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հատկապես կարևոր է այսօր, երբ կրկին ականատես ենք 
դառնում Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա բնակչության 
ոչնչացման քաղաքականությանը: 
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հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնում: 
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Five unique stories of the survivors of the Armenian Genocide in 
the Ottoman Empire have been enclosed in this book, based on au-
dio recordings. They all have survived with the help of orphanages 
opened by missionaries in the Middle East. The stories are similar, 
as destinies of people who have survived similar critical situations, 
are also similar. On the same time they are different with the per-
ception of events and are valuable in nature of different characters 
and feelings of social groups; with everything that differ people 
from each other. 
These stories are the monuments of those who have survived the 
Genocide that remind us of the lessons history had given us all. 
The last one is especially important, when we witness the annihila-
tion policy of the Middle East against Christians. 
The book is intended for specialists and a wide auditorium of read-
ers. 
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ՄԵԾ ԵՂԵՌՆ ՎԵՐԱՊՐԱԾՆԵՐԻ 

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատմությունը գիտություն է «մարդկանց մասին ժամանակի 
մեջ»1 և ըստ էության իրադարձությունների հաջորդականություն` 
պատմված նրա մասնակիցների ու վերլուծված` հատուկ կա-
րողություններով զինված մարդկանց կողմից: Սակայն նրանցից 
ոչ ոք չի տեսել Տիգրան Մեծին, ոչ մի մասնագետ չի լսել Ավարայրի 
ճակատամարտի սրերի շաչյունը, չի հայտնվել պաշարման 
մեջ` Անիի գրոհի ժամանակ: Հենց այդ պատճառով նա, ով 
հետաքրքրվում է իր ազգի և երկրի պատմությամբ, անցյալի 
մասին կարող  է դատել միայն այդ նույն ժամանակաշրջանի 
մարդկանց վկայությունների հիման վրա: Եվ պատահական չէ, որ 
մեր բազմահազարամյա պատմության մեջ առավել ողբերգական 
իրադարձությունների` Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցե-
ղասպանության մասին մեր հանրապետությունում առաջին 
գիրքը (հրատարակված 1966 թ., ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի 
խմբագրությամբ)2 փաստաթղթերի և նյութերի հավաքածու է, որը 
ներառում է նաև  այդ իրադարձությունների ականատեսների 
վկայությունները: 

Նմանատիպ փաստաթղթեր նախկինում ևս տպագրվել են, 
բայց ոչ Հայաստանում, այլ սփյուռքում: Դրանք, ի թիվս այլ փաս-
տագրական նյութերի, ընդգրկում են այդ ողբերգական շրջանի 
վկաների և մասնակիցների պատմությունները: Արդյունքում ի 

1 М.Блок,  Апология истории или Ремесло историка, М., 1985, с. 18.
� Геноцид армян в Османской империи, Сборник документов и материа-
лов, под редакцией академика М. Г. Нерсисяна, Ереван, 1966.
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հայտ եկան այդ իրադարձությունների պատմական վերլուծու-
թյունը  բովանդակող  բազմաթիվ հրատարակություններ, գեղար-
վեստական ստեղծագործություններ, որոնք նկարագրում են ողջ 
ազգի աքսորն ու բնաջնջումը:3 Նաև լույս տեսան հալածանքներ, 
կոտորած ու տարագրություն տեսած մարդկանց ուղղակի վկա-
յություններ բովանդակող գրքեր:

Այդ վկայությունների ի հայտ գալը թելադրված էր մի շարք 
պատճառներով: Առաջինը պայմանավորված է 1960-ական թթ. 
ԽՍՀՄ-ում և մասնավորապես Հայաստանում հասարակական 
կյանքի դեմոկրատացմամբ, ինչը թույլ տվեց, թեկուզ որոշակի 
զգուշավորությամբ, հետ նայել իրական անցյալին: Հաջորդ 
պատճառը կապված էր նախկին Խորհրդային Միության բոլոր 
ազգերի` իրենց անցյալի հանդեպ հետաքրքրության աճի հետ: 
Այդ համատեքստում հայերի համար վերակենդանանում էր 
համազգային մասշտաբի տրավմա:

Ազգային ընտրախավը և՛ Հայաստանում, և՛ սփյուռքում 
տարածականորեն ցրիվ մեր ազգի բոլոր օղակներն ուղղորդեց 
դեպի ընդհանուր հուն` ծածկված Ցեղասպանության զոհերի 
արյամբ: Մյուս պատճառը պայմանավորված էր կոտորածից 
մազապուրծ և աշխարհով մեկ ցրված որբերի մեծ թվով: Նրանց 
մի մասն ապրում էր Արևելյան Հայաստանում և լռության ցավից 
ձայնի իրավունք էր ստացել: Արտառոց և դառը մանկության 
հետևանքով տարիների ընթացքում կուտակված զգացմունքներն 
արտահայտելու նրանց մղումը նման վկայություններ էր ծնել: 

Երջանիկ մարդկանց կյանքը գրեթե միանման է, իսկ 
դժբախտությունը` բավականին տարբեր: Երջանիկ մանկության 

� Հայ գրողների մի համաստեղություն` Հրաչյա Քոչար, Գուրգեն 
Մահարի, Վահան Թոթովենց, Մուշեղ Գալշոյան, Խաչիկ Դաշտենց և 
այլք, իրենց ստեղծագործություններում բազմիցս անդրադարձել են այդ 
իրադարձությունների բովով անցած իրենց մանկությանը: 
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շնորհիվ մարդը շրջապատին տալիս է բարություն և հան-
դուրժողականություն: Դժբախտությունը հանգեցնում է հոգե-
կան տրավմաների, որոնց մասին հիշողությունները մարդուն 
ուղեկցում են ողջ կյանքում` մի դեպքում անցնելով արգելված 
հիշողությունների դաշտ, մյուս դեպքում` ծանրաբեռնելով նրա 
առօրյան:  Եթե հոգեկան այդ տրավմաներին նաև ավելանում են 
մանկական ընկալման մեջ ամրացած ֆիզիկական բնաջնջման 
վտանգը,  աչքի առաջ պատմական հայրենիքում մորթված 
հարազատների, ծանոթների կերպարները, ապա կարելի է պատ-
կերացնել, թե հաջորդ սերունդներն ինչպիսի ժառանգություն 
են ստացել և ինչ են զգում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այդ 
իրադարձությունների մասշտաբներն ու հայության ստացած 
տրավմայի խորությունը: 

Ողջ մնացածներից ձևավորվեց մի սերունդ` մանկությունից 
եկող սուր ցավի զգացողությամբ, մարդու կյանքի այն շրջանից, 
որն, ըստ էության, ձևավորում է նրա ձգտումներն ու երազները: 
Եղեռնից մազապուրծ ու Մերձավոր Արևելքի, Ռուսաստանի, 
ապա Հայաստանի որբանոցներում ապաստանած պատանիները 
դարձան թե՛ կենդանի դաս, թե՛ կատարվածի մասին այն 
արժեքավոր տեղեկատվության կրողը, որի հիման վրա 
հնարավոր դարձավ ХХ դարասկզբի իրադարձությունների 
պատկերի վերականգնումը: Հարկ է նշել, որ այդ մարդկանց 
հիշողություններն անհրաժեշտ է արձանագրել ոչ միայն որ-
պես վկայություններ ողջ ազգի կոտորածի և աքսորի մասին, 
այլև որպես պատմական արդարության մեր պահանջների 
հիմնավորում: Այդ վկայությունները, որոնք անհրաժեշտ են 
իրողությունների խորքային ընկալման և լիարժեք նկարագրման 
համար, փաստագրական նյութի շնորհիվ բացառիկ արժեքավոր 
աղբյուր դարձան  պատմության այդ էջի համար: 



�0

Անցնում են  տարիներ, տասնամյակներ: Կյանքից հեռա-
նում են այդ ողբերգական իրադարձությունների վերջին 
ականատեսները: Հայրական տնից ու հայրենիքից զրկված, 
իրենց իսկ բնօրրանում հայերի ջարդի վկաների պարզ, 
անպաճույճ լեզվով ձայնագրված հիշողությունները այն 
արժեքավոր տեղեկատվական ռեսուրսն են, որոնց միջոցով 
ավելի տեսանելի են դառնում  հայ էթնոսի ճակատագիրը որոշած 
իրադարձությունները: Մեզ համար նմանօրինակ նյութին ան-
դրադառնալն ունի իր նախապատմությունը:  

Այդ երևույթների ծավալները և խորությունը 1976-1980 թթ. 
առաջին անգամ մենք փորձեցինք հասկանալ Հայաստանի բնակ-
չության ձևայնացված հարցազրույցներով, որոնք դարձան այդ 
իրադարձությունների վերաբերյալ բանավոր պատմությունների 
հավաքման հիմնական գործիքը: Այդ տարիներին իրականացված 
էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների ընթացքում հարցվել 
է 6000 մարդ (Հայաստանի 12 քաղաքների 4000 և 25 գյուղերի 2000 
բնակիչ),4 որոնց հատուկ հարցեր են տրվել հարցվողի հոր և մոր 
ծննդավայրի, իր ծննդավայրի կամ ելքի վայրի և Ցեղասպանության 
հանդեպ վերաբերմունքի մասին:5 Որպես հարցվողների 
ու նրանց ծնողների ծննդավայր նշվել են ավելի քան 400 
բնակավայրեր Արևմտյան Հայաստանում և Կարսի նահանգում:6 
4 Այդ տվյալներն առկա են Հայաստանի շատ ժողովրդագետների, տվյալներն առկա են Հայաստանի շատ ժողովրդագետների,տվյալներն առկա են Հայաստանի շատ ժողովրդագետների, Հայաստանի շատ ժողովրդագետների,Հայաստանի շատ ժողովրդագետների, շատ ժողովրդագետների,շատ ժողովրդագետների, ժողովրդագետների,ժողովրդագետների,, 
պատմաբանների հետազոտություններում, իսկ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններում, իսկ էթնոսոցիոլոգիականհետազոտություններում, իսկ էթնոսոցիոլոգիական, իսկ էթնոսոցիոլոգիականիսկ էթնոսոցիոլոգիական էթնոսոցիոլոգիականէթնոսոցիոլոգիական 
ուսումնասիպություններում դրանք առավել ճշգրտված են։� Տե�ս Кара- Տե�ս Кара-Տե�ս Кара-�ս Кара-ս Кара- Кара-
петян Р.С., Формирование населения  Еревана; Население Еревана. Эт-
носоциологические исследования,  Ереван,1986.
5 Տե�ս Опросный лист под ред. Арутюняна Ю. В., Карапетян Э. Т., Кара-�ս Опросный лист под ред. Арутюняна Ю. В., Карапетян Э. Т., Кара-ս Опросный лист под ред. Арутюняна Ю. В., Карапетян Э. Т., Кара- Опросный лист под ред. Арутюняна Ю. В., Карапетян Э. Т., Кара-
петяна Р. С. и Овсепяна А. А., Ереван, 1976.
� Անցկացված հետազոտությունների մեթոդաբանության և հետազոտությունների մեթոդաբանության ևհետազոտությունների մեթոդաբանության և մեթոդաբանության ևմեթոդաբանության և ևև 
արդյունքների մասին այդպիսի տեղեկատվությունը ներկայացված է մասին այդպիսի տեղեկատվությունը ներկայացված էմասին այդպիսի տեղեկատվությունը ներկայացված է այդպիսի տեղեկատվությունը ներկայացված էայդպիսի տեղեկատվությունը ներկայացված է տեղեկատվությունը ներկայացված էտեղեկատվությունը ներկայացված է ներկայացված էներկայացված է 
հատուկ գիտական հրատարակությունում: Տե�ս գիտական հրատարակությունում: Տե�սգիտական հրատարակությունում: Տե�ս հրատարակությունում: Տե�սհրատարակությունում: Տե�ս: Տե�սՏե�ս�սս  Karapetyan R.S., Migra-Karapetyan R.S., Migra- R.S., Migra-R.S., Migra-.S., Migra-S., Migra-., Migra-Migra-
tion in cities of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��. in cities of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.in cities of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��. cities of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.cities of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��. of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.of Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��. Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.Armenia. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.. Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��.Ethnosociological survey. Yerevan, �0��, p. �-��. survey. Yerevan, �0��, p. �-��.survey. Yerevan, �0��, p. �-��.. Yerevan, �0��, p. �-��.Yerevan, �0��, p. �-��.,  �0��, p. �-��.p. �-��.. �-��. 
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Ընդ որում, հարցվածների 2/3-ից ավելին որպես իր ընտանիքի 
համար ճակատագրական իրադարձություն նշել էր Հայոց  
ցեղասպանությունը:   Տվյալ  հետազոտության ընտրանքային 
համախմբությունը ներկայանում է որպես Հայաստանի բնակ-
չության միկրոմոդել, որի համաձայն հանրապետության ընտա-
նիքների նշանակալի մասն ականատես կամ ականատեսի 
ընտանիք է, հետևաբար` նաև տեղեկատվության կրող: 
Ակնհայտ դարձավ, որ նշանակալի թվով հայ ընտանիքներ 
Ցեղասպանության մասին ունեն ավելի բովանդակալից ու 
տարողունակ վկայություններ: Այդպիսով պահանջ առաջացավ 
այդ տեղեկատվությունն առավել մանրամասն նկարագրել 
առաջնային աղբյուրի` ականատեսների օգնությամբ: Այդ 
վկաների կյանքից հեռանալն էլ ավելի այժմեական դարձրեց 
հիշյալ նյութերի գրանցումը: Մեր առաջին անդրադարձը տեղի 
ունեցավ Հրանտ Թերզյանի հուշագրություններին ծանոթանալու 
ընթացքում:7 Թերզյանը ծնվել էր Արևմտյան Հայաստանում, 
հայտնվել 1915-1920 թթ. իրադարձությունների հորձանուտում, 

ապա փոխադրվել Հունաստան, այնուհետև՝ հայրենադարձվել 
Հայաստան: Նրա հուշագրությունների հրատարակումը   
բավականին տարողունակ պատկեր ցույց տվեց և մեկ անգամ 
ևս հաստատեց նման առանձին պատմություններին անդրա-
դառնալու անհրաժեշտությունը: 

Սույն աշխատանքը, որի թեմատիկ շարքը մտադիր ենք 
շարունակելու, Եղեռնի ականատեսների պատմությունների ձայ-
նագրությունների վերծանումն է  ու գիտական արժեքավորումը: 
Գրքում զետեղված պատմությունների հեղինակները գոյատևել 
են Մերձավոր Արևելքում միսիոներների բացած որբանոցների 
շնորհիվ: Նրանց պատմությունները բավականին նման են, 

� Հրանտ Թերզյան, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013: Թերզյան, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013:Թերզյան, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013:, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013:Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013: կյանքի պատմություն, Երևան, 2013:կյանքի պատմություն, Երևան, 2013: պատմություն, Երևան, 2013:պատմություն, Երևան, 2013:, Երևան, 2013:Երևան, 2013:, 2013: 
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քանզի  նմանատիպ են ծայրահեղ իրավիճակում հայտնված 
մարդկանց ճակատագրերը: Սակայն նրանք տարբեր են 
իրադարձությունների ընկալմամբ, որն արժեքավոր է դարձնում  
տարբեր բնավորություններ ունեցող, տարբեր սոցիալական խմ-
բերում գտնվող մարդկանց զգացողությունները, մի խոսքով` այն 
ամենով, ինչը մեզ իրարից տարբերում է:  Այդ պատմություններն 
արժեքավոր են այն բանով, որ վերապրածների հուշարձաններ 
են, մարդկանց, որոնք այլևս մեզ հետ չեն, բայց դարերի համար 
նրանց թողած հիշողությունները մեզ համար դարձել են 
պատմության դասեր: Այդ դասերը շատ կարևոր են հատկապես 
այսօր, երբ մենք կրկին ականատես ենք Մերձավոր Արևելքից 
քրիստոնյա բնակչության բնաջնջման քաղաքականությանը: 

Պատմությունը հակում ունի կրկնվելու իր ողջ ողբեր-
գականությամբ: Այդ իսկ պատճառով անցյալի մասին արժանա-
հավատ գիտելիքները մեզ կարող են մեծապես օգնել, որպեսզի 
ապագայում նրա խութերով անցնենք առանց այնպիսի 
կորուստների, ինչպիսին ունեցանք նախորդ դարասկզբին: 

Ռուբեն Կարապետյան
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ՀԱՅՐԻԿԸ

Այս պատմության հերոսը մեր Հայրիկն է՝ Պողոս Պոզուքլյան: Հայրիկ 
էինք կանչում զինք մեծով ու փոքրով, որովհետև նա իրավի հայրիկ էր 
եղել ութսուն որբերի՝ Հալեպի Ազգային պատսպարանի որբանոցում: 
Շատ էինք սիրում զինք ու իր պատմությունները և  մասնավորապես իր 
կյանքի պատմությունը: Անդադար հարցնում էինք, թե ո՞նց էր  թուրքը 
կարողացել հայերի նկատմամբ այսպիսի դաժան արարք գործել: Նա 
ընդհանրապես խուսափում էր պատասխանելուց, բայց մի օր ասաց.  
«Ինչ որ ալ ըլլա, թուրքը կմնա թուրք»: Պատեհ առիթն էր ինձ համար, 
կարողանալու լսել ու գրել մեր Հայրիկի ապրած դաժան օրերը ու 
թուրքին գործած բարբարոսությունները՝ հանճարեղ մի ցեղ  լրիվ 
բնաջնջելու ծրագիրն իրականացնելու նպատակով: 

Պողոս Պոզուքլյանը ծնվել է 1900 թ. Նևշեհիրում: Նրա տարա-
գրության ճանապարհը վերջ էր գտել Հալեպի «Քարեն Եփփե» 
որբանոցում: Ապրել ու ծառայել է Հալեպի ազգային պատսպարանում: 
Այս վկայությունը ձայնագրվել է Հալեպում, նրա կյանքի վերջին 
տարիներին: 

- 1909-ին ինը տարեկան էի, երբ հայրս, որպես զինվոր, 

թուրքերը տարին մեր գյուղաքաղաք՝ Նևշեհիրեն:1 Այն ժամանակ 

Ատանայի ջարդը կազմակերպած էին ու հոն բոլոր այդ հայ 
զինվորները խումբ առ խումբ կսպաննեն: 

Երբ երկար-երկար սպասումե ետք հայրս չի վերադառնար, 

մայրս ստիպված հորս արհեստը կշարունակե, որպեսզի 

� Նևշեհիր - Մինչև 1915 թ. հայաբնակ քաղաք: Օսմանյան 
տիրապետության շրջանում ընդգրկվել է Կոնիայի նահանգում: 
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կարողանա ինձ ու իմ քրոջս պատվով պահել, չնայած հորեղբայրս 

երբեմն կօգներ: Հայրս ոսկերիչ էր, ու մայրս արդեն վաղուց հորս 

հետ կաշխատեր այդ արհեստը: Գիշերներն ալ մայրս մինչև ուշ 

գիշեր քեռիներուս ու շրջանի բոլոր ֆետայիներու զենքերուն 

փամփուշտները կլեցներ: Քեռիներս անձնուրաց ֆիտայիներ 

էին: 

Հորս նահատակութենեն հետո հորեղբայրս անհաշտ աչքով 

կդիտեր մորս ու կուզեր մեր տան տիրանալ ու մեզ ալ առնել ու 

պահել, բայց մայրս չէր լսեր անոր ու մեզ իր աշխատանքով կուզեր 

պահել: Բավական ըսի-ըսավով լեցուն մեր առօրյան շուտով 

վերջ գտավ մեր տեղահանությամբ: 1915-ին գարնան Նևշեհիրեն 

քալելով ճամբա ինկանք, բայց դեպի ուր, չէինք գիտեր: Ճամբան 

անընդհատ մորս հարցնում էի, թե ո՞ւր կերթանք: Քույրս կուլար 

ու տունը կուզեր: Բայց խեղճ մայրս մեր հարցումներուն ու 

պահանջքներուն ոչ մեկ բացատրություն չուներ: Մեր հետ գաղթի 

ճամբա ելան նաև հորեղբայրս իր ընտանիքով: 

 Օրեր շարունակ քալելով անոթի ծարավ հասանք Նիյդե,2 

ուր մեզի միացան մեծ թիվով գաղթականներ: Շարունակեցինք 

մեր ճամբան, բայց միշտ նահատակներ թողնելով մեր ետին: 

Ֆիզիքապես տկար մարդիկ ճամբու վրա անոթի ու ծարավ 

կիյնային, ու կիսամեռ թողելով անոնց մենք կշարունակեինք մեր 

ճամբան: Հաջորդ  մեր կայանը Ադանան3 էր: Ամբողջովին այրած 

ու ավեր Ատանան: Քաղաքը անցնելնես հետո ավերակներու 

տակ քիչ մը հանգստացանք: Ճամբան հավաքած մեր խոտերը 
� Նիյդե - Մինչև 1915 թ. հայաբնակ քաղաք  պատմական Կապադովկիայի 
տարածքում, Կիլիկիայի հյուսիսում: Օսմանյան տիրապետության 
շրջանում ընդգրկվել է Կոնիայի նահանգում:
� Ադանա - Մինչև 1915 թ. հայաբնակ քաղաք  Դաշտային Կիլիկիայում, 
Սարոս գետի ափին, պատմական Կիլիկիայի մեծագույն մասն ընդգրկող 
համանուն նահանգի կենտրոնը: 1909 թ. ապրիլին տեղի է ունեցել 
Ադանայի կոտորածը:
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ճաշակեցինք: Ոչ հաց ունեինք, ոչ ջուր: Նախքան Ատանայեն մեր 

մեկնիլը մեծ թիվով հայեր տարվեցան քաղաքի ներքին մասը ու 

սպաննվեցան: 

 Իրարանցումի մատնված մարդիկ իրենց հարազատները 

կփնտրեին, սակայն ոչ ոք մյուսին չէր կրնար սպասել, որովհետև 

պետք էր քալեինք: Օրեր  անց հասանք Պահչա: Մայրս արդեն 

հիվանդ էր ու տկար, հույս չուներ, որ ճամբան կշարունակե: 

Իրոք,  հաջորդ օրը մայրս հոգին ավանդեց, ինձ ու իմ փոքր քույրը 

թողնելով որբ ու անտեր այս դաժան պայմաններուն: Ստիպված 

միացանք հորեղբորս ու մորս անթաղ թողնելով շարունակեցինք 

մեր ճամբան: Ամեն անգամ, որ կանգ կարնեինք գյուղ մը կամ 

քաղաք մը հանգստանալու, կնկատեինք, թե շատեր չկային: Կա´մ 

մեռած էին ճամբան և կա´մ անկարող ճամբան շարունակել, ինկած 

էին: Թուրքերը այդ ճամբու եզրին ինկածները կսպաննեին, հետո 

կշարունակեին ճամբան:  Նաև ամեն հանգրվանին մեզ կմիանային 

տարբեր քաղաքներե ու գյուղերե եկած գաղթականներ: 

Չեմ հիշեր քանի քաղաքներե ու գյուղերե անցանք, բայց 

գիտեմ մեր կարավանը տարվեցավ Ղաթմա:4 Ամեն կողմ 

դիակներ, ծնողազուրկ երեխաներ, անկարող՝ գետին ինկած 

մեծահասակներ: Աջ ու ձախ շվարած կդիտեի, երբ հանկարծ 

զգացի, որ քույրս չկար: Շատ փնտրեցի, բայց ապարդյուն: Հորեղ-
բայրս, բոլորովին անտարբեր ու անհոգ քրոջս կորուստին, ըսավ` 

եթե կուզեմ իրեն հետևիլ, արագ պետք է քալեմ: Ինք հազիվ իր 

զավակները կրնար պահել:  
Այդ շրջաններուն մեջ կապրեին քուրդեր, որոնք երիտասարդ 

ու պատանի հայեր կհավաքեին ու իրենց քով որպես հովիվ 

կաշխատցնեին: Ինձ ալ առաջարկեցին հովիվություն ընել ու 

անմիջապես համաձայնեցա ու քուրտերուն հետ գացի Ռաս ուլ 
� Ղաթմա - Քրդական գյուղ, գտնվում է Սիրիայի հյուսիսում` Աֆրինի ու 
Հալեպի միջև:
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էյնի5 մոտակա գյուղերը: Առանձին չէի, քուրդերը մեծ թիվով հայ 
տղաք վերցուցին իրենց հետ, ըսելով. «Եկեք մեր հետ, մենք ձեզ 

կպաշտպանենք»: Նույնիսկ երկու աղջիկներ ալ եկան: 

Գացինք շրջան մը, ուր միայն քուրտ «աշիրե»  մը կապրեր, 

որուն աշիրապետը Իպրահիմ բաշա կկոչվեր: Ան հրամայեց ամեն 

մեկ ընտանիքի մեկ հայ պահեն ու ընդունին որպես զավակ: Ինձ 

որդեգրեց աշիրապետին եղբայրը: Խտրություն չէր դներ երբեք իր 

զավակներուն ու իմ միջև, ընդհակառակը, բոլորին կպատվիրեր 

խիստ բարի գտնվին իմ հետ: Իրոք բոլոր եղբայրներս շատ կսիրեին 

զիս: Այսպես տասը տարի այդ քուրտ ընտանիքին մոտ մնացի 

ու հովիվություն ըրի: Օր մը, երբ կաթ կկթեի, երկու ձիավորներ 

մոտեցան տեսան կաթին երեսը հավաքված փրփուրը ու իրար 

հայերենով ըսին. «Այս երեսի փրփուրը ինչ համով կըլլա»: Ես 

հասկցա, որ հայ են և այդ շրջաններու ֆիտայինենեն են: Փրփուրը 

ձեռքիս մեջ լեցուցի, կանաչ տերև մըն ալ առի ու հրամցուցի 

իրենց: Անմիջապես գիտցան հայ ըլլալս ու հարցուցին` հա՞յ ես: 

Շուրջս մարդ ըլլալուն պատճառով վախցա և ըսի` «համտուլիլլեհ 

մուսլիման» (փառք Աստուծո մուսլիման եմ): Չնայած այդպես 

ըսի, բայց ինքզինքս մատնած էի կանաչ տերև տալով: Ըսին, 

մի վախնար, մենք այս կողմերը եկած ենք, որպեսզի քեզ նման 

հայերը հավաքենք ու տանինք: Ձիավորներեն մեկը Մուրատ 

Պետրոսյանն էր:6 Ինքզինք ծանոթացնելեն հետո հարցուց, թե 
� Ռաս ուլ Էյն - Պատմական քաղաք Սիրիայի հյուսիսում, որտեղով 
անցնում է Խապուր գետը: 
� Մուրատ Պետրոսյանը (Ցնորքցի Մուրատ) ծնվել է 1884-ին, Մշո 
հյուսիսարևելյան կողմում` Քոսուր լեռան արևմուտքում: Սասունի 
1894-ի դեպքերից մինչև 1896 թ. քրդերն սկսել էին կողոպտել հայկական 
գյուղերը: Այդ օրերին Ցնորքն ունեցել էր իր կազմակերպչական խումբը: 
Հայ Հեղափոխական դաշնակցությունը այդ շրջանում մեծ աշխատանքի 
էր լծվել և շուտով Ցնորք է ուղարկում իր զինված խմբերին: 1900 թ. 
Մուրատն ընտրվում է գյուղի խմբի խմբապետ և 1901-ին մասնակցում 
Առաքելոց վանքի պատմական  կռվին` Անդրանիկի, Գևորգ Չավուշի, 
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այդ շրջանները ուրիշ թագնված հայեր կայի՞ն: Ես շեշտեցի, թե 

շատ տղաք և նույնիսկ աղջիկներ կային: Ինծի հանձնարարեց 

բոլորին հավաքեմ ու նշյալ օրը Ռաս ուլ Էյն մեկնինք, որովհետև 

այդ ամենամոտիկ քաղաքն էր: 

Շատ ոգևորվեցա ու անմիջապես անցա գործի: Բոլոր 

հայերուն հետ գաղտնի հանդիպեցա ու ըսի, թե շաբաթ գիշեր 

միասին պիտի փախինք ու հասնինք Ռաս ուլ Էյն: Շաբաթ իրիկուն 

ճամբա ելանք, բայց հազիվ գյուղեն հեռացեր էինք, մեր ճամբան 

կտրեցին մեր գյուղի աշիրապետն ու գյուղապետը: Անակնկալի 

եկանք ու հետո իմացանք, որ աղջիկներեն մեկը մատնած էր: Մեզ 

հարցուցին, թե ուր կերթանք և ինչու: Ըսինք` մենք մեր ազգությանը 

կուզենք վերադառնալ: Բավական սրեց խնդիրը մինչև իսկ, մեր 

տղոցմե մեկը զինք որդեգրած հորը պիտի զարներ, բայց վրա 

հասավ աշիրաթի Շէյխը ու ըսավ.  «Թողեք երթան, ասոնք իրենց 

ազգին կուզեն վերադառնալ, մենք պետք է իրենց օգնենք և ոչ 

թե հակառակը»: Երկար զրույցներե հետո չհամաձայնեցան ու 

պարտավորված դարձանք գյուղ:

Ես արդեն չէի կրնար մնալ այդտեղ, արյունս կեռար մեջս: 

Կայծակ Վաղարշակի կողքին:
Մուրատը, իր շուրջը հավաքելով մոտ 20-25 կտրիճների, մեկնում 

է Սասուն, Գևորգ Չավուշին օգնելու: Նա մասնակցում է 1909-ի Սուրբ 
Կարապետի ռայոնական ժողովին, ապա անցնում Կարին, Կովկաս, 
Փարիզ, Լոնդոն ու Միացյալ Նահանգներ: Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ Մուրատը դիմում է տեղի ՀՅԴ Կենդրոնական 
կոմիտեին` իրեն Կովկաս ուղարկելու համար: 1915-ի օգոստոսին շուրջ 
300 հոգով  հասնում է Կովկաս, ուր մասնակցում է զանազան կռիվների: 
Վիրավորվելով` փոխադրվում է Երևան: Մասնակցում է Մայիսյան 
կռիվներին` զորավար Սեպուհի կողքին:
Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Մուրատը և իր 
զինակիցները մահից ազատվում են, վիրավոր Մուրատը 12 հազար 
տարագիրների հետ հասնում է Թավրիզ, ապա` Հալեպ, ուր լծվում 
է  որբահավաքի աշխատանքին: Թոքախտը բույն է դնում կրծքում 
և փոխադրվում է Բեյրութ: Նա մահանում է 1927 թ., թաղված է Ֆըրն 
Շըպպեքի ազգային գերեզմանատանը:



�8

Հայության ու արյունի կանչը ինձ հանդարտ ու առաջվան պես խե-
լոք չէր թողնուր: Նույն զգացումներով կապրեր նաև ընկերներես 

մեկը: Որոշեցինք երկուքով փախիլ: Հաջորդ օրը երկուքով ճամբա 

ինկանք ու գացինք Ռաս ուլ էյն, որ կգտնվեր Խապուր գետի7 

ափին: Տեսանք կիներ Խապուր գետի եզերքը լվացք կընեին, հոծ 

երիտասարդություն կար, որոնք զանազան աշխատանքներով 

զբաղած էին: Մոլորված՝  կեցած աջ ու ձախ կդիտեինք, երբ մեր 

առջև հայտնվեցավ ձիավորը՝ նույն ինքը Մուրատը: Ըսավ` արդեն 

եկա՞ք: Ըսինք այո, բայց միայն երկուքով եկանք ու պատմեցինք 

պատահածը: Մուրատ ձեռքը երկարեց ու մեզի դրամ տվավ, 

հետո հրամայեց ճաշ բերել: Անոթի ու հոգնած էինք, մեզի բերված 

խոշոր ափսեով ճաշը կուշտ ու կուռ կերանք: Երկու օր  մնացինք 

Ռաս ուլ էյն  ու հետո շոգեկառքով մեզ ուղարկեցին Հալեպ:8 

Հալեպ հասանք ու անմիջապես մեզ տեղավորեցին Քա-
րեն Եփփեի9 որբանոցը: Նախքան գաղթը ես հաճախած էի 

� Խապուր գետ - Սկիզբ է առնում Թուրքիայի Ղարաջադաղի հարավային 
լանջերից, Սիրիայում կազմում է Եփրատի ձախ վտակը:  
8 Հալեպ - Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քաղաք:
9 Դանիական մարդասիրական օժանդակության կազմակերպության 
աշխատակից դանիացի Քարեն Եփփեն իբրև Միջին Արևելքում  
կանանց ու մանուկների պաշտպանության լիգայի հանձնակատար՝ 
օժանդակել է հայ վերապրողներին, որպեսզի  փրկվեն իսլամացումից: 
Հայ վերապրողներն իսլամ ընտանիքներում  հաճախ պահվել են 
որպես գերիներ կամ ծառաներ: 1921-ին պաշտոն ստանձնելուց  մինչև 
1927 թ. Եփփեի կազմակերպությունը «գործակալների», ներառյալ 
կրոնավորների և գործարարների մի  ցանցի միջոցով գտել և փրկել է 
Փոքր Ասիայում գտնվող հայերին: Հայերի դանիացի բարեկամների 
(ՀԴԲ) և Ազգերի լիգայի միացյալ ղեկավարության տակ գտնվող 
ծրագրերը  ներառում էին հողամշակման աշխատանքներ, դպրոցներ 
և որբանոցներ: Հալեպում  ՀԴԲ-ի գաղթականների ճամբարը ծանոթ էր 
«20,000-ին քաղաքը» անունով: 

Քարեն Եփփեն մահացավ Հալեպում 1935 թվին, թաղված է Հալեպի  
հայկական գերեզմանոցում։� Նրա անունով է կոչվում Հալեպի ազգային 
ճեմարանը։� Նրա մասնատուփը տեղադրված է Ծիծեռնակաբերդի Հայոց 
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մանկապարտեզ և լավ սորված էի հայերեն այբուբենը: Այդ տասը 

տարիները, որ քուրտերու մոտ մնացի, հայերեն չէի խոսեր, լավ 

տիրապետեցի քրտերենին, բայց հայերեն գրել ու կարդալ չմոռցա, 

շնորհիվ կտոր մը թերթիկի, որ փրցված էր հայերեն գիրքե մը ու 

նետված գաղթականության ճամբուն եզրին: Աստված գիտեր, 

թե որ գիրքեն մաս մըն էր, բայց հրաշք էր: Ամեն օր, երբ հոտը 

արածելու կտանեի բաց դաշտերը, կամաց մը կակուղ հողը 

կհարթեի ու ձեռքի ճիպոտովս հայերեն տառերը կգրեի: 

Երբ որբանոց հասա, քսանհինգ տարեկան էի ու մինչև այդ 

տարիքը երբեք մազերս չէի կտրած: Օր. Քարեն Եփփե երբ զիս 

տեսավ, ըսավ`մոտեցիր աղջիկս, ըսի` ես տղա եմ: Առաջին գործը 

կըլլա զիս սափրիչի ուղարկել:
Դպրոցի տարիքը անցած էի: Ինծի հանձնեցին արաբ 

շաքարագործի մը ու այդպես մտա աշխատանքի ասպարեզ, 

բայց շատ կսիրեի գիրն ու գրականությունը, ուստի որոշեցի 

ինքնաշխատությամբ սորվիլ հայերենը: Անընդհատ գիրք 

կվարձեի ու կբերեի որբանոց, ազատ ժամերս ընթերցանություն 

կընեի: 

 Տարիները շուտ անցան, որբանոցի տիկնաց խորհուրդը 

ըսին, որ այլևս հասուն եմ ու պետք է ամուսնանամ ու ընտանիք 

կազմեմ: Այն ատեն մեր որբանոցի աղջիկները «Խանտակ»10 

կմնային ու կարի դպրոց կերթային:  

Միջնորդներու բարեխոսությամբ ծանոթացա որբանոցի 

աղջիկներեն էրզրումցի11 Արմենուհի Թումիկյանին հետ, որուն 

բարեխիղճ թուրքեր ողջ գտած էին սպաննվածներու փոսին 

մեջեն, վիզեն ու կոնքեն կացինահարված: Այդ թուրքերը զինք 
ցեղասպանության հուշահամալիրի Հիշատակի պատին։�
�0 Խանտակ - Հալեպի հին թաղերից, հայտնի էր իր վաճառատներով:
��Էրզրում (Կարին) - Թուրքիայի արևելյան նահանգներից է։� Նախքան 
Հայոց ցեղասպանությունն ունեցել է հոծ հայ բնակչություն։� Նահանգի 
մայրաքաղաքն Էրզրումն է։�
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տարած էին Տիգրանակերտ12 ու որպես զավակ խնամած ու 

վերքերը դարմանած:  Արմենուհին կըսեր այն ժամանակ յոթը 

տարեկան էր ու իր թուրք հայրը իր ձեռքով կմաքրեր վերքերը, 

անընդհատ կանիծեր նույն իր արյունակիցին, թե ինչպես կրցեր են 

այսպիսի բարբարոսություններ ընել: Հետո Տիգրանակերտի մեջ 

ևս որբահավաք կկազմակերպվի ու Արմինեն կտարվի Ուրֆայի 

հայկական որբանոցը:13 Երբ ֆրանսացիները կհեռանան, այդ 

որբերը կցրվեն Սուրիո և Լիբանանի որբանոցները, ուրեմն զինք 

կբերեն Քարեն Եփփեի որբանոցը:  

Խուտարիները14 շատ հռչակավոր անուշավաճառ կամ 

հրուշակագործներ էին, ու աշխարհի ամեն կողմեն կուգային, 

իրենց անուշեղենները համտեսելու: Այդ ժամանակ չեմ գիտեր 

որու միջոցավ հորեղբայրս տեղեկացեր էր, որ ես ողջ եմ ու Հալեպ 

12 Տիգրանակերտ - Քաղաք Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգում` 
Արևմտյան Տիգրիսի աջ ափին՝ Հայկական Տավրոսի հարավային 
ճյուղից (Կարաջադաղ) իջած հրահոսանքի ծայրին։� XIX դ. վերջին 
Տիգրանակերտի մոտ 10 հազար հայեր ունեին երկու եկեղեցի (Ս. 
Սարգսի հնգախորան և Ս. Կիրակոսի յոթնախորան), յոթ հայկական 
վարժարան (երկուսը պատկանում էր եկեղեցուն, մյուսները՝ 
Անձնվեր, Հայրենասիրաց, Մեսրովբյան, Պատանյաց և Համազգային 
ընկերություններին)։� Հայերի զգալի մասը զոհվել է 1895 թ. համիդյան 
ջարդերի ժամանակ։� Կողոպտվել և հրկիզվել է մոտ 2 հազար տուն, 2,5 
հազար խանութ և կրպակ: Շուրջ 5 հազար հայեր բնաջնջվել են 1915 թ. 
Մեծ եղեռնի ժամանակ։�
�� Ուրֆայի տարածքում  1914-1922 թթ. Ամերիկյան նպաստամատույցի 
շնորհիվ  գործել է որբանոց, որտեղ ապաստանել են շուրջ 1900 
հայ որբեր: 1921-ի ապրիլ-դեկտեմբերին տեղի ունեցավ Ուրֆայի 
կոտորածը: 1922-ի փետրվարին Հալեպում  հայերի և Ամերիկյան 
նպաստամատույցի ներկայացուցիչների խառն ժողովում որոշվել 
էր Կիլիկիայի որբանոցները փոխադրել Լիբանան և Սիրիա: Որբերի 
փոխադրությունը շուտով սկսվեց Ամերիկյան նպաստամատույցի 
կարգադրություններով: Հայ որբերի  քարավանները հասան Սիրիա և 
Լիբանան, շատ դժվար պայմաններում:
�� Խուտարի - Հալեպի ամենամեծ ու ամենահարուստ ընտանիքներից, 
որոնք ժառանգաբար  զբաղվել են շաքարագործությամբ: 



��

եմ: Միջնորդներու հետ լուր կղրկե, որ ինքը ցեղասպանութենեն 

ազատած  ու հաստատված էր Իսկենտերուն:15 Կուզեր երթամ 

Իսկենտերուն ու նույն իմ գործս շարունակեմ: Ես ու կինս 

հավաքվեցանք ու գացինք Իսկենտերուն, սակայն երիկամներուս 

խնդիրը բարդացավ: Երիկամներս վնասված էին գաղթի օրերուն 

ջուրի պակասեն: Հինգ տարի մնալնես ետք վերադարձանք 

Հալեպ: Հալեպ հասանք ծայր աստիճանի վատառողջ վիճակի 

մեջ: Բժիշկները որոշեցին երիկամին մեկը հեռացնել ու 

վիրահատեցին: Երբ մեկ երիկամով մնացի, բժիշկները խորհուրդ 

չտվին, որ շաքարագործությունը շարունակեմ, որովհետև 

շատ հոգնեցուցիչ էր, անընդհատ կքրտնեի ու կհիվանդանայի: 

Ծանոթ մը առաջարկեց խոզ պահելու գործը, ես ալ ընդունեցի` 

չգիտնալով կեղտոտ ու վատ գործ մը ըլլալը: Ամեն օր աղտոտ, 

սև-սև հագուստներով տուն կդառնայի: Ուշ ժամերուն կերթայի 

քար կկրեի ընկերներուս հետ, որպեսզի կառուցենք Զավարյան 

դպրոցը:16 Ինչ-ինչ դժվարություններով և որբերու ջանքերով 

կառուցվեցավ Ազգային Զավարյան դպրոցը: Անգամ մը այդ 

�� Իսկենտերուն - Պատմական Կիլիկիայի քաղաքներից, Օսմանյան 
տիրապետության շրջանում գտնվում էր Հալեպի նահանգի 
Ալեքսանդրետի սանջակում՝ Միջերկրական ծովի ափին։� 1920-ին 
Ալեքսանդրետի սանջակը մտցվել է Ֆրանսիայի մանդատին հանձնված 
Սիրիայի կազմի մեջ։� 1937-ից, ձևականորեն մնալով Սիրիայի կազմում, 
Ալեքսանդրետի սանջակն անցել է Ֆրանսիայի և Թուրքիայի համատեղ 
հսկողության տակ։� 1938-ին այստեղ ստեղծվել է Հաթայի ինքնավար 
պետությունը, որը 1939-ի հունիսին միացվել է Թուրքիային։� Տեղի հայ 
բնակչությունը (մոտ 40 հազար) հուլիսի 16-23-ը հեռացել է և հաստատվել 
Սիրիայում, Լիբանանում։� Հեռացել է նաև 20 հազար արաբ։� Սիրիան չի 
ճանաչել այդ անեքսիան։�
�� Ազգային Զավարյան վարժարանը հիմնվել է 1925թ., Հալեպի 
Ռամադանիե թաղամասում գտնվող հայ տարագիրների ճամբարում։� 
Սկզբնապես կոչվել է Ներսեսյան վարժարան։� 1932-ին տեղափոխվել 
է Նոր գյուղ թաղամաս։� 1936 թ. օգոստոսի 15-ին անվանակոչվել է 
Զավարյան վարժարան:



��

կեղտոտ հագուստներովս, ձիու սայլակով տուն կվերադառնայի, 

մարդ մը հեռուեն կճանչնա ինծի ու կհարցնե` Պողոս, տղաս, 

դո՞ւն ես: Նայեցա, որ մերօրյա հայտնի կուսակցական դեմքերեն 

Միհրան Հերարթյանն17 էր: Ան մեր միության հիմնադիրներեն 

մեկն էր: Մեր միությունը կկոչվեր Չափահաս որբերու միություն, 

որ վերջը դարձավ դաշնակցության երիտասարդական  միության 

կորիզը: Ըսի` այո ես եմ:

«Տղաս աս ի՞նչ վիճակ է: Գնա լոգցիր ու ակումբ եկուր 

կխոսինք»,- ըսավ նա ու գնաց: Ես սովորականին նման տուն 

գացի, լոգցա ու ակումբ վազեցի: Ընկեր Միհրան ինծի առաջարկեց 

Ազգային Պատսպարանի պատասխանատու հայրիկը դառնամ, 

այն պայմանով, որ տիկինս ալ հետս պիտի մնա ու երկուքով 

խնամենք որբերը: Որպես թեթև աշխատանք ընդունեցինք ու 1940-

ին մտանք Ազգային Պատսպարան:18 Մեր ենթադրածին պես թեթև 

գործ չէր երբեք, ընդհակառակը: Ութսուն որբեր խնամելը, անոնց 

սնունդ ապահովելը ու հագուստները լվալը, ապա դպրոցական 

կամ աշխատողներուն պարագային՝ արհեստավորի իրենց 

կյանքը հետապնդելը, ուղղելը ու հոգեկան բավարարություններ 

�� Միհրան Հերարթյան - Ազգային, հասարակական գործիչ, Հալեպում 
Ուրֆայի հայրենակցական միության հիմնադիր, «Արևելք» օրաթերթի 
վարիչ-խմբագիր:
�8 Ազգային պատսպարանը հիմնվել է  Հալեպում 1919-ին «Օրիորդաց 
պսակ» միության անդամների ջանքերով: Այնտեղ ապաստան 
են գտել 1915-ի Եղեռնից մազապուրծ այրիներ և որբեր: Երկար 
տարիներ պատսպարանը գոյատևում էր արաբական մի հին տան 
մեջ, որը գտնվում էր Թիլել թաղամասի կենտրոնում: 1967-ին օր. Լ. 
Գարակյոզյանի նվիրատվությամբ պատսպարանը սեփական կառույց 
ունեցավ Ալ Զապպալ թաղամասում: 1950-ականներից եղել է ոչ միայն 
որբանոց և այրիանոց, այլև զանազան քաղաքներից ու գյուղերից եկած, 
«Ազգային Քարեն Եփփե» Ճեմարան հաճախողների հյուրընկալ տուն: 
Պատսպարանը հանձնվել է Սիրիահայ Օգնության Խաչին, որն ստեղծել 
է մի հանձնախումբ, որը զբաղվում է որբերի հոգատարությամբ, 
պատսպարանի կազմակերպչական ու տնտեսական խնդիրներով:
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պարգևելը որբերուն, շատ ծանր պատասխանատվություն էր, որ 

մեր ուսերուն առինք ամենայն հաճույքով ու խանդավառությամբ 

ես և մայրիկը (կինս):
Ազգային պատսպարանի կյանքի մասին շատ ու շատ 

վեպեր գրված են ու նույնիսկ կվկայեն գոյատևող ու լավ 

դիրքերու հասնողներ, որոնք ապրած ու ճաշակած են որբության 

դառնությունը, բայց պատսպարանի տաքուկ հարկեն ներս: 

Տաքուկ կսեմ, նույն ժամանակ հիշելով ցուրտ ձմեռներու սառն 

անկողինները: Ճար չկար, պետք էր գոյատևել: Ամեն դժվարություն 

հարթած էինք միասին, որբերու օգնությամբ: Տղաքը կօգնեին մեզի 

եկած ոչխարները մորթելու, բուրդը առանձնացնելու ու մաքրելու: 

Հետո միսը աղալու կամ ամբարելու: Աղջիկները մայրիկին հետ 

ճաշ կեփեին, լվացք կընեին: 

Քսան տարի ապրեցանք պատսպարանեն ներս, հետո 

դուրս եկանք ու զբաղեցանք մոմի գործով: Եկեղեցիներուն մոմ 

կշինեինք: Քանի մը տարի անց, երբ արդեն հոգնած էի, ինծի 

առաջարկեցին Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցվո19 սրճեփ 

ըլլալ: Ընդառաջեցի ու այս եղավ իմ վերջին աշխատանքս:  

- Հայրիկ, իսկ այդ կորսված քույրդ չգտա՞ր: 

Նա մի քիչ տատամսելով ու խոր թախիծով պատասխանեց.

- Այն տարիներուն, երբ քուրտերու մոտ հովիվ էի, արաբ 

մարդ մը, հյուր եկած էր մեր մոտ: Ան երբ գիտցավ իմ իսկական 

ինքնությունս, ըսավ, թե, գետին մյուս կողմը արաբ աշիրաթի 

մոտ աղջիկ մը կա, որ շատ կնմաներ ինծի ու տեղյակ էր, որ ան 

ցեղասպանութենեն փրկված հայուհի մըն էր: Գիտե՞ս, արաբները 

շատ լավ կրնային նմանցնել երկու արյունակից, իրենց այս 

կարողության շնորհիվ շատ հարազատներ իրար գտած են: Այս 

որ լսեցի, գացի, որ հասնիմ ու գտնեմ քրոջս: Գետը արգելք էր,  ու 

�� Սրբոց Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցին գտնվում է Սիրիայի 
Հալեպ քաղաքում։� Կառուցվել է 15-րդ դարում։�



��

ես լողալ չէի գիտեր, բայց քրոջս տեսնելու փափաքը այնքան բուռն 

էր, որ առանց ավելի մտածելու նետվեցա գետը: Քիչ մը խեղդվելով, 

քիչ մը լողալով մյուս ափը հասա: Հանդիպեցա տեղացի արաբի 

մը ու հարցուցի, թե Մարիամ անունով ինչ որ աղջիկ մը կա՞ այս 

գյուղը, ան իմ քույրս է: Մարդը, որ գիտեր անոր ու տեսավ, որ 

իրավ շատ կնմանեինք իրար, ըսավ. «Հանգստացիր, հիմա ուր որ 

է պիտի գա ու ջուր լեցնե այս աղբյուրեն»: Բավական վերջ խումբ 

մը աղջիկներ եկան: Հեռվեն նշմարեցի զինք, հաստատ ինքն 

էր, բայց երբ տեսավ ինծի, փոխանակ վազելու և զիս գրկելու, 

ի՞նչ պատճառներով չեմ գիտեր, փախավ ու հեռացավ: Շատեր 

միջամտեցին, բայց համարորեն մերժեց հետս հանդիպիլ: Ես 

շատ հուսահատ վերադարձի ճամբան բռնեցի, բայց այնքան 

վատ հոգեվիճակի մեջ ինկա, չկրցա գետը անցնիլ, պարաններով 

դուրս հանեցին ինծի, երբ արդեն խեղդվելու վրա էի: Քրոջս հետ 

հանդիպելու փորձերս չկրկնվեցան:

- Իսկ այս հրաշագործ Սուրբ գրքի պատմությունը հիշո՞ւմ 

ես:

- Ինչպե՞ս   կարելի  է  մոռնալ: Այս   գիրքը ինծի նվիրեց հորեղ-
բայրս, երբ ծայրաստիճան հիվանդ էի ու Հալեպ վերադառնալու 

ճամբա պիտի ելլեի: Պատմեց, թե այս սուրբ գիրքը իրեն տված 

է անծանոթ թուրք բուժքույր մը: Իսկենտերունի լեռներուն վրա, 

թուրքեր հայու մը կկրակեն, զարմանալիորեն ինչքան կրակեն, 

հայը չի մեռնիր: Կհարձակին վրան, զինք կմերկացնեն ու իր 

հագուստին գրպանը կգտնեն այս Սուրբ գիրքը: Գաղտնիքը 

իմանալնեն հետո Սուրբ գիրքը կհեռացնեն ու կսպաննեն զինք: 

Թուրքերեն մեկը այս գիրքը հետը կտանի ու կպահե: Տարիները 

կանցնին ու նույն թուրքը կհիվանդանա, շատ կչարչարվի, բայց չի 

կրնար հոգին ավանդել: Հիվանդանոցի մեջ գտնվելուն պատճառով 

կկանչե բուժքույրը ու կխնդրե իրմե, որ այդ գիրքը հայու մը տա ու 
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գավաթ մը ջուր բերե այդ հայուն տունեն, որպեսզի կարենա հոգին 

ավանդել: Սկիզբը հորեղբայրս կմերժե, բայց այնքան կաղաչե 

բուժքույրը, որ գավաթ մը ջուր կուտա ու կառնե այս հրաշագործ 

գիրքը: Ես ալ մինչև օրս աչքիս լույսին պես կպահեմ այս անգին 

ժառանգությունը:

Հայրիկը դժվարանում էր պատմել, արդեն հոգնած էր ու ավելորդ 
հարցերի առիթ չտալով մեկնեց հանգստանալու, ինձ թողելով խոր 
հուզմունքների և միաժամանակ, ավելին իմանալու հիվանդագին 
հետաքրքրությամբ ու վրեժխնդրությամբ լի հոգեվիճակում:
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ԳԱՂԹԻ ՍԵՎ ՃԱՄԲԱՆ

Տիգրանուհի Չննոզյան-Գոչիկյանը ծնվել է 1911 թ. Կյուրինում: 
Գաղթի ճանապարհը նրան հասցրել էր Լիբանանի որբանոցներ: 
Բեյրութը եղել է նրա վերջին հանգրվանը: Այս պատմությունը 
արձանագրել է նրա որդին: 

Պեյրութում բարեկամական մի այցի էինք գնացել: Երբ հեռվից 
նշմարել էր մեզ, ակամա հիշել էր իր կյանքի բոլոր հանգրվանները, 
կարծես Հալեպի անունը անքակտելիորեն կապված լիներ 
ցեղասպանության, ու Հալեպից եկած ամեն մի այցելուի հետ 
վերանորոգում էր իր սև հուշերը ու կրկին պատմում այցելուներին:

 

 - Յուրաքանչյուրիս կյանքը գրված կամ անգիր պատմություն 

է, մեկ անգամ կատարվող, որովհետև առիթը չունինք երկրորդ 

անգամ աշխարհ գալու: Առավելապես իմ տարեկիցներուս 

պատմությունը նախաբան չունի: Այդ նախաբանի թերթերը 

փրցված ու սևցած են մեր կյանքի գրքի էջերեն, ինչպես սևցած են 
հայոց պատմության էջերը, անիծյալ թուրքի ձեռքով:

1915-ին չորս տարեկանս բոլորած էի և շատ լավ կհիշեմ, որ 

պարտեզի ծառերը սկսած էին ծաղկիլ, խոտերը կանաչցած էին 

ու օդը մաքուր ու մեղմ էր: Բոլորին սրտերը նեղված ըլլալուն 

ոչ ոք կնկատեր գարնան գեղեցկությունը: Թուրքերը տարած 

էին մեր քաղաքի պատանիները, երիտասարդներն ու ծերերը, 

բանտարկած էին խոշոր խանի մը մեջ: Մի քանի օրեր անց լսեցինք, 

թե այդ բոլոր հայերը շարան շարան տարած մորթած են: Մեծերը 

կպատմեին, իսկ մենք փոքրերս, չնայած մեր հետաքրքրության, 

միայն ականջնիս սրած մտիկ կընեինք ու չէինք համարձակեր 
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հարցումներ հարցնել վախնալով, որպեսզի ծեծ չուտեինք:

Այր մարդոց բռնի հեռացումով քաղաքը պարպված էր... 

Մնացած էին մեծ մայրեր, հարսեր, մայրեր, դեռատի աղջիկներ 

ու մանուկներ:  Ամբողջ կիները սուգի, լացուկոծի, ահի ու 

սարսափի մատնված էին, որովհետև թուրք զապթիեներ, թաղերը 

մտնելով՝ տուն-տուն կխուզարկեին, գտնելու համար պահվտած 

մարդիկ, զենք, դաշույն, ռումբ, նույնիսկ խոհանոցի մսի խոշոր 

դանակները:

Օր մըն ալ առավոտ կանուխ, մունետիկներու ձայներ լսվեցան, 

թե մնացած բոլոր հայերը ամեն բան ձգելով պետք է հեռանան 

քաղաքեն: Լալեն ու աղոթելեն բացի, ոչ մեկ բան չէինք կրնար 

ընել: Կաղոթեինք, աղաչելով Աստուծո, որ գթա մեզի: Աստված 

չգթաց մեզ ու մեր չգործած հանցանքին համար, պատժեց՝ թուրքի 

ձեռքով ոչնչանալ:
Կարգ մը կիներ մտածեցին տնային առարկաները ծախու 

դնեն: Այս պատրվակով թուրք կիներ կուգային, աչք կպտտցնեին 

տուները և առանց բան մը գնելու դուրս կելլեին: Շատ լավ գիտեին, 

թե հայերուն տնային կահ-կարասիները ի վերջո իրենց պիտի 

մնար ձրիաբար: Կհիշեմ թուրք դրացի մը ունեինք, որուն անունը 

Թուֆիք Խազնատար, զավակը՝ Շաուքեթ Խազնատար, հայրիկիս 

հետ զինվոր գացած էր: Առտու մը դրացի Թուֆիքը մեզի եկավ, իր 

հետ բերելով ուրիշներ և գնեցին բավական առարկաներ, ինչպես 

գորգեր, ծածկոցներ, պղնձե կլայված ամաններ և ինչ աչքառու 

բաներ կար մեր տունին մեջ:  Կով մը և մի քանի ոչխարներ ունեինք, 

հաջորդ օրը մայրս անոնք ալ ծախեց: Տարիքով փոքր էի, բայց այդ 

ամբողջը լավ կհիշեմ: Ծախված առարկաները ամբողջը տարին, 

սակայն մայրս թախանձագին խնդրեց Թուֆիքեն, որ կովը մեր 

մոտ թողե մինչև մեր մեկնումը: Մարդը հոժարեցավ: Մայրս 

ամեն առավոտ կկթեր կովը ու առատ կաթ կխմցներ մեզի: Մայրս 
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չգիտցավ, որ շատ չանցած, ոչ թե կաթ, այլ չոր հացի կարոտ պիտի 

մնայինք ու անոթութենե պիտի մեռնեին հազարավոր մանուկներ, 

նորածիններ, ինչպես նաև քույրս` Դշխոն:

Մեր  ծննդավայր  Կյուրինեն1 տեղահանվելեն օրեր ա-
ռաջ մայրս բարձերուն մեջեն բուրդերը պարպեց, տեղը մեր 

հագուստները դրավ և ինչ որ ոսկեղեն ու զարդեղեններ ուներ 

անոնց արանքները տեղավորեց՝ մեզի ցույց տալով և ըսավ` 

ուր որ երթանք, պետք է այդ բարձին տեր ըլլանք: Նույն օրը 

պազարեն էշ մը գնեց բերավ ու պարտեզի ծառին կապեց և առանց 

հանգստանալու խմոր շաղեց, հաց ու կաթա եփեց:  Երեկոյան 

մեծ խուրջինին մեկ կողմը հաց, պանիր, չիր, չամիչ, չոր թութ ու 

պաստեղ տեղավորեց, որ ճամբան ուտենք: Դրացի Թուֆիքը 

եկավ իր բարեկամին հետ, որպեսզի մայրիկես գնած կովը տանի, 

քանի գիտեր, որ առավոտուն ճամբա պիտի ելլեինք: Բավական 

նստելե ետք մայրս ելավ կովուն չվանը քակեց ու հանձնեց անոր, 

բայց կենդանին ոտքը գետնեն չվերցուց, չշարժեցավ, չորս կողմը 

նայելով գոմեն դուրս ելլել չուզեց, սկսավ բառաչել, անդադար 

բառաչել արցունքոտ աչքերով: Դրացի թուրքը շատ զգացված 

մորս ըսավ. «Եղիսաբեթ, հարս, դուն տար այս կովը, մեր դիմացի 

ծառին կապե»: Մայրս տարավ կովը, մարդուն ուզած տեղը կապեց 

և եկավ, բայց կենդանին անդադար բառաչեց ու բառաչեց: Ուշ 

գիշերին դրացին ետ եկավ, որ իշուն վրան ապրանքները բեռցնել 
սորվեցնե: Նախ խուրջինը իշուն վրա դրավ, երեք փոքր քույրերս 

խուրջինին մեկ կողմը նստեցուց, մյուս կողմն ալ ուտելիքները 

տեղավորեց, վերմակներն ու բարձերը վրան դրավ, զիս ու մեծ 

� Կյուրին - Գյուղաքաղաք Թուրքիայում (Սվազի վիլայեթ), Թոհմասու 
(Մելաս) գետի բերրի և ծառաշատ հովտում։� XX դարի սկզբին ուներ 
3000 տուն բնակիչ, որից 1550-ը՝ հայեր։� Զբաղվում էին արհեստներով, 
առևտրով, մասամբ՝ երկրագործությամբ։� Հայերն ունեին եկեղեցի և 
դպրոց։� Կյուրինի հայ բնակչությունը տարագրվել և բնաջնջվել է 1915 
թվականին:
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քույրս ալ անոնց վրան նստեցուց: Մորս պատվիրեց` ուր որ իջնես, 

միշտ նույն ձևով բերձուր: Շատ չանցած թուրք ոստիկաններ 

եկան և հրամայեցին ինչ որ պատրաստած ենք տանելու դուրս 

հանենք, իբրև թե իրենց հրահանգված էր բոլոր դռները փակել և 

բանալիները հանձնել կառավարության: Սպասեցին մինչև մայրս 

առարկաները դուրսը՝ բակ հանեց, իրենք ալ դռները փակեցին, 

բանալիները առին ու խնդալով, կատակելով հեռացան:

Մայրս վերմակը գետին փռեց, բարձերը դրավ և այդ գիշերը՝ 
վերջին գիշերը, քնացանք մեր բակը: Առավոտ շատ կանուխ, 

թուրք դրացին եկավ, որպեսզի օգնե բեռցնելու, նախաճաշ ալ 
բերած էր: Բոլորս կերանք, ձեռնվեցանք, լալով համբուրեցին մեզ 

ու բաժնվեցանք:

Ճամբա ինկանք: Երկու ձիավոր զինվորներ եկան և 

հրամայեցին շարքով հառաջանանք: Կքալեինք, բայց ուր 

կտանեին, չէինք գիտեր: Կքալեինք անխոս ոչխարներու նման: 

Ոչ ոք ըմբոստացավ, ոչ ոք դեմ դրավ: Երկու անպետքներու 

հսկողությամբ քալեցինք:   Մայրամուտին մեզ տարին հսկա բար-
տիի անտառ մը, որուն մեջեն բարակ առու մը կհոսեր: Լվացվեցանք 

ու նստանք, որպեսզի հոգնած մայրս ալ շունչ առներ: Հետո մեզի 

քիչ մը կաթա ու քիչ մը պանիր տվավ ու իրար հետ խաղալե ետք 

քնացանք մորս պատրաստած անկողիններուն վրա: Քույրերով 

ուրախ էինք, կկարծեինք գեղեցիկ քաղաքներ պիտի տեսնեինք: 

Մեր գլխուն գալիքները չէինք կրնար պատկերացնել: 
Երկու օր հետո դեռ արևը չծագած, տեսանք ձիավոր 

զինվորներ եկան, բայց նույն զինվորները չէին: Հրամայեցին 

բեռները կապել: Մայրս Թուֆիքին սորվեցուցած ձևով բեռները 

կապեց ու քալեցինք դեպի լեռները: Արևուն տակ փոշոտ ու քարոտ 

ոլոր-մոլոր  ճամբաներեն քալելով այդ լեռները անցանք: Երբ 

ծարավցանք, մայրս մեր գրպանները չիր ու չամիչ լեցուց, որպեսզի 
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ծարավը մոռնանք: Մայրամուտին հասանք բավական խորունկ 

գետի մը եզերքը՝ Ալպիստան:2  Մայրս մեզ լոգցուց ու նոր կարած 

հագուստներեն հագցուց և պատվիրեց ըսելով. «Չըլլա, չըլլա ձեր 

հագուստները հանեք ձեր վրայեն, նույնիսկ եթե շատ տաքնաք, 

դիմացեք, համբերեցեք, քանի ձեր հագուստներուն գոտիներուն 

տակ դրամ կարած եմ»: Դարձյալ հաց պանիր ու կաթա տվավ, 

որ ուտենք: Երեք օր ձիավոր զինվորները չեկան ու այդտեղ 

մնացինք: Մեր մոտ խոշոր շենք մը կար, մեծ կիները կըսեին, 

թե հայերու մեծ դպրոց մը եղած էր: Ներս մտանք ու տեսանք 

գրասեղաններ ու նստարաններ, կոտրած գրադարաններ, պա-
տրտած գրքեր ու տետրակներ: Մեծահասակ կիներ լալով ու 

անեծք  կարդալով դուրս եկան: Մենք ալ դուրս եկանք ու մեր 

տեսածները մորս պատմեցինք: Ան շատ զգացվեցավ: Ըսին հայուն 

ճակատագիրը այս է՝ մենք աշխատինք, հոգնինք, վաստակը 

օտարներուն մնա, անոնք ուտեն ու վայելեն: Ալպիստան չորս օր 

անցուցինք, բավական քաղաքը պտըտեցանք ու վերջին անգամ 

երբ վերադարձանք, տեսանք մայրս իշուն բեռները կապած մեզ 

կսպասեր: Սովորականին նման մեզ ալ նստեցուց իշուն վրան 

ու ճամբա ելանք: ժողովուրդը անդոհանքի մեջ էր: Միայն մենք 

փոքրերս անգիտակից էինք մեր շուրջի անցուդարձին: Զինված 

ձիավորները դարձյալ փոխված էին, ավելի վայրագ էին, որոնք 

� Ալպիստան - Գավառ Կիլիկիայում, Հալեպի նահանգում։� Կենտրոնը 
Ալպիստան քաղաքն էր։� Տարածքով համապատասխանում էր Կիլիկյան 
հայկական պետության Կոկիսոն գավառակին։� XIX դարի վերջերին 
ուներ 10 գյուղախումբ, 135 գյուղով, որտեղ բնակվում էին 45 000 մարդ։� 
1915 թ. ուներ 153 գյուղ։� Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին ուներ 6000-ից ավելի հայ բնակիչ, որոնք հիմնականում 
բնակվում էին Ալպիստան քաղաքում և գավառակի մի քանի գյուղերում։� 
Հայկական գյուղերն ունեին իրենց վարժարաններն ու եկեղեցիները։� 
1914-1918 թթ. հայկական գյուղերը հիմնահատակ ավերվեցին, իսկ 
բնակչությունը ոչնչացվեց թուրք ջարդարարների կողմից։� 
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շատ խիստ կվարվեին ժողովուրդին հետ` անխնա հարվածներ 

հասցնելով մեծին ու փոքրին: Մեզի տարին նեղ ու քարքարոտ 

ճամբաներե, փշոտ վայրերե, ցցուն զառիվերե մը, որմե անդին ոչ 

մեկ ճամբա կերևեր: Ժողովուրդը կքալեր իրենց իշուն բեռան ետևեն, 

առանց գիտնալու, թե ուր կերթար, մանավանդ որ զինվորներն 

ալ չկային: Մարդ չգիտցավ ուր անհետացեր էին անոնք:  Մեր 

մեծերուն ուղեղները  բթացեր էին կարծես, անասուններուն ետևեն 

քալեր էինք հսկա  անտառին մեջ ու հասած խորերը: Այդ միջոցին 

սուլիչի զորավոր ձայներ լսվեցան: Ժողովուրդի մեջ իրարանցում 

մը եղավ, լացի, աղմուկի, օգնության աղաղակներ լսվեցան 

ամեն կողմերեն, զիրար կորսնցնողները իրարու կկանչեին, 

բայց ո՞վ կրնար հասնիլ, ո՞վ կրնար լսել: Շուն թուրքերը ամեն 

ծառի ետևեն, ժայռերու վրայեն երևան ելան գազաններու նման 

և քուրդերու հետ միասին մեր վրա հարձակեցան հրացաններով, 

կացիններով, խոշոր դանակներով: Սկսան անխնա ջարդել` 
առանց նկատի արնելու ոչ կին, ոչ մանուկ և ոչ ալ ծեր: Երբ տեսանք 

մեզի կմոտենան, մայրս իշուն վրայեն վար իջեցուց մեզ և սկսանք 

հոս-հոն փախչիլ, հսկա ծառերուն ետև պահվտիլ: Մեր հոգիները 

ազատելու մասին կխորհեինք: Անտառին խորերը իջնելով` որ 

կողմը որ դառնայինք, կհանդիպեինք արյունլվա դիակներու, ծանր 

վիրավորներու, որոնց վրա կոխկրտելով, սոսկալով, վախնալով 

ու լալով փախանք ավելի խորերը, մեր մայրը կորսնցնելով: Ավելի 

անդին տեսանք մարդ մը ծառին  կապված, ողջ-ողջ այրեցին, այդ 

պատճառով ալ ուրիշ ծառեր այրեցան: Այդ մուխին մեջ սկսանք 

հազալ, աչքերնիս արցունքոտեցավ, մարդ չէինք տեսներ և 

ուր ըլլալնիս չէինք գիտեր: Բնտռեցինք մեր մոր, բայց չգտանք, 

հուսահատ բարձր ձայնով սկսանք կանչել զինք: Ետ դարձանք 

արցունքը աչքերնիս լճացած, առանց գիտնալու ուր կկոխենք: 

Ահա խոշոր փշոտ թուփի մը վրա կոխեցի ու փուշ մը մտավ 
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ոտքիս ներբանը ու չկրցանք հանել ոչ ես, ոչ ալ քույրս: Սոսկալի 

կցավեր: Քույրս ձեռքես բռնած՝ կաղալով վեր ելանք բլուրը: Շատ 

աղմուկ չէր մնացած, դեռ ջարդնալ չէր վերջացած: Քիչ մը ևս 

քալեցինք ու տեսանք թուրք մը սուրը ձեռքին մեր կողմ կուգար: 

Այդ որ տեսանք, խոշոր ծառի մը ետին պահվտեցանք: Քույրս 

հագուստը հանեց ու ստիպեց, որ ես ալ մերկանամ: Ես մերժեցի, 

բայց երբ տեսանք, որ մարդը մեզի կմոտենա, իրար անցա: Հետո 

քրոջս հարցուցի, թե ինչու մայրիկին խոսքը մտիկ չըրինք, չէ՞ 
որ մեր հագուստին գոտիին տակ դրամ կարած էր: Երկուքս ալ 
վախեն կդողայինք տերևի պես ու մեր աչքը միշտ թուրք մարդուն 

վրա էր: Երբ հեռացավ մեր մոտեն, ես ու քույրս սկսանք բարձր 

ձայնով մեր մորը կանչել: Մայրս երեք պզտիկներով, հոգնած, 

հուսահատ ու լալով մեր անունները կկանչեր: Բլուրը քիչ մը ևս 

բարձրանալով հստակորեն լսեցինք մայրիկին ձայնը: Ի վերջո 

զիրար գտանք: Մայրս մեզ համբուրելով կու լար ու երբ նշմարեց, 

որ երկուքս ալ մերկացած էինք, ուզեց գիտնալ ուր և որ ծառին 

տակ մնացած են մեր հագուստները, որպեսզի երթա բերե: Մենք 

բոլորս ալ իրեն փաթթվեցանք ու չթողուցինք որ ետ դառնա: Ինքն 

ալ վախցավ ու չհամարձակեցավ: Այսպիսով մեր վրայի դրամները 

անտառին ծառին տակը մնացին: Մյուս քույրերուս վրա մայրս 

զույգ-զույգ հագուստներ հագցուցած էր, անոնց վրայեն մեկական 

հանելով մեզի հագցուց: Հետո ծառի մը տակ նստանք, որ փուշը 

հանե: Չկրցավ հանել, սաստիկ ցավ կպատճառեր: Կաղն ի կաղ 

քալելով  անցանք անտառին մեջեն, ջարդված, կողոպտված ու 

վիրավորներու ընդմեջեն: Գրեթե ժողովուրդ չէր մնացած: Մեզ 

առաջնորդող ձիավոր զինվորները, ցրված ոչխարներու պես, 

ողջ մնացած վիրավորները հավաքեցին տարին ջաղացքի մը 

հրապարակը, որտեղ տեսանք ծառի մը տակ ուրիշ զինվորներ 

նստած սազ կնվագեին և ուրախ կերգեին: Շատ չանցած նոր 
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զինվորներու խումբը հեծան իրենց ձիերը և հրամայեցին, որ 

քալենք: Վախ ու դողով, ուզելով-չուզելով սկսանք հառաջանալ, 
բայց մեր աչքերը անտառին կողմն էր: Հոն մնացեր էին հացերը, 

կաթաները, չիրն ու  չամիչները: Մենք արդեն սաստիկ սոված էինք: 

Հոգնած էինք, նստիլ կուզեինք, բայց չէին արտոներ: Եթե մեկուն 

նստած տեսնեին` զենքի կոթով կամ մտրակով կհարվածեին: 

Մեր անցած ճամբաները լի էին մեռելներով: Երևի մեզմե առաջ 

կարավան մը անցած ըլլալու էր, որ սև ագռավներ անոնց վրա 

թառած կկտցեին անոնց մարմինները: Ուշ ժամանակ հասանք 

Այնթապ:3 Մեծ գետի մը եզերքը նստանք ու հոն քնացան բոլորը 

բացի ինձմե, որովհետև ոտքիս փուշը շատ խորունկ էր ու ահավոր 

ցավ կպատճառեր: Առավոտուն երբ արթնցանք, տեսանք ոտքիս 

տակը կաղնիի մը մեծությամբ ուռեցք մը կազմվեր էր՝ սևցած ու 

թարախոտած: Անկարելի էր ոտքի վրա կանգնիլ: Մայրս տեսավ, 

որ կարգ մը հիվանդներ հիվանդանոց կտանեին, զիս ալ շալկեց 

տարավ: Ծանր վիրավորներուն ուշադրություն չէին դարձներ, 

որոնք գետին եզերքը կամ ճամբուն վրա կմեռնեին: Բժիշկ մը զիս 

ներս առավ ու մկրատով խորունկ ճեղքեց և փուշը դուրս հանեց: 

Երեք օր այդ գետեզերքը մնացինք: Ամեն օր մայրս զիս կտաներ 

ոտքս դեղելու: Քանի մը օր հետո ցավը հետզհետե մեղմացավ, ու 

� Այնթապ - Քաղաք Կիլիկիայի հարավարևելյան կողմում, Մարաշ-
Հալեպ ուղեգծի վրա, Եփրատի վտակ Սաջուրի ափին: Քաղաքը 
փռված է դաշտաձև բարձրադիր հովտում, որը հյուսիսից և հարավից 
շրջապատված է  բլուրներով: Այնթապի հայերը բարեկազմ, գեղեցկադեմ, 
ուրախ և զվարթ մարդիկ էին, որոնք  ����-ին  քշվեցին Տեր Զորի 
անապատ և զանգվածաբար ոչնչացվեցին: ���8-ին նրանց փշրանքները 
կրկին վերադարձան հայրենիք, բայց շուտով իմպերիալիստական 
տերությունների կողմից թողնվեցին բախտի քմահաճույքին: ���0-
�� թթ. այնթապցիները ��� օր հերոսական ինքնապաշտպանական 
կռիվներ մղեցին թուրք ջարդարարների դեմ: Կենդանի մնացածները 
տարագրվեցին Սիրիա, Լիբանան, ԱՄՆ, նրանց մի մասը հետագայում 
հայրենադարձվեց Խորհրդային Հայաստան:
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ես կարողացա ոտքիս վրա կանգնիլ:
Տասներեք օրեր հետո լուր տարածվեցավ, որ կարավանը 

ճամբա պիտի ելլե հաջորդ առավոտ: Երեկոյան մայրս շուկա 

գնաց հաց ու լոլիկ բերավ ճամբան ուտելու համար: Առավոտ 

կանուխ պատրաստվեցանք ու ճամբա ինկանք: ժողովուրդը 

լալով ու աղոթելով, անտրտունջ, կքալեր անծանոթ ուղղությամբ: 

Մեզ քալեցուցին բարձր ժայռերու մեջեն, որտեղ ճամբան կիրոտ 

հող էր: Եռացած տաք ջուր թափածի պես ժողովուրդին ոտքերն 

ու ներբանները բշտիկներով լեցվեցան: Շատեր չկրցան  քալել 
ու այնտեղ մեռան` չդիմանալով այրվածքին: Անոնց դիակները 

գիշատիչ թռչուններու ու վայրի գազաններու կեր դարձան: 

Մեր ոտքերն ալ այրեցան, բայց թեթև էինք ու կարելի եղածեն 

ավելի քարերուն վրայեն ցատկռտելով անցանք: Կիրոտ 

ճամբան կտրելեն ետք, մեր դիմաց բացվեցավ լայն ճամբա մը: 

Կիզիչ արևուն տակ երկար ժամանակ քալելե հետո, երբ արդեն 

հոգնած ու ծառավ էինք, հեռուն նշմարեցինք կանաչ հսկա ծառ 

մը: Ժողովուրդը այդ ծառին կողմը խուժեց: Մենք ալ վազեցինք 

տեսանք բավական մեծկակ լճակի մը պես տարածություն, որ 

անձրևներեն լճացած էր: Գաղթականները սկսան այդ որդնոտած 

ջուրեն խմել անհագորեն: Մայրս գլխու լաչակը տարածեց ջուրին 

վրա ու մենք ումպ-ումպ խմեցինք: Դեռ չհագեցած զինվորները 

վրա հասան և սկսան անխնա հարվածել աջ ու ձախ ու չթողուցին 

այդ որդոտ ջուրը խմենք: Մտրակի առաջին հարվածը իմ 

բախտը եղավ: Մտրակը փաթթվեցավ բարակ մեջքիս ու զիս հոլի 

պես քաշելով գետին շպրտեց և ուշակորուս վիճակով մնացի 

գետին: Խեղճ մայրս խորհելով, որ ես մեռա, իր գիրկը գտնվող 

պզտիկ եղբայրս տված էր դրացի կնոջ և զիս գիրկը առնելով 

շտապած է քալել՝ հասնելու համար հեռացող կարավանին: 

Բավական երկար ուշաթափ մնացեր եմ: Երբ աչքերս բացի, 



��

տեսա մորս գիրկն եմ, որ կուլար, մտրակին տեղն ալ սոսկալի 

կցավեր ու կարյուներ: Մայրս ինչ ձևով ալ զիս բռներ, վերքս իր 

հագուստներուն կկպչեր և ցավեն չէի կրնար դիմանալ, կուլայի, 

կպոռայի ու կխնդրեի զիս ճամբան թողե ու փոքր քույրերուս տեր 

ըլլա: Մայրս ինձմե չհրաժարեցավ: Չարչարվելով, տարապելով 

և արյուն քրտինք թափելով հասանք կարավանին: Ավելի ուշ 

հասանք Ղաթմա շոքեկառքի կայարանը: Առավոտուն մայրս 

մեզի մոտիկ դարմանատուն մը նկատեց, զիս ալ տարավ, վերքերս 

դարմանելու: Երեք չորս օր հետո վերքերս սկսան սպիանալ: 
Հաջորդ օրը շոքեկառք մը եկավ մեզ փոխադրելու, բայց չէինք 

գիտեր թե ուր պիտի փոխադրեր: Բեռնատար վակոններ էին: 

Ժողովուրդը բոլորն ալ տեղավորվեցան և ուշ գիշերին սուլելով 

ճամբա ելավ: Մեր սև բախտեն մեր նստած վակոնը կրակի 

կաթսային փակած էր ու կայծերը մեր հագուստները կայրեին: 

Ամեն անգամ, երբ կրակը կնվազեր, դարձյալ փայտեր կնետեին 

հնոցին մեջ ու դարձյալ կայրեինք և ուժգին կպոռայինք: Հասանք 

Դամասկոս,4 մեզ իջեցուցին ընդարձակ պարտեզ մը, գետի 

մը եզերքը: Անհագորեն խմեցինք այդ գետին ջուրեն: Հետո 

բարեխիղճ մարդիկ պարկերով հաց բերին ու բաժնեցին բոլորին 

անխտիր: Այնտեղ՝ Դամասկոսի մեջ առաջին անգամ ըլլալով 

տեսանք կորեկի հացը: Շատ համեղ էր, մորս պատրաստած 

յուղոտ կաթայեն ավելի համով էր, որովհետև շատ սոված էինք: 

Մի քանի օր Դամասկոս մնացինք, ամեն օր հաց կստանայինք: 

Շատ գոհ էինք ու շնորհակալ, կկարծեինք, որ մնայուն կերպով 

այնտեղ պիտի մնայինք առատ ջուրին եզերքը: Բայց քանի մը օր 

հետո լուր տվին, թե այնտեղ պիտի չմնայինք:

Սովորականին պես, առավոտուն, երկու սևամորթ 

զինվորներ՝ ճերմակ ձիերու վրա հեծած, եկան և մեզ հրամայեցին 

շարքով քալել: Անասուններու նման դարձյալ ճամբա ինկանք 
� Դամասկոս - Սիրիայի մայրաքաղաքը:
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մինչև մթնիլը: Չէինք գիտեր ուր էինք: Հեծյալները մեզ ամայի 

տեղ մը թողուցին ու գացին: Առավոտուն նույն ձիավորները 

եկան և հրամայեցին շարունակել ճամբան: Այս անգամ քալեցինք 

այնպիսի ժայռոտ լեռ ու ձորերե, որ եթե հանկարծ սխալմամբ 

վար նայիս՝ գլխապտույտ կունենաս: Ամեն վարկյան մահը մեզ 

կհալածեր, մահեն կփախեինք, չէինք ուզեր մեռնիլ: Քալեցինք 

մինչև թանձր խավարը պատեց ու արդեն հասած էինք ավազոտ 

ընդարձակ տարածություն ու հոն գիշերեցինք: Լուսաբացին միայն 

տեսանք, թե մենք անապատ հասած էինք, ուր ոչ ջուր կար, ոչ ալ 
կանաչություն: Վերը՝  երկինք, վարը աչքդ կտրածին չափ ավազի 

դաշտ: Մեր հավաքած հացին պաշարը հատավ, դարձյալ անսվա-
ղության մատնվեցանք, անհույս էինք ու անօգնական: Ամեն 

օր հազարավորներ կմեռնեին: Կուզեինք մեր գտնված վայրեն 

հեռանալ, բայց ո՞ւր երթայինք: Ճար չկար, ճամբա չկար: Սողալով 

մեր շուրջի մեռելներեն հեռացանք: Այլևս կաղոթեինք Աստուծմե  

մահ կխնդրեինք: Հանկարծ տեսանք խումբ մը մարդիկ՝ ապաներով 

(արաբական զգեստ), գլուխնին ծածկած ճերմակ լաչակներով, 

ուղտերու վրա նստած հեռացան: Երեկոյան օդը ամպոտեցավ և 

սկսավ անձրևել: Մեր բերանները բացինք, որպեսզի բերաննիս 

թրջենք, իսկ երբ անձրևը թրջեց մեր հագուստները, սկսանք մեր 

մաշած հագուստներուն թրջված ծայրերը ծծել: Երբ մեր ծարավը 

հագեցավ, կարծես ուժ եկավ մեր վրա և սկսանք քալել ասկողմ 

անկողմ: Հեռուն տեսանք ուղտերու կարավան մը, որ մեր կողմ 

կմոտենար: Հասան մեր մոտ և նշաններով սկսան խոսիլ մեր 

մեծերուն հետ, որոնք նույնպես նշաններով և կցկտուր թրքերեն 

բառերով կարողացան հասկցնել, թե մենք մուհաճիր (գաղթական) 

ենք: Անոնք ալ «մսքին» (խեղճ) ըսելով, իրենց տիկերեն ջուր տվին 

և համետներեն հաց: Անոնք, որոնք ոտքի էին, շալկեցին նրանց, 

ուղտերուն վրա նստեցուցին, իսկ ծանր հիվանդները, որոնք 
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չկարողացան ոտքի կանգնիլ, մնացին հոն և դատապարտվեցան 

մահվան: Կարավանը սկսավ քալել, մայրամուտին հասանք քանի 

մը տուննոց գյուղի մը հրապարակը: Հոն ևս հաց ու ջուր տվին մեզի, 

հետո, երբ մթնեց, հողերուն վրա քնացանք: Առավոտուն հազիվ 

լուսցած, բոլոր գյուղացիները մեր շուրջ հավաքվեցան, իրենց հետ 

բերելով սփռոցներ և հագուստներ, «եա հարամ», «եա մսքին» 

(խեղճեր, մեղք են) ըսելով հեռացան: Հետո մեզ պատսպարեցին 

կիսափլատակ տունի մը մեջ, որ խորքին մեջ խոշոր ախոռ մըն էր: 

Երեկոյան ախոռին տերը իր ոչխարները բերավ լեցուց: Մենք գոհ 

էինք, որ տաքուկ-փափուկ կնստեինք: Այս գյուղացիները շատ 

բարի էին, անդադար հաց ու ջուր կբերեին: Մայրս իրենց հետ 

համրերու պես նշաններով կխոսեր, կըսեր, որ մենք «արմեն» 

(հայ) ենք: Ոմանք հին հագուստներ կբերեին, որ հագվինք: 

Մենք ուրախ էինք, որ պատսպարվեցանք և կազդուրվեցանք, 

բավականաչափ մեր ուժերն ալ հավաքեցինք: Գյուղացիներն ալ 
վարժվեցան մեզի, ջուրը ցույց տալով մեզի սորվեցուցին «մայ» 

ըսել, իսկ հացը «խուպզ» և այսպես բավական կարևոր բաներ 

սորվեցանք: Իմացանք, որ կգտնվինք Երուսաղեմի մոտ Էմպի5 

գյուղը: Մայրս գյուղացիներուն տուները կերթար ցորեն կաղար, 

ոսպ և պլղուր կմաքրեր, աղ կաղար, փոխարենը հաց և առատ 

ճաշ կստանար: Այսպես բավական ժամանակ կուշտ անցուցինք, 

սակայն շրջան մը վերջ սկսան հաց չտալ, «ղալի»՝ սուղ է կսեին: 

Մենք ալ դուռ-դուռ կպտտեինք հաց մուրալու: Ճամբաներեն 

հացիի (խուպեզ) տերևներ կհավաքեինք կուտեինք ոչխարներու 

պես: Օր մը գյուղին մուխթարը (գյուղապետ) եկավ և հասկցուց, որ 

այս ախորին տերը ուղտերով ճամբորդած էր և հաջորդ առավոտ 

պիտի վերադառնա, ուստի պարտավոր ենք հեռանալ այնտեղեն: 

Խոստացավ մեզի համար ուրիշ տեղ մը հարմարեցնել ու գնաց: 

� Էմպի - Երուսաղեմին մոտիկ գյուղ, որտեղ բնակում էին արաբ 
աշիրաթներ:
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Հաջորդ օրը գյուղապետը մեզի ցույց տվավ մեր գտնված տեղեն 

բավական հեռու, գյուղին ծայրամասը գտնվող, առաստաղին 

կեսը փլած, փտած դուռով տուն մը: Հարմարություններ չուներ, 

բայց ձմեռ ըլլալուն համար այլ ընտրանք չունեինք: Մեր ալ 
բախտը աս է եղեր ըսելով մտանք ներս: Տան առաստաղին 

կեսեն ավելին փլած էր, միայն մեկ անկյուն կար, ուր կրնայինք 

փռել ու նստիլ: Տեղատարափ անձրևը սկսավ, հովի հոսանքը 

ուղղակի մեր վրա կփչեր, իր հետ բերելով անձրևի կաթիլները: 

Ինչքան փնտռեցինք ոչխարներուն այդ տաքուկ ախորը: Անցնող 

ամիսներուն մեր մազերը սանտր չէին տեսած, ջուր չկար, 

որ լոգնայինք: Ոջլոտեցանք, քոսոտեցանք ու վերքոտեցանք, 

նույնիսկ ջուր խմելու թաս մը չունեինք: Մեզ տեսնողը մեզմե 

կսարսափեր, կհեռանար: Գերեզմանեն դուրս եկած այլանդակ 

մանուկներ դարձած էինք՝ կմախքացած:

Արևոտ օրերուն մայրս մեզ ջրհորին մոտ կտաներ, մեզ 

կլոգցներ անասուններուն խմած գուռին ջուրովը, կարգով կշարեր 

մեզ արևուն տակ, որ չորնանք: Այսպես հաճախ օճառի փոխարեն 

կակուղ ցեխով կծեփեր մեր վերքերը, առատ ջուր կթափեր մինչև 

մեր բոլոր վերքերը շուտով լավացան:

Ամառը մայրս գյուղացի կիներուն հետ արտերը աշխատելու 

կերթար, մենք մեկ գյուղեն մյուսը հաց մուրալու կերթայինք: 

Ճամբաները կքալեինք ոչխարներու նման խոտ ուտելով և ուր 

որ հոգնեինք, արևուն տակ հողերուն վրա կքնանայինք լալով, 

կքնանայինք առանց վախի զգացումի: Օր մը տուն դարձի ճամբուն 

վրա գտանք ժանգոտած, կես թիթեղնոց ընդունարան6 մը, որ 
ուղտերուն խմած գուռին մեջ հողով շփեցինք, լավ մը լվացինք, 

որ ջուր լեցնենք: Նույն պահուն ուղտերու կարավան մը եկավ 

ջրհորեն ջուր խմելու, վախցանք ու հեռացանք: Ուղտապանը 

վերջին անգամ ջուր քաշեց հորեն և լեցուց գուռին մեջ, մեզի ալ 
� Ընդունարան - Աման:
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նշանով հասկցուց, թե մեզի համար լեցուցած էր: Ուղտապանին 

հեռանալեն ետք վազեցինք ու կուշտ մը խմեցինք, ժանգոտած 

ընդունարանն ալ լեցուցինք ու տուն դարձանք: Նույն օրը մայրս 

ալ ճամբայեն գտեր էր խորունկ տուփ մը, երկու կողմերեն 

ծակեր ու չվանով մը կապեր էր, ճիշդ դույլի մը պես, ինքն ալ 
ջուր բերավ, աշխատանքի վայրին արտին տերը ցորեն տվեր 

էր, այդ մեր ժանգոտ թիթեղին մեջ խաշեց ու մեծ ախորժակով 

կերանք: Մայրիկը  ինչ որ բերեր, կուտեինք ու չէինք կշտանար: 

Մեր հյուղակին մեկ անկյունը վառելիք փայտը չէր պակասեր, 

միշտ կվառեինք, բայց միայն մեր դեմքերը կտաքնային, իսկ 

մարմինները կմնային սառած: Օր մը երբ տեղատարափ  անձրևը 

կդիտեինք, տեսանք հավ մը, որ անձրևեն փախելով մեր տունը 

մտավ պատսպարվելու:  Վազեցի բռնեցի, ուրախացանք, սկսանք 

սիրել, չարաճճին ձեռքս կտցեց: Հետո կտուցեն բռնելով գլուխը 

ոլորեցի ու կրակին մեջ նետեցի: Քույրս փայտ ավելցուց կրակին 

վրա, որ լավ մը խորովի: Քույրս փայտի մի ծայրով դուրս բերավ 

ճուտը բաժնեց բոլորին, ամեն մեկուն բաժինը բակլայի մը չափ էր: 

Այդ պահուն հսկա, ապայով, մորուքավոր մարդ մը ներս մտավ 

«ումմեք, ումմեք» (մայրդ) ըսելով: Մենք կարծեցինք վարյակը 

կփնտռեր: Այնքան վախցանք, որ մարդուն երթալեն հետո բոլորս 

լացինք: Մայրս եկավ և եղելությունը պատմեցինք, ըսավ գող՝ 
սիրտը դող: Հետո ըսավ, թե եկած էր զինք աշխատանքի կանչելու: 

Բոլոր գյուղացիներու կողմեն սիրված էր մայրս, ինչ գործ, որ 

ըլլար կաշխատեր, բնավ անգործ չէր մնար: Առտու կանուխ գործի 

գացած ատեն միշտ կպատվիրեր, որ ոչ ոքե չվախնանք, քանի 

որ գյուղացիները արդեն մեզ կճանչնային, անձրև չտեղացած 

պահերուն փայտ ու խոտ հավաքենք:

Ինչ դառն օրեր կանցնեինք, միայն այդ դառնությունը 

ճաշակողը գիտե, մինչև մահ չի մոռցվիր:
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Երեկոյան մայրս քիչ մը ձավար, քիչ մըն ալ ոսպ բերավ ու 

ոսպով փիլավ եփեց:  Դգալ չունեինք, ստիպված սպասեցինք 

մինչև ճաշը պաղի: Կերանք, բայց չկշտացանք, որովհետև 

մայրիկը ըսավ. «Այսքանը կբավե այսօրվան համար, մնացյալը 

վաղը առտուն կուտեք, մինչև ձեռքերնիս ուտելիք անցնի»: 

Համոզվեցանք, հնազանդեցանք:

Գիշերը չկրցանք քնանալ, աչքերնիս այդ ճաշին վրա էր: Երբ 

մայրս քուն մտավ, չորս քույրերով պնակը մաքրեցինք ու վրան 

դրված լաթը առաջվան պես վրան գոցելով մեր տեղերը մտանք: 

Առավոտուն մայրս տեսավ, մեզ հանդիմանեց ըսելով. «Դեհ, 

գացեք  և ինչ  որ կրցաք ճարել, այդ կերեք, միայն թե ձեր հիվանդ 

քույրիկը մի մոռնաք, մինչև իմ գալս, որ ձեզի ճաշ եփեմ»:

Միշտ երկու մեծերս  դուրսերը կպտտեինք կտոր մը հացի 

համար, երբեմն տեղացի պզտիկներեն կվախնայինք, որովհետև 

մեր ետևեն կքարկոծեին, մեզ կհրեին ու մեր վրա միզելե ետք 

կփախչեին: Այդ օր ուր որ գացինք, կտոր մը չոր հաց ալ ձեռքերնիս 

չանցավ: Հաջորդ առտու մեկ այլ գյուղ գացինք ու բավական 

հացով վերադարձանք: Բոլորը հիվանդ քրոջս տվինք: Այսպես օր 

մըն ալ սովորականին պես հաց մուրալու գացած էինք, ուշացանք 

ու երբ տուն հասանք, տեսանք, որ մայրս արդեն եկած էր գործեն 

և պզտիկ քույրս գիրկը առած մեր գալուն կսպասեր ու կու լար: 

Մենք անտեղյակ պատահածեն՝ աղմուկով մը ուրախ ներս 

մտանք: Քույրս աչքերը բացավ, ձեռքը երկարեց, հացը առավ, 

գլխուն դրավ և աչքերը փակեց ու հավիտյան  բաժնվեցավ մեզմե: 

Քույրիկս հոգին ավանդեց ժպտուն և ուրախ դեմքով: Բոլորս 

բարձր ձայնով սկսանք լալ: Առավոտ կանուխ արաբ դրացիները 

եկան իրենց հետ բերելով գյուղապետն ու հույն քահանա 

մը: Ակալով երիտասարդներ եկան, ճերմակ սավանի մը մեջ 

փաթթեցին ու դուրս հանեցին, մենք լալով քահանային փեշը 
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բռնելով խնդրեցինք, որ չի տանի:

Դուռ դրացի, հայ թե արաբ, մեր տունը եկան, մոմեր վառեցին: 

Մայրս կպատմեր, որ քույրս իրեն կըսեր՝ ուր են այն հացի 

կտորները, որոնք կովուն և ոչխարներուն առջևը կթափեիր, տուր 

ուտեմ: Եթե չկա, գլուխդ գլխիս մոտ դիր: Անոր համար մայրս 

զինքը գիրկը առած էր: 

Թաղումեն ետք քահանան եկավ ու մեր վիճակը տեսնելով 

մխիթարական քանի մը խոսքեր ըսավ թրքերեն բառերով, 

ցավակցություն հայտնեց ըսելով, որ այս աղջիկը չմեռավ, այլ 
հրեշտակ մըն էր, երկինք գնաց, որ ձեզի հաց ղրկե, դուք ալ անօթի 

չմեռնիք: Իսկապես ալ քրոջս մահեն հետո մեր տունը հացը 

չպակսեցավ: Այդ գյուղի ժողովուրդին սովորությունն էր, մեռնողի 

տունը ձեթով հաց տանիլ: Գյուղացի կիներ ցավակցության 

կուգային, սակայն ոչ նստելիք տեղ ունեինք, ոչ ալ փռոց: Մեր 

անկողինը գետնին հողն էր, ու վերմակը՝ կիսափուլ առաստաղը: 

Եկողը ոտքի վրա մեր վիճակը տեսնելով, հուզված, ցավոտ 

սրտով, լալով դուրս կելլեր: Մայրս մերթ անմխիթար կուլար, մերթ 

կաղոթեր ու շնորհակալություն կհայտներ Աստուծո, որ քույրս 

ուրիշներու նման անթաղ չմնաց ու ագռավներու կեր չդարձավ, 

քահանայով ու աղոթքով թաղվեցավ:   

Միասնաբար ծունկի եկանք, հոգիին համար աղոթեցինք: 

Մայրս տեր ողորմեա երգեց, տերունական աղոթքն ալ միաբերան 

ըսինք, որ շատ լավ սորված էինք: Աղոթքով կարթննայինք, 

այնուհետև մայրս սովորականին պես գյուղացիներուն հետ 

գործի կերթար: Հանգիստ ու գոհ էինք մեր վիճակեն: Մեր ուժերը 

բավական հավաքեցինք, մեր վերքերը մաքրվեցան և սպիացան: 

Ամառ էր, ազատորեն կպտտեինք, գյուղացիները այլևս չէին 

ծեծեր մեզ: Օրերը կանցնեին, ու մենք չէինք գիտնար, թե ինչ 

կանցնի կդառնա: Օր մըն ալ լուր տարածվեցավ, որ գյուղերու մեջ 
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ապրող բոլոր հայերը ետ իրենց քաղաքը պիտի երթան, մեկ հայ 
իսկ չմնալու պայմանով: Ժողովուրդը դարձյալ շվարած մնաց: 

Հաշտված էինք մահվան հետ:

 Գյուղապետը խոստացավ երկու ընտանիքի համար ուղտ մը 

կամ էշ մը տրամադրել, որովհետև անկողին կամ այլ առարկա 

չունեինք: Մեզի վիճակվեցավ էշ մը:

Գյուղապետը տեղավորեց մայրս և քույրերս, բայց ինծի տեղ 

չմնաց: Մեր ետևը ուղտ մը կար, վրան երկու կիներ նստած: 

Գյուղապետը մորս ըսավ, որ այս աղջիկը երկուքին մեջտեղ 

պիտի դնեմ ու զիս գրկելով այդ կիներուն մեջտեղը նստեցուց: 

Մայրս ինծի պատվիրեց, որ չվախնամ, չի լամ և մորքուրներուն 

լավ բռնեմ: Կարավանը սկսավ քալել: Իմ աչքս միշտ մորս վրան 

էր: Գյուղեն բավական մը հեռացեր էինք արդեն, երբ ուղտապանը 

սկսավ դանդաղեցնել ընթացքը: Մերինները առաջ գացին, 

աչքիս առջևեն հեռացան: Կորսնցուցի զանոնք: Մութը կոխած 

էր, ստիպված ուղտապանը ուղտը նստեցուց ու մեր երեքը վար 

առավ վրայեն, իսկ ինք ուղտին վրա նստելով արագորեն իր գյուղը 

վերադարձավ: Հետս եղող երկու կիները իրենց ազգականներուն  

միացան ու գացին հեռացան: Ես մնացի ճամբան և սկսա վազելով 

բարձրաձայն մայրիկ կանչել: Խեղճ մայրս լսեց ձայնս, կարծեր 

է, որ ուղտեն կվախնամ: Ամեն անգամ ձայնս առնելուն, կսեր մի 

վախնար: Այսպես քանի մը անգամ մորս  ձայնը լսեցի, սակայն 

հետզհետե ձայնը անլսելի  եղավ: Վերջին անգամ ըլլալով ուժերս 

հավաքեցի և մայրիկ կանչեցի, սակայն շատ աղոտ էր, և արդեն 

ես իրենց գացած ճամբայեն շեղելով, ուրիշ գյուղի մը ճամբան 

բռներ էի: Կորսնցուցի մայրս ու քույրերս ու մնացի ցորենի արտի 

մը հասկերուն մեջ, անտեր անտիրական: Լալով կվազեի մութին 

մեջ, ատեն-ատեն մայրիկ կանչելով: Վախով, դողով ճամբաս 

շարունակեցի, չհուսահատեցա: Քիչ անց լուսինը լուսավորեց 



��

երկինքը, ուրախացա և բարձրաձայն «Հայր մերը» ըսի: Երբ 

արտերուն նեղ ճամբաները վերջացան, դիմացս բացվեցավ լայն 

ճամբա մը: Ո՞ւր կտաներ այդ ճամբան, չէի գիտեր: Շատ քալեցի 

լալով, աղոթելով ու լուսնին հետ խոսելով: Բավական քալելե 

հետո ճամբուն եզերքները տեսա մարդիկ, որոնք կքնանային: 

Չգիտցա` զինվորներ էին, թե ճամբա շինողներ, շատ վախցա: 

Աջքերս շուրջ բոլոր նայելով, շունչս բռնելով քալեցի: Մեկու 

մը մոտ, թիթեղե ամանի մը մեջ ջուր տեսա, ոտքիս մատներուն 

վրա կոխելով ծռեցա, այդ ամանեն ջուր խմեցի ու սկսա վազելով 

հեռանալ, «Հայր մերը» ըսելով:  Կարծես վրաս ուժ եկավ, մորս 

սորվեցուցած սա աղոթքն ալ ըսի:

 Քեզմե շնորհակալ եմ տեր,

Որ իմ աղոթքս ես լսեր.

Գիշերը զիս պահպանեցիր
Եվ անուշ քուն ինծի տվիր:

Ով հայր իմ, այսօր զիս պահպանե
Ամեն տեսակ փորձանքներե,

Տկար աղոթքս ընդունե
Եվ զիս քուկին զավակդ ըրե. Ամեն:

 Շատ չանցած աքլորներու և շուներու հաչոցի ձայներ հասան 

ականջիս, սկսա վազել այդ ուղղությամբ, մինչ այդ արևը ծագեց: 

Ես գյուղ մը հասա, ջրհորի մը գլուխը, գուռին վրա ծռելով կուշտ 

ու կուռ ջուր խմեցի: Ականջս սրեցի, սակայն հայերեն խոսողի 

ձայն չկար: Հուսահատեցա, ուշակորույս և ուժասպառ գետին 

ինկա արևին տակ: Չեմ գիտեր թե որքան ժամանակ անցած էր 

ու չէի կրցած արթննալ: Սևազգեստ կին մը ջրհորեն ջուր քաշեր 

էր, կարասը գլխուն վրա չի տեղավորած զիս արթնցուց` «եա 

պնդ կումի»:7  Զիս առանձին չթողուց, կրկին ոտքի հանեց, բայց 

խմորի կույտի մը պես նորեն գետին ինկած եմ: Երբ աչքերս բացի, 
� Աղջիկ, կանգնի�ր:
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ինքզինքս գտա վրանի մը մեջ, ուր գաղթական հայ ընտանիք մը 

ևս կգտնվեր: Ինչ որ հարցուցին, չկրցա պատասխանել, աչքերս 

բաց էին, բայց ուղեղս` ոչ: Բավական քնանալե հետո հայ կինը 

հարցուց, թե ուրկե կուգամ, ո՞վ բերավ զիս, ո՞ւր պիտի երթամ և 

ո՞ւր էր մայրս: Այս որ ըսավ, կարծես նոր արթնցա և սկսա լալ: 
Կինն ըսավ. «Մի լար, որ ըսածներդ հասկնամ»: Կրկին հարցուց, 

թե որ գյուղեն կուգամ: Ըսի Էմպի գյուղեն մեզի Տարաա8 կտանեին, 

ուղտապանը ճամբու կեսին մեզ իջեցուց ու գնաց, իսկ մայրս 

ուրիշ իշու մը վրա էր, անտեղյակ եղածեն ճամբան շարունակեց 

ու կորսնցուցի իրենց: Հայ կինը հուզված ըսավ. «Հոգ չէ, հոս մեր 

քով մնա, մենք ուր որ երթանք, քեզ հետերնիս կտանինք, եթե 

մայրդ գտնենք, քեզ իրեն կհանձնենք, հիմա մեզի աղջիկ եղիր: Ես 

չուզեցի մնալ, ոտքերս գետին քսելով լացի, շատ լացի, հոգնեցա ու 

քնացա: Առտուն կինը ջուր բերավ, երեսս լվաց գուրգուրանքով: 

Հարցուց` աղոթք գիտե՞մ: Հետո ծունկի եկանք, ինքը աղոթեց և 

ուզեց իմ աղոթքս ալ լսել: Ես բարձրաձայն ըսի Տերունական 

աղոթքը, երեսս խաչակնքեցի և նստա ու սպասեցի, որ զիս 

ճամբու դնեն: Կինը հաց ու ձիթապտուղ տվավ, որ ուտեմ, նույն 

ատեն կհամոզեր, որ իրենց քով մնամ, մարդն ալ նստած տեղեն 

ինծի կնայեր: Ոտքի ելավ բարկանալով ու կնոջը վրա պոռաց 

ըսելով. «Այս աղջիկը մեզի զավակ չըլլար, ձգե սա լակոտը, ուր 

որ կուզե հոն թող երթա արդեն կորսված է»: Նախորդ իրիկունը 

խաշած միսեն կտոր մը դրավ հացի մը մեջ, կոկիկ ծրար մը շինեց 

ու ինծի տվավ: Հետո մարդը ձեռքես բռնեց, կինն ալ երեսներես 

համբուրեց հուզված ու ճամբու դրավ: Մարդը ըսավ` շիտակ 

գնա, ուրիշ ճամբա չկա, ինքն ալ ետ դարձավ: Հեռվեն նշմարեցի, 

որ երկու հոգի էշով կքալեին: Սկսա վազել, հասա և տեսա, թե 

անոնք ալ հայեր էին: Հարցուցի, թե ուր է Տարաա: Ըսին` իրենք 

ալ կերթան: Հետևեցա իրենց, բայց այնքան հոգնած էի, որ ետև 
8 Տարաա - Սիրիայի հարավում գտնվող քաղաք:
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մնացի: Մարդը մեղքցավ և զիս իր կնոջ ետևը իշուն վրա նստեցուց 

ու պատվիրեց, որ մեջքին փաթթվիմ: Քիչ անդին, ճամբուն վերի 

կողմեն մարդը մեզի ցույց տվավ գաղթական ժողովուրդը, որ 

մրջյունի պես կվխտային, զիս իջեցուցին և հեռացան: Մի քանի 

վայրկյան կեցա և դիտեցի այդ ժողովուրդը: Աչքերս պտտցուցի, 

նորեն հուսահատության մեջ ինկա: Սկսա աղոթել, որ այսքան 

մարդոց մեջեն մայրս, քույրերս կամ ազգականներես մեկը 

գտնեմ: Գերեզմանատունե մը անցա, բազմության մեջ մտա ու 

սկսա մոտիկեն փնտռել, բայց ծանոթ ոչ ոքի գտա: Շատ զղջացի 

այդ կնոջ մոտ չմնալուս, մոլորած ու շվարած էի: Անդին, տեսա 

չափահաս աղջիկներ, կիներ ու տղաք շարքով կեցած էին դեմ 

դիմաց, ինչ որ բան մը կսպասեին: Ես ալ շարքի մտա, խորհելով 

որ հագուստ պիտի տան, երբ կարգը ինծի եկավ, խոշոր նկանակ` 

սոմուն  մը տվին: Այդ հացն ալ ուզեցի կնոջ տված ծրարին մեջ 

տեղավորել, չկրցա: Քովս նստող կինը ծրարը առավ ձեռքես ու 

տեղավորեց, լավ մը կապեց ու ձեռքս տվավ: Ինծի պես չորս-

հինգ տարեկան մանուկի մը համար բավական ծանր էր ծրարը: 

Սոսկալի ծառավ էի: Կնոջ մը հարցուցի ուրտեղեն կրնամ ջուր 

խմել, ան մատով ցույց տվավ: Տեղը գտա, բայց աղբյուրին գլխուն 

խիստ ու խոժոռ դեմքով անգութ հսկիչ մը կար: Ջուրի գավաթ 

չունեցողներուն չէր արտոներ, որ ջուր խմեն: Ես գավաթ չունեի, 

անցնող դարձողեն ջուր կխնդրեի, սակայն կարևորություն տվող 

չկար: Երբ մոտենայի աղբյուրին, զիս գետին կհրեին, վախցա ու 

հեռուն սպասեցի: Շատ մտահոգ էի, արևը մայր մտնելու վրա 

էր ու դեռ մայրս և քույրերս չէի գտած: Տեսա հեռվեն խումբ մը 

կիներ ու աղջիկներ, ջուրի կուգային: Ասոնց հագած տարազը 

ուրիշներեն տարբեր էր, մազերը խուզված, կարմիր գծավոր 

էնթարի մը և կարմիր մուճակներ հագած էին: Սկսան կարգով 

ջուր լեցնել, ես ալ ինծի տարեկից մեկե մը  ջուր խնդրեցի, ամանը 
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որ երկարեց, կուշտ ու կուռ խմեցի: Ջուրին եզերքեն հեռացա, այդ 

ջուր լեցնող աղջիկներեն մեկը ինծի մոտեցավ ու անունս տվավ: 

Տիգրանուհի՞... Ես զինքը չճանչցա, բայց ձայնեն գիտցա, որ մեծ 

քույրս` Արմենուհին էր...  Ուժով մը փաթթվեցա փեշին, ամուր 

մը բռնելով քալեցինք ժողովուրդին մեջեն: Աստված որքան 

գթած է, որ աղոթքներս լսեց ու զիս հասցուց մորս: Մայրս երբ 

զիս տեսավ` շվարեցավ, գիրկի փոքր եղբայրս՝ Գրիգորը, քովը 

նստող կնոջ տվավ ու զիս գրկեց ու սկսավ լալով համբուրել: 
Ուրախությունը մեծ էր, քովիններուն  կպատմեր, թե ինչպես երեք 

օրերե ի վեր զիրար կորսնցուցած ենք: Շոքեկարքի սուլոց մը 

լսվեցավ, անոնք, որոնք պատրաստ էին մոտեցան ու պաշտոնյան 

սկսավ տեղավորել զանոնք: Ես ալ մորս հետ ելա, բայց քանի որ 

կարմիր էնթարի ու մուճակ չէի հագած, պաշտոնյային աչքին 

զարկավ ու ձեռքես բռնելով վար իջեցուց և մեկդի կեցուց: Խեղճ 

մայրս աղաչելով խնդրելով կփորձեր մարդուն հասկցնել, թե ես 

կորսված էի, նոր գտան զիս: Քովը կեցող իր պաշտոնակիցը այս 

որ լսեց, ձեռքես բռնելով զիս անկյուն մը տարավ, անմիջապես 

մազերս ածիլեց, ուրիշ մըն ալ էնթար ու մուճակ հագցուց զիս ու 

մորս հանձնելով ըսավ. «Սիրտդ ուրախ, միտքդ հանգիստ գնա 

զավակներուդ հետ, բարի ճանապարհ»:

Շոքեկառքը ֆշշալով ճամբա ելավ: Մայրս ամբողջ ճամբան 

ինձմով կհետաքրքրվեր ու հարցումներ կուղեր այդ երեք օրերու 

մասին, որոնք իրմե հեռու անցուցած էի: Խոսելով ու պատմելով 

մորս ծունկին վրա խորունկ մը քնացեր եմ: Առտու կանուխ 

հասանք Համայի9 կայարանը: Մեզ տարին խոշոր խան մը, ուր 

առատ ջուր կար: Բոլորն ալ տեղավորվեցան, հետո մայրս մեզ 

լոգցուց պաղ ջուրով: Կեսօրին մայրս բացավ Տարաայեն բերած 

ծրարս, նստանք ճաշեցինք: Մեկ ալ տեսանք խանին դռները 

բացին ու պարկերով հաց բերին ու բաժնեցին մեծին ու փոքրին: 
� Համա - Քաղաք Սիրիայում, Ասի գետի ափին:
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Հետևյալ առավոտ դարձյալ պարկերով հաց և հակերով բուրդ ու 

բամպակ, նաև մանելիք իլիկներ ու բուրդ սանտրելու գործիքներ 

բերին: Մեծերուն մանել կուտային, իսկ մեզի պես պզտիկներուն 

ալ բուրդ գզել: Այս բուրդ-բամպակ մանելը երկար չտևեց: 

Շուտով խանին դուռը բացին ու կիները սկսան մարդոց տուները 

երթալ աշխատիլ որպես սպասուհի, ու դրամի փոխարեն 

անոնք կստանային հաց կամ ճաշ: Իսկ մեզի պես 4-5 տարեկան 

մանուկները կամ քիչ մը ավելի մեծերը, ազնվական, հարուստ 

ընտանիքներու տուները կտանեին, անոնց փոքրիկ զավակները 

զբաղցնելու կամ խաղցնելու համար: Մենք ալ կօգտվեինք իրենց 

խոհանոցներեն և անոթի չէինք մնար: Օր մը կին մը եկավ, զիս իր 

տունը տանիլ ուզեց, իր պզտիկներուն հետ խաղալու, արդեն մեծ 

քույրս ալ հարուստի մը տունը գացած էր ու շատ գոհ էր հոն, բայց 

ես չուզեցի երթալ, վախնալով նորեն կբաժնվիմ մայրիկես: Կինը 

հասկցավ վիճակս ու մորս ըսավ, որ ան ալ հետս գա և խոստացավ 

մորս գործ գտնել: Մորս հետ գացի իրենց տունը, որը շատ գեղեցիկ 

էր: Երկու զավակ ուներ: Մայրս ինձ թողուց, որ վերադառնա, բայց 

ետևեն լացի, կինը նշմարելով հասկցուց, որ վաղը ետ պիտի գա: 

Զիս բաղնիք մտցուց, լավ մը լոգցուց, նոր ու մաքուր հագուստներ 

հագցուց: Լեզու չէի գիտեր, համրերու պես կհասկցվեինք: Ամեն օր 

այդ երկու մանուկները դպրոց կտանեի ու կբերեի: Այդ կինը ինծի 

ավլել ու կարասիներուն փոշիները սրբել սորվեցուց: Պարկերով 

ընկույզ կփռեին տանիքը, որպեսզի կանաչ տերևները թառամին 

ու հեշտ ըլլա մաքրելը: Մեծով ու փոքրով տանիք կելլեինք 

երեկոյան ընկույզներուն կճեպները մաքրելու: Կսիրեին տանիքը 

ընթրիք ընել, ու երբ սեղանը պատրաստվեր, հայրը կպահանջեր, 

որ բոլորն ալ մեծով ու փոքրով սեղանին շուրջ ներկա ըլլային: 

Շատ աստվածավախ ընտանիք մըն էին: Պատահեր, որ բան մը 

մոռացված ըլլար, կպատրաստվեի, որ իջնեմ վարեն բերեմ, չէին 
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թողուր: Թե որքան մնացի այս ընտանիքին մոտ, չեմ գիտեր, օր 

մը երբ մայրս եկավ ինծի տեսության, մորս հասկցուցին, որ 

ընտանիքով Դամասկոս պիտի փոխադրվեին ստիպված, քանի 

որ մարդը կառավարության մեջ պաշտոնյա մըն էր: Կինը ուզեց 

զիս ալ տանիլ, բայց մայրս ալ, ես ալ չուզեցինք: Օր մը մայրս 

դարձյալ եկավ տեսության, կինը կրկին փորձեց համոզել մորս, 

որ արտոնություն տա զիս իրենց հետ տանելու: Մայրս մերժեց: 

Ինչ հագուստ որ կինը տված էր ինծի, ամենը հավաքեց, ծրար 

մը ըրավ ու մորս տվավ, քիչ մըն ալ դրամ տվավ: Կինը լալով 

երեսներս համբուրեց, պզտիկներն ալ փաթթվեցան ու լացին` 

չուզելով բաժնվիլ ինձմե:

Դարձանք խան, ուր նորեն բուրդ մանելու ու գզելու գործը 

մեզ կսպասեր: Ես ալ սկսա աշխատիլ, որ հաց տան: Շատ 

մը աղջիկներ փախուստ կուտային և կնախընտրեին դուրսը 

աշխատիլ տուներու մաքրությամբ, ձավար խաշելով կամ ջուր 

կրելով: Մայրս ուր որ աշխատեր, զիս ալ հետը կտաներ, ես 

ալ կրցածիս չափ օգտակար կըլլայի: Օր մըն ալ տուն դարձին 

տեսանք մորքուրիս տղան Խորենը, որ ըսավ. «Մորքուր, ես 

Հալեպեն եկա, որ ձեզի Հալեպ տանիմ, քանի մը անգամ եղավ, 

որ կուգամ ու ձեզ չեմ գտներ: Վաղը պատրաստվիր երթալու, 

շատ լավ գործ մը կարգադրեցի»: Մայրս շվարած կմտածեր, 

չորս պզտիկներով ուր երթար: Հետո երկու մեծերս Հնազանդ 

հորաքույրին մոտ ձգեց, երկու փոքրերը առավ ու գնաց: Ամեն 

օր քրոջս մոտ կերթայի, որ ինծի հաց կամ ավելցած ճաշերեն 

կուտար, ես կուտեի Հնազանդ մայրիկին ալ կբերեի, որ ուտեր: Օր 

մըն ալ քույրս ըսավ. «Այսօր շատ հյուր ունինք, քիչ մը սպասե քեզի 

շատ բան պիտի տամ»: Բավական սպասելե ետք տեսա քույրս 

բացավ դուռը ու բավականաչափ ճաշ ու հաց տվավ, սակայն 

ուշացեր էի և խանին դարպասը գոց գտա: Բարեբախտաբար 
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առանձին չէի, ինծի պես շատեր ալ ուշացեր էին: Աղաչեցինք, 

պաղատեցանք, սակայն պահակը դուռը չբացավ ու մնացինք 

փողոցը: Այդ օրն ալ օդը անձրևոտ էր, պատսպարվելիք տեղ ալ 
չկար: Խանութներուն թիթեղյա ծածկերուն տակ կծկվեցանք, 

նստանք և դեռ անձրևն ու կարկուտը չէր բավեր, փողոցի շուներն 

ալ կուգային ու կհոտվտային: Այնուհետև հաստատ որոշեցի, որ 

արևը մայր չմտած խան պիտի մտնեմ: Օր մը Հնազանդ մայրիկը 

ըսավ, որ տղաքը խոտ բերեր են, ես ալ քրոջս քովեն ձավար բերեմ, 

որպեսզի փիլավ եփե: Գացի քրոջս քով, քույրս տանտիկնոջմեն 

ուզեր էր ձավարը, անմիջապես տվավ: Վերադարձիս տեսա, 

որ ճամբան սպանախ թափած էր մեկը և շատ մաքուր էին 

տերևները, հավաքեցի հետս բերի: Դժբախտաբար ուշացած էի, 

եկա տեսա, որ տղոց հավաքած խոտը եփած կերած էին: Այդ 

խոտը թունավոր տեսակ մըն է եղեր և ուտողը թունավորվեր էր: 

Հնազանդ մայրիկը սոսկալի ցավ ունեցավ, փորի և ստամոքսի, 

կտառապեր, բայց ինծի պատվիրեց քովեն չհեռանամ: Իր մեծ 

տղուն՝ Հովհաննեսին ըսավ, որ երթա քրոջը` Եղիսաբեթին քովեն 

կտոր մը հաց ճարե, որ ուտե ու փորին ճանկռտուքը անցնի: 

Հովհաննես հազիվ դուրս ելած, մայրը թմրեցավ աչքերը փակեց, 

ոտքերը երկարեց ու անշարժացավ: Ես կարծեցի ցավերը անցան 

ու քնացավ, մինչդեռ մեռեր էր: Հովհաննես բավական ուշացավ, 

բայց երբ եկավ, բավական քանակությամբ հաց բերած էր հետը: 

Ուրախությամբ մորը ձայն տվավ ըսելով. «Տես որքան հաց ղրկեց 

Եղիսաբեթը, ելիր կեր, որ ցավերդ անցնին»: Ես ալ ըսի, դեռ նոր 

քնացավ: Հովհաննես չափահաս էր ու ամեն բանե կհասկնար: 

Աչքերուն կոպը բացավ, նայեցավ ու վրան իյնալով, բարձր ձայնով 

սկսավ լալ: Շուրջիններն ալ արդեն պատճառ կփնտռեին լալու: 

Հավաքական ողբուկոծ մը փրցուցին: Հովհաննես ամենեն ավելին 

կողբար ըսելով: Ախ մայրիկ կտոր մը չոր հացի կարոտով գացիր, 
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այս աղջկան՝ Տիգրանուհիին խնամալան էիր, որո՞ւն հանձնեցիր: 

Առտու կանուխ  կառավարութենեն ոստիկաններ եկան, տուները 

մտան ու բոլոր մեռելները դուրս հանեցին, փայտե կառքերու 

մեջ իրարու վրա դիզեցին չոր կաշիի պես ու տարին դուրսը տեղ 

մը, հորի պես խոշոր փոս մը փորեր էին, հոն նետեցին: Ամեն 

օր փողոցները, շուկաներուն մեջ, աղբերեն ավելի մեռելներ 

կհավաքեին թաղելու: Այսպես առանձին մնացի: Առավոտեն 

իրիկուն կպտտեի, հետո կհանդիպեի քրոջս աշխատած տունը, 

որպեսզի քույրս ինծի ճաշ կամ հաց տա: Այդ նույն օրը բավական 

հաց ու ճաշ տվավ ինծի և թելադրեց Հնազանդ մայրիկին ալ 
բաժին հանեմ, քանի որ անոր քովը կմնայի: Քրոջս տեղեկացուցի, 

որ Հնազանդ մայրիկը մեռավ և լացի: Քույրս ըսավ, միշտ մեր տան 

մոտ կեցիր, ես քեզի առանց հացի չեմ թողուր: Իր ըսածին պես 

կընեի ու հացը առածիս պես խան կերթայի և այլևս ուշ չէի մնար: 

Ինքզինքիս լավ հոգ կտանեի: Ինծի տարեկից տղաք սկսած էին 

մարած սիկարեթներ հավաքել, չվարած միջուկը կմեկտեղեին և 

ուրիշներու կծախեին: Մեր խանի տղաքն էին, որոնց քով կնստեի: 

Սկիզբը հաց տվի իրենց և մտերմացա: Ես ալ սորվեցա իրենց 

ըրածը ու սկսա ծխախոտներ հավաքել, տերևները ընդունելի 

վիճակի բերել, գոց շուկան տանիլ և գործավորներուն ծախել, 
հինգ կամ տասը մեթելիքի: Աչքերս միշտ գետինները ըլլալուն, 

երբեմն դրամ ալ կգտնեի: Անձրևոտ օր մը գոց շուկան գացեր էի, 

խանութի մը մոտ կեցած թյություն (ծխախոտ) կծախեի, մարդ 

մը մոտեցավ, տեսավ ծխախոտներս շատ հավնեցավ, հարցուց 

քանիով կծախես, ըսի երկու մեթելիքի, գրպանեն մեկ մեթելիքնոց 

ցույց տվավ, սակայն ես չտվի: Գրպանեն հանած մեկ մեթելիքնոցը 

ձեռքեն ինկավ աղտոտ ջուրին մեջ, մարդը շատ փնտռեց, բայց 

չգտավ: Մարդը հեռացավ, բայց աչքը ծխախոտներուս վրան 

էր: Ետ եկավ, երկու մեթելիքները տվավ, ծխախոտներս առավ 
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ու գնաց: Երբ հեռացավ, դրամին ինկած տեղը գացի աղտոտ 

ջուրերը մեկդի հրելով մեկ մեթելիքն ալ գտա: Այսպիսով քանի 

մը թղթոսկի շինեցի ու խանը տուփի մը մեջ պահեցի: Այս երկար 

փակ շուկայեն շատ օգտված եմ: Օր մը թաղե մը կանցնեի, շատ 

խոշոր դուռ մը տեսա, հետաքրքրությամբ գլուխս ներս երկարեցի, 

տեսա վառած մոմեր, լուսավոր ջահեր, ներս մտա ու լսեցի իրենց 

աղոթքը: Դռան մոտ կին մը ձեռքես բռնեց քովը կեցուց, մատով 

լռություն պատվիրեց, դուրս ելած պահուս ալ ճակտիս յուղ քսեց: 

Շատ վերջը գիտցա, որ այդ օրը Ավագ հինգշաբթի էր: Հետևյալ օրը 

նորեն գացի, մեծ բազմություն մը կար: Շվարած կդիտեի շուրջս, 

երբ մարդ մը մոտեցավ ու հայերենով հարցուց, թե ուր է մայրս: Ըսի 

Հալեպ գացած է, զիս ալ վերջը պիտի տանի: Անունս գրեց և ըսավ 

ամեն օր եկուր, քեզի պես բոլոր պզտիկները պիտի հավաքենք, 

դպրոց պիտի բանանք, գրել-կարդալ պիտի սորվեցնենք, որ 

փողոցները չպտտիք: Ամեն օր նույն տեղը կերթայինք, հաց 

կուտային: Հագուստ ալ տվին և ըսին վաղը շատ կանուխ հոս 

եղեք, որ բոլորդ Հալեպ տանինք, հոն պիտի ըլլա ձեր դպրոցը: 

Շատ ուրախ էի, քանի որ գիտեի, թե մայրիկս ալ Հալեպ էր: Առտու 

կանուխ մեզ հավաքեցին ու շարքով գացինք կայարան: 

Մեզ փոխադրեցին Հալեպ Ագապա10 թաղը, Ահարոն 

պատվելիին11 որբանոցը: Ինքը հոն չէր, սպասեցինք ու քիչ անց 

�0 Ագապա թաղը գտնվում է Հալեպի հին մասում:
�� Վերապատվելի Ահարոն Շիրաճյանը Մարաշի հայկական կրթական 
կյանքի կարևորագույն դեմքերից էր: 1891-ին Թովմաս Տէյվիտսըն 
Քրիսթիի անմիջական ջանքերով հիմնվել է  հայ բողոքական համայնքի 
բարձրագույն վարժարանը՝ Մարաշ Ակադեմիա անունով: Առաջին 
ուսուցիչներից էր վեր. Ահարոն Շիրաճյանը: Նրա  հերոսական ջանքերով 
Հալեպի սահմանամերձ տափաստանում կյանք է առել Նոր Գյուղ 
ավանը՝ մի երդիկի տակ հավաքելով թուրք յաթաղանից փրկված հա-
զարավոր հայ որբերի: 1922-ի սեպտեմբերից սկսյալ հայ որբերը, որոնց 
թվում` 120 աչազուրկներ, Խարբերդից հասնում են Հալեպ և հանձնվում  
վեր. Ահարոն Շիրաճյանի հոգածությանը:  Նա մեծ դեր է ունեցել ոչ 
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մարդը եկավ, ճերմակ ձիու մը վրա նստած: Մոտեցավ Համայեն 

մեզ հավաքող մարդուն հետ խոսեցավ ու դռնապանին ըսավ, որ 

մեզ ներս առնե և Թագուհի մայրիկին ըսե, որ մեզ բաղնիք տանին, 

լոգցնեն, մազերնիս կտրեն, հագուստները փոխեն, կերակրեն, 

հետո օր. Մարիցա Հացագործյանին հանձնեն: Նույն օրը Թագուհի 

մայրիկը  պատվելիին թելադրանքները կատարեց, հետո շարեց 

մեզ, որպեսզի օր. Մարիցային տանի: Հանկարծ միտքս ինկավ, որ 

հին հագուստիս գրպանը քանի մը թղթոսկի պահած էի: Թագուհի 

մայրիկեն խնդրեցի, որ երթամ առնեմ: Դրամներս գտա, առի ու 

նոր հագուստիս գրպանը դրի: Եկանք տեսանք, որ օր. Մարիցան 

աշակերտները կշարեր հասակի կարգով և անունները կգրեր: 

Մեզ բաժնեցին չորս խումբերու, որոշ ատեն մեզի բուրդ գզել 
տվին, բայց հետո փոխադրեցին ուրիշ շենք: Թեպետ կուշտ փորով 

հաց չէինք ուտեր, սակայն գոհ էինք մեր կյանքեն: Օր մը խաշած 

լուբիա, որ մը սիսեռ, խաշած բրինձ և այլն կուտային: Վեց հոգի 

կլոր-կլոր կնստեինք, մեկ ամանի մեջեն պիտի ուտեինք և ամանին 

մեջը բոլորը ջուր էր, ամեն մեկուս դգալին մեջ երկու կամ երեք 

հատիկ կուգար: Երկու շաբաթ անգամ մը մեզ բաղնիք կտանեին, 

որպեսզի ոջիլ չունենանք, բայց նորեն ալ ոջիլը պակաս չէր ըլլար 

մեր վրայեն: Օր մը օրիորդները հինգ-վեց տարեկան աղջիկները 

անջատեցին մեծերեն և Խարաֆի12 թաղը տարին, շենքի մը 

մեջ, հոն դասարաններու բաժնեցին և սկսան գրատախտակին 

վրա սորվեցնել գիր, թվանշան, արտասանություն, երգ ու 

պար: Բավական բաներ սորվեցանք և ազատ ու համարձակ 

միայն Հալեպի Բեթել եկեղեցու հողի գնման աշխատանքներում, այլև 
հիմնադրել է Հալեպի Հայ կարմիր խաչը: Նրա գլխավոր ծրագրերից 
էր  Հալեպի Հայ ծերանոցը (Տ. Ներսես ավագ քահանա Պապյանի և 
գերապատիվ տեր Պողոս ծայրագույն վարդապետ Չաքրյանի հետ): 
1923-ից 15 տարի ղեկավարել է Հալեպի Ագապե թաղամասում իր 
հիմնած որբանոցը:
�� Խարաֆի - Հին Հալեպի թաղամասերից:
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կխաղայինք բակը: Երբեմն հանդեսի վարժություններ կընեինք, 

իսկ կիրակի օրերը պաշտամունքի կտանեին Սապուն խան,13 

խոշոր սրահ մը, ուր կաղոթեինք: Կեսօրե հետո ազգական կամ 

հարազատ ունեցողներու պարագաները կուգային տեսության 

մինչև ժամը հինգ, իրենց հետ բերելով չամիչ, անուշեղեն, 

լեպլեպու: Կիրակիեն դուրս ոչ մեկուն ազգականը չէր գար: Ես 

ալ շատ կփափաքեի մայրս գար, տեսնեի և կարոտս առնեի, 

բայց մայրս ինծի պես հրամանի տակ է եղեր, որ չէր կրնար գալ 
իր ուզած ժամուն: Բայց այդ օրը մասնավոր հրաման առեր է, 

որ զիս փնտռե Համայեն հավաքված ու բերված որբերուն մեջ: 

Բակը կխաղայինք, երբ օր. Մարիցա Հացագործյանը զիս կանչեց 

ու ձեռքես բռնելով զիս տարավ դռնապանին մոտ, ըսավ, որ այս 

աղջիկը Համայեն հավաքված որբերեն մեկն է, մորմեն բաժնված 

էր, հիմա մայրը եկած է զինք կփնտռե, հաճիս թույլ տուր որ հինգ 

վայրկյանի համար մայրը թող տեսնե, հետո զինքը ներս առ, 

մարդ թող չիմանա: Պահակը զիս արտաքին դարպասին առջև 

հանեց, ուր տեսա մայրս, որ զիս կսպասեր: Զիս գրկեց համբուրեց 

ու լացավ, ես ալ լացի, ուզեցի իրեն հետ երթալ, բայց մայրս չէր 

կրնար:  Առիթեն օգտվելով, Համայեն շահած թղթադրամներս 

մորս տվի, ան վախցավ, որ տեղե մը գողցած ըլլամ: Եղելությունը 

պատմեցի: Արդեն ժամանակը վերջացած էր ու դռնապանը ձայն 

տվավ: Մայրս կրկին զիս սեղմեց իր կուրծքին, համբուրեց ու 

գործին գնաց, ես ալ ներս մտա առանց զգացնելու ոևե մեկուն: 

Այնուհետև ամեն կիրակի մայրիկս ինծի տեսության կուգար, 

միշտ հետը բերելով գունավոր շաքար, լեպլեպու...

Օր մը մեզ հասակի կարգով շարեցին ու Պապ ալ ֆարաճ14 

�� Սապուն խան - 19-րդ դարում կառուցված իջևանատեղի (խան), 
գտնվում է Հալեպի հին փակ շուկայում: 
�� Պապ ալ ֆարաճ - Հալեպ քաղաքի կենտրոնը, որտեղ գտնվում է 
Հալեպի ժամացույցի հսկա աշտարակը:



��

տարին: Հոն տեսանք զինվորներ, թմբկահարներ, փողահարներ, 

որոնք անցան մեր առջևեն: Չգիտցանք ինչ պատահած էր: 

Անոնք որոնք գիտեին «Մայր Արաքսի ափերով», «Ես լսեցի 

մի անուշ ձայն» և ուրիշ երգեր ճամբան կերգեին: Անգլիական 

բանակին Հալեպ մտնելեն ետք ամեն կիրակի հանդեսներ 

տեղի կունենային: Նոր երգեր սորվեցանք, հացը առատացավ, 

դասերը կանոնավորվեցան, գրատախտակին դերը նվազեցավ, 

փոխարենը տետրակ մատիտ բաժնեցին մեզի: Շատ շուտ անցան 

այդ անուշ պահերը, անուշ գարունները: Օր մըն ալ, զբոսանքի 

պահուն, երբ կխաղայինք բակը, դռնապանը եկավ և հսկիչ 

օրիորդին ըսավ, որ Տիգրանուհի Չննոզյանին հայրը թրքական 

բանակին զինվորութենեն արձակվելով Հալեպ եկած է ու կփնտռե: 

Այս դեպքը լավ մնացած է միտքս, քանի որ անգլիական բանակը 

Հալեպ մտավ 1917-ին:

Օրիորդս և դռնապանը ձեռքես բռնելով զիս հորս քով տարին: 

Բայց ես հայրս չճանչցա, շատ փոխված գտա և չհիշեցի: Ըսի, որ 

ասիկա իմ հայրս չէ, իմ հայրս թուրքերը մորթեր են, մայրս ալ 
հիվանդանոց կաշխատի և ամեն կիրակի կու գա զիս տեսնելու: 

Այս որ ըսի, հայրս զիս լալով գրկեց կուրծքին սեղմեց, իր հետ 

լացին նաև օրիորդն ու դռնապանը: Հայրիկս աչքերը սրբելով 

ըսավ. «Քանի կիրակի օրերը հրաման կա այցելելու, մայրիկիդ 

հետ կուգամ»: Կիրակի օր կեսօրե ետք մայրս ու հայրս միասին 

եկան տեսության: Մորս փսփսացի, թե սա իմ հայրը չէր, ան լսեց 

ու շատ հուզվեցավ, հետո զիս գրկեց ու ըսավ, այլևս դուք որբ չէք, 

քանի ես ողջ եմ, ձեզի որբանոցեն պիտի հանեմ և իմ տունս պիտի 

տանիմ: Մեկ-երկու ամիս հետո դասավանդությունը ավարտեցավ 

ու սկսավ ամառնային արձակուրդը: Այդ օրերուն ես մալարիայով 

վարակվեցա, զիս հիվանդանոց տարին: Այդ ժամանակամիջոցին 

հայրս իր բոլոր զավակները հավաքեր էր ու տուն տարեր էր: 
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Կիրակի առավոտ երբ արդեն ապաքինված էի, հայրս եկավ 

զիս հիվանդանոցեն հանեց: Երբ հիվանդանոցեն դուրս եկանք, 

հայրիկիս ըսի, որ տուն չգացած որբանոց հանդիպինք, որպեսզի 

օրիորդներուս և ընկերուհիներուս մնաք բարով ըսեմ: 

Երբ տուն եկանք, հայրս իր շուրջ հավաքեց բոլոր զավակ-
ները, ծունկի եկանք, Տերունական աղոթքները ընելեն հետո 

ուրիշ աղոթքներ ալ ըսավ, որ մենք չէինք գիտեր: Հայրս շատ 

աշխատասեր մարդ էր, մեր տան մոտիկ տեղ մը գտած էր 

ու հնակարկատություն կըներ, որ իր արհեստը չէր: Իր բուն 

արհեստը բուրդե կամ բամպակե մանածներ ներկելն էր: 

Քերական, մատիտ և տետրակ բերավ տուն, գիր և թվանշանի 

ընդօրինակության նմուշներ գրեց որ սորվինք: Ճիշդ ուսուցիչի 

պես կվարվեր՝ շատ խիստ: Դրացիներուն պզտիկներն ալ սկսան 

հավաքվիլ մեր տունը, իրենց ծնողներուն հետ: Այս ամբողջը 

հազիվ մեկ տարի վայելեցինք: 1918-ի աշնան հայրս մտադրեց 

Ատանա վերադառնալ, մայրս դեմ էր այդ գաղափարին: Միշտ 

հորս կըսեր. «Աղեկ-գեշ գործ մը ձեռք ձգեր ես, օրապահիկդ 

կհանես, ինչո՞ւ կուզես Թուրքիա երթալ, մեր քաշածը շուն թուրքին 

ձեռքով չէ՞ր, որ հոս հասանք»: Հայրս մտիկ չըրավ մորս խոսքը: 

Շատ չանցած պատրաստեց ճամբորդական թուղթերը և քանի 

մը օրեն բռնեցինք Ատանայի ճամբան: Հազիվ Ամանոսի լեռները 

հասանք, շոքեկառքի գիծը կտրվեցավ: Բեռնատար վակոնները 

անցան գացին, բայց մարդատար վակոնները մնացին Թոփրաք-

քալե կոչված վայրը, մոտ երեք օրեր: Բարեբախտաբար առանձին 

չէինք, բավական ընտանիքներ կային: Հայրս իր գործած սխալին 

համար շատ զղջաց, բայց օգուտ չուներ: Վակոնին մեջ գտնվող 

տղամարդիկ գացին ջորեքաշ կառքեր բերին ու մեզ փոխադրեցին 

Տորթյոլ15 քաղաք: Այնտեղ մնացինք տարի մը և երեք ամիս: Մեր 

�� Տորթյոլ (Դորթյոլ) - �0-րդ դ. սկզբներին հայաբնակ, մարդաշատ 
բնակավայր էր: ��08-ին ուներ 8000, իսկ Առաջին համաշխարհային 
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բնակած տեղը բավական հեռու էր: Ասոր համար ալ հայրս 

նորեն քերական մը, մատիտ ու տետրակ բերավ, որ գրել կարդալ 
սորվինք: Դասեն հետո մեզի հետ աչքխփուք կխաղար  և շատ 

ուրախ ժամանակ կանցնեինք: Այդ օրերն ալ երկար չտևեցին: Օր 

մը հայ կամավորներ մեր տունը եկան, «զենքի քեռին» (հայրս) 

կփնտռեին: Գործեն վերադարձին միացավ կամավորներուն ու 

միասին մեկնեցան: Երկու գիշեր հայրս տուն չեկավ: Մեր խելքը 

չէր հասներ, գիտեինք, որ ցերեկը խանութը կաշխատեր, գիշերն 

ալ պահակություն կըներ: Վերջը իմացանք, որ նավահանքիստը 

զինամթերք եկած էր հայ կամավորներուն , և երիտասարդությունը 

հանձն առած էր այդ զենքերը պահեստանոցը փոխադրել այդ 

պաղին ու անձրևին: Երկար ժամանակ հայրս տուն չեկավ և 

օր մըն ալ տուն բերին շատ հիվանդ վիճակի մեջ: Մայրս բժիշկ 

բերավ, բժիշկը ըսավ որ կուրծքին երկու կողմերն ալ թոքատապ 

(սաթլըճան) է ու լավանալու հույս չկա: 

Այդ օրերուն տարաձայնություններ կային, որ Կիլիկիան 

պիտի պարպվեր ու Թուրքիո հանձներ: Բոլոր ֆրանսացի 

զինվորները մեր տան մոտեն կանցնեին: 1919-ին աշնան հորս 

ծանր հիվանդ օրերուն մեզի այցելող բոլոր դրացիները ըսին, որ 

հոս մոտը Քելեկյան որբանոցը16 կա, երկու մեծ աղջիկները հոն 

պատերազմի նախօրեին՝ ���00 հայ բնակիչ: Շրջապատված էր 
նարինջի պարտեզներով: Բնակիչները զբաղվում էին արհեստներով, 
առևտրով, մերձարևադարձային կուլտուրաների մշակությամբ: 
Ուներ եկեղեցի, ուսումնարան: Դորթյոլի հայերը երկու անգամ` �8�� 
և ��0� թթ. ջարդերի ժամանակ հերոսաբար պաշտպանվեցին թուրք 
ցեղասպաններից: Այնուամենայնիվ քաղաքը ենթարկվեց թուրքական 
յաթաղանի արհավիրքներին: ����-ին նրա բնակչության մի մասը զոհ 
գնաց եղեռնին, իսկ մեծ մասը տարագրվեց: ���� թ. այստեղ գրեթե 
հայ չէր մնացել: Դորթյոլի ավերումն ու հայաթափումը տեղի է ունեցել 
գերմանացիների աչքի առաջ, նրանց թողտվությամբ:
�� Տիգրան Քելեկյանը ծնվել է 1868 թ. կեսարացի հայ վաճառական 
Կարապետ Քելեկյանի ընտանիքում։� 1892 թ. եղբոր` Գևորգի. եղբոր` Գևորգի 
հետ Ստամբուլում հիմնել է անտիկ իրերի բիզնես։� 1893 թ.է անտիկ իրերի բիզնես։� 1893 թ.1893 թ. 



��

դրեք մինչև ապաքինվիլդ: Առտու մը մայրս մեզ այդ որբանոցը 

տարավ ու տնօրենեն խնդրեց, որ մեզ արժամյա ընդունի: Մայրս 

խոսքը չավարտած տնօրենին պատասխանը այն եղավ, որ հիմա 

ասոնք տուն տար, ու երբ ամուսինդ մեռնի, այն ատեն բեր, այստեղ 

եկած երեխաները բոլորովին ծնողազուրկ են: Հազիվ հեռացանք 

որբանոցեն մայրս սկսավ լալ, քիչ մը սպասեցինք որպեսզի 

աչքերուն կարմրությունը անցնի: Տեորթյոլ առատ նարինջի 

քաղաք էր, միշտ կիջնեինք ու կհավաքեինք: Քիչ մը նարինջ 

հավաքեցինք ու գացինք հայրիկին անկողինին շուրջ նստանք: 

Հայրս մորս հարցուց մեր ընդունման մասին, մայրս ըսավ 

մյուս ամսվան մնաց: Երեք շաբաթ հետո հայրս մահացավ: Մեզ 

հեռացուցին տունեն, և այսպես հորս թաղումը չտեսանք: Միայն 

լավ կհիշեմ, որ հայրս մեռավ 1919 հոկտեմբերի 19-ին: Մարդիկ 

սկսած էին խոսիլ, թե կացությունը սկսած էր վատթարանալ: 
Մայրս հորս քառասունքեն երկու շաբաթ հետո դիմեց ազգային 

Քելեկյանը Չիկագոյի միջազգային ցուցահանդեսում հիմնել 
է Պարսկաստանի տաղավարը և ցուցադրել արևելյան իրերի իր 
հավաքածուն։� Պարսկական արվեստը միջազգային ասպարեզ հանելու, 
Պարսկաստանին մատուցած ծառայությունների համար Քելեկյանը 
շահի կողմից արժանացել է խանի տիտղոսի, պարգևատրվել «Շիր ի 
խուրշիդ» շքանշանով: 

1909 թ. Ադանայի հայոց կոտորածներից հետո, 1912 թվական
ին, Դորթյոլում նա հիմնել է Քելեկյան որբանոցը, որը հետագայումում նա հիմնել է Քելեկյան որբանոցը, որը հետագայում նա հիմնել է Քելեկյան որբանոցը, որը հետագայումնա հիմնել է Քելեկյան որբանոցը, որը հետագայում հիմնել է Քելեկյան որբանոցը, որը հետագայում 
տեղափոխվեց Բեյրութ և գոյատևեց մինչև 1932 թ., այսինքն, մինչ 
որբերը կմեծանային։� 1910 թ. եղել է ՀԲԸՄ բարերար, ապա՝ վարչության 
անդամ, իսկ 1922 թվականից՝ փոխնախագահ։�

Քելեկյանը եռանդագին մասնակցել է ազգային-քաղաքականագին մասնակցել է ազգային-քաղաքական մասնակցել է ազգային-քաղաքական 
խնդիրների լուծմանը. 1912-1920 թթ. եղել է Ազգային պատվիրակության 
անդամ, 1918-1920 թթ.՝ Համահայկական համագումարների պատգա-
մավոր և ջանք չի խնայել Հայ դատի, հայոց պետականության վերա-
կանգնման և ամրապնդման համար: Խորհրդային ՀայաստանըԽորհրդային Հայաստանը Հայաստանըը 
Քելեկյանը համարել է չարյաց փոքրագույնը, որտեղ հայության միը համարել է չարյաց փոքրագույնը, որտեղ հայության մի համարել է չարյաց փոքրագույնը, որտեղ հայության միէ չարյաց փոքրագույնը, որտեղ հայության մի չարյաց փոքրագույնը, որտեղ հայության միը, որտեղ հայության մի,  որտեղ հայության մի 
հատվածը կարող էր ապահով և անվտանգ գոյատևել: 1946 թվականին 
նպաստել է հայրենադարձության կազմակերպմանը:
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առաջնորդարան և տեղեկացուց, որ չորս զավակներով այրի 

մնացած է ու աշխատանքի որոշ տեղ մըն ալ չկար: Խնդրեց, որ 

ճար մը ընեն ու Տեորթյոլեն դուրս ուրիշ քաղաք մը ղրկեն: Շատ 

չանցած կարգ մը ազգայիններու և հայ կամավորականներու 

օգնությամբ մեզ նավ մը դրին ու ղրկեցին Իսկենտերուն,17 ուր 

մնացինք երկու գիշեր, անկե ալ բեռնատար շոգենավով մը մեզ 

փոխադրեցին Մերսինի18 նավահանգիստը: Կիրակի առավոտ 

կանուխ մայրս մեզ եկեղեցի տարավ, հետո թաղականության 

սենյակ մտավ ու եղելությունը պատմեց: Անոնք իրեն թուղթի կտոր 

մը տվին, որպեսզի դիմե Հայկական բարեգործական ընդհանուր 

միության որբանոցը:19 Երիտասարդ տղա մը մեզ առաջնորդեց 

որբանոց: Դռնապանը ժպտուն դեմքով մեզ ներս առավ ու ցույց 

տվավ տնօրենին սենյակը: Տնօրենը Մամբրե ծ. վրդ. Սիրունյանն 

էր:20 Տնօրենը բավական հարցումներ հարցնելեն ետք ըսավ երկու 

17 Իսկենտերուն (Ալեքսանդրետտա) - Քաղաք Կիլիկիայում, Հալեպի 
վիլայեթի Ալեքսանդրետի սանջակում՝ Միջերկրական ծովի ափին։�
18 Մերսին - Քաղաք նավահանգիստ Թուրքիայում, Կիլիկիայի 
տարածքում։�
�� Առաջին համաշխարհային պատերազմին նախորդած տարիներին 
ՀԲԸՄ-ն արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում և Օսմանյան 
կայսրության հայաշատ այլ շրջաններում հիմնել է դպրոցներ և 
որբանոցներ, որոնցից էր Դորթյոլի  Քելեկյան որբանոցը: 1921-ի վերջին, 
երբ ֆրանսիական զորքերը Կիլիկիան հանձնել են Թուրքիային, ՀԲԸՄ-
ն իր հաստատությունները տեղափոխել Է Բեյրութ։� Մերսինի և Տորթյոլի 
որբանոցների հիման վրա բացվել են Քելեկյան (տղաների) և Սիսվան 
(աղջիկների) որբանոց-նախակրթարանները, որոնք գործել են մինչև 
1932-ի վերջը: 
�0 Մամբրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը ծնվել է Կարինում 1889 թ.: 1910 
թ.  ուսանելու է ուղարկվում Արմաշի հայտնի դպրեվանք: Նախքան 
Պոլսում ձեռնադրվելը նա անցնում է տառապալից մի ճանապարհ: 
Աքսորվում է Էսքիշեհիր, ապա Գոնիա: Մի կերպ հասնում է Պոլիս 
ու ձեռնադրվում: 1917-ին ուղարկվում է Կահիրե, որպես առաջնորդի 
փոխանորդ: 1919-ին Եգիպտոսում ապաստանած հայերի ու որբերի 
մի մասը հույսերով լեցուն վերադառնում է Կիլիկիա՝ Մերսին: Որբերի 
հետ էր նաև վարդապետը: Կարճ ժամանակ անց նա  650 որբերի հետ 
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մեծերը կընդունիմ, իսկ դուք երեքդ երեք ամիս հետո հանդիպեցեք, 

որովհետև նամակ պետք է գրեմ կեդրոն: Մայրս աջը համբուրելով 

հեռացավ, իսկ ես ու քույրս մնացինք վարդապետին մոտ ու սկսանք 

անձայն հեկեկալ: Մեծ քույրս երկրորդ դասարան ընդունվեցավ, 

իսկ ես` առաջին: Հազիվ տառերը կճանչնայինք, առիթ չէինք 

ունեցած դպրոց երթալու, բան սորվելու: Մեղրագետ դասագիրքը 

երբեք չէր նմաներ Քերականին: Ընդօրինակությունները 

կնմանցնեի, բայց կարդալ չէի կրնար: Ուսուցչուհին դիտմամբ 

առաջին անգամ զիս դասի կկանչեր:  Զբոսանքներուն երբեք չէի 

խաղար, միշտ կսորվեի, մինչև սկսա ընկերուհիներուս նման 

սահուն կարդալ: Օր մը, զբոսանքի պահուն, աչքիս զարկավ 

մայրս, որ մանկապարտեզի բաժնին կողմը անցավ: Մայրիկներեն 

մեկուն հարցուցի, թե նոր մայրի՞կ եկած է: Ըսավ` այո: Հասկցա 

նաև որ մայրս, փոքր քույրս և եղբայրս ընդունված են որբանոց, 

ինչպես վարդապետը հուսադրած էր: Մայրս ստանձնած էր բոլոր 

մանկապարտեզի մաքրության պարտականությունը: Այսպիսով 

ընտանեոք տեղավորվեցանք ՀԲԸՄ-ի հաստատության ներքո 

1919-ի դեկտեմբերին: Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը անցուցինք 

այնտեղ: Մեծ նորություն էր ինծի համար այդ տոնախմբությունը, 

որովհետև մինչև այդ օրը չէի գիտեր Կաղանդի ու Նոր տարվան 

մասին, ծանոթացա նաև Կաղանդ պապային, որ բոլոր 

աշակերտներուն նվեր բերած էր: Մեզ կոշիկ, գուլպա, մազի լայն 

ժապավեն, նարինջ, պիստակ, շագանակ, կաղին ու երկու հատիկ 

ընկույզ բերած էր:

Տարվան առաջին օրը սկսանք աղոթքով, հետո վարդապետը 

տեղափոխվեց Լիբանան: 1923-ին վերադառնում է Ալեքսանդրիա` 
առաջնորդական փոխանորդի պաշտոնին: 1930-40-ական թթ. 
եգիպտահայ գաղութը հիրավի  եկեղեցական-ազգային, մշակութային 
կյանք ապրեց նրա շնորհիվ: Մամբրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը 
մահացել է 1966-ին, Եգիպտոսում:
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պատրաստվեցավ սուրբ պատարագ մատուցանելու: Կյանքիս 

մեջ առաջին անգամն էր սուրբ պատարագ կլսեի, նույնպես 

առաջին անգամն էր սուրբ հաղորդություն կստանայի: Այս 1920 

թվականը անմոռանալի էր ինծի համար, հաճելի ու երջանիկ 

տարի մը եղավ: Աշնան օրերեն մեկն էր, իմացանք, որ թուրքերը 

պիտի հարձակին հայերուն վրա: Պատուհանեն կդիտեինք 

փողոցեն անցնող ձիավորները՝ գլուխնին սև փափախ, ուսերնին 

հրացաններ: Ասոնք Մերսին մտնող քեմալական միլիսներն 

էին: Սիրտս վախ մտավ ու անմիջապես երևակայությանս մեջ 

պահված՝ Ալպիստանի անտառին ջարդը  վերակենդանացավ: 

Այս պատահարեն շատ չանցած մանկապարտեզի փոքրերը 

լեցուցին նավ մը ու փոխադրեցին Լիբանան: Հաջորդ օրն ալ 
մենք ուղղվեցանք նավահանգիստ, ուր նավը մեզ կսպասեր: Մեզ 

տարին Ճյունի (Լիբանան) ու տեղավորեցին որբանոց մը, որուն 

անունը չեմ հիշեր, լսեցի միայն տնօրենին անունը, որ Ղազարոս 

Ղպլիկյան21 էր: Ան բարի գալուստի խոսքեր ըսավ ու չեմ մոռնար 

երբեք, երբ ըսավ, թե տարագրությունը հայի սև ճակատագիրն 

է միշտ: Հետո մեր ուսուցչուհին իմ ու Զարուհիին խնամքին 

հանձնեց կույր Հրիփսիմեն: Կարավանը ճամբա ելավ դեպի 

Քեսրուանի շրջանի գյուղերեն Աշխուտ: Ինչպես պատահեցավ 

չեմ հիշեր, բայց կհիշեմ ճամբայեն շեղեցանք ու գացինք ուրիշ 

ուղղությամբ: Հռիփսիմեն ըսավ զիս այստեղ թողեցեք, դուք 

գացեք: Խիղճերնիս չներեց, մենք ալ իր կողքը նստանք ու լացինք: 

�� Ղազարոս Ղպլիկյան - Այնթապում որբախնամ Ադենական 
ընկերության (հիմն. 1874) հիմնադրած Ադենական վարժարանի 
տեսուչն էր: Սկզբից  Ադենական վարժարանը  որբանոց էր 15 որբերով։� 
1885-ին վերածվել է որբանոց–ղպրոցի, 1886-ին՝ վարժարանի, 1911-
ին՝ երկրորդական վարժարանի։� Ուներ ծաղկոց, նախակրթարան, 
կրթարան և կիրակնօրյա լսարան։� 1914-ին աշակերտների թիվը 288 էր։� 
1915-ին փակվել է, վերաբացվել է 1919-ին և անկանոն գործել մինչև 1922 
թ. և ընդմիշտ փակվել։� 
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Հիշեցի Հորանի22 գյուղին ճամբուն մայրս կորսնցնելս: Ըսի 

աղջիկներ, եկեք աղոթենք: Հետո Հռիփսիմեն պատմեց, թե ինչպես 

կորսնցուցեր էր իր տեսողությունը Հալեպի մեջ: Զարուհին 

ալ պատմեց, թե ինչ պայմաններու տակ կորսնցուցեր էր իր 

մայրը: Հանկարծ Հռիփսիմեն ոտքի ելավ և ըսավ` աղջիկներ մեզ 

կկանչեն: Նշմարեցինք մեզ մոտեցող լույսը, ու մենք ալ քալեցինք 

այդ ուղղությամբ ու ձայն տվինք: Մեզ գտան, շատ արագ վանք 

հասանք, ուր տնօրենն ու ուսուցչական կազմը մեզ կսպասեին: 

Մեզի հաց ու հրուշակ տվին, կերանք ու քնացանք: Քանի մը օր 

հետո դասարաններու բաժնվեցանք: Գրասեղան ու նստարան 

չունեինք, բազմոցներուն վրա ծալապատիկ կնստեինք:

1921-ի գարնան մեր տնօրեն վարդապետ Սիրունյանը, 

Սահակ Բ կաթողիկոսի կարգադրությամբ նշանակվեցավ 

Եգիպտոսի առաջնորդ, իրեն փոխարինեց դոկտ. Գարեգին 

Ամատյանը:23 Կարճ ժամանակ հետո մեզ Աշխուտեն փոխադրեցին 

Էշրեֆիյե:24   1922-ին որբանոցի մայրիկներեն շատեր արձակեցին 

աշխատանքեն, արձակեցին նաև մայրս, բայց տնօրենին 

բարեխոսությամբ գործի մտավ Զելևյան ընտանիքին տունը, ուր 

�� Հորան - Շրջան Սիրիայի հարավում ու Հորդանանի հյուսիսում:
�� Հոգեբույժ, թմրաբույժ, հասարակական գործիչ Գարեգին 
Ամատյանը ծնվել է �888 թ., Անջրդի (Արաբկիրի գավառ): Ավարտել 
է Լոզանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը (����):  
����-��-ին աշխատել Է Լոզանի նահանգային հոգեբուժական 
կլինիկայում (ընթերակա, ապա` վարիչ), ����-��-ին` Զմյուռնիայի 
նյարդահոգեբուժական հիվանդանոցում, ����-�8-ին`ՀԲԸՄ Բեյրութի 
Քելեկյան և Սիսվան որբանոցների բժիշկ և տնօրեն, ���8-��-ին 
աշխատել Է Փարիզի հոգեբուժարանում, ����-�8-ին՝ Կահիրեի 
հոգեբուժական կլինիկաներում: Դասավանդել է Կահիրեի Գալստյան 
ազգային վարժարանում, եղել հոգաբարձության անդամ, Արաբկիրի 
հայրենակցական միության ատենապետ, ներգաղթի կոմիտեի 
բժիշկ: ���8-��-ին եղել է Երևանի հանրապետական հոգեբուժական 
կլինիկական հիվանդանոցի հոգեբույժ և թմրաբուժության բաժանմունքի 
հիմնադիր-վարիչ: Մահացել է  ��8�թ., Երևանում:
�� Աշխուտ, Էշրեֆիյե - Բեյրութի շրջաններից են:
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կաշխատեր ոչինչ ամսական վճառումով մը: Մայրս մտադրած էր 

որբանոցի մեջ աշխատելով քանի մը ղրուշ հավաքել, բայց նոր 

տնօրենը որբանոցին բյուջեն բավարար չըլլալու պատճառով 

մայրիկները գործե արձակեց, անոնց տեղ նշանակեց չափահաս 

աղջիկները: Ուսուցչուհիներն ալ արձակվեցան ու զանոնք 

փոխարինեցին բարձրագույն դասարանի աղջիկները: Չափահաս 

տղաքը ղրկեցին արհեստ սորվելու կամ մնալու իրենց մոտավոր 

կամ հեռավոր ազգականներուն հետ: Կային մեծ աղջիկներ ալ, 
որոնք դրամօժիտով ամուսնացուցին, արժանավոր կամ 

անարժան մարդոց հետ, գոհ կամ դժգոհ: Օր մը մայրս եկավ մեզի 

տեսության, տնօրենը մորս կանչեց և պահանջեց, որ մեծ աղջիկը 

քովը առնե, որովհետև կամաց-կամաց բոլորն ալ պիտի ցրվեին: 

Մայրս տնօրենեն խնդրեց, որ երկու երեք ամիս ևս պահե մեզ: 

Տնօրենը համաձայնեցավ: Երեք ամիս չանցած մայրս դարձյալ 
եկավ ու միասին տնօրենին բարձրացանք: Տնօրենին ըսավ. «Այս 

աղջիկս պիտի կրնամ տանիլ, բայց մյուս երկուքը չեմ կրնար 

հետս առնել, քանի որ տուն տեղ չունիմ, հետո անոնք ալ կտանիմ»: 

Տնօրենը թղթիկ մը գրեց, որ հագուստներս լրիվ տան, նաև երկու 

բուրդե ավելորդ ծածկոցներ: Շնորհակալություն ըսինք, 

ցտեսություն ըսի ընկերուհիներուս և ուսուցչուհիներուս ու 

որբանոցեն հեռացա: Մայրս տուն չուներ, զիս տարավ այն 

հարուստ ընտանիքին տունը, ուր կաշխատեր: Երկու երեք օր 

մնալես հետո, տանտերը զիս չուզեց, ստիպված մայրս զիս տարավ 

հեռավոր ազգականի մը տունը և խնդրեց մեկ ամիս պահեն զիս: 

Սիրով ընդունեցին: Այստեղ մնացի երկու ամիս: Երբ օր մը մայրս 

այցի եկավ մեզի, լսեցի, որ տանտերը կըսեր, թե Դամասկոս պիտի 

հաստատվեին և զիս ալ կուզեր տանիլ իրենց հետ: Ես չուզեցի 

մայրիկես բաժնվիլ ու Պեյրութեն հեռանալ: Մայրս ըսավ. 

«Աղջիկս, հոգեվիճակդ կհասկնամ, քեզ հանեցին որբանոցեն ու 
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շուտով քույրդ ու եղբայրդ ալ պիտի հանեն, ձեզ ո՞ւր պիտի 

տեղավորեմ, դրամ ալ չունիմ, օգնական ալ չունիմ, հույս մըն ալ 
չունիմ, ի՞նչ  կրնամ ընել: Եթե դուն իրենց հետ երթաս Դամասկոս, 

ինծի օգնած կըլլաս: Մորս հնազանդեցա: Դամասկոս ազգականիս 

տունը քանի մը շաբաթ մնալես հետո իրենց զավակները 

արձանագրեցին թաղի ֆրանսիսքեն դպրոցը,25 իսկ ինձ մայ-
րապետներու որբերու բաժինը: Այս դպրոցը ուներ գիշերօթիկ 

բաժին և որբերու բաժին: Սկիզբը ուրախացա, բայց հետո 

պատկերացումներս խավարեցան: Օտար աշակերտություն, 

օտար դեմքեր, օտար ուսուցչուհիներ, օտար լեզու, օտար քաղաք... 

Մեր տունը փնտռեցի ու երկար լացի: Ցավալին այն էր, որ 

անասուններու նման առտուն նախիրի մեջ, գիշերը ախորի մեջ 

կաշխատեի: Գիշերօթիկի աշակերտներուն կոշիկները պետք էր 

ներկեի, շարեի, եկեղեցվո աթոռները սրբեի, խոհանոցը՝ սոխ, 

սխտոր ու լուբիա մաքրեի: Հանքիստ ու դադար չունեինք: 1923-ը 

լավ տարի չէր, կաղոթեի, որ վարկյան մը առաջ մայրս գար ու զիս 

ազատեր սատանաներուն այս դժոխքեն: Այս օտար որբանոցին 

մեջ ամեն օր մահը կփնտռեի: Շատ կերազեի մեր նախկին հայ 
որբանոցները, հոն դրախտ էր ու դասերեն բացի, ոչ մեկ 

աշխատանք, ամեն բան կարգով ու կանոնով: Ամառնային 

արձակուրդին ձեռագործ կսորվեցնեին, ոչ թե տաժանակիր 

աշխատանքով կանցնեին: Օր մը Ս.  Զատիկի տոնին, պատարագի 

ավարտին՝ Ս. Հաղորդություն ստանալու համար ես ալ շարքի 

մտա, բայց մայրապետը հագուստես քաշելով զիս դուրս հանեց, 

ըսելով, որ ես կաթոլիկ չեմ, իրավունք չունիմ հաղորդվելու: 

Եկեղեցիեն ետք տնօրենուհին զիս քովը կանչեց, բացատրելու, որ 

�� Ֆրանսիսքենը գտնվում է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում: 
Ընդգրկված է Սիրիայի հնությունների ցանկում: Կառուցվել է արաբ 
կաթոլիկների  կողմից (առաջին բաժինը, որն օգտագործվել է որպես 
մայրապետների վանք, որբանոց և եկեղեցի): Ավելի ուշ կառուցվել է 
դպրոցը ու կցվել դրանց:
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հաղորդվելու  համար պետք էր նախ մկրտվիլ կաթոլիկ եկեղեցվո 

մեջ, խոստովանիլ դավանանքը, ապա հաղորդվիլ: Ես ալ ըսի, ես 

իսլամի զավակ չեմ, ձեր պաշտած Քրիստոսը ես ալ ընդունած եմ 

և մկրտված ավազանին մեջ: Կոտրած սրտով դուրս ելա քովեն և 

այնուհետև կխուսափեի եկեղեցի մտնելե: Եթե նույնիսկ ներս 

մտնեի ետևի աթոռը կնստեի, աղոթքս  կընեի ու աշխատանքիս 

կվերադառնայի: Զատկվան հաջորդ կիրակին, դարձյալ եկեղեցի 

գացած էի, սրտանց աղոթեցի ու Աստուծո ըսի, ով բարիդ Աստված 

գթա ինծի, հերիք է իմ չարչարանքս, ազատե զիս այս 

մայրապետներուն ձեռքեն, քո կամքովդ  հոգիս առ, չորս 

տարեկանես ի վեր կտառապիմ, քանի ես որբ մըն եմ: Նշմարեցի 

դռնապան մայրապետը եկավ քովս, բայց ես չտեսած ձևացուցի: 

Ականջիս ըսավ, որ պատարագեն հետո քովը երթամ: Մտքես 

ըսի, նորեն կաթ կամ սառ բեռելու պիտի ուղարկեն զիս: Եկեղեցիեն 

ետք գացի սպասման սենյակը: Դռան առջևեն անցած ատենս 

նշմարեցի, որ մորս հագուստով մեկը նստած էր: Սոյր Ֆրանսուազը 

եկավ ինձ տարավ ու իսկապես մայրս էր, զոր տարի մըն էր չէի 

տեսած: Այնքան լացինք, որ մայրապետն ալ ազդվեցավ: 

Բարձրագույն դասարանի աշակերտուհիներեն հայ աղջիկ մը 

բերավ, որպես թարգմանիչ:  Ես մորս հասկցուցի, որ այլևս չեմ 

ուզեր հոս մնալ ու խնդրեցի, որ զիս իր հետ տուն տանի: Մայրս 

հասկցուց, որ ոչ տուն ուներ, ոչ ալ անկողին: Ըսի ինծի քարին 

վրա պարկեցուր, միայն այստեղեն ազատե: Մայրապետը  մորս 

հասկցուց, թե շատ գոհ են ինձմե ու չեն ուզեր դպրոցեն հեռանալս 

և խոստացավ, որ ամառը դաս պիտի տան բոլոր որբերուն, 

սակայն մայրս պնդեց, որ եկած եմ հետս տանելու: Մայրապետը 

զիս ներս տարավ, հագուստներս փոխեց ու ջանաց համոզել, որ 

մնամ, բայց դուրս գալու առիթը չփախցուցի: Այսպես 1924-ին 

հեռացա  այդ անիծյալ դպրոցեն: Երբ Պեյրութ հասանք, գացինք 
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մորս աշխատած տունը: Քանի մը օր ետք, տանտիրուհին մորս 

հասկցուց, թե երկու հոգիի պետք չուներ, բայց քանի որ մայրիկես 

շատ գոհ էր, ժամանակ տվավ, որ երկուքիս տեղ մը գտնենք 

աշխատելու: Ուրեմն իմացանք, որ հայ կաթողիկե վարդապետ 

մը, Հայր Պողոս Արիս,26 որբերուն, այրիներուն և անգործներուն 

գործ կճարե: Ուստի առտու մը, մորս հետ միասին ներկայացանք 

այդ վարդապետին, աջը համբուրեցինք, հետո մայրս խնդրեց 

իրմե, որ մեր երկուքին համար գործ մը ճարե: Մայրս ըսավ, թե 

կաշխատեր քաղաքապետարանի դոկտ. Իլիաս Հելուին տունը, 

այս աղջիկս որբանոցեն հանեցի, հիմա տեղ մը չունիմ: 

Վարդապետը մեր երեսին նայեցավ, մորուքը շոյեց ու ըսավ վաղը 

եկեք բան մը կընենք, միայն կըսեմ քեզի, որ այս աղջիկդ մի 

աշխատցներ, դպրոց մը դիր կարդացուր, խելացի կերևա: Ես 

դպրոցը կկարգադրեմ, դուն միայն պառկելիք տեղ մը ճարե, ուրիշ 

ոչ մեկ բան: Մայրս ըսավ վարդապետ, դուք գիտեք Ավետարանին 

խոսքը, ուր Հիսուս կըսե, երկնքի թռչունները իրենց բույնը ունին, 

աղվեսները իրենց որջը  ունին, բայց որդին մարդո իր գլուխը 

դնելիք տեղ մը  չունի: Այս խոսքին վրա վարդապետը զգացվեցավ 

ու ըսավ` վաղը առտու եկեք ձեզի տեղ մը կգտնեմ: Շատ ուրախ 

�� Զմմառի միաբան հայր Պողոս վարդապետ Արիսը բնիկ մարտինցի 
էր, ծնվել է 1888-ին, Հալեպում: Նա արաբագետ էր և  լավ կապեր էր 
հաստատել պետական ու տեղացի արաբ շրջանակների հետ, որը 
օգտագործել է տեղական լեզվին ու պայմաններին անծանոթ հայ 
ժողովրդի զավակների համար: Ժողովրդանվեր, պարզ, հաղորդական 
և բարեհամբույր հայր Պողոս Արիսի հովանավորությամբ կատարվել 
է Բուրճ Համուդի թաղամասերի բաժանումը: Նա իր ամբողջ 
հնարավորություններն ու կարելությունները ի սպաս է դրել Բուրճ  
Համուդի հայացման, զարգացման ու աստիճանական բարգավաճման 
համար:  Հայր Պողոս Արիսի ջանքերով 1939-ին հիմնվել է Նոր Մարաշի 
Հայ կաթողիկե Մեսրոպյան վարժարանը, իսկ 1953-ին վարժարանի 
կողքին կառուցվել է Ս. Փրկիչ եկեղեցին: 1953-1957 թթ. նա  Զմմառի 
վանքին պետն էր: 
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էի, դպրոց պիտի շարունակեի: Շատ չանցած մեզի համար 

աշխատանքի տեղ մը գտած էր արդեն: Մարդու մը հետ մեզ 

ուղարկեց Ճմմեզիե27 Ֆրերներու դպրոցին կից տուն մը: Մարդը 

մեզ  ներկայացուց տանտիրուհիին, որ մեզ հյուրասիրեց 

ժպտադեմ, հետո տիկինը ցույց տվավ սենյակները և ըսավ, որ 

ամեն օր այսքան գործ չեմ ունենար: Խոհանոցին կից շատ մաքուր 

սենյակ մը ցույց տվավ ու ըսավ, որ մեզի հատկացված էր: Մայրս 

շնորհակալություն հայտնեց ու գործի անցանք: Ես ապակիները 

սրբեցի, մայրս գետինները, գորգերն ալ փռեցինք ու գործը 

վերջացուցինք: Տնեցիները ընթրելնեն հետո մայրս ամաններն ալ 
լվաց և խոհանոցը նստանք, որ հանգչինք: Երկուշաբթի շատ 

ուրախ արթնցա, աղոթեցի, պատրաստվեցա ու դպրոց գացի: 

Զանգին հետ բոլոր աշակերտները շարքով դասարան մտան: 

Հասկցա, որ ասոնք հարուստներու զավակներ էին, ուրախ ու 

համարձակ կխոսեին մայրապետներուն հետ, շփացած ձևեր 

ընելով: Անոնք դասի սկսան, ես դեռ եկեղեցիին առջև կսպասեի: 

Կսեն որբին վիզը ծուռ կըլլա: Տեսա մայրապետ մը ի վերջո ինծի 

կմոտենար: Հարցուց` դպրոց արձանագրվա՞ծ ես: Ըսի հայր Պողոս 

Արիսը ինծի ըսավ, թե քույր Պեաթրիսը պիտի դասավորե ինչ որ 

պետք է, և ես անոր կսպասեմ: Ինծի պես քսան աղջիկներ ալ 
կային: Կարգի շարվեցանք և բոլորս ալ վերի սրահը հանեցին 

մեզի քննության: Բավական հաջող քնութենե մը ետք ինծի 

երկրորդ դասարան նստեցուցին: 1923-1924 Դամասկոս երթալուս 

պատճառով տարի մը  տուժեցի այս տարին: Ամառվան 

արձակուրդին քույր Պեաթրիսը մեզի հետ եղող աղջիկներուն 

պարտականություն տվավ, որպեսզի նախորդ տարին 

կորսնցուցած դասերը սորվեցնեն ինծի: 1927-1928 տարեշրջանին 

դպրոցական դասերը դեռ չի սկսած, ամառնային արձակուրդի 

�� «Նոթրդամ ֆրեր» դպրոցը գտնվում է Բեյրութի Ալ Ճմմազիե 
թաղամասում, հիմնադրվել է կաթոլիկ արաբների կողմից 1914-ին:
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վերջավորության, որբանոցի տնօրեն Գարեգին Ամատյանեն 

մորս ուղղված նամակ մը եկավ, ուր կհանձնարարեր երկու 

զավակները տանիլ, որովհետև խոստացված ժամանակը անցած 

էր: Որբանոցի տնօրենի պահանջքին վրա մայրս գնաց քույրս և 

եղբայրս հանեց որբանոցեն, սենյակ մը վարձեց, ուր չկար ոչ 

անկողին և ոչ ալ կարասի: Տանտիրուհին, ուր մայրս կաշխատեր, 

մեզի տրամադրեց ավելորդ անկողինը, զավակներուն համար 

մայրիկիս վարձած սենյակին տերը տրամադրեց սեղան մը, քանի 

մը մաշած աթոռներ, որոնք տանիքը նետված էին իբրև անպետ 

իրեր: Կիրակի առավոտ մայրս գնաց քույրս ու եղբայրս տուն 

բերավ: Անոնք իրենց հետ բերին որբանոցի բուրդ ծածկոցները: 

Այսպիսով մեզի համար կոկիկ տուն մը ունեցանք: Ես միացա 

քրոջս և եղբորս: Իմ մեծ քույրս Արմինեն, 1920-ին ՀԲԸՄ-ի 

որբանոցի օրերուն նամակագրությամբ ծանոթացած էր 

ամերիկահայ երիտասարդի մը հետ՝ Հարրի Թաթարյան անունով 

ու հարս գացած Տերենտեցի: 

Մայրս շարունակեց իր գործը, որովհետև շատ գոհ էին 

իրմե, և մորս կատարած վճառումն ալ գոհացուցիչ էր: Շաբաթը 

երկու օր տուն կուգար տանտիկինին արտոնությամբ, մեր ճաշը 

կպատրաստեր ու ետ կերթար:

1928-ին մեզի ծանոթ անձե մը իմացանք, որ շապիկի 

արհեստանոցի մեջ աշխատող գործավորներ կուզվին: Բարեկամի 

մը միջամտությամբ հանդիպեցանք այդ աշխատանոցի 

վարպետին հետ մեր տան մեջ: Վարպետը մեր ողորմելի տունը 

տեսնելով 200 ղրուշ տվավ, հետո ըսավ երկուշաբթի տղաք 

կղրկեմ, որ ձեզ աշխատանոց բերե: Երկուշաբթի ես և քույրս 

աշխատանքի գացինք: Մեր պարտականությունը շապիկներուն 

կոճակները կարել ու օղակներուն ավելորդ թելերը մաքրել էր: 

Շաբաթավերջին ես կստանայի 100, իսկ քույրս` 50 դահեկան: 

Մենք դրամը չէինք ճանչնար, կպահեինք ու մորս կուտայինք: 
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Երբեմն կարի մեքենային վրա փորձեր կընեի մեքենան ազատ 

եղած ժամանակ: Մեկ տարվան ընթացքին կարի գաղտնիքները 

սորվեցա, լրիվ շապիկ կարել գիտեի, բացի օձիկեն: Մեկ 

տարի հետո գործատերը պիտի փակեր իր աշխատատեղը: 

Յուրաքանչյուրիս տվավ իր իրավունքը ու ճամբեց: Զիս ալ իր 

շապկագործ ազգականին մոտ ղրկեց, որ գործս հոն շարունակեմ: 

Այս վարպետն ալ լավ կվճարեր, շաբաթական երեք լիբանանյան 

թղթոսկի: Այս վարպետին քով աշխատեցա երեք տարի: Հետո 

այս մարդն ալ գործին ձևը փոխեց և բոլոր գործավորները ձևով մը 

ճամբեց:  Օր մը վարպետը մեր տունը եկավ և խոստացավ տևական 

գործ հայթայթել, միայն թե պետք ունեի կարի մեքենա մը: Ես շատ 

կփափաքեի տունը աշխատիլ, որովհետև խնայողություն կըլլար 

թե հագուստի, թե կոշիկի և թե երթևեկի: Մայրս գնաց գործածված 

կարի մեքենա մը գնեց ու տուն բերավ: Սկսա աշխատիլ, ամեն 

կողմեն գործ կուղարկեին և գիշեր ցերեկ կաշխատեի: 1930-1938 

աշխատեցա կար կարեցի ու մարդու կարոտ չեղանք: 

1938-ի փետրվարին ծանոթացա մեզի հայրենակից՝ կյուրինցի 

համեստ ընտանիքի զավակ Կարապետ Գոչիկյանին: Նկատեցի, 

որ ծույլ չէր, իր աշխատանքով ապրող, շատ բարեսիրտ ու 

կամեցող երիտասարդ մըն էր: Մարդուս ճակատագիրը չփոխվիր, 

բախտս աս է ըսի ու համակերպեցա: Մինչև պսակիս նախօրյակի 

ուշ գիշերը աշխատեցա ու խոստացած գործերս ավարտեցի: 

Մայրս ինքը տարավ հանձնեց տերերուն, անոնք շատ գոհ իմ 

գործես նվերներ ալ տված են: Ամուսնությանս հաջորդ կիրակին 

մայրս մեր նոր տունը եկավ նվերներով: Իմ կյանքես գոհ էի, միայն 

կցավեի, որ ուսումս կիսատ մնաց, նախակրթարան մը իսկ չկրցա 

ավարտել: 1938-ին հոկտեմբեր 30-ին, երբ պսակվելու պիտի 

մտնեի Ս. Նշան եկեղեցի,28 ուխտեցի ամբողջ կյանքս աշխատիլ 
�8 Ս. Նշան առաջնորդանիստ մայր եկեղեցին անվանակոչվել է  Գյուտ 
խաչի տոնին, գտնվում է Բեյրութի Զոքաք Էլ Պլաթ թաղամասում:



��

չարչարվիլ, բայց զավակներուս ուսումը կատարելագործել: 
Իսկապես ամուսնանալես հետո յոթ տարի տունը մնացի, բայց 

հետո նորեն սկսա տունը կար բերելով աշխատիլ: Այսպիսով մեր 

երկու զավակներուն ապագան շտկեցինք, երկուքս միասին ձեռք-

ձեռքի տալով, համերաշխությամբ և համբերությամբ:

 Տարիներ անցան 1915-ի մեր տարագրութենեն, կհիշեմ 

առտվնե իրիկուն անոթի ծարավ կքալեինք ամառվան տաքին 

ու ձմերվան ցուրտին, փողոցները կքնանայինք, գյուղե գյուղ 

հաց մուրալու կերթայինք, մեզ կծեծեին կվռնտեին: Անցած այդ 

օրերը երբ կհիշեմ, կսոսկամ ու կմտածեմ, թե ինչպես դիմացեր 

ենք այդ տառապանքին, չարչարանքին, զուլումին... Այդքան 

թշվառության ու զրկանքին, գաղթական հայերը ոչ գողցան, ոչ 

կողոպտեցին, այլ մեծով ու պզտիկով աշխատանքի լծվեցան և 

ճակտի քրտինքով տեղ հասան: Մեր սերունդները հայությունը 

պահեցին մեր դպրոցներով ու եկեղեցիներով:

 

ԿՅՈՒՐԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՍ: Ամուսինս՝ 
Կարապետ Գոչիկյանը, շատ կփափաքեր այցի երթալ իր հայրենի 

ծննդավայր, կարոտը մեղմելու միտումով: Ես շատ համամիտ 

չէի այս գաղափարին, բայց չուզեցի զինքը առանձին թողել: Կամ 

միասին կմնանք կամ ալ միասին կմեռնինք ըսի:

1972-ին Պեյրութեն Հալեպ մեկնեցանք, ուր գիշերեցինք, հետո 

Ազեզի29 ճամբով մտանք Թուրքիա: Առաջին գյուղը Քիլիսն30 էր, 

հետո Այնթապ, ուր տեղատարափ անձրևի բռնվեցանք: Այդ օր 
�� Ազեզ - Գյուղ Կիլիկիայի Ադանա նահանգի Քիլիսի գավառում։� XX 
դարի սկզբին ուներ շուրջ 1000 հայ բնակիչ։� Գյուղն ուներ եկեղեցի,ղեցի, 
երկսեռ դպրոց՝ ավելի քան 200 աշակերտով։� Ներկայիս գտնվում է 
Սիրիայի տարածքում։�
�0 Քիլիս - գյուղ Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայի Հալեպ 
նահանգում։� Բնակչության մասին տվյալներ չեն պահպանվել։� Նրանք 
բռնությամբ տեղահանվել են 1915 թ.։� Նրանց մեծ մասը զոհվել է աքսորի 
ճանապարհին:
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Այնթապ գիշերեցինք «Ենի Անգարա» օթելը: Մյուս օր առտու 

մեկնեցանք Մալաթիա31, հետո Կյուրին: Տեղավորվեցանք 

«Խանճար փալաս» օթելը: Հաջորդ օր պտտեցանք Կյուրինի 

շուկան, Եաշթեփե, Քեթեն Զայիր, ուր հանդիպեցանք Ռիֆաաթ 

Չավուշ հայախոս թուրքի մը: Վերջինս մեզ տարավ Հաճի Օմար 

Վարդարին տունը, որոնք Ռումելիի32 գաղթականներեն էին  և  

չէին գիտեր թե որոնց տունը գրաված նստած էին: Ասոնք մեզի 

հրամցուցին մածուն: Տարիքոտ մարդիկ կային, որոնք քիչ-շատ 

հայերեն գիտեին և մեկ-մեկ մեզի հարցեր կուղղեին, արդյոք եկա՞ծ 

ենք պահված գանձեր գտնելու: 

Հաջորդ օր գացինք Շուղուլի թաղը և հասանք մինչև 

Ելքենին ծովը և ջաղացքը: Նշանավոր թութին ծառը կտրված 

էր, հսկա ընկուզենին ալ անհետացուցեր էին: Մեր թաղին բոլոր 

պարտեզներուն ծառերը նույնպես կտրած էին, գետինը փորված, 

այնքան որ բոլորովին անճանաչելի էր: Շուղուլի Սենկենտերի 

ջուրեն անցանք, այնտեղեն ջուր խմեցինք, շատ պաղ և համեղ 

էր, ինչպես էր մեր օրերուն: Ֆապրիկան և երկու ջաղացքները 

փլած էին ու միայն Ղլպաշենց ջաղացքը կաշխատեր: Կիրակի 

առավոտյան գացինք Կյուրինի հին բնակիչներեն հայախոս 

թուրք Հաքքի Թունայի տունը, այս վերջինին հրավերով: Կեսօրեն 

ետք գացինք Եաշթեփե թաղի հորենական տունս փնտռելու: 

Գտանք: Այն տեղի բնակիչները կկարծեին որ մեր ստացվածքին 

վերատիրանալու եկած ենք: Կկրկնեին, թե այս տուները տեղերը 

�� Մալաթիա - Պատմական Մելիտինեն է, գտնվում է Խարբերդ 
նահանգի (վիլայեթի) հարավարևմտյան մասում։� Քաղաքը փռված 
է  գեղատեսիլ հովտում, շրջապատված պարտեզներով և այգիներով։� 
Մալաթիայում հայերի թիվը մինչև նրանց տարագրումը կազմում էր 
20 հազար մարդ։� Դեռ եղեռնից առաջ հայերը հարկադրված էին մեծ 
խմբերով պանդխտության դիմել, ընդհուպ Ամերիկա։�
�� Ռումելի - Բալկանները և Բալկանյան թերակղզին, այդպես էր կոչվում,  
երբ գտնվում էր Օսմանյան տիրապետության տակ:



��

իրենք կառավարութենեն առած են: Հին թուղթերուն մեջ նայելով 

գտան հորս անունը իբր կալվածատեր: Մեր տան տանիքը 

ընկուզենի մը կար, որ դեռ կմնար, բայց տան վրայի հարկը փլած 

էր: Պզտիկ առու մը կար, որ խոհանոցին կողքով կանցներ: 

Հաջորդ օր մայր եկեղեցիին շուրջը պտտեցանք, ուզեցինք 

ներս մտնել, սակայն դռները փակ գտանք: Զանգակատունը 

փլած էր: Ավանդատան առջև փայտե աստիճան մը կար: Այնտեղ 

մարդու մը հարցուցինք, որ ըսավ նախապես բանտ ըրած էին, 

հետո մեկը գնած զայն հարդանոցի վերածած էր, իսկ հիմա 

սինամա (կինոսրահ) դարձուցած են: Եկեղեցիին քովն էր ազգին 

պանդոկը և առաջնորդարանը, որ երեք հարկանի խոշոր շենք 

մըն էր, ճակատը գրված էր 1912: 

Գացինք Ճախճորի (Ձախաձորի) ջաղացքին թաղը, Շահմելիք 

մեծ մորս տունը, որ պահպանված էր, սակայն պարտեզին 

ծառերը կոտրած, ավերակի վերածված էր, իսկ ավազանը փակեր 

էին: Քուրտ Մարիամ Ապլայենց տունը լավ  մեջ էր, պարտեզը 

դարձյալ  չորցած: Նույն օրը գացինք Խազնատարենց Թուֆիքին 

տունը. Ասիկա այն Թուֆիքն էր, որ տարագրության նախօրյակին, 

մայրիկես մեր կովը գներ էր: Մեզ հյուրընկալեց Թուֆիքին 

տղան Շևքեթը և հրամցուց կաթով սուրճ և կաթա: Շևքեթ ըսավ, 

թե այն կաթը, որ կխմեինք մեր կովուն թոռնիկին կաթն է, հետո 

սկավառակ մը դրավ: Ես և ծերուկ Շևքեթը Կյուրինի պար մը 

պարեցինք ու երգեցինք հետևյալ երգը.

Շիկուկ-շիկուկ մազերդ ճանմ, կերևանկոր խազերդ,

Ալ չեմ քաշեր նազերդ ճանմ, ալ չեմ քաշեր նազերդ,

Նկից կուգա չիթ մը ֆիստան հելպեթ մեկը ինծի կուգա,

Առնեմ ելլեմ վերի օտան, պագնեմ, սիրեմ, քեզի կուտամ....

Հաջորդ առավոտ Կյուրինի շուկայեն ինքնաշարժով 

ուղղվեցանք Էրենի թաղը: Ամբողջ տուները փլած ու պարտեզի 
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վերածված էին: Ամուսինիս, Կարապետին հորենական տունը-

տեղը անհայտ էր: Անոնց տան մոտիկ եկեղեցին` ավերակ: 

Տեսարանը շատ սրտաճմլիկ էր: Էրենի թաղը ինքնաշարժով 

մեզ առաջնորդողը կկոչվեր Հաճի Պայրամ Օմար Ճիվան, որ 

մոտավորապես գտավ Կարապետին հորենական տունը, քանի որ 

ըստ երևույթին ինքն էր գնած կամ կառավարության կողմե իրեն 

նվիրված, որպես քաջալերանք, հայոց նախկին կալվածներու 

վերաբնակեցման ի վարձատրություն: Նույն օրը Ղարաթեփե 

սարը բարձրացանք և Կյուրինի համայնապատկերը դիտեցինք: 

Տեսանք ծիրանիները հիվանդ ու գրեթե չորնալիք վիճակի մեջ էին: 

Հաջորդ օր թագուհի մորաքրոջս տունը գտանք, ուր բնակություն 

հաստատած էր Ռումելիեն բերված գաղթական մը, որ շատ 

ազնիվ մարդիկ էին: Մորաքույրիս տունն ալ չէր փոխված, երկու 

տանձենիներուն տեղ վարդ ցանած էին, պարտեզները ոչ խնձորի 

ծառ մնացեր էր, ոչ թութի և ոչ սալորի: Ուր որ կերթայի արյունս 

կցամքեր, կաճապարեի, որ Պեյրութ վերադառնամ ու հանգիստս 

գտնեմ: Կեսօրին թերզի (դերձակ) Շուքրիին հետ գացինք 

Աֆարյան Կարապետ աղային տունը: Այս տունն ալ բնակություն 

հաստատեր էին նույնպես Ռումելիի գաղթականները: Դերձակ 

Վահանը, որ Շուքրի կկոչեին, զուտ հայ մարդ մըն էր, իր հետ մայր 

եկեղեցին գացինք, որ սինեմա ըրած էին: Մուտքին մոմ վառելու 

տեղերը կոտրած էին, միայն քանդված կամարներ մնացած էին: 

Աջին բուն մուտքին քովը զուգարան շինած էին, քանի որ ատենոք 

բանտ եղած էր: Մեծ մայրիկիս աղոթած տեղը՝ վերնատուն ելա: 

Խոշոր սյունին ճիշդ քովը կնստեր: Ծռեցա համբուրեցի սյունը, 

շատ հուզվեցա ու մինչև սինեմային վերջանալը լացի: Երեք 

խորանով կամարները տակավին կմնային, երկուքը կիսափուլ 
վիճակի մեջ, իսկ մեջտեղի խորանն ալ պահված էր սինեմային 

պաստառին համար: Շատ ազդված դուրս ելանք ու միտքես ըսի` 
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այս Սուրբ եկեղեցիին անեծքը ձեր բոլորին վրա ըլլա հավիտյան: 

Վերջին օրն էր, երբ մեկու մը միջոցավ Կարապետը գտավ 

իրեն օրերու դրացին Քեմալ Ղոչը: Երկուքին ալ աչքերը լեցվեցան: 

Քեմալ ըսավ, որ մեր հայրերն ու մեծ հայրերը հանցավոր էին, 

հայերուն հանդեպ այսպես վարվելով: Մենք ալ ձեզի պես փոքր 

էինք ու չէինք հասկնար: Մեր մեծերն ալ երբ կխոսին այս նյութին 

շուրջ, իրենք ալ կանդրադառնան իրենց սխալին, բայց վերջին 

զղջումը օգուտ չունի: Հետո վերջին անգամ գացինք Ձախաձորի 

ակը, տեսանք Կոչիկենց (Կոչիկյաններու) տան հողին վրա 

բնակություն հաստատած Հաճի Պայրամ անունով Սելանիկեն 

գաղթած մարդ մը: Ականատես եղանք անտեր մնացած 

հայկական հողերու թուրք ազգաբնակչությամբ բնակեցնելու 

թուրք պետության քաղաքականությանը: 

Մեկնելու օրը Ռիֆաթ Չավուշը մեզ իր տունը տարավ, որ 

նախապես Բիրանենց տունն էր, բայց բոլոր ծառերը չորցած 

էին: Իրենք՝ թուրքերը ըսին, որ եթե հայերը հոս մնացած ըլլային, 

Կյուրինը երկրորդ Պոլիս մը եղած կըլլար:

Այսպես ցավը մեր սրտերուն մեջ վերադարձանք Պեյրութ:
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ԳՅՈՒՐԻՆԵՆ ՖՐԱՆՍԻԱ

Մեծահարուստ Գույումճյանների ընտանիքից փրկված Մարիցա 
Գույումճյան-Տերտերյանը ծնվել է 1912 թ. Կյուրինում: Գաղթի 
ճանապարհը Մարիցային ու նրան ընտանիքին հասցրել էր Բեյրութ, 
ապա՝ Ֆրանսիա: Այս պատմությունը նա մեզ պատմել է Ֆրանսիայում, 
2000 թ.:

- Մեծահարուստ Գույումճիենց ընտանիքը հայտնի էր իր 
հինգ տղաներով, անոնք կզբաղվեին ոսկերչությամբ: Հայրս 
չորս եղբայրներ ուներ, ան տասը տարեկան էր, երբ  Գյուրինի 
կոտորածը ծայր կառնե: Գյուրինի կանայք և երեխաներ 
կապաստանին եկեղեցիներու մեջ: Մեծ մայրս հորս հետ 
կապաստանի Գյուրինի Ս. Սարգիս եկեղեցիին1 մեջ: Հորեղբայրս, 
որ քառասուն օրվա ամուսնացած էր, իր ընտանիքով կթաքնվի  
տան մը մեջ: Դժբախտաբար դավաճան հայ մը կմատնե, ու 
բոլորը կհավաքեն կբերեն իրենց սեփական այգին ու ամիջապես 
կգնդակահարեն: Խեղճ մեծ հայրս կվազե կաղաչե ըսելով, քոնե 
այս նոր փեսան թողեք, սակայն թուրք զինվորները կացինով 
գլխուն կհարվածեն: Մեծ հորս կբերեն մահամերձ վիճակով ու 
իր վերջին շունչը չփչած ցույց կուտա ոսկիներու թաղված տեղը, 
կպատվիրե հորս տղավարի պահել ինքիրեն ու արհեստը սորվիլ: 
Հայրս տասը տարեկան հասակին իր ձեռքով կթաղե իր հայրը, 
եղբայրները և հորեղբայրները:

Հարցերը քիչ մը հանդարտելեն հետո մեծ մայրս դուրս կուգա 
եկեղեցիեն: Իր հինգ զավակներեն իր հետ տուն կվերադառնա 
� Գյուրինի Ս. Սարգիս եկեղեցին գտնվում է Քարա-թեփե գյուղի 
կենտրոնում, որտեղ մինչև 1915 թ. ապրում էր 500 հայ ընտանիք:
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միայն հայրս, իսկ փոքր հորեղբայրս արտասահման գացած էր 
ուսանելու: Հայրս արհեստ կսորվի ու տեր տիրական կդառնա իր 
հիվանդ մոր, որը կորսնցուցած էր ամբողջ տոհմ մը:

Այդ թուրքը, որ սպաննած էր այդ երիտասարդները, շատ 
ծանր կհիվանդանա ու շատ կչարչարվի չկրնար մահանալ: Կսե, 
թե Գույումճիենց զավակները զիս կչարչարեն, թող գա իրենց 
մայրը ինձ ներե, որ հոգիս ավանդեմ: Սկիզբը մեծ մայրս կմերժե, 
բայց երբ շատ մարդ կուղարկեն, խիղճը կարթննա, կերթա բաժակ 
մը ջուր ու իրենց այգիեն միրգ կուտա: Այսպիսով հանգիստ 
կմահանա ոճրագործը: Այդ մարդուն տղան կուսանի ու կդառնա 
Գյուրինի էկոնոմիկայի մինիստրի տեղակալը:

Հորեղբայրս, որ արտասահման գացած էր ուսման համար 
ու անտեղյակ բոլոր անցուդարձեն, Գյուրին կժամանե ու երբ 
կիմանա արհավիրքը, տեղնուտեղը կաթվածահար կմահանա: 
Մեծ մայրս ու հայրս կմնան մինակ: Բարեկամներ մեծ մորս 
կխրատեն, որ ամուսնացնե հորս, որովհետև մեծ մայրս հիվանդ 
էր ու չէր կրնար տունին պետքերը հոգալ: Թեև հայրս շատ փոքր 
էր՝ տասնութ տարեկան, սակայն կամուսնանա մորս հետ, որը 
այդ ժամանակ տասնչորս տարեկան էր: Կամուսնանա նաև այդ 
թուրք մինիստրը, որուն տունը կպած էր հորս տան:

Տարիներ հետո այդ թուրք մինիստրը կսկսի հետապնդել 
մեր ընտանիքի նիստ ու կացը, անհանգիստ աչքերով կդիտե 
մեր խնճույքները: Հայրս որմնադիրներ կբերե ու պատ կկառուցե 
երկու այգիներու միջև: Նույն օրը մինիստրը պալատ կանչել 
կուտա հորս ու կսե.

- Թադիոս, ինչո՞ւ պատ կկառուցես:
- Դուն Աստված պահե, երկու մանչ զավակներ ունիս, իսկ 

ես երկու աղջիկ, կվախնամ միասին խաղան միասին մեծնան, 
սիրտերը իրար կպի: Դուն գիտես, ոչ մեր կրոնքը կարտոնե, ոչ ալ 
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ձերը, ուստի կուզեմ կանխարգիլել: Դրամը ես կուտամ, քեզմե ոչ 
մեկ բան չեմ ուզեր:

- Թադիոս զուր տեղ կպատես:
Խեղճ հայրս անտեղյակ դավադրութենեն, տուն կվերադառնա 

ու մորս կսե.
- Խ՞ենթ է ինչ է այս մինիստրը, կսե պարապ տեղ կպատեմ:
Տիկին Մարիցա անկաշկանդ պատմեց, թե երեք չորս տարի անց 

ոնց է սկսվում  հայերի տեղահանությունը, ու էդ ժամանակաշրջանում 
սեբաստացի Մուրատ2 Գյուրին է գալիս ու առաջարկում է տեղացիներին 
հինգհարյուր հոգանոց բանակ կազմել, զինվիլ ու բարձրանալ 
լեռները: Հավաստիացնում է նրանց, թե ինքնապաշտպանության 
միջոցով կկարողանան Գյուրինը պաշտպանել ոսոխի ճիրաններից: 
Գյուրինցիները իրանց բնազդային համառությամբ մերժում են 
Սեբաստացի Մուրատի առաջարկը, էն պատրվակով՝ թե հայերը 
պետական բարձր պաշտոններ են ստանձնել ու Մուրատի առաջարկը 
մի կերպ վիրավորանք էր ուղղված իրանց հանքամանքին ու 
կարողություններին: Իրոք, Գյուրինի երիտասարդության մեծամաս-
2 Սեբաստացի (Խրիմյան) Մուրատ (1874-1918) - Հայդուկապետ, հայոց 
ազատամարտի աննկուն երախտավորներից։� Պոլսում  հանդիպում 
ու մտերմանում է հայ վրիժառուների հետ, մասնակցում նրանց 
հավաքներին։� Սակայն այստեղ էլ սկսում են հետապնդել նրան, 
որովհետև տեսնելով, թե ինչպես է թուրք ոստիկանը փողոցում ծեծում 
մի հայի, հարձակվում ու ինքն է ծեծում ոստիկանին։� Հայոց պատրիարքի 
միջնորդությամբ նավ է նստում և մեկնում Եգիպտոս, այնտեղից՝ 
Աթենք, հետո՝ Թիֆլիս։� Բայց Երկիր գնալու միտքը հանգիստ չի տալիս 
նրան։� Թիֆլիսից յոթ օրվա ընթացքում ոտքով հասնում է Կարս, ապա՝ 
Բասեն։� Թուրքիայի բոլոր ճանապարհներով զորքեր էին մոտենում 
Սասունին։� Սկսվում են ինքնապաշտպանական կռիվները, որի 
ընթացքում պատմության մեջ հերոսական էջեր են գրում Անդրանիկը, 
Գևորգ Չաուշը, Մշեցի Սմբատը, Հրայր Դժոխքը, Կայծակ Առաքելը, 
Սեբաստացի Մուրատն ու շատ ուրիշներ։� Երբ կարմիր բանակը Նուրի 
փաշայի զորքերի հետ մտնում է Բաքու, Մուրատն այնտեղի հայերին 
փրկելու համար իր ջոկատով հասնում է Բաքու։� Սեբաստացի Մուրատը 
նահատակվեց 1918 թ. օգոստոսի 4-ին թուրքերի դեմ կռվի ժամանակ: 
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նությունը կազմում էր ուսյալ դասակարգը, դրա համար իրանք 
զբաղեցնում էին պետական պաշտոնները: Իրենց համարության շնոր*-
հիվ անաղարտ պահել էին մայրենի լեզուն ու ստիպում էին տեղացի 
թուրքերին հայերեն սովորել պետական պաշտոններ զբաղեցնելու 
պարագայում: Մուրատը վշտացած հեռանում է Գյուրինից, որից հետո 
սկսվում են խլրտումները:

- Հայրս Հնչակյան կուսակցության3 շարքերը կանցնի, 
որպեսզի զենք ստանա: Դժբախտաբար դարձյալ մատնիչներու 
շնորհիվ առաջին բռնվողներեն եղավ: Հետո երիտասարդները 
հավաքեցին, որպես թե զինվոր պիտի տանին: Հազիվ երկու 
օր անցած, մինիստրը մորս իր մոտ պալատ կկանչի: Մայրս 
հարազատներուն հետ կխորհրդակցի, թե ինչ պետք է ընել:  Անոնք 
խորհուրդ կուտան երթալ: Այն ժամանակ ես երեք տարեկան էի, 
քույրս ինը ամսու, իսկ եղբայրս վեց տարեկան: Զիս ու քրոջս 
կքնացնե, ամենավատ հագուստները կհագնի, եղբորս ձեռքեն 
բռնած կերթա: Էմին պեյը կնստեցնե մորս, որ այն ժամանակ 
քսանչորս տարեկան էր ու կսե.

- Երկու պայմաններ ունիմ քեզի, եթե ընդունիս ընտանիքդ 
կփրկես, եթե ոչ կկորիք:

Մայրս ապուշի պես երեսին կնայի:
- Կամ մուսլիմանություն կընդունիս ու կինս կդառնաս, 

3 Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն (ՍԴՀԿ) -  Հայ 
քաղաքական կուսակցություն է։� 1887 թ. Ժնևում արևելահայ մի խումբ 
ուսանողներ ձեռնամուխ են լինում մի կազմակերպության ստեղծմանը, 
որն զբաղվելու էր Հայաստանի ազատագրության հարցով: Դրանք 
էին՝ Ավետիս Նազարբեկյանը (Նազարբեկ), Մարո Վարդանյանը 
(հետագայում՝ Նազարբեկյան), Ռուբեն Խանազատյանը (Խանազատ), 
Գաբրիել Կաֆյանը (Շմավոն): Հնչակյանների գլխավոր նպատակներից 
էր ոչ միայն սոցիալ-դեմոկրատական, այլև ազգային-ազատագրական 
խնդրի լուծումը: Հնչակյան կուսակցությունը կյանքի կոչվեց նախ և առաջ 
բնաջնջվող արևմտահայությանը ազատելու, նրան ազատագրական 
պայքարի առաջնորդելու նպատակով:
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կամ ալ քրիստոնյա կմնաս իմ հարիմներես կդառնաս, այդպես 
ձեր բոլոր ընտանիքի հարստությունը կփրկես ու զավակներդ 
կպահես: Գիտեմ հավատարիմ ես ամուսնուդ:

- Ամուսինս զինվոր գնաց,- կսե մայրս:
- Այդպես կկարծես, անոնց  հավաքեցին տարին հինգ ժամ 

հեռավորությամբ վայր մը՝ Սազիմ պողասի (Գյուրինից երեք 
ժամ հեռու, գյուրինցիների համար ուխտատեղ) և սպաննեցին: 
Ամուսինի մահեն ետք կին մը երկու կրոններու մեջ ալ ազատ 
է: Այնպես որ որոշումը քուկդ է: Այլապես աքսոր պիտի ելլեք, 
զավակներդ աչքիդ առջև պիտի մորթեն ու հարստությունդ 
թալանեն: Մեղք ես, կուզեմ քեզ փրկել, լավ մտածե:

- Ո’չ, ես մուսլիման չեմ դառնար,-կսե մայրս,-թեկուզ զա-
վակներս  մորթեն: Քրիստոս իր խաչը շալկեց, ես ալ երեք 
զավակներս կնվիրաբերեմ: Թող մեկական հրեշտակ դառնան, 
բայց կինդ չեմ դառնար:

- Իսկուհի, համարություն մի ըներ, դուն շատ գեղեցիկ ես, 
ճանտարմաները (թուրք զինվորները) քեզ կբռնաբարեն: Կուզեմ 
քեզ փրկել, եթե իմ հովանավորության տակ չըլլաս, ոչ մեկ ձևով 
չեմ կրնար քեզ օգնել: Հրամանը մեծ է:

Իսկուհիի մերժումից հետո էմին պեյ նրա կռնակին զառնելով 
դուրս է դնում ասելով` գնա սատկե անհավատ:

Մայրս տուն կվեռադարնա, երբ արդեն Գույումճյաններու 
մեծ ընտանիքը հավաքված զինք կսպասեր: Էմին պեյի ըսածները 
կպատմե ու կհայտնե, թե անոնց ամուսինները ու զավակները 
պիտի չվերադառնան: Անոնք ի հարկե չեն հավատար ու մորս 
վրա կխնդան: Մայրս շվարած, երկար մտածելե ետք կերթա հորս 
քուրտ բարեկամը կգտնե, իրմե ջորի մը կխնդրե ու կսե. «Աս մեր 
տան բանալին է, ինծի ջորի մը բեր ու փոխարենը ինչ թանկարժեք 
բան գտնես մեր տունը վերցուր»: Քուրտը կուրախանա, ջորին 
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կբերե: Մայրս ծածուկ ջորին կառնե ու իրենց ախորը կտանի ու 
կպահե: Գյուրինի հայերը սովորություն ունեին երկու կաթնտու 
ոչխարներ պահել, մշտական կաթ ունենալու համար, այդ 
պատճառով ախոր ալ ունեինք: Մայրս կգուրգուրար ջորիին, մեզ 
կստիպեր մոտենալ ու վարժվիլ այդ անասունին:

Տասը օրեր ետք արդեն ոճիռները կսկսին: Կառավարության 
գլուխ եղող երեք աղաները (եղբայրները) ժողովի կկանչեն, 
իրենց հետ նաև ուրիշ երկու հայեր: Նախապես կրակ վարած 
էին ու երկաթները  տաքցուցած էին, կբերեն այդ խեղճ հայերը ու 
երկաթները իրենց հետույքեն կմտցնեն: Մայրս երբ այդ կտեսնե, 
անմիջապես երկու ծրար կկարե ջորիին երկու կողմերը կկախե, 
ինձ ու քրոջս երկու կողմերը կդնե, իսկ եղբորս անոր վրան 
կնստեցնե ու գիշերով ճամբա կիյնա առանձին, առանց մեկու 
մը լուր տալու: Մայրս իր հետ վերցուցած էր թանկարժեք իրեր: 
Ճամբաները գիտեր, Գյուրին ուներ երկու ճամբա, լեռնային 
ճանապարհը կբռնե ու լեռ կբարձրանա, քարայր մը գիշերե ու 
կտեսնե ուրիշ աքսորյալներ, անոնց կմիանա:

Ծերունին իր դողդոջ ձայնով պատմում էր քրտերի կատարած 
վայրագությունները, թե ինչպես էին ճանապարհները երկարում, 
սոված  ու ծարավ մարդկանց ու երեխաներին տանջելու նպատակով, 
միանգամից հարձակվում են կանաց վրեն,  թալանում են նրանց 
ոսկեղենը, ու որոնց մատանիները չէին ելնում նրանց մատներից, մի 
սրի հարվածով կտրատում էին մատները:

- Մորս ականջօղը ուզեցին, մայրս ձեռքը երկարեց, 
որպեսզի հանե, չսպասեցին, հարվածով մը շերթեցին ականջը 
ու ականջօղերը առին: Ջորին ալ գողցան, որուն մեջ մայրս 
թանկարժեք իրեր պահած էր, իսկ քրոջս շորին մեջ դեղին ոսկիներ 
պահած էր, անոր ալ կմերկացնեն, ոսկիները կառնեն ու զինք 
գետին կնետեն: Մայրս անմիջապես իր հագուստներեն կհանե ու 
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ինը ամսական երեխային կփաթաթե: Ծարավ ու սոված օրերով 
ճամբա կկտրենք ու հանկարծ աղբյուրի մը մոտ կգտնենք մենք 
մեզ: Մայրս անկարող երեք զավակով շարունակել, զիս այնտեղ 
կթողե, քույրս ու եղբայրս առած կերթա, բայց աչքը ետև կմնա: 
Տասը տարեկան տղա մը, որ արդեն որբացած էր, զիս կճանչնա, 
իր շալակը կառնե ու երեք օր քայլելեն հետո մորս կգտնե ու զիս 
իրեն կհանձնե: Հասած էինք Այնթապ: Հոն դարձյալ մեծավոր մը 
մորս գեղեցկությամբ հմայված կուզե զինք տանիլ իր հարամլեքը: 
Երբ մայրս կմերժե, երկաթյա գավազանով կզառնե մորս ու ամեն 
մեկ զարկին մայրս կգոռա. «Հայ մեռնիմ թուրք չըլլամ, ձեռքերուդ 
դալար»: Թուրքը կջղայնանա. «Ես հոգնեցա զառնելեն, դուն 
չհոգնեցար ձեռքերուդ դալար ըսելեն»:

Հետո քույրս կառնե ու շուներուն առջև կնետե` գնա սատկիր 
այ կյավուր, ըսելով: Մայրս բան չկրնար ըսել, բայց եղբայրս 
այդքան տպավորված էր այդ պահով, որ տարիներ չէինք կրնար 
Օվսաննա անունը հնչեցնել: Մեզ պահեցին Այնթապի այգիներուն 
մեջ ու նոր կառուցվելիք տուներու համար փորված փոսերուն 
մեջ հայ մեռելները լեցուցին: Այնթապցիներեն աքսոր հանած 
էին անոնք, որոնք զինվոր չէին տված, իսկ մնացյալները չէին 
աքսորված քաղաքեն:

Նույն այդ տասը տարեկան տղան՝ Սարգիսը, որ ինձ աղբյուրին 
քովեն ազատած էր, կտեսնե սոված ու ծարավ եմ, ինձ իր շալակը 
կառնե ու գաղտնի քաղաք կմտնե, որովհետև աքսորյալներուն 
արգիլված էր: Կերթա հացի փուռի մը առջև կկանգնի: Սարգիս 
հարուստ հայ ընտանիքի մը կբարեխոսե, որ որդեգիր զավակ 
առնեն զիս: Կհամաձայնին, որ հաջորդ օր գան մորս հետ 
համաձայնին: Երբ հարուստներուն մոտ էի, բակին մեջ ափսեով 
փիլավ դրված էր, ու ես սոված ըլլալով փիլավը կտեսնեմ, կուլամ 
ու կսեմ` հոն լավ չէ, ես հոս կուզեմ մնալ: Կմեղքնան, դրամ ու միս 
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կուտան մեզի, հետո կըսեն հոս թող մնա, մորը գտիր ու լուր տուր: 
Ես կմնամ, ինձ կլոգցնեն, իրենց անկողինը կքնացնեն:

Կես գիշերեն հետո Սարգիսը կերթա մորս կըսե եղածը ու 
սնունդը կուտա իրենց: Մայրս կհարցնե` հա՞յ էին, թե՞ թուրք: 
Սարգիս կըսե` չեմ գիտեր, մեջտեղ մատաղ կար: Մայրս խորհելով, 
որ այդ շրջանին մուսլիմանները մատաղ կընեն, կկարծի, թե 
թուրք են այդ ընտանիքը: Առանց  հանգիստ տալու Սարգիսին` 
կթելադրե շուտով գտնել զիս ու ճամբա իյնալ կուտա: Մայրս 
հիվանդ վիճակով ճամբա կիյնա, մինչ այդ եղբորս մոտ կհասնին 
այդ հայ ընտանիքի պահակները, որոնք եկած էին մորմես 
հրաման առնելու: Եղբայրս առաջին հերթին իրենց կհարցնե, թե 
հոգեզավակ առնողը հայ է, թե թուրք: Անոնք կսեն հայ է: Եղբայրս 
կհանգստանա և կբացատրե եղածը ու կսե` եթե թուրք է, պիտի 
բերե ու ան ալ շուներուն նետե: Մայրս համաձայնություն կկնքե 
անոնց հետ:

Տասնհինգ օրեր ետք ինծի հոգեզավակ առնող հայրս կլսե, թե 
բոլոր այդ այգիները լեցված հայերը Տեր Զոր պիտի ուղարկեն ու 
մորթեն, անմիջապես կերթա այդ թուրքին մոտ, որուն անունով 
գրանցած էր իր ունեցած այդ խանը, կըսե կնոջս քույրը Գյուրինեն 
աքսոր եկած է, երկու օրեր ետք Տեր Զոր պիտի տանին, եթե կարելի 
է, մարդ ղրկե ազատե, անոր ձեռքեն կար կուգա, մեքենա մը կդնես 
խանին մեջ, կտավ կբերես, զինվորական շապիկ կկարե, իրեն 
միայն սնունդ կուտաս: Աղային հաշվույն կուգա: Գիշերով խորթ 
հայրս մարդ կուղարկե, որ մորս լուր չդնե: Իսկապես հաջորդ օրը 
զինվորներ կերթան, Իսկուհի Գույումճյան կսեն, կառնեն զինք ու 
կերթան: Շուրջի ազգականները անտեղյակ եղածեն, կըսեն` այ 
վախ Իսկուհի, այդքան ծեծդ ինչի ծառայեց թուրքի մը հանձնված 
կերթաս:

Մայրս համաձայնվածին պես խանին մեջ կաշխատի, իսկ 
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խորթ հայրս ամեն կիրակի ինձ իր մոտ կտանի, որ զինք տեսնեմ, 
այդքանը մինչև օրս կհիշեմ: Ինչքան մնացի անոնց տունը, չեմ 
հիշեր: Տարիներ ետք, երբ կթվեր, թե վիճակը հանդարտ էր, 
սուտ զրպարտություն կընեն խորթ հորս, որպես թե, խանին մեջ 
ֆետայի կպահեր: Այդ աղան ըլլալու էր դավաճանը: Հորս բանտ 
տարին ու հոն մորթեցին, իսկ խորթ մորս աքսորի հանեցին, 
հետո մորթեցին: Ես դարձյալ առանձին մնացի ու ստիպված 
վերադարձա մորս մոտ խան: Այն ժամանակ թրքախոս դարձած 
էի ու հայերենը մոռցած էի: Մայրս ինծի ըսավ` աղջիկս, եթե 
աղան իր մոտ կանչե քեզ ու հոգեզավակ ուզե առնել, իրեն ըսե` 
մորմես վազ անցա, մորաքույրես վազ չեմ անցնիր: Աղան երեք 
կիներ ուներ, բայց զավակ չուներ: Եղբորս հոգեզավակ ուզած 
ըլլալուն համար մայրս զինք լեռները փախցուցած էր ու ավելի 
ուշ շատ դժվար գտած էր զինք: Իրավ ալ շատ չանցած, աղան 
զիս պալատ կանչեց, կիները զիս շրջապատեցին, համեղ բաներ 
բերին, ըսին մեր աղջիկը կըլլա՞ս: Ես ալ մորս սորվեցուցածը ըսի: 
Այդ որ լսեց, պահվտած տեղեն վեր դրավ աղան ըսելով` խոզի 
զավակ, մատի չափ չոճուխը սուտ խոսիլ գիտե: Այդ մեկը մայրդ 
չէր, մայրդ Իսկուհին է, ես ամեն ինչ գիտեմ: Ինձ ետ խան բերին, 
մայրս տեղեկացավ կատարվածը ու ըսավ. «Ալ խորթ հայրդ 
չկա, որ մեզ պաշտպանե, չենք կրնար հոս մնալ»: Ինձ ու եղբորս 
առավ խանեն փախավ ու Այնթապի փլատակ տուներեն մեկուն 
մեջ ապաստանեցավ: Գործ չունեինք,  ոչ ալ ուտեստ, խեղճ 
մայրս տունե տուն պիտի մուրար, որ հաց մը բերեր: Մայրս շատ 
գեղեցիկ ըլլալուն  համար, թունավոր միջատներ գտավ, ինքնիր 
երեսը վնասեց, որ մեկը չմոտենա իրեն, վերքոտ երեսով կըլլա 
ըսելով: Նույնիսկ իմ երեսս վերք ըրավ:

Արտասվելով նա ցույց տվեց մորը ձեռակերտ վերքը, իրան երեսին 
վրա ու հիշեց մորը թափած արցունքները Ֆրանսիա հասնելուց հետո, 



8�

երբ անդադար զղջում էր արած էդ մի արարքի համար,  որը խլել էր իր 
դուստրի գեղեցկությունը:

- Եղբայրս ինձ իր շալակը կառներ ու մուրալու կերթայինք, 
որովհետև ես լավ թրքերեն կխոսեի և Այնթապի հարուստներու 
տուները մեկ մեկ գիտեի:

Երբ Այնթապը քիչ մը հանդարտեցավ, կարավարությունը 
հավաքեց բոլոր այն մուհաճիր4 կիները, որոնք բուրդ սանտրել 
և մանել գիտեին ու տեղավորեց դպրոցներուն մեջ: Անոնց 
բուրդ կբերեին, որ սանտրեն ու փոխարենը մեկ քիլո հաց 
կուտային: Մայրս կսանտրեր ու ես կտանեի: Շատ լեզվանի էի, 
երբ զինվորները կշռեին, իմ տարածս հավելյալ հաց կուտային 
առանց կշռելու ու քիչ մըն ալ լեպլեպի շաքար: Այդ որ ստանայի, 
ուրախ զվարթ տուն կվազեի: Օր մը շատ ծանր հիվանդացա՝ 
հարսանիթով:5 Մայրս վրաս բուրդերը դրած կսպասեր մահս: 
Մեկը կերթա այդ զինվորին կսե, սիրած աղջիկդ մահամերձ 
հիվանդ է, մայրս ալ չէր ճանչնար այդ զինվորները (Յուսուֆ 
էֆենտի, Ասատուր էֆենտի): Մորս մոտ կուգա Յուսուֆը ու 
կայպանե, թե ինք անտեղյակ մնացած էր: Կհանե դրամ կուտա, 
բժիշկի այցետոմսը կուտա ու կմեկնի: Հաջորդ առավոտ մայրս 
զիս ամերիկյան հիվանդանոց դոկտ. Հոմըլթընին մոտ կտանի: 
Հիվանդությունը հաղթահարեցի, բայց կմախք մնացած էի: Թուրք 
մսավաճառ մը կար նկատեց, պատճառը հարցուց, երբ եղածը 
պատմեցի, առաջարկեց ամեն իրիկուն երթամ ավելցած միսերը 
ու ոսկորները առնեմ, մայրս եփե ու ես սնունդ ստանամ: Այս 
ձևով մայրս, եղբայրս ու ես սնունդ ունեցանք:

Օր մը այդ մսավաճառը մորս կբռնե ու կսե. «Չարություն մի 
ըներ, այս աղջիկը շատ մեղք է, ես բարի ընտանիք մը գիտեմ, 
հինգ տղա ունի, աղջիկ չունի, անոնց տուր»:
� Մուհաճիր - Գաղթական:
� Հարսանիթ -Մորթի հիվանդություն, կարմրախտ:
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Ինչպես չեմ գիտեր, մայրս տկարացավ, այո ըսավ: 
Գացինք նայեցանք, իրավ ալ շատ բարի մարդիկ էին: Հազիվ 
համաձայնեցանք, տղաքը իրենց  ուրախութենեն, ինչ բերելնին 
չգիտցան: Իրենք ֆապրիք ունեին ու շատ հարուստ էին: Օր մնալ 
տարեց կին մը եկավ, ըսավ այսչափ կսիրեք զինքը, լեզուն ալ 
անուշ է, երբ վաղը մայրը առնե դժվար պիտի ըլլա ձեզի: Գացեք 
ինճիլիշերիֆը (Աստվածաշունչը) բերեք, մայրը երդում թող ընե, 
որ ետ պիտի չառնե: Ինծի ամենալավ հագուստները հագցուցին, 
մորս մոտ գացինք: Մորս դուրս կանչեցին, բայց մայրս մերժեց 
ինճիլիշերիֆին վրա ձեռք դնել ըսելով՝ աս ալ թող մեռնի, կուզեն 
պահեն կուզեն ոչ, ես երդում չեմ ըներ: Ինծի հագցուցած ամեն 
հագուստ ու կոշիկ հանեցին ու զիս մերկցուցին, «կեթթե սենտե 
կյավուր կեպեր»6 ըսին ու գացին:

Քանի մը տարի հետո ֆրանսիացիները մտան Այնթապ, 
եկեղեցին մաքրեցին, գաղթականները տեղավորեցին հոն, 
որբերուն անկողիններ տվին: Ավելի ուշ որբանոցներ7 բացին 
անոնք ու մենք որբանոց ընդունվեցանք: Որբանոցներուն վրան 
ֆրանսիական դրոշը ծածանվեցավ, ու ողջ մնացած մայրիկներ 
գացին դրոշին փաթթվեցան, լացին ըսելով՝ Մեր Կիլիկիան փրկող 
չմնաց այլևս, դուք մնացիք միայն մեզ փրկող: Դժբախտաբար 
երկար չտևեց, երբ Ֆրանսիան ևս թուրքին միացավ, դեղին ոսկին 
ավելի կարևոր գտնելով: Հայերեն կողոպտված բոլոր ոսկիները 
ֆրանսիացիներուն տվին թուրքերը:

Մարաշեն գիշերով ու գաղտնի ֆրանսացիները փախան ու 

� Գյավուրներ, այստեղեն գացե′ք, սատկեք:
7 1919-1920-ին մեծ որբանոցներ են բացվել ֆրանսիացիների և Ամերիկյան 
նպաստամատույցի կողմից. Կիլիկիայի Ադանա, Հաճըն, Դորթյոլ, 
Հարունիե, Օսմանին, Տարսոն, Մերսին, Մարաշ և Այնթապ քաղաքների 
որբանոցներում կար 10 հազար որբ։� Հետագայում քեմալական շարժման 
ծավալման հետևանքով այս որբանոցները փոխադրվեցին Մերձավոր 
Արևելքի արաբական երկրներ և Հունաստան։�
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անոնց հեռանալեն օգտվելով, դարձյալ Մարաշի ժողովուրդը 
սկսավ ջարդվիլ: Այն ժամանակ մենք որբանոցն էինք, լուրը հասավ  
որբանոց: Այնթապի ժողովուրդը արթուն մնաց, զինվեցավ ու դեմ 
դրավ թուրքին: Որբանոցի բոլոր պատանի ու պարմանուհիները 
16-17 տարեկան զենք վերցուցին ու պայքարեցան: Զեյթունցի8 
քահանա մը զենք ուզեց ու իր սգեմով կռվեցավ, մինչև իսկ իր 
հրացանը որբանոցի դեմի մզկիթը ուղղելով, սպաննեց մզկիթին 
մեջ տեղավորված զինյալներու գլխավորը: Այդ ձևով մզկիթը 

8 Զեյթուն - Գտնվում է Կիլիկիայի հյուսիսարևելյան մասում, Դիարբեքիրի 
վիլայեթի Մարդինի գավառում։� Զեյթունն ապստամբեց 1895-1896 թթ., 
երբ արյունարբու սուլթան Աբդուլ Համիդը որոշեց վերջնականապես 
ծնկի բերել Զեյթունը և բնաջնջել հայությանը: Զեյթունում են հավաքվում 
Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության գործիչներ, որոնք 
պիտի կազմակերպեին հայության դիմադրությունը: Ապստամբության 
ընդհանուր ղեկավար է ընտրվում Նազարեթ Չաուշ Նորաշխարհյանը: 
Ունենալով 6000 կռվող` հայերը հարձակողական մարտավարություն 
ընտրեցին: Անակնկալ հարձակումով հայկական զորքը գրավեց 
կառավարչատունը, գերեց թուրք պաշտոնյաներին, ապա` Զեյթունի 
զորանոցը և 700 թուրք ասկյարների, որոնք իրենց կյանքը փրկելու 
համար ստիպված էին անարգանքի սրի տակով անցնել: Հայերի 
ձեռքն ընկավ նաև հսկայական քանակությամբ զենք-զինամթերք: Այս 
ապստամբությունից հետո շուրջ 10 տարի Լեռնային Կիլիկիայում 
խաղաղություն էր տիրում: Վիճակը լարվեց 1909 թ. երիտթուրքերի 
կողմից կազմակերպված Ադանայի ջարդերի պատճառով, սակայն 
գործը ապստամբության չհասավ: 1915 թ. հայոց արծվաբույնը` 
հպարտ Զեյթունը, առանց գնդակ իսկ արձակելու անձնատուր եղավ: 
Հավատալով երիտթուրքերի սին խոստումներին` զեյթունցիները 
տարագրվեցին և բնաջինջ եղան Դեր Զորի անապատներում: 1919 
թ. 1500 վերապրած զեյթունցիները, հավատալով ֆրանսիական 
կառավարության խոստումներին, վերադարձան հայրենի քաղաք: 
Թվում էր, կյանքն աստիճանաբար բնականոն հունի մեջ է մտնում: 
Բայց այս անգամ հայությանը դավեց նենգ Ֆրանսիան: Զինաթափելով 
հայկական զինված ուժերը` Ֆրանսիայի կառավարությունը Կիլիկիան 
հանձնեց թուրքերին: Զեյթունը վերստին հայաթափվեց 1922 թ., այս 
անգամ` ընդմիշտ: Գյուղաքաղաքը հիմա բնակեցված է թուրքերով և 
կոչվում է Սուլեյմանիե:
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տապալեցավ ու կամավորներու փորած խրամներեն մեզ 
փոխադրեցին քոլեջ, ուրկե տարվեցանք Լիբանան:

Ժողովուրդը մնաց Այնթապ, միայն որբերը տարվեցան 
Լիբանան: Այդ ձևով մորմես ու եղբորմես բաժնված եղա: Պեյրութ 
որբանոցե որբանոց շրջելե հետո հասա Ֆրանսիա:

Տիկին Մարիցա հիշում էր, թե ութ տարեկան էր, երբ հասել էր 
Պեյրութ և հինգ տարիներ մնացել էր Այնթապ, իսկ Պեյրութում ապրել 
էր 1920-1926 տարիներին:

- 16 տարեկան էի, երբ Ֆրանսիա հասանք: Պեյրութեն 
ֆրանսիական ընկերության մը հետ համաձայնություն կնքած 
էինք, հասանք ու աշխատանքի սկսանք: Ընկերությունը  «Շեմլան» 
կկոչվեր:

Եղբորս ու մորս վերագտած էի արդեն Պեյրութ եղած 
ժամանակս: Անոնք տարբեր որբանոցներ տարված էին, բայց ի 
վերջո միացանք Ֆրանսիայի մեջ:

1939-ին եղբորս զինվոր տարին ֆրանսիական օրենքին 
համաձայն: Որոնք 17-18 տարեկան ու Ֆրանսիա մտած էին, 
նույնիսկ ոչ տեղացի  պետք է երթան զինվորական ծառայության: 
Եղբայրս գերի կիյնա գերմանացիներուն ձեռքը, ու անոնք այնքան 
ծեծած էին զինք ու գլխին հարվածներ հասցուցած, որ ուղեղային 
վնասվածք ստացած ու մահամերձ վիճակի մեջ տուն ղրկած 
էին, որ հոն մեռնի: 1943-ին եղբայրս տուն դարձավ այդ ծանր 
վիճակով: Ֆրանսիական կառավարությունը ամսական չվճառեց` 
օտարական համարելով զինք: Նույնիսկ իր ծառայության տետրին 
մեջ գրված էր` օտար երկրացի:

Մայրս, իրեն գտած օրվնե, արդեն շատ հիվանդ էր, որպեսզի 
մորս խնամեմ, ես չամուսնացա մինչև 32 տարեկան: Երբ եղբայրս 
հիվանդ վերադարձավ, մայրս ըսավ. «1915-ը ամբողջ տոհմս խլեց, 
այս պատերազմն ալ իմ մեկ հատիկ զավակս տարավ»: Եղբայրս 
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ողջ էր, բայց մայրս տեսնելով անոր այդ մեռածի վիճակը, իր 
առողջությունը շատ կվատթարանա:  1944-ին զինք հիվանդանոց 
փոխադրման պահին իր վերջին խոսքը եղավ. «Աղջիկս, եթե 
թուրքին բան մը պատահի, կուգաս ինծի կպատմես գերեզմանիս 
վրա»: Դժբախտաբար տարիներ անցան ու թուրքին ոչ մի բան 
չպատահեցավ: 

Տիկին Մարիցա միանգամից մի դեպք հիշեց, առաջարկեց պատմել 
ու ես շատ հոժարակամ լսեցի ու արձանագրեցի:

- Այդ մեր հարևան Ալի պեյը՝ մինիսդրը, մեր աքսոր ելլեն 
հետո, Գույումճյաններուն բոլոր ունեցվածքը՝ տուն, այգիներ ու 
ոսկիներ, իր անհատական սեփականությունը դարձուց: Հայրս 
ամեն տեսակի պտղատու ծառեր տնկած էր մեր այգիին մեջ, 
նույնիսկ այն տեսակները, որոնք Գյուրինի մեջ և շրջակա գյուղերը 
չկային: Մեր տան կողքով կանցներ գետ մը, իսկ մյուս կողմը 
թուրքերու գերեզմաններն էին: Ալի պեյ կկտրե մեր պարտեզի 
բոլոր ծառերը: Շատեր իրեն կսեն, թե Աստված կզայրանա այս 
քու ըրածեդ, բայց ինքը կսե` կյավուրի մալ է, մեզ հալալ է:

Հետո այդտեղեն կամուրջ մը կշինե դեպի գերեզմանատուն, 
որ բարիք ըրած ըլլա իր ազգին: Զարմանալիորեն կամուրջը 
վերջանալուն պես առաջին անցնող դագաղը դեպի 
գերեզմանատուն Ալի պեյի դագաղը կլլա: Բոլորը կսեն, թե 
Գույումճիյենց գերդաստանի անեծքն է սա: Այս մեկը պատմեց 
ինծի հայ մը, որ թուրքի մոտ ծառա եղած էր աքսորեն ազատելու 
ու տարիներ հետո Ֆրանսիա եկած էր:

Մայրս անընդհատ թրքերեն լեզվով քառյակ մը կերգեր:
Պիզ պիլմետիք պոյլա զալմ օլաճաք,
Սանսալաթը էվլերիմիս յանաճաք,
Էյ թուրքլեր սիզետերք ալմազ,
Էրմենի մալը պերեքեթ ալմա: 
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(Մենք չգիտեինք էսպես անարդարություն պիտի լիներ, մեր 
գեղեցիկ բնակարանները թուրքին պիտի մնար, բայց ով թուրք, ոչ 
մի բան ձեզ չէ մնալու, վաղ թե ուշ ձեր գլխին էլ է գալու):

Տիկին Մարիցա չբավարարվեց ու ցանկացավ էլի մի բան էլ 
պատմել, որն ավելի հուզիչ էր, քան նախորդները: Պատմությունը 
Սթրազպուրկում9 պատահած մի դեպք էր:

- Երբ իմացա հունիս 18-ին Սթրազպուրկի մեջ ցույց մը կա՝ 
նվիրված ցեղասպանության, կազմակերպիչներեն խնդրեցի, 
որ գան ինծի ալ աֆթոբուսով վերցնեն: Երիտասարդ մը բարի 
գտնվեցավ ու չմերժեց ինձ: Տվյալ օրը եկան ու տարին ինձ: Իմ 
ոտքերս ամբողջ վերք էին ու արյուն կհոսեր: Երբ հասանք 
այնտեղ, շքանշաններով զարդարված ոստիկան մը դիմավորեց 
մեզ: Երբ վիճակս տեսավ, ըսավ` մայրիկ ինչո՞ւ եկար այս 
վիճակիդ: Ըսի երեսունհինգ հոգի Տեր Զորի անապատները 
ջարդված են, միայն ես ողջ եմ, եթե չգայի, մեր գերդաստանը 
կանիծեր զիս: Ոստիկանապետը, որ քառասունհինգնոց մարդ էր, 
աղի արցունք թափեց:  Երբ պելճիքացի քահանան հայտարարեց 
ցեղասպանության ընդունումը,10 ամբողջ ցավերս արդեն մոռցած 
էի: Փառք քեզ Աստված, չմեռած քոնե ասի տեսա, բայց թուրքի 
գլխուն ոչ մի բան չեկավ:

� Սթրազպուրկ (Ստրասբուրգ)-Քաղաք Ֆրանսիայում: 
�0 1987 թ. հունիսի 18-ին Եվրախորհրդարանը իրական գնահատական 
է տվել 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոճրին. «Ողբերգական 
իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան 1915-1917 թթ. Օսմանյան 
կայսրության տարածքում հայերի նկատմամբ, Ցեղասպանություն են` 
համաձայն ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1948 թ. դեկտեմբերի 9-ին 
ընդունած «Ցեղասպանությունը կանխելու և դրա համար պատժելու 
մասին» կոնվենցիայի»: Եվրոպական կառույցը հաստատել է. 
«Թուրքական կառավարությունը, մերժելով մինչ օրս ճանաչել 1915 թ. 
ցեղասպանությունը, շարունակում է այդպիսով զրկել հայ ժողովրդին 
իր սեփական պատմության իրավունքից» և նկատի առնել, որ 
պատմականորեն ապացուցված Հայոց ցեղասպանությունը չի ստացել 
համապատասխան հատուցում:
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆԴԱՆԻ ՓԱՍՏԵՐԻՑ ՄԻՆ

Բաբկեն Գասպարյանը ծնվել է 1913 թ. Կեսարիայում: 
Տարագրության ճամփան նրան հասցրել էր Հունաստան: Կյանքի 
վերջին տարիներն անց է կացրել Աթենքում: Իր տարագրության մասին 
պատմում էր՝ հիմնվելով մոր հուշերի վրա:

- Հանգուցեալ մայրս սարսափով կը պատմեր, որ գիշեր մը 
եկան... հայրս, մեծ հայրս, հորեղբայրներս, բոլորը հավաքեցին և 
կախաղան առաջնորդեցին: 

Էս խոսքերով  սկսեց  իր պատմությունը Աթենքի արվարձաններից 
Փանիոնիոս1 շրջանում  բնակվող Բաբկեն Գասպարյանը: Մանուկ 
հասակի նրա հիշողությունները գլխավորաբար կենդրոնացել էին 
նրա մոր պատմությունների վրա, մինչև չորս տարեկան բոլորումը, 
երբ Ատանա հասնում են ընտանիքով, որից հետո սկսվում են նրա 
սեփական հուշերը:

 -1915-ին հավաքեցին բոլոր հայերը և ցեղասպանության 
ենթարկեցին: Մայրս կպատմեր, թե ճամբաները լեցված էին 
դիակներով, կբռնաբարեին, կիրճերեն վար կնետեին մարդոց։� Ո՛չ 
անվանաքար կար, ո՛չ ալ գլխաքար, որ կնշեր անոնց հավաքական 
գերեզմանը։� Սարսափելի տարիներ էին:    

Ես երկու տարեկան էի, մայրս հղի էր քրոջս. երկու 
օր պայմանաժամ տվին մեզի, որպեսզի ծննդաբերե: 
Այսպես եղավ, որ խումբով չմեկնեցանք: Անկե ետք մեզի 
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արտոնեցին, որ Մերսինեն մեկնելով անցնինք Ատանա: 
Մենք Կեսարիա1 կապրեինք, երբ խումբով մեկնեցան բոլորը. քիչ 
հետո՝ մենք ալ Ատանա գացինք:

Կհիշեմ Ատանայի մեջ մեր կյանքը: Հոն չորս տարեկան էի: 
Պազար կար, ճամբաները կելլեինք, կխաղայինք: Այն ատեն էր, 
որ դարձյալ ջարդերը սկսան:

Հոն ապրեցանք որոշ ժամանակ. ես փոքր էի, բայց կհիշեմ 
մեր դիմադրությունը, որքան և ուր որ կարելի էր:

Պրն Բաբկենը սուր հիշողության տեր քաղցր ժպիտով  մի ծերունի 
էր, որ զգայացունց պատկերներով  ներկայացնում էր իրա կյանքի 
հանգրվանները, երբեմն առաջ երբեմն հետ գնալով իր պատմվածքի 
ժամանակահատվածում, երբեմն ալ իր տիկնոջ՝ տիկին Մարիային 
օգնության և կարծիքին դիմելով, երբ հարց տվեցինք իրանց կյանքի 
ներկա պայմանների  մասին: Ան ցավով  հայտնեց,  թե լուսանկարներ 
չի կարող տրամադրել իրանց ընտանեկան կյանքից:

- Այն ժամանակ ո՞վ դրամ ուներ այդպիսի բաներու համար: 
Թուրքիան դաշնակից էր Գերմանիո հետ: Շատ էին 
հնարավորությունները վաճառականությամբ զբաղվող մարդոց 
համար: Մեր ընտանիքը ևս վաճառականներե կբաղկանար. 
բոլորը միասին կապրեին. մայրս երբ ամուսնացավ հորս հետ, 12 
հոգի միասին կապրեին, նույն տան մեջ:

Ասում էր ու զարմանքով  հայտնում կյանքի փոխված պայմանների 
մասին: 

� Կեսարիա - Քաղաք Կապադովկիայում (այժմ` Թուրքիայի Կայսերի 
վիլայեթի վարչական կենտրոնը): Կապադովկիայի հնագույն 
բնակավայրերից է: ���� թ. Մեծ եղեռնի ժամանակ թուրքական 
իշխանությունները Կեսարիայի հայերին բռնությամբ տեղահանել են 
և մեծ մասին կոտորել: Փրկվածների մի մասը տարագրվել է օտար 
երկրներ: ���8 թ. Կեսարիայում ապրում էր Եղեռնից վերապրած շուրջ 
�000 հայ: ��8� թ. կար փոքրաթիվ հայ համայնք, գործում էր Ս. Գրիգոր 
Լուսավորիչ եկեղեցին:
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-Դժբախտաբար հիմա մեր ամենօրյա  հարաբերությունը 
խախտած է: Շաբաթներ և ամիսներ կանցնին, մինչև որ իրար 
հանդիպինք...

Ատանայի մեջ մորեղբայրս ֆրանսիական 
բանակի բարձրաստիճան սպա էր, ազգանունը՝ 
Չիչեքյան: Ան փորձեց մեզ բոլորս պատսպարել, երբ 
Ատանայի մեջ հետապնդումները և ջարդերը սկսան:  
Թրքական բանակը սկսավ զորանալ, հետզհետե կճնշեին մեզ: 
Գիշեր մը մորեղբայրս եկավ, զինվորական կառքերով մեզի 
հավաքեց. ապրանքները վերցուցինք, մեզ հետ տարինք: Իր քով 
մնացինք: Երբ Ատանայի մեջ սկսան ջարդերը սաստկանալ, Իզմիր2 
գացինք, ուր ապրեցանք մինչեւ Իզմիրի հրդեհումը և ավերը: 
 Չորս քոյր-եղբայր էինք և բոլորս հոն ծնանք: Երկու մեծ 
եղբայրներս Կորդելիոյի3 ամերիկյան դպրոցը կհաճախեին: Երբ 
բռնությունները սկսան, մայրս մեկնեցավ Քորտելիո` իրենց 
մեր մոտ բերելու համար: Բայց պատասխանատուները իրեն 
հանձնարարեցին, որ հոն ձգե երկու տղաքը, վստահեցնելով 
որ ավելի ապահով էր դպրոցը: Մայրս ձգեց: Ետ եկավ: 
Այդ օրերուն, երբ ամեն մարդ փախուստի միջոց կփնտռեր, 
նավահանգիստ կիջներ  և նավ բարձրանալ կփորձեր, բոլորս 
մեկ եղանք, իրարու հետ քով-քովի փրկության ելք փնտռեցինք:   
 Երբ Փիրիա4 հասանք, մեզ տարին Այ Տիոնիսիի շրջանը, Փիրեայի 
� Իզմիր (Զմյուռնիա) - Քաղաք Թուրքիայի արևմուտքում, համանուն 
Իզմիրի նահանգի մայրաքաղաքը։� Թուրքիայի երկրորդ մեծ քաղաքն է, 
գտնվում է Էգեյան ծովի ափին: Զմյուռնիայի հայերն այստեղ են եկել 
Ռուբինյանների թագավորության անկումից հետ: Զմյուռնիահայերը 
գիտակրթական, գիտահրատարակչական, մշակութային, 
արհեստագործական կարևոր գործունեություն էին ծավալել:
� Կորդելիո - Իզմիրի շրջաններից, նախքան 1922 թ. Իզմիրի հրդեհը  
այնտեղ բնակվել են հայեր և հույներ: Այնտեղ գործում էր Հայոց Սբ. 
Աստվածածին եկեղեցին: 
� Փիրիա - Հունաստանի հյուսիսում գտնվող ծովեզերյա շրջան:
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նավահանգիստին վերև գտնվող բլուր մը: Վրաններ լարեցին և 
ամիսներով հոն մնացինք, Փիրեայի գերեզմանատան ճիշդ քովը: 
Մինչև հիմա կհիշեմ, որ երեք օր շարունակ գերեզմանատան 
մեջ քնացանք: Հետո բանակին պատկանող պահեստանոցներու 
մեջ մտանք, մեկական ծածկոցով յուրաքանչյուրս: 
Հիվանդություններու պատճառով օրական 30-40 մարդ կը 
մահանար` փոքրիկներ, երեխաներ: Բայց մենք այն ժամանակ 
պատանի էինք, ջուրերուն մեջ կոխկրտելով կուրախանայինք: 
Բոլորս թրքախոս էինք, կամաց-կամաց փորձեցինք քիչ 
մը հունարեն սորվիլ: Առտըվնե մինչև գիշեր ճամբաները  
կպտտեինք, հետո երբ քիչ մը մեծցանք, սկսանք աշխատիլ: 
Ես կուտ կծախեի: Մեծ եղբայրս ալ Ֆրանսա մեկնեցավ ետքը: 
Հույներն արդեն պատերազմը կորսնցուցած էին: Դժվարավ  
իրենց երկիրը  կկառավարեին, հսկայական թիվերով 
աղքատ գաղթականությունը  կփորձեին տեղավորել: Որոշ 
ժամանակ ետք լսեցինք, որ պետությունը տուներ պիտի 
տրամադրե Գորքինիո5 մեջ: Մեզի փոքրիկ սենյակ մը տվին: 
Մորս երկրորդ եղբայրը 1916-են ի վեր Աթենք հասած էր, 
փախստական: Եկավ մեզի գտավ, իր քովը տարավ:  Պետությունը 
Ամարուշի մեջ հյուղակներ տրամադրած էր գաղթական 
եկած ժողովուրդին, մենք ալ հոն տեղափոխվեցանք հետո:  
Հետզհետե, շրջանին ծանոթացանք ու եղբորս հետ ընկերության մը 
մոտ գործ գտանք: Ամուսնացանք, զավակներ ունեցանք: 1964-են 
ետք Գարակյոզյանի6 կառուցած շենքերուն մեջ հաստատվեցանք 

� Գորքինիա - Թաղամաս Փիրիայի շրջանում:
� Գարակյոզյան - ���8-ին Նյու Յորքում պոլսեցի գորգի մեծ 
գործարանատեր Միհրան Գարակյոզյանը կորցնում է իր միակ �� 
տարեկան զավակին՝ Հարվարդին: Որդեկորույս ամոլը ՝ Միհրան և 
Զապել Գարակյոզյանները, ի հիշատակ իրենց վաղամեռիկ զավակի, 
որոշում են իրենց հարստությունը տրամադրել աղքատ ու չքավոր 
հայ մանուկներին: ����-ին Պոլսում  հիմնվում է Որբանոց տունը, որը 
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Փանիոնիոսի շրջանեն ներս: 

Մի դարու պատմությունը՝  պրն Բաբկենի կյանքում մարմնավորված 
մենք ունկնդրեցինք ամենայն համբերանքով ու, չհագեցած իրան 
պատմողական լուրջ, բայց թախծոտ ոճից, հեռացանք:

դարձավ «Հարվարդ Գարակյոզյան» հաստատության հիմքը: Երկու 
տարի հետո հաստատությունը փոխադրվում է Ֆրանսիա, որտեղ գործել 
է մինչև ���� թ.: Այդ օրերին, որպես պատասխան Մերձավոր Արևելքի 
գաղութներից բարձրացած օգնության կոչերին, հաստատության 
ծառայության կենտրոնը ����-ին փոխադրվում է Աթենք: ����-ին, երբ 
Ալեքսանդրեթի սանջակը կցվում է Թուրքիային,  հայ գաղթականների 
նոր հոսք է սկսվում, և ����-ին հաստատությունը փոխադրվում է Սիրիա 
եւ Լիբանան:
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ԴԵՂԻՆ  ԽԱՆՁԱՐՈՒՐՈՎ  ԱՐԱՔՍԻՆ

Արաքսի Տեր-Ներսիսյանը (Լուսնակ Հալաճյան) ծնվել էր 1922 թ. 
Մարաշում: Ավետարանական քարոզիչները նրան փրկել ու բերել էին 
Լիբանան: Մեծացել է որբանոցում: Նրա պատմությունը գրի է առնվել  
Բեյրութում, 2005 թ.:

Հարուստի աղջիկ չէր Արաքսին: Նա հայր չուներ, իսկ մայրը 
ով էր, չգիտեր: Հաստատ չգիտեր, թե Արաքսին իրա բուն անունն 
էր: Իսկ ազգանունը ընդհանրապես չէր հիշում: Նա որբանոցե 
որբանոց փոխադրված աղջիկ էր, որի անունն ու ազգանունը 
որոշել էին միսիոնարները (քարոզիչները)` Արաքսի Տեր-
Ներսիսյան: Բայց նա այդ անուն ու ազգանունից բացի ճանաչվել 
էր  նաև «Դեղին խանձարուրով Արաքսի» անունով:

1922-ին Մարաշը1 ամբողջությամբ դատարկվել էր: 
Ֆրանսացիք հեռացել էին Կիլիկիայից և Մարաշից՝ անպաշտպան 
թողնելով իրանց «փոքր դաշնակից» հայերը: Հայեր, որոնց 
վերքերը չէին սպիացել Կիլիկիայի ջարդերից ու ահավասիկ 
կրկին անգամ գաղթի ճանապարհն էին բռնել՝ այս անգամ 
վերջնական հեռանալով «զիմ Կիլիկիայեն»:
� Մարաշ - Գտնվում է Լեռնային Կիլիկիայում՝ Ադանայից մոտ 60 կմ 
հյուսիս, Տավրոսի լանջերին, Սեյխան կամ Ճիհուն գետի արևելյան 
հովտում։� Մարաշը ժամանակին Կիլիկիայի կարևորագույն և հարուստ 
քաղաքներից էր։� �880-ական թթ. երկու մեծ հրդեհների ժամանակ 
այրվել են հայկական թաղերն ու շուկան։� Այս քաղաքի կլիման շատ 
առողջարար է, ջուրը՝ ընտիր։� Մարաշցիները աչքի են ընկել որպես լավ 
կահույքագործներ և շալագործներ։� Մինչև 1915 թ. Մարաշում բնակվում1915 թ. Մարաշում բնակվում 
էին մոտ քսան հազար հայեր։�
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 Մարաշից մազապուրծ հայուհի մը իրա նորածին երեխան 
մի  ծառի տակ թողնելով փախչել էր: Նրան գտել էին անգլիացի 
միսիոնարները, վերցրել էին ու երկար վիճելե ետք երեխան 
անվանել էին «Դեղին խանձարուրով Արաքսի»: 

 «Դեղին խանձարուրով Արաքսին» ուղարկվել էր 
միսիոնարության կենդրոն: Նա առանձին չէր եղել, որբերով լի 
շենքը օրից օր գերխճողված էր դառնում Քեմալ Աթաթուրքի2 
կատարած հեզասահ ու արագ նվաճման պատճառով: Նույնիսկ 
միսիոնարների Կիլիկիա կամ Մարաշ մնալը դարձել էր անհնար: 
Միսիոնարները ստիպված բռնել էին գաղթի ճամբան:

Գաղթական միսիոնարների հետ Ալեյ3 հասել էր նաև  «Դեղին 
խանձարուրով Արաքսին» ու տեղավորվել կիլիկեցի որբուկների 
որբանոցում: 

 Արաքսին իրա գեղեցկությամբ կարողացել էր խլել բոլորի 
սրտերը և վայելում էր թե միսիոնարների և թե մյուս որբերի 
գուրգուրանքը:

Երեք տարիներ անց Արաքսին փոխադրվում է Պրումմանայի4  
որբանոցը: Բայց ի՞նչ որբանոց: Դժբախտության, կյանքի ու 
մարդկության դեմ կառուցված տառապանքի մի կենդրոն: 
Արաքսին չգիտեր, թէ որքան էր մնացել Պրումմանայի 
որբանոցում, որտեղից նորից փոխադրվել էին ուրիշ կենդրոն՝ 
«տաճիկների գերեզմանոցների մոտ» մի տեղ:

-Պաշուրա՞5-  հարց տվեցի  «Դեղին  խանձարուրով Արաք-

� Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրք - Թուրքիայի Հանրապետության 
հիմնադիրը և առաջին նախագահը։� Մասնակցել է 1908 թ. երիտթուրքերի 
հեղափոխությանը։� Շարունակել է երիտթուրքերի հայասպան  
քաղաքականությունը, որին 1919-1922 թթ. զոհ գնացին տասնյակ 
հազարավոր հայեր:
� Ալեյ - Լեռնալիբանանի գյուղաքաղաքներից:
� Պրումմանա - Լեռնալիբանանի գյուղաքաղաքներից:
� Պաշուրա - Բեյրութի թաղամասերից:
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սիին», որ ներկայիս իննսունը բոլորած շեն, կոկիկ և մարդասեր 
մի կին էր:

 - Ի՞նչ գիտնամ, աղջիկս: Լեցուն գերեզմաններ կային 
որբանոցին մոտերը: Է՜հ այդ տխուր տեղը:

- Հետո՞...
 - Հետո մեր որբանոցը փոխադրվեցավ Համրայի սկիզբը, 

հոն՝ ուր որ Հայկազյանն է: Ատիկա եղավ որբանոցի իմ վերջին 
հանգրվանը:

- Ի՞նչ էիք անում, ո՞նց էիք անցկացնում ձեր օրերը:
- Օ՜, դժվար, շատ դժվար: Մենք դպրոց ունեինք, դասարան 

ունեինք: Փայլունները ուրիշ դպրոց կուղարկեին, ուրիշներ 
արհեստ կսորվեին, իսկ մեծերը ձեռագործ կաշխատեին, միս 
Քրթիս մեր աշխատած ձեռագործները Եվրոպա և Ամերիկա 
կուղարկեր, հոն կվաճառվեին ու անոնց հասույթով որբանոցին 
ծախսերուն մեկ մասը կփակվի:

- Դու ի՞նչ արեցիր, ո՞րտեղ գնացիր:
- Ե՞ս, ես վեր. Ենովք Կեոքկեոզյանին6 տունը գացի: Շատեր 

կերթային ասոր անոր տունը՝ իբր սանուհիներ կամ որդեգիր, 
ուրիշներ պարզապես կդառնային սպասուհիներ: 

 - Դու ի՞նչ էիր եղել, սպասուհի՞, թե որդեգիր զավակ:
 - Ի՞նչ ըսեմ: Երբ պատվելին իր տունը տարավ, զիս հարց 

տվավ, պայման առաջարկեց: Եթե ամսական ուզեի, ապա 
խոհանոցը առանձին պիտի ճաշեի, իսկ եթե իրենց հետ պիտի 
ճաշեի, ապա ամսական պիտի չգանձեի:

- Դու ո՞րը ընտրեցիր, մայրիկ:
- Ի՞նչ ընեի ամսականը, խոհանոցը առանձին ճաշել չէի 

� Վերապատվելի Ենովք Կեոքկյոզյան - ՀԲԸՄ-ի Բեյրութի գործադիր 
մարմնի անդամ 1931 թվին, ունի բազմաթիվ աշխատանքներ, որոնցից 
կարելի է հիշել  «Հոգևոր Երգերու Պատմություն»-ը (1947), «Քառասուն 
Երգերու Պատմություն»-ը (1937) և «Հայ Ավետարանական Ա Եկեղեցի»ն 
(1942):
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կրնար:
- Հետո՞:
- Հետո ես դարձա պատվելիին ընտանիքի մեկ անդամը: Ինծի 

համար միշտ հարց էր, թե ով էի, ինչ էր բուն մականունս, ո՞վ էր 
հայրս, ո՞վ էր մայրս... Այդ անորոշությունը կչարչրկեր զիս, բայց 
կյանքը կշարունակվեր:

 Անցան տարիներ: Օր մըն ալ եկան ձեռքս խնդրելու: Եկող 
երիտասարդը մարաշցի էր: Պատվելին ուրախ էր, որովհետև 
երիտասարդը բողոքական էր, իսկ ես ուրախ էի մարաշցի 
ըլլալուն:

Հարս գացի Համրայեն7 Նոր Մարաշ թաղամաս: 
Զարմանալիորեն թե պսակի, թե ալ շնորհավորության ընթացքին 
ուշադրությունս գրավեց կին մը, որ կջանար մոտենալ ինծի կամ 
ես այդպես կկարծեի: Պսակեն ետք երկու ջութակահարներ 
նվագելով տուն առաջնորդեցին հարսանեկան թափորը: Քանի 
մը անգամ նվագեցին «Լուսին չկար» հեղափոխական երգը: 
Դարձյալ ուշադրությունս գրավեց այդ կինը: Քանի մը անգամ 
նկատեցի, որ երբ այդ երգը կնվագվեր, այդ կինը կուլար:

Կյանքը բնականոն էր այլևս: Երբեմն այդ կինը կտեսնեի 
փողոցին մեջ, ամեն անգամ ալ աչքը վրաս «կտնկեր» կարծեք: 
Առիթ չէի տար իրեն հետս խոսելու, չեմ գիտեր թե ինչու:

Մինչ այդ իմ պատմությունս պատմած էի: Շատեր ծանոթ 
էին «Դեղին խանձարուրով Արաքսիի» պատմության: Օր մըն ալ 
ամուսինիս ազգականներեն մեկը եկավ և ըսավ, որ մեր թաղեն 
երկու թաղ անդին ապրող կին մը իմ պատմությանս նման 
պատմություն մը կպատմե: Իբր թե ան ալ մարաշցի է և թե իր 
նորածին աղջնակը լքած է ծառի մը տակ փախուստի թոհ ու 
բոհին մեջ: Այդ ազգականը առաջարկեց մեկտեղել զիս այդ կնոջ 
հետ: 
� Համրա - Բեյրութի թաղամասերից:
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- Հետաքրքիր է մայրիկ, բայց ինչո՞ւ Մա...
Տիկին Արաքսին թույլ չտվեց հարցումս ամբողջացնեմ...
- Հիմա կսեմ, սիրելիս, համբերե: Ասկե առաջ քանի մը 

առիթներով, նույնիսկ դեռ Հայկազյանի որբանոցին մեջ եղած 
օրերուս, կարգ մը կիներ եկած էին և ներկայացած՝ իբրև մայրս: 
Հակառակ իրենց թափած ջանքերուն, չէին կրցած հիմնավորել 
իրենց հավակնությունները: Այլևս բնավ հավատք չունեի, որ օր 
մը օրանց պիտի կարենայի մայրս գտնել: Անոր համար մերժեցի 
ազգականիս առաջարկը: Չէի ուզեր հին ցավերս թարմացնել: 
Սակայն ազգականս պնդեց ու պնդեց: Վերջապես, ակամա, տեղի 
տվի ազգականիս պնդումներուն առաջ: 

Երկու զավակներու մայր էի, իսկ ես իմ մայրս նոր պիտի 
գտնեի, եթե երբեք պիտի գտնեի անշուշտ: 

Ազգականիս առաջնորդությամբ տունս եկավ այն կինը, որ 
պսակիս օրը ջանացած էր միշտ մոտենալ ինծի: Ինք պատմեց 
իր պատմությունը, ես պատմեցի իմ պատմությունս: Երկու 
պատմությունները այնքան մոտ էին իրարու... Դեղին խանձարուր, 
հսկա ընկուզենիին տակ լքված աղջնակը: Միսիոնարներու 
արձանագրութենեն իմ գիտցած կենսագրությանս 
սկզբնավորությունը և սա կնոջ նկարագրածը նույնն էին: 
Աստվա՜ծ իմ: Բայց դեռ կասկածով կմոտենայի: Հապ՞ա եթե սա 
կինը իմ պատմածս լսած էր այլ տեղե:

Երբ շեշտակի հարց տվի իրեն, թե ինչո՞ւ կուլայիր իմ 
հարսանիքիս օրը, կինը պահ մը շփոթեցավ, ապա ինքզինք 
գտավ; 

- Ինչպե՜ս չլայի, աղջիկս:  Այդ ջութակահարները «Լուսին 
չկար» կնվագեին և ես կհիշեի դեղին խանձարուրով իմ լքած 
Լուսնակս: Կարելի՞ էր չլալ: 

Ուրեմն «Դեղին խանձարուրով Արաքսին», որ ես էի, սա կնոջ 
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Լուսինն էր: Կամաց-կամաց կհալեի կարծեք, բայց դեռ մտքիս և 
ուղեղիս մեկ անկյունին մեջ կասկածը ծվարած կմնար:

- Իմ Լուսնակիս ուսին վրա խալ մը կար, ավելցուց կինը, 
կարծես այդպես, ինք իրեն...

- Սա՞ է խալը, տիկին,- ըսելով, վերնաշապիկս գրեթե 
պատռելով վրայես հանեցի: Կինը առանց նայելու արդեն շատոնց 
համոզված էր:  Գրկեց զիս ու գիրկ գրկի ինկած լացինք: Մայր ու 
աղջիկ երեսուն տարի ետք զիրար գտած էինք: Ավելի քան տասը 
տարիներ իրարու այնքան մոտ ապրած էինք, բայց զիրար չէինք 
գտած:

Հիմա մայր ու աղջիկ էինք: Զիրար կհասնեինք: Ինք ևս 
ամուսնացած էր: Գաղթակայան հասնելեն շատ չանցած ստույգ 
տեղեկություն ստացած էր հորս սպանության մասին: Այո, 
հայրս Հովսեփ Հալաճյան, թուրք թալանչի զինվորներուն դեմ 
դիմադրության ընթացքին զոհված էր` որբևայրի թողելով կինը, 
երկու որբուկներու հետ:  

Օր մը մորս հարց տվի, թե ինչ սրտով լքած էր զիս այնպես, 
խոշոր ընկուզենիին տակ: Այդ իրողությունը մեջս ստեղծած էր 
որոշ վերապահություն մը: Ի՞նչ մայր ըլլալու էր, որ նորածին 
մանկիկը լքեր բնության գիրկը:

- Աղջիկս, պատասխանած էր մայրս,- իրավունք ունիս: 
Իսկական մայր մը, ի՞նչ սրտով կրնա լքել իր հարազատ զավակը, 
որ իր միսեն ու արյունեն է: Աղջիկս մեծ եղեռնի օրերուն, այնքան 
շատ տեսած էի մայրեր, որոնք հուսալքումի տակ գետին մեջ 
կնետեին իրենց հարազատ ձագուկները: Երբ ճար չէր մնար, 
մայրերը կնետեին իրենց զավակները, հուսալով, որ գթասիրտ 
անձ մը կրնա տիրություն ընել անոնց: Ես ալ կարծելով, նորեն 
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պիտի բռնեմ Տեր Զորի8 ճամբան, լքեցի քեզ հոգիս: Ու այդ օրեն 
մինչև հիմա խիղճս միշտ տանջած է զիս:

Կնոջ` Արփինե Հալաճյանի, այսինքն մորս պատմած շեշտը 
այնքան անկեղծ էր, որ հավատացի իրեն: Մայրս պատմեց 
գաղթի ճանապարհի ընթացքին իրենց տեսած արհավիրքը 
եղեռնագործներու ձեռքով: Պատմեց ֆրանսացիներու անտեր 
թողնելը հայերուն և արցունքը աչքերուն կնկարագրեր մեծ ոճիրը 
իր մանրամասն ու քստմնելի պատկերներով:

- Իսկ ի՞նչ եղավ եղբայրս,- հարցուցի ես:
Եղբա՜յրս, եղբա՜յրս... այո: 
Երբ մայրս Հալեպեն Պեյրութ քեմփե քեմփ կտեղափոխվի, 

բնականաբար եղբայրս՝ Հովհաննեսը, հետը կտանի, երբ Պեյրութ 
կհասնին, արդեն իսկ դպրոցական տարիքի հասած էր: Ձևով մը 
դպրոց մը կուղարկե, բայց հեշտ չէր զավակը պահել դպրոցի մեջ: 
Քանի մը տարի վերջ մայրս վիշտը սրտին զավակը կուղարկե 
Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը:9 Որքան որ վիշտը 

8 Տեր Զոր (Դեր Զոր) - Բնակավայր, Սիրիայի համանուն վարչամիավորի 
կենտրոնը: Տեր Զորի անապատները դարձան տարագիր հայերի 
վերջին հանգրվանը, որտեղ նրանց մի մասը մահացավ սովից ու 
հյուծվածությունից, իսկ ողջ մնացածներին թուրքերը կոտորեցին: 
� Երուսաղեմի ժառանգավորաց վարժարանը կրոնական գիշերօթիկ 
ուսումնական հաստատություն է պատրիարքարանի տնօրինության 
ներքո։� 1915-ին վարժարանը փակվում է թուրքական կառավարության 
կողմից: Աշակերտները զինվորագրվում են, իսկ տեսուչը՝ Մեսրոպ 
վրդ. Նշանյանը և պատրիարքը բանտարկվում են: 1916 թ. վարժարանը 
որպես դպրոց վերաբացվում է Սահակ վրդ. Խապայանի կողմից, որը 
նախկին շրջանավարտն էր նույն ժառանգավորացի և հետո Կիլիկիայի 
կաթողիկոս դարձավ: Սակայն դպրոցի բուն վերաբացումը կատարեց 
Եղիշե պատրիարք Դուրյանը  1921թ.: Դպրոց ընդունվում էին Մեծ 
եղեռնից որբացած պատանիները,  տեսուչը Բաբկեն եպս. Կյուլեսերյանն 
էր: 1927-ին բացի Կյուլպենկյան ընտանիքի հովանավորությամբ 
գործող դասարանից, ժառանգավորաց վարժարանում կազմվում են 
ևս երկու դասարաններ` Մելգոնյան եղբայրների նվիրատվությամբ 
և կոչվում «Մելգոնյան» դասարաններ: 1934-ին ուսուցչության են 



�0�

ծանր եղած է մորս, մյուս կողմե գոհունակություն զգացած է անոր 
համար, որ իր մինուճար որդին ուսում պիտի ստանար, նաև 
ապահով օթևան մը և փորը լեցնելու ուտելիք պիտի ունենար: 

Եղբայրս՝ Հովհաննես, տարվե տարի կհառաջդիմե, 
կդառնա սարկավագ: Շատ չանցած, երբ կմոտենան իր աբեղա 
ձեռնադրության օրերը, մայրս նամակ մը կստանա վանքի 
տեսչութենեն: Իր սարկավագ որդին, ըստ տեսուչ հոր նամակին, 
աղջկա մը ետևեն ինկած, կորսված էր:

Խեղճ մայրս շատ արցունք կթափե, շատ կփնտռե, ի զուր: 
Վերջապես երկտող կստանա Հարավային Ամերիկայեն: Տղան 
կհայտներ, թե ինք իր սրտին ճամբուն հետևելով հասած էր 
Ամերիկա:  Ոչ մեկ հասցե: Այդքան:

- Հիմա ո՞րտեղ է մայրդ,- հարց տվեցի ես:
- Մայրս իր ամուսնույն հետ գնաց Ամերիկա: Երկուքս 

զիրար գտնելե ետք ամբողջ տասը տարի միասին անցուցինք: Իր 
մեկնումեն ետք, բավական երկար ժամանակ նամակ գրեցի իրեն: 
Ինք չէր պատասխաներ: Շատ մտահոգ էի, ինչո՞ւ չէր գրեր ինծի: 
Օր մըն ալ նամակ ստացա իրմե: Ինք գրել չէր գիտեր, ուրիշի մը 
գրել տված էր: Կգրեր, թե ինք լավ ու հանգիստ էր ու նամակ գրելը 
իր կողմե շատ դժվար էր: 

- Հետո՞:
- Հետո ի՞նչ ըսեմ, աղջիկս: Մորս ըսածին պես ըրի ու ալ 

նամակ չգրեցի:
Այնքա՜ն հանդարտ ու այնքա՜ն պարզ խոսում էր երկրորդ 

անգամ իր մայրը կորսնցուցած Արաքսին՝ Լուսնակը: Թվում էր, 
թե հաշտվել էր արդեն իրավիճակի հետ: Մի կողմ է դնում իրա 

հրավիրվում երկու մեծանուն մտավորականներ՝ գրող Հակոբ Օշականը 
և մանկավարժ-իմաստասեր Շահան Պերպերյանը: Այս տարիների 
ընթացքում աշակերտներ ընդունվեցին արաբական երկրներից` 
Լիբանանից, Սիրիայից և այլ երկրներից:
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ձեռքի ասեղնագործը՝ մեզ հյուրասիրելու նպատակով:
- Զատիկի բոկեղ, հրամմե: Ասիկա ոչ շաքար, ոչ ալ, ի՞նչ կսեն 

ատոր, հա, քոլեսթրոլ կշինե:
Չէի կարող մերժել Տիկին Արաքսիի ձեռքով սարքված 

զատկվան կարկանդակը, որը բուրում էր և Մարաշ և Հալեպ և 
մինչև Պեյրութի որբանոցները  հասցնող փշոտ ճանապարհները: 
Կսկիծը սրտումս, բայց ապրելու ու գոյատևելու կամքի 
պատկերները մտքումս հեռացա Տիկին Արաքսիից:  
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Ադանա. փլատակներն ու կողոպտված պահոցները հայկական 
թաղամասում

Руины и ограбленные хранилища  Армянского квартала

Adana. Ruins and robbed repositories of Armenian neighborhood

Պողոս Հայրիկը և ընտանիքը

Погос Айрик и его семья Айрик и его семья и его семья 

Boghos Hayrik and his family
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Հալեպ. Ազգային պատսպարանի շրջաբակը

Алеппо. Армянский детский дом Армянский детский дом

Aleppo. The Armenian national orphanage. The Armenian national orphanageThe Armenian national orphanage Armenian national orphanageArmenian national orphanage national orphanagenational orphanage orphanageorphanage 

Հալեպ. Ազգային պատսպարան

Алеппо. Армянский детский дом Армянский детский дом

Aleppo. The Armenian national orphanage 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЕРЕЖИВШИХ 
ГЕНОЦИД

История, которая является наукой  “о людях во времени”1, 
по сути есть череда событий, изложенных их участниками 
и анализированных людьми, вооруженными специальными 
навыками. Но ни один из них не видел Тиграна Великого, ни один 
специалист по реконструкции прошлого Армении не слышал лязг 
мечей в Аварайрской битве, не сидел в осаде при штурме Ани.  
Именно поэтому человек, удовлетворяющий свой интерес по 
истории своего народа и своей страны,  может судить о прошлых 
событиях только на основе свидетельств людей самой этой эпохи. 
И совсем не случайно первая же в нашей республике публикация 
о наиболее трагическом событии в нашей многотысячелетней 
истории –  о Геноциде армян в Османской империи, которая вышла 
в 1966 г. под редакцией академика М.Г. Нерсисяна2, представляла 
собой сборник документов и материалов, заключавший в 
себе именно свидетельства очевидцев этих событий –  послов 
иностранных держав, миссионеров и других. Подобного рода 
документы публиковались и раньше, но не в Армении, а в 
диаспоре: они, наряду с разного рода материалами включали  
рассказы конкретных свидетелей и участников этих событий.  
Впоследствии появилось множество публикаций, заключавших 

1 М.Блок  Апология истории или Ремесло историка, М. И-во “Наука”, 
1985, с. 18
2 Геноцид армян в Османской империи, Сборник документов и 
материалов. Под редакцией академика М.Г.Нерсисяна. Ереван 1966
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исторический анализ этих событий, художественные произведения, 
описывающие истребление целого народа, беженство уцелевших3.  
Вышли в свет также книги, содержащие уже просто свидетельства 
людей, видевших и испытавших на себе резню, гонения и исход. 

Нам представляется, что появление этих свидетельств было 
продиктовано несколькими причинами. Первая из них  все же  
была связана с демократизацией общественной жизни в СССР, 
в целом, и Армении, в частности, 1960-х  годов, позволившей с 
некоторой опаской, но все же оглянуться назад, в свое реальное 
прошлое. Следующая причина  была связана с  общим ростом 
интереса к прошлому всех народов бывшего Союза. Для 
армянского же народа в этом контексте реанимировалась травма 
национального масштаба, национальная элита и в Армении, и 
в диаспоре ориентировала все звенья нашей пространственно 
раздробленной нации на общий исток, залитый кровью жертв 
геноцида. Следующая причина была обусловлена присутствием 
в армянском обществе огромного количества оставшихся в живых 
после исхода сирот, разбросанных по разным странам мира, в 
том числе  оказавшихся и в Армении, которые получили выход 
из   заговора молчания. Их потребность выговориться, выплеснуть 
накопленную в течение долгих лет отрицательных эмоций , 
связанных с экстремальным детством, стала последней в этом ряду 
причин появления таких свидетельств.  Очевидно все указанное 
завязано на воспоминаниях детства.

Сценарии жизни счастливых  людей везде одинаковы, 
а несчастных – весьма и весьма разные. Эта мысль посещает 
3 Целая плеяда армянских писателей Грачия Кочар, Гурген Маари, Ваан 
Тотовенц, Хачик Даштенц, Мушег Галшоян и многие другие в своих 
произведениях не раз обращались к своему детству, прошедшему в гуще 
этих событий. Հրաչյա Քոչար, Գուրգեն Մահարի, Վահան Թոթովենց, 
Մուշեղ Գալշոյան, Խաչիկ Դաշտենց 



���

человека, которому подарено значительное количество лет, 
который познал тихие и маленькие радости. Ощущение этих 
радостей все же связано с детством, радости и горести этой 
поры сопровождают человека всю жизнь. Счастливое детство 
дарит в последующем доброту и толерантность к окружению. 
Несчастное детство приводит к душевным травмам, воспоминания 
о которых сопровождают всю жизнь, в одних случаях переходя 
в зону табуизированных воспоминаний, в других – отягощая 
повседневное бытие индивидума. Если к этим душевным травмам 
добавить запечатленные в детском восприятии угрозу  физической 
расправы, образы погибших на его глазах родных, знакомых,  
людей именно своей национальности, то можно представить, 
какое наследство получили последующие поколения, а учитывая 
масштабы этих событий – ощутить  глубину травмы, полученной 
армянским народом в начале прошлого века.  

Среди выживших образовалось целое поколение людей с 
ощущением острой боли, оставшейся с детства, той поры жизни 
человека, которая, по идее, должна заряжать  наши последующие 
стремления и порывы.  Оставшиеся от Геноцида и заполнившие 
сиротские дома Ближнего Востока, России, затем Армянской 
республики подранки стали и живым укором и носителем целого 
пласта той ценной информации о произошедших событиях, на 
основе  которой задача воссоздания панорамы событий начала 
ХХ века оказалась весьма доступной.  Следует в этой связи особо 
отметить, что воспоминания этих людей  необходимо фиксировать 
не только как свидетельства  о резне и изгнании целого народа из 
своего исторического ареала, следовательно, обоснующие наши 
требования об исторической справедливости. Эти свидетельства 
необходимы     также  для полноценного описания реалий 
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прошлого, не вырванных из контекста событий исторических 
документов. Громадное количество вербальных свидетельств, 
порожденное  жестокостью к целому народу, стало тем ценным 
источником, который служит фактологическим материалом о 
событиях начала прошлого века и последующих за ними других 
событий.    

Уже четверть века мы теряем последних свидетелей этих 
ужасных событий и спешим запечатлеть  их описания,  высказанные 
простым незатейливым языком людей, которым в пору этих 
трагических событий было немного лет.  Записанные на магнитную 
ленту воспоминания  очевидцев  резни армян на их исторической 
родине, людей, лишенных не только отцовского дома, но всего 
своего отечества, заключают тот информационный  ресурс, 
который  позволяет восстанавливать  события, определяющие  
дальнейшую судьбу армян, как этнической общности. Для нас 
обращение к этому источнику  имеет свою предысторию.

Впервые мы пытались понять масштабы этих явлений и испытать 
глубину этой травмы  с помощью стандартизированного интервью 
населения Армении, ставшего основным инструментарием сбора 
устных историй об этих событиях.     В 1976-1980 годах во время 
этносоциологического исследования  6000 респондентам (4000 
жителям 12 городов и 2000 жителям 25 сел Армении)4, были 
заданы специальные вопросы о месте рождения отца, матери 
опрашиваемого лица, месте его рождения и выхода, и отношении 
к Геноциду5. В результате зафиксировались более 400 поселений 

� Эти данные содержатся в исследованиях многих  демографов и исто-
риков Армении, а в этносоциологических исследованиях они были за-
фиксированы по описаниям опрошенных людей.   См. Карапетян Р.С. 
Формирование населения  Еревана. Население Еревана. Этносоциологи-
ческие исследования.  Ереван, 1986 .
�  См.Опросный лист под ред.Арутюняна Ю.В, Карапетян Э.Т., Карапетя-
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Западной Армении, Карсской области  как место рождения 
родителей, самих респондентов6. Притом более двух третей 
опрошенных в качестве главного события в  жизни их семьи отметили 
геноцид армян в Османской империи.  Выборочная совокупность 
данного исследования является микромоделью населения 
Армении, по ней видно, что значимая часть семей республики 
являются очевидцами или детьми очевидцев, следовательно   
свидетелями или людьми обладающими такой информацией.  
Стало очевидным, что значительное количество семей  армян 
хранят более содержательную информацию о Геноциде, чем 
зафиксированные нашими исследованиями количественные 
данные. Поэтому  появилась потребность обратиться к  более 
обстоятельному описанию их содержания через первоисточник 
–  свидетелей этих событий.  К этой мысли подвигло также частое 
соприкосновение  с судьбами людей, переживших геноцид, и в 
том числе моих родителей и родственников, понимание важности 
более качественной фиксации информации непосредственно у 
живых  ее носителей именно по интересующим нас вопросам.  
Уход из жизни этих свидетелей актуализировал  поиск и фиксацию 
подобного материала, первое обращение к которому произошло 
во время знакомства с мемуарами Гранта Терзяна7. Терзян являлся 
человеком, родившимся в Западной Армении, попавшим в горнило 
событий 1915-1920 гг., затем переселившимся в Грецию, после 
чего  репатриировавшимся в Армению.  Публикация его мемуаров 

на Р.С. и Овсепяна А.А., Ереван 1976.
� Подробная информация о  методике и результатах проведенного ис-
следования содержится в  специальной монографии. См. Карапетян Р.С. 
Миграция в городах Армении. Этносоциологическое исследование. Ере-
ван, И-во НАН РА Гитутюн, 2013, с.6-13. 
� Հրանտ Թերզյան, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտություն հրատարակչություն, 2013 
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позволила показать общественности весьма содержательную 
картину произошедших событий и доказать необходимость  
дальнейшего обращения  к подобным историям.  

В предложенной новой публикации, тематику которой 
надеемся продолжить,  обращаемся к наговоренным на магнитную 
ленту рассказам пяти очевидцев о жутких событиях 1915-1920 гг. в 
Османской империи. Все они  выжили исключительно благодаря 
сиротским домам, открытым на Ближнем Востоке разными 
миссионерскими организациями. Их рассказы весьма похожи, 
как похожи судьбы людей, попавших в одинаково экстремальные 
ситуации. При этом они различны  в восприятии событий и этим 
более ценны по  содержанию тех ощущений, которые испытывают 
разные характеры, разные социальные группы.  Эти рассказы ценны 
и тем,  что являются памятником людям, пережившим Великий 
геноцид, людям, которых уже нет, но их воспоминания остались 
с нами и напоминают нам об уроках истории. А эти уроки весьма 
важны именно сегодня, когда опять-таки мы наблюдаем такую же 
жестокость в познанном и понятном нам ареале обитания людей.

История имеет склонность повторяться  во всей своей 
трагичной ипостаси и достоверные  знания о прошлом  во многом 
помогут нам пройти ее фарватер  без тех великих потерь, которые 
мы имели в начале прошлого века.      

Рубен Карапетян
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АЙРИК

Погос Позуклян родился в 1900 г. в Невшехире. Его путь 
изгнанничества завершается в приюте “Карен Еппе” в Алеппо. 
Жил и служил в Национальном приюте Алеппо.
Данное свидетельство было записано в Алеппо, в последние годы 
его жизни.

Герой этой истории – наш Айрик – Погос Позуклян. Айриком, 
т.е. отцом, его называли и стар, и млад, потому что он и в самом 
деле был отцом восьмидесяти сиротам, питомцам сиротского 
дома Национального приюта Алеппо. Мы очень любили его 
и его истории, в частности истории из его жизни. Каждый раз 
мы спрашивали его, как могли турки совершить по отношению 
к  армянам такие жестокие деяния. Он всегда избегал ответа, но 
однажды сказал: «Что бы ни произошло, турок остается турком». 
Мне представился удобный случай выслушать и записать историю 
о прожитых нашим Айриком тяжелых днях и о варварствах турок, 
совершенных ради осуществления  единственного плана – стереть 
с лица земли  гениальную нацию.

- Когда мне было девять лет, в 1909-ом, турки забрали моего 
отца в качестве солдата в армию, в район Невшехир1. В то же время 
были организованы погромы в Адане, и всех  армянских солдат 
там просто убивали.

Когда после нашего долгого ожидания отец не вернулся, 
мать, желая сохранить честь и достоинство и поднять на ноги  
1 Невшехир – до 1915г. населённый армянами город. В период Османского 
господства был присоеденен к провинции Конья.
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меня и сестру,  решила продолжить ремесло моего отца. Отец 
был ювелиром, и мама уже давно помогала ему в работе. Иногда 
ее материально поддерживал мой дядя, брат отца. По ночам 
мать допоздна помогала своим братьям делать патроны для 
них и для всех фидаинов района. Братья моей матери были 
самоотверженными фидаинами.

После исчезновения отца, его брат не спускал глаз с моей 
матери, хотел стать хозяином в нашем доме, взять на содержание 
детей, но мать его не слушала и все денежные проблемы пыталась 
решить своим трудом. Всем пересудам и слухам, заполнявшим 
наши будни, в скором времени положило конец наше выселение. 
Весной 1915г. мы пешком, сами не зная куда, вышли в путь из 
Невшехира. В дороге я все время спрашивал у матери: «Куда мы 
идем?». Сестра плакала и просилась домой. Но моя бедная мать 
ни на какие наши вопросы и требования не имела ответа. Вместе с 
нами бежал и мой дядя со своей семьей.

Мучимые жаждой и голодом, мы днями брели неведомо куда, 
пока не дошли до Нийде2, где к нам присоединилось огромное 
количество беженцев. Мы продолжили наш путь, оставляя за 
собой погибших и пропавших. Ослабевшие падали от голода и 
жажды, и, оставляя их полумертвыми на дорогах, мы продолжали 
идти вперед. Следующей нашей остановкой была Адана3 - 
полностью сожженная и разрушенная Адана. Пройдя через город, 
мы немного передохнули на окраине, среди развалин. Поели 

2 Нийде - до 1915г. населённый армянами город на территории 
исторической Каппадокии, на севере Киликии. В период Османского 
господства был присоединён к провинции Конья.
3 Адана - до 1915г. населённый армянами город в равнинной Киликии, на 
берегу реки Сарос, центр одноименной провинции, включавшей в себя 
наибольшую часть исторической Киликии. В апреле 1909г. произошла 
резня в Адане. 
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собранную нами в пути зелень. Не было ни воды, ни хлеба. До 
того как мы продолжили свой путь из Аданы, очень много армян 
было отведено в нижнюю часть города, где их убили.

В этом хаосе люди пытались найти своих родных, однако 
ждать никто никого не мог, надо было идти. Через несколько дней 
мы дошли до Пахчи. Моя мать уже болела, была слаба и потеряла 
всякую надежду, что сможет продолжить путь. И в самом деле, 
на следующий день мать отдала Богу душу, оставив меня и мою 
младшую сестру осиротевшими и совершенно одинокими в этих 
невыносимых условиях. Мы были вынуждены присоединиться 
к нашему дяде и, не похоронив мать, продолжили свой путь. 
Каждый раз, останавливаясь в какой-нибудь деревне или городе, 
мы замечали, что многих не стало. Они или умерли в пути или 
не в состоянии были продолжать идти дальше и, истощенные, 
падали на обочине. Тех, кто не мог стоять на ногах, турки убивали, 
и путь продолжался. Кроме того, во время каждого привала к нам 
присоединялись беженцы из разных городов и деревень.

Не помню, сколько городов и деревень мы прошли, но 
знаю, что, в конце концов, наш караван привели в город Хатма4. 
Повсюду трупы, сироты, немощные, лежащие на земле старики. Я, 
ошеломленный, смотрел по сторонам, и вдруг обнаружил, что моя 
сестра пропала. Я долго искал ее, но безрезультатно. Мой дядя, 
отнесшийся совершенно безразлично к исчезновению моей сестры, 
сказал, что если я хочу следовать за ним, мне надо поторопиться, 
так как он и своих детей поддерживает из последних сил.

В этих районах жили курды, которые набирали армянских 
юношей, чтобы те работали у них пастухами. Мне тоже предложили 
пойти в пастухи, я сразу же согласился и ушел с курдами в деревни 
4 Хатма – курдская деревня, находится на севере Сирии, между Африном 
и Алеппо.
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поблизости Рас улЭйна5. Я был не один. Пообещав: «Идите с 
нами, мы вас защитим», - курды забрали с собой много армянских 
юношей. К нам присоединились даже две девушки.

Мы отправились в район, где жили только курдские «ашире», 
в котором аширапета звали Ибрагим баша. Он распорядился, 
чтобы каждая семья приютила по одному армянскому юноше 
и приняла его как сына. Меня усыновил брат аширапета. Он 
никогда не ставил различий между мной и своими сыновьями, 
наоборот, требовал у всех членов своей семьи проявлять ко мне 
доброту. И в самом деле, все мои братья очень меня любили. 
Вот так, занимаясь пастушеством, я прожил в этой курдской 
семье десять лет. Однажды, когда я доил корову, подъехали два 
всадника, и, посмотрев на пенку на молоке, сказали друг другу на 
армянском: «Наверное, вкусная пенка у этого молока». Я понял, 
что это - армяне, фидаины этого района. Я положил в ладонь 
зеленый лист, налил в него пенки и угостил их. Они сразу поняли, 
кто я, и спросили: «Ты армянин?». Вокруг были люди и потому, 
испугавшись, я ответил на курдском: «Слава богу, я мусульманин». 
Хоть я и сказал так, но уже сам себя выдал, дав им зеленый лист. 
Они сказали: «Не бойся, мы здесь, чтоб найти и забрать отсюда 
таких как ты армян». Одним из всадников был Мурат Петросян6. 
� Рас улЭйн – исторический город на севере Сирии, где протекает река 
Хапур.
6 Мурат Петросян (Цноркци Мурат, или Мурат из Цнорка), родился в 1884-
ом, на северо-востоке Муша, на западной стороне горы Косур. Начиная 
с событий в Сасуне 1894 года и до 1896г. курды грабили армянские 
деревни. В тот период Армянской Революционной Дашнакской 
партией была начата большая работа и вскоре в Цнорк были посланы ее 
военные группировки. В 1900г. Мурат был избран хмбапетом сельской 
группировки и в 1901г., плечом к плечу с Андраником, Геворком Чаушем, 
Кайцак Вагаршаком участвовал в исторической битве у Апостольского 
монастыря.

Объединив вокруг себя 20-25 смельчаков, Мурат направился в 
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Он назвал себя и спросил, много ли армян скрывается в районе. 
Я подтвердил, что много юношей и даже несколько девушек. Он 
поручил мне собрать всех и в назначенный день отправиться в Рас 
улЭйн - самый близлежащий город.

Я был очень воодушевлен и сразу же приступил к выполнению 
поручения. Тайком встретился со всеми армянами и сообщил 
им, что в субботу ночью мы должны вместе сбежать и добраться 
до Рас улЭйна. Вечером в субботу мы отправились в путь, но 
только мы отошли от деревни, дорогу нам пересекли аширапет и 
сельский староста. Мы растерялись, а позже узнали, что одна из 
девушек нас выдала. Нас спросили, куда мы идем и зачем. Мы 
ответили, что хотим вернуться к своим, к своей нации. Ситуация 
очень обострилась, вплоть до того, что один из наших ребят чуть 
не ударил своего приемного отца, но вовремя подоспел Шейх 
аширата, сказавший: «Отпустите, пусть идут, они хотят вернуться 
к своей нации, мы должны им помогать, а не наоборот». С ним не 
согласились, и, после долгих пререканий, нас заставили вернуться 
в деревню.

Но я уже не мог там оставаться, кровь кипела у меня в жилах. 

Сасун, на помощь к Геворку Чаушу. Он принимал участие в районном 
собрании Св.Карапета 1909г., прошел Карин, Кавказ, дошел до Парижа, 
Лондона и Соединенных Штатов Америки. Спустя годы, когда началась 
Первая Мировая война, он написал заявление в местный Центральный 
комитет АРДП, чтобы его направили на Кавказ. В 1915г. с отрядом почти 
в 300 человек он прибыл на Кавказ, где принимал участие во многих 
боях. После получения ранения, был перевезен в Ереван. Участвовал в 
Майских сражениях плечом к плечу с Зоравором Сепухом.

Установление Советской власти спасло Мурата и его соратников 
от неминуемой смерти, раненный Мурат с 12 тысячами эмигрантов 
добрался до Тавриза, затем до Алеппо, где активно включился в работу 
по поиску и сбору сирот. Туберкулез подкосил его, он переехал в Бейрут, 
а 16 июня 1927г. его тело предали земле на Национальном кладбище.
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Зов нации, зов крови не давали мне покоя, и быть послушным, как 
прежде, я уже не мог. Те же чувства не давали покоя и одному из 
моих друзей. Мы решили вместе убежать. 

На следующий день мы отправились в путь и дошли до Рас 
улЭйна, стоящего на берегу реки Хабур7. Вдоль берега мы увидели 
женщин, занятых стиркой, увидели также и много молодежи, 
занятой разными делами. Мы в растерянности смотрели по 
сторонам, когда перед нами возник всадник - все тот же Мурат. 
На его вопрос: «Уже пришли?», мы ответили, что нас только двое, 
и рассказали о случившемся. Мурат дал нам немного денег и 
приказал накормить.  Мы устали и изголодались, так что досыта 
наелись обеда, который нам принесли в больших, глубоких 
тарелках. Через два дня нас из Рас улЭйна отправили на пароходе 
в Алеппо8.

Сразу же по прибытии в Алеппо нас разместили в приюте 
Карен Йеппе9. До всех этих событий меня водили в детский сад 
7 Река Хабур – река в Сирии, левый приток Евфрата, берет начало в 
Турции на южных склонах Караджадага.
8 Алеппо – город на севере Сирии.
� Карен Йеппе – датчанка, сотрудница датской гуманитарной организа-
ции, была комиссаром Лиги освобождения на Среднем Востоке, деятель-
ность которой была направлена на опеку детей и освобождение женщин, 
содействие спасению выживших армян. Уцелевшие армяне удержива-
лись, как правило, в домах мусульман как пленные или в качестве слуг. 
С 1921г. после того, как она заняла этот пост, и до 1927г. организация 
Карен Йеппе с помощью сети «агентов», в том числе из среды духовенс-
тва и предпринимателей, вела работы по поиску и освобождению армян 
на территории Малой Азии. Программы, находящиеся под совместным 
руководством организации «Датские друзья армян» и Лиги наций, вклю-
чали земледелие, школы и приюты. Лагерь беженцев в Алеппо, создан-
ный организацией «Датские друзья армян», был известен как «Город 20-и 
тысяч сирот».

Она умерла в Алеппо в 1935г. Имя Карен Йеппе высечено на трех 
камнях. Одно – на надгробном камне на армянском кладбище в г.Алеппо, 
Сирия. Второе  - в качестве названия местной национальной гимназии. 
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и я хорошо знал армянский алфавит. За десять лет, прожитых у 
курдов, на армянском я не разговаривал, хорошо владел курдским, 
но читать и писать на своем родном языке не разучился, и это 
– благодаря вырванному из какой-то армянской книги листку, 
брошенном на обочине на пути нашего бегства. Бог знает, какая 
это была книга, но это было чудо. Каждый день, когда я выводил 
стадо в открытое поле, я осторожно разглаживал участок мягкой 
земли и палочкой выводил на ней армянские буквы.

Когда я оказался в приюте, мне было двадцать пять лет и до 
этого возраста я ни разу не стриг волос. Когда барышня Карен 
Йеппе меня увидела, она сказала: «Подойди, девочка». На что я 
ответил: «Я мальчик». Первым делом меня, конечно, послали к 
парикмахеру.  

По возрасту я для школы не подходил. Меня отдали на обучение 
к одному арабу–кондитеру. Так я стал работать, но я очень любил 
свой язык и литературу и решил заняться самообразованием: 
приносил с собой из библиотеки книги и все свободное время 
читал. 

Годы пролетели быстро, на женском совете приюта было 
решено, что я уже совершеннолетний, мне необходимо жениться 
и создать семью. На то время девочки из приюта проживали в 
районе Хантак10 и посещали школу шитья.

Благодаря посредникам я познакомился с одной из 
воспитанниц приюта, с Арменуи Тумикян из Эрзрума11, которую 

Третье – на грани одного из камней на Стене памяти в Цицернакаберде 
– мемориальном комплексе, посвященном жертвам Геноцида армян.
10 Хантак – один из древних районов Алеппо, известный своими 
торговыми домами.
11 Эрзрум (Карин) – одна из восточных провинций Турции. До Геноцида 
армян имела высокую процентность армянского населения. Центр 
провинции – город Эрзрум.
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какие-то человечные турки нашли живой в яме с трупами, у нее 
были следы удара топором на шее и на бедре. Эти турки забрали 
ее в Тигранакерт, залечили раны и оставили у себя в качестве 
своей дочки. Арменуи рассказывала, что тогда ей было семь 
лет и ее турецкий отец, собственноручно обрабатывая ей раны, 
все время проклинал своих соплеменников, удивляясь, как они 
могли творить такие зверства. Позже в Тигранакерте12 также был 
организован сбор сирот и Армине забрали в армянский приют 
Урфы13, откуда, после ухода французов, дети были распределены 
по приютам Сирии и Ливана, а она попала в приют Карен Йеппе.

Семейство Хутари14, у которых я жил, были прославленными 
кондитерами - и продавцами, и производителями, люди со всех 
концов света приезжали, чтобы отведать их сладости. В этот 

�� Тигранакерт – город в области Алдзник Великой Армении (Мец Айк) 
на правом берегу Западного Тигра, на краю вулканического русла юж-
ной ветви Армянского Тавроса (Караджадаг). В конце XIXв. почти 10 
тыся армян Тигранакерта  имели две церкви (пятикупольная Св.Саргиса 
и семикупольная Св.Киракоса), семь армянских гимназий (две из них 
действовали при церквях, остальные принадлежали компаниям: Андзн-
вер, Айренасирац, Месробян, Патаняц и Амазгаин). Большая часть армян 
погибла в 1895г. во время гамидовских погромов. Было ограблено и со-
жжено около 2 тысяч домов, 2,5 тысячи магазинов и торговых лавок. В 
период Геноцида 1915г. было уничтожено почти 5 тысяч армян.
��На территории Урфы в период 1914-1922гг.действовал приют, спон-
сируемый Американским благотворительным обществом, в котором на-
шли убежище почти 1900 армянских сирот. В период с апреля по декабрь 
1921г. имела место урфинская резня. В феврале 1922г. на совместном 
собрании армян и представителей Американского благотворительного 
общества в Алеппо было решено всех сирот, содержащихся в приютах 
Киликии, переместить в Ливан и Сирию. Вскоре, усилиями американ-
ской организации перемещение было начато. В тяжелейших условиях 
караваны армянских сирот добрались до Сирии и Ливана.
14 Хутари – одна из самых больших и самых богатых семей в Алеппо, из 
поколения в поколение занимавшаяся кондитерским производством.  
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период, неведомо какими путями, мой дядя узнал, что я жив, и 
нахожусь в Алеппо. 

Он послал мне весточку о том, что выжил и обосновался в 
Искендеруне15. Он звал меня переехать и начать работать там. 
Мы с женой собрались и отправились в Искендерун, но у меня 
осложнилась проблема с почками, возникшая в дни нашего бегства 
из-за недостатка воды. После пяти лет пребывания в Искендеруне, 
мы снова вернулись в Алеппо. Я доехал в очень тяжелом состоянии. 
Врачи вынесли заключение – удалить мне одну почку, и я был 
прооперирован. 

После операции врачи не советовали мне продолжать работу 
кондитера, так как это тяжелый труд, а из-за того, что я все время 
потел, болезнь моя обострялась. Знакомый предложил мне помогать 
ему в свиноводстве, и я, не зная, что это тоже тяжелая и очень 
грязная работа, согласился. Каждый день я грязный, в вымазанной 
одежде возвращался домой. Поздно вечером мы с друзьями ходили 
таскать камни, предназначенные для строительства национальной 
гимназии Заварян16, которая возводилась благодаря стараниям 

�� Искендерун – один из городов исторической Киликии, во времена 
Османского владычества находился в Санджаке (провинции) Алексан-
дретта вилайета Алеппо, на берегу Средиземного моря. В 1920г. Санд-
жак Александретта был включен в состав Сирии, подмандатной терри-
тории Франции. С 1937г., фиктивно оставаясь в составе Сирии, Санджак 
Александретта перешла под совместный контроль Франции и Турции. В 
1938г. здесь было создано имеющее самоуправление государство Хатай, 
которое в июне 1939г. было присоединено к Турции. Местное армянское 
население (почти 40 тысяч человек) в период с 16 по 23 июля покинуло 
эти территории и обосновалось в Сирии и Ливане. С этих территорий 
переселилось также 20 тысяч арабов. Сирия не признала этой аннексии.
�� Национальная гимназия Заварян была основана в 1925г. в лагере ар-
мянских эмигрантов, расположенном в районе Рамаданиэ в Алеппо. 
Первоначально называлась гимназия Нерсесян. В 1932г. была перемеще-
на в район Нор Гюх. 15-го августа 1936г. была переименована в гимназию 
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учеников приюта, невзирая ни на какие трудности. Однажды, 
когда я в этих своих грязных одеждах возвращался на телеге домой, 
кто-то, узнав меня издали, окликнул: «Погос, сынок, это – ты?»

Я узнал одного из руководителей известной в наши дни партии 
– Миграна Герартьяна17. Он был одним из основоположников 
нашего объединения - Объединения совершеннолетних сирот, 
которое впоследствии стало основой Молодежного Союза партии 
дашнаков. 

«Сынок, что у тебя за вид? Пойди, искупайся и приходи в 
клуб, поговорим», - сказал он и ушел. Я быстро вернулся домой, 
искупался, переоделся и поспешил в клуб. Мигран предложил мне 
стать ответственным айриком Национального приюта с условием, 
что моя жена тоже должна жить со мной там же и заботиться о 
сиротах.

Мы посчитали это приемлемым предложением и в 1940г. 
переехали в Национальный приют18. Но, вопреки нашему 
предположению, это было не легкой работой, а совсем наоборот. 
Заботиться о восьмидесяти сиротах, обеспечивать им пропитание и 

Заварян.
�� Национальный общественный деятель, основатель Патриотического 
союза Урфы в Алеппо, управляющий-редактор ежедневной газеты «Вос-
ток».
18 Национальный приют был основан в Алеппо в 1919г. усилиями 
членов Союза «Девичий венец». Здесь нашли убежище выжившие во 
время Геноцида 1915г. вдовы и сироты. Долгие годы приют размещался 
в древнем арабском здании, расположенном в центре городского 
района Тилел. В 1967г. на пожертвования Л.Карагезян, приют приобрел 
собственное здание в районе Ал Заппал. После 1950г. это был уже не 
просто приют, но и гостевой дом для посетителей Национальной 
гимназии Карен Еппе, приезжающих из самых разных городов и сел. 
Приют был передан Комитету Красного Креста армян Сирии, которыми 
была создана специальная группа, заботящаяся о сиротах, занимавшаяся 
организационными и хозяйственными вопросами приюта.
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стирать одежду, наблюдать за их учебными и трудовыми успехами, 
обеспечивать всем необходимым, исправлять, направлять, 
а также не забывать о духовных потребностях – это тяжелая 
ответственность, которую и я и моя супруга – майрик (матушка) 
взяли на свои плечи с радостью и воодушевлением. О жизни 
Национального приюта написано очень и очень много, в том числе 
и воспоминаний здравствующих ныне наших современников, 
добившихся положения в обществе, которые вкусили горечь 
сиротства, но в теплых стенах Национального приюта. Говоря 
«теплые», я не забываю о холодных постелях морозных зим. Но 
выбора не было, надо было жить. Все трудности мы с сиротами 
и с их помощью, преодолевали вместе. Мальчики помогали нам 
в животноводстве:  резали баранов, чистили и отделяли шерсть, 
мололи мясо, помогали его складировать и продавать. Девочки 
вместе с майрик готовили обед, занимались стиркой. 

Прожив в приюте двадцать лет, мы, после ухода оттуда, 
занялись производством свечей для церквей. Спустя много лет, 
когда уже хотелось отдыха, мне предложили быть кофеваром в 
церкви Св.Сорока Мучеников19. Я согласился, и это стало моим 
последним местом работы.

-Айрик, а твоя пропавшая сестра? Ты не нашел ее?
Он замешкался и с глубокой печалью ответил:
-  В те годы, когда я был пастухом у курдов, к нам зашел гость, 

араб по национальности. Когда он узнал мою историю, сказал, что 
на другом берегу реки, среди арабского аширата, есть одна девочка, 
как ему известно, спасшаяся во время геноцида армянка, которая 
очень похожа на меня. Как известно, арабам очень хорошо удается 
улавливать сходство кровных родственников, благодаря этой 
�� Церковь Св.Сорока Мучеников – армянская апостольская церковь, рас-
положенная в г.Алеппо, в Сирии. Построена в XVв.
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своей способности они многим родным помогли найти друг друга. 
Когда я услышал от него эти слова, то немедленно отправился в 
путь, на поиски сестры. Дорогу мне преграждала река, плавать 
я не умел, но желание увидеть сестру было таким сильным, что 
я, не задумываясь, бросился в реку. Нахлебавшись воды, я все же 
кое-как доплыл до другого берега, где встретил местного араба 
и спросил, есть ли у них в селе девушка по имени Мариам, моя 
сестра. Этот человек знал ее и видя, что мы и в самом деле очень 
похожи, сказал: «Успокойся, она вот-вот должна прийти к этому 
роднику за водой». Скоро подошла довольно большая группа 
девушек. Я издали приметил ее, это точно была моя сестра, но 
когда она меня увидела, вместо того, чтобы подбежать и обнять 
меня, по неизвестным мне причинам она убежала и скрылась. 
Много посредников пыталось поспособствовать нашей встрече, 
но она упорно отказывалась. Я, совершенно потеряв надежду, 
отправился в обратный путь, но из-за своего подавленного 
душевного состояния не смог снова переплыть реку, чуть не 
утонул, меня вытянули на берег веревками. Попыток встретиться 
со своей сестрой я больше не повторял.

- А историю об этой чудотворной Святой книге ты помнишь?
- Как можно это забыть? Эту книгу мне подарил дядя, 

брат моего отца, когда я, страдая от тяжелого недуга, собрался 
возвращаться в Алеппо. Он рассказал, что эту Святую книгу ему 
дала незнакомая медсестра, турчанка. В горах Искендеруна турки 
стреляли в армянина, но, к их удивлению, сколько бы они ни 
стреляли, армянин не умирал. Они набросились на него, сорвали 
с него одежду и нашли в кармане эту Святую книгу. Разгадав его 
тайну, они отобрали книгу и смогли наконец убить его. Один из 
турков унес и спрятал эту книгу у себя. Прошли годы, этот турок 
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тяжело заболел, очень мучился,  но не мог отдать Богу душу. 
Находясь в больнице, он позвал к себе медсестру и попросил ее, 
чтобы она передала книгу какому-нибудь армянину и принесла из 
его дома стакан воды, чтобы он смог наконец спокойно умереть. 
Сначала мой дядя отказал, но медсестра так его умоляла, что, в 
конце концов, он забрал у нее эту чудотворную книгу и дал 
ей стакан воды. Ну а я и по сей день как зеницу ока храню это 
бесценное наследие.

Дальнейшая беседа давалась Айрику с трудом, он устал, и, не 
давая повода для дальнейших расспросов, ушел отдыхать, оставив 
меня в глубоких переживаниях, с болезненным желанием узнать 
еще больше и с душой, жаждущей мести.
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ЧЕРНЫЙ ПУТЬ БЕГСТВА

Тигрануи Чннозян-Гочикян родилась в 1911г. в Кюрине. 
Дорога бегства довела ее до приютов Ливана. Последним ее 
пристанищем стал Бейрут. Эта история была записана сыном 
Тигрануи с ее слов. 

Свидетельницей описываемых событий стала Тигрануи 
Гочикян. Мы находились в Бейруте, на дружеской встрече. Она 
приметила нас издалека, словно прозвучавшее “Алеппо” было 
неразрывно связано с геноцидом и пробудило в ней воспоминания, 
которыми она поделилась с нами. 

-Жизнь каждого из нас – писаная или неписаная история, 
неповторимая по своей сути, поскольку все мы живем лишь раз. 
История моих ровесников не имеет предисловия. Страницы этого 
предисловия почернели и сморщились в книге нашей жизни, 
как почернели страницы армянской истории от рук проклятых 
турков.

В 1915-м мне исполнилось уже четыре года, и я прекрасно 
помню, как зацвели деревья в нашем саду, какой зеленой и 
шелковистой была трава, как свеж и нежен был воздух. Но никто 
не замечал прелестей наступившей весны, потому что люди 
находились в смятении. Турки увели всех мужчин, юношей и 
стариков и держали их под стражей на постоялом дворе. Спустя 
несколько дней стало известно, что их всех куда-то увели и там 
зарезали. Об этом говорили взрослые, а мы, дети, несмотря на свое 
любопытство, не осмеливались задавать вопросов и лишь украдкой 
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подслушивали обрывки их разговоров. 
Мужчин в городе уже не было. Оставались  бабушки, невестки, 

матери, несовершеннолетние девочки и дети. Все женщины жили 
в непрерывном страхе и ужасе, потому что турецкие солдаты 
кружили по кварталам, с обыском заходя во все армянские дома: 
в поисках спрятавшихся мужчин, оружия, боеприпасов и даже 
больших кухонных ножей.  

Однажды раздался клич гонцов, возвещавших о том, что 
все оставшиеся армяне должны покинуть город. Кроме плача 
и вознесения молитв Господу, никто ничего поделать не мог. 
Мы просили Господа, чтобы он помиловал нас, но Господь не 
услышал нас и наказал за не совершенные нами грехи – да будем 
мы уничтожены  руками турка...

Женщины решили выставить на продажу свое домашнее 
имущество. Под этим предлогом в их дома стали приходить 
турецкие женщины, которые, окинув взглядом обстановку, 
выходили, ничего не купив. Они прекрасно знали, что все 
имущество армян совсем скоро достанется им совершенно 
бесплатно. Помню, у нас был сосед-турок Туфик Хазнатар, его сына, 
Шаукета Хазнатара вместе с моим отцом забрали в солдаты.  Как-
то раз Туфик, приведя с собой других турков, зашел к нам домой и 
они купили у нас много разных вещей: ковры, покрывала, сервизы 
и прочие предметы, попавшиеся им на глаза. На следующий день 
мама продала нашу корову и несколько овец. Я была маленькой, 
но все это помню очень хорошо. Все купленное унесли, но мама 
со слезами на глазах попросила соседа оставить корову в нашем 
хлеву до нашего отъезда. Он согласился. Каждое утро мать доила 
корову и щедро поила нас молоком. Она еще не знала, что скоро 
мы лишимся не только молока, но и куска черствого хлеба, и от 
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голода под открытым небом умрут тысячи детей, в числе которых 
и моя сестричка Дшхо.

За несколько дней до выселения из нашего родного Гюрина1, 
мама вынула шерсть из подушек и запихала в них нашу одежду, 
вперемешку с кое-какими золотыми украшениями, наказав нам 
беречь эти подушки, где бы мы ни оказались.  В тот же день она 
купила на базаре осла и, привязав его к дереву в нашем саду, 
сразу принялась печь хлеб и гату.  Вечером она поместила в 
большой хурджин хлеб, сыр, гату, изюм и сухофрукты. Поскольку 
сосед Туфик знал, что наутро мы уезжаем, пришел со своим 
родственником к нам, чтобы увести корову. Мать зашла в хлев и 
отвязала корову от стойла, передав веревку соседу, чтобы тот увел 
ее, но животное не двинулось с места. Оглядываясь по сторонам, 
корова замычала, не желая покидать родной хлев. Она мычала 
и мычала без конца, косясь на людей своми влажными глазами. 
Растроганный сосед сказал моей матери: “Егисапет, ты сама отведи 
корову, привяжи ее к нашему дереву”. Мать отвела и привязала 
корову в указанном месте, но животное продолжало непрерывно 
мычать…

Поздно ночью сосед вернулся, чтобы научить маму 
навьючивать поклажу на осла. Сперва он положил на осла хурджин, 
трех моих младших сестер посадил на одну сторону хурджина, а на 
другой укрепил прочую еду, набросил сверху подушки и одеяла и 
подсадил сверху меня со старшей сестрой. Наказал маме: “Где бы 
ты ни останавливалась, потом всегда навьючивай таким образом”. 
1 Кюрин – поселок городского типа в Турции (вилайет Свази), 
расположенный в долине реки Мелас. В начале  XX века население 
заселяло 3000 домов, из которых 1550 принадлежали армянам, 
занимающимся ремеслами, торговлей, частично - земледелием. Армяне 
имели свои школы и церковь. Армянское население Кюрина подверглось 
выселению и истреблению в 1915 г.
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 Спустя немного времени пришли турецкие полицейские, 
сказали, чтобы все, что мы  собираемся брать с собой, выносили во 
двор: им якобы приказано запереть двери и сдать ключи органам 
управления. Дождавшись, пока мама вынесла во двор кое-какие 
вещи, они заперли двери нашего дома и ушли, перекидываясь 
шутками и громко смеясь.

Мать расстелила на земле одеяло, постелила подушки и эту 
– последнюю - ночь мы провели в нашем дворе. Ранним утром 
опять пришел наш сосед, чтобы помочь с поклажей. С собой он 
принес нам завтрак. Все поели, попрощались, со слезами на глазах 
он поцеловал нас и мы расстались. 

Так мы пустились в путь-дорогу. Вскоре нас нагнали два 
всадника-солдата, приказав продвигаться в ряд, друг за другом. 
Мы шли, а куда – не знали. Никто не роптал, никто не противился. 
На закате нас привели на опушку большого леса, где протекал  
небольшой ручеек. Мы умылись и сели, чтобы дать уставшей 
матери немного отдохнуть. Потом мама дала нам немного сыра 
и гаты, и мы уснули на разостланном ею одеяле.  Мы с сестрами 
радовались, нам казалось, что мы увидим много новых красивых 
городов. Мы и представить себе не могли, что нас ожидает… 

Через пару дней, еще засветло мы увидели подъезжавших 
всадников, но не тех, которые сопровождали нас ранее. Они 
приказали людям собрать вещи. Мать навьючила осла по примеру 
Туфика, и мы двинулись к горам. Кое-как, под палящим солнцем, 
по узким тропинкам мы перешли через горы. Когда нас стала 
мучить жажда, мама дала нам сухофрукты и изюм. На закате мы 
дошли до берега довольно бурной реки – пришли в Альпистан2. 

2 Альпистан – провинция в Киликии, в штате Алеппо. По площади 
соответствовала провинции Кокисон Киликийского армянского 
государства. Центр – город Альпистан. К концу XIX века в провинцию 
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Мать искупала нас и переодела в новую одежду, наказав : “Ни 
за что не снимайте с себя одежду, даже если будет очень жарко 
– терпите. За ваши пояса я подшила деньги”. Затем она вновь 
покормила нас сыром, хлебом и гатой. В течение трех дней 
всадники не показывались, и мы оставались там.

Неподалеку от нас располагалось большое здание, старшие 
говорили, что раньше там была армянская школа. Мы зашли 
внутрь и увидели парты и скамейки, развороченную библиотеку, 
разбросанные книжки и тетради. Пожилые женщины с плачем и 
проклятьями поспешили выйти из здания. Вслед за ними вышли 
и мы, чтобы поскорее рассказать об увиденном маме. Она очень 
растрогалась и опечалилась, сказав: “Видно, такова уж судьба 
армян, мы работаем, создаем, а плоды нашего труда достаются 
другим”. В Альпистане мы пробыли четыре дня, исходили город 
вдоль и поперек, а когда в последний день вернулись на место 
нашей стоянки, увидели, что мать, навьючив осла, ждет нас. Как 
обычно, она разместила нас на осле и мы вновь тронулись в путь. 
Люди были в смятении. А мы, дети, по малолетству не замечали 
тревоги, царящей вокруг. Вооруженные всадники были жестче 
предыдущих, с людьми они не церемонились – удары сыпались 
направо и налево, не щадя ни детей, ни пожилых.

Нас вели по пологой, узкой и каменистой тропе, заросшей 
колючками. Люди шли за своими навьюченными ослами, не зная, 
куда они идут. Тем более, что сопровождавших нас всадников уже 
не было. Никто понятия не имел, куда они подевались. Казалось, 

входило 10 сел, 135 деревень, население – 45000 чел. В 1915 г. в 
провинции было 153 деревни. В годы Первой мировой войны там 
насчитывалось более 6000 армян, которые в большинстве своем жили в 
городе Альпистан и нескольких деревнях, где действовали армянские 
церкви и школы. В 1914-1918 гг. армянские деревни были полностью 
разрушены, а население истреблено турецкими погромщиками.
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что разум старших помутился, и мы, не разбирая дороги, забрели 
в самую чащу леса. Тогда же раздался громкий свист.  Что-то 
происходило: со всех сторон стали доноситься крики о помощи, 
громкий плач, шум, те, кто в этой суматохе потеряли близких, 
громко выкрикивали их имена… Турки и курды, выскочив из-
за деревьев подобно диким псам, напали на нас, вооруженные 
ружьями, топорами, большими кинжалами. Началась резня без 
разбора: не щадили ни детей, ни стариков. Мать спустила нас с 
осла, и мы, прячась за огромными деревьями, пустились бежать. 
Продвигаясь в глубь леса, содрогаясь от ужаса и плача, мы 
пробирались все глубже в непроходимую чащу, потеряв по дороге 
маму, слыша стоны раненых, обходя окровавленные трупы… 
Помню, как увидели человека, привязанного к дереву, которого 
заживо сожгли.  От этого костра воспламенились и соседние 
деревья. В этом чаду мы стали кашлять и задыхаться, слезы 
застилали глаза и мы не могли ничего увидеть и понять, куда 
идти. Громко крича, стали искать нашу маму. Не найдя ее, решили 
пойти обратно. Мы брели со слезами на глазах, не глядя под ноги, 
немудрено, что я наступила на колючку и огромный шип впился 
мне в ногу. Ни мне, ни сестре не удалось извлечь его. Боль была 
нестерпимой. Сестра помогала мне идти, и мы стали подниматься 
по склону холма. Побоище продолжалось, но было уже не так 
шумно. Пройдя еще немного, мы увидели турка с саблей в руках, 
направлявшегося в нашу сторону. Мы сразу спрятались за большим 
деревом, сестра сняла с себя одежду, заставила раздеться и меня. 
Сперва я противилась, помня о материнском наказе, но, увидев, 
что турок приближается, тоже сняла платье. Дрожа от страха, мы 
не спускали с него глаз. Когда он повернул в другую сторону и 
ушел, мы с сестрой вновь начали громко звать маму. А в то же время 
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мама с тремя малышами, заливаясь слезами, в отчаянии звала нас.  
Поднявшись еще немного, мы отчетливо услышали мамин голос. 
Наконец-то мы нашли друг друга. Мама плакала, целуя и обнимая 
нас, а увидев, что мы без платьев, решила спуститься к тому дереву, 
где мы скинули одежду, и принести ее. Мы все обняли ее, не 
желая отпускать. Да и сама она не осмелилась, терзаемая страхом. 
Таким образом, наши деньги остались лежать под деревом в лесу. 
Поскольку на наших сестер мама надела по две пары платьев, она 
сняла два из них и дала нам. Потом мы сели под деревом, чтобы 
вынуть шип из моей стопы. Это ей не удалось, вытерпеть такую 
сильную боль мне было не под силу. В конце концов мы вновь 
зашли в лесную чащу, проходя через мертвых, раненых и избитых 
людей. Народ практически был истреблен. Те самые всадники, 
которые ранее сопровождали нашу колонну, собрали раненых 
и привели их на поляну, рядом с которой под деревом сидела 
группа солдат: они играли на сазе и весело распевали песни. По 
прошествии недолгого времени, солдаты оседлали своих лошадей 
и приказали нам идти. Трепеща от страха, мы двинулись вперед, 
оглядываясь на удаляющийся лес. В нем осталась наша еда: хлеб, 
сыр, гата, сухофрукты… Мы изнемогали от голода и усталости, 
но еды у нас не было, а передохнуть нам не разрешали. Если кто-
нибудь садился, немедленно получал удар плетью или прикладом 
ружья.  Дорога, по которой мы шли, была усеяна трупами. 
Наверное, до нашего прихода там была истреблена еще одна 
колонна армян. Черные вороны в несметном количестве витали 
над дорогой и, опускаясь, клевали тела несчастных. К вечеру мы 
дошли до Айнтапа3, расположились на берегу большой реки и все, 

3 Айнтап – город в юго-восточной части Киликии, расположенный 
на берегу реки Саджур, притока Ефрата, на дороге Мараш – Алеппо. 
Город расположен на высокогорной равнине, с северной и южной 
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кроме меня, сразу заснули.
Боль в ноге мешала мне уснуть. Поутру мы увидели, что 

на моей стопе появился отек величиной с желудь, кожа вокруг 
почернела и гноилась. Ступить на ногу было невозможно. Мать 
заметила, что раненых на повозке везут в больницу, взвалила меня 
на плечи и понесла. Тяжелораненным помощь не оказывали, они 
ждали смерти на дороге или на берегу реки. Доктор отнес меня в 
кабинет, и, сделав глубокий надрез, извлек злополучный шип. 

В течение некоторого времени мы оставались на берегу этой 
реки. Каждый день мать относила меня больницу, где моя ногу 
обрабатывали лекарством.  Потихоньку боль стала проходить, и 
через несколько дней я уже могла ступать на эту ногу. 

Через тринадцать дней распространилась весть о том, что на 
следующее утро наш караван должен двинуться в путь. Вечером 
мама пошла на базар и принесла  хлеба и помидоров. Утром, наскоро 
собравшись, мы вновь пустились в дорогу. Плача и молясь, люди 
безропотно шли в неизвестном направлении, сами не зная куда. 
Нас вели через высокие скалы, по глиняной тропе. Ноги людей 
покрылись волдырями, как от ожогов. Многие не могли идти 
дальше и оставались там – умирать. Их тела становились пищей 
для диких зверей и хищных птиц. Наши ноги тоже были разъедены 
глиной, но, в силу своего небольшого веса нам было легче 
передвигаться и удавалось перепрыгивать с камня на камень. По 
стороны окружен холмами. Армяне Айнтапа отличались прекрасным 
телосложением и красивыми лицами, а также веселым и жизнерадостным 
характером. В 1915 г. их погнали в пустыню Тер Зор и истребили. Малая 
толика уцелевших армян в 1918 г. вернулась на родину, но вскоре они были 
брошены на произвол судьбы со стороны империалистических держав.  
В 1920-21 гг. айнтаповцы в течение 314 дней героически оборонялись 
против турецких погромщиков. Выжившие были изгнаны в Сирию, 
Ливан, в дальнейшем переселились в США, а также репатриировали в 
Советскую Армению.
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окончании глиняной тропы перед нами открылась широкая дорога. 
После долгого пути под палящим солнцем, уставшие и мучимые 
жаждой, мы увидели вдалеке огромное раскидистое дерево. Народ 
повернул туда. Мы тоже побежали и обнаружили, что под деревом 
от дождевой воды образовалось небольшое болотистое озерцо. 
Беженцы стали с жадностью пить эту мутную, червивую воду. 
Мама расстелила свой головной платок в воде и мы, небольшими 
глотками, стали пить воду с его поверхности. Впрочем, никому 
не удалось напиться вволю, потому что подоспевшие конвоиры 
стали раздавть удары направо и налево, не разрешая людям пить 
даже эту муть. Первый удар плетью выпал на мою долю. Плеть 
обвилась вокруг моей тонкой спины и волчком швырнула меня на 
землю, где я и потеряла сознание.

Бедная мама, думая, что я испустила последний вздох, 
передала моего маленького брата женщине, стоявшей рядом, и, 
взяв меня на руки, поспешила вслед за уходящим караваном. 

Довольно долго я находилась без сознания. Когда же открыла 
глаза, увидела, что нахожусь на руках у рыдающей матери, и 
почувствовала, что моя спина болит и кровоточит.  Как бы она 
меня ни держала, спина моя касалась ее одежды и болела так, 
что я плакала и кричала, моля оставить меня на дороге. Мама не 
оставила меня. Измучавшись и исходя кровавым потом, она все-
таки догнала караван.  Позже мы дошли до железнодорожной 
станции Катма. Утром мать заметила неподалеку аптеку и повела 
меня туда, чтобы обработать рану. Через три-четыре дня рана 
стала зарубцовываться. Наконец пришел поезд, который должен 
был нас куда-то перевезти.  Людей затолкали в товарные вагоны и 
глубокой ночью мы двинулись в путь. Нам не повезло: наш вагон 
был прикреплен к кочегарке, и искры из топки попадали на нашу 
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одежду, прожигая ее насквозь… 
Мы доехали до Дамаска4, нас разместили в большом саду 

на берегу реки. Наконец-то нам удалось вволю напиться! Затем 
добрые люди принесли нам в мешках хлеб и раздали всем, без 
исключения. Там, в Дамаске, мы впервые попробовали пшеничный 
хлеб. Невероятно вкусно, вкуснее маминой жирной гаты…потому 
что мы были очень голодны. Несколько дней мы пробыли в 
Дамаске, и каждый день нам приносили хлеб. Мы были довольны 
и благодарны, нам казалось, что мы останемся тут, будем жить на 
берегу благодатной реки. Но несколько дней спустя нас известили, 
что надо вновь готовиться к отъезду.

Как обычно, поутру явились двое чернокожих всадников на 
белых конях и приказали нам выстроиться в колонну. Опять мы, 
как скот, шагали дотемна.  И по-прежнему не знали, куда идем. 
Всадники оставили нас в каком-то безлюдном месте и ускакали. 
Утром они появились и приказали нам двигаться в путь. В этот 
раз нам пришлось идти вдоль таких крутых скал и оврагов, что, 
посмотрев вниз, можно было потерять равновесие. Смерть шла за 
нами по пятам, но мы не хотели умирать. 

Темнота сгустилась, а мы, дойдя до какой-то пустынной 
местности, остановились на ночлег. Лишь на рассвете мы 
увидели, что перед нами расстилается бескрайняя пустыня, где 
нет ни зелени, ни воды. Над нами - небо, а впереди, до самой 
линии горизонта  –  желтый песок. Запасы еды были исчерпаны, 
а мы вновь обречены на голод, помощи ждать было неоткуда… 
Ежедневно люди умирали сотнями. Мы хотели выбраться из 
пустыни, но никто не знал, в какую сторону идти. Выбора не 
было, как не было и пути. Кое-как обходя трупы, лежащие вокруг, 
мы отошли поодаль, нам оставалось лишь молить Господа о 
4 Дамаск – столица Сирии   
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скорой смерти. Внезапно мы увидели группу людей в арабских 
одеяниях, с белыми платками на головах, которые удалялись на 
верблюдах… 

К вечеру небо затянуло тучами и начался дождь. 
Мы ловили дождевые капли губами, чтобы утолить 

невыносимую жажду, а когда намокла наша одежда, стали 
обсасывать ее края. Набравшись сил, мы немного воспряли духом. 
Вдали мы вновь увидели караван, который направлялся в нашу 
сторону. Дойдя до нас, погонщики знаками стали спрашивать 
у взрослых, кто мы, а наши опять-таки знаками и отрывочными 
фразами на турецком дали им понять, что мы – беженцы. Их 
женщины, приговаривая “мскин” (бедные), дали нам воды и хлеба. 
Затем погонщики стали сажать людей на верблюдов, но только 
тех, кто стоял на ногах, а слабые и больные остались в пустыне и 
были обречены на мучительную смерть. Караван двинулся, и уже 
к вечеру мы оказались на площади какого-то небольшого поселка. 
Там нам опять дали хлеба и воды, а когда наступила ночь, мы 
заснули прямо на земле.

Едва рассвело, все селяне собрались вокруг нас, они раздали 
нам покрывала и одежду, и, приговаривая «эа мскин»  ушли. 
Потом нас поместили в развалинах какого-то большого дома, в 
глубине которого находился огромный хлев. Мы были рады, что 
обрели хоть какое-то пристанище, тем более, что добрые селяне 
продолжали приносить нам еду и питье, а кто-то и одежду. Мама 
объяснялась с ними знаками, ей удалось дать понять, что мы – 
армяне. Мы, набравшись сил, немного взбодрились, и будущее 
уже не казалось нам столь ужасным.  Селяне привыкли к нам, 
учили нас каким-то словам на их языке. Помню, что “май” на их 
языке означало вода, а  “хупз” – хлеб. 
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Мы узнали, что мы находимся в селе Эмпи5 близ Иерусалима. 
Мама ходила по домам, помогая хозяйкам молоть пшеницу и 
соль, перебирать чечевицу и зерно, взамен ей давали хлеб и еду. 
Довольно долго мы жили в сытости и тепле, но спустя какое-
то время нам перестали давать хлеб, говоря, что его не хватает. 
Мы обходили все дома, выпрашивая кусок хлеба. Находили 
оброненные на дорогах колосья и ели, подобно овцам. Вскоре к 
нам пришел сельский староста, сообщив, что хозяин большого 
хлева возвращается завтра утром, и мы должны освободить его. 
Пообещав найти нам новое пристанище, он удалился.

На следующее утро староста отвел нас в какой-то 
полуразрушенный дом с развалившейся кровлей, расположенный 
на окраине села. Он был совсем не приспособлен для жилья, но 
пережить зиму нам больше было негде. Со словами “видно, такова 
уж наша судьба” мы зашли внутрь. 

Большая часть потолка обвалилась, нашелся лишь один 
уголок, где можно было спать и сидеть. Начался сильный ливень, 
ветер дул прямо на нас из всех щелей, распыляя вокруг дождевые 
капли… С тоской вспоминали мы о теплом овечьем хлеве. В 
последующие месяцы наши волосы не видели расчески, а тела 
покрылись струпьями из-за отсутствия воды для купания. Мы 
мучились от чесотки, завшивели, у нас не было даже миски для 
питья. Люди, видя нас, в ужасе старались отойти подальше. Мы 
были похожи на вышедших из могил скелетов. 

С наступлением солнечных дней мать стала выводить нас к 
колодцу и там, выстроив в ряд, купала остатками воды, недопитой 
скотиной. Затем оставляла сохнуть на солнце. Вместо мыла она 
обмазывала наши язвы жидкой грязью, затем смывала ее водой. 
Трудно поверить, но наши раны скоро затянулись. 
� Эмпи- село близ Иерусалима, населенное арабскими племенами.  



��0

Летом мама вместе с другими деревенскими женщинами 
шла работать в поля, а мы ходили по селам, выпрашивая хлеб. 
Мы бродили по дорогам, подобно овцам питаясь травой, а когда 
уставали, ложились на землю под палящим солнцем и, плача, 
засыпали, совершенно не испытывая чувства страха. Как-то на 
обратном пути мы нашли ржавую жестяную посуду и, хорошенько 
натерев ее землей и ополоснув в чане с водой для верблюдов, 
решили набрать в нее воды. Но в ту же минуту к колодцу подошел 
караван, чтобы напоить верблюдов. Мы испугались и отошли 
поодаль.  Погонщик в последний раз наполнил чан водой из 
колодца и знаком дал нам понять, что набрал эту воду для нас. 
Он отъехал, а мы бросились к чану и хорошенько напились, затем 
набрали воды в ржавую посуду и пошли домой. В тот же день мама 
нашла на другой дороге глубокую коробку и, продырявив ее с 
обеих сторон приделала к ней ручку, как к ведру, и тоже принесла 
домой воду. Хозяин поля в тот день дал ей немного пшеницы, и 
она сварила обед в нашей жестяной посуде, который мы съели с 
большим аппетитом. Что бы ни приносила наша мама, мы всегда 
ели это с удовольствием и не могли насытиться. В одном уголке 
нашей хибары всегда были сложены дрова, к сожалению, когда 
мы разводили огонь, он согревал лишь наши лица, но не тела.

Как-то раз, когда на улице шел проливной дождь, к нам 
забежал чей-то цыпленок, видимо, в поисках укрытия. Я поймала 
его, мы стали его гладить, а он клюнул меня в руку. Тут я свернула 
ему шею и бросила в огонь. Потом сестра веткой достала цыпленка 
и поровну разделила между нами. Каждому достался кусочек, 
величиной с бобовое зернышко. В эту минуту на пороге возник 
крупный бородатый мужчина, который спрашивал, где наша мать. 
Мы решили, что он ищет цыпленка. Так перепугались, что после его 
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ухода все вместе стали плакать. Когда мы рассказали вернувшейся 
с поля маме о происшедшем, она сказала: “На воре шапка горит”. 
Потом пояснила, что мужчина приходил, чтобы предложить ей 
работу. Маму любили все селяне, своим трудолюбием она завоевала 
их уважение и никогда не сидела без работы. Перед каждым своим 
уходом в поля, она говорила нам, чтобы мы не боялись, ведь все 
селяне нас знают, и мы можем спокойно собирать ветки и траву до 
наступления дождей. 

Какие тяжелые дни нам приходилось проживать, одному Богу 
известно! Никогда они не забудутся…

Как-то вечером мама принесла с собой немного чечевицы и 
пшеницы, и сварила плов. Поскольку ложек у нас не было, мы 
вынуждены были ждать, пока плов остынет. Мы не насытились, 
но добавки никто не просил, так как мама сказала, что на сегодня 
этого достаточно, остальное съедим утром. Кто знает, когда в 
следующий раз нам перепадет немного еды? Конечно, мы с ней 
согласились и повиновались, несмотря на щемящее чувство 
голода… Той ночью мы почти не спали: постоянно думали об 
оставшейся еде. Когда мама заснула, мы с сестрами, вчетвером, 
опустошили миску и, по-прежнему прикрыв ее тряпкой, пошли 
спать. Наутро мама встретила нас словами: “Ну, идите, найдите 
сами, что можно будет съесть сегодня, и не забывайте о вашей 
больной сестричке, накормите и ее до моего возвращения”. 

Мы с сестрой, как самые старшие, постоянно кружили в 
окрестностях в поисках еды, опасаясь местных ребятишек, которые 
при встрече кидались камнями, толкались, а иногда и писали на 
нас. Куда бы мы ни пошли в тот день, нам не удалось достать ни 
крошки хлеба. В отчаянии, мы решили пойти в другое село за 
соседним полем, откуда вернулись с хлебом. Весь хлеб мы отдали 
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нашей больной сестричке. Так мы почти ежедневно ходили на 
поиски пищи и как-то раз, вернувшись довольно поздно, увидели, 
что мама, держа на руках нашу младшую сестру, сидит и плачет. 
Мы, не представляя, что произошло, весело переговариваясь зашли 
в дом. Сестричка открыла глаза и, протянув руку, взяла у нас хлеб. 
Затем вновь закрыла их… чтобы никогда больше не открывать. Она 
ушла в мир иной с улыбкой на устах.  Мы все громко заплакали. 

Утром к нам пришли соседи-арабы, приведя с собой сельского 
старосту с каким-то священнослужителем. Затем пришли еще 
какие-то люди, завернули сестренку в белую простыню и унесли. 
Мы, плача, цеплялись за подол священника, прося не уносить 
ее…

 Все соседи, будь то арабы или армяне, пришли к нам домой, 
зажгли свечи. Мать рассказывала им, как сестра просила ее дать 
ей поесть хотя бы те крошки хлеба, что дают овцам и коровам. 
“Если же их нет, - говорила она, - мамочка, прислони свою голову 
к моей”. Потому-то мама и взяла ее на руки…

После похорон священник пришел к нам в дом и, видя 
наше состояние, произнес какие-то слова утешения на ломаном 
турецком, мол, “эта девочка не умерла, а стала ангелом на небесах и 
будет посылать вам хлеб, чтобы и вы не умерли с голода”. И в самом 
деле, после смерти моей сестры наша семья недостатка в хлебе 
более не испытывала. По обычаю этого села, все приносят в дом 
к усопшему поджаренный хлеб. Сельские женщины приходили к 
нам, чтобы выразить соболезнования, и их некуда было посадить, 
ведь у нас не было ни стульев, ни покрывал.  Нашей постелью был 
земляной пол, а одеялом – провалившаяся крыша над головой. Тот, 
кто заходил к нам домой, выходил из него со слезами на глазах и 
щемящим сердцем. Мама то обреченно рыдала, то возносила хвалу 
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Всевышнему за то, что ее девочка была похоронена под молитву 
священника, а не осталась на растерзание воронам, как тысячи 
детей. Все опустились на колени и стали молиться за упокой ее 
души. Мама спела “Господи, помилуй”, потом мы произнесли 
молитву “Отче наш”, которую знали наизусть. Каждое утро, 
проснувшись, мы все вместе возносили молитву Господу, лишь 
потом мама шла на работу. Наше положение улучшилось, мы 
отъелись и набрались сил, язвы на коже зарубцевались.

Наступило лето, мы спокойно гуляли, где нам вздумается, 
сельские ребятишки нас больше не задевали. Дни проходили за 
днями, и нам казалось, что так будет всегда. Но однажды по селам 
и деревням прокатилась весть о том, что все армяне, живущие там, 
должны вернуться назад, в свои города. Все, без исключения. И 
снова в сердцах армян поселилась обреченность. Мысленно мы 
уже смирились со скорой смертью. 

Сельский староста обещал предоставить двум семьям осла 
и верблюда, вещей у нас не было, как и постели. Нашей семье 
достался осел. Староста посадил на осла мать и сестер, но мне 
места не осталось. Позади нас на верблюде ехали две женщины. 
Староста усадил меня между этих двух женщин. Мать наказала мне 
не плакать и сидеть смирно, крепко держась за тетушек. Караван 
тронулся. Я старалась не упускать из вида маму. Удалившись от 
деревни на приличное расстояние, погонщик велел верблюду 
замедлить шаг. Мерины и ослы продолжали идти вперед и вскоре 
скрылись с глаз. Темнело, и погонщик спустил нас троих на 
землю, затем, сев на своего верблюда, быстрым шагом направился 
обратно к своей деревне. Женщины, с которыми я была, вскоре 
присоединились к своим родным и ушли. Я осталась на дороге 
одна и, бегая взад-вперед, стала звать маму. Мама издалека слышала 
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мой голос, но подумав, что я боюсь верблюда, кричала в ответ: “Не 
бойся!”. Через какое-то время я перестала слышать ее. Собрав все 
свои силы, я в последний раз позвала маму и, не услышав ответа, 
побрела по дороге. Из-за темноты я свернула с пути и вскоре 
оказалась на какой-то незнакомой сельской дороге. Тем не менее, я 
не отчаивалась, и, хотя меня и переполнял страх, продолжала идти 
вперед. Скоро луна осветила небо, и я громко прочла “Отче наш”. 
Когда узкая тропинка между полей закончилась, передо мной 
открылась широкая дорога. Куда она вела, я не знала. Впрочем, то 
заливаясь слезами, то молясь и разговаривая с луной, продолжала 
идти вперед. По прошествии какого-то времени, я увидела каких-
то людей, спящих прямо на обочине дороги. Возможно, это были 
солдаты или строители дорог, но я очень испугалась. Оглядываясь 
по сторонам и затаив дыхание, я продолжала свой путь. Рядом с 
одним человеком я заметила воду в жестяной миске, на цыпочках 
подошла к нему и напилась воды, а затем убежала, вознося хвалу 
Господу. Воспрянув духом, будто какие-то неземная сущность 
придала мне сил, я произнесла:

Благодарю тебя, Господи,
За то, что ты, услышав мою молитву, 

Защитил меня этой ночью
И даровал мне сладкий сон.

О, Отец мой, защити меня сегодня
От всех напастей,

Прислушайся к жалобной мольбе своей дочери.
 Аминь. 

                 
Вскоре я услышала крик петухов и лай собак, и, не 

дожидаясь рассвета, побежала в сторону этих звуков. Добежав до 
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сельского колодца, я вволю напилась воды из чана, а затем стала 
прислушиваться, не раздается ли откуда-нибудь армянская речь. 
Не услышав родных звуков, я, отчаявшись и выбившись из сил, 
упала на землю, да так и осталась лежать под палящим солнцем.  
Не знаю, сколько времени прошло и сколько я проспала, пока 
некая женщина в черном одеянии, с кувшином воды из колодца, 
не разбудила меня со словами “еа пнд куми” (“Девочка, вставай”).

Она попыталась поднять меня, но я вновь и вновь валилась 
на землю, как куль с мукой. Когда я пришла всебя, увидела, что 
нахожусь в какой-то палатке, рядом с незнакомой армянской 
семьей. У меня не было сил отвечать на вопросы, которые мне 
задавали: хоть глаза мои были открыты, мозг пока был отключен. 
Лишь после продолжительного сна я смогла ответить громким 
плачем на вопросы армянки, спрашивающей, откуда я появилась, 
куда иду и где моя мама. Женщина велела мне прекратить 
плакать, чтобы дать ей возможность понять, что я говорю. Я 
рассказала, что нас перевозили из села Эмпи в Тараа6, подробно 
обрисовав все, случившееся со мной на этом пути. Армянка, 
растрогавшись, сказала: “Не беспокойся, ты можешь остаться с 
нами, куда бы мы ни пошли, заберем тебя с собой. Если найдется 
твоя мать, мы отдадим тебя ей, а пока будь нашей дочкой”. Я не 
хотела оставаться с ними, забилась в истерике, пока не устала и 
не заснула. Утром та же женщина принесла воды и с нежностью 
умыла меня. Затем спросила, знаю ли я какую-либо молитву. Мы 
опустились на колени, сперва помолилась она, а затем сказала, 
что хочет услышать мою молитву. Я громко прочла “Отче наш”, 
перекрестилась и стала ждать, пока меня соберут в путь-дорогу. 
Женщина дала мне поесть хлеба и семечек, потом вновь попыталась 

� Тараа – город, расположенный на юге Сирии.   



���

меня уговорить остаться с ними. Ее муж сидел в углу и молча 
смотрел на меня. Потом он вскочил и стал кричать на женщину: 
“Эта девчонка не сможет стать нам дочкой, пусть убирается куда 
хочет, пропащая!”. Затем, положив кусок сваренного накануне 
мяса в большой ломоть хлеба, упаковал еду и дал мне пакет. Затем 
они проводили меня к выходу из села. Мужчина пожал мне руку, 
его жена, растрогавшись, поцеловала меня. Напоследок мужчина 
сказал: “Иди прямо, не сворачивай с дороги, другого пути нет”. 

Идя по дороге, я вскоре увидела вдалеке двоих человек и 
осла, пустилась бежать и нагнала их. Оказалось, что это тоже 
были армяне. Я спросила их, как попасть в Тараа. Они сказали, 
что направляются туда же.  Я последовала за ними, но была 
такой уставшей, что вскоре отстала. Мужчине стало жаль меня и, 
вернувшись, он посадил меня на осла, велев крепко держаться за 
спину его жены. По прошествии недолгого времени он с верхней 
части дороги показал мне стоянку беженцев, и, спустив меня, 
они ушли. Некоторое время я простояла там, наблюдая за тем, 
как люди сновали, как муравьи. Отчаяние вновь охватило меня: 
я стала молиться, прося Господа помочь мне найти в этой толпе 
мать, сестер или родственников. 

Я прошла мимо какого-то кладбища, затем очутилась в гуще 
людей, но, как ни старалась, не могла приметить ни одного 
знакомого лица. Вот тут-то, расстроившись и растерявшись, я 
пожалела о том, что не осталась у той доброй женщины. Потом я 
увидела выстроившихся в ряд девушек, женщин и детей, которые, 
казалось, чего-то ждали. 

Я тоже вошла в ряд, надеясь, что станут раздавать одежду. 
Когда очередь дошла до меня, мне дали большой хлебец. Я хотела 
поместить этот хлебец в пакет с едой, что у меня был, но он не 



���

помещался. Сидевшая рядом женщина взяла у меня из рук пакет, 
поместила туда хлеб и, завязав, вернула мне. Для малышки 4-5 лет, 
каковой я была в то время, пакет оказался довольно тяжелым. Так 
как меня ужасно мучила жажда, я спросила у какой-то женщины, 
где могу напиться, и она указала, куда идти. Место я нашла, но 
у родника стоял надзиратель со строгим и злым лицом. Тем, у 
кого не было кружки, он пить не разрешал. Я стала просить у всех 
проходящих кружку, чтобы попить, но никто не обращал на меня 
внимания. 

Когда я попыталась приблизиться к роднику, меня оттолкнули, 
и, испугавшись, я встала поодаль. Тяжелые мысли одолевали меня: 
скоро стемнеет, а я еще не нашла маму и сестер. Тут я увидела 
группу женщин и девушек, пришедших за водой. Их внешний 
облик отличался от остальных: с коротко остриженными волосами, 
в полосатых халатах и красных туфлях. Они стали набирать воду, а 
я подошла к одной из них, своей ровеснице, и попросила воды. Она 
протянула мне кружку и я напилась. Когда я отошла от родника, 
одна из девочек, пришедших за водой, подошла ко мне и назвала 
меня по имени: Тигрануи. Я ее не узнала, но по голосу поняла, что 
это моя старшая сестра Арменуи… Я ухватила ее за край платья 
и мы стали протискиваться сквозь толпу. По милости Божьей я 
нашла маму и сестер. Мать, увидев меня, опешила, и, передав 
моего братишку Григора на руки сидящей по-соседству женщине, 
прижала меня к себе и стала осыпать поцелуями. Радость-то какая 
– рассказывала она окружающим – девочка потерялась три дня 
назад и вот нашлась! Раздался гудок паровоза. Какой-то чиновник 
начал размещать людей по вагонам. Я, вместе с остальными, тоже 
подошла к поезду, но, поскольку я не была соответствующе одета, 
он взял меня за руку и спустил с поезда. Бедная мама принялась 
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умолять пустить меня, пыталась объяснить, что я потерялась 
и нашлась вот только что. Стоявший рядом с коллегой другой 
чиновник, услышав мольбы моей матери, отвел меня в уголок 
и быстро обрил мне голову, кто-то другой принес мне красные 
туфли и халат. После чего тот добрый человек передал меня 
матери со словами: “Уезжай со своими детьми с сердцем, полным 
радости, и не тревожься. Счастливого пути!” 

 Поезд, фыркая и шипя, двинулся в путь. Всю дорогу мама 
расспрашивала меня о том, как я провела эти три дня, что была 
без нее. Так я и заснула у нее на коленях. Ранним утром наш поезд 
прибыл на станцию Амы7.  Нас привели на большой постоялый 
двор, где было много воды. После того как всех разместили по 
комнатам, мама искупала нас холодной водой. В полдень мама 
открыла пакет, принесенный мной из Тараа, и мы пообедали. В 
то же время мы увидели, как во двор занесли большие мешки с 
хлебом и стали раздавать его людям. На следующее утро опять 
принесли хлеб, а вместе с тем и шерсть, хлопок, прялки и расчески. 
Старших посадили за прялки, а нам, детям, дали чесать шерсть. 
Но это занятие продлилось недолго: вскоре женщины стали 
поступать в качестве прислуги в богатые дома, а вместо денег им 
давали хлеб и еду. А четырех-пятилетних ребятишек забирали 
состоятельные аристократические семьи, чтобы они развлекали 
их детей. Конечно, они досыта кормили нас, так что о голоде мы 
позабыли. Однажды какая-то женщина пришла на постоялый 
двор и захотела отвести меня к себе домой. К тому времени моя 
старшая сестра уже работала в качестве прислуги в одном богатом 
доме. Я не захотела пойти с этой женщиной, так как боялась вновь 
потерять маму. Женщина поняла мое состояние и предложила 
моей маме пойти со мной, пообещав найти ей работу в своем доме. 
7 Ама – город в Сирии, расположен на берегу реки Аси.
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У этой женщины было двое сыновей, а ее дом оказался очень 
красивым. Мама собралась уходить, и я заплакала, а женщина дала 
маме понять, чтобы она пришла за мной на следующий день. Она 
повела меня в ванную и хорошенько искупала, потом переодела 
в новую и чистую одежду. Их языка я не знала, так что мы 
объяснялись жестами, как глухонемые. Каждый день я отводила 
двоих малышей в школу, а затем приводила их домой. Хозяйка 
научила меня подметать и вытирать пыль. Еще она расстилала на 
крыше орехи, чтобы их зеленая кожура подсохла на солнце и их 
легче было бы чистить. По вечерам мы все вместе  - и взрослые, и 
дети -  поднимались на крышу чистить орехи. Они любили обедать 
на крыше, и глава семьи требовал, чтобы все, как один, садились 
за стол. Это была очень богобоязненная семья. Бывало, кто-то 
забывал что-то принести и я хотела сбегать за забытой вещью, но 
меня не пускали. 

Сколько я оставалась с этой семьей, не знаю, но однажды, 
когда моя мама пришла навестить меня, ей растолковали, что они 
всей семьей  собираются переезжать в Дамаск, так как главу семьи, 
правительственного чиновника, направляют туда по работе. 
Хозяйка хотела забрать меня с собой, но и мама, и я отказались 
от этого предложения. Когда через несколько дней мама вновь 
зашла меня навестить, хозяйка вновь попыталась ее уговорить 
дать им право забрать меня с собой. Мама снова отказалась. Тогда 
хозяйка собрала всю подаренную мне одежду в пакет и, вместе с 
какой-то суммой денег, отдала маме. Со слезами на глазах хозяйка 
расцеловала меня, и малыши тоже заплакали – им не хотелось 
расставаться со мной.

Мы вернулись на постоялый двор, где нас ждала работа по 
взбиванию шерсти и пряже. Я тоже стала работать, чтобы получить 
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хлеб. Многие девушки сбегали, предпочитая заниматься уборкой 
и готовкой в других домах. Куда бы ни устраивалась на работу 
мама, она водила меня с собой и я помогала ей по мере сил. 

Как-то раз, возвратившись с работы домой мы увидели Хорена, 
сына сестры моей матери, который сказал: “Тетя, я приехал, 
чтобы забрать вас в Алеппо. Я приезжал еще, но ни разу не смог 
застать вас дома. Готовьтесь к завтрашнему отъезду, я там открыл 
хорошее дело”. Мама пребывала в растерянности: куда ей ехать с 
четырьмя детьми? Потом она отвела нас, старших, к сестре нашего 
отца Хназанд, а сама, взяв младших детей, уехала с племянником. 
Каждый день я приходила к дому, где прислуживала моя старшая 
сестра, и она давала мне хлеба и еды, которой я делилась с тетушкой 
Хназанд.  Как-то раз сестра сказала: “Сегодня в доме много гостей, 
подожди, попозже я вынесу тебе много еды”. Я прождала довольно 
долго, а когда сестра наконец вынесла мне еду и я побежала домой, 
нашла ворота постоялого двора уже запертыми. К счастью, были 
и другие опоздавшие. Несмотря на наши мольбы, сторож ворота 
не открыл, и мы остались на улице. Как назло, погода в тот день 
была пасмурной, а укрыться было негде. Мы нашли пристанище 
от дождя и града под жестяными навесами магазинов, в компании 
бродячих собак. После той ночи я твердо решила возвращаться 
домой засветло. 

Как-то раз тетушка Хназанд сказала, что ребята принесли 
ей зелень, и попросила меня взять у сестры пшеницу, чтобы 
сварить плов. Так я и сделала. Сестра попросила у своей хозяйки 
пшеницу, та ей не отказала. На обратном пути я заметила, что 
на дороге разбросаны свежие листья шпината, быстро собрала 
их и поспешила домой. К сожалению, не дождавшись моего 
возвращения тетушка сварила зелень и съела ее. Зелень оказалась 
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ядовитой, и к моему приходу тетушка уже мучилась от сильных 
болей в животе и желудке. Она попросила меня остаться с ней, а 
своего старшего сына Ованнеса отправила к своей дочери Егисапет 
за хлебом: ей казалось, что хлеб поможет унять боль. Почти сразу 
после ухода Ованнеса тетушка закрыла глаза, вытянула ноги и, 
обмякнув, застыла. Я подумала, что боль наконец-то отпустила и 
она заснула, но тетушка умерла.  Ованнес, немного задержавшись, 
принес с собой много хлеба и радостно окликнул мать. Я ответила, 
что она недавно заснула. Ованнес был совершеннолетним и 
многое понимал. Он приподнял матери веки и, упав рядом с 
ней, зарыдал, причитая: “Ах, мамочка, ты ушла, не дождавшись 
желанного куска хлеба… На кого ты оставила сиротку Тигрануи, 
за которой присматривала?” Поутру к нам пришли люди из 
полицейской управы, и, увезя тело на телеге, сбросили его вместе 
с другими трупами, которые они ежедневно подбирали на улицах 
и свалках, в глубокую яму на окраине города. Так я осталась одна. 
С утра до вечера я бродила по улицам, под вечер заходя к сестре, 
выносившей мне хлеба или еды, а потом засветло возвращалась 
на постоялый двор.  В целом мне удавалось самой позаботиться о 
себе.  Мои ровесники-мальчишки, жившие на нашем постоялом 
дворе, подбирали на улицах окурки, а оставшийся табак собирали 
и продавали. Как-то я угостила их хлебом, после чего мы 
подружились. Я научилась их “ремеслу” и тоже стала собирать 
окурки, затем приводила табак в божеский вид и относила 
на базар, где и продавала по дешевке. Мои глаза постоянно 
смотрели на землю в поисках окурков, иногда я находила и 
деньги. Одним дождливым днем, когда я, пристроившись рядом 
с магазином, продавала свой табак, ко мне подошел покупатель и 
поинтересовался  ценой.  Я назвала цену – две монеты. Он вынул 
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из кармана одну и предложил взамен табака, но я не согласилась. 
Эта монета выпала у него из рук и упала в грязную лужу. Человек 
долго искал ее, но не нашел. Он ушел, поглядывая на мой табак. 
Потом  вернулся, дал мне две монеты, забрал табак и ушел. А я 
стала шарить руками в луже, пытаясь найти потерянную денежку. 
И нашла. Все деньги я положила в коробку и спрятала в своей 
комнате. Вообще этот большой крытый рынок принес мне немало 
пользы. 

Как-то раз я проходила по близлежащему кварталу и увидела 
широкую дверь в какое-то помещение. Из интереса заглянула 
внутрь и увидела зажженные свечи, сверкающие люстры, зайдя 
туда, услышала молитвы. Женщина, стоящая у двери, за руку 
притянула меня к себе и приложила палец к губам, повелевая 
молчать. При выходе она смочила маслом мой лоб. Много 
позже я узнала, что в тот день отмечался Страстный четверг. На 
следующий день я снова пошла туда, и увидела очень много народа. 
Растерявшись, я стояла в толпе, когда ко мне подошел какой-то 
человек и на армянском спросил, где моя мать. Я ответила, что 
она уехала в Алеппо, и меня должна забрать к себе. Он записал 
мое имя и сказал, чтобы я каждый день приходила туда, потому 
что скоро они соберут всех детей и откроют для них школу, чтобы 
научить их чтению и письму. Каждый день мы с другими детьми 
приходили туда и нам давали хлеба. Дали и одежду, предупредив, 
чтобы на следующий день мы пришли пораньше, так как нас 
собираются повезти в Алеппо, где открывается наша школа. Я 
была очень рада, что поеду в Алеппо, ведь там была моя мама. 
Утром нас построили в ряд и повели на станцию. 

Нас привезли в район Агапе8 Алеппо, в приют почтенного 

8 Район Агапа расположен в старой части города Алеппо.
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Аарона9. Его самого там не оказалось, но, немного подождав, мы 
увидели как он появился на красивом белом коне. Переговорив с 
человеком, который собирал нас в Аме, он приказал привратнику 
провести нас внутрь и передать матушке Тагуи, чтобы она повела 
нас в баню, выкупала, постригла, переодела, а затем, накормив, 
сдала барышне Марице Ацагортян. Матушка Тагуи в тот же день 
исполнила указание почтенного господина, затем построила нас 
в ряд, чтобы отвести к барышне Марице. Я вдруг вспомнила, что 
в кармане моей старой одежды осталось несколько бумажных 
купюр, которые мне удалось скопить, и попросила позволения 
взять их. Мне разрешили, и, взяв деньги, я переложила их в 
карман нового платья.  Барышня Марица выстроила учениц в ряд 
и записала их имена. Нас поделили на четыре группы, некоторое 
время давали нам чесать шерсть, потом перевели в другое здание. 
В целом мы были довольны своей жизнью, хотя и не наедались 
досыта. Нас кормили то отварными бобами, то горохом, то рисом: 
сажали в круг по шесть человек, а посередине ставили посуду с 
жидкой похлебкой, из нее мы должны были есть своими ложками. 
9 Аарон Ширачян – важное лицо в сфере армянского образования в 
Мараше. В 1891 г. при непосредственных усилиях Томаса Дэйвидса  
Кристи была основана Высочайшая гимназия протестантской общины 
под названием Академия Мараш. Одним их ее первых учетилей стал 
вышеуказанный Аарон Ширачян. Благодаря его стараниям, в пустыне, 
соседствующей с Алеппо, был основан поселок Нор Гюх, приютивший 
тысячи сирот, чудом спасшихся от турецких ятаганов. В сентябре 1922 г. 
армянских сирот, из них 120 – потерявших зрение, переселяют из Харберда 
в Алеппо, где они переходят под опеку Аарона Ширачяна. Он сыграл 
заметную роль не только в деле приобретения земли для церкви Бетел в 
Алеппо, но и явился основателем Армянского Красного Креста. Одной 
из важнейших программ, осуществленных им вместе со священником, 
св. отцом Нерсесом Папяном и достопочтенным архимандритом св. 
отцом Погосом Чакряном было основание Армянского дома престарелах 
в Алеппо. С 1923 г. Ширачян в течение пятнадцати лет руководил им же 
основанным приютом для сирот в р-не Агапе города Алеппо.
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Раз в две недели нас водили в баню, но избавиться от вшей нам не 
удавалось. 

Однажды барышни объединили девочек 5-6-ти лет в группу 
и отвели нас в другое здание в районе Харафи10, где разбили на 
классы и стали учить читать, писать, считать, декламировать, петь 
и танцевать. Нам нравилось учиться, а после занятий мы свободно 
играли во дворе. Первая половина воскресенья  была посвящена 
религиозному культу: нас отводили в  большой зал постоялого 
двора Сапуна11, где мы молились. А после полудня наступало время 
посещений: родственники приходили к тем из воспитананниц, у 
кого они были, и оставались до вечера, принося с собой гостинцы 
– сладости, изюм, леблеби. Помимо воскресенья, в остальные дни 
посещения были запрещены. Я мечтала о приходе мамы, но она 
была подневольным человеком и отпроситься с работы в какой-
то конкретный час ей не удавалось. Но ей дали знать, что меня 
следует искать среди сирот, подобранных в Аме. Как-то раз, когда 
мы играли во дворе, ко мне подошла барышня Марица Ацагортян, 
и подведя меня к привратнику, объяснила ему, что мы с мамой 
были разлучены и долго не виделись, а теперь она нашла меня и 
пусть он позволит увидеться нам хотя бы на пять минут. Потом она 
добавила, что не следует никому об этом говорить. Привратник 
выпустил меня за ворота, и я увидела там свою маму. Мы обнялись 
и заплакали, я хотела уйти вместе с ней, но она объяснила, что у 
нее нет такой возможности. Пользуясь случаем, я дала ей деньги, 
заработанные мной в Аме. Мама испугалась, что я их украла, но 
я рассказала ей все, как было. Время, отведенное нам, истекло, 

�0 Один из старейших районов Алеппо.
�� Гостиный двор, построенный в 19-м веке и имеющий историческую 
ценность, расположен на старом крытом рынке Алеппо. 
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и привратник окликнул меня из-за ворот. Мама крепко обняла 
меня, поцеловала и пошла на работу, а я, как ни в чем не бывало, 
вернулась обратно. С тех пор мама каждое воскресенье приходила 
проведать меня, принося с собой цветные леденцы, леблеби… 

В один из дней нас построили по росту и повели в Пап-аль 
Фарач12. Там мы увидели проходящих мимо солдат, барабанщиков, 
трубачей. 

Мы не понимали, что происходит. Те, кто знали «На берегах 
матушки Аракс», «Я услышал сладкий голос» и другие песни, 
пели их в пути. После того как в Алеппо вошла английская армия, 
каждое воскресенье там организовывались концерты.

Мы разучивали новые песни, еды стало больше, занятия 
урегулировались, классная доска стала играть меньшую роль, 
вместо этого нам раздали тетради и карандаши. Эти сладкие 
мгновенья, эти сладкие весны прошли очень скоро. Однажды 
во время прогулки, когда мы играли во дворе, к нам подошел 
привратник и сказал нашей воспитательнице, что отец Тигрануи 
Чннозян, освободившись от службы в турецкой армии, приехал в 
Алеппо и ищет ее. Я хорошо запомнила этот событие, потому что 
английская армия зашла в Алеппо в 1917-ом.

Воспитательница и привратник отвели меня к отцу. Но я отца 
не узнала, наверное он очень изменился, и я его не вспомнила. 
Сказала, что это не мой отец, моего отца зарезали турки, а мать 
работает в больнице и каждое воскресенье приходит меня 
проведать. Когда я это сказала, отец заплакал, обнял меня и 
прижал к груди, с ним заплакали и девушка со сторожем. Утерев 
слезы, отец сказал: «Раз уж приказано посещать по воскресеньям, 
я приду вместе с мамой». В воскресенье после полудня мать с 
отцом пришли на встречу вместе. Я прошептала маме, что это 
12 Площадь с высокой часовой башней в центре Алеппо
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не мой отец, услышав это, он очень разволновался, обнял меня и 
сказал, что мы отныне не сироты, и, раз уж он жив, то обязательно 
заберет нас из приюта. Через пару месяцев занятия закончились 
и начались летние каникулы. В это время я заразилась малярией 
и меня забрали в больницу. Тогда же мой отец забрал всех своих 
детей домой. В воскресенье утром, когда я уже поправилась, 
отец пришел за мной в больницу. Когда мы вышли из больницы, 
я попросила папу зайти в приют, чтобы  попрощаться со своей 
воспитательницей и подружками.

Когда мы пришли домой, отец собрал вокруг себя всех детей, 
мы встали на колени и хором прочли «Отче наш», затем отец 
прочел и другие молитвы, которых мы не знали. Мой отец был 
очень трудолюбивым человеком, он нашел возле нашего дома 
одно местечко и занимался там штопкой, что не было его обычным 
ремеслом, исконно он занимался тем, что красил шерстяную или 
хлопчатобумажную пряжу. Вскоре папа принес домой учебник 
грамматики, карандаш и тетрадь, в которую вписал образцы букв 
и цифр, чтобы мы учились письму и счету. Он вел себя совсем как 
учитель – был очень строг. Соседские дети со своими родителями 
тоже стали собираться у нас дома. Всем этим мы наслаждались не 
больше года.

Осенью 1918-го у отца появилось намерение вернуться в 
Адану, несмотря на то, что моя мать была против этой идеи. Она 
всегда повторяла отцу: «Нехорошее дело ты затеял, на пропитание 
ты зарабатываешь, зачем хочешь вернуться в Турцию? Разве то, что 
мы оказались здесь, все наши тяготы – это не дело рук собак-турок?» 
Отец не прислушался к словам матери. Через некоторое время он 
подготовил документы для переезда, и мы направились в Адану. 
Только мы добрались до гор Аманос, железнодорожное сообщение 
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прервалось. Грузовые вагоны проехали, но пассажирские застряли 
дня на три в местечке, называемом Топрак-кале. К счастью, мы 
были не одни, там было достаточно много семей. Отец очень жалел 
о своей ошибке, но это уже было бесполезно. Мужчины, ехавшие с 
нами, раздобыли телеги, запряженные мулами, и перевезли нас в 
город Теортьол13. Там мы задержались на год и три месяца. Место, 
где мы жили, находилось довольно далеко от школы. Поэтому 
мой отец снова принес домой книгу по грамматике, карандаш и 
тетрадь, чтобы мы учились читать и писать. После занятий он 
играл с нами в прятки, так что мы довольно весело проводили 
время. Но и это длились недолго. Однажды к нам пришли 
армянские добровольцы, которые искали моего отца. Вернувшись 
с работы, он присоединился к ним, и они вместе ушли. Отец две 
ночи не приходил домой. Мы не понимали в чем дело, думали, 
что днем он работает в магазине, а по ночам – сторожит. В конце 
концов узнали, что в порт прибыло оружие для добровольцев 
и молодежь, невзирая на дождь и холод, взяла обязательство 
перенести это оружие на склад. Отец мой долго не возвращался, 
пока однажды его не привели домой в очень больном состоянии. 
Моя мать позвала доктора, который сказал, что у отца двустороннее 
воспаление легких и надежды на выздоровление нет. 

В это время поползли слухи о том, что Киликию должны сдать 
�� Теортьол  (Дортьол) –  в ХХ в. крупное поселение, населенное армяна-
ми. В 1908-м там насчитывалось 8000, а накануне Первой мировой войны 
– 12300 армян. Населенный пункт был окружен апельсиновыми садами. 
Население занималось ремесленничеством, торговлей и разведением 
субтропических культур. Имелись церковь и училище. Армяне Дорть-
ола дважды оказывали героическое сопротивление туркам – в 1895-м и 
1909 гг. Тем не менее, город в конце концов был полностью разрушен и 
опустошен: в 1915-м часть населения погибла от рук турецких янычаров, 
преимущественно же была изгнана с родной земли. В 1916-м армян там 
практически не осталось. Погромы и изгнание армян в Дортьоле прохо-
дили на глазах у немецкой армии, при ее попустительстве.
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Турции. Войска французской армии проходили мимо нашего 
дома.

Осенью 1919-го, в дни, когда отец    тяжело болел, все 
посещавшие нас соседи говорили, что поблизости есть приют 
Келекян14, и советовали моей матери до выздоровления отца 
устроить туда двоих своих старших дочерей. Как-то утром мать 
отвела нас в этот приют и попросила директора, чтобы нас 
временно приняли. Она не успела договорить, как директор 
ответил: «Сейчас отведи детей домой, приведешь, когда твой 
муж умрет, сюда принимают лишь сирот». Как только мы вышли 
из приюта, мать заплакала... В городе Теортьол росло много 
апельсинов, мы всегда их собирали. В тот день мы тоже собрали 
немного апельсинов, вернулись домой и расселись возле постели 

14 Тигран Келекян родился в 1868 г. в семье кесарийского купца 
Карапета Келекяна. В 1892 г. он вместе с братом Геворгом основал 
бизнес по торговле антиквариатом в Стамбуле. В 1893-м Келекян открыл 
Персидский павильон на международной выставке в Чикаго. За заслуги 
в области пропаганды персидского искусства и за услуги, оказанные 
Персии, шах пожаловал Келекяну титул хана. Также он был награжден 
орденом “Шир и хуршид”.

После погромов и резни в Адане в 1909 году, Келекян в 1912-м основал 
в Дортьоле сиротский приют, который в дальнейшем был перевезен в 
Бейрут и просуществовал до 1932 года, то есть до того, как подопечные 
этого заведения выросли. В 1910 г. Келекян стал благотворителем, а 
затем и членом совета Всеармянского Благотворительного союза, с 1922 
г. – заместителем председателя. Келекян принимал активное участие в 
разрешении ряда национально-политических проблем: в 1912-1920гг. 
он был членом Национальной делегации, в 1918-1920 – депутатом 
Всеармянских съездов. Он, не щадя своих сил, поддерживал “Ай 
дат”, занимался вопросами восстановления и укрепления армянской 
государственности. Советизацию Армении Келекян считал наименьшим 
из всех зол, по его мнению, часть армян могла там жить спокойно, 
ничего не опасаясь. В 1946г. он способствовал организации переселения 
репатриантов.  
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отца. Он спросил у матери насчет приюта, мать ответила, что нас 
примут в следующем месяце. Через три недели мой отец умер.  
Нас из дома увели, и мы так и не увидели его похорон. Я только 
хорошо помню, что отец скончался 19-го октября 1919г. 

Люди стали говорить, что жизнь ухудшилась. Мать через 
две недели после сороковин  отца обратилась в национальное 
представительство, где сообщила, что осталась вдовой с четырьмя 
детьми и не может найти никакой работы. Попросила, чтобы 
нам оказали помощь и переселили из Теортьола в какой-нибудь 
другой город.

В скором времени, по указу представительства и при помощи 
армянских добровольцев нас посадили на пароход и отправили 
в Искентерун15, где мы пробыли две ночи, а оттуда на грузовом 
пароходе переместили в порт Мерсина16.

Ранним воскресным утром мать отвела нас в церковь, откуда 
зашла в офис общины и рассказала о нашем положении. Там ее 
направили в приют Всеармянского Благотворительного союза17. 
Сторож с улыбкой на лице впустил нас и показал, где расположен 
кабинет директора. Директором был вардапет Мамбре Сирунян18. 

15 Искентерун (Александретта)- город в Киликии на берегу Средиземного 
моря.
16 Мерсин – город-порт в Турции, на территории Киликии.
17 В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Всеармянский 
Благотворительный союз основал на территории Западной Армении, в 
Киликии и прочих районах Османской империи, населенных армянами, 
несколько школ и приютов, к их числу относится и приют Келекян. 
Когда французские войска в конце 1921 г. сдали Киликию Турции, ВБС 
перевел свои учреждения в Бейрут. На основе приютов Мерсина и Дьорт 
Йоли были открыты приюты-детские сады Келекян (для мальчиков) и 
Сисуан (для девочек), действующие до 1932 г.
�8 Архиепископ Мамбре Сирунян родился в 1889г. в Карине. В 1910 г. был 
отправлен на обучение в школу при монастыре Армаша. До рукоположе-
ния в Полисе, его жизненный путь был полон страданий: он был выслан 
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Задав довольно много вопросов, директор сказал: «Двух старших 
приму, а вы зайдите через три месяца, потому что я должен 
написать по вашему вопросу письмо в центр». Мать, поцеловав 
ему правую руку, ушла, оставив нас с сестрой со слезами на глазах. 
Моя старшая сестра поступила во второй класс, а я – в первый. 
Мы едва-едва знали буквы, возможности ходить в школу, учиться, 
нам не представлялось.Учебники в этой школе не имели ничего 
общего с теми книгами, которые приносил нам отец. Писать у меня 
еще получалось, но читать я не могла. Учительница специально 
первой вызывала меня, а на прогулках я никогда не играла, всегда 
занималась, пока не начала читать без запинки, как мои подруги. 
Однажды во время прогулки я заметила, что моя мать прошла в 
сторону отделения детского садика. Я спросила у одной из мам: «В 
приют поступила новая мама?» Она ответила: «Да». 

Я поняла, что моя мама, младшая сестра и брат были приняты 
в приют, как и обещал вардапет. На маму были возложены 
обязанности поддерживать чистоту во всем детском саду. Вот 
так в декабре 1919-го мы всей семьей разместились под сенью 
организации Всеармянский благотворительный союз. Ночь 31-го 
декабря мы провели там. Этот праздник был для меня большой 
неожиданностью, потому что до того я и понятия не имела о Санте 
и о Новом годе. Санта Клаус принес  всем ученикам подарки. 
Нам он принес туфли, вязаные чулки, широкую ленту для волос, 

в Эскишеир, затем в Гониа. В 1917-м его из Полиса переводят в Каир 
в качестве преемника главы епархии. Часть армян и сирот, нашедших 
приют в Египте, в 1919-м решила вернуться в Киликию – Мерсин.  Вмес-
те с сиротами вернулся и архимандрит. Но они оставались там недолго: 
вардапет и 650 сирот были переселены в Ливан. В 1923 г. он возвратился 
в Александрию, чтобы занять должность главы епархии. Благодаря его 
стараниям, в 1930-40 гг. армянская диаспора Египта переживала подлин-
ный всплеск церковно-национальной и культурной жизни. В 1966-м ар-
мяне Египта предали земле прах своего духовного наставника.
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апельсины, фисташки, каштаны, желуди и два ореха.
Первый день нового года мы начали с молитвы, потом вардапет 

отслужил святую литургию. Я слышала ее впервые в жизни, как и 
впервые в жизни приобщилась к Святому причастию. 1920-й стал 
для меня счастливым и незабываемым годом. В один из осенних 
дней мы узнали, что турки готовятся к нападению на армян. Мы 
из окна смотрели на проезжающих по улице всадников в черных 
папахах на головах и с ружьями на плечах. Это были отряды 
кемальской милиции, присланные в Мерсин. В моем сердце 
зародился страх и сразу же возродилась запечатлевшаяся в памяти 
резня в Альпистанском лесу. Вскоре после этого детсадовских 
малышей погрузили на пароход и перевезли в Ливан. На следующий 
день мы тоже направились в порт, где нас ждало судно. 

Нас отвезли в Чуни (Ливан) и поместили в приют, названия 
которого я не помню, помню только имя директора, которого 
звали Казарос Хпликян19. Он тепло приветствовал нас и сказал 
слова,  которые я никогда не забуду: «Скитания и мытарства – это 
вечный рок армян». Потом наша учительница поручила мне и 
Заруи заботиться о слепой Рипсиме. Караван отправился в путь 
в сторону деревни Ашхут Кесрунского района. Не помню как, 
но мы сбились с пути и пошли в другом направлении. Рипсиме 
сказала, чтобы мы оставили ее там, а сами шли дальше. Совесть 
нам не позволила поступить так, мы сели рядом с ней и заплакали. 

�� Казарос Хпликян – инспектор Аденской школы в Айнтапе, основанной 
попечительской  Аденской компанией в 1874г. Сначала Аденская школа 
была приютом, в котором содержалось 15 сирот. В 1885-м заведение 
превратилось в школу-приют, в 1886-м – в школу, в 1911-м – в училище. 
Заведение состояло из дошкольных, учебных и воскресных аудиторий, 
имелся там и цветник. В 1914 г. число учеников составляло 288 чел. В 
1915 г. учебное заведение было закрыто, в 1919-м восстановлено, однако,  
действовало нерегулярно и в 1922г. окончательно закрылось.
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Я вспомнила, как моя мать потерялась, когда мы шли в Оран20...  

Я предложила девочкам помолиться. Потом Рипсиме 
рассказала, как в Алеппо она потеряла зрение. А Заруи рассказала, 
при каких обстоятельствах потеряла мать. Вдруг Рипсиме встала 
и сказала: «Девочки, нас зовут». Мы заметили приближающийся 
к нам свет и пошли в том направлении. Нас нашли, а потом мы 
очень скоро дошли до монастыря, где нас ждали директор и 
педагогический состав. Нам дали хлеб и печенье, мы поели и 
уснули. Через несколько дней мы разделились на классы. Парт и 
скамеек у нас не было и мы, поджав ноги, сидели на диванах. 

Весной 1921-го нашего директора, вардапета Сируняна, 
по распоряжению Католикоса Саака II назначили духовным 
наставником в Египет, его сменил доктор Гарегин Аматян21.

Чуть позже нас из Ашхута перевели в Эшрефи22. В 1922г. 
большинство матерей, проживавших в приюте, освободили от 
работы, освободили и мою мать, но, благодаря посредничеству 
директора, мать поступила на работу в дом семьи Зелевян за 
хлеб и кров, денег она не получала. Моя мать, работая в приюте, 
намеревалась хоть что-то накопить, но новый директор из-за 
20 Оран – территория, расположенная на юге Сирии и севере Иордании.
�� Психиатр, нарколог, общественный деятель Гарегин Аматян родился 
в 1888г. в Анджрди (область Арабкир). В 1914г. окончил лечебный фа-
культет Лозаннского университета. С 1914 по 1919 работал в штатной 
психиатрической клинике Лозанны (ординатором, затем – заведующим), 
в 1919-22 гг. – в нервно-психиатрической больнице Смирны, в 1922-1928 
гг. был врачом и директором приютов ВБС Келекян и Сисуан в Бейруте, 
в 1923-33 гг. работал в психиатрической больнице в Париже, 1933-48 гг. 
– в психиатрической клинике Каира. Преподавал в национальном учи-
лище Галстян в Каире, был членом совета попечителей, председателем 
Арабкирского земляческого союза, врачом Комитета по репатриации. В 
1948-69 гг. работал психиатром в Ереванской республиканской психи-
атрической клинической больнице, там же был основателем и заведую-
щим наркологического отделения. Скончался в 1982 г. в Ереване. 
22 Ашхут и Эшрефи – районы Бейрута.
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недостаточного бюджета освободил от работы матерей, назначив 
вместо них совершеннолетних учениц. Учителей тоже освободили 
от работы и на их место назначили учениц старших классов. Часть 
совершеннолетних учениц отправили либо учиться ремеслу, 
либо проживать с их ближними или дальними родственниками. 
Среди старших девушек были и такие, которых, независимо от их 
желания,  выдавали замуж ради приданого - за достойных или не 
очень достойных людей. Однажды, когда мать пришла навестить 
нас, директор вызвал ее и потребовал, чтобы она забрала к себе 
старшую дочку, потому что всех понемногу так или иначе должны 
были расселить. Мать попросила директора, чтобы он оставил 
нас еще на пару месяцев. Директор согласился. Не прошло и трех 
месяцев, мать снова пришла, и мы вместе поднялись к директору.

Она сказала: «Эту свою дочку я могу забрать, но двух других 
взять с собой не смогу, потому что не имею жилья, потом и их 
заберу». Директор написал на бумаге, чтобы нам выдали всю нашу 
одежду, а также дополнительно два шерстяных покрывала. Мы 
поблагодарили его, я попрощалась с подружками, с учителями, 
и мы ушли из приюта. Жилья у матери не было, она отвела 
меня в дом той богатой семьи, у которой работала. Через два-
три дня хозяин выразил свое недовольство моим присутствием, 
и мать была вынуждена отвести меня к дальней родственнице и 
попросить ее присмотреть за мной. Их семья тепло приняла меня. 
Здесь я оставалась два месяца. Когда мать как-то пришла к нам 
с визитом, я услышала, как хозяйка сказала ей, что собирается 
переехать в Дамаск и хотела бы забрать меня с собй.  Я не хотела 
расставаться с матерью и уезжать из Бейрута. Мать сказала: 
«Доченька, я понимаю твое душевное состояние, тебя исключили 
из приюта, а скоро исключат и твоих сестру и брата, куда я смогу 
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тебя устроить? У меня нет ни денег, ни помощника, ни надежды, 
что я могу сделать? Поехав с ними в Дамаск, ты поможешь мне». 
Я повиновалась матери. После того как в Дамаске я прожила у 
родственников несколько недель, их детей определили в районную 
школу св. Франциска23, а меня - в сиротское отделение при том 
же аббатстве. Сначала я радовалась, но потом все изменилось. 
Чужие ученики, чужие лица, чужие учителя, чужой язык, 
чужой город… Тяжело было и то, что я должна была трудиться 
как вол: почистив обувь учеников интерната, я раскладывала 
ее в ряд, затем вытирала скамьи в церкви, после чистила лук, 
чеснок, лобио на кухне. Мне не было ни покоя, ни отдыха. 1923-
ий был плохим годом, я молилась, чтобы мать приехала хоть на 
секунду раньше и освободила меня из этого ада. В этом, чужом 
мне приюте, я каждый день искала смерти… Я мечтала о прежних 
армянских приютах, где жила, как в раю, где кроме занятий не 
было никаких обязанностей, все шло своим чередом и порядком, 
а летние каникулы проходили за изучением рукоделия, а не в 
тяжелых работах. Как-то на Св.Пасху, к концу литургии я тоже 
встала в ряд, чтобы принять св.Причастие, но аббатиса оттащила 
меня, сказав, что я не католичка и не имею права причащаться. 
После завершения службы директриса вызвала меня к себе, чтобы 
объяснить, что для того, чтобы причаститься, я сначала должна 
покреститься в католической церкви, затем исповедаться и лишь 
потом причаститься. 

На что я сказала, что я не дитя ислама, что я так же, как и 
они, поклоняюсь Христу и была крещена в купели. Я вышла от 
23 Аббатство св.Франциска находится в столице Сирии Дамаске. Ныне 
входит в перечень исторических древностей Сирии.  Было построено 
арабами-католиками, использовалось в качестве монастыря для аббатис, 
приюта и церкви. Позже была построена школа, которая также вошла в 
состав комплекса
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нее с разбитым сердцем и с этого времени старалась в церковь 
не ходить. Если даже и заходила, садилась в заднем ряду, читала 
молитву и возвращалась к своей работе. На следующее воскресенье 
после Пасхи я снова пошла в церковь, от всего сердца моля Бога 
явить мне свою благодать: жизнь тяготила меня, я просила его 
освободить меня из рук этих аббатис, молила его призвать к себе 
мою душу, потому что с четырех лет я видела лишь страдания. 
Сторожившая в дверях аббатисса подошла ко мне и прошептала на 
ухо, чтобы после литургии я подошла к ней. Я подумала, что мне 
снова хотят что-либо поручить. После церкви я пошла в комнату 
ожидания. Когда я проходила мимо дверей, мне показалось, что 
я заметила одежду моей матери. Сестра Франсуаза провела меня 
в комнату, и оказалось, что это действительно моя мать, которую 
я не видела целый год. Мы столько плакали, что даже аббатисса 
расчувствовалась. Она позвала одну из учениц старших классов, 
армянку, чтобы та переводила ей, о чем мы говорим. Я дала матери 
понять, что больше не хочу здесь оставаться, и попросила, чтобы 
она забрала меня с собой домой. Мать объяснила, что у нее нет ни 
дома, ни постели. Я сказала: «Уложи меня спать на камнях, только 
вызволи отсюда». Аббатисса сказала маме, что они очень довольны 
мной и не хотели бы, чтобы я покидала школу, пообещала, что 
летом они организуют обучение для всех сирот, однако моя 
мать настояла на том, что забирает меня. Аббатисса повела меня 
с собой, сменила мне одежду, пытаясь уговорить меня остаться, 
но я не упустила возможности оттуда уйти. Так в 1924-ом году я 
покинула эту проклятую школу. Вернувшись в Бейрут, мы пошли 
в дом, где работала моя мать. 

Через несколько дней хозяйка дала понять моей матери, что 
не нуждается в двух работниках, но, поскольку она была очень 
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довольна моей матерью, дала нам время, чтобы мы нашли работу 
для нас обеих. Мы узнали, что армянский вардапет, отец Погос 
Арис24, устраивает на работу сирот, вдов и безработных.

 Поэтому как-то утром мы вместе с мамой пришли к этому 
вардапету. Поцеловав ему руку, мама попросила, чтобы он помог 
нам обеим найти работу. Мать сказала, что работала в доме у 
доктора Илиаса Хелу из мэрии, а сейчас, после того, как забрала 
из приюта дочку, работы не имеет. Отец Погос Арис, посмотрев 
на наши лица, погладил себя по бороде: «Приходите завтра, что-
нибудь сделаем, но хочу сказать, что этой девочке лучше пойти 
в школу, учиться, она выглядит очень смышленной. Я в школе 
распоряжусь, ты только найди ей постель, и больше ничего не 
нужно». Мать ответила ему: «Вы знаете строки из Евангелия, где 
Иисус говорит – у небесных птиц есть свои гнезда, у лис есть 
свои норы, но дитя человеческое не имеет места, где могло бы 
преклонить голову». Услышав это, священник расчувствовался и 
сказал: «Приходите завтра с утра, я подыщу для вас место». Я была 
очень рада тому, что должна продолжить учебу. Уже очень скоро 
он нашел для нас работу. С провожатым он отправил нас в дом, 
находящийся возле  Фрерской25 школы. Провожатый представил 
�� Член братства Змарры, архимандрит Погос Арис родился в 1888 г. в 
Алеппо. Он был арабистом, и ему удалось наладить нужные связи в госу-
дарственных и местных арабских структурах, что позволило ему в даль-
нейшем использовать это во благо армян, не знакомых с местным языком 
и обычаями. Благодаря покровительству этого искреннего, доброжела-
тельного и преданного своему народу человека, было осуществлено засе-
ление армян в Пурч Амут и последующее развитие и процветание этого 
района.  Благодаря усилиям отца Погоса Ариса в 1939 г. в Нор Мараше 
была основана школа Месропян, а в 1953-м рядом со школой была пост-
роена церковь Св. Спасителя. В 1953-1957 гг. Погос Арис был настояте-
лем монастыря Змарры.
�� Школа «Ноттрдам фрер» находится в районе Ал-Чмаззие Бейрута. Была 
основана арабскими католиками в 1914 году.
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нас хозяйке, которая приветливо встретив нас, угостила, после 
чего показала нам дом. Затем она провела нас в очень чистую 
комнату рядом с кухней, сказав, что она предназначена для нас. 
Моя мать поблагодарила ее, и мы приступили к работе. Я протерла 
стекла, мать вымыла полы, затем мы постелили ковры и на этом 
дела закончились. После того как домочадцы поужинали, мать 
помыла посуду, и мы присели отдохнуть на кухне. В понедельник 
я проснулась очень радостная, помолилась, собралась и пошла в 
школу. Когда прозвенел звонок, все ученики, построившись в ряд, 
зашли в класс. Я поняла, что это – дети богачей, они вели себя с 
гонором, говоря с аббатиссой смело и шутя. Они уже начали урок, 
а я все еще ожидала у церкви. Как водится, сироты смелостью не 
отличаются. Наконец я увидела, как аббатисса подходит ко мне. 
Она спросила: «Ты в школу записана?» Я ответила: «Отец Погос 
Арис мне сказал, что сестра Беатрис организует все, что нужно, 
вот я и жду ее». Таких, как я, было еще двадцать девочек.  Нас 
построили в ряд и всех провели в верхний зал для прохождения 
экзамена. После довольно удачной сдачи экзамена меня посадили 
во второй класс. Из-за поездки в 1923-1924г. в Дамаск, я потеряла 
год. Во время летних каникул сестра Беатрис обязала проживавших 
со мной девочек обучить меня всему, что я пропустила. 

 В период с 1927-1928г., к концу летних каникул, когда еще 
не начались школьные занятия, моя мать получила письмо от 
директора приюта Гарегина Аматяна, в котором он требовал 
забрать обоих детей, поскольку обещанное время истекло. По 
требованию директора приюта моя мать забрала оттуда сестру и 
брата и арендовала комнату, в которой не было ни постели, ни 
посуды. Хозяйка дома, в котором моя мать работала,  дала нам 
имевшуюся у нее лишнюю кровать, хозяин комнаты, которую 
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мать арендовала для детей, дал нам стол и несколько потрепенных 
стульев, валявшихся среди хлама у него на чердаке. В воскресенье 
утром мать поехала и привезла домой моих сестру и брата. С собой 
они привезли приютские шерстяные одеяла. Вот так мы обзавелись 
домом. Я воссоединилась с сестрой и братом. Моя старшая сестра 
– Арменуи, в 1920г., в дни, когда она жила в приюте Всеармянского 
благотворительного союза, познакомилась по переписке с Гарри 
Татаряном - молодым американским армянином, и вышла за него 
замуж.

Мать продолжала работать на старом месте, потому 
что ею были очень довольны и оплачивали ее труд вполне 
удовлетворительно. Два раза в неделю она, с разрешения хозяйки, 
приходила домой, готовила нам обед и возвращалась обратно. 
В 1928г. мы узнали от знакомого, что в мастерской по пошиву 
сорочек требуются работники. Благодаря посредничеству друзей, 
мы встретились у нас дома с мастером этой мастерской. Мастер, 
увидев наш нищенский дом, дал нам 200 курушей и сказал, 
что в понедельник пошлет за нами ребят, чтобы те отвели нас 
в мастерскую. В понедельник мы с сестрой вышли на работу. В 
наши обязанности входило пришивать пуговицы на сорочки и 
срезать с петель лишние нитки. В конце недели я получала 100, а 
сестра – 50 монет. Мы денег не тратили, все собирали и отдавали 
маме. Иногда, когда машинки были свободны, я пробовала на них 
шить. За год я разучила все секреты шитья, и, не считая воротника, 
могла уже самостоятельно сшить сорочку. Через год владелец 
решил закрыть мастерскую. Он со всеми рассчитался, а меня 
отправил работать к своему родственнику, также занимающегося 
пошивом сорочек. Этот мастер тоже хорошо платил – в неделю 
три ливанских бумажных золотых. У этого мастера я проработала 
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три года. Потом и этот человек закрыл производство и расстался 
со всеми работниками. Через какое-то время мастер пришел к 
нам домой и пообещал мне работу на долгий срок, но мне была 
необходима швейная машинка. Я очень хотела работать дома, 
потому что так получалась бы экономия и на одежде, и на обуви, 
и на транспорте. Мать купила подержанную швейную машинку и 
принесла ее домой. Я начала работать, отовсюду поступали заказы, 
и я трудилась днем и ночью. В течение 1930-1938гг. я занималась 
пошивом одежды и от заказчиков не было отбоя. В феврале 1938г. 
я познакомилась с нашим земляком, сыном скромной гюринской 
семьи Карапетом Гочикяном. Меня привлекло его трудолюбие, 
он сам зарабатывал на жизнь и был очень доброжелательным 
юношей. «Судьба человека предрешена», - я снова смиренно 
признала эту мудрость. Накануне венчания я до поздней ночи 
трудилась и выполнила все заказы, взятые ранее. Мать сама 
отнесла и сдала работы заказчикам и они, узнав о предстоящей 
свадьбе, передали через маму подарки для меня. В следующее 
воскресенье после моего замужества, мать с подарками приехала в 
наш новый дом. Я была довольна своей жизнью, переживала лишь 
из-за того, что не закончила учебу, мне не удалось окончить даже 
среднеобразовательную школу. 30 октября 1938-го года, в день, 
когда я должна была венчаться в церкви Св.Ншана26, я поклялась 
всю свою жизнь работать и сделать все возможное, чтобы мои дети 
смогли получить высшее образование. И в самом деле, несмотря 
на то, что первые семь лет я была домохозяйкой, потом  вновь 
стала работать, беря шитье на дом. Таким образом, дружно и 
терпеливо, рука об руку мы старались обеспечить будущее обоих 
наших сыновей.
�� Первопрестольная церковь Св. Ншан переименована в Гют  хачи то-
нин, и расположена  в районе Зокак эль Плат Бейрута.
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 Прошли годы со времени наших скитаний и гонений, берущих 
начало с 1915 года, я никогда не забуду, как в то время мы с утра 
до вечера брели по дорогам, мучимые голодом и жаждой, в жару 
и в стужу спали на улицах, ходили по деревням, прося подаяние, 
нас били и гнали… Я ужасаюсь, вспоминая прошлое, и удивляюсь 
– как мы выдержали эти мучения, страдания, бедствия?… Среди 
лишений и нищеты армяне-беженцы не прибегали ни к воровству, 
ни к грабежам, а все, от мала до велика, впрягались в работу и в поте 
лица своего достигали своих целей. Наше поколение сохранило 
свои национальные черты благодаря нашим школам и церквям.

Тикин Тигрануи завершила историю своей жизни, но я все еще 
сидел окаменевший. Слушать все это было слишком тяжело. Она 
была очень рада тому, что ее жизнь, хоть и по черным дорогам, но 
уже вошла в широкие двери армянской истории.

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ В ГЮРИН: Мой муж - Карапет 
Гочикян, очень тосковал и мечтал посетить места своего детства. 
Я не разделяла этой его идеи, но не захотела оставлять его одного. 
«Либо вместе будем жить, либо вместе умрем», - решила я.

 В 1972г. мы из Бейрута выехали в Алеппо, там переночевали, 
а затем по дороге в Азез27 въехали в Турцию. Первой деревней на 
нашем пути был Килис28, потом Айнтап, где нас настиг ливень. В 
тот день мы заночевали в отеле «Ени Анкара». С утра мы выехали 

�� Азез – деревня в киликийском  штате Адана, в области Килис.  В начале 
20-го века там проживало около  1000 армян. В деревне была церковь, 
действовала школа более чем на 200 учеников. В настоящее время 
находится на территории Сирии.
�8Килис – село в Западной Армении, в киликийском штате Алеппо. Све-
дения о населении не сохранились. Армяне были насильственно высе-
лены в 1915 г. Большая их часть погибла в пути после изгнания.
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в Малатию29, оттуда – в Гюрин. Разместились в гостинице «Ханчар 
палас». На следующий день мы обошли рынок Гюрина, Еаштепе, 
Кетен Заир, и встретили Рифаата Чавуша – турка, говорящего на 
армянском языке.

Он отвел нас в дом Ачи Омар Вардара, семья которого бежала 
из Румели30, и они даже не знали, чей заняли дом и у кого живут. 
Они угостили нас мацуном. Среди них были пожилые люди, более-
менее знающие армянский, которые все время спрашивали нас: 
«Правда ли, что вы приехали на поиски спрятанного богатства?»

На следующий день мы отправились в район Шугула, 
дошли до мельницы на берегу Елкенского моря. Местность 
была совершенно неузнаваема, славящееся в свое время тутовое 
дерево – срублено, земля – перерыта. В нашем районе была та же 
картина: вырубленные во всех садах деревья и перерытая земля. 
Мы напились воды из Сенкентерского родника, она была такой же 
холодной и вкусной, как и в наши дни. Фабрика и две мельницы 
были разрушены, работала только мельница Глпашенц. 

Воскресным утром мы, по приглашению знавшего армянский 
язык турка Акки Туная, зашли к нему в гости. В полдень мы 
направились в район Еаш-тепе, чтобы разыскать мой отчий дом.

Мы нашли его. Новые жильцы подумали, что мы вернулись, 
так как восстановили права на владение. Все время повторяли, 
что все это хозяйство и дом они выкупили у правительства. 

29 Малатия – историческая Мелитине, город расположен в юго-западной 
части штата (вилайета) Харберд на живописной равнине, в окружении 
садов. Число проживающих в Малатии армян до их выселения достигало 
20 тысяч человек. Еще до начала геноцида, армяне группами вынужденно 
покидали свои дома, вставая на путь эмиграции.
�0 Румели – ныне Балканы и Балканский полуостров. Название Румели 
восходит к временам, когда Балканы  находились в подчинении у Ос-
манской империи.
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Выискав в старых бумагах имя моего отца, называли его в качестве 
землевладельца. Ореховое дерево все еще стояло на своем месте, 
небольшой ручеек протекал возле кухни, но верхний этаж дома 
был разрушен.

На следующий день мы пошли к церкви, обошли вокруг нее, 
но двери были заперты. Колокольня разрушена. На деревянных 
ступенях мы встретили незнакомца, который рассказал, что 
сначала церковь превратили в тюрьму, затем использовали в 
качестве сеновала, а сейчас устроили там кинотеатр. Рядом с 
церковью находилась таверна, а на фасаде трехэтажного здания 
епархии было написано 1912.

Затем мы поехали в Шахмелик – в район мельницы Чахчора 
(Дзахадзора), где сохранился дом моей бабушки, однако все деревья 
в саду были вырублены, бассейн засыпан. Дом курдианки Мариам 
Аплай хорошо сохранился, но и там сад был засохшим. В тот же 
день мы пошли в дом к Туфику, из семьи Хазнатаров. Это был тот 
самый Туфик, который накануне всех тех событий купил у моей 
матери корову. Нас принял его сын – Шевкет, угостивший нас 
гатой и кофе с молоком. Он сказал, что молоко, которое мы пьем, 
от потомков нашей коровы. Он включил для нас проигрыватель. 
Мы со стариком Шевкетом станцевали гюринский танец и спели 
нашу гюринскую песню.

На следующее утро мы с гюринского рынка отправились на 
автомобиле в район Эрени. Все дома там были разрушены, а сады 
уничтожены. Следов отцовского дома моего мужа Карапета вообще 
найти не смогли. Церковь, находившаяся  в окрестностях их дома, 
стояла в руинах. Водитель автомобиля, на котором мы приехали, 
Ачи Пайрам Омар Чиван, показал приблизительно то место, где 
раньше стоял дом отца Карапета, поскольку, по всей видимости, 
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это именно он купил или  получил от правительства этот участок 
в качестве поощрения за заселение бывших армянских земельных 
владений. 

 В тот же день мы поднялись на гору Каратепе, чтобы увидеть 
панораму Гюрина. Деревья в абрикосовых садах были больны и 
практически засохли. На следующий день мы пошли к дому моей 
тети Тагуи, в котором жили очень честные и порядочные люди, 
беженцы из Румели. 

Тетин дом не изменился, но вместо двух грушевых деревьев 
были посажены розы, в саду не осталось ни яблонь, ни тутовых, 
ни сливовых деревьев. Все вокруг отравляло мое существование,  я 
стремилась вернуться в Бейрут, чтобы наконец-то обрести покой. 
В полдень мы со скорняком Шукри пошли к дому аги Карапета 
Афаряна.

Здесь тоже поселились беженцы из Румели. Скорняк Ваан, 
которого называли Шукри, был армянином. Мы с ним пошли в 
церковь, которую превратили в кинотеатр. Каменные подставки для 
свечей у входа были сломаны, стояли лишь чудом сохранившиеся 
полуразрушенные арки. С правой стороны центрального входа 
был построен туалет, оставшийся со времен, когда здание церкви 
использовали как тюрьму. Я поднялась наверх, туда, где обычно 
молилась моя бабушка. Она всегда преклоняла колени возле 
большой колонны. Я, расстроенная и вся в слезах, наклонилась 
и прикоснулась к колонне губами. В течение всего фильма я 
плакала в темноте. Три арки с нишами практически сохранились, 
две были в полуразрушенном состоянии, а в средней нише был 
натянут экран. Я вышла оттуда очень расстроенная, с мыслью: 
«Пусть навеки падет на всех вас проклятие этой святой церкви».

Почти перед самым отъездом Карапет с чьей-то помощью 
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нашел своего бывшего соседа Кемала Гоча. При встрече у обих 
на глаза навернулись слезы. Кемал сказал: «Наши отцы и деды 
были преступниками, поступая так в отношении армян. Мы, как и 
вы, были еще детьми, и многого не понимали. Когда мы сегодня 
обсуждаем произошедшее со старшими, они тоже считают это 
ошибкой. Но запоздалое раскаяние не имеет цены». Потом мы 
в последний раз сходили в сторону Дзахадзора, повстречались с 
беженцем Хаджи Пайрамом, который обжился на земле, где стоял 
дом Кочика (Кочикянов). Словом, мы воочию увидели результаты 
политики по заселению бывших армянских земель турецким 
населением, проводимой турецким государством.

В день отъезда Рифат Чавуш пригласил нас в свой дом, который 
раньше принадлежал Биранам. Здесь все деревья в саду, так же, 
как и везде, стояли засохшими. Сами турки говорили, что если бы 
здесь оставались армяне, Гюрин стал бы вторым Полисом.

Вот так, с болью в наших сердцах, мы вернулись в Бейрут.
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ИЗ ГЮРИНА… ВО ФРАНЦИЮ

     Марица Гуюмджян-Тертерян родилась в 1912 г. в Кюрине. 
Дорога бегства довела Марицу и ее семью до Бейрута, затем 
привела во Францию. 

Эту историю она рассказала нам во Франции, в 2000-м году.

 Погромы, организованные султаном Абдул-Гамидом в Адане 
и других районах Киликии в 1890 году, не обошли стороной 
и Кюрин. Кюринцы хоть и избежали масштабных погромов, 
учиненных в Адане, но не остались в стороне от программы 
пантуранизма1 и  вновь ступили на путь эмиграции.

Марица Гуюмджян, единственная уцелевшая из богатейшей 
семьи Гуюмджянов, с болью и глубокой печалью, то со слезами 
на глазах, то со скорбной усмешкой, делится неизгладимыми 
воспоминаниями тех черных дней. 

- Богатейшая семья Гуюмджянов славилась своими пятью 
сыновьями, которые занимались ювелирным делом. У моего отца 
было четыре брата, ему было десять лет, когда в Гюрине началась 
резня. Женщины и дети Гюрина нашли убежище в церквях. Моя 

1 Пантуранизм  (Всеобщая тюрканизация) – культурное и дипломатическое 
течение, идеология, распространенная в государствах, где проживают 
тюрки, основанная на идее создания дипломатического сплочения 
на основе их этнической, культурной и языковой общности. Термин 
“пантюркизм” в исследовательской литературе используется при 
описании идей политического, культурного и этнического единства. 
Туранизм – течение, тесно связанное с пантюркизмом, однако оно 
является более широким понятием, так как “тюркизм” относится только к 
тюркским народам. “Пантюркизм” как течение сформировался во второй 
половине  XIX века.  
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бабушка с моим отцом укрылись в церкви Св.Саргиса в Гюрине2. 
Мой дядя, который всего сорок дней как женился, прятался со своей 
семьей в своем доме. К несчастью, среди армян был предатель, 
который их выдал, после чего их немедленно схватили, вывели в 
их же собственный сад и расстреляли. Мой бедный дед кинулся 
к палачам, моля о пощаде хотя бы для молодоженов, но турецкие 
солдаты разбили ему голову топором. Моего умирающего деда 
принесли к нам, перед смертью он успел сказать, где закопано 
золото, и наказал моему отцу вести себя как настоящий мужчина,  
научиться ремеслу и продолжить семейное дело. Мой отец в 
десятилетнем возрасте собственными руками похоронил своего 
отца, братьев и дядей.

Когда положение несколько успокоилось, моя бабушка смогла 
покинуть церковь. Из пятерых ее сыновей домой с ней вернулся 
только мой отец, а мой младший дядя находился за границей, 
куда он уехал учиться. Отец обучался ремеслу и заботился о своей 
больной матери, потерявшей весь свой род.

Турок, который руководил тем расстрелом, очень тяжело 
заболел и невероятно мучился, потому что никак не мог умереть. 
Он говорил, что его мучают сыновья Гуюмджянов, и просил, 
чтоб их мать пришла и простила его, чтобы он смог спокойно 
отдать душу Аллаху. Сначала моя бабушка отказывалась, но когда 
просителей, которых к ней посылали, стало слишком много, она 
сжалилась, отнесла ему фрукты из своего сада и подала стакан 
воды. И вскоре преступник спокойно умер. Сын этого человека 
окончил институт и стал то ли заместителем министра, то ли 
министром экономики Гюрина.

Мой дядя, который уезжал за границу на учебу и ничего не знал 
2 Гюринская церковь Св. Саркиса находится в центре деревни Кара-тепе, 
где до 1915 г. жили 500 армянских семей.
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обо всех этих событиях, приехав в Гюрин и узнав о случившемся 
несчастье, скончался на месте от удара. Бабушка с отцом остались 
совсем одни. Бабушкины родственники уговаривали ее женить 
моего отца, потому что она болела и не могла как должно 
заниматься хозяйством. И хотя отец мой был еще очень молод – 
всего восемнадцать лет, он все же женился на моей матери, которой 
в то время было четырнадцать. Тогда же женился и тот турецкий 
министр, дом которого стоял рядом с домом моего отца.

Спустя годы этот турецкий чиновник стал преследовать нашу 
семью, следить за нашим бытом, настороженно наблюдать за 
нашими семейными застольями. Отец привел  каменщиков и стал 
возводить стену между нашими садами. В тот же день министр 
вызвал моего отца к себе и спросил:

- Тадевос, почему ты строишь стену?
- Храни тебя бог, у тебя два сына, а у меня – две дочки. Боюсь, 

что они вместе будут играть, вместе расти, сердцем прикипят 
друг к другу. Ты же знаешь, что ни наша, ни ваша вера этого не 
одобряет, вот я и хочу это предотвратить. Я за все заплачу, от тебя 
ничего не требуется.

- Тадевос, ты зря строишь стену.
Мой бедный отец, ничего не подозревая о заговоре, вернулся 

домой и сказал моей матери:
- Сумасшедший, что ли, этот министр? Говорит, что я зря 

строю стену.
Госпожа Марица непринужденно рассказала о том, как спустя 

три-четыре года началось выселение армян и как в этот период 
в Гюрине появился Мурад  Себастаци3, предложивший местному 
3 Мурад Себастаци (Хримян)  (1874-1918) – Предводитель гайдуков, 
один из ярчайших представителей армянской освободительной борьбы. 
Принимал участие в собраниях армянских мстителей в Полисе. Здесь 
же его начинают преследовать, после того как он, встав на защиту 
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населению создать отряд из пятисот человек, вооружиться и уйти 
в горы. Он убеждал людей, что самооборона даст им возможность 
защитить Гюрин от посягательств врага. Гюринцы из-за своего 
врожденного упрямства отказали Мураду под предлогом того, 
что армяне занимают высокие государственные посты и его 
предложение звучит как вызов и оскорбление их положению 
и благосостоянию. Действительно, основная часть молодежи 
Гюрина представляла из себя грамотную прослойку общества и 
занимала высокие государственные должности. Благодаря своей 
настойчивости, они сохранили в чистом виде свой родной язык 
и вынуждали местных турков, претендующих на высокие чины в 
государственных структурах, учить армянский. Преисполненный 
горечи, Мурад уехал из Гюрина. Вскоре после того вновь начались 
гонения.

 Мой отец, чтобы получить оружие, вступил в ряды партии 
Гнчаков4. К несчастью, вновь из-за предателей, он был арестован 

армянина, избивает турецкого полицейского. Благодаря посредничеству 
армянского патриарха, ему удается на корабле добраться до Египта,  затем  
он перебирается в Афины, позже – в Тифлис. Но мысль о возвращении 
на Родину не дает ему покоя. Из Тифлиса Мурад за семь дней пешком 
добирается до Карса, оттуда доходит до Басена. По всем дорогам Турции 
подтягиваются войска к Сасуну. Начинаются оборонительные бои, в 
течение которых героические страницы истории создают Андраник, 
Геворг Чауш, Смбат Мшеци, Грайр Джохк, Кайцак Аракел, Мурад 
Себастаци и многие другие. Когда Красная армия вместе с войсками 
Нури-паши входит в Баку, Мурад со своим отрядом доходит до Баку, 
чтобы защитить тамошних армян. Мурад Себастаци погиб 4 августа 1918 
г. в бою с группой турков.
4 Социал-демократическая партия Гнчакян – армянская политическая 
партия. В 1887 г. в Женеве группа студентов родом из Восточной Армении 
выступила с инициативой создания партии, занимающейся вопросами 
освобождения Армении. Вот их имена: Аветис Назарбекян (Назарбек), 
Маро Варданян (в дальнейшем - Назарбекян), Рубен Ханазатян (Ханазат), 
Габриел Кафян (Шмавон). Основной целью гнчаков было решение 
вопросов не только социально-демократического, но и национально-
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одним из первых. Затем, под предлогом службы в армии, собрали 
всю молодежь. Не прошло и двух дней, как министр-сосед вызвал 
мою мать к себе. Мать, не зная как поступить, обратилась к родным, 
которые посоветовали ей пойти. Мне тогда было три года, моей 
сестре – девять месяцев, а брату – шесть лет. Меня и сестру мать 
уложила спать, и, одев худшую свою одежду и взяв за руку моего 
брата, пошла. Эмин-бей усадил мою мать, которой тогда было 
двадцать четыре года, и сказал:

 - У меня к тебе два условия, если выполнишь – спасешь свою 
семью, если откажешься – пропадете.

Опешившая мать не спускала с него глаз.
- Или ты примешь мусульманство и станешь моей женой, или 

останешься христианкой и станешь наложницей в моем гареме. 
Так ты спасешь богатство своей семьи и своих детей. Я знаю, что 
ты верна своему мужу.

- Мой муж ушел в армию, - ответила моя мать.
- Это ты так думаешь. Их собрали, отвезли в находящееся в 

пяти часах езды местечко Сазим Погаси (находящееся в трех часах 
езды от Гюрина место паломничества гюринцев) и убили. После 
смерти мужа жена свободна в выборе между двух религий. Так что 
решать тебе. Иначе вас сошлют, детей у тебя на глазах зарежут, а 
все имущество разграбят. Подумай хорошенько, мне тебя жалко, 
хочу спасти тебя.

- Нет, я мусульманкой не стану, даже если зарежут моих детей, 
- ответила моя мать. Христос нес свой крест, а я пожертвую своими 
детьми. Пусть каждый из них станет ангелочком, но женой твоей 
я не буду.

освободительного толка. Партия Гнчакян прежде всего ставила 
целью освобождение западного армянства, осуществляя поддержку в 
организации его национально-освободительной борьбы.
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- Искуи, не упрямься, ты очень красива, янычары надругаются 
над тобой. Я тебя спасти хочу, если ты не будешь находиться под 
моим покровительством, я никак не смогу тебе помочь. Указ идет 
с самых верхов. 

После отказа Искуи Эмин-бей вытолкал ее в спину, 
приговаривая: иди подыхай, неверная.

Когда моя мать вернулась домой, большое семейство 
Гуюмджянов уже было в сборе и ждало ее. Она рассказала все 
сказанное Эмин-беем и сообщила им, что их мужья и сыновья не 
вернутся. Те, конечно же, не поверили и только посмеялись над 
ней. Моя мать была в растерянности, но, хорошенько подумав, 
пошла, нашла друга моего отца, курда, и попросила у него мула. 
«Вот возьми, это ключи от нашего дома, дай мне мула и взамен 
возьми все ценное, что найдешь у меня», - сказала она. Курд 
обрадовался и привел ей мула. Мать тайком привела его в хлев и 
спрятала там. Армяне Гюрина имели обыкновение держать двух 
дойных овец, чтобы всегда иметь молоко, поэтому почти все имели 
хлев. Мать ухаживала за мулом, заставляла нас к нему подходить, 
чтобы мы привыкли к животному.

Уже через десять дней начались преследования. Три турецких 
брата-богача, стоящие у верхушки правительства, пригласили на 
совещание двух армян. Турки заранее разожгли огонь и раскалили 
железные прутья, которые засунули этим несчастным армянам 
в задний проход. Моя мать, как только узнала об этом, сразу же 
пошила два мешка, закрепила их на боках мула, усадила в них 
меня и сестру, а брата моего посадила мулу на спину и ночью, 
совершенно одна, не сказав никому ни словечка, отправилась в 
путь. Кое-какие ценности она взяла с собой. Дорогу она знала. 
Из двух дорог, которые вели из Гюрина, она выбрала ту, что 
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вела в горы, чтобы переночевать в пещере. Встретив там других 
беженцев, она присоединилась к ним.

Старушка дрожащим голосом рассказывала о зверствах, 
творимых курдами, о том, как они специально шли длинной 
дорогой, чтобы взрослые и дети еще больше мучились от голода 
и жажды, как набрасывались на женщин, а затем грабили их, 
отбирали золото, а тем, у кого кольцо не снималось, одним ударом 
сабли отрубали пальцы.

- Захотели сережки, которые были на моей матери, она 
протянула руку, чтобы снять их, но они не стали ждать и, 
разорвав ухо, сорвали сережку. Мула нашего, на котором, среди 
навьюченных вещей были спрятаны ценности, тоже украли. В 
одежде моей сестры было спрятано золото. Ее раздели, бросили 
на землю, а золото забрали. Мать сразу же сбросила свою одежду 
и завернула в нее девятимесячного ребенка. Мы, мучаясь от 
голода и жажды, днями были в пути, и наконец оказались возле 
родника. Мать была больше не в состоянии продолжать путь 
с тремя детьми и, взяв мою сестру и брата, она оставила меня у 
родника, и, все время оглядываясь, ушла. Один десятилетний 
мальчик-сирота узнал меня, взвалил себе на спину, и после трех 
дней пути нашел мою мать и передал меня ей. Мы добрались до 
Айнтапа. Там один из влиятельных людей, очарованный красотой 
моей матери, захотел взять ее к себе в гарем. Когда мать отказала, 
он стал избивать ее железным прутом. При каждом ударе моя 
мать кричала: «Умру армянкой, турчанкой не стану, да будут 
благословенны руки твои». Турок рассердился: «Я устал бить, а ты 
не устала благословлять мои руки».

Потом он схватил мою сестру и со словами «сдохни, неверная», 
бросил ее собакам. Мать не могла произнести ни слова, а моего 
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брата это так потрясло, что мы еще долгие годы не могли при нем 
произносить имя «Овсанна». Нас держали в садах Айнтапа, а трупы 
армян сбрасывали в котлован, вырытый для строящегося здания. 
Айнтапцев, которых не забрали в солдаты, - выселили, остальных 
из города выселять не стали.

Тот же десятилетний мальчик, Саргис, который спас меня возле 
родника, увидев, что я мучаюсь от голода и жажды, снова взвалил 
меня себе на плечи и тайком, несмотря на то, что высланным 
это было запрещено, пошел в город. Пришел и встал возле 
одной пекарни. Саргис договорился с одной богатой армянской 
семьей, чтобы они меня удочерили. Они согласились и решили 
на следующий день договориться с моей матерью. Когда я была 
дома у этих богачей, у них во дворе стояла тарелка с пловом, и я, 
будучи голодной, заплакала и стала говорить, что хочу остаться 
здесь, не хочу обратно, потому что там плохо. Они нас пожалели, 
дали денег и мяса, а потом и вовсе сказали, чтобы я осталась у них, 
а Саркис нашел мою маму и сообщил ей об этом. Я осталась, меня 
искупали и положили спать рядом с собой, на своей кровати. 

После полуночи Саркис пришел к моей матери, принес еду 
и рассказал ей о случившемся. Мать спросила – они армяне или 
турки? Саркис ответил, что не знает, но видел там матах. Моя 
мать подумав, что в тот период мусульмане тоже делали матах, 
решила, что это турецкая семья. Не давав Саркису отдохнуть, она 
потребовала найти меня и, невзирая на нездоровье, отправилась 
с ним в путь. А в это время к моему брату дошли посланники из 
этой армянской семьи, пришедшие, чтобы получить одобрение 
матери. Мой брат в первую очередь спросил у них о том, кто хочет 
удочерить меня – армяне или турки? Те ответили – армяне. Брат 
успокоился и объяснил свое волнение, сказав, что боится, что если 
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это турки, то и меня бросят собакам. Мать дала этим людям свое 
согласие.

Спустя пятнадцать дней удочеривший меня человек узнал, 
что всех армян, согнанных в сады, должны отправить в Тер Зор и 
там зарезать. Он сразу же пошел к турку, на чье имя была записан 
его постоялый двор, и сказал ему, что среди высланных из Гюрина, 
которых через два дня должны увести в Тер Зор, - сестра его жены, 
и попросил послать кого-нибудь, чтобы ее освободили. Он сказал, 
что она умеет шить, и, если поставить в одой из комнат  машинку и 
принести полотна, она сможет шить рубашки для солдат, а платить 
ей ничего не надо, только кормить. Турецкому аге это понравилось. 
Ночью мой приемный отец отправил человека с весточкой к моей 
матери. На следующий день и в самом деле пришли военные, 
назвали имя Искуи Гуюмджян и увели ее. Все родные вокруг, 
которые не знали причин происходящего, причитали: «Эх, Искуи, 
чего стоили все перенесенные тобой побои, все равно сдалась 
турку».

Как и было договорено, мать моя работала на постоялом дворе, 
а приемный отец каждое воскресенье водил меня к ней, чтобы я 
могла с ней увидеться. Все это я помню и по сей день. Сколько 
я прожила в доме приемного отца – не помню. Спустя годы, 
когда казалось, что все утихомирилось, моего отчима оболгали и 
оклеветали. Тот самый турецкий ага. Якобы приемный отец прятал 
на постоялом дворе фидаи. Его увели в тюрьму и там зарезали, а 
приемную мать отправили в ссылку и тоже там зарезали. Я вновь 
осталась одна и была вынуждена вернуться к матери на постоялый 
двор. В то время я уже говорила только на турецком, армянский 
совсем забыла. Моя мама сказала мне: «Доченька, если ага позовет 
к себе и скажет, что хочет тебя удочерить, скажи ему, что ты 
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потеряла мать, но не тетю». У турецкого аги было три жены, но 
детей не было. Из-за того, что он хотел усыновить моего брата, 
мать спрятала сына в горах, а позже нашла его с большим трудом. 
И в самом деле, некоторое время спустя ага позвал меня к себе в 
хоромы, его жены окружили меня, стали угощать сладостями и 
спрашивать, стану ли я их дочкой. А я повторила то, чему меня 
научила мать. Услышав это, ага, где-то затаившийся, выскочил с 
криком: «Дочь свиней, от горшка два вершка, а уже умеет врать. 
Это была не твоя мать, твоя мать - Искуи». Меня привели обратно 
на постоялый двор, и, когда моя мать узнала о случившемся, она 
сказала: «Твоего отчима, который мог бы нас защитить, больше 
нет, мы не можем долее здесь оставаться». Взяв меня и брата, она 
бежала с постоялого двора и спряталась в развалинах одного из 
домов Айнтапа. Не было ни работы, ни еды, моя бедная мать 
ходила от дома к дому, прося подаяния, чтобы нас прокормить. 
Мать по-прежнему была очень красивой и, найдя каких-то 
ядовитых насекомых, она изуродовала себе лицо, чтобы, видя на 
нем язвы, никто не покушался бы на ее честь. Даже с моим лицом 
она сделала то же.

Заплакав, она показала на своем лице следы от раны, 
нанесенной рукой матери, и вспомнила пролитые после приезда 
во Францию материнские слезы, когда та все время сожалела об 
этом своем поступке, лишившем красоты ее дочь.

- Брат сажал меня на плечи и мы ходили просить милостыню, 
потому что я хорошо говорила на турецком и знала дома всех 
богачей в Айнтапе.

 Когда в Айнтапе все немного улеглось, правительство собрало 
всех женщин-беженок, которые могли чесать и прясть шерсть, и 
разместило их в школах. Им приносили шерсть, а взамен давали 
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килограмм хлеба. Мать шерсть чесала, а я относила ее сдавать. 
Я была большой болтушкой и солдаты, которые принимали 
шерсть на весах, всегда давали мне побольше хлеба, а иногда и 
сахарные конфетки–леблеби. Я брала все это и, радостная, бежала 
домой. Однажды я тяжело заболела краснухой. Мать, укутав меня 
шерстью, ждала моей смерти. Кто-то сказал этим солдатам, что их 
любимая девочка больна. Матери моей эти солдаты знакомы не 
были (Юсуф-эфенди и Асатур-эфенди). К ней пришел Юсуф и, 
со словами, что не знал о случившемся со мной, дал матери денег, 
квитанцию для посещения врача, и ушел. На следующее утро мать 
отвела меня в американскую больницу к доктору Гамильтону. Я 
выздоровела, но исхудала, как скелет. Один мясник-турок, обратив 
на это внимание, стал меня расспрашивать, а когда я рассказала 
ему произошедшее, предложил каждый вечер приходить, забирать 
излишки мяса и костей, чтобы мать варила обед и кормила меня. 
Так мы с мамой и братом получили еду. 

Как-то этот мясник остановил мою мать и сказал: «Не глупи, 
эту девочку очень жалко, я знаю одну добрую семью, у них пятеро 
сыновей, а дочки нет, отдай ее им». 

Не знаю,  как так получилось, но мать моя проявила слабость 
и согласилась. Мы пошли, посмотрели: в самом деле, это были 
очень добрые люди. Их сыновья на радостях ставили перед нами 
на стол все, что попадало им под руку. Они были очень богаты, 
имели фабрику. Однажды к нам зашла пожилая женщина, которая 
сказала: «Вы ее так любите, и говорит она так сладко, а завтра, если 
мать решит ее забрать, она вряд ли останется с вами. Принесите 
инчилишериф (Библию), пусть мать поклянется, что дочку не 
заберет». Меня одели в самое лучшее платье, пошли к моей маме. 
Но она отказалась клясться на Библии, сказав: «Пусть и эта умрет, 
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хотите - оставляйте ее у себя, хотите – нет, клясться я не буду». 
С меня сняли всю одежду и обувь, раздели почти догола, и, со 
словами «убирайтесь, гяуры, сдохните», - ушли.

Спустя несколько лет в Айнтап вошли французы, почистили и 
привели в порядок церковь, поселили там беженцев, сиротам дали 
постель. Позже стали открываться приюты5 и нас всех приняли 
в приют. Над приютом заколыхался французский флаг и все 
оставшиеся в живых матери обнимали его и, плача, приговаривали: 
«Не осталось больше спасителей нашей Киликии, из спасителей 
остались только вы». К несчастью, это время длилось недолго, 
до тех пор, пока Франция также не присоединилась к Турции, 
посчитав желтый металл более важным: награбленное у армян 
золото турки отдали французам.

Французы сбежали тайком ночью через Мараш и, 
воспользовавшись их отъездом, снова начались погромы жителей 
Мараша. В то время, когда эти вести дошли до нас, мы находились 
в приюте. Люди в Айнтапе не спали, вооружились и стали 
обороняться от турков. В приюте все юноши и девушки 16-17 лет 
взяли в руки оружие и организовали сопротивление. Священник из 
Зейтуна6 попросил оружие и, не снимая своей рясы, стал воевать, 
� В 1919-1920 гг. со стороны французских  и американских благотвори-
тельных фондов в Киликии было открыто множество приютов, под кры-
шей которых проживало около 10000 сирот - в Адане, Ачне, Дьортоле, 
Аруние, Османине, Тарсоне, Мерсине, Мараше и Айнтапе. В дальней-
шем, в связи с набиравшем силу кемалистским движением, эти приюты 
были перевезены в арабские страны Ближнего Востока и Грецию.
� Зейтун –  город располагался в северно-восточной части Киликии, в 
районе Мардини Диарбекирского вилайета. Зейтун восстал в 1895-1896 
гг., когда кровожадный султан Абдул-Гамид вознамерился истребить 
армян и окончательно поработить  город. Деятели социал-демократи-
ческой партии гнчаков собрались в Зейтуне, чтобы организовать сопро-
тивление армян. Общим руководителем восстания был избран Назарет 
Чауш Норашхарян. Имея в своем распоряжении добровольческую армию 
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и даже убил командира вооруженного отряда, расположившегося 
в мечети напротив приюта. Таким образом, мечеть оказалась 
поверженной, и по траншеям, вырытым добровольцами, нас 
перевели в колледж, откуда отправили в Ливан.

В Ливан забрали только сирот, остальные остались в Айнтапе. 
Так меня разделили с матерью и братом. В Бейруте я скиталась по 
приютам, пока, наконец, не оказалась во Франции.

По воспоминаниям госпожи Марицы, в Айнтапе она прожила 
пять лет, а когда оказалась в Бейруте, в котором прожила с 1920 по 
1926 годы, ей было восемь лет.

- Мне было 16, когда мы добрались до Франции. В Бейруте 
мы заключили контракт с одной французской компанией, и, 
добравшись туда, сразу получили работу. Компания называлась 
«Шемлан».

Брата и мать я нашла еще когда была в Бейруте. Они оказались 
в разных приютах, но окончательно мы воссоединились во 
из 6000 человек, армяне решили избрать своей тактикой наступательные 
действия. В результате внезапной атаки армянам удалось, взяв в плен ту-
рецких чиновников,  захватить дом правительства, а затем и военную ка-
зарму. 700 плененных аскеров ради спасения своих жизней были вынуж-
дены пройти под саблей бесчестья. Армяне завладели также огромным 
количеством оружия и боеприпасов.  После этого восстания в Горной 
Киликии более 10-ти лет царили мир и  спокойствие. Обстановка вновь 
накалилась в 1909г., в результате турецких погромов, осуществленных в 
Адане, однако до восстания дело не дошло. В 1915 г. оплот армянского 
героизма – гордый Зейтун – пал без единого выстрела. Поверив пустым 
обещаниям турков, зейтунцы подверглись выселению и были истребле-
ны в пустынях Тер Зора. В 1919 г. 1500  уцелевших в кровавой мясорубке 
зейтунцев, поверив  обещаниям  французского правительства, вернулись 
в родной город. Казалось, что жизнь мирно течет своим чередом. Но в 
этот раз коварным предателем оказалась Франция: разоружив вооружен-
ные силы армян, французское правительство  сдало Киликию туркам. 
Армяне вновь были изгнаны из Зейтуна в 1922г. - на сей раз навсегда. 
Сейчас этот поселок городского типа населен турками и зовется Сулей-
манлы. 
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Франции.
В 1939-ом моего брата, согласно французским законам, забрали 

в армию. Все 17-18-летние юноши, оказавшиеся во Франции, даже 
не будучи представителями местного населения, должны были 
пройти военную службу.

 Он попал в плен к немцам, его так сильно избили и нанесли 
столько ударов по голове, что  полумертвого, с черепно-
мозговой травмой отправили умирать обратно домой. В 1943 
году мой брат в очень тяжелом состоянии вернулся во Францию. 
Французское правительство, признав его иностранцем,  пособий 
ему не выплатило. Даже в его военной книжке было записано: 
«иностранец».

Моя мать к тому времени уже была очень больна и, чтобы 
иметь возможность ухаживать за ней, я не выходила замуж до 32-х 
лет. Когда мой брат вернулся инвалидом, мать сказала: «1915-ый 
отнял у меня весь мой род, а эта война забрала моего единственного 
сына». Мой брат был жив, но у матери, видевшей его тяжелое 
состояние, здоровье все время ухудшалось. Когда в 1944 году ее 
перевозили в больницу, ее последними словами были: «Доченька, 
когда с турками что-то случится, придешь ко мне на могилу, 
расскажешь».

К несчастью, прошли годы, но с турками ничего не 
произошло.

Госпожа Марица вдруг вспомнила один случай, предложила 
рассказать, и я с  готовностью выслушал и записал эту историю.

- Этот наш сосед, Эмин-бей, министр, после нашей ссылки 
все имущество Гуюмджянов: дом, сады и золото, - сделал своей 
личной собственностью. Мой отец в нашем саду посадил самые 
разные плодовые деревья, даже такие, каких не было ни в Гюрине, 
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ни в окрестных деревнях. Возле нашего дома протекала река, на 
противоположном берегу которой было турецкое кладбище. Эмин-
бей вырубил все деревья в нашем саду. Многие ему говорили, что 
своим этим поступком он может разгневать Бога, но он отвечал: 
«Что во вред гяуру, то нам во благо».

Потом он построил через реку мост в сторону кладбища, 
чтоб сделать что-то на пользу своему народу. И,  как это ни 
удивительно, как только мост был завершен, первый гроб, который 
пронесли по нему в сторону кладбища, был гроб  Эмин-бея. Все 
говорили, что это – проклятие рода Гуюмджянов. Об этом годы 
спустя мне рассказал один армянин, который был у турка слугой 
и, освободившись после ссылки, приехал во Францию.

Моя мать все время напевала на турецком куплет, который 
в переводе звучит так: «Мы не знали, что будет править бал 
несправедливость, что наши красивые дома достанутся туркам, но 
знайте, турки, рано или поздно все это обернется против вас, вам 
за все воздастся».

Рассказанное не удовлетворило госпожу Марицу, и ей 
захотелось поведать еще одну историю, которая была еще 
трогательнее, чем предыдущие. Итак, случай, произошедший в 
Страсбурге7. 

- Когда я узнала, что 18-го июня в Страсбурге должна пройти 
демонстрация в память о геноциде, я попросила организаторов, 
чтобы они на своем автобусе заехали и за мной. Нашелся добрый 
молодой человек, который мне не отказал. В назначенный день 
приехали и забрали меня. Мои ноги были сплошь покрыты 
ранами, которые кровоточили. Когда мы доехали до места, нас 
встретил полицейский, грудь которого украшали медали. Когда 
он увидел мое состояние, сказал мне: «Матушка, зачем же ты в 
� Страсбург – город во Франции.
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таком состоянии приехала?» Я сказала: «Тридцать пять человек 
было уничтожено в пустынях Тер Зора, только я осталась жива. 
Если бы я не приехала, наш род проклял бы меня». 

Начальник полиции, сорокапятилетний мужчина, заплакал 
горькими слезами. Когда священник-бельгиец объявил о признании 
факта геноцида8, я забыла обо всех своих болях. Благословение 
Господу, я при жизни стала этому свидетелем, но «ничего против 
турков не обернулось, и ни за что им не воздалось».

8 18 июня 1987 г. Европарламент дал реальную оценку величайшему 
преступлению начала 20-го века: “Трагические события, произошедшие в 
1915-1917 гг. на территории Османской империи по отношению к армянам, 
являются геноцидом – согласно конвенции “О предотвращении геноцида 
и мерах наказания за него”, принятой Главной ассамблеей ООН 9 декабря 
1948г.”  Европейская структура утвердила, что: “Турецкое правительство, 
по сегодняшний день отказываясь признать факт совершения геноцида 
в 1915г., тем самым продолжает лишать армянский народ права на 
собственную историю”, добавив, что исторически доказанный факт 
Геноцида  армян не получил соответствующей компенсации.
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ОДНО ИЗ ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
ГЕНОЦИДА АРМЯН

Бабкен Гаспарян родился в 1913 г. в Кесарии. Путь изгнания 
довел его до Греции. Последние годы жизни он провел в Афинах. 
Его рассказ основывался на воспоминаниях его матери. 

“Моя покойная мать с ужасом рассказывала, как однажды 
ночью они пришли… забрали моего отца, его братьев, моего деда 
и погнали к виселице”.      

С этих слов начал свой рассказ Бабкен Гаспарян, житель 
района Паниониос1 - одного из пригородов Афин. 

 Его детская память до четырех лет была основана 
преимущественно на рассказах матери, собственные же 
воспоминания начинаются с того времени, когда  семья Бабкена 
достигла Аданы. 

-В 1915-м всех армян собрали и подвергли геноциду. 
Мать рассказывала,что дороги были завалены трупами, людей 
насиловали, сбрасывали вниз с утесов. Над братскими могилами 
не было ни надгробий, ни какого-либо упоминания о людях, там 
покоящихся. Ужасные были годы… Мне было два года, мама была 
беременна моей сестрой, ей дали два часа на то, чтобы она успела 
родить. Так получилось, что мы не были отправлены с группой. 
Нам дали возможность через Мерсин перейти в Адану. 

До вывода всех армян мы жили в Кесарии2, чуть позже и мы 

� Панионис – один из районов Афин. 
� Кесариа – город в Кападовкии (ныне – управленческий центр вилайе-



���

добрались до Аданы. 
Помню нашу жизнь в Адане, тогда мне было четыре года. 

Помню базар,  помню как мы выходили на дорогу, играли. Пока 
опять не начались погромы…   Некоторое время мы продолжали 
там жить. Я был маленьким, но помню, что мы оказывали 
сопротивление, где и когда это представлялось возможным. 

Г-н Бабкен, этот старец с ласковой улыбкой и цепкой 
памятью, продолжает представлять нам свою галерею образов и 
жизненных  историй, иногда забегая вперед, иногда возвращаясь 
к началу своего повествования,  изредка обращаясь за помощью к 
супруге, г-же Марии - в частности, желая услышать ее мнение по 
поводу заданного нами вопроса о нынешних условиях их жизни. 
Г-жа Мария с сожалением сказала, что не может предоставить нам 
фотографии из семейного альбома.

 - Разве у кого-то в те времена была возможность для подобных 
вещей?  Турция была союзником Германии. Большие возможности 
открывались перед людьми, занимающимися торговлей. Мы тоже 
были купеческой семьей, жили все вместе: когда моя мама вышла 
замуж на моего отца, в их семье  12 человек жили под одной 
крышей.

После чего с неподдельным удивлением заговорила об 
изменившихся условиях жизни.

- К сожалению, сейчас нормы нашего повседневного общения 
нарушены. От встречи к встрече проходят недели и месяцы…

та Кайсер в Турции ). Одно из древнейших поселений Кападовкии. Во 
время Геноцида 1915 г.турецкое правительство осуществило насильс-
твенное переселение армян Кесарии, в ходе которого большая их часть 
была перебита. Подавляющее большинство уцелевших бежало в другие 
страны.  В 1928 г. в Кесарии жили около 2000 армян, переживших гено-
цид. В 1989 г. в Кесарии оставалась малочисленная армянская община, 
действовала церковь Св. Григория Просветителя.
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Г-н Бабкен продолжил свое повествование: 
- Брат моей мамы был офицером высокого ранга французской 

армии в Адане, его фамилия - Чичекян. Он попытался укрыть всех 
нас, когда в Адане начались гонения и погромы. 

Турецкая армия становилась сильнее, соответственно 
возрастало оказываемое на нас давление. Однажды ночью дядя 
подъехал к нашему дому на военной карете, забрал всех нас и увез 
к себе. Все ценное мы тоже взяли с собой.

 Когда погромы  стали носить массовый характер, мы переехали 
в Измир3, где жили до 1923 года, то есть до поджога и разгрома 
города. 

     Нас было четверо – 3 брата и 1 сестра, и все мы родились 
там. Двое моих старших братьев учились в американской школе 
Корделио4. Когда начался всплеск насилия, мама поехала в 
Корделио, намереваясь привезти сыновей домой. Но ответственные 
лица посоветовали ей оставить их там, так как в школе безопаснее. 
Мать послушала их, сама же вернулась обратно. В те дни все 
искали пути к спасению, семьями спускались в порт, пытаясь 
подняться на какой-нибудь корабль. Поддерживая друг друга, 
все мы, в трагическом единении перед лицом опасности, нашли 
способ спастись.

     Когда мы достигли Пиреа5, нас отвезли в район Ай Тионисия, 
расположенном на холме около порта. Разбили палатки, и там, по-
3 Измир (Смирна) – город на западе Турции, столица одноименного штата. 
Второй по величине город Турции, расположен на берегу Эгейского 
моря. Армянская община Смирны сформировалась после падения 
царства Рубинянов. Армяне Смирны играли важную роль в научно-
образовательной, культурной и ремесленной сферах деятельности.
� Корделио – один из районов Измира, где до пожара 1922 г. проживали 
армяне и греки. В районе действовала армянская церковь Пресвятой Бо-
гоматери.
5 Пириа – прибрежная область на севере Греции.
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соседству с кладбищем Пиреи, мы  прожили много долгих месяцев. 
До сих пор не могу забыть, как целых три дня нам пришлось 
ночевать прямо на кладбище. Затем нас заселили на территорию 
военных складов, каждого с одним пледом в руках. Из-за болезней 
в день умирало по 30-40 человек, в их числе маленькие дети. Но 
мы тогда были совсем юными, и, шлепая по лужам, радовались 
жизни. Все мы были туркоязычными, так что потихоньку стали 
учиться греческому языку. С утра до вечера мы гуляли по лагерям, 
потом, немного повзрослев, стали работать. Я продавал семечки. 
Скоро мой старший брат  уехал во Францию. 

Греки уже проиграли войну. Они с трудом восстанавливали 
свое государство, пытались как-то распределить огромное 
количество беженцев. Спустя какое-то время до нас дошли слухи, 
что государство предоставляет дома в Горкиниа6. Нам выделили 
маленькую комнатку. 

Второй брат мамы в 1916 г. в качестве беженца оказался в 
Афинах. Государство выделило беженцам небольшие земельные 
участки в Амаруше. Дядя разыскал нас и перевез к себе.   

Позже мы со вторым братом нашли работу в одной компании. 
Составили семьи, завели детей. В 1964 г. получили квартиру в 
здании, построенном Каракьезяном в районе Паниониос города 
Афины.

Мы выслушали историю, длиною в век, воплощенную в жизни 
г-на Бабкена, и, не пресытившись его насыщенной, и в то же время 
скорбной манерой изложения, удалились.

� Горкиниа – район в области Пириа.
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АРАКСИ В ЖЕЛТОЙ ПЕЛЕНКЕ

Аракси Тер-Нерсисян (Лусняк Аладжян) родилась в 1922 г. 
в Мараше. Была спасена и перевезена в Ливан миссионерами-
евангелистами. Выросла в приюте. Ее история была записана в 
Бейруте, в 2005-м году.

Аракси не была дочерью богатого человека. Отца у нее не 
было, а мать свою она не знала. Девочка переходила из одного 
приюта в другой, ее имя и фамилия  - Аракси Тер-Нерсисян - были 
даны миссионерами. Помимо того она была известна как “Аракси 
в желтой пеленке”.  

В 1922-м Мараш1 был полностью опустошен. Французы ушли 
из Киликии и Мараша, оставив армян, своих “малых союзников”, 
без защиты. Армяне, у которых еще не зарубцевались шрамы со 
времен киликийских погромов, вновь избрали путь эмиграции: на 
сей раз навсегда простившись со своей Киликией.

Одна из  марашских армянок бежала, оставив под деревом 
своего новорожденного ребенка. Английские миссионеры, 
обнаружив младенца, забрали его с собой и, после долгих 
обсуждений, нарекли девочку “Аракси в желтой пеленке”.

“Аракси в желтой пеленке” определили в миссионерский 
центр. Там она была далеко не единственным ребенком: стены 
1 Мараш – расположен в Нагорной Киликии, в 60-ти км к северу от 
Аданы – на склонах Тавроса, в долине реки Сейхан. В свое время был 
одним из самых значимых и богатых городов Киликии. Во время двух 
крупных пожаров в 1880-м, пострадали армянские кварталы и рынок. 
Город отличался благоприятным  климатом и вкуснейшей питьевой 
водой. Сами марашцы приобрели известность в качестве отменных 
мебельщиков и вязальщиц  наплечных платков. До 1915 г. в Мараше 
проживало более двадцати тысяч армян.
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центра уже с трудом вмещали в себя сирот, количество которых 
быстро увеличивалось, благодаря стремительному натиску Кемаля 
Ататюрка2. Даже пребывание миссионеров в Киликии и Мараше 
становилось затруднительным, и они были вынуждены бежать. 

“Аракси в желтой пеленке” вместе с миссионерами-беженцами 
добралась до Алея3, где и была определена в детдом вместе с 
другими киликийскими сиротками.         

Своей красотой Аракси покорила сердца всех: она была 
окружена заботой и вниманием как миссионеров, так и приютских 
детишек.

Спустя три года Аракси перевели в приют Пруманны4. 
Впрочем, сложно назвать его детским домом: это был центр, 
созданный на страданиях, несчастьях и трагедиях - результате 
античеловеческих и противоестественных преступлений.  Аракси 
не известно, сколько она пробыла в Пруманнском приюте, откуда 
по прошествии какого-то времени вновь была переведена в другой 
центр, где-то “рядом с таджикским кладбищем”.  

- Пашура?5 – спросила я “Аракси в желтой пеленке”, которая в 
настоящий момент была опрятной и приветливой женщиной лет 
за девяносто.

- Откуда мне знать, дочка. Рядом с детдомом располагались 
обширные кладбища. До чего же печальное было место…

- И что дальше?
- Затем наш приют был перенесен в другой район Амры, 

там же находилась школа Айказян. Это стало моим последним 

� Мустафа Кемаль Ататюрк – основатель и первый президент Турецкой 
республики.  
� Алей – поселок городского типа в нагорной части Ливана.
4 Пруманна - поселок городского типа в нагорной части Ливана.
5 Пашура – один из районов Бейрута.
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приютским пристанищем.
 - Чем вы занимались, как проходил ваш день?
- О, тяжело, очень тяжело. У нас была школа, классы. 

Отличников отправляли в другую школу, остальные учились 
разным ремеслам. Старшие занимались рукоделием, мисс Кертис 
отправляла наши работы в Европу и Америку, а деньги от их 
продажи помогали нашему приюту покрывать некоторую часть 
своих расходов.

- Что ты делала потом, куда попала?
-   В дом к Еновку Керккеозяну6. Многие из нас попадали в 

разные дома: кто-то в качестве подопечного, кого-то усыновляли, 
а некоторые просто в качестве прислуги.

- А ты стала прислугой или подопечной?
-Что я могу сказать… Когда достопочтенный господин отвел 

меня к себе домой, озвучил свои условия: если  я хочу получать 
помесячную плату, то должна столоваться отдельно, если же хочу 
садиться за стол вместе с ними, то о зарплате не может быть и 
речи.

 - И что ты выбрала, матушка?
- На что мне плата, я не смогла бы столоваться сама по себе.
- И что потом?
-  Так я стала членом их семьи. Но всегда задавалась 

вопросами: кто я, какое имя мне дали при рождении, кто были 
мои отец и мать… Эта неопределенность мучила меня, но жизнь 
продолжалась.

Прошли годы. В один прекрасный день пришли просить моей 

6 Достопочтенный Еновк Керккеозян – член исполнительного совета 
Всеармянского благотворительного союза Бейрута, автор множества 
трудов, среди которых  “История духовных стран” (1947), “История 
сорока стран” (1937), “Армянская Апостольская А Церковь” (1942).
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руки. Жених был родом из Мараша, г-н Еновк был доволен, потому 
что юноша был протестантом, а я радовалась тому, что выйду 
замуж за земляка.  В качестве невестки я стала жить в квартале 
Нор Мараш Амры7. Удивительно, но как во время венчания, так 
и в течение всего свадебного торжества мое внимание привлекала 
некая женщина, которая стремилась подойти ко мне, а может, мне 
так казалось. После венчания свадебное шествие, сопровождаемое 
игрой двоих скрипачей, двинулось домой. Несколько раз была 
сыграна революционная песня “Лусин чкар”. И вновь мое внимание 
привлекла та женщина. Я заметила, что как только музыканты 
играли эту песню, женщина начинала плакать.

После замужества моя жизнь протекала по накатанному 
руслу. Иногда я встречала на улице ту женщину, и всякий раз 
она “впивалась” в меня глазами, но я не давала ей повода со мной 
заговорить, сама не зная почему.

Моя жизнь не была секретом, многие знали историю “Аракси в 
желтой пеленке” с моих же слов. Как-то раз один из родственников 
моего мужа пришел к нам и рассказал, что некая женщина, 
живущая за пару кварталов от нас, рассказывает историю, очень 
похожую на мою: якобы она, будучи марашкой, бежав, во всеобщей 
панике и суете оставила свою новорожденную дочь под деревом.  
Родственник предложил свести меня с этой женщиной.

- Матушка, но почему ты…
Сейчас расскажу, дорогая, потерпи. Еще задолго до того, 

во времена, когда я жила в приюте Айказян, туда пришла некая 
женщина, представившаяся как моя мать. Вопреки приложенным 
усилиям, руководству приюта не удалось найти подтверждение 
ее словам. Так что я и не надеялась, что мне когда-нибудь 
посчастливится увидеться с родной матерью. Потому-то, чтобы 
� Амра – район Бейрута.
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избежать очередного разочарования, я и отвергла предложение 
родственника. Не хотелось вновь переживать эту боль. Тем не 
менее, тот не переставал настаивать на своем. И в конце концов, 
независимо от себя, я, наконец, сдалась перед его уговорами. 

 К тому времени я уже была матерью двоих детей, а самой 
предстояло обрести – или нет – собственную мать. 

В сопровождении родственника к нам домой пришла та самая 
женщина, которую я заметила на своей свадьбе. Она рассказала 
свою историю, я рассказала свою. Обе истории были так похожи… 
Желтая пеленка, малышка, оставленная под раскидистой 
орешиной… Свидетельства, записанные миссионерами и рассказ 
этой женщины были идентичными. Боже мой! Однако сомнения 
по-прежнему терзали мое сердце: а вдруг эта женщина просто где-
то услышала мою историю? 

- Сударыня, почему вы плакали на моей свадьбе?  – прямо 
спросила я. Женщина на секунду замялась, потом сказала:

- Как же мне было не плакать, дочка?  Скрипачи играли “Лусин 
чкар”, а я вспоминала свою покинутую Лусняк в желтой пеленке. 
Можно ли было удержаться от слез?

Значит, “Аракси в желтой пеленке”, каковой всю жизнь была 
я, на самом деле оказалась Лусин этой женщины. Потихоньку 
я оттаивала, но все же в каком-то уголке моей души оставались 
сомнения…

На плече моей Лусин была родинка… - тихо, как-бы про себя 
добавила женщина.

- Не эта ли родинка, сударыня? – я сорвала с себя рубашку, 
чуть не порвав ее. Женщина и без того уже была уверена в том, что 
нашла свою дочь. Она обняла меня, и мы зарыдали. Мать и дочь 
через тридцать лет обрели друг друга. Более десяти лет мы жили 
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по-соседству, но даже не здоровались…
С того времени мы стали родными, помогали друг другу. Она 

была замужем во второй раз. В лагере беженцев она получила 
достоверную информацию о том, что моего отца убили. Да, мой 
отец, Овсеп Аладжян, был убит в ходе оказания сопротивления 
турецким бандитам, оставив вдовой жену и сиротами двух 
малышей. 

Однажды я спросила мою мать, как смогла она оставить меня 
там, под большой орешиной. Сам факт случившегося поддерживал 
во мне предубеждение. Разве нормальная мать может оставить 
своего новорожденного младенца без крова и еды, на волю 
судьбы?

- Эх, дочка, - вздохнула мать, - имеешь право… Настоящая 
мать не должна оставлять своего ребенка, свою плоть и кровь. Во 
время геноцида я видела многих матерей, которые в приступе 
отчаяния швыряли в реку своих родных детишек.  Они делали это 
от безысходности, в то же время надеясь, что река вынесет ребенка 
и его подберет и выходит какой-нибудь сострадательный человек.  
Я же, думая, что и нас ведут в Тер Зор8 на убой, бросила тебя, душа 
моя. И до сих пор совесть мучает меня за этот поступок.

Ответ моей матери, Арпине Аладжян, был настолько 
искренним, что я поверила ей. Мать рассказала мне о чудовищных 
зверствах, творимых во время геноцида, очевидицей которых 
она была. Со слезами на глазах, рассказала об уходе французов, 
оставивших беззащитных армян на произвол судьбы и о ужасных 
последствиях этого ухода…

- А что случилось с братом? – спросил я.
8 Тер Зор  (Дер Дзор) – поселение, центр одноименной административной 
единицы Сирии. Пустыни Тер Зора стали местом вечного покоя армян: 
часть изгнанников умерли там от жажды и истощения, а выжившие были 
перебиты турками.
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Когда мама, шаг за шагом добиралась из Алеппо в Бейрут, 
естественно, мой брат Ованнес находился с ней. Когда они дошли 
до Бейрута, брат уже достиг школьного возраста. Маме удалось 
определить его в школу, но в то время было очень сложно содержать 
сына-школьника. Через несколько лет мать с тяжелым сердцем 
отправила сына в Иерусалимский богословский колледж9. Как бы 
ей ни было тяжело, тем не менее, она ощущала удовлетворение от 
того, что ее единственный сын получит образование, у него есть 
крыша над головой и голод ему не грозит.

С каждым годом мой брат, Ованнес, достигал все больших 
успехов, он был уже дьяконом. Спустя некоторое время, когда 
он должен был принять монашеский сан, моя мать получила 
письмо от настоятеля монастыря, в котором сообщалось, что ее 
сын-дьякон сбежал из монастыря из-за какой-то девушки и его 
местонахождение неизвестно.

Немало слез пролила моя бедная мать, пытаясь разыскать 

� Иерусалимский богословский колледж – религиозное учебное заве-
дение  при патриаршьей дирекции. В 1915-м данное учебное заведение 
было упразднено турецким правительством. Учеников забрали в солда-
ты, а инспектор – вардапет Месроп Ншанян и патриарх были арестованы.  
В 1916 г., благодаря стараниям вардапета Саака Хапаяна, бывшего выпус-
кника этого заведения, позже ставшего католикосом Киликии, колледж 
вновь открыл свои двери уже в качестве школы.  Тем не менее, заслуга 
в деле полноценного восстановления данного учебного заведения при-
надлежит патриарху Егише Дурьяну (1921 г.). В качестве учеников были 
приняты способные юноши, осиротевшие в результате Геноцида 1915г.,  
инспектором был назначен епископ Бабкен Кюлесерян. В 1927-м, поми-
мо класса, действующего благодаря попечительству семьи Гюльбенкян, 
при поддержке братьев Мелконянов было открыто еще два класса – клас-
сы “Мелконян”. В 1934 г. на должность учителей в школу приглашаются 
видные представители интеллигенции того времени – писатель Акоп 
Ошакан и педагог-философ Шаан Перперян. В те же годы в качестве 
учеников в гимназию были приняты молодые люди из Ливана, Сирии 
и др. стран.
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сына, но безрезультатно. Через некоторое время она получила 
записку из Южной Америки: сын сообщал, что, повинуясь зову 
своего сердца, он достиг Америки. Никакого адреса. Вот и все.

- Где сейчас твоя мать? – спросила я.
- После того, как мы нашли друг друга, мы общались десять 

лет. А потом мама вместе со своим мужем уехала в Америку. 
После ее отъезда я много раз писала ей, но ответа не получала. Это 
меня очень беспокоило, почему она не отвечает? Так или иначе, 
однажды я получила от нее письмо. Сама она писать не умела, 
письмо кто-то записал с ее слов. Там было сказано, что у нее все 
спокойно и хорошо, и что ей очень трудно вести переписку. 

- И что потом?
- Что я могу сказать, дочка? Я решила облегчить ей жизнь и 

больше маме не писала. 
Вот так спокойно и непосредственно Аракси-Лусняк 

рассказала о том, как во второй раз потеряла свою мать. Казалось, 
она уже смирилась с ситуацией. Отложив в сторону рукоделие, 
она поднялась, чтобы поставить на стол угощение.

Попробуйте, это пасхальный кулич. В нем нет ни сахара, ни 
соли, как это говорят? Да, совсем нет холестерина.

Я не могла отказаться попробовать приготовленный госпожой 
Аракси пасхальный пирог, который благоухал ароматом тернистых 
дорог, ведущих к приютам  Мараша, Алеппо и Бейрута. С тяжелым 
сердцем, но в то же время и с сознанием, переполненным 
жизнеутверждающими образами, уходила я от г-жи Аракси. 
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TESTIMONIES OF ARMENIAN GENOCIDE 
WITNESSES

The history, being science ‘about people in time”1, basically, is a 

succession of events told by its participants and analyzed by people with 

special skills. However, none of them has seen Tigran the Great, not one 

specialist of reconstruction of Armenia’s past has heard clanks of swords 

of Avarair battle, hasn’t been involved in the invasion of Ani.  

 That was the reason a man, who’s interested in its nation’s and 

country’s history, can judge events of the past based on testimonies of 

people of the same period. And it is not coincidential, that the first book 

on the most mournful events of our history, the Armenian Genocide 

in the Ottoman Empire (published in 1966, edited by academic M.G. 

Nersisyan2) is a collection of facts and documents, which also includes 

testimonies of witnesses of those events. 

Such documents have been published in the past as well, but in 

Diaspora. They, among other documental material, include stories of 

witnesses and participants of that particular period. 

As a result, many publications and artistic works have appeared 

containing analyses of those historical events, which describe exile and 

extermination of our nation.3 

� М.Блок, Апология истории или Ремесло историка, М., 1985, с. 18.М.Блок,  Апология истории или Ремесло историка, М., 1985, с. 18.
� Геноцид армян в Османской империи, Сборник документов и 
материалов, Под редакцией академика М. Г. Нерсисяна, Ереван, 1966.
� An entire constellation of Armenian writers, including Hrachya Qochar, 
Gourgen Mahari, Vahan Totovents, Moushegh Galshoyan, Khachik Dasht-



��0

Books describing oppression, killing and elimination, told by 

witnesses, were also published.

We understand that unearthing those testimonies were verbalized 

by several reasons. First was connected with democratization of social 

life in USSR in 1960’s and mainly in Armenia, which allowed looking 

back at times, even with caution. The other reason was connected with 

the raise of own nation’s past among all people of the Union. And, for 

Armenians, it was an awakening of state trauma. The national elite, 

both in Armenia and Diaspora guided all spatially scattered links of 

our population towards one general stream, covered with the blood of 

Armenian Genocide victims.   

The other reason was connected with the huge number of survived 

orphans in many countries, including Western Armenia, who have been 

granted with a right to speek from silence plot.

Their demand of expressing their piled emotions connected with 

their unusual childhood, has begot such testimonies.

Life scenario of happy people is the same, but misfortune comes in 

different shapes. Happy childhood grants the society with kindness and 

tolerance. Misfortune leads to mental traumas, memories of which never 

die, passing from forbidden memory field to burdening daily routine. 

And if danger of physical exretmination and images of murdered reatives 

and friends in the historical motherland adds to those mental issues, one 

can imagine the sort of heritage the future generation has received and 

taking the scales of those events into consideration, feel the depth of the 

trauma of the beginning of the 20th century.

A generation was formed by those who have survived the Genocide, 

with bitter feeling of pain from childhood, from the period of time of a 

person’s life, which has to form our future impulses and aspirations.

ents and others have turned to those events taken place in their childhood in 
their works.   
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Genocide survivors and the youth asylumed in orphanages of the 

Middle East, Russia and Armenia, became a living lesson and bearer of 

the valuable information, which allowed the recovery of events of the 

beginning of XX century.

It is worth mentioning that those memoirs should be recorded as 

testimonies of an entire nation and exile, henceforward substantiating 

our claims of historical justice. Those testimonies, that are necessary 

for core understanding and description of past events, became unique 

valuable sources, including documental material about that page of 

history and the following events.

Years and decades pass. Last witnesses of those tragic events pass 

away. We rush recording memories of then-teenagers with simple 

and informal language. Void of paternal house and motherland, their 

recorded memories are the precise esteemed informational resources 

that allow us recover future fate of Armenian ethnos. Turning to such 

material has a precursor. 

In 1976-1980, we tried to understand the scale and depth of traumas 

of the Armenian population for the first time, through questionnaires, 

which became a basic tool for oral collective of those events. 6000 people 

has been asked those years during ethnosociological researches (4000 

residents of 12 cities of Armenia and 2000 residents of 25 villages)4, who 

have been asked about the native land of their father and mother and 

their disposition5 of the Genocide. Over 400 places have been mentioned 

� Those data included in research works of many Armenian historians and 
they are recorded in the descriptions of asked people in ethno sociologi-
cal researches. See: Карапетян Р.С. Формирование населения  Еревана. 
Население Еревана. Этносоциологические исследования.  Ереван, и-во 
АН Арм.ССР, 1986.
� See:Опросной лист под ред. Арутюняна Ю. В., Карапетян Э. Т., 
Карапетяна Р. С. и Овсепяна А. А., Ереван, 1976.
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by them as birthplace of their parents in Western Armenia and Kars6. 

While, two third of the queried have mentioned the Armenian 

Genocide in the Ottoman Empire as a fatal event in their family. Sample 

consolidation of that research is presented as a micromodel of the 

Armenian population, according to which, the vast amount of it are 

witnesses or families of the witnesses, i.e. information bearers. 

 It became obvious that many Armenian families bear more complete 

stories of the Armenian Genocide than we had found out during our 

researches. Henceforth, it was required to describe them in details with 

the help of the primary sourse, i.e. the witnesses.  Constant implication 

with fates of survivors of the Armenian Genocide (including parents and 

relatives), made us come up with that idea and understand the need of 

qualitative information directly from live bearers. 

Death of those people made our search and recording of that material 

contemporary, whence Hrant Terzyan was the first to turn to that issue7.   

Terzyan was born in Western Armenia, appeared in the furnace of 1915-

1920 events, then moved to Greece, afterwords repatriated to Armenia. 

Publication of his memoirs allowed us give a full image of the events 

that had happened with people and prove the necessity of turning to 

individual lives in the future.    

 In newly presented work, thematic line of which we hope 

to continue, we turn to recordings of five witnesses of the Armenian 

Genocide in the Ottoman Empire in 1915-1920. They all survived due to 

orphanages that were opened by different missionaries in the Middle 

East. Their stories are quiet alike, as fates of people with extreme 

condition are alike. However, they are different with the understanding of 

� Research methodology and the results of such information are included in 
a special scientific publishing. See: Karapetyan R.S., Migration in cities of Ar-
menia. Ethnosociological survey. Yerevan,  2013, p. 6-13. 
� Հրանտ Թերզյան, Մի կյանքի պատմություն, Երևան, 2013: 
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the events and are valuable with the content of feelings that had people 

with different characters, different social groups and everything that 

differs us in general. Those stories are valuable as they are memories of 

Genocide survivors, people who are no longer with us, but the memories 

they left remind us of lessons of the history. And those lessons are very 

important, especially today, when we witness the policy of the Middle 

East of devouring Christians, again.  

History has tendency of repeating itself with its entire tragedy. That 

is the reason accurate knowledge of our path will help us pass through 

history without essential losses that have taken place at the beginning 

of the past century.  

Rouben Karapetyan
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FATHER

Poghos Pozuqlyan was born in 1900 in Nevshehir. His exile road 
had ended in “Karen Jeppe” orphanage in Aleppo. He had lived and 
served in National shelter in Aleppo.This testimony was recorded in 
Aleppo during final years of his life.

The hero of this story is our Father, Poghos Pozuqlyan. We all 
used to call him Father, as he really was a father to eighty orphans of 
National shelter orphanage of Aleppo. We loved him very much and 
his stories, especially the one about his life. We used to ask him how 
could a turk commit such heinous crime against Armenians. Usually, 
he avoided answering, but one day he said:  “Turks never change, no 
matter what”. It was a perfect timing for me to hear and write about 
harsh days of out Father’s life and all barbaric deeds of turks, for sake 
of their plan of eliminating one genious nation.

In 1909, I was nine years old, when my father was taken to town 
Nevshehire1, as a soldier. Massacre of Adana had started that time and 
all Armenian soldiers were murdered with groups. When my father 
didn’t return for a long time, my mother took up his craft, in order 
to be able to upkeep me and my sister, though my uncle used to help 
us time after time. My father was a jeweler and my mother used to 
work with him. My mother used to fill the weapons of soldiers and my 
uncles with bullets, at nights. My uncles were devoted fedayees. 

 After my father’s death, my uncles started having arguments with 
my mother over the possession of our house, but my mother refused 
� Nevshehir - Armenian-inhabited city till 1915. During the Ottoman rule it 
was included in Konya.  
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and wished to support us herself. Our hectic daily routine was soon 
to be ended because of the exile. In spring, 1915, we started walking 
to unknown direction. On the road, I kept asking my mother where 
we’re going. My sister was crying and wanted to go home. But my 
poor mother did not have an explanation to our questions. My uncle’s 
family was also with us in the banishment. After walking for few days, 
hungry and thirsty, we reached Niyde. 

We continued our way, leaving the dead behind. Physically unable 
people fell, because of hunger and thirst, and we left them half-dead 
and continued our road. Our next stop was Adana2.

Entirely burned and destroyed Adana. Then we had a rest under 
the ruins for a while. We ate the grass we had piled up on our way. 
We didn’t have food or water. Before leaving Adana, a huge group of 
Armenians were taken to inner part of the city and murdered.

Stirred people were searching for their relatives, but they couldn’t 
wait for each other, because we had to walk. After few days we reached 
Pahcha. My mother was sick and weak, already, and we didn’t have any 
hope she could be able to continue. And the next day she passed away, 
leaving me and my sister orphan in such severe conditions. We had to 
join my uncle, leaving my mother unburied and continued our road. 
Everytime we stopped in a village or town for some rest, we noticed 
that many people were missing from our group. They were either dead 
or unable to carry on. Many fugitives joined us from different cities 
and villages.

I can’t say how many villages and cities we passed, but I know that 
our caravan was taken to Ghatma3. There were dead bodies in every 

� Adana – Until 1915, Armenian- inhabited city in Lower Cilicia, on shores 
of Saros River, the greatest part of the center of the homonymous province of 
Cilicia. In April 1909 the Massacre of Adana took place.
� Ghatma – Kurdish village, in the North of Syria, between Afrin and Alep-
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direction, orphaned children, and incapable people on the ground. I 
was warily looking around and suddenly noticed that my sister was 
missing. I searched for her for a long time, but it was useless. My uncle 
was indifferent and unconcerned about my sister’s loss. He told me 
that if I wanted to follow them, I must hurry. He could hardly keep 
his own children safe. Kurds were living in that area and were taking 
young Armenians as shepherds. They wanted me to work as a shepherd 
too; I agreed, at once and went to nearby villages of Ras ul Eyn4. I 
was not alone. The kurds took many Armenian youngsters with them, 
including girls, saying: “Come with us. We will protect you”.

We went to a region where a kurdish “ashire” (tribe) lived, the 
leader was called Ibrahim pasha. He ordered to keep one child from 
each Armenian family and adopt them. Tribe leader’s brother adopted 
me. He never discriminated me between his own children, quiet the 
opposite, he ordered everyone to be kind to me. All my brothers loved 
me. One day, when I was milking the cow, two horsemen approached 
and seeing the foam on the milk, said to each other in Armenian: 
“This foam is very delicious”. I realized they were the fedayees of that 
region. I gathered the foam in my hands took a green leaf and gave it to 
them. They realized I was Armenian and asked: “Are you Armenian?” 
Because there were people around me, I said: “alhamdulillah Muslim” 
(Thank God, I’m Muslim).

Although I said so, I doomed myself by handing them the green 
leaf. They said: “Don’t be scared, we came here to gather all Armenians 
and take with us”. One of the horsemen was Mourad Petrosyan5. After 
po. 
� Ras ul Eyn –Historical city in Northern Syria, where Khapour River flows. 
� Murad Petrosyan (Tsnorq Murad) was born in 1884, Northeastern side of 
Mush, west to Mount Qosur. From events in Sasun, 1894-1896, the kurds were 
robbing Armenian villages. Tsnorq had his own group those days. Armenian 
Revolutionary Federation was involved in huge work and soon Tsnorq sent 
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introducing himself, he asked whether there are hidden Armenians 
in that region or not. I said that there are many, including girls. They 
ordered me gather them all, as we had to go to Ras ul Eyn on the day 
mentioned, as it was the closest city. 

I got excited. I secretly met with all Armenians and told them that 
on Saturday night we will go to Ras ul Eyn. So, on Saturday night we 
started our trip, but as soon as we left the village, the tribe leader and 
rural head crossed our way. We were surprised at first, and then found 
out that one of the girls’ had betrayed us.

We told them, we wished to return to our nation. The situation 
became very tense and one of them even tried to hit the Father, but 
their Sheikh stopped him and said: “Let them go, they want to return 
to their roots, we must help them instead of bothering”. After long 
argument, they didn’t agree and we had to return to the village.

I couldn’t stay there any longer. My blood was scorching in me. 
Call of Ameniancy and blood did not allow me be calm. One of my 
friends had the same feeling. And we both decided to run away.

On the next day we hit the road and reached Ras ul Eyn, which 

his armed groups. Murad was elected as the commander of the village group 
and in 1901 took part at historical battle of “Apostles” monastery, along with 
Andranik, Gevorg Chavush, and Kaytsak Vagharshak.    

Murad gathered around 20-25 valiant and left for Karin, Caucasus, Paris, 
London and USA. During the WWI, Murad turned to ARF Central Commit-
tee and asked them to send him to Caucasus. In August 1915 they reached 
Caucasus with 300 people, where they took part in different battles. After 
being injured he moved to Yerevan. There he took part in May battles with 
general Sepuh. 

After establishment of Soviet rules, Murad and his comrades-in-arms 
exempted from death, injured Murad, with 12 thousand outcasts, reached Ta-
briz and later Aleppo, where he started gathering all orphans. He, then, got 
Pneumonia and moved to Beirut. He died in 1927 and was buried in national 
cemetery of Furn el Shebek.
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was situated on Khapur River6 bank. We saw women on the rim of 
the river and other young people involved in various works. We were 
looking around, when a hourseman appeared in front of us, it was 
Murad. “Arrived already?”,-he asked. We told him that it was just the 
two of us and told him the story. Murad gave us some money and 
ordered to bring food for us. We were hungry and tired and we ate the 
bowl of soup. We stayed in Ras ul Eyn for two days and then they sent 
us to Aleppo7 on a stream liner. 

As soon as we reached Aleppo, they accommodated us in Karen 
Jeppey8 orphanage. Before the exile, I went to kindergarden and have 
studied the Armenian Alphabet quiet well. During those ten years I 
lived with kurds, I haven’t spoken a word in Armenian but haven’t 
forgotten the language either and all thanks to a piece of paper torn 
from a book, which was on the rim of migrants’ road. Every day, when 
I took my herd to the fields for grazing, I smoothed the earth and 

� Kapoor River –Generates from southern slopes of Gharadjadagh in Turkey, 
and is the left stream of Yepratis in Syria. 
� Aleppo –City in Syria’s Northern part.
8 Employee of Danish humanitarian aid organization Karen Jeppey, as a pro-
tection commissioner of women and children in the Middle East, had helped 
Armenian survivors against islamization. Armenian survivors have been kepe 
in Islamic families as slaves or servants. In 1921, after assuming a position till 
1927 Jeppey’s organization had found and saved Armenians in the Asia Minor 
with the help of “agents”, religious men and businessmen. she found em-
ployment for Armenian widows by establishing orphanages, schools, medi-
cal clinics and workrooms, then worked to rescue two thousand Armenian 
women and children scattered in the area, as Aleppo director of the Commis-
sion for the Protection of Women and Children in the Near East, under the 
auspices of the League of Nations . Refugee camp of DA in Aleppo was known 
as “The city of 20.000”.  
Karen Jeppey died in Aleppo, in 1935. Her name was carved on three stones. 
One of them was a tomb stone in the Armenian cemetery of Aleppo, Syria. 
The second is the monogram of local national seminary. The third is pix in the 
memorial wall of the Armenian Genocide memorial of “Tsitsernakaberd”.
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wrote the Armenian letters with my stick.
When we reached the orphanage, I was twenty-five years old and 

had never cut my hair. When Miss Karen saw me she said: “Come close, 
girl”. I told her I was a boy and the first thing she did was sending me 
to a hairdresser.

I was over school age. I was handed over to an Arab confectioner 
and, hence, I started working, but I loved books and literature, so I 
decided to learn Armenian myself. I always loaned a book and brought 
to the orphanage and read during my free time.

 Years went by quickly and women’s council of the orphanage 
told me that it was time for me to get married. That time girls of our 
orphanage lived in Khantak and attended sewing school.

With patronage of mediators, I met with Armenuhi Yumikyan, a 
girl from orphanage of Erzrum9, whom the turks had found among the 
dead, and who was axed on the neck and ribs. Those turks had taken 
her to Tigranakert10 and took care, as their own child. Armenuhi told 
me that she was seven years old then, and her Turkish father cleaned 
her wounds with his own hands and cursed his compatriots for 
committing such barbaric crimes. Then in Tigranakert, they started 
gathering Armenian orphans and, Armine went along with them to 

� Erzurum (Karin) – One of Turkey’s eastern provinces. Before the Armenian 
Genocide it had a huge number of Armenian citizens. Capital of province was 
Erzurum  
�0 Tigranakert– A city in Greater Armenia’s Arzanene, right shore of Tigris, 
on the apex of southern branch stream (Karadjadagh) of Armenian Tuarus 
Mountains. In late XIX century, 10 thousand Armenians of Tigranakert had 
two churches (St. Sargis and St. Kirakos), seven Armenian Seminaries (two of 
them belonged to the church and the others to Devoted, Patriotic, Mesrovby-
an, Patanyats and Hamazkayin companies). Significant number of Armenians 
has died during the hamidian massacres in 1895. 2 thousand houses and 2.5 
thousand shops and boutiques have been robbed and burned. Around 5 thou-
sand Armenians have been murdered in 1915, during the Genocide 
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Urfa’s Armenian orphanage11. When the French left, all those orphans 
remained in orphanages of Syria and Lebanon and were beought to 
Karen Jeppey orphanage.   

The Khutaris12 were famous confectioners and people came from 
all over the world to taste their sweets. That time, I don’t know how, 
my uncle found out that I’m alive and am in Aleppo. He sent news 
with mediators that he had survived the Genocide and was living in 
Iskenterun13. He wanted me to move to Iskenterun and continue his 
work. Me and my wife went there but the problem with my kidneys 
worsened. My kidneys were affected during the exile days, due to lack 
of water. After five years we returned to Aleppo. Doctors decided to 
remove my kidney and so did. When I remained with only one kidney, 
doctors told me that working as confectioner would affect my health, 
as I sweated often and got sick. An acquaintant suggested keeping pigs; 
I agreed not knowing what a dirty job that was. I would return home 
with murky and black clothes. At late hours, I would carry stones with 
�� Due to American relief there was an orphanage in Urfa in 1914-1922, where 
around 1900 Armenian orphans had found shelter. In 1921 April-December 
Urfa massacre took place. In February, 1922, mutual meeting of Armenian 
and American relief representatives, taking place in Aleppo, had decided to 
move the orphanage to Lebanon and Syria. The transportation soon started 
with American relief command. Caravan of the Armenian relief reached Syr-
ia and Lebanon in harsh conditions.  
�� Khutari – One of the biggest and richest families in Aleppo, who were in-
herently involved in confectionary business.   
�� Iskenderun – City in historical Cilicia, during the Ottoman rule it belonged 
to Sanjak of Alexandretta State of Aleppo, on Mediterranean Coast.  In 1920 
Sanjak of Alexandretta was included in Mandate of Syria; which was included 
in French treaty.  In 1937 Sanjak of Alexandretta was under French and Turk-
ish treaty, though it was formally a part of Syria. In 1938 the assembly pro-
claimed the Sanjak of Alexandretta as the Hatay State, which became Hatay 
Province of Turkey in 1939. Local Armenian population (around 40 thou-
sand) had left on July 16-23 and settled in Syria and Lebanon. 20 thousand 
Arabs also were exiled. Syria did not accept that annex.   
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my friends, in order to build �avaryan School14.
�avaryan School was built with the efforts of orphans. Once, 

when I was returning home on a horse cart with muddy and gloomy 
clothes, an acquaintant saw me from afar and said: “Poghos, is this you, 
my son?”

I looked; it was the prominent party figure Mihran Herartyan15. 
He was one of the founders of out union. Our union was called “Union 
of Adult orphans”, which later became the rock of ARF youth union. 
I said: “Yes, it is me”. 

“My son, what is this? Go home, take shower, then come to club, 
we will talk”,-he said and left. I went home, took shower and rushed to 
the club. Comrade Mihran suggested me being the father of National 
Shelter, on one condition, that my wife also had to be with me and we 
both will take care of the orphans. I accepted it as a light job and on 
1940 we started working in the National Shelter16.

It was not an easy job, as we supposed, quiet the opposite. Taking 
care of eighty orphans, providing food for them, washing their clothes, 

�� National �avaryan Seminary was founded in 1925  in Aleppo’s refugee 
camp in Ramadanieh region. Initially it was called Nersesyan Seminary. In 
1932 it moved to Nor Gyugh (New Village) district. In August 15, 1936, it was 
renamed �avaryan Seminary. 
�� Mihran Herartyan – National, social figure, founder of Urfa patriotic unionMihran Herartyan – National, social figure, founder of Urfa patriotic union 
in Aleppo, editor of ‘East” daily.    
�� National Shelter foundation was founded in 1919, Aleppo.  
 Widows and children, who survived the 1915 Genocide, have settled there. 
The shelter was in an ancient Arabic house in center of Tilel district. In 1967 
with the donation of Miss L. Karageozian, the shelter had its own building 
in Al �appal district. Starting from 1950’s it stopped being just an orphanage 
and turned into a guest house for visitors from different cities and villages and 
National Karen Jeppe Seminary. The Shelter had been handed to Syrian Relief 
Cross, which had created a panel, that takes care of orphans, organizing and 
economic issues of the shelter 
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purchase stationaries, necessary items for those who were working, 
correcting and gracing them with spiritual satisfaction, was a very 
hard job, but me and the mother took up that work with pleasure. 

Many novels were written describing the life National Harborage 
and even those who had lived in the orphanage, felt the bitterness of 
the warm Harbotage and have succeeded in the future.

I’m saying “warm” and remembering cold winter beds, in the 
meantime. We had to survive. There was nothing we could do. We 
overcame any hardship with the orphans. Boys helped us butcher the 
sheep, separate the wool and clean, then grind and store. Girls were 
helping mother with cooking and washing.

We lived inside the Harbotage for twenty years and took up wax 
job after leaving. We were making wax in the churches. After few 
years, when I was tired, they offered me being a coffee maker of “Holy 
Forty Martyrs” church17. I agreed and that was my final job.  

Father, did you find your lost sister?
After some wavering, he answered with bitter sadness:
Those years, when I was a shepherd, there was an Arab man, 

who came to visit us. When he found out who I was, he said that 
there is an Arab “ashirat”, who accommodated an Armenian girl, who 
resembled me very much and who was a Genocide survivor, too. You 
know, Arabs could find similarity of two relatives and because of that 
skill many relatives had found each other. When I heard that, I went 
searching for my sister. The river was a barrier, but my desire of seeing 
my sister was so vehement that I threw myself into the river without 
thinking. Half-drawning, half-swimming, I reached the other side. I 
met a local Arab and asked if he knows a girl named Mariam and told 

�� The Forty Martyrs Armenian Cathedral is in Aleppo, Syria. It’s a 15th cen-
tury Armenian Apostolic church located in the old Christian quarter of Jdey-
deh.
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him she was my sister. The man, who knew her, saw how alike we 
were to each other, and said: “Calm down, she will be here soon to 
fill in this reservoir”. After a long while a group of girls came. I saw 
her from afar and knew that it really was her, but when she saw me, 
instead of running and embracing me, she ran away, I don’t know 
why. Many people interefered but she refused meeting with me. I took 
the road back desperately, but I was so upset, that I couldn’t swim 
and people had to rescue me and take me out with ropes, when I was 
almost drawning. I stopped trying to meet my sister after that.

Do you remember the story of that miraculous Bible?
How can I forget? My uncle gave me that book, when I was 

extremely sick and had to return to Aleppo. He told me that a Turkish 
nurse had given him that book. On mountains of Iskenterun turks 
were killing an Armenian. Surprisingly, no matter how much they 
shot him, he didn’t die. The turks took his clothes off and in the pocket 
found this Holy Book. After finding out the secret, they took this book 
away and killed him. One of the turks kept this book. Years later he got 
sick, he suffered a lot, but did not die. Because he was in the hospital, 
he asked one of the nurses to give that book to an Armenian, who 
could give him a glass of water, so he can die. My uncle refused at first, 
but the nurse begged him so much, he finally accepted that miraculous 
book. I keep this heritage as a treasure till now. 

It was hard for Father to tell, he was tired and we left him with 
his deep emotions and our great desire of knowing more in avenging 
emotional state.
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BLACK ROAD OF MIGRATION

Tigranuhi Chnnozyan-Gochikyan was born in 1911 in Kyurin. 
Migration road had taken her to orphanages of Lebanon. Beirut became 
her final harbor. This story was recorded by her son.

The witness is Tigranuhi Gochikyan. We were on a friendship trip 
to Beirut. When she saw us from afar, she remembered all harbors of 
her life, as if the name of Aleppo was connected with Genocide and 
every visitor from Aleppo revived her memories and she started telling 
her story to people. This is how her story begins.

Our life is a written or unwritten story, taking place only once, 
because we won’t have a second chance to live in this world. 

Story of my coevals does not have a prologue. I was four years old 
in 1915 and remember everything perfectly. People were so distressed;  
they didn’t notice the beauty of spring. Turks had taken our young 
and old men to a large house. Few days later we found out that all the 
Armenians were butchered. Grown ups were telling us all about it and 
we were listening in holding our breaths, not daring to ask a question, 
as we might get beaten up.

The city was empty, because all men were forcefully exiled. 
Grandmothers, doughters-in-law, mothers, teenage girls and children 
only remained there. Women were mourning, crying and grieving; 
they were terrified, because Turkish soldiers were checking each house 
for hidden people, guns, daggers and bombs, even large kitchen knives. 
One morning voices of heralds were heard, saying that all Armenians 
must dispense everything and leave the city. Some women thought of 
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selling their house goods. Turkish women came, looked around, saw 
what Armenian women have and left. They knew perfectly well that all 
the household goods will be theirs, for free, very soon. Few days before 
leaving our birthplace, Kyurin1, my mother emptied pillows from wool 
and stuffed some clothes and jewelery and told us to keep those pillows 
wherever we went. On the same day she bought a donkey from the 
market, tied it on a tree and without resting, started baking bread and 
Gatah (Armenian pastry). In the evening, she put bread, cheese, dried 
fruits, Raisins, dried mulberries into a bag for our trip. Late at night 
our neighbor came to teach us how to load the donkey. First, he put 
the bag on the donkey, placed my three sisters on one side of the bag 
and on the other side he placed food, covers and pillows and placed me 
and my eldest sister on them. He told my mother to load the donkey 
exactly like that. Few minutes later Turkish policemen came and told 
us to unpack everything we had on the donkey, because they have an 
order to lock all the doors and give the keys to the government. They 
waited till my mother unpacked everything; they took the keys and 
left making jokes. My mother put the cover on the ground and that 
night, our last night, we slept in the yard. Early morning our Turkish 
neighbor came to help us load the donkey and brought breakfast. We 
ate, gathered, they kissed us goodbye and we parted with tears. We 
started our trip. Two horsemen came and told us to walk in a line. 
So, we were walking, not knowing where to. Two days later, at the 
break of dawn, two officers came and ordered packing our stuff. My 
mother packed everything the way Tufig had shown her and we started 
walking towards the mountains.  
� Kyurin- Borough in Turkey (Svaz villayet), on the valley of Tohmasu (Me-
las) fertile and wooded river. In early XX century, it had 3000 households, 
1550 of which were Armenians.  They were involved in crafts, trade, mostly 
farming. The Armenians had a church and a school. Armenian population of 
Kyurin was exiled and massacred in 1915.   
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 By sunset we reached to Alpistan River2. My mother washed us 
and dressed newly kneeted clothes and said: “Don’t take your clothes 
off, even if you are hot, be patient, because I have kneeted money in 
the belts”.

Officers did not come for three days and we stayed there. There 
was a huge building close to us and some women told us it used to be 
Armenian school. We went in and saw desks, broken bookshelves, torn 
books and copy-books. Elderly women went out crying and cursing. 
We also came out and told everything to our mother. She got upset. 
They said that this was the Armenian fate; we create, tire and leave 
everything to the foreigners, who eat and relish. We’ve spent four 
days in Elbistan, walked in the city for a while and when we returned, 
we saw that our mother had already loaded the donkey and was 
waiting for us. As usual, she placed us on the donkey and we took the 
road. Minds of the elderly became blunt; we were walking behind the 
animals in a huge forest, till we reached the depth of it. That moment 
we heard loud noice of whistles. Turmoil started among people, they 
started crying, noices of yelp were coming from different directions, 
people calling their lost relatives, but nobody could hear anything, 
and nobody could do anything. Bastard turks came out behind every 
tree, from the hills and attacked us with kurds like wild animals 
with guns, axes, huge knives. They were murdering everyone, men, 
women, children and the elderly. When we saw them approaching us, 
� Elbisdan – Province in Cilicia, State of Aleppo. The center was Elbisdan. 
Its area matched with Kokison district of Cilician Armenia. At the end of 
XIX century it hat 10 rural groups with 135 villages, where 45.000 people 
lived. In 1915 it had 153 villages.  In 1915, during the years of WWI it had 
more than 6000 Armenian residents living in the city of Elbisdan mainly and 
in some villages of the district. Armenian villages had their own seminaries 
and churches. In 1914-1918 Armenian villages were totally destroyed and the 
population was demolished by turkish slaughterers.  
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my mother took us off the donkey and we started running to different 
directions and hiding behing big trees. We were thinking of saving our 
souls. Anywhere we went in the forest, we saw dead bodies, covered 
in blood, severely injured people, and we ran off to the deepest part 
of the forest, losing our mother. We looked for her everywhere, but 
didn’t find and we started shouting and calling for her desperately. Me 
and my sister went up the hill, limping. 

   There was too little noice and the massacre hadn’t ended yet. We 
walked a little more and noticed a turk was approaching us, holding a 
sword. When we saw it, we hid ourselves behind a tree. My sister took 
off her clothes and made me take mine off, too. I refused at first, but 
when I saw that man coming close, I got naked myself.  Then I asked 
my sister why we didn’t keep our mother’s command, and that there 
was money inside our belts. We both were shivering of fear like a 
leaf, yet keeping our eyes on that turk. When he went far from us, we 
started calling our mother loudly. My mother was calling our names, 
holding fast to her three little children. When we went up the hill 
little more, we could hear her voice clearly. At last, we found each 
other. My mother was kissing us and crying and when she noticed 
that we are naked, wanted to know where we left our clothes, so she 
could bring them. We all held her tight and didn’t let her go back. 
She got scared and didn’t go. So, the money we had, remained under a 
tree in the forest. My sisters were wearing two pairs of clothes, so my 
mother took one pair off them and dressed us. Horsemen that were 
leading us, were also gathering the injured people, like sheeps, and 
took us to a mill square, where we saw other soldiers playing saz and 
singing cheerfully. Not long after, a new group of soldiers mounted 
their horses and told us to start walking. We reached Ayntap3. We sat 
� Antep – City in southeastern part of Cilicia, on the path of Marash-Aleppo, 
on the Coast of Sajur River. The city is laid out in highland, which is sur-
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on the huge river bank and slept there. We stayed there for three days. 
After thirteen days, we heard that the caravan will head off the next 
morning. In the evening my mother went to the market and bought 
bread and tomatoes for the road. In the morning we got ready and 
started our road. After walking under a burning sun for a long time, 
we were tired and thirsty, and noticed a huge green tree ahead.  We 
ran towards it and saw a massive stagnant pond. The migrants started 
drinking the water eagerly.  My mother took out her veil, spread it over 
the water and we started drinking. At that instant, soldiers approached 
and started hitting people ruthlessly, not allowing us drink that roily 
water. First strike of the thong was my “fate”.

The thong rolled around my tight back and threw me on the ground 
and I lost my consciousness. My poor mother thought I had died, she 
asked our neighbor to hold my little brother, and she embraced me and 
started running quickly to reach the caravan. I was unconscious for a 
long time. When I opened my eyes I saw that I was in my mother’s 
hands and she was crying. The spot of the thong was bleeding and 
extremely acking. No matter how my mother held me, it was still very 
painful, I was crying, screeming, begging her to leave me and take care 
of my siblings. But my mother didn’t let go of me. We finally reached  
the caravan after toil, sweat and blood pouring. Later we reached 
stream liner station of Ghatma. In the morning, my mother noticed 
a pharmacy close to where we were. She took me there and few days 
later my wound began to heal. On the next day a stream liner came to 

rounded by hills from North to South. Armenians of Antep were slender, 
handsome, happy and cheerful people, who were exiled to Der �or desert 
in 1915 and were massively destroyed. In 1918 their crumbs have returned 
to their motherland, but soon were left to the mercy of fate by imperialistic 
states. In 1920-21 residents of Antep have battled self-defense fights for 314 
days against Turkish slaughterers. Those, who remained alive found refuge in 
Syria, Lebanon, and USA and later returned to Soviet Armenia. 
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transfer us to unknown direction. And we reached Damascus4, they 
slumped us in a wide garden, at the rim of a river. We started drinking 
that water eagerly. Then compassionate people brought bread for all of 
us. We stayed in Damascus for few days and were receiving bread every 
day. We were very grateful and thinking that we had to stay there, by 
the abundant river. In the morning same soldiers came and ordered 
us to continue our road. At the break of dawn, all villagers gathered, 
bringing covers and clothes for us and were saying “ya haram”, “ya 
mskeen” (poor, pitiable). Then they took us to a semi-collapsed house, 
where a stable was. In the evening the owner of the stable brought 
his sheep inside. We were glad to be in a warm and lenient place. The 
villagers were kind to us; they kept bringing us food and water. My 
mother was talking to them in sign language and was saying that we 
were “Armen” (Armenians). Some of them brought old clothes for us 
to wear. We were glad. We were able to rest and recover our strength. 
The villagers got used to us. They taught us some words, like water 
“may”, bread “khuzp” and many important words. We also found out 
that we were near Empi5  village of Jerusalem. One day the mukhtar 
(villahe head) told us that the owner of the stable was travelling with 
his camels and the next day was returning, so we had to free the place.
He promised to find a place for us. 

 On the next day the village head showed us the house he found 
for us, with semi-collapsed ceiling, rotten door, in a suburb. There 
were no facilities, but as it was winter, we had no choice. In summer, 
my mother was working in the fields with women and we went to 
different villages begging for bread. We were walking in the streets, 
eating grass like sheep and whenever got tired, we lay down under the 
sun, on the ground and slept crying, slept without fear. One day we 
� Damascus – Capital of Syria.
� Empi –Village near Jerusalem, where Arab ashirats live.



��0

found a rusty container. We washed it in a pond where camels drank 
water from. At that moment a caravan of camels came and stood by the 
well to drink water. We got scared and ran away. The cameleer took 
out water from the well and told us with a sign that he had taken out 
water for us as well. After he left, we rushed, drank water, took some 
water with us and went home. On the same day, my mother had found 
a profound box with holes on both sides, she had tied it with a belt and 
turned it into a bucket, and she brought water as well. The owner of 
the field gave her wheet so she roasted it in that rusty container and 
we ate with appetite.  All villagers liked my mother; she did every 
work and never idled. Every morning, before going to work, she was 
telling us to not be afraid, as all neighbours know us and also told 
us to pile up wood and grass when it wasn’t raining. Oh, what bitter 
days we endured, only those who had tasted the bitterness of those 
days will understand and will never forget. We, the older ones, were 
always searching in different places for bread and were scared of local 
children, as they were stoning us and running away after urinating 
on us. Wherever we went that day, we weren’t able to find even one 
piece of dry bread. On the next day we went to a different village and 
returned with lots of bread. We gave it all to our sick sister. One day, 
as usual, we went begging for bread and came back late. Mother had 
already returned home and was holding my little sister, waiting for 
us and crying. We were unaware of the happening and entered with 
noice. My sister opened her eyes, stretched out her hand, took the 
bread, put it on her head, closed her eyes and we bid farewell, forever. 
My sister passed away with a smile on her face. We all started crying 
loudly. Early morning Arab neighbours came bringing the rural head 
and a priest with them. Some young men came, covered her in a white 
sheet and took out. We were crying and begging the priest to not take 
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her out. Armenian and Arab neighbours came to our house and lit 
candles. After the funeral, the priest came to our house and seeing our 
conditions, said some consolatory words in turkish that this girl hasn’t 
died, she was an angel and went to Heaven to send you bread. 

 And, really, after my sister’s death, we always had bread. It was a 
tradition in that village to take bread and oil to the house of the deceased. 
Women of the village were coming to our house for condolences, but we 
had neither chairs, nor bedding. Our bed was the ground and our cover 
was the almost collapsed ceiling. Those who came in went our crying 
after seeing the conditions we lived in. My mother was sometimes 
crying hopelessly, sometimes thanking God, for he didn’t leave our 
sister without a grave and she didn’t become food for ravens, but was 
buried with a priest and prayers. We all came down on our knees and 
prayed for her soul. My mother sang “Ter Voghormya” (“Lord, have 
Mercy”), we all said “The Lord’s prayer” together. We were saying 
prayer as soon as we woke up, then my mother went to work with 
the villagers. We were quiet and contented with our life. We regained 
our strength, our wounds cleared and healed. It was summer, we were 
walking around freely, and the villagers were not hitting us anymore. 
Days went by and we had no idea what’s going on in the world. One 
day we heard that every Armenian must go back to its city and not one 
Armenian should remain there. People were perplexed again. We had 
reconciled with the death. The rural head promised to give a donkey 
and a camel to two families and as we didn’t have any bedding and 
other items, he gave us a donkey. He placed my mother and my sisters 
on it and there was no room left for me. There was a camel at the 
back with two women on it. He told my mother that he will place this 
girl between those women and did so. My mother told me to not be 
scared, to not cry and hold fast to those “aunts”. The caravan started 
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moving. I kept my eyes on my mother. We were far from the village 
when the cameleer slowed down the movement. My mother and my 
siglings went ahead and I lost them from my sight. It was dark, the 
cameleer brough the camel down, we got off and he returned to his 
village with the camel. The women I was with, joined their relatives 
and left. I was alone on the road, so I started running and calling for 
mother. My poor mother heard my voice and thought I was scared of 
the camel. Everytime she heard my voice she said “Don’t be scared”. I 
heard her voice for few times more and then it disappeared. I gathered 
my strength and cried for mother, but it was dim, and I lost the way 
and turned towards another village. I lost my mother and my sisters 
and remained ander and lonely in wheet fields. 

  I continued my way with fear and shiver, but full of hope. Soon 
the moon lightened the sky, it made me happy and I started praying. 
When the narrow paths of the fields ended, a wide road opened ahead 
of me. I didn’t know where that road took. I walked a lot, crying, 
praying and talking to the moon. After a long walk, I saw people on the 
roads. They were sleeping. I didn’t know whether they were soldiers 
or constructors and got scared. I looked around, held my breath and 
left. I noticed water in a bowl, next to one of them; I went close silently 
on my toes, drank the water and ran away saying “The Lord’s prayer”. 
Strength came into me. I said the prayer my mother taught me. The 
sun began to shine. I reached a village, saw a well, I leaned over a 
puddle and drank water. I listened up, but didn’t hear anyone talk 
Armenian. I was desperate, lost my conscious and fell under the bright 
sun. I don’t know how much time had passed since I was unconscious. 
A woman in black had pushed water out of the well, the bowl didn’t 
fit her head and she woke me up: “ya pnd kuumi”6.

  She didn’t abandon me. First, she raised me up on my feet but I 
� Girl, stop.
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fell again like a pile of dough. When I opened my eyes I found myself 
inside a tent where an Armenian migrant family also lived. I couldn’t 
answer their questions, my eyes were open but my mind was not. After 
sleeping a great deal, the Armenian woman asked where I came from, 
who brought me there, where was I heading, where was my mother. 
When she asked those questions, it seems I came to my senses and 
started crying. The woman said: “Don’t cry so I can understand what 
you’re saying”. She asked again which village I came from. I told her 
they were taking us to Taraa7 from Empi. The cameleer abandoned us 
in the middle of the trip and my mother was on another donkey, she 
didn’t know what had happened to me and continued her way and I 
lost them. The women said anxiously: “Don’t worry, stay here with 
us, wherever we go, you will come with us and when we meet your 
mother, we will give you to her, but now stay and be our daughter”. 
I didn’t want to stay, I hit my feet on the ground and cried very long 
and finally fell asleap. In the morning the woman brought water and 
washed my face with care, she asked if I knew any prayer. Then we 
kneeled, she read a prayer and wanted to hear me pray as well. I said 
“The Lord’s prayer”, crossed my face and sat and waited for them to 
bid me goodbye. She put a steamed meat in bread, made a neat package 
and gave it to me. Then her husband held my hand, the wife kissed 
me and bid me farewell. The husband told me to go straight and that 
there was no other way and returned home. I noticed that two people 
were going on a donkey. I started running. When I reached them I 
saw they were Armenians. I asked where Taraa was. They told me 
that they were heading there too. I followed them but was too tired, I 
stayed behind. The man pitied me and placed me on the donkey, at the 
back of his wife and told me to hold tight. Little later, a man showed us 
the migrant people that were as many as ants; they left me there and 
� Taraa –City in the South of Syria.



���

went. I stopped and watched these people for few minutes. I fell into 
despair again. I started praying and begging to find my mother and 
my siglings among these people. I passed by a cemetery, and started 
looking for a familiar face, but didn’t find anyone. I regreted declining 
the woman’s offer to stay and I was lost. There I saw girls, women and 
boys standing in a row, waiting for something. I went and stood there 
in a row thinking that they would give some clothes and when they 
reached me they gave bread. I was worried. It was dusk already and I 
hadn’t found neither my mother nor my sisters. I saw a group of women 
and girls in a distance that were coming for water. Their clothes were 
different, their heads were shaved, and they were wearing Entari with 
red stripes and red shoes. They started filling their bowls with water. I 
asked for water from one of my coevals and drank till I was full. I went 
away from the water and one of them approached me and called my 
name: “Tigranuhi”? I didn’t know who she was, but I recognized from 
her voice that it was my elder sister Armenuhi… I hugged her with 
all my strength and we walked near those people. How generous was 
God to me, he heard my prayers and took me to my mother. When my 
mother saw me she was astonished, she gave my little brother Grigor 
to a woman next to her and embraced me and was kissing me and 
crying. Our happiness was great. My mother was telling everyone how 
we had lost each other for three days. The whistle of a streamer was 
heard and a man started locating them. I went with my mother, but 
when the worker saw that I was not dressed like them, he left me out. 
My poor mother was begging him and trying to explain that she had 
lost me and she found me just now. Another worker that was standing 
next to him, heard this. He took me to a corner, shaved my head, gave 
me an Entari and shoes and gave me to my mother and said:

“Go with your children, with happy heart and peace of mind. 
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Have a nice trip!”    
  The streamer took off. I slept on my mother’s lap after talking and 

telling. In early morning we reached Hama8 station. They took me to a 
large house with too much water in it. There was a place for all of us. 
My mother bathed us with cool water. Then she opened the package 
I brought from Taraa and we dined together. Then the doors of the 
house opened and some people brought bread for all of us. On the 
next morning they also brought bread, bales of wool and cotton and 
spinning spindles and tools for the wool. Elders had to mill the cotton 
and we had to card the wool. But this milling-carding process didn’t 
last long. Soon they opened the door of the house and women started 
going to the houses of people and work as servants and receiving bread 
or dinner. 

Children like us, 4-5 years of age and older, were taken to the 
houses of the rich and noblemen to entertain and play with their 
children. And we helped ourselves in their kitchens and didn’t starve. 
One day a woman came, wanting to take me to her house to play with 
her children, my sister was already in another house and was satisfied, 
but I refused to go fearing to be apart of my mother again. The woman 
understood my situation and asked my mother to come along, and 
promised to find a job for her. So I went to their house with my mother 
and it was very beautiful. She had two children. My mother left me 
in order to return, I started crying but the woman told me with signs 
that she will return the next day. She took me to the bathroom, bathed 
me, and gave me clean and new clothes. I didn’t know her language 
and we were talking in sign language. I used to take those children to 
school and bring them back. The woman taught me to swipe the floors 
and dust. We would spread bags of nuts on the roof. It was easy to 
clean them, when the green leaves withered. We would go up on the 
8 Hama – City in Syria, at the bank of Asi River.
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roof with old and young to clean the walnuts. They liked dining up 
on the rooftop and when the table was set the father told everyone to 
sit around the table. They were devotional people. Sometimes, when 
they forgot to put something on the table, and when I was about to go 
down and fetch, they didn’t allow me. I don’t know how long I had 
stayed at their house, but one day, when my mother came to visit me, 
they explained to her that they were moving to Damascus, because 
the husband was a government official. The woman wanted to take 
me along, but neither I, nor my mother agreed. One day, when my 
mother came to visit me again, the woman tried once more and asked 
for permission to take me with them. My mother refused. The woman 
packed everything she had given me and gave to my mother; she also 
gave her some money. She kissed me in tears; the children also hugged 
me and cried, not wanting to let me go. We returned to the house, 
where milling and carding was waiting for us. I also started working, 
so they’d give us bread. Many girls ran away, choosing to work outside, 
cleaning houses, boiling wheet, and carrying water. My mother took 
me along wherever she worked. One day, when we returned home, we 
saw my aunt’s son, Khoren, who said: “Aunt, I came from Aleppo to 
take you there. I came few times before and didn’t find you. Be ready 
tomorrow to head off, I have a good job”. My mother was perpexly 
thinking, how she could go with four children.  

Then she left us, the elder ones with Hnazand aunt, took the small 
ones and left. I used to go to my sister’s every day, she gave me leftovers 
of dinner and I brought some food for mother Hnazand, as well. One 
day my sister said: “Wait, we have many guests today, I will give you 
lots of food”. I waited for a long time and she gave me a lot of food, 
but I was late and the gates of the house were closed. Fortunately, I 
was not the only one who was late. We begged the doorman, but he 
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didn’t open the gate. The day was rainy, we found refuge under the 
tin sheets of shops and as if the rain and hail wasn’t enough, homeless 
dogs were impending and nuzzling. Then I decided that I have to get 
inside before dusk. One day mother Hnazand told me that the boys 
had brought grass and asked me to bring wheat for her to make pilaf. 
I went to my sister, she had asked wheat from the landlady. On my 
way back I saw spinage with clean leaves that someone had dropped, I 
piled it and brought with me. But I was late, unfortunately, and when 
I returned I saw that they had cooked and ate the grass.  The grass 
was infected and whoever ate it, got poisoned. Mother Hnazand had 
terrible pain around her belly and stomack and she asked me to stay 
with her. She told her elder son, Hovhannes, to go to her daughter 
Elizabeth and bring a piece of bread, so her pain would disappear. As 
soon as Hovhannes left, the mother closed her eyes, stretched out her 
legs and was paralysed. I thought her pain had passed, but she had 
died. Hovhannes came back late, bringing lots of bread with him. He 
told his mother excitedly: “Look how much bread Elizabeth gave me. 
Get up and eat to heal your pain”. I told him she fell asleap a second 
ago. Hovhannes was grown-up and realized what was happening. 
He opened her eyelids, looked and fell onto her and started crying. 
People all around needed an occasion for sobbing. Early morning some 
government officials came, piled up all the dead and took them to a 
place, where they had digged a huge hole and threw the dead onto 
each other. They were gathering dead bodies from the streets and 
markets every day and were burying them. Hence, I stayed alone. I 
was wandering all day, and then in the evening was visiting my sister, 
at the house where she was working and she was giving me food. On 
that same day my sister told me to take some food to mother Hnazand, 
as I was staying with her. I told her that she had passed away and 
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started crying. My sister told me to: “Stay close to this house; I won’t 
let you without bread”. I did as she told me and went home as soon as 
I got the bread and was never late again.  

One day I was passing through a yard and I saw an open door, 
I looked inside with wander and saw lighted candles, chandeliers, I 
entered and heard their prayer. A woman took me by hand and told 
me to be silent with signs and poured oil on my forehead as I was 
leaving. Later I found out that it was Holy Thursday. I went there 
again on the next day. There was a huge crowd there. I was looking 
around, when a man approached and asked in Armenian where my 
mother was. I told him she went to Aleppo and will take me there 
later. He wrote my name and told me to go there everyday and bring all 
children with me, as they were about to open a school there and teach 
reading and writing. We went there everyday, they gave us bread. 
They also gave us clothes and told us to be there early next morning, 
because they had to take us to Aleppo, as our school was there. I was 
happy, because my mother was in Aleppo. They gathered us in the 
morning and we went to the station. They took us to Aleppo Agapa9 
district, to Reverend Aharon’s10 orphanage. He was not there, we 
� Agapa district is in old part of Aleppo.
�0 Reverend Aharon Shirakyan was one of the most important religious fig-
ures in Marash. In 1891 Marash Academy was founded with efforts of Thomas 
Davidson Christie, which was the Higher College of Protestant community. 
One of the first teachers was Rev. Aharon Shirajyan. Due to his heroic efforts 
Nor Gyugh Township was formed in Aleppo’s frontier steppe, gathering all 
Armenians, who had survived Turkish yataghan, under one roof. Since Sep-
tember 1922 Armenian orphans, including 120 blind reach to Aleppo from 
Kharberd and handed to the care of Rev. Aharon Shurajyan.
He had a huge role not only in purchasing the church area of Betel church of 
Aleppo, but also founded Armenian Red Cross of Aleppo. One of his headed 
projects was the Armenian nursing home in Aleppo (with Father Nerses se-
nior priest Papyan and Supreme Fr. Poghos Archimandrite Chaqryan). Since 
1923 he had headed his founded nursing home in Aleppo’s Agape district.     
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waited and after short while he came on a white horse. He approached 
the man that had brought us from Hamaa and told him to take us in, 
and tell mother Taguhi to wash us, change our clothes, cut our hair, 
give us food and take us to maid Maritsa Hatsagortsyan. On the same 
day mother Taguhi did every command of the Rev. and took us to 
maid Maritsa. We learnt a lot in there and were playing boldly in the 
yard. Sometimes we would do some excersices and on Sundays they 
would take us to Saboun khan11, a large hall, where we all prayed. In 
the afternoon those who had relatives came to visit bringing reisins, 
sweets and “leblebi”. Relatives were allowed to visit, only on Sundays. I 
wished my mother could visit me, but she was under command as well 
and couldn’t come. But that day she was permitted to come and search 
for me among the gathered and orphans in Hamaa. We were playing 
in the yard, when maid Maritsa Hatsagortsyan called me and holding 
my hand took me to the doorman and told him that this girl has been 
departed from her mother and is one of the orphans of Hamaa and her 
mother had come to vist her and that I was allowed to meet her for five 
minutes and then had to go back and nobody should know about that. 
The doorman took me out from the outer gate where I saw my mother 
waiting for me. She hugged me and cried. I cried too. I wanted to go 
with her, but she couldn’t take me along. Then I gave her the money I 
had earned in Hamaa and she got scared thinking I might have stolen 
them from somewhere. I told her everything. Time was up and the 
doorman called me. My mother hugged me again and kissed and went 
to her work. I went in and didn’t let anyone notice anything. Every 
Sunday my mother visited me bringing colored candies, leblebi…

One day, during our strall, the doorman came and told the 
supervising maid, that the father of Tigranuhi Chnnozyan had been 
�� Saboun Khan- 19th century historical recreation shelter in old close market 
of Aleppo. 
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released from Turkish army and had come to Aleppo searching for 
her. I remember this perfectly, as the British army had entered Aleppo 
in 1917. The maid and the doorman held my hand and took me to my 
father. But I didn’t recognize my father, he was changed and I didn’t 
remember him. I told them that was not my father, my father had been 
butchered by turks and my mother worked in the hospital and visited 
me every Sunday. When I said that, my father cried and embraced 
me. The doorman and the maid also cried. Then my father cleared his 
tears and said: “As there is permission for visiting on Sundays, I will 
come with your mother”. On Sunday afternoon my mother and father 
came together to visit me. I whispered to my mother that that man 
was not my father; he heard that and got emotional. He embraced 
me and said that as long as he’s alive we are not orphans and that he 
will take us to his house. After one or two months our classes ended 
and summer vacations started. I got sick of malaria that time and they 
took me to hospital. My father had gathered all his children and taken 
them into his house. On Sunday morning my father came and took 
me out of hospital. When we came home, he gathered all his children 
around him, we all got down and said “The Lord’s prayer” and after 
that my father said other prayers that we didn’t know. My father was 
workaholic, he was patching worn out clothes, though it was not his 
craft. His craft was coloring woolen and cotton yarns. 

He brought stationaries, including pencil and copy-book, imitation 
samples of literature and numerals. He was just like a teacher, very 
strict. Children of our neighbours also gathered in our house with 
their parents. All this lasted a year.  In the fall of 1918, my father 
decided moving to Adana. My mother was against that idea. She kept 
saying: “you have a job, whether its good or bad, you earn for your 
daily food, why do you want to return to Turkey? It was because 
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of those bastard turks that we have reached here”. My father didn’t 
listen to my mother. Soon he made all travelling papers and we all 
headed off to Adana. As soon as we reached Amanos Mountains, the 
streamer road was cut. Cargo wagons passed on, but passenger wagons 
remained in Toprak-qale region nearly three days.  Fortunately, we 
were not alone; there were many families with us. My father regretted 
his mistake, but it was useless. Men of the wagon went and brought 
mule wagons and transported us to Dortyol12 city. We stayed a year 
and three months there. The place we were living was far. My father 
brought stationaries again for us to learn reading and writing. After 
lessons he played hide and seek. Those days didn’t last long either. One 
day Armenian volunteers came to our house and were looking for “the 
uncle of weapons” (my father). After returning from work, he joined 
those volunteers and left. He didn’t return home for two days. We 
didn’t understand then, we all thought he was working in the shop in 
the afternoon and was a watchman at night. Later we found out that 
weapons have arrived at the deck and Armenian men had to move 
it to the repertory in that cold and rainy day. My father didn’t come 
back home for a long time and then they brought him very sick. My 
mother called a doctor and he said that my father suffered from double 
pneumonia and there’s no hope for healing. There were disagreements 
those days that Cilicia had to be handed over to Turkey. All French 

�� Teortyol (Dortyol) – Armenian inhabited densely populated area in early 
20th century. In 1908 it had 8000, and on WWI eve 12.300 Armenian resi-
dents. It was surrounded with orange gardens. Residents were involved in 
crafts, trade and cultivation of Middle East culture. It had a church and a 
college. Armenians of Dortyol have protected themselves twice from Turkish 
genocidals both in 1895 and 1909.  Nevertheless, the city suffered calamities 
of Turkish yataghan. In 1915 a part of the population fell victim during the 
Genocide and the other part were exiled. In 1916 there was hardly any Arme-
nian there. Demolition and emptying of the city from Armenians took place 
in front of the Germans and with their permission.  
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troops passed by our house. 
In autumn, 1919, when my father was severely sick, they told my 

mother that Kelekyan orphanage13 was close to our house, and that she 
should take the two elder daughters there till my father got well. In the 
morning my mother took us there and asked the director to register 
us. But my mother didn’t have a chance to finish her word, when the 
director told her to take us back home and bring only after my father 
died, because those children were orphans. At home, my father asked 
my mother about the orphanage and my mother told him that they 
will take us next month. Three weeks later my father died. They took 
us away from home and we didn’t see his funeral. I remember well that 
he died in October 19, 1919. People were talking that the situation is 
getting worse. My mother turned to the national primacy two weeks 
�� Dikran Kelekian (1868–1951), a notable collector and dealer of Islamic 
art. The son of an Armenian banker from Kayseri, Dikran Kelekian and his 
brother Kevork set themselves up in the antiquities business in Istanbul in 
1892. The next year Dikiran came to the United States as a commissioner for 
the Persian Paviliaon at the World’s Columbia Exposition in Chicago. He 
soon established shops in New York, Paris, London, and Cairo, where he and 
his brother flourished as vendors selling works of art and antiquities.

In 1900 Kelekian apparently served as a member of the jury for the Uni-
versal Exposition in Paris, and in 1903 he lent a number of his works to the 
Exposition of Muslim Arts at the Musee des Arts Decoratifs, also in Paris. The 
following year he participated in the 1904 St. Louis World’s Fair, mounting 
a large display of his wares and accompanying the display with an illustrated 
catalogue. Already by this time Kelekian seems to have been recognized by 
the shah of Iran for his efforts to promote Persian art and culture, and he had 
added the honorific title of Khan between his first and last names.

Kelekian was a member of the Central Board of Directors of the Arme-
nian General Benevolent Union (AGBU) and in 1909 he funded an AGBU 
orphanage bearing his name in Deort Yol (in modern-day Turkey) for Arme-
nian refugees fleeing the Adana massacres.

He was also a major donor to AGBU’s various activities to save Arme-
nians that survived the tragic 1915, the Armenian Genocide.

Kelekian died in January 1951 when he fell from the twenty-first floor of 
the St. Moritz hotel in New York.
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after 40th day of my father’s death and told them that she’s a mother of 
four and had no job. She asked for sending us to a different city outside 
Dortyol. Soon, with the help of Armenian volunteers they put us in a 
ship and sent us to Iskenderun14, where we stayed for two nights and 
then moved to Mersin15 port with a streamer. On Sunday morning, my 
mother took us to church, then entered the parish room and told them 
the happening. They gave a piece of paper for her to turn to the AGBU 
(Armenian General Benevolent Union) orphanage16. 

A young man led us to the orphanage. The doorman with a smily 
face took us inside and showed the director’s room. The director was 
Mambre Supreme Rev. Sirunyan17.

The dirsctor asked many questions and said that he will register 
only the two elder daughters and “you three come after three months, 
because I have to write a letter to the center”. My mother kissed his 
right hand and left. Me and my sister stayed there with the reverend 

�� İskenderun, historically known as Alexandretta is a city and the largest dis-
trict in the province of Hatay on the Mediterranean coast of Turkey
�� Mersin is a large city and a port on the Mediterranean coast of southern 
Turkey 
�� Few years prior to the WWI AGBU established schools and orphanages 
in Western Armenia, Cilicia and other Armenian-populated regions of the 
Ottoman Empire. In late 1921, when the French army had handed Adana to 
Turkey, AGBU moved its establishment to Beirut. Instead of Mersin and Di-
ort Yoly orphanages, they opened Kelekyan (boys) and Sisuan (girls) orphan-
ages, which had operated till late 1932.  
�� Mambre archbishop Sirunyan was born in 1889, in Karin. In 1910 he stud-
ied in Armash seminary. Before being ordained in Polis, he passed a tortur-
ous way. He was exiled to Eskishehir and then Gonia, then reaches to Polis, 
where he gets ordained. In 1917 he was sent to Cairo as a vicar. In 1919 a part 
of Armenians, who had found refuge in Egypt, return to Mersin with full of 
hope. The Reverend also joins them. After short time he moves to Lebanon 
with 650 orphans. In 1923 he returns to Alexandria as a vicar. In 1930-40, 
religious and cultural life of Egyptian-Armenian colony survived thanks to 
him. Mambre archbishop Sirunyan died in 1966, in Egypt.    
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and started sobbing silently. My sister entered the second grande and I 
went to first. We barely knew the letters and never had a chance to go 
to school and learn. “Meghraget” textbook was not like “Grammar”. 

 The teacher called me for the first time on purpose. I never played 
games during our free time; I always read and studied, till I learnt to 
read fluently. One day I noticed my mother entering the kindergarden. 
I asked one of the mothers whether we had a new mother and they said 
“yes”. I realized that my mother has been hired by the kindergarden 
along with my little sister and brothers, just like the Rev. had promised. 
My mother was the responsible fot cleanness of the kindergarden. So, 
my whole family found refuge in the AGBU establishment in 1919. 
We spent December 31st there.  

The year of 1920 was unforgettable for me; it was happy and 
pleasant year.

I started fearing and the scene of Elbistan forest massacre revived 
in my head. Soon after that, they gathered all children of kindergarden 
and moved to Lebanon. On the next day we went to the port, where a 
ship was waiting for me. They took us to Junieh (Lebanon) and placed 
us in an orphanage, I don’t remember the name, and I just heard that 
the director was Ghazaros Ghplikyan18. He said warm welcoming 
words and, I can never forget that he said that exile is the black fate of 
Armenians.   

Then our teacher gave blind Hripsimeh the care of me and �aruhi. 
The caravan started the journey to Ashkut, a village in Kesrua region. 

�8 Ghazaros Ghplikyan – Inspector of Adenian orphanage in Antep (founded 
in 1874). At the beginning the Adenian seminary was an orphanage with 15 
orphans. In 1885 it turned to orphanage-school, in 1886 a seminary and in 
1911 a secondary seminary.  It had a flower garden, primary school and Sun-
day auditorium. In 1914 the number of pupils reached to 288. In 1915 it was 
closed and reopened in 1919 and worked irregularly till 1922 and was closed 
for good. 
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I don’t know how it happened but I remember that we turned the 
road and went to a different direction. Hripsime told us to leave her 
there and go. But we couldn’t, so we sat next to her and started crying. 
I remembered losing my mother on the road to Horan19 village. I 
suggested praying. Then Hripsimeh told us how she had lost her eye 
sight in Aleppo. �aruhi told us how she had lost her mother. Then, 
suddenly Hripsimeh got up and said that they are calling us. We 
noticed the light coming towards us and we all started walking towards 
that direction and started calling them. They found us; we reached the 
monastery, where the director and the teachers were waiting for us.    

In spring, 1921 our director Sirunyan was appointed as the leader 
of Egypt with the decree of Sahak the Second Catholicos and doctor 
Garegik Amatyan20 replaced him. After short time they transferred us 
to Ashrafiye21. In 1922, they fired many mothers of the orphanage, 
including my mother, but she got a job at �elevyan family’s house 
with mediation of the director and was working there without 
payment. My mother had an intention of saving some money during 
her working time at the orphanage but the director had fired them 
and hired young girls instead. Teachers were also fired and pupils of 
�� Horan – District between Syria’s South and Jordan’s North. 
�0 Psychiatrist, social figure Garegin Amatyan was born in 1988 in Anjrdi 
(Arabkir district). He graduated from Lausanne University’s medican depart-
ment in 1914. In 1914-1919  worked in provincial psychiatric clinic (assis-
tant, then manager), in 1919-22 in Neuropsychiatric institution of Smyrna, in 
1922-28 was the doctor  and director of AGBU Kelekyan and Sisuan orphan-
ages of Beirut, in 1928-33 worked in a mental institution in Paris, in 1933-48 
in psychiatric institutions of Cairo.
He lectured in Galstyan national seminary of Cairo, was a member of trustees, 
was the Chairman of Arabkir the Patriotic Union, and was the doctor of im-
migration Committee. In 1948-69 was the head of Psychiatrist and therapeu-
tical department.
He died in 1982, in Yerevan. 
��Ashkut, Ashrafiyye – districts of Beirut.  
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high school replaced them. Adult boys were sent to learn crafting or 
living with their far relatives. There were older girls, who got married 
for money drowry, worthy or unworthy, satisfied or dissatisfied. One 
day my mother came to visit us and the director told her to take the 
oldest daughter, out because everyone was moving out. My mother 
asked them to keep us for two to three more months and the director 
agreed. After three months my mother came and we went up to the 
director. She told him: “I can take my daughter with me but I can’t 
take the others because I have no place to keep them. Later I will 
take them too”. My mother didn’t have a house, so she took me to 
the house of the family she was working for. After two or three days 
the landlady didn’t want me to stay there, so my mother took me to 
a relative and asked them to keep me for a month. They agreed with 
pleasure and I stayed there for two months. One day when my mother 
visited me I heard the landlady telling her that they were about to 
move to Damascus and she wanted to take me along. I didn’t want to 
be apart from my mother and leave Beirut. My mother said: “I know 
how you feel, dear, I took you out of the orphanage and will take your 
sister and brothers out as well, but where am I going to bring you to? 
I have no money, no one to help me, I’m hopeless. What can I do? If 
you go to Damascus you will help me a lot”. So, I obeyed my mother. 
After a week of stay at my mother’s relative’s house in Damascus, 
their children were registered at the Fransiscain School22, and I was 
registered at the department of the orphans, at abbesses. I got happy 
at first, but then my imaginations dimmed. Foreign students, foreign 
faces, foreign teachers, foreign language, foreigh city…  
�� Franciscan School is in Syrian capital Damascus. It is included in the antiq-
uity list of Syria. It was built in 1925 by arab catholics (the first part was used 
as a monastery for abbeses, orphanage and church). Later a school was built 
and annexed to them.
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I was searching for our home and cried a lot. The saddest part 
was that I was working in a barn all day long like an animal. I had to 
color the shoes of pupils of the boarding school, aline them, clean the 
church chairs, clean onion, garlic and beans in the kitchen. We didn’t 
have break. 1923 was not a good year. I was praying for my mother 
to come and take me out of there a second earlier and save me from 
those demons and that hell. I was looking for my death everyday in 
that foreign orphanage. 

 One day, on Holy Easter, at the end of the Holy Liturgy, I stood in 
a queue for the holy Sacrament, but an abbess took me out, strentching 
from my clothes and said that I was not Catholic, so I couldn’t accept 
the Sacrament. After that, the directoress called me and explained that 
before accepting sacrament one must be a baptized catholic, make a 
confession and then accept it. I told them that I was not a Muslim child 
and that I had accepted Jesus whom you worship and I was christened 
in the basin.

On the next Sunday after the Easter I went to church to accept 
sacrament and noted that the abbess came close to me but I pretended 
to not have seen her. She whispered in my ear to go to her after the 
liturgy. So I went to the waiting room after the liturgy. Passing by the 
door I noticed a woman wearing similar clothes like my mother. Sister 
Francois took me inside and it really was my mother, whom I haven’t 
seen for a whole year. 

 I explained to my mother that I didn’t want to stay there any 
longer and asked her to take me home. My mother told me that she 
didn’t have a house or a bed. I told her I will sleep on a stone, just save 
me from there. The abbess told my mother that they liked me and 
didn’t wish me to leave the school and promised that in summer they 
will give lessons to all orphans, but my mother necessitated taking me 
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out. The abbess took me inside, changed my clothes, tried to persuade 
me to stay, but I didn’t miss the chance of going out of there. So, in 
1924 I left that God forsaken school. When we reached Beirut, we 
went to the house my mother worked. After few days the landlady 
told my mother that she didn’t need two people, but as she liked my 
mother, she gave us few days to find another place to work. Then we 
found out that an Armenian Reverend, father Poghos Aris23 was finding 
jobs for orphans, widows and jobless people. So we went there with 
my mother and she asked him to find a job for both of us. My mother 
told him that she had worked in the house of municipality doctor Ilias 
Heluni, that she had taken me out of the orphanage and had no place 
to go. The Reverend looked at us and told us to go to him the next day 
and told my mother to take me to school instead of working and that I 
looked smart. “I will arrange the school, you just find a place to sleep, 
that’s all”, he said. My mother told him: “Father, you know the word 
in the Bible where Jesus said that the birds of the sky have their nests, 
foxes have their hole and a mankind doesn’t have a place to rest his 
head on”. After hearing this, the Reverend got emotional and told us to 
return the next day and that he would find something for us. Soon he 
had found a house for us. He sent us to Jemezieh24 with a man, a house 
�� Monk of �mmar Poghos Rev. Aris was originally from martin and was born 
in 1888 in Aleppo. He was an Arabist and had good connections with state 
and local Arabs, which he had used in favor of Armenians who did not know 
the language and conditions. 

With the patronage of devoted, simple, communicative and friendly fa-
ther Poghos Aris, the division of Burj Hammud district took place. He de-
voted his entire abilities and potential to turning Burj Hammud into Arme-
nian-inhabited and developed place. Due to his efforts, Armenian Catholic 
Mesropyan Seminary of Nor Marash was built in 1939, and in 1953 St. Savior 
church, next to the seminary. In 1953 he was the head of �mmar monastery.  
�� “Les fre`res de Notre Dame” school is in Al Gemmeyzeh district of Beirut 
and was founded by catholic Arabs in 1914
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close to school of friers. My mother thanked him and we started our 
job. I woke up happy on Monday, said my prayer and went to school.   

All pupils entered the classroom after the bell rang. I realized they 
were children of rich people, as they were talking boldly with abbesses. 
They had started their class and I was still standing by the church 
door. They say “orphan’s head is awry”. I noticed that the abbess was 
approaching me at last. She asked whether or not I was registered. I told 
her that Father Poghos Aris told me that sister Beatrise has to arrange 
everything and I was waiting for her. There were twenty girls like me. 
We stood in a row and went upstairs for an exam. After a successful 
exam they took me to the second grade. I lost a year because of going to 
Damascus in 1925-1926. During summer vacations sister Beatrise gave 
us assignment to study the lessons we had missed as a result of one lost 
year. In 1927-1928, by the end of summer vacations the director of the 
orphanage Garegin Amatyan sent a letter to my mother asking her to 
take out her two children from the orphanage as the arranged time 
had ended. My mother went and took my sister and my brothers out 
of the orphanage; she rented a room, where there was no bed and no 
equipments. The landlady of the house my mother was working gave 
us her excessive beddings; the landlord of the room we had rented 
gave us a table, few worn out chairs that were on the roof as useless 
items. On Sunday morning my mother went and brough my sister and 
brothers home. They brought woolen covers from the orphanage with 
them. So we had a cosy house. I joined my sister and brother. During 
the days of AGBU orphanage, my elder sister, Armineh, had met an 
American-armenian young man, Harry Tataryan, by letters and left 
for Toronto.

My mother continued her job, as they were satisfied with her and 
her salary was also satisfactory. She came home twice a week, with the 



��0

permission of the landlady, made dinner for us and left again.   
  In 1928 we found out that one of our friends had opened a shirt 

manufactury and was looking for employees. With a mediation of our 
relative we met with the master of that place at our house. After seeing 
our housing conditions he gave us 200 ghrush (cents) and told us he 
will send boys on Monday to take us to his factory. On Monday me 
and my sister went to work. Our responsibility was sewing buttons on 
shirts and cleaning excessibe thread on the rings. I was getting 100 and 
my sister 50 shillings a week. We didn’t recognize the money so we 
kept it and gave it to our mother. Sometimes I worked on the sewing 
machine, when it was free. After a year I’d leant sewing secrets, I knew 
how to sew a shirt, except for the collar. After a year the master had 
to close that place. He payed us and said goodbye. He sent me to his 
tailor relative to continue my work there. That master was also paying 
well, three Lebanese gold a week. I worked there for three years. Then 
he changed the format of the work and sent all his employees away.  
One day he came to our house and promised to find a permanent job, 
I just needed to have a sewing machine. I wanted to work at home, as 
it would have been saving of clothes, shoes and transport. My mother 
bought a used sewing machine and brought home. I started working. 
People sent me work from different parts. In 1930-1938 I worked hard 
and we didn’t have any longings.   

In February, 1938, I met with our compatriot, son of modest family 
from Kyurin, Karapet Gochikyan. I noticed that he was not idle; he was 
living on his earnings and was very generous and kind. I accepted my 
fate. I worked till the night before my wedding and promised to finish 
all my works. My mother took all the ready shirts to the owners, they 
were so pleased with my work, they even sent gifts. A week later of our 
marriage, my mother came to our house with gifts. I was satisfied with 
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my life. I was only sorry I wasn’t able to finish the school. In October 
30, 1938, when I was entering St. Nshan church25, I promised myself 
to work hard all my life and accomplish my children’s education, even 
if I had to suffer. I stayed at home for seven years after marriage, and 
then started sewing again at home. Hence, we made the future of our 
two children, hand in hand with peace and patience. 

Years have passed since our 1915 exile, but I still remember 
wandering around hungry and thirsty, sleeping in the streets in 
winter and summer, begging for bread from different villages and 
children, who were beating us. When I remember those days I suffer 
and wander how we survived those tortures… in such miserable days, 
migrant Armenians never stole and never robbed, they all had worked 
hard and made a living with their sweat.  Our generations had saved 
their national identity through schools and churches. 

 Mises Tigranuhi finished telling about her life, but I was stone 
cold. I had never heard such bitter reality. She was happy that her 
life story had entered the wide doors of the Armenian history, though 
through black road.   

�� St. Nshan Diocesan church was named on the Discovery of the Cross Day 
and is in Beirut’s �okak el Blat district.  
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FROM KYURIN TO FRANCE

Maritsa Guyumjyan-Terteryan was born in 1912, in Kyurin. 
Migration road had taken Maritsa and her family to Beirut and then 
France.She told us her story in France, in 2000.

Kyurin was not exempted from the massacres organized by sultan 
Abdul Hamid in Adana and Cilicia, in 1890. Those who were able to 
survive the Adana massacre could not resist panturkism plan and took 
the road of migration. 

Maritsa Guyumjyan was the only one survived from rich 
Guyumjyan’s family. She tells about those unforgettable black days 
with sorrow, with tears and sometimes with grin. 

- The wealthy Guyumjyan family was famous with its five sons, 
who were involved in jewelry business. My father had four brothers; 
he was ten years old when Kyurin massacre started. Women and 
children of Kyurin found refuge in churches. My grandmother was 
hiding in St. Sargis church1 of Kyurin with my father. My uncle, who 
got married forty day earlier, was hiding in a house with his family. 
Unfortunately, a traitor Armenian deceived them and they all were 
gathered in their garden and killed. My poor grandfather ran begging 
to spare at least the bridegroom, but Turkish soldiers hit his head with 
an axe. They brought my dying grandfather and he told us with his last 
breath where he had hid the gold and ordered my father to be brave 
and learn his craft. My father, then ten years of age, buried his own 
father, brothers and uncles.   
� St. Sargis church of Kyurin is in the center of Kara-tepe village, where 500 
Armenian families lived in 1915.
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After the siruation became calmer, my grandmother got out of the 
church. My father was the only one to return home with his mother 
and my youngest uncle had gone abroad to get education. My father 
learnt the craft and took care of his sick mother, who had lost her 
entire family.  

The Turkish soldier, who had murdered the young men got very 
sick and cound not die. He said: “children of Guyumji are torturing me, 
let their mother come and forgive me so I can die”. My grandmother 
refused at first, then when many people came asking, she went there, 
gave him a glass of water and fruits from her garden. Hence, the 
slaughterer died peacefully. That man’s son got education and became 
the deputy Economy minister of Kyurin.    

My uncle, who was abroad, did not know what had happened. 
After returning to Kyurin and knowing everything, he had had heart 
attack and died. My grandmother and my father remained alone. Our 
relatives adviced my grandmother to find a wife for my father, because 
she was sick and needed help. Even though my father was only 
eighteen, he married my mother, who then was forteen. The Turkish 
minister also married, whose house was next to my father’s.     

Years later that Turkish minister started to follow every step of 
our family, watch our parties anxiously. My father called masoners 
and ordered to build a huge wall between those two houses. On the 
same day the minister called my father to the palace and asked:

- Tadios, why are you building a wall? 
- You have two sons, God bless them, and I have two daughters. 

I’m worried they will play together, grow up and fall in love with each 
other. You know that neither our nor your religion allows it, so I want 
to prevent. I will pay for it; I don’t need anything from you.  

- Tadios, you’re building that wall in vain.
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My poor father, not knowing of the coming plot, comes home and 
tells my mother:

- Is this minister mad? He told me I’m building the wall in vain.  
      Mises Maritsa told us how exile of Armenians began three or 

four years later and that time Murad of Sebastia2  went to Kyurin and 
suggested the locals making an army of five hundred and going up the 
hills. He assured them that they will be able to protect Kyurin from 
the enemy by self-defense.  Residents of Kyurin refused him with their 
instinctive persistence, reasoning that Armenians hold high ranking 
positions in Kyurin and Murad’s suggestion was somewhat an offend.  
It was true, youth of Kyurin made the educated part and they were 
holding high positions. They kept the Armenian language crystal with 
their persistence and were forcing local turks to learn Armenian in 
order to have high ranking positions. Murad left Kyurin angrily, after 
which troubles began.    

- My father became a member of Hunchakian Party 3 to get 
� Murad of Sebastia was a well-known Armenian Fedayeen during the Arme-
nian national liberation movement in the Ottoman empire.  He was born in 
the Armenian village of Govdun about 20 km east of the town of Sivas (from 
where he got his nickname, Sebastatsi) to a poor rural family that had re-
cently moved to the village. In Polis he meets with Armenian revengers and 
partakes in their meetings. However, they start pursuing him, as seeing how 
a Turkish policeman beats an Armenian, he attacks the policeman. With the 
mediation of Armenian patriarch he gets in a ship and goes to Egypt, then 
Athens, then Tbilisi. But the idea of going to Yerkir (historical motherland) 
does not leave his head. He reaches to Kars, and then to Basen in seven days, 
on foot. Troops were approaching Sasun from all directions of Turkey. Self-
defense battles start, during which many people write heroic pages of the Ar-
menian history, including Andranik, Gevorg Chaush,  Smbat of Mush, Hrayr 
Dzhoghk, Kaytsak Arakel, Murad of Sebastia and many others.   When the 
red army enters Baku with Nuri pasha, Murad reaches to Baku with his army 
to protect Armenians. He was killed leading a charge against Turkish posi-
tions during the Battle of Baku on 4 August 1918.  
� The Social Democrat Hunchakian Party (SDHP)  is currently the old-
est Armenian political party and was the first Socialist party in the Ottoman 
Empire and in Persia. It was founded in 1887 by Avetis Nazarbekian, Mar-
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weapons. Unfortunately, there were traitors again and some people 
were caught. Then they gathered all young men, as if taking them to 
army.  Two days later the minister called my mother to his palace. 
My mother consulted with her relatives, who adviced her accept the 
call. I was three years old then, my sister was nine months old and my 
brother was six years old. She laid us to sleep, wore her worst clothes, 
took my brother’s hand and went to the minister. Emin bey sat my 
mother down, who was twenty four years of age then and said: 

-I have two suggestions for you, if you accept them, you will save 
your family, if you refuse, then end will come.  

My mother looked at him astonished.
- You either convert to Muslim and become my wife or you remain 

Christian and become my mistress, that way you will save your wealth 
and keep your children. I know you are faithful to your husband. 

- My husband went to army,-said my mother.
- That’s what you think. They were sent to Sazim Boghaseh, 

five hour away from here (three hour away from Kyurin, place of 
pilgrimage). After the death of the husband, the wife is free to choose 
between the two religions, so the decision is yours.  

Otherwise, you will be exiled, your children will be slaughtered 
in front of your eyes and your wealth will be robbed. I want to save 
you, think well.  

- No, I won’t convert into Muslim,-said my mother,-even if they 
murder my children. Christ beared his cross, I will surrender my 
children. Let them turn into angels, but I won’t be your wife. 

iam Vardanian, Gevorg Gharadjian, Ruben Khan-Azat, Christopher 
Ohanian, Gabriel Kafianand Manuel Manuelian, a group of college students 
in Geneva,Switzerland, with the goal of attaining Armenia’s independence 
from the Ottoman Empire and as part of the Armenian national liberation 
movement.
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- Iskuhi, don’t persist, you are very beautiful, Turkish soldiers will 
rape you. I want to save you. If you won’t be under my patronage I 
won’t be able to help you. The order is huge.  

After Iskuhi’s refusal, Emin bey held her arm and threw her out 
hitting her back and saying: “go and die disbeliever”.  

My mother returned home, when the big Guyumjyan family was 
waiting for her. She told them everything Emin bey told her and said 
that their husbands and sons won’t return. They didn’t believe her, of 
course and laugh at her. My mother was perplexed and after giving a 
lot of thought, she went to a Kurdish friend of my father and asked for 
a mule: “This is the key to my house, give me a mule and take every  
expensive thing you see there”. The kurd was glad and brought the 
mule. My mother hid it in the stud. 

Ten days later the massacre began. Three aghas (brothers) that 
were the head of the government were called to a meeting; other 
Armenians also came with them. 

They had made a fire earlier and warmed the irons, so they took 
those iron sticks and penetrated into buttoks of the Armenians. When 
my mother saw that, she sewed two packages, hanged them on both 
sides of the mule, placed me and my sister on the sides and my brother 
on the mule and headed off, at night, without telling anyone. My 
mother took expensive things with her. She knew the road; Kyurin had 
two roads, so she took the mountain road and went up the hill, spent 
the night in a cave and then saw other migrants, whom she joined.

    - They asked for my mother’s earings. She wanted to take it 
out, but they didn’t let her, they cut her ear with one shot and took 
the earings. They robbed the mule as well, where my mother had 
hid expensive things. She also hid yellow gold in my sister’s clothes; 
they took off her clothes, stole the gold and threw her on the ground. 
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My mother took off her clothes and wrapped them around the nine-
month-old. We were going our way thirsty and hungry when we 
found ourselves by a water spring.   

My mother was unable to continue the road with three children, 
so she left me there and went with my sister and brother. A ten-year-
old orphaned boy, who knew me, bundled me and after walking for 
three days, we found my mother and he handed me over to her. We 
reached Antep. There again and high ranking official, enchanted 
with my mother’s beauty, wanted to take her to his harem. When 
my mother refused him, he took an iron stick and started hitting my 
mother and after every strike my mother yelled: “I will die Armenian, 
I won’t be turkish, God bless your hands”. The turk became angry and 
said: “I’m tired of hitting you and you still say God bless your hands”.  

They he took my sister and threw her in to the dogs, saying: “die, 
gyavur”. My mother couldn’t say anything, but my brother was so 
enthralled by it, that we couldn’t say the name Ovsanna for many years. 
They kept us in gardens of Antep and piled dead bodies of Armenians 
in holes that were made for building a new house. They exiled all 
those, who did not have soldiers and the rest remained in the city.

 That same ten-year-old boy, Sargis, who saved me from the water 
spring, saw that I was hungry and thirsty, embraced me and secretly 
entered the city, because exiled people had no right entering the city. 
Sargis asked a rich Armenian family to adopt me. They agreed to come 
and talk to my mother the next day.

When I was at the rich people’s house, I saw a plate of pillaw 
in the yard and started crying saying that it was bad over there and 
I wanted to stay with them. They pitied me and gave us money and 
meat, then they told Sargis to leave me there and find my mother and 
let her know. I stayed there, they bathed me and I slept in their bed. 
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 After midnight, Sargis went and told my mother what had 
happened and gave her the food. My mother asked whether those 
people were Armenian or Turkish. Sargis told her that he didn’t know, 
as they were doing sacrifice. My mother though that the family was 
Turkish, as it was a period where the Muslims were doing sacrifice. 
Without letting Sargis rest, my mother told him to find me at once. So, 
my sick mother headed off to find me, till then that Armenian family 
reached to my brother to ask for permission from my mother to take 
care of me. My brother asked whether that family was Armenian or 
Turkish. And after knowing that they were Armenian, he explained 
the happening. My mother agreed with them.

Fifteen days later my step-father heard that all Armenians, who 
were living in the garden, have to be exiled to Der �or and slaughtered. 
He went to a Turkish man, by whose name he had registered his 
possessed house and told him that his wife’s sister had migrated there 
from Kyurin and had to be taken to Der �or after two days, and asked 
to send someone to save her, if it was possible, that he could sew, “bring 
a sewing machine to the house, get material, she will sew shirts for 
soldiers, you just need to feed her”. It will be at the expense of agha. At 
night, my step-father sent a person to my mother to let her know.  On 
the next day soldiers went, called for Iskuhi Guyumjyan and took her 
with them. Relatives all around said: “Iskuhi, you suffered so much, 
what was it for? Now you go to serve a turk”. 

My mother worked in the house, as it was agreed, and my step 
father took me to her every Sunday, so I could see my mother, that’s all 
I remember. I don’t remember how long I had stayed with them. Years 
later, when the situation was seemingly calm, they slander my father, 
as if he was keeping a fedayee in his house. That agha was the traitor. 
They imprisoned my father and butchered him there, and they exiled 
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my step mother and then slayed. I was alone and went to my mother. 
I became a Turkish-speaker then and had forgotten the Armenian 
language. My mother told me: “My child, when the agha calls you and 
wishes to adopt, tell him that you refused your mother but will never 
refuse your aunt. Agha had three wives and not one child”. He wanted 
to adopt my brother, so my mother took him to the mountains and 
hid and found him with difficulty. And so, soon agha called me to the 
palace, his wives circled me and  brought delicious food, and asked if I 
would be their daughter. I told them what my mother taught me. 

When he heard that, came out from where he was hiding and said: 
“child of a pig, such a small child lies. That one wasn’t your mother, 
your mother is Iskuhi, and I know everything”. They brought me back 
to the house and my mother said: “Your step father is dead and cannot 
protect us anymore; we can’t stay here any longer”. 

She took me and my brother. We  ran away and found refuge in 
one of the destroyed houses of Antep. We had no job, no food, my 
poor mother had to beg for bread from house to house. 

My mother was very beautiful, so she found poisonous insects and 
destroyed her face, so no one comes close to her; she did the same to 
my face.   

She showed the wound on her face and was crying and remembered 
tears her mother shed after reaching France, as she was regretting what 
she had done, because it ruined the beauty of her daughter.   

My brother used to put me on his shoulders and we went begging, 
because I spoke Turkish very well and knew all the houses of rich 
people on Antep. 

When Antep became calmer, the government gathered all 
migrant women, who could card the wool and mill and took them 
to school. They brought wool and were giving one kilo of bread for 
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it. My mother was carding and milling. I had sharp tongue and the 
soldiers were giving me bread withought weighing it, they also gave 
me leblebi. When I got it, I ran home happily. Once I got very sick with 
roseola. My mother was waiting for my death, putting wool on me. 
Someone went and told those soldiers: “your favourite girl is dying”. 
My mother didn’t know those soldiers (Yusuf efenti, Asatur efenti). 
Yusuf came to my mother and told her that he was unaware of the 
situation. He gave her money, a token of a doctor and left. On the next 
day my mother took me to American hospital, to doctor Homilton. I 
survived the sickness, but lost so much weight. A Turkish butcher saw 
me, asked about my weight and when I told him the reason he told me 
to go to him every evening, take all the leftover meant and bones and 
get nutrition. So, I, my mother and my brother had food.   

One day that butcher saw my mother and said: “that is a pitiable 
girl, I know a kind family, and they have five sons and no daughter, 
give them your daughter”.

I don’t know how, my mother agreed. We went to them, and they 
really were kind people. As soon as we agreed the boys lost their minds 
out of excitement. They had a fabrique and were very rich. One day an 
old woman came and said: “you love her that much, but if her mother 
takes her back, you will suffer. Go and bring a Bible for the mother to 
swear, that she won’t take her child away”. 

I wore the best clothes and we went to my mother. They took her 
out, but my mother refused swearing on a Bible, saying they can keep 
me if they want, but “I won’t swear”. They took all my clothes and 
shoes off and said: “kette sen de gavur keper” 4 and left.  

After few years the French entered Antep, cleaned the church, 
places migrants there and gave bed to the orphans. Later they opened 

� Gyavurs, get out of here and die
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orphanages5 and we were registered. The French flag was waving 
on top of the orphanages and all mothers, who were alive, went and 
kissed it, saying that they were the only ones saving “their Cilicia”. 
Unfortunately, it didn’t last long, and France joined Turkey considering 
yellow gold more important. All the gold that turks had stolen from 
Armenians, gave to the French.   

The French ran away from Marash silently, at night and after that 
residents of Marash were slaughtered again. We were in the orphanage 
that time and we heard that news. People of Antep remained awake, 
armed themselves and stood against turks. All youngsters of the 
orphanage, 16-17 years old, took weapons and battled. 

      The priest of �eytun6 asked for a weapon too and fought. The 
� Orphanages were opened in 1919-1920 by American and French relief. 10 
thousand orphans were living in orphanages of Adana, Hajin, Dortyol, Har-
unie, Osmanin, Tarsus, Mersin, Marash and Antep. Later during the Kemal 
movement these orphanages were moved to the Middle East and Greece.   
�  �eytun - City in northeastern part of Cilicia. �eytun rebelled in 1895-1896, 
when bloodthirsty Abdul Hamid sultan decided to demolish all Armenians 
of �eytun.

Figures of Social-Democratic Hunchak party gather in �eytun, who had 
to organize self-defense of Armenians.

General leader of the battle was Nazareth Chaush Norashkharyan. Hav-
ing 6000 fighters, Armenians chose an attacking strategy. Due to surprise at-
tack, Armenians were able to invade the government, took Turkish officials 
as hostages and then barrack of �eytun and 700 askyars, who had to endure 
blasphemy in order to save their lives.

Armenians obtained huge amount of weapons. Ten years after that battle 
there was peace in Mountainous Cilicia. The situation severed in 1909, due 
to organized massacre of Adana by young turks. In 1915 �eytun surrendered. 
Believing fake promises of young turks, people of �eytun were exiled and 
slaughtered in Der �or desert. In 1919, 1500 survived people, believing the 
promises of the French government, returned their native city. Life seems to 
be fine. But France made plots against Armenians. 

Unarming Armenian armed forces, France handed Cilicia to turks. �ey-
tun was cleared of Armenians again in 1922 and that time forever. Now the 
town is populated by turks and is called Suleymanie. 
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mosque was destroyed and they transferred us to college with the help 
of volunteers and then we were transferred to Lebanon.     

People remained in Antep, only orphans were moved to Lebanon. 
That way I departed from my mother and my brother. After moving 
from one orphanage to another in Beirut, I moved to France.  

- I was 16 when we reached France. We had an agreement with 
a French company in Beirut and we started working, as soon as we 
reached. The company was called “Shemlan”.  

I found my mother and my brother in Beirut. They were taken to 
different orphanages, but we united again in France. 

In 1939 they took my brother to army, according to the French 
law. Those, who were 17-18 and were in France, had to serve in the 
army and nationality did not matter. My brother became hostage in 
Germany, who had beaten him, hit him on the head and he suffered 
ceasure. So, they sent him home, so he can die there. In 1943, my 
brother came home in severe condition. The French government 
refused to pay for his health, reasoning his foreign citizenship.    

  My mother was very sick from the day I found her and in order 
to take care of her, I didn’t marry till I was 32. When my brother 
returned sick, my mother said: “1915 took away my entire family and 
this war took away my only son”. 

My brother was alone, but seeing him in that state my mother’s 
health condition was getting worse. In 1944, on the road to hospital 
she told me: “My child, if one day something happens to turks, you 
come and tell me on my grave”. 

Unfortunately, years went by and nothing happened to turks. 
Misses Maritsa wanted to tell us another story, which was more 

touching than all the others. The story had happened in Strasburg7. 
- When I found out that there was to be a protest in  Strasburg 

� Strasburg-City in France 



���

dedicated to the Genocide, I asked the organisers to come and pick me 
up with their bus. One young man was so kind, he didn’t refuse me. 
They came on that same day and picked me up. My feet were wounded 
and bleeding. When we reached a policeman, decorated with medals, 
greeted us. 

When he saw my condition, he asked: “mother, why did you 
come in this condition?” I told him that thirty-five people had been 
slaughtered in Der �or, if I didn’t come, my entire family would curse 
me. The policeman, who was forty-five years old, started crying. 
When the priest from Belgium announced about the acceptance of the 
Genocide8, I forgot about my wounds and said “Praise the Lord, I saw 
it, but nothing happened to turks”.   

8 On June 18, 1987 EU Court gave a valuation to the biggest crime of the 20th 
century: “The tragic events that had taken place in 1915-1917 in the Ottoman 
Empire against Armenians are Genocide, according to UN resolution adopted 
in December 9, 1948. The Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly 
in December 1948 and came into effect in January 1951. It defines genocide in 
legal terms, and is the culmination of years of campaigning by lawyer Raphael 
Lemkin, who coined the term by reference to the Assyrian massacre, the Ho-
locaust, and the Armenian Genocide. All participating countries are advised 
to prevent and punish actions of genocide in war and in peacetime.   
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A LIVING PROOF 
OF THE ARMENIAN GENOCIDE

Babken Gasparyan was born in 1913, in Caesarea. Road of exile 
had brought him to Greece. He spent final years of his life in Athens. 
He was telling his migrant life story based on his mother’s memories.  

 
My late mother used to tell me that one night they came…took 

my father, grandfather, uncles and everyone and took them to the 
gallows. 

Babken Gasparyan, a resident of Panionios1, a suburban region ofa suburban region of 
Athens, starts his story. His childhood memories were focused on his 
mother’s stories. He was four years old, when they moved to Adana. 
Only after that his memories start.

In 1915 they gathered all Armenians and committed Genocide.  
My mother used to tell me that camps were full of dead bodies, they 
raped women, and they threw people down the canyons. There was 
no gravestone, no name that would note about their graveyard. Those 
were horrifying years. I was two years old; my mother was pregnant 
with my sister. They gave her two days to give birth. We didn’t leave 
with the group. They gave us permission to go to Adana through 
Mersin. We used to live in Caesarea2 when everyone left with the 
� Panionios – District in Athens
� Caesarea - City in Capadovkia (presently administrative center of Kayseri 
province of Turkey). In 1915, during the Genocide, Turkish authorities had 
exiled residents of Caesarea and slaughtered most of them. Some of the sur-
vivors have found refuge in different cities. Around 2000 survived Armenian 
were living in Caesarea in 1938. In 1989 there was a small Armenian com-
munity and an Armenian St Gregory the Illuminator church.
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group. After a short while we moved Adana. I remember our life there. 
I was four years old then. There was a market and camps there; I used 
to go outside and play. Then again massacre began. 

We lived there for some time, but I remember our resistance. We 
lived wherever and however we could. 

Mister Babken was an old man with sweet smile and bitter 
memories, who was presenting his life in heartbreaking sceneries. He 
was going back and ahead of time, sometimes turning for his wife’s 
Maria’s help and opinion, when we asked him about his present life 
conditions. He noted in sadness that he cannot show a picture of their 
family. 

Who had money for such things then? Turkey was Germany’s 
ally. Merchandizers had huge opportunities. Our family also consisted 
of merchandizers and we all lived together. When my mother married 
my father, there were 12 people living under one roof. 

He was telling and was surprised at changed life conditions.
Unfortunately our everyday connection is impaired. Days and 

weeks pass till we meet. My maternal uncle was a military official of 
French army in Adana. His name was Chicheqyan. He tried to hide us 
when massacres and persecution of Adana began. 

Turkish army became powerful and started pressuring us. 
One night my uncle came, gathered us and our belongings and 
took us away in a military carriage. We stayed at his place. 
When massacre grew fierce in Adana, we went to Smyrna3  
and lived there till the great fire and demolition in 1923.   
� Smyrna was an ancient city located at a central and strategic point on 
the Aegean coast of Anatolia. Due to its advantageous port conditions, its ease 
of defence and its good inland connections, Smyrna rose to prominence. Ar-
menians of Smyrna had lived there after the fall of Rubinyan’s kingdom. They 
were involved in Scientific, scientific publishing, cultural, technical works.
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     We were four brothers and sisters and we all were born there. My 
two elder brothers studied in American school in Cordelia4.  When 
violence began, my mother went to Cordelia to bring them home. 
But the representatives told her to leave them there, giving guarantee 
that it was a safe place to be. So my mother did leave them there. 
She came back. Those days, when people were searching for shelter, 
finding refuge in ports, we all came together and started searching for 
salvation.   When we reached Pirie5, they took us to Ay Tionis region, 
which was a hill above Pirie port. They set tents there and we stayed 
for few months, right next to Pirie cemetery. I remember perfectly that 
we slept in the cemetery for three days. Then we went to repertory of 
the army and got a blanket for each of us. 30-40 people died daily 
because of sicknesses, including children. But we were teenagers then, 
we had fun playing in waters. We all were Turkish-speaking, but tried 
to learn Greek little by little. We were wandering around the camps 
all day, and then when we got older, we started working. I used to 
spend my money fast. My eldest brother left for France. 

The Greeks have lost the battle. It became difficult to control their 
country. They were trying to give refuge to a huge number of migrants. 
Later we heard that the government will give houses in Gorkinia6. 
They gave us a small room. 

     My mother’s second brother was in Athens since 1916 and 
was a refugee. He came and took us to his place. The country gave 
kennels to migrants in Amarush and so we settled there later. Little 
by little we got used to the region and me and my brother found a job 
in a company. We got married, had children. From 1964 we settled in 

� Cordelio – District in Izmir, before 1922 the fire of Izmir, Armenian and 
Greek lived there. Holy Virgin church was there.  
� Piria -  Sea coastal region in Greece
� Gorkinia –District in Piria.
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buildings of Garakyozyan7 in Panionios. We heard the one-century-
story of mister Babken with patience and left without being surfeit by 
historical sadness.   

� Garakyozyan- Large carpet factory owner from Polis lost his only child, 14-
year-old Howard in New York, 1918. Mihran and �apel Garakyozyans decide 
to give their wealth to the poor and orphaned Armenians, as a tribute to their 
late son. In 1921 an orphanage was founded in Polis, which became the basis 
of “Howard Garakyozyan” foundation. 
Two years later that foundation is moved to France, where it operated till 
1936. Those days, as an answer to the helping calls from the Middle East, their 
service of the foundation moves to Athens in 1937. In 1939, when sanjak of 
Alexandretta was annexed with Turkey, a new flow of Armenian migrants 
start and in 1942 the foundation is moved to Syria and Lebanon.
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ARAKSI WITH YELLOW FOLDING
       
Araksi Ter-Nersisyan (Lusnak Halajyan) was born in 1922 in 

Marash. Evangelical preachers had saved her and brought to Lebanon. 
She grew up in an orphanage. Her story was written in Beirut in 
2005.  

                                  
 Araksi was not a rich man’s daughter. She didn’t have a father and 

didn’t know who her mother was. She was not sure if Araksi was her 
real name. She didn’t remember her family name. She was a girl from 
orphanage, whose name and surname decided the missionaries and so 
she was called Araksi Ter-Nersisyan.      

  But besides her name she was also known as “Araksi with yellow 
folding”.  

      Marash1 completely emptied in 1922. The French had left 
Marash and Cilicia, leaving their “little ally”, Armenians unprotected. 
Armenians, whose wounds had not yet healed from massacre of Cilicia 
and they had taken the road of exile once again, this time leaving “My 
Cilicia” forever.    

      An Armenian woman, who was able to escape from Marash, 
had left her child under a tree and ran away. British missionaries had 
found her, took her and after a long argument, called her “Araksi with 
yellow folding”.
� Marash - City in Mountanious Cilicia 60 kilometers north to Adana, on 
the shores of Tavros. Marash was the most important and the richest city of 
Cilicia. In 1880’s during the two great fires Armenian districts and the mar-
ket were burned. The climate of the city is healing. People of Marash were 
known as good furniture makers and scarf shawlers. Before 1915 over twenty 
thousand Armenians lived in Marash. 
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    “Araksi with yellow folding” was sent to missionary center. 
She was not alone; the building was getting more and more orphans 
daily due to smooth and quick invasions of Kemal Ataturk2. Even the 
stay of missionaries in Marash and Cilicia was getting impossible. The 
missionaries had to migrate. 

     “Araksi with yellow folding” reached to Aley3 with the 
missionaries and was placed in a Cilician orphanage.

     Araksi was able to charm everyone wih her beauty and was 
enjoying the affection of missionaries and all the orphans.    

       Three years later Araksi moves to Broumana4  orphanage. 
What a place that was! A center of misfortune, of torture against life 
and humanity. Araksi didn’t know how long she had stayed in the 
orphanage and was moved again to another center “close to cemetery 
of tajiks”.  

    -Bashaura?5- I asked “Araksi with yellow folding”, who was a 
neatly dressed woman of ninety.     

    - I don’t know, my child. There were too many tombs near the 
orphanage. Oh, that sad place.  

   - And then?
   - Then they moved our orphanage to Hamra, where Haykazyan 

is. That was my final harbor. 
   - What were you doing all day?

� Mustafa Kemal Atatürk-was a Turkish army officer, reformist statesman, 
and the first President of Turkey. He is credited with being the founder of 
the Republic of Turkey. His surname, Atatürk (meaning “Father of the 
Turks”), was granted to him in 1934 and forbidden to any other person by the 
Turkish parliament. In 1908 he took part at the revolution of the young turks 
and continued their policy of murdering Armenians later on, during which 
thousands of Armenians were massacred in 1919-1922. 
� Aley – city in Mount Lebanon
� Broumana –city in Mount Lebanon
� Bashaura – District in Beirut  
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   -Oh, it was very hard. We had a school and a class. Those who 
studied well were sent to different school, others were learning crafts 
and older ones were embroidering, Miss Curtis was sending them to 
Europe and America for sell and was paying for orphanage needs with 
that money. 

    - What did you do? Where did you go? 
    - Me? I went to the house of Rev. Yenovq Keoqkeozyan6. Many 

of us went to the houses of different people as godchildren or adopted, 
others just became servants.  

     -What were you, a servant or adopted?
     - What can I say? When the Rev. took me to his house, he 

asked me a question and made an offer. If I wanted salary, I had to 
eat separately in the kitchen and if I wanted to eat with them I had to 
refuse salary.

    - What did you choose, mother?  
   - What was I going to do with the salary? I couldn’t eat alone.
   - And then?
   - Then I became a member of Rev.’s family. I was always 

wandering who I was, what was my real name, who was my father and 
my mother…that uncertainty was torturing me, but life was moving 
on.

  Years went by. One day a man came asking me to marry him. 
The young man was from Marash.

 The Rev. was happy, as my husband-to-be was a protestant and I 
was happy, because he was from Marash.    

  I married and moved to Nor Marash from Hamra7. During the 

� Reverend Yenovq Keoqkeozyan - Executive Board Member of AGBU Beirut 
in 1931, has many books, including “History of Spiritual songs” (1947), “His-
tory of forty songs” (1937) and “Armenian Evangelical church” (1942)
� Hamra – District in Beirut
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wedding I noticed a woman who was trying to approach me, or that’s 
what I thought. After the wedding two violenists led the guests to the 
house. They played “There was no moon” revolutionary song for many 
times. I noticed that woman again. She was crying every time they 
played that song.      

Life was normal. Sometimes I saw that woman in the street and 
every time she stared at me. I didn’t give her a chance to talk to me, I 
don’t know why. 

I told my story earlier. Many people knew the story of “Araksi 
with yellow folding”. One day a relative of my husband came and told 
me that a woman living two blocks away was telling exactly the same 
story. As if she was from Marash and had left her daughter under a tree 
and ran. The relative suggested introducing me to that woman. 

It’s interesting, mother, but why… 
 Misses Araksi didn’t let me finish my question… 
I’ll tell you now, dear. There were few times when women came 

and introduced themselves as my mother, during the days when I was 
at Haykasyan’s orphanage.  Despite their efforts, they couldn’t prove 
it. I lost my faith that one day I will find my mother. That’s why I 
refused the relative. I didn’t want to refresh my old wounds. But my 
relative demanded and I agreed, at last. 

   I was a mother of two and had to find my own mother, if I should 
find her, of course.

My relative brought that woman to our house, who was trying 
to approach me on my wedding day. She told me her story and I told 
her my story. Both stories were so close to each other… a yellow 
folding, a girl abandoned under a huge walnut. The beginning of my 
life story described in the statement of the missionaries and the story 
that women told me coinsided.  My God! But I still had doubts. Maybe 
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she had heard my story elsewhere. 
Why were you crying on my wedding day? She was suddened 

when I asked her that, but then answered.
How could I not cry, my child? When those musicians played 

“There is no moon” I remembered my Lusnak in a yellow folding, 
whom I had abandoned. Could I not cry?

So, “Araksi with yellow folding” was Lousin for this woman. My 
heart was starting to melt little by little, but still there was doubt 
hidden deep inside.

 - There was a mole on my Lusnak’s shoulder, that’s how we… 
- Is this the mole?-, I asked and tore my shirt off me. The woman 

was sure it was me, without even looking. She hugged me and we both 
started crying. Mother and daughter found each other thirty years 
later. We were living close for ten years but had never met. 

   Now we were mother and daughter. We were helping each 
other. She was also married. Soon after I found out about my father’s 
murder. Yes, my father was Hovsep Halajyan, who was killed during 
resistence with turkish soldiers, leaving his wife with two babies.  

     One day I asked my mother how she could leave me under that 
huge tree. What kind of mother could do such a thing?

- My child,-said mother,-you have the right. A real mother could 
never abandon her child, I saw many mothers, who had drawned their 
children in the river because of despair. When there was no way out, 
mothers left their children, hoping for a kind person to find them and 
take care. I thought I had to take the toad to Der �or8, I abandoned 
8 Der �or is the seventh largest city in Syria and the largest in the eastern part 
of Syria. Located 450 km (280 mi) to the northeast from the capital Damas-
cus on the shores of Euphrates River, Deir ez-�or is the capital of the Deir 
ez-�or Governorate. According to the 2004 official census, 211,857 people 
were residing in the city that year. The modern town was expanded by the 
Ottoman Empire in 1867 around the pre-existing town. In 1915, the city be-



���

you, my dear. And my conscious was torturing me ever since.  
- The story Arpine Halajyan, my mother told, was so honest that 

I believed her. My mother told me what she had witnessed during her 
migration road. She told me with tears how the French had abandoned 
the Armenians and the images of the massacre in details.    

What happened to your brother,-I asked.  
My Brother, my brother…yes.  
 When my mother moved from one camp to another, from Aleppo 

to Beirut, she took my brother Hovhannes with her, when they reached 
Beirut; he was the age of a schoolboy. She sent him to school somehow, 
but it was hard to keep him in there. After few years my mother sent 
her son to Jerusalem Seminary9. No matter how hard it was for her, she 
was happy her son will get education, food and a place to sleep.   

 My brother, Hovhannes, succeeded year by year and became 
deacon. Soon when the time came for him to be ordinated as a monk, 
my mother received a letter from the monastery administration. Her 
deacon son was having a relationshiop with a girl.  

came a major destination point for Armenians subjected to death marches 
during the Armenian Genocide. A memorial commemorating the events was 
erected in the city in 1991. France occupied Deir ez-�or in 1921 and made it 
the seat of a large garrison. 
� Jerusalem Patriarchate’s Theological boarding Seminary. In 1915 the Semi-
nary closes by the turkish government the pupils become enlisted and the 
inspector, Rev. Mesrop Nshanyan gets imprisoned. Im 1916, the seminary 
reopened as a school by Sahak Rev. Khapanyan, who was the graduate of 
that seminary and later became the Catholicos of Cilicia. However, the real 
opening of the school committed Yeghishe patriarch Duryan in 1921. Those, 
who became orphan due to the Genocide had entered the school, the inspec-
tor was Babken bishop Kyuleseryan. In 1927, besides the class sponsored by 
Gyulbenkyan family, the seminary creates two more classrooms: with Melgo-
nyan brothers’ donation and named them “Melgonyan” classrooms. In 1934 
two great intellectuals, Hakob Oshakan and Shahan Perperyan were invited 
as lecturers. The seminary had pupils from arabic countries: Lebanon, Syria 
ets...   
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My poor mother shed tears, looked for him, but all in vain. At last, 
she received a letter from Southern America. Her son was telling that 
he had followed his heart and reached America. He did not leave any 
address. That was it.  

 - Where is your mother now?,-I asked. 
- My mother went to America with her husband. Ten years after 

we had found each other, she left. I wrote to her many times, but she 
never answered back. I was worried. One day I received a letter from 
her. She did not know how to write so she asked someone else to write 
for her. She told me that she was doing fine and it was hard writing a 
letter.   

- And then?
- What more can I say? I did as she told, I stopped writing letters. 
Araksi-Lusnak, who had lost her mother for the second time, was 

talking so calmly and so modestly.     
It seemed she got used to the situation. She puts her embroidering 

aside to treat us.  
- Easter pie, please. This does not contain sugar and, what do call 

that? Cholesterol.   
I couldn’t refuse the sweets mises Araksi made with her own 

hands, which was scenting of thorny paths from Marash to Aleppo and 
Beirut. I left Misses Araksi with sorrowful heart, but survival images.  
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1915 թ. Կյուրինում մնացել էին միայն կանայք

1915 г. В Кюрине остались только женщины

Only women remained in Kyurin in 1915 women remained in Kyurin in 1915women remained in Kyurin in 1915 remained in Kyurin in 1915remained in Kyurin in 1915 in Kyurin in 1915in Kyurin in 1915 Kyurin in 1915Kyurin in 1915

Կյուրինի Ս. Աստվածածին եկեղեցին

Кюрин. Церковь Святой Богоматериюрин. Церковь Святой Богоматеририн. Церковь Святой Богоматери. Церковь Святой БогоматериЦерковь Святой Богоматери Святой БогоматериСвятой Богоматери БогоматериБогоматери

Kyurin St. Mary’s Churchyurin St. Mary’s Church
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Ալպիստան 

Альпистан

Alpistan

Այնթապ 

Айнтап

Aintab 
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Վեր. Ահարոն Շիրաճյան 

Преподобный Аарон Ширачян Аарон ШирачянАарон Ширачян

Reverend Aharon Shirajyan

Հալեպի որբանոցը. կենտրոնում վերապատվելի Ահարոն Շիրաճյանն է։� Նա 
այս որբանոցը բացել է Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին

Сиротский приют в Алеппо. В центре - Аарон Ширачян. Ширачян был 
основателем этого приюта, открытого в годы Первой мировой войны

Aleppo orphanage. In the center rev. Aharon Shirajyan Shirachyan was the founder 
of this orphanage in WWI years
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Մամբրե եպս. Սիրունյան

Мамбре Епископ СирунянЕпископ Сирунянпископ Сирунян

Mambre Bishop Sirounyan

Սեբաստացի Մուրատ 

Мурат Себастаци

Murat of Sebastia
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Հայր Պողոս Արիս 

Отец Погос АрисПогос Арис

Father Boghos Aris

Տորթյոլ. Քելեկյան որբանոցը

Теортьол.  Сиротский приют Келекян

Deortyol. Kelekyan orphanaghe
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Տորթյոլ. 1919-ին հիմնված Սիսվան որբանոցը 

Теортёьол.. Сиротский приют основанный в 1919приют основанный в 1919 основанный в 1919основанный в 1919 в 19191919 

Deortyol. Sisuan orphanaghe founded in 1919Sisuan orphanaghe founded in 1919

Սահակ Բ կաթողիկոսի այցելությունը Քելեկյան որբանոց. 1920 թ. 

Визит Католикоса Саака Второго в сиротский  приют Келекян. 1920 г.

His holiness Sahak Second catholicos visit to Kelekian orphanage. 19201920
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Արաբական գյուղերից հավաքված հայ որբեր

Армянские сироты, собранные из арабских деревень

Armenian orphans gathered from Arab villages gathered from Arab villagesgathered from Arab villages from Arab villagesfrom Arab villages Arab villagesArab villages villagesvillages

Քուրդ և թուրք ընտանիքներում ապաստանած հայ որբեր

Армянские сироты, нашедшие  приют в курдских и турецких 
семьях

Armenian orphans sheltered in Kurdish and Turkish families
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