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ՆՇԽԱՐՆԵՐ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՔԱՋԱԶՆՈՒՆՈՒ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿԸ

Սիմոն Զավարյանի մահվան կապակցությամբ* 

Մարդկության պատմության հոլովույթում միշտ եղել են անհատներ, 
որոնք կարողացել են շրջել ազգերի զարգացման ընթացքը, որովհետև 
ժա մանակի այս կամ այն խնդրի լուծման գործում վճռորոշ ու ճակա տա-
գրական է եղել նրանց դերակատարությունը: 

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին սեփական ժողովրդի հան-
դեպ իր պատասխանատվության ողջ ծանրությունը գիտակցած նման ան-
հատներից էր Սիմոն Զավարյանը, ով Քրիստափոր Միքայելյանի և Ռոս-
տոմի հետ միասին դառնալով Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության հիմ-
նադիրներից մեկը, անջնջելի հետք թողեց ոչ միայն հարազատ կուսակցու-
թյան, այլև ողջ հայ ժողովրդի հիշողության մեջ։ Դաշնակցության խիղճը՝ 
«մաքրագոյնը մաքուրներէն», «աշխարհիկ սուրբ», «ընկերային Նազով-
րեցի», - սրանք են այն որակումները, որոնք Սիմոն Զավարյանին տվել են 
նրա ընկերներն ու բարեկամները: 

Դաժան իրադարձություններով ու փորձություններով լի ժամանա կա-
շրջանը, որ համընկավ Զավարյանի գործունեությանը, ի զորու չեղավ 
նրան շեղելու իր նպատակներից, գաղափարական-քաղաքական համոզ-
մունքներից, բարոյական սկզբունքներից: Այդ ազնիվ ու սկզբունքային 
նվիրյալը միշտ մնաց որպես առաջավոր գաղափարներ, ազգային- քաղա-
քական ճշմարիտ համոզմունքներ ու դիրքորոշումներ ունեցող մեծ հայ-
րենասեր: 

Սիմոն Զավարյանի մասին հուշերն ու վկայություններն այնքան շատ 
են, որ անգամ նրա մահվանից բազում տասնամյակներ անց՝ 1980-1990-
ական թվականներին դրանք ամբողջացնելու և ամփոփ կերպով հրա-
տարակելու համար երջանկահիշատակ Հրաչ Տասնապետյանի մանրա-
կրկիտ աշխատանքի հետևանքով լիովին չեն ներառվել նրա կազմած 
եռահատոր և խիստ ստվարածավալ ժողովածուի մեջ։ 

Ուստի Սիմոն Զավարյանի մահվան 100-ամյա տարելիցի առիթով ըն-
թեր ցողներին ենք ներկայացնում մի անտիպ նամակ, որը գրել է մեկ այլ 
արժանավոր հայորդի՝ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչա-
պետ Հովհաննես Քաջազնունին:

Հայտնի դաշնակցական գործիչ և կենսագիր Ավոն (Ավետիս Թումո-
յանը) վկայում է, որ հենց Սիմոն Զավարյանի նախաձեռնությամբ ու ջան-
քերի շնորհիվ է Հ. Քաջազնունին մտել ՀՅԴ շարքերը: Մասնավորապես 

*Ընդունվել է տպագրության 20.08.2013։
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նա գրում է. «Այդ ժամանակ Քաջազնունին դեռ Դաշնակցական չէր, այլ 
միայն համակիր կամ, ինչպէս ինք կ’ըսէր, «սիրող»: Քաջազնունին Դաշ-
նակցութեան կանդամակցի հետագային, Սիմոն Զաւարեանի ջանքերով»1։ 

Ուստի երբ «Դաշնակցության գործով» մեղադրվող Քաջազնունին, 
քա ղաքական հետապնդումներից խուսափելով, գտնվում էր Վանում, տե-
ղեկանալով Սիմոն Զավարյանի մահվան մասին, կնոջը՝ Սաթենիկին 1913 
թ. նոյեմբերի 15-ին ուղարկած նամակում հայտնում էր իր խոր վիշտը։ 

 Առաջին անգամ տպագրվող այս նամակը ժամանակին հանգրվանել 
է Հայաստանի ազգային արխիվի (ՀԱԱ) անհատական նամակների հա-
վաքածուներում, սակայն հետագայում տեղափոխվել է Եղիշե Չարենցի 
անվան Գրականության և արվեստի թանգարան (ԳԱԹ) և այժմ պահվում է 
Հ. Քաջազնունու թիվ 4212 անհատական ֆոնդում։ Այն բաղկացած է 2 
ձեռագիր էջից, տպագրվում է մասնակի կրճատումներով, քանի որ նամակի 
առաջին մասը զուտ անձնական և կենցաղային բնույթի է: Հրապարակման 
ընթացքում փաստաթղթի իմաստային և լեզվաոճական առանձնահատ-
կությունները պահպանվել են բնագրին հարազատ տեսքով: 

 Հայկ Վ. Մարտիրոսյան 

THE UNPRINTED LETTER OF HOVHANNES QAJAZNUNI

On the occasion of Simon Zavaryan’s death

Hayk V. Martirosyan

Հ. Քաջազնունու նամակը Միրիմանովա Սաթենիկին՝ վերջինիս 
գրելով Սիմոն Զավարյանի մահվան և այդ առիթով Կ.Պոլսի թերթերի 
արձագանքի մասին

15 նոյեմբերի 1913թ.
Վան

 
 …Սիմոնի մահը ինձ համար շատ մեծ հարված էր: Եվ անակնկալ մի-

ան գամայն: Երկու ամիս առաջ միասին էինք, Պոլսից Կարին միասին 
եկանք: Ճամփին ոտով քայլում, սար էր բարձրանում ինձանից լավ: Ծե-
րացած էր, նիհար ու ջղայնացած, բայց հիվանդ չէր երևում: Երբ այստեղ 
Պոլ սից առաջին հեռագիրը եկավ, չհավատացի, չէի ուզում հավատալ- 
կարծում էի, թե բժ. Զավրեանի մասին է խոսքը: Հեռագիր տվի, հարցրի. 
ո՞վ է մեռնողը՝ բժի՞շկը թե Սիմոնը, երկու օր անցավ, պատասխան ստացան՝ 
Սիմոնը … 

 Այսօր էլ դեռ չեմ կարողանում հաշտվել այն դառն մտքի հետ, թե չկա 
այլևս Սիմոնը: Մխիթարական է այն ընդհանուր ու մեծ ցավը, որ արձագանք 

1 Տե՛ս Աւօ, Յ. Քաջազնունի, «Յեղափոխական Ալպոմ, ազատագրական պայքարի յուշա-
մատեան», Պէյրութ, 1965, Զ/ հատ., N 1 (61), էջ 68:
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տվեց այդ մահվան ամբողջ հայ ժողովուրդը: Այդքան գիտակցություն, 
այդքան պարտաճանաչություն ես չէի սպասում, դա լավ նշան է, դա 
атестат (վկայական - Հ.Մ.) է ժողովրդի հասունությանը: Չգիտեմ՝ կարդու՞մ 
էիր այդ օրերի լրագիրները և թե որքան լի էին կովկասյան թերթերի տված 
տեղեկությունները: Բայց ես ուշադրությամբ կարդում էի Պոլսից եկած 
թերթերը և տեսնում էի, թե ինչ մեծ հուզմունք է առաջ բերել Սիմոնի մահը 
և ինչ ցույցեր են կատարվել: Պոլսում կատարված սգահանդեսները մի 
եզակի երևույթ է մեր իրականության մեջ: Ոչ մի մասնավոր հայ մարդ 
մինչև այսօր թաղված չի եղել այդպիսի մեծ հանդեսով: Հարյուրավոր ու 
հարյուրավոր հեռագրեր հայաբնակ բոլոր վայրերից, մանավանդ Տաճ-
կաստանի գավառներից, հարյուրավոր հոգեհանգիստներ ու սգահան-
դեսներ ամենախուլ անկյուններում: Պոլսում՝ սգավոր գնացքի ճամփի 
վրա, խանութները փակ, տրամվայները կանգնած: Զինվորական երաժշ-
տու թյուն, որ տվել է իր կողմից թուրք-զինվորական բարձրագույն դպրոցը: 
Ահագին բազմություն ժողովրդի ամեն դասակարգերից ամեն տեսակ 
հասկացողության, ամեն տեսակ ուշադրության տեր մարդկանցից: Հայ 
բարձրագույն հոգևորականությունը պատրիարքի տեղապահի հետ միա-
սին: Ներկայացուցչություններ ազգային բոլոր հիմնարկություններից, ներ-
կա յացուցչություններ հայ և թուրք քաղաքական կուսակցությունների կող-
մից, հայ և օտար մամուլի կողմից, ներկայացուցչություններ նախարա րու-
թյունների կողմից, Պոլիս քաղաքի զինվորական վարչության կողմից…

 Չգիտեմ՝ ինչպես ընդունվեց դագաղը այդտեղ՝ Թիֆլիսում, բայց 
գիտեմ, որ եթե այդտեղ չեն կրկնվել Պոլսում տեղի ունեցած ցույցերը, 
դրա պատճառը պիտի որոնել արտաքին անբարեհաջող պայմանների 
մեջ. Կովկասում Սիմոնը նույ[ն]քան լավ ծանոթ էր, նույնքան մեծ ժո ղովր-
դա կանություն ուներ, որքան և Տաճկա-Հայաստանում: Տաճկա-Հայաս-
տա նում հրատարակվող թերթերը - առանց ուղղությունների, հայ, թուրք և 
օտար լեզուներով հոդվածներ ու ներբողականներ նվիրել էին հանգուցյա-
լի հիշատակին: Այս բոլորը շատ մխիթարական է: Ժողովրդական գիտակ-
ցու թյունը բարձրացել է խոշոր աստիճանով- այսինքն կատարվել է այն, 
ինչի համար ապրեց ու մեռավ Սիմոնը2: 

Քո Օհաննէս 

2 Տե՛ս Ե.Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թանգարան (ԳԱԹ), Հ. Քաջազնունու 
ֆոնդ, N 4212, գ.118, թ 2:


