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Հայաստանի առաջին հանրապետության քաղաքական կյանքի կարևոր 

իրադարձություններից մեկի՝ Մայիսյան ապստամբության թեման հայ պատմագի-

տության մեջ ամենաշատ արծարծվածներից է:1 

1918-1920թթ. պատմությունն ուսումնասիրողներից թերևս ոչ մեկը չի 

շրջանցել այդ թեման, քանի որ դրան առանցքային դեր է հատկացվել Հայաստանի 

Հանրապետության անկման և խորհրդայնացման գործում: Ընդ որում, խորհրդա-

հայ պատմաբանների և դաշնակցական գործիչների կողմից այն ներկայացվել է 

տրամագծորեն հակառակ մոտեցումներով` մի կողմից՝ որպես Հայաստանի 

խորհրդայնացման գլխավոր փորձ, հերոսական ապստամբություն, մյուս կողմից՝ 

դավաճանություն հայ ազգի և պետության շահերին: Երկու դեպքում էլ հարցին 

մոտեցել են գաղափարաքաղաքական առումով՝ Մայիսյան իրադարձությունների 

հետ կապված շատ հարցեր հարմարեցնելով նախօրոք նախանշված դերերին:2  

Չնայած հետխորհրդային տարիներին այս ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքներին՝ թեմային վերաբերող բազմաթիվ հարցեր դեռ կարոտ են 

լուսաբանման:  

Խոսքը վերաբերում է թե՛ բնակչության և զորքի մասնակցությանը, թե՛ 

տեղական իշխանության մարմինների և թե՛ Դաշնակցության տեղական կոմիտեի 

ու Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկների գործունեությանը: 

Թեմայի գիտական ուսումնասիրության համար առանձնապես կարևոր են 

ինչպես արխիվային նոր փաստաթղթերի, այնպես էլ դեպքերի վերաբերյալ 

ժամանակակիցների հիշողությունների հրապարակումները:  

Այս տեսակետից առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Հիպե-

րիկ Չոլախյանի կնոջ հուշերը ամուսնու մահվան հանգամանքերի մասին, որ 

հրատարակվել են 1920թ. հունիսին «Հառաջ» թերթում»:3 Մեր կողմից հրապարակ-

վող այս փաստաթուղթը կարող է լույս սփռել մի շարք հարցերի, մասնավորապես, 

Ալեքսանդրապոլի գավառի տեղական իշխանության մարմինների գործունեու-

թյան վրա: Հայտնի է, որ Ալեքսանդրապոլի տեղական իշխանության մարմինները 

քաղաքն առանց կռվի հանձնել են ապստամբներին, վերջիններս իրենց հերթին 

                                                 
1 Տե՛ս Քառյան Ս., 1920թ. Մայիսյան ապստամբությունը խորհրդահայ պատմագիտության 

մեջ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 1, Եր., 2003, էջ 61-71: 
2 Տե՛ս Ալեքսանյան Կ., Մայիսյան ապստամբության պատմութիւնից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրո-

նի «Գիտական աշխատություններ» հ. 3, Եր., 2000, էջ 121-129: 

 Հիպերիկ Չոլախյանը 1916թ. ավարտել է Պետրոգրադի գյուղատնտեսական ճեմարանը, 
1918թ. թուրքերի հեռանալուց հետո աշխատել է Ալեքսանդրապոլում, 1920թ. մարտի 10-ին 
ընտրվել է գավառային ինքնավարության վարչության նախագահ: 1920թ. մայիսյան ապս-
տամբության օրերին ՀՀ Դաշնակցության տեղական կոմիտեի նախագահն էր: 

3 Հառաջ, 1920, Եր., երեքշաբթի, 22 հունիսի: 
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նույնպես առանց կռվի այն հանձնել են կառավարական ուժերին: Մասնավորա-

պես, զինվորական իշխանությունները մայիսի 1-ին կտրուկ քայլեր չեն ձեռնարկել 

զորքի մասնակցությունը կանխելու ուղղությամբ: Ավելին՝ Ալեքսանդրապոլի 

կայազորի պետ Խաչատուրովը նույնիսկ բոլշևիկյան ելույթ է ունեցել՝ նպատակ 

ունենալով հանգստացնել զորքին:4  

Իր հերթին, Դաշնակցության տեղական կոմիտեն ևս բախումների չի 

գնացել ինչպես մայիսի 1-ին, այնպես էլ հետագա օրերին: Ավելին, Դաշնակցու-

թյան տեղական կոմիտեի նախագահ Հիպերիկ Չոլախյանի հրահանգով տեղական 

իշխանության մարմինները և դաշնակցական կառույցի պատասխանատուներն 

անցել են ընդհատակ: Իսկ ավելի ուշ Չոլախյանը լուծարված է համարել նաև Դաշ-

նակցության տեղական կոմիտեն՝ չստանձնելով առանձին դաշնակցականների 

ծայրահեղական գործողությունների պատասխանատվությունը:  

Հրապարակվող փաստաթղթից ակնհայտ երևում է, որ Ալեքսանդրապոլի 

գավառի թե՛ տեղական իշխանության (զինվորական և քաղաքացիական) և թե ՛ 

կուսակցական մարմինները, մայիսյան իրադարձությունները համարելով խռո-

վություն, իսկ դրանց ճնշումը՝ ժամանակի հարց, խուսափել են ավելորդ բախում-

ներից և զոհերից:  

Ակնհայտորեն բախումներից խուսափել են նաև հակակառավարական 

շարժման ղեկավարները: Հայ բոլշևիկները, ոգևորվելով Ադրբեջանի խորհրդայ-

նացումից և մայիսմեկյան ցույցերի հաջողություններից, փորձել են խաղաղ ճանա-

պարհով պետական հեղաշրջմամբ հասնել Հայաստանի խորհրդայնացմանը: 

 Տեղական զինվորական և քաղաքացիական իշխանության, նաև կառավա-

րության ու դաշնակցական կուսակցության ներկայացուցիչները ազատ ելումուտ 

են ունեցել զրահագնացք և բանակցություններ վարել: Նրանց հիմնական մտահո-

գությունը եղել է ծայրահեղական գործողություններից բոլշևիկներին զերծ պահելը 

և հասարակությունն ու զորքը չպառակտելը:  

Բոլշևիկները մայիսի 10-ին Ալեքսանդրապոլում հռչակում են խորհրդային 

իշխանություն՝ նախապես ստանալով տեղական իշխանությունների համաձայ-

նությունը՝ քաղաքն առանց կռվի հանձնելու վերաբերյալ: Իրենց հերթին ապս-

տամբները խոստանում են չգնդակահարել այն դաշնակցականներին, որոնք, 

նախօրոք կազմած ցուցակի համաձայն, ձերբակալվել էին: Բանակցությունների 

արդյունքում վերջիններս հաջորդ օրն արդեն ազատ են արձակվում: Եվ ընդհան-

րապես, տեղական իշխանությունները մինչև վերջ բանակցությունների մեջ էին 

ապստամբների հետ՝ ձգտելով նրանց հետ պահել ծայրահեղ գործողություննե-

րից: Պ.Խաչատուրովը, վճռականորեն դեմ լինելով եղբայրասպան պատերազմին 

և ռազմական գործողություններին, մայիսի 13-ին գալով զրահագնացք՝ վճռակա-

                                                 
4 Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետ՝ ՀԱԱ), ֆ. 1021, ց. 3, գ. 41, թ. 1-16: 

 Խաչատուրովը զրահագնացքից դուրս է եկել ժամը մեկին, երբ համաձայնության է եկել 
բոլշևիկների հետ ռազմական գործողությունների չդիմելու հարցում: 
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նորեն պնդել է պատվիրակություն կազմելու և կառավարության հետ բանակցու-

թյուններ վարելու անհրաժեշտության մասին:5 

Հարկ է նշել, որ երկու կողմերն էլ իրենց կուսակիցների կողմից ենթարկվել 

են խիստ քննադատության՝ մեղադրվելով անվճռականության, անգործության, 

վախկոտության և դավաճանության համար: Պատահական չէ, որ հենց նրանք, ով-

քեր փորձել են խաղաղ ճանապարհով հարցերը լուծել, դարձել են առաջին զոհե-

րը: Նրանցից երկուսը՝ զինվորական իշխանության ներկայացուցիչ, Ալեքսանդրա-

պոլի զինվորական կայազորի պետ Պ. Խաչատուրովը և գավառային ինքնավա-

րության վարչության նախագահ Հ. Չոլախյանը, զոհ են գնացել դաշնակցական 

մաուզերիստների գնդակներին: Ինչ վերաբերում է ապստամբներին, ապա նրանց, 

հատկապես Մուսայելյանի և Ղարիբջանյանի հասցեին մեղադրանքները դեռ հնչել 

են ՌՀԿ-ի մայիսի 13-ի նիստի ժամանակ:6 

Կարծում ենք՝ բոլշևիկների կողմից քաղաքն առանց կռվի թողնելու 

գործում, նրանց իշխանության ներքին ճգնաժամի և պարենի բացակայությունից 

բացի, կարևոր դեր են կատարել նաև Ալեքսանդրապոլի տեղական իշխանության 

և Դաշնակցական տեղի ղեկավար մարմինների հավասարակշռված գործողու-

թյունները, որոնց շնորհիվ ստեղծվել էին նպաստավոր պայմաններ հասարակու-

թյունը չպառակտելու և երկրի կայունությունը չխախտելու համար: Սակայն, 

ցավոք, Հայաստանի Բյուրո կառավարությունը և արտակարգ լիազորություննե-

րով Ալեքսանդրապոլ ուղարկված Շիրակի նահանգապետ Կարո Սասունին չեն 

կարողանում օգտվել այդ նպաստավոր իրավիճակից: Թեև Բյուրո կառավարու-

թյունը իր մի շարք խիստ օրենքներով ու վճռական պատժիչ գործողություններով 

ճնշում է բոլշևիկյան խռովությունը, բայց իրավաքաղաքական տեսակետից երկ-

րում կատարվող խախտումները թուլացնում են պետականության հիմքերը:  

Հրապարակվող փաստաթուղթը շատ կարևոր աղբյուր է հատկապես 

Մայիսյան իրադարձություններից հետո ստեղծված վերոհիշյալ իրավիճակի 

վերաբերյալ:  

²ßË»Ý âáÉ³Ë»³Ý 

Հիպերիկ Չոլախյանի վերջին օրերը և մահը 

²ñ¹¿Ý ³ÙÇëÝ ³Ýó³õ, µ³Ûó Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç áã ÙÇ Éáõñ ãïåõ»ó ³ÙáõëÝáõë 

»Õ»éÝ³Ï³Ý Ù³Ñõ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ð³Ù³ñ»³ ûñ³Ï³Ý ÙÇ 

ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ëïÇåõ³Í »Ù ÉÇÝáõÙ ÇÝÓ ³Ûó»ÉáÕÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ µ³õ³ñ³ñ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, ·¿Ã ÃéáõóÇÏ Ï»ñåáí, í»ñÛÇß»Éáõ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Í³Ýñ áõ ë¨ ûñ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ: ØÇõë ÏáÕÙÇóª ÐÇå»ñÇÏÇ Ù³Ñõ³Ý ³éÃÇõ åïïõáÕ áõ Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ 

³ë¿-Ïáë¿Ý»ñÝ ³Ûëûñ ëïÇåáõÙ »Ý ÇÝÓ ·ñÇã ³éÝ»É ¨ Éáõë³µ³Ý»É ³Û¹ »Õ»éÝ³Ï³Ý 

Ù³Ñõ³Ý ÇëÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ: Ø³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ²É¿ùåáÉáõÙ å³ßïûÝ³å¿ë Û³ÛïÝÇ »Õ³í, 

áñ µ»ñ¹Ç ½ûñ³ß³ñù»ñáõÙ ¨ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ µáÉß¨ÇÏ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý:

 

                                                 
5 ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 3, գ. 41, թ. 10: 
6 ՀԱԱ, ֆ.1457, ց.1, գ. 164, թ.1: 

 Ի նկատի ունի մայիսի 9-ի Հ. Օհանջանյանի պաշտոնական հաղորդումը Դաշնակցության 
կենտրոնական կոմիտեին՝ Ալեքսանդրապոլի կայազորի և Մուսայելյանի զրահագնացքի 
բոլշևիկների կողմն անցնելու և քաղաքացիական կռվի անխուսափելիության մասին: 



             Մայիսյան իրադարձություններին վերաբերող մի փաստաթղթի հետքերով 

 

233 

Ø³ÛÇëÇ 10-ÇÝ, »ñÏáõß³µÃÇ ³ÙµáÕç ûñÁ, ÐÇå»ñÇÏÁ ã³÷³½³Ýó Ùï³Ñá· áõ 

ÁÝÏ×õ³Í, ½µ³Õõ³Í ¿ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí: Ü³ ß³ñáõÝ³Ï ÏñÏÝáõÙ ¿ñ §Ù»Í 

ÛÇÙ³ñáõթÇõÝ ¿ Ï³ï³ñõ»Éáõ ¨ Ç½áõñ, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý¦:  

²Û¹ ûñÁ ù³Õ³ùáõÙ Ù»Í ÙÇïÇÝ· ¿ñ, áñï»Õ ³é³ç³ñÏõ»ó ÅáÕáíñ¹ÇÝ ·Ý³É ½ñ³-

Ñ³å³ïÁ ·ñ³õ»Éáõ:

 ÐÇå»ñÇÏÁ ¹¿Ù ¿ñ ³Û¹ ³é³ç³ñÏÇÝ, ÁÝÏ×õ³Í ëñïáí ïáõÝ »Ï³í, 

µ³Ûó ßáõïáí ·Ý³ó, ÙÇ³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓ³õ áõß ·Çß»ñÁ:  

Ø³ÛÇëÇ 11-ÇÝ, »ñ»ùß³µÃÇ ûñÁ, ù³Õ³ùÇó Ï³Û³ñ³Ý å³ïõÇñ³ÏÝ»ñ ·Ý³óÇÝª 

¹ñáõÃÇõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Êéáí³ñ³ñÝ»ñÁ å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ÇÝ 

ÙÇ ó³ÝÏ, áñáí å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ 12 ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ՝ Çµñ¨ å³ï³Ý¹Ý»ñÇ, ëå³é-

Ý³Éáí, Ñ³Ï³é³Ï ¹¿åùáõÙ Å³ÙÁ 4-Çó ·Ý¹³ÏáÍ»É ù³Õ³ùÁ:

  ²Û¹ óáõó³ÏáõÙ ÐÇå»ñÇÏÇ 

³ÝáõÝÁ ãÏ³ñ: ´³Ûó å³Ñ³Ýçõ³Í Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó µáÉáñÁ, µ³óÇ Ø³ñ·³ñ»³ÝÇó,

  å³Ñõ»É 

¿ÇÝ:  

ÆÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ ¨ ËÝ¹ñ»óÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë ·ïÝ»É ÐÇå»ñÇÏÇÝ ¨ ¹ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ 

Û³ÛïÝ»É Ýñ³Ý: ÐÇå»ñÇÏÇÝ »ë ·ï³Û ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÏáõÙµÇ µ³ÏáõÙ, áւñ Ý³ í»ñ-

çÇÝ Ñ»é³·ÇñÝ ¿ñ ËÙµ³·ñáõÙ: Ú³ÛïÝ»óÇ ÇÝã ÇÝÓ Û³ÝÓÝ³ñ³ñõ³Í ¿ñ, áñÇó Û»ïáÛ Ý³ 

ÇëÏáÛÝ ßï³å»ó ù³Õ³ù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝ: ØÇÝã »ë Û»ï»õÇó Ñ³ë³Û, ï»ë³Ûª Ï³éù 

Ýëï³Í ÐÇå»ñÇÏÁ, ². Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ, µÅ. ê. È³½³ñ»³ÝÁ ¨ ¶¿·¿áÝ ÊûÛ»ó»³ÝÁ

 ·ÝáõÙ 

»Ý Ï³Û³ñ³Ýª Ս.Øáõë³Û»É»³ÝÇ Ùûï: ²ÛÝï¿Õ ÐÇå»ñÇÏÁ Ëéáí³ñ³ñÝ»ñÇÝ Û³ÛïÝáõÙ ¿ 

Ñ»ï¨»³ÉÁ. §²ÛÝ óáõó³ÏÁ, áñ ¹áõù ÇÝÓ ³Ûëûñ ¿ù áõÕ³ñÏ»É, ÇÝÓ »ñ»Ï ¿ñ Û³ÛïÝÇ, ¨ »ë՝ 

Çµñ¨ ¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ÏûÙÇï¿Ç Ý³Ë³·³Ñ, Ñ³õ³ù»óÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ¨ Û³ÛïÝ»óÇ 

Ýñ³Ýó, áñ Ýñ³Ýó Ï»³ÝùÁ íï³Ý·õ³Í ¿, áõëïÇ Ýñ³Ýù å¿ïù ¿ Ã³·Ýõ»Ý, ÇëÏ »ë Çµñ¨ 

Ý³Ë³·³Ñ Ï³ÙáíÇÝ »Ï»É »Ù Ó»½ Ùûï, í³ñí»ó¿ù ÇÝÓ Ñ»ï ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë Ó»½ Ñ³×»ÉÇ 

¿¦: Üñ³Ýù, ë³Ï³ÛÝ, å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý, áñ ÁÝÏ»ñ âáÉ³ËÛ³ÝÇÝ Ó»éù ã»Ý ï³Éáõ: ÐÇ-

å»ñÇÏÁ Ëéáí³ñ³ñÝ»ñÇó í»ñóÝáõÙ ¿ ³½ÝÇõ Ëûëù, áñ Ýñ³Ýù ¨ë áã ÙÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÇ 

ã»Ý Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ áõ ã»Ý ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»Éáõ, áñ Ýñ³Ýó ÙáõïùÁ ù³Õ³ù å¿ïù ¿ ÏñÇ Ë³-

Õ³Õ µÝáÛÃ, ÇëÏ ÐÚ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ëñ³ÝÇó Û»ïáÛ áã ÙÇ Ïñ³ÏáóÇ ¨ ¿ùëó»½Ç Ñ³Ù³ñ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ã¿, áñáíÑ»ï¨ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÏûÙÇï¿Ý óñõ³Í ¿: ²Û¹ ûñÁ Å³ÙÁ 4-ÇÝ 

µáÉß¨ÇÏÛ³Ý ½ûñùÁ Ùï³õ ù³Õ³ù ¨ ³Ù»Ýáõñ ¹ñ»ó Çñ å³Ñ³ÏÝ»ñÁ: ÜáÛÝ ·Çß»ñÁ, Å³ÙÁ 

12-ÇÝ »Ï³í ÙÇ ëå³Û »ñÏáõ ½ÇÝõáñÇ Ñ»ï, ¨ ûñ¹¿ñÁ óáÛó ï³Éáí Ó»ñµ³Ï³É»ó ÐÇå»-

ñÇÏÇÝ áõ ï³ñ³õ ÙÇÉÇó³å¿ï Ð. ²Ù³ïáõÝáõ Ùûï:

 ²é³õûï»³Ý ÇÙ³ó³Û, áñ Ó»ñµ³-

Ï³É»É »Ý Ý³¨ Ý³ËÏÇÝ ù³Õ³ù³å»ï Ð. Ø»ÉùáÝ»³ÝÇÝ,

 ²Ù»ñÇÏ»³Ý ÏûÙÇï¿Ç ÉÇ³½ûñ 

¶. ä³ñáõÝ³Ï»³ÝÇÝ,

 ¶, ¶ÇÝáë»³ÝÇÝ ¨ ²ñï. Þ³ÑñÇ³ó»³ÝÇÝ: 

                                                 

 Բնակչության նման տրամադրվածության մասին է վկայել նաև Բյուրո կառավարության 
կողմից արտակարգ լիազորություններով Ալեքսանդրապոլ ուղարկված Հովակիմ Բու-
դաղյանը: 


 Հեղինակը շփոթում է. այդ պահանջը ներկայացվել է մայիսի 10-ին: 
 Ա. Մարգարյանը քաղաքային վարչության անդամ էր: 
 Խոսքը վերաբերում է Գևորգ Խոյեցյանին: 
 Հայկ Ամատունին Մայիսյան խռովության ժամանակ եղել է քաղաքի միլիցիայի կոմիսա-

րը: Խռովության ճնշումից հետո փախել է Թիֆլիս, ապա՝ մեկնել Բաքու, աշխատել Արտա-
կարգ հանձնաժողովում: Հայաստանի խորհրդայանացումից հետո վերադարձել է Երևան, 
զբաղեցրել մի շարք պատասխանատու պաշտոններ: 1921թ. որպես ՀՀ արտակարգ հանձ-
նաժողովի նախագահի տեղակալ գործուղվել է Ալեքսանդրապոլ: Թուրքերի հեռանալուց 
հետո եղել է Ալեքսանդրապոլի շրջանային հեղկոմի ներքին գործերի բաժնի վարիչ: 

 Հայկ Մելքոնյանը հրաժարական էր տվել 1920թ. ապրիլի 6-ին: 
 Մայիսյան ապստամբությունից հետո Ամերիկյան կոմիտեի տեղական ներկայացուցիչ Էք-

մանը Գ. Պարունակյանին ազատել է աշխատանքից: 



Կարինե Ալեքսանյան 
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Ø³ÛÇëÇ 12-ÇÝ, ãáñ»ùß³µÃÇ ûñÁ, ÙÇÝã¨ ó»ñ»Ïõ³Û 12-Á, µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ 

å³Ñõ»óÇÝ ²Ù³ïáõÝáõ Ùûï: ÆÙ³ó³Û, áñ ·Çß»ñÁ, »ñµ µáÉáñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ µ»ñáõÙ 

»Ý ÙÇÉÇóÇ³å¿ïÇ Ùûï, ÐÇå»ñÇÏÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë Ñ»ï¨»³É Ëáëù»ñáí. §Ú³Ûï-

Ý»ó¿ù Ó»ñ Ù»Í»ñÇ ÙÇçáó³õ ÇÙ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý, áñ Ý³ »ñµ¿ù Ç ÝÏ³ïÇ ã³éÝÇ Ù»ñ 

Ï»³ÝùÇÝ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á Çñ ù³ÛÉ»ñÇ Ù¿ç, ³½³ï ½·³Û Çñ»Ý¦:  

Ä³ÙÁ 1-ÇÝ µáÉáñÇÝ áïùáí ï³ÝáõÙ »Ý µ»ñ¹: Ð³ëÝ»ÉáõÝ å¿ë Çñ»Ýó ·ñ³ë»-

Ý»³ÏÇ ³é³ç, µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ Û³ÝÓÝ»Éáõ Å³ÙÇÝ, Ùûï ¿ í³½áõÙ ÇÝã áñ ÙÇ áõë³ÝáÕ 

¨ Û³ÛïÝáõÙ Ñ»ï¨»³ÉÁ. §Ð³Û ½ñ³Ñ³å³ïÇó Ñ»é³·Çñ ëï³óõ»ó, Ñ»ï¨»³É µáí³Ý¹³-

ÏáõÃ»³Ùµ- Ý»ñոÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»É ÁÝÏ»ñ âáÉ³Ë»³ÝÇó ¨ Ýñ³Ý ³ñÓ³Ï»É Çµñ¨ ÃÇõñÇÙ³-

ó³µ³ñ Ó»ñµ³Ï³Éõ³ÍÇ¦: ÐÇå»ñÇÏÁ Û³ÛïÝáõÙ ¿, áñ ÃÇõñÇÙ³ó³µ³ñ Ó»ñµ³Ï³Éõ³Í ¿ áã 

ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÁ, ³ÛÉ Ý³¨ µáÉáñÁ, ¨ »Ã¿ ÙÇõëÝ»ñÇÝ ã»Ý ³ñÓ³ÏÇ, ÇÝùÁ ¨ë ÏÙÝ³Û Ýñ³Ýó Ñ»ï: 

Ä³ÙÁ 4-ÇÝ, »ñµ »ë Ï»ñ³Ïáõñ áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñá·ëáí ¿Ç ½µ³Õõ³Í, Ñ»ñÃ³å³Ñ ëå³Ý »Ï³í 

Û³ÛïÝ»Éáõ, áñ Ó»ñ ³ÙáõëÇÝÁ ³½³ï ¿ Û³Ûï³ñ³րõ³Í, ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÁ Û³Ù³éáõÃÇõÝ ¿ 

³ÝáõÙ ¨ ¹áõñë ãÇ ·³ÉÇë: ø³Õ³ùáõÙ ß³ï»ñÝ ³ñ¹¿Ý ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·Çï»ÇÝ: ÆÝÓ Ùûï 

»Ï³Ý »ñÏáõ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ ¨ Û³ÛïÝ»óÇÝ, áñ ÐÇå»ñÇÏÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ù³Õ³-

ùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ¨ ÇÝÓ íñ³Û å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹ñ»óÇÝ ·Ý³É Ýñ³Ý µ»ñ»Éáõ: ºë 

·Ý³óÇ µ»ñ¹ ¨ §Î³µ³ÝÇ¦ Ïáãõ³Í µ³ÝïÇó Ù»Í ¹Åõ³ñáõÃ»³Ùµ Ï³ñáÕ³ó³Û Ñ³Ùá½»É 

ÐÇå»ñÇÏÇÝ ¹áõñë ·³Éáõ:  

ºñÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7-ÇÝ ïáõÝ »Ï³Ýù: ÐÇå»ñÇÏÁ ë³ëïÇÏ Ñá·Ý³Í ¿ñ: Ü³ ÙÝ³ó 

ï³ÝÁ ÙÇÝã¨ ³é³õûï:  

Ø³ÛÇëÇ 13-Ç ³é³õûï»³Ý՝ Å³ÙÁ 8-ÇÝ, »ñµ ÐÇå»ñÇÏÁ Ñ³·ÝõáõÙ ¿ñ, ³ÛÉ³ÛÉõ³Í 

Ý»ñë í³½»óÇÝ Ýñ³ Ùûï ÁÝÏ»ñ Æë³Ñ³Ï î¿ñ-Ü»ñë¿ë»³ÝÁ, ³å³ È. ê³ñ·ë»³ÝÁ

 ¨ 

ßï³åáí Ï³éù Ýëï»óÇÝ áõ ·Ý³óÇÝ: ÆÙ³ó³Û, áñ µ»ñ¹áõÙ Éë»Éáí, ºñ¨³ÝÇó Ùûï»óáÕ 

½ûñùÇ Ù³ëÇÝ, áñáß»É »Ý Ïñ³Ï µ³Ý³É Ýñ³Ýó íñ³Û, ÇëÏ é³½Ù³å³ß³ñÇ å³Ñ»ëïÝ»ñÁ 

å³ÛÃ»óÝ»É: ÆëÏ ¿ë¿ñÝ»ñÇ ¨ ¿ë¹¿ÏÝ»ñÇ Ë³éÁ ÅáÕáíÁ áñáß»É ¿ ³Ù¿Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÇó 

Ù¿Ï³Ï³Ý Ù³ñ¹ áõÕ³ñÏ»É ½ñ³Ñ³å³ï, µ³Ý³Ïó»Éáõ Ëéáí³ñ³Ý»ñÇ Ñ»ï áõ ¹ñáõÃÇõÝÁ 

÷ñÏ»Éáõ:  

²ÙµáÕç ûñÁ ÐÇå»ñÇÏÇó Éáõñ ã»Ï³í, ß³ï ³ÝÑ³Ý·Çëï ¿Ç: ºñ»ÏáÛ»³Ý Éáõñ 

ëï³óõ»ó, áñ ã³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³ù, »Ã¿ ÐÇå»ñÇÏÁ áõß³Ý³Û, áñáíÑ»ï¨ å³ï·³Ù³íáñÝ»-

ñÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇó Û³ïáõÏ ßá·»Ù»ù»Ý³Ûáí ¹¿åÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ½ûñùÁ áõÕ³ñÏ»Éáõó 

Û»ïáÛ, ·ÇÍÁ µáÉßÇÏÝ»ñÁ ÷ã³óñ»É »Ý, »ñ»ù å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÁ ·áõó¿ ãí»ñ³¹³éÝ³Ý:  

ºñ»ÏáÛ»³Ý ëÏë»óÇÝ Éáõñ»ñ åïï»É, Ã¿ µáÉß¨ÇÏÝ»ñÁ ù³Õ³ùÇó Ñ»é³Ý³Éáõ »Ý, 

µ³Ûó Ñ»é³Ý³Éáõó ³é³ç ·áõó¿ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ íÝ³ë»Ý Ï³Ù 

Ñ»ïÝ»ñÁ å³ï³Ý¹ ï³Ý»Ý: Ø»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ áã áù ãÏ³ñ, ¨ ³ÙáõëÝáõë »Õµûñ »ñ»ù 

áñµ»ñÁ, áñáÝó Ù»Ýù ¿ÇÝù å³ÑáõÙ, ë³ëïÇÏ í³Ë»ó³Í Ëáõ×³å ³é³ç³óñÇÝ:

 Ø»ñ 

Í³ÝûÃÝ»ñÇ áñáßÙ³Ùµ µÅÇßÏ È³½³ñ»³ÝÁ »Ï³í Ù»ñ ï³ÝÁ ÙÝ³Éáõ: Î¿ë ·Çß»ñÇÝ՝ Å³ÙÁ 

4-ÇÝ, ÐÇå»ñÇÏÁ ïáõÝ »Ï³í Ûá·Ý³Í, ù³Õó³Í, Ýñ³ Ñ»ï ¿ñ Æë³Ñ³Ï î¿ñ-Ü»ñëÇë»³ÝÁ 

¨ µáÉß¨ÇÏ ÙÇ µ³Ýõáñ, ÷áëïÇ ÏûÙÇë³ñÁ: ÐÇå»ñÇÏÁ áõñ³Ë ¿ñ, áñ å³ï·³Ù³íáñáõ-

Ã»³Ý ÙÇëëÇ³Ý Û³çáÕ ¿ñ ³Ýó»É:

 

                                                 
 Լևոն Սարգսյանը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչն էր, 1918թ. 

մայիսից մինչև 1919թ.մայիսը Ալեքսանդրապոլի քաղաքային վարչության նախագահը: 
 «Շիրակ» կոոպերատիվների միությունը Չոլախյանի մահից հետո ֆոնդ է բացել նրա որբե-

րին պահելու համար՝ նվիրաբերելով 100000 ռուբլի: 
 Պատվիրակությունը (Լևոն Սարգսյան, Հիպերիկ Չոլախյան, Իսահակ Տեր-Ներսիսյան) Ա-

ղինում մայիս 13-ին հանդիպել է Սեպուհին՝ խնդրելով թույլատրել գնալ Երևան բանակ-
ցությունների՝ ստեղծված իրավիճակից անարյուն դուրս գալու համար: Սակայն Սեպուհը 
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Î¿ë Å³Ù ã³Ýó³Í, µÅ. È³½³ñ»³ÝÇ Ñ»ï Ýñ³Ýù ·Ý³óÇÝ Ï³Û³ñ³Ý: ÆÙ 

ËÝ¹ñÇÝª ÙÝ³É ùÇã ¨ Ñ³Ý·ëï³Ý³É, ÐÇå»ñÇÏÁ å³ï³ëË³Ý»ó. §ºÃ¿ Ù»Ýù ÙÇÝã¨ Å³ÙÁ 

6-Á å³ï³ëË³Ý ãï³Ýù, ê»åáõÑÇ

 ¨ ¶³Ù³½Û³ÝÇ ½ÇÝõáñÝ»ñÁ Ïñ³Ï µ³ó Ï³Ý»Ý ¨ 

Ñ³½³րõáñ ÅáÕáíáõñ¹ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ëõ»É: Ä³ÙÁ 4 ¨ Ï¿ëÇÝ ·Ý³óÇÝ: Ø³ÛÇëÇ 14-Ç ³é³-

õûï»³Ý Å³ÙÁ 8-ÇÝ ïáÙë ëï³ó³Û ÐÇå»ñÇÏÇó, áñáí Û³ÛïÝáõÙ ¿ñ, Ã¿ µáÉß¨ÇÏÝ»ñÁ Ñ»-

é³ó³Ý, áã ÙÇ Ï³ÃÇÉ ³ñÇւÝ ãÃ³÷õ»ó, Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ½ûñù»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý ù³Õ³ù: 

ÆëÏ ÇÝùÁ ·ÝáõÙ ¿ ½ûñùÇÝ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ:  

øÇã ³Ýó, Ùûï Å³ÙÁ 9-ÇÝ, ÙÇ áõñÇß Ý³Ù³Ï ëï³ó³Û, áñáí Ù»ñ Í³ÝûÃ »ñÇï³-

ë³ñ¹Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, ëå³Û ê. ø»³Ý¹³ñ»³ÝÁ,

 ³Õ»ñë³·ÇÝ ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ Ï³՛Ù »ë, Ï³՛Ù 

ÐÇå»ñÇÏÁ ÙÇ Ï»ñå û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Ýù, áñáíÑ»ï¨ Çñ»Ý µ³Ýï³ñÏ»É »Ý áñå¿ë 

µáÉß¨ÇÏ ¨ ·áõó¿ ëå³Ý»Ý:

 

ºë ùÇã ëå³ë»óÇ, ï»ë³Û ÐÇå»ñÇÏÁ ã»Ï³õ, ¹áõñë »Ï³Û ø»³Ý¹³ñ»³ÝÇÝ 

û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ, áñÇÝ ·Çï¿Ç Çµñ¨ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÇ, ¨ áñÁ ÐÇå»ñÇÏÇ ËáñÑñ¹áí 

»ñÏáõ ûñ ÷³Ïõ³Í ï³ÝÝ ¿ñ ¨ Ï³Û³ñ³Ý å³ßïûÝÇ ã¿ñ ·ÝáõÙ:  

    ¸áõñë »Ï³Û, ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ý¹Çå³Í Ù³ñ¹áõ Û³ÛïÝ»óÇ, áñ »Ã¿ Ï³Û³ñ³Ý ·Ý³Ý Ï³Ù 

·Ý³ó³ÍÇ å³ï³Ñ»Ý, Û³ÛïÝ»Ý, áñ ø»³Ý¹³ñ»³ÝÁ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ¿: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 

ÝÏ³ï»óÇ, áñ ÇÝÓ íñ³Û ÙÇ ³ÛÉ ï»ë³Ï »Ý Ý³ÛáõÙ: àÙ³Ýù Ñ³ñóÝáõÙ »Ý, Ã¿ áõñ ¿ ÐÇå»-

ñÇÏÁ, Ï³Ù ÇÝã ·Çï»Ù Ýñ³ Ù³ëÇÝ: ºë Û³ÛïÝáõÙ »Ù, áñ ïáÙë »Ù ëï³ó»É, ¨ Ý³ ßáõïáí 

ïáõÝ Ï·³Û: øÇã ³Ýó ÇÝÓ ßñç³å³ï»óÇÝ ¨ ·ñ»Ã¿ áõÅáí µÅ. ØÇñ½áÛ»³ÝÝ áõ …

 Ï³éù 

Ýëï»óñÇÝ ¨ ï³ñ³Ý ¹¿åÇ Ï³Û³ñ³Ý áõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ß³ï ½·áÛß Û³ÛïÝ»óÇÝ, áñ 

ÐÇå»ñÇÏÁ Ã»Ã¨ íÇñ³õáñõ»É ¿: ÆÝÓ ï³ñ³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ, áõñ ³ñ¹¿Ý 

ßáñ»ñÁ ÷áË³Í å³éÏ»óñ»É ¿ÇÝ ÐÇå»ñÇÏÇÝ: Ü³ ÇÝÓ Ñ³Ý·ëï³óñ»ó, áñ ãí³Ë»Ý³Ù, 

³ë»Éáí áñ áãÇÝã ãÏ³Û, í»ñùÁ Ã»Ã¨ ¿, ¨ ÇÝùÁ ó³í ãÇ ½·áõÙ:  

ºñÏáõ ·Ý¹³Ï Ùï»É ¿ñ Ù¿çùÇó ¨ ÙÝ³ó»É ëï³ÙáùëáõÙ: ´ÅßÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 

³é³ç³ñÏáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ïáõÇ ³Ý¹³Ù³Ñ³ï»É ·Ý¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ý»Éáõ Ýå³-

ï³Ïáí: ÐÇå»ñÇÏÁ ëÏë»É ¿ñ ùÇã ³ñÇւÝ Ãù»É: ÜáÛÝ ûñÁ Å³ÙÁ 4-ÇÝ ³Ý¹³Ù³Ñ³ï»óÇÝ 

·Ý¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñÇó Û»ïáÛ 3 Å³Ù ÐÇå»ñÇÏÁ ùÝ³Í ÙÝ³ó, µ³Ûó ³ñÃ-

Ý³Ý³Éáõó Û»ïáÛ ß³ï ï³Ýçõ»ó Ñ³½Çó áõ µ»ñÝÇó ¹áõñë ·³ÉáÕ ·³½»ñÇó: Ø³ÛÇëÇ 15-ÇÝ 

ÙÇÝã¨ Å³ÙÁ 10–Á ÝáõÛÝ íÇ×³ÏÝ ¿ñ, Û»ïáÛ ëÏë»ó µ»ñ³ÝÇó ß³ï ³ñÇõÝ ·³É: Ä³ÙÁ 5-Çó 

½³ñÏ»ñ³ÏÁ ¹³Ý¹³Õ»ó, ¨ ÙÇÝã¨ áõß ·Çß»ñ ëÇñïÁ å³ÑáõÙ ¿ÇÝ ¹»Õ ëñëÏ»Éáí: ¶Çß»ñõ³Û 

Å³ÙÁ 12-ÇÝ Ñ³Ý·Çëï ÷ã»ó ßáõÝãÁª ëÇñïÁ ³ñÝ³ù³Ù ÉÇÝ»Éáõó: ¶Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇßï 

ï»ÕÝ ¿ñ ¨ ãÇÙ³ó³í Çñ ¹ñáõÃ»³Ý Éáõñç ÉÇÝ»ÉÁ: Þ³ñáõÝ³Ï Ùï³ÍáõÙ ¿ñ í»ñçÇÝ ¹¿å-

ù»ñÇ Ù³ëÇÝ: ä³ñ½õáõÙ ¿, áñ Å³ÙÁ 9-ÇÝ, »ñµ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ ³Ù»Ý ÇÝã í»ñç³ó-

ñ³Í, Øáõë³Û»É»³ÝÇ ÃáÕ³Í ÷áÕ»ñÁ

 ³ñ¹¿Ý Ñ³ßõ³Í áõ Ï³Û³ñ³Ý³å¿ïÇÝ Û³ÝÓÝ³Íª 

Ñ»é³Ëáëáí Ï³éù »Ý ËÝ¹ñáõÙ ù³Õ³ù ·Ý³Éáõ, Ï³éùÁ, ë³Ï³ÛÝ ãÇ ·³ÉÇë, áõ½áõÙ »Ý áï-

                                                                                                                              
չի թույլատրել պատվիարկությանը անցնել Երևան, հայտնելով, որ ինքը լիազորված է 
հարցը տեղում լուծելու և առաջխաղացումը չի կանգնեցնի, բայց պատրաստ է հարցն ա-
ռանց կռվի վճռելու, պայմանով, որ մինչև մայիսի 14-ի առավոտյան ժամը 6-ը հեղափոխա-
կան կոմիտեն անձնատուր լինի և զրահագնացքը հանձնի անվնաս: 

 Սեպուհը արտակարգ լիազորություններով շարժվում էր դեպի Ալեքսանդրապոլ ապս-
տամբությունը ճնշելու համար: 

 Քյանդարյանը կայարանի պարետն էր, դաշնակցական: 
 Դաշնակցականները իրենց իրավունք էին վերապահում փողոցում ձերբակալել բոլոր 

նրանց ում կասկածում էին մայիսյան ապստամբությանը մասնակցելու մեջ: 
 Անընթեռնելի բառ: 
 Պետական գանձարանից վերցված էր 18 մլն, որից 5 մլն ռուբլին պատկանում էր քաղաքա-

յին բանկին: 
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ùáí ·Ý³É, Ñ»Ýó ³Û¹ Å³ÙÇÝ Ùûï»ÝáõÙ »Ý ÐÇå»ñÇÏÇÝ ¨ ËÝ¹ñáõÙ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍáí 

Ï³Û³ñ³ÝáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù ÇÝã-áñ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ·Ý³É:  

ÐÇå»ñÇÏÁ ·ÝáõÙ ¿. È. ê³ñ·ë»³ÝÁ ¨ Æë³Ñ³Ï î¿ñ-Ü»ñëÇë»³ÝÁ ß³ï »Ý ëå³-

ëáõÙ, á՛ã Ï³éù ¿ ·³ÉÇë, á՛ã ÐÇå»ñÇÏÁ՝ í»ñ³¹³éÝáõÙ, ·ÝáõÙ ÷ÝïñáõÙ »Ý ¨ ï»ëÝáõÙ ÐÇ-

å»ñÇÏÇÝ ÅáÕáíÇ Ýëï³Í. Ý³ Ó»éùÇ Ýß³Ýáí ËÝ¹ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó í»ñ³¹³éÝ³É ù³Õ³ù 

³é³Ýó Çñ»Ý: ØÇ ù³ÝÇ ñáå¿Çó, »ñµ ÐÇå»ñÇÏÁ ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ïáõÝ ¹³éÝ³Éáõ, Ù¿ÏÁ Ùû-

ï»ÝáõÙ ¿ ¨ Û³ÛïÝáõÙ, áñ ëå³Û ø»³Ý¹³ñ»³ÝÇÝ µ³Ýï³ñÏ»É »Ý: ÐÇå»ñÇÏÁ ßï³åáõÙ ¿ 

Ýñ³ Ùûï, ³½³ïáõÙ í»ñçÇÝÇë ¨ í»ñóÝáõÙ ¿ Ñ»ïÁª ÙÇÝã¨ ù³Õ³ù áõÕ»Ïó»Éáõ: Î³Û³ñ³-

ÝÇó ùÇã Ñ»éáõ՝ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³, Ýñ³Ýó ¹»Ù ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë ã³ñ³·áñÍÁ ¨, ßñç³å³-

ï»Éáí »ñÏáõëÇÝ, ³ïñ×³Ý³ÏÁ áõÕÕáõÙ ¿ ø»³Ý¹³ñ»³ÝÇÝª í»ñçÇÝÇë ëå³Ý»Éáõ Ýå³-

ï³Ïáí: ø»³Ý¹³ñ»³ÝÁ ·áéáõÙ ¿՝ §å. âáÉ³Ë»³Ý, ÇÝÓ áõ½áõÙ »Ý ëå³Ý»É¦, ³ëáõÙ áõ 

÷³Ã³ÃõáõÙ ¿ ÐÇå»ñÇÏÇÝ: ÐÇå»ñÇÏÁ ã³ñ³·áñÍÇ Ó»éùÁ µéÝáõÙ ¿ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ 

ãÏñ³Ï»É: ÆëÏ Ý³ ·áéáõÙ ¿. §¸áõ Ñ»é³óÇ՛ñ, ¹áõ ÙÇ՛ Ë³éÝõÇñ¦: ²Û¹ ñáå¿ÇÝ ÉëõáõÙ ¿ 

Ïñ³Ïáó, ¨ ÐÇå»ñÇÏÁ íÇñ³õáñõáõÙ ¿ Ù¿çùÇó:

 ÜáÛÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÙûïÇó ÙÇ Ë³ÝáõÃ-

å³Ý ß³É³ÏáõÙ ¿ ÐÇå»ñÇÏÇÝ ¨ ï³ÝáõÙ Ùûï³Ï³Û »ñÏ³ÃáõÕáõ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ: ÐÇå»ñի-

ÏÁ íÇñ³õáñõáõÙ ¿ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ:  

 ²õ»Éáñ¹ ã»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Û³ÛïÝ»É Ý³¨ ³ÛÝ, áñ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ, ³ñ¹¿Ý Í³Ýñ íÇñ³-

õáñõ³Í ÐÇå»ñÇÏÇ å³Ñ³ÝçÙ³Ùµ »ñÏïáÕáí å³ï³Ñ³ÍÇ Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝ»óÇ ½ûñ³ó Ý³-

Ë³ñ³ñ å. èáõµ¿Ý î¿ñ-ØÇÝ³ë»³ÝÇÝ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝõáõÙ ¿ñ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ:
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 Չոլախյանին չի հաջողվել փրկել Քյանդարյանին, նա ևս սպանվել է: 
 Ռուբեն Տեր-Մինասյանը մայիսի 8-ին կառավարության նիստում հայտարարելով, որ մենք 

ինքներս ենք ստեղծել անկախ Հայաստանը, և ինքներս էլ պետք է պաշտպանենք այն, կամ 
նրա հետ մեռնենք՝ մայիսի 9-ի գիշերը եկել էր Ալեքսանդրապոլ: 
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