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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՆ*

 Բա նա լի բա ռեր –  ա զա տագ րութ յուն, ան հա տա կա նութ-
յուն, աշ խա տանք, Ա րամ  Մա նուկ ան, Արևմտ յան  Հա յաս տան, 
զենք, զի նամ թերք, ժո ղո վա ծու, ժո ղո վուրդ, հայ րե նիք, ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յուն, նա մակ ներ:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ հայ 
ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց ված «Ա րամ  Մա նու կեան.  Նա մա կա նի» ժո-
ղո վա ծուն1 ընդգր կում է հայ ա զա տա մար տի նվիր յալ,  Հա յաս տա նի 
 Հան  րա պե տութ յան հիմն ա դիր Ա րամ  Մա նուկ ա նի կող մից 1904 թ. նո-
յեմ բե րից մինչև 1915 թվա կա նը գրված 354 նա մակ ներ, ո րոն ցից 325-ը 
հրա պա րակ վում են ա ռա ջին ան գամ: 

 Ժո ղո վա ծուն կազ մել, խմբագ րել և  ծա նո թագ րել է վաս տա կա շատ 
պատ մա բան Եր վանդ  Փամ բուկյ ա նը՝ այդ գոր ծին նվի րե լով 14 եր կար ու 
ձիգ տա րի ներ:  Թեև Ա րա մի ձե ռագ իրը բա վա կա նին գե ղե ցիկ և  ըն թեռ նե լի 
է, բայց նրա նա մակ նե րում հան դի պող ան հա մար գաղտ նագ րե րի ու թվան-
շա նա յին ծած կագ րե րի վեր ծա նումն ու հե ղա փո խա կան կեղ ծա նուն նե րի բա-
ցա հայ տու մը, մո ռա ցութ յան մատն ված օ տա րա շունչ տե ղա նուն նե րի և  անձ-
նա նուն նե րի ծա նո թագ րումը, ան կաս կած, դժվա րա գույն խնդիր ներ են, 
ուստիև Երվանդ Փամբուկյ անից  պա հան ջել են համառ ու տքնա ջան աշ-
խա տանք:  Ժո ղո վա ծուն սկզբից մինչև վերջ ու ղեկ ցող ծա նո թագ րութ յուն-
նե րը մե ծա պես դյու րաց րել են նա մակ նե րի ըն կա լու մը՝ միա ժա մա նակ ամ-
բող ջաց նե լով հա ղորդ վող տե ղե կութ յուն նե րը:

Գ րա խոս վող ժո ղո վա ծո ւի մեջ ընդգրկ ված Ա րամ  Մա նուկյ ա նի նա մակ-
նե րը հայտ նա բեր վել են ԱՄՆ-ի  Բոս տոն քա ղա քում գտնվող ՀՅԴ Կենտ  րո-
նա կան ար խի վից: Դ րանք հաս տա տում, լրաց նում և  ընդ լայ նում են մեր 
պատ կե րա ցումն ե րը 1904-1914 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րամ Մա  նուկ-
յա նի գոր ծու նեութ յան, հատ կա պես՝ ա զա տագ րա կան շարժ ման հա մար 
զենք-զի նամ թերք հայ թայ թե լու և Արևմտ յան  Հա յաս տան (Եր կիր) փո խադ -
րե լու վե րա բեր յալ:

 Մի զգա լի մա սով էլ ժո ղո վա ծուն բա ցա հայ տում է Ա րա մի գոր ծու նեութ-
յան՝ մեզ դեռևս քիչ հայտ նի կամ լիո վին ան հայտ կող մե րը:  Դա վե րա բե րում 
է հատ կա պես Ա րա մի գոր ծու նեութ յա նը Օր դո ւում, ո րի մա սին ցարդ ու նե-
ցած մեր տե ղե կութ յուն նե րը կրել են կցկտուր բնույթ: 

 Ներ կա յաց վող ժո ղո վա ծուն ա մե նից ա ռաջ գա լիս է ամ բող ջաց նե լու իր 
*Ընդունվել է տպագրության 25.06.2018։
1 Տե՛ս Արամ Մանուկեան. Նամականի, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, 672 էջ+ 1 ներդիր: Ժողովածուի կազմութիւն, 
խմբագրութիւն և ծանօթագրութիւններ Երուանդ Փամպուքեանի։
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Ր1904-1906 թթ. գոր ծու նեութ յան մա սին Ա րա մի գրած ա նա վարտ հու շե րը, 

ո րոնք նա սկսել է շա րադ րել 1917 թ. փետր վա րի 17-ին  Թիֆ լի սում, իսկ 
վեր ջին գրա ռումն ե րը կա տա րել է նույն թվա կա նի հու լի սի 25-ին  Սա կիում 
(Ղ րիմ): Դ րանք ա ռա ջին ան գամ տպագր վել են 1922-1923 թթ. « Հայ րե նիք» 
ամ սագ րի է ջե րում2, ա պա նաև ա ռան ձին ժո ղո վա ծո ւի տես քով 1969 թ. 
 Բեյ րու թում և 1991 թ. Եր ևա նում: 

 Գրախոսվող ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է ա ռա ջա բա նից, հիմն ա կան մա-
սից, հա վել վա ծից, տե ղա նուն նե րի և  անձ նա նուն նե րի ցան կից: Ն րա նում 
ընդ գրկ ված նա մակ նե րը տե ղադր ված են ժա մա նա կագ րա կան և  աշ խար-
հագ րա կան սկզբուն քով:

Ժո ղո վա ծուն սկսվում է հա մա ռոտ « Յա ռա ջա բան»-ով, ո րը ներ կա յաց-
նում է Ա րամ  Մա նուկյ ա նի կեն սագ րութ յու նը3 ծնուն դից մինչև Արևմտ յան 
 Հա յաս տան անց նե լը՝ 1905 թ. փետր վար ա մի սը, տրվում են անհ րա ժեշտ ու 
շա հե կան տե ղե կութ յուն ներ հրա տա րակ վող նա մակ նե րի գտնվե լու վայ րի, 
բո վան դա կութ յան, դրանք վեր ծա նե լու և  ծա նո թագ րութ յուն նե րը կազ մե լու 
գոր ծում առ կա դժվա րութ յուն նե րի ու նրբութ յուն նե րի մա սին:

 Ժո ղո վա ծո ւի հիմն ա կան մա սի «Ա» բաժ նում, ո րը կրում է «Ա րամ Մա-
նու կեան Ատր պա տա կա նի մէջ (1904 թ. նոյ. – 1905 թ. փետ րո ւար) խո րա գի-
րը, ներ կա յաց ված են Արևմտ յան  Հա յաս տան անց նե լու ճա նա պար հին՝ 1904 
թ. նո յեմ բե րից մինչև 1905 թ. փետր վա րի սկիզ բը Ս.  Թա դեի վան քում հաս-
տատ ված Ա րամ  Մա նուկյ ա նի գրած թվով 14 նա մակ նե րը: 19-րդ  դա րի վեր-
ջից թուրք-պարս կա կան սահ մա նագ ծի մոտ գտնվող Ս.  Թա դեի վան քը 
Արևմտ յան  Հա յաս տան զենք-զի նամ թերք, գոր ծիչ ներ, զի նա տար խմբեր և  
ար շա վախմ բեր ու ղար կե լու եր կու ա ռանց քա յին հան գույց նե րից մեկն էր 
(մյու սը  Կարսն էր): 

ՀՅԴ Ատր պա տա կա նի և  Վա նի կենտ րո նա կան կո մի տե նե րի ղե կա վար 
գոր ծիչ նե րին ուղղ ված նա մակ նե րում Ա րա մը Եր կիր անց նե լու խնդրից բա-
ցի անդ րա դար ձել է Արևմտ յան  Հա յաս տան զենք-զի նամ թերք փո խադ րե լու 
հար ցին: Այդ գոր ծը բա վա կան բարդ էր և  են թադ րում էր նոր և  ա վե լի 
ա պա հով ու ղի նե րի բա ցում, զենք-զի նամ թեր քի ա ռա վել նպա տա կա հար մար 
տե  սակ նե րի ընտ րութ յուն, գնումն եր ու փո խադ րում, սուր հան դակ նե րի, 
զենք-զի նամ թերք տե ղա փո խող նե րի ընտ րութ յուն և  այլն:  Նա մակ նե րը վկա-
յում են, որ Ա րա մը կա րո ղա նում էր շատ ա րագ վեր լու ծել ի րա վի ճա կը և 
 նոր ու կոնկ րետ լու ծումն եր ա ռա ջար կել այս կամ այն գոր ծը ի րա կա նաց-
նե  լու հա մար:  Մաս նա վո րա պես նա ՀՅԴ Ատր պա տա կա նի կենտ րո նա կան 
կո  մի տեին գրած 1905 թ. հուն վա րի 18-ի նա մա կում ա ռա ջար կում էր զեն քի 
փո խադ րութ յունն ի րա կա նաց նել փո խադ րող նե րին կա նո նա վոր վար ձատ-
րե լու ե ղա նա կով4: Արամի կարծիքով՝ այն հա սա րա կու թիւ նը որ զբաղ վում 
է այդ գոր ծով «…դեռ գի տակ ցա կան զո հա բե րու թեան այդ չա փը չու նի, իսկ 
մին չև այդ աս տի ճա նին կը հասց նենք, բա նը բա նից կ ‘անց նի. սո վո րա կան 
2 Տե՛ս Արամ, Յուշեր, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1922, դեկտեմբեր, N 2, էջ 23-31, 1923, յունուար, N 3, էջ 49-57, 
փետրուար, N 4, էջ 81-89, մարտ, N 5, էջ 78-89, ապրիլ, N 6, էջ 77-89, մայիս, N 7, էջ 188-201, յուլիս, N 9, էջ 
83-93, օգոստոս, N 10, էջ 127-137, սեպտեմբեր, N 11, էջ 119-136, հոկտեմբեր, N 12, էջ 102-117:
3 Արամ Մանուկյանի կյանքի և գործունեության մանրամասները տե՛ս Ասրյան Ա., Արամ Մանուկյան. կյանքը 
և գործը (ազատագրական շարժման և անկախ պետականության վերականգնման ուղիներում), Եր., 2009, 
268 էջ:
4 Տե՛ս Արամ Մանուկեան. Նամականի, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 18 (Այսուհետև՝ Նամականի):
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դրու թեամբ, ազ գա սի րա բար տե ղա փո խու թիւ նը այդ կար գի մար դիկ ա նում 
են այն ժա մա նակ երբ ա զատ են լի նում և տնտե սա պէս ի րենք չեն վնաս-
ւում. չէ՞ որ դրանք մի ա ռան ձին տնտե սա կան ա պա հո վու թիւն չու նեն, կա մայ 
թե ա կա մայ մա տե րի ա րան քով են նա յում այն խնդրին ո րից քիչ շահ ու-
նեն…»5: Այս տո ղե րը լրա ցու ցիչ ան գամ վկա յում են, որ ա զա տագ րա կան 
շարժ մանն ան դա մագր վել էր ստեղծ ված դա ժան ի րա կա նութ յունն ամ բող-
ջո վին ըմբռ նող, ի րերն ի րենց ա նուն նե րով կո չող և  ա մե նա կար ևո րը՝ գոր-
ծե րին ըն թացք տա լու մղու մով ա ռաջ նորդ վող մի քա ղա քա կան գոր ծիչ: 

 Նա մակ նե րի ըն թեր ցու մից մեկ ան գամ ևս  հա մոզ վում ենք, որ Ա րա մը 
սրտա ցավ, ուղ ղա միտ, գոր ծող ան ձանց ըստ ար ժան վույն գնա հա տող գոր-
ծիչ էր, որ նրա հա մար գլխա վորն ընդ հա նուր գոր ծի հա ջո ղութ յունն էր:  Նա 
քննա դա տում և  ա նար գան քի սյու նին էր գա մում Ս.  Թա դեի վան քում ոմն 
Ար տու րի ան փույթ, ան պա տաս խա նա տու գոր ծե լա կերպն ու մե ծա միտ կեց-
ված քը: Այս պես, 1904 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ով թվագր վող նա մա կում (ուղղ ված 
էր  Խո յում գտնվող ՀՅԴ գոր ծիչ  Մալ խա սին) Ա րա մը գրում է հետև յա լը. «…
Ար տու րը այն քան շտա պում ե կաւ որ չկա րո ղա ցայ ինչ հար կա ւորն է գրել. 
առ հա սա րակ շատ բա նե րի դէմ բո ղոք ու նեմ. ա մէ նից ա ռաջ նա կա նո նա ւոր 
հա շիւ չտե սաւ ոչ նիւ թա կան և ոչ ռազ մա կա նի: Ապ րանք նե րը ե րէկ հա նել 
տո ւի մաք րե լու հա մար, խայ տա ռակ դրու թեան մէջ էին. ես չգի տեմ թէ սա 
ինչ տե սակ ապ րանք պա հել է. թիւրքն էլ այդ պէս չէր ա նել ինչ ա րել ենք 
մենք…»6: 

Դ րան հա կա ռակ, Ա րամ  Մա նուկյ անն իր կու սակ ցա կան ըն կեր նե րի հար-
ձա կումն ե րից պաշտ պա նում էր ազ գան պաստ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լած, 
սա կայն, ո մանց կող մից նա խան ձի թի րախ դար ձած վա նա հայր Գ ևորգ վար-
դա պետ  Նալ բանդ յա նին: Չ խոր շե լով հնա րա վոր հա կազ դե ցութ յու նից՝ նա 
գո վես տի բա զում խոս քեր էր ուղ ղում վա նա հոր հաս ցեին:  Մաս նա վո րա պես 
նշում էր, որ Գ ևորգ վար դա պե տը ա մեն տե սա կի հար մա րութ յուն ներ է 
ստեղ ծում ա զա տագ րա կան գոր ծի հա մար և  շեշ տում էր հետև յա լը. « Սա 
շատ կող մե րից կա րև որ բան է. ի նկա տի ու նե ցէք որ դրա նից լա ւին չենք 
ար ժա նա նայ. կրթւած նե րը այն սա րի գլխին պա տիւ չեն հա մա րի ապ րել, 
տգէտ ներն էլ կը գան ի րենց փո րի հա մար, իսկ սա գո նե աշ խա տում է վան-
քը շէ նաց նել. սրա միակ թու լու թիւ նը այն է, որ ա մէն բա նից քա շում է վան-
քը վե րա կեն դա նաց նե լու հա մար. իսկ մեզ և մեր գոր ծին ոչ մի պա րա գա յում 
չէ վնա սում, ընդ հա կա ռա կը կա րե ցա ծին չափ օգ նում է. հա ւա տա ցէք որ ե թէ 
նա չլի նի՝ այն շրջա նում ոչ կա րող էինք պտըտ ւել և ոչ ապ րել. ինչ որ պա-
տա հում է նրան ենք ներ կա յաց նում բէ կե րի և խա նե րի ա ռաջ և ա մէն ան-
գամ, ինչ պէս փաս տե րը ցոյց են տա լիս, պար զե րես է դուրս գա լիս…»7: 

 Ժո ղո վա ծո ւի «Ա րամ  Մա նու կեան  Վան- Վաս պու րա կա նի մէջ (1905 թ. 
փետր. – 1906 թ. հոկտ.)» հատ վա ծը ա մե նաըն դար ձակ բա ժինն է և նե րա-
ռում է նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա մի գրած թվով 240 նա մակ ներ: 
Դ րանք չա փա զանց հե տաքրք րա կան տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում 
ինչ պես  Վան- Վաս պու րա կա նում զենք-զի նամ թերք կու տա կե լու, այն պես էլ 

5 Նամականի, էջ 25:
6 Նույն տեղում, էջ 18:
7 Նույն տեղում, էջ 29:
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կազ մա կեր պա կան, գա ղա փա րաքա րոզ չա կան աշխատանքների, ՀՅԴ գոր-
ծիչ նե րի ըն կե րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին:  Մենք տես նում ենք, թե 
ինչ կոնկ րետ ա ռա ջար կութ յուն ներ էր անում Ա րա մը՝ Եր կիր զենք-զի նամ-
թեր քի փո խադր ման գոր ծը բարձր հիմ քե րի վրա դնե լու հա մար: Ն րա մտա-
ծո ղութ յան ա ռանց քում մի կող մից՝ ե ղած մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա-
գոր ծումն էր, մյուս կող մից՝ դրանց ա վե լա ցու մը:  Մաս նա վո րա պես, այդ 
նպա տա կով Արամն ա ռաջ էր քաշ ում այս կամ զի նա տե սա կը մա սե րով 
ա ռա քե լու նպա տա կա հար մա րութ յան հար ցը: Ն ման մո տե ցու մը հիմն ա վոր-
վում էր նրա նով, որ դրանց մի մա սը տե ղա փոխ ման հա մար ծանր էր ու 
վտան գա վոր, ուստի կա րե լի էր պատ րաս տել կամ ձեռք բե րել տե ղում, 
նույ նիսկ ա վե լի է ժան գնե րով:  Այս շրջանում գրված նա մակ նե րը ման րա-
մասն տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում նաև ՀՅԴ-ի կող մից զին ված ապս-
տամ բութ յան նա խա պատ րաստ ման մար տա վա րութ յանն անց նե լու, քա րոզ-
չա կան և կր թա կան գոր ծին ա վե լի մեծ տեղ հատ կաց նե լու, ներ կու սակ ցա-
կան և  միջ կու սակ ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, դրան ցում Ա րա մի ու նե ցած 
դե րա կա տա րութ յան մա սին և  այլն:

 Նա մակ նե րը հարս տաց նում են նաև մեր տե ղե կութ յուն նե րը Ա րամ Մա-
 նուկյ ա նի բնա վո րութ յան մա սին: Այս պես,  Վա նից  Խո յում գտնվող  Մալ  խա  սին 
ուղղ ված նրա ա ռա ջին իսկ նա մա կի բո վան դա կութ յու նը (1905 թ. փետր վա-
րի 14) թույլ է տա լիս ա սել, որ, ի դեմս Ա րա մի՝  Վան էր ան ցել զգու շա վոր, 
խո հեմ և  հա վա սա րակ շիռ մի գոր ծիչ:  Նա գրում էր. «Այս տե ղի ( Վա նի - Ա.Ա.) 
կեան քի մա սին գրե լը վաղ եմ հա մա րում յայտ նի պատ ճառ նե րով…Երբ մի 
քիչ ա ւե լի մօ տից կը ծա նո թա նամ, և ո րոշ դիրք կը բռնեմ, միայն այն ժա-
մա նակ կրնամ գրել քեզ և մնա ցած ըն կեր նե րին»8:

 Շր ջա հա յաց և  շատ ա րագ մտա ծող Ա րա մը ըստ եր ևույ թին նկա տել էր 
տե ղի ո րոշ գոր ծիչ նե րի վե րա պահ վե րա բեր մունքն իր նկատ մամբ: Այդ պես 
ենք ա սում հեն վե լով նրա հե տա գա մի շարք նա մակ նե րի վրա, ո րոն ցում 
գրված է, որ, չնա յած այն բա նին, որ ՀՅԴ Ար ևելյ ան Բ յու րոն Ա րա մին  Վան 
էր գոր ծու ղել որ պես ՀՅԴ Վան- Վասպուրականի կենտ րո նա կան կո մի տեի 
լիի րավ ան դամ, նրան այս տեղ տվել էին սոսկ խորհր դակ ցա կան ձայ նի 
ի րա վունք: Նա մակ նե րի բո վան դա կութ յու նը թույլ է տա լիս ա սել, որ Ա րա մը 
համ բե րա տար, հետ ևո ղա կան, շրջա հա յաց և  խե լա միտ գոր ծու նեութ յան 
շնոր հիվ կա րո ղա ցավ հաղ թա հա րել իր նկատ մամբ առ կա վե րա պահ վե-
րա բեր մուն քը և  ըն դու նե լի գոր ծիչ դառ նալ  Վա նում:

 Վան թա փան ցած Ա րա մի հա մար ցավ էր, որ տե ղում չկար անհ րա ժեշտ 
բարձ րութ յան վրա գտնվող ղե կա վա րութ յուն, ո րը կկա րո ղա նար կազ մա-
կեր պել և  ուղ ղութ յուն տալ ժո ղովր դին. « Բայց ցա վա լի է ա սել, որ ի դէպ 
ժո ղովր դա կան այդ մեծ ու ծով տրա մադ րու թեան, եր կի րը զուրկ է կազ մա-
կեր պու թիւ նից, մա նա ւանդ ղե կա վա րե լու ըն դու նա կու թիւն ու նե ցող մարդ-
կան ցից:  Տե ղիս կազ մը ա մե նայն բա րեխղ ճու թեամբ և վստա հու թեամբ կա-
րե լի է պնդել, որ բո լո րո վին ան ձեռն հաս է այդ գոր ծը ղե կա վա րե լու. ոչ 
միայն ան ձեռն հաս է այ լև զուրկ է յե ղա փո խա կան գա ղա փա րից և հա սա-
րա կա կան խնդիր նե րը ըմբռ նե լու և ընդ հան րաց նե լու ըն դու նա կու թիւ նից»9: 

8 Նույն տեղում, էջ 44:
9 Նույն տեղում, էջ 51:
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Այս խոս քե րը մի գու ցե խիստ թվան, սա կայն, երբ նկա տի ենք ու նե նում 
այն փաս տը, որ հե տա գա եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում Ա րա մին հա ջող վեց 
մե ծա պես ու ժե ղաց նել և  բազ ման դամ դարձ նել ՀՅԴ  Վան- Վաս պու րա կա նի 
կազ մա կեր պութ յու նը, չենք կա րող չպնդել, որ նա ի րա վունք ու ներ այդ պես 
բարձ րա ձայ նել իր մտա ծա ծը:  Հի շենք, որ Ա րա մի գոր ծու նեութ յան ժա մա-
նա կաշր ջա նում երկ րա մաս էր ներկր վել ա վե լի շատ զենք, քան նա խորդ 
տա րի նե րին՝ միա սին վերց րած:  Բա ցի այդ, քննվող ժա մա նա կաշր ջա նում 
նա հան գում ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յունն իր ձեռքն էր վերց րել դա տա կան գոր ծը՝ 
փրկե լով հա յութ յա նը թուր քա կան դա տա րան նե րի ա պօ րի նութ յուն նե րից և 
դ րանց հետ ևող զրկանք նե րից, նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն նե րի էր հա սել 
նաև քրդե րի դեմ պայ քա րում10: 

« Դէ պի  Վիեն նա Հ.Յ.Դ. չոր րորդ ընդհ. ժո ղո վին (1906-1907 թթ.)» վեր-
նա գի րը կրող «Գ» բաժ նում նե րառ ված 19 նա մակ նե րից 17-ը Ա րա մի կող մից 
գրվել են Վիեն նա մեկ նե լու ճա նա պար հին՝ Ս.  Թա դեի վան քում, 1906 թ. 
հոկ  տեմ բեր-դեկ տեմ բեր ա միս նե րին: Եվ այդ եր կու ա միս նե րի ըն թաց քում 
Ս.  Թա դեի գծով մի քա նի հար յուր հրա ցան, մոտ 100.000 փամ փուշտ և  այլ 
ռազ մամ թերք էր փո խադր վել  Վան- Վաս պու րա կան:  Բա ժինն ա վարտ վում 
է  Վիեն նա յից 1907 թ. ապ րի լին գրված եր կու նա մակ նե րով, ո րոն ցից մե կում 
Արամը, ինչ պես միշտ,  Վա նի հա մար ՀՅԴ պաշ տո նա թեր թի օ րի նակ ներ էր 
խնդրում: 

« Վե րա դարձ  Վան- Վաս պու րա կան (1907-1909 թթ)» բաժ նում տեղ են 
գտել ՀՅԴ IV ընդ հա նուր ժո ղո վից հե տո  Վան վե րա դար ձած և  մինչև 1909 
թ. մարտ ա միսն այս տեղ հաս տատ ված Ա րա մի մոտ 4 տասն յակ նա մակ նե-
րը, ինչ պես նաև Կ.  Պոլ սում 1909 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին գրած մեկ նա մակ: 
 Մինչև 1908 թ. հու լիս ա մի սը շա րադր ված Ա րա մի նա մակ նե րը, ո րոնք հաս-
ցեագր ված էին գե րա զան ցա պես ՀՅԴ Արևմտ յան և Ար ևելյ ան Բ յու րո նե րին, 
հարս տաց նում են մեր պատ կե րա ցումն ե րը ՀՅԴ IV ընդ հա նուր ժո ղո վից հե-
տո  Վա նում ծա վալ ված ակ տիվ քա րոզ չա կան և  կազ մա կեր պա կան աշ խա-
տանք նե րի, թուրք ընդ դի մա դիր տար րե րի հետ հա մա գոր ծա ցութ յուն հաս-
տա տե լու ՀՅԴ ծրագ րե րի և  քայ լե րի մա սին:  Նա մակ նե րը հաս տա տում են 
նախ կի նում ու նե ցած մեր պատ կե րա ցումն երն այն մա սին, որ այդ շրջա նում 
մեծ տեղ էր հատ կաց վում քա րոզ չա կան գոր ծին: Գ րե թե բո լոր նա մակ նե րում 
Ա րա մը պա հան ջում էր հե ղա փո խա կան գրա կա նութ յուն և տ պագ րա կան 
գոր ծի հա մար անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն եր ու նյու թեր: 

Ա րամ  Մա նուկյ ա նը իր գոր ծու նեութ յան ցան կա ցած վայ րում և ժա մա-
նա   կա շր ջա նում մեծ տեղ է հատ կաց րել ՀՅԴ շարքերում կարգապահու թյան 
հաս տատ մա նը՝ դրան են թարկ վե լը հա մա րե լով բո լո րի պար տա կա նութ յու-
նը: Ն րա հա մար կար գու կա նո նը գոր ծի հա ջո ղութ յան կար ևո րա գույն գրա-
վա կան նե րից էր:  Մաս նա վո րա պես  Տա րո նում գոր ծող իր մտե րիմ կու սակ-
ցա կան ըն կեր  Ռու բե նին (Մ.  Տեր- Մի նաս յան) ուղղ ված 1907 թ. նո յեմ բե րի 
8-ի նա մա կում, ո րը կրում է հան դի մա նա կան բնույթ, կար դում ենք հետև-
յա լը. « Սի րե լիս! Դր սի ըն կեր նե րի դէմ կռւե լը, նրան ցից պա հան ջե լը որ հա-
կա դիս ցիպ լի նա կան (հա կա կար գա պա հա կան – Ա.Ա.) քայ լեր չա նեն, բա ւա-
կան չէ, դրա նով մեր վէր քե րը չեն բուժ ւի. մենք ինք ներս պէտք է մեր կեան-
10 Տե՛ս Ասրյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 53-54: 
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քով և գոր ծով դիս ցիպ լի նի ա մե նա ջերմ կողմն ա կից լի նենք. մեզ թոյլ չպի-
տի տանք ո՛չ մի կոմպ րո միս, այ լա պէս մենք կո րած ենք… Այս սրի կան (խոս-
քը  Կար սից Խ լաթ ան ցած Ջն դո ծած կա նու նով գործ չի մա սին է, ո րի իս կա-
կան ա նու նը հայտ նի չէ – Ա.Ա.) զին ւո րա կան ժո ղո վի վճռով վռնդւել է 
դուրս…  Դու ոչ մի դէպ քում նրան չպի տի ըն դու նէիր, մա նա ւանդ չպի տի 
գործ կա տա րէիր նրա ձեռ քով:  Մենք նրան գրե լու ենք  Պու րա կից (Խ լաթ – 
Ա.Ա.) գայ հոս, իբր թէ խորհր դակ ցե լու, և ուղ ղա կի դուրս ենք շպրտե լու…»11: 

 «Ա րամ  Մա նու կեան Օր տո ւի մէջ Ազգ.  Վար ժա րա նի տե սուչ (1911 թ. նոյ. 
– 1912 թ. օ գոս տոս)» բա ժի նը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, լրաց նում է Ա րամ 
 Մա նուկյ ա նի գործունեության այս շրջա նի վե րա բեր յալ ցարդ մեր ու նե ցած 
խիստ սահ մա նա փակ տե ղե կութ յուն նե րը:  Նախ կի նում հայտ նի էր միայն, 
որ նա 1909 թ. հու նի սին դուրս էր ե կել  Վա նից՝ բուժ վե լու նպա տա կով Եվ-
րո պա անց նե լու հա մար, սա կայն հրա վերք ստա նա լով, ան ցել էր Օր դու և 
ս տանձ նել տե ղի վար ժա րան նե րի տես ուչի պաշ տո նը12:  Թե կոնկ րետ ին չով 
էր այն տեղ զբաղ վել Ա րամ  Մա նուկյ ա նը և  կամ ինչ էր ի րե նից ներ կա յաց-
նում Օր դուն, մեզ հա մար մնում էին բաց:  Նա մակ նե րի բո վան դա կութ յու նից 
պարզ վում է, որ Օր դո ւում Ա րամ  Մա նուկյ ա նը լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի էր 
հա սել տես չա կան և  ու սուց չա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում: Ս. Զա  վար-
յա նին հղած 1910 թ. փետր վա րի 10-ի նրա նա մա կում կար դում ենք հետև-
յա լը. «Այժմ թէև իմ աչ քում պա կա սա ւոր, բայց այս տեղ հա սա րա կու թիւ նը 
իմ մա սին ի զուր տե ղը մեծ կար ծիք է կազ մել, իբրև լավ վար ժա պե տի և 
տես չի: Ան ցեալ տա րի դպրո ցա կան յեղ[ա փո խու թիւն] է ե ղել հոս և ա մէն 
բան տակն ու վրայ ա րել. 500 ա շա կերտ-ա շա կեր տու հի ներ են. ու նի և ման-
կա պար տէզ. ա շա կերտ նե րը շատ շփա ցել էին: Ան ցեալ տար ւայ տես չին 
վա խեց րել են ատր ճա նա կով… տար ւայ սկիզ բը մի քա նի ան հա մու թիւն ներ 
ա րին, բայց դիս ցիպ լի նը խիստ բռնե լով, մօ տի կու թիւն ստեղ ծե լով, մա նա-
ւանդ խո սակ ցու թեամբ ու ըն թեր ցա նու թիւն նե րով, կար գի բե րի, այժմ ա մէն-
քը յար գան քով են վե րա բեր ւում»13: 

Ա րամն այս տեղ ա մեն ինչ ա րեց կրթութ յան անմ ի թար վի ճա կը լա վաց-
նե լու հա մար:  Մաս նա վո րա պես ո րակյ ալ դա սա խո սութ յուն ներ կազ մե լու 
հա մար նա օգտ վեց ռու սե րեն գրականությունից, կազ մեց նոր դա սան յու թեր, 
որ պես զի մա տու ցի վար ժա րա նի սա նե րին: Հա վա նա բար 1911 թ. գար նա նը, 
 Ռու բենին  (Տեր- Մի նաս յա ն) գրած մեկ այլ նա մա կում Ա րա մը իր ու սուց չա-
կան գոր ծու նեութ յան մա սին նշում է. «Այս տար ւայ փորձս ցոյց տւաւ որ 
կա րող եմ լաւ վար ժա պետ լի նել. այս էլ մի թա րու թիւն է…»14: 

Ա րա մի գրե թե բո լոր նա մակ նե րում նկա տե լի է հո գա տա րութ յու նը, սե րը 
իր շրջա պա տի՝ ա զա տագ րա կան շարժ ման նվիր յալ նե րի և  իր ա շա կերտ-
նե րի նկատ մամբ:  Նա փոր ձում էր օգ տա կար լի նել օգ նութ յան կամ օ ժան-
դա կութ յան կա րիք զգա ցող նե րին:  Մաս նա վո րա պես,  Բուր սա յից, ուր նա 
ան ցել էր կարճ ժա մա նա կով՝ ծանր հո դա ցա վը բու ժե լու նպա տա կով, ՀՅԴ 
 Կա րի նի գոր ծիչ նե րից  Հով սեփ  Տեր- Դավթ յա նին գրած 1910 թ. հու նի սի 29-ի 
նա մա կից տե ղե կա նում ենք, որ նա փոր ձում էր իր ա շա կերտ նե րից մե կին 
11 Նույն տեղում, էջ 485:
12 Տե՛ս Ասրյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 84:
13 Նույն տեղում, էջ 530:
14 Նույն տեղում, էջ 548:
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օգ նել անվ ճար սո վո րե լու ի րա վուն քով ըն դուն վե լու  Կա րի նի  Սա նա սար յան 
վար ժա րան, քա նի որ, նա «լաւ տղայ է և տէր-տի րա կան չու նի»15:

Ա րա մը զու գա հե ռա բար ակ տի վո րեն զբաղ վել է կու սակ ցա կան գոր ծե-
րով, կոնկ րետ քայ լեր կա տա րել ա զա տագ րա կան շարժ ման առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի լուծ մա նը նպաս տե լու հա մար: Ս.  Զա վար յա նին ուղղ ված նա-
մակ նե րից մե կում նա հայտ նում էր, որ ու ղար կում է Օր դո ւի կու սակ ցա կան 
ըն կեր նե րից հան գա նակ ված 18 ոս կու ան դոր րա գիր՝ որ պես օ ժան դա կութ-
յուն  Տա րո նում մար տա կան գոր ծին16:

«Ա րամ  Մա նու կեան  Զո ւի ցե րիոյ մէջ (1911 թ. նոյ. – 1912 թ. օ գոս տոս)» 
բաժ նի նյու թե րից տե ղե կա նում ենք, որ 1911 թ. ու սումն ա կան տար վա վեր-
ջում հե ռա նա լով Օր դո ւից, Ա րա մը հու լի սին անց նում է Կ.  Պո լիս և  այս տեղ 
մնում 4 ա միս: Ի դեպ, այս տե ղից նա անգամ փոր ձում էր օ ժան դա կութ յուն 
ցու ցա բե րել Օր դո ւին17: Կ.  Պոլ սում նա նախ մաս նակ ցում է Շր ջա նա յին ժո-
ղո վին, ա պա նաև 1911 թ. օ գոս տոս-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին կա յա ցած ՀՅԴ 
VI ընդ հա նուր ժո ղո վին իբրև  Վա նի պատ գա մա վոր: Այ նու հետև տե ղե կա-
նում ենք, որ 1911 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջե րին կամ նո յեմ բե րի սկզբնե րին 
Ա րամն անց նում է Շ վեյ ցա րիա՝ բուժ վե լու:  Միա ժա մա նակ նա աշ խա տում 
էր «Դ րօ շակ»ի խմբագ րութ յու նում՝ կա տա րե լով վար չա կան-հա րա բե րա կան 
գոր ծե րը, ինչ պես նաև գրում էր ա զա տագ րա կան շարժ ման նա հա տակ նե-
րի վե րա բեր յալ հոդ ված ներ, ու սա նող նե րի առջև հան դես էր գա լիս դա սա-
խո սութ յուն նե րով:  Նա մակ նե րում տե ղե կութ յուն ներ կան նաև Շ վեյ ցա րիա-
յում Ա րա մի բուժ ման մա սին: Չ նա յած որ Օր դո ւի Ազ գա յին վար ժա րա նի 
հո գա բար ձու նե րը և  հա մայն քի ան դամն ե րը նրան խնդրում էին վե րա դառ-
նալ և ս տանձ նել վար ժա րա նի տես չութ յու նը՝ Շ վեյ ցա րիա յից Ա րա մը Կ. 
 Պոլ սի և  Թիֆ լի սի վրա յով 1912 թ. սեպ տեմ բե րի սկզբին անց նում է  Վան:

«Ա րամ  Մա նու կեա նի վե րա դար ձը  Վան (1912-1915 թթ.)» բաժ նի ա ռա ջին 
ան գամ հրա պա րակ վող նա մակ նե րը, ո րոնք գրվել են 1912 թ. սեպ տեմ բե րից 
1913 թ. փետր վար ա միս նե րի ըն թաց քում, հաս տա տում և լ րաց նում են այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի մա սին մեր տե ղե կութ յուն նե րը: ՀՅԴ Արևմտ յան Բ յու-
րո յին, Ա մե րի կա յի կենտ րո նա կան կո մի տեին և «Դ րօ շակ»ին հղած նա մակ-
նե րում Ա րամ  Մա նուկյ ա նը ման րա մասն ներ կա յաց նում է հա յե րի նկատ մամբ 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի թշնա ման քի, նրանց կող մից քրդա կան հար-
ձա կումն ե րից պաշտ պան վող հա յե րին ձեր բա կա լե լու, զի նա թա փե լու, ՀՅԴ 
 Վա ն-Վասպուրականի կազ մա կեր պութ յան կող մից ձեռ նարկ վող ինք նա-
պաշտ պա նա կան քայ լե րի մա սին:  Ներ կա յաց նենք մի քա նի հատ ված ներ 
այդ նա մակ նե րից: Այս պես, 1912 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին ՀՅԴ Արևմտ յան Բ յու-
րո յին, Ա րա մը հա ղոր դում էր, որ  Վա նի նա հան գի «կա ռա վա րու թիւ նը շատ 
խորթ աչ քով է նա յում ինք նա պաշտ պան հա յե րու վրայ:  Ման դա նի հա յե րը 
հե րո սա կան կռիւ ու նե ցան  Սէիդ բէ յի հետ. նրան ծանր վի րա ւո րել են և ու-
րիշ 3-ին սպա նել…  Բայց ան ցեալ ան գամ նոյն հա յե րուն զի նա թափ ը րին, 
բան տար կե ցին, հա զիւ հա զար զօ րով բան տից ա զա տել տւինք. բայց զէն-
քե րը գնաց կո րան… կ ‘ը սեն ար գիլ ւած զէն քեր են: Այս և այն գա ւա ռում դեռ 

15 Նույն տեղում, էջ 537:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 531:
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 549:
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շա րու նա կում են զի նա թա փու թիւ նը հա յե րու, ի հար կէ այն մա սե րում ուր 
հա յե րը թոյլ են և ոչ լաւ կազ մա կերպ ւած, մնա ցած տե ղե րում զին ւած խա-
ղա ղու թիւն է»18: 

ՀՅԴ Արևմտ յան Բ յու րո յին հղած 1913 թ. հուն վա րի 13-ի նա մա կում ևս 
Ա րամն ար ձա նագ րում էր թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա կա հայ կա կան 
նպա տակ նե րը. «Ս խալ է, որ կը կար ծէք թէ հա յե րը ի րա ւունք ու նեն նոյն իսկ 
ի րենք զի րենք պաշտ պա նե լու… քիւրդ ա ւա զակ նե րուն կամ չա րա գործ նե-
րուն դէմ ե ղած հա կա հար ւա ծը կա ռա վա րու թիւ նը ի րեն վրայ կը վերց նէ և 
ա նոնց փո խա րէն ին քը կը պա տաս խա նէ…  Հա սա րակ ժո ղո վուր դը շւա րած 
մնա ցել է, կա ռա վա րու թեան դէմ պաշտ պան վե՞լ թէ քրդե րուն.  Բայց եր կու-
սի դէմ էլ ե րև ի ընդ հա րու մը ան խու սա փե լի է:  Ճիշտ է որ ան մի ջա կան կեր-
պով խրա խոյս ներ չկան կա ռա վա րու թեան կող մէ քրդե րուն, բայց աչք գո-
ցե լու քա ղա քա կա նու թիւ նը քրդե րու հա մար, դրան է հա ւա սար»19: 

Նույն նա մա կում Ա րա մը տե ղե կաց նում էր ի րենց ձեռ նար կած պա տաս-
խան քայ լե րի մա սին, ո րոնք ան չափ կար ևոր են հայ-թուր քա կան, հայ-քրդա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը, թուր քե րի և քր դե րի դեմ հա յե րի պա տաս խան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը ճիշտ գնա հա տե լու ա ռու մով. « Տես նե լով որ հե ռա գիր-
նե րը և  Պոլ սոյ հրա հանգ նե րը չեն օգ նում, ստի պո ւե ցանք բո լոր գա ւառ նե-
րում խմբեր հա նել… այժմ 8-10 խումբ կը պտտէ:  Կա ռա վա րու թիւ նը ա ւե լի 
մտա հոգ է մե րոնց քան ա ւա զակ նե րի հան դէպ:  Մեր ե րև ա լէն վէրջ, մի քիչ 
մթնո լոր տը խա ղաղ ւեց, ժո ղո վուր դը սրտապնդ ւեց. ա մէն քը կը գան գատ ւեն 
թէ ին չո՞ւ մենք ուշ ե րև ան ե լանք… ինչ որ է, լաւ է ուշ քան եր բէք. մենք մեր 
ու ժե րը մո բի լի զէ ա րինք. ժո ղո վուր դը ինք նա պաշտ պա նու թեան հա մար 
հսկա յա կան զո հո ղու թիւն ներ է ա նում. միայն  Շա տա խում 6 ամս ւայ ըն թաց-
քում 1500 ոս կի է տւել»20:  Մեկ այլ, նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ի նա-
մա կում հա ղոր դե լով հա յե րին ի րա վազր կե լու քրդական փոր ձե րի ակ տի-
վաց ման և  մի շարք վայ րե րում նրանց հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին, Ա րա մը 
գրում էր հետև յա լը. «…այս տեղ ի հար կէ յան ցա ւոր ենք և մենք, ո րով հե տև 
իս կոյն չենք ե րև ա ցել. քրդե րը ա սել են, որ վեր ջա ցել է ո´չ  միայն սահ մանդ-
րու թիւ նը այ լև հայ ֆի դան… ի հար կէ ըն կեր նե րը թէև ուշ գլխի են ընկ նում 
և ան մի ջա պէս խմբեր հա նում. այդ կը լի նի մօ տա ւո րա պէս մի ա միս. այ-
նու հե տև ոչ մի դէպք չէ պա տա հել և քրդե րը մտել են ի րենց ծա կե րը»21: 

1912 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին «Դ րօ շակ»ի խմբագ րութ յա նը հղած նա մա կում 
Ա րա մը գրում էր, որ ի պա տաս խան ՀՅԴ  Վան-Վաս պու րա կա նի գոր ծիչ նե-
րից  Ռա ֆա յել Ե րեց յա նի սպա նութ յան և  թուր քա կան կա ռա վա րութ յանն 
ուղղ ված հայ գյու ղա ցի նե րի դի մումն երն ան տե սե լուն, վեր ջին ներս «սոս-
կա լի զզւած, գա զազ ւած և վրէ ժով լեց ւած տուն դար ձան ու ա րիւ նը ա րիւ-
նով լւա ցին, այն էլ ի րենց ձեռ քով: Ան շուշտ ի մա ցաք որ  Ռա ֆա յէ լի սպա-
նիչ նե րէն գլխա ւոր  Հա ջի Եա ղուբ, իր որ դին,  Ռա շօ, մէկ ոս տի կան և 4 ու-
րի շը սպան ւել է հա յե րի ձեռ քով Խ րոխ տենց գիւ ղի մօ տե րը… Դէպ քի տպա-
ւո րու թիւ նը շատ ծանր է կա ռա վա րու թեան և քրդե րու վրայ և շատ լաւ 

18 Նույն տեղում, էջ 575:
19 Նույն տեղում, էջ 580:
20 Նույն տեղում, էջ 567:
21 Նույն տեղում, էջ 571:
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հա յե րու վրայ»22: Այս և մ յուս նա մակ նե րի հա ղոր դումն ե րը հաս տա տում են 
ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում և  ար խի վա յին նյու թե րում հան դի պող այն 
վկա յութ յուն նե րը, որ ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո հրա պա րա կավ 
թուր քե րի հետ հա կա գոր ծակ ցող ՀՅԴ-ն  Վան- Վաս պու րա կա նում գաղտ նի 
կեր պով շա րու նա կում էր զին վե լու ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք նե րը:  Սույն 
բաժ նում ընդգրկ ված են նաև վե րահ րա տա րակ վող նա մակ ներ, գրութ յուն-
ներ և  փաս տաթղ թեր, ո րոնք մե ծա մա սամբ վե րա բե րում են 1914-1915 թթ., 
մե կը՝ 1918 թ.:

« Հա վել ված»-ում ներ կա յաց ված են Ա րամ  Մա նուկյ ա նի կող մից տար բեր 
ժա մա նակ նե րում ա զա տագ րա կան շարժ ման նա հա տակ նե րին ձոն ված և 
«Դ րօ շակ»-ում23 ու տար բեր աշ խա տութ յուն նե րում տպագր ված թվով 8 հի-
շա տա կա րան ներ:

Գ րա խոս վող ժո ղո վա ծուն ու նի բազ մա թիվ ար ժա նիք ներ: Այն նախ և  
ա ռաջ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա ռա վել լայն պատ կե րա ցում կազ մել հայ 
ա զա տամարտի հոր ձա նու տում հայտն ված Ա րա մի ա մե նօր յա գոր ծու նեութ-
յան, մտքե րի և ծ րագ րե րի, ինչ պես նաև ա զա տագ րա կան շարժ ման դժվա-
րին ըն թաց քի ներ քին կող մե րի մա սին:  Նա մակ նե րը վեր են հա նում Ա րա մի 
լայն մտա հո րի զո նը, ազն վութ յու նը, ճշմար տա խո սութ յու նը, հա վա սա րակշռ-
վա ծութ յունն ու գործ նա կա նութ յու նը:

Հ րա պա րակ ված նա մակ ներն ու նեն աղբ յու րա գի տա կան բա ցա ռիկ ար-
ժեք, քան զի գրված են ա զա տագ րա կան պայ քա րի բոհում, օր-օ րի՝ դեպ քե-
րի ըն թացքն ուղ ղոր դող և  շո շա փե լի ազ դե ցութ յուն ու նե ցող գոր ծիչ նե րից 
մե կի կող մից: 

 Ժո ղո վա ծո ւի անկրկ նե լի ար ժա նիք նե րից մեկն էլ այն է, որ նա մեզ մտո-
վի ա ռաջ նոր դում է դե պի պատ մութ յան խոր քե րը, մաս նա կից դարձ նում 
դրա մա տիզ մով, հե րո սա կան մա քա ռումն ե րով, ձեռք բե րումն ե րով, հույ սե-
րով, և, միա ժա մա նակ, զրկանք նե րով, կո րուստ նե րով ու հու սա խա բութ-
յուն նե րով հա գե ցած պատ մութ յա նը:  Դա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պատ-
կե րա ցում կազ մել Ա րամ  Մա նուկյ ա նի բա րո յա կան նկա րագ րի, մտա ծո ղութ-
յան մասշ տաբ նե րի, կեն սա կեր պի մա սին՝ ան մի ջա պես նրա հետ հա ղոր-
դակց վե լու, նրա գրչի շար ժու մը տես նե լու, շունչը զգա լու մի ջո ցով: 

  Վաս տա կա շատ պատ մա բան Եր վանդ  Փամ բուկյ անի բա զում տա րի նե-
րի աշ խա տան քի արդ յուն քը հան դի սա ցող այս Նամականին մե ծա պես լրաց-
նում է հայ ա զա տա մար տի նվիր յալ Ա րամ  Մա նուկյ ա նի 1904-1913 թթ. գոր-
ծու նեութ յան և  հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման պատ մութ յան աղբ յու րա գի-
տա կան հեն քը: Նա կդառ նա անհ րա ժեշտ և  օգ տա կար գիրք ա զա տագ րա-
կան շարժ ման պատ մութ յան ա ռա վել ման րազ նին ու սումն ա սի րութ յան 
նպա տակ ու նե ցող պատ մա բան նե րի ու Ա րամ  Մա նուկյ ա նին գնա հա տող 
յու րա քանչ յուր հա յի հա մար:

Ար մեն Ս. Ասր յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

22 Նույն տեղում, էջ 573:
23 Տե՛ս «Դրօշակ», Ժնև, 1912, NN 5, 6, 7-8: 
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Ար մեն Ս. Ասր յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն ընդգր կում 
են Ա րամ  Մա նուկյ ա նի կյան քի և  գոր ծու նեութ յան պատմությունը: 
Հե ղի նակ է եր կու մե նագ րութ յան, մեկ ու սումն ա կան ձեռ նար կի, մեկ 
ու սումն աօ ժան դակ գրքույ կի և  ա վե լի քան ե րեք տասն յակ գի տա-
կան հոդ ված նե րի:

Summary

ARAM MANUKYAN’S COLLECTION OF LETTERS

Armen S. Asryan

Key words - liberation, individuality, work, Aram Manukyan, 
Western Armenia, weapon, ammunition, collection, people, moth-
erland, ARF Dashnaktsutyun, letters.

On the occasion of 100 Anniversery Republic of Armenia the collection en-
titled “Aram Manukyan: Collection of Letters” is presented to the Armenian 
reader for the first time. It includes 354 letters by the famous freedom fighter 
of Armenian liberation movement, the founder of the First Republic Aram Ma-
nukyan written from November 1904 up to 1915: 325 letters are published for 
the first time.

The collection is comprised, edited and commented by the historian Yer-
vandPambukyan, who has exercised a really tremendous , hard and thankful 
work dedicating to this job 14 long and tough years. Though Aram’s manuscripts 
are rather beautiful and legible but the deciphering of his letters’ numerous 
codes and digital cryptograms, the revelation of revolutionary pseudonyms, the 
commenting of forgottentoponymswritten in foreign language and personal names 
is, indeed, the hardest task and does need diligent work.

Comments that are accompanying the collection from beginning up to the 
end have greatly eased the perception of the letters by simultaneously accom-
plishing the transmitted information.

Aram Manukyan’s letters included in the reviewed collection were found 
from ARF Dashnaktsutyun’s archives in far off city of Boston. 
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Резюме
ПИСЬМА АРАМА МАНУКЯНА

Армен С. Асрян

Ключевые слова – освобождение, индивидуальность, 
работа, Арам Манукян, Западная Армения, оружие, боеприпасы, 
сборник, народ, родина, АРФ, письма.

Сборник “Арам Манукян. Письма”, представленный армянскому читателю 
в связи с 100-летием Республики Армения, содержит 354 письма выдающегося 
деятеля армянского национально-освободительного движения, основателея 
Республики Армения Арама Манукяна с ноября 1904 г. до 1915 г.; 325 из них 
публикуются впервые.

Сборник составлен, редактирован и комментирован историком Ервандом 
Памбукяном, посвятившим этому делу 14 долгих лет. Хотя почерк Ара ма 
довольно красив и разборчив, расшифровка множества кодов и цифровых 
шифров, встречающихся в его письмах, раскрытие революционных 
псевдонимов, комментирование преданных забвению иноязычных топонимов 
и личных имен - это, несомненно, труднейшая задача, потребовавшая кропот-
ливого труда. Сопровождающие сборник от начала до конца комментарии во 
многом облегчают восприятие писем, одновременно придавая целостность 
сообщаемым сведениям.

Письма Арама Манукяна, вошедшие в сборник, были обнаружены в Цент-
ральном архиве АРФ, находящемся в городе Бостон, США. 
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