
152

ԱՐԽԻՎ

ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս երկրորդ: Բանկ Օտտոմանից մինչև Կիլիկիա*
 

Բանալի բառեր - Մար, ՀՅ Դաշնակցություն, Բանկ Օտ-
տոման, Իսկուհի և Զաբել Բոյաճյաններ, Հրաչ Թիրաքյան, 
Արմեն Գարո, Բաբկեն Սյունի, Ժաք Լևոն, Լյապոֆ, Մարտիրոս 
Մարգարյան (Սաֆո), Հատիկ, ֆոնոգրաֆ, Կիլիկիա, Զեյթուն։

1890-ական թթ. առաջին կեսին հայ ազգային-ազատագրական պայ-
քարի արձանագրած անհաջողությունները և սուլթանական կառավարու-
թյան հրահրած արևմտահայության կոտորածները պատճառ դարձան, որ-
պեսզի հայ ազգային կուսակցությունները վերանայեն իրենց գործու նեու-
թյան մարտավարական առաջնահերթությունները։

Մաս նա վորապես՝ ՀՅ Դաշնակցությունը նպատակաուղղվեց Արևմտյան 
Հայաստանում և միաժամանակ Կ. Պոլսում ու ծովափնյա այլ քաղաքներում1 
«զուգակ ցված հարվածների» մարտավարության միջոցով գործելուն: Այս 
նոր գործելակերպի մի մասն էր կազմում Կ. Պոլսի Օսմանյան դրամատան 
(Բանկ Օտտոմանի) գրավումը, որն իրականություն դարձնելու և արևմտյան 
տերությունների շահերը վտանգելու միջոցով կուսակցությունը նպատակ 
ուներ ներկայացնել որոշակի քաղաքական պահանջներ՝ դադարեցնել կո-
տորածները Արևմտյան Հայաստանում և իրագոր ծել խոստացված բարենո-
րոգումները՝ հակառակ դեպքում սպառնալով պայթեցնել բանկը: Բանկի 
գրավումն ուղեկցվելու էր Կ. Պոլսի այլ վայրերում նախատեսվող ակտիվ 
ցու ցա կան գործողություն ներով: Միաժամանակ որոշվել էր, որ գործո ղու-
թյունն իրականացվելու է միայն թուրքահպատակ դաշնակ ցա կան ների 
ձեռ  քով, որպե սզի Կովկասից ժամանած որևէ գործչի ձերբակալ վե լու կամ 
բացահայտվելու դեպքում հակառակորդին առիթ չտան ա րևե  լահայերին 
մեղադրել իրենց արևմտահայ եղբայրներին անխոհեմ քայ լերի դրդելու 
մեջ։ Բնականաբար, Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը նույնպես անմիջականորեն չէր 
մասնակ ցե լու Բանկ Օտտոմանի գործողությանը, որը որոշվել էր իրակա-
նացնել 1896 թ. օգոս տոսի 14-ին, ժամը 12-ին:

Իր հուշերում Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը ամենայն մանրամասնությամբ 
նկա րագրում է ոչ միայն բանկի գրավման նախապատրաստությունները, 
այլև իր տեսած կռիվները, որոնք նա խորդել են գործողությանը: Նա հաղոր-

*Ընդունվել է տպագրության 14.12.2015։
1 Ավե լի ման րամասն տե՛ս Հայոց պատմություն, խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշ., հատ. 
3, գիրք I, Նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես – XIX դարի վերջ): Խմբագրակազմ՝ Ա. 
Մելքոնյան և ուրիշ., Եր., 2010, էջ 534: Տե՛ս նաև՝ Հովիկ Բ Գրիգորյան, Արշակ Չոպանյանի նա-
մակները Արփիար Ար փիար  յանին։ Օսմանյան դրամատան գրավման և դրա հետևանքների մասին, 
«Վէմ», 2015, N 3, հուլիս-սեպտեմբեր, էջ 235-242:
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Վդում է բավականին հետաքրքիր մանրամասներ. այս պես՝ նույն թվականի 

օգոստոսի 19-ին բուլղարացի հեղափոխականները երկու ռումբ են նե տում 
սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի տարեդարձը նշող ամբոխի վրա, որը սար-
սափելի խառնա շփոթ է առաջացնում Կ. Պոլսում: Ռումբերը բուլղա րացի-
ներին տվել էին հայերը:

1890-ական թթ. արևմտահայության կոտորածները ցույց տվեցին, որ 
հայդուկային մարտավարությունը այլևս արդյունավետ միջոց չէ օսմանյան 
բռնապետության դեմ պայքա րելու համար: Անհրաժեշտ էր նախա պատ-
րաստվել ընդհանուր ապստամբությանը: Նրա կենտրոնները կարող էին 
լինել Տարոնն ու Վասպու րականը: Սակայն կուսակցության ան դամն երի 
թվում կային այնպիսիները, ինչպես օրինակ՝ Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը, որոնք 
գտնում էին, որ ընդհանուր ապստամբության համար առավել նպաստավոր 
վայրը Կիլիկիան է (Լեռ նավայրը): Նման տեսակետի կողմնակից ները նշում 
էին Կիլիկիայի հարմար աշխարհա գրական դիրքը և կիլիկիահա յության, 
հատ կա պես զեյ թուն ցի ների փառահեղ անցյալը: Ուստի 1898 թ. հունվարին 
կայացած ՀՅԴ Երկրորդ Ընդհա նուր ժո ղո վը որոշում է Մ. Տեր-Մարտի րոս-
յանին հանձ նարարել հետախուզական առաքե լու թյամբ լինել Կիպրոսում, 
ապա Կիլիկիայում ու պար զել այդ վայրերի հնարավորու թյուն ները: Որոշ-
վում է նաև տրամադրել համապա տաս խան ֆինանսներ, ապա Հրաչի 
(Հրայր Թիրաքյան), Մ. Տեր-Մարտիրոսյանի և Արբակի (Հով սեփ Միր զայան) 
անդամու թյամբ կազմել Կիլիկիո Պատասխանատու մար մին:

Ինչպես գրել է Մ. Վարանդյանը, Երկրորդ Ընդհանուր ժողովը Լեռնա-
վայրն ընտրեց՝ հիմք ունե նալով նրա անառիկ դիրքը, ժողովրդի հեղա փո-
խական ուժը և առկա հարմարու թյուն նե րը: Ավելին՝ որոշվում է Կիլիկիան 
ընդունել որպես Սասունին համարժեք կենտրոնաց ման վայր2: Կուսակ ցա-
կան-կազմակերպական առումով Լեռնավայրն ընդգրկում էր ոչ միայն բուն 
Կիլիկիան, այլև Անտիոքը, Ուրֆան, Մալաթիան, Խարբերդը, Սեբաստիան, 
Կեսարիան, Հյու սի սա յին Սիրիան, Լիբանանի լեռնային շրջանները3:

1898 թ. գարնանը Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը որոշում է գործողության մեջ 
դնել իր ծրա գիրը՝ մեկնել Կիլիկիա, տեղում ուսումնասիրել իրադրությունը 
և նոր ուղիներ փնտրել Լեռ նա վայր զենք ու զինամթերք տեղափոխելու 
համար: 1897 թ. Կիլիկիայում գործում էր ՀՅԴ ան դամ Հատիկը կամ՝ Պոն-
տացին (Մկրտիչ Հատիկյան), ով որպես ռուսահպատակ Արտեմ Խադիկով՝ 
«զբաղ ված» էր Կովկասից բերած ապրանքների վաճառքով:

Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը Կ. Պոլսի բուլղարական դիվանագիտական 
ներ  կա յացուցչու թյունից ստանում է անձնագիր Դիմիտրի Մարինով-Պոպով 
ազ գանվամբ: Բուլղարիայի իշխանությունները, որոնց հայրենիքը 1878 թ. 
Բեռլինի վեհաժողովում բաժանվել էր մի քանի մասի, աջակցում էին հայ 
ազատագրական պայքարի գործիչներին՝ նրանց տրամադրելով անձ     նա-
գրեր, հնարավորություններ ստեղծելով ազատ երթևեկել Բուլղարիայում: 
Բուլղա րա կան անձնագիրը Մար-ին անհրաժեշտ էր, որպեսզի օսմանյան 
իշխանությունների կողմից բացա հայտ   վելու դեպքում ներկայանար որպես 
բուլղարահպատակ, այլ ոչ թե ռուսահպատակ և առիթ չտար հա յերի նոր 
կոտորածների համար կամ էլ չբացահայտեր ՀՅԴ ծրագրերը Կիլիկիայում:

1898 թ. օգոստոսի վերջին Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը Կ. Պոլսից մեկնում է 

2 Տե՛ս Ռուբեն Գասպարյան, Հոդվածների և հրապարակումների ժողովածու, Եր., 2015, էջ 241:
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 205:



154

Ալեքսանդրիա՝ այնտեղից Կիլիկիա անցնելու համար: Սակայն Լեռնավայր 
մտնելու և գործելու հա մար անհրաժեշտ էր համապատասխան լեգենդ, 
որը կասկած չէր հարուցի օսմանյան իշ խա  նությունների մոտ: Ուստի նա 
Նի կողայոս Մատինյանի հետ 17 անգլիական ոսկով գնում է ֆոնո գրաֆ 
կամ ձայնագիր, որը կարող էր ոչ միայն ձայնագրել, այլև վեր ար տադրել 
երաժշ տու թյու նը: Դրանով Մարը ապահովում է իր գոր ծունեության քողար-
կումը օսմանյան իշխանությունների ուշադրությունից4:

1898 թ. սեպտեմբերի 10-ին Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը Կահիրեից նավով 
մեկնում է Պորտ Սաիդ, ապա Ալեքսանդրետի վրայով սեպտեմբերի վերջին 
հասնում է Լաթաքիա: Դեռևս Ալեքսանդրետում նա սկսում է հանդես գալ 
որպես «ֆոնոգրաֆչի», ինչը հնարավորություն էր տալիս լինել տար բեր 
վայրերում և հանդիպել անհրաժեշտ մարդկանց հետ՝ կասկած չառա ջաց-
նելով օսմանյան ոստիկանության մոտ: Այստեղ մի քանի օր մնալուց հետո 
Մ. Տեր-Մարտիրոսյանը ճանապարհվում է Հալեպ, որտեղ Բաբ էլ Ֆարաջ 
թաղամասում վարձում է մի փոքրիկ տարածք՝ ֆոնոգրաֆի երա     ժշտու-
թյունը ներկայացնելու համար: Իր հուշերում Մարը հպարտությամբ փաս-
տում է, որ ֆոնոգրաֆի միջոցով ինքն այնքան գումար էր վաստակում, որ 
ֆինանսապես անկախ էր և ոչ մեկից էլ դրամ չէր խնդ   րում իր գոյությունը 
պահպանելու ու գործունեությունը շարունակելու հա  մար: Դրանով նա մեծ 
վստահություն է ձեռք բերում նաև տեղացիների մոտ:

Հալեպում Մար-ը կապ է հաստատում տեղի ՀՅԴ մարմնի անդամների 
հետ, որոնց հանձ նում է գործելու համապատասխան հրահանգներ: Անդամ-
ների թվում էր Օնիկ Մազլում յանը5, իսկ համակիրներից էր բժիշկ Ասա տուր 
Ալթունյանը, որին մեծարում էին «Հալեպի բժիշկների հայր» պատվա նունով:

Այսպիսով՝ Մարի հուշերի երկրորդ մասը սկսվում է Բանկ Օտտոմանի 
գործողության նախապատրաստական աշխատանքների նկարա գրու-
թյամբ և ավարտվում Կիլիկիայում նրա ծրագրերի ներկայացմամբ։ 

Հրապարակման երկրորդ մասում ևս մեր միջամտություններն արվել 
են ուղղագիծ փակագծերով: Ծանթագրությունները մերն են: Շեղատառ 
ծանոթագրությունները Մ. Տեր-Մարտիրոսյանինն են:

Պատրաստեցին՝
պատմ. գիտ. թեկնածու Ռուբեն Հ. Գասպարյանը

և պատմ. գիտ. դոկտոր Ռուբեն Օ. Սահակյանը

LATTER-DAY MEMORIES OF MAR 
Part two: From bank Ottoman to Kilicia

Prepared by Ruben H. Gasparyan and Ruben O. Sahakyan 

НОВОЯВЛЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ МАР-А 
Часть вторая: От Оттоманского банка до Киликии 

Подготовили Рубен Х. Гаспарян и Рубен О. Саакян 

4 Տե՛ս Հատիկյան Հ. Հ., Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների 
գործու նեու թյան ոլորտում 1878-1923 թթ., պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական 
աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Եր., 2015, էջ 9: 
5 Օ. Մազլումյանն ու իր եղբայրը հետագայում դառնում են Հալեպի նշանավոր «Բարոն» հյուրանոցի 
տե  րերը, որտեղ «աքսորավայր» մեկնելիս վերջին անգամ հանգրվանում են Գրիգոր Զոհրապը և 
Վարդ գե սը:
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ՏԵՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ
Նկարում՝ աջից ձախ՝ նստած է Ա-Դոյի ավագ եղբայրը՝ Սիրականը (1863 - 1933 թթ.), աջ կողմում 

կանգնած են՝ Միքայելը (1869 - 1931 թթ.), Մարտիրոսը (1876 - 1956 թթ.), Երվանդը (1871 - 1925 թթ.), 
նստած է՝ Հովհաննեսը (Ա-Դոն, 1867 - 1954 թթ.):

***
Ինձ տեղավորեցին մի սենյակում, որ գտնվում էր Պըտի շան (Փոքր դաշտ) 

կոչված զբոսավայրի դիմաց, մի նեղ փողոցում: Այդ զբոսավայրում ամեն երեկո 
իտալական մի խումբ օպերետներ էր տալիս. մինչև ժամը 1-ը գիշերվա - մյուզիկի 
ու երգի ձայնը չէր դա դարում այդտեղ: Պերայի կյանքն է դա, որ եվրոպական ձևով 
շարունակվում է ողջ գիշեր: Մինչ այդ, միևնույն միջոցին Պոլսո մյուս թաղերի 
ազգաբնակչությունը երեկոյան ժամը 9-10-ից քնում է:

Ես այդ միջոցին միակ ռուսահայն էի իբրև դաշնակցական գործիչ, ապրում էի 
Մի խա յիլ Միխայլովիչ անունով, իբրև ռուս: Իմ սենյակը սակավ էին ընկերներ 
գալիս: Ես էի գնում նրանց մոտ, երբ այդ պետք էր:

Ինձանից առաջ իբրև ռուսահայ այնտեղ գործել է Հովհաննես Յուսուֆյան6 
(Մելիք կեղծանունով), որ պիտի ասած, շատ խոշոր աշխատանք է թափել այնտեղ 
կազմա կեր պու թյուն առաջ բերելու համար և ինչ որ կար այդ միջոցին, համարյա 
նրա աշ խա տության հետև անքն է եղել:

Սկզբի օրերում ես աշխատում էի ուսումնասիրել, թե ինչ ուժեր կան պատրաստի, 
լի նի անձնական, թե զինական: Անձնականի նկատմամբ ես այն եզրակացության 
եկա, որ ին տելի գենտ գործիչներ բավական թվով կան, բոլորն էլ ոգևորված ու 
անձնվիրության պատրաստ երիտասարդներ, ուսուցիչներ, նորավարտներ, բայց 
ժո ղովրդական խոնարհ խա վե րում աշ խա տանք չի կատարվել: Տաճկական հա-
սարակ էսնաֆ7 ու բանվոր տար րը շատ ավելի զգա յուն է հեղափոխական շարժման 

6 Յուսուֆյան Հովհաննես (Վահանյան, Մելիք) - ազատագրական շարժման գործիչ, ՀՅԴ անդամ:
7 Արհեստավոր:
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գործում, քան մեզ մոտ Կով կասում. խոս քս այն ժամա նակ վանն է վերաբերում: 
Գալով զինականին, կար ձուլված 250-ի չափ ռումբ, կար նաև բավականաչափ դի-
նամիտ, որ ստացվել էր Կովկասից և շարունակվում էր ստացվել: Ռումբերը շա-
րունակ շին վում էին. դրա վարպետն էր մի պարզ երկաթագործ, որ փոքրիկ խանութ 
ուներ Սկյու տարում և խանութի հետևը՝ գետնի տակ թաքստոց պատրաստված 
դատարկ ռում բերը պահելու հա մար: Դինամիտը առանձին տեղ էր պահվում պետք 
եղած ժամանակ ռում բերի մեջ լցնելու հա մար: Կային նաև ատրճանակներ: Ատր-
ճանակ Պոլսում ամենուրեք կա րելի էր գնել. խա նութ ներում ծախվում էին:

Ռումբերը գնդաձև էին, զանազան մեծության, կային նուռից սկսած մինչև ամե-
նամեծ ձմե րուկի մեծության ռումբեր: Ամենամեծերը երկու հատ էին, որոնց վրա 
ռեզինից խոշոր տա ռերով ձուլված էին՝ Հ. Յ. Դաշնակցություն և այդ տառերը ոսկե-
զօծված: Խիստ տպա վորիչ էին, բայց այդ երկուսն ավելի ցույցի համար էին, քան 
գործադրության, որով հետև նրանց փոխա դրել կամ ցույցի ժամանակ շպրտել 
անկարելի էր: Մի բան, որ դեռ ոչ ոքի հա մար պարզ չէր, այդ ցույցի ձևն էր. այդ 
թողնված էր տեղական մարմնին: Նա պիտի որոշեր: Պոլսում առաջ էլ եղել էին 
ցույցեր - Հնչակյանների կողմից, այժմ պայմանները տար  բեր էին: Նրանք տեղի 
էին ունեցել այն ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդը դեռ ջարդերի չէր ենթարկ վում, 
ինչպես այդ տեղի ունեցավ 1895-ի ամառը: Այժմ ուրիշ լեզվով պիտի խոսել թյուրք 
կա ռա վարության հետ: Դիմումը, բողոքը թեկուզ հազարավոր բազմության բերանից 
անարժեք է: Արյունի ու զենքի պատասխանը պիտի լինի նույն ձևի: Այս ուղղու-
թյամբ մտքերի փոխանա կու թյուններ էինք անում և ռումբերի պատրաստությունը 
շտա պեցնում:

Մի 15 օր հետո Պոլիս մտավ Վարդ-Պատրիկյանը, մի այդքան էլ հետո՝ Բորիսը8: 
Այս պիսով դառնում էինք 3 ռուսահայ: Այդ ժամանակ ռուսահայը տաճկահայի աչքին 
ուրիշ մարդ էր. նա ազատ է ապրում Ռուսաստանում, նրա դեմ հատուկ հալածանք 
չկա, հետևաբար նա լավ գիտե ազատ ապրելու ճանապարհները, ուրեմն ավելի 
լավ հեղա փոխական է: Բացի այդ նա զինվոր է գնում ռուսական բանակի մեջ, նա 
զենք գործածել գիտե, արյուն թափել գիտե, իսկ դա ինքնին մի առավելություն է, 
որից զուրկ է տաճկա հա յությունը: Սրանց եթե միացնենք մինչև այդ ռուսական 
սահ մանից դեպի Վասպուրա կան անցնող խմբերի անձնուրացությունը, որ հպար-
տության զգացմունքով էր լցնում տաճ կահայ հայրենասերին, պարզ կլիներ, թե 
ինչու ռուսահայերը հեղափոխական գոր ծում դիրք ունեին: Երկու խմբագրու թյուն-
ների վարիչները՝ «Հնչակ», «Դրոշակ», ռուսա հա յեր են եղել և այլն: Ահա այս բոլորն 
իրենց կշիռն ունեին տաճ կա հայի հոգեբանության վրա: Սա ժամանակի մի պսիխոզ 
է, որ հաղթահարել է, տիրել է թրքահայի միտքը:

Ժողովներ ենք ունենում հաճախ։ Բոլորը ներկա էին, բացի Վռամյանից: Նա հե-
ռու է պահում իրեն և շատ խելացի է վարվում: Շատերը նրան չեն ճանաչում և 
պետք էլ չէ: Նա այն պիսի պաշտոն ունի, որ կոնսպիրատիվ գործ կատարելու հա-
մար միակն է։ Դրսի աշ խարհի հետ նա է կապ պահպանում, դրսից եկողներին 
ա ռանց դոկումենտի նա է ընդու նում իր մա կույկով, ինչպես ընդունեց Վարդ-Պատ-
րիկյանին և Բորիսին: Ժամանակ գա, նա շատերին կփախցնի դեպի նավերը: Պետք 
է նա մնա կասկածից դուրս, բայց դրանով նա գործից կտրված չէ, նա ընդհակառակը 
գործի կենտրոնումն է: Նա հաճախ տեսնվում է մեր երեքիս հետ, բայց ամենից շատ 
կապ է պահպանում Բաբկենի հետ: Սա Կեդրո նական վարժարանն ավարտած մի 
20 տարեկան երիտասարդ է, շատ ընդունակ որպես կոնսպիրատիվ գործիչ, սառն 
ու ձևացող: Նրան տեսնողը կկարծի թե կառավարական լրտես է, բայց ոչ հայ հե-
ղափոխական: Շրջում է փողոցում անհոգ, աչքի տակով է նայում անցորդին, գլխին 
ունի մի լայն ֆես, որ մինչև ականջներն է իջնում: Ճիշտ թյուրք խա ֆի եյի (լրտեսի) 
արտաքին: Եվ Վռամյանը նրա միջոցով անց է կացնում իր տեսակետը ժո ղովներում:

Ամեն օր լուր են բերում, թե դրսի դաշնակցականներն անհամբեր են, ուզում են, 

8 Սմբատ Խաչատրյան:
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Վոր ցույցը շուտ լինի: Արդեն լսել են, որ Ռուսաստանից շատ հեղափոխականներ են 

եկել: Լուրն օրեցօր ընդարձակվում է դեպի հա սարակության լայն շրջանակները, 
վաղը, մյուս օրը լուրը թուրք լրտեսների ականջը կընկնի, ու խստություններ, ձերբա-
կա լություններ կսկսվեն, գուցե և մեր պահեստները բռնվեն: Այս լու րերը էլեկտրա-
կանացնում են մթնո լորտը: Մենք, որքան կարելի է, աշխա տում ենք համոզել, որ 
հերքեն այդ լուրերը, որ չի կարելի անպատրաստից գործը գլորել, ինչ ուզում է լինի: 
Պետք է լավ մշակել խնդիրը, որ հարվածը շեշտակի լինի, որ հետևանք ունենա:

Հիմնական սկզբունք է անցնում, որ ցույցը տեղի պիտի ունենա ան պայման 
եվրո պա  ցիների բնակության սահմաններում և որ գլխավորն է՝ ցույցին պիտի տալ 
այնպիսի բնույթ, որից վնասվողները լինեն ավելի եվրոպացիք: Կարգադրված է 
Բերայի մեծ փողոցի երկու կողմերում սենյակներ վարձել և նրանցում տեղավորել 
մի-մի վստահելի ու հանդուգն տղա: Արդեն դրամ է փոխադրված Գարոյին, որ 
շուտով ճանապարհվի դե պի Պոլիս. ըստ հա մա ձայնության Վռամյանը նրան կհանի 
նավից:

Ռումբերի թիվն օրեցօր շատանում է: 1895 թվի վրեժը ցասումի պես ծանրացել 
է բոլորի հոգուն. ամենքը մտածում են այնպիսի մի հարված տալ Թյուրքական 
ռեժիմին, որ նա սա սան վի: Ժողովներում ամեն մեկն իր առաջարկն է անում. հար-
ձա կում զորանոց նե րի վրա, հարձա կում բոլոր ոստիկանական տների9 վրա, սար-
սափի մեջ պահել ամբողջ Բերան՝ տների վերի հար կե րից ռումբեր շպրտելով. թող 
կյանքը մեռնի, առևտուրը դա դարի, անցուդարձը կտրվի: Այս ուղղությամբ շատ 
առա ջարկներ են լինում: Ցույցի հետ միասին Հայ Յեղափո խա կան Դաշ նակ ցության 
պա հանջներն, այդ առթիվ տպագրված, հատուկ մարդու ձեռքով պիտի բաժան վեն 
եվրո պական պետությունների ներկայացուցիչներին: Թուրք կառավա րու թյանը 
չպիտի դիմել, նա խաղալիք է եվրոպացիների ձեռքին, եթե եվրոպացիք չուզենան, 
նա կամո վին իսկ չպի տի կարողանա բավարարել մեր պա հանջ ները: Փորձերն այդ 
են ցույց տվել: Պի տի այն պես տանել գործը, որ եվրոպացիք շա հագրգռվեն Հայ-
կական հարցի լուծումով:

Խոսվում էր նաև զանազան հիմնարկությունների մասին, որ կարելի է գրավել, 
այնտեղ ամրանալ և պահանջներ դնել: Հիմնարկությունները թվելիս խոսք եղավ և 
Օս ման  յան Բանկի մասին: Երբ պարզվեց, որ դա միջազգային մի բանկ է, որի մեջ 
բաժինք ունեն եվրոպական բո լոր խոշոր պետությունները, ամենքը գտան, որ 
դրանից ավելի հարմարը չը պիտի կարողա նանք գտնել:

Օգոստոսի 4-ի կիրակի երեկոյան ժողովումն էր, որ Բանկը գրավելու որոշում 
տր վեց: Ժողովը տեղի ուներ Հուստուկ անունով, մի արդեն հասակն առած կիսան-
դամալույծ օրիորդի սեփական տան մեջ, որ գտնվում է Բերայի փողոցի վրա բարձ-
րանալիս ձախից իջնող ուղղա հա յաց փողոցներից մեկում: Այդ տանն էին մթերվում 
դինամիտն ու պայ թու ցիկ սպի տակ փոշին: Տունը եռահարկ էր, ճակատի լայնքը 
միայն մի սենյակի չափ (Պոլ սում տներն այդ ձևի էին լինում): Բոլոր հարկերն էլ 
բռնված հեղափոխականների կող մից, իբրև վարձողներ: Այդ տունն են փոխադրված 
նաև Սկյութարում շինվող ռումբերի մե ծա մասնությունը: Ռումբերը փո խադրում էին 
տնային իրերի, կահկարասիքի մեջ տեղա վորած: Հարևանները ոչ մի կասկած չեն 
տանում՝ կահ-կարասիք փոխադրելը շատ սո վո րական է, իսկ ոստիկա նու թյունը 
Թուր քիա յում առհասարակ շատ խղճուկ դրության մեջ է: Թե՛ պայթուցիկ նյութերը 
և թե՛ ռումբերը տեղավորված էին տան ներքին հար կում գտնվող մի խոր հորում, 
ուր գործիչները հերթով, երկու-երկու իջնում էին և ռումբերը լցնում պայթուցիկ 
նյութով: Կապսուլները10 դեռ չէին դրվում զգուշության համար: Ռում բե րը շրջանակի 
ամեն ուղղությամբ ունեին ասեղի լայ նությամբ անցքեր, որ վերջանում էին պիստո-
նի հրացանի ծիծիկներով11. գործադրությունից քիչ առաջ միայն կապսուլ ները 

9 Ոստիկանական տեղամասերի:
10 Հրապատիճները:
11 Գործածության մեջ էին թղթե փամփուշտներ, որոնք ունեին հրապատիճներ և կրակում էին զար-
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պիտի տեղավորվեն: Հորի մեջ երկար աշխատել չի լինում, որով հետև դինամիտից 
և սպիտակ փոշուց առաջացած գազը գլխացավ է պատճառում և սրտախառնուք: 
Բոլոր ըն կերներն այդ աշխատանքը կատարում են, եթե այլ գործով չեն զբաղված 
այդ րոպեին: Բոլոր ընկերներ ասելով՝ պիտի հասկանալ նրանք, որոնք մասնակցում 
են ժողովներին: Նրանցից դուրս ոչ ոք չգիտի, և առհասարակ ցույցի մասին ոչ ոք 
տեղեկու թյուն չունի:

Օգոստոսի 4-ի ժողովին մասնակցում էին 13 հոգի.
Սուրեն
Գնունի
Բաբկեն Սյունի
Հրաչյա
Վահագն
Սև Աշոտը12

Ժակ Լևոն
Հուստուկ
և Իսկուհի և Զաբել Բոյաճյաններ (քույրեր)
Վարդ-Պատրիկյան
Տողերիս գրողը:
Դրսում միայն Վռամյանը գիտե, իսկ Գարոն դեռ չի հասել: Նրա թեկնածությունը 

ես եմ դրել որպես մասնակցող բանկի վրա կատարվելիք հարձակմանը: Նրան 
ճանաչում է նաև Հրաչյան (Հայկ Թիրաքյան), որ միասին է ուսանած Նանսիում և 
միասին ճանա պարհ ված՝ նվիր վելու հեղափոխական գործին:

Այնուհետև ունենում ենք երկու ժողով ևս նույն շենքում: Ռումբերը բոլորը լցված 
են: Կամաց-կամաց փոխադրվում են դեպի այն սենյակները, որոնք վարձված են և 
տրա մադրված են դրսի ընկերներին: Այդ ընկերներին վերջին օրը պիտի հայտնվի, 
թե ինչ են անելու:

Ռումբերը փոխադրողները հիշյալ երկու օրիորդներն են, որոնք փոքրիկ ճամպ-
րուկ ները ձեռքներին գնում են, տեղավորում են, գալիս, նորից տանում:

Այդ ժողովներում որոշվում է, որ Բանկի վրա հարձակվողները թվով 50-ից պա-
կաս չպիտի լինի: Ամեն մեկն ունենալու է ձեռքին 2 ռումբ, մի ատրճանակ: Նրանց 
առաջ նորդ ները լինելու էին 4 հոգի, որոնք և պիտի ստորագրեն պահանջների 
տակ: Դրանք են՝ Բաբ կեն, Հրաչ, Գարո և Սև Աշոտ:

Գարոն Պոլիս մտավ օգոստոսի 7-ին: Գործի հաջողության համար, որ պեսզի 
բանկն ան պայման ձեռք անցնի, որոշվում է ամենամոտ ոստի կա նական (վոյեվոդա13) 
տան վրա հար ձակում գործել, ոստիկանությանը և այնտեղ սպասող14 զորամասին 
զբաղեցնել, որ պեսզի նրանք չկարողանան բանկի պահակներին օգնության հաս-
նել: Այս գործը կազմա կերպել հան ձն է առնում Սև Աշոտը: Մյուս կողմից, որպեսզի 
Ստամբուլի զորամասերը շուտով օգնու թյան չհասնեն բանկին, որոշվում է Սամա-
թիայի հայոց դպրոցում և շրջա կայքում ցույց կազ մակեր պել, այդ կողմի զորքը 
դեպի իրենց գրավել: Այնտեղ ուղարկվում է նույնպես մեծ քանակու թյամբ ռումբեր: 
Սամաթիայի գործի ղեկավարներն են Գնունին և Սուրենը, որոնց այնտեղ միա նում 
է Միսաքյան ընտանիքը:

Բերայի, Շիշլիի, Ելդըզի կողմից եկող զորքը պիտի անցնի Բերայի գլխավոր 
փո ղոցով, ուր բազմաթիվ տեղերում ռումբեր կան և, որոնցով նրանց կարելի է գեթ 
մի ժամ պահել և ուշացնել: Պահանջները եվրոպական ներկայացուցիչներին 
բաժանելու է Ժաք Լևոնը, որ գի տե լավ ֆրանսերեն և արտաքինով բոլորովին 
հյուսիսային տիպ է: Բանկի գրավման գործի ղե կավարներից երկուսը գիտեն 

կա նի միջոցով:
12 Աշոտ Բագրատունի:
13 Ոստիկանական պաշտոնյա:
14 Տեղակայված կամ ծառայություն կատարող:
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մի 10 րոպե առաջ Բանկը և այնտեղ որպես եվրոպացի փողի կուրսով է զբաղվելու: 
Երբ Բանկը գրավվի, նա պիտի հայտարարի պաշ   տոնյաներին, որ վախենալու բան 
չկա, սա հեղափոխական հայերի գործն է՝ ճնշում գործ դնելով Եվրոպայի վրա, մեզ 
խոստաց ված բարենորոգումների գործադրությունը հաջո ղեց  նելու համար: Այսպի-
սով հնարավոր կլի նի այնտեղ գտնվող հարյուրավոր պաշտո նյա ներին հանգստաց-
նել ու պատվիրել հանգիստ նստել և առանց հեղափոխականների հա մաձայնու-
թյան տեղից տեղ չփոխադրվել, այդ պիսով նրանց կյանքին վտանգ չկա:

Որոշվում է նաև, որ ռուսահայերից ոչ մեկը չմասնակցի անմիջապես Բանկի 
գրավման գործին, որ չլինի թե ընդհարման միջոցին մեկնումեկը մեռնելով՝ կառա-
վարու թյանը առիթ տա ասել, թե ինչպես սովորաբար լի նում է, թրքահայերը չեն 
բողոքողները, այլ ամեն ինչ կա տար վում է ռու սա հայերի սադրանքով: Որոշվում է 
Բանկը գրավել չո րեք  շաբթի, օգոս տո սի 14-ին (բոլոր ամսաթվերը հին տոմարով 
են), ցերեկվա ճիշտ 12 ժամին:

Վերջին ժողովը լինում է օգոստոսի 13-ի իրիկունը: Եվրոպական ներ կա յացու-
ցիչ ներին ներկայացվելիք պահանջագիրը պատրաստ է: Հիմն ա կանը խոստացված 
բա րե նո րո գումների գործադրումն է: Եթե եվրոպացիք ընդունեն և գրավոր երաշիք 
տան, Բանկը 48 ժամ միայն պի տի մնա հեղա փոխականների ձեռքին, որից հետո 
նրանք դուրս են գա լիս եվրոպական դես պան ների երաշխավորությամբ։ Իսկ եթե 
մերժում տեղի ունե նա, Բանկը օդ է հանելու իր մեջ գտնվող մոտ 250 պաշ տոն յա-
ներով, որոնք մեծ մասամբ եվ րոպացի էին, և այնտեղ գտնվող բո լոր թղթերը, ակ-
ցիաները, դոկու մենտ ները ոչնչաց վելու են: Այդ սպառնալիքը գործ դնելու հա մար 
պատ րաստություն տեսնված է, նույն օրը ցերե կով մեծ քանակությամբ դինամիտ ու 
ռումբ փոխադրվեց կառքերով Բանկի դիմաց մի տու պիկի15 մեջ գտնվող անգլիա-
կան դպրոց, ուր պարապմունքներ չկային ամառվա ար ձա կուրդի պատճառով, և 
որի ծառան հայ էր ու դավադրության մասնակից:

50 հոգին ցերեկով պիտի գային դպրոց, զինվեին ու տրված նշանի համաձայն 
շարժ վեին դեպի Բանկը: Եթե եվրոպական ներկայացուցիչները գրավոր երաշխիք 
իսկ տալու լի նե ին առաջադրված պահանջներն իրա կանացնելու համար, հեղափո-
խա կան նե րը, ժողովի որոշ ման համաձայն, պիտի Բանկի տեր համարվեին առն-
վազն 48 ժամ: Այս կետը հատկապես շեշտ ված էր թե՛ դեսպաններին եղած պահանջի 
մեջ և թե՛ հարձակ ման ղեկավարներին այդ առթիվ ամենակտրուկ ձևով պատվիրած: 
Օսմանյան բանկը Պոլ  սի տնտեսական-առև տրա կան ամենամեծ երակն է: Այդ 
երակի կանգ առնելը հա մա նիշ է քաղաքի կյանքի կանգնելուն: Բանկային գործերը 
Պոլսում կանգնելով՝ կանգ են առ նում նաև բոլոր եվրոպական մեծ կենտ րոնների 
գործառնությունները Արևելքի հետ: Ամեն մի ժամը խորապես ազ դելու է ոչ միայն 
ֆինանսիստների, այլև դիպլոմատների տրա  մադրու թյուն ների վրա: Պետք է խո-
սեցնել տալ ամբողջ աշխարհին, բոլոր երկրների մամուլին հայ ժողովրդի և նրա 
դատի շուրջ։ Պիտի ողջ մարդկությունը իմանա, թե ինչ պիսի ճնշում ու բռնություն է 
տիրում այդ ժողովրդի վրա, որ նրա զավակները իրենց ցա վն աղաղակելու համար 
ամենքին, ստիպված են ռումբերի լեզվով խոսել, քանի որ մարդ կային լեզվով 
խոսելով ոչ մեկին խոսք հասկացնել չկարողացան:

Չորս ներկայացուցիչները ստորագրում են պետություններին ներ կայացվե լիք 
պահանջագրի տակ: Ամեն կետի մասին խոսված է ման րա մասնորեն, ամենքի 
տեր[ղ]ը լավ հայտնի է իրեն: Մնում է որոշել, թե Ժաք Լևոնը երբ պահանջագրերը 
ներկա յացնի դեսպաններին: Ժամը 12-ին Բանկը գրավվում է։ Մինչև գրավումը 
ապահով ված չլինի, թղթերը դես պաններին տալը ծիծաղելի կդառնա։ Ուստի և 
որոշվում է, որ Ժաք Լևոնը բանկի դիմաց բար ձրության վրա գտնվող մի սրճարանում 
սպասի նշանի: Բանկի լուսամուտից Հրաչյան թաշկինակ կշարժի, որ նշանակում է, 
թե Բանկը գրավված է: Ան միջապես Ժակ Լևոնը շատ լավ հագնված կառք է նստելու 

15 Փակուղի:
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ու մի առ մի պտտում է բոլոր դեսպանատները ու թղթերը բա ժանում: Այնուհետև 
դրսից ոչ ոք չի հարաբերում դեսպա նու թյունների հետ: Իրենց ասելիքն ու առա-
ջարկ ները նրանք անելու էին բանկը գրավող ների հետ: Ույժն է, որ պիտի ստիպի 
նրանց բանակցությունների մեջ մտնել հեղափոխա կան ների հետ։ Իսկ ույժը բանկը 
գրավողների ձեռ քումն է, որովհետև նրանք տերն են Բանկի:

Ընկերական սեղանի պատրաստություն էր տեսնված: Վերջին անգամ էինք 
իրար տես նում: Մեծամասնությունը վաղվա օրը ամենամեծ վտանգի մեջ է նետվե-
լու. շատերը մե ռած կլինեն, շատերը վիրավորված: Այս զգա ցումը խորապես նստած 
է ամենքի հոգու մեջ, բայց և այնպես բոլորն ուրախ են: Ոգևորված ճառեր են խոս-
վում, գործի հաջողու թյան դեպքում փայլուն հե ռա նկարներ ծրագրում, միմյանց 
կորով ու հավատ ներշնչում: Ձայն ունեցողները երգում են, երգը փոխվում է խմբա-
կանի: Գիշերվա ժամը 12-ին հրա ժեշ տի ողջույն ենք տալիս, միմյանց պինդ-պինդ 
համբուրում և ցրիվ գալիս Պոլսո փո ղոց ները գիշերվա լռության մեջ:

Օսմանյան բանկը գրավվեց օգոստոսի 14-ին ցերեկը ժամը 12-ին, ինչ պես որ 
որոշ   ված էր: Բայց տվյալ պայմաններից մի քանիսը չիրագործվեցին: Մի քանի ձա-
խող հան  գամանքներ էլ խանգարեցին, որպեսզի գրավման պատկերը կատարյալ 
լինի: 

Նախ փոխանակ 50 հոգով գրավելու, միայն 27 հոգի կարողացան խմբվել նշա-
նակ ված վայրը՝ վերը հիշված անգլիական դպրոցը, միասին խուժելու համար Բան-
կի վրա: Այդ բանի համար հատկապես հանցավոր գտնվեց Սև Աշոտը, որ դպրոցից 
դուրս է գալիս մի քանի ընկերներով, որպեսզի մի այլ տեղ գտնվող ռումբերը բերի 
և վոյեվոդա-պահակի վրա հար ձակ  վի: Նա չի վերադառնում, պարզապես դա վա-
ճանելով գործին, գործից փախ չե լով, թեպետ վերջը արդարանալ է ուզում նրանով, 
որ իբր թե մինչև իր հասնելը արդեն փողոցները փակ ված են լինում զինվորներով 
և երթևեկը արգելված: Եվ երբ տեղական մարմինը վերջը որոշում է պատժել նրան, 
նա թուրք կառավարության է դիմում ու գաղտնի գործակալ նշանակվում: Այս բո-
լորը պարզվում են բավական ուշ: Տղաներից մի մասն էլ չի կարողանում հասնել 
Սա մա թիայի ցույցը ժամանակից շատ առաջ ակամա կերպով սկսվելու հետևանքով: 
Սամա թիայի գործիչները առավոտ շատ վաղ, ոմանց ասե  լով՝ նույն իսկ նախորդ 
գիշերվանից, սկսում են կռվող ույժեր հավաքել թաղի դպրոցի մեջ, երթևեկը կաս-
կած է առաջ բերում մոտակա ոս տիկանական շրջաններում: Ոստի կան ներ են գալիս 
ստուգելու դպրոցում տեղի ունեցող շար ժումները, հետաքրքրվում են, հարցուփորձ 
են անում, պատասխաններից գոհ չեն մնում և առաջարկում են ոմանց պա հակ16 
երթալ և այնտեղ բացատրություն տալ:

Հեղափոխական մարդիկ. նույն օրը 12 ժամին քաղաքը տակնուվրա պիտի լինի, 
իրենք պիտի կռվեն նույն ոստիկանների դեմ: Հիմա ինչպես համակերպվել այդ 
պահանջ ներին: Մերժում են, և դրանից առաջ է գալիս ընդհարում. և այն, ինչ որ 
պիտի սկսվեր ժամը 12-ին, տե ղի է ունենում առավոտից: Տղայք կռվում են ամեն 
կողմից ոստիկան ներին օգնության հաս նող զորքերի դեմ իրենց ատրճանակներով 
ու ձեռքի ռումբերով: Պա   շարվածները կռվում են այն հույսով, որ կարող լինեն 
դիմանալ մինչև ժամը 12-ը, երբ Բանկը կգրավվի և Բանկը գրա վողները, ինչպես 
որ պայ մա նավորված էր, իրենց առաջա դրած պայմանների մեջ կհիշա տա կեն և 
Սա մաթիայի կռվողների մասին ու նրանց ևս եվ րոպական ներկայա ցուցիչների մի-
ջա մտությամբ ու երաշխավորությամբ կազատեն: Բայց Բանկ մտնողներն այդ կետը 
մոռացու թյան են տալիս և երբ բանակցում են Մաքս ի մո վի հետ (ռուսական դեսպանի 
առաջին թարգման), Սամաթիայի մասին ոչինչ չեն հի շա  տակում: Կռիվը Սամա-
թիայում շարունակվում է ամբողջ օրը: Կռվողները մեկ-մեկ ընկնում են դրսից զոր-
քի հրացանի զարկերից: Զորքերից շատերը հոշոտվում են ռումբերի կտոր ներից, 
մինչև որ աս տիճանաբար զորքերը մոտենում են շենքին (դպրոցական) և սկսում 
կրա կել ու դռնե րը կոտրատել: Այդ լինում է արդեն երեկոյան (օգոստոս 14), երբ 

16 Ոստիկանատուն:
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ՎԲանկը վա ղուց գրավված էր: Վերջին կռվողները՝ Միսաքյան եղբայրները, Սուրենը, 

Գուրգենը, տես     նելով, որ փրկու թյան ոչ մի հույս չկա, երբ արդեն բոլոր ռումբերը 
գործ են դրված և փամփուշտները սպառ ված, կեն դանի թուրքերի ձեռքը չընկնելու 
համար ինքնասպանու թյամբ վերջ են տալիս իրենց կյանքին, ոմանք իրենց 
ատրճանակի վերջին փամփուշտը վառելով իրենց ճակատին, ոմանք էլ նա խօ րոք 
պատրաստած թույնն են կուլ տալիս:

Ահա, Սամաթիայի ժամանակից առաջ, շուտ սկսված շարժումը արգելք էր եղել 
շա տերի հասնելուն. կասկածելի մարդկանց փողոցներում սկսում են բռնոտել: Այդ 
դեպքը, սա կայն, այլ կերպ չի ազդում Բերայի վրա: Այստեղ կյանքը բոլորովին 
նորմալ էր մինչև ժա մը 12-ը:

Դպրոցում հավաքվածները տեսնելով, որ ժամը 12-ը խփեց և մաս նակցողների 
մի մասը չի երևում, վտանգավոր են համարում ուշացումը և չեկողների զենքերն ու 
ռումբե րը, ինչպես նաև դինամիտը տոպրակների մեջ տեղավորելով՝ շալակել են 
տալիս մի քա նիսին և դրանց շրջապատած՝ ատրճանակները ձեռքներին, որպես թե 
Բանկը տարվող ոս կու տոպ րակները պաշտպանելու համար, շտապում են դեպի 
Բանկը: Բանկի դռանը հասնելուն պես, պահակ առնաուտը ուզում է կանգնեցնել 
այդ բազմությունը. ատրճա նա կի մի հարվածով նրան գետին են տապալում: Մի 
քանիսը ներս են խուժում ու ըստ պայ մանի «Ազատությո՜ւն» կանչողին ներս ըն դու-
նում: Մինչ այդ Բանկի անկյունի պահա կա տեղից մի զինվոր հրացան է արձակում, 
որի գնդակը դիպչում է «Ազատությո՜ւն» կանչե լով ներս մտնող Բաբկենին, որ և 
Բանկի մուտքի առաջ վայր է ընկնում, ու գոտկում եղած երկու ռումբերը պայթում 
են: Բաբկենը պատառ-պա տառ է լինում: Դրանից մի երկու հոգի էլ վիրավոր վում 
են: Բայց և այնպես բոլորը ներս են մտնում: Երբ բոլորը ներսն են լինում ու արդեն 
գործը ապահովված է լինում, Գարոն, ինչպես խոսված է, պաշտոնյաներին հայտա-
րա րում է հանգիստ լինել: Այդպես էլ լինում է. միայն Բանկի դիրեկտորը կարողանում 
է լու սամուտից նետվել և ազատվել: Դժվարությամբ կարո ղա նում են դուռը փակել, 
որովհետև Բաբ կենի և այլ դիակներ ուղղակի դռների մեջ ընկած են եղել: Մար-
տիկները բանկի լու սամուտներից ռումբերով պաշտպանել են մուտքը զին վորների 
խուժումից, մյուս ընկեր ները կարողացել են դիակները ներս առնել, փշրված 
ա պակիները մաքրել ու դռները փա   կել: Հրաչյան իր թաշկինակի շար ժումով նշան 
է տալիս Ժ. Լևոնին, որ շուտ պահան ջագրերը տեղ հասցնի: Ժ. Լևոնը մի թե17 երկու 
տեղ հեգնանքի է արժանանում: Երբ թուղթը ձեռքին ներս է մտնում, «Հայերի դես-
պանը գալիս է»,- ասում են իրար և ժպտում:

Եվրոպական ներկայացուցիչները իսկույն մարդ են ուղարկում կա ռա վարության 
մոտ և առաջարկում բռնի միջոցների չդիմել հեղափոխական ներին Բանկից դուրս 
բերելու համար, որովհետև դրանից պիտի տուժեն Բանկում գտնվող եվրոպացիները, 
և խոստա նում են խաղաղ ճանապարհով խնդիրը կարգավորել: Այդպես էլ լինում 
[է]։ Զորքերը ամեն կողմից պա շարում են Բանկը՝ հան գիստ սպասում են, թույլ 
չտալով ոչ ոքի այդ կողմերից անց ու դարձ անել:

Գործի մեջ է մտնում ռուս դեսպանի Ա. թարգմանը՝ Մաքսիմովը, մի ճար պիկ ու 
խո րա մանկ մարդ: Նա կարողանում է համոզել պարագլուխներին, որ խոստում 
տալ գրա վոր կեր պով Հայկական դատը պահանջված ձևով լուծելու համար շատ էլ 
հնարավոր է, բայց չէ որ այդ խոստումը և այդ առթիվ տրված ստորագրությունը 
կատարվելու է բռնի ճնշ ման տակ, իսկ օրենքի առաջ ճնշման տակ տրված խոստու-
մը վավերական չէ: Այն պես որ այդպիսի պա հանջն անարժեք պիտի մնա, իսկ ինչ 
վերաբերում է Հայկական դա տին, այդ եվրոպացիների կողմից բոլորովին մոռաց-
ված չէ, ինչպես կարծում են, և ինքը ազ նիվ խոսք է տալիս, իր կա ռավարության 
կողմից, իսկ մյուս պետությունների կողմից էլ նրանց բանավոր խոստումներն ունի, 
որ եթե հայերը կձգեն Բանկը, առանց որևէ վնաս հասցնելու նրա թղթերին և 
պաշտոն յա ներին, այս անգամ ավելի եռանդուն դիմումներ կանեն Բ. Դռան առաջ՝ 

17 Այդպես է փաստաթղթում: Հավանաբար՝ մի երկու տեղ:
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հայկական նահանգ ների համար խոստացված բարենորոգումն երն անհապաղ 
իրագործել տալու համար: Մյուս կողմից, եթե հեղա փո խականները հա մառեն մնալ 
Բանկում, այդ դեպքում ինչպես իր, նմանա պես եվրոպական որևէ պետու թյուն լուռ 
հանդիսատես պիտի դառնա այն կոտորածին, որ թյուրք խուժանը սկսել է հայերի 
նկատմամբ, ասում է նա և հավատացնում, որ եթե 48 ժամ տևի այդ ջարդը, Պոլ սում 
և ոչ մի հայ չի մնա, և իրենք մատը մատին չեն խփի հայերի դրու թյունը մի քիչ տա-
նելի դարձնելու համար:

Պարագլուխները, որոնք միայն երկուսն են մնացել, մոռանում են իրենց տված 
խոս տումը, որ ամեն պարագայում Բանկը 48 ժամ իրենց ձեռքում պիտի պահեն և 
այն, որ խոս տումը չստանալու դեպքում պիտի Բանկը օդը հանեն, այդ բոլորը մոռա-
նալով, խա բվում են Մաքսիմովի դիվանագիտական ճառերից և համաձայնություն 
տալիս դուրս գա  լու, պայմա նով, որ սկսված ջարդը դադարեցնել տրվի, և Բանկը 
գրա վողներն էլ եվ րո պական պա հակ նե րի հսկողությամբ արտասահման ուղարկվեն:

Նույն օրը երեկոյան ժամը 12-ին դուրս են գալիս և փոխադրվում Բոս ֆորում 
սպա սող ֆրանսիական մի նավ, որ նրանց տանում է Մարսեյլ: Ֆրան սիական ներ-
կայացուց չու թյունը նավի վրա այցելելով պարագլուխ ներին՝ նրանց անվանում է 
ա վազակներ: Իհարկե, դրան պա տասխանում են, որ այդպիսի անուն նրանց Բանկում 
չէր համարձակվի տալ և զղջում են, որ այդպես թեթև կերպով համոզվել են ու 
Բանկից դուրս եկել: Բայց արդեն ուշ էր: Նրանց Մար սեյլում բանտումն են պահում, 
մինչև որ որոշում է տրվում երկու պարա գլուխներին՝ Հրաչին ու Գարոյին, իրենց 
ցանկության համաձայն, Ժնև ուղարկել, իսկ մյուս   նե րին ուղարկում են Հա րավային 
Ամերիկայի Արգենտինա հասարակապետու թյան մայրաքաղաք Բուենոս-Այրես:

Բանկում ընկած դիակները և վիրավորներին Մաքսիմովը իր վրա է վերցնում, 
դիակ ները թաղել է տալիս, իսկ վիրավորներին, կարծեմ 4 հոգի, վերցնում է ռուս 
դեսպա նա տան հիվանդանոցը, այնտեղ խնամել տալիս և առողջանալուց հետո 
դես պանատան միջոցներով, իրենց ցանկության հա մաձայն, ուղարկում է Եգիպտոս:

Երբ ես առաջին անգամ Պոլիս մտա և ապրում էի որպես ռուս, Վռամյանը հար-
մար գտավ, որ ես կապ պահեմ բուլղար հեղափոխականների հետ. շատ չանցած 
ինձ ծանո թացրին Լյապով ազգանունով բուլղարացու հետ: Հայդուկային մեր գոր-
ծու նեությունը մենք փոխ ենք առել բուլղարներից, այդ գործում նրանք մեր վար-
պետ ներն էին, բայց ցու ցա կան գործում նրանք էին մեզանից սովորում: Նրանք 
շատ անհամբեր էին, որ մի խառ նա կություն լինի Թուր    քիայում, հայերը ազատա-
գրվեն, Թուրքիան թուլանա, և իրենք գլուխ բարձրացնեն Մակե դո նիայում, ու վա-
սալական կախում ունեցող Բուլ ղարիան ան կախ դառնա18: Այդ պատճառով էլ մեզ 
ամեն կերպ օժանդակում էին. մեզ առաջարկում էին մարտիկներ, որպեսզի որևէ 
գործո ղության ժամանակ մեզ հետ միասին աշխատեն: Բայց մենք այդ առաջար-
կությունները հրա ժարվում էինք ընդունել, որովհետև մարդկանց պա կասը չէր, որ 
մեզ մտահոգում էր: Բայց մենք օգտվում էինք նրանց մի լավ ծառայու թյու նից: Երբ 
հարկավոր էր լինում վտանգված մեկին պահել, նրանց էինք դիմում. նրանք կա-
տարում էին սիրով: Իսկ որ գլխավորն է՝ նրանք էին մեզ մա տա կարարում անցա-
գրեր, ոչ թե պարսկական անցագրերի պես որևէ մեկի անցա գիրը մեզ տալու, այլ 
բուլղա րա կան գործակալությունից ուզած անու նով, դիմանշան նե րով, ուզած օրվա 
համար անցա գիր էին վերցնում և մեզ տալիս, ստացողը իր ստորագրությունը 
վրան էր դնում, և ահա հայը դառ նում էր բուլղար և ուզած օրը կարող էր Պոլսից 
մեկնել կամ դրսից Պոլիս մտնել: Սա մեծ դյուրություն էր նրանց համար, որոնք 
ուզում էին Պոլսից դուրս գալ: Մենք, ռու սա հայերս, այժմ այլևս մնալու պետք 
չունեինք Պոլսում: Պետք էր դուրս գայինք:

Երբ մեր ժողովը գտավ, որ ռուսահայերը ուղղակի չպիտի մասնակցեն Բանկի 
գրավ ման գործին, ես աշխատեցի նրան հարակից մի գործ վերցնել: Բաբկենի հետ 
խոսե ցի, որ ինձ ցույց տա այն տները, ուր սենյակներ էին վարձված և որոնցից 

18 1908 թ. Բուլղարիան հռչակում է իր անկախությունը:
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վրա: Ես բացատրեցի իմ նպատակը՝ այն է, որ ես մտադիր եմ հետևել ու տեսնել 
անձամբ, թե իսկապես այդ տներից ռումբեր նետ վելու էին և թե արդյոք նրանց 
ավերմունքն այնքան զգալի է, որ պեսզի զորքերը Բանկի գրավ ման գործին արգելք 
չլինեն: Բաբկենը մի քիչ մտածելուց հե տո հայտնեց, որ դա շատ լավ միտք է, և 
հետս անցնելով Բերայի մեծ փողոցը՝ մի առ մի ցույց տվեց նշանակված տները: 
Հատկա պես նա մատնանշեց Գալաթա-Սերայ ոստիկա նա տան դիմաց գտնվող 
տու նը, որտեղից ոչ միայն զորքին պիտի խանգարեին, այլև Գա լաթա-Սերայից լուր 
տանող բերող ձիավոր ոստի կաններին: Այդ դերում ես եթե վնաս վեի ռումբերի 
պայ թելուց, քանի որ փողոցում պիտի լինեի, կամ սպանվեի, կհա մարվեի պատա-
հական մի անցորդ և ուրիշ ոչինչ, որով և առիթ չէի դառ նա թյուրք կառա վա րու թյան 
համար ասելու, թե շարժումները թելա դրվում են Ռուսահայերի կողմից:

Բաբկենը բաժանվելիս ասաց, որ ինքը պիտի մտնի բոլոր սենյակները և ռմբա-
ձիգ նե րին զգուշացնի, որ իրենց հատուկ հետևող պիտի լինի, չլինի թե վախենան 
և ռումբերն ան գոր ծածելի թողնեն:

(Ժամը ճիշտ 12-ին) Ցույցի օրը առավոտից ես փողոցում էի - համբե րությունս չէր 
տա լիս տանը նստել, դուրս եկա Պըտի Շան պարտեզի առաջ, կլիներ ժամը 10-ը: 
Տեսնեմ Հրաչ յան ճամբորդական պայուսակը ուսին, որի մեջ ռումբերն էին դրված, 
շտապ իջնում էր դեպի Բան կի կողմը: Նրա հետ էին նաև երկու Բոյաճյան օրիորդ-
ները, որոնք ունեին մի-մի պա յուսակ՝ դրանց մեջ էլ ռումբեր կային: Ինձ տեսնելով, 
մի րոպե կանգ առան, մի քանի խոսք փոխանա կեցին և շտապեցին հեռանալ: «Առանց 
օրիորդների չես կարող մնալ, հա՛»,-ասացի ես: Հրաչ յան կարմրեց և ժպտաց: Հայտնի 
էր, որ նա շատ մտերիմ էր մեծ քրոջ՝ Իսկուհու հետ: Հետո կա տակի տվեցի, և նրանք 
անցան:

Օրիորդները նրան պիտի հասցնեին անգլիական դպրոցն ու վերա դառնային: 
Իս կու հին վերջը ամուսնացավ Հրաչյայի հետ և մինչև վերջինիս եղերական մահը 
(1915 թ.) դարձավ նրա կյանքի ամենալավ ընկերուհին:

Իմ նրանց հետ գնալը շատ անհարմար էր, ես կարող էի գործը վտանգել իմ 
անձ նա վորությամբ: Ես ապրում էի իբրև ռուս, ի՞նչ գործ ունեի հայերի հետ: Նրանց 
գնալուց հետո շարունակ մտածում էի, թե արդյո՞ք բոլորը հավաքվելու էին անգլիա-
կան դպրո ց[ում]: Երկար տատանվելուց հետո կամաց-կամաց իջա դեպի Բանկը, 
մտա այն տուպի կը, ուր գտնվում էր անգլիական դպրոցը: Նախորդ երեկոյան ես 
օրիորդներից մեկի հետ կառ քով այնտեղ երկու չե մոդան19 ռումբ էինք փոխադրել: 
Դռան առաջ տեսա Հրաչյային և 3-4 երիտասարդների, որոնց հետ խոսում էր: Ես 
նրանց չէի տեսել և պետք էլ չէր, որ նրանք ինձ ճանաչեին: Այդ միջոցին մի խումբ 
տղերք էլ եկան գնացին դպրոց: Այդքանն ինձ բավական էր. հավաքվում են: Գործը 
կիսով չափ կատարված է, որովհետև սկսվում է: Այլևս կանգնելու ժամանակ չէր. ես 
պիտի իմ դիրքում լինեի: Շտապեցի դեպի Բերա: Դեռ չհա սած Գալաթա-Սերայի 
ոստիկա նատունը, մտա մի սրճարան, սուրճ ուզեցի և սպա սում եմ: Ժամը 12-ից 10 
րոպե պակաս է: Միտքս այնտեղ է, հուզումից սիրտս խփում է: Լսում եմ զարկերակի 
հարվածները ականջ ներիս մեջ: Անցավ ժ[ամը] 12-ը: Ոչինչ չի լսվում. ան ցավ 10 
րոպե, դարձյալ ոչինչ: Աչքս ժա մացույցին սպասում եմ: Մի 10 րոպե անց ինչ-որ 
պայթյունների անորոշ, խուլ ձայներ եմ լսում. ուրիշ ներն այդ չեն լսում, հետո մի 
աղ մուկ - իրարանցում: Ես դուրս ելա և փողոցի մեջ կանգնեցի, դիտում եմ: Փողո-
ցում գտնվող բոլոր մարդիկ ինչ-որ շվարումի մեջ փսփսուքով բա ներ են ասում 
իրար, բայց որոշ բան պարզել չեն կարողանում: Այդ միջոցին մի ձիավոր ոստիկան 
շատ արագ սլաց քով անցավ մեր մոտով: Այդ բազմամարդ փողոցով նման սուրալն 
ինքնին մարդ  կանց սարսափն ուժե ղաց րեց: Հանդիպելով մի խումբ ոստիկանների՝ 
ձիավորը մի խոսք փո խանակեց ու շա րու նակեց իր արշավը դեպի վեր: Ես մտածեցի, 
որ ձիավորը լուր է տա նում Յելդըզի պա լատը: Այդ միջոցին իմ մոտ գտնվող տնից 

19 ճամպրուկ: 
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մի ռումբ ընկավ փողոցի մեջ, հենց ոստի կանների մեջտեղը։ Երկուսը գլորվեցին, 
մեկը փախավ, չորրորդը սուրը քաշեց և ոտի մեջ մի շարժում գործեց ու սկսեց իր 
շուրջը դիտել։ Որին կասկածի. հարյու րա վոր մար դիկ փողո ցով փախչում են դեպի 
վեր: Խուճապն ահռելի դարձավ. խանութները, սրճարա նները, ճա շարանները մի 
վայրկյանում հսկայական շռինդով փակվեցին: Մար դիկ գլուխները կոր  ցրել են, 
չգիտեին ուր փախչեն, ուր թաքնվեն: Ահավոր վտան գի սար սափը պաշարել է բո-
լո րին. երբեմն լսվում է ինչ-որ հառաչանք: Սովորաբար մարդիկ չեն խոսում, իրար 
ոչինչ չեն ասում: Ամենքն էլ սփրթնած են. կարծես թե վերջին օրն են ապրում: Բար-
ձրանում եմ դեպի վեր, դեպի Գալաթա-Սերայ: Այնտեղ ոստիկանները մեծ շարժ-
ման մեջ են, շտապ հա վաք վում են, շարքի էին ուզում կանգնել: Վարանոտ դեմքեր 
են, երկյուղը պաշարել է բո լո րին: Այդ մի ջո ցին դիմացի անկյունի տան վերի հարկից 
երկու ռումբ միա սին վար գլոր վեցին: Պայթյունի շառաչը, ոս տի կանների վայնասունը 
իրար խառնվե ցան: Ողջ մնացած ները ներս փախան. ներ  սից նրանց պետը հայ-
հոյելով դուրս քշեց։ Փո ղո ցում անցուդարձը կանգ առավ, փախ չող ները շարունակում 
են գալ Գալաթայի կող մից, լեզուները բռնված են: Հարցերին պատաս խա նել չեն 
կարողանում: Գլուխները թաք ցնելու մի ապահով վայր են փնտրում: Ես դիտում եմ 
և վեր բաձրանում դեպի Բերայի վերի մասը: Դեռ Թոքաթլյ ա նի սրճարան չհասած՝ 
տեսնեմ վերից կազմ ու պատ րաստ զորք է իջնում շատ արագ: Վեր եմ նայում այն 
տներին, որտեղից ռումբերը պիտի թափվեն: Ահա մի պայթյուն աջից, մյուսը ձախից. 
ծուխն ու զինվոր ները խառնվում են իրար, զորքի շարքերը ցրիվ են գա լիս, շատերը 
տների բակերն ու պասաժներն20 են լցվում, մինչև ցրված ները կժողովեն, բա վական 
ժամանակ է անցնում: Ոստիկաններ այլևս փողոց նե րում չեն երևում. նրանք այս ու 
այն ապահով ծածկի տակ մտած՝ դիտում են շուրջը: Ես վերա դառնում եմ նույն փո-
ղո ցով դեպի Գալա թա-Սերայ, զորքն արագ իջնում է, ետ նայում: Այդ միջոցին երկու 
ռումբ է գլորվում զորքի մեջ հենց Թոքաթլյանի սրճարանի հանդեպ: Ընկած տե -
ղերում զորքի խիտ շարքի մեջ պարապ տարածություն է երևում: Տասնյակ զին-
վորներ են գետնին ըն կած. զորքի կարգը բոլորովին տակնուվրա է լինում, այնպես 
որ փախստականները հաս նում են Գալաթա-Սերայի առաջ բացվող ուրիշ մի փո-
ղոցի, որ տանում է դեպի անգլիա կան դեսպանատուն: Մի մասը մտնում է այդտեղ 
գտնվող պասաժների մեջ, մյուս մասը փողո ցի մեջ շվարած այս ու այն կողմն է 
փախչում ազատվելու համար վերից իջնող մա հացու կրա կից: Ես այդ պասաժներից 
մեկի մուտքի առաջ կանգնած եմ: Ահա մի ռումբ գլուխ ները կոր ցրած զինվորների 
մեջ: Մի սպա տեսավ այն լուսամուտը, որտեղից ռումբը նետ վեց, զին վոր ներին 
համախմբեց, շարքի կանգ նեցրեց պասսաժի առջևով ձգվող մայթի վրա և պատ-
վիրեց հրա ցաններն ուղղել դիմացի լուսամուտները: Այնտեղից ոչ ոք չի համար-
ձակ վում գլուխ հա նել, ով հանդգնում է, իս կույն համազարկ է տեղի ունենում այն 
ուղ ղությամբ: Ռումբն արդեն իր դերը կատարել է, ռմբաձիգն ան միջապես իջել է 
բակը և խառ նվել փողոցում գտն վող հետաքր քիր նե րին21: Լուսամուտներից նայող-
ները մյուս հար  կերում և բնակարաններում ապ րողներն են, որոնք չգիտեն, թե նույն 
տնից է ռումբը շպրտված և հետա քր քրությունից գլուխները հա նում են նայելու, թե 
ինչ է կատարվում փո ղոցում և այդպիսով համազարկերը իրենց վրա հրավիրում: 

Բայց զորքերին մարդորսությամբ զբաղեցնելու համար չեն ուղարկել: Շտապ 
սպա ներ են հասնում և կարգադրում համախմբվել Գալաթա-Սերայի հանդեպ: Մի 
կերպ շար քի են կանգնում ու ցած շտապում: Նրանց անցած փողոցում մեկ-մեկ 
լսվում են ռում բի շառաչները: Բայց և այնպես զորքը հասնում է Բանկին ժամը 1-ից 
ոչ առաջ, երբ Բանկը վաղուց հեղափո խա կանների ձեռքին է լինում:

Այնուհետև կամաց-կամաց աղմուկը խաղաղեց և քաղաքը թաղվեց մեռելային 
լռու   թյան մեջ: Փողոցներում անցուդարձը համարյա դադարեց, հատ-հատ մարդիկ 
էին անցնում, որոնց մեծ մասը գաղտնի լրտեսներ էին: Ես անցա Վարդ-Պատրիկ-

20 Երկկողմ խանութներով ծածկված առևտրասրահ (առանձին մուտք ու ելքով):
21 Հետաքրքրասերներին:
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Վյանի սենյակը և պատմեցի, որ ռումբերը իրենց դերը լիովին կատարեցին: Նա շատ 

ոգևորված էր. ձեռ քերն էր շփում ու մեծամեծ հետևանքներ սպասում այդ օրվա 
ցույցից:

Քիչ հետո գնացի իմ սենյակը: Շրջակա տների լուսամուտներից իրար հետ 
բարձր խո սում էին ֆրանսերեն և հունարեն: Իրողությունը ոչ ոք դեռ չէր ըմբռնել: 
Լուր էր տա րածվել, որ 40-ի չափ քյուրդեր կամ չերքեզներ Օսմանյան Բանկ են մտել 
ու թալանել: Ասում էին ու ծիծ աղում. ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ Բանկի վրա 
հար ձակվողները հա յեր կլինեն: Այդ պիսի հանդգնություն հայերից սպասել անմտու-
թյուն կլիներ: Գիշերը վրա հա սավ. մեռելային լռու թյուն էր ամբողջ Բերայում: Այն 
ինչ սովորական ժամանակ նե րում Բերան եվրոպական մի անկյ ուն է, ուժեղ լուսա-
վո րություն ամեն կողմ, խիտ բազ մու թյուն մինչև գիշերվա ժամը 1-ը, մյուզիկ ու 
երե կույթներ, թատրոններում, սրճարան նե րում կենդանի շարժում ու ուրախու թյուն: 
Այդ գիշեր ոչ մեկը դրանցից. երբեմն լսվում էր գիշերապահի գա վազանի թխկոցը 
կամ փողոցի շան հաչյունը:

Մեր տան բոլոր բնակիչները հավաքվել էին տան տիրուհու դահլիճը օրվա 
դեպքե րի մա սին իրենց տպավորությունները փոխանակելու համար: Դուրս գալ չէր 
կարելի, իսկ ժա մանակը մի կերպ պիտի անցկացնել, և իրար գլխի են հավաքվել: 
Ինձ էլ կան չե ցին, ես չմեր ժեցի, իջա ներքև: Կային և ֆրանսիացիներ, և իտալացիներ, 
և հույներ, և մի հայ: Վերջինը Եղիա Դեմիրճիպաշյանն22 էր, հայտնի գրագետ և 
ֆրանսա-հայ բառարա նի հեղինակը: Նա այդ ժա մանակ մտածին23 մեծ խանգարումի 
մեջ էր. երբեմն նա այնքան էր իրեն կորցնում, որ գլխով մեկ բոռում էր, իր սենյակից 
դուրս էր գալիս նախասենյակ և երևա կայական մարդկանց հայ հոյում:

Արդեն լուր էր տարածվել, որ Գալաթայում ու Ստամբուլում շատ հայեր են ջար-
դել: Այդ լուրի վրա Եղիան դառը լալիս էր ու գանգատվում [հյու րա սենյակում] 
նստող հյուրերին, որ եվրո պական պետությունները բոլորովին լքել են հայերին: Ոչ 
ոք մխիթարական խոսքեր չէր գտնում սփոփելու այդ տա ռապած հային: Ես մեջ 
ընկա և հայտնեցի, որ ռուս պետու թյու նը միայն Արևելքում շահագրգռված է քրիս-
տոնյա ժողովուրդների պաշտպանության խնդրով և վերջը հավանորեն դարձյալ 
նա միջամտի ի նպաստ հայկական դատի: Ես խո սում էի իբրև ռուս, և կարծես այդ 
խոսքերը լարեցին Եղիայի ուշադրությունը, և նա կաս կածոտ հայացքով սկսեց ինձ 
դիտել: Արդյոք այդ նույն վայրկյանին Մաքսիմովը Բանկի պատի մոտ լուսամուտից 
իր ճարտար լեզվով չէ՞ր խաբում հեղափոխականներին իր դա տարկ խոստումներով 
և նրանց համոզում՝ դուրս գալ Բանկից: Շատ հավանական է:

Հաջորդ օրը եղա Բորիսի մոտ: Նա շատ ջղային էր դարձել, զգուշությունը մինչև 
վախ կոտության հասցնելով: Նույն տպավորությունն էին ստացել և մյուս գործիչները, 
որոնք եղել էին նրա մոտ: Նա շատ ավելի համակրելի կողմեր ունի, քան Վարդ-
Պատրիկյանը: Բայց վեր ջինս մի առավելություն ունի. դա անվախու թյունն է, որ 
հեղափոխականի հա մար առաջին առա քինու թյունը պիտի լինի:

Ցնցումը Պոլսում այնքան մեծ էր, որ մի քանի օր շարունակ կյանքն իս պառ մեռած 
էր այնտեղ: Այդպես տևեց մինչև օգոստոսի 19-ը, երկուշաբթի, որ սուլթան Համիդի 
տոնն է24: Սո վորական հրավառություն, երաժշտություն պիտի սարքվի: Կարգադրված 
է, որ Պը տի Շանի օպերետը իր ներկայացումը տա երաժշտությամբ և երգերով, որ 
Գա լա թա-Սերայ ոստի կանատունը զարդարվի սուլթանական թուղ րայով25 ու լուսա-
վոր վի:

Երաժշտության ձայնի վրա մարդիկ տներից սկսեցին դուրս գալ, Բերան կեն-
դա նա ցավ: Ժամը 9-ին, երբ բազմությունը գնալով շատանում էր, Պըտի Շանի դեմ 
գտնվող մի տա նից երկու ռումբ նետվեց փողոց: Պայթյունի դղրդոցի հետ կյանքը 

22 Տեմիրճիպաշյան Եղիշե (1851-1908), հայ արձակագիր, բանաստեղծ, փիլիսոփա:
23 Հոգեկան:
24 Գահ է բարձրացել 1876 թ. օգոստոսի 19-ին:
25 Թուղրա՝ սուլթանական զինանշան:
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միանգամից մե  ռավ քաղա քում: Օպերետում գտնվող բազմությունը պարտեզից 
դուրս փախավ փողոց, փողոցում անցուդարձ անող ները նրանց հետ խառնվելով՝ 
այնպիսի մի խուճապ ստեղծեցին, որպիսին տեղի ունեցավ Բանկի գրավման օրը: 10 
վայրկյանից փողոցները դատարկվեցին: Մյուզիկն ար դեն վաղուց էր դա դա րել, 
սրճարանները փակվեցին և Սուլթանի տոնը բոլորովին խան գարվեց: Այդ տանը 
ռումբ գտնվելու մասին ոչ ոք մեզանից չգիտեր. մեզ համար հանելուկ մնաց, թե ով 
էր այդ անողը: Հետո պարզվեց, որ մեր բարեկամ բուլղարացիներն էին արել: Նրանց 
խիստ ծանր էր եկել այդ օրվա քաղաքի ուրախ տրամադրու թյունը. այնտեղ հայերին 
հարյուրներով ջարդել տալուց հե տո, դեռ Սուլթանի տոնախմբությունն էլ պիտի 
կատարեն: Պետք է քանդել այդ ուրախու թյան աղբյուրը, այդ տոնախմբու թյունը, և 
այդ երկու ռումբը, որ Լյա պոֆը մե րոնցից ստա նալով՝ պահ էր տվել իր ընկերներին, 
նրանք այդպես գործա ծե ցին:

Հաջորդ օրը, օգոստոսի 20-ին, երեքշաբթի մենք ռուսահայերս դուրս պիտի 
գանք Պոլսից իբրև Բուլղարներ: Մեզ հետ պիտի լինի նաև Ժաք Լևոնը, որին 
դեսպանատներում տես նող շատ է եղել, կարող է մատնվել:

Լյապոֆը մոտիկ կապեր ունի բուլղարական գործակալության հետ և այնտեղ 
պա տ րաստել է տվել չորս հատ անձնագիր չորսիս դիմագծերով ու նշաններով: Իմ 
անու նս է Դի միտրի Մարինով-Պոպով Բալչըկ քաղաքից: Անձնագրերը բերին, ու 
մենք յուրաքան չյուրս իր անձնագրի տակ ստորա գրեց, որով այլևս կեղծիք լինելու 
ոչ մի կասկած չկա:

Ցերեկը ժամը 12-ին ինձ մոտ եկան մի երիտասարդ և երկու օրիորդ. բոլորն էլ 
բուլղար և հրավիրեցին կառք նստել: Ժողովեցի իրերս, սեղանի վրա գտա Բաբկենի 
կող մից մոռացված Խրիմյանի «Սիրակ և Սամվել» գիրքը: Անհարմար էր հետս 
վերցնել. մաք սա տանը թյուրքերին կասկածելի կդարձներ իմ անձնավորությունը, 
թողնել սենյակում նույնպես անհարմար էր: Թխկ ացրի Եղիա Դեմիրճիպաշյանի 
դուռը և գիրքը նրան հանձնելով՝ ասա ցի. «Ծանոթ մի հայ է մո ռացել, եթե գալու 
լի նի և ինձ հարցնի, խնդրեմ իրեն տաք»: Ասի, մնաք բարև արի և իջա փողոց:

Հասանք մաքսատուն, պասպորտս նայեցին, իրերս, ոչ մի կասկածելի բան չու-
նեին, իսկույն բոլոր ձևականությունները կատարվեցին, և մենք բոլորս անցանք 
նավ, որ Բուլ ղարիա պիտի մեկներ նույն երեկոյան: Նույն պայմաններում, բուլղար 
մարդ ու կանանց ուղեկցու թյամբ առանձին-առան ձին նավ բարձրացան և Վարդ-
Պատրիկյանը, և Բորիսը, և Ժաք Լևո նը: Մեզ հետ Բուլղարիա էր գալիս և Լյապոֆը, 
որպեսզի բուլղարական նա վա հանգստում դժվա րու թյուն չկրենք:

Լյապոֆը երբ առաջին անգամ նավում ինձ տեսավ, վազեց, փաթաթվեց ինձ: 
Նա կար ծել է, թե ես սպանված եմ կամ բռնվել եմ: Ցույցի առաջին օրը Գալաթա-
Սերայի դի մաց մի տան նստած ժամանակ, երբ հանկարծ լսում է ռումբերի պայթ-
յունը հենց իրենց տան տակ, գլուխը հանում է և ինձ է տեսնում իրենց լուսամուտի 
տակ, կարծում է, թե ես եմ շպրտել ռումբերը և փողոցում կանգնել՝ չիմանալով ուր 
պահվեմ: Իսկույն ցած է վա զում, որ ինձ ներս առնի ու պահի: Մինչև չորրորդ հար-
կից ցած իջնելը ես հեռացած եմ լինում, և նա ինձ չի գտնում: Հիմա իր ուրախությունն 
է արտահայտում իր կոտրած ռու սե րենով: Նա զարմացավ, երբ բացատրեցի, որ 
այդ ռում բերը նետվեցին հենց իր գտնված բնակարանի կողքի սենյակից: Նա միայն 
գիտեր, որ մի բան պատրաստվում է, բայց թե ի՞նչ, ե՞րբ, ի՞նչ չափով, այդ մասին 
ոչինչ չգիտեր:

Առավոտյան Բուրգաս նավահանգստումն էինք: Դուրս գալու ժամանակ Լյա-
պոֆն առաջ անցավ և մաքսատան պետի ականջին ինչ որ [բան] փսփսաց: Մեզ 
ընդունեցին մեծ սի րով, անձնագրերիս չնայեցին իսկ և ներս առան:

Բուրգասում ես դժբախտություն ունեցա ներկա լինել մի վեճի, որ տեղի ունե-
ցավ Վարդ-Պատրիկյանի և Բորիսի միջև, և որի անախորժ տպավորությունը մինչև 
այսօր իսկ, երե սուն տարի հետո, դեռ չեմ մոռացել: Երևակայական իմ ու քո խնդիր 
էր վեճի նյութը: Բան կի գրավման գաղա փարը ո՞վ առաջին անգամ հղացավ: Յու-



167

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Է

 (
Ժ
Գ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
52

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

5
Ա

Ր
Խ

Ի
Վրաքանչյուրը պնդում է, թե իր հղա ցումն է: Բացի այդ ամեն մեկը գտնում է, որ ինքն 

է աշխատել գործը գլուխ բերել, ինքն է շաղ կապել գործը և որոշ հետևանքի 
հասցրել և նման դատարկաբանություններ: Այս հողի վրա նրանք այնքան առաջ 
գնացին, որ սկսեցին իրար վիրավորական խոսքեր ասել: Այս երևույթը ինձ 
չափազանց վրդովեց: Մյուս օրը ես հայտարարեցի, որ Կովկաս եմ մեկնելու. այն ինչ 
նրանք երկուսն էլ ուզում են Ժնև գնալ: Երկու օրից հետո ես նրանց թողեցի Բուր-
գա սում և մի կեղծ պարսկական անձնա գիր ձեռք բերելով՝ առաջին պատահած 
նա վը նստեցի ու օգոստոսի վերջերին կամ սեպ տեմ բերի սկզբներին հասա Թիֆ-
լիս:

Հետո ես իմացա, որ նրանք գնում են Ժնև և այնտեղ էլ նույն ձևով շարունակում 
են իրենց վեճը. վերջն էլ վեճի են բռնվում խմբագրության անդամների՝ Հոնանի և 
Ռոստոմի հետ: Բավական անախորժ խոսակցություն է տեղի ունենում այնտեղ: Թե՛ 
Ռոստոմը և թե՛ Հոնանը շատ դժգոհություն էին հայտնում հատկապես Բորիսից, որ 
շատ բան ուզե ցել է ինքնագլուխ կատարել, կարգադրություններ անել անկախ տե-
ղի պատասխա նատու ըն կեր ներից ու պրե տեն զիաներ ունենալ, որպես Բանկի 
գրավման գործը կազմա կերպող, այն պես որ վերջը իրարից բաժանվում են հա-
մարյա թե գժտված: Իրավունքների տեր է համա րում իրեն և Վարդ-Պատ րիկյանը, 
որ այնուհետև Բուլղարիայում նստած տեղա կան գոր    ծերն է վարում, բայց կամաց-
կամաց կամայականություններ է անում, հավաք ված դրամները փոխանակ խմբա-
գրատուն ուղարկելու, պահում է և ինքնագլուխ «Շար ժում» թերթի վրա ծախսում, 
որ վերջին տարիները «Դաշնակցության» ղեկավարների դեմ պայքար մղելու 
գործիք է դարձնում իր ձեռքում: Մի ժա մանակ երազում է նույնիսկ առանձին հո-
սան քի ղե կավար հանդիսանալ, դրամներ հա վաքել «Դաշնակցության» անունով ու 
հա շիվ չտալ: 5000 ֆրանկից ավելի դրամը սեփակա նում է, ապա տրվում է հարբե-
ցո ղության ու իրեն խիստ վարկաբեկում: 1906 թվին, տեղական մարմնի կարգա-
դրությամբ, որպես զեղ ծարար ու դրամաշորթ Ռուշչուկում տեռորի է ենթարկ վում: 
Ես այդ ժամանակ գտն վում էի Ժնևում. այդ պատիժը գտա շատ անարդարար մի 
մարդու դեմ, որ անցյալ ունի և որին հնարավոր կլիներ հորդորներով ու նրա մոտիկ 
ընկերների մի ջոցով իրա վա խո հության հրավիրել: Այդ մի կետը Դաշնակցության 
այդ շրջանի գործունե ու թյան մեջ արդարացնելու տվյալները պակասավոր են 
մնացել: Այսպես վեր ջա ցավ մի կյանք, որ սի  րում էր կատակներ անել ու ընկերների 
կապը այս կամ այն օրիորդի հետ «Մոցի քուլը Հա յաս տանով» բացատրել: Բայց 
ինքն ևս ժամա նակին իր տուրքը տվեց «Մոցի քուլը Հա յաստան» իր սրախոսության 
և ամուսնացավ Սամարա թիա յում Բանկի գրավ  ման օրը քաջու թյամբ ընկած Սու-
րենի նշանած օրիորդի հետ: Գալով Բորիսին: Նա միառ ժա մա նակ հեռու մնաց ան-
միջա կան գործից, բայց խմբագրությունը քննադատելով հան դերձ՝ իրեն շատ կո-
րեկտ պահեց և մինչև վերջ կուսակցության արժանավոր մի ան դամը եղավ:

Կովկաս հասնելով միայն հասկացա, թե ինչ մեծ սենսացիա է առաջ բերել 
Բանկի պատ  մությունը: Խնդիրը նրանումն էր, որ Պոլսում մենք ամեն ինչ թաքցրինք 
ամենքից, մեր ծրա գրի մասին ոչ մի տեղեկություն չտվինք նույն իսկ «Դրոշակի» 
խմբագրության, այն պես որ, երբ առաջին անգամ հեռագիրներ են ստացվում այդ 
մասին, ինչպես արտասահ մանում, նմա նապես և Անդրկովկասում, չեն կարողանում 
հասկանալ, թե դա մեր գործն է: Կասկածների ու տա տանումների մեջ են մնում բո-
լորը: Երբ մենք դուրս ենք գալիս Բուլղարիայից և հեռագրով ու նամակներով հա-
ղոր դում ենք այս ու այն կողմ, նոր միայն ընդունում են իրո ղու թյունը: Երբ Թիֆլիս 
մտա, դեռ մեր ընկերները շատ քիչ տեղե կություն ունեին այդ մասին: Ժողով գու-
մարեցին, ես զեկույց կարդացի մանրամասն, շա տերը ոգևորությունից հանգիստ 
նստել չէին կարողանում: Այդպիսի հաջողություն գործի շահերի համար անսպասելի 
է եղել: Առավոտյան առաջին անգամ ինձ առաջարկեցին թռուցիկ գրել և տպագրե-
լով տա   րածել ժողովրդի մեջ: Թռուցիկից ամեն քը նոր իմա ցան, թե դա «Դաշ-
նակցության» գործն է: Այդ օրվանից «Դաշնակ ցության» հեղինակու թյունը սկսեց 
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բարձրանալ ամենուրեք: Ես  օր վա մարդն էի, կենդանի վկա այն խոշոր ցույցի, որ 
հայ հեղափոխական տա րեգրու թյան մեջ եզակի էր համարվում:

Քիչ անց ինձ առաջարկեցին մի պտույտ կատարել դեպի Անդրկովկասյան 
կենտ րո  նական քաղաքները, զեկուցումներ տալ, մեր տեղական մարմինների տրա-
մադրությունը բար ձ րացնելու համար: Ես եղա Գան ձակ, Շուշի, Բաքու և Երևան: 
Ամեն տեղ մեծ ոգևորու թյուն ու հետաքրքրություն էր առաջ բե րել Բանկը: Ամեն 
տեղ ինձ անվերջ խոսեցնում էին, ոգևորվում և ավելացնում. «Այ, հիմա ժո ղովուրդը 
իր քսակը լայն բաց կանի «Դաշնակցության» համար»: Եվ իրավ, այդ օրվանից մի 
խոշոր բեկում կա տար վեց հայկական կյանքում: «Դաշնակցությունը» դարձավ 
ղեկավար մի օրգան, որ տոն էր տալիս ոչ միայն հայ ժողովրդի ազատագրական 
շարժ ման, այլև հասարակական բոլոր երևույթնե րի: «Դաշնակցությունը» դառնում 
էր հայ ժո ղովրդի և վշտի և ուրախության արտահայտիչը: Ցուցական գործունեու-
թյան տեսա կետ պաշտ  պան ողների հաղթանակն էր դա միաժամանակ: Պարզ էր, 
որ ուղղությունը պետք է ուժե ղանար։ Գործիչներից շատերը, որ մինչ այդ սկեպտիկ 
վերաբերմունք էին ցույց տալիս, այժմ խոստովանում էին, որ իրավ պետք է մեր 
նյութական և բարոյական ուժի գեթ կեսը ցուցական գործունեության տրամադրել:

Գետաբեկից շարունակվում էր դինամիտի ստացումը. դա պիտի փո խադրվեր 
ծո վով: Օդեսան դառնում էր մեր փոխադրական կարևոր կենտ րոններից մեկը: 
Հար կավոր էր այնտեղ [աշխատանքները] լավ կազմա կերպել, որպեսզի որքան կա-
րելի է շատ պայ թու ցիկ փոխա դրվի Բուլղարիա: Այնտեղի մեր բարեկամները ապ-
րանք թաքցնելու հա մար ամեն դյուրու թյուն տալիս են, պետք է օգտվել առիթից:

1896-ի վերջերքին ես մեկնում եմ Օդեսա: Այնտեղ կան աշխատող ընկերներ, 
որոնց մեջ աչքի է ընկնում Մարտիրոս Մարգարյան (Սաֆո), որ մի վաճառականի 
մոտ գործա վար է: Նա բավական կապեր ունի տեղական թե՛ պաշտոնյաների և [թե՛] 
վաճառա կան ների շրջա նում: Սրանց ներկա յացուցիչները հաճախ գնում են Բուլ ղա-
րիա առևտրա կան գոր ծով։ Գնալիս տանում են հետները դինամիտը. այնտեղ [Բուլ-
ղարիայում] հատուկ մարդ կա, որ հանում է26: Սակայն դա պատահական բնույթ է 
կրում, պիտի ունե նալ հա տուկ մարդ, որ դրանով զբաղվի: Ռուսական նավերի վրա 
մարդիկ են ճարվում, որոնք հանձն են առնում փոխադրել: Դուրս եկող ապրանքը 
քննության չի ենթարկվում, ուրեմն Ռու սաստանի կողմից դժվարություն չկա: Բուլ-
ղարիայում էլ մարդ կա, որ հանգիստ կեր պով ստանում է: Իսկ եթե այս ճանապարհն 
էլ չի օգնում, մեր ընկերներից մեկն ու  մեկը մեկ նում է Բուլղարիա և հետը տանում 
պայթուցիկ նյու թը: Ծախք պետք է երթևեկելու հա մար: Այդ էլ հեշտ է ձեռք բերել: 
Այդ միջոցներին այնտեղ էր գտնվում սամ սոնցի, թե կի րասոնցի մի հայ հարուստ 
վաճառականի որդին, մի պա տանի, որին շատ լավ ճանա չում էին Օդեսայում աշ-
խա տող երկու երի տասարդ ընկերներ։ Իրենք էլ նրա հայրենա կից ներն էին, այդ 
պատանին հաճախ լինում էր այդ երիտասարդների մոտ: Նրա հայրը հայտնի է 
լինում որպես խիստ ժլատ մարդ: Այդ առիթով խոսում են Մարտիրոսի հետ և նա 
հղ ա նում է այդ պատանուն հենց իր կամքով գողանալու միտքը, որով հորը նամակ 
կգրվի և 2000 ոսկի դրամ կպահանջվի [որպես] որդու կյանքի փրկագին: Կարծեմ 
դա «Դաշնակցու թյան» պատ մության մեջ առաջին դեպքն է լինում: Ես էլ իմ հա-
մաձայնությունն եմ տալիս:

Թվում էր, թե շատ հեշտ է դրամ կորզել մի ժլատ մարդուց: Նամակը հիշյալ 
վա ճառականին հասնելուն պես, իմաց է տալիս թյուրք[ական] կառավարության, նա 
էլ գրում է Օդեսայի թյուրք[ական] հյուպատոսին, որ և իր հերթին Օդեսայի ոստի-
կանությանն է դիմում: Պա տանու ծանոթ մեր ընկերները հրապարակի վրա էին. 
ամենքը գիտեին, որ պատանին նրանց շրջանումն է լինում: Ոստիկանությունը այդ 
երկուսին ձերբակալում է: Խնդիրն սկսում է մեծանալ, ծայրը կարող է Մարտիրոսին 
հասնել, գուցե և ինձ: Ես էլ մի երկու օրով Սևաս տո պոլ եմ ուղևորվել՝ այնտեղ ևս 
ապրանքի տեղափոխության մի կայան հիմն ելու համար: Վե րա դառնում եմ Օդեսա. 

26 Այսինքն՝ կարողանում է նավից դուրս բերել դի  նա  միտը:
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ՎԴաշնակցական ամբողջ կազմը վտանգի տակ է: Մարտիրոսը գործ է դնում իր 

ծանոթությունը պաշտոնյաների հետ, և դուրս են բերում, որ հիշյալ պատանին ինքն 
է սարքել այդ բոլորը, որպեսզի հորից այդ ճանապարհով դրամ ստանա և իր 
ծանոթ հայրենա կիցների հետ քեֆեր անի: Գործին այս բացատրու թյունը տրվելուց 
հետո ձերբակալվածներին բաց են թողնում և տղային հանձնում են թյուրք[ական] 
հյու պատոսին, որ նրան հայրենիք է ուղարկում՝ հոր մոտ: Այս ավանտյուրան27 վեր-
ջա ցավ բավական անցավ կերպով, և մենք շատ ծիծաղեցինք: Ծիծաղելին այն է, որ 
Օդեսայից Ժնև նամակ գրվեց, թե շուտով 2000 ոսկի դրամ կստացվի խմբագրատան 
համար, ինչպես որ սպառնալիք դիմումի մեջ էլ դրամ ուղարկելու համար «Դրոշա-
կի» խմ բագրատան հասցեն էր տրված: Մենք շատ էինք անփորձ, կարծելով, թե 
առանց արյունի հնարավոր է դրամ կորզել հայ հարուստից, թեկուզ ամենանվիրա-
կան գործի համար: Մի բան լավ էր, որ այդ ձեռնարկությունից ոչ ոք չտուժեց:

1897 թվի հունվարին Թիֆլիսում ժողով էր նշանակված: Այս անգամ ժողովին 
մաս նակցում էին թվով շատ ավելի գործիչներ: Ամեն կողմից մարդիկ էին եկած: Ես 
Օդե սայից հասա ժողովի կեսերին: Բանկի գրավման ազդեցությունը խոշոր փոփո-
խություն էր մտ ցրել մարդկանց տրամադրու թյունների մեջ: Մի տարի առաջ ցույ ցերի 
կողմնա կից ները շատ քիչ էին, հիմա արդեն մեծամասնություն էին կազմում: Նույնը 
նաև Կիլի կիա յում ժո ղո վրդական ընդհանուր ապստամբություն բարձրաց նելու հար-
ցում: Մեծա մաս նությունը գտնում է, որ այդ ուղղությամբ պիտի ընթանա մեր գոր-
ծունեությունը: Վանի ուղղու թյամբ աշխատանքի պաշտպանների թիվը շատ պակա-
սել է, թեև այդ ուղղութ յամբ գործունեությունը ևս շարու նակ վելու է նախ կին ձևով: 
Նոր ուժերը բոլորն էլ արև մտյան ճակատի ուղղությամբ պիտի ա շխա տեն, Վանի 
ուղղությամբ մնում են նրանք, որոնք տեղական պայմաններին ծանոթ են:

Ժողովում քննվում է այն ծրագիրը, որ ես ու Գարոն դեռ Կիպրոսում եղած ժա-
մա նակ մշակել էինք և ուղարկել թե՛ խմբագրատուն և թե՛ Կովկաս: Կիպրոսը, ըստ 
այդ ծրա գրի, դառ նում է կայան Կիլիկիայի գործունեության համար: Այնտեղ հա-
վաքվում են մեր մարտիկները, փորձի համար փո խադրվում է զենք, զինված խումբ 
է անցնում գաղտնի մա  կույկով Կիպրոսի հյուսիսային ափից, Ս. Մակարի վանքի 
կալվածքից, դեպի Կիլի կիա        յի ափը, որտեղ վալադ նե րի28 առաջնորդությամբ բարձ-
րանում է Տորոս լեռան բար ձ րունքները: Մի նման խումբ էլ հե տագայում անցնում է 
ծովով դեպի ավելի հեռուն, դեպի Հայոց ծոց, Չոք-Մարզվանի ծովա փը դուրս գալու, 
որտեղից խումբը անցնում է Հայ-Լեռ (Գյա վուր-Դաղ): 

Այդ խմբերը հարաբերության մեջ են մտնում տեղացի հայերի հետ և նոր խորհր-
դակ ցությունների միջոցով հիմնական գիծ են մշակում՝ զենք ընդունելու դրսից և 
տրա մա դրելու կռվող ուժերին: Նպատակն է՝ լավ զինել մի քանի կարևոր կետեր.- 
Հաջըն, Զեյ թուն, Կա պա ն, Հասան-Բեյլի, Չոք-Մարզվան և Մուսա Դաղ29: Կիպրոսը 
կայան ըն դու  նելը զենքի հա մար պայմանավորվում է Հնչակյանների հետ համերաշխ 
գործու նեու թյամբ: Հակառակ դեպ  քում զենք մթերել Կիպրոսում անհնար է հա մար-
վում։ Բայց նրան ցից գաղտնի փոքր պարտիայով30 ստա նալ ու անմիջապես ճանա-
պարհել կարելի է թվում և սկզբ նական շրջանում մեծ քանակով զենք հասց նել 
Կիպրոս ինքնին խելացի չպիտի լինի, քա նի որ Կիպրոսում զենք ունենալ խս տիվ 
արգելվում է անգլիական կառավարության կող   մից: Պիտի ուրեմն փորձել: Ցու-
ցական գործու նեությունը այսուհետև ավելի պիտի ուժե ղացվի, և այդ ոչ միայն 
Պոլ  սում, այլև Զմյուռ նիայում, Սալոնիկում և այլ հարմար դատ  ված ծովափնյա քա-
ղաքներում:

Ժողովից հետո գործիչները ցրվում են դեպի իրենց շրջանները: Ես պիտի մեկ-
նեմ արևմուտք, ինչ-ինչ պատրաստություններ պետք են: Դինա միտ պիտի ստացվի 

27 Արկածախնդրություն:
28 Ուղեկցողներ:
29 Մուսա լեռ:
30 Խմբաքանակ:
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Գետաբե կից, Օդեսա հասցնելու, այնտեղից Թյուրքիա ուղարկելու համար: Փետր-
վար ամսի վեր ջերքումն է: Ես ապրում եմ Սիմոնի մոտ. մի սենյակում ենք քնում ես 
ու նա: Մի գիշեր, երբ ես արդեն պառ կած եմ, իսկ Սիմոնը դեռ զբաղվում է, հանկարծ 
դուռը թխկացնում են: Սիմոնի հարցին, թե ո՞վ է. “Во имя закона...”31 լսվում է ժան-
դարմների սովորական խոս քը: Սիմոնը իր մոտ վտան գա վոր թղթեր չի պահում, 
ամեն իրիկուն թղթերը դուրս է տա նում և բակում թաքցնում: Այդ կողմից ապահով 
է: Դուռն իսկույն բաց արեց: Ժան դարմն երը ներս մտան և հայտա րարելով, որ 
պիտի խուզարկեն, սկսեցին գրքերը, թղթե րը քր քրել: Ես հանգիստ պառկած եմ: 
Թղթեր կան մոտս, ատրճանակս էլ գլխիս տակն է: Մտա ծեցի, որ վեր ջը պիտի գան 
նաև իմ ան կողինը նայեն, վեր կացա, շապիկով մտա մյուս սեն յակը, ուր Սի մոնի 
Սոնիկ քույրն էր, տվեցի նրան թղթերս ու ատրճանակս, նա դրեց սե ղա նի ար կղը: 
Ես եկա և տեղումս պառկեցի: Ինձ վրա ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց: Ոչինչ 
վտան գավոր չգտան և դուրս գնացին: Մյուս սեն յակները չմտան:

Հաջորդ օրը, երբ ես տանը չեմ լինում, արդեն թղթերն ու ատրճանակը մոտս 
են, նորից գալիս են և այս անգամ ամբողջ տունն են խուզարկում, նույնիսկ պա-
հարանների մեջ են ման գալիս, դարձյալ ոչինչ չեն գտնում, բայց խստիվ հար ցու-
փորձ են անում իմ մասին, թե գիշերը իր [Ս. Զավարյանի] սենյակում քնած մարդն 
ով էր: Սիմոնը գիտեր, որ ես կասկածելի մարդ չեմ կառավարության համար, և 
իրավ, մինչ այդ ժամանակ ես Ռու սաստանում ոչինչ չեմ արել: Սիմոնը հայտնում է 
իմ անունը և ասում, որ ես մեկնել եմ Բա գու: Սիմոնին բանտարկում են: Ես լուր 
չունեմ և Բագու գնալու էլ մտադրություն չունեմ:

Գնացել եմ Բարսեղի (Կարա-Մելիք) մոտ, որ ապրում էր հյուրանոցում և խորհր-
դա ծում ենք: Ներս է գալիս Եվգենիա Կոնստանտինովնան (Քրիս տափորի կինը) և 
պատ մում եղե լությունը և ավելացնում, որ Սիմոնի տան առաջ հատուկ մարդ է 
կանգնած ինձ ձերբա կա լելու համար: Այդ գիշեր անցնում եմ Արշալույս Մխիթարյանի 
մոտ ու մյուս օրը ճանա պարհ վում եմ Գանձակ: Այնտեղ մի օրում արտասահմանյան 
անցագիր եմ ստա նում ու ճա նա պարհվում դեպի Օդեսա: Հետս տանում եմ մեծ 
քանակությամբ դինա միտ: Օդե սա յում ինձ միանում է Նիկոլա Մատինյանը, միասին 
ճանա պարհ վում ենք Բուլղա րիա: Հետներս բերած դինամիտը տեղական ընկեր-
ները նավից ամենադյու րին կերպով հանում են: Այնտեղ կան բավական գործիչներ: 
Երկու օր հետո գալիս է և Հոնանը Ժնևից: Կիլիկիայի խնդիրը զբաղեց նում է բո լո-
րին: Արդեն կարգա դրված է Հու նաստանում զենք առնել, մի տասը հրացան, տասը 
ատրճանակ, իրենց փամփուշտներով: Խաժակն այնտեղ է: Ես պիտի շտապեմ: 
Ամեն գնացող իր հետ վերցնում է երկու մեծ կա պոց դինամիտ, Պոլսի համար: Հաս-
նում եմ Պոլիս, քաղաք չեմ իջնում. պիտի անցնեմ32: Մա կույկավարը տված նշանով 
մոտենում է ինձ: Ես կապած ունեմ կարմիր փողկապ. դա էլ իմ նշանն է, բայց 
միևնույն ժամանակ գրված33 է և իմ դիմագիծը34, հասակը, որպեսզի ինձ նավի վրա 
շուտ գտնի: Տալիս եմ նրան կապոցները: Տանում է՝ ես նավից հետևում եմ նրան: 
Նա ուղղակի նավից շպրտում է կապոցները ներքև իր մակույկի մեջ և իջնելով 
մակույկը, սահում է դեպի մաք սատուն, բայց քիչ գնալուց հետո, ուղղությունն այն-
պես ճարպիկ կերպով փո խում է, որ տեսնողը կարծում է, թե նա գալիս է քաղաքի 
որևէ մասից մի ուրիշ մաս եր թալու համար: Նա իր տեղը գիտե:

Ճանապարհս շարունակում եմ դեպի Հունաստան: Գտնում եմ Խաժակին Աթեն-
քում: Նա այդ միջոցին տեսնվում էր Տիգրան Երկաթի35 հետ: Սա Պոլսի արիստոկրատ 
կի սահայ ըն տանիքից մի վառվռուն երիտասարդ է, գրող, Հայ դատի ջերմ պաշտ-
պան, բայց հայերեն լավ չգիտե, խոսում է ֆրանսերեն, անգլիերեն, հունարեն և 

31 «Հանուն օրենքի»: Կախման կետերը փաստաթղթինն են:
32 Այդպես է բնագրում:
33 Նկարագրված է:
34 Արտաքին տեսքը:
35 Տիգրան Երկաթ  (Պիլեզիկճյան Կարապետ, 1870-1899), հայ գրող, հրապարակախոս, գրական-
հասա րա  կական գործիչ:
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ունի: Նա գտնում է, որ առանց միության հայ հեղա փոխականները ոչ մի հետևանքի 
չեն հասնի: Բոլորը միևնույն գաղա փարին են ձգտում, բայց ցրված ուժերով, իրար 
հակասում են, ջլատում և հաճախ իրար խանգարում: Շատ ճիշտ դի տո ղություն։ 
Բայց ինքը գրչի մարդ է, Անգլիայում կա պեր ունի, մեծ հավատ ունի դեպի ան գ-
լիական դիպլոմատիան36: Թոքախտավոր է: Այնու  հետև նա շատ չապրեց:

Զենք գնելու մասին Խաժակն ասաց, որ սպասում են Սարհատին, սա լավ զենք 
ճանա չող է: Գալուն պես պիտի առնեն ու ճանապարհեն: Հայտնի դարձավ, որ Կիպ-
րո սում է գտն վում Ալեքսանդր Թադևոսյանը՝ Արշակի եղբայրը: Շտապեցի Եգիպ-
տո սի գծով հասնել Կիպ րոս, որպեսզի զենքն ընդունելու հարմարություններ ստեղ-
ծենք:

Կիպրոսում հավաքվել էին 7 հոգի. դրանց թվում էին Հրաչյան, Վահագնը, 
որոնց ճա նաչում էի Պոլսից. մյուսներին չէի հանդիպել: Շուտով պարզվեց, որ մի 
մա կույկավար են վարձել, որը պիտի ընդունի ստացվող զենքը, պահի իր մոտ, 
մինչև որ խումբը պատ րաստվի, և իր նավակով գաղտնի ճանապարհով հասցնի 
Կիլիկիո ափը: Դրա համար նրան կանխավճար են տվել արդեն 15 ոսկի: Երբ տեղ 
հասցնի, այդքան էլ պիտի այնտեղ տրվի:

Հաջորդ օրը փողոցում ինձ ցույց են տալիս մակույկավարին, Յորկի անունով մի 
կի սասև հույն, որին նախորդ տարվանից շատ լավ ճանաչում եմ որպես խարդախ 
մի մարդ: Անմիջապես հայտնում եմ այդ մասին մեր ընկերներին, որ մեծ սխալ են 
արել, այդ պիսի մի մարդ ճարելով: «Նա մեր զենքերը եթե հասցնի էլ, մեզ չի տա և 
ստացած դրամն երը կսեփա կանի և դուք ոչ մի միջոց չունեք նրա դեմ կռվելու»,- 
ասացի ես:

Այդ իմ հայտարարությունը դուր չեկավ Ալեքս. Թադևոսյանին, այդ համարեց 
իր հաս ցեին թշնամանք, և իմ դեմ լարեց տղաներից մեկ-եր կուսին: Մյուսներն ար-
դեն ճանա չում էին նրան, որպես ոչ նորմալ անձնա վորություն, ինձ խորհուրդ տվին 
նրա հար ձակումներին չպա  տասխանել, մինչ որ ապրանքը ստացվի, այնուհետև 
հեշտ է նրան այս տեղից հեռացնելը որպես անհաշտ մարդու: Այդ միջոցին նամակ 
ստացվեց, որ զեն քերը ճանապարհվել են, բե րողն է Նիկոլ Մատինյանը, որ ասո-
րական37 անցագրով ապ րանքը հունական նավի է հանձ նել: Նրա հետ լինելու է 
նաև Սարհատը: Ժամանակ չկար և ոչ հարմարություն, որ գրեին զեն քերը չճանա-
պար հել: Մի անգամ նավին հանձ նելուց հետո ու՞ր կարելի է հանել ու պահել: Ոչ մի 
տեղ, միայն իր հասցեին կարող է գալ: Հասարակ ապրանք չէ, որ ուզած տեղդ 
իջեց  նես, որտեղ էլ հանես պիտի բռնեն: Այդ մի քա նի օրը բավական անախոր ժու-
թյուններ կրեցի ես հիշյալ Թադևոսյանից:

Վերջապես նավը եկավ: Տղաներից երկուսը նավ գնացին հենց Յորկիի 
մակույկով, որ պեսզի նրան ցույց տան ապրանքը: Այդպես արին. նրանք Յորկիին 
ցույց են տալիս երկու խոշոր ար կղները, որոնք դրված են նավի տախտակամածի 
վրա: Նավապետը գիտեր նրանց ինչ լի նելը, կաշառք էր ստացել և թույլ էր տվել 
դնել նավի վրա և չէր մտցրել իր նա վի ապրանքների ցու ցա կում, և դա այն վստա-
հությամբ, թե ապրանքը մաքսից կփախ ցնեն և այդպիսով այդ արարքը կմնա 
ծածկված:

Յորկին ասում է, որ ինքը մի անգամ կվերադառնա նավահանգիստ (նավը Լառ-
նա  կա յում կանգնում է ծովափից մոտ 1 վերստ հեռավորության վրա) և ապա կգնա 
այդ երկու արկղ ները բերելու: Մերոնք համաձայնում են և նորեկներին հետներն 
առնելով՝ նստում են Յորկիի նավակը և դուրս գալիս ափը: Սակայն կասկածն ինձ 
կրծում է. ես ծովափին կանգ նած սպա սում եմ, թե ինչով կվերջանա այդ պատմու-
թյունը: Ամեն ինչ նավից հանվեց ու փո խադրվեց ափը, իսկ Յորկին կամրջի վրա 
կանգնած է. ինչ-որ բանի է սպասում: Մին էլ տեսնեմ նա մոտեցավ մաքսատան 

36 Դիվանագիտություն:
37 Հավանաբար՝ պարսկական անձնագրով, իսկ ազգությամբ՝ ասորի:
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վարիչին, նրան մի կողմ տարավ և ինչ-որ երկար ու բարակ խոսում է հետը: Ես 
կռահեցի, որ նա զենքի պատմությունն է անում, զենքն է մատնում: Յորկիին լսելուց 
հետո անմիջապես մաքսատան վարիչը նշան տվեց իր մակույկավարներին ծով 
իջնել: Մա կույկը պատրաստել մի վայրկյանի բան էր: Նա կանչեց Յորկիին իր հետ, 
ու գնացին նավ: Քառորդ ժամ անց երկու արկղները մա կույկի մեջ դրած դուրս 
եկան կամրջակի վրա: Ես շտա պեցի տուն և դեռ երկու նոր եկած ընկերներին չտե-
սած՝ հայտնեցի զենքի մատնվելու ու բռն վելու դեպքը: Ընկերները իրար գլխով ան-
ցան, ոմանք շտապեցին դեպի նավահանգիստ: Բայց ի՞նչ, արդեն ուշ էր: Հիմա ոստի-
կա նու թյու նը փնտրում է բերողին, Նիկոլային: Նրան թաքցրինք տան հետևում: Ոս-
տի կաններն եկան, ինձ կանչեցին, որ այսպիսի մեկը կա այսօր նավից իջած՝ մեզ մոտ 
պիտի լինի: Ես հայտնեցի մեր ընկերների քանակը և ավելացրի, որ նորեկ մարդ չկա 
մեզ մոտ: Նպա տակներս է, որ Վահանին (Նիկոլին) ուղարկենք մի ուրիշ նավա հան-
գիստ, օրինակ՝ Լի մա սոլ, որ այնտեղ նավ նստի ու հեռանա կղզուց: Գիտեինք, որ 
բա վա կան ծանր պատիժ կտան, եթե ձեռք ընկնի:

Այդ ծրագիրը գլուխ չեկավ: Փոքրիկ երկիր է, արթուն ոստիկանատուն [ոստիկա-
նու թյուն], ամեն տեղ ճա նապարհներին հսկիչներ կան: Այս նկա տառումներով հար-
մար գտանք, որ Նիկոլան անձամբ գնա մաքսատուն և հայտարարի, որ զենքն ինքն 
է բերել, վաճառական մարդ է, ուզեցել է փող աշխատել, հիմա իր ապրանքը ետ 
պի տի տանի, եթե թույլ չեն տա ծա խե լու: Այս մասին խոր հուրդ արինք և Տիրան 
ա նունով մի հայ փաստաբանի. նա էլ գտավ, որ դա ամենից խելացի վարմունքը 
կլի նի, մանավանդ, որ բերողը հայ չէ, այլ ասորի պարս  կա հպատակ: Այդպես էլ 
արեց Նիկոլան: Այն միջոցին, երբ բոլոր փողոցներում նրան էին փնտ րում, ներ կա-
յացավ ոս տի կանության և պահանջեց իր ապրանքը: Նրան իսկույն բռնեցին և 
բանտարկե ցին: Բան տարկել էին և նավապետին, որ առանց իր ցու ցա կի մեջ ար-
ձանագրելու ապրանք է ընդունում Կիպրոսի համար և այն էլ զենք: Վերջը որոշեցին, 
որ Նիկոլան 40 ոսկի տա իբր երաշխիք, իսկ նավապետը՝ 25 ոսկի, նշանակված օրը 
դատին ներկա գտնվելու հա մար:

Մենք դրամ չունեինք: Իմ նախկին կապերի շնորհիվ դիմեցի ժամագործ Հով-
սեփ յանին, որն այնտեղ Հնչակյան մարմնի նախագահն էր և 40 ոսկի փոխարինաբար 
ստա  ցա: Այդ փողով կարողացանք ազատել Նիկոլային բանտից: Զենքերի մատնու-
թյունը սթափության մի սպեղա նի եղավ Թա դևոս յանի համար, որ եկավ բոլոր ըն-
կերների ներ կայությամբ ներո ղություն խնդ րեց ինձանից, և իր հանցանքը խոս տո-
վանեց, ասելով, որ իր բանը չէ նման գոր ծերում խառ նվելը: Նա երկու օրից հեռա-
ցավ և կարծեմ այլևս հեղափո խական գործի մեջ մաս նակ ցու թյուն չունեցավ:

Խումբ կազմելու և Երկիր մտնելու առաջին փորձը այդպես ձախողվեց: Կիպրոսը 
ամեն կողմերով կայան դառնալու հարմարությունից զուրկ էր դառնում: Որքան և 
բերողը ասորի է, ըստ երևույթին կառավարությունը լավ գիտե, թե ով է գործի 
գլուխը: Գործի դատը նշանակվեց ամառվա վեր ջերքը: Փաստաբան Տիրանը մեզ 
համոզում է, որ դատին պիտի ներ կա յանալ, կարելի է դատը շահել, որով թե 40 
ոսկին կստանանք ու թերևս զենքերը ետ տան երկրից դուրս բերելու պայմանով:

Նիկոլան մեկնում է Եգիպտոս, այնտեղ տեղական գործերը վարելու համար: 
Մյուս ըն կերները կամաց-կամաց հեռանում են, մնում են Հրաչյան և ես: Դատի 
ժամանակ Նի կոլան Եգիպտոսից հասնում է: Ամենքս անհամբեր սպասում ենք, որ 
դատը կշահենք: Բայց ի՜նչ, անգլիացի դատախազը, խառն բազմությունն հույների 
ու թյուրքերի ներկայու թյան, խոսում է հայ հեղափոխականների գործունեության 
մասին, որպես մի վտանգա վոր ձեռնարկության, որ վրդովում է ամբողջ Արևելքի 
խաղաղության: Բավական չէ, որ ամբողջ Թյուրքիան իրենց վնասական շարժում-
ներով, դինամիտով ցնցում են ու պատ ճառ դառնում այնքան կյանքերի կորստյան, 
այլև այժմ հանդգնում են և անգլիական հովանիի տակ խաղաղ ապրող ժողո-
վուրդ     ների հանգիստը վրդովել, այստեղ զենք մտ ցնել ու պատճառ տալ, որ մեր ու 
թյուրք պետությունների հարաբերությունները թշնա մա կան դառնան: Այս ոգով 
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Վխիստ հակահայ կա կան ճառ խոսեց և պահանջեց, որ օրենքով սահմանված ամենա-

մեծ պատիժը տրվի հան ցա վորներին: Դատարանը որոշեց Նիկոլա յին դատապար-
տել 9 ամիս բանտարկության կամ 75 ոսկու տուգանքի, իսկ նավապետին միայն 25 
ոսկու տուգանքի:

40 ոսկին տվեցինք, դարձյալ 35 ոսկի պիտի ճարեի, որ Նիկոլային բանտից ա զա-
 տեի: Զենքերը գրավվեցին ու ոչնչացվեցին: 75 ոսկին էլ տուժեցինք, որով մի դառը 
փորձ ձեռք բե րինք, թե որքան դժվար է նման գործի մեջ վստահելի մարդ ճարելը:

Ես ու Հրաչյան մնացինք Կիպրոսում: Նիկոլան օձիքն ազատելով անգ լիական 
դա տա րանից, շունչը Եգիպտոս առավ: Այժմ սպասում ենք, թե ինչ դիրք բռնենք. 
մնանք, թե ուրիշ ուղղությամբ մեկնենք: Ես անձամբ այն համոզման եղա, որ Կիպ-
րոսից զինված ուժերով Եր կիր մտնելը անմտություն է: Այնտեղ աչքերը չռած մեզ 
են հետևում հնչակյ անները, որոնք ամեն րոպե պատրաստ են խանգարելու ամեն 
ինչ, որ Կիլիկիային է վե րաբերում: Այնտեղ մեզ լավ ճանաչում է և ոստիկանությունը, 
որ թեև այժմ մեզ բոլո րովին հանգիստ է թողնում, բայց գոր ծողության ամենաչնչին 
նշույլ նկա տելուն պես կա ռաջար կի մեզ հեռանալ: Ձմեռն անց[ կաց]րինք այդ սպա-
սողական վիճակում:

1898 թ. գարնանը ժողով է նշանակված Թիֆլիսում: Նամակ ենք ստա նում, 
որով ինձ ժողովի են կանչում: Հրաչյան խնդրում է՝ իրեն ուղարկել. Կովկասը չի 
տեսել: Խնդի րը չեմ մերժում: Նա էլ մեկնում է: Մնում եմ մենակ: Այժմ իմ միակ 
մտա դրությունն է մեկ նել Կիլիկիա: Ուզում եմ մենակ մտնել, մի քիչ ապրել, պայ-
մաններն ուսումնասիրել և նոր ծրագրով Կիլի կիայի գործունեության ձեռնարկել: 
Այս միտքը ինձ չի թողնում: Պոլսից գրում են, որ մեր ընկերներից Մկրտիչ Հա տիկ-
յանը, նա, որին առաջին ան գամ Պոլսո նավա հանգստում ռուսա կան նավում տեսել 
էի և որին լրտեսի տեղ էի ընդունել, մտել է Ալեք սանդրետ իբրև վրացի Ար տեմ 
Խադիկով անձնագրով (ռուսական) և այնտեղ կովկասյան ապրանք է ծախում: Նա 
այն տեղ կապ է հաստատել նախկին մի հնչակյան երիտասարդի հետ, որի անունն 
է Տիգրան Տոնա պետյան՝ Կորյուն38 կեղծանունով: Դրանց հետ նա մա կա գրություն 
սկսեցի: Շուտով հա մոզ վե ցի, որ Տիգրանը հեղափոխական լինելուց շատ հեռու մի 
անձնավորություն է: Իր նա մակ ներից մեկում խնդրում է իր համար մի ձեռք սև հա-
գուստ գնել և ուղարկել: Այդ առա ջարկն ինձ խո րա պես վշտացրեց: Մի մարդ, որ 
մտա ծում է սև հագուստ ունենալու մասին ու դրանով զբա ղեցնում է և ուրիշներին, 
նրանից լավ բան սպասել չի կարելի: Ես այլևս նրան ոչինչ չեմ գրում, թղթակցում 
եմ Հատիկի հետ, բայց սրան էլ նրա մասին ոչինչ չեմ գրում. անհարմար է այդպիսի 
չն չին խնդիրներով զբաղվել կամ զբաղեցնել ուրիշին:

Հատիկի այնտեղ լինելը մի հույս է, գոնե ներս մտնելիս մի մարդ կլինի, որի 
հետ կա րելի կլինի խորհրդածել, նրան միջնորդ դարձնել նամակներ առնել տալու 
համար, երբ դեպի ներս անցնելու լինեմ: Չէ՞ որ Թուրքիայում՝ նավահանգիստներում 
եվրոպա կան փոս տեր կա յին, ըստ կապիտուլյ ա ցիա ների, այնպես որ նավահանգս-
տում ապրող ամեն մարդ ազատ է իր նամակները ուղարկել և ստանալ եվրոպական 
բոլոր փոստերի մի ջոցով և թուրք ոստի կա նու թյունն այնտեղից ամենավտանգավոր 
նամակն իսկ ձեռք ձգել չի կարող:

Կիլիկիա մտնելու համար նախ և առաջ հարկավոր է Կիպրոսից հեռա նալ, որ-
պե ս զի ինձ հետևողների աչքից իսպառ կտրվեմ: Այնուհետև հնա րավոր է, որևէ 
օ տար անձ նագրով մտնել իբրև ոչ-հայ: Աչքի առաջ ունեմ այն անձնագիրը, որ Պոլ-
սում ստացա բուլ ղար գործա կա լությունից, իբրև բուլղար Դիմիտրի Մարինով-Պո-
պով: Այդ անձնագիրը պա    հել եմ հենց այդ  պիսի մի քայլի համար: Ճիշտ է, վտանգի 
դեպքում բուլղար կառավա րու թյունը ինձ չի կարող պաշտպանել իբրև անկախ 
պետություն, քանի որ ինքը վասա լական կախում [ունի] թյուրք[ական] պետությունից, 
բայց գլխավորն այն է, որ այդ անձնագիրն ինձ հնարա վո րու թյուն կտա մտնել 

38 Տիգրան Տոնապետյանը (Կորյուն) դեռևս Աղասու կողմից նշանակվել էր Կիլիկիո բոլոր մասնա-
ճյու ղե րի միջև կապի պատասխանատու, ապահովելով նաև կապն արտաքին աշխարհի հետ:
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Թուրքիա: Մնում է, որ գտնեմ մի զբաղում: Առանց զբա ղումի մտնել չի կա րելի: Այս 
մտածությամբ 1898-ի օգոստոսի վերջերքը ճանապարհ վեցի Եգիպտոս:

Ստեփանավանում սկսածս հիշողություններն ընդհատվեցին օգոս տոսի 
կե սին՝ հի  վանդությանս պատճառով: Այնուհետև դպրոցական գործերով 
զբաղ  ված լինելուս պատ  ճառով ամբողջ տարվա ընթացքում չկարողացա ոչինչ 
գրել: Այժմ 1927 թվի արձա կուրդներից օգ տվելով, Ծաղկաձորում, հուլիսի 12-
ին վեր եմ սկսում ընդհատված աշխա տանքը:*

Ալեքսանդրիայում մնացի մի 10 օր, ոչ ավել: Շուտով գտա իմ զբաղումը, որով 
հա մար ձակ կարող էի մտնել Թյուրքիա, իհարկե, ոչ իբրև հայ: Փո ղո ցով անցնելիս 
տեսա, թե ինչպես մի հույն ֆոնոգրաֆը39 սարքել40 է փո ղո ցում և կաուչուկի բարակ 
խողովակների միջոցով լսել է տալիս հաճախորդ ներին նվագ, երգ, զրույց: Դրանով 
էլ իր գլուխն է պա հում: Ահա մի ար հեստ, որ ամեն մարդ կարող է գործ դնել. 
բավական է, որ մի քանի ան գամ գործադրի: Այս գործիքը կպարտակի իմ ներքին 
նպատակը: Իսկույն Մա տինյանին հայտնեցի իմ մտադրու թյունս: Նա անմիջապես 
համաձայնեց հետս, որ հիանալի միջոց է թե իմ ինքնուրույնու թյու նս41 թաքցնելու և 
թե ապրուստս հոգալու համար: Այս վերջին կետը շատ էր ինձ ոգևո րում այն 
տեսակետով, որ եթե անհաջողության մատնվի գործը, գոնե կազմա կեր պության 
վրա տն տե սա պես չի ծանրանա: Ես ուզում էի անձամբ լինել Կի լիկիայում և 
ուսումնասիրել տեղա կան պայմանները, ծանոթանալ տեղա կան կարևոր ույժերի 
հետ և իմ հասկացողությամբ մի Նոր գոր ծի հիմք դնել, չէ՞ որ մեր կազմակերպու-
թյունը դեռ այդ երկրում ոչ մի քայլ չէ արել: Ալեք սանդրետում մի երկրորդական ուժ 
է տեղավորվել, այնտեղից դենը ոչ մի հաղորդակ ցություն չունի: Հատիկն է դա, որ 
մեզ պետք է միայն որպես կապ երկրի ներսի և դրսի աշ խարհի միջև: Նա գտել է 
Տիգրան Տո նապետյանին, որի մասին ես անձամբ դրական կարծիք չունեմ: Մտա-
ծում եմ այնպես անել, որ իմ մուտքը Երկիր ոչ ոք չիմանա Եգիպտոսի ընկեր ներից, 
բացի Մա տինյանից ու Հրաչից: Իսկ ներսում միայն Հատիկը պիտի իմանա, որ կա-
րողանամ նրա մի ջոցով հա ղորդակցվել դրսի ընկերների հետ:

Մատինյանի հետ առանք մի ֆոնոգրաֆ, որ արժեր 17 անգլիական ոսկի: Նա 
ուներ մի մեծ խողովակ, որ փողոցներում գործ ածելու համար չէր: Սարքել տվինք 
և ականջ ներին դնե լու կաուչուկի խողովակներ: Մի քանի անգամ գործ դնելուն պես 
հայտնի դար ձավ, որ ես փորձված «ֆոնոգրաֆչի» եմ: Գործիքս հարմար է թե՛ սեն-
յակում բազմու թյան լսեցնելու հա մար, թե՛ փողոցում մի քանի հոգու, մինչև 8 հոգու 
բավարարելու համար: Վերջին դեպ քում կող մնա կի մարդիկ ոչինչ չեն լսում, լսում 
են նրանք, որոնք խողովակի ծայրերը դրած են ականջ ներին: Մեքենան ունենալուց 
հետո պետք է ծպտվել։ Երկրում մարդիկ կան, որոնք ինձ տեսել են Կիպրոսում, 
Եգիպտոսում և այլն. պետք է այնպես փոխ  վել, որ ամենամոտ մարդն ան գամ ինձ 
չճանաչի: Հագնվեցի շատ հասարակ ձևով, երկար մազե րս կտրել տվի, միրուքս 
ա ծիլել տվի և այնպես փոխվեցի, որ իրավ ինձ ճանաչել անկա րելի էր: Փորձի հա-
մար Մա տի նյանը կանչեց Հրաչին, ասելով, որ նոր ընկեր է եկել: Հրաչը երկար խո-
սելուց հետո, Մատի նյանի ծի ծաղի վրա, միայն հասկա ցավ, թե բանն ինչումն է: 
Նրան իրազեկ դարձրինք իմ ձեռ նարկելիք գործին: Նա ևս գտավ, որ գործիքը հիա-
նալի միջոց է Թուրքիա մտնելու համար, ուր նման մի գործիք դեռ մտած չէ:

Առանց ժամանակ կորցնելու, սեպտեմբերի 10-ին (1898 թ.) Կահիրեից երկա թու-
ղով ճանապարհվեցի Իզմայիլեի վրայով Պորտ Սաիդ և այնտեղ նավ նստեցի: 
Ալեք սան դրե տը Թյուր  քիո համար վտանգված տեղ է համարվում, այնտեղ հսկո ղու-

* Մար-ի ձեռագրում ընդգծումը բացակայում է:
39 Ձայնագիր: Գյուտի հեղինակը Թոմաս Էդիսոնն է: Ձայնագիրը կարող էր ոչ միայն ձայնագրել, 
այլև վեր  ար տադրել երաժշտությունը:
40 Տեղադրել:
41 Անձի ինքնությունը:
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որոշեցի դուրս գալ առաջին ն[ա] վա  [հան]գ[իստ] ոչ թե Ալեքսանդրետ, այլ Հայկա-
կան գծից դուրս՝ մի ուրիշ նա վահան գիստ, Լիբանանի Լաթաքիա42 քաղաքը:

Մաքսատանը շատ հետաքրքրվեցին իմ գործիքով, նվագել տվին եվրո պական 
եր գեր, մյուզիկ, պաշտոնյաները հռհռացին, մեջքիս քաջալերական իմաստով ձեռքի 
հար վածներ հաս  ցրին և թողեցին անցնել: 15 օր մնացի այնտեղ. շրջեցի քաղաքը: 
Արաբախոս բնակչու թյուն, մարոնիտ43 և հույն կաթոլիկ: Եղա սրճարաններում, 
գործիքս հրա պա րակ հանեցի, ամեն մարդ վազեց տեսնելու և լսելու այդ շեյթանի44 
մեքենան:

Մի պակասություն, որ գտան իմ գործիքի մեջ, այդ արաբերեն երգերի պակասն 
էր: Իսկույն գտա լավ արաբերեն երգիչների և ձայները վերցրի իմ գործիքի գլան-
ների վրա՝ այն ժա մանակ ֆո նոգրաֆներն այդ ձևի էին: Երբ իրենց աչքի առաջ 
իրենց սիրելի երգիչների ձայ նը առնվեցավ և ապա նույնությամբ երգվեցավ գոր-
ծիքով, ամբոխի ոգևորությունը չա փը կորց րեց: Ամեն կող մից խնդրում էին, որ 
իրենց էլ այցելեմ, իրենց էլ ցույց տամ այդ հրաշալիքը: Առատությամբ ինձ վարձա-
տրում էին և որ գլխավորն է՝ պաշտոնյաներ, ոս տիկաններ տես նում էին իմ վար-
պետ լինելը: Այդ կետը իմ գործի հաջողության մի գրա վականն էր:

Տասնհինգ օրից հետո ես պիտի նավ նստեմ և դուրս գամ Ալեքսանդրետ: Հա-
տիկին ոչինչ չեմ գրել իմ գնալու մասին այն մտադրությամբ, որ նախ նամակս որևէ 
կերպ ոստիկան նե րի ձեռքը չանցնի և ապա, որ գլխավորն է, որ Հատիկը Տիգրանին 
իմ գալու մասին ոչինչ չասի: Ես նա խապաշարված էի Տիգրանի նկատմամբ. նրա 
իմանալը գործի անհա ջո ղու թյունն էի համա րում: Մտածում էի՝ կմտնեմ Ալեք-
սանդրետ, կգտնեմ Հատիկին, ան ձամբ կխոսեմ և կզգուշաց նեմ, որ ոչ ոքի չասի, 
մինչև որ ես անձամբ չորոշեմ, թե ում [հետ] պետք է տեսնվեմ: Հատիկը, այդ պիսով 
իմ գնալու մասին գա ղա փար անգամ չուներ: Ճանապարհվեցի, սեպտեմբերի վեր-
ջերքն էր: Ալեք սանդ րետում մաքսատան պաշ տո  նեությունը, ոստիկանները որևէ 
կասկած չտա   րան45, միայն զգուշացրին, որ բերածս գործիքը տելեֆոն46 չլինի: Ին չ-
պես երևում է, այն ժա մանակ Թյուրքիայում տե լեֆոնը վտանգավոր մի գոր ծիք էր: 
Որպեսզի ապացուցեմ, որ բե րածս տելեֆոնի գոր ծիք չէ, մաք սատան մեջ սարքեցի 
և մի խողովակով երգել տվի Լաթա քիա յում վերցրածս ար ա   բական երգերը: «Մա-
շալլա՛. մաշալլա՛»,- բոլորը միաբերան բոռա ցին: «Ան վնաս բան է, թույլ տվեք անց-
նի»,- ձայնեց մաքսապետը: Բոլորը ծիծաղեցին, սրախոսու թյուններ արին ու ինձ 
բաց թողին ներս: Եվ ահա, ես, տարիներ երազածս ավետյաց երկ րում՝ Կի  լի կիայի 
առաջին նավա հանգստում լեգալ անձնավորություն եմ, որոշ զբաղումի տեր, ճա-
նաչված ոստիկանության և ամենքի կողմից որպես բուլղարահպատակ Դիմիտրի 
Մար ինով-Պո պով անունով մի ֆոնոգրաֆչի: Արդեն ամբողջ Թյուրքիան իմ առաջն 
է, ուր ուզեմ, կա րող եմ գնալ: Դրամի կողմից բոլորովին ապահով եմ: Իմ աշխա-
տան քով կարող եմ և՛ ապրել, և՛ աշ խատել:

Իջա մի հյուրանոցում, որի տերը հայ էր և հյուրանոցի անունն էլ թյուր քերենի 
կողքին հ այերեն գեղեցիկ գրված: Առաջին գործս եղավ հետաքրքվել, թե այդ 
քաղաքում ռուսերեն խո սող ո՞վ կա: Գիտեմ, որ Հատիկյանը ապրում է այնտեղ 
որպես վրացի, ունի պասպորտ ռու սա կան Хадиков ազգանունով: Նա երկար ապրել 
է Բաթումում և սովորել է ռուսերեն ու կա րողացել է ռուսա կան անձնագիր ստանալ: 
Ծախում է վրացական-կովկասյան իրեր՝ յա փն ջի, բաշ լուղ47 և այլն: Իմ հարցին 

42 Լաթաքիան այժմ գտնվում է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքում:
43 Արևելյան կաթոլիկ եկեղեցի, որն ունի պատրիարքության կարգավիճակ: Համայնքների մեծ 
մասը գտ  ն վում է Լիբանանում:
44 Սատանայի:
45 Չկասկածեցին, կասկած չունեցան:
46 Հեռախոս:
47 Գլխանոց:
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հյուրանոցում պատասխանեցին, որ այնտեղ կա մի վրա ցի, որ յամ չի48 է ծախում: Իմ 
նպատակս էր անմիջապես տեսնել Հատիկին, իսկ այդ «վրացին» հենց նա էր:

Ես լավ թյուրքերեն չգիտեմ, գիտցածս կովկասյան բարբառն է, այդ ինձ ձեռնտու 
չէ, կասկածի տեղիք կտա: Այդ մի պատրվակ է, որ ես գտնեմ Հատիկին, որպեսզի 
ինձ թարգ մանի դեր կատարի իբր թե: Հյուրանոցի տղան իմ առաջ ընկավ դեպի 
Հատիկի խանութը: Յափն ջի ներ են կախված խանութի դռնից՝ կովկասյան մի 
խանութ: Այդ ձևը մի միջոց է իր ներկայու թյունը պարտկելու համար, մյուս կողմից 
էլ առևտուր է անում ու դրանով իր գլուխը պահում: Հատիկը խանութում չէ, ասին, 
որ նա հավանորեն գի նե տանը լինի: Նա սիրում է մաստիքա (օղի) կոնծել: Գնացինք 
դեպի գինե տուն: Ներս մտանք, տեսնեմ Հա տիկը երեք օտարականների հետ նստած 
լավ տրամադրության մեջ: Իմ առաջնորդն ասաց, որ ես բուլղար եմ, խոսում եմ 
ռուսերեն, փնտրում եմ ռուսերեն իմացող մեկը: Ես լուռ եմ, ոչինչ չեմ ասում, 
կասկածելով, թե կարող է մեկն ու մեկը նստողներից ռուսերեն հաս կանա: Տեսա, որ 
Հատիկն ինձ չճանաչեց, ուշադրություն չդարձրեց վրաս և թյուրքե րեն մյուսներին 
ասաց իմ մասին. «Սա բուլղար է, խոսում է բուլղարերեն, մինչ ես (ինքը) խոսում եմ 
ռուսերեն, իրար չենք հասկանա, ինչիս է պետք [նրա հետ խոսել]»:

Ես խիստ էի փոխված, դեմքով չէր կարող ճանաչել: Ստիպված եղա խո սել, որ 
ձայ նիցս հասկանա: Բացատրեցի, որ ֆոնոգրաֆ գործիք եմ բերել, ուզում եմ 
տեղում շահա վետ կերպով օգտագործել, բայց թյուրքերեն չգիտեմ և խնդրեցի ինձ 
օգնել՝ իր որոշ դեպ քերում ինձ թարգ ման հանդի սանալով: Քիչ քիչ գլխի ընկավ, որ 
ես եմ և այդ պատճառով իսկ դժգո հության ար տահայտություն ընդունեց ու թյուր-
քերեն մյուսներին ասաց. «Բան չեմ հասկանում, բուլ ղա րե րեն է խոսում», և շարու-
նակեց իր զրույցը: Ես ենթադրեցի, որ զգուշություն է գործ դնում, ան հարմար է 
գտնում որևէ կերպ ինձ հետ զրույցի մտնել, թերևս ինձ կասկածի տակ չդնելու 
հա մար. չէ՞ որ ինքն արդեն կասկածված կարող է լինել և հսկողության տակ: Դուրս 
եկա այն մտ քով, որ ինքը կգա մոտս՝ հյուրանոց նույն հենց նոր մեքենան տեսնելու 
համար: Ամեն մարդ կարող է գալ, լսել, վճարել ու գնալ: Հիմա ես արդեն անհամբեր 
եմ, որ նրան տեսնեմ ու միայն մի խոսք ասեմ, թե Տիգ րանին չասես իմ գալու մասին: 
Եթե գինետանը մեկ նումեկը քիչ-միչ ռու սե րեն գիտեր, դրա համար չխոսեց, կգա 
հյուրանոց ու մի բառ կփո խա նակի հետս: Ինձ այդ շատ բնական է թվում, բայց Հա-
տիկը հուզված է և չի կա րողանում որոշել իր անելիքը:

Անցա փողոցով, ենթադրելով, թե կգա, կանցնի մոտովս, մի խոսք կասի, իր 
բռնած դիրքը կարդարացնի: Երկար գնալուց հետո նույն փողոցով վերադարձա՝ 
ինձ առաջ նորդող հայ տղան հետս է: Տեսա Հատիկը գալիս է իմ կողմը. սպասում 
եմ, որ ինձ մի բառ կասի: Ան ցավ առանց ուշադրություն դարձնելու վրաս: Ենթադրե-
ցի, որ իրեն հետևող կա, զգուշա ցավ: Այդ շատ հասկանալի էր ինձ: Որո շեցի վե րա-
դառնալ հյուրանոց և սպասել: Մեքենաս լարեցի, տեղական սովորության համաձայն 
մեկը մյուսին հաղորդելով տարածեցին, թե այսպիսի մի մեքենա է եկել, հա ճա-
խորդ ներ սկսե ցին գալ և մեքենաս լսել: Կես ժամ անց լուսամուտից նա յեմ՝ ի՜նչ: 
Շատ մոտ մի հյու րանոցում, որի ճակատին նույնպես հայերեն ցուցանակ կար, մի 
սենյակի լու սամուտում կանգնած է Հատիկը, նայում է ինձ և ժպտում: Նրա մոտ է 
մի կար ճա հասակ տղա, նույնպես ժպտում է և ինձ նայում:

Ինձ պարզվեց ամեն ինչ: Հատիկը հաղորդել է իմ գալը և իմ գաղտնիքը ու այդ 
հա ջո ղությամբ տարված՝ ուրախանում են երկուսը միասին: Վրդով մունքիս չափը 
չեմ կարող նկա րագրել. իմ գործ դրած բոլոր միջոցները, որ Տիգրանը իմ գալու 
մասին ոչինչ չիմա նա, բո լո րովին զուր անցան: Այդ րոպեից ես նախազգացի, որ 
գործի այդքան հաջող սկիզբը մի ձա խող վերջավորություն պիտի ունենա: Մի 
կերպ լուսամուտից հասկացրի, որ գա մոտս: Վեր ջապես եկավ: Զսպված ձայնով, 
բայց ամենալուրջ հանդիմա նու թյուն արի այդ քայլի համար և մե ղա դրեցի, որ ինքը 
իրավունք չուներ առանց իմ կարծիքս առ նե լու որևէ մեկին հայտնել իմ մասին: Շատ 

48 Կտորի տեսակ:
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Վայլայլվեց, արդարանալ ուզեց, բայց ի՜նչ օգուտ: Սխալը կատարված էր: Պետք էր 

այն պես անել, որ հետագայում մի սխալը ուրիշ սխալների պատ ճառ չդառնար: Իսկ 
այդ կախված էր միայն Հատիկի տակտից և հեղա փո խական հոտա ռությունից, թեև 
այդ մի սխալ քայլով նա ապացուցեց, որ զուրկ է այդ կա րևոր հատկություններից: 
Բայց և այնպես հարկավոր էր լրջո րեն խոսել հետը և բացատ րել իր բոլոր անե-
լիքները այսուհետև ու հատկապես Տիգ րանի նկատ մամբ իր վարելիք քա  ղաքա-
կանությունը: Մոտ մի տարի նստած է եղել Ալեք սանդրետ ում և մինչև այժմ միայն 
Տիգրանին է գտել, որ նախկին հնչակյան է, և որն իրենից ոչինչ չի ներ կայացնում: 
Քա ղաքում կան կարևոր մարդիկ, որոնց պիտի առաջ քաշել: Իմ գործն այդտեղ այդ 
պիտի լինի. շատ կարճ միջոցում երկու կարևոր անձնավորություններ գտնել, մի 
փոք րիկ կորիզ ստեղծել և անմիջապես հեռանալ դեպի ներս: Հատիկին ասացի, որ 
գնա, և ես ինքս կգամ իրեն մոտ, իր սենյակում խոսելու հանգամանորեն:

Հաջորդ օրը դուրս եկա շրջելու ու ման գալով հասա խանութ: Առա ջարկեցի 
ան   մի ջա պես տուն գնալ, որ ես իրեն հետևեմ: Հասանք իր սենյակը: Այդտեղ եր կա-
րորեն խո սե ցի իր անիմաստ վերաբերմունքի մասին, որ առաջին վայրկյանից ցու-
ցահանեց: Բա վա կան է, որ կաս կածված չէ, ի՛նչ կա վախենալու, եթե մի ֆոնոգրաֆչու 
հետ խոսում ես: Շատ էլ բնական է, որ մի օտար տեղում, երկու նույն լեզու խոսող 
մարդիկ անմիջապես գտնեն իրար ու միասին խոսեն, ծիծաղեն, եթե պետք է նույ-
նիսկ մտնեն գինետուն ու այդպիսով եղած կասկածները փա րատեն: Իսկ Տիգրանի 
միջադեպն այնքան անսպասելի անտակտ մի քայլ էր, որ ինքն էլ խոստովանեց, թե 
սխալվել է, որ կաշխատի իմ խոր հր դով շարժվել բոլոր խնդիրներում: Հա տիկը պի-
տի ստանա նամակներ դրսից և ինձ հաս ցնի մարդու միջոցով: Նմանապես իմ նա-
մակները պիտի ստանա և փոստ ձգե, նա մակ ները պիտի կարդա և Տիգրանին հա-
ղորդի ան կարևոր տեղեկությունները, ջանալով այն  պես տանել գործը, որ նա 
չկաս կածի, թե իրենից բաներ են թաքցվում: Նրան իր ձեռքերի մեջ պիտի պահի, 
վարվի հետը ընկերավարի և չխրտնեց նե, ապա թե ոչ, ավելացրի ես, նրա նից լավ 
բան չեմ սպասում:

Գալով տեղական գործունեության, ասացի. «Այսօր ևեթ կգնաս, կներ կայանաս 
բժիշկ Նիկողոսին, որ ֆրանսիական հյուպատոսի թարգմանն է ու կհայտնես, որ 
դու հայ ես, եկած ես այսինչ գործով, կավելացնես, որ նոր եկած է մի ընկեր, այսինչ 
ֆո նոգրաֆ չին, որ ուզում է Ձեզ տեսնել անպատ ճառ: Տեսնվելու պայմաններն ու 
հարմարություն ները թող ինքը որոշի: Կասես նաև, որ այդ ֆոնոգրաֆչին ուզում է 
տեսնել նաև Քերոբ Քե շիշ յան վաճառականին: Ահա այս երկուսը պիտի ճանաչեն 
քեզ ու քո միջոցով տեղական գոր ծերը վարեն: Նրանք միայն քեզ կճանաչեն. Տիգ-
րանի մասին ոչինչ չպետք է իմանան: Իրենք մարդկանց կդիմեն, մարմին կստեղծեն, 
այդ իրենց գործն է, ոչ ոքով չես հետա քր քրվի և ոչ ոք չպիտի իմանա քո ինչ լինելու 
մասին: Այդ երկուսը բավական են այս փոք րիկ քաղաքի գործերը վարելու հա մար»:

Այդ միջոցին դուռը զարկեցին: Տիգրանն էր: Տիգրանը շատ բան գիտե: Հատիկը 
նրան ամեն ինչ ասել է իբրև ընկեր: Նա գիտի կուսակցության հեռավոր նպա-
տակները Կի  լիկիայի նկատմամբ: Հիմա էլ գիտի իմ գալը և իմ անելիքները դարձյալ 
Հատիկի շնորհիվ:

-Կանչի ներս,- ասի, թող գա, հետը խոսեմ, գուցե այդպես ավելի լավ լի  նի: 
Մտնե   լուն պես հայտնեց, որ երկար ժամանակ ինձ ու Հատիկին հրա պարակի վրա 
չտես նելով՝ կաս կածի գնաց, թե որևէ դեպք չի պատահել, շտապեց Հատիկի տուն՝ 
ստու գելու: Մի կար  ճա հա սակ, խղճուկ արտաքինով, հիվանդագին դեմքով, 20-22 
տարեկան տղա մարդ է: Խոսում է մաքուր հայերեն:

Ես նրան հայտնեցի, որ իմ գալը և Թյուրքիայում շրջելը կապված է բազմաթիվ 
դժվա րությունների հետ: Իմ արհեստը, իմ արտաքինը և իմ լեգալ շրջելն ինձ 
հնարա վո րություն կտան մոտիկից տեսնել, դիտել և մեր ժողովրդի պայմանները 
կշռե լուց49 հետո միայն ձեռ նարկել լուրջ գործի: Ոչ ոք չգիտե իմ մասին, բացի ձեր 

49 Ուսումնասիրելուց հետո:



178

երկուսից, եթե որևէ կերպ կասկած առաջ գա իմ դեմ, այդ կլինի ձեր երկուսի ան-
գաղտնապահ լինելուց: Մի փոքրիկ ակնարկը իմ հասցեին կարող է վտանգել ամ-
բողջ գործը: Մեկը պետք է այստեղ կապ պահպանելու համար: Այդ գործը պիտի 
կա տարի Հատիկը. ևս մի մարդու ավել գիտնալը ինքնին սխալ մի քայլ է գործի 
հաջողության տեսակետից: Բայց այդ սխալը եղած է:

Դու, Տիգրան, քեզ վրա մեծ պատասխանատվություն է ընկնում՝ մնալ լուռ, և 
ինչ որ տե սար ու լսե ցիր, այս սենյակից դուրս չպիտի գա: Այս խոսքի վրա Տիգրանը 
բավական վիրավոր վեց և աշխատեց ցույց տալ, որ ինքը հեղափոխական անցյալ 
ունի, շատ լավ գիտե հե ղա փոխական կոնս պիրա ցիայի արժեքը: 

 -Ես այդ չասի ձեզ [քեզ] վիրավորելու համար, այլ պարզապես զգալ տալու 
հ[ա]մ[ար], որ հեղա փո խական գործում, եթե հնար է խնդիրները կար գադրել երկու 
մարդու միջև, երրորդի մաս նակցությունը, ով և լինի նա, ոչ միայն ավելորդ է, այլև 
հանցավոր:

Երկար խոսելուց հետո հայտնեցի, որ Ալեքսանդրետում ամենից քիչ պիտի մնամ 
և վերջը Տիգրանին առաջարկեցի, որ գնա և ցտեսություն ասելիս նորից հիշեցրի, որ 
գաղտ նա պահության արժեքը չմոռանա և վերջը իրեն չամաչեցնի: Նա գնաց: Հա տի-
կին [հետ] երկար խո սեցի մեր անելիքների մասին ու բանավիճեցինք: Բժիշկ Նիկո-
ղոսին նա պիտի ան մի ջապես տեսներ ու իմ թելա դրածի պես հետը խոսեր:

Հաջորդ օրը եկավ ու ոգևորված պատմեց, թե բժիշկը որքան ուրա խացավ, որ 
նման արհեստներով [արհեստով] ենք Երկիր մտել ու լեգալ շրջում ենք, և ապա 
խնդրեց, որ հենց նույն իրի կուն ֆոնոգրաֆս վերցրած մտնեմ իր մոտ, ուր լինելու է 
նաև Քերովբե Քեշիշյանը:

Նշանակված ժամին ֆոնոգրաֆս ձեռքիս մտա բժշկի մոտ: Այնտեղ էր նաև Քե-
րովբե Քե շիշյանը: Բայց բժիշկը մի հեռատեսություն ևս գործ էր դրել. հարևաններից 
ու ծա նոթներից կանչել էր մի քանի անձնավորություն ներ, որոնք եկած են պար-
զապես երեկո անցկացնելու, օղի խմելու և ուրախանալու հ[ամա]ր: Ներս մտնելիս 
լսեցի բժշկի ձայնը: Նա հարբածի նման բոռում, կանչում էր: Երբ մտա- ահա ձեզ 
ֆոնոգրաֆ- կանչեց նա, ինձ օղի առաջարկեց ու խնդ րեց մեքենայիս հունարը ցույց 
տամ իրենց: Երկու ժամ նվագել տվին: Բժիշկը բոլոր կտորների հետ հավասարապես 
երգում էր ու ոգևորվում: Ամենքը գիտեին, որ բժշկի մոտ նոր եկած խո  սող ու երգող 
մեքենա է հրավիրված: Քեֆը տաքա ցավ, բոլորը լավ կոնծեցին, բա ցի բժշկից ու 
Քեշիշյանից: Ուշ էր արդեն, երբ հյուրերը ցրվեցին: Մնա ցինք ես, բժիշկը և Քեշիշ-
յանը: Նրանք մեծ ուրախություն հայտնեցին, որ այժմ արդեն հեղափոխական գործը 
լուրջ շրջան է մտնում, որ եկողներն իրենց պա հել գիտեն, որոշ զբաղմունք ունեն, 
որոնց հետ կարելի է ազա տորեն խոսել ու քննա դատել: Ես բացատրեցի մեր անե-
լիքը ընդհանուր գծե րով ու շեշ տեցի հատկապես այն կարևոր մոմենտը, որ առանց 
լրջորեն պատրաստվելու ոչ ոքի ըմբոս տանա լու կոչ չպի տի արվի: Ես բնորոշեցի 
իրենց անելիքը. իբրև ազդեցիկ մարդիկ, իրենց քաղաքում բոլոր քիչ թե շատ 
հեղափոխական տարրերը իրենց շուրջ հավաքեն, հե ղափո խական գործը դարձ նեն 
ոչ թե դրսից եկողի գործ, այլ տեղացու գործ, և որևէ շարժում պիտի բղխի տեղական 
պայ  մաններից ու քաղաքական այն սիտուացիայից, որպիսիք հարմար կդատվեն 
տեղա կան շա հե րի համար: Շարժումը պիտի լինի անպայման ընդհանուր Կիլի կյան 
և ոչ թե մի կետում - մի Զեյթունում, մի Սուետիայում: Դրսից օգնություն կլինի 
միայն դրամով և զեն քով, եթե իրենք կարողանան ներս ընդունելու գործը կազմա-
կեր պել: Գործը վարողները պիտի լինեն տեղա ցիք, որպեսզի գործի ընթացքի պա-
տասխանատուներն իրենք հանդի սա նան: Իմ գործն այն կլինի, որ շրջեմ բոլոր 
կարևոր վայրերում ու զոհողության պատ րաստ մարդիկ իրար բե րեմ ու տեղական 
գործը կապել տամ մյուս վայրերի հետ: Այդ եր կու-երեք մարդը միայն ինձ պիտի 
գիտենան և ուրիշ ոչ ոք: Նրանք իրենց ուժերով պիտի առաջ բերեն տեղական կազ-
մակեր պություններ:

Երկուսն էլ շատ բարեհաճ վերաբերմունք ցույց տվին կազմակերպչական այս 
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Վձևին ու խոստացան ամեն ջանք գործ դնել տեղական գործը լավ հիմ քերի վրա 

դնելու: Դրսի հետ կապը ամբողջովին իրենց վրա էր մնում: Ֆրան սիական պոստն 
ամենալավ մի  ջոցն էր դրսի հետ հարաբերելու հա մար: Բժիշկը, իբրև կոնսուլի 
թարգման, ազատ կերպով կարող էր և՛ նա մակներ, և՛ ծրարներ (կապոցներ) 
ստանար և ուղարկեր Ալեք սանդ րիա՝ տրված հասցեին:

Երկար ժամանակ վարած լինելով Կիլիկիայի հետ հաղորդակցություն և լայն 
շփում ունե ցած լինելով տեղական բազմաթիվ գործիչների հետ, ես ար դեն նկատի 
ունեի այն անձ նավորությունները, որոնց հետ պիտի տեսն վեի, և որպեսզի հենց 
առաջին քայ լում թյուրի մացությունների տեղիք չտրվի, ես հարկ համարեցի երկուսի 
կարծիքները լսել ներսի քաղաք ներում գտնվող հեղափոխական գործիչների մա-
սին: Դրանով ես ուզում էի որոշել այն անձ նա վորությունները, որոնց նկատմամբ և՛ 
ես լավ կարծիք ունե նա  յի, և՛ իրենք:

Նրանք մատնանշեցին, և ես տեսա, որ իմ գիտցած անձնավորություն ները հա-
մար յա բո լորն էլ իրենց վստահելի մարդիկ են: Եթե մեկ-երկու մարդու մասին 
նրանք քիչ թերհավատ գտնվեցին, նրանց իմ ցուցակից դուրս հանեցի: Վերջը, երբ 
բա ժանվելու էի, Քեշիշյանն ինձ խնդրեց, որ ես որևէ կապ չունենամ Տիգրան Տոնա-
պետյանի հետ: Երկուսն էլ հայտնեցին, որ նա իրենց վստահություն չի ներշնչում, 
որ նա կապված է եղել Հնչակյ անների հետ և իրենց քաղաքում լավ անուն չունի: Ես 
ստիպված էի ծածկել այն հանգա մանքը, որ նա արդեն գիտե իմ մասին շնորհիվ 
Հատիկի ան տակտության և հայտնեցի, որ վստահ լինեն, որ Տիգրանի հետ ոչ մի 
կապ չենք ունենալու: Քեշիշյանն իր հայտարարու թյունն արեց շատ կտրուկ ձևով, 
ասե լով, որ եթե նա (Տիգրանը) գործի մեջ լինի, ինքն ան միջապես գործից կքաշվի: 
Այդ հանգա մանքն ինքնին ավելի քան ինձ համոզեց, որ Տիգրանը պիտի գործից 
չեզոքանա, որ այդ երկու կարևոր մարդիկ չպետք է հուսախաբ լի նեն գեթ այդ 
կետում: Նրանք Հատիկի հետ չպիտի տեսնեն Տիգրանին: Ես այդ իմաս տով երկար 
խոսեցի Հատիկին [հետ], որ իր կապը Տիգրանի հետ պիտի մնա բոլորովին ձևա կան 
հողի վրա, որ նա - Տիգրանը տեղական կազմակեր պու թյան մասին ոչինչ չպիտի 
իմա նա, թե չէ մեր գործը հենց առաջին քայլում կվիժի: Ինձ հայտնի էր Հնչակյան 
Կենտրոնի վերաբերմունքը դեպի Դաշնակցական գործու նեու թյանը հատ կապես 
Կի  լի  կիա յի նկատմամբ: Նրանք եթե իմանան մեր Երկիր մտնելը, ամեն գնով պի տի 
խանգա րեն, իսկ Տիգրանին բացարձակապես չեզոքացնել գործից, մեր մասին 
Հնչակյան Կենտրո նին իմաց տալ էր նշանակում: Ուստի միակ միջոցն էր, որ Հա-
տիկը կապը չկտրի նրա հետ, նրան իր ձեռքերի մեջ պահի, երբեմն անկարևոր տե-
ղե կություններ հաղորդի, բայց այն պես, որ Տիգրանը համոզված մնա, թե իրեն 
ամեն բանի [մասին] իրազեկ են պահում: Այս խն դի րը թողնվում էր Հատիկի տակ-
տին և հեռատեսության:

Ալեքսանդրետում գործերն այս վիճակում թողնելով, միայն 4 օր այնտեղ 
մնալուց հետո, ճանապարհվեցի Հալեպ: Կիլիկիայի դռնից արդեն ներս եմ մտել և 
գնում եմ ...50 Կիլիկիա: Այս անունը իմ պատանեկության հասակից իսկ ոգևորության 
մեծ աղբյուր է եղել: Ես միշտ երա զել եմ, որ հայ ժողովրդի մնայուն հայրենիքը այդ 
ծովափնյա բարեբեր եր կիրն է լինելու: Մեր պատ մության ամբողջ տևողությունը 
բախտ չի բերել հայ ժողովրդին: Ապավինած բարձրա դիրք Հայաստանին, նա մի 
կերպ փրկել է իր գոյությունը, բայց ի՞նչ գնով՝ կուլտուրան51 բա ցասե լով միայն: 
Միայն քարերով հարուստ, զուրկ ծովեզրին մոտենալու հնարավորու թյու նից, նա 
դարձել է արշավող ազգերի ոտքի կոխան և հայ ժողվուրդը կորցրած մարդա վայել 
ապրելու բոլոր մի ջոցներից, թառել է ժայռերի ծեր պերին ու գետնափոր խրճիթներում 
իր ստր կա կան կյանքն է քաշ տվել: Ըստ իս, դա կյանք չի եղել, այլ կրկնակի ծանր, 
քան մահը: Ըն դունակ, աշխատասեր, արվեստի ու վա ճա ռականության գործում 
առաջնակարգ վարպետ, շինա րարական գործում ստեղծա գործ, նա այդ բոլորի 

50 Կախման կետերը փաստաթղթինն են:
51 Զարգացումը և առաջընթացը:



180

փոխարեն նախընտրել է մի անաս նական կյանք և փակվել Հայաս տանի լեռներում 
ու դարձել այս ու այն տիրապետողի գրաս տը, նրա հլու աշխատա վորը: Հայաստանի 
լեռներից դուրս, ուր կարողացել է հայը շունչ քաշել և մի փոքրիկ ազա տություն 
վայելել, նա դրսևորել է իր ազգային դեմքը, և՛ արվեստ, և՛ վա ճառականու թյուն, և՛ 
կուլտուրա, և՛ ստեղծա գոր ծություն: Սրանք այնպիսի աղաղակող տվյ ալ   ներ են, որոնց 
առաջ ես չէի կարող աչք փակել: Հայության անկախ շրջանն անգամ մի ժպիտ չու նի: 
Բագրատունիք իրենց անկախ ու փոքրիկ հայրենիքով ծիծաղելի էին, որովհետև շա-
րունակ ենթակա էին այս ու այն զորեղի հարձակման ու մշտական սպառնալիքի 
տակ ու այնքան են ձանձրացած ամենօրյա վախից, որ կամովին քաղաքը՝ Անին, 
հանձնում են հույներին: Այս բոլորը միայն մի բան էր մեզ ասում, որ հայը չունի այն 
հե նարանը, որին կառչելով՝ մի ժո ղովուրդ կարող է իր կուլտուրական բոլոր կարողու-
թյուն ներն ի սպաս բերել իր գոյությունն արդարացնելու համար:

Այդ հենարանը լավ հասկացան Բագրատունյաց շրջանի զինվորական ները, 
որոնք չհաշտվեցին շարունակական սպառնալից դրության հետ, ազատ ապրելն ու-
րիշ կերպ էին հասկանում: Նրանք հատ-հատ, խումբ-խումբ քաշվեցին իրենց ան-
հյուրընկալ ու քար  քարոտ հայրենիքից ու կա մաց-կամաց ամրացան Տավրոսի, Ամա-
նոսի՝ Սև լեռան ծերպերում, իրենց հենարան ընտրեցին ծովը, որ անդավաճան 
պաշտ պանն է իրեն վստա հող ժողովրդին: Եվ մենք տեսնում ենք, որ մի բուռ հա յու-
թյուն, հենված ծովին, կարողա նում է իր անկախությունը պահել, միևնույն ժա մանակ 
ազատություն տալ իր ազգային բնատուր ձիրքերին՝ արվեստին, վաճառա կանու-
թյան, կուլ տուրային: Եվ այդ փոքր քա նա  կով հայության ստեղծած անկախու թյունն 
ավելի փառավոր է լինում ու բաղդավոր, քան հոծ հայության ծոցում ստեղծված 
Բագ  րատունյաց անկախությունը: Իսկ եթե Ռու բին յանները նույն բախտին արժա-
նացան, ինչ Բագ րատունիք, այս էլ պիտի վերագրել այն միս տիք շրջանին, որպիսին 
ապրում էր այդ միջո ցին ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը։ Եվ Ռուբինյան այլասերված 
վերջին իշխանները, տարվելով միջ նա դար յան կրոնամոլությամբ ու մոռա ցած դրա-
ցիության տարրական պար  տա կանությու ն նե րը, Եվրոպայի այդ ժամանակվա մութ 
հասկացու թյան գաղա  փարախոսների պատմուճանը հա գան ու Փրկչի գերեզ մանը 
փրկողներին բացարձակ պաշտպաններ կանգնեցին: Այս պայման նե րում բնա կան է, 
որ հա րևան բոլոր մահմեդական ցեղերը՝ սելջուկները, մամլյ ուքները, ֆել լահ ները, 
պիտի հար վա ծեին ու ոտնակոխ անեին Կիլիկիան, ինչպես և եղավ: Իսկ եթե Ռու բին-
յան իշխան ները խելացի լինեին, չտարվեին միջնադարյան ցնորքով, եթե մանավանդ 
Մեծ Հա յաստանի հայ հոծ բազ մությունը, ժամանակին հետևելով զինվորականների 
օրինա կին քշվեր [քաշ վեր] իր ամայի լեռնաստաններից դեպի կիլիկյան կանաչ հո-
վիտ ներն ու կա պույտ Մի ջերկրականը, եթե մի րոպե Հայաստանի ժողովուրդը մո-
ռա նար իր պապերի գե րեզմաններին պահապան դառնալու պար տականությունը, 
եթե լքեր իր վանքերն ու սրբե րը ու չվեր դեպի Կիլիկիա, այնտեղ նոր կյանք, նոր 
հայրենիք ստեղծելու մտքով, հաս [տա]տուն կամ  քով, այժմ Կիլիկիան ծաղկած մի 
դրախտ կլի ներ, և հայ ժողովուրդը Մի ջեր կրական ծովին վա յել իտալական, հունա-
կան ժողո վուրդ ների պես կուլ տուրական մի ժողո վուրդ կլիներ: Թող Հայաստանին 
տեր դառ նային բոլոր հարձակվողները, թող իրար միս կրծե ին, ինչքան ուզեին: Հայը 
ապա վինած Միջերկրական ծովին և Կիլիկիայի բնա կան պատնեշ Տորոսին ու Սև 
Լե ռան, ոչ միայն պիտի բաղդավոր ապրեր մինչև հիմա, այլև իր ապագան ընդմիշտ 
ապա հով ած կլիներ:

Այդ դեռ անցած բան է: Հայկական հարցը զարթնելու օրից հաճախ այդ մտած-
մուն քն եմ ունեցել, թե արդյոք հնարավոր չէ՞ թյուրք կառավարության հետ համա-
ձայ նության գալ և ամ բողջ Հայաստանն իրեն թողնելով՝ ամբողջ հայ ժողովրդով 
տեղափոխ վել Կի լի կիա ու այնտեղ ինքնավար մի նոր հայ րենիք ստեղծել թյուրք 
կա ռավարության հո վա նու ներքո: Հաճախ այդ մտքով խոսել եմ իմ ընկերների 
հետ, հաճախ նրանց ժպտացրել եմ իմ «միամիտ» մտքերի վրա։ Բայց այդ ինձ թվա-
ցել է միակ ելքը չարատանջ հարցի: Թյուր քը Եվրոպայից կամաց-կա մաց քաշվում 
է դեպի արևելք, դեպի Հայաստան, Հայկա կան հարցը այդպիսով ավելի քան տա  ր-
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Վրալուծելի է դառնում: Մյուս կողմից թյուրքը ձգտում է միանալ կովկասյան թյուր-

քերին, այդպիսով նրանց կամուրջ դարձնելու թրքա կան բուն երկրի ժողովուրդների 
հետ, Տուրկես տա նի հետ: Խանգարողը պիտի լինեն հա յերը, ասել է թյուրքը պիտի 
ուրախ լինի, եթե հա յերը Հայաստանից քաշվեն: Մյուս կող մից թյուրք պետությունը 
շատ լավ տեսնում է, թե ինչ պես կամաց-կամաց, Իտալիան մոտենում է իր սահ-
ման ներին, ձեռքն արդեն դրել Միջերկրա կանի տաս ներկու կղզիների վրա ու աչ-
քերը չռել է Ադալիային ու Կիլիկիային: Նրա [Օս ման յան կայսրության] համար 
պարզ է, որ մի օր այս երկրները պիտի անցնեն իր ձեռքից և ընկնեն իրենից զորեղ 
եվրո  պական պետու թյունների ձեռքը, իսկ զորեղ եվրոպացի հարևան ունե նա լու 
դառը փորձը վաղուց է ճաշակել նա:

Ահա այս բոլորն իրար բարդելով՝ առաջ է գալիս մի կացություն, որ թյուրք պե-
տու թյունը այդ կոմբինացիայով ոչ միայն Հայկական հարցն է լու ծում, այլև հայ ժո-
ղովրդին Կի լիկիայում տեղավորելով, այլևս եվրոպական ոտնձգությունների առաջն 
է առած լի նում: Հայը ամփոփ վում է Կիլիկայում: Մի կողմը ծովն է, ուրիշ խոս քով՝ 
Եվրոպայի ճանապարհը, մյուս կողմը՝ թրքա կան պե տությունը, որը ապահով զգալով 
իրեն հայկական որևէ վտան  գից, իր կողմից ոչ մի վտանգ չի ներ կայացնում մեր ինք-
նավար վար չական ձևին: Եվ հայն անձնատուր իր կուլ տու րական բնատուր ձիրքերին՝ 
ստեղծա գոր ծում է և կուլտուրապես զարգացնում իր փոքրիկ հայ րենիքը: Քաղաքա-
կա նապես գոհ իր վի ճակից, այժմ միայն կրթական-լուսավորչական գոր   ծու նեու թյան 
է զարկ տալիս և եվրոպա կան մի անկյուն դարձնում իր երկիրը:

Գաղափարական այս ոգևորությամբ ես մտնում էի Կիլիկիա: Մեծ Հա յաստանում 
եղած մեր պահանջները պիտի հանդիպեին թրքական կատաղի հակառակության, 
ինչ պես և լինում էր: Մեծ Հայաստանի անջատմամբ թուրք պետության գոյությունը 
կասկա ծե  լի էր դառ նում, մինչդեռ Կիլիկիայի ան ջատ մամբ Փոքր Ասիան-Անատո-
լիան ամբող ջու թյամբ ապահով վում էր թյուրք պետության համար: Հեղափոխա կան 
գործունեության մեջ, ինչպես և ամեն մի դժ վարին խնդրում, պետք է գնալ դի մա-
դրության համեմատաբար թույլ ուղղությամբ, և ես այդ ուղ ղությամբ էի ընթանում, 
համոզված, որ այդ ուղղությունը հաղթանակող կլինի: Կիլիկիա յում մենք հող չու-
նեինք, մարդ չունեինք, սկիզբը դժվար էր: Այնտեղ մենք հակառակորդներ շատ 
ու նեինք՝ Հնչակյաններն էին դրանք, բայց ես հա մոզ ված էի, որ մեր զգույշ մոտե-
ցումով և բացատրելով կարող ենք բոլոր Հնչակյան ուժերը մեր կողմը դարձնել: 
Առաջին քայլն այդ ապացուցեց. թե՛ բժիշկ Նիկողոսը և թե՛ Քե շիշ յանը Հնչակյաններ 
են եղել, բայց նրանք կապ ված չեն անվան հետ: Նրանք տեսան, որ Հնչակյ անները 
ժողովրդական շարժումը ղեկավարել չգիտեն: Նրանք տեսան միևնույն ժամա նակ, 
որ Հնչակյան գործիչները այժմ աթոռ ների կռվի հետևից են ընկած: Պարզ է, որ պի-
տի լքեն Հնչակյան անունը և նոր ու խոստումնալից անու նին-գաղափարին պիտի 
փա   րեն: Հետագայում փաստերն եկան ապա ցուցելու, որ սպասելիք ներս արդարա-
ցան ոչ մի այն կուսակցական իմաստով, ոչ միայն ամենուրեք Հնչակյան հայտ նի և 
ազնիվ գործիչները մեր շարքերն անցան, այլև որ գլխավորն է՝ Հայ կական հարցի 
կի լիկյան տեսակետն այն քան պարզ և մեկեն52 դարձավ մեր գործիչների հա մար, 
որ նրանցից շատերը թողեցին Մեծ Հա յաստանում զինական շար ժումները առաջ 
բե րելու միտքը և կիլիկյ ան գործու նեու թյա նը նվիրվեցին: Այդպես էր, որ, ինչպես 
հետո կտես նենք, 1903 թվին, երբ ես արդեն վաղուց Մարաշի բանտում էի, Կիլիկիա 
անցավ Վար դանը՝ Խանասորի և հայդու կային գործու նեու  թյան մեզ հայտնի դար-
ձած խմբապետը, որպես ասորի, և Սիմոն Զավարյանը 1904 թվին ուղղակի իր ան-
ցագրով, Զավարով ազգա նունով, որին թուրքերը ռուսի տեղ էին դրել, Բեյ րութ էր 
մտել և ուսանո ղության մեջ բավական աշխատանք կատարել, և որին շու  տով 
թյուր  ք[ական] կառավարությունը, ռուսական հյուպատոսին դիմելով, իր սահման-
ներից հանել տվեց:

(Շարունակությունը՝ հաջորդիվ):

52 Այդպես է փաստաթղթում:


