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ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ

Մաս երրորդ: Գործունեությունը Հալեպում և 
ձերբակալությունը Կիլիկիա անցնելու ճանապարհին*

Բանալի բառեր - Մար, ՀՅ Դաշնակցություն, Գրիգոր 
Մսրլյան, Ասատուր Ալթունյան, Օննիկ Մազլումյան, Մկրտիչ 
Հատիկյան, Քերովբե Քեշիշյան, Արմենակ Նազարեթյան, 
Հալեպ, Չեռնոգորիա, Քիլիս, Այնթապ, Մարաշ։

Միքայել Տեր-Մարտիրոսյանի հուշերի երրորդ մասը ներկայացնում է նրա 
գաղտնի գործունե ու թյունը Հա լեպում, որտեղ դաշնակցական գործիչը նախա-
պատ րաստվում էր իր երա զանքի իրա կա նացմանը՝ Կիլիկիա մուտք գործելուն: 

Մար-ի համար կարևոր էր այն հանգամանքը, որ գործածելով «ֆոնո գրաֆ» 
կոչվող երաժշտական գործիք-մեքենան, հնարավորություն ուներ լինել ցանկացած 
վայրում, հանդիպել ցանկացած անձնա վորու թյան հետ՝ չառաջացնելով ոստի կա-
նության կասկածները: Մար-ն իր հուշերում շեշ տում է այն հանգամանքը, որ Հա-
լեպում և մյուս վայրերում որպես կու սակցական գործիչ հեղինակություն ձեռք 
բերելու գրավականերից մեկն այն էր, որ ինքը ֆինանսապես անկախ էր։ Նա երբեք 
տեղական կոմի տեներից գումար չխնդրեց, որով ամրապնդեց իր դիրքերը և 
վստահություն ձեռք բերեց նրանց մոտ:

Մար-ի հուշերում ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացվում է ՀՅ Դաշ նակ-
ցության գործունեությունը Հալեպում 19-րդ դարի վերջերին։ Հնչակյ  անները խորը 
ճգնաժամի մեջ էին, և ժամանակին այդ կուսակ ցու թյանը հարած գործունյա տար-
րերը նոր ուղիներ էին փնտրում՝ ցանկու թյուն հայտնելով համագործակցել ՀՅ 
Դաշ նակցության հետ: ՀՅԴ Հալեպի կոմիտեի ակտիվ անդամների թվում էր Օննիկ 
Մազլումյանը, որ հետա գայում հիմնում է Հալեպի «Բարոն» հոթելը։ Նրա այցելուներն 
են եղել ժամանակի նշանավոր անձինք, որոնց թվում՝ Ագաթա Քրիստին։ Իսկ 1915 
թ. օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորներ Գրիգոր Զոհրապը և Վարդ գեսը 
հենց այս հյուրանոցից են շարունակել իրենց մահերթը և դավադրաբար սպանվել 
Եդեսիա (Ուրֆա) քաղաքի մոտակայքում:

Ֆոնոգրաֆի միջոցով փող աշխատելու պատրվակը հնարավորություն է տալիս 
Մար-ին տարբեր ծանոթություններ հաստատել ոչ միայն օս մանյան պաշտոնյաների, 
այլև օտարերկրացիների հետ։ Սակայն Հալեպը դաշնակցական գործչին այդքան էլ 
չէր գրավում, քանի որ նրա նպատակը Զեյթունն էր և ողջ Կիլիկիան: Բայց Մար-ը 
չէր կարող ուղղակիորեն գնալ Զեյթուն, ինչը կարող էր բացահայտել նրա իրական 
նպատակները, ուստի ստիպված էր կանգ առնել ճանապարհին գտնվող քա-
ղաքներում՝ դրանով ցույց տալով, որ իր համար գլխավորը գումար վաստակելն է:

* Ընդունվել է տպագրության 11.03. 2016
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Թվում էր, թե ամեն ինչ ընթանում է իր հունով. ՀՅ Դաշնակցությունն ամ-
րացնում էր իր կառույցները և հետևողականորեն տարածում սեփական ազդե-
ցությունը։ Սակայն տեղի է ունենում անդառնալի մի ողբերգություն: Նախկին 
հնչակյան Տիգրան Տոնապետյանը, որին ՀՅԴ մեկ այլ անդամ՝ Մկրտիչ Հա տիկյանը, 
սկզբում անզգուշաբար հայտնել էր Մար-ի առա քելու թյան նպատակը, պահանջում 
է, որ ՀՅ Դաշ նակցությունը դա դարեցնի իր գործունեությունը Կիլիկիայում: Հնչակ-
յանները Կիլիկիան համարում էին բացառապես իրենց կուսակցության գործու-
նեու թյան վայր և կտրա կա նապես դեմ էին, որ ՀՅ Դաշնակցությունն իր կառույց-
ները հիմներ այնտեղ:

Մար-ը անուշադրության է մատնում Տ. Տոնապետյանի սպառնալիքները և շա-
րու նակում իր գործունեությունը: 1899 թ. մայիսի 5-ին նա Հալեպից ուղղվում է Քի-
լիս, որտեղ մնում է 15 օր: Այստեղ Մար-ը տեղեկանում է իր հնարավոր ձեր բակա-
լու թյան մասին, սակայն հրաժարվում է լքել երկիրը: Նա համոզված էր, որ նույնիսկ 
կա լանավորվելու դեպքում իր բուլ ղարա հպատակ լինելը թույլ կտա ազատվել, 
որովհետև Օսմանյան կայսրությունն իրավունք չուներ քրեական պատասխա նա-
տվության ենթարկելու եվրոպա ցուն, այլ պարտավոր էր հանձնել կամ տվյալ երկ-
րի, կամ էլ այլ եվրո պա կան տե րության դիվա նագիտական ներկայացուցչին: Մար-ը 
հաշվի չէր առել այն հանգամանքը, որ այդ ժամա նակ Բուլղարիան դեռևս վա սա-
լական կախման մեջ էր գտնվում Օսմանյան կայ սրությունից: 

1899 թ. մայիսի 21-ին Մար-ը Քիլիսից հասնում է Այնթապ, որտեղ մնում է մեկ 
ամիս: Տեղի ՀՅԴ կոմիտեի անդամներից Գրիգոր Թավուգյանը կապ է հաստատում 
նրա հետ և ներկայացնում կատարված աշխատանքները: Այնթապի հայությունն 
աչքի էր ընկնում իր կրթական բարձր մակարդակով, որով դյուրին էր դարձնում 
ՀՅԴ գործունեությունը: Մար-ը գտնում էր, որ որոշ աշխատանք տանելու դեպքում 
Այնթապը կարող է կարևոր դեր խաղալ Կիլիկիայում ազատագրական շարժման 
ծավալման գործում:

1899 թ. հունիսի 20-ին Այնթապում թուրքական ոստիկանությունը ձեր բա կա լում է 
Մար-ին: Հետագայում պարզվում են նրա ձերբակալության պատ  ճառները: Արդեն 
վերը հիշատակված Տ. Տոնապետյանը դիմել էր Հնչակյան կենտրոնին՝ տե ղեկացնելով 
դաշնակցականների Կիլիկիա մտնե  լու մասին: Իր հերթին՝ Կենտրոնի ուղարկած 
նամակներն ընկել էին օս  ման յան իշխանությունների ձեռքը և պատճառ էին դարձել 
ոչ միայն Մար-ի, այլև այլ անձանց ձերբակալությունների համար։ Կրկնվում էր հայ 
ազատամարտի տարբեր հանգրվաններում բազմիցս դրսևորված նույն օրինաչա-
փությունը՝ ձախողված և ՀՅԴ-ի հանդեպ նախանձով լցված հնչակյանների պատճա-
ռով հերթական դաշնակցական գործչի ձերբակալությունը:

Սակայն նախաքննության ընթացքում ոստիկանությունը չի կարո ղա նում 
ապացուցել Մար-ի հայ և ռուսահպատակ լինելը: Ի վերջո նրան Այն թա պից ուղար-
կում են Մարաշ, որտեղ պետք է կատարվեր հետագա քննու թյունը: Մա րաշում ևս չի 
հաջողվում հաստատել Մար-ին ներկայաց ված մեղադրանքները: Մար-ը պահանջում 
է, որ հրավիրեն Մարաշի ֆրանսիա կան հյուպա տոսին, սակայն նրա պահանջը 
մերժ վում է: Ինքնին հասկանալի է, որ օսմանյան իշխանությունները չէին ցան-
կանում, որպես զի իրենց ձեռքն ընկած հայ հեղափո խականն ազատվի:

Հուշերը տպագրվում են ուղղագրական և կետադրական որոշ շտկումն երով ու 
ոճի պահպանմամբ: Մեր միջամտությունները կատարվել են ուղղագիծ փակա գծե-
րով: Շեղատառ ծանոթագրությունները Մ. Տեր-Մար տիրոսյանինն են: 

Պատրաստեցին՝
պատմ. գիտ. թեկնածու Ռուբեն Հ. Գասպարյանը

և պատմ. գիտ. դոկտոր Ռուբեն Օ. Սահակյանը
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LATTER-DAY MEMORIES OF MAR

Part Three: Activity in Syria and arrest when attempting to move 
to Cilicia

Prepared by Ruben H. Gasparyan and Ruben O. Sahakyan 
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НОВОЯВЛЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ МАР-А

Часть третья: Деятельность в Сирии и арест при попытке 
перехода в Киликию

Подготовили Рубен Х. Гаспарян и Рубен О. Саакян
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* * *
Ալեքսանդրետը թողնելով՝ ճանապարհը մեզ կամաց-կամաց հանում է լեռների 

վրա: Սև լեռան վերջավորություններն են հանգույցներ կազմում դեպի Լիբանան 
տանող լեռների հետ: Այդ բարձրությունների մեջ է ընկած Բեյլան գավառական 
քաղաքը, որի բնակչությունը թրքախոս հայերից է կազմված: Այնուհետև դեպի 
Հալեպ ընկած վայրերը արաբական են, ժո ղովուրդը խոսում է ու հասկանում 
արաբերեն: Դա մի ուղիղ գիծ է, որ բաժանում է թյուրք ազ դեցությունը արաբա կա-
նից: Ճանապարհին երկու օր կառքով անցնելուց հետո, Համամ կոչված հան քային 
տաք ջրի մոտ հանգստանալուց հետո, երբ ես ոտքով հետևում էի կառքին, ուղտի 
քարավան էր անց նում: Մի ուղտապան, մեծ փափախով թուրք ինձ տես նելով մենակ 
ճամբով գնալիս, գլուխը թա փահարեց և սրտի խորքից բարձ րաձայն գոչեց. «Ախ՛, 
բունըն բալնի բիր քյասասյ տը՛մ»1: Այս խոսքերն ասվեցան այնքան ցանկալի, այն-
քան տենչոտ ավյունով, որ այդ օրից մոռանալ չեմ կարողանում: Ես եվրոպական 
գլխարկ ունեի՝ մի կեպի: Նա համոզ ված է, որ ես թուր քերեն չգիտեմ, և պարզորեն 
իր ներքին աշխարհն է դրսևորում և ես հա վատացած եմ, որ նա ինձ տեղ նուտեղը 
կսպաներ, եթե չվախենար իմ գլխարկից: Եվ րոպական գլխարկով ճամբորդը 
Թուր  քիայում, մինչև կապիտուլյացիաների վերացու մը, տեր ու տի րա կան է եղել: 
Նրան մի կո պեկ վնաս տվողը տասնապատիկ տուժելու է։ Այդ շատ լավ գիտե 
երկրի ներսի ամենատգետ բնակիչը։ Այդ իսկ պատճառով եվրոպացին ամբողջ 
Թուրքիան կարող է ոտքի տակ տալ և անվնաս հասնել ուզած տեղը: Ամեն տեղ 
հյու պատոսներ կան, որոնք անմիջապես թյուրք կառավա րու թյունից հաշիվ են 
պահանջում ամեն մի եվրոպացու նկատմամբ եղած զրկանքի կամ վիրա վորանքի 
հ[ամա]ր, և թյուրք պետության ներկայա ցուցիչ ները - լինի վալի, մյութեսարիֆ, 

1 «Ախ՛, մի անգամ սրա հախից գայի»:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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կայ մակամ, թե մյուդիր, տա ռացի կերպով կատարում են կոնսուլի պահանջները, 
հակառակ դեպ քում կոնսուլը կդի մի Պոլիս իր դեսպանին և իր կարգադրությունն 
անսացող պաշտո նյային ուզած պատիժը տալ կտա: 

Այդ բոլորը ես շատ լավ գիտեմ, ուստի և ապահով իմ ճանապարհն եմ կատա-
րում: Թեև ես բուլղար եմ իմ պասպորտի բերումով, իսկ այդ ժամանակ դեռևս Բուլ-
ղա րիան թրքա կան մի վասալ էր համարվում, բայց բավական է, որ թրքա հպա տակ 
չեմ, ուրեմն իմ ճանա պար հը բաց է առաջս, ուր ուզեմ, կգնամ:

Հալեպում իջա մի հյուրանոց, որի կառավարիչը հայ է, խոսում է արաբերեն և 
գի տե թր քերեն: Հյուրանոցի դեմն է գտնվում կենտրոնական ոստիկանատունը: Այդ 
հանգա մանքը ինձ ավելի քան պատշաճ է թվում այն տեսակետով, որ կաս կա ծելի 
մարդը չի գա ու իր կամ քով մտնի ոստիկանության քթի տակ, թեև, պետք է ասած, 
որ կառապանն այդ տեղ էր հարմար դատել ինձ իջեցնել, անկախ իմ կամ քից. 
բավական է, որ ասել էի, թե մի հոթել հասցրու ինձ:

Ես ծպտված էի շատ լավ: Ծանոթ դեմքեր էին պատահում, որոնց հանդիպել էի 
թե՛ Կի պրոսում և թե՛ Եգիպտոսում, բայց ոչ ոք չէր կարող ինձ ճանաչել: Երկու օր 
զբաղված էի մե քե նա յիս շուրջը ռեկլամ կազմակերպելով: Փայտյա արկղ շինե ցի, 
շրջա պատեցի կար միր կտո րով, որի վրա գրել տվի խոշոր տառերով թրքերեն՝ 
«Գրաֆաֆոն՝ թրքի վե Լակրտի սոյ լար մա քի նա», այսինքն՝ գրամաֆոն, երգող և 
բառեր արտասանող մեքենա: Մի քանի թր քա  կան դրո շակներ շինեցի և արկղի 
երկու կողմը զարդարեցի։ Հոթելի դրսի պատի վրա, որ նայում է հրա   պարակին, 
գիշերները արկղի մեջ լամպ է վառվում: Դելլելն էլ գլխա վոր կենտրոններում հայ-
տարարում է բարձր ձայնով, թե այս պիսի մի մեքենա կա այսինչ տե ղում: Ամբոխը 
լցվել է հրապարակը: Ամենքը ներս են գալիս և լսում մեքենաս. մի կտորն արժե մի 
մետալիք ամեն մի մարդու համար: Մե տալիքը 10 փարան է, մեր երկու կոպեկը: Մի 
խումբը դուրս է գալիս, մյուսն է մտնում: Գործիս հաջողությամբ խիստ ոգևորված 
եմ:

Մի պոլիս, կարծեմ ծագումով հայ, ամբողջ մի շաբաթ գալիս է սենյակումս 
նստում, ինձ հետևում, ինձ է լրտեսում, իմ շահելուն վկա դառնում: Ես շատ լավ 
հասկա նում եմ նրա մտադրությունը. աշխատում եմ ցույց տալ, որ գոհ եմ իմ 
այստեղ գալով, որ լավ դրամ եմ վաս տակում: Լեզուս էլ կամաց-կամաց վարժվում 
է տաճկական թրքերենի հն չյունին, ամբողջ տա րիուկես շփում եմ ունեցել տաճ կա-
հայերի հետ Կիպրոսում և Եգիպ  տոսում, որոնք լինելով կիլի կեցի, ընդհան րա պես 
թյուրքերեն են խոսում, և շատ բան յու րացրել եմ և այժմ խոսում եմ թր քե րեն ճիշտ 
այնպես, ինչպես մի եվրոպացի կխոսի թրքե րեն:

Պոլիսը վերջ ի վերջո համոզվում է, որ ես միայն շահելու համար եմ եկած 
Թյուր քիա, ինձ այլևս հանգիստ է ձգել: Հյուրանոցը կտրված է հայկական կյանքից, 
դա ավե լի թրքական միջավայր է, պաշտոնյաների շրջան է: Պետք է հայկական 
շրջան ընկնել։ Պտտեցի քաղաքը, եղա մի երկու ճա շարաններում, ուր հայերն էին 
հավաքվում: Վերջը մտածեցի թողնել հոտելը և սենյակ վարձել, իսկ մեքենան գործ 
դնելու համար Բաբ էլ-Ֆարրաջ դարպասի մոտ խանութ վար ձե ցի: Այդ մտա-
դրությունս անմի ջա պես գործի դրեցի:

Բաբ էլ-Ֆարրաջ դարպաս[ը] հսկա Հալեպ քաղաքի դռներից մեկն է, որոնցով 
ժո ղովուրդը դուրս ու ներս է անում: Դա հին Հալեպի սահմանն է, որտեղից նոր 
լայն փողոց է գնում դեպի եվրոպական թաղը, ուր շինված են նոր ձևի տներ: Հա-
լեպի փողոցները նեղ են, կառքի ճամբա չկա, տները խճողված իրար վրա:

Խանութում իմ մեքենայի գործը ավելի քան հաջող է ընթանում: Ամեն մարդ 
ազատ ներս է մտնում: Ո՞վ կարող է կասկածել, թե եկողը մեքենան տեսնելու հա-
մար չի եկել: Այդ տեղ ինձ գտնում է Գրիգոր Մսրլյան ազգանունով մի լուսանկարիչ, 
որին Ալեքսան դրե տ ից գրված էր տեսնվել ինձ հետ: Խոսակցության ժամանակ նա 
ինձ հայտ նեց մեր պայմանական խոսքը: Ան միջապես բացվեցի: Արդեն գիտեի նրա 
մա սին: Շատ վստահելի ու հեղափոխական ջիղ ունեցող մի համակրելի մարդ: 
Սկզբում նա եղավ իմ և տեղում նոր կազմակերպվող հեղափո խա կան կազ մակեր-
պու թ յան միջի կապը: Նա միշտ գալիս էր և հրահանգներ խնդրում:
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Գործիչների նկատմամբ զգուշավոր ընտրությունը հիմք էր ծառայում ապագա 
գոր  ծի հաջողության: Ամենավստահելի տարրերից արդեն բավական ուժեղ կո մի-
տե կազմվեց: Այդ կոմիտեի ամեն մի անդամը առանձին խմբի ղեկավար էր հան-
դիսանում։ Կոմիտեի և ոչ մի անդամ, բացի Մսրլյանից, իմ մասին ոչինչ չգիտե: Ես 
հատ կապես իրեն այդ առթիվ զգուշացրել եմ: Բայց նա միշտ ինձ հորդորում է մի 
անգամ երևալ ընկերներից միայն չորսին, որոնք ամեն զոհողության պատրաստ են 
և ինձ հետ անձամբ տեսնվելուց հետո շատ ավելի եռանդով կաշխատեն: Ես միշտ 
ուշաց  նում2 եմ այդ խնդիրը՝ միշտ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մի 
մար դու ավելի գիտնալն իմ մասին ինքնին վտանգ է գործի նկատմամբ: Մի 
անզգույշ ակնարկ մեկ ն ու մեկի կողմից իմ նկատմամբ կարող է քարուքանդ անել 
ամբողջ ծրագիրը: Բայց և այնպես գործի հաջողու թյունը պահանջում է, որ ես 
բացվեմ ոմանց: Ամենից կա րևորը բժիշկ Ալթունյանն3 է, որ եզակի է Հալեպում իր 
մասնագիտությամբ և իր դիրքով ու հայրենասիրությամբ հայկա կան գաղութում: 
Ես նրան հաճախ էի տեսնում ձիով անցնելիս, երբ նա գնում էր հիվանդ ներին 
այցելելու: Նրան միշտ հետևում էր իր ձիապանը:

Ես իմ մեքենան խանութում չէի թողնում, ամեն իրիկուն խանութից վերցնում էի 
մի ձեռքով մեքենան, իսկ մյուսը արկղով գլանակները և տուն գնում: Նույն կարգով 
առավոտյան տնից խանութ իջնում։ Հաճախ նույն կարգով գնում էի սրա-նրա 
տունը՝ ընտանիքին ցույց տալու իմ մեքենայի շնորհքը: Մի ժամի համար տուն գնա-
լիս ես ստանում էի երկու մեջիդիյե4, մեր դրամով՝ 3 ռ[ուբլի] 20 կոպեկ:

Ես եղա Հալեպի ամենահայտնի ընտանիքներում, ուր ինձ, իբրև եվրոպացու, 
շատ հար  գանքով էին վարվում և որ գլխավորն է՝ թյուրք ու արաբ հարեմի բնա կիչ-
 ները խմ բով շրջապատում էին, երեսները բաց ու զարմանքով դիտում իմ մեքենան: 
Այդ միջոցով շատ լավ բարեկամներ գտա բարձր աստիճանի պաշտո նեության մեջ: 
Ինձ հատկապես բարե կա մացավ Հա լեպի արիստոկրատ ընտա նիքից Զեքի փաշայի 
որդին՝ Ֆուադ բեյը, որն ինձ հաճախ իրենց տուն էր տանում և մեքենան լսել տալիս 
ըն տանիքին: Նա ինձանից սովորեց ֆոնոգրաֆի գոր ծա ծությունը և մի հատ բերել 
տվեց Եգիպտոսից տան համար: Հաճախ ինձ հրա վիրում էր հեծելազորի հրամա-
նատար Իզզեթ փաշան, ֆրա նսե րեն տիրապետող մի կատարյալ եվրոպացի մարդ, 
որ անգիր գիտեր շատ ռոմանս ներ, և երբ մե քե նան երգում էր, նա էլ իր զորեղ 
ձայնով ձայնակցում էր մեքենայիս:

Ես արդեն հրապարակի մարդ էի, ամենքն էին ինձ ճանաչում: Բժիշկ Ալ թուն-
յանն էլ ինձ հաճախ տեսել է փողոցով անցնելիս, բեռնավորված իմ մեքե նայով: Ես 
հատկապես մե քենա կրող մարդ չէի վերցնում, ինքս էի այդ փթից5 ավե լի ծան րու-
թյունը քարշ տալիս։ Նախ որ մեքենաս անզգույշ շարժումից չփչա նա, որով հետև 
այդ մեքենան իմ գործի հաջողության միակ գրավականն է, ապա այն միտքը, թե 
դրամի երեսից վազող մարդն ինչու պիտի այդ պի սի բեռի համար մարդ վարձի, 
դրամ ծախսի:

Հարկ գտա գնալ ու բացվել բժ. Ալթունյանին: Նա մեր կազմակերպության մեջ 
չէր, բայց առանց դրան դրսից նա կարող է խոշոր դեր կատարել: Բավական է, որ 
այս կամ այն մար դուն դրական կարծիք հայտնի մեր ձեռնարկության մասին: Իսկ 
իմ հայտ նվելը որևէ մեկին, տվյալ պայմաններում, իմ մեքենան, նրանով այնպես 
տարված լինե լը, ինչպես երևում էր դրսից, այն պիսի դյութիչ ազդեցություն էին ու-
նենում, որ այդ պայմաններին վստահ՝ հետս չէի վերցնում մետաքսի վրա ոսկե տառ 
գրված վկայա կանս: Իմ պարզ դի մու մը ամենամեծ վստա հությունն էր ներ շնչում 
այն սակավաթիվ անձնավորություն նե րին: Այնպես որ ոսկետառ մե տաքսը ես ավե-
լորդ համարեցի հետս առնել, երբ Հալեպից դուրս եկա դեպի հյուսիս՝ Հայկական 

2 Հետաձգում:
3 Ալթունյան Արամ-Ասատուր (1857-1950), բժիշկ, պրոֆեսոր: 1911 թ. հիմնադրել է Ալթունյան 
հիվանդանոցը (գործել է մինչև 1962 թ.):   1927 թ. բացել է բուժ քույ րե  րի դպրոց: Մեծ վաստակ ունի 
Սիրիայի և հատկապես Հալեպի առողջա պա հության զարգացման գոր ծում:
4 Օսմանյան դրամ:
5 1 փութը հավասար է 16 կգ:
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շրջան ներն անցնելու համար: Այդ վկայականը Եգիպ տոսից ուղարկել էին Աղեքսան-
դրե տի միջոցով՝ ինձ հասցնելու համար: Նրան6 տե սել էր և Տիգրանը: Հատիկն այդ 
խնդրում էլ չէր կարողացել գաղտնապահ մնալ և նրան ցույց էր տվել, ինչպես 
կպարզվի վերջը:

Գնացի ուղղակի Ալթունյանի ընդունարանը: Բազմաթիվ այցելուներ էին սպա-
սում նա խա սրա հում - հերթի տոմսակները ձեռքներին: Ես էլ տոմսակ վերցրի՝ որ-
պես հի վանդ: Հեր թն ինձ հասավ, ներս մտա: Ես առողջ եմ, հիվանդի սկի նման չեմ: 
Մտնելուն պես հայտ նե ցի, որ հիվանդ չեմ, այլ եկած եմ խոսելու մեր հեղա փոխական 
գործի մա սին: Զարմանքը և հի ացքը փայլեցին դեմքին: -Բայց Դուք ֆոնոգրաֆչի 
եք, ես Ձեզ հա ճախ եմ պատահում փո ղո ցում մեքենան ձեռքներին: -Այո, նա իմ ան-
բաժան ընկերս է, ապա թե ոչ, ես այս պես հա մար  ձակ չպիտի կարողանայի Ձեզ 
մոտ գալ:

Պատմեցի շատ բան: Նա ուշադիր լսեց, ձեռքերը շփեց և իր գոհունակությունը 
հայտ նեց այդ արհեստով Երկիր մտնելու համար ու ամեն տեսակ աջակցություն 
խոստա ցավ և խն դրեց, որ մի վստահելի մարդու միջոցով կապ պահեմ իր հետ: 
Հայտնեցի Գրի գոր Մսրլյանի անունը, շատ ուրախացավ և ասաց, որ ինքը հենց 
նրան պիտի առաջար կեր, և քանի որ ես եմ առաջարկողը, ավելի քան հաջող ընտ-
րություն լինել չէր կարող:

Գտածս մարդկանց վստահությունը դեպի ինձ գնալով մեծանում էր հատ կա-
պես այն պատճառով, որ դրամականի մասին և ոչ մի խոսք չէի անում: Ես այնքան 
էի վաս տա կում, որ ինձ պես երկու-երեք մարդ կապրեցնեի՝ այդ տեսնում էին 
ամենքը: Բացի այդ Եր կիր մտնելուց առաջ իմ ընկերների հետ պայմանավորվել էի, 
որ Երկրում ոչ մեկից դրա մի պահանջ չպետք է հայտնել, եթե ինձ դրամ պետք լինի, 
անպայման կուզեմ և որքան պա հանջելու լինեմ, պիտի փոխադրեն Հատիկի մի-
ջոցով ինձ: Բայց մեքենայիս հաջող աշ խատանքն ինձ ազատեց և այդ հոգսից, 
այնպես որ մինչև վերջն էլ դրսից դրամ չպա հանջեցի ոչ միայն երբ ես ազատ շրջում 
էի, այլև իմ բանտարկության մոտավորապես վեց տարվա ըն թացքում ոչ մի կոպեկի 
պահանջ չհայտնեցի և ապրեցի իմ վաստակած դրամներով:

Ես գիտեի, որ դրամական խնդիրը միշտ կասկածներ ծնեցնող է, ուստի և տե-
ղա կան մարմնին Մսրլյանի միջոցով հաղորդեցի, որ իրենց ամսական մուծումները 
միայն իրենց ձեռքով պիտի ծախսվեն տեղական գործի վրա: Պետք է ասած, որ 
Երկրի ներսից դրա մական նվի րատվություններ ընդունելու խնդիր սկզբից ևեթ չի 
եղել մեր կազմակեր պու  թյան մեջ, և այդ իսկ պատճառով «Դրոշակի» նվիրատվու-
թյանց բաժնում Երկրի ներսի վայրերի անուն չի հիշատակվում, և եթե հատ-հատ էլ 
պատահում են, այդ էլ ինքնա բե րա  բար այս կամ այնտեղից մարդու ձեռքով դուրս 
ուղարկված և խմբագրության հասցեին եկած նվերներ են եղած: Խոսքս չի 
վերաբերում իհարկե Պոլսի (Վիշապ), Զմյուռնիայի ու մի քանի հարուստ նավա հան-
գիստ նե րի կողմից ստացված խոշոր նվիրատվություն նե րին: Եթե Երկրի խոր քից էլ 
եղած նվիրա բե րու թյան ցուցակներ կան թերթում, դրանք միայն տպագրվում էին 
մտքերը հանգս տաց նելու հա մար, մինչ դրամը մնում էր Երկրում:

Տնտեսապես անկախ լինելս ինձ ուժ ու մեծ կորով էր հանդիսանում, և իմ հրա-
հանգ ները ընդունվում էին առանց որևէ առարկության: Իմ դիրքս ամուր էր նաև 
քաղա քա կանա պես: Հալեպ հասնելուն պես ներկայացել էի ռուսական հյու պա տո-
սարան, որ ամենուրեք ներկայանում է որպես սլավ նոր ազատագրված ցե ղերի 
պաշտպան, և որը խոշոր կշիռ ունի տաճկական կառավարության աչքում: Հյուպա-
տոսա րանում նշանակե ցին իմ պասպորտիս մեջ իմ ներկայանալը և ինձ հայտնեցին, 
որ որ և է խնդիր ունենալու դեպքում անմիջապես իրենց իմացնեմ, որպեսզի 
միջամտեն:

Որպեսզի որևէ կասկածից զերծ լինեմ, ես շատ շփվում էի խանութիս շարքում 
գտնվող կիսաեվրոպացի - հույն, իտալացի, ֆրանսիացի խանութպանների հետ: 
Դրանց թվում էր Շարտիե Աշիլ անունով մի երիտասարդ, հոր կողմից ֆրանսիացի, 

6 Վկայականը:
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մոր կող մից հույն տղա, որ կանանց արդուզարդ իրեր էր վաճառում և շվայտ ու 
շռայլ կյանք էր վա րում: Հաճախ ես նրա հետ զբոսնում էի: Ինձ տանում էր իր 
ծանոթների շրջանը, քրիս տոնեական թաղը, որ պա րիսպներով բաժանված և 
մահմեդական մասից անջատված յուրօրինակ կյանքով ապրող մի շրջան է, այն-
տեղ է գտնվում և բնիկ հայ գաղութը: Լեզուն անխտիր ամենքի համար արա բե րեն 
է: Կարելի է ասել, որ այդ տեղի կենցաղը դարերով մնացել է անփոփոխ: Այդ թա-
ղամասը կարող է դրսից՝ բուն Հալեպից բոլորովին անկախ կյանք ունենալ: Ունի իր 
խո շոր դարպասները, որոնք որոշ ժամից հետո փակվում են և այլևս չեն բաց վում 
մինչև առավոտ: Մահմեդականներն այնտեղ համարյա մուտք չունեն:

Շարտիեի հայրը ինժեներ էր: Այդ անունը հատկապես այստեղ հիշեցի, որով-
հետև նրա մասին խոսք պիտի լինի հետագայում: Բացի այդ, ինձ մոտ հաճախ 
լինում էր Կոս տակի անունով մի կես հույն, կես բուլղար ծերունի, մի բարի և սրտոտ 
հին մարդ, որ դեռ հիշում էր իր պատանի հասակի կյանքը Բուլղարիայում, քիչ 
հիշում էր և բուլ ղա րերենը: Ես Բուլ ղա րիայում շատ կարճ ժամանակ անցրած 
[անցկացրած] լինելով, բավական հասկանում էի շնոր հիվ իմ գիտցած ռուսերենի: 
Բայց բուլղարերեն չիմանալը զարմանալի չպիտի լիներ ոչ ոքի համար, քանի որ իմ 
ծննդավայրը (ըստ պասպորտի) Բալչիկ գավառաքաղաքն էր, որի շրջանի բուլ ղար-
ները մինչև հիմա էլ թուրքերեն են խոսում և կոչվում են գագաուզներ7: Բացի այդ, 
ես պատանի դեռ չեղած, հազիվ տաս տարեկան, ռուս-թուրքական 1877 թվա կանի 
պա տե րազմի ժամանակ տա րա գրված եմ եղել Օդեսայի շրջանը՝ Ռու սաստան և 
այնտեղ անց [կաց]րել եմ իմ պատանեկու թյունը: Այդ պատճառով էլ ես խոսում եմ 
ռուսերեն ու ոչ բուլղարերեն: Այս է իմ տված բացա տրությունը ամեն մի հե-
տաքրքրվողի, ինչպես և վեր ջը կառավարության, երբ ձերբակալվեցի: Եվ իմ 
բացատրությունը ոչ մի կասկածելի բան չէր կրում իր մեջ: Կոստակին ինձ հետ 
խոսում էր թուրքերեն, երբ մի գաղտնի բան էր ուզում ասել ուրիշի ներկայության, 
ասում էր բուլ ղարերեն՝ ես հասկանում էի նրան: Հայրենիքի կարոտը նրան շա-
րունակ քշում էր ինձ մոտ, հարցնում էր գործիս հաջողու թյան մասին: Նա ար-
հեստով հացթուխ էր, շատ ընտիր ու մանր տեսակի հաց էր թխում: Կառա վա րու-
թյան կարգադրությամբ հաց էր բաժա նում բոլոր զինվորական պե տե րին: Առավոտ 
վաղ նա անցնում էր իմ խանութի առաջ, ինձ հաց էր տալիս ու եթե նո րություններ 
ուներ, հայտնում էր ու անցնում: Երեկոները գալիս էր մոտս, խանութը փա կում 
էինք, մեքենաս առած տուն գնում և այնտեղից անցնում մի ճաշա րան, որի տերը 
հայ էր, ոչ բնիկներից, այլ գավառներից եկած, Օննիկ Մազլումյան8 անունով: Նրա 
ճաշարա նում հավաքվում էին հայ գավառացի երիտասարդներ, որոնք ամե նից 
շատ են զբաղ վում քաղա քա կանությամբ, մանավանդ հայկական հարցով: Հայ 
հեղափոխական տար րի ժամադրա վայրի պես մի տեղ է: Այդ ինձ շատ հարկավոր 
է: Ես այնտեղ լսում եմ բոլորի հա յերեն խոսակ ցությունը, վեճը, բնորոշում եմ 
տիպերը: Առանց ծանոթ լինելու արդեն գի տեմ անունները և տրա մադրությունները: 
Այնտեղ է գալիս և հաճախ Գրիգոր Մսրլյանը, հետս մի երկու բառ է փո խա նակում 
թրքերեն, որպես ֆոնոգրաֆչի կամաց-կամաց ես դառնում եմ իմ այդ ճաշարանի 
մնայուն հաճախորդը: Կոստակին իմ անբաժան ընկերն է ճա շա րանում: Այդ կետը 
ինձ պաշտ պանում է ճաշարանի հայ մթնոլորտի մեջ կասկածի առարկա դառ նա-
լուց: Ոչ ոքի մտքով ան գամ չի անցնում, որ ես կարող եմ հայ լինել, կամ թե կարող 
եմ հայերեն հասկանալ: Հաճախ իմ հասցեին խոսքեր են նետվում, շատ ան գամ ինձ 
համար ոչ հաճելի, բայց այդ հան գամանքը ինձ չի վրդովում, ընդհակառակը, ես 
սրտապնդվում եմ, որ իմ մեջ ոչինչ կաս կածելի չի նկատ վում:

7 Գագաուզներ - թյուրքական ժողովուրդ, որը բնակվում է Բեսարաբիայում՝ Մոլդովայի հարավում 
և Օդեսայի շրջանում, հիմնականում ուղղափառ են: 1990-ական թթ. հռչակել են Գագա ուզի այի 
Հանրապետություն պետությունը:
8 Օննիկ - Հովհաննես Գրիգորի Մազլումյան (1871-1934), հասարակական, գործիչ, ՀՅԴ անդամ: 
Ծնվել է Արաբկիրի Անջրդի գյուղում: 1885 թ. հաստատվել է Հալեպում: Հիմնել է «Կիլիկիա», ապա 
«Արարատ» ճաշարանը: 1911 թ. իր կրտսեր եղբոր՝ Արմենի հետ ավարտում են «Օթէլ Բարոն» հյու-
րա նոցը, որը եր կար տարիներ եղել է Հալեպի նշանավոր հյուրանոցներից մեկը:
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Բարիկենդանի շրջանն է: Քրիստոնյաների տներում նեղ շրջանակով փոքրիկ 
հա վա քույթներ են կատարվում: Շատերն ինձ հրավիրում են տուն մեքենաս լսեց նել 
տալու: Հաճախ լինում եմ և հայերի ընտանիքներում: Մի օր էլ Օննիկ Մազ լում յանը 
խնդրում է մե քենաս տանել իրենց տուն: Վարձով բան է, շրջանն ինձ հե տաքրքրում 
է: Գիտեմ, որ Օննիկը Հնչակյ ան է եղել, այժմ Գրիգոր Մսրլյանի պատ մելով՝ Դաշ-
նակ  ցական մարմնի եռանդուն անդամն է: Ես ֆոնոգրաֆչի եմ, իսկ հա վաքվածները՝ 
երիտասարդներ, օրիորդ ներ, կանայք, բոլորը հա յերեն են խո սում: Սրախոսություն-
ներ են անում, ծիծաղում, պատ մում են դեպքեր, որոնց մա սին ամե նից լավ ես 
գիտեմ, բայց զգաստությունս չեմ կորցնում, զբաղված եմ իմ գոր ծիքով, լա րում եմ, 
նվագում: Նրանք ուրախանում են, բա ցա կանչում, օղի խմում, ինձ էլ են առաջար-
կում, ես հաճախ մերժում եմ, բայց մեկ-մեկ էլ ընդունում եմ կասկածի տեղիք 
չտալու համար. այդ ո՞ր նվագածուն է, որ մերժում է խմիչքը: Այդ դրությունը իմ 
հոգին տանջում է, ինքնասի րությունս ինձ կրծում, բայց գործի հաջողությունը և 
նրա հեռանկարները բալզամի պես հան գստացնում է, և ես անտարբեր բոլոր 
զրույցներին, իհարկե, ըստ երևույթին, անցնում եմ ժամեր այդ վիճակում:

Սենյակի պատից կախված են եվրոպական գահակալների և նրանց կանանց 
պատ կերները: Կենտրոնական տեղ է բռնում Վիլհելմը9 իր կնոջ հետ: Մի քա նիսն 
այն միտքը հայտ նեցին, որ տղամարդը կնոջ ձախ կողմը պիտի լինի և ոչ աջը: Մի 
քանիսն էլ պնդում էին, որ նկարի դիրքն է ճիշտ: Վեճը տաքացավ, ոչ մի համա ձայ-
նու թյան չեկան:-Ապա, այս եվրո պա ցուն հարցնենք, նա մեզանից լավ կիմա նա,- 
կան չեց մեկը: -Այդ խմպըլն ի՞նչ գիտե,-վրա բե րեց Օննիկը: Բոլորը մեկեն ծի ծաղե-
ցին: Խմպըլ կնշանակի տգետ, հիմար, ապուշ: Ես այդ դե ղահատը կուլ տվի, բայց 
իսկույն ևեթ մտա ծեցի, որ այդ որակումն ինքնին իմ գործիս հա մար ձեռնտու է:

Անցնում է երկու շաբաթ: Գրիգոր Մսրլյանը նորակազմ մարմնի գործու նեու-
թյու նից ոգևորված է և հաճախ առաջարկում է մի անգամ ներկայանալ կոմիտեին, 
որ բացի իրենից կազ մված է ընդամենը չորս հոգուց: Դրանց թվում է և Օննիկը: 
Համաձայնում եմ գնալ: Վերց նում եմ գործիքս ու գնում Մսրլյանի տունը: Ներսի մի 
սենյակում կոմիտեի ան դամներն անհամ բեր սպասում են Կովկասից եկած հեղա-
փոխականի դեմքը տեսնել: Ոչ ոքի մտքով չի անցնում, թե ամեն երեկո ճաշա րանում 
Կոստակիի հետ ընթրող ֆոնո գրաֆ չի Դիմիտրին է այդ անձը:

Ես ներս եմ մտնում Մսրլյանի ծիծաղի հետ միասին: Բոլորը ոտքի են կանգնում. 
զար մանքը բռնել է բոլորին: Օննիկը առաջ է վազում և ձեռքս բռնելով՝ բացա կան-
չում է հայերեն. «Ի սեր Աստծո, ինձ ներեցեք մեր տանն եղած միջոցին Ձեր հաս ցեին 
անթույլա տրե լի որակումն անելուս համար»: Խեղճն այնքան ճնշված էր զգում իրեն, 
որ չգիտեր՝ ինչ ձևով մեղ մացնի այն խոսքի - խմպըլ բառի տպա վորու թյունը:

-Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ արտաքինը այդպիսի կարծիք է ներշնչում մարդ-
կանց: Դա իմ գործի հաջողության գրավականն է,- ասացի ես և հանգստացրի 
Օննիկին: Նույն մտքով ես արդեն խոսել էի Գրիգոր Մսրլյանի [հետ], և նա բա-
ցատրեց իմ գոհունակությունը և դրա շարժա ռիթը:

Այդ երեկո բացատրվեցան բոլոր մութ կետերը, որոնք հետաքրքրում էին կո-
միտեի ան դամներին: Բոլորին ես ճանաչում էի, բոլորի մասին գիտեր և բժ. Ալ-
թունյանը: Գրիգոր Մսր լյանը մեր միջնորդն էր: Անձնավորություններն ընտրված 
էին իրենց բոլորի համա ձայ նութ յամբ, ինչպես նաև իմ և բժ. Ալթունյանի: Բոլորն էլ 
նվիրված մարդիկ էին:

Այնու հետև կազմակերպչական գործն ավելի քան թափով էր առաջ գնում: 
Բազմաթիվ խմբեր էին կազմված: Ես իմ գործը Հալե պի պես մի կենտրոնում վեր-
ջացրած էի համարում: Կենտրոնում լավ կազմակերպությունը համապատաս խան 
ար ձագանք կգտնի նաև իրեն ենթակա շրջաններում: Հալեպի վիլայեթի մեջ են 
մտնում Մարաշ սանջակն իր բազմաթիվ գայմագամ լըգներով10, որոնց թվում է և 
Զեյթունը. այդ վիլայեթի մեջ են նաև Քիլիսի ու Այնթապի գայմագա յու թյուն ները: 

9 Վիլհելմ II (1859-1941), Գերմանիայի կայսր (1888-1918): Նրա կինն էր Ավգուստան (1858-1921):
10 Քայմաքամ – գավառապետ, քայմաքըմլըք՝ գավառներ:
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Այդ գծով ես պիտի անցնեմ մինչև Զեյթուն, ապա Ալպիստան, Հաճըն, վերջը Դաշ-
տա յին Կիլիկիա - Ադանա, Մերսին, դուրս կգամ Երկրից, նորից կվերադառնամ, այս 
ան գամ արդեն ուրիշ ընկերներ կմտնեն դրսից, գործը ավելի լավ հիմքերի վրա 
դնելու հա մար:

Շուտով պիտի ճանապարհվեմ Քիլիս, որ բուն Թուրքիայի առաջին քաղաքն է և 
Կի լի կիայի մի հեռավոր արևելյան անկյունը, և ահա Հատիկից անհանգստացուցիչ 
նամակ եմ ստա նում, թե Տիգրանը դժգոհություններ է հայտնում, որ իրեն մարդու 
տեղ չի դնում, որ բոլոր ստաց ված նամակներն իրեն չի տալիս, ծախսելու համար 
իրեն բավարար դրամ չի տալիս և այլն: Նախատեսությունս իրականու թյուն է դառ-
նում. այն, ինչից այդքան զգուշանում էի, առա ջս է կանգնում: Հատիկին մի խիստ 
նամակ գրեցի՝ մեղադրելով, որ չի կարողանում մի երի տա   սարդի իր ձեռ քերի մեջ 
պահի այնպես, որ դժգոհության տեղիք չտա: Տեսնում էի, որ Տիգ րանը շատ բան 
կարող է անել: Նրա դժգոհության արձագանքը կընկնի բժ. Նիկողոսի և հատ կա-
պես Քեշիշյանի ականջը, պիտի հայտնի դառնա, որ նա գործի մեջ կա, որովհետ և11 
այդ երկու կա րևոր անձինք գոր ծից կքաշվեն, ինչպես որ Քերովբե Քեշիշյանն ինձ 
ասել էր մեր տեսակ ցության միջոցին: Նորից պնդում էի իմ նա մա կում, որ ըն-
կերական վերաբերմունք ունենա դեպի Տիգ րանը, մի քիչ էլ դրամ տա: Զգուշացնում 
էի, որ չլինի թե լքի նրան, քանի որ նրա հե ռացումով նրան կրկին Հնչակյան կու-
սակցության մեջ հրել կնշանակի. այդ դեպքում մեր բո լոր գաղ տնիք ները նա կհա-
ղորդի Հնչակյան կենտրոնին։ Իսկ այդ հանգամանքը մեր աշ խա տան  քը կխորտակի: 
Չարյաց փոքրագույնն է Տիգրանին մեր ձեռքում պահել: Հա տի կը չի կա րողանում 
իր վերաբերմունքը փոխել դեպի լավը, չի կարողանում ըմբռ նել գործի լրջու թյունը, 
արհամարհանքով է պատասխանում Տիգրանի բոլոր պա հանջներին ու դադա րեց-
նում է հետը խոսել: Տիգրանը ծառս է լինում և սպառ նալիք է անում նամակով, որ 
Հատիկը թողնի իրենց քա ղաքը և հեռանա, ապա թե ոչ ինքը ամեն միջոց գործ 
կդնի նրան հեռացնելու համար Ալեք սան դրետից: Հա տիկն ինձ գրում է այս բոլորը 
և ավելացնում է, որ հավանորեն մատնության դիմի, եթե մենք համառենք մնալ 
Երկրում:

Ես նորից Հատիկին գրում եմ և ամբողջ հանցանքը իր վրա ձգում, որ խնդիրն 
այդտեղ հաս ցրեց: Առաջարկում եմ միջոց գտնել, Տիգրանին խոսք հասկացնել, 
համաձայնության գալ հե տը: Իսկ եթե անհնար է, եթե Տիգրանը այդ չափ վտան-
գավոր դիրք է ընդունել, եթե այլևս ոչ մի միջոցով առաջն առնել անհնար է, նման 
դեպքում մնում է մի միջոց, հեղափոխա կան կտրուկ միջոցն է դա. Տիգրանը պիտի 
վերանա, թե ինչպես, այդ էլ թողնում եմ Հա տիկին, իր պատասխա նա տվությամբ 
կատարելու։ Վերջը ավելացնում եմ,- ինչպես որ քո ան տակտությամբ գործը այդ-
տեղ հասցրիր, դու էլ պիտի մաքրես գործը:

Այդ նամակը նոր էի ուղարկել, ստանում եմ նամակ ուղղակի Տիգրանից։ Բո-
վան դա կու թյունը շատ կտրուկ է. -Ձեր, ինչպես և Հատիկի ներկայությունը մեր Երկ-
րի համար վտանգա վոր գտնելով, ներկա գրությամբ խնդրում եմ անմիջապես 
թողնել ձեր գործու նեությունը և Երկրից հեռանալ: Նամակի մեջ մի քանի խոսքով 
Հատիկին է աշխատում վարկաբեկել: Նա մա կն ստանալուն պես մեկ մտածեցի 
անմիջապես ճանապարհվեմ Ալեք   սանդրետ ու գործը տեղն ու տեղը հարդարեմ, 
բայց իմ զբաղմունքը թույլ չի տա այդ պիսի քայլ: Ֆոնոգրաֆ չին ին չի՞ պիտի գնա 5 
օրվա ճամբա ու այդքան էլ վերադառնա իր անձ նական գործով: Չէ՞ որ ոս տի կա -
նությունը կհետաքրքրվի, և գործը իսկույն կբացվի: Հնա րավոր չգտա գնալ և մի 
խիստ նա մակ [գրեցի] Հատիկին, որ գործը մինչև այդտեղ է հասցրել, և վերջը 
հաստատում եմ իմ նա խորդ նամակիս թելադրանքը Տիգրանին մեջտե ղից վե-
րացնելու մասին: Միևնույն ժամա նակ չեմ ուզում Տիգրանին անպատասխան թող-
նել: Նրան գրում եմ հետևյալ բովանդակու թյամբ. «Մենք (ես և Հատիկը) Երկիր ենք 
մտել ոչ Ձեր հրավերով, ոչ էլ Ձեր խորհրդով: Մեր կու սակցու թ յան կամքն է մեզ 
այստեղ հասցրել և նրա ծրագիրն իրագործելու ճամբի վրա ենք: Եթե Դուք կարող 

11 Այդ հետևանքով:
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եք մեր այս աշխատան քին նպաստել Ձեր ուժերով, դա կլինի Ձեր քաղաքա ցիական 
պարտականությունը և մեր կողմից կընդունվի շնորհակալությամբ, իսկ եթե Դուք 
կզլանաք Ձեր օժանդակությունը գործին, այդ դեպքում կխնդրեինք մեզ առաջարկ-
ներ չանել որևէ իմաստով ու Ձեր արարք ներով վնաս չհասցնել ընդ հա նուր գործին»:

Այս նամակից հետո ես ստիպված եմ լինում սպասել Հալեպում գործի ելքին: 
Միտքս միշտ այնտեղ է: Հատիկն ինձ գրում է շարունակ, թե Տիգրանը մեզ կարող 
է մատ նել, իսկ թե ինքն ինչ է մտածում այդ արարքի դեմ, ոչինչ չի ասում:

Անցնում է մի առժամանակ, հարցը հնանում է: Ես դժվարանում եմ հավատալ, 
որ Տիգ րանն այդ չափ ստորություն կանի: Ավելի հանգիստ եմ, ինձ թվում է, թե նա 
կլռի, որովհետև մեր մասին սրան-նրան ասելու դեպքում ինքն իրեն մատնած կլինի. 
գեթ իր կաշ վի համար այդպիսի հիմարություն չպիտի անի: Մի հույսս էլ այն է, որ 
Հատիկը նրան կվերցնի [կվե րացնի] կամ վերցնել կտա մեջտեղից: Այս մտած մունք-
ների մեջ Հալեպում սպասում եմ:

Ցուրտ ձմեռ է, փետրվարն ենք մտել (1899 թ.): Այդ միջոցին մի միջադեպ պա-
տա հեց, որ մի երկու օր ինձ զբաղեցրեց: Կոստակին հաճախ ինձ հետ էր լի նում: 
Կիրակի օրե րն ինձ տա նում էր քրիստոնյաների թաղը ման գալու: Ծեր, կուզիկ, 
երկայն սպիտակ միրուքով, որին ամենքն են ճանաչում, բարևում, խոսում հետը: 
Ես՝ առույգ, երիտասարդ, նոր դեմք այդ թաղի համար: Ինձ տարավ իր տունը: Նեղ 
ու ծուռ ու մուռ փողոցներով անցանք, որոնք պատած են բարձր տաշված քարե 
պատերով, և մտանք մի բակ: Ահա իր տունը, մի շքեղ տուն, որ փո ղո ցից չի երևում: 
Այդպես են բոլոր տները՝ դրսից պարիսպներ են միայն, պիտի մտնես բա կը, որ 
տես նես փոքրիկ կոկ պարտեզը, մաքուր, սիրուն, ապա տունը, հին, կլասիք ոճով 
շինած, հաս տա տուն կառուցվածք։ Բակում անպայման ջրհոր, որը ջրի ամբարն է 
ան ձրևներից գոյացած: Սենյակները մեծ-մեծ, լուսավոր: Չեմ կարողանում հավա-
տալ, որ այդ տունն իրենն է: Այդ պիսի տուն ունեցող մի ծերուկ, մեն-մենակ, ոչ ոք 
չունեցող, դեռ շարունակում է աշխատել, ո՞ւմ համար: Շվարում ես քեզ ու քեզ: Ում 
պիտի մնա այս ար ժե քավոր տունը:

 Ներս ենք մտնում: Արժեքավոր կահավորություն, հարուստ փռվածք: Հատակն 
ամե նու րեք քար, մի տեսակ սպիտակ հղկված քար: Պատերին կախված են հախ ճա-
պակյ ա մեծ-մեծ ամաններ՝ շատ գեղեցիկ նկարեն12 զարդերով հարուստ: Երեք 
սենյակն էլ այդպես, բոլոր պա տե  րը հատակից մինչև առաստաղ ծածկված այդ-
պիսի թանկարժեք ափսենե րով: Շատերը հնու թյուն են, շատերը՝ Չինաստանից ու 
Յապոնիայից13 բերված:

Մնացել եմ ապշած: Ամեն մի աման հատուկ գործիքով կախված է պատից՝ մեջը 
քեզ14 արած: Մի հիանալի թանգարան է ամանեղենի: «Ահա այս բոլորն իմն են, 
ամբողջ կյանքումս հավաքել եմ և հիմա սրանց պատճառով մնում եմ Հալե պում: 
Շատ եմ մտածում գնալ, հեռա նալ դեպի քրիստոնյա մեր աշխարհը, սրանք ինձ 
կապել են: Ծախել չեմ կարող, մի քանի հա զար ոսկի կանի, փողն ի՞նչ պիտի անեմ: 
Իմ աշխատանքն, ինձ շատ-շատ է: Ապրում եմ: Սրան ցով էլ մխիթարվում եմ, իմ 
ընտանիքը՝ կին, տղա, աղջիկ սրանք են, չեմ ուզում աչքերս բաց զրկվեմ սրան ցից: 
Էհ՛, թող մնան: Գեղեցիկ են»,- ասաց, պատմեց շատ բան և աչքերից թա փեց առատ 
արցունք: Ես ինձ զգում էի մի խորանում, ուր քուրմը աղոթում է ու արտաս վում: 
Մարմինս փշաքաղվեց: Խոսք չգտա ասելու: Գե ղեցիկի, լավի, բարվո15 պա հա պան 
հրեշտակն էր իմ առաջ արցունքն աչքերին: Ի՞նչ պես էր այդ ահագին հարս տությունը 
դիզել, ու՞մ համար, ինչու՞ համար. հարցեր, որոնք անցան իմ մտքով: Եվ ինքը մի 
հաց թուխ, որ ոտ քով շրջում է այդ հսկա 1/2 միլիոննոց քա ղա քը ու բոլոր պաշ-
տոնյաներին իր ձեռքով հաց բաժա նում: Արդյոք մի խորհրդավոր անձնավորություն 
չէ՞, գուցե ավելի խորհրդավոր, քան ես եմ սույն վայրկենին: Եվ երկուսիս պատա-
հա կանության խաղը բերել, միացրել է արևելյ ան հեք իաթ ների այս ոստանը, ու 

12 Նկարներով:
13 Ճապոնիա:
14 Քիլ կամ քեզ:
15 Բարու:
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մենք առանց իրար մեր ներքինը, մեր հոգին դրսևո րելու, նույն մարդ կային գաղա-
փարներին ենք ծառայում:

1899 թ. փետրվարին16, մի առավոտ, Հալեպի Բաբլ էլ-Ֆարաջ դարպասի մոտ 
վար ձած խանութումս տարված էի իմ զբաղմունքով, երբ ներս մտավ Կոստակին՝ 
ծերունի հա ցագործը:

 -Քեզ մի գաղտնիք ունեմ հայտնելու,- դողդողալով դիմեց նա ինձ-, եթե մի օր 
ուշա  նա[նք], երկու մարդ կկորցնենք:

 Հետաքրքրությունս ու զարմանքս պաշարեցին ինձ, ի՞նչ մարդկանց մասին է 
խոս քը, ի՞նչ կապ սրա ու կորսվող մարդկանց միջև, մի՞թե հայեր են....17 Մինչ ես 
շվարմունքի մեջ հարց եմ ուզում տալ, նա շարունակում է.

-Գիտես, որ ես հաց եմ բաժանում բոլոր պաշտոնյաներին ու սպաներին, որոնք 
ըստ օրի նի [օրենքի], հացը կառավարության հաշվին են ստանում: Երեկ երեկո ինձ 
մոտ եկավ մի ոստիկան ու պատվիրեց երկու մարդու բաժին հաց ա վելի վերցնեմ և 
տա նեմ Կուբե խան18, ուր դռնապանն ինձ կասի, թե այդ ում համար է: Առավոտ, 
շատ վաղ, իմ սովորության հա մա ձայն, շրջեցի բոլոր պաշ տոն յաների տները և 
ապա անցա Կուբե խան՝ կառավարության այդ կարգա դրու թյունը կատարելու: Խա-
նի դռնապանը, տեղացի մի արաբ, իմ հարցին, թե ո՞վ կա այստեղ կառավարությունից 
հաց ստացող, շատ խորհր դա  վոր կերպով հայտնեց, թե ես չպի տի գնամ նրանց 
մոտ, այլ հացն իրեն պիտի տամ, ինքը տեղ կհասցնի: Այդ ավելի քան ինձ հետա-
քրքրեց: Ոչ ոքի մինչև հիմա ինձանից չէին թաք ցրել, երևի ժեոն թյուրքեր19 են, 
որոնց գաղտնի էին պահում: Ի՞նչ լեզվով են խոսում, հարց րի դռնապանին»:

- Ոչ թյուրքերեն և ոչ արաբերեն, մեր երկրի մարդ չեն: Նասրանի (քրիստոնյա) 
էին երև ում, գլխներին շապկա20 կա: Դե գնա, շատ մի՛ հարցնիր, արգելված է նրանց 
մասին խո սել,- ասաց դռնապանը և հացը ձեռքիցս առնելով՝ վեր բարձ րա ցավ 
պատշգամբ: Ես դիտեցի ու տե սա, թե ո՛ր սենյակը մտավ: Քանի-քանի ան գամ 
նկատել եմ, որ դու հետա քր քրվում ես նման խնդիրներով, միշտ կառա վա րության 
ռեժիմի մասին ես խոսում, եվ րո պական ազատ երկր ներից ես խոսում: Շատ մտա-
ծեցի, թե ում դիմեմ, ում հայտնեմ: Վերջին եզրակացու թյունս քո վրա հանգավ: Դու 
օտարական ես, գլխիդ եվրոպական գլ խարկ կա: Քեզ ոչինչ չեն կարող անել: Բացի 
այդ, դու այդ մարդկանց լեզուն կհասկանաս: Պիտի գիտենալ, թե դրանք ինչ մար-
դիկ են և, եթե դավադրության զոհ են, պիտի աշ խա տել դրանց լույս աշխարհ 
հանել:

Վերջացնելով իր հայտնությունը, որն ինձ ավելի քան հետաքրքրեց, Կոստակին 
խոր կերպով սկսեց դիտել իմ դեմքը և անհամբեր սպասում էր պատասխանի: 
Խնդիրը հապճեպ դիպվածով չփչացնելու համար ես նրան խորհուրդ տվի երե-
կոյան գալ «Արա րատ» ճաշա րա նը, ուր սովորաբար մենք երկուսով ընթրում էինք, 
ամենքն այդ գիտեին, հետևաբար որևէ առն չություն չէին գտնի օտարականների 
պատմության ու մեր երկուսի տեսակցության միջև:

Ես իմ ծրագիրը պատրաստեցի մինչև երեկո և ծրագրի հաջող ելքին վստահ՝ 
ան համ բեր սպասում էի երեկոյան Մուեզզինի21 ձայնին, որ խանութս փակեմ ու 
շտապեմ ճաշարան:

Երեկոյան իրար գտանք ճաշարանում: Ես նրան հայտնեցի իմ ուրախությունը, 
որ այդպիսի մի կարևոր խնդիր ինձ է հայտնել, և որ ես պատրաստ եմ ամեն մի ջոց 
գործ դնել այդ մարդկանց ինչ լինելը հասկանալու համար, միայն թե, ավե լաց րի 
ես, քանի որ ես չեմ ճա նաչում ոչ Կուբե խանը և ոչ այն խորհրդավոր սեն յակը, ուր 

16 Այս միջադեպը գրված է 1905 թվի վերջերում, Ժնևում, ուր ես բանտից ազատվելուց հետո 
աշխատում էի: Վերնագիրն է՝ «Հեղափոխական … [մի քանի բառ ընթեռնելի չեն] մի գաղտնի դավ»:
17 Կախման կետերը փաստաթղթինն են:
18 Բառացի՝ ամրոց կամ շինություն:
19 Ժեոն թուրքեր կամ երիտասարդ թուրքեր - «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության ան-
դամն  ե րի անվանումը: Կուսակցությունը հիմնվել է 1889 թ.: 
20 Գլխարկ:
21 Մահմեդական հոգևորական, որը հավատացյալներին աղոթքի է հրավիրում:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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գտնվում են օտարական ներ, պետք է ինքը հետս գա ցույց տալու համար: Վախելու 
բան չկա: Բավական է, որ մի անգամ ներս ընկնենք սենյակը, մեզ այլևս ոչ ոք չի 
տեսնի, ու մենք այնտեղ գտնվողների հետ կխոսենք ուզածին պես, քա ջա լերեցի ես: 
Կոստակին համաձայնեց: Որոշեցինք ուշ գնալ, երբ թե քա ղաքի եր թևեկը դադրած 
կլինի, և թե խանի բակում մեզ ոչ ոք չի տեսնի: Մնում է դարպասը բաց անել տալու 
խնդիրը: Պետք է դուռը զարկել: Կոստակիի տված տեղեկության համաձայն, երե-
կոյան ուշ պահուն, դուռը բաց է անում դռնապանի մոտ գտնվող մի աղքատ արաբ, 
որն այն տեղ ձրի ապրում է և ձրի ծառայում, և որ գլխավորն է, ապուշ մի մարդ է: 
Այդ հանգամանքը ավելի դյուրացրեց մեր գործը:

Գիշերվա ժամը տասն էր (Արևելքում այդ ժամին կյանքն ամեն տեղ մեռած է 
լի նում): Մենք անցանք Հալեպի հնադարյան երկայն ու նեղ բազարի միջով. ցուրտն 
ու խա վար մութը մարդկանց վաղուց քշել էր այդ ծածկված փողոցի ան վերջ տաղտ-
կումից: Տեղ-տեղ միայն աղոտ լույսեր էին նշմարվում, որոնք բազարի պահա պան-
ների ներկայու թյունն էին հաս տատում: Նրանք էլ ցրտից կուչ եկած իրենց փսիաթ-
ների22 մեջ՝ ուշք չէին դարձնում մեզ վրա:

Հասանք Կուբե խան: Դուռը զարկեցինք՝ շուտով բացվեց, ու մենք ներս մտանք: 
Ոչ ոք չհետաքրքրվեց մեր մուտքով, մարդ չկար, որ հետաքրքրվեր: Դար պասը բաց 
անողը աչքերը տրորելով մեզ նայեց անիմաստ հայացքով, իր սո վո րության համա-
ձայն «Ֆատ տալ սեիդի» (Համեցեք, տեր) ասաց, մի կուշտ հորանջեց ու սրթսրթալով 
վազեց դեպի ախոռի դուռը:

Մենք վեր բարձրացանք պատշգամբ և կանգ առանք այն դռան առաջ, ուր մտել 
էր առա վոտյան դռնապանը: Թղթած պատուհանից նկատելի էր մի աղոտ լույս: 
Դուռը զար կե ցինք կամացուկ: Անորոշ մի ձայն, ավելի շուտ մի մռնչյուն հա սավ մեզ, 
որից ոչինչ չէր կա րե լի հասկանալ, բայց և այնպես դուռը հրեցինք: Տա րօրինակ էր 
մեր տեսածը. ամայի ու ցուրտ սեն յակում, որի ամբողջ կահ-կարասիքը կազմում էր 
մի խսիր, պառկած էին եր կու եվրոպացի զին վորականներ իրենց ամ բողջական 
հա մազգեստով: Սկզբում իրենց աչքին չհա վատացին, որ մտնողները բարեկամ 
մար դիկ կարող են լինել: Իմ եվրոպական գլխար կը խորին հավատ ներշնչեց 
նրանց, և երկուսը մեկեն ոտքի թռան ու զինվորական բարևի կանգնեցին:

Ավելի տարօրինակն այն էր, որ հագուստների ձևն ինձ հիշեցրեց սերբիական 
սպա ներին: Ուսերի վրա դեռ մնում էին զինվորական դպրոցի նշանները: Երկու 
բարձրահա սակ, առույգ երիտասարդներ էին նրանք, 20-21 տարեկան: Երկայն 
կոշիկները մինչև ծնկ ներն էին հասնում, գլխներին՝ սերբ զինվորական գլխարկ:

Իմ հարցին ռուսերեն լեզվով, թե ի՞նչ մարդիկ են և այստեղ ինչ են շինում23, մի 
ուրա խության լուսավոր փայլ անցավ երկուսի դեմքով, և մեկը, որն ավելի լավ 
գիտեր ռու սե րեն, և որի ազգանունը, որչափ հիշում եմ, Ստանիսլավիչ էր, բա ցա-
կանչեց. -Գիշերվա այս ուշ ժամին Աստված է Ձեզ ուղարկել մեզ այս դրությունից 
փրկելու համար: Մենք ամեն հույս կտրած էինք ոչ միայն մեզ համար հասկանալի 
լեզվով խոսող, այլ թեկուզ այլախոս մի լավ մարդու հանդիպելուց: 

Ես նրան սիրտ տվի, որ կասկած չտանեն, վախը մի կողմ դնեն և պատմեն 
իրենց վիշտը:

Այդ խոսքի վրա հուզվեցին նրանք, աչքերը թաց եղան ուրախության և գոհու-
թյան ար ցունքով ու մեզ հրավիրեցին նստել իրենց վերարկուի վրա, որ փռած էին 
տակները իբրև ան կողնակալ: Ես դեռ այժմ էլ լսում եմ սրտի այն տրոփյունը, որ 
այնքան ուժեղ կերպով զարկ վում էր նրանց կրծքում և զգում եմ ձեռքերիս վրա 
անտանելի ցրտից պա ղած նրանց ձեռքերի հպումը, երբ նրանք, ինձ հյուպատոսի 
թարգմանի տեղ դնելով, խնդ րում էին իմանալ, թե արդ յոք հյուպատոսն իրենց կա-
զատի այդ դրությունից: Ես հայտ նեցի, որ հյուպատոսի թարգման չեմ և ոչ էլ որևէ 
պաշտոնական անձ, սոսկ մի մարդ, որ պատրաստ է անել ամեն ինչ իրենց համար, 
միայն թե նախ պիտի գիտենալ, թե ինչ պայ մաններում նրանք այստեղ են հասել:

22 Հավանաբար՝ փալասների կամ խսիրների:
23 Ինչ են անում, կամ ինչպես են հայտնվել:
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-Մեր պատմությունը երկար չէ, սկսեց Ստանիսլավիչը, բայց խիստ տխուր է: 
Ան տա նելի է, մանավանդ այն, որ մեր ծնող-ազգականները մեր մասին ոչ մի լուր 
չունեն, և հավա նորեն այժմ նրանք կարծում են, թե մենք վաղուց ցրտի ու բքի զոհ 
ենք դարձել: Օ, ինչպե՛ս են նրանք այժմ լաց լինում ու գիշեր-ցերեկ մեզ որոնում 
լեռների ու ժայռերի ծեր պերում: Հիմա գոհ ենք նրանով, որ եթե չազատվենք էլ, 
գեթ Դուք իմաց կտաք նրանց մեր կառավարության միջոցով, որ մենք կորսված 
չենք ու գտնվում ենք թուրքերի ձեռքում:

-Մենք երկուսս էլ Սև լեռնեցիներ ենք (Черногория)24,- քիչ շունչ առնելով շա րու-
նա կեց Ստանիսլավիչը,- Սովորում էինք Բելգրադի զինվորական դպրոցում, ապա-
գայում սպաներ դառնալու համար, քանի որ Սև լեռան կառավարությունը չուներ 
զինվորական դպրոց: Դեկ տեմ  բերի վերջերին մենք նամակ ստացանք, որոնք [ուր] 
մեզ բացատրում էին, թե Ցետի նեում25 նույն ծրագրով զինվորական դպրոց է բաց-
վում, ուրեմն փոխանակ օտա րության մեջ մնալու, կարող էինք գնալ հայրենիք: 
Եր կուսով մեր գրքերը վերցրինք ու ոտ քով ճանապարհ ըն կանք: Մեզ համար զվար-
ճություն էր ոտքով ճամբորդել, մեր երկրի գեղեցիկ լեռները ճեղքել և մտնել ար-
ծիվների բույնը: Մեր որոշումը իմաց տվինք մեր հա րազատներին նա մակով: Եվ 
նրանք մինչև հիմա էլ սպասում են մեր գալստյան: Մեր ճամբորդության ընթացքում 
լեռ նե րում հսկայական ձյուն տեղած լինելով՝ լեռնանցքները խափան ված գտանք, 
անմիջապես չկա րողացանք սահմանն անցնել, ստիպված եղանք օ րե  րով այս ու այն 
կողմ թափառել ճամբա գտ նելու մտքով: Վերջապես մի գյուղ նկա տե ցինք, ուրա-
խացած այն կողմը դիմեցինք: Դեռ գյուղ չհասած՝ մեզ շրջա պա տեցին թյուրք սահ-
մանապահ զինվորներ, մեզ կապեցին ու գյուղ տարան: Նոր միայն գլխի ընկանք,որ 
սխալմամբ թրքական սահմանն ենք անցել: Մեզ արգե լե ցին սերբ գյուղացիների 
հետ տես նվել, որով կարող պիտի լինեինք մեզ ձերբա կալողներին բա ցատրել մեր 
սխալը: Մենք թյուրքերեն մի բառ չգիտենք: Մեզ մոտ եղած գիրք, թուղթ, մատիտ, 
ամեն ինչ վերցրին ու հետևյալ օրը մեզ կայարան հասց նելով՝ երկաթուղի նստեցրին 
և ուղ ղակի Կ. Պոլիս հաս ցնե լով՝ բանտ նետե ցին: Մի թյուրք զինվոր դրեցին մեր 
դռան առաջ և ար գելեցին մարդու հետ տեսն վել: Եթե թուրքերեն իմանայինք, թե-
րևս հնարավոր լիներ Սև լեռան դեսպանին մի կերպ մեր մասին իմաց տալ: Քա-
ռասուն օր միևնույն սենյակում փակված մնացինք: Մեզ ամեն օր քննում էին, 
հարցուփորձի ենթարկում: Մենք նրանց չէինք հասկա նում, նրանք էլ մեզ: Միայն 
ենթադրում էինք, որ մեզ լրտեսների տեղ են դնում: Թարգման էինք պահանջում: 
Մեր պահանջն անպատասխան էր մնում: Վերջապես սկսեցին մեզ մի կերպ հաս-
կացնել, թե եթե ուզում ենք մարդու պես ապրել, պիտի թուրք դառնանք: Մեզ հա-
մար ֆե սեր բերին, որ գլուխներս դնենք, պատռեցինք այդ կարմիր ընծաները և 
միշտ գերադա սեցինք մեր սովորական հագուստով մնալ, ինչպես մեզ հիմա տես-
նում եք, քան թե այ լան դակվել: Մեզ սպառնացին սպա նել, օրերով անհաց թողին, 
գիշերներով անհան գիստ արին, որ չքնենք: Վեր ջը նորից մեղմացան, նորից առա-
ջարկեցին մահմեդականու թյուն ընդունել և թուրք սպա ներ դառնալ, խոս տանալով 
մեծ-մեծ ռոճիկներ նշանակել մեզ: Մենք ընդ դիմացանք ու մեր ժե ցինք բոլոր առա-
ջարկները մինչև վերջ ու պահանջեցինք հայտնել մեր դեսպանին, բայց անօգուտ: 
Մի գիշեր էլ հանկարծ մեզ բանտից հա նեցին ու առանց հայտնելու, թե ուր են 
տանում, հաս ցրին նավահանգիստ ու նավ նստեցրին: Թե որ ուղղությամբ էինք 
գնում մենք, դժվարանում էինք հասկանալ, քանի որ նավում էլ փա կանքի տակ 
էինք և անցած տեղերն բոլորովին ան ծանոթ: Միշտ այն սարսափի գիտակ ցությունն 
ունեինք, թե ահա կգան ու մեզ արգելքից [նավասենյակից] հանելով ծովը կշպրտեն: 
Եթե Պոլսում ան կարող եղանք մեր դեսպանին իմաց տալ մեր մասին, մտածում 
էինք, այլևս փրկվելու հույսներս կո րած են ու բախտի բեր մունքին հանձնված, պիտի 
գնանք, ուր որ մեզ քշեն:

Տաս նևմեկ օր ծովի ճամբորդությունից հետո մեզ ծովափ հանեցին մի անծա-

24 Չեռնոգորիա-թարգմանաբար՝ Սև լեռներ:
25 1878 թ. Ցետինեն Չեռնոգորիայի մայրաքաղաքն էր: Ներկայումս համարվում է Չեռնոգորիայի 
պատ մական և մշակութային մայրաքաղաքը:
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Խ
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նոթ [վայր], ուր թուր քերեն չեն խոսում, որից մի քանի բառ արդեն սովորել էինք, այլ 
արա բե րեն: Նավա հան գստից մեզ միմյանց կապած 7 օրվա տանջալից ու ցե խոտ 
ճանապարհով մեզ ոտքով քաշ տվին հասցրին այստեղ: Բերողը մի ձիավոր 
ոստիկան էր և մեզ միշտ մտրա կում էր, որ կա մաց ենք գնում: Ցերեկը հասանք այս-
տեղ ու ոտերիս ցավից չենք կա րողանում շարժ վել: Այս սենյակը մտնելու րո պեից 
մենք պառկած ենք այս խսիրի վրա ու հուսա հատ սպասում ենք, թե էսօր-վաղը մեզ 
անպատճառ պիտի սպանեն:

Այսօր երեկոյան դեմ մեզ բերող ոստիկանը եկավ ու հայտնեց, որ վաղը պիտի 
ճա նա պարհվենք: Նա ձեռքով հասկացրեց, թե շատ հեռու ենք գնալու: Եթե մի ժամ 
ևս ոտ քով տա նե լու լինեն, մենք անկարող կլինենք շարժվելու: Խնդրում ենք Ձեզ, 
իբրև եվրոպա ցի, մի կերպ իմաց տաք տեղիս ռուսական հյուպատոսին: 

Նրանց ևս հայտնի է, որ նման դեպքերում Բալկանյան նորազատ երկրների 
բնա կիչ ներին Թուրքիայում պաշտպանում են ռուսական ներկայացուցիչները: Այս 
մտքով էլ երկու աքսորյալները հուսալից աչքերով ինձ էին դիտում:

Ես սրտապնդեցի նրանց, հուսադրելով, որ մինչև առավոտ իմաց կտրվի ոչ 
միայն ռուսական հյուպատոսին, այլև եթե հարկ դատվի, նաև մյուս բոլոր հյու պա-
տոսներին: Իմ այս խոստումը նրանց կյանք տվեց: Չգիտեին ինչպես արտահայտեն 
իրենց գոհունակու թյունը և մանավանդ բախտավորությունը, որ այսպիսի մի հե-
ռավոր տեղում պատահա բար բարեկամ մարդիկ են հայտնվում ու իրենց անչափ 
մխիթարում:

-Մի գիշեր ևս դիմացեք, և ես մեծ հույս ունեմ, որ դուք վաղն ազատ պիտի լի-
նեք,- ասացի ես ու անմեղ հալածականների ձեռքերը սեղմելով՝ դուրս եկանք:

Կոստակին, որ ոչինչ չէր հասկացել մեր խոսակցությունից, երկար ժամանակ 
ինձ բաց չթողեց, մինչև որ մի առ մի չպատմեցի խեղճերի գլխով անցածը:

 -Օ, ես շատ անգամ եմ լսել, որ այդպիսի բարձրահասակ, բարեկազմ ու առողջ 
երի տա սարդներ, որոնք թուրքերեն չեն հասկանում, թուրք կառավարության ձեռքն 
ըն կնե լուն պես գաղտնի ճանապարհներով քշվում էին մինչև Մոսուլ, մինչև Բաղ-
դատ և այն  տեղ միառ ժամանակ բանտերում պահվելուց հետո, երբ համաձայնում 
են մահմե դա կան դառնալ, ազատ են թողնվում ու լավ-լավ պաշտոններ ձեռք 
բերում: Նրանց տալիս են գեղեցիկ աղջիկներից կանայք: Շատերն էլ, դրանցով ու 
ռոճիկով շլացած, թուրք կա  ռավարության համար դառ նում են ձեռնտու գործիք ու 
երբեմն էլ խայտառակ կերպով, քան թուրք պաշտոնյաները, հա րս տահարում են 
աղքատ ժողովրդին: Սրանց տանում են, որ իրենց զինվորական դասն ազն վացնեն: 
Այս րոպեին քանի-քանի եվրոպացիներ կան, որոնք թրքացել են ու մեծ պատիվներ 
են վայելում թե՛ Յըլդըզում և թե՛ Տաճկաստանի բո լոր հայտնի քա ղաք ներում,- 
այսպես վեր ջաց րեց Կոստակին իր երկար բացատրու թյունը:

Խնդիրը պարզ էր: Այս գիշեր կորցնելու չէինք, եթե ոչ հենց որ կառավա րու-
թյունը հասկանա, թե այդ երեկո նրանց հետ տեսնվող է եղել, իսկույն հետքները 
կկորցնեն: Գի շերը գործել պետք էր: Կոստակին հանձն առավ անմիջապես գնալ 
հյու պատոսարան, ուր նրան շատ լավ ճանաչում են ու վստահում, ու պատմել բո-
լորը, ինչ որ լսեց: Եթե մինչև առա վոտ աքսորյալներին չեն ազատի, նա կգա ինձ 
մոտ, ու միասին կգնանք ու կաշխա տենք: Մենք բա ժանվեցինք իրարից այն հա-
վատով, որ առավոտյան երկու տարագիրներն ազատված կլինեն:

Առավոտյան վաղ, դեռ արևը չծագած, մի գեղեցիկ կառք կանգ առավ Կուբե 
խա նի դռան առաջ: Հետաքրքիր անհատները շրջապատեցին կառքը, երբ տեսան 
նրա մեջ ռուս հյու պատոսարանի թարգմանին և երկու ղավազներին26 իրենց պաշ-
տոնական հագուստ ներով: Ղա վազներն իսկույն դուրս թռան կառքից ու թարգ մա-
նին առաջնորդեցին դեպի խանի մեծ դարպասը: Դուրս կանչվեց իսկույն խանի 
տե րը, պահանջ տրվեց իսկույն բե րել երկու օտա րա կանները: Ոստիկանները, 
լրտես ները այս ու այն կողմ վազ տվին, բայց արդեն ուշ էր: Առանց երկար սպա-
սելու երկու ղավազները, թարգմանի նշանի վրա, ներս վազեցին, մտան սենյակ ու 

26 Քաֆազ- դեսպանատան կից սուրհանդակ:
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երկու գերիներին դուրս բերին: Ամբոխի մեջ մի իրարանցում ընկավ: Բոլորը տե-
սան, որ կառավարությունն անզոր է դիմադրել 3 մարդու, որոնք այդ րոպեին այդ-
քան ահար կու էին երևում: Մի րոպե չանցած կառքը հետ դարձավ՝ երկու Սև լեռնեցի 
երիտասարդներին թռցնելով ուղիղ դեպի ռուսական հյուպատոսարան:

Հյուպատոսարան մտնելուց հետո ոչ ոք կառավարական շրջանակներից չհե-
տա քր քր վեց, թե հնարավոր չէ արդյոք նրանց այնտեղից դուրս բերել: Կապիտուլ-
յացիայի օրենքով եվ րոպական ներկայացուցչությունից մարդ հանել անկարելի է, 
եթե հյուպատո սարանի կամքով չէ այդ:

Հյուպատոսը նրանց պահեց իր մոտ ու հայտնեց, որ նրանք ազատ կարող են 
շրջել քաղաքում՝ առանց վախենալու, որ իրենք կրկին կարող են վտանգվել, քանի 
որ կառավա րու թյունը լավ գիտե, որ նրանք հյուպատոսարանի պաշտպանության 
տակ են, մինչև որ Պոլսի դեսպանի միջոցով կստուգի իրենց պատմության ճշմար-
տությունը և ապա նրանց կուղարկի իրենց հայրենիք:

Այդպես էլ եղավ: Չանցած մի ամիս՝ նրանք արդեն որդեկորույս ծնողների հար-
կի տակ էին Ցետինեում: Թյուրք կառավարությունը շատ ընկավ այս ու այն կողմ, 
շատ աշ խատեց գտնել իր դավը խանգարողին: Սակայն գաղտնիքը լավ ձեռ քերում 
էր գտնվում:

Այնուհետև Կոստակին մնաց իմ ամենալավ բարեկամը և ամեն անգամ ինձ 
պա տա  հելիս, խորհրդավոր կերպով ասում էր. «Իմ կյանքում մարդու վատություն 
չեմ արել, իսկ լա վու թյուն շատ քիչ: Դրանցից ամենալավն այն եղավ, որ քեզ վստա-
հեցի նման մի գաղտնիք, իսկ այս երկրում այդպիսի մի «ոճիր» առանց մեծ պատ ժի 
չի անցնում: Իմ ծեր հաս ակում այդ լավությունը կմնա որպես ամենամեծ մխի-
թարություն ինձ համար»:

Եվ նա մնաց իմ մտերիմ բարեկամը դեռ շատ երկար, երբ ես այդ երկրում կրում 
էի բանտարկյալի դառն կյանքը, և երբ շատ ծանոթներ իմ գոյությունն իսկ մոռացել 
էին, նա էլի ինձ հիշում էր և տեղեկություններ հարցնում իմ մասին:

Ու հիմա, երբ ես ազատ եմ, շատ հաճախ եմ հիշում այդ ազնիվ ծերուկին, իր 
կարմիր առողջ դեմքով, իր ալևոր միրուքով, իր մինչև գետին կռացած մեջքով ու 
մշտական ծիծաղ նայվածքով:

Հիշում եմ նրան, և այդ հիշողությունը ինձ մեծ հաճույք է պատճառում:
Այս միջադեպից անցան բավական օրեր, Տիգրանի խնդիրը չպարզվեց, ուստի 

և ես ստիպված էի սպասել Հալեպում: Ես անհամբեր էի դարձել, քանի որ այդ քա-
ղաքում անե լիք չունեի: Մի օրվա ժամավաճառությունն իսկ հանցանք էր ընդ-
հանուր գործի հանդեպ: Հալեպի իմ գործունեությունը ընդհանուր աշխատանքիս 
նախաբանն էր, եթե կարելի է այսպես ար տա հայտվել՝ բուն աշխատանքս սկսվելու 
էր այսուհետև: Մինչև այժմ ես աշ խա տում էի հայ կա կան շրջանակի սահմաններից 
դուրս, ուրեմն և իմ անձնավորությունը դեռ այնքան կաս կածի առարկա դառնալ չի 
կարող: Այսուհետև է, որ կասկածները կարող են ավելի լուրջ դառնալ: Բնական է, 
որ ես ավելի քան զգույշ պիտի լինեմ: Գլխավոր մտա հո գությունս այն է, որ ձեր -
բակալվելիս իմ պատճառով որևէ մեկը, որ գործակից է ինձ, չձերբակալվի: Ինձ 
վրա վստահ եմ այն տեսակետով, որ մոտս ոչ մի կասկածելի բան չկա, ոչ մի գրու-
թյուն, ոչ մի անուն, ոչ մի հասցե: Ինչպես վերևն էլ ասացի, մետաքսի վկայա կանս 
էլ մոտս չէի պահում, հանձնել էի վստահելի ձեռքերի: Ես պիտի Հալեպից ճա նա-
պարհվեի առանց որևէ հանձնա րարականի: Մինչև այժմ ումն ուզում էի տեսնվել, 
ինքս էի դիմում, այսուհետև բուն հայկական վայրերում, ուր ոստիկա նա կան ու 
լրտեսական պրպտումները կրկնակի ու եռակի էին, տե ղական գոր ծիչ ներն ինձ 
պիտի գտնեն ու տրված նշանով ներկայանան ինձ: Երբ ես հասնեմ մի քաղաք, 
օրինակ՝ Այնթապ, Հալեպից կոմիտեն գրում է այնտեղի ամենավստահելի գործչին, 
որի մասին ես ևս դրական կար ծիքի եմ: Նամակը ուղարկվում է հատուկ մարդու 
ձեռքով ու գրված է ծածկագրով: Ստա ցողը միայն կարող է բաց անել և կարդալ: 
Նա է, որ ինձ պիտի ներ կայանա առանց իր ընկերներին հայտնելու: Ինձ հետ տեսն-
վելուց հետո միասին կորոշենք իր ընկերներից էլի որի հետ անհրաժեշտ է տեսնվել: 
Այս նույն եղանակը գործ պիտի դնենք և հաջորդ քաղաքն անցնելիս, այս անգամ 
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նամակ գրողը կլինի նախորդ քաղաքի մարմինը, և այդ պես հա ջոր դաբար:
Այնթապի ճանապարհի վրա է Քիլիս քաղաքը, ուր համեմատաբար քիչ հայու-

թյուն կա: Լինելով փոքրիկ գավառական կենտրոն, հեղափոխական տեսակետից 
կա րևորու թյուն չի ներ կայացնում, ուստի Հալեպի մարմնի հետ համաձայնության 
ենք գալիս, որ այնտեղ որևէ մեկին տեսնվելու կարիք չկա, որ ավելի լավ է, Այն թա-
պի մարմինը կազմակերպելուց հե տո տեղական մի անդամին ղրկել Քիլիս՝ այն-
տեղի հետ կապվելու համար: Բայց ես Քիլիս պիտի մտնեմ և մի 10-15 օր պիտի 
մնամ: Ես ամենքի համար ֆո նո գրաֆչի եմ [և] մի գավա ռական կենտրոն թողնել, 
անցնել չեմ կարող: Պետք է այնտեղ էլ դրամ վաստակեմ:

Մինչ այս, մինչ այն ապրիլն էլ անցավ, և Ալեքսանդրետի տարաձայնությունը 
մի վերջ նական լուծումի չհանգավ: Հատիկն այլևս Տիգրանի կողմից վտանգի մա-
սին չի խո սում իր նամակներում, դրանով, իհարկե, այն տպավորությունը թողնելով 
ինձ վրա, որ Տիգ  րանն այլևս նախկին պահանջները չի դնում, որ նա համակերպվել 
է կազմակերպու թյունից դուրս մնալու մտքին: Մյուս կողմից ես էի այն համոզման 
գալիս, որ Տիգրանն իմ նամակն ստանալով զգաստացած կլինի, և թերևս մենք 
կարող կլինենք առանց արգելք նե րի մեր սկսած գործը շար ժել դեպի հայկական 
գավառները:

Հանդիպող ծանոթ թուրքերին հայտնում եմ, որ այստեղ այլևս վաստակ չկա, 
պի տի շա րունակեմ ճանապարհս դեպի ներսերը: Ինձ խորհուրդ են տալիս ուղ ղա կի 
գնալ դե պի Ուրֆա: Դա իմ գործին չի գալիս: Ֆուադ բեյ Մյուդարրիս զադեի հետ եմ 
խոր հր դածում: Նա առաջարկում է անցնել Այնթապ. հարուստ քաղաք է և այդ պիսի 
նորություն ների սիրահար: Նա պատմում է, որ բարեկամ է թե՛ Քիլիսի և թե՛ Այնթապի 
գայմագամն ե րին և ինքը նրանց հանձնարարականներ կտա, որ պես զի որևէ արգելք 
չհանեն մեքենայիս դեմ և ընդհակառակը՝ աշխատեն ինձ շահեց նել: Ֆուադ բեյն 
իսկապես տվավ այդ հանձ նա րարական նամակները, իսկ Թուր քիա յում այդպիսի 
գրությունները խոշոր դեր են կա տա րում: Նպատակս է Զեյթուն հասնել: Մարաշի 
համար էլ մի այդպիսի հանձնարարա կան պետք էր, բայց Ֆուադ բեյը ցավ հայտնեց, 
որ այնտեղի բարձր պաշտոնյաներից ոչ մեկին չի ճանաչում:

[1899 թ.] մայիսի 5-ին ճանապարհվեցի ֆուրգոնով դեպի Քիլիս: Երկու օրվա 
ճամբա է: Ֆուրգոնում կային ուրիշ ճամբորդներ: Ես իմ սովորական կեպի գլխար-
կով եմ: Մի հա սա կա վոր թուրք հետաքրքրվեց ինձանով, երբ իմացավ, որ այդ պի սի 
խոսող մեքենայի տեր եմ, ցավ հայտնեց, որ Թուրքիայում ուզում եմ փող աշ խատել, 
միևնույն ժա[մանա]կ կեպի գլ խարկով եմ շրջում: Այդ արտաքինով մեկի մոտ ոչ ոք 
չի գնա: -Լավ կանես որդի, շապկատ27 պահես և մի գեղեցիկ ֆես ծած կես։ Թե՛ 
շնորհքով մարդու կնմանես և թե՛ փող կվաստակես:

 -Ճիշտ է ասում էֆենդին, ճիշտ,- վրա բերին այս ու այն կողմից: Հալեպում ես 
ար դեն այդ հոգսը քաշել էի, գիտեի, որ ֆեսով ոչ ոքի ուշադրությունը չեմ հրա վի րի 
իմ վրա, մինչ գլխարկը աչք է ծակում: -Թող էֆենդու ասածը լինի: Այս րոպեյին ֆես 
կդնեմ,- ասա ցի ես, սն դուկս բաց արի, ուր մեքենաս էր սարքված28 և այն տե ղից 
ֆեսը հանելով՝ ծածկեցի: -Օ՛, մա շա լլա, մաշալլա, ինչ սազում է»,- աղա ղա կեցին 
ամեն կողմից: Այնու հետև նկատեցի, որ ամեն քի վերաբերմունքը փոխվեց դեպի 
լավը, խոսելով, ծիծաղելով հասանք Քիլիս:

Իջա քաղաքի գլխավոր խանը, տեղավորվեցի իմ սենյակում ու առանց մարդու 
հետ տեսնվելու, սարքեցի մեքենան, ռեկլամի արկղը լուսամուտից կախեցի հրա-
պարակի վրա, երկու կողմը տաճկական դրոշակները կախեցի: Հաճախորդները 
սկսեցին գալ: Կես ժամ չան ցած մի ոստիկան մտավ ներս ու հայտնեց, որ գայ մա-
գամ բեյն ինձ կանչում է: Իմ հարցին, թե որտեղ է գայմագամը,- սարայումն է,- 
ասաց ոստիկանը ու ձեռքով լուսա մու տից ցույց տվեց հրապարակի դիմաց մի մեծ 
շենք: Սենյակս կողպեցի ու ոստիկանի հետ գնացի սարայ (կա ռավարություն): Ինձ 
առաջարկեցին թեմետտի29՝ տուրքի տեսչի սեն յակը: Ինձ տեսնելուն պես տեսուչը 

27 Գլխարկ:
28 Գտնվում:
29 Հարկահանության:
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բավական տաքացած բացականչեց. -Դու ո՞վ ես, որ ինքնագլուխ օսմանյան դրո շակ 
ես պարզել: Ի՞նչ մարդ ես, ինչու՞ ես եկել: Իսկույն նկատեցի, որ շապկայիս հետ այդ 
ձևով [ոչ] մի պաշտոնյա չէր խոսիլ: Բացատրեցի գա լուս նպատակը, հայտ նեցի, որ 
կառա վա րության թույլ տվությունն ունեմ և ավելացրի, որ հատուկ նամակ էլ ունեմ 
գայմագամ բեյի վրա30: Այս որ լսեց, տեսուչը մեղմացավ և ասաց, որ ինձ տանեն 
գայմագամի մոտ:

Մտա գայմագամի սենյակը, Ֆուադ բեյի նամակը դրի առաջը և ասացի, որ 
Ֆուադ բեյը սելամ է ուղարկել: «Ալեյկում սելամ31»,- ասաց գայմագամը, հրավիրեց 
ինձ նստել: Նամակը կարդաց և ասաց. -Այդ ին՞չ մեքենա ես բերել: Առաջ կբերեն 
կառավարությանը ցույց կտան, իրավունք կստանան, նոր կհայտարարեն: Ես բա-
ցատրեցի, որ երկրի կար գին անծանոթ լինե լուս պատաճառով է եղած այդ թյուրի-
մացությունը: Մի պաշտոնյա մի ջամտեց. -Մեքենան թող բերի, տեսնենք: -Հա՛, հա՛, 
լավ կլինի,- ասաց գայմագամը: 

Դուրս եկա, երկու ոստիկան հե տևեցին ինձ: Մե քենա[ն] տվի նրանց, եկանք 
գայմագամի մոտ: Արաբական մի երկու եղանակ երգել տվի, մի քանի եվրոպական 
մարշեր նվագել տվի՝ ներկաների հիացմունքը գա գաթ նա կե տին հասավ:

-Բու նե գյուզել իշ, մաշալլա՛,32- գոռաց գայմագամը։ «Է՛յ մյուդիր էֆենդի»33,- 
դար ձավ տուրքի տեսչին, որ մինչ այդ մտել էր գայմագամի սենյակը, ինչպես և 
սարայի բոլոր ծառայողները,- ի՞նչ թեմետուն տուրք, ի՞նչ բան, օտար մարդ է, մեր 
հյուրն է, այսպիսի գե ղեցիկ մեքենա է բերել մեր երկիրը և դեռ տուրք էլ՞ պիտի տա: 
Այդ չեղավ՝ տուրք-մուրք չկա: Գնա որդիս, դարձավ նա ինձ, գնա և ուզածիդ պես 
փող աշխատիր: Ոչ ոք այդ մարդու քե ֆին չդիպչի: Այս խոսքերի վրա դուրս եկա ու 
իմ գործը շարունակեցի:

Դեռ թուրքական եղանակներ չունեի: Արաբականը, եվրոպականը [բնակչու-
թյան] պա հանջները չէր բավարարում: Հետաքրքրվեցի, իմացա, որ Քիլիսում ժո-
ղովր դական շատ հայտ նի եր գիչ ներ կան: Կանչել տվի, ներկայացան երկու հսկա 
տղամարդիկ, ժողովրդից սիրված երգիչներ՝ Շիմրինն օղլու և Վեսինն օղլու: Եր-
կուսից էլ նոր երգեր վերցրի շատ աջող: Քա ղա քում տարածվեց, որ մեքենայի մեջ 
կան իրենց հայտնի երգիչների երգերը: Մի քանի օր այն պի սի բազմություն էր հա-
վաքվում սենյակիս շուրջ, որ անցնելը դժվարանում էր:

Քիլիսում ընդամենը մնացի 15 օր: Այդ միջոցին շատ անսպասելի կերպով պա-
տա հեցի բժիշկ Նիկողոսին՝ Ալեքսանդրետի ֆրանսիական հյուպատոսի թարգ մա-
նին: Նա պաշ տոնա կան գործով եկել էր Այնթապ ու վերադառնում էր: Նրա կառքը 
կանգ առավ նույն խանի բա կում, ուր ես էի իջևանած: Ձիերը կերն ուտելուն պես 
պի տի մեկներ: Սենյակիս առջևով անց նելիս տեսավ մեքենաս, ներս մտավ: Դռնե րը 
փակեցի: -Այս շատ լավ եղավ, որ Ձեզ պա տա հեցի,- ասաց նա: -Ձեզ շուտով կմատ-
նեն: Հալեպի մեր կազմակերպության ձեռքն է ընկել Տիգ րանի մի նամակը՝ գրված 
իր մի համախոհին, որի մեջ հետևյալ նախադասությունը կա. «Շու տով՝ զին քը 
կհամ բու րեն Հուդայի համբույրով»: Այդ խոսքերը Ձեզ են վերաբերում: Հա լեպի 
ընկերներն այդ նամակը մեզ էին ղրկել ու խնդրել, որ զգուշացնենք, որ հան-
կարծակիի չգաք: Թե՛ Հալեպի և թե՛ Ալեքսանդրետի մարմինների կողմից խնդրում 
եմ անմիջապես դուրս գալ երկրից, մի առ ժամանակ անցնել Եգիպտոս, ապա երբ 
կտեսնենք վտանգը անցած, կրկին կվե րա դառնաք: Հատկապես ան հանգստացել 
են հալեպցիները: Մի գուցե քաղաքական հա լա ծանքները գլուխ բարձ րացնեն 
հայերի դեմ:

Ես չհամաձայնեցի այդ առաջարկին այն հիմունքներով, որ այսքան դժվարու-
թյուն ներից հետո հազիվ մեզ հաջողվել է մտնել Երկիր և որոշ գործ կատարել, 
այժմ մի մարդու սպառնալիքից վախենալով՝ լքել գործը ու հեռանալ, հեղափո խա-
կանին վայել գործ չէ: Մյուս կողմից ինձ հետ անձնապես ծանոթների մասին Տիգ-

30 Համար, նրան հասցեագրված:
31 Բարև:
32 - Փառք Աստծո, ինչ լավ աշխատանք է:
33 Հարկահավաք պաշտոնյա:
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րանը չգիտի, հետևապես մատնելու դեպ  քում պի տի մատնանշի ինձ ու Հատիկին: 
Հատիկը ռուսահպատակ է, նրան անմիջա պես ռուս ներ կայացուցչությունը կպա-
հան ջի, կմնամ ես: Ես էլ կնայեմ հանգամանք նե րին: Հավանորեն եր կար քննու-
թյունից հետո ինձ արձակեն, հակառակ դեպքում պատիժս կկրեմ կամ թե, եթե 
կա րիք զգացվի, կհայտնեմ ռուսահպատակ լինելս: Բայց այս քայլը կա նեմ միայն 
այն դեպքում, եթե ռուսահպատակության հայտնելս գործին կամ նույնիսկ մի 
անհատի ամենաթեթև կեր պով չպիտի վնասի: Այդ կողմից ես կանեմ այն բոլորը, 
ինչ որ թելադրում է հեղափոխականի անշեղ կամքը և բարոյական ըմբռնումները: 
Գալով Հա լեպի ընկերների երկյուղին՝ ես խնդրում եմ, հատուկ նամակ գրել և իմ 
կողմից վստա հեցնել, որ իրենցից ոչ ոք չպիտի տուժի այս խնդ րում, ինչ որ կապված 
է անձնապես ինձ հետ:

Այս բոլորից հետո բժիշկը չկարողացավ պնդել իր առաջարկի վրա ու խոս-
տացավ հալեպցիներին գրել այն բոլորը, ինչ որ խնդրեցի գրել: Վերջը մի երկու 
խոս քով բացատրե ցի, որ հեղափոխական գործը առանց զոհողությունների չի լինի, 
բայց զոհողությունները պետք է խելացի կերպով արվեն, որ գործի հաջո ղության 
համեմատականից դենը չանց նի: Ներկա դեպքում տուժողը ես եմ լինելու: Ես 
գիտակցում եմ գործի լրջությունը, ուստի և գիտակցորեն մնում եմ վտանգի 
շրջանում, ցույց տալու համար այն հիմնականը, որ ով զոհողություններ է պահան-
ջում ուրիշներից, նախ ինքը պիտի պատրաստ լինի զոհողու թյուն  ներ անելու: 
Բժիշկն այս խոսքիս վրա այլայլվեց։ -Ես խոսք չեմ գտնում Ձեզ առար   կելու: Արեք, 
ինչպես Դուք եք կամենում:

Այնուհետև ես ասացի, թե ինչ է մնում անելու մեր դրսի ընկերներին, եթե ես ձեր-
բա կալվեմ, որ իրենք չպետք է հուսահատվեն: Պետք լինի դրսից, Եվրոպայից տասնյակ 
ին ձանից լավ ուժեր կգան: Հիմնականն այն է, որ Երկրի մեջ հեղա փոխական օջախը 
պի տի վառ պահել։ Իսկ դրանք հենց այն անձնավորություններն են, որոնց կարելի է 
եղել ի մի բերել հանուն գործի: Ես կկրեմ բանտարկյալի կյանք, և դա ծանր չի լինի, 
եթե սկսված գործը կան գուն մնա ու կշարունակվի նույն թափով:

Բժիշկ Նիկողոսը վստահեցրեց, որ ինքը պատրաստ է անձամբ գործին անձ-
նվի րաբար ծառայել և նույն ոգով խոսել ու գրել մեր նորակազմ մարմիններին: 
Այ նուհետև ես գետին շո շափեցի, թե արդյոք հնարավոր չէ՞ Տիգրանին ոչնչացնել: 
Ես չուզեցի ասել, որ վաղուց այդ մտքով հրահանգներ եմ տվել Հատիկին: Բժիշկը 
հնարավոր չգտավ այն պատճառաբա նութ յամբ, որ ներկայումս Հայկա կան հարցը 
Կիլիկիո շրջանում համարյա թե հանգած դրու թյան մեջ է. կառավարու թյունը [իր 
կողմից Հայկա կան հարցը] մոռացության տված [է], ու կյանքը մասամբ նորմալ 
բնույթ է ստացել: Նման մի քայլ նորից կոտորածների տեղիք կտա ու հեղա փո խա-
 կան աշխատանքների աշխուժացումով կբացատրվի։ Իսկ այդ հանգամանքը 
հայերի դեմ տրամադրությունները լարած կպահի: Մեր աշխատանքը թող լռիկ, 
մնջիկ կա տարվի, առանց ցնցումների: Ես չպնդեցի իմ առա ջարկի վրա: Մենք բա-
ժան վեցինք: Նա մեկ նում էր Ալեքսանդրետ ուղղակի: Խնդրեցի մի վեր ջին կետ, որ 
նա ճանապարհը շեղի ու մտնի նախ Հա լեպ ու նոր անցնի Ալեքսանդ րետ: Ինչ որ 
պիտի գրեր Ալեքսանդրետից Հալեպ, ներկա դեպ քում գրելու կարիք չէր լինի, որ 
ինքնին միշտ վտանգավոր էր, այլ ան ձամբ կխոսեր ու կքաջա լերեր:

Բժիշկը տաք բնավորության մարդ էր: Գործի էր կպչում ոգևորությամբ և հա-
մա ռությամբ: Վստահ էի, որ նա կարող պիտի լինի հալեպցիների ընկած տրամա-
դրու  թյու նը բարձրացնել: Այդ կետը նա կատարեց հաջողողու[թյամ]բ:

Ես հիմա շտապում էի: Աշխատում էի շուտ հասնել Զեյթուն: Հեռու չէ, բայց 
ա ռանց քիչ թե շատ կանգ առնելու ճամփի վրա գտնվող քաղաքները, կասկածի 
տե ղիք կտամ։ Պետք է երևա, որ իմ շարժումները կապված են միայն դրամ վաս-
տակելու հետ: Մյուս կող մից գործը պա հանջում է, որ ես Այնթապում մի քիչ ավելի 
զբաղվեմ կազմակերպա կան գործով:

[1899 թ.] մայիսի 21-ին ես Այնթափում էի: Հասնելուս հաջորդ օրը ներկայացա 
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սարայ34՝ գայմ ագամին: Մի սիրալիր մարդ էր Իսմայիլ բեյ անունով, ծագումով լազ՝ 
Տրապիզոնի կող մերից: Տվի Ֆուադ բեյի հանձնարարականը: Հետաքրքրվեց իմ 
զբաղումով, կանչեց թե մե տուն տուրքի տեսչին և պատվիրեց առանց արգելքի և 
առանց տուրք պահանջելու թույլ տալ ինձ դրամ վաստակել: Ապա դառնալով ինձ՝ 
ֆրանսերեն ասաց.-Գնացեք Ձեր գործին, եթե որևէ դժվարության հանդիպեք, դի-
մեցեք ինձ:

Դուրս էի գալիս, պաշտոնյաներից մեկը կամացուկ ասաց.-Լավ կլինի մե քե նադ 
բերես և գայմագամ բեյին ցուցադրես:

-Անմիջապես,- ասացի ու մի ոստիկան խնդրելով անցա սենյակս, որ գլխավոր 
փողո ցի վրա մի օթելումն էր, մեքենաս տվի ոստիկանին, ես էլ վերցրի գլանները, 
եկա սերայ: Պաշ տոնյաները հավաքվեցին գլխիս: Մի ժամի չափ ցույց տվի բոլոր 
կտորները: Ամենից շատ հավանեցին Քիլիսում վերցրած թուրքական եղանակները: 
Բոլորն էլ շատ գոհ մնացին, և ամեն մեկն աշխատում էր ինձ որևէ կերպ ծա ռ ա-
յություն ցույց տալ:

Գործս հաջող էր ամեն կերպ: Պետական շրջանակները շատ բարյացակամ 
վերա բեր մունք էին ցույց տալիս, ժողովրդի, այցելուների կողմից որևէ նեղություն 
չկրեցի, չպա տահեց մի դեպք, որ մտնեն, լսեն գործիքս ու չուզենան դրամ տալ: Այն-
պես որ կարիք չեղավ գայմա գամին անհանգստացնել որևէ բողոքով իմ կող մից: 
Փողոցում պատահելիս կանգնում էր, հե տա քրքրվում իմ դրությամբ, իմ վաս տա կով 
և իր գոհունակությունն էր հայտնում, երբ ես որևէ բողոք չէի ունենում:

Ֆուադ բեյը Հալեպի արիստոկրատ ամենաաչքի ընկնող Մյուդարիս ընտա նի-
քից էր, որի հայրը՝ Զեքի փաշան, մեջլիսի անդամ էր և խոշոր ձայն ուներ վիլայեթի 
բոլոր հասա րա կական գործերում: Ամեն մի պաշտոնյայի համար իդեալ էր այդ 
ընտանիքի բա րե կամ լի նե լու: Ֆուադ բեյի որևէ առաջարկ ուրախությամբ էր ըն-
դուն վում ու գործ դրվում: Ֆուադ բեյն այս դեպքում իմ պաշտպանն էր, ոչ ոք չէր 
ուզենա ինձ դժգոհ թողնել:

Ես Այնթափում մնացի մի ամիս: Երկար սպասեցի, մինչև որ հանձնարարված 
անձ նավորությունը՝ Գրիգոր Թավուգյանը, ներկայացավ ինձ: Անմիջապես գործերի 
մա սին տեղե կու թյուն տվեց: Պարզվեց, որ համարյա բոլոր աչքի ընկնող գործիչ նե-
րը մեր կազմակեր պու թյանն են հարել: Հարկավոր է միայն, որ դրսից եկող ըն-
կերները լուսաբանեն մեր անելիքները և գործունեության գործնական ուղիներ 
ցույց տան:

Պետք է ասել, որ Այնթափը Արևելյան Կիլիկիայում իր կրթական մակարդակով 
շատ բարձր տեղ էր գրավում: Բացի հայկական բավական առաջադեմ դպրոց նե-
րից, այդ  տեղ վա ղուց ի վեր գոյություն ուներ ամերիկյան կոլեջ, ուր դասախոսում 
էին հայտնի պրոֆեսորներ: Շատերը ավարտելուց հետո գնում էին Ամերիկա և այդ-
տեղ բար ձրագույն կրթություն ստա նալով, իբրև պատրաստի ուժեր վերա դառ նում 
էին Թուրքիա՝ այս ու այն քաղաքում հիմնված ամերիկյան կոլեջներում դա սա-
խոսելու համար: Խմորը պատրաստ էր մեծ չափով, պետք էր ներքին աշ խա տանք, 
որպեսզի բողոքական պաս տոր ների կրոնական ազդեցությունից զերծ պա  հեինք 
նոր սերունդը և նրանց ապազգային պրոպագանդայի դեմ առողջ ազգային դաս-
տիարակություն տայինք: Այդ դեպքում հեղա փո խական աշխատանքը կտար իր 
արժանի պտու ղը: Պաստորական կեղծ դաստիա րա կության դեմ աշխատում էր 
առաջադեմ ամբողջ երիտասարդությունը: Այդ երիտա սար դու  թյունն ամբողջու-
թյամբ պետք է դաշնակցական շրջա   նակի մեջ առնել: Դրանց մեջ փոքրիկ աշխա-
տանք կատարելով՝ կարելի է հեղափո խա կան նոր սերունդ պատրաստել, որ ա պա-
գա շարժումների ղեկավարի դեր պիտի կատարի ոչ միայն Այնթապի, այլև ամ  բողջ 
Կիլիկիայի բոլոր կարևոր կետերում: Թավուգյանի հետ այս առթիվ խոսե լուց հե տո 
հարկ համարեցի հայտնել, որ լայն շրջանակի մեջ իմ երևալը միա նգամայն ըն-
դունելի բան չէ, որ իմ անձնավորությունը պիտի շատ սահմանափակ մարդկանց 
հետ շփում ունե  նա, հակառակ դեպքում մի փոքրիկ հայտնություն բա վական կլինի 

34 Սարայ - տվյալ դեպքում գավառապետի պաշտոնատեղին:
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հարյու րավոր մարդկանց ձերբակալելու և հալածանքի ենթարկելու համար:
Ես խնդրեցի իմաց տալ Արմենակ Նազարեթյանին և մի անգամ ևս ինձ հետ 

տե սակցել ավելի բազմակողմանի քննելու այն հարցը, թե երիտասարդներից որո՞նց 
կարող ենք առաջ քաշել ու շրջանակները ղրկել՝ տեղական մարմիններ կազ-
մակերպելու հա մար: Այսպիսով իմ աշխատանքը պիտի լիներ ոչ միայն Այն թա պի 
կազմակերպությունը գլուխ բերել, այլև նրա միջոցով գավառական գործիչ ներ 
դուրս բերել շրջագայելու հա մար: Ճիշտ է, այդ ժամանակ հայ մտավորականի 
համար դժվար էր գավառից գավառ շր ջել և կասկած չհրավիրել իր վրա, բայց որևէ 
արհեստով, որևէ զբաղումով գնալու թույլ տվությունն էլ դժվար չէր ձեռք բե րել, 
մա նավանդ երբ մի քիչ դրամով հնարավոր էր թյուրք այս կամ այն պաշ տոն յային՝ 
թափը մեղմացնել:

Թավուգյանը գնաց՝ խոստանալով երկու օրից գալ և ժամանադրավայրն 
առաջ  նոր դել ինձ, ուր լինելու էր նաև Նազարեթյանը: Իմ մեքենան խոշոր դյու րու-
թյուն էր տա լիս ամ[են] մարդու ինձ մոտ մտնելու, որպես թե մեքենան է լսում, կամ 
թե ես էի մեքենաս վերցնում ու գնում ամենուր, բավական է, որ գիտեին իմ 
մեքենայի պահանջը այս կամ այն ընտանիքի հա մար: Բոլոր դռներն իմ առաջ բաց 
էին և կասկածից դուրս:

Հենց այդ սպասումի միջոցին, [1899 թ.] հունիսի 20-ի երեկոյան, երբ մտածում 
էի պառկել, դուռս բաղխեցին: Ինձ թվաց, որ Թավուգյանն է, դուռը բաց արի, տես-
նեմ մի ոստիկան, որը հայտնեց, թե գայմագամն այս րոպեին ինձ է պա հանջում: 
Հարցրի, թե մեքենաս էլ վերցնեմ, պա տաս խանեց՝ ոչ:

Մի փոքր կասկած անցավ մտքովս: Անխոս դուռս փակեցի և դուրս եկա: Տես նեմ 
սան դուխների ներքևում կանգնած է մի կոմիսեր: Կասկածն ավելի հաս տա տուն 
դար ձավ, բայց և այնպես շատ անտարբեր գնացի հետները: Հասանք տուն: Գայ մա-
գամն ինձ շատ սառը ընդու նեց և պաշտոնական ձևով հարցրեց անուն ազգանունս, 
որտեղացի լի նելս և ապա թե ինչու համար եմ եկել Թուրքիա: Իմ պատասխանը 
պարզ էր, ամենքը գի տեին այդ: Գլուխը շարժեց, ապա տեղից վեր կացավ, ձեռքը 
դրեց ուսիս և ավելացրեց.- Ձեզ հանձնում եմ ոստիկա նու թյան: Հե ռա գիր կա Հալե-
պից Ձեր մասին, որով Ձեզ պա հանջում են: Ապա ֆրանսերեն ա վե  լացրեց. -Շատ 
ցավում եմ, որ հրամանը ավելի բար ձր ինստանցիայից է՝ վա լիից: Ինձ թվում է, որ 
սա մի ինտրիգ է հայերի կողմից: Իմ իրա վունքիս տակ լի ներ, ես Ձեզ անմիջապես 
նավա հանգիստ կուղարկեի և այնտեղից դեպի դուրս: Այժմ ես կատարում եմ իմ 
մեծիս հրամանը:

Ես ինձ պաշտպանելու իրավունք չունեի: Սեր-կոմիսարն այնտեղ էր, նա էլ 
միա  ցավ, և ես այդ երեքի հսկողության տակ առաջնորդվեցի դեպի սերայ, ուր 
գտնվում էր թե՛ բանտը և թե՛ փոլիս դայերեսին35, ուր բերում են նոր ձերբա կալ-
վածներին:

Ճանապարհն անցնում էր իմ սենյակի առջևով: Խնդրեցի թույլ տալ վերմակս 
վերց  նել հետս: Սեր-կոմիսարը չհամաձայնվեց: -Սենյակը թող այդպես մնա, որ 
վաղը պաշտոնապես բանանք: Հիմա ուղղակի տարեք սերայ ու հանձնեք ոստի-
կանական բա ժին,- ասաց նա կոմիսերին ու ոստիկանին: Ընդդիմանալու ոչ մի 
ցանկություն չունեի, որովհետև անօգուտ էր: Անցանք սերայ: Այնտեղ ինձ մտցրին 
մի սենյակ, ուր թափրթված էին զանազան մարդիկ, որոնք մեծ մասամբ քնած էին 
անկանոն կերպով՝ մեկի գլուխն էր այս կողմ, մյուսի ոտքերը, հենց էնպես հա գուս-
տով, կոշիկով: Սա իմ գիշերելու տեղն էր: Պետք էր համակերպվել: Բոլո րո վին 
ապահով եմ: Վրաս ոչինչ չկա: Բայց խիստ զարմաց րեց այն, որ ինձ ձերբա կա լելիս 
հարկ չհամարեցին վրաս խուզարկել: Վրաս եղած ամեն ինչ կարող էի ոչնչացնել: 
Մի փոքրիկ տետրակ ունեի, ուր գրել էի՝ որքան է իմ հասույթը՝ բոլորը ռուսերեն: 
Դա արել էի նրա համար, որ խուզարկության ժամանակ համոզվեն, որ իմ ուշ[քն] ու 
միտքը տարված է եղել իմ վաստա կի խնդրով:

Քունս չտարավ: Ինձ համար արդեն պարզ էր, որ մատնություն է տեղի ու նե ցել, 

35 Ոստիկանատուն:
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ու մատնողը, կասկածից դուրս, Տիգրանն էր: Ես այնքան չէի մտածում իմ կրե լիք 
նեղու թյուն ների մասին, որքան այն մասին, որ սկսած գործը կանգ էր առնում, որ 
այդքան նե ղություններով ձեռք բերված հաջողությունը ընդհատվում էր ու մեր 
գործ դրած միջոցը, օտար անձնագրով, ու լեգալ ճանապարհով տարվող այդ հար-
մար միջոցը, մեր կազմա կեր   պության ձեռքերից դուրս էր պրծնում: Համոզված էի, 
որ թուրք կառավարությունը ոչ մի կերպ չի կարող ապացուցել իմ հայ լինելը, եթե 
ես այդ չխոստովանեմ: Բայց հայտ նությունն այդ մասին թուրք կառավարու թյան 
աչքերը խոշոր չափով բաց է անելու: Իմ ետևից եկողներ պիտի լինեն, ամենքը 
կասկածի առարկա պիտի դառնան և դեպի երկրի խորքերը չպիտի կարողանան 
առաջանալ: Մյուս կող մից նոր կազմված մարմինները որպիսի հար ված են կրելու 
բարոյապես: Կասկածն ամեն քին պաշարելու է: Խախտվում է հավատը դեպի ըն-
կերը, վստահությունը տեղի է տալիս: Սառնու թյունը տիրում է շատե րին: Տուժողը 
ընդհանուր գործն է: Եվ այս ծանր ու հոգեմաշ մտած մունքը իմ ուղեղին հանգիստ 
չի տալիս: Մի մխիթարություն եթե ունեմ՝ այդ ամբողջ մռայլ պատկերացումն ե րի 
մեջ այն է, որ ինձ հետ կապ ունեցողների մասին ոչ ոք չգիտե: Ուրեմն և նրանք 
կասկածից դուրս են, և նրանցից մեկնումեկը քննության կամ դատի ժամա նակ 
ներկա չի լինելու իբրև գործակից ու գեթ մտքում չի ասելու, թե ես եմ պատճառը 
(իհարկե, անուղ ղա կի) իր ձերբակալման:

Անուններ ու դեմքեր են անցնում մտքովս և ինչ անձկությամբ եմ պատկե րաց-
նում, թե մեկնումեկը կարող է կասկածա[նք]ով ձերբակալվել: Բայց այս միտքը 
միշտ ետ եմ հրում և ոստիկանության ու քննության հանդեպ ինձ մենակ պատ-
կերացնում: Մտքովս չի անցնում, թե Տիգրանը կարող է գործի մեջ լինել: Մատնել է, 
ուրեմն և դրանով իրեն ապահով կացություն ստեղծել: Այնուհետև մտածում եմ այն 
բոլոր պատասխանների մա սին, որ տալու եմ առաջա դրված հարցերին։ Բայց դրանք 
որոշ են ինձ համար: Դրանք այնքան կրկնված են ու ձևավոր ված, որ ավելի ճիշտ 
գիտեմ, քան թե հանկարծ ինձ քննեն ազատ պայմաններում, ու ես ուզե նամ հայտնել 
իմ իսկական անձնավորության մասին, որ այդ միջոցին իմ հոգեկան աշխարհից 
բոլորովին դուրս է շպրտված այնքան անվիճելի կերպով, որ ինքս իսկ համոզված 
եմ, որ ես հայ չեմ՝ որոշ անուն-ազգանուն ունեցող, այլ բուլ ղար Դի միտրի Մարինով-
Պոպով ազգանունով, որ եկած եմ Թուրքիա ֆոնոգրաֆ գործի քով իմ օրական 
պարենս հայթայթելու: Այս գաղափարն ինձ համար դառել է միս ու արյուն, և որ-
պեսզի դրա փոխարեն ուրիշ բան ասեմ, պետք է հսկա յական ճիգ թափեմ նրան իմ 
միս ու արյունից զատելու, ուրիշ խոսքով՝ ինձ արյունո տելու:

Նույն երևույթը տեղի է ունեցել և լեզվիս նկատմամբ: Հայերենը մոռացության 
եմ տված, հայերեն չխոսելու համար ամիսներով այնպիսի հոգեկան ճիգ եմ գոր-
ծադրել, որ ինձ համար դառել է մի խորթ, մի օտար լեզու, եթե պետք է եղել, հազ-
վադեպ դեպքերում բացա հայտվել հեղափոխական գործակից հայի հետ, երկար 
մտածելուց, բառերը հաճախ դասա վո րելուց հետո միայն ինձ հա ջողվում էր մտքերս 
արտահայտել: Խոսելիս հանկարծ իմ հոգեկան ապրումները, որ ես հայե րեն չպիտի 
խոսեմ, ներս էին խուժում իմ ներքին աշխարհը, և ինձ թվում էր, որ ինձ մատնում 
եմ այդ լեզվով, բայց շուտով սթափվում էի իլյուզիաներից, շարու նա կում խո սել, 
որ պեսզի քիչ հետո նույն հոգեմաշ զգացումներն ունենամ:

Այս հոգեկան դրությունը մարդ չի կարող ըմբռնել, մինչև որ նույն պայ ման նե-
րում եղած չլինի ամիսների ու տարիների ընթացքում: Սա մի զգացում է, որ մարդ 
չի ուզենա զգալ իր կյանքում, այդ զգացումի շարունակական գոյությունը ամենա-
մեծ զոհողու թյունն է, որ մարդ կարող է պատկերացնել: Ոչ մի նեղություն, հալա-
ծանք, բանտ, աքսոր, եթե դա տեղի ունի սովորական պայմաններում, չեն կարող 
հավասարվել այդ զոհողության: Եթե մեկը տա րել է այդ զոհողությունը, այդ պիտի 
բացատրել միայն ու միայն գործի գաղափարա կան հա փշ տակությամբ, նրա ֆա-
նատիզմով: Այժմ, երբ մոտ երեսուն տարի է անցել այդ օրերի գլխով, ես ֆա նա-
տիզմով դեպի գործն ունեցած իմ հափշտակությամբ եմ բացա տրում իմ հան գիստ, 
անվրդով ու անտարբեր վերաբերմունքը, որ ունեցա այդ օրվանից սկսած դեպի իմ 
բանտային կյանքը, որ տևեց մոտ վեց տարի, և որի ընթացքում ես շա րու նակեցի 
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ապրել՝ իմ մտքից բոլո րովին դուրս շպրտած իմ ծագումը, իմ անցյալ կյան քը, իմ 
եսը ու դառնալ մի նոր մարդ, և իմ հիշողությունից դուրս քշած իմ մայրենի լեզուն: 
Բանտի մեջ ես ինձ կաշկանդել էի կրկնակի ու եռակի բանտով, և այդ խոշոր ծա-
ռայությունը ես տարա, մանավանդ որ, ինչպես հետո կտեսնենք, հնա րավորություն 
ունեի ազատվել, եթե ուզենայի այդ, կրկնում եմ՝ այդ հսկա ծան  րությունը տարա 
միայն այն գիտակցությամբ, որ տվյալ պայմաններում իմ հե ղա փոխական պար տա-
կանությունն ինձ այդ էր թելա դրում:

Առավոտյան շատ վաղ սպասում էի, թե իմ սենյակը կբանան ու իրերը կվերց-
նեն, խու զարկություն կանեն առանց ինձ: Այդ դեպքում մտահոգությանս առարկան 
էին երկու փո ք րիկ սրվակներ, որոնք դրված էին սեղանիս վրա, մեքենայիս յուղի 
սրվակի հետ: Դրանք ծածկագիր գրելու ու բաց անելու հեղուկներ էին, միակ ա պա-
ցույցները իմ գաղտնի գործու նեու թյան, եթե միայն կարողանան կռահել այդ:

Ես գիտեի, որ այդ հեղուկները անծանոթ էին թյուրք պաշտոնյաներին, որով հե-
տև մինչև այդ դեռ ոչ մի ծածկագիր նամակ չէր կարդացվել նրանց կողմից: Բայց 
սրվակները տվյ ալ դեպքում երկար քննության նյութ կդառնային և ժամա նա կի 
ընթացքում կարող էին վեր լուծ ման միջոցով բացատրվել: Երեկոյան ես հատ կա պես 
խնդրում էի սեր-կոմիսարից թույլ տալ վերմակս վերցնել հենց այն նպա տակով, որ 
սենյակս մտնելուն պես գիշերով հեշտ կլի ներ սրվակներն աննկատ վերց նել հետս և 
ապա ոչնչացնել ճանապարհին կամ ոստիկանա տա նը: Հիմա սրվակ  ներն ազատելու 
հույսը կորցրել եմ, և դա ինձ բավական անհան գստաց նում է: Բարեբախտաբար այդ 
խնդիրը կարգադրվեց շատ ավելի դյուրին կերպով, քան ես կա րող էի պատկերացնել: 
Երբ գործառնությունը սկսվեց սերայում, ինձ կան չեցին ու երկու ոս տի կանների ըն-
կերակցությամբ ուղարկեցին սենյակս, որ բոլոր իրերս վերցնենք ու գանք: Ճանա-
պարհին ես սրվակները կորցնելու միջոցը ծրա գրեցի և սենյակս մտնելուն պես, երբ 
դեռ ոստիկաններն իմ ետևում էին, շտապ վերց րի սրվակ ները սեղանից ու լուսա-
մուտին մոտե նալով՝ շպրտեցի բակում թափթփ ված քարերի վրա: Սրվակները փշուր-
փշուր եղան: Ոստի կանները գլխի իսկ չընկան, թե ես ինչ արի, և ոչն չով էլ չհե-
տաքրքրվեցին: Մեքենայիս արկղը մեկը վերցրեց, մյուսը՝ անկողինս, որ մի վեր մա-
կից ու մի յափնջուց էր կազմված36:

Գնացինք սերայ: Բարձրացանք գայմագամի մոտ: Բաց անել տվին արկղը, հա-
նե ցին մեքենան, նրա գլանները, գտան արկղումս դրված «Սմիթ Վեսսոնի» փոքր 
տե սակի գեղեցիկ ատրճա նակը, որ հատուկ ֆուտլյարի մեջ էր դրված: Գայ մա գամը 
և ապա մյուսները չարչար վե ցին, բայց չկարողացան դատարկել փամ փուշտ ները: 
Այդ ձևի ատրճանակ դեռ տեսած չէին: Ես վերցրի, դատարկեցի ու տվ[եց]ի իրենց: 
Հա նեցին ատրճանակի փամփուշտների տու փը 50 փամ փուշտով, ապա մի տոպ րա-
կով արծաթ դրամ, որի մեջ գայմագամը շատ պր պտումն եր կա տա րեց, բայց ոչինչ 
չգտավ: Նա կնիք էր փնտրում: Այդ շրջանում Թուր քիա  յի այդ ժամանակ ները դեռ 
գործ էին ածում արծաթի շատ հին դրամներ, որոնք տարօ րի նակ ձև ու մեծություն 
ունեին: Երեք ղուռուշանոց և չորս ու կես ղուռուշանոց մի տե սակ դրամներ, որոնք 
թասի պես փոս էին, ավելի շուտ կլոր գդալի նման ու որովհետև շատ գեղեցիկ էին, 
ես դիտմամբ պահել էի և ահագին կապոց շինել:

Խուզարկությունը ոչինչ չտվեց: Ոչ մի գրություն, թուղթ ու ծրար կար, որ քննու-
 թյան առարկա դարձան, բայց գրություն չկար վրան: Գայմագամը նայեց ան դամ-
ներին, նրանք գլուխները բացասաբար շարժեցին: Գայմագամը քարտուղարին 
թելա դրեց մի պաշ  տոնական գրություն, որով վկայվում էր, որ իմ մոտ «մյուզիր» 
(վտան գավոր) ոչինչ չի գտնված, ստորա գրել տվեց մեջլիսի37 անդամներին, կնքեց 
և հանձնեց կոմիսարին, որ պաշտոնական հանձնա րարականի հետ ուղարկվի ուր 
որ հարկն է: Բոլորի դեմքի վրա կարդացվում էր այն միտքը, որ այս մարդուն զուր 
են կասկածում: Վրաս անգամ չխու զարկեցին: Բոլոր իրերս կրկին դարսել տվին 

36 Հենց այդ ժամանակ դուռը թխկացրին՝ մտնողը Թավուգյանն էր: Նա ապշեց, չգիտեր, թե ինչ 
ասեր: Ես փրկե  ցի նրան. - Եկել եք մեքենաս լսելու, ժամանակ չկա: Կառավարությունը կանչել է: 
Տեսնում եք իրե րս էլ հետս տանում եմ,- ասացի: Նա ամեն ինչ հասկացավ:
37 Մեջլիս-խորհրդարան, տվյալ դեպքում՝ գավառապետության պաշտոնյաների հավաք:
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իրենց տեղերում, դրամը նույնությամբ ինձ տվին: Միայն ատրճանակը պահե ցին: 
Ապա գայմագամը պատվիրեց ինձ տանեն բանտի սենյակներից մեկը, այս գիշեր 
պահեն այնտեղ, առավոտյան ուղարկեն Հալեպ:

Ինձ հետ բերին իմ ամբողջ կարողությունը՝ և՛ մեքենաս, և՛ անկողինս: Բանտի 
սեն յակը փոքրիկ էր: Մի 15 մարդ կար: Շատ հետաքրքրվեցին ինձանով: Խնդրեցին, 
որ իրենց ցույց տամ մեքենաս: Նազ չարեցի: Բաց արի արկղս, որ գնել էի Հալեպում 
հատ կապես մեքենայիս ու մնացյալ պարագաներիս համար: Մեքենաս հանեցի և 
սկսեցի նվագել: Մյուս սենյակ նե րից, բակից բավականության ձայներ, իմ հասցեին 
ուղղված գոհունակու թյան կանչեր իրար խառնվեցին: Մեր սենյակում շատերի աչ-
քերին արտասուք նկատեցի: Բանտարկյալների այդ վերաբերմունքը տեսնելով՝ ես 
մոռացա իմ դրությունը, տեսա, որ բանտումն էլ մի բանի պետք եկա:

Օրն անցավ ինձ համար բավական աջող: Խուզարկությունը ոչինչ չտվեց: Դա 
ինձ համար ամենակարևորն էր: Գիշերը հանգիստ անց[կաց]րի: Առավոտյան ինձ 
համար ձի վար ձեցին, իհարկե իմ փողով, վրան բեռնեցին իմ իրերը, մի կողմը 
սնդուկս, մյուսը՝ ան կո ղինս, ու երկու ձիավոր ժանդարմներ դնելով, որպես հսկիչ-
ներ, ուղարկեցին դեպի Հալեպ:

Հասանք Քիլիս: Ուղղակի առաջնորդեցին ինձ բանտ, որ գտնվում էր Սերայի 
բա կում: Տարօրինակ զուգադիպությամբ այդ օրը Քիլիսի բանտարկյալները հար-
ձակվել էին պա հակ ների վրա, մեծ դուռը բռնի բաց արել և դուրս փախել: Քա ղաքը 
տակնուվրա էր՝ ոստի կան, ժանդարմ փողոցները թափված, դաշտերում սփռված 
փախստական էին որո նում, և երբեմն մեկ-երկու հոգի բռնած բերում էին: Շատերին 
ծեծել էին ու շղթայել: Սեն յակների դռները փակել էին և մնացյալներին չէին թող-
նում դուրս գալ բակ զբո սանքի: Մինչև երեկո բավա կան փախստական բերին, 
բայց մի քանի կարևոր բանտարկյալներ ձեռք չէին ընկել, և այդ բանը խիստ մտա-
հո գում էր բանտային վարչության: Այդ անսո վոր աղմուկի վրա ավե լա ցավ իմ 
պատ մությունը: Տարածվեց, որ ֆոնոգրաֆչի Դի միտ րի ին բռնել են: Հազար ու մի 
բացա տրություններ են տալիս այդ բանին դուրսը, և լու րը հաս նում է բանտ: Ոմանք 
իմ ձերբակալու թյունը բանտի ըմբոստության հետ էին կա պում և զանազան 
առասպելներ պատմում: Ինձ բանտ մտնելուն պես մի բանտա պա հ շատ հաջող 
հղացում ունեցավ՝ մեքենաս օգտագործել մտքերը խաղաղացնելու հա մար: Բակի 
մեջտեղ մի կարպետ փռել տվեց, իմ իրերը վրան տեղավորեց և խնդրեց բան տարկ-
յալներին զբաղեցնել: Երբ սկսեցի նվագել ու երգել տալ, աղմ ած, հուզված բան-
տում այն պիսի մի լռություն տիրեց, որ մեքենայիս ձայնը բանտի պա տե րից դեպի 
Սերայ ու դեպի փողոցը տարածվեց: Բանտարկյալներն օրհնում էին իմ ճա նա-
պարհը և խոսք չէին գտ նում իրենց գոհունակությունն արտահայտելու այդ ծանր ու 
տանջա լից օր վան վրա հասնող մխիթարության առթիվ: Պատկերը բոլո րովին 
փոխվեց: Մինչև այդ թե՛ հսկիչնե րը և թե՛ բանտարկյալները, զայրույթով լցված, 
հայհոյում էին իրար, ատամներ կրճ տաց նում իրար դեմ, բռունցքներ ցույց տալիս, 
բոլորի աչքերի մեջ վրեժի ու ցասման կրակ ու բոց էր փայլատակում: Բայց հենց որ 
լսեցին իրենց սիրելի երգիչների ձայնը և թո վիչ ու գրավիչ երգը, մոռացան ամեն 
ինչ, դեմքերի կնճիռները պարզվեցին, աչքերը մարդ  կային մտքի ու իմաստի տեսք 
ընդունեցին:

Պահապանները սենյակների դռները բաց արին, և հարյուրավոր դժբախտ ու 
կյան  քի բարիքներից զրկված մարդիկ վազեցին ու նստոտեցին իմ շուրջ գետնի 
վրա: Նրանք իրենց կյանքում նման բան չէին տեսած: Երգի ազդեցության տակ եղ-
բայրական մի մթնոլորտ ստեղծ վեց այդ սեղմված շրջանում: Ժանդարմներն ու ոս-
տի կանները սկսե ցին խոսել բանտարկյալ ների հետ, սրանք նրանց բաներ փսփսա-
ցին ու նրանց միջոցով բարևներ ուղարկեցին իրենց ազգականներին: Այնուհետև 
սկսեցին խոսել ինձ հետ: Հար ցրին, թե ինչու՞ էին ինձ բանտար կել, և երբ իմացան, 
որ ես ոչ մի հանցանք չունեմ, սկսե ցին կառավարությանը մեղադրել,- թե այդ պատ-
ճառով է, որ օսմանյան երկիրը չի առա ջադիմում, որովհետև ով որ ֆրանկի (եվրո-
պա ցու) հունարն է ուզում բերել և մեր աչքերը բանալ, նրան էլ այսպես բռնում են 
ու դուրս քշում երկրից: Ամենքը կարծում էին, թե ինձ բռնել են, որ հսկողության 
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տակ դուրս քշեն երկ րից:
Բանտարկյալները շատ հետաքրքրվում էին ֆրանկների (եվրոպացու) կյան քով, 

նրանց տնտեսությամբ, երկրի կարգուկանոնով, արդարադատությամբ, պա տիժ-
ներով, նրանց բանտային կյանքով: Ես պատասխանում էի, ու իմ պատասխանը մի 
տեսակ պրո պագանդա էր դառնում ի նպաստ եվրոպական կարգի, և ամենքը, 
կարծես, համաձայն էին ինձ հետ:

Այդ գիշեր անցկացրի բանտում գողերի ու ավազակների հետ միասին: Որևէ 
տար  բերություն չէի գտնում սրանց ու դրսի մարդկանց միջև: Թերևս ընդհան-
րությունը մի քիչ աղքատ էր դրսի ազատ մարդկանցից, բայց վերաբերմունքը, 
հասկացողությունը, մտա վոր մա  կարդակը ոչնչով պակաս չէր դրսի սովորականից: 
Տգիտությունը անսահ ման էր ամե նուրեք, ինչպես դուրսը, նույնպես և բանտում:

Առավոտյան թվում էր, որ պիտի ինձ տանեն դեպի Հալեպ, բայց եկան հայտ-
նեցին, որ Այնթապից հեռագիր է ստացված՝ ինձ ետ են պահանջում: Ինչ կարող էի 
ասել: Հիմա ես կամ քից38 զուրկ մարդ եմ: Ուր ուզեն, կուղարկեն ինձ: Նույն կար գով, 
ինչպես հասել էի Քիլիս, հասա Այնթապ, նորից բանտում, նորից բան տարկյալների 
մեջ իրարանցում իմ դարձի առթիվ, նորից իմ մեքենայի երգը, շուրջս գոհունակության 
ու դրսի հուշերի հա ռա չանքներ, նորից զրույցներ ու ցանկություններ: Խիստ հոգնած 
էի, ձիու վրա չարչար ված՝ հանգիստ քուն մտա:

Առավոտյան հայտնեցին, որ պիտի ճանապարհվեմ Մարաշ: Այնտեղից պա-
հանջ  ված եմ: Նույն կարգով, մի ձի ինձ ու իմ իրերի համար, երկու ձիավոր ժան-
դարմն եր, որպես հս կիչ ներ: Ճանապարհվեցի դեպի հյուսիս: Ես նկատում էի, որ 
օրե ցօր խստությունն իմ նկատմամբ զորեղանում է: Հիշեցի իմ կեպին, որ սնդու կում 
էր, երբ ճանապարհին մի տեղ հանգստանում էինք, հանեցի կեպիս, դրի գլուխս, 
ֆեսը փակեցի սնդուկիս մեջ: Ժան դարմները նայեցին իրար ու քաշվելով հարցրին 
ինձ, թե մի թե՞ էջնեբի եմ (եվրոպացի): Երբ դրական պատասխան ստա ցան ինձա-
նից, իսկույն հայտնեցին, որ իրենց կառավարու թյունն իրավունք չունի ինձ բան-
տար կելու և ավելացրին, որ կոնսուլն իմանալուն պես ինձ կվերցնի և դուրս 
կուղարկի: -Իհարկե այդպես է, ասացի ես ինձ ի՞նչ կարող են անել: Բայց դժբախ-
տությունը նրա մեջ է, որ մարդ չունեմ իմաց տա կոնսուլին: Այ եթե դուք ուզենաք, 
կարող եք ինձ մի լավություն անել, և ես ձեր լավությունը չեմ մոռանա: -Ի՞նչ 
լավություն կարող եք անել,- հարցրին: -Մարաշ մտնելուն պես ինձ կանց կացնեք 
այն փողոցով, որտեղ ապրում է ֆրանսիական կոնսուլը, մի րոպե կանգ կառնեք 
նրա դռան առաջ, ներս կմտնեմ, իմ մասին կհայտնեմ ու դուրս կգամ, կներ կա-
յանանք կա ռա վարությանը: Այնուհետև կոնսուլը հարկ եղածը կկարգադրի:

Իմ այս առաջարկը նրանց խելքին շատ մոտ թվաց: Նրանք սկզբում համաձայ-
նեցին: Իմ նպատակն էր՝ մտնել ֆրանսիական հյուպատոսարան և այնտեղ էլ մնալ: 
Գի տեի, որ Մարա շում միայն ֆրանսիական կոնսուլ կա, որի պարտակա նու թյուն-
ների մեջ է մտնում բոլոր պետու թյուն ների հպատակների պաշտպանության 
խնդիրը: Հավա նո րեն նա ինձ կպահեր ու կհանձներ Հալեպի ռուսական կոնսուլին, 
որն իր կարգին մեծ պաշտ պանություն ցույց կտար դատավարության գործում: 
Որքան և Բոլգարիան այդ ժա մա նակ դեռ վասալական կախում ուներ Թուրքիայից, 
և այդ դեպքում որքան էլ ռուս ներ կա յացուցչությունն իրավունք չունենար ինձ 
չհանձնել թուրք կառավարության, բայց մի բան ինձ համար պարզ էր, որ մի անգամ 
գործի մեջ եվրոպական մի պետություն միջա մտած լիներ, ինձ դատարանը չէր կա-
րող դատապարտել, քանի որ իմ հանցանքը փաս տող ոչ մի տվյալ չկար դատարանի 
ձեռքում:

Այս մտորումներով մեր ճանապարհն էի շարունակում ու դիտում, թե ժան-
դարմն  երը չե՞ն փոխում արդյոք իրենց տրամադրությունը նման մի հանձնառության 
համար: Պետք է ասած, որ Թուրքիայում, երկրի ներսում, ժանդարմը շատ ինք նա-
գլուխ է և իշխա նությունը շատ դեպքերում նա է ներկայացնում: Ժողովուրդը նրան 
է տեսնում, նա էլ օգ տվում է այդ դիրքից ու նման պայմաններում, եթե կա լա նավոր 

38 Իրավազուրկ:
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է տեղափոխում մի քա ղաքից մյուսը, հա ճախ համաձայնության է գալիս 
կալանավորների կամ նրա բարեկամն երի հետ ու չնչին կա շառքով փախցնել 
տալիս: Այդպիսի դեպքերում ժանդարմը հա մարյա պատիժ չի կրում: Վերը շատ 
լավ գիտեն, թե բանն ինչումն է, բայց ինչպես պատ ժեն ժան դարմին մի երկու մե-
ջիդիե կաշառք ստանալու համար, երբ դատարանի նախա գահը, քննիչը և դա-
տախազը ոսկիների կաշառքով նույն կալանավորին ազատ պի տի ար ձակեն: Գոնե 
այդպես է եղել այն ժամանակ վա Թուրքիան: Բայց ներկա դեպ քում իմ հարցը 
տարբեր է: Ես չեմ փախչում, իրենք են ինձ տանում որոշ փողոցով, որ մտնեմ, կոն-
սուլի հետ տեսնվեմ: Այստեղ պատասխանատվության խնդիր կա: Ժանդարմն երից 
մեկը հայտնեց, որ իրենք կդժվարանան գլխավոր և ուղիղ գիծը թողած, ինձ շեղա-
կի ճա նապարհով անցկացնել և մանավանդ կոնսուլի դռանը կանգ նեց նել: Չէ, եղ-
բայր, այդ մե կը չենք կարող, բայց լավություն կանենք, տեսնում ենք, որ դու օս-
մանլուի թակարդն ես ըն  կել: Մի նամակ գրի, այդ նամակը կհասցնենք կոնսուլին:

Թյուրք հասարակ ժողովուրդը «օսմանլու» ասելով հասկանում է կառավարու-
թյու նը և նրա մասին ունի որոշ կարծիք: Նրա կարծիքով կառավարությունը խար-
դախ է, նա մարդ՝ «Օսմանլի դավշանի արաբաիլե թութար» -Թյուրք կառա վարու-
թյունը նապաս տակը սայլով է որսում,- այսպես է բնորոշում թուրք ժողովուրդը իր 
կառավարությանը և նրա մասին խո սելիս միշտ մի հեռավոր, մի խորթ, անհա րա-
զատ ապարատ39 նկատի ունի, որ երբեք ժողովրդի բարիքի մասին չի մտածում, որ 
ժողովրդի վզին նստած մի ծանրություն է և աշխատում է նրան թշվառության մեջ 
պահել: Նրա կարծիքով ուրիշ բան է Սուլթանը- իրենց փադիշահը, որ ամեն տե սակ 
բարիք է ցանկանում ժողովրդին, որովհետև նա փեյ խեմբերի40 փոխանորդն է, 
չարություն անել չգիտե, բայց կառավարության ներկայացու ցիչ ները նրան միշտ 
խաբում են և ժողովրդին հարստահարում:

Ես նկատեցի, որ ժանդարմները վախեցան իմ առաջարկն ընդունել, ստիպված 
էի իրենց առաջարկն ընդունել: Մի տեղ՝ դաշտում նստած ժամանակ, հանեցի 
թուղթ ու մա տիտ և ֆրանսերեն լեզվով դիմում գրեցի: Այդ դիմումի մեջ գրում էի, 
որ ես եկած եմ Թուր քիա օրապ ահիկս վաստակելու ֆոնոգրաֆ գործիքով, և ահա 
ինձ բռնել են, չգիտեմ [թե] ինչու: Դիմում եմ իրեն, որովհետև Մարաշում ռուսական 
կոնսուլ չկա, մինչ բուլղարների իրավունքները պաշտ պա նում են ռուսական ներ-
կա յացուցիչները: Եվ խնդրում էի միջա մտել և ինձ ազատել: Նամակը ծրարում 
փակեցի և դրի գրպանս: Ժանդարմները այդտեղ չընդունեցին, ասացին, երբ հաս-
նենք Մարաշ, կվերցնենք: Այս հույսով շարունակեցի ճանապարհը։

Մենք հասել էինք մի դաշտի, որ կոչվում է «Չուխուր օվա»-Փոս դաշտ: Այդ հա-
 մար յա թե վերջին ցած վայրն է, որտեղից սկսվում է Տորոս լեռան բարձ րունք ները: 
Հեռվից երևում է Մարաշ քաղաքը՝ ձգված Ախր-դաղ (Վերջին սար) լեռան լանջի 
վրա: Հյուսիսից դեպի Սիրիա իջնողի համար իսկապես վերջին սարն է, այնուհետև 
այլևս լեռների չեք հան դիպի:

Մարաշը բավական մեծ քաղաք է, համարյա Այնթապի չափ, 60 հազար բնակ-
չով, որի 1/3-ը, այն է՝ 20000-ը հայեր, նույն համեմատությունը, ինչ որ Այնթապում: 
Վերջապես հասանք Մարաշ։ Քաղաքում սենսացիոն լուրեր են տարածվել, որ դրսից 
մեծ քանակու թյամբ օտար տարրեր են եկել, հայերին ապստամբեցնելու հա մար: 
Կառավարությունն էլ ամբողջությամբ ոտ քի վրա է ենթադրվող ապս տամ բությունը 
ճնշելու համար: Երկու ժան դարմի ուղեկցությամբ, եվրոպական գլխարկով երևալս 
փողոցներում մեծ իրարանցում է առաջ բերել: Ամեն կողմից վա զում են, իրար վրա 
խռնվում ինձ տեսնելու համար: Այս իրարանցումը ավելի քան ժան դարմներին վա-
խեցրեց: Երբ մի հարմար ու նեղ փողոցում նամակս վերց նելու մասին խոսեցի, նրանք 
ասացին, որ ինձ կառավարությանը հանձնե լուց հե տո նամակս կվերցնեն: Բայց 
արդեն երևում էր, որ նրանք դժվարանում են նման հանձնառությ[ա]ն:

Բարձրանում ենք դեպի վեր: Արդեն քաղաքը վերջանում է, և մենք գնում ենք: 

39 Վարչակարգ:
40 Փեյխամբեր՝ մարգարե:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ



228

Հա սանք մի մեծ դարպասի՝ Սերայի մուտքն է: Հենց մտա բակը, կարծես մի հար-
վածով բո լոր այնտեղ գտնվողները սկսեցին այս ու այն ուղղությամբ վազել: Մո տիկ 
մի զափիթե կան չեց -Բարոն գելդի41: Սկզբում ինձ պարզ չէր, թե Բարոն ասե լով ինչ 
էր հասկանում: Բայց շուտով պարզ վեց, որ ամբողջ այդ շրջանում թուր քերը հայ 
հեղափոխականներին են անվանում: Զեյթունի 1905 թվականի42 ապ ստամբության 
ղեկավարները -Հնչակյան Աղասին, Հրաչյան, Ա պա հը, տե ղա ցի հա յերի կողմից պա-
րոն Աղասի, պարոն Հրաչյա և այլն կոչելով, վեր ջը պարոն բառը դարձել է հա-
սարակաց և թուրքերի հ[ա]մ[ա]ր, այն տարբերությամբ, որ նրանք հնչում են եվ րո-
պական Բարոն բա ռի պես: Վազողները հիմնարկությունների պաշ տո նյաներին իմաց 
էին տալիս, որ այնքան սպաս ված անձնավորությունը գտնված է: Սերայի մեծ շենքի 
լու սամուտ ներից հետաքր քիր նե րի գլուխներ երևացին՝ հա յացք ներն ինձ ուղղված:

Ինձ առաջնորդեցին դեպի բին-բաշու կացարանը: Նա դեռ չէր եկած: Թուր-
քիայում գոր ծառնությունները շատ ուշ են սկսում՝ ժամը 10-ից ոչ առաջ, իսկ մենք 
հասել էինք վաղ՝ ժամը 7 1/2-ին: Մյուս ժանդարմական պաշտոնյաները՝ յուզբաշին և 
այլն, իսկույն կարգա դրե  ցին ինձ փակել մի փոքրիկ խուցի մեջ, դուռը փակեցին 
վրաս կողպեքով և երկու զին վոր սվիններով զինված՝ կանգնեցրին դռանս առաջ: 
Ինձ բերող ժանդարմները քիչ հե ռու կանգնած դիտում էին այս բոլոր խիստ նախա-
զգու շություն ները, և երբ դռան փոք  րիկ անցքից նշանով հասկացրի նա մակ ի մասին, 
նրանք գլխով բացասական նշան արե ցին ու հեռացան:

Չէր անցել մի քանի րոպե՝ դռան անցքից նկատեցի, որ ինչ-որ հայտնի պաշ-
տոնյա շտապ բակով անցավ, որին անցնելիս զինվորական պատիվ տվին, ու մտավ 
Սերայ: Իմ հսկիչ ներին հարցրի, թե ով էր եկողը, նրանք շատ զգույշ կեր պով ինձ 
հայտնեցին, որ մյու թե սերիֆն էր: Ես հետո իմացա, որ սովորաբար մյու թեսերիֆը 
գալիս է կեսօրին, մինչ այդ օրը եկավ ժամը 8-ին : Իմ գործին որքա՛ն կարևորություն 
էր տրվում, որ գալուս լուրն առ նե  լուն պես մյութե սերիֆը շտապել էր դեպի Սերայ:

Քիչ անցած դուռս բաց արին ու հայտնեցին, որ Սերայում ինձ պահանջում են: 
Հասկա ցա, որ երկրի պետն էր ուզում ինձ տեսնել: Մի մեծ ու ընդարձակ դահլիճ 
մտնելով՝ տեսա նույն անձնավորության, որ քիչ առաջ բակով անցավ, և որին 
զինվորական պա տիվ տվին: Դա մյութեսերիֆ Աարիֆ փաշա Կարա-Մուրսալ Զադեն 
էր, բնիկ Գյավուր դա ղից, որ իր հայա տյա  ցության համար նշանակված էր Մարաշի 
կառավարիչ: Ինչպես հայտ նի է, 1895 թվի ապ ստամբության հետևանքով Զեյթունը 
մի քանի արտոնություններ ձեռք բերեց, որոնց թվում և Զեյթունում քրիս տոնյա 
գայմագամ ունենալու իրավունք: Այդ կետը ի դերև հանելու միակ ճամբան թուրք 
պետությունը գտել էր Աարիֆ փաշային Մա րաշում մյութեսարիֆ նշանա կե լով, մի 
փորձված, խորամանկ ու տակտի տեր անձնավո րու թյան: Նրա առաջին հարցը եղավ 
ինձ, թե Այնթապից ո՞ւր պիտի գնայի, ասացի, որ Մա րաշ պիտի գնայի:

-Մարաշի՞ց ուր պիտի գնայիր,- հարցրեց բինբաշին, որ ներկա էր: Դեռ ես չէի 
պա տաս խանել՝ փաշան կանչեց,- «Բե՛րդ, բե՛րդ»,- հայերեն լեզվով: Այդ միջոցին թե՛ 
փա շան, թե՛ բի նբաշին, թե՛ Թահրիրադ մյուդիրը շատ լարված ինձ էին նայում, երևի 
տես նե լու, թե ինչ տպա  վորություն է թողնում այդ բառն ինձ վրա: Իմ դեմքի այլայլումից 
պիտի են թադրու թյուն ներ անեին: Բայց ես շատ անտարբեր կերպով պատասխանեցի, 
որ կգնայի ամեն ուղղու թյամբ, ուր դրամ կարող եմ վաստակել, իսկ Զեյթուն չպիտի՞ 
գնայի, հարցրեց փա շան՝ բերդի խոսքը հենց դրան էր վերա բերում: Հայտնեցի, որ 
Մարաշում կհետաքրքրվեի և կիմանայի, թե որ քաղաքը գնալով փող կվաստակեմ, 
այնպես էլ կանեի: Այդտեղ օրի նակ բերի Հալեպից մեկ  նելուս խնդիրը ու պատմեցի, 
թե ինչպես ես հետաքրքրվում էի որ կողմը գնա լով, և Ֆուադ բեյը խորհուրդ տվեց 
դեպի Այնթապ-Մարաշ գնալ: Նա ճանա չում էր Զեքի փաշային: Այ հենց դրա որդին է 
Ֆուադ բեյը, հայտնեցի ես: Այդտեղից օգ տվեց փաշան ու հարցրեց, թե ես էլ ում եմ 
ճանաչում: Տվեցի թուրք և արաբ անուն ներ, որոնց հանդիպել էի Հալեպում, Այնթա-
պում, ինչ պես նաև եր գիչներ՝ քիլիսցի Վիսինն օղ լուն ու Շիմրինն օղլուն: Այստեղ 

41 -Պարոնը գալիս է:
42 1895 թ.:
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ժպտաց Աա րիֆ փաշան. -Հա պա ոչ մի հայ չե՞ս ճանաչում, այդքան ման ես եկել:
-Ես այս երկրում չեմ կա րո ղանում տար բերել հայն ու թուրքը իրա րից: Բոլորը 

նույն տարազն ունեն և խոսում են նույն լեզվով: Անշուշտ, իմ մեքենաս լսող շատերն 
են եղել, բայց ես նրանց անունները չեմ հիշում:

-Ինչ պես՞ է, որ թուրքի, արաբի անունը սովորել ես, հայինը՝ ոչ:
-Փող վաստակելու համար հայերից խորհուրդ հարցնել չէի կարող, երկրի տիրող 

տար րի հետ է իմ գործը: Նրանք ավելի շուտ ինձ օգտակար կլի նեն, քան թե հայերը: 
Դրա հա մար էլ ես բարեկամություն էի անում թուրքի ու արաբի հետ:

Այնուհետև փաշան հետաքրքրվեց իմ ազգությամբ, հարցրեց անունս ու ազգա-
նունս, պահանջեց անձնագիրս և երկար ու բարակ նայեց, տվեց մյուս երկուսին էլ, 
որ նա յեն: Հարց րեց, թե հայերեն չե՞մ հասկանում արդյոք, հետո թե՝ Երևան չե՞մ եղած: 
Իմ բա ցասական պա տաս խանին նա ավելացրեց.

-Բայց մենք տեղեկություն ունենք, որ դու հայ ես, երևանցի ես և անունդ է Մար  -
տի րոս Սարգսյան: Այդ բանը մենք քեզ կապացուցենք հե տո: Դրա համար ու նենք 
տասնյակ ներով վկա ներ: Լավ կլինի, որ դու ինքդ խոստո վա նես, և քեզ կար ձակենք 
ու կգնաս քո հայրենիքը: 

Մեզ հայտնի է, որ դու էլ օրենքը շատ լավ գիտես մեր, մենք չենք կարող պատ -
ժել մեծ պե տու թյունների հպատակներին: Միևնույնն է, քեզ մեզնից պիտի առնեն: 
Մենք չենք կարող բռնի պա հել քեզ։ Բայց եթե ճշմարտու թյունը հայտնես, առանց 
դրսի միջամտության քեզ մեր երկ րից դուրս կհանենք:

Ես բողոքեցի այդ հայտնությունների դեմ և ասացի, որ առաջին անգամ տվածս 
պա տաս խանն է, որ կարող եմ կրկնել, իսկ եթե իմ մասին շատ բան են ասել, և իրենք 
էլ լսել են, այդ էլ պատմողի և լսողի գործն է: Դրանք ինձ չեն վերաբերում:

Իմ չոր պատասխանը բավական սառեցրեց փաշային: Մինչև հիմա շատ հան-
գիստ ժպտալով էր խոսում: Այստեղ նա թթվեց ու ասաց. -Գործը ցույց կտա, թե 
դրանք ում են վե րա բերում։ Ապա դառնալով բինբաշուն՝ ասաց.- Սրան տարեք փո-
լիս-դայիրեն՝ ոստի կա նա տուն:

Ինձ դուրս հանեցին Սերայի շենքից և առաջնորդեցին նույն բակում գտնվող մի 
պա վիլիոնի ձևով շենք, որ բազմանկյունի մի սենյակ էր, ամեն ուղղությամբ մեծ-մեծ 
լու սամուտ ներով: Առաջարկեցին ինձ նստել: Տեսա, որ իմ իրերը բոլորն էլ այնտեղ 
են: Այն տեղ սեր-կո մի սերն էր ու մի փոլիս: Այդ միջոցին իմ էությունը զբաղ ված էր 
այն հայտնու թյուններով, ինչ որ արեց փաշան: Մատնությունը բա վական գիտակ-
ցական ձևով է կա տարված: Տիգրանը հայտ նել է այն ամենը, ինչ գիտե, ավելացրած 
դրան և այնպիսի տե ղեկություններ, որոնք ոչ միայն նա, այլև Հատիկը չգիտե, ուստիև 
հերյուրել է: Ինչպես երևում է, Հատիկը նրան ասած կլիներ, որ ես երևանցի եմ, այդ 
նա գիտեր, բայց իմ իսկական անուն և ազգանունը չգիտեր: Այս տեղ արդեն Տիգրանը 
ենթադրելով, որ իմ Մար կեղծանունը Մարտիրոս անվան կրճա տումն է, այդ պես էլ 
հայտնել է, իսկ ազգանունս ուղղակի սարքել է: Տաճ կաս տանում հայերին թուրքերը 
Սար գիս են կանչում այնպես, ինչ  պես Ռուսաստանում՝ Կարապետ: Եվ ահա 
ստեղծվել է նաև իմ Սարգսյան ազգա նունը:

Այդ ամենը ինձ համար պարզ է։ Բայց որ տասնյակներով վկաներ կան իմ մա-
սին, այդ արդեն հանելուկային է: Է՛, սպասենք ու տեսնենք, թե այդ ինչ վկաներ են: 
Այդ մի ջոցին սեր-կոմիսերը կարգադրեց, որ փոլիսը դուռը փակի և դռան ա ռաջ մի 
ոստիկան կանգնեցնի: Այնուհետև սկսեցին խուզարկել իմ իրերը, այս ան գամ շատ 
մանրազնին: Ապա ինձ խու զարկեցին, իմ հագուստների ծալքերը, ներ քին շորերը, 
կեպիս շուռ տվին, կարերը քանդեցին, բայց ինչ կար, որ ինչ գտնեին:

Սեր-կոմիսերը հոգնեց պրպտելով, քրտնեց և ապա ասաց.
-Գիտեք, ինչ ենք փնտ րում: Մեզ հարկավոր է այն մետաքսի կտորը, որի վրա 

ոսկետա ռ գրություն կա: Այդ եթե տաք մեզ, դուք այլևս նեղություն չեք քաշելու, ձեզ 
ուղղա կի կար ձակեն, կգնաք ձեր գործին:

Իրերիս մեջ մի մետաքսյա թաշկինակ ունեի:
-Բայց Դուք ո՞րտեղից գիտեք, թե ես մետաքսյա թաշկինակ ունեմ,- միամիտ ձևա-

նալով հարցրի ես:
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Այստեղ արդեն սեր-կո միսերը ուռչելով հայտնեց, որ ինքն ամեն բան գիտե, և 
զուր չէ, որ ինքը սեր-կոմիսերի պաշտոն է ստացել: Նա գյուտ արածի պես անհամ-
բեր սպա սում էր թաշկինակին: Տվի, տնտղեց, շուռ տվեց.- չէ՛, սա չէ:

Իմ սպիտակեղենի միջից հանեցին մի դրսի շապիկ, որի թևերն ու փեշերը, 
ինչպես և կուրծքը կարմիր թելով բանված էր: -Սա՛ է, սա ՛,- աղաղակեց փոլիսը: Կո-
միսերը վրա պր ծավ, ամուր գրկեց [շապիկը] երկու ձեռքով և դուրս գնաց: Հաս-
կացա, որ տարավ փաշային ցույց տալու: Սկսեցի ծիծաղել. փոլիսը ապուշ-ապուշ 
ինձ էր նայում, թե ինչպես ես ծի ծաղում եմ: Քիչ անցած սեր-կոմիսերը եկավ, շա պիկը 
դժգոհ կերպով դեպի ինձ մեկնեց. -Սա չէ:

-Հապա Ձեզ գովում էիք, որ ամեն ինչ գիտեք: Դուրս է գալիս, որ ամենատար րա-
կան բանը չգիտեք: Դուք դեռ չգիտեք, որ Ռուսաստանում դրսի շապիկները այդ պիսի 
գունա վոր բանվածքներ են ունենում, ու փաշային ցույց պիտի տաք, որ նոր իմանաք, 
թե այդ նախշերը գրություն չեն:

Շատ տեղին ծաղրեցի սեր-կոմիսերին, և պետք է ասած, որ իմ այդ խոսքերն ազ-
դե ցին նրա վրա, և այնուհետև նա շատ ավելի համեստ էր պահում իրեն:

Մեքենաս, իհարկե, նայեցին, բան չհասկացան: Մեջը ցույց չտվի, կարիք չկար: 
Չկա րո ղացան հասկանալ, որ նրա մեջ բավական պարապ տարածություն կար շատ 
բաներ պա հելու համար։ Բայց ինչ կարիք կար ցույց տալու, թեև ոչինչ էլ չու նեի 
այնտեղ: Շորերս հա նելիս գո տիս երևաց, ուր պահում էի ստացածս դրամները: 32 
տաճկական ոսկի ունեի իմ մեքենայով վաստակած: Այդ ժամանակ Տաճ կաս տանում 
թղթադրամ գոյություն չու ներ: Ոսկի պահելու սովորական ձևը հատուկ գոտի է, 
երկու տակ, մեջը անցք, ուր բարակ կլյոն կայից43 երկայն քսակ կա: Այդ քսա կը դուրս 
է քաշվում և ներս գնում հատուկ թե լերով: Ոսկին շարվում է քսա կի մեջ ու ներս 
քաշվում: Այսպիսով ոսկիները շարվում են գո տիի երկայնությամբ ու պատում մեջքը:

Դրամներս համրեցին, մեջի քսակը լավ տնտղեցին, նորից դրամները ետ դրին 
մե ջը և գոտին ինձ տվին: Ոտնամաններս հանել տվին, տակն ու մեջը տնտղեցին: 
Ոչինչ չգտան: 

-Տեսնում եք, ես ոչինչ չունեմ, որ կասկածելի լինի: Խնդրեմ, այդպիսի մի ար ձա-
նա գրու թյուն կազմեք, ինչպես արել են Այնթապում,- ասացի ես:

-Իհարկե, քանի որ ոչինչ չենք գտնում, այդպես էլ նշանակում ենք44: Սակայն 
Դուք այդ գրությունը տվել եք մեկին: Այդ մեզ պիտի հայտնեք,- պնդեց սեր-կոմի-
սերը:

-Ես ոչինչ չունեմ թաքցնելու Ձեզանից: Խնդրում եմ նշանակեք, որ ոչինչ չեք գտել 
իմ մոտ: Միևնույն ժամանակ խնդրում եմ Այն թապից բերել տվեք իմ ատր ճանակը իր 
50 փամփուշտներով՝ ինձ հանձնելու համար:

Այդ բոլորը խոստացան, բայց ատրճանակը, ինչպես երևում է, սեփականեց 
Այնթա պի գայմագամը, և դատի ժամանակ, երբ ես նորից պնդեցի այդ մասին, 
հայտնվեց, որ գոր ծերի մեջ ատրճանակ չկա: Խուզարկության հենց սկզբին, երբ 
ուզում էին գրպաններս նայել, հա նե ցի ֆրանսիական կոնսուլին գրածս նամակը և 
մեկնելով սեր-կոմիսերին՝ հան դիսավոր կեր պով ասացի.

-Այս նամակը Ձեզ եմ հանձնում, որպեսզի ինքներդ հանձ նեք ֆրանսիական կոն-
 սուլին: Դուք գիտեք, որ օտարահպատակները պարտական են իրենց դրու թյու նը 
հա ղորդել իրենց ներ կայացուցիչներին, իսկ այստեղ եղած միակ կոն սուլը՝ 
ֆրանսիականը, փոխարինում է բո լո րին: Սրանով ես խնդրում եմ, որ միջամտի և ինձ 
ազատի այս բոլոր նե ղություններից, որին այժմ ենթակա եմ այս երկրում:

-Իմ աչքի վրա,- ասաց կոմիսարը,- այդ մեր պարտքն է: Եթե ուրիշ գրություն, 
ասելիք ունեք, խնդ րեմ հայտնեցեք, ես անձամբ իրեն կտեսնեմ: Այսպիսով նամակը 
անցավ կառավարության ձեռքը, որ գործին կցեին, եթե իրենց ձե ռնտու լիներ:

Ամբողջ օրն ինձ պահեցին այնտեղ: Իմ դրամով ինձ հաց ու պանիր բերին, 
դրանով էլ գոհացա: Երեկոյան դեմ մի պաշտոնյա ներս մտավ, ինձ տեսնելով հարց-

43 Մոմլաթ:
44 Արձանագրում:
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րեց, թե ով եմ: Հյուր է,- պատասխանեց կոմիսարը,- Ուզում ես հետը խոսիր, 
մենակությունից ձանձ րանում է»:

Այդ մարդը նստեց մոտս, հարցրեց որտեղացի լինելս: Իմացավ, որ բուլղար եմ, 
մի երկու հարց տվեց բուլղարերեն, բայց այնքան պարզ բաներ, որ շատ լավ հաս-
կանում էի և պա տաս խանեցի ռուսերեն: Տեսա, որ ինքը բուլղարերեն մի քանի բառ 
գիտե միայն: Եղել է Ֆիլիպ պեում, լսել է բուլղարերեն խոսելը և մի քանի բառ սո-
վորել: Ես նրան պատմեցի ռու սե րեն լեզվով իմ մանկությունը: Տեսա, որ ոչինչ չի 
հաս կանում՝ պատմեցի թուրքերեն, թե ինչ պես 1877 թվի ռուս-թրքական պա տե-
րազմի ժամանակ ինձ տարել են Ռուսաստան, և այն տեղ էլ մեծացել եմ:

Այնուհետև նա բացվեց ինձ, որպես թե թուրքերը շատ անիրավ կերպով են վար-
վում քրիստոնյաների հետ, և թե վաղուց չէ, ինչ շատ տեղերում հայերի կոտո րեցին: 
Այդ խոսքի վրա իբր զարմացած հարցրի՝ «Բայց այդ անկարելի է: Միթե՞ այս կող մե-
րում հա յեր են կոտորել: Չեմ կարողանում հավատալ»:

«Ինչպես չէ,- ասաց նա,- և ինչպիսի վայրենություններ գործ դրին խեղճ քրիս տո-
նյաների վրա: Մենք էլ՝ առնաուտներս45, ապրում ենք Մակեդոնիայում քրիս տոն յա-
ների հետ խա ռը, բայց երբեք մեզ թույլ չենք տա այդպիսի վերա բերմունք նրանց 
նկատմամբ: Հիմա ես չեմ կարողանում ըմբռնել, թե Ձեզ ինչու են բռնել, ինչ են ուզում 
Ձեզանից: Կաս կածում են, թող երկրից դուրս քշեն, էլ ի՞նչ են այսպես չարչարում, 
քննում, խուզարկում: Շատ խղճում եմ Ձեզ: Եկել եք մի քանի ղուրուշ փող վաստակելու 
և ահա ընկել եք թուրք կառավարության ձեռքը: Ես ուզում եմ Ձեզ օգնած լինել, հայ-
րե նակիցներ ենք: Գուցե դուրսը մարդ ունեք, ուզում եք որևէ բան հաղորդել, վստա-
հեցեք ինձ առանց տատան վե լու, գուցե որևէ բանի կարիք ունեք, ինձ ասացեք, ես 
կգտնեմ ձեր մարդուն ու Ձեր միջ նորդը կդառնամ: Ինձ վրա ոչ ոք չի կաս կածում: 
Բոլորովին հավատացեք ինձ»:

Շատ կարճ կտրեցի. «Ես մի բարեկամ չունեմ այս երկրում ու ոչ մեկին էլ հա ղոր-
դելիք չունեմ: Շնորհակալ եմ Ձեր բարի տրամադրությունների առթիվ»,- ա սացի և 
կանգ նեցի: Հոգնել էի ամբողջ օրը այդպիսի ձանձրալի ու միևնույն ժա մանակ 
լարված դրու թյունից:

Նա նկատեց, որ ես անտարբեր եմ դեպի իր առաջարկները, անօգուտ գտավ 
այլևս շա րունակել իր ծառայություններն ինձ առաջարկելով, վեր կացավ: Սեր-կո-
միսերը և փոլիսը դուրս էին գնացել, որ նա կարողանա ինձ հետ թուրքերեն լավ 
բացատրվել և իրեն ցից չճնշվի: Այդ էլ պարզ էր ինձ համար: Նրանք ներս մտան, 
նայեցին այդ պաշտո նյային, սա էլ իր կողմից ասաց. «Դիմիտրի էֆենդին շատ լավ 
մարդ է երևում: Արժե այդ պիսի մարդկանց հետ բա րեկամ լինել: Հույս ունեմ, որ 
շուտով նրա գործը կվերջանա, դուրս կգա քաղաք, իրար հետ լավ ժամանակ կանց-
կացնենք»: «Իհարկե, իհարկե,- ասաց կոմիսարը,- ես էլ շատ սիրեցի Դի միտրի էֆեն-
դուն»:

Այդ պաշտոնյան գնաց: Օրը մթնում էր: Սեր-կոմիսարը սկսեց գրել իմ պատաս-
խան ները: Գալով որ տեղացի լինելուս, նա շատ հարցուփորձ արեց, պնդեց, որ ես 
երևան ցի եմ, որ այդպես են հայտնել իմ մասին, և ավելացրեց. «Գալիս եք մեր երկիրը 
խառնա կում ու երբ կառավարության ձեռքն եք ընկնում, ճիշտ ճամբան գտել եք՝ 
հայտնում եք, որ ռուսահպատակ եք, ազատվում եք ու գնում, պարծենում: Բազմաթիվ 
ձերբակալվածներ կան, որոնք միաբերան այդ են վկայում, որ ռուսա հայերն են իրենց 
դրդում մեր կառա վա րության դեմ դուրս գալ և իրենք ազատվում են բոլոր պատաս-
խանատվություններից, որովհետև ռուսահպատակ են»:

Ես բողոքեցի այդ հայտնության դեմ, ասելով, որ չեմ հասկանում, թե ինչ կապ 
ունեմ ես ռուսահպատակ հայերի հետ և խնդրեցի, որ նա գրի այն, ինչ որ ես եմ 
ասում: Կո միսարը վեր ջացրեց գրությունը, կանչեց բանտապետին և ասաց, որ ինձ 
բանտ առաջ նորդի և առանձին պահի: Իրերս պահեցին հենց այդտեղ՝ փոլիս-դա-
յիրեում, տվեցին միայն վերմակս ու յափն ջին, որ գիշերն անցկացնեմ: Ինձ առաջ նոր-
դեցին նույն սերայի բակի մեջ գտնվող մեծ ու երկաթե ճաղերով պատած դարպասը: 

45 Ալբանացի:
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Դարպասի մեջ գտնվող դռնակից ինձ անցկացրին ներս: Բանտարկյ ալներն իրենց 
սենյակներում էին: Բոլորը լուսամուտների վրա ընկան տես նելու նոր բանտարկյալին: 
Ամեն կողմից լսվում էին՝ «Բա րոն բու դըր» խոսքերը: Ներ սում մի քանի ժանդարմներ 
ու բանտապահի օգնական ներ կային: Ըստ սովորու թյան ինձ խուզար կեցին, որպեսզի 
արգելված իրեր, դանակ շենք ներս չմտցնեմ: Գո տիս քանդեցին ու երբ ուզում էին 
տեսնեն, թե ինչ կա մեջը, ոսկիները շաղ ան ցան բակի սալահատակների վրա: 
Բանտի շրջանակում, այդ աղքատ ու զրկված մարդկանց համար մի ոսկին շատ մեծ 
բան է: Իմ գոտուց թափվում է մի կույտ ոսկի: Ոս կու զրնգոցը ամենքին ոտքի հանեց: 
«Բարոն բոյլե ուլուր հա, ասլ բարոն բու իմիշ («Պա րոնն այսպես կլինի, իսկական 
պարոնը սա է»)»,- գոչում էին բան տարկյալները ամեն կող մից: Պաշտոնյաները չռում 
էին իրենց աչքերն այդ փայլուն մետաղին, որպես գյուտի վրա:

Բանտապետը կարգադրեց հավաքել, տալ իրեն: Համրեց ու հայտնեց, որ 32 հատ 
է: «Ճիշտ է»,- ասացի:

«Թող մնա ինձ մոտ, վաղը մուավինին (դատախազին) հարցնեմ, թե այս դրամն 
ինչ անենք, ինչպես կարգադրի, ըստ այնմ էլ կվարվենք»,- ասաց ու պահեց:

Ես պա հանջեցի, որ ինձ ստացական տա, խոստացավ, բայց այդ օրը չտվեց:
Ես կրում էի եվրոպական կեպի, դրանով էլ մտա բանտ: Մի կողմից այդ, մյուս 

կող մից այդ չափ ոսկու տեր լինելը իմ դիրքը շատ բարձրացրին: Ես սովորական 
մահկանա ցու չէի, և ինչպես հետո պիտի տեսնենք, շատ դեպքերում այդ դիրքով ես 
կարողացել եմ և ուրիշ բան տարկյալների[ն] օգտակար լինել:

Առաջին օրն էր, որ մտնում էի Մարաշի բանտ, և դա տեղի ունեցավ 1899 թվի 
հու նի սի 26-ին, ու երբեք մտքովս չէր անցել, թե ես այդ բանտում պիտի անցնեմ իմ 
կյանքի ամենալավ, ամենաբեղմնավոր տարիները՝ դատապարտված կատարյալ 
անգործության:

Ինձ դրեցին մի առանձին խցում և դուռը փակեցին վրաս: Ձերբակալվելուց հե-
տո առաջին անգամ մնում էի ինքս իմ խոհերիս հետ: Ամենավրդովիչն ինձ համար 
կոմի սերի այն հայտնությունն էր, որ մատնողն ասել է ռուսահայերի մասին, թե 
նրանք խառ նակում են եր կի րը և իրենք ազատվում՝ օգտվելով կապիտուլյացիայի 
օրենք ներից, իբրև ռու սահպա տակ ներ: Դա մի մեղադրանք էր, որ, ըստ իս, չէր հա-
մապատասխանում ճշ մար   տու  թյան, և ես երկար մտա ծում էի, թե ինչ դիրք բռնեմ, 
որ այդպես ասողին ապա ցուցեմ, թե նա չափազանց սխալ վում է: Այդ խնդիրը շատ 
ծանրակշիռ է այն տեսա կետից, որ տաճկահայերը կա մաց-կամաց այդ համոզման 
պիտի գան և վերջը հավանորեն իրենց դատի արժեքն իսկ պիտի կորցնեն: Այս 
ճնշող մտքերի մեջ երկար թափառելուց հե տո հոգնած քնեցի:

(Շարունակելի)
 


