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Ամէն անգամ, երբ ես մատնւում եմ դժուարու-
թեան, երբ անլուծելի հարցեր մաշում են միտքս, 
ես ինձ հարց եմ տալիս՝ իմ տեղը ի՞նչ կ’անէր Ռոս-
տոմը այս պայմաններում։ Եւ ինչ որ, իմ կարծիքով, 
պիտի անէր Ռոստոմը՝ անում եմ ես1։ 

Սիմոն Վրացեան 
 

 Ի՞ՆՉ ԿԱՆԵՐ ՌՈՍՏՈՄԸ*

 
Բանալի բառեր - Ռոստոմ, ՀՅ Դաշնակցություն, կեն-

դա նի գործ, դասական օրինակ, ուտիլիտարիզմ, դրական 
օրի նակ, Սիմոն Վրացյան, ՀՅԴ սոցիալիստական քաղաքա-
կա նություն, տիրական հայացք։

 
Ներկա տարեսկզբից մեզանում իրար հե տևից 

նշվող հայ գրականության ու մշակույթի երախ տա-
վորների հոբելյանները ստվերեցին 19-րդ դարի 
վերջերի - 20-րդ դարի սկզբների մեր քա ղաքական 
կյանքի հիմական դե րա  կա տար ներից մեկի՝ Ռոս-
տոմի (Ստեփան Զորյան) մահ վան 100-ամյա տա -
րելիցը, և օրեցօր արագացող ժամանակի հևքի մեջ 
կարծես թե մոռա ցու թյան մատնեցինք հիշատակն 
այն պայծառ անհա տա կանության, ով իր անջնջելի 
հետքն է թողել Հա յոց պատմության մեջ։ 

Գաղտնիք չէ, որ Ռոստոմի տիրական ձեռքն է 
կրում զինանշանն այն կուսակցության, որն առաքելություն ունի հայ ժո-
ղովրդի առջև, ինչի սուր կարիքը վերջին 1 տարվա ներքաղաքական վայրի-
վե րումերի արդյուն քում ոչ թե նվազել, այլ է՛լ ավելի է ընդգծվել։ Որովհետև 
մեր երկրում արդարության հաս տատման համար հեղափոխություն արած 
ժողովուրդը տեսականորեն անգամ չէր կարող մերժել այդ արժեքների 
կրող ՀՅ Դաշնակցությանը։ Ուղ ղակի նա հիշեցրել է մեզ, որ դրանք ոչ թե 
գիտելիքներ են մեզ համար, այլ Ռոստոմի կազմած ՀՅԴ Հավատո հան-
գանակի միջոցով կյանքի կոչվող կենդանի գործ։ 

Ուստի՝ հեղափոխությունից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում պար-
տավոր ենք վերհիշել անցյալում մեզ բաժին ընկած ճգնաժամերը հաղ-
* Ընդունվել է տպագրության 23. 03. 2019։
1 Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով. դէպքեր դէմքեր ապրումեր, հատ. բ, Պէյրութ, տպ. «Մշակ», 1960, էջ 
170-171։
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թահարելու առավել ուսանելի օրինակները: Իսկ Ռոստոմի փորձը հիրավի՝ 
դասական օրինակ է բոլոր ժամանակների և դաշ նակ ցա կանների բոլոր 
սերունդների համար, քանզի ՀՅԴ ներկուսակ ցա կան մշա կույթի հիմքն 
առաջին հերթին՝ Ռոստոմի ստեղծած ավան դույթ ների հա մակարգն է։ 

ՀՅԴ քաղաքական գործն առաջ տանելու ֆենոմենալ ունակության 
շնորհիվ Ռոստոմի կերպարն այնքան է միաձուլվել հարազատ կուսակցու-
թյան անցած ուղու հետ, որ հետագայում ևս դժվար է եղել տարանջատել 
այդ իրողությունները։ Իր անձնական Եսը կուսակցության նպատակներին 
ստորադասելու պատճառով հենց Ռոս տոմ է եղել լուռ, համեստ ու պար-
տաճանաչ խոնարհ հերոսների Խոնարհ առաջ նորդը, ուստի սերունդների 
հիշողության մեջ նա մացել է իբրև՝ «…Դաշնակ ցու թիւնը ինքը իր բովան-
դակ էութեամբ»2։

Երիտասարդ տարիներին Ռոստոմը նույնպես երբեմ հայտնվել է 
անելանելի թվացող իրավիճակների առջև, և այդ պահերին նրան օգնության 
է հասել իր ավագ ընկերը՝ Քր. Միքայելյանը՝ «Եթէ դու էլ թուլանաս, ուրիշ-
ներից ի՞նչ պէտք է պահանջենք։ Մի՞թէ «Դաշնակցութիւն»ը այժմ աւելի քիչ 
ես սիրում քան առաջ…»3,- 1900 թ. մարտի 22-ի նամակում Ռոստոմին 
ուղղված Քր. Միքայելյանի այս հանդիմանությունը ոչ միայն սթափեցրեց 
վերջինիս, այլև նոր լիցք հաղորդեց նրա գործունեությանը։ 

Եվ Քր. Միքայելյանից մինչև Ռոստոմ, իսկ Ռոստոմից մինչև սփյուռքյան 
70-ամյա տարագրության տարիները՝ մեր մեծերը երբեմ հանդիմանելով, 
իսկ երբեմ էլ ոգևորելով մեկը մյուսին, սովորեցրել ու նաև՝ սովորել են 
չթու  լանալու կամ «չթմրելու» գիտությունը։ Պահանջ կո տության ու ընկե րա-
կան սիրո այս անբացատրելի համադրումի մեջ է ՀՅ Դաշնակցության կեն-
սուն ակու թյան գաղտնիքը, որով հետև ինչպես Ռոստոմ ինքն էր ուսու ցանում 
իր երի տա սարդ զինակիցներին՝ «Դաշնակցութիւնը կարելի չէ բա ցատրել. 
պէտք է զգալ, ապրել և հաւատալ»4։

Արտաքուստ զգացական թվացող՝ Ռոստոմի այս պատգամին հասու 
լինելու համար մեզ հարկավոր է վեր բարձրանալ վերջին զույգ տասնամյակ-
ներում ու  տիլիտարիզմի աստիճանի հասած մեր գերռացիոնա լիզմից ու 
կրկին հավատով լցվել սեփական գործի հանդեպ։ Քանզի առանց Ռոստոմի 
կողմից մեր Հավատո հանգանակում ամրա գրված՝ դաշնակցական գործչի 
տառապանքով ու զո հողությամբ ձեռք բերվող դրական օրինակի հնա-
րավոր չէ կրկին դառ նալ ժողովրդի մտքերի տիրակալն ու նրա դաստիա-
րակը։ Նման եղանակով ամրապնդվող՝ ՀՅԴ գործի հանդեպ հավատն է 
եղել կուսակցական ծրագիրը ժողովրդի համար սրբություն դարձնելու 
միակ ուղին։ Եվ նա նորից կդառնա այդպիսին, եթե Ռոստոմի նման՝ կրկին 
խո նարհվենք հարազատ ժողովրդի իմաստնու թյան ու հանճարի առջև։ 

«Մի օր,- վկայում է Ս. Վրացյանը,- երբ ես վրդովված՝ գանգատւում էի 
հայ մարդու տգի տու թյան, ըն չասիրության, խորամանկության և ուրիշ վատ 
յատկութիւնների մասին, Ռոս տոմը հարցրեց անվրդով. -Դու Անին տե սե՞լ 

2 Վրացեան Ս., Ռոստոմ «Ռոստոմ. մահուան վաթսունամեակին առթիւ», Պէյրութ, Համազգայինի Վահէ 
Սէթեան տպարան, 1979, էջ 12։
3 Քրիստափոր Միքայէլեանի նամակները, Պէյրութ, Համազգայինի ճեմարանի համակարգչային շարուածք, 
1993, էջ 122։
4 Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով. դէպքեր դէմքեր ապրումեր, հատ. բ, Պէյրութ, տպ. «Մշակ», 1960, էջ 173։
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Նես։ -Անշուշտ, պատաս խա նեցի ես զարմացած։ -Անին հայ մարդն է կա-

ռուցել։ Դու «Նարեկ» կարդացե՞լ ես։ -Ի հարկէ կարդացել եմ։ -«Նարեկ»ը 
հայ մարդն է յօրինել։ Դու Սասունցի Դաւիթը գիտե՞ս։ Գիտեմ, ի՞նչ խօսք։ 
Սա սունցի Դաւիթը Հայ ժողովուրդն է ստեղծել։-Ասա, խնդրեմ, դու ինչո՞ւ 
համար դաշնակցական ես (ընդգծումը մերն է-Գ. Խ.)»5։ 

Այս փոքրիկ «հարցաշարը» ու մանավանդ՝ դրա ավարտին Սիմոն Վրաց-
յա նին ուղղված Ռոստոմի հանդիմանությունը լուսարձակում են ՀՅԴ գոյու-
թյան բուն իմաստը: Իր առաջին իսկ քայլերից սկսած, որպես հայ ժողովրդա-
կանների6 (նարոդնիկների) կողմից ստեղծ ված կու սակցություն, ՀՅ Դաշ-
նակցությունը եղել է ժողովրդի տրա մադրու թյունների թարգմանը։ Ուստի 
ժո ղովր դից բողոքելն ինքնին հար ցականի տակ էր դնում ցանկացած ան-
հատի, անգամ Սիմոն Վրացյանի նման մեծու թյան դաշնակցականու թյունը։ 
Իսկ ժողովրդի քաղաքական ընկա լում երի մեջ թափանցելու համար հարկ 
է գիտակցել, որ ինչպես անց յալում, այնպես էլ այսօր հայ իրականության 
մեջ ի՞նչ է ասում հարցը ըն կալ վում է միայն ու միայն ո՞վ է ասողը բանաձևի 
շրջագծում, այսինքն՝ որ քանով է տվյալ խոսքը հա մա պատասխանում նրա 
հեղինակի կենդանի գործին։ Ռոս տոմը մեզ սովո րեցրել է սեփական նվի-
րումով ու պայքարով ձեռք բերված քաղաքական որակ ներով ժողովրդի 
վստա հությունը վաս տա կելու և այն որևէ ան ցողիկ արժեքի հետ չփո խանա-
կելու գիտու թյունը։ 

1905 թվականի գարնանից՝ Քր. Միքայելյանի նահատակությունից մինչև 
իր մահը, լինելով ՀՅ Դաշնակցության ճանաչված առաջնորդը, Ռոստոմը 
դարձել է հայ ժողովրդի տնտեսական ազատագրության համար պայքարը 
գործնական գետնի վրա տեղափոխած ՀՅԴ սոցիալիստական քաղաքա-
կա նության հիմադիրը՝ իր իսկ նախաձեռնած «Կովկասյան նախագծի» և 
իր գլխավորած 9-ի հանձնախմբի կազմած 1907 թվականի ծրագրի միջո ցով։ 
Քա ղաքական կարգախոսից՝ ամենօրյա կենդանի գործի վերած ված սոցիա-
լիս տական իդեալը բյուրեղացնելու և կենդանի գործի վերածելու համար 
նա ասպարեզ է բացել նոր սերնդի առջև՝ միաժամանակ իր հմուտ ու տի-
րա կան ձեռքով զսպելով վերջինիս աջակողմյան ու ձախակողմյան տա տա-
նումերը։ Աշխատանքի դատին հետամուտ այդ սերնդին Ռոստոմ ապա-
հովել է գոր ծելու ասպարեզ ու կարողացել է համոզել նրան, որ սին են 
ձախ կամ աջ թեքվելու միջոցով ՀՅ Դաշնակցությունից դուրս մի «նոր Դաշ-
նակցություն» փնտրելու փորձերը։ 

Միաժամանակ՝ իր ռազմավարական մտածողությամբ ու դրան համա-
պա տասխանող մարտավարական հմտությամբ և, ամենակարևորը՝ վտանգ-
ներն ու մարտահրավերները կանխատեսելու զարմանալի ունա կությամբ՝ 
«ձիու բնազդով», հենց նա է եղել 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների 
մեր ազ գային-ազատագրական պայքարի ճանաչված առաջնորդը։ Եվ այն 
փոք րիկ երկիրը, որն ունենք այսօր, մեծապես պարտական է Ռոստոմին՝ 
Արևելյ ան Հայաստանը ևս հայաթափելու փորձերի ձախողման համար։ 

Առաջին անգամ դրանք ակնհայտ դարձան արտաքուստ միայն քաո-

5 Նույն տեղում, էջ 172-173։
6 Տե՛ս ՀՅԴ քաղաքական նպատակն առաջին անգամ բանաձևած «Հայ ժողովրդականների մասնաժողովի» 
(«Հայրենասերների Միության») առաջին թռուցիկը՝ «Վէմ», Եր., 2018, N 3, էջ 265-267։



6

սա յին՝ 1905-1906 թթ. հայ-թաթարական կռիվների շրջանում՝ Օս մանյան 
կայս րության կառավարիչների ու Ռուսական առաջին հեղափոխու թյան 
ալիքը սանձելու համար Կովկասյան Վանդեայի ձևավորման ծրագրե րին 
ապավինած ցարական Ռուսաստանի հետադիմական շրջանակների ընդ-
հա նուր նպատակների հետնախորքում։ Ցարական Ռուսաստանի մայրա-
քա ղաքից անհրաժեշտ տեղեկատվություն հայթայթած Ռոստոմի ռազմա-
վարա կան մտածողության և դրան գումարված ռազմատեխնիկական ան-
հրա ժեշտ նախապատրաստությունների շնորհիվ հաջողվեց ոչ միայն կան-
խել այդ մահացու վտանգը, այլև լուրջ հակահարված հասցնել երկու կայս-
րու թյունների մարդատյաց ու հետադիմական շրջանակների դավա դրության 
գործիքի վերածված կովկասյան թաթարների խառնամբոխին։

Երկրորդ անգամ՝ ճակատագրական 1918 թվականին, Ռոստոմի ճշգրիտ 
ռազմավարական հաշվարկի շնորհիվ էր, որ Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից 
հետո քաոսի մեջ հայտնված Ռուսաստանի Արևմտյան ու Հարավ-արևմտյան 
ռազմաճակատներից դեպի հայրենիք վերադարձող հայ զինվորականու-
թյունը համախմբվելով ու բռունցքվելով Բաքվում՝ տարածաշրջան ներ խու-
ժած Օս մանյան կայսրության կանոնավոր բանակի դեմ բացեց Հայկական 
երկրորդ ճակատը և մինչև Առաջին աշխարհամարտի ավարտը ստիպեց 
հակա ռա կորդին քարշ գալ Ապշերոնյան թերակղզու մատույցներում ու 
Դաղստանի լեռներում։ Դրանով իսկ կանխվեց Մայիսյան հերոսամարտերից 
հետո ամե նևին էլ չվերացած՝ Երևանը գրավելու և Հայաստանի մանուկ 
անկախու թյունն իր բնի մեջ խեղդելու երիտթուրքերի նպատակադրման 
իրականա ցումը։

Այս երկու մահացու սպառնալիքների չեզոքացման գործում վճռո րոշ 
դե րա կատարություն ունեցած քաղաքական գործչին ցանկացած երկրում 
տասնյակներով հուշարձաններ կկառուցեին։ Բայց մինչ օրս հայաստանյան 
պատմաբանները Ռոստոմին հիշում են միայն ՀՅ Դաշնակցության հիմ-
նադիրների անուն-ազգանունները թվարկելու ընթացքում, իսկ երբեմ էլ 
գո հունակությամբ արձանագրում են սոսկ այն փաստը, որ Բաքվի հերո-
սա մարտի ընթացքում նա համագործակցել է բոլշևիկ Ստեփան Շահումյանի 
հետ՝ մոռանալով որ հայ զենքի ու կամքի այդ անօրինակ խոյանքը հենց 
Ռոս  տոմի քաղաքական հեռատեսության արդյունքն էր։

Ուստի, երբ այսօր բաղդատում ենք Ռոստոմի ժամանակներից մեզ մեկ 
դար բաժանող ՀՅԴ անցյալի ու ներկայի քաղաքական առաջնահերթու-
թյունները և Հայաստանին ու հայությանը բաժին ընկած արտաքին մարտա-
հրա վերները, ապա արձանագրում ենք այն փաստը, որ 1905-ին հենց Ռոս-
տոմի կողմից բարձրացված աշխատանքի դատի համար պայքարի դրոշն 
ու Այսրկովկասում մեր զբաղեցրած տարածքների պաշտպանության 
խնդի րը ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր եղել ու մում են բա-
ցար ձակ առաջնահերթություններ։ 

Ու քանի որ դաշնակցական գործիչների հաջորդական սերունդները 
Ռոս  տոմի օրինակով են չափել սեփական գործերը, իսկ ամենածանր պա-
հերին հարց են տվել իրենք իրենց՝ «ի՞նչ կաներ Ռոստոմը, եթե հայտնվեր 
այս պայ մաններում», ապա այսօր՝ Ռոստոմի մահվանից 100 տարի անց 
փորձենք յուրաքանչյուրս մեզ համար հստա կեցնել, թե ի՞նչ կաներ Ռոս-
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Նտոմը, եթե ապրեր մեր ժամանակներում։

Նախ և առաջ՝ Ռոստոմը կտար «քաղաքական մոմենտի» իր սահմա-
նումը. Հայաստանը ներքաղաքական առումով հայտնվել է հնի ու նորի 
դի մակայության հորձանուտում, որն իր շուրջը ծավալվող վտանգավոր 
զար  գացումերի համատեքստում ձեռք է բերել աշխար հաքաղաքական կեր-
պավորում: Ուստի նա մեզ կհիշեցներ 1918 թվականի ծան րա գույն պայ ման-
ներում Հայկական երկրորդ ճակատի ստեղծման իր փոր ձառու թյան իմաս-
տը՝ «Ադրբեջան» արհեստական պետության ձեռքով Հայոց ցեղա սպանու-
թյունն Անդրկովկասում շարունակելու և իր ավարտին հասց նելու Թուրքիայի 
քաղաքական նպատակի ձախողումը: Եվ կրկին արձանագրելով թուրք-
ադրբե ջանական միասնական քաղաքականության առկայության փաստը, 
նա մեր ներկա սերնդից նույնպես կպահանջեր մոռանալ առանձին վերցված՝ 
Ադրբեջանի հետ Ղա րաբաղի հարցով փոխզիջման հասնելու պատրանքը, 
քանզի Թուր  քիան է գծում «... ադրբեջանցիների անելիքը, իսկ Տաճկաստանի 
նպա տակը մեր ազգային հարցի տեսակետից պարզ է: Տաճիկները ձգտում 
են հայ ազգի ֆիզիկական ոչնչացման...»7: 

Ներքին ճակատում՝ հնի ու նորի պայքարի համատեքստում արձանա-
գրե լով, որ Հայաստանի նորացման անխուսափելիությունն ու անշրջելիու-
թյունը թելադրված են առարկայական պատճառներով, Ռոստոմը վերջինիս 
կրողների անփորձությունն ու արհեստավարժության պակասն անպայման 
կտարանջա տեր նրանց վերագրվող «վտանգավոր» նպա տակներից։ Որով-
հետև ՀՅԴ-ն որպես ազգային և սոցիալիստական կուսակցություն՝ պար-
տավոր է ինքն իրեն սահմանազատել Ռոստոմի բնորո շումով՝ ազգայ նու-
թյան (և ոչ թե՝ ազգայնականության) պահպանողական ու լիբերալ ընկա-
լում երից՝ սեփականը հաստատելով աշխատավորական հենքի վրա։ 
Ուստի՝ քա ղա քական ասպարեզից հեռացած հներին բնորոշ ազգային պահ-
պանո ղականու թյունը տարփողելու և այդ դիրքերից նորերի ծայրահեղ 
ազատա կանությունը դա տափետելու փոխարեն՝ Ռոստոմը կբա ցահայտեր 
մեր ազ գայ նության աշ խատավորական, այսինքն՝ առաջա դի մական բնույթը 
և կառաջնորդվեր ոչ թե անցյալն ու ներկան, այլ ներկան ու ապագան 
բաղ դատելու սկզբունքով։ 

Ռոստոմ արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ 
արդար Հայաստանի մեր կարգախոսային ընկալումը կվերա ծեր քաղաքակա-
նու թյան և այն կյանքի կոչելու համար կոնկրետ ու հստակ քայ լերի միջոցով 
ասպարեզ կհրավիրեր նորահաս երիտասարդությանը՝ ճիշտ այնպես, 
ինչպես վարվեց 1905-1907 թվականներին վրացյաննների, ջամալյանների 
և ՀՅԴ անկախության սերնդի մյուս ակնառու դեմքերի հետ և երիտա-
սարդության գաղափարականացման ճամփով՝ կրկին կքաղաքա կանացներ 
կուսակցությունը «Դեպի երկիր» կարգախոսը լցնելով նոր ու թարմ 
արյունով՝ «Դեպի ժողովուրդ» նշանաբանով։

Ռոստոմը մի մեծ ու թավ գիծ կքաշեր անդառնալիորեն պատմության 
գիրկն անցած վերջին 20-ամյակի տակ և իր ուսերին կառներ ողջ պատաս-
խանատվությունը՝ միաժամանակ յուրաքանչյուրիս ցույց տալով իր տեղն 
ու դերը։ Եվ այդ ամենը կաներ փոխադարձ անվստահությունը՝ անզորու-
7 Մեջբերումը ըստ՝ Ալչուջեան Ա., Ռոստոմը Բաքվում, «Հայրենիք» ամսագիր, Պոսթըն, 1956, N 7, էջ 6:
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թյան, իսկ անզորությունը՝ բարեկամության վերածող իր տիրական հայացքի 
կա խար դական ուժով, և ինքներս անգամ չէինք նկատի, թե ինչպես ենթարկ-
վեցինք նրա համոզիչ փաստարկներին։ 

Ուստի խոնարհվելով Ռոստոմի անմահ հիշատակի առջև՝ այսօր պար-
տավոր ենք գիտակցել, որ 100-ամյա հեռավորությունից անգամ մեր հոգու 
խոր քերը թափանցող նրա թովիչ, բայց փոքր-ինչ հեգնախառն ժպիտը ոչ 
միայն յուրաքանչյուրիս հանդեպ անսահման սիրո, այլև պահանջկոտության 
ար տա հայտություն է։ Որպես մեր ներկա դրության հայելային արտացոլում՝ 
Ռոստոմի այդ տիրական հայացքը հիշեցնում է մեզ, որ իրավունք չունենք 
թուլանալու հարազատ ժողովրդի առջև ունեցած մեծ առաքելության իրա-
կանացման ճանապարհին։ 

 Խմբ.։

WHAT WOULD ROSTOM DO?
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