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ԱՆՏԻՊ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԻՑ

Արծ ուի Հ. Բախ չի նեան
ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ի նս տի տուտ, Հա յաս տան

Հ րա պա րա կու մը ներ կա յաց նում է ա րեւմ տա հայ հո գե ւոր գոր ծիչ, մտա ւո րա կան Գիւտ Մխի թա-
րեա նի (1877–1940) «Դ րուագ ներ հայ կա կան Գող գո թայէն. 1912–1937» ան տիպ յու շագ րու թիւ նից 
մէկ հա տուած՝ «Սա հակ կա թո ղի կոս կրկին ի Հա լէպ» գլու խը։ Մխի թա րեա նը, որ 1903–1919 թթ. 
աշ խա տել է Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րա նում որ պէս Սա հակ Բ. կա թո ղի կո սի յա-
շուա կալ-քար տու ղար, իր յու շագ րու թեան մէջ ներ կա յաց րել է Կի լի կիայի Հայոց կա թո ղի կոս 
Սա հակ Բ Խա պայեա նի գոր ծու նէու թիւ նը Օս մա նեան կայս րու թեան ի րա դար ձու թիւն նե րի խո-
րա պատ կե րին։

Ներ կա յա ցուող հա տուա ծում պատմ ւում է 1915 թուա կա նի մայիս-յու լիս ա միս նե րին Սա հակ 
կա թո ղի կո սի՝ Հա լէպ կա տա րած ու ղև ո րու թիւ նը, մէջ բե րումն եր են կա տար ւում տար բեր ան ձնա-
ւո րու թիւն նե րի նրա յ ղած գրու թիւն նե րից, ո րոն ցում նա վկայել է հայ բնակ չու թեան տա րագ րու-
թեան և կո տո րած նե րի մա սին։ Յի շա տակ ւում են ե ղեռ նա մահ մտա ւո րա կան ներ, հայե րին բռնի 
իս լա մաց նե լու վե րա բե րեալ վկա յու թիւն ներ։

Բա նա լի բա ռեր՝ Գիւտ Մխի թա րեան, Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րան, Մեծ ե ղեռն, 1915 թուա կան, 
ե ղեռ նա մահ մտա ւո րա կան ներ, Սա հակ Բ Խա պայեան կա թո ղի կոս, Հա լէպ, տա րագ րու թիւն, 
բռնի իս լա մա ցում։
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Ներածութիւն

2017 թուա կա նին բրա զի լա ցի պատ մա բան Էյ տոր Լոու րէյ րոն, որ զբաղ ւում է Բրա զի լիայի հայ 
հա մայն քի պատ մու թեան ու սում նա սի րու թեամբ, ի նձ յանձ նեց Գիւտ Մխի թա րեա նի «Դ րուագ ներ 
հայ կա կան Գող գո թայէն. 1912–1937» 183 էջ կազ մող ձե ռա գիր յու շագ րու թեան լու սա պատ ճէ նը։ 
Նա յայտ նեց, որ բնա գի րը պահ ւում է Գիւտ Մխի թա րեա նի դս տեր՝ Շա քէ Ա ւե տի սեա նի ար խի ւում։ 

Այս յու շագ րու թիւ նը ամ բող ջո վին ան ծա նօթ չէր, նրա մա սին վկայել էր Գառ նիկ Ստե փա-
նեանն իր «Կեն սագ րա կան բա ռա րա նում»1, սա կայն ձե ռա գի րը, ա ռա ջին ան գամ յայտ նուե լով 

1 Գառնիկ Ստեփանեան, Կենսագրական բառարան, հատոր Գ (Երեւան, «Խորհրդային գրող», 
1990), 56։
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Հա յաս տա նում, հնա րա ւո րու թիւն է ստեղ ծել ծա նօ թա նա լու բո վան դա կու թեա նը եւ հրա տա րա-
կու թեան պատ րաս տե լու։

Գիւտ Մխի թա րեա նը (1877 (կամ 1878), Սկիւ տար, Կ.Պո լիս – 1940, Բրա զի լիա) հո գե ւոր, 
կրթա կան գոր ծիչ եւ բա նա սէր է ր։ Ա ւա զա նի ա նու նը ե ղել է Մա նուկ։ Կր թու թիւ նը ստա ցել է 
ծննդա վայ րում՝ Ս. Խաչ ծխա կան վար ժա րա նում եւ Ազ գային Կեդ րո նա կան վար ժա րա նում, 
ո րն ա ւար տե լուց յե տոյ 1896–1898 թթ. ու սա նել է Ե րու սա ղէ մի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նում։ 
1903–1919 թթ. աշ խա տել է Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րա նում որ պէս Սա հակ Բ. Խա-
պայեան կա թո ղի կո սի յա շուա կալ-քար տու ղար, նաեւ դպրո ցի տե սուչ եւ ու սու ցիչ Կի լի կիա յում։ 
1905-ին ա բե ղայ է ձեռ նադ րուել՝ Գիւտ ա նու նով։ 1907–1914 թթ. ստա ցել է վար դա պե տի, ծայ րա-
գոյն վար դա պե տի եւ ե պիս կո պո սի աս տի ճան ներ։ 1910–1915 թթ. վա րել է Սսոյ Ժա ռան գա ւո րաց 
վար ժա րա նի տես չու թիւ նը։ Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րե լուց յե տոյ 1920–1923 թթ. վա րել է Խար բեր դի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը։ 1923-ի սկզ բին Գիւտ Մխի թա րեա նը մեկ նել է Մար սէլ, 
որ տեղ հրա ժա րուել է հո գե ւոր կո չու մից։ Ֆրան սիայից մեկ նել է Ա ՄՆ, այն տե ղից՝ Բրա զի լիա, 
հաս տա տուել Սան Պաու լուում։ Այս տեղ ա մուս նա ցել է եւ աշ խոյժ դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցել 
հայ հա մայն քի կեան քում։ Աշ խա տակ ցել է ա մե րի կա հայ պար բե րա կան նե րին2։ Ա ռան ձին գրքե-
րով լոյս է ըն ծայել «Յու շեր եւ վերյի շում ներ (1918-1935)» (Ան թի լիաս, 1937), «Պ րա զի լիոյ հայ գա-
ղու թը: Սկիզ բէն մին չեւ մեր օ րե րը» (1938) եւ «Պ րա զի լիոյ հան րա պե տու թիւն (հա մա ռօտ ուսում-
նա սի րու թիւն)» (Պուէ նոս Այ րէս, 1938) գրքե րը3։

Մ խի թա րեա նի «Դ րուագ ներ հայ կա կան Գող գո թայէն» յու շագ րու թիւ նը մաս նա ւո րա պէս ներ-
կա յաց նում է Սա հակ կա թո ղի կոս Խա պայեա նի գոր ծու նէու թեա նը Մեծ ե ղեռ նից ա ռաջ, 1915-ին 
եւ դրա նից յե տոյ, նրա այ ցե լու թիւն նե րը Հա լէպ, Հա ճըն, Ա դա նա, Սսոյ վան քի խու զար կու թիւ նը 
եւ ա պա պար պու մը, Սա հակ կա թո ղի կո սի տա րագ րու մը եւ ժա մա նա կա ւոր վե րա դար ձը Կի լի-
կիա, նրա ու ղե ւո րու թիւ նը Ե գիպ տոս եւ Եւ րո պա։ Յու շագ րու թիւ նը յա ւե լեալ տե ղե կու թիւն ներ 
է տրա մադ րում 1914–1921 թթ. ա րեւմ տա հա յու թեան հան դէպ կի րա ռուած ցե ղաս պա նու թեան եւ 
տա րագ րու թեան, ժա մա նա կի հո գե ւոր-ե կե ղե ցա կան կեան քի վե րա բե րեալ, յի շա տակ ւում են 
ժա մա նա կաշրջա նի հայ եւ օ տա րազ գի տար բեր գոր ծիչ ներ։

Յու շագ րու թեան հա ւաս տիու թիւ նը ամ րապնդ ւում է Սա հակ կա թո ղի կո սի նա մակ նե րից եւ 
հե ռագ րե րից կա տա րուած բա ռա ցի մէջ բե րում նե րի առ կա յու թեամբ, Մխի թա րեա նը քար տու ղա-
րի իր պաշ տօ նի բե րու մով յա ճախ ձեռ քի տակ է ու նե ցել կա թո ղի կո սի գրու թիւն նե րի պատ ճէն-
նե րը, ի սկ ե րբ չի ու նե ցել, յարկ է հա մա րել նշել այդ մա սին։ Օ րի նակ՝ խօ սե լով Գրի գոր Զօհ րա-
պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին յանձ նած կտա կի մա սին՝ Մխի թա րեա նը նշել է. «Ժա մա նա կին թէ եւ 
ըն դօ րի նա կած էինք կտա կը, բայց դժ բախ տա բար այ սօր չու նինք մեր տրա մադ րու թեան տակ: 
Ոչ ա լ՝ Զօհ րա պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին գրած նա մա կը, ո րով ցաւ կը յայտ նէր Կի րա կի օ րը ե կե-
ղե ցի չի կր նար եր թա լուն եւ Ն. Ս. Օ ծու թեան օ րհ նու թիւն նե րէն զրկուած ըլ լա լուն հա մար»։ Նրա 
ձեռ քի տակ ան շուշտ ե ղել է նաեւ «Կի լի կեան կս կիծ ներ. վա ւե րագ րեր Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա-
կան դի ւա նէն, 1903–1915» հա տո րը (Պէյ րութ, 1927), որ տեղ ը նդ գրկուած է Սա հակ կա թո ղի կո սի 
թղթակցու թիւն նե րի մի մա սը։

Յու շագ րու թեան է ջե րից յառ նում են նաեւ մի շարք ար ժէ քա ւոր խորհր դա ծու թիւն ներ ժա մա-
նա կի ի րա դար ձու թիւն նե րի վե րա բե րեալ։ Այս պէս, Սա հակ կա թո ղի կո սը 1914-ին Զա ւէն պատ-
րիար քին գրել է. «Բ նաւ սխա լած չենք ըլ լար, ե թէ ը սենք, թէ ներ կայ կա ռա վա րու թիւ նը նա խորդ 
ռե ժի մէն շատ ա ւե լի ա ռիթ կու տայ լեց նե լու դառ նու թեան բա ժա կը»: Եւ կամ՝ յի շե լով Մա րա շի 

2 Տե՛ս՝ Կ. (sic) Մխիթարեան, «Նամակներ Պրազիլիայէն», Հայրենիք, 17 ապրիլի 1926, 1։
3 Տե՛ս՝ Վարդան Մատթէոսեան, Հարաւային կողմն աշխարհի. հայերը Լատին Ամերիկայի մէջ 
սկիզբէն մինչեւ 1950 (Անթիլիաս, 2005), 263-264։
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կու սա կա լի բնո րո շու մը հայ-թուր քա կան բա խում նե րի վե րա բե րեալ որ պէս «հօր ու զաւ կի կռիւ-
ներ»՝ Մխի թա րեա նը պար զա բա նել է. «Թուր քը եր բէք զա ւակ չէ նկա տած հայը, ը նդ հա կա ռա կը, 
միշտ իբ րեւ ստ րուկ՝ հա լա ծած, կո ղոպ տած, բռնա բա րած եւ սպան նած է, ի սկ նե ղը մնա ցած պա-
րա գային է, որ օգ նու թիւն ա կն կա լած է իր րա յաէն», եւ այլն։

Ներ կա յա ցուող հա տուա ծը վե րա բե րում է Գիւտ Մխի թա րեա նի յու շագ րու թեան 1915 թուա-
կա նին, մաս նա ւո րա պէս Կի լի կիայից բռնա գաղ թուած հայ տա րագ րու թեա նը։ Յիշ ւում են Գրի-
գոր Զոհ րա պի, Վարդ գէ սի եւ ե ղեռ նա մահ այլ մտա ւո րա կան նե րի ա նուն ներ, վկա յու թիւն ներ 
հայե րին բռնի իս լա մաց նե լու վե րա բե րեալ։ Յու շագ րու թեան սոյն հա տուա ծում յի շուած բազ մա-
թիւ դէպ քեր ար դէն ծա նօթ են (ի նչ պէս՝ Սա հակ Կա թո ղի կո սի՝ Զա ւէն պատ րիար քին յ ղած նա-
մա կը), ո րոնց մի մա սին ին քը Գիւտ Մխի թա րեանն ան դրա դար ձել է իր «Յու շեր եւ վերյի շում ներ 
(1918-1935 թթ.)» հա տո րում։

Սահակ կաթողիկոս կրկին ի Հալէպ

Հետզ հե տէ Հա լէ պէն հա սած տխուր եւ սարս ռազ դե ցիկ լու րե րուն վրայ Սա հակ կա թո-
ղի կո սը Մայիս 25ին՝ Ա տա նայի կու սա կա լին գի տու թեամբ եւ հա ւա նու թեամբ կը մեկ նի 
եւ 28ին «վիշ տէն ու տա ռա պան քէն ը նկ ճուած» կը հաս նի Հա լէպ: Նոյն օ րն ի սկ կ’այ ցե-
լէ կու սա կա լին եւ կը պատ մէ ճա նա պար հին տե սած նե րը:

Յու նիս 2ին՝ Դրդ բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րու թեան ուղ ղեալ ըն դար ձակ 
գրու թիւ նով մը նո րէն գթու թիւն կը հայ ցէ, ո րուն Ճէ մալ4 Յու նիս 8ին կը պա տաս խա նէ. 
«1. Զա նա զան վայ րեր ղր կուած հայ ժո ղո վուր դէն մէ կուն ի նչ քին, ան ձին կամ պատ ւոյն 
ո՛ եւ է հար ձա կում տե ղի կ’ու նե նա՞յ. ե թէ կ’ըլ լայ կամ ե ղեր է, դէպ քը ին ձի ման րա մաս-
նօ րէն գիտց նել նիդ կը խնդրեմ: 2. Հնար ե ղած օգ նու թիւնն ու դիւ րու թիւ նը ցոյց պի տի 
տրուին: 3. Կը յու սամ ի մօ տոյ Հա լէ պի մէջ ձե զի հետ տես նուիլ»: 

Սա հակ կա թո ղի կո սը Ճէ մա լի հար ցում նե րուն ի պա տաս խա նի 12 յօ դուած նե րէ բաղ-
կա ցեալ ըն դար ձակ գրու թիւն մը կը պատ րաս տէ՝ Հա լէպ ժա մա նու մին մա տու ցա նե լու 
հա մար: Ա տոր մէջ մի առ մի կը թուէ տե ղա հա նու թե նէ ա ռաջ եւ ճամ բու ըն թաց քին պա-
տա հած բո լոր դէպ քե րը. հրա պա րա կային ծնն դա բե րու թիւն, նո րա ծին նե րու աղ բա-
նոց նե րու մէջ նե տուիլ՝ զա նոնք կրե լու յոգ նու թե նէն ա զա տե լու հա մար, մէկ ըն տա նի-
քէն հայ րը կամ մայ րը բաժ նե լով՝ տար բեր վայ րեր ղր կուիլ, գի շե րանց ա նա սուն նե րու 
փախ ցուի լը, ո րուն հե տե ւան քով շատ մը ծե րե րու, հի ւանդ նե րու եւ ան չա փա հաս նե րու 
օ րե րով քա լե լու հար կադ րուած ըլ լալ նին, ճամ բու պա շար եւ կամ զգես տե ղէն առ նե-
լու մի ջոց չտ րուիլ, թան կա գին ի րե ղէն նե րու եւ նոյն ի սկ ճամ բու պա շա րի սո վո րա կան 
դար ձած գո ղու թիւն նե րը եւ այդ առ թիւ տե ղա կան կա ռա վա րու թեան մօտ կա տա րուած 
դի մում նե րուն ան լսե լի մնա լը, ռո ճիկ պատ րաս տե լու եւ տա լու պատ րուա կով թշուառ 
ժո ղո վուր դին օ րե րով ա րե ւու տակ բա ցօ թեայ վար դրուի լը, ի րենց ըն կե րա ցող ոս տի-
կան նե րու, զի նուոր նե րու եւ ման թը գայի ու մէն զէ լի5 պաշ տօ նեա նե րու կող մէ ի գործ 
դրուած ա նար գա կան եւ տգեղ ա րարք նե րը, տրուած պա շա րի ան բա ւա կա նու թի նը, եւ 
յուսկ յե տոյ կ’ա ւել ցը նէ. «...Ե թէ հա մար ձա կու թիւն կը տրուի՝ սա ալ ը սեմ յա ւե լուա ծա-

4 Ջէմալ փաշան (1872–1922) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին եղել է Սիրիայում 
եւ շրջակայքում գործող Օսմանեան 4-րդ բանակի հրամանատար։
5 Մենզիլ – իջեւան, օթեւան (թուրքերէն)։
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բար, որ խրատ կամ պա տիժ՝ այս քա նը բաւ հա մա րե լով՝ մնա ցեալ նե րուն այդ ան տա-
նե լի վի ճա կէն վերջ մը թող տրուի, զա նոնք ը նդ միշտ Օս մա նեան փա ռա պանծ գա հուն 
կա պուած պա հե լու հա մար»:

Յու նիս 8ին՝ կէս գի շե րէն յե տոյ, Հա լէպ կը հաս նին Է. Ակ նու նի, Գ. Խա ժակ, տօք-
տոր Տա ղա ւա րեան, Յ. Ճան կիւ լեան, Ս. Մի նա սեան, Ռ. Զար դա րեան6 եւ ուղ ղա կի կը 
տա րուին ոս տի կա նա տուն:

Յա ջորդ օ րը լուր կը ղր կին Սա հակ կա թո ղի կո սին եւ դրա մի կա րօտ ըլ լալ նին կը 
յայտ նին: Սա հակ կա թո ղի կո սը 30 օս մա նեան ոս կի կը ղր կէ ի րենց: Նոյն օ րը փօ լի սի7 
մը ըն կե րակ ցու թեամբ կ’եր թան Ա ռաջ նոր դա րան՝ ներ կա յա նա լու հա մար Սա հակ կա-
թո ղի կո սին եւ հայ ցե լու ա նոր հայ րա կան օ րհ նու թիւ նը:

Յու նիս 10ին ճամ բայ կը հա նուին դէ պի Տիգ րա նա կերտ՝ դա տուե լու հա մար պա տե-
րազ մա կան ա տեա նի առ ջեւ: Ճա նա պար հին չէ թէ նե րու կող մէ կը սպան նուին խժդ ժօ-
րէն:

Յու նիս 12-ին Զօհ րապ եւ Վարդ գէս8 կը հաս նին եւ կը դրուին օ թէլ մը9: Կը տես նուին 
Ճէ մալ փա շայի եւ կու սա կալ Ճէ լալ պէյի հետ: Ճէ մալ կը խոս տա նայ Զօհ րա պը՝ Հա լէպ 
թո ղե լու հա մար աշ խա տիլ, բայց ի բր թէ չը յա ջո ղիր: 

Ե րիցս կը տես նուին Սա հակ կա թո ղի կո սին հետ, ո րուն կը յանձ նէ Զօհ րապ՝ Հա լէ-
պի մէջ պատ րաս տած կտա կը՝ ղր կուե լու հա մար իր ըն տա նի քին: Ժա մա նա կին թէ եւ 
ըն դօ րի նա կած էինք կտա կը, բայց դժ բախ տա բար այ սօր չու նինք մեր տրա մադ րու-
թեան տակ: Ոչ ա լ՝ Զօհ րա պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին գրած նա մա կը, ո րով ցաւ կը 
յայտ նէր Կի րա կի օ րը ե կե ղե ցի չի կր նար եր թա լուն եւ Ն. Ս. Օ ծու թեան օ րհ նու թիւն նե-
րէն զրկուած ըլ լա լուն հա մար: 

Զօհ րապ՝ Գօ նիայի մէջ պատ րաս տած էր ըն դար ձակ յի շա տա կա գիր մը՝ Տիգ րա նա-
կեր տի պա տե րազ մա կան ա տեա նի նա խա գա հին ուղ ղեալ: Այդ յի շա տա կա գի րին մէջ 
ը սե լէ յե տոյ, թէ «Հն չակ» նե րու հետ եր բէք յա րա բե րու թիւն ու նե ցած չէ, ի սկ «Դաշ նակ»-
նե րու հետ ու նե ցած յա րա բե րու թիւնն ալ «սէ լամ-սա պահ»էն10 ան դին ան ցած չէ՝ մի 
առ մի կը թուէ օս մա նեան ե րես փո խա նա կան ժո ղո վին, Ծո վային նա խա րա րու թեան 
պիւտ ճէի պատ րաս տու թեան եւ ու րիշ խնդիր նե րու մէջ իր մա տու ցած ծա ռա յու թիւն նե-
րը, կը յի շէ, թէ ին քը ե ղած է Զա ւէն պատ րիար քին11 թե լադ րո ղը ազ գային հի ւան դա-
նո ցի մէջ վի րա ւոր զի նուոր նե րու հա մար ո րոշ չա փով մահ ճա կալ ներ տրա մադ րե լու 
ան հրա ժեշ տու թիւ նը, ին քը ե ղած է ա ռա ջար կո ղը, որ Զա ւէն պատ րիար քը հե ռագ րէ 
ա ռաջ նորդ նե րուն՝ հրա հան գէ ժո ղո վուր դը ժա մա նա կի փափ կու թիւ նը:

6 Է. Ակնունի (Խաչատուր Մալումեան, 1860–1915), Գարեգին Խաժակ (1867–1915), Նազարէթ 
Տաղաւարեան (1862–1915), Յարութիւն Ճանկիւլեան (1856–1915), Սարգիս Մինասեան (1873–12915), 
Ռուբէն Զարդարեան (1874–1915), եղեռնամահ մտաւորականներ։
7 Ոստիկան։
8 Վարդգէս (Յովհաննէս Սէրէնկիւլեան, 1871–1915), հայ ազգային-ազատագրական շարժման 
գործիչ։
9 Հիւրանոցը կոչուել է «Ռաուտուլ Ֆարաջ»։
10 Բարի առաւօտ (թուրքերէն)։
11 Զաւէն Տէր-Եղիայեան (1868–1947), Կ.Պոլսի հայոց պատրիարք (1913–1916)։
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Սա հակ կա թո ղի կո սը կը ներ կա յա նայ ի րեն եւ պատ րաս տած գրու թիւ նը կը մա տու-
ցա նէ: Ճէ մալ կար դա լէ յե տոյ կը խոս տա նայ յա տուկ ծպ տեալ պաշ տօ նեա ներ ղր կել 
ճամ բա նե րը եւ ստու գել, թէ ի րօ՞ք կը պա տա հին այդ պի սի դէպ քեր: 

Յու նիս 26ին՝ Ճէ մա լի Հա լէ պէն մեկ նու մին առ թիւ յի շա տա կա գիր մը ե ւս կը մա-
տու ցա նէ, ո րն այս պէս կը վեր ջա նայ. «…Եա՛ գօ ման տա նը պէ սա լէ թին վան հազ րէթ լէ-
րի, էլ վէ տա՛, ճէ նա պը միւ թէալ հազ րէթ լէ րի ե օլ ճը լը ղը նը զա մուին վէ րէհ պէ րի նիզ օլ սուն, 
մու զաֆ ֆէ րիյեթ տէն մու զաֆ ֆէ րիյե թէ, շան լը ֆիւ թու հաթ լա րա, վէ թան մուազ զէ զի օս մա-
նիյէի միւ տա խէ լա թը աս քար տէն մու նա ֆա զաք մու վաֆ ֆըգ օ լա սը նըզ, սօն տուամ տա 
շու տուր քի ճէ նա պը հագգ տաի լէ րի նի տէ վա տը սա մի լէ րի ի լէ միւ թէ սէլ լի օ տը»»12։

* * *

Զօհ րապ եւ Վարդ գէս Յու նիս ...-ին Հա լէ պէն ճամ բայ կը հա նուին դէ պի Տիգ րա նա-
կերտ՝ պա տե րազ մա կան ա տեա նին առ ջեւ դա տուե լու պատ րուա կաւ եւ Զէյ թուն-Պօ-
ղա զիի մէջ վայ րա գօ րէն կը սպան նուին չէր քէզ Ահ մէ տի կող մէ:

Չէր քէզ Ահ մէտ՝ Տիգ րա նա կեր տի եւ Ո ւր ֆայի ճամ բա նե րուն վրայ ի րեն յանձ նուած 
դահ ճային պաշ տօ նը գլուխ հա նե լէ յե տոյ կու գայ Հա լէպ եւ կ’ի ջե ւա նի ան նշան օ թէլ մը՝ 
չի ճանչ ցուե լու հա մար թե րեւս:

Լուր կը ղր կէ կու սա կալ Պէ քիր Սա միի13, թէ ե կած է եւ իր տրա մադ րու թեան տակ կը 
գտնուի եւ պատ րաստ է իր հրա ման նե րը գոր ծադ րե լու:

Պէ քիր Սա մի՝ ծած կա գիր հե ռագ րով կ’ի մաց նէ Ճէ մալ փա շայի՝ Ահ մէ տի գա լուս տը:
Ճէ մալ զին քը Դա մաս կոս կը հրա ւի րէ: Ահ մէտ, խոր հե լով, որ իր շա հա տա կու թեանց 

վար ձատ րու թիւ նը պի տի ստա նայ Սու րիոյ միա հե ծան իշ խա նա ւո րէն, ա ռանց ժա մա-
նակ կորսնց նե լու կը փու թայ Դա մաս կոս, հոն՝ իր ար դար հա տու ցու մը կ’ս տա նայ՝ Ճէ-
մա լի հրա մա նով կա խա ղան հա նուե լով:

Գառ նու կի մոր թիով ի րենց գա զա նու թիւ նը ծած կող գայ լե րուն պէտք է հարց նել, թէ 
ո ՞ւր են մեր այդ ծա ղիկ ու ճի ւան մտա ւո րա կան նե րը եւ հե րո սա տիպ դէմ քե րը, ո րոնց 
պա կա սը դեռ մին չեւ այ սօր ալ զգա լի է մեր քամ բախտ ժո ղո վուր դի հա մար ...

«… Րապ մէ զա րը մա տօղ րու ե օլ ճը լըգ նա սիպ էյ լէ սուն պա գի էլ վէ տա վէ էմ րու 
ի րատէ»14։

Հա լէ պի մէջ տի րող թշուա ռու թեան տե սա րան նե րէն ազ դուած՝ գեր ման կայ սեր ուղ-
ղեալ հե ռա գիր մըն ալ կը պատ րաս տէ եւ Սի նա նեան եղ բայր նե րու թարգ մա նել տա լէ 

12 «Ո՜վ հերոս հրամանատար, մնաս բարո՛վ, (վսեմ) Աստուած ճամփորդութեանդ օգնական եւ 
ուղեցոյց թող լինի, յաղթանակից յաղթանակ, պատուաւոր նուաճումների (ֆեթիհ), Օսմանեան սուրբ 
հայրենիքի զինուորական միջամտութենէ պաշտպանէ եւ յաղթական լինէք: Վերջին աղօթքս էլ այն է, 
որ Աստուած աւելի լաւն էլ Աստծոյ խոստումով անի» (թուրքերէն)։
13 Սամի Բեքիր (1865–1933, ազգութեամբ օսէթ թուրք քաղաքական գործիչ։ Դէմ է եղել հայերի 
կոտորածներին, սակայն յետագայում թուրքական պատուիրակութեան կազմում Մոսկուայում 
մասնակցել է բանակցութիւններին, որոնք աւարտուել են կողմերի հակահայկական պայմանագրի 
կնքմամբ։
14 «Աստուած գերեզմանիս ճամբորդութիւն թող վիճակէ, յաւերժ մնաս բարով եւ Աստուծոյ կամքը» 
(թուրքերէն)։
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յե տոյ կը յանձ նէ մա տամ Գօ խի15՝ Պօլ սոյ դես պա նին ղր կե լու եւ ա նոր մի ջո ցաւ հաս-
ցէին տրուե լու հա մար: Հե ռագ րին մէջ հայ ժո ղո վուր դին կող մէ խա չա կիր նե րու մա տու-
ցուած ծա ռա յու թիւն նե րը յի շե լէ յե տոյ՝ կ’ը սէ. «...Ձեր ձայ նը ե րե քօ րեայ մե ռեա լին կեն-
դա նու թիւն տուող Աս տուա ծային ձայ նը պի տի ըլ լայ, ի սկ պատ մու թիւ նը Ձե զի պի տի 
վե րագ րէ հայ ցե ղի բնաջն ջու մին պա տաս խա նա տուու թիւ նը»:

1919ի Փետ րուա րին Սա հակ կա թո ղի կո սին Ե գիպ տոս ժա ման ման օ րը՝ Սու րէն 
Պար թե ւեան16 «Յու սա բեր»ին մէջ գրած իր հա յա կապ ա ռաջ նոր դող յօ դուա ծին ճա-
կատն այդ հե ռագ րով կը զար դա րէ:

1915 Յու լիս 5ին կը գրէ Զա ւէն պատ րիար քի. «...Հա լէ պի մէջ թշուա ռու թեան տե-
սա րա նը ա ւե լի սր տա կե ղեք է: Մեր ե կե ղեց ւոյ բա կը, դպրոց նե րը, տա նիք նե րը մարդ-
կային խե շե րան քով17 լե ցուած են: Հա րուստ, աղ քատ, վար ժա պետ, ա շա կերտ. ա մէնքն 
ալ նոյն վի ճակն ու նին: Սուտ են ըն կեր վա րա կա նաց վար դա պե տու թիւնք, միայն 
թշուա ռու թիւ նը, միայն հա լա ծան քը դիրք, աս տի ճան, խելք եւ յի մա րու թիւն մէկ խմոր, 
մէկ զան գուած կ’ը նէ»: 

* * *

1915 թ. Յու լի սի սկիզբ նե րը Պօլ սէն ե կած մաս նա ւոր հրա մա նի մը հա մա ձայն Հա-
լէպ հա մախռ նուած տա րա գիր նե րէն՝ բո ղո քա կան նե րը եւ գա թօ լիք նե րը զերծ պի տի 
մնային նոր աք սո րան քի մը դառ նու թիւ նը ճա շա կե լէ: 

Այս լու րը լու սա ւոր չա կան նե րու մէջ յու սա հա տու թիւն եւ բա րո յալ քում յա ռաջ կը բե-
րէ: 

Ը սող ներ ալ կ’ըլ լան, որ հրա մա նը ար դիւնք է գեր ման եւ ա ւստ րիա կան կայս րե րու 
ազ դու մի ջամ տու թեան, քա նի որ ա ռա ջի նը բո ղո քա կա նու թեան եւ ե րկ րոր դը գա թօ լի-
քու թեան ա մե նա ջերմ պաշտ պան ներն են: 

Ատ կէ զատ լսուե ցաւ ալ, որ Մա րա շէն Հա լէպ տա րագ րուած վե րա պա տուե լի Ա հա-
րոն Շի րա ճեան՝ յա նուն բո ղո քա կան յա րա նուա նու թեան հե ռագ րած է Ներ քին եւ Ար-
դա րու թեան գոր ծոց նա խա րար նե րուն, որ ի րենք հայե րու նման գօ մի թէ ճի ներ18 չեն եւ 
ան ջա տո ղա կան գա ղա փար ներ չու նին: 

Ա նոնք, որ դիւ րու թիւն կամ դրա մա կան մի ջոց կ’ու նե նան՝ կը դի մեն այդ յա րա նուա-
նու թեանց պե տե րուն եւ ա նուն նին ար ձա նագ րել տա լով մէ կուն կամ միւ սին տօ մա րին 
մէջ եւ այդ կեր պով կ’ա զա տին աք սո րի ա հա ւոր մղ ձա ւան ջէն, ի սկ այդ մի ջոց նե րէն 

15 Մարթա Կոխ (ծնեալ ֆոն Վինքլէր), գերմանացի առեւտրական Կառլ Կոխի կինը (30-ից աւելի 
տարիներ բնակուել են Հալէպում)։ Կապեր է ունեցել հայ եւ քուրդ գործիչների հետ։ «Տիկին 
Քօխ սկիզբները զարհուրելի ատելութեամբ մը լեցուած էր նաեւ Հայոց դէմ, բայց այն ահաւոր 
թշուառութիւնը, որուն աւելի ետքը ենթարկուեցաւ հայ ժոողվուրդը, զինքը այնքա՛ն յուզեց, որ միջոց մը 
ձեռքը խարազան մը առած Հալէպի փողոցներուն մէջ կը ծեծէր հայ խոշտանգող ոստիկանները։ Նոյն 
իսկ ժամանակ մըն ալ հաւաքելով խնամեց հայ որբերը, զորս կառավարութիւնը ձեռքէն առաւ վերջէ» 
(Արամ Անտոնեան, էջ 76-77)։ Նրա մասին տե՛ս նաեւ՝ Թաներ Աքչամ, Սպանութեան հրամաններ: 
Թալեաթ փաշայի հեռագրերն ու Հայոց ցեղասպանութիւնը, Երեւան, 2019, էջ 172-173, 238։
16 Սուրէն Պարթեւեան (1876–1921), գրող, հրապարակախօս։
17 Մնացորդներ։
18 Յեղափոխականներ։
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զուրկ ե ղող նե րը կը մնան ի րենց գլխուն վե րեւ դա մոկ լեան սու րի նման կա խուած կար-
միր ու սպի տակ վար դե րու սպառ նա լի քին տակ: 

Այդ հրա մա նը ոչ միայն Հա լէպ, այ լեւ ու րիշ տե ղեր ալ գա ցած էր: Այդ շնոր հիւ է, որ 
Տօք. Յ. Պօ ղո սեան կ’ա զա տի թր քա կան վայ րա գու թեան զոհ եր թա լէ, ե րբ Գա լա թիայէն 
ամ բող ջու թեամբ գա թօ լիք նե րէ բաղ կա ցած կա րա ւա նի մը հետ ճամ բայ կ’ել լէ: Այս պա-
րա գան՝ յար գե լի Տօք.ը ին քը պատ մած է Հա լէ պի Ա ռաջ նոր դա րա նին մէջ Սա հակ կա-
թո ղի կո սի, Կօ քի սո նի գայ մա գամ Էմ մա նուէլ Պա լեա նի19 (նախ կին վար դա պետ) եւ մեր 
ներ կա յու թեան:

Խար բեր դի գեր ման մի սիո նար մ-ր Էյ ման20 ալ նոյն այդ մաս նա ւոր հրա մա նին զօ-
րու թեամբ կր ցած է տա րագ րու թե նէ զերծ պա հել իր հաս տա տու թեան պաշ տօ նեա նե-
րը եւ բո ղա քա կան նե րէն շա տե րը, ի նչ պես նաեւ լու սա ւոր չա կան նե րէն ա նոնք, որ ի նք-
զինք նին բո ղո քա կա նու թեան հա մա կիր ցոյց տուած են: 

Այդ օ րե րուն ժո ղո վուր դի վի ճա կը ան հան դուր ժե լի ըլ լա լէ ա ւե լի ը նդ վզե ցու ցիչ ե ղած 
է, եւ ա մե նա կարծր սր տերն ան գամ շար ժած, ան շուշտ, ոչ թուր քե րու նը, ո րոնք մաս նա-
ւոր հր ճուան քով կը դի տէին այդ տե սա րան նե րը: 

Ա ռաջ նոր դա րա նի շրջա փա կին եւ շրջա կայ փո ղոց նե րու մէջ՝ հա զիւ ծած կուած 
մարդ կային խլեակ ներ կ’ե րե ւէին, ո րոնց մէ օ րա կան յի սու նով, հա րիւ րով մա հուան գիր-
կը կ’իյ նային: Մի ջոց մը միայն Հա լէ պի մէջ մեռ նող նե րու թի ւը 300-ի կը բարձ րա նայ՝ 
ը ստ վի ճա կագ րու թեան Մատ թէոս Ե րէ ցեա նի21, որ շատ մեծ եւ գնա հա տե լի ծա ռա յու-
թիւն ներ կը մա տու ցա նէ՝ ա րե ւե լեան գա ւառ նե րէն կա րա ւան նե րու ող բեր գա կան վի ճա-
կը նկա րե լով եւ մա տամ Գօ խի մի ջո ցաւ ար տա սահ մա նի թեր թե րուն մէջ հրա տա րա-
կու թեան տա լով եւ խղ ճա միտ վի ճա կագ րու թիւն ներ եւ տե ղե կագ րեր պատ րաս տե լով: 

Մատ թէոս Ե րէ ցեան՝ 1916ի սկզբ նե րը կը բան տար կուի Հա լէ պի Քա ղա քային ժո ղո-
վի ան դամ նե րէն՝ Ճի րէ ճեան Մա նու կի, Պար սա մեան Յա կո բի, Ա ռաջ նոր դա րա նի փո-
խա նորդ Ե սայեան տէր Յա րու թիւն քա հա նայի22 եւ ու րիշ նե րու հետ եւ հրաշ քով կ’ա զա-
տի կա խա ղա նի պատ ժին են թար կուե լէ:

Դժ բախ տա բար, բան տէն ին ծի ղր կած նա մակ նե րը ներ կայիս չ’ու նիմ ձեռ քիս տակ՝ 
մէջ բե րում ներ ը նե լու հա մար ա նոնց մէ:

Քա ղա քա պե տա րա նը իր աղ բի սայ լե րու թի ւը ե ռա պատ կե լով հան դերձ դար ձեալ 
չէր կր նար բա ւա կա նու թիւն տալ պէտ քին: Ազ գային զոյգ գե րեզ մա նա տու նե րը գրե թէ 
ա նան ցա նե լի կը դառ նան հո ղա կոյ տե րէ: Այդ հա շուէն դուրս են այն տաս նեակ հա զա-
րա ւոր նե րը, ո րոնք Հա լէ պէն դէ պի Տէր-էլ-Զօր եր կա րող ճամ բուն վրայ կ’իյ նան:

19 Էմմանուէլ Պալեանը եղել է Տրապիզոնի կաթոլիկ հայոց հոգեւոր առաջնորդ, 1908-ին կարգաթող 
է եղել։
20 Եոհաննէս Էյման (1870–՞), մանկավարժական գործունէութիւն է ծաւալել Մեզրէում եւ Խարբերդում, 
փրկել է բազմաթիւ հայերի։
21 Մատթէոս Երէցեան (1885–՞), գրող, թարգմանիչ, խմբագիր, Հալէպի Հայոց Առաջնորդարանի 
քարտուղար։
22 Յարութիւն քահանայ Եսայեանը բանտում մնացել է մինչեւ 1918 թուականը (տե՛ս՝ Բիւզանդ 
Եղիայեան, Ժամանակակից պատմութիւն Կաթողիկոսութեան Հայոց Կիլիկիոյ 1914-1972, Անթիլիաս, 
1975, էջ 80)։
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Միայն Մէս քէ նէի23 մէջ՝ թի ֆիւ սէ եւ տի զան թէ րի է մեռ նող նե րու թի ւը հա րիւր հա զա-
րը ան ցած է՝ ի նչ պէս կը հա ւաս տէր մեզ Նի կո մի դիոյ հո գե լոյս ա ռաջ նոր դը՝ Ստե փան-
նոս ար քե պիս կո պոս Յո վա կի մեան24, որ իր ազ գա կան նե րուն հետ մին չեւ հոն տա-
րագ րուե լու դժ բախ տու թիւ նը կ’ու նե նայ:

Սա հակ կա թո ղի կո սը կ’ու զէ թէ եւ զին քը Հա լէ պի մէջ պա հել, բայց Ստե փան նոս 
ար քե պիս կո պոս չ’ու զեր ի րեն նե րէն բաժ նուիլ եւ սի րայօ ժար կ’են թար կէ ի նք զին քը այդ 
տա ռա պան քին: Այս տե սա րան նե րուն առ ջեւ է, որ կու սա կալ Ճէ լալ պէյ կ’ը սէ. «Ե րա նի 
գե տի նը բա ցուեր եւ զիս ծած կեր, որ այս ման զա րէն25 չը տես նէի»26:

Ճիշտ այդ օ րե րուն կը զու գա դի պի հայ ա զա տագ րու թեան պատ մու թեան է ջե-
րէն մին կազ մող Ո ւր ֆայի եւ Սուէ տիոյ հե րո սա մար տե րը, ո րոնց ի բր հա կազ դե ցու-
թիւն՝ կա ռա վա րու թիւնն ա ւե լի կը սաստ կաց նէ իր հա լա ծան քը եւ մու հա ճիր մու տի րը 
տխրահռչակ Է յու պի27 ա մե նա խիստ հրա ման նե րուն վրայ Սէվ գըեա թի պաշ տօ նեա-
նե րը եւ ոս տի կան նե րը ո րս կան շու նե րու նման չորս կողմ ին կած հայ կը փնտռին 
եւ գտած նին Սէ պիլ կը ղր կեն, հոն կէ ալ խո շոր զան գուած նե րու վե րա ծե լով դէ պի  
Տէր-էլ-Զօր քշե լու հա մար:

* * *

Տէր-էլ-Զօ րի նոյն ա տե նուայ կա ռա վա րիչ Ա լի Սուա վիի մա սին թէ եւ նպաս տա ւոր կը 
խօ սուէր Հա լէ պի մէջ, մա նա ւանդ որ ան ՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին հետ տես նուած ա տեն՝ 
իր ի րա ւա սու թեան տակ գտնուող հայե րուն նկատ մամբ գթոտ վե րա բեր մունք ու նե-
նալ կը խոս տա նայ28, բայց յա ջոր դին՝ տխ րահռչակ Զէ քիին օ րօք ի րա կան դժոխք մը 

23 Մէսքէնէ, Մասքանա – Եփրատի սահմանակից անապատներից մէկը եւ համանուն քաղաք 
Սիրիայի հիւսիսում։
24 Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս Յովակիմեան (1846–1934), եկեղեցական-հանրային գործիչ։ Իր 
երկա րա մեայ ա ռաջ նոր դու թեան շրջա նում կա ռու ցել եւ հաս տա տել է բազ մա թիւ ե կե ղեցիներ, դպրոց-
ներ եւ անգամ գիւ ղեր։
25 Տեսարան (արաբերէն)։
26 Ժամանակակիցների վկայութեամբ՝ Հալէպի կուսակալ Ջէլալ բէյը նման չի եղել միւս օսմանեան 
պաշտօնեաներին։ «Բարեբախտութիւն մըն է նաեւ, որ Հալէպի վալին՝ Ճէլալ Պէյ, բարեխնամ դիրք 
կը պահէ հայ գաղթականութեան հանդէպ եւ ամէն դիւրութիւն կ'ընծայէ Սահակ Կաթողիկոսի 
նախագահութեան ներքեւ գործող խնամատար մարմիններու» (Բիւզանդ Եղիայեան, Ժամանակակից 
պատմութիւն Կաթողիկոսութեան Հայոց Կիլիկիոյ, էջ 47)։
27 Էյուբ բէյ – Հալէպի գաղթականների գրասենեակի տնօրէն, յայտնի իր հայատեացութեամբ։
28 Ըստ Արամ Անտոնեանի՝ Ալի Սուաւին (Ալի Սուադ) «աւելի բարի եւ ազդեցիկ մարդ մըն էր..... Րէս-
Իւլ-Այն իր վարչութեան շրջանակին մէջ ըլլալով, մինչեւ այն ատեն ամէն ջանք ըրեր էր որպէս զի հոն 
խռնուած հայ գաղթականներու զուլումը մեղմուի։ Գիւղին մօտ՝ բարձունքի մը կատարը հաստատել 
հուած էր անոնց վրանները, եւ տեսակ մը թաղ ալ նոյն ինքն գիւղին շրջանակին մէջ հաստատած էր 
այն Հայոց համար, որոնք տակաւին քիչ շատ դրամագլուխ ունենալով, կրնային խանութպանութիւն 
ընել։ .....Բայց նոյն իսկ այս բարի մարդը ամբողջովին զերծ չէ մեղադրանքէ։ Կարծես ճակատագրուած 
էր, որ ոչ մէկ թուրք պաշտօնեայ, այդ ընդհանուր անբարոյականացման օրերուն, պիտի կրնար 
լիովին պարկեշտ, արդար ու մաքուր մնալ։ ....Ինչ որ ալ ըլլայ սակայն, բաղդատմամբ միւս Թուրք 
պաշօնեաներուն, Սուատ Պէյ աստուածային բարիք մըն էր այդ միջոցին՝ նոյն կողմերը քշուած հայ 
գաղթականներուն համար» (Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը։ Հայկական վերջին կոտորածները 
եւ Թալէադ փաշա: Պաշտօնական հեռագիրներ բնագիրներու ստորագրութեամբ եւ բազմաթիւ 
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կ’ըլ լայ Տէր-էլ-Զօ րը, եւ Ա րաբ-Բու նա րի Րաս-ի ւլ-Այ նի, Ճա րա պու լու սի մէջ ա րաբ նե րու, 
չէ չէն նե րու եւ նոյն ի սկ կա րա ւան նե րու ըն կե րա ցող ոս տի կան նե րու ի գործ դրած վայ-
րա գու թիւն նե րու ար ձա գան գը օր օ րին կը լսուին Հա լէ պի մէջ եւ սար սուռ կ’ազ դեն 
ժո ղո վուր դին: 

Այդ քան դժն դակ պա րա գա նե րու տակ բնա կա նա բար ոչ ոք պի տի ու զեր ձեռք առ-
նել դժոխ քի այդ ճամ բան, ո րով շա տեր իս լա մա նա լու գա ղա փարն անց նել կ’ու նե նան 
պահ մը, ո րով հե տեւ Է յուպ՝ օր մը օ թէլ-Պա րօ նի մէջ օ ղիի սե ղա նին շուր ջը գլու խը լաւ 
մը տաքց նե լէ յե տոյ ի րեն սե ղա նա կից ե ղող հա յու մը ան վե րա պա հօ րէն կ’ը սէ. «Փր կու-
թեան միակ ճամ բան իս լա մա ցու մի մէջ կը կա յա նայ»: 

Իթ թի հա տի ներ կա յա ցու ցիչ Ճէ մալ ալ, որ յատ կա պէս ե կած էր Հա լէպ՝ տա րագ րու-
մի գոր ծը վա րե լու՝ կեդ րո նէն ստա ցած հրա հան գին հա մա ձայն՝ կը խոս տա նայ ա մէն 
դիւ րու թիւն տալ իս լա մա ցող նե րուն՝ ի նչ որ կը վայե լեն իս լամ գաղ թա կան նե րը: 

Իթ թի հա տի կեդ րոնն ար դէն որ դեգ րած էր այդ սկզ բուն քը եւ Ապ րի լի սկիզբ նե րը՝ 
Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րէն՝ ոճ րա ծին Թա լէա թէն ծած կա գիր հե ռագ րով մը հրա-
մայուած Ա տա նայի կու սա կալ Իս մայիլ Հագ գիի, որ բա ցի ճանչ ցուած կու սակ ցա կան-
նե րէ եւ ժո ղո վուր դին վրայ ազ դե ցու թիւն ու նե ցող նե րէն՝ միւս նե րուն կող մէ իս լա մաց-
ման ա ռա ջարկ ե ղած պա րա գային՝ ըն դու նի ա նոնց ա ռա ջար կը եւ զերծ կա ցու ցա նէ 
տա րագ րու թե նէ29: Այս լու րը Ա տա նայի փօ լիս Միւ տի րի զմիւռ նիա ցի չէր քէզ Ճէ մալ պէյ 
յայտ նած էր վստա հե լի բա րե կա մի մը:

Պօլ սոյ մէջ այդ ուղ ղու թեամբ ա ռա ջարկ ներ կ’ըլ լան ո մանց եւ ա նոնց մէ եր կու քը, 
ե րբ Ապ րի լի վեր ջե րը կը դի մեն Զա ւէն պատ րիար քի, կը պա տաս խա նէ. «Ին ծի ին չո՛ւ 
կը հարց նէք, ձեր փրկու թիւ նը ի նչ բա նի մէջ որ կը տես նէք՝ զայն ի գործ դրէք»: 

Այս պա րա գան լսած ե նք Եր. Վար դա պետ Փէր տահ ճեա նէ30, որ 1916ին Ե րու սա ղէմ 
աք սո րուած էր Մկր տիչ ե պիս կո պոս Ա ղաւ նու նիի31, Դա նի էլ ար քե պիս կո պոս Յա կո-
բեա նի, Մամբ րէ վար դա պետ Սի րու նեա նի32 եւ Խո րէն վար դա պետ Թաշ ճեա նի33 հետ:

1916–17ին բռնի իս լա մա ցում ներ տե ղի կ’ու նե նան Հա մայի, Հոմ սի, Դա մաս կո սի եւ 
շրջա կայ գիւ ղե րու, ի նչ պէս նաեւ Ա նդր Յոր դա նա նու եւ Հաւ րա նի կող մե րը՝ Պօլ սէն 
ե կած մաս նա ւոր մարմ նոյ կող մէ:

Բռ նի իս լա մա ցու մէ զերծ չեն մնար Թա ֆի լէ աք սո րուած 18 քա հա նա նե րէն եւ պա-
տուե լի նե րէն ո մանք՝ ի րենց ըն տա նիք նե րէն ան ջա տուե լով՝ Տէր-էլ-Զօ րի սպան դա նո ցը 
չը ղր կուե լու հա մար:

պատկերներով, Պօսթըն, 1921, էջ 46-47)։
29 Իրականում իսլամացումն էլ յաճախ չի փրկել հայերին։ Բազմաթիւ դէպքերից յիշենք Թաներ 
Աքչամի վկայակոչումը մարզուանցի մի իսլամացած հայ ընտանիքի մասին, որը, սակայն, աք-
սորուել է Հալեպ։ «Թէեւ պարզ էր, որ այդ մարդն իսլամ է ընդունել եւ ստացել Եուսուֆ Զիեա 
անունը, Աբդուլահադ բէյն ասաց. «Կարեւոր չէ՝ ընդունել է, երբ է ընդունել, միեւնոյն է, չի ազատւում 
գաղթից....» (Թաներ Աքչամ, էջ 214-215)։ Իսլամացման մասին տե՛ս նաեւ՝ Անտոնեան, էջ 123, 178-179։
30 Երուանդ արքեպիսկոպոս Փէրտահճեան (1874–1936), հոգեւոր գործիչ։
31 Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունի (1863–1941), հոգեւոր գործիչ, բանասէր։
32 Մամբրէ վարդապետ Սիրունեան, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու եգիպտահայ թեմի 
առաջնորդ։
33 Խորէն վարդապետ Թաշճեան (1891–1955), եկեղեցական գործիչ։
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Թա ֆի լէի քա հա նա նե րուն մէջ կը գտնուէին ող բա ցեալ «ե րի ցա պետ»ը՝ տէր Ներ-
սէս քա հա նայ Թա ւուք ճեան եւ Ծո վա կան քա հա նայ Կիւլ դա լեան, որ այդ առ թիւ բա ւա-
կան ըն դար ձակ տե ղե կա գիր մը կը պատ րաս տէ եւ կը ներ կա յաց նէ Սա հակ կա թո ղի-
կո սին՝ ա նոր կա թո ղի կոս-պատ րիար քու թեան օ րե րուն:

Խար բեր դի կու սա կալ Սա պիթ պէյ՝ ին քը կ’ա ռա ջար կէ շա տե րուն, որ իս լա մա նա-
լով զերծ մնան տե ղա հա նու թե նէ: Խար բեր դի մէջ գտնուած մի ջո ցիս՝ ժո ղո վուր դի մեծ 
մա սը իս լա մա կան ա նու նով կը ճանչ ցուէին թուր քե րէն. Ա քիֆ Ո ւս հա Նէ գու թի, Միւ ֆիթ 
Ճէ վա լէթ, Ա րիֆ Մէ քա զի կամ շա տե րուն ալ ի մա միյէ նե րը ես հա նած եմ ձեռ քովս:

* * *

Սա հակ կա թո ղի կո սը հա մար 4980-94 եւ Յու լիս 19 թուա կիր նա մա կով կը գրէ Զա-
ւէն պատ րիար քին. «Ա նօ թու թիւ նը հի ւան դու թեան չափ կո տո րած կ’ը նէ, թաի նաթ34 
Հա լէ պի մէջ գրե թէ կա նո նա ւո րա պէս կը տրուի կա ռա վա րու թեան կող մէ. միակ չն-
չին նպաս տը ամ բողջ գաղ թա կա նու թեան, բայց դուր սե րը հաց կ’ա ղա ղա կեն: Կա՛մ 
Քրիս տո սի հրա շա գործ զօ րու թիւ նը եւ կա՛մ թա գա ւո րա կան գանձ պէտք է, որ կէս 
մի լիոն կի լի կէ ցիք, թե րեւս նոյն չափ կամ ա ւե լի ա րե ւե լեան գա ւառ նե րէն գա լիք նե րը 
կա րո ղա նան կե րակ րուիլ Սու րիոյ ա նա պատ նե րուն մէջ: Թո ղունք Ա մե րի կայի եւ Եւ-
րո պայի մար դա սէր նե րը, ի ՞նչ կ’ը նեն տա րաբ նակ, ե գիպ տաբ նակ եւ ա մե րի կաբ նակ 
հայե րը, ժա մա նակ է, որ գաղ թա կա նաց հո սան քին պէս նպաս տի հո սանք ներ կազ-
մուին. աշ խարհ տե սած չէ եւ չպի տի տես նայ այս քան ար հա ւիրք, այս քան թշուա ռու-
թիւն եւ կա րօ տու թիւն, Ե րու սա ղէ մի ա ւէ րը բաղ դա ւո րու թիւն է հա յու թեան ա ւե րա նաց 
բաղ դատ մամբ:

Կո տո րած, բռնա բա րու թիւնք, ե րկ րիս մա նուկ նե րու ան հա մար ա ռե ւան գու թիւն, գե-
ղա տես կա նանց, հարս նե րու եւ կոյ սե րու վա ճա ռում մին չեւ ան գամ ե րեք մէ ճի տի էի 
չ’ համ րուիր եւ չ’ բա ցատ րուիր:

...Ո ՞ւր են Խա չի ըն կե րու թիւն նե րը՝ խա չին զո հուող ցե ղի մը ե թէ ձեռք չ’երկնց նին, 
ին չո՞ւ խա չին ա նու նը կ’ա րա տա ւո րեն: Վի րա ւոր կը փնտ ռե՞ն. նիւ թա պէս, բա րո յա-
պէս, կրօ նա պէս եւ մտա ւո րա պէս վի րա ւոր մըն է հայ ժո ղո վուր դը: Դրա՛մ հաս ցու-
ցէք, 500 ոս կի նե րը չեն բա ւէր: Ան շունչ բնու թիւ նը, քա րերն ու ա պա ռաժ նե րը կու լան, 
սրտե րը թող լան. ըլ լան օ տար, ըլ լան ըն տա նի: 

Ի՞նչ պի տի ըլ լան Ա ստ ծոյ տա ճար նե րը, ի ՞նչ պի տի ըլ լան վան քերն ու մե նաս տան-
նե րը, ի ՞նչ պի տի ըլ լան ե կե ղե ցա պատ կան կա լուած նե րը, սպաս նե րը, գիր քե րը ու 
զգես տե ղէնք: Խոր հո՛ւրդ տուէք, մե նակ եմ, խելք չը մնաց գլուխս, ար տա սուք չը մնաց 
աչ քե րուս մէջ, զգա ցում չը մնաց սր տիս մէջ, չորս կողմս գի շեր եւ ցե րեկ մեր կու թիւն, 
ա նօ թու թիւն, նուա ղում, լաց ու վայ նա սուն, պա տառ մը թո՛ւղթ հաս ցու ցէք, ը սէ՛ք, թէ 
ի ՞նչ կ’ը նէք, ի ՞նչ յոյս ու նիք, ի ՞նչ ա պա գայ կը նշ մա րէք: Ժո ղո վուր դը կը հարց նէ ա մէն 
օ ր՝ ի ՞նչ կ’ը նէ Պօ լի սը, ի ՞նչ կ’ը սես. Պատ րիար քը, ի ՞նչ կ’ը նեն ժո ղով նե րը:

...Ար տա սու քով կը գրեմ, բա ւա կան է, միայն կը խնդրեմ, որ այս ը նդ հա նուր ցա ւի 
մէջ մոռ նանք ան ձնա կան ցա ւե րը: Հա ճը նի ա ռաջ նորդ Պետ րոս ե պիս կո պո սը տա ռա-

34 Կառավարութեան կողմէ յատկացուած նպաստ՝ կերակուրի կամ դրամի տեսքով (թուրքերէն)։
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պե ցաւ, մխի թա րու թեան եւ քա ջա լե րան քի պէտք ու նի... Մնա ցած այ րի նե րը իս կա կան 
որ բեր են եւ ա նօ թու թեամբ կը տա ռա պեն եւ կը տա ռա պեց նեն ան բաղդ ե պիս կո-
պոսը»:

Յու լիս 23ին՝ Սա հակ կա թո ղի կո սը Ճէ մա լի տրուած հե ռագ րով մը. «Տիար պէ քի րի 
եւ շրջա կայից մէջ այ րե րը ան խտիր սպան նուե լէ յե տոյ՝ ըն տա նիք նե րը հոս ղր կուած 
էին, 5էն 10 տա րե կան աղ ջիկ նե րու եւ տղայք նե րու, ի նչ պէս նաեւ Տէր-Զօ րի, Րաս-ի ւլ-
Այ նի եւ այ րի ու կոյս գտնուած բո լոր վայ րե րուն մէջ բռնա բա րու մը, կու սապղ ծու թիւ-
նը, ա րուա մո լու թիւ նը, կի նե րու եւ աղ ջիկ նե րու ա ւա րա ռու թիւ նը սո վո րա կան դար ձած 
ըլ լա լը եւ շա տե րուն ալ պա տի ւը լլ կուե լէ յե տոյ սպան նուած ըլ լալ նին, հա զա րա ւոր ներ 
եր կաթ. կա յա րան նե րուն ա ռանց մօ տեց նե լու՝ շա բաթ նե րով ան ջր դի ա նա պատ նե րու 
մէջ ի րենց ըն կե րա ցող ոս տի կան նե րուն եւ գիւ ղա ցի նե րուն կող մէ մարդ կային խղ ճին 
ան հա ղորդ դէպ քեր տե ղի ու նե նա լը, Ա րաբ-Բու նար եւ շրջա կայ քը թո ղուած կի նե րու, 
աղ ջիկ նե րու եւ ե րե խա նե րու հոս փո խադ րուե լուն հա մար կրկ նա կի դի մում ներ կա-
տա րուած ըլ լա լով մէկ տեղ՝ դիտ մամբ վար դրուե լով՝ խս տու թիւն նե րու շա րու նա կու-
թիւ նը, Այն թա պէն եր կու ան գա մով տե ղա հա նուած ըն տա նիք նե րուն ճա նա պար հին 
ոս տի կան նե րու եւ ժո ղո վուր դին կող մէ շրջա պա տուե լով՝ կո ղոպ տուած ըլ լալ նին, մէ-
կուն սպան նուի լը եւ տաս ներ կու սին ալ վի րա ւո րուի լը» թուե լէ յե տոյ կը բա ցա գան չէ. 
«Է լա մա՜ն, ա վա զէի իս թիմ տա տը մը իս թի մա պույու րը լա րաք ին սա նիյէթ նա մը նա շու հալ-
լէ րէ պիր խաթ մը վե րիլ մէ սի նի քէ մա լը թէ շար րու ի լէ իս թիր համ իյ լէ րիմ»35։

«Դժ բախ տա բար Ֆընտ ճա գի պա տա հա րը մէ հա ճի րու թեան36 հե տաձ գու մը ան-
հնա րին դար ձու ցած է թէ եւ, բայց հայ ժո ղո վուր դին ա մէն տե սակ թշուա ռու թե նէ 
պաշտ պա նուե լուն հա մար ա մէն կողմ հրա ման ներ տուի». կ’ըլ լայ Ճէ մա լի պա տաս-
խա նը:

Նոյ նի մաստ եւ քիչ մը ա ւե լի խիստ լե զուով խմբագ րուած գրու թիւն մըն ալ Հա լէ պի 
կու սա կալ Պէ քիր Սա միի կը ղր կէ տէր Յա րու թիւն քա հա նայի մի ջո ցաւ: Կու սա կա լը 
կար դա լէ յե տոյ՝ քա հա նայի ե րե սին կը պո ռայ. «Տա կա ւին ե րես ու նի՞ք ի բր ա զգ ներ-
կա յա նա լու եւ այս կար գի դի մում ներ ը նե լու»:

Խեղճ տէր Յա րու թիւ նը սահմռ կած կը հե ռա նայ կու սա կա լի քո վէն եւ դո ղա հար 
ու գու նա թափ վի ճա կի մէջ Ա ռաջ նոր դա րան գա լով՝ ե ղե լու թիւ նը կը պատ մէ Սա հակ 
կա թո ղի կո սին, որ չա փա զանց կ’ազ դուի թէ եւ, բայց կը պա հէ իր պա ղա րիւ նու թիւ նը37:

35 «Բաւակա՜ն է, իմ օգնութեան աղաղակը լսելով՝ յանուն մարդկութեան այս վիճակին վերջ տալը 
խնդրում եմ օրէնքի համաձայն» (թուրքերէն):
36 Մէհաջիր – գաղթական (արաբերէն):
37 Հեղինակը երախտապարտ է պոլսահայ մտաւորական Ճան Էրզուրումլուօղլուին՝ շարադրանքում 
առկայ թուրքերէն (օսմաներէն) բառերն ու նախադասութիւնները թարգմանելու համար։
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AN EXCERPT FROM KUD MKHITARIAN’S UNPUBLISHED MEMOIRES 
“EPISODES FROM ARMENIAN GOLGOTHA”

Artsvi H. Bakhchinyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

The publication presents an excerpt from the unpublished memoirs, “Episodes from the Armenian 
Golgotha. 1912–1937” by Kud Mkhitarian - the chapter “Catholicos Sahak again in Aleppo.”

Kud Mkhitaryan (1877-1940) in 1903–1919 worked at the Armenian Catholicosate of the Great 
House of Cilicia as the secretary of the Catolicos Sahak II Khabayan. In his memoires, in particular, he 
presented Catolicos’s activities on the background of political events in the Ottoman Empire.

The presented excerpt presents Catholicos Sahak’s trip to Aleppo in May-July 1915, quotes from 
his correspondence with various figures, in which he testifies to the deportation and massacres of the 
Armenian population. Mention is made of the names of the Armenian creative intelligentsia - victims 
of the Genocide, as well as evidences of attempts to forcibly Islamize Armenians.

Key-words: Kud Mkhitaryan, Catholicosate of Cilicia, Armenian genocide, 1915, genocide victim 
intellectuals, Catholicos Sahak II Khabayan, Aleppo, deportation, forced Islamization.

ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАННЫХ МЕМУАРОВ КЮДА МХИТАРЯНА  
“ФРАГМЕНТЫ АРМЯНСКОЙ ГОЛГОФЫ”

Арцви Г. Бахчинян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

В публикации представлен отрывок из неизданных воспоминаний “Фрагменты Армянской 
Голгофы: 1912–1937” Кюда Мхитаряна – глава “Католикос Саак снова в Алеппо”.

Кюд Мхитарян (1877-1940) в 1903-1919 гг. работал в Киликийском католикосате Армянской 
апостольской церкви секретарем католикоса Саака II Хабаяна. В своих мемуарах он, в частности, 
представил деятельность католикоса Саака на фоне политических событий в Османской империи.

В представленном отрывке рассказывается о поездке католикоса Саака в Алеппо в мае-
июле 1915 г., цитируются фразы из его переписки с различными деятелями, в которых он 
свидетельствует о депортации и массовых убийствах армянского населения. Упоминаются имена 
армянской творческой интеллигенции – жертв Геноцида, а также свидетельства о попытках 
насильственной исламизации армян.

Ключевые слова: Кюд Мхитарян, католикосат Киликии, Геноцид армян 1915 г., представители 
армянской интеллигенции – жертвы Геноцида, католикос Саак II Хабаян, Алеппо, депортация, 
насильственная исламизация.
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