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ԱՐԽԻՎ

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ

 Մաս ու թե րորդ: ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նի  
1920 թ. փետր վա րի 27-մար տի 22-ի նիս տե րի  

ար ձա նագ րութ յուն նե րը*

 Շա րու նա կե լով ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նի նիս տե րի ար ձա նագ-
րութ յուն նե րի հրա պա րա կու մը՝ ներ կա յաց նում ենք կու սակ ցութ յան 1917-1918 
թթ. գոր ծու նեութ յան, ինչ պես նաև ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ձևա վոր ման, գաղ թա կան նե րի վի ճա կի բա րե լավ ման ու  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի ակ տի հետ կապ ված՝ ներ կու սակ ցա կան տա րա ձայ նութ յուն նե-
րի քննութ յա նը նվիր ված նյու  թե րը:

Հ րա պա րակ վող ար ձա նագ րութ յուն նե րում քննութ յան ա ռար կա տա րաբ նույթ 
հար ցե րից ա ռանձ նաց նենք ա ռա վել կար ևոր նե րը։

1917-1918 թթ. կու սակ ցա կան զեն քի ստաց ման-բաշխ ման հետ կապ ված մե-
ղադր վող՝ ՀՅԴ Բ յու րո յի փո խան դամ Գ ևորգ  Ղա զար յա նը կա տար ված քննութ յան 
ըն թաց քում հիմն ա վոր փաս տե րով հեր քել է ա ռա ջադր ված ամ բաս տա նութ յուն-
նե րը՝ զու գա հե ռա բար ար ժէքա վոր տվյալ ներ հա ղոր դե լով կու սակ ցութ յան մար-
տա կան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ։  Նույն ճա կա տա գիրն է ու նե ցել նաև 1918 թ. 
 Բաք վի հե րո սա մար տի մի շարք դրվագ նե րի կա պակ ցութ յամբ ամ բաս տան վող՝ 
դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րի հար ցի քննութ յու նը:

Նա խորդ նիս տե րում բազ միցս քննարկ ված ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի կազ մա վոր ման վի ճա հա րույց ըն թաց քի հետ կապ ված, ՀՅԴ 
 Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նը մեկ ան գամ ևս լ սե լով Ի ջևա նի գոր ծիչ նե րի ցուց-
մունք նե րը, վերջ նա կան քննութ յան ըն թաց քում ար դա րաց ման վճիռ կա յաց րեց՝ 
բե կա նե լով Երևանի Կենտ րո նա կան կո մի տեի ո րո շու մը:

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում  Նո վո ռո սիյս կում, Ե րևա-
նում և  հատ կա պես  Բաք վում գաղ թա կա նա կան գոր ծե րի հետ կապ  ված՝ Ա վե տիս 
Օ հան ջան յա նի գոր ծու նեութ յան հե տաքն նութ յու նը:  Հան  գա  մա նա լից քննութ յան 
ըն թաց քում բա ցա հայտ վում են գաղ թա կան նե րի ապ րած ո դի սա կա նը, նրանց 
նկատ մամբ դաշ նակ ցա կան կա ռույց նե րի հո  գա տար վե րա բեր մուն քը և  տա րա-
բնույթ դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծըն թա ցը։

 Ներ կու սակ ցա կան խնդիր նե րի տե սանկյ ու նից հե տաքրք րա կան են  Վա րազ-
դատ  Տե րո յա նի, Սմ բատ  Բո րո յա նի,  Ռու բեն Դ րամբ յա նի, Գ րի գոր  Բուլ ղա րա ցու, 
Գ րի գոր Ղլ ղաթ յա նի,  Հայ կակ  Կո սո յա նի, Ա.  Տեր- Պո ղոս յա  նի, ՀՅԴ  Վա նի կո մի տեի 
ան դամ ներ Մ. Էյ նաթ յա նի, Ղ.  Սե րոբ յա նի, Կ.  Պեյ  լեր  յա նի հա կա կու սակ ցա կան և 
 հա կա կար գա պա հա կան ըն թաց քի առ թիվ  Վա հագն Քր մո յա նի ներ կա յաց րած մե-

* Ընդունվել է տպագրության 10.09.2014:
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ղադ րանք նե րը։  Խոս քը վե րա բե րում էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ակ տի և դ րա նից 
բխող խնդիր նե րի հետ կապ ված՝ ՀՅԴ և ՀՀ որ դեգ րած քա ղա քա կան ու ղեգ ծին 
ընդ դի մա նա լուն (ակ տի ըն դուն ման, խորհր դա րա նում արևմ տա հայ պատ գա մա-
վոր նե րի ընդգրկ ման, արևմ տա հա յե րի զին վո րագր ման, ներ քին տա րա ձայ նութ-
յուն նե րը հար թե լու նպա տակ ու նե ցող Բ յու րո յի հրա վեր նե րի մերժ ման տես քով)։ 
Այն ար տա հայտ վել էր նաև ՀՀ խորհր դա րա նի ընտ րութ յուն նե րի բոյ կոտ ման փոր -
ձե րի և ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը զու գա հեռ գոր ծա դիր մարմն ի ստեղծ ման ցան կութ-
յան տես քով:

Նա խորդ նիս տե րում բազ միցս քննարկ ված գե նե րալ  Ղա մա զո վի սպա նութ յան 
գոր ծի առ թիվ հան գա մա նա լի մտքա փո խա նա կութ յու նից հե տո ՀՅԴ  Գե րա գույն դա-
տա կան ատ յա նը  Մի շա Ար զու ման յա նին հա կա կար գա պա հա կան ըն թաց քի հա մար 
հինգ ամ սով կա խա կա յել է ՀՅԴ շար քե րից:

Ոչ պա կաս հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում «մեկ հայ, մեկ ոս կի» ծրագ րի 
հետ կապ ված՝  Կա րո  Սա սու նու դեմ ուղղ ված Սմ բատ  Բո րո յա նի մե ղադ րանք նե րը 
և 1917 թ. դեկ տեմ բեր-1918 թ. հու լիս ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծած  Թիֆ լի սի 
 Կենտ րո նա կան կո մի տեի ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յան քննութ յու նը:

Թ վարկ ված հար ցե րի քննարկ ման, ինչ պես նաև դա տավ ճիռ նե րի մի ջո ցով 
 Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նը դրսևո րել է ՀՅԴ հե ղի նա կութ յան և  ար դա րա-
ցիութ յան պահ պան ման իր հետ ևո ղա կան ձգտու մը:

Հ րա պա րակ վող ար ձա նագ րութ յուն նե րը պահ վում են  Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ար խի վի  Հայ  Յե ղա փո խա կան  Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան ֆոն դում (ֆ. 
1457): Ընդգ ծումն ե րը բնագ րինն են: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա տար վել են 
ուղ ղագ րա կան և  կե տադ րա կան շտկումն եր: Խմ բագ րա կան հա վե լումն ե րը տրվել 
են ուղ ղա ձիգ [ ] փա կագ ծե րում:

Ա վագ Ա.  Հա րութ յուն յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

DOCUMENTATION OF AR FEDERATION’S HISTORY OF 1918-1920. 
Part Eight: Protocols of sessions of the AR Federation Supreme 

Court on February 27- March 22, 1920.

Avag A. Harutyunyan

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ AРФ ДАШНАКЦУТЮН 1918-1920 гг.
Часть восьмая: Протоколы заседаний Верховного суда АРФ 

Дашнакцутюн с 27 февраля – 22 марта 1920 года.

Аваг А. Арутюнян
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Թ. ԸՆԴՀ. [ա նուր] ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԷ ԸՆՏՐՈՒԱԾ 

[ Գե րա գույն] ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԵԱՆԻ ՆԻՍՏԵՐՈՒՆ

52-րդ  նիստ

27  Փետր.[վար] 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:

Օ րա կարգ
1.  Գէորգ  Ղա զա րեա նի1 ցուց մունք նե րը իր դէմ յա րու ցո ւած հար ցի առ թիւ:
 Լու ծում
Ար ևե լեան  Բիւ րօի Քն նիչ  Յանձ նա ժո ղո վը իր ընդ հա նուր զե կու ցագ րին մէջ մի 

քա նի մե ղադ րա կան կէ տեր ներ կա յա ցու ցած էր նաև ընկ.  Գէորգ  Ղա զա րեա նի 
դէմ:  Դա տա կան Ա տեանս հրա ւի րեց իր նիս տին ըն կե րը, որ ըն դար ձակ ցուց-
մունք ներ տո ւաւ Ա տեա նիս, ո րոնց ամ փո փու մը հետ ևեալն է.

1. Ճշ մա րիտ է, ես ստա ցած եմ 96 հատ 3/л2 հրա ցան և 7.500 փամ փուշտ, իսկ 
յանձ նած եմ  Փա նեա նին3 317 հատ հրա ցան ներ, զա նա զան տե սա կի, 5 արկղ 3/л 
հրա ցան ներ և 62 լի քը, չբա ցո ւած [արկղ], 12 հատ բաց ժես տան կայ4, մի հատ եր-
կար արկղ լի քը փամ փուշտ ներ:

Ինչ պէս ստա ցո ղա կան, նոյն պէս և  յանձ նո ղա կան ցու ցակ նե րը իր ժա մա նա-
կին կազ մո ւած է շատ ո րոշ և  պարզ կեր պով, հրա ցան նե րի և  փամ փուշտ նե րի 
իս կա կան քա նա կը շատ խնամ քով նշա նա կո ւած է ե ղել, այդ կա րող է վկա յել ին-
քը՝ ստա ցող  Փա նեա նը, [ՀՅԴ] Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէի ներ կա յա ցու ցի չը և 
 հա շո ւա պահ Սմ բա տը, և  ե թէ փաս տաթղ թեր չկան, յան ցա ւո րը այն մար մինն է, որ 
չի կա րո ղա ցել պա հել և  իր ժա մա նա կին ներ կա յաց նել քննիչ մարմն ին:

Ճշ մա րիտ է, սա կաւ թո ւով եմ ստա ցած, սա կայն ա ւե լի մեծ թո ւով յանձ նած եմ 
և  ե թէ ա ւե լի թո ւով ռազ մամ թերք որ մէ ստա ցած լի նե լու հա մար փաս տաթղ թեր 
չկան՝ դրա պատ ճա ռը պէտք է ո րո նել այն ա նո րո շու թեան մէջ, ուր կը գտնո ւէին 
այն ար սե նա լէն5 փո խադ րող ըն կեր ներ  Մա նա սեա նը6 և Ար տուշ  Քո չա րեա նը 
ի րենց գոր ծու նէու թեամբ, և  այն պա հես տը, որ զե տե ղո ւած էր Ազգ.[ա յին]  Բիւ րօի 
շի նու թեան մէջ, և  ո րը յայտ նի չէր, թէ ո րո՞ւն կ’են թար կո ւեր:  Մի քա նի ան գամ ես 
ինքս կա մե ցել եմ ստա ցած նե րուս հա մար ստա ցա կան տալ, սա կայն ոչ ոք չի հա-
մա ձայ ներ ստա նալ, ը սե լով որ նախ և  ա ռաջ պէտք է ո րո շո ւի, թէ պա հես տը ո րո՞ւն 
է են թար կո ւե լու, ո՞ւր է լի նե լու հիմն ա կան պա հես տը, ևլն.: Արկ ղե րուն մէջ փա -
կուած զէն քե րը տե ղա ւո րո ւած էին ոչ հիմն ա կան պա հես տի մէջ, այլ՝ հար ևան 
սե նեա կի մէջ և  ես ա նոնց ամ բող ջա կան պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը բնաւ չեմ վեր-
ցու ցած ինձ վրայ, թէ պէտ նոյ նու թեամբ յանձ ներ եմ ըն կեր  Փա նեա նին:

Չ մոռ նամ յի շա տա կել, որ բուն պա հես տի մէջ զե տե ղո ւած են ե ղեր Գ-րդ տ ղա-
յոց գիմն ա զիա յէն գրա ւո ւած թո ւով կար ծեմ 96 զա նա զան տե սա կի հրա ցան ներ և 
 բա ւա կան թո ւով փամ փուշտ:

2. Իմ ստա ցած հրա ցան նե րէն դուրս է տրո ւած [ՀՅԴ]  Բիւ րօի կամ  Կեդ րո նա կան 
կոմի տէի ո րո շումն ե րի հի ման վրայ, և  վերց նող նե րէն ստա ցա կան ներ եմ ա ռած: 
Այդ պի սի զէն քե րու թի ւը ե ղած է շատ սա կաւ և  յանձ նած ժա մա նակս  Փա նեա նը 
ինձ մէ ստա ցած է նաև այն ցու ցա կը, թէ որ մէ՞ պա հես տը զէն քեր ու նի ստա նա լիք: 
Այդ պա հես տէն դրա մով բնաւ զէնք չէ վա ճա ռո ւած:

1 ՀՅԴ Բյուրոյի փոխանդամ:
2 3/л – ռուսերեն՝ трехлинейный – եռագծանի:
3 Փանյանը Թիֆլիսում ՀՅԴ զենքի պահեստի պահեստապետն էր:
4 Ռուսերեն – մետաղյա տուփ:
5 Զինապահեստ:
6 Նկատի ունի Սարգիս Մանասյանին:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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3.  Յե ղա փո խու թեան ա ռա ջին շրջա նին էր, երբ պա հես տը ան ցաւ իմ ձեռ քը 
ժա մա նա կա ւո րա պէս և  ե թէ ա ռան ձին ար ձա նագ րու թիւն և  հա շո ւա պա հու թիւն չէ 
ե ղած՝ ա տոր պատ ճա ռը պա հես տի նկատ մամբ ե ղած այն ա նո րո շու թիւնն էր, ո րի 
մա սին վերև յի շած եմ:  Յանձ նե լէ յե տոյ ես զե կու ցած եմ կու սակ ցա կան մար մին-
նե րուն և ս տա ցած եմ  Փա նեա նէն և Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տէ]էն ա պա հո վա գիր, 
թէ պա հես տը իր դո կու մենտ նե րով յանձ նած եմ ամ բող ջա պէս, որ մէ յե տոյ պարզ 
է, որ իմ մօտ այլևս ոչ մի դո կու մենտ մնա ցած չէր լի նի, բա ցի  Փա նեա նի ստո րագ-
րու թե նէն և  մի քա նի պատ ճէն նե րէն, ո րոնք ո րոշ պա րա գա նե րու մէջ ինձ հա մար 
կա րող էին ծա ռա յել իբրև ար դա րա ցու ցիչ մի ջոց կամ ա պա հո վու թիւն:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

53-րդ  նիստ

1  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան,  Համ.[բար ձում]  Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան 

Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1.  Բա գո ւի ըն կեր նե րու դէմ յա րու ցո ւած հար ցը:
 Լու ծում
1.  Բա գո ւի ըն կեր նե րու դէմ մի շարք ըն կեր ներ հարց էին յա րու ցած: Այդ առ թիւ 

կար դա ցո ւե ցաւ ընկ.  Թէո դո րո սի գրած ըն դար ձակ բա ցատ րա գի րը: Ո րո շո ւե ցաւ 
հետզ հե տէ մեր նիս տե րուն հրա ւի րել և  հար ցաքն նել Ա ւե տիս Օ հան ջա նեա նը, 
 Սու րէն  Քաջ բե րու նին,  Հայ կօ պի ներ կա յա ցու ցի չը,  Յով սէփ Աղա մա լեա նը, որ պաշ-
տօ նեայ է պա րէ նա ւոր ման նա խա րա րու թեան մէջ, իսկ Ա լէք սանդր  Կա  րա  պե տեա նի 
և  Կա րօ Էն գի բա րեա նի մա սին հարց նել ընկ. Աբ.[րա համ]  Գիւլ խան դա նեա նէն, թէ 
ինչ պաշ տօն ներ են վեր ցու ցած ա նոնք իր մօտ և  թէ ինք տե ղե կու թիւն ո՞ւ նի ա նոնց 
ան ցեա լի մա սին:

 Պի տի հար ցաքն նո ւէին նաև կարգ մը ըն կեր ներ ալ, բայց ա նոնք այս նիս տին 
ներ կայ գտնո ւած չըլ լա լով՝ յե տաձ գո ւե ցաւ ա նոնց հար ցաքն նու թիւ նը յա ջորդ 
նիս տին:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

54-րդ  նիստ

2  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Մե րու ժան Օ զա-

նեան:
Օ րա կարգ
1. Ա տոմ  Քա լան թա րեա նի ցուց մունք ներն իր մա սին:
 Լու ծում
Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի մի ջո ցաւ Իջ ևա նի կա խա կա յո ւած ե րէք ըն-

կեր նե րէն Ա տոմ  Քա լան թա րեա նը տեղս ե կած լի նե լուն՝ հրա ւի րո ւե ցաւ  Դա   տա կան 
Ա տեա նիս նիս տին, որ ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը:

 Նա հան ջէն յե տոյ, երբ  Դի լի ջան գա ցի, տե ղա կան կո մի տէի ըն կեր նե րը ստի պե-
ցին ինձ, որ ինք նա վա րու թեան մէջ մտնեմ: Այդ ժա մա նակ կու սակ ցա կան ա հա գին 
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պայ քար կար7:  Կազ մա լու ծո ւած էին գրե թէ մեր բո լոր կո մի տէ նե րը, իսկ հա կա ռա-
կորդ նե րը ա զատ, հա մար ձակ կը գոր ծէին: Ն կա տի ու նե նա լով այս դրու թիւ նը, ան-
ցեալ տա րի - 1919, Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէն ինձ ի րա ւունք տո ւաւ վե րա-
կազ մել շրջա նը: Եւ ես ստեղ ծե ցի 8 շրջա նա յին կո մի տէ ներ և  գա  ւա ռա կան մը, 
ո րուն նա խա գահն էի:

 Կազ մա կեր պե ցինք կա նո նա ւո րա պէս պայ քա րի գոր ծը, և  ուպ րա վան8, որ 
է սէր  նե րու9 ձեռքն էր, մեր ձեռքն ա ռինք: Այ նու հետև, սկսանք յա րա բե րու թեան մէջ 
մտնել կա ռա վա րու թեան հետ, ադ մի նիստ րա ցիան10 զէմստ վօին են թար կե լու հա-
մար:

Չ մոռ նամ սա կայն ը սել, որ մեր գոր ծը յա ջո ղա պէս ի գլուխ հա նե լու հա մար 
նախ և  ա ռաջ այդ եր կու քը՝ զէմստ վօն և  ադ մի նիստ րա ցիա[ն], ի րար մէ բաժ նե-
ցինք ա ռան ձին-ա ռան ձին՝ զա նոնք ձեռք ձգե լու հա մար: Եւ ի րօք՝ է սէր նե րու ձեռ-
քէն նախ խլե ցինք ուպ րա վան:

Երբ Դ րօն մեզ մօտ ե կաւ, մենք յայտ նե ցինք ի րեն, որ ադ մինիստ րա ցիա յի մէջ 
կան է սէր ներ և  հա կա դաշ նակ ցա կան տար րեր,  Մես րոպ բէկն էլ ադ մի նիստ րա-
ցիա յի մէջ է և  հա կա ռակ է մեզ, անհ րա ժեշտ է ադ մի նիստ րա ցիան մեզ են թար-
կել: Դ րօն մեզ յայտ նեց, որ 15 օ րէն ա մէն ինչ ձեր ու զա ծին պէս կը կար գադ րո ւի, 
ին քը Դ րօն ալ հաս կա ցաւ որ ա ռանց ադ մի նիստ րա ցիա յի զէմստ վօն ար ժէք չներ-
կա յաց ներ:

 Հայ-վրա ցա կան պա տե րազ մը տե ղի ու նե ցաւ, ո րու հետ ևան քով ի րե րու վի-
ճա կը չփո խո ւե ցաւ, իսկ պայ քա րը մեր և  ադ մի նիստ րա ցիա յի մէջ հետզ հե տէ 
սաստ կա ցաւ:

Ան ցաւ ժա մա նակ մըն ալ, դի մե ցինք նո րէն կա ռա վա րու թեան:  Յայտ նե ցինք 
 Խա տի սեա նին11, թէ հա մա ձայն  Քե րենս քիի12 օ րէնք նե րուն կա րե լի է ադ մի նիստ-
րա ցիան են թար կել զէմստ վօին:  Խա տի սեան ալ խոս տա ցաւ մեր խնդի րը կա տա-
րել:

 Տե ղի ու նե ցան այ նու հետև գա ւա ռա կան եր կու հա մա գու մար ներ, ո րոնք պա-
հան ջե ցին ադ մի նիստ րա ցիան միաց նել զէմստ վօին, և  իս կոյն  Մես րոպ բէ կին 
գոր ծէ հե ռաց նել: Դժ բախ տա բար, սա կայն, կու սակ ցա կան բարձ րա գոյն մար մի նը 
ան տար բեր մնաց դէ պի մեր ժո ղո վուր դի օ րի նա ւոր պա հանջ նե րը, գիւ ղե րը և 
 գա ւա ռը կը հե ծէին վատ պաշ տօ նեա նե րու գոր ծու նէու թեան հետ ևան քով, մենք 
դի մումն եր կա տա րե ցինք կա ռա վա րու թեան և  կու սակ ցու թեան, բայց մեր բո լոր 
դի մումն ե րը մնա ցին ան պա տաս խան:  Կը պա հան ջէինք, որ քննիչ մար մին մը գայ 
մեր կող մե րը և  մեր դրու թիւ նը քննէ, բայց ոչ  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէն և  ոչ ալ 
կա ռա վա րու թիւ նը ու շադ րու թիւն կը դարձ նէին:

 Բայց մեր  Քար ուան սա րա յի13 զէմստ վօն ըն դու նո ւած էր, նա կրնար ընտ րու-
թիւն նե րու ալ ձեռ նար կել, ես այդ դի տել տո ւեր եմ նաև  Մա նա սեա նին:  Մեր ըն-
կեր նե րը՝ մեր պա հանջ նե րուն ու շադ րու թիւն չդարձ նե լուն հա մար, սա կայն լքուած 
տրա մադ րու թիւն մը ստեղ ծո ւած էր մեր բո լո րի մէջ ալ, և  այդ յայտ նա պէս կ’եր-
ևար, երբ օ գոս տո սի հա մա գու մա րը կա յա ցաւ:

 Մեզ կը մե ղադ րեն, որ իբրև թէ վի ժե ցու ցեր ենք հա մա գու մա րը այն տեղ ներ-
կայ չգտնո ւե լով, բայց չէ որ հա մա գու մա րին կը մաս նակ ցէին 33 հո գի, ի՞նչ կլի-
ներ, ե թէ ա նոնց մէ 3 հո գի չէր մաս նակ ցեր: Ատ կէ զատ, կա ռա վա րու թիւ նը մեզ չէր 
հրա ւի րած հա մա գու մա րին իբրև ուպ րա վա յի ան դամն եր, նա միայն մի ան գամ 
հե ռա գիր տո ւած էր, թէ հա մա գու մա րը պի տի տե ղի ու նե նայ, բայց ե՞րբ և  ո՞ւր, այդ 
մա սին ոչ մի խօսք:  Մենք պաշ տօ նա պէս սա կայն եր բէք հրա ւի րո ւած չէինք ե ղեր 

7 Նկատի ունի միջկուսակցական պայքարը:
8 Ռուսերեն – վարչակազմ: Տեղական ինքնակառավարման մարմինը:
9 Սոցիալիստ-հեղափոխականներ:
10 Ռուսերեն – վարչակազմ:
11 Նկատի ունի ՀՀ վարչապետ Ալէքսանդր Խատիսյանին:
12 1917 թ. Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ձևավորված Ռուսաստանի ժամանակա-
վոր կառավարության վարչապետ:
13 Իջևան:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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հա մա գու մա րին մաս նակ ցե լու, բայց հա կա ռակ այդ հան գա ման քին՝ ես մի քա նի 
ան գամ ը սած եմ  Ռու բէ նին14, թէ ոչ իբրև ի րա ւա սու ներ, այլ իբրև ուպ րա վա յի ան-
դամն եր՝ եր թանք հա մա գու մա րին և  մեր հա շիւ նե րը տանք:  Ռու բէնն ալ այդ ուղ-
ղու թեամբ կա տա րե լա պէս ինձ հա մա ձայն էր:

 Բայց մեր գա ւա ռա կան կոմի տէն ո րո շեց միա ձայ նու թեամբ, որ մենք պէտք չէ 
եր թանք հա մա գու մա րին, և  մենք պար տա ւոր էինք են թար կո ւել այդ ո րոշ ման: 
Ատ կէ զատ, Ն.[եր քին] Գ.[որ ծոց] նա խա րա րը15 մեզ մի հե ռա գիր ալ տո ւած էր թէ. 
« Ձեր հա շիւ նե րը ղրկե ցէք Եր ևան»:  Կու զէինք ղրկել մեր հա շո ւեգր քե րը Եր ևան, 
ե թէ ա նոնց հետ եր թար նաև  Վար դան  Վար դա նեա նը:  Բայց նա չգնաց և  մենք 
չղրկե ցինք գրքե րը ա ռան ձին, ո րով հետև կրնա յին ա նոնք կոր սո ւիլ և  այն ժա մա-
նակ մենք կը լի նէինք պա տաս խա նա տու:  Մի կող մէն, ու րեմն, մեզ չէին հրա ւի րեր 
հա մա գու մա րին, միւս կող մէ մեր հա շիւ նե րը կու զէին:  Գա ւա ռա կան կո մի տէն ալ 
տո ւած էր իր այդ ո րո շու մը, ուր բո լո րը աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով՝ մենք ո րո շե ցինք 
չեր թալ  Դի լի ջան:

Ին չո՞ւ գա ւա ռա կան կո մի տէն տո ւաւ մի այդ պի սի ո րո շում:  Պատ ճա ռը պարզ է: 
Ընտ րու թեանց ժա մա նակ, երբ այն քան ե ռան դուն պրո պա գան դա կը մղէինք ժո ղո-
վուր դը մեզ գրա ւե լու հա մար, շա րու նակ կ’ը սէինք. «Իջ ևա նը պի տի լի նի գա ւա ռի 
կեդ րոն»:  Մեր լօ զունգ նե րը Ար սէն  Մի քա յէ լեա նը ինք գրած է իր ձեռ քով: 
 Մի  քա յէ լեա նը, երբ Եր ևան կը վե րա դառ նայ,  Գիւլ խան դա նեա նին կը խօ սի, թէ 
պէտք է Իջ ևա նում կա յա նայ հա մա գու մա րը:  Գիւլ խան դա նեա նը կը հա մա ձայ նի և  
այդ առ թիւ  Մի քա յէ լեա նը ինձ մի հե ռա գիր տո ւած է, թէ Աբ րա հա մը հա մա ձայն է, որ 
հա մա գու մա րը կա յա նայ Իջ ևան:

 Մենք սկսանք այ նու հետև խօ սիլ, թէ Իջ ևան պի տի կա յա նայ հա մա գու մա րը: 
 Ներ կա յա ցու ցիչ ներ կը պատ րաս տո ւէին Իջ ևան գալ և  ա հա պար լա մեն տը կու տայ 
իր այդ ո րո շու մը:  Մեր հա կա ռա կորդ ներ այն պէս կար ծե ցին, որ մեր ը րա ծը մինչև 
այդ պարզ քա ղա քա կան շան թաժ մըն է:

 Մեր դրու թիւնն ամ բող ջա պէս բա ցատ րե ցինք Ար շա կին16, բայց նա կար ծես 
չու զեց ըմբռ նել մեզ:  Հա կա ռակ ա նոր, որ այդ օ րե րուն ամ բողջ Իջ ևա նը կար ծես 
հրա բու խի վրայ նստած էր, կրքե րը լա րո ւած էին, բայց մեր ֆրակ ցիան կ’ու զեր 
նո րէն, որ եր թանք Իջ ևան, բա նանք հա մա գու մա րը և  յե տոյ իս կոյն նո րէն վե րա-
դառ նանք: Այդ պէս ալ կ’ը նէինք, ե թէ գա ւա ռա կան կո մի տէն իր տո ւած ո րո շու մով 
մեզ չար գի լեր:

 Կեդ րո նա կան կո մի տէն մեզ հե ռաց նե լէ վերջ՝ կու սակ ցա կան կեան քը այն տեղ 
մե ռաւ:  Շատ ըն կեր ներ այժմ բո լո րո վին յու սալ քո ւած կ’ը սէին. «Եր ևան ցի նե րուն 
հա մար պի տի աշ խա տինք, որ ա թոռ ներ ա պա հո վեն ի րենց հա մար»: Ես ընդ հա-
կա ռա կը՝ զա նոնք կը հա մո զեմ ը սե լով, թէ մենք ան հատ նե րու հա մար չենք աշ-
խա տեր:  Բայց կեդ րո նա կա նի տո ւած ո րո շու մէն կար ծեմ նոյ նիսկ Ար շակ 
 Յով  հան նի սեա նը խղճի խայ թոց ու նե ցած է:  Մեր մէ ջէն  Միք. Աս տո ւա ծատ րեա նը 
այն չափ է ազ դո ւած, որ մինչև ան գամ կու սակ ցա կան աշ խա տանք նե րէ բո լո րո-
վին ձեռն թափ ե ղած է:

 Կեդ րո նա կա նը մեզ հետ կա նո նա ւոր յա րա բե րու թիւն ներ չէ պա հած, ա նոնք 
չեն կրնար այդ ուղ ղու թեամբ մեզ մի գրու թիւն ցոյց տալ: Ար սէն  Մի քա յէ լեան և 
 Ջա մա լեան17 մեր մօտ ե կած են բէ կա կան18 գոր ծե րով: Ար շակ  Ղա զա րեա նը19 
 Դի  լի  ջան գա ցած է. մեր շրջա նը ե կած է միայն Ար շակ  Յով հան նի սեա նը:

Այս մեղ քե րուն մէջ կար ևոր բա ժինն ալ կ’իյ նայ Ն.[եր քին] Գ.[որ ծոց] նա խա րա-
րու թեան վրայ, ո րը ադ մի նիստ րա ցիան չէ են թար կած զէմստ վօին, ընդ հա կա ռա-
կը քա ջա լե րած է  Մես րոպ բէ կը, ո րին  Մա նա սեա նը իբրև հիւր ա նոր տու նը իջ ևա-

14 Նկատի ունի Իջևանի գործիչներից Ռուբեն Տեր-Ղևոնդյանին:
15 Աբրահամ Գյուլխանդանյան:
16 Նկատի ունի Արշակ Հովհաննիսյանին:
17 Նկատի ունի Արշակ Ջամալյանին:
18 Նկատի ունի վերոնշյալ Մեսրոպ բեկի գործը:
19 ՀՅԴ Բյուրոյի փոխանդամ: 1921 թ. հետո Իրանում հակադաշնակցական պայքար է մղել:
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նած է:
Իբրև վեր ջին խօսք ը սեմ, որ գա ւա ռա կան կո մի տէն ո րո շած էր մեր չեր թա լու 

պատ ճառ նե րը և  այդ առ թիւ տրո ւած ո րո շու մը ի մաց նել Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի-
տէին, մեր ար ձա նագ րու թիւն նե րը ղրկե լով ա նոր, և  երբ մի որ ևէ բարձ րա գոյն 
մարմն ի կող մէ հրա հանգ գար հա մա գու մա րին մաս նակ ցե լու՝ մենք իս կոյն տե ղի 
պի տի տա յինք:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

55-րդ  նիստ

3  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1. Կ.  Բա րու նա կեա նի ցուց մունք նե րը իր կորսն ցու ցած 50.000 րուպ լիի մա սին:
2.  Յովհ.  Սարգ սեան ցի հարց:
 Լու ծում
1. Ըն կեր  Կա րօ  Բա րու նա կեան, որ աս կէ ա ռաջ իր կորսն ցու ցած 50.000 րուպ-

լիի մա սին  Դա տա կան Ա տեա նի ա ռան ձին մի գրու թիւն ուղ ղած էր, հ րա ւի րո ւե ցաւ 
մեր նիս տին, որ պէս զի այդ առ թիւ մեզ տայ նաև ցուց մունք ներ: Ըն կե րոջ խնդի րը 
հետ ևեալն է:

Ան ցեալ տա րի խնա մա տա րու թեան և  աշ խա տան քի մի նիստ րու թեան կող մէ 
 Բա րու նա կեան  Կար սի շրջա նը տես չի պաշ տօն կու նե նայ: 1919 թ. մա յիս 7-ին Ա լէք-
սանդ րա պո լի պան քէն իր ա ւան սը կ’ստա նայ մէկ մի լիոն ր.[ուբ լի], զոր մի կա պո-
ցի մէջ ամ փո փած իր որ դուն հետ մէկ տեղ կը փո խադ րէ զրա հա պատ գնաց քը: 
 Պան քէն դրա մի կա պոց նե րը առ նե լու ժա մա նակ Բ.[ա րու նակյ ա նը] կը նկա տէ, որ 
ա նոնց (կա պոց նե րու) թի ւը 15 է: Զ րա հա պատ գնաց քը դրո ւե լու ժա մա նակ ալ 
 Բա րու նա կեան կը նկա տէ, որ 15 կա պոց դրամ կայ:

Դ րամն ե րը իր որ դին կը դար սէ զրա հա պատ գնաց քին մէջ, բայց ո րով հետև 
այդ օ րը գնաց քը հրա ման կ’ստա նայ սպա սել, դրա մը պա յու սա կով կը փո խա դ-
րուի նոյն օ րը  Կարս մեկ նող ճա նա պար հոր դա կան գնացք:  Կարս հաս նե լուն՝ 
դրա  մը կը փո խադ րո ւի գրա սե նեա կի այն բա ժի նը, ուր ինք կ’ապ րեր և 
 Բա  րու  նա կեան կը պա հէ զայն իր գլխա տա կին:  Հետ ևեալ օ րը դրա մը կ’ու զէ պե-
տա կան գան ձա րա նը պա հել, բայց գան ձա րա նը կը մեր ժի այդ՝ գան ձա րա նի հա-
մար յատ կա ցո ւած բնա կա րա նի ան յար մա րու թեան պատ ճա ռով:

Ա սոր վրայ  Բա րու նա կեան կը դի մէ գեն.[ե րալ] Օ սէ փեա նին20, որ դրա մը պա հէ 
բրի գա դա յի գան ձարկ ղին մէջ: Օ սէ փեա նը կը խոս տա նայ մեծ դրա մարկղ մը բե-
րել տալ և  ա նոր մէջ պա հել զայն: Դ րա մը մի քա նի ան գամ  Բա րու նա կեան իր մօտ 
և  ա պա գեն.[ե րալ] Օ սէ փեա նին մօտ կը փո խադ րի՝ դրա մարկ ղը բե րո ւած չըլ լա լու 
հա մար:  Մա յիս 8-ի գի շերն էլ դրա մը ինք կը պա հէ իր գլխա տա կին:

 Մա յիս 9-ի գի շե րը  Բա րու նա կեա նի գրա սե նեա կը կը փո խադ րեն ե ղեր մի նոր 
շի նու թեան մէջ:  Բա րու նա կեան կը մեկ նի նա հան գա պե տին մօտ և  ծա ռա նե րէն 
մէ կը սե նեա կի դռան մօտ պա հա պան կը կանգ նեց նէ՝ պա տո ւի րե լով, որ ոչ ո քի 
չթո ղու ներս մտնել մինչև իր վե րա դար ձը: Երբ կը վե րա դառ նայ՝ կը տես նէ, որ 
ի րե րը և  ամ բողջ մահ ճա կա լը փո խադ րո ւած են ար դեն, իսկ դրա մի պա յու սա կը 
դրո ւած է սե նեա կի մէկ ան կիւ նը: Իս կոյն դրա մը փո խադ րել կու տայ բրի գա դա յի 
շտա պը, ուր դրա մարկ ղը բե րո ւած էր ար դէն: Դ րա մը կը զե տե ղէ ա նոր մէջ և 
 բա նա լին վրան կ’առ նէ:

Ե րե կո յեան, երբ դրա մը կ’ստու գեն՝ կը տես նեն, որ մէկ կա պոց 50.000 ր.[ուբ-

20 Հովսեփյան Արտեմ Գրիգորի (1879, Դաղեթ-Խաչեն - 1923, Ալավերդի) – ՀՀ բանակի գե-
նե րալ-մայոր:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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լի] պա կաս էր, բայց կա պոց նե րու թի ւը դար ձեալ 15 էր:  Կաս կա ծե լով, թէ մի գու ցէ 
Ա լէք սանդ րա պո լէն ինք պա կաս ստա ցած ըլ լայ՝ կը դի մէ իս կոյն Եր ևան, խնդի րը 
կը պատ մէ մի նիստ րին և  կը խնդրէ, որ մի ջոց ներ ձեռք առ նէ Ա լէք սանդ րա պո լի 
գան ձա րա նը ստու գե լու հա մար: Իր օգ նա կա նի հի ւան դու թեան և  ա նոր ա նո ւան 
փո խադ րած նա խա րա րու թեան կող մէ 5.000.000 րուպ լիի գոր ծի կար գադ րու թեան 
հետ ևան քով իր 50.000 րուպ լի կո րուս տի քննու թեան գոր ծը կու շա նայ, վեր ջա պէս 
մա յիս 18-ին մի նիստ րու թե նէն պա տաս խան կ’ստա նայ, թէ Ա լէք սանդ րա պո լի 
գան  ձա տան ստու գու մը կա տա րո ւած է և  ոչ մի ար դիւնք տո ւած: Ինք այ նու հետև 
նոր բա ցատ րու թիւն ներ կու տայ այդ խնդրի վե րա բե րեալ, որ պէս զի նոր քննու-
թիւն կա տա րո ւի, իսկ սեպտ.[եմ բե րի] 24-ին կ’ստա նայ խնա մա տա րու թեան մի-
նիստ րու թեան մի գրու թիւն, ո րով ժա մա նա կա ւո րա պէս կը դա դար ցո ւի ինք պաշ-
տօ նա վա րե լէ և  գոր ծը կը յանձ նո ւի պե տա կան դա տա րա նին:

Ըն կեր  Բա րու նա կեան մեր հար ցումն ե րուն պա տաս խա նե լով յայտ նեց, որ իր 
գրա սե նեա կի ա ռաջ իբրև պա հես տա պահ հսկող ծա ռա յի ա նունն էր Լ ևոն 
 Սարգ սեան:  Պա հա պա նի հսկո ղու թիւն կա տա րած ժա մա նակ գրա սե նեակ կը 
մտնին  Ցո լակ  Յա կո բեան,  Գա րե գին Ա ղին կեան և  ու րիշ ներ, բայց թէ ա ռանց ղե-
կա վա րու թեան ի րե րը փո խադ րո ւած են թէ ոչ՝ այդ չգի տեր  Բա րու նա կեան: Բ ժիշկ 
Մկր տու մեան, Ար տա շէս  Դար բի նեան և  Խա նո յեան կը քննին ե ղեր այն սե նեա կը, 
ուր իր դրա մը մի օ րով մնա ցեր է: Գ րա սե նեա կի մէջ կը ծա ռա յեին ե ղեր Ա ղին-
կեան, Ա շոտ  Փա լան ճեան և  հա շո ւա պահ ներ:

 Գա լով այն հար ցին, որ  Բա րու նա կեան  Հիւ սիս.  Կով կա սի մէջ ալ դրամ կորսն-
ցու ցած է և  իր հա շիւ նե րը լրիվ կեր պով չէ ներ կա յա ցու ցած պատ կա նեալ իշ խա-
նու թեան,  Բա րու նա կեան պա տաս խա նեց, որ ինք այդ մա սին ման րա մասն բա-
ցատ րա կան նա մակ ու ղար կած է ընկ. Լ.  Թա դէո սեա նին, իսկ վեր ջինս յայտ նեց, 
որ այդ հար ցի քննու թեամբ  Բա գո ւի  Կեդ.[րո նա կան] կո մի տէն զբա ղած ըլ լա լու է:

Այդ առ թիւ  Դատ.[ա կան] Ա տեանս ո րո շեց նա մակ գրել  Բա գո ւի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէին և  հարց նել ա նոր, թէ  Բա րու նա կեա նի այդ գոր ծը քննո ւած վեր ջա-
ցա՞ծ է և  ի՞նչ ո րո շում տրո ւած է, և  ե թէ չէ քննո ւած՝ թող  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէն 
այդ հար ցի վե րա բե րեալ իր ձեռ քի ներքև գտնո ւած բո լոր թղթե րը մեզ ու ղար կէ, 
որ պէս զի մենք կա րե նանք քննել այդ հար ցը:

2.  Յովհ.  Սարգ սեանց մի քա նի ան գամ կրկին բե րա նա ցի կեր պով  Դատ.[ա-
կան] Ա տեա նիս ան դամն ե րուն դի մած էր՝ խնդրե լով, որ իր հար ցին վերջ մը տրո-
ւի: Այդ առ թիւ եր կու ան գամ  Սարգ սեանց հրա ւի րո ւե ցաւ  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս 
նիս տին, բայց նա խու սա փե ցաւ ներ կա յա նա լէ:  Դատ.[ա կան] Ա տեանս ո րոշ կաս-
կած ներ ու նե նա լով ա նոր վրայ՝ ո րո շեց առ այժմ թո ղուլ այդ խնդի րը այդ վի ճա-
կին մէջ, մի առ ժա մա նակ կու սակ ցա կան բարձ րա գոյն մարմն ի մի ջո ցաւ հսկել 
ա նոր բո լոր քայ լե րուն: 

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

56-րդ  նիստ

6  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1. Ա ւե տիս Օ հան ջա նեա նի ցուց մունք նե րը իր դէմ յա րու ցո ւած հար ցի մա սին:
 Լու ծում
 Մի խումբ ըն կեր ներ դա տա կան հարց էին յա րու ցած Ա. Օ հան ջա նեա նի դէմ, 

ու զե լով գիտ նալ մաս նա ւո րա պէս, թէ նա  Բա գո ւի,  Նո վո ռո սի[յ]ս կի, Եր ևա նի մէջ 
իր ու նե ցած գոր ծու նէու թեան հա շի ւը գաղ թա կա նա կան գոր ծե րու վե րա բե րեալ 
ներ կա յա ցու ցած է: Այդ առ թիւ հրա ւի րո ւե ցաւ ընկ. Օ հան ջա նեա նը  Դա տա կան 
Ա տեա նիս նիս տին, ուր ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը:
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 Բա գո ւի գաղ թա կա նա կան կո մի տէի հա շիւ նե րը իր ժա մա նա կին ես ներ կա յա-
ցու ցած եմ.  Բա գո ւի  Բէ րինտ21 թեր թին մէջ ալ պի տի տպագ րո ւէին իմ հա շիւ նե րը, 
ե թէ թեր թը փա կո ւած չլի ներ: Ես իմ հա շիւ նե րը ման րա մասն կեր պով ներ կա յա-
ցու ցած եմ  Բա գո ւի Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տե]ին, դրա մի մնա ցա ծը յանձ նած եմ 
 Պա պեա նին (16.807 ր.[ուբ լի] 33 կ.[ո պեկ]), ո րը կեդ րո նա կա նի ներ կա յու թեամբ 
ինք ստո րագ րու թիւն տո ւած է:  Գաղ թա կա նա կան կո մի տէի ընդհ.[ա նուր] մուտ քը 
ե ղած է 5.041.052 ր., իսկ ել քը՝ 5.024.244 ր. (Օ հան ջա նեան իր հա շո ւեթղ թե րը ցոյց 
կու տայ մեզ): Իմ այդ հա շիւ նե րը տպագ րո ւած են նաև « Յա ռաջ» թեր թի22 մէջ: 
 Բայց տամ ձեզ այդ խնդրի վե րա բե րեալ ըն դար ձակ տե ղե կու թիւն ներ, քա նի որ 
այդ առ թիւ հարց է յա րու ցո ւած:

 Բա գո ւի նա հան ջէն յե տոյ, երբ  Պետ րովսկ ան ցանք՝ աշ խա տե ցայ իս կոյն գաղ-
թա կա նա կան մար մին մը ստեղ ծել զա նա զան կու սակ ցու թիւն նե րու ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րէն, ո րուն նա խա գահն էր  Նա ճա րօֆ (է սէր), իսկ գան ձա պա հը՝ ես:  Փաս  տօ րէն, 
ան բողջ գոր ծը իմ ձեռ քին մէջ էր:  Գաղ թա կան նե րուն մէկ մա սը այն տե ղէն ու ղար-
կե ցինք Աստ րա խան, Աշ խա պատ,  Հիւ սիս.  Կով կաս, Էն զէ լի, ա նոնց օգ նու թիւն աշ-
խա տե ցանք հասց նել, իսկ ե ղած նե րը կ’ապ րեց նէինք ա մէն կերպ:  Զօր.  Պի  չե  րա խո վէն 
օգ նու թիւն ու զե ցինք 18 միլ.[իոն] րուպ լիի նա խա հա շի ւը կազ մե լով, բայց ստա ցանք 
ըն դա մե նը 4,2 միլ.[իոն] րուպ լի:

 Տաճ կա կան զօր քե րը այ նու հետև սկսան մեզ մօ տե նալ: Անգ լիա ցիք մեզ յայտ-
նե ցին, որ քա ղա քը պէտք է յանձ նել, ո րով հետև մենք ար դէն գեր ման նե րուն յաղ-
թած ենք, իսկ թուր քե րուն հնա զան դեց նել այլևս շատ դիւ րին է:  Գաղ թա կա նու թեան 
վե րա բե րեալ բո լոր ի րե րը, հա գուս տը, ու տե լի քը, դրա մը առ նե լով՝ նստանք նա ւը, 
ա ռանց գիտ նա լու, թէ ուր պի տի եր թանք:  Բա գու մեզ չըն դու նե ցին, ո րով հետև 
գաղ թա կան ներ կա յին մեզ հետ:  Գա ցինք  Լեն քո րան, ուր միայն մթերք ներ գնե-
ցինք գաղ թա կան նե րուն հա մար, յե տոյ գա ցինք Էն զէ լի: Երբ Էն զէ լի ի ջայ՝ ինձ 
հետ ու նէի ար դէն 32 միլ.[իոն] րուպ լի փող:

 Հա զիւ Էն զէ լի հա սած՝ գաղ թա կա նու թեան մէջ իմ ծա ռա յող նե րը վա րա կո ւե-
ցան բծա ւոր տի ֆով, ո րոնց մէ ե րէքը մե ռան: Այն տեղ տե ղե կու թիւն ստա ցանք, որ 
ի րա ւունք կը տրո ւի ե ղեր մեզ գաղ թա կան նե րը վե րա դարձ նել  Բա գու: Իս կոյն ես 
գա ցի  Բա գու՝ ե ղած դրա մը և մ թերք նե րը ինձ հետ տա նե լով: Մ թերք նե րը թա փե ցի 
տպա րա նը: Այն տեղ էր  Բագ րատ ե պիս կո պո սը: Ու զե ցինք մի մար մին ստեղ ծել 
գաղ թա կան նե րը պա հե լու հա մար:  Պուր ժո ւա կան տար րե րը չա փա զանց դան դաղ 
շարժ ւե լուն ես ինքս իմ նա խա ձեռ նու թեամբ մի մար մին ստեղ ծե ցի, ու նե ցանք այ-
նու հետև հի ւան դա նոց, որ բա նոց և սկ սանք կե րակ րել 5.000 հո գի: Ե կաւ 
 Մե լիք-Եոլ չեա նը, ում ըն դու նե ցինք մեր մարմն ի մէջ:  Բա գո ւի հա րուստ նե րը եր կու 
ա միս վերջ միայն գաղ թա կա նա կան մար մին մը կազ մե ցին, ո րուն յանձ նե ցինք 
մեր քով ե ղած դրա մը:

Այդ օ րե րուն ժո ղովր դի հո գե կան տրա մադ րու թիւ նը չա փա զանց ին կած էր: 
 Պուր ժո ւա կան տար րե րը ժո ղո վուր դը կը գրգռէին  Դաշ նակ ցու թեան դէմ: Ա նոնք 
շա րու նակ կը հայ հո յէին  Ռոս տո մին և Աբ րա հա մին: Աբ րա հա մը ին քը մի քա նի ան-
գամ գրեց Էն զէ լիէն, թէ պէտք է  Փե րիո դը23 հրա տա րա կել, ես կար գի բե րի տպա-
րա նը և  ու զե ցի գոր ծի սկսել:

Այդ օ րե րուն բազ մա թիւ զի նա գործ ներ, զի նո ւոր ներ, նոյ նիսկ գրա շար ներ մեր 
վրայ թա փո ւե ցին և սկ սան  Դաշ նակ ցու թեան վրայ պա հանջ ներ ներ կա յաց նել, 
ի րենց հին ամ սա կան նե րը պա հան ջել: Անհ րա ժեշտ էր զա նոնք բա ւա րա րել: 
 Տե սայ, որ պա հեստ նե րուն մէջ կա յին բա ւա կան քա նա կու թեամբ մուշ տակ ներ, 
բա հեր ու բրիչ ներ:  Ծա խե ցի զա նոնք, որ մօ տա ւո րա պէս բռնեց 80.000 ր.[ուբ լի]: 
 Բայց դեռ փո ղի շատ պէտք ու նէինք, քա նի որ գոր ծի պի տի սկսէինք: 
 Հա մա պե տա կան փո ղե րու հետ ևս սկ սայ փո խել տալ, միշտ եր կու ըն կեր նե րու 

21 «Վպերյոդ» - ՀՅԴ Բաքվի Կենտրոնական կոմիտեի ռուսերեն պաշտոնաթերթ: Հայերեն 
թարգմանությունը՝ «Յառաջ»:
22 ՀՅԴ Բյուրոյի պաշտոնաթերթ, տպվել է Երևանում:
23 Տե՛ս թիվ 21 ծանոթագրությունը:
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ներ կա յու թեան,  Բա գո ւի փո ղե րը, որ մէ կը գո յա նար բա ւա կան մեծ տար բե րու թիւն 
մը, մօտ 120.000 ր.[ուբ լի], և  զոր կը յանձ նէին Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տեի] մի ջո-
ցով գան ձա պա հին:  Պի չե րա խո վէն ալ ստա ցանք յա նուն գաղ թա կան նե րու 
250.000 ր.[ուբ լի], ո րը մտաւ մեր կու սակ ցա կան դրա մարկ ղը: Շ նոր հիւ այդ գու-
մար նե րուն՝ մենք պա հե ցինք վեց հաս տա տու թիւն ներ- Բա գո ւի կեդ րո նա կան 
գաղ թա կա նա կան կոմի տէն, ո րու ա նու նով դեռ դրամն եր կ’ստա նա յինք զա նա-
զան վայ րե րէ, և  մենք ալ մեր կար գին գաղ թա կան նե րուն դրամն եր կը հասց-
նէինք, եր կու թեր թեր, տպա րա նը, հայ կա կան ին ֆոր մա ցիոն պիւ րօն, դաշ.[նակ-
ցա կան] Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէն:

10 ա միս ես խմբագ րե ցի  Փե րիո դը ա ռանց մի կոպեկ վերց նե լու:
 Վե ցամ սո ւայ ըն թաց քին, երբ հա շիւ նե րը քննո ւե ցան՝ տե սանք, որ  Դաշ  նակ-

ցու թեան հա մար ծախ սո ւեր է 400.000 ր.[ուբ լի]:  Մեր կու սակ ցա կան գոր ծու նէու-
թիւ նը այն տեղ չա փա զանց անհ րա ժեշտ էր, ա ռանց ա նոր մեր հա կա ռա կորդ նե րը 
զի նա թափ չպի տի ըլ լա յին:

Այդ օ րե րուն կը լսէինք, որ  Հա յաս տա նի մէջ սով է:  Սա կայն հան գա նա կու թիւն 
բա ցինք24 և Ատր պէ ճա նի կա ռա վա րու թենէն ալ թոյլ տո ւու թիւն ստա նա լով՝ 
 Հա յաս տան ու ղար կե ցինք 18 վա կոն ապ րանք –  դե ղո րայք, հա գուստ, ցո րեն, գա-
րի, բրինձ: Բժշ կա-սա նի տա րա կան խումբ մըն ալ ու ղար կած էինք, ո րը բա ցած է 
հի ւան դա նոց ներ և  ա սոնք բո լո րը՝ մեր ստա ցած փո ղե րու շնոր հիւ:

 Կեդ.[րո նա կան] կո մի տէն, ո րու ան դամն երն էին՝  Մե լիք Եոլ չեան, Ա.  Չու  պա րեան, 
 Հա մաս փիւռ,  Պա պեան,  Մալ խա սեան, ևլն., ինձ յանձ նա րա րած էին, որ ղրկո ւե լիք 
ապ րանք նե րը դա սա ւո րեմ, ա մէն ինչ կար գի բե րեմ իմ հա յե ցո ղու թեամբ: Ես, որ 5 
մի լիոն րուպ լին կռնա կովս հա սու եմ փո խադ րեր և  ա մէն կերպ զայն պահ պա ներ 
ու ի րենց եմ հաս ցու ցեր, վաստա կած են[մ] ար դէն ի րենց կա տա րեալ վա տու թիւ նը, 
և  ըն կեր ներ գի տէին, թէ ես ի րենց վա տու թեան [վստահութեան] հետ չա րա չար վա-
րո ւող նե րէն չեմ:

Ղր կո ւած 18 վա կոն ապ րանք նե րէն մէ կը այ րած է, միւս նե րը՝ հա սած են ի րենց 
տե ղը: Ապ րանք նե րը երբ բե րինք այս տեղ՝ ես կու զէի իս կոյն ցու ցա կագ րել և  ըստ 
այնմ բա ժա նել:  Բայց ինձ հան դի պե ցաւ  Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեա նը ու յայտ նեց, որ 
որ բե րը մերկ են և  անհ րա ժեշտ է ա նոնց հա գուստ ներ տալ:  Հար կադ րո ւե ցայ ես 
ա ռանց ցու ցա կագ րե լու մա նա ւանդ, որ ցու ցա կագ րե լու հնա րա ւո րու թիւն ալ 
չկար, սե նեակ չու նէի տրա մադ րե լի, մաս մը հա գուստ ներ տո ւի որ բե րուն, ո րու 
հա  մար ստա ցած եմ պատ շաճ ստա ցա կան:

Ինձ մէ շո րեր կ’ստա նա յին եր կու մար մին ներ. քա ղա քա յին ինք նա վա րու թիւ նը 
հի ւան դա նոց նե րու հա մար և  որ բա նո ցա յին բա ժան մուն քը:

 Քիչ յե տոյ ստա ցանք նաև մեր ու ղար կած ցո րե նը, գա րին, ևլն., ո րոնք տե ղա-
ւո րո ւե ցան  Գի լան գա յի գոր ծա րա նի մէջ Ս. Ա րա րա տեա նի25 կար գադ րու թեամբ, 
գա րի նե րուն մէկ մա սը գնեց քաղ.[ա քա յին] ինք նա վա րու թիւ նը, իսկ մնա ցեա լը 
չծա խո ւե ցաւ, ո րով հետև ոջ լո տած էր:

Այդ ապ րանք նե րուն մէկ մա սը (ցո րեն, գա րի, ևլն.)  Դաշ նակ ցու թեանն էր, մէկ 
մա սը՝ գաղ թա կա նա կան կո մի տէին:  Զա նա զան հիմն ար կու թիւն նե րու ապ րանք-
ներ ալ կա յին:  Բա գո ւէն, երբ մեր ապ րանք նե րը պի տի ղրկէինք Եր ևան,  Հայ կօ պի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը թա խան ձա գին խնդրե ցին, որ ի րենց ապ րանք ներն ալ փո-
խադ րենք: Ատր պէ ճա նէն ապ րանք դուրս հա նե լը ար դէն շատ էր դժո ւար:  Մե լիք 
Եոլ չեա նը մի կերպ կը հա մա ձայ նի, և  ան մի ջա պէս ոս տի կան նե րու աչ քէն փախց-
նե լու հա մար  Հայ կօ պի հա մար բե րո ւած ապ րանք նե րը լեց նել կու տայ խառն բեռ-
նո ւած վա կո նին մէջ մեր ապ րանք նե րուն հետ:  Հայ կօ պի ներ կա յա ցու ցի չը Մ.[ե լիք] 
Եոլ չեա նին թուղթ մըն ալ ստո րագ րել տո ւաւ, թէ այս քան ապ րանք ստա ցած է, և 
Եոլ չեա նը ա ճա պա րան քով կ’ստո րագ րէ: Ես ինքս չէի ալ գի տեր, որ Եոլ չեա նը 

24 Մեր հակառակորդներ ալ իրենց թերթի՝ Նաշէ վրեմյայի միջոցաւ հանգանակած էին 
Հայաստանի համար 300.000 ր.[ուբլի], բայց այդ դրամը գործադրած էին իրենց թերթի 
օգտին: Ծանոթ. փաստաթղթի:
25 Նկատի ունի Սարգիս Արարատյանին:
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այդ պի սի ստո րագ րու թիւն տո ւած է, Եր ևան գա լուն պէս ա ռանց գիտ նա լու, թէ 
որն է  Հայ կօ պի ապ րան քը, մենք կ’սկսէինք մեր բե րած նե րը վա ճա ռել: Օր.[ի նակ] 
 Հայ կօպն ալ ու ներ թուղթ, մենք ալ, և  այս պէս մի շարք ապ րանք ներ: 2-3 ա միս 
վերջ, երբ  Հայ կօ պը մեզ ցու ցակ մը ներ կա յաց նե լով իր ապ րանք նե րը պա հան ջեց՝ 
մենք տո ւինք ինչ որ մնա ցած էր:  Հայ կօ պը չէ ստա ցած մեզ մէ մաս մը կա լիտ26, 24 
խսիր, 15 ֆունտ թել, 36 պա րալ27 պար կետ, ա շա կեր տա կան տետ րակ ներ, բայց 
ա տոնց փո խա րէն մենք ա հա գին ծախք ը րած ենք, կա շառք ներ տո ւած ենք, մեր 
վա կոն նե րէն մէ կը այ րած է, ո րու մէջ թերևս ի րենց ապ րանք նե րէն ալ կար:

 Դաշ նակ ցու թեան վե րա բե րեալ ինչ որ կար ևոր ապ րանք, ար ծաթ դրամն եր, 
ևլն., բո լո րը տրո ւած է իմ մի ջո ցաւ,  Դաշ նակ ցու թիւ նը մուտք ու նե ցած է 1.329.996 
րուպ լի 25 կ.: Ընդհ.[ա նուր]  Ժո ղո վի կող մէ այդ հա շիւ նե րը նա յո ւած են:

Ինչ կը վե րա բե րի միւս ապ րանք նե րուն՝ դի մո ւած են հա սա րա կա կան հիմ-
նար կու թիւն նե րուն, մի քա նի անձ նա ւո րու թիւն նե րու, մեր ըն կեր նե րու, մի շարք 
հայ ին տե լի գենտ նե րուն:  Մենք լսած էինք, որ ըն կեր նե րը չա փա զանց նեղ դրու-
թեան մէջ են: Օր.[ի նակ],  Քա ջազ նու նին28 պատ ռո ւած կօ շիկ կը հագ նի, ա տոր հա-
մար  Բա գո ւի ըն կեր ներ իմ վրայ պարտք դրած էին, որ շատ մատ չե լի գնով անհ-
րա ժեշտ մի շարք ի րեր տամ ըն կեր նե րու: Ոջ լո տած ցո րե նը, 100 փու թէ ա ւե լի, 
վա ճա ռած եմ մի անձ նա ւո րու թեան:

 Մի շարք ապ րանք ներ ինձ մէ վեր ցու ցած է եր կա թու ղա յին վար չու թիւ նը, երբ 
ա նոնց հա շիւ ներն ալ ստա նամ՝ բո լո րը միա սին հրա տա րա կու թեան պի տի տամ:

 Տուն շի նե լու հար ցը: Եր կու խօսք ալ այդ մա սին: Խ նա մա տա րու թեան մի-
նիստ րու թեան օգ նա կա նը – բ ժիշկ  Մել քու մեան, ինձ կան չեց և  ը սաւ, թէ կա յա րա-
նի շուրջ գաղ թա կան ներ թա փո ւած են և  կը գտնո ւեն ան տա նե լի դրու թեան մէջ, 
ե թէ կա րող էք՝ մի բան շի նե ցէք և  այդ խեղճ գաղ թա կան նե րը տե ղա ւո րէք: Ես խոս-
տա ցայ: Գ տայ մի քա նի կի սա քանդ շի նու թիւն ներ, կ’ու զէի  Սա րի ղա մի շէն փայտ 
բե րել տալ և  զա նոնք վե րա նո րո գել: Ինձ սա կայն դի տել տրո ւե ցաւ, որ ա տոնք մի 
քա նի պուր ժո ւա նե րու սե փա կա նու թիւն լի նե լուն՝ կրնայ այդ առ թիւ դժգո հու թիւն 
յա ռաջ գալ, թէ կա ռա վա րու թիւ նը հա րուստ նե րու տու նե րը կը վե րա նո րո գէ: Ա սոր 
վրայ՝ ստի պո ւե ցանք  Սա րի ղա մի շէն 5 վա կոն փայտ բե րել տա լով նոր տուն մը շի-
նել:  Տու նը ար դէն պատ րաստ է և  շու տով գաղ թա կան նե րը կը փո խադ րո ւին այն-
տեղ:  Գաղ թա կա նա կան կո մի տէի ապ րանք նե րուն մէկ մասն է, որ դրա մի վե րա-
ծո ւած՝ յատ կա ցո ւած է նաև այս շէն քի շի նու թեան:

Ա մեն ան գամ, որ ես ինքս մի կար գադ րու թիւն ը րած եմ՝ խորհր դակ ցած եմ 
 Քաջ բե րու նիի,  Պա պա լեա նի, բժիշկ  Մի քա յէ լեա նի և  ու րիշ նե րու հետ, երբ  Բա գո ւի 
 Կեդր.[ո նա կան]  Կո մի տէէն ա ռան ձին լիա զօ րու թիւն ալ ու նեմ ես:  Գաղ թա կան նե րու 
գու մար նե րէն դեռ իմ քով կը մնայ 300.000 րուպ լի:  Խորհր դակ ցե լով ըն կեր նե րու 
հետ՝ կ’ու զեմ այդ գու մա րը յանձ նել Եր ևա նի և Էջ միած նի զէմստ վօ նե րին գաղ-
թա կան նե րուն ա նոնց մի ջո ցաւ սեր մա ցու տա լու հա մար:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

57-րդ  նիստ

7  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1. Իջ ևա նի կա խա կա յո ւած ե րէք ըն կեր նե րու հար ցը:

26 Այսպես է տէքստում՝ քաղցրավենիքի տեսակ է:
27 Այսպես է տէքստում:
28 Նկատի ունի Հովհաննես Քաջազնունիին:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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 Լու ծում
Իջ ևա նի կա խա կա յո ւած ե րէք ըն կեր նե րու շուրջ մեր հար ցաքն նու թիւն նե րը 

վեր ջա ցած հա մա րե լով (Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէն մեզ յանձ նած էր նաև 
Իջ ևա նի գա ւա ռա կան կո մի տէի 1919 թ. հոկ տեմ բե րին այս հար ցի առ թիւ կազ մած 
ար ձա նագ րու թիւն նե րը և  տո ւած ո րո շու մը),  Դա տա կան Ա տեանս իր հա նե լիք վերջ-
նա կան եզ րա կա ցու թեան մա սին մտքե րու փո խա նա կու թիւն ու նե նա լով գտաւ, որ 
Իջ ևա նի ըն կեր նե րը գտնո ւած էին հա կա կար գա պահ ըն թաց քի մէջ  Դի լի ջա նի հա-
մա գու մա րին ներ կայ չլի նե լով, թէև ա նոնց այդ ըն թաց քը ու նե ցած էր մեղ մա ցու ցիչ 
պատ ճառ ներ, ինչ պէս են ընտ րու թեանց ժա մա նակ այդ շրջա նի դաշ նակ ցա կան 
ըն կեր նե րու ժո ղո վուր դին ը րած այն խոս տու մը, թէ Իջ ևա նը պի տի լի նի գա ւա ռի 
կեդ րոն, գա ւա ռա կան կոմի տէ տո ւած այն ո րո շու մէ, թէ ի րա ւա սու ներ պէտք չէ եր-
թան հա մա գու մա րին, ու րիշ մի քա նի պատ ճառ ներ:  Դատ.[ա կան] Ա տեանս այդ առ-
թիւ ո րո շեց ուղ ղել նկա տո ղու թիւն Իջ ևա նի հա կա կար գա պահ ըն կեր նե րուն, և 
 վե րա ցած հա մա րե լով Հ.Յ.Դ. Եր ևա նի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի կող մէ Իջ ևա նի եր-
կու ըն կեր նե րու -  Քա լան թա րեա նի և  Տէր-Ղ ևոն դեա նի, վե րա բեր մամբ տրո ւած 
ո րո շու մը՝ ըն դու նել զա նոնք վերս տին կու սակ ցու թեան շար քե րուն մէջ:

 Բա նաձ ևի վերջ նա կան մշա կու մը ձգո ւե ցաւ ընկ. Օ զա նեա նին, որ յա ջորդ ժո-
ղո վին  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս պի տի ներ կա յաց նէ վա ւե րա ցո ւած այս խնդրի առ-
թիւ կազ մո ւե լիք բա նաձ ևը, ո րո շու մը:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

58-րդ  նիստ

8  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում]  Տէր -

տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1. Իջ ևա նի ե րէք ըն կեր նե րու հար ցը,
2. Վ. Քր մո յեա նի յա րու ցած հար ցը կու սակ ցա կան մի շարք ըն կեր նե րու դէմ:
 Լու ծում
1. Իջ ևա նի ըն կեր նե րու վե րա բեր մամբ ըն դու նո ւե ցաւ հետ ևեալ բա նաձ ևը և  

ո րո շո ւե ցաւ զայն յղել Հ.Յ.Դ.  Բիւ րօին՝ « Յա ռաջ»ի մէջ հրա տա րա կե լու հա մար:

Հ. Յ. Դ.  Դա տա կան Ա տեա նի ո րո շու մը ըն կեր ներ  Ռու բէն  Տէր-Ղ ևոն դեա նի,  
Ա տոմ  Քա լան թա րեա նի և  Մի քա յէլ Աս տո ւա ծատ րեա նի մա սին

1920 թ. մար տի 8, Եր ևան: Հ.Յ.Դ. IX-րդ Ընդհ.[ա նուր] ժո ղո վի լիա զօ րու թեամբ, 
կու սակ ցա կան  Դա տա կան Ա տեանս, մաս նակ ցու թեամբ նա խա գահ  Յով սէփ  Տէր- 
Դաւ թեա նի, ան դամն եր՝ Լ ևոն  Թա դէո սեա նի և  Մե րու ժան Օ զա նեա նի, քննու թեան 
առ նե լով Հ.Յ.Դ. Եր ևա նի  Կեդր.[որ նա կան] կո մի տէի 1919 թ. նոյ.[եմ բե րի] 7-ին տո ւած 
ո րո շու մը Իջ ևա նի ըն կեր նե րէն  Ռու բէն  Տէր-Ղ ևոն դեա նի, Ա տոմ  Քա  լան  թա րեա նի, 
 Մի քա յէլ Աս տո ւա ծատ րեա նի մա սին, ո րոնք իբրև ի րա ւա սու ներ ի րենց բա ցա կա յու-
թեամբ պատ ճառ են դար ձեր  Դի լի ջա նի տե ղա կան ինք նա վա րու թեան հա մա գու-
մա րի ո րո շեալ ժա մա նա կի չբա ցո ւե լուն, ո րու հետ ևան քով  Կեդ րո նա կան կոմի տէն 
կու սակ ցու թեան շա հե րի տե սա կէ տից ի րենց ան թոյ լատ րե լի վար մուն քի հա մար, 
ո րո շեր է ա ռա ջին եր կու քը ժա մա նա կա ւո րա պէս հե ռաց նել Հ.Յ.Դ. Եր ևա նի  Կեդ.[րո-
նա կան] կո մի տէի շրջա նի ան դամն ե րու շար քե րէն և  գոր ծը յանձ նել  Դաշ նակ ցու-
թեան IX-րդ Ընդհ.[ա նուր] ժո ղո վի կող մէ ընտ րո ւած  Գե րա գոյն  Դա տա կան Ա տեա-
նին, իսկ նոյն հա մա գու մա րին ի րա ւա սու ընտ րո ւած  Մի քա յէլ Աս տո ւա ծատ րեա նը 
իր հա կա կար գա պա հա կան քայ լե րու հա մար յանձ նել նոյն  Դատ.[ա կան] Ա տեա նին 
դա տե լու, լսե լով նաև Եր ևա նի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի ներ կա յա ցու ցիչ նե րու, նոյն 
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շրջա նը իբրև գոր ծիչ ու ղար կո ւած Ար շակ  Յով հան նի սեա նի, ինչ պէս նաև Ա տոմ 
 Քա լան թա րեա նի,  Ռու բէն  Տէր-Ղ ևոն դեա նի,  Մի քա յէլ Աս տո ւա ծատ րեա նի բե րա-
նա ցի ցուց մունք նե րը, Իջ ևա նի գա ւա ռա կան կո մի տէի 1919 թ. հոկ տեմ բե րին այս 
հար ցի առ թիւ կազ մած ար ձա նագ րու թիւն նե րը և  տո ւած ո րո շումն ե րը, ե կաւ հետ-
ևեալ եզ րա կա ցու թեան.

Ա. Ն կա տե լով, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան պար լա մեն տի ո րո շումն ե-
րը պար տա դիր են մեր հան րա պե տու թեան բո լոր քա ղա քա ցի նե րուն, ինչ պէս նաև 
մեր կու սակ ցա կան բո լոր ըն կեր նե րուն հա մար, և  թէ այդ նոյն պե տա կան հաս-
տա տու թիւ նը ո րո շած ըլ լա լով ժա մա նա կին  Դի լի ջա նը գա ւա ռի կեդ րոն ճանչ նալ՝ 
թէ Իջ ևա նի գա ւա ռա կան կո մի տէն և  թէ  Դի լի ջա նի հա մա գու մա րի հա մար ընտ-
րուած ի րա ւա սու նե րը պար տա ւոր էին են թար կո ւել տրո ւած այս ո րոշ ման,

Բ. Ն կա տե լով սա կայն, որ այդ հա կա կար գա պա հա կան ըն թաց քը յա ռաջ է 
ե կեր գլխա ւոր մի քա նի պատ ճառ նե րէ, ո րոնք են. ա. ընտ րու թեանց ժա մա նակ 
այդ շրջա նի դաշ նակ ցա կան ըն կեր նե րու տե ղա կան ժո ղո վուր դին պա հանջ նե րուն 
և  կա րիք նե րուն ըն դա ռաջ գնա լով՝ ժո ղո վուր դին ը րած այն խոս տու մը, թէ Իջ ևա-
նը պի տի լի նի գա ւա ռի կեդ րոն, բ. Իջ ևա նի գա ւա ռա կան կո մի տէի տո ւած ո րո շու-
մը, որ ար գե լած է ի րա ւա սու նե րը հա մա գու մա րի եր թալ,

 Դա տա կան Ա տեանս կ’ո րո շէ.
Ա. Ուղ ղել նկա տո ղու թիւն Իջ ևա նի շրջա նի ըն կեր նե րուն ի րենց հա կա կար գա-

պա հա կան քայ լի հա մար,
Բ.  Վե րա ցած հա մա րե լով Հ.Յ.Դ. Եր ևա նի  Կեդր.[ո նա կան] կոմի տէի կող մէ 

Իջևա նի եր կու ըն կեր նե րու- Քա լան թա րեա նի և  Տէր-Ղ ևոն դեա նի վե րա բեր մամբ 
ժա մա նա կա ւո րա պէս կու սակ ցա կան շար քե րէն կա խա կա յո ւե լու ո րո շու մը, վերս-
տին ըն դու նել զա նոնք կու սակ ցու թեան շար քե րուն մէջ:

2. Ընկ.  Վա հագն Քր մո յեան դատ.[ա կան] հարց յա րու ցած լի նե լով  Վա րազ դատ 
 Տէ րոյեա նի, Սմ բատ  Բո րոյեա նի,  Ռու բէն Դ րամ բեա նի, Գր.[ի գոր]  Բուլ ղա րա ցիի, 
 Հայ կակ  Կո սոյեա նի, Գ րի գոր Ղլ ղա թեա նի, բժիշկ Ա.  Տէր- Պո ղո սեա նի, 1919 թո ւին 
ստեղ ծո ւած  Վա նի կո մի տէի դէմ, ո րո շո ւե ցաւ Քր մո յեա նի  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս 
ներ կա յա ցո ւած թղթե րէն մե ղադ րա կան ակ տեր կազ մել և ղր կել վե րո յի շեալ ըն-
կեր նե րուն:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

59-րդ  նիստ

11  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1.  Մե ղադ րա կան ակ տե րու ըն թեր ցում և  վա ւե րա ցում։
 Լու ծում
1. Ո րո շո ւե ցաւ հետ ևեալ ձևով մե ղադ րա կան ակ տեր ղրկել  Դատ.[ա կան] 

Ա տեա նիս մօտ ամ բաս տա նո ւած հետ ևեալ ըն կեր նե րուն՝  Տէ րոյեա նի, Սմ բա տի, Ռ. 
Դ րամ բեա նի, Գ.  Բուլ ղա րա ցիի,  Հայկ.  Կոսոյեա նի, Գր. Ղլ ղա թեա նի, բժիշկ Ա. 
 Տէր- Պօ ղո սեա նի և 1919-ին կազ մո ւած  Վա նի կո մի տէի ե րէք ըն կեր նե րուն:

 Մե ղադ րա կան կէ տեր  Վա րազ դատ  Տէ րոյեա նի դէմ

1920 թ. մար տի 11, Եր ևան: Հ.Յ.Դ.  Գե րա գոյն  Դա տա կան Ա տեա նը ծա նօ թա նա-
լով ընկ.  Վա հագն Քր մո յեա նի 1919 հոկտ.[եմ բե րի] 8-ին և 1920 փետր.[վա րի] 24-ին 
մեզ ներ կա յա ցու ցած բո ղոք-գրու թիւն նե րուն, ըստ այդ գրու թեանց մեզ կը ներ-

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ



198

կա յաց նէ հետ ևեալ մե ղադ րա կան կէ տե րը, ո րոնց մով կ’ամ բաս տա նո ւիք դուք հա-
կա կու սակ ցա կան և  հա կա կար գա պա հա կան քայ լե րու մէջ:

1. 1919 թ. փետ րո ւա րի սկիզբ նե րը, երբ կը կա յա նայ Արևմ տա հայ բ. հա մա գու-
մա րը, դուք իբրև դաշ նակ ցա կան կ’ընտ րո ւիք հա մա գու մա րի երկ րորդ նա խա-
գահ:  Հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րու ժա մա նակ ըն դու նե լով Հ.Յ.Դ. Կ.[ենտ րո-
նա կան] կո մի տէի տե սա կէ տը  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի վե րա բեր մամբ, դուք կ’ընտ-
րո ւիք նաև  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ: Այ նու հետև, սա կայն, հա կա ռակ հա մա-
գու մա րի ցան կու թեան և  մեր կու սակ ցա կան մար մին նե րու քա ղա քա կա նու թեան, 
կանգ նե լով այն տե սա կէ տի վրայ, թէ արևմ տա հա յու թեան քա ղա քա կա նու թեան 
վա րիչն է  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, կը նկա տէք այդ մար մի նը իբրև ի րա ւա հա ւա սար 
ներ կայ կա ռա վա րու թեան, և  կաշ խա տէք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հա կա-
ռակ քա ղա քա կա նու թիւն վա րել:

2.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, ո րուն նա խա գահն էիք և  դուք, կա ռա վա րու թե նէն և 
 կու սակ ցու թիւ նէն ան կա խա բար զատ նո ւի րակ ներ կ’ու ղար կէ  Պի չի և  Թոմ սը նի 
մօտ, արևմ տա հայ ա ռան ձին զօ րա մա սեր կազ մա կեր պե լու և  ներ գաղ թի ծրա գիր 
մշա կե լու:

3.  Նոյն  Գոր ծա դիր  Մար մի նը՝ հա կա ռակ Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի, 
 Բիւ րօի և  կա ռա վա րու թեան տե սա կէտ նե րուն, դի մում կը կա տա րէ Անդ րա նի կին՝ 
ըն դու նե լու կազ մո ւող արևմ տա հայ զօ րա մա սե րու հրա մա նա տա րու թիւ նը:

4.  Ձեր նա խա գա հու թեան ներքև գտնո ւող  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը բա ցա սա-
կան դիրք կը բռնէ նաև  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նի կազ մած արևմ տա հայ երկ-
րորդ կա մա ւո րա կան բա նա կի հան դէպ և գ րա ւոր թէ բա նա ւոր պրո պա գան դա յի 
մի ջո ցաւ կ’աշ խա տի քայ քա յել այդ բա նա կը, որ կազ մո ւած էր Երկ րի  Կեդր.[ո նա-
կան] կո մի տէի դի մու մի հա մա ձայն և  Բիւ րօի կամ քով: Այդ բո լո րի հետ ևան քը այն 
կ’ըլ լայ, որ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի, կու սակ ցու թեան և  կա ռա վա րու թեան յա րա բե րու-
թիւն նե րը չա փա զանց կը լա րո ւին և, երբ Ար մէն  Սա սու նի և Վ. Քր մո յեան  Թիֆ լի սէն 
Եր ևան կը վե րա դառ նան՝ մինչև այդ վա րո ւած քա ղա քա կա նու թիւ նը քննու թեան 
կ’առ նեն, գոր ծու նէու թեան նոր ու ղի կը գծեն և  կը փո խեն  Գոր ծա դիր  Մարմն ի 
նա խա գա հը:

5.  Հա մա ձայն արևմ տա հայ երկ րորդ հա մա գու մա րի բա նաձ ևին Երկ րի Կ.[ենտ-
րո նա կան] կո մի տէի,  Բիւ րօի և  Հա յաս տա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէ նե րու խառն 
ժո ղովն ե րու ո րո շումն ե րուն, ո րոնց կը մաս նակ ցէիք և  դուք, կա ռա վա րու թիւ նը կը 
վճռէ յայ տա րա րել  Մա յիս 28-ի ակ տը: Այդ առ թիւ կա ռա վա րու թիւ նը կը դի մէ 
 Գոր ծա դիր  Մարմն ին 12 պատ գա մա ւոր ներ ու ղար կե լու պար լա մենտ:  Դուք, սա-
կայն միա ցած  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ ե րէք ըն կեր նե րու հետ, կը մեր ժէք այդ 
պա հան ջին ըն դա ռաջ եր թալ: Ճգ նա ժա մը հար թե լու հա մար  Մա յիս 27-ի կէ սօ րին 
տե ղի կու նե նայ  Բիւ րօի, Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէի,  Գոր ծա դիր  Մարմն ի 
դաշ նակ ցա կան ան դամն ե րու և Ա մե րի կա յի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի ներ կա յա-
ցուց չի խառն ժո ղո վը, 9 ձայ նով ընդ դէմ 2-ի կ’ո րո շո ւի, որ յե տա գայ ո րո շումն ե րը 
պար տա դիր պի տի լի նեն դաշ նակ ցա կան բո լոր ըն կեր նե րու հա մար:  Կո րո շո ւի 
նաև, որ 12 պատ գա մա ւոր ու ղար կո ւի պար լա մենտ:  Բայց հա կա ռակ այդ ո րոշ ման՝ 
դուք նոյն օ րո ւայ ե րե կո յեան  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ժո ղո վին ձեր մի քա նի ըն կեր նե-
րու հետ միա ցած, ա մէն կերպ կ’աշ խա տէք սկան դալ յա ռաջ բե րել՝ չըն դու նե լով 
կա ռա վա րու թեան ա ռա ջար կը և  յայ տա րա րո ւած ակ տը ամ լու թեան դա տա պար տե-
լով:  Միայն նա խա գա հի կէս ձայ նի ա ռա ւե լու թեամբ կ’ո րո շո ւի ըն դու նել և  ըն դա ռաջ 
եր թալ կա ռա վա րու թեան յայ տա րա րու թեան, ո րը ե ղած էր նաև Արև մտա հայ բ. հա-
մա գու մա րի և  կու սակ ցա կան մար մին նե րու պա հան ջով:

 6. Մա յիս 28-ի ակ տէն յե տոյ եր կու մա սի կը բաժ նո ւի  Գոր ծա դիր  Մար մի նը:  Դուք 
ձեր հա մա խոհ նե րու հետ միա սին  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դի ւա նի ա նու նով կը գրէք 
նա մակ վար չա պե տին յայտ նե լով, որ արևմ տա հա յե րու միակ ի րա ւա տէրը դար ձեալ 
 Գոր ծա դիր  Մար մինն է: Այդ կեր պով դուք ու զած էք բա ցա սա կան վե րա բեր մունք 
ցոյց տալ  Մա յիս 28-ի ակ տի վե րա բեր մամբ:

7.  Բո լոր այս տա րա ձայ նու թիւն նե րը հար թե լու հա մար  Բիւ րօն եր կու ան գամ 
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ժո ղո վի կը հրա ւի րէ ձեզ, բայց դուք կտրուկ կեր պով կը մեր ժէք ժո ղո վի եր թալ:
8. Այդ պայ քա րին զու գըն թաց դուք՝ իբրև  Գոր ծա դիր  Մարմն ի և  Վա նի կո մի տէի 

ան դամ, կը մաս նակ ցիք և  մի ու րիշ շարժ ման:  Վա նի կո մի տէն ակ տիւ պայ քար կը 
մղէ, որ արևմ տա հայ մաս սա նե րը չմաս նակ ցեն պար լա մեն տա կան ընտ րու թեան՝ 
հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը կազ մա կեր պո ւին 
Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի մէջ:  Վա նի կո մի տէի ան դամն ե րը կու զեն վերս-
տեղ ծել  Վաս պու րա կա նի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէն: Այս բո լոր շար ժումն ե րուն դուք 
ակ տիւ կեր պով մաս նակ ցած էք:

9.  Բա ցի վե րո յի շեալ մե ղադ րա կան կէ տե րէն դուք կ’ամ բաս տա նո ւիք նաև, որ 
ձեր Եւ րո պա յէ վե րա դար ձին  Վա նի մէջ ոչ մի կու սակ ցա կան գոր ծու նէու թիւն չու նե-
նա լէ զատ՝  Վա նի վար ժա պե տա րա նին մէջ ակ տիւ պայ քար և պրո պա գանդ մղած 
էք  Դաշ նակ ցու թեան դէմ:

 Մե ղադ րա կան կէ տեր Սմ բատ  Բորոյեա նի դէմ

1. 191829 փետ րո ւա րի սկիզբ նե րը, երբ կը կա յա նայ Արևմ տա հայ բ. հա մա գու մա-
րը դուք՝ իբրև դաշ նակ ցա կան ըն դու նե լով Հ.Յ.Դ. Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի տե-
սա կէ տը  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի վե րա բեր մամբ, կ’ընտ րո ւիք  Գոր ծա դիր  Մարմն ի 
ան դամ: Այ նու հետև, սա կայն հա կա ռակ հա մա գու մա րի ցան կու թեան և  մեր կու-
սակ ցա կան բարձ րա գոյն մար մին նե րու քա ղա քա կա նու թեան, կանգ նե լով այն տե-
սա կէ տի վրայ, թէ արևմ տա հա յե րու քա ղա քա կա նու թեան վա րիչն է  Գոր ծա դիր 
 Մար մի նը, կը նկա տէք այդ մար մի նը իբրև ի րա ւա հա ւա սար ներ կայ կա ռա վա րու-
թեան և կ ’աշ խա տիք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հա կա ռակ քա ղա քա կա նու-
թիւն վա րել:

2.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, ո րուն կ’ան դա մակ ցէիք և  դուք, կա ռա վա րու թե նէն և 
 կու սակ ցու թե նէն ան կա խա բար պա տո ւի րակ ներ կու ղար կէ  Պի չի և  Թոմ սը նի մօտ 
արևմ տա հայ ա ռան ձին զօ րա մա սեր կազ մա կեր պե լու և  ներ գաղ թի ծրա գիր մշա-
կե լու:  Թիֆ լիս կը մեկ նէք և  դուք իբրև պա տո ւի րակ: Ի վեր ջոյ, սա կայն, երբ 
Արևելեան  Բիւ րօի  Թիֆ լիս գտնո ւող ան դամն ե րը գոր ծու նէու թեան նոր հրա հանգ-
ներ կու տան Ար մէն  Սա սու նիին և Վ. Քր մո յեա նին, ո րու հետ ևան քով կը յե տաձ-
գուի  Պի չի և  Թոմ սը նի մոտ կա տա րո ւե լիք դի մու մը, դուք այդ առ թիւ բո ղոք կը 
բարձ րաց նէք  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի ժո ղո վին մէջ:

 3. Նոյն  Գոր ծա դիր  Մար մի նը՝ հա կա ռակ Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի, 
 Բիւ րօի և  կա ռա վա րու թեան տե սա կէտ նե րու, դի մում կը կա տա րէ Անդ րա նի կին՝ 
ըն դու նե լու կազ մո ւող արևմ տա հայ զօ րա մա սե րու հրա մա նա տա րու թիւ նը:

4.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը բա ցա սա կան դիրք կը բռնէ նաև  Տիգ րան  Պաղ տա սա-
րեա նի կազ մած Արևմ տա հայ Բ. կա մա ւո րա կան բա նա կի հան դէպ և գ րա ւոր թէ 
բա նա ւոր պրո պա գան դա յի մի ջո ցաւ կ’աշ խա տի քայ քա յել այդ բա նա կը, որ կազ-
մո ւած էր Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի դի մու մի հա մա ձայն և  Բիւ րօի կամ քով: 
Այդ բո լո րի հետ ևան քը այն կ’ըլ լայ, որ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի, կու սակ ցու թեան և 
 կա ռա վա րու թեան յա րա բե րու թիւն նե րը չա փա զանց կը լա րո ւին և  երբ Ար մէն  Սա-
սու նի և Վ. Քր մո յեան կը վե րա դառ նան  Թիֆ լի սէն Եր ևան՝ մինչև այդ վա րո ւած 
քա ղա քա կա նու թիւ նը քննու թեան կ’առ նեն, գոր ծու նէու թեան նոր ու ղի կը գծեն և 
 կը փո խեն  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի նա խա գա հը:

5.  Հա մա ձայն Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի բա նաձ ևին՝ Երկ րի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէի,  Բիւ րօի և  Հա յաս տա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէ նե րու խառն ժո-
ղովն ե րու ո րո շումն ե րուն, երբ կա ռա վա րու թիւ նը կը վճռէ յայ տա րա րել  Մա յիս 28-ի 
ակ տը և  կը պա հան ջէ արևմ տա հա յե րէն 12 պատ գա մա ւոր, դուք որ պէս  Գոր ծա-
դիր  Մարմն ի ան դամ, կը մեր ժէք ըն դա ռաջ գնալ այդ ա ռա ջար կու թեան: Ճգ նա ժա-
մը հար թե լու հա մար  Մա յիս 27-ի կէ սօ րին տե ղի կու նե նայ  Բիւ րօի, Երկ րի Կ.[ենտ-
րո նա կան] կո մի տէի,  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դաշ նակ ցա կան ան դամն ե րու և Ա մե րի-

29 Այստեղ գործ ունենք պարզ վրիպակի հետ։ Պետք է կարդալ 1919։ Նույնը նաև՝ հաջորդ 
ամբաստանագրերում։ Ա.Հ.։
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կա յի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի ներ կա յա ցուց չի խառն ժո ղո վը: 9 ձայ նով ընդ դէմ 
2-ի կ’ո րո շո ւի, որ յե տա գայ ո րո շումն ե րը պար տա դիր պի տի լի նեն դաշ նակ ցա-
կան բո լոր ըն կեր նե րու հա մար: Կ ’ո րո շո ւի նաև, որ 12 պատ գա մա ւոր ղրկո ւի պար-
լա մենտ:  Բայց հա կա ռակ այդ ո րոշ ման՝ դուք նոյն օ րո ւայ ե րե կո յեան  Գոր ծա դիր 
 Մարմն ի ժո ղո վին մի քա նի ըն կեր նե րու հետ միա ցած կ’աշ խա տիք ա մէն կերպ 
սկան դալ յա ռաջ բե րել, չըն դու նե լով կա ռա վա րու թեան ա ռա ջար կը և  յայ տա րա-
րո ւած ակ տը ամ լու թեան դա տա պար տե լով:  Միայն նա խա գա հի կէս ձայ նի ա ռա-
ւե լու թեամբ կ’ո րո շո ւի ըն դու նել և  ըն դա ռաջ եր թալ կա ռա վա րու թեան յայ տա րա-
րու թեան, ո րը ե ղած էր նաև Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի և  կու սակ ցա կան մար-
մին նե րու պա հան ջով:

6.  Մա յիս 28-ի ակ տէն յե տոյ դուք եր կու մա սի կը բաժ նէք  Գործ.[ա դիր] 
 Մար մի նը:  Դուք ձեր հա մա խոհ ըն կեր նե րու հետ միա սին  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դի-
ւա նի ա նու նով կը գրէք նա մակ վար չա պե տին յայտ նե լով, որ արևմ տա հա յե րու 
միակ ի րա ւա տէ րը դար ձեալ  Գոր ծա դիր  Մար մինն է: Այս կեր պով դուք ու զած էք 
բա ցաս ական վե րա բե րում ցոյց տալ  Մա յիս 28-ի ակ տի վե րա բեր մամբ:

7.  Բո լոր տա րա ձայ նու թիւն նե րու հա մար  Բիւ րօն եր կու ան գամ ժո ղո վի կը 
հրա ւի րէ ձեզ, բայց դուք կտրուկ կեր պով կը մեր ժէք ժո ղո վի եր թալ:

8. Այդ պայ քա րին զու գըն թաց դուք՝ իբրև  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ, ակ տիւ 
կեր պով կը մաս նակ ցիք և  մի ու րիշ շարժ ման:  Վա նի կո մի տէն ակ տիւ պայ քար կը 
մղէ, որ արևմ տա հայ մաս սա նե րը չմաս նակ ցեն պար լա մեն տա կան ընտ րու թիւն-
նե րուն հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը կազ մա-
կեր պո ւին Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի մէջ,  Վա նի կո մի տէի ան դամն ե րը 
կ’ու զեն վերս տեղ ծել  Վաս պու րա կա նի Կ.[ենտ րո նա կան]կո մի տէն: Այդ բո լոր շար-
ժումն ե րուն դուք ակ տիւ կեր պով մաս նակ ցած էք:

9.  Բա ցի վե րո յի շեալ մե ղադ րա կան կէ տե րէն դուք կ’ամ բաս տա նո ւիք նաև, որ 
Արևմ տա հայ Ա. հա մա գու մա րին ու ժեղ պայ քար սկսած էք  Դաշ նակ ցու թեան դէմ 
և  մօ տե ցած էք հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թեան:  Դիա դի նի վեր ջին կռիւ նե րուն 
և Էգ լի ջա յի մէջ մե ծա մեծ թա լան ներ ը րած էք:  Փո խա նակ ուղ ղա կի 9-րդ Ընդհ.
[ա նուր] ժո ղո վին ը նե լու ձեր դի մու մը՝ հրա պա րակ հա նած էք տետ րակ մը, ո րը ի 
վեր ջոյ հրա տա րա կո ւած է « Հա յաս տա նի ձայն» թեր թին30 մէջ:  Սերտ յա րա բե րու-
թեան մէջ մտած էք  Մա կո ւի խա նե րի և  տի կին  Ռա ֆա յէ լեա նի հետ, ո րը լրտե սու-
թեան մէջ մե ղադ րո ւե լով՝ սպա նո ւած է Ա լէք սանդ րա պո լի մէջ:

Ո րո շո ւե ցաւ ա ռայժմ Սմ բա տի վե րա բե րեալ սոյն մե ղադ րա կան կէ տե րու յղու-
մը յե տաձ գել:

 Մե ղադ րա կան կէ տեր  Ռու բէն Դ րամ բեա նի դէմ

1920 թ. մար տի 11, Եր ևան: Հ.Յ.Դ.  Գե րա գոյն  Դա տա կան Ա տեա նը ծա նօ թա նա-
լով ընկ. Վ. Քր մո յեա նի 1919 թ. հոկտ.[եմ բե րի] 8-ին և 1920 թ. փետր.[վա րի] 24-ին 
մեզ ներ կա յա ցու ցած բո ղոք գրու թիւն նե րուն, ըստ այդ գրու թեանց ձեզ կը ներ կա-
յաց նէ հետ ևեալ մե ղադ րա կան կէ տե րը, ո րոնց մով կ’ամ բաս տա նո ւիք հա կա կու-
սակ ցա կան և  հա կա կար գա պա հա կան քայ լե րու մէջ:

1. 1918 թ. փետ րո ւա րի սկիզբ նե րը, երբ կը կա յա նայ Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու-
մա րը, դուք իբրև դաշ նակ ցա կան ըն դու նե լով Հ.Յ.Դ.  Կեդ րո նա կան կո մի տէի տե սա-
կէ տը Մ.[իաց յալ]  Հա յաս տա նի վե րա բեր մամբ, կ’ընտ րո ւիք հա մա գու մա րի կազ մա-
կեր պիչ կո մի տէի և  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ: Այ նու հետև, սա կայն, հա կա ռակ 
հա մա գու մա րի ցան կու թեան և  մեր կու սակ ցա կան մար մին նե րու քա ղա քա կա նու-
թեան կանգ նե լով այն տե սա կէ տի վրայ, թէ արևմ տա հա յե րու քա ղա քա կա նու թեան 
վա րիչն է  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, կը նկա տէք այդ մար մի նը իբրև ի րա ւա հա ւա սար 
ներ կայ կա ռա վա րու թեան և կ ’աշ խա տէք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հա կա-
ռակ քա ղա քա կա նու թիւն վա րել:

2.  Յի շեալ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, ո րուն կ’ան դա մակ ցէիք և  դուք, կա ռա վա րու-

30 Հայ ժողովրդական կուսակցության պաշտոնաթերթ, տպվել է Երևանում:
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թե նէն և  կու սակ ցու թե նէն ան կա խա բար պա տո ւի րակ ներ կ’ու ղար կէ  Պի չի և 
 Թոմ  սը նի մօտ արևմ տա հայ ա ռան ձին զօ րա մա սեր կազ մա կեր պե լու և  ներ գաղ թի 
ծրա գիր մշա կե լու:

3.  Նոյն  Գոր ծա դիր  Մար մի նը՝ հա կա ռակ Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի, 
 Բիւ  րօի և  կա ռա վա րու թեան տե սա կէտ նե րուն, դի մում կը կա տա րէ Անդ րա նի կին՝ 
ըն  դու նե լու կազ մո ւող արևմ տա հայ զօ րա մա սե րու հրա մա նա տա րու թիւ նը:

4.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը բա ցա սա կան դիրք կը բռնէ  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նի 
կազ մած արևմ տա հայ երկ րորդ կա մա ւո րա կան բա նա կի հան դէպ և գ րա ւոր թէ բա-
նա ւոր պրոպա գան դա յի մի ջո ցաւ կ’աշ խա տի քայ քա յել այդ բա նա կը, որ կազ մո-
ւած էր Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի դի մու մի հա մա ձայն և  Բիւ րօի կամ քով: 
Այդ բո լո րի հետ ևանքն այն կ’ըլ լայ, որ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի, կու սակ ցու թեան և 
 կա ռա վա րու թեան յա րա բե րու թիւն նե րը չա փա զանց կը լա րո ւին և  երբ Ար մէն 
 Սա սու նի և Վ. Քր մո յեան  Թիֆ լի սէն Եր ևան կը վե րա դառ նան՝ մինչև այդ վա րո ւած 
քա ղա քա կա նու թիւ նը քննու թեան կառ նին, գոր ծու նէու թեան նոր ու ղի կը գծեն և 
 կը փո խեն  Գոր ծա դիր  Մարմն ի նա խա գա հին:

5.  Հա մա ձայն Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի բա նաձ ևին՝ Երկ րի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէի,  Բիւ րօի և  Հա յաս տա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէ նե րու խառն ժո-
ղովն ե րու ո րո շումն ե րուն, ո րոնց կը մաս նակ ցիք և  դուք, կա ռա վա րու թիւ նը կը վճռէ 
յայ տա րա րել  Մա յիս 28-ի ակ տը: Այդ առ թիւ կա ռա վա րու թիւ նը կը դի մէ  Գոր  ծա դիր 
 Մարմն ին 12 պատ գա մա ւոր ներ ու ղար կե լու պար լա մենտ:  Դուք, սա կայն միա ցած 
 Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ ե րէք ըն կեր նե րու հետ, կը մեր ժէք այդ պա հան ջին ըն-
դա ռաջ եր թալ: Ճգ նա ժա մը հար թե լու հա մար  Մա յիս 27-ի կէ սօ րին տե ղի կ’ու նե-
նայ  Բիւ րօի, Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի,  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դաշ նակ ցա-
կան ան դամն ե րու և Ա մե րի կա յի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի ներ կա յա ցուց չի խառն 
ժո ղո վը: 9 ձայ նով ընդ դէմ 2-ի կ’ո րո շո ւի, որ յե տա գայ ո րո շումն ե րը պար տա դիր 
պի տի լի նեն բո լոր ըն կեր նե րու հա մար:  Կ’ո րո շո ւի նաև, որ 12 պատ գա մա ւոր ու-
ղար կո ւի պար լա մենտ:  Բայց հա կա ռակ այդ ո րոշ ման՝ դուք նոյն օ րուայ ե րե կո-
յեան  Գոր  ծա դիր  Մարմն ի ժո ղո վին ձեր մի քա նի ըն կեր նե րու հետ միա ցած ա մէն 
կերպ կ’աշ խա տիք սկան դալ յա ռաջ բե րել, չըն դու նե լով կա ռա վա րու թեան ա ռա-
ջար կը և  յայ տա րա րո ւած ակ տը ամ լու թեան դա տա պար տե լով:  Միայն նա խա գա-
հի կէս ձայ նի ա ռա ւե լու թեամբ կ’ո րո շո ւի ըն դու նել և  ըն դա ռաջ եր թալ կա ռա վա-
րու թեան յայ տա րա րու թեան, ո րը ե ղած էր նաև Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի և 
 կու սակ ցա կան մար մին նե րու պա հանջ:

6.  Մա յիս 28-ի ակ տէն յե տոյ եր կու մա սի կը բաժ նո ւի  Գոր ծա դիր  Մար մի նը: 
 Դուք ձեր հա մա խոհ նե րու հետ միա սին  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դի ւա նի ա նու նով կը 
գրէք նա մակ վար չա պե տին, յայտ նե լով, որ արևմ տա հա յե րու միակ ի րա ւա տէ րը 
դար ձեալ  Գոր ծա դիր  Մար մինն է: Այդ կեր պով դուք ու զած էք բա ցա սա կան վե րա-
բեր մունք ցոյց տալ  Մա յիս 28-ի ակ տի վե րա բեր մամբ:

7.  Բո լոր այս տա րա ձայ նու թիւն նե րը հար թե լու հա մար  Բիւ րօն եր կու ան գամ 
ժո ղո վի կը հրա ւի րէ ձեզ, բայց դուք կտրուկ կեր պով կը մեր ժէք ժո ղո վի եր թալ:

8. Այս պայ քա րին զու գըն թաց դուք իբրև  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ան դամ կը մաս-
նակ ցիք և  մի ու րիշ շարժ ման:  Վա նի կո մի տէն ակ տիւ պայ քար կը մղէ, որ 
արևմտա հայ մաս սա նե րը չմաս նակ ցեն պար լա մեն տա կան ընտ րու թիւն նե րուն 
հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը կազ մա կեր-
պուեն Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէի մէջ,  Վա նի կո մի տէի ան դամն ե րը կ’ու-
զեն վերս տեղ ծել  Վաս պու րա կա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէն: Այս բո լոր շար-
ժումն ե րուն դուք ակ տիւ կեր պով մաս նակ ցած էք:

( Մէկ շա բաթ մի ջոց տրո ւած է պա տաս խա նե լու հա մար)

 Մե ղադ րա կան կէ տեր Գ րի գոր  Բուլ ղա րա ցիի դէմ

1920 թ. մարտ 11, Եր ևան: Հ.Յ.Դ.  Գե րա գոյն  Դա տա կան Ա տեա նը ծա նօ թա նա-
լով ընկ.  Վա հագն Քր մո յեա նի 1920 թ. փետր.[վա րի] 24-ին մեզ ներ կա յա ցու ցած 

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ



202

բո ղոք-գրու թեան ձեզ կը ներ կա յաց նի հա մա ձայն այդ գրու թեան հետ ևեալ մե-
ղադ րա կան կէ տե րը, ո րոնց մով դուք կ’ա մա բաս տա նո ւիք հա կա կու սակ ցա կան և 
 հա կա կար գա պա հա կան քայ լե րու մէջ:

1. 1918 թ. փետ րո ւա րի սկզբնե րը, երբ կը կա յա նայ Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու-
մա րը, դուք իբրև դաշ նակ ցա կան ըն դու նե լով Հ.Յ.Դ.  Կեդ րո նա կան կոմի տէի տե-
սա կէ տը  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի վե րա բեր մամբ, կ’ընտ րո ւիք  Գոր ծա դիր  Մարմն ի 
ան դամ: Այ նու հետև, սա կայն, հա կա ռակ հա մա գու մա րի ցան կու թեան և  մեր կու-
սակ ցա կան մար մին նե րու քա ղա քա կա նու թեան, կանգ նե լով այն տե սա կէ տի 
վրայ, թէ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը արևմ տա հա յե րու քա ղա քա կա նու թեան միակ վա-
րիչն է, կը նկա տէք այդ մար մի նը իբրև ի րա ւա հա ւա սար ներ կայ կա ռա վա րու-
թեան և կ ’աշ խա տէք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հա կա ռակ քա ղա քա կա նու-
թիւն վա րել:

2.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, ո րուն կ’ան դա մակ ցիք և  դուք, կա ռա վա րու թիւ նէն և 
 կու սակ ցու թիւ նէն ան կա խա բար պա տո ւի րակ ներ կ’ու ղար կէ  Պի չի և  Թոմ սը նի 
մօտ, արևմ տա հայ ա ռան ձին զօ րա մա սեր կազ մա կեր պե լու և  ներ գաղ թի ծրա գիր 
մշա կե լու:

3.  Նոյն  Գոր ծա դիր  Մար մի նը հա կա ռակ Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէի, 
 Բիւ րօի և  կա ռա վա րու թեան տե սա կէտ նե րուն, դի մում կը կա տա րէ Անդ րա նի կին՝ 
ըն դու նե լու կազ մո ւող արևմ տա հայ զօ րա մա սե րու հրա մա նա տա րու թիւ նը:

4.  Գոր ծա դիր  Մար մի նը բա ցա սա կան դիրք կը բռնէ նաև  Տիգ րան  Պաղ տա սա-
րեա նի կազ մած արևմ տա հայ երկ րորդ կա մա ւո րա կան բա նա կի հան դէպ և գ րա-
ւոր թէ բա նա ւոր պրո պա գան դա յի մի ջո ցաւ կ’աշ խա տէ քայ քա յել այդ բա նա կը, որ 
կազ մո ւած էր Երկ րի  Կեդ րո նա կան կո մի տէի դի մու մի հա մա ձայն և  Բիւ րօի կամ-
քով: Այդ բո լո րի հետ ևանքն այն կըլ լայ, որ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի, կու սակ ցու թեան և 
 կա ռա վա րու թեան յա րա բե րու թիւն նե րը չա փա զանց կը լա րո ւին և  երբ Ար մէն  Սա-
սու նի և Վ. Քր մո յեան  Թիֆ լի սէն Եր ևան կը վե րա դառ նան՝ մինչև այդ վա րո ւած 
քա ղա քա կա նու թիւ նը քննու թեան կ’առ նին, գոր ծու նէու թեան նոր ու ղի կը գծեն և 
 կը փո խեն  Գոր ծա դիր  Մարմն ի նա խա գա հը:

5.  Հա մա ձայն Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի բա նաձ ևին՝ Երկ րի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէի,  Բիւ րօի և  Հա յաս տա նի կոմի տէ նե րու խառն ժո ղովն ե րու ո րո շում-
նե րուն, ո րոնց կը մաս նակ ցէիք և  դուք, կու սակ ցու թիւ նը կը վճռէ յայ տա րա րել 
 Մա յի սի 28-ի ակ տը: Այդ առ թիւ կա ռա վա րու թիւ նը կը դի մէ  Գոր ծա դիր  Մարմն ին 12 
պատ գա մա ւոր ներ ու ղար կե լու պար լա մենտ:  Դուք, սա կայն միա ցած  Գոր ծա դիր 
 Մարմն ի ան դամ ե րէք ըն կեր նե րու հետ, կը մեր ժէք այդ պա հան ջին ըն դա ռաջ եր-
թալ: Ճգ նա ժա մը հար թե լու հա մար  Մա յիս 27-ի կէ սօ րին տե ղի կու նե նայ  Բիւ րօի, 
Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կոմի տէի,  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դաշ նակ ցա կան ան դամն ե-
րու և Ա մե րի կա յի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի ներ կա յա ցուց չի խառն ժո ղո վը: 9 
ձայ նով ընդ դէմ 2-ի կո րո շո ւի, որ յե տա գայ ո րո շումն ե րը պար տա դիր պի տի լի նեն 
դաշ նակ ցա կան բո լոր ըն կեր նե րու հա մար:  Կո րո շո ւի նաև, որ 12 պատ գա մա ւոր 
ու ղար կո ւի պար լա մենտ:  Բայց հա կա ռակ այդ ո րոշ ման՝ դուք նոյն օ րո ւայ ե րե կո-
յեան  Գոր ծա դիր  Մարմն ի ժո ղո վին ձեր մի քա նի ըն կեր նե րու հետ միա ցած, ա մէն 
կեր պով կ’աշ խա տիք սկան դալ յա ռաջ բե րել՝ չըն դու նե լով կա ռա վա րու թեան 
ա ռա ջար կը և  յայ տա րա րո ւած ակ տը ամ լու թեան դա տա պար տե լով:  Միայն նա-
խա գա հի կէս ձայ նի ա ռա ւե լու թեամբ կ’ո րո շո ւի ըն դու նել և  ըն դա ռաջ եր թալ կա-
ռա վա րու թեան յայ տա րա րու թեան, ո րը ե ղած էր նաև Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու-
մա րի և  կու սակ ցա կան մար մին նե րու պա հանջ:

6.  Մա յիս 28-ի ակ տէն յե տոյ եր կու մա սի կը բաժ նո ւի  Գոր ծա դիր  Մար մի նը: 
 Դուք ձեր հա մա խոհ նե րու հետ միա սին  Գոր ծա դիր  Մարմն ի դի ւա նի ա նու նով կը 
գրէք նա մակ վար չա պե տին յայտ նե լով, որ արևմ տա հա յե րու միակ ի րա ւա տէ րը 
դար ձեալ  Գոր ծա դիր  Մար մինն է: Այդ կեր պով դուք ու զած էք բա ցա սա կան վե րա-
բեր մունք ցոյց տալ  Մա յիս 28-ի ակ տի վե րա բեր մամբ:

7.  Բո լոր այս տա րա ձայ նու թիւն նե րը հար թե լու հա մար  Բիւ րօն եր կու ան գամ 
ժո ղո վի է հրա ւի րել ձեզ, բայց դուք կտրուկ կեր պով կը մեր ժէք ժո ղո վի եր թալ:
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( Սոյն մե ղադ րա կան ակ տը  Պոլ սոյ մարմն ի մի ջո ցաւ ղրկո ւե ցաւ ընկ.  Պուլ   ղա -
րա ցիին:  Յայտ նո ւե ցաւ ի րեն, որ երբ բե րա նա ցի յայ տա րա րու թիւն ներ ալ կու զէ 
տալ բա ցի գրա ւո րէն, և  Պոլ սոյ շրջա նին մէջ ապ րող վկա ներ ալ ու նի մատ նան շե-
լիք իր հար ցի վե րա բե րեալ, զա նոնք ներ կա յաց նէ  Պոլ սոյ Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի-
տէին):

 Մե ղադ րա կան կէ տեր Գ րի գոր Ղլ ղա թեա նի դէմ

1. 1918 թո ւի պա տե րազ մին դուք՝ իբրև Ա պա հովու թեան  Խոր հուր դի Եր ևա նի 
շրջա նա յին մարմն ի ան դամ, աշ խա տած էք ա մէն կերպ քայ քա յել արևմ տա հայ զօ-
րա մա սե րը, մա նա ւանդ  Վա նի Դ. գուն դը:

2.  Վա նի կո մի տէին մէջ հա կա դաշ նակ ցա կան դիրք էք բռնած: Գ րա ւոր կեր-
պով դի մած էք  Բիւ րօին բե կա նե լու հա մար  Մա յիս 28-ի ակ տը և  արևմ տա հայ 
պատ գա մա ւոր նե րը յետ կան չե լու:  Ձեր ժո ղովն ե րէն մէ կի մէջ (նա խա գա հու թեամբ 
Ա.  Մաք սա պե տեա նի) բա նաձև էք հա նած ակ տիւ պոյ կոտ յայ տա րա րե լու պար լա-
մեն տա կան ընտ րու թիւն նե րուն դէմ և  աշ խա տած էք արևմ տա հայ մաս սա նե րը հա-
կա ռակ տրա մադ րե լու ընտ րու թիւն նե րուն:

3.  Հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ բո լոր արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը 
պի տի կազ մա կեր պո ւին Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կոմի տէի մէջ,  Վա նի կո մի տէի ան-
դամն ե րը, ինչ պէս և  դուք, ու զած են վերս տեղ ծել  Վա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի-
տէն: Ուղ ղած էք  Բիւ րօին նա մակ մը՝ յայտ նե լով ձեր ո րո շու մը միայն ի գի տու թիւն, 
այդ պի սով դուք ու զած էք ան տե սել  Բիւ րօի գե րիշ խա նու թիւ նը:

(Տ րո ւած է 7 օր մի ջոց պա տաս խա նե լու հա մար):

 Մե ղադ րա կան կէ տեր  Հայ կակ  Կոսոյեա նի դէմ

1. Իբր Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի Եր ևա նի շրջա նա յին մարմն ի նա խա գահ՝ 
վա րած էք հա կա պե տա կան և  հա կա կու սակ ցա կան քա ղա քա կա նու թիւն, եր կու 
հայ կա կան հա տո ւած նե րը ի րա րու հան դէպ թշնա մա բար տրա մադ րե լով:

2. Աշ խա տած էք քայ քա յել յատ կա պէս  Վա նի Դ. գուն դը:
3.  Մեր ժած էք հա շիւ տալ Արևմ տա հայ  Խոր հուր դի ներ կա յա ցու ցիչ  Կա րօ 

 Սա  սու նիին:
4.  Վա նի կո մի տէին մէջ հա կա դաշ նակ ցա կան դիրք էք բռնած: Գ րա ւոր կեր պով 

դի մած էք  Բիւ րօին բե կա նե լու հա մար  Մա յիս 28-ի ակ տը և  արևմ տա հայ պատ գա-
մա ւոր նե րը յետ կան չե լու:  Ձեր ժո ղովն ե րէն մէ կի մէջ (նա խա գա հու թեամբ Ա. 
 Մաք  սա պե տեա նի) բա նաձև հա նած էք ակ տիւ պոյ կոտ յայ տա րա րե լու պար լա մեն-
տա  կան ընտ րու թիւն նե րուն դէմ և  աշ խա տած էք արևմ տա հայ մաս սա նե րը հա կա-
ռակ տրա մադ րե լու ընտ րու թիւն նե րուն:

5.  Հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ բո լոր արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը պի-
տի կազ մա կեր պո ւին Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի մէջ  Վա նի կո մի տէի ան դամ-
նե րը՝ ինչ պէս և  դուք, ու զած էք վերս տեղ ծել  Վա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէն: 
Ուղ ղած էք  Բիւ րօին նա մակ մը՝ յայտ նե լով ձեր ո րո շու մը միայն ի գի տու թիւն, այդ-
պի սով դուք ու զած էք ան տե սել  Բիւ րօի գե րիշ խա նու թիւ նը:

(Տ րո ւած է 7 օր մի ջոց պա տաս խա նե լու հա մար):

 Մե ղադ րա կան կէ տեր բժիշկ Ա.  Տէր- Պօ ղո սեա նի դէմ

1.  Վա նի կո մի տէի մէջ գտնո ւե լով՝ ցոյց տո ւած էք հա կա կար գա պա հա կան ըն-
թացք:  Մի շարք ըն կեր նե րու հետ միա սին դի մած էք  Բիւ րօին բե կա նե լու  Մա յի սի 
28-ի ակ տը և  արևմ տա հայ պատ գա մա ւոր նե րու յետ կան չե լու:  Ձեր ժո ղովն ե րուն 
մէ կի մէջ (նա խա գա հու թեամբ Ա.  Մաք սա պե տեա նի) մաս նա կից ե ղած էք այն բա-
նաձ ևին, ո րով ակ տիւ պայ քար կը յայ տա րա րո ւի պար լա մեն տա կան ընտ րու թիւն-
նե րուն:  Ձեր յե տա գայ ժո ղովն ե րուն բուռն պրո պա գանդ կը մղէք արևմ տա հայ 
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մաս սա նե րը ընտ րու թիւն նե րուն հա կա ռակ տրա մադ րե լու:
2.  Հա կա ռակ  Բիւ րօի ո րոշ ման, որ բո լոր արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը 

պի տի կազ մա կեր պո ւէին Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի մէջ  Վա նի կո մի տէի 
ան դամն ե րը՝ ինչ պէս և  դուք, ու զած էք վերս տեղ ծել  Վա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո-
մի տէն: Ուղ ղած էք նաև նա մակ մը  Բիւ րօին՝ յայտ նե լով ձեր ո րո շու մը միայն ի 
գի տու թիւն, այս պի սով դուք ու զած էք ան տե սել  Բիւ րօի գե րիշ խա նու թիւ նը:

[(Տ րո ւած է 7 օր մի ջոց պա տաս խա նե լու հա մար):]

 Մե ղադ րա կան կէ տեր 1919 թո ւին ստեղ ծո ւած Հ.Յ.Դ.  Վա նի կո մի տէի  
ան դամն ե րէն Մ. Էյ նա թեա նի, Ղ.  Սե րո բեա նի, Կ.  Պէյ լէ րեա նի դէմ

1. Իբրև  Վա նի կո մի տէի ան դամն եր՝ ան ցեալ տա րի, երբ  Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րու թիւ նը  Մա յի սի 28-ի ակ տը կը յայ տա րա րէ՝ դուք միա ցած ու րիշ մի շարք ըն-
կեր նե րու կաշ խա տէք բե կա նել յի շեալ ակ տը և  յետ կան չել արևմ տա հայ պատ գա-
մա ւոր նե րը:  Հա նած էք ձեր ժո ղովն ե րէն մէ կի մէջ (նա խա գա հու թեամբ  Մաք սա պե-
տեա նի) բա նաձև մը ակ տիւ բոյ կոտ յայ տա րա րե լու պար լա մեն տա կան ընտ րու-
թիւն նե րուն դէմ:

2.  Հա կա ռակ  Բիւ րօի այն ո րոշ ման, որ բո լոր արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը 
պի տի կազ մա կեր պո ւին Երկ րի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի մէջ դուք իբրև  Վա նի կո-
մի տէի ան դամն եր ու զած էք վերս տեղ ծել  Վա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէն: Ուղ-
ղած էք նաև նա մակ մը  Բիւ րօին ի գի տու թիւն, այս պի սով դուք ու զած էք ան տե սել 
 Բիւ րօի գե րիշ խա նու թիւ նը:

(Տ րո ւած է 7 օր մի ջոց պա տաս խա նե լու հա մար):
Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի

 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

60-րդ  նիստ

14  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1. Կ.  Բա րու նա կեա նի հարց,
2.  Մի շա Ար զու մա նեա նի հարց։
 Լու ծում
1. Ըն կեր Կ.  Բա րու նա կեա նի պե տա կան գու մար նե րէն 50.000 ր. կորսն ցու ցած 

ըլ լա լու հար ցի մա սին  Դա տա կան Ա տեանս ո րո շեց նախ քան այս մա սին վերջ նա-
կան ո րո շում մը տա լը՝ իր ան դամն ե րէ մէ կի մի ջո ցաւ դի մել պե տա կան քննի չին, 
հաս կա նա լու հա մար, թէ ինչ քննու թիւն կա տա րո ւած է այս մա սին:

 Գա լով իր  Հիւ սիս.[ա յին]  Կով կա սի մէջ ու նե ցած գոր ծու նէու թեան, ո րու մա սին 
տե ղե կու թիւն ստա նա լու հա մար աս կէ ա ռաջ դի մած էինք  Բա գո ւի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէին, ո րո շո ւե ցաւ այդ առ թիւ գրել Ա րամ Ալ չու ճեա նին (Ա լէք սանդ րա-
պոլ), որ պէս զի  Բա գո ւի մէջ ընկ.  Թա դէո սեա նին այս հար ցի առ թիւ տո ւած տե ղե-
կու թիւն նե րը գրա ւո րա պէս մեզ ևս  ու ղար կի:

2. Ըն կեր  Մի շա Ար զու մա նեա նի ծա նօթ գոր ծին հետ միա սին  Բիւ րօն մեզ ներ-
կա յա ցու ցած էր նաև յի շեալ ըն կե րոջ Դ. կա մա ւո րա կան գնդի առ կախ թո ղու ցած 
հա շիւ նե րը, որ պէս զի քննենք և  այդ մա սին ալ ո րո շում մը տանք:  Դա տա կան 
Ա տեանս նկա տե լով, որ այդ հա շիւ նե րը մեզ հա մար պարզ չեն, որ այդ մա սին 
 Բիւ րօն ին քը վերջ նա կան քննու թիւն չէ կա տա րած և  մենք այժմ չգի տենք, թէ Ար-
զու մա նեա նի պարտ քը իս կա պէս որ քան է, ո րո շո ւե ցաւ գրել  Բիւ րօին ա ռա ջար կե-
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լով, որ այս մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թիւն ներ տայ, ըստ այնմ, այդ գոր ծին ըն թացք 
տա լու հա մար մեր կող մէ:

 Գա լով  Ղա մա զո վի սպա նու թեան խնդրոյն՝  Դա տա կան Ա տեանս եր կա րօ րէն 
այս մա սին մտքե րու փո խա նա կու թիւ նէ յե տոյ գտաւ, որ  Մի շա Ար զու մա նեա նը իր 
հա կա կար գա պա հա կան ըն թաց քի հա մար ար ժա նի է յան դի մա նու թեան և 5 ա միս 
մեր կազ մա կեր պա կան շար քե րէն կա խա կա յո ւե լու: Այս մա սին ման րա մասն բա-
նաձև կազ մել թո ղո ւե ցաւ մեր յա ջորդ նիս տին:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

61-րդ  նիստ

17  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1.  Մի շա Ար զու մա նեա նի հար ցը,
2.  Թիֆ լի սի  Կեդր.[ո նա կան] կո մի տէի դէմ յա րու ցո ւած հար ցի առ թիւ (1917 

դեկտ.[եմ բեր] 2-1918 յու լիս 2-ի կողմ)  Հի պե րիկ  Չո լա գեա նի տո ւած ցուց մունք նե-
րը,

3. Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նի հարց:
 Լու ծում
1. Հ.Յ.Դ.  Դա տա կան Ա տեա նի դա տավ ճի ռը  Մի շա Ար զու մա նեա նի դէմ։
1920 թ. մար տի 17, Եր ևան: Հ.Յ.Դ. IX Ընդհ.[ա նուր] ժո ղո վի լիա զօ րու թեամբ 

կու սակ ցա կան  Դա տա կան Ա տեանս, մաս նակ ցու թեամբ նա խա գահ  Յով սէփ 
 Տէր- Դաւ թեա նի, ան դամն եր՝ Լ ևոն  Թա դէո սեա նի և  Մե րու ժան Օ զա նեա նի, քննու-
թեան առ նե լով Հ.Յ.Դ.  Բիւ րօի կող մէ յա րու ցո ւած հար ցը ըն կեր  Մի շա Ար զու մա-
նեա նի դէմ, ո րը լուրջ կաս կած ներ ու նե նա լով գե նե րալ  Ղա մա զո վի մա սին, թէ նա 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան զի նո ւո րա կան գաղտ նիք նե րը կը հա ղոր դէ 
 Տե նի քի նին, 1919 թ. հոկտ.[եմ բե րի] 27-ի ա ռա ւօ տուն ինք նագ լուխ կեր պով կը թե-
լադ րէ մի քա նի ըն կեր նե րու, որ պէս զի ման րա մասն կեր պով խու զար կեն դէ պի 
 Տե նի քի նի բա նա կը ճամ բա րո ւող գեն.[ե րալ]  Ղա մա զո վի գոյ քե րը և խ լեն ա նոր քով 
ե ղած բո լոր թղթե րը, ո րու հետ ևան քով սա կայն տե ղի կու նե նայ կռիւ  Ղա  մա զո վի և  
իր վրայ յար ձա կո ւող նե րու միջև, կը վի րա ւո րո ւի ծան րա պէս  Ղա  մա զո վը և  մի քա-
նի օր վերջ կը մեռ նի, լսե լով նաև այդ առ թիւ  Բիւ րօի ներ կա յա ցու ցիչ նե րու բե րա-
նա ցի ցուց մունք նե րը,  Մի շա Ար զու մա նեա նի գրա ւո րա պէս մեզ հա ղոր դած բա-
ցատ րու թիւն նե րը, թէ ինչ ար դա րա ցու ցիչ շար ժա ռիթ նե րու հետ ևան քով ինք հար-
կադ րո ւած էր ինք նագ լուխ կեր պով կար գադ րե լու, որ խու զար կո ւեն  Ղա մա զո վի 
գոյ քե րը և  թէ որ քան ինք դէմ է ե ղած ա նոր սպա նո ւե լուն, լսե լով նաև  Ղա մա զո վի 
վրայ յար ձա կող ըն կեր նե րու և  այս գոր ծին հետ ո ևէ կեր պով կա պո ւած մի շարք 
անձ նա ւո րու թեանց բա ցատ րու թիւն նե րը, ե կաւ հետ ևեալ եզ րա կա ցու թեան.

Ա. Ն կա տե լով, որ որ քան ալ  Ղա մա զո վը կաս կա ծե լի անձ նա ւո րու թիւն մը ե -
ղած ըլ լար և  այդ մա սին հա ւաս տի տե ղե կու թիւն ներ որ քան ալ որ շատ ուշ ա տեն 
ստա ցո ւած ըլ լա յին, յա մե նայն դէպս ա նոր մա սին ըլ լա լիք ո ևէ ձեռ նարկ ո ևէ ըն կե-
րոջ կող մէ պէտք էր նա խա պէս են թար կո ւեր մեր կու սակ ցա կան բարձ րա գոյն 
մարմն ի հա ւա նու թեա նը, ի րո ղու թիւն մը, ո րու մէջ թե րա ցած է ընկ. Ար զու մա-
նեան,

Բ. Ն կա տե լով, սա կայն, որ  Մի շա Ար զու մա նեան ու զած էր մի միայն խու զար կել 
տալ  Ղա մա զո վի գրպան նե րը և  գոյ քե րը, մեր հան րա պե տու թեան վե րա բե րեալ 
կար ևոր գաղտ նիք ներ պա րու նա կող թղթե րը ձեռք բե րե լու հա մար, և  թէ այս ձեռ-
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նար կին շար ժա ռի թը չէ ե ղած եր բէք ոչ թա լան և  ոչ ալ սպա նու թիւն,
Գ.Ն կա տե լով, որ  Ղա մա զով ա մե նա կա տա ղի կեր պով դի մադ րած է իր հա-

գուստ նե րը և  գոյ քե րը խու զար կել փոր ձող նե րուն, ու զե լով նոյ նիսկ ա նակն կալ 
կեր պով իր գրպա նէն հա նած ատր ճա նա կով սպա նել զա նոնք՝ հա կա ռակ վեր ջին-
նե րուս այն բա ցո րոշ յայ տա րա րու թեան, թէ ի րենց նպա տակն է մի միայն իր թղթե-
րը ստա նալ,

Դ. Ն կա տե լով, որ խու զար կե լու հա մար ու ղար կո ւած եր կու ըն կեր նե րը ու զե-
լով նախ  Ղա մա զո վը զի նա թափ ը նել, որ պէս զի եր կուս տէք սպա նու թիւն տե ղի 
չու նե նայ, հար կադ րո ւեր են գիր կընդ խառն ա նոր հետ կռո ւի բռնո ւել, ո րու հե-
տևան քով սա կայն ա նակն կալ կեր պով ի րենց մէ մէ կի ատր ճա նա կը կը պար պո ւի 
և  Ղա մա զո վը գլխէն վի րա ւո րո ւած գե տին կիյ նայ, իսկ յար ձա կող եր կու ըն կեր նե-
րը այդ րո պէին չեն ալ գիտ նար, թէ ի րենց մէ մէ կի՞, թէ՞  Ղա մա զո վի ատր ճա նակն 
էր պար պո ւած, և  թէ այդ ի րենք կը գիտ նան, երբ այդ գոր ծի ա ւար տու մէն յե տոյ 
ի րենց տնե րը կը վե րա դառ նան,

Ե. Ն կա տե լով, որ հա կա ռակ իր տո ւած պա տո ւե րին, որ պէս զի սպա նու թիւն 
տե ղի չու նե նայ՝  Մի շա Ար զու մա նեան խստիւ կը յան դի մա նէ իր գոր ծա կից նե րը, 
որ ի րենց գոր ծո ղու թեան ըն թաց քին ա ւե լի զգոյշ չեն ե ղած և  տե ղի տո ւած են 
ա րիւն հե ղու թիւն,

Զ. Ն կա տե լով վեր ջա պէս, որ Հ.Յ.Դ.  Բիւ րօն այս գոր ծի առ թիւ յան դի մա նած է 
 Մի շան և  զայն չե զո քա ցու ցած է կու սակ ցա կան աշ խա տան քէ, այս խնդրի մա սին 
ման րա մասն քննու թիւն կա տա րել և  վերջ նա կան ո րո շում մը տա լը մեզ ձգե լով,

 Դա տա կան Ա տեանս ո րո շեց.
Խս տիւ յան դի մա նել  Մի շա Ար զու մա նեա նը իր հա կա կար գա պա հա կան ըն-

թաց քի հա մար և  հա ղոր դել Հ.Յ.Դ.  Բիւ րօին ի գոր ծադ րու թիւն, թէ  Մի շա Ար զու մա-
նեան իր հա կա կար գա պա հա կան ըն թաց քի հա մար հինգ ամ սով (1919 նոյ.[եմ բե-
րի] 1-1920 ապ րի լի 1) կա խա կա յո ւած է իր կազ մա կեր պու թեան շար քե րէն:

2. Ար ևե լեան  Բիւ րօի Քն նիչ  Յանձ նա ժո ղո վը մեր մի շարք կու սակ ցա կան մար-
մին նե րու և  հաս տա տու թեանց հա շիւ նե րը քննե լու առ թիւ մե ղադ րանք ներ ը րած 
էր նաև 1917 թ. դեկտ.[եմ բեր] 2-1918 թ. յու լիս 2-ը գոր ծի վրայ գտնո ւող Վ րաս տա-
նի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի, ինչ պէս նաև «Աշ խա տա ւոր» թեր թի մա սին: Այդ 
առ թիւ ընկ.  Հի պե րիկ  Ճո լա խեան (այդ շրջա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ոմի տէ]ի ան-
դամն ե րէն մին) ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը.

« Միայն «Աշ խա տա ւոր» թերթն է, որ կա նո նա ւոր հա շո ւա պա հու թիւն ու նե ցած 
է: Ա լէք սանդր  Ծատ րեանն էր հա շո ւա պա հը, ա նոր յա ջոր դեց  Սա րեա նը, յե տոյ՝ 
 Սամ սո նը:  Բո լոր հա շիւ նե րը տա րո ւած են օր դեր նե րի սիս տե մով, միայն մի ամ-
սուայ օր դեր նե րը կո րած են, և  այդ պա տա հե ցաւ այն ժա մա նակ, երբ քշե ցին մեզ 
մեր գրա սե նեա կէն:  Բո լոր գրքե րը և  հա շո ւա մա տեան նե րը տրո ւած են յանձ նա ժո-
ղո վին ի քննու թիւն: Ա նոնք այժմ կը գտ նո ւեն  Սամ սո նին մօտ: Ես ինքս Կ.[ենտ րո-
նա կան] կ.[ո մի տէ]ի զե կու ցում տո ւած եմ և խնդ րած եմ, որ քննո ւին այդ հա շիւ նե-
րը, բայց մինչև այժմ ալ այդ հա շիւ նե րը չեն քննո ւած: Իմ զե կու ցումս պա հո ւած է 
այդ թղթե րուն մէջ:

Չ մոռ նամ ը սել, որ այդ հա շիւ նե րէն դուրս Իւ նիոն ճա շա րա նէն ստա ցո ւած և 
 ծախ սո ւած է 6.000 ր. Վ.  Խո րե նիի մի ջո ցաւ, այդ չէ մտած մեր հա շիւ նե րուն մէջ ոչ 
իբրև մուտք և  ոչ ալ իբրև ելք:

Ինչ կը վե րա բե րի Կ.[ենտ րո նա կան] կո մի տէի դէմ հա նո ւած մե ղադ րանք նե-
րուն՝ ես առ այժմ շատ բան չեմ կա րող ը սել:  Սա միայն ա սեմ, որ Կ.[ենտ րո նա կան] 
կո մի տէի աշ խա տանք նե րը բաժ նո ւած էին զա նա զան մա սե րու, իւ րա քան չիւր մա-
սի պա տաս խա նա տուն մէկ կամ եր կու ըն կեր էր:  Ճիշտ է  Զի ֆոնի մա սը սկիզ բը 
շատ ան կա նոն էր, բայց վեր ջը բա ւա կան կա նո նա ւո րո ւե ցաւ: Կ.[ենտ րո նա կան] 
կո մի տէն իր հա շիւ նե րուն հա մար ու նե ցեր է մուտ քի և  ել քի հա շո ւե մա տեան 
միայն:
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Այդ հար ցի մա սին ձեզ ըն դար ձակ տե ղե կու թիւն կու տամ խորհր դակ ցե լով իմ 
միւս ըն կեր նե րուն հետ, ո րոնք են  Վա րոս  Պա պա յեան, Է լի բէ գեան,  Տիգ. Ա ւե տի-
սեան, Մկր տիչ Լ թո ւե ցեան, Ա րամ  Նալ չա ճեան»:

3. Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նի հար ցի մա սին ընկ.  Հի պե րիկ  Չո լա գեան 
հետևեալն ը սաւ.

Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեան  Շա րա ֆեա նի հետ պայ մա նա ւո րո ւած էր իր գոր-
ծա րա նին հա մար ճարպ գնե լու:  Ճարպ գնե լու հա մար դրա մը ստա ցո ւեր է 
 Քո  թան ճեա նէն: Գ նո ւած իւ ղը մի ան գամ չէ տո ւեր  Շա րա ֆեա նը, ծա խո ւեր է վնա-
սով: Այդ վնա սը հա նե լու հա մար կը գնեն յե տոյ սա պոն և  կը տա նեն Ա լէք սանդ-
րա պոլ:  Սա պո նի գնման և  վա ճառ ման գոր ծին մէջ Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նը ոչ 
մի մաս նակ ցու թիւն չէ ու նե ցած:

 Հաս տա տա պէս չեմ կա րող ը սել, թէ  Սեր գոն գի տե՞ր թէ առև տու րի հա մար 
գոր ծա ծո ւած այդ դրամն ե րը կը պատ կա նին հա յոց կա ռա վա րու թեան, բայց կը 
կար ծեմ, որ գիտ ցած ըլ լա լու է, քա նի որ այդ ա մե նուս ալ ծա նօթ էր:

Ո րո շո ւե ցաւ նա մակ գրել Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նին և  Բա նո ւոր  Սեր գոին, 
թէ եր կու ամ սո ւայ ըն թաց քին պէտք է հա ւա սա րա պէս վճա րեն պե տու թեան վե-
րա բե րեալ պակ սած գու մա րը, որ մէ յե տոյ  Դա տա կան Ա տեանս կու տայ այդ մա-
սին իր վերջ նա կան վճի ռը:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

62-րդ  նիստ

19  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.  Տէր տէ րեան, 

 Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
 1. Վա րազ դատ  Տէ րոյեա նի հարց,
 2. Հայ կակ  Կո սոյեա նի հարց,
3. Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նի հարց,
 4. Կա րօ  Սա սու նիի հարց:
 Լու ծում
1. Ի պա տաս խան մեր N. 188 և  մարտ 11 թո ւա կիր գրու թեան, ո րով  Դատ.[ա-

կան] Ա տեանս հրա ւի րած էր  Տէ րոյեա նը իր դէմ հա նո ւած մե ղադ րա կան 9 կէ տե-
րուն պա տաս խա նել գրա ւո րա պէս,  Տէ րոյեան մարտ 17 թո ւա կիր նա մա կով մը մեզ 
կը գրէ, թէ. «Իմ ե ղած մե ղադ րա կան 9 կէ տե րէն ա ռա ջին 8-ը ա ռանց իմ մի ջամ-
տու թեան ալ կա րող են հեր քո ւել ո ևէ լուրջ քննու թեան մէջ, ո ևէ դա տա րա նի կամ 
ան հա տի կող մէ, որ ճշմար տու թեան նո ւա զա գոյն շա հագրգ ռու թիւնն ու զե նայ ու-
նե նալ:  Գա լով 9-րդ  կէ տին՝ ո չինչ չեմ կա րող ը սել, ո րով հետև ձեր գրու թեան մէջ 
յայտ նի չէ, թէ այդ յօ դո ւա ծի տրա մադ րու թիւ նը հաս տա տող ի՞նչ փաս տաթղ թեր 
կան կամ ի՞նչ փաս տեր»:

Դա տա կան Ատ.[յանս] ո րո շեց, թէ  Վա րազ դատ  Տէ րոյեա նի և  թէ ա նոր գոր ծա-
կից ըն կեր նե րուն դէմ հա նո ւած մե ղադ րանք նե րը ման րա մասն կեր պով քննե լու 
հա մար հետզ հե տէ հրա ւի րել մեր նիս տին հետ ևեալ ըն կեր նե րը՝ ա նոնց ցուց մունք-
նե րը ստա նա լու հա մար.  Վա ղար շակ  Յո խի կեան,  Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեան,  Սի մոն 
Վ րա ցեան,  Գէորգ  Ղա զա րեան, Ար մե նակ  Մաք սա պե տեան,  Ներ սէս  Պա   ռեան, 
 Սա հակ  Տէր- Թով մա սեան, Ար մե նակ  Փո խա նեան, Հ մա յեակ  Մա նու կեան, Երկ րի Կ.
[ենտ րո նա կան] կո մի տէի ան դամն ե րէն մէկ-եր կու ըն կեր, Ա մե րի կա յի Կ.[ենտ րո նա-
կան] կո մի տէի այն ժա մա նա կո ւայ ներ կա յա ցու ցի չը:  Ռու բէն Դ րամ բեա նի գոր ծի 
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հա մար կան չել մաս նա ւո րա պէս Ա.  Շա րա ֆեա նը, հասկ նա լու հա մար, թէ Դ րամ-
բեան ի՞նչ դիրք բռնած է Արևմ տա հայ Ա. հա մա գու մա րին մէջ: Գ րի գոր Ղլ ղա թեա նի 
գոր ծի հա մար՝ Ար մե նակ  Փո խա նեա նը,  Խոս րով  Պա պա յեա նը,  Վար դան Ա ռա քե-
լեա նը:  Հայ կակ  Կո սոյեա նի հար ցի հա մար հրա ւի րել և  հար  ցաքն նել նոյն անձ նա-
ւո րու թիւն նե րը, ինչ պէս նաև՝  Կա րօ  Սա սու նին,  Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեա նը:

2.  Հայ կակ  Կոսոյեա նը ևս  իր դէմ հա նո ւած մե ղադ րա կան կէ տե րուն պա տաս-
խա նած էր գրա ւո րա պէս հետ ևեալ կեր պով. « Գե րա գոյն  Դա տա կան Ա տեանդ  
N. 192 մարտ 13 գրու թեամբ կը յայտ նէ Վ. Քր մոյեա նի իմ դէմ յա րու ցած ամ բաս-
տա նու թեան մե ղադ րա կան 5 կէ տե րին, ո րոնք կը կրեն ընդհ.[ա նուր] բնոյթ, 
ա ռանց հիմն ա ւոր ման, կօնկ րետ և  փաս տա ցի հան գա ման քից զուրկ միան գա-
մայն: Ուս տի, որ պէս զի հնա րա ւո րու թիւն ու նե նամ ան ձամբ կամ գրա ւոր պա տաս-
խա նե լու մե ղադ րա կան կէ տե րուն, կը խնդրեմ ինձ տաք մե ղադ րող պա րո նի ամ-
բաս տա նագ րի հա րա զատ պատ ճէ նը՝ ծա նօ թա նա լու մե ղադ րան քի կէ տե րու 
պատ ճա ռա բա նու թեան և  փաս տա ցիու թեան»:

 Դա տա կան Ա տեանս ո րո շեց վե րո յի շեալ նա մա կի ըն թեր ցու մէն յե տոյ հետզ-
հե տէ մեր նիս տին հրա ւի րել  Հայ կակ  Կո սոյեա նի հար ցի հետ կապ ու նե ցող վկա-
նե րը, ա նոնց ցուց մունք նե րը ստա նա լու հա մար:

3. Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նի հար ցի առ թիւ  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս նա խա-
գա հը յայտ նեց, որ  Տէր-Գ րի գո րեա նը խնա մա տա րու թեան մի նիստ րու թեան 
պարտք ու նի ե ղեր ոչ թէ 19.130 ր., այլ 112.227 ր. 20 կ.: Ա տեանս, սա կայն նկա տե-
լով, որ սա այժմ ինք պէտք չու նի այդ գու մա րի մա սին իր կող մէ հարց յա րու ցա-
նե լու՝ կանգ նե ցաւ իր նա խորդ ժո ղո վին մէջ տո ւած ո րոշ ման վերջ, այն է՝ գրել 
նա մակ  Սեր գոյին և Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նին, թէ 8.660 ր .ի մնա ցեալ հա շի ւը 
պէտք է փա կեն  Քո թան ճեան,  Տէր-Գ րի գո րեան և  Սեր գո, բայց ո րով հետև ա ռա ջի-
նը մե ռած է, ա պա ու րեմն այդ գու մա րի վճա րու մը կ’իյ նայ ի րենց եր կու քին վրայ:

4. Ո րո շո ւե ցաւ յա ջորդ ժո ղո վին ձեռք առ նել նաև  Կա րո  Սա սու նիի հար ցը, 
զայն շու տով վեր ջաց նե լու հա մար:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

63-րդ  նիստ
22  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
1.  Կա րո  Սա սու նիի հարց,
2. Խլ ղա թեա նէ և  Վա նի կո մի տէի ե րէք ան դամն ե րէն ստա ցո ւած նա մակ նե րը,
3. Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի մա սին  Բիւ րօի կազ մած ար ձա նագ րու-

թեանց ըն թեր ցում,
4. Դ ևոյեա նի հարց:
 Լու ծում
1.  Կա րո  Սա սու նիի դէմ խմբա պետ Սմ բա տը դա տա կան հարց էր յա րու ցած՝ 

իբրև թէ նա «մէկ հայ, մէկ ոս կիի» խնդրին մէջ, ինչ պէս նաև՝  Մու շի շրջա նը հա-
ւա քո ւած ցո րեն նե րու գոր ծին մէջ, զեղ ծումն եր է ը րած: Այս առ թիւ, նա վկա ներ 
ցոյց տո ւած էր  Տիգ րան  Գա ւա սեա նը,  Վա րազ դատ  Տէ րոյեա նը,  Յա կոբ  Զա քա րեա նը, 
բժիշկ Ար շակ  Պօ ղո սեա նը և Ար սէն  Խա չի կեա նը: Այս վկա նե րէն ա ռա ջին եր կու քը 
Ընդհ.[ա նուր]  Ժո ղո վին կող մէ ժա մա նա կա ւո րա պէս ստեղ ծո ւած  Դա տա կան 
 Յանձ նա խում բին կող մէ քննո ւած էին, բայց ոչ մի բա ցա սա կան ցուց մունք ներ չէին 
տո ւած  Կա րո  Սա սու նիի վե րա բեր մամբ:  Յա կոբ  Զա քա րեա նը ևս  բե րա նա ցի և 
գ րա ւոր ցուց մունք ներ տո ւած էր մեզ, ո րոնք ոչ մի անն պաստ յայտ նու թիւն չէին 
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ը րած այդ մա սին: Ո րո շո ւե ցաւ նա մակ գրել  Նոր  Բա յա զետ ևս  իբրև վկայ ցոյց 
տրո ւած Ար սէն  Խա չի կեա նին և  ան կէ տե ղե կու թիւն ներ պա հան ջել այս մա սին, 
իսկ  Կա րո  Սա սու նիէն տե ղե կա նալ, թէ ո՞ւր կը գտնո ւի բժիշկ  Պօ ղո սեա նը, զայն ևս 
 մեր նիս տե րուն մէ կին հրա ւի րե լու հա մար:

Իր դէմ յա րու ցո ւած դա տա կան հար ցի առ թիւ  Կա րո  Սա սու նին իր մեզ գրած 
նա մա կին մէջ կը յայտ ներ, որ Ա րամ  Սարգ սեան ա նուն մէ կը իր մա սին վար կա բե-
կիչ նա մակ մը գրած է  Պոլ սոյ ըն կեր նե րուն:  Նա ցոյց կու տար ըն կեր ներ  Ծամ հու րը 
և Ա րամ  Սաֆ րաս տեա նը, ո րոնք այդ նա մա կի բո վան դա կու թենէն տե ղե կու թիւն 
ու նեն և կ ’ա ռա ջար կեր, որ այդ խնդի րը ևս քն նո ւի:  Դա տա կան Ա տեանս այդ առ-
թիւ հրա ւի րեց մատ նան շո ւած եր կու ըն կեր նե րը, ո րոնք հետ ևեալ ցուց մունք նե րը 
տո ւին այդ մա սին:

 Ծամ հուր: Ա յո, մի այդ պի սի նա մակ գրո ւած էր, բայց չեմ յի շեր նա մա կի ստո-
րագ րող նե րը: 1919 փետր.[վար] ամ սո ւան մէջ էր,  Պօլ սոյ մեր գոր ծօն ըն կեր նե րէն 
մէ կը ինձ ցոյց տո ւաւ այդ նա մա կը, ուր անն պաստ տե ղե կու թիւն ներ կա յին  Կա րօ 
 Սա սու նիի վե րա բեր մամբ:  Նա մա կա բե րը ցոյց տո ւած էր  Սա սու նին իբրև մի ա ֆե-
րիստ, կու սակ ցու թիւ նը իր շա հե րուն հա մար գործ ա նող մէ կը, ա ռանց սա կայն 
շօ շա փե լի փաս տեր ցոյց տա լու:

 Յե տոյ յայտ նո ւե ցաւ ընկ.  Ծամ հու րին, թէ նա  Սա սու նիի մա սին ու րիշ ո ևէ տե ղէ 
անն պաստ բան մը լսած է:  Ծամ հուր պա տաս խա նեց, թէ Եր ևա նի մէջ լսած է անն-
պաստ շատ տե ղե կու թիւն ներ  Կա րոյի մա սին, որ իբրև թէ նա իր ստանձ նած պաշ-
տօն նե րու գի տակ ցու թիւ նը չու նի, անն կա րա գիր է: Կ ’աշ խա տի ի րեն հա մար դիրք 
շի նել, զա նա զան մար դիկ իր ձեռ քին տակ ու նե ցած է, զա նոնք ի նպաստ ի րեն 
գոր ծա ծե լու հա մար: « Մէկ հայ, մէկ ոս կի» խնդրին մէջ ալ անն պաստ տա րա ձայ-
նու թիւն ներ կան ա նոր մա սին:

Ա րամ  Սաֆ րաս տեա նը յի շեալ նա մա կի առ թիւ հետ ևեալ տե ղե կու թիւն նե րը 
տո ւաւ:

Ա մա տու նին31 և  Կա րո  Սա սու նին երբ այս տե ղէն  Պո լիս կեր թան՝ Ա րամ 
 Սաֆ  րաս տեան Ա մա տու նիին մի ջո ցաւ նա մակ մը կը ղրկէ  Գուր գէն Էթ մէք ճեա-
նին, վար կա բե կե լով  Սա սու նիին, թէ նա զեղ ծա րար է, շար լա թան է և  թէ չէ կա-
րե լի ա նոր վստա հել կու սակ ցա կան գոր ծեր: Այդ նա մա կը դար ձաւ մեր բո լո րիս 
սե փա կա նու թիւ նը:  Մենք ծի ծա ղե ցանք նա մա կագ րին վրայ, ո րով հետև բո լորս ալ 
 Կա րո  Սա սու նիին լաւ կը ճանչ նա յինք:

Այդ նա մա կը  Կա րոին շատ ցաւ կը պատ ճա ռէ, և  երբ Եր ևա նէն  Պո լիս ըն կան՝ 
 Կա րոն մի օր կը բռնէ Ա րա մին և կ ’ապ տա կէ զայն:

 Մեր այն հար ցու մին, թէ մի ո ևէ տե ղե կու թիւն ու նիք «մէկ հայ, մէկ ոս կիի» 
խնդրի մա սին,  Սաֆ րաս տեան ը սաւ, որ Ա մա տու նին ինձ պատ մած է, թէ  Կա րո 
 Սա սու նին ի րեն յայտ ներ է, որ «մէկ հայ, մէկ ոս կիի» հա շիւ նե րէն տա կա ւին իր 
քով մի քա նի ոս կի կը մնայ, որ պի տի յանձ նէ Արևմ տա հայ  Խոր հուր դին:

 Դատ.[ա կան] Ա տեանս ո րո շեց մեր յա ջորդ նիս տին հրա ւի րել Ա րամ  Սարգ  սեա նը 
[՞] և  իր գրած նա մա կի բո վան դա կու թեան մա սին տե ղե կու թիւն ներ պա հան ջել:

2. Ըն կեր ներ Ղլ ղա թեան և  Վա նի կո մի տէի ե րէք ըն կեր նե րը, ինչ պէս նաև 
 Հայ կակ  Կո սոյեան  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս գրած նա մակ նե րուն ի պա տաս խան 
կը յայտ նէին գրա ւո րա պէս, թէ ի րենց ուղ ղո ւած մե ղադ րա կան կէ տե րը ընդհ.
[ա նուր] բնոյթ ու նէին, ա ռանց կոնկ րետ և  փաս տա ցի հիմն ա ւոր ման, և  թէ որ պէս 
հնա րա ւո րու թիւն ու նե նա յին պա տաս խա նե լու կը խնդրէին մե ղադ րո ղի ամ բաս-
տա նագ րին հա րա զատ պատ ճէ նը ի րենց տալ: Ո րո շո ւե ցաւ գրել ի րենց, թէ ի րենց 
ուղ ղուած մե ղադ րա կան կէ տե րը ա ռանց ո ևէ փո փոխ ման ըն դօ րի նա կո ւած էին 
Քրմո յեա նի մեզ յանձ նած գրու թենէն:

3. Արևմ տա հայ գոր ծա դիր  Մարմն ի մա սին նախ կին Ար ևե լեան  Բիւ րօն ևս 
 պա հան ջած էր մեզ մէ քննել այդ մարմն ի գոր ծու նէու թիւ նը:  Մեր տրա մադ րու-

31 ՀՅԴ Կ. Պոլսի ղեկավար գործիչներից:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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թեան տակ դրո ւած էին այդ առ թիւ իր կազ մած ար ձա նագ րու թիւն նե րէն մէկ քա-
նի նե րը, ո րոնք կար դա ցո ւե ցան մեր ժո ղո վին: Այդ ար ձա նագ րու թիւն նե րը նոր 
յայտ նու թիւն ներ չէին ը ներ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի մա սին, բա ցի այն յայտ նու թիւ նէն, 
զոր Քր մո յեան  Բիւ րօին ը րած իր մէկ զե կուց ման մէջ կը յայտ ներ, թէ  Գոր ծա դիր 
 Մար մի նը բազ մա թիւ արևմ տա հա յե րու կեղծ վկա յա կան ներ բաժ նած է՝ զա նոնք 
զի նո ւո րագ րու թենէ ա զա տե լու հա մար:

Ո րո շո ւե ցաւ յա ջորդ մեր նիս տին կրկին հրա ւի րել ըն կեր ներ  Ռու բէ նը, Վ րա-
ցեա նը, Գ.  Ղա զա րեա նը:

4. Դ ևոյեան ո րով հետև քան զի խնդրած էր, որ իր հար ցի մա սին  Դատ.[ա կան] 
Ա տեանս շու տով հա նէ իր եզ րա կա ցու թիւ նը,  Դատ.[ա կան] Ա տեանս ո րո շեց յա-
ջորդ ան գամ իր նիս տին հրա ւի րել  Կա րօ  Սա սու նին, և  որ Դ ևոյեա նին մա սին ը րած 
ամ բաս տա նու թիւն նե րուն առ թիւ բա ցատ րու թիւն ներ պա հան ջէ:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝  Տէր- Դաւ թեան [ստո րագ րութ յուն]
Ան դամն եր՝ Լ.  Թա դէո սեան [ստո րագ րութ յուն]


