հա մա ճա րակ նե րու հե տև ան քով օ րա կան հոն մա հա ցած է 5600 հայ, ի սկ 4 ամ
սո ւայ ըն թաց քին՝ 1314 հա զար հայ:

 Ցե ղաս պա նու թե նէն ե տք Ռաս Ի ւլ Այն հաս տա տո ւած է փոք րա թիւ հա յու թիւն մը: Ի յի շա տակ 
նա հա տա կաց, 1980ին եւ 2008ին այն տեղ կա ռու ցո ւած է յու շա կո թող մը եւ կանգ նե ցո ւած՝ խաչ
քար մը:
3 Քա ղաք՝ Եփ րա տի հո վի տին մէջ, գե տա փին, օս մա նե ան հա մա նուն ան կախ գա ւա ռի կեդ րո նը, 
ի սկ այժմ՝ Սու րի ա կան Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րո նը: Ա ռա ջին 
Աշ խար հա մար տի նա խօ րե ա կին քա ղա քի բնակ չու թե ան թի ւը, ը ստ այ լև այլ աղ բիւր նե րու, տա րու
բե րած է 915 հա զա րի մի ջև, մեծ մա սամբ՝ ա րաբ ներ: 20րդ դա րասկզ բին գա ւա ռը ու նե ցած է 450 
հայ բնա կիչ ներ, ո րոնք մեծ մա սամբ հաս տա տո ւած է ին հա մա նուն քա ղա քին մէջ: Տեղ ւոյն հայ 
կա թո լիկ հա մայն քը 1885ին ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: 1903ին հոն գտ նո ւած են ա ւե լի քան 5060 
ա ռա քե լա կան հայեր:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Տէր Զօրն ու ա նոր մօ տա կայ ա նա պա տը դար ձած են Ա րևմ տ
եան Հա յաս տա նէն, Կի լի կի այէն և կայս րու թե ան հա յաբ նակ այլ շր ջան նե րէն աք սո րո ւած բազ մա
հա զար հայե րու հա մա կեդ րո նաց ման գլ խա ւոր կայ քե րը: Ա ւե լի ե տք աք սո րե ալ նե րը 21 Օ գոս տոս 
1916ին ղր կո ւած են մօ տա կայ Սու վա րի ու Շէտ տա տէ ի շր ջան նե րը, ո ւր և կո տո րո ւած են Օ գոս
տո սի 25ին, գա ւա ռի կա ռա վա րիչ՝ Սա լէհ Զէ քի ի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թե ամբ: Ը ստ Ա րամ Ան
տո նե ա նի՝ Տէր Զօ րի ջար դե րուն զո հո ւած են մօ տա ւո րա պէս 200 հա զար հայեր (Ան տո նե ան, նշ. 
ա շխ., էջ 18), ի սկ ը ստ վե րապ րող Յով հան նէս Մեր ճա նե ա նի՝ Սա լէհ Զէ քի Տէր Զօ րի և շր ջա կայ 
ա ւան նե րուն մէջ սպան նած է 120150 հա զար հայ: Ա նոնք « Տէր Զօ րի մէջ հայ աղ ջիկ ներ ու մա նուկ
ներ մեր կա ցու ցած և հրա ցա նաձ գու թե ան փոր ձեր կա տա րած են ա նոնց վրայ՝ իբ րև թի րախ գոր
ծա ծե լով զա նոնք, ը նդ հան րա պէս կրա կով այ րած են, ո ղջ ո ղջ թա ղած են, ա նօ թի ու ծա րաւ ձգե լով 
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ու տղաք կան: Ա սոնք 35 ա մի սէ ի վեր ճամ բայ ե լած են ի րենց հայ րե նիք նե րէն, 
ճա նա պար հին մի քա նի ան գամ ներ կո ղոպ տո ւե լով ա նօ թի, մերկ, ծա րաւ ու բո պիկ 
ճամ բոր դած են, մի այն մէկ ան գամ ո մանց ալ եր կու ան գամ մէկ մէկ կտոր հաց 
տրուած է կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ: Այն պէս կը հա ւաս տո ւի որ այս 6 վի լայէթ նե
րէն4 գա լիք այ րի նե րու թի ւը 60000ի պի տի հաս նի, այն չափ տկա րա ցած ու հի ւանդ 
են որ ոտ քի վրայ կայ նե լու կա րո ղու թիւն չու նին: Մե ծաւ մա սամբ ոտ քեր նին վի րա
ւո րո ւած է բո պիկ քայ լե լէն5:

 Հա լէ պի մէջ գտ նո ւած այ րի նե րուն քն նու թե նէն հաս կը ցո ւած է որ մօ տա ւո րա
պէս ի րենց հայ րե նի քէն մեկ նող նե րու 1000էն հա զիւ 400ը Հա լէպ հա սած է. մնա
ցե ալ 600էն 380 ան ձ, 11 տա րե կա նէն վեր այր եւ 85 կին ի րենց ըն կե րա ցող ժան
տար մա նե րու եւ ջո րե պան նե րու ձեռ քով գիւ ղե րէն ու քա ղաք նե րէն հե ռու դաշ տե րու 
մէջ սպան նո ւած են եւ մեծ մա սամբ ջու րը նե տո ւած են: 120 ե րի տա սարդ հարս ու 
աղ ջիկ ա ռե ւան գո ւած ու փախ ցո ւած են նմա նա պէս 40 ալ մա նուկ ներ, այն պէս որ, 
ի նչ պէս ը սինք, ա սոնց մէջ գե ղա դէմ ե րի տա սարդ մանչ ու աղ ջիկ չկան: 

Ե կող նե րէն 100էն 60 հա մե մա տու թե ամբ հի ւանդ ու ոտ քեր նին վի րա ւոր են, 
ա սոնք մօ տերս պի տի ղր կո ւին Հա մա եւ Մու սուլ6 ո ւր ի րենց ստոյգ մահ մը կ’ս

սպան նած են մաս նա ւո րա պէս մա նուկ ներն ու աղ ջիկ նե րը, վարձ կան ա րաբ նե րու և ժան տար մա
նե րու մի ջո ցաւ ստինք նե րը կտ րած, լլ կել տո ւած ու կտոր կտոր ջար դած են»: Զի նա դա դա րին Մեր
ճա նե ան հոն գտած է 1500 վե րապ րող հա յու հի ներ և 30 այ րեր մի այն, մեծ մա սամբ կի լի կե ցի ներ, 
բո լորն ալ հո գե պէս և բա րո յա պէս «վ հա տած, յու սա հատ, ա նաս նա ցած» է ակ ներ (Հա յաս տա նի 
ազ գային ար խիւ, ֆոնտ 1388, ցու ցակ 1, գործ 72, թերթ 5ա): Ե րբ Յու նո ւար 1919ին ան գլի ա ցի ներ 
քա ղաք մտած են, Տէր Զօ րի մէջ գտած են ըն դա մէ նը 980 հայ (Աք չամ, նշ. ա շխ., էջ 339):

 Ցե ղաս պա նու թե նէն ե տք, Տէր Զօր մա ցած են փոք րա թիւ հայեր: 1931ին կա ռու ցո ւած Սբ. 
Հռիփ սի մէ ե կե ղե ցի ին տեղ 1991ին կա ռու ցո ւած է Նա հա տա կաց Յու շա հա մա լի րը և Սբ. Նա հա
տա կաց փա ռա ւոր Ե կե ղե ցին:
4 Օս մա նե ան վար չա կան մի ա ւոր, նա հանգ, կու սա կա լու թիւն:
5 Տե ղե կագ րի այս պար բե րու թե ան մէջ յի շո ւած Հա լէ պի, Հա մայի, Ռաս Ի ւլ Այ նի և Տէր Զօ րի 
աք սո րա կան նե րուն թի ւը, ի նչ պէս նաև Հա լէպ սպա սո ւող աք սո րա կան նե րու թի ւը՝ նոյ նու թե ամբ 
կրկ նո ւած են Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Ռոսս լէ րի կող մէ քանց լէր Պէթ ման Հոլ վէ գին յ ղո ւած 
տե ղե կագ րի մը կցո ւած՝ 23 Օ գոս տոս 1915 թո ւա կիր յա ւե լո ւա ծին մէջ, որ բնու թագ րո ւած է որ պէս 
« մի հայի զե կու ցա գի րը». մի ակ տար բե րու թիւնն այն է, որ այն տեղ յի շո ւած է, որ աք սո րա կան նե րը 
ճամ բայ ե լած են 25 ա միս ա ռաջ, ի տար բե րու թիւն այս տեղ յի շա տա կո ւող 35 ա միս նե րուն (Վոլֆ
գանգ Գուստ (Հր.), Հայե րի Ցե ղաս պա նու թիւ նը 1915-1916. Գեր մա նի այի Ար տա քին Գոր ծե րի Նա-
խա րա րու թե ան Քա ղա քա կան Ար խի ւի Փաս տաթղ թե րից, գեր մա նե րէ նէ թարգ մա նեց՝ Ռու զան 
Բո րի սի Յոր դա նե ան, Ե րև ան, 2008, էջ 334335):
6 Պատ մա կան վա ճա ռա շահ մեծ քա ղաք՝ օս մա նե ան Մու սուլ նա հան գի կեդ րո նը: Այժմ՝ Ի րա
քի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րոնը: Կա ռու ցո ւած է Տիգ րիս գե տի 
աջ ա փին: Գե տի հան դի պա կաց ա փին կը գտ նո ւին պատ մա կան Նի նո ւէ քա ղա քի ա ւե րակ նե րը: 
Միջ նա դա րուն քա ղա քը ու նե ցած է փոք րա թիւ հայ գա ղութ մը, ո րուն մա սին հնա գոյն յի շա տա
կու թիւն նե րը կու գան 14րդ դա րա կէ սէն: 1857ին հոն կա ռու ցո ւած է Սբ. Էջ մի ա ծին հայ կա կան 
ե կե ղե ցին: 1915ին Մու սուլ գտ նո ւած են մօ տա ւո րա պէս 200 հայեր, մե ծա մաս նու թե ամբ՝ գաղ թած 
Սղեր դէն:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Մու սուլ ե ղած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մա կեդ րո նաց ման 
կա րե ւոր վայր մը, ո ւր հա ւա քո ւած են մօտ 30 հա զար հայեր, ո րոնց մէ պա տե րազ մի ա ւար տին 
մնա ցած են մօ տա ւո րա պէս 4 հա զար հայ եւ ա ւե լի քան հա զար որ բեր: Շր ջան մը վերջ, ա նոնց 
մե ծա մաս նու թիւ նը հե ռա ցած է քա ղա քէն:
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պա սէ: Ա նն կա րագ րե լի ու ա նօ րի նակ է այն խժդ ժու թիւն ներն ո րոնց են թար կո ւած 
են ճա նա պար հին: 35 ա մի սէ ի վեր ճամ բայ կը քա լեն, 2357 ան գամ կո ղոպ տո ւած 
ու մին չեւ ան գամ վար տիք նե րուն մէ ջը նայո ւած են: Ո՛չ մի այն ա նօ թի թո ղո ւած, այ լեւ 
ջուր գտած ա տեն նին ջուր խմե լու ան գամ մի ջոց տո ւած չեն: Չա փա հաս ու գե ղե ցիկ 
հարս ու աղ ջիկ նե րու 3/4ը փախ ցո ւե լէն զատ, մնա ցե ալ նե րէն քիչ շատ ա ռողջ ու 
ե րի տա սարդ ե ղող ներն ալ ժան տար մա նե րուն7, ջո րե պան նե րուն ու այ լոց հա ճոյ քին 
ծա ռայե ցու ցո ւած են գի շեր նե րը: Քստմ նե լի այս տե սակ դէպ քե րու ե րե սէն մեռ նող 
հա րիւ րա ւոր նե րէն ո ղջ մնա ցող նե րը կը պատ մեն բա ներ զորս մարդ կային ա կան ջը 
կը մեր ժէ լսել:

 Հա լէ պի ու Ա տա նայի վի լայէթ նե րու եւ Մա րա շի սան ճա գին8 մէջ ա րե ւե լե ան 
նա հանգ նե րուն մէջ ե ղա ծին նման ջարդ չէ պա տա հած, սա կայն ա սոնց են թար
կուած նե ղու թիւն ներն ու Հաւ րա նի9, Քե րէ կի10 եւ Մու սու լի ա նա պատ նե րու մէջ բնա
կե ցու նե լու մտադ րու թիւ նը նկա տի առ նո ւե լու որ ըլ լայ դիւ րաւ կը հաս կը ցո ւի որ 
ա սոնք ալ ստոյգ եւ բռ նազ բո սիկ կեր պով բնա կան մա հո ւան մը դա տա պար տո ւած 
են: Ե րբ այս ժո ղո վուրդն որ գրե թէ եւ րո պա կան կե անք ու կեն ցաղ մ’ու նի, դիւ րա կե
ցու թե ան վարժ է, ի րեն բո լո րո վին օ տար ու ե թէ կա րե լի է ը սել բար բա րոս կլի մայի 
մը ներ քեւ բնա կե լու ստի պո ւի, հար կաւ պի տի մեռ նի ե թէ մին չեւ ցայն վայր ա ւե լի 
բար բա րոս դա նակն ու գն դակն ի րենց մա հը չի փու թաց նեն: 

 Զի նա դա դա րին տեղ ւոյն որ բա նոցայ րի ա նո ցին մէջ ա պաս տան գտած են 5600 ա նոք ներ, ի սկ 
1928ին Մու սու լի մէջ կային հա զիւ 200 հայ ըն տա նիք ներ՝ 155 ե րկ սեռ ա շա կերտ ներ ու նե ցող ազ
գային վար ժա րա նով մը (Եփ րատ, Հա լէպ, Բ. տա րի, թիւ 126, 29 Սեպ տեմ բեր 1928):
7 Ֆրան սե րէն՝ քա ղա քա պահ զի նո ւո րա կան, ներ քին ա պա հո վու թե ան պաշ տօ նե այ, քա ղա քային 
ոս տի կան:
8 Թր քե րէն՝ գա ւառ: 1915ին Մա րա շը ան կախ գա ւառ էր, կա պո ւած ո ւղ ղա կի Կ. Պոլ սոյ: Նա խա
պէս մտած էր Հա լէպ նա հան գի կազ մին մէջ:
9 Կամ Հո րան: Աշ խար հագ րա կան ըն դար ձակ տա րածք օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գին մէջ: 
Կ’ընդգր կէր այժ մու Սու րի ոյ հա րաւա րևմ տե ան շր ջանն ու Յոր դա նա նի հիւ սի սային մա սը, այ
սինքն՝ Դա մաս կո սի հա րա ւէն մին չև Յոր դա նա նի հիւ սի սա կող մը ին կած տա րա ծու թիւ նը: Ըն դար
ձակ դաշ տա վայր մը, ո րուն հա մար ալ կո չո ւած է Հո րա նի կամ Հաւ րա նի դաշ տա վայր: Նշա նա ւոր 
քա ղաք ներն ե ն՝ Սու րի ոյ Տար ’ա և Յոր դա նա նի Իր պէտ քա ղաք նե րը: 

Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Հաւ րան ե ղած է բազ մա հա զար հայ աք սո րա կան նե րու հա ւա
քա վայր: Ը ստ ե րեք տա րի այն տեղ ապ րած Վահ րամ Տատ րե ա նի՝ 1915ի վեր ջե րուն ի րենց բնա
կած շր ջա նին մէջ գտ նո ւած են 20 հա զար աք սո րա կան հայեր, ի սկ մօ տա կայ Ճէ րէշ քա ղա քին 
մէջ՝ մօտ 600 ըն տա նիք ներ: Վեր ջին նե րու մօտ կէ սը բնա կած է տու նե րու մէջ, ի սկ մնա ցե ալ նե րը՝ 
քա րան ձաւ նե րու: Այդ 20 հա զար աք սո րա կան նե րէն 1918ի Նոյեմ բե րին ո ղջ մնա ցած է ին հա զիւ 
450 հի ւանդ, հիւ ծած ու կմա խա ցած մարդ կային խլե ակ ներ: Մա հա ցու թե ան պատ ճա ռը ե ղած են 
« կա ռա վա րու թե ան հա լա ծանք նե րը զի նո ւո րագ րու թիւն, աք սոր, բան տար կու թիւն տե ղա ցի ժո
ղո վուր դին ա տե լու թիւ նըս պան նու թիւն, ա ռե ւան գում, հարս տա հա րու թիւն եւ բնու թե ան ար հա
ւիրք նե րը սով, զր կանք, հի ւան դու թիւն» (Վահ րամ Տատ րե ան, Դէ պի Ա նա պատ (Փր ցո ւած Է ջեր 
Օ րագ րէս), Նիւ Ե որք, 1945, էջ 146147, 407):
10 Պատ մա կան քա ղաք՝ օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գի Քե րէկ գա ւա ռի կեդ րո նը, Ամ ման քա ղա
քէն հա րաւ, մօտ 120 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Մե ռե ալ ծո վէն ոչ շատ հե ռու: Այժմ մաս կը կազ մէ 
Յոր դա նա նի Հա շի մա կան Թա գա ւո րու թե ան: Պահ պա նո ւած է քա ղա քի պատ մա կան հս կայ բեր
դը: Վաղ միջ նա դա րուն ա նոր բնա կիչ նե րուն մէկ մա սը ե ղած են քրիս տո նե ա ներ: Շր ջան մը խա
չա կիր ներ իշ խած են ա նոր: 1516ին զայն գրա ւած են օս ման ցի նե րը: 1910ին Քե րէ կի բնա կիչ նե րը 
ըմ բոս տա ցած են օս մա նե ան կա ռա վա րու թե ան դէմ:
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Արդ, եղ բայր ներ, վերն ը սի ար դէն, եր կա րօ րէն կրկ նե լու ա տեն չ’ու նինք, շատ 
հա մա ռօտ կեր պով կ’ամ փո փենք. Հա յաս տա նի մէջ մէկ հայ ի սկ մնա ցած չէ ը սել 
կա րե լի է, Կի լի կի ոյ մէջ ալ չի մնա լու վրայ է, հայն իր կե ան քէն, ի նչ քէն ու պա տի
ւէն իր զրա ւո ւած, իր վեր ջին բե կոր նե րուն ձայնն է որ ձե զի հասց նե լով օգ նու թիւն 
կ’ա ղա ղա կէ, օգ նու թիւն մնա ցե ալ նե րու կե ան քը փր կե լու հա մար, դրամ՝ ա նոնց հաց 
ճա րե լու հա մար: Հոս բա րե ա ցա կա մու թիւն ցուց նող գեր ման հիւ պա տո սի11 մի ջո ցաւ 
գաղտ նի կեր պով գեր ման դես պա նին12 տե ղե կու թիւն տրո ւած է ու դի մում նե րը կը 
շա րու նա կո ւին, հոս տա րա ձայ նու թիւն մը կայ որ կա ռա վա րու թիւ նը պի տի ար տօ
նէ կի ներն ու 17 տա րե կա նէն վար ե ղող մանչ տղա քը դուրս պի տի ղր կո ւին, ի ՞նչ 
մի ջոց նե րով, ո ՞ւր, ո ՞ր շո գե նա ւով, ծախ քը ո րո՞ւ կող մա նէ տրո ւե լով յայտ նի չէ13. մենք 
վայր կե ան առ վայր կե ան կ’ս պա սենք որ օգ նու թիւն մըլ լայ մե զի, ու շաց նե լը մահն է 
ազ գին, փու թա ցէք ի՛նչ մի ջո ցաւ որ կր նաք, Ա տա նայի, Մա րա շի եւ Այն թա պի հայե
րը կի սով հոս հա սան, ար դէն Կի լի կի ոյ ամ բողջ ժո ղո վուր դին կէ սը գաղ թե ցու ցուած 
են Ա րա բի ա, մնա ցե ալ ներն ալ գաղ թել կը տրո ւին, դրամ հաս ցու ցէք, հա ղոր դակ
ցու թե ան ա մէն մի ջո ցէ զր կո ւած ե նք:

Դ րամ, դրամ, դրամ ղըր կե ցէք ա մե րի կե ան կա ռա վա րու թե ան մի ջո ցաւ14: Գրա
բե րը ա մէն վար ձատ րու թե ան ար ժա նի է, պէտք ե ղած ման րա մաս նու թիւն նե րը 
պի տի տայ: 

11 Նկա տի ու նի Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Վալ դեր Ռոսս լէ րը:
12 Նկա տի ու նի Գեր մա նի ոյ Կ. Պոլ սոյ դես պան Հանս Վան գեն հայ մը (18591915): Ան 19121915 
ե ղած է Օս մա նե ան Կայս րու թե ան մօտ Գեր մա նի ոյ դես պան: Մեծ ջանք թա փած է Օս մա նե ան 
Կայս րու թիւ նը Ռու սաս տա նի դէմ պա տե րազ մի ներգ րա ւե լու գոր ծին մէջ: Դէմ ե ղած է Ա րևմ տե ան 
Հա յաս տա նի բա րե նո րո գում ե րու ծրագ րին և ար դա րա ցու ցած է թր քա կան իշ խա նու թիւն նե րու 
ա րևմ տա հայոց դէմ կի րա ռած տե ղա հա նու թիւնն ու բռ նու թիւն նե րը, թէ և իր տե ղե կա գիր նե րուն 
մէջ նշած է, որ այդ մի ջո ցա ռում ե րուն նպա տա կը՝ հայ ազ գը բնաջն ջելն է (Հայ կա կան Հարց հան
րա գի տա րան, էջ 427):
13 Հա լէ պի մէջ շր ջան ը նող այս տա րա ձայ նու թե ան մա սին Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Ռոսս
լէր քանց լէր Պէթ ման Հոլ վէ գին յ ղած 3 Սեպ տեմ բեր 1915 թո ւա կա նի տե ղե կագ րին մէջ նշած է թէ 
կա ռա վա րու թիւ նը օ րեր ա ռաջ յայ տա րա րու թիւն մը տա րա ծած է, ը ստ ո րուն՝ այն հայե րը ո րոնք 
կը փա փա քին ար տա գաղ թել Թուր քի այէն, կր նան դի մել այդ քայ լին՝ պայ մա նաւ որ վե րա դառ
նան պա տե րազ մի ա ւար տէն ե տք մի այն: Բա նա ւոր նշո ւած է նաև, որ հե ռա նալ ցան կա ցող իւ րա
քան չիւր հայ պէտք է ու նե նայ այդ մա սին Ճէ մալ փա շայի ար տօ նա գի րը: Հիւ պա տո սը ա ւել ցու ցած 
է նաև, որ փո խադ րու թե ան հա մար նա ւեր չեն գտ նո ւած, ի սկ հայե րը հա մո զո ւած է ին որ « կա
ռա վա րու թե ան յայ տա րա րու թիւ նը լուրջ չէ», և բո լոր ա նոնք ո րոնք պի տի փոր ձեն թոյլ տո ւու թիւն 
ստա նալ՝ պի տի հե տապն դո ւին: Ա ւար տին Ռոսս լէր յի շած է, որ հա կա ռակ ա նոր որ « գործ նա
կան» հնա րա ւո րու թե ան պա րա գային բո լոր հայե րը պի տի փա փա քէ ին ար տա գաղ թել, օ րէն քի 
հրա պա րա կու մէն ե րեք շա բաթ ան ց, բա ցի իր կող մէ ե րաշ խա ւո րո ւած մէկ ըն տա նի քէ, ոչ ոք հա
մար ձա կած է գաղ թե լու դի մում ներ կա յաց նել իշ խա նու թիւն նե րուն: Այս օ րէն քին յա ջոր դած է այլ 
օ րէնք մը, որ ար գի լած է 4րդ բա նա կի իշ խա նու թե ան շր ջա նէն ոև է մէ կուն հե ռա նա լը ա ռանց 
Էն վէր փա շայի ար տօ նու թե ան:

 Ռոսս լէր այս մա սին իր խօս քը ա ւար տած է եզ րա կաց նե լով, որ «ար տօ նա գի րը փաս տօ րէն ան
վա ւեր է և տրո ւած մի այն ձև ի հա մար» (Գուստ, նշ. ա շխ., էջ 330331):
14 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, գէթ մին չև Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու՝ Օս մա նե ան կայս րու
թե ան դէմ պա տե րազմ յայ տա րա րե լը (1917), Հա լէ պը ե ղած է սու րի ա կան ա նա պատ և մեր ձա կայ 
այլ վայ րեր նպաս տի փո խան ցե լու և բաշ խե լու գլ խա ւոր ու թե րևս մի ակ կեդ րո նը: Այդ աշ խա
տան քին մէջ հիմ ա րար դեր խաղ ցած է Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու տեղ ւոյն հիւ պա տոս Ճե սի Պ. 
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Ար դէն Զօհ րապն15 ու Վարդ գէս16, Տա ղա ւա րե անն17 ու իր հինգ ըն կեր նե րը18 
գն դա կա հար ին կած են ժան տար մա նե րու կող մա նէ Ո ւր ֆայի եւ Տիգ րա նա կեր տի 

Ճաք սո նը (18711947): Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու պա տե րազմ յայ տա րա րե լէն և Ճաք սո նի Հա լէ պէն 
հե ռա նա լէն ե տք նպաս տա բաշխ աշ խա տանք նե րը շա րու նա կած է զո ւի ցե րի ա ցի հա լէ պաբ նակ 
բա րե սէր վա ճա ռա կան Է օ ժէն Զո լին կէ րը:
15 Նկա տի ու նի գրող, հրա պա րա կա գիր, ազ գայինքա ղա քա կան գոր ծիչ՝ Գրի գոր Զօհ րա պը: 
Ծնած է Կ. Պո լիս 1861ին: Կր թու թիւ նը ստա ցած է ծնն դա վայ րին մէջ և վկայո ւած որ պէս ե րկ
րա չափ ու ի րա ւա բան: 1883էն զբա ղած է ի րա ւա բա նու թե ամբ: 1905ին պե տու թիւ նը ար գի լած է 
զինք գոր ծել որ պէս ի րա ւա բան, ո րուն հե տև ան քով ան մեկ նած է Ֆրան սա: Օս մա նե ան սահ մա
նադ րու թե ան հռ չա կու մով 1908ին, վե րա դար ձած է Կ. Պո լիս և ը նտ րո ւած ան դամ՝ Օս մա նե ան 
Խորհր դա րա նի և Ազ գային Քա ղա քա կան Ժո ղո վի, մի ա ժա մա նակ դա սա ւան դե լով Օս մա նե ան 
Ի րա ւա բա նա կան հա մալ սա րա նէն ներս: Գրա կան աս պա րէզ մտած է 1878ի ն՝ աշ խա տակ ցե լով 
Մա սիսին ու Հայ րե նիքին, ո ւր տպագ րած է վէ պեր, նո րա վէ պեր, ակ նարկ ներ, պատ մո ւածք ներ, 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ և գրա կա նա գի տա կան յօ դո ւած ներ: Զօհ րապ հայ գրա կա նու թե ան պատ
մու թե ան մէջ ծա նօթ է « Նո րա վէ պի իշ խան» ա նու նով ու կը հա մա րո ւի այս սե ռի լա ւա գոյն ներ
կա յա ցու ցի չը: Հրա տա րա կած գոր ծե րէն յի շենք՝ Ան հե տա ցած Սե րունդ Մը (Կ. Պո լիս, 1887), Խղճ-
մ տան քի Ձայ ներ (Կ. Պո լիս, 1909), Լուռ Ցա ւեր (Կ. Պո լիս, 1911), Կե ան քը Ի նչ պէս Որ Է (Կ. Պո լիս, 
1911) և այլն: Ու նի օս մա նե րէն և ֆրան սե րէն լե զու նե րով գրո ւած ի րա ւա բա նա կան գիր քեր, ի նչ պէս 
նաև ֆրան սե րէն գր քոյկ մը՝ Հայ կա կան հար ցի մա սին (Գառ նիկ Ստե փա նե ան, Կեն սագ րա կան 
Բա ռա րան, Ա., Ե րև ան, 1973, էջ 331332, Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան, էջ 131132):
16 Բուն ա նու նով՝ Յով հան նէս Սէ րէն կիւ լե ան: Ծնած է Կա րին 1871ին: Ա ւար տած է ծնն դա վայ
րի Սա նա սա րե ան վար ժա րա նը, ա պա մտած է ու սուց չա կան աս պա րէզ: Մաս նակ ցած է Կար նոյ 
1890ի ցոյ ցին, ո րուն որ պէս հե տև անք շր ջան մը բան տար կո ւած է, ա պա ան ցած է Կ. Պո լիս, ո ւր 
1892ին մտած է Դաշ նակ ցու թե ան շար քե րը: Կր կին բան տար կո ւե լէ ե տք, որ պէս կու սակ ցա կան 
գոր ծիչ ան ցած է Վան, ո ւր 1903ին դար ձե ալ ձեր բա կա լո ւած է ու դա տա պար տո ւած մա հո ւան, 
բայց կա րե լի ե ղած է մա հա պա տի ժը բե կա նել ու վե րա ծել ցկե անս բան տար կու թե ան: 1908ի օս
մա նե ան սահ մա նադ րու թե ան հռ չա կու մով ա զատ ար ձա կո ւած է և Կ. Պո լիս ան ցնե լով՝ Կար նոյ 
կող մէ ը նտ րո ւած է ան դամ Օս մա նե ան Խորհր դա րա նի և Ազ գային Քա ղա քա կան Ժո ղո վի (Սի մոն 
Վրա ցե ան, Յու շա պա տում Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան 1890-1950, Բոս տոն, 1950, էջ 397400, Թէ ո դիկ, 
Յու շար ձան Ապ րիլ Տաս նը մէ կի, Կ. Պո լիս, 1919, էջ 49):
17 Նկա տի ու նի բա նա սէր, հրա պա րա կա խօս, ազ գայինմ շա կու թային գոր ծիչ, խմ բա գիր, ման
րէ ա բան և բժիշկ Նա զա րէթ Տա ղա ւա րե անՉա տըր ճե ա նը: Ծնած է Սե բաս տի ա 1862ին: Ու սու մը 
ստա ցած է Կ. Պո լիս, ի սկ Փա րի զի մէջ կա տա րե լա գոր ծած է զայն՝ վկայո ւե լով իբ րև գիւ ղատն
տես: Շր ջան մը վա րած է ծնն դա վայ րի ազ գային վար ժա րան նե րու (18851886) և Կ. Պոլ սոյ Ա րա մ
ե ան վար ժա րա նի տնօ րէ նու թիւ նը: 1887ին մեկ նած է Գա հի րէ, ա պա՝ Փա րիզ և հե տև ած Սոր պո
նի հա մալ սա րա նի բնա գի տու թե ան և բժշ կու թե ան դա սըն թացք նե րուն: Վե րա դառ նա լով Կ. Պո
լիս նշա նա կո ւած է Սբ. Փր կիչ Ազ գային հի ւան դա նո ցի բժշ կա պետ: Հա մի տե ան ռե ժի մի օ րե րուն 
եր կու ան գամ ձեր բա կա լո ւած է ու բան տար կո ւած (1896 և 1900): Գա հի րէ ի մէջ մաս նակ ցած է 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի հիմ ադր ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րուն ու դար ձած ա նոր ա ռա ջին 
Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան ան դամ ե րէն մէ կը (1906): Օս մա նե ան Սահ մա նադ րու թե նէն ե տք Տա
ղա ւա րե ան վե րա դար ձած է Կ. Պո լիս և Սե բաս տի ոյ կող մէ ը նտ րո ւած է ան դամ Օս մա նե ան Ե րես
փո խա նա կան Ժո ղո վին, մի ա ժա մա նակ մաս կազ մած է Ազ գային Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան 
Քա ղա քա կան Ժո ղո վին: Հիմ ած ու խմ բագ րած է հայե րէն ա ռա ջին բնա գի տա կան հան դէ սը՝ Գի-
տա կան Շար ժումը (Կ. Պո լիս, 18851887): Հրա տա րա կած է պատ մա գի տա կան, բա նա սի րա կան 
և բժշ կա գի տա կան մօտ եր կու տաս նե ակ հա տոր ներ: Հայե րէ նի կող քին գրած է նաև թր քե րէն և 
ֆրան սե րէն լե զու նե րով:
18 Տա ղա ւա րե ա նի հետ, « դա տո ւե լու» պատ ճա ռա բա նու թե ամբ, դէ պի Տի ար պէ քիր ի րենց ու ղե
ւո րու թե ան ըն թաց քին, 8 Յու նիս 1915ին Հա լէպ հա սած են Ռու բէն Զար դա րե ան, Է. Ակ նու նի, 
Գա րե գին Խա ժակ, Սար գիս Մի նա սե ան և Յա րու թիւն Ճան կիւ լե ան, ի սկ Յու նիս 12ի ն՝ Զօհ րապ 
և Վարդ գէս:
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մէջ տեղ, Շէյ թան տէ րէ սի19 կո չո ւած տե ղը, ո ւր բիւ րա ւոր հայե րու դի ակ ներ (ա ն
գլուխ) սար սափ կ’ազ դեն ճամ բորդ նե րուն: Եփ րա տը բիւ րա ւոր հայ եւ հա յու հե աց 
դի ակ նե րով լե ցո ւած է եւ լու սան կա րո ւած եւ րո պաց ւոց շա տե րու կող մա նէ: Տէր Զոր 
15000 զէյ թունց ւոց գաղ թա վայրն ե ղած է, դժո խային խոշ տան գա նաց մէջ20: Հա րիւ
րա ւոր մանկ տիք գե տեր ու դաշ տե րու մէջ նե տո ւած են նոյ նիսկ ի րենց մարց կող
մէ: Ան մի ջա կան պէտ քը դրամն է, Ա մե րի կայի ազ գային նե րու փու թով ի մա ցու ցէք, 
դրամ, դրամ:

1600 հայեր մի մի այն Տիգ րա նա կեր տի բան տին մէջ խող խո ղո ւած են: Ա ռաջ նոր
դը21, յետ ան դա մա[ հա]տ ման, բան տի բա կին մէջ ալ գո լով օ ծո ւած եւ այ րո ւած է, 
նո ւա գա ծու թե ամբ դի ւային խրախ ճա նու թե անց22 ի բր լրա ցու ցիչ զո հա բե րու թիւն 

19 Թր քե րէն բա ռա ցի օ րէն՝ Սա տա նայի ձոր: Կը գտ նո ւի Տի ար պէ քիր նա հան գի Տի ար պէ քիր գա
ւա ռին մէջ, Տի ար պէ քիր քա ղա քին մօ տա կայ քը (Թ. Խ. Յա կո բե ան, Ստե փան Տ. Մե լիքԲախ 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, Ե րև ան, Դ. 
հա տոր, 1998, էջ 102):
20 1915ին թր քա կան իշ խա նու թիւն նե րուն կող մէ հա յա թա փո ւող ա ռա ջին ա ւա նը ե ղած է Զէյ թու
նը, ո րուն բնակ չու թե ան մէկ մա սը Մարտ 1915ին նախ աք սո րո ւած է Սուլ թա նի է (Գո նի ա), ա պա՝ 
Է րէյ լի և հուսկ՝ Տէր Զօր, ի սկ մա ցե ալ նե րը ղր կո ւած են ո ւղ ղա կի սու րի ա կան ա նա պատ ու մեծ 
մա սամբ՝ կո տո րո ւած: Քա ղա քին հա յա թա փու մէն ե տք, 13 Օ գոս տոս 1915ին, թուր քեր այ րած են 
զայն:
21 Նկա տի ու նի Տի ար պէ քի րի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Մկր տիչ Վրդ. Ջլ ղա տե ա նը: Աշ խար
հա կա նի ա նու նով՝ Յով ան: Ծնած է Դա տո ւան (Բա ղէշ) 1871ին: Ար մա շի Դպ րե վանք մտած է 
Հոկ տեմ բեր 1890ին և ա ռանց կրօ նա ւո րա կան սքեմ ըն դու նե լու հե ռա ցած է ան կէ: 24 Յու լիս 1898
ին Կ. Պոլ սոյ մէջ Օր մա նե ան Պատ րի ար քէն ձեռ նադ րո ւած է քա հա նայ Տրա պի զո նի Ղզա նա գիւ
ղին հա մար, ա պա տե ղա փո խո ւած է Սե լա նիկ, ո ւր քա րիւ ղի բռն կու մով կորսն ցու ցած է ե րի ցու
հին և դուստ րը, ա պա ան ցած է Ե թով պի ա, որ մէ ե տք՝ Կ. Պոլ սոյ մէջ, Օր մա նե ան Պատ րի ար քէն 
ըն դու նած է վար դա պե տա կան աս տի ճան նե րը: Քա հա նա յա գոր ծած է ԹօփԳա փու, ա պա դար
ձած է Պա յա զի տի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, Կար նոյ յա րա կից շր ջան նե րու ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ և հուսկ՝ ա ռաջ նորդ Տի ար պէ քի րի, ո ւր մա ցած է մին չև իր նա հա տա կու թիւ նը՝ 1915 
(Թէ ո դիկ, Գող գո թա Հայ Հո գև ո րա կա նու թե ան Եւ Իր Հօ տին Ա ղէ տա լի 1915 Տա րի ին, խմ բագ րեց՝ 
Ա րայ Գա լայ ճե ան, Նիւ Ե որք, 1985, էջ 260261, Զա ւէն Ա. քհնյ. Ար զու մա նե ան, Ազ գա պա տում, Դ. 
հա տոր, Ա. գիրք, Նիւ Ե որք, 1995, էջ 16):
22 Ջլ ղա տե ան Վար դա պե տի նա հա տա կու թե ան մա սին այս տեղ յի շո ւած նե րը կրկ նած են նաև այլ 
աղ բիւր ներ, ո րոնց մէ Թէ ո դիկն է ա մէ նէն ման րա մասն նկա րագ րո ղը. «… դուրս կը հա նեն զինք 
իր որ ջէն և շղ թա յա ւոր կա պի կի մը նման՝ նո ւա գա ծու թե ամբ փո ղո ցէ փո ղոց կը պտըտց նեն, ը նդ
հա նու րին թու քու մու րին նշա ւակ: …ո րոնք կը շա րու նա կեն նո ւա գա խառն խեղ կա տա կու թե ամբ 
խայ տա ռա կել այդ «խ րիս թի ան րու հա նի»ն… ա նոր մօ րու քին թե լե րը ծիւ ծիւ կը փե տէ… զմե լի ով 
մար մի նը մոր թա զերծ կ’ը նէ և շերտ շերտ կը յօ շէ… կար գը կու գայ ա րիւն լո ւայ դի ա կին հետ զբօս
նե լու՝ հեղ մամբ քա րիւ ղի: Լուց կի՛ մը… և ա հա հայր սուր բը կ’ըսկ սի բռն կիլ: Մծղ նէ դէմ քեր կը 
լու սա ւո րո ւին ե րա նա ւէտ ակ նարկ նե րով, մինչ ճեն ճեր ման բոյ րը սաստ կօ րէն կը ծա ւա լի զն դա նին 
մէջ, որ պէս հուսկ բուր վա ռում պա տա րա գե ալ մար տի րո սին»: Յա ջորդ օր կ’ի մաց նեն ժո ղո վուր
դին թէ վար դա պե տը « բան տին շէն քը հր կի զել փոր ձած մի ջո ցին՝ քա րիւ ղը վրան թա փած ու բռն
կած է» (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 260261): Մօ տա ւո րա պէս նոյն ման րա մաս նու թիւն նե րը տո ւած է 
նաև Ս. Ա կու նի, տե՛ս Մի լի ոն Մը Հայե րու Ջար դի Պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 6566):
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չեր քէզ ժան տար մա նե րու23: Պե հես նի ի24, Ա տըե ա մա նի25 եւ Սե վե րե կի26 կո տո րա ծը 
սա դայէ լա կան ծրագ րով կա տա րո ւած գրե թէ 13 տա րե կա նէն վեր ա րա կան սեռ չէ 
մնա ցած. կոյ սեր ան խնայ պղ ծո ւած եւ շա տե րը տե սանք Եփ րա տի հո սանք նե րէն 
քշո ւած զո մանս 4 եւ զո մանս 810 ըն կեր նե րով ի րա րու կա պո ւած, ան դա մա[ հա] տ
ուած (շա տե րու ծնն դա կան գոր ծա րա նը կտ րո ւած):

 Ջեր մա պէս կը խնդ րո ւի որ սոյն գրու թիւ նը՝ իբ րեւ վեր ջին ծայր զգու շու թե ամբ 
պաշտ. աղ բիւր նե րէ եւ ա կա նա տես նե րէ քա ղո ւած մի տե ղե կա գիր, ա մե նայն զգու
շու թե ամբ գաղտ նի պա հո ւի, ա ռանց տա րա ձայ նե լու, որ պէս զի սոս կա լի ար դիւն
քին վտանգ նե րը շատ պարզ են: 

Ա մե րի կե ան հիւ պա տո սա րանն ալ կր նայ դիւ րու թիւն ներ ըն ծայել դրա մի ա ռաք
ման մի ջոց նե րուն: Ազ գային եւ ան հա տա կան կո չո ւած եւ ստա ցո ւածք ներ ծա խե լու 
մի ջոց նե րէ ալ զուրկ ե նք, պե տա կան ար գել քի պատ ճա ռաւ, վան քեր, ե կե ղե ցի ներ, 
վար ժա րան ներ ի րենց բո լոր ու նե ցած նե րով կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ գրա ւուած 
է: Սոս կա լի ա նօ թու թիւն կ’ տի րէ, այժմ հոս 15000 գաղ թա կան ներ կան մաս առ մաս 

23 Տի ար պէ քի րի հայոց կո տո րա ծի գլ խա ւոր պա տաս խա նա տու և քա ղա քի նո րան շա նակ նա հան
գա պետ բժ. Չէր քէզ Րէ շիտ պէյ, 28 Մարտ 1915ին քա ղաք ժա մա նե լուն իր հետ տա րած է մե ծա թիւ 
չէր քէզ ներ՝ « ժան տար մա քո ման տա նի» չէր քէզ Րուշ տի Պէյը, թիկ նա պահ մը՝ Չէր քէզ Շա քիր Պէյը 
և ժան տար մայի տա րազ հա գած 4050 չէր քէզ « չէ թէ» ներ՝ հրո սակ ներ (Վա հան Գա վա ֆե ան, Հա-
մա ռօտ Տե ղե կա գիր Տիգ րա նա կեր տի Վեր ջին Կո տո րած նե րուն, ՆիւԵ որք, 1919, էջ 8, Ա կու նի, նշ. 
ա շխ., էջ 62):
24 Հայ և թուրք խառն բնակ չու թե ամբ պատ մա կան գիւ ղա քա ղաք Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Խար
բերդ նա հան գի Մա լա թի ա գա ւա ռի Պէ հէս նի գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Մա լա թի ա քա ղա քէն հա րաւ
ա րև մուտք: 12րդ դա րուն շր ջան մը մաս կազ մած է Կի լի կի ոյ հայ կա կան թա գա ւո րու թե ան: Տեղ
ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Փր կիչ ի սկ հայ կա թո լիկ նե րը՝ Ա ւե տում Սբ. Կու սի ե կե ղե ցի նե րը: Հայ 
ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը և ս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Պէ հէս նին ու նե ցած է նաև 270 ա շա կերտ 
հա շո ւող Ազ գային Ներ սէ սե ան վար ժա րանն ու հայ կա թո լիկ նե րու վար ժա րա նը: 1914ին քա ղա քի 
500 տուն հա յու թե նէն 350ը ե ղած են ա ռա քե լա կան ներ, ի սկ մա ցե ալ նե րը՝ կա թո լիկ ներ ու ա ւե
տա րա նա կան ներ (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 249): Ը ստ այլ աղ բիւ րի ու նե ցած է 530 տուն՝ 3750 հայ 
բնա կիչ (Les Arméniens dans l’empire Ottoman a la veille du génocide, Raymond H. Kévorkian, Paul B. 
Paboudjian, Փա րիզ, 1992, էջ 391):
25 Քա ղաք Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Խար բերդ (Մա մու րէ թու լա զիզ) նա հան գի Մա լա թի ա գա
ւա ռի Ա տի ե ա ման (Հուս նի Ման սուր) գա ւա ռա կի կեդ րո նը: 1915ին ու նե ցած է 15 հա զար բնա կիչ, 
ո րուն 6 հա զա րը հայեր է ին (Ս. Մ. Ծո ցի կե ան, Ա րևմ տա հայ Աշ խարհ, Նիւ Ե որք, 1947, էջ 90), ի սկ 
ը ստ այլ աղ բիւ րի ան ու նե ցած է 600 հայ տուն (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 248): Քա ղա քը ու նե ցած 
է նաև թուրք, յոյն և ա սո րի ազ գաբ նակ չու թիւն: Տեղ ւոյն հայ ա ռա քե լա կան նե րը ու նե ցած են Սբ. 
Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղե ցին և Ռու բի նե անց վար ժա րա նը: Հայ կա թո լիկ և ա ւե տա րա նա կան հա
մայնք նե րը և ս ու նե ցած են ի րենց ե կե ղե ցի ներն ու դպ րոց նե րը:
26 Կամ՝ Սև ե րակ: Քա ղաք՝ Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Տի ար պէ քիր նա հան գի Սէ վէ րէկ գա ւա ռի 
կեդ րո նը, Տի ար պէ քիր և Ո ւր ֆա քա ղաք նե րուն մի ջև, ա ռա ջի նէն հա րաւա րև ելք, մօտ 80 քլմ. հե
ռա ւո րու թե ան վրայ: Քա ղա քին մէջ պահ պա նո ւած են պատ մա կան բեր դի ա ւե րակ նե րը: Տեղ ւոյն 
հայե րը ու նե ցած են Սբ. Թո րոս ե կե ղե ցին: Հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը և ս ու նե ցած է իր ե կե
ղե ցին: Ա ռա քե լա կան հայե րը ու նե ցած են 3 դպ րոց, մի աս նա բար 250 ա շա կեր տով: Հայ կա թո լիկ 
և ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րը և ս ու նե ցած են ի րենց դպ րոց նե րը 130 ա շա կեր տով (Kévorkian
Paboudjian, նշ. ա շխ., էջ 400): 20րդ դա րասկզ բին Սէ վէ րէ կը ու նե ցած է 15 հա զար բնա կիչ, ո րուն 
կէ սէն ա ւե լին հայեր, ի սկ մա ցե ալ նե րը թուր քեր, քիւր տեր և ա սո րի ներ է ին (Հա յաս տա նի Եւ Յա-
րա կից…, Դ., էջ 582): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, ան ու նե ցած է 1855 հայ ա ռա քե լա կան ըն տա նիք՝ 9275 
հո գի (Raymond H. Kévorkian, նշ. ա շխ., էջ 400):
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կ’ղր կո ւին Ա րա բի ոյ զա նա զան վայ րեր, ամ բողջ Կի լի կի ան եւ Կա պա դով կի ան 
պար պո ւե լու վրայ են: Ս. Կա թո ղի կոսն27 ալ հոս կ’մ նայ ճա րա հատ: 

Իբ րեւ ստո րագ րու թիւն, նա մա կիս բո վան դա կու թե ան բո լոր պար բե րու թիւն
նե րը ա րիւ նով կ’կն քեմ:

ԱՆ ՏԻՊ ՏԵ ՂԵ ԿԱ ԳԻՐ ՀԱ Լէ ՊԻ ՀԱՅ Աք ՍՈ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐՈւ ՄԱ ՍԻՆ (1915 Թ.)
 Մրիհ րան Մրի նա սե ան

 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
Հ րա տա րա կու թե ան տրո ւած է 3/16 0 գոս տոս 1915ին Հա լէ պէն Գա հի րէ յ ղո ւած 
գաղտ նի տե ղե կա գիր մը որ կը խօ սի Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի եւ Կի լի կի ոյ հայ 
ազ գաբ նակ չու թե ան ո չն չա ցու մին, աք սո րի ճա նա պար հին որ դեգ րո ւած բռ նու թիւն
նե րուն, սու րի ա կան ա նա պա տին մէջ տի րող ի րա վի ճա կին եւ մա նա ւանդ Հա լէպ 
հա սած հայ աք սո րա կան նե րու մա սին։

Հ րա տա րա կո ւող փաս տա թուղ թին կցո ւած են հա կիրճ յա ռա ջա բան եւ ծա նօ
թագ րու թիւն ներ։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թիւն, Հա լէպ, հայ աք սո րա կան ներ, 
Ա րեւմտե ան Հա յաս տան, Կի լի կի ա, Սու րի ա կան ա նա պատ, մար դա սի րա կան 
օ ժան դա կու թիւն։

27 Նկա տի ու նի Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կոս Խա պայե ա նը: Ծնած է Խար բեր դի 
Ե ղէ գի գիւ ղը 1849ին: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է ծնն դա վայ րին մէջ: 1867ին մտած է Ե րու
սա ղէ մի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նը: 1871ին ու սու ցիչ ա նո ւա նո ւած է նոյն վար ժա րա նին, ի սկ 
1874ին ստանձ նած է խմ բագ րու թիւ նը Սի օն պաշ տօ նա թեր թին: 1877ին ձեռ նադ րո ւած է կու սա
կրօն քա հա նայ: 1881ին այ ցե լած է Սբ. Էջ մի ա ծին, ա պա յա տուկ ա ռա քե լու թե ամբ ան ցած է Թիֆ
լիս և այլ հա յա շատ կեդ րոն ներ և ծա ռա յած՝ հինգ տա րի: 1885ին Սբ. Էջ մի ած նի մէջ ձեռ նադ րո ւած 
է ե պիս կո պոս: Վե րա դառ նա լով Ե րու սա ղէմ 1887ին ստանձ նած է վան քի լու սա րա րա պե տի պաշ
տօ նը, զոր վա րած է մին չև 1902: Յա ջորդ տա րի ը նտ րո ւած է կա թո ղի կոս Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ:
1915ին ան պար տադ րա բար լքած է Սսոյ դա րա ւոր վան քը ու ա պաս տա նած Հա լէպ: Մին չև զի
նա դա դար ապ րած է ան դաս տա կան կե անք՝ Հա լէ պի, Ե րու սա ղէ մի և Դա մաս կո սի մէջ, ա պա վե
րա դար ձած է Սիս: Կի լի կի ոյ պար պու մով կր կին լքած է Սի սը ու ան ցած է Հա լէպ և 1930ին Ա թո ռը 
հաս տա տած է Ան թի լի ա սի մէջ: Վախ ճա նած է 9 Նոյեմ բեր, 1939ին:

 Սա հակ Կա թո ղի կոս հրա տա րա կած է բա նա սի րա կան բազ մա թիւ յօ դո ւած ներ, գիր քեր ու դա
սա գիր քեր եւ կազ մած է Ե րու սա ղէ մի ու Հա լէ պի հայե րէն ձե ռա գիր նե րու զոյգ ցու ցակ նե րը (Բաբ
գէն Ա. Ա թո ռա կից Կա թո ղի կոս [ Կիւ լէ սէ րե ան], Պատ մու թիւն Կա թո ղի կո սաց Կի լի կի ոյ (1441-էն 
Մին չեւ Մեր Օ րե րը), Ան թի լի աս, 1939, էջ 7731116, Վա հէ Հայկ, Խար բերդ Եւ Ա նոր Ոս կե ղէն Դաշ-
տը. Յու շա մա տե ան Պատ մա կան Մշա կու թային Եւ Ազ գագ րա կան, ՆիւԵ որք, 1957, էջ 10841086, 
Զա ւէն Ա. Քհնյ. Ար զու մա նե ան, նշ. ա շխ., Դ. հա տոր, Բ. գիրք, Նիւ Ե որք, 1997, էջ 98100):
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uNPuBLISHEd rEPort aBout dEPortEd arMENIaNS IN aLEPPo (1915)
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SuMMarY
The article presents an original secret document, a report, sent from Aleppo to Cairo on 
August 3 (16), 1915. It contains information about destruction of the Armenian population 
deported from Western Armenia and Cilicia, violence against deported Armenians on 
the way, as well as situation of deported Armenians in Aleppo and adjacent Syrian 
deserts.

The document has a brief foreword and extended notes.
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неоПублИкоВанное донесенИе о деПоРтИРоВанных аРМянах В 
алеППо (1915 Г.)

Мигран Минасян 
РеЗюМе

Представлено секретное донесение отправленное 3 (16) августа 1915 г. из Алеппо 
в Каир, посвященное уничтожению депортированного из Западной Армении и 
Киликии армянского населения, насилию, которому подвергались депортирован
ные армяне в дороге, а также положению депортированных армян в Алеппо и 
прилегающих к городу сирийских пустынях. 

Документ предваряется кратким предисловием, а также содержит расширен
ные приме чания. 

Ключевые слова: геноцид армян, Алеппо, депортированные армяне, Западная 
Армения, Киликия, сирийская пустыня, гуманитарная помощь. 


