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Գևորգ Ս. Ստեփանյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր 

1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-18-Ի 
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆԻ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆՏՈՒՄ

Նոր մանրամասներ Հայհեղկոմի ոճրագործությունների 
վերաբերյալ*

Բանալի բառեր - Հայհեղկոմ, ՀՅ Դաշնակցություն, 
չեկա, ձերբակալություն, բանտարկություն, գնդակա-
հարություն, կացնահարություն:

 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին, ժամը 13-ին, Երևա նում, ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա-

յա ցու ցիչ ներ Դրաստամատ Կանայանի (Դրո ) ու Համ բար ձում Տեր տեր  յա նի և 
Խորհրդային Ռու սաս տա նի լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Բորիս Լեգ րա նի միջև ստո-
րագր ված 8 կե տից բաղ կա ցած հա մա ձայ նա գրով Հա յաս տա նի իշ խա նութ յու նը խա-
ղաղ ճա նա պար հով անց ավ Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տեի (ՀՌՀԿ  կամ Հայ հեղ-
կո մ) ձեռ քը: Հա մա ձայ նա գրի 4-րդ և 5-րդ  հոդ ված նե րում աս վում էր, որ Ռու սաս-
տա նը և Հայ հեղ կո մը պար տա վոր վում են բռնութ յուն ներ չգոր ծադ րել զին վո րա կան 
կազ մի, նախ կին կա ռա վա րութ յան ան դամն ե րի և ՀՅԴ  գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ1: 

Սա կայն բոլշևիկ նե րը չկա տա րե ցին դեկ տեմ բե րի 2-ի հա մա ձայ նա գրի և ոչ մի 
կե տը: Արդեն դեկտեմբերի 2-ին ստորագրվել էր հրամանագիր՝ Հ. Օհանջանյանի 
կառավարության անդամներին ձերբակալելու մասին: Այդ նպատակով Բաքվից 
հատուկ առաքելությամբ Երևան ժամանած Ե. Վա նիևին Խորհրդային Ռուսաստանի 
լիազոր ներկայացուցիչ Բ. Լեգրանը դեկ  տեմբերի 2-ին տվել էր մանդատ` «ՀՀ 
նախկին կառավարության ան դամներին և այլ անձանց ձերբակալելու մասին»2: 
Բաք վում ձ ևա վոր ված և ռու սա կան 11-րդ  Կար միր բա նա կի օգ նութ յամբ իշ խա նութ-
յու նը զավ  թած Հայ հեղ կո մի Երևան ժա մա նու մից (դեկ տեմ բե րի 4) մի քա նի օր անց 
կազ մա լուծ վեց Հայաստանում գոր ծող պե տա կան հա մա կար գը3: Հայ հեղ կո մի ա ռա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 1.09.2015։
1 Տե՛ս Շահան, Երևանի համաձայնագիրը, Բոստոն, 1941, էջ 25-27:
2 Տե՛ս Վիրաբյան Ա.Հ., Հ. Օհանջանյանի կառավարության անդամների ձերբակալման մասին, 
«ԲՀԱ» Եր., 2009, N 1, էջ 109։
3 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև` ՀԱԱ), ֆ. 116, ց. 1, գ.  2, թ. 24, տե՛ս նաև ց. 3, գ.  1, 
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ջին մի ջո ցա ռումն ե րից մե կը Ս. Կասյանի 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6-ի ստո րագ րած դեկ-
րե տով «Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի»` չե կա յի ստեղ ծումն էր4: Դեկ տեմ բե րի 19-ի 
դեկ րետ նե րով Հայ հեղ կո մին կից ստեղծ վեց «Հե ղա փո խա կան գե րա գույն տրի բու-
նա լը», իսկ ար դա րա դա տութ յան ժող կոմխ որ հին կից` «Հե ղա փո խա կան տրի բու նա-
լը»5: Բոլշևիկ նե րը նպա տա կ  ու նեին Հա յաս տա նում իշ խա նա  փո խութ յու նը կա տա-
րել քա ղա քա ցիա կան կռվի, ար յու նա հե ղութ յան, դա սա կար գա յին պայ քա րի հրահր-
ման ճա նա պար հով: Երկ րում ծայր ա ռան ազ գա յին գոր  ծիչ նե րի հա մա տա րած ձեր-
բա կա լութ յուն  նե րը, որոնք իրակա նացվեցին մի քանի հանգրվանով՝ 1920 թ. դեկ-
տեմ բերին, 1921 թ. հունվարի վերջերին և փետրվարի սկզբներին։ 

շա րու նակ վող բռնութ յուն նե րի և ձեր բա կա լութ յուն նե րի հետևան քով 1921 թ. 
փետրվարին չե կա յի, Զին  վո րա կան և Երևա նի կենտ րո նա կան բան տերը լե ցուն էին 
քաղ բան տարկյ ալ նե րով։ Նրանց թվի վե րա բեր յալ հու շա գիր-հե ղի նակ նե րի մոտ 
առ կա են հա կա սա կան տվյալ ներ: Հ. Կո սո յա նի տե ղե կաց մամբ բան տարկ ված նե րի 
թիվն անց նում էր 1200-ից6: Երևա նի բան տից հրաշ քով փրկված «Վե րապ րող» ծած-
կա նու նով հե ղի նակն իր հու շե րում գրում է, որ դեկ տեմ բե րի 15-ից մինչև փետր վա-
րի 18-ը բան տարկ ված էին մոտ 1500 հո գի7: Այլ աղբ յուր նե րով Երևա նի բան տում 
կա լա նա վոր նե րի թի վը հաս նում էր 2200-2500-ի, բա ցի չե կա յի բան տում գտնվող-
նե րից8: Ըստ այդմ՝ Երևա նի բան տում գտնվում էին 900, Էջ միած նում՝ 400, Ախ տա-
յում՝ 150, Աշ տա րա կում՝ 270, Ե լե նով կա յում՝ 30, Նոր Բա յա զե տում՝ 150, Ղա մար լո-
ւում (այժմ՝ Ար տա շատ)՝ 120 հո գի9: Վլ. Ղա զա խեց յա նի վկա յա կո չած տվյալ նե րի հա-
մա ձայն` փետր վա րի 11-ի դրութ յամբ բան տարկյ ալ նե րի ընդ հա նուր թիվը հա սել էր 
մինչև 3000-ի10: 

Չե կա յի բան տում ե րեք օր տ ևած հար ցաքնն ութ յուն նե րից հե տո ձեր բա կալ ված-
նե րի մեծ մասին տե ղա փո խում են Երևա նի կենտ րո նա կան բան տ11: Նրանց մեջ էին 
Նոր Բայազետի սահմանապահ զորքերի հրամանատար Հա մազասպ Սրվանձ-
տյանցը, ՀՀ բանակի սպա սեբաստացի Վարդան Թել լալյանը (Վ. Բակուր), Վ. Նա-
վա սարդյանը, Ն. Աղբալյանը, Լ. շանթը, Ավ. Սահակյանը, ՀՀ բանակի դերակալ 
գե նե րալ Նիկ. Ղորղանյանը, բաշ գառ նեցի խմբապետ Մակեդոն Հակոբջանյանը, 
Գևորգ Դեմիրճյանը և ուրիշ նշանավոր դեմքեր12: Այստեղ նրանք պահ վում էին 
բան  տա յին խիստ ռե ժի մի պայ ման նե րում: Բա վա կան է նշել, որ շատ դեպ քե րում 
20-25 հո գա նոց բան տախ ցե րում տե ղա վո րում էին 70-80 հո գու13: 

Հայ հեղ կո մի վա րած ահաբեկչա կան քա ղա քա կա նութ յու նը անն կա րագ րե լի հու-
զում և ար դար ցա սում էր ա ռա ջ  բե րել Երևա նում և գա վառ նե րում: Բան տարկյ ալ նե-
րին կա րող էր փրկել միայն երկրում հասունացող ապս տամ բութ յու նը: Փետրվարյան 
հա մա ժո ղովր դա կան ապս տամ բութ յու նը սկս  վեց տա րեր  այ նո րեն, սա կայն ժա մա-
նա կի ըն թաց քում ըն դու նեց կազ մա կերպ ված բնույթ՝ ընդ գր  կե լով Կո տայ քը, Գառ-

թ. 97:
4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 116, ց. 3, գ.  4, թ. 6, տե՛ս նաև Ղա զախեցյան Վ., Չեկայի գործունեության առաջին 
տարին Հայաս տանում, ԲՀԱ, Եր., 2011, N 1, էջ 45: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 116, ց. 3, գ.  1, թ. 26:
6 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում»… Փետրուարեան ընդվզումի 30-րդ տա րե-
դարձին առթիւ (1921-1951), Գահիրէ, 1951, էջ 44:
7 Տե՛ս Վերապրող, Բանտի յուշեր. Փետրւարեան յեղաշրջումի առթիւ, «Ալիք», Թեհրան, 1956, ԻԶ 
տարի, փետրւար 17, N 39: 
8 Տե՛ս Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը (1921), Պէյրութ, 1970, էջ 118, տե՛ս նաև նույնի` 
Փետրուարեան ապստամբութիւնը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1925 , Գ տարի,  նոյեմբեր, N 1, էջ  99:
9 Տե՛ս Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը (1921), Պէյրութ, 1970, էջ 118:
10 Տե՛ս Ղազախեցյան Վ., Հայաստանը 1920-1940 թթ., Եր., 2006, էջ 48:
11 Տե՛ս Խաչատրեան Ս., Տպաւորութիւններ բանտից, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, փե տր ւա րի 22, 
N 3, տե՛ս նաև Քաջազնունի Յովհ., Յետ մահու: Պատմուածքներ, յուշեր, յոդուածներ, նամակներ: 
Հրատարակութեան համար պատրաստեց` Ս. Վրացեան, Պէյրութ, 1968, էջ 78: 
12 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում»… էջ 38-39:
13 Տե՛ս Իշխանեան Բ., Երկու ամիս բօլշե ւիկեան բանտում, Գահիրէ, 1924, էջ 146:
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նին, Բաշ-Ապա րա նը և այլ շրջան ներ: Կո տայ քի Զառ գյու ղում փետր վա րի 11-ին14 
(ո րոշ հե ղի նակ նե րի մոտ` 12-ին15, 13-ին16) «Երևա նի փրկութ յան կո մի տե»-ի նա խա-
ձեռ նութ յամբ և ՀՅԴ  Հա յաս տա նի կո մի տե ան դամ Ի րա զեկի (Հ. Տեր-Հա կոբ յա ն) նա-
խա գա հութ յամբ տե ղի ու նե ցած ՀՅԴ  ղե կա վար գոր ծիչ նե րի ու խմբա պետ նե րի 
գաղտ նի ժո ղո վը, հաշ վի առ նե լով բոլշևիկյ ան իշ խա նութ յան կող մից ժո ղովր դի 
նկատ մամբ «փետ րո ւա րի սկզբնե րին սկսած խե լա գար հա լա ծանք նե րը և գաղտ նի 
գնդա կա հա րու թիւն նե րը»17, ո րոշ ում է` փետր վա րի 16-ի լույս 17-ի գի շե րը «ընդ հա-
նուր ապս տամ բու թիւն ա ռաջ բե րել»18: 

Նման պայմաններում թեև չե կան սկզբնա պես ո րո շել էր ՀՅԴ ան դամների 
գնդա կա հա րութ յուն նե րը սկսել քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից, սա   կայն Փետր վար-
յան ապս տամ բութ յան նա խօ րեին փո խում է իր մտա դ րութ յու նը և կո տո րա ծը 
սկսում է զին վո րա կան նե րից: «Փո խա նակ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րէն սկսե լու կո-
տո րա ծը,- գրում է Արտ. Չի լին գար յա նը,- ա ւե լի ստի պո ղա կան նկա տած էին ա մէ նէն 
ա ռաջ կո տո րել բան տի մէջ ե ղած բո լոր զի նո ւո րա կան ները, ո րով հե տև ա նոնք ողջ 
մնա լու պա րա գա յին կրնա յին ռազ մա պէս ղե կա վա րել ապս տամ բու թիւ նը:... Սա կայն, 
կաս  կած չկայ, որ ե թէ չբռնկէր ապս տամ բու թիւ նը, բոլ շև իկ նե րը ա մէ նէն ա ռաջ պի տի 
փու թա յին ոչն չաց նել մեր խու ցի մէջ բան տար կո ւած նե րը և ոչ թէ զի նո ւո րա կան կամ 
առ հա սա րակ զէն քի հետ գործ ու նե ցող բան տար կեալ նե րը»19: 

Չե կա ն  փետր վա րի 14-ից Երևա նի կենտ րո նա կան բան տում ա ռանց քննու թ  յան 
և դա տավճռի դա վադ րա բար սկսում է գաղտ նի գնդա կա հա րութ յուն նե րը, ո րոնց 
զոհ են գնում հայ մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և աչ քի ընկ նող դաշ-
նակ ցա կան նե ր20: Փետրվարի 14-ի լույս 15-ի գիշերը գնդակահարվեցին 18 հոգի21: 
Գնդա կա հա րութ յուն նե րից հե տո չե կան Երևա նի գլխա վոր փո ղոց նե րի պա տե րին 
փակց նում է հայ տա րա րութ յուն ներ, ո րոն ցում նշված էին յու րա քանչ յուր գի շեր վա 
ըն թաց քում գնդա կա հար ված նե րի ա նուն նե րը22: Փաս տե րը վկա յում են, որ բան-
տարկյ ալ նե րի սպա նդը նա խօրոք ծրագ րված նպատակ է եղել բոլշևիկ նե րի համար: 
Այս պես՝ Փետր վար յան ապս տամ  բութ յու նից հե տո, երբ գրավ վում է Երևա նի բան-
տը, «Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տեի» ձեռքն են անց նում փաս տաթղ թեր, որ տեղ 
ցու ցա կագր ված էին սպան դի են թակա բան տարկյ ալ նե րը: Այդ մա սին է վկա յում 
դեպ քե րի ժա մա նա կա կից-ա կա նա տես, ՀՀ  բա նա կի սպա  Հով հան նես Սա հակյ ա նը: 
«Զօ րա ւոր փաս տա թուղ թեր գտնուե  ցան,- գրում է Հովհ. Սա հակյ ա նը,- ո րոնք կը 
հաս տա տեն թէ բան տար կեալ նե րը հեր թի դրո ւած էին: Ա մէն գի շեր 20-30-40 հո գի 
պի տի սպան նո ւէին  Փետ րո ւար 13, 14, 15, 16, 17-ի գի շեր նե րուն պի տի յա ջոր դէին դեռ 
շատ մը ոճի րի սև գի շեր ներ...»23: Իր զազ րե լի և ե ղեռ նա կան ա րար քի հետ քե րը քո-
ղար կե լու հա մար չե կան Երևա նի կենտ րո նա կան բան տի նկու ղնե րում վստա հե լի և 

14 Տե՛ս Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով (Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ), հատ. Զ, Պէյրութ, 1967, էջ 22:
15 Տե՛ս Հակոբյան Ա., 1921 թ. Փետրվարյան իրադարձություններում «Կարմիրների» և ապստա մ բ-
ների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ, ՊԲՀ, Եր., 2011, N 2, էջ 13:
16 Տե՛ս Ղազա խեց յան Վ., Գևորգյան Հ., Դաշնակցության կողմից Փետրվարյան ապստ ամ բ ու թ յան 
ղեկա վար ման հարցի շուրջ (նորահայտ վավերագրեր), ԲՀԱ, Եր., 2003, N 1, էջ 47:
17 Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1925 , Գ տարի,  նոյեմբեր, 
N 1, էջ  88:
18 Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, էջ 527:
19 Դար բին եան Ռ .,  Կեանքիս գրքէն, Երկեր, հատ. Ա  (Վեցերորդ մաս. Դէպի Հայաստան), Պէյրութ, 
1979, էջ 563-564:
20 Տե՛ս Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1925 , Գ տարի,  
նոյեմբեր, N 1, էջ  99, տե՛ս նաև Մելքումեան Խ., Փետրուար 18-ը, «Յուսաբեր», Գահիրէ, 1949, ԼԴ 
տարի, փետրուար 19, N 275:
21 Տե՛ս Ինչպէս տեղի ունեցաւ հակապօլշե ւիկ ապստամբութիւնը Հայաստանի մէջ (Ականատեսի մը 
պատմուածները), «Ճակատամարտ», Կ. Պոլիս, 1921, մայիս 19, N 759:
22 Տե՛ս Արշակունի Ա. [Արշակ Հովհաննիսյան], Փետրուար 18-ի ապստամբութիւնը: Հայ հե րո սա -
կան պատմութեան մի դրուագ, «Յուսաբեր», Գահիրէ, 1949, ԼԴ տարի, փետրուար 19, N 275:
23 Սահակեան Յովհ., Էջեր մեր ազատագրական պատմութենէն (Ա): Երկու տարի Հայ կա կան 
բանակի մէջ, Փարիզ, 1937, էջ 173:
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հա վա տա րիմ «բա նո ւոր աշ խա տա ւոր ներ»-ի մի ջո ցով գի շեր վա ժա մե րին նա խա պես 
փո րել էր տվել հո րեր՝ «մա հո ւան գու բեր»24, որ տեղ պետք է լցվեին սպան ված նե րի 
դիակ նե րը: 

Փետր վա րի 16-18-ը Երևա նի կենտրոնական բան տի ա մե նա ծանր օ րերն էին: Չե-
կան ո րո շել էր փետր վա րի 16-ի լույս 17-ի գի շե րը վերսկ սել գնդա կա հա րութ յուն նե-
րն  ու սպան դը: «Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տեի» ձեռ քում հայտն ված մի փաս տա-
թղթում աս վում է, որ չե կան և Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված 11-րդ  Կար միր բա նա կի 
«Հա տուկ բա ժին»-ը (անվանվել է նաև զին վո րա կան չե կա)25 փետր վա րի 15-ի հա-
մա տեղ նիս տում ո րո շել էին կենտ րո նա կան բան տի այն 21 մարդ կանց ա նուն նե րը, 
ով քեր պետք է գնդա կա հար վեին: Ո րո շումն ի կա տար ա ծե լու հա մար չե կա յի պա-
րե տին տրվել էր թիվ 11 հրա մա նը26: 

Ուստի շրջան նե րում ու գյու ղե րում տե ղա կան իշ խա նութ յունն իրենց ձեռ քը 
վերց նե լով և Հա յաս տա նի մեծ մասն ա զա տա գրե լով բոլշևիկ նե րից՝ ժո ղովր դա կան 
ապս տամբ ջո կատ նե րը տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով փետր վա րի 17-ի ե րե կո յան ար-
դեն մո տե ցել էին Երևա նին և օ ղա կել քա ղա քը27: Սակայն փետր վա րի 16-ի լույս 17-ի 
գի շե րը Երևա նում սկսվում է մի սար սա փե լի ձյու նամր րիկ և այն քան ա ռատ ձյուն է 
գա լիս, որ մեկ օրով հե տաձգ վում է Երևա նի և կենտրոնական բան տի ա զա տագր-
ման ծրա գի րը: Ինչ պես վեր հի շում է Աս լան Ստե փան յա նը. «Փետր ւար 16-ին, չո րեք-
շաբթի, ուշ ե րե կո յեան յան կարծ սկսւեց մի սոս կա լի ցրտա շունչ քա մի և ա պա սաս-
տիկ փո  թո րիկ, ո րին յա ջոր դեց մրրկա խառն ուժեղ ձիւն, որ գնա լով ա ւե լի սաստ  -
կա ցաւ: Կէս գի շեր ւայ մօտ էր ար դէն, մէկ ժամ ւայ ըն թաց քում այն քան ա ռատ ձիւն 
եկաւ, որ դաշ տերն ու ճամ բա նե րը և մինչև ան գամ խճու ղի նե րը ծածկ ւե ցին ձիւ նի 
թանձր շեր տե րով»28: 

Չե կան, օգտ վե լով այդ ա ռի թից, ար տա քին աշ խար հից մե կու սա ցած բան տում 
Հայ հեղ կո մի ընդ հա նուր հրա հան գով սկսում է ի րա կա նաց նել նա խօ րոք մշա կած իր 
դի վա յին ծրագ րե րը: Ոճ րա գոր ծութ յու նը սկսե լուց ա ռաջ, փետր վա րի 16-ի երե կոյան, 
բանտ է այ ցե լում ազ գու րաց բոլշևիկ Ա . Նու րի ջան յա նը, ո ւմ հրա հան գով և անձ նա-
կան մաս նակ ցութ յամբ ժա մը 11-ին բան տա յին վար չութ յու նը՝ տե սու չը, կո մի սա րը, 
բան տա պե տը և օգ նա կան նե րը, նա խա պես կազմ ած ցու ցա կով բան  տախ ցե րից 
սկսում են դուրս հա նել բան տարկյ ալ նե րին29: 

Վրա հա սավ մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ  նա խա դեպը չունեցող՝ ան մեղ 
բան տարկյ ալ նե րի զանգ վա ծա յին բնաջն ջու մը: Բան տի գրա սեն յակ նե րից մե կում 
բան  տարկյ ալ նե րին կենտ րո նաց նե լուց հե տո՝ պա տու հան նե րից սկսում են նրանց 
գնդա կա հա րել: Արյունոտ խրախճանքն ան  ձամբ ղե կա վա րում էին դահ ճա պե տեր 
Ա վի  սը, արդարադատության ժողկոմ Սար գիս Բաղ դադ յանին փոխարինած ազ-
գությամբ թուրք Սու լեյ ման Նու րին և չեկայի նախագահ շ. Ա միր խան  յա նը: 

Կրա կոց նե րի և գնդա կա հար վող նե րի ձայ նե րը դրսում չլսվե լու հա մար բան-
տապետի հրահանգով բան տի շրջա կա փո ղոց նե րում շար ժիչ նե րը միաց ված կանգ-
նեց վել էին բեռ նա տար ավտոմե քե նա նե րը, «...ո րոնք ան դադ րում ի րենց շչակ  ներն 
էին հնչեց նում, ուժ գին աղմկ ում, որ պես զի հա մա զարկ նե րի ձայ նե րը, բան տար-
կեալ նե րի ա ղա ղակ նե րը խեղդ ւեն ժխո րի մէջ, մեր ձա կայ քի և քիչ հե ռա ւո րու թեան 
վրայ ե ղող բնա կիչ նե րը չի մա նան բան տում գոր ծո ւած զար հու րե լի սպան դը: Այս 

24 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում»... Փետրուարեան ընդվզումի 30–րդ 
տարեդարձին առթիւ (1921-1951), Գահիրէ, 1951, էջ 44, 63, տե՛ս նաև Բիւզանդ Է., Հայուհիները 
Երևանի «Չեկայ»-ի բանտում (II), «Հայրենիք», Պոսթըն, 1965, ԽԳ տարի, սեպտեմբեր, N 9, էջ 52:
25 Տե՛ս Դարբինեան Ռ., Բոլշե ւիկեան ճիրաններուն մէջ (Անցեալի յուշերէս փրցուած էջեր), (Բ), էջ 23:
26 Տե՛ս Բօլ շև իկ կա ռա վա րու թեան կա րա պի եր գը, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, փետ ր ւարի 20, N 2:
27 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Գ տպ., Թեհրան, 1982, էջ 526-527:
28 Ասլան Ստեփանեանի յուշերը, գրի առաւ` Հայկ Աճեմեան, Թեհրան, 1966, էջ 377:
29 Տե՛ս Աֆրիկեան Վ., Համազասպը (Մի էջ նրա կեանքից), (Է), «Յուսաբեր», Գահիրէ, 1929, ԺԵ 
տարի, հուլիսի 4, N 80, տե՛ս նաև Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 51, տե՛ս նաև 
Իշխանեան Բ., Երկու ամիս բօլշե ւիկեան բանտում, էջ 159:
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մար դա խո շոշ ա րա րո ւա ծը վա րողն էր յայտ նի սա դիստ Ա ւիս Նու րի ջա նեա նը»30: 
Թեև բան տի վար չութ յու նը մի ջոց ներ էր ձեռ նար կել հրա ցա նա զար կե րը քա ղա քում 
լսե լի չդառ  նա լու հա մար, այ դու հան դերձ կրա կոց նե րի ձայ նե րը տա րած վել էին 
շուրջ բո լոր: Նույն ժամանակ չե կա յի բան տում գտնվող Հովհ. Քա ջազ նու նին վեր-
հի շում է. «Գի շե րը - 16-ից լոյս 17-ը - հ րա ցա նաձ գու թեան ձայ ներ լսե ցինք: Չէինք 
կա րող ո րո շել թէ ո՞ր  կող մից: շատ խուլ ու ան կա նոն մէկ ա րա գա նում էին, շա տա-
նում, խառն ւում ի րար, մէկ հատ-հատ լսւում կամ ընդ հատ ւում:

Հրա ցա նաձ գու թիւ նը տև եց մի ամ բողջ ժամ, գու ցէ և ա ւե լի –  գո նէ մեզ այդ պէս 
թո ւաց: 

Ա ռա ւօ տեան պա հակ նե րի կցկտուր խօս քե րից ի մա ցանք թէ... կենտ րո նա կան 
բան տում շատ մարդ կո տո րել են:... Կո տո րել են յան կար ծա կի, հէնց բան տար կու թեան 
սե նեակ նե րի մէջ: Վան դա կա ւոր պա տու հան նե րից «զալ պե րով» -  հա  մա   զար  կե րով - 
կրակ են բաց ա րել ներս, սպա նել են անխ տիր, անխ նայ... շա տե րին կո տո րել են 
կա ցի նե րով...»31: 

Այդ օրվա գնդակահարվածներից էին ար ճեշ ցի հին հայ դուկ ներ Մու րադ և Մու-
շեղ Հա րութ յուն յան եղ բայր նե րը32: Գնդա կա հար ված նե րի մեջ էր նաև Ղարաքիլիսայի 
ճակատամարտի հերոս, գնդա պետ Նի կ. Ղոր ղան յա նը: Հ. Կո սո յա նը վեր հի շում է 
գնդա կա հար վե լուց ա ռաջ ռու սե րե նով ար տա բե րած նրա վեր ջին խոս քե րը. «Սո վե-
տա կան իշ խա նու թեան ոհ մակ նե՛ր, ին չո՞ւ  նա մարդ կեր պով գնդա կա հա րում էք մեզ: 
Ռուս հայ րե նի քի հա մար մարտն չել եմ գեր մա նա կան, աւստ րիա կան ճա կատ նե րում, 
կռւել եմ տա ճիկ նե րի դէմ Հա յաս տա նի հա մար, ա՞յս  պի տի լի նի վար ձատ րու թիւ նը, 
է՛յ  շու ներ, հրէշ նե՛ր... »33: 

Սպան դը դա դա րում է միայն ա ռա վոտ յան ժա մը 6-ին, ո րից հե տո «բան տից 
յաղ թա կան դղրդո ցով հե ռա ցաւ օ տօ մօ բի լը, տա նե լով իր հետ ռուս զին ւոր նե րին»34: 
Բեռ նա տա րնե րով և սայ լե րով բան տից դուրս են տար վում նաև գնդա կա հա րված-
նե րի մի մա սի դիակ նե րը35: 

Փոր ձենք ճշտել փետր վա րի 16-ի  լույս 17-ի զո հե րի   ի րա կան թի վը: Նշենք, որ 
ա կա նա տես նե րի հու շե րում և ժա մա նա կի մա մու լի հրա պա րա կումն ե րում առ կա են 
հա կա սա կան և ի րա րա մերժ տվյալ ներ:  Այս պես՝ չե կա յի և «Հա տուկ բա ժնի» կող մից 
փետր վա րի 15-ին կազմ ված ցու ցա կում նշվում է 21 հո գի36: Նույն թիվն են վկա յա բե-
րում նաև Բ. Իշ խան յա նը37 և Ա. Աստ վա ծատր յա նը38: Զ. Յոլյ ա նը39 և բժ. Հովհ. 
Մելիքյանը40 նշում են 22, իսկ Հ. Կո սո յա նը` 2441: Բաշ գառ նե ցի Մար տի րո սն  իր հու շե-
րում նշում է 2542: Փետր վա րի 17-ի և 18-ի  զո հե րի   թվի վե րաբ  եր յալ տվյալ ներ է հա-
ղոր դում նաև Օ. Բոլ դո ւի նը, հա մա ձայն ո րի ամսի 17-ին սպան վել էր 50, իսկ 18-ին՝ 25 
հո գի43: Ակն հայտ է, որ հեղինակի մոտ թվե րի տե ղը թյու րի մա ցա բար փոխ վել է: 

Արդ, ի՞նչ  եզ րա կա ցութ յուն նե րի կա րե լի է հան գել: Հար ցի քննութ յան տե սանկ-

30 Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 51:
31 Քաջազնունի Յովհ., Յետ մահու, էջ 82: 
32 Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 50-51:
33 Նույն տեղում, էջ 50: 
34 Իշխանեան Բ., Երկու ամիս բօլշե ւիկեան բանտում, էջ 167:
35 Տե՛ս Բիւզանդ Է., Հայուհիները Երևանի «Չեկայ»-ի բանտում (II), էջ 50:
36 Տե՛ս Բօլ շև իկ կա ռա վա րու թեան կա րա պի եր գը, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, փետ ր ւարի 20, N 2:
37 Տե՛ս Իշխանեան Բ., Երկու ամիս բօլշե ւիկեան բանտում, էջ 157, 167-167:
38 Տե՛ս Աստուածատրեան Ա., Բաշխի Իշխանեանի հետ Երևանի բան տում (II), «Հայրենիք», 
Պոսթըն, 1936, ԺԴ տարի, հոկտեմբեր, N 12, էջ 108: 
39 Տե՛ս Աշխատունի Զ. [Զաքար Յոլյան], Դրուագներ մեր ազատութեան պայքարից (I), «Հայրենիք», 
Պոսթըն, 1925, Գ տարի, յուլիս, N 9, էջ 134։ 
40 Տե՛ս Դար բին եան Ռ .,  Կեանքիս գրքէն (Վեցերորդ մաս. Դէպի Հայաստան), էջ 564:
41 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 48:
42 Տե՛ս Հայրապետեան Եր., Փետրուարեան ա պստամ բութիւնը (Բաշգեառնեցի խմբապետ Մար տի-
րո սի յուշերը), (9), «Հայ  րենիք», Պոսթըն , 1956, ԼԴ տարի, հո կ տեմբեր, N 10, էջ 78: 
43 Տե՛ս Պոլտուին Օ., Վեց բանտ և երկու յեղափոխութիւն։ Արկածախնդրութիւններ Անդրկովկասի 
ու Անատօլուի մէջ 1920-1921։ Թարգմանիչ՝ Շաւարշ Ա. Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա, 1933, էջ 128։ 
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յու նից կրկին անդ րա դառ նանք չե կա յի և «Հա տուկ բա ժնի» կող մից փետր վա րի  15-
ին կազմ ված գնդա կա հար վող նե րի ցու ցա կին, ո րը Փետր վար յան ապս տամ բութ յան 
հաղ թա նա կից հե տո տպագր վել է նաև «Հայ րե նի քի փրկութ յան կոմիտե»-ի պաշ-
տո նա թերթ «Ա զատ Հա յաս տան»-ում: Ցու ցա կում նշված են հետևյալ ան ձիք. Հրանտ 
Տեր-Մար գար յան, Լ ևոն Գաբ րիելյ ան, Մու րադ Հա րութ յուն յան, Մու շեղ Հա րութ-
յուն յան, Սա մո Ա ռա քելյ ան, Սու քիաս Ա ռա քելյ ան, Գրի գոր Ա ղա բաբ յան, Մա նուկ 
Խա չատր  յան, Ա լեք սեյ Ֆեո դո րով, Ա լեք սեյ Մի խա յե լով, Խա չա տուր Քուրդ նե-
յան, Նի կո լայ Ղոր ղան յան, Կամ սար Քո չար յան, Լևոն Են գի բար յան, Ե րա նոս 
Թար վերդ յան, Թո րոս Մու րադ խան  յան, Վար դան Թամ րազ ան, Ար սեն Ա րազ-
յան, Ա րամ Օր դո յան, Նի լո կայ Բոգ դան յան, Գա լուստ Քե  մանչ յան44: Սա կայն 
փաս տե րը հա վաս տում են, որ ցու ցա կում ընդգրկ ված 21 հո գուց բա ցի, փետր վա րի 
16-ի լույս 17-ի գիշերը սպան վել են ևս  չորս հո գի, և հաս կա նա լիո րեն նրանց ա նուն-
նե րը տեղ չէին կա րող գտնել նա խա պես կազմ ված այն ցու ցա կում, ո րը Փետր վար-
յան ապս տամ բութ յու նից հե տո հայտն վել էր «Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տե»-ի 
ձեռ քին: Այս պես՝ Բաշ գառ նե ցի Մար  տի րո սն  իր հու շե րում վկա յում է, որ Քա նա քե-
ռում փետր վա րի 17-ի գի շե րը շրջա նա պե տի գրա սեն յա կից վերց րել է սպան ված նե-
րի 25 հո գուց բաղ կա ցած ցու ցա կը, ո րի առա ջին տո ղում նշված էին դա լա րե ցի Հե-
րա նոս Տեր-Գ ևորգ յա նը, օ ղուր բեգ լե ցի (այժմ՝ Բեր քա նուշ) Վա րան ցոն և մեհ րաբ-
լե ցի (այժմ՝ Վար դա շեն) Ա վոն իր եր կու տղա նե րի հետ45: Ընդ ո րում, նրանց ա նուն-
նե րի դի մաց գրված է ե ղել. «Մար տի րո սի կու րիեր ներ - սուր հան դակ»46: Ուրեմն՝ 
բեր ված տվյալ նե րի և փաս տե րի հա մա կող մա նի ու սումն ա սի րութ յու նը բե րում է այն 
հետևութ յան, որ ա ռա վել հա մո զիչ է Բաշ գառ նե ցի Մար տի րո սի վկա յա կո չած 
տվյալ ը, այն է՝ 25: 

Նշենք, որ այդ օ րե րին Երևա նի կենտ րո նա կան բան տից բա ցի ՀՅԴ  գոր   ծիչ նե րի 
և ան վա նի հա յոր դի նե րի գնդա կա հա րութ յուն նե ր տեղի ունե ցան նաև Հա յաս տա նի 
բո լոր մյուս բան տե րում: Իր բռնա րարք նե րով և գոր ծած քստմնե լի գոր ծո ղութ յուն-
նե րով ետ չէր մնում Ղա րա քի լի սա յի հեղ կո մը: Փետր վա րի 16-ին Ղա րա քի լի սա յում 
բանտ տա նե լու ճա նա պար հին գնդա կա հար վում է ե րի տա սարդ դաշ նակ ցա կան 
Արծ վիկ Ա բովյ ա նը47: Նույն օ րը Ղա րա քի լի սա յի բան տում գա զա նա յին մո լուց քով 
սրա խող խող են ար վում մի շարք բան տարկյ ալ ներ, ո րոնց թվում էին դաշ նակ ցա-
կան ու սա  նող Գ. Կի րա կոս յա նը և տե ղի ՀՅԴ կո մի տեի ան դամ 60-ամ յա Նա տալյ ա 
Ա միր խան յան-Մու րադ  յա նը, ով իր գոր ծու նեութ յամբ մեծ հար գանք և ժո ղո վրդա-
կա նութ յուն էր վա յե լում Ղա րա քի լի սա յում և նրա նից դուրս48: 

Փետր վա րի 17-ի ա ռա վոտ յան Երևա նում կայ ծա կի ա րա գութ յամբ գու ժեց զանգ-
վա ծա յին գնդա կա հա րութ յուն նե րի և սպան դի չա րա գու շակ լու րը, ո րի մա սին շշուկ-
ներ էին միայն լսվել մինչ այդ: «Փետ րո ւա րի 17-ին,- գրում է Զ. Յոլյ ա նը,- ա ռա ւօ-
տեան «Օ րիանտ»49 հիւ րա նո ցի մուտ քի դրա նը փակ ցո ւած էր Չե կա յի կող մից Ե րև ա-
նի բան տում 22 գնդա կա հա րո ւած բան տար կեալ նե րի ցան կը, ո րի մէջ Չե կան սպառ-
նում էր նաև են թար կել սպա նո ւած նե րի վի ճա կին այն բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, 
ո րոնք կը յանդգ նին մաս նակ ցել «հա կա յե ղա փո խա կան» շարժ ման՝ Սո վե տա կան 
իշ խա նու թեան դէմ»50: Գնդա կա հար ված նե րի ցան կը տես նե լուց հե տո ժո ղովր դի 
ատե լութ յու նը տի րող ռե ժի մի նկատ մամբ էլ ա վե լի է սաստ կա նում: Բնա կա նա բար 

44 Տե՛ս Բօլ շև իկ կա ռա վա րու թեան կա րա պի եր գը, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, փետ ր ւարի 20, N 2:
45 Տե՛ս Հայրապետեան Եր., Փետրուարեան ա պստամ բութիւնը (Բաշգեառնեցի խմբապետ Մար տի-
րո սի յուշերը), (9), «Հայ  րենիք», Պոսթըն , 1956, ԼԴ տարի, հո կ տեմբեր, N 10, էջ 78: 
46 Նույն տեղում: 
47 Տե՛ս Գիւլխանդանեան Ա., Յեղափոխական հայուհիներ, մաս Ա., Փարիզ, 1939, էջ 22։ 
48 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 23, տե՛ս նաև Գիւլխանդանեան Ա., Նատալիա Ամիրխանեան-Մու րա դ եան 
(Յեղա փոխական ալպոմ: Ազ ա    տագրա կան պայքարի յուշա մատ եան), հատ. Ե, N 5, Պէյ րութ , 1964, էջ 
145-147:
49 Հին Երևանի ամենահայտնի՝ «Օրիանտ» հյուրանոցը գտնվել է հետագայի «Սևան» հյուրա նոցի 
բակում: Տե՛ս Հակոբյան Թ., Երևանի պատմու թ յունը (1879-1917 թթ.), Եր., 1963, էջ 359:
50 Աշխատունի Զ. [Զաքար Յոլյան], Դրուագներ մեր ազատութեան պայքարից (I), էջ 134-135:
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այդ ա մե նը չէր կա րող պատ ճառ չդառ նալ ար դար  ցաս ման՝ մարդ կա յին իր ի րա-
վունք ներն ու ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը վե րա կանգ նե լու հա մար: Ուստի 
ապս տամ բա կան ու ժե րի ա ռաջ նա յին խնդի րը կենտ րո նա կան բան տի ա զա տագ-
րումն էր, քան զի փետր վա րի 16-ի լույս 17-ի սպան դից հե տո չե կան ո րո շել էր հա-
ջորդ օ րե րին գնդա կա հա րել և կաց նա հա րել ևս 300 հո գու51: Սպաս վող վտան գի 
մա սին Ս. Վրաց յա նի՝ փետր վա րի 17-ի ե րե կո յան բաշ գառ նե ցի Աբ գար Քո չար յա նի 
մի ջո ցով Ա ռինջ գյու ղում գտնվող Բաշ գառ նե ցի Մար տի րո սին ու ղար կած նա մա կում 
աս վում էր. «Սի րե լի Մար տի րոս, ե րէկ գի շեր բան տում մեր ըն կեր նե րից բա ւա կա նին 
կո տո րե ցին: Նոյ նը կրկնո ւե լու է նաև այս գի շեր: Խնդրում եմ ոչ մի մի ջո ցի ա ռաջ 
կանգ չառ նես, յար ձա կո ւես հէնց այս գի շեր և Ե րև ա նը գրա ւես, ո րով գո նէ փրկել 
կա րող ենք ըն կեր նե րի մի մա սի ն»52: Ի պատասխան Մար տի րո սի՝ Երևա նում տե ղի 
ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին հարց մա նը, նա մա կա բե րը տե ղե կաց նում է 
հետևյալը. «Ե րէկ գի շե րը բան տում կաց նա հա րել են մեր ըն կեր նե րից շա տե րին: 
Նոյն կո տո րա ծը շա րու նա կուե լու է նաև այս գի շեր: Ան ցեալ ամ բողջ գի շե րը Ե րև ա-
նը սար սա փի տակ էր ու ար թուն: Բան տի կող մից լսւում էին շա րու նակ ե՛ւ 
 հա մա զարկ նե րի ա նընդ հատ ձայ նե րը, ե՛ւ  կո տո րո ւող նե րի ա հա ւոր ճի չերն ու աղ իո-
ղորմ ա ղա ղակ նե րը»53: 

Թեև բոլշևիկյ ան իշ խա նութ յունն ու զոր քը ան կա րող ե ղավ դի մա կա յել ապս-
տամ բա կան ու ժե րին, սա կայն մինչ Երևա նից փա խուս տը նրանք հասց րե ցին հեր-
թա կան անն կա րա գրե լի ոճի րը կա տա րել: Փետր վա րի 17-ին, հինգ շաբ թի օ րը, մա-
հա շունչ և տագ նա պա լի կես գի շե րին Ա վի սի ղե կա վա րութ յամբ և նրա ան մի ջա կան 
հրա հան գով սպան դա նո ցի վե րած ված կենտ րո նա կան բան տում վերսկսվ ում են 
գնդա կա հա րութ յուն ներն ու կաց նա հա րութ յուն նե րը: 

Ժամանակին ՀՀ բանակում ծառայության անցած բրիտանացի սպա Օ . Բոլ դո ւի-
նը, ո վ  ե ղել է Երևա նի կենտրոնական բան տը գրա վող ապս տամ բա կան ու ժե րի 
կազմում, իր հու շե րում վկայակոչում է մի կարևոր տեղե կություն այն մա սին, որ 
փետր վա րի 17-ի լույս 18-ի գի շեր վա զար հու րե լի սպանդն ի րա գոր ծած բոլշևիկ կո-
մի սար նե րից իր վայ րա գութ յամբ և ար յու նա լի գոր ծո ղութ յուն նե րով աչ քի է ըն կել 
հատ կա պես ոմն հրեա ուսանող54, որն ան ձամբ է ի րա կա նաց րել ո ճի րը: «Տաս նըեօ-
թի գի շե րը,- գրում է Օ. Բոլ դո ւի նը,- այն քան շատ թո ւով բան տա պահ տա րած էին 
ստո ւա րաց նե լու հա  մար կռո ւող շար քե րը, որ փոք րիկ հրեայ կո մի սա րի մը ձգո ւած 
էր միւս նե րու գնդա կա հա րու մը կար գադ րե լու գոր ծը»55: Ըստ Օ . Բոլ դո ւի նի նկա րա-
գրա ծի՝ այդ ո ղոր մե լին ու նե ցել է «կար ճա հա սակ, թա ռա մած, սա պա տող, մօ րու սա-
ւոր ու ակ նո ցա ւոր»56 տեսք: Օ. Բոլ դո ւի նի կողմից նող կան քով նկա րա գրված այդ 
հրեա կո մի սա րին կա րե լի է վե րագր ել նաև բոլշևիկների գործած ոճիրների ականա-
տես Էլեն Բու զան դի տված «սպա յի հա մազ գես տով ճղճիմ մարմն ով, ծաղ  կա տար 
դէմ քով... «Չե կա»-ի հսկիչ կո մի սա րը»57 բնու թագ րա կա նը: 

Հակ ված ենք կար ծե լու, որն խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է Արտ. Չի լին գար յա նի 
մատ նան շած ներ  գոր ծժող կոմ   Ի . Դով լաթ յա նի օգ նա կա նի և «Հե ղա փո խա կան տրի-
բու նալ»-ի ան դա մի պաշ տո նով Բաք վից Երևան ժա մա նած Բան դու ս  ազ գան վամբ 

51 Տե՛ս Ասլան Ստեփանեանի յուշերը, էջ  378:
52 Հայրապետեան Եր., Փետրուարեան ա պստամ բութիւնը (Բաշգեառնեցի խմբապետ Մար  տի  րո սի 
յուշերը), (8), «Հայ  րենիք», Պոսթըն , 1956, ԼԴ տարի, սեպտեմբեր, N 9, էջ 55: 
53 Նույն տեղում: 
54 Արտ. Չիլինգարյանի (Ռ. Դարբինյան) հայտ նած տեղեկության համաձայն՝ այդ հրեան եղել է 
ուսանող, ով արդարադատության կոմի սար Ս. Բաղ դադ յանի, չեկայի ան դամ Ն. Բեկզադ յանի և 
հաղորդակցության, փոստի և հեռագրի կոմիսար Ռ. Ոս կա ն յանի հետ միասին եկել էր Բաքվից 
և Երևան մեկնելու ճանապարհին Դիլիջանից ուղեկցել է Ղարա քիլիսայի մոտ ձեր բա կալված և  
Երևան տարվող Հ. Օհան ջանյանի խմբին: Տե՛ս Դարբինեան  Ռ., Կեան քիս գրքէն (Վեցերորդ մաս. 
Դէպի Հայաստան), էջ 539: 
55 Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 128: 
56 Նույն տեղում, էջ 139: 
57 Բիւզանդ Է., Հայուհիները Երևանի «Չեկայ»-ի բանտում (II), էջ 42: 
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հրեա ու սա նո ղին: Վեր ջինս Ի. Դով լաթ յա նի կող մից դեռևս 1920 թ. դեկ  տեմ բե րի 18-
ին տրված հա տուկ ման դատ ով լիա զոր ված էր կա տա րել խու զար կութ յուն ներ և 
ձեր բա կա լութ յուն ներ: Ման դա տում հատ կա պես շեշտ վում էր. «Խորհր դա յին բո լոր 
հիմն ար կու թիւն նե րին հրա հանգ ւում է լայն ա ջակ ցու թիւն ցոյց տալ ըն.[կեր] Բան-
դու սին ի րեն յանձ նա րար ման գոր ծի կա տար ման ըն թաց քում»58: Ուշագրավն 
այստեղ այն է, որ Բանդուսին նույն բովանդակությամբ տրված ռուսերենով ման-
դատը գրված է Ադրբեջանական ՍՍՀ-ի «Հեղափոխական գերագույն տրի բունալ»-ի 
նախագահի բլանկի վրա («À.Ñ.Ñ.Ð. Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ðåâîëþöèîííîãî 
Òðèáóíàëà. Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî»)59: Բլանկն անտա րակույս Բանդուսն իր հետ 
բերել էր Բաքվից, ինչը փաստում է, որ այդտեղ նույնպես նա եղել էր «Հեղափոխական 
գերագույն տրիբունալ»-ի անդամ:

Քա նի որ հայ բան տա պահ նե րը կտրա կա նա պես հրա ժար վում են կա տա րել 
սպան դն  ան մի ջա կա նո րեն կազ մա կեր պող հրեա կո մի սա րի հրա հանգ նե րը, ուս տի 
ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը սկ  սե լուց ա ռաջ, վեր ջինս հա յե րի փո խա րեն ո ճի րին մաս նա-
կից է դարձ նում ի րենց զի նա կից թա թար բոլշևիկ նե րին60: Արտ. Չի լին գար յա նը 
վկա յում է, որ «...ո ճի րը գոր ծադ րե լու օ րե րուն, բոլ շև իկ նե րը պար զա պէս չէին կրնար 
վստա հիլ ռուս կամ հայ զի նո ւ որ  նե րուն, ո րոնք կրնա յին են թար կո ւիլ մեր ազ դե ցու-
թեան: Ուս տի՝ ա ւե լի ա պա հով էին նկա տած այդ օ րե րուն ու նե նալ թուրք պա հակ-
ներ, ո րոնք ա  ւե  լի վստա հե լի էին սո վե տա կան իշ խա նու թեան այդ յա տուկ նպա տա-
կի հա  մար: Սխա լած չէինք: Նոյն գի շերն իսկ սկսաւ սպան դը»61: 

Բան տի վար չու թյու նը նա խորդ օ րվան պես, չե կա յից նա խա պես ու ղարկ  ված 
գնդա կա հար վող նե րի ցու ցա կով սկսում է շրջայց կա տա րել բան տախ ցե րում և խմբե-
րով դուրս կան չել բան  տարկյ ալ նե րին62: Հ. Կո սո յա նը վկա յում է, որ փետր վա րի 17-ի 
լույս 18-ի սպան դը տե ղի է ու նե ցել մի քա նի փու լե րով: Ա ռա ջին ցու ցա կում ընդգրկ-
ված է ե ղել 16 հո գի: Ա վե լին` ի տար բե րութ յուն նա խորդ օր վա, փետր վա րի 17-ի լույս 
18-ի կո տո րա ծը չի սկսվում գնդակա հա րութ յուն նե րով: Չե կան և բան տի վար չութ-
յու նը «ար յու նոտ բա քոս յան խնջույ քը» սկսե լուց ա ռաջ նեն գա բար ո րո շել էին գնդա-
կա հա րութ յուն նե րից զատ է՛լ ա վե լի վայ րագ մե թո դով՝ կաց նա հա րութ յամբ սպա նել 
մնաց ած բան տարկյ ալ նե րին: Սպան դը սկսե լուց առաջ չե կան և բան տի վար չութ յու-
նը այդ նպա տա կով չա րա մտո րեն բանտ էին բե րել «Ղան թա րի» շու կա յի թա թար 
մսա գործ ին, ով  իբրև վարձ կան մար դաս պան  պետք է մաս նակ   ցեր կաց նա հար մա-
նը63: Ինչ պես վկա յում է ա կա նա տես-վկա Հ. Կո սո յա նը՝ «սպա  նիչ նե րը ընտ րո ւած 
էին թա թար նե րից»64: 

Չե կա յի հրո սակ նե րը, մտնե   լով խցեր, սկսում են կաց նա հա րել քնած վի ճա կում 
գտնվող բան տարկյ ալ նե րին: Սպան դի մղձա վանջն ան ձամբ կրած բժ. Հովհ. Մե լիք-
յա նի հա վաստ մամբ` «Ոչ նման նա խորդ գի շե րո ւան, երբ հրա  ցան նե րով և ատր ճա-
նակ նե րով էին սպան նում ի րենց զո հե րը, այդ գի շեր կա ցին նե րով էին սպան նում, 
որ պէս զի ձայ նը դուրս չգար և բան տի խա ղա ղու թիւ նը չխան գա րո ւէր:... ես լսում էի 
կա ցի նե րի խուլ հա րո ւած նե րը, դիակ նե րի գե տին նե տո ւե լու խուլ ձայ նը»65: Այ դ օր-
վա զազ րե լի ոճ րա գոր ծութ յան կազ մա կերպ իչ-մաս նա կից նե րից էր նաև մեկ այլ բո-
րե նի՝ Հայհեղկոմի ար դա րա դա տութ յան թուրք կո մի սար Սու լեյ ման Նու րին, ով հա-
գուրդ տա լով իր ցե ղի հա յատ յաց բնազ դին՝ Հայ հեղ կո մի օժան դա կութ յամբ և քա-

58 ՀԱԱ, ֆ. 116, ց. 1, գ. 2, թ. 82:
59 Նույն տեղում, թ. 81:
60 Տե՛ս Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 128: 
61 Դար բին եան Ռ .,  Կեանքիս գրքէն (Վեցերորդ մաս. Դէպի Հայաստան),  էջ 563:
62 Տե՛ս Աստուածատրեան Ա., Երևանի բանտում: Փետրուարեան ապստամբութեան նախօր եակին, 
«Հայրենիք», Պոսթըն, 1964, նոյեմբեր, N 11, էջ 17:
63 Տե՛ս Զատիկյան Հ., Դահիճը հպարտանում էր..., «Երկիր», Եր., 2003, օգոստոս 29-սեպ տեմ բերի-4, N 59: 
64 Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 52:
65 Դար բին եան Ռ .,  Կեանքիս գրքէն (Վեցերորդ մաս. Դէպի Հայաստան),  էջ 565-566:
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ջա լե րութ յամբ թա թար մսա գոր ծի66 հետ միա սին շա րու նա կում էր ե րիտ թուր քե րի 
հա յա սպան քա ղա քա կա նութ յու նը67: 

Կաց նա հա րութ յուն նե րից բա ցի ի րա կա նաց վում էին նաև գնդա կա հարու թ յուն-
նե ր: Ա ռա ջին գնդա կա հար ված նե րի մեջ էր ՀՀ  բա նա կի սպա սե բաս տա ցի Վար դան 
Թե լլալյ ա նը (Վ. Բա կուր): Հ. Կո սո յա ն, ցավով նշում է, որ նրան բան տախ ցից դուրս 
տա նո ղ  բոլշևի կը ե ղել է հայ գրող-ման կա վարժ Ղա զա րոս Ա ղա յա նի որ դին՝ Մու շեղ 
Աղա յա նը68: Գրականության և ար վեստի թանգարանի ձե ռագ րա տան ար խի վում  

66 Որ բոլշևիկ նե րը սպան դին մաս նա կից էին դարձ րել նաև թա թար վարձ կան մսա գործ ին, հա ս-
տատվում է ի րա կան փաս տով: 2003 թ. հու լի սին Երևա նի բնա կիչ Նի կո լայ Խա չա տրյանը պատ մա-
բան և ար ձա կա գիր Հով հան նես Զա տիկյ ա նին վկա յել էր հետևյա լը: Ն. Խա չատր յա նի պատ մե լով՝ իր 
հայ րը` Լի պա րիտ Խա չատր յա նը, խորհրդային տարիներին աշ խա տել է Մա սի ս եր կա թու ղա յին կա-
յա րա նում որ պես տոմ սա վա ճառ: Լի նե լով զրու ցա սեր և ան մի ջա կան անձ նա վո րութ յուն՝ մշտա պես 
նրա մոտ էին հա վաք վում կա յա րա նի աշ խա տա կից նե րը: Ըստ Ն. Խա չատր յա նի` «Այդ պի սի զրույց-
նե րից մե կի ժա մա նակ էլ, երբ հայրս մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց րեց Դաշ նակ ցութ յա նը, հորս զրու-
ցա կի ցը` թուրք Թա ի րը, բար ձ րա ցավ տե ղից, կանգ նեց ու ղիղ հորս ա ռաջ ու ա սաց «Լի պա րիտ, ես 
նրանց հա խից ե կել եմ 1921 թ. փետր վա րի 17-ի գի շե րը: Հայրս ու ես ս ևե ռուն նա յե ցինք թուր քին: 
Եր կար լռութ յու նից հե տո հայրս հարց րեց. «Ո՞նց»: 

Թուրքը ուղղեց բեղերը, հպարտ կեցվածք ընդունեց և պատմեց. «Փետրվարի 17-ի երեկոյան 
կողմ ինձ մոտեցան երկու մարդ և ա սա ցին. «Տա պոռդ վերց րու և հետևիր մեզ, մեր պե տը քեզ կան-
չում է»: Ղան թար շու կա յում գտնվող իմ մսա վա ճա ռի խա նու թը փա կե ցի ու գնա ցի: Ինձ տա րան 
Երևա նի բանտ: Պե տը կար գադ րեց կե րակ րել, խմեց նել ինձ...: Ուշ գի շե րին բա ցե ցին խցի դու ռը, ինձ 
տա պոռ տվե ցին: Տա պո ռը սրե լուց հե տո մի քա նի հո գով գնա ցինք «քա ղա քա կան նե րի» խու ցը: 50-60 
հո գի կլի նեին, կե սը լավ ծեծ ված, մյուս նե րը` քնած: Ինձ բա ցատ րե ցին ա նե լիքս, և ես սկ սե ցի: Նրան-
ցից մե կը, ո րին «մաու զե րիստ Մու շեղ» էին ա սում, արթ նա ցավ, փոր ձեց քնած նե րին էլ արթ նաց նել, 
բայց իմ երկ րորդ հար վա ծից հե տո այլևս չ կար: Մյուսը հաղ թան դամ մարդ էր` դաշ նակ ցա կան «քոռ 
Հա մոն»: Ա ռա ջին հար վա ծից հե տո փոր ձեց բարձ րա նալ ու տա պո ռը խլել, բայց չե կիստ նե րը նրան 
գցե ցին գետ նին, երկ րորդ հար վա ծից հե տո գլու խը թռավ...»: 

Հայրս, որ գու նա թափ ված լսում էր, գո ռաց. «Վե՛րջ տուր...»: Թուր քը լռեց, բայց կանգ նել ու 
նա յում էր հորս: Թաի րը վեր ջա պես հե ռա ցավ: Վշտա ցած հայրս ինձ լսե լի ա սաց. «Մու շեղն ու Հա-
մոն մեր ազ գի փե սա ներն էին: Ա սում էին, թե Սի բիր են աք սո րել, բայց նրանց պարզ վում է...»» 
(Զատիկյան Հ., Դահիճը հպարտանում էր..., «Երկիր», Եր., 2003, օգոստոս 29-սեպ տեմ բե րի 4, N 59: 

Փետր վար յան ապս տամ բութ յու նից հե տո իշ խա նութ յու նը կրկին զավ թած բոլ շևիկ  նե-
րը Թաի րի կյան քը ա պա հո վագ րե լու նպա տա կով նրան աշ խա տան քի էին վերց րել Երևա նի 
կենտ  րո նա կան բան տում, ապա թո շա կի ու ղար կել և բնա կեց րել Մա սիս ա վա նում: Ի դեպ, 
կով կասյան թաթարներն այդպես էլ չդավաճանեցին քնած ժամա նակ մարդ կացնահարելու՝ իրենց 
ցեղի սովորությանը: 64 տարի անց՝ 2004 թ. փետր վա րի 19- ին Բու դա պեշ տում ՆԱ ՏՕ- ի «Գոր ծ ըն կե-
րու թ յուն հա նուն խ  ա ղա ղու թ յան» ծրա գրի շրջա նակ նե րում անգ լ ե րեն ի  դա սը ն թա ցնե րի մա սն  ա կից 
հայ սպա  Գուր գեն Մար գա ր յա նը քնած ժամանակ գա զան ա բար կացնահարվեց ադր  բե ջան ցի «սպա» 
Ռ  ա միլ Սա ֆ ա րով ի ձեռ քով: Պաշ տո նա կան Բա քուն մար դաս պա  նի այդ քայլը ոչ միայն ար դա րաց-
րեց, ա յլև նրա ն հե ր ո սացրեց: 

67 Արշակունի Ա. [Արշակ Հովհաննիսյան], Փետրուար 18-ի ապստամբութիւնը: Հայ հե րո սա կան 
պատմութեան մի դրուագ, «Յուսաբեր», Գահիրէ, 1949, ԼԴ տարի, փետրուար 19, N 275:
68 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 53: Մուշեղ Ղազարոսի Աղայանը 
(17.11.1883, Թիֆլիս-11.9.1966, Երևան), մասնագիտությամբ եղել է երաժ շ տա  գետ, կոմ    պո զի տոր, 
ջութա կա հար և երգիչ (բարիտոն): Առաջին աշխարհա մարտի ժամանակ թույլ տե սո ղու թան պատ-
ճառով ազատվել է զին վո րական ծառայությունից: Քաղա քա   կան ակտիվ գործու նե ու թ յամբ զբաղ  վել 
է 1917 թ. Փետր վարյան հե ղա  փո խու թ յունից հետո: 1919 թ. հու լիսին վրաց մեն շևիկյ ան իշխա նութ-
յու նները որպես բոլշևիկի ձեր բակալում են Մ. Աղայանին և նետում Օրթաճալայի բանտ: Ղազարոս 
Աղայանի ընտանիքի մտերիմ բարեկամ Հովհ. Թումանյանի երաշ խա վո րութ յամբ Մ. Աղայանը մեկ 
ամիս անց ազատ վում է բան տից, սակայն ար տաքսվում է Վրաս տանից: Հովհ. Թումանյանին հա-
ջողվում է Մ. Աղա յանին տեղափոխել տալ Հայաս տան: Հաս  տա տ վելով Դի լի ջա նում Մ. Աղա յանն 
այդտեղ երգե ցո  ղու թյան դասեր է տվել տեղի դպրոցում: Հա յաս տա նում ծագած 1920 թ. մայիս յան 
խռո վության ժա մա նակ լինելով նրա ակտիվ մաս նա կից ներից` ձեր բա  կալվել և դա տա պարտ  վել է 
գնդակա հա րության: Սա կայն, դար ձյալ Հովհ. Թուման յանի միջա մտու թյամբ, պա տիժը մեղմացվել 
է. այն փոխա րինվել է չորս տարվա բանտար կու թյան: Պատիժն անց կացրել է Դիլի ջանի, ապա` 
Երևանի զին վո րա կան բան տերում: Հա յաս  տա նում խորհր դա յին կար  գերի հաս տա    տումից հետո 
(1920 թ. դեկ տեմ բերի 2) ազատվում է բան  տար կու թյունից և նշանակվում Երևան քաղաքի և գա վա ռի 
հեղկոմի անդամ: 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության հաղթանակից հետո անցել է Ղամարլու: 
1921 թ. մարտ-ապրիլին եղել է Ղա մարլուի ճա կատի Յա նու շևսկու ան  վան բոլ    շևիկյ  ան ջո  կա տի 3-րդ 
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պահվող Մու շեղ Ա ղա յա նի ֆոն դում առկա է վեր ջի նիս ինք նա կեն սագ րա կա նը, որ-
ում նա, անդ րա դառ նա լով 1920 թ. վեր ջե րի և 1921 թ. սկզբնե րի իր գոր ծու նեութ յա-
նը, վկա յում է հետևյա լը. «1921 թվի փետր վա րի 17-ի գի շե րը ինձ տված լուրջ և 
պա տաս խա նա տու ա ռա ջա դրան քը կա տա րե լուց հե տո (ընդգ ծու մը - Գ. Ս.) ես 
մյուս ըն կեր նե րի հետ միա սին կազ մա կերպ ված կեր պով անց նում եմ ֆրոնտ՝ Ղա-
մար լու... մաս նակ ցում եմ բո լոր կռիվն ե րին...»69: Հարց է ծա գում. այդ ի՞նչ «լուրջ և 
պա տաս խա նա տու» ա ռա ջա դրանք էր կա տա րում Երևա ն  քա ղա քի և գա վա ռի հեղ-
կո մի ան դամ Մ. Ա ղա յա նը փետր  վա րի 17-ի լույս 18-ի գի շե րը։ Խոս քը տանք Հ. Կո-
սո յա նին, ով, բան տա յին դժո խա յին օ րե րի տրտմութ յու նը սրտում, խո րը կսկի ծով 
փաս տագ րել է Վ. Թե լլալյ ա նին բան տախ ցից դուրս տա նե լու և գնդա կա հա րե լու 
դրվա գը: «Այս գի շեր իմ խցի կից տա րան եր կու հո գի ևս,- գրում է Հ. Կո սո յա նը,- 
ո րոն ցից մէ կը սե բաս տա ցի Վար դան Բա կուրն էր. սա տաճ կա կան գե հե նից փրկո-
ւե լով` ե կել էր Հա յաս տան և ծա ռա յում էր Հա յաս տա նի բա նա կում, իբրև սպայ: 

Վար դա նին տա րան հե տև եալ ձև ով. 
«Մի գե ղեց կա դէմ ե րի տա սարդ խցի կի դու ռը բա ցեց և մտաւ ներս: Նա հա գած 

էր չե կիս տի տա րազ, ձեռ քին՝ տաս նոց ատր ճա նակ: 
Ա մէնքս ա հով սպա սում էինք, թէ ո՞ւմ  ա նու նը պի տի տայ... 
-Վար դան Բա կուր, հա ւա քիր գոյ քերդ,- ա սաց չե կիս տը և սկսեց հա յեաց քը 

պտըտց նել մեզ վրայ: 
Վար դան, ցնցո ւած, ո տի կանգ նեց, զի նո ւո րա կան վե րար կուն քա շեց ու սին, հա-

գաւ ո տի մէկ կօ շի կը, միւ սը հագ նե լիս դժւա րա ցաւ, ճիգ էր գործ դնում ո տը մտցնե-
լու: Այդ պա հուն չե կիս տը մօ տե ցաւ, բռնեց թև ից, քա շեց տա րաւ դուրս, կէս հա գո-
ւած վի ճա կում: Մեր խցի կի բան տար կեալ նե րից մէ կը ա սաց.

«Սա Ղա զա րոս Ա ղա յեա նի որ դին է, ա նու նը՝ Մու շեղ»:
Ան ցաւ մի քա նի վայր կեան, դը՛նգ-դը՛նգ... լսո ւեց խուլ կրա կո ցի ձայն: 
Ես իմ տե ղում մրմնջա ցի` ա պա բա՛խտ Վար դան... փղձկա ցի ու լաց ե ղայ»70: 

Վարդանը գնդակահարվում է բանտի նկուղում փորված մահ  վան գուբի առջև71:
Հեր թը Հա մա զաս պինն էր, նրան ոչն չաց նե լու մո լուց քը կու րաց րել էր ար յու-

նար բու Ա վի սին: Գի շեր վա ժա մը 1:30-ին բան տա պե տ Ռ. Կա րա պետ յա նը և նրա 
օգ նա կա ն  Գաբ րիե լը, Բ. Իշ խան յա նի դի պուկ բնու թագր մամբ` «գա զա նին մէ կը, որ 
ստանձ նել էր Գաբ րիէլ հրեշ տա կի հո գե հան դե րը»72, ութ զին ված չե կիստ նե րի հետ 
միա սին մտնում են Հա մա զաս պի բան տա խու ցը, արթ նաց նում նրան քնից և հրա-
հան գում հագն վել73: Հա մա զաս պին նախ տա նում են բան տա պե տ Ռ. Կա րա պետ յա-
նի աշ խա տա սեն յա կը և հայտ նում մահ ված վճի ռը: Հա մա զաս պը պա հան ջում է, որ-
պես զի քննութ յուն կա տա րեն, ա սե լով, որ «...ա ռանց դատ ու դա տաս տա նի ի՞նչպէս 
կա րե լի է մա հո ւան վճիռ տալ»74: Տես նե լով, որ քննութ յուն անց կաց նե լու իր պա-
հան ջն ու խնդրանքն ապարդ յուն են անց նում, Հա մա զաս պը հար ձակ վում է ի րեն 
շրջա պա տող ար յու նար բու չեկիստ ե լու զակ նե րի վրա ու մի լավ ծե ծում: Սա կայն 

վաշտի (հրամ. Ս. Բոգիմսկի) քաղ ղեկը: 1935-1939 թթ. եղել է Հա յաս  տանի կոմ պո զի տոր ների միու թ-
յան նա խա գահը: 1939 թ. ստացել է ՀԽՍՀ արվեստի վաս տակավոր գործչի կոչում: Ի դեպ, Մ. Աղա-
յանի երկ րորդ կինը Հովհ. Թու մանյանի Նվարդ դուստրն էր (տե՛ս ԳԱԹ, Մուշեղ Աղա  յանի ֆոնդ, 
գ. 1706, 1707, 1708, տե՛ս նաև Թու մա ն յան Ն., Հուշեր և զրույց ներ, Եր., 1987, էջ 203-204, տե՛ս նաև 
Թու ման յանի զա  վակ ները Աշխեն. Հուշեր և ընտա նե կան պատ մու  թ յուն ներ: Խմբ.` Ն. Թու խիկյ ան-
Խա չա տուր յան, Եր., 2011, էջ 84, 122-123, 316, տե՛ս նաև Ասա տրյան Ա., ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինստի-
տուտ. 50, Եր., 2010, էջ 26, 251): 
69 Մուշեղ Աղայան (Ինքնակենսագիրը): ԳԱԹ, Մուշեղ Աղայանի ֆոնդ, գ. 1706, էջ 31: 
70 Կոսոյեան Հ., Բանտի քարերն էին աղաղակում, էջ 53:
71 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., Վարդան Թելլալեան (Վ. Բակուր). 1895-1921 (Յեղա փոխական ալպոմ: Ազ ա    -
տագրա կան պայքարի յուշա մատ եան), հատ. Ե, N 11, Պէյրութ, 1965, էջ 325: 
72 Իշխանեան Բ., Երկու ամիս բօլշե ւիկեան բանտում, էջ 156:
73 Տե՛ս Աֆրիկեան Վ., Համազասպ Երև   անի բան տին մէջ (Յեղա փո խա կան ալ պոմ: Ազա տա գրա կան 
պայքարի յուշա մատ եան), Գ շարք, N 11, Պէյրութ, 1962, էջ 336: 
74 Նույն տեղում:
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      Երևանի կենտրոնական բանտում 1921 թ. փետրվարի 14-18-ին 
        գնդակահարվածներն ու կացնահարվածները (Հայաստանի պատմության 
թանգարան: Նորագույն պատմության բաժնի ֆոնդ, ինվ. 389ա, 389բ, 389գ):
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վրա հա սած մե ծա թիվ չե կիստ նե րը թափ վում են նրա վրա. նրան ցից եր կու ժամ է 
պա հանջ վում վա նե ցի քա ջա զուն  մար տի կին տա պա լե լու, ձեռ քե րն  ու ոտ քե րը կա-
պե լու հա մար, որից հե տո թա թար ե լու զա կը մսա գոր ծի կաց նով ճեղ  քում է Հա մա-
զաս պի գլու խը75: 

Իս կա պես, անհ նար է այս տո ղե րը կար դալ ա ռանց ներ քին սար սու ռի, քան զի  Նիկ. 
Ղոր ղան յա նը, և Հա մա զաս պը, և շա տե րը՝ մեծ ու ազ նիվ ազ գա  յին գոր ծիչ նե րի մի ամ-
բողջ սե րունդ, պատ րաստ էին անգամ բոլշևիկ նե րի հետ ի րա կա նաց նե լ  սե փա կան 
հայ րե նի քի ակն կալ վող վե րած նութ յու նը, բայց դար ձան յա թա ղա նի զոհ բոլշևի կի և 
նրա զի նա կից թուրք-թա թա րի ձեռ քով:

Կենտ րո նա կան բան տում չե կան շարունակում էր իր ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը, երբ 
ապս տամ բա կան ու ժե րը փետր վա րի 18-ին` գի շեր վա ժա մը 1-ին, սկսե ցին Երևա նի 
վրա հար ձա կու մը76: Մինչդեռ խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը ապս տամ բա կան ու ժե րի 
դեմ դի մադ րո ղա կան մար տեր մղե լուն զու գա հեռ  չե կիստ հրո սակ նե րի  և նրանց զի-
նա կից թա թար ե լու զակ նե րի մի ջո ցով կենտ րո նա կան բա նտում ողջ գի շեր շա րու-
նա կում էր բան տարկյ ալ նե րի սպան դը: Տես նե լով, որ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ան զոր են ոչն չաց նել բո լո րին, ա ռան ձին-ա ռան ձին չգնդա կա հա րե լու և ժա մա նակ 
շա հե լու նպա տա կով բան տի վար չութ յու նը 27 հո գու ա րա գո րեն տե ղա փո խում է 
գետ նա հար կի խցե րից մե կը: Կան խա զգա լով չե կիստ նե րի նպա տա կը, մահ վան դա-
տա պարտ ված բան տարկյ ալ նե րը ներ սից ա մուր փա կում են դու ռը և փոր ձում դի-
մադ րել՝ թույլ չտա լով զին ված չե կիստ նե րի մուտ քը խուց: Վեր ջին ներս սա կայն դի-
մում են տմար դի քայ լի. գնդա ցիր նե րը մո տեց նում են պա տու հան նե րին և անգ թո-
րեն բո լո րին կո տո րում: Ա կա նա տես նե րը վկա յում են, որ գնդա կա հար վե լու պա հին 
դաշ նակ ցա կան նե րից ո մանք, ինչ պես օ րի նակ Սե նիկ Օ հան ջան յա նը, պա տու հա նից 
մի վեր ջին ան գամ հասց րել են գո չել «Կեց ցե՛ Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թիւ նը»77:

Ո րոշ դա դա րից հե տո՝ կես գի շե րին, ժա մը 4-ին բոլշևիկ ոճ րա գործ նե րը ա վե լի 
բազ մա պատկ ված ու ժե րով վերսկ սում են սպան դը: Այս ան գամ 25 բան տարկյ ալ նե-
րին գետ նա փոր մա հա բեր խուց են տե ղա փո խում նրանց ոտ քերն ու ձեռ քե րը պա-
րան նե րով կա պված վի ճա կում, ո րից հե տո գնդա ց իր նե րը մո տեց նում են լու սա-
մուտ նե րին և գնդա կա հա րում78: Նկա րագ րե լով զար հու րե լի այդ տե սա րա նը՝ Օ. 
Բոլ դո ւի նը վկա յում է. «...եր կու ա րա գա հա րո ւած ներ կը մօ տեց նեն պա տու հան նե-
րուն և կրա կել կսկսին խու ցին ներք նա կող մը: Բան տար կեալ նե րը ե րե սի վրայ գե-
տին կը տա րա ծո ւին ու սո ղա լէն պա տու հան նե րուն տա կը կուղ ղո ւին ապաս տան 
գտնե լու հա մար: Ա նոնց ա ղա ղակ նե րը կը ճեղ քէին օդը: Ա պա, ա րա գա հա րո ւած նե-
րը խու ցին միւս ե րե սը կը փո խա դրեն ու այս ան գամ ալ հա կա ռակ կող մէն կրակ կը 
բա նան հա ր ուա ծե լու հա մար պա տու հան նե րուն մէջ տե ղե րը ա պաս տա նած նե րը»79: 

Ա մե նա սար սա փե լին սկսում է հե տո, երբ ոճ րա գործ նե րը սառ նասր տո րեն ձեռ-
նա մուխ են լի նում բան տարկյ ալ նե րի խոշ տանգ մա նն  ու հո շոտ մա նը: Կա ցի նե րով 
զին ված խուց են ներ  խու ժում բան տի այ դօր վա դահ իճ հրեա կո մի սա րը և եր կու 
թա թար ՝ բոլշևիկ նե րի հետ միա սին սկսում գա զա նա բար կաց նա հա րել վի րա վոր-
նե րին, ան գամ մա հա ցած նե րին, ա պա այ լան դակ ված և հո շոտ ված մար մին նե րը 
քարշ տա լիս և նե տում բան տի նկու ղնե րում նա խա պես փոր ված հո րե րը` գու բե րը80: 
Ի դեպ, ինչ պես վկա յում է Հովհ. Սա հակյ ա նը, ար յան ծա րավ ոճ րա գործ նե րը, հա-
գուրդ տա լով ի րենց վայ րա գութ յուն նե րին, բան տարկյ ալ նե րին սպան դի էին են-
թար կել նաև հաստ սրա ծայր բի րե րով և գնդաձև ծայր ու նե ցող մա հակ նե րով՝ լախ-

75 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև Բօլ շև ի կա կան գա զա նու թիւն նե րը, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, 
փետրւարի 23, N 4:
76 Տե՛ս Զ., Անօրինակ խանդավառութիւն ազատագրւած Երևանում, «Ազատ Հայաստան», Եր., 1921, 
փետ ր ւարի 20, N 2:
77 Նույն տեղում:
78 Տե՛ս Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 128:
79 Նույն տեղում: 
80 Տե՛ս նույն տեղում: 
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տե րով81: 
Հա մա զաս պից և Վ. Թել լալյ ա նից բա ցի գնդա կա հար ված նե րի և կաց նա հար-

ված նե րի թվում էին ՀՅԴ  գոր ծիչ ներ Սե նիկ  Օհան ջան յա նը, Վա ղար շակ Գաս-
պար յա նը, բան վոր Սեր գոն, իգ դի րցի հին հայ դուկ Ա րա մ  Հա կոբ յա նը, ա լեք սանդ-
րա պոլ ցի հին հայ դուկ Ար տա շես Շահր  իար ցյա նը (Ար տուշ խա ն), ղա մար լո ւ  եցի 
դաշ նակ ցա կան ներ Գա լոն և Կո լո տը, հին հայ դուկ բաշ գառ նե ցի Մա կե դոն Հա կոբ-
ջան յա նը և ու րիշ նշա նա վոր դեմ քեր82... ազ գա յին-ա զա տա գրա կան շարժ ման անձ-
նու րաց նվիր յալ նե րի մի փա ղանգ, ո րոն ցից ա մեն մե կի կյան քը մի ու րույն պատ-
մութ յուն է: Բոլ շև ի կյան կա ցին նե րի սպառ նա լի քի տակ էին Ե րև ա նի կենտրոնական 
բանտում խմբված հայ մտքի և ազ գա յին-ազատագրական պայ քա րի ղե կա վար 
ընտ րա  նիի՝ Լ. շան թի, Ն. Աղ բա լեա նի, Հովհ. Քա ջազ նու նու, Հ. Օհան ջա նյա նի, Ա. 
Սա հա կյա նի, Ռ. Դար բի նյա նի, Ս. Ա րա րա տյա նի և բազ մա թիւ ու րիշ նե րի գլուխ նե րը: 

Ուստի ապս տամ բա կան ու ժե րի կող մից բան տի գրավ ման գոր ծո ղութ յու նը 
սկսվում է փետր վա րի 18-ին ա ռա վոտ յան ժա մը 5-ին՝ Աս լան Ստե փան յա նի ա ռաջ-
նոր դութ յամբ Զանգ վի կամր ջի կող մից և «Ն. Լ. շուս տո վ և որ դի ներ» ըն կե րութ յան 
գի նու-կոն յա կի գոր ծա րա նի ուղ ղութ յամբ սրըն թաց հար  ձա կու մով: Եվ քա նի որ լու-
սա բա ցին քա ղա քի ծայ րա մա սե րում և հատ կա պես բան տի մո տա կայ քում ար դեն 
լսե լի էին դար ձել ապս տամ բա կան ու ժե րի հրա ցան ա զար կե րը, և մոտ էին Երևա նի 
ազա տա գրու մն ու բանտի գրավումը, բան տի վար չութ յու նը շտապ կար գով բան-
տարկյ ալ նե րին բա ժա նում է հիսն յակ նե րի, ո րոնք հեր թով պետք է դուրս բեր վեին և 
գնդա կա հար վեին83: Այդ ցու ցակ նե րում էին նաև Հ. Օ հան ջան յա նը, Արտ. Չի լին գար-
յա նը, գե նե րալ-մա յոր Դ. Անդ րեևսկին, Ս. Մե լիք-Յոլչ յա նը, Վ. Աֆ րիկյ ա նը և շատ 
ու րիշ ներ84: «Ո րով հե տև ա րագ և նոր պատ րաս տո ւած ցու ցակ էր,- գրում է Հ. Կո սո-
յա նը,- գոր ծադ րող նե րը չէին ի մա նում, թէ ո՛ր  են թա կան, ո՛ր խ ցի կումն է գտնւում: 
Դրա հա մար սկսո ւեց պրպտում և ստու գում»85: Իսկ ապս տամ բա կան ու ժե րը 
խաչաձև հարձակումով որ քան մո տե նում էին բան տին, շեն քի ներ սում և դրսում 
խուճապն ա վե լի էր մե ծա նում: «Բան տին մէջ և շրջա կայ քը,- գրում է Կ. Սա սու նին,- 
կը տի րէ մեծ շփոթ մը և կը դադ րին մահ սփռող նե րու այ ցե լու թիւն նե րը: Կո տո րո ւե-
լու դա տա պար տո ւած խմբակ նե րը, շուն չե րը կտրած, այժմ ա կա նա տես կը դառ նան 
դուր սը տե ղի ու նե ցող գո յա մար տին, որ հետզ հե տէ պա տե րազ մա կան բնոյթ կը 
ստա նար»86: 

Փետր վա րի 18-ի ա ռա վոտ յան ժա մը 8-ին ապս տամբ ու ժե րը տար բեր կող մե րից 
սրըն թաց մուտք գոր ծե ցին Երևան: Ժա մը 9-ին Երևանն ար դեն ա զա տագր ված էր: 
Ժո ղովր դի գո հու նա կութ յունն ու ցնծու թ  յու նը ա նա սե լի էր: Ապս տամ բա կան ու ժե րը 
զին ված և ան զեն բազ մութ յան հետ մեկ տեղ գրա վում են բան տը, կոտ րա տում եր-
կաթ յա դռնե րի փա կան նե րը և ա զա տում սպան դից փրկված 1700 ձեր բա կալ  ված նե-
րին87: Այս պի սով՝ Երևա նի ա զա տագ րու մով և չե կա յի, զին վո րա կան և կենտ րո նա կան 
բան տե րի գրա վու մով հար յու րա վոր մտա վո րա կան ներ, քա ղա քա կան ու զին վո րա-
կան գոր  ծիչ ներ փրկվե ցին վե րա հաս սպան դից, այ լա պես նրանք նույն պես ար ժա նա-
նա լու էին Հա մա զաս պի և նրա բախ տա կից ըն կեր նե րի ճա կա տագ րին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ որ քա՞ն  է կազ մել  Երևանի կենտ րո նա կան բան տում գնդա-
կա հար ված նե րի և կաց նա հար ված նե րի ի րա կան թի վը: Նշենք, որ Աղասի Վերդ յա-

81 Տե՛ս Սահակեան Յովհ., նշվ. աշխ., էջ 171:
82 Տե՛ս Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 38, 41, տե՛ս նաև Հայրապետեան Եր., 
Փետրուարեան ապստամ բութիւնը (Բաշգեառնեցի խմբապետ Մար տի րո սի յուշերը), (9), էջ 78:
83 Տե՛ս Աֆրիկեան Վ., Համազասպ Երև   անի բան տին մէջ (Յեղա փո խա կան ալ պոմ: Ազա տա գրա կան 
պայքարի յուշա մատ եան), էջ 336, տե՛ս նաև Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղա ղակում», էջ 54:
84 Տե՛ս Աֆրիկեան Վ., Համազասպ Երև   անի բան տին մէջ (Յեղա փո խա կան ալ պոմ: Ազա տա գրա կան 
պայքարի յուշա մատ եան), էջ 336: 
85 Կոսոյեան Հ., «Բանտի քարերն էին աղաղակում», էջ 54:
86 Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը (1921), էջ 122:
87 Տե՛ս Աշխատունի Զ. [Զաքար Յոլյան], Դրուագներ մեր ազատութեան պայքարից (I), էջ 135:
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նի տվյալ նե րով միայն փետր վա րի 17-ի լույս 18-ի գի շե րը սպան դի է են թարկ վել 50 
հո գի88: Այդ թիվն է մատ նան շում նաև Օ. Բոլ դո ւի նը89: Հ. Ի րա զե կը գրում է, որ միայն 
փետր վա րի 16-ին և 17-ին զոհ գնա ցին հի սու նից ա վե լի բան տար կյալ ներ90: Խմբա-
պետ Աս լան Ստե փան յա նը նշում է, որ կացնահարվել էին ա վե լի քան վաթ սուն հո-
գի91: Սպան դի են թարկ ված բան տարկյ ալ նե րի թվի վե րա բեր յալ պար զութ յուն է 
մտցնում Բաշ գառ նե ցի Մար տի րո սի վկա յա կո չած տե ղե կութ յու նը, ըստ ո րի Քա նա-
քե ռում շրջա նա պե տի գրա սեն յա կում հաշ վառ ված տվյալ նե րով փետրվարի 16-ից 
սկսած կաց նա հար վել և գնդա կա հար վել էին 75 հո գի92: Հատ կան շա կան է, որ Բաշ-
գառ նեցի Մար տի րո սի նշած թիվն է կրկնում նաև Օ. Բոլ դո ւի նը, ո վ  ե ղել էր բան տը 
գրա վող ապս տամ բա կան ու ժե րի մեջ: Ըստ նրա՝ «Այս ան գամ ալ դէ պի սան դուխ-
նե րը փու թա ցինք կրկին ու ան կէ ալ վար, ուր նոր փո րո ւած փոս մը գտնո ւեր էր: 
Ասոր մէջն էին մնա ցեալ նե րը... ըն դա մէ նը եօ թա նա սու նը հինգ հո գի»93: Սակայն 
պետք է նկա տի ու նե նալ նաև այն հան գա ման քը, որ մասնակի և խմբա կա յին կո տո-
րած նե րը սկսվել էին տակավին փետրվարի 14-ի լույս 15-ի գիշերը, որին զոհ էին 
գնացել 18 հոգի: Ինչ պես վկա յում է բան տը գրա վե լուց հե տո այն տեղ ե ղած Կ. Սա-
սու նին. «..սպա նո ւած նե րի մէջ գտնո ւե ցին հին սպա նո ւած ներ, որոնք նե տո ւած էին 
բան տի սե նեակ նե րի տակ փո րո ւած հո րե րի մէջ: Այդ հո րե րը լցո ւած էին տաս նեակ 
դիակ նե րով, ո րոնք հո տած էին...»94: 

Այսպիսով՝ բերված տվյալների և փաստերի համակողմանի ուսումնասիրությունը 
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ փետրվարի 14-18-ին Երևանի կենտրոնական բան-
տում բոլշևիկների կազմակերպած ոճրագործությունների զոհ է դարձել ավելի քան 
93 հոգի:

Ապս տամ բութ յան հաղ թա նա կից հե տո խորհր դա րա նի շեն քում «Երևա նի 
փրկու թ յան կո մի տե»-ի, խորհր դա րա նի և կա ռա վա րութ յան նախ կին ան  դամն ե րի 
մաս նակ ցութ յամբ փետր վա րի 18-ին հրա վիր ված՝ նիս տում ստեղծ  վեց պե տա կան 
ի շխա նութ յան ար տա կարգ մար մի ն «Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տե» (ՀՓԿ)` Հա-
յաս տա նի Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան վեր ջին վար չա պետ Ս. Վրաց յա նի նա խա գա-
հութ յամբ95: ՀՓԿ-ի որոշմամբ ձեր բա կալ վե ցին և կենտ րո նա կան բան տում հայտն-
վե ցին բոլշևիկյ ան իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից շա տե րը: Հատ կա պես ծանր 
դա տաս տան էր սպաս վում Երևա նի կենտ րո նա կան բան տում փետր վա րի 17-ի լույս 
18-ի գի շե րը զար հու րե լի սպանդն ի րա կա նաց րած «ո ղոր մե լի տեսք մը ու նե ցող» 
հրեա  կո մի սար Բան դու սին: Օ. Բոլ դո ւինն իր հու շե րում պատ մում է, որ նա նա խա-
պես տար վել էր խորհր դա րա նի շեն ք, այ նու հետև տե ղա փո խվել կենտ րո նա կան 
բանտ: «Ժո ղո վուր դին ակ նարկ նե րուն հե տև ե լով,- գրում է Օ. Բոլ դո ւի նը,- ե տիս 
դար ձայ և դու ռէն դուրս գա լը տե սայ նոյ նինքն գլխա ւոր մար դաս պա նին, կար ճա-
հա սակ, թա ռա մած, սա պա տող, մօ րու սա ւոր ու ակ նո ցա ւոր հրեայ մը: Եր կու քո վե-
րէն մէյ մէկ սպայ կը յա ռա ջա նա յին ատր ճա նակ նին ա նոր գլխուն դրած, ե տև էն 
եր կու ու րիշ սպա ներ՝ ի րենց մավ զէր հրա ցան նե րը բռնած միև նոյն դիր քով, իսկ 
ա նոնց ե տև էն ալ մէկ թև ով հրա մա նա տա րը, իր ռու սա կան եր կար կա պոյտ վե րար-
կուն հա գած»96: 

Ի՞նչ  դա տավ ճիռ էր սպաս վում հրեա Բանդուսին: Օ. Բոլ դուի նը վկա յում է, որ 
սպան դի են թարկ ված 75-ի հա րա  զատ նե րը միա հա մուռ վճռել էին՝ «...հա գուստ նե-

88 Տե՛ս Վերդեան Ա., Յուշեր: Գրի առաւ` Հայկ Աճէմեան, Թեհրան, 1959, էջ 146:
89 Տե՛ս Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 128: 
90 Տե՛ս Իրազեկ, Փետրուար 18 (Յուշապատում Հ.Յ.Դաշ նակ   ցու թ եան (1890-1950), Պոսթըն, 1950, էջ 316:
91 Տե՛ս Ասլան Ստեփանեանի յուշերը, էջ 382:
92 Տե՛ս Հայրապետեան Եր., Փետրուարեան ա պստամ բութիւնը (Բաշգեառնեցի խմբապետ Մար տի-
րո սի յուշերը), (9), էջ 78: 
93 Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 127: 
94 Սասունի Կ., Փետրուարեան ապստամբութիւնը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1925 , Գ տարի,  նո յեմ բեր, 
N 1, էջ  99-100:
95 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, էջ 528:
96 Պոլտուին Օ., նշվ. աշխ., էջ 139:
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րը քա րիւ ղով թրջե լէ վերջ ողջ ողջ այ րել զայն  նոյն այն սե նեա կին մէջ՝ ուր գոր ծած 
էր ան իր վայ րագ ո ճի րը»97: 

Կար ճատև ե ղավ 1921 թ. փետր վա րին բոլշևիկյ ան կա պանք նե րից փրկված հայ 
ժո ղովր դի ա զա տութ յու նը. այն, ա վաղ, տ ևեց շուրջ 44 օր: Խորհր դա  յին զո րա մա սե-
րը բոլշևիկյ ան Ռու սաս տա նի ռազ մա կան օգ նութ յան շնոր հիվ ապ րի լի 2-ին վերա-
գրա վում են Երևա նը և Հա յա ստա նում վե րա հաս տա տում խորհր դա յին կար գե րը98: 
Իշ խա նութ յու նը կրկին վերց նե լուց հե տո Փետր վար յան ապս տամ բութ յան դա ռը փոր-
ձը ստի պեց Ալ. Մյաս նիկյ ա նի խորհր դա յին նոր կա ռա վա րութ յա նը առ ժա մա նակ վե-
րա նա յել ի ր կոշտ ու կա մա յա կան քա ղա քա կա նութ յու նը և նա խընտ րութ յու նը տալ 
«մեղմ» գոր ծե լա կեր պին: Ժո ղովր դի աչ քին ի րենց կորց րած հե ղի նա կութ յու նը վե-
րա կանգ նե լու և վստա հութ յուն ներշն չե լու նպա տա կով բոլ շ ևիկ ներն ա ռա ջին հեր-
թին ձեռ նա մուխ ե ղան չե կա յի և Երևա նի կենտ րո նա կան բան տե րում փետր վա րի 
14-18-ին ի րա գոր ծած ար յու նոտ ա րարք նե րի հետ քե րը թաքց նե լու և պատ մա կան 
ի րո ղութ յուն նե րը հեր քե լու գոր ծին: Զանգ վա ծա յին գնդա կա հա րութ յուն նե րի և կաց-
նա հա րութ յուն նե րի փաս  տը չա րա կա մո րեն ժխտե լու և հե տա գա պա տաս խա նատ-
վութ յու նից խու սա փե լու նպա տա կով «Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղով»-ը և «Հա տուկ 
բա ժին»-ը` հան ձին շ. Ա միր խան յա նի և Ս. Մե լիք-Հով սեփ յա նի, այդ դեպ քե րի մա սին 
տա րած վող լու րե րը հա մա րե ցին սադ րանք ներ99: 

Այ դու հան դերձ, ժո ղովր դի զայ րու թը մեղ մե լու նպա տա կով, ա ղա ղա կող փաս-
տե րի ճնշման ներ քո ապ րի լի 6-ին հրա պա րա կվեց «Հա կա յե ղա փո խու թեան, սպե-
կու լեա ցիա յի և զեղ ծումն ե րի դէմ կռւող Ար տա կարգ յանձ նա ժո ղո վի և Յա տուկ բա-
ժան մուն քի»100 N 1 հրա մա նը, ո րում, սա կայն, ինչ պես որ պետք էր սպասել, մի տում-
նա վոր կեղ ծվում էր սպան դի են թարկ ված նե րի ի րա կան թի վը: Հրա մա նում աս վում 
էր. «Ար տա կարգ Յանձ նա ժո ղո վը յայտ նում է ի գի տու թիւն բո լոր բան ւոր նե րին և 
գիւ ղա ցի նե րին, որ բո լոր դրանք ան հիմն ստեր են: Ար տա կարգ Յանձ նա ժո ղո վը և 
Յա տուկ Բա ժի նը ի րանց ամ բողջ գո յու թեան ըն թաց քում գնդա կա հա րել են մի միայն 
29 հո գի...»101: Չխոր շե լով նման քստմնե լի ա րարք նե րը ժո ղովր դի շա հե րը հե տապն-
դո ղի դի մա կով քողարկելուց, ոճ րա գործ նե րն իրենց հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ-
յանը գա ղա փա րա կան հիմն ա վո րում էին տալիս: Նրանք ա ռաջ էին բեր ում ի րա կա-
նութ յա ն  հետ բո լո րո վին կապ չու նե ցող այն ստա հոդ և հո րի նած պատ ճա ռա բա-
նութ յու նը, թե իբր սպա նել են միայն «...ակ տիւ սրի կա նե րի, ո րոնք ոչն չի ա ռաջ 
կանգ չէին առ նում և ցան կա նում ի րանց եր ջան կու թիւ նը հիմն ել մի լիո նա ւոր աղ-
քատ և դժբաղ դա ցած մաս սա նե րի հաշ ւին...»102: Ցան կա ցած ող ջա միտ մար դու հա-
մար ցի նիզ մի յու րօ րի նակ դրս ևո րում պետք է դիտ վի կեղ ծարա րութ յան մեջ չափն 
ու սահ մա նը կորց րած՝ ապ րի լի 6-ի վե րո նշյալ հրա մա նում ՀՅԴ -ի հաս ցեին ստո րա-
բար տա րա ծված այն չա րա միտ հեր յու րան քը, թե իբր 29 գնդա կա հար  ված նե րին «...
կա ցի նե րով կտրա տել են ի րանք, դաշ նակ ցա կան նե րը և ցոյց տւել ժո ղովր դին պրօ-
վա կա ցիոն նպա տակ նե րով»103: Ինչ պես ա սում են, մեկ նա բա նութ յուն նե րն ա վե լորդ 
են: 

Նշենք միայն, որ Ս. Վրաց յա նը, ով քա ջա ծա նոթ էր բոլշևիկ նե րի ա նօ րի նակ 
զրպար տութ յուն նե րին և ու րա ցումն ե րին, «Կյան քի ու ղի նե րով» հու շագրության 
«Վեր ջին խօսք» գլխում տե ղին ար ձա գան քել է. «Բոլ շև իկ նե րը մեզ դա տա պար-
տում են, որ այն քան հայ սպա նո ւե ցաւ քա ղա քա ցիա կան կռւում մեր պատ ճա-
ռով…: Խո րա պէս ցա ւում ենք, որ բայց ո՞վ  ե ղաւ քա ղա քա ցիա կան կռւի պատ-
ճա ռը: Մե՞նք  բան տե րը նե տե ցինք հա զա րա ւոր մարդ կանց, ո րոնց գլխին կա-

97 Նույն տեղում, էջ 162:
98 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, էջ 544:
99 Տե՛ս «Կոնունիստ», Եր., 1921, ապրիլի 10, N 62։
100 Նույն տեղում:
101 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 19, թ. 68:
102 Նույն տեղում:
103 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 19, թ. 68։
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խո ւել էր բոլ շև ի կեան կա ցի նը, մե՞նք  կաց նա հա րե ցինք ան մեղ մարդ կանց…: 
Խո րա պէս ցա ւում ենք, բայց ե թէ Փետ րուա րեան ապս տամ բու թիւ նը տե ղի չու-
նե նար, պա  կա՞ս  հա յեր կը կո տո րո ւէին բոլ շև իկ նե րի ձեռ քով…: Խորհր դա յին 
պատ մա գիր նե րը և ժա մա նա կա գիր նե րը ան հուն սուտ ու զրպար տու թիւն ներ 
են յօ րի նել մեզ ներ կա յաց նե լու հա մար իբ րև «հայ րե նի քի դա ւա ճան»…: Եւ 
սուտն ու զրպար տու թիւ նը հա մեմ ւում են պաշ տօ նա կան և ան պաշ տօն հայ հո-
յանք նե րով, բայց հայտ նի ճշմար տու թիւ նը այն է, որ հայ հո յան քը տկա րին 
զէնքն է: Մերկ ի րա կա նու թիւ նը այն է, որ հայ բոլ շև իկ նե րը ի րենք Հա յաս տան 
ե կան, իբ րև հայ րե նի քի դա ւա ճան ներ, և իբ րև մի ջազ գա յին բոլ շև իզ մի գոր ծա-
կալ ներ, ան հուն ո ճիր ներ գոր ծե ցին…(ընդգծումը մերն է-Գ.Ս.)»104: 

Գևորգ Ս. Ստե փան յա ն- Գի տա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րն 
ընդգր կում են Գան ձակ-Ե լի զա վետ պո լի և Բաք վի նա հանգ նե րում 
Օսմանյան կայսրության և մու սա վա թա կան Ադր բե ջա նի կող մից 
1918-1920 թթ. ի րա կա նաց ված հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան, ինք նա-
պաշտ պա նա կան մար տե րի, Բաք վի նա հան գի հա յութ յան ժո ղովր-
դագ րության, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան պատ մության հար  ցե-
րը: Նշված թե մա նե րով հե ղի նա կել է 5 մե նագ րութ յուն : Զեկուցում-
ներով բազմիցս հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային 
գիտաժողովներում: 

Summary

DEVELOPMENTS IN CENTRAL PRISON OF YEREVAN FROM 14 TO 18 
FEBRUARY 1921 

New details concerning the crimes committed by Armenian revo-
lutionary committee 

Gevorg S. Stepanyan

Key words: Armenian Revolutionary Committee, ARF 
Dashnaktsutyun, the Cheka, arrest, Bandus, Vardan Tellalyan (V. 
Bakur), deprivation of liberty, Mushegh Aghayan, Hamazasp, Oli-
ver Baldwin, hacked to death.

On December 2, 1920, at 13:00 the representatives of the government of 
Armenia Drastamat Kanayan (Dro) and Hambartsum Terteryan and the autho-
rized representative of Soviet Russia - Boris Legrand signed an agreement con-
sisted of an 8-points in Yerevan, by which the government of the country peace-
fully passed into the hands of Armenian Revolutionary Committee. According to 
the fourth and fifth points of the agreement, Russia and the Revolutionary Com-
mittee undertook not to use violence against the military structure, the former 
members of the government and the leaders of ARF Dashnaktsutyun. But the 
Bolsheviks did not fulfill any of the points of agreement, their aim was to carry 

104 Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով, հատ. Զ, էջ 200, 206:
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out regime change by civil war, bloodshed and the class struggle. As a result of 
the ongoing violence and arrests, in February 1921, the Cheka prison, as well as 
a the military prison and the central prison of Yerevan were full of political pris-
oners. On February 14, the Cheka began secret extrajudicial executions at the 
prison of Yerevan, thus many Armenian intellectuals and prominent figures of 
the ARF Dashnaktsutyun fell victim to it. February 16-18 were the worst days in 
the central prison in Yerevan. Cheka decided to begin executions and massacres 
in the night from 16 to 17 February. Bloody holiday was personally headed by 
Avis Nurijanyan, Suleyman Nuri - Turk by nationality, S. Amirkhanyan and Tatar 
butcher of Hantari market in Yerevan, whose name was Tahir. At night from 17 
to 18 February the central prison turned into a slaughterhouse, executions and 
murders with an ax were recommenced. Among the victims were such priceless 
Armenian heroes of the national liberation struggle and prominent military fig-
ures as Hamazasp (Srvandztyants), Nick. Ghorghanyan, Makedon Hakobjanyan, 
Vardan Tellalyan - officer from Sebastia and others. Regarding the number of 
dead prisoners some clarifying information is provided by Martiros of Bashgarni: 
According to the data of Chief Bureau of Kanaker district, 75 people were shot 
and hacked to death.

Резюме

СОБЫТИЯ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ ЕРЕВАНА С 14 ПО 18 
ФЕВРАЛЯ 1921 года 

Новые подробности о преступлениях  Ревкома Армении

 Геворг С. Степанян 

 Ключевые слова: ревком, АРФ Дашнакцутюн,чека,   
арест, Бандус, Вардан Теллалян (В. Бакур), лишение свободы, 
Мушег Агаян, Амазасп, Оливер Болдуин, расстрел, убийсвто 
топором.

2 декабря 1920 года, в 13:00, в Ереване представителями правительства 
Армении Драстаматом Канаяном (Дро) и Амбарцумом Тертеряном и уполно-
моченным представителем Советской России Борисом Леграном было под-
писано соглашение состоявшее из 8-и пунктов, по которому управление 
страной мирным путем проходило в руки к Ревкому Армении. Согласно 
4-ому и 5-ому пункту соглашения Советская Россия и Ревком объязались не 
применять насилие по отношению к офицерскому составу  Первой Респу-
блики, бывшим членам правительства и деятелям АРФ Дашнакцутюн. Но 
большевики не выполнили ни один пункт соглашения.Их целью было про-
вести смену режима путем разжигания гражданской войны, кровопролития 
и классовой борьбы. В результате продолжающегося насилия и арестов, в 
феврале 1921 года тюрьма ЧК, а также Военная тюрьма и центральная тюрь-
ма Еревана были полны политических заключенных. С 14-го февраля ЧК без 
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суда и следствия начало тайные расстрелы в Центральной тюрьме Еревана, 
жертвами которых пали представители армянской интеллигенции, армян-
ского национально-освободительного движения и АРФ Дашнакцутюн. С 16 
по 18 февраля были самыми тяжелыми днями в центральной тюрьме Ерева-
на. ЧК решило возобновить расстрелы и резню в ночь с 16 по 17 февраля. 
Кровавый праздник лично возглавляли Авис Нуриджанян, Сулейман нури - 
турок по национальности, Ш. Амирханян и специально пригл;ашенный та-
тарский мясник рынка Хантари в Ереване - Таир. В ночь с 17 по 18 февраля 
центральная тюрьма превратилась в бойню, возобновились расстрелы и 
убийства топором. Среди жертв были герои армянской национально-осво-
бодительной борьбы и видающиеся военные деятели Амазасп (Срвандзтянц), 
Николай Корганян, Македон Акопджанян, офицер из Себастии Вардан Телла-
лян и другие. Ясность о числе убитых заключенных вносит информация 
предоставленная хмбапетом Мартиросом из Баш-Гарни: по данным бюро на-
чальника канакерского района было расстреляно и зарублено топором 75 
человек.


