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ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ

Մաս առաջին։ ՀՅ Դաշնակցության գործունեության  
առաջին տարիները1

Բանալի բառեր-Մար, ՀՅ Դաշնակցություն, Սիմոն Զա-
վարյան, Երևան, Գանձակ, դինամիտ, Ջալալօղլի, Կիպրոս, 
Արմեն Գարո, հնչակյաններ, Կ.Պոլիս, Օննիկ Դերձակյան, 
Բաբկեն Սյունի։

ՀՅ Դաշնակցության գործունեության ա ռա-
ջին երեսնամյակին վերաբերվող հիշո ղու-
թյուն ները աղբյուրագիտական կա րևոր ար-
ժեք ունեցող վավերագրեր են։ Դրանք լրաց-
նում են կուսակցության պատ մու թյան վաղ 
շրջանի մասին սահմանափակ թվով փաս տա-
թղթերում առկա տեղեկու թյուն  ները, բացա-
հայ տում են ժամանակի ոգին ու ներկայաց-
նում հայ ազգային-ազա տա գրական շարժման 
ա ռա վել ուշագրավ դրվագները: 

Հայտնի է, որ ՀՅԴ հիմնադիրներից ու նրանց 
զինակիցներից մնացել են շուրջ երկու տասնյակ 
ոչ մեծ ծավալի հիշողություններ կու սակ ցության 
ստեղծման և վաղ շրջանի գոր ծու նեության վե-
րաբերյալ, որոնց մեծամաս նու թյունը վաղուց 
արդեն հրապարակվել է դաշնակցական մա-
մուլի օրգաններում և առանձին ժողովա ծու նե-

1 «Վէմ»-ի ներկա համարից մաս առ մաս հրապարակվող ՀՅԴ հայտնի գործիչ, 1898-ից Լեռնավայրի 
(Կիլիկիա) Պատասխանատու Մարմնի անդամ Մարի՝ սեփական ձեռագրով շարադրված հուշերը 
վերնագիր չունեն։ Դա պայմանավորված է թերևս նրանով , որ խորհրդային շրջանում վատառողջ 
վիճակում իր հիշողությունները թղթին հանձնած ՀՅԴ նախկին գործիչը այդպես էլ չի հասցրել 
ավարտել շարադրանքը, որը, սկսվելով հայության 1880-ականների զարթոնքի նկարագրու-
թյամբ, ընդհատվում է 1913 թ. Բալկանյան առաջին պատերազմի անցքերով։ Չի բացառվում նաև 
1920-ականներին Ստեփանավանում ու Ծաղկաձորում շարադրված և ապա Մար-ի հարազատների 
կողմից շուրջ 90 տարի խնամքով թաքցված այս ձեռագրի մի մասի կորուստը։ Ուստի նյութն ավելի 
մատչելի դարձնելու համար հրատարակիչների կողմից ավելացվել են ընդհանուր վերնագիր 
ու ենթավերնագրեր, որոնք բացակայում են ձեռագրում։ Մար-ի հուշերի տարբեր բաժինները 
հրա պարակելու ընթացքում այսուհետ ևս դրանցից յուրաքանչյուրն ուղեկցվելու է առանձին 
ներածականով, ուր ներկայացվելու է հուշագրի գործունեության տվյալ ժամանակահատվածի 
համառոտ պատկերը։ Ընդունվել է տպագրության 25.07.2015։ Խմբ.։

Մի քայել Տեր-Մարտիրոսյան  
(Մար Շի  մոն, Մար)
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րում ու դրվել գիտական շրջանա ռության մեջ 2: Սակայն ժամանակին Օս-
մանյան կայսրությունում, իսկ հետագայում ԽՍՀՄ-ում կուսակցության 
գործու նեու թյան վրա դրված արգելքների պատճառով առանձին անհատ-
ների, հիմնականում դաշնակցական գործիչների հարազատների ու ազ-
գա կանների մոտ մինչ օրս պահպանվում են ՀՅԴ գործունեության տարբեր 
շրջան ները լուսաբանող հիշողություններ և փաստաթղթեր: Տաս նամյակներ 
շարունակ խնամքով թաքցված նման նշխարներից մեկը ՀՅԴ հիմնադիր 
սերնդի ներկայացուցիչ Մի քայել Տեր-Մարտիրոսյանի (1869-1931 թթ.) ան-
տիպ հիշողություննե րն են, որոնք նա շարադրել է 1926-1928 թթ. Ստե-
փանավանում և ապա՝ Ծաղկաձորում: Ցավոք, ծանր հիվանդությունը, որը 
Մար-ը ձեռք էր բերել օսմանյան բանտում, իր բացասական հետքն էր թողել 
նրա առողջության վրա, ինչն էլ թերևս հնարա վո րություն չի տվել ա  վար-
տել հուշագրությունը:

Մի քայել Տեր-Մարտիրոսյանը 1890-ական թվականների և 20-րդ դա-
րասկզբի ՀՅԴ ակտիվ գործիչներից մեկն էր, ով հայտնի էր «Մար Շի  մոն» 
կամ «Մար» կու սակ  ցա կան ծածկանուններով: Մար-ի նամակները ժա մա-
նակին տպագրվել են Սիմոն Վրացյանի խմբագրությամբ լույս տեսած «Դի-
վան ՀՅ Դաշնակցութեան» երկհատորյակում, սակայն հաս կանալի պատ-
ճառներով արտասահմանում գտնվող նրա կուսակցական ընկերները տեղ-
յակ չեն եղել Մար-ի հիշողությունների գոյության մասին։

Միքայել Տեր-Մարտիրոսյանը ՀՅԴ Երևանի (Մրգաստանի) կենտրոնա-
կան կոմիտեության առանցքային դեմքերից մեկի՝ նշանավոր հասարա կա-
կան-քաղաքա կան գործիչ Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյանի (Ա-Դո) եղ-
բայրն էր։ Ուստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ նրա հուշերը մեր կողմից 
ձեռք են բերվել Հա յաս  տա նի պետական պատկերասրահի արխիվում պահ-
վող Ա-Դո-ի անտիպ աշխատու թյուն ները փնտրելու ընթացքում: Սկզբում, 
մեզանից անկախ պատ ճառ ներով, չհաջող վեց հայտնաբերել և հրատարա-
կության պատրաստել այդ արժեքավոր հետազոտությունները, սա  կայն քիչ 
անց մեզ օգնեց դիպվածը: Հայաստանի բազ մավաստակ գիտնականներից 
մեկը՝ Գրիգոր Կարախանյանը, մեզ ծանոթացրեց Ա-Դո-ի դստեր՝ տիկին 
Ա դոլյ այի հետ, որը տրամադրեց հոր աշ խա տությունների պատճենները: 
Նա մեզ տեղեկացրեց նաև, որ իր հորեղբոր՝ Մ. Տեր-Մար տի րոսյանի թոռ-
նուհու՝ Գայանե Շահոյանի մոտ պահպանվում են պապի անտիպ հուշերը: 
Այդ կերպ մենք կարողացանք ծանոթանալ Մ. Տեր-Մար տիրոսյանի թոռ նու-
հու՝ տիկին Գա յա նե շա հոյանի հետ, ով սիրով մեզ տրամադրեց իր պապի 
հուշերը: 

Միքայել Տեր-Մարտիրոսյանը ծնվել է 1869 թ. Նոր Բայազետում (այժմ՝ 
ք. Գավառ, Գեղար քու նիքի մարզ): Նրա ազ գան վան «Տեր» մասնիկը հուշում 
է, որ նախնիները եղել են հոգևորականներ: Հայրը՝ Գրիգորը, զբաղվել է 
առևտրով ու անասնապահությամբ, բայց հի  վան դու թյու նը հնարավորու-
թյուն չի տվել ապահովել բազմանդամ ընտանիքի (հինգ տղա և երեք 
աղջիկ) նվազագույն կարիքները: Սակայն հայրը կարողանում է ավագ 
որդուն՝ Սիրականին, ուղարկել Երևան, որտեղ նա ուսանում է թեմական 

2 Ավելի մանրամասն տե՛ս Գևորգ Խուդինյան, ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն 
(ակունք ներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Եր., 2006, էջ 25-26:
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դպրոցում: Ս. Տեր-Մարտիրոսյանը որոշ ժամանակ անց դառնում է «Մշակ» 
թերթի երևանյան թղթակիցը: Նրան այդ պաշտոնում հե տա գայում փո-
խարինում է կրտսեր եղբայրը՝ Ա-Դո-ն:

Միքայել Տեր-Մարտիրոսյանի վաղ շրջանի գործունեության վերաբերյալ 
տեղեկությունները սա կավ են: Հավանաբար նա նախնական կրթությունը 
ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսանել է Երևանի թեմական դպրոցում, 
որն ավարտել է 1889 թ: Նույն թվականի սեպ տեմբերից մինչև 1890 թ. 
որպես ուսուցիչ դասավանդել է Ախալցխայի հայկական դպրոց ներից մե-
կում, որտեղ դպրո ցական տեսուչն էր Ստեփան Մալխասյանը: Իսկ 1890-
1895 թթ. Միքայելը դասավանդել է Գանձակի հայ   կական երկդասյա դպրո-
ցում: Մ. Տեր-Մարտիրոսյանի խոստովանությամբ, հենց այդ տարիներին է 
ձևավորվել իր աշխարհայացքը, և նա որոշել է իրեն անմնացորդ կերպով 
նվիրել Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության գործին:

Հայտնի է, որ 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովը և Հայկական հարցի մի-
ջազգայնացումը հզոր ազդակ հանդի սա ցան, որպեսզի Հայաստանի տար-
բեր հատվածներում կազմավորվեն գաղտնի խմբակներ ու կազմա կեր-
պություններ, որոնց հենքի վրա քիչ անց ձևավորվեցին ազգային կուսակ-
ցությունները: Ախալցխայում ևս տեղի ուսուցիչներից տարերայնորեն կազ-
մակերպվում են համախո հ ների խմբակներ, որտեղ քննարկվում են Արևմտ-
յան Հայաս տանում կատարվող իրադարձու թյուն նե րը և արևմտահա յու թյան 
ազատագրության հետ կապված խնդիրները: Նրանք տար բեր ու ղի ներով, 
գաղտնի ձեռք են բերում «Արմենիա» և «Հնչակ» թերթերը, ըն  թերցում ու քն-
նարկում հոդվածները: Խմբակի մասնակիցները մոտ քսան հոգի էին, որոնց 
թվում էին նաև օրիորդներ Սա թենիկ Մատինյանը և Մարիամ Զավարյանը: 
Չնայած բոլորը տոգորված էին արև մտահայության ազատագրության գա-
ղա փարով, սակայն գոյություն չուներ գործողություն նե րի միասնական ծրա-
գիր: Քննարկումները հիմականում ընթանում էին Րաֆֆու ստեղծագոր-
ծություն ների շուրջը:

1891 թ. Գանձակում գտնվելու ժամանակ Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը և նրա 
գործընկերները տեղեկանում են, որ Թիֆլիսում կազ մավոր վել է Հայ Յեղա-
փոխա կանների Դաշնակցություն կուսակցությունը, որն իր առջև նպա տակ 
է դրել հասնել արևմտահա յության ազատագրությանը: Ստացվող լուրերում 
ամենից հաճախ հիշատակ վում էր Սիմոն Զա վար յանի անունը: 

Մ. Տեր-Մարտիրոսյանի գործունեության սկիզբը համընկնում է ՀՅԴ 
ձևավորման հետ: Որոշ ժամանակ անց Գանձակում ևս ստեղծվում է կու-
սակցության մասնա ճյուղը: Կարելի է ենթադրել, որ Մ. Տեր-Մար տի րոս-
յանը ՀՅԴ շարքերն է ըն դունվել 1891 կամ 1892 թ.: Այդ ժամանակ արդեն նա 
հանդիսանում էր Գանձակի հայ հա սարակության աչ քի ընկնող դեմքերից 
մեկը: Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը միաժամանակ թղթակցել է «Աղբ յուր» ման-
կական ամսագրի հավելված «Տարազին», որտեղ տպագրվել են նրա 
բանաստեղծությունները:

1891 թ. դեկտեմբերի 31-ին Թիֆլիսում տեղի է ունենում Մ. Տեր-Մարտի-
րոս յա նի առա ջին հանդիպումը Սիմոն Զավարյանի հետ: Այն անջնջելի 
տպա վորություն է թողնում նրա վրա։ Ուստի իր հուշերում ժամանակ առ 
ժա մանակ անդրա դառնալով ՀՅ Դաշ նակ ցության այս կամ այն գործչի բնա-
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 վորու թյան գծերին, Մարը առավել հարգանքով և պատկառանքով է խոսում 
Սիմոն Զավար յանի մասին:

1892 թ. Գանձակ են գալիս Պե տոն (Ալեքսանդր Պետրոսյան), Աբրոն 
(Մկրտիչ Սահակյ ան) և Վարդանը (Սարգիս Մեհրաբյան): Նրանք հանդիպում 
են իրենց կու սակ  ցական ընկեր ներին և տեղեկացնում Արևմտյան Հայաս-
տանում կազմակերպվող հեղափոխական ձեռնարկների մասին: Նույն 
թվականին Մ. Տեր-Մարտիրոսյանն արդեն հանդես էր գալիս Մար Շիմոն, 
իսկ ավելի կարճ՝ Մար ծածկանունով, որով նրան ճանաչում էին կուսակ ցա-
կան ընկերները և մտերիմները: 1892 թ. աշնանից սկսած Մ. Տեր-Մար տիրոս-
յանը՝ որպես ՀՅԴ Գանձակի կազմակերպության ներկայացուցիչ, արդեն 
կանոնավոր կերպով կապ էր պահպանում ՀՅԴ Բյուրոյի հետ:

1894 թվականը հայության համար ծանր տարի էր: Աբդուլ Համիդ II-ը 
նախաձեռնել էր Սասու նի հայ բնակչության կոտորածը: Արևելահայոց 
կյան  քը փոթորկում էր, ցանկանում էին ամեն գնով օգնել իրենց հայրե-
նակիցներին, սակայն ցարական կառավարությունը կտրականապես դեմ 
էր սասունցիներին որ ևէ աջակցություն, առավել ևս՝ զինված օժանդա կու-
թյուն ցուցաբերելուն: Այնուամե նայ նիվ, հայությունը որոշում է դիմել Ամե-
նայն Հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին, որպե սզի վերջինս խնդրի 
ցար Նիկոլայ II-ին միջամտել և ազդել սուլթանական կառավարության 
վրա: Այդ առաջադրանքն իրականացնելու նպատակով ընտրվում են երեք 
պատգամավորներ, որոնց թվում էր Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը: Կաթողիկոսը, 
չնայած ցարական իշխանությունների հարուցած խոչընդոտներին ու ար-
գելքներին, փորձում է քայլեր ձեռնարկել, սակայն ապարդյուն: Այդ ժամա-
նակ ռուսական դիվանագիտու թյունը բացասաբար էր տրամադրված դեպի 
Հայկական հարցը, ուստի ցարը խուսափում էր որևէ գործուն քայլ կա-
տարելուց:

1895 թ. հունիսին Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը Ս. Զավարյանից հանձնա րա-
րու թյուն է ստա  նում Գետաբեկի պղնձահանքերից հայթայթել ուժանակ 
(դի նա միտ): Նա կարողանում է որոշ քանակությամբ ուժանակ ձեռք բերել 
ու տեղափոխել Թիֆլիս: Ինչպես ցույց տվեցին հետագա իրադարձություն-
ները, ուժանակը պահեստավորվում էր Կ. Պոլսում նախատեսվող ցուցա-
կան գործունեության համար։ Այդ ընթացքում ՀՅԴ անդամների կողմից 
Թիֆլիսի Բուսաբանական այգում կատարվում էին զինավարժություն ներ, 
որոնք ղեկավարում էին Վարդանը (Սարգիս Մեհ րաբ յան) և Նիկոլ Դումանը 
(Նի կողայոս Տեր-Հովհաննիսյան):

1896 թ. մարտին Մարը մեկնում է Ժնև, իսկ այնտեղից Կիպրոս՝ Լառնակա 
քաղաքը, որտեղ արդեն գտնվում էր Արմեն Գարոն (Գարեգին Փաստրմաճ-
յան): Նրանց միացած Վահագն Տա թև յանը, Մխո շահենը (Մխիթար Սե-
ֆերյան) և ուրիշներ աշխատանքներ էին տանում Կիլիկիա զենք և զինա-
մթերք տեղափոխելու համար: Սակայն բրիտանական իշխանությունները 
հայտ նա բերում են բեռը և բռնագրավում այն: Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը այ-
ցելում է Նիկոսիայի մոտ գտնվող Սբ. Մակարի նշանավոր վանքը և այն 
հարմար է գտնում ՀՅԴ խմբեր տեղակայելու և զենք ու զինամթերք պա-
հեստավորելու համար: Նա կարևոր էր համարում նաև հնչակյանների հետ 
համատեղ գործելը, ինչը, սակայն, իրականություն չի դառնում:
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1896 թ. հուիսին Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը Կիպրոսից ուղևորվում է Կ. 
Պոլիս, ուր հասնում է հունիսի 10-ին և անմիջապես կապ է հաստատում  
ՀՅԴ գործիչների հետ, որոնց թվում էին Վռամյանը (Օննիկ Դերձակյան) և 
Բաբկեն Սյունին (Պետրոս Փարյան): Նախապատրաստ վում էր Բանկ 
Օտոմանի գործողությունը։ 

Այսպիսին է Մար-ի հուշերի առաջին մասի համառոտ բովանդակությունը։
«Վէմ»-ի ներկա համարից հրապարակվող Մար-ի հուշերի ձեռագիրը 

բաղկացած է 310 էջից, պահպանվել է բարվոք վիճակում։ Այն տպագրվում 
է առաջին անգամ, ուղղագրական և կետադրական որոշ շտկումներով ու 
ոճի պահպանմամբ: Մեր միջամտությունները կատար վել են ուղղաձիգ 
փա կագծերով: շեղատառ ծանոթագրությունները Մ. Տեր-Մարտիրոսյանինն 
են: Վերջում խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Մ. Տեր-Մարտիրոսյանի 
թոռնուհուն՝ տիկին Գայանե շահոյանին բազում տարիներ ընտանեկան 
գզրոց ներում սրբությամբ պահված այս արժեքավոր հուշերը մեզ տրա-
մադրելու համար:

Պատրաստեցին՝ 

պատմ. գիտ. թեկնածու Ռուբեն Հ. Գասպարյանը
և պատմ. գիտ. դոկտոր Ռուբեն Օ. Սահակյանը

Սիմոն Զավարյանի հիշատակին

Ստեփանավան-Ծաղկաձոր 1926-1927-1928 թ. օգոստոսի 1

***
Անցել է տասնմեկ տարի, ինչ արևմտահայությունը ենթարկվեց պատ մության 

մեջ չտես նված աղետի. իր բնակավայրից նա հիմնովին տարա գրվեց և բնաջինջ 
եղավ: Մնա ցորդ ներն ու թափթփուկները միայն այս ու այն երկրում այսօր քաշ են 
տալիս իրենց թշվառ գոյությունը, որպես տխուր վկաներ ահավոր սարսափների և 
որպես անջինջ հուշեր հետնորդ սե րունդների հա մար, թե որքան վտանգավոր է 
տեղական պայմանները ոտնակոխ անել և այս ու այն զո րեղ պե տության սին խոս-
տումն երով տար ված՝ իր ապագա բախտը տնօրինել ուզել:

Այդ բոլորի հետևանքը զարհուրելի կերպով ցցված է կենդանի մնա ցածների 
հանդեպ:

Ապաշավումները շատ քիչ են ամոքելու համար այն վիշտը, որ ծան րացած է 
մնացած հայության վրա: Թերթում եմ հայ պարբերական մամուլի որևէ oրգան, 
լինի կով կասյան, թե արտասահմանյան, ամենուրեք հանդի պում եմ հայտա րարու-
թյունների, որոն   ցով այսoր այրը որդուն է փնտրում, hայրը՝ աղջկան, քույրը՝ եղ-
բորը, ազգականը՝ ազ  գականին. թվում է, թե բոլորը փնտրում են բոլորին, այնքան 
ահավոր է եղած աղետը, այնքան ծանր՝ հարվածը:

Մոտավոր հաշվով հայության կեսը կորսված է համարվում, եթե արևմտա հա-
յու թյան կորուստներին ավելացնենք նաև արևելահայ հատ վածի կորուստները, իսկ 
մյուսը, զրկված ապրուստի ամենաչնչին միջոց ներից, ենթակա սովի ու հիվանդու-
թյուն ների, գաղթի ու այլասե րումի ար հավիրքներին, նոր միայն սթափվում է 
կոշմարային անցյալի թմ րից, նոր միայն ինքզինքն է գտնում, հաշիվ տալիս իրեն, 
իր կորուստները հաշվում, իր կորուստները որո նում: Տասնմեկ ահավոր տարիներից 
հետո նոր է մայրը հիշում իր որ դուն և փնտրտուքի դուրս գալիս: Ի՜նչ հրեշային 
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շփոթ, ի՜նչ դիվային մո ռացում: Այս հանգամանքն ինքնին հայկական տրագեդիայի3 
ահավորությունն է ապա ցուցում: Եվ միայն այդ մեկ երևույթը բավա կան է, որպեսզի 
ապագա պատմագրի հան դեպ ծառանա հայության կրած տառա պանքի վիթխարի 
խոշորությունը:

Բայց ինչու՞ այդպես եղավ, ինչու՞ մի ամբողջ ժողովուրդ մոխրի վրա շպրտվեց: 
Մի թե՞ ազատագրվելու ձգտումը, տենչը, այդ չափ ահավոր հետևանք կունենա: 
Դարերով ստրուկ ապրած՝ բնականորեն հայը պիտի ուզենար նմանել ազատագրված 
ժողո վուրդ ներին. ի՞նչ, մի՞թե հանցանք գործեց նա, որ այդպես չարաչար կերպով 
պատժվեց: Եվ մի՞թե մի ամբողջ ժողովուրդ կարող էր սխալ ճանապարհ ընդունել 
իր գոյությունը հա րա տևելու համար: Հնա րավո՞ր է արդյոք, որ մի ժողովուրդ սխալ 
բնազդով առաջնորդվի: Ժո ղովուրդների մասսա յական բնազդը միշտ առողջ է լի-
նում, և ենթադրել թե հայի բնազդը եղել է հիվանդագին, կլիներ մեծ սխալ: Են-
թադրել, որ հայ ժողովուրդը չէ եղել կողմնակից ազատագրական շարժման, նույն-
 պես սխալ կլիներ, որովհետև ամենուրեք նա ընդառաջ է գնացել նրան, քաջալերել 
է գոր ծիչներին, պատսպարել է, ոգևորել ու ոգևոր վել: Մի ժողովուրդ ինքնապաշտ-
պանու թյան* չի կարող դիմել: Ժո ղովուրդները կա  րող են դադարել գոյություն 
ունե նալուց, դա կլինի բնա կան մահ, բայց ո՛չ ինք նա պաշտ պա նություն*։ Հայ ժողո-
վուրդը կենսունակ է, ստեղծագործ, աշխա տող, ուրեմն և գո յության կռվի բոլոր 
միջոցներով զինված. նա բնականից աճելու, բարգավա ճելու, առա ջարկելու ընդու-
նակ մի ժողովուրդ է:

Բայց նա զարնվեց շատ վտանգավոր կերպով, թեև ոչ մահացու: Այժմ ոտքի է 
կան գնում, իր մեջքն է ուղղում: Իր սայթաքումի պատճառներն է որոնում, որպեսզի 
կարո ղանա ապագայում նման սայթաքումներից զերծ լինել: Դեպքերն ու դեմքերն 
է վերջ նա հա տում: Իսկ դա անհրաժեշտ է. նրանց գնահատումով պիտի պայմա-
նավորվեն ապա   գայի դեպքերն ու դեմքերը:

Ահա այս գիտակցությամբ ես գրի եմ առնում իմ հիշողությունները, որոնք շատ 
հին են: Իբրև մեկը, շատ համեստ կերպով մասնակցել եմ մեր հասարակական 
կյանքի ելևէջներին, նրա ուրախություններին, հրճվանք և ցավերին վիշտ եմ ունե-
ցել: Անխառն հավատով ու սիրով իմ ժողովրդի բարօրությանն եմ ձգտել և դրա 
համար շատ զրկանք ներ եմ կրել, առանց մի րոպե իսկ զգալու նրանց ծանրությունը: 
Այդ բոլորի փոխարեն ես մխի թարվել եմ այն հե ռանկարով, որպիսին իմ երևա-
կայությունը պատկերացրել է հայ ժողովրդի ապագայի համար:

Իմ հիշողությունների համար ես ոչ մի գրավոր տվյալ չունեմ: Հատ ու կտոր թղ-
թերս կորել են անդարձ ասպատական կյանք վարելուս պատճառով: Գրում եմ մի-
միայն իմ հիշողություններիս վրա հիմնված: շատ եմ մտածել անցյալում գրել, ինձ 
չի հաջողվել: Այժմ, երբ ես 58 տարեկան եմ, արդեն տարիքով բավական առաջացած, 
չեմ ուզում այլևս հետաձգել և գրում եմ ամառվա արձակուրդին, 1926 թվին, Ստե-
փա նա վա նում:

Թերևս այս հիշողությունները մի ապագա պատմագրի մոտ կկարողա նան որոշ 
չափով պարզել մեր 35 տարվա դեպքերից ու դեմքերից մի քանիսը:

Իմ պատանեկությունը պատկանում է հայկական կյանքի այն շրջանին, երբ ազ-
գա  յին գա ղափարական հոսանքը ծավալվում, համայնական էր դառնում: Տաճկահա-
յու թյան ազա տա գրությունը օրվա նշանաբանն էր. մթնոլորտը թանձրացած էր այդ 
նշա նաբանով: Գա մառ-Քաթիպա, Րաֆֆի, Արծրունի-ահա հայ գաղափարախոսու-
թյան իդեոլոգները, և նրանք կար դացվում էին հափշտակությամբ: Տաճ կահայության 
ցավերի մա սին խոս վում էին ամենուրեք: Դրա հետ միասին բոլորն էլ ներշնչված 
էին այն վա խով, թե ռուս կառավա րու թյունը հակառակ է այս գաղափարին. ուրեմն 
մտքերի փոխանա կու թյու նը կատարվում էր գաղտնի, փսփսուքներով: Սա կայն այդ 

3 Ողբերգություն:
*Թերևս՝ ինքնասպանության։
* Թերևս՝ ինքնասպանություն:
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վախը չէր արգելում, որ նոր սերնդի ներկայացու ցիչները հա վաքվեին, խորհր դա-
ծեին և խմբավորումներ կա տա րեին:

Մութ կերպով լուրեր էին տարածվում, որ զուլումը Տաճկաստանում օրե ցօր 
ծան րանում է հայության գլխին, որ քրդերը անզուսպ կերպով թալանում են, սպա-
նում, աղ ջիկ ները փախցնում, և այդ բոլորը մնում է անպատիժ: Միաժամանակ տա-
րածվում էր ինչ-որ պատրաս տությունների մասին, ինչ-որ հերոսների երևալու 
մասին: 

Զենքեր գնելու, դրամ հավաքելու շուրջ շշուկով պատմություններ էին անում: 
Րա ֆֆիի Կարոներն ու Ասլանները մարմին հագած քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ 
էին շր ջում և անտարբեր ոգիները հրահրում, գործի կանչում: Լուրերի համաձայն 
Զեյթուն, Սա սուն, Կարին ապստամբած են և իրենց ռուսահայ եղբայրներից օգ նու-
թյուն են սպա սում: Գաղտնի գրու թյուն ներ, թռուցիկներ ձեռքից ձեռք էին անցնում: 
Առասպելներ էին հերյ ուրվում դրանց գրող ների և տարածողների շուրջը:

Լավ հիշում եմ, 1887- 88 թվերին «Մունետիկ» վերնագրով մի խմորա տիպ թեր-
թիկ ըն կավ ձեռքներս. ի՜նչ հափշտակությամբ կարդում էինք և խորհրդա վոր կեր-
պով իրար փո խանցում: Հավանորեն հենց Երևանումն էր կազմված, բայց խոսվում 
էր, որ Երկրից է ստաց ված: Բովանդակությունը նույնն էր, ինչի մասին ամեն օր 
խոս վում էր՝ տաճկահայ հարստա հա րու թյուններ, ապստամբության կոչ և ռուսա-
հայերի շտապ օգնություն: Տպա     վո  րու թյունը խոշոր էր, ոգևորությունն անսահման:

Հոգեկան տրամադրությունների այս պայմաններում ես ավարտեցի Երևանի 
թե մա կան դպրոցը 1889 թվին և նույն թվին, սեպտեմբերին ուսուցիչ հրավիրվեցի 
Ախալ ցխա յի հա յոց դպրոցների համար: Տեսուչն էր Ստ. Մալխասյանը4:

Ուսուցչական խումբը ամենամեծն էր մեր հայ ծխական դպրոցների խմբերից՝ 
բաղ կացած 24 հոգուց: Ամենից շատ տարվածը տաճկահայ հարցով Յակովբ (Գևորգ) 
Մու րադյան անունով մի անձնավորություն էր: Սի րում էր խոսել ու տպավորություն 
էր թող նում: Մենք մոտեցանք իրար: Նա տարիքով էր ինձանից և արդեն 4 տարի 
ուսուց չու թյուն արած: Ոգևոր ված խոսում էր տաճկահայերի ազատագրական գործի 
շուրջ: Նա գտնում էր, որ Տաճկաստա նում գործելու համար իրենք՝ տաճկահայերը 
պիտի մեկ նեն այնտեղ, նա նրանց ճանաչում էր, նախորդ մեկ-երկու տարին ուսուց-
չություն էր արել Սուխումի շրջանի Մծարա գյուղում: շատ հավա նում էր նրանց, որ-
պես գործունյա, աշխատասեր տարրի: Նրա ասելով՝ չարժե այսպիսի մի քա ղա քում 
ուսուցչություն անել, ուր կտրված ես ժողովրդից, մինչդեռ գյուղում դու ժողո վրդի 
մարդն ես, ամենքը քեզ են դիմում, խոր հուրդներ հարցնում: Դու նրանց առաջ նորդն 
ես, ինչպես ուզես, այնպես էլ կուղղես նրանց հոգեկան պահանջների ըն թացքը:

Այդ միջոցներին հատ-հատ մեր ձեռքն էին ընկնում «Արմենիա» և «Հնչակ» թեր-
թերը, որոնք հափշտակությամբ կարդացվում էին: շուտով մի խումբ կազմվեց, ուր 
Մու  րադյանն ու ես զրույցներ էինք կազմակերպում. զրույցների նյութը միայն ու 
միայն տաճ կա հայ ազա տա գրու թյունն էր: Նման խմբեր գոյություն ունեին կով կաս-
յան բոլոր քա ղաքներում. նպատակը նույնն էր, բայց իրար հետ շատ քիչ կապ 
ունեին, եղած կապն էլ պատահական բնույթ էր կրում: Կազմակերպություն լայն 
իմաստով գոյություն չուներ: Ամեն մեկն անկախ ժողովվում էր, խոսում, մտքերի 
փոխանակություն ունե նում, ան դա մավճար հավաքում: Գործունեության ծրագիր 
կատարելա պես բացակայում էր: Հրա հանգ տվող իսկ չկար: Եղածն ավելի շուտ 
Րաֆֆիի գրական ստեղծագործությունների վերլուծումն էր, նրա իդեալների իրա-
կանացումը:

Ախալցխայի մեր խումբը ուռճացավ, երկուսի բաժանվեց: Մեկն ես էի վարում, 
մյու  սը՝ Մուրադյանը: Ձմեռն էր, երբ լուր բերին, թե մի գործիչ է եկել և փնտրում է 
տե ղա կան մար մնին. իմաց տվինք, որ գա ժողովի: Բո լորս անհամբերությամբ 
սպասում ենք ժողովատեղում: Բավական ուշ ներկայացավ արտաքինով շատ 

4 Ստեփան Մալխասյանց (1857-1947), ականավոր բանասեր ու բա ռարա նագիր, հետագայում՝ 
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս:
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հրապուրիչ մի երի տա սարդ՝ Սանդրո անու նով: Բարձրահասակ, կապուտաչյա, 
գեղեցիկ դեմքով, Լա զիս տա նի5 հագուստով, գլխին ապարոշ (բաշլիկ), ծածկված 
յափնջով: Ներս մտնելուն պես յափնջին մի կողմ դրեց. դաշույնն ու ատրճանակը 
լրացնում էին պատկերը: Տպավորու թյունը մեծ էր:

Նա հայտարարեց, որ մի խումբ է կազմակերպել, որ գարունը բացվելուն պես 
սահ մանը պիտի անցնի. գնացողների տրամադրությունը շատ բարձր է, ամեն ինչ 
պատ րաստ, մնում է զենքը՝ հրացանը: Պարզ էր, թե ինչ պիտի անել՝ անդամա-
վճարների գոր ծադրության իսկական տեղն էր: Նրան տրվեց ամբողջ գումարը, ինչ 
որ հավաքել էինք 4 ամսվա ըն թաց քում՝ 40 ռուբլի: Անդամավճարը 50 կոպեկ էր, 
անդամների թիվը՝ 20: շատ ուշ միայն պարզվեց, որ Սանդրոն մի խաբեբա է եղել, 
որ ճարպկորեն կա րողացել է շա հա գործել ժողո վրդի րոպեի տրամադրությունը և 
բազմաթիվ քաղաք ներ ում նույնպիսի դիմումներով դրամներ կորզել:

Այն ժամանակների համար խիստ բնորոշ է այն հանգամանքը, որ մի անծանոթ 
մարդու տալիս էին եղած հասարակական գումարը, այնքան տար ված էին թրքա-
հայ ազա    տագրության գաղափարով և այնքան պատ րաստ զոհողությունների, որ 
մտքնե  րով անգամ չէր անցնում, թե այդ գա ղա փարը շահագործող մարդ կճարվի 
աշխարհում: Սա կայն այդ հանգա մանքը չէր կարող խախտել մարդկանց հավատը 
դեպի գործը: Խմբերը գնալով ամենուրեք շատանում էին:

Այստեղ ավելորդ չի լինի տալ մի երկու դեպք, որոնք բնորոշում են այս ժա մա-
նակների հայի, հատկապես Ախալցխայի ժողովրդի կրոնական-պահպանողական 
ոգին կրթական գործում: Եկեղեցին և դպրոցը նրա համար իրար պակաս լրացնող 
հիմնարկ ներ են, ուսուցիչը պիտի լինի ոչ միայն ուսուցանող, այլև իր եկեղե ցասի-
րա կան ընթաց քով օրինակ ծառայի աշակերտներին:

Այդ տարվա ուսուցչական խմբից առաջ Ախալցխայում եղել է բոլորովին ուրիշ 
խումբ՝ Աբիսողոմ Հովհաննիսյանի տեսչությամբ: Տարվա ընթացքում մանկա վար-
ժական, դաստիա րակ չական տարաձայնությունների պատճա ռով խլրտումը լուրջ 
կերպարանք է ընդունում, և ուսուցիչներից երկուսը՝ Երվանդ Թաղիանոսյան և 
Նիկողայոս Մատին յան6, ծեծում են տեսչին: Այս դեպքը այնպես է ցնցում ժողովրդի 
կարգապահական զգա ցումը, որ նա տեսչի դիրքը փրկելու համար միջամտում է և 
ըմբոստ ուսուցիչներին իր ձեռքով պատժել փորձում: Այդ պիսի ուսուցիչներից երե-
խաները միայն անկարգություն և ըմբոս տություն կսովորեն, ասում է ժողովուրդը: 
Աղմուկը այնպիսի չափերի է հաս նում, որ ժո ղո վրդի տրտունջները լռեցնելու հա-
մար դպրոցները տարվա կեսում փակ վում են, և բոլոր ուսուցիչները արձակվում:

Մեր ուսուցչական խումբը պիտի լիներ շատ օրինակելի, որպեսզի ժողովուրդը 
տրտնջ ալու առիթ չունենար: Տեսուչը իրենց քաղաքացի էր, անուն ունեցող մարդ: 
Մի ան գամ, գարնան անուշ օրերին, մի կիրակի օր բոլոր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներով 
միա սին դուրս եկանք դաշտ զբոսանքի: Այդ միջոցին դիմացից մի քանի էշեր էին 
գալիս: Մեր տրամա դրությունը շատ բարձր էր, ուրախ էինք: Մալխասյանն 
առաջարկեց, թե ո՞վ կհա մաձայնի էշի վրա նստել: Երկուսը վազեցին և նստեցին ու 
գալիս են դեպի խումբը: Ծի ծաղ, հռհռոց բռնել է բոլորին: Մի երկուսն էլ իրենց 
վերարկուն հանեցին և փռեցին էշե    րի ոտքերի դեմ: «Օվ սաննա՜», գոռացին մի 
քանիսը: Այս բոլորը կատարվեց շատ պա տա հական կերպով, առանց որևէ հետին 
մտքերի: Երկու օր անց արդեն քաղաքում լուր տարածվեց, որ ուսուցչական խումբը 
նախօրոք կազմակերպվել է և տեսչի գլխա վո րու թյամբ քաղաքից դուրս կատարել 
է Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, ծաղրի են թար կելով այդ կրոնական տոնի 
իմաստը:

շատ չանցած, Զատկի մոտերքը, տեղական հաջորդը7, որքան հիշում եմ, Աղա-
փե րյան եպիսկոպոսը, մի զառամած կրոնավոր, լուր էր ուղարկել դպրոց՝ ուսուցիչ-

5 Լազիստան (Լազիկա), բնական տարածք Արև ե լա-Պոնտական լեռների հյուսիսային լանջերին:
6 Նիկողայոս (Նիկոլ) Մատինյան, ՀՅԴ գործունեության առաջին տարիների ակտիվ դեմքերից մեկը:
7 Այդպես է փաստաթղթում:
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ներին, թե՝ եթե պիտի գան Զատկի առթիվ ձեռքս թոթվելու և ոչ համբուրելու, լավ 
կանեն չգան: Սովորություն էր, որ ուսուցիչները Զատկի և Ծննդի տոների առթիվ 
պիտի ներկայա նա յին հաջորդին, ձեռքն համբուրեին, տոնը շնորհավորեին: Գի տե-
նալով, որ ուսուցիչ ները ձեռ քը չպիտի համբուրեն, այդպիսի լուր էր ուղարկել: Լսե-
լուն պես ուսուցիչներից ոմանք հայտնեցին, որ իրենք չեն գնալու հաջորդի տոնը 
շնորհավորելու: Այդպէս էլ եղավ, դրանց թվումն էին Մուրադյանը և ես:

 Մուրադյանը հաջորդ տարին գնաց Սուխում, այնտեղ, ինչպես որ տարվա ըն-
թացքում խոսում էր, աշխատելու, ժողովրդի ոգին բարձրաց նելու, հենց նրանցից 
տաճ կահայ միջավայրում գործիչներ պատրաստելու: Մի քանի տարի անց՝ 1894 
թվին, Թիֆ լի սում պա տա հեցի Մուրադյանին, հետաքրքրվեցի իր ծրագրով: Նա 
բոլորովին հիասթափ ված էր խո սում: Իրենց ծխախոտի գործով այնպես են տարվել, 
որ Հայաստանը մոռացել են: Աշխա տում են հարստանալու համար, ուրիշ մտա-
հոգություն չունեն: Այս եղավ մո տա  վորապես նրա եզրակացման խոսքը:

Հետո պատահեցի Սուխումի շրջանից եկողների և հետաքրքրվեցի Մու րադյանի 
գոր ծունեությամբ: Զարմացած լսեցի ոչ դրական կարծիք նրա մասին: Նրան մե-
ղադրում էին, որ վաշխառությամբ է զբաղվել, դրամ է տվել մեծ տոկոսներով, տուն 
է շինել իր հա մար և այլն:

Պետք է ասած, որ այս դեպքը ինձ խորապես ցավ ազդեց. առաջին մարդը, որի 
հետ աշխատել էի, որով երբեմն ոգևորվել էի, իր ուղին կորց րեց: Ճիշտ է, անհայտ 
մարդիկ են մեր հասարակական կյանքում մի Մուրադ յան, մի Սանդրո, բայց դե ո՞ր 
հասարակա կան գործու նեությունը կազմա կերպ վում է անհայտ, տեղական չափով 
միայն հայտնի մարդ կանցով, և այդպիսիների գործունեությունները շաղկապող 
մեծ դեմքերը գործի գլուխ են անցնում:

Հաջորդ տարին՝ 1890-ին, ես ուսուցչական պաշտոնով փոխադրվեցի Գանձակ: 
Այդ տեղի երկդասյան դպրոցները նույնպես տարվա կեսից փակված են եղել. ուսու-
ցիչ ները մեղադրվել են որպես անաստվածություն քարոզողներ. դպրոցների տե-
սուչը՝ Ներ սես Դավ թյանը, բնագիտության դասին մորթած կատու է բերել դասարան 
և կեն դա նու կազմը բացա տրել: Այս դեպքը խոշոր զրույցների առիթ է դառել: Ժո-
ղովուրդը բամբա սանքներ է հերյուրել, թշնամական դիրք բռնել դեպի ուսուցիչնե-
րը և պահանջ դրել դպ րոց  ները փակել, ուր իրենց երեխաները միայն անաստ-
վածություն կարող են սո վո րել: Եվ դպրոցները փակվում են:

Պարզ է, որ մեր խումբը պետք է գործն այնպես տաներ, որ ժողովրդի վերաբեր-
մունքը դպրոցների նկատմամբ լավանար: Ես պաշտոնավարեցի Գանձակում ու-
սուց չի պաշտոնով անընդհատ 5 տարի՝ 1890-1895 թիվը: Այդ 5 տարիների ընթաց-
քում ես կազ մա  կերպվեցի թե՛ իբրև ուսուցիչ և թե՛ իբրև հեղափոխական գործիչ: 
Գանձակում գոյու թյուն ունեին երկու խո շոր թայ ֆա8. դժվար է դրանց կուսակցու-
թյուն անունը տալ: Ճիշտ է, մեկը հայտնի էր «Մշա կական», իսկ մյուսը՝ «Նոր-
Դարական» անունով, բայց այդտեղ գոր ծողը ոչ այնքան համոզ մունք ների տար-
բերությունն էր, որքան թայֆա յական՝ տեղա կան հաշիվներ ու կապեր:

Մենք նկատեցինք, որ յուրաքանչյուր մեկ թայֆա աշխատում է դէպի իրեն 
քաշել ուսու ցիչներին և դրանով ուժեղացած՝ հակառակորդին նսե մաց նել: Անցյա-
լում այդպես էլ եղել է: Ուսուցչական խումբը «Մշակականների» կողմն է հայտնված 
եղել, «Նոր-դարա կան ները» այդ բանը չեն մարսել, և լինելով ավելի ուժեղ, քանի 
որ հոգևորականությունը իրենց հետ է, բամբասանքներով Էջմիածին են դիմել ու 
դպրոցը փակել տվել:

Այդ բոլորը նկատի առնելով, մեր խումբն իրեն բարձր պահեց երկու թայֆայից 
էլ: Երկու կողմից եղած փորձերը՝ ուսուցիչներին իրենց կողմը քաշելու, ապարդյուն 
ան ցան: Ուսուցչությունը զբաղված էր կրթական գոր ծով, ժողովուրդը աստի ճա-
նաբար մո ռացավ թայ ֆայական տրամադրու թյունը, և 5 տարուց հետո նման ուժեղ 
խմբակցու թյուն ներ գո յու թյուն չունեին: Մնացել էին միայն պարագլուխները՝ զինա-

8 Խմբավորում:
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թափ եղած և անկա րող որևէ կարևոր փո փոխություն մտցնելու կյանքի ընթացքի 
մեջ: Այս երևույթի պատ ճառը, ինչ պես տեսանք, ուսուցչության բռնած խելացի 
դիրքն էր: Բայց դրանում խոշոր դեր խա ղաց մի ավելի կարևոր ֆակտոր9. դա 
հեղափոխական գործունեության օրեցօր զար գա ցու մն էր և ժողովրդական լճա ցած 
տրամադրության մեջ այդ առթիվ առաջ եկած բեկու մը: Մինչև հիմա ժողովուրդը 
հետա քրքրվում էր կրոնական-բարոյական հարցե րով. նրա աչ քում դպրոցն էլ այդ 
կատեգո րիայի մեջն էր մտնում. այժմ թրքահայ ժողո վրդի ազա տա գրության հարցն 
է ծառացած աչքի առաջ: Այս հարցը «Մշակական», «Նոր-դարական» կու սակցու-
թյունների հարց չէ, այդ հարցը կրոնի հետ կապ չունի. դա ամբողջ ազգի հարցն է: 
Ով հասարակական ջիղ ունի, անխտիր դեպի գործ է վազում: Ով զգայուն է դե պի 
արյունակցի դժբախտությունը, ցնցվում է, շարժվում է: Գործը դառնում է զգա ց-
մուն քի գործ: Իհարկե, այս տրամադրությունն ավելի ուժեղ է հա սա րակ դասի մեջ: 
Ին  տե լիգենտ շրջանում «Մշակական» տեսակետ ունեցողները դրական գործիչ են 
դառնում, ազգային ազատագրության պրոպագանդի առաջա պահները լինում, 
մինչ դեռ «Նոր-դա րա կան» տեսա կետ ունեցողները այդ շարժումից հեռու էին մնում: 
Այդտեղ էլ նրանց պահողը ոչ թե գիտակ ցությունն է, այլ այն ընդհանրացած սխալ 
հաշիվը, թե այս ամ բողջ շար ժումը Գրիգոր Արծրունու և նրա հետևորդների ար-
հեստական գործն է: Իսկ ինչ բխում է այդ հո սանքից, իրենց համար ընդունելի չէ: 
Իհարկե, գործի սկզբումն էր միայն այդպես, երբ գործն ընդարձակվում է, երբ շար-
ժումը համաժողովրդական բնույթ է ստա նում, վերին խավերի այդ համառությունը 
տեղի է տալիս, և նրանցից շատ շատերը նետ վում են գործի մեջ:

Ուսուցչական խումբը բավական մեծ էր, ընդհանրապես համերաշխ գործունեու-
թյուն էր տանում, չենթարկվելով այս կամ այն ազդեցության: Բայց եղան անձնա-
վորու թյուններ, որոնք ջանացին այդ համերաշխությունը խախտել. մեկը բնիկ գան-
ձակցի Հով հաննես Խա չումյան՝ ճեմարանական, թունդ պահպանողական-կրոնա-
կան անձնա վո րու թյուն, որի հետ հույս էր կապել «Նոր-Դարական» կուսակցությունը: 
Նա հա կա ռակ էր ամեն տեսակ առա ջադիմական շարժումների, նրա առաջարկով 
տղայոց դպ րոցում մտցվեց առավոտյան խմբ ական աղոթք, որ մյուս ուսուցիչների 
կամքի հա կա ռակ անցավ հոգաբարձուների ճնշման տակ: Բայց շուտով նա հե ռա-
ցավ Գանձակից ինչ-որ բարե րա րի հաշվով Գերմանիա մեկնելու հետևանքով, ուր 
ուսանում էր աստվածա բա նու թյուն: Նա Գերմանիայում էլ մեռավ, որով և մե ռան 
նրա անձնավորության հետ կապված շատ սին հույսեր: Նման մի դեմք դուրս եկավ 
թեև ոչ այնքան ուժեղ, Սարգիս Քամալյան անու նով մի ուսուցիչ, որ շատ մո տեցավ 
պահպա նողական հոսանքին, աշ խա տեց ջլա տում առաջ բերել ուսուցչական խմբի 
մեջ, բայց խումբը շատ զգաստ գտ նվելով, ուզեց ընդմիշտ ազատվել այդ անձնա-
վո րությունից: Նա պահանջ դրեց թեմական տեսուչ Գեղամյան քա հա  նային՝ հեռաց-
նել Քամալյանին, սպառնալով խմբովին հե ռանալ, եթե այդ դիմումը չհարգ վի: 
Գեղամյանը, հակառակ իր անձնական հակումներին, չկա րո ղացավ պաշտ պա նել 
Քա մալյանին և տեսնելով խմբի համառ դիմադրությունը՝ ստիպ ված եղավ տար վա 
կե սին հեռացնել Քամալյանին և նրա տեղ, խմբի առաջարկով, հրա վիրել Գար եգին 
Խա ժակ նին10 (1892-93 ուս. տարի): Այս դեպքերը արձա նա գրվում են ցույց տալու 
համար, թե ինչ պես 3-4 տարում մթնոլորտը փոխվում է, և ինչպես հասա րակու թյան 
տրամադրու թյուն ները փոխվում են ամենակարճ միջոցում:

Պահպանողական Գանձակը չմտածեց անգամ ձայն հանել, երբ նրա կողմնակից 
միակ ուսուցչին հեռացնում էյին, մինչդեռ նրա պահանջով 1888-89 ուսումն. տարվա 
կեսում հեռացվեց ամբողջ խումբը, որ իր կողմն ակից չէր համարվում:

Հակառակ այս խմբին, Գանձակի միդասյան ծխական դպրոցի ուսուց չությունը 
պահ    պանողական հոսանքին էր պատկանում: Տեսուչն էր Արշակ Մինասյանը: Թե՛ 
նա և թե՛ իր կինը թունդ «Նոր-դարական» էին, այնպես որ շուտով Մինասյանը քա-

9 Գործոն:
10 Այսպես է բնագրում։ Խոսքն, անշուշտ, Գարեգին Խաժակի (Չագալյան) մասին է։
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Խ

Ի
Վ
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հանա է դառ  նում: Վեր ջը, տարիներ հետո, երբ կնոջ եղբայրը՝ Համո Օհանջանյանը11, 
դառնում է Դաշնակցության առա ջադեմ գործիչներից մեկը, թե՛ իր քույրը և թե՛ տեր-
տեր փեսան դառնում են թունդ դաշ նակցականներ: Սա էլ ցայտուն կերպով բնո րո-
շում է, թե մեզա նում հասարակական ինտրիգ ներն ինչպես աղավաղվում են անձ-
նական և բարեկա մա կան կապերի շնորհիվ:

Գանձակ փոխադրվելուն պես ես աշխատեցի մոտենալ արհեստավորների և 
ժողով րդի խոնարհ խավերին, կարճ միջոցում գտա հասարակական հար ցերով հե-
տաքրքրվող երիտա սարդների, նրանց համախմբեցի և սկսե ցի հետները պարապել: 
Մեր պարապ մունքներն ըն թանում էին նույն ուղ ղությամբ, ինչ ուղղություն ունեին 
Ախալցխայում: Պարապմունքի տեղը հյուսնի մի մեծ արհեստանոց էր, ներկա էին 
լինում մինչև 20 հոգի: Հար ցասեր երիտասարդ ներ էին, ոգևորված տաճկահայ ժո-
ղովրդի ապագա բախտով: Մտ քերի փոխանակությունը շատ հետաքրքիր զրույց-
ների էր վերածվում: Ձմեռվա եր կար գիշերներ էին, հավաքվում էինք ժամը ութին և 
մինչև 12-ը [և ժամանակն] աննկա տելի [էր] անցնում: շատերի կողմից էին դի-
մումներ լինում՝ ընդունվելու համար, ես չէի ճանաչում, թողնում էի իրենց որոշելու 
ում ընդունել և ում մերժել: Մեր ժողովներն արդեն հայտնի էին բոլոր նրանց, որոնք 
հետաքր քր վում էին հասարակական հոսանքներով:

Մինչ այդ Թիֆլիսում արդեն բոլոր հեղափոխական տրամադրությունների հա-
մա խմբում էր տեղի ունենում, և այս բոլոր ցրված, անկապ, կցկտուր մարմինների 
միա ցու մից ծնունդ էր առնում Հ[այ] Հեղափոխականների «Դաշ նակցությունը»: Ար-
դեն 1891 թվա կանն էր: Լուրեր հասան, որ մի ըն կերություն է կազմվել, հատկապես 
տաճկահայ ազա տագրական գործը վարելու համար: Անուններ էին տրվում: Լսվում 
էր գլխավորա պես Զավար յանի անունը:

Արդեն հրահանգներ էին ստացված գավառներում ճյուղեր կազմակեր պել: Քա-
ղա քային դպրոցի ուսուցիչ Սիմոն շխյանը12 եղել էր Թիֆլիսում տոների առթիվ և 
ծանոթացել էր նորակազմ մարմնի վարիչների հետ: Նա գիտեր, որ ես արհես տա-
վորների խումբ ունեմ: Նրա պատվերով կազմվեց տեղական մարմին քաղաքի 
ա ռա ջադեմ անձնավորու թյու ններից: Այդ մարմն ի ժողովներին մասնակցում էի նաև 
ես: Այդ մարմինը մի առան ձին գործ չէր կա տա րում, գլխավորապես դրամական-
նյութական հարցերով էր զբաղ ված: Ամսական վճարներ էին տալիս և ամեն մեկն 
էլ իր կողմից իր շրջանում ամսա վճար ներ էր հավաքում: Ես էլ իմ խմբի ամ սա-
վճար ներն էի մուծում:

Կամաց-կամաց Գանձակը դառնում էր Դաշնակցության օժանդակ մի կարևոր 
կետը: Հավաքված դրամը շխյանը անձամբ տանում էր Թիֆլիս և նոր-նոր լուրեր 
բերում: Գործու նեության վայր էր ընդունված Պարսկաստանի Սալմաստ և Խոյ գա-
վառները: Գոր ծիչներ էին ճանապարհվում այնտեղ: Մեր խմբում գտնվող օր. Սա-
թենիկ Մատինյանը13 պատրաստվում էր հա ջորդ ուսումնական տարվանից փո-
խադրվել այնտեղ: Նա ինձ հա մոզում էր այն կողմ մեկնել՝ ես դժվարանում էի ըն-
դունել: Ես 1889-ի զորակոչի միջո ցին վի ճակահանությամբ զինվոր էի համարվում, 
բայց որովհետև ուսուցիչ էի, ըստ օրենքի կարող էի զինվորական իսկական ծա-
ռայությունից ազատ վել, եթե վեց տարի շարունակ ուսուցիչ լինեի և ամեն տարի 
զինվորական վարչությանը ներկայացնեի ուսուցչական պաշ տոնավարության 
վկա յական: Այս հանգամանքը խանգարում էր ինձ անմիջապես հե  ղափոխական 
աս պարեզ նետվել, և շարունակում էի մնալ ուսուցիչ Գանձակում: Սա թե նիկ Մա-
տինյանը առաջին կին հեղափո խականն էր, որին ես հանդիպում էի Գան ձակի 
ուսուցչությանս առաջին տարում: Նրա եղբոր՝ Նիկոլայի մասին էր խոսվում որ պես 

11 Համազասպ Օհանջանյան (Համո, Մհերյան, 1873-1947), ՀՅԴ ականավոր գործիչ: 1920 թ. մայիս-
նոյեմբերին Բյուրո-կառավարության վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար:
12 Սիմոն Շխյան (1867-?), ՀՅԴ հիմնադիր սերնդի ակտիվ դեմքերից, սերտորեն գործակցել է 
Ռոստոմի հետ՝ Ժնևում ուսանելու տարիներին:
13 Սաթենիկ Մատինյան (Օրիորդ Ծաղիկ, 1874-1930), ՀՅԴ առաջին կին գործիչը Պարսկաստանում: 
Հետագայում ամուսնացել է Հովսեփ Արղությանի (Խանասորի Իշխանի) հետ։
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հե ղա փոխականի, որ եղած է, ասում էին Զվիցերիայում և հեղափոխությանն նվիր-
ված անձ նավորություն է: Մենք արդեն լսել էինք նրա մասին որպես Ախալցխայում 
տես չին ծե ծողի:

Նույն ուս. տարվա վերջերքում Գանձակ եկավ մի գեղեցիկ օրիորդ՝ Մարիամ 
Զա վարյանը՝ Սիմոնի քույրը, որ նույնպես հեղափոխականի անուն էր վայելում: 
Սրանց մի ջո ցով Թիֆլիսի դաշնակցական գործիչներն արդեն իմ մասին գաղափար 
ունեին, առանց ինձ տեսնելու:

Հաջորդ ուսումնական տարում (1890-91) Սաթենիկ Մատինյանը մեկնեց Պարս-
կաստան, այնտեղ էին գտնվում Արղության Հովսեփ (Իշխան)14, Պե տո15, Աբրո16 և այլ 
գոր ծիչներ:

1891-ի վերջերքում, Նոր տարու արձակուրդներին Սիմոն շխյանի հետ մեկնեցի 
Թիֆլիս: Դեկտեմբերի 31-ն էր, հենց նույն գիշեր Սիմոն Զավարյանը եկավ մեր 
հյուրա նոցը: Առաջին անգամ էի տեսնում նրան, որի մասին շատ էի լսել: Հասարակ 
վերաբեր մունքը, պարզ խոսակցությունը, որ նա վարում էր բազմաթիվ հարցերի 
շուրջը, համարյա թե շա տա խոսության հասցնելով, ընկերականությունը մեզ շատ 
մոտեցրին իրար: Առա ջին տպավորու թյունս այն էր, որ շիտակ խոսող և նվիրված 
անձնավորություն է, որ գոր ծով տար ված է: Այնուհետև շատ շատերին եմ հանդիպել, 
բայց քչերն են ինձ այդ ներ շնչել, շատերը գործում էին իբրև պաշտոնյաներ, գնում 
են, գալիս, խո սում, բայց սովորա կան մարդիկ են, իրենց առ օրյա կյանքը, իրենց 
անձ նականը աչքի առաջն է: Բայց Սիմոնը տարբեր մարդ է, միշտ պատ րաստ տվյալ 
հարցով հետաքրքրվելու, ծրագրելու և հրա հան   գի ձևով առա ջադրելու: Նա մի 
գրավիչ ընկեր է, զրույց անող: Իր ամեն ինչը ընկե րինն է, համայնական մարդ է 
կյանքի մեջ, իր տունը բոլորինն է: Բոլոր ընկերներին քնե լու տեղ կգտնի իր 
սենյակում, սեղանը բոլորի համար է, բաց է, ինչպես և իր սիրտը:

Հաջորդ օրը՝ 1892 թվի դեկտեմբերի 1-ին17, առավոտյան փողոցումն ենք, ծանո-
թա ցել ենք մի խումբ գործիչների հետ, բռնվել խոսակցությամբ, հանկարծ բոլորը 
միասին դար ձան դեպի տրամվայը, որ անցնում էր, և նրա հետևից մեկը կաղն ի 
կաղ վազում է՝ հաս  նելու հա մար. «Քրիստափորը, Քրիստափորը, ասում են նրանք, 
անպատճառ ու զում է հասնի իր կաղ ոտով»։ Եվ իսկապես հասավ, նստեց: Քրիս-
տա փորին առաջին ան գամ այդ պատկերի մեջ եմ տեսել, շարժուն վիճակում, աշ-
խատելիս, վազելիս: Այնու հետև երբ էլ պատահել եմ՝ դուրսը, իր տանը, աշխատանքի 
տեղում, նա միշտ շտապե լիս, վա զելիս, աշխատելիս է եղել: Հաճախ է պատահել, 
որ նա ժողովի չի եկել, որովհետև այդ օրը նա որոշ աշխատանք պիտի կա տարի: 
Հաճախ էլ ժողովն իր տանն է նշանակել տվել, որ պեսզի թե ժողովին մասնակցի և 
թե իր աշ խատանքը կատարի: Նա ռուսական մի լրա գրի՝ «Նովոյե Օբոզրենիեի» 
սրբագրիչն էր, պիտի որոշ ժամին սրբագրած լիներ: Նա լավ կազմակեր պիչ էր, 
տակտ ուներ և հաշվի մարդ էր: Հա մոզիչ լեզուն խոշոր դեր էր կա տարում նրա 
գործունեության մեջ, համառ էր իր հա մոզ մունքների մեջ և դիմացինին են թարկել 
կարող էր իրեն, երբ ուզենար. մի դյութող ժպիտ ուներ, որ համոզիչ լեզվից ավելի 
ուժեղ էր: Նրա տանը ինչ-որ ճնշվածություն կար, ժողովում շատերն ազատ չէին 
զգում, բարձր խոսել, շարժվել, երգել, ինչպես այդ լինում էր Սիմոնի մոտ: Կինը 
ռուս էր, մի ռուս հեղափոխա կանի կին, որից բաժանվելով18, միացել էր Քրիս տա-

14 Արղության Հովսեփ (Խանասորի Իշխան, 1863-1925), դաշնակցական գործիչ, հայդուկ, Հայկական 
VII կամավորական խմբի հրա մա նատար Առաջին հա մաշ խարհային պատերազմի ռուս-թուրքական 
ռազ մաճակատում, հետագայում՝ ՀՀ դեսպանը Իրանում:
15 Պետո (Ալեքսանդր Պետրոսյան, ?-1896), ՀՅԴ հիմնադիր սերնդի ակտիվ գործիչներից մեկը։ 
Վան-Վասպուրականի դաշնակցական կազմակերպության հիմնադիրը։ Նահատակվել է 1896 թ. 
Վանի ինքնապաշտպանությունից հետո՝ Կարահիսար լեռան լանջին։
16 Աբրո (Մկրտիչ Սահակյան, 1861-1896), ՀՅԴ առաջին գործիչներից մեկն Արևմտյան Հայաստանում։ 
Զոհվել է Սասունում՝ ձնահյուսքի տակ ընկնելով։
17 Հունվարի 1-ին:
18 Ամուսնալուծվելով:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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փորին, երե խա ուներ, ինքը պիտի հանգստանար, վերջապես մտեր մական միջա-
վայր չէր ստեղծվում: Կինը հայասեր չէր, և առհասարակ նրա սրտով չէր, որ իրենց 
տանն են հավաքվում, այդ իսկ պատճառով էլ Քրիստափորի մոտ երբեք կարևոր, 
մեծ ժողովներ չէին լինում, այլ միայն նեղ շրջա նա կի, երեք-չորս հոգու խորհրդա-
ծություն, այն էլ եթե ինքը՝ Քրիստա փո րը, շատ զբաղ ված լի նելու պատճառով չէր 
կարող ժողովի գալ, պիտի տանն աշխա տեր, մինչդեռ նրա ներ կայությունն անհրա-
ժեշտ էր: Նման դեպքերում ինքն էր ասում. «Դե, ի՛նչ արած, եկեք ինձ մոտ»:

Գանձակում 5 տարի ուսուցչություն անելու միջոցին ես հաճախ Թիֆլիս էի գա-
լիս: Միշտ էլ ժողովներ էինք ունենում: Այդ ժողովները տեղի էին ունենում բացի 
Սի մոնի տա նից, նաև Մատինյան Նիկոլայի, Արշակ Թա դևոսյանի տանը, շատ սա-
կավ դեպքում Հովսեփ Տեր-Դավթյանի19 տանը: Բայց ընդհանուր ժողովն երը սովո-
րա բար լինում էին հյուրանոցներում: Հաճախ Թիֆլիսում էր ապրում Բարսեղ (Տեր) 
Գրիգորյանը (Կարա Մելիք): Նա ուներ մշտական տեղ մի ծանոթ հյուրանոցում, որի 
տիրոջ հետ մոտ կա պեր ուներ: Տերը գիտեր ամեն ինչ: Այնտեղ էլ լինում էին ժողով-
ները: Մինչև 20-25 հոգի էին հավաքվում և օրերով ժողովը ձգձգվում էր, լրտես-
ներն ու ոստի կան ները փողոցում, հյուրա նոցի դռների առաջ վխտում էին, իսկ մենք 
ժողով էինք անում, գործունեության նախագիծ կազմում, գումարները բաշխում, 
գործիչներ նշանա կում: Ռուս ոստիկանությունը շատ թույլ էր, և առհասարակ մենք 
շատ ազատ էինք զգում մեզ:

Մինչև [18]93 թվականը Ռոստոմը չկար Կովկասում, նա Ժնև էր20: Նրան պատա-
հե ցի առաջին անգամ Գանձակում, կարծեմ [18]94-ի գարնանը: Ինձ մոտ էր ապրում: 
Միակ անձ նավորությունը վարիչների մեջ, որ պաշտոն չուներ, սեփական աշխա-
տանք չուներ, այլ ապ րում էր հասարակական փողերով ու ամբողջապես տրված 
գոր ծին, դա Ռոստոմն էր: Նրան մեր մեջ Քոթոթ անունն էինք տալիս: Չմոռանամ 
հիշել, որ Սիմոնի կեղծ անունն էր Անտոն, իսկ Քրիստափորինը՝ Էլեն:

Ռոստոմը (Ստեփան Զորյան) տպա վո րություն թո ղող դեմք չէր: Նա նշանավոր 
էր իր տոկունությամբ և գործին նվիրվա ծությամբ: Նա շարժուն վիճակումն էր, 
ամեն տեղ լինում էր, ուրեմն և ամենուրեք կապեր ուներ և ամեն քին կարող էր 
հրա հանգներ տալ: Ճիշտ է, Դաշ նակցությունը ապա կենտրոնական կազ մա  կեր պու-
թյուն էր, բայց տեղերը միշտ սպասում էին հայտ նի անհատներից հրա հանգ ների, 
կամ ավելի շուտ անհատները, Սի մոնը, Քրիստափորը և վերջերքում, երբ նրանք 
չկային, Ռոստոմը Ընդհանուր ժողովն երի որոշումներից զատ ունե ին գործի վրա 
ահա գին ազդե ցություն: Եվ ահա գործն ընթանում է այնպես, ինչպես որ հրա հան-
գում են այդ անձնա վորությունները: Եվ պիտի խոստո վա նեմ, որ Ռոստոմն իր 
ուժերից վեր գործի տակ էր մտած, նա, իմ կարծիքով, չուներ քաղա քական գործի-
չից պահանջվող լայն շրջա հայա ցու թյունը, որը նման դեպքերում անհրա ժեշտ է: 
Նա շատ լավ գործիչ կլիներ ավելի նեղ սահ մաններում, բայց այն լայն սահմանը, 
որ նրա գործունեության ասպարեզ դար ձան, նրա ուժերի համար չափազանց մեծ 
էր: Նա շատ լավ դավադրական գործիչ էր նեղ իմաս տով՝ տեռոր21 կազմակերպել, 
շենք պայթեց նել, բայց լայն քաղաքական գործու նեու թյուն վարել՝ Պարսկաստանից 
սկսած մինչև Կով կաս, Տաճկաստան, մինչև Ժնև, դա շատ մեծ ուժ ու դիվա նագի-
տա կան ըմբռնում է պա հանջում, որ պակասում էր Ռոստոմի մոտ:

Գանձակից Թիֆլիս գալիս, ես միշտ բերում էի այնտեղ հավաքված գումարը: 
Գան ձապահն էր օրիորդ Դարիա Գոլոշյանը (Վարդան Գոլոշյանի22 քույրը, որ վերջը 
ամուս նա ցավ Արշակ Թադևոսյանի հետ): Ամեն անգամ, երբ տալիս էի 500-600 
ռուբլի (իսկ այդ ժա մանակ 500 ռուբլին մեծ փող էր) նա բացականչում էր. «Այ՛ 

19 Հովսեփ Տեր-Դավթյան,  բժիշկ, դաշնակցական գործիչ:
20 Այստեղ հեղինակը տարիների հեռավորության պատճառով ակնհայտորեն շփոթել է փաստերը։
Ընդհակառակը՝ Ռոստոմը Ժնև է մեկնել հենց այդ թվականին։ 
21 Ահաբեկում:
22 Վարդան Գոլոշյան (1867-1889), Արևմտյան Հայաստան անցած և 1889-ին Վանից ոչ հեռու՝ Չուխ-
Կետուկ վայրում զոհված հայ ազատագրական շարժման առաջին նահատակը:
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գավառն այսպես է, տեսեք, մեր Թիֆլիսում այսքան չենք կարողանում ժողովել»:
1892 թվականի աշնանից սկսած ես էի պահպանում կապը Թիֆլիսի հետ: Սիմոն 

շխյանը չկար: Նա մեկնել էր շվեյցարիա իր ուսումը կատարե լագործելու: Նրան իր 
հաշ վով ուղարկեց գանձակեցի կալվածատեր Հովսեփ Մելիք-Բեգլարյանը, մի հա-
սարա կա կան գործիչ, որ մասնակցություն ուներ բոլոր աչքի ընկնող հասարակական 
գործերում: Գանձակի բարձր շրջան ներում Դաշնակցության համար դրամ-անդա-
մավճար հավաքո ղը նա էր: Նույն անձնա վորությունը իր հաշվով շվեյցարիա ու-
ղար կեց Գարեգին Խա ժա կին23: Նույն Մելիք-Բեգլար յանի հաշվով է24 սովորել շվեյ-
ցարիայում նաև Սիմոն Հակոբ յա նը25: Նա (վերջը) [18]95 թվին ուզեց ինձ էլ ուղարկել 
ար տասահման՝ ուսումս շարունա կե լու, բայց ես հրաժարվեցի, որով հետև որոշեցի 
[18]95-ը վերջանալուն պես պաշտոնս (ուսուցչությունը) թողնել ու հեղափո խական 
ասպարեզ մտնել: [18]95 թվի վերջը լրանում էր ուսուց չության 6 տարին: Սիմոն 
շխյանը լավ անուն էր թողել Գանձակում: Ժնևում նա մոտենում է «Դրոշակի» 
խմբա գրության և իբրև ուսանող օգնում է ինչքան և ինչով կարող է: Նրա մասին 
պատմում են, որ [18]95-ի ջար դերին26 այնպես էր ազդվել, որ օրերով լաց էր լինում 
և հայկական դատի նկատմամբ իր հույսերը կորցրել էր: Այս կետը բնորոշ է, որով-
հետև վերջերս, երբ Հայաստանում դաշնակցա կան կառավարության օրոք Ս. Արա-
րա տյանը27 ֆինանսների մինիստրն էր, և որը խիստ կերպով մեղադրվում էր խոշոր 
զեղ ծումն երի գործում, նույն շխյանը, նրա քենակալը, որպես պատմում են, այդ 
զեղծումների գործում բավական դեր է խաղացել: Սա իմ կարծիքը չէ, ինքս չգիտեմ, 
բայց շատ տեղերից լսած լինելով՝ պարտք եմ համարում արձանագրել: Գիտեմ, որ 
Ս. շխյանը այն ժամանակ ապրում էր Երևանում, բայց հենց որ դաշ նակցական 
կառավարու թյու նը վերացավ, նա կրկին փոխադրվեց Թիֆլիս, որտեղից եկել էր:

Գանձակում եղածս ժամանակ առիթ եմ ունեցել տեսնվելու այն ժամա նակվա 
հայ դուկային գործիչների հետ: Մի սովորություն կար. երբ մի գոր ծիչ Թիֆլիս էր 
հաս նում, իր մի սիան կատարելուց հետո, Թիֆլիսի հրա հանգի համաձայն պիտի 
շրջեր ճանա պարհի վրա ընկ նող բոլոր կարևոր վայրերը: Այդ կատարվում էր 
կապերն ամրացնելու և տե ղա կան մարմինների տրամադրությունը բարձրացնելու 
համար: 1892 թվականին եկան Պե տոն և Աբ րոն: Այս վերջինը երկար չապրեց, ուստի 
նրա մասին շատ քչերը գիտեն: Նա Սա  սուն գնալիս ձյան հյուսերի տակ թաղվեց, մի 
բավականին խոստումն ալից, նվիրված և գիտակից անձնա վորություն:

Պետոն հայտնի էր Սարուխանյան կեղծ անունով և պիտի ասած, որ սկզբնական 
շրջանում Դաշնակցության գործունեության մեջ կարևոր դեր է խաղացել թե՛ Պարս-
կաս տանում և թե՛ Վանում: Սա մի վառվռուն, դեպի գործը մեծ հավատ ունեցող 
երիտասարդ էր: Նա զարմանում էր, որ այդ պիսի ժամանակ մարդիկ կարող են 
իրենց տեղերում նստել և որևէ մաս նագիտությամբ պարապել, այնինչ գործը հսկա-
յական է, և գործիչները՝ թվով շատ քիչ: Երբ նրանք մեկնեցին, շատ չանցած թե՛ 
Պե  տոյից և թե՛ Սա թե նիկ Մատինյանից (Խոյի շրջան) նամակներ ստացա, որով թա-
խանձագին պնդում էին, որ անմիջապես ուսուցչությունը թող նեմ ու մեկնեմ Պարս-
կաստան: Ես, ինչպես վերը բացատրել եմ, նա մակով պատասխանեցի, որ պայ ման-
ները (զինվորական) թույլ չեն տալիս և միայն 1895 թվա կանի վեր ջը կարող եմ 
ա զատվել զինվորական պարտականությունից, որով և կա րող կլինեմ մեկնել Կով-
կասից, ուր որ ուզեմ:

Քիչ անց եկավ և Վարդանը28, որ դեռ նոր մարդ էր, եղած Պարսկաս տանում: 

23 Գարեգին Խաժակ (Չագալյան, 1867-1915), ՀՅԴ գործիչ և տեսաբան։ Մեծ եղեռնի զոհերից։
24 Այսինքն՝ նրա տրամադրած դրամական միջոցներով:
25 Սիմոն Հակոբյան - ՀՅԴ գործիչ, հետագայում անցել է կոմկուսի շարքերը։
26 Նկատի ունի 1890-ական թթ. սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կողմից իրականացված հայերի 
կոտորածը:
27 Սարգիս Արարատյան (1866-1943), հասարակական, պետական գործիչ, ՀՀ ֆինանսների նա-
խարար (1919-1920), ՀՅԴ անդամ:
28 Վարդան, Խանասորի Վարդան- Սարգիս Մեհրաբյան (1867-1943) - ՀՅԴ գործիչ, Խանասորի 
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Նա կռվող տղաք էր հավաքում: Իմ խմբից նրան միացան երկու հոգի, որոնցից 
մեկն էր Լևոն Արամյանը, որ այնքան անուն հանեց իբրև հայդուկ և ճարպիկ 
տեռորիստ29:

Գանձակ եկավ կարծեմ [18]94 թվին30 նաև Ռոստոմը: Նա եկել էր Ժնևից և 
ծանո թանում էր տեղական գործերի հետ: Նա գլխավորապես հե տաքրքր վում էր 
հայդուկների խնդրով: Այդ ժամանակ մեր գործունեության կենտ րոնը Սալմաստ - 
Վան գիծն էր: Զեն քեր էին գնվում այնտեղ ուղարկելու համար և մարդիկ էին 
գրավվում այդ զենքերը գործածելու համար:

Վերջին շրջանում հաճախ գալիս էր Սիմոն Զավարյանը: Նա իջևանելու տեղ 
ուներ Մելիք-Բեգլարյանի տանը: Թիֆլիսում նա բարեկամացել էր օրիորդ Մաշուկ 
Ամբրո յա նի հետ. սա Մելիք-Բեգլարյանի քենին էր: Եվ ար դեն խոսվում էր, որ 
հավանորեն ամուս նանա, բայց այդ տեղի չունեցավ: Սիմոնը զգացմունքի մարդ էր 
և գերազանցորեն ազնիվ, իսկ օրիորդը մի շատ սովորական և խիստ քմահաճ, 
կամակոր, երես տված անձ նա վո րու թյուն: Նրանք իրար ընկեր չէին կարող լինել, 
բայց ժողովուրդն ասում է. «Սերն աթա րին է կպչում»: Այս խոսքը շատ էր սիրում 
ինքը՝ Սիմոնը, և նման դեպքում գործա ծում: Ու այդ խոշոր մարդը մի ժա մանակ 
նրանով տարվեց, թեև իսկական գործը մի րոպե չմոռա ցավ: Բայց կարելի է երևա-
կայել, թե նրան ինչպիսի հարված եղավ, երբ այդ օրիոր դը հետո գրավվեց Արմեն 
Խոսրովով՝ նրա հետ ամուսնացավ: Նրա արտաքինը վեր դաս վեց Սիմոնի մաքուր 
հոգուց: Գարոն31 էլ գրավվեց օրիորդի հարստությամբ: Հաճախ եմ լսել Սի մոնից 
Գարոյի մասին. «Նա հաշվի մարդ է, շատ գործնական է»:

Ամուսնությունների մասին բավական ծաղրական ակնարկներ էին լի նում ընկե-
րա կան շրջանում: Լավ հիշում եմ, [18]95 թվի սկզբներին Թիֆ լիսում մի մեծ ժողով 
կար, դեռ մեծ ջարդեր չկային32, հեռանկարները շատ փայլուն, երիտասարդներ 
էինք և տրա մա դրու թյուններս լավ: Արդեն Նիկո լայ Մատինյանը ամուսնացել էր 
Մա րիամ Զավար յանի հետ, Ար շակ Թա դևոսյանը՝ Դարիա Գոլոշյանի հետ, Հովսեփ 
Արղությանը շատ մոտ էր Սա թենիկ Մա տինյանի հետ, Սիմոնը Ամբրոյանի հետ 
կապված լոկ պլատոնական կապով: Ժողովին մաս նակցում էր նաև Հակոբ Վարդ-
Պատրիկյանը, նախ կին հնչակյան, արդեն որոշ անցյալով հե ղա փոխական, այս 
կապակցու թյունների առթիվ հենց ժողովում ծաղրաբար արտասանեց. «Մոցիքուլը 
Հայաստան» և ընդհանուր քրքիջ առաջ բերեց:

Դաշնակցությունն այդ միջոցին արդեն բավական ազդեցություն էր ձեռք բերել: 
Նրա գործունեությունը օրեցօր ծավալվում էր բոլոր հայկական շրջաններում, մյուս 
կող մից նա աշխատում էր և պետությունների վրա կողմնակի ճանապարհներով 
ազ դել, որ պե սզի նրանք հայկա կան դատը պաշտպանեին:

1894-ի աշնանը Սասունի շրջանում թեթև կերպով ջարդ ու ավերմունք եղավ33: 
Այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը դեռ ջարդերի մասին գաղափար չուներ, որևէ 
սպանություն, մի թալան, մի բռնություն ահագին աղմուկի պատ ճառ էր դառնում: 
Ազգային ժողովում34 հարց էր բարձրանում, պատ րիար քարանը պաշտոնական 
դիմում էր կատարում, քննու թյուն էր նշա նակվում, և հաճախ հանցավորը պատժ-

արշավանքի հրամանատար։ 1914-1916 թթ. Հայկական V կամավորական խմբի հրամանատար:
29 Ահաբեկիչ:
30 Այստեղ նույնպես շփոթմունք կա։ Պետք է կարդալ 1895 թվին։
31 Գարեգին Փաստրմաճյան (Արմեն Գարո, 1873-1923), ՀՅԴ ակտիվ գործիչ: 1896 թ. մասնակցել 
է Բանկ Օտտոմանի գործողությանը։ Օսմանյան խորհրդարանի անդամ։ Առաջին համաշխարհային 
պատե րազմի տա րի ներին մասնակցել է հայ կամավորական շարժմանը: Հետագայում՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ 
դեսպանը:
32 Արևմտահայության ջարդերը մեծ ծավալների հասան 1895 թ. աշնանը։
33 Նկատի ունի Սասունի հայության 1894 թ. ինքնապաշտպանությանը հետևած կոտորածները: 
Թուրքական զորքը և քրդական ջոկատներն ավերեցին շուրջ 40 հայկական գյուղ և սպանեցին 10 
հազարից ավելի մարդ:
34 Ստեղծվել է 1844 թ. Կ. Պոլսում: Հետագայում գործում էր Արևմտահայերի Ազգային սահմանադրու-
թյան հիման վրա։
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վում էր, և հայ վրդովված միտքը բա վարարություն էր ստանում: Սասունի առաջին 
այս դեպքը մեծ իրա րանցում բարձ րաց րեց կովկասյան հայության մեջ: Մամուլի մեջ 
աղմուկ, ամեն տեղ ազգային ցասում ու խորհրդածություններ: Ամենքը հույս 
ունեին, թե այս անգամ միջամտություն կլինի ոչ միայն եվրոպական մեծ պետու-
թյունների, այլ նաև ռուս ցարիզմի կողմից: Սակայն միջա մտությունը ուշա նում էր, 
և այդ ժամանակ դաշնակցական ինիցիատ իվայով35 կաթողի կո սի36 մոտ զանազան 
քաղաքներից պատվիրակներ ուղարկելու պատրաս տու թյուններ տե ս նվեցավ: 
Պատվիրակությունը պիտի համոզեր Խրիմյանին, որ անձամբ Պետերբուրգ գնա, 
ներկայանա կայսրին37 և իր միջնոր դու թյունը հայցի հայ ժողովրդի դատի պաշտ-
պանության համար: Ջարդը լավ առիթ էր այդպիսի դիմումի համար: Գան ձակում 
երկար տատանվեցին պատվիրակ ընտրելու գործում: Գործը պատասխանատու էր. 
դիրքով մար դիկ հանձն չէին առնում: Կանգ առան ինձ վրա: Ես ընդո ւնեցի: Բազ-
մաթիվ ստորա գրություններով համախոսական վերցրի հետս, որով Գանձակի հայ 
հասարակությունը խնդրում էր ու թախանձում կաթողիկոսին անմիջապես ցարի 
մոտ երթալ: Նշանակվեց օրը, ճանապարհվեցի դեպի Աղստաֆա, ուր պիտի հան-
դիպեի Թիֆ լիսի ու Բա թումի պատ վիրակներին: Աղստաֆայում հանդիպեցի 3 
հոգու՝ Համբարձում Առաքելյանն38 ու Ավետիք Արասխանյանը39 Թիֆլիսից, իսկ Հա-
կոբ Մեղավորյանը40 Բաթումից: 4 հոգով ճա նա պարհ վեցինք դեպի Երևան: Ձմեռ  վա 
ամենացուրտ օրերն էին: Էջմիածնում կաթո ղի կոսին գտանք հուսահա տության մեջ: 
«Ոտքերս շղթայած են, տեղես չեմ կրնա շարժի: Բյուրական երթալու համար անգամ 
պրոկուրորից41 հրաման պիտի առնեմ: Ինչպե՞ս մինչև Պետերբուրգ գնամ»: 

շատ դժվարություններով կարողացանք խոստում առնել, որ մեր վերա դառ-
նալուց մի շաբաթ հետո պիտի ճանապարհվի Թիֆլիս, հայոց եկեղե ցիները այ-
ցելելու և ապա դիմում պիտի կատարի ցարին՝ Պետերբուրգի եկեղեցին42 այցելելու 
համար թույլտվու թյուն ստա նա լու համար: Մենք ժողովրդի անունով ճնշում գործ 
դրեցինք, և պետք է ասած, որ Խրիմյանը, համոզված լինելով, որ դրանից ոչինչ 
չպիտի դուրս գա, ստիպված եղավ ժողովրդի կամքը կատարելու: Նա լաց լինելով 
ցույց տվեց արտասահմանյան հա յությունից ստացված հեռա գրեր, նույն իմաստով 
իրեն ուղղված, և ավելացրեց. «Ամենքը կը կարծեն, թե կաթողիկոսը բան մը կներ-
կայացնե իրենից, չգիտեն որ նա անզոր մի վա նահայր է: Ես Վարագա վանքին մեջ 
շատ ավելի ուժեղ կզգայի ինձ, քան թե այստեղ՝ Հա յաստանի Մայր Աթոռի գահի 
վրա: Բայց թող օրհնյալ լինի ժողովրդի կամքը, կկատարեմ այդ կամքը, ցույց տալու 
համար, թե ինչքան անզոր է հայոց կաթողիկոսը՝ Վասպու րա կանի Արծիվը»: Մե-
ղավորյանին ճանաչեց. «Դու՛ Հա կոբ, կհիշե՞ս, եկար Երուսաղեմ, կու զեիր Հայրիկը 
փախց նել43 իր աքսորավայրեն: Ես մերժեցի, որովհետև դիմողները քանի մը տղաք-
ներ էին. հիմա դիմողը ժողովուրդն է»:

Վերադարձանք: Կաթողիկոսն իր խոսքը կատարեց: Մեկնեց Թիֆլիս, ապա Նոր 
Նա խիջևան, բայց այնտեղ, կարծեմ, 6 ամիս պահեցին և թույլ չտվեցին ավելի 

35 Նախաձեռնությամբ:
36 Նկատի ունի Մկրտիչ Խրիմյանին (1802-1907), ով Ամենայն Հայոց կաթողիկոս է ընտրվել 1892 
թվականին։
37 Խոսքը Ռուսաստանի վերջին կայսր (1894-1917) Նիկոլայ II Ռոմանովի (1868-1918) մասին է:
38 Համբարձում Առաքելյան (1855-1918), հասարակական-քաղաքական գործիչ, «Մշակ» թերթի 
խմբա գիր: Հայ ժողովրդական կուսակցության հիմնադիրներից:
39 Ավետիք Արասխանյան (1857-1912), տնտեսագետ, հրապարակախոս, գրականագետ, հասարա-
կա կան գործիչ: Հրատարակել և խմբագրել է «Մուրճ» ամսագիրը (1889-1900):
40 Հակոբ Մեղավորյան (?-?), հայ ազատագրական շարժման գործիչ, հնչակյան: Հետագայում 
հեռացել է կուսակցությունից
41 Նկատի ունի Սինոդի դատախազին:
42 Այդ ժամանակ Ս. Պետերբուրգում գործում էին երկու հայկական եկեղեցիներ՝ Ս. Կատարինե և 
Ս. Հարու թյուն:
43 Երուսաղեմում Մ. Խրիմյանի գործունեության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Էմմա Կոստանդյան, 
Մկրտիչ Խրիմյանն ու հայկական Երուսաղեմը, «Հայագիտական ուսումնա սիրու թյուններ», Եր., 2013, 
էջ 318-329:
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հեռուն եր թալ: Վերջը, ճիշտ է, թույլ տվին, և նա հասավ Պետերբուրգ, ներկայացավ 
Նիկոլա ցա րին, սակայն ոչ մի հետևանք [չու նեցավ] այդ դիմումը, ընդհակառակը՝ 
միտրոպոլիտի մի ջոցով ցարը հաս կացրեց, որ հայ ժողովրդին պաշտպանելու հա-
մար առիթ կներկայա նար իրեն, եթե հայը հու նադավանություն ընդուներ: Այս առա-
ջարկին Խրիմյանը իր սրա խոս պա տաս խանն էր տվել, թե ծաղկեփունջն այնքան 
շատ գեղեցիկ է, որքան տեսակ-տեսակ վար դերից ու ծաղիկներից է նա կազմված: 
Եվ Խրիմյանը սրտաբեկ վերադար ձավ, իսկ հայ ժո  ղո վուրդն այնուհետև վկա 
եղավ, թե ինչպես հաջորդ ամառը, նույն ռուս ցարի բարե հաճ հա վանու թյամբ տաճ-
կահա յու թյունը ենթարկվեց [18]95 թվի սոսկալի ջարդերին:

Մեր գործունեությունը ընդարձակելով՝ մենք չէինք բավականանում ան դամա-
վճար ներով, առիթ էինք փախցնում, որից որևէ կերպ շահ ստա նալու հօգուտ հեղա-
փո խության. երեկույթներ էինք կազմակերպում, ներ կա յացումներ տալիս, տաճկա-
հայ տա րազով խմբեր գեր գումարում: Ոգևո րությունն ահագին էր. ժողովուրդը 
սրտով մասնակ ցում էր մեր բոլոր ձեռնարկումներին: Իհարկե, պաշտոնական դի-
մումի մեջ մենք ոստի կա նությանը ցույց էինք տալիս, որ տրվում է ի նպաստ դպրոցի 
գրադարանին և այլ լեգալ հիմնարկի: Իսկ իրապես եկամուտի մեծ մասը մտնում էր 
հեղափոխական գանձարանը: Կառավարությունը և ոստի կա նությունը շատ էին 
անտարբեր կամ շատ միամիտ:

Մի անգամ, երևի 1893 թվին, պատրաստվել էինք խաղալու «Պեպո»: Այդ մի-
ջոցին Գան ձակ եկավ Սարդարյան ազգանունով դերասանի անուն հա նած մի 
անձն: Նա խնդ րեց մաս նակցել ներկայացման և պայման առա ջարկեց, որ հասույթի 
կեսն իրեն տրվի: Մենք մերժե ցինք: Ներկայացման օրը նա գաղտնի դիմել էր ոստի-
կանության և հայտնել, որ այդ ներկա յացման հասույթը հատկացված է տաճկահայ 
դատին: Երեկոյան դեմ կա ռա  վարության կող մից գրություն ստացվեց, որ ներկա-
յացման հասույթի կեսը պիտի հատ կացվի ինվալիդ նե րին44, հակառակ դեպքում 
ներկայացումն արգելվում է: Այդ միջա մտու  թյունը վրդովեցրեց բոլոր սիրողներին45: 
Առա ջարկ եղավ ներկայացում չտալ: Բայց մեծա մասնությունը պնդեց, որ այդ սխալ 
կլինի՝ կտանք և ինվալիդներին մի քանի ռուբլի մի այն կհատկացնենք: Այդպես էլ 
եղավ՝ զուտ հասույթ մնաց մոտավորապես 230 ռուբլի, հաշվի մեջ դուրս բերվեց, 
որ հասույթը միայն 18 ռուբլի է եղել: 9 ռուբլի ուղարկեցինք ին վալիդների կասսան46: 
Կա ռավարությունից սիրողները շնորհակալության թուղթ ստա ցան այդ նվերի 
համար:

Բայց դրա դեմ Սարդարյանը տուժեց չարաչար. նախ արգելեցինք, որ նա Գան-
ձա   կում որևէ ներկայացում հաջողեցնի, իսկ հաջորդ ամառը, երբ ես ըստ իմ սովո-
րության գտնվում էի իմ ծննդավայր Նոր Բայազետում, նույն այդ Սարդարյանը 
եկավ այնտեղ ներ   կայացում կազմակերպելու: Իմա նալով այդ՝ ամբողջ երիտասար-
դու թյան հասկացրի, թե ինչ տխուր մարդ է այդ Սարդարյան կոչվածը: Ներկայացման 
օրը ոչ մի տոմսակ չծախ վեց, և Սար դար յանը ձեռնունայն վերադարձավ:

Նույնպիսի եռանդով խմբեր կազմակերպվում էին Նոր Բայազետում, թե՛ ներկա-
յա ցումներ տալու և թե՛ տաճկահայ ժողովրդական տարազով խմբերգեր կազ մա-
կերպելու համար:

1892 թվի ամառը խոլերայի ժամանակ, բոլոր երիտասարդներս, թվով մի 15 
հոգի՝ ուսուցիչ և ուսանող, հավաքվեցինք և բաժանվելով կազմա կերպեցինք թռու-
ցիկ սանիտա րական խմբեր՝ օգնության հասնելու հ[ա]մ[ա]ր հիվանդներին: Մենք 
սովորեցինք գավա ռա կան բժշ կից հիվանդներին խնամելու անհրաժեշտ միջոցները 
և շրջեցինք թե՛ ամբողջ քաղաքը (Նոր Բայազետ) և թե՛ շրջակա գյուղերը: Մտնում 
էինք հիվանդի մոտ, դեղ էինք տալիս, փո րին տաքացնող փաթեթներ էինք կապում 
և պատվերներ տալով տնեցիներին՝ հե ռա նում էինք: Բա ցի այդ մաքրել տվինք 

44 Հաշմանդամներին:
45 Նկատի ունի սիրող դերասաններին։
46Դրամարկղ:
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քաղաքի ամբողջ անմաքրությունը. փողոցներն ու բա կերը ավլել էինք տալիս: 
Այդպիսով մենք առանք հիվանդության մեծ տարածումը, այն   պես որ ամբողջ քա-
ղա քում մահացողների թիվը 80-ից չէր անցնում: Երիտասարդ տար րի այդ վար-
մունքը ցնցեց քաղաքի եսամոլ բնակիչներին, տեսան, որ կարելի է հա րևանին օգ-
նություն կազմակերպել որոշ զրկանքների գնով: Երբ գյուղերից վերադառնում 
էինք, շատերը մեզ չէին մոտենում՝ վախենալով վարակվե լուց: Եվ գտնում էին, որ 
մեր արածը շատ լավ բան է: Այս և նման երևույթները ամենքը ընդունում էին հեղա-
փոխական տրամադրությունների անմիջական հե տևանք, և այդ իսկ պատճառով 
հանուն հեղափո խու թյան ձեռնարկված բոլոր ներկայացումն ե րը, երեկույթները 
կատարյալ հաջողությամբ էին վեր ջանում նյութական տեսակետով: Այս պես էր 
ամեն տեղ, բոլոր քա ղաքներում և ավաններում:

Հեղափոխականը որոշ դիրք էր ձեռք բերում, և ժողովուրդը նրա առաջնորդու-
թյունը ընդունում էր: Այդ հանգամանքը որոշ ուժ էր տալիս հեղափոխական գործին:

Նույն [18]92 թվի խոլերայի ժամանակ կարգադրված էր Նոր Բայազե տում, որ 
դրսից եկողներին ենթարկեին դիզինֆեկցիայի47: Մի անգամ երկու ոստիկան (հայ) 
տա նում էին փո ղո ցով երկու քրդի, որոնք քաղաք էին մտել, տանում էին և ուզածին 
պես կնուտով48 ծեծում: Հայը քուրդ է ձեռք ձգել, հակառակ այդ հանգամանքին, որ 
ինքը կար գապահության հսկող է, ինքն է նրան խփում, չնայելով, որ քուրդը առանց 
ձայն հանելու գնում է ուր որ տանում են: Ես այդ տեսա և չհամբերեցի՝ ձայն տվի, 
թե ինչի են ծեծում, մինչ քրդերը գնում են: Ոստիկան ներից մեկը կոպիտ պատասխան 
տվեց ինձ և ավելի պինդ խփեց քրդին, ես բարձրացրի գա վա զանս և ոստիկանին 
խփելով՝ պաշտպանեցի քրդին: Ոստիկանը ձեռքը վեր բարձրացրեց ինձ վրա, բայց 
ամբոխը ոստիկանին բռնեց: Այս դեպքը պրիստավը նյութ շինեց՝ ինձ գավառ ա-
պետին ներկայացնելով որպես խռո վա րար, որ արգելում է ոստիկանին իր պար-
տականու թյունները կատարելու: Գավառա պե տն ինձ կանչեց և հայտնեց, որ ես 
բանտարկության եմ ենթարկված մեկ շաբաթով՝ ոս տի կանին իր պարտակա նու-
թյուն ները կատարելիս դիմադրե լուս համար: Երբ ես հաս կաց րի գավառապետին, 
որ ես եմ պետական շահերը պաշտ պանել, մինչ պետական ներկայացուցիչը հենց 
այդ շահերն էր ոտնակոխ անում ծեծելով և բացատրեցի, թե ինչպես մի քրդի թշնա-
մացնելով, նույն այդ քուրդը վաղը սարում պատահած հային կսպանի, և դրանով 
ան տագոնիզմ կստեղծվի երկու ազգությունների միջև: Գավառա պե տը հաս կացավ 
և քաղաքավարությամբ ասաց. «Այդ դեպքում Ձեր բանտարկու թյունը զանց եմ 
անում, բայց խիստ հանդիմանություն եմ անում նրա համար, որ պաշտոնը կա-
տարելիս ոս տի կանին խփել եք: Եթե նման բան նկատեք, փո խանակ Ձեր ձեռքով 
պատ ժելու՝ դիմեցեք ինձ և ես հանցավորին կպատժեմ»:

Ես չեմ կարող այստեղ չհիշատակել այն ուժեղ շարժումը, որ հենց այդ ժամա-
նակներից տեղի ուներ. Դաշնակցության բոլոր գործիչները հատուկ հրահանգ ու-
նեին Տաճկաստա նում բարեկամություն պահպանել քրդական ցեղերի49 հետ, նրանց 

47 Ախտահանման:
48 Մտրակ:
49 Բժշկապետ Բագրատ Նավասարդյանը հատուկ առաքելությամբ լինում է Օսմանյան կայսրությու-
նում, որպեսզի կապ հաստատի հակասուլթանական տրամադրություններ ունեցող քուրդ ցեղապե-
տերի հետ: Մասնավոր զրույցի ժամանակ նա Ստ. Մալխասյանին տեղեկացրել է, որ ինքը հանդիպել 
է քուրդ «ազ դեցիկ բեկերից՝ Սմկոյի հետ, որ մի անգամ չէ, որ Թուրքիայից փախել է Ռուսաստան, որ 
Սմկոն խոս տացել է ոտքի հանել քրդերին հայերի հետ համատեղ պայքարում՝ ընդդեմ սուլթանական 
կառվա րու թյան… և որ այդ նպատակով էր բժիշկը նախաձեռնել իր ճանապարհորդությունը Թուր-
քիա», տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ. 967, թ. 4: Իրականում Սմկոն ոչ մի ցանկություն չուներ աջակցելու հայ 
ազա տագրական շարժմանը: Նրա իրական էությունը երևաց 1914-1918 թթ., երբ համագործակցեց 
օսմանյան իշխա նու թյունների հետ և ռուս-թուրքական ռազմաճակատում ընթացած մարտական 
գոր ծո ղությունների ժա մանակ մի քանի անգամ դավաճանեց ռուսներին, դավադրաբար սպանեց 
ասո րա կան եկեղեցու պատ րիարք-կաթողիկոս Մար շիմոն Բե նիամինին և նրա ուղեկիցներին, 
հարձակվեց 1918 թ. մարտին Վանից Պարս կաստան նահանջող հայերի վրա: Ի վերջո սպանվեց 
իրանա կան զո ր քերի հետ ընդհարման ժա մանակ, տե՛ս Ռ. Սահակյան, Վանի հայության 1918 թ. 
մարտյան նա հանջը Պարսկաստան, ՀՀ ԳԱԱ «Լրա բեր հասարա կա կան գիտությունների», 2011, N 
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հա մակրու թյունը վաստակել, որպեսզի կարելի լինի ընդհանուր ուժերով թրքական 
ռեժիմի դեմ ճա կատ ստեղծել: Նույնն է եղել և ասորիների ու եզդիների նկատմամբ: 
Հատուկ պատվի րակու թյուն ներ էին կազմվում թե՛ քրդական աշիրա պետներին և 
թե՛ ասորիների քահա նա յա պետ Մար շիմոնին50 այցել ելու, նրանց հետ համա ձայ-
նության գալու: Մի քանի ան գամ տեսակցություն ունեցան, բայց այդ բանակ-
ցությունները ան հաջող էին վեր ջա նում, որով հետև նրանցից ոչ մեկը թրքա կան 
ռեժիմի դեմ դուրս գալու համաձայ նություն չէր տալիս: շատ-շատ խոստանում էին 
մեզ չխանգարել, այդ էլ արևելցուն հա տուկ հաճո յա կատա րություն էր լինում, քան 
մի դրական խոս տում: Մենք գիտենք, թե քրդերը ինչ վե րաբեր մունք ցույց տվին մեր 
ժողովրդին նրա նեղ օրերին:

Միակ միջոցը, որ մնում էր գործիչներին, անհատ քրդերի նկատմամբ եղբայ-
րական վերաբերմունք էին ցույց տալիս և այնքան սիրալիր, որ նրանք սիրով հա-
մաձայնում էին եղբայրանալ հայերին և հետները միացած զենք վերցնել ու հայ-
դուկներին առաջնորդել դեպի անծանոթ վայրեր: Քա նի՜-քանի՜ այդպիսի հայացած 
քրդեր են ընկել ֆիդայիների կողքին մարտի տաք ընդհարումների մեջ:

Նոր Բայազետի ոստիկանի պատմությունը հիշեցնում է ինձ նման մի ուրիշ 
դեպք Գանձակից: 1893 թիվն էր, նոր է դպրոցը բացվել, զինվորական վիճակա-
հանության շրջանն է: Մի կիրակի դպրոցի բակն եմ մտնում, ուր աշակերտներից 
ոմանք խաղում են: Հանկարծ տեսնեմ դպրոցի շենքից աշա կերտները խմբերով 
դուրս են փախչում, իսկ նրանց հետևից էլ փո ղոցային հայհոյանք. հայհոյում է մի 
ոստիկան՝ եսաուլ51, միաչքանի բարձ րահասակ մարդ, երկար չուխայով, ուսերին 
կարմիր էպոլետներ52, խանչալը առաջը կախած, գլխին գանձա կեցու փափախ: 
«Դուրս կորեք, ես ձեր...»53 գոռալով գալիս է: Մո տենում եմ. «Ինչ՞ ես ուզում, այ 
մարդ, մեր դպրոցում: Դու ինչու՞ ես կարգադրություն անում»,- հարցնում եմ: «Ես 
դպրոց-մպրոց չգիտեմ, ինձ այդպես է կարգադրված, մարդ չպիտի մտնի, զին-
վորական ցուցակա գրու թյուն է կատարվում»: «Դու՛րս դպրոցից»,- գո ռացի վրան: 
«Ես իմ մեծի կարգադրությունն եմ կատարում: Դու ո՞վ ես, որ ինձ դուրս անես»,- 
գոռաց նա: Ես չհամբերեցի և մի ուժեղ ապտակ հասցրի, փափախը թռավ, մարդը 
գլուխը կորցրեց, ձեռքը տարավ խանչալը: Եկեղեցու առաջ կանգնած էր ահագին 
բազ մու թյուն, որը ականատես եղավ այս միջադեպին: Նրա միջից մի քանի դիրքով 
մարդիկ մոտեցան ու բռնեցին նրան:

 Հետո ես իմացա, որ դա հայտնի Քոռ Ալեքն է, մարդասպան, Սիբիր աքսորված 
ու վերադարձած և այժմ ոստիկանի պաշտոն ստանձնած:

Նրան էլ հայտնել էին, որ ես հեղափոխական գործիչ եմ: Հաջորդ օրը եկավ 
մոտս, ձեռքս համբուրեց, որ ես չէի սպասում. ձեռք տվի, և նա տարավ դեպի վեր 
ու ներողու թյուն խնդրեց, հայտնելով, որ ինքը չի իմացել, թե ես ով եմ: Նա կարող 
էր դիմել կառա վա  րության և ինձ պատասխանատվության կանչել, բայց չարավ, 
որովհետև հասկացրել էին, թե հեղափոխականի դեմ կառավարության դիմել չի 
կարելի:

Չպիտի մոռանալ, որ այդ շրջանը տարբեր է, քան այն, երբ Դաշնակ ցությունը 
ռազ մական տեռորիստական կազմակերպություն էր դառել, երբ մարդիկ ակնածում 
էին, վախենում էին նրա ուժից, նրա վրեժից: Այդ ժամանակ, 1893-ին, Դաշնակ ցու-
թյու նը դեռ չէր ճանաչված, իբրև ֆիզիկա կան ուժ նա հայտնի չէր, բայց կար հայ 
հե ղափոխականի անունը, որ հար գանք էր ներշնչում ամեն մեկին: Այդ ժամանակ 
նա միայն բարոյական ուժ էր:

1895 ուս. տարին վերջանալու վրա էր: Ես որոշեցի ուսուցչությունը թողնել ու 
մտնել զուտ հեղափոխական ասպարեզը: Ես արդեն ունեի կու սակցական անուն, 

1-2, էջ 336-362:
50 Մար Շիմոն XIX (1887-1918), Արևելքի ասորական եկեղեցու կաթողիկոս-պատրիարք: 
51 Կազակային զորքերի սպայական աստիճան, որն այսօր հավասար է մայորի կոչման:
52 Ուսադիր:
53 Կախման կետերը փաստաթղթինն են:
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որով ինձ ճանա չում էին՝ Մար շիմոն էր դա: Հետո կյան քի մեջ գործածվելով՝ աս-
տիճանաբար փո փոխության ենթարկվեց և մնաց միայն Մար անունը: Այդպես էին 
ինձ ճանաչում ոչ միայն հեղափոխական շրջանները, այդպես էի ստորագրում նաև 
իմ թղթակցություն նե րը, որ ես ուղղում էի «Մշա կին»: Ես ունեցել եմ Մար շիմոն 
կեղծանունով ոտանա վորներ «Աղբյուր-Տարազի»54 մեջ: Դեռ Գանձակում էր, որ իմ 
խումբն ինձ հարգած լինելու համար իրեն սկսել էր անվանել «Մար շիմոն»-ի խումբ: 
Վերջը, ինձանից հետո, երբ այդ խումբը մեծանալով բաժանվում է մի քանի խմբի, 
յուրաքանչյուր մեկը պահանջում է, որ ինքն է կոչվելու «Մար շիմոն», և որպեսզի մի 
կերպ համաձայնության գան, որոշում են այդ անունը պահ պանել բոլոր խմբերի 
համար և իրարից տարբերելու նպատակով համար ներ են ավելացնում: Այնտեղ 
երկար ժամանակ գոյություն են ունեցել «Մար շիմոն Ա» խումբ, «Մար շիմոն Բ» 
խումբ և այլն: Եվ երբ թերթելու լինեք «Դրոշակի» [18]90-ականի վեր ջերի և 1900-ի 
սկզբնական տարիների հա մար ները, նվի րա տվությունների բաժնում կկարդաք 
այդ անունով բազմա թիվ խմբերից ստացվող գումար ների հաշիվները:

Հենց ես պատրաստվում էի Գանձակից հեռանալ, Սիմոնից մի նամակ ստացա, 
որով ինձ շատ կոնսպիրատիվ կերպով գրում էր, որ կազմակեր պության աշխա-
տանք նե րի համար անհրաժեշտ է դատված ձեռք բերել պայթուցիկ նյութեր: Նա իր 
նամակում մատնանշում էր, որ Գետաբեկի պղնձահանքերում գործ են դնում դի-
նամիտ, որպես հան քը պայթեցնող միջոց և առաջարկում էր ինձ՝ այդ բանով հե-
տաքրքրվել և, եթե հնա րավոր է, մի քիչ բերել Թիֆլիս փոր ձելու համար:

1895-ի հունիսն էր, իսկույն ճանապարհվեցի Գետաբեկ, այցելեցի պղնձա հան-
քերը, որպես թե ուսումնասիրելու համար աշխատանքները, ծանոթացա վարպետ-
ների և բանվոր ների հետ և նրանց միջոցով ձեռք բերի մի քանի ֆունտ դինամիտ: 
Բացի այդ, դինամիտ ձեռք բերելու համար խո սեցի խանութպան Մանասյանի հետ, 
որպեսզի նա աստիճանաբար հավա քեր ու պահեր, և երբ Թիֆլիսից պահանջեինք, 
մարդու ձեռքով մեզ հասց ներ: Այդ գործը շատ կանոնավոր տարվեց և, շատ չան-
ցած, Թիֆլիսում մենք առան ձին պահեստ ունեինք հատկա պես դինամիտի համար: 
Այդ դի նա միտն էր, որ հետզհետե ծովային ճանապարհով, գլխա վորա պես Օդե սայի 
գծով Բուլղարիա էինք հասցնում, այն տե ղից էլ Պոլիս փոխադրում: Նույն այդ դի-
նամիտներով պատրաստված ռումբերով գրավ   վեց Պոլսի Օտ տոման բանկը, որի 
մասին կխոսեմ տեղում:

Գետաբեկում ստացածս դինամիտն առած իջա Գանձակ, խոստում առնելով 
Մա նաս յանից, որ նա մի շաբաթվա ընթացքում ինձ հասցնի 20 ֆունտ ևս, որպեսզի 
ես ան ձամբ Թիֆլիս հասցնեմ: Ժամանակին Մանաս յանը55 մարդու միջոցով ինձ 
հասցրեց, և ես այդ բոլորը երկու ձեռքի կողովի մեջ տեղավորելով՝ վրաները կիսով 
ծածկելով, հասցրի Թիֆլիս:

Բոլորովին անծանոթ լինելով այդ պայթուցիկ նյութի հետ, չգիտեի ինչպես 
անեմ, որ վտանգ առաջ չգա վագոնի մեջ: Բագաժ56 տալ չէր կարելի. ստիպված էի 
կողքիս տանել, միշտ հսկել, որ պատահաբար մեկը ձեռք չտա, վառված լուցկի 
չընկնի վրան և այլն: Վեր ջապես ապահով հասա Թիֆլիս: Երկու կողովներն իմ 
ձեռ քերին, իսկ իրերս բեռնակրի, անցնում եմ Թիֆլիսի կայարանի ընդարձակ դահ-
լիճով, հանկարծ կո ղովներից մեկի ուն կը կտրվում է, կողովը վայր է ընկնում, շուռ 
գալիս, կեռասը թափվում և տակից դի նա մի տի փաթեթները բացվում: Առանց ինձ 
կորցնելու (մինչ այդ կարծում էի, թե ուժեղ ցն ցումից կարող է պայթել) շտապ կո-
ղովը շտկեցի, թափված կեռասը ձեռքով մեջը լցրեցի և հա վաքված բազմության 
ծիծաղի տակ կողովները առած դուրս շտապեցի՝ կառք վերց նելու: Բազմության մեջ 

54 «Աղբյուր», պատկերազարդ մանկական ամսագիր (Թիֆլիս, 1883-1918), խմբագիր և հրատարակիչ՝ 
Տիգ րան Նազարյան: Ունեցել է հավելված՝ «Տարազ» (Թիֆլիս, 1890-1919), որը եղել է առանձին 
պարբե րա կան:
55 Սա Սարգիս Մանասյանի հորեղ բայ րը պիտի լինի։ Այդ միջոցին Սարգիսը սովորում էր Գանձակի 
քաղաքական [քաղաքային] դպրո ցում և ավարտելու վրա էր։
56 Բեռնախցիկ:
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Ր
Խ

Ի
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պատա հաբար գտնվում էր Ղազարոս Աղայանը: Նա ինձ չէր ճա նա չում: Երկու օր 
հետո, երբ Վարդ-Պատրիկյանի հետ նրան այցելեցինք, նայեց ինձ, իս կույն ճանաչեց: 
«Կեռասդ լավ հավա քեցի՞ր, մեր տղա, հետո ո՞նց կերար»,-հարցրեց նա: «Ուտելու 
համար չէր»,- վրա բերեց Վարդ-Պատ րիկյանը և խորհրդավոր ծիծաղեց: Աղա յանը 
հասկացավ և իր բարձր ձայնով խրախու սան քի խոսքեր ասաց:

Թիֆլիսում մենք երկար ժամանակ զբաղված էինք դինամիտը փորձերի են-
թար կե լով: Թիթեղյա տուփեր էինք վերցնում, լցնում դինամիտով և տանում մոտա-
կա Բո տա նիկական57 այգու հետևի ձորը, ուր բոլորվին ամայի էր լինում: Առանձին 
սրվակով ծծմբա թթվուտ էինք տեղավորում տուփի մեջ և կապկպած ժայռից ձորն 
էինք շպրտում: Պայթյունը խլացուցիչ էր լինում, վազում էինք ցած և տուփի կտոր-
ներից չէինք գտնում, այնքան ուժով այս ու այն կողմ էին շպրտված լինում: Այդ 
միևնույն տեղում մենք կատա րում էինք նաև ատրճանակների և հրացանների փոր-
ձեր: Հատկապես հրացանի վարժու թյուններ էին կատարում նրանք, որոնք պատ-
րաստվում էին Երկիր գնալ: Այս փորձերի ժամանակ Սիմոնը միշտ ներկա էր լինում: 
Քրիստափորը եկավ, երբ դինամիտն էինք փորձում: Երբ փորձը հաջող անցավ, նա 
մեծ ուրա խություն արտահայտեց, ճիշտ երեխա յի նման ցատկում էր մի ոտքի վրա 
և վազում դեպի պայթյունի վայրը:

Հրացանաձգության մարզանքը վարում էին Վարդանը և Դումանը58: Թիֆլիսում 
գտնվող բոլոր գործիչները պիտի մասնակցեին այդ մարզանք ներին և բոլորն էլ 
սովորեին ատրճանակ ու հրացան գործածել: Այդ մար զանքները մեզանից օրեր էին 
խլում: Զենքերը ձոր տանելու ու հետ բե րելու բավական ժամանակ էր պահանջում 
և կապված էր մեծ դժվարու թյուն ների հետ: Այդ միջոցով զենքերի ընտրություն էր 
կատարվում: Ան պետք զեն քերն առան ձին էին ուղարկվում, որպեսզի վերանո րոգ-
վեին: Այդպիսով Թիֆլի սից անց  նող բոլոր զենքերը պիտի փորձարկվեին, իսկ դա 
ինքնին դժվար գործ էր: Երբեմն ամբողջ օրով ձորում պայթյուն էր լսվում և աննկա-
տե լի անցնում քաղաքի համար:

շուտով պարզվեց, որ զինվորական ծառայությունից ազատվելու հա մար պետք 
է ես ուսուցչություն անեի մինչև 1896 թվի սկիզբը: Գանձակից հրաժարվել էի: 
Լոռիի շրջա նում գործիչի կարիք կար: Այդ կողմերում պրոպագանդա դեռ չէր 
մղված. Սիմոնն առա ջարկեց գնալ Ջալալ-Օղլի59 ուսուցչական պաշտոնով, միևնույն 
ժամանակ շրջանում կազ մակերպչա կան գործը տանել: Իմացանք, որ Ջալալ-
Օղլիում ուսուցչի կարիք կա: Ան մի ջապես կարգա դրվեց, և ես մեկնեցի Թիֆլիս-
Ջալալ-Օղլի գծով, որ անց նում էր Վո րոնցովկա60 գյուղով: Այն ժամանակ Թիֆլիս-
Երևան երկաթուղա գիծ չկար61, կարծեմ նա խա պատրաստական աշխա տանք ներ 
էին կատար վում: Ջալալ-Օղլիում մնացի մինչև հուն  վարի 1-ը: Այնտեղի իմ գոր ծու-
նեու թյունը շատ աշխույժ անցավ: Բացի տեղում կա տա րած աշխատանքից, ես 
հանձն առա և շրջակա գյուղերի պրոպագանդի գործը: Ես եղա Ագարակ, Գերգեր, 
Վարդաբլուր, Կուրտ ան, Ուզունլար, Դսեղ և այլ գյուղեր, որոնք մոռացված են: 
Դպրոցական գործը դրանով ոչ մի կերպ չտուժեց: Դա սավանդումը վեր ջացնելուց 
և ճաշելուց հետո ճանապարհվում էի որևէ գյուղ: Աշնան օրեր էին, մութն ընկ նում 
էր 5-ին, հազիվ էի լուսով հասնում: Հասնելուն պես ժողովրդին միատեղ հավաքելու 
միջոց էր եկեղեցու զան գերը տալ, և, իրավ, գյուղացիները լսելուն պես ամեն ինչ 
թողած եկեղեցին էին վազում: Գիշերվա զանգահարությունն ինչ- որ խորհրդա-
վորություն էր տա լիս գործին: Հավաքվում էին մարդ, կին, պատանի: [18]95-ի մեծ 
ջար դերը ցնցել էին ամ բողջ կովկասահայությունը, ամենուրեք կոչեր [էին] կատար-

57 Բուսաբանական:
58 Նիկողայոս Տեր-Հովհաննիսյան (Նիկոլ Դուման, 1867-1914), հայ ազատագրական շարժման 
ականա վոր գործիչ, հայդուկ, ՀՅԴ անդամ: 
59 Այժմ՝ Ստեփանավան:
60 Այժմ՝ Տաշիր:
61 Սկզբում կառուցվել են Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ (1899), ապա Ալեքսանդրապոլ-Մասիս և Մասիս-
Երևան երկաթգծի ուղեմասերը (1902):
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վում եղբայ րական օգնություն հաս ցնել: Այդ ձայնը դեռ չէր հասել հեռավոր գյու-
ղերը: Հայ գեղջուկը մեծ հետաքրքրու թյամբ էր լսում իմ զրույցը: Ես նկարագրում էի 
տաճկահայ ժողովրդի վատթար կացու թյու նը, նրա քաղաքական ձգտումները, 
ազատագրական շարժումները և այդ բոլորի դեմ ծա ռա ցած համիդյան ռեժիմը: Իմ 
պատմությունը հուզում էր ամենքին, շատերի աչքերն ար տասվակալած էին լինում 
և եկեղեցու խոր քերից լսվում էին հեկեկանքի, խուլ հառա չանքի արձագանքներ: 
Մթնոլոր տը էլեկտրականացված էր լինում: Վերջանալուց հետո առաջավոր նե րը, 
հասա կավորները դիմում էին ինձ, թե ինչո՞վ կարող են օգնել: «Ով ինչով կարող 
է»,-ասում էի ես, հարուստն իր ունեցածն է տալիս, աղքատն ինչ ունի, որ ինչ տա: 
Բայց անձամբ օգնության հասնելը ամենքի պարտակա նությունն է, ով քաջ է, ու-
զում է իր եղբորը թև ու թիկունք դառնա, իր անձն է տրամադրում: Եթե ինքը միջոց 
չունի՝ նրան կտրվի զենք և ապ րուստ: Հիմա այս րոպեին ամեն մեկը թող գրվի, թե 
ինչ կա րող է տալ:

Դրամ չկա գյուղում՝ կա ցորեն, գարի, կարտոֆիլ: Ունևորներն ամենքը գրվում 
էին: Հատուկ մարմին էր ընտրվում հենց եկեղեցում, որ անմիջապես ցուցակագրում 
էր նվիրա տուներին: շատ կանայք իրենց մատանին կամ ճակատի ոսկին էին 
խոստանում: Երբ առա ջարկ էր լինում անմիջապես ստանալ, ես հայտնում էի, որ 
ինքս միայն խոսելու հա մար եմ եկած և կազ մակերպելու, առաջարկում էի մի շա-
բաթվա ընթացքում հավաքել, փո ղի վերածել ու հասցնել Ջալալ-Օղլի՝ տեղական 
մարմին:

Այս միևնույնը կատարվում էր բոլոր գյուղերում: Հեռավոր գյուղերը գնում էի 
շա բաթ օրերը, դասերից հետո, որպեսզի հաջորդ օրը՝ կիրակի, կարողանայի վերա-
դառ նալ և դաս բաց չթողնել: շուտով գյուղերից սկսե ցին գալ և բերել նվիրատ վու-
թյունները:

Այն ժամանակվա տրամադրությունը բոլորովին այլ էր: Ժողովրդի հավատը 
դեպի գործը և դեպի գործիչները շատ մեծ էր: Ոմանց թվում է, թե Դաշնակցությունը 
բռնի էր ստա նում միջոցներ, բայց դա սխալ է: Բռնի պահանջները սկսեցին տեղի 
ունենալ շատ ուշ: Իսկ մինչ այդ Դաշնակ ցության ամբողջ նյութական միջոցը 
գանձվում էր կամավոր ամ սա վճար ներով և նվերներով:

Հայդուկային կռիվներին մասնակցելու ցանկություն ունեցողների թիվն օրեցօր 
շա տանում էր, մի տեսակ ինքնասիրության, ասպետական հպար տության խնդիր 
էր դար   ձել: Վանի շարժումները, Պետոյի և իր հարյուրավոր ընկերների հերոսական 
կռիվն ե  րը և նրանց կսկծալի կո րուստը ինքնին լուռ կոչի բնույթ էին ստանում, ամեն 
կողմից նրանց տեղերը գրա վելու ցան կություններ և առա ջարկություններ էին լի-
նում: Երբեմն այնքան շատ, որ ստիպ ված էին ընտրության միջոցով նրանց ընդունել: 
շատերն իրենց զենքն ու ձին էին առաջար կում, շատերը պատրաստի պա շար էին 
հասցնում գնացողների համար: Սրանք երև ույթներ են, որոնք քիչ անգամ են հայտ-
նվում մի ժողովրդի կյանքում: Սրանք ոգևո րու թյան, բարոյական թռիչքի, ազնիվ 
խոյանքների արտահայտություններ են, որոնց գոր ծա  ծելու ձևն ու տակտը, նրանց 
ցանկալի հունի մեջ դնելու վարպետությունը մնում է գոր ծի ղեկավարներին:

Մարդիկ մոռացել էին իրենց անձնականը, ամեն ինչ հասարակության համար 
էր: Այժմ արդեն խաչագողեր երևան չէին գալիս, ինչպես այդ տեղի ուներ շարժման 
սկզբ ներում [18]89-91 թվերին: Այժմ ամեն մեկը պարտք էր համարում լավ ճանաչել 
դիմա ցի նին: Եկողը վստահելի աղբյուրից վավե րագիր պիտի ներկայացներ: շան-
տաժով պա րա պողը ենթարկ վում էր չա րաչար պատժի, ժողովուրդն ինքն էր նրա 
պատիժը տնօ րինում: Ժողովուրդը որքան պատրաստվում էր զոհաբերության, այն-
քան նա խստա պա հանջ էր դեպի գործը: Գոր ծը դառնում էր ժողովրդի սեփակա-
նու թյուն:

Նոյեմբերի մռայլ օրերից մեկն էր: Սիմոնից հեռագիր ստացա, որ նա Թիֆլիսից 
մեկնում է Ալեքսանդրապոլ և գիշերն անցնելու է Ղարաքիլի սայով62. առաջարկում 

62 Մինչև 1935 թ. կոչվել է Մեծ Ղարաքիլիսա, Ղարաքիլիսա, 1935-1993 թ.՝ Կիրովական, այժմ՝ 
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էր գիշերը Ղարաքիլիսայում հանդիպել իրեն մի քա հանայի տանը (հասցեն տվել 
էր): Այդ ժամանակ Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ գնում էին Աղստաֆայի վրայով: 
Ցերեկը ժամը 3-ին առավոտյան ստացա հեռագիրը և անմիջապես մի ձի ճարեցի և 
ուղղությունը հարց նելով՝ ճա նապարհ ըն կա: Ճանապարհն անծանոթ էր: Երկու 
ժամ չանցած մութը կո խեց: Առաջին ձյունն էր գալիս, սար ու ձոր ծածկվեց, արա-
հետները կորան ձյան տակ: Ձին կորցրեց ճանապարհը: Մթի մեջ մի կրակ նկատեցի, 
ան տառի մեջ էի, դիմեցի դեպի այդ կրակը, փայտահատներ էին: Ճանա պարհը 
բացատրեցին՝ ձեռքի ուղղությամբ դեպի սա րի կատարը: Դվալը63 պիտի շուռ գայի 
մյուս կողմը: Սարի գլխին ճանապարհը գտա և մութի մեջ ձին թողեցի իր կամքին: 
Երկու տեղ ձին գլորվեց, ինձ տակովն արեց: Առողջ և ուժեղ երիտասարդ էի, ոչ մի 
վնաս չկրեցի և չհու սահատվեցի: Նորից ձի նստեցի ու շա րունակեցի: Արդեն սարի 
մյուս երեսն եմ, լսում եմ գետի խշշոցի ձայն, բայց ոչինչ չեմ տե սնում: Գիշեր է և 
ձյունը խիտ կերպով տեղում է: Վերջապես ձորի ներքևում, գետակի ափին մի 
խանութ եմ գտնում, ուր մի քիչ տաքանում եմ և ճանա պարհս շարունակում: Ժամը 
12 ½-ին հասնում եմ գյուղ ու սրա նրա դուռը թակելով՝ գտնում եմ տերտերի տու նը: 
Նա է տեղական գործերի վարիչը (մոռացել եմ տերտերի անունը): Անմիջապես 
բոլո րը քնից վեր են կենում, սամովար64 պատրաստում: ½ ժամ անց Սիմոնն է հաս-
նում փոս տային կառքով: Ամբողջ գիշերը, մինչև ժամը 4-ը միասին ենք, բացատրում 
է ժո ղո վրդա կան այդ բուռն ոգևորության արժեքը մեր ապագայի նկատմամբ: 
Խոսում է հայ դու կային խմբերի կազմակերպության և նրանց խիստ ընտրության 
մասին: Մեզանից է կախ ված, թե դեպի ուր կհասցնենք ժողովրդի լավ տրամա-
դրությունը, ասում է նա: Խո սում է այն մասին, որ տեղական գործիչների նկատմամբ 
պիտի լինենք խստապա հանջ և դրա մա կան խնդիրներում լինել անխնա, մեկ-երկու 
անհաջող ընտրություն, գոր ծիչ ների խմո րում, և ժողովուրդը կարող է սառչել:

Նա հատկապես գնում է Ալեքսանդրապոլ՝ նոր կազմվող հայդուկային խմբին 
ծա  նո թանալու և այնտեղ այդ առթիվ ծագած մի թյուրիմացություն պարզելու հա-
մար: Այդ է պատմում, ինձ ցույց տալու համար այն դժվարու թյունները, որոնք կա-
րող են ծագել, եթե գնացող երիտասարդների թվում լինեն անհամապատասխան 
ուժեր:

Ժամը 4-ին նա մեկնեց: Նույն վայրկյանին ես մեկնեցի: Այժմ ճանապարհը դժվար 
չէր, նախ հետզհետե լուսանում էր, և ապա ձյունը դադարել էր: 30 վերստ65 տեղն 
անցա 4 ժամում և տեղ հասա ժամը ութին: Դասս չմնաց պարապ: Ես ինձ հոգնած չէի 
զգում, թեև ամբողջ գիշերը չէի քնել և 60 վերստ տեղ էի կտրել:

Մոտենում էին հունվարի արձակուրդները: Ես արդեն ներկայացրել էի զինվո-
րա կան վարչության իմ ուսուցչության այդ տարվա վկայական և ստացել էի պա-
հեստում հաշվելու առթիվ պաշտոնական գրություն. կարող էի թողնել ուսուց չու-
թյունը: Թիֆլի սում այդ տոների առթիվ նշանակված էր լայնացրած ժողով. ամեն 
կողմերից պատվի րակ ներ էին եկել: Ժողովի գլխավոր հարցն էր՝ հեղափոխական 
գործունեության տակ տիկան վերա քննու թյան ենթարկել: Հայաստանում տեղի 
ունեցած հսկայական ջարդերը (1895 թվի ամառը) գործիչներից շատերի աչքերը 
միանգամից բաց արին: Հայդուկային գործունեությունը այն ձևով, ինչպես տարված 
է եղել մինչև այժմ, քննադատության չի դիմանում: շատերն առաջարկում են իս-
պառ վերացնել այդ գործելակերպը: Նրանք առարկում են, որ մի տաս հոգի զին-
ված Երկիր են մտնում, ինչքան էլ զգույշ անցնելու լի նեն, մինչև հա յաբնակ վայրեր 
հասնելը նկատվում են հակառակորդի կողմից, առաջ է գա լիս ընդհարում, 
երկուստեք մարդիկ են ընկնում: Հայդուկ ների մի մասը ճիշտ է՝ ազատ   վում է որևէ 
հայ միջավայրում, բայց նրան հետապնդում են, նա հսկողության տակ է և բեռ է 

Վանա ձոր:
63 Դվալ՝ լեռնագագաթ Բազումի լեռնաշղթայում:
64 Ինքնաեռ:
65 1 վերստը հավասար է 1066, 8 մետրի:
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դառ նում տեղական ազգաբնակության, թիկունք չկա, օգնության հասնել անմի ջա-
պես չի կարելի, որովհետև թշնա մին բոլոր ճանապարհները փակել է: Ազատված մի 
քանի հոգին ձգված են իրենց ճակատագրին: Փոխանակ տեղացուն օգտակար 
լինելու, նրանց ներկայությունը վտանգավոր է դառնում շրջանի հայության համար: 
Ոչ միայն կա     ռավարությունն է հետապնդում նրանց, այլև թուրք ազգաբնակ չու-
թյունը: Լարված դրու  թյունը գնալով սաստկանում է, և թշնամությունը, որ մինչ այդ 
քողարկված էր, բա ցար  ձակ բնույթ է ստանում, ու մեկ-երկու սպանված ոստիկան 
զապթիեյի արյան վրեժը ծանրանում է ամբողջ շրջանի վրա: Թաքնված հայ դուկ-
ները, ճիշտ է, հարձակման դեպ քում պաշտ պանում են գյուղը կամ շատ-շատ երկու-
երեք գյուղ: Թշնամին հենց տեսնում է, թե այսինչ գյուղից կրակ է տեղում, կարիք 
չի գտնում այդ գյուղի վրա գնալ. թալան է պետք, կոտորել է պետք: Միևնույնն է՝ 
այս գյուղը չի կոտորի, մյուսում կկոտորի, բոլորն էլ գյավուր են, բոլորն էլ՝ թշնամի: 
Եվ ահա կոտորած է լինում: Ի՞նչ կարող են անել մի քա նի զինված մարդիկ՝ ոչինչ: 
Այսպես պնդող ներն առաջարկում են հեղափոխական բոլոր միջոց ները կենտրո-
նացնել կենտրոնա կան վայրերի վրա և գավառները հանգիստ թողնել: Ցուցական 
տակտիքն են պաշտպանում: Ցույց կատարելով Պոլսում, Զմյուռնիա յում՝ մենք մեր 
բողոքը լսելի էինք դարձնում եվրոպա ցիներին, մյուս կողմից՝ ցույցին վնասվելու 
էին եվրոպացիք, նրանց ձեռնարկներն են վնասվում՝ ուզեն-չուզեն պիտի միջոցներ 
ձեռք առնեն, եթե ոչ բավարարելու համար հեղափոխական ներիս մաքսիմում պա-
հանջներ[ը], գեթ մեր ժո ղովրդի համար տանելի պայմաններ ստեղծել կտան, որ-
պեսզի նա հուսա հա տու  թյունից ծայրահեղությունների չդիմի: Այս տակտիկով մենք 
գավառի հայությունը կփրկենք ջարդերի մղձավանջից, նրան հնարավորություն 
կտանք բա րե լավելու իր տն տեսությունը, գաղթի առաջն առած կլինենք և այսպիսով 
նրան ուժեղաց նելով՝ ապագա յին, երբ անհրաժեշտ լինի, նա ինքնաբերաբար ոտքի 
կկանգնի իր ազատու թյունը բռնա վորից խլելու համար:

Մյուս հոսանքն այլ կերպ էր ընդունում: Նա դեմ չէր ցուցական տակտի կային, 
բայց ամբողջ մեր նյութական ու բարոյական ուժերն այդ կողմին հատկացնելը հա-
մարում էր ոչ խելացի: Մեր ժողովուրդը ստրկացած վի ճակում է, նրան պիտի սթա-
փեց նել, նրան պի տի ազատ ապրելու տենչը, ցանկությունը ներարկել, իսկ դա կլի-
նի կռվի ու պայքարի ճա նա պարհով: Եթե ցույցերի շնորհիվ նույնիսկ եվրոպացիք 
միջամտեցին և հային տվեցին ինքնա վարություն, նա ինչո՞վ պիտի կարողանա այդ 
ինքնավար երկիրը պաշտպանել, քանի որ չի սովորել ազգային սեփականությունը 
պաշտպանել թշնամու ախորժակի դեմ: Նա պիտի սովո րի զենք գործ դնել, նրա 
արժեքը գնահատել, որ իր ապագան ապահով հա մարվի, թե չէ ամեն մի տեղից 
վեր կացող զինված բազմություն նրա ազատությունը ձեռքից կխլի: Մեր հայ դու-
կային կռիվները, ճիշտ է, իրենց վնասակար կողմն ունեն, բայց ունեն և այն առավե-
լու թյունը, որ հային վարժեցնում են վառոդի ծխին, նրան վարժեց նում են բաց 
աչքով դիտել մահը և նրանից չսարսռել: Այդ վիճակում միայն ժողովուրդ ները կա-
րող են իրենց կյանքը տնօրինել իրենց ուզած ձևով:

Այս տեսակետը պաշտպանողները համաձայնվում էին այն առարկության, որ 
փոքրիկ խմբերը վտանգվելու դեպքում օգտակար չեն կարող լինել, այդ իսկ պատ-
ճառով էլ առաջար կում էին խմբերը բազմամարդ դարձնել և ավելի լավ սպա-
ռազինել: Վանի շրջանից, Սալ մաս տից եկողները պնդում էին այս տակտիկի վրա և 
խնդրում էին մի ջոց ներ տալ, որպեսզի հնա րավոր լինի հարյուրավոր մարդկանցով 
արշավել դեպի Երկիր:

Կար նաև մի փոքրիկ հոսանք, որ հակառակ էր Հայաստանում որևէ հեղափո-
խա կան շարժման՝ կանգնած լինելով այն տեսակետի վրա, ինչ որ ունեին ցույցի 
պաշտպան ները, բայց այդ հոսանքը բավական չէր [չէր բա վարարվում] միայն 
ցույցերով, նա գտնում էր որ հեղա փո խական շարժումը պիտի ծավալել միայն Կի-
լի կիայում: Նրա կարծիքով բուն Հայաստանում ոչինչ չպետք է անել, պիտի այն տեղ 
մտքերը հանգստացնել:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ



222

Կիլիկիան մի երկիր է, ուր ըմբոստական ոգին ավելի է զարգացած, ուր մի 
քանի ան  գամ ապստամբություն է եղել (այդ միջոցին Զեյթունը և իր շրջանը 
ապստամբական վի  ճակի մեջ էին66), և որին թուրք կառավարու թյունը հաշվի էր 
առնում և որոշ քաղաքա կան զիջումներ է կատարում: Մյուս կողմից շեշտվում էր 
այն հանգամանքը, որ այդ եր կիրը, գտնվելով Մի ջերկրական ծովի ափին, շատ 
ավելի նպաստավոր պայմանների մեջ է թե՛ զինական մթերա վորման տեսակետից 
և թե՛ եվրոպացիների կողմից աջակցություն գտնելու կողմից: Վերջա պես այդ 
երկրում ջարդեր կազմա կեր պելու համար կառավարու թյունը հաշվի պիտի առնի 
այնտեղ գտնվող եվրոպացիների ներկայությունը և առհասա րակ դրսի աշխարհը 
իր ծովափ նյա դիրքով մոտ լինելու հանգամանքը: Դրան պիտի ավե լացնել և այդ 
երկրի աշխարհա գրա կան դիրքը, որով նա ավելի, քան որևէ հայկական բնաշ-
խարհ, դժվարամատչելի է արտաքին հարձակումների դեմ, այն է՝ հարավից պաշտ-
պանված է ծովով, իսկ հյուսիսից և արևելքից՝ Տավ րոս լեռան և իր ճյուղավորու-
թյունների շղթաներով:

Մեծամասնություն[ը], սակայն, կողմնակից էր, որ բուն Հայաստանում շարժումը 
շա րունակվի: Ուստի և ժողովը67 հնարավոր գտավ այդ, բայց նկատի առնելով և 
Կիլիկիայի հիշյալ առավելությունները, որոշեց այնտեղ ուժեր ուղարկել և նախ-
նական պատրաս տու թյուններ տեսնել այնտեղ ընդ հանուր ժողովրդական ապս-
տամ բություն բարձրաց նե լու համար: Այդ նույն ժողովում որոշվեց նաև ցույցեր 
կազ մակերպել Պոլսում և Զմյուռ նիայում: Այսպիսով 1896 թվականի սկզբին Դաշ-
նակ ցությունն իրեն այնքան զորեղ էր զգում, որ երեք ուղղությամբ աշխատանք էր 
ձեռնարկում:

Տրամադրելի ուժերը բաշխվում էին ըստ այն տեսակետի, որի կողմն ակից էին 
նրանք: Ես կողմնակից էի և՛ ցույցերին, և՛ Կիլիկիայի գործու նեության, այդ պատ-
ճառով էլ հարմար գտան ինձ այդ ուղղությամբ աշխա տելու համար:

Արդեն որոշված էր, ես պիտի մեկնեի: Հարկավոր դատեցի վերադառնալ Ջալալ-
օղլի և հրաժարվել պաշտոնից, և մինչ հոգաբարձության հետ համա ձայնության 
էինք գա լիս իմ դասերի մասին, որ ես ազատվեի, հանկարծ կարգադրություն եղավ 
ռուս կա ռա վարության կողմից փակել հայոց ծխա կան դպրոցները:

Դպրոցները փակվեցին: Հայ ժողովրդի վիշտը կրկնապատվեց: Այնտեղ՝ Թուր-
քիա յում, կոտորում էին հային ֆիզիկապես, այստեղ՝ Ռուսաստանում՝ բարոյապես, 
տաս ն յակ հազար մանուկներ փողոց էին շպրտվում: Երկսայրի կացություն էր ստեղծ-
վում Կով կա սի հայության համար: Արդյոք իր ուժերը ջլատել և մի մասը հատկացնել 
ռուս պե տու թյան դեմ պայքարելու համար, բայց այդ ձևով երկու կող մից էլ պարտվելու 
ահավոր վտանգն էր ցցված մեր առջև, մյուս կողմից ռուս կառա վարության դեմ 
դուրս գալը կարող էր նրան ավելի կատաղի հակա ռակորդ դարձնել թրքահայ դատի 
հաջող լուծման: Թրքա հայ խնդիրը օրհասական էր. հայու թյունն այնտեղ արնաքամ 
էր լինում, նրան ապրելու հնարավորություն ստեղ ծելն անմիջա կան գործ էր, ավելի 
կենսական ամբողջ հայության համար: Ուստի և դպրոցների փակման գործը և 
նրանով զբաղվելու հոգսը ձգվում է ավե լի պատեհ առիթի: Երբ թրքահայ դատը 
կար  գադրվի դրական իմաստով, ռուս կառա վա րությունն ավելի փափկանկատ կլի-
նի դեպի մեր կուլտուրական հիմն ախնդիրը: Այդ պես էր մտածվում այն ժամանակ, 
երբ հայկական դատի լուծումը համարվում էր մոտա լուտ:

Դպրոցները փակվելուն պես ես վերադարձա Թիֆլիս՝ անհրաժեշտ պատրաս-
տու թյուն ները տեսնելու և ճանապարհվելու համար:

Վեց տարվա ուսուցչական անցյալ ունեի, դրա հետ միասին վեց տարի շարունակ 
զբաղված եմ եղել հեղափոխական գործին օժանդակելով:

66 Նկատի ունի Զեյթունի 1895-1896 թթ. հերոսամարտը:
67 Խոսքը թերևս 1896 թ. հունվարին տեղի ունեցած ՀՅԴ Տարեկան «Ընդհանուր ժողովի» մասին 
է, որպիսիք գումարվել են մի քանի անգամ՝ 1895-ից մինչև Երկրորդ Ընդհանուր ժողովն (1898) 
ըն կած ժամանակամիջոցում։ ՀՅԴ մարմինների մի մասի կողմից չճանաչվելով որպես Ընդհանուր 
ժողովներ, դրանք հետագայում ստացան «Ռայոնական» անվանումը։ 
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Ոչ միայն ես, այլև բոլոր գործիչները այդ ժամանակներում նյութական ոչ մի 
վար  ձա տրություն չունեին, մտածել անգամ չէին կարող, թե իրենց նեղությունները 
պետք է որևէ կերպ փոխարինվի: Ոչ միայն այդ, այլև նրանց արած ծախսերը փո-
խադրություն նե րի, նամակա գրու թյան համար կա տարվում էին իրենց անձնական 
միջոցներից:

Այս մասին խոսք լինել չէր կարող: Երբ գործիչները քաղաքից քաղաք էին 
փոխա դրվում, իջնում էին իր մոտ, որով և ծախսի կարիք չէր լինում, ապրում էին 
ընկերոջ մոտ մինչև գործերի կարգադրությունը: Թիֆլիս եկած ընկերները քնում 
էին տեղական ընկեր ների մոտ, այնտեղ էլ կե րա կրվում էին: Նրանք էին միայն 
իջևաններում ու հյուրանոց ներում իջնում, որոնք սեփական մի ջոց ների տեր էին:

Ես անձնապես Թիֆլիսում միշտ ապրել եմ Սիմոնի մոտ: Ճիշտ է, ես Թիֆլիսում 
շատ չեմ մնացել, ամեն անգամ 4-5 օր, բայց երբ էլ լիներ, ես նրա սենյակում էի 
քնում ու նրա մոտ սնվում: Հաճախ նրա մոտ 3-4 հոգով էինք մնում: Այնքան գնացել 
եկել էի, որ մայրը, քույրերն ինձ իրենց որդու ու եղբոր տեղ էին ընդունում: Այսպես 
էր այն ժա մա նակվա հեղափոխական ընտանիքը: Նույնը տեղի ուներ և մյուս ըն-
կերների մոտ: Գան ձակ եկող ները մեծ մասամբ ինձ մոտ էին լինում, դա սո վորական 
կարգ էր հեղա փո խա կան աս պարեզում:

Իմ խնդիրը որոշ էր. ես պետք է մեկնեի դեպի արևմուտք՝ ուժ տալու նախագծի 
իրա գործմանը, ինչ որոշված էր 1896-ի հունվարի Ընդհանուր ժողովում ցուցական 
գոր ծո ղություն ների և Կիլիկիայի ապստամբական պատրաստությունների նկատ-
մամբ: Սրանք շատ կա     րևոր ձեռնարկություններ էին, որոնց մասին թեև ժամանակին 
գրված էր Ժնև՝ «Դրո շակի» խմբա գրու թյան, բայց այնտեղից դեռևս պատասխան 
չէր ստացված, թե այնտեղ այդ ուղ ղությամբ մինչև այժմ ինչ է արված: Փետրվար 
ամիսը վերջանալու էր, և դեռ պա տասխան չկար: Պետք է նկատել, որ [18]95-ի մեծ 
ջարդերից և ապա դպ րոցները փակե լուց հետո ռուս կառավա րությունն ավելի քան 
հակառակ դիրք էր բռնել հայկական շարժ ման վերաբերմամբ և հսկո ղությունը 
խիստ ուժեղացրել այդ առթիվ: Նա մակագրու թյունն արտասահ մանի հետ խիստ 
դժվարությամբ էր կատարվում, փոստում բոլոր նա մակները բացվում էին և ան-
հարմար դատվածները գրավվում: «Դրոշակի» ստացումն իսկ վտանգված էր: Այս 
բոլորն ի նկատի ունենալով՝ Սիմոնն ու Ռոստոմը ինձ առա ջար կեցին մեկնել Ժնև, 
անձամբ բացատրելու ժողո վի որոշումների էությունը և վե րական գնելու խզված 
կապը: Հարկավոր էր գործունեության ընդհանուր մի ձև մշակել, որ պեսզի Ժնևի 
կար գադրու թյունները չհակասեին կովկասյան տրամադրություններին: Այնտեղ 
պի  տի որոշվեր նաև, թե ես անմիջապես որ կողմը պիտի ճանապարհվեի՝ դեպի Կի-
լի կիա, թե՞ դեպի Պոլիս:

Մարտի սկզբի օրերին ես ճանապարհվեցի Ժնև: Խմբագրական գործերի վա-
րողն էր Հունան Դավթյանը68, բայց ուսանողներից Գ. Խաժակն, Սարգիս Մինասյան69, 
Միքա յել Հովհաննիսյան (Վարանդյան)70 օգնում էին խմբա գրա կան աշխատանք նե-
րին: Խմբա գրություն կոչվածն էլ մի հասարակ սեն յակ էր Rue de Carouge-ի մո-
տերքում, ուր մի կող մում տառերն էին դրված, մյուս կողմում հոդվածներ ու նա-
մակներ էին թափթփված: Այդ սեն յա կում քնում էր ուսանողներից մեկը, ուրեմն և 
ծառայում էր նրա համար իբրև ննջա րան և սեղանատուն: Հաճախ այնտեղ էին 
հավաքվում և այլ ուսանող հայեր ու զրու ցելով, Կովկասից ստացված լուրերն իրար 
հաղոր դելով՝ ժամանակ էին անց[կաց] նում:

Այդտեղ մի ընկերական նեղ շրջանակ էր ստեղծվում: Մի բարոյական ուժեղ 
կապ բոլորին իրար էր զոդել. դա ապագա «Ուսանողական միու թյունն» էր, որ 

68 Հունան (Հովնան) Դավթյան (1868-1918), ՀՅԴ ճանաչված գործիչ ու տեսաբան: Հետագայում 
խմբագրել է «Յա ռաջ» թերթը (1905-1906):
69 Սարգիս Մինասյան (Արամ Աշոտ, 1873-1915), լրագրող, գրող, մանկավարժ, «Հայրենիք» (ԱՄՆ) 
թերթի գլխավոր խմբագիր: 
70 Միքայել Վարանդյան  (Հովհաննիսյան Միքայել, 1870-1943), հայ ազգային-ազատագրական 
շարժման գոր ծիչ, հրա պարակախոս, փիլիսոփա, պատմաբան, ՀՅԴ անդամ:
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կազմակերպ վում էր դաշնակցական գործիչների նախաձեռ նությամբ: Այնտեղ կա-
յին նաև ուսանող ներ, թեև թվով չնչին, որոնք իրենց հեռու էին պահում այդ խմբից: 
Սկզբունքային հողի վրա ունեցած տարաձայնությունը գնալով արդեն անձնական 
բնույթ էր ստացել, և պետք է ասած, բավական անախորժ հարաբերություն էր 
ստեղծվել մի քանիսի միջև: Ես ընդա մենը 15 օր մնացի Ժնևում և ներկա եղա մի 
խառը ժողովի, որ տեղի ուներ մի սրճարանում, ուր ուսանող Երվանդ Պալյանը մի 
զե կուցում էր կարդում ինչ-որ հարցի շուրջ: Ժո ղովում ներկա էին մոտա վորապես 
35 հոգի, որոնցից 10-ը՝ օրիորդներ: Զեկուցումը վեր ջա նալուց հետո տեղի ունեցավ 
մտքերի փոխանակություն, որ գնալով սուր արտա հայ տությունների հասավ Պալ-
յանի և Խաժակի միջև: Ես նոր էի Կովկասից դուրս եկել, նոր էի շփվում ուսանողական 
շրջանի հետ, ինձ հա մար այն ժամանակ շատ ծանր էր տեսնել, թե ինչպես հայ 
ուսանողները կարող են իրար հայհոյել և իրար վրա բռունցք բարձրաց նել: Ավելին, 
այդ շփոթի և աղմուկի մեջ օրիորդներից մեկը՝ օրիորդ Աթաբեկյանը, ապ տա  կեց 
Պալյա նին, որովհետև անձնապես լավ չի եղել: Այս միջադեպը խորապես ինձ ցնցեց, 
և ես պիտի խոստովանեմ, շատ ցավում էի, որ ներ կա եմ եղել նման գռեհիկ պատ-
կերի: Այս առթիվ ես մի խիստ հոդված ունեմ «Մշակի» մեջ՝ գրված Ժնևից:

Ինչ որ պետք էր, խոսվեց այնտեղ մեր հեղափոխական գործունեության, ժո-
ղովի որոշումների մասին: Հայտնի դարձավ, որ Նանսիից 3 ուսանողներ երկու 
ամսից ի վեր մեկնել են գործի տեղ, որոնցից մեկը, որի անունը չեմ հիշում, գործն 
ան հետաքրքիր գտնելով, վերադարձել է իր ուսումը շարու նակելու, իսկ մյուսները 
գործի վրա էին, մեկը նրանցից Հայկ Թիրաքյանը (Հրաչյա) Պոլսումն է աշխատում, 
երկրորդը՝ Գարեգին Բա ստր մաճյան (Արմեն Գարո)՝ Կիպրոսում:

Կիպրոսից բավական ծանր լուրեր էին ստաց վել: Այնտեղ հավաքված են եղել 
տասը երիտասարդ Գարոյի գլխավորությամբ Կիլիկիա անցնելու համար, բայց դեռ 
գոր ծի չձեռ նարկած՝ տարաձայնություն է ընկել մեջները և այնքան լուրջ կերպարանք 
ըն դու նել, որ երի տասարդներից մեկը ատրճանակ է քաշել Գարոյի վրա, մյուսները 
մի ջամտել են, մտքերը հան գստացրել մի կերպ, սակայն նամակ ները վատ գույներով 
են ներկայաց նում միջադեպը և երկյուղ հայտնում, որ նա կարող է վտանգավոր 
վեր ջա վորություն ունե նա, եթե անմիջապես մի փորձված գործիչ չհասնի՝ վերջ տա-
լու համար այդ միջա դեպին:

Հունանը գտավ, որ իմ հասնելը Ժնև շատ հարմար ժամանակին է եղել, որ ինքը 
պիտի մեկներ Կիպրոս, բայց խմբագրատունը թողնել չէր կարո ղանում, ուստի ինձ 
առա ջար կեց ան միջա պես մեկնել Կիպրոս և ծագած թյուրիմացությունը քննելով, իմ 
հայեցո ղու  թյամբ լիկվի դացիայի ենթարկել [վեճը] ու այդ մասին տեղեկագրել Ժնև: 
Այնուհետև ինձ էր թողնում Կիպ րոսի մեր գործունեությունը որոշել, արդյո՞ք մնալ 
այնտեղ ու շարու նակել մեր սկսված գործը, եթե այդպիսին գոյություն ունի Կիլի-
կիա յի նկատմամբ, թե Պոլսո հետ հարաբերության մեջ մտնել ու նրանց համա ձայ-
նությունը առնելով՝ մեկնել Պո լիս, ցուցական գործին լծվելու համար: Բացի այդ 
ինձ հանձնարարվեց Մարսելում «Դրո շակի» կապոցները Թյուրքիա և Ռուսաս տան 
ուղարկելու խնդիրը կարգադրել: Մար     սելում առաջուց եղել էր մեկը, որ ճամբորդների 
հետ միշտ կապոցներ էր ուղարկել: Այդ ձևը վստահելի հետևանքների չէր հասցնում. 
շատերը կորչում էին: Հարմար դատվեց գտնել նավերի վրա ծառայող մարդկանց:

Թե՛ «Միսաժըրի Մարիտիմ» և թե՛ «Պակե» նավային ընկերությունների նավերի 
վրա հատուկ մի պաշտոնյա կա, որ թարգմանի դեր է կատարում արևելքի ջրերում և 
սուրճ է ծա խում տախտակամածի վրա՝ նավի կաֆեջին71 է դա: Դրանք մեծ մա սամբ 
հա յեր են լինում: Նրանք գիտեին, բացի հայե րենից, ֆրանսերեն, թուրքերեն, հու-
նարեն, արա բերեն և իտալե րեն: Ահա այդ կաֆեջիները որոշ վճարով համա ձայնու-
թյան եկան հանձնված կապոց ները Զմյուռնիա, Պոլիս, Տրապիզոն, Բաթում հասց նել 
տրված հասցե ներին և ստա   ցական բերել: Հարաբերություն պահելու ամե նա լավ ձևն 
այդ էր, որ առա ջուց էլ էր գործածվել «Արմենիա» թերթն ուղարկելու համար:

71 Սուրճ պատրաստող:
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Ժնևում Հունանը ապրում էր մի մանսարդային սենյակում՝ վեցերորդ հարկում: 
Վա րում էր ուսանողական կյանք, շատ պարզ, կերակուրն ինքն էր պատրաստում: 
Նա նոր էր նշանված իր ապագա ամուսին72 Հորթանսի հետ: Հաճախ Հորթանսն էր 
գալիս և կերակուր պատրաստում, միասին երեքով ճաշում էինք: Մի քանի ամսվա 
մեջ նա այն քան հայերեն էր սովորել, որ կարողանում էր, թեև դժվարությամբ, հաս-
կացնել: Մի վերին աստիճանի համա կրելի ու շնորհալի աղջիկ էր նա: Այնքան լավ 
տպավորություն էր թո ղել վրաս, որ այստեղ հարկ համարեցի հիշատակել նրա 
մասին:

Կիպրոսի խնդիրը պարզելու համար ես շտապով նավ նստեցի և հասա Եգիպ-
տոս: Այնտեղ դաշնակցական տեղական մարմնի գործունեությանը ծանոթանալուց 
հետո ճա նա պարհվեցի Կիպրոս: Նավը Սիրիայի ափերով է գնում: Կանգ է առնում 
Պորտ Սաի դում, Յաֆ ֆայում, Հայֆայում, Բեյրու թում, Տրիպոլիում և ապա ուղղվում 
է Կիպրոսի Լառ նակա նավահան գիստը: Մեր տղաներն այնտեղ են: Ես այնտեղ 
նավից իջնում եմ:

Պետք է նկատել, որ մի խումբ տղաների Կիպրոս հավաքվելը տեղի է ունեցել 
միայն այն նպատակով, որ զինական օգնություն հասցնեն 1895-ի ուշ աշնանը Զեյ-
թունում բռնկած ապստամ բության: Ինչպես հայտնի է, այդ ապստամբության 
գլուխն են անցած եղել Հնչակյան գործիչները՝ Աղասին73, Հրաչյան74 (հնչակյան), 
Մլեհը75 և Ապահը76: [18]96-ի սկզբներում այդ ապս տամբությունը վեր ջա նում է եվրո-
պական ներկայացուցիչների մի ջամտու թյամբ և թուրք պետության կողմից արված 
ինչ-ինչ առանձնաշնորհումներով: Պա րագլուխները եվրոպացիների հսկողությամբ 
դուրս էին եկել Զեյթունից հենց այդ օրե րում: Պարզ է, որ անմիջապես Կի լիկիա 
մտնելն անիմաստ էր դառնում: Հա վաք ված տղա    ները բողոքում են Գարոյին, որ 
իրենք եկած են Կիլիկիա մտնելու, մինչ իրենց ստի պում են սպասել: Անգործությունը 
մարդկանց մղում է անկարգության:

Ես (Կիպրոսում) Լառնակայում գտա միայն Գարոյին և մի երիտասարդի, որին 
նա պա հել էր իր մոտ: Մյուս բոլոր երիտասարդները, ձանձրացած անգործությունից, 
մի քանի օր առաջ վարձվել են իտալացիների կողմից որպես հսկիչներ նավով 
փոխադրվող ջորի ների, որոնք [իտալացիների կողմից] Աբիսինիայի77 դեմ մղվող 
պատերազմի համար գնվել են Կի պ  րոսում և տարվել Ջիբութի:

Տարաձայնության պատճառներից մեկն էլ լինում է այն, որ յուրաքանչ յուր մեկը 
պա հանջելիս է եղել այսքան գումար վերադառնալու համար այնտեղ, որտեղից 
եկել է: Գարոյի մոտ դրամ չի եղել. եղածը ծախսված է եղել սննդի համար: Գարոն 
էլ դժվարացել է դրամ ուզել մյուս մարմիններից, իրեն շատ անհարմար զգալով, որ 
հեղափոխության համար դեռ մի քայլ չարած՝ ստացած դրամը ծախսել է: Մյուս 
կողմից շվարած մնացել է իր ապագա անելիքը որոշելու համար, երբ այդքան բե-
րան իրեն է նայում և սննդի պա հանջ հայտնում: Իտալացիների կողմից ջորիներ 
գնելն ու տղաներին վարձելը Գարոյի համար փրկություն է դառնում: Այդ լքված 
միջոցին ես Կիպրոս եմ հասնում: Խնդիրն այդ կերպարանքն ստանալուց հետո իմ 
գալն ավելորդ է դառնում: Մենք որոշում ենք ան մի ջապես մնացած երիտասարդին 
ուղարկել իր մեկնած տեղը, որպեսզի իմ մոտ եղած դրա մով կարողանայինք ապ-
րել, մինչև որ հնարավոր լինի ապագա գործու նեության հա մար հարկ եղած հետա-
զոտությունները կատա րել, զենքեր պահելու և Կիլիկիա փոխա դրե լու համար: Մեր 

72 Կնոջ:
73 Աղասի, 1871-1937, (Կարապետ Թուրսարգսյան), ազատագրական շարժման գործիչ, ՍԴՀԿ 
անդամ: 1895-1896 թթ. Զեյթունի հերոսամարտի կազմակերպիչներից և ղեկավարներից:
74 Հրաչյա-Մարալ, (Գրիգոր Ղարիբյան), ազատագրական շարժման գործիչ, ՍԴՀԿ անդամ: Մաս-
նակցել է 1895-1896 թթ. Զեյթունի հերոսամարտին:
75 Մլեհ, Ասատուր Տամղաճյան (?-?), ազատագրական շարժման գործիչ, ՍԴՀԿ անդամ: Մասնակցել 
է 1895-1896 թթ. Զեյթունի հերոսամարտին:
76 Ապահ, Պետրոս Գըմգըմյան (?-?):
77 Եթվոպիա:
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ծրագիրը պարզ է՝ Կիպրոսը դառնալու է փոխադրության կայան: Այստեղ պի տի 
մթերվեն զենքեր, և երբ Երկրում78 կազմա կերպություններ լինեն, զենքերը գաղտ նի 
պիտի փո խադրվեն և դրվեն նրանց տրամա դրու թյան տակ, որպեսզի հար մար րո-
պեին բաժանվեն մարտիկներին ընդհանուր ապստամբու թյուն բարձ րաց նելու 
համար:

Իմ մոտ եղած դրամը շատ քիչ էր, մոտավորապես 100 ֆր[անկ]՝ մեր դրամով մի 
37 ռուբլի: Օրական երկուսիս ծախս էինք հաշվվում 40 կոպեկ: Երկու ամիսը մեզ 
բավա կա նացնում էր այդ՝ հետազոտություն կատարելու և միևնույն ժամանակ 
Ժնևից ու Պոլսից մեր նա մակ ներին պատասխան ստանալու և ըստ այնմ մեր ապա-
գա անելիքը որոշելու համար: Մնացած դրամը մեզ բավական կլիներ փոխադրական 
ծախսերի համար մինչև Պոլիս:

Այստեղ ստիպված եմ հիշատակել, որ այն ժամանակ դեռ Դաշնակ ցությունը 
նյու թական սուղ պայմանների մեջ էր. գործիչները պետք է ապրեին շատ նեղ և 
ապ րուստի վրա պիտի ծախսեին շատ չնչին գումար: Ճանապարհորդություն կա-
տա րում էին ամե նա    էժան գներով: Երկաթուղու Գ. կլասը79 և նավերի տախ տա-
կամածն էր բոլորի բա ժինը: շուտով մենք Պոլսից նամակ ստացանք, որով հա-
ղորդում էին, թե այնտեղ մարդու կարիք կա, և ինձ խոր հուրդ էին տալիս ան մի-
ջապես մեկնել Պոլիս: Գարոն մի անգամ եղել էր Նիկոսիա կենտրոնա կան քաղաք 
և այցելել է նաև Ս. Մակարի վանքը, որ գործում է Կիպրոսի հյուսիսային ափերի 
մոտ մի լեռնային վայրում: Ես մեկնեցի Նիկոսիա, վանքի դիրքը տեսնելու համար: 
Այստեղ ես մի պատմություն պիտի անեմ, որից երևում է, թե ինչ  պիսի անտագոնիզմ 
կար երկու կու սակցությունների՝ Հնչակյան և Դաշնակցու թյան միջև: Այդ ժամանակ 
դեռ Դաշնակցությունը երկրորդական կուսակ ցություն էր՝ հա մեմա տելով Հնչակյան 
կուսակցության հետ, և դա՝ մանավանդ Կովկասից դուրս, ուր Հնչակյան կուսակ-
ցությունը և՛ հռչակ ուներ, և՛ ամենուրեք կազմակերպություն: Նա իր հետևում ուներ 
Բաբը Ալիի80, Գում Գափուի81 ցույցերը, Փոքր Հայաստանի և Կիլիկիայի կազմա կեր-
 պու  թյուն  ները և հիմա էլ՝ Զեյթունի ապստամբությունը: Նա շատ բարձրից էր նայում 
նո րելուկ Դաշնակցության վրա, որ նոր-նոր երևան էր գալիս այդպիսի մի հեռա վոր 
տե ղում, ինչպիսին Կիպրոսն է: Հնչակյան տեղական մարմինները գիտեն, որ մենք 
ինչ-որ ծրագիր ունենք, բայց թե ինչ, այդ արդեն նրանց անհայտ է:

Մեկնելիս Գարոն ինձ հայտնեց, որ պետք է շատ զգույշ լինել վանքը գնալու 
հա մար: Նրանք82 շատ դժգոհ են, որ մենք այնտեղ ենք այցելում: Ես, իհարկե, նշա-
նակու թյուն չտվի: Նիկոսիայում կա մոտ 40 հայ ընտանիք, հայ եկեղեցի, դպրոց: 
Նրանց մայրենի լե զուն թուրքե րենն է83: Դպրոցում մա նուկները հայերեն են սովո-
րում: Այնտեղ կա և դաշ նակ ցական մի տեղացի՝ Մելքոն շահինյան անունով: Ես 
նրա մոտ եմ իջել, խոսում եմ Ս. Մակարի վանք գնալու մասին: Նա դեմ չէ և հայտնում 
է, որ հաջորդ օրը վանքի ծա ռան երկու ձիով կգա, փայտ կբերի, կարող եմ մեկը 
նստել, գնալ:

Առավոտյան, երբ պատրաստվում եմ ճանապարհվելու, շահինյանի քույրը՝ Էլ-
պիս, մի առույգ ու գեղեցիկ 12 տարեկան աղջիկ, հայտնում է, որ Հուլիանե վար-
ժուհու աղ  ջիկն իրեն ասաց, թե «Լավ է, դուք Դաշնակցական մը կղրկեք վանք, 
մենք ալ երկու Հն չակյան անոր ետքեն կղրկենք՝ անիկա մեռցնելու համար»:

Մելքոնը հետաքրքրվեց և իմացավ, որ իրավ, երեկոյան Հուլիանեի տանը ժո-
ղով է եղել, ուր հնչակյանները որոշել են մարդիկ ուղարկել իմ հետևից: Նա ինձ 

78 Տվյալ պարագայում խոսքը Կիլիկիայի մասին է:
79 Դասը:
80 Կազմակերպել են հնչակյանները 1895 թ. սեպտեմբերի 18-ին Կ. Պոլսում՝ սուլթանի նստավայր 
Բաբը Ալիի մոտ։ 
81 Հնչակյանները 1890  թ. հուլիսի 15-ին Կ. Պոլսի Գում-Գափու թաղամասում կազմակերպել էին ցույց՝ 
պա  հանջելով կառավարությունից իրականացնել Բեռլինի դաշնագրով որոշված բարենորոգումները։
82 Նկատի ունի հնչակյաններին:
83 Նկատի ունի առավել հաճախ գործածվող լեզուն:
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խորհուրդ տվեց չգնալ. «Անպիտան մարդիկ են, կարող են Ձեզ վնասել»: Ես չեմ 
հավատում այդ բո լորին: Մի օտարական հայ եմ այդ վայրերում, թեկուզ ոչ իրենց 
կուսակցությունից, ինչ քան կույր պիտի լինեն մարդիկ, որ իրենց կու սակ ցությանը 
չպատկանելու համար ինձ վնա սեն: Եվ նստում եմ բեռնակիր ձին ու ճանապարհ 
ընկնում, վանքի ծառան էլ մյուս ձին է նստած:

Քաղաքից նոր դուրս ելած տեսնեմ երկու ձիավոր են գալիս: Մեկին ճանաչում 
էի՝ Տիրան անունով հնչակյան է Լառնակայում, մյուսին առաջին անգամ եմ տեսնում: 
Տիրա նը թրքա խոս և արա բախոս է, հայերեն մի քանի բառ գիտի, Դևեճյանը գիտի 
նաև հայե րեն: Միա ցան մեզ: Սկսեցին արա բերեն խոսել, ես մի բառ չեմ հասկանում: 
Իմացան ին ձանից, որ ես կովկասահայ եմ, որ գնում եմ վանքը տեսնելու որպես 
ուխտատեղի, որ գի շերը պիտի մնամ, քանի որ հազիվ մթին հասնենք: Վերջապես 
հասանք՝ հայկական մի վանք, բավական լավ մնացած: Այդ ծառայից զատ ուրիշ ոչ 
ոք չկա: շրջապատը ծածկված է խիտ անտառով, որի մեջ վայրի նարնջենին 
կարմրին է տալիս առատ ու խոշոր նա րինջներով: Փորձում եմ համը տեսնել, դառն 
է, լեղիի պես: Այս ամբողջը՝ անտառը [ձգ վում է] մինչև ծովափ, որ 3 վերստի վրա 
է, պատկանում է վանքին: Դրա հասույթով Նի կոսիա յի դպրոցն է պահվում: Մի 
հրաշալի վայր է, վանքից լավ դիտողը տեսնում է Կիլիկիայի ափերը՝ 60 վերստ 
հեռավորության վրա: Մութն է, պիտի գիշերենք: Ծառան մի նավթի լամպ է տվել 
մեզ: Սենյակը մի հատ է՝ հատուկ հյուրերի համար: Երկուսը խո սում են շա րունակ, 
մեկը մյուսին բաներ է թելադրում, նա էլ ինձ է հարցնում, ես պատաս խանում եմ 
այդ հարցերին շատ պարզ կերպով: Վերջապես պառկելու ժամն է: Մեկը հա նում է 
ատր ճանակն այնպես, որ տեսնեմ, դնում է բարձի տակ, մյուսն էլ է հանում: Ես 
տես նում եմ, որ նրանք ինձ են փորձում, թե արդյո՞ք պիտի վախենամ և թե ես էլ 
արդյո՞ք ատրճանակ ունեմ: Եթե ատրճանակ չտեսնեն, կկարծեն, թե չունեմ, այդ 
դեպքում փոք րոգի մարդիկ հավանորեն քաջու թյուն կստանան վրաս հարձակվելու, 
մտածում եմ ես: Կամաց-կամաց հավատս խախտվում է դեպի այդ միամիտ ու 
խաբված մարդիկ: Տեսնում են, որ բանի տեղ չեմ դնում, ինձ հարցնում են, թե ես 
ատրճանակ չունե՞մ:

 -Ունեմ, բայց այսպիսի տեղի համար չէ. նա թշնամու համար է,-ասում եմ ու 
պառ կում:

Գիշերն անցավ առանց որևէ միջադեպի. կողք կողքի քնեցինք: Առավոտ վաղ 
վեր   կացանք: Ես խնդրեցի ծառային ձիեր տրամադրել՝ մեկն ինձ, մյուսն իրեն: 
Պտտե ցինք ամբողջ կալվածքը, գնացինք ծովափ, բարձրացանք լեռան լանջ երը: 
Ամենուրեք հա  սած նարնջի ծա ռերը ճղակտոր են լինում, ոտքի տակ թափված են, 
բայց որ ուտելու բան չեն: Երկու հնչակյ անները քայլ առ քայլ հետևում են ինձ՝ ինչի 
[վրա] եմ նայում, ինչ բանի եմ ուշ դարձնում, բոլորը դիտում են և ինձ հարցեր 
տալիս, թե ինչ գործ ունեմ այս ամայի վայրում, ուր բնա կության հետք անգամ չկա:

Այնպիսի տեղ է, ուր հազարավոր մարդիկ կարող են պահվել և ան համար զեն-
քեր: Այս է ընդհանուր տպավորությունը: Բացի անտառը, տեղ-տեղ հսկա քարա-
ժայռեր և քա րանձավն եր կան: Մեր փնտրածն էլ հենց այսպիսի տեղ է: Վերադառնում 
եմ: Նիկոսիա յում բոլորը հավատացած են, որ ես այլևս վերադարձողը չեմ, որ ինձ 
սպանել են, և շատ ուրախացան, երբ ինձ կենդանի տեսան: Այդ երկյուղն ինձ հաս-
կանալի դառավ, երբ ինձ պատմեցին, թե մի տարի առաջ մի դաշնակցական է եկել 
Կիպրոս ու աշ խատել է կազ մա կեր պություն առաջ բերել: շատ չանցած այդ դաշ-
նակ ցականն անհայտանում է: Այդ դաշնակցա կանի անունն էր շմավոնյան: Եվ 
իսկապես, նա այնուհետև լույս աշխարհ չե րևաց այլևս: Այս անգամ պայմանները 
տարբեր էին. ես մենակ չեմ, կա վանքի ծառան, կան նաև իմ հետևում մարդիկ, 
որոնք կփնտրեն ինձ, կա նաև հանգամանք, որ ես առույգ, առողջ ու սառն84 եմ՝ ինձ 
չմոտեցան:

Լառնակայում իմացանք, որ տեղական Հնչակյան մարմինը շարունակ մեզ հե-

84 Այսինքն՝ սառնասիրտ:
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տևե լիս է եղել և հիմա իմ Նիկոսիա մեկնելուս պես Տիրանին, որ կիսանորմալ մի 
անձնա վորություն էր, ուղարկում է իմ հետևից: Կիլիկիայի գործունեությունը նրանք 
մոնոպոլ էին դարձրել և չէին հանդուրժում, երբ ոչ հնչակյան հեղափոխականը ոտք 
է դնում Կիպ րոս, իսկ Կիլիկիայի մասին խոսք լինել չի կարող: Այդ հանգամանքը մե-
ծամեծ խոչըն դոտ ներ պիտի հարուցաներ մեր ամեն մի քայլում: Որևէ նախանձախնդիր 
մի պետու թյուն այնպիսի եռանդով չի պաշտ պանում իր սահմանները թշնամուց, 
ինչպես Հնչակյ ան  ներն իրենցը համարած Կիլիկիան: Այս առթիվ ես դեռ ասելիք 
կունենամ, երբ Կիլի կիա մտնեմ: Միևնույն ժողովրդի երկու հատված ների միջև 
գոյություն ունեցող այդ ուժեղ խտրա կա նությունը իմ հոգուն ըմբռնելի չէր: Երկուսի 
ծրագիրը նույնն էր՝ հայ ժողովրդի քաղա քա կան ազատագրու թյունը. ինչու՞ պիտի 
անջատ աշխատեն ու նույնիսկ իրար խան   գարեն: Ես հավատացած եմ, որ եթե այդ 
երկու ուժերը միա ցած լինեին և միան գա մից հարվա ծեին, թերևս մեր ժողովրդի 
բախ տը այլ կերպ կարգադրվեր: Վաս պուրականի գծով սպառ վող զինական և անձ-
նական ուժերը եթե լինեին Զեյթունում, հա վանորեն այդ շրջա նը կատարյալ անկա-
խու թյուն ձեռք բե րեր և ոչ թե գոհանար թրքական դատարկա հն չյուն խոս տումներով 
և զեն քերը վար դնելով:

Այս մտքերն ինձ մղում էին մոտենալ հնչակյաններին հենց Կիպրոսում և մի տե-
սակ համերաշխության կամուրջ ձգել երկու կուսակցությունների միջև: Այդ ժա-
մանակ ներից սկսած՝ հնչակյաններն արդեն պառակտման սաղմերն էին ապրում. 
«հերոսների» առաջ գալը խախտում էր Հնչակյան կենտրոնի՝ Ավոյի85 և Մարոյի86 
դիրքերը: Նոր-նոր ուժեր էին հրապա րակ գալիս, նոր կուռքեր բարձրացնում կեդ-
րոնի բարձունքի վրա: Այդ հան գամանքը շատ դյուրացնում էր հնչակ յաններին հա-
մաձայնության հող գտնել մեզ հետ: Նրանց առաջնորդ ներն արդեն հարգանք չէին 
ներշնչում իրենց ստորադրյալներին: Ֆանատիկները, ինչպես Տիրանն է կամ Դևեճ-
յանը, համոզմունքի մարդիկ չէին, եթե իմա նային, որ մենք գալիս ենք իրենց գոր-
ծունեությունն օժանդակելու, կամաչեին իրենց քայ լերից, ինչպես և հայտնի դար-
ձավ, երբ մոտեցանք: Գարոն նոր մարդ էր, նա, ինչպես և Հրաչը, համալսարանը 
թողել էին ու մտել հեղափոխական ասպարեզ ոչ թե այս կամ այն կուսակցության 
ծառայելու, այլ հայ ժո ղովրդի համար: Այնպես որ մենք համամիտ էինք գործում: 
Մենք նույնիսկ զիջումների էինք պատ րաստ, միայն թե միություն կայանա բո լոր 
հայ հեղափոխականների միջև: Ես անձնա պես թե՛ այն ժամանակ և թե՛ հետո չեմ 
եղել նեղ կուսակցական: Այդ գիծը իմ մեջ խոսել է շատ ուժեղ կերպով, և պիտի 
խոստո վա նեմ, հենց դրա համար էլ հաճախ իմ կարծիքների մեջ մնացել եմ մենակ: 
Ես ու Գարոն մինչև իսկ այդ մասին գրեցինք Ժնև և ջանացինք ավելի լայն մասշ-
տաբով խնդիրն ար ծար ծել: Այդ միջոցներին Սվազլին պատահաբար անցնում էր 
Կիպ  րո սով դեպի Եվրոպա: Նա Հնչակյան նոր պարագլուխներից էր: Գնա ցինք 
մոտը և այդ ուղղու թյամբ հետը խո սեցինք: Կիլիկյան ապստամբությունը բավական 
ամբարտավան էր դարձրել առհասա րակ բոլոր Հնչակյան պարագլուխներին: Նա 
հայտնեց, որ ինքը Լոնդոնում կխոսի իր ըն կերների հետ այդ առթիվ, բայց հույս 
չունի, թե մի բան դուրս կգա, եթե դաշնակ ցական ները հրա ժարվեն Հնչակյան 
ծրագիրն ընդունելուց:

շատ չանցած մենք նամակ ստացանք Ժնևից, ուր Հունանը մեր քայլերը համե-
րաշխու թյան խնդրում գտնում էր անթույլատրելի: Նա ասում էր, որ դա հիմնական 
խն դիր է, առանց Ընդհանուր ժողովի որոշման ոչ ոք բանակցելու իրավունք չունի 
մեր կազ մակերպության կողմից համերաշխու թյան կամ միության մասին: Մենք 
նկատեցինք, որ վերին խավերն են այդ պես տրամադրված: Երկու կուսակցություն-
ներում էլ բարձ րա ցու մն է եղել անհամերաշխ տրամադրության և այդ գիծը վերևից 

85 Ավո, Ավետիս Նազարբեկյան (1866-1939), հայ ազատագրական շարժման գոր ծիչ, հրապա-
րակա խոս, գրող: Հնչակյան կուսակցության հիմնադիրներից:
86 Մարո Նազարբեկյան (1864-1941), հայ ազատագրական շարժման գոր ծիչ: Հնչակյան կուսակ-
ցության հիմնադիրներից:
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ներշնչվում է վարերը87. թե չէ մի Տիրան, մի սի րիացի հայ, թեկուզ կիսախելագար, 
ինչո՞ւ պիտի մինչև այն տեղ իջնի, որ գա իմ ճանապարհի վրա կանգնի, առանց ինձ 
հաշիվ տալու, թե այդ ուղին, որով ես գնում եմ, ոչ իրեն անձնապես և ոչ իր կու-
սակցությանը վնասել չի կարող:

Այդ միջոցին նյութապես շատ վատ դրության մեջ էինք: Կիպրոսում մնալ այլևս 
միտք չուներ: Պոլսից ինձ կանչում էին: Գարոյի համար գրում էին, որ պիտի մնա, 
մինչև ինձ կա րողանան ներս ընդունել: Դրամ ոչ մի տեղից խնդրել չէինք ուզում, 
նախ համե րաշխության խնդրում Ժնևի բռնած դիրքից վշտացած էինք, ապա, մի 
գործ չկատարած, դժվար էր դրամ ուզել: Ճամբի համար որոշ գումար պահել էինք. 
ես Պոլիս կմտնեի, Գա րոյի ապրուստի խնդիրն էր մեզ զբաղեցնում, մինչև որ Պոլ-
սից իրեն գրեինք գար: Այդ մի ջոցին մի հույն տղա, սպարմազիտից շինած բադն իր 
ձագերով դրած ջրով լի ափսեի մեջ, ման էր ածում ու ծախում: Գարոն առաջարկեց 
դրա շինելը սովորել, այստեղից հե ռանալ մի ուրիշ վայր, օրինակ՝ Հու նաստան, 
այնտեղ այդ բադիկները ծախելով ապրել, մինչև ես Պոլիս հասնեի: Այդպես էլ 
ա րինք. մի բադ իր ձագերով գնեցինք և նրանց չա փով սկսե ցինք կաղապար շինել 
տեղական փափուկ քարից: Երկուսով աշխա տում էինք՝ քարը փչացնում, նորը 
վերցնում, մինչև որ կա րողացանք մի մեծ ու մի փոքր կաղա պար շինել: Սպարմազիտը 
հալեցինք, ձուլեցինք, և դուրս եկավ նույնը. պակասում էին գույները կտու ցի, աչ-
քերի, այդ էլ գտանք: Ամեն ինչ պատ րաստ էր: Այնտեղ ոչ մի հատ չծախեցինք: Ան-
հարմար էր: Նախ կուսակցական պրես տիժը88, ապա մեզ շատերը, նույնիսկ տեղա-
կան հույները լավ ճանաչում էին որպես ոչ այդ պարապ մունքի տեր մարդիկ:

Պոլսի հետ նա մակագրում էինք ռուսական փոստ՝ Մարգար Մարգարո վի հաս-
ցեով, իսկ այդ հասցեի տե րը փոստի պաշտոնյա էր: Դա Վռամյանն էր, որը ծառայում 
էր ռուսական փոստում, իբրև ռուսերեն գիտցող մարդ: Նա խոշոր գործ էր կա տա-
րում իր այդ պաշտոնով, ոչ միայն ամեն կողմից եկած նամակներն էր ստանում, 
այլև նավերից մարդիկ էր հանում քաղաք, երբ փոստային մակույկով գնում էր նավ 
փոստը ստանալու: Հարկավոր էր, որ միայն ես ճանապարհվեի ռուսական նավով և 
հեռագրով հաղորդեի մեկնելուս մասին: Ես ու Գարոն նստեցինք ռուսական մի 
նավ, ես՝ Պոլսո համար, իսկ Գա րոն տոմսակ վերց րեց Պիրեյի համար՝ Զմյուռնիայում 
նավից նավ փոխադրվելով Հու նաս տան երթալու հա մար: Նա այնտեղ իր գլուխը 
պիտի պահեր շինծու թռչուններ ծա խե լով, մինչև ես նրան փող հասցնեի:

Զմյուռնիայում Գարոն մի նավակ վարձեց, որ իրեն փոխադրի դեպի Հունաստան 
գնա ցող նավը, մակույկավարը համաձայնեց, Գարոն մնաս բարև ասաց ինձ ու 
մեկնեց: Հանկարծ նկատեցի, որ մակույկը, փոխանակ դեպի մատնանշված նավը 
գնալու, ուղղվեց դեպի քաղաք: Ես իսկույն գլխի ընկա, որ նրան կառավարության 
ներկայացուցչի մոտ են տանում, կարող են ձերբակալել: Ես նկատեցի, որ Գարոն 
տեղից վեր կացավ, մակույկա վարի վրա գնաց, ինչպես երևում է, մակույկը դարձ-
նելու համար, բայց մակույկի մեջ մեկը կա, որ չի թողնում: Հետո իրենից իմացա, որ 
լրտես է եղել: Գարոն ֆրանսերեն լավ գի տեր, հասկացնում է, որ ինքը ֆրանսիացի 
է և ուզում է գնալ Պիրեյ, ու ձեռքը տանում է դեպի իր ատրճանակը: Լրտեսը հա-
մոզ վելով, որ նա իրավ ֆրանսիացի է, ճանապարհը փոխել է տալիս ու հասնում 
մո տակա նավը: Ես հանգիստ շունչ եմ առնում: Գարոն ավե լի եվրոպացու է նման, 
քան հայի: 

Հունիսի 10-ին մեր նավը հասնում է Պոլիս: Բոսֆորի մեջ նավը կանգնած է. 
շուրջս եմ նայում՝ ապշեցուցիչ տեսարան ամեն ուղղությամբ: Գեղեցիկ է Պոլիսն իր 
մարմարյա պալատ ներով, վերսլաց մզկիթներով ու մինարեթ ներով, բայց բնությունը 
գե րազանցում է ամեն ինչ: Ճամբորդներն անմիջա պես թողնում են նավը: Ես սպա-
սում եմ, որ շուտով կգան և ինձ կտա նեն: Տրված նշանը վրաս (կարմիր փող կապ), 
անհամբեր եմ, թե երբ պի տի գան: Կիպրոսից գրել եմ, թե առաջիկա ռուսա կան նա-

87 Նկատի ունի կուսակցությունների տեղական կազմակերպությունները:
88 Հեղինակություն:
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վով մեկնելու եմ: Օրը կես դա ռավ, դարձյալ մարդ չկա: Ռուսական դրոշակով մա-
կույկ եկավ, գնաց, բայց ինձ ոչ ոք չի մո տենում:

Ամառվա կիզիչ արևի տակ, տախտակամածի վրա մտամոլոր շրջում եմ: Քարա-
ծուխ են բեռնում նավի մեջ, նրա փոշին և արևը ինձ սևացնում են: Բայց այդ ոչինչ, 
հոգե պես եմ տանջվում, եթե նամակս հասած չլինի՝ ես կորած եմ: Նավը ուղղակի 
գնալու է Օդեսա, իսկ ես ունեի պարսկական պասպորտ Մինասով ազգանունով: 
Ինձ նավից դուրս կանեն, և կընկնեմ թուրք ոստիկանության ձեռքը: Հետս կա իմ 
անկողինը և մի ճամպ րուկ, որի մեջ են երկու ատր ճանակ: Սրանք ինչ պիտի անեմ: 
Մտածում եմ այս բոլորի մասին: շտապ նամակ եմ գրում Մարգարովի հասցեով, 
գցում եմ նավի [փոստ]արկղը: Թերևս ստանա և գեթ վաղը գա ինձ հանելու: Քիչ 
վերջն իմանում եմ, որ նավը նույն օրն իսկ, երեկոյան, մեկնելու է: Ճամբորդ հա-
մարյա թե չկա: Նավը պատրաստվում է մեկնել: Ես ուզեմ, չուզեմ պիտի մնամ նավի 
վրա, բայց պարսկական անձնագրի վրա վիզա չի դրված, ուրեմն, երբ անձնագիր 
հարցնեն, չեմ կարող ցույց տալ, դրանով պաշ տոնյաներն իրավունք չունեն ինձ 
ռուսական նավահանգիստ հասցնել: Մի քանի ճամբորդներ եկան: Նավն առաջին 
նշանը տվեց՝ պաշտոնյան ճամ բորդ ներից անձնագիր է պահանջում, շու տով ինձ է 
դիմելու: Ես րոպեապես որոշում եմ ու կատա րում. պարսկական պասպորտս պատ-
ռում եմ և հայտ նում եմ իմ իսկական ով լինելս և ավելացնում եմ, որ ռուսա կան 
անձ նագիրս կորցրել եմ:

«Այնուհետև մենք Ձեզ չենք կարող տանել Օդեսա: Ձեզ կթողնենք Պո լիս»,- 
ասում է պաշտոնյան ու հեռանում:

շուտով մի նավաստի կանգնում է ինձ մոտ, որպես հսկիչ, որպեսզի ես չպահվեմ 
նավի մի անկյունում և այդպիսով երևամ ռուսական նավա հանգստում: Ես հսկողու-
թյան տակ եմ, ռուսական կառավարությունն իմ դեմ ոչինչ չունի:

Ենթադրում եմ, որ ինձ կիջեցնեն և հսկողության տակ ռուսական հյու պատոսին 
կհաս ցնեն մինչև ինքնությունս հաստատվելը և ապա կուղար կեն իմ հայրենիքը՝ 
Կով կաս: Բայց այդպես չեղավ: Ժամանակին նավը շարժվեց, և ես մնացի նավի 
վրա: Հասանք Բոսֆորի վերին մասերը. Բեյուք-Դերեյի դիմաց նավը կանգնեց: Նա-
վի մեջ էր նաև նավա յին ընկերության ագենտը89՝ մի հույն, որը ռուսերեն գիտեր: 
Նա նավից իջավ մի մակույկ, ինձ էլ իմ իրերով միասին իջեցրին նույն մակույկի 
մեջ: Նավը առաջ շարժվեց: Հույն գոր ծա կալը մակույկի մեջ ինձնից իմացավ, որ ես 
իբր թե կորցրել եմ ռուսական պասպորտս, ասաց, որ ոչինչ չկա, այստեղ ծովափ 
դուրս կգանք, կնստենք ներքին նավերից մեկնու մե կը, որ ամենի մի 1 ½ ժամ գնում 
է դեպի Պոլսո կամուրջը, այնտեղ կիջնենք, որևէ հյու րա նոցում կգիշերենք, առա-
վոտյան կներկայանանք ռուսական հյուպատոսարան ու կհայտ  նեք Ձեր պասպորտի 
կորստի մասին:

Դուրս եկանք ծովափ: Գործակալն իմ իրերը հանձնեց մի բեռնակրի, հետո եկավ 
մինչև Բեյուք-Դերեյի նավահանգիստը, այնտեղ մի տոմսակ գնեց, ինձ տվեց, իրերս 
էլ հանձ  նեց, որ նավի մեջ դնեն ու ինքը հեռացավ:

Գործի այս ընթացքն ինձ համար բոլորովին անսպասելի էր. ես հիմա Պոլսում 
եմ և ազատ մարդ եմ, և ոչ ոք չգիտի իմ մասին: Բայց մի հանգամանք մտատանջում 
է ինձ, որ տե ղական թուրքերեն չգիտեմ, մեր90 թուրքերենով էլ ես ինձ կարող եմ 
մատնել: Որոշեցի թուր քերեն երբեք չխոսել: Նստեցի նավ, հասանք Պոլսո կամուրջը: 
Իրերս ինքնս վերցրի և դուրս եկա կամուրջի վրա ու կանգնեցի: Մի թուրք մոտեցավ, 
իրերս վերցրեց, ես ձևանում եմ, որ նորեկ չեմ, որպեսզի կասկած չհրավիրեմ իմ 
վրա: Ինձ հարկավոր է այս գիշեր մի կերպ անցկացնել, առավոտյան ամեն ինչ 
կկար գադրվի: Ձեռքով հրեցի թուրքին և առաջն ընկա դե պի Ստամբուլի կողմը, 
մտա առաջին փողոցը, խանութների շարքը, տեսա մի հայ խանութ պան, մոտեցա և 
խնդրեցի հայերեն լեզվով, որ մի պանդոկ ցույց տա: Նա բեռնակրին մատ նացույց 

89 Գործակալ, աշխատակից:
90 Նկատի ունի իր իմացած կովկասյան թուրքերի լեզուն:
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արեց մոտակա «Բրուսա» հոթելը և ինձ հայտնեց, որ այնտեղ բոլորը հայեր են և 
հոթելի տերն էլ մի լավ թուրք է: Բեռնակրին էլ ասաց, որ այնտեղ այն պիսի մի 
սենյակ դնեն ինձ, ուր հայ է ապրում:

Հոթելի տերը շատ քաղաքավարությամբ ընդունեց ինձ և ուղարկեց ամենավերի 
հարկը, մի սենյակ, ուր նստած էր մի ծերունի բուրսացի հայ: Առհասարակ արևելքում 
ըն դունված է միևնույն սենյակում երկու, երեք, չորս մահճակալ պահել և ամեն մինը 
մի հա ճախորդի հատկացնել՝ ով կուզե լինի: Այդ բանը նկատել էի և Եգիպտոսում: 
Իմ չար բախտից դուրս եկավ, որ այդ ծերունին հայերեն բոլորովին չի իմանում: 
Հասկացավ մի կերպ, որ ես պարսկաստանցի խալիչայի91 վաճառական եմ, ապրում 
եմ Բեյուք-Դերեյում և հիմա եկել եմ Պոլիս: շատ պարզ ամենքի համար: Պառ կեցի 
քնելու, բայց չեմ կարողա նում, օրվա տպավո րու թյունները, այդ ան հա ջող սկիզբը, 
անսպասելի կերպով քաղաք մտնելը, առավոտյան իմ անելիքը մեր ընկեր ներին 
գտնելու համար: Այս բոլորը խիստ հուզումով լցրել էին իմ հոգիս, և ես ծանր թմբիրի 
մեջ անհամբեր սպասում էի առա վոտյան բացվելուն: Հանկարծ ինչ-որ աղմուկի ձայն 
է հասնում ականջիս: Փողոցնե րով մարդիկ են վազում, մեծ մասամբ բոբիկ: Նայում 
եմ լուսա մուտից, ներքևում, շատ ցա ծում, փողոցում խռնված մարդիկ էին երևում, 
լույս չկա, որ մի բան հասկանամ, ծե րու նին խռմփացնում է, քաշվում եմ, որ զարթ-
նեցնեմ և բան իմանամ: Թանձր խավարի մեջ հա զիվ շարժվող ամբոխն է երևում, 
ոմանց ուսին ինչ-որ բան դրած: Աղմուկը քանի գնում, ուժեղանում է: Լսվում է մի 
ուժեղ և ձիգ ձայն, որ հայտա րարության է նման: Ոչինչ չեմ հասկանում: Սիրտս 
ճմլվում է: Անծանոթ միջավայր եմ ընկել, ոնց որ երկնքից իջած, հա զար ու մի են-
թադրություն եմ անում: Մտքերիս առաջ ծառանում են հայկական ջար դե րը: Չլինի թե 
քաղաքում ջարդ է քրիս տոնյաների, և այդ բարձր ձայնը ֆա նատիկ կրո նա կանի կոչ 
է բոլոր հավատացյալներին՝ անխնա լինել դեպի բոլոր գյավուրները: Մի կես ժամ 
անց աղմուկը խաղաղվում է, բայց դա երկար չի տևում: Նոր մի աղմուկ, նույ նպիսի 
կանչ է լսվում այս անգամ մի ուրիշ կողմից: Նորից մարդկանց բազմու թյուն, ոտա-
բոբիկ, շա տերը կիսամերկ վազում են՝ ինչ-որ բան դրած ուսերին: Մի զարհուրելի 
գիշեր անց [կաց ]րի, մի աներևակայելի գիշեր, այնպիսին, որ մարդու մտքով չի կարող 
անցնել, և եղավ րոպե, որ ես ենթադրում եմ, թե այդ բոլորը երա զումս եմ տեսնում:

Վերջապես լուսացավ, աղմուկները խաղաղել են, քունս իսպառ փախել է, և ես 
ան համբեր եմ, թե երբ ծերունին կզարթնի, որ ինձ ասի այդ առթիվ: Բայց ինչպես 
հարց նեմ, մտածում եմ, թերևս այնքան տարրական և սովո րական բան է կա տար-
վածը, որ իմ հարց մունքը նրան տարօրինակ պիտի թվա, թե ինչպես Բեյուք-Դերեյում 
ապրող վաճա ռա կանն այդքանը չգիտե և հանկարծ կասկածի, թե ես այն չեմ, ինչ 
ասել եմ:

Վերջապես ծերունին զարթնեց և հարցրեց, թե ես լա՞վ եմ քնել: Ես պա տաս խա-
նում եմ և հարցուփորձ անում գիշերվա անցքերի մասին: Երկար բացատրու-
թյուններից հետո նա կարո ղանում է կռահել եղելությունը և «Թուլումբաջի, յանգըն» 
բառերն է արտասա նում: Մի կերպ հասկանում եմ, որ հրդեհ է եղած: Հետո ապրելով 
Պոլսում, տեսա որ դա շատ սովորական երևույթ է ամենքի համար: «Թուլումբաջի» 
ասում են հրդեհաշեջներին: Սա պետական մի կազմակերպություն չէ, այլ ինքնա-
բերաբար կազմված մի միություն, որ հրդեհի ժամանակ հրապարակ է նետվում իր 
փոքրիկ, ուսերի վրա տարվող ջրցան մեքենայով: Խառնիճաղանճ անգործների մի 
բազմու թյուն է, որ զիլ կանչի հրավերով վայր կենապես խռնվում են որոշ տեղերում 
և շտապում հրդեհի վայրը: Ամեն մի թաղ ունի իր նման խումբը: Կանչողը գիշե-
րապահն է, որ հայտարարում է հրդեհի վայրը, և ահա բոլոր թաղերի թուլումբաջիները 
դեպի միևնույն տեղն են վազում: Պարզ է, որ երբ հրդեհը կա Պոլսի որևէ թաղում, 
բոլոր թաղերի մեջ էլ նույն իրարանցումն է և վազվռ տուքը, իսկ հրդեհը Պոլսում 
ամենօրյա երևույթ է, հաճախ՝ օրական մի քանի կետերում: Լի նում են հրդեհներ, 
որին ճարակ են դառնում ամ բողջական թաղեր հազարավոր տնե րով: Տներն ընդ-
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հանրապես տախտա կից են շինվում: Թուլումբաջի ներն ապրում են հրդե հի հա-
սույթով, եթե հրդեհը հանգցվում է, տերը նրանց նվեր է տալիս, բայց տասնյակ 
խմբե րի բավարարել մի մարդ չի կարող: Ավելի շատ նրանք ոգևորվում են հրդեհից 
հա փշտակած իրերով. հրդեհի շրջանի տներն են մտնում ու իրերը դուրս թափում, 
որպեսզի թե ազատելու համար հրդեհից, որ, նրանց ասելով, մոտալուտ է: Տերը 
հակառակվում է, ասե լով, որ հրդեհը իր տանը չի հասնի, բայց նրանք որոշել և ի 
կատար են ածում, մինչ դեռ հակառակ կողմում հրդեհն իր ավերմունքն է գործում: 
Թուլումբաջիները մոտենալ այդ կող մին իսկ չեն համարձակվում. ոտաբոբիկ, 
գլխա բաց, կիսամերկ՝ որքան կարող են մոտե նալ, որ մի օգնության հասնեն: Ջրցան 
մեքե նայի ջուրը մի րոպեում վերջանում է, ամբոխն այդ մեքենան շալակած նորից 
աղմուկով վազում է այս ու այն կողմ՝ ջուր վերց նե լու ու նորից հարայ-հրոցով դառ-
նում է հրդեհի վայրը:

Ահա այս իրարանցումն է, որ ամբողջ գիշեր ինձ հազար ու մի են թադրություններ 
անել տվեց:

Ես պետք է գտնեմ ռուսական փոստատունը: Ծերունուն հարցրի, նա հասկացրեց, 
որ Գալաթայում է, կամրջից այն կողմ: Նա հագնվեց, առա ջարկեց միասին գնալ 
կամուրջ, ցույց տվեց ինձ կամրջի սկզբին կանգնած սպիտակ զգեստով մարդկանց 
և ասաց, որ մի մետալիկ (թրքական դրամ երկու կոպեկ արժողությամբ) կտանք 
նրանց ու կանցնենք կա մուրջը, ապա կհարցնեք «Ռուս փոստահանեսի նեյերդե 
դըր»92՝ Ձեզ ցույց կտան: Մետա լիկի մասին ես գաղափար չունեի, ձեռքումս եղած 
չնչին դրամն էլ Կիպրոսի դրամ էր: «Մե   տալիկ չունեմ, խնդրեմ ինձ մի մետալիկ 
տուր»,- ասացի: Նա ինձ տվեց և ես հանձ նելով [դրամը] կամրջի հսկիչին՝ անցա: 
Հարցնելով գտա ռուսական փոստը կամրջից շատ մոտ տեղում: Մոտեցա, տեսնեմ 
ռու  սական դեմքեր: Հիմա չգիտեմ, թե ինչպես հարց նեմ Մարգարովի մասին: Նա 
այդ ազգանունը գործ է դնում նամակների համար, ան շուշտ, ունի իր անունը, որ ես 
չգիտեմ: Ստիպված եղա պատահած ռուս պաշտոնյային ռու սերեն հարցնել, թե 
այդ տեղ պաշտոնա վարող հային կարո՞ղ եմ տեսնել, ենթադրեցի, որ մեկից ավելի 
հայ չի լինի:

«Հա՛, Դուք երևի Դերձակյանին եք ուզում»,- ասաց նա և կանչեց: Դեմս դուրս 
եկավ մի բավականին ցած հասակով, թափանցող աչքերով 26-27 տարեկան երի-
տա սարդ: շտապ-շտապ ինձ հարցրեց, թե ինչ եմ ուզում: Հարցին պատասխանելու 
փոխարեն հարց րի.

«Այստեղ միայն Դու՞ք եք պաշտոնյա, թե՞ ուրիշ հայ էլ կա»:
«Մենակ ես եմ, բայց ինչ եք ուզում»,- հարցնում է նա:
«Մարգարով ազգանունով նա մակները փոստից ո՞վ է ստանում»,- հարցրի ես: 

Այդպիսի հարցն անսպասելի էր նրա համար, աչքերը հառեց վրաս:
«Բայց Դուք ո՞վ եք»,- հարցրեց նա:
«Երեկ Դուք պիտի ռուսական նավից Մարին հանեիք, ինչպես եղավ, որ մոռա-

ցաք»:
«Անկե այս րոպեին նամակ ստացա և քիչ վերջը պիտի գնամ նավ»:
«Բայց նավը երեկոյան մեկնեց Օդեսա»,- ասի ես։ -«Փոխանակ Դուք նրան 

գտնելու, նա է Ձեզ գտնում»:
«Ուրեմն Դուք Մա՞րն եք, բայց ինչպե՞ս դուրս եկաք»:
«Այդ մասին հետո»,- ասի ես:
Պարզվեց, որ Կիպրոսից գրված նամակում առաջիկա նավ կարդալով՝ հաս կա-

ցել է հաջորդ նավ, ուրեմն և ինձ սպասելիս է եղել հաջորդ շաբաթ, իսկ իր ստա-
ցածը իմ նավից նախորդ օրը գրած նամակն է եղել: Թյու րիմացությունը պարզվեց:

«Դե շուտ մարդ գտիր, իրերս հոթելից բերենք: Մեջը երկու ատրճանակ կա 
իրենց փամփուշտներով»,- ասացի ես:

Նա ինձ առաջնորդեց մի խանութ, որ պատկանում էր մի ռուսահայի, և առաջար-

92 «Ռուսական փոստատունը որտե՞ղ է»:
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կեց ինձ այնտեղ սպասել մինչև ինքը կարգադրի: Այս խանութում գործակատարի 
պաշ տոնում տեսա մի երիտասարդի, որ նախորդ օրը նավից ապրանք [էր] ստանում 
և ապ րանքն էր հանձնում: Նա ինձ շատ էր նայում, այնպես որ ինձ թվաց, որ թրքա-
կան գաղտ նի ագենտ կա րող է լինել: Պարզվեց, որ դա տեղական մեր աշխա տա-
կիցներից մեկն է՝ Մկրտիչ Հա տիկյան93 անունով, տրապիզոնցի, որի մասին ես 
խոսելիք կունենամ, երբ Կիլիկիա մտնեմ: Վռամյանը94 իմաց էր տվել Բաբկեն Սյու-
նիին (Պետրոս Փարյան)95, որ ժպտալով մտավ խանութ, բարևեց և հարցրեց, թե 
որ տեղ եմ գիշերել: Երբ տեղն իմացավ, խորհուրդ տվեց ատրճանակ ներն առան-
ձին մարդու ձեռքով բերել տալ, որպեսզի իրերը կամրջից անցնելիս խուզարկության 
ժամա նակ չբռնվեն: Դուրս է գալիս, որ իրեր փո խա դրելու ժամանակ կամրջի վրա 
կասկածի դեպ քում խուզարկության են ենթարկում: Նա միևնույն ժամանակ առա-
ջարկեց ինձ այլևս չգնալ հոթել. կամրջից անցնել-դառնալը որոշ կասկած է առաջ 
բերում ոստիկանական լրտեսների մեջ, և պատահմամբ կարող են ինձ բռնել, իսկ 
ես ոչ մի դոկումենտ96 չունեմ: Որոշեց 3 հոգի ուղարկել հոթել, որոնցից մեկը կվերց-
նի ճամպրուկի միջի ատրճանակներն ու փամփուշտ ները ու մենակ կանցնի կա-
մուրջը, մյուս երկուսը հետո կվճարեն հոթելի մի գիշերվա վարձը և իրերը վերց-
նելով՝ կա մուր ջը կանցկացնեն: Այդպես էլ եղավ, ես ոչ հոթել գնացի, ոչ էլ ծերունի 
բրուսացուն տե սա, որ փոխ առած մի մետալիկը վերադարձնեի: Դիտելի մի բան է, 
որ այդ չափ խստու թյունների մեջ այդ ժամանակ Պոլսի հյուրանոց ներում գիշերողի 
անունն իսկ չէին նշա նա  կում և ոչ իսկ հետաքրքրվում, [թե] եկողն ինչ մարդ է: Ամեն 
ինչ շատ նահապետական ձևով էր կատարվում:

 (Շարունակությունը հաջորդիվ)։

Summary

LATTER-DAY MEMORIES OF MAR
Part one. The early years of working in ARF Dashnaktsutyun
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Memoirs of a famous activist of ARF Dashnaktsutyun Michael Ter-Martirosyan 
(Mar), which will be published in this and subsequent issues of the magazine 
VEM, begin with a description of the Armenian revival of 1880 and are termi-
nated in 1913, by the events of the First Balkan War. The first part presents the 
membership of Mar to the party, who was then a teacher in Ganzak and his first 
steps on the instructions of Simon Zavaryan - acquisition of dynamite from 
mines of Getabek, then teachers’ and party activities in Jalaloglu. He describes 
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