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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 21.01.2019։

Ա րա րատ Մ.  Հա կոբ յան 
 Պատմ. գիտ. դոկ տոր 

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

1921 թ.  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան վեր ջա լույ սին*
 

  Բա նա լի բա ռեր – Հովհ.  Թու ման յան, փետր վարի 18, Ս. 
Օր ջո նի կի ձե, հաշ տա րար ա ռա քե լութ յուն, ՀՓԿ, Ս. Վ րաց յան, 
ճա կա տի գիծ,  Սու խոյ  Ֆան տան, նա մա կագ րութ յուն,  Թիֆ լիս, 
ապս տամ բութ յուն, Աշ խեն, տնա յին կա լանք, Ս.  Կաս յան, Ստ. 
 Զոր յան:

 Մուտք
Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղծ  Հովհ.  Թու ման յա նի անզուգական կերպարի 

մեծությունը դրսևոր վել է ոչ միայն նրա կեր տած կո թո ղային ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի, այլև հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան բուռն գոր ծու նեութ յան 
մեջ: Այդ իրողության դրսևո րում ե րից մեկը ե ղավ այն, որ 1921 թ. Փետր -
վար  յան ապս տամ բութ յան կա պակ ցութ յամբ նա իր պարտ քը հա մա րեց 
 Թիֆ  լի սից մեկ նել Եր ևան՝ հաշ տեց նե լու դի մա կա յող ու ժե րին՝ ապս տամբ-
նե րին և  բոլշ ևիկ նե րին: 

1921 թ.  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան շրջա նում բա նաս տեղ ծի հաշ-
տա րար ա ռա քե լութ յան հար ցը մինչ օրս հայ պատ մագ րութ յան մեջ տար բեր 
մեկ նա բա նութ յուն նե րի ու գնա հա տա կան նե րի է ար ժա նա ցել:  Խորհր դա յին 
ժա մա նա կաշր ջա նում խնդրին անդ րա դար ձած պատ մա բան նե րի և գ րա-
կա նա գետ նե րի աշ խա տութ յուն նե րում զգաց վել է կու սակ ցա կան-գա ղա փա-
րա կան կողմ ա կա լութ յու ն:  Հետ խորհր դա յին փու լում նախ կին շատ սխալ-
ներ ու շե ղում եր աս տի ճա նա բար ուղղ վել են: Այդ պատճառով մեծ բա-
նաս տեղ ծի կյան քի այս կար ևոր դրվա գը ևս նորովի լու սա բան ման կարիք 
է զգում: 

 Հայտ նի է, որ Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ըն դա մե նը 2,5 տար վա կյանքն 
ընդ հատ վեց 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին ստո րագր ված Եր ևա նի՝ Դ րո- Լեգ րան 
հա մա ձայ նագ րով, ո րի արդ յուն քում  Հա յաս տա նը խա ղաղ ճա նա պար հով 
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ըն դու նեց խորհր դա յին վար չա կարգն ու փաս տո րեն կորց րեց իր ան կա-
խութ յու նը: 

 Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի օ րի նա կով` խորհր դայ նաց ման հենց ա ռա ջին 
ա միս նե րին  Հա յաս տա նը նույն պես դար ձավ մարդ կանց ու նեց ված քի զանգ-
վա ծա յին բռնագ րա վում ե րի և  քա ղա քա կան հե տապն դում ե րի ռազ մա կո-
մու նիս տա կան քա ղա քա կա նութ յան զո հը։ Ս կիզբ ա ռած ա նօ րի նութ յուն նե րը, 
քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ ճնշում երն ու հա լա ծանք նե րը, նախ կին բա նա կի 
սպա նե րի աք սո րը, կաց նա հա րութ յուն նե րը, շրջա փա կու մը, ցուր տը, սո վը 
լցրե ցին մարդ կանց համ բե րութ յան բա ժա կը: 

 Տա կա վին 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին  Հայ հեղ կո մի նա խա գահ Ս.  Կաս-
յա նին հաս ցեագր ված նա մա կում Հ.  Թու ման յա նը  Հեղ կո մի (ՀՍԽՀ  Ռազ մա-
հե ղա փո խա կան կո մի տե) ու շադ րութ յու նը հրա վի րել էր այն հան գա ման քի 
վրա, որ բոլշ ևիկյ ան հե ղաշր ջու մից հե տո հայ մտա վո րա կա նութ յան մեջ քա-
ղա քա կան ա ռու մով երկյ ուղ և  ա նո րո շութ յուն է ա ռա ջա ցել: Դ րա հա մար նա 
խոր հուրդ էր տա լիս, որ « Հա յաս տա նի Ռև կո մը պետք է պար զի մթնո լոր տը 
և  մարդ կանց հա նի էդ շվար ու շփոթ դրութ յու նից՝ ցան կա ցող նե րին հրա-
վի րե լով ա զատ ծա ռա յե լու ի րենց ժո ղովր դին: Ա մեն քի սրտից ա սած կլի նեմ, 
ե թե ա սեմ, թե սպա սում ենք էդ կո չին»1:  Բայց, ցա վոք,  Հա յաս տա նում օ րեցօր 
ա վե լի խո րա ցավ անջր պե տը այս պես կոչ ված դա սա կար գա յին թշնա մի հա-
մար ված նե րի հետ, ինչն էլ ի վեր ջո պետք է հան գեց ներ քա ղա քա կան առ-
ճա կատ ման: 

 Այդ ա մե նի հետ ևան քով խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րից հիաս թափ-
ված ժո ղո վուր դը 1921 թ. փետր վա րի 18-ին տա պա լեց  Հայ հեղ կո մի բոլշ ևիկ-
յան իշ խա նութ յու նը և հռ չա կեց Ա զատ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը: Իշ-
խա նութ յու նը ստանձ նեց  Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տեն (ՀՓԿ)՝ ՀՀ վեր ջին 
վար չա պետ Ս. Վ րաց յա նի գլխա վո րութ յամբ: 

 Բայց ար տա քին ու ներ քին բարդ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
հե տա գա դեպ քե րը նպաս տա վոր ըն թացք չու նե ցան: 1921 թ. փետր վա րի 
25-ին Վ րաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո  Կար միր բա նակն իր ու ժե րը 
կենտ րո նաց րեց Ա զատ  Հա յաս տա նի դեմ:  Մի քա նի ուղ ղութ յամբ ռազ մա-
ճա կա տի գծեր բաց վե ցին ապս տամբ ժո ղովր դի և  կար միր զոր քե րի միջև, 
որն էլ ի վեր ջո հան գեց րեց ապս տամ բութ յան պար տութ յանն ու խորհր դա-
յին-բոլշ ևիկյ ան վար չա կար գի վե րա հաս տատ մա նը:

1.  Հովհ.  Թու ման յա նի ա ռա քե լութ յան շար ժա ռիթն ու սկիզ բը
Եվ ա հա ապս տամ բութ յան բուռն շրջա նում, ձմե ռա յին սառ նա մա նի քի 

պայ ման նե րում, մեծ փոր ձութ յուն նե րով  Թիֆ լի սից Եր ևան է մեկ նում  Հով հ. 
 Թու ման յա նը:  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան մա սին լուրն ան հանգս տաց-
րել էր թիֆ լի սա հա յութ յանն ու ան ձամբ  Հովհ.  Թու ման յա նին, քան զի դա 
նշա նա կում էր, որ հա յը դուրս է ե կել հա յի դեմ:  Բա վա րար չա փով ի րա զեկ 
չլի նե լով  Հա յաս տա նում ծա վալ վող ի րա դար ձութ յուն նե րի ման րա մաս նե րին՝ 
ան հան գիստ բա նաս տեղ ծը « Նա մակ խմբագ րութ յա նը» վեր տա ռութ յամբ մի 
փոքր նա մակ է հրա պա րա կում  Թիֆ լի սի խորհր դա յին մա մու լի է ջե րում: 

1 Թումանյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու (ԵԼԺ), հատ. 10, Եր., 1999, էջ 370:
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«Սր տի խո րին կսկի ծով,- բարձ րա ձայ նում էր  Հովհ.  Թու ման յա նը,- հաս տատ 
աղբ յու րից տե ղե կա նում ենք, որ Եր ևա նի «հե ղաշր ջում» կոչ ված ա վան-
տյուրան կա տա րող նե րը կույր գոր ծիք են հան դի սա ցել մի սոս կա լի դա-
վադ րութ յան, նույն իսկ հայ ժո ղովր դի և ն րա դա տի դեմ, և  որ հե ղաշր ջու-
մը կա տար վել է ար յու նա լի ո ճիր նե րով»2:  Սա կայն իբրև հայ ժո ղովր դի բա-
նաս տեղծ՝ նա խնդրում էր  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նին և  Կար միր բա նա-
կին՝ մեղմ մո տե նալ ան մեղ ժո ղովր դին և «հե ռաց նել էդ վեր ջին տան ջան-
քի բա ժա կը ար յու նա քամ հայ ժո ղովր դից», ո րում նա «ան շուշտ ան մեղ է»3: 
Ու քա նի որ Եր ևա նում կա տար վածն ան հանգս տութ յուն էր ա ռա ջաց րել նաև 
 Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի ու Անդր կով կա սի բոլշ ևիկյ ան ղե կա վա րութ յան 
մոտ, ՌԿ(բ)Կ  Կենտ կո մի  Կով կաս յան բյու րո յի նա խա գահ և  Կով կաս յան ճա-
կա տի ռազ մա հե ղա փո խա կան (ՌՀԿ) խորհր դի ան դամ Գ. (Ս.) Օր ջո նի կի ձեն 
ա ռա ջար կեց՝ փոր ձել նաև խա ղաղ, բա նակ ցա յին, հաշ տեց ման ճա նա պար-
հով վերջ տալ ա վե լորդ ար յու նա հե ղութ յա նը: 

Այդ պի սով, մի կող մից թիֆ լի սա հայ հա սա րա կայ նութ յան բուռն ցան-
կութ յամբ և մ յուս կող մից՝ Անդր կով կա սի փաս տա ցի ղե կա վար Գ. Օր ջո նի-
կի ձեի գի տութ յամբ ու ա ռա ջար կութ յամբ, ո րոշ վեց որ պես պատ վի րակ 
Երևան գոր ծու ղել ազ դե ցիկ ու հե ղի նա կա վոր մար դու՝ բա նակ ցե լու  Հայ րե-
նի քի փրկութ յան կո մի տեի (ՀՓԿ) ղե կա վա րութ յան հետ՝ զեն քը ցած դնե լու, 
կռվող կող մե րին հաշ տեց նե լու և  ար յու նա հե ղութ յա նը վերջ տա լու հա մար: 
Իսկ  Թիֆ լի սում հայ ժո ղովր դի ա մե նա մեծ հե ղի նա կութ յու նը, ան շուշտ, Ա մե-
նայն հա յոց բա նաս տեղծ  Հով հան նես  Թու ման յանն էր. ե թե ոչ  Թու ման յա նը, 
էլ ու րիշ ով:  Մեծ բա նաս տեղ ծի ան ձը և  հե ղի նա կութ յու նը կա րող էին կռվող 
կող մե րի հա մար հաշ տութ յան և  ընդ հա նուր հա մե րաշ խութ յան ե րաշ խիք 
լի նել: «Այդ մի սիան կա րող է կա տա րել միայն  Թու ման յա նը,- ա սել է Օր ջո-
նի կի ձեն»4:  Հաս կա նա լի է, որ հայ ժո ղովր դի ճա կա տագ րով մտա հոգ բա-
նաս տեղ ծը տա լիս է իր հա մա ձայ նութ յու նը՝ մեկ նե լու Եր ևան:  Թու ման յա նին 
վստահ վեց այդ դժվա րին ա ռա քե լութ յու նը, ո րով հետև նա մե ծա գույն հե-
ղի նա կութ յուն էր թե՛ ամ բողջ ժո ղովր դի և  թե՛ հայ հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան բո լոր շրջա նակ նե րի հա մար:  Բա նաս տեղ ծի ան ձը կա րող էր կռվող 
կող մե րի հա մար հաշ տութ յան և  ընդ հա նուր հա մե րաշ խութ յան ե րաշ խիք 
լի նել: 

 Բայց  Թու ման յա նը հաշ տա րար ա ռա քե լութ յամբ  Հա յաս տան էր մեկ նում 
ա մե նից ա ռաջ իր սրտի կան չով: Դ րա հետ մեկ տեղ, ճիշտ է նկա տել թու-
ման յա նա գետ Ս.  Հով հան նիս յա նը. բա ցի հաշ տա րար ա ռա քե լութ յու նից բա-
նաս տեղ ծը  Հա յաս տան գա լով հանձ նա րա րա կան ու ներ՝ տե ղում կա տա րե-
լու նաև քա րոզ չա կան աշ խա տանք, հեր քե լու ա մե նուր շրջա նառ վող այն 
կեղծ լու րե րը, թե  Թիֆ լի սում «կո մու նիստ նե րը կա ցի ննե րով ջար դում են 
մարդ կանց՝ ա ռանց սե ռի ու հա սա կի խտրութ յան, և  որ կան ա ռան ձին կաց-
նա վոր նե րի բա տա լիոն ներ»5:
2 Թումանյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու (ԵԼԺ), հատ. 7, Եր., 1995, էջ 408, տե՛ս նաև՝ «Պատմա-
բանասիրական հանդես», Եր., 1988, N 2, էջ 208:
3 Նույն տեղում, էջ 208-209:
4 Ալիխանյան Ս. Տ., Գ. Կ. Օրջոնիկիձեն և սովետական կարգերի հաստատումը Հայաստանում, Եր., 1974, 
էջ 133:
5 Հովհաննիսյան Ս., Հ. Թումանյանը և 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը։ Տե՛ս «Երևանի հյուսիսային 
համալսարանի 2010 թ. ապրիլի 21-22-ի գիտական նստաշրջանի նյութեր», Եր., 2010, էջ 166: 

ՀԻ
ՇՈ

Ղ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



172

 Հարց է ծա գում. ի՞նչ կա րե լի է ա սել Հ.  Թու ման յա նի կար գա վի ճա կի 
մա սին:  Հաս կա նա լի է, որ որ պես բա նակ ցա յին կողմ նա չի ու նե ցել պաշ-
տո նա կան, դի վա նա գի տա կան կար գա վի ճակ, այլ Եր ևան էր մեկ նում որ պես 
հա սա րա կա կան պատ վի րակ (բա նագ նաց) Օր ջո նի կի ձեի գի տութ յամբ ու 
հա մա ձայ նութ յամբ:  Խորհր դա յին կող մը չի ճա նա չել ապս տամբ նե րի կա ռա-
վա րութ յու նը, էլ չենք ա սում, թե ինչ պի սի ծանր ո րա կում եր է տվել այդ 
իշ խա նութ յա նը: 

 Մարտի երկ րորդ տաս նօր յա կի սկզբին Վ րաս տա նում  Խորհր դա յին  Հա-
յաս տա նի լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ  Դա նուշ  Շահ վերդ յանն իր մոտ է կան չում 
հե ծե լա զո րա յին բրի գա դի սպա, ե րի տա սարդ  Հով հան նես  Բաղ րամ յա նին և 
 հայտ նում, թե բա նաս տեղծ  Հովհ.  Թու ման յա նը հաշ տա րար ա ռա քե լութ յամբ 
պետք է մեկ նի  Հա յաս տան, անց նի ռազ մա ճա կա տի գի ծը, ուս տի հանձ նա-
րար վում է՝ բա նաս տեղ ծին ու ղեկ ցել  Թիֆ լի սի Դ վոր ցո վա յա փո ղո ցում 
գտնվող 11-րդ  բա նա կի շտաբ՝ ան ցաթղ թեր ձևա կեր պե լու:  Կար միր բա նա կի 
շտաբ գնա լու ճա նա պար հին գրողն ու սպան ա ռա ջին ան գամ հան դի պում 
են, ծա նո թա նում, աշ խույժ զրույց ու նե նում:  Հան դի պու մը հա վա նա բար տե-
ղի է ու նե ցել մար տի 12-ին: Այդ մա սին ա պա գա մար շալ Հ.  Բաղ րամ յա նը 
վկա յա բե րում է  Թու ման յա նի ծննդյան 100-ամ յա կին նվիր ված « Մեծ բա-
նաս տեղ ծի սխրան քը» հու շա պա տու մի մեջ6: «Երբ մենք հա սանք բա նա կի 
շտաբ,- տաս նամ յակ ներ անց վեր հի շում է մար շա լը,- հեր թա պահ հրա մա-
նա տա րը մեզ հրա վի րեց ռազ մա հե ղա փո խա կան խորհր դի ան դամ ըն կեր 
Ս. Գ. Օր ջո նի կի ձեի մոտ»7:  Պատ մա բան Ս. Ա լի խան յա նը գրում է, որ շտա-
բում, հան դիպ ման ժա մա նակ, «Օր ջո նի կի ձեն  Թու ման յա նին խնդրել է ան-
ձամբ հա ղոր դել Վ րաց յա նին, որ կրա կը դա դա րեց նե լու և  զեն քը ցած դնե-
լուն պես նե րում կշնորհ վի խռո վութ յան բո լոր մաս նա կից նե րին»8:  Բա նաս-
տեղ ծի ան ցա թուղ թը ձևա կերպ վեց, և  հա ջորդ օ րը՝ մար տի 13-ին սկսվեց 
նրա ան սո վոր, փոր ձութ յուն նե րով լե ցուն ճա նա պար հոր դութ յու նը դե պի 
ապս տամբ  Հա յաս տան: 

Այս պի սով,  Հա յաս տան գա լու հա մար Հ.  Թու ման յանն ու նե ցել է միայն 
ան ցա թուղթ, ինչ պես ըն դուն ված է մի երկ րից մյուսն անց նող նե րի հա մար, 
ինչ պես նաև Ս. Օր ջո նի կի ձեից գու ցե մի քա նի բա նա վոր հանձ նա րա րա կան: 
Ար տա քին ու ներ քին հան գա մանք նե րը նկա տի առ նե լով՝ հիմ քեր կան պնդե-
լու, որ  Թու ման յա նին հանձ նա րա րա կան էր տրվել ոչ այն քան կող մե րին 
հաշ տեց նե լու, որ քան պար զա պես դի մե լու ապս տամբ նե րին՝ ան վե րա պահ 
անձ նա տուր լի նե լու առաջարկով: 

2.  Բա նաս տեղ ծի ճա նա պար հոր դա կան ո դի սա կա նը
Ըստ ա մե նայ նի, ան ցա թուղ թը ստա նա լու հա ջորդ օ րը՝ մար տի 13-ին, 

Հովհ.  Թու ման յա նը  Թիֆ լի սից դուրս գա լով, կառ քով հաս նում է  Դի լի ջան, 
մո տե նում ռազ մա ճա կա տի գծին:  Դի լի ջա նում նա կանգ է առ նում իր վա-
ղե մի բա րե կամ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ս տե փան  Դավթ յա նի տա նը:  Հա-
ջորդ ա ռա վոտ յան  Թու ման յա նը՝ հա գած տաք մուշ տակ ու գլխարկ, սահ-

6 Տե՛ս Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, Եր., 1969, էջ 776-780:
7 Նույն տեղում, էջ 778:
8 Ալիխանյան Ս. Տ., նշվ. աշխ, էջ 133 -134: 
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նա կով ճա նա պարհ վում և  ե րե կո յան հաս նում է Ե լե նով կա (Ս ևան), որ տեղ 
կենտ րո նաց ված էին կար միր զո րա մա սե րը: 

Այս տեղ բա նաս տեղ ծը հան դի պում է փետր վա րի 26-ից  Հա յաս տա նի 
հյու սի սա յին ( Դի լի ջա նի և  Ղա րա քի լի սա յի) շրջան նե րում ի րեն մի նոր ռազ-
մա հե ղա փո խա կան կո մի տեի (ՌՀԿ) նա խա գահ հայ տա րա րած, իր դա ժա-
նութ յուն նե րով հայտ նի, չե կիստ Գ ևորգ Ա թար բեկյ ա նին:  Հա մա ռու սաս տան-
յան Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի ( Չե կա յի) լիա զոր Գ. Ա թար բեկյ ա նը ՌԿ(բ)
Կ ԿԿ  Կով կաս յան բյու րո յի հանձ նա րա րութ յամբ  Հա յաս տան էր ժա մա նել 
1921 թ. հուն վա րին:  Նա իր դա ժա նութ յուն նե րով ա նուն էր հա նել դեռևս 
Հ յու սի սա յին  Կով կա սում և  հայտ նի էր «Աստ րա խա նի դա հիճ» մա կա նու նով9: 

 Բա նաս տեղ ծը մի քա նի օր մում է Գ. Ա թար բեկյ ա նի մոտ, ծա նո թա նում 
ի րե րի վի ճա կին: Այս կա պակ ցութ յամբ սխալ վում է պրոֆ. Ս. Ա լի խան յա նը՝ 
նշե լով, որ Ա թար բեկյ ա նի հետ հան դիպ ման հա ջորդ օ րը, կար միր նե րի սուր-
հան դա կը  Թու ման յա նին ու ղեկ ցում է մինչև  Ֆան տան և  իբր նրան հանձ նում 
դաշ նակ ցա կան նե րի շտաբ և  վերց նում հետև յալ ստա ցա կա նը. «Ս տա ցանք 
բա նաս տեղծ պա րոն Հ.  Թու ման յա նին կար միր նե րի ներ կա յա ցուց չից ողջ և  
ա ռողջ»10:

ՀՀ վեր ջին վար չա պետ, ՀՓԿ նա խա գահ Ս. Վ րաց յա նը 1923 թ. ամ ռա նը՝ 
Հ.  Թու ման յա նի մահ վան կա պակ ցութ յամբ թարմ հետ քե րով գրած իր հու-
շե րում պատ մում է, որ Ա թար բեկյ ա նը մոտ մեկ շա բաթ իր մոտ է պա հել 
 Թու ման յա նին այն հույ սով, որ շու տով Եր ևա նը կընկ նի, և  ին քը բա նաս-
տեղ ծի հետ միա սին կմտնի քա ղաք11:  Սա կայն  Թու ման յա նի թա խան ձանք-
նե րի և Օր ջո նի կի ձեի հրա հան գի հի ման վրա ի վեր ջո Ա թար բեկյ ա նը թույլ 
է տա լիս նրան մի խումբ զին վոր նե րի հետ և  մո լո կա նի սահ նա կով ուղ ևոր-
վել ա ռա ջա վոր դիր քեր12: Ե լե նով կա յում ե ղած օ րե րին բա նաս տեղծն ա կա-
նա տես է ե ղել բոլշ ևիկ նե րի գոր ծու նեութ յա նը:  Տե սել է, թե ինչ պես Ա թար-
բեկյ անն ու ժով ու սպառ նա լի քով հա վա քագ րել է շրջա կա գյու ղե րի մո լո-
կան նե րին, զի նել և  ու ղար կել ճա կատ:  Պատ մում են, որ բա նաս տեղծն աշ-
խա տել է հա մո զել Ա թար բեկյ ա նին, որ պե զի վերջ տրվի կռվին, և  կող մե րը 
փոր ձեն գնալ հաշ տեց ման, բայց Ա թար բեկյ ա նը ծի ծա ղե լով մեր ժել է՝ ա սե-
լով որ դաշ նակ նե րի անձ նա տուր լի նե լը մի քա նի օր վա գործ է13: Ս. Վ րաց-
յա նի վկա յութ յամբ՝  Թու ման յա նը Ա թար բեկյ ա նի մոտ մա ցել է շուրջ մեկ 
շա բաթ14:  Դա հա մա պա տաս խա նում է ի րա կա նութ յա նը: 

Այդ օ րե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն կա, թե պատ ժիչ ինչ պի սի գոր ծո-
ղութ յուն է ի րա կա նաց րել Ա թար բեկյ ա նի գլխա վո րած հեղ կո մը: Բոլշ ևիկյ ան 
պատ ժիչ ջո կա տը Ե լե նով կա յի մոտ գնդա կա հա րել ու Ս ևա նա լիճն է լցրել 
150 թուր քա հայ գաղ թա կան նե րի15:  Չե կիստ Ա թար բեկյ ա նի ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ Անդր կով կա սի փաս տա ցի ղե կա վար 

9 Տե՛ս История России xx века, отв. ред. А. Зубов, М., 2009, էջ 624. 
10 Ալիխանյան Ս. Տ., նշվ. աշխ., էջ 134: 
11 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից (Հովհ. Թումանյանը Երևանում), տե՛ս «Հայրենիք», Պոսթըն, 
1923, Ա. տարի, N 10 (օգոստոս), էջ 70 (այսուհետ՝ տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից): 
12 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից, էջ 70, նույնը տե՛ս նաև «Գրական թերթ», Եր., 29 հունիսի 
1990 թ:
13 Տե՛ս նույն տեղում:
14 Տե՛ս նույն տեղում:
15 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 37, ց. 1, գ. 9, թ. 50:
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Գ. Օր ջո նի կի ձեն մար տի 18-ին Հ յու սի սա յին շրջան նե րի ՌՀԿ ղե կա վա րին 
ուղղ ված հե ռագ րում զգու շաց նում էր, որ ի րեն հա սած տե ղե կութ յուն նե րով 
տե ղե րում ի րա կա նաց վում են ա նի մաստ գնդա կա հա րութ յուն ներ, գնդա կա-
հար վում են գե րի ներ և  այլն: Օր ջո նի կի ձեն կտրա կա նա պես պա հան ջում էր 
վերջ տալ տե ռո րին, ձեռք չտալ գե րի նե րին, իսկ վեր ջում խնդրում էր հա-
ղոր դել, թե որ քան մարդ է գնդա կա հար վել16: Գ. Ա թար բեկյ ա նը Գ. Օր ջո նի-
կի ձեին ուղղ ված մար տի 20-ի պա տաս խան հե ռագ րում հայտ նում էր, որ 
 Նոր  Բա յա զետ-Ե լե նով կա գծի մար տա կան տե ղա մա սում գնդա կա հար վել է 
ըն դա մե նը 46 մարդ17: 

Մար տի 19-ին  Թու ման յա նը տաք հագն ված, բոլշ ևիկ զին վոր նե րի ու ղեկ-
ցութ յամբ, սահ նա կով, ա ռանց դի մա կա յող կող մե րի միջև նախ նա կան կա-
պի ու պայ մա նա վոր վա ծութ յան, Ե լե նով կա յից դուրս է գա լիս և  ա մե նուր 
պատ ված հաստ ձյան վրա յով շարժ վում դե պի Ախ տա (ներ կա յիս՝ Հ րազ-
դան) -  Սու խոյ  Ֆան տան (ներ կա յիս՝  Ֆան տան) ուղ ղութ յամբ, ո րոնց ա րան-
քով էլ անց նում էր ռազ մա ճա կա տի գի ծը: Այդ բնա կա վայ րե րի մի ջա կա տա-
րած քում ապս տամբ նե րի հեր թա պահ պա հակ նե րը նկա տում են մարդ կանց 
շարժ և, նրանց թշնա մու հե տա խույզ նե րի տեղ դնե լով, կրակ են բա ցում: 
 Բա  նաս տեղ ծին ու ղեկ ցող կար միր զին վոր ներն ա նակն կա լի գա լով խու ճա-
պա հար փախ չում են՝  Թու ման յա նին թող նե լով միայ նակ ձյու նե րի մեջ: Ըստ 
ա մե նայ նի, գնդաց րա յին խա չաձև կրա կը բաց վել է ապս տամբ նե րի դիր քե րի 
եր կու թևե րից: Գն դակ ներ են թափ վել նրա շուր ջը և հ րաշ քով միայն ոչ մե կը 
չի դի պել  Թու ման յա նին: 

Այդ դեպ քե րից մի եր կու շա բաթ անց՝ ապ րի լի 8-ին, բա նաս տեղ ծը 
Երևա նից  Թիֆ լիս իր զա վակ նե րին ուղղ ված նա մա կում նկա րագ րում է, թե 
«ինչ պես մի ֆրոն տից մյուսն անց կե նա լու ժա մա նակ, թե՛ իմ անզ գու շութ-
յու նից, ըն կա եր կու կող մից էլ հրա ցա նա յին ու պու լեմ յո տա յին կրա կի տակ՝ 
եր կու ան գամ, եր կա րատև ու սաս տիկ, և  էս պե սով ձյու նի մի ջով ան ցա մոտ 
10 վերստ, մինչև գի շեր վա կե սը մա ցի դիր քե րի ա ռա ջին: Ես այժմ էլ չեմ 
հաս կա նում, թե ինչ պես ա զատ վե ցի էն կրա կի տա կից ու էն քան կար միր 
գնդակ նե րի տա րա փից»18: 

Այդ նույն դրվա գի վե րա բեր յալ Ս. Վ րաց յանն իր զին վո րա կան նե րի, նաև 
 Թու ման յա նի պատ մած ի րա դար ձութ յուն նե րի թարմ տպա վո րութ յուն նե րի 
տակ գրած հու շե րում նկա րագ րում է, որ այդ պա հին « Թու մա նեանն իր 
ամ բողջ հա սա կով կանգ նում է սահ նա կի վրայ և բարձր բռնած սպի տակ 
դրօ շա կը՝ սկսում է կան չել, մին չև որ մե րոնք նկա տում են դրօ շա կը և, վերջ 
տա լով կրա կին, ի մաց են տա լիս «շտաբ», թէ ինչ որ մի տա րօ րի նակ մարդ 
է ե կել և դրօ շակ բարձ րաց րած՝ կան չում է ի րենց ուղ ղու թեամբ»19: Այդ վի-
ճա կով խի զախ բա նագ նացն ան ցել է մոտ 10 վերստ: 

Այ նու հետև պատ մում են, որ ապս տամբ նե րի շտա բից կար գադ րում են 
ան ծա նո թին ան մի ջա պես բե րել  Սու խոյ  Ֆան տան, և  ա ռա ջա պահ ապս տամբ 
գյու ղա ցի մար տիկ նե րը խնամ քով կա պում են նրա աչ քե րը, որ պես զի զին-

16 Տե՛ս Геноцид армян: ответственность Турции и объязательства мирового сообщества (док. и ком.), сост. 
проф. Ю. Г. Барсегов, т. 2, ч. 1, М., 2003, էջ 466.
17 Տե՛ս Ալիխանյան Ս. Տ., նշվ. աշխ., Եր., 1974, էջ 130:
18 Թումանյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հատ. 5 (Նամակներ), Եր., 1945, էջ 456:
19 Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցյալից, էջ 70-71:
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վո րա կան գաղտ նիք նե րը չտես նի, և բե րում են զին վո րա կան շտաբ և  ա պա 
 Սու խոյ  Ֆան տան:  Մի քա նի ժամ շա րու նակ ձյան ու ցրտի մեջ սպա սե լով՝ 
 Թու ման յա նը սաս տիկ մրսել էր:  Կա րո  Սա սու նին տա քաց նում ու կե րակ րում 
է նրան և  մի սպա յի հետ ու ղար կում Եր ևան20: 

 Հա մա ձայն հին բոլշ ևիկ  Սե նիկ ( Սե նե քե րիմ)  Հա րութ յուն յա նի ձե ռա գիր 
հու շե րի, ո րը գրա ռել է ա կա նա տես նե րի պատ մա ծը՝ Հովհ.  Թու ման յա նը 
 Ֆան տան գյու ղում իբր ե լույ թով հան դես է ե կել գյու ղա ցի նե րի տա րե րա յին 
բազ մա մարդ մի տին գում և  կոչ ա րել ցած դնել զեն քը ու են թարկ վել  Հա-
յաս տա նի խորհր դա յին իշ խա նութ յա նը21:  Մենք քիչ հա վա նա կան ենք հա-
մա րում պա տե րազ մի ու ձմեռ վա ցրտի պայ ման նե րում նման մի տին գի մա-
սին խո սակ ցութ յու նը, քան զի մինչ այդ էլ ամ բողջ գի շեր կրա կոց նե րի տակ 
հայտն ված, ցրտից սա ռած բա նաս տեղ ծը հա զիվ թե ի վի ճա կի լի ներ ե լույ-
թով հան դես գալ բոլշ ևիկ նե րի ո ճին հո գե հա րա զատ մի տին գում, էլ չենք 
խո սում, որ մինչև ՀՓԿ-ի նա խա գա հին տես նե լը նա չէր կա րող ինք նա բուխ 
ե լույթ ու նե նալ, այն էլ բազ մա մարդ մի տին գում: 

Գ րա կա նութ յան և  ար վես տի թան գա րա նի (ԳԱԹ) Հովհ.  Թու ման յա նի 
ֆոն դում պահ վում է ներ քին գոր ծե րի կո մի սար  Կա րո  Սա սու նու կողմից 
մար տի 19-ին  Սու խոյ  Ֆան տա նից նրան գրված ինք նա գիր երկ տո ղը, որում 
կարդում ենք. « Հա մա ձայն  Ձեր խնդրան քին՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յու նը թույլ տվեց անց նե լու մեր զո րաշղ թան:  Մար դիկ 
ղրկած եմ  Ձեզ ըն դու նե լու հա մար: Ար գել վում է ա մեն խո սակ ցութ յուն  Ձեզ 
ա ռաջ նոր դող նե րի հետ»22:  Փաս տաթղ թից կա րե լի է են թադ րել, որ  Հայ րե-
նի քի փրկութ յան կո մի տեն տեղ ակ է ե ղել բա նաս տեղ ծի գա լուն և  թույլ է 
տվել անց նե լու ռազ մա ճա կա տի գի ծը:  Հարց է ծա գում. ե թե բա նագ նաց 
 Թու ման յա նին թույլ է տրվել անց նե լու ճա կա տի գի ծը, ա պա ին չո՞ւ է կրակ 
բաց վել նրա ուղ ղութ յամբ:  Թերևս պատ ճառն ա ռա ջա պահ զին վոր նե րի ան-
տեղ ա կութ յունն է ե ղել: Ինչ վե րա բե րում է ու ղեկ ցող նե րի հետ խո սակ ցութ-
յան ար գել մա նը, ա պա հաս կա նա լի է, որ դա ար վել է գաղտ նա պա հութ յան 
նկա տա ռու մով, որ պես զի ապս տամբ նե րը տեղ ակ չլի նեն Վ րաս տա նի 
խորհր դայ նաց ման փաս տին, ին չը կա րող էր ազ դել նրանց մար տա կան 
ո գու վրա: 

3.  Բա նաս տեղ ծի ժա մա նու մը Եր ևան և ՀՓԿ-ի հետ  
բա նակ ցե լու փոր ձե րը

 Հե տա գա յում՝ ապ րի լի 8-ին, Եր ևա նից- Թիֆ լիս զա վակ նե րին հաս ցեա-
գ րած նա մա կում բա նաս տեղծն ար ձա նագ րել է՝ «Ամ սի 20-ին հա սա 
Երևան»23: Ս խալ վում է պատ մա բան Ս. Ա լի խան յա նը՝ գրե լով, որ Եր ևան 
հաս նե լուն պես  Թու ման յա նը հան դի պում է ՀՓԿ նա խա գահ Ս. Վ րաց յա նին: 
 Վեր ջի նիս հետ հան դի պու մը ան մի ջա պես չի կա յա ցել, ո րով հետև այդ ժա-
մա նակ Ս. Վ րաց յա նը գտնվել է  Ղա մար լո ւի ճա կա տում: 

Մինչ Ս. Վ րաց յա նը կվե րա դառ նար ճա կա տից, ներ քին գոր ծե րի նա խա-

20 Տե՛ս Վրացեան Ս., նույն տեղում, էջ 71, նաև՝ «Գրական թերթ», Եր., 29 հունիսի 1990 թ.:
21 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 4, գ. 85, թ. 36-37:
22 Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան (ԳԱԹ), Հ. Թումանյանի ֆոնդ, N 1974, թ. 1: 
23 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 379:
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րա րութ յան սպա սաս րա հում նախ  Թու ման յա նին տե սակ ցում է ա վագ 
դուստ րը՝ Աշ խե նը, այ նու հետև տե ղի է ու նե նում Ս. Վ րաց յա նի և Հ.  Թու-
ման յա նի հան դի պու մը: Վ րաց յան- Թու ման յան հան դիպ ման կամ, այս պես 
կոչ ված, պաշ տո նա կան բա նակ ցութ յուն նե րի մա սին կա րե լի է ա սել հետև-
յա լը:  Նախ՝ Հ.  Թու ման յա նը հայտ նում է իր ա ռա քե լութ յան նպա տա կը: Դ րան 
ի պա տաս խան Վ րաց յա նը ներ կա յաց նում է դեկ տեմ բե րի 2-ից հե տո  Հա-
յաս տա նում կա տար ված դեպ քե րի ամ փոփ պատ կե րը, նկա րագ րում մինչև 
փետր վա րի 18-ը  Հայ հեղ կո մի և  Չե կա յի կա տա րած բռնութ յուն նե րը, ո րոնք 
ժո ղովր դա կան ապս տամ բութ յան պատ ճառ էին դար ձել: Ս. Վ րաց յա նը  Թու-
ման յա նին ցույց է տա լիս ի րենց ձեռքն ան ցած այն հե ռագ րե րը, որ  Շա րու-
րի շրջա նի բոլշ ևիկ ները փոք րիկ ռա դիո յի մի ջո ցով ու ղար կել էին  Բա քու ու 
 Թիֆ լիս, և  ո րոնց մեջ  Կաս յան-Ա վիս- Դով լաթ յան խմբա կը հայ տա րա րում 
էր, թե  Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած հե ղաշր ջու մը հետ ևանք է «մի խումբ 
մաու զէ րիստ նե րի և  Դաշ նակ նե րի դա ւա ճա նու թեան», և  որ այդ շար ժու մը 
շու տով կճնշվի, և ն րա հե ղի նակ նե րը ար յան մեջ կխեղդ վեն24: 

Վ րաց յա նի կող մից  Թու ման յա նին ներ կա յաց ված  Հայ հեղ կո մի մեկ այլ 
հե ռագ րում նշվում էր, թե իբր « Մաու զէ րիստ նե րի մի ա ւա զա կա խումբ, դա-
հիճ Վ րա ցեա նի գլխա ւո րու թեամբ», տի րա ցել են միայն Եր ևա նի ռա դիո կա-
յա նին, իսկ ամ բողջ  Հա յաս տա նը ի րենց ձեռ քին է, և  որ իբր թե դաշ նակ նե-
րը Եր ևա նի բան տում կո տո րել են բո լոր կո մու նիստ նե րին ու բոլշ ևիկ գե-
րի նե րին25:  Վեր ջի նիս կա պակ ցութ յամբ Վ րաց յա նը բա նաս տեղ ծին է ցույց 
տա լիս այն ար ձա նագ րութ յու նը, որ կազ մել էին պար սից հյու պա տոս Ա սա-
դուլ լա խա նը, Ա մեր կո մի ներ կա յա ցու ցիչ Ը շը րը և  ի տա լա կան առևտ րա կան 
գոր ծա կա լը, ո րոնք ՀՓԿ հա մա ձայ նութ յամբ այ ցե լել էին Եր ևա նի զին վո րա-
կան ու քա ղա քա ցիա կան բան տե րը, ման րա մասն ծա նո թա ցել եր կու բան-
տե րում մոտ հա զա րի հաս նող բան տարկյ ալ նե րի վի ճա կին և  հա մոզ վել, որ 
կո մու նիստ բան տարկյ ալ նե րը գոհ են ե ղել ի րենց ընդ հա նուր կա ցութ յու նից, 
որ գնդա կա հա րութ յուն ներ չեն ե ղել և  այլն26: 

Վ րաց յա նի այն հար ցին, թի ինչ պի սին է նրա տպա վո րութ յու նը  Հա յաս-
տա նից, բա նաս տեղ ծը հիաց մուն քով պատ մել է իր ստա ցած տե ղե կութ յուն-
նե րը խի զախ կռվող հայ գյու ղա ցի նե րից,  Սու խոյ  Ֆան տա նից և  եզ րա կաց-
րել է, որ  Թիֆ լի սում միան գա մայն թյուր պատ կե րա ցում են ու նե ցել  Հա յաս-
տա նում կա տար վա ծի մա սին. «… Պա լամ, ի՞նչ մաու զէ րիստ ներ. սա ընդ հա-
նուր ժո ղովր դա կան շար ժում է, ժո ղովր դա կան զայ րոյ թի պոռթ կում»27: 

Իր հեր թին  Թիֆ լի սի վի ճա կի մա սին  Թու ման յա նը նկա րագ րում էր դրա-
կան գույ նե րով, որ իշ խա նութ յան փո փո խութ յու նը կա տար վել է ա ռանց 
մի ջա դե պի, բոլշ ևիկ նե րը ոչ մի հա լա ծանք չեն ա նում, ոչ ո քի դեմ բռնութ-
յուն չկա, և  որ կո մու նիստ նե րը հատ կա պես խրա խու սում են գրա կա նութ-
յունն ու գե ղար վես տը, ստեղծ վել է հայ ար վես տի տուն՝ « Հա յար տուն», ո րի 
գլուխ ինքն է կանգ նած և  այլն28:

 Հարկ է նշել, որ  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան շրջա նում  Հա յաս տա-

24 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից, էջ 71, նաև՝ «Գրական թերթ», 29 հունիսի, 1990 թ.:
25 Տե՛ս նույն տեղում;
26 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցյալից, էջ 71:
27 Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 73:
28 Տե՛ս «Գրական թերթ», Եր., 29 հունիսի, 1990 թ.:
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նում շատ լավ է գոր ծել հա կա բոլշ ևիկյ ան քա րոզ չա մե քե նան:  Թու ման յա նի 
ա սած նե րին հա կա ռակ՝  Հա յաս տա նում տա րած վում էին չա փա զանց ված 
լու րեր բոլշ ևիկ նե րի կա տա րած չա րա գոր ծութ յուն նե րի ու սպան դի վե րա-
բեր յալ: Օ րի նակ, 1921 թ. ապ րի լին Եր ևա նում ե ղած ժա մա նակ քա ղա քա ցի-
նե րը  Թու ման յա նին հարց րել են, թե ճի՞շտ է, որ «30 հա զար դիակ է թափ-
ված  Թիֆ լի սի փո ղոց նե րում»29: Այս տեղ նկա տի ու նեին Վ րաս տա նի 
խորհրդայ նաց ման դեպ քե րը, ինչն ան շուշտ ա պա տե ղե կատ վութ յուն էր: 

Ս. Վ րաց յանն իր հու շե րում պատ մում է, որ « Բա ժան վե լուց ա ռաջ ես 
նրան (Հ.  Թու ման յա նին- Ա. Հ.) խոս տա ցա ա մեն հար մա րու թիւն ստեղ ծել՝ 
ծա նո թա նա լու տի րող պայ ման նե րին և ն րա տրա մադ րու թեան տակ դնե լու 
ռա դիո կա յա նը  Թիֆ լի սի հետ յա րա բե րու թիւն ու նե նա լու հա մար»30:  Բա նաս-
տեղծն էլ իր հեր թին վստա հեց րեց, որ ին քը կգոր ծադ րի իր ձեռ քից ե կած 
բո լոր մի ջոց նե րը՝ ա ջակ ցե լու, որ վերջ տրվի այս կռվին:

Զ րույ ցից հե տո նույն օ րը՝ մար տի 20-ին, Վ րաց յա նը հե ռագ րել է  Թիֆ-
լիս՝ Օր ջո նի կի ձեին. «Այ սօր Ե րև ան հա սաւ բա նաս տեղծ  Հով հան նէս  Թու-
մա նեա նը, ո րի հա ղոր դած նե րից ե րև ում է, որ դուք բո լո րո վին սխալ տե ղե-
կու թիւն ու նիք  Հա յաս տա նի դէպ քե րի մա սին:  Հա յաս տա նի յե ղաշր ջու մը 
ան պա տաս խա նա տու խմբակ նե րի գործ չէ, այլ բա ռի բուն նշա նա կու թեամբ 
ամ բողջ ժո ղովր դի, ո րը կռւում է իր գո յու թեան հա մար:  Գիտ ցէք, որ միայն 
հայ գիւ ղա ցիու թեան և բան ւոր նե րի դիակ նե րի վրա յով կա րե լի է հաս նել 
Երևան:  Թու մա նեա նին տրւում է լիա կա տար հնա րա ւո րու թիւն՝ ծա նօ թա-
նա լու ի րե րի իս կա կան դրու թեա նը և ի րա զեկ դարձ նե լու ձեզ:  Մարտ 20»31: 

Ս. Վ րաց յա նի հանձ նա րա րութ յամբ հա ջորդ օ րե րին  Թու ման յա նին այ-
ցե լել են նրա բա րե կամ ե րից մի քա նի սը, այդ թվում՝ Հ.  Քա ջազ նու նին: ՀՓԿ 
նա խա գա հը մի քա նի ան գամ տե սակ ցել է  Թու ման յա նին, սա կայն եր կու 
կող մից էլ գործ նա կան արդ յուն քի չեն հա սել: Վ րաց յա նը  Թու ման յա նին այն 
հա մոզ մունքն է հայտ նել, որ ի րենք չեն պատ րաստ վում հանձն վել և կ դի-
մադ րեն որ քան որ կա րող են: 

4.  Թու ման յա նի տնա յին կա լան քի հար ցը
Ինչ պես ար դեն աս վեց,  Թու ման յա նի գա լու օ րը Ս. Վ րաց յա նը գտնվել է 

 Ղա մար լո ւի ճա կա տում: Կ.  Սա սու նին  Սու խոյ  Ֆան տա նից զան գա հա րել է 
ու հայտ նել, որ Ե լե նով կա յից ա ռա ջա վոր դիր քերն է հա սել բա նաս տեղծ Հ. 
 Թու ման յա նը և  ար տո նութ յուն է խնդրում Եր ևան գա լու32: Վ րաց յա նը կար-
գադ րել է ան մի ջա պես ըն դու նել նրան և  ու ղար կել Եր ևան: 

Եր ևա նում ապ րող  Թու ման յա նի ա վագ դստեր՝ Աշ խե նի33 գրա ռում ե րում 
կար դում ենք. «1921 թ. մար տի 19-ին, … ուշ ե րե կո յան հայտն վեց մե կը և  
ա սաց, որ Վ րաց յա նը (Փր կութ յան կո մի տեի նա խա գա հը) խնդրում է սեն յակ 
պատ րաս տել ու կա հա վո րել ժա մա նող հյու րի հա մար: Իմ այն հար ցին, թե 

29 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 382:
30 Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 73:
31 Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 74, նաև՝ Ռուսաստանի սոցիալ-քաղաքական պատմության պետական 
արխիվ (կրճատ՝ ՌՍՔՊՊԱ), ֆ. 85, ց. 14, գ. 72:
32 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 70:
33 Աշխեն Թումանյանը ՀՀ նախկին վարչապետ Ալ. Խատիսյանի եղբոր՝ Գևորգ Խատիսյանի կինն էր:
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ով է հյու րը, նա ա սաց, որ խնդրել են չհայտ նել»34: Աշ խե նի սիր տը կաս կած 
է ընկ նում, որ այդ մարդն իր հայրն է, ո րով հետև ա վե լի վաղ՝ ժա մը 2-ին 
ի րեն ա սել են, թե ան ցորդ նե րը տե սել են, որ Ա բովյ ան փո ղո ցով Հովհ.  Թու-
ման յա նը ինչ-որ մե կի հետ, սահ նա կի վրա նստած, գնա ցել է ու ղիղ Փրկու-
թ յան կո մի տե35: « Բայց ա հա մի ցուրտ ե րե կո Ա բովյ ա նի վեր ևից,-  Թու ման-
յա նին նվիր ված իր հու շե րում գրում է գրող Ստ.  Զոր յա նը,- բո ժոժ նե րի 
զնգզնգո ցով քա ղա քա մեջ է մտնում մի սահ նակ: Իսկ սահ նա կի մեջ նստած 
են մի զին վո րա կան և  տաք մուշ տա կով փա թաթ ված մի մարդ:  Մուշ տա կի 
վեր քա շած օ ձի քի մի ջից և  մեծ բրդոտ փա փա խի տա կից եր ևում է ինձ ծա-
նոթ մի պրո ֆիլ՝ փոք րիկ սպի տակ մո րու քով  Թու ման յա նը»36: Վ րաց յա նը 
պատ մում է. «Ե րե կո յեան ար դէն մթնել էր, երբ լուր բե րին, թէ Յ.  Թու մա-
նեա նը հա սել է և սպա սում է վա րը՝ ներ քին գոր ծոց նա խա րա րու թեան մէջ: 
Ես շտա պե ցի իջ նել»37: 

 Մինչ Ս. Վ րաց յա նը  Ղա մար լո ւի ճա կա տից կժա մա ներ, ո րոշ սպա սու մից 
հե տո Աշ խե նին թույ լատ րել են հան դի պել հո րը: Ին քը և 6-ամ յա որ դին՝ 
 Հո վի կը, իջ նում են ցա ծի հար կը և գր կա խառն վում ու համ բու րում են հայ-
րի կին: Աշ խե նի նկա րագ րե լով՝ նա հա գել էր մուշ տակ ու դրել մոր թե 
գլխարկ և  կանգ նած էր սեն յա կի կենտ րո նում: Ն րա հետ են ե ղել ի րեն ան-
ծա նոթ մի հայ և  եր կու ռուս: Ա վագ դուստ րը հարց րել է հո րը, թե՝ « ճի՞շտ է, 
որ  Թիֆ լի սում ար դեն խորհր դա յին իշ խա նութ յուն է»:  Թու ման յա նը զսպել 
է ի րեն և  չի պա տաս խա նել: Աշ խե նին զգու շաց րել են, որ մինչև Վ րաց յա նի 
գա լը նման հար ցեր չի կա րե լի տալ 38:

Այ նու հետև ժա մա նել է ՀՓԿ նա խա գահ Ս. Վ րաց յա նը:  Հան դիպ ման այդ 
պա հի վե րա բեր յալ Ս. Վ րաց յա նը պատ մում է, որ « Թու մա նեան ներ քին գոր-
ծոց նա խա րա րու թեան սպաս ման սրա հում էր: Ցր տից կարմ րած թշե րով, 
ժպտուն աչ քե րով՝ նա իր խո շոր քայ լե րով մո տե ցավ ինձ, ջղաձ գօ րէն եր-
կա րեց ձեռ քե րը և  ա մուր գրկեց ու համ բու րեց ինձ:  Մի քա նի շտապ բա ցա-
գան չու թիւն ներ, մի քա նի կարճ հար ցում եր ու փո խա դարձ ող ջոյն ներ, և 
մենք մտանք ներս՝ ա ռանձ նա սե նեա կը»: 

 Բա նաս տեղ ծի ա ռա ջին խոս քե րից էր. 
« - Տ նա շէ՛ն, էտ հո բո լո րո վին ու րիշ զատ ա …  էս սկի մեր կար ծա ծը չի: 
 Մեզ հա ւա տաց նում էին, թէ սա մի խումբ մաու զէ րիստ նե րի գործ ա,- 

կրկնում էր նա: -Մա՛րդ Աս տու ծոյ, ի՛նչ  մաու զէ րիստ ներ: Էս հո ամ բողջ հա-
յոց ազգն ա ոտ քի ե լել…»39: 

 Ռազ մա ճա կա տի դիր քե րում ե ղած, այ նու հետև Եր ևա նում հայտն ված և  
իր աչ քե րով ա մեն ինչ տե սած բա նաս տեղ ծի նման խոս քերն ինք նին վկա-
յում էին ապս տամ բութ յան զանգ վա ծա յին լի նե լու մա սին40:

34 Թումանյան Աշխեն, Հայրիկիս մասին։ Տե՛ս «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում», Եր., 1969, էջ 647:
35 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 648:
36 Ստ. Զորյանի հուշերից: Տե՛ս «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում», Եր., 1969, էջ 126: 
37 Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 70:
38 Տե՛ս Թումանյան Աշխեն, Հայրիկիս մասին։ Տե՛ս Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, Եր., 1969, 
էջ 648:
39 Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցյալից, էջ 70: Տե՛ս նաև՝ Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով, հատ. Զ, 
Պէյրութ, 1967, էջ 103:
40 Մեր մոտավոր հաշվարկներով՝ ՀՍԽՀ ընդամենը 720 հազար բնակչության, այն էլ ապստամբության մեջ 
ներգրավված ընդամենը չորս գավառի՝ Երևանի, Էջմիածնի, Նոր Բայազետի և Դարալագյազի առնվազն 
100 հազար հասակավորները համակրել ու աջակցել են ապստամբությանը, իսկ 15 հազարը զենքը ձեռքին 
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 Բա նաս տեղ ծը ՀՓԿ նա խա գահ Ս. Վ րաց յա նի հետ հան դիպ ման ժա մա-
նակ պատ մել է իր ո դի սա կա նի մա սին, որ մի քա նի օր ստիպ ված է ե ղել 
մալ Ե լե նով կա յում՝ բոլշ ևիկ Ա թար բեկյ ա նի մոտ, այ նու հետև, սահ նա կի 
վրա նստած, ըն թա ցել է գնդաց րա յին խա չաձև կրա կոց նե րի տա կով, հա սել 
 Սու խոյ  Ֆան տան և  այն տե ղից էլ՝ Եր ևան: 

Ս. Վ րաց յա նի հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն և Աշ խե նի վկա յութ յամբ՝ 
 Թու ման յա նը ու ղեկ ցող նե րի հետ փո խադր վում է աղջ կա բնա կա րան, ընթ-
րում են: Այ նու հետև ստաց վել է Վ րաց յա նի կար գադ րութ յու նը՝ հանգս տա-
նա լու նպա տա կով «…թող նել  Թու ման յա նին տա նը ա ռանց հսկո ղութ-
յան»41 (ընդգծումը մերն է - Ա. Հ.): Ն րան ու ղեկ ցող մար դիկ (1 հայ և 2 ռուս) 
գնում են և Աշ խե նի պատ մե լով՝ «այն ժա մա նակ միայն մենք ա զատ շունչ 
քա շե ցինք և զ րու ցե ցինք»42:  Հայ րը պատ մել է Վ րաս տա նի խորհր դայ նաց-
ման,  Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին  Թիֆ լի սում 
ե ղած պատ կե րա ցում ե րի, ի րեն գոր ծու ղե լու, ռազ մա ճա կա տի գծի անց ման 
և Եր ևան հաս նե լու մա սին: 

Ստ.  Զոր յա նի հա վաստ մամբ՝ հա ջորդ օ րը  Թու ման յա նի գա լու լու րը տա-
րած վում է քա ղա քում: Ն րա գալն այդ ձյուն-ձմռա նը հե տաքրք րութ յուն ու 
տա րա կույս ներ են զարթ նեց նում հա սա րա կութ յան մեջ: Այդ օ րե րին Եր ևա-
նում հա մոզ ված էին, թե  Թիֆ լի սը գտնվում է մենշ ևիկ նե րի ձեռ քին, և  թե 
Փր կութ յան կո մի տեն բա նակ ցում է նրանց հետ՝ իբր միաս նա կան ճա կատ 
կազ մե լու բոլշ ևիկ նե րի դեմ:  Բայց շատ նեղ շրջա նակ նե րում տեղ ակ էին, 
որ  Թիֆ լիսն ար դեն խորհր դայ նաց վել է43:

«Ա ռա ջին օ րե րը,- մտա բե րում է Աշ խե նը,- մենք դուրս էինք գա լիս զբոս-
նե լու, հան դի պում էինք ծա նոթ նե րի, ար դեն շա տե րին էր հայտ նի նրա ա ռա-
քե լութ յու նը»44: « Շու տով,- այ նու հետև շա րու նա կում է ա վագ դուստ րը,- հայրս 
այլևս տա նից դուրս չէր ել նում, ա սում էր, որ վատ է զգում, հրա ժար վեց 
բժշկից, մերթ պառ կում էր, մերթ վեր կե նում: Գ րե թե ա մեն օր նրա մոտ էին 
գա լիս Փր կութ յան կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը»45: 

Աշ խե նը պատ մում է նաև, որ ի րենք ապ րում էին երկ րորդ հար կում, և 
 ներք ևում՝ ի րենց տան մուտ քի մոտ ին քը նկա տել է մի ժա մա պա հի, սա կայն 
դա ին քը վե րագ րել է իր հոր հան դեպ ու նե ցած պատ վի, բայց ոչ մի կերպ 
տնա յին կա լան քի, ինչ պես ի մա ցել է հե տո46: 

Ինչ պես հայտ նի է՝ խորհր դա յին հու շագ րութ յան ու պատ մագ րութ յան 
մեջ տա րա ծում ու ներ այն տե սա կե տը, թե Վ րաս տա նի խորհր դայ նաց ման 
լու րը գաղտ նի պա հե լու նպա տա կով ՀՓԿ-ն Հ.  Թու ման յա նին են թար կել 
է տնա յին կա լան քի, որ պես զի հա սա րա կութ յու նը և  ապս տամբ նե րը չի մա-
նան այդ մա սին, և  հա կա բոլշ ևիկյ ան պայ քա րի թա փը չթու լա նա:  Ժա մա-
նա կաշր ջա նի գա ղա փա րա կան ո գուն հա մա պա տաս խան՝  Թու ման յա նի 
տնա յին կա լան քի մա սին են ակ նար կել գրող ներ Ստ.  Զոր յա նը և  Հովհ. 

կռվել են բոլշևիկյան բռնավարչակարգի դեմ: Այդ մասին հանգամանորեն տե՛ս Հակոբյան Ա., ՀՍԽՀ 1921 թ. 
ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Եր., 2014, էջ 59, 65 և 69: 
41 Թումանյան Աշխեն, Հայրիկիս մասին, էջ 649:
42 Նույն տեղում:
43 Տե՛ս Ստ. Զորյանի հուշերից, էջ 126-127: 
44 Թումանյան Աշխեն, Հայրիկիս մասին, էջ 649:
45 Նույն տեղում, էջ 649-650; 
46 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 650:
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 Հով հան նիս յա նը:  Զոր յա նը գրում է, որ քա ղա քում լուր տա րած վեց, թե 
Փրկութ յան կո մի տեն տնա յին բան տար կութ յան է են թար կել  Թու ման յա նին՝ 
այդ հան գա ման քը քո ղար կե լով բա նաս տեղ ծի հի վան դութ յամբ47: Իսկ  Հովհ. 
 Հով հան նիս յա նը նշում է. «Տ նա յին կա լան քի դա տա պար տե ցին  Հով հա ննե-
սին, որ մար դա մեջ դուրս չգա, ի րանց հա մար անն պաստ խոսք ու զրույ ցի 
տե ղիք չտա»48:  Միա ժա մա նակ  Հովհ.  Հով հան նիս յա նը հայտ նում է, որ հա-
կա ռակ դրան՝ Աշ խե նի տանն ի րենք տեսն վում էին ա մեն օր, սա խա րի նով 
(շա քա րով) թեյ էին խմում ու ժա մե րով զրու ցում ի րենց շուր ջը տե ղի ու նե-
ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին49:  Թու ման յա նի հի շո ղութ յուն նե րը գրա ռած 
դստեր՝ Ն վար դի հա վա քած ու հրա պա րա կած հու շե րում այդ կա պակ ցութ-
յամբ դարձ յալ նշվում է, որ  Դաշ նակ ցութ յան ՀՓԿ-ն հայ րի կին են թար կել էր 
տնա յին կա լան քի50: 

 Մի ջանկյ ալ նշենք, որ  Թու ման յա նի դստեր և մ յուս նե րի հու շե րում ան-
պայ ման պետք է տես նել խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի քա ղա քա կան 
կոն յունկ տու րա յի դրոշ մը, այլ կերպ հնա րա վոր չէր գրել, էլ չենք խո սում՝ 
ներ կա յաց ված նյու թե րը ցան կա լի խմբագր ման են թարկ ված լի նե լու մա սին:

 Բազ մա վաս տակ պատ մա բան  Լեոն ցու ցա բե րե լով անս քող հա կա դաշ-
նակ ցա կան ու հատ կա պես՝ հա կավ րաց յա նա կան կեց վածք՝ ա վե լի է խո-
րաց րել Հ.  Թու ման յա նի տնա յին կա լան քի մա սին վար կա ծի գույ նե րը:  Նա 
գրում է, որ «Հ.  Թու ման յա նին Վ րաց յա նը ըն դու նել է իբրև թշնա մու և տ նա-
յին բան տար կութ յան է են թար կել, ա սե լով, թե նա վհա տութ յուն է մտցնում 
ՀՓԿ զոր քե րի մեջ»51:

Հ.  Թու ման յա նի տնա յին կա լան քի մա սին են գրել խորհր դա յին պատ-
մա բան ներ Հ.  Կա րա պետ յա նը, Ս. Ա լի խան յա նը, Ծ. Ա ղա յա նը և  ու րիշ ներ52: 
 Մինչ դեռ՝  Թու ման յա նի՝ տա նից դուրս չգա լու ա մե նա հիմ ա կան փաս տարկն 
այն էր, որ այդ դժվա րին, ցուրտ ու վտանգ նե րով լի ճա նա պարհն անց նե-
լու ըն թաց քում ա ռանց այն էլ հի վանդ բա նաս տեղ ծը տեղ հաս նե լով՝ ան-
կող նա յին հի վանդ էր դար ձել և Աշ խե նի տե ղե կաց մամբ՝ միայն  Կար միր 
բա նա կի Եր ևան մտնե լու օ րը՝ ապ րի լի 2-ին է տե ղից վեր կա ցել: «Երբ 
ապ  րի լի 2-ին,- կար դում ենք Աշ խե նի գրա ռում ե րում,-  Քա նա քե ռից լսվե ցին 
կրա կոց ներ, հայրս ե լավ տե ղից, կո կիկ հագն վեց, նույ նիսկ փող կապ կա-
պեց և  կար ծես միան գա մից վե րա փոխ վեց»53: 

 Ժա մա նա կա կից թու ման յա նա գետ Ս.  Հով հան նիս յա նը գտնում է, որ 
Փրկութ յան կո մի տեի ո րոշ ան դամ եր հաս կա նա լի պատ ճա ռով աշ խա տել 
են  Թու ման յա նին հե ռու պա հել ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի հետ շփու մից: 
 Սա կայն «Ու շագ րավ է,- շա րու նա կում է Ս.  Հով հան նիս յա նը,- որ որ պես 
տա նից դուրս չգա լու միակ պատ ճառ  Թու ման յա նը մատ նան շում է իր հի-
վան դութ յու նը»54:  Բա նաս տեղ ծը չե կիստ Գ. Ա թար բեկյ ա նին մար տի 25-ին 
47 Տե՛ս Ստ. Զորյանի հուշերից, էջ 127:
48 Հովհաննիսյան Հովհ., Ընկերոջս հիշատակին։ Տե՛ս «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում», Եր., 
1969, էջ 781:
49 Տե՛ս նույն տեղում:
50 Տե՛ս Թումանյան Նվարդ, Հուշեր և զրույցներ, Եր., 2009, էջ 236:
51 Լեո, Անցյալից (հուշեր, թղթեր, դատումեր), Թիֆլիս, 1925, էջ 466: 
52 Տե՛ս Կարապետյան Հ. Ն., Մեծ պայքարի մարդիկ, Եր., 1963, էջ 442, Ալիխանյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 138, 
Агаян Ц. П., Победа советской власти и возрождение армянского народа, М., 1981, էջ 90:
53 Թումանյան Աշխեն, Հայրիկիս մասին, «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում», Եր., 1969, էջ 650:
54 Հովհաննիսյան Ս., Հովհաննես Թումանյանը և 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը։ Տե՛ս «Երևանի 
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ուղղ ված նա մա կում վստա հեց նում էր. ին քը հի վանդ պառ կած է ան կող-
նում55: Իսկ այդ նույն օ րը  Մես րոպ ե պիս կո պոս  Տեր- Մով սիս յա նին ուղղ ված 
նա մա կում դարձ յալ պնդել է, որ ին քը ճամ փին սաս տիկ մրսել է և  ան կող-
նա յին հի վանդ է56: Այ դու հան դերձ, իբր թե կա լան քի մեջ հա մար վող բա-
նաս տեղ ծի իսկ տե ղե կաց մամբ՝ « Միշտ ըն կեր ներս և  բա րե կամ երս գա լիս 
են, գնում»57: 

Ինչ պես տես նում ենք, բա նաս տեղ ծը ինքն է հեր քել իր տնա յին կա լան-
քի մա սին լու րը: Եվ դա, ինչ պես ար դեն աս վեց, ի րա կա նում ար վել է 
խորհրդա յին հե ղի նակ նե րի կող մից զուտ քա ղա քա կան ու քա րոզ չա կան 
նկա տա ռում ե րով, որ պես զի հան րութ յան մեջ հա յացք ձևա վոր վի, թե տե-
սեք՝ դաշ նակ նե րը բան տար կել են ան գամ հա յոց մեծ բա նաս տեղ ծին: Այս 
կա պակ ցութ յամբ տե ղին է նկա տում գրա կա նա գետ Ս.  Հով հան նիս յա նը, որ 
բա նաս տեղ ծի խոս քերն ու մեկ նա բա նութ յուն ները իր հի վան դա նա լու վե-
րա բեր յալ ա մեն ևին չեն հա վաս տում իր «բան տար կութ յան», «կա լան քի» 
մա սին տա րած ված լու րե րը58: 

Պետք է նկա տել, որ քա ղա քա ցիա կան կռիվն ե րի այդ թեժ շրջա նում 
Հովհ.  Թու ման յա նի  Հա յաս տան գա լու վե րա բեր յալ տե ղում ե ղել է ոչ միան-
շա նակ ըն կա լում և  վե րա բեր մունք: ՀՓԿ շրջա նակ նե րում ե ղել են նաև կաս-
կա ծամ տութ յան դրսևո րում եր: Օ րի նակ, Էջ միած նի գա վա ռի ՀՓԿ նա խա-
գահ Վ.  Տեր- Խա չատր յա նը, հեն վե լով տա րած վող լու րե րի վրա, ՀՓԿ նա-
խա գահ Ս. Վ րաց յա նին ուղղ ված մար տի 23-ի գրութ յամբ հայտ նում էր, որ 
 Թու ման յա նը գոր ծուղ վել է  Հա յաս տան բոլշ ևիկ նե րի կող մից քա րոզ չա կան 
նպա տա կով՝ իր հե ղի նա կա վոր ներ կա յութ յամբ հու զում ա ռաջ բե րե լու59: 
Դ րա հա մար նա պա հան ջում էր.  Թու ման յա նին «կա՛մ  պետք է չե զո քաց նել 
(հա վա նա բար բան տար կել- Ա. Հ.), կա՛մ հե ռաց նել»60: Ինք նին հաս կա նա լի 
է, որ այս տեղ խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե ՀՓԿ նա խա գահ Ս. Վ րաց յա նի 
կող մից  Թու ման յա նին մե կու սաց նե լուն ու բան տար կե լուն, այլ Էջ միած նի 
գա վա ռի ՀՓԿ նա խա գա հի ա ռա ջար կին, ին չը, բնա կա նա բար, մա ցել է ան-
հետ ևանք: Են թադ րա բար՝ իբրև բոլշ ևիկ նե րի կող մից ու ղարկ ված բա նաս-
տեղ ծի՝ ապս տամբ նե րի շար քե րում հու սալ քում ա ռա ջաց նե լու վտան գի մա-
սին է խո սել նաև  Կա րո  Սա սու նին61:  Սա կայն այդ մեկ-եր կու հա տիկ ակ-
նարկ նե րը հե տա գա բամ բա սանք նե րի տե ղիք են տվել: 

Այս կա պակ ցութ յամբ տե ղին է խո սել մեկ այլ դրվա գի մա սին: Մեծ բա-
նաս տեղ ծի հա մերկ րա ցի Ստ.  Զոր յանն իր հու շե րում պատ մում է, որ հա վա-
նա բար մար տի վեր ջին օ րե րին մի խումբ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում և  
ին քը, գաղտ նի ժո ղով են գու մա րում և  ո րո շում, ար յու նա հե ղութ յա նը վերջ 
տա լու նպա տա կով ստեղ ծել մի պատ գա մա վո րութ յուն՝ ե րեք հո գուց կազմ-
ված՝ Լ ևոն  Սարգս յան (Ան կախ սո ցիա լիստ նե րի (մենշ ևիկ նե րի) կու սակ ցութ-
յան ղե կա վար, Ա լեք սանդ րա պո լի նախ կին քա ղա քագ լուխ), Լ ևոն  Թու ման յան 

Հյուսիսային համալսարանի ապրիլի 21-22-ի գիտական նստաշրջանի նյութեր», Եր., 2010, էջ 168: 
55 Տե՛ս Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 7, Եր., 1995, էջ 377: 
56 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 378:
57 Նույն տեղում:
58 Տե՛ս Հվհաննիսյան Ս., Հովհաննես Թումանյանը և 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը, էջ 168:
59 Տե՛ս Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 694:
60 Նույն տեղում:
61 Տե՛ս Սասունի Կարօ, Փետրվարեան ապստամբութիւնը, Պեյրութ, 1970, էջ 204:
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(էսէռ գոր ծիչ) և  Թադ ևոս Ավ դալ բեկյ ան (տնտե սա գետ-բա նա սեր).  նախ 
այ ցե լել Հ.  Թու ման յա նին, նրա նից ստույգ տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ ար-
տա քին վի ճա կի մա սին և  ա պա բա նակ ցել ՀՓԿ-ի հետ: Ստ.  Զոր յա նը պատ-
մում է, որ այդ պատ գա մա վո րութ յու նը հա ջորդ օ րը լի նում է բա նաս տեղ ծի 
մոտ: Ն րանք խո սում, զրու ցում են մի ժա մի չափ, բայց դուրս գա լուն պես 
նրանց հայ տա րար վում է, թե ե րեքն էլ են թարկ վում են տնա յին բան տար-
կութ յան ու փաս տո րեն մինչև ապ րի լի 2-ը նրանց ար գել ված է ե ղել տնից 
դուրս գալ և, ըստ  Զոր յա նի, յու րա քանչ յու րի դռան վրա ե ղել է մի զին ված 
մի լի ցիո ներ62: 

Մեր ձեռ քի տակ կա  Զոր յա նի ա սա ծը հաս տա տող մի փաս տա թուղթ: 
Այս պես՝ ՀՀ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րը մար տի 30-ի 
գաղտ նի գրութ յամբ հանձ նա րա րել էր Եր ևա նի քա ղա քա յին մի լի ցիա պե տին՝ 
ի կա տա րում ՀՓԿ նա խա գա հի կար գադ րութ յան ան մի ջա պես տնա յին բան-
տար կութ յան են թար կել Լ ևոն  Սարգս յա նին, Լ ևոն  Թու ման յա նին և  Թադ ևոս 
Ավ դալ բեկյ ա նին՝ ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծի հա մար վնա սա կար լու րեր 
տա րա ծե լու պատ ճա ռով63: Կր կին շեշ տենք, որ այդ օ րե րին խիստ գաղտ նի 
էր պահ վում Վ րաս տա նի խորհր դայ նաց ման փաս տը, և  պա տա հա կան չէր, 
որ տնա յին կա լան քի հրա ման էր ի ջեց վել նման լու րեր տա րա ծող մարդ-
կանց հան դեպ:  Կար ծում ենք օր վա իշ խա նութ յուն նե րը ճիշտ են վար վել՝ 
պե տա կան անվ տան գութ յան ու գաղտ նիութ յան ա պա հով ման նկա տա ռում-
նե րի տե սա կե տից: 

Այ դու հան դերձ, հա մադ րե լով վե րը բեր ված տվյալ նե րը՝ կա րե լի է եզ-
րա կաց նել, որ ա) չի կա րող խոսք լի նել նախ կին դաշ նակ ցա կա նի, ազ գա-
յին մեծ գործ չի ու մե ծա նուն բա նաս տեղ ծի տե ղա շար ժի միան շա նակ սահ-
մա նա փակ ման մա սին, բ) բոլշ ևիկ նե րի դեմ պայ քա րող իշ խա նութ յուն նե րի 
հա մար, ի հար կե, ցան կա լի չէր, որ  Թու ման յա նի մի ջո ցով հան րութ յունն 
ի մա նար Վ րաս տա նի խորհր դայ նաց ման լու րը, ին չը մե ծա պես թևա թափ 
կա ներ ապս տամբ նե րին, գ) ե թե  Թու ման յա նի ապ րած տա նը հսկիչ են դրել, 
ա պա դա պետք է բա ցատ րել նրա հան դեպ ցու ցա բեր վող պատ վով ու նաև 
անվ տան գութ յան նկա տա ռում ե րով, դ) և  վեր ջա պես, որն ա մե նաէա կանն 
է, մեծ դժվա րութ յամբ Եր ևան հա սած բա նաս տեղ ծը հի վան դա ցել է և 
 հիմ ա կա նում ան կող նա յին հի վանդ է ե ղել, ուս տի և  խոսք չէր կա րող լի նել 
նրա՝ քա ղա քում ա զատ շրջա գա յութ յան մա սին: 

5.  Բա նաս տեղ ծի նա մա կագ րութ յան մա սին
 Թու ման յա նի  Հա յաս տան ժա մա նե լու կա պակ ցութ յամբ Ս. Օր ջո նի կի ձեն 

մար տի 26-ին ռա դիո գիր էր ու ղար կել Եր ևան, Ս. Վ րաց յա նին՝  Հա յաս տա նում 
տե ղի ու նե ցա ծը ո րա կե լով որ պես ար կա ծախնդ րութ յուն:  Վեր ջինս էլ մար-
տի 28-ին հե ռագ րով պա տաս խա նե լով Օր ջո նի կի ձեին պար զա բա նում էր, 
որ բոլշ ևիկյ ան իշ խա նութ յու նը  Հա յաս տա նում տա պալ վել է ոչ թե մի խումբ 
ար կա ծախն դիր նե րի կող մից, այլ հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 90 տո-
կո սը կազ մող աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յան ջան քե րով ու կամ քով: Վ րաց-

62 Տե՛ս Ստ., Զորյանի հուշերից, էջ 128:
63 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 37, ց. 1, գ. 29, թ. 8:
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յա նը վստա հեց նում էր, որ ձեր բա կալ ված կամ բան տարկ ված ոչ մի կո մու-
նիստ կամ կար միր բա նա կա յին չի գնդա կա հար վել, իսկ այդ կա պակ ցու-
թյամբ տա րած վող լու րե րը ստոր զրպար տութ յուն ներ են, և  որ այդ մա սին 
կա րող են վկա յել ինչ պես բա նաս տեղծ  Թու ման յա նը, այն պես էլ ար տա-
սահ ման յան մի սիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը64: 

Որ պես հետ ևանք իր ծա նո թութ յուն նե րի՝ մար տի 25-ին (Ս. Վ րաց յա նի 
հու շե րում նշված է մար տի 24)  Թու ման յա նը Օր ջո նի կի ձեին ու ղար կել է հե-
ռա գիր, ո րի բնա գի րը՝ բա նաս տեղ ծի ստո րագ րութ յամբ, գտնվել է Վ րաց-
յա նի ձեռ քի տակ, ին չի մա սին վկա յում է վեր ջինս65:  Փաս տա թուղ թը բե րում 
ենք ամ բող ջութ յամբ. « Թիֆ լիս, Օր ջո նի կի ձեին: Ար դեն հին գե րորդ օրն է 
Եր ևա նում եմ:  Ծա նո թա նա լով գոր ծե րի դրութ յա նը՝ ես կա տա րե լա պես հա-
մոզ վե ցի, որ մեզ մոտ՝  Թիֆ լի սում կազմ ված կար ծի քը  Հա յաս տա նի դեպ-
քե րի բնա վո րութ յան մա սին չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յան:  Շար-
ժու մը սկսվել է գյու ղա ցիութ յան մեջ զա նա զան շրջան նե րում, տա րած վել 
մինչև Եր ևան և  իր հետ ևից քա շել մտա վո րա կա նութ յա նը: Ս տեղծ վել է 
հետև յալ վի ճա կը. զեն քե րը ձեռ քին կանգ նած են միմ յանց դեմ մի կող մից 
 Հա յաս տա նի բան վոր ներն ու աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յու նը, մյուս կող մից՝ 
կո մու նիստ նե րի զին ված ու ժե րը, և  ար յու նը հո սում է ա ռանց թշնա մութ յան 
ու փո խա դարձ բնաջնջ ման հիմ քի:  Ռազ մա ճա կա տում ըն կեր կո մու նիստ-
նե րը ո րոշ կեր պով ա սում էին, որ ամ բողջ հե ղա փո խութ յան ըն թաց քում 
 Կար միր բա նա կը չի ու նե ցել ա վե լի ա նի մաստ պա տե րազմ: Ուս տի ջեր մա-
գին խնդրում եմ  Ձեր հե ղի նա կա վոր մի ջամ տութ յու նը, որ պես զի շու տով 
վերջ տրվի այս ոչ ո քի հա մար հար կա վոր ար յու նա հե ղութ յան:  Կար ևոր եմ 
հա մա րում ա վե լաց նել, որ հե ղաշր ջու մից հե տո ձեր բա կալ ված բան տարկ-
յալ նե րից և  ոչ մե կը և  ոչ մի ռազ մա գե րի այս տեղ չի գնդա կա հար ված:  Հա-
ման ման հա ղոր դագ րութ յուն ա նում եմ և  ռազ մա ճա կա տի ըն կեր կո մու-
նիստ նե րին: Ե թե պա հանջ վում են լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ, խնդրում 
եմ կան չել ինձ ռա դիո յի մոտ:  Հով հան նես  Թու ման յան»66: 

 Հե ռա գի րը նույն օրն իսկ ու ղարկ վել է  Թիֆ լիս և  այն տե ղից ստաց վել է 
տեղ հաս նե լու մա սին ստա ցա կան:  Խորհր դա յին պատ մագ րութ յան մեջ տա-
րա ծում ու նի այն վար կա ծը, թե իբր այդ նա մա կը խմբագր վել է Վ րաց յա նի 
կող մից կամ հե ռագ րա տա նը և  նոր ու ղարկ վել Օր ջո նի կի ձեին: Ի րա կա նում 
ոչ մի կեղ ծիք էլ չէր ար վել.  Թու ման յա նը հե ռագ րում ներ կա յաց րել է այն, 
ինչ տե սել կամ լսել է Վ րաց յա նի հետ ու նե ցած հան դիպ ման ժա մա նակ: 

 Վե դիում գտնվող  Հայ հեղ կո մի ռա դիո կա յա նը որ սա ցել է  Թու ման յա նի՝ 
Եր ևա նից  Թիֆ լիս ու ղարկ ած ռա դիո հե ռա գի րը, ուս տի մար տի 25-ին Ս. 
 Կաս յա նի և  Դով լաթ յա նի ստո րագ րութ յամբ  Հայ հեղ կո մը ռա դիոգ րով 
կշտամ բան քի խոս քեր է ուղ ղել բա նաս տեղ ծի հաս ցեին:

Մեր ձեռ քի տակ է Եր ևա նից  Թիֆ լիս 25/3, ժա մը՝ 14.00-ին Թումանյանի 
կողմից ու ղարկ ված հե ռագ րին  Ղա մար լո ւի ճա կա տից  Հայ հեղ կո մի պա տաս-
խա ն ռա դիոգ րի ամ բող ջա կան տեքս տը. բնօ րի նա կն ու ղարկ վել է Եր ևան՝ 
 Թու ման յա նին, իսկ պատ ճեն՝  Թիֆ լիս՝ Օր ջո նի կի ձեին:  Հե ռագ րում աս ված 

64 Տե՛ս Геноцид армян, т. 2, ч. 1, М., 2003, с. 476-477.
65 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից, էջ 74:
66 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 375, նաև՝ «Գրական թերթ», Եր., 29 հունիսի 1990 թ.:
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է. « Մենք որ սա ցել ենք ընկ. Օր ջո նի կի ձեի ա նու նով հաս ցեագր ված  Ձեր հե-
ռա գի րը և  ըստ էութ յան չպա տաս խա նե լով  Ձեր ին ֆոր մա ցիա յին՝ Փր կութ յան 
կո մի տեի կող մից ղե կա վար վող  Հա յաս տա նի ապս տամ բութ յան բնույ թի մա-
սին, մենք մեր բա նա կի և ն րա հետ միա սին նա հան ջող բազ մա թիվ 
փախստա կան զանգ ված նե րի ա նու նից ա ռա ջար կում ենք ան ձամբ գալ մեզ 
մոտ և հա մոզ վել, թե ին չից է կազմ ված և  թե ում դեմ է կռվում  Հայ հեղ կո մի 
կող մից ղե կա վար վող հայ կա կան  Կար միր բա նա կը և չ գի տակ ցե լով  Ձեր 
միա կող մա նի ին ֆոր մա ցիա յով՝ վատ ծա ռա յութ յուն եք մա տու ցում աշ խա-
տա վոր հայ ժո ղովր դին, ո րի լա վա գույն զա վակ նե րը այժմ գտնվում են մեր 
բա նա կի շար քե րում, և ե թե հա մա ձայն եք գա լու, ա պա այդ մա սին մեզ 
տեղ ակ պա հեք»67: Ա հա ոչ ա վել, ոչ պա կաս այս պի սին է ե ղել  Հայ հեղ կո մի 
կշտամ բան քը հա յոց բա նաս տեղ ծի հաս ցեին: Այս տեղ հարց է ծա գում, որ 
ե թե ի րոք հայ կա կան Կար միր բա նակն ու հայ ժո ղովր դի լա վա գույն զա-
վակ ներն էին կռվում  Ղա մար լո ւի ճա կա տում, ա պա ին չո՞ւ ա ռանց ռու սա կան 
Կար միր բա նա կի մի ջամ տութ յան չէին կա րո ղա նում գրա վել Եր ևա նը:  Դա 
հնա րա վոր դար ձավ միայն ռու սա կան 11-րդ  Կար միր բա նա կի մի քա նի ուղ-
ղութ յամբ հուժ կու հար ձակ ման արդ յուն քում:  Մինչ դեռ քա ղաքն ու նրա 
շրջա կայ քը պաշտ պա նում էր հա սա րակ, շատ հա ճախ կռվին ան վարժ ժո-
ղո վուր դը, քա նի որ նախ կին բա նա կի սպա յա կազ մի մի ջուկն աք սոր ված էր 
 Ռու սաս տան:

 Հա մա ձայն Ս. Վ րաց յա նի հու շե րի՝ այդ օ րե րին բռնվել է  Շա րու րի ուղ-
ղութ յամբ գտնվող բոլշ ևիկյ ան ռա դիո յի մեկ այլ հե ռա գիր՝  Կաս յան, Ա վիս, 
 Դով լաթ յան ստո րագ րութ յամբ, ո րում փախս տա կան բոլշ ևիկ նե րը բո ղո քում 
էին բա նաս տեղծ  Թու ման յա նի դեմ, ո րը «գոր ծիք է դար ձել  Դաշ նակ նե րի 
ձեռ քին» և, խե ղաթ յուր ված ձևով ներ կա յաց նե լով ի րա կա նութ յու նը, աշ խա-
տում է մո լո րութ յան մեջ ձգել մարդ կանց:  Հե ռա գի րը կազմ ված էր խիստ, 
կո պիտ և  վի րա վո րա կան ար տա հայ տութ յուն նե րով, և դ րութ յու նը ներ կա-
յաց վում էր այն պես, իբր  Թու ման յա նը  Թիֆ լի սում խա բել է բոլշ ևիկ նե րին 
և Եր ևան գա լով՝ ան ցել է « Դաշ նակ նե րի» կող մը68: Վ րաց յա նը տե ղե կաց նում 
է, որ ինքն այդ եր կու հե ռագ րերն էլ տվել է  Թու ման յա նին կար դա լու: 
Դ րանց ըն թեր ցու մից բա նաս տեղ ծը սաս տիկ վշտա ցել է: Ըստ եր ևույ թին 
նա այլ վե րա բեր մունք էր ակն կա լում բոլշ ևիկ նե րից: Ի վեր ջո նա կող մե րի 
խա ղաղ հաշ տեց ման հա մար որ ևէ եզր չկա րո ղա ցավ գտնել: Օր ջո նի կի ձեի 
և  Հայ հեղ կո մի վերջ նագ րա յին պայ ման նե րից հե տո  Թու ման յանն այլևս 
գործ նա կան քայ լեր չա րեց և մ աց Եր ևա նում՝ սպա սե լով դեպ քե րի հե տա-
գա ըն թաց քին: 

Այդ օ րե րին՝ մար տի 25-ին կամ 26-ին, Հ.  Թու ման յա նը զուտ անձ նա կան 
բնույ թի նա մակ է գրել Գ. Ա թար բեկյ ա նին և  փո խան ցել Ս. Վ րաց յա նին, որ 
ու ղարկ վի ըստ պատ կա նե լույն:  Նա մակն ու ղարկ վել է ճա կատ, սա կայն 
վերսկս ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով հնա րա վոր չի ե ղել 
տեղ հասց նել և  վե րա դարձ վել է 69:

Այդ նա մա կում ապս տամբ նե րի նկատ մամբ ան հան դուր ժող ու ծայ րա-

67 ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 5, գ. 361, թ. 33:
68 Տե՛ս Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցեալից, էջ 75: 
69 Տե՛ս «Գրական թերթ», 29 հունիսի 1990 թ.:
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հե ղա կան վար քագ ծով հայտ նի չե կիս տին փոքր-ինչ մեղ մե լու ու հանգստաց-
նե լու հա մար բա նաս տեղ ծը պար զա բա նում եր էր տա լիս ապս տամ բութ յան 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի, բնույ թի և  հա ման ման հար ցե րի վե րա բեր յալ: 
 Նա գրում էր. «Ես շու տով հա մոզ վե ցի, որ էս շար ժու մը հի րա վի ա ռաջ է 
ե կել գյու ղե րում և գ յու ղա ցի նե րի մեջ, ո րոնց կո մու նիս տա կան կար գերն ու 
կար գադ րութ յուն նե րը խորթ են ու ա նըն դու նե լի»70: Այ նու հետև շա րու նա կում 
էր. «Ինչ պես ա մեն տե ղի գյու ղա ցիութ յու նը, դեռ էս տեղ մի քիչ էլ ա վե լի, 
գյու ղա ցիութ յու նը միան գա մայն ան պատ րաստ է ըմբռ նե լու կո մու նիզ մի գա-
ղա փա րը և  կի րա ռու մը կյան քի մեջ, և  տի րող բնազ դը մանր սե փա կա նու-
թ յան բնազդն է»71:  Թու ման յա նի բնո րոշ մամբ՝ քա նի որ դի պել են գյու ղա ցու 
սե փա կա նա տի րա կան բնազ դին (ու նեց ված քին) «դրա նից ա ռաջ է ե կել էս 
փո թո րի կը»72: 

 Բա նաս տեղ ծը  Հա յաս տա նի հյու սի սա յին շրջան նե րի հեղ կո մի նա խա գահ, 
չե կիստ Գ. Ա թար բեկյ ա նին ուղղ ված նա մա կում պար զա բա նում էր, որ 
խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը  Հա յաս տա նում չի ու նե ցել բա վա րար սո ցիա-
լա կան հե նա րան (հա սա րա կա կան պաշտ պա նութ յուն): Իր այս նա մա կում 
 Թու ման յա նը կա տա րում էր մեկ այլ բա ցա հայ տում.  Հա յաս տա նում 
խորհրդա յին իշ խա նութ յունն ըն դու նե լու հար ցում տրա մադր ված էր ա վե լի 
շատ մտա վո րա կա նութ յու նը՝ պայ մա նա վոր ված հայ րե նի քի ու ժո ղովր դի 
ա նել դրութ յամբ, քան հա սա րակ ու շար քա յին ժո ղո վուր դը73: 

 Հայ գեղ ջու կի մտա ծե լա կեր պի վե րա բեր յալ թու ման յա նա կան քննա խույզ 
դա տո ղութ յուն նե րը միան գա մայն ի րա վա ցի են:  Բանն այն է, որ հայ ժո ղո-
վուր դը դեկ տեմ բե րի 2-ին լուռ ու խա ղաղ դի մա վո րեց ռու սա կան  Կար միր 
բա նա կին ոչ թե այն բա նի հա մար, որ ըն դու նում էր խորհր դա յին-կո մու-
նիս տա կան կար գե րը, այլ պար զա պես նա ու զում էր, որ ռու սա կան  Կար միր 
բա նա կը, քա ղա քա գետ բա նաս տեղ ծի շի տակ խոս քե րով ա սած՝ «մի ճար 
ա նի», փրկի, ա զա տի ռազ մա քա ղա քա կան ա նե լա նե լի վի ճա կում հայտն ված 
իր հայ րե նի քը:  Բայց հայ գեղ ջու կը, նաև մտա վո րա կա նութ յան մեծ մա սը 
դեռևս տեղ ակ չէին, որ հա նուն իր շա հե րի  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի կա-
ռա վա րութ յու նը պատ րաստ վում էր  Հա յաս տա նը զո հա բե րել «Ար ևել քում 
հա մաշ խար հա յին հե ղա փո խութ յան միջ նա բեր դը հա մար վող  Թուր քիա յին», 
նաև նրա փոքր եղ բայր Ադր բե ջա նին:  Հենց այդ պես էլ ար վեց. այդ օ րե րին՝ 
մար տի 16-ին,  Մոսկ վա յում կնքված խորհր դա-թուր քա կան «բա րե կա մութ յան 
և  եղ բայ րութ յան» պայ մա նագ րով: 

 Մեծ բա նաս տեղ ծը ինչ պես Ս. Օր ջո նի կի ձեին ուղղ ված հե ռագ րում, այն-
պես էլ Գ. Ա թար բեկյ ա նին հաս ցեագր ված նա մա կում դարձ յալ վկա յում էր, 
որ «հե ղաշր ջու մից ի վեր Եր ևա նում բան տարկ ված կո մու նիստ ըն կեր նե րի 
և  գե րի նե րի մեջ գնդա կա հա րութ յան ոչ մի դեպք տե ղի չի ու նե ցած»74: Հ. 
 Թու ման յա նը մար տի 25 կամ 26-ին Եր ևա նում հի վանդ, ան կող նում պառ կած 
վի ճա կում մի նա մակ էլ հաս ցեագ րել է Էջ միա ծին՝  Մես րոպ ե պիս կո պոս 
 Տեր- Մով սիս յա նին, ո րում մաս նա վո րա պես կշտամ բում էր ժո ղովր դին այն 

70 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 376:
71 Նույն տեղում:
72 Նույն տեղում:
73 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 376-377: 
74 Նույն տեղում, էջ 377: 
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բա նի հա մար, որ ըստ իր ստա ցած լու րե րի՝ ինքն իբր սխալ վում է բոլշ ևիկ-
նե րի մա սին իր գնա հա տա կան նե րում և  այլն: Եվ նա ցա վով ար ձա նագ րում 
է, թե «ինչ քան է հի մար մեր խալ խը»75: 

 Բա նաս տեղ ծը, Եր ևա նում գտնված իր շուրջ մեկ ամս վա ըն թաց քում, 
չնա յած հիմ ա կա նում հի վանդ վի ճա կին, ինչ պես տես նում ենք, ան գործ չի 
մա ցել: Ապ րի լի 2-ին 11-րդ  Կար միր բա նա կի Եր ևան մուտք գոր ծե լուց և  
ապս տամ բութ յան պար տութ յու նից հե տո, նա ապ րի լի 8-ին Եր ևա նից  Թիֆ-
լիս նա մակ է հաս ցեագ րում իր զա վակ նե րին: Այս նա մա կում ու շագ րավն 
այն է , որ մեծ բա նաս տեղ ծը փաս տո րեն ա կա նա տե սի աչ քե րով նկա րա-
գրում է ապ րի լի 2-ի օ րը քա ղա քում տի րող կա տար յալ խու ճա պա յին վի-
ճա կը: « Համ լի կին իս կի չկա րո ղա ցա տես նեմ էլ- հենց պաշ տո նա տե ղից 
գնա ցել էր կա ռա վա րութ յան հետ»76: Ն րա պատ մե լով՝ քա ղա քից փախ չում 
էր «տասն յակ հա զա րա վոր բազ մութ յուն», իսկ «քա ղա քի վրա յից սու րում 
էին թռչող թնդա նո թա յին ռում բե րը»:  Բայց և  միա ժա մա նակ բա նաս տեղ ծը 
վկա յում է, որ «առ հա սա րակ քա ղա քում ոչ մի զոհ չե ղավ»77:  Հայտ նի է 
Երևան մտած  Հայ հեղ կո մի ապ րի լի 3-ի հրա մա նը, ո րով նախ կին հա կա հե-
ղա փո խա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րը հայ տա րար վում էին օ րեն քից 
դուրս. միա ժա մա նակ հանձ նա րար վում էր Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վին՝ 
բա ցա հայ տել հե ղա փո խա կան կար գը խախ տած բո լոր թշնա մա կան տար-
րե րին ու պատ ժել ար տա կարգ դրութ յան խիստ օ րենք նե րով78:

 Հայտ նի է, որ ապ րի լի 2-ին՝  Կար միր բա նա կի Եր ևան մտնե լու օ րը, խու-
ճա պա հար բազ մութ յու նը, նախ կին իշ խա նութ յուն նե րի ու զին յալ ու ժե րի 
հետ հիմ ա կա նում ուղղ վեց  Գառ նի- Սե լի մի լեռ նանցք- Դա րա լագ յազ- Զան-
գե զուր:  Մեծ խու ճա պի ու գաղ թի այդ ծանր օ րե րին Եր ևա նում գտնվող 
բա նաս տեղ ծը զար ման քով նկա տել է, որ հայ գյու ղա ցին փախ չում էր  Կար-
միր բա նա կի առջ ևից «… և չեք կա րող եր ևա կա յել, թե էդ տրա մադ րութ յու-
նը ինչ պես է զար գա նում գյու ղա ցիութ յան մեջ –  դե պի տա ճիկ նե րը»79: Այս 
կա պակ ցութ յամբ է սէռ Վ.  Մի նա խոր յա նը գրում է, որ ապ րի լի 2-ի կե սօ րին 
Ա րա րատ յան դաշ տից 5000 հո գուց բաղ կա ցած բազ մութ յուն դի մում է դե պի 
 Մար գա րա80:  Սա նշա նա կում է, որ ապս տամբ նե րի սար սա փը բոլշ ևիկ նե րից 
ու  Կար միր բա նա կից այն քան մեծ է ե ղել, որ պա հի թե լադ րան քով նրանք 
նա խընտ րել են անց նել Ա րաք սի կա մուր ջը՝ դե պի տա ճիկ նե րը, քան թե մալ 
բոլշ ևիկ նե րի տի րա պե տութ յան տակ: 

 Դե պի  Զան գե զուր և  Պարս կաս տան գաղ թած նե րի թվում էին Հ.  Քա ջազ-
նու նին, Ն. Աղ բալյ ա նը, Լ.  Շան թը,  Համ լիկ  Թու ման յա նը, Հ.  Կո ջո յա նը, Ալ. 
 Թա ման յա նը, Գ.  Սաղ ա նը և  շատ ու րիշ ներ:  Քա ղա քա կան հո ղի վրա ա ռա-
ջա ցած ար տա գաղ թի գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր ե ղավ կա սեց նել, իսկ հե տո 
ար տա գաղ թած նե րի հի նա կան մա սին վե րա դարձ նել շնոր հիվ ապստամ-

75 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 378:
76 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 380: Թումանյանի որդին՝ Համլիկը, զբաղեցնում էր կառավա-
րության դիվանատան վարիչի պաշտոնը:
77 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 380:
78 Տե՛ս Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти в Армении (сборник 
документов), Ер., 1957, էջ 544-545.
79 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 376:
80 Տե՛ս Մինախորյան Վ., Ապրիլի 2-ի գաղթը, տե՛ս «Հայրենիք», Բ տարի, N 2, Պոսթըն, 1923 (դեկտեմբեր), 
էջ 89:
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բութ յու նից հե տո դա սեր ա ռած  Հայ հեղ կո մի հրա պա րա կած եր կու՝ ապ րի լի 
10-ի ներ ման և  ապ րի լի 24-ի հա մա ներ ման դեկ րետ նե րի (հրո վար տակ նե-
րի)81: Այդ դեկ րետ նե րի հրա պա րա կու մից հե տո փախս տա կան նե րի մեծ մա-
սը վե րա դար ձավ հայ րե նիք:  Հա կոբ  Տեր- Հա կոբ յա նի (Ի րա զե կի) հայտ նած 
տվյալ նե րով՝  Պարս կաս տան (Ա րաքսն) ան ցած գաղ թա կան նե րի ընդ հա նուր 
թի վը կազ մել է շուրջ 9000 մարդ, սա կայն նրան ցից 5858-ը վե րա դար ձել է 
հայ րե նիք82:  Բայց և չ մո ռա նանք հի շեց նել, որ հե տա գա յում՝ 1930-ա կան 
թվա կան նե րին,  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան մաս նա կից նե րը են թարկ-
վե ցին հա լա ծանք նե րի ու բռնաճն շում ե րի: Ա վե լին, ոչ միայն նրանք, այլև 
բո լո րո վին ան մեղ հա զա րա վոր մար դիկ:

6.  Բա նաս տեղ ծի քա ղա քա կան դիր քո րոշ ման հար ցը
Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծի ամ բողջ ա ռա քե լութ յան և այդ ըն թաց քում 

նրա հե ռա գիր-նա մակ նե րի բո վան դա կութ յու նը հաս կա նա լու հա մար կա-
րևոր վում է նրա աշ խար հա յաց քա յին դիր քո րոշ ման և  ան կողմ ա կա լութ յան 
աս տի ճա նի պար զա բա նու մը, այլ խոս քով՝ իր աշ խար հա յաց քով, մտա ծե-
լա կեր պով ու գոր ծե լա կեր պով նա դաշ նակ ցա կա՞ն էր, թե՝ բոլշ ևիկ: 

 Հարկ է ար ձա նագ րել, որ չնա յած ժա մա նա կին ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յուն կու-
սակ ցութ յա նը պատ կա նե լու և ցա րիզ մի օ րոք այդ կու սակ ցութ յան հան րա-
հայտ դա տա կան գոր ծով  Մե տե խի բան տում նստե լու հան գա մանք նե րին, 
այ դու հան դերձ հա մազ գա յին մտա ծե լա կերպ ու գոր ծե լա կերպ ու նե ցող բա-
նաս տեղ ծին հնա րա վոր չէ տե ղա վոր ել կու սակ ցա կան գործ չի կա ղա պա րի 
մեջ: 

Տվյ ալ ներ կան, որ հա յոց բա նաս տեղծն ա ռանձ նա պես բարձր կար ծիք 
չի ու նե ցել Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան վե րա բեր յալ, տար-
բեր ա ռիթ նե րով իր նա մակ նե րում, գրութ յուն նե րում քննա դա տել է նրան: 
Այս պես, օ րի նակ, 1919 թ. հու նի սի 15-ին  Թիֆ լի սից վար չա պե տի պաշ տո-
նա կա տար Ալ.  Խա տիս յա նին հաս ցեագր ված նա մա կում նա գրում էր. «… 
 մեր կա ռա վա րութ յու նը (ոչ քո օ րով), իսկ ամ բող ջո վին մեր  Պառ լա մեն տը- 
ուղ ղա կի հան ցա վոր են մեր ժո ղովր դի ա ռաջ»83: 

 Մեկ այլ ա ռի թով  Հայ հեղ կո մին ուղղ ված 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ի նա-
մա կում Հ.  Թու ման յանը խոսում է  Հա յաս տա նի նախ կին «ղե կա վար շրջան-
նե րի ան կա րո ղութ յան ու քա ղա քա կան ան հե ռա տե սութ յան»84 մա սին:  Իր 
որ դուն՝ Ա րեգ  Թու ման յա նին 1921 թ. հու նի սի 20-ին  ուղղ ված նա մա կում 
Հովհ. Թումանյանը դարձ յալ կշտամ բում էր հայ մտա վո րա կա նութ յա նը ու 
մաս նա վո րա պես՝  Դաշ նակ ցութ յա նը. «Էս քան ան խել քութ յուն, էս քան ա պի-
կա րութ յուն, էս քան անխղ ճութ յուն և  էս քան խա չա գո ղութ յուն…»85: 

 Բեր ված մտքե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ  Հա յաս տա նի խորհր դայ-
նաց ման ու հե տա գա փու լում չի կա րե լի Հ.  Թու ման յա նին ՀՅԴ-ին հա մա կիր 

81 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու, պրակ 1, Էջմիածին, 1921, էջ 10 -12, նույնը՝ պրակ 2, 
էջ 20 – 21:
82 Տե՛ս Իրազեկ Հ. (Յ), Մոտիկ անցեալից (պատմական դեպքեր և ապրումեր 1917-1922), Պէյրութ, 1956, էջ 
136 և 148:
83 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 327:
84 Նույն տեղում, էջ 368:
85 Նույն տեղում, էջ 385:
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ու պաշտ պան հա մա րել:  Սա կայն կա րե լի է դա տո ղու թյուն ներ ա նել, որ իր 
քա ղա քա կան կողմ ո րոշ մամբ ընդգծ ված ռու սա սե ր Հովհ. Թումանյանը 
հնա րա վոր է, որ չա փից ա վե լի սուր է քննա դա տել  Դաշ նակ ցութ յա նը, որ-
պես զի մի գու ցե՝ բոլշ ևիկ նե րի վստա հութ յու նը շա հի: Կ յան քի վեր ջին մեկ-
եր կու տա րում ար տա քին ու ներ քին հան գա մանք նե րով թե լադր ված՝  Թու-
ման յա նը ե ղել է բոլշ ևիկ նե րի դիր քե րում:  Դա եր ևում է նաև ար տա սահ մա-
նում գտնվող Ա. Ի սա հակյ ա նին և Ա.  Չո պան յա նին ուղղ ված նրա հայտ նի 
նա մակ նե րի բո վան դա կութ յու նից: 

Ազ գա յին և  դա սա կար գա յին մտա ծե լա կեր պի ու սո ցիալ-քա ղա քա կան 
ար ժեք նե րի ըն կա լում ե րի հար ցում, ան շուշտ, Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղ-
ծի հա մար ա ռաջ նա յին է ե ղել հա մազ գա յին շա հը: Այս առն չութ յամբ ի րա-
վա ցի է  Թու ման յա նին լավ ճա նա չած ու հաս կա ցած Ս. Վ րաց յա նը, երբ գրում 
էր. « Հովհ.  Թու մա նեա նը մինչև իր ոս կո րի ծու ծը հայ ազ գա յին բա նաս տեղծ 
էր և ազ գա յին գոր ծիչ: Եվ այս տե սա կե տից նա ոչ մի դա սա կար գի և  ոչ մի 
կու սակ ցու թեան մարդ չէր:  Նա դաշ նակ ցա կան չէր և այն ժա մա նակ, երբ 
ան դամ էր  Դաշ նակ ցու թեան: Եւս ա ռա վել, նա չի կա րող լի նել բօլ շև իկ և 
 կամ բօլ շև իկ նե րի մար դը:  Նա հա մազ գա յին է»86: 

Եր ևա նից դուրս գա լու նա խօ րեին՝ ապ րի լի 13-ին, Հ.  Թու ման յա նը պատ-
րաս տել էր ըն տա նի քին ուղղ ված նոր նա մակ: Այդ նա մա կում բա նաս տեղ-
ծը դրա կան է ար տա հայտ վել հեղ կո մի եր կու ան դամ ե րի՝ Ս.  Կաս յա նի և 
Ա. Մ ռավյ ա նի մա սին:  Թու ման յա նի ստա ցած տպա վո րութ յամբ՝ « Շատ մեղմ 
ու ին տե լի գենտ մար դիկ են»87: Ն րա՝ հեղ կո մի ան դամ ե րի մոտ լի նե լու 
հիմ ա կան նպա տակն այն էր, որ կա րո ղա նա իր միջ նոր դութ յամբ դյու րաց-
նել փախս տա կան ըն տա նիք նե րին հաշ վե հար դար նե րից փրկե լու գոր ծը: 

Հ.  Թու ման յա նը մեկ նել է Եր ևա նից ապ րի լի 18-ին: Ն վարդ  Թու ման յա նի 
վկա յութ յամբ՝ « Հայ րի կը ա. գ. ժող կոմ Մ ռավյ ա նից ստա նում է Եր ևա նից 
մեկ նե լու ան ցա թուղթ»88: Եվ հա ջորդ օ րը նա Ս. Օր ջո նի կի ձեի, իր դստեր՝ 
Աշ խե նի և  թո ռան՝  Հո վի կի հետ ավ տո մե քե նա յով  Դի լի ջա նի և  Ղա րա քի լի սա յի 
վրա յով և  ա պա գնաց քով մեկ նում են  Թիֆ լիս: Ն վար դը վեր հի շում է, որ 
երբ հայ րի կը Եր ևա նից  Թիֆ լիս վե րա դար ձավ, շա տե րը հարց նում էին, թե 
ին չո՞ւ էր այդ խա ռը ժա մա նակ մեկ նել Եր ևան, ո՞վ էր հանձ նա րա րա կան 
տվել:  Նա այս պես էր պա տաս խա նում. « Հայ ժո ղովր դի բախ տը, ժո ղո վուրդն 
ինձ տա րավ:  Չէի կա րող հան գիստ իմ տե ղում մալ և գ րա կա նութ յամբ 
պա րա պել, երբ ժո ղո վուր դը վտան գի մեջ էր, իսկ հե տո ար դեն Օր ջո նի կի-
ձեից սանկ ցիա ստա ցա»89:

7.  Բոլշ ևիկ նե րի ար ձա գան քը  Թու ման յա նի ա ռա քե լութ յա նը
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան ղե կա վա րութ յունն ան ցան-

կա լի հա մա րե լով  Թու ման յա նի մեկ նա բա նութ յուն նե րը փետր վար յան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ժո ղովր դա կան բնույ թի մա սին՝ վի րա վոր ված ու նե ղա ցած 
տո նայ նութ յամբ իր պաշ տո նա թեր թում հրա պա րա կեց մի նյութ, ո րում մեծ 

86 Վրացեան Ս., Էջեր մօտիկ անցյալից, էջ 77, նաև՝ «Գրական թերթ», 29 հունիսի 1990 թ.: 
87 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 10, Եր., 1999, էջ 383:
88 Թումանյան Ն., Հուշեր և զրույցներ, Եր., 2009, էջ 237: 
89 Թումանյան Ն., նույն տեղում, էջ 238:
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բա նաս տեղ ծը ներ կա յաց վում էր որ պես ձա խող ված դիպ լո մատ:  Հայ կոմ ու սի 
և Եր ևա նի քա ղա քա յին կո մի տեի « Կո մու նիստ» պաշ տո նա թեր թը իր ապ րի-
լի 10-ի (թիվ 62) հա մա րում տպագ րեց « Մի դիպ լո մա տի խոր տակ ված կա-
ռիե րա» հեգ նա կան վեր տա ռութ յամբ տխրահռ չակ հոդ վա ծը:  Հոդ վա ծա գի րը 
պնդում էր, որ  Թիֆ լի սում Թումանյանին հանձ նա րար ված է ե ղել պա հան-
ջել, որ պես զի ապս տամբ նե րը զեն քը վայր դնեն, իսկ Եր ևան հաս նե լուց 
հե տո բա նաս տեղծ-դի վա նա գե տը դիր քո րո շու մը փո խում է և «պաշտ պա-
նութ յան տակ է առ նում դաշ նակ նե րի ձեռ նար կած «ժո ղովր դա կան» շար-
ժու մը և  իր կող մից խնդիր հա րու ցում Վ րաց յա նի կա ռա վա րութ յա նը հան-
գիստ թող նե լու մա սին»90: Այլ խոս քով՝ ստաց վում է, որ հոդ վա ծա գի րը բա-
նաս տեղ ծին մե ղադ րում էր եր կա կի վար քա գիծ դրսևո րե լու մեջ:  Հոդ վա ծի 
բնույթն ու բո վան դա կութ յու նը ինք նին գա լիս են հաս տա տե լու Ս. Վ րաց յա-
նի ար տա հայ տած այն միտ քը, որ Հ.  Թու ման յա նը չի ե ղել բոլշ ևիկ նե րի 
մար դը, ա ռա վել ևս՝ բոլշ ևիկ: 

Նշ ված հոդ վա ծում խոս վում է հայտ նի և  ոչ հայտ նի հե ռագ րե րի, դրանք 
աղ ճա տե լու, բա նաս տեղ ծին տնա յին կա լան քի են թար կե լու մա սին, որոնք 
էլ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ խորհր դա յին պատ մագ րութ յա նը սնունդ են 
տվել Հ.  Թու ման յա նի հաշ տա րար ա ռա քե լութ յան պատ մութ յունն աղ ճա տե-
լու և  ա ղա վա ղե լու հա մար: 

Այդ հեգ նա կան հրա պա րա կու մից անձ նա պես վի րա վոր ված պատ վա-
խն դիր բա նաս տեղ ծը նույն թեր թի ապ րի լի 13-ի (թիվ 64) հա մա րում պա-
տաս խան նա մակ է գրում:  Հոդ վա ծի վեր նագ րի կա պակ ցութ յամբ բա նաս-
տեղ ծը ոչ պա կաս եր գի ծան քով է ար ձա գան քել « Կո մու նիստ»-ի խմբագ-
րութ յա նը՝ « Մի շատ շռայլ վեր նա գիր իմ շատ պարզ դե րի հա մար: Էս տե-
սակ չա փա զան ցուց րած նշա նա կու թիւն ու խորհր դատ ւու թիւն տվեց իմ 
գա լուն և Փր կու թեան կո մի տեն, էն քան, որ ինքն էլ վա խե ցաւ, հա սա րա կու-
թիւնն էլ, ես էլ»91: 

Այ նու հետև նա պատ մում է իր գա լու հան գա մանք ներն ու ըն թաց քը, ըն-
թեր ցո ղին պար զա բա նում է, որ ին քը Եր ևան էր ե կել «ընդ հա նու րի ցան-
կութ յամբ և  Խորհր դա յին իշ խա նութ յան հա վա նութ յամբ ճշմար տութ յունն 
ի մա նա լու և, ե թե կա րե լի կլի նի, մի ջամ տե լու, որ ա նար յուն վեր ջա նա 
սկսված խռո վութ յու նը»92:  Սա կայն ՀՓԿ-ի ան հա մա ձայ նութ յան հետ ևան քով 
իր ա ռա քե լութ յու նը հա ջո ղութ յուն չի ու նե ցել, և  չի դա դա րեց վել զին ված 
դի մադ րութ յու նը: 

Ինչ վե րա բե րում է  Թու ման յա նի ու ղար կած նա մակ նե րին, ա պա, ինչ պես 
ար դեն աս վել է, Ա թար բեկյ ա նին ու ղարկ վա ծը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի սրման պատ ճա ռով տեղ չի հա սել և  վե րա դարձ վել է, իսկ  Թիֆ լիս՝ 
Օր ջո նի կի ձեին ու ղարկ վա ծը բա նաս տեղ ծի մեկ նա բան մամբ՝ մի եր կու - ե րեք 
կետ Փր կութ յան կո մի տեն հա վա նա բար հա մա ռո տագ րել է՝ պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ ի րենց հետ դա չի հա մա ձայ նեց վել կամ էլ հե ռագ րե լիս հնա րա վոր 
է միա կող մա նի և  կի սատ տե ղե կութ յուն տրված լի նի93: 

90 «Կոմունիստ», Եր., 10 ապրիլի 1921 թ.:
91 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 7, Եր.,1995, էջ 409:
92 Թումանյան Հ., նույն տեղում, էջ 409:
93 Տե՛ս Թումանյան Հ., նույն տեղում, էջ 409-410: 
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8.  Թու ման յա նի վեր ջին ամ փո փիչ նա մակն իր ա ռա քե լութ յան 
մա սին

 Մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րին ար դեն վա ղուց հայտ նի է, որ բա նաս-
տեղ ծի «Իմ Եր ևան գա լու ա ռի թով» նա մակն ա ռա ջին ան գամ հան գա մա-
նա լի ծա նո թագ րութ յուն նե րով և լ րա ցում ե րով հրա պա րա կել է ա կա դե մի-
կոս Էդ. Ջր բաշ յա նը ու ղիղ 31 տա րի ա ռաջ՝ 1988 թ. « Պատ մա-բա նա սի րա կան 
հան դե սում»94: Այժմ՝ ըստ էութ յան:  Նախ՝ փետր վար յան, իր իսկ խոս քով, 
«հե ղաշրջ ման» պատ ճառ նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար Թումանյանը ցույց է 
տա լիս, թե ինչ պի սի ներ քին ու ար տա քին վի ճակ էր ստեղծ վել  Հա յաս տա նի 
ան կախ հան րա պե տութ յու նը կորց նե լուց հետո, ո րի հա մար հա վա քա բար 
կշտամ բում է բո լո րին, որ «Ա պի կար ե ղանք ըստ ա մե նայ նի», և  թե ինչ պի սի 
քա ղա քա կա նութ յուն էր վար վում խորհր դա յին իշ խա նութ յան հաս տատ ման 
ա ռա ջին մեկ-եր կու ա միս նե րին: Իբրև հայ ժո ղովր դի բա նաս տեղծ՝ նա իր 
Եր ևան գա լու գլխա վոր նպա տա կը հա մա րում էր վտան գի մեջ հայտն ված 
հայ ժո ղովր դին ու մտա վո րա կա նութ յա նը հա նել այդ փոր ձան քից: 

 Հոդ վա ծում ժո ղովր դին հաս կա նա լի լեզ վով Թումանյանը թվար կում է 
ապս տամ բութ յան պատ ճառ նե րը և դ րանց թվում գլխա վոր պատ ճա ռը հա-
մա րում է «դեռևս շատ դե ֆեկտ ներ ու նե ցող  Ռու սաս տա նը», ո րի օ րի նա կով 
 Հա յաս տա նում ևս  գոր ծադր վում է պրո լե տա րիա տի դիկ տա տու րա յի ու կո-
մու նիզ մի քա ղա քա կա նութ յու նը, ին չից գան գատ վում են գյու ղա ցիութ յու նը 
և «պստլիկ սե փա կա նա տե րը»95: 

 Նա խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րին հաս կաց նում է, որ գյու ղա ցիութ-
յա նը և  մանր ար տադ րող նե րին «միան գա մից շատ դժվար է ըն տե լաց նել 
ընդ հա նուր ըն կե րա յին գոր ծին», որ նրանց մեջ ա մուր նստած է «միայն 
սե փա կան տնտե սութ յու նը հո գա լու սո վո րութ յու նը»96: Ահա այն ին չը ժա-
մա նա կին չեն հաս կա ցել կամ ի րենց պար տադր ված գա ղա փա րա քա ղա քա-
կան հա յացք նե րի ու հա մոզ մունք նե րի թե լադ րան քով տաս նամ յակ ներ շա-
րու նակ չէին տես նում կամ չէին ցան կա նում տես նել խորհր դա յին ժա մա-
նա կաշր ջա նի կու սակ ցա կան-պե տա կան գա ղա փա րա խոս նե րը, պատ մա-
բան նե րը, գրա կա նա գետ նե րը: Հա յոց մեծ բա նաս տեղծը դեռևս Հա  յաս  տա-
 նում խորհր դա յին իշ խա նութ յան ար շա լույ սին, քննա խույզ պատ մա բա նի 
94 Դրա հրատարակման համառոտ պատմությունը հետևյալն է: 1960-ական թվականների կեսին բանաս-
տեղծի ավագ դուստր Աշխենը գրականագետ Էդ. Ջրբաշյանին է տրամադրել 1921 թ. Թումանյանի գրած 
մի անտիպ «Իմ Երևան գալու առիթով» վերտառությամբ հոդվածի մեքենագիր օրինակը: Ակադեմիկոսը 
խոստովանում է, որ այն ժամանակվա քաղաքական կոնյունկտուրայի պայմաններում գրեթե անհնար 
պիտի լիներ տպագրել անգամ Հ. Թումանյանի նման մեծության կողմից գրված այդպիսի մի նյութ: Եվ դա 
հնարավոր դարձավ արդեն 80-ական թթ. երկրորդ կեսին՝ այսպես կոչված գորբաչովյան «վերակառուցման» 
պայմաններում: Փետրվարյան դրամատիկ իրադարձությունների տպավորության տակ Թումանյանի գրած 
հոդվածը, ըստ Էդ. Ջրբաշյանի, պետք է գրված լինի Թիֆլիսում 1921 թ մայիսի 10-ից հետո (թեև բացառված 
չէ նաև, որ հոդվածի շարադրանքը սկսած լինի ավելի վաղ, Երևանում գտնված ժամանակ): 
 Բովանդակության առումով հոդվածը կարելի է համարել բանաստեղծի հայաստանյան մեկամսյա 
գործունեության հանրագումարը: Գրականագետ Էդ. Ջրբաշյանի կարծիքով՝ Թումանյանի նորատիպ հող-
վածը կարող է պատմական սկզբնաղբյուրի դեր խաղալ 1920-1921 թթ. Հայաստանի պատմության կնճռոտ 
մի շարք հարցերին պատասխան տալու համար: Ասվածին կարելի է հավելել, որ Ամենայն հայոց բանաս-
տեղծը սույն հոդվածում հանդես է բերել հայաստանյան իրադարձություններն օբյեկտիվ ու անաչառ քննելու 
և վերլուծելու՝ պատմագետին բնորոշ կարողականություն, խորհրդային այն ժամանակվա իրականությունը 
ճանաչելու ու պատկերելու հստակ դիտողականություն: Տե՛ս ՊԲՀ, Եր., 1988, N 2, էջ 201-211:
95 Թումանյան Հ., Իմ Երևան գալու առիթով (տե՛ս Ջրբաշյան Էդ.., Հովհ. Թումանյանի մի անտիպ հոդված, 
«Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 1988, N 2, էջ 205):
96 Նույն տեղում, էջ 206:
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խո րա թա փանց դի տո ղա կա նութ յամբ ցույց է տվել փետր վար յան ե ղե լութ յան 
խոր քա յին պատ ճառ նե րը, մի ճշմար տութ յուն, ո րը շուրջ 70 տա րի զանց է 
առն վել խորհր դա յին պատ մագ րութ յան մեջ. «…էս տեղ,  Հա յաս տա նում,- 
գրում է  Թու ման յա նը,- ոչ միայն չա փա զանց դժվար մի գործ է կո մու նիզ մի 
գոր ծը, այլև չա փա զանց հեշտ ու բնա կան բռնկու մը նրա դեմ, մա նա վանդ, 
երբ նրա՝ կո մու նիզ մի փո խա րեն էլ գա լիս է դիկ տա տու րան ու քա ղա քա-
ցիա կան կռվի ֆրոն տը և  զա նա զան ու րիշ պատ ճառ ներ. 

1. Օ տար նե րի դա վադ րա կան մի ջամ տութ յու նը: 
2. Օ ֆի ցեր նե րի աք սո րը  Ռու սաս տան: 
3.  Հա յի լեզ վի վտա րու մը  Հա յաս տա նի խորհր դա յին հիմ ար կութ յուն նե-

րից: 
4.  Տե ղի տված և  կաս կա ծի տակ գտնվող, ա պա թե վտանգ ված ին տե-

լի գեն ցիան»97:
 Մեջ բեր ված մտքե րից դժվար չէ կռա հել, որ այս պես կոչ ված «զար գա-

ցած» սո ցիա լիզ մի ժա մա նակ նե րում գրե թե անհ նար էր, որ Գ լավ լի տը98 
թույլ տար նման հա կա սո ցիա լիս տա կան բո վան դա կութ յան նյու թի հրա պա-
րա կու մը:  Դա հնա րա վոր դար ձավ միայն «վե րա կա ռուց ման» ըն ձե ռած բա-
ցա խո սութ յան ու հրա պա րա կայ նութ յան պայ ման նե րում: 

 Հոդ վա ծի վեր ջում բա նաս տեղ ծը ցա վով ար ձա նագ րում էր, որ ի րեն չհա-
ջող վեց կող մե րին հաշ տեց նել, ո րով հետև չկար փո խա դարձ վստա հութ յուն 
միմ յանց հան դեպ: Եվ, վեր ջա պես, հաշ տե ցու մը հնա րա վոր չե ղավ նաև այն 
պատ ճա ռով, որ եր կու կող մի դիր քե րում էլ հա կա քա րոզ չութ յան ու թշնա-
ման քի մեծ վիհ էր ստեղծ վել: 

Ա հա հա կիրճ շա րադ րան քով մո տա վո րա պես այս պի սին է ե ղել Ամե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծի մեկ ա միս տևող ա ռա քե լութ յու նը Եր ևան՝  Հա յաս տա նի 
ու հայ ժո ղովր դի հա մար ծանր ժա մա նա կաշր ջա նում: 

Ի մի բե րե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հա կա մարտ 
կող մե րի հաշ տեց ման ուղ ղութ յամբ մեծ բա նաս տեղ ծի ձեռ նար կած քայ լերն 
էա կան արդ յունք չտվե ցին, բայց և  այն պես. 

ա) գա լով Եր ևան Թումանյանը նախ բա ցա հայ տեց ճշմար տութ յու նը և 
 հեր քեց  Թիֆ լի սում և  այ լուր տա րած վող կեղծ պատ կե րա ցում նե րը փետր-
վար յան ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին, 

բ) նրա գա լը և  հան դի պում ե րը կա րե լի է ա սել, որ հո գե բա նա կան 
ա ռու մով էա պես թու լաց րին կռվի ու թշնա ման քի մտայ նութ յու նը, 

գ)  Թու ման յա նը Եր ևան հա սավ այն ժա մա նակ, երբ ապս տամ բութ յունն 
ար դեն գտնվում էր ա վար տա կան փու լում: 

Ինչ վե րա բե րում է մե ծա նուն բա նաս տեղ ծի ու խի զախ քա ղա քա ցու 
Երևան գա լու անձ նա կան շարժառիթին, ա պա ապ րի լի 8-ին իր զա վակ նե-
րին ուղղ ված նա մա կում նա նշել է, որ «ան կախ վերջ նա կան արդ յուն քից՝ 
ին քը լավ է ա րել, որ ե կել է Եր ևան, որ շատ բան տե սավ և  ի մա ցավ, շատ 
կյան քեր ա զատ վե ցին»99:

Այս պի սով, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ  Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր դի 
97 Նույն տեղում, նաև Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հատ. 7, Եր., 1995, էջ 513-514: 
98 Խոսքը վերաբերում է ՀՍԽՀ գրականության և հրատարակչության գործերով գլխավոր վարչությանը՝ 
ռուսերենի հապավումով Գլավլիտ:
99 Թումանյան Հ., Երկերի ժողովածու, հատ. 5 (Նամակներ), Եր., 1945, էջ 457:
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պատ մութ յան մի ճգնա ժա մա յին փու լում՝ 1921 թ.  Փետր վար յան ապս տամ-
բութ յան վեր ջա լույ սին, Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղծ Հ.  Թու ման յա նը թիֆ-
լի սա հա յութ յան ցան կութ յամբ, Անդր կով կա սի կո մու նիստ ղե կա վար Ս. Օր-
ջո նի կի ձեի գի տութ յամբ և  որ, ա մե նագլ խա վորն է, իր սրտի թե լադ րան քով 
մեկ նեց Եր ևան՝ քա ղա քա ցիա կան կռիվն ե րում հայտն ված հա յութ յան եր կու 
հատ ված նե րին հաշ տեց նե լու ա ռա քե լութ յամբ։  Մեծ վտանգ ներ հաղ թա հա-
րե լով՝ նա հա սավ Եր ևան, ճա կա տում և  մայ րա քա ղա քում տե սավ ապս-
տամբ ժո ղովր դի ան կոտ րում կամ քը՝ իր ա զա տութ յան և  ի րա վունք նե րի 
հա մար պայ քա րում:  Նա կռի վը դա դա րեց նե լու և  հաշ տեց նե լու ջան քեր թա-
փեց, չնա յած հի վանդ վի ճա կին՝ հեռագրական կա պ հաստատեց խորհրդա-
յին ղե կա վար շրջա նակ նե րի հետ, ա կա նա տե սի աչ քե րով ցույց տվեց, որ 
փետր վար յան ի րա դար ձութ յուն նե րը ինչ-որ մի խումբ մարդ կանց ար կա-
ծախնդ րութ յու նը չէին, այլ զանգ ված ային ե լույթ՝ բոլշ ևիկյ ան բռնա վար չա-
կար գի դեմ:  Թեև դի մա կա յող կող մե րի ան հաշտ կեց ված քի պատ ճա ռով Հ. 
 Թու ման յա նի հաշ տա րար ա ռա քե լութ յու նը ան մի ջա կան-գործ նա կան արդ-
յունք չտվեց, սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն ո րո շա կի բա րո յա կան ներ գոր-
ծութ յուն ու նե ցավ ան հաշտ ու թշնա մա կան տրա մադ րութ յուն նե րի մեղ մաց-
ման ա ռու մով: 

Ա րա րատ Մ.  Հա կոբ յան-գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներ ն ընդ-
գր կում են  Հա յաս տա նի 20-րդ դա րի քա ղա քա կան պատ մութ յան 
ա ռանց  քա յին հիմ ա հար ցե րը։ Հ րա տա րա կել է բազ մա թիվ մե նագ-
րու թ յուն ներ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 1918-1920 թթ. պատ մութ-
յան, նրա նում գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի,  Մոսկ  վա յի ու 
 Կար սի պայ մա նագ րե րի, 1937 թվա կա նի քա ղա քա կան բռնա ճն շում ե-
րի վե րա բեր յալ։
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Summary
 

THE PEACEKEEPING MISSION  OF HOVH. TUMANYAN

At the afterglow of February  Rebellion of 1921
Ararat M. Hakobyan

 
The all Armenian poet Hovh. Tumanyan, whose 150th  anniversary was cel-

ebrated this year during his short but stormy and saturated life  besides creating 
literary-creative genius monuments has conducted  civic courageous steps even 
at the cost of  endangering his life. Such is the episode about his courageous step 
conducted   during February revolt of 1921 that broke out against   Bolsheviks 
shortly afterwards of the Sovietization of Armenia:he arrived to Yerevan from  Ti-
flis and reconciled the two opposing sides, namely, the rebellions and the Bol-
sheviks.

 At the last stage of the revolt in frosty winter conditions  on March 13 the 
poet leaves for Yerevan due to the wish of the Armenians   living in Tiflis, on 
behalf of communist leader of Transcaucasia S. Orjonikidze and , certainly, by 
the call of his own heart, on February 13 arrives to Yerevan on the mission of 
reconciliation. By overcoming great dangers the Armenian poet reaches Yerevan, 
perceives the unbreakable will of rebellious people in the front line and in the 
capital struggling for freedom and national rights. By becoming in touch with 
the leader of CSH S.Vratsyan and others he makes efforts for ceasing the fight-
ing  and in spite of being ill he corresponds with the Soviet ruling circles and 
family members and states from the sight of a witness that the February events 
were not adventures undertaken by a group of people but the speech of mass-
es against the despotic Bolshevik regime. Though due to hostile posture of op-
posing sides the peacekeeping mission of Hovh. Tumanyan didn’t certainly give 
immediate results but surely had some moral effect from the perspective of 
mitigating the intolerant and hostile moods of both sides.

  It is necessary to mention that in historical-philological literature of the 
Soviet period the issue of estimating the peacekeeping mission of the Armenian 
poet is controversial up to now. The thing is that in the works of historians and 
literary critics of Soviet period dealing with this problem is party- ideological 
partiality. Particularly the allegations about Tumanyan’s home arrest when he 
just arrived to Yerevan  have been encircled too much which was purely per-
suading a political-propogandistic goal for shaping a viewpoint among the people 
that dashnaks had arrested even the Armenian poet. The argument for such 
allegation was the thing that on February 25 Georgia had become a Soviet coun-
try, which was kept as possible in secret in Armenia for the sake of providing 
state security and secrecy so that the society and the rebels wouldn’t learn about 
the fact of Sovietization of Georgia that could have affected their fighting spirit. 
And as the poet had arrived from Georgia the authorities of Armenia tried to 
keep it in secret so that the rebels wouldn’t be disappointed. In fact the reason 
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for Tumanyan’s not leaving his elder daughter Ashkhen’s  house was the severe 
winter: while crossing the front line in the sector of Akhta(Hrazdan)-Fanta the 
poet appeared under cross-fighting and, the sick poet   caught cold and when 
reaching home actually became bed sick and  got up only on April 2 when the 
11th Red Army occupied Yerevan. The thing that Hovh. Tumanyan was bed sick 
is stated by the poet himself. Actually the revolt was oppressed , and on April 
18 the Armenian poet returned to Tiflis together with S. Orjonikidze who had 
arrived to Armenia beforehand.

 Such was the odyssey  of the given episode from the civil life of all Armenian 
poet.

Резюме

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ОВ. ТУМАНЯНА

На закате Февральского восстания 1921 г.
Арарат М. Акопян

Поэт всех армян О. Туманян, 150 лет со дня рождения которого 
исполнилось в этом году, в течении своей короткой, но бурной и насыщенной 
событиями жизни предпринимал также смелые гражданские шаги, подвергая 
опасности свою жизнь. Подобным эпизодом является отважный шаг, 
совершенный им во время Февральского восстания 1921 г., вспыхнувшего 
против большевиков спустя короткое время после советизации Армении.  
Туманян решил приехать из Тифлиса в Ереван и своим большим авторитетом 
примирить две стороны – повстанцев и большевиков.

На последнем этапе восстания, в условиях зимних морозов, поэт, по 
желанию тифлисских армян, с ведома коммунистического руководителя 
Закавказья С. Орджоникидзе и, конечно, по зову сердца, едет в Ереван с 
миссией примирения. Преодолев большие опасности, армянский поэт 
доезжает до Еревана, видит на фронте и в столице несгибаемую волю 
восставшего народа в борьбе за свободу и национальные права. Он прилагает 
усилия для прекращения войны и примирения у председателя Комитета по 
спасению Родины С. Врацяна и других. Несмотря на болезнь, Туманян 
переписывается с советски ми руководящими кругами и показывает глазами 
очевидца, что февральские события были не авантюрой некоей группы 
людей, а выступлением народ ных масс против большевистского диктаторс-
кого режима. Хотя из-за враждебной позиции противостоящих сторон при-
мирительная миссия О. Туманяна не дала непосредствен ного практического 
результата, но все-таки имела определенное моральное воздействие в плане 
смягчения непримиримых и враждебных настроений сторон. 

Необходимо отметить, что вопрос оценки примирительной миссии 
армянского поэта в советской историко-филологической литературе до сих 
пор вызывает споры. Дело в том, что в трудах историков и литературоведов 
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советского периода, обратившихся к этой проблеме, была проявлена пар-
тийно-идейная предвзятость. В частности, циркулировали утверждения о 
домашнем аресте Туманяна сразу по прибытии в Ереван, что преследовало 
лишь политико-пропагандистскую цель, чтобы у общественности сформи-
ровалось мнение, мол, посмотрите, дашнаки арестовали даже поэта всех 
армян. Дело в том, что 25-го февраля была советизирована Грузия, и в целях 
государственной безопасности в Армении этот факт по возможности 
держался в секрете, чтобы общество и повстанцы не были осведомлены, 
что могло бы повлиять на их боевой дух. И так как поэт приехал из Грузии, 
власти Армении старались держать в секрете эту весть, чтобы у повстанцев 
не опустились руки. Но на самом деле Туманян не выходил из дома старшей 
дочери Ашхен в основном по той причине, что в условиях суровой зимы, 
толстого снега и морозной ночи, оказавшись под перекрестным огнем с двух 
сторон во время прохождения фронтовой линии на участке Ахта (Раздан) 
– Фантан, сильно простудился и доехав, стал уже постельным больным. Он 
встал с постели только 2-го апреля – в день взятия Еревана 11-ой Красной 
армией. То, что Туманян был постельным больным, подтверждает сам поэт. 
В конце концов, восстание было подавлено, а 18-го апреля армянский поэт 
вместе с прибывшим до этого в Армению С. Орджоникидзе возвращается в 
Тифлис.

Такой была одиссея данного эпизода гражданской жизни поэта всех ар-
мян.
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