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ՄԻ ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼԻ 
ՀԵՂԿՈՄԻ ԽԱՅՏԱՌԱԿ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ*

 Բա նա լի բա ռեր –  հեղ կոմ, գավ կոմ, ար տա կարգ 
հանձ նա ժո ղով, մի լի ցիո ներ, քննիչ հանձ նա ժո ղով, 
բանտ, բռնագ րա վում, մե ղադ րանք, տե ռո րիստ, կո-
ղո պուտ, կա շա ռա կե րութ յուն, շա հա տա կութ յուն, զեղ-
 ծա րա րութ յուն: 

 
 Հայ-թուր քա կան պա տե րազ մի ա վար տա կան փու լում թուրք հրա-

մա նա տա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ ված Ա լեք սանդ րա պո լի ռազ-
 մա  հե ղա փո խա կան կո մի տեն (1920 թ. նո յեմ բեր-1921 թ. հուն վար), որ 
եր բեմն ի րեն հոր ջոր ջել է  Հա յաս տա նի ՌՀԿ, հան դես է բե րել ծայ րա-
հեղ ձախ հա յացք ներ ու գոր ծե լա կերպ, ստո րա քարշ վար քա գիծ քա-
ղաքն ու գա վա ռը ռազ մա կա լած թուրք հրա մա նա տա րութ յան ու 
ասկ յար նե րի առջև: 

Ընդ հան րա պես Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան գո յութ յան ողջ ժա մա նա-
կաշր ջա նում Ա լեք սանդ րա պոլ քա ղաքն ու գա վա ռը հա մար վել են ա ռա վել 
քա ղա քա կա նա ցած և  աչ քի են ըն կել «ձախ» ծայ րա հե ղա կան տի պի հո-
սանք նե րով ու կազ մա կեր պութ յուն նե րով: ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րին ա ռա  վել 
ընդ դի մա դիր ու անհ նա զանդ էին քա ղա քի բոլշ ևիկ յան կո մի տեն և ն րա 
ա ռան ձին գյու ղա կան բջիջ նե րը:  Պա տա հա կան չէր, որ հենց Ա լեք սանդ-
րա պո լը դար ձավ 1920 թ.  Մա յիս յան խռո վութ յան կենտ րո նը: Այս տեղ բա-
վա կա նին ազ դե ցիկ էին նաև սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ու սո ցիա լիս տա-
կան տի պի այլ կու սակ ցութ յուն նե րը և «ձախ» կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ 
սո ցիալ-դե մոկ րատ մենշ ևիկ նե րը, «սպե ցի ֆիկ նե րը», է սէռ նե րը, Ան կախ 
սո ցիա լիստ նե րը, « Շի րակ» գյու ղա ցիա կան միութ յու նը և  այլն:  Սա կայն 
նշված նե րից ի րենց հա կա պե տա կան կեց ված քով ա ռա վել ա ռանձ նա նում 
էին Ա լեք սանդ րա պո լի բոլշ ևիկ նե րը: 

Ի հար կե, դա չի նշա նա կում, թե հան րա պե տութ յան մյուս վայ րե րում 
բոլշ ևիկ նե րը վա րել են չա փա վոր և  պե տա կա նա մետ գիծ:  Հայտ նի է, որ 
1920 թ. աշ նա նը թուր քա կան մա հա բեր ար շա վան քի տագ նա պա լի օ րե րին 
հայ բոլշ ևիկ նե րը և  ոչ միայն Ա լեք սանդ րա պո լի, պարտ վո ղա կան բո վան-
դա կութ յամբ թռու ցիկ ներ էին տա րա ծում զին վոր նե րի և  խու ճա պա հար 
ժո ղովր դի մեջ. «Չկ րա կե՛ս, հայ աշ խա տա վոր զին վոր, եղ բայ րա կան 

* Ընդունվել է տպագրության 10.3.2015:
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թուրք բա նա կի վրա, նա քեզ բե րում է ոչ թե ստրկութ յուն, այլ ա զա տութ-
յուն. նա գա լիս է օգ նե լու քեզ քո սրբա զան պայ քա րի մեջ»1:  Հա յաս տա նի 
բա նա կում և ն րա թի կուն քում բոլշ ևիկ նե րը գործ նա կա նում կա տա րում 
էին «5-րդ  շա րաս յան» դեր: Այդ մա սին է վկա յում Հ(կ)ԲԿ  Կենտ կո մի 1920 թ. 
սեպ տեմ բե րի 20-ին  Բաք վից ու ղարկ ված հույժ գաղտ նի հրա հան գը՝ ուղղ-
ված կու սակ ցութ յան բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րին, թի կուն քի և  ռազ-
մա կան գո տի նե րի բոլշ ևիկ նե րին, ո րում կոչ էր ար վում. «կազ մա լու ծել 
հայ կա կան կռվող բա նա կը բո լոր մի ջոց նե րով», «կազ մա կեր պել դա սալ-
քութ յուն», «չեն թարկ վել սպա նե րի հրա հանգ նե րին», «ա րա գաց նել հան -
րա պե տա կան  Հա յաս տա նի պար տութ յու նը» և  այլն2: 

Ար դեն պա տե րազ մի ա վար տա կան փու լում՝ 1920 թ. նո յեմ բե րի սկզբին, 
 Հա յաս տա նի դրութ յան մա սին ՌԿ(բ)Կ ԿԿ-ի  Կով կաս յան բյու րո յին ուղղ ված 
տե ղե կագ րում  Հայ կոմ կու սի ԿԿ-ի ան դա մութ յան թեկ նա ծու Շ. Ա միր խան-
յա նը հայտ նում էր. « ... հայ կա կան զո րա մա սե րը ա ռանց մար տի ամ բող ջո-
վին անձ նա տուր են ե ղել  Քե մա լին, նրան ըն դու նե լով բոլշ ևի կի տեղ...»3:  

Բա զում փաս տեր լրա ցու ցիչ կեր պով հա մո զում են, որ թուրք-հայ կա-
կան պա տե րազ մում  Հա յաս տա նի պար տութ յան գոր ծում բազ մա թիվ այլ 
պատ  ճառ նե րի ու անն պաստ հան գա մանք նե րի թվում, ան շուշտ, զգա լի է 
ե ղել նաև հայ բոլշ ևիկ նե րի քայ քա յիչ ու թրքան պաստ գոր ծու նեութ յու նը՝ 
բա նա կում և  հա սա րա կութ յան մեջ4: Աս ված նե րից ինք նին պարզ է դառ-
նում, թե նման հա կա պե տա կան քա րոզ չութ յան ու պարտ վո ղա կան մթնո-
լոր տի պայ ման նե րում որ քան ցածր պետք է լի ներ դի մադ րա կան, ինք նա-
պաշտ պա նա կան ո գին:  Հայ զին վո րին և  հա սա րակ քա ղա քա ցուն հա մա-
կած պարտ վո ղա կան ո գու պատ ճա ռով էր, որ գրե թե ա ռանց դի մադ րութ-
յան թշնա մուն հանձն վե ցին  Կար սը և Ա լեք սանդ րա պո լը: 

Ա լեք սանդ րա պո լում ի րա դար ձութ յուն նե րը ըն թա ցան հետև յալ կերպ. 
հոկ տեմ բե րի 30-ին՝  Կար սի ան կու մից հե տո, խու ճապ սկսվեց Ա լեք սանդ-
րա պո լում:  Նո յեմ բե րի 2-ին թուր քա կան, իսկ 5-ին հայ կա կան կող մերն 
ի րա րից ան կախ հրա դա դա րի ա ռա ջար կութ յուն ա րե ցին, և  նո յեմ բե րի 
7-ին քա ղա քը հանձն վեց թուր քե րին:  Մինչ այդ՝ նո յեմ բե րի 4-ին, քա ղա-
քա յին իշ խա նութ յուն նե րը քա ղա քագ լուխ  Պա րույր Լ ևոն յա նի գլխա վո-
րութ յամբ ինք նագ լուխ թո ղել և  հե ռա ցել էին քա ղա քից:  Թեև քա ղա քա յին 
իշ խա նութ յուն նե րի հան դեպ հա րուց վեց դա տա կան գործ, սա կայն այն 
մնաց ան հետ ևանք5: Օգտ վե լով խառ նաշ փո թից՝ բան տից ու ընդ հա տա կից 
դուրս ե կան բոլշ ևիկ նե րը և սկ սե ցին ինք նա կազ մա կերպ վել: Ս. Վ րաց  յա նը 
փաս տում է, որ, երբ թուր քա կան բա նա կը մո տե ցել է Ա լեք սանդ րա պո լին, 
բոլշ ևիկ յան կո մի տեն ըն դա ռաջ է գնա ցել կար միր դրո շով, և ն րանց նո րա-
կազմ հեղ կո մի ներ կա յա ցու ցիչ օ րիորդ  Նու շիկ  Զա վար յա նը ար տա սա նել 
է. «Ող ջու՛յն թուրք ա զա տա րար բա նա կին, որ գա լիս է ա զա տե լու մեզ 
դաշ նակ նե րի դժոխ քից»6: 

1  Մեջբերումը ըստ՝ Նաւասարդեան Վ., Հ. Յ. Դաշնակցութեան անելիքը, Գահիրէ, 1924, էջ 224:
2 Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ.1022, ց.3, գ. 275, թ.1:
3 Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ ռևոլյուցիան ..., Եր., 1960, էջ 397:
4 Այդ մասին տե՛ս Հակոբյան Ա., 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի պատմության փորձն ու 
դասերը., Եր., 2004:
5 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ. 201, ց.1, գ. 122, թ.1; «Ժողովուրդ», 24 նոյեմբերի 1920 թ.:
6 Վրացեան Ս., Խարխափումներ, Պոսթըն, 1924, էջ 83:
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Ա նիշ խա նութ յան դեմ պայ քա րե լու և  քա ղա քում կար գու կա նոն հաս-
տա տե լու նպա տա կով սկզբում իշ խա նութ յու նը ստանձ նում է մենշ ևիկ-է-
սէռ նե րի կոա լի ցիան:  Քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յու նը գլխա վո րում է Ան-
կախ սո ցիա լիստ նե րի կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ, նախ կին քա ղա քա-
գլուխ Լ ևոն  Սարգս յա նը7:  Սա կայն քա ղա քին տի րա ցած թուրք զավ թիչ նե-
րը չեն ճա նա չում այդ իշ խա նութ յու նը, մի քա նի օր անց Լ.  Սարգս յա նին 
հե ռաց նում են և  նա խընտ րում են հո վա նա վո րել ի րենց շա հե րին ու պլան-
նե րին ա վե լի հո գե հա րա զատ տե ղի բոլշ ևիկ նե րին: Ս տա նա լով թուրք 
հրա մա նա տա րութ յան (Ք.  Կա րա բե քի րի) և  ասկ յար նե րի ա ջակ ցութ յու նը՝ 
բոլշ ևիկ նե րը քա ղա քի և  գա վա ռի իշ խա նութ յու նը ձևա կան ա ռու մով 
վերց նում են ի րենց ձեռ քը, սա կայն ի րա կա նում դառ նում են գոր ծիք թուր-
քե րի ձեռ քում՝ վեր ջին նե րիս ջար դա րա րա կան ու կո ղո պու տի քա ղա քա-
կա նութ յան ի րա գործ ման ճա նա պար հին: 

ՌԿ(բ)Կ և  ոչ թե ՀԿ(բ)Կ Ա լեք սանդ րա պո լի կո մի տի նա խա ձեռ նութ յամբ 
նո յեմ բե րի 13-ին քա ղա քում անց կաց վել է բազ մա մարդ մի տինգ, ո րին մաս-
նակ ցել են նաև թուր քա կան կոմ կու սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Մի տին գում ըն-
դուն վել է բա նաձև, ո րը մեջ ենք բե րում ամ բող ջութ յամբ. «Ա լեք սանդ  րա պո-
լի պրո լե տա րիա տը և չ քա վոր գյու ղա ցիութ յու նը, ա զա տա գրվե լով հայ կա-
կան դա րա վոր լծից՝ հղում է իր եղ բայ րա կան սրտա գին ող ջույ նը թուր քա-
կան  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յա նը՝  Թուր քիա յի ճնշված մաս սա նե րի 
միակ պաշտ պա նին:  Հա յաս տա նի հարս տա հար ված և  բազ մա տանջ զանգ-
ված նե րը վստահ են, որ միայն  Հա յաս տա նի և  Թուր քիա յի՝ եր կու հար ևան 
ժո ղո վուրդ նե րի պրո լե տա րիա տի միա վո րու մը և  ձեռք-ձեռ քի տված հա մա-
տեղ աշ խա տան քը կե րաշ խա վո րի մեծ հաղ թա նա կի լիա կա տար հա ջո ղութ-
յու նը և  ըն չա քաղց հա մաշ խար հա յին իմ պե րիա լիզ մի տա պա լու մը: 

  Կեց ցե՛  Թուր քիա յի  Կոմ կու սը, կեց ցե՛ Ար ևել քի  Կար միր հե ղա փո խա-
կան բա նա կը, կեց ցե՛ կո մու նիզ մը, կեց ցե՛  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նը:

13 նո յեմ բե րի 1920 թ.  Մի տին գի նա խա գահ՝ 
ք. Ա լեք- Պոլ Ար.  Տեր- Մար տի րոս յան 

քար տու ղար՝ Մկ.  Խա չի յան»8: 

Այ նու հետև, այդ նույն օր վա մի տին գում ըն դուն վել է նաև կոչ՝ ուղղ ված 
հայ զին վոր նե րին, գյու ղա ցի նե րին և  գաղ թա կան նե րին. «Խմ բա պետ նե րից 
կազմ ված դաշ նակ ցա կան նե րի խայ տա ռակ կա ռա վա րութ յան զոր քը նա-
հան ջում է  Քե մա լի ա հեղ ճնշման տակ:  Բա վա կան չէ, որ նրանք թա լա նի 
ճա րակ դարձ րին ժո ղովր դի ու նեց ված քը, բա վա կան չէ, որ նրանք դժբախտ 
դարձ րին հայ աշ խա տա վոր զանգ ված նե րին, գյու ղա ցի նե՛ր և  զին վոր նե՛ր, 
այժմ էլ նրանք խա բում են ձեզ՝ ա սե լով, թե թուր քե րը գա լիս են թա լա նե-
լու և  մոր թե լու ձեզ:  Մենք կոչ ենք ա նում ձեզ չհա վա տալ դաշ նակ նե րին, 
քան զի գա լիս են ոչ թե թա լան չի ներ, այլ հայ գյու ղա ցի նե րի, զին վոր նե րի 
և  բան վոր նե րի ըն կեր նե րը: Ն րանք (թուր քե րը- Ա.Հ.) գա լիս են ոչ թե մոր-
թե լու ձեզ, այլ ա զա տե լու դաշ նակ թա լան չի նե րի ձեռ քից ...»9:  Մի տին գի 
հա ջորդ օ րը՝ նո յեմ բե րի 14-ին, ՌԿ(բ)Կ Ա լեք պո լի կազ մա կեր պութ յու նը կո-
7 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ.1022, ց. 2, գ. 189, թ.3-4:
8 ՀԱԱ, ֆ 1022, ց. 2, գ. 189, թ. 1: 
9 Նույն տեղում, թ. 2:



231

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Է 

(Ժ
Գ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
49

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

15

մի տեի ան դամ ներ  Ներ սի կի, Արծ վի կի և  Նու շի կի ստո րա գրութ յամբ հրա -
պա րա կել է թուր քա սի րա կան մեկ այլ կոչ, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում 
էր. « Մենք (հայ բոլշ ևիկ նե րը- Ա.Հ.) լիա կա տար լե զու ենք գտել մեր դաշ նա-
կից հե ղա փո խա կան թուր քա կան բա նա կի հետ և  մեր գոր ծո ղութ յուն նե րը 
հա մա ձայ նեց ված են»10: 

Ն ման կո չե րի հետ ևան քով էր, որ քա ղա քի ու գա վա ռի հայ բնակ չու-
թյու նը հիմ նա կա նում մնաց տե ղում և  շատ շու տով դար ձավ թուր քա կան 
զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի ու կո ղո պու տի օբ յեկտ: Ա վե լին, ասկ յար նե-
րը չէին խնա յում ան գամ ի րենց «բա րե կամ» հայ կո մու նիստ նե րին: Իսկ 
մինչ այդ թուր քե րի օգ նութ յամբ Ա լեք սանդ րա պո լում ստեղծ վում է  Հեղ-
կոմ, և ն րանց հո վա նա վո րութ յամբ նո յեմ բե րի 17-ին Ա լեք սանդ րա պո լի 
գա վա ռում հռչակ վում է խորհր դա յին իշ խա նութ յուն: 

 Մեր ձեռ քի տակ առ կա է մի փաս տա թուղթ, ո րը վեր է հա նում, թե ինչ-
պի սի չա րա գոր ծութ յուն ներ են կա տա րել Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո մը, իսկ 
ա պա՝ գա վա ռա յին կո մի տեն (գավ կո մը), ի հար կե, մե ծի մա սամբ թուր քե րի 
թե լադ րան քով, ին չը նրանց չի ա զա տում հան ցա կից դառ նա լու խայ տա ռա-
կութ յու նից: 

 Խոս քը վե րա բե րում է 1920 թ. դեկ տեմ բե րի երկ րորդ կե սից հա տուկ 
հանձ  նա րա րութ յամբ Ա լեք սանդ րա պոլ գոր ծուղ ված ՀՍԽՀ Ար տա կարգ 
հանձ  նա ժո ղո վի ( Հայ չե կա յի) նա խա գա հի տե ղա կալ  Հայկ Ա մա տու նու 1921 
թ. հու լի սի 4-ի ամ սաթ վով ներ քին գոր ծե րի կո մի սար  Պո ղոս  Մա կինց յա նին 
հաս ցեագր ված զե կու ցագ րին:  Հան րա պե տութ յան թիվ 2 չե կիս տը բան-
տում գրված այս զե կուց ման մեջ հա տուկ անդ րա դար ձել է Ա լեք-պո լի հեղ-
կո մի, գավ կո մի, դրանց ա ռան ձին ղե կա վար նե րի՝ խա ղաղ բնակ չու թյան 
նկատ մամբ գոր ծադ րած բռնութ յուն նե րի, շա հա տա կութ յուն նե րի, զեղ ծա-
րա րութ յուն նե րի, մատ նութ յուն նե րի, կա շա ռա կե րութ յան ու կո ղո պուտ նե րի 
փաս տե րին: 

Այս փաս տաթղ թից պարզ վում է, որ թուրք հրա մա նա տա րութ յա նը մի 
ա վե լորդ ան գամ ի րենց հա վա տար մութ յու նը ցույց տա լու, նոր տե րե րին 
լավ ծա ռա յե լու, ինչ պես նաև հարկ ե ղած դեպ քում ժո ղովր դի հաշ վին 
հարս տա նա լու նպա տա կով  Հեղ կո մը և  հեղ կո մա կան նե րը բա զում սև  ու 
մութ գոր ծեր են կա տա րել:  Հա վա նա բար ի րենց կա տա րած հան ցանք նե րի 
հետ քե րը կոծ կե լու հա մար նրանք եր կար ժա մա նա կով քա ղա քի չե կա յի 
բան տում բան տար կել են տվել այդ փաս տե րին քա ջա ծա նոթ և քն նիչ 
հանձ  նա ժո ղով ստեղ ծե լու պա հան ջով հան դես ե կող չե կիստ Հ. Ա մա տու-
նուն: Ուս տի վեր ջինս բան տից 1921 թ. հու լի սի 4-ի ամ սաթ վով գաղտ նի 
զե կու ցում է գրել՝ հաս ցեագր ված  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ն. գ. կո մի-
սար Պ.  Մա կինց յա նին:  Փաս տա թուղ թը թերևս գաղտ նի ճա նա պար հով 
կո մի սա րիատ է հա սել 1921 թ. հու լի սի 13-ին, ո րով հետև ա ռա ջին է ջի վե-
րևի ձախ անկ յու նում շտամ պով մակնշ ված է թիվ 1897, 1921 թ. հու լի սի 13:

 Ցա վոք, սույն գոր ծի հետ կապ ված այլ նյու թե րի բա ցա կա յութ յան պատ-
ճա ռով մեզ հայտ նի չէ՝ այս ամ բաս տա նագ րի հի ման վրա քրեա կան գործ 
հա րուց վե՞լ է, թե ոչ, և  ե թե ա յո, ա պա ինչ ըն թացք է այն ստա ցել:  Սա կայն 
մեր ձեռ քի տակ ե ղած մի շարք ա նուղ ղա կի վկա յութ յուն նե րից կա րե լի է 

10 Նույն տեղում, թ. 4:
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եզ րա կաց նել, որ Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո մի և  գավ կո մի ա ռան ձին ան-
դամ ներ հե տա գա յում էլ շա րու նա կել են տար բեր պաշ տոն ներ վա րել, ինչ-
պես, օ րի նակ, հայտ նի մարք սիստ Ն. Ս տե փան յա նը, Գ ևորգ  Գե ղու նին, Զ. 
Աշ րաֆ յա նը, Ա. Ար շա րու նին և  ու րիշ ներ: Ան կախ նշված գոր ծի հետ կապ-
ված դա տաք րեա կան հե տապն դու մից, սույն փաս տա թուղթն ար ժե քա վոր 
է նրա նով, որ ցույց է տա լիս, թե ի րենց «բա րե կամ» և «հայ ժո ղովր դի 
ա զա տա րար» թուր քե րի հո վա նու ներ քո ինչ պի սի ա պօ րի նութ յուն ներ են 
գոր ծել Ա լեք-պո լի հեղ կոմն ու գավ կո մը և  ա պա փոր ձել են կոծ կել ի րենց 
հան ցան քի հետ քե րը: 

Ու շագ րավ է, որ Ա լեք-պո լի բոլշ ևիկ յան գա վա ռա յին կո մի տեն ի րեն 
հա  մա րել է ոչ թե  Հայ կոմ կու սի (ՀԿ(բ)Կ), այլ  Ռու սաս տա նի կոմ կու սի (ՌԿ(բ)
Կ) կազ մա կեր պութ յուն, այ սինքն՝ ի րեն դի տել է  Հայ կոմ կու սից մե կու սի, ա -
ռանձ նաց ված:  Հա վա նա բար, մի կող մից՝ որ պես զի դրա նով ա վե լի ընդգ ծի 
իր նվիր վա ծութ յու նը ռու սա կան բոլշ ևիզ մին, իսկ մյուս կող մից՝ ա վե լի 
դուր գա ու վստա հե լի լի նի թուր քե րին, քա նի որ, ինչ պես թուր քերն էին 
հայ տա րա րում, ի րենք չեն վստա հում հայ բոլշ ևիկ նե րին: Այդ պի սով, թուր-
քե րի դե րա կա տա րութ յու նը նշա նա կա լի ե ղավ գա վա ռում հեղ կոմ ստեղ-
ծե լու և  խորհր դա յին իշ խա նութ յուն հռչա կե լու գոր ծում: 

Ու շագ րավ է նաև, որ ստեղծ ված հեղ կո մը կո չե ցին ոչ թե Ա լեք սանդ-
րա պո լի գա վա ռա յին, այլ  Հա յաս տա նի հեղ կոմ: Ի դեպ, Ա լեք-պո լի հեղ-
կո մը ի րեն կո չե լով  Հայ հեղ կոմ, դրա նով, թուր քե րի դրդմամբ, փոր ձել է 
հա կա դրվել Ս.  Կաս յա նի գլխա վո րած  Հայ հեղ կո մին և  ի րեն ա վե լի բարձր 
դա սել վեր ջի նից՝ հպար տա նա լով, թե ա ռա ջի նը ի րենք են  Հա յաս տա նում 
խորհր դա յին իշ խա նութ յուն հռչա կել: Այս տեղ էլ կա րե լի է նկա տել թուր-
քե րի խար դա վան քը, ով քեր  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո էլ 
փոր ձում էին Ա լեք սանդ րա պո լի և  Հա յաս տա նի հեղ կոմ նե րը հա կադ րել 
միմ յանց և դ րա նից հա վել յալ շահ կոր զել: 

 Փաս տո րեն թուր քե րի գի տութ յամբ Ա լեք սանդ րա պո լում ստեղծ ված 
հեղ կո մը ի րե նից ներ կա յաց նում էր կա ռա վա րութ յուն:  Հեղ կո մի նա խա գահ 
և ն. գ. կո մի սար էր նշա նակ վել  Մաթ ևոս  Տեր-Գ րի գոր յա նը (Արծ վիկ), օգ-
նա կան ներ՝  Նա հա պետ  Կուր ղին յա նը, Եր վանդ  Հայ րա պետ յա նը և  Ներ սիկ 
Ս տե փան յա նը, լու սա վո րութ յան կո մի սար՝  Նու շիկ  Զա վար յա նը, աշ խա-
տան քի և  սո ցապ. կո մի սար՝  Զար մայր Աշ րաֆ յա նը, պա րե նա վոր ման՝ Ա ղա-
սի  Մով սիս յա նը, ա ռող ջա պա հութ յան՝  Հայկ  Ջա լադ յա նը, քա ղա քի կո մի-
սար՝ Կ.  Միր զո յա նը, քա ղա քա յին մի լի ցիա յի պետ՝ Ս.  Մա տին յա նը, գա վա-
ռի կո մի սար՝ Ա.  Վա րոս յա նը և  ու րիշ ներ11: 

Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո մի, քաղ կո մի և մ յուս մար մին նե րի բա ցա-
հայտ թուր քա սեր, ստո րա քարշ գոր ծե լա կեր պի վե րա բեր յալ մայ րա քա-
ղաք հա սած մտա հո գիչ լու րե րին ու տե ղե կութ յուն նե րին ի րա զեկ լի նե -
լով է, որ  Հայ հեղ կո մը 1920 թ. դեկ տեմ բե րին Ա լեք սանդ րա պո լի գա վառ 
է գոր ծու ղել  Հայ չե կա յի նա խա գա հի տե ղա կալ  Հայկ Ա մա տու նուն: Ն րան 
հանձ  նա րա րա կան էր տրված տե ղում ու սում նա սի րել վի ճա կը և  հա մա-
պա  տաս խան քայ լեր ձեռ նար կել: Ի դեպ՝ բոլշ ևիկ Հ. Ա մա տու նին քա ջա ծա -

11 Տե՛ս Ալեքսանյան Կ., Ալեքսանդրապոլի գավառը թուրքական ռազմակալման ժամանակա-
շրջանում, ԲՀԱ, Եր., 2009, N 2, էջ 123: 



233

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Է 

(Ժ
Գ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
49

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

15

նոթ էր Ա լեք սանդ րա պո լի ի րա դար ձութ յուն նե րին դեռ 1920 թ.  Մա յիս  յան 
խռո վու թյան շրջա նից:  Նա ան ձամբ մաս նա կից էր ե ղել մա յիս յան դեպ-
քե րին, գտնվել էր « Վար դան զո րա վար» զրա հագ նաց քում:  Սա կայն խռո-
վութ յան պար տութ յու նից հե տո մեծ դժվա րութ յուն նե րով ու զրկանք նե րով 
նրան հա ջող վել էր  Ջա վախ քի վրա յով փախ չել  ԹիՖ լիս:  Հե տա գա յում մա-
յիս յան ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, սե փա կան դի տար կում նե րի հի-
ման վրա, նա զե կու ցում էր պատ րաս տել12: 

 Հաս նե լով իր գոր ծուղ ման վայր և  տե ղում ու սում նա սի րե լով քա ղա-
քում և  գա վա ռում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը՝ նա տագ նա պա լի տե ղե կութ-
յու ներ է հայտ նում թուր քա կան զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի գոր-
ծադ րած բռնու թ յուն նե րի ու կո ղո պու տի և դ րանց ձեռ քին գոր ծիք դար-
ձած Ա լեք-պո լի հեղ կո մի մութ գոր ծե րի մա սին: Ըստ ա մե նայ նի, Եր ևան 
հա սած վար կա բե կիչ տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա ՀԿ(բ)Կ ԿԿ-ի և  Հայ-
հեղ կո մի հրա հան գով 1921 թ. հուն վա րի 25-ին Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո-
մը ինք նա լու ծար ման դեկ լա րա ցիա հրա պա րա կեց13, ո րով վերջ տրվեց 
նրա խայ տա ռակ գոր ծու նեութ յա նը: 

  Վա վե րա գիր նյու թե րը ցույց են տա լիս, որ Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո-
մի լու ծա րու մից հե տո էլ Հ. Ա մա տու նին շա րու նա կել է գտնվել գա վա ռում, 
ապ րի լի վեր ջե րին, թուր քե րի հե ռա նա լուց հե տո ան գամ ընդգրկ ված է 
ե ղել գավ հեղ կո մի կազ մում՝ իբրև ան դամ:  Մի տե ղե կան քից ի մա նում 
ենք, որ 1921 թ. մա յի սին նա վա րել է Ա լեք-պո լի շրջա նա յին հեղ կո մի ն. գ. 
վա րի չի պաշ տո նը14:  Մեր ձեռ քի տակ ե ղած փաս տե րը նաև ցույց են տա-
լիս, որ Ա լեք-պո լի հեղ կո մի լու ծա րու մից և  գավ հեղ կո մի ստեղ ծու մից հե-
տո էլ ի րենց վար կա բե կած մի շարք նախ կին հեղ կո մա կան ներ շա րու նա-
կել են պաշ տո նա վա րել և  ան գամ հա սել են նրան, որ ի րենց թույլ տված 
ա պօ րի նութ յուն նե րի հետ քե րը կոծ կե լու նպա տա կով, ինչ պես ար դեն աս-
վեց՝ բան տար կել են տվել չե կիստ Հ. Ա մա տու նուն: ԵՎ սա այն դեպ քում, 
երբ թուր քե րը վա ղուց՝ 1921 թ. ապ րի լի 22-ից, դա տար կել էին Ա լեք սանդ-
րա պոլ քա ղաքն ու գա վա ռը: 

 
Ս տորև ներ կա յաց վող Հ. Ա մա տու նու ձեռ քով  Չե կա յի բան տում մա տի-

տով գրված եր կու թերթ (4 էջ) ծա վա լով զե կու ցու մը պահ վում է ՀԱԱ ՀՍԽՀ 
ներ քին գոր ծե րի ժող կո մա տի ֆոն դում (ֆ. 116):  Տեքս տում ար ված ընդ-
գծում նե րը բնագ րինն են: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա տար վել են ուղ-
ղագ րա կան և  կե տադ րա կան ո րոշ շտկում ներ:  Տո ղա տա կում տրված են 
պար զա բա նող մի քա նի բա ցատ րութ յուն ներ:  Փաս տաթղ թում, ըստ անհ-
րա  ժեշ տութ յան, մեր խմբագ րա կան հա վե լում նե րի՝ կրճատ ված բա ռե րը 
բա ցե լու կամ կի սատ բա ռե րը լրաց նե լու ըն թաց քում դրանք վերց րել ենք 
ուղ ղա ձիգ՝ [ ] փա կագ ծե րի մեջ: 

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

12 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ. 1022, ց. 2, գ. 136, թ. 5-12:
13 Տե՛ս «Կոմունիստ», Եր., 8 փետրվարի 1921 թ.:
14 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ. 200, ց. 1, գ. 9, թ. 1:
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Հ.Խ.Ս.Հ15.  Ներ քին գոր ծոց ժո ղովր դա կան կո մի սար ընկ.  Պո ղոս  Մա կինց յա նին16

 
  Զե կու ցում 

 «Երբ 1920 թ. դեկ տեմ բե րին խուլ շշուկ ներ հա սան Եր ևան Ա լեք սանդ րա պօ-
լում ու նրա գա վա ռում, ի րանց կո մու նիստ ան ւա նող խմբա կի ձեռ քով կա տար ւող 
ա պօ րի նու թիւն նե րի մա սին,  Հա յաս տա նի Ար տա կարգ  Յանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ, 
ո րի փոխ նա խա գահն էի, ճա նա պարհ ւե ցի Ա լեք սանդ րա պօլ տեղ նու տե ղը պար զե-
լու ի րե րի դրու թիւ նը և  վերջ դնե լու «թիւ րի մա ցու թիւն նե րին»:

 Ա լեք-պօ լում կար մի խմբակ, որն ի րան  Նո յեմ բե րի 17-ից ան ւա նել էր « Հ.Խ.Ս.Հ. 
 Յեղ կոմ» և  գոր ծել ու գոր ծում էր իբրև այդ պի սի ի րա ւա սու մար մին: Ն րա կազ մի ու 
են թա բա ժին նե րի մէջ էին մտնում մի շարք ըստ ա մե նայ նի տհաս ե րե խա ներ, ինչ-
պէս.- Մա թէոս  Տէր-Գ րի գո րեան,  Ներ սիկ [Ս տե փա նեան],  Նու շիկ  Զա վա րեան, [ Գա-
յա նե] Ա րէ շեան, Արտ յուշ  Տէր- Մար տի րո սեան, Ա ւօ  Ղա զա րեան,  Նա հա պետ  Կուր ղի-
նեան, Եան Ց ւայգ,  Գա րե գին  Թու մա նեան,  Ռու բէն  Խուբ լա րեան, Ա լէք սան Գ րի գո-
րեան, [ Զար մայր] Աշ րա Ֆեան,  Հայկ  Յո վա կի մեան, այլ և  կու սակ ցա կան գոր ծիչ ներ՝ 
[Գ ևորգ]  Գող թու նի, [ Թադ ևոս]  Ման դա լեան,  Վա հան  Մա նու կեան, [Ար շա լույս] Ար-
շա րու նի, [ Սու րեն] Ար շա կու նի և  այլն և  այլն: 

Տխ րահռ չակ  Ռուշ տի փա շա յի «հա ւա նութ յամբ» խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւն 
յայ տա րա րե լով Ա լեք սանդ րա պօ լում, այդ  Յեղ կո միստ նե րը դար ձել էին Ազ գա յին 
 Մեծ ժո ղո վի Ար ևե լեան ճա կա տի հրա մա նա տա րու թեան ներ կա յա ցուց չի հլու աշ-
խա տա ւոր նե րը, նրա նենգ քա ղա քա կա նու թեան ի րա կա նաց նող նե րը: 

Այդ  Յեղ կո մը ա պա ցու ցե լու հա մար  Մար քեազ  Կո ման դա րին, որ ի րանք խորհր-
դա յին և  ոչ դաշ նակ ցա կան կար գե րի հետ ևող ներ են, ան լուր վայ րա գու թեամբ թա-
լա նի էր մատ նել թէ՛ պե տա կան և  թէ՛ մաս նա ւոր սե փա կա նու թիւնն ու կայ քը. այս-
պէս ոչն չա ցել էին  Մին ֆի նի հա րուստ պա հեստ նե րը, « Սա գո յի» կա րո ղու թիւ նը, 
քաղա քա յին պա հեստ նե րը, կո[ո]պե րա տիւ խա նութ նե րը և  այլն, մկրտե լով ի րենց 
այդ  Զու լու սա կան17 գոր ծե լա կեր պը «Ազ գայ նա ցում» տեր մի նով:  Յափշ տա կել ու իւ-
րաց րել էր քա ղա քա ցի նե րի բա ցար ձակ ան հա տա կան սե փա կա նու թիւ նը՝ ոս կի, 

15 Խորհրդային Հայաստանի պաշտոնական անվանումը ՀՍԽՀ էր:
16 Հայկ Ամատունին սույն զեկուցումը հասցեագրել է ն. գ. ժողկոմ Պ. Մակինցյանին, որովհետև 
այդ շրջանում (սկսած 1921 թ. մայիսի 21-ից, երբ ձևավորվեց Ժողկոմխորհը) Արտակարգ հանձ֊
նաժողովը անմիջականորեն ենթարկվում էր ն. գ. ժողկոմատին։ Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ. 200, ց. 1, գ. 9, թ. 7:  
17 Զուլուսները հարավ-աֆրիկյան Նաթալ նահանգի (Տրանսվալի շրջ.) կիսավայրենի ժողովուրդ 
(ցեղ) էին։ Տե՛ս Հայաստանի սովետական հանրագիտարան, հատ.3, Եր., 1977, էջ 755:
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ար ծաթ ակ նե ղէն, ա լիւր, հա ցա հա տիկ, յուղ, պա նիր, կար տո Ֆիլ, թթու քեա լամ, 
խոտ, դար ման և  այլն, և այլն, ինչ հնա րա ւոր է ան վա նել շար ժա կան ա ռար կայ, 
բնո րո շե լով ի րանց վար մուն քը «պե տա կան բռնագ րա ւում» ա նու նով: 

Ա պա ցու ցե լու հա մար  Ռուշ տի փա շա յին, Ա րիֆ  Բէ յին կամ Օս ման  Նու րիին ու 
 Թա լաաթ  Բէ յին, թէ ի րանք ի րա պէս «կո մու նիստ ներ» են ու դաշ նակ ցու թիւ նը հա-
լա ծող ներ, մի շարք ոճ րա գործ տի պե րի ձեռ քով բանտն ու  Չե կա յի պատ ւալ ներն 
էին լցրել ան մեղ ծե րու նի ներ, կա նանց, ե րե խա ներ ... 60 տա րե կան ծե րու նի  Տեր-
Ար սէ նը մե ղադր ւում էր իբրև տեր րո րիստ, 58 տա րե կան, 30 տար ւա Հն չա կեան յե-
ղա փո խա կան ան ցեալ ու նե ցող  Յա րու թիւն  Մահ տե սի  Նա զա րէ թեա նը (ան դա մա-
լոյծ) ձեր բա կալ ւած էր իբրև մաու զե րիստ, 60 տա րե կան հո ղա գործ  Գա լո  Մա տո-
յեա նը մե ղադր ւում էր իբրև տեր րո րիստ,  Մա յի սեան դէպ քե րին  Ղար սում դաշ նակ-
նե րի ձեռ քով խող խող ւած ընկ.  Տէր-Գ րի գո րեա նի անմ խի թար այ րին տնքում էր 
բան տում իբրև դաշ նակ ցա կան, և  այլն, և  այլն ան վերջ ա նու ներ, բա ցար ձակ ան մե-
ղու թիւն ներ ...  Հա սա րա կու թիւ նը տես նում, լսում ու հե ծում էր ան ձայն, լուռ ... 
ծպտուն, տրտունջ յայտ նո ղը ան մի ջա պէս  Չե կայ կ՛ նետ ւեր, իսկ այն տեղ դժոխք 
էր: Երբ այ ցե լե ցի  Չե կան, ան ձամբ տե սայ հո ղի տա կից դուրս ցցւած  Տէր-Ար սէ նի 
ալ ևոր ար նոտ մո րուքն ու փշրւած ձեռ քը, Եա դե կի այ լան դակ ված դէմ քը,  Տօ նո-
յեա նի ծակծկ ւած-յո շոտ ւած կուրծ քը ... Չ՛ կա րո ղա ցան ներ կա յաց նել ո՛չ բռնագ րա-
ւած գոյ քի հա շի ւը, ո՛չ իսկ գնդա կա հար ւած նե րի և  կամ բան տարկ ւած նե րի ցան կը: 
Այս ա մե նը կա տար վել է  Յեղ կո մի սանկ ցիա յով և  գաւ կո մի աչ քի ա ռաջ: Գն դա կա-
հար ւած նե րի, բան տարկ ւած նե րի և մ նա ցած նե րի «բռնագ րա ւած» գոյ քը մա սամբ 
տա ճիկ հրա մա նա տա րու թեանն էր անց նում և մ նա ցա ծը, ով ղո չաղ էր, նրա 
գրպանն ու տունն էր լցւում: Այ նու հետև լսել կա րե լի է միայն բանտն ըն կած նե րին 
տւած ինկ ւի զի ցիա յի մա սին, այդ ա մե նը ձևա կերպ ւեց և  հաս տատ ւեց  Հա յաս տա-
նի Ար տա կարգ յանձ նա ժո ղո վի կա տա րած քննու թեամբ: 

Այդ  Յեղ կո մի, գաւ կո մի և  այլ գոր ծիչ նե րի ապ շու թեան շնոր հիվ էր, որ  Ռուշ տի 
փա շան Ա լեք-պօ լում ձեր բա կա լեց և Ան գո րա ու ղար կեց իբրև պա տե րազ մա կան 
գե րի ներ մոտ 1000 ե րի տա սարդ: 

 Յեղ կո մի լա քէ յու թեան շնոր հիւ էր, որ Ա [լեք]-պօ լից հա մա րեա յու րա քան չիւր 
օր յանձն ւում էր տա ճիկ կա ռա վա րու թեա նը 100-ա կան տղա մարդ, իբրև թե աշ-
խա տե լու հա մար, և  ո րոնք այդ պէս էլ ան հետ կոր չում էին: 

Այդ  Յեղ կոմն էր, որ Ա րիֆ  Բե յի մտա ցա ծին աս կե րի սպա նու թեան գոր ծը շտկե-
լու հա մար և  Մա թէոս  Տեր-Գ րի գո րեա նին փրկե լու հա մար  Ռուշ տի փա շա յի ձեռ քը 
յանձ նեց 10 ան մեղ մի լի ցիօ ներ ներ, ո րոնց յե տոյ բան տից փրկեց դրա մա նենգ  Մա-
տի նեա նը: 

Այդ  Յեղ կոմն էր, որ յուր նա խա գա հի վար կը ամ րաց նե լու հա մար ժո ղովր դից 
թա լա նած 17 բրիլ լիան տը իւր ան դամ  Նա հա պետ  Կուր ղի նեա նի ստո րագ րու թիւ-
նը կրող պաշ տօ նա կան գրու թեամբ «ըն ծայ ու ղար կեց Ա րիֆ  Բե յին  Յեղ կո մի կող-
մից»:

Այդ  Յեղ կոմն էր, որ ան պարտ քա ղա քա ցի Լ ևոն  Գէօ դա կեա նին իբրև աս կե րի 
սպան[ո]ղի պաշ տօ նա կան գրու թեամբ  Մար քեազ  Կո ման դա րին յանձ նեց, ո րը սա-
կայն ծաղ րե լով  Յեղ կո մը, ան մեղ յայ տա րա րեց  Գէօ դա կեա նին:

Այդ  Յեղ կո մի նա խա գահ  Մա թէոսն էր, որ իւր աչ քե րի ա ռաջ խող խո ղել տւեց 
մի  լի ցիօ ներ Ար մե նա կին, սա կայն ին քը փա խաւ ա ռանց բո ղո քի, ա ռանց հարց 
բարձ րաց նե լու:

 Մե ղադ րանք ներն ի րոք կշիռ ու նե ցող և  բազ մա թիւ են, սա կայն ինձ զրկե ցին 
հնա րա ւո րու թիւ նից, դիտ մամբ զրկե ցին ի րանց կեան քը փրկե լու հա մար:  Չէ որ Ես 
էի պատ ճա ռը, որ ներ կա յիս, ան ցեալ  Յեղ կո մի ու գոր ծիչ նե րի չա րա գոր ծու թիւն-
նե րի մա սին կու տակ ւած մա տե րիա լը քննե լու պա հանջ դրի քննիչ յանձ նա ժո ղով 
ընտ րել ու ինքս ե ղայ ընտր ւած նե րից մե կը:  Չէ՞ որ Ես իմ անձ նա կան ի նի ցիա տի-
ւա յով18 կազ մե ցի 5 հո գուց մի ու րիշ յանձ նա ժո ղով մի ու րիշ խմբա կի չա րա գոր ծու-
թիւ նե րը պար զե լու հա մար գա ւա ռում:  Չէ՞ որ իմ բռնած ու ղիղ գի ծը պարզ էր ա մե-
նին, պարզ էր նաև ժո ղովր դի հա ւատն ու յար գան քը դէ պի ինձ, իսկ աղ ճատ ւած, 
կեղ տոտ ւած ան ցեա լի տէր հե րոս նե րը ոչ միայն դեռ շա րու նա կում էին կու սակ ցու-

18 Նախաձեռնությամբ:
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թեան շար քե րում գտնւել, այլև պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ են վա րում: Ես ոչ 
մի վայր կեան չէի կաս կա ծում սկսածս գոր ծի ի րա ւու թեան և  հետ[ե]վան քի մա սին: 
 Փոք րիկ մար դիկ ու րիշ մի ջոց չու նէին, բա ցի չե կա յի բան տը, ուր խո թե ցին ինձ 
տխմար զրպար տու թիւն բար դե լով հաս ցեիս, սա կայն ա պուշ նե րը այդ զրպար տու-
թիւ նը ի րանց դեմ գոր ծիք դարձ րին, ո րով հետև կրքոտ ձևով տար ւող քննու թիւնն 
իսկ եր ևան հա նեց ճշմար տու թիւնն յուր ամ բողջ մեր կու թեամբ:

 Սա կայն դեռ է լի շա րու նա կում են ինձ բան տում պա հել. ին չու՞, ես կա սեմ, 
ո րով հետև վա խե նում են, որ «У каждого из них рыло в пуху».19 Այդ մար դուկ-
նե րը է լի՛ չեն հանգս տա նայ, ե թե յա ջող ւի նրանց ինձ Ա լեք-պօ լից, նոյն իսկ  Հա յաս-
տա նի սահ ման նե րից դուրս վտա րել, ո րով հետև նրանք շատ լաւ գի տեն, որ ի րենց 
յան ցանք նե րը ձաղ կող խա րա զա նը իմ ձեռ քում շատ եր կար է:  Գաւ կո մում նստած 
ըն կեր նե րից ո մանք նոյն վախն ու նեն, ո րով հետև գի տեն, որ ինձ հայտ նի է 
նրանց մաս նակ ցու թիւ նը [ Սեր գեյ]  Մա տի նեա նի դրա մա նեն գու թեան մէջ. ա վե լին 
կա սեմ, փետր ւա րեան գաւ կո մի ան դամ ներ  Գող թու նու, Ար շա րու նու և  Ման դա-
լեա նի կող մից նշա նակ ւած կօնտ րօ լիո րը՝20 (կեղծ չե կեր տպե լու գոր ծին հսկե լու 
հա մար)  Վա հան  Մա նու կեա նը, նոյ նիսկ տպված թղթադ րամ նե րից մի խո շոր կուշ21 
էր գրպա նել, սա կայն գոր ծը բաց վե լուն պես ստիպ ւած էր վե րա դարձ նել: Ի դեպ 
ա սեմ, որ  Մա տի նեա նի գոր ծի քննու թիւ նը վե րին ծայր միա կող մա նի է տար ւում: 
Ես ա սել եմ ու կրկնում եմ, որ  Մա տի նեա նի պրո ցե սը Ա լէք-պօ լի 5 ամ սեայ կեան քի 
պատ կերն է ներ կա յաց նե լու իւր տի պիկ դե րա կա տար նե րով, սա կայն ո մանց 
փրկե լու հա մար այդ գոր ծը շե ղե ցին իր ու ղիից ու այժմ էլ շտապ պատ րաս տու-
թիւն են տես նում մի եր կու սի կեան քի գնով, « Լե տա յի»22 սե փա կա նու թիւն դարձ-
նել մե ծա մաս նու թեան ստո րու թիւնն ու չա րա գոր ծու թիւն նե րը: Թ ւում էր, թէ Ես 
ա նա չառ վե րա բեր մուն քի կա րող պի տի լի նէի սպա սել նախ յեղ կոմ  Սե րո  Մա նու-
ցեա նից23:  Սա կայն ճա կա տագ րա կան յա ջո ղու թիւն ու նիմ ես յան ցա ւոր ներ գտնե-
լու գոր ծում:  Բան տար կու թեանս հենց ա ռա ջի ժա մե րին պա տահ մամբ ի մա ցայ 
ընկ.  Մի խա յիլ Ս տե փա նեա նից, որ  Մա նու ցեա նը 30.000.000 պե տա կան դրամ նե-
րով մի շատ խո րա մանկ և  օ յին բազ սպե կու լեա ցիա է ա րել. ու չ՛լ սե ցի այդ դէպ-
քում իսկ. ի՞նչ ա րած որ մի նոր թշնա մի էլ կու նե նամ, հոգ չէ, միայն ճշմար տու թիւ-
նը չ՛ կոր չի: Ընկ.  Մա կին ցեան, [մ]եր պար տա կա նու թիւն է այժմ չ՛խ նա յել մի ջոց 
յան ցան քը պար զե լու և  յան ցա ւոր նե րը պատ ժե լու:  Հա մոզ ւե ցէք, որ մեր այս խուլ 
ան կիւն նե րում է խորհր դա յին իշ խա նու թեան վար կը և  յա ջո ղու թիւ նը տնօ րին-
ւում»: 
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