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Միհրան Ա. Մինասեան
ՄԻՀՐԱՆ ՀԵՐԱՐԴԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱԼԷՊԻ
ՄԻՍԻՈՆԱՐՀԻՆԵՐՆ ՄԱՍԻՆ1
Բանալի բառեր՝ Հալէպ, Միհրան Հերարդեան, ﬕսիոնարներ, Միս Էտիթհ Րօպէրթս, Միս
Հէտվիկ Պիւլ, Միս Պօտիլ Պիէօրն, Միս Քարէն Եփփէ:
Այս նիւթին ﬔջ հրատարակªթեան կª տանք հալէպահայªթեան շրջանակներªն
մէջ գործած օտար ﬕսիոնարªհիներªն մասին Միհրան Հերարդեանի ընդարձակ
տեղեկագիրը, որ պատրաստած է Հալէպի Ազգային առաջնորդարանի խնդրանքով:
Հեղինակը լաւատեղեակ էր ներկայացªցած նիւթին, որովհետև ան անﬕջական
գործակիցն էր Քարէն Եփփէին ª մօտէն ծանօթ էր անոր գործªնէªթեան. ﬕաժամանակ
տնօրէնը, հաշªապահն ª քարտªղարն էր անոր ղեկավարած Ազգերª Դաշնակցªթեան
կանանց և մանªկներª պաշտպան հաստատªթեան: Հերարդեան մօտէն ծանօթ էր
նաև ﬕսիոնարªհիներª առօրեային ª գործելաոճին, ªրեﬓ պատահական չէ որ Ազգ.
Քաղաքական ժողովը, որպէս լաւատեղեակ անձ, իրմէ՛ խնդրած ըլլար այսպիսի տեղեկագիրի մը պատրաստªթիւնը: Այս բոլորէն ետք ªրեﬓ պիտի ենթադրել, որ Հերարդեանի
փոխանցած տեղեկªթիւնները ստոյգ են ª հաւաստի:
Տեղեկագիրը ընդհանªր գաղափար մը կª տայ աքսորական հայերª ﬔծագոյն
կայանատեղին հանդիսացող Հալէպի մէջ գործող ﬕսիոնարներª մասին, նշելով
անոնց գործªնէªթեան դրական և ժխտական երեսները: Հոն կան հետաքրքրական
բազմաթիւ բացայայտªﬓեր ﬕսիոնարները շրջապատողներª նիւթական մսխªﬓերªն
և զեղծարարªթիւններªն մասին, նաև կենդանի փաստեր, թէ ինչպէս շատերª համար
բարեգործªթիւնը ծառայած է որպէս ﬕջոց թշªառªթեան մէջ յայտնªած աքսորականները
սիրաշահելª, համայնքային նոր պատկանելիªթիւն թելադրելª ևայլնի մասին:
Զգալի է կարգ մը ﬕսիոնարªհիներª հանդէպ Հերարդեանի ոչ դրական կեցªածքն ª
հեգնական ոճը, բացի Օր. Քարէն Եփփէէն, որªն մասին խօսած է ﬔծ սիրով ª յարգանքով:
Հերարդեան առիթով մը գրած է «Քառէն Եփփէ հայը» իմաստալից խորագիրով յօդªածը2,
ªր ևս զգալի է անոր հանդէպ ªնեցած յարգանքը:
Հրատարակªող տեղեկագիրին բնօրինակը կը պահªի Հալէպի Ազգային
առաջնորդարանի արխիւատան մէջ: Մեքենագրªած է ª կը բաղկանայ 8 էջէ:
Տեղեկագիրը հրատարակªթեան կª տանք նոյնªթեամբ: Կատարած ենք ﬕայն
կէտադրական աննշան հպªﬓեր: Մեր կողմէ աւելցªցած ենք ﬕայն անհրաժեշտ
ծանօթագրªթիւններ:

***
1830-ական թªականներէն սկսեալ, Արևմªտքի 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:
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երկիրներէն ª այլ շրջաններէ հայաշխարհ ներթափանցեցին հարիւրաւոր ﬕսիոնարներ աշխարհի առաջին քրիստոնեայ ժողովªրդին Աւետարան քարոզելª՝ կրթական,
կրօնական քարոզչªթեան, բժշկական առաքելªթեան և այլ դիմակներª տակ: Անոնք
հիﬓեցին բազմաթիւ ﬕջնակարգ և բարձրագոյն վարժարաններ, հիւանդանոցներ,
որբանոցներ, տպարաններ, բարեսիրական հաստատªթիւններ և այլն:
Միսիոնարներªն աշխատանքային թափը շարªնակªեցաւ ﬕնչև 1915 թ.,
ապա զինադադարի տարիներªն, Կիլիկիոյ և Արևմտեան Հայաստանի կարգ
մը անկիւններªն մէջ գործªնէªթեան կարճ շրջանէ մը ետք, այդ տարածքներª
հայաթափªմով անոնք կա՛մ վերադարձան իրենց երկիրները և կամ ալ իրենց
«հօտին» հետ տեղափոխªեցան աքսորական հայերª նոր բնակավայրերը՝ Հալէպ,
Պէյրªթ, Լիբանանեան այլևայլ շրջաններ, Յªնաստան և այլն:
Դժªար է անշªշտ ﬕանշանակ գնահատական տալ բոլոր ﬕսիոնարներªն մասին.
եղած են ﬕսիոնարներ որոնց ﬕտք բանին և գործªնէªթեան կիզակէտը եղած է
ﬕսիոնարական-դաւանական քարոզչªթիւնն ª դաւանափոխªթիւնը, ﬕնչ գտնªած
են ªրիշներ, որոնք քրիստոնէական արժէքներª իսկակա՛ն հասկացողªթեամբ
ծառայած են հայ ժողովªրդին, իրաւ առաքեալի մը նման, ինչպէս օրինակ՝ Միս
Քարէն Եփփէն, Մարիա Ճէյքպսընը և անոնց նման առաքելատիպ ªրիշներ:

Ծանօթթիւններ Միհրան Հերարդեանի մասին
Ծնած է Ուրֆա (Եդեսիա), 1881-ին: 1911-ին տեղափոխªած է Կ.Պոլիս և ªսանած
Զինªորական վարժարանին մէջ, զոր աւարտելէ ետք որպէս թնդանօթաձիգ
զօրակոչªած է բանակ: Անցնելով Ուրֆա, որոշ դերակատարªթիւն ªնեցած է
տեղւոյն ինքնապաշտպանªթեան գործին մէջ: Զինադադարին ծննդավայրին ª
շրջակայքին մէջ զբաղած է որբահաւաքչªթեամբ ª եղած է տեղւոյն 1920 թ.ի 2-րդ
ինքնապաշտպանական մարտերª գլխաւոր ղեկավարներէն և Զինªորական
մարﬓի անդաﬓերէն մէկը: Ուրֆայի հայաթափªﬕն հետ ապաստանած է Հալէպ,
ªր գործակցած է Քարէն Եփփէին, իսկ աւելի ետք տեղափոխªած է Պէյրªթ: Որպէս
դաշնակցական գործիչ գտնªած է նաև Եգիպտոս և Պարսկաստան3:
Երկար տարիներ մաս կազմած է Հալէպի «Արևելք» օրաթերթի խմբագրªթեան,
որªն էջերªն ստորագրած է բազմաթիւ յօդªածներ: Առանձին հատորներով
հրատարակած է հետևեալ երկերը. «Էջﬕածնի և Կիլիկիոյ կաթողիկոսական աթոռներª փոխյարաբերªթիւնը» (Հալէպ, տպարան «Արևելք», 1955, 61 էջ) և «Ազգային
Սահմանադրªթիւն» (Անթիլիաս, տպարան Կաթողիկոսªթեան 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, պարտականªթիւն ստանձնած էի ամփոփ
տեղեկագիր մը պատրաստելª քաղաքիս մէջ գործող օտար բարեգործական
ընկերªթեանց ներկայացªցիչներª գործªնէªթեան մասին ﬔր ժողովªրդին մէջ:
Հարցը սահմանափակելով ﬕﬕայն անոնց շªրջ, որոնք առանձնապէս հայերª մէջ
կը գործեն, կը գտնենք, որ անոնց թիւը 5 է, հետևեալ կերպով.
1 – Միս Էտիթհ Րօպէրթս, որªն համար կ’ըսªի թէ անգլիական ընկերªթեանց
ներկայացªցիչն է, կապեր ªնի Ազգ. Դաշնակցªթեան աշխատանքի պիւրօյին հետ,
և տարաձայնªթեան հաﬔմատ, անձնական ﬕջոցներ ալ կը տրամադրէ իր հետապնդած նպատակերªն:
2 – Միս Հէտվիկ Պիւլ4, որ Աքսիօն Քրէթիէն5 անªն քրիստոնէական ընկերªթեան
ներկայացªցիչն է:
3 – Միս Պօտիլ Պիէօրն6, որ նորվեկեական ընկերªթեան մը ներկայացªցիչն է:
4 – Միս Քարէն Եէփէ7, որ տանիմարքացի «Հայերª բարեկամ» ընկերªթեան
ներկայացªցիչն է, և կապեր ªնի նաև Տօքթ. Լէփսիªսի ﬕսսիօնին 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»: Միսիոնարականբարեսիրական 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 վªմըններ, որոնք աﬔրիկեան Պօրտի կողմէ կը
վճարªին և պաշտօն ªնին աւետարանական քարոզªթիւններ ընել ﬔր ժողովªրդին
մէջ, ասոնք Տօքթ. Մէրիլին8 ենթակայ էին, հիմա անշªշտ անոր փոխանորդին հսկողªթեան տակ կը գտնªին:
Ասոնցմէ իւրաքանչիւրին գործªնէªթիւնը, որքան որ կրցած եմ ստªգել, կը պարզեմ հետևեալ կերպով, վերցնելով ամէն մէկը առանձին:
Միս Րօպէրթս – Այս օրիորդին այս քաղաքին մէջ առաջին շօշափելի գործը
սկսաւ մանªսայի9 գործի մը օժանդակելով, իբր թէ անոր գործաւորներªն զբաղªմ
և ապրªստ ապահովելª մտահոգªթեամբ: Այնթապցի Մանªէլ Համմալեան անªն
մարդ մը, որ արդէն մանªսայի գործ ªնէր, կրցաւ համակրªթիւնը շահիլ անոր և
կարևոր գªմար մը կորզել, իր սեփական գործը կարենալ ընդարձակելª և այդ
կերպով կարելի եղածին չափ շատ մարդոց գործ տալª պատրªակով: Աւելի քան երկª
տարի այս կերպով օգտագործելէ յետոյ օրիորդի համակրªթիւնը, Համմալեան նոր
ծրագիր յղացաւ և քէմբի պարագներª10 փլցªելª հաւանականªթիւնը առաջ քշելով,
կրցաւ Միս Րօպէրթսը համոզել, որպէսզի յատªկ շէնք մը շինելª օժանդակªթիւն ընէ
իրեն, մէկ մասը իր բնակªթեան, ﬕւս մասը մանªսայի կազմածներªն յատկացªելª
պայմանաւ. և որովհետև Համմալեան այս կերպով շատ մը ընտանիքներª ապրªստը
պիտի ապահովէր, Միս Րօպէրթս գետնի և շինªելիք շէնքին համար նախատեսªող
մօտ 300 օսմ. հնչªն ոսկին, որպէս փոխարինªթիւն Համմալեանի ծառայªթեան
որպէս նªէր պիտի տար անոր: Սակայն երևի խանգարողներ եղան այս ճարպիկ
խաղը, որ Միս Րօպէրթս երկար ատեն չգործադրեց այս մտադրªթիւնը, ﬕնչև որ
անցած տարի Մէյտանի11 մէջ ձեռնարկեց շինելª «Նանսէնեան տªն»ը: Պատªելի
Շիրաճեան12 երկª կտոր հող առած էր իր տրամադրªթեան 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 1898ին 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 փորձերէ վերջ չյաջողելով մէկªն վիզը դնել զանոնք, յարմար նկատեց փոխանցել
զանոնք Միս Րօպէրթսին, կանխիկ գանձելով անոնց արժէքը, և Միս Րօպէրթս
կարճ ժամանակի մէջ շինեց «Նանսենեան տªն»ը, ﬕշտ դիտաւորªթիւն ªնենալով
Մանªէլ 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 ﬓաց քէմբը, ªր իր
կազմածներªն վրայ կը շարªնակէ գործել Միս Րօպէրթսի կտորները, որոնք ծախª
դրªած են Նանսէնեան տան մէջ բացªած խանªթին մէջ:
Եւ որպէսզի աշխատանք հայթայթելª գործը կատարեալ ըլլայ, Միս Րօպէրթս
աղքատ և անգործ կիներªն բամպակ մանել կª տայ և այս մանածով գործել կª տայ
իր կտորները, յետոյ այս կտորներէն մաս մը կը կարªի զանազան հագªստներª
ձևով և կարªած վիճակի մէջ կը դրªին վաճառման: Այս կարելª մասն ալ գործ կը
հայթայթէ որոշ թւով գործաւորªհիներª:
Մանելª գործը սահմանափակªած չէ ﬕայն բամպակով: Երկª տարի առաջ, երբ
Միս Րօպէրթս Թէլ Պրագ13 գացած էր Պատªելի Շիրաճեանին հետ, հոն 200 օսմ. ոսկի
արժէքով բªրդ գնած էր, գիւղացի կիներªն մանել տալով անոնց գործ և աշխատանք
ապահովելª մտօք, սակայն իր հոն ﬓալը կարելի չըլլալով, հոս գալէն աﬕսներ վերջ
Հալէպ փոխադրել տªաւ բªրդը և սկսաւ մանել տալ հոս: Մանած բրդաթելէն մաս մը
ծախªեցաւ, իսկ ﬓացածն ալ գործªելով կերպաս պատրաստªեցաւ, սակայն վերջին
արդիւնքը այն եղաւ, որ 200 ոսկիի բªրդին կէսն իսկ չեկաւ Հալէպ, և վերջնական
հաշւով գրեթէ ոչինչ ﬓաց այս 200 ոսկիի բªրդէն, որªն վրայ աւելի քան 100 ոսկի ալ
ծախք եղած էր մանելª և գործªելª համար:
Հոս անհրաժեշտ է յիշատակել, որ բªրդ և բամպակ մանելª, ինչպէս նաև
գործªած կտորները կարելª աշխատանքներªն հսկողªթիւնը յանձնªած է
այնպիսի կիներª, որոնք այս քաղաքին մէջ շատ մը ªրիշ գործերª մէջ փորձªած
և անհաւատարիմ դªրս եկած են, սակայն որովհետև իրենց արհեստն է այսպիսի
ﬕաﬕտ օտարականները համոզել և գրաւել, ªնակªթիւն դարձած կեղծ
քրիստոնէªթեամբ և փարիսեցիªթեամբ, յաջողած են «բարի» մարդª տպաւորªթիւն
ձգել և ստանձնել գործեր, որոնց մէջ մէկ կողմէ իրենց իրաւասªթիւնը կը գործածեն
նոր ոչխարներ ապահովելª համար «փրկªածներª» փարախին, իսկ ﬕւս կողմէ
իրենց սեփական մանածը ներկելª զանազան և անիմանալի կերպերով գողնալով
ինչ որ կրնան: Ինչ կասկած որ այնքան խեղճªկրակ ձևով կառավարªող գործի մը
մէջ, ªր քրիստոնէական լղրճªած ներողամտªթիւնն է աﬔնագլխաւոր նշանաբանը,
անհաﬔմատ դիւրªթիւններ կը վայելեն արհեստով գողերն ª աւազակները:
զանազան մարմիններու աշխատանքներուն՝ Հայ Ազգային կարմիր խաչին, Հայ ծերանոցանկելանոցի 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 տրªին ﬕայն ընտրովի գործաւորªհիներª: Այս ընտրªթեան չափանիշը քրիստոնէական «խըզմէթ»ներն14 են, այսինքն
որպէսզի գործաւորªհի մը քանի մը տիրհէմ15 բªրդ կամ բամպակ կարենայ առնել
մանելª և կամ կտոր մը ստանալ կարելª, երկª շաբաթªան ընթացքին 50 ղրªշ
սիւրիական շահելª համար, պայման է որ անիկա իր բարեյªսªթիւնը ապացªցանէ
«փրկªթեան» ªղղªթեամբ, յաչս փարիսեցի վերակացªներªն, այլապէս արդէն
անﬕջապէս կը դադրի գործ ստանալէ: Այսպէս ªրեﬓ, խեղճ կիները պատառ մը
հացի դրաﬕն համար ստիպªած կ’ըլլան դերասանªթիւն ընելª և կը փորձեն հաճելի
ըլլալ՝ փորձելով փարիսեցիªթիւն, որ երբեﬓներª մէջ ժամանակի ընթացքին կը
դառնայ սովորªթիւն և կը ﬔռցնէ անհատը բարոյապէս:
Հիւանդներª հանդէպ հետաքրքրªթիւնը պատահականªթեան թողªած խնդիր
մըն է, և ոչ ոք գիտէ թէ հիւանդ մը ինչ պայմաններ պէտք է ներկայացնէ, նիւթական և
ընտանեկան, որպէսզի արժանանայ հոգածªթեան և օժանդակªթեան: Չորս կողմէն
եղած բարեխօսªթիւնները ﬔծ դեր կը խաղան և բնական է, որ այս բարեխօսªթիւնները
տեղի կ’ªնենան Միս Րօպէրթսի անﬕջական շրջապատէն, որոնք իրենց հաճելի
մարդոց համար կը վերապահեն զայն:
«Նանսէնեան Տªն»ը նոր շինªած ատեն, Միս Րօպէրթս կը հետաքրքրªէր
խենթերª վիճակով: Եւ քաղաքէն քանի մը խենթեր հաւաքեց յիշեալ տան մէջ և քիչ
մը պակաս խենթերª հսկողªթեան տակ սկսաւ խնաﬔլ, ﬕևնոյն ատեն ստանձնելով
անոնց ընտանիքներª հոգածªթիւնը, սակայն որովհետև անոնցմէ մէկ քանին
շղթայի զարնելª հարկադրանքը ստեղծªած է, և այս հարկադրանքը գործադրªած
ալ, խելացի խորհրդատªներ արթնցªցած են զինքը, իր ªշադրªթիւնը հրաւիրելով
կառավարªթեան հանդէպ պատասխանատªªթեան վրայ: Այս բանէն վախցած վերջ
տªաւ այս յիմարներª գործին և իւրաքանչիւրը յանձնեց իր տիրոջ:
Ներկայ տարªան Յարªթեան զատկէն առաջ, քէմբին մէջ ստեղծեց «Նանսէնեան
խանªթ» մը, ªրկէ ալիւր և ձիթաիւղ բաժնեց որպէս թէ ապացªցեալ աղքատներª:
Այս նպատակին համար ծախսեց շաբաթական աւելի քան 50 օսմ. հնչªն ոսկի և
գործը տևեց աւելի քան երկª աﬕս: Ենթականերª աղքատªթեան հաստատªմը
կը կատարէին զինք շրջապատող «փրկªած»ներ և բնական է, որ որպէս աղքատ
վկայªթիւն ստացան ﬕﬕայն անոնք, որոնք վերը բացատրªած ձևով իրենց
բարեյªսªթիւնը ապացªցած էին և կամ լաւագոյն պարագային կը յօժարէին
ապացªցանել: Ալիւրի և ձիւթաիւղի այս նպաստը ստացողներէն ոչ մէկը անձամբ
չքննªեցաւ Միս Րօպէրթսի կողմէ: Տրªած նպաստը յատªկ տոմսակներով կը
ստացªէր «Նանսէնեան խանªթ»էն, և այս տոմսակները 20ով 30ով կը յանձնªէին
շªրջի վստահելիներªն, իրենց հայեցողªթեամբ բաժնելª և նպաստաւորելª համար
«փրկªթեան» թեկնածªները:
Պէտք եղած էր քանի մը ªրֆացի հայրենակիցներ ներկայացնել իրեն՝ զատկªայ
առթիւ անոնց պզտիկ օգնªթիւն 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, ﬕնչև որ կարելի եղաւ շաբաթական 10 տոմսակ
ստանալ, և այս ﬕայն երկª շաբթªան համար, ﬕնչդեռ անդին բազմաթիւ շաբաթներ Մանªէլ Համմալեան, Համբարձªմ Քէլլէճեան, Ովսաննա Մագսªտեան,
Տիկին Թագªհի և այլք տասնեակներով տոմսակներ կը ստանային և կը բաժնէին
անպատասխանատª և անքօնթրօլ:
Երեք տարի առաջ կարօտ արհեստաւորներª պզտիկ դրամագլªխներ տալով,
անոնց ապրªստի հնարաւորªթիւն ստեղծելª գեղեցիկ նպատակով նոր գործի
մը ձեռնարկած էր Միս Րօպէրթս, այս առթիւ ճիպինցի ազգային մը յաջողած էր
իր վստահªթիւնը գրաւել և իր հայրենակիցներªն ապահովել բաւականաչափ
օժանդակªթիւն, ըստ սկսªած գործի հիﬓական նպատակին, փոխատªªթեան
ձևով, և որովհետև ճիպինցիները գիւղերը շրջող չէրչիներ16 են ﬔծ մասամբ, ªրեﬓ
անոնց եղած օգնªթիւնները կատարªած էին իւրաքանչիւրին աւանակ մը տալով,
պայմանաւ որ անոնք շատ հոգ պէտք է տանէին այս կենդանիներªն, և նախապէս
որոշªած չափով, աﬕս առ աﬕս, պիտի վերադարձնէին այս կենդանիներª
արժէքը, որªն համար յատªկ մªրհակներ ստորագրած էին և երաշխաւորներ ցոյց
տªած: Բանէն դªրս եկաւ, որ այս մարդիկը մասամբ ծախեցին իրենց յանձնªած
կենդանիները, մասամբ չարաչար գործածեցին զանոնք և առ հասարակ ոչ ոք
դրամը վերադարձնելª իր յանձնառªթիւնը չկատարեց: Միս Րօպէրթս ստիպªեցաւ
կառավարական ﬕջամտªթեան դիﬔլ և այս շնորհիւ կրցաւ ետ առնել կենդանիներէն
մաս մը, սակայն դրաﬓերը ﬕշտ ﬓացին անվճար: Այս կացªթեան առջև, իրեն
եղած թելադրªթիւններªն բացառաբար անսալով, Միս Րօպէրթս մօտ երկª տարի
առաջ յանձնախªմբ մը կազﬔց իր նախագահªթեան տակ և դրամագլªխ տալª
այս գործը այդ ﬕջոցով շարªնակեց կարճ ժամանակ մը, սակայն շատ շªտով
նշմարելով մէկ կողմէն ինք, որ իր արբանեակներª ցªցմªնքները դժªարªթեան կը
բախին այս յանձնախªմբին մէջ, ﬕւս կողմէ արբանեակներն ալ տեսնելով, որ այս
կերպով յարգելի օրիորդը կրնար աստիճանաբար բոլորովին իրենց ազդեցªթենէն
դªրս գալ, խառնեցին և խափանել տªին յանձնախªմբի աշխատանքները, քանի որ
շատ ալ դիւրին ﬕջոցը չէր պակսեր չարախօսելª: Յանձնախªմբը կազմªած 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 կªսակցական ճանչցªած անձեր19: Եւ ահա փսփսªքները սկսան և Միս
Րօպէրթս պատրªակելով, որ այս նպատակին յատկացեալ գªմարը սպառած է և
նպաստաւորªողները իրենց յանձն առած վճարªﬓերը չեն ըներ, որպէսզի կարելի ըլլայ
շարªնակել և դարձնելով գªմարը ªրիշներªն ալ օգնել, դադրեցªց յանձնախªմբի
գªմարªﬓերը յարմար ատենին կրկին սկսելª խոստªմով, սակայն այդ յարմար
ատենը չեկաւ ﬕնչև այսօր, ﬕնչդեռ Միս Րօպէրթս շարªնակեց պարբերաբար նոյն
ªղղªթեամբ օգնªթիւններ ընել այն մարդոց, որոնք անկասկած կը յանձնարարªէին
«փրկªթեան» բանակէն, և երևակայել, որ ﬕնչդեռ իր նոր օգնªթիւնները ընելª
պարագային անհրաժեշտ մªրհակները պատրաստելª, գªմարները յանձնելª և
ստորագրªթիւն առնելª աշխատանքը ինծի ընել կª տար, իմ կողմէ, ինչպէս նաև
յանձնախªմբի ﬕւս անդաﬓերªն կողմէ յանձնարարªածները կը ﬔրժէր, դրաﬕ
չգոյªթիւնը առաջ քշելով:
Այս գործը ձևափոխեալ կերպով կը շարªնակªի ցարդ: Բարեբախտաբար
յանձնախªմբի անդաﬓերէն ﬕայն Տէր Ներսէս հայրը կրցաւ իր վրայ պահել Միս
Րօպէրթսի համակրªթիւնն ª վստահªթիւնը և բաւական ժամանակ Միս Րօպէրթսի
յարափոփոխ բնակարաններªն մէջ շաբաթական որոշ օրեր անոր օժանդակելէ
վերջ, փոխադարձ համաձայնªթեամբ, Կիլիկեան Վարժարանը ընտրªեցաւ որպէս
դիմªﬓերª վայր, և ներկայիս ամէն շաբաթ օր մը Միս Րօպէրթս և Տէր Հայրը
հոն կ’ընդªնին զանազան ձևի դիմªﬓեր և անոնց ընթացք կª տան ըստ իրենց
հայեցողªթեան:
Այս գործը սակայն ªշագրաւ է այն տեսակէտով, որ եղած օժանդակªթիւնը
շատ չնչին չափով է, իսկ խռնªﬓ ª բարոյական անկªմը ﬔծ հաﬔմատªթիւններ
կը ստանան երթալով: Որոշªած օրը, տասնեակներով երկսեռ ազգայիններ կը
խռնªին Կիլիկեան դպրոցին մէջ, և որովհետև ժամանակի ընթացքին ամէն մարդ
հասկցած է, թէ ինչպէս կարելի է հետաքրքրªթիւն և գªթ շարժել, ստախօսªթեամբ
և խաբեբայªթեամբ կը ջանան ոևէ բան կորզել: Կան որ իսկապէս կարօտներ են,
սակայն կրկին կը ստիպªին խաբեբայªթիւն փորձել իրենց վիճակին ճար մը գտնելª յոյսով: Կան ալ որ երբեք կարօտªթիւն ալ չªնին, և «յաւելեալ եկամªտը աչք չի
հաներ»ի իմաստªթեամբ ամէն անկªﬕ կը հանդªրժեն բան մ’աւելի փախցնելª
դիտաւորªթեամբ:
Արդար ըլլալª համար պէտք է յայտնել, որ Միս Րօպէրթս ինք անձամբ «փրկªթեան»
սիրահար և այս բանը ªղղակի հետապնդող մը չէ, սակայն որովհետև սովորªթիւն է, որ
նման անձնաւորªթեանց այս քաղաքին մէջ առաջին շփªﬓերը բողոքականներª հետ
է որ տեղի կ’ªնենան, շատ բնականօրէն անոնք ոևէ գործ մը ընելª առթիւ, երբ մարդª
պէտք ªնենան, բողոքական մարդոց մասին յանձնարարªթիւններ կը ստանան: Այս
ձևով է որ Միս Րօպէրթս առաջին առթիւ շրջապատªած 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 ﬕսիօնարները խաբելª արհեստը իր բոլոր մանրամասնªթեան մէջ սերտած
են, կրցած են շահիլ անոր վստահªթիւնը և աստիճանաբար ընդարձակել շրջապատողներª բանակը, այսպէս է որ իր հսկողªթեան յանձնªած կիներª հանդէպ
իր սեռային հակªﬓերը չկրցող զսպող և վերջապէս անոնցմէ ﬕն բռնաբարելէ վերջ,
գայթակղªթիւնը ծածկելª և պարտկելª համար ﬕայն անոր հետ ամªսնացող
մարաշցի Համբարձªմ Քէլլէճեան մը, որպէս երկինքէն իջած հրեշտակ, վստահªթիւն
շահած է Միս Րօպէրթսի մօտ և չի ալ հանդªրժեր, որ ոևէ ձևի օգնªթիւն ստանայ մէկը,
որ ապաշխարած չէ տակաւին, համբաւեալ այս փարիսեցիները քրիստոնէªթիւնն ª
անոր խորհªրդները մօնօփօլ դարձªցեր են իրենց համար. և որովհետև աւելի բարձր
շրջանակներէ յանձնարարªած են անգամ մը, ալ անկարելի է ﬔրկացնել զանոնք
իրենց կեղծաւորªթեան մէջ յաչս Միսերªն. ահա այս ձևով է ﬕայն որ Միս Րօպէրթս,
թերևս անգիտակցաբար, այլ կոյր և ﬕաﬕտ վստահªթեան վրայ գործիք կը դառնայ
այս կեղծաւորªթեան և ակամայ կը սատարէ այս ժողովªրդը անբարոյացնող այս
մտայնªթեան ծաւալªﬕն:
Հարևանցի ակնարկ մը անոր գործերªն շªրջ պիտի պարզէ, որ այս օրիորդը
ներկայիս իր շªրջը չªնի քիչ-շատ բանէ հասկցող և հայ ժողովªրդի իսկական
կարիքներով մտահոգªող ոևէ լªրջ մարդ. անոնք բոլորը չորրորդական և աւելի
վար աստիճանի մարդիկ են, որոնք հովին կª տան գրեթէ Միս Րօպէրթսի անհաշիւ
դրաﬓերը, անշªշտ չմոռնալով իրենց ալ «արդար» բաժինը այս ամէնªն մէջ:
Ցաւալի այս խնդիրներªն մէջ աւելի ցաւալին այն է, որ այս ժողովªրդին մէջ
սիրªած և յարգªած մէկէ աւելի անձնաւորªթիւններ ալ հոգ տարած են իրենց
համար ալ բաժին հանելª այս թալանէն և հարիւրաւոր ոսկիներª ﬕանªագ
«նպաստներ» ստացած են իրենց համար բնակարան շինելª կամ իրենց առևտրական
գործերը շտկել կարենալª համար: Հոս սակայն ªշադրªթեան արժանի է բªն իսկ
Միս Րօպէրթսի մտայնªթիւնը, որ ﬕնչդեռ իսկական կարիքներª առջև երբեﬓ
քարսիրտ անտարբերªթիւն ցոյց կª տայ հակառակ եղած յանձնարարªթեանց և
խնդրանքներª, և օրինակի համար կը զլանայ 5-6 ոսկինոց պզտիկ փոխատªªթիւն
մը Թªրքիայէն ազատագրªելիք հայª մը ի նպաստ, անդին սակայն տիտղոսաւոր
և որակեալ ªնևորներª հարիւրաւոր ոսկիներ կª տայ, որպէսզի յետոյ շինªած
«փառաւոր» շէնքերªն առջևէն անցնելª ատեն, իր աչքերը գոցէ, իր իսկ դրամով
կառªցªած շէնքերª առթած խղճահարªթենէն ազատելª համար:
Միս Պիւլ - Այս օրիորդը որպէս ներկայացªցիչը Աքսիօն Քրէթիէն ընկերªթեան,
ªղղակի Միսիոնարական կոչªմ ªնի և իր բոլոր գործերն ª աշխատանքները այդ
նպատակին կը ձգտին:
Այս քաղաքին մէջ անոր գործªնէªթիւնը սկսած է հիւանդանոցով մը, որ Պէթհէզդա
անªնը կը կրէր նախապէս, սակայն երկª տարի առաջ հիւանդանոցի բժիշկ Տոքթ.
Մօնիէին հետ գժտªթեան մը բերմամբ, ձեռք քաշեց հիւանդանոցէն և առանձնապէս
աշխատելª սկսաւ:
Իր առանձին գործերէն որպէս առաջին կարելի է յիշել մանªսայի գործարանը,
որ տարիներէ ի վեր կը շարªնակէ Յարªթիւն Գամպªրեան անªն մարաշցիի մը
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ղեկավարªթեան տակ: Այս գործը իր սկզբնական շրջանին ձախողած և Միս Պիւլի
յատկացªցած դրամագլªխը կորսªած է, սակայն պատասխանատª Յարªթիւն
Գամպªրեան հրապարակային աղօթքի մը մէջ Տիրոջ օգնªթիւնը խնդրած ըլլալով իր
գործերª յաջողªթեան համար, որպէսզի կարենայ եղած ﬖասը հանել և Միս Պիւլի
դրամագլªխը վերադարձնել, Տէրը լսած է անոր խնդրանքը և յաջորդ օրն իսկ կրկին
Միս Պիւլի ձեռամբ անոր ղրկած է 200 ոսկի հնչªն, և գործը շարªնակªած է հին
դրամագլªխին վրայ գիծ մը քաշելով:
Այս գործարանին գործաւորները պարտաւոր են ապաշխարել, փրկªիլ և ապա
իրաւªնք ստանալ աշխատելª, այլապէս կամ գործ չի տրªիր և կամ տրªելէ վերջ
սխալ մը պատահած ըլլալը հասկցªի, կը դադրեցªի:
Գործարանին արտադրªթիւնները կը սպառին տեղւոյն վրայ և դªրսը:
Միս Պիւլ ªնի նաև ձեռագործի ճիւղ մը, որªն արտադրªթիւնները Եւրոպայի
մէջ կը ծախªին, և որªն գործաւորներªն մէջ շատ խտիր չի դրªիր, որովհետև
հաւաքական գործատեղիի մը մէջ չէ որ կը գործªին անոնք, այլ իւրաքանչիւր
գործաւորªհի իր տան մէջ կ’աշխատի, սակայն կարելի եղածին չափ հոգ կը տարªի,
որպէսզի գործաւորªհիները մօտ ըլլան Յիսªսին:
Որբերª հոգատարªթեան ճիւղ մըն ալ ªնի Միս Պիւլ, այսինքն որբեր կ’որդեգրէ
և անոնց համար հոգատարներ կը գտնէ Եւրոպայի մէջ, որոնցմէ այս նպատակին
համար եկած դրաﬓերէն ամսական 4,50 սիւրիական կª տայ որբ գլªխ և ªրիշ բանի
չի խառնªիր: Այս գործը լաւագոյնս կ’օգտագործªի շահագրգռªողները փրկªթեան
առաջնորդելª համար, և այս բանը ապացªցªած է փորձով: Այրի կին մը, որ
նախապէս իր որբերªն պաշտպանªթիւն խնդրած և ﬔրժªած է, անﬕջապէս յետոյ
որոշ թելադրªթիւններով սկսած է հետևիլ Միս Պիւլի կամ անոր հովանաւորեալներª
հոգևոր «խըզմէթ»ներªն և բարեյªսªթեան վկայականը առնելէ յետոյ, երկրորդ
խնդրանքով մը յաջողած է ընդªնել տալ իր որբերը:
Բողոքականները «Ջանասիրաց» անªնով քրիստոնէական ﬕªթիւն մ’ªնին,
որոնց [որªն] նպատակն է կարելի եղածին չափ շատ սիրել Յիսªսը և սիրելի ընել
Զայն ªրիշներªն: Այս ﬕªթեան հետ շատ սերտ կապակցªթիւն ªնի Միս Պիւլը և
ի հաշիւ այս ﬕªթեան յատªկ այրեր ª կիներ Աւետարանի քարոզªթեան համար
կը պտտցնէ Հալէպի քէմփերªն, ինչպէս նաև շրջակայքի հայաշատ կեդրոններªն
մէջ, ªր այս նորօրինակ քարոզիչները Աստªածն ª Քրիստոսը կը ճանչցնեն 20
դարերէ ի վեր քրիստոնեայ նախնիքներէ սերած այս ժողովªրդին, ﬕշտ մօտենալով
անոնց աﬔնաթոյլ կողմէն, իբր թէ հիւանդին կամ աղքատին կ’այցելեն և անոնց
ﬗիթարªթիւն կª տան, օժանդակªթեան յոյս կը ներշնչեն անոնց և ի վերջոյ կը
հրաւիրեն զանոնք փրկªածներª փարախը: Խեղճ հիւանդը կամ կարօտ աղքատը
ªրիշ ճար չªնի, բայց եթէ համակերպիլ եղած առաջարկªթեան, 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 Յոﬖանեան20 կամ անոր գործակիցը
20
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Տօքթ. Ճէպէճեան21, յատªկ դարմանատան մը մէջ կ’ընդªնին հիւանդներ և պզտիկ
դարմանªﬓեր կ’ընեն, ի հաշիւ Միս Պիւլին22: Այս գործին մէջ ցարդ խտիր զգացªած
չէ, սակայն իր առաջին քայլերªն մէջ ժողովրդականªթիւն շահելª և ազդեցªթեան
շրջանակ ստեղծելª մտահոգªթիւնն է պատճառ սկզբնական այս զգªշաւորªթեան:
Անկասկած որ քիչ ատեն յետոյ հոս ալ պիտի յայտնªին այն երևոյթները, որոնք կը
դիտªին այս օրիորդի ªրիշ ձեռնարկներªն մէջ:
Միս Պիւլ սովորªթիւն ըրած է երեք տարիէ ի վեր ֆիզիքապէս տկար մանªկներ
հաւաքել և օդափոխªթեան տանիլ Աթըգ23: Այս տարի հոն յատªկ շէնք ալ շինել տªաւ
մանªկները հոն պատսպարելª համար, ինչ որ կ’ապացªցանէ, որ ամէն տարի նոյն
բանը ընելª որոշªմ ªնի: Ի հարկէ օգտակար բան է աղքատ ընտանիքներª տկար
զաւակները օդափոխªթեան տանիլ և անոնց կազդªրªմը ապահովել, սակայն հոն,
Աթըգի մէջ, այդ մանªկները, որոնք ամբողջªթեամբ բողոքականներª զաւակներ
չեն, կ’ապրին կատարեալ բողոքականի կեանք մը, օրական քանի մ’անգամ աղօթքի
հարկադրªելով և օրն ի բªն Սªրբ Գրքի քարոզªթիւն լսելով:
Մէյտանի նոր թաղին մէջ վերջին անգամ գնªած հողէն բազմաթիւ կտորներ
առած և տրամադրած է իր արբանեակներªն, իւրաքանչիւրին տրամադրելով նաև
10-30 օսմ. ոսկի, որպէսզի բնակարաններ շինեն: Այս բանին մէջ քննադատելին
այն է, որ ﬕնչդեռ շատ մը ընտանիքներ ամսական նոյնիսկ 2 մէճիտ բնակարանի
վարձք չկարենալ տալնªն համար հոս հոն կը քաշքշªին և բոլորովին անբնակելի
վայրերª մէջ կը բնակին, առանց ոևէ օժանդակªթիւն գտնելª, Միս Պիւլ արդէն իսկ
իր քով աշխատանք ªնեցող և վճարªող մարդոց յաւելեալ գªմարներ կը տրամադրէ
բնակարանի շինªթեան 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, Ճարապլªս26, ﬕնչև Արապ
Բªնար27, ինչպէս նաև Գըրըգ Խան28, Պէյլան29, Աթըգ ևն., իր պաշտօնեաներªն
քարոզչական աշխատանքները քօնթրօլ ընելª և այդ վայրերªն մէջ ալ տարածելª
համար իր փրկագործական աշխատանքները:
Միս Պիէօրն - Այս Միսին գործªնէªթիւնը սահմանափակ է:
Ամէնէն աչքառª գործը որ կ’ընէ այս օրիորդը, տխեղծ և հիւանդկախ մանªկներª
խնամքն ª դարմանªﬓ է: Յատªկ տªն մ’ªնի, ªր կ’ընդªնի նման մանªկներ և
բժշկական ª գրեթէ ընտանեկան խղճաﬕտ հոգածªթեան առարկայ կը դարձնէ: Եւ
նայած պզտիկի առողջական վիճակին և պայմաններªն, հաﬔմատական ժամանակի
մը մէջ առողջացնելով, կը վերադարձնէ իր ընտանիքին: Այս օրիորդն ալ սակայն զերծ
չէ փրկագործական ախտէն և այդ մանªկները կը պահէ զօրաւոր բողոքականական
քարոզªթեան մը ազդեցªթեան տակ:
Միս Պիէօրն ªնի նաև անգրագէտ կիներªն և աղջիկներªն գրել կարդալ
սորվեցնելª գործ մը, որ կը տանի ապաշխարած և փրկªած յայտնի կիներª ﬕջոցաւ,
որոնցմէ մէկը գոնէ, ªրիշ պարտականªթեան մը մէջ հացի գողªթեամբ բռնªած և
արտաքսªած է: Այս գործը կ’օգտագործªի յիշեալ կիներªն և աղջիկներªն փրկªթեան շիճªկը ներարկելª յետին մտքով:
Միս Պիէօրն տարªան մէջ քանի մ’անգամ սնտªկներով հին հագªստ 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 ցªցմªնքներªն
հաﬔմատ:
Այսքանով կը վերջանայ այս օրիորդի գործը:
Միս Եէփէ - Այս օրիորդը ªնի գլխաւոր 5 ճիւղեր. որբերª հոգածªթիւն, կարօտ
դպրոցականներª օգնªթեան ձևով, զանազան հայ դպրոցներª պիւտճէներªն
օժանդակªթիւն, հիւանդներª դարմանªմ, ձեռագործ և գիւղերª գործ: Եւ որովհետև
այս օրիորդը չªնի երբեք ﬕսիոնարական պարտականªթիւն և կոչªմ, զանց կ’ընեմ
նոյն ձևով մօտենալ անոր գործի զանազան ճիւղերªն, բայց ընդհանªր գաղափար
մը տալª համար անոր գործªնէªթեան շªրջ, համառօտակի կ’անցնիմ իւրաքանչիւր
ճիւղի վրայէն:
Որբերª հոգատարªթեան գործը կը ղեկավարªի Բօցտամէն, ªր Տօքթ. Լէփսիւսի
Միսսիօնը կ’աշխատի հոգատարներ գտնել իւրաքանչիւր որբի համար, որ կը ներկայացªի Միս Եէփէի կողմէն: Հոգատարները առանձնապէս կը հետաքրքրªին
իրենց որդեգիրով և յատկապէս անոր անªնով կը կատարեն իրենց դրամական
առաքªﬓերը, որոնք կը կեդրոնանան Բօցտաﬕ մէջ և ﬕանªագ կը ղրկªին 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 սնªնդ, հագªստ, ªսªմ, բժշկական խնամք և ի պահանջել հարկին նաև
այլ ձևի բացառիկ օժանդակªթիւն:
Կարօտ դպրոցականներª օգնելª գործը կը ձգտի ﬔր դպրոցներª պիւտճէներªն
օժանդակելª նպատակին, այսպէս, Սահակեան վարժարանին մէջ կը պահէ 90
աշակերտներ, Մեսրոպեանին մէջ 70, Ուսªﬓասիրացին մէջ 35, Կրթասիրացին մէջ
10, Ներսէսեանին մէջ 10 և քէմփի բողոքականաց վարժարանին մէջ 10 աշակերտներ:
Հայկազեան վարժարանն ալ ամէն տարի կ’ªնենայ քանի մը աշակերտներ, սակայն
ասոնց թիւը փոփոխական է ամէն տարի, նայած բնակարաններª յարմարªթեան:
Այս աշակերտներª համար ընդհանªր առմամբ կը վճարէ տարեկան մէկական օսմ.
ոսկի տարեթոշակ, կª տայ անոնց բժշկական խնամք, շատ կարօտներª հագªստ և
մաս մըն ալ սնªնդ30:
Հիւանդներ դարմանելª գործը նպատակ չէ, ﬕջոց է հիւանդ ծնողքները դարմանելª
և անոնց զաւակները որբªթեան դժբախդ սպառնալիքէն ազատելª իմաստով:
Ձեռագործի ճիւղը հիﬓªած [է] 1922ին. արտադրªթիւնները ﬔծ մասամբ կը
ծախªին Եւրոպայի մէջ. գործին բªն նպատակն է մէկ կողմէն վերակենդանացնել
Միջին դարª հայկական ասեղնագործը, որ այնքան կը գնահատªի ամէն կողմէ, իսկ
ﬕւս կողմէն գաղթական կիներªն գործ և վաստակի ﬕջոց ապահովել: Մինչև 200
գործաւորªհի ªնեցած ժամանակը եղած է, սակայն վերջին տարªան ևրոպական
տնտեսական տագնապը նªազագոյն աստիճանի իջեցªցած է այս գործը:

30
Վերոնշեալները Հալէպի հայկական վարժարաններն են, մէկ մասը միութիւներու կողմէ
հովանաւորուած, միւսները՝ Ազգային առաջնորդարանին:

147

Միհրան Ա. Մինասեան

Գիւղերª գործը ծանօթ է շատերªն: Ցարդ Րագգայի31 շրջանին մէջ երկª գիւղեր32
իրենց բնակիչներով ինքնաբաւ դարձած են, երրորդ33 մըն ալ իր երկրորդ տարին կը
բոլորէ:
Պայպըլմէն և վմըններ - Ասոնք գլխաւորաբար կը հովանաւորªին Աﬔրիկեան
Պօրտին կողմէ և պարտականªթիւն ªնին քրիստոնէական քարոզªթիւն կատարել
ﬔր ժողովªրդին մէջ: Այս մասին յաւելեալ բան մը ըսելª կարիք չկայ, տրªած ըլլալով
որ Միս Պիւլի բաժնին մէջ այս մասին անհրաժեշտը յիշատակեցինք:
Այս բոլորէն վերջ կրնայ մտածªիլ, որ զանազան ձևի այս օրիորդները իրենք
ﬕջոցներ կը հայթայթեն և իրենց յարմար դատած ձևով ալ կը գործածեն ª կը գործադրեն զանոնք: Ասոր դէմ իրաւամբ կրնանք պատասխանել, որ օժանդակªթիւն
մը, որ որպէս սոսկական բարեգործªթիւն չի կատարªիր, այլ յետին մտքերէ ծնªնդ
կ’առնէ, անարժէք կը դառնայ, և յետոյ իրաւªնք չªնի ոչ ոք անբարոյացնելª ﬔր
ժողովªրդը, իր առաւել կամ նªազ չափով կատարած օժանդակªթեամբ, և յետոյ
որ այս բոլոր օժանդակªթիւնները կը կատարªին ﬔր ժողովªրդի բարոյական
պատիւին ի հաշիւ, որªն դէմ ﬔր իրաւªնքն է գոնէ բարոյական հսկողªթիւն մը
կատարել եղած աշխատանքներªն վրայ, և գոնէ ﬔր գիտªթեամբը ըլլայ ինչ որ կը
կատարªի: Մօտաւոր կամ հեռաւոր ոևէ բարեկամ կամ ազգական իրաւªնք պէտք չէ
տայ ինքզինքին գալ մէկª մը տան մէջ ինքնագլªխ կարգադրªթիւններ ընելª, եթէ այդ
կարգադրªթիւնները կը ձգտին նոյնինքն այդ մէկի բարօրªթեան: Բարեգործªթիւնը
այն ատեն ﬕայն արժէք կը ստանայ, երբ կ’ըլլայ տեղին, իմաստªթեամբ և ինչո՞ւ
չէ, ենթակայի համաձայնªթեամբ, որովհետև օգնªթեան կարօտ խելահաս անձ մը
շատ աւելի ճշդªթեամբ կրնայ գնահատել իր կարիքն ª անոր դարմանªﬕ ձևը, քան
աշխարհի հեռաւոր մէկ ծայրէն եկած ինքնակոչ բարերարը: Իսկ եթէ այդ բարերարը
ըլլայ անխելք ª ﬕաﬕտ, այս իրաւªնքը առաւել ևս կը շեշտªի:
Առաջնորդ Սրբազանը34 գեղեցիկ մտածªﬓ ªնեցած 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 գործակցªթիւն մ’ապահովել ջանացած էր: Եթէ
չեմ սխալիր մէկ անգամ ﬕայն հաւաքªեցան, որոշªﬓեր կայացªցին և ցրªեցան,
անգամ մըն ալ իրարª քով չգալª պայմանաւ:
Պէտք է աշխատիլ իրականացնել այս գաղափարը և առաջնորդարանի մասնակցªթեամբ գործակցªթիւն մը ապահովել, ի հաշիւ ﬔր հօտին կատարªած այս
աշխատանքներªն մէջ, որպէսզի կարելի եղածին չափ արգիլªէր շահադիտªթիւնը
նիւթական, յարանªանական 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’ oﬃce 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. Aﬃrmation 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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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 благотворительность служила средством угождения оказавшимся в плачевном состоянии беженцам, для навязывания новой общинной идентичности и др.
Чувствуется негативная позиция и иронический стиль Герардяна по отношению к женщинаммиссионерам. 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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