
հրատարակչատան կողմէ

 Զապէլ Եսայեանի «Ժողովուրդի մը հոգեվարքը» 
վկայագրութիւնը առաջին անգամ լոյս տեսած է Պաքուի 

«Գործ» հանդէսին մէջ, 1917-ին։ Եսայեան՝ եղեռնի արհաւիրքէն 
փախչելով Կովկաս ապաստանած Հայկ Թորոյեանի 

վկայութիւնն է որ գրի առած է, տալով աղէտը իր 
ողջ դաժանութեամբ։ Եսայեանի այս գրուածքը 

կը համարուի առաջին վկայագրութիւնը Մեծ Եղեռնի։
Հատորիս մէջ տեղ տրուած է նաեւ հեղինակի «Գրագէտի 
մը յիշատակները» գործին, զոր ան Վիգէն ծածկանունով 

հրատարակած էր Սոֆիայի «Հայաստան» թերթին մէջ 1915-ին՝ 
պատմելով Պոլսի մթնոլորտը Մեծ Եղեռնի առաջին օրերուն, 

նաեւ իր փախուստը հոնկէ։
Որպէս յառաջաբան տեղադրուած է սփիւռքահայ մտաւորական 

Մարկ Նշանեանի «Ձայնը եւ գրիչը» յօդուածը, որ նոր տարբերակ 
մըն է հեղինակի «Պատկեր, պատում, պատմութիւն» գիրքի 

երկրորդ հատորին մէջ (Երեւան, 2016) երեւցած 
«Վկայագրութիւն եւ հեղինակութիւն» յօդուածին։

Հրատարակութեան պատրաստելու ժամանակ պահպանուած 
են հեղինակի գրելաձեւին բնորոշ ուղղագրական 

առանձնայատկութիւնները (օր.՝ ամեն), երկակի գրութիւնները 
դարձուած են միօրինակ, այդ տարիներուն մեր 

ժողովուրդին տակաւին անծանօթ վայրերուն անունները 
ձգուած են եղածին պէս։

հրատարակութեան ու խմբագրութեան վերաբերեալ

Հրատարակուած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
Հիմնարկութեան աջակցութեամբ։
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ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

5 փետր. 1878-ին ծնած է Սկիւտար, ուր ալ ստացած 
է սկզբնական կրթութիւնը, Ս. Խաչ վարժարանին մէջ։ 
Իր առաջին գրական երկը՝ «Երգ առ գիշեր» արձակ բա-
նաստեղծութիւնը, հրատարակած է 1895-ին, Արշակ 
Չօպանեանի «Ծաղիկ»ին մէջ։

Դեկտ. 1895-ին, հօրը թելադրանքով կը մեկնի Փարիզ, 
նման այն բազմաթիւ մտաւորականներուն, որոնք 
1890-ներու քաղաքական մթնոլորտին պատճառով ու 
հայկական կոտորածներու շրջանին հեռացած էին Պոլի-
սէն։ Փարիզի մէջ կը հետեւի Սորպոնի համալսարանի 
գրականութեան ու փիլիսոփայութեան դասընթացքին՝ 
դառնալով համալսարանական առաջին հայ կինը։ Մէկ 
կողմէ ալ կ՚աշխատակցէր Գուիտոն Լուսինեանին՝ ֆը-
րանսերէն-հայերէն բառարանի պատրաստութեան գոր-
ծին մէջ։ 1900-ին կ՚ամուսնանայ պոլսահայ նկարիչ 
Տիգրան Եսայեանի հետ։ Կ՚ունենան երկու զաւակ՝ Սօֆի 
ու Հրանդ։ 1902-ին կը դառնան Պոլիս։ Յատկապէս 
կանանց ուղղեալ գրութիւններուն մեծ մասը հրատա-
րակուած է այս շրջանին, 1903-1904-ին, «Ծաղիկ»ին 
մէջ։ Այդ շրջանի կարեւորագոյն գործն է «Սպասման 
սրահին մէջ» վէպը։ Կ՚աշխատակցէր նաեւ «Մասիս»ին 
ու «Արեւելեան մամուլ»ին։ Եսայեան ամոլի 1905-ին 
Փարիզ վերադարձը քննարկումի նիւթ կը դառնայ մա-
մուլին մէջ. հասարակութիւնը չէր գիտցած այս երի-
տասարդ զոյգին արժէքը։

1905-ին «Արեւելեան մամուլ»ին մէջ կը հրատարակէ 
«Կեղծ հանճարներ» վէպը, ուր հեգնութեամբ ուրուա-
գծած էր արեւմտահայ մտաւորականները։ Թերթին 
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խմբագրութիւնը, ընթացք տալով ճնշումներուն, կը 
դադրեցնէ վէպին հրատարակութիւնը։ 1907-ին առան-
ձին գիրքով մը կը հրատարակէ «Շնորհքով մարդիկ» 
վէպը։ Գիրքին մէջ տեղ գտած էին նաեւ մինչ այդ 
մամուլին մէջ հրատարակած գործերէն մէկ քանին։ Հա-
տորը կ՚արժանանայ դրական գնահատանքի, այսպէով 
Եսայեան կ՚ամրացնէ իր տեղը գրական ասպարէզին 
վրայ։

Մինչեւ 1908-ը կը մնայ Փարիզ։ Սահմանադրութեան 
հաստատումէն ետք կը վերադառնայ Պոլիս։ Ատանայի 
կոտորածի վաղորդայնին, ապրիլ 1909-ին, կը մեկնի Կի-
լիկիա՝ որպէս մէկ անդամը տեղւոյն վրայ պրպտումներ 
կատարելու համար կազմուած պատուիրակութեան։ 
Երեք ամիս կը մնայ այնտեղ եւ իր տպաւորութիւնները, 
դիտարկումներուն արդիւնքները, ականատեսներու 
վկայութիւնները կը ներկայացնէ «Աւերակներուն մէջ» 
գիրքով («Արաս», Բ. տպագրութիւն, մարտ 2012), զոր 
կը հրատարակէ 1911-ին, Պոլիս։ 1914-ին լոյս կը տեսնէ 
«Երբ այլեւս չեն սիրեր»ը։

Երբ Առաջին աշխարհամարտը կը սկսի, Եսայեան 
Պոլիս էր տղուն հետ, իսկ ամուսինը՝ Փարիզ, դստեր 
հետ։ 1915-ին, խուսափելու համար իթթիհատական 
կառավարութեան որոշումով արեւմտահայութեան եւ 
բազմաթիւ մտաւորականներու դէմ գործադրուած ցե-
ղասպանութենէն, միջոց մը հիւանդանոց կ՚ապաստանի, 
ապա կ՚անցնի Պուլկարիա՝ ծպտուելով թուրք կնոջ, յե-
տոյ՝ յոյն ասեղնագործի կերպարներու մէջ։

1917-ին Եսայեան Պաքու է, ուր հայ գաղթականներու 
ու որբերու համար լծուած է բարեգործական աշխա-
տանքի։ Կը գրառէ նաեւ եղեռնէն մազապուրծ ան-
հատներուն վկայութիւնները, որոնցմէ ամենայայտնին 
է «Ժողովուրդի մը հոգեվարքը», զոր «Գործ»ին մէջ 
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հրատարակած է 1917-ին։ 1918-ին կը հեռանայ Պաքու-
էն՝ հասնելու համար Կիլիկիա, Աղեքսանդրիա, Պէյրութ 
եւ այլ քաղաքներ ցրուած հայ որբերու օգնութեան։ 
1921-ին դարձեալ Փարիզ է։ Այդ շրջանին հրատարա-
կած կարեւոր գործերն են «Վերջին բաժակը» ու «Հոգիս 
աքսորեալ»ը։ Կ՚աշխատակցի Փարիզ հրատարակուող 
«Երեւան» հանդէսին։ 1926-27 թուականներուն կ՚այ-
ցելէ Մոսկուա եւ Սովետական Հայաստան։ 1928-ին 
Մարսէյլի մէջ կը հրատարակէ «Պրոմէթէոս ազատագըր-
ուած» գիրքը։

1935-ին Սովետական Հայաստանի կառավարութեան 
հրաւէրով կը հաստատուի Երեւան, ուր կը դառնայ Հա-
յաստանի գրողներու միութեան վարչութեան անդամ, 
արեւմտաեւրոպական գրականութիւն կը դասաւանդէ 
Երեւանի պետական համալսարանին մէջ։ Այդ տարի-
ներուն հրատարակած ուշագրաւ հատորներն են «Կը-
րակէ շապիկ»ը (1934) եւ «Սիլիհտարի պարտէզները» 
(1935)։ 1937-ին սթալինեան բռնապետութեան տարինե-
րուն կը ձերբակալուի ուրիշ հայ մտաւորականներու հետ 
եւ կ՚աքսորուի Սիպերիա։ Անհետ կը կորսուի ինչպէս 
շատ շատերը։ Առեղծուած կը մնան Եսայեանի կեանքին 
վերջին տարիները։ 1960-ական թուականներուն սովե-
տական իշխանութիւնները կը յայտնեն, թէ Եսայեան 
մահացած է 1943-ին։
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ՁԱՅՆԸ ԵՒ ԳՐԻՉԸ

Զապէլ Եսայեանի 

«Ժողովուրդի մը հոգեվարքը»

Մարկ Նշանեան

«Ժողովուրդի մը հոգեվարքը» հայերէն լեզուով 
հրամցուած առաջին երկար վկայութիւնն է 1915-ի 
դէպքերուն մասին, նաեւ Միջագետքի մէջ աքսորուած 
հայերուն մասին ականատեսի մը կողմէ պատմուած 
ու մամուլին մէջ լոյս տեսած առաջին լայնածաւալ 
զեկոյցը։ Լոյս տեսած է Պաքու, Գործ ամսաթերթին 
1917-ի փետրուարի եւ մարտի համարներուն մէջ։ 
Ականատես վերապրողին անունն էր Հայկ Թորոյեան։ 
Իր պատմածները գրի առնողը Զապէլ Եսայեանն էր։ 
Հարիւր յիսուն էջի վրայ Թորոյեան կը պատմէ հոս 
1914-էն մինչեւ 1916-ի սկիզբը իր տեսածները, իր շուրջը 
կատարուող սարսափելի անցուդարձերը։ Սկիզբը կայ 
Զապէլ Եսայեանի երկու էջնոց ցնցիչ յառաջաբանը, ուր 
կ՚ըսէ թէ «ցաւագինօրէն տոգորուած ինձ բաժին ինկած 
պարտաւորութիւնով, սրբապղծութիւն համարեցի գը-
րականութեան նիւթ դարձնել ամբողջ ժողովուրդի մը 
օրհասական տառապանքը»։ Արձանագրելու հրամայա-
կանին մօտ, անոր որպէս հետեւանք, կայ ուրեմն գրա-
կանութենէն հրաժարելու պահանջ մը։ Ո՛չ միայն հայոց 
մօտ, այլ կարծեմ՝ աշխարհի երեսին՝ Զապէլ Եսայեանէն 
առաջ մէկը չէր գիտակցած այդ պահանջին, չէր բանա-
ձեւած զայն բարձրաձայն, գրականի սահմաններուն 
դեգերող գործով մը։ Պաշտպանած է նոր պատմողական 
սեռի մը իրաւունքները, պատմողական ժանրի մը որ 
այն ատեն տակաւին «վկայագրութիւն» չէր կոչուեր։ 
Զապէլ Եսայեանի կատարածը հետեւաբար յայտնա-
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գործութիւն մըն է, յայտնագործութիւնը բանի մը որ 
գոյութիւն չունէր իրմէ առաջ, անհունապէս երկդիմի 
գործողութեան մը, որ «վկայել»ու գործողութիւնն է։ 
Ինչո՞ւ երկդիմի։ Որովհետեւ պէտք ունի գրականութեան 
միջոցներուն, բայց պէտք ունի նոյնքան գրականութե-
նէն հրաժարելու*։

Զապէլ Եսայեան միակ կինն էր Ապրիլ 24-ի սեւ 
ցանկերուն վրայ։ Չէ ձերբակալուած ու հետագայ 
ամիսները անցուցած է թաքստոցէ թաքստոց, փախըս-
տականի ընդերկրեայ կեանքով։ Պոլիս էին այդ շրջա-
նին իր մայրը եւ հինգ տարեկան պզտիկ տղան։ 
Ամուսինը եւ աղջիկը Փարիզ կ՚ապրէին։ Յուլիսի վեր-
ջաւորութեան է որ յաջողած է Պուլկարիա անցնիլ, եւ 
ետքը՝ մայրն ու տղան բերել իր քով, Սոֆիա։ Բայց 
հոն ալ չէ կրցած մնալ, քանի որ երկիրը 1915-ի հոկ-
տեմբերին պատերազմական գործողութիւններուն մաս-
նակից դարձած է Գերմանիոյ կողքին, հետեւաբար՝ 
նաեւ Թուրքիոյ։ Եսայեան Սոֆիայէն անցած է ուրեմն 
Կովկաս, տղուն հետ։ Կովկասի մէջ Զապէլ Եսայեան 
տուած է դասախօսութիւններ, բայց մանաւանդ սկսած 
է հետզհետէ ծաւալել լայնահուն գործունէութիւն մը, 
վերապրողներուն հետ կապակցութեամբ։ Այդ աշխա-
տանքին մանրամասնութիւնները ճշգրիտ իմաստով ան-
ծանօթ մնացած էին մինչեւ վերջերս։ Զայն գիտէինք 
միայն իր նամականիին ընդմէջէն։ Այսօր աւելի յստակ 

* Ժողովուրդի մը հոգեվարքը մէկ անգամ արտատպուած է (լայն 
յապաւումներով) Լեւոն Մեսրոպին կողմէ, 1952-ին Փարիզ տը-
պուած Աղէտ եւ վերածնունդ գիրքին մէջ, նոր վերնագիրով 
մը («Հայկ Թորոյեանի վկայութիւնը») եւ տակը պարզապէս՝ 
«Գրի առնուած Զապէլ Եսայեանի կողմէ» նշումով։ Եւ անշուշտ 
«Զապէլ Եսայեան» ստորագրութեան անհետացումով։ Ինչ որ 
ամբողջովին կը չէզոքացնէր ո՛չ միայն գրողին աշխատանքը, այ-
լեւ յայտնագործութիւնը որուն մասին կը խօսիմ հոս։
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գաղափար մը կազմելու ի վիճակի ենք այդ աշխատան-
քին մասին, շնորհիւ վերջին տարիներուն Երեւան լոյս 
տեսած «Վշտապատում»ի շարքին պատկանող վկայու-
թիւններու հրապարակման։

Պէտք է յիշել որ 1911-ին Եսայեան հրատարակած էր 
Ի դարու հայերէնով գրուած ամենէն ուշագրաւ գիրքե-
րէն մէկը, Աւերակներուն մէջ յորջորջուած, ուր կը 
պատմէր Կիլիկիոյ 1909-ի ջարդերու վաղորդայնին իր 
երեք ամսուան կեցութիւնը Ատանա եւ կը բացայայտէր 
իր կրած տպաւորութիւնները։ 1911-ի գիրքը արդէն 
իսկ վկայութիւն մըն էր ուրեմն, արդիական բառով՝ 
վկայագրութիւն մը։ Հոն գրագիտուհին ձեւով մը կ՚ուղ-
ղուէր իր «հայրենակիցներ»ուն, այսինքն՝ թուրքերուն, 
ու կը բացատրէր որ զոհերը մեռան իրե՛նց՝ հայրենակից-
ներու ազատութեան համար։ Ինչ որ յարակարծիք մըն 
էր ամէն պարագայի, եւ արդէն իսկ, քանի որ մինչեւ 
վերջերս թուրքերը առիթը չունեցան Զապէլ Եսայեանի 
1911-ի մտորումները կարդալու եւ համոզուելու զոհե-
րու մարդկայնութեան մասին, համոզուելու որ անոնք 
զոհուած էին իրենց համար, իրենց քաղաքացիական 
իրաւունքներու պաշտպանութեան ի խնդիր։ Եւ ճշմար-
տութիւնը այն է, որ 1915-էն ետք Եսայեան չէր կրնար 
այլեւս նոյն ձեւով արտայայտուիլ, չէր կրնար նոյն սու-
գի աշխատանքը կատարել, չէր կրնար վկայագրութիւնը 
ներկայացնել որպէս քաղաքացիութեան չափանիշ, 
որպէս քաղաքացիութիւն թելադրող ու հրահրող մի-
ջոց։ «Քաղաքացիութեան սկզբունք»ը ի զօրու չէր 
այլեւս*։ Եւ ուրեմն Եսայեան երբեք չէ գրած 1911-ի 

* «Քաղաքացիական սկզբունք»ի մասին, ընթերցողը կը յղեմ 
Աւերակներուն մէջ գիրքի վերատպութեան առիթով (Արաս, 
2010) գրուած յառաջաբանիս։ Գիրքը առաջին անգամ կը վերա-
տպուէր Պոլսոյ մէջ հարիւր տարիէ ի վեր։ Կը պարունակէ ոչ մի-
այն Եսայեանի հռչակաւոր վկայագրութիւնը, այլեւ 1911-ի ամառը 
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գործին համապատասխանող առաջին դէմքով նոր վկա-
յագրութիւն մը։ Ի՞նչ ըրած է փոխարէնը։ Երեք տարի 
գրեթէ շարունակ՝ իր ժամանակը նուիրած է վերապրող-
ներուն, իրենց վկայութիւնները հաւաքելով, գրի առնե-
լով, սրբագրելով, հրատարակելով եւ ֆրանսերէնի 
թարգմանելով։ Ահաւասիկ ինչ կը գրէր Չօպանեանին.

Զբաղած եմ դասաւորելով այն բոլոր վաւերաթուղթերը 

եւ վկայութիւնները, որ մեզ հասած են Թրքահայաստանի 

վերջին հալածանքներու մասին։ Ըստ ինքեան սաստիկ 

տաժանելի աշխատութիւն, որուն հետեւանքով ջղային 

դրութիւնս բոլորովին խանգարուած է եւ որը սակայն 

ի գին ամէն բանի պիտի հասցնեմ մինչեւ վերջը։ Դա-

սաւորումէն յետոյ մտադիր եմ պատրաստել ընդհա-

նուր ուսումնասիրութիւն մը, որը հաւանաբար 

երեւայ Գործ ամսաթերթին մէջ, եթէ ողջ մնանք։ 

[...] Նկատողութեան ունեցէք որ օրական 10-12 ժամ 

զբաղած եմ կոտորածի, բռնաբարութեան եւ ամէն կար-

գի քստմնելի պատմութիւններ կարդալու եւ դասաւո-

րելու (!)։*

Եւ ուրեմն Թորոյեանի վկայութիւնը առաջին ծաւա-
լուն վկայութիւնն է որ լոյս տեսած է հայկական մա-
մուլին մէջ։ Վերապրողը՝ Հայկ Թորոյեան նոյեմբեր 
1915-էն մինչեւ յունուար 1916 Եփրատի վրայ ճամբոր-
դած էր, Ճալապլուզէն Պաղտատ, որպէս գերման սպայի 
մը օգնականն ու թարգմանը։ Մէկ առ մէկ իր աչքովը 
տեսած էր Եփրատին եզերքը կազմուած կամ կազմուող 
համակեդրոնացման կայանները։ Ինքը եւ գերման սպան 

Նիւ Եորքի Արագած հանդէսին մէջ չորս մասով լոյս տեսած քիչ 
ծանօթ յօդուած մը, ուր Եսայեան կ՚ըսէ ինչ որ չէր կրցած կամ 
չէր ուզած ըսել գիրքին մէջ։ Գիրքը նաեւ լոյս տեսաւ թրքերէն 
թարգմանութեամբ (Արաս, 2014)։

* Զապէլ Եսայեան, Նամակներ, Երեւան, 1977, էջ 146։ Թուագըր-
ուած է «Դեկտ. 1917», ինչ որ մեծ հաւանականութեամբ սխալ է։ 
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լուսանկարած էին իրենց տեսածները, ու երկուքն ալ 

տետրակներու մէջ հետզհետէ գրած էին իրենց տպա-

ւորութիւնները։ Գերման սպային անունն էր՝ Օթօ Էօլ-

ման։ Գերման սպան չէ դիմացած իր տեսածներուն։ 

Երբ Պարսկաստան հասած են, ուր իրենց փոխադրած 

զէնքերն ու ռազմամթերքը պիտի յանձնէին, Օթօ 

Էօլման սկսած է զառանցել եւ անձնասպան եղած է։ 

Թորոյեան ռուսական կողմը անցած է, ատեն մը ռուսա-

կան բանակին մէջ ծառայած է, նորէն որպէս թարգմա-

նիչ, եւ յետոյ հեռացած է բանակէն, գացած է Թիֆլիս 

ու Պաքու, մինչեւ իսկ Պաքուի Արեւ թերթին մէջ հրա-

տարակած է ականատեսի զեկոյցներ, եւ իր լման պատ-

մութիւնը գրի առնելու պարտականութիւնը յանձնած է 

Զապէլ Եսայեանին։ 

Հայկ Թորոյեան 1892-ի ծնունդ էր, եթէ պէտք է հա-

ւատալ իր սուրիական անցագիրին։ Եթէ թուականը 

ճիշդ է, 1915-ին 23 տարեկան էր։ Հալէպ ծնած էր։ Հա-

լէպի հին հայութիւնը արաբախօս էր այդ շրջանին։ 

Թորոյեանները հաւանաբար համեմատաբար նոր Հա-

լէպ գաղթած էին, կ՚ենթադրեմ՝ ԺԹ դարուն, քանի որ 

Հայկ Թորոյեան հայախօս հալէպցի մըն էր, ու կը տի-

րապետէր նաեւ թրքերէնի, քրտերէնի եւ արաբերէնի։ 

Սահուն արաբերէն գիտնալուն պատճառով է որ կրցած 

է գերմանացի սպայի կողքին իր ճամբորդութեան 

ընթացքին՝ քրիստոնեայ-արաբ ձեւացնել ինքզինք, եւ 

որպէս թարգման ծառայել, բայց իր արաբերէնը խօսակ-

ցական պէտքերէն անդին էր, քանի որ վերջին էջերուն՝ 

կը պատմէ ինչպէս Պարսկաստանի մէջ իմամի կը բացա-

կայութեան պատճառով՝ իրմէ խնդրուեր է Քուրանը 

կարդալ իսլամ գիւղացիի մը յուղարկաւորութեան։ 

Եսայեանի գրիչով ծայրէ ծայր՝ Հայկ Թորոյեան կը 



Հայկ Թորոյեան եւ իր անցագիրը 
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պատմէ նախ 1914 տարին, Տիարպէքիրի մէջ, ուր կը 

գտնուէր հնութիւններ գնելու-վաճառելու համար, 

կ՚ըսէ, եւ կը նկարագրէ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած 

առաջին սպանութիւնները, շուկային հրդեհուիլը, հա-

լածանքը։ Տիարպէքիրէն կ՚անցնի Ճալապլուզ, 1914-ի 

վերջաւորութեան։ Ճալապլուզ այսօրուան Սուրիոյ հիւ-

սիսը կը գտնուի, եւ այն ատեն քաղաքին յատկանիշը 

այն էր, որ հայոց տարագրութեան երկու գլխաւոր ճամ-

բաներուն խաչմերուկին վրայ էր։ Եփրատի եզերքն էր 

եւ այն ատեն տակաւին անաւարտ Պեռլին-Պաղտատ եր-

կաթուղագիծին վրայ։ Ուրեմն 1915-ի մայիսէն սկսեալ՝ 

Թորոյեան հետզհետէ տեսած է հիւսիսէն քաղաք հաս-

նող քարաւաններու մնացորդները, երբեմն միայն կի-

ներ, կատարելապէս կմախացած, հիւծումի վերջին աս-

տիճանին հասած։ Տեսած է շոգեկառքով եկողները, ու 

Ճալապլուզի կայարանին շուրջ բեմադրուող սրտաճմլիկ 

տեսարանները։ Տեսած է նաեւ, երեք ամիս շարունակ, 

յունիսէն մինչեւ օգոստոս, Եփրատէն իջնող դիակները։ 

Այս ամբողջը, Տիարպէքիրի եւ Ճալապլուզի բաժինները, 

վկայագրութեան առաջին մասը կը կազմեն։ Թորոյեան 

լուռ է Ճալապլուզի իր կեցութեան պայմաններուն ու 

պատճառներուն մասին։ Ի՛նչ պաշտօնով կամ ի՛նչ հան-

գամանքով հոն էր, չենք գիտեր։ Իսկ ահաւասիկ Ճէ-

նիֆըր Լանկլէյին գրածը.

Ընտանեկան պատմութիւնը կ՚ըսէ թէ Հայկ Հալէպի 

կեդրոնը (Պապ ալ Ֆարաճ) գտնուող պանդոկի մը 

տէրն էր, եւ իր կրտսեր եղբայրը՝ Արամ Հալէպէն 12 քմ 

անդին՝ Մուսլիմիէի կայարանին պատասխանատուն էր։ 

Հայկը պանդոկին մէջ հայեր կը պահէր եւ գիշերանց՝ 

զանոնք շագեկառքով Սուրիայէն դուրս կը ղրկէր։ Օս-
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