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Վարդուհի Քալանթար Նալբանդեանի «Կեդրոնական բանտի 
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առաջին անգամ լոյս կը տեսնէ առանձին հատորով մը։ 
Քալանթար (Պուրսա, 1895-1978, Ուաշինկթըն) հետագային 
իր ամուսնոյն՝  Զաւէն Նալբանդեանի հետ գործածած է 
նաեւ Զարեւանդ ծածկանունը՝ ստորագրելով զանազան 

հրատարակութիւններ։
Ուսման համար արտասահման գտնուող Վարդուհի ծնողքին 
գրած նամակներուն պատճառով կը ձերբակալուի Թուրքիա 
վերադարձին ու կը բանտարկուի՝ որպէս հայ ու որպէս կին 
բանտի մէջ անցընելով հայ ժողովուրդի ամենադժուարին 

տարիները։ Իբրեւ բանտային յուշագրութիւն, ան ունի բացառիկ 
կարեւորութիւն՝ քանի որ հեղինակը, ըլլալով հայ 
բանտարկեալ մը, եզակի վկայութիւն մը կու տայ 

օսմանեան բանտի կիներու բաժնէն։
Այս առաջին հրատարակութիւնը իրականացած է 

«Հայ կին»ի հաւաքածոյէն, նոյնութեամբ։ Ուղղագրական 
երկակի գրութիւնները դարձուած են միօրինակ։ 

Սկիզբը տեղադրուած է պատմաբան Լեռնա Էքմէքճիօղլուի 
յառաջաբանը՝ թարգմանուած անգլերէնէ։

հրատարակութեան ու խմբագրութեան վերաբերեալ

Հրատարակուած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
Հիմնարկութեան աջակցութեամբ։
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՔԱԼԱՆԹԱՐ

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ (ԶԱՐԵՒԱՆԴ) ԵՒ

«ԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼ ԿԻՆԵՐՈՒ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ԱՄԲՈԽԸ»

Լեռնա Էքմէքճիօղլու1

Վարդուհի Քալանթարի անունին առաջին անգամ 
հանդիպած եմ 2005-ին, աւարտաճառս պատրաստելու 
ժամանակ, երբ կ՚ուսումնասիրէի «Հայ կին» պարբերա-
կանը՝ հրատարակուած Ա Աշխարհամարտի վաղորդայ-
նին2։ 1920 թուականի սկիզբը, «Հայ կին» յայտարարած 
է, թէ մօտ օրէն թերթօնով պիտի հրատարակուի Քալան-
թարի «բանտի յիշատակներ»ը3։ Առաջին պահուն իսկ 
զիս զարմացուցած էր կարդացածս՝ հայ կնոջ մը բանտի 
յուշե՜րը… Քալանթարին լուսանկարը կ՚ընկերակցէր 
թերթի յայտարարութեան՝ երիտասարդ կին մը, մեծ զար-
դարուն գլխարկով, անմեղ տեսքով, անփորձ, յոյսով 
լեցուն, եւ ամենէն կարեւորը՝ կեանքէն գոհ։ Անկարելի 
է երեւակայել, որ այս կինը երկուքուկէս տարի բան-
տարկուած մնացած է Կ. Պոլսոյ «Կեդրոնական բանտի 
կիներուն բաժին»ը, այն ժամանակ երբ պատերազմը 
տակաւին իր սկզբնական հանգրուանին էր եւ եղեռնը 
արդէն իսկ սկսած էր։ Օսմանեան իշխանութիւնները 
զինք ամբաստանած են դաւաճանութեամբ, հիմնուե-
լով ազգայնական-հայրենասիրական այն նամակներուն 

1 Տոքթ. Մասաչուսեթցի թեքնիքական հիմնարկ, պատմութեան դա-
սախօս։

2 Լեռնա Էքմէքճիօղլու (2010). Improvising Turkishness: Being Ar-
menian in Post-Ottoman Istanbul (1918-1933) [Յանկարծաբանելով 
թրքութիւնը. յետօսմանեան Պոլսոյ մէջ հայ ըլլալ (1918-1933)], 
Դոկտորական ատենախօսութիւն. Նիւ Եորքի համալսարան։

3 «Հայ կին», թիւ 1 եւ թիւ 6, 16 յունուար 1920։
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վրայ, զոր ան գրած էր ընտանիքին Լոզանէն, ուր կը 
ստանար իր համալսարանական ուսումը։ Իշխանու-
թիւնները ձերբակալած են իր ամբողջ ընտանիքը եւ 
դատավարութեան ենթարկած Ռազմական ատեանի 
առջեւ։ Այն ժամանակ եղած է միայն քսան տարեկան։ 
Այսքանը արդէն նորութիւն էր, սակայն փաստը որ Վար-
դուհի վերապրած է գրելու համար իր բանտի օրերու 
մանրամասն յուշերը եւ որ այս յուշերը հրատարակուած 
են ժամանակի ամենէն ֆեմինիստ կեցուածք ունեցող 
պարբերականին մէջ՝ իսկապէս անսպասելի էր։ Եւ հրա-
շալի՛։

Յուշերը թերթօնով հրատարակուած են «Հայ կին» 
պարբերականին մէջ, տասնվեց բաժինով, 1920-ի կէսերէն 
սկսեալ մինչեւ 1921-ի կէսերը4։ Ուրեմն, որպէս գիրք 
առաջին անգամ է որ կը հրատարակուի Քալանթար-
Նալբանդեանի յուշագրութիւնը՝ «Կեդրոնական բանտի 
կիներուն բաժինը»։

Վարդուհի Քալանթար-Նալբանդեան եղած է 1915-
ի գարնան ձերբակալուած միակ կինը՝ իր ընտանիքին 
գրած անձնական նամակներուն պատճառով, որովհետեւ 
մինչ այդ առանձին յօդուածով երեւցած չէր մամուլի 
մէջ։ Ան եւ իր հայրը բանտարկուած են Կեդրոնական 
բանտին մէջ (Մեհթերհանէ), ուր բերուած էին նաեւ 24 
ապրիլ 1915-ին ձերբակալուած արեւմտահայ մտաւո-
րականութիւնն ու ընտրանին։ Հոն էր նաեւ Թէոդիկ, 
որ մարտ 1915-էն սկսեալ հոս կը գտնուէր՝ «Ամէնուն 
տարեցոյցը»ի 1915-ի թիւին մէջ հրապարակուած 
գրութեան մը համար տարուան մը բանտարկութեան 
դատապարտուած ըլլալուն պատճառով։ Նոյնպէս 
եւ Հայկանոյշ Մառքի ամուսինը՝ Վահան Թօշիկեան, 

4 Կը սկսի «Հայ կին», Ա տարի, թիւ 9-էն (1 մարտ 1920) եւ կը 
շարունակուի մինչեւ Բ տարի, թիւ 12 (16 ապրիլ 1921)։
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1914-ի աւարտէն կամ 1915-ի սկիզբէն կը գտնուէր 
այստեղ, մեկուսացուած բանտախուցի մը մէջ։ Թէոդիկ 
իր տարեցոյցին 1920-ի թիւին մէջ 25 էջնոց գրութեամբ 
մը պիտի պատմէր իր ձերբակալութեան, դատավարու-
թեան պարագաներն ու բանտային կեանքը5։ Մեծ հա-
ւանականութեամբ, Հայկանոյշ Մառք Թէոդիկի այս 
յուշերը կարդալէ ետք է որ թելադրեց Վարդուհիին 
գրել իր յուշերը եւ տպագրել զանոնք։  

Կարելի չէ այս բնագրին կարեւորութիւնը շեշտելու 
մէջ չափազանցութիւն ըրած ըլլալ։ Ընդհանրապէս մեր 
գիտցած եւ օսմանեան բանտերու առնչուած գրեթէ բո-
լոր գրութիւնները մեզի հասած են պաշտօնեաներու 
կամ արտաքին դիտորդներու տեղեկագրութիւններով։ 
Հայերը այս առումով բաւական բան արտադրած են։ 
Թէոդիկէն բացի կան յուշերը  Արտաշէս Սոլախեանի, որ 
նոյեմբեր 1915-ին երեք ամիս բանտարկուած է Վանի 
կեդրոնական բանտը6։ Բանտի յուշեր գրած է նաեւ 
Վահան Թէքէեան, որ 1902-ին երկու ամիս մնացած է 
հոն7։ Բացի Վարդուհի Քալանթարէ, օսմանեան բանտէ 
անցած ու իր յուշերը գրառած կին մը չկայ նաեւ այլ 
ժողովուրդներու մէջ։ Այս մէկը առաջին ծանօթ կնոջ 
մը բանտային յուշագրութիւնն է Միջին Արեւելքի մէջ։ 
Պատմականօրէն, մինչեւ 20-րդ դարու երկրորդ կէսը, 

5 Թէոդիկ, «Բանտի եւ աքսորի տարիներ», Ամէնուն տարեցոյցը 
1916-1920, էջ 211-264։

6 Արտաշէս Սոլախեան, «Բանտային յուշեր (Վանի կենտրոնական 
բանտի զնդան. 1914 թ. նոյեմբերի 14-ից 1915 թ. փետրվարի 
14…)», «Զանգակ 97», Երեւան, 2002։

7 Վահան Թէքէեան, «Բանտեղբայրները», Շիրակ, թիւ 24, 1909. 
Ինչպէս նաեւ Միսաք Գօչունեան «Կրակին մէջէն»։ Ասոնցմէ 
զատ պէտք է նշել նաեւ Սմբատ Բիւրատը, որ երկար տարիներ 
կնոջը հետ Մարաշի բանտը մնալէ ետք գրած է «Բանտէ բանտ, 
պատմական վէպ 1890-95» վէպը (Պոլիս, 1910)։
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բանտարկուած կիները ընդհանրապէս անուս էին, 
մանր ոճիրներ գործած անձեր, որոնք իրենց փորձա-
ռութիւնը պատմական յիշատակութեան արժանի չէին 
համարեր։ Այս բնագիրը նաեւ մէկն է հայ կիներու կող-
մէ գրուած, մեզի ծանօթ միայն երկու բանտի յուշա-
գրութիւններէն։ Միւս յուշագրութիւնը կը պատկանի 
Էլէն Բիւզանդին (Եղիսաբէթ Ստամբոլցեան, 1895-
1970), արեւելահայ մը, բնիկ Ալեքսանդրապոլէն (այ-
սօր՝ Գիւմրի), որ դաշնակցական քանի մը այլ կին գոր-
ծիչներու հետ բանտարկուած էր Երեւանի Չէկա-ի եւ 
Կեդրոնական բանտերուն մէջ, երբ դեկտեմբեր 1920-ին 
պոլշեւիկները եկած են իշխանութեան գլուխ եւ Հ. Յ. 
Դաշնակցութիւնը լուծարելով՝ անդամները օրինազանց 
համարած են8։

Վարդուհի Քալանթարի գրական ասպարէզը շարու-
նակուած է 1922-ին Միացեալ Նահանգներ տեղափո-
խուելէ ետք եւս։ Մինչեւ իր կեանքին վերջը հայերէն եւ 
անգլերէն հարիւրաւոր գործեր ստորագրած է զանազան 
պարբերականներու մէջ։ 1923-ին Զաւէն Նալբանդեանի 
հետ ամուսնանալէ ետք, միասնաբար կը ստորագրեն 
«Զարեւանդ» գրչանունով եւ որպէս համահեղինակ կը 
հրատարակեն «Միացեալ անկախ Թուրանիա կամ ի՞նչ 
կը ծրագրեն թուրքերը»9 քաղաքական ուսումնասիրու-

8 Բիւզանդի յուշագրութիւնը շատ աւելի կարճ է։ «Հայուհիները 
Երեւանի Չեկայի բանտում» վերնագրով, երկու բաժինով հրա-
տարակուած է՝ «Հայրենիք» ամսագիր, ԽԳ տարի, թիւ 8, օգոս-
տոս 1965 եւ թիւ 9, սեպտեմբեր 1965։

9 Զարեւանդ, «Միացեալ անկախ Թուրանիա։ Ի՞նչ կը ծրագրեն 
թուրքերը», (Առանց հրատարակիչի, 1926)։ Թարգմանուած է 
անգլերէնի, ռուսերէնի, արաբերէնի եւ պարսկերէնի։ Զարեւանդ 
հայկական հին բնակավայր մըն էր Ուրմիոյ լճի մօտակայքին։ 
Կրնանք ենթադրել, թէ անունը գտած է Վարդուհի, որ մասնա-
գիտօրէն հետաքրքիր էր հայոց հնագոյն պատմութեամբ։ 
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թիւնը։ Հակառակ իր ունեցած հեղինակութեան, իրարա-
յաջորդ պատմաբաններ ամբողջութեամբ անտեսած են 
զինք, այնպէս ինչպէս հայոց պատմութեան ուսումնա-
սիրութիւններու մէջ կ՚անտեսուի բազմաթիւ այլ կի-
ներու ներդրումը։ Այս իսկ պատճառով ողջունելի է 
Վարդուհիի յուշերուն ամբողջական հրատարակու-
թիւնը, եւ մանաւանդ ճիշդ ա՛յն քաղաքին մէջ, ուր 
բանտարկուած էր 107 տարի առաջ10։

Ո՞վ էր Վարդուհի Քալանթար Նալբանդեան

Վարդուհի Քալանթարը ծնած է 2 փետրուար 1895 
թուականին, Պուրսա (Պրուսա) քաղաքը11։ Ծնողները 
կ՚աշխատէին կրթական ասպարէզէ ներս։ Հայրը՝ Դա-
ւիթ Քալանթարեան անունով արեւելահայ մը, հայ-
կական դպրոցներու մէջ դասաւանդելու համար եկած 

10 Մէլիսա Պիլալի հետ համահեղինակած գրքի նախագիծս կը պա-
րունակէ ամբողջ գլուխ մը Վարդուհի Քալանթար Նալբանդեա-
նի մասին՝ «Feminism in Armenian: An Interretative Anthology» 
[ֆեմինիզմը հայերէնով։ վերլուծական ժողովածոյ]։ Գիրքը մամու-
լի տակ է Սթանֆորտի համալսարանի հրատարակչատունէն, լոյս 
պիտի տեսնէ 2023-ին։ Այս մէկը շարունակուող ծրագիր մըն 
է, որ ունի թուային բաղադրիչ մը եւս։ Նախագիծին կայքէջը 
պիտի պարունակէ Քալանթար Նալբանդեանի յուշագրութեան 
անգլերէն ամբողջական թարգմանութիւնը, բնագրային որոնում-
ներ կատարելու հնարաւորութեամբ։ Յուշագրութեան կողքին, 
իր աւելի քան հարիւր յօդուածները, ինչպէս նաեւ մէկ այլ ֆե-
մինիստ՝ Զարուհի Պահրիի ուղղեալ անձնական նամակները ամ-
բողջովին հասանելի պիտի ըլլան։

11 Յետմահու հրատարակուած կարճ կենսագրականին մէջ (տե՛ս 
«Վարդուհի Քալանթար-Նալբանդեան. կեանք ու գործունէու-
թիւն», «Հայրենիք» օրաթերթ, 18 յուլիս 1979) եւ գերեզմանաքա-
րին վրայ որպէս ծննդեան թուական նշուած է 1895 թիւը։ Իսկ 
Միացեալ Նահանգներու պաշտօնական արձանագրութիւնները, 
յատկապէս Էլլիս կղզիի մուտքի վաւերաթուղթերը (11 նոյեմբեր 
1921) եւ քաղաքացի դառնալու խնդրագիրը (19 դեկտեեմբեր 
1928) իր ծննդեան թուականը կու տան որպէս 1893։
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էր Օսմանեան կայսրութիւն՝ նպատակ ունենալով հայ-
կական գաւառներու մէջ կանխելու թրքացումը, 
մտահոգութիւն մը, որ կիսած են առաջին շրջանի արե-
ւելահայ եւ արեւմտահայ մեծ թիւով հայ մտաւորա-
կաններ12։ Մայրը՝ Թագուհի Մանիսալեան, կը սերէր ան-
գարացի ընտանիքէ մը, որ իր եօթը դուստրերէն չորսը 
1880-ականներու կէսերուն ղրկած է Պոլիս՝ ուսանելու 
Մեզպուրեան գիշերօթիկ աղջկանց վարժարանի մէջ13։ 
Շրջանաւարտ ըլլալէ ետք, Թագուհի մեկնած է Տրապիզոն, 
որպէս տեղւոյն հայ աղջկանց վարժարանի տնօրէնուհի։ 
1889-ին ծանօթացած եւ ամուսնանած է Դաւիթ Քա-
լանթարեանի հետ, որ այդ տարիներուն տեսուչն էր 
նոյն քաղաքի հայկական դպրոցներուն։ Ամոլը տե-
ղափոխուած է Պուրսա եւ հիմնած Քալանթարեան 
վարժարանը, որ հռչակուած է իր նորարար մանկա-
վարժութեամբ։ Դաւիթը փիլիսոփայութեան եւ ման-
կավարժութեան համալսարանական կրթութիւն ստա-
ցած էր Վիեննա եւ Լայփցիկ14։ Հաւանական է, որ 
Քալանթարեան վարժարանը եղած ըլլայ առաջին երկսեռ 
թէ՛ նախակրթական եւ թէ՛ երկրորդական վարժարա-
նը, որ կը ծառայէր օսմանեան հայերու։ Հաստատու-
թիւնը ժամանակակիցներու կողմէ նաեւ յիշուած է 

12 Քալանթար ընտանիքի մասին յաւելեալ տեղեկութեան համար, 
տե՛ս Արգամ Այվազյան, «Գինեւետ Գողթն։ Պատմազգագրական 
ակնարկ լուսանկարչական պատմագիրք», Երեւան, հեղինակային 
հրատարակութիւն, 2006, էջ 195։

13  Զարուհի Պահրի, «Տիկին Թագուհի Քալանթար», «Հայ կին», Բ 
տարի, թիւ 15 (1 յունիս 1921)։ Վարդուհիի երկու մօրաքոյրերը 
հիմնադիրները եղած են Եգիպտոսի Մանիսալեան աղջկանց վար-
ժարանի։

14 Դաւիթ Քալանթարեան նաեւ աշխատած է Էջմիածնի Գէորգեան 
ճեմարանին եւ Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցին մէջ։ Վարդուհի 
Քալանթար Նալբանդեան, «Ճշդում մը», «Հայրենիք» ամսագիր, 
Զ տարի, թիւ 2 (62), դեկտեմբեր 1927, էջ 124-128։
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որպէս «ֆեմինիստ նախաձեռնութիւն»15։ 1908-ի Երի-
տասարդ թուրքերու յեղափոխութենէն ետք, Դաւիթին 
կ՚առաջարկուի չափազանց ազդեցիկ պաշտօն մը՝ ընդ-
հանուր տեսուչ Օսմանեան կայսրութեան բոլոր հայ 
վարժարաններու, որմէ ետք ընտանիքը կը տեղափո-
խուի մայրաքաղաք։

Երեք տարի Պոլիս ապրելէ ետք, 1911-ին Վարդուհի 
Եւրոպա մեկնած է, համալսարանական կրթութեան 
համար։ Գրականութիւն եւ պատմութիւն ուսանած է 
Լոզանի համալսարանին մէջ, արեւելահայ յայտի գրող 
եւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան ղեկավարներէն Աւետիս 
Ահարոնեանի (1866-1948) առաջնորդութեան ներքոյ16։ 
Լոզան գտնուած ժամանակ, հայ ուսանողներու եւ 
գործիչներու ընկերակցութեամբ, Վարդուհի աւելի կը 
մօտենայ հայկական յեղափոխութեան գաղափարին։ 
Վարդուհի արդէն իսկ իր հօր միջոցով ծանօթ էր հայոց 
դատին, որ օսմանեան հայկական գաւառներու բա-
րեկարգումէն կը ձգտէր մինչեւ ինքնավարութիւն եւ 
նոյնիսկ անկախութիւն17։ Մինչ ամենէն պահպանողա-

15 Անհեղինակ, «Քալանթարեան վարժարան ի Պրուսա», Մանզումէ-ի 
Էֆքեար, 31 յուլիս 1903, թիւ 678։ Շնորհակալութիւն կը 
յայտնեմ Մաշտոցեան Մատենադարանի աշխատակից Անահիտ 
Աստոյեանին՝ այս յօդուածը ուշադրութեանս յանձնելուն համար։

16 Դաւիթ Քալանթարեանի եւ Աւետիս Ահարոնեանի յարաբերու-
թիւնը կ՚երթայ անցեալ, երբ վերջինս նախակրթարանի աշակերտ 
էր Իգդիր, իսկ Դաւիթ Աւետիսին ուսուցիչն էր։ Վարդուհի 
Քալանթար Նալբանդեան, «Քանի մը նամակներ Աւ. Ահարոնեա-
նէ», «Հայրենիք» ամսագիր, ԽԳ տարի, թիւ 1, յունուար 1965։

17 Վարդուհի գրած է հայկ. յեղափոխութեան զանազան իմաստնե-
րուն մասին այստեղ՝ «Մատթէոս Մամուրեան որպէս քաղաքական 
գրող», «Հայրենիք» ամսագիր, Ե տարի, թիւ 4, փետր. 1927։ Այս 
նիւթին անժամանցելի այժմէականութեան որպէս վկայութիւն, 
«Հայրենիք» օրաթերթը բնագիրը վերահրատարակած է 1974-ին 
(մարտ 7-9, 1974, ՀԵ տարի, թիւ 18644-46)։
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կան կերպին մէջ հայ «յեղափոխական» ըլլալ կը նշա-
նակէր հանրային բողոք արտայայտել Օսմանեան խընդ-
րայարոյց կառավարութեան եւ դաժանութիւններուն 
դէմ, միւս կողմէ «իսկական յեղափոխականները» զէնք 
կը բարձրացնէին կեղեքիչին դէմ, ինչպէս Վարդուհի 
նշած է հպանցիկ, 1934-ին գրուած յօդուածի մը մէջ18։

Լոզանի մէջ Վարդուհիի հանդիպումները թուրք 
երիտասարդներու հետ -գրեթէ բոլորն ալ համակիր 
երիտթուրքերու շարժումին- սրած են իր քաղաքական 
գաղափարները19։ Երազած է դառնալ պատմութեան 
դասախօս, ապագայի ազատագրեալ Հայաստանի մէջ։ 
Սակայն հնագոյն պատմութեան եւ կրթութեան բնագա-
ւառին մէջ Լայփցիկի համալսարանի իր բարձրագոյն 
ուսումը (ուր գացած էր Լոզանէն ետք), ընդհատուած 
է Ա Աշխարհամարտի պատճառով, մինչ ինք Պոլիս կը 
գտնուէր ամռան արձակուրդին համար։ Որոշած է չվե-
րադառնալ Եւրոպա՝ մինչեւ պատերազմի աւարտը, չու-
զելով առանձին ձգել ծնողքը։ Ան ունեցած էր փոքր 
եղբայր մը, Արշաւիր անունով։ Ան ջութակահար էր։ 
Արշաւիր արկածի մը հետեւանքով մեռած էր 17 տարե-
կանին20։ Վարդուհի Քալանթար չէ շարունակած իր 

18 Two Fundamental Attitudes and an Independent Opinion [Երկու 
հիմնական կեցուածք եւ անկախ կարծիք մը], «Հայրենիք» շա-
բաթաթերթ, Ա տարի, թիւ 1, 1 Մարտ 1934, էջ 3 (յօդուածը 
անգլերէնով է)։

19 Կը պատմէ 1912-ին Լոզանի մէջ իր զրոյցը օսմանեան ինքնու-
թեան եւ թրքութեան մասին, Նաիլ անունով ազգայնական թուրք 
ուսանողի մը հետ։ «Թուրք եւ հայ դիալոգներ։ Դիալոգ 1 - Լո-
զան, Զուիցերիա, 1912», «Հայրենիք» ամսագիր, ԽԴ տարի, թիւ 
4, ապրիլ 1966, էջ 1-6։

20 Զարուհի Պահրիէն կը սորվինք, որ Արշաւիր մահացած է, երբ 
իրենց բնակարանը փլուզուած է, քովի շէնքին մէջ ընթացող շի-
նարարութեան պատճառով։ Պահրի ընտանիքը եղած է  շէնքին 
տէրը, իսկ Քալանթարեանները եղած են իրենց վարձակալը։ 
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պաշտօնական կրթութիւնը, որովհետեւ օսմանեան իշ-
խանութիւնները զինք եւ իր ընտանիքը ձերբակալած 
են մայիս 1915-ին։

Ձերբակալութիւն եւ Ռազմական Ատեան

Օսմանեան արխիւային փաստաթուղթերը ցոյց կու 
տան, որ 15 ապրիլ 1915-ին, Պուրսայի կուսակալ Ալի 
Օսման դէպքի մը առթիւ ծածկագիր հեռագիր մը յղած 
է Ներքին գործոց նախարարութիւն։ Ըստ հեռագրին, 
ալիւրավաճառ Գրիգորի մը դստեր՝ Հերմինէի դպրոցա-
կան թուղթերուն մէջ ոստիկանութիւնը գտած է գրու-
թիւններ, որոնք կը պարունակէին հակաթրքական 
արտայայտութիւններ (Türklerin aleyhinde bir takım he-
zeyânlar)։ Այլ հայու մը վկայութիւններուն միջոցով (ան-
անուն դուստրը Օհաննէս Ասլանեանի), ոստիկանները 
հետապնդած եւ հասած են Դաւիթ Քալանթարեանի, 
որու մասին կուսակալը նշած է, որ «կ՚երեւի, թէ սովորու-
թիւն ձեռք ըրած է հայ մանուկները առաջնորդել դէպի 
վնասակար նպատակներ» (Ermeni çocuklarını muzır gâ-
yelere sevki i’tiyad etmiş bulunduğu)21։

Հաւանական է, որ ոստիկանութիւնը ներխուժած 
ըլլայ Քալանթարեաններու տունը յունիս 1915-ի սկիզ-

Այս աղէտէն ետք երկու ընտանիքները աւելի մտերմացած են եւ 
Զարուհի Պահրի մեծ քոյր մը եղած է Վարդուհիի համար։ Անոնք 
անձնական նամակներ փոխանակած են մինչեւ վերջ։ Տե՛ս Զա-
րուհի Պահրի, «Կեանքիս վէպը», Պէյրութ, 1995, էջ 155։

21 BOA. Dahiliye Şifre Kalemi [Օսմանեան արխիւներ։ Ներքին 
գործոց նախարարութեան գաղտնագրութեան բաժին] 470/55։ 
Պուրսայի կուսակալ Ալի Օսմանէն ղրկուած Ներքին գործոց նա-
խարարութիւն, 15 ապրիլ 1915։ Վաւերագիրը կը հակադրուի 
1901 թուակիր այլ վաւերագիրի մը, ըստ որու Դաւիթ Քալանթար-
եան եւ Քալանթարեան վարժարանէն այլ ուսուցիչ մը գերազան-
ցութեան շքանշաններ ստացած են Ապտիւլհամիտ Բ.-ի վարչա-
կարգէն BOA, İ.TAL. 259/61, 28 Ca. 1319 [=11 սեպտ. 1901]։
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բը, հիմնուելով Պուրսայէն եկած տեղեկութեան վրայ 
եւ կամ զայն գործածելով որպէս պատրուակ22։ Գտած 
են Վարդուհիի՝ Լոզանէն իր ծնողներուն ղրկած նա-
մակները, ինչպէս նաեւ հօր նամակագրութիւնը Աւ. 
Ահարոնեանի եւ տոքթ. Յովհ. Քալանթարեանի հետ։ 
Վերջինս Դաւիթի եղբայրն էր, որ կը բնակէր Անգլիա 
եւ երկար ժամանակէ ի վեր բրիտանացի քաղաքական 
դէմքերու հետ ընդգրկուած էր հայանպաստ քաղաքա-
կան գործունէութեան մէջ։ Մեղադրական բաւական 
ապացոյց գոյացած էր Վարդուհին եւ իր ծնողքը բան-
տարկելու համար։ 1915-ի օգոստոսի աւարտին անոնք 
կը դատուին Ռազմական ատեանին առջեւ։

Մինչեւ 1966 թուականը, երբ կը լրանար Վարդուհի 
Քալանթարի 71 տարեկանը, ան մանրամասն պատմած 
չէ իրենց դատարանի մէջ անցուցած օրուան մասին։ 
Հետագային, իր քսանամեայ անձը ներկայացուցած է 
ըսելով. «Փոքր եւ նուրբ իրանով, կարճ զգեստով, եւ ու-
սերուն վրայ թափուող գանգուրներով աւելի մանուկի 
մը կը նմանի, քան “դաւադիր յեղափոխականի”»23։ 
Հայրը, գրեթէ 70 տարեկան, կանգնած է ինքնավստահ։ 
Վարդուհի կը գրէ, թէ տեսակ մը միամիտ եղած է դա-
տաւորին տուած իր ազնիւ պատասխաններով։ Մայրը, 
Թագուհի, երեւած է անյաղթելի եւ հպարտ։ Անոնք 
գիտցած են, որ անմեղ են. իրենց փափաքը օսմանեան 
հայերու ապահովութիւնն ու անվտանգութիւնն էր մի-

22 Սոֆիայի «Հայաստան» թերթը 17 յունիս 1915-ին կու տայ անոնց 
ձերբակալութեան լուրը։ «Հայկական հալածանքը-Ձերբակալու-
թիւններ»,  «Հայաստան», Ա տարի, թիւ 28, 17 յունիս 1915։ 
Շնորհակալութիւն Աննա Ալեքսանեանին, որ ուշադրութեանս 
յանձնեց այս նիւթը։

23 Վարդուհի Քալանթար Նալբանդեան, «Թուրք եւ հայ դիալոգներ, 
դիալոգ 2 – Կ. Պոլիս, 1915», «Հայրենիք» ամսագիր, ԽԴ տարի, 
թիւ 4, ապրիլ 1966, էջ 6-13։
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այն։ Քալանթարեաններու Պուրսայէն երկու նախկին 
աշակերտը եւս ներկայ էր դատարանին մէջ։ Երկուքն 
ալ թէ՛ որպէս վկայ, թէ՛ որպէս մեղադրեալ։ Ուրիշ հայ 
մը եւս կը դատուէր նոյն ատեանին առջեւ՝ Գատըգիւղի 
հայկական վարժարանի տնօրէնը, որու անունը Վար-
դուհի նշած չէ, բայց շատ հաւանաբար Հայկ Խորասան-
ճեանը ըլլալու է։ Վերջինիս յանցանքը գրասենեակին 
մէջ հայրենասիրական երգարան մը գտնուած ըլլալն 
էր։

Դատախազը մահապատիժ կը պահանջէ հօր եւ աղջը-
կան համար՝ Օսմանեան կայսրութեան տարածքային ամ-
բողջականութեան դէմ դաւադիր ըլլալու մեղադրանքով։ 
Անջատողականութեան ամբաստանութեան դէմ Դաւիթ 
ինքզինք կը պաշտպանէ ըսելով. «Մեր ուզածը մեր հայ-
րերու հողին վրայ ապահով ապրելու եւ զարգանալու 
հնարաւորութիւնն է, ձե՛ր սահմաններուն մէջ, բայց 
ազատ հարստահարութենէ ու կոտորածէ»24։ Դատարա-
նին մէջ տեղեակ կը դառնան, որ իրենց հայերէն 
նամակագրութիւնը թրքերէնի թարգմանուած է ձե-
ռամբ Ռէշատ պէյի, որ Պոլսոյ Ոստիկանութեան վար-
չութեան երկրորդ քաղաքական բաժնի տնօրէնն էր, 
որ ոստիկանութեան յանձնակատար Օսման Պետրիի 
հետ կազմակերպած էր ապրիլ-մայիս 1915-ին կատա-
րուած հայ երեւելիներու ձերբակալութիւնները25։ 

24 Ընդգծուած է բնագրին մէջ։ Նոյն, էջ 8։
25 Նոյն, էջ 10։ Մուսթաֆա Ռէշաթ (Միմարօղլու, 1882-1953), ան-

դամ Իթթիհատ վէ թէրաքքի [Միութիւն եւ յառաջդիմութիւն] 
կուսակցութեան։ 1915ին ղեկավարը եղած է Ստանպուլի ոստիկա-
նութեան Երկրորդ քաղաքական մասնաճիւղին։ Հայերէնի ուսում 
ստացած է Անգարայի համալսարանի մէջ քաղաքագիտութիւն 
ուսանելու ընթացքին (Mülkiye)։ Հետագային հայերէնը զարգա-
ցուցած է հայերուն անձնական թրքերէնի դասեր տալու ժամա-
նակ։ Հայ համայնքէն լրտեսներ աշխատցուցած է, պատրաս-
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