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ՌՈՍՏՈՄԻ ՆԱՄԱԿ-ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ 
ՍԵՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  Մա հո ւան 100-ա մեա կին առ թիւ* 

  Փո խան յա ռա ջա բա նի

Հ. Յ.  Դաշ նակ ցու թեան  Պոս թը նի կեդ րո նա կան ար խի ւին մէջ կը պա հուին 
շարք մը ծա ւա լուն տետ րակ ներ կամ տո մար ներ, ո րոնք ու շադ րու թե նէ դուրս 
մնա ցած են, հե տե ւա բար նաեւ չեն ու սում նա սի րո ւած։  Մինչ դեռ մեր ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի պատ մու թեան բազ մա թիւ դրո ւագ նե րու յա ւե լեալ 
պար զա բան ման տե սա կէ տէն ա նոնք յա տուկ նշա նա կու թիւն ու նե ցող փաս-
տա թուղ թեր են։ 

Այս վեր ջին նե րէն կա րե լի է թո ւել սե ւագ րու թիւն կո չո ւած տետ րե րը, 
ո րոնք կը բո վան դա կեն գաղտ նի թա նա քով ար տագ րո ւե լիք այն նա մակ նե-
րը, ո րոնք սահ մա նո ւած էին ուղ ղո ւե լու օս մա նեան  Թուր քիոյ եւ ցա րա կան 
 Ռու սիոյ մէջ գոր ծող կու սակ ցա կան մար մին նե րու կամ ղե կա վար ըն կեր նե-
րու։  Գաղտ նա պա հու թեան նկա տում նե րով անհ րա ժեշտ էր ձեռք առ նել ծած-
կագ րու թեան այ լա զան մի ջոց ներ՝ շրջան ցե լու հա մար այդ պե տու թիւն նե րէն 
ներս գոր ծող խստա գոյն գրաքն նու թիւ նը։ Այդ մի ջոց նե րէն մէ կը ան գոյն 
մե լա նի գոր ծա ծու թիւնն էր, եւ,  Բիւ րո նե րու ցուց մուն քը այդ ուղ ղու թեամբ 
շատ յստակ էր,– «կար դա լէ ետք փճաց նել»։  Հարկ է ը սել որ հրա հան գը 
գոր ծադ րո ւած է տա ռա ցիօ րէն, ո րով հե տեւ տա րի նե րու ըն թաց քին մեր կա-
տա րած պրպտում նե րը ցոյց կու տան՝ ի րենց վերջ նա կան տես քով այդ նա-
մակ նե րէն հետք չէ մնա ցած մեր ար խիւ նե րուն մէջ։  Բա ցա ռու թիւն կա րե լի 
է նկա տել ա նոնց մէ մէ կը միայն՝ Ա րեւմ տեան բիւ րո յի կող մէ  Ժը նե ւէն գաղտ-
նի թա նա քով  Վան ու ղար կո ւած գրու թիւն մը, որ բա ւա կան յա ջո ղու թեամբ 
«բա ցո ւած» ու ար տագ րո ւած է Ա րամ  Մա նու կեա նի կող մէ։ Այս պէս, նման 
բնոյ թի բազ մա հա րիւր գրու թիւն նե րը վերջ նա կա նօ րէն կոր սո ւած պի տի հա-
մա րո ւէին, ե թէ  Ժը նե ւի պա հոց նե րուն մէջ (այժմ  Պոս թըն) բծախնդ րօ րէն 
պահ պա նո ւած չըլ լա յին ա նոնց բնա գիր նե րը բո վան դա կող սե ւագ րու թեան 
վե րո յի շեալ տո մար նե րը։

 Գո յու թիւն ու նին մէ կէ ա ւե լի սե ւագ րու թեան նման տետ րեր։ 

* Ընդունուել է տպագրութեան 10.03.2019:
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Հ. Յ.  Դաշ նակ ցու թեան հիմ նա դիր նե րէն  Ռոս տո մի (Ս տե փան  Զօ րեան) 
մա հո ւան 100ա մեա կի նշու մին ա ռի թով, ա նոնց մէ ա ռանձ նա ցու ցած ենք No 
89ա-1 հա մա րը կրող վա ւե րագ րե րու 172 էջ նոց տո մա րը, որ կը կրէ հե տե-
ւեալ պի տա կը – «Ա րեւմ տեան բիւ րօ –  գաղտ նի թա նա քով գրո ւած նա մակ-
նե րի սե ւագ րու թիւն ներ, մա յիս 1904 թ.»։ Այդ թո ւա կա նի  Մա յիս ա մի սը կը 
վե րա բե րի Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեա նի եր կու նա մակ նե րուն, ուղ ղո ւած  Մուշ՝ 
Աս քա նա զեան կո մի տէին եւ  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին։  Տետ րին մէջ թէեւ 
այլ գրիչ նե րու պատ կա նող մէկ քա նի ու րիշ նա մակ ներ ալ կան, սա կայն 
ամ բող ջու թիւ նը կար ծէք վե րա պա հո ւած ե ղած է  Ռոս տո մին, ո րուն ձեռ քով 
գրո ւած են մնա ցեալ 67 նա մակ նե րը, ո րոնց մէ վեր ջի նը  Յու նո ւար 5, 1905 
թո ւա կա նը կը կրէ։

 Ռոս տո մի նա մակ նե րուն մէկ կա րե ւոր մա սը ուղ ղո ւած է  Թիֆ լիս՝ Ա րե-
ւե լեան բիւ րո յին եւ կը շօ շա փէր գլխա ւո րա բար 1904 թ.  Սաս նոյ ապս տամ-
բու թեան առն չո ւող հար ցեր։  Քիչ չեն նաեւ կու սակ ցա կան այ լա զան մար-
մին նե րուն սահ մա նո ւած գրու թիւն նե րը, ինչ պէս  Վան,  Կարս,  Պա քու,  Պա -
թում,  Պո լիս,  Կի լի կիա ե ւայլն, ո րոնք կ ՚ար ծար ծեն, բա ցի կազ մա կեր պա կա-
նէն, քա ղա քա կան խնդիր ներ,  Սուլ թան  Հա մի տի մա հա փոր ձէն սկսեալ 
մին չեւ զի նա կան եւ դրա մա կան ա ռա քում նե րը։ Ա նոնց ըն թեր ցու մը ան գամ 
մը եւս կը բա ցա յայ տէ  Ռոս տո մի կազ մա կերպ չա կան ար տա սո վոր տա ղան-
դը եւ, ինչ պէս ը սո ւե ցաւ ար դէն, կը լու սա բա նէ պատ մա կան շատ մը հար-
ցե րու ան յայտ մնա ցած ի րո ղու թիւն նե րը, պար զա բա նե լով միա ժա մա նակ 
ա նոնց մշու շով պա տած է ջե րը։

Ե րո ւանդ Գ.  Փամ պու քեան ( Պէյ րութ)

ՀՅԴ  Կենտ րո նա կան ար խիվ 
 Փաստ. 89ա-1

1.
էջ 10-11
 Մա յիս 15 [1904]
ՄՈՒՇ(1)
Շր ջա բե րա կա նը ա նընդ հատ ստաց ւում է. դա նշա նա կում է, որ ու ղարկ ւած նե րը 

հի մա չեն բռնւում։
 Հաշ ւե պա հու թեան մա սին 
Ա ւե տի քը(2) ե՞րբ է գա լու։  Շատ ցան կա լի է ի րե նից ու նե նալ տե ղե կու թիւն, թող 

շտա պի գրել։
 Մեզ հաս նում են այ լե ւայլ լու րեր զէն քե րի, փամ փուշտ նե րի կո րուստ նե րի մա սին։ 

Գ րե ցէք, թէ որ քան է ե ղել գնւած, որ քա նը բռնւած։ Ա սում են նոյն պէս, որ մեծ մա սը 
ան պէտք է դուրս ե կել ճի՞շտ է ար դեօք։ Էդ էլ ձեզ ան կախ, յա տուկ մար մին զէն քեր 
գնե լու հա մար(3)։

Էրզ րու մից հե ռա գիր կայ, որ սահ մա նը անց կա ցած մի խումբ, 42 հո գի, ընդ հա-
րում է ու նե ցել. 25-ը կամ 30-ը սպան ւել են, 5 գե րի բռնւել. միւս նե րը ա զատ ւել են։ 
 Մի ու րիշ խմբի ընդ հար ման ժա մա նակ  Սա սու նի մօ տա կայ քում գե րի է բռնւած ռու-
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Ծսաց զօր քի մի սպայ։  Թու մոն(4) չլի նի՞։

Ինչ լուր ու նիք  Պարս կաս տա նից։
Երբ խում բը անց նում է, ժա մա նա կին տե ղե կաց րէք մեզ, որ պէս զի թեր թե րում 

ե րեւ ցած հե ռա գիր նե րը հա նե լուկ չմնան։

1.-  Ռոս տո մի ձե ռա գիր։ Գ րու թեան հաս ցէն չէ ճշդո ւած։  Բո վան դա կու թե նէն դա տե լով պէտք է ուղ ղո ւած 
ըլ լայ  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին։

2.- Ար դեօ՞ք  Սա հա կեա նը ( Հայր Աբ րա համ)։
3.- Ակ նար կու թիւ նը կ ՚եր թայ  Զի ֆո նին (զի նո ւո րա կան ֆոնդ),– Անդր կով կա սի մէջ ստեղ ծո ւած յա տուկ 

մար մին՝ զէնք-զի նամ թեր քի մա տա կա րար ման հա մար։
4.- Ար դա րեւ  Թու մեանց  Թու մանն էր, այ լա պէս ծա նօթ  Թոր գոմ ծած կա նու նով, որ Որս կան խում բի 

գլու խը ան ցած ճամ բայ ե լած էր  Սաս նոյ ապս տամբ նե րուն օգ նու թեան հաս նե լու հա մար։ Օլ թիի շրջա նէն 
հա զիւ թրքա կան սահ մա նը ան ցած, 1904 թ.  Յու նիս 30ին խում բը ռուս եւ թուրք սահ մա նա պահ զօր քե րու 
միա ցեալ յար ձակ ման են թար կո ւե ցաւ.  Թու ման  Թու մեանց եւ իր ըն կեր նե րը նա հա տա կո ւե ցան՝ զոհ դառ-
նա լով ռուս սահ մա նա պահ նե րու դա ւադ րու թեան։

2.
էջ 11
ԲԱԳՈՒ     
1) Ար տա բի լի,  Ռեշ տի վրա յով, Աս տա րա ու ղարկ ւած են եւ ու ղարկ ւե լու են 

ա հա գին քա նա կու թեամբ թեր թեր, գրքոյկ ներ, կլի շէ ներ, հա յե րէն եւ ռու սե րէն։ Ան-
հ րա ժեշտ է, որ շա բա թը մի մարդ գնայ բե րի։  Պէտք է լաւ կազ մա կեր պել, որ չամ-
բար ւեն։

2) 4-5-6 հա մա րում ման րա մաս նու թիւն ներ գոր ծի մա սին(1)։ Ընդ հան րա պէս լաւ է։
 Յետ ե կած վի ճա կա խա ղի տոմ սակ նե րի հա մար նե րը ու ղարկ ւած են ………………

(2)։
 Ձեր ու ղար կած թղթակ ցու թիւն նե րը  Պետ րովս կից եւ ու րիշ տե ղե րից տպւած են 

Daily News-ի մէջ։ Պ րե սան սէի հե ռա գի րը ստաց ւած է։  Չա փա զան ցու թիւն նե րից խոյս 
տո ւէք։

Ա մէն ան գամ մենք կը յայտ նենք, թէ որ քան եւ ուր ենք ու ղար կում. դուք էլ յայտ-
նե ցէք ստա ցած նե րի թի ւը։

 Շուտ շուտ տե ղե կու թիւն ներ։
Օ դե սա նա մակ գրէք զգոյշ կեր պով, վա ճա ռա կա նի նա մա կի ձե ւով։
Գր ւած 30 յու նիս (3)

1.-  Կը վե րա բե րի «Դ րօ շակ»ի յի շո ւած հա մար նե րուն մէջ տրո ւած լու րե րուն։
2.- Բ նագ րին մէջ տրո ւած է հաս ցէն՝ ռու սա տառ։
3.-  Ռոս տո մի ձե ռագ րով եւ սեւ հաստ մա տի տով ա ւել ցո ւած։

3.
էջ 12
ՋՐԱԲԵՐԴ(1)
 Տե ղե կու թիւն ներ դրու թեան մա սին(2)
Ս տաց ւե՞լ են ա ռա քում նե րը – «Դ րօ շա կի» հա ւա քա ծու, –  զա նա զան բրո շիւր ներ 

ե ւայլն, որ ու ղար կել էինք Վ րէժս տա նով(3) սրա նից մօտ 3 ա միս ա ռաջ(4)։

1.- Ջ րա բերդ ծած կա նունն է  Կար սի, ո րուն ուղ ղո ւած պի տի ըլ լար գրու թիւ նը։
2.- Այս տո ղը կը նշա նա կէ, որ գաղտ նի թա նա քով ար տագ րու թեան ա տեն հարկ է տե ղե կու թիւն ներ 

հա ղոր դել դրու թեան մա սին։
3.- Վ րէժս տա նը կամ Վ րէ ժը Ատր պա տա կանն է։
4.-  Վեր ջին պար բե րու թիւ նը (շե ղա գիր)  Միք.  Վա րան դեա նի ձե ռագ րով է։
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4.
էջ 12
Գր ւած 2-ին յուլ.
ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏ(1)
 Յու լիս 6-ին (ըստ եւր[ո պա կա նին])(2) ու ղարկ ւե լու են թեր թեր եւ գրքոյկ ներ։ 

Ն շա նա խօ սը՝ Elba No 05։ Խնդր ւում է ժա մա նա կին գալ եւ զգու շու թեամբ դուրս տա-
նել։

«Դ րօ շակ»ը ինչ պէ՞ս է բաշխ ւում.–  որ քա՞ն է մնում ձեր շրջա նում, որ քա՞ն էք 
ղրկում Մ[եծ] Ք[ա ղաք](3) եւ ու րիշ տե ղեր։ Ծ րար նե րը եւ մեր նա մա կը ստա նա լուց՝ 
խնդրում ենք միշտ տե ղե կաց նել մեզ, որ պէս զի ըստ այնմ կար գադ րենք ա ռա քում-
նե րը մեր միւս գծով (Վ րէժ)։

1.-  Պա թում ( Նա ւա հան գիստ) ու ղար կո ւած այս նա մա կին ա ռա ջին պար բե րու թիւ նը կը պատ կա նի 
 Ռոս տո մի գրչին, շա րու նա կու թիւ նը՝  Միք.  Վա րան դեա նի։

2.- Այ սինքն՝ նոր տո մա րով։
3.-  Մեծ  Քա ղա քը  Թիֆ լիսն է։

5.
էջ 13
Գր ւած յուլ. 3, 1904
Ա րե ւել. բիւ րօ(1)     
 Զա նա զան խմբեր հայ գա ղութ նե րից դի մում ներ են ա նում։  Լաւ է բո լոր վայ րե-

րին մաս նա կից ա նել՝ ա ռա ջար կե լով ա մէն տե ղից 2-3 հո գի ըն կեր ներ պատ րաս տել 
եւ ու ղար կել։  Նոր հաս ցէ ներ ու ղար կէք թէ այդ տե ղից եւ թէ ու րիշ տե ղե րից։  Հե  ռա-
 գիր ներ չու ղար կել  Թաւ րի զից։  Տե ղե կու թիւն նե րը կը գրենք միայն Ա րե ւել. բիւ րո յին, 
ո րը թող շրջա բե րա կան նե րով հա ղոր դի կո մի տէ նե րին։

* * *
Աս խա բա դի կո մի տէին գրել, թէ  Բագ ւից ի րենց ստա նա լիք 10 օ րի նակ 

« Կով կա սեան վէր քե րը»(2) ղրկեն քա հա նայ  Բէգ  Գիւ լեա նին,  Սա մար ղանդ։
Գ րել եւ մի քա նի տե ղե կու թիւն ներ դրու թեան մա սին։

* * *
Խնդր ւում է ձեր տպագր ւե լիք թռու ցիկ նե րը եւ այլ հրա տա րա կու թիւն նե րը, նա-

մա նա ւանդ զին ւո րա կան խմբե րի, ներ քին կազ մա կեր պու թեան ( Տա րօ նի եւ այլ 
շրջան նե րի), կա նո նագ րու թիւն նե րը (տպագր ւած թէ ձե ռա գիր) ու ղար կէք մի քա նի 
օ րի նակ նե րով Ա լեք սանդ րիա (Ե գիպ տոս) Dr. Gar. Pachayan-ին(3),  Կի լի կիա յի շրջա-
նի հա մար։

1.- Այս նա մա կը գրո ւած է ե րեք տար բեր ձե ռագ րե րով։ Ա ռա ջին պար բե րու թիւ նը  Ռոս տո մին է. երկ րոր-
դը՝  Վա րան դեա նին, իսկ եր րոր դը՝  Սի մոն  Զա ւա րեա նի։

2.- «Դ րօ շակ»ի մա տե նա շա րով հրա տա րա կո ւած Է. Ակ նու նիի գիրք։
3.- Բժ.  Կա րա պետ  Փա շա յեան (1864-1915),  Դաշ նակ ցու թեան ներ կա յա ցու ցիչ Ե գիպ տո սի մէջ։

6.
էջ 19-21
Գր ւած յուլ. 11ին
ՄՈՒՇ       
Ս տա ցանք ձեր յու նիս 8-ի (թէ 3-ի) նա մա կը։
 Նախ եւ ա ռաջ խնդրում ենք ա մէն ան գամ տե ղե կու թիւն տալ այդ վայ րե րում 
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գտնո ւող բո լոր ըն կեր նե րի մա սին։ Անդ րա նի կի ողջ եւ ա ռողջ լի նե լու լու րը մեզ շատ 
ու րա խաց րեց, սա կայն դժբախ տա բար  Վա հա նի(1) եւ միւս նե րի մա սին ո չինչ չէիք 
հա ղոր դել։  Ցան կա լի են յա տուկ տե ղե կու թիւն ներ՝ 

1)  Հիւ պա տոս նե րի ըն թաց քի մա սին, մաս նա ւո րա պէս ռու սա կա նի.
2)  Ժո ղովր դի զա նա զան խա ւե րի տրա մադ րու թեան մա սին.
3)  Զո հե րի եւ ա ւե րում նե րի մա սին։ Այս տեղ ձեր ու շադ րու թեանն ենք յանձ նում 

հե տե ւեալ հան գա ման քի վրայ։  Յայտ նի է, որ դէպ քե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թեան 
տակ, ա կա նա տես ներն ընդ հան րա պէս չա փա զանց նում են ե ղե լու թիւ նը։  Ձեր նա-
մակ նե րից ե րե ւում է, որ դուք էլ ա ւե լի մռայլ էք ներ կա յաց նում ա ղէտ նե րը։ Դ րա նից 
խոյս տա լու հա մար ա ւե լի լաւ է փոր ձել դի մել վի ճա կագ րա կան ձե ւին, այն պէս, 
ինչ պէս իր ժա մա նա կին ա րին  Սա սու նի վե րա բեր մամբ մեր հան գու ցեալ ըն կեր ներ՝ 
 Թա թու լը ու Ապ րոն(2)։

Ի՞նչ գաղտ նիք ներ կա րող էին ի մա նալ բռնւած թղթե րից. մեր մե լա նի գաղտ նի-
քը յայտն ւա՞ծ է, թէ ոչ։

Ի՞նչ չա փով գոր ծադր ւե ցան  Սուլ թա նի խոս տում նե րը՝ 1) ընդ հա նուր նե րում շնոր-
հել 2) սա սուն ցի նե րին ի րենց տե ղը դարձ նել 3) ա ւե րո ւած տնե րը վե րա շի նել 4) 
նպաստ բա ժա նել։

Ինչ պէ՞ս են վար ւում այն հա յե րի հետ, ո րոնց զէն քը ձեռ քին են բռնում։ Որ քա՞ն 
խիստ է զին ւո րա կան դա տա րա նը։ Ի՞նչ օգ նու թիւն է լի նում. ո՞ր տե ղե րից. ի՞նչ ե ղան 
մեր փո խադ րած գու մար նե րը. դեռ ձեր ձեռ քը չհա սա՞ն։

Դ րա մա կան նպաս տի հա մար կ ՚աշ խա տինք աղ բիւր ներ գտնել. ար դէն 5.000 
fr[anc] յանձ նո ւած է Պ րե սան սէի(3) մի ջո ցով ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րին, որ նա 
ու ղար կի ֆր [ան սա կան] հիւ պա տո սին կա րօ տեալ նե րին բա ժա նե լու հա մար (գաղտ-
նի պա հէք)։ Ինչ պէս լսում ենք, Անգ լիա յում ժո ղո վա րա րու թիւն(4) է կա տար ւե լու 
սա սուն ցոց եւ մշե ցոց օգ տին։

 Լոն դո նում կա յա ցած հա մա ժո ղո վը թէեւ հրա պա րա կօ րէն մի ա ռան ձին ար դիւնք 
ցոյց չտւեց, բայց ա ռիթ ե ղաւ զա նա զան եր կիր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջեւ մի 
ընդ հա նուր հա մա ձայ նու թիւն մշա կե լու խնդի րը ա ռաջ տա նե լու հա մար։ Թ ւում է, 
որ այս ան գամ Անգ լիան լուրջ քայ լեր է մտա դիր ա նե լու։  Նա խըն թաց դա ռը դա սերն 
են, որ ար գե լում են մեզ ա ւե լի լա ւա տես լի նել ա պա գա յի վե րա բեր մամբ։ Մ տադ րու-
թիւն կայ հիւ պա տոս նե րի թի ւը ա ւե լաց նել։  Խօսք կայ նոյն պէս  Հա յաս տա նում մտցնել 
եւ րո պա կան սպա նե րի ձեռ քով տե ղա կան ժան դար մե րիա, այն պէս, ինչ պէս ա նում 
են  Մա կե դո նիա յում։ Ի տա լիա յում տե ղի ու նե ցան աղմ կա լից ժո ղով ներ յօ գուտ մեր 
դա տին։ Ե թէ  Ռու սաս տա նը շա րու նա կի պար տու թիւն ներ կրել, գու ցէ մեր հար ցը 
ա ւե լի հա մարձ ա կօ րէն դրո ւի։

 Ձեր տո ւած տե ղե կու թիւն նե րը կը հա ղոր դենք եւ րո պա կան կա րե ւոր թեր թե րին, 
ո րոնք պատ րաստ են մեր դա տին ա ջակ ցե լու։

 Մաս նա ւո րա պէս խնդրում ենք հասց նել տե ղի ու նե ցած բո լոր կռիւ նե րի, ընդ հա-
րում նե րի, ան հա տա կան թէ խմբա կան ընդ դի մադ րու թիւն նե րի, անձ նա զո հու թիւն-
նե րի ման րա մա սը նկա րագ րու թիւն նե րը։  Հիւ պա տոս նե րին դա դար մի տո ւէք, շա-
րու նակ նիւ թեր մա տա կա րա րէք։

Ու ղար կե լով ձեզ մեր ջերմ ըն կե րա կան համ բոյր նե րը, խնդրում ենք շա րու նա-
կա կան տե ղե կու թիւն ներ հա ղոր դել ի րե րի դրու թեան մա սին։

1.- Անդ րա նի կը հայ դու կա պետն է։  Վա հա նը ( Մա նո ւէ լեան)  Դաշ նակ ցու թեան լիա զօր ներ կա յա ցու ցի չը 
 Սաս նոյ 1904 թ. ապս տամ բու թեան օ րե րուն։

2.- Ա շոտ  Թա թուլ՝ Ա րա մեան Ա րամ, դաշ նակ ցա կան հին մար տիկ նե րէն, որ գոր ծած է  Կարս,  Բա սեն, 
 Սա սուն։ Ամ բողջ ե րեք տա րի ներ  Կար նոյ բան տը մնա լէ ետք, կեան քին հրա ժեշտ տո ւաւ թրքա կան կա խա-
ղա նին վրայ « Կեց ցէ յե ղա փո խու թիւ նը» գո չե լով։ Ապ րոն ( Սա հա կեան Մկր տիչ) նոյն պէս հին ֆե տա յի, 
 Թա թու լի ըն կեր նե րէն. զոհ գնաց  Սաս նոյ մէջ ձիւ նամր րի կի։

3.- Ֆ րան սիս տը Պ րե սան սէ, ֆրան սա կան խորհր դա րա նի պատ գա մա ւոր եւ Pro-Armenia-ի խմբագ րու-
թեան ան դամ։

4.-  Հան գա նա կու թիւն։
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7.
էջ 14-15
 Յուլ. 14-ին
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԲԻՒՐՕ     
 Հաշ ւի խառ նե լու մա սին (Ա րեւմտ. բիւ րո յից ստաց ւած 10.000 ր [ուբ լու] առ թիւ)։
Օ դե սա յի նւի րատւ[ու թեան] մա սին յայտ նել։  Կոնս տան ցա յի դրա մի մա սին։ 
Ս տաց ւեց «Թմ բուկ» կո մի տէի(1) հա շի ւը, ու ղարկ ւած  Բա գու բո լո րո վին բաց։ Ու-

շադ րու թիւն ! Ա խալ քա լաք ա նու նը պարզ գրո ւած։
Էլ լէ նի(2) գրե լով՝  Բե րա րը եւ  Լօ րի սը(3) գոհ են  Լոն դո նի մի տին գից։ Տ րա մադ-

րու թիւ նը ա ւե լի վճռա կան է ե ղել։  Կազմ ւել են տե ղա կան մաս նա ժո ղով ներ գոր ծը 
շա րու նա կե լու հա մար։ Ի մի ջի այ լոց  Դել կա սէն(4) յայտ նել է, որ մտա դիր է  Մա յի սեան 
ծրա գի րը ա ռաջ քշել։

Կտ րօն նե րը ստաց ւո՞ւմ են ար դեօք։
 Կար[ե ւո րութ]եամբ յանձ նա րա րէք ու ղար կի նոր լոյս տե սած գրքե րից։ Մր գաս-

տան յայտ նէք, որ ի րենց կնի քը Ոս կե հան քից(5) ու զեն։
 Շու շո ւայ,  Գան ձա կի, Ե րե ւա նի, Ա լեք սանդ րա պո լի դա տա վա րու թեանց ման րա-

մաս նու թիւն նե րը եւ ե թէ կա րե լի է,–  մե ղադ րա կան գոր ծե րը։
Ս տա ցանք յու նիս 20 նա մա կը։  Նա մա կա գի րը մի քա նի տո ղեր չոր գրչով է 

գրել(6). գրե լիս թող նա յի, մի բան թղթի վրայ գծւում է թէ ոչ։
 Հե ռա գիր ներ ու ղար կէք ան մի ջա պէս  Պա րիզ ա ւե լի կա րե ւոր դէպ քե րում եւ ա մէն 

ան գամ մեզ հա ղոր դէք, թէ երբ եւ ինչ հաս ցէով է ու ղարկ ւում։  Կայ ծա կի կռւի մա-
սին(7) հե ռա գիր ներ ու ղար կե ցինք մի քա նի թեր թե րի. լոյս տե սան։  Նոյն տաք տի կան 
այն ժա մա նակ յա ջո ղու թիւն կ ՚ու նե նայ, երբ ա րագ եւ յան կար ծա կի լի նի, ժա մա նակ 
չտրւի թշնա մուն իր զօ րու թիւ նը ա ւե լաց նե լու։ Ե րէկ հե ռա գիր կար, որ  Վա նայ վի-
լա յէ թում 39 հո գի հա յեր  Կով կա սից ան ցած շրջա պատ ւում են քրդե րից եւ կո տոր ւում։ 
Ի՞նչ կա րող է դա լի նել։ Չ գի տենք, թէ ինչ է տե ղի ու նե ցել ձեր մէջ։  Բայց ե րե ւում է, 
որ  Դու մա նը(8) շատ դժգոհ է գնա ցել ձե զա նից։  Լօ րի սը ստա ցել է կոն դա կը. օ րիոր-
դը(9) դեռ չի ե րե ւա ցել։ Դ ժոխ քի(10) կեն սագ րու թիւ նը ստա ցանք։ Խնդ րում ենք ա մէն 
տե սակ կեն սագ րա կան նիւ թեր, ինչ ձեր ձե ռը կ ՚ընկ նի, ան մի ջա պէս ու ղար կէք։ Չ հաս-
կա ցանք, թէ ին չու Ա ւե տի սը(11) չի ու զում գալ. այդ տեղն չկար դաց ւեց։  Տե ղի ու նե ցած 
ցոյ ցի մա սին էլ չկա րո ղա ցանք բո լոր խօս քե րը կար դալ։ Օ րիոր դի մա սին ման րա-
մա սը գրէք։  Նա մակ նե րը մի ու շաց րէք։

1.- Թմ բու կը կուս. ծած կա նունն է Ա խալ քա լաք քա ղա քի եւ ընդ հան րա պէս  Ջա ւախ քի։
2.- Էլ լէ նը Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեա նի ծած կա նուն նե րէն մէկն է։
3.-  Վիկ տոր  Բե րար – ֆ րան սա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ. բա րե կամ եւ սերտ գոր ծա կից  Դաշ նակ ցու թեան։ 

 Լո րի սը՝  Յովհ.  Լո րիս  Մե լի քեանն է, ան դամ Ա րեւմ տեան բիւ րո յի եւ պա տաս խա նա տու  եւրոպական 
երկրներում քարոզչութեան հայ դա տի աշ խա տանք նե րուն։

4.-  Դել կա սէ՝ Ֆ րան սա յի ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։
5.- Մր գաս տա նը Ե րե ւանն է, Ոս կե հան քը՝ Իզ միր. սա կայն ըստ ե րե ւոյ թին վրի պակ է. հա ւա նա բար պի-

տի ըլ լայ Ոս կա նա պատ, այ սինքն  Պա քու։
6.- « Չոր գրչով է գրել». գաղտ նի թա նա քով գրո ւա ծի մա սին է երբ ար տագ րող նե րը ա նու շադ րու թեամբ 

սպի տակ մե լա նը կը մոռ նա յին նո րո գել։
7.-  Կայ ծակ ( Վա ղար շակ  Պաղ տա սա րեան), հե րո սա կան ու րիշ տի պար մը, որ  Սա սու նին օգ նու թեան 

հաս նե լու ճամ բուն վրայ Դ ժոխք խում բով կռո ւի բռնո ւե ցաւ թրքա կան զօր քի հետ եւ նա հա տա կո ւե ցաւ (1904 
թ.  Յու նիս)։

8.-  Նի կոլ  Դու ման, որ նոյն պէս փոր ձած էր օգ նու թեան փու թալ  Սա սու նին, բայց 1904 թ.  Յու նի սին 
թուրք-պարս կա կան սահ մա նին վրայ կռո ւի բռնո ւե լով ետ դար ձած։

9.- Օ րիոր դը  Ռու բի նան է, Ա րէ շեան, ո րուն կը սպա սո ւէր  Ցու ցա կա նի գոր ծին հա մար ( Սուլ թա նի մա-
հա փորձ)։

10.- Հ րայր Դ ժոխք (Ար մե նակ  Ղա զա րեան),  Սաս նոյ 1904 թ. ապս տամ բու թեան ղե կա վար նե րէն, հե րո-
սա բար նա հա տա կո ւած Ապ րի լի կռիւ նե րուն։

11.- Ըստ ե րե ւոյ թին Ա հա րո նեա նը։
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8.
էջ 16
Գր ւած 14-ին
ԲԱԳՈՒ        
 Կար միր խա չին յայտ նել փող ու ղար կել Տ[ի կին] Հ րա չին(1) ան մի ջա կան հաս-

ցէով.– Madame Aznive Tyriakian, Poste restante russe, Samsoun (Mer Noire)։

1.-  Տի կին Հ րա չը՝  Պանք Օթ թո մա նի յայտ նի հե րոս նե րէն  Հայկ  Թի րեա քեա նի (ծած կա նու նը Հ րաչ) կինն 
էր։ Հ րաչ եր կու տա րիէ ի վեր կը գտնո ւէր բանտ, ուր կէ դուրս պի տի գար 1908ին, Օսմ.  Սահ մա նադ րու թեան 
հռչա կու մէն ետք։

9.
էջ 16
Գր ւած 14-ին (յու լի սի)
Մ[ԵԾ] Ք[ԱՂԱՔ]   
Դ րա մի խնդի րը պէտք է թող նել դաշ նակ ցա կան  Խոր հուր դին հա յե ցո ղու թեան(1)։
Ա րե ւե լեան բիւ րո յի ե կա մուտ նե րից յատ կա ցո ւած գու մար նե րը մաս մաս ու ղար-

կել։  Բա ցի այդ, վե րա դարձ նել այն 26,000 fr[anc] (մօ տա ւո րա պէս), որ նա խա հաշ ւից 
ա ւել ու ղարկ ւած է ձեզ։  Ման րա մա սը հա շի ւը շու տով կը հա ղոր դենք։

 Կէս տար ւայ հա շի ւը (յու լի սին) շտա պեց րէք։

1.- Կ՚ակ նար կո ւի « Փո թո րիկ»ի մի ջո ցաւ հա ւա քո ւած գու մար նե րուն, ո րոնց գոր ծա ծու թեան եւ բաշ խու-
մին տնօ րի նու մը վե րա պա հո ւած էր  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դին։ Այս վեր ջի նը պի տի գու մա րո ւէր 1905 թ. 
սկիզ բը։  Յայտ նենք, որ  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դը կու սակ ցու թեան վե րին մար մինն էր, որ կը գու մա րո-
ւէր Ընդհ. ժո ղով նե րու մի ջեւ ին կող ժա մա նա կաշր ջա նին։ Ան բաղ կա ցած կ ՚ըլ լար ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն՝ 
Ա րե ւե լեան եւ Ա րեւմ տեան բիւ րո նե րու,  Պա տաս խա նա տու չորս  Կեդր. կո մի տէ նե րու (Կ.  Պո լիս,  Կի լի կիա, 
 Տա  րօն- Սա սուն եւ  Վաս պու րա կան),  Ցու ցա կան եւ  Կով կա սի ինք նա պաշտ պա նու թեան մար մին նե րու։

10.
էջ 16
Գր ւած 14-ին
 Լե ւո նի նա մա կին պա տաս խա նել(1) 
1) Կ նիք ու ղար կո ւած է, 2) Օ րիոր դի հա մար սպա սիր Էլ լէ նի հե ռագ րին  Պա րի զից. 

3) Դ րօ շա կը կ ՚ա ւե լաց նենք, գրքեր էլ կ ՚ու ղար կենք։  Տոմ սե րի հա շի ւը ու ղար կո ւած է։ 
Ար ձա նագ րու թիւ նից կազ մա կեր պու թեան մա սը կ ՚ու ղար կենք մին չեւ մի ա միս։ 
 Նա մակ ստա նում ենք։  Տե ղե կու թիւն ին չո՞ւ չէք տա լիս։  Սի րա քը(2) ( Ռաշ տից) պատ-
րաս տա կա մու թիւն է յայտ նում ա մառս գոր ծե լու, ուր ու զէք գնա լու։

1.-  Ռոս տո մի նա մակ։ Ուղ ղո ւած պէտք է ըլ լայ կամ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին, կամ  Պա քո ւի (Ոս կա նա պատ) 
 Կեդր. կո մի տէին։ Օ րիոր դը  Ռու բի նան է. Էլ լէ նը՝ Ք րիս տա փո րը։  Լե ւո նը, հա ւա նա բար  Գիւ լու մեանն է՝ 
 Ցու ցա կան մարմ նի ան դամ։

2.-  Սի րա քը հա ւա նա բար Գ րի գո րեան  Սի րա կանն է (1878-1937)։

11.
էջ 17
[Գր ւած 14-ին]
Մ[ԵԾ ] Ք[ԱՂԱՔ]     
 Հաս տա տում ենք մեր ………(1) նա մակ նե րը։
Ան համ բեր սպա սում ենք ման րա մաս նու թիւն նե րի փոխ-նա հան գա պե տի սպան-

ման մա սին(2)։
Գ րե ցէք մի միայն տրւած հաս ցէ նե րով ա ռանց ո րե ւէ խօսք մէ ջը ա ւե լաց նե լու. աշ-

խա տե ցէք գրել միշտ գաղտ նի թա նա քով։  Տե ղե կու թիւն ներ  Դու մա նի մա սին։  Ձեր 
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կող մից ու ղար կած ե րի տա սար դին ան ցա գիր տո ւինք եւ ճա նա պարհ ձգե ցինք. մի թէ՞ 
նրա նից լուր չու նէք(3)։  Հարց րինք նրա մա սին  Բոլ ղա րիա։  Վիեն նա յում բռնւած նե րի 
մա սին ո չինչ չգի տենք։ Կ նիք ներ ու ղարկ ւած են Ոս կա նա պատ(4), մա սամբ դա ձեր 
պա հան ջին գո հա ցում կը տայ. այդ ստա նա լուց յե տոյ մէկ էլ գրե ցէք, թէ որ տե ղե րի 
հա մար եւս հար կա ւոր է։

1.-  Թո ւա կան նե րու տե ղը բաց ձգո ւած. ար տագ րո ղը պի տի ամ բող ջաց նէր։
2.-  Հար ցը կը վե րա բե րի  Գան ձա կի հա յա տեաց նա հան գա պետ զօ րա վար Անդ րէե ւի ա հա բեկ ման։
3.- Բ նագ րին մէջ «չու նենք», պար զա պէս վրի պակ է։
4.- Ոս կա նա պա տը  Պա քուն է։

12.
էջ 23-24
Գր ւած 19 յու լի սին
ՋՐԱԲԵՐԴ(1)     
 Մու շից մենք կա նո նա ւոր տե ղե կու թիւն ստա նում ենք։  Փո ղի մա սին գրե ցինք 

[Ա րե ւե լեան] բիւ րո յին։  Յայտ նե ցէք  Մուշ եւ միա ժա մա նակ մեզ, թէ ում մի ջո ցով եւ 
որ քան դրամ է ու ղար կած։ Մ շոյ կո մի տէն կը պա հան ջի։ Եր կա թի խում բը(2), գրում 
էք, որ տեղ չհա սաւ։  Բայց ո՞ւր մնաց։  Զի վի նի կռւի մա սին մեր հա ղոր դած նե րը լրա-
գիր նե րին։  Ձեր բո լոր տե ղե կու թիւն նե րը ստա նում ենք. եր բեմն մի քա նի օ րի նակ ներ։ 
 Զուր նա չի նե րը(3) դժւար թէ խումբ անց կաց նեն, ո րով հե տեւ սրանց կենտր. մար մի-
նը անն պա տակ է հռչա կում մեր «մաս նա կի» շար ժում նե րը. ին քը պատ րաստ ւում է 
«ընդ հա նուր ապս տամ բու թեան»։ (*)

 Թերթ ու ղար կում ենք Վ րէժ(4) մեծ քա նա կու թեամբ. պա հան ջե ցէք, որ կա նո նա-
ւոր բա ժա նեն։ Այս ան գամ ([Դ րօ շա կի] No 7 լոյս է տես նե լու այ սօր), ու ղար կե լիս՝ կը 
յայտ նենք, թէ մօ տա ւո րա պէս ուր եւ որ քան պէտք է ճա նա պարհ ձգեն։

 Մեր ստա ցած տե ղե կու թիւն նե րը հե ռագ րով յայտ նում ենք եւ րո պա կան կա րե ւոր 
թեր թե րին, ո րոնք չեն մեր ժում։

Ան տո նը(5) վա ղուց է դուրս գնա ցել. այ սօր հա ւա նա կան է, տեղ հա սած լի նի։ 
 Կազ մա կեր պու թեան վե րա բե րեալ ժո ղո վի(6) ո րո շում նե րը շար ւում են. մի շա բա թից 
պատ րաստ կը լի նեն։

 Վա հա նի(7) մա հո ւան մա սին հա կա սա կան լու րեր են գա լիս։ Ս պա սում ենք վերջ-
նա կան հաս տատ լու րի։  Յոյս ու նինք, որ նա մնա ցած լի նի  Սա սու նում, մի ձո րում 
պատս պար ւած։

(*) Այս տեղ բնագ րին մէջ խա չա ձեւ գծո ւած է (ե րե ւի ար տագ րու թեան ժա մա նակ 
չգրո ւե լու հա մար), հե տե ւեալ պար բե րու թիւ նը.–

« Բայց այս բո լո րը ո չինչ, ո րով հե տեւ ե կել են այն հա մոզ ման, որ մին չեւ  Ռու սաստ. 
բռնա կալ մնայ,  Տաճ կա հա յաս տա նի հար ցը չի լու ծո ւիլ, ուս տի ի րենց ու ժե րը պէտք 
է լա րեն  Ռու սաս տա նի դէմ։ Այս բո լո րը նշան է, որ մէջ նե րը նոր բա ժա նում պէտք է 
ա ռաջ գայ՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան, որ կը գոր ծի  Ռու սաս տա նում եւ հին հնչա-
կեան՝  Տաճ կաս տա նի դէմ կռւե լու։ Այժ մեա նից ի րենց մտադ րու թիւ նը՝ գոր ծել սո-
ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թեան միա ցած՝ չեն հրա պա րակ հա նում, ո րով հե-
տեւ վա խե նում են, որ բո լոր տաճ կա հայ տար րը հե ռա նայ կու սակ ցու թիւ նից, ինչ պէս 
նաեւ այն կով կա սա հա յե րը, որ կապ ւած են տաճ կա հայ դա տին։ Ե թէ խում բը անց-
կա ցաւ, դա կը լի նի բա ժան ման ա ռա ջին քայ լը»։

1.- Ջ րա բեր դը  Կարսն է, ո րուն ուղ ղո ւած է գրու թիւ նը։
2.- Եր կաթ, Ա շոտ-Եր կաթ, բուն ա նու նով  Լե ւո նեան Ար մե նակ (1871-1904), յե ղա փո խա կան հա րուստ 

ան ցեա լի տէր ա նո ւա նի մար տիկ, որ  Սաս նոյ ապս տամբ նե րուն օգ նու թեան հաս նե լու ճամ բուն, Ար ճէ շի մօտ 
կռո ւի բռնո ւե լով կը նա հա տա կո ւի (1904 թ.  Յու լիս)։

3.- Հն չա կեան նե րը։ Այդ ա նու նը կը գոր ծա ծէին հա ւա նա բար կու սակ ցու թեան պաշ տօ նա թերթ «Հն չակ»ի 
հե տե ւո ղու թեամբ։

4.- Վ րէժ, Վ րէժս տան – Ատր պա տա կանն է ( Թաւ րիզ)։
5.-  Սի մոն  Զա ւա րեանն է, որ մեկ նած էր դէ պի  Լեռ նա վայր- Կի լի կիա,  Պէյ րութ։
6.- Հ. Յ.  Դաշ նակ ցու թեան Գ. Ընդհ. ժո ղո վին, որ գու մա րո ւած էր նոյն տա րո ւան  Փետ րո ւար- Մարտ 
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ա միս նե րուն,  Սո ֆիա։  Խօս քը՝ կազ մա կեր պու թեան այդ բաժ նի վե րա բե րեալ ո րո շում նե րուն մա սին է։
7.-  Վա հան  Մա նո ւէ լեան, բուն ա նու նով  Տող րա մա ճեան  Կա րա պետ (1866-1904)  Դաշ նակ ցու թեան լիա-

զօր ներ կա յա ցու ցի չը  Սաս նոյ մէջ, որ ար դէն  Մա յիս 16ին նա հա տա կո ւած էր։

13.
էջ 21-22
 Յուլ. 23-ին  Մուշ գրւած
 Հաս տա տում ենք մեր յուլ. 10-ի գրու թիւ նը։
Ս տա ցանք ձեր նա մակ նե րը յու նիս 1, 7 եւ 16ին գրած։ Դ րա նից ա ռաջ ստա ցել 

էինք յուն[իս] 3-ի (թէ 8-ի) նա մա կը։  Բո լոր կա րե ւոր կէ տե րը հա ղոր դե ցինք հե ռա գրով 
եւ րո պա կան թեր թե րին։ Կ՚օգտ ւենք այդ նիւ թե րից մե մո րան դու մի հա մար, որ կը 
ներ կա յաց նենք պե տու թիւն նե րին մի յար մար ժա մա նակ։  Շա րու նա կե ցէք նիւ թեր ու-
ղար կել։ Ինչ պէս ա ռաջ էլ գրած էինք, շատ ցան կա լի է ի մա նալ բո լոր՝ մեծ թէ փոքր 
ընդ հա րում նե րի ման րա մա սը նկա րագ րու թիւ նը։ Ս պա սում ենք  Վա հա նի(1) վախ ճա-
նի մա սին վերջ նա կան, ստոյգ տե ղե կու թիւն ներ։  Շատ ան հան գիստ ենք նոյն պէս 
Եր կա թի(2) մա սին։ Ար ճէ շի նրա կռո ւի մա սին լուր ա ռինք, այ նու հե տեւ տե ղե կու թիւն 
չու նենք, թէ ինչ ե ղաւ։  Մեզ վե րայ լաւ չազ դեց տղա նե րի մի ջեւ ծա գած խռո վու թիւն-
նե րը։ Ա մէն կերպ յոր դո րե ցէք եւ մեր կող մից, որ միա նան, հա մե րաշխ մնան։ Ն պաս-
տի վե րա բեր մամբ հե տե ւեալն է ար ւած. 1) Պ րե սան սէն ա ռա ջար կել է 5.000 fr. 
 Դել կա սէին(3) Մ շոյ եւ  Սա սու նի կա րօ տեալ նե րի հա մար։  Դել կա սէն դեռ պա տաս խան 
չի տո ւել։ 2)  Մի մաս նա ժո ղով է կազմ ւում  Պա րի զում զա նա զան կու սակ ցու թիւն նե-
րից նւի րատ ւու թիւն ներ ըն դու նե լու։  Ժա մա նա կը թէեւ վատ է. վա կանս նե րի ու շո-
գե րի պատ ճա ռաւ մար դիկ ցի րու ցան են ե ղել, բայց է լի կ ՚աշ խա տեն մի բան ա նել. 
կա թո ղի կո սի կող մից մի պատ գա մա ւո րու թիւն է կազմ ւել 6 մեծ պե տու թիւն նե րին 
դի մե լու հա մար։  Պա տգա մա ւոր նե րը հի մա  Պա րիզ են եւ քիչ յե տոյ կը սկսեն ի րենց 
այ ցե լու թիւն նե րը։ Ն րանց թւումն են մեր եր կու ըն կեր նե րը։  Գու ցէ ար դէն ի մա ցած 
լի նէք, որ ֆրան սիա կան կա ռա վա րու թեան նա խա ձեռ նու թեամբ՝ րե ֆորմ նե րի մի նոր 
ծրա գիր է ա ռա ջարկ ւած  Սուլ թա նին՝ Անգ լիա յի, Ֆ րան սիա յի եւ ռու սե րի կող մից։ 
 Հե տե ւան քի մա սին դեռ ո րոշ բան յայտ նի չէ։  Վա ղար շա կը(4) նա հա տակ ւել է 13 ըն-
կեր նե րով  Զի վի նի ամ րու թիւն նե րում. թշնա մուց ըն կել է մօտ 400 հո գի։  Խում բը 
ձիա ւոր էր։ Եր կա թի խում բը Ար ճէ շի մօտ տա լիս է 7 զոհ, կո տո րե լով 90 հո գի։ 
 Դու մա նի հե ծե լա խում բը  Վա նայ ճա նա պար հին կո տո րում է 25 զի նո ւոր եւ 2 սպայ. 
զոհ է տա լիս 2 հայ դուկ։  Նոր խմբեր են պատ րաստ ւում, չնա յած ռուս կա ռավ[ա րու-
թեան] ար տա կարգ խստու թիւն նե րին ու ճնշում նե րին։

Ե թէ մի ջոց ու նէք  Պոլ սից եւ  Կով կա սից ո րե ւէ կեր պով դրամ ստա նալ, գրե ցէք 
շու տով ան մի ջա պէս կը հասց նենք։

1.-  Վա հան –  Տես նա խորդ նա մա կի (19  Յու լիս) թիւ 7 ծա նօ թագ րու թիւ նը։
2.- Եր կաթ –  Տես նա խորդ նա մա կի (19  Յու լիս) թիւ 2 ծա նօ թագ րու թիւ նը։
3.- Պ րե սան սէին եւ  Դել կա սէին ծա նօթ ենք, եր կուքն ալ ֆրան սա ցի քա ղա քա կան դէմ քեր. ա ռա ջի նը՝ 

խորհր դա րա նի ան դամ, երկ րոր դը՝ ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։
4.-  Կայ ծակ ( Վա ղար շակ  Պաղ տա սա րեան – 1875-1904) –  յե ղա փո խա կան հա րուստ ան ցեալ ու նե ցող 

մար տիկ, որ  Սաս նոյ ապս տամբ նե րուն օգ նու թեան հաս նե լու ճա նա պար հին կռո ւի կը բռնո ւի եւ կը նա հա-
տա կո ւի։

14.
էջ 27-28
2 օ գոստ.
ԲԷՅՐՈՒԹ, Ան տո նին(1),       
 Յուլ. 24[ի] նա մակդ ստա ցանք, ստա ցել ենք նաեւ Զ միւռ նիա յից գրած բաց գի րը։ 

 Քա նի որ  Ռահ վե րը(2) ե կել է եւ հե տը տեսն ւել ես, քա նի որ միւս ներն էլ են գա լու, 
գոր ծը ու րեմն քիչ քիչ կար գի կ ՚ընկ նի։ Գ րում ես, որ մի ման րա մա սը նա մակ էլ մի 
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օր ա ռաջ ես ու ղար կել. մենք չենք ստա ցել այդ նա մա կը։  Հաս ցէդ չենք տալ ա ռայժմ 
ոչ մի տեղ. թող քիչ ուշ լի նի, հի մի կո ւա նից լու չընկ նի(3)։  Բա ցի այդ, շատ էլ յար մար 
չէ քո տո ւած հաս ցէով երկ րի ներ սից նա մակ գրել, կա րող է իս կոյն կաս կած հրա-
ւի րել։

 Քո ա նու նով շատ նա մակ ներ են ե կել. ի՞նչ ա նեմ. ու ղար կե՞մ, թէ ոչ, կամ ի՞նչ ձե-
ւով։  Նա մակ նե րից մի եր կու սը ձեր տնիցն են. մո ռա ցանք պայ մա նա ւոր ւել քո նա-
մա կագ րու թեան մա սին։  Դուն ի՞նչ ձե ւով ես նա մակ գրե լու, ուղ ղա կի՞ մի թէ։

 Մի յար մար օր կը գնամ  Մար սէյլ եւ պա հես տի պատ րաս տու թիւն կը տես նեմ։
Ու զած գիրքդ կ ՚ու ղար կենք, ե թէ խօսք տաս, թէ քա ղա քիցդ դուրս հետդ չես 

տա նե լու։
 Գանք նո րու թիւն նե րի։  Ժի րայ րը ա ռա ջէլ է  Մա րաշ եւ թե րեւս Արծ ւա բերդ(4)։
Եր կա թի խմբի ընդ հար ման ժա մա նակ զոհ են գնա ցել 7 հո գի, մնա ցած նե րը 

ա պա հով են եւ կար ծենք Ախ լաթ են հա սել։
Ա լաշ կերտ ան ցած խմբե րը։ Որս կա նի եւ  Թոր գո մի խմբե րը։ Թղ թա կից ի տա լա-

ցին. կա թո ղի կո սի պատ ւի րա կու թիւ նը։  Հե ռա գիր ներ  Թաւ րի զից։  Լուրջ մի ջամ տու-
թեան նշոյլ չկայ։  Դու մա նի խում բը, Մ շոյ եւ  Սա սու նի դրու թիւ նը(5)։

 Մի սա կը գրում է, թէ ին քը խօսք չի տո ւել Ա դա նա անց նե լու, թէ  Սի մո նը(6) սխալ-
ւել է։ Առ հա սա րակ ես քեզ խոր հուրդ եմ տա լիս մի առ ժա մա նակ դրանց հան գիստ 
թող նել, մին չեւ նրանք ո րո շա պէս չճշդեն ի րենց բռնած ըն թաց քը։

1.- Ան տո նը  Սի մոն  Զա ւա րեանն է,  Լեռ նա վայ րի ( Կի լի կիա)  Պա տաս խա նա տու մարմ նի ան դամ։
2.-  Ռահ վեր –  Կի լի կիոյ հին գոր ծիչ նե րէն  Վար դա նեան  Մի սաք (1874-1949)։
3.-  Լու չընկ նի,–  չի մա ցո ւի, լու րը չտա րա ծո ւի։
4.-  Ժի րայ րը  Կի լի կիոյ գոր ծիչ նե րէն է, բուն ա նու նով  Միր ճեան  Կա րա պետ, մա հա ցած 1909ին։ Ար ծո-

ւա բեր դը՝  Զէյ թու նի կուս. ծած կա նունն է։
5.- Ամ բողջ պար բե րու թիւ նը ու նի այն ի մաս տը, որ նշո ւած կէ տե րու մա սին ա ւե լի լայն տե ղե կու թիւն ներ 

պի տի տրո ւին գաղտ նի թա նա քով շա րադ րո ւե լիք նա մա կին մէջ։
6.-  Մի սա կը վե րեւ յի շո ւած  Ռահ վերն է ( Վար դա նեան).  Սի մո նը՝  Զա ւա րեա նի մա սին է։

15.
էջ 25-25, 29-31
Մ[ԵԾ] Ք[ԱՂԱՔ](1) 
Գր ւած օգ. 3-ին
(բան կի հասց.)
 Հաս տա տում ենք
–  Նա մակ նե րի հրա տա րա կու թիւն նե րի առ թիւ։  Պէտք է նրանց հի ման վրայ շրջա-

բե րա կա նի պէս բան գրել եւ ոչ թէ նոյ նու թեամբ ցրո ւել։ Ա մե րի կա յի մէջ էլ ձե զա նից 
օ րի նակ առ նե լով տա րա ծում են ա մէն տե սակ նո րու թիւն ներ երկ րից ստա ցած։

– Թերթ ու ղարկ ւեց (No 7) Ար տա բիլ 500, Աս տա րա 200,  Թաւ րիզ 400. իսկ շու տով 
 Բա թու մի գծով կ ՚ու ղարկ ւի 1500։

Ե թէ  Պարս[կաս տան] գնա ցած նե րից 100 հատ վերց նեն տե ղա կան կա րիք նե րի 
հա մար, ձեզ բա ժին կը մնայ 1.000 օր[ի նակ], չենք հաշ ւում  Սալ մաս տի 220-ը, որ 
ե րե ւի  Շամ է(2) գնում։

 Շի րա կեան վա ճա ռա կա նի մօտ  Մոմ ճեան ա նու նով ե րի տա սար դը խումբ է կազ-
մել եւ 50 ռ. նպաստ ու ղար կել։  Կան չել տւէք եւ հե տը խօ սե ցէք։

–Ջ րա բեր դից(3) ու զել էին ի րենց թղթե րի պատ ճէն նե րը. ժա մա նակ չկայ այդ-
քա նը ար տագ րե լու։ Ար տագ րել ենք միայն ա մե նա կա րե ւո րը, ե կո ղի հետ կ ՚ու ղար-
կենք։

–Ան յար մար է յա րա բե րու թիւ նը եր կու տե ղից պա հել։  Սաս նոյ նպաս տի հա մար 
եր կու հե ռա գիր կար,  Բագ ւից եւ Մ. Ք[ից]։  Մեր մի ըն կե րը մին չեւ հի մա հա մոզ ւած 
է, որ խնդի րը տար բեր գու մար նե րի վրայ է։

–Ան տո նը(4) տեղ է հա սել։
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–Ու շադ րու թիւն դարձ րէք հրա տա րա կու թիւն նե րի ձե ւի վրայ։
– Նա մակ նե րը խէ ժով բա ցէք։
–  Հաշ ւի մա սին։  Պէտք է զա նա զա նել  Բիւ րո յի ե կա մու տը եւ հա շի ւը։ Ե թէ մի կո-

մի տէից փող են փո խադ րում  Բիւ րո յին, դա պէտք է մտցնել հաշ ւի մէջ եւ ոչ  Բիւ րո յի 
ցան կի, ո րով հե տեւ ար դէն տպագր ւում է իբր  Կո մի տէի ե կա մուտ։ Այն պէս կար գադ-
րէք, որ միեւ նոյն գու մա րը եր կու ան գամ չհրա տա րակ ւի։ 

 – Ոս կա նա պա տից ու զում են ի մա նալ այս տե ղի կար ծի քը գոր ծու նէու թեան տե-
ւո ղու թեան մա սին։ Երկ րի ներ սը զին ւած ստւար խմբե րով ոյժ մտցնե լու մա սին 
ա ւե լորդ է կար ծիք յայտ նել, քա նի որ ար դէն ի րա կա նու թիւ նը ցոյց է տա լիս դրա 
ան կա րե լիու թիւ նը ներ կայ պա րա գա նե րում։  Յար ձա կո ղա կան տաք տի կին հա մա-
կար ծիք ենք. միայն ա ւե լի լաւ է մի ձեռ նարկ, բայց յա ջող, քան մի քա նի սը, կէս 
կա տար։  Մեր ա նա ջո ղու թիւն նե րը սիրտ են տա լիս թշնա մուն, նսե մաց նում են կազ-
մա կեր պու թեան հե ղի նա կու թիւ նը. իսկ ե թէ վե րա նայ վա խը, այն ժա մա նակ վայ մեզ։ 
 Մին չեւ հի մա քրդե րը, տա ճիկ ժո ղո վուր դը միշտ ակ նա ծել են մեր ու ժից։  Վեր ջին 
դէպ քե րը շատ բան պէտք է փո խեն։  Պէտք է մէկ զօ րեղ հար ւա ծով վե րա կանգ նել 
կազմ[ա կեր պու թեան] պա տի ւը։  Մեր ցա ւը նրա նումն է, որ ժո ղովր դի ո գե ւո րու թիւ-
նը, կռո ւի պա հան ջը այն քան մեծ է, որ անհ նար է լի նում կարգ կա նո նի տակ ձգել 
եւ մտած ւած, ծրագր ւած, եր կա րա տեւ եւ գաղտ նի մի ձեռ նարկ պատ րաս տել։  Բանն 
այն տեղ է հա սել, որ եւ րո պա կան թեր թե րը մեր ու ղար կած հե ռա գիր նե րը խմբե րի 
գոր ծու նէու թեան մա սին, տպագ րում են «nouveaux massacres»(6) վեր նագ րի տակ։ 
Այն էլ պէտք է ա սած, որ թէեւ մեր տե ղե կու թիւն նե րը տպագ րում են, բայց այն քան 
էլ չեն հա ւա տում, որ թշնա մուց կո տոր ւել է 400, 500 հո գի ե ւայլն։  Պատ ճա ռը շատ 
պարզ է, ո րով հե տեւ բա ցի մեր հե ռա գիր նե րից, ու րիշ ոչ ոք չի խօ սում մեր յաղ թու-
թիւն նե րի մա սին։  Գու ցէ ա միս ներ յե տոյ դե ղին, կա պոյտ գրքե րում(7) կար դանք 
հիւ պա տոս նե րի զե կու ցում նե րը։  Պէտք է ու րեմն այն պի սի հար ւած տալ, որ փաս տը 
ին քը խօ սի, որ ստիպ ւած լի նեն լե զուն բա նալ (*)։

(*)  Ծա նօթ խմբ.– Բ նագ րին մէջ հե տե ւեալ ըն դար ձակ հա տո ւա ծին վրայ 
խա չա ձեւ գի ծեր քա շո ւած են. ար դեօ՞ք պէտք է նշա նա կէ, որ նկա տի չէ առ նո-
ւած ար տագ րու թեան մէջ.

 Թոր գո մի(8) խմբի կռւի մա սին եւ ոչ մի ակ նարկ!  Մի հան գա մանք եւս, ո րի մա-
սին ա ռաջ էլ էինք գրել։  Թէեւ դուք ա սում էք, որ ի րո ղու թիւ նը չա փա զանց րած չէք 
նկա րագ րում, որ նա իս կա պէս սոս կա լի է, բայց մենք դար ձեալ կաս կա ծում ենք, ոչ 
թէ ձեզ, այլ ձեզ լու րեր հա ղոր դո ղին։ Ա մէ նից քիչ պէտք է հա ւա տալ ա կա նա տե սի 
պատ մա ծին. սա պա րա տոկս է. միշտ ա կա նա տե սը տրա մադր ւած է չա փա զան ցօ րէն 
դի տել ե րե ւոյ թը։ Quillard-ն(9) էլ այ սօր ւայ նա մա կում խնդրում է գրել մեր ըն կեր նե-
րին, որ թի ւե րը ստու գեն եւ ա պա հա ղոր դեն։  Նա էլ շատ կաս կա ծում է նրանց 
ճշտու թեան եւ վա խե նում է, որ այ լեւս հա ւատ չըն ծա յեն Pro-Armenia-ի ա սած նե րին։ 
Եր կու ա պա ցոյց ա սած նե րիս։  Դու մա նի կռւի լու րը առ նե լով  Թաւ րի զի մեր ըն կեր-
նե րը հե ռագ րում են, թէ  Վա նայ ճա նա պար հին քրդե րը կո տո րել են 50 հայ,– 
 կար ծե լով թէ դիպ լո մա ցիա յի վրայ դրա նով ազ դե լու են. խայ տա ռա կու թիւ նը այն տեղ 
է, որ  Լանս դաոն(10) խոս տա ցել է քննու թիւն կա տա րել տալ! Ա հա ձեզ գի տակ ցա կան 
չա փա զան ցու թեան մի օ րի նակ։  Յաղ թու թեան լու րը կո տո րա ծի ձե ւով են ներ կա յաց-
րել, չու զե նա լով հա ւա տալ, որ ա մէն մէկ այդ տե սակ լուր մի մի նուս է մեր դա տի 
հա մար։ Իսկ կռւի նկա րագ րու թիւ նը, որ կա րող է քիչ թէ շատ ո գե ւո րել, դեռ մին չեւ 
հի մա չի ստաց ւել։ Երկ րորդ օ րի նակ։  Ֆար հա տը Մր գաս տա նից(11) մի զգաց ւած 
թղթակ ցու թիւն է ու ղար կում, որ սկսում է կո տո րած նե րի յա ռա ջա բա նով, մին չեւ 
եր կինք հաս նող դիակ նե րի կոյ տով, ծխա ցող ա րիւ նով ե ւայլն… ինչ է, ինչ է… Եր-
կա թի խում բը 7 հո գի է զոհ տւել։ Այս պէս բան կը լի նի՞։ Նոյն բա նը նկատ ւում է Մ շոյ 
թղթակ ցու թիւն նե րում։ Կ ռիւ ներ են լի նում նրանց մա սին ոչ մի խօսք, իսկ զո հե րի 
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մա սին! « Դիակ նե րը ջրի ա ռա ջը կտրում են, թնդա նօթ նե րով են ջրի ճա նա պար հը 
բաց ա նում»։ Մ շոյ ըն կեր նե րի հո գե բա նու թիւ նը հաս կա նա լի է, իսկ դրսե ցի նե րին 
ի՞նչ ա սենք։

–  Կա թո ղի կո սի պատ ւի րա կու թիւ նը լաւ ըն դու նե լու թիւն է գտել  Լու բէի(12) եւ 
 Դել կա սէի մօտ։  Հի մա գնա ցել են  Լոն դոն(*)։

* * *
–  Բա նակ ցու թեան մէջ ենք մի ի տա լա ցու հետ, որ ու զում է գնալ  Հա յաս տան իբր 

թղթա կից. ե կաւ, խօ սե ցինք, պայ մա նա ւոր ւե ցինք։ Ե թէ կա րո ղա ցաւ մտնել խոր քե րը, 
անց նել  Մուշ,  Սա սուն,  Վան,  Պարս կաս տան, դա մեզ կը նստի 2.200 Fr.(13)։

–  Մեզ ա ռա ջարկ ներ ե ղան ֆին լան դա ցի նե րի կող մից միւս տար րե րի հետ միա-
ցած հա մե րաշխ գոր ծե լու։ Սկզ բուն քով հա մա ձայ նու թիւն տւինք։

Ե թէ կոնգ րէս կա յա նայ, պէտք է որ Ինք նապ[աշտ պա նու թեան] մար մի նը մի ներ-
կա յա ցու ցիչ ու նե նայ։ Առ այժմ թող խօ սեն ու րեմն պայ ման նե րի մա սին։  Կը գրենք 
դար ձեալ, երբ կոնգ րէ սը հրա ւի րե լու մա սին գործ նա կան քայ լեր առն ւեն։

1.-  Մեծ  Քա ղա քը, ինչ պէս ծա նօթ է,  Թիֆ լիսն է, այլ խօս քով Հ.Յ.Դ. Ա րե ւե լեան բիւ րոն։
2.-  Շա մը ծած կա նունն է  Վան- Վաս պու րա կա նի։
3.- Ջ րա բեր դը  Կարսն է։
4.-  Սի մոն  Զա ւա րեա նի հա մար է, որ ան ցած էր  Պէյ րութ։
5.- Ոս կա նա պա տը  Պա քուն է։
6.- Ֆ րան սե րէն –  նոր կո տո րած ներ։
7.- Ֆ րան սա կան (դե ղին) եւ անգ լիա կան (կա պոյտ) - կա ռա վա րու թեանց կող մէ ա մէն տա րի կամ պար-

բե րա բար հրա տա րա կո ւող պաշ տօ նա կան ժո ղո վա ծու ներ էին, ուր տեղ կը գտնէին առ հա սա րակ ի րենց 
դես պան նե րէն եւ հիւ պա տոս նե րէն ստա ցո ւած զե կու ցագ րեր։

8.-  Թոր գոմ՝ ծած կա նունն էր  Թու մեանց  Թու մա նի։
9.- Pro-Armenia-ի խմբագ րա պե տը։
10.-  Լորդ  Լանս դաօ, Անգ լիոյ ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։
11.-  Ֆար հատ –  Սար գիս Օ հան ջա նեան, Մր գաս տան-Ե րե ւա նի  Կեդր. կո մի տէի ան դամ։
12.- Է միլ  Լու բէ, Ֆ րան սա յի հան րա պե տու թեան նա խա գահ։  Դել կա սէ՝ Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։
13.- «Ի տա լա ցին» Պ րոֆ.  Ռակ կա ա նու նով հա յա սէր անձ նա ւո րու թիւն էր։  Հա յաս տան այ ցե լու թեան 

ծրա գի րը չի րա կա նա ցաւ, ե րե ւի բազ մա ծախս ըլ լա լու պատ ճա ռաւ։
(*) Ծա նօթ Խմբ.–  Հոս կ ՚ա ւար տի գծո ւած բա ժի նը։

16.
էջ 32-33
Օ գոստ. 6-ին
ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ       
 Յայտ նե ցէք Մ. Ք., որ  Բար սե ղեա նի տո ւած հաս ցէով (բան կի) ու ղար կել ենք մի 

եր կար նա մակ(1)։ Այն տեղ կան բա ներ, որ ձեզ էլ են վե րա բե րում։
Այ սօր ստա ցանք  Պա րի զից հե ռա գիր։  Դել կա սէն(2) հա մա ձայն է ըն դու նել մեր 

դրա մը հիւ պա տո սի ձեռ քով բա ժա նե լու հա մար։  Հե ռագ րե ցինք Մ. Ք. դրա մա սին 
 Ղա րի բի(3) հաս ցէով։  Միայն ինչ պէ՞ս ա նել, որ մե րոնց ձեռ քը մի ո րոշ գու մար ընկ-
նի։  Յա մե նայն դէպս պէտք է դրա մա սին յայտ նել Մ շոյ կո մի տէին։  Փո ղը այս տեղ կը 
տանք, սպա սե լով ձեր փո խադ րու թեան։

 Դու մա նին(4) լաւ հայ հո յէք. մին չեւ հի մա ո չինչ չգրե ցին դէպ քի մա սին, իսկ հիւ-
սի սա յին գոր ծա կա լու թիւ նը դժբախ տա բար այդ պի սի բա նե րով չի զբա ղեց նում հա-
սա րա կու թիւ նը։

Մ. Ք.ի նա մա կում յայտ նել ենք մեր կար ծի քը ա պա գայ գոր ծու նէու թեան մա սին։ 
 Մեզ ձեռն տու չեն ոչ լռու թիւ նը, եւ ոչ խմբե րի ան պա տիժ, սուս ու փուս կո տո րա ծը։ 
 Թող կազմ ւի մի ար շա ւանք, կա տար ւի մի գործ, ո րի մա սին ստիպ ւած լի նեն բե րա-
նը բա նալ։ Որ քան էլ մենք ա սենք, թէ 100, 300, 400 թշնա մի ենք կո տո րել, նշա նա-
կու թիւն չի ու նե նալ, մին չեւ միւս նե րի բե րա նից էլ նոյն բա նը չլսո ւի։ Իսկ մին չեւ 
հի մա կա տար ւած դէպ քե րի մա սին հա մա րեա ոչ մի ակ նարկ չի ե ղել ոչ մէ կի կող մից։
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 Չենք հաս կա նում, ինչ նշա նա կու թիւն ու նի ձեր կող մից Պ րե սան սէի ճա ռի թարգ-
մա նե լը, քա նի որ դա լոյս է տես նում Դ րօ շա կում։

 Ռաշտ այ լեւս չի ու ղարկ ւում։ Ու ղար կե ցինք փոր ձի հա մար 40 օր[ի նակ]  Մե շէդ 
եւ ձեզ հե ռագ րե ցինք։

 Տո ւէք հե ռագ րի հա մար կարճ հաս ցէ։
Աս տա րա ու ղարկ ւած է 240 օր[ի նակ], Արդ[ա բիլ] 500. ու րեմն առն ւա զը 600 օ րի-

նակ կա րող են ձեզ հասց նել(5)։
Ին չո՞ւ Անդ րէե ւի,  Բո գոս լաւս կու մա սին մի տող չէք գրում(6). ստիպ ւած ենք այս-

տե ղից այն տե ղից քա ղել։  Չի լի նի՞լ, որ Պ րե սան սէի ճա ռե րը մենք թարգ մա նենք, իսկ 
Անդ րէեւ նե րի մա սին դուք գրէք։

II կո միտ[էին] յայտ նէք, որ հա շի ւը չէր տպագր ւում, ո րով հե տեւ սկիզ բը չկար. 
ա ռա ջի կա յում կը տպենք։

 Հի մա ի մա ցանք, որ  Մո սու նի դէպ քի մա սին պաշ տօ նա կան լուր կայ Times-ում։ 
Դ րա հա մա ձայն միայն 4 հո գի են ա զատ ւել։ Մ շոյ դաշ տում մի դա րա նա կալ խումբ 
յար ձակ ւում է զօր քի վրայ։  Զօր քե րին օգ նու թիւն է հաս նում, ապս տամբ նե րը փախ-
չում են, ա ւե րե լով ի րենց ճա նա պար հին 3 գիւղ։

 Քա նի որ  Դել կա սէն յանձն է ա ռել նպաստ նե րը տեղ հասց նել, չի՞ կա րե լի հա-
րուստ նե րից առ նել փո ղը եւ ոչ մեր գան ձա րա նից։ Ն պաստ նե րը կա րե լի է ու ղար կել 
Պ րե սան սէի ա նու նով։

Ջ րա բերդ ցիք(7) գան գատ ւում են, որ նա մակ չենք գրած։  Յայտ նէք ի րենց, որ նախ 
գրել ենք, յե տոյ ախր դժւար բան է մի ան գա մից 3-4 տե ղի հետ նա մա կագ րու թիւն 
պահ պա նել եւ ա մէն տեղ նոյն տե ղե կու թիւն նե րը կրկնել։  Թող [Ա րե ւե լեան]  Բիւ րոն 
այդ պաշ տօ նը յանձն առ նի, մեր տւած տե ղե կու թիւն նե րը կո մի տէ նե րին յայտ նի։

1.- Մ. Ք. –  Թիֆ լիսն է.  Բար սե ղեա նը՝  Տէր  Դաւ թեան  Յով սէ փը, ան դամ Ա րե ւե լեան բիւ րո յի։
2.-  Դել կա սէ – Ֆ րան սա յի Արտ. գոր ծոց նա խա րար։ Տ րա մադ րո ւած գու մա րը Ֆ րան սա յի հիւ պա տո սի 

մի ջո ցաւ իբ րեւ նպաստ պի տի բաշ խո ւէր  Տա րօ նի եւ  Սաս նոյ ա ղէ տեալ նե րուն։
3.- Ա ւե տիս Ա հա րո նեա նի։
4.-  Նի կոլ  Դու մա նին, որ իր խում բով կռո ւի բռնո ւե լով սահ մա նագ լու խին՝ չէր յա ջո ղած օգ նու թիւն հասց-

նել  Սաս նոյ կռո ւող նե րուն։
5.-  Խօս քը «Դ րօ շակ»ի հա մար նե րու ա ռա քու մին մա սին է։
6.- Անդ րէեւ եւ  Բո գոս լաւս կի. ա ռա ջի նը  Գան ձա կի փոխ նա հան գա պետ, երկ րոր դը  Սուր մա լո ւի գա ւա-

ռա պետ, եր կու հա յա տեաց պաշ տօ նեա ներ, ո րոնք ին կան դաշ նակ ցա կան ա հա բե կիչ նե րու գնդակ նե րէն։
7.-  Կար սե ցիք։

17.
էջ 34
Օգ. 8-ին [?]
Մ. Ք.(1)         
 Գաղտ նիք ներ հրա տա րակ ւած նա մակ նե րում. օր[ի նակ] Մ շոյ հաս ցէն։

1.-  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին յղո ւե լիք գրու թեան նիւ թը, մէկ նա խա դա սու թեամբ։  Ռոս տո մի ձեռ քով, 
գրո ւած թանձր սեւ մա տի տով։

18.
էջ 34
Գր ւած օգ. 8-ին
ՋՐԱԲԵՐԴ(1)        
 Դուք գան գատ ւում էք, որ ձեզ նա մակ չենք գրում։  Ձեզ գրւած [է] յու լի սի սկիզ-

բին եւ 19-ին յու լի սի։ Ա ւե լի պա հանջ կոտ մի ե ղէք։  Մի մո ռա ցէք, որ հար կա ւոր է եւ 
ու րիշ տե ղեր գրել։

Չ մո ռա նանք մի նկա տո ղու թիւն ա նել ձեզ։ Երկ րից ստա ցած նա մակ նե րը դուք 
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նոյ նու թեամբ հրա տա րա կում եւ ցրւում էք զա նա զան կող մեր. այդ պէս չի կա րե լի. 
պէտք է ո րոշ կէ տեր դուրս հա նել. դուք տրւած հաս ցէն եւս, որ խիստ գաղտ նի պէտք 
է պահ ւի, այն էլ չէք հա նում։

 Մին չեւ հի մա տե ղի ու նե ցած դէպ քե րի մա սին պաշ տօ նա կան ոչ մի տե ղե կու թիւն 
չէր տրւում։  Բա ցի մե զա նից հա մա րեա ոչ մի խօ սող չկար բայց վեր ջերս լուր հա-
ղորդ ւեց  Մո սու նի դէպ քի մա սին։  Հե ռա գիր կար նաեւ մի յար ձակ ման մա սին, որ 
ա րել են մե րոնք Մ շոյ դաշ տում թուրք զօր քի վրայ։  Ռու սաց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
դե րը ակն յայտ նի է. նրանք գնա ցած են ե ղել, ինչ պէս ե րե ւում է, լոկ ոս տի կա նա կան 
նպա տա կով։  Մա մու լին կը տանք մի շարք փաս տեր դրանց դե րի մա սին։

Դ ժոխ քի (2) պատ կե րը ստա ցանք։  Նա մակ խնդրւում է գրել ան պատ ճառ գաղտ-
նագ րով, երբ ո րոշ գաղտ նիք ներ կան։

Ա լաշ կեր տի խմբե րի մա սին Մր գաս տա նից ոչ մի լուր չու նենք։  Դու րա նի (3) հետ 
մենք ան մի ջա կան կապ ու նենք։  Գի տե՞ն ար դեօք նրանք նոր թա նա քի գաղտ նի քը 
– 6.000ի մա սին կար գադ րու թիւն կը լի նի։

 Նոր մխի թա րա կան լուրն այն է, որ  Դել կա սէն ըն դու նեց  Քի յա ռի ա ռա ջար կը 
ֆրան սիա կան հիւ պա տո սի մի ջո ցով նպաստ տեղ հասց նել ար կա ծեալ նե րին։ 30.000 
ֆր. ար դէն փո խադր ւած է այդ նպա տա կով։

Ընդ հան րա պէս մեր խնդրով հարկ ե ղա ծին չափ չեն զբաղ ւում։ Դ րա պատ ճառ-
ներն են 1) ա մառ ւայ ար ձա կուրդ նե րը. հի մա բո լո րը ցիր ու ցան ե ղած զա նա զան 
տե ղեր հան գիստ են վա յե լում. 2)  Ռու սաս տա նի գոր ծե րը, որ կլա նել են ընդ հա նու-
րի ու շադ րու թիւ նը։ Անդ րէե ւի,  Բո գոս լաւս կու սպա նու թիւն նե րը բա ւա կան նշա նա-
կու թիւն ու նե ցան ի շարս միւս դէպ քե րի։  Ցա ւում ենք միայն, որ մեզ մին չեւ այժմ ոչ 
մի տող չգրւե ցաւ։

Ա պա գայ ձեռ նարկ նե րի մա սին մեր կար ծի քը գրել ենք եւ Մ. Ք. եւ Ոսկ[ա նա-
պատ]։ Անհ րա ժեշտ է այն պի սի մի հար ւած, որ ստիպ ւած լի նեն խօ սել։ 

 Կա թո ղի կո սի պատ ւի րակ նե րը հի մա  Լոն դոն են։  Պա րի զի ըն դու նե լու թիւ նը լաւ 
է ե ղել։

Ան տո նը (4) տեղ է հա սել։  Միայն դէս ու դէն չխօ սէք նրա մա սին, չտա րած ւի։
Մր գաս տա նից ստա ցանք մի թղթակց[ու թիւն] Եր կա թի կռւի մա սին։ Այդ թղթակ-

ցու թիւ նը թէեւ տպում ենք, բայց կաս կա ծում ենք ճշմար տու թեա նը։ Ու րիշ տե ղե կու-
թիւն նե րի նա յե լով քա րայ րի մէջ պայ թած ռում բե րից սպան ւել են ոչ թէ քրդեր, այլ 
մեր ըն կեր նե րից 9 հո գի։ Ի՞նչ լուր ու նէք նրանց մա սին։

1.- Ջ րա բերդ- Կար սի սահ մա նո ւած գրու թիւն։
2.- Հ րայր Դ ժոխք, նա հա տա կո ւած  Սաս նոյ ապս տամ բու թեան օ րե րուն։
3.-  Տա րօ նի։
4.-  Սի մոն  Զա ւա րեա նը։

19.
էջ 34
Գր ւած օգ. 10-ին
ԲԷՅՐՈՒԹ      
 Նա խորդ նա մա կը հաս տա տում ենք, 2 օգ.(1)։
Այն թապ գտնւող Ա ւօն, որ մի լաւ ոյժ է, բե րել տայ, կամ յա րա բե րու թեան մտնի։
 Պա հես տի մա սին գրւած է։ Ինքս կ ՚եր թամ։
Ու ղարկ ւած է՝ ա նիշխ[ա նա կան] գրքոյկ ներ եւ գիւ ղատն տե սա կան գիր քը։
Հն չա կեան նե րի (հին) կող մից այս տեղ են գա լու եր կու հո գի. մէ կը Գ րի գոր 

 Վար դա նեա նը ( Կեդր[ո նի] ան դամ), միւ սը  Ռու բէն ա նու նով մի գոր ծիչ։ Այդ  Ռու բէ նը 
ե կած է ե րե ւի այդ տեղ եւ տեսն ւել  Դոկ տո րի հետ։ Գ նա ցել են Ե գիպ տոս, հա մա ձայ-
նու թիւն գո յաց նե լու հա մար, սպա սել են քո(!) գա լուն (ա նունդ էլ գի տեն!), որ պէս 
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 Պա տաս խա նա տու մարմ նի ան դա մի եւ ի մա նա լով, որ ու րիշ ճա նա պար հով տեղ ես 
հա սել, վճռել են գալ այս տեղ բա նակ ցու թեան հա մար։ Աս տո ւած գի տէ, թէ այդ բո-
լո րը ինչ պէս են ի մա ցել։ Ա սենք, զար մա նա լի կը լի նէր, ե թէ չի մա նա յին։ Ախ, այս մեր 
լայ նասր տու թիւ նը! …  Թա փա ռի կը(2) մեզ ու ղար կել է ի րենց հա մա ձայ նու թեան պատ-
ճէ նը, որ մի տե սակ դաշ նա գիր է (ա ռաջ բե րել կէ տե րը)։  Մեր կար ծի քը նոյն պէս կը 
յայտ նենք։ Ա ռա ջին կէ տը ա նըն դու նե լի է, ո րով հե տեւ ա ւե լորդ է։ Ոչ մի ա նու նի պէտք 
չկայ, ե թէ հա մա ձայ նենք լուռ կեր պով պատ րաստ ւել, այն պէս որ նոյ նիսկ մեր օ ժան-
դակ մար մին նե րը չի մա նան մեր հա մա ձայ նու թեան մա սին։ Իսկ վեր ջում՝ գոր ծի 
ժա մա նակ կա րե լի է աս պա րէզ գալ եր կու մար մին նե րի միա ցեալ ա նու նով։ Երկ րորդ 
կէ տի պա հան ջը անբ նա կան է, քա նի որ ոչ մի գոր ծիչ յայտ նի չէ միւս կու սակ ցու-
թեան։  Դա կա րող է ո րո շել միայն գործ նա կան կեան քը։ III-ը պարզ հե տե ւանք է 
ար դէն հա մե րաշխ գոր ծակ ցու թեան։ IV-ը ար հես տա կան. ով ինչ ու նի, թող այն բե-
րի։  Դաշ նակ ցու թիւ նը ան ցեալ նե րում նոյ նան ման դէպ քե րում դրա նով է ղե կա վար-
ւել։ Այս կար ծի քը կը լի նի  Փա շայ[եա նի] ան հա տա կան կար ծի քը։

1.-  Նա մա կը յայտ նա պէս ուղ ղո ւած է  Սի մոն  Զա ւա րեա նին, ինչ պէս էր նա խորդ՝ 2 Օ գոս տո սի գրու թիւ-
նը, դար ձեալ  Պէյ րութ, ուր կը գտնո ւէր Ս.  Զա ւա րեան։

2.-  Թա փա ռիկ՝ ծած կա նունն է Ե գիպ տո սի կու սակ ցա կան պա տաս խա նա տու գոր ծիչ  Տոքթ.  Կա րա պետ 
 Փա շա յեա նի։  Քիչ ան դին յի շո ւած հա մա ձայ նու թեան կէ տե րը չկան սե ւագ րու թեան մէջ, ա նոնք պի տի ա ւել-
ցո ւէին գաղտ նի թա նա քով ար տագ րու թեան մէջ։

20.
էջ 38-39
Գր ւած օգ. 12(1)
Մ[ԵԾ] Ք[ԱՂԱՔ]      
 Սալ մաս տի դա տա ւո րի ա ռա ջար կը։
Ա մէն տե ղից գան գատ ւում են, որ Դ րօ շակ չեն ստա նում։  Յան ցա ւո րը դուք էք, 

որ ժա մա նա կին մարդ չէք ու ղար կում ապ րան քը ա փից(2) վերց նե լու։ Վ րէ ժից մեզ 
գրում են, որ կա նո նա ւոր կեր պով ի րենք ափ են հասց նում։

 Մեզ հա մար ոչ մի դժւա րու թիւն չկայ թեր թե րի թի ւը ա ւե լաց նել։  Դուք մեզ գրե-
ցէք, թէ ուր որ քան պա հանջ կայ։

 Կա նո նա գիր ու ղար կե ցինք 14 հատ  Սա րուս տա նի(3) հա մար։ Ա մէն մէկ կո մի տէի 
մէկ հատ։

Ա ռա քե լը ճա նա պար հից ու ղար կել է մեզ ձեր ապսպ րանք նե րի եւ հար ցե րի մի 
շարք։ Ա հա նրանց պա տաս խա նը։

1) Կ նիք ներ ու ղարկ ւած են ար դէն եւ դուք ստա ցել էք։ Գ րե ցէք, թէ որ քան է պա-
կաս։ 2)  Հի մա բրո շիւր նե րով զբաղ ւե լու ժա մա նակ չկայ, քիչ ենք. ե ղած ներն էլ յոգ-
նած, հի ւանդ։  Ղա րի բին(4) շտա պեց րէք։ 3) Ու րիշ կու սակ ցու թիւն նե րի ծրա գիր ներ 
կ ՚ու ղար կենք։ 4)  Ժո ղո վի կազ մած կա նոն ներ տպագր ւած են ար դէն, ու ղար կո ւած 
են։ Վ րէ ժից ձեզ կ ՚ու ղար կեն 14 հատ, ա մէն մէկ մար մին մի մի հատ։ 5)  Սա սուն դրամ 
կա րե լի է ու ղար կել.  Դել կա սէն(5) յանձն ա ռաւ եւ ար դէն 30.000 [ֆրանք] փո խադ րել 
ենք։ 6) Ս տէո րո տի պի(6) մա սին կը մտա ծենք: 7)  Պայ թու ցիկ նոր նիւթ կայ, յար մար 
տե ղա փո խու թեան հա մար եւ դիւ րու թեամբ պատ րաստ ւող։ Դ րա մա սին՝ յե տոյ, երբ 
մեզ կը յայտ նեն։ 8)  Թոր գո մի(7) դժբախտ վախ ճա նի ման րա մաս նու թիւ նը եւ դիակ-
նե րի լու սան կա րը ստա ցանք։  Կը գրենք թեր թե րին։ 9)  Տաք տի կի մա սին ար դէն գրւած 
է նա խըն թաց նա մա կում. ինչ պէս նաեւ Ոս կա նա պատ։  Հար կա ւոր է մէկ, բայց այն-
պի սի հար ւած, որ ստիպ ւած լի նին խօ սել։  Բի կով-ը(8) ան պա տի՞ժ պէտք է մնայ. ի՞նչ 
են մտա ծում։  Քա ղա քա կան աշ խար հում մի ա ռան ձին բան չկայ։

Այս րո պէիս ստա ցանք հա մառ[օտ] տե ղե կու թիւն Ա լաշ կեր տի դէպ քե րին  Բար-
սե ղեա նի մի-եր կու տո ղով։  Գան գատ ւում էք, որ նա մակ չենք գրում։ Ա ւե լի քան 
զար մա նա լի է։  Ձեզ գրո ւած է՝ յու նիս 30 ( Լօռ. հաս ցէով), յու լիս 3 (տիկ.  Թաւ րի զեա-
նի ձեռ քով), յուլ. 14-ին ( Լօռ. հաս ցէով), մէկ նա մակ  Ղար դու շի[?] ձեռ քով, օգ. 3 
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(բան կի)։  Չենք հաշ ւում Ոսկ[ա նա պատ] գրւած նե րը, որ խնդրել ենք ձեզ եւս հասց նել։ 
 Դո՞ւք էք գան գատ ւում, որ ձեզ չհայ հո յենք ձեր լռու թեան մա սին, կամ  Բար սե ղեա նի 
գու նա գեղ նե րի(9)։

Ջ րա բերդ հա ղոր դել. 1) որ ի րենց ու ղար կած լու սան կա րի (դիակ նե րի) ծրա րում 
պա կաս էին եր կու կա զակ նե րի նա մակ նե րը։

2)  Մեր նա մա կը ճիշտ ժա մա նա կին են ստա ցել։  Մեր դրած թւա կա նը (յուլ. 19) 
եւ րո պա կան է(10)։  Դար ձեալ կրկնում ենք, որ ի րենց նա մակ նե րը գաղտ նի թա նա քով 
գրեն։

1.-  Թո ւա կա նին տակ փա կագ ծով կայ ա նու նը Ե ւան գուլ[եան]ի, որ, ըստ ե րե ւոյ թին, ե ղած է նա մա կը 
 Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին տա նո ղը կամ ու ղար կո ղը. եւ կամ  Թիֆ լի սի մէջ հաս ցէ մը։

2.- Ափ-ը (բնագ րին մէջ ոչ գլխա գիր) կու սակ ցա կան ծած կա նուն-կեղ ծա նուն է։ Այդ պէս կը կո չո ւէր 
Ա րաք սի ա փէն ոչ հե ռու, պարս կա կան սահ մա նէն ներս գտնո ւող Ս. Ս տե փա նոս ( Նա խավ կայ) վան քը՝ 
 Դա րա շամբ վան քա պատ կան գիւ ղով։  Ռուս-պարս կա կան սահ մա նագ լու խի այս կէ տը անց քե րէն մէկն էր 
դէ պի Անդր կով կաս եւ հա կա ռա կը՝ կու սակ ցա կան հրա տա րա կու թիւն ներ, զէնք ե ւայլն փո խադ րե լու հա մար։ 
Վ րէ ժը՝ Ատր պա տա կանն է։

3.-  Սա րուս տան –  կուս. ծած կա նուն  Ռու սիոյ եւ մաս նա ւո րա բար  Կով կա սի։ 
4.- Ա ւե տիս Ա հա րո նեա նին։
5.- Ֆ րան սա յի ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րը։
6.- Տ պագ րա կան միա ձոյլ կա ղա պար, քլի շէ հա նե լու եւ բազ մա թիւ օ րի նակ նե րով տպե լու հա մար։
7.-  Թոր գո մը ծած կա նունն է  Թու մեանց  Թու մա նի։
8.-  Ռու սա տառ։  Բի կո վը Օլ թիի ռուս սահ մա նա պահ զօր քի հրա մա նա տարն էր, ո րուն հրա հան գով կո-

տո րո ւած են  Թոր գո մի խում բին մար տիկ նե րը։
9.- Ակ նար կու թիւն  Բար սե ղեա նի (բժ.  Յով սէփ  Տէր  Դաւ թեա նի) ձե ռագ րին ա նըն թեռ նե լիու թեան։
10- Այ սինքն նոր տո մա րով։  Յայտ նենք որ նոր (եւ րո պա կան) եւ հին (Ա րե ւել քի մէջ գոր ծա ծո ւող) տո-

մար նե րուն մէջ 13 օ րո ւան տար բե րու թիւն կար։  Նոր տո մա րով Օ գոս տոս 15-ը, օ րի նակ, հին տո մա րով կը 
հա մա պա տաս խա նէր Օ գոս տոս 2-ին։

21.
էջ 41
Օգ. 17 (1)
ԲԱԹՈՒՄ         
Ու ղարկ ւած թեր թե րի մա սին (No 3 եւ 7) (1)։

1.-  Թիւ 3ը եւ 7ը կը վե րա բե րին հա ւա նա բար «Դ րօ շակ»ի ա ռա քո ւած հա մար նե րուն (1904)։

22.
էջ 43-45
Օ գոստ. 21
ՄՈՒՇ        
 Կաս կա ծում էինք, թէ մեր նա մակ նե րը տեղ չեն հաս նում. այդ էր պատ ճա ռը, որ 

յու լիս 10/23 ից ի վեր նա մակ չենք գրել ձեզ։  Ձեր վեր ջին (յու լիս 13/26 նա մա կը) մեզ 
ա պա հո վաց րեց։  Ձեր բո լոր նա մակ նե րը ստաց ւում են, միա միտ ե ղէք. միայն մենք 
էլ ձեզ ենք ու զում նկա տել, որ զգու շու թեամբ գրէք –  նա խա վեր ջին նա մա կը (յուլ. 
7) ա ռանց բա նա լու կա րե լի էր կար դալ(1)։  Լուծ ւած քի մէջ քիչ քա նա կու թեամբ ալ կօօլ 
լցրէք։

 Ձեր ու ղար կած զո հե րի ցան կը թարգ մա նե ցինք եւ ու զում էինք նա խա րար նե րին 
ու ղար կել, բայց պա հե ցինք, ո րով հե տեւ տե սանք, որ կա րե ւո րու թիւն չեն տա լու։  Ձեր 
տո ւած տե ղե կու թիւն նե րի հի ման վրայ  Կով կա սի մեր ըն կեր նե րը հե ռագ րել են անգ-
լօ-հայ կա կան մաս նա խում բի նա խա գահ Ս տէ ֆան սօ նին, թէ 7,000 հո գի է կո տոր ւել։ 
Ս տէ ֆան սօ նը ան մի ջա պէս այդ լու րը հա ղոր դել է նա խա րա րին, ո րը պա տաս խա նել 
է քա ղա քա վա րի կեր պով, թէ այդ լու րի հաս տա տու թիւ նը ին քը չու նի, այ սինքն թէ՝ 
լու րը սխալ է։  Մեզ եւս ձեր հա ւա քած թի ւե րը կաս կա ծե լի են թւում։  Չէ՞ որ ինք ներդ 
էք խոս տո վա նում, որ դեռ կան ըն տա նիք ներ, ո րոնք ի րենց կո րուս տի քա նա կը չգի-
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տեն։  Մեր վար կը պա հե լու հա մար անհ րա ժեշտ են ճիշտ թւեր։  Ձեր նա մակ նե րից մի 
տե ղե կա գիր կազ[մ ]ե ցինք եւ ու ղար կե ցինք կաթ[ո ղի կո սի] պատ ւի րակ նե րին՝ որ-
պէս զի տե սակ ցու թիւն նե րի ժա մա նակ ի րենց կող մից շեշ տեն մի քա նի կէ տե րի վրայ, 
օ րի նակ Մ շոյ շրջա նում մշտա կան հիւ պա տոս ներ պա հե լու անհ րա ժեշ տու թեան վրայ։

 Դել կա սէին յանձ նել ենք Quillard-ի(2) մի ջո ցով նո րերս մի խո շոր գու մար, 30,000 
fr.  Սաս նոյ ար կա ծեալ նե րին բաշ խել տա լու հա մար։  Դել կա սէն տա տա նու մից յե տոյ 
յանձն է ա ռել այդ բա նը, բայց ինչ պէս ե րե ւում է, ու ղար կե լը դեռ ու շա նա լու է։ Այ սօր 
Quillard-ից ստա ցանք մի նա մակ, ո րով նա յայտ նում է, թէ ան մի ջա պէս ի մաց կ ՚ա նի 
ու ղարկ ւե լու օ րը։  Յոյս կայ եւ ու րիշ գու մար նե րի։  Միայն ինչ պէ՞ս ա նել, որ ձեր ձեռ-
քը մի յա տուկ գու մար ընկ նի։  Պո լիս փո խադ րած մի գու մար վե րա դարձ նում են, 
դժւա րա նում են այ լեւս ձեզ ու ղար կել։

 Կա թո ղի կո սի պատ ւի րա կու թեան մա սին գրել էինք ան ցեալ ան գամ։  Պա րի զում 
լաւ ըն դու նե լու թիւն է գտել.  Լոն դո նում ըն դուն ւել է  Լանս տաո նի(3) կող մից, սպա-
սում են թա գա ւո րի վե րա դար ձին։ Այ նու հե տեւ անց նե լու են ու րիշ եր կիր ներ։

 Ձեր ներ կա յաց րած պա հանջ նե րը տպագ րում ենք Դ րօ շա կում։ No 8. կ ՚ու ղար կենք 
եւ այլ թեր թե րի։ Եր րորդ ստո րագ րու թիւ նը փո խե ցինք։  Դես պան նե րի նոր ծրագ րի 
մա սին նոր բան չկայ, որ հա ղոր դենք. լռե ցին, մի ինչ որ ոյժ խան գա րեց։ Դ րու թիւ նը 
ա նո րոշ է։ Ամ բող ջի ու շադ րու թիւ նը կլան ւած է պա տե րազ մով։  Գու ցէ կա մաց կա մաց 
պարզ ւի խնդի րը։  Մեր վա խը  Ռու սաս տա նի կող մից է։ 

Գ րե ցէք, թէ իս կա պէս որ կէ տե րում են զօ րա նոց կա ռու ցա նում։ Ինչ պէս ե րե ւում 
է, դժւար պի տի լի նի կա ռուց ման ա ռաջն առ նել։  Կա ռա[վա րու թիւ նը] կա րող է ա ռար-
կել, թէ դա ա նում է ինք նա պաշտ պա նու թեան տե սա կէ տից։  Գու ցէ այն պի սի տե ղեր 
են, որ հնա րա ւոր լի նի ա պա գա յում ձեռք անց նել, լաւ դիր քեր ու պա շար ձեռք բե րել։ 
 Յա մե նայն դէպս դի մում ներ ան ւում են։

 Հարց նում էք, թէ ինչ ծրագ րով պէտք է գոր ծել հի մա։
Ան ծա նօթ լի նե լով տե ղա կան ար դի պայ ման նե րին, դժւա րա նում ենք ո րոշ կար-

ծիք յայտ նել։  Յա մե նայն դէպս, մեր կար ծի քով, խմբե րի բո լոր գոր ծե րը պէտք է ու-
նե նան ոչ թէ յար ձա կո ղա կան գոյն, այլ պաշտ պա նո ղա կան։  Մի հարց. չի՞ կա րե լի 
ար դեօք ան հա տա կան տե ռօ րի ձեռ նար կել, փա շա նե րի վրայ կամ այլ պա տաս խա-
նա տու ան ձանց։  Վեր ջին տա րին քա նի՜ քա նի՜ կա րե ւոր ու ժեր զոհ գնա ցին, իսկ մի 
փա շա չսպան ւեց։ Ե րե ւի ձեզ ար դէն գրած կը լի նեն  Թոր գո մի եւ Որ սոր դի խմբե րի 
ցա ւա լի վախ ճա նի մա սին Օլ թիի շրջա նում, ինչ պէս նաեւ Ա լաշ կերտ ար շա ւած խմբե-
րի մա սին։

 Նա մա կը զատ պա հա րա նի մէջ դնել. վրան գրել  Մա նու կին յանձ նե լի. դա դնել 
միւս պա հա րա նի մէջ, ո րի վրայ միայն ֆրան սե րէն գրո ւի. ոչ մի խօսք հա յե րէն։

 Տե ղե կու թիւն ներ  Վա հա նի, Հ րայ րի գոր ծու նէու թեան, դե րի մա սին։  Տե ղեկ[ու-
թիւն ներ] ընդ հան րա պէս նա հա տակ ըն կեր նե րի, ժո ղովր դի մի ջից աչ քի ընկ նող 
քա ջե րի, հե րո սա կան դէպ քե րի մա սին ե ւայլն…

Գր ւե ցաւ օգ. 21

1.- Այ սինքն՝ գաղտ նի թա նա քով գրո ւած նա մա կը ա ռանց «լու ծո ւածք» գոր ծա ծե լու՝ կը կար դա ցո ւէր։ 
2.-  Դել կա սէն Ֆ րան սա յի ար տա քին գոր ծոց նա խա րարն էր,  Քի յա ռը՝ Pro-Armenia-ի խմբագ րա պե տը 

( Փա րիզ)։
3.- Անգ լիոյ ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րը։

23.
էջ 46-47
օգ. 24
ՊԷՅՐՈՒԹ(1)        
 Հաս տա տում եմ օգ. 10 եւ 12 նա մակ նե րը։ Ան ցեալ նա մակ նե րից մէ կում գրել էի, 

որ  Վար դա նը(2) սպա սում է քո նա մա կին, որ պէս զի ճա նա պարհ ընկ նի։ Այ սօր գնա-
ցո ղի հետ ապսպ րե ցի, թէ թող վեր կե նայ գնայ. նա մա կը գրւած է այս տեղ ե ւայլն։ 
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 Հայկն էլ ե կել է, ու րեմն գոր ծը քիչ քիչ լա ւա նա լու է։
Ու ղար կած հա շիւ ներդ ստա ցանք։ Ո չինչ չես գրել փո ղի խնդրի մա սին. յու սով 

ենք լաւ կար գադր ւած լի նի։
Ա մե րի կա յից հարց են տա լիս. կազ մա կերպ ւա՞ծ է ար դեօք  Լեռ[նա վայ րի] մար մի-

նը, ու զում են յա րա բե րու թեան մտնել ձեզ հետ։  Մենք այդ հար ցի մա սին մի քա նի 
բան գրե ցինք, շեշ տե լով այն հան գա ման քի վրայ, որ դժւար է երկ րի մարմ նի հա մար 
կապ պահ պա նել դրսի մի այն պի սի մարմ նի հետ, ուր գաղտ նա պա հու թիւն ա սո ւած 
բա նը չկայ, ուր կու սակ ցա կան վի ճա բա նու թիւն նե րի շնոր հիւ ա մէն ինչ հա մա րեա 
հրա պա րա կի վրայ է։  Խոս տա ցանք նրանց փա փա քը յայտ նել ձեզ, ինչ որ կա տա րում 
ենք։ Ա մե նա մեծ գաղտ նա պա հու թիւ նը պէտք է գոր ծադ րել  Լեռ[նա վայ րի] վե րա բեր-
մամբ, ո րով հե տեւ ոչ մի տեղ այն քան ներ քին թշնա մի ներ չկան որ քան այն տեղ։ 
Ն րանց մի նա մա կը, կամ յա նուն ժո ղովր դեան շա հե րուն ա րած մի յայ տա րա րու թիւ-
նը, բա ցած մի խնդի րը բա ւա կան է տակն ու վրայ ա նե լու ամ բողջ գոր ծը։

 Մա րից (3) դեռ լուր չու նենք։ Չ գի տենք, ինչ ե ղաւ։
 Նոր ընդ հա րում ներ տե ղի են ու նե ցել Մ շոյ դաշ տում։ Կ ռիւ նե րի ժա մա նակ մե-

րոնք ջար դել են, բայց ինչ ա րած, որ դրա փո խա նակ թա լան ւում են ան զէն գիւ ղեր։ 
 Լօ րի սը (4) դեռ  Լոն դոն է։  Քո ա րած նկա տո ղու թիւն նե րը ի զուր են. զար մա նա լի 
մարդ է ե ղել։  Մի քա նի բա ներ էինք գրել, նե ղա ցել է։  Դէհ ինչ ա րած, նե ղա նայ, 
չնե ղա նայ, պէտք է գրենք, ինչ պէտք է ա նենք։ Գլ խա ւոր պա կա սու թիւ նը նրա նումն 
է, որ ու զում է մե նակ գոր ծել։  Չե րա զի մա սին գրել էինք, ա սել էինք, թէ կա թո ղի-
կո սի կամքն է, որ նրան էլ առ նե լով յար գած կը լի նենք կա թո ղի կո սի կամ քը ե ւայլն… 
Ոչ մի ծպտուն չհա նեց։ Ե թէ հնար լի նի, ե պիս կո պոս նե րին էլ մի կող մը կը թող նի։ 
 Հի մա պատ ւի րակ նե րը  Լոն դոն են, սպա սում են թա գա ւո րի վե րա դար ձին, բայց յոյս 
չու նեն ըն դուն ւե լու։

Անդ րէ վին,  Բո գոս լովս կուն սպա նող նե րը մե րոնք են. կա տար ւել են եւ այլ տե-
ռոր ներ  Ղարս,  Նա խի ջե ւան։ Ոչ ոք չի բռնո ւած։

30.000 fr. յանձ նո ւած է  Դել կա սէին, ո րը յանձն ա ռաւ բա ժա նել տալ  Սա սու նի եւ 
Մ շոյ կա րօ տեալ նե րին։

Գր ւե ցաւ օգ. 24-ին։

1.- Գ րու թեան ա ւար տին սեւ թանձր մա տի տով եւ  Ռոս տո մի ձեռ քով՝ «գրւե ցաւ օգ. 24ին»։  Նա մա կը 
ուղ ղո ւած է Ս.  Զա ւա րեա նին, որ կը գտնո ւէր  Լեռ նա վայր- Կի լի կիա։

2.-  Խա նա սո րի  Վար դա նը ( Մեհ րա բեան  Սար գիս), որ  Զա ւա րեա նի հետ ան դամ էր  Լեռ նա վայ րի 
( Կի լի կիա)  Պա տաս խա նա տու մարմ նին (1869-1931)։

3.-  Մար՝  Տէր  Մար տի րո սեան  Մի քա յէլ,  Կի լի կիոյ հին ու նո ւի րեալ գոր ծիչ նե րէն, որ 1899էն ի վեր բան-
տար կո ւած կը մնար  Մա րաշ, ուր կէ 1904ի  Հոկ տեմ բե րին միայն պի տի ա զա տո ւէր եւ անց նէր Ե գիպ տոս։

4.-  Յովհ.  Լո րիս  Մե լի քեան, ան դամ Ա րեւմ տեան բիւ րո յի եւ պա տաս խա նա տու Եւ րո պա յի մէջ հայ դա-
տի աշ խա տանք նե րուն։

24.
էջ 48-51
Գր ւե ցաւ oգ. 27
Մ[ԵԾ] [ՔԱՂԱՔ](1)      
Այ սօր ստա ցանք  Բար սե ղեա նի նա մա կը, ո րի վրայ 4-5 ժամ տանջ ւե լուց յե տոյ, 

հա զիւ հազ կա րո ղա ցանք միայն մի քա նի բան հաս կա նալ 1) որ  Բոլ ղա րիա ան ցած 
ու սա նո ղը պա րապ է նստած եւ 2) որ Բ ժիշ կը մեզ մօտ է գա լիս։  Թա խան ձա գին 
խնդրում ենք նա մա կագ րու թիւ նը յանձ նէք մի այն պի սի մէ կին, ո րի ձեռ քը կա րե լի 
լի նի դիւ րու թեամբ կար դալ։  Բար սե ղեա նի հա սա րակ թա նա քով գրած նե րը ան կա-
րե լի է կար դալ, ուր մնաց գաղտ նի թա նա քով գրա ծը։ Ա ւե լի լաւ չէր եւ  Ռու բէ նի(2) 
նա մա կը, Ոս կա նա պա տից գրւած։  Նա մակ խօ չէր, ա սես մօտ 500 տար ւայ տա պա-
նա գիր լի նէր։  Թուղթն էլ պէտք է փո խել. դա քիչ թէ [շատ] ծծող պէտք է լի նի, որ-
պէս զի քսե լիս գրւա ծը չսրբւի, տե ղը մա քուր մնայ։ Ու զո՞ւմ էք, ե կո ղի հետ թուղթ 
ու ղար կենք։
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 Ռոս տո մը բո լո րո վին մեղք չու նի, որ ու սա նո ղը պա րապ է նստում։ Ն րան յանձ-
նա րա րա կան էր տո ւած, ու նա գնա ցել է  Վառ նա, ուր այդ ժա մա նակ կա յին  Մար-
տի րոսն(3) ու միւս նե րը։  Զար մա նա լի է, որ նրանք ո չինչ չեն ա րել։ Է գուց կը կար-
գադր ւի այդ խնդի րը։

Ան ցեալ նա մակ նե րից մէ կում խնդրել էինք յայտ նել, ստաց ւած է ար դեօ՞ք  Կոնս-
տան ցա յից ե կած չէ քը…  Մին չեւ ստաց ւե լու մա սին լուր չտաք, ախր չենք կա րող 
ցան կը տպագ րու թեան յանձ նել։

 Լե ւո նը (Գ.)(3) ա ռա ջար կում է, որ ի րեն թոյլ տրւի օս մա նեան դես պան նե րից մէ-
կին գլո րել։ Ն րա ա ռա ջար կին մենք հա մա միտ չենք։ Ե թէ նա ո րո շել է ան հա տա պէս 
մի գործ կա տա րել, ի րեն զո հե լով, կար ծում ենք, որ կա րե լի է ա ւե լի նպա տա կա-
յար մար ձեռ նարկ ներ ա ռա ջար կել։ Ե թէ մի յար մար գործ ի նկա տի ու նէք, որ նա 
կա րո ղա նայ մե նակ կա տա րել, կամ ա ռա ռա ւելն մի օգ նա կա նով, գրե ցէք, որ պէս զի 
ա ռա ջար կենք ի րեն։  Նա սպառ նում է վի շապ ցի նե րի(4) հետ չհաշտ ւել։

 Ձեր լուրջ ու շադ րու թիւնն ենք դարձ նում հե տե ւեալ հար ցի վրայ։  Ղա րի բը(6) չի 
գա լիս. չգի տենք, չի գա լու բնաւ, թէ յե տաձ գում է։  Յո նա նին(7) միտք կար այս տեղ 
պա հել, բայց չե ղաւ. Էլ լէ նի(8) գլխա ւոր ա ռար կու թիւ նը այն է, որ բիւ րո յի միւս եր կու 
ան դամ նե րը,  Վի շա պի եւ  Լեռ նա վայ րի կազ մից, պէտք է լի նեն տաճ կա հա յեր։ Եւ 
ո րով հե տեւ նա  Վի շապ էլ չի կա րող մտնել Օր տան սի(5) հետ, ինչ պէս են թադ րում 
էին, վեր ջի նիս հի ւան դու թեան պատ ճա ռով, մնա ցել է եր կու սի ա րան քում։  Կա րե լի 
էր նրան ա ռա ջար կել  Ղա րի բի փո խա րէն։  Բայց սրա հա մար պէտք է սպա սել  Ղա րի բի 
վերջ նա կան ո րոշ ման։  Քա նի ան գամ հարց րել ենք եւ խնդրել, որ ին քը գրի, թէ ինչ 
դժւա րու թիւն ներ կան իր գա լուն։  Բա ցի դրա նից  Ռոս տոմն էլ գու ցէ ստիպ ւած լի նի 
հե ռա նալ ըն տա նի քի պատ ճա ռով, ո րը ա մա ռը վեր ջա նա լուց հա ւաք ւե լու մի տեղ 
չու նի։ Այս պէս թէ այն պէս  Ղա րի բի վերջ նա կան պա տաս խա նը անհ րա ժեշտ է։

 Մենք ձեզ ար դէն հե ռագ րել էինք, թէ  Դել կա սէն ըն դու նել է ա ռա ջար կը։ 30,000-
ը փո խադ րել ենք եւ սպա սում ենք փո խա րէ նը ձե զա նից։  Հա րուստ նե րից մի բան 
չա ռա՞ք։ Ի մի ջի այ լոց ի՞նչ ար դիւնք ու նե ցան ձեր դի մում նե րը։ Այս տեղ միայն մէկն 
է ե րե ւա ցել, որ Փ-ի(9) կող մից ա ռա ջար կում է 10,000 fr.! Ի՞նչ պէտք է լի նի սրա վեր-
ջը։  Ցու ցա կան մարմ նի գրե լով  Նա ւա հանգս տում դար ձեալ շա րու նա կում են հին 
ձե ւով ժո ղո վա րա րու թիւն(10) եւ մեծ գու մար են հա ւա քել։  Պա հան ջում են այդ գոր-
ծի քննու թիւ նը։

Ս պա սում ենք Ա լաշ կեր տի դէպ քե րի ման րա մաս նու թեան, ինչ պէս նաեւ  Դու մա նի 
կռւի։

Օլ թիի դիակ նե րի պատ կեր նե րը կը ցրենք մեծ քա նա կու թեամբ բո լոր եր կիր նե-
րում ֆրան սե րէն տեքս տով(11)։

Ս տա ցանք այլ եւ այլ ճա նա պարհ նե րով ու ղար կած բո լոր թղթե րը եւ հա շիւ նե րը։
Բ ժիշ կը(12) ի՞նչ նպա տա կով է գա լիս այս կող մե րը. պատ ւի րա կու թեան հա մար 

ան յար մար է։ Եր կու բժիշկ ներ, եր կուսն էլ հա յե րէն չի մա ցող –  չա փա զանց ան յար-
մար կը լի նի։

Այս ան գամ Դ րօ շակ 500 օր[ի նակ] ա ւե լի կ ՚ու ղար կենք։ Անհ րա ժեշտ է կա նո նա-
ւո րել Վ րէ ժի գի ծը։ Այն տե ղից գան գատ ւում են, որ Ոս կա նա պա տից ե կող տա նող չի 
լի նում(13)։

1.- « Բանկ»ը  Թիֆ լի սի մէկ դրա մա տունն է, ո րուն հաս ցէն կ ՚օգ տա գոր ծո ւէր նա մա կագ րու թեան հա մար։ 
Գ րու թեան վե րեւ նշում կայ «ստա ցո ւած»։

2.-  Խօս քը հա ւա նա բար կը վե րա բե րի  Պա քո ւի (Ոս կա նա պատ)  Կեդր. կո մի տէի ան դամ Աբ րա համ 
 Գիւլ խան դա նեա նի, ո րուն ծած կա նուն նե րէն մէ կը  Ռու բէն էր։

3.-  Մար տի րոս  Մար գա րեան,–  Ցու ցա կան մարմ նի յայտ նի ան դամ նե րէն  Սա ֆոն է։
4.-  Լե ւոն նե րը բազ մա թիւ են. այս մէ կը, ա նու նին կող քին փա կագ ծի մէջ Գ. տա ռէն հե տեւց նե լով, պէտք 

է ըլ լայ  Ցու ցա կան մարմ նի ան դա մակ ցու թե նէն դադ րած եւ  Կով կաս ան ցած  Գիւ լու մեան  Լե ւո նը։
5.- Այ սինքն  Պոլ սոյ մէջ ( Վի շապ) գոր ծող  Ցու ցա կան մարմ նի այն ան դամ նե րուն հետ, ո րոնք կը ծրագ-

րէին  Սուլ թան  Հա մի տի մա հա փոր ձը։
6.-  Ղա րի բը Ա. Ա հա րո նեանն է։
7.-  Յո նան  Դաւ թեան,  Դաշ նակ ցու թեան ա ռա ջին սե րուն դի գա ղա փա րա կան անձ նա ւո րու թիւն նե րէն, 
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որ ե ղած է  Բիւ րո յի ան դամ եւ «Դ րօ շակ»ի խմբա գիր։ Օր տան սը՝  Յո նա նի զո ւի ցե րու հի կինն է։ 
8.- Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեա նի։  Վի շա պը  Պո լիսն է,  Լեռ նա վայ րը՝  Կի լի կիան։
9.- Փ-ն հա ւա նա բար « Փո թո րիկ»ն  է,– բռ նի հան գա նա կու թեան ձեռ նարկ, որ միայն  Ցու ցա կան մարմ նին 

էր ար տօ նո ւած։
10.-  Ժո ղո վա րա րու թիւն կը նշա նա կէր հան գա նա կու թիւն։  Նա ւա հան գիս տը  Պա թումն է։
11.-  Ծա նօթ է, որ  Սաս նոյ օգ նու թեան փու թա ցող  Թու ման  Թու մեան ցի ( Թոր գոմ) Որս կան խում բը կո-

տո րո ւած էր Օլ թիի մօտ ռուս սահ մա նա պահ զօր քին կող մէ։ Այս վեր ջի նին հրա մա նա տա րը՝ գնդա պետ 
 Բի կով՝ զո հո ւած ֆե տա յի նե րու դիակ նե րը հա ւա քել տա լով՝ նկա րո ւած էր ա նոնց հետ։ Ակ նար կու թիւ նը 
եւ րո պա կան մա մու լին մէջ այս լու սան կա րին հրա տա րա կել տա լուն կը վե րա բե րի։

12.-  Հա ւա նա բար խօս քը կը վե րա բե րի բժ.  Յա կոբ  Զաւ րիե ւի (1865-1920)։
10.- Վ րէ ժը Ատր պա տա կանն է, իսկ Ոս կա նա պա տը՝  Բա գուն։

25.
էջ 51-53
Օգ. 28-ին
Գր ւած  Տէր- Թոմ. ձեռ քով(1)
ԹԻՖԼԻԶ
Մ[եծ]  Քա ղա քի եւ Ոս կան[ա պա տի] նա մակ նե րը լաւ չեն գրւում։
 Հա շիւ նե րի կա նո նա ւո րում։  Մեր պարտ քե րը թող վճա րեն. է գուց էլ որ պա հանջ-

ներ են ա նե լու, որ տե ղի՞ց գո հա ցում տանք։  Մեր հաշ ւով դուք պէտք է փո խադ րէք 
դար ձեալ մօ տա ւո րա պէս 20 հազ. րուբ լի։ Ո րով հե տեւ հի մա  Վաս պու րա կա նի պա-
հանջ նե րը սաստ կա նա լու են, փամ փուշտ նե րի մեծ քա նա կու թիւն պէտք կը լի նի փո-
խադ րել, իսկ Ընդհ. ժո ղո վը շատ սահ մա նա փակ գու մար է յատ կաց րել այդ շրջա նին. 
պէտք է մի ճար մտա ծել։ Որ քան մեզ յայտ նի է,  Նա ւա հան գիս տը իր նա խա հաշ ւից 
շատ ա ւել գու մար պէտք է ու նե նայ իր տրա մադ րու թեան տակ. այդ ա ւե լոր դը կա-
րե լի է յատ կաց նել  Վաս պու րա կա նի չնա խա տես ւած պա հանջ նե րին։ Ա ռա ւե լա պէս 
պէտք է զոռ տալ փամ փուշտ նե րի փո խադ րու թեան։  Հի մա երկ րի մէջ բա ւա կա նա-
չափ հրա ցան ներ կան, ան պէտք ըն կած, փամ փուշտ նե րի պա կա սու թեան շնոր հիւ։

Որ քան յի մար պի տի լի նէր տղա նե րի դրու թիւ նը Մ շոյ դաշ տում, ե թէ  Շա մից փամ-
փուշ տը չհաս նէր։ Ին չո՞ւ մի քա նի տեղ պա հեստ ներ չէին պատ րաստ ւած…

Այ սօր թեր թե րում կար դա ցինք հիւ պա տո սա կան տե ղե կու թիւն ներ  Պոլ սից, որ 
Մ շոյ դաշ տում եւ  Բիթ լի սում տե ղի են ու նե ցել 2 մեծ ընդ հա րում ներ։  Տա ճիկ նե րի 
կող մից կայ 1 սպան ւած 6 վի րա ւոր։  Մե րոնք ա ռանց կո րուստ կրե լու ա նե րե ւու թա ցել 
են (ե ղել են 40 հո գի)։

 Մուշ կը փոր ձենք դրամ հասց նել ուղ ղա կի մե րոնց ձեռ քը՝ եր կու ճա նա պար հով, 
որ ցոյց է տո ւել  Տատ րա կը(2)։

 Յայտ նե ցէք Ջ րա բերդ եւ ու րիշ տե ղեր, որ ար տա սահ ման հա յե րի հաս ցէ նե րով 
ու ղարկ ւած նա մակ նե րը բաց են ա նում, կար դում, յե տոյ մեզ ու ղար կում։ Ե թէ մի 
գաղտ նի գրու թիւն կայ, ա ւե լի լաւ է ու ղար կել օ տար նե րի հաս ցէ նե րով, ո րոնք նոյ-
նու թեամբ մեզ են հասց նում։

Այս տեղ գա լու է  Մաշ տոց վարդ[ա պե տը]. դա Ա մե րի կա յի մեր կազ մա կեր պու-
թեան ան դամն է։ Ռ[ոս տո մը] խոս տա ցել էր դրա հետ նա մակ ու ղար կել ձեզ, բայց 
հասց նել չկա րո ղա ցաւ(3)։

Յ[ո նան]ի պատ մե լով Ոս կա նապ[ատ] եւ այդ տեղ ընտ րու թիւն ներ են կա տար ւել 
Դ.ի հա մար։ Դ րա նից ա ռաջ ընդհ. ժո ղո վը դրա մե նաշ նոր հը թո ղել է ցու ցա կան 
մարմ նին։ Ե թէ ընտր ւած ներ կան, թող հա մա ձայ նեն  Ցուց. մարմ նի հետ եւ ըստ այնմ 
դե րե րը բա ժա նեն։

 Հե ռա գիր նե րի առ թիւ։
 Թերթ (No 8) ու ղար կած ենք՝ այս ան գամ 420 ա ւե լի Վ րէ ժի գծով։  Նա ւա հանգս տի 

գծով նոյն պէս կ ՚ա ւե լաց նենք։ Խնդ րում ենք Ոս կա նա[պա տի] մարմ նից յա տուկ հոգ 
տա նել փո խադ րու թեան կա նո նա ւոր ման։

 Ճեր մա խան[?] վա ճառ[ա տան] տղա նե րին փոս տով թերթ հաս նում է։  Կա րող էք 
նրան ցից վերց նել։
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 Ֆին լան դա ցի նե րի դի մու մի մա սին գրել էինք. հա մա րեա բո լոր այ լա զան տար-
րե րը տո ւել են ի րենց հա մա ձայ նու թիւ նը հա մե րաշ խու թիւն հաս տա տե լու։  Ձե զա նից 
պա տաս խան չե կաւ. շու տով նրանց ներ կա յա ցու ցի չը գա լու է  Ժը նեւ. ե թէ մին չեւ այդ 
օրն էլ չե կաւ, ձեր կող մից տա լու ենք հա մա ձայ նու թիւն։

 Դիակ նե րի պատ կե րը ֆրան սե րէն բա ցատ րու թիւ նով կը հրա տա րա կենք եւ կը 
տա րա ծենք շու տով։

 Պատ ւի րակ նե րը հի մա  Պա րիզ են վե րա դար ձել։ Անգ լիա կան թա գա ւո րը շու տով 
չի վե րա դառ նա լու  Լոն դոն։

Ի՞նչ ա րիք  Սալ մաս տի դա տա ւո րի ա ռա ջար կի առ թիւ։  Կո զակ նե րի նա մակ նե րը 
ստա ցանք։

 Լե ւո նի մա սին կրկնել։  Կոնս տան ցա յի չէ քը։
Օ գոս տո սի սկզբից գրւած է նա մակ Մ. Ք. (օգ. 3 բանկ), Ոս կա նա պատ (օգ. 6), 

Ջ րաբ[երդ] (օգ. 8), Մ. Ք. (օգ. 12 Եր[ե ւան]),  Նա ւահ[ան գիստ] (օգ. 17), Մ. Ք. (օգ. 27 
բանկ)։

Գ րա շար լաւ(4)։
 Վար դա նը(5) թող ճա նա պարհ ընկ նի։

1.-  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ուղ ղո ւած նա մակ, նոյն  Ռոս տո մի ձե ռագ րով «գրւած  Տէր  Թոմ. ձեռ-
քով», ինչ որ կը նշա նա կէ, թէ վեր ջինս գաղտ նի թա նա քով ար տագ րողն է։

2.-  Տատ րա կը ծած կա նունն է Մ շոյ  Գե ղա մին,  Տէր  Կա րա պե տեան։
3.-  Մաշ տոց վար դա պետ –  դաշ նակ ցա կան, յե տա գա յին կար գա թող –  իս կա կան ա նու նը  Ներ սէս  Փա-

փա զեան (1872-1915)։
4.- Ե րե ւի լաւ գրա շար կը սպա սեն կամ կը պա հան ջեն  Թիֆ լի սէն։
5.-  Խա նա սո րի  Վար դա նի մա սին է,  Մեհ րա բեան  Սար գիս։

26.
էջ 54
օգ. 31
ԲԷՅՐՈՒԹ(1)
 Վար դա նը(2) ե թէ գայ, հար կա ւոր կը լի նի մի եր րոր դը եւս մարմ նի կազ մը լրաց-

նե լու հա մար։  Պէտք է աշ խա տել, որ գո նէ դա տաճ կա հայ լի նի։ Ե թէ ու զում ես, 
այս տե ղից մի վեր ջին դի մում ա նենք  Ցիւ րիխ ցի նե րին, ի մա նանք նրանց վեր ջին ո րո-
շու մը, եւ ե թէ հրա ժար ւե լու լի նեն, իմ կող մից կ ՚ա ռա ջար կէի  Տի րա նին, որ եր կար 
տա րի նե րի ըն թաց քում վարժ ւել է կազ մա կեր պա կան գոր ծե րում։

Հն չա կեան նե րը դի մե ցի՞ն, ի՞նչ պա տաս խա նե ցիք։  Պէտք է զգոյշ լի նել. մեր ա ջակ-
ցու թեամբ մի 14 հո գուց խումբ անց կաց րին Ա լաշ կերտ. հի մա այն պի սի զուռ նա են 
փչում, որ ուղ ղա կի ան տա նե լի են. նոր դա րագ լուխ բաց ւած են հա մա րում…

 Վա ղուց է պատ րաստ եմ գնա լու  Մար սէյլ, բայց ձեր բախ տից հի մա գոր ծա դուլ 
է. նա ւե րը չեն բա նում. վա խե նում եմ, մի գու ցէ գոր ծա դու լի ժա մա նակ զէն քեր գնե-
լը ա ռան ձին ու շադ րու թիւն դարձ նի. գու ցէ յա մե նայն դէպս է գուց գնամ։

ՌՈՍՏՈՄ
Մ շոյ դաշ տում զոռ կռիւ ներ են սկսւել հի մա. տղա նե րը լաւ են։  Հի մա մի ջոց կայ 

ուղ ղա կի ի րենց ձեռ քը դրամ հասց նե լու։ Ափ սոս, որ ա ռաջ չգի տէինք, 30,000 fr.ը 
հիւ պա տո սի տրա մադ րու թեան տակ դրինք։

1.- Ս.  Զա ւա րեա նին ուղ ղո ւած նա մակ։
2.-  Վար դա նը  Խա նա սո րի ար շա ւան քի ծա նօթ հրա մա նա տարն էր ( Մեհ րա բեան  Սար գիս), որ Ս. 

 Զա ւա րեա նի հետ ան դամ էին  Լեռ նա վայր- Կի լի կիոյ  Պա տաս խա նա տու մարմ նին։
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27.
էջ 55
Օգ. 31
ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ(1)       
 Մի ըն դար ձակ նա մակ ենք ու ղար կել եկ ւո րի ձեռ քով, գրւած օգ. 28-ին։ Ս տա ցանք 

 Ռու բէ նի նա մա կը, որ բո լո րո վին չկա րո ղա ցանք կար դալ, բա ցի մի եր կու խօս քե րից։ 
 Բայց հի մա լաւ մի ջոց ու նենք, որ ձեզ եւս յանձ նա րա րում ենք –  նա մակ նե րը բա ցէք 
silicate de soude-ով։  Դա թանձր հե ղուկ է, որ հրա շա լի է բաց ա նում։ Ս րա նից յե տոյ 
յոյս ու նենք ա մէն տե սակ գրւած նե րը բա նալ, ե թէ միայն չոր գրչով գրւած չլի նեն։ 
 Վեր ջին դե ղով փոր ձե ցինք այ սօր եւ մի քա նի բան կա րո ղա ցանք ջո կել  Ռու բէ նի գրա-
ծից 1)  Դու մա նը չի ու զում գրել, թէեւ հայ հո յել էք, դուք էք խոս տա նում գրել, 2) 
 Լօ թի քը(2) ամ բող ջու թեամբ չեն փո խադ րում թեր թե րը (էհ, թող եր կու, ե րեք ան գա մից 
բե րեն. այս ան գամ 500 օ րի նակ ա ւել ենք ու ղար կել), 3) որ զահ րու մար թա նա քը ծծւում 
է. քիչ թող ծծո ւի, վնաս չու նի. միայն ե թէ թուղ թը բա րակ է, միայն մէկ ե րե սին գրէք։ 
Ու րեմն խնդրենք կրկնել բո լոր կա րե ւոր կէ տե րը։

Այդ տեղ է գա լու  Հա մո յին(3) ծա նօթ մի ռուս տի կին, ո րը նո րից ու զում է նրան 
տես նել։  Կը դի մէ  Նի կո լի հաս ցէով։ 

Ա նունն է Ան նա  Նի կո լա յեւ նա(4)։

1.-  Բա գու (Ոս կա նա պատ) ու ղար կո ւած այս նա մա կի ա ւար տին նոյն թանձր սեւ մա տի տով՝ « Չո փու ռեա նի 
հաս ցէով»։  Չո փու ռեա նը ծած կա նունն է  Թա դէո սեան  Լե ւո նի ( Պա պա շա)։  Ռու բէ նը՝  Գիւլ խան դա նեան Աբ-
րա համն է։

2.- Ակ նար կու թիւ նը «Դ րօ շակ»ի հա մար նե րը տեղ հասց նող պարզ, զո ւարթ, կե րու խում սի րող, բայց 
քա ջա սիրտ ե րի տա սարդ նե րուն է։

3.-  Հա մօ Օ հան ջա նեա նին։
4.-  Ռու սա տառ։

28.
էջ 56-58
Գր ւած 4 սեպտ.
ՄՈՒՇ      
Ս տա ցանք ձեր յու լիս 27 եւ 21 նա մակ նե րը, հաս տա տում ենք մեր օ գոստ. 8/21 

նա մա կը։
Եւ րո պա կան թեր թե րում կար դում ենք, որ տա ճիկ կա ռա վա րու թիւ նը  Վա հա նի 

եւ Հ րայ րի(1) բռնո ւած նա մակ նե րով հաս տա տում է, թէ հա յերն են գիւ ղեր հրդե հող-
նե րը։ Որ քա՞ն ճիշտ է այս լու րը։ Եւ ե թէ ճիշտ է, ի՞նչ էր նպա տա կը։  Սա սուն ցի ներն 
էլ, ինչ պէս նաեւ հայ հո գե ւոր իշ խա նու թիւ նը ամ բողջ պա տաս խա նատ ւու թիւ նը իբր 
թէ ձգում են ապս տամբ նե րի վրայ։

 Հե ռա գիր կայ նոյն պէս, թէ IV զօ րա բա նա կը ոտ քի է հան ւում։  Կա րե ւոր է հե տե-
ւել զօր քե րի շարժ ման երկ րի մէջ եւ կա նո նա ւոր տե ղե կու թիւն ներ ու ղար կել։  Մի 
գու ցէ կա ռա վա րու թիւ նը օգտ ւե լով խառ նակ դրու թիւ նից  Ռու սաս տա նի հետ հա մա-
ձայ նած վերսկ սի կո տո րած նե րը ու րիշ վայ րե րում եւս։ Այս մա սին հարկ ե ղած դի-
մու մը կ ՚ա նենք մեր կող մից։

 Ձեր ներ կա յաց րած պա հանջ նե րը յայ տա րա րե ցինք բո լոր կա րե ւոր թեր թե րին։ 
Ընդ հա նուր տպա ւո րու թիւ նը լաւ է։

 Տեղ հա սա՞ւ ար դեօք մեր յանձ նած նպաս տը։  Վի շա պի մա սին գրել ենք եւ սպա-
սում ենք պա տաս խա նի. իսկ վա ճա ռա տան մի ջո ցով փո խադ րե ցինք 3,000 fr. ձեր 
մատ նա ցոյց ա րած վա ճա ռա կա նին յանձ նե լու։ Ս տա նա լուց խնդրենք ան մի ջա պէս 
ի մաց տաք։ Pro-Armenia-ի վեր ջին հա մա րում յայ տա րար ւած են  Սա սու նի մաս նա-
ժո ղո վի ան դամ նե րի ա նուն նե րը.– ն րանց մէջն են Bertholet, նախ կին ար տա քին 
գոր ծոց նա խա րար, Lavisse, Sully Prudhomme (ար տագ րել բո լո րի ա նուն նե րը)։ Ե թէ 
նւի րատ ւու թիւն նե րը ու շա նան, այն ժա մա նակ մենք յա տուկ դի մում կ ՚ա նենք մեր 
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մար մին նե րի ա ջակ ցու թեան։
 Թոր գո մի(2) խմբին նա հա տա կու թեան լու րը ձեզ հա սած կը լի նի։  Դիակ նե րի 

պատ կեր նե րը, մի կարճ ֆրան սե րէն բա ցատ րու թեամբ տա րա ծել ենք ա մէն կողմ։ 
Տ պա ւո րու թիւ նը մեծ է. մա նա ւանդ վրդով ւում են ռուս տար րե րը ռուս բռնա կա լու-
թեան այդ ա րար քից։

Տ ղա նե րին մեր ջերմ համ բոյր նե րը։  Թող ներ կայ հան գա մանք նե րում աշ խա տեն 
ա մէն կերպ խոյս տալ ընդ հա րում նե րից, ու ժե րը խնա յել, բայց միշտ պատ րաստ 
կե նալ։ Ան չափ ու րախ ենք, որ ըն կեր նե րի մի ջեւ հա մե րաշ խու թիւն է տի րում. յու սով 
ենք, որ այդ պէս կը շա րու նա կո ւի։

 Թեր թե րում կար դա ցինք նոր ընդ հա րում նե րի մա սին. տե ղե կու թիւն նե րը հիւ-
պա տո սա կան էին։ Ան համ բեր սպա սում ենք ման րա մաս նու թիւն նե րին։

Pro-Armenia-ում տպագր ւած է նոյն պէս ձեր ու ղար կած կո տո րած նե րի ցան կը։
 Ներ կայ պա րա գա նե րում չ ՚ար ժեր թեր թի հա մար վտանգ ւել. ա նոր ալ ժա մա-

նա կը կու գայ. կա րե ւոր լու րե րը ձեզ տա լիս ենք եւ կու տանք։ Ընկ. ջերմ բա րեւ ներ(3)։
4 սեպտ. 1904։

1.-  Վա հան –  Տող րա մա ճեան  Կա րա պետ՝  Դաշ նակ ցու թեան ներ կա յա ցու ցի չը  Սա սու նի մէջ եւ Հ րայր 
Դ ժոխք, եր կուքն ալ նա հա տա կո ւած 1904 թ.  Սաս նոյ ապս տամ բու թեան ըն թաց քին։

2.-  Թու մեանց  Թու մա նի։
3.-  Վեր ջին պար բե րու թիւ նը « Ներ կայ պա րա գա նե րում…»՝  Յա րու թիւն  Գալ ֆա յեա նի ձե ռագ րով։

29.
էջ 58
ՄՈՒՇ(1)
Գ րել  Միհ րան Tartiozian-ի մա սին
 Դել կա սէի պա տաս խա նը

1.- Գ րո ւե լիք նա մա կի մը սե ւագ րա կան հա կիրճ նո թեր։  Միհ րան  Թար թիո զեա նը (ճիշդ ազ գա նու նը 
 Թար գիւ լեան է) ֆրան սա կան հիւ պա տո սա րա նի պաշ տօ նեայ էր. կը կաս կա ծո ւէր մատ նու թեան մէջ եւ վախ 
կար, որ 30,000 ֆր .ի նպաս տի բաշ խու մը իր մի ջո ցաւ կա տա րո ւի։

30.
էջ 59-61
ՎԻՇԱՊ(1)
 Հին  Քա ղա քից ձեր ու զած դրա մը ու շա ցել էր, ո րով հե տեւ  Մու խա նը[?] այս տեղ 

չէր. ու ղարկ ւած է 31-ին, ար դէն ստա ցած կը լի նէք։ Ե րէկ նոյն տե ղից նոր հե ռա գիր 
ստա ցանք։  Տա ռե րը խառն ւած էին։  Հաս կա ցանք, որ հար կա ւոր է 6, 4, 13, 7, 6, 2, 26, 
4, 16, 1, 9, 14, 16, 2, 6, 18, 22, 10, 11 եա նի(2) ա նու նով փո խադ րել մի նոր գու մար։ 
Ս տու գե լու հա մար խնդրե ցինք կրկնել հե ռա գի րը ֆրան սե րէն կամ նա մակ գրել։ Ե թէ 
պա տաս խա նը կամ հե ռա գի րը ետ ե կաւ, վա ղը մեր հասկ ցած ձե ւով կը կա տա րենք։ 
 Կար ծում ենք, որ հե ռա գի րը կա րող է ետ գալ, ո րով հե տեւ նա քաշ ւած է Յ …ի ա նու-
նին(3), իսկ նա կա րող է այն տեղ չլի նել –  ե րէկ տի կի նը մի բաց գիր ցոյց տւեց Յ.ից, 
ո րով նա յայտ նում է, թէ վե րա դառ նում է։

 Մե րոն ցից բռնո ւած խօ չկայ այդ տեղ։
Ոս կա նա պա տից ստա ցանք 10,000 ռ [ուբ լի]. ու ղարկ ւա ծի փո խա րէն, հա շիւ նե րը 

կը կար գա ւո րենք։
 Թոր գո մի խմբի պատ կե րը ա ռան ձին թեր թե րով, ֆրան սե րէն բա ցատ րու թեամբ 

տպե ցինք, տա րա ծե ցինք։  Լոյս կը տես նի …………..ում(4), Pro-Arm[enia-ում] եւ յե տոյ 
Դ րօ շա կում, երբ կ ՚ու նե նանք խմբան կար նե րը։

 Զար մա նա լի է, որ Հ րա չի նա մա կը մէ ջը չի ե ղել. գու ցէ ու րի շի նա մակ է ե ղել։ 
Էլ լէ նը(5) ոչ մի մաս նա ւոր նա մակ ներ փակ չի ստա ցել։

Դ րօշ[ակ]ում տպւած պա հանջ նե րը խմբագ րել են Մ շոյ մեր ըն կեր նե րը, հա ւա-
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նա կան է ընդհ. ժո ղո վի հի ման վրայ։  Վեր ջինս ե թէ ու զում էք, ու ղար կենք ձեզ(6)։
Ա ռաջ էլ գրել էինք, որ տաճ կե րէն թարգ մա նու թիւ նը այդ պա հանջ նե րի պատ-

րաստ է։  Մի յա ռա ջա բան անհ րա ժեշտ է։ Ե թէ ու զում էք, այդ յա ռա ջա բա նը կցենք 
թարգ մա նու թեա նը եւ այն պէս ձեզ ու ղար կենք. իսկ ե թէ ոչ՝ ա ռան ձին կոչ հրա տա-
րա կենք։

 Մենք գի տենք, որ  Լե ւո նը չի վտանգ ւած. մենք աչ քի ա ռաջ ու նինք այն հան գա-
ման քը, որ  Սա րուս տա նի(7) մար մին նե րը կը դժւա րա նան նրան ի րենց մէջ ըն դու նել։

Բ ժիշ կը չե կաւ. ե թէ գայ, կը յայտ նենք ձեր փա փա քը։ Ան ցագ րե րի հա մար նա-
մակ ներ գրւած է։

Փ.ի(8) գոր ծե րը սկսել են կար գա ւոր ւել։  Զուռ նա չի նե րը(9) խան գա րում են։
Այս նա մա կի պա տաս խա նը ստա նա լուց յե տոյ, կը գրենք մի ըն դար ձակ նա մակ։
 Թոր գո մը(10) գրել էր պայ պըլ հաու զի մա սին։
 Մեզ չէք չի հար կա ւոր։  Հա մա ձա՞յն են ար դեօք փո ղը ստա նալ մե զա նից, հա ն[ձ]

ել  Բա զէ լի մի սիո նար Մ.  Քօլ լին, որ սա յանձ նի հա յոց ա ռաջ նոր դա րա նին ( Վար դան 
վար դա պե տին)(11)։ Այս ձե ւով ա ւե լի յար մար է։  Դել կա սէին յանձ նած 30.000 ֆր .ը 
դեռ տեղ չի հա սել։  Հաս նի էլ, պի տի բա ժան ւի հիւ պա տո սի քար տու ղար  Միհ րա նի 
մի ջո ցով, որ  Վարդ գէ սի(12) մատ նիչ նե րից մէկն է։  Վա նի կռիւ նե րի մա սին լսած կը 
լի նէք։  Կոմ սը(13) մտադ րու թիւն է ու նե ցել գա ւառ նե րում ամ րա նալ, բայց ինչ պէս 
ե րե ւում է Անդ րա նի կը ե կել է եւ ծրա գի րը փո խել են, կամ գու ցէ հար կադր ւած են 
ե ղել։ Երբ լսե ցինք, թէ IV-րդ զօ րա բա նա կը ո տի է կանգ նում եւ  Վա նայ վա լին զի նել 
է մահ մեդ[ա կան] ամ բո խը, մի ազ դա րա րու թիւն հե ռագ րե ցինք նա խա րար նե րին։

1.-  Պո լիս ուղ ղո ւած այս ան թո ւա կիր նա մա կը գրո ւած պէտք է ըլ լայ 4 – 11  Սեպտ.ի մի ջեւ։
2.-  Շիֆ րէ այս ծած կա գի րը կը բա ցո ւի « Մայր Ա րաք սի ա փե րով» տա ռե րով.– Ս, ր, գ, ի, ս, ա, բ, ր, հ, մ, 

ե, ն, հ, ա, ս, ց, է, ո, վ։ Այբ տա ռե րէն մէկ քա նին զեղ չո ւած են. ուս տի պէտք է կար դալ՝  Սար գիս Աբ րա հա-
մեան հաս ցէով։

3.-  Յո նան  Դաւ թեա նի։
4.-  Լա տի նա տառ ա նըն թեռ նե լի եր կու ա նուն ներ, հա ւա նա բար թեր թե րու։
5.- Էլ լէ նը Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեա նի ծած կա նունն է, իսկ Հ րա չը՝  Թի րեա քեան  Հայկ,  Պանք Օթ թո մա-

նի գրաւ ման հե րոս նե րէն, եր կու տա րիէ ի վեր կը գտնո ւէր բանտ, ուր կէ սա կայն կը թղթակ ցէր դուր սի 
ըն կեր նե րուն հետ։

6.- Ար դա րեւ Հ.Յ.Դ. Եր րորդ Ընդհ. ժո ղո վը, գու մա րո ւած  Սո ֆիա 1904 թ.  Փետ րո ւար- Մարտ ա միս նե րուն, 
խմբագ րած էր այն պա հանջ նե րը, զորս պէտք է ներ կա յաց նէին  Սաս նոյ ապս տամբ նե րը եւ րո պա կան պե-
տու թեանց հիւ պա տոս նե րուն ( Տե՛ս «Դ րօ շակ», 1904 թ. Օ գոս տոս, թիւ 8, էջ 105-6)։ Ա հա այդ պա հանջ նե րուն 
մէկ օ րի նակն է, որ  Տա րօն- Սա սու նի ըն կեր նե րը (Անդ րա նիկ,  Գե ղամ  Տէր  Կա րա պե տեան ե ւայլն) յղած էին 
եւ րո պա կան պե տու թեանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն։

7.-  Սա րուս տան –  կուս. ծած կա նուն՝ գոր ծա ծո ւած ընդ հան րա պէս  Ռու սիոյ, մաս նա ւո րա պէս  Կով կա սի 
հա մար։ 

8.- « Փո թո րիկ», բռնի հան գա նա կու թեան ձեռ նարկ։
9.- Հն չա կեան նե րը։
10.-  Պէտք չէ շփո թել  Թու մեանց  Թու մա նի հետ, որ  Սա սու նի օգ նու թեան հաս նե լու ճամ բուն վրայ զո-

հո ւած էր ար դէն։ Այս  Թոր գո մը ( Սե րեմ ճեան Ար տա շէս) ան դամ էր  Սուլ թան  Հա մի տի մա հա փոր ձը պատ-
րաս տող  Ցու ցա կան մարմ նին։  Պայ պըլ  Հաու զը՝ Աս տո ւա ծա շուն չի տա րած ման հաս տա տու թիւն է։

11.-  Վար դան վար դա պետ  Յա կո բեան (1846-1915), Մ շոյ Ս.  Կա րա պե տի վա նա հայր, դաշ նակ ցա կան, 
ան դամ Հ.Յ.Դ.  Տա րօն- Սա սու նի  Կեդր. կո մի տէին։

12.-  Վարդ գէս  Սե րէն կիւ լեան (1871-1915), յե ղա փո խա կան ղե կա վար գոր ծիչ, որ 1903 թ. սկիզ բէն կը 
գտնո ւէր  Վա նի բան տը։

13.-  Վա հան  Փա փա զեան։  Խօս քը կը վե րա բե րի այն օ րե րուն երբ  Սաս նոյ ապս տամ բու թեան ձա խո ղու-
թե նէն ետք, հայ դու կա պետ Անդ րա նի կը իր զի նա կից նե րով ան ցած էր  Վաս պու րա կա նի շրջա նէն, ուր կէ 
պի տի անց նէին  Պարս կաս տա նի Ատր պա տա կան նա հան գը։

31.
էջ 62-64
 Սեպտ. 11ին
ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ (1)       
 Ձեր ու ղար կած ծրար նե րը  Քօչ. մի ջո ցով ստաց ւած են։  Չի ստաց ւել միայն Աբ-

րա հա մո վի չի(2) ա ռա ջին նա մա կը, որ նա յի շում է եկ ւո րի ձեռ քով ու ղարկ ւած նա-
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մա կում։  Նաեւ լու սան կար նե րի մէջ չկայ գեր մա նու հու նը։
Դ րօ շակ ու ղար կում ենք փոս տով եւս, բայց ինչ պէ՞ս ա նենք, որ ժան դար մե րիան 

ձե րը չբռնի։  Նոր հաս ցէով եւս կ ՚ու ղար կենք։ Ս տա ցել էք ըն դամ[է նը] 300 օր[ի նակ] 
եւ հարց նում էք, ու ղար կե՞լ ենք ար դեօք դար ձեալ 300 օր.։  Մի ան գամ եւս կրկնում 
ենք։  Ձեր գծի հա մար ու ղարկ ւում է 740 օր. ե թէ 140 օր. –  որ շատ լաւ է –  պա հեն 
տե ղա կան պէտ քե րի հա մար, ձեզ բա ժին կը մնայ առն ւա զը 600 օր. –  վեր ջին 8րդ 
No-ից ու ղարկ ւած է Վ րէժ 420 օր[ի նակ] ա ւել, ո րից ձեր կող մի հա մար մօտ 200։ Ու-
րեմն ե թէ փո խադ րու թեան գոր ծը կա նո նա ւո րէք, միշտ կ ՚ու նե նաք մօտ 800 օր., իսկ 
դուք փո խա նակ այդ ա նե լու, դար ձեալ ու զում էք մեզ նոր «հարց ուղ ղե լով» ձեր 
խիղ ճը հան դար տաց նել։  Հարց րէք  Ռու բէ նից(3), եւ նա ձեզ կ ՚ա սի, որ այդ «լո թի նե-
րը»(4) ամ բող ջը չեն բե րում։

 Ռուս նե րի վե րաբ[եր մամբ] ան համ բան դուրս ե կաւ։ Ն րանք ար դէն պատ րաս տել 
էին մի ծրար. հաս ցէն գրե ցինք տւինք, որ ու ղար կեն. յան կարծ  Չոփ[ու ռեա նը](5) 
գրում է, թէ ոչ թէ այդ գծով, այլ  Նա ւահ[ան գիստ] թող ու ղար կեն։ Ն րանց հա մա-
ձայ նու թիւ նը ա ռե՞լ էք… յան կարծ նրանք էլ բո ղո քե ցին։ Խնդ րենք շու տով նրանց 
հա մա ձայ նու թիւ նը ա ռէք եւ հե ռագ րէք մեզ revenue։ 

 Վար դա նի(6) մա սին հե ռագ րե ցինք,  Վառ նա։ Ին չո՞ւ այդ պէս բան էք ա նում. ին չո՞ւ 
ուղ ղա կի այս տեղ չէք ու ղար կում. այն տեղ ե թէ ե րե ւայ, լու է ընկ նե լու(7)։

Ս պա սում ենք  Կով կա սի բո լոր մար մին նե րի 6 ամ սեայ հա շիւ նե րին. գլխա ւո րա-
պէս  Բիւ րո յի յա տուկ հաշ ւա պահ ենք բե րել տւել, իսկ հա շիւ ու ղար կող չկայ։ Ս պա-
սում ենք նոյն պէս ձեր րա յո նա կան ժո ղո վի ո րո շում նե րի ման րա մաս նու թիւն նե րին։ 
 Ցան կա լի է դեկտ. ամ սին  Դաշ նակ[ցու թեան]  Խորհր դի ժա մա նակ Ինք նա պաշտ պա-
նու թեան կո մի տէի ծրա գի րը ո րոշ ւած լի նի վերջ նա կա նա պէս։  Մեր կար ծի քը կ ՚ու-
ղար կենք ձեզ, երբ ստա նանք ձեր ո րո շում նե րը։ 

 Վա նայ դէպ քը ա նակն կալ էր. ե րե ւի Անդ րա նի կը իր խմբով ե րե ւա ցել է, եւ նրա 
վե րա դար ձը փո խել է  Կոմ սի եւ Իշ խա նի(8) ծրա գի րը։ Այս տե ղից փո խադ րե ցինք 3.000 
fr.։ Ե թէ մի լաւ խումբ պատ րաստ ու նե նա յինք պարս[կա կան] սահ մա նագլ խում, որ 
ներս խու ժէր այդ րո պէին, հրա շա լի բան կը լի նէր։  Բա ցի հիւ պա տո սա կան տե ղե կու-
թիւն նե րից ոչ մի ու րիշ բան չու նենք։  Վեր ջին 2 օր ւայ լռու թիւ նը չա րա գու շակ է տղա-
նե րի վի ճա կի վե րա բեր մամբ։ Երբ լուր ե կաւ, թէ IV զօ րա բա նա կը շարժ ւում է, հե ռագ-
րով մի ազ դա րա րու թիւն ու ղար կե ցինք « Խորհր դի»(9) կող մից պե տու թիւն նե րին, 
սպառ նա լով ծայ րա յեղ մի ջոց նե րի դի մել, ե թէ խա ղաղ ժո ղովր դին կո տո րե լու լի նեն։

Մ ռա ւի(10) գրած կցկտուր տե ղե կու թիւն նե րով կը ղե կա վար ւենք ֆին լանդ[ա կան] 
կոնգ րէ սում, ե թէ մին չեւ այդ ժա մա նակ մի լրիւ ամ փո փում չստա նանք։  Լե հա ցի նե րը 
մի նա խա պատ րաս տա կան ժո ղով են հրա ւի րում ոչ-ռուս տար րե րից՝ ո րո շե լու հպա-
տակ ազ գու թիւն նե րի դե րը։ Այդ հրա ւէ րին դեռ չենք պա տաս խա նել։

Բ.  Կո մի տէի հա շիւ նե րը տպւում են այս հա մա րում։ Այն քան ցանկ կայ որ։

1.- Ոս կա նա պատ –  Պա քու ու ղար կո ւած այս նա մա կին վրայ, թանձր սեւ մա տի տով  Ռոս տոմ ա ւել ցու-
ցած է՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին, որ կը նշա նա կէ թէ եր կու մար մին նե րուն սահ մա նո ւած գրու թիւն է։ Գ րու թեան 
ա ւար տին եւս ա ւել ցո ւած նոյն մա տի տով՝ «Ու ղարկ ւած  Վիեն նա  Քօ չա րեա նին». կը նշա նա կէ այս վերջ նոյն 
մի ջո ցաւ նա մա կը պէտք է հաս ցո ւէր  Կով կաս։

2.- Աբ րա հա մո վի չը՝  Գիւլ խան դա նեան Աբ րա համն է, այդ տա րի նե րուն ան դամ  Պա քո ւի  Կեդր.  Կո մի տէին։
3.-  Հա ւա նա բար  Յովհ.  Քա ջազ նու նին է, յե տա գա յին  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան անդ րա նիկ վար-

չա պե տը։
4.-  Փո խադ րող ե րի տա սարդ նե րը։
5.-  Թա դէո սեան  Լե ւոն, Ք րիս տա փո րի քրոջ որ դի նե րէն, նոյն պէս ան դամ  Պա քո ւի  Կեդր. կո մի տէին։
6.-  Խա նա սո րի  Վար դա նը, բուն ա նու նով  Մեհ րա բեան  Սար գիս։
7.- Այ սինքն լու րը պի տի տա րա ծո ւի։
8.-  Կոմ սը  Վա հան  Փա փա զեանն է, իսկ իշ խա նը՝  Վաս պու րա կա նի  Լեռ նա պա րի շրջա նը կազ մա կեր-

պո ղը. իս կա կան ա նու նը՝  Նի կոլ  Մի քա յէ լեան։
9.-  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի, որ կու սակ ցու թեան գե րա գոյն մար մինն էր։
10.-  Ժամ հա րեան  Մար գար (1877-1905)  Կով կա սի ինք նա պաշտ պա նու թեան մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ, որ 

տա րի մը ետք պի տի նա հա տա կո ւէր  Շու շիի ինք նա պաշտ պա նու թեան կռո ւի ըն թաց քին։
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էջ 65-66
 Սեպտ. 12
ԼԵՌՆԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐՄՆԻՆ – ԲԷՅՐՈՒԹ(1)      

 Հայ կի անզ գու շու թիւ նը  Լառ նա կա – Ա դա նա յի հա մա ձայ նու թիւ նը։
Ս տա ցանք ձեր ժո ղո վի կա յաց րած ո րո շում նե րը։  Հարկ ենք հա մա րում նախ եւ 

ա ռաջ մի քա նի խօսք ա սել զէն քի գնման եւ փո խադ րու թեան խնդրի մա սին։  Մեր 
կար ծի քով՝  Դոկ տո րի(2) գա լը եւ պտտե լը անն պա տա կա յար մար է։  Նախ որ զա նա-
զան տե ղեր մտնե լով, կա րող է աչ քի ընկ նել եւ վտանգ ւել։ Երկ րորդ՝ գու ցէ կա րե լի 
լի նի այն պի սի մի ջոց ներ գտնել, որ այդ տե ղից մարդ գա լու պէտ քը չզգաց ւի։  Մեր 
ըն կեր նե րից մէ կը Ռ-ը(3) այդ խնդրի հետ ծա նօ թա նա լու նպա տա կով գնա ցել էր 
 Մար սէյլ. շու տով մտա դիր [է] եւ ու րիշ տե ղեր այ ցե լել։  Ծա նօ թա նա լուց յե տոյ իր 
ծրա գի րը կը ներ կա յաց նի։ Առ այժմ պէտք է գո հա նալ մանր փո խադ րու թիւն նե րով։ 
 Մար սէյ լում ա ռա ջին ան գա մին հա մար փո խադ րե լու բան կայ։ Ե թէ ո րո շե լու լի նէք 
այդ, յայտ նե ցէք մեզ նա խօ րօք։

 Ձեր ու զած գու մա րը փո խադ րել ենք Ե գիպ տոս (10.000 fr. փո խա նակ 600 ոս կու)։ 
 Յու սով ենք, փորձ ւած մարդ կանց ձեռ քով կը գոր ծադ րէք այդ գու մա րը։ Չ գի տենք, 
թէ որ քան նպա տա կա յար մար է դրամ նե րը ցրել զա նա զան տե ղեր ինք նա պաշտ պա-
նու թեան գոր ծի հա մար։  Դա չի՞ խան գա րել ար դեօք բուն կենտ րո նաց ման գոր ծին։ 
 Նոյն տե սա կէ տից կար ծում ենք, որ վնա սա կար կը լի նեն ան հա տա կան տե ռոր նե րը 
այդ շրջա նում։

Անգ լիե րէն կա նո նա գիր – գր քե րի մա սին տե ղե կու թիւն կը ժո ղո վենք եւ մի յար-
մա րը կ ՚ու ղար կենք։ Կ՚ու ղար կենք նաեւ  Րաֆ ֆիի գրքե րից։

 Վար դա նը(3) այս քա նի օրս պէտք է դուրս ե կած լի նի. հե ռագ րել ենք, որ այս-
տե ղով անց նի։  Մեզ սխալ տո ւած հաս ցէով  Նա նէ  Լեչ կօ(5), Poste restante francaise. 
մի քա նի բա ներ կան ու ղարկ ւած։  Պա հան ջե ցէք փոս տից։

 Գու ցէ ար դէն լսած լի նէք  Վա նայ նոր կռիւ նե րի մա սին։ Ու րիշ սե փա կան տե ղե-
կու թիւն չու նենք։ Ինչ պէս ե րե ւում է, կռի ւը ծա գել է Անդ րա նի կի,  Սար հա տի(6) եւ 
խմբի  Վան մտնե լով։  Վեր ջին եր կու օրս լուր չկայ թեր թե րում։ Վախ կայ, որ կռի ւը 
ճնշւած լի նի։ Կռ ւից յե տոյ տղա նե րը քաշ ւել են լեռ նե րը։

1.-  Նա մա կի ա ւար տին՝ «Գր ւե ցաւ սեպտ. 14-ին»։
2.-  Դոկ տո րը  Կի լի կիոյ հին գոր ծիչ նե րէն բժիշկ  Զա քա րիա  Կի լի կեանն է։
3.-  Վար դա նեան  Մի սաք,  Կի լի կիոյ գոր ծիչ նե րէն, ծա նօթ  Ռահ վեր ծած կա նու նով։
4.-  Խա նա սո րի  Վար դա նը ( Մեհ րա բեան  Սար գիս), որ  Լեռ նա վայ րի  Պա տաս խա նա տու մարմ նի ան դամ էր։
5.-  Ռու սա տառ
6.- Անդ րա նի կը՝ հայ դու կա պետն է,  Սար հա տը՝  Գէորգ  Չա ւուշը։

33.
էջ 66-68
Գր ւե ցաւ սեպտ. 14
ՍԻՄՈՆԻՆ(1)       

 Ցիւ րիխ մի նա մակ գրե ցինք, հրա ւի րե լով նրան ցից գո նէ մէ կին վերջ նա կան բա-
ցատ րու թեան հա մար։  Դեռ ոչ ոք չի ե կել։

 Մար կա նե րի խնդի րը կա րող է ու շա նալ։  Պա րի զից անց նե լիս կը փոր ձեմ ձե ւը 
ընտ րել։ Իսկ կը գնամ, երբ  Յո նա նը(2) այս տեղ գայ։  Մար սէյլ գնա ցի, ծա նօ թա ցայ 
տե ղա կան պայ ման նե րին, պա հես տի գոր ծը կը կար գա ւո րենք։ Ար դէն այն տեղ ատր-
ճա նակ ներ կան. փամ փուշտ ներ տե ղա փո խե լու փորձ ա րէք։  Պա րիզ եւ մի քա նի այլ 
տե ղեր անց նե լուց եւ զա նա զան զէն քե րի հետ ծա նօ թա նա լուց յե տոյ կը գրեմ բո լո րի 
յար մա րու թիւն նե րը, ան յար մա րու թիւն նե րը, գնե րը ե ւայլն։  Փո խադ րու թեան գոր ծի 
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հա մար գու ցէ պէտք չլի նի  Դոկ[տոր]ի ա ջակ ցու թեան։  Կայ մի զի նա վա ճա ռա տուն, 
որ յանձն է առ նում ո՛ր նա ւա հան գիս տը ու զում ես՝ ապ րան քը ափ ի ջեց նի ա պա հո-
վա բար, պայ մա նաւ միայն, որ ապսպ րան քը 30.000 fr.[ից] պա կաս չլի նի։

 Կով կա սում կա յա ցել է  Րա յո նա կան ժո ղով։  Ման րա մաս նու թիւն նե րը կը գրենք, 
երբ յայտ նի լի նին մեզ։ Տ րա մադ րու թիւ նը շատ բարձր է։  Մի քա նի կա րե ւոր ձեռ-
նարկ ներ են ո րո շել։

 Կոմ սը(3) մտադ րու թիւն ու նէր ամ րա նալ գա ւառ նե րում, բայց յան կարծ լսում ենք 
 Վա նայ կռո ւի մա սին։  Նոր պատ րաս տու թիւն նե րի վրայ են Էլ լէ նը եւ ընկ[եր նե րը](4) 
հա մա րեա բո լո րը ի րենց տե ղերն են գնա ցել։

 Փո ղին զոռ տա լը քե զա նից չէ. ի նկա տի ու նե նա լով այդ տե ղա ցի նե րի հռչակ ւած 
շա հա սի րու թիւ նը, վա խե նում ենք։ Այս տեղ էր եւ քեզ էր հարց նում  Կա ֆեա նը(5)։

 Նա մակ ներդ ա ւե լի լաւ է  Բէյ րու թից փոստ գցել տաս։  Նոր անձ նա կան նա մակ-
ներ չու նես։  Միայն մի ինչ որ պա րոն է քեզ ու զում ան պատ ճառ ե լեկտ րա կա նու-
թեամբ բու ժել։  Նախ կին հաս ցէով նա մակ ներ ու նիմ գրած։

 Դու զուր ես յայտ նում գրե լու եւ բա նա լու դե ղե րի ա նուն նե րը։  Պէտք է միայն 
առ նել եւ տալ։

Ա մե րի կա յի նա մա կը ար տագ րե ցինք եւ այն պէս ու ղար կե ցինք, ծած կագ րե րի 
գաղտ նի քը չյայտ նե լու հա մար։  Լաւ կը լի նէր, ե թէ նրանք թղթակ ցէին  Թա փա ռի կի(6) 
կամ մեր մի ջո ցաւ։ Ե թէ գնում նե րը ի րենք կա տա րեն, դա խօսք չկայ, ա ւե լի կ ՚ո գե-
ւո րի նրանց. բայց այդ ո գե ւո րու մից է, որ վա խե նում ենք. նրանք էլ ըն կեր նե րին 
կ ՚ու զեն ո գե ւո րել, ըն կեր ներն էլ հա կա ռա կորդ նե րի դէմ կ ՚ու զե նան ա պա ցոյց ներ 
բե րել եւ այս պի սով խնդի րը հրա պա րա կի վրայ կը դնեն։

1.-  Սի մոն  Զա ւա րեա նին ուղ ղո ւած նա մակ։
2.-  Դաւ թեան  Յո նան։
3.-  Վա հան  Փա փա զեան։
4.-  Հար ցը կը վե րա բե րի Ք րիս տա փո րի (Էլ լէն) գլխա ւո րած  Ցու ցա կան մարմ նին։
5.-  Գաբ րիէլ  Կա ֆեան, հնչա կեան ղե կա վար գոր ծիչ։
6.-  Տոքթ.  Կա րա պետ  Փա շա յեան, գոր ծիչ այդ օ րե րուն Ե գիպ տոս։

34.
էջ 68
 Սեպտ. 20
ԲԱԳՈՒ, ԱԲՐ[ԱՀԱՄ]ԻՆ(1)      
1.- Աբ րա համ  Գիւլ խան դա նեա նին ուղ ղո ւած նա մակ, գրո ւած թանձր սեւ մա տի տով։  Բո վան դա կու թեան 

մա սին ոչ մէկ նշում։

35.
էջ 69
 Սեպտ. 21-ին
ԹԻՖԼԻԶ ՆԱՄԱԿ(1)      

 Ղա րի պի հասց[էին]
( Թէ ինչ պէս բա նալ նա մակ նե րը)։

1.-  Նա մա կի նիւ թի մա սին փա կագ ծի մէջ առ նո ւած հա կիրճ նշու մով եւ « Ղա րի բի [Ա հա րո նեան Ա ւե տիս] 
հաս ցէին» ճշդու մով։

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ



XXVIII

36.
էջ 69-71
 Սեպտ. 25
ԹԻՖԼԻԶ(1)        

 Կա ցու թեան մա սին։ –  Դես պա նի խնդիր։  Վար դան –  Կոնս տան ցա –  Կոնգ րէ – 
 Հա շիւ ներ –  հա մար –  Քար տու ղար:

 Քա ղա քա կան կա ցու թեան մա սին։ Անգ լիան ան տար բեր է ա ւե լի. Ի տա լիան կար-
ծես բո լո րո վին հե ռա ցել է։ Դ րա մա սին գրե ցինք  Պա րիզ։ Ի տա լիա յի ըն թաց քը բա-
ցատր ւում է նրա նով, որ  Սուլ թա նը նրան օ րօ րում է Ալ բա նիա յի ա պա գայ տի րա պե-
տու թեան ե րազ նե րով։ Անգ լիան փոխ ւել է, ո րով հե տեւ  Դար դա նէ լի խնդիր է ծա գել։ 
 Բա ցի այդ, չի ու զում, որ Ա մե րի կան յա ջո ղու թիւն գտնի հայ կա կան խնդի րը ա ռաջ 
քշե լով։ Մ նում է Ֆ րան սիան, որ մե նակ ո չինչ չի կա րող ա նել։

Ե թէ ի մի բե րենք թէ լրագ րա կան լու րե րը եւ թէ երկ րից ե կած տե ղե կու թիւն նե-
րը, այն ժա մա նակ կա րե լի է հե տե ւեալ ամ փո փու մը ա նել։

 Տաճ կաս տա նը կար ծես Անգ լիա յի ա ջակ ցու թեամբ կա մե նում է օգտ ւել հան գա-
ման քից  Ռու սաս տա նի վե րա բեր մամբ իր դիր քը ամ րաց նե լու։  Գու ցէ կա րո ղա նայ 
պա տե րազ մի եր կիւ ղով ա զատ ւել մի քա նի սահ մա նա փա կում նե րից, որ նրա վրայ 
է դրել  Ռու սաս տա նը պա տե րազ մից յե տոյ։ Անգ լիա-տաճ կա կան այդ հա մա ձայ նու-
թիւնն է գու ցէ պատ ճառ, որ անգ լիա կան հիւ պա տո սը Մ շում ա ջակ ցում է տա ճիկ 
կա ռա վա րու թեան ժո ղովր դի զի նա թափ ման գոր ծին (հիւ պա տո սի այդ ըն թաց քի դէմ 
հե ռագ րով բո ղո քե ցինք անգլ[իա կան] մի նիստ րին)։  Միւս կող մից գու ցէ անգ լիա կան 
ազ դե ցու թեան ենք պար տա կան, որ  Վաս պու րա կա նում, շատ դէպ քե րում տաճ[իկ] 
կա ռա վա րու թիւ նը միջ նորդ նե րի եւ այլ խա ղաղ մի ջոց նե րի է դի մել, երբ մեր խմբե-
րը եւ նրանց միա ցած գիւ ղա ցի նե րը յար ձա կում ներ են գոր ծել տա ճիկ զօր քե րի վրայ 
(տես  Բա յանդ[ուր] Իշ խա նի(2) նա մակ նե րը)։

Իսկ ե թէ հա ւա տանք  Սի մա ֆո րի թղթակ ցին, ո րը  Պոլ սոյ ֆրանս. դես պա նա տան 
պաշ տօ նեայ է, անգ լիա կան դես պա նը էս կադ րիա յի(3) ըն դու նե լու թեան ժա մին իսկ 
պնդել է  Մա յի սեան ռե ֆորմ նե րի անհ րա ժեշ տու թեան վրայ։ Ե թէ  Ռու սաս տա նի դէմ 
մի բան է պատ րաստ ւում, զար մա նա լի չի լի նել, ե թէ Անգ լիան աշ խա տի գո հաց նե-
լով հա յե րին խա ղա ղու թիւն հաս տա տել  Տաճ կաս տա նում. կար ծես ռուս նե րը մա սամբ 
այդ զգում են  Նո վո յէ առ ն[մ]ի-եան(4) յար ձակ ւում է կա ռավ[ա րու թեան] բռնած ըն-
թաց քի վրայ (մեր տպած պատ կեր նե րի առ թիւ) …………(4) ար խի ւից հա նում եւ տպում 
է 2-3 ա միս ա ռաջ գրած մի թղթակ ցու թիւն ռու սաց կո տո րա ծի մա սին։

 Շու տով մե զա նից մէ կը  Պա րիզ է գնա լու։ Այն տեղ էլ խօսք կը լի նի, ի հար կէ։ 
Գ նա լու է մաս նակ ցե լու ֆին լան դա ցի նե րի հրա ւի րած կոնգ րէ սին, որ լի նե լու է  Սեպտ. 
30-ին։

 Դես պա նի խնդրին մենք հա մա կար ծիք չենք։  Դա կը հա մար ւի մի յու սա հա տա-
կան քայլ։ Այդ խնդրին դար ձեալ կը դառ նանք։

 Կոնստ[անց]ա յի չէ քի մա սին 10 ան գամ հարց րել ենք, ստա ցել էք, թէ ոչ։ Ին չո՞ւ 
ո չինչ չէք պա տաս խա նում։ Խնդ րենք այս ան գամ պա տաս խա նէք հե ռագ րով՝ Calicjian 
Roseraie հաս ցէով։ Ս տի պո ղա կան է։  Նա ւա հան գիստ  Վա հա պի(5) ա սե լով շատ փամ-
փուշտ կայ… պա հան ջե ցէք  Շա մի հա մար։

Ս պա սում ենք հա շիւ նե րի, թէ  Բիւ րո յի եւ թէ  Կով կա սի բո լոր մար մին նե րի։
 Թող Բ ժիշ կը(6) իր մօտ մի քար տու ղար պա հէ, լաւ ձեռք ու նե ցող յատ կա պէս 

թղթակ ցու թիւն նե րի հա մար, կա րող է իբր ………(7) ապ րել տա նը։
No 9 (8) այ սօր ու ղար կում ենք։
Ա կո պի ձեռ քով մի ըն դար ձակ նա մակ ենք ու ղար կել։
Խնդ րենք յայտ նել, մեր որ նա մակ ներն են ստաց ւել։
Ս տա ցանք  Ռու բէ նի նա մա կը։

1.- « Բան կի հաս ցէին» նշու մով, յայտ նա պէս ուղ ղո ւած է Ա րե ւե լեան բիւ րո յին։
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2.-  Բա յան դուր իշ խա նը՝  Վա նայ Իշ խա նի ( Մի քա յէ լեան  Նի կոլ) մէկ այլ ծած կա նունն է։
3.-  Նա ւա տոր մի։
4.-  Ռու սա տառ. թեր թի ա նուն ներ են. երկ րոր դը՝ ա նըն թեռ նե լի։
5.-  Վա հապ –  ծած կա նուն Վ ռա մեան Ար շա կի։  Շա մը՝  Վան- Վաս պու րա կանն է։
6.- Բ ժիշ կը՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յի ան դամ  Յով սէփ  Տէր  Դաւ թեանն է։
7.-  Ռու սե րէն ա նըն թեռ նե լի բառ։
8.- «Դ րօ շակ»ի  Սեպ տեմ բե րի հա մա րը։

37.
էջ 72-75
30 սեպտ. գրւած
ԹԻՖԼԻԶ(1)       

Այս տեղ մենք բա նակ ցու թեան մէջ ենք մի զի նա վա ճա ռի հետ, որ պատ րաս տա-
կա նու թիւն է յայտ նում մեզ զէնք յանձ նել  Պարս կաս տա նում, որ կէ տում որ ու զե-
նանք, եւ բա ցի այդ Տ րա պի զո նում, Էրզ րու մում,  Բա յա զէ դում եւ նոյն իսկ  Վա նում 
(այս վեր ջին եր կու կէ տե րում – դ ժո ւա րու թեամբ), առ հա սա րակ Տ րա պի զո նից –  Բա-
յա զէդ ճա նա պար հի բո լոր կէ տե րում։

 Տաճ կաս տա նում յանձ նե լու կա րո ղու թեան կաս կա ծում ենք, բայց  Պարս կաս տա-
նում վստահ ենք, որ կա րող է։  Մօտ ժա մա նա կում նա մեր տրա մադ րու թեան տակ 
կա րող է դնել 1.000 հրա ցան վէ րէն դէլ սիս տե մի։ Ու րիշ հրա ցան նե րի պատ ւէ րը 
կա րող է կա տա րել 6 ամ սից յե տոյ միայն։  Վէ րէն դէ լը տա լիս է մեզ հա տը 30 րուբ. 
ա ռանց փամ փուշ տի, եւ պայ մանն է, որ մեր պատ ւէ րը 1.000 հա տից պա կաս չլի նի։ 
Այդ քա նա կու թիւ նը կա րող ենք մենք ստա նալ զա նա զան կէ տե րում եւ զա նա զան 
ժա մա նակ ներ։ Ա պա հո վու թեան հա մար պայ ման է դնում միայն, որ ամ բողջ պատ-
ւէ րի գի նը (30.000 ր.) մենք պահ տանք մի բան կի ա ռա ջո ւա նից, եւ ին քը բան կից 
ստա նայ այն չա փով, ինչ չա փով յանձն ւում է ապ րան քը, ա մէն ան գամ ներ կա յաց-
նե լով բան կին ապ րանք ստա ցո ղի կող մից ստա ցա կան։

 Մենք յայտ նել ենք նրան, որ մեր վերջ նա կան պա տաս խա նը կը տանք, մեր 
պատ ւէ րը կ ՚ա նենք ըն կեր նե րի կար ծի քը ի մա նա լուց յե տոյ։  Դեռ մեր մէջ էլ կան 
ման րա մաս նու թիւն ներ, որ դեռ չեն պարզ ւած, բայց եւ այն պէս հի միկ ւա նից են թար-
կում ենք այս խնդի րը ձեր խորհր դա ծու թեան եւ հարկ ենք հա մա րում ա ռաջ բե րել 
մեր դի տո ղու թիւն նե րը։

 Վէ րէն դէ լը պարս կա կան զօր քի հրա ցանն է, բեր դա նից լաւ եւ հաս տատ։ Այս 
կող մից մեզ կա րող է գո հաց նել։  Մենք եր կիւղ յայտ նե ցինք, որ կա ռա վա րա կան զէնք 
լի նե լով, կա ռավ.ը կա րող է հա լա ծանք սկսել, ե թէ մեր ձեռ քում տես նեն։ 
 Զի նա վա ճա ռը մեզ պա տաս խա նեց, որ եր կիւ ղը ան հիմն է, քա նի որ հա զար նե րով 
ծախ ւում է ժո ղովր դի մէջ։ Դ ժո ւա րու թիւ նը փամ փուշ տի կող մից կա րող է լի նել։  Նա 
մեզ կա րող է յանձ նել ըն դա մէ նը 20.000 լցւած փամ փուշտ, եւ 30.000 հատ գիլ զա(2), 
լցւած քը հա տը 10 կոպ[եկ], իսկ պա րապ գիլ զան 7 կպ.։  Պէտք է Վ րէ ժից հարց նել, 
կա րե լի է անդ րեօ՞ք փամ փուշտ գտնել։  Բա ցի այդ, մի ա ռա ջարկ ու նենք, որ սրա նից 
2-3 տա րի ա ռաջ գրւած է Վ րէժ, բայց ա նու շադ րու թեան է մատն ւած ի մի ջի այ լոց 
փո ղի պա կա սու թեան պատ ճա ռով։ Ա ռա ջարկն է՝  Թաւ րի զում հիմ նել մի փամ փուշ-
տի գոր ծա րան, որ նոյ նիսկ իբր ա ռեւտ րա կան ձեռ նարկ մեզ մեծ օ գուտ կը տայ։ 
 Մե քե նա նե րի գնե րի, գնման ու հաս տատ ման հնա րա ւո րու թիւն եւ այդ պայ ման նե րի 
հետ ծա նօ թա նա լուց յե տոյ կը գրենք դրա մա սին։

 Քա նա կու թիւ նը (1000 հատ), մեզ չպէտք է վա խեց նի։ Ե թէ չկա րո ղա ցանք ամ-
բող ջը տե ղա ւո րել, ա ւե լոր դը միշտ կա րե լի է ծա խել հայ ժո ղովր դին։  Վեր ջա պէս 
կան տե ղա կան խա ներ, ո րոնք պատ րաս տա կա նու թիւն են յայտ նել օգ նել մեր տե-
ղա փո խու թեան գոր ծին, ե թէ մենք էլ նրանց հրա ցան հասց նենք ի րենց փո ղով։ 
 Կա րե լի է վերսկ սել նոյն պէս բա նակ ցու թիւն նե րը Ուր միոյ սահ ման նե րի մօտ ապ րող 
քիւր դա կան շէյ խի հետ, որ թշնա մի է տա ճիկ կա ռա վա րու թեան, ո րը ա ռա ջար կել է 
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մեզ հետ միու թիւն, խնդրե լով մե զա նից միայն զէնք իր փո ղով եւ իր որ դուն պա-
տանդ է ա ռա ջար կել։

 Գու ցէ կա րե լի լի նի հա մո զել նրան, որ միայն 500 հրա ցա նի պատ ւէր ըն դու նի։
Ապ րան քը ըն դու նե լու հա մար յար մար է ու նե նալ  Պարս կաս տա նում մի եր կու 

հո գի աչ քը բաց ա մե րի կա կան հպա տակ ներ։ Ս րա մա սին խօսք է տա լիս հո գալ 
 Վա հա պը(3)։

 Մեր կար ծիքն է, ե թէ  Պարս կաս տա նում հնա րա ւո րու թիւն կայ փամ փուշտ նե րի 
պա կա սը լրաց նել (ա մէն մի հրա ցա նին առ նո ւա զը 500 փամ փուշտ), կամ ե թէ փամ-
փուշտ շի նե լու մեր ծրա գի րը ի րա կա նա նայ, այն ժա մա նակ կա րե լի է պատ ւէ րը տալ։ 
 Հա կա ռակ դէպ քում պէտք է ու րիշ հրա ցան նե րի պատ ւէր տալ։

 Մի հան գա մանք եւս պէտք է նկա տի ու նե նալ։
 Շատ հա ւա նա կան է, որ  Պարս կաս տա նը նոյն պէս ու զում է նոր հրա ցան ներ ձեռք 

բե րել վէ րէն դէ լի փո խա րէն։  Նա կա րող է մտադ րու թիւն ու նե նալ գնել։  Թէ կուզ 
 Գեր մա նիա յի նո րերս փո խած հրա ցան նե րը։ Այդ դէպ քում նա ի հար կէ ար ժան գնով 
հրա պա րակ կը հա նի իր հին հրա ցան նե րը։ Եւ ով գի տէ գու ցէ մեզ հետ բա նակ ցող 
պա րո նը այդ հրա ցան նե րի վրայ է յոյս դնում։ Ս րա մա սին պէտք է ճիշտ տե ղե կու-
թիւն հա ւա քել, թէեւ միւս կող մից  Պարս կաս տա նը որ տե ղի՞ց պէտք է մի ջոց ներ գտնի 
զէն քե րը փո խե լու։

Այս խնդրի մա սին գրում ենք եւ Վ րէժ։  Շու տով խորհր դակ ցե ցէք եւ հե տե ւան քը 
մեզ հա ղոր դէք։  Զի նա վա ճա ռը սպա սում է մեր պա տաս խա նին մօ տա ւո րա պէս մի 
ամ սից յե տոյ։

 Վար դա նը(4) այս տեղ է.  Յո նա նը գնում է Ա մե րի կա։  Լե ւոն  Գիւլ[ու մեա նին] գրե-
ցինք, որ վե րա դառ նայ ձեզ մօտ։  Խօ սէք հե տը դես պա նի եւ նման խնդիր նե րի մա սին։ 
 Մեր ծրագ րի մա սին նրան ո չինչ չենք յայտ նել։ Գ րէք ձեր ո րո շում նե րի մա սին։

1.- Գ րու թիւ նը ուղ ղո ւած է Ա րե ւե լեան բիւ րո յին, «Ե ւանգ[իւ լեա նի] հաս ցէին»։  Կող քին, դար ձեալ  Ռոս տո մի 
ձեռ քով, կայ «ստաց ւած» ար ձա նագ րու թիւ նը, ինչ որ են թադ րել պէտք է տայ, թէ ո րե ւէ մի ջո ցով ի մա ցո ւած 
է գրու թեան տեղ հա սած ըլ լա լը։

2.-  Դա տարկ փամ փուշ տի պա տեան, պար կուճ։
3.-  Վա հապ – Վ ռա մեան Ար շակ։
4.-  Խա նա սո րի  Վար դա նը ( Մեհ րա բեան  Սար գիս)  Յո նա նը՝  Դաւ թեանն է։

38.
էջ 78
Գր ւած 5 հոկտ.
ՑՈՒՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ(1)      

 Սա ֆո յին –  Սա յեա նի հաս ցէով:
 Ցու ցա կա նի հաշ ւին ստաց ւած է 5.152 fr.։ Խնդ րում են ստա ցա գիր թէ այս գու-

մա րի եւ թէ նա խըն թաց 1.000 տո լա րի հա մար։ Ո՞ւմ պէտք է դի մել։
 Սա ֆո յի եր կու նա մակ նե րը ստաց ւած են։
 Դի մում նե րը տաճ կե րէն լեզ ւով ե թէ կ ՚ու զէք պատ րաստ պա հենք, որ հար կա ւոր 

ժա մա նա կը ան մի ջա պէս ու ղար կենք։  Կա րե լի է այն ձե ւով տպագ րել, որ յայտ նի 
չլի նի մարմ նի ա նու նը։

 Մեր նա մակ նե րից մէ կում հարց րել էինք, թէ մի բան ա րե՞ք ար դեօք 6.000 ռ [ուբ-
լու] մա սին։ Ոս կա նա պա տից(2) հարց նում են հան գու ցեալ Ն ժոյ գի խնդրի մա սին(3): 
Ան պատ ճառ ու զում են մի բան ա րած լի նեն։ Ե թէ դուք չէք ա նե լու, ի րենք կ ՚ա նեն. 
պա տաս խա նե ցէք։

 Հարց րել էինք նոյն պէս  Պայ պըլ հաու զի(4) մի ջո ցով դրամ փո խադ րե լու հա մար 
 Մուշ ոչ թէ այն ձե ւով, ինչ պէս գրել էր  Թոր գո մը (5), այլ դրա մը այդ տեղ ուղ ղա կի 
ի րենց տա լով, որ պէս զի ի րենց ներ կա յա ցու ցի չը  Բա ղէ շում յանձ նի ա ռաջ նորդ 
 Վար դան վար դա պե տին։ …………(6), շատ էք ան հան գիստ ու ղարկ ւած 30.000 մա սին։ 
 Միամտ ւե ցէք, փո խա րէն ստա ցել ենք ա ւել 15.000 ր., այ սինքն մօտ 10.000 fr. ա ւե լի։ 
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 Յո նա նը(7) գնում է Ա մե րի կա։
 Վա նայ նա մա կի բո վան դա կու թիւ նը եւ մեր պա տաս խա նի գլխա ւոր կէ տե րը(8)։ 

1.-  Ցու ցա կան մար մի նը, յի շեց նենք, ստեղ ծո ւած էր Ընդհ. ժո ղո վին կող մէ  Սուլ թա նը ա հա բե կե լու նպա-
տա կով. զայն ղե կա վա րող Քր.  Մի քա յէ լեա նի մա հէն ետք, գոր ծը ստանձ նած էր  Մար տի րոս  Մար գա րեան, 
ծա նօթ  Սա ֆօ եւ  Կարմ րաթ շիկ ծած կա նուն նե րով։

2.-  Պա քո ւից։
3.- Ն ժոյ գը  Սուլ թան  Հա միտն է կամ ա նոր ա հա բեկ ման ծրա գի րը։ 
4.-  «Պայ պըլ հաուզ»-ը Աս տո ւա ծա շուն չը տար բեր լե զու նե րով հրա տա րա կե լու եւ տա րա ծե լու ա մե րի-

կեան կազ մա կեր պու թիւն է։
5.- Ար տա շէս  Սե րեմ ճեան, ան դամ  Ցու ցա կան մարմ նի։
6.-  Քա նի մը բա ռե րու վրայ մե լա նը տա րա ծո ւած ըլ լա լով՝ ըն թեռ նե լի չէ խօս քը. հար ցը ըստ ե րե ւոյ թին 

կը վե րա բե րի  Յու նի սին ու ղար կո ւած նա մա կի մը։
7.-  Յո նան  Դաւ թեա նը։
8.- « Կէ տե րը» չեն նշո ւած. ա նոնք պի տի յի շո ւէին այս «սե ւագ րու թեան» ար տագ րո ւած (գաղտ նի թա-

նա քով) օ րի նա կին մէջ։

39.
էջ 79
ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ(1)

Ս տա ցանք Գ րի շա յի 25 օգ. նա մա կը եւ  Ռու բէ նի 5/18  Սեպտ.-ի նը։ Quillard-ի(2) 
հաս ցէն՝ Maurice Peyrol 368 Rue Saint-Honoré, Paris.

« Կով կա սեան վէր քե րը» (3) ար դէն վա ղուց այս տեղ թարգ ման ւած է։  Թարգ մա-
նու թիւ նը ե թէ քիչ թէ շատ տա նե լի լի նի, կը սրբագր ւի հմուտ ձեռ քով եւ կը յանձն-
ւի տպագ րու թեան։ Այդ տեղ ու ղար կե լը եր կար կը տե ւի։ Ս րա մա սին կը գրենք դար-
ձեալ։

 Ձեր հրա տա րա կած ազ դե րը խա չա գո ղե րի մա սին ստա ցանք։  Ցան կա լի է տպագ-
րու թեան յանձ նել դա տա վա րու թեան գոր ծը։ Ա ռող ջա ցա ծի հետ ինչ էք ա նե լու։ 
 Նո վո յէ առ[մ]ի յա-ին(4) կը պա տաս խա նենք Pro Armenia-ի եւ Դ րօ շա կի մէջ։ Ս տա ցանք 
ռու սե րէն հրա տա րակ ւած կո չը դիակ նե րի պատ կեր նե րով։  Լաւ է գրւած։

 Չէ կը, եւ չէ կի առ թիւ հե ռա գի րը ու շա ցել էր, ո րով հե տեւ  Խաչ[ա տու րը](5) բա ցա-
կայ էր քա ղա քից մի ամ սով։  Հե ռա գի րը կար ծել ենք, թէ անձ նա կան[?] է։ Եր կու չէկն 
էլ ժա մա նա կին ստա ցել ենք։  Հե ռա գիր նե րը շատ պարզ էք գրում, քիչ զգոյշ ե ղէք։

1.-  Պա քու ղրկո ւած այս գրու թիւ նը, որ ան թո ւա կիր է, պէտք է կրէ 5 հոկ տեմ բեր թո ւա կա նը, ինչ պէս 
են նա խորդ եւ յա ջորդ նա մակ նե րը։

2.-  Քի յար – Pro-Armenia-ի խմբագ րա պե տը։
3.- Է. Ակ նու նիի ծա նօթ յօ դո ւա ծա շար քը, լոյս տե սած «Դ րօ շակ»ի հա մար նե րով։
4.-  Ռու սա տառ։
5.- Է. Ակ նու նի։

40.
էջ 80-83
Ու ղարկ ւած 5 հոկտ.(1)
ՎԱՆ ( Վի շա պի վրա յով)      

Ս տա ցանք  Վի շապ գրած ձեր նա մա կը կար ծե լով թէ մեզ է ուղղ ւած. ա ռանց 
բա նա լու մեզ են ու ղար կել։ Այս ճա նա պար հով կա րող ենք կա նո նա ւոր նա մա կա-
գրու թիւն պահ պա նել։ Ս տա ցել ենք նաեւ Վ րէ ժի վրա յով ու ղար կած ձեր բո լոր նա-
մակ նե րը, թղթակ ցու թիւն նե րը եւ լու սան կար նե րը։  Ձեր գան գա տի առ թիւ հարկ ենք 
հա մա րում ա սել հե տե ւեա լը(2)։ Ե թէ մին չեւ հի մա ո րե ւէ «հրա հանգ» չենք գրել, դրա 
պատ ճա ռը այն է, որ ձեր կազ մած ծրա գի րը տեղ ւոյդ գոր ծու նէու թեան վե րա բե րեալ 
անց նում է Ընդհ.  Ժո ղո վում գծւած սահ մա նից։ Որ քան էլ նպա տա կա յար մար, ստի-
պո ղա կան գտնէինք ձեր պա հանջ նե րը, ան կա րող էինք մի ջոց ներ հայ թայ թել, ո րով-
հե տեւ ե ղած նե րը բա ժան ւած էր այս կամ այն վայ րե րի վրայ Ընդ հա նուր  Ժո ղո վի 

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ



XXXII

ո րո շում նե րի հա մա ձայն։ Ե թէ ձեզ տա յինք, միւս նե րից պէտք է կտրէինք, իսկ այդ 
բա նը մեզ ոչ ոք թոյլ չի տալ։ Մ նում էր ու րեմն ձեր պա հանջ նե րի հա մար մտա ծել 
գտնել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք չեն մտած Ընդհ.  Ժող[ո վի] կազ մած նա խա հաշ ւի 
մէջ։ Այդ հար ցով էլ զբաղ ւած էինք, երբ դէպ քե րը վրայ հա սան։  Մեր կող մից ան-
մի ջա պէս փո խադ րե ցինք Վ րէժ 3000 fr., որ հա ւա նա կան է ձեզ ար դէն հա սած կը 
լի նի։  Նոյն քան գու մար էլ այ սօր ենք փո խադ րում դար ձեալ նոյն տե ղը։ Որ պէս զի 
 Տա րօ նի տխուր պատ մու թիւն նե րը չկրկնւին դրա մի փո խադ րու թեան վե րա բե րեալ, 
հէնց այժ մեա նից տւէք մեզ հաս ցէ, հաս տատ հաս ցէ, որ պէս զի կա րե լի լի նի ծայ-
րա յեղ պէտ քե րի հա մար ար տա կարգ մի գու մար ան մի ջա պէս փո խադ րել, լի նի դա 
մի սիո նար նե րի մի ջո ցով, լի նի վա ճա ռա կան նե րի, միեւ նոյնն է։  Դուք մի բան գտէք 
եւ մեզ յայտ նէք։

 Նոյ նը պէտք է ա սենք եւ «կար ծի քի» վե րա բե րեալ։ Ու րիշ ի՞նչ կա րող էինք ձեզ 
յայտ նել բա ցի այն ո րո շու մից, որ տո ւել է Ընդ հան.  Ժո ղո վը։ Ե թէ ձեր կար ծի քով 
մենք մե ղա ւոր ենք ձեզ լու րե րից զուրկ պա հե լու մէջ, դրա պատ ճա ռը մա սամբ այն 
է, որ վա ղուց է ան մի ջա կան յա րա բե րու թիւն չենք ու նե ցել  Շա մի հետ. այդ տե ղից 
մեզ ար գել ւում է գրել այդ։ Կրկ նում ենք, ե թէ այս ճա նա պար հը հաս տատ լի նի, մեր 
նա մա կագ րու թիւ նը կա նո նա ւոր կա րող է դառ նալ։

 Ձեր մա սին չա փա զանց րած լու րեր հա ղորդ ւե ցան  Պոլ սից։  Հե ռագ րում էին, թէ 
ապս տամբ նե րը 150 հո գով ամ րա ցել են քա ղա քում եւ կռւում են, թէ քա ղա քը վերց-
ւած է, թէ զօր քե րը չեն կա րող գրա ւել դիր քե րը, ե ւայլն։ Այն պէս էր դուրս գա լիս, որ 
թո ղել էք գա ւառ նե րի ծրա գի րը եւ քա ղա քում կռւե լու ո րո շում կա յաց րել  Տա րօ նի 
ըն կեր նե րի գա լուց յե տոյ։  Հե ռագ րում էին նոյն պէս, որ կա ռավ[ա րու թիւ նը] զի նում 
է մահ մե դա կան ամ բո խը եւ ոտ քի է հա նում Երզն կա յի զօ րա բա նա կը։  Վա խե նա լով 
ընդհ. կո տո րա ծի վերսկ սու մից, մի նա խազ գու շա կան հե ռա գիր ու ղար կե ցինք նա-
խա րար նե րին։

 Քա ղա քա կան աշ խար հը դժբախ տա բար հի մա քիչ է զբաղ ւում մեր հար ցով եւ 
այդ այն պատ ճա ռով, որ ընդ հան րու թեան ու շադ րու թեան ա ռար կան  Ռու սաս տանն 
է. Անգ լիա յի բռնած դիր քից կա րե լի է են թադ րել, որ նա ձգտում է  Տաճ կաս տա նի 
հետ միա ցած  Ռու սաս տա նին նե ղը դնի։ Ու րիշ կերպ դժւար է բա ցատ րել նրա պա-
ղու թիւ նը։  Հա ւա նա կան է նոյն պէս, որ նա իս կա պէս պնդի րե ֆորմ նե րի ի րա գործ ման 
վրայ։ Անգ լիա կան էս կադ րա յի ըն դու նե լու թիւ նից օգտ ւե լով աւստ[րիա կան] դես պա-
նը շեշ տել է րե ֆորմ նե րի վրայ։ Ի տա լիան հրա պուր ւե լով Ալ բա նիա յի վե րա բեր մամբ 
տրւած խոս տում նե րով նոյն պէս յետ է կանգ նել եր րոր դու թիւ նից. միայն Ֆ րան սիան 
է պահ պա նում իր լաւ տրա մադ րու թիւ նը։  Շատ բան է կախ ւած պա տե րազ մի վախ-
ճա նից(3) եւ  Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե նա լիք փո փո խու թիւն նե րից։

 Մեր կար ծի քով՝ քա նի որ փամ փուշ տի եւ առ հա սա րակ ռազ մամ թեր քի պա կա-
սու թիւն ու նէք, պէտք է պաշտ պա նո ղա կան դիր քի մէջ պա հէք ձեր ու ժե րը, մին չեւ 
 Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի կա յա նա լը, ուր հա ւա նա կան է  Վաս պու րա կա նի վե-
րա բեր մամբ մի ո րոշ ծրա գիր մշա կո ւի։ Ու ժե րը լաւ է գա ւառ նե րում ցրւած պա հել։ 
Դ րա մի եւ մթեր քի նպաստ ներ կ ՚ու ղար կենք հետզ հե տէ։ Իսկ դուք աշ խա տէք մի 
կա նո նա ւոր ծրա գիր մշա կել, հիմն ւած մեր ի րա կան պայ ման նե րի վրայ։

Այս նա մա կի պա տաս խա նը ստա նա լու պէս կը գրենք նո րից։

1.-  Վան՝  Պոլ սոյ ( Վի շապ) ճամ բով ուղ ղո ւած նա մակ։
2.- Խնդ րոյ ա ռար կայ վէ ճը հասկ նա լի դարձ նե լու հա մար յայտ նենք, որ Ընդհ. ժո ղո վի կող մէ  Վաս  պու-

րա կա նի շրջա նին հա մար ո րո շո ւած պիւտ ճէն ան բա ւա րար գտնե լով՝  Վա նի ( Շամ) Կ. կո մի տէն յա ւե լեալ 
գու մար կը պա հան ջէր իր ծրա գիր նե րու ի րա գործ ման հա մար։

3.- Ակ նար կու թիւ նը ռուս-ճա փո նա կան պա տե րազ մին է։
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41.
էջ 100-101
Գր ւած 7 հոկտ.
ՋՐԱԲԵՐԴ(1)       

 Ձեր նա մա կը ստա ցանք,  Մու շի նա մա կը ներ փակ։ Խնդ րենք մեզ յայտ նել, ո՞վ է 
այդ  Տատ րա կը(2), ի՞նչ ե ղան ձեր կող մից փո խադ րած գու մար նե րը, որ քա՞ն էք ըն-
դա մէ նը փո խադ րել, ին չո՞վ բա ցատ րել այն հա նե լու կը, որ  Տատ րա կը շա րու նակ 
պնդում էր, թէ Անդ րա նի կի (3) եւ տղա նե րի մօտ բո լո րո վին փող չկայ, իսկ յան կարծ 
իր՝ Անդ րա նի կի նա մա կից ի մա նում ենք, որ մե նակ իր մօտ 200 ոս կի կայ։  Մի քա նի 
օր ա ռաջ  Վա հա պը (4) ստա նում է Ա մե րի կա յից  Տատ րա կի նա մա կից մի քա ղո ւած։ 
 Տատ րա կը նկա րագ րե լով ի րե րի դրու թիւ նը, ա ւե լաց նում է, թէ փող էք հա ւա քում, 
ու ղար կում, բայց չէք հե տաքրքր ւում, թէ ի՞նչ են լի նում ձեր փո ղե րը։ Այն պէս է գա-
լիս, որ մենք չենք էլ մտա ծում եր կիր փող հասց նե լու։ Այս բա նը մենք գրե ցինք ի րեն 
 Տատ րա կին, տես նենք, ինչ բա ցատ րու թիւն է տա լիս։ 

 Մի նիստ րին յանձ նած գու մա րի մա սին նո րից դի մում ա րինք  Պա րիզ, Quillard-ը 
գրել է մի նիստ րին։ Ու շա նա լու պատ ճա ռը փո խադ րու թեան ա րա րո ղու թիւն նե րի բար-
դու թիւն ներն են։  Բայց հա ւա նա կան է, որ հի մա հա սած լի նի։ Ան ցեալ նե րը  Տատ րա կի 
ցոյց տւած մի հաս ցէով փո խադ րե ցինք 3,000 fr. ուղ ղա կի տղա նե րի պէտ քե րի հա-
մար։  Պա տաս խան ե թէ ստա նանք, դար ձեալ կը փո խադ րենք։ 6000-ի մա սին գրե-
ցինք  Վի շապ։  Տատ րա կը այդ ան պի տա նի եղ բայ րը չլի նի՜…

 Ձեր ար խի ւը կա՛մ Վ րէ ժի մի ջո ցով, կա՛մ ուղ ղա կի ճա նա պարհ ձգէք։  Դա տա վա-
րու թեան թղթե րը շատ կա րե ւոր են։

 Հե տե ւեալ նա մակ նե րը կը գրենք ու րիշ թա նա քով։  Չէք կա րո ղա նում բա նալ, 
ա հա թէ ին չու չեն կար դաց ւում մեր նա մակ նե րը։  Հի մի կո ւա նից ու զէք մի հե ղուկ Մ. 
Ք.-ից կամ Ոս կա նա պա տից եւ նրա նով բա ցէք մեր նա մակ նե րը։

Ե թէ կա րո ղա նա յիք ձեր քար տէ զը մեզ ու ղար կել…
 Թող  Սար գի սը գրի Ի սա ջա նի,  Թու մա նի, Է գո րի (սրա մա սին դեռ մի տող չկայ 

գրւած! ...) շրջա նի մա սին(5)։
Խմ բան կար ներ ու ղար կում էք ա ռանց նշա նա կե լու ա նուն նե րը։ Ի՞նչ ի մա նանք, 

թէ խմբից ով է սպան ւած, ով է ա զատ, եւ ով բռնւած։ Խնդ րենք նոր օ րի նակ ներ 
ու ղար կել ա նուն նե րը նշա նա կած։ Օլ թիի խմբան կար նե րից միայն 3-ն  է ստաց ւած, 
ի՞նչ ե ղան միւս նե րը։

 Բի կո վի(6) մա սին ի մա ցանք եւ հա ղոր դե ցինք թեր թե րին։  Բա, չեն գրել, թէ որ-
տեղ, ինչ պէս է կա տար ւել տե ռո րը։

 Ձեր րա յո նա կան ժո ղո վի ար ձա նագ րու թիւ նը եւ հա շիւ նե րը նոյն պէս ստաց ւել 
են։  Մեր գոր ծե րը յու սով ենք ա ւե լի կա նո նա ւո րել։ 

 Ձեր մի ջեւ տե ղի ու նե ցած ան հա մա ձայ նու թիւն նե րին պէտք է վերջ տալ։ Հ րա-
ժար ւած նե րը պէտք է ի րենց տե ղը գան։ Ե թէ ինտ րիգ նե րի պատ ճա ռով գոր ծիչ նե րը 
հե ռա նա յին, հի մա  Դաշ նակ ցու թեան մէջ մարդ չէր մնալ։

 Յա րու թիւ նը[?] ին չո՞ւ է ձգձգում իր պարտ քի խնդի րը։  Ռոս տո մին նա ա սել էր, 
թէ կար գադ րել է, որ տու նը ծա խեն եւ պարտ քը վճա րեն։

1.-  Կարս (Ջ րա բերդ) ու ղար կո ւած նա մակ։
2.-  Տատ րա կը ծած կա նունն է  Տա րօն- Սա սու նի  Կեդր. կո մի տէի ան դամ  Գե ղամ  Տէր  Կա րա պե տեա նի 

(1865-1918)։
3.-  Հայ դու կա պետն է։
4.- Ար շակ Վ ռա մեան։
5.-  Յի շո ւած ա նուն նե րը՝  Սար գիս, Ի սա ջան,  Թու ման, Է գոր՝  Ղա րա բա ղէն ե կած եւ ի րենց ու սու մը նոր 

ա ւար տած ե րի տա սարդ ներ էին. բա ցի ա ռա ջի նէն, միւս ե րե քը ար դէն նա հա տա կո ւած էին Ա րեւմ տա հա յաս-
տա նի ա զա տագ րու թեան ճա նա պար հին։ Ա ռա ջի նը՝  Սար գիս, ո րուն հա մար  Ռոս տոմ կը թե լադ րէ գրել՝ 
միւս նե րուն յի շա տա կը յա ւեր ժաց նե լու հա մար, ու րիշ մէ կը չէ՝ ե թէ ոչ Ա րամ  Մա նու կեա նը, իս կա կան ա նու նով 
 Սար գիս  Յով հան նի սեան, որ ճամ բայ ե լած էր  Սա սուն անց նե լու նպա տա կով, բայց 1903-4 տա րի նե րուն 
պի տի մնար  Կարս եւ լծո ւէր կազ մա կերպ չա կան աշ խա տան քի։ Ի սա ջա նը (Ա ռա քե լեան) 1903 թ. 29 Օ գոս տո-
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սին պի տի զո հո ւէր ու ժա նա կի պայ թու մի մը հե տե ւան քով։  Թու մա նը ( Թու մեանց – 1879-1904) մէ կէ ա ւե լի 
ան գամ ներ կը յա ջո ղի իր խում բով հաս նիլ  Սա սուն զէնք ու զի նամ թերք հասց նե լով ապս տամբ  Սա սու նին, 
ա պա, բազ մա թիւ մար տեր մղե լէ ետք կը նա հա տա կո ւի Օլ թիի շրջա նին մէջ թրքա կան զօր քե րու եւ ռուս 
սահ մա նա պահ նե րու օ ղա կին մէջ մղո ւած կռիւ նե րու ըն թաց քին։ Ե գո րը (Առս տա մեան  Գէորգ, 1882-1903) 
կրտսե րա գոյ նը իր ըն կեր նե րէն, նոյն պէս բռնո ւած  Սաս նոյ օգ նու թեան հաս նե լու տեն չով, շատ մը մար տե րու 
մաս նակ ցե լէ ետք կ ՚իյ նայ ի վեր ջոյ սահ մա նագ լու խի կռիւ նե րուն մէջ (1903 թ.  Սեպ տեմ բեր)։

6.- Օլ թիի շրջա նի ռուս սահ մա նա պահ զօր քի հրա մա նա տար, ո րուն հրէ շա յին գա զա նու թիւն նե րուն զոհ 
գա ցած էին տաս նեակ նե րով  Սա սու նի օգ նու թեան փու թա ցող մար տիկ ներ, եւ որ իր կար գին ա հա բե կո ւե ցաւ 
 Հա մօ  Ջան փո լա տեա նի կող մէ՝ 31 Օ գոս տոս 1904-ին։

42.
էջ 150-151
Գր ւած հոկտ. 12
ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏ(1)        

 Նա ւագ նա ցու թիւ նը վերսկ սել է, գոր ծա դու լը վեր ջա ցաւ, ա ռա ջին առ թիւ կ ՚ու-
ղար կեն ձեզ հա մար նե րը։

 Ձեր հա շիւ նե րի մէջ պա կաս են  Նո յեմբ. եւ  Դեկտ. ա միս նե րի տոմ սակ նե րի բու-
նե րը։ Ա մե նա վեր ջի նը  Հոկ տեմ բե րինն է։  Գա լով նա խորդ կո մի տէի պարտ քին, քա ղում 
ենք Ընդհ.  Ժո ղո վի ար ձա նագ րու թիւ նից հե տե ւեա լը.

 Նա ւա հան գիստ.– Ընդ հա նուր հաշ ւեկ շիռ 98-903 շրջա նի հա մար. կան օ րա տետ-
րեր եւ ըն կա լագ րե րի ար մատ ներ, պա կաս դրամ կայ 697 ռուբ լի, որ պէտք է ստաց-
ւի  Կա րի նէ,  Քէ շի շեա նէ եւ  Շա հի նէ։

Ս տիպ ւած են մեծ քա նա կու թեամբ մէ կին յանձ նել, ո րով հե տեւ միւս նե րը հրա-
ժար ւում են, բայց եւ այն պէս կը գրենք, թող մէկ էլ փոր ձեն։

Դ րամ վճա րե լը յար մար է այդ տեղ ա նել։  Կա րող էք մտցնել  Բիւ րո յի հաշ ւին։
Կ նիք նե րի մա սին սպա սում ենք Ա[րե ւե լեան] Բ[իւ րո յի] կող մից մի ընդ հա նուր 

պատ ւէ րի։  Թող մի ցանկ պատ րաս տեն։  Բո լո րը կը պատ ւի րենք մի ան գա մից եւ 
կ ՚ու ղար կենք։

 Ծո վափ(2) ի՞նչ հաս ցէով կա րե լի է գրել. ե թէ յա րա բե րու թիւն ու նէք, յայտ նե ցէք, 
որ գրե լու ենք Simavonian –  հաս ցէով։

Շ[ա պին]  Գա րա հի սա րից մի անս տո րա գիր նա մակ ստա ցանք, ո րով յայտ նում 
են, որ տե ղա կան կո մի տէն քայ քայ ւած լի նե լով կնի քը հի մա գտնւում է  Տա քէ սեան 
Ա լեք սան ա նու նով մէ կի մօտ, ո րը յա ւակ նու թիւն ներ ու նի զեղ ծում ներ գոր ծե լու։  Չէ՞ք 
կա րող ստու գել եւ յա մե նայն դէպս կնի քը առ նել, քա նի որ կո մի տէն կազ մա լուծ ւել 
է։

1.-  Նոյն թանձր մա տի տով գրու թեան ու ղարկ ման թո ւա կա նը՝ «գրւած հոկտ. 12»։  Պա թու մի կազ մա-
կեր պու թեան պարտ քի մա սին ար ձա նագ րու թիւ նը (3րդ  պար բե րու թիւ նը շե ղա գիր) գրո ւած է  Յար. 
 Գալ ֆա յեա նի ձեռ քով։

2.-  Ծո վա փը Տ րա պի զոնն է։

43.
էջ 160
13 հոկտ.
ԾՈՎԱՓ(1)         

Ս տա ցանք ձեր 5 սեպտ. նա մա կը։  Վեր ջին No 9-ը վե րա դարձ րել են(2)։ Ինչ պէ՞ս 
ա նենք, որ ա պա հով հաս նեն, գու ցէ յար մար է  Բեր լի նից կամ  Պա րի զից փոստ ձգել։

Շ[ա պին]  Գա րա հի սա րից մի նա մակ ստա ցանք « Դաշ նակ ցու թեան հա մա կիր մը» 
ստո րագ րու թեամբ, ո րով յայտ նում են, թէ  Տա քէ սեան Ա լեք սան ա նու նով մէ կի մօտ 
է գտնւում կո մի տէի կնի քը եւ թէ այդ պա րո նը այդ կնի քով զեղ ծում ներ գոր ծե լու 
նշան ներ է ցոյց տա լիս։ Խնդ րենք ստու գել այս լու րը եւ մեզ հա ղոր դել։  Լաւ կը լի նի 
կնի քը առ նել եւ մեզ ու ղար կել, քա նի որ կո մի տէն լուծ ւած է։



XXXV

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 1
 (
65

),
 հ

ու
նվ

ա
ր-

մա
րտ

, 
20

19

Խնդ րենք գրել, թէ ինչ դրու թեան մէջ են գտնւում այդ տե ղի, Երզն կա յի,  Բա բեր դի, 
Շ.  Գա րա հի սա րի գոր ծե րը։

 Նա ւա հան գիստ(3) գրել ենք, թէ նա մակ գրե լու ենք ա ռաջ ւայ (Ս-ի) հաս ցէին, 
բայց եր կիւղ կրե լով, որ դա ա ռա ջի նի նման կա րող է ուշ ստաց ւել, ու ղար կում ենք 
թեր թի հաս ցէին։

1.- Տ րա պի զոն ( Ծո վափ) ուղ ղո ւած նա մակ։ Է ջին տակ, նոյն  Ռոս տո մի ձեռ քով բայց թանձր սեւ մա տի-
տով գրո ւած՝ «Շր ջաբ[ե րա կան] նա մակ ներ, Սմ բա տին  Դեկտ. 2ին»։ Սմ բա տը՝  Սի մոն  Զա ւա րեա նի ծած կա-
նուն նե րէն մէկն է։

2.-  Խօս քը կը վե րա բե րի «Դ րօ շակ»ի 1904 թ. No 9-ին։
3.-  Նա ւա հան գիս տը  Պա թումն է։

44.
էջ 87-88
ՎԻՇԱՊ(1)

 Նախ չմո ռա նանք հարց նել Էլ լէ նից (2), թէ ո րոնց է պահ տո ւել Ոս կա նա պա տում 
ա ռած մուր հակ նե րը։

 Վի ճա կա հա նու թիւ նը քա շել են ար դէն։
Շր ջա բե րա կան նե րը տպագ րու թեան յանձ նե լիս՝ մենք կանգ ա ռանք մի շարք 

դժւա րու թիւն նե րի ա ռաջ, ո րոնց մա սին անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում դի մել ձեզ։  Թէեւ 
ուշ է, մեղ քը մերն է, բայց եւ այն պէս խնդրենք լսել։  Վա խե ցանք, որ չլի նի թէ շրջա-
բե րա կան նե րի տպագ րու թիւ նը կաս կած ներ հրա ւի րի  Վի շա պի ձեռ նար կի վրայ (3)։ 
Վ տանգ կա րող է լի նել նոյն պէս կո չե րը ձեզ ու ղար կե լիս (Դ րօ շա կի վեր ջին հա մար-
նե րը ֆրանս. փոս տա տու նը յետ դարձ րեց)։ Ա ռանձ նա պէս վախ կայ տաճ կե րէն կո-
չե րի տպագ րու թիւ նից։ Խն դի րը պարզ կը լի նէր, ե թէ մի միայն պա հանջ նե րի կէ տե րը 
տպագ րու թեան տա յինք. դա ոչ մի կաս կա ծի տե ղիք չէր տալ։ Իսկ քա նի որ ա ռա ջա-
բան է լի նե լու, ո րի բո վան դա կու թիւ նը անհ րա ժեշ տա բար հարկ կը լի նի կա պել ձեր 
ձեռ նար կի ի րա գործ ման հետ, այս պէս կամ այն պէս դժւար կը լի նի ա պա հո վու թեան 
սահ ման նե րում մնալ։ Ֆ րան սիա կան տպա րա նում ո չինչ, մի կերպ կա րե լի է ա նել, 
բայց ինչ գրել տաճ կե րէն, որ դէպ քին պատ շաճ լի նի եւ միեւ նոյն ժա մա նակ շա րող-
նե րի մէջ կաս կած չյա րու ցա նի։ Եր կար խօ սե լուց յե տոյ կանգ ա ռանք հե տե ւեալ 
կէ տե րի վրայ.

1) Ֆ րան սե րէն եւ հա յե րէն հի միկ ւա նից կը յանձ նենք տպագ րու թեան. ստո րագ-
րու թիւն կը դնենք մի այլ մարմ նի, օ րի նակ  Շա մի կամ  Մու շի, բայց բա ւա կան հե ռու, 
այն պէս որ հար կա ւոր ժա մին այդ ստո րագ րու թիւ նը կտրէք, կնի քը խփէք եւ տա-
րա ծէք։ Իսկ ինչ վե րա բե րում է տաճ կե րէ նին, որ տա ճիկ նե րի ձեռ քով պատ րաս տուած 
լի նե լու պատ ճա ռաւ, պա հան ջում է մեծ զգու շու թիւն, տպագ րու թեան կը յանձ նենք 
միայն պա հան ջի կէ տե րը մի քա նի ընդ հա նուր, ա նո րոշ խօս քե րով, նոյն պէս մի ու-
րիշ մարմ նի ստո րագ րու թեամբ։  Միա ժա մա նակ, ե թէ կ ՚ու զէք, կը պատ րաս տենք մի 
կոչ ընդ հա նուր կազ մա կեր պու թեան կող մից։ Ա մէն կերպ կ ՚աշ խա տենք, որ կա տար-
ւե լիք գոր ծի հետ ան մի ջա պէս չկապ ւի։

 Դես պան նե րին ու ղարկ ւե լի քը լաւ է, ձե ռա գիր ա նել։

1.-  Պո լիս ու ղար կո ւած ան թո ւա կիր գրու թիւն, վեր ջա ւո րու թեան, հաստ մա տի տով «Գր ւած է փո փոխ-
ւած»։

2.- Ք րիս տա փո րէն։
3.- « Վի շա պի ձեռ նարկ» –  Սուլ թան  Հա մի տի ա հա բեկ ման ձեռ նարկ։
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45.
էջ 115-120
1-ին նո յեմբ. 
ՄԵԾ ՔԱՂԱՔ(1)      

Ս տա ցել ենք  Ճեր մա կեա նի,  Բար սե ղի,  Չո փու ռեա նի 1 հոկտ.,  Բար սե ղի 15  Յու լի սի 
(ու շա ցել է ճա նա պար հին), 29 սեպտ.  Հա մո յի, 2 հոկտ. եւ 7 հոկտ. նա մակ նե րը։ Այս-
պի սի ա ռա տու թիւն չի ե ղել  Դաշ նակ ցու թեան պատ մու թեան մէջ. յու սով ենք այս պէս 
էլ շա րու նակ ւի։

 Ձեր նա մակ նե րին ու զում էինք պա տաս խա նել  Նիթ րա յի(2) մի ջո ցով, բայց նա 
ու շա նա լու է դեռ. հա մա ռօ տա կի կը գրենք, ման րա մա սը նրա նից կ ՚ի մա նաք։

 Նախ ձեր պատ ւէր նե րը 1) ար ձա նագ րու թիւ նը ու ղար կել չենք կա րող մեր մար-
մին նե րին, քա նի դեռ  Խոր հուր դը իր սանկ ցիան չի տո ւել։  Մի քա նի մա սե րը կ ՚ար-
տագ րենք եւ  Նիթ րա յին հետ կ ՚ու ղար կենք։  Կազ մա կերպ չա կան կա նոն նե րից տպագր-
ւած եւ ու ղարկ ւած են վա ղուց Վ րէ ժի վրա յով։ 2) Կ նիք նե րի հա մար սպա սում էինք 
ձեր պատ ւէ րին. չստա նա լով՝ պատ ւի րում ենք IV, V, VI եւ VII  Կենտր. [կո մի տէ նե րի] 
կնիք նե րը (3)։  Գո նէ թի ւը նշա նա կէիք։ Ե կո ղի ձեռ քով կ ՚ու ղար կենք։ 3)  Նոր հաս ցէ-
ներ a) Paris, rue Bertholet, 20, Mme Grégoire Foun, b) Maurice Peyrol 368, Rue Saint-Honoré, Paris. 
Այս հաս ցէով կ ՚ու ղար կէք Pro-Arm[enia-ի] վե րա բե րեալ գրւած նե րը, իսկ ե թէ նա մակ 
լի նի միայն մեզ վե րա բե րեալ, ա ւե լաց րէք Pour Michel. Ու րիշ ներ էլ կը գրենք։

 Բուն նա մակ նե րը, ուր գաղտ նի բա ներ կան, հա յե րի հաս ցէ նե րով չու ղար կէք։ 
Ջ րա բեր դի նա մակ նե րը միշտ բաց թա նա քով են գրւում եւ մեզ բաց ւած են հաս նում, 
իսկ այն տեղ ա մէն տե սակ գաղտ նիք ներ են լի նում։  Մի խօս քով գաղտ նա պա հու-
թեան օ րէնք նե րը մո ռա ցու թեան չտաք։

« Հայ կա կան  Միու թիւն»ը ե թէ ի րա կա նա նայ, մեզ վնա սել չեն կա րող, ե թէ մենք 
մեր ու ժը պահ պա նենք։  Մենք չպէտք է մո ռա նանք, որ բուր ժո ւա զիան ա կա մայ է 
մեզ յա րած, որ ա ռա ջին պա տեհ առ թիւ նա աշ խա տե լու [է] յե ղա փո խու թեան լու ծը 
թօթ ւել։  Պէտք է ու րեմն կազ մա կերպ[ու թիւ նը] ա մուր պա հել եւ ա ռի թի հնա րա ւո-
րու թեան յոյ սը յե տաձ գել տալ ա նո րոշ ժա մա նա կով։

 Ձեր նա մա կից պարզ չի, ֆոնդն է ար դեօք դա, թէ մի ու րիշ ձեռ նարկ է։ Ե թէ 
ֆոնդն է, հարկ ենք հա մա րում ա սել ձեզ, որ երբ մեզ Գ րի գո րը (Ս-ը) կար դաց կա-
նո նադ րու թիւ նը եւ ա սաց, թէ մի տո կո սը տրւե լու է յե ղա փո խա կան գոր ծին, մենք 
ա ռա ջար կե ցինք, որ ֆոն դի յա ջո ղու թեան հա մար հա նեն այդ կէ տը, որ պէս զի նւի-
րա տու նե րը ա զա տօ րէն տան ի րենց գու մար նե րը։ Ի նկա տի ու նէինք եւ հե տե ւեալ 
նկա տում նե րը 1) տո կո սը ըն դու նե լով  Դաշ նակ ցու թիւ նը մի տե սակ կա խում կ ՚ու նե-
նայ ֆոն դից 2) ե թէ դի մե լու լի նենք ո րե ւէ հա րուս տի, նա մեզ ար դա րա ցի կեր պով 
կը պա տաս խա նի, թէ գնա ցէք ֆոն դից ձեր տո կո սը ստա ցէք։ Դ րա փո խա նակ մենք 
աշ խա տել ենք եւ մեզ խօսք են տո ւել, որ ֆոն դի ղե կա վա րու թիւ նը կը գտնւի մեր 
ու զած մարդ կանց ձեռ քին։  Պէտք է միայն չթող նել, որ ֆոն դը  Լոն դոն հաս տատ ւի, 
ինչ պէս ու զում են մի եր կու սը, այլ ան պատ ճառ  Պա րիզ։

No 1-ի ստէո րո տի պը կ ՚ու ղար կենք փոր ձի հա մար (4)։ Ե թէ յա ջող ւի, կը շա րու-
նա կենք։ Կ՚ու ղար կենք Վ րէժ։  Դուք էլ հարկ ե ղած պատ րաս տու թիւն նե րը տե սէք։

 Թեր թե րը ու ղար կե լիս մենք եր բեք չենք գրում չե րէզ  Բա գու կամ չե րէզ  Ջուլ-
ֆա(5)։  Փոս տա տու նը ին քը իր գծե րը ու նի, ո րոն ցով ուղ ղում է։ Աս տա րա այ լեւս չենք 
ու ղար կի։

 Պա րոյ րին (Անդ.)(6) ճա նա պարհ ձգե ցէք մեր կող մը, բայց ուղ ղա կի, ա ռանց  Բուլ-
ղա րիա կամ  Ռու մա նիա հան դի պե լու։  Թող  Բա թու մից նաւ նստի։  Միեւ նոյնն է 
 Խորհր դին պէտք է գայ։

 Շա մի մա սին մենք էլ ենք կար ծում, որ ա ռայժմ պէտք է լուռ պատ րաս տու թիւն-
ներ տես նեն։  Մո բի լի զա ցիա յի առ թիւ ծա գած կար ծի քը, թէ իբր թէ ձեր ո րո շու մը 
ծրագ րից դուրս է, մեզ զար մաց նում է։ Էլ ո՞ր օր ւայ հա մար է մեր հա մե րաշխ գոր-
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ծու նէու թիւ նը միւս տար րե րի հետ։  Մի ան գամ ար դէն ըն դու նել ենք հա մե րաշ խո ւին, 
ու րեմն Ընդ հա նուր  Ժո ղովն էլ ենք ըն դու նել։ Եւ ի՞նչ է նշա նա կում զուտ ազ գա յին 
հող։  Խոր հուր դին պէտք է պարզ ճշտել մեր ծրա գի րը։ Ս րա հա մար ցան կա լի է, որ 
 Կով կա սի գա ւառ նե րից, Ինք նա պաշտ[պա նու թեան] կո մի տէի կող մից գա յին մի քա-
նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ  Խոր հուր դի հետ միա ժա մա նակ  Կով կա սեան ծրա գի րը մշա-
կէինք։

 Զէն քե րի (վէ րէն տէ լի) մա սին ձեր ո րո շու մը չու շաց նէք։
 Հա մոն գրում է, որ մենք ռուս նե րին Դ րօ շակ տանք Օդ[ե սա] մե րին նե րին յանձ-

նե լու հա մար «ինչ պէս մենք ի րանց այս տեղ հասց նում ենք»։  Հա մոն տե ղե կու թիւն 
ե րե ւի չու նի, որ  Չո փու ռեա նի կար գադ րու թեամբ ռու սա կան թեր թե րի մեր գծով ու-
ղար կե լը դա դա րեց րել ենք։ Ե թէ հնա րա ւո րու թիւն կայ նո րից ըն դու նե լու, գրե ցէք. 
դա շատ լաւ կը լի նի. փո խա դար ձա բար մեր թեր թե րը նրանց մի ջո ցով կա րող ենք 
ոչ միայն Օ դե սա, այ լեւ  Մոսկ վա եւ  Պետ[եր բուրգ] հասց նել։ Ս պա սում ենք ձեր նոր 
կար գադ րու թեան։

200-300 հա զա րի հա ւա քու մը չու շաց նէք։
Պ րո պա գան դիստ ներ մեզ կա րող է տալ ու սա նո ղու թիւ նը։
Այս տե ղից այդ խնդրի մա սին գրե ցինք Ե կե ղե ցի(7)։  Հոգ տա րէք, որ ու սա նո ղու-

թիւ նը այդ կող մից մեզ մե նակ չթող [ն]ի։
 Վի շա պի գոր ծե րը գո հա ցու ցիչ են։
 Վար դա նը ճա նա պարհ ըն կաւ այս տե ղից։ Ռ[ոս տոմ]ի [հետ] միա սին գնա ցին 

 Պա րիզ. զէն քեր տե սան։  Կա րե լի է շու տով պա տո ւէր լի նի 100 հատ հին մաու զէր-
նե րի (հա տը 12 fr.)։ Մ նա ցել է փո խադ րու թեան խնդի րը կար գադ րե լու։

 Հի մա գանք  Բար սե ղեա նի իե րոգ լիֆ նե րին(8), որ յա ջող ւեց լաւ կար դալ։ 
Թ ռու ցի կի(9) զին ւո րակ. հաս տա տու թիւն մտնե լու դէմ բան չու նենք։  Ռա շի դի 

բռնւե լը ափ սոս ե ղաւ։ Ի՞նչ է նրան սպա սում։  Մեր լսա ծի հա մա ձայն նա ոչ միայն 
«ըմ բոստ» է, այ լեւ խա բե բայ։  Չէ՞ որ նա մեզ խա բել է, ինչ որ 3,000 ր. տոմ սակ ա ռել 
իբր թէ պայ թու ցիկ նե րի հա մար եւ նրա նով հրա ցան ներ գնել(10)։ Ի մի ջի այ լոց ի՞նչ 
ե ղաւ խնդի րը։

 Միայն ու ղար կել մարտ[ա կան] վար ժա րան մտնե լու հա մար բո լո րո վին անն պա-
տա կա յար մար է։

 Ղա րի բի(11) չգա լը դուք բո լո րո վին խե լա ցի եւ ի րա ւա ցի էք հա մա րում. մենք էլ 
հա մա ձայն ենք ձեզ հետ, մա նա ւանդ Ռ[ոս տոմ]ը։

 Մու շի փո ղը տեղ է հա սել։ Ֆ րան սիա կան հիւ պա տո սը այդ մա սին գրել է 
 Դել կա սէին(12), ա ւե լաց նե լով, որ փո ղը մտա դիր է բաշ խել հո գե ւո րա կա նու թեան 
ձեռ քով ու կա ռա վա րու թիւ նից գաղտ նի, փա փաք է յայտ նում նոյն պէս, որ այդ գու-
մա րից մի փոք րիկ մա սը յատ կաց ւի  Վա նին։  Դել կա սէն հա ղոր դե լով Quillard-ին հիւ-
պա տո սի զե կու ցու մը, թոյլ տո ւու թիւն է խնդրում նւի րա տու նե րից մի փոք րիկ գու մար՝ 
յատ կաց նել  Վա նայ կա րօ տեալ նե րին։ Quillard-ը պա տաս խա նեց, թէ թող հե ռագ րով 
կար գադ րեն ե ղած գու մա րից տրւի վա նե ցի նե րին 2,000 fr. իսկ այդ պա կա սը լրաց-
նե լու հա մար մի նիստ րի տրա մադ րու թեան տակ է դրւում նոր 2,000 fr. գու մա րը։ 
 Դել կա սէի բա րի տրա մադ րու թիւնն էր պատ ճառ, որ հե ռագ րե ցինք ձեզ ու ղար կել 
նոյն նպա տա կով դար ձեալ 10,000 fr., ու ղար կէք Quillard-ի հաս ցէին։  Յայտ նէք այս 
մա սին Գ րի գո րին (Ս-ին), ո րը բժշկի ձեռ նար կին խոս տա նում է 50 հազ. թող գո նէ 
մի մա սը այս գծին հա ւա տան։

 Մի քա նի ան գամ գրել ենք, որ Ոս կան[ա պա տի] չէ կը (10,000 ռ.) ստաց ւել է։  Մենք 
եր բեք չենք մտա ծել, թէ այդ չէ կը կորց րել էք։

 Մոմ ճեա նը, որ  Ճեր մա կեա նի մօտ է ծա ռա յում, մեզ մի նա մակ էր գրել, որ բո լո-
րիդ ա նուն նե րը կա յին։ Ի րեն կը յայտ նէք, որ այդ մար դիկ խա ռը չեն գոր ծին. դուք 
էլ մի լաւ խրա տէք կողմ նա կի կեր պով։

 Հա ւա քա ծուն, որ ու զել էիք Մ. Ք. կո մի տէի հա մար, ու ղար կում ենք Վ րէժ։

1.-  Նա մա կը ուղ ղո ւած է Ա րե ւե լեան բիւ րո յին։
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2.-  Նիթ րա՝  Յա րու թիւն  Շահ րի կեա նի ծած կա նունն է։ Այդ օ րե րուն  Շահ րի կեա նը կը գտնո ւէր  Ժը նեւ, 
ուր կէ շու տով պի տի վե րա դառ նար  Կով կաս։  Շա րու նա կու թեան մէջ յի շա տա կո ւած  Հա մոն՝ Օ հան ջա նեանն 
է,  Չո փու ռեա նը՝  Լե ւոն  Թա դէո սեա նը,  Վար դա նը՝  Խա նա սո րի հե րո սը՝  Մեհ րա բեան  Սար գիս,  Ղա րի բը՝ Ա ւե-
տիս Ա հա րո նեան։

3.-  Կով կա սը եւ  Ռու սաս տա նի մնա ցեալ շրջան նե րը բաժ նո ւած էին 10  Կեդր.  Կո մի տէու թիւն նե րու։  Չոր-
րոր դը, հին գե րոր դը, վե ցե րոր դը եւ եօթ նե րոր դը կը հա մա պա տաս խա նէին յա ջոր դա բար՝ Ոս կա նա պատ- 
Պա քո ւի,  Քար-Ա լեք սանդ րա պո լի,  Նա ւա հան գիստ- Պա թու մի եւ  Նալ բանդ- Նոր  Նա խի ջե ւա նի շրջան նե րուն։

4.- «Դ րօ շակ»ի 1904 թ.  Նո յեմ բե րի թի ւին քլի շէն։
5.-  Ռու սա տառ՝  Բա գո ւի կամ  Ջուլ ֆա յի վրա յով։
6.-  Պա րոյ րը Անդ րա նիկն է, հայ դու կա պե տը, որ  Սաս նոյ ապս տամ բու թեան ճնշու մէն ետք, նախ ան ցաւ 

 Վաս պու րա կան, ա պա Ատր պա տա կան եւ  Կով կաս, ուր կէ ինչ պէս կ ՚ե րե ւի  Ռոս տո մի այս գրու թե նէն, ուղ ղա-
կի  Ժը նեւ, ուր 1905 թ.  Փետ րո ւա րէն սկսեալ պի տի գու մա րո ւէր  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի ժո ղո վը։ Անդ-
րա նիկ այս վեր ջին նիս տե րուն պի տի մաս նակ ցէր իբ րեւ ներ կա յա ցու ցիչ  Դու րան- Բարձ րա ւան դա կի 
( Տա րօն- Սա սուն)։

7.- Ե կե ղե ցի –  ծած կա նունն է  Մոս կո ւա յի։
8.-  Բար սե ղեան –  ծած կա նունն է Ա րե ւե լեան բիւ րո յի ան դամ Բժ.  Յով սէփ  Տէր- Դաւ թեա նի։ Իե րոգ լիֆ-

մե հե նագ րու թիւ նը՝ ակ նար կու թիւն է ա նոր դժո ւար ըն թեռ նե լի ձե ռագ րին։
9.- Թ ռու ցիկ –  ծած կա նունն է  Տէր Աբ րա հա մեան  Գէոր գի (1877-1909). դաշ նակ ցա կան հին մար տիկ. 

մաս նակ ցած է  Խա նա սո րի ար շա ւան քին, ա շա կեր տած է Հ.Յ.Դ.  Պուլ կա րիոյ  Զին. վար ժա րա նին,  Քե ռիի կող-
քին կռո ւած եւ նա հա տա կո ւած է  Պարս կաս տա նի  Սահ մա նադ րա կան շար ժում նե րուն ըն թաց քին (1908)։

10.-  Ռա շիդ ( Տէր  Մա թէո սեան), կաս կա ծե լի բնա ւո րու թեան տէր անձ նա ւո րու թիւն, յե տա գա յին ու սու ցիչ 
նոյն  Զին. վար ժա րա նին մէջ, վտա րո ւած կու սակ ցու թե նէն։

11.-  Ղա րի բը Ա ւե տիս Ա հա րո նեանն է։
12.-  Թէո ֆիլ  Դել կա սէ (1852-1923) Ֆ րան սա յի ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։

46.
էջ 152-3
 Նո յեմբ. 1-ին(?) 
ԵԿԵՂԵՑԻ(1)        

Ս տա ցանք ձեր նա մա կը։ « Նո վո ս[տ]ի»(2) ար դէն ստա նում ենք։  Ձեր նշա նա կած 
վրի պա կը կը դնենք։

Դ րօ շա կի հին հա մար նե րը կա րող ենք ու ղար կել, ե թէ ա պա հով ճա նա պարհ լի-
նի։ Ե թէ կար ծում էք ստա նալ  Կով կա սի վրա յով, դա դժւար կը լի նի, ո րով հե տեւ շատ 
ձեռ քից ձեռք պէտք է անց նի եւ հա զիւ թէ ձեզ հաս նի։

Ու սա նո ղու թեան ու շադ րու թիւնն ենք դարձ նում մի կա րե ւոր հան գա ման քի վրայ։ 
 Կով կա սի ա մէն մի ան կիւ նից գան գատ ներ են լսւում, որ ին տե լի գէնտ-ղե կա վար 
ու ժե րի մեծ պա կա սու թիւն է զգաց ւում։ Այդ պա հանջ նե րին գո հա ցում տա լու հա մար 
ու սա նո ղու թիւ նը պէտք է ո րոշ պատ րաս տա կա նու թիւն ձեռք բե րի դեռ ու սա նո ղա-
կան նստա րա նի վրայ։ Երբ մեր կռի ւը սահ մա նա փակ ւած էր միայն  Տաճ կաս տա նով, 
 Կով կա սի ին տե լի գէնտ ու ժե րը կա րող էին մա սամբ ար դա րաց նել ի րենց հա մե մա-
տա կան ան տար բե րու թիւ նը նրա նով, որ ան ծա նօթ  Տաճ կաս տա նի պայ ման նե րին՝ 
նո քա հնա րա ւո րու թիւն չու նէին գոր ծադ րե լու այն տեղ ի րենց ու ժե րը լիո վին։  Հի մա 
խնդի րը փոխ ւած է, կռի ւը տա րած ւած է եւ  Ռու սաս տա նում եւ գոր ծը այն պի սի մեծ 
ծա ւալ է ստա ցել, այն քան նոր ֆունկ ցիա ներ են ա ւե լա ցել, որ աս պա րէ զի վրայ 
գտնւող մեր ին տե լի գէնտ ու ժե րը չեն կա րո ղա նում կա տա րել պա հան ջի 1/100-ը իսկ։ 
 Մի կա րե ւոր կէ տում, ուր հա րիւ րա ւոր խմբեր կան, ղե կա վար մարմ նի մէջ ոչ մէկ 
ին տե լի գէնտ մարդ չկայ։  Ռու սաս տա նի ու սա նո ղա կան միու թիւ նը իր զբաղ մունք-
նե րի բա ցա ռիկ ա ռար կան պի տի դարձ նէ այս պա հան ջը:

1.-  Մոս կո ւա (Ե կե ղե ցի) ու ղար կո ւած։
2.-  Ռու սա տառ՝ թեր թի ա նուն։
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47.
էջ 151
 Նո յեմբ. 8 
ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏ(1)      

 Հաս տա տում ենք հոկտ. 12 նա մա կը։ Ամ սոյս 5-ին դուրս է ե կել  Պալ դի Bithynie 
նա ւը, այդ տեղ կը լի նի հա ւա նա կան է ամ սոյս 15-ին (2-ին)(2)։ Այդ նա ւի maՏtre-ին(3) 
յանձ նո ւած է No 7, 8 եւ 9,  Հայ րե նի քի եւ ռու սե րէն թերթ, ըն դա մէ նը 4 կա պոց։ Այդ 
մար դը ա ռա ջին ան գամն է ըն դու նում, վարձ քը կան խիկ ստա ցել է (25 fr.). նշա նա-
խօս չկայ։

Ե թէ այդ տեղ ինք ներդ հա մա ձայ նու թիւն կա յաց նէք նա ւե րի մարդ կանց հետ, դա 
շատ լաւ կը լի նի։  Մար սէյ լի ըն կե րը(4) բո լո րո վին ա զատ ժա մա նակ չու նի։ 
 Հա մա ձայ նու թիւ նը առ նե լուց յե տոյ կամ թող մար դը գայ մեր ըն կե րոջ գտնի, կամ 
թէ դուք նա մա կով յայտ նէք նա ւի եւ մար դու ա նու նը։

1.-  Նա ւա հան գիստ –  Պա թում ու ղար կո ւած գրու թիւն։
2.-  Թո ւա կա նը՝ «15-ին (2-ին)» նշո ւած է ա ռա ջի նը (15) ըստ նոր տո մա րի, երկ րոր դը (2) հին տո մա րի 

հա մար, որ այդ տա րի նե րուն գոր ծա ծա կան էր Ա րե ւել քի եր կիր նե րուն մէջ։ 
3.- Ֆ րան սե րէն բառ՝ գլխա ւոր, վար պետ ի մաս տով։  Հոս գոր ծա ծո ւած է նա ւաս տի նե րու պե տի ի մաս-

տով։ Ն շո ւած թի ւե րը կը վե րա բե րին ա ռա քո ւած «Դ րօ շակ»նե րու հա մար նե րուն։  Հայ րե նիք-ը Ա մե րի կա յի 
Հ.Յ.Դ. կազ մա կեր պու թեան հրա տա րա կած շա բա թա թերթն էր։

4.- « Մար սէյ լի ըն կե րը» Վր թա նէս  Ղա զա րեանն էր, որ կը զբա ղէր թեր թե րու, նա մակ նե րու եւ զի նա-
մթեր քի ա ռաք ման գոր ծով։ 

48.
էջ 153-4
 Նո յեմբ. 8-ին 
ԿԱՅԾ(1)         

Ս տա ցանք հոկտ. 17-ի ձեր նա մա կը։  Ցա ւում ենք, որ ժա մա նա կի սղու թեան պատ-
ճա ռով ան կա րող կը լի նենք նիւ թեր մա տա կա րա րել դա սա խօ սու թիւն նե րի ձե ւով։ 
 Բայց գրքեր, թեր թեր կ ՚ու ղար կենք, որ քան կ ՚ու զէք, միայն թէ տե ղա փո խու թեան 
հար ցը կա նո նա ւո րէք։ Այս տե ղից  Բուլ ղա րիա ե թէ ու ղար կենք հա ւա քա ծուն նախ քան 
փո խադ րու թեան գի ծը կա նո նա ւո րե լը, նա կա րող է ձեռ քից ձեռք անց նել եւ տեղ 
չհաս նել։  Նախ եւ ա ռաջ գի ծը յա ջո ղեց րէք։ Ս րա մա սին ժա մա նա կին խօ սո ւել է 
 Խա չո յի հետ։ Ի՞նչ ե ղաւ հե տե ւան քը։  Վատ չէր լի նիլ, ե թէ ու սա նող նե րից մէ կը մի 
ամ սով ար տա սահ ման անց նէր Ծնն դեան ար ձա կուրդ նե րին։ Այս տեղ նա հարկ ե ղած 
ծա նօ թու թիւն նե րը ձեռք կը բե րէր։ «Դ րօ շակ» շա րու նակ ու ղարկ ւում է սրճա րա նի 
հաս ցէին Ս. Զ.ին. ստաց ւո՞ւմ են ար դեօք։ Ս րա նից յե տոյ կ ՚ու ղար կո ւի նաեւ  Տէր Օ հա-
նեա նին poste restante(2), ինչ պէս ինքն էր կար գադ րել։  Տո ւէք ու րիշ հաս ցէ ներ եւս։

Ս տե փան  Պօ ղո սեա նը Ակ կեր մա նում կազ մել է մի փոք րիկ խումբ։ Ու զում է այս-
տեղ ու ղար կել ամ սավ ճար նե րը։ Ե թէ ճա նա չում էք, դի մե ցէք ի րեն եւ կապ ւե ցէք 
հե տը։

 Պա տե րազ մի մա սին(3) ա ռան ձին բան չկայ հա ղոր դե լու։  Հա մա րեա նոյն բա նե-
րը մայ րա քա ղա քի թեր թերն են գրում. անն պաստ բա նե րը ի հար կէ քիչ ուշ եւ աշ-
խա տե լով թանձ րաց նել ի րենց հա մար նպաս տա ւոր փաս տե րը։

1.- Օ տե սա ( Կայծ) ու ղար կո ւած նա մակ։
2.- Ֆ րան սե րէն՝ նա մա կա տուն պահ դրո ւած։
3.-  Խօս քը ռուս-ճա փո նա կան պա տե րազ մի մա սին է։
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49.
էջ 154-157
 Նո յեմբ. 11-ին
ՍԻՄՈՆԻՆ(1)        

 Սեպտ. 14-ին մի նա մակ էինք գրել, մէ կը քեզ, միւ սը բո լոր ըն կեր նե րին։ Այդ 
նա մա կը չի ստաց ւել  Սար հա տի (2) հե ռա նա լու պատ ճա ռով։ Դ րա նից յե տոյ ո չինչ 
չենք գրել. ե րե ւի դու էլ չես սպա սել։

Անն[մա սի](3) վրա յով ստա ցել ենք քո եր կու նա մա կը։ Եր րոր դը (տիկ նոջ հաս-
ցէին) ստա ցանք վեր ջե րումս, ուր հաս ցէ էիր տո ւել։ Գ րում եմ այդ հաս ցէով։ Դժ-
բախ տա բար պէտք է ա սեմ որ ի րերդ ու ղար կե լու հա մար տո ւածդ հաս ցէն բո լո րո-
վին չհաս կա ցանք։ Ա նու նը պարզ կար դա ցինք, իսկ ա ռա ջին խօս քը շաս կա րա(?) 
դուրս ե կաւ։  Կար ծում էինք, որ բժշկի բա րե կա մին գրածդ նա մա կում կրկնւած կը 
լի նի այդ հաս ցէն։  Դի մե ցինք, սա կայն պա տաս խան ստա ցանք, թէ այդ պի սի մի բան 
դեռ տեղ չի հա սել։ Ի րերդ կը մնան, ու րեմն, մին չեւ հաս ցէի պարզ ւե լը։

 Մի քա նի տե ղե կու թիւն ներ  Լեռ նա վայ րի գոր ծի մա սին։  Վար դա նը(4) այս տեղ 
ե կաւ, բա ւա կան մնաց, ո րով հե տեւ այդ ժա մա նակ  Սար հա տը դուրս էր ե կել  Ծո ցից(5), 
իսկ ա ռանց նրա ներ կա յու թեան չգի տէինք, թէ ինչ ձե ւով  Վար դա նը կա րող կը լի նէր 
ներս մտնել։  Սար հա տի Ա լեք սանդ րիա հաս նե լը որ ի մա ցանք, հե ռագ րով կան չե ցինք։ 
Այս տե ղի խորհր դակ ցու թեան ար դիւն քը բե րա նա ցի կը պատ մեն։ Ընդ հան րա պէս 
ա սենք, որ այժ մեա նից նաւ գնե լու եւ դրա նման լայն ծրա գիր ներ ան ժա մա նակ 
նկատ ւե ցան, քա նի դեռ «ներ սի ու ժե րը» փորձ ւած չեն։  Վար դա նը եւ  Ռոս տո մը գա-
ցին  Պա րիզ ծա նօ թա նա լու այն տե ղի զէն քե րի եւ վա ճառ ման ու փո խադ րու թեան 
պայ ման նե րի հետ։  Պէտք է ա սած, որ այն տեղ գի տէինք մէ կին, ո րը յանձն էր առ նում 
ափ հասց նել, մաք սից հա նել տալ ա պա հո վա բար ապ րան քը, պայ մա նով միայն, որ 
մեր պատ ւէ րը 30,000 fr.-ից պա կաս չլի նի։  Տե սանք նրա ու նե ցած զէն քե րը։ Ու նի հին 
մաու զէր (հա տը 12 fr., փամ փուշ տը 8 fr.) աւստ րիա կան ման լի խէր կարճ (80 fr.), 
ռու մի նա կան ման լի խէր, եր կար (60 fr.)։ Ու նի եւ պայ թու ցիկ նիւ թեր։  Մեծ պատ ւէր 
տա լուց հրա ժար ւե ցինք։  Խոս տա ցանք միայն գնել 100 մաու զէր, 300-ա կան փամ-
փուշ տով, ե թէ մեր ըն կե րը գնայ  Յու նաս տան եւ այն տեղ փո խադ րու թեան գի ծը 
յա ջո ղեց նի։  Վար դա նը գնաց, եւ նրա վեր ջին նա մա կից ի մա նում ենք, որ ա ւե լի 
ձեռն տու է ե ղել տեղն ու տե ղը գնել «գրա» հրա ցան ներ։  Փո ղը ար դէն փո խադ րել 
ենք։

Ե թէ ներ սի փո խադ րու թեան պայ ման նե րը լաւ լի նեն, ապ րանք առ նե լը հեշտ է։ 
Ա ռա ջին փոր ձից յե տոյ կ ՚ու ղար կենք լաւ հրա ցան ներ՝ ման լի խէր։

 Լե ւոն  Գիւ լու մեա նը իր թեկ նա ծու թիւնն է դնում ձեր վայ րի հա մար։  Վի շապ ցի նե րի 
(իս կա պէս  Սա ֆո յի) հետ կռւել է(6)։

Ն րան մե ղադ րում են վախ կո տու թեան մէջ։  Մե զա նից նրան ճա նա չում է  Ռոս-
տո մը, ո րի կար ծի քով իբր կազ մա կեր պող ոյժ նա ան յար մար է։  Կամ ըն կեր նե րը չեն 
նրա հետ հաշտ ւում, կամ ին քը ըն կեր նե րի հետ։  Կա րող է սա կայն օգ տա կար լի նել 
իբր պայթ[ու ցիկ] նիւ թե րին քիչ թէ շատ ծա նօթ մարդ։  Վար դա նը եւ  Սար հա տը հա-
կա ռա կե ցին նրա թեկ նա ծու թեան ա սե լով՝ թէ նրա ու ժին պէտք կա րող են ու նե նալ 
մի տա րուց յե տոյ։ Ա ռա ջարկ ւեց նրան գնալ  Պարս կաս տան, որ տե ղից գու ցէ մտնի 
 Վաս պու րա կան։ 

 Պարս[կաս տան] գնա լու հա մա ձայ նու թիւն տւեց՝ ա ւե լաց նե լով սա կայն, որ  Վաս-
պու րա կան չի գնալ, ո րով հե տեւ այն տե ղի գոր ծին չի հա ւա տում։  Նո րից դնում է իր 
թեկ նա ծու թիւ նը, պա հան ջե լով, որ ան պատ ճառ քեզ գրւի։ Գ րում ենք, սպա սե լով քո 
կար ծի քին, դու նրան ա ւե լի պէտք է ճա նա չես։

 Պատ րաս տու թիւն ենք տես նում « Խորհր դին»։ Ըստ Ընդ. Ժ[ո ղո վի] ո րոշ ման 
« Խոր հուր դը» օ րի նա ւոր կա րող է լի նել այն դէպ քում միայն, ե թէ  Պա տասխ. մար-
մին նե րի 2/3 բա ցա կայ չէ։  Քա նի որ հի մա 3 մար մին ու նենք, անհ րա ժեշտ է ու րեմն 
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ան պատ ճառ 2-ի ներ կա յու թիւ նը։  Վի շա պից մէ կը ան պատ ճառ կը լի նի։  Սաս նոյ պա-
տասխ. մար մի նը գո յու թիւն չու նի։ Անդ րա նի կին (որ հի մա  Պարս կաս տան է ան ցել 
իր 14 ըն կեր նե րով) հրա ւի րել ենք իբր հին մարմ նի կեն դա նի մնա ցած ըն կե րոջ։ 
Հ րա ւի րել ենք  Կոմ սին(7), ո րով հե տեւ ա ռա ջի կա յում  Վասպ[ու րա կա նը] կա րող է կա-
րե ւո րու թիւն ստա նալ։  Ձեր կող մից էլ ցան կա լի է մէ կը գար մի ամ փոփ տե ղե կու թիւն 
տա լու ձեր վայ րի մա սին, ո րի վրայ այն քան յոյ սեր են դրւած եւ ո րի պայ ման նե րը 
դրա հետ միա սին ա մէ նից քիչ են ծա նօթ մեզ։

Թ ռու ցի կի(8) վե րա բե րեալ քո գրա ծը՝ նրա ար տա սահ ման անց նե լու հա մար 
գործ նա կան չէ։ Դպ րոց մտնել, այն տեղ կա տա րե լա գործ ւե լը տա րի ներ է պա հան-
ջում։ Եւ վերջ ի վեր ջոյ ի՞նչ «գործ նա կան» բա ներ պի տի սո վո րի,–  այն որ ու րիշ ա ւար-
տող ներ են սո վո րում։  Նոր գիւ տեր խօ չենք սպա սում։ Ա ւե լի լա՞ւ չէ գործ ու նե նալ 
մի մար դու հետ, որ տաս նեակ տա րի նե րով պա րա պել է այդ խնդրով, ի մա նա լու 
հա մար բո լոր գործ նա կան եւ մեզ մատ չե լի մի ջոց նե րը։  Նոյ նը պէտք է եւ Ե գիպ տո-
սի ձեր ին ժի նէ րի մա սին։

 Լե ւո նի հար ցի մա սին կա րող ես մի carte գրել այ լա բա նօ րէն  Պա րիզ, նոյն տիկ-
նոջ, բայց շու տով, ո րով հե տեւ մար դը սպա սում է։

 Կով կա սի հա յոց գիւ ղա կան պէտ քե րը եւ պա հանջ նե րը սո ցիա լիստ[ա կան] հո ղի 
վրայ։

 Նո յեմբ. 15
 Նա մա կը վեր ջա ցել էր, երբ ստա ցանք քո  Հոկտ. 23-ի եր կար նա մա կը։ Այդ նա-

մա կը ա ւե լի է մեզ հա մո զում, որ տե ղիդ գոր ծու նէու թիւ նը պի տի լի նի յա րա տեւ եւ 
զգոյշ, որ չպէտք է շտա պել, եւ գլխա ւորն է ա ւանս ներ չտալ եւ վե րաց նել այն հա մո-
զու մը, թէ մենք մեծ գու մար ներ ու նենք ձեռ քի տակ։

Ծ րա գիր ու ղար կո ւած է  Ծոց։ Ե թէ ու զում էք, մէկն էլ կ ՚ու ղար կենք Ջր վէժ(9)։ Ապ-
րան քի վե րա բեր մամբ ու րախ ենք, որ միեւ նոյն թւի վրայ ենք կանգ ա ռել եւ մենք 
եւ դու։

Գր քե րից (պայթ[ու ցիկ նե րի] վե րաբ[եր մամբ]) ա ւե լի լաւ է ձեռք քա շես։  Փո խա նակ 
սպա սե լու, որ այդ տեղ ու սում նա սի րեն, ա ւե լի լաւ է պատ րաստ ռե ցեպտ ներ տալ։ 
 Ժակ  Լե ւո նը ու զում է պատ րաս տել մի ձեռ նարկ, կը մշա կենք, կ ՚ու ղար կենք զա նա-
զան տե ղեր։ Գր քեր ու բրո շիւր ներ կ ՚ու ղար կենք, գլխա ւո րա պէս ա նիշ խա նա կան՝ 
կրօ նա մո լու թիւ նը խան գա րե լու հա մար։

 Հաս ցէդ նո րից չպարզ ւեց։ Ե թէ 103 ըն դու նենք, ո (որ իս կա պէս լ  է) դուրս կը գայ 
լու սան կա։ Չ գի տենք թէ դա ա նո՞ւն է, թէ ր  տա ռը պա կաս է եւ պի տի լի նի լու սա-
նկար(10)։

1.- Ս.  Զա ւա րեա նին ուղ ղո ւած նա մակ է, եր կու մա սէ բաղ կա ցած։
2.-  Պէտք չէ շփո թել  Գէորգ  Չա ւու շի հետ, որ նոյն պէս ծա նօթ էր  Սար հատ ծած կա նու նով։ Այս մէ կը 

Իզ մի րի եւ  Կի լի կիոյ գոր ծիչ նե րէն էր –  Յա րու թիւն  Յա կո բեան։
3.- Annemasse՝  Զո ւի ցե րիոյ սահ մա նին մօտ ֆրան սա կան փոքր քա ղաք։
4.-  Խա նա սո րի  Վար դա նը ( Մեհ րա բեան  Սար գիս), այդ տա րի նե րուն Ս.  Զա ւա րեա նի հետ ան դամ՝ 

 Լեռ նա վայ րի ( Կի լի կիա)  Պա տաս խա նա տու մարմ նին։
5.-  Պէյ րու թից։
6.-  Վի շապ ցի նե րը պոլ սե ցի ներն են, այս պա րա գա յին՝  Պո լիս գտնո ւող  Ցու ցա կան մարմ նի ան դամ նե-

րը, ո րոնք  Սուլ թան  Հա մի տի ա հա բեկ ման գոր ծով կը զբա ղէին։  Սա ֆոն ( Մար գա րեան  Մար տի րոս) ա նոնց մէ 
մէկն էր։

7.-  Վա հան  Փա փա զեան, ղե կա վար գոր ծիչ  Վաս պու րա կա նի մէջ։
8.- Թ ռու ցիկ  Գէորգ ( Տէր Աբ րա հա մեան  Գէորգ)։  Խա նա սո րի ար շա ւան քին մաս նա կից նե րէն։
9.- Ջր վէ ժը  Կի լի կիոյ  Մեր սին նա ւա հան գիս տին ծած կա նունն էր։
10.-  Հար ցը կը վե րա բե րի Ս.  Զա ւա րեա նի գոր ծա ծած թո ւան շա յին (շիֆ րէ) գաղտ նագ րու թիւ նը բա նա լու 

դժո ւա րու թեան։

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ



XLII

50.
էջ 159-161
Ու ղարկ ւած 17 նո յեմբ.
ՎԻՇԱՊ(1)        

Ս տա ցանք Էլ լէ նի երկ տո ղը ներ փակ նա մակ նե րի հետ, որ միաց րինք ձեր ար-
խի ւին։

Sesbié -ի տան հա մա րը 57-ն  է։
Déclaration-ի մա սին կար ծիք դեռ չստա ցանք։ Ինչ պէս ե րե ւում է, շտա պե լու տրա-

մադ րու թիւն չու նէք։  Գալ ֆա յի (2) հա շի ւը սխալ է, ե րե խան շու տով չի ծնե լու։  Դուք 
ի հար կէ հաս կա նում էք մեր ան հանգս տու թիւ նը եւ ա ւե լորդ չէք հա մա րել ժամ ա ռաջ 
տե ղե կու թիւն տալ մեզ, թէ երբ է սպաս ւում ծննդա բե րու թիւ նը (3)։ Այդ մեզ հար կա-
ւոր է ի մա նալ, որ պէս զի մեր ու ժե րի նե րա ծի չափ ջանք թա փենք եւ րո պա կան յայտ-
նի բժիշկ նե րի մի ջո ցով թէ՛ ծննդա կա նի դրու թիւ նը բա րե լա ւե լու եւ թէ՛ ծննդա բե րու-
թեան բար դու թիւն նե րի ա ռաջն առ նե լու։ Ե թէ հար կա ւոր տես նէք, կա րող էք պայ-
մա նա կան հե ռա գիր ու ղար կել տալ  Ֆի լի պէից, ամ սաթ ւին ա ւե լաց նե լով 12. օ րի նակ, 
ե թէ մեզ հե ռագ րել տաք 32 թի ւը, կը հաս կա նանք, որ կա տար ւե լու է 20-ին, ե թէ 
38-ին, 26-ին ե ւայլն…

Անդ րա նի կի(4) գա լու մա սին այս տեղ էլ նոյն դի տո ղու թիւն նե րը ե ղան, բայց վերջ 
ի վեր ջոյ կանգ ա ռանք նրա գա լու վրայ։  Սա րուս տա նից (5) էլ ա ռա ջար կել են ա պա-
հո վու թեան հա մար ար տա սահ ման փո խադ րել նրան։  Լու սան կա րը ստա ցանք, ար-
տա քի նը լաւ է, վնաս չու նի։ Quillard-ն (6) էր ա սում, թէ տա նենք մի նիստ րին ներ-
կա յաց նենք։ Կ՚աշ խա տենք որ ան համ կեր պա րանք չըն դու նի գոր ծը, այդ կող մից 
միա միտ ե ղէք։

Աս լա նի (7) մա սին Էլ լէ նի ա սած նե րը լաւ են։  Բայց մե ղադ րանք էլ կայ, մե ղա-
դրանք էլ։

Ա շո տը  հի մա տեղ հա սած կը լի նի։  Հայկն էլ մտնում դուրս է գա լիս։  Սարգ սի 
հա մար ան ցա գիր գտնել չկա րո ղա ցանք։ Չ գի տենք, Գ րի գո րին յա ջող ւել է, թէ ոչ (8)։

Ան համ բեր սպա սում ենք ձեր տե ղե կու թիւն նե րին։ Ս պա սում ենք նաեւ Էլ լէ նի 
յի շո ղու թիւն նե րի շա րու նա կու թեան։

 Ձեր
Ն պա[ս]տ ներ հա սել են  Վան, եւ մի մա սը  Սա սուն։  Գէորգ  Չա ւու շը իր խմբով 

վե րա դար ձել է  Սա սուն բաշխ ման վրայ հսկե լու (9)։  Սար գիս  Տէր Օ հա նէ սեա նը ան-
ցել է  Շամ. այն տե ղից մտադ րու թիւն ու նի  Բարձր (10) անց նե լու։

1.-  Պո լիս հաս ցէագ րո ւած նա մակ, ա մե նայն հա ւա նա կա նու թեամբ Ք րիս տա փո րին (Էլ լէն), որ ար դէն 
 Սա մո ւէլ  Ֆայն կեղծ ան ցագ րով մտած էր Օս մա նեան մայ րա քա ղաք, տեղ ւոյն վրայ ու սում նա սի րե լու, ա պա 
նա խա պատ րաս տե լու  Սուլ թան  Հա մի տի մա հա փոր ձը։ Գ րու թեան ո ճը, հասկա նա լի պատ ճառ նե րով, բո լո րո-
վին այ լա բա նա կան է։

2.-  Յար.  Գալ ֆա յեան։
3.- Ակ նար կու թիւն  Սուլ թա նի մա հա փոր ձին, ա պա, շա րու նա կու թեան մէջ, մա հա փոր ձէն ետք ջար դե րու 

հա ւա նա կա նու թեան եւ ա նոնց ա ռաջքն առ նե լու մի ջոց նե րուն։
4.-  Սաս նոյ հե րոսն է, ո րուն Եւ րո պա անց նե լուն կը սպա սո ւէր։
5.-  Սա րուս տա նը ծած կա նունն է  Կով կա սի։
6.-  Քի յառ՝ Pro-Armenia-ի խմբագ րա պե տը։
7.- Աս լա նը  Ռու բէն  Զար դա րեա նի ծած կա նունն է։
8.- Ա շո տը (Ե ղի կեան),  Հայ կը ( Սա նո սեան),  Սար գի սը ( Վա նայ  Սար գիս, Օ տա պա շեան  Պօ ղոս), Գ րի գոր՝ 

 Ցու ցա կա նի, այս պա րա գա յին  Սուլ թա նի ա հա բեկ ման գոր ծին մաս նա կից ներ են։
9.- Ար դա րեւ,  Սաս նոյ ապս տամ բու թեան ճնշո ւե լէն ետք,  Գէորգ  Չա ւուշ եւս, Անդ րա նի կի,  Մու րա տի, 

 Սե պու հի,  Քե ռիի եւ բազ մա թիւ ու րիշ մար տիկ նե րու հետ ան ցած էր  Վաս պու րա կա նի շրջա նը։ Այժմ կը վե րա-
դառ նար ա ղէ տեալ բնակ չու թեան հա մար հա սած նիւ թա կան նպաս տի բաշ խու մին հսկե լու հա մար։

10.-  Բարձր կամ  Բարձ րա բերդ՝  Կա րին-Էրզ րու մի կուս. ծած կա նունն էր։ Ա ւե լի հա ւա նա կա նը  Բարձ րա-
ւան դակն է, որ  Սա սու նի ծած կա նունն էր։
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51.
էջ 120-122
 Նո յեմբ. 18-ին
Մ. Ք.(1)   

Ս տա ցանք  Բար սե ղեա նի  Հոկտ.23-ի եւ  Չո փու ռեա նի(2) հոկտ. 25-ի նա մակ նե րը։ 
 Հաս տա տում ենք մեր 1 նո յեմբ. եր կար նա մա կը։  Նիթ րա յի(3) հետ բե րա նա ցի ապսպ-
րանք են ա րել մի շարք խնդիր նե րի մա սին։

Այ սօր մենք տա րա ծում ենք մեր մար մին նե րին հրա ւէր « Խորհր դի» առ թիւ(4)։ 
Ու ղար կում ենք եր կու օ րի նակ՝  Սի սեա նի եւ Ե ղի շէի հաս ցէ նե րով(5)։ Ար տագ րում 
ենք մի օ րի նակ ձեզ հա մար, որ պէս զի դուք ձեր կող մից դի մէք ձեր շրջա նի մար-
մին նե րին։  Բա ցի այդ ու ղար կել ենք Վ րէժ 15 հատ ձեզ հասց նե լու հա մար(6)։

Ա հա մեր հրա ւէ րի բո վան դա կու թիւ նը (7)։
 Զէն քե րի մա սին սպա սում ենք ձեր վերջ նա կան ո րոշ ման։  Քա նի որ բեր դա նը 

ձեզ վրայ նստում է այդ տեղ 40 ր [ուբ լի]., ա ւե լի լաւ չէ՞ վէ րըն դէ լը, որ  Պարս կաս տա նում 
մեզ տրւե լու է 30 fr.-ով (8)։  Կա րո՞ղ ենք յայտ նել զի նա վա ճա ռին, թէ վէ րըն դէլ կ ՚ըն-
դու նինք այն քա նա կու թեամբ ինչ քա նա կու թեամբ փամ փուշտ կը ճար ւի, հաշ ւե լով 
ա մէն մի հրա ցա նին 500-ա կան փամ փուշտ։ Ի մի ջի այ լոց այդ մար դը ու զում է անց-
նել  Ռու սաս տան եւ այն տե ղից  Թաւ րիզ։ Ու զում է հաս ցէ ներ այդ տեղ ձեզ հետ տեսն-
ւե լու, մաս նա ւո րա պէս  Նիթ րա յի (3) հետ, ո րին ծա նօ թա ցաւ այս տեղ։  Հաս ցէ տա լուց 
վա խե նում ենք։ Ի րեն յայտ նե ցինք, որ ա ւե լի լաւ է մեզ բա ցատ րի, թէ ինչ պէս եւ 
որ տեղ կա րող են գտնել նրան մեր ըն կեր նե րը  Թաւ րի զում։

 Սար գի սը  Բարձր (9) թող ա ռայժմ չանց նի, մեր ու նե ցած տե ղե կու թիւն նե րի հա-
մա ձայն դա վտան գա ւոր պէտք է նկա տել ա ռայժմ։

 Սեւ ծո վի գաղ թա կան նե րի մա սին գրել ենք  Լոն դոն.  Պարս կաս տան գաղ թե լու 
մա սին նոյն պէս կը դի մենք. լաւ կը լի նէր, ե թէ դուք միա ժա մա նակ յայտ նէիք, թէ որ 
կէ տե րում հնա րա ւոր եւ փա փա քե լի էք հա մա րում բնա կեց նե լը (10)։

 Մո բի լի զա ցիա յի առ թիւ հրա տա րակ ւած շրջա բե րա կա նը ստա ցանք, լաւ էր կազմ-
ւած։

 Թէ Աս տո ւած սի րէք, փո խադ րու թեան եւ բաշխ ման գոր ծը դուք կա նո նա ւո րէք 
(11)։  Մենք միշտ ա ւե լի ենք ու ղար կում, քան դուք էք ստա նում։

Դժ ւա րու թիւն նե րը ձեր կող միցն է։  Մեզ հա մար ինչ կայ. դուք կա նո նա ւոր գծեր 
հաս տա տէք, մէ կի փո խա նակ եր կու ու ղար կենք։  Կա րե լի է կա նո նա ւո րել  Խո յի գի ծը 
(այն տեղ ու ղար կել ենք 100 օր[ի նակ] Մր գաս տան (12) հասց նե լու հա մար).  Ջուլ ֆա յի 
գի ծը, Օր դու բա թի, Ա գու լի սի մի ջո ցով կա րե լի է մաք սա նեն գե րի ձեռ քով մեծ բեռ ներ 
անց կաց նել, նոյ նը եւ  Խու տա փե րի նի գծով։  Վեր ջին գի ծը կա րող է վերց նել իւր վրայ 
Ա պա ռա ժը (13), որ մի ժա մա նակ շա հա գոր ծում էր։

Ս տեո րո տիպ կ ՚ու ղար կենք  Թաւ րիզ, որ Ոս կա նա պատ հասց նեն (14)։
Օլ թիի դէպ քի վե րա բե րեալ դո կու մէնտ նե րը ինք ներս պէտք է հրա տա րա կենք 

(15)։

1.-  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ուղ ղո ւած նա մակ։ Գ րու թեան ա ւար տին սեւ թանձր մա տի տով՝ «Ու-
ղար կո ւած 18-ին  Տիկ. Ե ւանգ. հաս ցէով»։

2.-  Չո փու ռեան ծած կա նունն է  Լե ւոն  Թա դէո սեա նի, ան դամ  Պա քո ւի  Կեդր.  Կո մի տէին։
3.-  Նիթ րան՝  Յար.  Շահ րի կեանն է։
4.-  Հար ցը կը վե րա բե րի  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի ժո ղո վին, որ պի տի գու մա րո ւէր 1905 թ. 

 Փետ րո ւա րին։
5.-  Սի սեա նը ծած կա նուն նե րէն մէկն է Ա ւե տիս Ա հա րո նեա նի. Ե ղի շէն՝  Թոփ չեանն է,  Թիֆ լի սի « Յա ռաջ» 

պաշ տօ նա թեր թի խմբա գիր նե րէն։
6.- Վ րէ ժը Ատր պա տա կանն է ( Թաւ րիզ)։
7.-  Յի շո ւած հրա ւէ րի բո վան դա կու թիւն չկայ, բայց սեւ մա տի տով գրո ւած է «ար տագ րել», այ սինքն՝ 

գաղտ նի մե լա նով ար տագ րու թեան ա տեն պէտք էր ա ւելց նել։
8.-  Յայտ նենք որ 30 ֆրան քը այդ օ րե րուն հա մար ժէք էր 12 ռուբ լիի, հե տե ւա բար ան հա մե մատ ա ւե լի 

ա ժան քան  Թիֆ լի սի 40 ռուբ լին, այն տար բե րու թեամբ որ Ֆ րան սա յի մէջ գնո ւած իւ րա քան չիւր զէնք պի տի 
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ու նե նար 500 փամ փուշտ։
9.-  Սար գի սը ա պա գայ  Վա նայ  Սար գիսն է, բուն ա նու նով Օ տա պա շեան  Պօ ղոս (1875-1915)։  Բարձ րը՝ 

 Բարձ րա ւան դակն է,  Սա սուն։
10.-  Հար ցը կը վե րա բե րի  Հա մի տեան հա լա ծանք նե րէն  Կով կաս,  Սեւ ծո վու ա փին ա պաս տա նած ա րեւմ-

տա հայ գաղ թա կան նե րուն, զորս ռու սա կան իշ խա նու թիւն նե րը ո րո շած էին ար տաք սել։  Պարս կաս տան կը 
հա մա րո ւէր յար մա րա գոյն եր կի րը՝ զա նոնք տե ղա ւո րե լու հա մար։

11.-  Հար ցը կը վե րա բե րի  Կով կաս ա ռա քո ւած «Դ րօ շակ»ի թի ւե րու փո խադ րու թեան եւ բաշ խու մին։
12.- Մր գաս տան –  ծած կա նուն Ե րե ւա նի։
13.- Ա պա ռաժ –  ծած կա նուն  Ղա րա բաղ- Շու շիի։
14.- Ոս կա նա պատ –  ծած կա նուն  Պա քո ւի։
15.- Կ՚ակ նար կո ւի ֆե տա յի նե րու սպան դին, գա զա նա բար գոր ծո ւած ռուս սահ մա նա պահ նե րու կող մէ։

52.
էջ 123
 Նոյ. 24, Բժ.  Թադ. հաս ցէով
Մ. Ք.(1)     

Այս քա նի օրս ձեզ մօտ է գա լու «Վ րաս տան» կու սակ ցու թեան ան դամ Ա դա մաշ-
վի լի կեղծ ա նու նով մէ կը –  դա ո րով հե տեւ ան ձամբ ճա նա չում է «մլուկ նե րի սար-
սա փին», տո ւինք նրա ա նու նը։  Դա ե ղել է  Պա րի զի ժո ղո վում եւ իբր ա կա նա տես 
ա ւե լի ման րա մա սը կը պատ մի։ Ե թէ «մլուկ նե րի սար սա փը» այդ տեղ չլի նի, նա գու-
ցէ դի մի  Վա նիա յին (2), ո րին նոյն պէս ճա նա չում է։  Թէեւ ին քը խնդրել է նա մա կով 
իր ա նու նը չյայտ նել, բայց ո րով հե տեւ գու ցէ նա չկա րո ղա նայ ոչ մէ կին եւ ոչ միւ սին 
տես նել, հարկ ենք հա մա րում յա մե նայն դէպս ձեզ հա ղոր դել, որ դա  Նով[ո յէ] Առն[մ]
ի յա-ի նախ կին աշ խա տա կից  Լա լի-ն (3) պէտք է լի նի։ Երբ տեսն ւէք, խօ սե ցէք ձեր 
ա նե լիք նե րի մա սին։  Հիւ սի սա կեր տի (4)  Բիւ րո յի կազ մը կար ծենք չի յա ջող ւե լու։ 
 Ֆին լան դա ցի նե րի ա ւե լի չա փա ւոր մա սը հե ռա նում է. աս պա րէ զի վրայ մնում է 
ար մա տա կան կու սակ ցու թիւ նը։  Յայտ նի չէ, թէ երբ լոյս պի տի տես նի déclaration-ը։

Մ ռա ւի (5) հե ռա գի րը չի մա ցանք, թէ ում է վե րա բեր ւում. սպա սում ենք նա մա կի։
ՀԱՇՈՒԱԿԱՆ ՆՈԹԵՐ (6)
 Մեծ-քա ղաք – Ա րե ւե լեան  Բիւ րոն իր ստա ցած գու մար նե րու մա սին  Յու լիս 16էն 

ի վեր եր բեք տե ղե կու թիւն չէ տո ւած –  իսկ ծախ սե րու մա սին եր բեք։
Ոս կա նա պա տի Կ.  Կո մի տէն եր բեք հա շիւ չէ ներ կա յա ցու ցած։ Ոս կան[ա պատ]-ի 

Երկ րորդ կո մի տէն ներ կա յա ցու ցած է մին չեւ Ապ րի լի վեր ջը ել քի հա շի ւը պա կաս։
Ոս կա նա պա տի քաղ[ա քա յին] կո մի տէն. նոր կազ մի մուտ քը ստա ցո ւած մին չեւ 

30  Սեպտ. իսկ ել քը չէ ստա ցո ւած։

1.-  Թիֆ լիս ու ղար կո ւած նա մակ։ 
2.-  Վա նիան՝  Յովհ.  Լո րիս- Մե լի քեանն է, ան դամ Ա րեւմ տեան բիւ րո յի՝ Եւ րո պա յի մէջ քարոզչական 

աշ խա տանք նե րու պա տաս խա նա տու։
3.- Ռու սա տառ են։
4.-  Հիւ սի սա կեր տը  Պե տեր բուր գի կուս. ծած կա նունն է։
5.- Մ ռա ւը Մար գար  Ժամ հա րեանն է, ան դամ  Կով կա սի ինք նա պաշտ պա նու թեան մարմ նին։
6.-  Ռոս տո մի գրու թեան յա ւե լո ւած՝  Յար.  Գալ ֆա յեա նի գրչով։

53.
էջ 124-5
 Նոյ. 30-ին
ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ(1)       

Ե րէկ մեզ հա ղոր դե ցին  Թիֆ լի զի եւ  Բա գո ւի գլխա ւոր լրտե սա պետ նե րի հաս-
ցէ նե րը։

1)  Թիֆ լիզ,  Նի կո լայ Ի լիչ  Պե րե շեւ կին  Կաւ կաս կա յա Ուլ[ի ցա] դոմ No 17։  Բա ցի 
սրա նից կայ եւ մի ու րիշ ա նուն  Գէոր գու բիա նի Ի լի  Սա րի բե կի  Պեր[եու լոկ]։

2)  Բա գու,  Նի կո լայ Ի լիչ  Պե րե շեւ կին դոմ No 26։ Այս հաս ցէն տրո ւած է մի ու րի-
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շի տեղ, որ ջնջո ւած է։ Ջնջ ւած հաս ցէն հե տե ւեալն է.
 Վե րես նի յա յա, Պ րի կաս պից կա յա Ու լի ցա, No 131,  Ռո ման  Սի միո նո վիչ Օս…։
 Շատ հա ւա նա կան է, որ Օս-ը մի ու րիշ տեղ փոխ ւած լի նի, իսկ նրա տե ղը ե կած 

լի նի թիֆ լի զից  Բա գու  Պե րե շեւ կին-ը (2)։
 Յա մե նայն դէպս այս բո լոր ա նուն նե րը աչ քի ա ռաջ ու նե ցէք, բնա կա րան նե րը 

կա րե լի է հսկել, դի մա ցի կող մը մի սե նեակ վերց նել եւ ե թէ հաս տատ ւի ի րո ղու թիւ-
նը, բո լոր ե կող գնա ցող նե րի լու սան կար նե րը հա նել։

Ու ղար կում ենք ձեր ու զած թեր թե րը Nօ 9 200 օ րի նակ, հին հա մար նե րից 2-ա-
կան հատ։

 Մե քե նա յից մեր խել քը բան չի կտրում։ Ինչ պէս ե րե ւում է, ա մէն մէ կը ձե զա նից 
ա ռան ձին է մտա ծում եւ կար գադ րու թիւն ներ ա նում։  Չո փու ռեա նը (3) մե քե նա յի 
պատ ւէր է ու ղար կում,  Հա մոն (4) ստէո րո տի պի։  Մէ կը Դ րօ շակն է ու զում ար տատ-
պել, միւ սը նոր թերթ է հիմ նում։  Չի՞ լի նիլ, որ եր բեմն խորհր դակ ցէք այդ տե սակ 
խնդիր նե րի վե րա բեր մամբ։

 Քար տէզ կ ՚ու ղար կենք մեծ քա նա կու թեամբ եւ այդ տեղ, ե թէ ի մա նանք, թէ դրան 
ար գելք չկայ։

Աս խա բա դից ձեզ դրամ են ու ղար կել « Կով կա սեան վէր քե րի» թարգ մա նու թեան 
հա մար։ Ին չո՞ւ մին չեւ հի մա բան չէք յայտ նում դրա մա սին։  Կամ փո ղը ու ղար կէք, 
կամ գու մա րը յայտ նէք։

 Ձեր ու ղար կած հաս ցէով կը ստա նաք կազմ[ա կեր պա կան] կա նոն նե րի կէս մա-
սը։  Միւս մասն էլ կը ստա նաք։

Գ րում էք, որ այն պէս ու ղար կենք, որ չհաս կա նան, թէ գիրք է կամ թերթ։ Ա ւե լի՞ 
լաւ չէ ու ղար կել իբ րեւ ապ րանք մեծ քա նա կու թեամբ։ Այդ դէպ քում հար կա ւոր է 
միայն մաք սա տա նը հարկ ե ղած զգու շու թիւն նե րը ձեռք առ նել։

Ս տա ցանք ձեր 4/17 նոյ. նա մա կը։
Խնդ րենք ան մի ջա պէս նա մակս ստա նա լուն պէս գտնէք մի վստա հե լի դաշ նակ-

ցա կան գրա շար եւ ըստ կա րե լոյն շու տով ճա նա պարհ ձգէք։  Նե ղու թեան մէջ ենք, 
մե րի նը հե ռաց րել ենք…

 Դեկտ. 5-ին շրջա բե րա կան նա մակ,  Յով նա թա նեա նի հաս ցէով։

1.-  Պա քու ուղ ղո ւած նա մակ, է ջին վե րեւ «ստաց ւած» նշու մով։
2.-  Ռու սա տառ անուններ։
3.-  Թա դէո սեան  Լե ւոն։
4.- Օ հան ջա նեան  Հա մօ։

54.
էջ 89-90
30 նոյ.
ՇԱՄ(1)          

Ս տա ցանք ձեր 20 հոկտ. նա մա կը։  Շատ ցա ւում ենք, որ մեր ա ռա ջին նա մա կը 
չի կար դաց ւել։ Ըն դար ձակ գրել էինք քա ղա քա կան դրու թեան եւ ձեր տրտունջ նե րի 
առ թիւ։ Ու րա խու թեամբ կը կրկնէինք, ե թէ հաս տատ հա մոզ ւած լի նենք, թէ գո նէ այս 
նա մա կը լրիւ կը կար դաց ւի։  Բայց նախ մեր նա մակ նե րը բա նա լու դե ղե րի մա սին։ 
 Ժօն պօ տա սով գրւած նե րը չի կա րե լի եր կա թի ար ջաս պով բա նալ, պէտք է գոր ծա-
ծել պէր-կլօ րիւր դը ֆէր։  Դա մի թանձր կարմ րա գոյն դեղ է. ծախ ւում է դե ղա րան-
նե րում. ա րիւն կանգ նեց նե լու հա մար է։ Ե թէ ար ջաս պով մա սամբ յա ջող ւում է բա-
նալ, դրա պատ ճա ռը միայն այն է, որ ար ջաս պը ընդ հան րա պէս մա քուր չի լի նում։ 
Օ դի մէջ ար ջաս պը խառն ւե լով թթւած նի հետ, փոխ ւում է։ Ե թէ ա ռա ջին ձեր նա մա-
կը պա հել էք, փոր ձե ցէք բա նալ պէր-կլօ րիւր դը ֆէ րով (ռու սե րէն դրան ա սում են 
խլո րո կիս լոտ նո յէ ժե լե զօ(2))։

Ս րա նից 1.5 ա միս ա ռաջ հե ռագ րով խնդրել ենք  Սալ մաստ` յայտ նել  Շամ, թէ 
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 Կոմ սը(3) հրա ւիր ւում է  Խորհր դի ժո ղո վին. խնդրում էինք չգա լու դէպ քում ու ղար կել 
մի ըն դար ձակ տե ղե կա գիր, մէջ բե րե լով բո լոր պա հանջ նե րը եւ կա րիք նե րը, պա-
տաս խան դեռ չու նենք։

 Քա ղա քա կան հան գա մանք նե րը ի րօք բո լո րո վին նպաս տա ւոր չեն ո րե ւէ շարժ-
ման դէպ քում։

Ա ռայժմ պէտք է ա մէն կերպ խոյս տալ ընդ հա րում նե րից եւ ամ րաց նել գա ւառ-
նե րը։

Հա ղոր դում ենք ձեզ մի հան գա մանք, ո րի վե րա բեր մամբ յանձ նա րա րում ենք 
խիստ գաղտ նա պա հու թիւն նոյ նիսկ ըն կեր նե րի շրջա նում։

Ֆ րան սիա ցի մեր բա րե կամ նե րը կա րո ղա ցան հա մո զել  Դել կա սէին(4) ըն դու նել 
30.000 fr. բաշ խե լու հա մար  Սա սու նի եւ  Մու շի կա րօ տեալ նե րին։ Ս րա նից մի ա միս 
ա ռաջ Quillard-ը(5) ստա ցաւ մի նիստ րից մի նա մակ, ո րով յայտ նում էր, թէ փո ղը 
ստաց ւել է  Վա նում եւ թէ  Վա նայ հիւ պա տո սը մտա դիր է բաշ խու մը կա տա րել տե-
ղա կան ա ռաջ նոր դի մի ջո ցով։  Հիւ պա տո սը խնդրել էր, որ այդ գու մա րի մի փոք րիկ 
մա սը ար տօն ւի, նւի րա տու նե րի կող մից, բաշ խել  Վա նայ կա րօ տեալ նե րին։ Quillard-ը 
պա տաս խա նեց, թէ թող 2.000 fr. բաշխ ւի  Վա նում եւ պա կա սը լրաց նե լու հա մար 
նո րից յանձ նեց 2050 fr.

 Հե տե ւեալ մեր նա մա կը բա ցէք պէր-կլօ րիւր դը ֆէր-ով։
Ի՞նչ ե ղաւ Գ-ի(6) վի ճա կը։
1.-  Նա մա կը ուղ ղո ւած է  Վան ( Շամ)։
2.-  Ռու սա տառ։
3.-  Վա հան  Փա փա զեան, որ պի տի չկա րե նար եր թալ  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի ժո ղո վին։
4.- Ֆ րան սա յի ար տա քին գոր ծոց նա խա րար։
5.- Pro-Armenia-ի խմբագ րա պետ։
6.-  Գի սակ –  Յով հան նէս  Սե րեն կիւ լեան, որ բանտ կը գտնո ւէր։

55.
էջ 91
30 նոյ. 
ՎԻՇԱՊ(1)         

Déclarationը պատ րաստ ւում է, կ ՚ու ղարկ ւի հե տե ւեալ հե ռագ րով, եր կու հաս ցէ-
նե րով։

Շր ջա բե րա կան նա մա կը կ ՚ու ղար կենք վա ղը։  Պատ րիար քար[ան]ից թղթեր հայ-
կա կան հար ցի վե րա բեր մամբ։

 Ներ փակ նա մա կը  Շամ ու ղար կել։

1.-  Պո լիս ու ղար կո ւած գրու թիւն։

56.
էջ 91
1 դեկտ. 
ՎԻՇԱՊ(1)        

 Սարգ սի եւ ըն կեր նե րի ձեր բա կալ ման մա սին(2)։  Հաս ցէ ու ղար կեն հե ռա գիր նե-
րի հա մար, որ կը տանք անհ րա ժեշտ դէպ քե րում  Պա րի զից կամ գեր մա նա կան մի 
քա ղա քից։

1.-  Պո լիս ու ղար կո ւած գրու թիւն։
2.-  Սար գի սը ա պա գայ  Վա նայ  Սար գիսն է,  Բար սե ղեան, իս կա կան ա նու նը՝ Օ տա պա շեան  Պօ ղոս։ 

 Ցու ցա կա նի գոր ծին «դրսի» ըն կերն էր.  Պուլ կա րիոյ մէջ ռում բի փոր ձե րէն վե րա դար ձին ձեր բա կա լո ւե ցաւ 
հե տը գտնո ւող ըն կեր նե րուն հետ, ռումբ եւ այլ նիւ թեր ի րենց ձեռ քին։ Վ տա րո ւե ցաւ  Պուլ կա րիա յէն, բայց 
շու տով վե րա դար ձաւ եւ վերս տին գոր ծի ան ցաւ։
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57.
էջ 126
Ու ղարկ ւած շրջաբ. նա մակ դեկտ. 3
Մ. Ք.(1)

 Պատ գամ[ա ւոր նե րի] ծախք։
 Հա շիւ. խմբան կար ներ. կեն սագ րա կան ներ. տե ռօր ներ։  Սան ձա հա րել։  Տե ղե կու-

թիւն ներ աք սոր ւած նե րի մա սին։  Հայ կու նին։ Հն չա կեան նե րի մա սին։  Պատ ժել տե-
ռօ րի[?] սպա նո ղին։  Ղա րաբ[ա ղի] ղա չաղ նե րը[?]։  Հաս ցէ՝ Madame Josephine Domenjof, 
Chatillon Lausanne.

1.-  Թիֆ լիս՝ ու ղար կե լի գրու թեան մը շա րադ րե լի կէ տե րը, ո րոնց մա սին  Ռոս տոմ ա ւե լի լայ նօ րէն պի-
տի գրէ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ուղ ղո ւած 10  Դեկտ.ի նա մա կին մէջ։ Այս նո թե րուն թո ւա կա նը ար ձա նագ րո ւած 
 Դեկտ. 3, բայց նա խորդ է ջի(125) տա կը գրած է « Դեկտ. 5-ին շրջա բե րա կան նա մակ,  Յով նա թա նեա նի հաս-
ցէով»։  Կը թո ւի, թէ հար ցը միեւ նոյն շրջա բե րա կա նին մա սին է, հա ւա նա բար ա ռաք ման թո ւա կա նի ճշդու մով։

58.
էջ 162-3
8 դեկտ.
ՍՄԲԱՏԻՆ, ՄԷՐՍԻՆ (1)       

 Հաս տա տում ենք նոյ. 11-ի նա մա կը։  Վար դա նը ար դէն  Ծոց է ճա նա պարհ ըն կել. 
այդ կող մից միա միտ ե ղիր։ Այս օ րերս էլ փո խադ րե ցինք  Սար հա տին 3000 fr. ապ-
րան քի տե ղա փո խու թեան հա մար. 3000 fr. էլ վա ղը կ ՚ու ղար կենք (2)։

 Մեզ յի մար դրու թեան մէջ ես գցել քո թե րի հաս ցէով, ո րը դեռ չի պարզ ւել։ 
 Յա մե նայն դէպս մի քա նի անհ րա ժեշտ ի րեր կ ՚ու ղար կենք. խօ չի՞ կոր չե լու։

 Թեր թեր շա րու նակ կ ՚ու ղար կենք։  Փա թա թոց նե րին ան պատ ճառ նա յիր.  Վեր ջին 
օ րերս քեզ ու ղար կե ցինք 2 կա պոց թեր թե րի, փաթ[ե թի] վրայ ար տագ րե լով մեր 
շրջա բե րա կան նա մա կը « Խորհր դի» առ թիւ։ Չ գի տենք, թէ որ քան յար մա րու թիւն 
կ ՚ու նե նաք ձեր մարմ նի կող մից ներ կա յա ցու ցիչ ու ղար կել։  Դու կա րո՞ղ կը լի նիս 
դուրս գալ. հա ւա նա կան է, « Խոր հուր դը» կա յա նայ դեկտ. վեր ջին, նոյ նիսկ գու ցէ 
յուն ւա րի սկզբին (3)։  Շատ դան դաղ ենք շարժ ւում։  Յա մե նայն դէպս մի ըն դար ձակ 
տե ղե կա գիր հար կա ւոր է ձեր մարմ նի կող մից։ Չ մո ռա նաս նաեւ նա խորդ մեր նա-
մա կի մէջ յի շած խնդրի մա սին գրել (գիւ ղա կան պէտ քե րը, դրա հա մե մատ մեր 
պա հանջ նե րը եւ գո հա ցում տա լու մի ջոց նե րը հա մա պա տաս խան հո ղի վրայ)։

 Պա րիզ ու ղար կած ի րերդ,  Լօ րի սի (4) ա սե լով, դեռ ի րենք չեն ստա ցել։
 Լօ րի սը ե կաւ ե րէկ Այ վա տեա նի (5) հետ միա սին։  Հի մա ա ւե լի յոյս կայ, որ 

Անգլ[իա յի] թա գա ւոր ըն դու նի պատ ւի րա կու թիւ նը։  Շու տով այդ նպա տա կով  Լոն դոն 
պի տի մեկ նին։  Պատ ւի րա կու թիւ նը նե ղու թիւն է կրում նիւ թա կան տե սա կէ տից։ 
 Պա րի զից մի սան տիմ չեն տո ւել։  Դար ձեալ կը փոր ձեն։ Ս տի պո ւած ենք դի մել 
 Կով կաս մի 3000 ր -ի չափ գու մար ու զել։ Այ վա տեա նը ուղ ղա միտ դաշ նակ ցա կա նի 
տպա ւո րու թիւն չի թող նում։

Անդ րա նի կը(6) շու տով այս տեղ կը լի նի։  Կով կա սում կազ մա կեր պու թիւ նը մեծ 
ծա ւալ է ըն դու նում։  Հե տե ւել եւ ղե կա վա րել դժւար է լի նում։  Տե ռոր նե րը այն աս տի-
ճան շա տա ցել են, որ ստիպ ւած են[ք] յա տուկ շրջա բե րա կա նով ար գելք դնել։ 
 Վի շապ ցիք (7) լաւ են։ Իզ մի րում խառ նա կու թիւ նը վերսկ սել է տղա նե րի մի ջեւ։ 
 Վաս պու րակ[ան]ում չգի տեն, թէ ո րոշ ինչ դիրք բռնեն։ Եր կու լաւ տղա ներ ներս են 
մտել, մի քա նի յա ջող փո խադ րու թիւն ներ են ե ղել, բայց մի խո շոր կո րուստ տւինք՝ 
 Փո խա նը (8) իր 14 ըն կեր նե րով կո տոր ւել են  Դու մա նի կռւած տե ղում։

 Մի եր կու լաւ ու ժեր կան, ո րոնք ու զում են նւիր ւել յեղ. գոր ծին։  Ձեր տե ղե կագ-
րի մէջ չմո ռա նաք գրել, թէ ուր ինչ ու ժեր են հար կա ւոր եւ ին չով կա րող են զբաղ-
ւել։  Տի րա նը ճա նա պարհ է ընկ նում ձեր կող մե րի հա մար։
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1.- Ս.  Զա ւա րեա նին (Սմ բատ) ուղ ղո ւած գրու թիւն, «ու ղարկ ւած 8-ին» նշու մով։
2.-  Վար դա նը ( Խա նա սո րի)  Մեհ րա բեան  Սար գիսն է,  Զա ւա րեա նի հետ  Լեռ նա վայր- Կի լի կիոյ  Պատ. 

մարմ նի ան դամ, որ ա ռա ջի նին հե տե ւե լով պի տի անց նէր  Պէյ րութ ( Ծոց)։  Սար հա տը Իզ մի րի եւ  Կի լի կիոյ 
գոր ծիչ նե րէն է։

3.-  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի նիս տը ի րո ղա պէս պի տի կա յա նար 1905 թ.  Փետ րո ւա րի վեր ջին օ րե-
րէն սկսեալ մին չեւ  Մարտ- Ապ րիլ ա միս նե րը։

4.-  Յովհ.  Լո րիս  Մե լի քեան։
5.- Այ վա տեան եպս. մաս կը կազ մէր Եւ րո պա մեկ նած կա թո ղի կո սա կան պա տո ւի րա կու թեան։
6.-  Սաս նոյ հայ դու կա պե տը։
7.-  Վի շապ ցիք՝ պոլ սե ցիք։ Ակ նար կու թիւ նը  Սուլ թա նի մա հա փոր ձը կազ մա կեր պող նե րուն է։
8.-  Փո խան կամ  Փո խիկ, իս կա կան ա նու նով  Յով հան նի սեան  Վահ րամ (1874-1904), որ  Հոկ տեմ բե րի 

կէ սե րուն իր զի նա տար խում բով  Սալ մաս տէն ճամ բայ ե լած էր Եր կիր անց նե լու հա մար. հա զիւ սահ մա նը 
ան ցած կռո ւի բռնո ւե լով քիւր տե րու հետ նա հա տա կո ւած էր իր ըն կեր նե րով։  Նա խա պէս նոյն տե ղը  Նի կոլ 
 Դու ման եւս հան դի պած էր զի նեալ քիւր տե րու եւ հա զիւ փրկո ւած։

59.
էջ 126-129
10 դեկտ.
Մ. Ք.(1)         

 Հաս տա տում ենք նոյ. 18, 24 մեր նա մակ նե րը։  Բա ցի այդ ար տագ րած ու ղար կել 
ենք մեր տա րա ծած շրջա բե րա կան նա մա կի ամ բող ջու թիւ նը դեկտ. 3-ին։  Մեծ դժւա-
րու թիւն ներ ենք կրում հաս ցէ նե րի պատ ճա ռով. ա ւե լաց րէք նո րե րը։ Ա հա մեր մի 
նոր հաս ցէն՝ Madame Josephine Domenjof, Chatillon, Lausanne.

 Պատ գա մա ւո րու թիւ նը (2) վա ղը  Պա րի զից գա լու է  Լոն դոն։  Հի մա յոյս կայ ըն-
դուն ւե լու թա գա ւո րի կող մից։ Ե թէ այդ ըն դու նե լու թիւ նը կը կա յա նայ, այ նու հե տեւ 
դիւ րին կը լի նի։  Պատ ւի րա կու թիւ նը նե ղու թիւն է քա շում դրա մա կան կող մից։ Ար-
տա սահ մա նի հա յե րը այն քան են տո ւել, որ հա զիւ է ծած կում ե պիս կո պոս նե րի ծախ-
քը։  Միս սիան վեր ջաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է օգ նու թիւն  Կով կա սից։  Լօ րի սի(3) 
ծախ քը ե ղել է մին չեւ հի մա մե զա նից։ Ե թէ 4000 ր. այդ տե ղից մեզ ու ղարկ ւի, այդ 
գու մա րով կա րող ենք ե պիս կո պոս նե րի ծախ քը լրաց նել եւ  Լօ րի սինն էլ հա նել։ Ու-
րեմն փու թա ցէք։  Դի մէք ի մի ջի այ լոց Ոս կա նա պատ «Գ րի գո րին» (Ս-ին), ո րի հետ 
ա մառս այս տեղ խօ սել ենք եւ ու ղար կէք մեզ անհ րա ժեշտ գու մա րը։  Մին չեւ վեր ջը 
տա նե լու պա տաս խա նատ ւու թիւ նը մեզ վրայ է ըն կած։

 Լօ րի սը եւ Ա-ն այս տեղ էին, ե րէկ գնա ցին։  Ռուզ վէլ տի (4) հետ տե սակ ցու թիւ նը 
լաւ ար դիւնք պի տի տայ։ Դ րա կան կեր պով խոս տում է ա րել։

 Պա րոյ րը (5) չե րե ւաց։ Ե կող նե րի ձեռ քով ու ղար կէք խմբան կար նե րից մի մի օ րի-
նակ եւս, բայց իւ րա քան չիւր զին ւո րի ա նու նը նշա նա կած։ Ս տա նում ենք պատ կեր ներ, 
չգի տենք ով քեր են, կամ որն է նրան ցից սպան ւած, ո րը կեն դա նի, ո րը գե րի։  Դա 
անհ րա ժեշտ է բրո շիւր նե րի հա մար։  Շատ լաւ կ ՚ա նէք իս կա պէս, ե թէ մանր տե ռօր-
նե րը սան ձա հա րէք. հա մը փախ չում է։ Կր կին եւ կրկին ան գամ խնդրում ենք ա մէն 
ան գամ տե ղե կու թիւն ներ տալ մեզ տե ռօր նե րի, բան տար կու թիւն նե րի, աք սոր նե րի 
մա սին, պատ րաս տէք ման րա մա սը ցան կեր դրանց եւ մեզ ու ղար կէք։ Ախր ինչ պէ՞ս 
է, որ ու րիշ թեր թեր ժա մա նա կին թարմ թարմ լու րեր են ստա նում։

Ս տէօ րօ տի պը շուտ ստա նա լու հա մար կու ղար կենք մօ տա ւո րա պէս 5-6 օ րից 
յե տոյ։ No 11-ը ար դէն ու ղարկ ւած է Վ րէժ եւ բա ւա կան քա նա կու թեամբ(6)։

 Չո փու ռեա նը(7) գրել էր հնչա կեան նե րի դէմ մեր յա րա բե րու թիւն նե րը լար ւե լու 
մա սին։ Ըստ մեզ՝ դար ձեալ պէտք է խոյս տալ ծայ րա յեղ մի ջոց նե րից։ Խնդ րենք 
գրել, թէ ուր եւ ինչ սպա նու թիւն ներ են տե ղի ու նե ցել կու սակ ցա կան հո ղի վրայ, 
ինչ են ե ղել շար ժա ռիթ նե րը։

 Ղա րա բա ղում պէտք է ու ժե ղաց նել մեր գոր ծու նէու թիւ նը։  Դա կա րե ւոր է 1) տե-
ղա կան ինք նա պաշտ պա նու թեան գոր ծի տե սա կէ տից 2) շատ կը դիւ րաց նի մեր փո-
խադ րու թեան գոր ծը։ Ո րե ւէ կապ պահ պան ւո՞ւմ է ար դեօք հայ «ղա չաղ նե րի» հետ։ 
 Չի՞ կա րե լի նրանց մէջ մտցնել մեր մի եր կու ըն կեր նե րին եւ ո րոշ ուղ ղու թիւն տալ 
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նրանց գոր ծե րին։
Ե թէ ինք նա պաշտ[պա նու թեան] մարմ նի ծրա գի րը անց նի « Խորհր դի» ժո ղո վում 

բա ւա րար կեր պով, անհ րա ժեշտ կը լի նի յա տուկ ու շադ րու թիւն դարձ նել մեր աշ-
խա տան քի վրայ գիւ ղա ցիա կան շրջան նե րում։  Ցան կա լի է, որ « Խորհր դին» ներ կա-
յա ցո ւի ցան կը այն ձեռ նարկ նե րի, որ կազ մա կեր պու թիւ նը կա րող կը լի նի տա նել 
գիւ ղե րում հա մայ նա կան հո ղի վրայ։  Դա կա րող են ա նել նրանք, ո րոնք լաւ ծա նօթ 
են մեր գիւ ղա ցի նե րի պէտ քե րի եւ պա հանջ նե րի հետ։

Ի՞նչ ե ղաւ  Հայ կու նին (8)։ Ջ րաբ[եր դից] այ լեւս լուր չու նենք։  Չի՞ կա րե լի ար դեօք 
 Թիֆ լիզ կամ  Բա գու միւս ազ գե րի հետ միա սին –  թէ կուզ միայն վրա ցի նե րի հետ, 
ժո ղով կազ մել ո րե ւէ ա ռի թով եւ  Կով կա սի ձայ նը նոյն պէս լսե լի ա նել։  Պե տեր բուր գը, 
 Մոսկ վան, Օ դե սան եւ այլ քա ղաք ներ ի րենց պա հանջ նե րը ձե ւա կեր պել են։  Պէտք է 
շեշ տել մեր յա տուկ պա հանջ նե րը։  Փոր ձե ցէք խօ սել այս մա սին այն վրա ցու հետ, 
ո րի մա սին գրել էի նա խորդ նա մակ նե րից մէ կում (9)։

1.-  Մեծ  Քա ղաք ( Թիֆ լիս), այ սինքն Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ու ղար կո ւած նա մակ։ 
2.- Ակ նար կու թիւն կա թո ղի կո սի նշա նա կած պա տո ւի րա կու թեան, որ Ա րեւմ տա հա յաս տա նի դա տի հե-

տապնդ ման ա ռա քե լու թեամբ այ ցե լու թեան ե լած էր եւ րո պա կան մայ րա քա ղաք նե րը։
3.-  Յովհ.  Լո րիս  Մե լի քեան, Ա րեւմ տեան  Բիւ րո յի ան դամ, որ մաս կը կազ մէր նոյն պա տո ւի րա կու թեան։
4.-  Միա ցեալ  Նա հանգ նե րու նա խա գա հը։
5.- Անդ րա նի կը։
6.- Ս տէո րո տի պը ամ բողջ է ջը տպող սար քո ւածք է (քլի շէ)։ Վ րէ ժը Ատր պա տա կանն է։ No 11-ը «Դ րօ-

շակ»ի 1904 թ. հա մարն է։
7.-  Թա դէո սեան  Լե ւոն։
8.-  Չի լին կի րեան  Յա կոբ, դաշ նակ ցա կան յայտ նի գոր ծիչ  Կար սի (Ջ րա բերդ) շրջա նին մէջ։
9.- Վ րա ցիին կեղծ ա նու նը Ա դա մաշ վի լի էր. տես այդ մա սին  Ռոս տո մի  Նո յեմ բեր 24-ի գրու թիւ նը։

60.
էջ 92
20 դեկտ.
ՎԻՇԱՊ(1)        

« Խորհր դի» հա մար ա ռա ջար կում են ժո ղո վը ա նել  Կով կաս։ Ի՞նչ է ձեր կար ծի քը։ 
Եւ ի՞նչ էք կար ծում, կա րող է՞ք ներ կա յա ցու ցիչ ու նե նալ ձեր կող մից։ Աչ քի ա ռաջ ու-
նե ցէք այն, որ  Սար գի սը (2) դի մել է մեզ՝ խնդրե լով ներ կայ գտնւել « Խորհր դին»։ 
 Չէ՞ք կա րող ար դեօք ծայ րա յեղ դէպ քում ձեր ձայ նը նրան տալ։

 Մեր շրջա բե րա կա նը ժա մա նա կին ու ղար կել չկա րո ղա ցանք հաս ցէ նե րի վտանգ-
ւե լու պատ ճա ռով։  Դուք մեզ տո ւել էք միայն մի հաս ցէ։ Եր կու ե րեք օր կը սպա սենք, 
ե թէ նոր հաս ցէ չստա ցանք, դրա նով կ ՚ու ղար կենք, խնդրե լով 1) ըստ կա րե լոյն ման-
րա մա սը պա տաս խան նշա նակ ւած կէ տե րի վե րա բեր մամբ 2) Դ նել ձեր հար ցե րը։

1.-  Պո լիս՝  Ցու ցա կան մարմ նին ուղ ղո ւած գրու թիւն։
2.-  Սար գի սը ծա նօթ  Բար սե ղեանն է, բուն ա նու նով Օ տա պա շեան  Պօ ղոս։

61.
էջ 129-130
 Դեկտ. 20-ին
Մ. Ք. (1)        

Ս տա ցանք ձեր հե ռա գի րը, ո րով հրա ւի րում էք ժո ղո վը(2) այդ տեղ ա նել։ Այդ 
մա սին պէտք էր հարց նել  Լեռ նավ[այ րի] եւ  Վի շա պի կար ծի քը եւս։  Լեռ նա վայր դի-
մե լու պէտք չկայ հի մա, քա նի որ Սմ բա տի(3) վեր ջին նա մա կում գրւած էր, որ ա ւե-
լորդ են հա մա րում ի րենց կող մից ներ կա յա ցու ցիչ ու նե նալ։ Մ նա ցել է  Վի շա պը, ո րու 
կար ծի քին ենք սպա սում։ Ե թէ նրանք եւս հրա ժար ւեն մարդ ու ղար կե լուց, այն ժա-
մա նակ խնդի րը պարզ ւում է, ժո ղո վը այդ տեղ կ ՚ա նենք, իսկ ե թէ ու զե նան մաս նակ-
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ցել, պէտք կը լի նի, որ դուք այս կող մը գաք, ո րով հե տեւ նրան ցից ոչ ոք եր կար 
ժա  մա նակ կորց նել չի կա րող։ Ի նկա տի ու նե ցէք եւ մեր դրու թիւ նը, ինչ պէս նաեւ 
այն, որ մեծ քա նա կու թեամբ թղթեր պէտք են, որ անհ նար կը լի նի տե ղա փո խել։ 
 Ձեր փա փա քը ծան րա նում է նրա նով, որ սպա սել էք եւ վեր ջին րո պէին յան կար ծա-
կի տե ղի հարց բարձ րաց րել։ Ե թէ վերջ նա կա նա պէս ո րո շէք այդ տեղ ա նել, այն 
ժա  մա նակ պա հե ցէք ձեզ մօտ  Պա րոյ րին(4), նրա տո ւած տե ղե կու թիւն նե րով կա րե-
լի է ղե կա վար ւել  Շա մի մա սին ծրա գիր կազ մե լիս։

 Թէեւ մենք հե ռագ րել ենք, որ 5 օ րից պա տաս խան կը տանք, բայց տանք չտանք, 
դուք նա մակս ստա նա լուն պէս հե ռագ րե ցէք Non, ե թէ մնա ցել էք ձեր հի միկ ւայ 
կար ծի քին եւ Oui, ե թէ հա մա ձայ ն էք այս տեղ կա յաց նել ժո ղո վը։

Պ րե սան սէի վեր ջին դի մու մի վրայ  Դել կա սէն(5) հե ռագ րով բա ցատ րու թիւն է 
պա հան ջել հիւ պա տո սից։  Պա տաս խա նը կը հա ղոր դենք։

1.-  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ու ղար կո ւած գրու թիւն։  Նա մա կի վեր ջա ւո րու թեան՝ «Ու ղարկ ւած դեկտ. 
21,  Տիկ. Ե ւանգ[իւ լեա նի] հաս ցէով»։

2.- Կ՚ակ նար կո ւի  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի ժո ղո վին, որ ի վեր ջոյ պի տի գու մա րո ւէր  Ժը նեւ 1905 
թ.  Փետ րո ւա րի վեր ջե րէն սկսեալ։

3.- Սմ բատ կամ Սմ բատ Օ հա նեան,  Սի մոն  Զա ւա րեա նի մէկ այլ ծած կա նունն է։  Լեռ նա վայ րը  Կի լի կիան 
է,  Վի շա պը՝  Պո լիս։

4.- Անդ րա նի կին։
5.- Պ րե սան սէն ֆրան սա կան խորհր դա րա նի ան դամ էր,  Դել կա սէն՝ ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րը։

62.
էջ 102
Վ րա ցի նե րի(1) հետ հա մա ձայ նու թիւն մո բի լի զա ցիա յի առ թիւ։  Ծա ղիկ գրո ւած է 

Բ դէ յեա նի մա սին։ Ոչ Էլ լէ նի, ոչ  Սա ֆո յի եւ ոչ ալ  Սի մո նի հաս ցէ նե րը(2) չի կա րե լի 
հա ղոր դել։

1.- Եր կու տող ան թո ւա կիր գրու թիւն, ա ռանց հաս ցէի։  Հա ւա նա բար շա րադ րո ւե լիք նա մա կի մը հա մար 
սահ մա նո ւած նո թեր։  Հա ւա նա կան թո ւա կան՝ 21  Դեկտ.

2.-  Յա ջոր դա բար՝ Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեան,  Մար տի րոս  Մար գա րեան եւ Ս.  Զա ւա րեան։

63.
էջ 102
 Դեկտ. 21-ին
ԿԱՅԾ(1)           

Էլ լէ նի(2) ու զած ան ցագ րե րի մա սին, շու տով ու ղար կեն կամ մար դու մի ջո ցով 
կամ ե թէ մարդ չպա տա հի փոս տով  Գօ շի(3) հաս ցէին։

1.- Օ տե սա ( Կայծ) հաս ցէագ րո ւած գրու թիւն։
2.- Ք րիս տա փոր  Մի քա յէ լեան։
3.- Ան տոն  Գօշ՝  Պուլ կա րիոյ դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րէն, ա ւե լի ուշ՝ Դ րօ շա կի խմբագ րա տան դի ւա-

նա պետ։

64.
էջ 169-70
 Դեկտ. 21, 1904

 Նա մա կը ուղ ղո ւած է  Պա թու մի հնչա կեան մարմ նին։ Ս կիզ բը մէջ բե րո ւած է 
Հ.Յ.Դ.  Նա ւա հանգս տի  Կեդր. կո մի տէի նոյն հաս ցէին գրո ւած նա մա կը։  Յայտ նա պէս 
հար ցը կա պո ւած է նոյն քա ղա քին մէջ եր կու կու սակ ցու թեանց կող մէ ձեռ նար կո ւած 
դրա մա հա ւա քի առ թիւ ծա գած վէ ճի մը։ Գ րու թեան վեր ջա ւո րու թեան սեւ թանձր 
մա տի տով ա ւել ցո ւած է «Գր ւած Գր.  Վար դա նեա նին –  դեկտ. 21-ին 1904»։
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 Յար գե լի հայ րե նա կից,
Այս օ րերս մեզ հա սաւ պատ ճէ նը հե տե ւեալ նա մա կի, որ ար տագ րում եմ նոյ-

նու թեամբ։
«Պ. Շ ւո տին,
 Յար գե լի պա րոն, 
 Ներ կայ տար ւայ օգ.-ի 2-ին  Ձեր գրած ու տա րա ծած շրջա բե րա կա նով (ո րի բնա-

գի րը ձեռ ներս է)  Դուք, միայն  Ձեզ յայտ նի շար ժա ռիթ նե րից դրդւած, աշ խա տել էք 
Պ. քահ[ա նայ]  Մի նա սեա նին հա կա յե ղա փո խա կան եւ նոյ նիսկ հա յա տեաց յայ տա-
րա րել։ Գ րու թեամբս յայտ նե լով, որ «սե ւագ լու խը» դաշ նակ ցա կան է, նա խազ գու-
շաց նում ենք  Ձեզ, որ ե թէ հնչա կեան նե րի կող մից դա ւադ րու թեան ո րե ւէ փորձ լի նի 
յի շեալ քա հա նա յի անձ նա ւո րու թեան դէմ, դուք, պա րոն, ի մա ցած ե ղէք,  Ձեր գլխով 
պա տաս խա նա տու կը լի նէք մեր ա ռաջ։

Հ.Յ.Դ.  Նա ւա հանգս տի Կ.  Կո մի տէ
Ինչ պէս տես նում էք, նա մա կը գրւած է  Նա ւա հանգս տի մեր կո մի տէի կող մից Պ. 

Շ ւո տին, ո րը հա մար ւում է  Ձեր ըն կեր։  Լիա զօ րու թիւն չու նե նա լով պաշ տօ նա կան 
դի մում ա նե լու, այս տե ղի մեր ըն կեր նե րը յանձ նա րա րե ցին ինձ հա ղոր դել նա մա կի 
բո վան դա կու թիւ նը մաս նա ւո րա պէս  Ձեզ, իբ րեւ ծա նօ թի եւ իբ րեւ մի անձ նա ւո րու-
թեան, ո րի տե սա կէտ նե րը եւ տրա մադ րու թիւ նը մեզ ար դէն յայտ նի են։  Մենք տա-
րա կոյս չու նենք, որ դուք ձեր ըն կեր նե րի մի ջո ցով հարկ ե ղա ծը կ ՚ա նէք ա նա խորժ 
ընդ հա րում նե րի ա ռաջն առ նե լու հա մար։ Ա ւե լորդ է ա ւե լաց նել, որ մենք շտա պել 
ենք ժա մա նա կին խոր հուրդ տալ մեր կո մի տէին ա մէն կերպ խու սա փել ծայ րա յեղ 
մի ջոց նե րին դի մե լուց, մա նա ւանդ որ տե ղի ու նե ցած բար դու թիւն նե րը կա րող են 
լի նել միայն թիւ րի մա ցու թեանց ար դիւնք։

1.-  Ռոս տո մի ձե ռա գիր։  Նա մա կի վեր ջա ւո րու թեան սեւ թանձր մա տի տով՝ «Գ րո ւած Գր.  Վար դա նեա նին 
–  Դեկտ. 21-ին 1904»։

2.-  Նա ւա հան գիս տը  Պա թումն է։

65.
էջ 164-166
28 դեկտ.
«Ա րեւմ տեան բիւ րօ» ստո րագ րու թեամբ այս նա մա կը՝ ուղ ղո ւած  Լեռ նա վայր 

Կի լի կիա՝  Սի մոն  Զա ւա րեա նին, գրո ւած է մե զի ան ծա նօթ ձե ռագ րով, սա կայն, 
լե զո ւէն ու ո ճէն դա տե լով, կը թո ւի թէ ամ բող ջու թիւ նը  Ռոս տո մի կը պատ կա
նի։ Ար դէն վեր ջին պար բե րու թիւ նը՝ շե ղա գիր շա րո ւած՝  Ռոս տո մի գրչով է։

ՍԻՄՈՆԻՆ        

 Ձեր շրջա նից դի մում են յա ճախ դրա մի հա մար. ե թէ ա մէն պա հան ջի բա ւա րա-
րու թիւն տանք, խառ նաշ փո թու թիւն դուրս կը գայ։ Խնդ րում ենք այդ հար ցը կար-
գադ րէք, որ պէս զի ան կախ դի մում ներ չպա տա հեն եւ մենք գործ ու նե նանք մի մշտա-
կան մարմ նի հետ։

 Տի րա նը մտա դիր է ճա նա պարհ ընկ նել այդ կող մե րը։ Ն րա ան ցեա լի խնդրի 
մա սին ման րա մասն տե ղե կու թիւն ներ կը ստա նաս  Վար դա նից(1)։  Փամ փուշտ լցնե-
լու գոր ծիք նե րը պատ ւիր ւած են Ա թէնք։ Թ ռու ցի կը(2) ե կել է  Բուլ գա րիա զին ւո րա կան 
դպրոց մտնե լու հա մար։  Մենք կ ՚ու զենք, որ պէս զի նա, ինչ պէս եւ միւս նե րը մաս նա-
գէտ նե րի մօտ սո վո րեն եւ ոչ թէ դպրոց նե րում, քա նի որ դպրոց նե րի մէջ սո վո րե լու 
հա մար տա րի ներ են հար կա ւոր։ Ու րեմն այդ հար ցի մէջ մենք քեզ հետ հա մա կար-
ծիք ենք եւ մեր ո րո շու մը չէ խախտ ւած եւ դու ի զուր ես նե ղա նում։  Մաս նա գէտ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար նոր մի ջոց ներ ենք ձեռք ա ռել։
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 Լե ւո նը նո րից մտել է  Վի շա պի շրջա նը(3)։
Ա րե ւե լեան  Բիւ րոն ա ռա ջար կում է « Խոր հուր դը»  Կով կա սը ա նել. հա ւա նա կան 

է, որ այդ ա ռա ջար կը ըն դու նո ւի։
49, 52, 74,23, 25, 18, 26ի հետ(4) մենք կա նո նա ւոր նա մա կագ րու թեան մէջ ենք։ 

Ն րան ա ռա ջար կել ենք դրա մա կան նպաստ, բայց նա մեր ժում է։ Ան ցագ րի խնդրի 
մա սին գի տենք նրա ծրա գի րը, որ շատ ո րոշ է։ Ար տա քին մի ջամ տու թիւ նը կա րող 
է խան գա րել գոր ծին, ա ւե լի լաւ է որ դու չտեսն ւես հե տը։

Ու ղար կածդ կո ղո վը ստա ցանք։  Մէ ջը կա յին՝ գիրք-արկ ղը, կա շին, տետ րակ ներ 
եւ կարտ-պոս տալ ներ։ Այն նա մա կը, ո րի մէջ թւել էիր ու ղար կածդ ի րե րը եւ նրանց 
վե րա բե րեալ կար գադ րու թիւ նը,  Ռոս տո մը կորց րել է։  Յի շում է, որ մի գործ ւածք 
պի տի ու ղար կէր  Սօ նի կին, բայց այդ պի սի գործ ւածք չկար ի րե րի մէջ։ Ե րե ւի ճա նա-
պար հին հա նել են։  Կարտ-պոս տալ նե րը ու ղար կում ենք մաս առ մաս։  Կար  գա դ րու-
թեան մա սին խնդրում ենք մի ան գամ եւս գրել։  Քո ու զած մի քա նի բա նե րը կա րող 
էինք նա մա կի հաս ցէով ու ղար կել բայց լաւ չէինք մտա ծել։  Դի տո ղու թիւնդ ճիշտ է։ 
 Վեր ջին մեծ նա մակդ շատ լաւ էր գրւած։  Միտքդ պա հիր նոյն ձե ւով պատ րաս տել։ 
Ու ղար կել ենք եր կու գիրք. ե րե ւի այժմ ստա ցած կը լի նես։

Ըն կե րա կան ջերմ բա րեւ նե րով եւ համ բոյր նե րով
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԲԻՒՐՕ
1904 թ. 28 դեկտ. –  Ժը նեւ
 Վար դա նի նա մա կի մի մա սը չկա րո ղա ցանք կար դալ, ո րով հե տեւ մի ե րե սի վրայ 

եր կու ան գամ էր գրել։ 
 Հաս ցէ էլ չէր տւել։
Բ ժիշ կը ( Դու մա նի խմբի) աշ խա տում է Վ ռա չեւ նօ …… (5) խումբ կազ մել եւ 

 Սա սուն ու  Մուշ անց նել։  Ռու սաց դես պա նը հա մա ձայ նու թիւն է տո ւել եւ հի մա Բ ժիշ-
կը Ոս կա նա պատ(6) է գնում դրա հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րը (50 հազ. ր.) ժո ղո-
վե լու։

1.-  Վար դա նը  Խա նա սո րի  Վար դանն է, բուն ա նու նով  Մեհ րա բեան  Սար գիս, որ  Զա ւա րեա նի նման 
ան դամ էր  Լեռ նա վայր- Կի լի կիոյ  Պա տաս խա նա տու մարմ նին։

2.- Թ ռու ցի կը հին մար տիկ նե րէն է, բուն ա նու նը՝  Տէր Աբ րա հա մեան  Գէորգ։
3.-  Լե ւոն  Գիւ լու մեան։  Վի շապ –  ծած կա նուն  Պոլ սոյ։
4.-  Գոր ծա ծո ւած այս թո ւան շա յին (շիֆ րէ) ծած կագ րին բա նա լին մե զի ծա նօթ չէ։
5.-  Ռու սա տառ։ Բ ժիշ կը՝  Տոքթ.  Զաւ րեան  Յա կոբն է, որ ար դա րեւ  Նի կոլ  Դու մա նի հետ 1904 թ.  Յու նի սին 

 Սաս նոյ օգ նու թեան հաս նե լու նպա տա կով կազ մո ւած ար շա ւա խում բին մաս նակ ցած էր։ Այդ ան յա ջող փոր-
ձէն ետք  Զաւ րեան կը ձեռ նար կէր բժշկա կան խում բով մը մուտք գոր ծել  Մուշ- Սա սուն։

6.- Ոս կա նա պա տը  Պա քուն է։

66.
էջ 131-32
(Ու ղարկ. յուն ւար 2-ին  Տէր Օ հա նեա նի ձեռ քով)
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԲԻՒՐՈՅԻՆ, ՈՍԿԱՆԱՊԱՏ(1) 

 Պար սիկ վա ճա ռա կա նին յանձ նա րա րա կան են տո ւել Մ. Ք. եւ Ոսկ[ա նա պատ] 
ու ղար կել։  Դա ան տակտ մի բան է։ Այդ մար դը մի ա ռան ձին ցաւ ու նի մեր ներ քին 
գոր ծե րը ի մա նա լու։  Նա ի հար կէ այդ ա նում է իր ա ռեւտ րա կան գոր ծի տե սա կէ տից, 
բայց եւ այն պէս բնաւ ցան կա լի չէ, որ ճա նա չի այդ տե ղի մեր ըն կեր նե րին ե ւայլն… 
 Մենք նրան գրել էինք, թէ թող գնայ Վ րէժ, իր տե ղը յայտ նի, մե րոնք կը գնան եւ 
կը գտնեն նրան։  Հե տե ւանք նե րի մա սին հա ղոր դե ցէք։

Էն զէ լի Ա. Ս.-ին ու ղարկ ւում է 200 օ րի նակ,  Չո փու ռեա նի(2) նա մա կի վրայ, 4 
կա պոց նե րով։ Այս ան գամ ու ղար կե ցինք միայն 150 օր[ի նակ]։  Շա րու նա կե՞նք թէ ոչ։

Հն չա կեան նե րի խնդրի մա սին հարկ ենք հա մա րում հա ղոր դել հե տե ւեա լը։  Նա-
ւա հանգս տից ու ղար կել էին մի ոմն Շ ւո տին ուղ ղո ւած սպառ նագ րի պատ ճէ նը՝ հնչա-
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կեան կենտ րո նին հասց նե լու հա մար(3)։ Ի րա ւունք չհա մա րե լով այդ պատ ճէ նը ու-
ղար կել  Բիւ րո յի կող մից հնչ. կենտ րո նին –  մի բան, որ ար գել ւում է Ընդհ.  Ժո ղո վի 
կող մից,  Բիւ րոն յանձ նա րա րեց Ռ[ոս տոմ]ին, որ նա իր կող մից մաս նա ւոր կեր պով 
յայտ նի ե ղե լու թիւ նը  Կենտր[ո նի] ան դամ նե րից մէ կին՝ Գր.  Վարդ[ա նեան]ին։ Ռ[ոս-
տոմ]ը յայտ նեց, ա ւե լաց նե լով, որ մեր կող մից խոր հուրդ է տրո ւած  Նա ւա հանգս տի 
կո մի տէին ծայ րա յեղ մի ջոց նե րի չդի մել, յոյս տա ծե լով որ ի րենք էլ ի րենց կող մից 
մի ջոց ներ ձեռք կ ՚առ նեն ա նա խորժ բար դու թիւն նե րի ա ռաջն առ նե լու հա մար։ Գ. Վ. 
բա ցա կայ է ե ղել. նրա տեղ պա տաս խա նեց Ռ.  Խան[ա զատ]ը(4)  Խաչ[ա տուր]ին(5)։ 
Ն րա ա սե լով, ի րենք ոչ թէ խոր հուրդ, այլ խիստ հրա հանգ ներ են տո ւել խոյս տալ 
այդ տե սակ քայ լե րից. բո ղո քում է մե րոնց դէմ, որ իբր թէ ա մէն տեղ հա լա ծում են 
հնչա կեան նե րին. բե րում է օ րի նակ  Ղար սում  Թիւ թիւն ջեա նի դէպ քը (մաս նա ճիւ ղի 
նա խա գահ, մա հա ցու կեր պով վի րա ւոր ւած մե րոնց կող մից)։ Ի վեր ջոյ ա ռա ջար կում 
է, որ եր կու կու սակ ցու թիւն նե րը մի ժո ղո վով modus vivendi(6) մշա կեն եւ վերջ տան 
փո խա դարձ հա լա ծանք նե րին… Այդ նա մա կին պա տաս խա նե լու հա մար մեզ պա կա-
սում են փաս տեր։

Թղ թա կից նե րի խնդրի հա մար կար գադ րու թիւն ներ էք ա նում !...  Մենք դեռ չգի-
տենք, թէ ում գործն է  Տէր- Սա հա կո վի սպան[ու թիւ նը],  Շուշ ւայ ոս տի կա նա պե տի 
ե ւայլն… Ե թէ թեր թե րում չգրէին, խօմ չէինք էլ ի մա նա լու, թէ այդ պի սի դէպ քեր պա-
տա հել են…։

 Հե ռա գիր ու ղար կե լիս՝ ա մէն մի տա ռը ա ռան ձին ա ռան ձին եւ պարզ գրե ցէք. 
վեր ջին հե ռա գի րը  Թա յի նեա նի(7) միս սիա յի մա սին չհաս կա ցանք լաւ։ Են թադ րե-
ցինք, որ դուք խոր հուրդ էք տա լիս շա րու նա կել։ Չ հաս կա ցանք communiquez décision 
prise(8) նա խա դա սու թիւ նը. չգի տէինք, թէ ում էր վե րա բե րում։  Յա մե նայն դէպս հե-
ռա գի րը ար ձա նագ րե ցինք եւ ու ղար կե ցինք  Թա յի նեա նին, ա ւե լաց նե լով մեր են թադ-
րու թիւն նե րը։ Ան ցեալ նա մակ նե րից մէ կում ու զել էինք 4000 ր .ի չափ փող պատ ւի-
րա կու թեան ծախ սե րը լրաց նե լու հա մար։  Վեր ջերս լսե ցինք, որ մի գու մար նո րից 
հա ւաք ւել է  Լոն դոն։ Աշ խա տէք շուտ հասց նել մեր ու զա ծը։ « Խորհր դի» հա մար, 
ինչ պէս ե րէկ հե ռագ րե ցինք, սպա սում ենք  Վի շա պի պա տաս խա նին։ Ե թէ նա էլ մեր-
ժի մաս նակ ցու թիւ նը  Լեռ նա վայ րի նման, « Խոր հուր դը» օ րի նա կան հա մար ւել չի կա-
րող(9)։

1.-  Ռոս տո մի ձե ռա գիր։  Նա մա կը ուղ ղո ւած է  Թիֆ լիս՝ Ա րե ւե լեան բիւ րո յին, Ոս կա նա պատ- Պա քո ւի 
ճամ բով։

2.-  Թա դէո սեան  Լե ւո նի։
3.-  Տես այս մա սին  Ռոս տո մի  Դեկտ. 21-ի գրու թիւ նը։
4.-  Ռու բէն  Խա նա զատ, Հն չա կեան կու սակ ցու թեան հիմ նա դիր նե րէն։
5.-  Խա չա տու րը ( Մա լու մեան) Է. Ակ նու նին է։
6.-  Լա տի նե րէն ա սա ցո ւածք, հաշտ ապ րե լու ե ղա նակ մը գտնե լու ի մաս տով։
7.-  Թա յի նեա նը ծած կա նունն է  Յով հան նէս  Լո րիս  Մե լի քեա նի, ան դամ Ա րեւմ տեան բիւ րո յի եւ Եւ րո-

պա յի մէջ քարոզչական-հարաբերական աշ խա տանք նե րուն պա տաս խա նա տու, որ մաս կը կազ մէր Ա մե նայն 
հա յոց կա թո ղի կո սի նշա նա կած պա տո ւի րա կու թեան։

8.- Ֆ րան սե րէն՝ «հա ղոր դե ցէք առ նո ւած ո րո շու մի մա սին»։
9.-  Վի շա պի ( Պո լիս) եւ  Լեռ նա վայ րի ( Կի լի կիա) ներ կա յա ցու ցիչ նե րու բա ցա կա յու թեան պա րա գա յին, 

 Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դը չէր կրնար գու մա րո ւիլ, ո րով հե տեւ ըստ կա նո նագ րի չէր գո յա նար անհ րա-
ժեշտ եր կու եր րոր դի մե ծա մաս նու թիւ նը։

67.
էջ 133-34
 Յուն ւար 3, 1905
Մ. Ք.(1)         

Ոս կա նա պատ գա ցող մէ կի ձեռ քով մի նա մակ ենք գրել։ Այս ան գամ կ ՚ու զենք 

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ



LIV

մի քա նի խօսք ա ւե լաց նել դար ձեալ « Խորհր դի» մա սին։  Քա նի որ  Լեռ նա վայ րը մեր-
ժում է ներ կա յա նալ, իսկ  Ծա ղի կը ա մե նայն հա ւա նա կա նու թեամբ նոյն պէս մեր ժի. 
ո րով հե տեւ նրան ցից ոչ մէ կը չի կա րող գոր ծը ձգել եւ դուրս գալ, ուս տի « Խոր հուր դը» 
ըստ կա նո նի ան վա ւեր կը լի նի(2)։  Կը մնայ ու րեմն գո հա նալ ա ռայժմ ձեր րա յո նա-
կան ժո ղո վով, եւ դա անհ րա ժեշտ է, քա նի որ ու նենք այն պի սի ան յե տաձ գե լի 
խնդիր ներ, ինչ պէս ինք նա պաշտ[պա նու թեան] ծրա գի րը եւ  Վաս պու րա կա նը։ Այդ 
ժո ղո վին մենք էլ կ ՚ու նե նանք մեր ներ կա յա ցու ցի չը, ե թէ յար մար դա տէք հրա ւի րե-
լու մեզ էլ(3)։  Բայց ո րով հե տեւ մեր ներ կա յա ցու ցի չը չի կա րող եր կար ժա մա նա կով 
բա ցա կայ լի նել այս տե ղից, մա նա ւանդ ե թէ բար դու թիւն ներ ա ւե լա նան  Ծա ղի կի 
պատ ճա ռով(4), ուս տի այն պէս կար գադ րէք, որ ա մէն տե ղից ժա մա նա կին գան եւ 
ի զուր տե ղը ժա մա նակ չկոր չի։ Ս պա սում ենք ու րեմն ձեր հե ռագ րին՝ որ պէս զի մեր 
ներ կա յա ցու ցի չը իս կոյն ճա նա պարհ ընկ նի։  Հե ռագ րե ցէք միայն ամ սա թի ւը, ա ւե-
լաց րած 15 –օ րի նակ ե թէ բաց ւե լու է յուն. 5[ին], հե ռագ րէք միայն 20 թի ւը, ե թէ 10-ին, 
հե ռագ րէք 25, ե թէ 20-ին – 35։

1.-  Մեծ  Քա ղաք՝  Թիֆ լիս, այլ խօս քով Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ու ղար կե լի  Ռոս տո մի այս գրու թեան վրայ 
գիծ քա շո ւած եւ նոյն գրչով ար ձա նագ րո ւած է « Չի ու ղարկ ւած»։ Այ սու հան դերձ կու տանք ամ բող ջու թիւ նը 
այն պէս՝ ինչ պէս որ է։

2.-  Կա նո նագ րի հա մա ձայն  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի նիս տե րու վա ւե րա կա նու թեան հա մար անհ-
րա ժեշտ էր մաս նակ ցու թեան ի րա ւա սու մար մին նե րուն եր կու եր րոր դին ներ կա յու թիւ նը։

3.- « Մենք»ը Ա րեւմ տեան բիւ րո յի հա մար է. «ե թէ յար մար դա տէք հրա ւի րե լու մեզ էլ», ան շուշտ ը սո ւած 
է զո ւար ճա բա նու թեամբ։

4.- Կ՚ակ նար կո ւի  Սուլ թա նի ա հա բեկ ման ծրագ րին։  Ծա ղի կը՝  Պոլ սոյ հա մար գոր ծա ծո ւող ծած կա նուն-
նե րէն մէկն էր։

68.
էջ 134
 Յուն[ո ւար] 7 [1905]
Մ. Ք.(1)      

 Մեր հե ռա գի րը ստա ցած կը լի նէք ար դէն։  Քա նի որ  Ցու ցա կան մար մի նը կա րող 
է ներ կա յա ցու ցիչ ու ղար կել միայն այն դէպ քում, ե թէ այս տեղ լի նի ժո ղո վը, եւ միեւ-
նոյն ժա մա նակ  Լեռ նա վայ րի կող մից կի սա պաշ տօ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ նշա-
նա կո ւած են  Գալ ֆան եւ  Մա րը(2), ո րոնք նոյն պէս  Կով կաս անց նել չեն կա րող, ու-
րեմն մնում է, որ դուք գաք։ Ս պա սում ենք։

Չ մո ռա նաք ներ կա յաց նել՝ 1) ամ բող ջա կան հա շիւ նե րը բո լոր կո մի տէ նե րի։ 2) 
 Ցան կը բո լոր աք սո րեալ նե րի, բան տար կեալ նե րի, 3)  Պատ կեր նե րը նա հա տակ նե րի 
ի րենց ա նուն նե րով։

 Պէտք է շու տով ո րո շել կով կա սեան խնդի րը(3), որ պէս զի  Կով կա սը կա րո ղա նայ 
ինք նու րոյն ո տի կանգ նել եւ դա դա րի խա ղա լիք դառ նա լուց զա նա զան պալ շենստ-
վօ-նե րի, մեն շենս վօ-նե րի(4) պայ քար նե րում։

1.-  Մեծ  Քա ղաք՝  Թիֆ լիս, այլ խօս քով Ա րե ւե լեան բիւ րո յին ուղ ղո ւած գրու թիւն։
2.-  Հար ցը ան շուշտ կը վե րա բե րի  Դաշ նակ ցու թեան  Խոր հուր դի ժո ղո վին։  Լեռ նա վայ րը՝  Կի լի կիան է, 

նե րա ռեալ  Սու րիան եւ  Լի բա նա նը։  Գալ ֆան՝  Յա րու թիւն  Գալ ֆա յեան, «Դ րօ շակ»ի խմբագ րու թեան գոր ծա-
վար-քար տու ղար, վեր ջերս միայն այդ պաշ տօ նին կո չո ւած, նա խա պէս կը գոր ծէր  Կի լի կիոյ եւ Ե գիպ տո սի 
մէջ։  Մա րը՝ ծած կա նունն է  Մի քա յէլ  Տէր  Մար տի րո սեա նի, քա նի մը ա միս ա ռաջ ա զատ ար ձա կո ւած էր 
 Մա րա շի բան տէն, ուր կը մնար 1899-էն ի վեր։

3.- Կ՚ակ նար կո ւի « Կով կա սեան  Նա խա գիծ»ի քննարկ ման եւ որ դեգր ման հար ցին։
4.-  Ռու սա տառ՝ մեծամասնությունների եւ փոքրամասնությունների։

Ե րո ւանդ Գ.  Փամ պու քեան - պատմաբան, արխիվագետ, ՀՅԴ 
ար խիվների լավագույն մասնագետ: Հրատարակել է «Նիւթեր Հ.Յ.Դաշ-
նակցութեան պատմութեան համար» արժեքավոր ժողովա ծուի բազում 
հատորները:
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Summary

ROUGH COPIES OF ROSTOM'S LETTERS OF INSTRUCTIONS

On 100 anniversary of his death
Ervand G. Pambukian (Beirut)

  
Key words - Rostom, ARF Central archive, coding, Bureaus, 

rough copies, rebellion of Sasun of 1904, assassination attempt on 
Hamid, Tiflis, Van, Kars,  Baku, Batum, Constantinople, Cilicia.

 
In the Central archive of ARF in Boston there are some voluminous copy-

books of which the most important  are the ones called rough copies. They 
include the letters sent by the Western Bureau of ARF  that were addressed to 
the parties and leaders acting in  Ottoman Turkey and tsarist Russia. Due to the 
instructions given by the Bureaus those letters and notes  were destroyed by all 
means  after being read as they  were containing important information. Thus,  
only their rewritten versions called rough copies that include extremely signifi-
cant information   are preserved for deciphering the secret correspondence of 
ARF. Their subsequent number that is included in the  present publication in 
entitled "Western Bureau-rough copies of secret letters written in ink, May, 1904". 
It includes two letters written by Christopher Mikaelyan  on May, 1904 addressed 
to Mush, i.e. Askanazyan committee  and  Eastern Bureau in Tiflis. Though in this 
copy-book there are also other letters written by other people, but they are 
written by Rostom who has written the other 67 letters the last of which is 
dated January 5, 1905.

The important part of letters written by Rostom is addressed to the Eastern 
Bureau in Tiflis and mainly refers to the issues concerning  the rebellion of Sasun 
of 1904.There are also a number of notes addressed to the various bodies of the 
party like in Van, Kars, Baku, Constantinople, Cilicia and etc. which deal upon 
the political problems, as well as,  with the issues on the assassination attempt 
on Sultan Hamid and armament and money delivery.
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Резюме
ЧЕРНОВИКИ ПИСЕМ-УКАЗАНИЙ РОСТОМА

К 100-летию со дня смерти
Ерванд Г. Памбукян (Бейрут)

Ключевые слова –  Ростом, Центральный архив АРФ Даш-
накцутюн, Бюро, черновики, Сасунское восстание 1904 г., по-
кушение на Гамида, Тифлис, Ван, Карс, Баку, Батуми, Констан-
тинополь, Киликия.

В Центральном архиве АРФ Дашнакцутюн хранятся несколько простран-
ных тетрадей, среди которых особенно важны тетради, называемые черно-
виками. Они содержат письма, отправленные Западным бюро АРФ Дашнак-
цутюн и адресованные партийным органам или руководящим товарищам, 
действующим в османской Турции и царской России. По указанию Бюро эти 
письма и записки после прочтения в обязательном порядке уничтожались, 
так как содержали важную информацию. Поэтому для расшифровки тайной 
переписки в Центральном архиве АРФ Дашнакцутюн остались только тетра-
ди, называемые черновиками, которые содержат очень важную информацию. 
Их очередная часть, включенная в настоящую публикацию, озаглавлена «За-
падное бюро – черновики писем, написанных секретными чернилами, май 
1904 г.». Она включает два письма Христофора Микаэляна от мая 1904 г., 
направленные в Муш, Асканазскому комитету, и в Тифлис, Восточному бюро. 
Хотя в тетради есть и несколько писем, написанных другими, но подавля-
ющее большинство принадлежит перу Ростома, кем написаны остальные 67 
писем, последнее из которых датировано 5-ым января 1905 года.

Важная часть писем Ростома адресована Восточному бюро в Тифлисе и 
касается в основном вопросов, связанных с Сасунским восстанием 1904 г. 
Немало также писем разным партийным органам, как, например, в Ване, 
Карсе, Баку, Батуме, Константинополе, Киликии и т. д., которые касаются, 
кроме политических, и организационным проблемам, начиная с покушения 
на султана Гамида до поставок оружия и денег.


