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 ՀՈ ՎԻԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ (Հա յաս տան)
Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ա ՎԵ ՏԻՍ Ա ՀԱ ՐՈՆՅԱ ՆԸ ՀՅԴ 1912 Թ.  
ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐՈՒՄ

Ն շա նա վոր գրող, հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան և պե տա
կան գոր ծիչ Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու
նը սեր տո րեն ա ռնչ վում են մեր ժո ղովր դի պատ մու թյան բախ
տո րոշ ժա մա նա կա հատ ված նե րից մե կի՝ XIX դ. վեր ջի և XX դ. 
ա ռա ջին տաս  նա մյակ նե րի ան չափ բարդ ու հա կա սա կան, հե
րո սա կան, բայց նաև ող բեր գա կան ու հի աս թա փու թյուն նե րով 
լե ցուն մի պատ մաշր ջա նի հետ: Եվ Ա վե տիս Ա հա րո նյան գրողն 
ու քա ղա քա կան գոր ծի չը բնավ այդ տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած 
բուռն գոր ծըն թաց նե րի շար քային մաս նա կի ցը չէր: Լի նե լով հա
յու թյան, նաև ՀՅԴ մի ջա վայ րում հան րա ճա նաչ և հե ղի նա կա
վոր գոր ծիչ, նա մշ տա պես գտն վել է ազ գային, հա սա րա կա կան ու 
կու սակ ցա կան քիչ թե շատ կար ևո րու թյուն ու նե ցող գրե թե բո լոր 
ի րա դար ձու թյուն նե րի թո հու բո հի մեջ: Բնա կան է, որ Ա. Ա հա
րոնյան գոր ծի չը դուրս չի մնա ցել պատ մա գի տու թյան տե սա
դաշ տից և նրա գոր ծու նե ու թյան տար բեր կող մեր լու սա բան վել 
են, ար ժա նա նա լով թե՛ դր վա տան քի, թե՛ քն նա դա տու թյան: 

Այ նու հան դերձ, Ա. Ա հա րո նյա նի կեն սագ րու թյան մեջ կա մի 
էջ, ո րը գրե թե ստ վե րում է մնա ցել: Խոս քը ռու սա կան բան տե
րում ան ցկաց րած շուրջ եր կու տա րի նե րի մա սին է: Ա նդ րա դառ
նա լով այդ հար ցին, դաշ նակ ցա կան հե ղի նակ նե րը, ձեռ քի տակ 
չու նե նա լով ստույգ վա վե րագ րեր կամ չկար ևո րե լով հար ցը, բա
վա րար վել են սոսկ ը նդ հա նուր դի տար կում ներ կա տա րե լով և 
Ա. Ա հա րո նյա նի կյան քի այդ տա րի նե րի մա սին մի այն հպան ցիկ 
մի քա նի նա խա դա սու թյուն գրե լով1: Մեր նպա տա կը Ա. Ա հա րո
նյա նի կեն սագ րու թյան հենց այդ է ջի լու սա բա նումն է:

1 Տե՛ս Մ. Վա րան դե ան, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան պատ մու թիւն, Եր ևան, 1992, 
էջ 526–527, 531:
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 Ռու սա կան 1905–1907 թթ. hե ղա փո խու թյա նը հա ջոր դած 
ռե ակ ցի ան չի շր ջան ցում կով կա սա հա յու թյա նը՝ հատ կա պես 
ՀՅԴ –ին: Իշ խա նու թյուն նե րը չէ ին մո ռա ցել վեր ջի նիս ղե կա
վար դե րա կա տա րու թյու նը հայոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քը վե րա
դարձ նե լու հա մար պայ քա րում և Կով կա սի թա թար նե րի դեմ 
1905–1906 թթ. մղ ված կռիվ նե րում: Բայց նրանց ա ռա վել զայ
րաց րել էր 1905 թվա կա նից սկ սած ՀՅԴ ակ տիվ մաս նակ ցու
թյու նը հա մա ռու սա կան հե ղա փո խա կան շարժ մա նը: Ռու սաս
տա նի վար չա պետ Պ. Ստո լի պի նը ՀՅԴ –ին հա մա րում էր ա մե
նավ տան գա վոր հե ղա փո խա կան ու ժը Կով կա սում և նրա հրա
հան գով հար ձա կում է ծա վալ վում վեր ջի նիս դեմ: Ձեր բա կալ
վում են մի քա նի հա րյուր դաշ նակ ցա կան ներ, այդ թվում՝ 
հայտ նի մտա վո րա կան ներ, քա ղա քա կան, հոգ ևոր ու զին վո րա
կան գոր ծիչ ներ, ո րոնց տա րի նե րով ար գե լա փա կում են Այսր կով
կա սի և Ռու սաս տա նի տար բեր բան տե րում: Ի վեր ջո, Նո վո չեր
կաս կի շր ջա նա յին դա տա րա նի ա ռա վել կար ևոր գոր ծե րի քն նիչ 
Ն. Լի ժի նի կող մից կազմ վում է շուրջ 40000 է ջից բաղ կա ցած մի 
վիթ խա րի գործ, ո րը հիմք դար ձավ 1912 թ. Պե տեր բուր գում կա յա
ցած «159 –ի» ա ղմ կա հա րույց դա տա վա րու թյան հա մար: Ա վե լի 
քան 5,5 հա զար մե ծա ծա վալ տպա գիր էջ պա րու նա կող 6 ստ վար 
հա տոր նե րում ամ փոփ ված այդ գոր ծը, ո րը պահ վում է Հա յաս
տա նի ազ գային ար խի վում, վիթ խա րի փաս տա կան նյութ է պա
րու նա կում գոր ծով ան ցնող շատ գոր ծիչ նե րի վե րա բե րյալ: Վեր
ջին տա րի նե րին այդ գոր ծի ո րոշ հատ ված ներ «ՀՅ Դաշ նակ ցու
թյան մեծ դա տա վա րու թյան թղ թած րար նե րը» ը նդ հա նուր խո
րագ րի ներ քո պատ մա բան Ա. Հա րու թյուն յա նի կող մից հրա պա
րակ վել են « Վէմ» հան դե սի մի շարք հա մար նե րում1:

« Դաշ նակ ցու թյան գոր ծով» ան ցնող 159 մե ղադ րյալ նե րից 
մեկն Ա վե տիս Ա հա   րո նյանն էր, ո րի գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
կող մեր բա ցա հայ տող տա րա տե սակ նյու թեր կան վե րը հի շա
տակ ված գոր ծի բո լոր հա տոր նե րում: Նշենք, որ Ա. Հա րու թյու
նյա նը դրան ցից հրա պա րա կել է մի այն մե կը՝ քն նիչ Ն. Լի ժի նի 

1 Տե՛ս Ա. Հա րու թյու նյան, «ՀՅ Դաշ նակ ցու թյան մեծ դա տա վա րու թյան թղ
թած րար նե րը», « Վէմ» հա մա հայ կա  կան հան դես, 2009, թիվ 1, էջ 155–172, թիվ 3, 
էջ 165–185, 2010, թիվ 1, էջ 149–164, թիվ 2, էջ 166–184, թիվ 3, էջ 184–196, թիվ 
4, էջ 186–194, 2011, թիվ 1, էջ 193–205, թիվ 2, էջ 193–216, թիվ 3, էջ 221–240, 
թիվ 4, էջ 182–209:



41

կող մից Ա. Ա հա րո նյա նի և ևս 168 ան ձանց նկատ մամբ ը նդ հա
նուր մե ղադ րանք հա րու ցե լու ո րո շու մը, ո րը կա յաց վել է Նո 
վո չեր կաս կում՝ նախ քան Ա. Ա հա րո նյա նի ձեր բա կա լու թյու նը և 
թվագր ված է 1909 թ. մար տի 13 – ապ րի լի 20 –ով1: Մնա ցած վա
վե րագ րերն ա ռայ սօր հրա պա րակ ված չեն: 

Ա. Ա հա րո նյա նին վե րա բե րող մեր ձեռ քի տակ ե ղած վա վե
րագ րե րը բո վան դա կու թյան ա ռու մով բազ մա զան են: Ա ռա ջին 
հեր թին դրանց շար քում են ձեր բա կա լու թյու նից ան մի ջա պես 
հե տո և ա վե լի ո ւշ նրան ներ կա յաց ված նախ նա կան ու վերջ նա
կան պաշ տո նա կան մե ղադ րանք ներ, հար ցաքն նու թյուն նե րի 
ժա մա նակ նրա կող մից տր ված բա ցատ րու թյուն ներ, մե ղադ
րան քը հեր քե լու նպա տա կով բեր ված փաս տարկ ներ և ար ված 
միջ նոր դու թյուն ներ: 

Ա ռան ձին խումբ են կազ մում ո րոշ ան ձանց, հատ կա պես նախ
կին խմ բա պետ Միհ րա նի (Գաբ րի ել Քե շի շյան) կող մից Ա. Ա հա
րո նյա նի դեմ տր ված ցուց մունք նե րը և մատ նու թյուն նե րը, ո րոնք 
ի րենց կնիքն են դրել ա ռա ջա դր ված մե ղադ րան քի վրա:

 Նյու թե րի եր րորդ խում բը Թիֆ լի սում, Դո նի Ռոս տո վում 
(Նոր Նա խիջ ևան) և այլ վայ րե րում խու զար  կու թյուն նե րի ժա
մա նակ հայտ նա բեր ված կու սակ ցա կան գաղտ նի փաս տա թղ
թեր ու նա մակ ներ է ին, ո րոնք ա պա ցու ցում է ին Ա. Ա հա րո նյա
նի մաս նակ ցու թյու նը ՀՅԴ տար բեր հա մա ժո ղով նե րի և նրա 
ոչ շար քային դե րա կա տա րու թյու նը: Դրանք և դաշ նակ ցա կան 
1905–1907 թթ. լե գալ մա մու լից քաղ ված նյու թե րը նաև ա պա ցու
ցում է ին Ա. Ա հա րո նյա նի՝ որ պես դաշ նակ ցա կա նի, մաս նակ ցու
թյու նը Էջ մի ած նի 1906 թ. Կենտ րո նա կան պատ գա մա վո րա կան 
ժո ղո վին, Ներ սի սյան դպ րո ցի հո գա բար ձու նե րի ը նտ րու թյա նը 
և Հաա գայի 1907 թ. Խա ղա ղու թյան մի ջազ գային կոն ֆե րան սին:

 Մեծ թիվ են կազ մում այն նյու թե րը, ո րոնք բա ցա հայ տում 
է ին Ա. Ա հա րո նյա նի գոր ծու նե ու թյու նը որ պես հե ղի նա կի և խմ
բագ րի: Դրան ցում առ կա են 1905–1907 թթ. Թիֆ լի սում լույս տե
սած և դաշ նակ ցա կան ո ւղ ղու թյուն ու նե ցող թեր թե րի ու «Յա
ռա ջի» գրա դա րա նի խմ բագ րու թյան գոր ծում Ա. Ա հա րո նյա նի 
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան ա պա ցույց ներ, խու զար կու թյան 
ժա մա նակ նրա մոտ հայտ   նա բեր ված հե ղա փո խա կան՝ սո ցի
ա լիս տա կան– մարք սիս տա կան, հատ կա պես ռու սե րեն լեզ վով 

1 Տե՛ս նույն տե ղում, 2011, թիվ 3, էջ 221–240, թիվ 4, էջ 182–209:
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գրա կա նու թյան ցու ցակ ներ, դրանց բո վան դա կու թյան վե րա
բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, «Դ րո շակ» թեր
թում տպագր ված նրա ո րոշ հոդ ված նե րի ռու սե րեն թարգ մա նու
թյուն ներ և այլն:

 Գոր ծում նե րառ ված նյու թե րը վկա յում են, որ քնն չա կան 
մար մին ներն ա ռանձ նա պես նշա նա կու թյուն չեն տվել Ա. Ա հա
րո նյա նի գոր ծու նե ու թյան մինչև 1905 թ. ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծին վե րա բե րող փաս տե րին և ման րազ նին ու սում նա
սի րու թյան են են թար կել հատ կա պես 1905–1907 թթ. ը նդ գր կող 
ժա մա նա կա հատ վա ծը, փոր ձե լով հայտ նա բե րել ռու սա կան պե
տու թյան դեմ նրա գոր ծու նե ու թյան մա սին վկայող ա պա ցույց
ներ: Հե տաքն նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված նյու թե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս՝ 
ա. վեր հա նել բան տար կու թյա նը նա խոր դած 1905–1907 թթ. 

Ա. Ա հա րոն յա նի գոր ծու  նե ու թյան քիչ հայտ նի, ա հա րո նյա
նա գետ նե րի ու շադ րու թյու նից դուրս մնա ցած մի շարք փաս
տեր,

բ. ճշգր տել նրա դեմ գործ հա րու ցե լու հան գա մանք նե րը, բան
տար կու թյան ժա մա նա կագ րա կան շր ջա նակ նե րը, 

գ. բա ցա հայ տել հա րուց ված գոր ծի ման րա մաս նե րը, իր 
պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու Ա. Ա հա րո նյա նի ը նտ
րած գոր ծե լա կեր պը, ա ռա ջադր ված մե ղադ  րան քի աս     տի
ճա նա կան է վո լյու ցի ան և բան տար կու թյու նից ա զատ վե լու 
հան գա մանք նե րը:
 Գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ ՀՅԴ նշա

նա վոր գոր ծիչ նե րից շա տե րի պես, Ա. Ա հա րո նյա նը քն նիչ Ն. Լի
ժի նի տե սա դաշ տում հայտն վել է ձեր բա կալ վե լուց և բանտ նետ
վե լուց ա միս ներ ա ռաջ: Քնն չա կան մար մի նը դեռևս 1907–1908 
թթ. կա տա րած խու զար կու թյուն նե րի և ձեր բա կա լու թյուն նե րի 
ըն թաց քում ձեռք էր բե րել փաս տա կան ա պա ցույց ներ նրան ցից 
շա տե րի ՀՅԴ –ին պատ կա նե լու թյան վե րա բե րյալ: Բայց ՀՅԴ –ի 
դեմ վճ ռա կան հար ձա կում սկ սե լու գոր ծում յու րա տե սակ ազ
դան շան հան դի սա ցան խմ բա պետ Միհ րա նի կող մից 1909 թ. 
հուն վա րի 8 –ին և փե տր վա րի 4 –ին տված ծա վա  լուն ցուց մունք
նե րը1: Դրան ցում մատն վում է ին ՀՅԴ կա ռույց նե րը, բազ մա թիվ 

1 Տե՛ս Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ (այ սու հետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 1457, ց. 3, գ. 1, 
թթ. 143–154, 226–230:
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գոր ծիչ ներ, Այսր կով կա սի տար բեր վայ րե րում գտն վող ՀՅԴ զի
նա պա հեստ նե րը և այլն:

 Միհ րա նի ցուց մունք նե րում ճշ մար տու թյունն ու կեղ ծի քը մի
ա խառն ված է ին, ին չը հատ կա պես ա կն հայտ էր Ա. Ա հա րո նյա
նի պա րա գա յում: Վեր ջի նիս վե րա բե րյալ տա լով ա կն հայտ կեղծ 
վկա յու թյուն ներ, Միհ րա նը թերևս նրա նից վրեժ էր լու ծում 1906 
թ. սեպ տեմ բե րին ի րեն և իր խմ բին Թիֆ լի սի «Յա ռաջ» թեր թի 
խմ բագ րու թյու նից վռն դե լու հա մար, ին չի շնոր հիվ հա ջող վել էր 
կան խել հնա րա վոր ա րյու նա հե ղու թյու նը1:

Ն րա 1909 թ. հուն վա րի 8 –ի ցուց  մունք նե րում Ա. Ա հա րո
նյա նը ներ կա յաց վում էր ոչ մի այն որ պես ՀՅԴ Ար ևե լյան բյու
րոյի ան դամ, ո րը կրում է « Ղա րիբ» կու սակ ցա կան մա կա նու նը, 
այլև՝ նույն բյու րոյի կող մից կով կա սյան «Ա հա բե կիչ մարմ նի» 
խորհր դի ան դամ: Փետր վա րի 4 –ին տված ցուց մունք նե րում 
վե րը նշ վա ծին նա հա վե լում է նաև այն, որ « Ղա րի բը» նաև 
Ա. Ա հա րո նյա նի գրա կան կեղ ծա նունն է2: Այդ վկա յու թյուն նե րի 
մեջ ճիշտ էր այն, որ « Ղա րի բը» Ա. Ա հա րո նյա նի թե՛ գրա կան, 
թե՛ կու սակ ցա կան կեղ ծա նունն էր: Մինչ դեռ ՀՅԴ տպա գիր 
վա վե րագ րե րի ման րազ նին ու սում նա սի րու թյու նից ա կն հայտ 
է դառ նում, որ թեև Ա. Ա հա րո նյա նը ՀՅԴ III ը նդ հա նուր ժո
ղո վում (1904 թ.) ը նտր վել էր Ա րևմ տյան բյու րոյի ան դամ, բայց 
մինչև ՀՅԴ IV ը նդ հա նուր ժո ղո վը և դրա նից հե տո Ար ևե լյան 
բյու րոյի կազ մում չի ը նտր վել3: Ա ռա վել ևս, խոսք չէր կա րող 
լի նել նրա կով կա սյան «Ա հա բե կիչ մարմ նի» խորհր դի ան դամ 
լի նե լու մա սին: Բայց սա չի խան գա րել, որ իր հե տա գա լրա ցու
ցիչ ցուց մունք նե րում Միհ րանն ի րա կա նու թյու նից հե ռու նոր 
վկա յու թյուն ներ տա Ա. Ա հա րո նյա նի դեմ:

1909 թ. հոկ տեմ բե րի 8 –ի ցուց մունք նե րում նա Ա. Ա հա րո
նյա նին ար դեն ան վա նում է «Ար ևե լյան բյու րոյի նա խա գահ»4, 
պաշ տոն, որ ՀՅԴ–ն եր բեք չի ու նե ցել: 1909 թ. հոկ տեմ բե րի 31 –
ին տված ցուց մուն քում նա վկա յում է, որ Ա. Ա հա րո նյա նը նաև 

1 Տե՛ս Մ. Վա րան դե ան, նշվ. ա շխ., էջ 404:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 1, թթ. 149–150, 152 , 227: 
3 Տե՛ս Նիւ թեր Հ.Յ. Դաշ նակ ցու թե ան պատ մու թե ան հա մար (այ սու հետև՝ Նիւ

թեր...), խմբ. Հ. Տաս նա պե տե ա նի, Բ. հա տոր, Պէյ րութ, 1985, էջ 134, 322, Գ. հա
տոր, Պէյ րութ, 2007, էջ 286: 

4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 2, թ. 1108:
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ՀՅԴ –ի կող մից հրա տա րակ վող «Յա ռաջ» –ի գրա դա րա նի խմ
բագ րա կան խորհր դի ան դամ է1: 

Իր վեր ջին՝ 1910 թ. մար տի 24 –ի ցուց մունք նե րում Միհ րանն 
ան ցնում է բո լոր սահ ման նե րը: « Թիֆ լի սի հայ կա կան Ներ սի
սյան սե մի նա րի այի նախ կին տե սուչ Ա վե տիք (Ա վե տիս) Ա հա
րո նյա նի մա սին ես կա րող եմ հետ ևյալն ա վե լաց նել,— հայ տա
րա րել է նա,— Ա հա րո նյա նը կու սակ ցու թյան Ար ևե լյան բյու րոյի 
և բյու րոյին ա ռըն թեր «Ա հա բեկ չա կան խոր հր դի» («Ա հա բե կիչ 
մար մին») նա խա գահն է ր… Ես լսել եմ,— շա րու նա կում է նա,— 
որ « Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյան պա րագ լուխ նե րը ներ
կա յումս ո րո շել են կա թո ղի կո սից պա հան ջել, որ պես զի վեր ջինս 
միջ նոր դի Ի նք նա կալ Կայ սեր ա ռջև՝ ա զատ ար ձա կե լու Ա վե տիս 
Ա հա րո նյա նին»2: Այդ հայ տա րա րու թյու նից հե տո, ան հաս կա նա
լի է, թե ին չու այդ քան ու շա ցու մով, նա հան կարծ հի շում է, որ 
Ա. Ա հա րո նյա նը 1907 թ. հու նի սին, լի նե լով Ներ սի սյան դպ րո ցի 
տե սուչ, օ գտ վե լով իր դիր քից, « Խա րիսխ» թեր թի խմ բագ րու
թյուն է կան չել և բան տար կել Ներ սի սյան դպ րո ցի ա շա կերտ, իր 
քրոջ որ դի Գաս պար Նա զար յա նին, ո րը խո չըն դո տել էր ի րա
գոր ծել իր եղ բայր Հա բեթ Վար դե րե սյա նի վե րա բե րյալ ՀՅԴ –ի 
կա յաց րած ա հա բեկ ման վճի ռը3: Այս պատ մու թյան մեջ կեղ ծիքն 
ա վե լի քան ա կն հայտ էր, քա նի որ Ա. Ա հա րո նյա նը Ներ սի սյան 
դպ րո ցի տե սու չի պաշ տո նում հաս տատ վել էր մի այն 1907 թ. 
օ գոս տո սին, ի սկ հե տաքն նու թյունն էլ հե տա գա յում պար զել է, 
որ Միհ րա նի նշած ժամ կե տում Գաս պար Նա զա րյա նը Ներ սի
սյան դպ րո ցում չի սո վո րել:

Բ նա     կան է, որ նմա նա տիպ ցուց մունք նե րը, նախ քան դրանց 
կեղծ լի նե լը պար զե լը, բա վա կա նին բարդ ի րա վի ճակ պետք է 
ստեղ ծե ին Ա. Ա հա րո նյա նի հա մար: Նո վո չեր կաս կում կա յաց
ված և 1909 թ. մար տի 13 – ապ րի լի 20 –ով թվագր ված «Ո րո շու
մով» Ն. Լի ժի նը բա ցա հայտ ված է հա մա րում 169 ան ձանց, այդ 
թվում՝ Ա. Ա հա րոն յա նի պատ կա նե լու թյու նը ՀՅԴ –ին և ո րո շում 
նրանց՝ «որ պես մե ղա դրյալ նե րի ներ գրա վել Քրե ա կան կա նո
նադ րու թյան 102–րդ հոդ վա ծով…»4: Ը նդ ո րում, ՀՅԴ գոր ծիչ նե

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 3, թ. 1344:
2 Նույն տե ղում, թ. 2190–2191:
3 Տե՛ս նույն տե ղում:
4 « Վէմ» հա մա հայ կա կան հան դես, 2011, թիվ 4, էջ 209:
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րի ցու ցա կը սկս վում էր Ար ևե լյան բյու րոյի կազ մով, ո րում ա ռա
ջի նը նշ ված էր Ա վե տիս Ա հա րոն յա նի ա նու նը: Նրա դեմ ա ռա 
ջադր վում է ին հետ ևյալ մե ղադ րանք նե րը.
ա. նա հան դի սա նում է «Ա հա բեկ չա կան գոր ծա դիր խորհր դի» 

ան դամ,
բ. 1905 թ. նոյեմ բե րի 13–30 –ը Թիֆ լի սում կա յա ցած ՀՅԴ Կով

կա սյան շր ջա նային ժո ղո վի փաս տաթղ թե րը, ո րոնք հայտ
նա բեր վել է ին 1908 թ. դեկ տեմ բե րին՝ Վլա դի կավ կա զում կա
տար ված խու զար կու թյան ժա մա նակ, վկա յում է ին, որ « նա 
այդ ժո ղո վում կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի հե ղա փո խա կան 
գոր ծու նե ու թյան, ծրագ րի, ռու սա կան պե տու թյան մեջ կա
ռա վա րող իշ խա նու թյան դեմ պայ քա րի հա մար հայե րի զին
ման հար ցե րի քն նարկ ման ա ռն չու թյամբ ակ տիվ մաս նակ
ցու թյուն է ու նե ցել»,

գ. նրա՝ ՀՅԴ բյու րոյի ան դամ լի նե լը հաս տատ ված էր հա մար
վում 1907 թ. ամ ռա նը Թիֆ լի սում Սեր գեյ և Փա շո Ե դի գա
րով նե րի գրա սե նյա կի խու զար կու թյան ժա մա նակ գտն ված 
եր կու փաս  տաթղ թե րով և ՀՅԴ « Ղա զա խի» (Չա կա նա) 
շրջա նի կու սակ ցա կան հաշ վեգր քի գրա ռում նե րով, որ տեղ 
նշ վում էր նրա կող մից զենք գնե լու հա մար տր ված 2820 
ռուբ լի գու մա րի մա սին1:
 Կա յաց ված ո րոշ մա նը, բնա կա նա բար, պետք է հա ջոր դե ին 

հա մա տա րած ձեր բա կա լու թյուն նե րը: « Դաշ նակ ցու թյան գոր
ծում» ստույգ չի մատ նանշ վում, թե ե րբ է ձեր բա կալ վել Ա. Ա հա
րո նյա նը: Լոկ ար ձա նագր վում է 1909 թ. ապ րի լին Թիֆ լի սում 
նրա տա նը կա տար ված խու զար կու թյան փաս տը2: Այս և ո րոշ 
այլ հար ցե րում հս տա կու թյուն են մտց նում 1909 թ. մայի սի 7 –ին 
Թիֆ լի սից Ժնև՝ ՀՅԴ Ա րևմ տյան բյու րոյին ու ղարկ ված նա մա
կի հետ ևյալ տո ղե րը. «Ի հար կէ, այս տե ղի ան ծայր ձեր բա կա լու
թիւն նե րի մա սին այդ տեղ լսած կը լի նէք: Ապ րիլ 23–25ին նո րից 
մաս սային ձեր բա կա լում ներ կա տա րո ւե ցան թէ Թիֆ լի սում եւ թէ 
գա ւա ռում: Թիֆ լի սում ձեր բա կա լո ւած են այս վեր ջին ան գա մին 
ի մի ջի այ լոց Ա ւե տիս Ա հա րո նե ա նը, Ստ. Մալ խա սե ա նը, Ա. Մե
լիք –Ա զա րե ա նը եւ ու րիշ շա տե րը: Գրում եմ Ա ւետ[իս]ի մա սին:

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 1, թ. 316, նույ նը՝ « Վէմ» հա մա հայ կա կան հան
դես, 2011, թիվ 3, էջ 223–224: 

2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 3, թ. 1723:
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 Նա մի կերպ յա ջո ղաց րել էր մի տոմ սակ ու ղար կել, ո րով 
յայտ նում է, որ ի րան մե ղադ րում են պատ ժագր քի 102 յօ դո ւա ծի 
հի ման վրայ (տա ժա նա կիր աշ խա տանք 4 –ից մին չեւ 8 տա րի) 
Հաա գայի Խա ղա ղու թե ան կոն ֆե րան սին պատ գա մա ւոր գնա
լու հա մար... Ձեր բա կա լու թիւ նը կա տա րո ւել է... Նո վո չեր կաս կի 
պրո կու րո րի եւ քն նի չի կար գա դրու թե ամբ: ...Ա ւե տի սին ձեր բա
կա լել են մի այն 14 օր սրա նից ա ռաջ եւ ե րէկ ար դէն նրան, Մե
լիք –Ա զա րե ա նի ու եր կու ու րիշ նե րի… ա մե նա խիստ հս կո ղու թե
ան ներ քոյ տա րան այս տե ղից, ա սում են, Նո վո չեր կասկ»1: 

Այս պի սով, նա մա կագ րի տե ղե կատ վու թյու նից ա կն հայտ է, 
որ Ա. Ա հա րո նյա նը ձեր բա կալ վել է 1909 թ. ապ րի լի 23–24 –ին` 
Ն. Լի ժի նի ան մի ջա կան կար գադ րու թյամբ: Ի նչ վե րա բե րում է 
մայի սի 6 –ին նրան Նո վո չեր կասկ տե ղա փո խե լուն և ներ կա յաց
ված մե ղադ  րան քին, ա պա նա մա կագ րի տե ղե կատ վու թյու նը լի
ար ժեք չէ: Բանն այն է, որ Թիֆ լի սից Ա. Ա հա րո նյա նին սկզբ նա
պես տե ղա փո խել են Բա քու, որ տեղ էլ 1909 թ. մայի սի 28 –ին նա 
հար ցաքնն վել է Բաք վի շր ջա նային դա տա րա նի ա ռա վել կար
ևոր գոր ծե րի դա տա կան քն նիչ Մոզ գու նո վի կող մից: Այս տեղ 
էլ նրան ներ կա յաց վել է պաշ տո նա կան մե ղադ րանք և կա յաց
վել բան տում կա լան քի տակ պա հե լու ո րո շում2: Հա վա նա բար, 
դրա նից հե տո նրան փո խադ րել են Նո վո չեր կասկ: Ի նչ վե րա
բե րում է ա ռա ջա դր ված մե ղադ րան քին, ա պա բո վան դա կային 
ա ռու մով հիմ նա կա նում նույ նը լի նե լով, նախ նա կա նի հա մե մատ 
կային լոկ ո րո շա կի ճշգր տում ներ.
ա. ե ղել է Ար ևե լյան բյու րոյի նա խա գա հը և Ա հա բեկ չա կան 

գոր ծա դիր խորհր դի (Ա հա  բե կիչ մար մին) ան դամ,
բ. ի նչ պես եր ևում է ՀՅԴ –ի 1905 թ. նոյեմ բե րի 13–30 –ի շր ջա

նային ժո ղո վի ար ձա նա գրու թյուն նե րից, այդ ժո ղո վում նշա
նա կա լի մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել կու սակ ցու թյան ան դամ
նե րի հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան, նրա ծրագ րի, ռու սա
կան պե տու թյու նում կա ռա վա րող իշ խա նու թյան դեմ պայ
քա րե լու հա մար հայե րին զի նե լու հար ցե րի քն նար կմա նը,

գ. ի նչ պես եր ևում է կու սակ ցու թյան բյու րոյի հաշ վետ վու թյուն
նե րից, 1906 թ. մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել վե րը նշ ված նպա
տակ նե րի հա մար զեն քի ձեռք բեր մա նը, որ պես կու սակ ցու

1 Նիւ թեր…, խմբ. Ե. Փամ բու կե ան, Թ. հա տոր, ա. տ., ա. թ., էջ 178:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 1, թթ. 559–561:
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թյան բյու րոյի ան դամ և նա խա գահ այդ նպա տա կի հա մար 
տրա մադ րե լով 2820 ռուբ լի,

դ. կու սակ ցու թյան բյու րոյի ա նու նից, որ պես նրա ան դամ, իր 
ստո րագ րու թյամբ տար բեր կար գադ րու թյուն ներ է ա րել: 
Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի կե տե րը շատ չէ ին, բայց լուրջ 

է ին և Ա. Ա հա րո նյա նին, ի րոք, սպառ նում էր 4–8 տար վա տա
ժա նա կիր աշ խա տանք: Նա, ի նչ պես ձեր բա կալ ված մյուս դաշ
նակ ցա կան նե րը, վճ ռա կա նո րեն չի ըն դու նել մե ղադ րան քը՝ բե
րե լով հե տև յալ փաս տարկ նե րը.
ա. ին քը ե րբ ևի ցե չի պատ կա նել Դաշ նակ ցու թյա նը և ը նդ հան

րա պես որ ևէ այլ կազ մա կեր պու թյան, քա նի որ գրա կա նա
գե տի իր գոր ծու նե ու թյու նը թույլ չի տա լիս կու սակ ցա կան 
շա հեր հե տապն դել,

բ. ե թե ին քը ե րբ ևէ կաս կած վեր հա կա կա ռա վա րա կան բնույ
թի որ ևէ կու սակ ցու թյան կամ կազ մա կեր պու թյան ան դա
մակ ցու թյան մեջ, ա պա 1907 թ. չէր կա րող ոչ ըն տր վել Ներ
սի սյան դպ րո ցի տե սուչ, ոչ էլ որ պես Ա մե նայն հայոց կա թո
ղի կո սի ներ կա յա ցու ցիչ– պատ վի րակ մաս նակ ցել Հաա գայի 
կոն ֆե րան սին,

գ. չի ե ղել ոչ Ար ևե լյան բյու րոյի, ոչ էլ ա հա բեկ չա կան խորհր դի 
ան դամ, բյու րոյի ժո ղով նե րի չի մաս նակ ցել և դրանց մա սին 
չի լսել, 1905 թ. գար նա նից մինչև ո ւշ ա շուն իր ըն տա նի քի 
հետ բնակ վել է ար տա սահ մա նում և, բնա կա նա բար, բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում չէր կա րող բյու րոյի նա խա գահ 
լի նել,

դ. 1906 թ. նոյեմ բե րին ե ղել է Թիֆ լի սում, բայց ան կող նային 
ծանր հի վանդ էր և 3 ա միս բուժ վել է, զենք ձեռք բե րե լու 
հա մար դրամ չի տվել և, որ պես բյու րոյի ան դամ, կու սակ
ցա կան կար գադ րու թյուն ներ չի ա րել, ո ւս տի ցան կա նում է 
իր աչ  քով տես  նել դրանց վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը, քա
նի որ այդ ա մե նը հա մա րում է թյու րի մա ցու թյուն1: 
Ա. Ա հա րո նյանն, ի սկզ բա նե, փոր ձում էր պաշտ պա նու թյան 

հա մար օգ տա գոր ծել նաև Եվ րո պա յում, հատ կա պես Ֆրան սի
ա յում ՀՅԴ –ի և իր ու նե ցած կա պե րը՝ ռու սա կան իշ խա նու թյուն
նե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու հա մար: Այդ մա սին են վկա յում 
ՀՅԴ Կ. Պոլ սի Պա տաս խա նա տու մարմ նին Ա րևմ տյան բյու րոյի 

1 Տե՛ս նույն տե ղում, թ. 560:
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1909 թ. հու նի սի 4 –ին գրած նա մա կի հետ ևյալ տո ղե րը. « Պե
տեր բուր գից ու Թիֆ լի սից ստա ցած նա մակ նե րից ե րե ւում է, որ 
ռուս կա ռա վա րու թիւ նը ու զում է ծանր կեր պա րանք տալ մե րոնց 
գոր ծին: Բա ւա կան է յի շել, որ Ա ւե տի քին, օ րի նակ, սպառ նում է 
4–8 տա րի տա ժա նա կիր աշ խա տանք. այդ պէս է նա մեզ հա ղոր
դում ու րիշ նե րի մի ջո ցով: Յան ցան քը… La Haye –ի խոր հր դա ժո
ղո վին ներ կա յա նալն է... Գրե ցինք, խնդ րե ցինք մեր բա րե կամ
նե րին Պա րիզ. գու ցէ կա րո ղա նան Նե լի տո վի մի ջո ցով ազ դել 
ո ւր հարկն է...»1: 

Բաք վում Ա. Ա հա րո նյա նին ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի կե
տե րի պարզ դի տար կումն ան գամ ցույց է տա լիս, որ դրան ցում 
խոսք չկար Հաա գայի Խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սին նրա մաս
նակ ցու թյան մա սին՝ որ պես հան ցան քի: Ը նդ հա կա ռա կը, ի նչ
պես վե րը տե սանք, Ա. Ա հա րո նյա նը սկզբ նա պես այդ փաս տը 
նույ նիսկ փոր ձել է օգ տա գոր ծել իր ան մե ղու թյունն ա պա ցու ցե
լու հա մար: Մի այն ա վե լի ո ւշ, ե րբ գոր ծի մեջ ներ գրավ վե ցին Դո
նի Ռոս տո վում Սի մոն Վրա ցյա նի տա նը կա տար ված խու զար
կու թյան հետև ան քով ա ռգ րավ ված նոր փաս տաթղ թեր, Հաա
գայի կոն ֆե րան սին Ա. Ա հա րոն յա նի մաս նակ ցու թյան փաս տը 
հե տաքրք րեց Ն. Լի ժի նին: Բանն այն է, որ ա ռգ րավ ված, 1907 
թ. հու լի սի 20 –ով թվա գր ված, նա մա կի լու սանց քում գր ված էր 
հե տև յալ նա խա դա սու թյու նը. «Ա հա րոն յա նը Փա րի զում է, նա 
պետք է ո ւղ ևոր վի Հա ա գա՝ « Դաշ նակ ցու թյան» կող մից մաս
նակ ցե լու կոն  ֆե րան սին»2:

Տ ևա կան ժա մա նակ պետք ե ղավ, որ պես զի Ա. Ա հա րո նյա նը 
կա րո ղա նա ա զատ վել այդ մե ղադ րան քից: 1910 թ. հոկ տեմ բե
րի 26 –ին Նո վո չեր կաս կում կա յա ցած հար ցա քն նու թյան ժա մա
նակ նա այդ հար ցի վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն ներ է տա լիս 
Ն. Լի ժի նին՝ փոր ձե լով ա պա ցու ցել, որ ին քը Հաա գայի կոն ֆե
րանս է մեկ նել ոչ թե որ պես Դաշ նակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, 
այլ որ պես կա թո ղի կո սի պատ վի րակ՝ նշե լով, որ կա թո ղի կո սի 
դի վա նում դրա վե րա բե րյալ պետք է որ պահ պան ված լի նեն հա
մա պա տաս խան փաս տա թղ թեր: Որ պես իր օգ տին խո սող հան
գա մանք, նա նաև մատ նան շում է այն փաս տը, որ կոն ֆե րան սի 
նա խօ րե ին ի րենց՝ որ պես Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի պատ

1 Տե՛ս Նիւ թեր..., Է. հա տոր, խմբ. Ե. Փամ բու կե ան, ա. տ., ա. թ., էջ 251:
2 ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 1, թ. 471:
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վի րակ նե րի, ըն դու նել է կոն ֆե րան սի նա խա գահ, Ռու սաս տա նի 
դես պան Ա. Նե լի դո վը1: Ա վե լի ո ւշ՝ հա  վա նա բար 1911 թ. հուն վա
րի 3 –ին, կա տա րած իր միջ նոր դու թյուն նե րում Ա. Ա հա րո նյա նը 
կրկին ան դրա դառ նում է այդ հար ցին՝ ա ռա ջար կե լով իր ա սած նե
րը հաս տա տե լու նպա տա կով ու սում նա սի րել ռու սա կան դես պա
նու թյան փաս տաթղ թե րը, նաև հար ցա քն նել այդ դեպ քե րին ներ
կա ֆրան սի ա ցի նշա նա վոր հա յա սեր գոր ծիչ Վիկ տոր Բե ռա րին, 
նրա կնո ջը, Ա նա տոլ Ֆրան սին, Լե ոն Բուր ժո ւային, ե պիս կո պոս 
Ու թու ջյա նին և Հ. Շահ նա զա րին2: Ն. Լի ժի նը, որ մինչ այդ՝ 1910 
թ. դեկ տեմ բե րի 8 –ին ար դեն ծա նո թա ցել էր Մկր տիչ Խրի մյա նի 
1907 թ. հու լի սի 4 –ի կոն դա կի սևագ րին3, ո րում Ա. Ա հա րո նյա նը 
ներ կա յաց վում էր որ պես Հաա գայի կոն ֆե րան սում կա թո ղի կո
սի ներ կա յա ցու ցիչ, բա վա րար վում է դրա նով, չբա ցա ռե լով հան
դերձ, որ Ա. Ա հա րո նյա նը Հաա գա յի կոն ֆե րան սին մաս նակ ցել է 
նաև որ պես « Դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ»4: 
Բո լոր դեպ քե րում, դա տա խա զը հե տա գա յում հրա ժար վում է այդ 
հար ցով նրան մե ղադ րանք ներ կա յաց նե լուց:

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում ա կն հայտ դար ձավ Ա. Ա հա րո նյա
նին ներ  կա յաց ված նախ նա կան հիմ նա կան մե ղադ րանք նե րի 
սնանկ լի նե լը: Դրան ցից չհ րա ժար վե լով հան դերձ, մե ղադ րող 
կող մը փնտ րում էր նո րե րը: Եվ այդ փնտր տու քը, Ն. Լի ժի նի 
կար ծի քով, ի հայտ է բե րում Ա. Ա հա րո նյա նի հե ղա փո խա կան, 
հա կա ռու սա կան– հա կա պե տա կան գոր ծու նե ու թյան նոր փաս
տեր: Ներ կա յաց նենք դրան ցից մի քա նի սը:

Ս. Վրա ցյա նի տա նը կա տար ված խու զար կու թյան ժա մա
նակ առ գրավ ված ծո ցա տետ րում Ն. Լի ժի նի ու շադ րու թյու նը 
գրա վում են ՀՅԴ IV ը նդ հա նուր ժո ղո վի ըն թաց քի վե րա բե րյալ 
Ս. Վրա ցյա նի ա րած գրա ռում նե րը: Մաս նա վո րա պես կար տե
ղե կա տվու թյուն ը նդ հա նուր ժո ղո վի վեր ջին՝ 1907 թ. մա  յի սի 4 –ի 
նիս տում և նույն օ րը կազ մա կերպ ված ը նդ հա նուր ը նթ րի քի ժա
մա նակ Ղա րի բի (Ա. Ա հա րո նյան) ար տա սա նած հի ա նա լի ճա ռե
րի մա սին5: Ա. Ա հա րո նյանն, ի րոք, ե ղել է ՀՅԴ Կար սի կա ռույ ցի 

1 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 5, թ. 4201:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 6, թ. 4392:
3 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 5, թ. 4362:
4 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 6, թ. 4531:
5 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 1, թ. 486:
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պատ գա մա վորն ը նդ հա նուր ժո ղո վում, բայց շատ ու շա ցու մով 
և մի այն վեր ջին օ րե րին է մաս նակ ցել դրան: Այ նու հան դերձ, 
դա չխան գա րեց, որ նրան կար ևոր դեր վե րագր վի ՀՅԴ նոր՝ 
հե ղա փո խա կան ծրագ րի ըն դուն ման գոր ծում՝ ա ռա ջադ րե լով 
նոր մե ղադ րանք: 

1910 թ. մար տի 24–25 –ին Ն. Լի ժի նի կող մից ու սում նա սի րու
թյան են են թարկ վում Էջ մի ած նի Կենտ րո նա կան ժո ղո վի (1906 
թ. օ գոս տո սի 17–30) վե րա բե րյալ նա խա պես պա հանջ ված 
փաս տաթղ թե րը: Նաև լրա ցու ցիչ հար ցաքնն վում են Էջ մի
ած նի Սի նո դի նախ կին դա տա խազ Ֆրեն կե լը, Էջ մի ած նի 
գա վա ռային ոս տի կա նա պետ Լ. Լի մեր մա նը և այլ վկա ներ: 
Ֆրեն կե լը Ա. Ա հա րո նյա նին բնու թագ րում է որ պես ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րի շր ջա  նում հե ղա փո խա կան տրա մադ րու թյուն ներ 
պահ պա նող դաշ նակ ցա կան պատ գա մա վո  րի: Նա նաև վկա յում է, 
որ որ պես Կենտ րո նա կան ժո ղո վի նախ ա գահ սկզբ նա պես ա ռա
ջարկ վել է Ա. Ա հա րո նյա նի թեկ նա ծու թյու նը, ո րից նա հրա  ժար
վել է: Լ. Լի մեր մա նը ևս նրան բնու թագ րում է որ պես դաշ նակ ցա
կան պատ գա մա վո րի, ո րը ժո ղո վի փակ ման կա պակ ցու թյամբ, 35 
պատ գա մա վոր նե րի թվում, ստո րագ   րել էր հետ ևյալ բո ղո քը. « Տա
լով սույն ստո րագ րու թյու նը, բո ղո քում ե նք նման կար գա դրու թյան 
դեմ, ո րը խախ տում է յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու ա զատ խոս քի 
և ժո ղով նե րի ան կապ տե լի ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ոտ նա հա րում 
իր ազ գա յին–մ շա կու թային գոր ծե րը ա զատ լու ծե լու յու րա քան չյուր 
ժո ղովր դի ի րա վուն քը»1: Այս ա մե նը Ն. Լի ժի նին հիմք են տա   լիս 
սկզբ նա կան մե ղադ րանք նե րին հա վե լե լու ևս մե կը:

 Հե տաքն նու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում շու տով 
հայտն վում է Ա. Ա հա րոն յա նի գրա կան–խմ բագ րա կան գոր ծու
նե ու թյու նը: Ման րակր կիտ ու սում նա սիր վում են ոչ մի այն նրա 
հե ղի նա կած գոր ծե րը, այլև նրա տան խու զար կու թյան ժա մա
նակ հայտ նա բեր ված հայ և օ տար հե ղի նակ նե րի, այդ թվում՝ 
«Յա ռաջ» –ի գրա դա րա նի գր քե րը: Թարգ ման վում կամ գրաքն
նու թյան են են թարկ վում կաս կած հա րու ցող գր քե րը: Այդ կերպ 
հե տա քն նու թյու նը ձգ տում էր Ա. Ա հա րո նյա նի հա մար ստեղ  ծել 
հե ղա փո խա կա նի կեր պար:

 Դա տա կան գոր ծում առ կա է մի փաս տա թուղթ, ո րում 
նշվում է, որ Թիֆ լի սի մա մու լի գոր ծե րի կո մի տեն 1910 թ. հու

1 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 3, թ. 1711–1715, 2192, 2262, գ. 4, թ. 3153:
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նի սի 5 –ին գրու թյամբ դի մել է Ն. Լի ժի նին «...ի րեն ու ղար կե լու 
«Յա ռաջ» –ի գրա դա րա նի հրա տա րա կու թյուն նե րից եր կո ւա
կան օ րի նակ՝ դրանք բռ նագ րա վե լու գործ հա րու ցե լու և հե ղի
նակ նե րին ու թարգ մա նիչ նե րին քրե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու հա մար...»1: Չի բա ցառ վում, որ կո մի տե ի 
այդ նա խա ձեռ նու թյու նը կա րող էր հրահր ված լի նել Ն. Լի ժի նի 
կող մից: 1905–1907 թթ. լե գալ տպագր ված «Յա ռաջ» –ի գրա դա
րա նի գրքե րը օ րեն քից դուրս դնե լով, նա հնա րա վո րու թյուն էր 
ստա նում լրա ցու ցիչ մե ղադ րանք հա րու ցել ոչ մի այն դրանց հե
ղի նակ նե րի ու թարգ մա նիչ նե րի, այլև գրա դա րա նի տպագ րու
թյունն ո ւղ ղոր դող խմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի 
հան դեպ, ո րոն ցից մեկն էլ Ա. Ա հա րո նյանն էր:

 Նույն կերպ քն նի չի ու շադ րու թյան կենտ րո նում է հայտն վում 
դաշ նակ ցա կան մա մու լը, հատ կա պես՝ 1905–1907 թթ. Թիֆ լի սում 
լե գալ հրա տա րակ ված, բայց կարճ կյանք ու նե ցած «Յա ռաջ», 
«Ա լիք», « Խա րիսխ», « Ժո ղո վուրդ» և այլ թեր թե րը: Հե տաքն նու
թյան ձեռ  քի տակ առ կա կու սակ ցա կան փաս տաթղ թե րը, այդ 
թեր թե րում տպագր ված նյու թե րի բո վան դա կու թյու նը և ո րոշ 
այլ փաս տեր որ ևէ կաս կած չէ ին թող նում դրանց կու սակ ցա կան 
պատ կա նե լու թյան վե րա բե րյալ2: Գաղտ նիք չէր Ա. Ա հա րոն յա
նի «Յա ռաջ» –ի խմ բա գրու թյան ան դամ և «Ա լիք» թեր թի խմ բա
գիր լի նե լը, ին չը թույլ էր տա լիս ու ժե ղաց նել նրան ներ կա յաց վող 
վերջ նա կան մե ղադ րան քը: 

Ա. Ա հա րո նյա նին ևս մեկ մե ղադ րանք ներ կա յաց նե լու ա ռու
մով հե տաքն նու թյան հա մար իս կա կան գտա ծո էր ՀՅԴ պաշ տո
նա թերթ «Դ րո շա կի» 1905 թ. թիվ 7 –ում « Ղա րիբ» ստո րագ րու
թյամբ լույս տե սած « Փառք քեզ» հոդ վա ծի ռու սե րեն թարգ մա
նու թյու նը3: Այդ հոդ վածն ա կն հայ տո րեն ու ներ հա կա ռու սա կան, 
հա կաիշ խա նա կան շեշ տադ րում ներ և օգ տա գործ վեց Ն. Լի ժի նի 
կող մից: 

Այս պի սով, չբա վա րար վե լով սկզբ նա կան նա խաքն նու
թյան ըն թաց քում ձեռք բեր վա ծով, քնն չա կան մար մի նը 1909 թ. 
կե սե րից մինչև 1910 թ. ա շուն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 

1 Նույն տե ղում, գ. 4, թ. 2898:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 2, թթ. 841, 1486, 1489–1490:
3 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 3, թթ. 1864–1865: Տե՛ս նաև՝ «Դ րօ շակ», 1905, թիւ 7, 

էջ 109:
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հե տևո ղա կա նո րեն ու սում նա սի րել է Ա. Ա հա րո նյա նի գոր
ծու նե ու թյու նը 1905–1907 թթ.՝ ո րո նե լով ա վե լի հա մո զիչ հան
ցան շան ներ և ա ռա ջադ րե լով նոր մե ղադ րանք ներ: Այն պես 
որ, 1910 թ. հոկ տեմ բե րի 26 –ին Ն. Լի ժի նի կող մից հար ցաքնն
վե լու ժա մա նակ նա ար դեն բա ցատ րու թյուն ներ է տա լիս ոչ 
մի այն նախ նա կան մե ղադ րան քի ու Հաա գայի կոն ֆե րան սին 
իր մաս նակ ցու թյան, այլև՝ «Ա լիք» թեր թի կու սակ ցա կան պա
տկա նե լու թյան, «Յա ռաջ» թեր թի խմ բագ րու թյան ան դամ լի
նե լու, Էջ մի ած նի Կենտ րո նա կան ժո ղո վին մաս նակ ցու թյան, 
1907 թ. մայի սի սկզ բին Վի են նա յում գտն վե լու և ՀՅԴ IV ը նդ
հա նուր ժո ղո վին մաս նակ ցե լու, «Դ րո շա կում» տպագր ված 
« Փառք քեզ» հոդ վա ծի հետ ա ռն չու թյան, իր «Ա զա տու թյան 
ճա նա պար հին» գիր քը «Դ րո շա կի» տպա րա նում տպա գր վե
լու և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ1: 

Ա. Ա հա րո նյա նի հա մար ստեղծ ված այս բարդ ի րա վի ճա
կը նկա տի ու ներ այդ օ րե րին Նո վո չեր կաս կում գտն վող Ռու
բի նա Ա րե շյա նը, ե րբ մե ղադ րյալ նե րին կազմ ված ը նդ հա նուր 
գոր ծի հետ ծա նո թաց նե լու օ րե րին՝ 1910 թ. դեկ տեմ բե րին2 ՀՅԴ 
Ա րևմ տյան բյու րոյին հղած նա մա կում գրում է հետ ևյալ տո ղե
րը. « Խեղճ Ա ւե տի սի գործ ծան րա ցաւ. Քն նի չը ու զում է դուրս 
բե րի նրան կու սակց[ու թե ան] ներշն չող, Բիւ րոյի ան դամ, Հաա
գա գնա ցող կու սակ ցու թե ան կող մից, նա խա գահ տե ռո րիս[տ] 
խում բի եւ այլ խա թա բա լեք»3:

 Մե ղադ րող կող մի ներ կա յաց րած, ի վնաս ի րեն խո սող ան
խտիր բո լոր, ան գամ ա կն հայտ ճիշտ, փաս տե րը ժխ տե լու գոր
ծե լա կեր պին Ա. Ա հա րո նյա նը հա վա տա րիմ է մնա ցել բան տար
կու թյան ո ղջ ըն թաց քում: Ն. Լի ժի նի կող մից հար ցաքնն վե լու 
ժա մա նակ նա դար ձյալ հեր քում է բո լոր մե ղադ րանք նե րը, կրկ
նում դեռևս 1909 թ. մայի սի 28 –ին ի րեն ար դա րաց նե լու հա մար 
բե րած բո լոր փաս տարկ նե րը և դրանց ա վե լաց նում նո րե րը: 

1 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 5, թթ. 4200–4201:
2 « Նիւ թեր...» –ում Ե. Փամ բու կյա նը, կաս կա ծե լով հան դերձ, այդ փաս տա

թուղ թը թվագ րել է 1909 թ. դեկ տեմ բե րի 25 –ով, ին չը ճիշտ չէ: Գոր ծում առ կա վա
վե րագ րե րը ա կն հայտ ցույց են տա լիս, որ մե ղա դր յալ նե րը գոր ծի հետ ծա նո թա ցել 
են հին տո մա րով 1910 թ. նոյեմ բե րի 13 – դեկ տեմ բե րի 20 ժա մա նա կա հատ վա
ծում: Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 5, թ. 4374: 

3 Նիւ թեր…, Թ. հա տոր, էջ 203:



53

Ա վե լին, հա րուց ված գոր ծի ման րա մաս նե րին ծա նո թա նա
լուց հե տո, 1911 թ. հուն վա րի 3 –ին, նա հան դես է գա լիս 12 կե
տա նոց հայ տա րա րու թյամբ: Հարց էր բարձ րաց վում, որ պես զի 
հա րուց ված մե ղադ րան քի մի քա նի կե տե րի վե րա բե րյալ հար
ցաքնն վեն հայ և այ լազ գի տաս նյակ նոր վկա ներ (Լե ո, Ղ. Ա ղա
յան, Ս. Հա րու թյու նյան, Գր. Խա լա թյան, Յու. Վե սե լովս կի, 
Մ. Տեր– Մով սի սյան, Խո րեն ար քե պիս կո պոս Մու րադ բե կյան, 
Գ. Չո րեք չյան, Ն. Մառ, Վ. Բե ռար, Ա. Ֆրանս, Լ. Բուր ժո ւա և 
այլք), ո րոնք կա րող են հաս տա տել իր ցուց մունք նե րը և իր հա
մար ա լի բի ա պա հո վել: Ա ռա ջարկ վում էր տար բեր հիմ նարկ
նե րից պա հան ջել և գոր ծին կցել մի շարք գրու թյուն ներ, հար
ցաքն նել Ներ սի սյան դպ րո ցի հո գա բար ձու նե րին ու հե տա զո
տել դպ րո ցի ար ձա նագ րու թյուն նե րը, ո րոնք կա պա ցու ցեն, որ 
ի նքն այդ դպ րո ցի տե սուչ է դար ձել մի այն 1907 թ. օ գոս տո սին: 
Կաս կա ծի տակ էր դնում մինչ այդ կա տար ված ձե ռագ րա գի
տա կան փոր ձաքն նու թյան հա վաս տի ու թյու նը և միջ նոր դում 
ի րա կա նաց նել նոր փոր ձաքն նու թյուն ներ՝ գոր ծում ներգ րա վե
լով մաս նա գետ փոր ձա գետ նե րի ու ձե ռագ րա գետ նե րի՝ ի դեմս 
Նոր Նա խիջ ևա նի հայ կա կան թե մա կան դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի: 
Եվ վեր ջա պես, վեր ջին՝ 12–րդ կե տով հարց էր բարձ րաց նում իր 
դեմ որ պես խա փան ման մի ջոց կի րառ ված բան տար կու թյու նը 
փո խա րի նել գրա վով1:

Ն ման գոր ծե լա կեր պը, ե րբ կաս կա ծի տակ է ին ա ռն վում 
մե ղադ րան քի ան գամ ա կն հայտ ճիշտ կե տե րը և պա հանջ վում 
նոր վկա նե րի հար ցաքն նու թյուն ներ կամ ձե ռագ րա գի տա կան 
փոր ձա քն նու թյուն ներ, ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ է թվում: 
Բայց դրանք մի ան գա մայն ըն կա լե լի են պաշտ պա նա կան կող մի 
մշա կած ը նդ հա նուր մար տա վա րու թյան տե սան կյու նից: Ա. Ա հա
րո նյա նը նույն պես ա ռաջ նորդ վում էր մե ղադ րյալ նե րի դր սից 
ստա ցած այն հրա հանգ նե րով, ո րոնց մի օ րի նա կը քն նիչ մար
մի նը 1911 թ. հուն վա րին հայտ նա բե րել էր ՀՅԴ նշա նա վոր գոր
ծիչ Ա վե տիք Սա հա կյա նի մոտ2: Ն. Լի ժի նը, ծա նոթ լի նե լով այդ 
փաս տաթղ թին և պաշտ պա նա կան կող մի ը նտ րած մար տա վա
րու թյա նը, մեկ առ մեկ ան դրա դառ նում է հայ տա րա րու թյան 
կե տե րին, տար բեր հիմ նա վո րում նե րով մեր ժում նոր վկա ներ 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 6, թ. 4392:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, թթ. 4447–4448 
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հար ցաքն նե լու և ձե ռագ րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն ան
ցկաց նե լու Ա. Ա հա րո նյա նի պա հանջ նե րը և ա պա ցուց ված հա
մա րում ներ կա յաց ված մե ղադ րանք նե րի իս կու թյու նը1: 

Ինչ վե րա բե րում է խա փան ման մի ջոց բան տար կու թյու նը 
գրա վով փո խա րի նե լու Ա. Ա հա րո նյա նի միջ նոր դու թյա նը, ա պա 
գոր ծի հա տոր նե րում բա ցա կա յում է դրա վե րա բե րյալ քն նի չի 
կա յաց րած ա ռան ձին ո րո շու մը, ի նչն առ կա է տաս նյակ այլ մե
ղա դրյալ նե րի դեպ քում: Գոր ծի վե րա բե րյալ կա յաց ված «Ո րոշ
ման» վեր ջում առ կա է 63 մե ղա դր յալ նե րի մի ցու ցակ, ո րոնց 
բան տար կու թյու նը գրա վով փո խա րի նե լու խնդ րան քը մերժ վում 
էր: Այդ ցու ցա կում Ա. Ա հա րո նյա նի ազ գա նու նը բա ցա կա յում է2: 
Հետ ևա բար, նա մինչ այդ ար դեն ա զատ վել էր: Ա զատ ման մո
տա վոր ժա մա նա կը թույլ են տա լիս ճշ տել եր կու հայտ նի փաս
տեր: ՀՅԴ Բաք վի ԿԿ –ի կող մից «Դ րո շակ» –ի խմ բագ րու թյա նը 
1911 թ. հուն վա րի 25 –ին գր ված նա մա կում առ կա են հետ ևյալ 
տո ղե րը. « Նոր հե ռա գիր ստաց ո ւեց. Ա. Ա հա րո նե ա նին բաց 
թող նե լու հա մար ե րաշ խա ւո րու թիւն են պա հան ջում 20.000 
ռուբ լի»3: Ի սկ ար դեն 1911 թ. փետր վա րին եվ րո պա կան մա մու
լում տպագր վել են շնոր հա վո րա կան հե ռագ րեր Ա. Ա հա րո նյա
նի ա զատ վե լու վե րա բե րյալ4:

Գ րա վով ա զատ վե լը Ա. Ա հա րո նյա նին չէր ա զա տում պա
տաս խա նատ վու թյու նից: 1911 թ. մայի սի 28 –ին դա տա խա զի 
կող մից Նո վո չեր կաս կում ստո րագր ված « Մե ղադ րա կան ա կտ» 
փաս տաթղ թի մե ղադ րյալ նե րի ցու ցա կում 17–ր դը նշ ված է նրա 
ա նու նը: Ամ բող ջո վին Ա. Ա հա րո նյա նին են վե րա բեր վում փաս
տաթղ թի մի քա նի թեր թեր՝ կրկ նե լով ար դեն ի սկ հի շա տակ ված 
մե ղադ րանք նե րը5:

« Մե ղադ րա կան ա կտ» –ի վեր ջում Ա. Ա հա րո նյա նի դեմ ներ
կա յաց ված վերջ նա կան՝ դա տա րան ու ղարկ վող մե ղադ րանքն 
ուներ հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. «Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը, 
կրե լով պայ մա նա կան « Ղա րիբ» ա նու նը, 1905 թ. մաս նակ ցու
թյուն է ու նե ցել « Դաշ նակ ցու թյուն» ըն կե րակ ցու թյան Կով կա ս

1 Տե՛ս նույն տե ղում, թթ. 4528–4531:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, թ. 4607:
3 Նիւ թեր..., Թ. հա տոր, էջ 216:
4 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 242:
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 6, թթ. 64–66: 
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յան շրջա նային ժո ղո վին, ո րում քն նարկ վել և մշակ վել է Ռու սա
կան կայս րու թյան սահ ման նե րում ըն կե րակ ցու թյան ակ տիվ հե
ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան ծրա գիր: Աշ խա տակ ցել է ըն կե
րակ ցու թյան պաշ տո նա կան օր գան «Դ րո շակ» –ին՝ նրա նում զե
տե ղե լով « Փառք քեզ» խո րագ րով հոդ ված, ո րում Ռու սաս տա նի 
հայ բնակ չու թյա նը խռո վա րա րա կան ա րարք ներ ի րա կա նաց նե
լու կոչ էր ար վում, գի տե նա լով, որ այդ ամ սա գի րը Ռու սաս տա նի 
սահ ման նե րում տա րա ծում ու նի: Ե ղել է ըն կե րակ ցու թյան «Յա
ռաջ» թեր թի խմ բագ րու թյան ան դամ և «Յա ռաջ» –ի գրա դա րա
նը հրա տա րա կող հանձ նախմ բի ան դամ, ո րը լույս է ըն ծայել 
ըն կե րակ ցու թյան նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խա նող բնա
գիր և թարգ մա նա կան եր կեր: 1906 թ. խմ բագ րել է շր ջա նային 
«Ա լիք» թեր թը, ո րն իր է ջե րում տպագ րում էր ըն կե րակ ցու թյան 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ո րո շում ներ: Որ պես « Դաշ
նակ ցու թյան» պատ գա մա վոր մաս նակ ցել է Էջ մի ած նի հա մա
գու մա րի (Կենտ րո նա կան ժո ղով – Հ.Գ.) ժո ղով նե րին, ո րն ի րեն 
հայ տա րա րել էր ամ բողջ հայ ժո ղովր դի օ րի նա կան ներ կա յա
ցու ցիչ՝ ի րա վա սու լու ծե լու նրա բո լոր գոր ծե րը, դպ րո ցա կան, 
տն տե սա կան, վար չա կան, գույ քային և այլ հար ցե րում...: 1907 թ. 
ստանձ նել և ի րա կա նաց րել է հանձ նա ռու թյուն մաս նակ ցե լու ըն
կե րակ ցու թյան Վի են նա յում կա յա ցած IV ը նդ հա նուր ժո ղո վին, 
ո րը հաս տա տել է Կով կա սյան շր ջա նային ժո ղո վի կող մից ա ռա
ջարկ ված սո ցի ա լիս տա կան ծրա գի րը և « Դաշ նակ ցու թյան» հե
ղա փո խա կան մար տա վա րու թյու նը Ռու սաս տա նում»1: 

Ինչ պես տես նում ե նք, Ա. Ա հա րո նյա նին 1909 թ. ա ռա
ջադրված սկզբ նա կան մե ղադ  րանք նե րից պահ պան վել էր մի
այն մե կը՝ ՀՅԴ Կով կա սյան 1905 թ. շր ջա նային ժո ղո վին մաս
նակ ցե լու մե ղադ րան քը: Դա տա խա զը հրա ժար վել էր մե ղադ
րան քի ա ռա վել ծանր՝ ՀՅԴ Ար ևե լյան բյու րոյի նա խա գահ և 
«Ա հա բեկ չա կան գոր ծա դիր խորհր դի» ան դամ լի նե լու ի րա կա
նու թյան հետ կապ չու նե ցող կե տե րից: Հի շա տա կու թյուն չկար 
նաև որ պես Դաշ նակ ցու թյան պատ վի րակ Հաա գայի կոն ֆե
րան սին մաս նակ ցե լու մա սին: Դրա կող քին, մե ղադ րա կա նում 
տեղ է ին գտել նախ նա կան մե ղադ րան քին ա վե լի ո ւշ հա վել ված, 
մեր կող մից հի շա տակ ված կե տե րից մի քա նի սը, ո րոն ցում մե
ղադ րող կող մը լի ո վին հա մոզ ված էր: Դրա նով հան դերձ, վերջ

1 Նույն տե ղում, թթ. 239–240:
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նա կան մե ղադ րան քով Ա. Ա հա րո նյանն այլևս գլ խա վոր մե ղադ
րյալ նե րի թվում չէր: Պա տա հա կան չէ, որ ե թե նա խաքն նու թյան 
ըն թաց քում նրա ա նու նը մշ տա պես տեղ էր գտ նում մե ղադ րյալ
նե րի ցու ցա կի վե րին մա սում, ա պա դա տա րան կանչ վե լիք մե
ղադ րյալ նե րի ցու ցա կում նա ար դեն 82–րդն է ր1: 

Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված Ա. Ա հա րո նյա նին գրա վով 
ա զա տե լը: Բանն այն է, որ բան տում նա վա րակ վել էր թո քախ
տով: Դա մեծ տագ նապ է ա ռա ջաց նում նրա զի նա կից նե րի մոտ, 
ո րոնք նրան ա զա տե լու հա մար ե ռան դուն քա րոզ չու թյուն են 
ծա վա լում Եվ րո պա յում՝ այդ գոր ծում ներգ րա վե լով նաև հա յա
սեր գոր ծիչ նե րի: Ա միս ներ տևած պայ քարն ու նե նում է իր հան
գու ցա լու ծու մը: Այն բա նից հե տո, ե րբ 1911 թ. հուն վա րի 12 –ին 
Ա. Ֆրան սը, Ֆ. դե–Պ րե սան սեն, Վ. Բե ռա րը, Է. Լա վի սը և այլ 
գոր ծիչ ներ դի մում են Ռու սաս տա նի վար չա պետ Պ. Ստո լի պի
նին՝ Ա. Ա հա րո նյա նին ա զա տե լու խնդ րան քով, վեր ջինս տե ղի է 
տա լիս և հրա հան գում 20.000 ռուբ լի գրա վով բան տից ա զա տել 
նրան2: Գրա վի սահ ման ված չա փը մեծ էր և Ա. Ա հա րո նյա նի հա
մար ան ձնա պես ոչ մատ չե լի: Հայտ նի չէ, թե ո ւմ կող մից է վճար
վել այդ գու մա րը: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այն վճար վել 
է այդ ա միս նե րին տար բեր ե րկր նե րում հօ գուտ ՀՅԴ բան տար
կյալ նե րի հան գա նակ ված գու մար նե րից:

Դ րա նով հան դերձ, կար ծում ե նք, Ա. Ա հա րո նյա նին գրա վով 
ա զա տե լու հար ցում ե րկ րոր դա կան դեր չի խա ղա ցել նաև այն 
հան գա ման քը, որ հե տա քն նու թյան ըն թաց քում չա պա ցուց վե ցին 
նրա դեմ նա խա պես ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի ա մե նա ծանր 
կե տե րը և Ա. Ա հա րո նյանն ար դեն գլ խա վոր մե ղադ րյալ նե րի 
շար քում չէր: Այ լա պես քիչ հա վա նա կան է, որ գլ խա վոր մե ղա
դրյալ նե րից մե կը գրա վով ա զատ վեր, ին չը չե ղավ Հ. Օ հան ջա
նյա նի, Ս. Մա նա սյա նի և մյուս նե րի դեպ քում:

 Դա տա րա նում Ա. Ա հա րո նյանն այդ պես էլ չհայտն վեց: 
Գրա վով ա զատ ված եր կու այլ մտա վո րա կան նե րի՝ Ա վե տիք 
Ի սա հա կյա նի և Գա րե գին Խա ժա կի հետ, նա Իգ դի րի մոտ 
1911 թ. ամ ռա նը գաղտ նի ան ցնում է ռուս– թուր քա կան սահ մա
նը: Կ. Պոլ սում, որ պես կով կա սյան կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու

1 Տե՛ս նույն տե ղում, թթ. 253–256: 
2 Ման րա մասն տե՛ս Նիւ թեր…, Թ. հա տոր, էջ 231–241: Նաև՝ Մ. Վա րան դե

ան, նշվ. ա շխ., էջ 531:
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ցիչ, մաս նակ ցում է ՀՅԴ V ը նդ հա նուր ժո ղո վին, ա պա ա րագ 
ան ցնում Եվ րո պա, որ տեղ Մ. Վա րան դյա նի հետ ե ռան դուն 
մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում հօ գուտ իր բախ տա կից ըն կեր նե
րի ա զատ ման ծա վալ ված քա րոզ չու թյա նը: Ա. Ա հա րո նյա նի ու 
Գ. Խա ժա կի փա խուս տով և Եվ րո պա յում ռու սա կան պե  տու
թյան դեմ նրան ցից ա ռա ջի նի ծա վա լած քա րոզ չա կան գոր ծու
նե ու թյամբ թերևս պետք է բա ցատ րել դա տա րա նում նրանց 
բա ցա կա յու թյամբ ի րենց հաս ցե ին դա տա խազ Սեր գե ևի հն
չեց րած հե տևյալ խոս քե րը. «Ե թե ես քան դա կա գործ լի նե ի, 
Դաշ նակ ցու թյանն այս պի սի մի ար ձան կդ նե ի – պատ վան
դա նը կշի նե ի հրա ցան նե րից, ա տր ճա նակ նե րից, ռում բե րից 
ու փամ փուշտ նե րից... պատ վան դա նի վրա մի կող մից կկանգ
նեց նե ի բժիշկ Օ հան ջա նյա նին՝ ավ տո նո մի այի պա հան ջով, 
մյուս կող մից՝ Գ. Խա ժա կյա նին՝ ֆե դե րա ցի այի պա հան ջով, 
ի սկ ա մե նից վե րը կդ նե ի Ա վե տիս Ա հա րոն յա նին՝ Դաշ նակ
ցու թյան այդ ծաղ կին»1: 

Ակն հայտ է, որ նման բնու թագ րումն ա մեն ևին չէր ար տա
ցո լում ի րա կա նու թյու նը Դաշ նակ ցու թյան հար ցում: Այդ կերպ 
պար զա պես յու րա տե սակ վրեժ էր լուծ վում դա տա րան չներ կա
յա ցած և դա տից խու սա փած Ա. Ա հա րո նյա նից և Գ. Խա ժա
կյա նից: 

 Բա նա լի բա ռեր – Ա վե տիս Ա հա րո նյան, «159» –ի դա տա վա
րու թյուն, ՀՅԴ Ար ևե լյան բյու րո, Ա հա բե կիչ մար մին, «Յա ռաջ» –ի 
գրա դա րան, «Ա լիք» թերթ, ՀՅԴ շր ջա նային ժո ղով, Էջ մի ած նի 
Կենտ րո նա կան ժո ղով, Հաա գայի Խա ղա ղու թյան կոն ֆե րանս, 
մե ղադ րա կան ա կտ:

 
HOVIK GRIGORYAN. Avetis Aharonyan in the Documents 

of the Trial of ARF Dashnaktsutyun (1912). 
The article presents several pages of Avetis Aharonyan’s 

biography which remained uncovered until today on the basis 
of unpublished documents on the trial of ARF Dashnaktsutyun 
in 1912, kept in National Archive of RA as well as a number of 
published documents of ARF Dashnaktsutyun. Based on the 
new documents put into scientific circulation, the article primarily 
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uncovers a number of less known facts about A. Aharonyan’s 
activities which are related to the period prior to his imprisonment 
(1905–1907 years). Available archive files also allow to clarify the 
real circumstances of the trial brought against A. Aharonyan by 
Russian authorities, chronology of his imprisonment and finally to 
reveal the details of the case, the strategy chosen by A. Aharonyan 
to organize his defense, the gradual evolution of the accusations 
against him, the circumstances of his release from arrest and 
several other issues.

Keywords: Avetis Aharonyan, process of 159, ARF Oriental 
Bureau, Terroristic Body, library of “Forward”, “Alik” newspaper, 
ARF regional meeting, Central Meeting at Etchmiatsin, Hague 
Peace Conference, act of accusation.


