
Մէյրի Մանքօ Հասքէթ, աթոռակից, Ազգային Յատ ցման 
Խորհ րդ, Ուքրանական Գանատացիներ

Աննի Պերլին, Օլկա Քրանոքա, Մէյրի Քասքին, Մէյրի Զեպրովքա, 
Տինայ Տոբրիզքա, Մէյրի Զեն, Աննի Գրաշիսքի, Մէյրի Փրոլովսքի, 
Մէյրի Անտոնվսքի, Մէյրի Փրոշքին, Օլկա Տիսքին, Մէյրի Պրոշքա
29 փետր ար 191 7, Գալկըրի Օրաթերթ Տէյլի Հերէլտ

Թէեւ բնաւ ապացոյց չկար իրենց անհաւատարմ թեան 
նկատմաբ, հազարաւոր Ուքրանացիներ և այլ 
եւրոպացիներ անտեղի բանտարկ եցան և 
տաժանակիր աշխատանքի 24 ներաքսորի ճամբարներ 
ենթարկ եցան, Գանատայի առաջին ազգային 
ներաքսորի գործող թեան ընթացքին- Հոս 
հաստատ ած փոքրաթիւ հայերը թշնամի նկատ ած 
էին որպէս Օսմանեան կայսր թեան հպատակ էին որպէս Օսմանեան կայսր թեան հպատակ 
հակառակ անոր որ հայթիւնը այդ կայսր թեան 
ցեղասպանական ոճրային ծրագրին զոհ կ՛երթար նոյն 
ժամանակամիջոցին։ Տասնեակ հազարաւոր այլ 
«թշնամի օտար» նկատ ածներ պարտադր ած էին 
կռել ինքն թեան թ ղթեր և կանոնաւոր կերպով 
ներկայանալ ոստիկան թեան մօտ: Ոմանք
ենթարկ ած էին այլ պետականօրէն վաւերաց ած 
անարգ թեանց ինչէս օրինակ՝ ք էազրկման, խօսքի 
ազատ թեան ցրկ մի, կասեց մ՝ փոխադր ելէ և 
ընկերակց թեան իրաւ նքէ զրկ մ, վտարման և 
ինչքեր  գրաւման: Այս պատահեցաւ հակառակ անոր 
որ Բրիտանիոյ Արտաքին գործոց գրասենեակը 
Օթթա այի տեղեկաց ցած էր թէ այս արեւելեան 
եւրոպացիները «բարեկամ օտարներ» էին որոնց « եւրոպացիները «բարեկամ օտարներ» էին որոնց « 
նախասիրական վերաբեր մ» հարկ է ց ցադրել: Այս 
այրերը, կիներն  երեխաները չարչար եցան ո՛չ 
իրենց առարքներ ն համար, այլ պարզապէս իրենց 
ինքն թեան և րկէ հոս եկած ըլլալն համար:

«Հազարաւոր Ուքրանացի Գանատացիներէն մէկն էի 
որոնք հաւաքած էին որպէս 'թշնամի օտար' և
տարած կեդրոնացման ճամբար 1914- էն 1920: Միայն 
վեց տարեկան էի այն ատեն: Գանատա ծնած
էի: Կ՛ապրէի Մոնթրէալ ծնողներ ս, եղբօրս Ճոնին և էի: Կ՛ապրէի Մոնթրէալ ծնողներ ս, եղբօրս Ճոնին և 
քոյրեր ս Աննի և Նելլիի հետ: Նելլին Գեպէք ծնած էր: 
Միայն երկ ք և կէս տարեկան էր երբ զինք թաղեցինք 
Ոգիի լիճի ներաքսորի ճամբարի մօտակայքը: 
Գանատայի Ուքրանացիները անհաւատարիմ չէին: 
Մեր բանտարկ թիւնը սխալ էր: Մենք Գանատացի 
էինք: Անոնք որոնք ծնողներ ս նման, Գանատա եկած 
էին Ուքրանիայէն, եկած էին ազատ թիւն որոնել: էին Ուքրանիայէն, եկած էին ազատ թիւն որոնել: 
Հրաւիր ած էին հոս գալ: Բազմախոնջ
աշխատասէր էին: Այս երկրին սատարեցին իրենց 
արիւնով, քրտինքով և արձ նքով: Շատը այս
վերջինով: Ինչ որ մեզի եղաը սխալ էր: Որովհետեւ ոչ 
մէկը յիշեց կամ դաս առաւ այս սխալէն, սխալը 
կրկն ցաւ րիշներ ն վրայ նորէն և նորէն: Թերեւս 
աւելի մեծ սխալը այդ է:

«Մենք, ստորագրեալներս, Ուքրանական և 
Աւստրիական կիներ, կը փափաքինք Գալկըրիի 
կիներ ն և այս նահանգի շադր թեան յանձնել թէ 
մեր երկիրը 73 տարիներ առաջ Աւստրիոյ կողմէ
ենթարկ ած է նոյն վարմ նքին այն ինչ որ ենթարկ ած է նոյն վարմ նքին այն ինչ որ 
Պելճիքան այժմ կ՛ենթարկ ի Գերմանիոյ կողմէ: Այս 
երկիրը եկանք Գանատան մեր ապագայ տ նը 
ընել: Լրտեսներ չենք: Մեր մադոցմէ հազարներ
Բրիտանական և Ռ սական դրօշներ  տակ կը 
ծառայեն: Գործէ արձակ ած ենք որպէս օտարական,
սակայն մենք հաւատարիմ ենք Գանատայի: Ին՞չ սակայն մենք հաւատարիմ ենք Գանատայի: Ին՞չ 
ընել ենք երբ գործ չկրնանք գտնել: Անօթ՞ի մնալ 
ենք կամ մղ ելո՞ւ ենք անառակ թեան: Գալկըրիի 
կիները մեր կողմէն չխօ՞սին:

կառավար թիւնը յառաջաց ց Գանատական 
Առաջին Պատերազմի Ներաքսորի Ճանաչման
Յատկագ մարը (www.internmentcanada.ca) 
2008ին: Հաս թավար խորհ րդ մը
հաստատ ած է ազդ ած ցեղամշակ թային հաստատ ած է ազդ ած ցեղամշակ թային 
համայնքներէն ներկայաց ցիչներով 
օժանդակել դաստիարակչական և 
յիշատակ մի ծրագիրներ  անմահացնել 
համար ներաքսորեալներ  յիշատակը և 
յիշեցնել Գանատացիներ ն թէ հսկել 
կարիք կայ քաղաքացիական
ազատ թիւններ ն  մարդկային ազատ թիւններ ն  մարդկային 
իրաւ նքներ ն պաշտպան մին, ներքին և 
միջազգային տագնապներ  ժամանակ:

«Շատ հաւանակ է եթէ այս առաջարկը [Պատերազմի 
ժամանակի ընտրական արար, 1917] օրէնքի վերած ի 
՛ենթադրեալ՛ օտարականները և յետայս  ՛բն թաթ ած՛ 
Գանատացիները պիտի կռեն իրենց մեղադրանքը 

մեղմօրէն, սակայն անոնք իրենց սրտեր ն մէջ ցանած 
պիտի ըլլան լեղի սերմեր որոնք բնաւ կարելի պիտի չըլլայ 
արմատախիլ ընել: Մարդը որ ն պատիւը անվստահելի 
նկատ ած է և որ մատնանշ ած է արժանապատոըթեան նկատ ած է և որ մատնանշ ած է արժանապատոըթեան 
ն աստաց մի ազգին առաջ, պիտի յիշէ այդ և շ թէ

կան խ անհրաժեշտ է հատ ց ի»:

Օրաթերթ Տէյլի Բրիտանական Ուիկ, Քինկսթըն, 8 սեպտեմբեր 1917



Յաւելեալ տեղեկ թեան համար այցելել

կամ կց իլ

Գանատական Առաջին Պատերազմի
Ներաքսորի Ճանաչման Յատկագ մար

Գանատայի առաջին ազգային ներաքսորի գործող թիւններ, 1914-1920

«Վախը միակ միջոցն է որ կրնայ յաջող թեամբ 
օգտագործել զիրենք պահել օրէնքի տակ և
կասկած չկայ թէ Տիրապետական կառավար թիւնը 
եթէ շար նակէ իր որդեգրած ընթացքը հոս
հաստատ ած օտար տարրը պիտի դառնայ մեղմ 
ոչխարի հօտի նման  հպատակելի»։

«Հոս պայմանները աննպաստ են, չենք կրնար 
երկար դիմանալ, բաւարար սն նդ չ՛նինք – 
շան նման սոված ենք։

«Սիրելի հայրս, տելիք չ՛նինք և մեզի փայտ չեն զեր տալ։ Մայրս հինգ անգամ կ՛երթայ
տելիք ձեռք բերել։ Ք  մօտ լաւ էր, նէինք ամեն ինչ տել։ Այս հիւղը լաւ չէ, մայրս ամեն
օր քաղաք կ՛երթայ իր հետ հարկ է երթամ և դպրոց չեմ երթար ձմրան։ Ց րտ է հիւղին մէջ։ Մենք
ք  փոքր զաւակներդ կը համբ րենք ձեռքերդ սիրելի հայրս։ Մնաք բարով սիրելի հայրս։ Շ տով
տ ն եկ ր»։

«Գանատական ներքնաքսորի ճամբարներ  
բանտարկեալները եկած էին Գանատա որպէս
խաղաղասէր գաղթականներ և իրենց խաղաղասէր գաղթականներ և իրենց 
մեծամասն թիւնը առ ն ազն լաւ, օրինապահ 
կեց թիւն հաստատած էին իրենց ժաման մէն ի 
վեր, իրենց նպաստը բերելով այս երկրի մեծ 
բնամիջոցներ  զարգացման։ Այլ խօսքով, անոնք 
այժմ պահ դր ած որպէս բանտարկեալ, 
ընդհան ր առ մով, լաւ, չարքաշ, անվնաս մարդիկ 
են, աշխատանքի ատակ և աշխատիլ կամեցող են, աշխատանքի ատակ և աշխատիլ կամեցող 
որոնց մեծամասն թեան փափաքն է Գանատայի 
քաղաքացի դառնալ։ Գանատայի Իշխան թեան

կամ Տիրապետ թեան շահեր ն ի վնաս է րեմն 
ոճրագործի նման վերաբերիլ այս մարդոց հետ, և այն 
փոքր առժամեայ խնայող թիւնը որ կը միտինք 
նենալ օրական լոկ 25 սէնթ յատկաց մով որպէս 
աշխատավարձ, որ նոյնիսկ իրենց և ոչ իսկ իրենց 
ընտանիքներ ն կը տր ի ամբողջ թեամբ, 
նոյնքան անպատշաճ է որքան անարդար։ Մարդիկ 
չեն աշխատիր այդ գ մարով և անարդար է այդ չեն աշխատիր այդ գ մարով և անարդար է այդ 
որովհետեւ այդ մարդիկը նախքան իրենց 
բանտարկ թիւնը կ՛ապահովէին իրենց ընտանիքին 
ապր ստը իրենց աշխատանքով և այս 
բանտարկ թեամբ իրենց ընտանիքները կը տ ժեն 

իրենցմէ աւելի։ Կասկած չ՛նիմ թէ ներկայիս 
Սփիրիթ Լէյքի ներաքսորեալներ  
մեծմասն թիւնը ապահով կրնան վերադառնալ 
իրենց տ ները և միանան ընտանիքներ ն մօտ և 
այդ վերադարձը աւելի շահաբեր է Գանատայի 
քան իրենց ճամբարներ  մէջ պահելը որպէս 
դժկամ աշխատաւորներ կամ գործադ լ
ընողներ»։ընողներ»։

Տիար Հիւ Մըգտոնալտ առ Պատ արժան Ա. Մէյկընի, 3 յլիս, 1919

Քաթի Տոմիթրիք, 9 տարեկան։ Նամակ ստաց ած Հ. Տոմիթրիքի կողմէ, ներաքսորեալ #1100, ձեռբակալած Էտմընթըն՝ մարտ 1916
ին, ներաքսոր ած նախապէս Լեթպրիճ ապա փոխադր ած՝Սփիրիթ Լէյք (Ոգ  լիճ). Հայր՝ չորս զաւակներ ։

Ամերիկայի Հիւպատոս Կ. Ուիլրիճ առ Պատ արժան 
Պետական Քարտ ղար, Ուաշինկթըն, 29 դեկտեմբեր 1916 Հըրպըրթ Ս. Գլեմընց, Խ. Ա. (Արեւմտեան Քէնթ,

Օնթարիօ, 24 մարտ 1919

«Առանց վարանել կրնամ ըսել թէ բոլոր 
թշնամի օտար որ ներաքսոր ած էր 
պատերազմի ժամանակ նոյնքան թշնամի է 
այսօր, կը պահանջեմ կառավար թենէն որ 
այս իշխան թեան մէջ ապրող իւրաքանչիւր և 
բոլոր օտարական անյապաղ 
վտար ի....Նախիրի փոխադրանաւերը 
յարմար են իրենց համար:յարմար են իրենց համար:

Նամակ Նիգ Օլինիքէն, #98,
Գասըլ Մա նթըն, Ալպերթա, յղ ած իր կնոջ


