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ԱՐԽԻՎ

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ

 Մաս ին նե րորդ: ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նի 1920 թ. 
մար տի 24-ապ րի լի 16-ի նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը*

Ըն թեր ցող նե րի ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց վող ՀՅԴ 9-րդ Ընդհանուր 
ժողովի որոշմամբ ստեղծված  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նի նիս տե-
րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի վեր ջին փա թե թը նե րա ռում է 1919-1920 
թթ. ՀՀ բա նա կի ու գաղ թա կան նե րի վի ճա կի բա րե լավ ման նպա տա-
կով կու սակ ցութ յան ծա վա լած գոր ծու նեութ յա նը, ինչ պես նաև  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի ակ տի հետ կապ ված խնդիր նե րին ու տա րա ձայ նութ-
յուն նե րին վե րա բե րող նյու թե րը:

 Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով մեր ձեռ քի տակ ե ղած նյու թերն 
ա վարտ վում են 1920 թ. ապ րի լի 16-ով՝ ընդ հա նուր առ մամբ ընդգր կե լով 
74 նիս տեր, ո րոն ցից հե տո, սա կայն, ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յանն 
իր գոր ծու նեութ յու նը չի դա դա րեց րել։  Պար զա պես նրա հե տա գա նիս տե-
րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը դեռևս չեն հայտ նա բեր վել:  Ծա նոթ լի նե լով 
մինչ այժմ հրա պա րակ ված նյու թե րին՝ միան շա նակ կա րող ենք եզ րա-
կաց նել, որ հա ջորդ նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը նույն պես նե րա ռել 
են բա վա կա նա չափ հե տաքր քրական և  ու շագ րավ տե ղե կութ յուն ներ:

ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նի ար ձա նագ րութ յուն նե րի ներ կա 
փա թե թում քննութ յան ա ռար կա դար ձած տա րաբ նույթ հար ցե րից ա ռա-
վել կար ևոր նե րը նոր լույս են սփռում  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տութ յան պատ մութ յան վրա՝ տա լով մեզ հու զող բազ մա թիվ հար ցե րի 
պա տաս խան ներ: 

ՀՅԴ ներ սում առ կա ներ կու սակ ցա կան խնդիր նե րի քննութ յան տե-
սանկյ ու նից պետք է կար ևո րել Արևմ տա հայ գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վար-
նե րից  Վա րազ դատ  Տե րո յա նի և  այ լոց հա կա կար գա պա հա կան քայ լե րի 
առ թիվ Հ մա  յակ  Մա նուկյ ա նի,  Սա հակ  Տեր- Թով մաս յա նի և Ար մե նակ 
 Մաք սա պե տյա նի ցուց մունք նե րը և  հատ կա պես  Ռու բե նի ( Տեր- Մի նաս յան) 
հիմն ա րար գնա հա տա կան նե րը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի ի րա-
գործ ման մե խա նիզմն ե րի, ինչ պես նաև արևմ տա հայ-ար ևե լա հայ հա րա-

*Ըն դուն վել է տպագ րութ յան 1.12. 2014։
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բե րութ յուն նե րում դրսևոր ված հատ վա ծա կա նութ յան եր ևույ թի վե րա բեր յալ:
 Ներ կա ա վար տա կան հրա պա րակ ման մեջ շա րու նակ վող՝  Տիգ րան 

Դ ևո յա նի մա սին ցուց մունք նե րում ի հայտ են գա լիս Ա ռա ջին  Հան րա  պե -
տութ յան բա նա կի և  հատ կա պես նրա հե տա խու զութ յան գոր ծու նեութ յան 
ու շագ րավ ման րա մաս ներ:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է նա խորդ հրա պա րա կումն ե րում տեղ գտած՝ 
 Կա րո  Սա սու նուն ուղղ ված մի շարք մե ղադ րանք նե րին, ա պա  Գե րա գույն 
դա տա կան ատ յա նի ի րա կա նաց րած հան գա մա նա լից և  ա ռար կա յա կան 
քննութ յան արդ յուն քում դրանք իս պառ հերք վե ցին, և  վեր ջինս ան պարտ 
ճա նաչ վեց:

Թ վարկ ված հար ցե րի քննարկ ման, ինչ պես նաև դա տավ ճիռ նե րի կա-
յաց ման մի ջո ցով ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան ատ յա նը կրկին դրսևո րեց 
կու սակ ցութ յան հե ղի նա կութ յան և  ար դա րա ցիութ յան պահ պան ման իր 
հետ ևո ղա կան ձգտու մը:

  Հա մոզ ված ենք, որ սրա նով ա վարտ վող ՀՅԴ  Գե րա գույն դա տա կան 
ատ յա նի 1919-1920 թթ. նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի հրա պա րա կու-
մը, նպաս տե լով  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան պատ մութ յան 
բազ մա թիվ է ջե րի լու սա բան մա նը, միա ժա մա նակ ըն թեր ցող լայն հա սա-
րա կայ նութ յա նը ցույց տվեց, որ այդ կու սակ ցութ յա նը վե րագր վող ա վե-
լորդ գաղտ նա պա հութ յան և  սե փա կան սխալ ներն ու թե րութ յուն նե րը 
թաքց նե լու մա սին մինչ օրս մե զա նում և  օ տար նե րի մոտ շրջա նառ վող 
տե սա կետ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը։ Ընդ հա կա-
ռա կը, 9 մա սե րից բաղ կա ցած ար ձա նագ րութ յուն նե րի ներ կա փա թե-
թի հրապ րա րա կու մը « Վէմ» հան դե սում ա ռար կա յա կան փաս տե րով 
ա պա ցու ցում է, որ  Հա յաս տա նի՝ իբրև հան րա պե տութ յան գո յութ յան 
գրե թե 100-ամ յա ժա մա նա կա մի ջո ցում (1918-2014 թթ.), միայն ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յունն է հրա պա րա կել որպես կա ռա վա րող կու սակ ցու-
թյուն իր ծա վա լած գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում տեղ գտած 
թե րութ յուն ների ու բաց թո ղումն ե րի կապակցությամբ սե փա կան կու-
սա կից նե րի հան դեպ ի րա կա նաց ված դա տա կան քննութ յուն նե րի և 
ն րան ցում ըն դուն ված ո րո շումն ե րի բո վան դա կութ յու նը ներ կա յաց նող 
հան գա մա նա լից փաստաթղթեր։ 

 Վեր ջում կրկին հի շեց նենք, որ հրա պա րակ վող ար ձա նագ րութ յուն նե-
րը պահ վում են  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի  Հայ  Յե ղա փո խա կան 
 Դաշ  նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան ֆոն դում (ֆ. 1457): Ընդգ ծում նե րը բնա-
գ րինն են: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա տար վել են ուղ ղագ րա կան և 
 կե տադ րա կան շտկում ներ: Խմ բագ րա կան հա վե լում նե րը տրվել են ուղ-
ղա ձիգ [ ] փա կագ ծե րում:

 Ա վագ Ա.  Հա րութ յուն յան
  Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու
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Avag A. Harutyunyan

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ AРФ ДАШНАКЦУТЮН  
1918-1920 гг.

Часть девятая: Протоколы заседаний Верховного суда АРФ 
Дашнакцутюн с 24-го марта до 16-го апреля 1920 года

Аваг А. Арутюнян

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Թ. ԸՆԴՀ. [ա նուր] ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԷ ԸՆՏՐՈՒԱԾ 

[ Գե րա գույն] ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԵԱՆԻ ՆԻՍՏԵՐՈՒՆ

64-րդ  նիստ

24  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի և  Վար.[ազ դատ]  Տէ րօեա նի հարց,
 Կա րօ  Սա սու նիի հարց,
[ Տիգ րան] Դ ևօեա նի հարց:
 Լու ծում
Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի և  Վա րազ դատ  Տէ րօեա նի1 ան ցեալ գոր ծու-

նէու թեան մա սին ցուց մունք ներ ստա նա լու հա մար հրա ւի րո ւե ցան  Դատ.[ա կան] 
Ա տեա նիս նիս տին  Բիւ րօի ան դամն ե րէն ըն կեր ներ  Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեան և Ս.
[ի մոն] Վ րա ցեան: Ըն կեր  Ռու բէն այդ առ թիւ ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը.

 Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեա նի ցուց մունք նե րը: Արևմ տա հայ երկ րորդ հա մա գու մա-
րի2 հա մար ա ռանձ նա պէս աշ խա տանք կը թա փէին Անդ րա նի կը, Ար մէն  Սա սու նին, 
Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան]  Կօ մի տէն և  մի շարք կու սակ ցա կան ըն կեր ներ: Ս կիզ բէն 

1 Վարազդատ Մկրտիչի Տերոյան (1887-1938) – Վազգեն (Տիգրան) Տերոյանի եղբայրը: 1905 թ. 
ընդունվել է Գևորգյան ճեմարան, սակայն ուսանողական ելույթներին մասնակցելու համար 
հեռացվել է: 1909-1912 թթ. սովորել է Փարիզի Սորբոնի համալսարանում: 1914 թ. դասավանդել 
է Վանի Կեդրոնական վարժարանում, մասնակցել Վանի ինքնապաշտպանությանը, ապա 
մինչև 1918 թ. դասավանդել Բաքվի և Թիֆլիսի դպրոցներում: 1919 թ. փետրվարի 6-13-ին 
Երևանում Արևմտահայերի 2-րդ համագումարում ընտրվել է գործադիր մարմնի նախագահ: 
1919-ից եղել է Մերձավոր Արևելքի օգնության ամերիկյան կոմիտեի (Ամերկոմ) ուսումնական 
հաստատությունների, որբանոցների և հիվանդանոցների տնօրեն, ապա Ամերկոմի ուսումնական 
մասի վերատեսուչ, 1930-1931 թթ.՝ ՀԽՍՀ Գրապալատի միջազգային գրքափոխանակության բաժ նի 
վարիչ: Հետո եղել է գիտաշխատող, սրբագրիչ: 1930-1931 և ապա՝ 1935 թ. ձերբակալվել է և 1938-ին 
մահացել սիբիրյան աքսորում: Գերմաներենից և ֆրանսերենից կատարել է թարգմանություններ, 
կազմել բառարաններ: Մանրամասն տե՛ս Տերոյան Վ., Գիտական և հրապարակախոսական 
աշխատություններ, Եր., 2006:
2 Արևմտահայերի առաջին համագումարը կայացել է 1917 թ. մայիսի 2-11-ին, Երևանում, իսկ 
երկրորդը՝ 1919 թ. փետրվարի 6-13-ին: Երկրորդին մասնակցել է 55 պատգամավոր: Մանրամասն 
տե՛ս «Համառօտ տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումա րի և կազմակերպիչ կօմիտէի 
հաշիւը», հրատ. «Արևմտահայ Գործադիր Մարմին»: Թիֆլիս, «Աշխատաւոր», 1919, 19 էջ:
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Վմենք կը վախ նա յինք, որ այդ հա մա գու մա րը  Դաշ նակ ցու թեան դէմ ար տա յայ-

տուեր, այդ պատ ճա ռով ալ չէինք ու զեր, որ նա կա յա նար:  Տես նե լով սա կայն, որ 
ան կախ մեր ցան կու թիւ նէն՝ նա պի տի կա յա նար, վեր ջա պէս ու զե ցինք զայն մեր 
ձեռ քը առ նել: Եւ ի րօք, հա մա գու մար ե կած ըն կեր նե րուն մեծ մա սը դաշ.[նակ ցա-
կան] էր, բայց կա յին ա նոնց մէջ բա ւա կա նա չափ դժգոհ դաշ նակ ցա կան ներ ալ՝ 
ինչ պէս  Պօ նա բար դեա նը և  իր հա մա խոհ նե րը:  Հա մա գու մա րը աշ խա տե ցաւ ինք-
զինք շատ հե ռու պա հել  Դաշ նակ ցու թիւ նէն, նա նոյ նիսկ չու զեց ներ կա յա ցու ցիչ 
 Բիւ րօէն:  Մենք, սա կայն, Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան]  Կօ մի տէի ըն կեր նե րու մի ջո ցաւ, 
կ’ը նեինք անհ րա ժեշտ բո լոր թե լադ րու թիւն նե րը:  Զան գե զու րէն հրա ւի րո ւած էին 
Անդ րա նիկն ու  Պօ նա բար դեա նը, ա ռա ջի նը չե կաւ, բայց երկ րորդ ե կած էր: Այդ 
հա մա գու մա րին մէջ մենք կրցանք անց նել տալ մեր սկզբուն քը, այն է՝ միա ցեալ 
ան կախ  Հա յաս տա նի, ո րու պար լա մէն տին մէջ արևմ տա հա յեր ևս  պի տի մաս նակ-
ցեին:  Դեռ  Թիֆ լիս ե ղած ժա մա նակ, երբ  Պա թու մի դաշ նագ րու թիւն ալ չէր 
կնքուած, մենք հա կա ռակ էինք այդ սկզբուն քին, ռուս ներ այդ ա տեն ձեռք չէին 
քա շած  Կով կա սեան  Հա յաս տա նէն, և  կը մտա ծեինք, որ տաճ կա հա յե րը ռու սա հայ-
կա կան գոր ծին մաս նա կից ը նել տա լով՝ կրնանք վտան գել տաճ կա հայ կա կան 
հար ցը: Ի վեր ջոյ, սա կայն, երբ Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դը դար ձաւ պար լա մէնտ, երբ 
մենք մեր կա պե րը վերջ նա կա նա պէս կտրե ցինք  Ռու սաս տա նէն, այլևս ա ռանց 
վա րա նե լու կրնա յինք հրա պա րակ դնել Մ.[իաց յալ] Ան կախ  Հա յաս տա նի սկզբուն-
քը:  Ջախ ջա խիչ մե ծա մաս նու թեամբ այդ տե սա կե տը կ’անց ներ հա մա գու մա րին 
մէջ:

Անհ րա ժեշտ էր նաև կեան քի մէջ ի րա գոր ծել այդ սկզբուն քը:  Գոր ծա դիր 
 Մարմն ի մէջ այդ ա տեն ին կած էր սա կայն խլրտու մը,  Պօ նա բար դեա նը ճամ բո ւե-
ցաւ ար տա սահ ման գլխա ւոր եր կու տե սա կէտ նե րով, ո մանք կ’ու զեին զայն ի րենց 
գլխէն հե ռաց նել, ու րիշ ներ կ’ու զեին, որ նա  Պօ ղոս փա շա յի3 մօտ եր թայ՝ փա շա յի 
միտ քը պատ րաս տե լու հա մար:  Պօ նա բար դեա նի ար տա սահ ման ղրկո ւե լու առ թիւ 
մենք մեր դժգո հու թիւ նը յայտ նե ցինք, մա նա ւանդ երբ հասկ ցանք, որ  Գոր ծա դիր 
 Մար մի նը ա նոր յանձ նա րա րա կան ալ է տո ւեր:  Մեր սկզբուն քը  Միա ցեալ 
 Հա  յաս  տա նի վե րա բեր մամբ ի րա գոր ծե լը  բա ւա կա նա չափ դժո ւա րու թիւն նե րու 
պէտք է բաղ խեր: Այդ ա տեն պար լա մէն տի կէ սը դաշ նակ ցա կան էր, իսկ միւս կէ-
սը՝ զա նա զան տար րեր, կա յին նոյ նիսկ թուր քեր, ե զիդ ներ:  Մենք շա րու նակ հարց 
կը բարձ րաց նեինք, թէ այս օ տար տար րե րը երբ ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու-
նեն, ին չո՞ւ 3-400.000 արևմ տա հա յե րը հե ռու պի տի մնա յին պար լա մէն տէն:  Մեր 
թե լադ րու թեան վրայ՝  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը դի մում ը րաւ խոր հուր դին, որ արևմ-
տա հա յե րը ևս  ու նե նան ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այդ դի մու մը ստո րագ րո ւած 
էր  Տէ րօեա նի կող մէ, իսկ [ Ռու բեն] Դ րամ բեան, [Գ րի գոր]  Պուլ կա րա ցի4, [Ար մեն] 
 Սա սու նի, ևլն.,  կա տա րե լա պէս հա մա ձայն էին այդ տե սա կէ տին և կ ’ու զեին, որ 
 Միա ցեալ  Հա յաս տա նի պաշ տօ նա կան յայ տա րա րու թիւն լի նի:

 Մենք սկսանք մտա ծել այդ ա տեն, թէ անհ րա ժեշտ էր  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի 
ակտ յայ տա րա րել:  Մեր ֆրակ ցիան ալ սկսաւ զբա ղել այդ խնդրով:  Բայց երբ այդ 
հար ցը պար լա մէնտ տա նեինք՝ պի տի պար տո ւեինք, մա նա ւանդ որ մեր մի քա նի 
ըն կեր ներն ալ այդ օ րե րուն կը բա ցա կա յեին Եր ևա նէն:  Ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցու թիւ նը կ’ու զեր, որ արևմ տա հա յե րուն կէ սը ի րենց մէ լի ներ: Ես ար դեն սկսայ 

3 Նկատի ունի Ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբարին:
4 Բուլղարացի Գրիգոր (Կյոզեյան) - ազգային-ազատագրական պայքարի գործիչ: Ծնվել 
է Կարինում: Զբաղվել է զինագործությամբ: 1915 թ. Վանի ինքնապաշտպանության ակտիվ 
մասնակից: Կյանքի վերջում գործել է Կ. Պոլսում: Մահացել է 1922 թ.:
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բա նակ ցել  Սամ սոն  Յա րու թիւ նեա նի5 և  իր ըն կեր նե րուն հետ: Ա նոնք կ’ը սեին, որ 
վա ղա ժամ է այդ պի սի յայ տա րա րու թիւն ը նել, թէ ա նոնք արևմ տա հա յե րը ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ չու նեն, ևլն.: Ես կը հա մո զեի զի րենք ը սե լով, որ ա նոնք ա ւե լի օ րի-
նա ւո րա պէս ընտ րո ւած են, քան մեր խոր հուր դը, և  թէ քա նի որ մենք այդ հա մա-
գու մա րի ծախ քե րուն հա մար 35.000 ր.[ուբ լի] վարկ ենք քո ւէար կած, հի մա ի՞նչ պէս 
կրնանք ներ կա յա ցու ցիչ չըն դու նել ա նոնց մէ:  Գոր ծա դիր  Մար մի նը զուտ արևմ-
տա հայ ան կախ հիմն ար կու թիւն է. ա նոնք ինչ տե սակ մար դիկ որ ընտ րեն՝ մենք 
պար տա ւոր ենք զա նոնք ըն դու նել:

 Ժո ղովր դա կան ներ ու նե ցան և  մի ու րիշ ժո ղով, ո րուն ներ կայ ե ղանք ես, 
[ Նի կոլ] Աղ բա լեա նը և  ու րիշ մը: Այդ տեղ այն հար ցը բարձ րա ցաւ, թէ ռամկ ա վար-
ներն ալ պէտք է ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու նե նան՝ որ պէս արևմ տա հայ:  Մինչ այդ, 
 Գոր ծա դիր  Մար մի նը մեր վրայ շա րու նակ ճնշում կը բա նեց ներ, թէ ին չո՞ւ  Միա ցեալ, 
Ան կախ  Հա յաս տա նի ակ տը չենք յայ տա րա րեր, ին չո՞ւ ի րենց մէ ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
չենք ըն դու ներ:

 Մենք տե սակ ցու թիւն ու նե ցանք թուր քա հայ ռամկ ա վար նե րու հետ ալ: Ա սոնք 
սկզբուն քով հա կա ռակ էին միաց ման, չէին ու զեր Ա րա րա տեան  Հան րա պե տու թիւ նը6 
կո րի զը դառ նայ մի ընդհ.[ա նուր] ան կա խու թեան: Է սեր նե րը, էզ դէկ ներն7 ալ հա-
կա ռակ էին:  Մեր ֆրակ ցիա յին մէջ ալ դրինք այս հար ցը և  նո րէն ե կանք այն եզ-
րա կա ցու թեան, որ այս պայ ման նե րուն մէջ կա րե լի չէ հար ցը պար լա մէնտ տա նել, 
 Բիւ րօին մէջ ալ այս ուղ ղու թեամբ մտքե րու փո խա նա կու թիւն տե ղի կ’ու նե նար, 
մէկ մա սը կ’ու զեր ցրել խոր հուր դը, միւ սը դէմ էր:

Այդ ա տեն եր ևան ե կած էր Եր ևա նի գե նե րալ կու պէր նա տո րու թեան8 հար ցը. 
յա ռաջ ե կած էր կա ռա վա րա կան տագ նապ:  Մեր պատ գա մա ւոր նե րուն մէկ մա սը 
բա ցա կայ էր:  Մենք մտա ծե ցինք՝ ե թէ մեր ֆրակ ցիան պար լա մէնտ եր թայ, մենք 
այդ հար ցե րուն մէջ պի տի պար տո ւենք, ո րով հետև մե ծա մաս նու թիւն չենք, ուս տի 
ո րո շե ցինք նիս տե րուն չեր թալ և  պար լա մէն տը սա պօ թա ժի են թար կել:  Միև նոյն 
ժա մա նակ, սկսանք բա նակ ցել  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ին հետ, թէ մենք կ’ու զենք 
խոր հուր դին դա դար տալ, օր մը յան կարծ գա ղա փար մը ծա գե ցաւ ու ղե ղիս մէջ. 
 Սի մո նին [Վ րաց յան] ը սի, որ ե կուր մէկ քա րով եր կու թռչուն զար նինք, բե րենք 
պար լա մէնտ նստեց նենք արևմ տա հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով որ մեր հա կա ռա-
կորդ նե րէն դժգոհ մնայ՝ կ’անց նի կ’էլ լէ կ’եր թայ, այդ պէ սով՝ մենք մեր նպա տա-
կին կը հաս նենք կա տա րե լա պէս:

Ֆ րակ ցիա յի մէջ հո ղը այդ ուղ ղու թեամբ սկսայ պատ րաս տել,  Վա րազ.[դատ] 
 Տէ րօեան կրկին ֆրակ ցիա յին դի մած էր:  Տէ րօեան կ’ու զեր, որ ֆրակ ցիան չհա մա-
ձայ նի ի րենց ա ռա ջար կին և ֆ րակ ցիա յէն պաշ տօ նա պէս մերժ ման թուղթ ստա-
նայ, որ պէս զի այ նու հետև իր գոր ծը շա րու նա կէ իր ու զա ծին պէս:

 Մենք մեր սա պօ թա ժը կը շա րու նա կեինք, պար լա մէնտն ար դեն դա դար էր 
ա ռած: Այդ օ րե րուն Վ.  Մի րա խո րեանն իմ տու նը ե կած էր. յայտ նե ցի ա նոր, որ 
նիստ չը նեն, ո րով հետև այդ կեր պով կ’ու զեն  Դաշ նակ ցու թիւ նը վար կա բե կել:  Նա 
ինձ յայտ նեց, որ ի րենք այս ան գամ նիս տը բա ցո ւած պի տի յայ տա րա րեն և  պի տի 
խօ սեն: Ես ի րեն սպառ նա ցի յայ տա րա րե լով, որ ատր ճա նա կը ձեռքս կը յար ձա կեմ 

5 Հարությունյան Սամսոն (1869, գ. Վերին Աղդան, ՀՀ Տավուշի մարզ-1941) – անվանի հա-
սարակական-քաղաքական գործիչ: Եղել է Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերության 
նախագահ, Ազգային Բյուրոյի նախագահ:
6 Ոչ դաշնակցական քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը Հայաստանի առաջին հանրա-
պետությունը չընդունելով՝ այն անվանում էին Երևանյան կամ Արարատյան հանրապետություն:
7 Էսէռ – սոցիալիստ-հեղափոխականներ, էսդեկ – սոցիալ-դեմոկրատներ:
8 Ռուսերեն՝ նահանգապետություն:
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ձեր վրայ և  կը դադ րեց նեմ ձեր ը նե լի քը:  Խոր հուր դի փ.[ոխ] նա խա գահ 
 Տէր-  Խա չատ րեան ալ տե սայ, յայտ նե ցի ա նոր, որ նիս տի չեր թայ, ժո ղով չբա նայ, 
ո րով հետև վատ հետ ևանք ներ կրնան յա ռաջ գալ ատ կէ:  Նա ինձ ը սաւ, որ ձևա-
կա նու թիւ նը կա տա րած ըլ լա լու հա մար նիս տի կեր թայ, բայց ժո ղով չլի ներ, քա նի 
որ մե ծա մաս նու թիւն չկայ:

Ես այս խօ սակ ցու թիւն նե րու մա սին մեր ֆրակ ցիա յի մէջ ո չինչ ը սի:  Միայն ըն-
կեր նե րուս յայտ նե ցի, որ քա նի որ ունկն դիր նե րու խո շոր բազ մու թիւն մը ե կած է, 
եր թամ պար լա մէնտ և  հա սա րա կու թեան դա սա խօ սու թիւն մը կար դամ: Ըն կեր նե-
րը չհա մա ձայ նե ցան ինձ հետ:

 Մեր հա կա ռա կորդ նե րը ար դեն ժո ղո վի էին գա ցած: Ես նրբանց քին9 մէջ կը 
պտտեի: Չ մոռ նամ ը սել, որ նա խա պէս 10-15 ըն կեր նե րու մտքեր պատ րաս տած էի, 
յայտ նե լով ա նոնց, որ ե թէ հա կա ռա կորդ ներ նիս տը բա ցո ւած յայ տա րա րեն և սկ-
սին խօ սել « Չենք ու զեր այս պար լա մէն տը, պէտք է այն ցրո ւի» ը սե լով աղ մուկ 
բարձ րաց նեն: Ար տա շէս  Պա պա լեա նը տե սայ այդ ա տեն, և  իմ ը րած կար գադ րու-
թեան մա սին խօ սե ցայ մի քիչ:

 Հա կա ռա կորդ ներ նիս տը կը բա նան: Փ.[ոխ] նա խա գահ Տ.[եր]  Խա չատ րեան 
սա կայն, ըստ սո վո րա կա նին, զայն փա կո ւած կը յայ տա րա րէ՝ օ րի նա կան թիւ գո-
յու թիւն ու նե ցած չըլ լա լուն հա մար: Երկ րորդ նա խա գահ  Զու պեա նը10 սա կայն կը 
յայ տա րա րէ, որ նիս տը ինք կը շա րու նա կէ, ա տոր վրայ է սեր նե րէն Կ րօն ձայն 
կ’ու զէ:  Հան կարծ մեր տղա քը ի րար կ’անց նեն, կսկսեն պո ռալ, աղ մուկ հա նել, 
 Սար գիս վար ժա պե տը կսկսի ժո ղո վուր դին ճառ խօ սել: Այս ձայ նե րը լսե լով՝ ներս 
կը մտնի Արտ.[ա շես]  Պա պա լեա նը և  ժո ղո վուր դին դառ նա լով «ցրե ցեք պար լա-
մէն տը» կը սի: Ար տա շէ սը անզ գու շու թեամբ մեր գոր ծը կը խան գա րէ:  Սար գիս 
վար ժա պե տը այ նու հետև ե կաւ մեր ֆրակ ցիան, սկսաւ ճառ խօ սել և  մեզ թե լադ-
րել, որ պար լա մէն տը ցրենք: Եւ ի րօք, այ նու հետև այլևս նիս տեր չու նե ցաւ, նա 
ցրո ւե ցաւ:

Այս դէպ քին վրայ՝ ժո ղովր դա կան նե րը կա կու ղած սկսան մե զի մօ տե նալ: 
 Սամ սոնն [ Հա րութ յուն յան] այլևս ար դեն բա ցո ւած էր, իսկ  Գա րա կէօ զեա նը11 շատ 
էր միա միտ: Ա նոնց ըն կեր նե րէն շա տերն ալ բա ցա կայ էին:  Մա յիս 28-ը մօ տե ցած 
էր և  մենք կը պատ րաս տո ւեինք մեր հան րա պե տու թեան տա րե դար ձը տօ նել: Ես 
և  Ջա մա լեան գա ցինք  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ին յայտ նե ցինք, որ  Միաց.[յալ]  Հա յաս-
տա նի ակ տը պի տի յայ տա րա րո ւի հան րա պե տու թեան տօ նի առ թիւ և  թէ պէտք է 
12 արևմ տա հայ պատ գա մա ւոր ներ ընտ րո ւեն՝ պար լա մէնտ ըն դու նո ւե լու հա մար:

 Գոր ծա դիր  Մար մի նը սկսաւ այս ան գամ նա հան ջել:  Մենք, սա կայն,  Բիւ րօի 
ա նու նով ճնշում բա նե ցու ցինք ա նոր վրայ ը սե լով, որ ով քեր որ դէմ լի նեն ա սոր՝ 
պի տի ճանչ ցո ւեն  Դաշ նակ ցու թեան հա կա ռա կորդ ներ և  պի տի պատ ժո ւեն: Սմ բա-
տը12 և Դ րամ բեա նը կա կուղ ցան, իսկ  Պուլ կա րա ցին սկսաւ տա տա նո ւել:  Յե տոյ 
ու նե ցանք ժո ղով եր, վի ճա բա նու թիւն ներ, մինչև որ նա խա գա հի կէս ձայ նի ա ռա-
ւե լու թեամբ վճռո ւե ցաւ  Բիւ րօի ո րոշ ման ըն դա ռաջ եր թալ:

 Միաց.[յալ] Ան կախ  Հա յաս տա նի յայ տա րա րու թեան ներքև ստո րագ րե ցին 

9 Նկատի ունի միջանցքը:
10 Դավիթ Զուբյանը Հայ ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչն էր:
11 Գևորգ Ղարագյոզյանը Հայ ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչն էր:
12 Սմբատ Բորոյան (Մախլուտո, Զորավար Սմբատ) (27.08.1881, Մուշ-16.03.1956, Երևան)-ազ-
գային-ազատագրական պայքարի անվանի գործիչ: Սասունի ապստամբության, Իրանի Սահ-
մանադրական հեղափոխության, Դիլմանի ճակատամարտի մասնակից: 1918-1920 թթ. եղել է 
3-րդ բրիգադի կամավորականներից կազմված գնդի հրամանատար, մասնակցել Փետրվարյան 
ապստամբությանը: Մարսելից 1947 թ. ներգաղթել է Երևան։ Կյանքի վերջին տարիներին պահա-
կություն է արել Կոմիտասի անվան այգում:
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 Վեր մի շեան, ևլն.: Ար դեն իսկ ընտ րո ւած էին 12 արևմ տա հայ պատ գա մա ւոր նե րը, 
ո րոնց մէջ սա կայն չէին մտած  Գոր ծա դիր  Մարմն ի մի շարք ան դամն ե րը:  Մաք սա-
պե տեա նը13 զօ ռով մենք մտցու ցինք,  Հայ կակ  Կօ սօեա նը միայն մի ան գամ պար լա-
մէն տի նիս տին ներ կայ գտնո ւե ցաւ, մէկ խօս քով՝ պար լա մէնտ մտած նե րուն շա-
տե րը զօ ռով մենք բե րինք:

 Գա րա կէօ զեա նին յայտ նե ցի, որ թրքա հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պի տի գան և 
 թէ անհ րա ժեշտ է հան դի սա ւո րու թեամբ ըն դու նել զա նոնք: Ան հա մա ձայ նո ւե ցաւ: 
 Մա յիս 28-ի օ րը ժո ղո վուր դը ե կած-խռնո ւած էր, է սէր նե րը միայն կը բա ցա կա յեին: 
 Խա տի սեա նի կող մէ ակ տի ըն թեր ցու մէն յե տոյ՝  Գոր ծա դիր  Մարմն ի կող մէ Քր մո-
յեա նը խօ սե ցաւ գրա ւոր ճառ մը, թէ այլևս սահ ման նե րը վեր ցո ւած են եր կու հա-
տո ւած նե րու միջև, բայց անհ րա ժեշտ է հա մա գու մա րի պա հան ջը ի րա կա նաց նել՝ 
արևմ տա հա յե րէն ալ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ըն դու նե լով:  Խա տի սեան այդ ճա ռին կը 
պա տաս խա նէ դրա կան մտքով՝ պատ րաս տա կա մու թիւն յայտ նե լով արևմ տա հա-
յե րէն ալ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ըն դու նե լու: Ա սոր վրայ արևմ տա հայ 12 պատ գա մա-
ւոր ներ ժո ղո վուր դին մէ ջէն դուրս գա լով՝ մտան պար լա մէնտ:  Ժո ղովր դա կան ներ 
զար մա ցած մնա ցին, բայց ո չինչ կը սեն: Այ նու հետև, 1-2 նիստ ալ ու նե ցաւ պար լա-
մէն տը և  մե ծա մաս նու թեամբ ի րեն դա դար տո ւեց:

 Կա րօ  Սա սու նիի հարց:  Կա րօ  Սա սու նի իր խնդրի առ թիւ մեզ գրած նա մա կին 
մէջ յայտ նած էր, որ Ա րամ  Սարգ սեան  Պօլ սոյ ըն կեր նե րուն իր մա սին վար կա բե-
կիչ նա մակ մըն էր գրած: Այդ առ թիւ կան չո ւե ցաւ մեր նիս տին Ա.  Սարգ սեա նը, որ 
ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը.

«Ու սու ցիչ էի ես: Արևմ տա հայ  Խոր հուրդն էր, որ մեր ամ սա կան նե րը կը վճա-
րեր:  Ժա մա նակ մը ու սուց չու թիւն ը նե լէ յե տոյ ես՝ որ պէս վաշ տա պետ, գա ցի  Վան 
և  յե տոյ վե րա դար ձայ: Ինձ ը սին, որ ով քեր որ ու սու ցիչ ե ղած են՝ ի րենց ռո ճիկ նե-
րը պի տի ստա նան  Կա րօ  Սա սու նիէն, ո րը իր հետ 300.000 ր.[ուբ լի] է բե րեր: Ու-
րիշ նե րուն  Կա րօն դրամ տո ւեր է, ես ալ դի մե ցի, որ ինձ ալ տայ, բայց նա մեր ժեց 
զիս՝ փո ղը հա տած է ը սե լով:

 Կա րօի մա սին ժո ղո վուր դը կը խօ սեր, թէ նա զա նա զան պատ ճառ նե րով իր 
քով ե ղած փո ղե րը չբաժ ներ, երբ զօր քի հա մար դրամ կ’ու զո ւի՝ նա կ’ը սէ ե ղեր, որ 
իմ քով ե ղած դրամն ե րը որ բա նո ցի հա մար են, երբ որ բե րու հա մար դրամ կու զեն՝ 
նա կը սէ ե ղեր, որ իմ քով դրամն ե րը զօր քի հա մար են: Չ մոռ նամ ը սել, որ  Կա րօ 
 Սա սու նի արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րին ոչ մի հա շիւ չտո ւաւ:

Հ մա յեակ  Մա նու կեա նը երբ  Թիֆ լի սէն հոս ե կաւ՝  Գաբ րիէլ  Հա ցա գոր ծեա նենց 
տու նը տե ղի ու նե ցաւ ժո ղով մը, ուր ան տո ւաւ զե կու ցում: Այն տեղ էին նաև 
 Ներ սէս  Պա սեան, Ար շա ւիր  Գա զան ճեան և  ու րիշ ներ: Հ մա յեա կը ը սաւ, որ  Կա րօ 
 Սա սու նին ի րեն քով ե ղած դրամն ե րէն 12.000 ր.[ուբ լի] յանձ ներ է ի րեն: Այդ առ թիւ 
իմ մէջ կաս կած ծա գե ցաւ, թէ ինչ պէս  Կա րօն դրամ չու նեմ կը սեր, բայց 12.000 ր.
[ուբ լի] կը յանձ ներ Հ մա յեա կին:

Ըն կե րա կան շրջա նակ նե րուն մէջ  Կա րօի մա սին շատ անն պաստ կար ծիք կար, 
կը սեին, որ ան 30.000 ր.[ուբ լի] տո ւած և  խա լի14 մը գնած է: Ես ա սոնք գրե ցի 
 Պօ լիս՝ ըն կե րոջ մը:  Կա րօն, երբ այս տեղ վե րա դար ձաւ, օր մը զիս իր եր կու սա-
սուն ցի ըն կեր նե րուն մի ջո ցաւ բռնել տա լով՝ ապ տա կեց, ես չկրցի ապ տա կին պա-
տաս խա նել, ո րով հետև  Կա րօ  Սա սու նին մե նակ չէր»:

 Վա հան  Փա փա զեա նի ցուց մունք նե րը:

13 Մաքսապետյան Արմենակ Մկրտիչի (1885, Վան-11.07.1957, Արաք, Իրան) – մանկավարժ, 
խմբագիր:
14 Գորգ:
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Ուղ ղա կի  Կա րօ  Սա սու նիի գոր ծու նէու թեան մա սին ես ո չինչ գի տեմ:  Սա միայն 
գի տեմ, որ  Թիֆ լի սէն Գլ խա ւոր խոր հուր դի կող մէ մօտ 1.500 հնչուն ոս կի ղրկո ւած 
էր Ար մէն  Սա սու նիի, ո րուն ալ ա ռա ջար կո ւած էր մար մին մը կազ մել, գոր ծա ծել 
այդ մարմն ի մի ջո ցաւ այդ դրամն ե րը և  յե տոյ հա շիւ ներ կա յաց նել: Չ գի տեմ, թէ 
այդ հա շիւ նե րը ներ կա յա ցո ւած են, թէ ոչ:

 Կա րօ  Սա սու նին ինք Ա պա հո վու թեան խոր հուր դի ան դամ էր, դրամն եր ստա-
ցած է, ո րոնց հա շիւ նե րը տո ւած է, բայց տա կա ւին ա նոնք չեն քննո ւած, թէև մի 
քա նի ա միս ներ ա ռաջ ստեղ ծո ւե ցաւ հա շո ւեքն նիչ մար մին մը Հ մա յեակ  Մա  նու -
կեա նէ, Ար տակ  Դար բի նեա նէ15 և Եզ նիկ  Քա ջու նիէ, ո րոնք տա կա ւին ըստ էու-
թեան հա շիւ նե րը չեն քննած:

 Կա րօ  Սա սու նիի ցուց մունք նե րը իր մա սին:
40 ոս կի տո ւած էր ինձ  Ռոս տո մը, ո րուն 11 ոս կի և 2 ար ծա թը ի վեր ջոյ տո ւած 

եմ ի րեն՝  Ռոս տո մին, իսկ մնա ցած 28 ոս կի և 3 ար ծա թը գոր ծա ծած են  Տիգ րան 
 Գա ւա սեա նը,  Սա սուն ցի  Մա նու կը և Ար մէն  Սա սու նին՝ գե րի ներ ա զա տե լու հա-
մար, ո րոնք ի վեր ջոյ ի րենց հա շիւ նե րը ինձ յանձ նած են և  ես զա նոնք տո ւած եմ 
 Բիւ րօի հա շո ւա պահ Սմ բա տին: 28 ոս կի և 3 ար ծա թի հա շիւ նե րը  Ռոս տո մին տա-
լէս յե տոյ՝ ու զե ցի բժիշկ  Դաւ թեա նին ալ տալ, բայց ո րով հետև ա նի կա չկրցի 
գտնել իր տա նը՝ տո ւի Սմ բա տին:  Ռու բէ նը ինձ մի քա նի ան գամ թե լադ րեց, որ 
այդ հա շիւ նե րը հրա պա րա կեմ թեր թի մէջ: « Մէկ հայ, մէկ ոս կի»-ի վե րա բե րեալ իմ 
քով ո ևէ դրամ մնա ցած չէ այլևս: Անդ րա նի կի մի ջամ տու թեամբ Ա րա մեան ցի16 
կող մէ 1.994 ր.[ուբ լի] տրո ւած է սա սուն ցի նե րուն իբրև ի րենց ծախք՝ գե րի ներ 
ա զա տե լու հա մար: Այդ դրա մը ստա ցո ւած ըլ լա լուն հա մար ես իբրև ներ կա յա ցու-
ցիչ՝ ա նոնց թղթին ներքև ստո րագ րած եմ: Այդ դրա մը գոր ծա ծո ւե լէ յե տոյ հա շի ւը 
ներ կա յա ցու ցո ւած է այն հաս տա տու թեան, որ մէ այդ փո ղը ստա ցո ւած է: « Մէկ 
հայ, մէկ ոս կի»-ի մա սին ես ստա ցած չեմ ո ևէ գու մար, բա ցի  Ռոս տո մի կող մէ 
ստա ցա ծէ, ո րուն մա սին ար դեն խօ սե ցայ:

Իմ մէկ նե լէս վերջ Խ նու սի և Մ շոյ շրջա նը կազ մո ւած է գե րի ներ ա զա տող մար-
մին մը՝ բաղ կա ցած Ար մէն  Սա սու նիէ,  Տիգ րան  Գա ւա սեա նէ,  Սա սուն ցի  Մա նու կէ 
և Ա շոտ Իս րա յէ լեա նէ: 150 ոս կի ա նոնք ստա ցեր են և  ծախ սեր:  Հա շիւ ներ կա յա-
ցու ցած են թէ չէ՝ չգի տեմ: Չ մոռ նամ ը սել, որ ոչ մէկ հա յու մէկ ամ բողջ ոս կի չէ 
տրո ւած. 5, 10, 15, 20 հա յուն տրո ւած է ի վեր ջոյ մէկ ոս կի:

Ինչ կը վե րա բե րի այն յայ տա րա րու թեան, որ ը րեր է ձեզ Ա րամ  Սարգ սեա նը, 
ի րո ղու թիւ նը հետ ևեալն է:

Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի ներ կա յա ցու ցիչ էի, երբ ըն կեր ներս հիւ սիս.[ա յին] 
 Կով կաս գնա ցին: Այդ խնդրով  Խոր հուր դի գու մար նե րը Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դի 
տրա մադ րու թեան տակ դրո ւած ե ղան, ո րոնք սա կայն իմ հրա հան գով պի տի գոր-
ծա ծո ւեին: Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի կար գադ րու թեամբ այդ գու մար նե րը մեծ 
չա փով փո խան ցո ւե ցան ո րոշ հաս տա տու թեանց, ո րոնց մա սին ման րա մասն հա-
շիւ ներ տպագ րո ւե ցան թեր թե րու մէջ: Ատ կէ յե տոյ՝ տա կա ւին իմ քով մնաց մօ տա-
ւո րա պէս 16-17.000 ր.[ուբ լի], ո րուն 12.000-ը յանձ նած եմ Հ մա յեակ  Մա նու կեա նին 
իբրև  Խոր հուր դի ան դա մի, 3.000 ր.[ուբ լի]՝  Յա կոբ  Տէր- Զա քա րեա նին, իսկ 3.000-
ը՝ Քր մօ յեա նին:  Հա շիւ նե րը և  գու մար նե րը յանձ նո ւած են Արևմ տա հայ  Խոր հուր դի 
հա շո ւա պա հա կան ար խիւ նե րուն ի քննու թիւն 1919 յունվ[ա]ր. 1-ին:  Բո լոր հա շիւ-

15 Դարբինյան Արտակ (1878-1950) - անվանի հասարակական գործիչ, խմբագիր, Արմենական 
կուսակցության, իսկ հետագայում՝ ՌԱԿ անդամ: 1915 թ. Վանի ինքնապաշտպանության մասնա-
կից: Հուշերի հեղինակ:
16 Արամյան Միքայել (1843-1924)- անվանի նավթարդյունաբերող, բարեգործ: Առաջին 
աշխարհամարտի տարիներին ապաստարաններ է կառուցել հայ գաղթականների համար:
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նե րուն քօ բին17 իմ քով է, մի քա նի ա միս ներ ա ռաջ ժո ղով մը ընտ րո ւած է, որ 
քննեն այդ հա շիւ նե րը:

 Մու շի մէջ հա ւա քո ւած ցո րեն նե րու խնդիր: Այս մա սին ես ար դեն խօ սեր եմ: 
 Զիս կը մե ղադ րէ Սմ բա տը՝ որ պէս թէ ես ձրի ցո րեն ներ հա ւա քած և դ րա մով զա-
նոնք ծա խած ու հա շի ւը ներ կա յա ցու ցած եմ:

1916-ին, երբ  Մու շը գրա ւո ւե ցաւ՝ ես դար ձայ այն տեղ լիա զօր  Բա րե գոր ծա կա-
նին18, ըն դա մե նը 6 ա միս: Ս տա ցեր եմ 6.000 ր.[ուբ լի]: Ինձ հետ էին նաև  Համ.  Մա-
կա րեա նը,  Միք.  Տէր- Գէոր գեա նը և  Տիգ րան  Զօ րեա նը:  Հա ւա քեր եմ մօտ 8.000 
փութ ցո րեն, մէկ մա սը ձրի, իսկ մէկ մասն ալ՝ փու թը 1 րուպ լիով, 50 կօ պե կով և  
ա ւե լի պա կա սով:  Հա ւաք ման գոր ծին մէջ ես ընդհ.[ա նուր] հսկող էի:  Ռու բէ նը19 
ինձ փող ղրկած էր, որ ցո րեն հա ւա քեմ: Ես այդ փողն ալ տո ւած եմ Ա մա տու-
նիին20, որ ինք գնէ, և  յե տոյ այդ հա շիւ նե րը ինձ ներ կա յաց նի: Ձ րի ցո րեն հա ւա-
քած եմ այս պես: Օ րի նակ, զի նո ւոր ներ գտած են 500 փութ ցո րեն, ես ա նոնց կու-
տա յի 100-200 փութ և մն ա ցա ծը կը գրա ւեի: Սմ բա տը,  Մու րա դը և  ու րիշ ներ այս 
մա սին կը գան գա տեին, ա ռար կու թիւն ներ կը նեին, բայց ես զա նոնք չէի լսեր:

 Բա րե գոր ծա կա նին ես տո ւած եմ ման րա մասն հա շիւ ներ, այդ գի տի  Շա րա-
ֆեա նը:  Բա րե գոր ծա կա նի ա նու նով ես 4.000 փութ ցո րեն հա ւա քել և  բաշ խել տո-
ւած եմ և  ծախ սած եմ ըն դա մե նը 3.000 ր.[ուբ լի], երբ իմ հա շիւ նե րը փա կո ւե ցան՝ 
 Բա րե գոր ծա կա նը ինձ շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց և  նոյ նիսկ 500 ր.[ուբ լի] տո ւաւ, 
որ  Կո ճոռ եր թամ ու հանգս տա նամ, ո րով հետև ես ի րենց 150.000 ր.[ուբ լի]-ի շահ 
ցոյց տո ւած էի, ա հա գին քա նա կու թեամբ ոչ խար, մսա ցու գնած էի:

1917-էն, սա կայն, երբ կու սակ ցա կան պայ քար կսկսի, երբ արևմ տա հա յեր ևս 
մտ նել կ’ու զեն Արևմ տա հայ  Խոր հուր դին մէջ, որ պէս թէ այդ ա տեն՝  Սամ սոն 
 Յա րու թիւ նեա նը իմ մա սին հնչա կեա նի մը անն պաստ կեր պով կար տա յայ տո ւի, 
թէև ես ա տոր շատ չեմ հա ւա տար:

Ինչ կը վե րա բե րի Ա րամ  Սարգ սեա նին ապ տակ մը ի ջեց նե լուն՝ ի րո ղու թիւ նը 
սա է: Ա րամ  Սարգ սեան  Պօլ սոյ ըն կեր նե րուն չա փա զանց վար կա բե կիչ նա մակ մը 
կ’ու ղար կէ իմ մա սին: Ես այս մա սին գրե ցի  Բիւ րօին, որ տղա յին հար ցաքն նեն՝ 
պա տաս խան չստա ցայ: Գ րե ցի Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէին, գրե ցի ըն կեր-
նե րուս, ը սե լով նոյ նիսկ, թէ բռնե ցեք և  ապ տա կե ցեք այդ տղուն:  Պա տաս խան 
չստա ցայ ոչ մէ կէն: Իսկ Ա րամ  Սարգ սեան այս լու րը լսե լով՝ հոս կը յայ տա րա րէ, 
թէ ին ձի ապ տա կող տա կա ւին չէ ծնած: Ես երբ Եր ևան ե կայ՝ օր մը բռնե ցի այդ 
տղան և  ապ տակ մը ի ջե ցու ցի ե րե սին: Այս տղան իբրև սպայ՝ կա նո նա ւոր կեր-
պով իր ամ սա կան նե րը ստա ցած էր:  Մի տա րի ա ռաջ ու սու ցիչ է ե ղեր:  Նա շա րու-
նակ գնաց-ե կաւ և  ինձ մէ լիկ վի դա ցիոն ամ սա կան պա հան ջեց, իսկ ես ի րեն յայտ-
նե ցի, թէ որ դրամ չու նեմ, ա տոր վրայ է, որ նա այդ պի սի նա մակ գրած է  Պօլ սոյ 
ըն կեր նե րուն: Հ մա յեա կին տո ւածս  Թիֆ լիս ե ղած գու մար ներն էին, ե թե այդ տղան 
զիս վար կա բե կե լու հա մար գրած է այդ նա մա կը, ա պա կ’ա ռա ջար կեի, որ դուք 
 Պօլ սոյ  Մարմն ին այդ առ թիւ նա մակ մը գրեիք և  ի րո ղու թիւ նը պար զեիք:

Ս. Վ րա ցեա նի ցուց մունք նե րը Դ ևօեա նի հար ցի առ թիւ:
Դ ևօեա նի մա սին ընկ. Վ րա ցեան հետ ևեա լը յայտ նեց: Ինձ անձ նա պէս միայն 

յայտ նի է, որ Դ ևօեան տե ղե կու թիւն ներ կու տար նաև կա մա ւո րա կան բա նա կին, 
անձ նա պէս յայտ նի էր նաև, որ նա կա մա ւո րա կան բա նա կին մա սին կու տար տե-
ղե կու թիւն ներ մեզ: Ես գի տեի, որ նա հե տա խու զա կան բաժ նի վա րիչն էր և  իր 

17 Պատճենը:
18 Նկատի ունի Հայ Բարեգործական ընդհանուր միությունը:
19 Նկատի ունի Ռուբեն Տեր-Մինասյանին:
20 ՀՅԴ Կ. Պոլսի պատասխանատու գործիչներից:
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գոր ծը յա ռաջ կը տա ներ այդ ուղ ղու թեամբ: Ես հիմք չու նեմ մտա ծե լու, որ նա դի-
տա ւո րեալ կեր պով նա հանջ սար քած է իր զեղ ծումն ե րը ծած կե լու հա մար:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝  Տէր- Դաւ թեան [ստո րագ րութ յուն]
Ան դամ ներ՝ Լ.  Թա դէո սեան [ստո րագ րութ յուն]

65-րդ  նիստ

26  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում]  Տէր-

տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
 Թիֆ լիս սպա նո ւած ինժ.[ե ներ]  Ղա սում  Պէ կօ վի հար ցը,
Եր ևա նի  Կեդ.[րո նա կան] կօ մի տէի յա րու ցած հար ցը ՀՅԴ  Բիւ րօի դէմ,
 Ռու բէն  Քաջ բե րու նիի ցուց մունք նե րը իր մա սին:
 Լու ծում
Ըն կեր Սմ բատ  Խա չատ րեան  Դատ.[ա կան] Ա տեա նիս ու շադ րութ յու նը հրա ւի-

րեց  Թիֆ լի սի մէջ մի քա նի հո գի նե րու կող մէ ին ժե ներ  Ղա սում  Պէ կօ վի վրայ 
ե ղած սպա նու թեան վրայ, ո րը Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի թեր թե րը  Դաշ նակ ցու-
թեան կող մէ կա տա րո ւած տէր րօ րա կան գոր ծո ղու թիւն մը կը հա մա րեն:  Դատ.
[ա կան] Ա տեանս ո րո շեց ընկ. Լ.  Թա դէո սեա նի մի ջո ցաւ  Բիւ րօէն այս մա սին տե-
ղե կու թիւն պա հան ջել, թէ ին չու նա սպա նո ւած է, ո րո՞ւ ո րո շու մէն ել նե լով:

Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան]  Կօ մի տէն N. 92 և  մարտ 20 թո ւա կիր գրու թեամբ մը 
մեզ դի մե լով՝ կ’ա ռա ջար կէր յար թել այն դժո ւա րու թիւ նը, որ ա ռաջ ե կած էր իր և 
ՀՅԴ  Բիւ րօի միջև:  Մօտ 9 ա միս ներ ա ռաջ Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տե]-ին տպա-
րան մը յա ջո ղեր է ձեռք բե րել  Թիֆ լի սէն:  Բիւ րօն, սա կայն, Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո -
մի տե]-ի ձեռ քէն ա ռեր է այդ տպա րա նը և  հա կա ռակ ի րեն ե ղած բազ մա թիւ գրա-
ւոր և  բե րա նա ցի դի մումն ե րուն՝ չէ վե րա դար ձու ցեր զայն Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի-
տէին:  Վեր ջա պէս, ա ռա ջար կեր քննել այդ խնդի րը և  իր ստա ցո ւած տպա րա նը 
ի րեն վե րա դարձ նել տալ՝ ա զա տե լու հա մար զին քը իր նիւ թա կան նեղ կա ցու թիւ-
նէն:

Ընկ.  Ռու բէն  Քաջ բե րու նիի դէմ դա տա կան հայց են յա րու ցած  Բա գո ւի մի քա-
նի ըն կեր նե րը, մաս նա ւո րա պէս՝  Թէո դո րոս  Դա նիէ լեա նը: Այս առ թիւ ընկ.  Քաջ բե-
րու նին ը րաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը, խոս տա նա լով գրա ւոր կեր պով ևս  զա նոնք 
ներ կա յաց նել:

Ռ.  Քաջ բե րու նիի ցուց մունք նե րը (հա մա ռօտ կեր պով ար ձա նագ րո ւած)
Էն զէ լիի որ բա նո ցը չա փա զանց անմխ ի թար կա ցու թեան մէջ կը գտնո ւեր: 

 Ռոս տո մի և  մի քա նի այլ հե ղի նա կա ւոր ըն կեր նե րու ա ռա ջար կու թեան վրայ՝ ես 
յանձն ա ռի կա ռա վա րել այդ որ բա նո ցը:  Մինչև այդ՝ որ բա նո ցի ել և  մուտ քի հա-
շիւ նե րը շատ խառ նափն թիր վի ճա կի մէջ կը գտնո ւեին և  մա հա ցու թեան թի ւը 
դար ձած էր սար սա փե լի:  Մի քա նի ըն կեր նե րու - Եօ լեան,  Յով հան նի սեան, ևլն., 
ա ջակ ցու թեան վրայ կռթնած՝ ես այդ գոր ծին լծո ւե ցայ: Իմ նա խոր դին հա շիւ նե րը 
ես չստա ցայ, ո րով հետև ինչ պէս ը սի՝ չա փա զանց խառ նափն թիր էին, ո րով հետև 
տե ղի ու նե նա լիք տնտե սա կան և  հա շո ւա պա հա կան գոր ծառ նու թիւն նե րուն հա-
մար ես կար գե ցի  Թէո դո րոս  Դա նիէ լեա նը, իմ պաշ տօ նի անց նե լէ 8-10 օր յե տոյ է, 
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որ ան ալ հրա ւի րո ւե ցաւ գոր ծի, ե թե ա տեն կա նո նա ւոր հա շո ւա պա հու թիւն չէ 
ե ղած որ բա նո ցին մէջ՝ այդ ալ ոչ թէ իմ, այլ՝ իմ նա խոր դին մեղքն է:

Որ բա նո ցի ծախ քե րը կը հո գա յին անգ լիա ցի նե րը, իսկ պա կա սոր դը կը լրաց-
ներ Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դը: Այդ որ բա նո ցին մէջ  Վար դան  Սարգ սեան ա նու նով 
օգ նա կան ես չեմ ու նե ցած: Որ բե րը փոք րիկ խմբակ նե րու բաժ նո ւած էին, ո րոնց կը 
հսկեին մի շարք օ րիորդ ներ: Ա սոնք կը պատ րաս տեին ա մեն ե րե կոյ ցու ցա կը 
հետ ևեալ օրն ի րենց պէտք ու նե նա լիք մթերք նե րուն: Ես միշտ ա նոնց կը թե լադ-
րեի՝ որ քան կա րե լի է ի րենց հա շիւ նե րը կա նո նա ւոր պատ րաս տել:  Վար դան 
 Սարգ սեան ե ղած է այն տեղ մա տա կա րար, իսկ  Վան ցեա նը՝ ա նոր հետ աշ խա-
տող: Ե թէ հա շիւ նե րուն մէջ թե րու թիւն ներ ե ղած են, ա տոնց պա տաս խա նա տուն 
ին քը՝  Թէո դո րոսն է, ո րով հետև ինքն էր այդ գոր ծը հսկո ղը:

 Բո լոր մթերք նե րը փաս տաթղ թե րով կը մտնեին և  փաս տաթղ թե րով ալ դուրս 
կել լեին, ա սոնց վրայ ևս  կը հսկեր ին քը՝  Թէո դո րո սը:  Ճիշտ է, մթերք նե րը ծա խող-
նե րէն շատ ան գամ փաս տա թուղթ չէր առ նո ւեր և  այդ հասկ նա լի էր, ո րով հետև 
ծա խող նե րէն շա տեր ստո րագ րու թիւն մը գրել ան գամ չէին գի տեր, շատ ան գամ 
ա նոնք ի րենց ճկոյթ մա տը մե լա նո տե լով21՝ իբրև ստո րագ րու թիւն կը դրոշ մեին 
թղթե րը, և  Թէո դո րո սը ին քը կըն դու ներ այդ թղթե րը որ պէս դօ քիւ ման ներ22:

 Ձո ւե րու, բրնձե զեղ ծումն եր ե թէ ե ղած են՝ ա տոնք ինձ ներ կա յա ցո ւած չեն: 
 Մի՞ թէ ես կրնա յի ան տար բեր մնալ, ե թէ նման խնդիր ներ ինձ ներ կա յա ցո ւեին: 
Բ րին ձի փո խա նա կու թիւն մը տե ղի ու նե ցեր է Էն զէ լիէն իմ հե ռա նա լէս վերջ:

Այս բո լոր մե ղադ րանք նե րը հա նո ւե ցան  Վար դան  Սարգ սեա նի դէմ,  Բագ ւում: 
 Թէո դո րո սը իմ ա նունն ալ սա կայն այդ գոր ծե րուն խառ նեց, երբ իր եղ բայ րը 
 Բա գո ւի մէջ տի կին  Գիւլ խան դա նեա նի23 կող մէ վռնտո ւե ցաւ: Այդ բա նը  Թէո դո րո սը 
ինձ վե րագ րեց:  Նա սկսաւ հոս հոն յայ տա րա րել ալ, թէ երբ իր եղ բայ րը հի ւանդ 
պառ կած է ե ղեր, ես ա նոր մա ծուն ան գամ չեմ տո ւեր:

 Թէո դո րո սը ինձ ա ռա ջար կեց, որ  Վար դան  Սարգ սեա նին տեղ  Սի մօն  Փօ լեա նին 
նշա նա կեմ, ո րով հետև վեր ջինս ին տել լի գենտ մարդ էր: Ես չկրցի ի րեն ա ռա ջար-
կը կա տա րել գլխա ւոր եր կու պատ ճա ռով. նախ  Փօ լեա նը շատ կար ևոր գոր ծի 
վրայ էր՝ սպի տա կե ղեն նե րու կա ռա վա րիչ լի նե լով, երկ րորդ, որ նա չու զե լով մնալ 
իր գոր ծի վրայ՝ կ’ու զեր մեկ նել:

Իմ օ րով որ բա նո ցին մէջ մա հա ցու թեան դէպ քե րը շատ նո ւա զե ցան:  Պետ-
րովս կը երբ գրա ւո ւե ցաւ և  ան կէ հի ւանդ ներ ե կան, ա նոնց մէ ջէն էր, որ ա ռա ջին 
շա բաթ նե րուն շա տե րը կը մեռ նեին:

Ես ա ռաջ  Թէո դո րո սին հետ չու նեի: Ան գամ մը՝ ան  Ռաշտ գնաց և  վե րա դառ-
նա լով՝ գի նով վի ճա կի մէջ ապ տա կեց ֆելդ շե րը, որ իբրև թէ վար ժու հիի մը դիտ-
մամբ հի ւանդ նե րուն մէջ դրած լի նի՝ զայն հի ւան դու թեամբ վա րա կել տա լու հա-
մար: Ես մի ջամ տե ցի՝ յայ տա րա րե լով  Թէո դո րո սին, որ ֆելդ շե րը մեղք չու նի, 
ա մեն ինչ իմ կար գադ րու թեամբ ե ղած է: Այդ օ րը ան սկսաւ այդ բա նի հա մար ինձ 
մե ղադ րել և  յան ցա ւոր բռնել: Ես այդ խնդի րը քննել տո ւի և  յե տոյ ալ հար կադ րո-
ւե ցայ  Թէո դո րո սը հե ռաց նել իր գոր ծէն:

Ա նոր հե ռա ցո ւե լէն մի քա նի օր վերջ ես ալ ե կայ  Բա գու և  հի ւանդ պառ կե ցայ: 
 Յե տոյ միայն լսե ցի, որ  Սար գիս  Վար դա նեա նի24 դեմ դատ է յա րու ցո ւեր: Այս վերջ-
նոյն ես ա ռա ջար կե ցի, որ իր հա շիւ նե րը քննել տայ, նա ինձ խոս տա ցաւ այդ, բայց 
յե տոյ ան ցեր գա ցեր է  Պարս կաս տան:

21 Թանաք:
22 Փաստաթղթեր:
23 Նկատի ունի Աբրահամ Գյուլխանդանյանի կնոջը:
24 Այսպես է բնագրում: Ճիշտը հակառակն է:
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Որ բա նո ցի իմ հա շիւ նե րը ա ռան ձին յանձ նա ժո ղո վի մը կող մէ ման րա մասն 
կեր պով քննո ւած են:

 
Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի

 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամ ներ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

66-րդ  նիստ

29  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Համ բարձ.[ում]  Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
 Վա ղար շակ  Յո խի կեա նի ցուց մունք նե րը Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի մա-

սին:
 Լու ծում
Ընկ.  Վա ղար շակ  Յո խի կեան հետ ևեալ ցուց մունք նե րը տո ւաւ Արևմ տա հայ 

 Գոր ծա դիր  Մարմն ի մի շարք ան դամն ե րու գոր ծու նէու թեան մա սին:
Ինչ պէս դուք գի տեք, երբ կա յա ցաւ արևմ տա հայ երկ րորդ հա մա գու մա րը, 

այն տեղ ըն դու նո ւե ցաւ  Միա ցեալ Ան կախ  Հա յաս տա նի տե սա կէ տը և  այդ ուղ ղու-
թեամբ մի բա նաձև ալ ան ցաւ: Դժ բախ տա բար, սա կայն,  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի մի 
քա նի ան դամն եր ( Տէ րօեան, Սմ բատ,  Պուլ կա րա ցի, Դ րամ բեան) ի րենց բռնած ըն-
թաց քով դէմ գա ցին տրո ւած այդ ո րոշ ման,  Վա րազ դատ և  իր ըն կե րա կից ներ կը 
մտա ծեին, որ ե թէ տաճ կա հայ կա կան հար ցը միա ցո ւեր ռու սա հա յու թեան հար ցի 
հետ՝ պի տի տու ժո ւեր տաճ կա հայ հար ցը: Ատ կէ զատ, ա նոնք կը մտա ծեին, որ 
ե թէ մենք տաճ կա հա յերս հա մա ձայ նեինք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հետ՝ 
մենք քի չո ւոր լի նե լով, մեր ձայ նը պի տի կրնար խեղ դո ւել: Այս ա տեն նե րը, երբ 
եր ևան ե լաւ նաև Անդ րա նի կի հար ցը,  Փա րի զի պա տո ւի րա կու թիւ նը, ևլն.,  Վա-
րազ դատ  Տէ րօեան և  իր ըն կե րա կից նե րը սկսան ա նոնց կող մը դառ նալ ու ա նոնց-
մէ ներշն չումն եր ստա նալ:

 Ճիշտ է, որ  Պի չի և  Թօմ սը նի մօտ մար դիկ գա ցած էին, բայց այդ ե ղած է ընդ-
հա նուր հա մա ձայ նու թեամբ: Երբ ես և  տօքթ.  Պօ նա բար դեան  Թիֆ լիս էինք՝  Պիչ 
և  Թօմ սըն ի րենք պա հան ջե ցին մեզ մէ ներ գաղ թի ծրա գիր մը ներ կա յաց նել ի րենց: 
 Մենք այդ պի սի ծրա գիր մը կազ մե ցինք, նախ ներ կա յաց րինք զայն  Հայր Աբ րա հա-
մին25 (այդ ա տեն՝ հա յոց կա ռա վա րու թեան կող մէ  Թիֆ լիս ե կած էր ան), ա նոր 
հա մա ձայ նու թիւ նը ստա ցանք և  յե տոյ ներ կա յա ցու ցինք այդ  Պի չին և  Թօմ սը նին: 
 Յե տոյ, երբ մեր այդ ծրա գի րը մենք ներ կա յա ցու ցինք  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ին, վեր-
ջինս այդ մա սին իր հա մա ձայ նու թիւ նը տո ւաւ:

Ինչ կը վե րա բե րի այն հար ցին, թէ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը Անդ րա նի կին դի մած 
է կազ մո ւե լիք արևմ տա հայ զօ րա մա սե րու հրա մա նա տա րու թիւ նը ստանձ նե լու 
հա մար՝ ի րո ղու թիւ նը հետ ևեալն է: Ամ բողջ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը և  ոչ թէ մի քա նի 
ան դամն եր միայն՝ դի մած է Անդ րա նի կին ա ռա ջար կե լով, որ ստեղ ծո ւեն և  պահ-
պա նո ւեն արևմ տա հայ զօ րա մա սեր: Անդ րա նիկ ըն դու նած է այդ և  ո րոշ պայ ման-
ներ ներ կա յա ցու ցած է, ո րոնք սա կայն չեն ըն դու նո ւած կա ռա վա րու թեան կող մէ: 
Ա սոր վրայ՝  Վա րազ դատ և  իր ըն կեր նե րը նա մակ գրած են Անդ րա նի կին նա խա-
տե լով կա ռա վա րու թիւ նը, որ չի ըն դու նած իր պայ ման նե րը:

25 Նկատի ունի Ավետիք Սահակյանին:
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 Գոր ծա դիր  Մարմն ի նպա տակն է ե ղած (միայն 4 ան դամն ե րու մա սին է մեր 
խօս քը) կազ մել արևմ տա հայ զօ րա մա սեր, ո րոնք շա րու նակ իր տրա մադ րու թեան 
տակ լի նեին:  Մենք, սա կայն, միշտ այդ տե սա կէ տին դէմ ե ղած ենք, և  ու զած ենք 
շա րու նակ պե տու թեան մի ջո ցաւ գոր ծել, մա նա ւանդ որ դաշ նա կից նե րէն յոյ սեր 
չու նե նա լով՝ մեր ամ բողջ յոյ սը պար տա ւոր էինք դնել մե րին նե րուն վրայ:  Վա-
րազ դատ, սա կայն, տես նե լով որ  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեան իր գնդով չի են թար-
կո ւեր ի րենց, կը յի շեմ, նա մակ գրած է ա նոր՝ զայն դա ւա ճան ա նո ւա նե լով: Անդ-
րա նիկն էլ այդ խնդի րը ներ կա յա ցու ցած է ի րեն՝ միաց նե լով նոյ նիսկ ա ռա ջարկ-
նե րը, ո րոնք  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նը և  իր հետ գոր ծող մար դի կը հաց կա տակ-
ներ կ’ա նո ւա նեին:

 Գոր ծա դիր  Մարմն ի նա խա գա հու թիւ նը ու րիշ կեր պով ալ վա սած է  Տիգ րան 
 Պաղ տա սա րեա նի գնդին: Որ պէս զի ա նոր մէջ չմտնեն արևմ տա հա յե րը՝ վեր ջին-
նե րուս տո ւած է բազ մա թիւ կեղծ վկա յա կան ներ, ա նոնց տա րի քը ա ւելց նե լով կամ 
պզտի կեց նե լով: Այդ վկա յա կան նե րը դեռ մինչև վեր ջերս արևմ տա հա յե րը կը գոր-
ծա ծեին զի նո ւո րու թի նէ ա զա տե լու հա մար:  Վեր ջերս ես ինքս  Վա լա դեա նին ը սած 
եմ, թէ  Վա րազ դա տի և  իւ րա յին նե րու կող մէ ստո րագ րո ւած վկա յա կան նե րուն 
չհա ւա տայ եր բեք:

 Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը նա խա պէս ինք դի մած է պար լա մէն տի նա խա գա հու-
թեան՝ ա ռար կե լով, որ 12 արևմ տա հա յեր ըն դու նո ւեն պար լա մէնտ, որ քան կը յի-
շեմ այդ ա տեն վար չա պե տը հոս չէր: Գր.[ի գոր]  Պուլ կա րա ցին էր նա խա գահ: 
 Վա րազ դատ և  ըն կեր ներ կը կար ծեին, որ  Բիւ րօն կ’ու զէ  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը իր 
ձեռ քը խա ղա լիք դարձ նել, այդ պատ ճա ռով ալ ա նոր տե սա կէտ նե րուն միշտ կը 
հա կա ռա կեին և  հա կա ռակ ի րենց ը րած ա ռա ջար կու թեան՝ վեր ջե րը սկսած էին 
նա հանջ ներ ու նե նալ:  Մի ժա մա նակ ստեղ ծո ւած էր ար դեն բա ւա կան ծանր և 
 լա րո ւած դրու թիւն, տե ղի ու նե ցաւ խառն ժո ղով մը, ուր դրո ւած էր  Բիւ րօի մէկ 
ա ռա ջար կը այդ հար ցի վե րա բե րեալ (արևմ տա հա յեր պար լա մէնտ ըն դու նե լու 
մա սին):  Ձայ նե րը կէս առ կէս բաժ նո ւե ցան: Դ րամ բեան ա ռա ջար կեց նա խա գա-
հին կէս ձայ նի ա ռա ւե լու թիւն տալ, այդ ա ռա ջար կը ըն դու նե լով՝  Բիւ րօի ա ռա-
ջարկն ալ ըն դու նո ւած ե ղաւ:  Բայց ատ կէ վերջ՝ նո րէն  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նի դի-
ւա նը նա մակ կը գրէ վար չա պե տին՝ յայտ նե լով ա նոր, որ արևմ տա հա յե րու միակ 
ի րա ւա տէ րը ինքն է: Այդ խնդիր նե րը յար դա րե լու հա մար  Բիւ րօն ե րեք ան գամ 
գրա ւոր թէ բե րա նա ցի կեր պով դի մում կը կա տա րէ  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ին, որ 
ժո ղո վի գան, բայց  Վա րազ դատ,  Պուլ կա րա ցի, Սմ բատ և Դ րամ բեան կը մեր ժեն 
կտրա կա նա պէս ժո ղո վի եր թալ:

 Յան ցա ւոր է նաև  Վա նի կօ մի տէն, որ մաս սա յին մէջ պրօ պա գանդ մղած է 
պար լա մէն տա կան ընտ րու թիւն նե րուն չմաս նակ ցե լու:  Վա նի կօ մի տէի գոր ծե րը 
կը վա րեին մաս նա ւո րա բար Խլ ղա թեան,  Կօ սօեան, ո րոնք ար դեն մի տե սակ չե զո-
քա ցո ւած էին ի րենց վատ գոր ծու նէու թեան հետ ևան քով: Այս գոր ծու նէու թեան 
մաս նակ ցած է նաև  Վա րազ դա տը:  Պուլ կա րա ցին շատ գոր ծի չէր խառ նո ւեր այդ 
ա տեն նե րը, Սմ բա տը  Պէօիւք  Վէ տի26 գա ցած էր, իսկ Դ րամ բեան՝ չէ զոք կը մնար: 
 Վա նի կօ մի տէն հա կա ռակ  Բիւ րօի կամ քին՝ ու զած է  Վա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի-
տէ ստեղ ծել:  Պօ ղո սեան, Էյ նա թեան,  Պէյ լէ րեան գոր ծած են այդ ուղ ղու թեամբ:

 Կօ սօեան և Խլ ղա թեան աշ խա տած են նաև  Վա նի Ա. և Բ. գնդե րը կազ մա լու-
ծել, ո րոնք պի տի եր թա յին  Վա նին օգ նու թիւն:  Մի քա նի ան գամ այդ գնդե րը կազ-
մո ւած և  յե տոյ կազ մա լու ծո ւած են, շնոր հիւ այդ մի քա նի պա րոն նե րու: Երբ 
 Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նի ղե կա վա րու թեան ներքև Դ. գուն դը  Վա նէն այս տեղ 

26 Այժմ՝ ՀՀ Արարատի մարզի ք. Վեդի:
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ե կաւ, և  երբ նա ան գամ մը շատ նեղ դրու թեան մէջ կը գտնո ւեր  Դա ւա լո ւի27 մէջ, 
դի մում ե ղաւ  Կօ սօեա նին, որ 200 հո գիով օգ նու թեան հաս նի ա նոր, բայց նա մեր-
ժեց:  Վեր ջը լսե ցինք, որ գուն դը թշնա միի շղթան պատ ռեր և  հա սեր է  Ղա մար լու28: 
Երբ  Տիգ րա նը որ պէս հրա մա նա տար իր գուն դի գոր ծե րը կ’աշ խա տեր կար գադ-
րել՝  Կօ սօեան միշտ աշ խա տած է ար գելք լի նել ա նոր գոր ծե րուն:

Անդ րա նի կի հարց եր ևան կել լէ այդ ա տեն: Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի ան-
դամն ե րը, Խլ ղա թեան, ևլն., կու զեն ի րենց ոյ ժե րով Անդ րա նի կի զի նո ւոր նե րուն 
միա նալ  Նոր  Պա յա զետ29, երբ այդ ար գե լած էր Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դը: Ա նոնք 
սկսան պրօ պա գանդ ալ մղել, թէ արևմ տա հա յեր պէտք չէ կռո ւեն, քա նի որ այս 
ի րենց հո ղը չէ, ա նոնք պէտք չէ  Դի լի ջա նի շրջա նը եր թան: Շ նոր հիւ այդ պրօ պա-
գան դի՝ ի րենց մօտ հա ւա քո ւած 600 զի նո ւոր նե րը դա սա լիք կը լի նեն, մօտ 1.000 
հո գի ալ՝ Դ. գնդի մէ ջէն դուրս կու գան, կը դի մեն Ախ տա30, ան կէ ալ Ն.[որ] 
 Բա յա զետ՝ Անդ րա նի կին միա նա լու հա մար: Ար մէն  Սա սու նին երբ Ն.  Բա յա զետ կը 
հաս նէ, այն տե ղէն հե ռագ րով կի մաց նէ Ա րա մին31, թէ Դ. գնդի բո լոր զի նո ւոր նե րը 
փա խած են:

 Հայ կակ  Կօ սօեան՝ ու զե լով ա ռան ձին արևմ տա հայ զօ րա մա սեր կազ մել, գա-
ցած է  Տիգ րա նին32 և  խոր հուրդ տո ւած է ա նոր Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դին են-
թար կո ւել:  Նա այդ նպա տա կով գա ցած է նաև Ախ տա՝ այն տեղ գտնո ւած արևմ-
տա հայ զի նո ւո րա կան նե րու հետ ժո ղով ու նե նա լու հա մար և  թե լադ րե լու ա նոնց, 
որ այ սու հետև են թար կո ւեն Ապ.[ա հո վութ յան]  Խոր հուր դի  Զին.[վո րա կան]  Մարմն ի 
թե լադ րան քին, իսկ այս տեղ Խլ ղա թեան Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի գրա սե նեա-
կին մէջ կը հա ւա քի բազ մա թիւ դա սա լիք հա րիւ րա պե տեր և  ա նոնց կը սէ, թէ զի-
նո ւոր նե րուն մօտ գտնո ւած բո լոր զէն քե րը պէտք է հա ւա քո ւեն և  յանձ նո ւեն Ա պա-
հո վու թեան  Խոր հուր դին, թէ զի նո ւոր նե րը պէտք չի ծա ռա յեն այն տեղ, ո րով հետև 
Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դը կը շա հա գոր ծէ զա նոնք,  Դի լի ջա նի ճա կա տը չպէտք է մեր 
զի նո ւոր նե րը եր թան, ևլն.: Ես այդ առ թիւ Խլ ղա թեա նին ը սի, թէ ինք որ այդ յայ-
տա րա րու թիւն նե րուն հա մար պա տաս խա նա տու է, բայց նա ինձ պա տաս խա նեց, 
որ իր այդ մտքե րը իր խոր հա մոզ ման ար դիւնք են և Ապ.[ա հո վութ յան]  Խոր հուր դը 
ո րո շած է: (Այս տե ղի կու նե նար 1918ի ա մա ռը, յու նիս 17-18ի ա տեն նե րը):

Ես այս բո լո րը Ա րա մին ի մա ցու ցե ցի, բայց նա մի տե սակ քա ղա քա կա նու-
թեամբ կ’ա ռաջ նոր դո ւեր և կտ րա կան դիրք չէր բռներ ա նոնց հան դէպ: Այս առ թիւ 
 Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նին ալ հե ռագ րե ցի, որ  Կօ սօեա նին ձեր բա կա լել տայ, 
բայց մինչև  Տիգ րա նին 50 զի նո ւոր ղրկե լը,  Կօ սօեա նը Ա.[պա հո վութ յան] 
 Խոր հուր դէն կը փա խի և  կու գայ հոս: Երբ ես այս տեղ տե սայ  Կօ սօեա նը՝ յայտ նե-
ցի ի րեն, որ պէտք է դա սա լիք զի նո ւոր նե րը հա ւա քի և  մեզ յանձ նի, ինչ պէս նաև՝ 
ի րենց պա հեստ նե րը:  Նա ինձ պա տաս խա նեց, սա կայն, որ ձեզ չենք են թար կո ւեր 
եր բեք և  երբ դուք 50 զի նո ւոր մեր դէմ հա նեք՝ մենք 100 զի նո ւոր կը հա նենք ձեր 
դէմ: Ես  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նին դի մե ցի և խնդ րե ցի 20 զի նո ւոր իմ տրա մադ-
րու թեան տակ դնել՝ օ րի նա կան ճամ բով Ապ.[ա հո վութ յան]  Խոր հուր դի զէն քե րը և 
 պա հեստ նե րը ստա նա լու հա մար, միա ժա մա նակ ա ռա ջար կե ցի, որ լու ծո ւած յայ-
տա րա րէ Ապ.[ա հո վութ յան]  Խոր հուր դը: Այս առ թիւ  Բա րու նա կը դի մում է կա տա-
րած  Կօ սօեա նին, բայց այդ ևս  օ գուտ չէ ը րած:  Հարկ ե ղաւ սպառ նալ  Կօ սօեա նին 

27 Այժմ՝ ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ գյուղ:
28 Այժմ՝ ՀՀ Արարատի մարզի ք. Արտաշատ:
29 Այժմ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզկենտրոն, ք. Գավառ:
30 Այժմ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզկենտրոն, ք. Հրազդան:
31 Նկատի ունի Արամ Մանուկյանին:
32 Նկատի ունի վերոնշյալ Տիգրան Բաղդասարյանին:
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և  ըն կեր նե րին, վեր ջա պէս վեր ջին ներս տե ղի տո ւին և  ինձ յանձ նե ցին 124 հրա-
ցան, պա հես տի 4 գնդա ցիր ներ, զոր յանձ նած եմ Դ. գնդին, իսկ մնա ցեալ պա հես-
տը յանձ նո ւած է Ապ.[ա հո վութ յան]  Խոր հուր դին:  Կա րա պետ  Պէյ լէ րեա նի տա նը 
տա կա ւին մնա ցած էր 60 հրա ցան, զոր չգի տեր ինչ ը րած է: Այ նու հետև, Ա պա հո-
վու թեան  Խոր հուր դը ինք զինք լու ծո ւած յայ տա րա րեց: Չ մոռ նամ նաև ը սել, որ աս-
կէ ա ռաջ Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դին Դ. գնդի կող մէ  Տիգ.[րան]  Պաղ տա սա րեա նի 
ստո րագ րու թեամբ ղրկո ւած է մե ղադ րա կան ակտ մը՝  Կօ սօեա նը ձեր բա կա լել 
տա լու հա մար, ցոյց տա լով այն տեղ, թէ նա Դ. գնդի կազ մա լուծ ման գոր ծին մէջ 
ինչ դեր խա ղա ցած է: Որ չափ գի տեմ՝  Կօ սօեա նը մեր ժած է նաև Արևմտ.[ա հայ] 
 Խոր հուր դի ներ կա յա ցու ցիչ  Կա րօ  Սա սու նիին հա շիւ տալ:  Պէյ լէ րեա նը ևս Ա պա-
հո վու թեան  Խոր հուր դի ան դամ ըլ լա լով՝ հա մա կար ծիք ե ղած է իր ըն կեր նե րու 
տո ւած բո լոր քայ լե րուն:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
Ան դամն եր՝  Մե րու ժան Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

67-րդ  նիստ
31  Մարտ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Կո րիւն  Ղա զա զեան, 

 Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
 Կա սում  Պէ կօ վի սպա նու թեան հարց:
 Լու ծում
 Դատ.[ա կան]  Մարմն իս ան դամն ե րէն ընկ.  Կո րիւն  Ղա զա զեան33  Թիֆ լի սէն 

այս տեղ ժա մա նած ըլ լա լով՝ հրա ւի րո ւե ցաւ մեր նիս տին, որ պէս զի  Կա սում  Պէ կօ վի 
սպա նու թեան մա սին մեզ տայ ցուց մունք ներ: Ընկ.  Կո րիւն հետ ևեալ ցուց մունք նե-
րը տո ւաւ այդ մա սին.

«Ս պա նու թեան ժա մա նակ ես հոն չէի, ոչ ալ՝ այդ խնդրի քննու թեան ժա մա-
նակ: Ս տոյգ ու րեմն ո չինչ չգի տեմ:  Բայց տե ղե կու թիւն ու նեմ, որ Կ.[ենտ րո նա կան] 
կօ մի տէի ո րոշ մամբ ե ղած է: Սմ բատ  Խա չատ րեան կը սէ, որ Կ.[ենտ րո նա կան]  
կ.[ո մի տեի] ան դամն ե րու լրիւ կազմ չկայ ե ղեր:  Մօտ 2-3 ըն կեր ներ կա յին ե ղեր, 
երբ այդ ո րո շու մը տրո ւեր է:

Երբ մենք մեր հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը կը կա տա րեինք՝ հասկ-
ցանք, որ  Կա սում  Պէ կօվ Ադր բե ջա նի հա մար ծա նօթ դէմք է ե ղել, ա սոր վրայ՝ 
մենք սկսանք ու շադ րու թեամբ հետ ևել ա նոր քայ լե րուն»:

 Դա տա կան Ա տեանս ո րո շեց, որ ընկ.  Կո րիւն այս մա սին ման րա մասն տե ղե-
կու թիւն ներ ստա նա լով  Թիֆ լի սի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէէն՝ զա նոնք մեզ փու-
թաց նի:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

33 Ղազազյան Կորյուն Ալեքսանդրի (1892, Գյումրի-1937, Ախալցխա) – խմբագիր, իրավաբան: 
1920-ական թվականների սկզբին եղել է ՀՅԴ Վրաստանի Կենտրոնական կոմիտեի ներկայացու-
ցիչ: Աքսորվել է Սիբիրի Տոմսկի մարզի Ալեքսանդրովսկի շրջան, 1935 թ. կրկին ձերբակալվել է և 
դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման:



247

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

68-րդ  նիստ
3 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Մե րու ժան Օ զա-

նեան:
Օ րա կարգ
Վ.  Տէ րօեա նի և  Գոր ծա դիր  Մարմն ի հարց,
 Տիգ րան Դ ևօեա նի հարց:
 Լու ծում
Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմն ի և  Վա րազ դատ  Տէ րօեա նի մա սին տե ղե կու-

թիւն ներ ստա նա լու հա մար հրա ւի րո ւած էր ընկ. Հմ.[ա յակ]  Մա նու կեան, որ այդ 
առ թիւ տո ւաւ հետ ևեալ ցուց մունք նե րը.

« Վա րազ դատ  Տէ րօեա նը ու սու ցիչ էր  Վա նի վար ժա պե տա նո ցին մէջ [1]914-15-
ի շրջա նին:  Ճա նա չո ւած էր դաշ նակ ցա կան, բայց կու սակ ցա կան ժո ղով ե րու եր-
բեք չէր գար:  Մի օր ա նոր ա շա կերտ նե րէն մէ կը -  Տի րան  Թոր գո մեան, ե կաւ ու 
ինձ դժգո հու թիւն յայտ նեց ը սե լով, որ  Վար.  Տէ րօեան այն պի սի լե զո ւով մը կը 
խօ սի մեզ հետ, որ կար ծես դաշ.[նակ ցա կան] չէ: Ա շա կերտ նե րուն կը սէ ե ղեր, որ 
կու սակ ցա կան պէտք չէ ըլ լալ:  Տի րա նը կը խօ սեր իր միւս ըն կեր նե րուն կող մէ ալ: 
Ա րամն34 ալ շատ դժգոհ էր  Վա րազ դա տէն:

 Վազ գե նի35 եղ բայրն ըլ լա լով և  իս կա կան դաշ նակ ցա կան ըն կեր նե րու մի ջա-
վայ րի մէջ ապ րած ըլ լա լով՝ շա տե րը մի տե սակ բնա կան գուր գու րանք մը ու նեին 
 Տէ րօեա նի վրայ, և  նա այն պէս կը կար ծեր, որ կա րե լի է ա ռանց ո ևէ աշ խա տան քի 
ալ դաշ նակ ցա կան դառ նալ:

Առ հա սա րակ ան տե ղա կան ըն կեր նե րու և  կու սակ ցա կան բարձր մար մին նե-
րու հան դէպ բա ցա սա կան և  ար հա մար հա կան դիրք կը բռներ:  Շա տեր այն պէս կը 
կար ծեին, որ նա ի րօք  Դաշ նակ ցու թեան հա կա ռա կորդ մըն է:

Արևմ տա հայ Բ. հա մա գու մա րի ժա մա նակ ես այս տեղ չէի: Այս տեղ հաս նե լէս 
վերջ միայն լսե ցի, որ հա մա գու մա րը ըն դու նած է Մ.[իաց յալ]  Հա յաս տա նի 
սկզբուն քը: Ատ կէ յե տոյ՝  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը կ’ու զէ ի րա կա նաց նել այդ 
սկզբուն քը 12 արևմ տա հա յեր պար լա մէնտ մտցնե լով:  Վա րազ դատ և  իր ըն կե րա-
կից նե րը ջերմ պաշտ պան ե ղած են այդ սկզբուն քին,  Վա րազ դա տը նոյ նիսկ այդ 
ուղ ղու թեամբ դա սա խօ սու թիւն մըն ալ ը րած է:  Բայց օ րէն մէ կը՝ յան կարծ  Վա-
րազ դա տը փո խո ւե ցաւ, երբ ի րեն հար ցու ցի թէ ինչ բա նի ար դիւնք է այդ փո փո-
խու թիւ նը, պա տաս խա նեց, որ թոյլ չեն տո ւեր ի րենց, որ ի րենք ի րենց ու զա ծին 
պէս միու թիւն յա ռաջ բե րեն: Ես կը կար ծեմ, որ  Բիւ րօն քիչ մը ան տակտ շար ժած 
է և  չէ կրցած պէտք ե ղա ծին պէս օգ տա գոր ծել այդ տղա քը:  Մի օր  Գործ.[ա դիր] 
 Մար մի նը պար լա մէն տա կան բո լոր ֆրակ ցիա նե րուն դի մած է եր կու հա տո ւած նե-
րու միաց ման մա սին ա նոնց գրա ւոր կար ծի քը ստա նա լու հա մար: Ա մենքն ալ պա-
տաս խա նած են դրա կան կամ բա ցա սա կան մտքով, բայց դաշ.[նակ ցա կան] ֆրակ-
ցիան չէ պա տաս խա նած և  այդ շատ վատ ազ դած է ըն կեր նե րուն վրայ: Եւ այդ 
միա ցու մը կա տա րո ւած է շատ հապ ճէպ: Երբ  Բիւ րօն աստ կէն անդ կէն նա մակ ներ 
կստա նայ միա ցու մը օր ա ռաջ ի գլուխ հա նե լու հա մար, յան կարծ ան այդ մա սին 

34 Նկատի ունի Արամ Մանուկյանին:
35 Վազգեն (Տիգրան Տերոյան)  (1873,  Վան  -  1898, գ.  Կուռուբաշ,  Վանի նահանգ) -  ազգային-
ազատագրական պայքարի անվանի գործիչ։ ՀՅԴ անդամ: Մարտնչել է Նիկոլ Դումանի և Գուրգենի 
խմբերում: Մասնակցել է  1896  թ. Վանի «մեծ դեպքին»։ Կազմել է ընդհանուր ապստամբության 
առաջին հրահանգը։ Զոհվել է Վանից ոչ հեռու գտնվող  Կուռուբաշ  գյուղի ջրաղացում, երբ 
թուրքերը պաշարել էին նրան և իր զինակից ընկերներին։

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ



248

ո րո շում կու տայ և  զայն կը պար տա ւո րեց նէ  Գոր ծա դիր  Մարմն ին:  Բիւ րօն գոր ծին 
հետ լրջու թեամբ չէ վա րո ւած: Այ սօր այդ ըն կեր նե րէն շա տե րը կը սեն, թէ  Պօ ղոս 
 Նու պա րին այն քան զի ջո ղու թիւն ցոյց տրո ւե ցաւ, որ ե թէ ա տոր 1/10-ը մեզ ցոյց 
տրո ւեր՝ մենք  Բիւ րօի ա ռա ջարկ նե րուն հա մա կեր պած պի տի ըլ լա յինք:

Սմ բատ և Ար մէն  Սա սու նի գա ցած են  Պի չի և  Թօմ սը նի մօտ, բայց այդ ե ղեր է 
կա ռա վա րու թեան հա մա ձայ նու թեամբ: Առ հա սա րակ,  Գոր ծա դիր  Մար մի նը իր բո-
լոր ձեռ նարկ նե րուն հա մար կը խորհր դակ ցէ ե ղեր կա ռա վա րու թեան հետ:  Վար. 
 Տէ րօեան կ’ու զէ ե ղեր, սա կայն, որ պե տա կան գոր ծե րուն չմի ջամ տէ եր բեք կու-
սակ ցու թիւ նը: Անդ րա նի կին ևս  դի մում կա տա րո ւեր է ա ռան ձին զօ րա մա սեր 
ստեղ ծե լու հա մար, բայց այդ գոր ծին մէջ ևս  կայ ե ղեր կա ռա վա րու թեան հա մա-
ձայ նու թիւ նը:

 Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը բա ցա սա կան դիրք բռնած է նաև  Տիգ րան  Պաղ  տա սա-
րեա նի զօ րա մա սին դէմ:  Գործ.[ա դիր]  Մար մի նը կ’ու զեր, որ կազ մո ւե լիք զօ րա-
գուն դը իր տրա մադ րու թեան տակ մնա և  ամ բող ջա պէս ի րեն են թար կո ւեն: Ան 
նա մակ գրած է նաև  Տիգ.  Պաղ տա սա րեա նին՝ քննա դա տե լով զայն խստիւ, որ 
ի րեն չեն թար կո ւեր:

 Վա նի կօ մի տէի մի շարք ըն կեր նե րը պար լա մէն տա կան ընտ րու թիւն նե րուն 
հան դէպ ալ լաւ չեն տրա մադ րո ւած: Ա նոնք նոյ նիսկ մաս սա յին մէջ այդ ուղ ղու-
թեամբ պրօ պա գանդ մղած են: Ու նե ցեր են ժո ղով եր, ուր ըն կեր ներ յայ տա րա րեր 
են, որ իբրև ան հատ ներ կա րե լի է մաս նակ ցել ընտ րու թեանց, բայց ոչ՝ իբրև 
արևմ տա հա յեր:  Մէկ ու րիշ դաշ նակ ցա կան պաշ տօ նա կան ժո ղո վի մը մէջ ալ սա-
կայն ո րո շո ւած է, որ արևմ տա հա յեր մաս նակ ցեն ընտ րու թեանց իբրև քա ղա քա-
ցի ներ: Այս բո լոր գոր ծե րուն մէջ Վ.  Տէ րօեան իր մաս նակ ցու թիւ նը ու նե ցած է: 
Առ հա սա րակ, ան կու սակ ցա կան տե սա կէ տէ անն կա րա գիր մարդ մըն է»:

 Կա պի տան  Մու րա դեա նի36 ցուց մունք նե րը Դ ևօեա նի մա սին:
 Նախ քան քօնթռ րազ վեդ կա յի37 մէջ մտնելս՝ ինձ կ’ու զեին  Ղա րա բաղ կամ 

 Պա զար  Կէ չար38 ու ղար կել, բայց ի վեր ջոյ Դ րօի թե լադ րու թեամբ ես մնա ցի այս-
տեղ և մ տայ գե նե րալ նի շտա պը39: Այս տեղ ես գտայ շատ ան գործ և  անն կա րա-
գիր մար դիկ, ո րոնց հետ գոր ծել կա րե լի չէր ինձ հա մար:  Ծա նօթ էի ես Շ նէու րի40 
հետ, զայն ճանչ ցած էի Երզն կա յի նա հան ջէն. լաւ մարդ էր սա: Շ նէու րը ևս  կը 
գոր ծեր գե նե րալ նի շտա պին մէջ: Երբ  Սի լի կօ ֆը41 զիս ու զեց գե նե րալ նի շտա պին 
մէջ Շ նէու րին տե ղը դնել, ես ի րեն յայտ նե ցի, որ պէտք է այդ գոր ծին ամ բողջ պա-
տաս խա նա տուն ես լի նեմ, գոր ծը ես ինքս վա րե լու հա մար, ո րով հետև ես տե սայ, 
որ րազ վեդ կա յի գոր ծը ի րենք լաւ հի մե րու վրայ չէին դրած:  Պօ լիս և  ա ւե լի հե ռու-
նե րը հե տա խույզ ներ կը ղրկո ւեին, բայց այս տեղ մեր քթին տակ  Զան գի պա սա րում42 
ինչ կանց ներ կը դառ նար՝ ի րեն ցից տե ղե կու թիւն ներ չէր ստա ցո ւեր: Իմ այս ը րած 
պա հանջ նե րուն հա մար շա տեր դժգոհ մնա ցին ինձ մէ:

Ան ցաւ ժա մա նակ մը, երբ յան կարծ օր մը Դ րօն ինձ ը սաւ, թէ որ պէս թէ կը 
խօ սո ւի ե ղեր իմ մա սին, որ ես անձ նա կան շա հեր հե տապն դե լով՝ խնդիր ներ կը 
սար քեմ ե ղեր, ինձ խոր հուրդ տո ւաւ գտնել այդ լու րե րու հե ղի նակ նե րը: Ես այդ 

36 Մուրադյանը Հայաստանի առաջին Հանրապետության բանակի Գլխավոր սպայակույտի 
հետախուզական բաժանմունքի պետն էր:
37 Ռուսերեն՝ հակահետախուզություն:
38 Այժմ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք. Վարդենիս:
39 Գլխավոր շտաբ-սպայակույտ:
40 Ծագումով էլզասցի Ալեքսանդր Շնեուրը Սարդարապատի հերոսամարտի ժամանակ Դանիել 
Բեկ-Փիրումյանի օգնականն էր: Հուշերի հեղինակ:
41 Նկատի ունի Մովսես Սիլիկյանին:
42 Այժմ՝ ՀՀ Արարատի մարզի ք. Մասիսն ու հարակից շրջանը:
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խնդի րը սա կայն պատ մե ցի  Նա զար բե կօ վին43, տո ւի նաև զե կույց մը  Հախ վեր դօ-
վին44, նկա րագ րե լով այն ան տա նե լի վի ճա կը, որ գո յու թիւն ու ներ մեր բա ժան-
մուն քին մէջ:

Երբ ես այդ գոր ծին մէջ մտայ՝ ա ռա ջար կե ցի նաև, որ Դ ևօեա նը  Պօլ սէն յետ 
կան չո ւի, մենք ա նոր ստա նա լիք տե ղե կու թիւն նե րը կրնա յինք ստա նալ Ադր բե ջա-
նէն և  Թիֆ լի սի մեր ըն կեր նե րէն: Այդ կեր պով նիւ թա կան տե սա կէ տէ ալ մենք կը 
շա հեինք:  Տիգ րա նը  Պօ լիս ա ւե լի քան ամ սա կան 33.000 րուպ լի կը ծախ սեր, մեր 
պիւտ ճէին կէ սը գրե թէ: Ատ կէ զատ ես կ’ու զեի, որ  Տիգ րա նը՝ որ պէս րազ վեդ կա յի 
գոր ծէն լավ հաս կա ցող մը, այս տեղ մնար շա րու նակ: Դ ևօեա նը կ’են թար կո ւեր 
Շ նէու րին, այդ վեր ջի նին հրա մա յո ւած էր, որ զայն ետ կան չի, բայց Շ նէու րը փո-
խա նակ զայն իս կոյն ետ կան չե լու՝ նա մակ կը գրէ ը սե լով, թէ այս տեղ ձեզ կան-
չե լու տրա մադ րու թիւն կայ, բայց ես կ’ու զեմ, որ դուք մնաք: Երբ Շ նէու րին տեղ ես 
ան ցայ՝ իս կոյն հե ռագ րե ցի Դ ևօեա նին, որ ետ գայ, նա ճամ բայ կել լէ, կու գայ 
 Պա թում և  լուր կը ղրկէ, որ դրամ ղրկեն ի րեն, որ պէս զի ինք այս տեղ գայ:  Մենք 
չկրցանք ի րեն դրամ ղրկել և  ան ֆրան սիա կան ներ կա յա ցուց չին մի ջո ցաւ գոր ծը 
կար գա ւո րե լով՝ կը հաս նի այս տեղ: Այս տեղ մենք ի րեն մօտ 300.000 ր.[ուբ լի] 
դրամ վճա րե ցինք իր ամ սա կան նե րուն և  ճամ բու ծախ քե րուն հա մար:

( Շա րու նա կե լի)

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

69-րդ  նիստ
4 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Մե րու ժան Օ զա-

նեան:
Օ րա կարգ
 Կա պի տան  Մու րա դեա նի ցուց մունք նե րը Դ ևօեա նի մա սին։
 Լու ծում
Ես լսած էի, որ Դ ևօեա նին ա ռա ջարկ ե ղած է կա մա ւո րա կան բա նա կին45 մէջ 

ծա ռա յել, բայց այդ քան միայն, թէ նա ծա ռա յած է կամ ոչ - այդ ես չգի տեմ:
Լ սած էի, որ մեր բա ժան մուն քին մէջ կան մար դիկ, ո րոնք Ադր բե ջա նի ու 

Վ րաս տա նի հետ յա րա բե րու թիւն նե րուն մէջ են ե ղած: Ան գամ մը՝  Բա գո ւի մեր ըն-
կեր նե րը ձեռք կը ձգեն պա տե րազ մա կան ծրա գիր մը, որ պի տի գոր ծադ րո ւեր, 
ե թէ  Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև պա տե րազմ ծա գեր: Այդ ծրա գի րը մե րոնց 
ձեռք կիյ նայ, մե րոնք այդ կու ղար կեն այս տեղ, այդ ծրագ րին հա կազ դող ու րիշ 
ծրա գիր մը կը կազ մո ւի հոս  Զան գե զուր ղրկե լու հա մար, բայց ինչ պէս կըլ լայ՝ մեր 
այդ ծրա գի րը և  ա նոնց ծրա գի րը կիյ նան  Շու շի թշնա միին ձեռ քը:

 Մի ու րիշ փաստ ևս:  Կը ճանչ նամ կա պի տան  Մէդ վեդ ևը, ո րը աս կէ ա ռաջ մի 
զօ րագն դի քլիւ պին46 մէջ կը ծա ռա յեր շատ հա սա րակ պաշ տօ նով: Այժմ նա մեր 

43 Նկատի ունի Հայաստանի առաջին Հանրապետության բանակի սպարապետ Թովմաս Նա-
զարբեկյանին:
44 Հախվերդյան Հովհաննես Բարսեղի (1873-1937) – ցարական բանակի և Հայաստանի առաջին 
Հանրապետության ռազմական գործիչ, գեներալ-լեյտենանտ: Եղել է ՀՀ առաջին ռազմական 
նախարար (15.06.1918-17.02.1919): 
45 Նկատի ունի Ա. Դենիկինի գլխավորած հակաբոլշևիկյան բանակը:
46 Ռուսերեն՝ ակումբ:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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բա ժան մուն քին մէջ շատ կար ևոր և  պա տաս խա նա տու գոր ծի վրայ է դրո ւած:
Շ նէու րին գնա լու ժա մա նակ ա ռա ջար կե ցի, որ իր քով ե ղած բո լոր թղթե րը 

ինձ յանձ նի:  Նա խոս տա ցաւ, բայց ան ցաւ գնաց ա ռանց թղթե րը յանձ նե լու: Իր 
կի նը մինչև այժմ ալ կը մնայ այս տեղ, ա նոր հար ցու ցի, թէ թղթե րը թող նո ւած են 
ի րեն՝ ժխտա կան պա տաս խան ստա ցայ ան կէ: Այս մա սին զե կու ցել եմ իր ժա մա-
նա կի զին.[վո րա կան] նա խա րա րին:

Երբ  Թիֆ լի սէն Ե ղիա զա րեա նը հոս ե կաւ՝ ինձ յայտ նեց, որ կապ.[ի տան] 
 Մէդ վեդ ևը այն տեղ շատ նեղ վի ճա կի մէջ կը գտնո ւի:  Հայ-վրա ցա կան սահ մա նա-
յին վե ճը ճշտե լու հա մար նա մեր կող մէն ներ կա յա ցու ցիչ կը լի նի այն տեղ: 
 Մէդ վեդ ևը ան կէ վերջ, երբ հոս կու գայ՝ ար դեն հարս տա ցած էր…: Այս պա րա գան 
ու րիշ ներ ալ նկա տի ա ռած են: Այս մա սին ևս  խօ սո ւած է  Հախ վեր դօ վէն Ե ղիա զա-
րեա նի կող մէ:

Երբ  Մէդ վեդ ևի մա սին  Նա զար բե կօ վին ևս  կը պատ մո ւի՝ նա շատ կը վի րա ւո-
րո ւի:  Նա ինձ յայտ նեց, որ երբ  Հախ վեր դօ վը գայ՝  Մէդ վեդ ևը իր պաշ տօ նէն կը 
հե ռաց նենք:

Այս տեղ  Մէդ վեդ ևը շա րու նակ ա մե նէն վեր ջը դուրս կ’ել լէ իր պաշ տօ նա տու-
նէն: Այս պա րա գան ևս  ին ձի և  շատ շա տե րուն լուրջ կաս կած ներ ներշն չած է:

 Գա լով Դ ևօեա նին՝ ես զայն նոր եմ ճա նա չում և  ա նոր մա սին ոչ մի ճշգրիտ 
տե ղե կու թիւն չու նեմ:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

70-րդ  նիստ

5 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ.[բար ձում] 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
Կ.  Բա րու նա կեա նի հարց,
 Կա րօ  Սա սու նիի հարց:
 Լու ծում
Կ.  Բա րու նա կեա նի հար ցի մա սին ժո ղո վը թեր ու դէմ մտքե րու փո խա նա կու-

թիւն ու նե նա լէ վերջ, նկա տի ու նե նա լով, որ այդ 50.000 ր.[ուբ լի] կո րուս տին մէջ 
Կ.  Բա րու նա կեան ան փոյթ և  ան հոգ վե րա բեր մունք միայն ցոյց տո ւած է, ո րո շեց 
յան դի մա նու թիւն ուղ ղել ա նոր և  միև նոյն ժա մա նակ թե լադ րեց, որ ա պա գա յին 
պե տա կան-հա սա րա կա կան պաշ տօ ներ վա րե լու ժա մա նակ որ քան կա րե լի է՝ 
խոյս տայ դրա մա կան հա շիւ նե րու պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը ստանձ նե լէ:

 Կա րօ  Սա սու նիի հար ցի առ թիւ ո րո շո ւե ցաւ հար ցաքն նել նաև ընկ. Ա.  Շա րա-
ֆեա նը: Այդ գոր ծը յանձ նո ւե ցաւ ընկ. Մ. Օ զա նեա նին:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
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71-րդ  նիստ

7 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Համ բար ձում 

 Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
 Կա րօ  Սա սու նիի հարց,
 Տիգ.[րան] Դ ևօեա նի հարց:
 Լու ծում
 Կա րօ  Սա սու նիի հար ցի առ թիւ պար տա կա նու թիւն դրո ւած էր ընկ. Մ. Օ զա-

նեա նի վրայ, որ տես նէ Ա.  Շա րա ֆեա նը և ս տա նայ ա նոր ցուց մունք նե րը այս առ-
թիւ: Ա հա ւա սիկ  Շա րա ֆեա նի ցուց մունք նե րը.

« Կո րիւն,  Մի նաս,  Տիգ րան  Տէր-Ա ւե տի սեան, ինչ պէս նաև  Կա րօ  Սա սու նի՝ իմ 
գոր ծա կից ներն էին:  Կա րօն յե տոյ գնաց Խ նուս- Մու շի շրջա նը:  Բա րե գոր ծա կա նի 
հա շո ւին նա ցո րեն ներ կը հա ւա քեր, յա ճախ ձրի, եր բեմն ալ՝ դրա մով, թէ որ քա նը 
ձրի էր և  որ քա նը դրա մով՝ այդ ես այժմ չեմ յի շեր, բայց  Կա րօն իր հա շիւ նե րը ժա-
մա նա կին ման րա մասն կեր պով ներ կա յա ցու ցեր է և  մենք ո ևէ սխալ չենք գտեր 
ա նոր մէջ:

Ինչ կը վե րա բե րի մի « Մի հայ, մի ոս կի»-ին՝ այդ նպա տա կին հա մար կար մի 
մար մին, ո րուն կը հսկեր  Մէս րոպ ե պիս կո պո սը47:  Ռոս տո մը ևս հս կո ղու թիւն կ’ը-
ներ: Այդ մարմն ի կող մէ  Կա րօին ալ դրամ ղրկո ւեր է գե րի ներ ա զա տե լու հա մար: 
 Կա րօն իր ժա մա նա կին ման րա մասն ներ կա յա ցու ցեր է իր հա շիւ նե րը:

Այդ օ րե րուն  Մու րադն ալ այդ շրջա նը կը գտնո ւեր, երբ ան  Թիֆ լիս ե կաւ՝ ինձ 
սկսաւ գան գա տիլ  Կա րօ  Սա սու նիի մա սին՝ ը սե լով, որ ան ցո րեն նե րը ստա ցած է 
ձրի, բայց մէկ մա սը ա նոր՝ ձեզ ցոյց տո ւած է դրա մով և  այդ մա սին գի տէ մշե ցի 
խմբա պետ  Մա նու կը, որ այժմ կար ծեմ  Զան գե զուր է: Ես յայտ նե ցի  Մու րա դին, որ 
ինք այդ մա սին հարց յա րու ցա նէ  Բա րե գոր ծա կա նի  Կեդր.[ո նա կան]  Մարմն ին 
մօտ: Այ նու հետև, երբ  Կա րօն ե կաւ՝ յայտ նե ցի ի րեն, որ  Մու րա դը ի րեն դէմ գան-
գատ յա րու ցած է և  թէ այդ հար ցը պի տի քննո ւի:  Կա րօն չա փա զանց վրդո վո ւե-
ցաւ այդ առ թիւ և  Ռոս տո մի և  ու րիշ մի քա նի ըն կեր նե րու, ինչ պէս նաև ին ձի դի-
մեց մի քա նի ան գամ, ա ռա ջար կե լով, որ ան պատ ճառ քննո ւի իր խնդի րը:  Մու րա դը, 
սա կայն, այ նու հետև, մեզ չտո ւաւ ոչ մի փաստ:  Ռոս տոմն ալ տես նե լով, որ հար ցը 
ան կար ևոր է և  թէ որ ևէ բան տե ղի ու նե ցած չէ՝ գոր ծի քննու թեան չձեռ նար կեց: 
 Կա րօն այ նու հետև մի քա նի մշե ցի ներ, սա սուն ցի ներ բե րաւ՝ յայ տա րա րե լով, որ 
ա նոնք գի տեն ինչ-որ ան ցած-դար ձած է Խ նուս- Մու շի շրջա նը և կր նան ձեզ տե-
ղե կու թիւն ներ տալ:  Մենք սա կայն խնդրոյն ըն թացք չտո ւինք, ո րով հետև  Կա րօն 
մեզ մօտ 3 տա րի ծա ռա յած ըլ լա լուն՝ վստա հու թիւն ու նեինք ա նոր վրայ:  Գոհ 
մնա ցած ըլ լա լով թէ  Կա րօի թէ մեր մի քա նի պաշ տօ նեա նե րու գոր ծու նէու թիւ նէն՝ 
ո րո շե ցինք նոյ նիսկ ա նոնց ծախ քե րը հո գա լով  Կո ճոռ ղրկել:

 Չեմ կար ծեր, որ  Սամ սոն  Յա րու թիւ նեան  Կա րօի մա սին դժգո հու թիւն ու նե ցած 
ըլ լայ, մա նա ւանդ որ Խ նուս- Մու շի շրջա նի գոր ծու նէու թեան ես կը հսկեի, երբ 
 Սամ սո նը մի դժգո հու թիւն ու նե ցած ըլ լար՝ ան պատ ճառ ինձ կը գրեր»:

 Խէ չօ  Մու րա դեան և  Տիգ րան Ե զօեան նա մա կով մը մեզ դի մած էին յայ տա րա-
րե լով, որ 1914-ին Դ ևօեա նի յանձ նա րա րու թեամբ ի րենք  Մա նազ կեր տէն դէ պի 

47 Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյան (7.05.1865, գ. Շիկահող, ՀՀ Սյունիքի մարզ-3.06.1939) – արքե-
պիսկոպոս, հայագետ, հասարակական գործիչ: Հայկական կամավորական ջոկատների կազ-
մավորման գործի ղեկավարներից, նյութական և բարոյական աջակցություն է ցույց տվել 
արևմտահայ գաղթականներին:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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 Մուշ- Սա սուն մեկ նած էին: Դ ևօեան ա նոնց խոս տա ցեր էր իբրև վարձք 4-500 ր.
[ուբ լի], բայց ի վեր ջոյ տո ւեր է 35 ր.[ուբ լի]: Ա նոնք կը յայտ նեին նաև, որ Դ ևօեան 
եր կու քիւրդ պէ կեր - Ապ տուլ լահ և  Հիւ սէին, ա զատ ար ձա կած է՝ փո խա րեն ստա-
նա լով կար միր քու ռակ մը, ձի մը, 10-15 գլուխ պա նիր, իսկ թէ որ քան փող՝ այդ 
ի րենք չեն գի տեր:  Քիւր դե րուն հետ նա եր կար բա նակ ցած ալ է:

Ո րո շո ւե ցաւ Դ ևօեա նի հար ցի քննու թեան հա մար մեր յա ջորդ ժո ղո վին կան-
չել թէ վե րո յի շեալ եր կու պա րոն նե րը և  թէ  Կա րօ  Սա սու նին:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի
 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

72-րդ  նիստ

8 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան, Լ ևոն  Թա դէո սեան,  Մե րու ժան Օ զա-

նեան:
Օ րա կարգ
 Կա րօ  Սա սու նիի ցուց մունք նե րը Դ ևօեա նի մա սին:
 Լու ծում
Ըն կեր  Սա սու նի Դ ևօեա նի դէմ իր ը րած ամ բաս տա նու թեանց առ թիւ հետ ևեալ 

ցուց մունք նե րը ը րաւ.
«Ինչ որ ես կը սեմ՝ յանձ նա ժո ղո վի կող մէ կը սեմ: Երբ մեր յանձ նա ժո ղո վը՝ ուր 

կա յին  Մի նա սը,  Տիգ րա նը և  ես, գնաց  Մա նազ կեր տի շրջա նը, քննու թիւն կա տա-
րե լով հաս տա տեց, որ Դ ևօեան մօ տա ւո րա պէս 20.000 փութ ցո րեն ներ հա ւա քած 
է գիւ ղա ցի նե րէն, ա նոնց մէ ո մանց ստա ցա կան ներ տո ւած է՝ թէ ձեր դրա մը կու-
տամ ի վեր ջոյ, բայց ոչ մէ կին դրամ չէ տո ւած, յե տոյ ին քը այդ ցո րեն նե րը դրա մով 
ծա խած է: Այդ մա սին կա րող են վկա յել Մ խի թար  Դար մա նեան (Ա լէք սանդ րա-
պօլ),  Մի քա յէլ  Տէր- Գէոր գեան (Եր ևան), Ար շակ  Մա նու կեան,  Միհ րան Գ րի գո րեան 
(Ա լէք սանդ րա պօլ): Այդ գոր ծիչ նե րը այդ մա սին մեզ տո ւած են ցուց մունք ներ:  Մեր 
լսած նե րու մա սին մենք կազ մե ցինք ար ձա նագ րու թիւն, և  գո նէ ուր կար կու սակ-
ցա կան ժո ղով՝ տո ւինք  Ռոս տո մին և Ար մէն  Գա րո յին: Դ ևօեա նի հա ւա քած այդ 
ցո րեն նե րը թա լա նի ապ րանք էին, հա յերն ալ թուր քե րէն ա ռած էին զա նոնք: Այդ 
ցո րեն նե րը գիւ ղա ցի նե րու սայ լե րով կը փո խադ րո ւեին, ո րոնց հա մար Դ ևօեան 
դրամ չէր տար:

Դ ևօեան թուր քե րու հետ ալ շա րու նակ յա րա բե րու թեան մէջ էր:  Մա նազ կեր տի 
մօտ գիւղ մը կա, ուր թուրք պէ կեր և  մար դաս պան ներ կ’ապ րեին, Դ ևօեա նը շա-
բա թը եր կու ան գամ ա նոնց մօտ կ’եր թար և  մինչ մեր ըն կեր ներ կ’ու զեին այդ գիւ-
ղը քա րու քանդ ը նել՝ Դ ևօեան այն տե ղի թուր քե րէն ոս կի դրամն եր կա շառք կ’առ-
ներ, այս մա սին կրնան վկա յել իր ար բա նեակ նե րը:

Դ ևօեան թուր քեր ալ սահ մա նին այն կող մը ան ցու ցած է: Այս հար ցը յա րու ցեց 
գլխա ւո րա բար  Միք.  Դար մա նեա նը: Եր կու նշա նա ւոր քիւր դեր կա յին՝ հա րուստ և  
ոճ րա գործ մար դիկ էին: Դ ևօեան զա նոնք ղրկած է՝ իր ը սե լով իբրև լրտես ներ, 
բայց երբ ա նոնք չվե րա դար ձան՝ Դ ևօեան սկսաւ ը սել, թէ զա նոնք ճամ բան սպա-
նել պի տի տայ:

 Թէ նա հան ջը Դ ևօեա նի սխալ ցուց մուք նե րուն վրա տե ղի ու նե ցած է՝ այդ մա-
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սին կը վկա յեն  Բիւ րօն,  Ռու բէ նը,  Փա փա զեա նը48:  Նա հան ջէն ա ռաջ, երբ մենք 
շա րու նակ կը սեինք, թէ թուր քե րու թի ւը պա կաս պէտք է ցոյց տալ ռուս նե րուն՝ 
Դ ևօեան մեզ չէր լսեր:

Մ շոյ մեր ըն կեր նե րուն ճշգրիտ տե ղե կու թիւն ներ ալ տո ւած չէ ան: Այդ մա սին 
մեզ խօ սած են  Տիգ րան  Գա ւա սեան և  ու րիշ ներ:  Նա ոչ մի տե ղե կու թիւն չէ տո ւած 
իր կող մէ, չէ ը սած և  թէ նա հան ջի ժա մա նակ ինչ պէտք է ը նեն, միայն ա նոնց 
դրու թեան, զի նո ւո րա կան վի ճա կի մա սին հար ցումն եր ը րած է իր րազ վեդ կա յի 
գոր ծը ա ւե լի լաւ կազ մա կեր պե լու հա մար»:

 
Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի

 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]

73-րդ  նիստ
17 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան,  Համ բարձ.[ում]  Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան 

Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
Դ ևօեա նի հարց,
[ Սար գիս]  Մա նա սեա նի և Ար տուշ  Քո չա րեա նի հարց,
 Պօ լօեան Ար շա կի հարց:
 Լու ծում
Դ ևօեա նի հար ցի առ թիւ ընկ. Մ. Օ զա նեան յայտ նեց, որ ինք  Խէ չօ  Մու րա դեա նը 

հար ցաքն նած է, ո րը հաս տա տած է իր նա մա կի մէջ յայտ նած միտ քը: Դ ևօեան 
5.000 ր.[ուբ լի] խոս տա ցեր է  Խէ չօ  Մու րա դեա նին և  իր ըն կե րոջ՝ կար ևոր ձեռ նարկ 
մը ի գլուխ հա նե լու հա մար, բայց ի վեր ջոյ ա նոնց տո ւեր է 35-40 ր.[ուբ լի]: Ա տեն 
զատ, Դ ևօեան կա շառք ստա նա լով՝ եր կու ծա նօթ քիւր դեր սահ մա նէն ան դին ան-
ցու ցեր է:  Խէ չօ  Մու րա դեան վկա ներ ցոյց տո ւաւ Ար շակ …եան49 և  Տէր  Յով հան նէ սին, 
ո րոնք Ա լէք սանդ րա պօլ կը գտնո ւեին, ինչ պէս նաև՝  Սեդ րակ (ջուլ հա կա նո ցի կա-
ռա վա րիչ) և  Համ բար ձում (ա մե րի կա ցի նե րու մօտ հա շո ւա պահ), ո րոնք կը 
գտնուեին Եր ևան: Ո րո շո ւե ցաւ այս վեր ջին եր կու քը հրա ւի րել մեր նիս տե րէն մէ-
կին և  հար ցաքն նել:

 Կար դա ցո ւե ցան Ար տուշ  Քո չա րեա նի և  Մա նա սեա նի  Դատ.[ա կան] Ա տեա նին 
տո ւած պա տաս խան նե րը: Ո րո շո ւե ցաւ յա ջորդ մեր նիս տին զա նոնք եր կուքն ալ 
հրա ւի րել և լ րա ցու ցիչ տե ղե կու թիւն ներ ստա նալ:

Ընկ. Ար շակ  Պօ լօեան Ա լէք սանդ րա պօ լէն նա մա կով մը դի մած էր  Բիւ րօին, որ-
պէս զի իր շուրջ ե ղած տա րա ձայ նու թիւն նե րը քննո ւեն:  Բիւ րօն ա ռան ձին նա մա կով 
մը այդ թուղ թը մեզ յղած էր՝ ա ռա ջար կե լով այդ մա սին քննու թիւն բա նալ: Ո րո շո-
ւե ցաւ այդ նա մա կը  Բիւ րօին դարձ նել և  պա հան ջել ան կէ, որ կամ ին քը կամ 
 Պօ լօեա նը մեզ յայտ նեն, թէ ե ղած տա րա ձայ նու թիւն նե րը ինչ բա նի շուրջ են, ա ռանց 
այդ մա սին ման րա մասն տե ղեակ դառ նա լու՝ չի կա րե լի քննու թիւն բա նալ:

 
Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի

 Նա խա գահ՝ [ա ռանց ստո րագ րութ յան]
Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

48 Նկատի ունի Վահան Փափազանին:
49 Բնագրում այսպես է:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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74-րդ  նիստ

16 Ապ րիլ 1920
 Ներ կայ էին՝  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեան,  Համ.  Տէր տէ րեան,  Մե րու ժան Օ զա նեան:
Օ րա կարգ
Արևմ տա հայ  Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի մա սին  Սա հակ  Տէր- Թով մա սեա նի և Ար մե-

նակ  Մաք սա պե տեա նի ցուց մունք նե րը,
 Կա րօ  Սա սու նիի հարց,
 Բա րու նա կեա նի հարց,
 Դա րա չի չա կի50 որ բա նո ցի պաշ տօ նեա նե րու յա րու ցած հար ցը  Շահ բա զեա նի 

դէմ:
 Լու ծում
 Սա հակ  Տէր- Թով մա սեա նի ցուց մունք նե րը
« Հա մա գու մա րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րու ժա մա նակ ես այս-

տեղ չէի գտնո ւեր:  Փետր.[վա րի] 3-ին Եր ևան ե կայ:  Նախ քան հա մա գու մա րը՝ մեր 
բո լո րիս ցան կու թիւ նը այն էր, որ Ա րա րա տեան  Հան րա պե տու թիւ նը դառ նայ  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տու թիւն: Երբ հա մա գու մա րը տե ղի ու նե ցաւ՝  Միա ցեալ  Հա-
յաս տա նի գա ղա փա րը ըն դու նո ւե ցաւ, մենք ու զե ցինք հա մա գու մա րէն բղխած գոր-
ծա դիր մար մին մըն ալ ու նե նալ, որ մեր և  հա մա գու մա րի բաղ ձանք նե րը ի րա կա-
նաց ներ:  Գոր ծա դիր  Մարմն ի մէջ մտցու ցինք մեր մի քա նի ըն կեր նե րը: Չ մոռ նամ 
ը սել, որ այդ ժա մա նակ մեր բո լոր կու սակ ցա կան մար մին նե րը կը գոր ծեին շատ 
հա մե րաշխ:

Գ.[որ ծա դիր]  Մար մի նը սա կայն իր ընտ րու թիւ նէն վերջ՝ սկսաւ հա կա ռակ քա-
ղա քա կա նու թիւն վա րել: Ս կիզ բէն ճիշտ է՝ քո ւէար կո ւած տե սա կէտ նե րուն մօտ էր 
կանգ նած, բայց յե տոյ սկսաւ նա հան ջել:  Մարմն ի ան դամն ե րը կը սեին, որ  Հա յաս-
տա նի  Խոր հուր դը պի տի լու ծո ւի ար դեն, այլևս ու րեմն պէտք չկայ մաս նակ ցե լու: 
 Հա կա ռակ կա ռա վա րու թեան բա րեա ցա կամ վե րա բեր մուն քին՝  Գոր ծա դիր  Մար-
մի նը սկսաւ օ տար մի սիա նե րու հետ յա րա բե րու թեան մէջ մտնել:

Մ տադ րու թիւն կար զի նո ւո րա կան ոյ ժեր կազ մա կեր պե լու:  Դի մում կըլ լայ 
ա տոր հա մար  Տիգ րան  Պաղ տա սա րեա նին:  Կա ռա վա րու թիւնն ալ ա տոր հա մա-
ձայն էր, բայց երբ յե տոյ կա ռա վա րու թիւ նը ին քը հրա ւի րեց  Պաղ տա սա րեա նին և 
սկ սաւ թե լադ րու թիւն ներ ը նել սկսո ւե լիք ձեռ նար կի մա սին՝  Գոր ծա դիր  Մար մի նը 
զայ րա ցաւ, ո րով հետև ան կ’ու զեր կազ մո ւե լիք արևմ տա հայ զօ րա մա սե րը բա-
ցար ձա կա պէս գտնո ւեին իր տրա մադ րու թեան տակ:

 Մա յիս 28-ի ակ տը:  Բո լորս հա մա միտ էինք կա ռա վա րու թեան այդ քայ լին, 
բայց ոչ մէկս չէինք կար ծեր, որ այդ քան շուտ պի տի լի ներ այդ: Որ մենք այդ մա-
սին կա տա րե լա պէս բաղ ձա ցող էինք՝ այդ կը վկա յեն «Աշ խա տանք»-ի մէջ հրա-
տա րա կո ւած բազ մա թիւ գրու թիւն նե րը:  Մենք դէմ էինք նաև  Պօ ղոս  Նու պա րի 
պա տո ւի րա կու թեան, ուր չկա յին մեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

 Մա յիս 25-26-ին  Բիւ րօն միտք կը յղա նայ  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան տա րե-
դար ձին առ թիւ, միաց ման յայ տա րա րու թիւնն ալ ը նել:  Գոր ծա դիր  Մար մի նը, 
 Բիւ րօն և Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տե]ն ևս այդ ուղ ղու թեամբ մտա ծած էին:  Կը լի-
նի ժո ղով, ուր ըն կեր նե րը կ’զբա ղեն այդ հար ցով:  Գոր ծա դի րի ան դամն ե րը այդ-
տեղ եր կու մա սի կը բա ժա նո ւեն: 12 ըն կեր նե րու ցան կը պի տի պատ րաս տո ւեր, 
ո րոնք մեր կող մէ պի տի եր թա յին պար լա մէնտ:  Չա փա զանց հապ ճէպ կեր պով 
պատ րաս տո ւե ցաւ այդ ցան կը:  Վա րազ դատ, Սմ բատ, Դ րամ բեան,  Պուլ կա րա ցի 

50 Այժմ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Ծաղկաձոր:
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Գ րի գոր չհա մա ձայ նե ցան այդ ցան կին մէջ մտնել:  Կար ծեմ ատ կէ վերջ՝ ա նոնք 
նո րէն կա ռա վա րու թեան գրեր են, թէ ըստ ա ռաջ նոյն կը գոր ծէ  Գոր ծա դիր 
 Մար մի նը, և  որ կա ռա վա րու թիւ նը պէտք է շա րու նա կէ նո րէն իր յա րա բե րու թիւ նը 
պահ պա նել ա նոր հետ:

Այս դէպ քե րէն վերջ՝ մեր կա ռա վա րա կան51 շար քե րուն մէջ սկսաւ մի խուլ 
պրօ պա գանդ:  Վա նե ցի նե րը կստեղ ծեն  Վա նի կօ մի տէն, որ չճա նա չեր Երկ րի Կ.
[ենտ րո նա կան] կօ մի տէն և կ ’ու զէ դառ նալ  Վաս պու րա կա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ-
մի տէ,  Վա նի կօ մի տէի ըն կեր նե րը կը գրեն նոյ նիսկ  Բիւ րօին, թէ պար լա մէնտ ու-
ղար կուած 12 պատ գա մա ւոր նե րը պէտք է ետ կան չո ւեն և  միաց ման ակ տը չե ղեալ 
յայ տա րա րո ւի:

 Մօ տե ցան պար լա մէն տա կան ընտ րու թիւն նե րը: Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէն, 
Երկ րի ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վը կ’ո րո շեն որ պէս դաշ նակ ցա կան ներ մաս-
նակ ցել ընտ րու թեանց: Վ.  Տէ րօեան, Խլ ղա թեան սա կայն կ’աշ խա տեն վի ժեց նել 
ընտ րու թիւն նե րը: Արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան ըն կեր նե րու շրջա նա կի մը մէջ 
 Վա րազ դատ շատ տաք ճառ մը կը խօ սի՝ թե լադ րե լով ընտ րու թեանց չմաս նակ-
ցել:  Ծեծ ու կռիւ կը լի ներ այդ ժո ղո վին մէջ, ե թէ ո ևէ մէ կը փոր ձեր հա կա ճա ռել 
 Տէ րօեա նին, լսած եմ, որ Խլ ղա թեան ևս  շա տե րու ձեռ քէն ընտ րու թեանց թղթիկ-
նե րը ա ռած-պատ ռած է: Բ ժիշկ  Տէր- Պօ ղո սեան և  Վա նի կօ մի տէի միւս ըն կեր նե րը 
ևս  բա ցա սա կան դիրք բռնած էին ընտ րու թեան հան դէպ: Ա.  Մաք սա պե տեա նի 
նա խա գա հու թեան տակ ևս  Վա նի կօ մի տէն ու նե ցած է ժո ղով մը, ուր ընտ րու-
թեանց չմաս նակ ցե լու հա մար բա նաձև մըն ալ հա նո ւած է»:

Ա.  Մաք սա պե տեա նի ցուց մունք նե րը:
 Մա յիս 10-ին հա սայ այս տեղ:  Տես նե լով, որ  Վա նի մեր ըն կեր նե րը չեն կազ մա-

կեր պո ւած՝ ես զա նոնք կազ մա կեր պե ցի  Վա նի կօ մի տէու թիւն ա նու նին ներքև: 
 Տե ղի ու նե ցաւ ատ կէ վերջ արևմտ.[ա հայ]  Ռա յո նա կան ժո ղո վը, ո րուն նա խա գահ-
ներ ընտ րո ւե ցան Քր մօ յեան և  ես: Քր մօ յեան ժո ղո վի ըն թաց քին ըն կեր նե րու հետ 
կռո ւե ցաւ, այդ պատ ճա ռով ալ ժո ղո վէն չընտ րո ւե ցաւ, և  ան կէ վերջ՝ ա նոր ա նու-
նը պար լա մէն տի ընտ րա կան ցան կին մէջ չմտաւ:  Մեր ընտ րա կան ժո ղո վին ներ-
կայ էին  Ռու բէ նը, Դ րօն և  Ջա մա լեա նը:

 Մա յիս 28-ի օ րը ինձ յայ տա րա րո ւե ցաւ, որ պար լա մէնտ պէտք է եր թամ: 
 Ռու բէ նի պնդու մով միայն ես մտայ պարլ.[ա մենտ], պայ ման դնե լով, որ ես նկա-
տո ւեմ որ պէս  Դաշ նակ ցու թեան թեկ նա ծուն և  ոչ իբրև՝  Գոր ծա դիր  Մարմն ի թեկ-
նա ծու: Այս ակ տի յայ տա րա րու թիւ նը ի րօք այն քան հապ ճէպ ե ղաւ, որ նոյ նիսկ մեր 
պարլ.[լա մեն տա կան] ֆրակ ցիա յի նա խա գահ  Մար տի րոս  Յա րու թիւ նեա նը52 ևս 
 Բիւ րօի ա ռած այդ հապ ճէպ քայ լի հա մար իր զար ման քը յայտ նեց ժո ղո վի մէջ:

Իմ նա խա գա հու թեան տակ ճիշտ է, որ  Վա նի կօ մի տէն ու նե ցած է ժո ղով մը, 
ուր ընտ րու թեանց առ թիւ ըն կեր ներ ար տա յայ տո ւե ցան: Ա նոնց մէ ո մանք դէմ ալ 
ար տա յայ տո ւե ցան, և  երբ այդ ուղ ղու թեամբ բա նաձև ա ռա ջար կո ւե ցաւ՝ ես զայն 
քո ւէար կու թեան չդրի, բայց կար ծեմ Օն նիկ Մ խի թա րեանն ու Խլ ղա թեանն էին, որ 
պնդե ցին և  ե ղած ա ռա ջար կի առ թիւ վեր բարձ րա ցած մա տե րը սկսան հա շո ւել: 
Այդ ա տեն մի քիչ աղ մուկ, ի րա րան ցում ե ղաւ, որ մէ ան մի ջա պէս վերջ ժո ղով ալ 
փա կո ւե ցաւ:

 Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի ան դամ Դ րամ բեա նին ես լաւ կը ճանչ նամ, ճե մա րա նին53 
մէջ նա սոց.[իալ] դէ մօկ րատ էր, և  կը զար մա նամ, որ նա ի վեր ջոյ ինք զինք դաշ-

51 Թերևս՝ կուսակցական:
52 Հարությունյան Մարտիրոս Հարությունի (1875-1938) - 1920 թ. փետրվար-դեկտեմբերին ՀՀ 
դեսպանը Ադրբեջանում:
53 Նկատի ունի Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը:
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նակ ցա կան է յայ տա րա րեր:
 Վա րազ դա տը նոյն պէս ճե մա րա նէն կը ճանչ նամ:  Նա կու սակ ցա կան չէ, և  երբ 

ես տե սայ, որ  Վա րազ դա տը և  մի քա նի ան ցան կա լի տար րեր  Գործ.[ա դիր]  Մար-
մի նը կը ղե կա վա րեն, ես սկսայ պայ քա րել այդ մարմն ին դէմ:  Միայն մի ան գամ 
ես այդ մարմն ի նիս տին ներ կայ ե ղած եմ,  Պա քու պէի54 գաղ թա կա նու թեան մա սին 
զե կու ցում տա լու հա մար:

Իմ վե րա բեր մուն քը լաւ չէ ե ղած նաև Երկ րի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէի հան-
դէպ, ուր նստած էին Հմ.  Մա նու կեան,  Բուլ ղա րա ցի,  Տիգ.  Պաղ տա սա րեան, ևլն., 
ո րոնք ոչ մէկ գոր ծու նէու թեամբ չէին ար տա յայ տո ւեր:

 Գործ.[ա դիր]  Մարմն ի ան դամն ե րը ա մէն կերպ աշ խա տած են, որ արևմ տա հայ 
ըն կեր նե րը ա զատ մնան զի նո ւո րա կան ծա ռա յու թիւ նէն:

 Վա նի կօ մի տէի ըն կեր նե րը աշ խա տած են, որ պարլ.[ա մեն տա կան] ընտ րու-
թիւն նե րուն չմաս նակ ցեն արևմ տա հա յե րը:

Ես ինքս ալ ծա նօթ եմ  Վա րազ դատ  Տէ րօեա նի կրքոտ ճա ռին, ո րով ան խոր-
հուրդ կու տար պարլ.[ա մեն տա կան] ընտ րու թիւն նե րուն դէմ պայ քար մղել: Խլ ղա-
թեան ալ մօ տա ւո րա պէս նոյն մտքե րը յայտ նած է:

 Հայկ.[ակ]  Կօ սօեան ևս  իր ըն կեր նե րու տո ւած քայ լե րուն մաս նակ ցած է:  Միայն 
մէկ ան գամ նա խոր հուր դի նիս տին ներ կայ գտնո ւած է, ան կէ վերջ իր հրա ժա րա-
կա նը տա լով՝ հե ռա ցած է, ո րով հետև  Բիւ րօն ու զած է, որ խոր հուրդն իր նիս տե րը 
դա դա րեց նի և ց րո ւի:  Կօ սօեան այդ առ թիւ շատ կը զայ րա նայ ը սե լով, որ արև-
մտա հա յե րը խա ղա լիք դար ձած են  Բիւ րօին ձեռ քը:  Կօ սօեան, սա կայն, երբ սկիզ-
բէն միշտ բո ղո քո ղի դե րին մէջ էր, բայց վեր ջը ինք զին քը ա ւե լի զուսպ ալ պա հած 
է և  չէ միա ցած իր միւս ըն կեր նե րուն, ա տոր պատ ճառն ալ այն է, որ  Կօ սօեան 
 Վա րազ դա տի և Խլ ղա թեա նի հետ եր բեք լաւ չէ ե ղած:

Խլ ղա թեան՝ իբրև կու սակ ցա կան մարդ, ան մա քուր և  կաս կա ծե լի է:  Կօ սօեա նը, 
սա կայն ան կէ շատ բարձր է, նա  Վա նի քա ղա քա մի ջի միակ պաշտ պա նը ե ղած է: 
 Մի քիչ ծոյլ է, բայց որ գոր ծի լծո ւի՝ կ’աշ խա տի շա րու նակ:

 Տէր- Պօ ղո սեա նը դաշ նակ ցա կան է, բայց ոչ գոր ծօն ըն կեր:  Սէ րո բեա նը ո չինչ 
մէկն է: Էյ նա թեա նը մեր  Վա նի մա քուր ըն կեր նե րէն մէկն է,  Պէյ լէ րեա նը ևս  լաւ 
ըն կեր է:

2.  Կա րօ  Սա սու նիի հար ցի առ թիւ հետ ևեալ բա նաձևն ան ցաւ.
Հ.Յ.Դ.  Դա տա կան Ա տեա նի ո րո շու մը  Կա րօ  Սա սու նիի մա սին
1920 թ. Ապ րի լի 16, Եր ևան: Հ. Յ. Դ. Ընդհ.[ա նուր]  Ժո ղո վի լիա զօ րու թեամբ 

կու սակ ցա կան  Դա տա կան Ա տեանս՝ մաս նակ ցու թեամբ նա խա գահ  Յով սէփ 
 Տէր- Դաւ թեա նի, ան դամն եր՝ Լ ևոն  Թա դէո սեա նի և  Մե րու ժան Օ զա նեա նի, քննու-
թեան առ նե լով խմբա պետ ընկ. Սմ բատ  Բօ րօեա նի յա րու ցած հար ցը, թէ ո՞ր պէտք 
է մաք րո ւեն « Մի հայ, մի ոս կի»-ի  Կա րօ  Սա սու նիի առ կախ մնա ցած բազ մա թիւ 
հա շիւ նե րը, կա պո ւած  Մու շի շրջա նը հա ւա քո ւած ցո րեն նե րու, ա զա տո ւած հայ գե-
րի նե րու և Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի գոր ծու նէու թեան հետ (տե՛ս խմբա պետ 
Սմ բա տի հրա տա րա կած տետ րա կը՝55 ուղ ղո ւած Հ. Յ. Դ. IX Ընդհ.[ա նուր]  Ժո ղո վի 
նա խա գա հու թեան և  ըն կեր նե րուն), լսե լով նաև այս առ թիւ ընկ. Կ.  Սա սու նիի, ինչ-
պէս նաև եր կուս տեք մատ նան շո ւած մի շարք վկա նե րու ցուց մունք նե րը և 
 ներ կա յա ցո ւած հա շիւ նե րը, ե կաւ հետ ևեալ եզ րա կա ցու թեան.

Ա. Ն կա տե լով, որ ի հա շիւ « Մի հայ, մի ոս կի»-ի,  Կա րօ  Սա սու նին ին քը ստա-

54 Քաղաք Իրաքում:
55 Սմբատի հեղինակությամբ տպագրված նշված գրքույկ-դիմում-տետրակ չհայտնաբերեցինք, 
հավանաբար այն եղել է ձեռագիր տեսքով:
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ցած է դրամ հան գու ցեալ ընկ.  Ռոս տո մէն ըն դա մե նը քա ռա սուն ոս կի, ո րու մեծ 
մա սը գոր ծա ծո ւած է ու րիշ ըն կեր նե րու կող մէ և  ո րու հա շիւ նե րը իր ժա մա նա կին 
ներ կա յա ցո ւած են ընկ.  Ռոս տո մին, և  բա ցի այդ դրա մէն՝ Անդ րա նի կի մի ջամ տու-
թեամբ Ա րա մեան ցի կող մէ տրո ւած է սա սուն ցի նե րուն 1.994 ր.[ուբ լի] գե րի ներ 
ա զա տե լու հա մար և  Կա րօ  Սա սու նին այդ գու մա րը ա նոնց կող մէ ստա ցո ւած ըլ-
լա լուն կու տայ ստո րագ րու թիւն, և  ի վեր ջոյ՝ գոր ծա ծո ւած այդ դրա մին հա մար ևս 
 կը ներ կա յա ցո ւի հա շիւ Ա րա մեան ցին,

Բ. Ն կա տե լով, որ  Կա րօ  Սա սու նին ի հա շիւ Ը. Հ. Բ. Ըն կե րու թեան56 Խ նուս- Մու-
շի շրջա նին մէջ հա ւա քած է ցո րեն ներ մեծ մա սամբ ձրի, իսկ մէկ մա սը՝ դրա մով, 
ո րոնց հա շիւ նե րը ման րա մաս նօ րէն ներ կա յա ցու ցած է նոյն հաս տա տու թեան 
ներ կա յա ցուց չին և  այս վեր ջի նը մնա ցած է գոհ  Սա սու նիի գոր ծու նէու թիւ նէն,

Գ. Ն կա տե լով, որ իբրև Ա պա հո վու թեան  Խոր հուր դի ան դամ և  ի վեր ջոյ ներ-
կա յա ցու ցիչ՝  Կա րօ  Սա սու նին այդ մարմն ի հա շիւ նե րը ժա մա նա կին թեր թե րու մէջ 
տպագ րած է և  ի վեր ջոյ զա նոնք յանձ նած է Արևմ տա հայ  Խոր հուր դի հա շո ւա պա-
հա կան բաժ նին ի քննու թիւն (1919 յունվ[ա]ր. 1), և  թէ աս կէ մի քա նի ա միս ներ 
ա ռաջ ստեղ ծո ւած է ա ռան ձին յանձ նա ժո ղով մը այդ հա շիւ նե րը քննե լու հա մար,

 Դա տա կան Ա տեանս ե կաւ հետ ևեալ եզ րա կա ցու թեան.
 Հա մա րել միան գա մայն ան պարտ  Կա րօ  Սա սու նին « Մի հայ, մի ոս կի»-ի և 

 Մու շի շրջա նը հա ւա քո ւած ցո րեն նե րու խնդրոյն մէջ: Ինչ կը վե րա բե րի Ա պա հո-
վու թեան  Խոր հուր դի հա շիւ նե րուն՝ պէտք է սպա սել ժա մա նակ մը ևս, մինչև որ 
այդ նպա տա կին հա մար ստեղ ծո ւած յանձ նա ժո ղո վը հրա տա րա կու թեան տայ իր 
քննու թեան ար դիւն քը:

Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեան

3.  Բա րու նա կեա նի հար ցի առ թիւ ո րո շո ւե ցաւ լիա զօ րել ընկ.  Նոր հա տեա նը, 
որ  Կարս եր թա լուն՝ հար ցաքն նէ գեն.[ե րել] Օ սէ փեա նը57,  Գուր գէն Ա ղին կեա նը և  
ու րիշ նե րը, և  ար դիւն քը իր քննու թեան՝ ան մի ջա պէս մեզ հա ղոր դի:

4.  Դա րա չի չա կի որ բա նո ցի պաշ տօ նեա նե րը բո ղո քի մի գրու թիւն ու ղար կած 
էին մեզ ի րենց գլխա ւոր կա ռա վա րիչ  Տիգ րան  Շահ բա զեա նի դէմ, ո րը բազ մա թիւ 
զեղ ծումն եր կը գոր ծի ե ղեր: Ն կա տե լով, որ այդ խնդի րը կը վե րա բե րի պետ.[ա-
կան] գոյ քե րու և  գիւ ղատն տե սու թեան մի նիստ րու թեան՝ ո րո շո ւե ցաւ այդ գրու-
թիւ նը նա մա կով մը ա նոր ու ղար կել:

 
Հ.Յ.Դ.  Դատ.[ա կան] Ա տեա նի

 Նա խա գահ՝  Տէր- Դաւ թեան [ստո րագ րութ յուն]
Ան դամն եր՝ Մ. Օ զա նեան [ստո րագ րութ յուն]

56 Նկատի ունի Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը:
57 Հովսեփյան Արտեմ Գրիգորի (1879, Դաղեթ-Խաչեն - 1923, Ալավերդի) – ՀՀ բանակի գեներալ-մայոր:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ
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ԴԱՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՍ ՔՆՆՈՒԹԵԱՆ ԵՆԹԱՐԿՈՒԱԾ ԳՈՐԾԵՐ

1. N. 1ա  Կա րօ  Սա սու նիի բո ղո քը խմբա պետ Սմ բա տի դէմ իբր զեղ ծա րար,
2. N. 1բ Սմ բա տի ընդհ.[ա նուր] ամ բաս տա նա գի րը կու սակ ցա կան մի շարք 

գոր ծիչ նե րու դէմ,
3. N. 2 [ Վա հան]  Խո րէ նիի յա րու ցած հար ցը Ս տե փան  Տէր-Ա ւե տի քեա նի շուրջ,
4. N. 3 Ընդհ.[ա նուր] կոչ  Թիֆ լի սի դաշ նակց.[ա կան] Ուս.[ա նո ղա կան] 

 Միու թեան զեղ ծումն ե րու մա սին,
5. N. 5ա  Պարս կաս տա նի մար մին նե րու պա ռակտ ման մա սին գրու թիւն ներ,
6. N. 5բ Քր մո յեա նի բո ղո քը  Մաք սա պե տեա նի դէմ իր հա կա կար գա պահ ըն-

թաց քի մա սին,
7. N. 6ա  Մաք սա պե տեա նի պա հան ջա գի րը Քր մո յեա նէ բա ցատ րու թիւն պա-

հան ջե լու մա սին,
8. N. 7 Եզ նիկ  Քա ջու նիէ նա մակ մը Անդ րա նի կի կա մա ւոր նե րու չվճա րո ւած 

ռո ճիկ նե րու մա սին,
9. N. 8 Մ նա ցա կա նեա նի ( Ծաղ կա ձոր) ամ բաս տա նա գի րը  Ծաղ կա ձո րի կօ մի-

տէի դէմ,
10. N. 9 Վ րաս տա նի Ազգ.[ա յին]  Խոր հուր դի դաշ նակց.[ա կան] ֆրակ ցիա յի դի -

ւա նի գի րը Խ. Բզ նու նիի դէմ իբր զեղ ծա րար,
11. N. 10  Սե պու հի գի րը  Հա մա զաս պի՝  Բա գո ւի մէջ ու նե ցած գոր ծու նէու թեան 

մա սին,
12. N. 11 Խմ բա պետ  Մու րա դի բո ղո քա գի րը Քր մո յեա նի դէմ իբր ա նո ւա նար-

կող,
13. N. 12 Քր մո յեա նի բո ղո քը  Վա նի կօ մի տէի և Արևմտ.[ա հայ]  Գոր ծա դիր 

 Մարմն ի ան դամն ե րու դէմ հա կա կար գա պա հու թեան, զեղ ծումն ե րու և 
 թա լա նի մա սին,

14. N. 13 Ար ևե լեան  Բիւ րօի ընդհ.[ա նուր] ամ բաս տա նա գի րը,
15. N. 14  Մաք սա պե տեա նի մե ղադ րա կան նա մա կը  Վա նի 1915-ի նա հան ջի մա-

սին Ա րա մի և Ար ևե լեան  Բիւ րօի դէմ,
16. N. 15  Շա հաս տա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէի նա մա կի պատ ճէ նը Յ. 

 Ճեր մա կի մա սին,
17. N. 16  Շա հաս տա նի  Կեդր.[ո նա կան] կօ մի տէի և Յ.  Միր զո յեա նի միջև ծա գած 

խնդի րը,
18. N. 17 Վ րաս տա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէէն ամ բաս տա նա գիր մը 

 Լա լա յեան ցի և  ըն կեր նե րու դէմ իբր զեղ ծա րար,
19. N. 18 Յ.  Սարգ սեան ցի դի մումն ա գի րը զին քը իբրև լրտես բան տար կե լու 

մա սին,
20. N. 19  Ջա ղէ տեա նի տե ղե կա գիր մը  Բա գո ւի գոր ծիչ նե րը և Ա րա րա տեա նը 

ամ բաս տա նող,
21. N. 20  Ղէ նէ վի զեա նի բո ղո քը  Պօլ սոյ  Պատ.[աս խա նա տու]  Մարմն ի դէմ,
22. N. 21  Հա շո ւէքն նիչ  Յանձ նա ժո ղո վէն յանձ նո ւած  Թիֆ լի սի նախ կին  Կեդր.

[ո նա կան] կօ մի տէին հա շո ւէթղ թե րը՝ փո խան ցո ւե լու հա մար  Դատ.[ա կան] 
 Մարմն ին,

23. N.22 Ա.  Բագ րա տեան- Քա լան թա րեան ցէ ամ բաս տա նա գիր  Մեծ  Ղա րա  քի-
լի սէի խնա մա տար.[ութ յան] մի նիտր.[ութ յան] ներ կա յա ցու ցիչ Ա.  Քա լան-
թա րեա նի դէմ,

24. N. 23 Յ.  Բա րու նա կեա նի ինք նաամ բաս տա նա գի րը  Կար սի մէջ իր կորսն-
ցու ցած 50.000 րուպ լիի հա մար,

25. N. 24 Ա րա րատ  Տէր-Գ րի գո րեա նի պա հան ջը  Բա նո ւոր  Սէր գօի վրայ,
26. N. 25  Զե կու ցում  Թիֆ լի սի բա նո ւոր.[ա կան] և  զի նո ւո րա կան խոր հուրդ նե-
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րու կազ մա կեր պած կար միր գվար տիա յի մա սին,
27. N. 26  Գէորգ Ալ թու նեա նի հարց,
28. N. 27 Ե գոր  Տէր- Մի նա սեա նի դի մումն ա գի րը և  Վա հա նէ գրո ւած անձ նա-

կան նա մա կը,
29. N. 28 Յ.  Մա նու կեա նի ամ բաս տա նա գի րը  Բա թու մի շրջա նի կօ մի տէի ան-

դամն ե րու դէմ իբրև հան րա յին դա սա լիք ներ,
30. N. 29  Կա րա պե տեա նի և 4 ըն կեր նե րու ամ բաս տա նա գի րը 12 կէ տե րէ բաղ-

կա ցած՝  Բա գո ւի և  յա րա կից դէպ քե րու հետ կապ ու նե ցող ըն կեր նե րու դէմ,
31. N. 30 Քր մո յեա նի պա հան ջա գի րը Ս.  Թո րո սեա նի՝ իր հաս ցէին ը րած ամ-

բաս տա նու թիւն նե րը քննե լու մա սին,
32. N. 31  Թիֆ լի սի դաշն.[ակ ցա կան] Ուս.[ա նո ղա կան]  Միու թեան կող մէ գրու-

թիւն ներ  Սա րի ղա մի շի զեղ ծումն ե րու մա սին,
33. N. 32  Միր զո յեա նի խնդի րը,
34. N. 33  Դա տա կան հարց Իջ ևա նի շրջ.[ա նա յին] կօ մի տէի ան դամն ե րու դէմ 

Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէի կող մէ,
35.  Խումբ մը խմբա պետ նե րու դի մու մը ի րենց ե ղած զրկան քը դար մա նե լու 

հա մար58,
36.  Պա պա յեա նի և  Կա րօ  Սա սու նիի միջև ծա գած հար ցը,
37.  Բա գո ւի Կ.[ենտ րո նա կան] կօ մի տէն:  Նէր սէս  Սարգ սեան ցի գան գա տը Լ ևոն 

 Մի քա յէ լեա նի դէմ,
38.  Բիւ րօի յա րու ցած հար ցը Ա.  Ջա մա լեա նի դէմ,
39.  Գեն.[ե րալ]  Ղա մա զո վի սպա նու թեան հար ցը,
40. Ս տե փան  Սարգ սեան ցի հար ցը:

ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՑԱՆԿ59

1. Ա րա րատ  Տէր-Գ րիհ գո րեա նի հարց - 18, 19, 79, 158, 16160,
2. Վ.  Խո րէ նիի յա րու ցած հար ցը Ստ.  Տէր-Ա ւե տի քեա նի շուրջ - 5,
3. Քր մո յեա նի ամ բաս տա նու թիւ նը  Մաք սա պե տեա նի դէմ,
4. Ամ բաս տա նու թիւն Բզ նու նիի դէմ - տես վա րը թիւ 17-ը,
5. Յ.  Միր զո յեա նի հարց - լու ծո ւած,
6. Յ.  Ճեր մա կի հարց,
7. Քր մո յեա նի բո ղո քը  Սա հակ  Թո րո սեա նի դէմ - 3,
8.  Գէորգ Ալ թու նեա նի հարց - 1,
9.  Յովհ.  Սարգ սեան ցի հարց - 20, 59, 126,
10. Ընդհ.[ա նուր] ամ բաս տա նա գիր Ար ևել.[յան]  Բիւ րօի կող մէ,
11. Սմ բա տի ամ բաս տա նա գի րը Կ.  Սա սու նիի դէմ -161, 162, 174, 196, 197, 207,
12.  Կա րօ  Սա սու նիի ամ բաս տա նա գի րը Սմ բա տի դէմ. Սմ բա տի հարց - 140,
13. Սմ բա տի ընդհ.[ա նուր] ամ բաս տա նա գի րը կու սակ ցա կան մի շարք գոր ծիչ-

նե րու դէմ,
14.  Պա պա յեա նի բո ղո քը  Կա րօ  Սա սու նիի դէմ - 67,
15. Ար շակ  Ջա մա լեա նի հարց - 6, 8, 15, 16,
16. Ա լէք սանդր  Շա րա ֆեա նի հարց - 20, 43, 57, 68,
17. Խ. Բզ նու նիի հարց - 20, 99, 104,

58 Թիվ 35-ից սկսած N. համարակալում չկա նշված:
59 Վերջում կա այս ձեռագիր գրությունը. «Սույն մատյանն ունի 216 համարակալված էջեր, որոնցից 
210-216 էջերը փակագծերում առնված համարակալված են կուսպատի կողմից: Կուսպատի պա-
տասխանատու քարտուղար՝ Մ. Աղայան [ստորագրություն]: 20.01.1925»:
60 Նշված թվերը բնագրում տվյալ հարցի հիշատակության էջերն են: Բնականաբար, «Վէմ»-ում 
հրապարակված տարբերակում դրանք չեն համընկնում:
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18.  Զի ֆօն-զի նա կա նի հարց - 22, 24, 25,
19. Ս տե փան  Փա նեա նի հարց - 27,
20. Ար տուշ  Քո չա րեա նի հարց - 28, 74,
21.  Սար գիս  Մա նա սեա նի հարց - 29, 52,
22.  Մա նուկ  Մո ճո ռեա նի հարց - 31,
23.  Ջի ջեա նի հարց - 32,
24.  Թիֆ լի սի Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տե]-ի հարց - 23, 38, 157,
25.  Թիֆ լի սի տե ղա կան կօ մի տէի հարց - 36,
26.   Թիֆ լի սի քա ղա քա յին ընտ րու թեանց հա մար ստեղ ծո ւած Ա գի տա ցիօն 

 Բիւ րօի հարց - 37,
27.  Ար ևե լեան  Բիւ րօի հարց - 39,
28.   Հա յաս տա նի  Բիւ րօի հարց - 41,
29.   Սահ մա նա դիր ժո ղո վի կազ մա կերպ չա կան մարմն ի հարց - 41,
30.   Մի շա Ար զու մա նեա նի հարց - 46, 50, 53, 58, 61, 63, 94, 153, 154,
31.  Յ. Է լի բէ կեա նի հարց - 65,
32.  Ար ևե լեան  Բիւ րօի յա րու ցած հար ցե րը - 67,
33.   Պա պա յեա նի բո ղո քը  Կա րօ  Սա սու նիի դէմ - 67,
34.  Դ ևօեա նի հարց - 68, 72, 74, 79, 89, 93, 107, 165, 178, 192, 194, 198, 201,
35.  Իջ ևա նի շրջա նա յին կօ մի տէի ե րեք ըն կեր նե րու հարց - 75, 83, 96, 100, 109, 

118, 135,
36.   Մու րա դի բո ղո քը Վ. Քր մո յեա նի դէմ - 77, 99,
37.  Ա լէք սանդր  Բաբ լա նեա նի հարց - 27,
38.  Եփ րեմ  Սարգ սեա նի հարց - 77, 80, 88,
39.  Գ.  Ման տա լեա նի, Խշ տո յեա նի,  Լա լա յեա նի հարց - 78,
40.  Իջ ևա նի կա խա կա յո ւած ըն կեր նե րու հարց - 96, 100, 109, 133,
41.  Վ. Քր մո յեա նի և  Բիւ րօի բո ղո քը կու սակ ցա կան մի շարք ըն կեր նե րու դէմ 

- 98, 136, 164, 166, 182, 202,
42.   Թիֆ լի սի Ուս.[ա նո ղա կան]  Միու թեան յա րու ցած հարց - 76,
43.   Բա գո ւի ըն կեր նե րու դէմ յա րու ցած հարց - 91, 113, 117,
44.   Վա րազ դատ  Դէ րօեա նի հարց - 137, 159, 166, 190,
45.   Գէորգ  Ղա զա րեա նի հարց - 115,
46.  Կ.  Բա րու նա կեա նի հարց - 123, 153, 196, 209,
47.  Աւ. Օ հան ջա նեա նի հարց - 126,
48.   Ռու բէն Դ րամ բեա նի հարց - 144,
49.  Գ րի գոր  Բուլ ղա րա ցիի հարց - 147,
50.  Գ րի գոր Խլ ղա թեա նի հարց - 150, 164,
51.   Հայ կակ  Կօ սօեա նի հարց - 150, 160, 164,
52.  Բ ժիշկ Ա.  Տէր- Պօ ղո սեա նի հարց - 151,
53.  1919-ի  Վա նի կօ մի տէի հարց - 152, 164,
54.  Ին ժե ներ  Ղա սում  Պէ կօ վի հարց - 178, 189,
55.  Եր ևա նի Կ.[ենտ րո նա կան] կ.[ո մի տե]-ի հար ցը  Բիւ րօի դէմ - 179,
56.   Ռու բէն  Քաջ.[բե րու նիի] հարց - 129,
57.  Ար շակ  Պօ լօեա նի հարց - 201,
58.   Տիգ րան  Շահ բա զեա նի հարց - 209:

ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ. 150, թթ. 83-108 հակ.: Բ նա գիր:  Ձե ռա գիր:
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