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Միհրան Ա. Մինասեան

ՄԻՀՐԱՆ ՀԵՐԱՐԴԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱԼԷՊԻ 

ՄԻՍԻՈՆԱՐ� ՀԻՆԵՐ� Ն ՄԱՍԻՆ1

Բանալի բառեր՝ Հալէպ, Միհրան Հերարդեան, մի սիոնարներ, Միս Էտիթհ Րօպէրթս, Միս 

Հէտվիկ Պիւլ, Միս Պօտիլ Պիէօրն, Միս Քարէն Եփփէ:

Այս նիւթին մե ջ հրատարակª թեան կª  տանք հալէպահայª թեան շրջանակներª ն 

մէջ գործած օտար մի սիոնարª հիներª ն մասին Միհրան Հերարդեանի ընդարձակ 

տեղեկագիրը, որ պատրաստած է Հալէպի Ազգային առաջնորդարանի խնդրանքով: 

Հեղինակը լաւատեղեակ էր ներկայացª ցած նիւթին, որովհետև  ան անմի ջական 

գործակիցն էր Քարէն Եփփէին ª  մօտէն ծանօթ էր անոր գործª նէª թեան. մի աժամանակ 

տնօրէնը, հաշª ապահն ª  քարտª ղարն էր անոր ղեկավարած Ազգերª  Դաշնակցª թեան 

կանանց և  մանª կներª  պաշտպան հաստատª թեան: Հերարդեան մօտէն ծանօթ էր 

նաև  մի սիոնարª հիներª  առօրեային ª  գործելաոճին, ª րեմն  պատահական չէ որ Ազգ. 

Քաղաքական ժողովը, որպէս լաւատեղեակ անձ, իրմէ՛ խնդրած ըլլար այսպիսի տեղե-

կագիրի մը պատրաստª թիւնը: Այս բոլորէն ետք ª րեմն  պիտի ենթադրել, որ Հերարդեանի 

փոխանցած տեղեկª թիւնները ստոյգ են ª  հաւաստի:

Տեղեկագիրը ընդհանª ր գաղափար մը կª  տայ աքսորական հայերª  մե ծագոյն 

կայանատեղին հանդիսացող Հալէպի մէջ գործող մի սիոնարներª  մասին, նշելով 

անոնց գործª նէª թեան դրական և  ժխտական երեսները: Հոն կան հետաքրքրական 

բազմաթիւ բացայայտª մն եր մի սիոնարները շրջապատողներª  նիւթական մսխª մն երª ն 

և  զեղծարարª թիւններª ն մասին, նաև  կենդանի փաստեր, թէ ինչպէս շատերª  համար 

բարեգործª թիւնը ծառայած է որպէս մի ջոց թշª առª թեան մէջ յայտնª ած աքսորականները 

սիրաշահելª , համայնքային նոր պատկանելիª թիւն թելադրելª  և այլնի մասին:

Զգալի է կարգ մը մի սիոնարª հիներª  հանդէպ Հերարդեանի ոչ դրական կեցª ածքն ª  

հեգնական ոճը, բացի Օր. Քարէն Եփփէէն, որª ն մասին խօսած է մե ծ սիրով ª  յարգանքով: 

Հերարդեան առիթով մը գրած է «Քառէն Եփփէ հայը» իմաստալից խորագիրով յօդª ածը2, 

ª ր և ս զգալի է անոր հանդէպ ª նեցած յարգանքը:

Հրատարակª ող տեղեկագիրին բնօրինակը կը պահª ի Հալէպի Ազգային 

առաջնորդարանի արխիւատան մէջ: Մեքենագրª ած է ª  կը բաղկանայ 8 էջէ:

Տեղեկագիրը հրատարակª թեան կª  տանք նոյնª թեամբ: Կատարած ենք մի այն 

կէտադրական աննշան հպª մն եր: Մեր կողմէ աւելցª ցած ենք մի այն անհրաժեշտ 

ծանօթագրª թիւններ:

* * *

1830-ական թª ականներէն սկսեալ, Արև մª տքի գրեթէ բոլոր անկիւններէն՝ Միացեալ 

Նահանգներէն, Քանատայէն, Մեծն Բրիտանիայէն, Գերմանիայէն, Սքանտինաւեան 

1     Հոդվածը ստացվել է  09.11.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 20.03.2020։

2  Հետեւեալ հատորին մէջ՝ Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայորդիները, խմբ. և կազմ. Արամ 

Սահակեան (Պէյրութ, Ատլաս, 1955), 518-530:



136

 Միհրան Ա. Մինասեան

երկիրներէն ª  այլ շրջաններէ հայաշխարհ ներթափանցեցին հարիւրաւոր մի սիոնար-

ներ աշխարհի առաջին քրիստոնեայ ժողովª րդին Աւետարան քարոզելª ՝ կրթական, 

կրօնական քարոզչª թեան, բժշկական առաքելª թեան և  այլ դիմակներª  տակ: Անոնք 

հիմն եցին բազմաթիւ մի ջնակարգ և  բարձրագոյն վարժարաններ, հիւանդանոցներ, 

որբանոցներ, տպարաններ, բարեսիրական հաստատª թիւններ և  այլն:

Միսիոնարներª ն աշխատանքային թափը շարª նակª եցաւ մի նչև  1915 թ., 

ապա զինադադարի տարիներª ն, Կիլիկիոյ և  Արև մտեան Հայաստանի կարգ 

մը անկիւններª ն մէջ գործª նէª թեան կարճ շրջանէ մը ետք, այդ տարածքներª  

հայաթափª մով անոնք կա՛մ վերադարձան իրենց երկիրները և  կամ ալ իրենց 

«հօտին» հետ տեղափոխª եցան աքսորական հայերª  նոր բնակավայրերը՝ Հալէպ, 

Պէյրª թ, Լիբանանեան այլև այլ շրջաններ, Յª նաստան և  այլն:

Դժª ար է անշª շտ մի անշանակ գնահատական տալ բոլոր մի սիոնարներª ն մասին. 

եղած են մի սիոնարներ որոնց մի տք բանին և  գործª նէª թեան կիզակէտը եղած է 

մի սիոնարական-դաւանական քարոզչª թիւնն ª  դաւանափոխª թիւնը, մի նչ գտնª ած 

են ª րիշներ, որոնք քրիստոնէական արժէքներª  իսկակա՛ն հասկացողª թեամբ 

ծառայած են հայ ժողովª րդին, իրաւ առաքեալի մը նման, ինչպէս օրինակ՝ Միս 

Քարէն Եփփէն, Մարիա Ճէյքպսընը և  անոնց նման առաքելատիպ ª րիշներ:

Ծանօթ� թիւններ Միհրան Հերարդեանի մասին 

Ծնած է Ուրֆա (Եդեսիա), 1881-ին: 1911-ին տեղափոխª ած է Կ.Պոլիս և  ª սանած 

Զինª որական վարժարանին մէջ, զոր աւարտելէ ետք որպէս թնդանօթաձիգ 

զօրակոչª ած է բանակ: Անցնելով Ուրֆա, որոշ դերակատարª թիւն ª նեցած է 

տեղւոյն ինքնապաշտպանª թեան գործին մէջ: Զինադադարին ծննդավայրին ª  

շրջակայքին մէջ զբաղած է որբահաւաքչª թեամբ ª  եղած է տեղւոյն 1920 թ.ի 2-րդ 

ինքնապաշտպանական մարտերª  գլխաւոր ղեկավարներէն և  Զինª որական 

մարմն ի անդամն երէն մէկը: Ուրֆայի հայաթափª մի ն հետ ապաստանած է Հալէպ, 

ª ր գործակցած է Քարէն Եփփէին, իսկ աւելի ետք տեղափոխª ած է Պէյրª թ: Որպէս 

դաշնակցական գործիչ գտնª ած է նաև  Եգիպտոս և  Պարսկաստան3:

Երկար տարիներ մաս կազմած է Հալէպի «Արև ելք» օրաթերթի խմբագրª թեան, 

որª ն էջերª ն ստորագրած է բազմաթիւ յօդª ածներ: Առանձին հատորներով 

հրատարակած է հետև եալ երկերը. «Էջմի ածնի և  Կիլիկիոյ կաթողիկոսական աթոռ-

ներª  փոխյարաբերª թիւնը» (Հալէպ, տպարան «Արև ելք», 1955, 61 էջ) և  «Ազգային 

Սահմանադրª թիւն» (Անթիլիաս, տպարան Կաթողիկոսª թեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 

1959, 72 էջ):

3   Սիսակ Յակոբ Վարժապետեան, Հայերը Լիբանանի մէջ, Ե. հատոր (Պէյրութ, Համազգայինի 

Վահէ Սէթեան տպարան, 1983), 214-215:
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Տեղեկագիր

Քաղաքական Ժողովի մէկ նիստին մէջ, պարտականª թիւն ստանձնած էի ամփոփ 

տեղեկագիր մը պատրաստելª  քաղաքիս մէջ գործող օտար բարեգործական 

ընկերª թեանց ներկայացª ցիչներª  գործª նէª թեան մասին մե ր ժողովª րդին մէջ: 

Հարցը սահմանափակելով մի մի այն անոնց շª րջ, որոնք առանձնապէս հայերª  մէջ 

կը գործեն, կը գտնենք, որ անոնց թիւը 5 է, հետև եալ կերպով.

1 – Միս Էտիթհ Րօպէրթս, որª ն համար կ’ըսª ի թէ անգլիական ընկերª թեանց 

ներկայացª ցիչն է, կապեր ª նի Ազգ. Դաշնակցª թեան աշխատանքի պիւրօյին հետ, 

և  տարաձայնª թեան համե մատ, անձնական մի ջոցներ ալ կը տրամադրէ իր հե-

տապնդած նպատակերª ն:

2 – Միս Հէտվիկ Պիւլ4, որ Աքսիօն Քրէթիէն5 անª ն քրիստոնէական ընկերª թեան 

ներկայացª ցիչն է:

3 – Միս Պօտիլ Պիէօրն6, որ նորվեկեական ընկերª թեան մը ներկայացª ցիչն է:

4 – Միս Քարէն Եէփէ7, որ տանիմարքացի «Հայերª  բարեկամ» ընկերª թեան 

ներկայացª ցիչն է, և  կապեր ª նի նաև  Տօքթ. Լէփսիª սի մի սսիօնին հետ:

4  Միս Հէտվիկ Պիւլ (1887, Հաապսալու (Էստոնիա) – 1981, Վալդվիմմերսբախ (Գերմանիա)): 

Նախակրթութիւնը ծննդավայրին մէջ ստանալէ ետք, շարունակած է զայն Սան Բեթերսպուրկի մէջ 

եւ վկայուած որպէս մանկավարժ: Մեկնելով Արեւելք, 1911-ին ծառայած է Մարաշի գերմանական 

որբանոցին մէջ, ապա Հարունիէի, իսկ աւելի վերջ, երկար տարիներ՝ Հալէպի: Հայերէնով 

հրատարակած է «Նուրիձա Վարժուհի Լեւոնեան» խորագիրով գիրքը (հրատարակութիւն Քրիստոսի 

եկեղեցիին, Հալէպ, 1957): Թարգմանած է նաեւ այլ հատոր մը: 1951-ին Հալէպէն վերադարձած 

է Եւրոպա (իր մասին աւելի մանրամասն տես՝ Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված 

կյանք. էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում (1911-1951 

թթ.) (Երեւան, Ամարաս, 1996):

5   «Աքսիօն քրէթիէն ան օրիան» - «Քրիստոնէական առաքելութիւն Արեւելքի մէջ»: Միսիոնարական-

բարեսիրական կազմակերպութիւն որ հիմնուած է Ֆրանսայի Սթրազպուրկ քաղաքին մէջ, 6 

Դեկտ. 1922-ին, դոկտ. Պ. Բերրոնի կողմէ: Նպատակը եղած է բարեսիրական եւ միսիոնարական 

գործունէութիւն ծաւալել Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեաներուն մէջ եւ մահմետականները կրօնափոխ 

ընել: Իր այս նպատակներուն իրագործման համար կազմակերպութիւնը հիմնած եւ հովանաւորած է 

բազմաթիւ դպրոցներ եւ հիւանդանոցներ: 

6    Միս Պօտիլ Քադարինա Պիէօրն (27 Յունուար 1871, Կրաքերօ (Նորվեկիա) – 22 Յուլիս 1960): Որպէս 

միսիոնարուհի 1905-ին մեկնած է Մուշ, ուր ծառայած է մինչեւ 1917, ապա վերադարձած է հայրենիք, 

իսկ զինադադարէն ետք, կրկին վերադարձած է Արեւելք ու զբաղած որբախնամ աշխատանքով, նախ՝ 

Ալեքսանդրապոլի, ապա՝ Լիբանանի, Սուրիոյ եւ Կ.Պոլսոյ մէջ: Հալէպի մէջ ծառայած է 1927-1934, իսկ 

հայութեան մէջ ընդհանրապէս 1905-1934 թուականներուն, երբ վերադարձած է Նորվեկիա (իր մասին 

աւելի մանրամասն տես՝ Inger Marie Okkenhaug, En norsk filantrop: Bodil Biorn og armenerne 1905-1934  

(Kristiansand: Portal forlag AS, 2016):

7     Միս Քարէն Եփփէ (1 Յուլիս 1876, Կուլինկ (Դանիա) – 7 Յուլիս 1935, Հալէպ): Դանիոյ մէջ շրջան մը 

ուսուցչութիւն ընելէ ետք, 1903-ին մեկնած է Ուրֆա եւ ծառայած է տեղւոյն հայութեան մինչեւ 1917, երբ 

ժամանակաւորապէս վերադարձած է հայրենիք: 1923-ին կրկին մեկնած է Արեւելք, հաստատուած՝ 

Հալէպ եւ գործած որպէս Ազգերու դաշնակցութեան եւ Հայերու բարեկամ դանիական ընկերութեան 

լիազօր ներկայացուցիչ: Զբաղած է որբահաւաքչութեամբ եւ սուրիական անապատներէն հաւաքած 

մեծաթիւ հայուհիներ ու որբեր, որոնց համար հիմնած է Ազատագրուած կիներու եւ մանուկներու 

ապաստանարանը: Հաստատած է նաեւ ասեղնագործութեան աշխատանոց մը, որ գործած է մինչեւ 

1947 (իր մասին աւելի մանրամասն տես՝ Յակոբ Չոլաքեան, Քարէն Եփփէ հայ Գողգոթային եւ 

վերածնունդին հետ (Հալէպ, Արեւելք, 2001):
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5 – Բազմաթիւ պայպլմէն և  վª մըններ, որոնք ամե րիկեան Պօրտի կողմէ կը 

վճարª ին և  պաշտօն ª նին աւետարանական քարոզª թիւններ ընել մե ր ժողովª րդին 

մէջ, ասոնք Տօքթ. Մէրիլին8 ենթակայ էին, հիմա անշª շտ անոր փոխանորդին հսկո-

ղª թեան տակ կը գտնª ին:

Ասոնցմէ իւրաքանչիւրին գործª նէª թիւնը, որքան որ կրցած եմ ստª գել, կը պար-

զեմ հետև եալ կերպով, վերցնելով ամէն մէկը առանձին:

Միս Րօպէրթս – Այս օրիորդին այս քաղաքին մէջ առաջին շօշափելի գործը 

սկսաւ մանª սայի9 գործի մը օժանդակելով, իբր թէ անոր գործաւորներª ն զբաղª մ 

և  ապրª ստ ապահովելª  մտահոգª թեամբ: Այնթապցի Մանª էլ Համմալեան անª ն 

մարդ մը, որ արդէն մանª սայի գործ ª նէր, կրցաւ համակրª թիւնը շահիլ անոր և  

կարև որ գª մար մը կորզել, իր սեփական գործը կարենալ ընդարձակելª  և  այդ 

կերպով կարելի եղածին չափ շատ մարդոց գործ տալª  պատրª ակով: Աւելի քան երկª  

տարի այս կերպով օգտագործելէ յետոյ օրիորդի համակրª թիւնը, Համմալեան նոր 

ծրագիր յղացաւ և  քէմբի պարագներª 10 փլցª ելª  հաւանականª թիւնը առաջ քշելով, 

կրցաւ Միս Րօպէրթսը համոզել, որպէսզի յատª կ շէնք մը շինելª  օժանդակª թիւն ընէ 

իրեն, մէկ մասը իր բնակª թեան, մի ւս մասը մանª սայի կազմածներª ն յատկացª ելª  

պայմանաւ. և  որովհետև  Համմալեան այս կերպով շատ մը ընտանիքներª  ապրª ստը 

պիտի ապահովէր, Միս Րօպէրթս գետնի և  շինª ելիք շէնքին համար նախատեսª ող 

մօտ 300 օսմ. հնչª ն ոսկին, որպէս փոխարինª թիւն Համմալեանի ծառայª թեան 

որպէս նª էր պիտի տար անոր: Սակայն երև ի խանգարողներ եղան այս ճարպիկ 

խաղը, որ Միս Րօպէրթս երկար ատեն չգործադրեց այս մտադրª թիւնը, մի նչև  որ 

անցած տարի Մէյտանի11 մէջ ձեռնարկեց շինելª  «Նանսէնեան տª ն»ը: Պատª ելի 

Շիրաճեան12 երկª  կտոր հող առած էր իր տրամադրª թեան տակ վճարելով անոնց 

8   Տոքթ. Ճոն Ըրնեսթ Մերիլ (1872, Միացեալ Նահանգներ – 1960, Միացեալ Նահանգներ): 

Ամերիկացի միսիոնար: Ստացած է աստուծաբանական եւ փիլիսոփայական բարձրագոյն ուսում 

եւ դոկտորական կոչումի արժանացած՝ Մենիսոթայի համալսարանէն: Այնթապ հասած է 1898-

ին եւ դասախօսած տեղւոյն Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ: 1905-ին ստանձնած է անոր 

տնօրինութիւնը: Կիլիկիոյ հայաթափումով, 1924-ին հաստատուած է Հալէպ, ուր հիմնած է Ալէբբօ 

գոլէճը, որպէս շարունակութիւն Այնթապի գոլէճին: Տոքթ. Մերիլ Հալէպէն Միացեալ նահանգներ 

վերադարձած է 1936-ին եւ մահացած է անդ: 

9     Մանուսա՝ կտաւ, որ կը գործածուի ներքնազգեստ եւ հագուստ պատրաստելու:

10   Քէմբի պարագներ՝ հիւղաւանի խրճիթներ:

11  Մէյտան՝ Հալէպի հայաբնակ գլխաւոր թաղամասը, ուր կը գտնուին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցին, Ազգ. Քարէն Եփփէ ճեմարանը, Ազգ. Սահակեան եւ Զաւարեան վարժարանները, 

Ս.Օ.Խաչի կեդրոնատեղին, տպարան «Արեւելք»ը եւ այլ կառոյցներ: Հայկական անուանումով՝ Նոր 

գիւղ:

12   Վեր. Ահարոն Շիրաճեան (1867, Մարաշ – 5 Դեկտ. 1939, Հալէպ): Կրթութիւնը ստացած է 

Այնթապի Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ, ապա հետեւած է Մարաշի Աստուածաբանական 

վարժարանի դասընթացքներուն, որմէ ետք ձեռնադրուած է աւետարանական հովիւ: Համիտեան 

կոտորածներու օրերուն բանտարկուած է վեց ամիսով: 1912-1914 ուսանած է Էտինպուրկի մէջ: 

Վերադառնալով ծննդավայր, 1915-ին աքսորուած է Հալէպ, ուր հիմնած է «Հայկական որբանոց»ը, 

որ նախախնամական դեր խաղցած է մանաւանդ պատերազմի տարիներուն: Աւելի ետք հիմնած 

է նաեւ «Աղջկանց տուն»ը: Մասնակցած է աքսորական հայերու կարիքներուն ծառայող ազգային 
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արժէքը. սակայն յետոյ այս երկª  կտոր գետինը պէտք չեկաւ անոր և  շատ մը փոր-

ձերէ վերջ չյաջողելով մէկª ն վիզը դնել զանոնք, յարմար նկատեց փոխանցել 

զանոնք Միս Րօպէրթսին, կանխիկ գանձելով անոնց արժէքը, և  Միս Րօպէրթս 

կարճ ժամանակի մէջ շինեց «Նանսենեան տª ն»ը, մի շտ դիտաւորª թիւն ª նենալով 

Մանª էլ Համմալեանին սեփականացնելª  զայն, բայց որովհետև  Միս Րօպէրթս 

փլանը լայն բռնած էր և  յաւելեալ սենեակներ ալ շինած էր զանազան նպատակներª  

գործածելª  համար, Համմալեան չյօժարեցաւ բնակիլ անոր մէջ և  մն աց քէմբը, ª ր իր 

կազմածներª ն վրայ կը շարª նակէ գործել Միս Րօպէրթսի կտորները, որոնք ծախª  

դրª ած են Նանսէնեան տան մէջ բացª ած խանª թին մէջ:

Եւ որպէսզի աշխատանք հայթայթելª  գործը կատարեալ ըլլայ, Միս Րօպէրթս 

աղքատ և  անգործ կիներª ն բամպակ մանել կª  տայ և  այս մանածով գործել կª  տայ 

իր կտորները, յետոյ այս կտորներէն մաս մը կը կարª ի զանազան հագª ստներª  

ձև ով և  կարª ած վիճակի մէջ կը դրª ին վաճառման: Այս կարելª  մասն ալ գործ կը 

հայթայթէ որոշ թւով գործաւորª հիներª :

Մանելª  գործը սահմանափակª ած չէ մի այն բամպակով: Երկª  տարի առաջ, երբ 

Միս Րօպէրթս Թէլ Պրագ13 գացած էր Պատª ելի Շիրաճեանին հետ, հոն 200 օսմ. ոսկի 

արժէքով բª րդ գնած էր, գիւղացի կիներª ն մանել տալով անոնց գործ և  աշխատանք 

ապահովելª  մտօք, սակայն իր հոն մն ալը կարելի չըլլալով, հոս գալէն ամի սներ վերջ 

Հալէպ փոխադրել տª աւ բª րդը և  սկսաւ մանել տալ հոս: Մանած բրդաթելէն մաս մը 

ծախª եցաւ, իսկ մն ացածն ալ գործª ելով կերպաս պատրաստª եցաւ, սակայն վերջին 

արդիւնքը այն եղաւ, որ 200 ոսկիի բª րդին կէսն իսկ չեկաւ Հալէպ, և  վերջնական 

հաշւով գրեթէ ոչինչ մն աց այս 200 ոսկիի բª րդէն, որª ն վրայ աւելի քան 100 ոսկի ալ 

ծախք եղած էր մանելª  և  գործª ելª  համար:

Հոս անհրաժեշտ է յիշատակել, որ բª րդ և  բամպակ մանելª , ինչպէս նաև  

գործª ած կտորները կարելª  աշխատանքներª ն հսկողª թիւնը յանձնª ած է 

այնպիսի կիներª , որոնք այս քաղաքին մէջ շատ մը ª րիշ գործերª  մէջ փորձª ած 

և  անհաւատարիմ դª րս եկած են, սակայն որովհետև  իրենց արհեստն է այսպիսի 

մի ամի տ օտարականները համոզել և  գրաւել, ª նակª թիւն դարձած կեղծ 

քրիստոնէª թեամբ և  փարիսեցիª թեամբ, յաջողած են «բարի» մարդª  տպաւորª թիւն 

ձգել և  ստանձնել գործեր, որոնց մէջ մէկ կողմէ իրենց իրաւասª թիւնը կը գործածեն 

նոր ոչխարներ ապահովելª  համար «փրկª ածներª » փարախին, իսկ մի ւս կողմէ 

իրենց սեփական մանածը ներկելª  զանազան և  անիմանալի կերպերով գողնալով 

ինչ որ կրնան: Ինչ կասկած որ այնքան խեղճª կրակ ձև ով կառավարª ող գործի մը 

մէջ, ª ր քրիստոնէական լղրճª ած ներողամտª թիւնն է ամե նագլխաւոր նշանաբանը, 

անհամե մատ դիւրª թիւններ կը վայելեն արհեստով գողերն ª  աւազակները:

զանազան մարմիններու աշխատանքներուն՝ Հայ Ազգային կարմիր խաչին, Հայ ծերանոց-

անկելանոցի խնամակալութեան եւ այլն:

13    Հայաբնակ գիւղ Սուրիոյ Հասիչէ նահանգի Վերին Ճէզիրէի շրջանին մէջ: Կառուցուած է համանուն 

հնավայրին մօտակայքը: Գիւղին գլխաւոր հիմնադիրը կը համարուի Վեր. Ահարոն Շիրաճեան: 

Թէլ Պրագը ունեցած է հայկական փոքրիկ վարժարան: 1947-1948 թթ. գիւղի բնակչութեան 

մեծամասնութիւնը հայրենադարձուած է:
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Մանելª  և  կարելª  աշխատանքները կը տրª ին մի այն ընտրովի գործաւորª հինե-

րª : Այս ընտրª թեան չափանիշը քրիստոնէական «խըզմէթ»ներն14 են, այսինքն 

որպէսզի գործաւորª հի մը քանի մը տիրհէմ15 բª րդ կամ բամպակ կարենայ առնել 

մանելª  և  կամ կտոր մը ստանալ կարելª , երկª  շաբաթª ան ընթացքին 50 ղրª շ 

սիւրիական շահելª  համար, պայման է որ անիկա իր բարեյª սª թիւնը ապացª ցանէ 

«փրկª թեան» ª ղղª թեամբ, յաչս փարիսեցի վերակացª ներª ն, այլապէս արդէն 

անմի ջապէս կը դադրի գործ ստանալէ: Այսպէս ª րեմն , խեղճ կիները պատառ մը 

հացի դրամի ն համար ստիպª ած կ’ըլլան դերասանª թիւն ընելª  և  կը փորձեն հաճելի 

ըլլալ՝ փորձելով փարիսեցիª թիւն, որ երբեմն ներª  մէջ ժամանակի ընթացքին կը 

դառնայ սովորª թիւն և  կը մե ռցնէ անհատը բարոյապէս:

Հիւանդներª  հանդէպ հետաքրքրª թիւնը պատահականª թեան թողª ած խնդիր 

մըն է, և  ոչ ոք գիտէ թէ հիւանդ մը ինչ պայմաններ պէտք է ներկայացնէ, նիւթական և  

ընտանեկան, որպէսզի արժանանայ հոգածª թեան և  օժանդակª թեան: Չորս կողմէն 

եղած բարեխօսª թիւնները մե ծ դեր կը խաղան և  բնական է, որ այս բարեխօսª թիւնները 

տեղի կ’ª նենան Միս Րօպէրթսի անմի ջական շրջապատէն, որոնք իրենց հաճելի 

մարդոց համար կը վերապահեն զայն:

«Նանսէնեան Տª ն»ը նոր շինª ած ատեն, Միս Րօպէրթս կը հետաքրքրª էր 

խենթերª  վիճակով: Եւ քաղաքէն քանի մը խենթեր հաւաքեց յիշեալ տան մէջ և  քիչ 

մը պակաս խենթերª  հսկողª թեան տակ սկսաւ խնամե լ, մի և նոյն ատեն ստանձնելով 

անոնց ընտանիքներª  հոգածª թիւնը, սակայն որովհետև  անոնցմէ մէկ քանին 

շղթայի զարնելª  հարկադրանքը ստեղծª ած է, և  այս հարկադրանքը գործադրª ած 

ալ, խելացի խորհրդատª ներ արթնցª ցած են զինքը, իր ª շադրª թիւնը հրաւիրելով 

կառավարª թեան հանդէպ պատասխանատª ª թեան վրայ: Այս բանէն վախցած վերջ 

տª աւ այս յիմարներª  գործին և  իւրաքանչիւրը յանձնեց իր տիրոջ:

Ներկայ տարª ան Յարª թեան զատկէն առաջ, քէմբին մէջ ստեղծեց «Նանսէնեան 

խանª թ» մը, ª րկէ ալիւր և  ձիթաիւղ բաժնեց որպէս թէ ապացª ցեալ աղքատներª : 

Այս նպատակին համար ծախսեց շաբաթական աւելի քան 50 օսմ. հնչª ն ոսկի և  

գործը տև եց աւելի քան երկª  ամի ս: Ենթականերª  աղքատª թեան հաստատª մը 

կը կատարէին զինք շրջապատող «փրկª ած»ներ և  բնական է, որ որպէս աղքատ 

վկայª թիւն ստացան մի մի այն անոնք, որոնք վերը բացատրª ած ձև ով իրենց 

բարեյª սª թիւնը ապացª ցած էին և  կամ լաւագոյն պարագային կը յօժարէին 

ապացª ցանել: Ալիւրի և  ձիւթաիւղի այս նպաստը ստացողներէն ոչ մէկը անձամբ 

չքննª եցաւ Միս Րօպէրթսի կողմէ: Տրª ած նպաստը յատª կ տոմսակներով կը 

ստացª էր «Նանսէնեան խանª թ»էն, և  այս տոմսակները 20ով 30ով կը յանձնª էին 

շª րջի վստահելիներª ն, իրենց հայեցողª թեամբ բաժնելª  և  նպաստաւորելª  համար 

«փրկª թեան» թեկնածª ները:

Պէտք եղած էր քանի մը ª րֆացի հայրենակիցներ ներկայացնել իրեն՝ զատկª այ 

առթիւ անոնց պզտիկ օգնª թիւն մ’ապահովելª  համար: Երեք շաբաթներ անընդհատ 

14   Արաբերէնէ փոխառեալ թրքերէն՝ ծառայութիւն:

15   Կշիռքի չափ՝ 3,207 կրամ:
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խնդրել և  թախանձել պէտք եղաւ, մի նչև  որ կարելի եղաւ շաբաթական 10 տոմսակ 

ստանալ, և  այս մի այն երկª  շաբթª ան համար, մի նչդեռ անդին բազմաթիւ շա-

բաթներ Մանª էլ Համմալեան, Համբարձª մ Քէլլէճեան, Ովսաննա Մագսª տեան, 

Տիկին Թագª հի և  այլք տասնեակներով տոմսակներ կը ստանային և  կը բաժնէին 

անպատասխանատª  և  անքօնթրօլ:

Երեք տարի առաջ կարօտ արհեստաւորներª  պզտիկ դրամագլª խներ տալով, 

անոնց ապրª ստի հնարաւորª թիւն ստեղծելª  գեղեցիկ նպատակով նոր գործի 

մը ձեռնարկած էր Միս Րօպէրթս, այս առթիւ ճիպինցի ազգային մը յաջողած էր 

իր վստահª թիւնը գրաւել և  իր հայրենակիցներª ն ապահովել բաւականաչափ 

օժանդակª թիւն, ըստ սկսª ած գործի հիմն ական նպատակին, փոխատª ª թեան 

ձև ով, և  որովհետև  ճիպինցիները գիւղերը շրջող չէրչիներ16 են մե ծ մասամբ, ª րեմն  

անոնց եղած օգնª թիւնները կատարª ած էին իւրաքանչիւրին աւանակ մը տալով, 

պայմանաւ որ անոնք շատ հոգ պէտք է տանէին այս կենդանիներª ն, և  նախապէս 

որոշª ած չափով, ամի ս առ ամի ս, պիտի վերադարձնէին այս կենդանիներª  

արժէքը, որª ն համար յատª կ մª րհակներ ստորագրած էին և  երաշխաւորներ ցոյց 

տª ած: Բանէն դª րս եկաւ, որ այս մարդիկը մասամբ ծախեցին իրենց յանձնª ած 

կենդանիները, մասամբ չարաչար գործածեցին զանոնք և  առ հասարակ ոչ ոք 

դրամը վերադարձնելª  իր յանձնառª թիւնը չկատարեց: Միս Րօպէրթս ստիպª եցաւ 

կառավարական մի ջամտª թեան դիմե լ և  այս շնորհիւ կրցաւ ետ առնել կենդանիներէն 

մաս մը, սակայն դրամն երը մի շտ մն ացին անվճար: Այս կացª թեան առջև , իրեն 

եղած թելադրª թիւններª ն բացառաբար անսալով, Միս Րօպէրթս մօտ երկª  տարի 

առաջ յանձնախª մբ մը կազմե ց իր նախագահª թեան տակ և  դրամագլª խ տալª  

այս գործը այդ մի ջոցով շարª նակեց կարճ ժամանակ մը, սակայն շատ շª տով 

նշմարելով մէկ կողմէն ինք, որ իր արբանեակներª  ցª ցմª նքները դժª արª թեան կը 

բախին այս յանձնախª մբին մէջ, մի ւս կողմէ արբանեակներն ալ տեսնելով, որ այս 

կերպով յարգելի օրիորդը կրնար աստիճանաբար բոլորովին իրենց ազդեցª թենէն 

դª րս գալ, խառնեցին և  խափանել տª ին յանձնախª մբի աշխատանքները, քանի որ 

շատ ալ դիւրին մի ջոցը չէր պակսեր չարախօսելª : Յանձնախª մբը կազմª ած էր Արժ. 

Տէր Ներսէս քհն. Պապայեանէ17, Պր. Սարգիս Սելեանէ18 և  Միհրան Հերարդեանէ, 

16   Փերեզակ, շրջուն մանրավաճառ:

17  Ներսէս Քհնյ. Պապայեան (1887, Այնթապ – 1956, Պէյրութ): Աւարտած է ծննդավայրին Ազգ. 

Ներսէսեան եւ Ադենական վարժարանները, ապա պարապած է ուսուցչութեամբ: 1914-ին քահանայ 

ձեռնադրուելով ծառայած է Ճիպինի մէջ: 1915-ին նախ բանտարկուած է, ապա աքսորուած 

է Քէրէք (Յորդանան), իսկ զինադադարին վերադարձած է ծննդավայր, ուր մասնակցած է 

ինքնապաշտպանական մարտերուն: Կիլիկիոյ հայաթափումով ապաստանած է Հալէպ եւ հոն 

քահանայագործած է երկար տարիներ, միաժամանակ վարած է ազգային տարբեր պաշտօններ, 

որոնցմէ առանձնապէս արժէ յիշել Հայ ծերանոցի խնամակալութեան ատենապետի պաշտօնը զոր 

վարած է 1935-1953, որմէ ետք տեղափոխուած է Պէյրութ:

18   Սարգիս Սելեան (1879, Օվաճըգ (Նիկոմիդիա) – 29 Յունուար 1970, Հալէպ): 1905-ին աւարտած 

է Կ. Պոլսոյ համալսարանի դեղագործութեան ճիւղը եւ հոն բանեցուցած է իր սեփական դեղարանը: 

1915-ին աքսորուելով հասած է Րագգա, իսկ 1919-ին վերջնականապէս հաստատուած է Հալէպ, 
ուր, տարբեր ժամանակներու, վարած է ազգային բազմաբնոյթ պաշտօններ՝ անդամակցած է Հայ 
Ազգային եւ Միջ-Գաւառային միութեանց, Քաղաքական եւ Գաւառական ժողովներուն, Պուրսայի եւ 
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երեքն ալ կª սակցական ճանչցª ած անձեր19: Եւ ահա փսփսª քները սկսան և  Միս 

Րօպէրթս պատրª ակելով, որ այս նպատակին յատկացեալ գª մարը սպառած է և  

նպաստաւորª ողները իրենց յանձն առած վճարª մն երը չեն ըներ, որպէսզի կարելի ըլլայ 

շարª նակել և  դարձնելով գª մարը ª րիշներª ն ալ օգնել, դադրեցª ց յանձնախª մբի 

գª մարª մն երը յարմար ատենին կրկին սկսելª  խոստª մով, սակայն այդ յարմար 

ատենը չեկաւ մի նչև  այսօր, մի նչդեռ Միս Րօպէրթս շարª նակեց պարբերաբար նոյն 

ª ղղª թեամբ օգնª թիւններ ընել այն մարդոց, որոնք անկասկած կը յանձնարարª էին 

«փրկª թեան» բանակէն, և  երև ակայել, որ մի նչդեռ իր նոր օգնª թիւնները ընելª  

պարագային անհրաժեշտ մª րհակները պատրաստելª , գª մարները յանձնելª  և  

ստորագրª թիւն առնելª  աշխատանքը ինծի ընել կª  տար, իմ կողմէ, ինչպէս նաև  

յանձնախª մբի մի ւս անդամն երª ն կողմէ յանձնարարª ածները կը մե րժէր, դրամի  

չգոյª թիւնը առաջ քշելով:

Այս գործը ձև ափոխեալ կերպով կը շարª նակª ի ցարդ: Բարեբախտաբար 

յանձնախª մբի անդամն երէն մի այն Տէր Ներսէս հայրը կրցաւ իր վրայ պահել Միս 

Րօպէրթսի համակրª թիւնն ª  վստահª թիւնը և  բաւական ժամանակ Միս Րօպէրթսի 

յարափոփոխ բնակարաններª ն մէջ շաբաթական որոշ օրեր անոր օժանդակելէ 

վերջ, փոխադարձ համաձայնª թեամբ, Կիլիկեան Վարժարանը ընտրª եցաւ որպէս 

դիմª մն երª  վայր, և  ներկայիս ամէն շաբաթ օր մը Միս Րօպէրթս և  Տէր Հայրը 

հոն կ’ընդª նին զանազան ձև ի դիմª մն եր և  անոնց ընթացք կª  տան ըստ իրենց 

հայեցողª թեան:

Այս գործը սակայն ª շագրաւ է այն տեսակէտով, որ եղած օժանդակª թիւնը 

շատ չնչին չափով է, իսկ խռնª մն  ª  բարոյական անկª մը մե ծ համե մատª թիւններ 

կը ստանան երթալով: Որոշª ած օրը, տասնեակներով երկսեռ ազգայիններ կը 

խռնª ին Կիլիկեան դպրոցին մէջ, և  որովհետև  ժամանակի ընթացքին ամէն մարդ 

հասկցած է, թէ ինչպէս կարելի է հետաքրքրª թիւն և  գª թ շարժել, ստախօսª թեամբ 

և  խաբեբայª թեամբ կը ջանան ոև է բան կորզել: Կան որ իսկապէս կարօտներ են, 

սակայն կրկին կը ստիպª ին խաբեբայª թիւն փորձել իրենց վիճակին ճար մը գտնե-

լª  յոյսով: Կան ալ որ երբեք կարօտª թիւն ալ չª նին, և  «յաւելեալ եկամª տը աչք չի 

հաներ»ի իմաստª թեամբ ամէն անկª մի  կը հանդª րժեն բան մ’աւելի փախցնելª  

դիտաւորª թեամբ:

Արդար ըլլալª  համար պէտք է յայտնել, որ Միս Րօպէրթս ինք անձամբ «փրկª թեան» 

սիրահար և  այս բանը ª ղղակի հետապնդող մը չէ, սակայն որովհետև  սովորª թիւն է, որ 

նման անձնաւորª թեանց այս քաղաքին մէջ առաջին շփª մն երը բողոքականներª  հետ 

է որ տեղի կ’ª նենան, շատ բնականօրէն անոնք ոև է գործ մը ընելª  առթիւ, երբ մարդª  

պէտք ª նենան, բողոքական մարդոց մասին յանձնարարª թիւններ կը ստանան: Այս 

ձև ով է որ Միս Րօպէրթս առաջին առթիւ շրջապատª ած ըլլալով բողոքականներէ, 

Նիկոմիդիոյ հայրենակցական միութեան վարչութեան, եւ այլն: Գլխաւոր հիմնադիրն է Սուրիահայ 
օգնութեան խաչին (1919) եւ հիմնադիրներէն մէկը՝ Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի: Պատահական 
աշխատակցութիւն ունեցած է հայ մամուլին:

19   Առաջինը հնչակեան, միւս երկուքը՝ դաշնակցականներ:
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որոնք մի սիօնարները խաբելª  արհեստը իր բոլոր մանրամասնª թեան մէջ սերտած 

են, կրցած են շահիլ անոր վստահª թիւնը և  աստիճանաբար ընդարձակել շրջա-

պատողներª  բանակը, այսպէս է որ իր հսկողª թեան յանձնª ած կիներª  հանդէպ 

իր սեռային հակª մն երը չկրցող զսպող և  վերջապէս անոնցմէ մի ն բռնաբարելէ վերջ, 

գայթակղª թիւնը ծածկելª  և  պարտկելª  համար մի այն անոր հետ ամª սնացող 

մարաշցի Համբարձª մ Քէլլէճեան մը, որպէս երկինքէն իջած հրեշտակ, վստահª թիւն 

շահած է Միս Րօպէրթսի մօտ և  չի ալ հանդª րժեր, որ ոև է ձև ի օգնª թիւն ստանայ մէկը, 

որ ապաշխարած չէ տակաւին, համբաւեալ այս փարիսեցիները քրիստոնէª թիւնն ª  

անոր խորհª րդները մօնօփօլ դարձª ցեր են իրենց համար. և  որովհետև  աւելի բարձր 

շրջանակներէ յանձնարարª ած են անգամ մը, ալ անկարելի է մե րկացնել զանոնք 

իրենց կեղծաւորª թեան մէջ յաչս Միսերª ն. ահա այս ձև ով է մի այն որ Միս Րօպէրթս, 

թերև ս անգիտակցաբար, այլ կոյր և  մի ամի տ վստահª թեան վրայ գործիք կը դառնայ 

այս կեղծաւորª թեան և  ակամայ կը սատարէ այս ժողովª րդը անբարոյացնող այս 

մտայնª թեան ծաւալª մի ն:

Հարև անցի ակնարկ մը անոր գործերª ն շª րջ պիտի պարզէ, որ այս օրիորդը 

ներկայիս իր շª րջը չª նի քիչ-շատ բանէ հասկցող և  հայ ժողովª րդի իսկական 

կարիքներով մտահոգª ող ոև է լª րջ մարդ. անոնք բոլորը չորրորդական և  աւելի 

վար աստիճանի մարդիկ են, որոնք հովին կª  տան գրեթէ Միս Րօպէրթսի անհաշիւ 

դրամն երը, անշª շտ չմոռնալով իրենց ալ «արդար» բաժինը այս ամէնª ն մէջ:

Ցաւալի այս խնդիրներª ն մէջ աւելի ցաւալին այն է, որ այս ժողովª րդին մէջ 

սիրª ած և  յարգª ած մէկէ աւելի անձնաւորª թիւններ ալ հոգ տարած են իրենց 

համար ալ բաժին հանելª  այս թալանէն և  հարիւրաւոր ոսկիներª  մի անª ագ 

«նպաստներ» ստացած են իրենց համար բնակարան շինելª  կամ իրենց առև տրական 

գործերը շտկել կարենալª  համար: Հոս սակայն ª շադրª թեան արժանի է բª ն իսկ 

Միս Րօպէրթսի մտայնª թիւնը, որ մի նչդեռ իսկական կարիքներª  առջև  երբեմն  

քարսիրտ անտարբերª թիւն ցոյց կª  տայ հակառակ եղած յանձնարարª թեանց և  

խնդրանքներª , և  օրինակի համար կը զլանայ 5-6 ոսկինոց պզտիկ փոխատª ª թիւն 

մը Թª րքիայէն ազատագրª ելիք հայª  մը ի նպաստ, անդին սակայն տիտղոսաւոր 

և  որակեալ ª նև որներª  հարիւրաւոր ոսկիներ կª  տայ, որպէսզի յետոյ շինª ած 

«փառաւոր» շէնքերª ն առջև էն անցնելª  ատեն, իր աչքերը գոցէ, իր իսկ դրամով 

կառª ցª ած շէնքերª  առթած խղճահարª թենէն ազատելª  համար:

Միս Պիւլ - Այս օրիորդը որպէս ներկայացª ցիչը Աքսիօն Քրէթիէն ընկերª թեան, 

ª ղղակի Միսիոնարական կոչª մ ª նի և  իր բոլոր գործերն ª  աշխատանքները այդ 

նպատակին կը ձգտին:

Այս քաղաքին մէջ անոր գործª նէª թիւնը սկսած է հիւանդանոցով մը, որ Պէթհէզդա 

անª նը կը կրէր նախապէս, սակայն երկª  տարի առաջ հիւանդանոցի բժիշկ Տոքթ. 

Մօնիէին հետ գժտª թեան մը բերմամբ, ձեռք քաշեց հիւանդանոցէն և  առանձնապէս 

աշխատելª  սկսաւ:

Իր առանձին գործերէն որպէս առաջին կարելի է յիշել մանª սայի գործարանը, 

որ տարիներէ ի վեր կը շարª նակէ Յարª թիւն Գամպª րեան անª ն մարաշցիի մը 
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ղեկավարª թեան տակ: Այս գործը իր սկզբնական շրջանին ձախողած և  Միս Պիւլի 

յատկացª ցած դրամագլª խը կորսª ած է, սակայն պատասխանատª  Յարª թիւն 

Գամպª րեան հրապարակային աղօթքի մը մէջ Տիրոջ օգնª թիւնը խնդրած ըլլալով իր 

գործերª  յաջողª թեան համար, որպէսզի կարենայ եղած վն ասը հանել և  Միս Պիւլի 

դրամագլª խը վերադարձնել, Տէրը լսած է անոր խնդրանքը և  յաջորդ օրն իսկ կրկին 

Միս Պիւլի ձեռամբ անոր ղրկած է 200 ոսկի հնչª ն, և  գործը շարª նակª ած է հին 

դրամագլª խին վրայ գիծ մը քաշելով:

Այս գործարանին գործաւորները պարտաւոր են ապաշխարել, փրկª իլ և  ապա 

իրաւª նք ստանալ աշխատելª , այլապէս կամ գործ չի տրª իր և  կամ տրª ելէ վերջ 

սխալ մը պատահած ըլլալը հասկցª ի, կը դադրեցª ի:

Գործարանին արտադրª թիւնները կը սպառին տեղւոյն վրայ և  դª րսը:

Միս Պիւլ ª նի նաև  ձեռագործի ճիւղ մը, որª ն արտադրª թիւնները Եւրոպայի 

մէջ կը ծախª ին, և  որª ն գործաւորներª ն մէջ շատ խտիր չի դրª իր, որովհետև  

հաւաքական գործատեղիի մը մէջ չէ որ կը գործª ին անոնք, այլ իւրաքանչիւր 

գործաւորª հի իր տան մէջ կ’աշխատի, սակայն կարելի եղածին չափ հոգ կը տարª ի, 

որպէսզի գործաւորª հիները մօտ ըլլան Յիսª սին:

Որբերª  հոգատարª թեան ճիւղ մըն ալ ª նի Միս Պիւլ, այսինքն որբեր կ’որդեգրէ 

և  անոնց համար հոգատարներ կը գտնէ Եւրոպայի մէջ, որոնցմէ այս նպատակին 

համար եկած դրամն երէն ամսական 4,50 սիւրիական կª  տայ որբ գլª խ և  ª րիշ բանի 

չի խառնª իր: Այս գործը լաւագոյնս կ’օգտագործª ի շահագրգռª ողները փրկª թեան 

առաջնորդելª  համար, և  այս բանը ապացª ցª ած է փորձով: Այրի կին մը, որ 

նախապէս իր որբերª ն պաշտպանª թիւն խնդրած և  մե րժª ած է, անմի ջապէս յետոյ 

որոշ թելադրª թիւններով սկսած է հետև իլ Միս Պիւլի կամ անոր հովանաւորեալներª  

հոգև որ «խըզմէթ»ներª ն և  բարեյª սª թեան վկայականը առնելէ յետոյ, երկրորդ 

խնդրանքով մը յաջողած է ընդª նել տալ իր որբերը:

Բողոքականները «Ջանասիրաց» անª նով քրիստոնէական մի ª թիւն մ’ª նին, 

որոնց [որª ն] նպատակն է կարելի եղածին չափ շատ սիրել Յիսª սը և  սիրելի ընել 

Զայն ª րիշներª ն: Այս մի ª թեան հետ շատ սերտ կապակցª թիւն ª նի Միս Պիւլը և  

ի հաշիւ այս մի ª թեան յատª կ այրեր ª  կիներ Աւետարանի քարոզª թեան համար 

կը պտտցնէ Հալէպի քէմփերª ն, ինչպէս նաև  շրջակայքի հայաշատ կեդրոններª ն 

մէջ, ª ր այս նորօրինակ քարոզիչները Աստª ածն ª  Քրիստոսը կը ճանչցնեն 20 

դարերէ ի վեր քրիստոնեայ նախնիքներէ սերած այս ժողովª րդին, մի շտ մօտենալով 

անոնց ամե նաթոյլ կողմէն, իբր թէ հիւանդին կամ աղքատին կ’այցելեն և  անոնց 

մխ իթարª թիւն կª  տան, օժանդակª թեան յոյս կը ներշնչեն անոնց և  ի վերջոյ կը 

հրաւիրեն զանոնք փրկª ածներª  փարախը: Խեղճ հիւանդը կամ կարօտ աղքատը 

ª րիշ ճար չª նի, բայց եթէ համակերպիլ եղած առաջարկª թեան, իր անյոյս վիճակին 

ճար մը ձեռք բերելª  յոյսով:

Քանի մ’ամսէ ի վեր բժշկական սէրվիս մ’ստեղծած է Միս Պիւլը Մէյտանի նորաշէն 

թաղին մէջ: Ամէն օր կէսօրին, Տօքթ. Ֆիլիփ Յովն անեան20 կամ անոր գործակիցը 

20   Բժ. Ֆիլիփ Յովնանեան (1880, Հասան Պէյլի – 1936, Հալէպ): 1903-ին աւարտած է Տարսոնի 
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Տօքթ. Ճէպէճեան21, յատª կ դարմանատան մը մէջ կ’ընդª նին հիւանդներ և  պզտիկ 

դարմանª մն եր կ’ընեն, ի հաշիւ Միս Պիւլին22: Այս գործին մէջ ցարդ խտիր զգացª ած 

չէ, սակայն իր առաջին քայլերª ն մէջ ժողովրդականª թիւն շահելª  և  ազդեցª թեան 

շրջանակ ստեղծելª  մտահոգª թիւնն է պատճառ սկզբնական այս զգª շաւորª թեան: 

Անկասկած որ քիչ ատեն յետոյ հոս ալ պիտի յայտնª ին այն երև ոյթները, որոնք կը 

դիտª ին այս օրիորդի ª րիշ ձեռնարկներª ն մէջ:

Միս Պիւլ սովորª թիւն ըրած է երեք տարիէ ի վեր ֆիզիքապէս տկար մանª կներ 

հաւաքել և  օդափոխª թեան տանիլ Աթըգ23: Այս տարի հոն յատª կ շէնք ալ շինել տª աւ 

մանª կները հոն պատսպարելª  համար, ինչ որ կ’ապացª ցանէ, որ ամէն տարի նոյն 

բանը ընելª  որոշª մ ª նի: Ի հարկէ օգտակար բան է աղքատ ընտանիքներª  տկար 

զաւակները օդափոխª թեան տանիլ և  անոնց կազդª րª մը ապահովել, սակայն հոն, 

Աթըգի մէջ, այդ մանª կները, որոնք ամբողջª թեամբ բողոքականներª  զաւակներ 

չեն, կ’ապրին կատարեալ բողոքականի կեանք մը, օրական քանի մ’անգամ աղօթքի 

հարկադրª ելով և  օրն ի բª ն Սª րբ Գրքի քարոզª թիւն լսելով:

Մէյտանի նոր թաղին մէջ վերջին անգամ գնª ած հողէն բազմաթիւ կտորներ 

առած և  տրամադրած է իր արբանեակներª ն, իւրաքանչիւրին տրամադրելով նաև  

10-30 օսմ. ոսկի, որպէսզի բնակարաններ շինեն: Այս բանին մէջ քննադատելին 

այն է, որ մի նչդեռ շատ մը ընտանիքներ ամսական նոյնիսկ 2 մէճիտ բնակարանի 

վարձք չկարենալ տալնª ն համար հոս հոն կը քաշքշª ին և  բոլորովին անբնակելի 

վայրերª  մէջ կը բնակին, առանց ոև է օժանդակª թիւն գտնելª , Միս Պիւլ արդէն իսկ 

իր քով աշխատանք ª նեցող և  վճարª ող մարդոց յաւելեալ գª մարներ կը տրամադրէ 

բնակարանի շինª թեան համար:

Սուրբ Պօղոս գոլէճը, իսկ 1908-ին՝ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի բժշկական ճիւղը: Քանի մը 

տարի Այնթապ մնալէ ետք հաստատուած է Հալէպ, ուր իր հարազատ՝ Բժ. Աւետիս Ճէպէճեանի հետ 

հիմնած է անձնական հիւանդանոց:

21   Բժ. Աւետիս Ճէպէճեան (1876, Այնթապ – 1952, Հալէպ): Կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի 

վարժարաններուն եւ Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ: 1902-ին աւարտած է Պէյրութի 

Ամերիկեան համալսարանի բժշկական ճիւղը ու կարճ ժամանակ ետք հաստատուած է Հալէպ: 

Առաջին աշխարհամարտին զինուորագրուելով Օսմանեան բանակ, մասնակցած է Տարտանէլի 

ճակատամարտին: Պատերազմի տարիներու յուշերը (հայատառ թրքերէն) իրենց բնագրէն 

թարգմանուելով լոյս տեսած են «Օսմանեան կայսերական բանակի սպայ՝ բժիշկ Աւետիս Ճեպեճեանի 

օրագիրը: 1914-1918» վերնագիրով (Պէյրութ, Վիոլէթ Ճեպեճեան գրադարանի հրատ., 1986): Ունի 

նաեւ բժշկական երկեր: Հայրն է հալէպահայ ծանօթ ակնաբուժ եւ հասարակական-մշակութային 

գործիչ Ռոպերդ Ճէպէճեանին:

22    Այս դարմանատունը հիմնուած է 1926-ին, Հալէպի Սիւլէյմանիէ թաղամասին մէջ:

23   Հայաբնակ գիւղ Սուրիոյ Ալեքսանտրէթ գաւառին մէջ, Ալեքսանտրէթ քաղաքին մօտակայքը: 

Տեղւոյն հայութիւնը ունեցած է քանի մը դպրոցներ ու եկեղեցիներ: Աթըգը, 1939-ին ֆրանսեւթրքական 

համաձայնագիրով, Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է 

Թուրքիոյ: Հոս յիշատակուող Աթըգի կայանը ղեկավարած է Միհրան Գասարճեան:
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Տարին քանի մ’անգամ կը ճամբորդէ Պապ24, Միմպիճ25, Ճարապլª ս26, մի նչև  Արապ 

Բª նար27, ինչպէս նաև  Գըրըգ Խան28, Պէյլան29, Աթըգ և ն., իր պաշտօնեաներª ն 

քարոզչական աշխատանքները քօնթրօլ ընելª  և  այդ վայրերª ն մէջ ալ տարածելª  

համար իր փրկագործական աշխատանքները:

Միս Պիէօրն - Այս Միսին գործª նէª թիւնը սահմանափակ է:

Ամէնէն աչքառª  գործը որ կ’ընէ այս օրիորդը, տխեղծ և  հիւանդկախ մանª կներª  

խնամքն ª  դարմանª մն  է: Յատª կ տª ն մ’ª նի, ª ր կ’ընդª նի նման մանª կներ և  

բժշկական ª  գրեթէ ընտանեկան խղճամի տ հոգածª թեան առարկայ կը դարձնէ: Եւ 

նայած պզտիկի առողջական վիճակին և  պայմաններª ն, համե մատական ժամանակի 

մը մէջ առողջացնելով, կը վերադարձնէ իր ընտանիքին: Այս օրիորդն ալ սակայն զերծ 

չէ փրկագործական ախտէն և  այդ մանª կները կը պահէ զօրաւոր բողոքականական 

քարոզª թեան մը ազդեցª թեան տակ:

Միս Պիէօրն ª նի նաև  անգրագէտ կիներª ն և  աղջիկներª ն գրել կարդալ 

սորվեցնելª  գործ մը, որ կը տանի ապաշխարած և  փրկª ած յայտնի կիներª  մի ջոցաւ, 

որոնցմէ մէկը գոնէ, ª րիշ պարտականª թեան մը մէջ հացի գողª թեամբ բռնª ած և  

արտաքսª ած է: Այս գործը կ’օգտագործª ի յիշեալ կիներª ն և  աղջիկներª ն փրկª -

թեան շիճª կը ներարկելª  յետին մտքով:

Միս Պիէօրն տարª ան մէջ քանի մ’անգամ սնտª կներով հին հագª ստ կը ստանայ 

24  Պատմական քաղաք Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 38 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 

Ցեղասպանութեան տարիներուն եղած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման գլխաւոր 

կայքերէն մէկը, ուր տեղակայուած են բազմահազար աքսորականներ: Ըստ Արամ Անտոնեանի, նոյն 

տարիներուն Պապի մէջ թիֆուսէ զոհուած են մօտաւորապէս 80 հազար հայեր: Աւելի ետք, Պապը 

ունեցած է փոքրաթիւ հայ գաղթօճախ մը, որ 1926-ին բաղկացած էր 178 անձէ:

25     Միմպիճ, Մունպուճ կամ Մումպուճ: Կը գտնուի Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 81 եւ Եփրատէն 

15 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 1915-ին դարձած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման կարեւոր 

կայքերէն մէկը, ուր, զանազան պատճառներով, մահացած են բազմահազար աքսորականներ: Աւելի 

ետք հոն հաստատուած է փոքրաթիւ հայ գաղթականութիւն մը, որ 1926-ին բաղկացած էր 78 

ընտանիքէ՝ 344 հոգիէ:

26  Պատմական քաղաք Եփրատի արեւմտեան ափին, Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 118 քլմ. 

հեռաւորութեան վրայ, Կիլկամէշի պատմական բերդին մօտակայքը: Առաջին աշխարհամարտէն 

ետք, հոն հաստատուած է փոքրաթիւ հայութիւն մը, մեծ մասամբ պէրէճիկցիներ, որոնց թիւը 1926-ին 

հասած է 1.215-ի, որոնք ունեցած են երեք եկեղեցի, դպրոցներ եւ այլն:

27     Արաբ Բունար, արաբերէն անուանումով՝ Այն էլ Արապ: Քաղաք Հալէպ նահանգին մէջ, Եփրատէն 

արեւելք: Կառուցուած է հռոմէական հնավայրի մը աւերակներուն վրայ: Տեղւոյն հայութիւնը ունեցած 

է իր դպրոցներն ու եկեղեցին:

28  Հայաբնակ գիւղ Հալէպ նահանգի Ալեքսանտրէթ գաւառին մէջ, Ալեքսանտրէթ քաղաքէն 

հարաւ-արեւելք: Կիլիկեան կոտորածներէն առաջ ունեցած է 80 տուն հայ բնակչութիւն: Յիշեալ 

կոտորածներուն գիւղը տուած է 93 զոհ: Գըրըգ Խանը, 1939-ին, ֆրանսեւթրքական համաձայնագիրով, 

Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է Թուրքիոյ:

29   Գիւղաքաղաք Ալեքսանտրէթ քաղաքէն 13 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 1902-ին ունեցած է 200 

տուն՝ 1.000 հայ բնակիչ, որոնցմէ ցեղասպանութենէն վերապրողները զինադադարին վերադարձած 

են հայրենի քաղաք ու վերաբացած են դպրոց ու եկեղեցի: Աւանը, 1939-ին, ֆրանսեւթրքական 

համաձայնագիրով, Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է 

Թուրքիոյ, որուն հետեւանքով տեղւոյն հայերն ալ հեռացած են քաղաքէն:
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Եւրոպայէն և  զանոնք կը բաժնէ կարօտներª , իր շրջապատի ցª ցմª նքներª ն 

համե մատ:

Այսքանով կը վերջանայ այս օրիորդի գործը:

Միս Եէփէ - Այս օրիորդը ª նի գլխաւոր 5 ճիւղեր. որբերª  հոգածª թիւն, կարօտ 

դպրոցականներª  օգնª թեան ձև ով, զանազան հայ դպրոցներª  պիւտճէներª ն 

օժանդակª թիւն, հիւանդներª  դարմանª մ, ձեռագործ և  գիւղերª  գործ: Եւ որովհետև  

այս օրիորդը չª նի երբեք մի սիոնարական պարտականª թիւն և  կոչª մ, զանց կ’ընեմ 

նոյն ձև ով մօտենալ անոր գործի զանազան ճիւղերª ն, բայց ընդհանª ր գաղափար 

մը տալª  համար անոր գործª նէª թեան շª րջ, համառօտակի կ’անցնիմ իւրաքանչիւր 

ճիւղի վրայէն:

Որբերª  հոգատարª թեան գործը կը ղեկավարª ի Բօցտամէն, ª ր Տօքթ. Լէփսիւսի 

Միսսիօնը կ’աշխատի հոգատարներ գտնել իւրաքանչիւր որբի համար, որ կը ներ-

կայացª ի Միս Եէփէի կողմէն: Հոգատարները առանձնապէս կը հետաքրքրª ին 

իրենց որդեգիրով և  յատկապէս անոր անª նով կը կատարեն իրենց դրամական 

առաքª մն երը, որոնք կը կեդրոնանան Բօցտամի  մէջ և  մի անª ագ կը ղրկª ին Հալէպ՝ 

Միս Եէփէին: Այս որբերª  թիւը անցած տարի հասած էր 210ի, սակայն Գերմանիոյ 

տնտեսական տագնապը պատճառ դարձաւ, որ այս թիւը իջնէ ներկայիս 170ի: Որբերը 

կը ստանան սնª նդ, հագª ստ, ª սª մ, բժշկական խնամք և  ի պահանջել հարկին նաև  

այլ ձև ի բացառիկ օժանդակª թիւն:

Կարօտ դպրոցականներª  օգնելª  գործը կը ձգտի մե ր դպրոցներª  պիւտճէներª ն 

օժանդակելª  նպատակին, այսպէս, Սահակեան վարժարանին մէջ կը պահէ 90 

աշակերտներ, Մեսրոպեանին մէջ 70, Ուսª մն ասիրացին մէջ 35, Կրթասիրացին մէջ 

10, Ներսէսեանին մէջ 10 և  քէմփի բողոքականաց վարժարանին մէջ 10 աշակերտներ: 

Հայկազեան վարժարանն ալ ամէն տարի կ’ª նենայ քանի մը աշակերտներ, սակայն 

ասոնց թիւը փոփոխական է ամէն տարի, նայած բնակարաններª  յարմարª թեան: 

Այս աշակերտներª  համար ընդհանª ր առմամբ կը վճարէ տարեկան մէկական օսմ. 

ոսկի տարեթոշակ, կª  տայ անոնց բժշկական խնամք, շատ կարօտներª  հագª ստ և  

մաս մըն ալ սնª նդ30:

Հիւանդներ դարմանելª  գործը նպատակ չէ, մի ջոց է հիւանդ ծնողքները դարմանելª  

և  անոնց զաւակները որբª թեան դժբախդ սպառնալիքէն ազատելª  իմաստով:

Ձեռագործի ճիւղը հիմն ª ած [է] 1922ին. արտադրª թիւնները մե ծ մասամբ կը 

ծախª ին Եւրոպայի մէջ. գործին բª ն նպատակն է մէկ կողմէն վերակենդանացնել 

Միջին դարª  հայկական ասեղնագործը, որ այնքան կը գնահատª ի ամէն կողմէ, իսկ 

մի ւս կողմէն գաղթական կիներª ն գործ և  վաստակի մի ջոց ապահովել: Մինչև  200 

գործաւորª հի ª նեցած ժամանակը եղած է, սակայն վերջին տարª ան և րոպական 

տնտեսական տագնապը նª ազագոյն աստիճանի իջեցª ցած է այս գործը:

30   Վերոնշեալները Հալէպի հայկական վարժարաններն են, մէկ մասը միութիւներու կողմէ 

հովանաւորուած, միւսները՝ Ազգային առաջնորդարանին:
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Գիւղերª  գործը ծանօթ է շատերª ն: Ցարդ Րագգայի31 շրջանին մէջ երկª  գիւղեր32 

իրենց բնակիչներով ինքնաբաւ դարձած են, երրորդ33 մըն ալ իր երկրորդ տարին կը 

բոլորէ:

Պայպըլմէն և  վ� մըններ - Ասոնք գլխաւորաբար կը հովանաւորª ին Ամե րիկեան 

Պօրտին կողմէ և  պարտականª թիւն ª նին քրիստոնէական քարոզª թիւն կատարել 

մե ր ժողովª րդին մէջ: Այս մասին յաւելեալ բան մը ըսելª  կարիք չկայ, տրª ած ըլլալով 

որ Միս Պիւլի բաժնին մէջ այս մասին անհրաժեշտը յիշատակեցինք:

Այս բոլորէն վերջ կրնայ մտածª իլ, որ զանազան ձև ի այս օրիորդները իրենք 

մի ջոցներ կը հայթայթեն և  իրենց յարմար դատած ձև ով ալ կը գործածեն ª  կը գոր-

ծադրեն զանոնք: Ասոր դէմ իրաւամբ կրնանք պատասխանել, որ օժանդակª թիւն 

մը, որ որպէս սոսկական բարեգործª թիւն չի կատարª իր, այլ յետին մտքերէ ծնª նդ 

կ’առնէ, անարժէք կը դառնայ, և  յետոյ իրաւª նք չª նի ոչ ոք անբարոյացնելª  մե ր 

ժողովª րդը, իր առաւել կամ նª ազ չափով կատարած օժանդակª թեամբ, և  յետոյ 

որ այս բոլոր օժանդակª թիւնները կը կատարª ին մե ր ժողովª րդի բարոյական 

պատիւին ի հաշիւ, որª ն դէմ մե ր իրաւª նքն է գոնէ բարոյական հսկողª թիւն մը 

կատարել եղած աշխատանքներª ն վրայ, և  գոնէ մե ր գիտª թեամբը ըլլայ ինչ որ կը 

կատարª ի: Մօտաւոր կամ հեռաւոր ոև է բարեկամ կամ ազգական իրաւª նք պէտք չէ 

տայ ինքզինքին գալ մէկª  մը տան մէջ ինքնագլª խ կարգադրª թիւններ ընելª , եթէ այդ 

կարգադրª թիւնները կը ձգտին նոյնինքն այդ մէկի բարօրª թեան: Բարեգործª թիւնը 

այն ատեն մի այն արժէք կը ստանայ, երբ կ’ըլլայ տեղին, իմաստª թեամբ և  ինչո՞ւ 

չէ, ենթակայի համաձայնª թեամբ, որովհետև  օգնª թեան կարօտ խելահաս անձ մը 

շատ աւելի ճշդª թեամբ կրնայ գնահատել իր կարիքն ª  անոր դարմանª մի  ձև ը, քան 

աշխարհի հեռաւոր մէկ ծայրէն եկած ինքնակոչ բարերարը: Իսկ եթէ այդ բարերարը 

ըլլայ անխելք ª  մի ամի տ, այս իրաւª նքը առաւել և ս կը շեշտª ի:

Առաջնորդ Սրբազանը34 գեղեցիկ մտածª մն  ª նեցած էր անցեալ տարի ի մի  բերելª  

31    Պատմական քաղաք Եփրատի ափին, Հալէպէն հարաւ-արեւելք եւ Տէր Զօրէն հիւսիս-արեւմուտք, 

վերջինէն 140 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Րագգան կարճ ժամանակ եղած է արաբական Ապպասեան 

պետութեան մայրաքաղաք: 1915-ին քաղաքը դարձած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման 

կարեւոր կայքերէն մէկը, ուր մօտաւոր հաշուումներով գտնուած են մօտ 20 հազար հայեր, որոնցմէ 

մահացած է մօտ 11 հազարը: Աւելի ետք հոն մնացած են փոքրաթիւ հայեր, որոնք ունեցած են իրենց 

դպրոցները, եկեղեցին եւ մշակութային համեստ կեանքը:

32   Նկատի ունի Թէլ Սիմէն եւ Խըրպէթ էլ Ռըզ գիւղերը: Վերջինը 1927-ին ունեցած է 34 որբեր 

պատսպարող որբանոց մը:

33   Նկատի ունի Թինա կամ Ապու Թինա գիւղը, որ Րագգայէն 30 քլմ. հեռաւորութեան վրայ կը 

գտնուի:

34   Նկատի ունի Բերիոյ Թեմի (Հալէպի) առաջնորդ Արտաւազդ արք. Սիւրմէեանը (1889, Ակն – 

1951, Փարիզ): Նախակրթութիւնը ստացած է Կ.Պոլսոյ Արամեան, Կեդրոնական եւ Պէրպէրեան 

վարժարաններէն, ապա դասաւանդած է տեղւոյն վարժարաններուն մէջ: 1918-ին կուսակրօն 

քահանայ ձեռնադրուելէ ետք, առաջնորդական պաշտօններ վարած է Գոնիա, Հալէպ, Պէյրութ եւ 

Փարիզ: Հեղինակած ու խմբագրած է մնայուն արժէք նարկայացնող պատմա-բանասիրական բնոյթի 

բազմաթիւ գիրքեր ու հանդէսներ, որոնց կարեւոր մասը առնչուած է Սուրիոյ եւ մանաւանդ՝ Հալէպի 

հայոց անցեալին: Եղած է քաջարի եւ գործունեայ հովիւ մը:
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այս զանազան Միսերը և  անոնց մէջ գործակցª թիւն մ’ապահովել ջանացած էր: Եթէ 

չեմ սխալիր մէկ անգամ մի այն հաւաքª եցան, որոշª մն եր կայացª ցին և  ցրª եցան, 

անգամ մըն ալ իրարª  քով չգալª  պայմանաւ:

Պէտք է աշխատիլ իրականացնել այս գաղափարը և  առաջնորդարանի մաս-

նակցª թեամբ գործակցª թիւն մը ապահովել, ի հաշիւ մե ր հօտին կատարª ած այս 

աշխատանքներª ն մէջ, որպէսզի կարելի եղածին չափ արգիլª էր շահադիտª թիւնը 

նիւթական, յարանª անական և  դաւանական երրեակ տեսակէտով:

  18 Օգոս. 1932                                                         Մ. Հերարդեան

        Հալէպ

Mihran A. Minassian

MIHRAN HERARTIAN’S UNPUBLISHED REPORT ON THE

ALEPPO MISSIONARIES

SUMMARY

Key words: Aleppo, Mihran Herartian, Missionaries, Miss Edith Roberts, Miss Hedwig Büll, Miss 

Bodil Biørn, Miss Karen Jeppe.

 

The article presents an extensive and unpublished report, written by Mihran Herartian, 

on the foreign missionaries based in Aleppo in the post-genocide period who were working 

among the Armenian refugees. It was prepared in 1932 at the Armenian prelacy’s request. 

The author knew his topic, given that he collaborated with Karen Jeppe. He was well informed 

of her activities, as well as being the director, accountant and secretary of the League of 

Nations’ offi  ce for the protection of women and children, run by Karen Jeppe herself. He 

knew the missionaries’ everyday activities in this regard therefore his information may be 

considered as trustworthy and correct.

Information may be found in the report concerning missionaries like Miss Edith Roberts, 

Miss Hedwig Büll, Miss Bodil Biørn and Miss Karen Jeppe, as well as others. It is full of 

interesting evidence about the waste of money and fraud carried out by persons collaborating 

with the missionaries. Affi  rmation may also be found in it of how certain people used 

humanitarian work as a means of convincing the desperate refugees and convert to a new 

confessional identity, etc.

Herartian’s negative stance and sarcastic style towards some missionaries is obvious. The 

exception is Karen Jeppe, who is mentioned with great love and respect.

The publication has a short introduction and appropriate annotations.
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  Միհրան Ա. Մինասեան

Мигран А. Минасян

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКЛАД МИГРАНА ГЕРАРДЯНА О

ЖЕНЩИНАХ-МИССИОНЕРАХ АЛЕППО

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Алеппо, Мигран Герардян, миссионеры, мисс Эдит Робертс, мисс Хедвиг 

Бюль, мисс Бодиль Бьорн, мисс Карен Еппе.

В публикации представлен подробный неопубликованный доклад Миграна Герардяна об 

иностранных женщинах-миссионерах, действующих среди армянских беженцев, осевших 

после Геноцида армян в Алеппо. Доклад был подготовлен в 1932 году по просьбе Национальной 

епархии Алеппо. Автор был хорошо осведомлен о представленном материале, так как был 

непосредственным помощником Карен Еппе и был близко знаком с ее деятельностью. Он 

был одновременно директором, бухгалтером и секретарем руководимой ею Комиссии по 

защите женщин и детей, действующей под эгидой Лиги наций, был знаком с буднями 

и образом действий женщин-миссионеров. Таким образом, его данные можно считать 

точными и достоверными.

В докладе говорится о женщинах-миссионерах мисс Эдит Робертс, мисс Хедвиг Бюль, 

мисс Бодиль Бьорн, мисс Карен Еппе и о ряде других.

В докладе выявлены множество интересных подробностей о финансовых 

тратах и подлогах, а также живые факты о том, как для многих благотвори-

тельность служила средством угождения оказавшимся в плачевном состоя-

нии беженцам, для навязывания новой общинной идентичности и др.

Чувствуется негативная позиция и иронический стиль Герардяна по отношению к женщинам-

миссионерам. Исключение составляет мисс Карен Еппе, о которой автор отзывается с 

большой любовью и почтением.

Публикация снабжена кратким предисловием и подробными примечаниями.
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