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Անդրանիկի անկատար գործի իրականացման երազանքով  
գիրքս նվիրում եմ հույսերիս պահապան պաշտելի թոռնիկներիս` 

Դավթին, Մհերին, Տարոնին, Հայկին և նրանց սերնդակիցներին: 
Հեղինակ 

 

 

 

ԱՌԱՋԱԲԱՆ  

 

Բոլոր ճշմարիտ մեծերի պես հայոց անմահների աստղաբույլի մեջ Նա տեղ 
գրավեց դեռ կենդանության ժամանակ և դարձավ մեր գալիք ոգորումների 
ոգեշնչողը և ընդմիշտ կմնա ազգի հավերժական երթի մշտարթուն դաստիարակ–
ուղեցույցը: Արդեն մեկ դար հայ մարդը մղվում է դեպի նրա հմայիչ անձը, դեպի նրա 
վեհ անունն ու անանց գործը: 19–րդ դարավերջին, երբ, անդադար նվաստացուցիչ 
ողոքումներից զզված, արևմտահայերն իրենց կյանքի ու կայքի ապահովության 
համար արժանապատվորեն ձեռքները տարան զենքի ու արդար վրեժով սկսեցին 
պատուհասել բռնացողներին, հայ գյուղացու ընդվզման հրայրքից ծնվեցին 
դյուցազուն ազատամարտիկ ֆիդայիներ, որոնց անունները սիրելի են նաև այսօր: 
Իսկ նրանցից մեկը բարձրացավ ավելի վեր` դառնալով բոլորանվեր զինվոր 
հայրենասերի խորհրդանիշ: 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ զորավարն էլ պայքարի ասպարեզ մտավ ժողովրդի անել կարիքից, 
սնվեց ու կերտվեց ցեղի ձգտումներին ու ոգեղեն կերպարին համապատասխան: 
Հայությունը հոգու գրգիռներով ցանկացավ և մարտադաշտ եկավ նրա հերոսը: Եվ 
նա վաղ հասկացավ, որ իր ունեցած միակ թանկ ունեցվածքը` կյանքը, պարտավոր 
է լուռ սիրով և համեստ խոնարհումով նվիրել Հայրենիքին, որի անունից զինվորին 
մարտադաշտ հաղթելու էին ուղարկում նախնյաց գերեզմանները, սուրբ 
նահատակները, հայ մայրերն ու կույս աղջիկները, մանուկներն ու դողդոջ 
ծերունիները, նաև մանկության խինդալի արահետները, հայրենի երկրի մայրածոց 
անդաստանները: 

Հենց ժողովրդի պես կենսասեր էր ու լավատես, նրա պես օժտված 
արդարամիտ խստությամբ: Որպես Սասնա ծուռ, բռնկուն բնավորություն ուներ և 
չէր վազում փառքի հետևից: Թույլի պաշտպանն էր, գաղթական հայրենակցի 
հուսալի նեցուկը: Իր զինվորի կարեկից ընկերն էր, բանիբուն դաստիարակը և 
սիրելի առաջնորդը: Անդրանիկը գաղթական հայի ու զինվորի հավաքական 
կերպարի մարմնացում էր և չունեցավ անձնական երջանկություն: Դեռ 
կենդանության օրերին ազգակիցները փառաբանեցին նրան, եղան նաև 
նսեմացնողներ: Իսկ ժամանակը, որպես անաչառ դատավոր, խոսեց անմահ 
զինվորի օգտին: 

“Երկու հզօր հիմնական կիրք ունէր.–անվերապահ ատելութիւն դէպի մեր 
ազգային թշնամիները, ու խորին սէր դեպի ժողովուրդը. մանավանդ` խոնարհ 
խաւերը,–նկատել է զորավարի քարտուղար Ե. Քաջունին: –Եղաւ միշտ 
արդարամիտ ու յանդուգն` առասպելական չափերով: Կռիւ վարելու, դիրքեր 
ընտրելու իր ընդունակութիւնը մարգարէութեան կը մօտենար: Միշտ խնայեց իր 
զինւորները ու չնչին զոհերով մեծ գործեր կատարեց: Իբրեւ մարդ անշահախնդիր 
էր, ուղղամիտ ու արդարադատ: Ունէր սքանչելի յիշողութիւն եւ պատմելու շնորհք: 
Զինակիցները մնացին նրա ծանր ձեռքի տակ, միշտ կարգապահ ու հնազանդ, 
որովհետև նրա հրամանատարութեան տակ կռվի պահերին իրենք իրենց ապահով 
էին զգում: Իր գթասրտութիւնն ու արդարամտութիւնը յարգանք ներշնչեցին նոյնիսկ 
մեր թշնամիներուն” (1): 

2 
 



“Իր անհուն սէրը դեպի ժողովուրդը, խոնարհ, քրտնաջան, հարստահարուած 
ժողովուրդը եռում էր նրա բոլոր խօսքերի եւ բոլոր պատմութիւնների մէջ: 
Սոսկական սէր չէր այդ, այլ տարերային պաշտամունք բնութեան, մարդու, 
վաստակի, քրտինքի, մի տեսակ անդադրում խնկարկումն մի գերագոյն էակի, որի 
իդէալն էր–Հայ ժողովուրդը, Հայ Հայրենիքը եւ նրա ազատութիւնը: 

Նա բարձրաձայն չէր ճչար, թէ ““ես ազգս կը սիրեմ”, բայց ինքը, համակ իր 
էությունը սէր էր հայ ազգի, կոյր, կատաղի, կրքոտ սէր: Երբեմն միայն, երբ իր 
քայլերն ու ծրագրերը դժվարութեան էին հանդիպում իր սիրած ժողովրդին օգնելու 
ճամբին, այն ժամանակ իր ներքին զգացմունքը ինչպէս մի զսպուած ջրվէժ 
պոռթկում էր ու նա կատաղօրէն մռնչում էր ձագերին վտանգ զգացող վագրի պէս: 
Նրա ձայնն այդ ժամերին դառնում էր ամպի որոտ եւ այդ դէպքերին նա 
հեշտութեամբ կարող էր եւ անիրավ, եւ անողորմ լինել: Եւ հայրենական ցաւի 
պոռթկումից դուրս նա ուրիշ զայրույթ չունէր: Իր մասնաւոր նիստուկացի մեջ 
ամենաանուշ մարդն էր, ամենահաւատարիմ ընկերակիցը” (2): 

Անդրանիկի կերպարն ու գործը բարձր գնահատանքի են արժանացել նաև 
օտարների կողմից: Այդ տեսակետից բնորոշ է անգլիական “Բլեքվուդ մեգեզին” 
թերթի 1919թ. դեկտեմբերի 13–ի համարում տպագրված տեսակետը. “Երբեք 
չափազանցություն չի լինի ասել, թե մեծ պատերազմն ավելի հերոսական, ավելի 
դրամատիկ և ավելի հատկանշական դեմք չի տվել, քան այս հայ Զորավարը...”:  

Մեծ Հայի մասին շատ է գրվել և, անշուշտ, կգրվի ապագայում: Իսկ այս գիրքը 
գրելու առիթ հանդիսացավ տարիներ առաջ ընթերցածս մի վավերագիր: Դա 1918 
թվի մարտին դաշնակցական կուսակցության Թիֆլիսի բյուրոյից այդ 
կուսակցության Ալեքսանդրապոլի կոմիտեին ուղարկված հեռագիրն է. “Այս րոպեիս 
մեկնում է սիբիրական վաշտը (ընդգծումը մերն է–Ռ. Ս. ), բաղկացած տաճկահայ 
գերիներից` ռուս սպաների գլխավորությամբ: Վաշտը կարգապահ զորամասի 
տպավորություն է թողնում: Այդ էշելոնում են գտնվում նաև 800 հոգի տաճկահայեր` 
Անդրանիկի հետ միասին: Ինքնապաշտպանության խորհրդի ասելով, Անդրանիկն 
ինքն է կազմակերպել այդ զորախումբը: Ազգային խորհուրդը դեմ լինելով նրա 
ճակատ ուղարկելուն, ինչու՞ ոչ մի միջոց ձեռք չի առել նրա մեկնումը խափանելու 
համար: Տեղեկացնելով ձեզ այդ մասին, Ազգային խորհուրդը կարծում է, որ դուք 
կարող եք Անդրանիկին այնպիսի խնդիր առաջադրել որևէ հեռավոր շրջանում, որ 
նրա գործունեությունը վատ ազդեցություն չունենա ձեր զորամասերի վրա: 
Սիբիրական վաշտը ցանկալի է թողնել ձեր զորախմբում: Անհրաժեշտ է, որ ձեր 
ցուցմունքները Անդրանիկը ստանա Ալեքսանդրապոլի հենց կայարանում” (3):  

Իմանալով կուսակցական կապանքներ ու պարտադրանք չհանդուրժող 
Անդրանիկի և դաշնակցական շեֆերի անհաշտ հարաբերությունների 
պատմությունը, միտք ծագեց, որ զորավարի հասցեին մեղադրանքները շինծու են. 
դա պարզ դարձավ հետագայում: Ես ինձ հարց էի տալիս, մի՞թե հնարավոր էր, որ 
առանց ինքնապաշտպանության խորհրդի գիտության որևէ մեկը, անգամ 
Անդրանիկը, ինքնագլուխ զորախումբ կազմակերպեր և առանց հայոց 
քաղաքական հարցերի այդ պահի ղեկավար Ազգային խորհրդի համաձայնության 
զորախումբը շարժեր դեպի ռազմաճակատ: Զորավարը չէ՞ր հասկանում, որ, ըստ 
հեռագրի հեղինակների, ավելի քան հազար հոգանոց զորքը ֆիդայական փոքրիկ 
ջոկատ չէ, որ առանց թիկունքային մատակարարման, առանց վերին 
հրամանատարության ռազմական ծրագրի կազմավորվեր, հանդերձավորվեր, 
կերակրվեր, ռոճիկ ստանար և այլն: Հեռագրից էլ է զգացվում, որ Ազգային 
խորհրդում մեծամասնություն կազմող դաշնակցականները պարզապես հերթական 
“փոսն են փորում” իրենց հետ տարաձայնություններ ունեցող, ըստ այդմ 
անցանկալի զորավարի առջև, ուստի Ալեքսանդրապոլի իրենց կոմիտեի 
ղեկավարից պահանջում են նրան մեկուսացնել ռազմաճակատի առաջին գծից, 
“խնդիր առաջադրել որևէ հեռավոր շրջանում”: 
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Ինչևէ, հեռագիրն ընթերցելուց հետո միտքս զբաղեցրեց հաղորդումը 
ՍԻԲԻՐԱԿԱՆ ՎԱՇՏԻ մասին, որը ժամանակակիցների վրա “կարգապահ զորամասի 
տպավորություն” է թողել: Իսկ ինչու՞ արևմտահայ ռազմագերիները Սիբիրից պիտի 
գային և ինչու՞ նրանց պիտի ղեկավարեին ռուս սպաները, ովքե՞ր էին նրանք: 
Հետագայում տարբեր հեղինակներ իրենց աշխատություններում, առանց 
մանրամասնելու, օգտագործել էին “Սիբիրական գունդ”, “Սիբիրական գումարտակ” 
բառակապակցությունները և ոչինչ ավելի: Հարցերի պատասխանն իմանալու 
համար 1990–ականների հիրավի դժվարին ժամանակներում անհրաժեշտ եղավ 
հասնել Իրկուտսկ և Ուլան–Ուդե, թերթել Մոսկվայի ու Երևանի արխիվներում 
պահվող վավերագրերը: Այս զրուցարանն այդ ուսումնասիրությունների արդյունքն 
է և թող մի համեստ էջը դառնա մեծ հայորդու հերոսական պայքարի պատմության, 
որի վերջին արարը սկսվել ու ավարտվել է Սիբիրական վաշտի հետ: Առաջին 
անգամ այս զորամիավորման ոդիսականի մասին 1919 թվականի փետրվար–
ապրիլ ամիսներին Բաքվի “Նաշե վրեմյա” թերթում իր հուշագրությունն է տպագրել 
վաշտի հրամանատարներից մեկը, մեր ժողովրդի ազնիվ բարեկամ պորուչիկ 
Ալեքսեյ Գրիգորևիչ Կոլմակովը: Բարձր գնահատելով այդ լուսամիտ ռուս մարդու 
կատարած աշխատանքը, ձգտել ենք հավատարիմ մնալ նրա հուշագրությանը, 
կատարել անհրաժեշտ լրացումներ, ասպարեզ բերել Անդրանիկի վերջին զորքի 
գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթեր, մեր օրերում հավաքած բանավոր 
վկայություններ:   

ՀԵՂԻՆԱԿ 
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“Ես մեկ իդեալ և մեկ նպատակ ունեի`  
ՀԱՐՎԱԾԵԼ ՄԵՐ ԴԱՐԱՎՈՐ ԹՇՆԱՄՈՒՆ:  

Ասկե դուրս որևէ պետության կամ 
կառավարության դեմ շարժմանը  

հակառակ մնացի մինչև վերջ”: 
      ԱՆԴՐԱՆԻԿ 

 

 

ՌԱԶՄԱԳԵՐԻՆԵՐԸ  

 

Սարաևոյի կրակոցը1 ահագնացող արձագանք գտավ ողջ աշխարհում: 
Իրադարձությունների հետագա բուռն ընթացքը միայն հաստատեց, որ նման մի 
առիթի են սպասել մեծ ու փոքր տերությունները, իշխող և հզորների կրնկի տակ 
հեծող ժողովուրդները: Յուրաքանչյուրն իր շահի ակնկալիքը կամ օտարի լծից 
ազատագրվելու երազանքն ուներ: Նախկին աշխարհաբաժանումից առավել դժգոհ 
Գերմանիան իր իրավունքները ոտնահարված էր համարում և՛ արևելքում, ուր 
Ռուսաստանն էր, և՛ հարավում ու Մերձավոր Արևելքում, ուր Անգլիան ու Ֆրանսիան 
էին: 1914–ի օգոստոսի 1–ին Գերմանիան պատերազմ հայտարարեց 
Ռուսաստանին: Երկու օր անց իր չեզոքությունը հավաստեց Թուրքիան: Բայց 
քաղաքական գործիչներն անսխալ բախում էին կանխատեսում Գերմանիայի 
դաշնակից Թուրքիայի ու ցարական Ռուսաստանի միջև: Վերահաս վտանգի առաջն 
առնելու, հաջողության դեպքում վերջապես հարավի տաք ծովափեր դուրս գալու իր 
վաղեմի ձգտումներն իրականացնելու համար Ռուսաստանը զորքեր էր կուտակում 
թուրքական սահմանում: Հայոց միտքը հակված էր դեպի Ռուսաստան, որովհետև 
նրա հաղթանակի շնորհիվ հնարավոր կլիներ հասնել Արևմտահայաստանը 
Թուրքիայի մարդակեր երախից փրկելու հանգրվանին: Հայոց ձգտումների 
բանաստեղծական ձևակերպումը տվեց Հովհաննես Թումանյանը.  

Վեր է կացել հին վիշապը նոր թափով, 

Վեր է կացել վերջին մոլի տագնապով, 

Արյունը ռուշտ, ոճիրներով ահավոր 

Մահ է շնչում լեռներն ի վեր ալևոր: 

...  

Ու ամպերում բարձր ուսից Մասիսի 

Սլանում է մեծ արծիվը հյուսիսի 

Շիտակ դեպի բարձունքները հայկական, 

Իր հետևից հայի բախտն ու ապագան: 

 

Սա էր իշխող մտայնությունը, ուստի հայությունը նոր ծագած պատերազմի 
նախօրեին ընտրեց ոչ թե կրավորական դիտողի, այլ իրադարձությունների ակտիվ 

1 1914թ. հունիսի 28-ին Բոսնիայի Սարաևո քաղաքում սերբ ահաբեկչի արձակած գնդակից զոհվեց 
Ավստրո-Հունգարիայի թագաժառանգը: Ավստրո-Հունգարիան կռիվ հայտարարեց Սերբիային, սկսվեց 
առաջին համաշխարհային պատերազմը: 
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մասնակցի դիրք: Շուտով ռուսական կայսրությունում զորակոչված 350 հազար 
արևելահայերից զատ ստեղծվեցին կամավորական ջոկատներ2, որոնք ռուսական 
զորքերի կազմում քաջաբար կռվեցին ընդդեմ թուրքերի:  

Հոկտեմբերի վերջին գերմանական և թուրքական նավերը ռմբակոծեցին 
ռուսական սևծովյան քաղաքները: Նոյեմբերի 2–ին Ռուսաստանը պատերազմ 
հայտարարեց Թուրքիային: Բացվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի ևս 
մեկ ռազմաճակատ` Կովկասյանը, որը Սև ծովից մինչև Ուրմիա լիճը ձգվում էր 720 
կիլոմետր: Մարտերը ծավալվեցին հիմնականում Արևմտյան Հայաստանում, որի 
ժողովուրդը վաղուց Թուրքիայի անարգ լծից ազատագրվելու հույսեր էր 
փայփայում: Կովկասյան ճակատում թուրքերը կենտրոնացրել էին 300 հազարանոց 
մի բանակ և հույս ունեին թվական գերակշռության հաշվին ճզմել ռուսներին, 
սրընթաց մտնել Անդրկովկասի խորքերը: Ուժերի անդրանիկ փորձարկումը տեղի 
ունեցավ նոյեմբերի 7–ին, Էրզրումի օպերացիայի ժամանակ, երբ թուրքերը հասան 
աննշան հաջողության: Սակայն նրանց նախնական ծրագիրը ձախողված էր: 
Հաղթանակի հասնելու համար անհրաժեշտ էր ավելի լրջորեն 
նախապատրաստվել: Նոյեմբերի սկզբից մինչև դեկտեմբերի կեսերը թուրքերը նոր 
ուժեր էին մոտեցնում, վերադասավորվում սպասվող ճակատի երկայնքով: Լարված 
աշխատանք էր տարվում նաև ռուսական կողմում, որի կենդանի ուժը քանակով 
զիջում էր թուրքերին: 

Թուրքիայի ռազմական նախարար, ռուսների դեմ կանգնած զորախմբի հիմքը 
հանդիսացող 3–րդ բանակի հրամանատար Էնվեր փաշան իր զորքերի 
գերակշռության հաշվին պանթուրքիզմի երազանքի իրականացման հաջող սկիզբն 
էր արդեն որոճում: Սակայն նրա բանակի վիճակն անմխիթար էր: Հայոց սարերում 
առատ ձյուն էր տեղում, սառնամանիքը հասնում էր 36 աստիճանի, անողորմ բուքը 
սավառնում էր դիրքերի վրա: Զինվորները ցրտահարվում էին տաք հագուստի 
բացակայության պատճառով, սոված էին և հոգեպես ընկճված: Փոխ–
գեներալիսիմուս Էնվեր փաշան լավ հասկանում էր, որ առանց ոգու կորովի 
հնարավոր չէ հաղթել մարտադաշտում, ուստի Սարիղամիշի ճակատամարտի 
նախօրյակին անմխիթար կացությունը ցանկացավ շտկել... սովորական ավազակի 
խոստումների հեռանկարով. “Զինվորնե՛ր, ես այցելեցի ձեզ բոլորիդ: Տեսա, որ դուք 
ոտաբոբիկ եք, ձեր ուսերին շինելներ չկան: Բայց ձեր դեմ կանգնած թշնամին 
վախենում է ձեզնից: Շուտով դուք կսկսեք հարձակվել, կմտնեք Կովկաս: Այնտեղ 
դուք կգտնեք ամեն տեսակի մթերքներ և հարստություն: Մահմեդական ողջ 
աշխարհը հույսով նայում է ձեր վերջին ճիգերին” (4): Ահա այսպես, թուրքավարի, 
ավազակաբարո` ձեր հայրերի ու պապերի պես, գրավեք և տիրացեք ավարի: 
Ասկյարներին զորավարի ասածները հասկանալի էին: Ասիայի հեռավոր 
տափաստաններից արյուն թափելով, երկրներ ավերելով դեպի արևմուտք 
շարժված նրանց նախնիները ոչ միայն բնիկ ժողովուրդների հայրենիքներին էին 
տիրացել, այլև սեփականել նրանց մշակույթը այլազգիների գեղեցիկ կանանց և 
աղջիկներին իրենց հարեմները քաշելով բարելավել օղուզ թուրքերից սերվածների 
տեսքն ու միտքը: Սակայն ստահակ փաշայի քարոզը չհասավ նպատակին:  

1914 թվի դեկտեմբերի 22–ից մինչև նոր տարվա հունվարի 17–ը տեղի ունեցած 
ճակատամարտերի շնորհիվ թուրքական բանակը խայտառակ պարտություն կրեց: 
Ռուսները միայն Էնվերի 3–րդ բանակից ոչնչացրել էին երկու կորպուս, կամ 90 
հազարանոց բանակից սպանվել, մահացել և ցրտահարվել էր 78 հազարը, իսկ 
հինգ հազարը գերի էր ընկել: Ռազմաճակատի հրամանատարը մարտադաշտից 
սեփական կաշին ազատեց փախուստով: Անհաջողության համար Էնվերը մեղքը 
գցեց 11–րդ կորպուսի հրամանատար Գալիբա փաշայի վրա և շուտափույթ 
մահապատժի ենթարկեց: Պարտությունից կատաղած էր Թուրքիայի վերնախավը: 
Երիտթուրքերը, ունենալով կայզերական Գերմանիայի նման դաշնակից և ուսուցիչ, 

2 Սկզբնական շրջանում կազմակերպվեց կամավորական չորս ջոկատ, որոնց հրամանատարներն էին 
Անդրանիկը, Դրոն (Դրաստամատ Կանայան), Համազասպ Սրվանձտյանը և Քեռին (Արշակ 
Գաֆավյան): Ավելի ուշ ստեղծվեցին 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ջոկատները:  
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իրենց հոգու թույնը թափեցին ազատության ձգտող, ռուսներին համակրող հայերի 
վրա` արևմտահայության հարցը շուտով լուծելով եղեռնով: 

Դեպի Ռուսաստանի խորքեր ուղարկվեցին թուրք ռազմագերիների նորանոր 
խմբեր: Կովկասի թերթերը չհապաղեցին ի լուր հասարակության նաև ներկայացնել 
թուրքական զինվորի տխուր կացությունը. “Որը թիկունքին հովվի թաղիք ուներ, 
որը մաշված վերարկու, որը կարպետի կտոր, որը կնոջ շալ և որն էլ լայն շարֆ, բայց 
մեծ մասը զուրկ էր թանձր վերարկուից”, նաև` տաք կոշիկներից: Մահի ուրվականը 
թուրքական դիրքերի վրա սավառնել էր սովի, անտանելի ցրտի և բծավոր տիֆի 
թևերով և ասկերներին ստիպել կյանքը փրկել գերի հանձնվելով: Սրանք միայն 
ռուսական կողմում զարմանքով տեսան, որ ռուս Իվանը զորքի հետևից անիվների 
վրա եռալով դաշտային խոհանոց է տանում և բժշկական օգնության շարժական 
լազարեթ: 

Գերիներն իրենց դեմքով և տարազով ցույց էին տալիս, որ պատկանում են 
տարբեր ազգության: Եվ հիմա թուրքերի հետ գերության դժխեմ ճանապարհով 
քայլում էին քրդեր, ղզլբաշներ, եզդիներ, թուրքմեններ, լազեր, արաբներ, չերքեզներ 
և նույնիսկ քրիստոնյաներ` հայեր և հույներ: Նկատելի էր, որ նրանք, որպես 
հայրենակիցներ, անգամ գերության արահետին, իրար անհարազատ են, իրար 
մերձենալու, միաձուլվելու հակում ոչ ունեցել և ոչ էլ երբեք կարող են ունենալ: 
Նրանք Թուրքիան ընկալում էին որպես ժողովուրդների բանտ: Մի՞թե արաբներն 
իրենց երջանիկ էին զգում թուրքական դաժան կայսրությունում և հաշտ էին 
թուրքերի հետ: Մի՞թե ավելի լավ էր թուրք ոճրագործների կամակատարը դարձած 
և մյուս ժողովուրդների ատելությանն արժանացած քրդերի վիճակը: Իսկ իրենց 
վաղնջական բնօրրանում սպառվող հայե՞րը: Նույն երկրի ռազմագերիների միջև 
գոյություն ունեցող հակասությունը նկատել էին նաև Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտեի պատվիրակության անդամները, որոնք 1915–ի վերջին այցելել էին 
Ռուսաստանի ռազմագերիների ճամբարներ: “Անգամ մարտական 
գործողություններին մասնակցելով նույն դրոշի տակ և հանուն նույն ընդհանուր 
գործի, գերիները պահպանում են իրենց ցեղային տարբերությունը, իսկ հաճախ 
նաև` ռասայական հակակրանքը... Այդ ցեղային տարբերությունը դժվարացնում է 
ճամբարային իշխանությունների աշխատանքը” (5): Որոշ ճամբարներում ստիպված 
իրարից հեռացրին անգամ քաղաքակիրթ ավստրո–հունգարացիներին և 
գերմանացիներին, որոնք խոսքով իրար ազգային արժանապատվությունը 
վիրավորելով տուրուդմփոց էին սարքում, որն ավարտվում էր մարմնական ծանր 
վնասվածքներով: Թուրքահպատակ հայ ռազմագերիները թուրք ռազմագերիներին 
բացահայտ ատելությամբ էին վերաբերվում. չէ՞ որ թուրքական պետությունը, 
արևմտահայությանը բնաջնջելով, նրան զրկել էր հայրենիքից և ապագայից: 

Ռուսական մամուլը 1914–ի աշնանը մտահոգությամբ անդրադարձավ 
պատերազմին հայերի մասնակցության խնդրին և ստույգ գնահատական տվեց 
կացությանը: Արևմտահայերի համար ստեղծվել էր ծանր դրություն, որովհետև 
հոգով նրանք կապված էին Ռուսաստանին և ռուսական զենքի հաղթանակն էին 
ցանկանում, բայց, իբրև թուրքահպատակներ, պիտի զորակոչվեին և կռվեին 
Ռուսաստանի դեմ: Ռուսական թերթերը նկատում էին, որ “թուրքահայերից այժմ 
սպասվում է մեծ տակտ”: Իսկ ռուսահայերը գտնվում էին այլ կացության մեջ և 
ջերմորեն մղվում էին մասնակցելու ընդդեմ Թուրքիայի պատերազմին: Ռուսական 
միտքը նաև սահմանեց իր ժողովրդի անելիքը. վերջապես կկատարի 
բազմաչարչար հայ ազգին բարբարոսից ազատելու իր պատմական պարտքը: 

Այո, արևմտահայերից “մեծ տակտ” էր ակնկալվում: Սակայն նրանց 
նկատմամբ անշեղ ազնիվ վերաբերմունք էր պահանջվում ցարական 
կառավարությունից: Շուտով պարզվեց, որ ռուս մտավորականության 
մարդասիրական ձգտումները չեն համապատեղվում պետության վարած 
քաղաքականության հետ: Կառավարությունը, ի սկզբանե, հոգով Ռուսաստանին 
կապված, նրա զենքի հաղթանակին աջակցող արևմտահայերի ռազմագերի 
զավակներին դիտում էր որպես... թուրք զինվոր: Դառն հուսախաբության այդ 
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վիճակը ռուսներին գերի հանձնված երեք հայերի հետ կենդանի զրույցով լավ է 
նկարագրել ռազմաճակատային թերթի թղթակից, հանրահայտ “Տժվժիկ” 
պատմվածքի հեղինակ Ատրպետը (Սարգիս Մուբայաջյանը).  

“Եղբա՛յր,–ասում է խոսակիցս,–մենք չեկանք, որ գնանք Ռուսաստանի խորքերը 
անգործության մատնվելու, այլ մենք մահն աչքներս առած փախանք բռնակալների 
ճիրաններից, որ մեր զենքը նրանց սրտին ուղղենք: Ես ինչպե՞ս հեռանամ այս 
երկրից, ուր ասկերն ու համիդիեն կոտորում են հարազատներիս, որոնց կյանքը 
կախված է բարակ մազից... Հարազատիս կոտորածից հետո էլ ինչի՞ս է պետք 
գլուխս, երբ խիղճս ու սիրտս ինձ պիտի ցմահ տանջեն: Ես ինչպե՞ս կարող էի 
երևակայել, որ ռուսական ազատարար բանակը հասնելուց հետո պիտի 
դատապարտվեմ բարոյական մահի: 

–Եղբա՛յր,–ասում է մյուս խոսակիցը,–համբերի՛ր, գուցե մեր աղերսանքին 
բավարարություն կտան: 

–Բարեկա՛մս, հոգի՛ս, այդ դուք չեք հասկանա: Եթե օրենք է, զորապետն ու 
հրամանատարը ինքնագլուխ չեն կարող փոխել օրենքը, անհրաժեշտ է 
օրենսդրական միջոցով, պառլամենտով փոխել, որն այնքան էլ դյուրին չէ: Դուք 
պիտի գիտենաք եվրոպական կարգերը, որ հասկանաք թե ի՜նչ է օրենքը փոխելը: 

Խնուսցին, որ ապուշ–ապուշ լսում էր դութաղցու (սա ուսուցիչ էր–Ռ. Ս. ) 
բացատրությունը, բորբոքված ասաց.  

–Ավելի լավ է անմիջապես ինձ գնդակի հարվածի ենթարկեն, քան թե 
անգործության դատապարտեն: Մենք եկանք ռուսական արծվի հովանավորության 
տակ, որ փրկենք կրոններս ու խաչերս հայհոյող ու անարգող քրդից ու թուրքից, 
կիներս ու աղջիկներս հափշտակող ավազակներից, ոչ թե շիկացած գնդակի 
սարսափից փախչենք: Այս ինչ անգթություն է մեզ զրկել այն սրբազան 
պատերազմից, որին սպասում էինք 37 տարուց ի վեր” (6): Անշուշտ, վերջինս 
նկատի ուներ եվրոպական մեծ տերությունների Սան Ստեֆանոյի դաշնագիրը, 
որով Հայկական հարցը միջազգային բնույթ ընդունեց, բայց և չիրագործվեց նրանց 
խարդավանքի պատճառով:  

 

Հայ ռազմագերիների արդարացի զայրույթին ու աղերսանքին անհաղորդ 
մնացին ռուսական ռազմական մարմինները: Թշնամի պետությունների մյուս 
ռազմագերիների հետ նրանց էլ ուղարկեցին Սիբիր և Հեռավոր Արևելք: 
Հատկապես ծանր էր թուրքական ռազմագերիների վիճակը: Նրանց հետ ռուս 
իշխանավորները բոլորովին հաշվի չէին նստում, անտեսում էին 
թուրքահպատակների մարդկային կարիքները: Սրանց Անդրկովկասի 
երկաթուղային կայարաններում լցնում էին անունով տաքացվող ապրանքատար 
վագոնները, երկար ճանապարհի համար ապահովում “անհրաժեշտ ամեն ինչով”, 
դռները մեխում ու գնացքը շարժում առաջ: Եվ միայն շատ օրեր անց Ռուսաստանի 
խորքերում հայտնաբերում էին, որ... դիակներ են տեղափոխում: 1915–ի 
փետրվարի սկզբին Կովկասի ինչ–որ կայարանում մեխված երկու վագոնները 
Սամարայում բացելիս գտան սառած թուրքերի 57 դիակ: Մոտավորապես այդ նույն 
օրերին Կովկասյան ռազմաճակատից Օմսկ էր հասել թուրքերի դիակներով լի մեկ 
ուրիշ վագոն: 

Ուրալից մինչև Պրիմորիյե ռուսական կառավարությունը ռազմագերիների 
համար ստեղծել էր ավելի քան 30 համակենտրոնացման ճամբար, որոնք առաջին 
համաշխարհային պատերազմի տարիներին ընդունեցին 2322378 մարդ, որոնցից 
50950–ը` Թուրքիայի քաղաքացիներ (7): Սակայն Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի 
բնակարանային ֆոնդը ի վիճակի չէր ապաստան տալ բնակչության նման 
անսպասելի մեծ աճին: Ուստի անհրաժեշտ եղավ նրանց տեղավորել շտապ շինված 
փայտե բարաքներում կամ պարզունակ գետնափոր տնակներում, որոնցում 
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սանիտարական վիճակը հեռու էր բավարար լինելուց: Սիբիրյան կլիմային 
չհարմարված, վատ հագնված, վատ սնված, գտնվելով հակասանիտարական 
պայմաններում, ռազմագերիները տարբեր վարակիչ հիվանդությունների (բծավոր 
տիֆի, թունավոր լուծի, քոսի և այլն) զոհ էին դառնում: Օրինակ, ավստրո–
հունգարական բանակը չորս տարվա ընթացքում (1914–1918թ. թ. ) Արևելյան 
ռազմաճակատում տվեց 312 581 զոհ, իսկ գերության մեջ մահացավ 471 398 մարդ: 

Չնայած ռազմագերիների հետ վարվելու կանոնները սահմանված էին 
միջազգային կոնվենցիաներով (Հաագայի, Ժնևի), սակայն համաշխարհային 
պատերազմում կռվող կողմերից և ոչ մեկը դրանք ճշտորեն չպահպանեց: Նաև 
Սիբիրում ռազմագերիներին ստիպողաբար օգտագործում էին ռազմաճակատի 
համար աշխատող ձեռնարկություններում, հանքերում, սիբիրյան երկաթուղում, 
անտառահատման ասպարեզում (8): Գործատուները հնարավորություն էին ստացել 
օգտվելու համարյա ձրի աշխատուժից: 

Ճամբարային ղեկավարության մանրախնդրությունը սահման չէր ճանաչում: 
Ամենափոքր զանցանքի համար գերիներին ծեծում էին կազակի մտրակով և 
ստիպում 2–3 ժամ ծանրությունը մեջքին կանգնել սիբիրյան սառնամանիքին: Ոչ 
միայն նամակները, այլև անգամ փոխանցումով ուղարկված ծանրոցներն ու դրամը 
երկար ժամանակ չէին տալիս: Իշխանությունները ոչ միայն պարբերաբար 
ուշացնում էին ռազմագերիներին հասանելիք նպաստի վճարումը, այլև հաճախ 
գրպանում էին այն փողերը, որոնք ռազմագերիների համար փոխանցում էին 
արտասահմանից: Իսկ ամբողջ պատերազմի ընթացքում Գերմանիան իր գերի 
քաղաքացիների համար փոխանցել էր 14 միլիոն 700 հազար, Ավստրիան` 7 միլիոն 
350 հազար ռուբլի: “Թուրքիան միջոցներ չուներ Ռուսաստանում գտնվող իր 
ռազմագերիներին օգնելու համար: Ինչ–որ օգնություն այդ ռազմագերիները 
ստանում էին ավստրիական և գերմանական աղբյուրներից, բայց ընդհանրապես 
ռազմագերի թուրքերը սովում և ցրտահարվում էին, և նրանցից քչերը դիմացան 
սիբիրյան գերությանը” (9): 

Ռուսաստանի արևելքում ստեղծված ճամբարներից մեկը գտնվում էր 
Անդրբայկալի Վերխնեուդինսկ (այժմ` Ուլան–Ուդե) քաղաքից յոթ կիլոմետր հյուսիս–
արևմուտք, Սելենգա հորդառատ գետի ափին, Տրանսսիբիրյան երկաթուղու մոտ 
գտնվող Նիժնայա Բերյոզովկա (այժմ` Դիվիզիոննայա) զինվորական ավանում: 
1915–ի սկզբին այստեղ կար 32809 ռազմագերի, որոնցից 2913–ը թուրքեր էին, 320–
ը` հայեր (10): “Վան–Տոսպ” թերթը ռուսական գերության մեջ գտնվող այդ 
հայրենակիցների ցուցակը (ըստ բնակավայրերի) տպագրեց 1916 թվականի իր 36–
րդ համարում: Ավելի փոքրաթիվ թուրքահպատակ հույն ռազմագերիները մղվել էին 
դեպի հավատակից ու բախտակից հայերը, որոնք եղբայրաբար սատար էին 
կանգնել Հելլադայի զավակներին: 

Բերյոզովկան ռազմական հատուկ ավան էր ռուս–ճապոնական պատերազմի 
ժամանակներից: Իրկուտսկ–Վերխնեուդինսկ երկաթուղու աջ կողմում կայարանն 
էր, կայազորի պարետատունը, զորանոցները, պահեստները և քաղաքացիական 
շինությունները: Իսկ երկաթուղու բարձր պաստառից ձախ, դեպի հյուսիս–
արևմուտք ձգվող երկար հովտում, որը սիբիրյան ցուրտ քամիների անմիջական 
ազդեցությունից պաշտպանված է երկու կողմերից գրեթե զուգահեռ ձգվող 
անտառապատ բլրաշարքերով, գտնվում էին մեծ թվով խարխլված ձիանոցներ և 
օժանդակ սարայներ: Ռազմագերիների առաջին խումբն այստեղ բերվեց 1914–ի 
ավարտին և տեղավորվեց շտապ կառուցված մի քանի փայտաշեն բարաքում ու 
գետնափոր տնակներում: Սակայն ռազմագերիների մեծացող հոսքը զինվորական 
իշխանություններին ստիպեց դիմել արմատական միջոցների: Ուստի 1915–ի 
գարունը Բերյոզովկայում սկսվեց աննախադեպ ծավալի շինարարությամբ: 
Պահակային ծառայություն կատարող զորամասի զինվորականների բնակեցման 
համար կառուցվեցին 49 շենքեր: (Այդ աշխատանքների մեջ ընդգրկված էին 
ռազմագերի 24 հայ վարպետներ): Իսկ ռազմագերիների բնակեցման համար 
վերակառուցվեցին դարասկզբին կառուցված և արդեն քանդվող 21 ձիանոցները 
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(11): Վերջիններս 12x40 մետր հատակագծով սյունաշար փայտակերտ 
շինություններ էին, որոնցից յուրաքանչյուրի եռահարկ տախտակամածներին քնում 
էր 1200 մարդ: Դժբախտաբար, սիբիրյան շինարարները, դաժան ցրտի դեմ 
պայքարելու նպատակով, փոքրացնում էին պատուհանների քանակն ու չափսերը: 
Այդ պատճառով զորանոցի փոխված ձիանոցները միշտ ընկղմված էին 
կիսախավարի մեջ և ճնշող տպավորություն էին թողնում: Ռազմագերիներին թվում 
էր, թե ժամանակը կանգ է առել և աշխարհն անհուսալիորեն մոռացել է իրենց` 
կառավարությունների կամքով երեկ մարտադաշտեր ուղարկվածներին: 

Եվրոպացի ռազմագերիները սկզբում չէին համակերպվում ճամբարային 
անմխիթար պայմանների հետ և հավատացած էին, որ իրենց արդարացի բողոքը 
լսող կլինի: Նրանք անկողնային փափուկ պարագաների (ծածկոց, բարձ), 
բանջարեղենով ու կարտոֆիլով առատ սննդի պահանջ դրեցին: Նրանց 
դժգոհությանը շուտով արձագանքեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, որի 
ներկայացուցիչները, մանրամասն ծանոթանալով իրավիճակին, համակրանքի 
անթաքույց երանգով արձանագրեցին ռուս զինվորի ապրելակերպի պարզությունը 
և անգամ խստությունը: Նա, ի տարբերություն եվրոպացի զինվորի, սովոր էր “կոշտ 
քնել”, ծածկվելով իր շինելով, բավարարվել ձավարեղենի առատ և միօրինակ 
սննդով: Հեշտությամբ տանում էր և` ցուրտը, և` շոգը, ապրում էր առանց փափուկ 
կենցաղի և իր պատվավոր տեղն էր զբաղեցնում այլ բանակների շարքում: Իսկ 
հայտնի էր, որ ռազմագերին իրավունք ուներ օգտվելու տվյալ երկրի զինծառայողի 
համար միջազգային համաձայնագրերով սահմանված հարմարություններից: Իսկ 
դրանք հիմնականում պահպանվում էին ռուսական ճամբարներում: 

Գերության ժամկետի անորոշությունը, ճամբարային գաղջ մթնոլորտը, 
հարազատների ու հայրենիքի կարոտը հոգեպես մաշում էին մարդկանց: 
Փրկությունը որևէ աշխատանքով զբաղվելն էր: Երեք կարգի աշխատանք կարող 
էին առաջարկել ճամբարային իշխանությունները: Առաջինը, որ վերաբերում էր 
ճամբարային ամենօրյա կյանքին (մաքրություն, իրերի տեղափոխում), չէր 
վճարվում: Մյուսը (ռազմագերիների հագուստի և կոշիկի նորոգում, 
ատաղձագործական առարկաների պատրաստում, շենքերի նորոգում և նորերի 
կառուցում) վճարվում էր աննշան չափով: Իսկ ամենից ցանկալին ճամբարից դուրս` 
անտառահատարաններում, հանքերում, երկաթուղում, շինարարություններում 
կատարվող աշխատանքն էր, երբ կարելի էր ողջ օրը լինել մաքուր օդում, շփվել 
տեղաբնակ մարդկանց հետ, երբեմն սնվել ցանկացածի պես, ցրվել տանջող 
մտքերից: Իսկ գերու աշխատավարձը, որ որոշվում էր ճամբարի պետի և 
գործատիրոջ համաձայնությամբ, բաժանվում էր երեք մասի. մեկը գերուն, 
երկրորդը` ճամբարի վարչությանը, իսկ երրորդը պահվում էր սննդի, բնակարանի 
ու պահպանության համար: 

Ճամբարից դուրս աշխատանք ստացած գերիները, որոնք որակավոր 
մասնագետներ էին, մյուսների համեմատ իրենց բախտավոր էին համարում, և 
շատերն էլ, հարմարվելով պայմաններին, ընդմիշտ մնացին Սիբիրում: Հայ 
ռազմագերիների մեջ շատ չէին արհեստավորները, հիմնականում հողագործ 
գյուղացիներ էին և ցուցակներում նրանց անունները “սևագործ բանվոր” 
սյունակների մեջ էին: 

Ռազմագերիներից յուրաքանչյուրը հույսի մի շյուղի կառչած մաշում էր 
տաժանակրության անվերջանալի օրերը: Եվրոպացիները բախտավոր էին. 
շատերը նամակ, դրամ ու ծանրոց էին ստանում և ուրախանալու առիթներ ունեին: 
Այդ ամենից ի սկզբանե զրկված էին հայ ռազմագերիները, որովհետև հիշող ու 
սպասող չկար հայրենիքում: Նրանք դեռ Սարիղամիշի ճակատամարտից առաջ 
զգացին, որ նոր արհավիրք է բացվել հայոց գլխին, բայց պատկերացնել չէին կարող 
դրա ահավորությունը: Գիտեին, որ երիտթուրքերը պատերազմի նախօրյակին 
դաշնակցության 8–րդ համագումարում առաջարկեցին կամավորական ջոկատներ 
կազմել ընդդեմ Ռուսաստանի, սակայն հայերը չանսացին և չեզոքություն 
հայտարարեցին: Նման “ոչ հայրենասիրական” դիրքորոշումը Թուրքիայի նոր 
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պարագլուխները դավաճանություն համարեցին և պատերազմի հարմար առիթ 
ծառայեցրին Հայկական հարցը ցեղասպանությամբ լուծելու գերմանացիների 
հուշած ծրագիրն իրականացնելու համար: Արևմտահայության սպանդի մասին հայ 
գերիներին հայտնեցին կարեկից ռուս մարդիկ, որոնք ընթերցում էին Արևմտյան 
Հայաստանում թուրքերի սանձազերծած գազանությունների մասին պատմող 
թերթերը: 

“Վերջին ամսվա ընթացքում,–ասվում է հաղորդագրություններից մեկում,–
Հայաստանում տեղի է ունենում հայերի կոտորած... Օսմանյան իշխանությունների 
բացահայտ թողտվության և ուղղակի աջակցության պայմաններում: Ապրիլի 
կեսերին հայերի կոտորածներ են տեղ գտել Էրզրումում, Դերջանում, Բիթլիսում, 
Մուշում, Սասունում և ողջ Կիլիկիայում: Ամբողջովին մորթված են Վանի շրջակայքի 
հարյուրավոր գյուղերի բնակիչները” (12): Դժբախտաբար, ցարական 
կառավարությունը եղեռնազարկումից հետո էլ Թուրքիայի քաղաքացի հայ 
ռազմագերիների նկատմամբ շարունակեց պատերազմի սկզբին որդեգրած 
հայերին թուրքերից չտարբերակող բիրտ քաղաքականությունը: Իշխանությունների 
կողմից թուրքերի չափ արհամարհված էին Ռուսաստանի նկատմամբ վաղուց 
համակրանք ունեցող հայ ռազմագերիները: Ասվեց, որ առաջին աշխարհամարտի 
սկզբին Իրկուտսկի զինվորական օկրուգի Բերյոզովկայի կայազորում աքսորում էին 
գտնվում թուրքական բանակի 320 ռազմագերի հայեր: Նրանցից զատ 
հիմնականում Սարիղամիշի մատույցներում գերի ընկած արևմտահայերից ևս 268–
ը ուղարկվել էին Հեռավոր–արևելյան ռազմական օկրուգի Խաբարովսկ և 
Բլագովեշչենսկ քաղաքներում, Նիկոլո–Ալեքսանդրովսկի ամրոցում, Ռազդոլնոյե 
ռազմակայանում, Շկատովո և Սպասսկոյե գյուղերում տեղավորված կայազորներ” 
(13): 

Անդրկովկասի և Ռուսաստանի հայ հասարակությունը, տարբեր 
կազմակերպություններ և ընկերություններ ձգտում էին հանգանակված միջոցներով 
թեթևացնել Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի ճամբարներում հանիրավի կյանք մաշող 
հայրենակիցների վիճակը, որոնք թուրքերի իրականացրած նախադեպը չունեցած 
կոտորածի պատճառով առհավետ զրկված էին հարազատների կարոտալի 
նամակներից, սփոփանքի խոսքերից ու հայրենիքից: Արևելահայ 
կազմակերպություններն ու երևելի գործիչները ցարական մարմինների 
ուշադրությունը հրավիրում էին այն բանի վրա, որ հայերը Թուրքիայի կողմից 
ռազմաճակատ են մեկնել ոչ ինքնակամ, այլ ստիպողաբար, երբեք ցանկություն չեն 
ունեցել կռվել ռուսների դեմ, և երիտթուրքերը հայ ժողովրդի նկատմամբ 
իրագործած գազանության արդարացումը ռուս ժողովրդի հանդեպ հայերի 
հավատարմությունն են համարում: Ռազմագերի հայերն էլ ռուսական դրոշի տակ 
ընդդեմ թուրքերի կռվելու հույսեր էին փայփայում: 

1916թ. մայիսին մամուլը հայտնեց հայերի սպասած լուրը. “Պետական Դումայի 
պատգամավոր պ. Պապաջանյանից տեղեկացանք, որ թուրքահայ գերիներին 
ազատելու մասին նրա հարուցած միջնորդությունը հավանորեն դրական լուծում 
կստանա շուտով, և երկար ձգձգումներից հետո հայ գերիները հնարավորություն 
կստանան դուրս գալ գերության կաշկանդումից” (14): Սակայն ռազմագերիների 
վիճակը մինչև փետրվարյան հեղափոխության հաղթանակը չփոխվեց: Ցարական 
կառավարությունը հաստատուն մնաց իր “Թուրքիայի քաղաքացի է, Ռուսաստանի 
թշնամի է” քարացած սկզբունքին, որի պատճառով զինվորների հետ Սիբիրի 
տաժանակրության մեջ տառապում էին նաև ռազմական գործողությունների հետ 
կապ չունեցած ոչ քիչ թվով բնակիչներ, որոնց բնակավայրերը հայտնվել էին 
ռազմաճակատի առաջին գծում: 

Շարունակվող պատերազմի ընթացքում վերջնականապես հեղինակազրկված 
ու գաղափարապես սնանկացած ցարական կառավարությունը 
ժողովրդականություն չէր վայելում այն աստիճան, որ Փետրվարյան 
հեղափոխության օրերին երկրում համարյա ձեռք չբարձրացավ ցարիզմի 
պաշտպանության համար: Զորակոչված 19 միլիոն մարդ անցել էր պատերազմի 
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մսաղացի միջով, երկրի ժողովրդական տնտեսությունը քայքայված էր, թանկություն 
էր և սով, իսկ կուսակցությունների քարոզած գաղափարների հետևանքով 
հասարակության մեջ նվազել էին հայրենասիրական տրամադրությունները: 
Հեղափոխական ուժերին դյուրին էր “Կորչի՛ պատերազմը: Բոլորս դեպի՛ տուն” 
կոչին երկրորդել “Կորչի՛ ցարական ինքնակալությունը” կարգախոսը և հասնել 
հաջողության: Իրեն ժողովրդավար հռչակած Ժամանակավոր կառավարությունը 
հանդուրժողականություն էր դրսևորում ցարիզմի ժամանակ արգելված ու 
անտեսված խնդիրների հրապարակային քննարկումների նկատմամբ: Ակտիվացել 
էր նաև Սիբիրի մամուլը: Փետրվարյան հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց 
հայ ռազմագերիների հարցը հանրությանը ներկայացրեց հեղինակավոր 
“Իրկուտսկայա Ժիզն” թերթը: 

“Մոսկվայի հայկական կոմիտեից մեզ է փոխանցվել հետևյալ կոչը.  

Թուրքիայի հետ պատերազմ սկսելու օրից թուրքահպատակ հայերը 
հայտնվեցին երկակի դրության մեջ: Մի կողմից նրանք Թուրքիայի մյուս 
բնակչության հետ հավասար ստիպված էին զինվորական պարտք կատարել 
թուրքական բանակի շարքերում, մյուս կողմից Թուրքիայի ողջ հայ բնակչությունը 
կասկածի տակ էր վերցվել: Նրանց կասկածում էին ռուսական բանակների 
նկատմամբ համակրանքի մեջ: 

Այժմ ամբողջ աշխարհին է հայտնի, թե ինչ արժեցավ համակրանքը: Հայերի 
մեծ մասը սրի է քաշված Էրզրումի, Մուշի, Վանի, Սվասի, Խարպուտի 
վիլայեթներում: Փրկվածները տեղահանվել են հարազատ վայրերից և քշվել 
Միջագետք, ուր նրանք, չեզոք հյուպաթոսների պատմելով, տանում են ամեն 
տեսակի զրկանքներ: Պատերազմի սկզբում հայ զինվորները ստիպված են եղել 
պայքարել ռուսների դեմ, իմանալով այն տանջանքների մասին, որոնց ենթարկվել 
են իրենց հարազատները: Նրանցից շատերը, համակրելով ռուսական զենքին, 
ինքնակամ գերի են հանձնվել: Դժբախտաբար կառավարությունը որևէ 
տարբերություն չդրեց հայ և թուրք ռազմագերիների միջև և նրանց բոլորի հետ 
աքսորեց Սիբիր և Թուրքեստան: 

Իսկ թուրքական կառավարությունը, Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած 
հայտնի համակրանքի պատճառով, նրանց հայտարարեց դավաճան: 

Եվ այն ժամանակ, երբ բոլոր ազգությունների ռազմագերիները օգտվում էին 
իրենց պետությունների ուշադրությունից ու օգնությունից, դավաճան 
հայտարարված հայերը չէին կարող օգնություն ստանալ իրենց հարազատներից, 
որոնց մեծ մասը կոտորված էր, մյուս մասը` քշված Միջագետք: 

Գիտակցելով այդ, Կարմիր խաչի Համառուսական ընկերության դրոշի տակ 
գտնվող և փախստական հայերի օգնության համար ստեղծված Մոսկվայի 
Հայկական կոմիտեն որոշել է ուժերի ներածի չափ օգնություն ցույց տալ 
ռազմագերի հայերին: 

Կոմիտեն կոչով դիմում է զինվորական իշխանություններին և հասարակական 
կազմակերպություններին` ռազմագերի հայերի դրությունը թեթևացնելուն 
աջակցություն ցույց տալու խնդրանքով” (15): 

Այս կոչով երկրի խորքում ապրող բնակչությունը ճշմարտությունն իմացավ հայ 
ռազմագերիների դառն կացության մասին, որոնք թուրքերին հավասար հանիրավի 
նույն պատիժն էին կրում աքսորյալների ճամբարներում: Մամուլի հաղորդումը 
համընկնում էր Կովկասյան ռազմաճակատից վերադարձած զինվորների ու 
կազակների պատմածներին, որոնք ընդդեմ թուրքերի Անդրանիկի, Համազասպի, 
Քեռու և Դրոյի անձնուրաց կամավորների հետ կողք–կողքի կռվել էին ընդդեմ 
ընդհանուր թշնամու: Ուստի հօգուտ ռազմագերի հայերի սկսված 
հանգանակությանն արժանի մասնակցություն էին բերում սիբիրցիները: Մոսկվայի 
Հայկական կոմիտեի կոչն ակտիվ գործելու խթան դարձավ հատկապես Իրկուտսկի 
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համախումբ հայերի համայնքի համար, որը սկսել էր ձևավորվել Տրասսիբիրյան 
երկաթուղու շինարարության տարիներին (1891–1905թ. թ. ): 

Մայրուղու անցկացումն ուժեղացրեց Ռուսաստանի եվրոպական մասի հետ 
Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի տնտեսական ու մշակութային կապերը, նպաստեց 
ապրանքաշրջանառության աճին, հնարավորություն տվեց ավելացնել սիբիրյան 
գյուղատնտեսական ապրանքների իրացումը եվրոպական Ռուսաստանի 
շուկաներում: Երկաթուղին Սիբիրի, Հեռավոր Արևելքի “խոպան” ընդերքի, 
անտառային հարստությունների ու արգավանդ հողերի յուրացման 
հնարավորություններ ստեղծեց: Իսկ աշխատուժ չկար, չափազանց նոսր էր 
բնակչությունը: Ուստի ցարական կառավարության իրականացրած 
խրախուսական միջոցառումների շնորհիվ կայսրության մարդաշատ նահանգներից 
տասնհինգ տարվա ընթացքում (1896–1910թ. թ. ) Սիբիր եկան 8 930 000 
վերաբնակիչներ (16): Դրանց մեջ կային նաև ոչ քիչ թվով հայեր Անդրկովկասից, 
Միջին Ասիայից և Պարսկաստանից, որոնք հիմնականում արհեստավորներ էին, 
շինարարներ, առևտրականներ և երկաթուղու ծառայողներ: Հայերի մեծ գաղութը 
գտնվում էր Արևելյան Սիբիրի նահանգային կենտրոն Իրկուտսկ քաղաքում: Նրանց 
համայնքը տեղավորված էր Անգարայի ձախափնյակում, Գլազկովո թաղամասում, 
երկաթուղային կայարանի հարևանությամբ և քաղաքի հետ կապված էր 
նավակամրջով: Այստեղ ակտիվ գործունեություն են ծավալել ոչ միայն հայկական 
համայնքը ու նրա կոմիտեն, այլև դաշնակցական կուսակցություն տեղական 
մարմինը: Նրանց աշխատանքն ակտիվացավ Փետրվարյան հեղափոխությունից 
հետո ընձեռված ազատությունների շնորհիվ: Եվ դա արժանացավ մամուլի և 
քաղաքում գործող քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունների 
ուշադրությանը: 

“Հուլիսի 8–ին,–հայտնեց մամուլը,–Հայ հեղափոխական “Դաշնակցություն” 
կուսակցության Իրկուտսկի կազմակերպության նիստում ի միջի այլոց քննարկվել է 
այն հարցը, թե հայերը Իրկուտսկի քաղաքային դումայի ընտրություններում 
ինքնուրույն ցուցակով առաջադրվեն կամ միանան սոցիալիստական 
կուսակցություններից մեկին: 

Այդ հարցով հանդես եկան քաղաքացիներ Ա. Յաղուբովը, Վարդան 
Դարբինյանը, Ա. Անտոնյանը և քննարկումների արդյունքում միաձայն որոշվեց 
պաշտպանել սոցիալիստ հեղափոխականների կուսակցության N 1 ցուցակը” (17): 
Նույն տեղում նաև ասված է, որ հուլիսի 16–ի կիրակի օրը, առավոտյան ժամը 10–
ին, դաշնակցությունը քաղաքի N 8 ուսումնարանում հրավիրում է միտինգ: “Հայերի 
ժողով” վերնագրով նրա հաղորդագրության մեջ, ի լուր հայ համայնքի, նաև ասվում 
է, որ նույն օրը, նույն շենքում, ժամը 12–ին, նշանակված է Իրկուտսկի հայկական 
կոմիտեի ընդհանուր ժողով: Օրակարգում չորս հարց է դրված` զեկուցում կոմիտեի 
գործունեության մասին, հաշվետվություն, ընտրություններ և ընթացիկ հարցեր: 
Անշուշտ, առաջին հերթին դաշնակցականների գործուն մասնակցությամբ 
Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո Իրկուտսկում նկատելիորեն ակտիվանում 
է հայերի համայնքային կյանքը: 1917–ի սեպտեմբերի 1–ին անգամ բացվում է 
հայկական դպրոց, որի համար հայկական կոմիտեն վարձակալել էր նախկինում 
երկաթուղային դպրոցի զբաղեցրած շենքը, ուր նաև պիտի տեղավորվեին 
հայկական կոմիտեն և ՀՅԴ կուսակցության բյուրոն (18), որոնք հետագա 
ամիսներին մեծ աշխատանք ծավալեցին հայ ռազմագերիներին ճամբարներից 
ազատելու և Կովկասյան ռազմաճակատ ուղարկելու համար: 

Ժամանակավոր կառավարությունը, գալով իշխանության գլուխ, փորձ արեց 
արդարացնել ռազմաճակատներում ցարիզմի կրած անհաջողություններից և 
սոցիալ–տնտեսական անկումից դժգոհ ժողովրդական զանգվածների վառ հույսերը: 
Նախ համաներումով ազատ արձակվեցին տասնյակ հազարավոր բանտարկյալներ: 
Սակայն նոր կառավարությունը նրանց առջև խնդիր էր դրել` ծառայության 
տարիքի տղամարդիկ պարտավոր էին մտնել “հեղափոխական բանակի շարքերը, 
որպեսզի արյունով լվանային իրենց նախկին հանցագործությունների ամոթը”: 
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Նրանք պահեստային գնդերում կարճաժամկետ (վեցշաբաթյա) մարտական 
ուսուցում անցնելուց հետո անմիջապես պիտի մեկնեին ռազմաճակատ: Կերենսկին 
ռազմաճակատում ամեն կերպ բեկում մտցնել էր երազում: Ուստի, որպես 
ռազմական նախարար, նա բանակին և նավատորմին ուղղված իր հրամանի 
հիմքում դրել էր 1917թ. մայիսի առաջին օրերին Պետրոգրադում տեղի ունեցած 
ռազմաճակատի պատվիրակների համագումարի ընդունած դիմումի ոգին, որով 
ռազմաճակատայինները Ռուսաստանի բնակիչներին կոչ էին անում. “Լրացրեք 
խրամատներում նոսրացած շարքերը և մեզ հետ ուս–ուսի կանգնեք հայրենիքի 
պաշտպանության համար”: 

1917թ. մայիսի 12–ին ռուսական բանակի գլխավոր շտաբից Իրկուտսկի 
օկրուգի զորքերի հրամանատարին հեռագրում են. “Ծայրահեղ անհրաժեշտության 
պատճառով... խնդրում եմ Ձեր կարգադրությունը, որպեսզի պահեստային գնդերի 
երթային վաշտերը ձևավորվեն ուսուցման վեցշաբաթյա դասընթացն ավարտած 
զինվորներից, այն հաշվով, որ այդ վաշտերը վերջնական պատրաստությունը պիտի 
ստանան ռազմաճակատներում: Նման կարգի սահմանումով ավելացվում է 
պահեստային գնդերի երթային վաշտերի քանակը: Դրա հետևանքով խնդրում եմ 
Ձեր կարգադրությունը` անհապաղ ներկայացնելու յուրաքանչյուր պահեստային 
գնդում երթային վաշտերի պատրաստության մասին տվյալները, ձեռնարկելով 
բոլոր միջոցները նման վաշտերի քանակի ավելացման համար” (19): Թե 
համաներումով ազատություն ստացած և զինվորի հագուստ հագած երեկվա 
քրեական հանցագործները “հեղափոխական բանակի շարքերում” որքան 
հերոսաբար կռվեցին մարտադաշտերում և “լվացին իրենց նախկին 
հանցագործությունների ամոթը”, անհայտ է: Սակայն սիբիրյան մամուլից լավ 
հայտնի է, որ նրանք բանտերից դուրս գալով հեղեղել էին քաղաքները, 
զինվորական հագուստի մեջ բացահայտ զբաղվում էին թալանով ու 
բռնաբարությամբ: Միայն Իրկուտսկ քաղաքում 1917–ի ամռանը կուտակվել էին 
ազատություն ստացած 7000 կրկնահանցագործներ: Կարճ ժամանակում 
հասարակական կարգն այնքան էր անկվել, որ քաղաքային դուման բնակչությանը 
կոչ արեց պայքարել զինվորական շինել հագած ավազակների ու թալանչիների դեմ, 
որոնք չարաչար խաբել էին իրենց ազատություն տված ժողովրդին: 

Ռազմաճակատ ավելի շատ զինվորներ ուղարկելու մտահոգությամբ 
իշխանությունները նոր հնարավորություններ էին որոնում: Նրանք նկատեցին, որ 
պահեստային զորամասերում ազգային հիմքի վրա զինվորների միավորումը լավ 
խթան կարող է հանդիսանալ գործող բանակի շարքերը համալրելու և մարտական 
ոգին բարձրացնելու տեսանկյունից: Ուստի կառավարությունը, “հարգելով” 
ազգային փոքրամասնությունների հայրենասիրական զգացմունքները և 
“հեղափոխական սուրբ գործին ծառայելու ձգտումը”, նրանցից ձևավորում է նոր 
զորամասեր, որոնք ռուսական բանակում հաջող քննություն էին բռնել հայկական 
կամավորական ջոկատների օրինակով, որոնց սակայն լուծարել էր ցարական 
կառավարությունը: Գլխավոր շտաբի զորահավաքի բաժինը 1917–ի ամռանը 
պահանջում է, որ եթե “պահեստային զորամասերում կգտնվեն առանձին երթային 
վաշտով ռազմաճակատ մեկնել ցանկացող լեհեր, բանակների հրամանատարը 
թույլ է տալիս կազմակերպել մեկ երթային վաշտ” (20): Վերևից նման 
բովանդակությամբ ձեռագրերի հոսքը չէր դադարում: Նման ցանկություն են 
հայտնում Իրկուտսկում տեղակայված 9–րդ, 10–րդ և 11–րդ պահեստային գնդերում 
ծառայող ուկրաինացի զինվորները, որոնցից շտապ կազմակերպվում են չորս 
երթային վաշտեր (յուրաքանչյուրում 300–ական զինվոր և չորս սպա) և ուղարկվում 
Արևմտյան ռազմաճակատ: 

Ավելին, “շահագործող դասակարգերի սկսած” կռվին վերջ տալու և 
Փետրվարյան բուրժուա–դեմոկրատական հեղափոխության նվաճումները 
պաշտպանելու “վերջին կռվին” ճարահատյալ մասնակից են դարձվում նաև 
ռազմագերիները: Գլխավոր շտաբը 1917–ի հունիսի 26–ին օկրուգների 
հրամանատարներից պահանջում է “անհրաժեշտության նկատառումով շտապ 
ըստ նշանակության ուղարկել համապատասխան հանձնաժողովների ի նկատի 
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ունեցած կամավորներին` տարբեր ազգությունների ռազմագերիներից” (21): 
(Ընդգծումը մերն է–Ռ. Ս. ): Նոր կազմավորված երթային վաշտերը մարտերի բովով 
անցած սպաների ղեկավարությամբ ամեն օր անց էին կացնում դաշտային 
պարապմունքներ, կատարում շարային վարժություններ, սովորում սվինամարտել, 
դիպուկ կրակել, հարձակվել և խրամատավորվել: Փետրվարյան 
հեղափոխությունից հետո յոթ ամսվա ընթացքում միայն Իրկուտսկի զինվորական 
օկրուգում կազմավորվեցին և մարտադաշտեր ուղարկվեցին 198 երթային վաշտեր, 
կամ ավելի քան 52 հազար զինվոր ու սպա: Սակայն Ժամանակավոր 
կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ բեկում մտցնել պատերազմի 
թատերաբեմում: Հարավ–արևմտյան ռազմաճակատում հուլիսի սկզբին 
ձեռնարկված օպերացիայի անհաջողության մատնվելուց հետո “Կերենսկին 
աստիճանաբար քաղաքական “սիրեցյալից” վերափոխվեց և՛ ձախերի, և՛ աջերի 
ատելության ու արհամարհանքի առարկայի: Նրա գլխավորած Ժամանակավոր 
կառավարության ոտքի տակից հողը գնում էր” (22): 

Ռուսաստանի պատմության մեջ որպես խավ և ռազմական ուժ ուրույն տեղ էր 
գրավել կազակությունը, որի մասնակցությունը առաջին աշխարհամարտին բարձր 
է գնահատվել: Խաղաղ օրերին կազակն արդար աշխատանքով իր ընտանիքը 
պահող գյուղացի էր, կռվի պահին` քաջարի զինվոր: Ցարական կառավարությունը 
կազակությանը անցյալում նաև օգտագործել էր գյուղացիական հուզումներն ու 
հեղափոխական ելույթները ճնշելու համար: Ժամանակի ընթացքում կազակության 
մեջ ևս դասային շերտեր էին առաջացել, որոնց մոտեցումները տարբեր էին 
նախորդ և նոր իշխանությունների վարած քաղաքականության նկատմամբ: 
Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո դրվեց կազակություն լինել–չլինելու հարցը: 
Բանակը ևս դեմ էր կազակությանը, որովհետև խտրական էր համարում նրա 
գոյությունը. ինչպես նախկին իշխանության ժամանակ, շարունակում էր օգտվել 
ավելի մեծ ազատությունից և արտոնությունից: Այն դեպքում, երբ 
ռազմաճակատային զինվորներին արգելված էին ժողովներն ու արձակուրդները, 
կազակները կարող էին ազատ տեղաշարժվել իրենց էսկադրոններով, հավաքներ 
կազմակերպել: 1917–ի հուլիսին բանակային համագումարը որոշեց լուծարքի 
ենթարկել Անդրբայկալյան կազակությանը, որը բողոքների բուռն ալիք բարձրացրեց 
Սիբիրում: Նաև ռազմագերի հայերը ջերմորեն պաշտպանեցին կազակներին (23), 
որոնցից շատերը հանուն Արևմտահայաստանի ազատագրության կռվել էին 
թուրքերի դեմ, զուլումից փրկել շատ հայ երեխաների ու կանանց: Այդ 
համակրանքին ի պատասխան, Անդրբայկալի կազակության 2–րդ համագումարի 
պատգամավորները եղբայրական ուղերձ հղեցին հայկական հրաձիգներին` ի դեմս 
Կովկասյան ռազմաճակատ մեկնել ցանկացող Բերյոզովկայի ճամբարի հայ 
ռազմագերիներից կազմված երթային վաշտի, որը նոր էր ստեղծվել Ժամանակավոր 
կառավարության գիտությամբ: 

“Անդրբայկալյան կազակական զորքի 2–րդ համագումարի օգոստոսի 8–ի 
նիստում լսվեց Անդրբայկալի կազակների նկատմամբ եղբայրական անկեղծ 
զգացմունքների արտահայտությամբ լի ձեր նամակը,–ասված է կազակների` 
հայկական երթային վաշտին հասցեագրած ուղերձում,–և այդ առթիվ Չիտայի 2–րդ 
և Ներչինսկի 2–րդ գնդերի ներկայացուցիչների հայկական հրաձիգների ու 
Անդրբայկալի կազակների եղբայրական միասնությունը վկայող զեկուցումները և 
հայկական հրաձիգների3 մի ամբողջ շարք սխրանքները վառ արտահայտող այն 
հերոսական ոգու մասին, որով տոգորված է հայ ժողովուրդը: Համագումարն 
ուրախության անկեղծ զգացումով նշում է հայ ժողովրդի և մասնավորապես 
հայկական զորքի մեծ ծառայությունը ազատ Ռուսաստանի ստեղծման գործում և 
հույս է հայտնում, որ Ռուսաստանը ներքին և արտաքին թշնամիներից փրկելու 
հայկական հրաձիգների և Անդրբայկալի կազակների եղբայրական միասնությամբ 

3 Կազակներն իրենց համագումարում խոսում էին ոչ թե ռազմագերի հայերի, այլ 1914-ի ամռանը 
կազմավորված հայկական կամավորական ջոկատների սխրագործությունների մասին, որոնց հետ 
Անդրբայկալի կազակներն Արևմտյան Հայաստանի լեռներում անցել էին հերոսական ճանապարհ: 
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պայքարը կպսակվի հաջողությամբ... Եվ այդ միասնությունն էլ ավելի կամրապնդվի 
որ կողմից էլ լինի հեղափոխությունը հանցագործ փորձերից պաշտպանելիս: 

Կեցցե՜ ազատ Ռուսաստանը: 

Կեցցե՜ ազատ հայ ժողովուրդը: 

Փա՜ռք ապրող հայկական հրաձիգներին և հավերժ հիշատակ զոհված 
հերոսներին” (24): 

Ռուս զինվորն այսպես իր հիացմունքն ու զորակցությունն էր հայտնում 
ռուսական զենքի հաղթանակների արժանի մասնակից հայ ժողովրդին, իսկ նրա 
ռազմագերի զավակները ցարական կառավարության մեղքով երեք տարի մնացել 
էին սիբիրյան աքսորում` չնայած հայկական կազմակերպությունների` նրանց 
ազատ արձակելու, Կովկասյան ճակատ թուրքերի դեմ կռվելու ուղարկելու 
խնդրանքին (25): Աշնան սկզբին Բերյոզովկայի ճամբարից ազատվում և Իրկուտսկի 
Գլազկովո ավանում տեղակայված 9–րդ հրաձգային պահեստային գունդ են 
ուղարկվում ևս մեկ խումբ ռազմագերիներ, որոնցից շուտով կազմավորվում և 
ուսուցանվում է մի նոր երթային վաշտ4, որը մի քանի ամիս անց դառնալու էր 
զորավար Անդրանիկի վերջին զորքի հիմքը, որին նվիրված է այս աշխատությունը: 
Որպես բարեբախտություն, 1917–ի սեպտեմբերին ձևավորվող 210 հոգանոց 
հայերի երթային վաշտը գտնվում էր Արևելյան Սիբիրի ամենախոշոր հայկական 
համայնքին մոտ, նրա ուշադրության կենտրոնում:Իսկ այդ օրերին Արևելյան Սիբիրի 
“մայրաքաղաք” Իրկուտսկը կարծես եռում էր քաղաքական տարաբնույթ 
շիկացումներից: Տեղի էին ունենում բազմամարդ միտինգներ, 
խորհրդակցություններ, ժողովներ ու բանավեճեր, որոնցում հռետորները չէին 
զլանում ջախջախիչ քննադատության ենթարկել և՛ ցարին, և՛ Ժամանակավոր 
կառավարությանը, և՛ քաղաքական հակառակորդներին: Մենշևիկներն իրենցն էին 
պնդում, բոլշևիկներն ու էսեռները` իրենցը: Խիստ ակտիվացել էին նաև 
անարխիստները, որոնց քարոզչության շնորհիվ ռազմական իշխանություններին 
անհնազանդություն հայտնեցին 12–րդ պահեստային գնդի զինվորները: Նրանց դեմ 
հանվեցին հրանոթներ ու գնդացիրներ, տեղի ունեցան ձերբակալություններ (26): 

Հոկտեմբերի 16–23–ը տեղի ունեցավ Սիբիրի սովետների առաջին 
համագումարը, որի քննարկած գլխավոր հարցը երկրամասում իշխանությունը 
սովետներին հանձնելն էր: Պատգամավորներից շատերը դեռ չէին մեկնել 
Իրկուտսկից, երբ տեղ հասան բոլշևիկյան հեղափոխության հաղթանակի մասին 
առաջին լուրերը: Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսները դարձան Սիբիրի մարզերով 
սովետական իշխանության “հաղթարշավի” ժամանակներ: Բոլշևիկների 
ղեկավարությամբ բանվորներն ու զինվորները լուծարում էին Ժամանակավոր 
կառավարության տեղական մարմինները և հաստատում սովետների 
իշխանություն (27): Սակայն Իրկուտսկում տարօրինակ իրավիճակ էր տիրում: 
Ստեղծվել էին բանվորական և զինվորական պատգամավորների երկու 
խորհուրդներ, որոնք գտնվում էին էսեռների ու մենշևիկների ձեռքին: Բոլշևիկների 
պնդմամբ, տեղի ունեցան նոր ընտրություններ, որոնց արդյունքում միավորվեցին 
բանվորների ու զինվորների տարանջատ գործող երկու խորհուրդները: 
Ստեղծվեցին բանվորների, զինվորների և գյուղացիների պատգամավորների 
խորհուրդ և խորհրդի գործադիր կոմիտե, որոնցում արդեն գերիշխում էին 
բոլշևիկները: 

Շուտով տեղական նոր իշխանությունը, արհեստակցական միությունների հետ 
համատեղ, ստեղծեց ռազմա–հեղափոխական կոմիտե: Նոր իրավիճակի հետ 
համաձայնել չէին կարող ընդդիմադիր ուժերը, որոնք բոլշևիկների ու նրանց 
ղեկավարած սովետի դեմ հակաքարոզչություն էին ծավալել: Էսեռներն ու 

4 Ըստ վավերագրերի հաղորդման, 1915 թվի սկզբին Բերյոզովկայի ճամբարում եղած 320 հայ 
ռազմագերիներից Կովկաս մեկնելու պատրաստվող վաշտում նախ ընդգրկվել են 150-ը, ապա` ևս 60-
ը: Իսկ Բերյոզովկայում մնացել են շարային ծառայության համար ոչ պիտանիները: 
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մենշևիկները հասան այն բանին, որ Իրկուտսկի ռազմական օկրուգի 
հրամանատարը, ռազմա–հեղափոխական կոմիտեի գոյությունն անտեսելով, 
ստեղծեց “Հեղափոխական կարգի պահպանման ժամանակավոր կոմիտե”, որում 
մեծամասնություն կազմող էսեռները ռազմական ուսումնարանների յունկերներին 
բոլշևիկների ասածից հակառակ պատկերն էին ներկայացնում Պետրոգրադում և 
Մոսկվայում կատարվող իրադարձությունների մասին: Նրանք նաև քաղաքի 
հասարակությանը հայտնեցին, որ հեղափոխության կենտրոններում բոլշևիկների 
կողմից ընդդիմադիր ուժերի դեմ սկսել են հալածանքներ և բացահայտորեն 
ոտնահարվում են այնքան երազած ժողովրդավարության սկզբունքները: Դա իրենց 
գործելակերպով հաստատեցին նաև տեղի բոլշևիկները, որոնց թելադրանքով 
ռազմա–հեղափոխական կոմիտեն դեկտեմբերի 4–ի առավոտյան 
կարմիրբանակայինների ու զինվորների ուղեկցությամբ քաղաքի հիմնարկներ 
ուղարկեց իր կոմիսարներին: 

Հիմնարկներում բոլշևիկյան ներկայացուցիչների նշանակմանը գործադուլով 
պատասխանեցին ծառայողներն ու պետական պաշտոնյաները: Սրանով 
փաստորեն սկսվեց ընդդիմադիր ուժերի բացահայտ ելույթը բոլշևիկների 
ղեկավարած սովետի դեմ: Քաղաքում ծայրահեղ պայթյունավտանգ վիճակ էր 
ստեղծվել: Կրակին յուղ էին ավելացնում բոլոր կողմերից: Լարվածությունն ավելի 
սրվեց, երբ կազմակերպվեց խորհրդային բանակի շտաբ: Դրան ի պատասխան, 
դեկտեմբերի 8–ի կեսօրին ռազմական ուսումնարանների յունկերներն ու սպաները 
զենքով գրավեցին իրենց զորանոցների մոտակա տները, փողոցներն ու 
թաղամասերը, իսկ օրվա վերջում` քաղաքի կենտրոնը: Սկսվեց եղբայրասպան 
քաղաքացիական կռիվ, որին զոհ գնացին քաղաքական ուժերի կողմից ասպարեզ 
նետված հարյուրավոր անմեղ մարդիկ: Արյունահեղ մարտերը շարունակվեցին 10 
օր (դեկտեմբերի 8–17–ը) և ավարտվեցին բոլշևիկների հաղթանակով: Ահա այս 
խելահեղ ժամին ակամա իրադարձությունների կենտրոնում հայտնված հայկական 
հրաձիգների երթային վաշտը ելավ ոտքի և դրսևորեց իր արիությունն ու 
մարդկային կերպը: 

20–րդ դարի սկզբին Իրկուտսկում նաև գործել է վրացական համայնք, որի հետ 
սերտ կապերի մեջ են եղել հայերը: Քաղաքում տեղակայված գնդերում 1917–ի 
աշնանը հայկականից բացի ձևավորվել է նաև վրացական վաշտ (դրուժինա): 
Դեկտեմբերյան մարտերին վրացական դրուժինան եղել է խորհրդային ուժերի 
կազմում, իսկ հայկական հրաձիգները հանդես են եկել որպես երրորդ ուժ, որպես 
խաղաղարար և Իրկուտսկի քաղաքացիների կյանքի ու արժանապատվության 
անկաշառ պաշտպան: Այդ օրերի իրադարձությունների մանրամասներն ահա թե 
ինչպես է ներկայացնում ականատեսը` հայկական վաշտի հրամանատարներից 
Անատոլի Գրիգորևիչ Կոլմակովը իր “Պատմական հայկական վաշտը” 
ակնարկաշարում5.  

“1917 թվի դեկտեմբերի 8–17–ը սարսափելի օրեր էին Իրկուտսկի համար: 
Արկերը դղրդալով պայթում էին` ընկնելով պատուհաններից ներս, հարվածում 
տներին` իրենց ճանապարհին խորտակելով ամեն բան: Գնդացիրները ճարճատում 
էին բոլոր փողոցներում: Ռումբերն աղմուկով պայթում էին ողջ քաղաքում: 
Քաղաքացիները խելակորույս վազում էին փողոցի մի կողմից մյուսը, ընկնում 
փոթորկոտ կրակի տակ և հենց նույն տեղում էլ արնաշաղախ տապալվում: Շատ 
էին այդպիսի արնաշաղախ դիակները: 

Երբ մարտը սկսվեց, կրակում էին միայն բարձր կետերում դրված թեթև 
մարտկոցները: Բայց ահա եկան Կրասնոյարսկի, Աչինսկի, Մարինսկի կայազորների 
զինվորները, կարմիրգվարդիականները` Չերեմխովոյի, Անջերսկի, Սուջենսկի 
քարածխի հանքավայրերից, տաժանակիրները` Ներչինսկից և Տուրուխանսկից: Եվ 

5 Ակնարկաշարը լույս է տեսել Բաքվի “Նաշե վրեմյա” ռուսերեն թերթի 1919թ. փետրվար-ապրիլ 
ամիսներին, գրքի հեղինակի թարգմանությամբ` առաջին անգամ հայերեն “Հրազդան” թերթի 1989թ. 
սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների համարներում: 
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նրանք բոլորը միավորված, վեց դյույմանոց հրանոթներից սկսում են ամեն կողմից 
հրետակոծել քաղաքը: Մի բուռ յունկերները և կազակների հարյուրյակը, իրենց 
տրամադրության տակ ունենալով մի քանի գնդացի, այդ բոլոր օրերին 
պաշտպանվում էին կատաղորեն: Բայց ահա քաղաք մտան բոլշևիկները: 
Հուսահատ ձեռնամարտ սկսվեց: Ամբողջ օրերով շարունակվում էր սվինամարտը: 
Ութ օր զոհվածների դիակները ընկած էին փողոցներում: (Ըստ սիբիրյան 
աղբյուրների, զոհերի թիվն անցնում էր 1500–ից–Ռ. Ս. ): Իշխանությունն իրենց 
ձեռքը վերցրին բոլշևիկները: Տաժանակիրները, մարդասպանները, տարբեր կարգի 
գողերը (որոնք Ժամանակավոր կառավարության հրամանագրով արժանացել էին 
համաներման–Ռ. Ս. ), ինչպես մորեխ, հարձակվեցին խաղաղ բնակիչների տների 
վրա և սկսեցին անխղճաբար թալանել, հրդեհել, սպանել, կանանց բռնաբարել, 
պոկել նրանց ականջօղերը, մատները կտրել մատանիներով: Թալանը բազմաթիվ 
սայլերով տանում էին փողոցներով:  

Եվ ահա Իրկուտսկի համար այդ մղձավանջային օրերին հանկարծ ինչ–որ 
տեղից հայտնվեցին գորշ շինելներով, լավ կարգապահ, թուխ, սևաչք, սևամազ 
մարդիկ և համարձակորեն օգնության իրենց ազնիվ ձեռքը մեկնեցին 
քաղաքացիներին: Դա մի վաշտ էր 210 հայ ռազմագերիներից կազմված, որոնք 
ինքնակամ մեզ էին հանձնվել թուրքերի հետ մարտերի ժամանակ և 
կառավարության կողմից աքսորվել Սիբիր, ասես որպես շնորհակալություն` 
Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած համակրանքի համար: Նրանք մեզ մոտ 
գերության ծանրություն, ցուրտ, սով տարած մարդիկ էին: Սկզբում 
իրկուտսկցիները թերահավատորեն դիմավորեցին նրանց: Բայց կասկածանքի 
սառույցն աստիճանաբար հալվեց: Ութօրյա մարտերի ժամանակ (պիտի լինի 10–
օրյա–Ռ. Ս. ) նրանք, անտեսելով ողջ քաղաքում շարունակվող հրանոթային 
փոթորկոտ կրակը, անվախ կատարում էին քաղաքացիներին, հիմնարկները, 
բանկերը և Իտալիայի, Բելգիայի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի, 
Ճապոնիայի և Չինաստանի հյուպատոսությունները պաշտպանելու իրենց 
կամավոր պարտականությունը: Վաշտն իր պահակներով զբաղեցրեց 
երկաթուղային կայարանը, որպեսզի թույլ չտրվի քաղաքից տանել թալանը: 

Քառասունհինգ աստիճանանոց սառնամանիքին, անտեսելով վատ 
հանդերձանքը, նրանք անխոս կատարում էին իրենց ծանր 
պարտականությունները` ինչպես քաղաքի պաշտպանության, այնպես էլ 
խուզարկությունների ժամանակ: ՈՒր պահանջվում, նրանք ներկայանում էին 
անհապաղ, և վայ նրանց, ովքեր բռնվում էին հանցանքի վայրում: Որպես այդ 
մարդկանց ազնվության մասին խոսող փաստ, հատկանշական է նշել նրանց 
կողմից անգամ իշխանություն ունեցող երկու կոմիսարների ձերբակալումը, որոնք 
իրար մեջ բաժանելիս էին եղել հափշտակած երեք հարյուր հազար ռուբլին: Վաշտը 
տեղ հասցրեց ամբողջ գումարը և դա զանգվածների այն բարոյազրկման 
պայմաններում, որն այն ժամանակ տիրում էր քաղաքում: Ուրախություն եկավ 
մարդկանց դեմքերին, և նրանք սկսեցին համարձակ քայլել փողոցներով, քանի որ 
հանձինս հայկական վաշտի նրանք տեսնում էին իրենց պաշտպաններին: 
Պատահում էր, որ մեր զինվորիկը գնում էր փողոցով, նրան հանդիպում է ինչ–որ 
կին, մտնում է զինվորի թևը և ասում. “Կարապետ, գնանք մեր տուն ճաշելու”: Իսկ 
մեր Կարապետը միայն ժպտում է ուրախ և վեհանձնորեն շարունակում իր 
ճանապարհը: Նրան հանդիպողները բարեկամաբար խոնարհվում են: 
Յուրաքանչյուր իրկուտսկցի նրանց գրեթե անուններով գիտեր և իր պարտքն էր 
համարում սովորել հայերեն երկու բառ. “Գնանք ճաշելու”: Եվ հայկական վաշտը 
իրկուտսկցիների հետ ապրում էր որպես մեկ ընտանիք: Ե՛վ գիշեր, և՛ ցերեկ բոլորի 
դռները բաց էին նրանց առաջ: 

Ահա վաշտը գնում է փողոցով, իսկ ինչ–որ մեկը հարցնում է.  

–Սրանք, ի՞նչ է, հագուստը փոխած յունկերնե՞ր են: 
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–Ո՛չ, սա մեր հայկական վաշտն է,–հպարտորեն պատասխանում է 
իրկուտսկցին: 

–Ախր տեսնում եմ, որ բոլորը չափից դուրս թխամազ են,–ասում է եկվորը: 

Եվ անգամ բոլշևիկները գնահատեցին հայերի ազնիվ աշխատանքը և բոլոր 
ուժերով ձգտում էին նրանց օգնել դժվարին ծառայության մեջ: Եվ այսպես վաշտը 
երկու ամիս անխոս տարավ իր դժվարին գործը: Իրկուտսկի համար 
աստիճանաբար ինչ–որ չափով հանգիստ օրեր եկան, իսկ Կովկասից հեռագրեր 
ստացվեցին, կոչեր` “բոլոր հայերին անհապաղ մեկնելու հայրենիքի 
պաշտպանության համար”: 

Իրկուտսկի քաղաքային դուման դեկտեմբերի 17–ին լսում է կայազորի պետ 
Սերգեյ Լազոյի հաղորդումը քաղաքի պաշտպանության մասին և որոշում որպես 
ներքին ինքնավար կազմակերպություն պահպանել քաղաքացիական 
պաշտպանությունն իրականացնող ազգային դրուժինաները և այդ գործում 
ունեցած անգնահատելի ծառայության համար շնորհակալություն է հայտնում իր 
կամավոր պարտականությունները կատարող հայկական վաշտին: 

Սակայն հայության միտքն այդ պահին արդեն զբաղված էր մոտեցող նոր 
արհավիրքով: Հեղափոխականների հռչակած “Կորչի՛ պատերազմը, բոլորս դեպի 
տուն” կարգախոսին հավատարիմ, Խորհրդային Ռուսաստանին Գերմանիայի 
պարտադրած պայմաններին համապատասխան ռուսական զորքերը հետ էին 
քաշվում մարտադաշտերից: Իսկ ռազմաճակատի մերկացումից, անշուշտ, 
կօգտվեին թուրքերը` ոչ միայն վերականգնելու 1914 թվականի սահմանները, այլև 
ավարտելու հայերի ոչնչացման պանթուրքական ծրագիրը: “Կորչի՛ պատերազմը” 
գուցե սպասված խաղաղությունն էր բերելու իր գրաված դիրքերից նահանջող 
Ռուսաստանին, սակայն հայ գործիչները լավ էին հասկանում, որ Թուրքիայի դեմ 
մենակ մնացող հայ ժողովրդին օրհասական կռիվներ են սպասում: 

Ռազմա–քաղաքական նոր կացությունը չափազանց մտահոգել էր նաև 
Իրկուտսկի հայկական համայնքին, որը հայկական դպրոցի դահլիճում իրար 
հետևից բազմաթիվ ժողովներ է գումարել 1918 թվի հունվար–փետրվար 
ամիսներին: Մասնավորապես հայ գաղութը հունվարի 21–ի ժողովում, նոր հովերին 
համապատասխան, ընտրում է Իրկուտսկի հայոց Ազգային խորհուրդ, նրան կից` 
հայկական գործերի կոմիսարիատ (28): Ի շարս այլոց, հայկական նորաստեղծ 
Ազգային խորհուրդը ստիպված քննարկել է նաև բոլշևիկյան հեղափոխության 
ստեղծած կացության հետևանքով Իրկուտսկի պաշտպան դարձած հայկական 
երթային վաշտի և հայերի արժանապատվության պահպանման հարցը, 
մանավանդ որ վաշտի կողմից բացահայտված և պատժի ներկայացված անազնիվ 
մարդիկ ասեկոսեներ էին տարածում քաղաքում: Ուստի հայկական համայնքի 
անունից պաշտոնական նամակ է հղվում տեղի հեղինակավոր թերթին.  

 Ողորմած տեր, քաղաքացի խմբագիր: 

Չեք հրաժարվի Ձեր հարգարժան թերթում տպագրել հետևյալը. քաղաքում 
լուրեր են պտտվում, որ իբրև Իրկուտսկի քաղաքացիներին թալանից և նման 
չարիքներից պաշտպանելու ծառայության համար հայկական կամավորական 
երթային վաշտի զինվորներն այդ քաղաքացիներից վարձահատույց են լինում 
ինչպես ռոճիկի, այնպես էլ նվերների տեսքով: Հաճախակի դեպքեր են եղել, երբ 
քաղաքացիները դիմել են մեր պարեկներին և առանձին զինվորների, ուր էլ նրանց 
հանդիպեին` քաղաքային թատրոնում, հասարակական ժողովարանում կամ 
պարզապես փողոցում, հարցով. “Որքա՞ն աշխատավարձ եք ստանում և արդյո՞ք 
լավ են վարձատրում ձեր աշխատանքը”: Եվ երբ զինվորները, հարցին 
պատասխանելով, ասում են, թե “մենք զինվորի ամսական հինգ ռուբլի ռոճիկից 
բացի ոչ մեկից ոչինչ չենք ստանում”, քաղաքացիները դրանից զարմանում և չեն 
հավատում: 
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Ցանկանալով քաղաքացիներին բացատրել այդ վաշտի իսկական դրությունը, 
հայտարարում ենք. դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերին հայ կամավորների 
երթային վաշտը կազմակերպվել էր թուրքական ռազմաճակատ մեկնելու համար, 
բայց մեզնից չկախված որոշ հանգամանքներով մինչև քաղաքացիական կռիվը 
(խոսքը Իրկուտսկի դեկտեմբերյան մարտերի մասին է–Ռ. Ս. ) հնարավոր չեղավ այն 
ուղարկել ըստ նշանակության: Իսկ երբ Իրկուտսկում ծավալվեցին դեկտեմբերի 8–
17–ը իրադարձությունները և խաղաղ բնակիչների նկատմամբ սկսվեցին 
անպատիժ զանգվածային կողոպուտներն ու բռնաբարությունները, հայկական 
երթային վաշտը, Ռուսաստանի քաղաքական պայքարում լինելով չեզոք և օգտվելով 
Իրկուտսկում ժամանակավոր գտնվելու հանգամանքից, տեղական հայկական 
գաղութի ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ, հնարավորության 
սահմաններում, իր վրա վերցրեց խաղաղ բնակիչներին թալանչիներից և 
հրդեհողներից պաշտպանելու աշխատանքը: Վերցնելով այդ ծանր գործը, վաշտը 
մինչև այժմ տանում է իր ոչ դյուրին պարտականությունը: Ինչ վերաբերում է 
վարձատրությանն աշխատավարձի տեսքով, ապա մեր կողմից նման պահանջ չի 
դրվել և չի կարող դրվել, ինչպես նաև քաղաքացիների կողմից չի եղել նման 
առաջարկություն և եթե անգամ այդպիսին լիներ, ապա մեր կողմից անպայման 
կմերժվեր, որովհետև այդ աշխատանքը մեզ վրա ենք վերցրել ոչ հանուն 
վարձատրության, որը հնարավոր է քաղաքացիներն ի նկատի են ունեցել վճարել 
մեզ, այլ հանուն քաղաքացու պարտքի: Իսկ ինչ վերաբերում է “նվերներին”, ապա 
նաև այդպիսիք մեր վաշտում չեն ստացվել: Մեր վաշտի բոլոր զինվորները 
պետական կարգով ամսական ստանում են հինգ ռուբլի և գնդից կերակրվում 
կայազորի մյուս զորամասերի պես նույն պայմաններում” (29): 

Շուտով Իրկուտսկ հասան Հայաստանի Ապահովության խորհրդի և 
նորաստեղծ հայկական բանակի Երկրապահ զորամասի հրամանատար 
Անդրանիկի ահազանգ–կոչերը` համայն հայությանն ու հայ երիտասարդությանը: 
Ռազմաճակատից ռուսական բանակի հեռանալուց հետո թուրքերն անարգել սկսել 
էին առաջ շարժվել: Մի նոր ահավոր վտանգ էր սպառնում եղեռնի թարմ վերքերի 
մեջ դեռ գալարվող հայ ժողովրդին: Ուստի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունն 
ապահովելու, մոտեցող վտանգին դիմագրավելու համար յուրաքանչյուր կռվելու 
ընդունակ հայ պարտավոր էր ներկայանալ զինվորահավաք մարմիններին` լցնելու 
կազմակերպվող հայոց զորքերի շարքերը, որովհետև միայն ուժեղ, 
կազմակերպված բանակը կարող էր ապահովել ժողովրդի կյանքը և հարատևումը: 

Հայրենիքի կանչին անտարբեր չէին կարող մնալ դեռ աշնանից ռազմաճակատ 
մեկնելու պատրաստ թուրքահայ ռազմագերիներից կազմված երթային վաշտի 
հրաձիգները, որոնք ցարական կառավարության մեղքով չէին կարողացել զենքը 
ձեռքին կռվել իրենց հայրենիքից զրկած, իրենց հարազատներին սրի քաշած 
Թուրքիայի դեմ: Նրանք անմիջապես Կովկաս մեկնելու կամք արտահայտեցին. 
այլևս անելիք չունեին Սիբիրում: Եվ թերթը չհապաղեց խմբագրականի փոխարեն 
հանրությանը հայտնել. “Հայկական վաշտը, ինչպես մեզ հաղորդում են, 
նախապատրաստվում է դուրս գալ դեպի Անդրկովկաս: Եթե վաշտը գնա 
Իրկուտսկից, դա կողջունեն ամենից առաջ թալանչիներն ու մարդասպանները: 
Հիանալի կարգապահ և վճռական վաշտը շատ օգուտներ է բերել 
քաղաքացիներին: Անհրաժեշտ է նրան արժանին հատուցել, որը պաշտպան է 
կանգնել բոլոր քաղաքացիների շահերին: Անհրաժեշտ կլիներ բոլոր 
քաղաքացիների անունից խնդրել վաշտին, որքան հնարավոր է մնալ քաղաքում և 
քաղաքացիներին չթողնել անօգնական” (30): 

 Մեկնելու մտքով համակվել էին մեր զինվորիկները,–իր հուշագրության մեջ 
հայտնում է պորուչիկ Կոլմակովը: Սկսեցին խնդրել, որ Կովկասյան ռազմաճակատ 
մեկնելու թույլտվություն ձեռք բերենք: 

–Չէ՞ որ դուք այստեղ էլ եք լավ ապրում,–փորձեցինք համոզել նրանց: 

–Դա մեր պարտքն է,–լինում էր նրանց կարճ պատասխանը: 
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Շարեցինք վաշտը: Սկսեցինք հասցեները ճշտել մահվան դեպքի համար: 

–Որտե՞ղ է, Մկրտիչ, քո տունը: 

–Ես տուն չունեմ... Մորս, հորս, կնոջս և երեխաներիս թուրքերը մորթել են...  

Այսպիսին էր նաև մյուսի, երրորդի, բոլոր 210 հայ մարդկանց պատասխանը: 
Մեզ` սիբիրցիներիս համար դա լսելն անգամ այնպես սարսափելի և միաժամանակ 
ցավալի էր: Ինչպե՞ս թե մորթել են: Ինչի՞ համար: 

Նրանց հետ երկար զրույցներից հետո միայն հասկացանք այդ ժողովրդի մեծ 
տառապանքի ամբողջ ահավորությունը: Եվ մենք այնպես մղվեցինք դեպի նրանց: 
Այնպես թանկ, այնպես մոտ էին նրանք դարձել, այնպես հոգեհարազատացել, որ 
անհնար էր պատկերացնել, թե մենք ինչպես կբաժանվեինք նրանցից և որոշեցինք 
գնալ նրանց հետ6: 

–Պարոն պարուչիկ, կգնանք Հայաստան, այնտեղ լավ կլինի,–ասում է 
Կարապետը: Ես քո տանն եմ եղել, հիմա արի գնանք Բիթլիս, իմ տուն: 

–Բայց դու ասացիր, որ տուն չունես: 

–Ոչինչ, Հայաստանում ամենուր քեզ տուն կլինի: 

Ինչպե՞ս չգնայիր նման մարդկանց հետ, չնվիրեիր նրանց կյանքդ, այնպես, 
ինչպես նրանք իրենց կյանքը տվեցին մեզ: Տենդագին սկսեցինք մեկնելու 
նախապատրաստություն տեսնել: Դա անմիջապես նկատեցին իրկուտսկցիները և 
շարան–շարան ձգվեցին դեպի զորանոցները, սկսեցին զինվորներին խնդրել մնալ, 
զգում էին, որ կորցնում են իրենց հավատարիմ պաշտպաններին: Այդ առթիվ 
հրավիրվեց քաղաքային ինքնավարության նիստ, որը որոշեց յուրաքանչյուր հայ 
զինվորին ամսական հազար ռուբլի տալ, միայն թե նրանք չմեկնեին և 
պաշտպանեին քաղաքը: Այդ ամենից զինվորները շատ զգացված էին, բայց ոչ 
խոստացած պատկառելի գումարը, ոչ խնդրանքը այլևս չէին կարող պահել, նրանց 
կանչում էին հեռավոր Հայաստանը, խոշտանգված ժողովրդի հառաչանքները: 

Արդեն անհրաժեշտ էր մեկնել, իսկ այդ զինվորների մոտ, նրանց իսկապես 
զարմանալի ազնվության և անշահախնդրության հետևանքով, փող չկար: Ինչպե՞ս 
պետք է գնային: Եվ այստեղ արձագանքեց ողջ Իրկուտսկը: Քաղաքացիները 
սկսեցին երեկույթներ կազմակերպել, ուղարկում էին հանգանակություններ, 
կինեմատոգրաֆի դրամական մուտքը ևս հատկացրին հայկական վաշտին: 
Արձագանքեց նաև քաղաքային ինքնավարությունը: 

Վրա հասավ մեկնման օրը: Առավոտվանից քաղաքը զարդարվեց 
դրոշակներով: Բոլոր քաղաքացիները դուրս էին եկել ուղեկցելու իրենց 
պաշտպաններին: Այդ առիթով փակ էին բոլոր ուսումնական հաստատությունները, 
պետական հիմնարկները, խանութները, գրասենյակները: Մեկնողների համար 
նվագեց փողային նվագախումբը: Բոլշևիկները կայարանում շարել էին 
պահակախումբ, գնացքը զարդարել դրոշներով: Յուրաքանչյուր իրկուտսկցի գնացք 
էր բերում երկար ճանապարհի համար անհրաժեշտ բաներ: Բոլորը հուզված էին: 

Վրա հասավ հրաժեշտի րոպեն: Մեկնողները և մնացողներն իրար հրաժեշտ 
էին տալիս որպես հարազատներ` համբուրվելով, արցունքն աչքներին: 

Երրորդ զանգը: Հնչեց նվագախումբը: 

6 “Որոշողները” հայկական վաշտի սպաներն էին` հրամանատար, շտաբս կապիտան Յակով 
Ռոմանովիչ Բորտը, պորուչիկ Ալեքսեյ Գրիգորևիչ Կոլմակովը, պորուչիկ, շնորհալի բանաստեղծ Պյոտր 
Սիբիրցևը և պորուչիկ Բորիս Վենգերցովը: 
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Գնացքը շարժվեց: Վագոններից լսվեց համերաշխ “ուռան”: Նրանց ի 
պատասխան, արցունքն աչքներին, ուղեկցողները թափահարում են 
թաշկինակները` իրենց ազնիվ պաշտպաններին ուղարկելով օդային համբույրներ: 
Չքացան հարազատ քաղաքի վերջին տները: Նրան ի՞նչ է սպասում առանց այս 
հերոսների: Բայց մեր հոգում այդ տագնապալի մտքերը չեն գլխավորը: Մենք լի ենք 
այդ զինվորների, այդ թուխ, ազնիվ մարդկանց մասին մտքերով, որոնց հետ այժմ 
մեզ գնացքը թռցնում է Ռուսաստանի անծայրածիր հեռաստաններով: Եվ այդ 
մտքերի մեջ միայն մեկը հանգիստ չի տալիս մեր հոգուն. կկարողանա՞նք մեր 
հայրենիքը կործանումից ու մահից փրկած այս թանկագին, մեզ մտերիմ 
արարածներին փոխհատուցել նույն կերպ:  

Գնացքը սուրում է Սիբիրի ձմռան արծաթը հագած թավ անտառների միջով: 
Զինվոր Թադևոսը նայում է պատուհանից և արցունքն աչքերին ինքն իրեն դնդնում 
պանդուխտի իր տխուր, գեղեցիկ երգը.      

Կռունկ, ուստի՞ կուգաս, 

 Ծառա եմ ձայնիդ...  

Դեռ Սիբիրն է: Անծայր երկրամաս, թաղված ձյուների մեջ: Կայարան 
Անջերսկայա: Գիշեր է, բոլորը քնած են: Լսվում են բարձր ձայներ: Կոմիսարներն 
աղմուկով թափվում են վագոն: Պահանջում են անհապաղ հանձնել զենքերը: 
Ազդանշանով մերոնք դուրս են թռչում կառամատույց և ակնթարթորեն մարտական 
պատրաստության անցնում: Այդ սրընթացությունը երևի ազդում է բոլշևիկների 
վրա: 

–Ովքե՞ր եք,–արդեն անվճռական հարցնում են նրանք: 

–Հայեր: Մեկնում ենք Կովկասյան ռազմաճակատ: 

Բոլշևիկները ներողություն խնդրելով հեռանում են: 

Գնացքը նորից սլանում է առաջ: Եկանք Չելյաբինսկ: Մեր հետևից թաքնվեց 
հարազատ Սիբիրն իր թավ անտառներով, իր ճքճքան սառնամանիքով: Մեր հոգուն 
իջած թախիծը հասկացան զինվորները: Ձգտում են սփոփել: 

–Ոչի՜նչ, պարոններ, հասնենք Հայաստան, տաք կլինի և լավ,–ասում է ոչ մեկ 
անգամ կյանքս փրկած իմ հավատարիմ Կարապետը: 

Երկար գնացինք Ռուսաստանով, նրա լայնարձակ դաշտերով: Ստիպված նաև 
շատ ապրումներ ունեցանք: Մի քանի անգամ բոլշևիկները ցանկացան 
զինաթափել, բայց ամեն անգամ` ապարդյուն: Ամուր համախմբված, լավ 
կազմակերպված վաշտը չէր հանձնվում: 

Եկանք Ռոստով: Միացանք Կիևից, Խարկովից, Մոսկվայից եկող հայ 
կամավորների էշելոններին: Ուսանողներ, ուսանողուհիներ` բոլորը ձգտում էին 
իրենց հայրենիքի պաշտպանությանը: Միավորված երկու էշելոնով շարժվեցինք 
առաջ: 

Կավկազսկայա կայարանում բոլշևիկները շրջապատեցին կիևյան էշելոնը, 
կրակ բացեցին դեպի վեր` միջադեպի մեղքը գցելով հայերի վրա: Ապա 
ներխուժեցին վագոններ և պահանջեցին զենքերը հանձնել: Զինաթափելով 
բոլորին, նրանք առանց ձևականության բացեցին ճամպրուկները` վերցնելով այն 
ամենը, ինչ ընկնում էր ձեռքի տակ: Վերցրին բոլոր փողերը` յուրաքանչյուր մարդու 
թողնելով հինգ ռուբլի: Մեր էշելոնին չէին մոտենում, հայտարարելով, որ 
զինվորներին ձեռք չեն տալիս: 

Եկանք Տուապսե: Շոգենավ նստեցինք և տախտակամածի վրա (1918–ի 
սկզբին դեռ կառուցված չէր Հյուսիսային Կովկաս–Սոչի երկաթուղին–Ռ. Ս. ), 
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չորսօրյա ուղևորությունից հետո, հորդ անձրևի տակ, ծովային ուժեղ քամու 
ժամանակ, հասանք Փոթիի նավահանգիստ` չարչարված, հոգնած, բայց այն բանի 
գիտակցությամբ, որ մենք համարյա Անդրկովկասում ենք: 

Եվ մեզ` սիբիրցիներիս համար անծանոթ ճանապարհով, որը ձգվում էր 
հարավային գեղանկար բնության միջով, երկաթուղային բաց տախտակամածների 
վրա գլորվեցինք դեպի Թիֆլիս: Մեզ տեղավորեցին զորանոցներում: Եվ սկսվեց 
զորանոցային գորշ կյանքն այդ գեղեցիկ, բայց մեզ` հյուսիսցիներիս համար օտար 
և զարմանալի քաղաքում` լի արևով, լույսով, ջերմությամբ, փաղաքուշ սարերով, 
այլազգի խոսվածքով` հայերեն, վրացերեն, օսերեն, ռուսերեն: Հետաքրքիր էր և 
օտար: 

Բայց բուն զորանոցային կյանքը ճնշում էր մեր զինվորներին: Նրանք դարձան 
կենտրոնացած ու ջղային: Զգացվում էր, որ նետվում են ինչ–որ տեղ` իրենք էլ 
չիմանալով ուր: Ժամանակ առ ժամանակ նրանց մտքերը փորձում էին խառնել 
բոլշևիկյան քարոզիչները: 

–Ի՞նչ են ասում,–երբեմն հարցնում էինք զինվորներից որևէ մեկին: 

–Ոչինչ, պարոն պորուչիկ, նույնը, ինչ Իրկուտսկում: Միայն իզուր են մեզ 
փորձում: 

Բոլշևիկները հեռանում էին: Բայց պայքարը ծանր էր լինում հայկական 
սպայակազմի հետ, որը ցանկանում էր վաշտը վերցնել իր հրամանատրության 
տակ` հակառակ զինվորների ցանկության: Մենք դա չէինք ցանկանում: Ինչու՞: 
Հավատ չկար այդ մարդկանց հանդեպ: Մենք սպասում էինք ինչ–որ բանի: Մենք մեր 
առաջնորդին էինք սպասում: Բայց ու՞ր էր նա: Եվ ո՞վ էր լինելու նա: Ո՞վ կտաներ 
մեզ իր հետևից, որ պատրաստ էինք մեր կյանքը դնել այդ թանկագին մարդկանց 
հայրենիքի համար: 

Ու՞ր էր նա: 

Պարզվեց, որ նա այստեղ է` Թիֆլիսում: Մեր կողքին է: Բայց նա հիվանդ էր և՛ 
մարմնով, և՛ հոգով: Հիվանդ այն բոլոր բանսարկություններից, որոնցով նրան` 
ազնվաբարո, վստահող մեծ մարդուն շրջապատել էին ժողովրդի տառապանքներին 
խորթ, փոքրիկ մարդիկ, մարդիկ, որոնց համար թեկուզ հանցագործ ճանապարհով 
ձեռք բերած պատիվներն ու փառքը թանկ էին ժողովրդի շահերից: 

Դա հայ ժողովրդի նշանավոր առաջնորդ գեներալ Անդրանիկն էր, որի անունը 
փառաբանում են անգամ մեր Անդրբայկալյան կազակները այնտեղ` Կովկասից 
հեռու Սիբիրում: Նրա մոտ էինք ձգտում, տառապած դեմքով գեներալի մոտ”: 

Պորուչիկ Կոլմակովը, սրտահույզ ներկայացնելով սիբիրական վաշտի 
պատմությունն ու իր բարեկամ հայ զինվորների` դիպվածներով հարուստ 
բազմօրյա երթն Իրկուտսկից Թիֆլիս, անշուշտ, տեղյակ չէր կարող լինել Կովկասյան 
քայքայված ռազմաճակատում վերջին իրադարձությունների հետևանքով 
առաջացած կացությանը: Չէ՞ որ մինչև սիբիրական վաշտի Անդրկովկաս հասնելն 
անկվել էր Էրզրումը, հակառակորդն առաջ էր շարժվում, շփոթմունք էր տիրում 
հայոց մեջ, գլուխ էր բարձրացրել “ռուսահայ”–թուրքահայ” ազգավնաս հակոտնյան, 
իսկ Անդրկովկասյան նորաստեղծ սեյմի քաղաքական անմաքուր խաղերը 
սպառնում էին հայերին: Բանն այն էր, որ Տրապիզոնում սկսված 
բանակցություններում թուրքերը, որպեսզի անարգել հասնեն մեծ Թուրանի 
ստեղծման արյունոտ ծրագրի իրականացմանը, Անդրկովկասյան սեյմի 
պատվիրակներից համառորեն պահանջում էին հռչակել Ռուսաստանից 
Անդրկովկասի անկախությունը: Թուրքերի միտումը հասկանալի էր. Ռուսաստանը 
միշտ էլ “անմարսելի ոսկոր” էր եղել շան բերանին, հզոր արգելակ: Առանց 
Ռուսաստանի հեշտ էր պանթուրքիզմի դրոշները պարզել Անդրկովկասում և Միջին 
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Ասիայում: Վերջապես նրանք հասան իրենց նպատակին և արևելահայությունը ևս 
ենթարկվեց կործանարար փորձությունների: 

Իսկ այդ պահին Սիբիրից ժամանած հայ ռազմագերիները ձգտում էին օր 
առաջ հասնել ռազմաճակատ: Նրանց տրամադրությունը թերթով արտահայտեց 
նրանցից մեկը` Հովհաննես Մ. Ղուպաթյանը. “Մենք, Սիբիրից եկած հայ կամավոր 
գերիներս, Արևելյան Սիբիրի կենտրոնական Իրկուտսկ քաղաքում 
կազմակերպեցինք հայկական դրուժինա և քաղաքային ախրանա (պահակություն), 
որ քաղաքացիներին կպաշտպանեինք ավազակային ոտնձգություններից: Մեր 
դրուժինային այդ մասին քաղաքացիները միշտ շնորհակալություն էին հայտնում 
թերթով: 

Երբ փետրվարի սկզբին լսեցինք Անդրանիկի կոչը, ուրախությամբ թողեցինք և 
մեկնեցինք հանուն հայրենիքի պաշտպանության` հարուցելով քաղաքացիների 
տրտունջը: 30 օրվա ճանապարհորդությունից հետո շատ մեծ դժվարությամբ 
հազիվ Թիֆլիս հասանք: Ճանապարհին ուրախ էինք մինչև Պենզա, երբ դեռ չէինք 
լսել Էրզրումի անկման լուրը: Հանկարծ հանդիպեցինք այդ սև և դժբախտ լուրին, 
ամենքիս գույնը փոխվեց, թե արդյոք երեք ու կես տարում թուրքի և քրդի սոված ու 
կմախքացած զորքը ի՞նչ հնարանքով այդ բերդը խլեց հայկական հպարտ ու 
կայտառ երիտասարդներից: Դա էլ երազ և առասպելական խոսք համարեցինք: 
Ճանապարհորդությունը շարունակելով` գույժը կճշտվեր: 

Ճանապարհին Պենզայից այստեղ գալուց մեզ կմիանային հատ–հատ հայեր: 
Մեր ծախսերով մեզ հետ նրանց բերում էին իբրև կամավոր: Հասանք Ռոստով, ուր 
կանգնած էին Խարկովի և Մոսկվայի էշելոնները: Միատեղ մեկնեցինք Տիխորեցկ: 
Այնտեղ Կարմիր գվարդիան մեզ խուզարկեց և Մոսկվայի էշելոնից զանազան իրեր 
խլեցին, հետո կրակ բացեցին մեզ վրա: Խարկովի էշելոնից տվինք զոհ մեկ հայ 
զինվոր: Շարժվեցինք Արմավիր և ապա Տուապսե: Մեր էշելոնների կես մասը 
մեկնեց նավով: Կես մասը մնաց, քանի որ երկրորդ նավի կսպասեր: Ողջ և առողջ 
հասանք Փոթի: Ապա, հասնելով Թիֆլիս, մենք տեսանք, թե որքան բարդացել է մեր` 
հայերիս դրությունը և մենք այժմ լցված ենք ցանկությամբ կռվել մեր թանկագին 
հայրենիքի և ժողովրդի համար: 

Դեպի գործ, դեպի պատերազմ, հանուր երիտասարդությու՛ն” (31): 

Երբ սիբիրական վաշտը հասավ Թիֆլիս, ինչպես պորուչիկ Կոլմակովն է 
վկայում, իսկապես Անդրանիկը հիվանդ էր և՛ մարմնով, և՛ հոգով: Էրզրումի 
անկումից հետո, Թիֆլիսում, նա տառապալից ապրումների մեջ ապաքինվում էր 
կարինցի Գուրգեն Վասիլյանի տանը: Լուռ խոկում էր զորավարը. շատ ծանր, 
հոգեմաշ մտքերը երբեմն ընդհատելով, մատերն ակամա բռունցքում էր աներևույթ 
հակառակորդի կամ իր չարակամի դեմ, աչքերով շանթահարում նրանց և “ականջ 
շոյող” մեկ բառ նետում: Մտերիմները գալիս էին հին ֆիդայապետի տխուր մտքերը 
փարատելու, նորություններ հաղորդելու, նոր ծրագրերով ոգևորելու: Սակայն, 
մենակ մնալով, ընկղմվում էր ծանր մտքերի հատակը: Եվ նորից ու նորից 
ալեկոծվում էր զգայուն հոգին. հայերը, նաև ինքը, չկարողացան պաշտպանել 
Արևմտյան Հայաստանի բանալի Կարին–Էրզրումը: Սփոփանք էին թունդ սուրճը և 
ծխախոտը: Ինչու՞ եղավ այդպես: Հետ էր տալիս հիշողության կծիկը, լուսավորում 
ու շոշափում անցած ճանապարհի դրվագները, նժարում հաղթանակներն ու 
կորուստները: Ահա ինքը հիսուներեք տարեկան է: Ի՞նչ ունի կյանքում: Անկախ 
հայրենի՞ք, ո՛չ: Երջանիկ ժողովու՞րդ, դարձյալ` ո՛չ: Անձնական երջանկության 
ժամանակ չէր ունեցել. նրան սահմանված էր ապրել անանձնական 
երջանկությամբ, ժողովրդի պայքարի բովում, նրա ծով ցավերի մեջ: Մտքերի 
լուսանցքներում տարիների խորքից երբեմն ակնթարթորեն հառնում էին անհոգ ու 
խենթ մանկությունը, երիտասարդ օրերի երկնակամարը լուսավորած այն դեռատի 
հարսնուկն ու իր որդին, որոնք վաղաժամ մահվան ընկերներ դարձան: Երևի 
երեսնամյա նվիրումն էլ կատարյալ չի եղել: Հավանաբար պակասավոր են եղել 
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ջանքերը, այլապես ինչու՞ երեկվա պես շփոթ էր հայոց քարավանը, զարկված ու 
անել:  

 

...Արևմտահայ կյանքը մի իսկական անեծք էր Թուրքիայում, դառնաղի, 
անվերջանալի փորձություն: Կարող էր, չէ՞, Շապին Գարահիսարի Մուշեղյան 
վարժարանի սան Անդրանիկ Օզանյանը հորից` Թորոս աղբարից սովորած 
հյուսնությամբ պարապել երկար տարիներ, երանության մեջ ապրել խաղաղ 
կյանքով: Սակայն հայ շինականն ու արհեստավորը ստիպված ձեռքները տարան 
զենքի: Ստիպված էին, թուրքի հալածանքն ու անհանդուրժողականությունն էին 
պահանջում` պատվով ապրել կռվելով կամ առանց զենք բարձրացնելու մեռնել 
անպատիվ, վերանալ որպես ժողովուրդ: Եթե հայոց հայրենիքին արնահեղությամբ 
տիրացած խաշնարածը երեկ բավարարվում էր բնիկների տնտեսական 
շահագործումով և մանկահավաքով, որով համալրում էր իր հարեմներն ու 
ենիչերիների գնդերը, ապա վերջին դարերում մահվան սպառնալիքի տակ 
դավանափոխության պահանջ էր դնում: Իսկ դավանափոխվողը նաև ազգությունն 
էր փոխում: Այդպես Արևմտահայաստանում թրքացել էին ամբողջական գյուղեր: 
Կյանքի ապահովությունից զրկված, անզեն քրիստոնյաների կյանքի ու ունեցվածքի 
տերերն էին տգետ, բայց զինավառ թուրքն ու քուրդը: Ցանկացած հայի ինչքին 
տիրանալու կամ սպանելու համար նրանք պատրաստի “պատճառ” ունեին: 

–Բու գյավուր էրմանի դինիմե սեոտի (այս անհավատ հայը հավատս հայհոյեց): 
Մուսուլմաննե՜ր, քարկոծեք մարգարեի սուրբ հավատն անարգողին...  

Քաղաքակրթության դարեր թևակոխող աշխարհում մաշվում էր Հայաստանը: 
Սելջուկյան արշավանքների նախօրյակին իր բնօրրանում ապրում էր վեց միլիոն 
հայ, իսկ Անգլիայում` հազիվ երկու միլիոն մարդ: 900 տարի անց, 1800 
թվականների վերջերին, հայերի թիվը երեք միլիոն էր, իսկ Անգլիայի բնակչությունը` 
երեսում միլիոն: Թուրքը Հայաստան էր մտել որպես բարբարոս, սակայն, 
“քաղաքակրթվելով”, մնացել էին վայրենի կրքերին գերի` ավերող, մորթող, 
փչացնող: Այլևս անհնար էր լռել: Բռնություններին ու կոտորածներին 
արևմտահայերը պատասխանեցին զինված ընդվզումներով, նաև` գթության 
խնդրանքով, արտագաղթելու սպառնալիքով, միջազգային ատյաններ հղվող 
բողոքներով: Հույսի շող ճառագեց ռուս–թուրքական պատերազմից հետո` 1878 
թվին, մեծ տերությունների կնքած դաշնագիրը: Մինչև Թուրքիայի հայկական 
գավառներում բարենորոգումների իրականացումը Ռուսաստանը մնալու էր 
այնտեղ: Խանդավառված էր արևմտահայությունը, որովհետև ինքն օտարի անարգ 
լծից ազատվելու, արևելահայերի պես ֆիզիկական գոյության ապահովություն էր 
ձեռք բերում: Սակայն տարածաշրջանում ռուսաց ուժեղացող ներկայությունը 
չհանդուրժեցին եվրոպական երկրները. նրանց չէր հետաքրքրում հայոց դժխեմ 
ճակատագիրը: Շուտով նրանք նոր վեհաժողով գումարեցին Բեռլինում և գլխիվայր 
շուռ տվին Սան Ստեֆանոյի հայանպաստ դաշնագիրը: Օսմանյան Թուրքիային 
հանձնարարվեց բարենորոգումներ իրականացնել Արևմտահայաստանում: Այսինքն 
զոհին հանձնեցին հանցագործի տնօրինությանը: 

Ինքնավարություն հայերի՞ն: Այդ միտքը բոլորովին չէր համերաշխվում 
Թուրքիան “օտարներից” մաքրելու”, զուտ օսմանցիներով բնակեցված պետություն 
ստեղծելու թուրքերի նկրտումներին: Եվ 1878 թվից, երբ Հայկական հարցը 
միջազգային բնույթ ընդունեց, սուլթանական կառավարության ազգային ու 
կրոնական հալածանքները, կյանքի ու գույքի անապահովությունը, հարկային ծանր 
լուծն ու գավառային պաշտոնյաների չարաշահումներն ավելի մեծ չափերի հասան: 
Հրահանգ տրվեց մամուլի գրաքննչական վարչությանը` արգելել “Հայաստան” 
բառի, հայ ժողովրդի պատմությանը և աշխարհագրությանը վերաբերող անունների 
հիշատակումը (32): 

Հայերին արդեն լավ հայտնի էր իրենց նկատմամբ Բարձր դռան 
սատանայական դիրքորոշումը, որն ասվել էր մեծ վեզիր Քյամիլ փաշայի արնախում 
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շուրթերով. “Հայ ազգը վերացնելու, անհետ և անճետ ընելու ենք”:. Համոզում ու 
ողոքում այլևս ավելորդ էին. հայ ոգին ազատություն էր ոգորում, ձգտում 
արժանապատիվ կյանքի: Հայոց հրայրքոտ միտքը սահմանեց` այլևս պետք չէ լռել: 
Ավելի լավ էր ապրելու իրավունքը հաստատող օրհնյալ կռվում մեռնել կանգնած, 
քանզի թույլն ապրելու իրավունք չուներ բարբարոս երկրում: “Պետք էր ցույց տալ 
թուրքին, թե հայ բազուկը գիտե հրացան բռնել, հայ սիրտը գիտե կռվել և 
պաշտպան կանգնել իր իրավունքներին”,–վրիժառուների սերնդի քաջազնական 
հառնումի մասին հետո այսպես էր ասել մեծ ֆիդայապետը: Այս ամենը պետք է ի 
հայտ բերեին “ափ մը ճան ֆիդայիներ”, որոնք ուխտած էին զոհվել ազգին 
ազատության սիրույն, արդարացնելով այն մեծ հավատն ու հույսը, որ ժողովուրդը 
կենտրոնացած էր իրենց վրա”: Իսկ ազատագրական պայքարի գաղափարակիրներ 
ու ղեկավարներ դարձան հայկական նորաստեղծ արմենական, հնչակյան և 
դաշնակցություն կուսակցությունները, որոնցից վերջինն արդեն 20–րդ դարի 
սկզբին ամենամեծ կշիռն ու ազդեցությունն ուներ հայ քաղաքական կյանքում և 
ստանձնել էր համազգային կազմակերպության դեր: 

Արդար կռվի արահետ էր մտել հարազատ ժողովրդի ստրկության շղթաները 
թոթափելու ձգտումով տոգորված մի լուսավոր սերունդ, որին կոչում էին ջան 
ֆիդայի, օտարները` հայդուկ կամ պարտիզան: Առաջին ֆիդայիների 
հրացանազարկերը խոր արձագանքեցին հայոց մտքի մեծերի հայրենասիրությամբ 
դաստիարակված երիտասարդների հոգիներում, որոնք հայրենիքի սուրբ 
ազատության կռվում տաք գնդակի համբույրին արժանանալու տենչանքն ունեին: 
Ամեն կողմից հայերն օգնության շտապեցին սուլթանական տերության արյունոտ 
թաթի տակ հեծող արևմտահայ եղբայրներին: Արևելյան Հայաստանից խումբ խմբի 
հետևից Էրգիր էին անցնում զինավառ ու զինակիր ֆիդայիներ: Զոհվում էին 
սահմանագլխին, սակայն նաև անհողդողդ հասնում նպատակակետին: Նրանց 
պատժիչ ձեռքը հասնում էր ոչ միայն հայի արժանապատվությունը ոտնահարող, 
թալանող ու բռնաբարող թուրքին ու քրդին, այլև մատնիչ հայերին: Ժողովրդի հույսն 
էր դարձել հայրենիքի տեր ու պաշտպան ջան ֆիդային: Հնչակյան կուսակցության 
անդամ Անդրանիկ Օզանյանը 1891 թվականից, որպես ազատամարտիկ ֆիդայի, 
արդեն Արևմտյան Հայաստանի սարերում էր և թուրք ոստիկանների պատժիչ 
ջոկատի հետ ունեցծ զինված ընդհարումների մասին Մարզվան քաղաքից նամակ 
ուղարկեց Փարիզում լույս տեսնող “Հնչակ” թերթին: Ընդարձակ հոդվածը 
տպագրվեց հոկտեմբերի 20–ին: Երիտասարդ հայրենասերը, ներկայացնելով 
ճնշված հայերի սարսափելի վիճակը, հայրենակիցներին զգուշացնում է, որ նրանք 
ունեն երկու ճանապարհ` մահ կամ ազատություն: 

Աղբյուր Սերոբը հայության համար արդեն սիրելի հերոս էր, երբ ֆիդայական 
եղբայրությանը զինվորագրվելու խնդրանքով նրան ներկայացավ Անդրանիկը: 
Համբավավոր խմբապետը նորեկի պարզ, անմիջական, դյուրաբորբոք խառնվածքի 
մեջ անկոտրում կամք և ազգին ինքնայրումով նվիրվելու տաք ձգտում նկատեց: 
Ճիշտ ընթացքի դեպքում նման երիտասարդից լավ զինվոր կստացվեր, բայց սկզբից 
զենք վստահել չէր կարող: Դա սկզբունք էր: Իսկ Անդրանիկի համար արդեն մեծ 
պատիվ էր լինել հերոս ֆիդայապետի ուղեկցորդը (վալադ): Շալակով Աղբյուրի 
իրերն էր տեղափոխում, որպես ոսկեձեռիկ հյուսն, գերազանց նորոգում խմբի 
զենքերի փայտե մասերը: Սովորում էր ֆիդայու դժվարին կյանքը, որի ապաստանը 
հայրենի անդաստաններն էին, վերմակը գեղջկական վերարկուն էր, բարձը` մի 
քարի կտոր, կերածը` գյուղացու տված գարու կամ կորեկի մի կտոր հացը: Առիթ 
եղավ, խմբապետ Սերոբը մարտի մեջ տեսավ նորեկին և անհապաղ տեղ 
հատկացրեց կռվողների առաջին շարքերում, ապա ռազմական գործում դարձրեց 
իր օգնականը, որովհետև շապին–գարահիսարցին ոչ միայն քաջ էր, այլև ուներ 
տեղանքը խոր կարդալու շնորհք, կազմակերպելու, վրիժառու եղբայրներին 
միաբանելու այրական ոգի: Իսկ երբ 1899–ին Սերոբը դավաճանաբար զոհվեց, 
ընկերներն Անդրանիկին ընտրեցին խմբի առաջնորդ և պայքարը շարունակվեց նոր 
թափով: 

26 
 



Նորընծա ֆիդայապետի անունը շուտով թնդաց Սասնա սարերում և 
խանդավառ արձագանքեց հանուր հայության սրտերում: Նա դարձել էր թուրքի 
սարսափ անորսալի վրիժառու, անօրենին պատժող հաղթ բազուկ: Ուստի նրա մոտ 
էին գալիս կատարված նոր ոճրագործություններից դատարկուն հայ շինականներ, 
հայցում օգնություն և փրկություն: Իսկ կատարվածի հանդեպ կառավարությունը 
շարունակում էր մնալ խուլ և կույր, ավելին` հանցագործին քաջալերում 
հայահալած և հայաջինջ զբաղմունքի մեջ: Ուստի թուրքական մարմիններին 
ցնցելու և օտարերկրյա դեսպանների ուշադրությունը հայոց վիճակի վրա 
հրավիրելու, տառապած խաղաղ ժողովրդի համար մի բարենորոգում, մի 
ապաքինում ձեռք բերելու հրամայականով անհրաժեշտ էր շարունակել ու 
սաստկացնել ֆիդայիների զինված պայքարը, ուր հնարավոր էր` հակառակորդի 
հարվածին հարվածով պատասխանել, արյունին` արյունով: Դա էր միակ 
ճանապարհը: Եվ շատ տարիներ անց Անդրանիկը թուրքերի դեմ մարտերում 
տարած իր հաղթանակների լուսապսակը 1901 թվի ավարտին Մուշի Առաքելոց 
վանքի քսանօրյա կռիվը կհամարի, երբ իր ազգի տաղանդը, հայկական ճկուն 
դատողությամբ միտքը, անհավասար կռվում տանելով փայլուն հաղթանակ, ցեխի 
մեջ կոխկրտեց թուրքական թագն ու թուրքական զինվորականությանը: Առաքելոց 
վանքի կռիվը երկաթե կամքի, կարգապահության և մաքուր հայրենասիրության 
երևույթ էր: Թշնամու զինվորն էլ հավատացած էր, թե անհնար էր հաղթել 
Անդրանիկին, որովհետև նա “ոչ միայն քաջ է ու արի, այլ` նաեւ բարի ու արդար”: 

Ֆիդայիները, որպես որոշակի գաղափար իրականացնողներ, սրբազան 
ուխտին հավատարիմ, պատվով տարան իրենց խաչը: Սակայն նրանց 
պարտությունն անխուսափելի էր. չկար հայկական քաղաքական կյանքի 
միասնական և հմուտ ղեկավարություն: 19–րդ դարավերջին մի լրագրող դիպուկ 
նկատել է. “Ինձ կերևի, թե որոշ ծրագրի համեմատ չեղան այս շարժումները, 
ձեռնահաս ղեկավարության ներքո չգործեցին խմբապետները և չկար իրենց մեջ 
ընդհանուր հատակագիծ և համաձայնություն” (33): Այո, քաջազունների ընդվզումը 
լրջորեն չէր նախապատրաստված: Միասնություն չկար հայկական երևելի 
կուսակցությունների` հնչակյանների և դաշնակցության միջև: Անհավասար էին 
բախվող ուժերը: Մի կողմից օսմանյան կայսրության ռազմական կառույցն էր, մյուս 
կողմից` կայծքարե հին հրացաններով զինված հայկական փոքրաթիվ 
պարտիզանական ջոկատները: Նրանք իրենց թիկունքում ունեին անպաշտպան 
հայ գյուղացուն, իրենց մեջ` հայրենիքի սուրբ ազատության համար բաբախող 
սրտեր, բայց բացակայում էր քաղաքական, ռազմական և դիվանագիտական բարդ 
արվեստը սերտած, ֆիդայական անջատ խմբերի պայքարը միավորող 
ղեկավարություն:  

Անդրանիկն առաջիններից մեկը խոր հայացք նետեց Հայկական հարցում մեծ 
տերությունների մասնակցության խնդրին և նրանց “հայասիրությունը” 
անարգանքի սյունին գամեց: Ինչպես քաղցած որբ երեխաներին կյանքում խոստում 
տվող է լինում, բայց ոչ չոր հացի կտոր, այնպես էլ հայոց ճակատագրով “մտահոգ” 
փուչ խոստումների սիրահար մեծ տերությունները շարունակում են “նպաստավոր” 
խոստումներ տալ և ոչ որևէ գործնական օգնություն: Եթե այդպես է, ապա 
ստացվում է, որ իրողությունից դաս չառած հայերն իրենք են խաբում իրենց, ուստի 
պետք չէ հավատալ օգնության գործնական քայլ չկատարող խոստումների 
հեղինակներին, որոնց միտքը խարդավանք է և ուրիշ ոչինչ: Կարծես մոռացվել էր 
Խրիմյան Հայրիկի երկաթե շերեփի պատմությունը: Որ ֆիդայական ոգին հանկարծ 
չմարի և ազգի ինքնապաշտպանության գործը չձախողի, հին զինվորը, մոտալուտ 
փորձությունների մտահոգությամբ, պատգամ հղեց հայությանը` մատը դնելով 
ամենացավոտ տեղին.  

“Իմ կոչս է բոլոր հեղափոխական ընկերներուս, բոլոր հայ ժողովուրդին, 
կուսակցական ինչ դավանանքի ալ պատկանին, ժամանակն է, որ սթափվինք, 
սեղմենք մեր շարքերը: Ազատության գործը շատ դժվարին գործ մը դարձած է, մեծ 
ուժի կը կարոտի, ազգովին քով քովի գանք և այդ մեծ ուժը կազմենք. քաջությունը 
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դրամը, զենքը չէ, որ կը պակասի մեզի, այլ կամքը. զորացնենք մեր կամքը և վստահ 
ըլլանք, որ կը փրկվինք: 

Կը հուսամ, թե այս փոքրիկ կոչս արձագանք պիտի գտնե յուրաքանչյուր 
հայդուկի սրտի մեջ, ինչպես նաև ամեն հայ անհատի: Կը հուսանք, թե մեկ կողմ 
պիտի ընենք ամեն անձնական “ես”, ու թշվառ ժողովրդին դատին վրա միայն պիտի 
դարձնենք մեր լուրջ ուշադրությունը” (34): 

Միայն հարազատ ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ ապրող մեծ զավակը, 
տարաբախտ ազգի քարքարոտ ճանապարհը մշտարթուն հսկող խորաթափանց 
աչքը կնկատեր շիկացած պայքարի անկումը և ճիշտ պահին հանդես կգար 
սթափության, բորբոքումի ու միասնության կոչով: Սակայն ի՞նչ կոչ, այն 
գործողության հավերժական ծրագիր, սերունդներին մատուցվելիք դաս պիտի 
համարել, քանի դեռ կա Հայոց Դատը: Մի կողմ դրած կուսակցական 
պատվախնդրությունը, յուրաքանչյուր հայ անհատ, մոռանալով անձնական “ես”–ը, 
հանուն ժողովրդի սրբազան նպատակի պարտավոր է գիտակցորեն, 
կարգապահորեն կանգնել պայքարի մարտիկների շարքերում, իրար թիկունք 
դառնալ, տոգորվել հավաքական կամքով, զորանալ ինքնապաշտպանության 
անխորտակ զրահով: Չէ՞ որ ոչ թե խնդրանքով ու խղճահարությամբ, այլ վախն 
արհամարելով, երկյուղը սպանելով ու անվրեպ զենքով են ազատ հայրենիք 
կերտում: 

1892 թվականից “Դաշնակցության” անդամ էր հեղափոխության զինվոր 
Անդրանիկ Օզանյանը և Արևմտահայաստանի բարձրիկ լեռներում պատվով էր 
կատարում իր կազմակերպության հանձնարարությունը` զինված պայքարով 
պաշտպանում բռնացողի ճիրաններում հեծող ազգակիցներին և հայկական հարցի 
վրա հրավիրում մեծ տերությունների ուշադրությունը: 1904թ. Սասունի և Մուշի 
հերոսամարտերից հետո, երբ ամռանն արդեն ապաստանել էր Վանի Այգեստան 
թաղամասում, պատրաստվում էր ապստամբական պայքարը ծավալել այստեղ: 
Սակայն Ռոստոմի (Ստեփան Զորյանի) կողմից գալիս են երկու երիտասարդներ և 
հայտնում դաշնակցության ղեկավար մարմնի` ապստամբությունը դադարեցնելու 
որոշումը, որովհետև աննպաստ էին քաղաքական պայմանները, և այլևս առիթ 
չպետք է տրվեր թուրք կառավարությանը հայ բնակչության խուզարկությունների և 
բռնության համար: Երկմտում էր անվանի ֆիդայապետը: Բանագնաց 
երիտասարդները հետաքրքրվում են. “Եթէ հետդ ունիս ռազմամթերք, այդ 
պարագային մենք ալ քեզ հետ ելլենք եւ ապստամբինք: Իսկ եթե ձեր ուժը ձեր վրայ 
եղած փամփշտակալներն են, պետք չէ Վանը փչացնելու պատճառ դառնաք”: “Մեր 
ունեցածը մեր վրայինն է”,–կը պատասխանէ Անդրանիկը: “ՈՒրեմն,–կըսեն այդ 
երկու երիտասարդները,–ապստամբութիւն չի լինի, եւ դուք պետք է հեռանաք այս 
տեղէն: Այս է Ռոստոմի տուած հրահանգը”: Կուսակցական կարգապահությունը 
հարգող Անդրանիկը, վերին հրահանգին համապատասխան, իր զինվորների մի 
մասով հեռացավ Պարսկաստան, ապա անցավ Կովկաս: Հայրենիքում մնաց իր 
համար թանկագին Գևորգ Չավուշը, որի մահը հետագայում Անդրանիկը համարեց 
իր կյանքի ամենադժբախտ օրը: 

Անդրանիկը հայոց մեծերից առաջինը հասկացավ, որ կուսակցական 
կապանքներն ու ալեբախությունները խանգարում են միասնության գործին, 
վնասում ինքնապաշտպանության հրամայականին: Եվ որպեսզի ինքն անմնացորդ 
նվիրվի ժողովրդի դատին ու պայքարին, ենթակա լինի միայն նրա կամքին, 
պաշտոնապես հեռացավ դաշնակցական կուսակցությունից, հայտարարելով, թե 
հետայսու պատկանում է այն կուսակցությանը, որի անունը հայ ժողովուրդ է: 
Սակայն այդ քայլը կատարելիս նա չէր կարող իր նախկին կուսակցական 
ընկերներին, որոնք, մոռանալով արևմտահայ ժողովրդի թուրքական լծից 
ազատագրելու գործը, սեփականել էին համամարդկային ու դասակարգային 
պայքարի գաղափարներ և լցվել հակառուսական տրամադրությամբ, չզգուշացնել. 
“Ըրեք ինչ որ կուզէք, բայց Ռուսիոյ դռները մեզի դէմ մի փակեք: Մենք շատ թշնամի 

28 
 



ունինք արդէն, Ռուսիան ալ թշնամի մի ընէք մեզ, և պատճառ մի տաք, որ Կովկասի 
հայութիւնն ալ Թուրքահայ վիճակին ենթարկուի”:  

Բայց իզուր: Դաշնակցության համար թուրքասիրության շրջան էր սկսվել: 
Հիմա քաղաքականության ասպարեզում “Կորչի՛ Ռուսաստանը, կեցցե՜ ազատ և 
հեղափոխական Թուրքիան” կարգախոսն էր իշխում: Դաշնակցության 
ղեկավարները խորապես հավատացած էին, որ Եվրոպայում ուսանած 
“քաղաքակիրթ” երիտասարդ թուրքերը կկործանեն բարբարոս սուլթանի 
իշխանությունը, այլևս թույլ չեն տա հայերի կոտորած, և հայերը Թուրքիայում 
կապրեն ազատ ու բախտավոր: Ազգային հարցին այս նոր մոտեցումը ժողովրդին 
ապակողմնորոշեց, մեծապես վնասեց ինքնապաշտպանության գործին: Մի՞թե 
երբևէ կարելի էր մոռոնալ “Հայ ազգը վերացնելու, անհետ ու անճետ ընելու” 
թուրքական հստակ ծրագիրը: 1908–ի հուլիսի 23–ին երիտթուրքերի իրականացրած 
“հեղափոխությունից” հետո դաշնակցականներն ավելի մղվեցին դեպի գառան 
մորթի հագած այդ գայլերը և Անդրանիկին հրավիրեցին մասնակցել նոր 
համագործակցությանը, իսկ նա կտրուկ հրաժարվեց` լավ իմանալով թուրք ցեղի 
հոգեկերտվածքը: 

Երիտասարդ թուրքերը եկել էին, այո, նոր դեմքերով և նոր ուժերով ոչ թե հինը 
վերացնելու, այլ Սուլթան Համիդի քաղաքական “հնոտին” երիտասարդացնելու եւ 
թարմացնելու, երկրի վրա ծանրացած չարիքն ավելի ծանրացնելու: Ֆրանսիական 
հեղափոխության “ազատություն”, “արդարություն”, “հավասարություն”, 
“եղբայրություն” կարգախոսները ստորաբար սեփականած երիտթուրքերի հետ 
սերտորեն համագործակցող դաշնակցականները դա շուտ չնկատեցին, նրանց 
լավատեսությունից զարմացած էին եվրոպացիները: “Դուք կըսեք թուրք 
յեղափոխութիւն,–դաշնակցական ղեկավարներից մեկին ասել էր գերմանական 
թերթի թղթակից Պարվուսը,–բայց ես կը տեսնեմ, որ հոս չկա հեղափոխութիւն, այլ 
կա յեղաշրջում: Դուք կըսեք հին և նոր ռեժիմներ, բայց ես չեմ տեսներ, այլ կը 
տեսնեմ անձերու եւ դերակատարներու փոփոխութիւն միայն, տարբեր 
հագուստներու մէջ, ինչ որ չի նշանակեր յեղափոխութիւն”: Թուրքիան ձևով էր 
սահմանադրական, որովհետև գործնականում պահպանվում էին սուլթանական 
կարգերը: 

Անդրանիկը թուրքական “հեղափոխությունից” հետո տիրող խանդավառ 
տրամադրությունների մեջ խորաթափանց հայացքով տեսավ գալիք 
արհավիրքների պատկերները և տագնապով կոչ արավ չհավատալ Թուրքիան 
ղեկավարող նոր գազաններին, երբեք չլքել ինքնապաշտպանության գաղափարը, 
ժողովրդին պատրաստել այդ ուղղությամբ, որովհետև երիտթուրքերը հարմար 
առիթի դեպքում ավելի մեծ կոտորածներ էին կազմակերպելու: Այս անսխալ 
կանխատեսման համար էր, որ երիտթուրքերին լիովին հավատացած 
արժանահիշատակ Ակնունին (Խաչատուր Մալումյանը) Անդրանիկին շնորհեց 
“հոռետեսի” մականուն: Իսկ հին ֆիդայապետը մնաց իր մտքի բյուրեղացումի հետ 
և զգուշացրեց նախկին կուսակցական ընկերներին` գոնե ժողովրդին մի խաբեք: ՈՒ 
հեռացավ թուրքերով հմայվածներից: 

Այդ դեպքից քառասունհինգ օր անց դաշնակցականների “պայքարի ընկեր” 
Թալեաթը կոտորել տվեց Ադանայի 30000 հայերին, ապացուցելով, որ միանգամայն 
իրավացի էր իր դաշնակցական ընկերների ընդդիմախոս հոռետեսը: Կիլիկիայի 
հայերի ողբերգությունից հետո Եգիպտոսում գտնվող Անդրանիկը դառնությամբ լի 
նամակով մի նոր ահազանգ–կանխատեսում հղեց Ստամբուլում հավաքված 
դաշնակցական ղեկավարներին.  

“Լավ գիտցէք, որ երբ առիթ գտնեն ընկեր Թալեաթները, ձեզ ալ կոտորել պիտի 
տան”: 

Եղերական մարգարեություն: Ափսոս, որ ազգի գործերը տնօրինող 
մտավորականները չանսացին մեծ հայի ահազանգին: Չանսացին նաև այլ 
յուրայինների ու օտարների զգուշացումներին, թե “գավառներից նոր ջարդերի հոտ 
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է գալիս”, իսկ երիտթուրքերը երկրի այլազգիներին թուրքացնելու գաղափարին են 
հետամուտ, որ զուր ու սուտ խոսքեր են նրանց հռչակած “համերաշխություն” և 
“հավասարություն” բառերը: 

Խորաթափանց մտածող հայ գործիչներն արդեն 20–րդ դարի արշալույսին 
կանխատեսում էին “պատերազմներու ամենեն վիթխարիին” հասունանալը, որը 
նախճիրի թատերաբեմ պիտի ունենար ողջ աշխարհը: Նաև կանխատեսում էին 
արևմտահայության բուն գոյությանը սպառնացող վտանգը, բոլոր ուժերին կոչում 
միասնության և անսխալ կոմնորոշման: Երեք մասի բաժանված հնչակյանությունը 
իրենից այլևս մեծ ուժ չէր ներկայացնում: Կացությունը կարող էր բարեփոխվել, եթե 
հիմնական քաղաքական ուժը` համազգային կուսակցության դերին հավակնող 
դաշնակցությունը, փոխանակ երիտթուրքերի հետ քիրվո–բարեկամություն 
խաղալու, հեղափոխական տարրերի միացման գործն առաջ տաներ: 
“Դաշնակցությունը ճիշտ հակառակն ըրավ,–1908 թվին գրեց Փարիզում լույս 
տեսնող “Անահիտ” ամսագիրը,–այն եռանդն ու խանդավառությունը զոր ցույց 
տվավ թուրքերուն հետ համաձայնելու, այդ նույն եռանդն ու խանդավառությունը 
պարզեց տարիներ ի վեր հայ հեղափոխական կուսակցությանց միացումի գործը 
վիժեցնելու”: Հետագայում դիպուկ է նկատել երևելի դաշնակցականներից մեկը, 
թԵ. “Մենք փոխանակ ձեռք առնելու Մանուկի կացինը (թուրքի դեմ պայքարի 
զենքը–Ռ. Ս.) մէկ կողմ նետեցինք մեր հիմնական պահանջները եւ թուրքի 
սիրահարութեանը պատասխանեցինք սիրով ու անսահման հաւատքով” (35): 

Եվ ոչ միայն նրանք` ընդհանուր պայքարի “քաղաքակիրթ” ընկերներին 
միամտորեն հավատացած դաշնակցության ղեկավարները, հայ ժողովրդի այդ 
երևելի զավակները, այլև ողջ արևմտահայությունը շուտով զոհ գնաց եղեռնի 
գեհենին: Իսկ Անդրանիկը թուրք իշխանավորին երբեք չհավատալու, երբ 
պատահեր, ուր պատահեր նրան հարվածելու տեսակետին հավատարիմ, 
անհողդողդ ու հաստատակամ, նաև հայրենիքից հեռու օրերին` Բուլղարիայում, 
շարունակեց կռվել հայոց հին ու ծանոթ թշնամու դեմ, մնալով մեծ մարդասեր: Նա 
ատելություն չուներ թուրք ժողովրդի դեմ, այլ ատում ու զենքով պայքարում էր իր 
ազգակիցներին ստրկացնողների դեմ: “Երբ իրիկունը գլուխներդ բարձին դնեք, որ 
քնանաք,–սիրում էր ասել,–մի քիչ մտածեք ձեր ազգի մասին: Այնուհետև մտածեք 
ձեր հարևանի մասին` հայ լինի, թուրք լինի, ռուս լինի, վրացի լինի, ով կուզե լինի և 
բարի մտածեք...”: 

Ի սկզբանե այդ մարդասեր ոգով էին ապագա ազգային հերոսին 
դաստիարակել հայրը` Թորոս աղբարը, պատանուն հեղափոխական մկրտող 
հնչակյան ծերունազարդ գործիչ Հաճի Պետրոս աղան, երիտասարդ վրիժառուին 
գետափի ուռենիների տակ ծնկի բերած, ժողովրդի ազատության գործին մինչ ի 
մահ հավատարիմ մնալու երդումն առնող ապագա արքեպիսկոպոս Վռամշապուհ 
Քիպարյանը և թուրքական զուլումից հալչող–սպառվող խաղաղ հայ գյուղացին: Իսկ 
աշխարհի անարդարությունից է իմաստնացել ժողովուրդը: Երբ խաղաղ է տարին` 
փառք բարիք արարող բազկին, խոպան հերկող գութանին, ոսկեհասկը հնձող 
մանգաղին, կալին, կամին ու եզին: Եվ քանի դեռ արդարությունը ճնշվում է բիրտ 
ուժից, անիրավության դեմ չար լինելը մեծ բարություն է, բարբարոսին զենքով 
դիմագրավելը` օրհնալիր զբաղմունք: 

Քանի հայոց քաղաքական դաշտում չկար միասնություն, վտանգված էր նաև 
ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը: Մի որոշակի գիծ չկար նաև կողմնորոշման 
հարցում, սպասվող “վիթխարի պատերազմում” ու՞մ հետ պիտի լիներ հայ 
ժողովուրդը: Երեկվա ռուսասերներն այսօր “ժողովրդավար” թուրքերի 
ջատագովներն էին: Իսկ երբ 1914–ի ամռանը դաշնակցության համագումարը 
“տեղական անվտանգության երաշխիքների համար” հայրենակիցներին գաղտնի 
կերպով զինելու որոշում կայացրեց, արդեն չափազանց ուշ էր, ժամանակը տանուլ 
էր տրված, մի քանի օրից սկսվելու էր համաշխարհային պատերազմը: 
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Թուրքիան պատերազմի սկզբում չեզոքություն հայտարարեց: Սակայն նրա 
պատերազմի մեջ մտնելը ցանկալի համարվեց “քաղաքակրթության և 
մարդկության շահերի տեսանկյունից”, որովհետև այդ երկիրը վերջապես 
չգոյության կմատնվեր և մասնատվելով մարդկությունն առհավետ կազատվեր մի 
բարբարոս ուժից: Արևելահայ ղեկավար մարմինները և կուսակցություններն 
անմիջապես արձագանքեցին ցարական կառավարության ռուսական բանակը հայ 
կամավորներով համալրելու մտադրությանը: Վստահ էին, որ թուրքերի դեմ արդար 
վրեժով լցված հայկական զինուժը լավագույն մասնակցություն կունենա ռուս 
բանակի հաղթական երթին և Արևմտահայաստանի ազատագրության գործին: 
Հայկական ազգային բյուրոն անմիջապես շփումների մեջ մտավ Կովկասի 
փոխարքայի հետ: Սեպտեմբեր ամսին սկսվեց կամավորների հավաքագրումը: 
Գործելու ասպարեզ էր բացվել նաև Արևմտահայաստանի ինքնապաշտպանական 
կռիվների բովով անցած ազատամարտիկ ֆիդայիների համար: Դաշնակցության 
արևմտահայ բյուրոյի կանչով բուլղարական իր հեռավոր գյուղից7 Սասունի և 
Տալվորիկի հերոսը շտապեց Թիֆլիս, ուր գտավ մարտական բազմաթիվ ընկերների, 
որոնք դարձան ստեղծվող կամավորական առաջին գնդի միջուկը:  

Համընդհանուր խանդավառություն էր տիրում: Զրույցների մեջ ծեքծեքում էր 
օտարի լծից ազատագրված Արևմտահայաստանի պատկերը: Մանկուց Անդրանիկի 
քաջության, արդարության ու մարդկայնության մասին երգերի ու 
պատմությունների ոգով սնված երիտասարդները ձգտում էին դեպի բոլորանվեր 
հայրենասիրության մարմնացում ֆիդայապետը, երազում կռվել նրա դրոշի տակ: 

Կամավորական 1–ին գունդը Պարսկաստանում բացվելիք ռազմաճակատ 
մեկնեց հոկտեմբերին: Այն մտնում էր գեներալ–լեյտենանտ Ֆ. Գ. Չեռնոզուբովի 
կորպուսի դիվիզիաներից մեկի մեջ, որի հրամանատարն էր հայազգի գեներալ 
Թովմաս Նազարբեկյանը: Տեղ հասնելուն պես կամավորները նետվեցին կռվի, իսկ 
վերին հրամանատարության հարձակվելու հրամանն ուշանում էր: Դա տխուր 
խորհրդածությունների տեղիք է տալիս, որոնց ընթացքում իրեն երբեք դիվանագետ 
չհամարած Անդրանիկը հանգում է իշխող տեսակետին հակառակ 
եզրակացությունների: Դաշնակցության նշանավոր գործիչ, կամավորական 
ջոկատի բուժծառայության պետ Հակոբ Զավրյանի հետ զրույցի ժամանակ նա 
ստեղծված կացությունը ցարի կողմից խաբեություն է համարում, որովհետև 
զորակոչված ավելի քան երկու հարյուր հազար արևելահայերը (բացառությամբ 
կամավորների), այդ պահին կռվում էին ավստրո–գերմանական բանակների դեմ: 
Եթե ռուս պետությունը իսկապես տրամադրված էր թուրքական անարգ լծից 
ազատագրել Հայաստանի արևմտյան վիլայեթները, էլ ի՞նչ հարկ կար հայ 
բանակայիններին ուղարկել Արևմտյան ճակատ և զայրացած հարց էր տալիս.  

“Դոքտո՛ր, նվաստս դիվանագետ ըլլալու հավակնություն չունի, ես լոկ 
սոսկական զինվոր մըն եմ իմ խեղճ ազգի, սակայն հակառակ քո, Ա. Ահարոնյանի, 
Մ. Վարանդյանի և այլոց կարծիքներու, տրամադիր եմ խորհելու հակառակը, որ 
առանց մեր այս պատերազմին անմիջական մասնակցությանն ալ դաշնակից 
տերությունները կրնան ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայից, եթե 
միայն, կրկնում եմ, ատիկա կպահանջե անոնց անմիջական շահերը, իսկ եթե ոչ, 
ապա միանգամայն ապարդյուն են և չափազանց վտանգավոր մեր այսօրվա 
թափած ջանքերն ու ընդվզումները, առավել ևս, որ մեր ժողովուրդը համարյա թե 
անզեն է...” (36): Սահմանի այս կողմում հայ կամավորներն անհամբերությամբ 
մարտական գործողությունների ծավալվելուն էին սպասում, Արևմտահայաստանից 
լուրեր էին հասնում օր–օրի ահագնացող վտանգի մասին: Վանից խնդրում էին 
փութացնել ռուսական բանակի մուտքը Կարին և Վան: Տհաճ զրույց է տեղի 
ունենում նաև գեներալ Նազարբեկյանի հետ: Երկու մեծ հայորդիները հանդիպում 

7 1912-1913թ. թ. , օգնական ունենալով Գարեգին Նժդեհին, իր 275 հայրենակից կամավորների հետ 
թուրքերի դեմ տարած սխրալի հաղթանակների համար Անդրանիկին Բուլղարիայի կառավարությունն 
արժանացրել է մարտական պարգևների, սպայի կոչման և նվիրել ագարակ, որը գտնվում էր Վառնա 
քաղաքի մերձակա Կալաթա գյուղում: 
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էին առաջին անգամ: Անդրանիկն անհասկանալի էր համարում ռուսական բանակի 
հապաղումը, որն ամեն ժամ վնասում էր անզեն արևմտահայերի կյանքին և 
վիրավորված հայտարարում, թե ինքն այլևս համբերել չի կարող, պիտի առաջ 
շարժվի: 

Ռուսական միջավայրում անվանի զորավար դարձած Թ. Նազարբեկյանը 
վերջապես տեսավ հռչակավոր հայի մանկան պես անմիջական, ազնիվ բռնկումն ու 
աներեր կամքը, երբ խնդիրը վերաբերվեց տարաբախտ հայրենիքին, արհավիրքի 
մատնված հայրենակիցներին: Գեներալն աներկբա հասկացավ` Անդրանիկը, 
անտեսելով հարձակվելու հրամանի բացակայությունը, առաջ էր շարժելու իր 
կամավորներին: Ռուսական բանակի կարգապահ գեներալին ազգային հերոսը 
ծանր կացության մեջ էր դրել: 

 –Ես այլևս համբերել չեմ կրնար, այս գիշեր լուսաբացին իմ փոքրաթիվ ուժերով 
պիտի շարժվեմ դեպի Վան, հուսալով, որ դուք ալ ձեր հնարամտությամբ ելք 
կգտնեք արդարանալու ռուսական հրամանատարության առջև մեր 
առաջխաղացման և նախահարձակման կապակցությամբ: Ով գիտե, թերևս գեթ 
այս ձևով հաջողվի մեզ շարժման մեջ դնել նաև ձեր հրամանատարության տակ 
գտնվող դիվիզիան: 

Երբ Անդրանիկը վերջացրեց յուր խոսքը, գեներալը մի քանի վայրկյան 
խորասուզվեց մտքերի մեջ: Կարծես թե նա մաքառելիս լիներ յուր խոհերի 
հակամարտության դեմ, երբ հանկարծ վաթսունին մոտ, վիթխարի կազմվածքով 
առնական հայի դեմքը պայծառացավ, փայլատակեցին նրա խոշոր աչքերը և 
դառնալով բոլորին, ասաց.  

–Ըստ երևույթին ես անզոր եմ համոզել ձեզ. դե, ի՞նչ արած, սկսեք, ես ձեզնից 
հետ չեմ մնա: Բայց նախազգուշացնում եմ, բարձր պահեք ձեր նախնիների` 
անմոռաց քաջերի անունները: Կկռվենք ինչպես առյուծներ, ես միշտ ձեզ հետ 
կլինեմ (37): 

Հայկական կամավորները, իրենց աջակից ունենալով Անդրբայկալի 
կազակների երկու էսկադրոն, ոգևորված անցան պարսկա–թուրքական սահմանը: 
Առաջ էին շարժվում առանց դժվարության, որովհետև գնդի “շարքերում շատ 
վալադներ կային, որոնց գլխի մազերը ճերմակացել էին այդ վայրերում դեպի Էրգիր 
գաղտնի զենք ու ռազմամթերք տեղափոխելու մեջ”: Նրանք նաև ուղեկիցներ էին 
ռուսական զորամասերի: Հենց այդ պահին լուր հասավ, թե Ռուսաստանը 
պատերազմ է հայտարարել Թուրքիային: Հարձակումը հաջող էր ընթանում: Սկսվեց 
հակառակորդի հետապնդումը, հույս կար, որ դեկտեմբերի սկզբին կլինեն Վանում: 
Սակայն նահանջի հրաման տրվեց: Էնվեր փաշան, անցնելով Դերսիմի ձյունապատ 
անտառներով, նպատակ ուներ 300 000–անոց զորքով ջախջախել Կարինի մոտ 
կանգնած ռուսական փոքրաթիվ բանակը, վերջ տալ Կովկասյան ճակատի 
գոյությանը: Թուրքիայի ռազմական նախարարը նաև չէր թաքցրել 
պանթուրքիստների հեռագնա նպատակը, թե մի անգամ Կովկասի հողի վրա իր 
ոտքը գետնին խփելու կետից ադրբեջանական լեգիոններ են դուրս գալու: 
Հակառակորդին մինչև իր որջը հալածելու տրամադիր Անդրանիկն ընդվզեց 
ստեղծված կացության դեմ, անգամ պատրաստ էր չկատարել նահանջի հրամանը: 
Ավաղ, անբավարար էր զորքի և զինամթերքի քանակը: Առանց տատանվելու 
կշարունակեր ձմռան ցրտին վատ հանդերձավորված, կիսաքաղց ու բարոյալքված 
հակառակորդի հետապնդումը, օր առաջ կմտներ Վան, ուր իր բանակի թիվը 
կտասնապատկեր ինքնապաշտպանական կռվի պատրաստ հայրենակիցներով: 
Ճար չկար, պիտի հաշտվեր: 

1915–ի գարնան սկզբին, եռամսյա հարկադրական դադարից հետո, ռուսական 
զորքը Արաքսի ափից նորից ռազմարշավի ելավ: Սարիղամիշում պարտված 
թուրքերը ռազմաճակատում ցանկալի բեկում մտցնելու հույսով դեպի արևելյան 
սահման շարժեցին գերմանացի ռազմագետների մարզած Գալիպոլի ընտիր 
զորագնդերը` Էնվերի քեռի Խալիլ փաշայի գլխավորությամբ: Հաջողության 
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դեպքում հակառակորդը ճնշում էր գործադրելու Իրանի և Աֆղանստանի վրա, 
որպեսզի նրանք պատերազմ հայտարարեին Ռուսաստանին, իսկ ինքը 
Նախիջևանի, Ղարաբաղի վրայով դուրս կգար Գյանջա, որով կկազմալուծվեր 
ռուսական Կովկասյան բանակի թիկունքը: Թուրքերը, ռուսական մանր ուժերը 
ճնշելով, գրավել էին Ատրպատականը: Հայ կամավորների գունդը շուտով նրանցից 
ազատագրեց Սոֆիանն ու Դուզդաղը: Էրգիր մտնելու, ապստամբ Վանի հայությանն 
օգնության հասնելու հույսը բորբոքվեց: Սակայն նոր նահանջի սպառնալիք 
առաջացավ: Թուրքական գերակշիռ ուժերից ծանր պարտություն էր կրել 
ռուսական գնդերից մեկը: Կորպուսի հրամանատար գեներալ Չեռնոզուբովը 
գտնում էր, որ նման իրավիճակում միանգամայն անմտություն էր դիմադրել 
ուժերով գերազանցող թշնամուն, ուստի անհրաժեշտ էր մինչև օժանդակ ուժերի 
հասնելը նահանջել Ջուղա: Իսկ իր քաջերի հետ հանուն հարազատ ժողովրդի 
ազատագրության Ավարայրի հերոսների պես պատվով կռվելու և մեռնելու 
պատրաստ Անդրանիկը խստորեն առարկեց կորպուսի հրամանատարին և 
ռազմական խորհրդի նրա հետ համակարծիք անդամներին: Ոչ միայն անհրաժեշտ 
էր դիմադրել թեթև հաջողությունից արբեցած Խալիլին, այլև անհապաղ ջարդել ու 
հալածել նրա ընտիր բանակը: Չէ՞ որ աշխարհում չկար մի անառիկ համարված 
բերդ, որ վերջապես գրավված չլիներ: Եվ փաստարկեց այնպիսի համոզմունքով, որ 
որոշվեց հարձակման անցնել, իսկ ճակատամարտի պատասխանատվությունը հին 
ֆիդայապետը վերցրեց իր վրա` վստահելով թշնամուն երբեք թիկունք ցույց չտված 
իր զինվորների ու պայքարի ընկերների հայրենասիրությանը, քաջությանն ու 
գիտակցությանը: Եվ հրեղեն խոսքի վարպետը, հայացքը դարձնելով արևմտյան 
կողմով ձգվող Տղմուտ գետի գարնանային աղարծի կանաչից խնկարկվող հովիտը, 
եզրափակեց.  

 –Եթե դուք վստահ չեք ձեր ուժերու վրան, ապա, կաղաչեմ ձեզ, բարձրացրեք 
ինձ և իմ զինակից ընկերներուն ձեր սվիններու վրա և տարեք ա՜յ հոնտեղ, ուր 
պատմական Տղմուտի աջ ափին բարձրացող բլրի գագաթին կեցած մեծ մատուռի 
տակ հավիտենական քնով հանգչում է Ավարայրի ճակատամարտի, մեր ազգային 
փառքի դյուցազուն Վարդան Մամիկոնյանը և կենդանի–կենդանի թաղեցեք մեզ 
նրա կողքին, քան թե լքելով ճակատը անարգեք մեր հերոս նախնիների շիրիմները: 

–Հայրի՛կ, հայրի՛կ,–գոչեցին մարտիկները միաբերան,–առաջնորդեք մեզ թեկուզ 
դեպի գեհեն, դեպի դժոխք, դեպի կրակ` միևնույն է, հանուն սրբազան հայրենիքի 
ազատության պատրաստ ենք մեռնել գիտակից մահով, քան թե լքել ռազմի դաշտը 
և արատավորել մեր ազգի պատիվը (38): Առջևում իրանական Դիլման քաղաքն էր:  

Ապրիլի 18–ին տեղի ունեցավ Դիլմանի ճակատամարտը, որն առաջին 
համաշխարհային պատերազմում ռուսական զենքի հաղթանակի փայլուն 
դրվագներից է համարվում: Այստեղ, ինչպես տասնհինգ դար առաջ, անձնազոհ 
հայրենասերի, անհաղթ դյուցազունի փառքով պսակվեց հայ զինվորի անունը: 
Կամավորական գունդը հայտնվել էր հարձակվող թշնամու հուժկու հարվածի ճիշտ 
կենտրոնում: Անդրանիկը այցելեց իր զինվորներին ու վաշտապետերին, 
խորհուրդներ տվեց հայրաբար, ոգևորեց և պահանջեց ամոթով չանել հայի 
անունը, դիրքերին գամված մնալ, “ինչպես ժայռը գետնին”: Հակառակորդը լավ 
գիտեր, թե այդ հատվածում ովքեր են կռվում իրենց դեմ և նոր ուժերով նետվում է 
առաջ: Կամքի ամրության փորձարկում է տեղի ունենում, ռազմական տաղանդի 
ստուգատես: 

Կեցցե՜ն հայորդիները, դույզն–ինչ թերացում չկա սիրելի հրամանատարի 
պատվիրանը կատարելիս, գամված են մնում Դիլմանի շրջակա բարձունքներին և 
լանջաբերձ խրամատներին: Իսկ հրամանատարը մարտը վարում էր բարձր 
դիտակետից, հեռադիտակով հետևում մարտադաշտի անցուդարձերին, 
հրահանգներ հղում հուժկու ճնշմանը դիմակայող վաշտերին: Նա գոհ էր իր 
զավակներից ու եղբայրներից, Ավարայրի հերոսի ծոռներից: Հայ բազուկը կռվել 
գիտի, հայ ոգին` որպես ապառաժ ընդդիմանալ: Կեսօրին մոտ թուրքական 
հեծելազորը կամավորական գնդին հաղթելու հերթական ճիգերով սլացավ առաջ: 
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Ճիշտ պահին Անդրանիկը կանչեց իր հրետանավորներին` հերթը ձերն է, ձեզ 
տեսնեմ, քաջերս: Հրամանատարի պահանջածի պես նրանք անընդմեջ սկսեցին 
երկու կողմից հարվածել հակառակորդին: Կրակն այնքան դիպուկ և զորեղ 
ստացվեց, որ թուրքական հեծելազորը խառնվեց, և հետ շրջվելով, փախուստի 
դիմեց: Հանկարծ սկսվեց գարնանային շառափնաթափ անձրևը: Եվ այդ պահին 
թնդաց հին ֆիդայապետի խրոխտ ձայնը. “Ուռա՜, ուռա՜, հառա՜ջ արծիվներս, օ՜ն, 
սվինամարտի, թուրքին վռնդենք իր դիրքերից... Առա՜ջ, առա՜ջ... Ուռա՜...”: Եվ, 
խթանելով իր անհամբեր ձին, սլացավ առաջ`հետևից տանելով իր այրուձին և 
կազակների հեծելավաշտերը: Հարձակում շառափնաթափ անձրևի պահի՞ն: 
Ահաբեկված թշնամին սաստիկ խուճապի մատնվելով, հետ շրջված փախչում էր` 
ձգտելով շուտով փրկություն գտնել լեռնային գետի մյուս ափին և, անցում չգտնելով, 
նետվում փրփրալի ալիքների մեջ ու խեղդվում: Ռուսական բանակը ճակատում 
անցավ համընդհանուր հարձակման: Ահա և պարսկական Դիլման քաղաքը: Թուրք 
բանակի հրամանատար Խալիլ փաշան, մարտադաշտում թողնելով 920 սպանված 
և 1400 վիրավոր, Գելիպոլի երեկվա ընտիր զորքի մնացորդներով խուճապահար 
սկսեց նահանջել: 

Ռուս սպայակազմը և զինվորները հիացած էին Անդրանիկի վարած մարտով: 
Նրանք հասկացել էին, որ հիմնավոր կրթություն չստացած այս հին հայդուկին իզուր 
չէ հայ ժողովուրդը հռչակել ազգային հերոս, որ նրա մեջ ռազմավարի զորավոր 
տաղանդն ու մարդկային հմայքն աստվածատուր են և, օրվա հերոսին ձեռքերի 
վրա բարձրացնելով, օդ նետեցին “բրավո՜, հայրի՛կ, բրավո՜, հայրի՛կ” սրտառուչ 
բացականչություններով: Այնուհետև ռուսական հետևակ և անդրբայկալյան 
կազակական գնդերի հետ Հայկական կամավորական Առաջին ջոկատը Կորդովաց 
դժվարանցանելի լեռներում ավելի քան մեկ ամիս շանթահարելով հետապնդում էր 
թուրքական բանակին: Վերջապես, հունիսի 8–ին զորագունդը Վարագա վանքից 
իջավ հաղթական ապստամբության շնորհիվ կոտորածից փրկված Վան, ուր 
Սասնա արծվին ու նրա քաջերին սպասում էր խանդավառ ժողովուրդը:  

Փառքն ինքն է վազում իսկական հերոսի հետևից: Սասունում և Մուշում մղած 
հերոսական կռիվներից հետո Անդրանիկն այլևս անմնացորդ հայրենասիրության 
խորհրդանիշ էր դարձել, համազգային սիրո առարկա, անաձնացած, 
դյուցազնացած մի կուռք, որին “մեր ժողովուրդն է կռել, կոփել ու քանդակել 
համապատասխան իր դարաւոր իղձերի, ձգտումների, ամբողջ իր իդէալին, 
արդարութեան եւ իրաւունքի ծարաւ իր հոգու պահանջներին” (39): Դիլմանի 
ճակատամարտից հետո հայոց ռազմական տաղանդը փայլեցրած հռչակավոր 
ֆիդայապետն արդեն իր նախորդ անմահների կարգում էր, անառարկելի ազգային 
հերոս: Պարսկաստանում կռվող ռուսական զորքի գլխավոր հրամանատար 
գեներալ Չեռնոզուբովը չհապաղեց տալ իր գնահատականը.  

“Ես ջոկատի մասին կարող եմ խոսել միայն հիացմունքով... Մեր 
հաջողություններն Աշնակի մոտ, Վրուշ–Խորանում, Խանիքայում, Կոթուրում, Մոլլա–
Հասանում, Բելիջիկում և Ղարաթելիում զգալի չափով կապված են առաջին 
հայկական ջոկատի մարտական գործողությունների հետ, որի հրամանատարը 
Անդրանիկն էր, փորձված զինվորական պետ, մարտի պայմանները հիանալի 
կերպով ըմբռնող, հաստատակամ, հետևողական... Ջոկատն Անդրանիկի 
հրամանատարությամբ 1915թ. ապրիլի 15–20–ին մասնակցել է Մուղանջիկի 
(Դիլմանի) հայտնի ճակատամարտին, որի շնորհիվ Կովկասը փրկվել է թշնամու 
արշավանքից... Ես ի դեմս Անդրանիկի միշտ տեսնում էի եռանդուն հայրենասերի, 
Հայաստանի ազատության համար մարտնչող մարտիկի, խոր կերպով իր 
հայրենիքը սիրողի: Ընդունելով հայկական ջոկատի բացարձակ 
ինքնավարությունը, ես, իհարկե, երբեք չէի խառնվում նրանց գործերին: 
Այնուամենայնիվ կարող եմ հաստատել Անդրանիկի հոգատարությունն իր 
ենթակաների մասին, որոնց նա նայում է որպես իր երեխաների” (40): Բազմաթիվ 
ռուս բարձրաստիճան սպաներ ևս վկայել են Դիլմանում տարած հաղթանակի 
գործում Անդրանիկի և իր ջոկատի հսկայական ավանդը, որը, ըստ նրանց, “վեր է 
բոլոր գովեստներից”: Ցանկանալով մեկընդմիշտ լռեցնել ազգային հերոսի անունն 
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արատավորել ցանկացող մարդկանց, հերոսին կռվի թեժ կրակի մեջ փորձած 
գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանը սերունդներին պատգամեց. “Դիլմանի 
համբավավոր ճակատամարտը շահողը զորավար Անդրանիկն էր”:  

Ի նպաստ Անդրանիկի այս մտքերն ասվել են տեղին: Բանն այն է, որ 1915թ. 
մայիս–հունիսյան` Վանի հայության համար խանդավառ օրերին 
դաշնակցականները, ճգնելով նսեմացնել ոչ դաշնակցական հերոսին, բերանի 
ծամոն էին դարձրել անպատվաբեր “Կամավորական խմբերէն որը շուտ մտավ 
Վան, որը` ուշ, որը բնավ չմտավ...” հարցականը: Ցանկանում էին ասել, որ Վան 
շուտ մտած, փառքի արժանին դաշնակցականներ Դրոյի և Համազասպի խմբերն 
են եղել, ուշ մտնողը` Քեռու խումբը, իսկ բնավ չմտնողը` Անդրանիկի ջոկատը: 
Բոլորն էին հասկանում, որ Վանի ճակատագիրը Դիլմանի ճակատամարտի 
հաջողության մեջ էր, որովհետև պարտված Խալիլ փաշան չկարողացավ ուժեր 
նետել ապստամբ քաղաքի վրա: Պարզապես Անդրանիկի նոր հմայքով տարածվող 
փառքից անմասն էր մնում դաշնակցությունը, ուստի անհամ ակնարկում էին` ով 
չմտավ Վան: Կարծես Առաջին կամավորական ջոկատը և նրա հրամանատարը 
մինչև Վան հասնելը չէին անցել ամենօրյա ծանր կռիվների միջով: Իմանալով իր 
նախկին կուսակիցների տարածած բամբասանքի մասին, իր դյուրահույզ ցեղի պես 
վատից շուտ խոցվող հերոսը “Ամոթ չէ՞, հերիք չէ՞” հարցերով սաստկորեն հրդեհեց 
իր հոգին և ապա տևական լուռ խոկումների մեջ գտավ սպեղանին: Մի՞թե 
հայրենյաց հերոսներն ու նահատակները որևէ կուսակցության կամ խմբի 
սեփականությունն են, մի՞թե նրանք բոլորն էլ հավասարապես չեն պատկանում 
իրենց սգավոր մորը` Հայաստանին: Եվ մի՞թե թերացում էր, որ իր ջոկատն 
անընդհատ կռիվներով հունիսին էր հասել Վան և ոչ մայիսի վերջին: Դրանից չի 
նեղանա մայր Հայաստանը: Իսկ ինքն, այո, չի հետևում որևէ կուսակցության 
գաղափարախոսության, որովհետև իր կուսակցությունը հայ ժողովուրդն է: Նման 
վիրավորանքը ոչ առաջինն էր, ոչ էլ վերջինը եղավ Անդրանիկի համար: 

Առաջնորդ էր ծնված Անդրանիկը, որովհետև բազմության միջից նրան գտավ 
ու իր սիրելին դարձրեց ժողովուրդը, որովհետև նրան էին իրենց անկատար 
երազների ու վառ իղձերի կատարող կարգել և՛ թանկ շիրիմների տակ 
հանգչողները, և՛ ապրող ու գալիք սերունդները: Ընտրյալ զավակի մարդկային 
թերություններն անտեսելով ու սրբագրելով, սիրում–գուրգուրում էր ժողովուրդը, 
այսպիսով նրա ուսերին դնելով ոչ միայն իր պատմական երթն ապահովողի, այլև, 
ինչպես Գարեգին Նժդեհն է բանաձևել, մունետիկ–հետախույզի հսկա 
պատասխանատվությունը, որպեսզի առաջինը տեսներ ազգին սպառնացող 
վտանգը և դառնար նրա հոգևոր սպառազինումի զանգահարը: Եվ երբ խնդիրը 
վերաբերում էր ժողովրդի շահերին, նա դրանք անտեսողի կամ ոտնահարողի դեմ 
ծառանում էր որպես ցասում ու շանթահար, առանց դիվանագիտական 
սեթևեթանքի դիմացինին քննադատում ու պատժում անողարմ, ով էլ լիներ` 
յուրային թե օտար: 

Վանի ազատագրությանը նվիրված խանդավառ ու հուսավառ տոնական 
օրերին Անդրանիկը ռուսական բարձրաստիճան հրամանատարների 
ներկայությամբ բարձր գնահատեց ռուս զինվորի քաջությունը մարտադաշտում, 
փառաբանեց հայ–ռուսական ազնիվ բարեկամությունը և հատուկ անդրադարձավ 
հայ ժողովրդի ռուսական պետությանը մատուցած ակնառու և անդավաճան 
ծառայությանը: Սակայն ինչու՞ ռուսական պետությունն իր կողմից չի 
արդարացնում Արևմտյան Հայաստանի սպառվող ժողովրդի հույսերը,–ցասումով 
հարցրեց Դիլմանի հերոսը,–ինչի՞ն վերագրել ռուսաց զորքի հաճախ 
չպատճառաբանված, անհիմն նահանջներն ու դանդաղկոտությունը: Ներկաներից 
ոմանք, անշուշտ, իրենց մտքում հռետորին քննադատեցին ճշմարտասածության 
համար: Սակայն շատ շուտով բոլորը համոզվեցին մեղադրանքի իրավացիության 
մեջ: 

Կորպուսի ղեկավարությունը հայ կամավորներին հրաման տվեց շարժվել 
առաջ, գրավել Բաղեշն ու մտնել Մուշ: Ի՜նչ վառ հույսեր, կփրկվեին 
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եղեռնազարկված ժողովրդի խլյակները: Դատվանի մոտ տարան նոր հաղթանակ: 
Սակայն շրջապատման վտանգ առաջացավ: Հրամանատարության խոստացած 
հիմնական ուժերը չկային, իսկ թշնամին հարձակվում էր անհամեմատ մեծաքանակ 
և թարմ ուժերով: Դիլմանում պարտված Խալիլը կարճ ժամանակում համալրել էր իր 
զորքը: Ժամ առ ժամ սպասում էին հիմնական ուժերին, սակայն, որպես պարզ 
երկնքում պայթած ամպրոպ, Անդրանիկին բերեցին ռուսական զորամասերի` 
առանց հարգելի պատճառի Վանը լքելու, դեպի Արարատյան դաշտ նահանջելու 
լուրը: Մեծ խուճապի էր մատնվել ինքնապաշտպանությամբ փրկված Վանի 
բնակչությունը, որը սկսել էր գաղթել: Եվ Անդրանիկը, ցասման բռնկման մեջ 
կատարվածի համար, “հայդուկավարի” պատժել էր կորպուսի հրամանատար 
գեներալ–լեյտենանտ Տրուխինին` իր հանրահայտ ապտակով և նրա ուսադիրները 
պոկելով: Ռուսական բանակի նահանջի պատճառած վիրավորանքն այնքան մեծ 
էր, որ, կատարվածը դավաճանություն համարելով հայոց գործին, 1915–ի 
օգոստոսին հրաժարվեց հետագայում մասնակցել որևէ մարտական գործողության 
և միայն Հայոց ազգային բյուրոյի պնդմամբ Անդրանիկը մնաց զորքի հետ: 

Մեծ աշխարհամարտի ալեբախությունների հետ անցան վառ հույսերի ու դառն 
հուսախաբության ևս երկու տարիներ: Հայ կամավորները, որպես ռուսական 
Կովկասյան բանակի առաջապահներ ու հետախույզ–ուղեկցորդներ, շարունակում 
էին գտնվել մարտական գործողությունների կիզակետում և մասնակցեցին 
բազմաթիվ նոր հաղթանակների: Մարտադաշտերից հեռու գտնվելու օրերին 
Անդրանիկն ամբողջովին նվիրվում էր արևմտահայ որբերի ու գաղթականների 
օգնության անհետաձգելի հարցերին: Օգտվելով իր հեղինակությունից` ամենուր 
միջոցներ էր հայթայթում: Կանխազգաց մոտեցող հեղափոխությունը և, 
հիասթափված ցարիզմի վարած ազգային քաղաքականությունից, 
Արևմտահայաստանի հիմնահարցի լուծման նոր ուղի էր երազում: Հաղթանակեց 
Փետրվարյան հեղափոխությունը: 1917–ի ապրիլի 2–ին Ժամանակավոր 
կառավարությունը հայտարարեց Արևմտյան Հայաստանի Կառավարչության 
ստեղծման մասին, որի գեներալ–նահանգապետը ռուս էր, իսկ քաղաքացիական 
մասի ղեկավարը` բժիշկ Հակոբ Զավրյանը: Դրանք արևմտահայերի հուսավառ 
օրերն էին: Ուստի երախտագետ Անդրանիկը չհապաղեց “Հայաստան” թերթով 
արևմտահայերի անունից “հատուկ ուրախությամբ” ողջունել Փետրվարյան 
հեղափոխությունը, հույս հայտնելով, որ թշնամուն վերջապես ծնկի կբերի ազատ 
Ռուսաստանը և իր հզոր դաշնակիցների հետ հենարան կդառնա հայերի ազգային 
սպասումների իրականացման համար: Սակայն երկիշխանությամբ կառավարվող, 
տնտեսական խոր ճգնաժամի մեջ ներքաշված երկիրը, որը լուրջ ձախողումներ 
ուներ Արևմտյան ռազմաճակատում, շարունակում էր գլորվել դեպի անդունդ: 
Ցարական միապետությունը տապալած ուժերը հիմա էլ Ժամանակավոր 
կառավարության կործանմանն էին ձգտում: Հեղափոխական հզոր ուժերին 
անդամակցված հայկական կուսակցությունները, փոխանակ ամբողջովին ազգի 
կենսական հարցերի լուծմանը նվիրվելու, զբաղված էին համամարդկային 
խնդիրներով, ինտերնացիոնալիզմի գաղափարների խորացմամբ: Ի՞նչ 
դասակարգային պայքար,–հարց էր տալիս ժողովրդի օրախնդիր հարցերի լուծման 
ջատագով Անդրանիկը,–երբ Թուրքիայում հայերը ոչնչացվում էին առանց 
դասակարգային խտրականության, գլխովին: 

Հայաստանի բախտորոշ գալարումների պահին ակնհայտ վտանգ էր դարձել 
բազմակարծության ու բազմակուսակցականության հողի վրա խորացող ազգային 
անմիաբանությունը: Այս անգամ էլ ճիշտ ժամանակին հնչեց հայոց զանգահար–
մունետիկի մտահոգ ձայնը. “Մեր ավերված երկրում կուսակցությունները թող 
քարոզեն ոչ թե վերացական տեսական գիտելիքներ, այլ այն, թե ինչ ձևով 
ապահովել կործանված ժողովրդի փրկված մասի ֆիզիկական գոյությունը... 
Ժողովրդի փրկված մասի ֆիզիկական գոյությունը` ահա մեծագույն 
հայրենասիրությունը, որ մենք առաջարկում ենք ձեզ” (41): Անցավ գրեթե չորս ամիս, 
վիճակը դույզն ինչ դեպի լավը չէր փոխվել: 1917–ի սեպտեմբերին Թիֆլիսում տեղի 
էր ունենում հայոց համազգային համագումար, որը ժողովրդի կյանքում որոշակի 
դեր կատարած Ազգային բյուրոյի փոխարեն պիտի ստեղծեր Հայոց ազգային 
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խորհուրդ: Ռոստովի և Նոր Նախիջևանի համայնքների կողմից պատվիրակ 
ընտրված ազգային հերոսը ցավով նշեց, որ ժողովը չի զբաղվում հայ ժողովրդի 
համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերով, որ նրանց ղեկավարում են 
կուսակցական հաշիվներն ու կուսակցական կրքերը: Եվ եզրահանգեց. “Դուք 
այստեղ չեք եկել այն բանի համար, որպեսզի մտածեք ժողովրդի դժբախտության 
մասին, այլ նրա համար, որ իրար փոս փորեք, որպեսզի ավելի լայնացնեք ձեզ 
բաժանող անդունդը”, փոխանակ, մոռանալով կուսակցական հաշիվները, 
միահամուռ հոգ տանելու հայ ժողովրդի անհետաձգելի խնդիրների մասին: Եվ 
որպեսզի նպաստի ազգային միասնությանը, մեկ անգամ ևս հայտարարեց 
դաշնակցությունից դուրս եկած լինելու, որևէ կուսակցության չպատկանելու մասին: 

Ժամանակավոր կառավարության ընձեռած ազգային ինքնավարության 
սահմաններում հայերը կարող էին զբաղվել իրենց ինքնապաշտպանության 
հարցերով: Եվ երբ Թիֆլիսի ամերիկյան հյուպատոս Սմիթի նախաձեռնությամբ 
տեղի ունեցած տեսակցության ժամանակ նա Անդրանիկին հարցրեց, թե ռուսական 
մեծ հեղափոխության հաղթանակից հետո ի՞նչ է մտածում հայկական երեք 
նահանգները (Վան, Կարին և Բիթլիս) պահպանելու և օգտակար լինելու համար, 
կամավորական ջոկատի հրամանատարը ներկայացրեց մի ծրագիր: Երբ 
անգլիացիք Կիպրոս կղզին գրավելով Իսկենդերունի վրայով կառաջանան դեպի 
Բաղդադ, թուրքահայերից կազմված 30 հազարանոց բանակ ունենալու դեպքում 
ինքը հյուսիսից կխփի թուրքական բանակի թիկունքին: Հյուպատոսն ուրախացավ 
նման պատրաստակամությունից և խոստացավ դաշնակիցների միջոցով 
ապահովել հայկական նոր բանակի ծախսերը: Նախնական ինչ–որ քայլեր 
կատարվեցին, սակայն Անդրանիկի այդ ուղղությամբ կատարած ջանքերը “ջուրը 
թափվեցին, անհաջողության մատնվեցին” մի խումբ ոչ անհայտ հայ քաղաքական 
գործիչների խարդավանքի հետևանքով: 

Բոլշևիկյան հեղափոխության նախօրեին արևելահայերն զբաղված են մեկ 
բանակային կորպուս, արևմտահայերը` մեկ դիվիզիա կազմակերպելու 
մտահոգությամբ: Արևելահայ կորպուսի հրամանատար նշանակվեց գեներալ Ֆոմա 
Նազարբեկովը (Թովմաս Նազարբեկյան): Հոկտեմբերի վերջերին արևմտահայերի 
պաշտպանության խորհուրդը ևս կատարեց իր ընտրությունը: Միաձայն որոշվեց 
ստեղծվող դիվիզիայի հրամանատար նշանակել յուրաքանչյուր արևմտահայի 
համար թանկ ու սիրելի Անդրանիկին: Սակայն, ըստ ներազգային գործերում 
սահմանված կարգի, անհրաժեշտ էր ստանալ Հայոց (արևելահայ) Ազգային 
խորհրդի հավանությունը: Խորհրդի ղեկավարությունում մեծամասնություն կազմող 
դաշնակցականներն իրենց կուսակցությունից դուրս գալու համար, անգամ օրհասի 
ժամին, չէին կարող ներել ազգային հերոսին, ուստի ընդդիմացան արևմտահայերի 
որոշմանը: Տեղի ունեցան անպատվաբեր քննարկումներ: Նիստերից մեկին 
ներկայացավ Անդրանիկը, լսեց անպտուղ բանավեճը, ապա, հոգին ավերող 
փոթորիկը զսպած, ոտքի կանգնեց ու յուրաքանչյուր բառը ընդգծելով ասաց. “Ես 
հասարակ գյուղացի եմ, իսկ դուք համալսարանական կրթությամբ մարդիկ: Ձեր 
կողմից ընթերցված են այս գրքերը (ցույց տալով մատենադարանի, ուր տեղի էր 
ունենում նիստը, դարակներին շարված մեծ շքեղակազմ գրքերը), իսկ ես դրանք չեմ 
կարդացել, բայց ես գիտեմ հայ ժողովուրդը, զգում եմ նրա տառապանքները... 
Թշնամին հասել է մինչև Էրզնջան...”: 

Եվ սկսվեց փոթորիկը: Անդրանիկը սարսափելի էր իր զայրույթի մեջ: Ձեռքը 
հենել էր թրին, աչքերը կայծակներ էին ժայթքում, ձայնը դողում էր, և երբեմն 
հատվածաբար, բայց միշտ իմաստուն խոսքերը թափվում էին ջրվեժի պես: Հերոսի 
շուրթերով տառապյալ ժողովուրդն էր խոսում.  

–Ես մերժում եմ ձեր առաջարկած հրամանատարությունը, ես մերժում եմ ձեր 
առաջարկած զորապետի պաշտոնը: Հենց վաղն առավոտյան ես կհագնեմ 
հասարակ զինվորի լաթեր, հրացանը կգցեմ ուսիս և կգնամ գեներալ Նազարբեկովի 
մոտ ռազմաճակատ և կմեռնեմ այնտեղ, որպեսզի չտեսնեմ այս ամոթը... Ձեր 
բյուզանդական վեճերը շարունակե՜ք մինչև լուսաբաց... Շարունակե՜ք...  
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Եվ Անդրանիկը ուղղվեց դեպի դուռը: 

Տպավորությունը ճնշող էր: Առաջինը, վերջապես, ելույթ ունեցավ խորհրդի 
քարտուղար Ն. Աղբալյանը.  

–Հայ ժողովուրդն է խոսում Անդրանիկի շուրթերով: Նա իրավունք ունի:  

Վեր կացավ ուրիշ դաշնակցական` Պարույր Լևոնյանը և, դիմելով իր 
ընկերներին, ասաց.  

–Անդրանիկը դրոշ է, ժողովուրդը գնում է նրա հետևից և իզուր են նրան 
ստորացնելու ձեր ջանքերը: Նման վերաբերմունքով դուք ձեր շուրջը 
դատարկություն եք ստեղծում: 

Նաև Պարույրը լքեց դահլիճը (42):  

Քվեարկելիս դաշնակցականները հիմնականում ձեռնպահ մնացին: 
Անդրանիկի թեկնածության կողմ քվեարկեցին խորհրդի նախագահության 
տասնհինգ անդամներից ինը: Իր խոսքին հավատարիմ մեծահամբավ 
ֆիդայապետը հաջորդ առավոտյան, որպես հասարակ զինվոր, ներկայացավ 
գեներալ Նազարբեկյանին, որը մինչ ի մահ իր միտքն էր կրկնում Անդրանիկի 
ռազմական բնատուր տաղանդի մասին. “Անձամբ խենթորեն խիզախ մարդու նրա 
նշանաբանն էր` հարձակում: Բացի այդ, իր մեծ վստահությամբ Անդրանիկը 
գերազանցորեն ազդում էր անվարժ զանգվածի վրա և համառությամբ ու կամային 
ուժով կարգուկանոն պահպանում խմբում”: Ժողովի դահլիճը լքելուց հետո, երբ 
կայացված էր անհրաժեշտ որոշում, զինակից ընկերներն ու բարեկամները 
ցանկացան համոզել` ստանձնելու զորամասի ղեկը, կտրուկ հրաժարվեց: Սակայն 
շուտով հայրենիքին սպառնացող նոր վտանգը փոխեց տրամադրությունը: 
Թուրքական բանակը մոտենում էր Էրզրումին: Ժամանակը կորսված էր: Ամիսներ 
առաջ Էրգրում նոր արհավիրքներ կանխատեսող հին զինվորը Հայոց ազգային 
բյուրոյի կառավարիչներին, որոնք այժմ Ազգային խորհուրդն էին ղեկավարում, 
առաջարկեց անհապաղ ձեռնամուխ լինել պաշտպանության գործին, սակայն նրան 
ծաղրանքով “մարգարե” անվանեցին և արին ամեն ինչ, որ թուրքահայերից 30 
հազարանոց զորք կազմելու ջանքերը ջուրը թափվեն: Նրանք հնարավոր 
հաշտություն կնքելուց առաջ, թուրքերին չգրգռելու մտահոգությամբ, երբ դեմ 
կանգնեցին թուրքահայերից մեկ դիվիզիա կազմելուն, Անդրանիկը, որ իրեն 
հասարակ զինվոր էր համարում և ոչ խորագիտակ քաղաքական գործիչ, իսկապես 
մեծ գործչին վայել կանխատեսումներ արեց, թե երբ ռուսը չկա ասպարեզում, 
թուրքն անելու է իր թուրքությունը, կոտորելու է մնացյալ հայերին: Որովհետև 
թուրքերը գրգռվելու են հենց միայն թուրքահայ զորամաս կազմելու մտքից: Ուստի 
այդ պատճառով չարժեր հապաղել. “Ընդհակառակը, որքան արագ 
կազմակերպենք, այնքան ավելի ապահով կլինենք: Ճիշտ ձեռնարկելով այս գործին` 
մենք ռիսկ ենք անում, բայց դավաճանություն կլիներ մանր մտահոգությունների 
համար զոհել մեր պատմական դատը”: 

Հոկտեմբերյան հեղափոխությունն էլ աստեղային ժամ չդարձավ պատմության 
դժնի քառուղիներում դեգերող արևմտահայ ժողովրդի համար: Գուցե ուղիղ 
հակառակը: Եթե Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո Թուրքահայաստանում 
սահմանվեց գերագույն կոմիսարի պաշտոն, որը վարում էր ռուս աստիճանավոր, 
իսկ պատերազմի հետևանքով գրավված տարածքներում ստեղծվեցին Էրզրումի, 
Վանի և Խնուսի մարզերը` հայ մարզպետների գլխավորությամբ, ապա բոլշևիկյան 
հեղափոխությունից հետո հառնումի այդ սաղմերն էլ ոչնչացան: Ճիշտ է, 
Խորհրդային Ռուսաստանի Ժողկոմխորհն ընդունեց “Թուրքահայաստանի մասին” 
դեկրետը, որն արևմտահայությանը խոստանում էր ազատ ինքնորոշման 
իրավունք` ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն: Սակայն հետագա սրընթաց 
իրադարձությունները պարզապես ի չիք դարձրին գործնական քայլերով 
չամրապնդված բարի ցանկությունը: 
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“Վերլուծելով ռուսական կովկասյան բանակի խմբավորումների, հատկապես 
Արևմտյան Հայաստանում և Իրանում դասավորված բանակային կորպուսների 
կազմի, ռազմաճակատի թիկունքն ապահովող նյութատեխնիկական 
հնարավորությունների, անձնակազմի քանակական և որակական կազմի 
վերաբերյալ տվյալները, դժվար չէր եզրակացնել, որ 1917թ. վերջերին նրանք կարող 
էին ոչ միայն ամուր պահել գրաված բնագծերը, այլև գրավել նորերը” (43): Այո, 
պատերազմի սկզբից կովկասյան բանակը պատվով էր կատարել մարտական 
առաջադրանքը, կարևոր հաղթանակներ տարել Սարիղամիշում, Դիլմանում, 
Վանում, Ալաշկերտում, Էրզրումում, թշնամու տարածքում խորացել մի քանի 
հարյուր կիլոմետր` ազատագրելով Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը: Սակայն 
ստեղծված ռազմա–քաղաքական նոր կացության հետևանքով քաջարի բանակը ոչ 
միայն չհասավ նոր հաղթանակների, այլև կազմալուծվեց ու նահանջեց այնքան 
արագ, որ շփոթության մեջ թողեց երկրամասի ղեկավար մարմիններին և 
հասարակական–քաղաքական ուժերին` հայ ժողովրդին մատնելով նոր 
արհավիրքի: 

Դեռ Փետրվարյան հեղափոխությունից առաջ մի շարք օբյեկտիվ 
պատճառների, նաև հեղափոխական քարոզների հետևանքով ռուսական 
բանակում կարգապահության և մարտունակության անկում էր նկատվում, սակայն 
չկար պարտվողական` նահանջի տրամադրություն: Ավելին, ցարիզմի տապալումից 
հետո Կերենսկին փորձեց բեկում մտցնել Արևմտյան ռազմաճակատում: Եվ եթե նա 
հակված էր պատերազմել մինչև հաղթական ավարտ, ապա մեծ աշխարհամարտի 
սպանդից հիասթափված ու հոգնած զինվորի սրտով էր “Կորչի՛ պատերազմը, 
բոլորս դեպի տուն” կործանարար կարգախոսը: Բայց դրանք ոչինչ են 
ռազմաճակատը պետականորեն կազմալուծելու համեմատ: Հետևելով 
խաղաղության մասին իր հռչակագրին, Խորհրդային Ռուսաստանի 
Ժողկոմխորհուրդը կռվող պետություններին դիմեց “առանց բռնակցումների և 
ռազմատուգանքի արդար դեմոկրատական” խաղաղություն հաստատելու կոչով: 
Անտանտն ու ԱՄՆ–ը չընդունեցին առաջարկը: Անտեսելով երեկվա դաշնակիցների 
դիրքորոշումը, Ռուսաստանը հաշտություն կնքեց գերմանական կոալիցիայի հետ և 
դուրս եկավ պատերազմից: Ըստ զինադադարի պայմանագրի, ռուսական բանակը 
պարտավոր էր նահանջել 1914թ. սահմանը: Արյունով գրավված Արևմտյան 
Հայաստանի տարածքները Կովկասյան բանակի զորամասերը հարկադրված էին 
թողնել առանց կրակոցի: Մի մղձավանջային դատարկություն էր ստեղծվում 
երկրում և նոր աստեղային ժամ էր հառնում փլուզման եզրին հասած Թուրքիայի 
համար: 

Վիճակի վատթարացմանը նպաստում էր և այն, որ Անդրկովկասյան 
նորաստեղծ կոմիսարիատի վրաց մենշևիկներից, թաթար մուսավաթականներից և 
հայ դաշնակցականներից կազմված ղեկավարությունը, չէր ճանաչում խորհրդային 
իշխանությանը` Ռուսաստանին, որը Կովկասի գործերի արտակարգ կոմիսար 
Ստեփան Շահումյանը հրապարակով դավաճանություն անվանեց ռուսական 
հեղափոխության հանդեպ: Ապա նա հանդես եկավ ռազմաճակատից Կովկասյան 
բանակի հետքաշման հետևանքով ստեղծվելիք վտանգավոր կացության մասին 
հոդվածով. “Ռուսական զորքերի անակնկալ հետ քաշվելը չափազանց ծանր 
դրություն է ստեղծում Թուրքահայաստանում: Մենք արդեն գիտենք այս անիծյալ 
պատերազմի ժամանակ հայերի կրած հարյուր հազարավոր զոհերի մասին... 
Իմանալով իրերի դրությունն այդ դժբախտ երկրում, մենք պետք է հավատացած 
լինենք, որ այնտեղ մի նոր դժոխք է ստեղծվում, անմեղ խաղաղ բնակչության արյան 
նոր գետեր են հոսելու: Մեր հեղափոխական բանակը չի կարող անտարբեր մնալ 
դեպի այդ բնակչության բախտը” (44): 

Արևմտահայ Ապահովության խորհրդի և Անդրանիկի ստեղծած “Հայաստան” 
թերթի խմբագրակազմի անդամ Ներսես Դշխոյանն իր ձեռագիր հուշերում 
հայտնում է, որ 1917թ. դեկտեմբերի վերջերին, երբ Կովկասի բոլշևիկների 
առաջնորդ Շահումյանը փլուզվող ռազմաճակատից նոր էր վերադարձել Թիֆլիս, 
ստեղծված ռազմա–քաղաքական նոր կացության շուրջ զրուցելու համար թերթի 
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խմբագրատանը տեսակցություն ունեցավ Անդրանիկի հետ: Զորավարը զրույցին 
Վահան Թոթովենցից բացի, հույժ գաղտնի պահելու պայմանով, մասնակից 
դարձրեց Ն. Դշխոյանին և Խաչիկ Բոյաջյանին (Թաթուլ): Շահումյանն առաջարկել 
էր Անդրանիկին իր նորաստեղծ զորքով միանալ բոլշևիկներին և միասին պայքարել 
հակահեղափոխականների (նաև` դաշնակների) դեմ: Սակայն Անդրանիկը 
կտրականապես մերժել էր, պատճառաբանելով, որ չի կարող ներազգային 
խորթացման և եղբայրասպան կռվի պատճառ դառնալ: Նա մեծ համարում ուներ 
Շահումյանի մասին և բացառիկ առիթներով անթաքույց հպարտությամբ կոչում էր 
“Մեր Ստեփանը” բառերով: Եվ պատահական չէ, որ Անդրկովկասյան սեյմի` 
Շահումյանին բանտարկելու որոշումը համարեց անդրկովկասյան դեմոկրատիայի 
մահախոսական (45): 

Թուրքական ռազմաճակատում հայտարարված զորացրումը շուտով 
անկառավարելի և տարերային բնույթ ստացավ: Զինվորները հաճախ վաշտերով 
էին լքում իրենց վստահված դիրքերը` լիովին մերկացնելով ռազմաճակատի գիծը: 
Նահանջող ռուսական բանակի տեղն անմիջապես զբաղեցնում էին քրդերը: 
Զորամասերի հրամանատարները Թիֆլիս, Կովկասյան բանակի 
հրամանատարությանն ուղարկած հաղորդագրություններում ճշտորեն էին 
ներկայացնում սպառնացող վտանգը և վաղվա անփառունակ պատկերը.  

–”Մեր կողմից ամբողջ արևմտյան ճակատի մաքրումը ներկա պայմաններում 
անխուսափելիորեն կհանգեցնի Թուրքիայում գրավված ամբողջ տարածքի 
մաքրմանը”: 

–  “Գտնում եմ, որ Երզնկայի շրջանի մաքրումը հավասարազոր է ամբողջ 
Թուրքահայաստանի, այսինքն այն ամենի մաքրմանը, ինչին հասել ենք թուրքերի 
դեմ եռամյա հաղթական պատերազմում”: 

–  “Մենք Արևմտյան Հայաստանը անվերապահորեն կորցնում ենք”: 

Ռուսական կազմալուծվող զորամասերի հրամանատարներն իրենց 
փոխարինող հայկական գնդեր էին պահանջում, որովհետև “նրանց պաշտպանած 
գործը նրանց համար կենսականորեն ու անմիջականորեն” մոտ էր ու հարազատ: 

Հայոց ապագա կանոնավոր բանակի հիմքերը դրվել էին ռուսական 
Կովկասյան ռազմաճակատում: Դրանք կամավորական ջոկատներն էին: 1917–ի 
ամռանը հայկական կազմակերպությունները միջնորդություն հարուցեցին` առանց 
ուշացնելու հայկական երկու դիվիզիա կոմպլեկտավորելու համար: 
Համաձայնությունը Պետերբուրգից ստացվեց հոկտեմբերի վերջերին: ՈՒնենալով 
երկու հրաձգային դիվիզիա և այլ զորամասեր, արդեն կարելի էր ձեռնամուխ լինել 
հայկական կորպուսի ստեղծմանը, սակայն դրա հրամանատար գեներալ Թ. 
Նազարբեկյանը ստիպված էր սպառնալի իրավիճակի թելադրանքով 
ռազմաճակատի առաջին գիծ նետել դեռ լրիվ չկազմավորված գնդեր, որոնք 
առաջադրանք ունեին Էրզրումի, Վանի և Մանազկերտի շրջաններում զբաղեցնել 
ռուսական քայքայվող կովկասյան 4–րդ բանակի տեղը և պահպանել դեկտեմբերի 
5–ի զինադադարով նախատեսված սահմանազատման գիծը, որն անցնում էր 
Արևմտահայաստանի գրավված տարածքներով: 

Դեկտեմբերի սկզբներին Թիֆլիսում, Վրաստանի և Իմերեթիայի հայոց թեմի 
առաջնորդարանում, տեղի ունեցավ արևմտահայերի համագումար, որը որոշեց 
արևելահայերի օրինակով ստեղծել իր քաղաքական մարմինը` Արևմտահայ 
ազգային խորհուրդ: Վերջինս կոչված էր լուծելու եղեռնազարկ հայրենիքում կյանքի 
վերականգնման, նրա պաշտպանության և գաղթականության վերադարձի 
խնդիրները: Ժողովը պարտադիր զորակոչ հայտարարեց և որոշեց 
արևմտահայերից կազմակերպել 20 000 զինվորից բաղկացած մի զորաբաժին, որի 
գլխավոր խնդիրը պիտի լիներ Արևմտահայաստանի սահմանների 
պաշտպանությունը: Անդրանիկն ընտրվեց նորակազմ բանակի (կոչում էին 
Երկրապահ գունդ կամ զորք) հրամանատար: Դրա կազմավորման, նյութական և 
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բարոյական օգնության վերահսկողությունը հանձնարարվեց համագումարի 
ընտրած ութ հոգուց բաղկացած հանձնախմբին, որը կոչվեց Արևմտահայ 
ապահովության խորհուրդ: 

Անդրանիկն անմնացորդ եռանդով լծվեց Երկրապահ զորքի կազմավորմանը, 
քանիցս հանդես եկավ նոր բանակին անհապաղ անդամագրվելու կոչով: Սակայն 
համալրում չէր ստացվում, և պատճառը ոչ թե դրամի, միջոցների կամ 
հանդերձանքի պակասն էր, այլ հայ մարդկանց զորակոչից խուսափումը` այլազան 
պատճառաբանություններով: Երկու ամիս անց զորավարը դառնացած հարց էր 
տալիս, թե ինչու անցած ժամանակում չի հավաքագրվել 100 000 զինվոր, որպեսզի 
հնարավոր լինի դիմագրավել թշնամուն.  

“Սրանից առաջ կպատճառաբանեին, թե ցարիզմ կա, ռուս զինվորական 
իշխանությունները լավ չեն վարվում, բայց հիմա պատճառաբանությունները 
վերացած են: Դավաճանություն պետք է լինի մնալ անտարբեր, երբ ազատություն 
ձեռք բերելու բոլոր միջոցները կան: Միայն ստրկական ոգին կշարունակվի կարծես, 
միայն ստրուկն է, որ քարշ կգա գետիններին: Այն հարայհրոցը, որ կա, բոլորովին 
ֆիկտիվ է, տակավին ռեալ ուժ չի ներկայացնում” (46): 

Ռազմաճակատի մերկացման հետևանքով ստեղծված կացությամբ մտահոգ 
էին հայոց տարբեր խավերի ներկայացուցիչները, կուսակցությունները, 
մտավորականությունը, մանավանդ որ վտանգի պահին նորից գլուխ էր 
բարձրացրել “արևելահայ”–արևմտահայ” ազգավնաս հակոտնյան, մոռանալով, որ 
դրանից “վեր կա “հայ ազգ մը”, որուն բոլոր անդամները, ուր էլ որ ըլլան, իրենց 
ունեցած բարոյական ու նյութական միջոցներով փոխադարձաբար իրար օգնելու 
պարտական են” (47): Վտանգը նաև գալիս էր նրանից, որ արևելահայ շատ 
զինվորներ, վարակված ռուս զինվորին խելքից հանած “Կորչի՛ պատերազմը, բոլորս 
դեպի տուն” հեղափոխականների կարգախոսից, հայերին փոխանցվող 
մարտական դիրքերը լքելու տրամադրությամբ էին համակված: Հեղինակություններ 
էին հարկավոր` բացատրելու պահի ճակատագրական լինելը, որ հայոց կռիվը նոր է 
սկսվում, ուստի պահանջվում է դրան անխտիր բոլոր հայերի մասնակցությունը: 

Անդրանիկը “Հայաստան” թերթով դիմում է հայ և վրաց ժողովուրդներին: 
Վերլուծելով Երզնկայում դեկտեմբերի 5–ին հայտարարված հրադադարից հետո 
ստեղծված ռազմա–քաղաքական իրավիճակը, նա ասում է, որ Արևմտյան 
Հայաստանում դեռ ապրում են եղեռնից փրկված հարյուր հազարավոր հայեր, 
որոնք մոտալուտ խաղաղության պայմանագիրը կնքվելուց հետո կհայտնվեն 
ոչնչացման եզրին: Նրանք կարող էին դառնալ Արևմտահայաստանի 
վերահառնումի տարրերը, ուստի հայությունն ամեն գնով պարտավոր է փրկել 
հայրենիքի այդ ծիլերը: Հասել էր վերջին կռվի ժամը, և միջինը չէր տրված: Կամ հայ 
ժողովուրդը զինված պատվավոր դիմակայությամբ ձեռք կբերեր իր ազատությունը, 
կամ կապրեր իր վերջին օրերը: Ուստի ազգային հերոսը զենք բռնել կարողացող 
ազգակիցներից պահանջեց շտապել ռազմաճակատ, իսկ թիկունքում 
մնացողներից` ամեն ինչ տալ հաղթանակի համար: Առաջին արձագանքողներից էր 
Ամենայն հայոց բանաստեղծը: 

“Սիրելի Անդրանիկ, 

Ահավոր մոմենտի առջև ամեն մարդ պետք է ընդհանուրի սեղանին բերի ինչ որ 
ունի և կարող է` վերահաս վտանգը կանխելու և թե բաղձալի հաջողությանը 
հասնելու համար: 

Ես չորս տղա ունեմ, չորսն էլ երկրի կառավարության, Ազգային Խորհրդի և Քո 
տրամադրության տակ են, իսկ չորս աղջիկս էլ պատրաստակամ գնում են թիկունքի 
աշխատանքներին, ինչի որ ընդունակ կլինեն: 

Ես էլ, անշուշտ, սրանցից թանկ ոչինչ չունեմ, հետևաբար ոչինչ չեմ խնայել, 
միայն թե կարողանանք բոլոր ազնիվ ժողովուրդների և ազատասեր հոգիների հետ 
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միասին ետ մղել վերահաս վտանգը և պաշտպանել ամենքիս սրբազան 
իրավունքներն ու ազատությունը... Համբուրում եմ հերոսական ճակատդ: 

      Միշտ քո Հովհ. Թումանյան: 

Հ. Գ. Սրա հետ միասին, որովհետև ես էն կարծիքին եմ, որ ամեն մի հայայժմ 
պետք է իրեն դնի կամավոր տուրքի տակ, պարտավորվում եմ ամսական հարյուր 
ռուբլի տալ էս նպատակով մեր ընդհանուր գանձարանին” (48): 

Անդրանիկը հիացած էր Հովհաննես Թումանյանի նամակով, որին ինքը 
վերաբերվում էր եղբայրական խանդաղատանքով և անվանում էր “տիպար 
հայոց”, “գեղջկական բանաստեղծության ռահվիրա”: Սակայն 1918–ի հունվարի 
սկզբին բանակային գործերով գալով Ալեքսանդրապոլ, զորավարը ցավով տեսավ, 
որ զորահավաքը դանդաղում է, իսկ հայրենակիցները դեռ չեն սթափվել մոտեցող 
արհավիրքից: Լավ է գումակ չունենալու պատճառով թուրքերի հարձակումն 
ուշանում էր: Ուստի, դրությունը շտկելու մտահոգությամբ, նա թերթում հանդես 
եկավ այս անգամ “Իմ վերջին խոսքը հայ ժողովրդին” հրայրքոտ կոչով.  

“Վտանգը ժամ առ ժամ դառնում է սպառնալի: Բնաջնջման ուրվականը մեր 
տան շեմին է և որպես մղձավանջ հետապնդում է մեզ: Այս վերջին սպառնալիքը 
որպես սուր կախված է մեր գլխավերևը, իսկ մենք այդ սարսափելի ժամին դեռևս 
թմբիրի մեջ ենք, դեռ քնած ենք խաղաղ: 

Հայ ժողովու՜րդ: Եթե ցանկանում ես ապրել, եթե քո ավերված հայրենիքի 
սոսկալի ողբը տանջում է քո սիրտը, եթե քո դժբախտ եղբայրների գերեզմանները 
անհանգստացնում են քեզ, եթե ակնածում ես քո անմահ նահատակների 
հիշատակի առաջ, շարժվիր տեղից և շտապի՛ր հայրենիք: 

Մարտի ընդունակ հայ զինվորնե՜ր: Անհապաղ մտեք Ազատության և 
ինքնապաշտպանության դրոշի տակ, գնացեք հայրենիք և նրան պահպանեցեք 
մոտեցող մահացու վտանգից: 

Ես ահով եմ տեսնում այդ սարսափելի վտանգը. նա հայ ժողովրդին հրամայում 
է սթափվել և իրեն փրկել անխուսափելի մահից: 

Դավաճան է նա, ով չսթափվի, 

Դավաճան է նա, ով չանսա տագնապին, 

Ով չի տեսնում մեր թանկագին նահատակների ուրվականները” (49): 

Փլուզվող ռազմաճակատը հայկական զորամասերով շուտափույթ 
ամրապնդելու ծրագրով Կովկասյան բանակի հրամանատարը 1917թ. դեկտեմբերի 
22–ին Անդրանիկ Օզանյանին նշանակում է Հատուկ հայկական հրաձգային 
դիվիզիայի հրամանատար, գնդապետ Միխայիլ Իգնատևիչ Զինկևիչին` շտաբի 
պետ: Նոր զորաջոկատի մեջ հիմնականում պիտի ընդգրկվեին ռուսական 
կայսրության սահմաններ գաղթած, ռուսական գերությունից ազատված և 
արտասահմանից ժամանած արևմտահայերը: Շուտով բարձրացվում է զորամասի 
կարգավիճակը, որոշվում է հրաձգային դիվիզիայի փոխարեն ստեղծել 
Համահավաք (հետո` Հայաստանի Երկրապահ զորամաս կոչված) ջոկատ, որի 
կազմի մեջ նախատեսվում էր ունենալ երեք առանձին հրաձգային բրիգադ, 
գնդացրային գումարտակ, հրետանային մարտկոցներ, հեծյալ և պահեստային 
գնդեր: Նպատակը կյանքի կոչվելու դեպքում ռազմաճակատը կարող էր ստանալ 
լուրջ համալրում և կարելի կլիներ պաշտպանել Արևմտահայաստանի դարպաս 
Էրզրումը: 

Սակայն ազգային հերոսին նշանակելով բանակային մեծ զորախմբի 
հրամանատար, անմիջապես նկատվեց հրամանատարական 
աստիճանակարգության աններդաշնակությունը, որովհետև նրա ենթակաների մեջ 
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կային ռազմական կրթությամբ բարձրաստիճան սպաներ, որոնք սովոր էին 
կատարել գեներալի կարգադրություններ: Բացառիկ իրավիճակը պահանջում էր 
բացառիկ քայլ: Հունվարի 16–ին Կովկասյան ռազմաճակատի շտաբի պետ 
Լեբեդինսկին զեկուցագիր է պատրաստում Անդրանիկ Օզանյանին գեներալ–մայորի 
կոչում շնորհելու մասին.  

“Թուրքահպատակ հայ, զինվորական աստիճան չունեցող8 և զինվորական 
ծառայության մեջ չգտնվող Ա. Օզանյանը, որպես թուրքահայերի և ռուսահայերի 
մեջ մեծ հեղինակություն վայելող, պաշտոնի է նշանակված Կովկասյան 
ռազմաճակատում նոր կազմավորված Հայկական հատուկ դիվիզիայում: 

Ռազմաճակատի կոմիսարի պաշտոնակատար Պ. Լևոնյանը առաջարկել է 
նրան վերանվանել դերակալ–գեներալ (դա գեներալական ռոճիկն է, համազգեստը 
և այլն): Դրանով ազգային հերոս Անդրանիկ Օզանյանի հեղինակությունը 
կբարձրանար հայ զինվորների ու սպաների աչքում, որոնք սովոր էին դիվիզիայի 
պետ տեսնել գեներալի, մանավանդ որ դիվիզիայում քիչ չեն շարային սպաները, 
որոնք կարող էին չենթարկվել “քաղաքացիական” պետին: 

Ուստի առաջարկում եմ ռազմաճակատի կոմիսարների, Ազգամիջյան 
երկրամասային կոմիտեի և Կովկասում ռազմական ու ծովային գործերի 
նախարարի պաշտոնակատարի համաձայնությամբ ռազմաճակատի հրամանով Ա. 
Օզանյանին վերանվանել դերակալ գեներալ–մայոր” (50): 

Պատերազմի դաշտում անմիջապես հաղթողը, անշուշտ, շնորհալի 
հրամանատարության ներքո արիակամ կռվող բանակն է: Սակայն հաղթանակի 
հաջողությունը մարտական գործողություններ ծավալելուց շատ առաջ նախ 
կերտվում է ժողովրդի կյանքի խորքերում, հեռավոր թիկունքում, որը 
ռազմաճակատն ապահովում է կռվի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով: Նաև ցեղի 
լինելության առողջ գրգիռներով, բարոյական լիցքերով, ոգևորությամբ, 
կարգապահությամբ, հաղթելու կամքով: Մեկ տարվա մեջ Ռուսական կայսրության 
երկու անգամ հիմնավեր ցնցած հեղափոխությունները նոր իրավիճակ և 
պարտվողական տրամադրություն էին ստեղծել: Հյուսիսից ներթափանցած “Կորչի՛ 
պատերազմը” կարգախոսը քայքայիչ արձագանք էր գտել հայերի մեջ: Ավելին, 
արևելահայերին սկսել էր համակել “թող արևմտահայերն իրենք պաշտպանեն 
իրենց սահմանները” ազգավնաս մտայնությունը: Ալեքսանդր Խատիսյանը 
փաստորեն ռուսահայոց անունից արևմտահայ եղբայրներին մեղադրեց այն բանի 
համար, որ նրանք չեն կարողացել ընդհանուր լեզու գտնել երիտասարդ թուրքերի 
հետ, որոնք “զարգացած մարդիկ են և ջենտլմեններ”: Ահա այսպես 
սառնասրտորեն և թուրքանպաստ, կարծես այդ “զարգացած և ջենտլմեն” 
թուրքերը չէին հայոց մեծ եղեռնի կազմակերպիչները: Մեղանչեց նաև “Մշակ” 
թերթի խմբագիր Համբարձում Առաքելյանը. “Մենք ռուսահայերս Ռուսաստանի 
սահմանները կը պաշտպանենք, իսկ թուրքահայը թո՛ղ Թրքահայաստանի 
սահմանները պաշտպանէ”: Ցեղի միասնությունը տապալող, ոգին կործանող այս 
մտայնության դեմ անմիջապես հանդես եկավ քաղաքական անցուդարձերին 
ակնդետ հետևող Անդրանիկը. “Պահե՛նք, միասին պահե՛նք Թրքահայաստանի 
սահմանները, որով պահած կըլլանք Ռուսահայաստանի սահմանները: Երբ 
Թրքահայ սահմանները ապահով են, ապահով է Ռուսահայաստանը: Առանց 
Թրքահայաստանի վտանգված է Ռուսահայաստանը: Երբ թուրք բանակը 
Սարըղամիշի մօտենայ, թաթարը պիտի զարնէ ձեր կռնակէն: Պետք է վերացուի 
ռուսահայ եւ թրքահայ հարցը, պէտք է փակուի այդ խրամատները եւ միացած 
պէտք է դիմել թշնամիին դէմ եւ այսպէս կռուիլ” (51): 

8 Բալկանյան առաջին պատերազմին քաջարի մասնակցության և թուրքերից Բուլղարիայի 
ազատագրության գործին մատուցած ծառայությունների համար Բուլղարիայի ցար Ֆերդինանդի 
1913թ. հունվարի 1-ի հրամանագրով հայկական կամավորական վաշտի հրամանատար Անդրանիկին 
տրվեց Բուլղարիայի քաղաքացիություն և շնորհվեց զինվորական կոչում, որը հաշվի չէր առնվում 
Ռուսաստանում:  
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Այդ պահին հայոց համար հաջորդ չարիքը գալիս էր ռուսական 
հեղափոխությունների պատճառով ռուսական բանակի կարգապահական 
կանոնադրության անտեսումից, որը հղի էր բուն բանակի կործանումով: 
Քաղաքական կուսակցությունների ազատական գաղափարներով վարակված էին 
մոտ անցյալում կանոնադրությամբ զսպված և կառավարվող զինվորական 
զանգվածները: Այս պայմաններում սկսել էր կազմավորվել հայկական զորքը, որը 
պիտի առաջնորդվեր ռուսական բանակի կանոնադրությամբ: Գեներալներ Թ. 
Նազարբեկյանը, Անդրանիկը և Միքայել Արեշյանը, խիստ մտահոգված անկվող 
կարգապահության խնդրով, Հայոց ազգային խորհրդի հերթական նիստում հանդես 
եկան դասալիքների և դավաճանների համար մահվան պատիժ կիրառելու 
թույլտվության խնդրանքով: (Մահվան պատիժը ռուսական բանակում մի քանի 
ամիս առաջ վերացվել էր բանակի “դեմոկրատացման” ընթացքում):  

Թուրքը չուներ ոչ բավական զորք, ոչ բավական սպա, ոչ էլ բավական 
մասնագետ: “Բայց թուրքն ունի մի բան,–բորբոքված ասաց Թ. Նազարբեկյանը,–որ 
մենք չունենք”: Չկար կարգապահություն: Հայ զինվորներից շատերն ընդամենը մի 
քանի շաբաթ առաջ էին համազգեստ հագել, իսկ սպաները սովորել էին երեք ամիս: 
Կարգապահության ամրապնդմանը կնպաստեր կոպիտ կարգազանցության 
համար մահվան պատժի վերականգնումը: Մարտական զորահրամանատարները 
ժողովրդի համար ծանրագույն ժամին նման պատժից զատ այլընտրանք չէին 
տեսնում: Սակայն խորհուրդը մերժեց նրանց չափազանց կարևոր առաջարկը, իսկ 
ծանր հետևանքներն ի հայտ եկան անհապաղ: Նաև դասալքության պատճառով 
շուտով անկվեց Արևմտահայաստանի պաշտպանության պատվար Կարինը 
(Էրզրում): Ըստ կորպուսի հրամանատար Նազարբեկյանի, ռազմադաշտում 1918թ. 
առաջին ամիսներին կրած պարտությունների պատճառը նաև այն էր, որ թշնամու 
բանակը մեկ գլուխ և մեկ հրաման ուներ, իսկ հայկականն ուներ Անդրկովկասյան 
սեյմ, Նախարարների խորհուրդ, դաշնակցական կուսակցության բյուրո, սեյմի 
հայկական խմբակցություն, Հայոց ազգային խորհուրդ: Բոլորն էլ հրամայող, 
հետևաբար` գործին խանգարող: “Երեք ամիս վիճում էին Թիֆլիսում,–հետագայում 
հայտնում է անվանի զորավարը,–որ հարկավոր է մեր բանակը կազմավորել 
դեմոկրատական սկզբունքների վրա, որը նշանակում էր ոչնչացնել 
կարգապահությունը”: 

Ճիշտ է, Կովկասյան ճակատից հեռանում էր ռուսական զորքը, սակայն 
երկրամասից հեռանալու նպատակ չուներ Խորհրդային Ռուսաստանը, որի 
ազդեցությունը մեծ էր Բաքվում: Դրան հակառակ, Ռուսաստանից անջատողական 
տրամադրությամբ էր համակված Թիֆլիսում գործող Անդրկովկասյան 
կոմիսարիատը (և նրան փոխարինած Անդրկովկասյան սեյմը), որի 
ղեկավարությունը կազմված էր Թուրքիայի նկատմամբ հանդուրժողական վրաց 
մենշևիկներից, թուրքասեր թաթար մուսավաթականներից, տվյալ պահին 
թուրքատյաց հայ դաշնակցականներից և անորոշության մեջ գտնվող ռուսներից: 
Թուրքական ճնշումը և ազդեցությունը գնալով ուժեղանում էր: Սեյմի հետ տարվող 
բանակցություններում թուրքերը ստիպում էին հռչակել Անդրկովկասի 
անկախությունը Ռուսաստանից: Սա Թուրքիային հնարավորություն կտար 
անարգել իրականացնելու պանթուրքիստական իր հեռագնա նպատակները: 
Չափազանց ակտիվացել էին նաև Անդրկովկասի թաթարները9, որոնք այնքան 
ինքնավստահ էին զգում, որ իրենց նորաստեղծ ազգային զորամասերի շարային 
վարժությունների ժամանակ օգտագործում էին “Բիր–իքի, բիր–իքի, Կավկազ 
բիզիմքի” (մեկ–երկու, մեկ–երկու, Կովկասը մերն է”) պանթուրքիստական 
արտահայտությունը: Ավելին, մուսավաթականների հրահրմամբ 1918–ի հունվարին 
Շամխորում տեղի ունեցավ ռազմաճակատից տուն վերադարձող անմեղ 
հազարավոր ռուս զինվորների կոտորածը, որի շնորհիվ թաթարները տիրացան 
մեծաքանակ զենքի: 

9 Մինչև 1918թ. ամառ այսպես էր կոչվում թուրքալեզու այդ ժողովուրդը, որը շուտով ինքնանվանվեց 
ադրբեջանցի, իսկ երկիրը` Ադրբեջան, որպիսին երբեք չէր եղել Կուր գետից հյուսիս, որը հայտնի է 
եղել որպես Աղվանք կամ Կովկասյան Ալբանիա: 
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Թաթարների իրականացրած այդ ողբերգությունից կարճ ժամանակ անց 
Ալեքսանդրապոլում, ուր ժամ առաջ ռազմաճակատ մեկնելու մտահոգությամբ 
Անդրանիկը սիբիրական վաշտի հիմքի վրա կազմակերպում էր վերջին զորքը, 
քաղաքագլուխ Ալեքսանդր Խատիսյանի կողմից հրավիրվեց կարևոր ժողով: Այն 
նախաձեռնողները վիճաբանություններից հետո որոշեցին Ալեքսանդրապոլ–Անի 
կայարանների միջև կանգնեցնել Պարսկաստանից Ռուսաստան վերադարձող 
զինվորների գնացքները, զինաթափել “երկրի անդորրը” չխանգարելու 
պատրվակով, իսկ եթե ռուս զինվորը չենթարկվի, զինաթափել զենքի ուժով: Ճիշտ 
վարվել այնպես, ինչպես թաթարները` Շամխորում: Ժողովականները զորավարին 
կանչել էին ապահով գործելու համաձայնություն ստանալու համար. առանց նրա 
չէին համարձակվի նման քայլի: Ազգային հերոսի միայն բուռն զայրույթի 
պոռթկմանն արժանացան ազգի բարի անվան և ճակատագրի հետ խաղալ 
ցանկացող գործիչները: 

“Հայաստանի հողի վրա ռուս տուն դարձող և մեր բարեկամության վստահող 
զինվորը նեղել իր ձեռքը գտնված զենքի համար... Հայ և ռուս ժողովուրդներու մեջ 
ահավոր և անկամրջելի խրամատ մը բանալ ըսել է: Չէ՛, ասիկա ինձ համար 
անհանդուրժելի ու անտանելի է,–բռունցքը խփեց սեղանին:  

...Այսպիսի քայլ մը մեր ցեղին, մեր անունին, մեր ասպետական ոգիին և 
ազգային առաքինություններուն հակառակ արտահայտություն մը պիտի ըլլա: 
Երանի հոս եկած չըլլայի և չի լսեի այս տխուր որոշումը: 

...Մեր միակ բարեկամը Ռուսիան է և դուք ձեր աղետաբեր ձեռնարկով զանոնք 
ալ կուզեք հեռացնել մեզմե” (52): Որոշման արձանագրությունն անհապաղ 
ոչնչացվեց, հեղինակները, լուռ խոկալով, ցրվեցին, իսկ հայի անունը մնաց անբիծ և 
առաքինի: 

1918թ. այդ խառնակ օրերին Անդրանիկը պարտք համարեց երկու անգամ 
հրապարակայնորեն իր տեսակետը հայտնել Խորհրդային Ռուսաստանի 
նկատմամբ, որի “Արևմտահայաստանի մասին” դեկրետին հայերը միանշանակ 
գնահատականներ չէին տալիս: Ազգի լինելությամբ մտահոգ զավակը Կովկասի 
Ռուսաց ազգային խորհրդին հորդորում էր` նկատի չառնել կովկասյան 
ժողովուրդների սխալները և շարունակել իր ավանդական գործը: Ռուս ժողովուրդը 
չպետք է լքեր երկրամասը10, մոռանար իր հայրերի թափած արյունը Կովկասի 
լեռների վրա, բախտին հանձնելով հեռանար` մոռանալով նույնիսկ իր ապագա 
շահերը: Համաձայն լինելով բոլշևիկյան դեկրետի բովանդակության հետ, 
զորավարը սրտի ցավով նշում է, որ դժբախտաբար հայ ժողովուրդը 
ռազմաճակատն ամրապնդելու կամք ու ցանկություն չի դրսևորում, հույսը 
նախկինի պես դնում է ռուս զինվորի վրա, որ գուցե կկենա հայոց լեռներում և 
կպաշտպանի երկրի տիրոջ ազատությունը: Եվ դիպուկ նկատեց, որ բոլշևիկյան 
կարգախոսի կարմիր թելն այդ պահին ընդհատվում է Անդրկովկասի սահմանին: 

Այդ դեկրետի իմաստը կբարձրանա միայն այն դեպքում, ուշադրություն էր 
հրավիրում Անդրանիկը, եթե բոլշևիզմը փաստացի իշխի նաև Անդրկովկասին, 
որովհետև Հայաստանն անմիջական կապ չուներ Ռուսաստանի հետ: Նա չէր 
կարևորում ռուսական դրոշի գույնը, պատմական ճակատագրի թելադրանքով հայը 
պարտավոր էր լինել ռուսի հետ, որն արդեն հարյուր տարի ապահովել էր 
արևելահայոց ֆիզիկական գոյությունը, տնտեսական և մշակութային 
զարգացումը: Դեմ էր իր ժողովրդի քաղաքական կողմնորոշումների 
չպատճառաբանված փոփոխություններին, որոնք չափազանց վնասակար եղան 
20–րդ դարի սկզբին, նաև 1920 թվականի բախտորոշ տարում, երբ 
ռուսատյացության նոր բռնկման պատճառով Հայաստանի Հանրապետության 
ղեկավարները մերժեցին դեպի իր հին սահմանները վերադառնալ ցանկացող 

10 Ռուսներին երկրամասից հեռացրեց Անդրկովկասյան սեյմը, որը 1918-ի ապրիլի 22-ին հռչակեց 
Անդրկովկասի անկախությունը: Սա նշանակում էր, որ երկրամասն անջատվում է Ռուսաստանից, իսկ 
դա ձեռնտու էր Թուրքիային, որ ցանկանում էր տիրել Անդրկովկասին, մտնել Միջին Ասիա և Պովոլժիյե: 
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Ռուսաստանի հետ բարեկամության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիր 
կնքելու և Ռուսաստանի ձեռքից այժմվանից մեծ հայրենիք ստանալու առաջարկը11: 

1918–ի հունվարին, ստանձնելով Երկրապահ ջոկատի հրամանատարությունը, 
որը մարտական բնագծեր էր զբաղեցրել Էրզրումի և Վանի շրջաններում, նորընծա 
գեներալն իր շտաբի պետ գնդապետ Զինկևիչի հետ օր ու գիշեր զբաղված էր 
բանակի կազմավորման դժվարին աշխատանքով: Նահանջող ռուսական զորքը 
ռազմաճակատի տարբեր կետերում գտնվող պահեստներում թողել էր ոչ քիչ 
քանակությամբ ռազմամթերք ու հանդերձանք: Դրանք ձյունառատ ձմռան 
պայմաններում անհրաժեշտ էր տեղ հասցնել, իսկ բեռնափոխադրումների գործը 
գրեթե կազմալուծված էր: Ջոկատի բոլոր զորամասերում զինվորների խիստ 
պակաս էր զգացվում: Անդրանիկը հավատացած էր, որ, ի սեր հարազատ 
ժողովրդի, Հայոց ազգային խորհրդի բանակը զինվորներով համալրելու խոստումը 
կկատարվի: Դժվարությամբ էին կազմավորվում ջոկատի երկու հեծյալ գնդերը, 
որոնց անհրաժեշտ էին 2100 ձիեր, թամբեր, հանդերձանք և ֆուրաժ: Ջոկատի 
պետն իր բոլոր ենթականերից պահանջում էր շտապել: Ալաշկերտում, Ախլաթում, 
Մանազկերտում և Խնուսում հանձնարարված մարտական բնագծերում ամրացան 
նոր–նախիջևանցի ջերմեռանդ ու բարի գնդապետ Սամարցյանի և Անդրանիկի 
ֆիդայական օրերի հավատարիմ ընկեր Սմբատ Բորոյանի գլխավորած գնդերը: 

Սակայն նկատվեցին նաև ցավալի թերացումներ: Գնդապետ Տիգրան 
Բաղդասարյանը երեք ամիս իր շտաբի հետ աննպատակ անցկացրեց թիկունքում` 
ձախողելով Վանում 8000–անոց բրիգադի կազմավորման գործը: “Գեներալ 
Անդրանիկը չափազանց դժգոհ է ձեզանից,–նրան հասցեագրած հեռագրում 
հայտնում է ջոկատի շտաբի պետ Զինկևիչը,–որ Դուք մինչև այժմ չեք կատարել 
Վանի շրջան մեկնելու խնդիրը և ոչինչ չեք հաղորդում կազմավորման մասին: Եթե 
մենք կարողացել ենք գալ Էրզրում, առավել ևս Դուք կարող էիք տեղափոխվել 
սահմանով: Իմ խորհուրդն է` ազատվեք կազմակերպությունների ազդեցությունից 
և գնացեք ռազմաճակատ, միայն այսպես կարելի է արդյունավետ աշխատել: 
Գեներալ Անդրանիկը հրամայում է. գործողության մեջ դնել հին ռուսական 
կարգապահական կանոնները” (53): Հենց այդպես թիկունքում երեք ամիս 
աննպատակ “տնտնաց” գեներալ Մ. Արեշյանը, որը հայկական կորպուսի 
հրամանատար Թ. Նազարբեկյանից հրաման ուներ ճակատի դրությունը գեթ 
մեղմելու նպատակով իր հրամանի տակ գտնված 3500 զինվորներով անհապաղ 
մեկնել Կարին: 

Դեկտեմբերի 5–ին կնքված հրադադարը երկար չէր կարող շարունակվել: 
Կովկասում բոլորն էին հասկանում, որ ռուսական բանակի նահանջի հետևանքով 
ստեղծված կացությունից ուր որ է օգտվելու են ոտքի կանգնող թուրքերը: 
Խարդավանքի այդ մեծ վարպետները հրադադարը խախտելու առիթ գտան իրենց 
իսկ հորինած “փաստի” մեջ` իբրև թե հայերը թուրք խաղաղ բնակչության դեմ 
կիրառում են բռնություններ: Հունվարի վերջին թուրքական արևելյան բանակի 
հրամանատար Մեհմետ Ֆերիկ փաշան Կովկասյան ռազմաճակատի գլխավոր 
հրամանատար գեներալ Մ. Ա. Պրժևալսկուն հեռագրով հայտնեց, որ, 
հանգամանքների ստիպմամբ, չխախտելով հրադադարը, մի քանի զորամասեր 
առաջ է շարժում ռուսական բանակի զբաղեցրած շրջանները: 

Իսկ երբ Կովկասյան զորքերի հրամանատարը հեռագրեց Վեհիբ փաշային, թե 
թուրքերն են նեղում հայերին և խնդրեց չխախտել սահմանաբաժանման գիծը և 
թույլ չտալ թուրքական զորքերի առաջխաղացում, թուրք զորապետն արդեն որպես 
դրության տեր տվեց ավազակի պատասխան. “Ռուսական զորքերը հեռացել են և 
դրանով փոխել սահմանաբաժանման գիծը”: Այսինքն նորաստեղծ հայկական 
զորամասերը հաշիվ չէին, և թուրքերն իրենց իրավունք էին վերապահում շարժվել 
առաջ, մինչև ռուսական զորքերին հանդիպելը: Իսկ ռուսների մեծ մասն արդեն 
Կովկասյան լեռնաշղթայի մյուս կողմում էր: Լկտիաբար խոսելու և ավազակի պես 

11 Տե՛ս “Հայաստանի Հանրապետութիւն” օրաթերթ (Երևան), 30 նոյեմբերի-1 դեկտեմբերի 1993թ. : 
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վարվելու իրավունքը թուրքերին շարունակում էր տալ Գերմանիան, որը 
Ռուսաստանի հետ վերսկսելով հաշտության բանակցությունները, ի շարս այլոց, 
նաև պայման էր դրել, որ Ռուսաստանը ուժերի ներածին չափով կանի ամեն ինչ, 
որպեսզի անմիջապես ապահովի Թուրքիայի ծրագրավորված վերադարձը 
արևելյան անատոլական սահմանները և կճանաչի թուրքական կապիտուլյացիայի 
վերացումը: Սա մահացու հարված էր արևմտահայությանը, որի զավակները 
Անդրանիկի դրոշի տակ ոտքի էին ելել իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար: 

Թուրքերի առաջխաղացման հետ Կովկասյան բանակի բարձր 
հրամանատարությունը հակառակորդի հետ շփման գծում գտնվող գնդապետ 
Մորելի ջոկատին կարգադրեց “կազմակերպված նահանջել”: Այդ հրամանը առանց 
որևէ օգնության, մեծաքանակ թշնամու բուռն հարձակումները կասեցնելով, զգալի 
կորուստների գնով, պատվով կատարվեց: Մորելն իր ջոկատի օգնությամբ 
անխուսափելի կոտորածից փրկեց մի քանի հազար գաղթականների և փետրվարի 
24–ին հասավ Էրզրում, որի պաշտպանությունը ժամ առ ժամ դառնում էր 
սպառնալի: Պատերազմի սկզբում թուրքական ռազմաճակատում անառիկի 
համբավ վայելող Էրզրումի բերդում կային շուրջ 400 տարբեր տրամաչափի 
հրանոթներ, 3000 հոգուց բաղկացած կայազոր և այնքան ռազմամթերք, որով 
կարելի էր պաշտպանվել ամիսներ շարունակ: Իսկ 1918–ի փետրվարին բերդն 
ուներ սարքին 16 հրանոթ, ավերված էին ինժեներական կառուցվածքները, 
հեռախոսակապը, արկերը ձյան տակ մնալուց փչացել էին, զգացվում էր 
հրետանավոր սպաների մեծ պակաս, իսկ հրետանու հրամանատար 
փոխգնդապետ Տվերդոխլեբովը փաստորեն ծախված էր թուրքերին: Քաղաքում 
վխտում էին թուրք լրտեսները, իսկ թուրք տղամարդ բնակչությունը, զինված, 
թուրքական բանակի գալուն էր սպասում: Այդ ամրացված շրջանի հրամանատար 
գեներալ Օդիշելիձեն, ոչինչ չանելով, փաստորեն կազմալուծել էր Էրզրումի 
պաշտպանությունը: 

Սակայն Էրզրումի պաշտպանության անմխիթար վիճակը չէր կարելի 
բացատրել միայն վերը շարադրած պատճառներով: “Այդ առթիվ Էրզրումում 
ստեղծվել էին դեմոկրատական կարգի բազմաթիվ կազմակերպություններ, ի դեմս 
Կովկասյան բանակի երկրային խորհրդի, Անդրկովկասյան գյուղացիական 
խորհուրդների կենտրոնի, գնդային կոմիտեների, կոմիսարների, ազգային 
խորհուրդների, որոնցից յուրաքանչյուրն իշխանություն էր ու տնօրեն, և 
յուրաքանչյուրն իր պարտքն էր համարում միջամտել հրամանատարության 
ֆունկցիաներին: 3–4 տարվա ճակատային ծանր կյանքից հոգնած ու հյուծված 
զանգվածները, հոգեբանորեն տրամադրված լինելով լսելու նոր խոսք, նոր 
գաղափար, ստիպված էին դեգերել, լսել և՛ խորհուրդներին, և՛ կոմիսարներին, և՛ 
էսեռներին ու մենշևիկների ներկայացուցիչներին, իսկ հայերը` նաև հայ ազգային 
գործիչներին” (54): 

Անունով դեռ գոյություն ունեցող Կովկասյան ռազմաճակատում 
հակառակորդին դիմագրավող հիմնական ուժը կազմավորման ընթացքի մեջ 
գտնվող հայկական կորպուսն էր: Թիֆլիսում կենտրոնացած հայկական 
կազմակերպությունների ղեկավարները հավատացած էին, որ բավական է գտնել 
բարձր հեղինակություն վայելող մի գործիչ, և նա թշնամուն զինադադարի 
բնագծում զսպելու համար կկարողանար ոգեշնչումով համախմբել ազգային 
զինուժերը, պաշտպանել Էրզրումը: Այդ դերի համար շատերը հարմար գտան 
Անդրանիկին: Եղան և այնպիսիք, որ դեմ կանգնեցին նորընծա գեներալին, 
իրավացիորեն պատճառաբանելով, թե բերդի պաշտպանության համար բանիմաց 
հրետանավոր է պետք: Իսկ հակառակորդը մոտենում էր Արևմտյան Հայաստանի 
դարպաս Կարինին, ժամանակ չկար, անհրաժեշտ էր մի բան անել: Հավանաբար 
այդ շտապողականությունը ազգային հերոսին թույլ չտվեց հանգիստ 
պայմաններում կշռադատել իր չափազանց պատասխանատու քայլը: Միայն 
Էրզրում հասնելով ընբռնեց,–գրում է ժամանակակիցը,–որ ինքը եկել է ուրիշների 
այնքան առատորեն ցանած փոթորիկը հնձելու: Սակայն “ինչու՞ Նազարբեկովը 
համաձայնություն էր տվել Անդրանիկին Էրզրում գնալու: Որովհետև ուրիշները կամ 
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մերժել էին առաջարկը, կամ, որպես պայման, առաջադրել թնդանոթաձիգ 
սպաների ու մասնագետների մի այնպիսի թիվ, որ ներկա պայմաններում նոր 
Էրզրում շինելու չափ դժվար գործ էր” (55): 

Հայկական կուսակցությունների շեֆերից շատերը գլուխ չէին հանում ռազմա–
քաղաքական կացությունից և մեծապես խանգարում էին կարողացող մարդկանց, 
ապակողմնորոշում ժողովրդին: Ոչ անհայտ Արշակ Ջամալյանը, որը պատերազմի 
սկզբում եղել էր Անդրանիկի գլխավորած հայկական Առաջին կամավորական 
ջոկատի շտաբի պետը, հավատացնում էր, թե գերմանացիների մասնակցությամբ 
թուրքերի հետ կնքած պայմանագրի տառին հավատարիմ թուրքերը “մի մատ էլ 
իսկի առաջ չեն գալու որոշած սահմանից” և վախենալու հարկ չկա, որովհետև 
Ալեքսանդրապոլից ռազմաճակատին օգնություն են ուղարկելու 20 հազար հայ 
զինվոր: Եվ ցավն այն էր, որ կազմավորվող զորքը, փոխանակ խիստ 
կարգապահությամբ ենթարկվելու կորպուսի հրամանատար Նազարբեկյանին և 
Երկրապահ ջոկատի հրամանատար Անդրանիկին, քաղաքականացված 
տրամադրությամբ լսում էր դաշնակցական գործիչներ Նավասարդյանին և 
պորուչիկ Ռուբենին, որոնք, ըստ “Մշակ” թերթի, չափազանց հեռու էին 
զինվորական լուրջ գործերից: Իսկ բախտորոշ Էրզրումի զինվորական խորհուրդը 
ղեկավարում էր տխրահռչակ Տիգրան Աղամալյանը, մասնագիտությամբ 
գյուղատնտես մի դաշնակցական: 

Ինչևէ, Արևելահայ և Արևմտահայ ազգային խորհուրդների ղեկավարներն 
Անդրանիկին, Զինկևիչին և բժիշկ Զավրյանին Թիֆլիսից ռազմաճակատ (Էրզրում) 
ճանապարհեցին մեծ հանդիսավորությամբ, զորքն անհրաժեշտ ամեն ինչով 
ապահովելու խոստումներով: Իսկ Արևելահայ ազգային խորհրդի նախագահ 
Ավետիս Ահարոնյանը, համբուրելով Անդրանիկի ճակատը, ասաց. “Զինվորնե՛ր, այս 
ճակատին նայեք, որը երբեք գետնին չի հառել: Այս ճակատը երեսուն տարի 
աստղին է դիպել...”: Նույն ոգով խոսեցին նաև այլ անվանի հայեր: Ողջերթի 
ելույթներին զորավարը պատասխանեց լավատեսությամբ ու մտահոգությամբ. 
“Բավական է մեզ մեր նահատակների բարոյական ուժը, մենք կհաղթենք և վստահ 
եմ, թե կհաղթանակենք: Աշխարհի մեջ մեն–մենակ ենք: Բավական է, որ այդ 
մենակության մեջ մենք զրահ և պողպատ հագնենք: Ռուսը գնաց, նա մեր 
հայրենիքը մեզ թողեց: Թուրքը կսպառնա գալ և մեր հայրենիքը մեր ձեռքից խլել: 
Չթողնենք, որ թուրքը իր ձեռքերը մեր արյունով ներկի: Ստեղծենք մեր հայրենիքը և 
տեր լինենք մեր ընտանիքի, ջրին, հողին և քարին: Կեցցե՜ մեր բանակը, որ 
ազատության համար է կռվում, կեցցե՜ մեր նահատակությունը: Տա Աստված, որ 
մեր հավատքի մեջ մենակ չլինենք” (56): Սակայն զորավարին խոր 
հիասթափություններ էին սպասում, որոնց արմատները հեռու էին 
ռազմաճակատից և գտնվում էին Թիֆլիսում: 

Անդրանիկի անձնական քարտուղար, անվանի արձակագիր Վահան 
Թոթովենցը վկայում է, որ գեներալի տրամադրությունը ճանապարհին շատ բարձր 
էր` կծրագրեր, կխոսեր, կժպտար և ընդունել էր ավելի մեծ եռանդ, քան երբևէ: 
Շրջահայեցորեն ամեն ինչ անում էր ժամ առաջ Էրզրում հասնելու համար: 
Ժողովրդի և զինվորների տրամադրությունը բարձրացնելու նպատակով ոգեշունչ 
ճառեր արտասանեց Ալեքսանդրապոլում և Կարսում: Կարսում արդեն պատրաստ 
էին հեծյալ երկու գնդերի ձիավորները, որոնց թամբեր հասցնելու մտահոգությամբ 
զորավարն օրերով ուշացավ Թիֆլիսում: Կարս էր հասել նաև կազմավորվող 
հեծելազորքի համար թամբեր և հանդերձանք փոխադրող գնացքը: Երբ բացեցին 
վագոնները, դրանցում գտան... դատարկություն: Թիֆլիսում ուրիշներից խաբված 
ազգային գործիչները փաստորեն խաբել էին ռազմաճակատ մեկնողներին: 
Բանակի շտաբը գտան Սարիղամիշում, ուր, հրամանատարությունն Անդրանիկին 
հանձնելով, Էրզրումի պաշտպանության շրջանի “ճահճից” գլուխն ազատեց 
բանակի հրամանատար գեներալ Օդիշելիձեն: Փետրվարի 18–ին, հասնելով 
Էրզրում, նոր հրամանատարը քաղաքը և բերդը գտավ սարսափելի քաոսի մեջ, իսկ 
ժողովրդին` լքված ու հուսահատված, բարոյապես շատ ծանր ապտակ կերած: 
Քաղաքի հայերը կորցրել էին հանուն հայրենիքի ինքնազոհաբերման 
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պատրաստակամությունը: Թիֆլիսից հեռագրով տրված հրամանները զորամասերի 
պետերը պարզապես չէին կատարել:  

 

“Մենք Էրզրումի մեջ գտանք զանազան մինիստրություններ, իշխանություններ 
և անկախ թագավորություններ,–հայտնում է ականատեսը: Զինվորական 
միությունը իր ղոլամներով և հարուստ պահեստով, որոնց պետերն էին Տիգրան 
Աղամալյանը, հատկապես հիմար ծնված մի մարդ, զզվելիորեն դիկտատոր, 
ինքնահավան, անհայրենասեր և դրամասեր, Ֆարաշյանը` ոչ պակաս 
Աղամալյանից և Թորոսյանը: Երկրորդ մինիստրությունն էր Մոսկվայի Հայկական 
կոմիտեն` Սողոմոնյանի գլխավորությամբ` իր ղոլամներով և հարուստ պահեստով: 
Զանազան տեղական և գաղթականական կոմիտեներ, անպետք, անգործունյա` 
իրենց անձնական պահեստներով... Գոյություն ունեին անթիվ ջոկատներ` Ֆամսկի, 
Դերջանսկի, Էրզինջանսկի, Էրզրումսկի, Քղերսկի, Բայբուրթսկի, Սեպուհի 
ձիավորներ, Մուրադի ձիավորներ, այսինչի հիսնյակ, այնինչի տասնյակ, 
քաղաքային միլիցիա, շրջանային միլիցիա, մեկը անկախ, մյուսը` կոմիսարիատից 
կախված և հազարավոր կռվի ընդունակ տղամարդիկ տների մեջ թաքնված` 
կարծելով իրենց իշխան և բանակի հրամանատար: Այս բոլոր մարմինները զզվելի 
հակամարտության մեջ էին իրար հանդեպ, իսկ մեր դարավոր թշնամին` 
բերդաքաղաքի առջև: Անդրանիկն ամեն ջանք գործի դրեց ամենակարճ 
ժամանակամիջոցում այդ ցրված ամբոխը վերածելու կանոնավոր գնդերի, 
դարձնելով նրանց ռազմունակ, բայց ժամանակը կարճ էր” (57): 

Ռազմաճակատում հավանաբար բոլորից լավ Արևմտահայաստանի 
լինելության պատվար Էրզրումի բացառիկ կարևորությունը զգում էր ճակատի 
հրամանատարը, զգացել և ցանկացել է այդ գիտակցությունը փոխանցել հայ 
զինվորին, նրա մեջ հաղթելու ոգի, վասն հայրենիքի պատվով կռվելու, պատվով 
մեռնելու կամք ներարկել: Սակայն նրա լուսավոր նպատակի և ազնիվ ձգտումների 
իրականացման ճանապարհին բազում խոչընդոտներ ու խարդավանքներ էին 
հյուսել Անդրկովկասյան սեյմի բարձունքներից սկսած մինչև Կարինի հայոց 
ազգային կազմակերպությունների պահեստակեր չարչիները: Ինչպես ժամանակին 
դիպուկ նկատել են, Անդրանիկն Էրզրումի պաշտպանության “10 օրվա ընթացքում 
ավելի շատ չարչարվեց հոգեպես և ֆիզիկապես, քան Քրիստոսը ինքը”: 

Էրզրումը դատապարտված էր կորստի, որովհետև բանակի երեկ սկսված 
“դեմոկրատացման” գործընթացի հետևանքով զինվորներն ու սպաները կռվելու 
փոխարեն փիլիսոփայական վեճեր էին բացում, պարզապես հրաժարվում 
մարտական առաջադրանքը կատարելուց, որը հայոց հզոր բերդաքաղաքի 
պաշտպանության օրերին բացահայտ խայտառակություն էր հայ անվան համար: Ի 
հաճույս հայ ուղղափառ ժողովրդավար առաջնորդների, նորաստեղծ ազգային 
բանակի կարգապահական կանոնադրությունից հանված էր դասալքության համար 
մահվան պատիժը: Ուստի մարտի նետվելու “Ա՜խ, հայրենիք” այրող խոսքի 
փոխարեն զինվորների շուրթերին էր “Կորչի՛ պատերազմը, բոլորս դեպի տուն” 
հայրենադավ կոչը: Հրամանատարները տագնապով գեներալ Անդրանիկին 
զեկուցում էին դասալքության նորանոր փաստերի մասին և կանխատեսում 
զինվորների կողմից բերդն ինքնակամ թողնելու հնարավորությունը: 

Դասալքության վարակը բարեբախտաբար չէր թափանցել Սեպուհի և 
Մուրադի հեծյալ գնդերից ներս: Նրանք քաջաբար կռվում էին Իլիջա գյուղի 
մատույցներում և մինչև վերջ հավատարիմ մնացին հայրենիքին տված իրենց 
երդմանը: Քանիցս ռազմաճակատի գիծը ճեղքել ցանկացան թուրքերը, և ամեն 
անգամ մերկացրած սրով վտանգավոր տեղամասում հայտնվում էր գեներալը, 
գրոհի տանելով զինվորներին, հետ էր շպրտում թշնամուն, որն ուներ ուժերի 
բացահայտ գերակշռություն: Լուր բերեցին զորավարին, թե հիմնականում 
ղարաբաղցիներից կազմված Ա և Դ գնդերը հրաժարվում են կռվել: Անձամբ գնաց 
նրանց մոտ: Հրեղեն խոսքի վարպետն այս անգամ համոզել չկարողացավ. զինվորի 
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հոգին փչացել էր հեղափոխական քարոզից: Թող տաճկահայը կռվի իր հողի 
համար, ասացին ղարաբաղցի զինվորները, իսկ մենք վերադառնում ենք տուն: 
Կատարվածի մասին անմիջապես հեռագրեց Թիֆլիս, Ազգային խորհրդից և 
Ապահովության խորհրդին խնդրելով` շտապ ռազմաճակատ ուղարկել շաբաթներ 
առաջ խոստացած զորքը: 

Փետրվարի 25–ին, երբ զորավարն ատրճանակը ձեռքին փորձ արավ առանց 
պատճառի դիրքերը թողած, նահանջող Ա և Դ գնդերի զինվորների փախուստը 
սպառնալիքով կասեցնել, նրա դեմ օդում որոտացին բազմաթիվ հրացաններ: 
Դասալիքները հեռացան մարտադաշտից շուտով Զանգեզուրի և Ղարաբաղի 
սահմանագծում, Զաբուղի կիրճում, Հագարու գետի ափերին անփառունակ 
զոհվեցին տեղի թաթարների ձեռքով: Հաջորդ օրը զորավարը ձին հեծած Կեզ 
գյուղում ցանկացավ զինվորների մի այլ վաշտի ի սեր հայրենիքի համոզել թշնամուն 
դիմադրել մինչև օգնական ուժերի հասնելը: Այստեղ ըմբոստացածներից մեկի 
սվինը խոցեց գեներալի սրունքը: 

“Կա՞ն արդյոք 2000 զինվորներ, որոնք կարող են ինձ հետ այստեղ մեռնել”,–
Անդրանիկի հարցը մնաց անարձագանք: Կեզ գյուղում տեղի ունեցած վտանգավոր 
միջադեպի օրվա երեկոյան տեղի ունեցած զինվորական խորհրդում բոլոր 
բարձրաստիճան հրամանատարները նույն կարծիքին էին` զինվորների 
համատարած դասալքության պայմաններում, երբ թիկունքից օգնություն չէր 
ստացվում, անհրաժեշտ էր թողնել Կարինը: Ոչ անհայտ գեներալ Օդիշելիձեն 
էրզրումյան անցուդարձերի մասին շուտով հանրությանը թերթով հայտնեց. “Ես 
հեռու եմ գեներալ Անդրանիկին Էրզրումի անկման համար մեղադրելու մտքից: Նա 
ձեռնարկեց ամեն հնարավորը, որպեսզի բերդը պահի (ամենաքիչը երկու օրվա 
ընթացքում), և որևէ մեկը նրա մասին չէր կարող մեկ բառ ասել, եթե նրա զորքերը 
չհրաժարվեին կռվել թուրքերի դեմ և եթե չլքեին բերդը” (58): 

Շրջապատման մեջ չմնալու համար անհրաժեշտ էր խելամտորեն թողնել 
Էրզրումը, մնացող ունեցվածքը թուրքերի ձեռքը չանցնելու նպատակով ոչնչացնել, 
կազմակերպված նահանջել, փրկել զորքն ու մեծաքանակ գաղթականությանը: 
Անհասկանալի մնաց, թե ինչու օրհասի պահին Էրզրումի պաշտպաններին 
օգնության չշտապեց իր բանակով փետրվարի 22–ին Ալեքսանդրապոլում գտնվող 
հայկական կորպուսի հրամանատար գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանը: 
Փետրվարի 27–ին (նոր տոմարով մարտի 12–ին) հայկական Երկրապահ զորքը 
թողեց Էրզրումը և, թշնամու կատաղի հարձակումները կասեցնելով` նահանջեց 
դեպի Կարս: Տունդարձի դուռը հավերժ փակելուց առաջ Անդրանիկը փորել տվեց 
հայրենական հին քաղաքի հողը, մի բուռ վերցրեց, վրան լուռ արտասվեց, ապա 
“ծոցից հանեց Խրիմյան Հայրիկի նվիրած թաշկինակը, հողը լցրեց մեջը, խնամքով 
փաթաթեց, դրեց գրպանը, ասելով. “Բախտ չունեցա զոհվելու հայրենի հողի վրա”: 
Եվ անհապաղ հեռագրեց Թիֆլիս. “Շրջապատված լինելով դավաճաններով, 
հրաժարվում եմ Հայաստանի Երկրապահ զորամասի հրամանատարությունից”: 
Ապա, հանդիպելով արևելահայ ազգային խորհրդի նախագահ Ավետիս 
Ահարոնյանին, բացեիբաց մեղադրեց. “Դուք զիս ու ազգը խաբեցիք, ազգին 
անմխիթար վիճակին համար պատասխանատու եք...”: Հասնելով Ալեքսանդրապոլ, 
նա հանեց գեներալական համազգեստը, նորից հագավ հին ֆիդայու հագուստները, 
դադար առավ` վիրավոր մարմինն ու հոգին բուժելու, ուր և առաջին անգամ 
իմացավ սիբիրական վաշտի Թիֆլիս ժամանելու մասին: 

Ազգային խորհուրդն ու վերին հրամանատարությունն ընդունեցին Անդրանիկի 
հրաժարականը: Երկրապահ զորամասը կազմացրվեց: Վերջինիս փոխարեն շուտով 
ստեղծվեց արևմտահայերից բաղկացած Հայկական առանձին հարվածող 
(կամավորական) ջոկատ, որը հետագայում հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն 
զորք և կապ չուներ հայկական կորպուսի հետ: Զորավարի հրաժարականից մի 
քանի օր անց Հայոց ազգային խորհրդի նախագահ Ավետիս Ահարոնյանը Թիֆլիսի 
Արտիստական ընկերության դահլիճում տեղի ունեցած հավաքում իրեն հատուկ 
ազնվությամբ խոստովանեց, որ Էրզրումի խայտառակության համար մեղավոր են 
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նաև ինքն ու ներկաները, որովհետև ճակատագրական պահին իրենք վճռական 
ոչինչ չարին: Իսկ որոշ զինվորական պետեր փորձեր արեցին արդարացնել 
Էրզրումում վստահված ստորաբաժանումները զինվորական կարգապահության 
մեջ պահելու իրենց անկարողությունը և ցանկացան նենգափոխել փաստերը: 
Նրանց ստերը մամուլով մերկացրեց զորավարը, հայտարարելով, թե պատմական 
իրողությունները խեղաթյուրելով չի կարելի ծածկել կատարվածի սարսափելի 
մանրամասնությունները, որոնք անպատճառ պիտի հայտնի դառնան ապագայում: 

Ստեփան Շահումյանը կատարվածի կապակցությամբ խիստ գնահատական 
տվեց համազգային կուսակցության դեր ստանձնած դաշնակցությանը. 
“Անդրկովկասում կար հսկայական զինված ուժ, որը պատրաստ էր դուրս գալ 
Թուրքիայի դեմ: Միմիայն հայկական ուժերը բավական էին թուրքերի հետ հաշիվ 
տեսնելու, սակայն դուք մենշևիկների ու մուսավաթականների հետ կազմալուծեցիք 
զորքի շարքերը, ոչ թե այն զորքերի, որոնք երեք տարվա պատերազմից հետո 
հաշտության էին ծարավի, այլև այն հայկական զորքերի, որոնք պատրաստ էին 
մեռնել և պահել իրենց երկիրը: Դուք այլասերեցիք այդ զորքերը,–ահա թե ո՛րն է ձեր 
մեղքը, ահա թե ո՛րն է ձեր ոճրագործությունը” (59): 

Էրզրումի անկումից հետո, երբ Արևմտահայ ազգային խորհրդի անդամները 
զորավարին հայտնեցին հայկական կորպուսի հրամանատար Նազարբեկյանի 
որոշումը Երկրապահ զորքը ցրելու, հայկական բանակի մեջ ձուլելու մասին, նա, 
իրավիճակի հետ հաշտված, պատասխանեց, թե այլ ճամփա չկա: 

 Իսկ երբ Խորհուրդին անդամներէն մէկը հարցուց.  

–Հապա դու՞ ք: 

–Ես` տասը հոգի հետս առած, Գարապաղի եւ Զանգեզուրի լեռները պիտի 
քաշուիմ:  

Անդրանիկի այս խօսքը ձիւնի փոքրիկ գնդակ մը եղաւ, որ` գլորուելով, 
հետզհետէ մեծացաւ, տասը` հարիւր անգամ մեծացաւ եւ դարձավ հազար: 
Անդրանիկ` իր թրքահայ զինւորներէն հազար հոգի պիտի ընտրէր եւ անոնց հետ 
ինքզինքը զօրավար Նազարպէկովի տրամադրութեան ներքեւ պիտի դնէր” (60): 
Ավետյաց Էրգիրը` Արևմտահայաստանը, մնացել էր թուրքին: Իսկ կյանքը 
շարունակվում էր. այժմ տնանկ արևմտահայերը լծվում էին հայրենիքի արևելահայ 
հատվածի լինելությանը, որի սահմանին ժամ առ ժամ ահագնացող աղետն էր 
մոտենում: Հակառակորդի առաջ հաջորդ կարևոր սահմանագիծը Կարսն էր: 

Կարսը Կարին չէ, ամբողջ տարի կռվելու ռումբ և անբավ ռազմամթերք ունի”,–
այսինքն թուրքը հեշտությամբ չի գրավի նշանավոր բերդը, Էրզրումի 
անպատվությունից հետո մեծամտաբար և անհոգ հայտարարում էին 
Անդրկովկասյան սեյմի ձեռքին խաղալիք դարձած հայկական զանազան 
կազմակերպությունների ղեկավարները: Իսկ ժամանակակիցներին իր ստույգ 
կանխատեսումներով ոչ մեկ անգամ զարմացրած Անդրանիկը, լավ ծանոթ լինելով 
ռազմաքաղաքական կացությանն ու բարոյահոգեբանական վիճակին, կարճ ասել 
էր. “Ասոնք պիտի թողուն Կարսը”: Եվ շատ շուտով, ապրիլի 25–ին, այդ 
բերդաքաղաքը հանձնվեց գրեթե առանց կռվի, Անդրկովկասյան սեյմի որոշմամբ, 
թշնամու առաջ բացելով Արևելյան Հայաստանի դարպասը: Կարսի պահեստներում 
մնացին հսկայական հարստություններ, գաղթականությունը մատնվեց 
անկազմակերպ նահանջի: 

Հերթն Ալեքսանդրապոլինն էր, իսկ կորպուսի հրամանատարն ու Հայոց 
ազգային խորհրդի ղեկավարները միամտաբար այն համոզմանն էին, որ թուրքերը, 
հասնելով Բրեստ–Լիտովսկի մարտի 3–ի պայմանագրով նախատեսված սահմանին` 
Ախուրյան գետին, անգամ “մեկ մատ” առաջ չեն շարժվելու: Իսկ թուրքի էությունը 
լավ ճանաչող Անդրանիկը տրամագծորեն հակառակ կարծիքի էր` թուրքը չի 
հարգելու խոստումը, առիթը բաց չի թողնելու իր շնական ձգտումներն 
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իրականացնելու` Անդրկովկասը գրավելու համար: Ուստի կոչ արեց չհապաղել, 
արագ բռունցքվել և հենց սահմանագծի վրա արժանի հակահարված տալ 
լկտիացած հակառակորդին, պատասխանել նրա յուրաքանչյուր ոտնձգությանը: 

Էրզրումի անկումից մեկ ամիս անց, երբ ցրված էր Երկրապահ ջոկատը, դեռ 
իրականացված չէր նրա հիմքի վրա Հայկական առանձին հարվածող զորամաս 
կազմավորելու գաղափարը: Անդրանիկը շարունակում էր բուժվել 
Ալեքսանդրապոլում, իսկ երկրամասի կենտրոն Թիֆլիսում տեղի ունեցող 
իրադարձություններին նրան տեղյակ էին պահում իր մտերիմները: Զորավարի 
զինակից բժիշկ Հայկ Բոնապարտյանի նամակից պարզվում է, որ սիբիրական 
վաշտը Թիֆլիս է հասել մարտի 17–ին: Ապա նամակագիրը հատուկ անդրադառնում 
է Առանձին հարվածող ջոկատի կայացման խնդիրներին.  

“Այսօր գացի բօլքը (գունդը) տեսնելու: Բոլորը միայն քեզ կուզեն: Անթել 
հեռագիրը հոս հասած չէ, արդեօք չէն տուա՞ծ: Պեժանպէկովը12 այսօր հեռագրում 
էր զօրքի պէտք չկայ և հոս մնան: Լևոնյանին ասացի, որ վակօններ ճարին և 
ամբողջ զօրքը փոխադրեն Ալէքսանդրաբօլ: Ոչ ոք զօրքերեն քո հրաժարականդ չի 
ընդունիր: Մի կարգադրութիւն ընելու է, որ հրամայեիք բոլորին հոդ փոխադրելու: 
Այսօր եկան 150 թիւրքահայ գերիներ Սիպիրայէն 3 ընտիր ռուս օֆիցերներով, 
պատուական օֆիցերներ և զորք են. քեզ կուզեն: (ընդգծումը մերն է –Ռ. Ս. ): 
Երեկոյեան մօտ եկան 600–ի չափ կամաւորներ Ռոստովէն: Եթէ բոլորը 
փոխադրուին արդէն 1500–էն աւելի, մօտ 2000 միայն այտեղէն կը փոխադրուի: Մեր 
բարեկամներուն հետ խօսակցանք, վերջնական կարծիքներու մասին վաղը կը 
տեսնուինք: ...Այստեղ քաօս է, եկող զօրքին նայող չկայ: 

Որսալու փորձեր ալ շատ կան, դատարկ տեղերն լեցնելու համար: Հրացան 
ճարեցեք, քանի որ պակաս շատ կայ: Տղայոց ունեցածով հազիւ 500–600 հրացան 
լինի: Զէնկիէվիչը տեսայ, բոլորովին շուարած է, չի գիտեր ինչ ընելիքը” (61): 

Հավանաբար նամակը ստանալուց մեկ շաբաթ անց Անդրանիկը բուժման է 
տեղափոխվում Թիֆլիս, ուր նրա հետ առաջին տեսակցությունն են ունենում 
սիբիրական վաշտի սպաները, որոնք երաշխավորական նամակ էին բերել 
Իրկուտսկի հայոց ազգային խորհրդից, հավանաբար նախագահ Վահան 
Ջանջուրյանից.  

“12)25 փետրվարի 1918թ.  

Իրկուտսկ քաղաքում 

Սիրելի ընկեր Անդրանիկ 

Այստեղ կազմվեց հայկական խորհուրդ, որ ըստ հնարավորի զինվորներ 
հավաքենք մեր թշվառ հայրենիքը ուղարկելու: Այդ առթիվ մենք միացանք այստեղի 
վրաց կազմակերպության հետ և միշտ ունենում ենք խառը ժողովներ. ավելի լայն 
չափով կամավորներ հավաքած լինելու համար: Այս մոտ օրերս դուրս կգան դեպի 
Հեռավոր Արևելք և Արևմտյան Սիբիր երկու հայ և երկու վրացի 
պրոպագանդիստներ, որ թե հայ և վրացի կամավորներ հավաքեն և թե դրանց 
ծախսերը հոգալու համար` փող: 

Վաղը այստեղից դուրս են գալիս դեպի Թիֆլիս 150 հոգի կամավորներ` չորս 
սպաների հրամանատարության ներքո: Սպաներն են.  

Յակով Ռոմանովիչ Բորտ (այս նամակաբերը) 

Պեոտր Սիբիրցև (լավ բանաստեղծ) 

12 Պավել Պետրոսի Բեժանբեկյան – ռուսական բանակի գնդապետ: 1918թ. Հայաստանի 
Հանրապետության գեներալ մայոր: 
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Ալեքսեյ Կոլմակով և Բորիս Վենգերցով13 

Այս չորսն էլ նվիրված զինվորներ են և լավ տղաներ, այդ պատճառով հանձնում 
եմ Ձեր ուշադրությանը: Հայկական ռոտան Իրկուտսկում մեծ անուն ունեցավ իրա 
անկեղծ և անշահասեր պաշտպանությամբ դեպի ժողովրդի շահերը: Ամեն տեղ հայ 
անունը ժպիտով են ընդունում շնորհիվ այդ ռոտայի: Մոռացա գրել, որ ռոտայի հետ 
գալիս են Անտոնյան եղբայրներ` Հակոբ և Արտաշ, որ այստեղի մեր ինտելիգենտ և 
գործող ընկերներից են” (62): 

 Երկար զրուցեցինք գեներալի հետ,–գրում է սիբիրական վաշտի 
հրամանատար Ա. Կոլմակովը: –Նրան երկար խնդրեցինք, որպեսզի ջոկատ 
կազմավորի, որի կորիզը կարող է դառնալ մեր վաշտը: Գեներալը չէր համաձայնում: 

Մեզ համար ծանր էր գիտակցել, որ Անդրկովկասյան սեյմում հայ ժողովրդի 
թշնամիներն իրենց անմաքուր գործն են անում: Իսկ այդ ժամանակ թաթարների 
(ադրբեջանցիների) կողմից նաև ինչ–որ գաղտնի գործեր էին կատարվում` սեյմի 
զենքի բռնագրավումով` բացահայտորեն ուղղված հայերի դեմ: Հիշում եմ, 
զինվորներին զորանոց էինք տանում: Մոտենում ենք զինապահեստին և տեսնում 
ավտոմեքենա է հեռանում: Կանգնեցրինք.  

–Ովքե՞ր եք: 

–Մուսուլմաններ,–եղավ պատասխանը: 

–Ի՞նչ եք տանում: 

Կարկամեցին: Հավանաբար վախեցան: Նրանց վարմունքը կասկածելի էր: 
Խուզարկեցինք: Ավտոմոբիլը բարձված էր ռուսական երեք գծանի հրացաններով: 

–Ձեզ ո՞վ է թույլ տվել: 

Մեզ ցույց տվեցին Անդրկովկասյան սեյմի թույլտվությունը և միաժամանակ 
ասացին, որ գնել են վրացիներից: 

Զինվորները նույնպես հասկացան, որ այստեղ ինչ–որ բան կարգին չէ: 
Պարզվեց, որ կեղծիք է կատարվել: ՈՒժով պահեցինք մեր զինվորներին, որոնք 
ցանկանում էին հենց տեղում նրանց հետ դատաստան տեսնել: Եվ դա հասկանալի 
էր: Թուրքերի դեմ հայերն էին կռվում: Հենց նրանց էր անհրաժեշտ զենքը: 
Վրացիների ու թաթարների ինչի՞ն է պետք: Հավանաբար նրա համար, որ 
թիկունքից հարվածե՞ն հայերին: Այդ և դրա նման դեպքերը մեզ այնպես 
ալեկոծեցին, որ մենք որոշեցինք անհապաղ գործել:  

Հավաքվեցին նույնպես Անդրանիկին սպասող քսան հազար թուրքահայեր: 
Որոշեցինք ցույց տալ նրանց` ովքեր մեզ դավաճանել էին, որ դեռ կան իրենք իրենց 
պաշտպանել կարողացող մարդիկ: Անհրաժեշտ էր ոչնչացնել Անդրկովկասյան 
սեյմը, դավաճանների այդ բույնը: Մեր որոշման մասին հայտնեցինք Անդրանիկին: 
Չորս ժամից հետո պիտի ի կատար ածեինք մեր որոշումը: Չորս ժամից հետո... 
Սոսկալի ժամանակ ապրեցինք...  

 

Անցավ մեկ ժամ... Երկու... Երեք... Ահա մնաց կես ժամ... Մենք շարժվեցինք: 

Եվ ահա աջ թևից ամբողջ ճակատով մեկ հնչեց բարձրաձայն ուռան: Եվ մենք 
տեսանք նրան, մեր շատ սպասված հորը` Անդրանիկին: Մենք տեսանք նրա վեհ 
կեցվածքը, հպարտորեն բարձրացրած գլուխը և զարմանալի կապույտ աչքերը: 
Մենք լսեցինք նրա հզոր ձայնը, որը ներթափանցեց մեր սրտերը` դրանցում 

13 Անհայտ պատճառով Բ. Վենգերցովը Թիֆլիս չի հասել: 
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վառելով կրակի պայծառ բոցը: Նա լուսավորեց մեր մտքերը, ցրեց բոլոր 
կասկածները: Նրա գալուց մենք ուրախացել էինք որպես երեխաներ: 

–Դուք կանչեցիք, ես եկա: Կա՛նգ առեք: Ես ձեզ կտանեմ հայ ժողովրդին 
հոշոտողների դեմ: Թողեք սեյմը: Այդ դավաճանները սարսափելի չեն լինի, երբ մենք 
կործանենք այժմյան թշնամուն` թուրքին: Զինվորների տեղը մարտադաշտն է և ոչ 
այստեղ` բարոյալքության ու դավաճանության այս որջում: Ես ընդունում եմ ձեր 
հրամանատարությունը: Կարող է ինքն Աստված է ինձ ուղարկել ձեզ: 

Եվ ինձ թվաց, թե այդ երկաթյա մարդու աչքից հոսեց մի մեծ արցունք: Արդյո՞ք 
այդպես է եղել: Ես հիշում եմ, որ մեր բոլորիս աչքերում արցունք կար: Նոր 
ամպրոպային “Կեցցե՜ Անդրանիկը” եղավ նրա խոսքի պատասխանը: 

Սկսեց կազմավորվել ջոկատը: Բարձվեցինք վագոնները և գնացինք 
Ալեքսանդրապոլ: Անձամբ ես չէի հավատում,–հուզառատ խոսքով հայտնում է Ա. 
Կոլմակովը:–Ինձ թվում էր, որ դա երազ է: Դա այն զարմանալի երազն էր, որի մասին 
ոչ մեկ անգամ երևակայել էի այնտեղ` հեռավոր խուլ Սիբիրում”: 

Ա. Կոլմակովը նաև Անդրբայկալի կազակների կողմից սիրված հայ ժողովրդի 
ազգային հերոսի դրոշի տակ կռվելը երազ է համարում: Իսկ այդ երազին նորանոր 
երանգներ էին ավելացնում դեռ ֆիդայական կռիվների օրերից Անդրանիկին 
զինվորագրված հայորդիները, որոնց տրամադրությունները ժամանակին 
հանրությանն էին ներկայացրել զինվորական թղթակիցները. “Պատերազմում 
Անդրանիկի գլխավոր նշանաբանն է` “Չխնայել փամփուշտները”: Զինվորները 
Անդրանիկի ղեկավարությամբ միշտ կրակում են համազարկերով: Եվ երբ թշնամին 
մոտենում է 200 քայլի վրա և արդեն պարզ լսվում է, թե ինչպես են հայհոյում 
Անդրանիկին, վերջինս հրամայում է գնդակների տարափ տեղալ թշնամու վրա, 
այնպես որ ոչ մի գնդակ իզուր չկորչի: Այդ տեսակետից Անդրանիկը նույնիսկ ունի 
իր ասացվածքը. “Եթե քո գնդակները չեն հասնում նպատակին, բարի եղիր նշան 
բռնիր ինքդ քեզ վրա, այդտեղ արդեն հավանաբար նպատակին կդիպչես և մեզ 
կազատես մի ավելորդ բերանից”: Սակայն հեշտ էր կռվել Անդրանիկի ձեռքի տակ: 
Նա խնայում ու ցավում էր իր զինվորի համար: 

Հայ ժողովրդի երջանկությանն իրեն նվիրած ազնիվ ռուս սպան սակայն չէր 
կարող իմանալ, թե այդ նույն օրերին ինչ “ջրեր են հոսում” զորանոցներից դուրս, 
ռազմաճակատ մղվող արևմտահայ ռազմագերիների վաշտից հեռու: 
Եղեռնազարկված արևմտահայության դանթեականը Կարինի անկումից հետո նոր 
փուլ էր մտել: Աշխարհամարտի հզոր ալեբախությունից հայրենիք ու ընտանիք 
կորցրած հայերը վերադարձի ու վերահառնումի նոր հույսեր սկսեցին փայփայել և 
ավելի համախումբ մղվեցին դեպի իրենց իրավունքների անձնուրաց պաշտպան, 
իրենց տառապող հոգու թարգման ազգային հերոսը: Դեպի սիրելի փաշան, որից ոչ 
թե ստրկաբար վախեցել, այլ ցեղորեն պաշտել են, որպես ճշմարիտ առաջնորդի, 
որպես ցեղի հրամանին հավատարիմ զինվորի: 

Այո, Էրզրումի անկումից հետո ցրված զորամասի հրամանատար Անդրանիկ 
Օզանյանը որպես հասարակ ֆիդայի, բուժվում էր Ալեքսանդրապոլում, երևի չէր 
ցանկանում այցելելով Թիֆլիս տեսնել կարինյան ողբերգության փաստական 
հեղինակներին և երկար խոկում էր անցածի ու անհայտ գալիքի մասին: Կարող էր, 
իհարկե, իր խոսքին հավատարիմ, տասը զինակիցների հետ որպես ֆիդայի քաշվել 
Զանգեզուրի և Ղարաբաղի բարձրիկ սարերը, ուր պահանջվեր` կռիվը 
շարունակելու այն հին, այն ծանոթ թշնամու դեմ: Իսկ հայրենազուրկ արևմտահայ 
ժողովու՞րդը, ի՞նչ էր մտածում նա, քաջաբար ոգորե՞լ, թե՞ ստրկաբար ողոքել: 
Գուցե անվերջանալի հարվածներից նա իսպառ կորցրե՞լ է նահատակվելով 
ապրելու, կռվելով հավերժելու կորովը: Ո՛չ, ո՛չ: Տապանաբնակներից սերված ցեղի 
սերմնահատիկները, փառք Աստծո, մնում էին արժանի իրենց քաջ նախնիներին: 
Նրանք պահանջում էին նորից կռվի ասպարեզ գալ “հայրենիքի տեր ու պաշտպան” 
իրենց զավակին: Անդրանիկը շարունակում էր լինել նրանց հույսի մարմնացում: 
Անգամ պաշտոնաթողության շաբաթներին Սասնա հերոսը մնում էր 
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արևմտահայերի ռազմական առաջնորդը: Դա երևում է Կարինից հետո 
կազմավորվող Հարվածող բանակի գնդացրային անձնակազմի հրամանատար 
Հակոբ Տարոնցու Թիֆլիսից զորավարին գրած նամակից.  

“Տաճկահայ զինվորական ուժերի ընդհանուր հրամանատար 

Գեներալ Անդրանիկին.  

Փաշա, ընդունիր մեր խորին հարգանքն ու կարոտած բարևները: Մեկուկես 
ամսվա աշխատանքից հետո մենք մեր ներկայիս ղեկավարներից ստացել ենք իրար 
հակասող 8 հրաման և ահա կանգնած ենք անորոշության առաջ: Ի՞նչ անենք: Քո 
տված հրամանի հիման վրա իմ հայրենակիցներից կազմեցի մեկ հարյուրյակ ու 
գնդացրային անձնախումբ և սպասում ենք քո կարգադրությանը: 

Ըստ էության ստեղծվել են տաճկահայ և ռուսահայ զորքեր: Այստեղի պարետի 
կոմիսար Արզումանյանի կարգադրությամբ և Նազարբեկովի հրամանով մեր բոլոր 
տաճկահայ խմբերի կազմերը մտնում են Բեկ–Փիրումովի տրամադրության տակ: 
Իսկ մեր տղաները չեն ուզում ենթարկվել, մինչև չլինի քո պատասխանը և քո 
առաջիկա գործունեության ծրագիրը: Ոչ “ռազ” ենք ուզում, ոչ էլ` “դվա”: Սա է 
իրականությունը: Կաս դու, կանք և մենք, չկաս, ուրեմն մենք էլ չկանք” (63): 

Ազգային հերոսը սիրողների, անգամ պաշտողների, սակայն նաև չկամների ու 
ատողների պակաս չի զգացել: Վերջիններս առատ փշեր են փռել Անդրանիկ 
զինվորի ճանապարհին, անխղճաբար թունավորել մեծ հայի զգայուն հոգին, 
շարունակ խարդավել ու վատաբանել: Կարինի պարտությունից հետո 
արևմտահայերը շարունակում էին իրենց առաջնորդ, կազմավորվող Առանձին 
հարվածող զորամասի “գերագույն հրամանատար” տեսնել Շապինանդ հերոսին: 
Նրանց համառությունը հասավ նպատակին: Վերջապես ստացվեց հայկական 
կորպուսի հրամանատարի համաձայնությունը գեներալ Անդրանիկ Օզանյանին նոր 
կազմավորվող զորամասի հրամանատար նշանակելու մասին, այլապես առանց 
նրա հրամանի ջոկատը չէր կարող հանդերձավորվել, զինվել ու մարտական բնագիծ 
ստանալ ռազմաճակատում: Եվ ահա ապրիլի առաջին օրերին զորավարն իր 800 
հոգուց բաղկացած նորակազմ զորամասով, որի կորիզը սիբիրական վաշտն էր, 
դուրս է գալիս Թիֆլիսից. Դաշնակցական բյուրոն Ալեքսանդրապոլի իր կոմիտեին է 
հղում Անդրանիկին վարկաբեկող (իբր թե նա է ինքնագլուխ կազմակերպել 
զորախումբ) վերը բերված հեռագիրը և առաջարկում ազգային հերոսին այնպիսի 
հանձնարարություն տալ որևէ հեռավոր շրջանում, որ վատ ազդեցություն չունենա 
իրենց զորամասերի վրա: Խոսքը կարծես թե հակառակորդի բանակի 
հրամանատարի մասին է: 

Իսկ իրողությունը բացահայտվում է Հայաստանի Ապահովության խորհրդի 
նախագահ Պարույր Լևոնյանի 1918–ի մարտի 26–ին զորավարին ուղարկած 
նամակից.  

“Գեներալ Անդրանիկին.  

Հայաստանի Ապահովության խորհուրդը ի նկատի ունենալով Էրզրումի 
անկումեն յետո ստեղծուած ճակատի ծանր դրութիւնը, ինչպես նաև Ձեր 
հրաժարականեն յառաջացած դժգոհութիւններ` երկրապահ Զորամասի 
անմիջական վերակազմութեան մէջ, կապուած տեխնիկական և (անըթեռնելի) հետ: 

Միաժամանակ խորը գնահատելով ներկայ ճգնաժամային օրերուն Ձեր 
զինվորական փորձառութիւններեն և հմայքեն օգտվելու անհրաժեշտութիւնը` 
որոշեց խնդրել Ձեզ (ընդգծումը մերն է–Ռ. Ս. ), որ շուտափոյթ ձեռնարկեք մի 
զօրամասի կազմութիւնը Ձեր հրամանատարութեան ներքոյ մարզուած և անձնուէր 
ուժերէ և փութաք ճակատի պահպանութեան:  
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Աւելորդ է աւելացնել, որ Խորհուրդը վստահում է, որ Ձեր միտքն ու 
փորձութիւնը պիտի իրար քով բերէ գեթ հազար հոգի, որոնք ընդունակ լինեն 
անձնազոհութեան` Ձեզ հետ և մեր արիւնոտ դաշտի համար” (64):  

Ուրեմն դաշնակցական ընկերները, դժբախտաբար, չարակամորեն ստում էին, 
թե Անդրանիկը զորք է կազմել ինքնագլուխ: Իսկ հերոսի միակ մեղքն այն էր, որ 
տվյալ պահին հարաբերություն չուներ դաշնակցության հետ և չէր հարցրել նրա 
շեֆերի կարծիքը, այլ զինվորավարի ենթարկվել էր Հայաստանի Ապահովության 
խորհրդի` նոր զորամաս կազմելու խնդրանքին և կորպուսի հրամանատար Թ. 
Նազարբեկյանին: 

Թիֆլիսում ստանձնելով իր վերջին զորքի հրամանատարությունը, հասնելով 
Ալեքսանդրապոլ, Անդրանիկը քաոսային վիճակի ականատես է դառնում և ջոկատի 
կազմավորման գործում հանդիպում հսկայական դժվարությունների: Ապրիլի 4–ին 
Թիֆլիս ուղարկած նամակով նա հայտնում է, որ զորամասին վերաբերող իր 
դիմումներից ոչ մեկը դեռ չի բավարարվել, հացն անգամ գնում են իրենց 
միջոցներով, ապա պահանջում շտապ ուղարկել 60 ենթասպա, 26 գնդացրորդ, 26 
հետևակային և 8 հեռախոսավար: Հենց այս լարված զբաղմունքի օրերին 
զորավարի դեմ նոր սադրանքով հանդես են գալիս իր նախկին ընկերները: 

Դաշնակցության Ալեքսանդրապոլի կոմիտեից Թիֆլիս հեռագիր է ուղարկվում, 
որ Անդրանիկն առանց գեներալ Նազարբեկովի հրամանի գնացել է Կարս, բերդից 
հավաքել թուրքահայ զինվորներին, այսինքն քայքայում է հայկական բանակը, որը 
թուրքահայ և ռուսահայ զինվորների միջև ընդհարումների տեղիք է տվել: 
Ստացվում էր այնպես, որ հայոց կյանքի համար 30 տարի բոլորանվեր պայքարած 
ազգային հերոսը երկպառակություն էր սերմանել հայոց զորքի մեջ: Արևմտահայ 
Ապահովության խորհուրդը, հավատալով հեռագրի հեղինակներին, անմիջապես 
հեռագրով զորավարից պահանջում է կռիվը դադարեցնել և հեռանալ Կարսից: 
Ուղարկվում է նաև Ապահովության խորհրդի պատվիրակություն, որի մեջ մտնում 
են Վահան Թոթովենցը, Ներսես Դշխոյանը և Լևոն Թյությունճյանը: Նրանք արագ 
պարզում են, որ այդ օրերին զորավարը Կարս չի գնացել երբեք, իսկ հեռագիրը 
ստոր զրպարտություն է: ՈՒղարկված պարոնները երբ միջադեպի մասին 
պատմեցին գեներալ Նազարբեկյանին, նա դառնությամբ ասաց.  

“Ես ճակատից և ներքին անցուդարձից բան չգիտեմ, այնքան գիտեմ, որ 
դաշնակցական մի խումբ մարդկանցով եմ շրջապատված: Նրանք կանեն այն, ինչ 
կտրամադրվեն: Հայրենիքի մասին մտածող չկա: Գիտեմ, թե ինչ ահավոր խաղեր 
խաղացին և կխաղան մեր ամենքի սիրելի ազգային հերոս` զորավար Անդրանիկի 
գլխին: Միակ անձն էր, որ պիտի կարողանար փրկել հայ ժողովրդին իր ներկա 
վիճակից, եթե մի խմբակ իր հակառակությունները դադարեցնի նրա դեմ: 
Զորավար Անդրանիկը Կարս չի գնացել, նա իմ հրամանով իր բանակն է 
կազմակերպում: Ես նրանից գոհ եմ, թեև իր թշնամիները նախանձում և խմբապետ 
են կոչում, բայց նա խմբապետ չէ, նա գեներալ է: Անդրանիկը գեներալ է, ես նրան 
տեսա կռիվների մեջ հերոս և զինվորական: Դիլմանի համբավավոր ճակատամարտ 
շահողն է զորավար Անդրանիկը: Ռուս զինվորականությունը հիացած է նրա 
ռազմական կարողության վրա: Հպարտ եմ Անդրանիկով: Եթե նրա նման երկու 
զորավար էլ ունենայի, թուրքերը հիմա Անկարայում պիտի լինեին և ոչ թե Կարսի 
շուրջ” (65): 

Ռուսական բանակի նահանջը պիտի սթափեցներ հայոց լուսավոր ապագային 
իրենց նվիրած անհատներին ու կազմակերպություններին, մղեր միասնության և 
պատվավոր ինքնապաշտպանության: Սակայն անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկեցին 
Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրի նպաստավոր դրույթներից լկտիացած թուրքերի 
առաջն առնելու, հետագա աղետները կանխելու համար: Իսկ իրադարձությունների 
հետագա ընթացքը շատ բանով կանխորոշվեց Անդրկովկասյան սեյմի 
դավաճանական վարքագծով, որի վրացի ղեկավարության պնդմամբ և հայ 
դաշնակցականների հավանությամբ ապրիլի 22–ին երկրամասը հռչակվեց անկախ 
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“ֆեդերատիվ հանրապետություն”, այսինքն` անջատվեց Ռուսաստանից: Իսկ դա 
վաղուց էր երազում Թուրքիան, որին մինչ այդ իր ներկայությամբ զսպում էր 
ռուսական հզոր տերությունը: 

Վրաց մենշևիկների թուրքամետ կեցվածքը սուր քննադատության 
արժանացավ սպասվող վտանգի խորացումը կանխազգացողների կողմից: 
Մասնավորապես հնչակյան կուսակցությունը հայտարարեց, թե Անդրկովկասի 
անկախությունը հռչակողներն ու նրանց պաշտպանները դավաճանել են “հայ 
ժողովրդի գերագույն շահերին” և “Հայաստանի ազատագրության իդեալին”: 
Ասվածի ապացույցն էլ իրեն սպասեցնել չտվեց: Երկրամասի ղեկավար թուրքասեր 
“սոցիալիստ” Ակակի Չխենկելին, պարզապես արհամարհելով հայ ժողովրդի 
ազգային շահերը, կարգադրեց առանց կռվի թուրքերին հանձնել անառիկ և հզոր 
համարվող Կարսը, որի կայազորում կար ոչ քիչ քանակի զորք, զենք բռնելու ունակ 
բնակչություն, զենք և զինամթերք: Ապրիլի 25–ին, գրեթե առանց կրակոցի, հզոր 
բերդաքաղաքը թողնվեց հակառակորդին: Հերթն Ալեքսանդրապոլինն էր և ողջ 
Արևելյան Հայաստանինը:  

Հեշտ հաղթանակով արբեցած թշնամին, երկրամասն ավերելով, ձգտելու էր 
դեպի Բաքու` իրականացնելու մեծ Թուրանի իր երազանքը: Դա հասկանում էին 
շատերը: Նաև` Անդրանիկը: Աչալուրջ, սթափ մտածող և նախաձեռնող 
զինվորական էր անհրաժեշտ հակառակորդին նոր բնագծերում կանգնեցնելու, հայ 
ժողովրդին հետագա արհավիրքից հեռու պահելու համար: Նաև հայկական 
կորպուսի հրամանատարությունը հավատացած էր, որ թուրքերը, հասնելով 
Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրով նշված սահմանագծին` Արփաչայ (Ախուրյան) 
գետին, հարգելով պայմանագրի տառը, այլևս առաջ չեն շարժվելու: Թ. 
Նազարբեկյանը, ցանկանալով բավարարել թուրքերի հետ հնարավոր շփման 
բնագծերից Անդրանիկին հեռու պահելու Թիֆլիսից եկող պահանջին, նրան 
հանձնարարում է սահմանի պաշտպանությունը Կարզախ–Բանդիվան հատվածում 
(66): 

 

ՎԵՐՋԻՆ ՌԱԶՄԱՐՇԱՎԸ 

 

Արևմտահայերից կազմված ջոկատը կորպուսից հրաման ուներ անընդհատ 
շարժվել Ճզխլար (Ցողամարգ)–Ղազանչի (Աշոցք)–Ախալքալաքի գծով, պաշտպանել 
Անդրկովկասի “անկախ” հանրապետության Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրով 
հաստատված սահմանը: Ապրիլի 24–ին Ալեքսանդրապոլում զորահանդես 
անցկացնելուց հետո զորքը նոր սահմանի երկայնքով շարժվեց դեպի Ախալքալաք: 
Անդրանիկը, ստանձնելով մարտական նոր բնագիծը, գրեթե անմիջապես բախվեց 
թուրքերի հետ, որոնք, սահմանը խախտելով Աղբաբայի կողմից, ասպատակել էին 
Աշոցքի հայկական գյուղերը: Անհրաժեշտ եղավ հակառակորդին հետ շպրտել: Նաև 
հետագա օրերին թուրքերը չդադարեցրին իրենց ոտնձգությունները: Իրավիճակի 
մասին գեներալը վերին հրամանատարությանը ներկայացրեց մանրամասն 
հաշվետվություն, հայտնելով իր այն որոշման մասին, որ, նոր հանգամանքների 
թելադրանքով, որպեսզի ջոկատի ուժերը չփոշիանան Ղազանչի–Ախալքալաքի 
երկար ձգվող տարածքում, ինչպես կարգադրված էր, պետք է ուժերը պահել 
համախումբ, պատրաստ լինել մարտական լուրջ գործողությունների: Որոշման 
արդարացիությունը ապացուցվեց շատ արագ. հակառակորդն առաջ շարժվեց 
ամբողջ ճակատով: 

Իսկ մինչ այդ թուրքերի կողմից Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրով սահմանված 
զինադադարի ճշգրիտ կատարմանը հավատացած էր Հայաստանի 
Պաշտպանության խորհուրդը, որի նախագահ Վահան Փափազյանը 1918–ի 
ապրիլի 23–ին հայկական կորպուսի հրամանատար Թ. Նազարբեկյանին 
պարտավորեցնում էր. “Շարադրված նկատառումներով Խորհուրդը ձեզ խնդրում է 
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հատուկ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, թե որքանով է հարմար 
զինադադարին ներկա ամենապատասխանատու և հետևանքներով հղի փուլում 
թուրքահայերին դնել թուրքական ջոկատների դեմ հանդիման և մասնավորապես 
այնպիսի ականավոր ու վառ զինվորական հրամանատարի, ինչպիսին 
հանդիսանում է գեներալ Անդրանիկը: Մենք հակված ենք կարծելու, որ գեներալ 
Անդրանիկի անգամ գտնվելն այնպիսի շրջանում, ինչպիսին հանդիսանում է նրա 
գտնվելու վայրը, իրերի ուժով կարող է ստեղծել պայմաններ, որոնց առկայությամբ 
գեներալը, անգամ հակառակ իր սեփական ցանկության, կարող է ստիպված լինել 
շեղվել Ձեր ցուցմունքներից” (67): Ուստի անհրաժեշտ էր նրան հանել 
ռազմաճակատից, ջոկատը փոխարինել այլ զորամասով: Սակայն դրա 
անհրաժեշտությունը չզգացվեց. թուրքն անցավ համընդհանուր հարձակման: 

Այդ օրերին Անդրանիկն անսխալ ըմբռնումով հավատացած էր, որ հարմար 
պահի թուրքերը խախտելու են Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրով հաստատված 
հրադադարը և եղեռնազարկելու են նաև Արևելյան Հայաստանը, հարկավոր է 
արժանի հակահարված նախապատրաստել հակառակորդին: Իսկ զորավարին 
Ղազանչի–Ախալքալաքի գծի “հեռավոր շրջանում” զբաղմունք տված մարդիկ, 
փոխանակ կազմակերպելու Ալեքսանդրապոլի պաշտպանությունը, մտածում էին 
նրա թուրքահայերից կազմված ջոկատը ռազմաճակատի գծից ընդհանրապես հետ 
քաշելու մասին, որպեսզի ընդհարվելու առիթ չտան “իրենց խոսքի տեր” թուրքերի 
հետ, որոնք Կարսի գրավումից հետո կանգնած էին Ախուրյանի աջ ափին: 
Կորպուսի շտաբում և զորամասերում անհասկանալի հանգստություն և 
անտարբերություն էր տիրում: Զինվորները, որպես շինականներ, ցրված ապրում 
էին Ալեքսանդրապոլի հարևան գյուղերում “առանց որևէ զինվորական 
աչալրջության”: Եվ դրան հայ ժողովուրդը հատուցեց նոր ծանր պարտությամբ ու 
նոր նահանջով: Մայիսի 15–ի առավոտյան, գրեթե առանց կրակոցի, անկվեց 
Ալեքսանդրա պոլը: Լավ է կորպուսի հրամանատարությունը հասցրեց նահանջել 
Համամլու–Ղարաքիլիսա: Թշնամուն մնացին մեծաթիվ խաղաղ բնակչությունը, 
բերդաքաղաքի ռազմական հարուստ պահեստները և փոխադրման համար 
բարձված երկաթուղային վագոնները: 

Ալեքսանդրապոլից Ախալքալաք շարժվող Անդրանիկի Առանձին հարվածող 
զորամասը հակառակորդի հետ մարտի մեջ մտավ երթի երրորդ օրվանից, երբ նոր 
էին մոտենում Ճզխլար (Ցողամարգ) գյուղին: Շտաբս–կապիտան Յակով Ռոմանովիչ 
Բորտի գլխավորած Բ գումարտակը Դուզխարաբա (Հարթաշեն), Բոզյաղուշ 
(Մուսայելյան) և Թորոս գյուղերից պաշտպանում էր բացված ռազմաճակատի ձախ 
թևը: Կենտրոնը, ուր Ալեքսեյ Գրիգորևիչ Կոլմակովի գնդացրորդներն էին, բռնեց 
Չիֆթալի (Զույգաղբյուր) գյուղը, իսկ աջ թևը Շիշթափա–Ղազանչի–Ղզլքիլիսե 
գյուղերի կցանվածքում պաշտպանում էր Անդրանիկի կանչով Իգդիրից հենց նոր 
եկած Սմբատ Բորոյանի (Մախլուտո) գլխավորած Ա գումարտակը: Ինչպես իր 
հուշագրության մեջ վկայում է զորավարի անձնական քարտուղար Եղիշե Քաջունին, 
ընդհանուր հարձակումից առաջ սահմանախախտ թուրքերի ու քրդերի հետ 
հարվածող ջոկատը հանդիպել է մայիսի 10–ին, իսկ ամսի 15–ին թշնամին 
ընդհանուր հարձակման է անցնում Բ գումարտակի վրա` Ճզխլար գյուղի 
բարձունքների ուղղությամբ: Մերոնք թուրքերին դիմադրում են առանց 
թնդանոթների: Կորպուսի հրամանատար գեներալ Նազարբեկյանը ժամը 12–ին 
հայտնում է Անդրանիկին. “Թուրքերն այսօր առավոտյան ժամը 7–ին հարձակման 
անցան առանց այդ մասին հայտարարելու: Հրամայում եմ Ձեր ջոկատի 
զորամասերին Արփաչայի ափերով դուրս գալ հարձակվող հակառակորդի թևի դեմ 
և գործել իրադրությանը համապատասխան, օգնություն ցույց տալով 
Ալեքսանդրապոլի ջոկատին” (68): Հաջորդ օրերին հակառակորդն առաջանում է 
մեծաքանակ ուժերով: Ալեքսանդրապոլի կողմից այլևս հրանոթների ձայներ չեն 
լսվում: Պարզվում է, որ քաղաքն արդեն հանձնված է: Մայիսի 18–ին, երբ Աշոցքի 
դալարագեղ գոգահովտի արևմտյան և հյուսիսային բարձր դիրքերից հարվածող 
ջոկատի վաշտերը միահամուռ դիմագրավում էին կատաղորեն հարձակվող 
թշնամուն, կորպուսի շտաբից Անդրանիկը ստացավ նոր հրաման. “Քո գործը 
կորպուսի կարգադրությամբ և Խորհրդի (Հայաստանի ապահովության խորհուրդ –
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Ռ. Ս. ) համաձայնությամբ, որ քեզ տւած է, կայանում է նրանում, որ պաշտպանես 
նույն սահմանը, ինչ–որ առաջ էր նախանշւած, բայց փոխանակ Ալէքսանդրօպոլի, 
պետք է հենւես Վորոնցովկա–Ջալալ օղլու վրա, այնտեղի հետ կապ հաստատիր 
Ղարախաչի14 վրայով: Եթե թշնամին ուժեղ յարձակում գործի և դու անկարող լինես 
դիմադրել, պետք է նահանջէս դեպի Լոռու դաշտը` Ջալալ օղլու ուղղությամբ” (69): 

Չափազանց ծանր կացություն էր ստեղծվում և՛ զորամասի, և՛ նախորդ օրերին 
հարազատ մարդկանց մոտ հասած արևմտահայ գաղթականների, և՛ տեղի 
հայկական գյուղերի բնակիչների համար: Գեներալ Անդրանիկը հրամայում է Ա 
գումարտակին թողնել իր բնագիծը, տեղափոխվելով դիրքեր զբաղեցնել 
Գյուլլիբուլաղի (Վարդաղբյուրի) “հարմար բարձրությունների վրա, մինչև որ 
գաղթականությունը քաշվի, ստույգ լուրեր ստացվեն ռազմաճակատի դրության 
մասին”: Մյուրսել բեյի գլխավորած թուրքական զորախումբը հարձակվում է 
բացահայտ գերակշիռ ուժերով` ցանկանալով ճեղքել հայկական զորքի ձախ թևը: 
Երբ այդ մտադրությունը չի հաջողվում, թուրքերը հարվածը տեղափոխում են 
կենտրոնի վրա, Բոզյաղուշի ուղղությամբ, որտեղից սկսվող ճանապարհով դեպի 
Վորոնցովկա (Տաշիր) են նահանջում գաղթականները: Հայերը բոլոր 
ուղղություններով համառ դիմադրություն են ցույց տալիս: Գաղթականները 
հեռանում են, իսկ տեղացիները չանսացին զորավարի` գաղթականների հետ 
նահանջելու առաջարկին, մնացին` հավատալով թուրքերի գթասրտությանը: Իսկ 
“գթասիրտները” դյուրահավատ հայերին հատուցեցին մահվան 
ամենասահմռկեցուցիչ եղանակներով, որոնց մասին դեռ պատմում էին մեր օրերում 
ապրող տարեցները: 

Այդ իրադարձությունների մասին հուզառատ խոսքով պատմում է պորուչիկ Ա. 
Կոլմակովը.  

“Ալեքսանդրապոլում մեզ համազգեստ հագցրին, և 1918թ. ապրիլի 10–ին (նոր 
տոմարով` 23–ին–Ռ. Ս. ) մեր ջոկատը ուղղություն վերցրեց դեպի Ախալքալաքի, 
Անդրանիկից հրաման ստանալով, Թուրքիայի հետ հաշտության համաձայն, 
չանցնել Արփաչայ գետի սահմանային գծերը: Ինքը` գեներալը, մնաց 
Ալեքսանդրապոլում, սահմանային ծառայության կարգադրությունների համար: 
Մենք գնում էինք առանց նրա: Գնում էինք երեք օր: Առջևից գնում էր հեծելազորը: 
Հանկարծ ինչ–որ բանից կանգ առանք: Ի՞նչ է պատահել: Ցույց են տալիս մի հայ 
գյուղացու, որը սարսափահար աչքերով ինչ–որ բան է պատմում, ձեռքով ցույց 
տալով ոչ հեռվում փռված գյուղի կողմը, որտեղից քուլաներով ծուխ է բարձրանում: 
Ինձ բացատրեցին.  

–Քրդերը և թաթարները մորթել են վեց գյուղերի` Դուզխարաբայի, Չիֆթալիի, 
Ղազանչիի, Ղայղուլիի, Ղզլքիլիսայի, Շիշթափայի բնակիչներին:  

–Ինչպե՞ս թե մորթել են...  

Զինվորները լռում են: Հետս վերցնելով հեծյալների հարյուրյակը, սլացա գյուղի 
կողմ: 

Օ՜, սարսափելի մղձավանջ... Կանայք, երեխաներ ու ծերեր ընկած են արյան 
լճակների մեջ: Ոմանք չեն շարժվում, իսկ մյուսները տանջվում են հոգեվարքի 
ջղաձգության մեջ: Սահմռկեցուցիչ իրականություն: Սրա հետ համեմատած մինչև 
այժմ մեր ապրած սարսափներն այնպես աննշա՜ն էին թվում... Օ՜h, ես մինչև այժմ 
մոռանալ չեմ կարողանում արյան քաոսի մեջ ընկած երիտասարդ կնոջ դիակը և 
նրա մոտ արյան լճակի մեջ թավալվող կիսամորթ երեխային...  

14 Այսպես է կոչվել Քարախաչի լեռնանցքը, որը գտնվում է Բազումի և Ջավախքի լեռնաշղթաների 
հանդիպման թամքոցին, ծովի մակերևույթից 2272 մ բարձրության վրա: Այստեղով է անցնում Աշոցք-
Տաշիր ճանապարհը: 
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Առաջին անգամ այստեղ միանգամայն պարզ հասկացա հայ ժողովրդի 
Գողգոթայի խորությունը: Հասկացա և սարսափեցի: Արյուն, ամենուր արյուն: 
Անմեղ երեխաների, կանանց, ծերերի արյուն: Շրջապատում ամենուր անշունչ, 
արյունոտ դիակներ: Մեզ անհայտ զգացում պատեց; Ձեռքդ ակամա դեպի թրի 
դաստակն էր գնում և ամուր–ամուր սեղմում: Մենք նետվեցինք դեռ փախչել 
չհասցրած թշնամու վրա: Անցանք թիկունքը: Նրանք մեզ վրա հրացանային կրակ 
բացեցին: Բայց մեր զինվորներին ոչինչ չէր կարող պահել: Անմեղ արյունը 
վրեժխնդրության էր կանչում: 

Պատժելով թշնամուն, երեկոյան, հոգնած, հալից ընկած ձիերի վրա 
վերադարձանք արշավից... Մեզ հետ դեպի իրենց քանդված ու այրված գյուղերն էին 
վերադառնում տարբեր կողմերում սարսափներից փրկված գեղջուկները: 

Արևը մայր մտավ: Սարերն իրենց մութ ստվերները ձգեցին այս մռայլ աշխարհի 
վրա, որի մասին մեզ մոտ` Սիբիրում, գաղափար չունեինք: Եվ առաջին անգամ ես 
ողջ պարզությամբ նաև հասկացա կովկասյան բանակը ռազմաճակատից հանած և 
Ռուսաստանին նվիրված ժողովրդին թուրքերին, թաթարներին, քրդերին հանձնած 
ռուսական բոլշևիզմի աններելի վերաբերմունքը: 

Եվ դա ինձ համար ամոթալի էր...  

Մեր ջոկատը տեղավորվեց հայկական գյուղերում: Իսկ մեր վաշտը` Ղայղուլի–
Ղազանչի գյուղում, որի բնակիչներն իրենց զարմանալի հյուրասիրությամբ արեցին 
ամեն ինչ, որպեսզի մենք որևէ բանի կարիք չունենանք: Մորթեցին ոչխարներ, 
թխեցին թարմ լավաշ, ձգտում էին որքան հնարավոր է լավ ընդունել իրենց 
ազտարարներին: 

Սկսվեց խաղաղ, հանգիստ կյանքը: Երեկոյան ուղարկվեցին պահակներ, 
կարգվեցին ժամապահներ: Հեծյալ պահակները շարժվում էին սահմանի 
երկայնքով: Շրջակայքում սարեր էին` բարձր, հեռավոր, կապույտ սարե՜ր: Եվ ինչ–
որ անտեսանելի, ասես հենց այդպիսի կապույտ թախիծով էլ լցված գեղեցիկ, 
ինքնատիպ բնությունը: Օդը մաքուր էր ու թեթև, և ինչպես պատահում է սարերում, 
ինձանում այնպիսի զգացում էր առաջանում, թե կարծես երկիրը բարձրանում և 
ինձ տանում է, առաջացնում էր ձին անմիջապես հեծնելու, այնտեղ` դեպի հեռու՜–
հեռու, հեռավոր կապույտ սարերը սլանալու ձգտում: Եվ թվում էր, թե այդ հեռավոր 
ու կապույտ սարերի հետևում վերջանում էր աշխարհը...  

Գարուն էր: 

Արևը երկնքում բարձրանում էր ավելի վեր, ցերեկը նաև շոգ էր լինում, բայց 
շատ տանջալի ու տհաճ չէր: Առույգություն կար լեռնային օդում: Եվ չնայած երկրի 
սարսափելի դրությանը, որի վրա շարժվում էր անմարդկային թշնամին, այդ 
զարմանալի օդում ակամա անուրջներ էին ծնվում երջանկության մասին: Երևի 
այդպիսին է սարերի կախարդական ուժը: Հայտնվելով սարերում, դուք ձեզ զգում 
եք ինչպես երկնի ու երկրի տիրակալ: Արևը ճանապարհ է անցնում ձեր 
գլխավերևով: Դուք բարձրանում եք ավելի վեր ու վեր, քանի դեռ չեք հպվել 
հավերժական ձյուներին: Կանաչ է ու ձյուն: Երկու զարմանալի զուգորդում: Դուք 
գտնվում եք ձյուների սպիտակ թագավորությունում և ձեր հայացքը թաղվում է 
կանաչների մեջ: Իսկ ձեզնից վեր հավերժական, անսահման, կապույտ երկինքն է: 
Եվ երանելի լռություն է: Լռություն, որ ձեր սրտին ստիպում է բաբախել բա՜րձր–
բա՜րձր, և հոգում, հավանաբար երկնի մոտիկությունից ծնվում է աղոթքը...  

Հավանաբար անհրաժեշտ էր եղել ինձ ընկնել հայոց սարերը, որպեսզի 
պարզեի հայի հոգեբանությունը` երբեմն որպես նոթոտ ժայռեր, երբեմն ինչպես 
նուրբ հովվի սրինգ, երբեմն ինչպես լեռնային մոլեգին հեղեղ, երբեմն 
հիասթափությամբ լի` լեռների մեջ բացված անդունդ...  
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Եվ միայն այստեղ ես սկսեցի նրանց հասկանալ ինչպես հարկն է: Ե՛վ նրանց 
կյանքը, և՛ նրանց ինքնատիպ ժողովրդական երաժշտությունը, և՛ նրանց երգերը, և՛ 
նրանց պարերը: Եվ իմ առաջ բացվում էր միանգամայն նոր, մինչև այժմ 
անտեսանելի մի աշխարհ` լի առանձնահատուկ գույներով, առանձնահատուկ 
ռիթմերով, ժամանակի առանձնահատուկ ընթացքով: Բայց այն ժամանակվա 
հանգամանքներն ինձ հնարավորություն չէին տալիս ապրել հանգիստ և դիտել 
հայկական գյուղը շրջապատող հետաքրքիր կյանքը: Մենք ապրում էինք ինչպես 
հրաբխի վրա. երկրում թուրքերն էին: 

Եվ իսկապես, Անդրանիկից շուտով ծանուցում եկավ, թե, հակառակ 
պայմանագրի, թուրքերը շարժվել են Ալեքսանդրապոլի վրա և գրավել: Մենք բոլոր 
կողմերից օղակման մեջ ընկանք: 

Անդրանիկի հրամանն ասում էր.  

“Պաշտպանվել և հակառակորդին պահել մինչև իմ հրամանը, մեռնել, բայց 
չթողնել թուրքերին”: 

Հետևակը ցրվեց շարքերով: Հեծելազորը սուրաց հակառակորդի թևերի վրա: 
Գնդացիրները տեղադրեցինք տների տանիքներին և հետևակի շղթայի մեջ: Ձախ 
թևից լսվում է հրանոթային դղրդյունը: Անդրանիկն իր հետ եղած զորամասերով թեժ 
մարտ է մղում ձախից հարձակվող թուրքերի դեմ: Բայց ահա արկերը թռան մեզ 
վրա, դղրդյունով պայթեցին տանիքներին, գյուղի մեջտեղում: 

Երեխաները, կանայք, ծերերը փախչում են: Գյուղը դատարկվեց: Ճարճատեցին 
գնդացիրները, հրացանային կրակը չի լռում: Ահա ոռնոցով թռչում է արկը, 
աղմուկով խփում նպատակակետին: Մեր մի քանի հեծյալները ձիերի հետ ընկնում 
են արնաշաղախ: Ընկնում է ևս մեկը, մյուսը: Երկուսն էլ ընկնում են մեր 
սիբիրական վաշտից: 

Հակառակորդը հրանոթային կրակը տեղափոխում է ձախ: Մենք տեսնում ենք 
սահմռկելի պատկերներ: Թռչում է հեծելազորը, ձիերի սմբակների տակից փոշի է 
բարձրանում: Հեծելազորից մի փոքր առաջ ինքն Անդրանիկն է` փրփրած ձիու վրա: 
Մերկացրած սրով, հպարտ, ուժեղ, ասես բրոնզե: Գնդակները վնգվնգալով թռչում 
են նրա մոտով, դիպչում նրա հետևից արշավող հեծյալներին: Արկերն աղմուկով 
պայթում են շատ մոտ` նրան ծածկելով սև ծխի քուլաներով: 

Մեզ թվում է, թե հերթական արկի պայթյունից հետո չենք տեսնի նրա և իր ձիու 
հետքերը: Բայց յուրաքանչյուր պայթյունից հետո նա ողջ և առողջ դուրս է գալիս 
ծխի ամպի միջից: Արդեն մեզ մոտ է: Նրա ձեռքն ամուր սեղմել է գեղեցիկ սրի 
դաստակը: Ձիուն թեթև ընկրկել տալով, գեներալը հրամայեց.  

–Իմ հետևից, հառա՜ջ... Ուռա՜...  

Մենք նետվեցինք նրա հետևից: Թուրքերը մեզ վրա գնդակների ու արկերի 
կարկուտ տեղացին: Բայց դա մեզ չէր կարող կասեցնել, մեզ հետ էր ԱՆԴՐԱՆԻԿԸ: 

Ահա և թուրքերի հեծելազորը: Բայց Անդրանիկը չհրամայեց հետապնդել, քանի 
որ առջևից ու կողմերից դեռ մեզ վրա էին գալիս թուրքերի հրոսակները: Բոլոր 
գյուղերին հրամայեց հեռանալ, քանի որ երեք հազար ռազմիկներից, ութ 
գնդացիրներից և աննշան քանակի արկերով լեռնային երկու հրանոթներից 
բաղկացած մեր ջոկատին հարկ կլիներ զբաղեցնել ռազմաճակատի մի քանի վերստ 
հատվածը: 

Առանց որևէ ռեզերվի մենք ստիպված էինք ցերեկ ու գիշեր բազմաքանակ 
թշնամու հարվածներն ընդունել մեզ վրա: Շարան–շարան շարժվեցին քոչող 
գեղջուկների կահ–կարասիներով բարձված սայլերը: Քշում են անասունները: Եվ 
այդ ամենն ամբողջ գիշեր հոսում էր մեր դիրքերի մոտով: Ցուրտ, անձրևոտ գիշեր 
էր: Տեղահանվեցին վեց թե յոթ գյուղեր: Բոլոր գաղթականները հավաքվեցին մի 
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քանի տեղից առվակներով հատվող Չիֆթալի (այժմ` Աշոցքի Զույգաղբյուր) 
գյուղում15: (Այստեղ Կոլմակովը մի քանի օր հյուրընկալվել է Ավագենց Հարութիկի 
օդայում–Ռ. Ս. ): 

Մոտակայքում երևում են բարձր սարեր, որոնց կատարները պատված էին 
մառախուղով, որը գալարներ տալով երբեմն իջնում էր մինչև ստորոտը, երբեմն 
նորից բարձրանում` մերկացնելով կատարները, դեպի ուր ձգվում էր ոլորապտույտ 
խճուղային ճանապարհը: Գաղթականները սարսափով էին նայում այդ 
ճանապարհին, որով ժամանակ անց նրանք պիտի բարձրանային: 

Անդրանիկն իր ձևով սկսեց զորամասերը մի տեղից մյուսը նետել: Սիբիրական 
վաշտից վերցնելով մի դասակ, ուղարկեց անհայտ է, թե ուր: Ինձ, որպես Արևմտյան 
ռազմաճակատում կռված սպայի, տարօրինակ էր թվում նման տեղաշարժը, որն իմ 
կարծիքով ոչ մի լավ բան չէր խոստանում: Բայց որոշ ժամանակ անց Անդրանիկը, 
երևի նկատելով իմ տարակուսանքը, մոտենում և ժպտալով բացատրում է, ցույց 
տալով մատների վրա.  

* Ուղիղ մեկ տարի, մինչև 1919–ի ապրիլ ամիսը, Անդրանիկի Հայկական 
առանձին հարվածող ջոկատի ուղեկիցն են դառնում շուրջ 20 հազար արևմտահայ 
գաղթականներ: Նրանց երթը հայ բանասիրության մեջ վաղուց անվանվել է նոր 
“Նահանջ բյուրոց”, որոնք սիրելի զորավարի հետ հաղթահարել են Գուգարաց և 
Զանգեզուրի լեռների անհավատալի անցումները: 

–Տեսնու՞մ ես: Ահա առաջին վաշտը, երկրորդ վաշտը: Այս էլ կետերն, ուր 
գնդացիրներն ու հրանոթներն են, իսկ ահա և հեծելազորը: 

Նայեցի և ապշեցի: Ամեն ինչ իր անհրաժեշտ տեղում էր: Յուրաքանչյուր 
վաշտը, գնդացիրները, հրետանին և հեծելազորը: 

–Ահա և ձեր տեղերը,–ասում է գեներալը, ցույց տալով խրամատները, որտեղից 
ինչպես սև ածխիկներ երևում են զինվորները: 

Որոշ ժամանակ անց Անդրանիկը ճանապարհով բարձրացավ սարերը, 
որպեսզի թաթարական ավազակախմբերից և թուրքերից ճանապարհը մաքրի 
գաղթականների համար16: Մեզ հրամայեց ամուր պահել մեր զբաղեցրած դիրքերը 
և ձգտում էր, որ բոլոր գաղթականներն ապահով շարժվեն խճուղով:  

Մաղում է սառն անձրև: Գաղթականներն ամբողջ ընտանիքներով նստած են 
բաց երկնքի տակ: Սաստիկ մրսած, թրջված ու սոված ես մտա մի տուն` 
տաքանալու, շտապ մի բան ուտելու: Մտնում և տեսնում եմ, որ թոնրի շուրջը 
հայուհիները նստած լավաշ են թխում: Ամբողջ մի օր ոչինչ չէի կերել: Սիրալիր 
նստեցրին իրենց կողքին: Առաջս դրեցին տապակած հավ, մածունով լավաշ: 

Այստեղ լավ է ու տաք, այն չէ, ինչ դրսում, ուր մաղում էր ցուրտ անձրևը: 
Տաքացա և ցանկացա քնել: Բայց հանկարծ աղմուկ եմ լսում: Դուրս թռա և տեսնում 
եմ հովտով շարժվում են թուրքական հեծելազորի, իսկ նրա հետևից` հետևակի 
շղթայաշարերը: Աներևակայելի աղմուկ ու լաց բարձրացավ: Սարսափելի էր տեսնել 
խուճապը մեկ գյուղի, իսկ այստեղ կուտակվել էին ութ գյուղեր: 

15 Ուղիղ մեկ տարի, մինչև 1919-ի ապրիլ ամիսը, Անդրանիկի Հայկական առանձին հարվածող 
ջոկատի ուղեկիցն են դառնում շուրջ 20 հազար արևմտահայ գաղթականներ: Նրանց երթը հայ 
բանասիրության մեջ վաղուց անվանվել է նոր <<Նահանջ բյուրոց>>, որոնք սիրելի զորավարի հետ 
հաղթահարել են Գուգարաց և Զանգեզուրի լեռների անհավատալի անցումները: 
16 Երբ գաղթականների քարավանը Ղարախաչի լեռնանցքից սկսել էր իջնել դեպի Լոռվա սարահարթը, 
ուժգին հարձակման էր ենթարկվել Վորոնցովկայի մերձակա թաթարական յոթ գյուղերի կողմից: 
Ուստի Անդրանիկը հանկարծակի հարվածեց ավազակներին, գրավեց Կարաիսա գյուղը, ապահովելով 
գաղթականների անվտանգ անցումը դեպի Ջալալօղլի: 
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Մեկը մյուսին տրորելով, վերցնելով ինչ ձեռքն էր ընկնում, տարբեր կողմեր 
փախան գաղթականները: Այդ աղմուկից խրտնած ձիերը, ասես ցնորված, վազում 
էին, ճզմում երեխաներին, գետին տապալում կանանց, ծերերին: Այդ ամենը 
պոռթկաց ինչպես լավա, մի կողմից մեզ խանգարելով կողմնորոշվել և մյուս կողմից 
աննպաստ ազդեցություն գործեց զինվորների բարոյական վիճակի վրա: 
Բարեբախտաբար զինվորները չենթարկվեցին այդ խուճապալի տրամադրությանը:  

Համազարկային կրակ բացեցինք թշնամու դեմ: Հեծելազորը սրընթաց 
հարվածեց թևից: Թուրքերը փախան` հովիտը ծածկելով իրենց սպանվածներով և 
վիրավորներով, անգամ չհասցնելով նրանց վերցնել: 

Անհրաժեշտ էր գաղթականներին հեռացնել նշված ճանապարհով: Բայց նրանց 
մեջ կարծես բույն էր դրել չար ոգին` հրաժարվեցին17: Եվ անհասկանալի 
հնազանդությամբ մի բան էին պնդում.  

–Մեզ համար մեկ չէ՞, մեզ թուրքե՞րն այստեղ կմորթեն, թե՞ կմեռնենք գաղթի 
դաժան ճանապարհին: Ավելի լավ է այստեղ` հարազատ հողի վրա: 

 Դժբախտներ: Նրանք չէին կարողանում բաժանվել հայրենական դալարագեղ 
հովտից և, անկասկած, նրանց թվում էր, թե լեռնային ձյունոտ կատարներին վրա 
հասած մահը լավ է գաղթականի ճակատագրից: Որքան էլ ճիգեր թափեցինք, 
համոզեցինք, ստիպեցինք, ոչինչ չկարողացանք անել: 

Իջավ երեկոն: Անդրանիկից տեղեկություն ստացանք.  

–Ջարդեցի թաթարական հրոսակախումբը: Բացել եմ ճանապարհը: Անհապաղ 
շարժվեք դեպի Ջալալօղլի: Եթե գաղթականները (խոսքը տեղաբնակների մասին 
էր–Ռ. Ս. ) չեն գալիս, թողեք նրանց: 

Դժվար էր բաժանվելը. : Ծանր էր նրանց թողնել անխուսափելի մահվան, 
սարսափելի մահվան ճակատագրի: Բայց այդ դժբախտներին դեռ հույսն էր 
ջերմացնում` գուցե թուրքերը չեն դիպչի, կխնայեն:  

Կվերցնեն այն ամենն, ինչ սերնդեսերունդ ստեղծվել է տևական 
աշխատանքով, բայց գոնե կյանքից չեն զրկվի:  

Սկսեցինք բարձրանալ սարերը: Ցուրտը զգացնել էր տալիս: Մառախուղը 
թանձրացավ, իսկ ցուրտն ավելի սաստկացավ: Ահա սարի վրա ենք: Սարսափելի 
ցուրտ է, ակնակիր մութ, անանցանելի ցեխ: Զինվորները դողում են առանց շինելի: 
Սոված են ու տանջված: Երեք օր առանց հերթափոխի լինելով մարտերի մեջ, նրանք 
նաև այստեղ չկորցրին ոգու արիությունը: 

–Պարոն պորուչիկ, իսկական Սիբիր ենք ընկել, ձեր Իրկուտսկ,–ծիծաղում է 
Կարապետը,–իսկ նրա ատամներն իրար են կպչում: 

Հավաքվեցինք սարի վրա, զորամասերը կարգի բերեցինք և շարժվեցինք 
առաջ: Գնում էինք լուռ, առանց խոսքի` ճլմփացնելով ցեխի միջով: Եվ բոլորը վախ 
ունեին, թե այն գեղեցիկ հովտում, որ մենք հենց նոր թողեցինք, վաղը կարող էր 
տեղի ունենալ ինչ–որ սարսափելի բան... Ծանր էր մեր հոգում և ցավալի: Առանց 
հանգստի գնացինք մինչև գիշերվա 12–ը: Նստելու մի փոքր տեղ չկար, շրջակայքում 
ձյուն էր ու ցեխ : Հասանք ինչ–որ յայլա: Ոչինչ չի երևում: Այստեղ պիտի գիշերենք: 
Ընկանք ինչ–որ ջրափոսի մեջ, դուրս եկանք, նորից քայլեցինք ու նորից ընկանք 
գետնին: Բոլորը մինչև վերջին թելը թաց են, տառապած, սոված: Ինչ–որ մեկի հետ 
սողալով մտանք կիսաքանդ գուցե խրճիթ կամ ձիանոց, որտեղից 
գարշահոտություն էր փչում: Լուցկի վառեցինք, տեսանք հատակը: Դե, ոչինչ, ձեռ 

17 Բուռն իրադարձությունների պահին Ա. Կոլմակովը չի իմացել, որ հրաժարվողները ոչ թե 
արևմտահայ գաղթականներ են, այլ տեղացիներ, որոնք մնալով հարազատ օջախներում՝ դարձան 
թուրքերի վայրագ կրքերի զոհ: 
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կտա, առաջին անգամ չէ: Փռեցինք յափնջին, ամուր փաթաթվեցինք, հպվեցինք 
իրար և քնեցինք մեռելի պես”: 

 

Անդրկովկասի ոչ միայն քաղաքական ու ռազմական ղեկավարները, այլև 
մտավորականները Կարսի խայտառակ հանձնումից հետո աներկբա հասկացան, 
որ հակառակորդի համար Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագիրն այլևս իմաստազուրկ 
փաստաթուղթ է դարձել: Հայաստանում դեռ չկար ազգային կառավարություն, իսկ 
դրան հավակնող քաղաքական ուժերը դեռ ենթակա էին Անդրկովկասյան սեյմի 
կամքին և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել չէին կարող: Իսկ թուրքերը, պատրվակ 
բռնած անգլիացիների Միջագետքից Հյուսիսային Պարսկաստան շարժվելու 
վտանգը, արդեն իրենց իրավունք էին վերապահել գրավելու Անդրկովկասի մաքուր 
հայերով բնակեցված գավառները, Թիֆլիսը, արշավել դեպի Բաքու, Հյուսիսային 
Կովկաս, Անդրկովկասյան երկրներ, Աֆղանստան: Երբ մայիսի 15–ին նրանք 
սկսեցին գրավել “Բրեստի պայմանագրով չնախատեսված մարզերը”, թուրքերի 
դաշնակից և հովանավոր Գերմանիայի ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե այդ 
քայլը կատարվել է առանց իր գիտության և համաձայնության: 

Հակառակորդն Արևելյան Հայաստան էր մտել չորս ուղղությամբ: “1–ին 
զորախումբը (2–րդ կորպուսի) և 5–րդ կովկասյան հետևակային դիվիզիան, որի 
հրամանատարն էր Մյուրսել բեյը (նրա դեմ կռվում էր Անդրանիկի Առանձին 
հարվածող ջոկատը–Ռ. Ս. ), հարձակվելով Վորոնցովկայի (այժմ` Տաշիր) 
ուղղությամբ, Ղարախաչի լեռնանցքով դուրս էր գալու Բոլնիս–Խաչեն, Բորչալու և, 
համագործակցելով աջ թևից (Ղազախից) դեպի Թիֆլիս շարժվող թուրքական 
զորքերին, գրավելու Թիֆլիսը” (70): 

Իրադարձությունների մասնակից ստեփանավանցի Վասիլ Մանուկյանն իր 
ձեռագիր հուշերում հայտնում է, որ մարտական գործողություններ ծավալելուց 
առաջ, 1918–ի ապրիլին, թուրքերը “բարեկամական ուղերձ” էին հղել Լոռվա 
հայերին ու ռուս մալականներին (տեղական թաթարները բացահայտ թուրքերի 
գալուն էին սպասում)` հնազանդության կոչով, որպեսզի չդիմադրեն և 
հնարավորություն տան իրենց ապահով անցնել Թիֆլիս: Հայերի 
ներկայացուցիչները գտան, որ խիստ վտանգավոր է նրանց զորքի երթը հայկական 
գավառներով: ՈՒր թուրք, այնտեղ հայի կոտորած ու թալան: Մալականները, 
անտեսելով հարևան և դավանակից հայերին, դրական պատասխան ուղարկեցին 
Կարսը նոր գրաված թուրքերին: Իսկ երբ Աշոցքի կողմից դեպի Լոռվա սարահարթ 
սկսեց հոսել հոծ գաղթականությունը, եկավ Անդրանիկի զորքը, “ուշքի եկած” 
մալականները հայերին ցույց տվեցին ավելի կարճ և հարմար ճանապարհ, որով 
անցնելիս կբացառվեր թաթարական գյուղերի հարձակման վտանգը: Այդ ուղին 
ձգվում էր ռուսաց ցարի մոր կալվածքով, ուր գերմանացի անասնաբույծ Գոտլբը 
հիմնել էր ցեղական տավարի եվրոպական գործարան, ապա անցնում Ձորագետի 
աջ ափին գտնվող Ղոթուրբուլաղ (ներկայիս Կաթնաղբյուր) գյուղ, որտեղից 
Ջալալօղլի 17 կմ էր: Գերմանացու մտահղացմամբ նախկին ճահիճների ու 
քարադաշտերի տեղում ստեղծված հիանալի դաստակերտը և տավարի բուծման 
գործարանը, որի հիմքի վրա հետագայում ստացվեց տավարի կովկասյան գորշ 
ցեղը, 1918–ի մարտին վայրենաբար ավերվել էին տեղի թաթարների կողմից: 
Հափշտակվել էր հազար գլուխ ընտրացեղ կենդանի: Գավառի զինյալ հայերը 
պատրաստ էին ուժով ստիպել թաթարներին` հետ վերադարձնելու թալանը և հետ 
կանչել լուսամիտ գերմանացուն: Ջալալօղլեցի Արտաշես Սահակյանն առաջարկում 
է նախ համոզել թալանի սիրահար հարևաններին: Նրա առաջարկով 
պատվիրակություն է ուղարկվում թաթարների մոտ: Սակայն բանակցություններն 
ընդհատվում են:  

Լուր է հասնում, որ Ալեքսանդրապոլն անկված է, իսկ զորավար Անդրանիկի 
ջոկատը թուրքերի դեմ ծանր մարտեր է մղում Աղբաբայզի կողմերում: Իսկ երբ 
Քարախաչի լեռնանցքից դեպի Լոռվա սարահարթ սկսեց իջնել դժբախտ 
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գաղթականների քարավանը, իրենց վայրի կրքերին ազատություն տվեցին 
մարտյան “հերոսությունների” համար դեռ չպատժված թաթարական Մլոլա Էյուբ, 
Իլմազլու, Ղարա Իսա, Ղարաղալա, Ջուջաքենդ, Ղըզլդաշ և Սարիար գյուղերի 
ավազակները, որոնց անհրաժեշտ եղավ սանձահարել զենքով: Գաղթականների 
հետևից եկող զորքը դադար առավ գերմանացու “զավոդներում”, որի 
շինություններից մեկում հավանաբար, այծենակաճի մեջ փաթաթվելով, քնել է Ա. 
Կոլմակովը: Մայիսյան բնությունը չքնաղ էր Լոռվա սարահարթում, իրավիճակը` 
դժբախտ: 

Կրնկակոխ եկող հակառակորդը ձգտում էր արագ գրավել Լոռին, շրջվել դեպի 
Ղարաքիլիսա (այժմ` Վանաձոր), իսկ հիմնական ուժերով դուրս գալ Բորչալլու 
գավառի կենտրոն Մառնեուլի: Իսկ Անդրանիկյանները զորեղ արգելք էին նրանց 
ճանապարհին: Մայիսի 19–ին Անդրանիկը հասնելով Ջալալօղլի (այժմ` 
Ստեփանավան) ծանոթանում է գավառում տիրող իրավիճակին, ժողովրդին 
հրավիրում հանրահավաքի, հուսադրում և ոգևորում, կոչ անում համախումբ 
ուժերով, եղբայրաբար, արժանապատվորեն դիմագրավել լկտիացած 
հակառակորդին: 

Ըստ Վ. Մանուկյանի հուշագրության, զորավարը Լոռվա գնդի զինվորներին 
համոզում է ազատ արձակել բանակի “դեմոկրատացման” խաղերի հետևանքով 
ձերբակալված սպաներին և շտապել Ղարաքիլիսա, որն օգնության էր կարոտ, իսկ 
իր ջոկատը կմնար` պաշտպանելու լոռեցիներին ու բազմաքանակ 
գաղթականներին: 

Անդրանիկի Առանձին հարվածող զորամասը մայիսի 20–21–ին կենտրոնացավ 
Ջալալօղլիում: Սկսվեցին դիրքային հրատապ աշխատանքները: Թշնամին թարմ 
ուժեր էր ստանում: “Ջալալ Օղլուէն հնարավոր եղավ հեռախոսային կապ 
հաստատել Ղարաքիլիսէ գտնվող Կորպուսի Հրամանատարության հետ,–վկայում է 
Եղիշե Քաջունին:–Ճակատի ընդհանուր հրամանատարի օգնական Մանաս 
Մանասյան (կոմիսար) հայտնեց, թե Ալեքսանդրապոլը արդեն ինկած էր ու թշնամին 
մեծ ուժերով, իր աջ թևով կը յառաջանա դեպի Ղարաքիլիսէ և իրենք ստիպված են 
թողուլ Ղարաքիլիսէն ու սա վերջին հաղորդագրությունն է: ՈՒրեմն առանց կռվի 
կլքին Ղարաքիլիսէն և կերթային Դիլիջան”: Հետագայում իմացվեց, որ 
անհասկանալի շտապողականություն էր հանդես բերել կորպուսի 
հրամանատարությունը և առանց կռվի լքել Ղարաքիլիսան: Երեք օր, մայիսի 21–23–
ը, թուրքական զորքը չհարձակվեց, մնաց Համամլուի (Սպիտակ) բնագծում: Եվ 
միայն մայիսի 24–ին Դիլիջանից վերադառնում են հայկական զորքերը, իրենց հետ 
ունենալով Ղազախի գավառի հայ աշխարհազորայիններին, և սկսվում է 
Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտը: 

Թուրքական հետախուզիչ ստորաբաժանումները մայիսի 21–ին արդեն 
Ջալալօղլիի մատույցներում էին: Անդրանիկի կարգադրությամբ մեծաքանակ 
հակառակորդի դեմ մարտական դիրքերը զբաղեցրեց մենակ իր հույսին մնացած 
ջոկատը, որի գործողություններին խանգարում և պիտի խանգարեր մեծաթիվ 
գաղթականությունը, սակայն որի լինելության հույսը մնում էր հարվածող զորքը: 
Թշնամին բռնել էր քաղաքի դիմացի սարերը և բոլոր կողմերից նեղում էր 
Ջալալօղլիի պաշտպաններին: Ձորագետի աջ ափի պաշտպանությունը 
հանձնարարվեց Սմբատ Բորոյանի և Յակով Բորտի գումարտակներին, ձախ ափին 
Լոռվա տեղական ուժերն էին, իսկ հրետանին տեղավորվել էր քաղաքի 
սահմանագծում: Երկու օր շարունակվում էր կատաղի կռիվը: Արդեն քանիցս 
հարձակվող հակառակորդը հետ է շպրտվում, սակայն, չնայելով կորուստներին, 
առաջանում է նորից ու նորից: Մալականների գյուղերից մեկը թույլ չի տալիս, որ 
թևերից թուրքերին հարվածելու համար հայոց զորքն անցնի իր ցանքերի միջով: Ոչ 
մի լուր չկա կորպուսից: Ստեղծվում է չափազանց վտանգավոր կացություն: 
Անդրանիկի շտաբը պարզորոշ չգիտեր իրավիճակը: Ղարաքիլիսայի անկումից 
հետո, որը հեռագրով հայտնել էր կորպուսի կոմիսար Մանասյանը, երկաթուղին 
կարող էր անցած լինել թուրքի ձեռքը: Այդ դեպքում Անդրանիկի զորքը, 
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գաղթականներն ու տեղի ժողովուրդը կարող էին մնալ թուրքական զորամասերի և 
թաթարական շրջանների օղակի մեջ: Շրջապատված չլինելու համար պիտի 
թողնեին Ջալալօղլին, ապա Դեբեդի ձորը հաղթահարելով բարձրանային Դսեղ 
գյուղ` որոշելու հետագա անելիքը: 

Առաջապահ վաշտերի հետևից հոսեց գաղթականների մութ ու շփոթ 
զանգվածը: Ջալալօղլին ամենավերջինը թողնելու հրաման ստացավ Մախլուտոյի 
գումարտակը: Նա պիտի մութն ընկնելուց առաջ նախապես ուժգնորեն ռմբակոծեր 
հակառակորդի դիրքերը և նոր հեռանար: Մալականների գողտրիկ Նիկոլաևկա 
գյուղի համայնքը գեներալ Անդրանիկին ու նրա զորքին դիմավորեց աղ ու հացով, 
եղբայրական զգացմունքների արտահայտություններով: Վարդաբլուր գյուղում 
զորավարը բացել տվեց ռուսական բանակի թողած ռազմամթերքի ու հագուստի 
պահեստները, որպեսզի բարիքները թուրքին չմնան, որոնց կարիքը զգում էին 
Հարվածող զորամասն ու ժողովուրդը: Այս անցուդարձի ականատեսն է եղել 
Իրկուտսկի հայկական համայնքի կողմից Անդրանիկին երաշխավորված սպաներից 
մեկը, որը ներկայացվել է որպես “լավ բանաստեղծ”: 

Պյոտր Սիբիրցևը 1918–ի գարնանը սիբիրական վաշտի հետ ռազմաճակատ է 
մեկնել` Անդրանիկի դրոշի տակ թուրքերի դեմ կռվելու: Սակայն նա ինչ–որ 
պատճառով հետագայում չի մասնակցել մարտական գործողություններին, այլ 
հանդես է եկել որպես Անդրկովկասի ռուսալեզու թերթերի թղթակից և ապա 
թաթարական սոցիալ–դեմոկրատների “Պրոբուժդենիե” թերթի խմբագիր, իր 
բազմաթիվ հրապարակումներում սատարել հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանական 
ոգորումներին և նրա արդար պայքարի իրավունքներին: Նա ամենուր` 
լեռնաշխարհի ավեր բնակավայրերում, քանդված ճանապարհներին, բարձր 
սարերում ու խոր ձորերում, հանդիպել է տնանկ մարդկանց քարավանների, տեսել 
սով ու մահ և տագնապած հոգով գրել.  

“Այսպես... կործանվում է հայ ազգը, հայ ժողովուրդը, մեռնում են մարդիկ, 
որոնք կապ չունեն քաղաքական թշնամանքի հետ, և նրանց հարկավոր է փրկել: 
Դա ամբողջ մարդկության պարտքն է”: 

Մեր ժողովրդի այս անկեղծ բարեկամը Ջալալօղլիի 1918–ի մայիսյան դեպքերի 
մասին պատմելիս նաև հայտնում է, որ այդ քաղաքում եղել են մի քանի 
մանկատներ, որոնց ղեկավարները շփոթվել են հայկական զորամասի նահանջի 
մտքից: Անդրանիկի հետ խորհրդակցելուց հետո որոշվում է երեխաներին 
տեղափոխել Քոլագերան կայարան, իսկ այնտեղից, երկաթուղով, Թիֆլիս: 
Մանուկներին ձիերի վրա կայարան են հասցնում զորամասի հեծյալները: Այդ որբ, 
հիվանդ ու սովալլուկ փոքրիկ մարդկանց որպես Հայաստանի դժբախտության 
մարմնացում է ներկայացնում Պյոտր Սիբիրցևը և տառապած հոգով իր կոչը հղում 
աշխարհի մանուկներին.  

“Ոտքի՛ կանգնեցեք, բոլոր ժողովուրդների երեխանե՛ր, եթե հարցը կանտեսեն 
մեծահասակները, դուք ձեր ձեռքը մեկնեք նահատակվող Հայաստանին, փրկեք 
այնպիսի երեխաների, ինչպիսին դուք եք, որոնք ունեն ապրելու իրավունք, ինչպես 
դուք” (71): 

20–րդ դարասկզբի մարդասեր մյուս ռուս մտավորականների պես Պ. Սիբիրցևը 
պատիվ է բերում իր ժողովրդին` կարեկցելով եղեռնազարկված հայությանը, 
պաշտպանելով նրա լինելության իրավունքը: Նա մեծանուն Սերգեյ Գորոդեցկու “Pro 
Armenia” հոդվածի խոր ազդեցությամբ լույս է ընծայում ցավով, կարեկցանքով ու 
լուսավոր գալիքի հավատով առլեցուն “Армения” բանաստեղծությունը.   

Я видел скорбный лик Армении убогой, 

Я слышал робкий плач блуждающих детей...  

Я шел по грудам тел случайною дорогой 
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И видел: кровь, и дым, и зарево огней.  

Я шел сквозь море слез, сквозь камни павших зданий, 

Я видел на полях обломки мирных сох...  

О, скорбный край! Край смерти и скитаний, 

Как жуток и велик твой безысходный вздох! 

Я слышал песень твою, рожденную сквозь муки, 

Я слышал песень твоей замученной души...  

Пугали мысль мою рыдающие звуки 

И прятались, как тать, в чернеющей глуши.  

Я шел сквозь лужи слез, сквозь пепел древних зданий, 

В душе моей звучал плач многих матерей...  

Печальный край, край вечных испытаний, 

Не счесть тебе гробниц загубленных детей.  

Не счесть тебе всех жертв столетних озлоблений, 

Ты вправе крикнуть в мире: Долой смутных дней! 

Ты гордо пережил безумие гонений 

И хохот дерзостный издавных палачей! 

Сквозь дым твоих полей, сквозь кровь твоих селений 

Загрезился конец пожарам жутких битв...  

Армянский Край! Край скорби и терпений, 

Твой близок час–час жизни и молитв (72)! 

Հարգանք հայ ժողովրդի բարեկամ բանաստեղծի պատվական անվանը, իսկ 
մենք դառնանք մեր հիմնական շարադրանքին: 

Աշխատության հեղինակը 1983թ. գրի է առել դսեղցի Մուշեղ Ղազարյանի 
հուշերը 1918թ. մայիսյան օրերի մասին: Ղազարյանները Թումանյանների 
խնամիներն էին, Մուշեղի Նիկոլայ եղբայրը Հովհաննես Թումանյանի քրոջ` Օսանի 
աղջկա ամուսինն էր: 

“Մայիսի 18–ին կամ 19–ին Հովհաննես Թումանյանին մի խումբ դսեղցիների 
հետ հանդիպեցի Դեբեդի ձորում, Քոլագերան կայարանի մոտ,–հայտնեց Մ. 
Ղազարյանը: Ոտքով, գնացքի գծով Թումանյանը հենց նոր էր եկել Ղարաքիլիսայից: 
Երբ իմացել էր, որ թուրքը Շորագյալը վերցրել ա, հիմա էլ գալիս ա Փամբակի 
կողմերը` Լոռին գրավելու, շտապում ա Ղարաքիլիսա, հեռագրում իր լոռեցիներին. 
“Թուրքը Վանից ա անցել, Բիթլիսից, Էրզրումից, Սարիղամիշից, Ղարսից ու 
Ալեքսանդրապոլից, բայց ձեր քաջության շնորհիվ չպիտի կարենա անց կենա 
Լոռվա սարերով ու ձորերով, պղծի մեր տունն ու հայրենիքը: Չհուսահատվե՛ք, 
ղոչաղ կացե՛ք, իմ ասլան ախպերներ, իմ ասլան բալեք, թե չէ հայերի վերջը եկել ա: 
Դե՛, ձեզ մատաղ, բոլորիս Աստվածն էսօր թող զենքը դառնա, բոլորիս նպատակը` 
ազատությունը: Նամուսով մահը պատվավոր ա աննամուս ապրելուց”: 
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Հաջիղարայի (Լեռնապար) և Ղշլաղի (Վանաձորի մեջ մտած գյուղ–Ռ. Ս. ) կողմերից 
թուրքերի ձենը լսելուց հետո Օհանես խնամուն խորհուրդ տվեցին գյուղից 
հեռանալ, թաքնվել խոր ծմակներից մեկում: Վտանգ կար, որ գյուղի չկամներից 
մեկը թուրքի գալու դեպքում նրա ձեռը կտա լոռեցիներին թուրքերի դեմ ոտքի 
հանած Թումանյանին: Թումանյանն իր աղջիկներից մեկի հետ թաքնվեց Ձաղիձորի 
ձմեռանոցում: Որպես բարեկամ ու ճարպիկ տղա, ես էի նրանց ուտելիք տանողը: 
Որ իմացավ Անդրանիկի գալը Դսեղ, Թումանյանը գյուղ վերադարձավ ու իր 
հորական տանը դիմավորեց հայ ժողովրդի հերոսին: Անդրանիկի զորքը 
տեղավորվել էր մեր գյուղի մոտ` Տափակ հողերում ու Դդի դոշերում: Ճիշտ է, 
արտերը շատ տրորեցին, բայց էդ տարի զարմանալի առատ բերք ստացվեց: Կալը 
կալսեցինք ուշ աշնանն ու ձմռանը, թուրքի կորչելուց հետո: Անդրանիկի հետ ռուս 
օֆիցերնե՞ր: Հա՛, հիշեցի: Մեկը կար, ամեն ինչի` քերծին նայելիս, Դեբեդի ձորին 
նայելիս, ծտերի ծլվլոցը լսելիս, անտառներով հիանալիս մի գլուխ ասում էր` 
“կրասատա, կրասատա”, այսինքն` սիրուն ա, լավն ա”: 

Կորպուսի շտաբի հետ վերջին անգամ Առանձին հարվածող ջոկատը կապ էր 
հաստատել Ջալալօղլիում ծավալվող թեժ կռվի սկզբում: Դսեղ հասնելով մայիսի 23–
ին, փորձեցին կապ հաստատել շտաբի հետ, չստացվեց: Տիրեց անորոշություն: Ի՞նչ 
անել: Զորամասի շտաբում չգիտեին, որ Արարատյան դաշտում բորբոքվել է հայ 
ժողովրդի նոր Ավարայրը` Սարդարապատի ճակատամարտը, որին Անդրանիկն ու 
արևմտահայերից կազմված իր զորքը, այո, չմասնակցեցին անմիջապես: Վաղուց 
են նկատել, որ Լոռուց Արարատյան դաշտ թռչելու թևեր էին հարկավոր 
զորավարին: Սակայն Անդրանիկյանները չափազանց կարևոր ավանդ բերեցին 
ընդհանուր հաղթանակին` հակառակորդի ուժեր զբաղեցնելով և տեղի 
թաթարներին զսպելով Շիրակի դաշտում, Աշոցքում, Տաշիրում և Լոռիում, 
միաժամանակ փրկելով գաղթականության մի հոծ զանգված: Եվ հանկարծ մայիսի 
24–ին կապը վերականգնվում է: Կորպուսի շտաբից կոմիսար Մանասյանը 
հայտնում է, որ թուրքը Ղարաքիլիսա դեռ չի մտել, և զորքը, վերադառնալով, 
ոգևորված հարձակվում է թշնամու վրա: Ժամանակ անց Դսեղից ստացվում է 
գեներալ Նազարբեկյանի հրամանը` “Պաշտպանել երկաթգիծը” (ընդգծումը մերն է–
Ռ. Ս. ), որով կարող էր հակառակորդն առաջանալ: Անդրանիկը փորձում է շարքից 
հանել տալ Քոլագերան–Ղարաքիլիսա ուղեմասի ամենամեծ (Շահալիի–Ռ. Ս) 
կամուրջը, սակայն պայթուցիկ նյութի անբավարարության պատճառով հրամանը 
չի կատարվում: 

Հայտնի է, որ հայկական զորքերի բարձր հրամանատարության անվստահ 
գործելակերպի պատճառով, հակառակորդի հետ դեռ շփման մեջ չմտած, կորպուսի 
հրամանատարությունն ու զորքը, թողնելով Ղարաքիլիսան, նահանջել էին Դիլիջան: 
Ղարաքիլիսայի ճակատը բաց էր մնացել, և դա թշնամուն հնարավորություն կտար 
հայերին սպառնալ Սարդարապատի ճակատամարտում: Սակայն վտանգը 
վերացավ “բաց աչքերով դեպի մահ գնացող” զորամասերի շնորհիվ: “Վերջին 
պայքարի խիզախ քայլը պատկանում էր Դիլիջանին, ուր կենտրոնացել էին հայ 
զորքի կազմալուծված մասերը և փախստականների հոծ բազմություն: Նրանց մեջ 
ռազմական տրամադրություն ստեղծողը եղավ Նժդեհը” (73): Նա Դիլիջանի եկեղեցու 
հրապարակում իր նժդեհյան հրեղեն խոսքով դիմում է զինվորներին և Ղազախի 
գավառի աշխարհազորայիններին` հայե՛ր, մայր Հայաստանը հոգեվարքի մեջ է, 
նրան կյանք պարգևելու համար շտապենք ռազմաճակատ, պատվաբեր մահով 
կերտենք մեր ազատությունը: Եվ տղամարդկային հորձանքը շարժվեց դեպի 
Ղարաքիլիսա: 

Հայկական զորքի ստորաբաժանումները և Ղազախի գյուղերի 
աշխարհազորայինները, Դիլիջանից հասնելով Ղարաքիլիսա, անմիջապես մարտի 
են բռնվում հակառակորդի առաջապահ վաշտերի հետ: Սկսվում է Ղարաքիլիսայի 
հերոսամարտը: Մայիսի 25–27–ը հայոց զորքը կատաղի մարտեր է մղում թուրքերի 
դեմ, հասնում նկատելի հաջողության: Սակայն թուրքերը թարմ ուժերի հաշվին ձեռք 
են բերում գերակշռություն, Գյադա Մայմեխ սարի փեշերով անցնում հայոց զորքի 
թիկունքը, Վարդանլու գյուղի մոտ կտրում Դիլիջան տանող ճանապարհը: Իսկ 
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հայկական զորքը զրկված էր համալրվելու հնարավորությունից, չուներ փամփուշտ, 
պարեն, և կանոնավոր կապ չկար զորամասերի միջև: Ղարաքիլիսայի ջոկատի 
հրամանատար գնդապետ Բեյ–Մամիկոնյանը մայիսի 27–ի կեսօրին Անդրանիկին 
առաջարկում է Քոլագերանից Կարաուլ թափա (Լեջան) սարով և Տաշքելանով 
գնդապետ Ղորղանյանի աջ թևից հարվածել թուրքերի թիկունքին, որը չի 
կատարվում, որովհետև ավելի բարձր պետից` կորպուսի հրամանատար գեներալ 
Թովմաս Նազարբեկյանից ուներ հրաման` պաշտպանել երկաթգիծը և հրամանը 
չեղյալ չէր հայտարարվել: Մայիսի 28–ի կեսօրին լուր է հասնում Դսեղ, որ 
Ղարաքիլիսան անկված է: Իսկ որտե՞ղ է կորպուսի շտաբը: Անդրանիկը հրամայում 
է հատկապես Դեբեդի ձորում ուժեղացնել պահակախմբերը, որտեղով դեպի 
Բորչալլու և Թիֆլիս կարող էր շարժվել ոգևորված հակառակորդը: 

Գիշերվա կեսին պարեկները Քոլագերանի մատույցներում նկատում են, որ 
Ղարաքիլիսայի կողմից հետիոտն զորք է գալիս: Տեղի է ունենում 
փոխհրաձգություն: Պարզվում է, որ եկողները Ղարաքիլիսայից նահանջող 600 հայ 
զինվորներ և 60 սպաներ են` իրենց հրամանատար գնդապետ Նիկոլայ Կորգանովի 
(Ղորղանյանի) հետ: Նրանք ցանկանում էին արագ հեռանալ վտանգից, անցնել 
Թիֆլիս և մեկնել իրենց բնակավայրերը: Գնդապետ Ղորղանյանը մայիսի 29–ի 
առավոտյան հրավիրվում է Դսեղ, գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի մոտ: 

“Իհարկե, իմ առաջին հարցն Անդրանիկին այն էր,–իր հուշագրության մեջ 
հայտնում է Ն. Ղորղանյանը,–թե ինչու ինքը դուրս չեկավ իմ աջ թևը: Անդրանիկն 
ինձ ցույց տվեց գեներալ Նազարբեկովի հեռագիրը, որի համաձայն ինքը պետք է 
պաշտպաներ երկաթգիծը: Գնդապետ Բեյ–Մամիկոնյանի գրավոր խնդրանքը` 
դուրս գալ մեր աջ թևը, նա իր համար պարտադիր չէր համարում” (74): Այսինքն 
հավատարիմ էր մնացել ջոկատի հրամանատարից բարձր պետի` կորպուսի 
հրամանատար Թ. Նազարբեկյանի հրամանին, կաշկանդված էր այդ հրամանով: Այս 
փաստը շատ ասեկոսեների ու չարամիտ մեկնաբանությունների առիթ է 
հանդիսացել ոչ մեկ անգամ: Եղելության մասին ուշագրավ տեղեկություն է 
հաղորդում իրադարձությունների անմիջական մասնակից Ամենայն հայոց 
բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, որին կասկածելը սրբապղծություն կլիներ: 
Մանավանդ որ նրա միտքը լրացնում է իրադարձությունների մյուս անմիջական 
մասնակիցը` գնդապետ Ղորղանյանը.  

“Ղարաքիլիսայի անկման օրից սկսած անդադար մարդիկ են պատահում, 
որոնք դատապարտում են Անդրանիկին, որ Ղարաքիլիսայի պատերազմի 
ժամանակ նա` խոշոր ուժերով մնաց էնքան մոտիկ Դսեղ նստած, մինչդեռ եթե 
Դվալից օգնության հասներ, պատերազմը, անկասկած, ուրիշ ելք կունենար: 
Սակայն բոլոր խոսողները մի բան չգիտեն, որ հենց էսպես էլ ծրագրավորված էր և 
կատարվելու վրա էր, երբ զինվորական բարձր հրամանատարությունից հրաման 
եկավ Անդրանիկին` մնալ Դսեղ և պաշտպանել երկաթուղու գիծը (ընդգծումը մերն 
է–Ռ. Ս. ): Դսեղից տրված տեղեկության հետևանքով մինչև էս հրամանը փոխվեց` 
արդեն երրորդ օրն էր և գրեթե միաժամանակ եկավ Ղարաքիլիսայի անկման բոթը” 
(75): 

Ավելորդ չէ հիշեցնել, որ դաշնակցության պաշտոնաթերթ “Հորիզոնը” ևս 1918–
ի օգոստոսի 10–ին գալիք սերունդներին է ավանդել ճշմարտությունը. “Անդրանիկն 
ստանձնեց թուրքական կենտրոնական գրոհի դիմադրությունը, որ կաշխատեր 
Ղարաքիլիսե–Թիֆլիս երկաթգիծը գրավել, վայրկյան առաջ Պաքուի 
նավթահանքերուն տիրանալու համար”: Հարվածող զորքը, այո, անմիջապես 
չմասնակցեց Սարդարապատի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերին, սակայն 
զբաղեցրեց հակառակորդի մեծաքանակ ուժեր և իր անուրանալի ավանդը բերեց 
ընդհանուր հաղթանակի գործին: Այդ բանը շատ լավ են իմացել 
ժամանակակիցները, առաջին հերթին հայկական կորպուսի հրամանատար 
Թովմաս Նազարբեկյանը: 
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Սակայն դառնանք նահանջող զինվորների խնդրին: Անդրանիկը նախ 
կարգադրում է կուշտ կերակրել նահանջող զինվորներին, ապա Հովհաննես 
Թումանյանի ու բազմաթիվ դսեղցիների ներկայությամբ զրույցի հրավիրում 
գնդապետ Ղորղանյանին, որի հետ էին չորս ավագ ռուս սպա: Զորավարին 
հետաքրքրում էր Ղարաքիլիսայից նահանջած զինվորների ու սպաների 
ճակատագիրը: 

 –Ու՞ր գնաց Նազարբեկյանը,–հետաքրքրվում է Անդրանիկը: 

–Դիլիջան,–պատասխանեցին: 

–Իսկ դուք ու՞ր եք գնում: 

–Թիֆլիս: 

–Պարոններ,–ասաց գեներալը,–եթե դուք գնաք Թիֆլիս, Բորչալլուի թաթարները 
ձեզ բոլորիդ կկոտորեն և կտիրանան ձեր զենքերին: 

–Ազնիվ խոսք ենք տալիս,–պատասխանեցին նրանք ռուսերեն,–որ վաղը կամ 
մյուս օրը կգանք քո հետևից18: 

–Ո՛չ,–դառնացած ասում է Անդրանիկը,–դուք չեք հետևի ինձ, այլ կգնաք Թիֆլիս 
և կոտորել կտաք այս սպաներին ու մի քանի հարյուր զինվորներին” (76): 

Այս անգամ էլ մեծ հայի կանխագուշակությունն իրականացավ ճշտորեն: Շուրջ 
500 զինվորներ և նրանց սպաները գնացին ու գրեթե գլխովին զոհվեցին 
թաթարական Սադախլո և Մարնեուլի բնակավայրերի մատույցներում:  

Անդրանիկը յուրայինների հետ շաբաթներ առաջ որոշել էր ամրանալ Լոռվա 
բարձր սարերում: Սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր: Ղարաքիլիսան անկված 
էր, կորպուսի շտաբը գնացել էր Դիլիջան, զորքի մնացորդները, որպես անգլուխ 
զանգված, նահանջում էին ապահով վայրեր: Ի՞նչ անել, ու՞ր գնալ: Նորից այս 
աղետալի հարցերն են տանջում զորավարին, որն ամեն պահ հոգում կրում էր ոչ իր 
անձի համար պատասխանատվության ծանր խաչը: Եթե թուրքական զորքը 
շտապեր գրավել Դիլիջանը, ապա 3500 հոգուց կազմված Հարվածող ջոկատն ու 
շուրջ 20 հազար արևմտահայ գաղթականները կմնային թուրքական բանակի և 
երկրամասի թաթարների կործանարար շրջապատման մեջ: Վերահաս վտանգից 
խուսափելու միակ միջոցը Գուգարաց սարերի վրայով արագ Դիլիջան հասնելն էր, 
որով ոչ միայն կփրկվեին իրենք, այլև կարգելակեին հակառակորդի հետագա 
շարժումը դեպի Քարվանսարա և Ղազախ, կպաշտպանեին հայոց զորքի թիկունքը: 
Մայիսի 29–ի կեսօրին Հարվածող ջոկատի առաջապահ վաշտերը, ապա 
գաղթականների մութ զանգվածը վեր կացան Դսեղից ու Մարցագետի ձորից ծառս 
եղան Քոշաքարի ու Հալաբի զառիվեր, հորդ տեղումներից լպրծուն լանջերին: Իսկ 
այդ մասին պորուչիկ Կոլմակովը հայտնում է.  

“ ...Մի քանի օր մնացինք Դսեղ գյուղում: Այնտեղ` Լոռվա սարերում, շուրջ մեկ 
շաբաթ ստիպված էր եղել թաքնվել բանաստեղծ Հովհ. Թումանյանը: Մենք լեռնային 
արահետներով շարժվեցինք դեպի Դիլիջան, մեզ հետ տանելով գաղթականների մի 
զանգված, որոնց քանակն ավելանում էր ամեն օր: Դա մեր շարժումը շատ էր 
դանդաղեցնում: Բայց ուրիշ կերպ լինել չէր կարող: Գնում էինք Լոռվա թավ 
անտառների միջով, բարձր սարերով: Իսկ անտառում ամպրոպներով ուղեկցվող 
հորդառատ անձրև էր տեղում, որպիսիք շատ հաճախ են լինում այս կողմերում: 

Հաջորդ օրը որոտալի նույնպիսի հորդ անձրև էր տեղում, որը կեսօրին 
փոխվելով հանդիպական կարկուտի` շպպացնում էր երեսիդ և գաղթականներին 

18 Ն. Ղորղանյանն իր հուշագրության մեջ հայտնում է, որ սպաների ճնշող մեծամասնությունը 
պարտադիր չհամարեց Անդրանիկին հետևելը: Նրանք պատճառաբանեցին, թե Անդրանիկը 
ղեկավարում է անկանոն զորքեր, իսկ պարտիզանական զորքի կեսը թուրքահպատակներ են: 
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հնարավորություն չէր տալիս շարժվել կահ–կարասիով, բեռնակիր կենդանիներով 
ու սայլերով: 

Մի կերպ հասանք Դիլիջան: Եվ անմիջապես, առանց հանգստանալու, դիրքեր 
գրավեցինք, որպեսզի դրանով Ղարաքիլիսայի կողմից արգելակենք թուրքերի 
առաջխաղացումը”: 

Մայիսի 30–ի կեսօրին հասնելով Պողոսքիլիսա գյուղ (այժմ` Դիլիջան քաղաքի 
արևմտյան թաղամասը–Ռ. Ս. ), Անդրանիկը տեղի ժողովրդի մեջ որսաց 
անկումային տրամադրություն: Հարցուփորձով պարզեց, որ գավառի շատ գյուղեր, 
ինչպես Լոռիում, արհավիրքից խուսափելու համար պատրաստ են սպիտակ 
դրոշներով դիմավորել թուրքերին: Զորքն աստիճանաբար իջավ Դիլիջան, այստեղ էլ 
չկային թուրքերը: Նրանք շատ ծանր հաղթանակ էին տարել Ղարաքիլիսայում և 
առաջանալով մինչև Վոսկրեսենովկա (այժմ` Լերմոնտովո–Ռ. Ս. ) գյուղ, կանգ առել: 
Հավանաբար չէին համարձակվում հարձակվել գուցե մեծ զինուժ ունեցող Դիլիջանի 
վրա: Սակայն Անդրանիկյանները չհանդիպեցին նաև յուրայինների: Դեռ դա քիչ էր, 
նահանջողները գարնան տեղումներից հորդացած գետի մեջ էին նետել 12 
գնդացիր, 2 հրանոթ, հրազենների միլիոնավոր փամփուշտներ և մի քանի հազար 
հրանոթային արկեր: 

Առաջապահ վաշտերին Անդրանիկը հրամայեց առանց դադարի խճուղով 
շարժվել դեպի Ղարաքիլիսա և դիրքեր գրավել հակառակորդի հետ շփման գծում: 
Հարվածող զորամասի զինվորները մայիսի 30–ին դիրքեր գրավեցին Դիլիջանից 
տասներեք կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նիկիտինո (ներկայիս 
Ֆիոլետովո–Ռ. Ս. ) գյուղի մատույցներում, որտեղից Վոսկրեսենովկա գյուղի 
բլուրներին երևում էին թուրք ասկյարները: Ապա շտապ նորոգել տալով հեռախոսի 
և հեռագրի գծերը, Անդրանիկը կապվեց Երևանի և Ներքին Ախտայում (ներկայիս 
Հրազդան քաղաք–Ռ. Ս. ) գտնվող կորպուսի շտաբի հետ: Հեռագիր ստացվեց 
գեներալ Նազարբեկյանից.  

“Ի սեր Աստծո և ազգի, պահե՛ք Դիլիջանը”: 

“Դիլիջանը կպահեմ և չեմ նահանջի, քանի դեռ ինձ մոտ կունենամ մեկ 
փափուշտ”,–անհապաղ պատասխանեց Անդրանիկը և իր քաջերով թուրքի առաջ 
ամուր փակեց Աղստևի հովտի մուտքը: 

Մեկամսյա ծանր արշավից հետո Հարվածող ջոկատը Դիլիջանում դիրքային 
ծառայությունից բացի հանգստի հնարավորություն ստացավ: Սակայն մեծ 
անորոշություն էր տիրում: Հետագա անելիքները ճշտելու համար լուրեր էին 
սպասում Բաթումից, ուր հայկական պատվիրակությունը բանակցություններ էր 
վարում թուրքերի հետ: Արևմտահայերից կազմված ջոկատն ու գաղթականները 
բանակցությունների հետ ցանկալի հույսեր էին կապում և անտառապատ գեղեցիկ 
բնության մեջ հայացքով որսում կորուսյալ հայրենիքի սիրելի պատկերները: 
Անձրևների ժամանակը կարծես անցել էր: Հիմա զուլալ կապույտ երկնքում փայլում 
էր արևը, և բարձրագահ սարերը դալար կանաչի ու երփներանգ ծաղկունքի մեջ 
ծեքծեքում, զրնգում էին թռչնականչի բերկրալի հրապույրներով: Դրախտային էր 
առողջարար բնությունը, նրա տիրոջ ներկան` դժխեմ, գալիքը` անորոշ: Երկու քայլի 
վրա կանգնած էր թշնամին, ու սով էր սկսվել հողասակավ, ուստի և աղքատ 
գավառում: Զորքին և գաղթականներին Անդրանիկը կերակրում էր 
եգիպտացորենով ու գարիով, աղքատիկ պաշարներից նաև բաժին հանելով 
սովամահության հասած բազմաթիվ տեղացի ընտանիքների: 

Զորավարը մեկ օր մնաց Պողոսքիլիսա գյուղում, Պողոսի Ասատուրի 
(Ալիխանյան) տանը: Այստեղի եկեղեցում հանդիպում ունեցավ Դիլիջանի և 
հարևան գյուղերի համայնքների ներկայացուցիչների հետ, հորդորեց վանել կամքի 
թուլությունը և թուրքի գթասրտության նկատմամբ փուչ հավատը, եղած ուժերը 
կարգի բերել և պատրաստ լինել դիմագրավելու Աղստևի ձորով դեպի Ղազախ, 
այնտեղից Գանձակ և Բաքու ձգտող թշնամուն: Եթե վիճակվի, պատվով մեռնել, 
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քան թե մնացյալ կյանքում ամեն օր մեռնել որպես ստրուկ: “Մի՞թե ասածիս 
ապացույցները չեն թուրքերի կողմից հոշոտված Արևմտահայաստանը, Կարսը, 
Ալեքպոլը, Աղբաբան, Ղարաքիլիսան, որոնց շատ բնակիչներ միամտաբար 
հավատացել են մարդակերի ողորմությանն ու անգթաբար մորթվել,–հարցրեց մեծ 
հայը: –Ո՛չ, ես չեմ հավատում, որ ստրկաբար ընկճվել է Սևքարեցի Սաքո ծնող 
ժողովրդի ոգին: Այո՛, չեմ հավատում: Եվ փառք Աստծո, որ խոսքիս ապացույցն էլ 
կա”: 

Զորավարը գովեստով խոսեց Շամշադինի Բերդ գյուղի երևելի Լևոն բեկ Մելիք 
Ավալյանի, լեյտենանտ Վառլամ Թումանյանի և այգեձորցի Լևոն Մակինյանի մասին: 
Նրանց քարոզչական աշխատանքի շնորհիվ կազմվել է մի մեծ կամավորական 
ջոկատ, որը երեկ հասել է Դիլիջան: Խնդրել են ընդունել Հարվածող ջոկատի 
շարքերը, սակայն ինքը հետ է ուղարկել, որովհետև անհրաժեշտ է պաշտպանել 
Շամշադինի հայկական գյուղերը: Ապա Անդրանիկը հրավիրվածներին 
ներկայացրեց Բաշքենդ գյուղի հոգևոր հովիվ տեր Վահանին, որի մի ձեռքում միշտ 
սուրբ խաչն էր, մյուսում` հաղթական զենքը: Տեր հայրը Ղարաքիլիսայի 
ճակատամարտին մասնակցել էր Ղազախի գավառի հայ աշխարհազորայինների 
գլուխն անցած և հանդիպման էր եկել փամփշտակալները կրծքին խաչած, 
հրացանը` գրկին: Մեկ օր զորավարին իր տանը հյուրասիրեց դիլիջանցի Արշակ 
Անանյանը: Սլաբոդկայի (Նոր Դիլիջանի) մալականները գեներալին աղուհացով և 
զորքին օգնելու պատրաստակամությամբ դիմավորեցին: Անդրանիկն իր ռուս 
սպաների և մի քանի հին զինակից ընկերների հետ այցելեց Սեմյոնով եղբայրների 
ջրաղացը, որոնք մեծ պատիվ համարեցին հայոց ազգային հերոսի այցը հասարակ 
ռուս մարդկանց: Սեմյոնովները եկվորներին հյուրասիրեցին թեյով և բլիթներով, 
որոնք մատուցում էին չթե վառ շորեր հագած աղջիկները: Մեծարգո հյուրը 
խնդրանք ուներ Սեմյոնով եղբայրներին` ցորեն կամ ալյուր վաճառել, որը շատ 
հարկավոր էր Դիլիջանի մանկատան հյուծված երեխաներին կերակրելու համար: 
Եղբայրներն ընդառաջեցին: 

Շիրակի դաշտից սկսած Անդրանիկը տանում էր իր զորքի պաշտպանությանն 
ապավինած երկու բյուր գաղթականներին, որոնք ասացին. “Որտեղ դու, փաշա, 
այնտեղ մենք, կամ կապրենք քեզ հետ միասին, կամ միասին կնահատակվենք: 
Մենք քեզ` ժողովուրդ, դու մեզ` գերությունից իր ժողովրդին փրկող Մովսես 
մարգարե”: Եվ քայլ իսկ չհեռացան մարտական զորամասից, հաճախ 
խոչընդոտելով նրա երթի ընթացքը և խանգարելով ծավալվող մարտերին: Կարո՞ղ 
էր չենթարկվել հայրենակիցների հավաքական կամքին, որոնց ծոցից ծնվածներից, 
որոնց ոգով սնվածներից, որոնց պատկերով կերտվածներից մեկն էր իրեն 
համարում Սասնա արծիվը: Բարձրյալն էր սահմանել` այդ տնանկ, ապերջանիկ, 
կորուսյալ Էրգրի արթմնի երազներով տառապող մարդիկ իրենն էին, ինքը` նրանցը: 
Եվ առանց սեր ու նվիրում բառերը որպես փաստարկ չարաշահելու, ֆիդայական 
ուխտին հավատարիմ, շարունակում էր ապրել ժուժկալ կյանքով, անաձնական 
երջանկության առկայծումներով ու ծով հոգսերով: Չէր հավատում և տանել չէր 
կարող ամբիոններից բարձրաձայն հայրենասիրությունից ճամարտակողներին, 
որովհետև իսկական սերը լինում է համեստ, ծլարձակում, հասունանում, 
իմաստավորվում ու թևավորվում է ոգեղեն լռության մեջ, վասն սուրբ նպատակի 
ամենօրյա, թեկուզ փոքրիկ, բայց` գործով: Իր ժողովրդի պես ինքն էլ այժմ մի 
անտուն պանդուխտ էր, նժդեհ երամի վերուստ կարգված հույս–առաջնորդ: 

Դիլիջանյան սպասումների օրերին մարդամոտ ու զրուցասեր ֆիդայապետին 
կարելի էր տեսնել համով–հոտով բարձրաձայն հուշեր պատմող իր հին զինվորների 
կողքին նստած կամ գաղթականներով շրջապատված: Նրանց բնաշխարհիկ 
ոգեղենի կարոտն էր զգում, ըմբոշխնում էր ամեն բառ, ամեն հնչյուն, ամեն նուրբ 
ելևէջ: Տարեց ոչ քիչ թվով գաղթականների գիտեր հայրենիքից: Քանիսի գոմում էր 
քնել շապին–գարահիսարցի ֆիդայի Անդրանիկը, քանիսի թոնրատանն էր ցրտից 
պատսպարվել, քանիսի հացին ու օրհնանքին էր արժանացել հայրենյաց 
պաշտպան հայորդին: Եթե հանկարծ մոռացած էր լինում մեկին, սա իրավացիորեն 
զարմանում էր սաստիկ: Գերազանց հիշողություն ուներ զորավարը: 
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Իշխանուհի Թումանյանի կառուցած հիվանդանոցի բակում գեներալը նկատեց 
գլուխն ու աջ ձեռքը վիրակապած, գաղթականներով շրջապատված մի զինվորի: Իր 
զորքից չէր, բայց դեմքը ծանոթ էր: Սա բարձրաձայն պատմում էր, որ Էրգրում 
իրենց գյուղն էլ մի քիչ նման է “Էս տրախտային Տիլիճանին”, բայց իրենց գյուղը վեր 
էր գտնվում ձորի խորխորատում փռված անտառից: Տուն կառուցելիս ձորից գերան 
հանելը մարդկանց համար անպատմելի հանդիսածես էր դառնում: Երիտասարդ 
տղամարդիկ, հիմնականում ամուրիները, գերանի տակ հարմարեցված լծակները 
երկու կողմից դնում էին իրենց ուսերին ու շարժվում առաջ, իսկ նրանց երկու 
կողմից, խոտերի միջով, շարքերով, տաղ ասելով, կաքավում էին հարս ու աղջիկ: 
Ո՞ր երիտասարդը կամ տղամարդը կուզեր թույլ երևալ: Երբ գեներալը բարևեց, 
հանկարծակի եկած վիրավորի դեմքը ճառագեց երջանկությունից:  

–Ես քեզ որտեղի՞ց գիտեմ, որտեղի՞ց ես եկել և ու՞ր ես գնում,–հարցրեց 
զորավարը: 

–Անունս Ներսես է, փաշա, Վանի վիլայեթի Հարբենց գյուղի ռես Գևորգի տղան 
եմ: Հայրս տասնհինգ թվի մայիսի վերջին ձեր ուղեկիցն է եղել Վարագից Վան 
իջնելիս,–խոնարհվելով պատասխանեց զինվորը: –Վիրավորվել եմ Սարդարապատի 
կռվում, Վանի գնդում գնդացրորդ եմ: Արձակուրդ եմ խնդրել հոսպիտալից: 
Գաղթելուց հետո մերոնք էս կողմերն են անցել: Լսել եմ ախպերս ծանր հիվանդ 
պառկած է Սևքար գյուղում: Իսկ ինձ տեսել եք տասը տարի առաջ, Վառնայում...  

–Ալ բավ է, մանչս: Էրգրից էիր եկել պանդոկատեր քեռուդ մոտ: Ծովափին 
զորավարժության մեջ էինք, որ եկար: Հարցրի` ի՞նչ կա էրգրում: Ասացիր “հուրիեթ” 
է` ազատություն, և հայերին թուրքերն արդեն բանակ են վերցնում: Ես ի՞նչ ասացի, 
կհիշե՞ս: 

–Դու, փաշա ջան, ասացիր, թե երիտասարդ թուրքերը երկրում ազատություն 
հռչակելով գրագետ խաբեության են դիմել, որ նրանց հավատալու հիմքեր չունենք 
հայերս: Ասացիք անհագ գայլի ճաշակին աղվեսի խորամանկությունն է գումարվել, 
զգուշանալ է պետք, այլապես մեծ զոհեր կտանք: Ափսոս, քեռիս էլ համաձայն չէր 
ձեզ հետ, կգտներ, որ երիտասարդ թուրքերի կուսակցությունը քաղաքակիրթ է, 
դեմոկրատ և նրանց շնորհիվ սուլթան Համիդի զուլումը մոռացվելու է Թուրքիայում: 

–Կանցնիս Սևքար, բարևս փոխանցիր Սաքոյի հարազատներին,–զորավարը 
հանձնարարեց զինվոր Ներսեսին: –Աստված կամենա, խաղաղությունը տիրե 
աշխարհիս, կերթամ անոնց խոնարհվելու, որոնք Սաքո են ծնել ու կերտել: 
Արաբոներ, Աղբյուր Սերոբներ, Գևորգ Չավուշներ և Սևքարեցի Սաքոներ եզակի 
կըլլան աշխարհում: Եթե բոլոր հայերը նրանց պես երեկոյան որոշեին մեռնել, 
լուսաբացին, մինչև արևի ծագելը, ազատ կլինեին վաղուց...  

Ու հանկարծ դատարկուն գաղթականների վառ երազները, երանելի հույսերով 
փայփայվող սպասումները չքացան: Կացությունը փոխվեց նոր մղձավանջի, 
ահագնացող անորոշության: Հունիսի 5–ի առավոտյան երեք ճանապարհով 
Դիլիջան գուժեց նույն լուրը: Բաթումում “հաշտության և բարեկամության” 
պայմանագիր էր ստորագրվել Թուրքիայի և նորաստեղծ Հայաստանի 
Հանրապետության պատվիրակությունների միջև: Թիֆլիսից, Ղարաքիլիսայից և 
Կարսից շտապել էին պայմանագրի պատճենը հաղորդել Անդրանիկին: 
Կատարվածն այնպես անհանգստացնող էր, որ պայմանագիրը ընթերցել տվեց 
բազմիցս, խորհրդակցեց մարտական հին ընկերների հետ: “Բարեկամ” Թուրքիան, 
պարզապես արհամարհելով Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրի դրույթները, իրեն էր 
բռնակցել նաև Արևելյան Հայաստանի մեծ մասը, Երևանի շուրջ հայությանը 
“շնորհելով” 10 հազար քառակուսի կիլոմետր մակերեսով մի հողակտոր: 

“Հայաստան` ուրեմն առանց Ալեքսանդրապոլի՞, առանց Կարսի՞, առանց 
Ղարաբաղի՞, առանց Զանգեզուրի՞, առանց Նախիջևանի՞” (77),–պայմանագրի 
հերթական ընթերցումն ավարտելուց հետո զորավարը բարձրաձայն իր 
վիրավորանքն ու անհամաձայնությունն էր հայտնում, յուրաքանչյուր անվանը 
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կցվող ուրույն “առանց”–ով կարծես նավթի նոր քանակություն ավելացնելով իր 
հոգին լափլիզող անշիջանելի կրակին: Նա հասկացավ առաջինը, որ իսպառ 
գերեզման էին իջնում վիրավոր ու տարագիր արևմտահայերի տունդարձի, 
հայրենիքը վերընձյուղելու իղձերը: 

Եվ մի՞թե ավելի բախտավոր ապագա էր սպասվում արևելահայությանը, որը 
Թուրքիայի հսկողության ներքո կարող էր ունենալ ներքին կարգ ու կանոն 
ապահովող 1200 զինվոր և 13 կիլոմետր երկաթուղի` Երևանից Ուլուխանլու (այժմ` 
Մասիս): Իսկ հետագայում հանրապետությանն արգելվում էր զինված նոր միավորի 
կազմակերպումը: Հայ ժողովրդի “երջանկության” երաշխավոր էր դառնում նրան 
վաղուց “վերացնելու, անհետ և անճետ” անելու ծրագիրն ունեցող բարբարոսը: 
Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհուրդը, պայմանագրի տառին հնազանդ, շտապել էր 
Անդրանիկին զորքն անմիջապես ցրելու պահանջ ներկայացնել, որովհետև 
հայկական կողմը Բաթումի պայմանագրով պարտավորվել էր “գործուն կերպով 
հակազդել, որպեսզի ոչ մի բանդա չկազմակերպվի և չզինվի իր տարածքի 
սահմաններում, ինչպես և զինաթափել և ցրել բոլոր բանդաները, որոնք կփորձեն 
թաքնվել այնտեղ” (78): Հայկական և թուրքական կառավարությունների համար 
այդպիսին էր նկատվում նաև Անդրանիկն իր զորքով: 

Իսկ եթե կազմացրվեր Հարվածող գունդը, ու՞մ հույսին էին մնալու 
գաղթականներն ու արևմտահայ զինվորները, ո՞րն էր նրանց ապագան: Ազգային 
հերոսն աչքը բաց պիտի մի կողմ քաշված նայեր, թե ինչպես է թուրքի զորքն իր 
մոտով անցնում դեպի Ադրբեջան, որ պատուհասի այնտեղի հայությանը: Ի՞նչ անել, 
հպատակվե՞լ Թուրքիային, որի դեմ հանուն ցեղի լինելության ու պատվի պայքար էր 
մղել երեսուն տարի: Մի՞թե այս վերջաբանի համար էին անհամար զոհերը և ազնիվ 
հոգիների ոգորումները: Անդուռ վանդակի մեջ պատեպատ զարկվող վիրավոր 
առյուծ էր դարձել քաջ կռվի սիրահար հին զինվորը և բորբոքված հոգին տանջվում 
էր ամեն հարցի և խոկուն մտքի հետ: 

Իսկ մտքերը խճճվում էին շփոթ ժամանակի արահետներին, անսանձ ձիերի 
պես հերոսացված անցյալից սլանում դեպի անգո գալիք, ծառս լինում անսպասելի 
պատվարի հանդիպած հեղեղի պես: Հոգու ցավը մեղմելու, տանելի դարձնելու 
համար մեկ ծխելով բնության մեջ տրվում էր միայնության, մեկ աղմկոտ զրույցի 
բռնվում իր հավատարիմ զինակիցների, տարեց հայրենակիցների հետ: Ի՞նչ անել, 
զինվորն ու գաղթականն այդ միակ հարցի պատասխանին էին սպասում: Ինչ 
որոշում էլ կայացվեր, աննպաստ չպիտի լիներ նորահաստատ հայկական 
հանրապետության համար, բայց նաև չէր ենթարկվի Թուրքիային: Եվ երբ ստացավ 
Ղարաքիլիսայում նստած Վեհիբ փաշայի` Առանձին հարվածող զորամասն 
անհապաղ ցրելու հրամանը, Անդրանիկը մերժող պատասխան տվեց` 
հիմնավորելով.  

 Իմ զորքերը թուրքահայեր են, ես ինքս` թուրքահայ: Հաշտություն կնքողը եղել 
է ռուսահայ Ազգային խորհուրդը: Եվ ինքնուրույն պարտավոր չեմ զգում 
ենթարկվելու նրա ստորագրած հաշտության պայմանագրին: Բայց, որովհետև, ես 
իրավունք չունեմ ապրելու այս երկրի մեջ և նրա համար դժվարություններ 
ստեղծելու, դուրս կգամ նրա սահմաններից” (79): 

Եվ անհամաձայն լինելով Բաթումի պայմանագրին, հեռագրեց կորպուսի 
հրամանատար Նազարբեկյանին.  

“Վեց հարյուր տարվան ստրկության շղթան դարձյալ Ձեր վիզն ու ոտքը 
կանցկացնեք` Ձեր ձեռքով: Չեմ կրնար այս պայմաններուն հանդուրժել, մոռանալով 
մեր երեսուն տարվան պայքարի զոհերը և մեկ միլիոն նահատակները: Ստացեք 
ինձմե Տիլիճանը, որպեսզի ես մեկնեմ ուր որ կուզեմ” (80): 

Թուրք–հայկական “բարեկամությանը” վնասող Անդրանիկին իր զորամասով, ոչ 
առանց նոր հանրապետության ղեկավարների գիտության, հրամանով անմիջապես 
կորպուսի կազմից հանեց, այսինքն օրենքից դուրս հայտարարեց գեներալ Թովմաս 
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Նազարբեկյանը և Վանի երկրորդ գնդով Դիլիջան ուղարկեց գնդապետ Տիգրան 
Բաղդասարյանին: Անդրանիկի զորամասն ու գաղթականներն անմիջապես 
շարժվեցին դեպի Ելենովկա (այժմ` Սևան քաղաք): Զորավարը նպատակ ուներ 
գաղթականներին թողնել Սևանի ավազանում և Վայոց ձորում, իսկ զորքն առաջ 
շարժել, Նախիջևանով մտնել Պարսկաստան` դյուրացնելու Վանից հալածված 60 
հազար հայրենակիցների նահանջը, ապա անցնել Միջագետք, ուր դաշնակից 
անգլիացիներն էին և նրանց հետ կռվել ընդհանուր թշնամու դեմ: 

Առանձին հարվածող ջոկատի հիմքը դարձած սիբիրական վաշտը, թուրքական 
նոր հարձակման սկզբից գտնվելով մարտական գործողությունների առաջին գծում, 
Դիլիջանում հսկում էր Ղարաքիլիսայից Աղստևի հովտի ներքնագավառներ ձգվող 
ճանապարհները, որոնցով կարող էր առաջանալ թշնամին և միշտ պատրաստ էր 
կատարելու սիրելի գեներալի նոր հրամանները: Իսկ վաշտի անմիջական 
հրամանատար և իրադարձությունների լավատեղյակ պորուչիկ Կոլմակովը 
հայտնում է.  

 Այդ ժամանակ Հայկական (կամ` թուրքական տերմինաբանությամբ` 
Արարատյան) կառավարությունը հաշտություն էր կնքել թուրքերի հետ: Մեզ 
առաջարկեցին թողնել դիրքերը և դրանք հանձնել: Անդրանիկը հպարտ 
պատասխան ուղարկեց կառավարությանը.  

–Չեմ ընդունում այդ ամոթալի հաշտությունը: Չեմ եղել և չեմ կարող լինել 
թուրքի ստրուկը: Հայկական կառավարությունը Թուրքիայի պահանջով մեզ 
հայտարարեց խռովարարների ջոկատ, որի գործողությունների համար ինքը 
պատասխանատու չէր: Մենք օրենքից դուրս էինք հայտարարված: 

Եվ ջոկատը խճուղիով, Գյոկչա (Սևանա–Ռ. Ս. ) լճի մոտով շարժվեց դեպի 
մալականների Սեմյոնովկա, Ելենովկա և մուսուլմանական գյուղերը: 

–Ով չի վախենում ցրտից, սովից, մահից, ում համար թանկ են ժողովրդի 
շահերը, թող գա ինձ հետ: Վախկոտներին, թուլակամներին չեմ վերցնի և չեմ ների: 
Ով վախենում է, թող գնա Երևան, բայց զգուշացնում եմ, ինձ հետ մնացողները 
պետք է կարողանան ապրել և մեռնել պատվով: Փող, հաց, հագուստ ինձ մոտ չկան: 
Քիչ են արկերը, հրանոթները երկուսն են, բայց ես հավատում եմ ձեր ուժերին, 
հայրենիքի հանդեպ ձեր պարտքի գիտակցությանը: 

Մենք որոտալի ուռաներով ծածկեցինք մեր սիրելի գեներալի խոսքերը: Եվ 
բոլորս մինչև վերջին մարդը երդվեցինք մեռնել նրա հետ և թուրքերի ստրուկը 
չլինել”: 

Սիբիրական վաշտին նվիրված հուշագրության հեղինակ Ալեքսեյ Կոլմակովը 
ներկայացրել է իր իմացածը, իր մասնակցությամբ կամ ներկայությամբ տեղի 
ունեցած իրադարձությունների պատկերը, եթե կարելի է այսպես ասել, 
Անդրանիկյանների ռազմերթի երևացող կողմերը և ոչ ներքին բուռն հոսքերը: Նրան 
անհայտ են եղել, որ Բաթումի ստորացուցիչ պայմանագիրը մերժելու պատճառով 
նորահաստատ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները թողնելուց առաջ 
Անդրանիկը հատուկ ընտրված հանձնակատարներ է ուղարկում Երևան և 
Էջմիածին` Ազգային խորհրդին և Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5–րդին 
հանձնելու հայկական կորպուսի հրամանատար գեներալ Նազարբեկյանին մի քանի 
օր առաջ ուղարկած հեռագրի պատճենները: Բացի այդ, Անդրանիկի 
բանագնացներին հանձնարարված էր փաստաթղթերի ու բացատրությունների 
միջոցով հարթել գոյություն ունեցող թյուրիմացությունները, մանրամասներով 
ներկայացնել Հարվածող ջոկատի վերջին գրեթե երկամսյա մարտական 
գործողությունները և տեղյակ պահել ջոկատի` դեպի Խոյ սկսված ռազմարշավի 
մոտակա ծրագրերին: Վերջիններս, անշուշտ, ռազմական գաղտնիքներ էին և 
հաղորդվել էին հարազատ մարդկանց` Հայաստանի Հանրապետության 
ղեկավարներին*: Ցեղի վեհ անվանն ու անկոտրում ոգուն հավատարիմ Անդրանիկը 
չէր կարող պատկերացնել, որ իր անմնացորդ հավատը և վստահությունը 
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յուրայինների նկատմամբ հնարավոր են դառնալ իր ձեռնարկման, իր զորքի 
պարտության պատճառ, որովհետև դեռ Խոյի ճանապարհին գտնվելու ժամանակ, 
հունիսի 17–ին, Երևանից հեռագրում են Ստամբուլ.  

“Նորին գերազանցութիւն 

Մեծարգոյ Օսմանյան կառավարության զինվորական մինիստր     

Էնվեր փաշային:  

Կոստանդնուպոլիս: 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը պատիւ ունի յայտնելու 
Ձերդ գերազանցութեանը, յանուն մեր բարեկամութեան, իրազեկ դարձնել Ձեզ այն 
մասին, որ Անդրանիկ փաշան խուսափել է մեր կառավարութիւնից, իմանալով, որ 
զինուորական դատի պիտի ենթարկուի մեր զինուորական մինիստրին 
չենթարկուելու համար: 

Անդրանիկ փաշան տաճկահպատակ հայերից կազմել է առանձին 
զօրաբանակ, նպատակ ունենալով անցնիլ Ջուլֆայի կամուրջը եւ Խոյի ու 
Սալմաստի շրջանում միանալ Վանից նահանջող ժողովրդին: Նա մտադիր է ուժեղ 
բանակ կազմել, ստեղծել սեպարատ պետութիւն եւ յարձակուել ձեր վրայ: Խնդրում 
ենք միջոցներ ձեռք առնել նրան վերջնականապես ջախջախելու համար” (81): 

Եղու՜կ ու հազար ափսո՜ս, որ այս հայատյաց հեռագիրը “բարեկամ” 
Թուրքիայի հայակեր զինվորական նախարարին էին հղել նորաստեղծ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության ղեկավարները: Մեկ շաբաթ անց Հարվածող 
ջոկատին գերի ընկած թուրք սպաներն Անդրանիկին պատմեցին, որ օսմանյան 4–
րդ բանակի 36–րդ դիվիզիան Ալի Իսհան փաշայի հրամանատարությամբ գնալիս է 
եղել Վան, բայց կես ճանապարհին հրաման է ստացել վերադառնալ Խոյի և 
Ջուլֆայի բնագծեր: Դա Երևանից ստացված հեռագրի պատասխանն էր: 
Անդրանիկի 3500–անոց զորքի և մեծաքանակ գաղթականության դեմ հանկարծ 
կանգնեց թուրքական 12000–անոց զորաբանակը, և հայկական զորամասը 
պարտվեց: 

Եվ տարօրինակ է, թե ինչու որոշ ուսումնասիրողներ իրենց զարմանքն են 
հայտնել այդ օրերի հայկական կառավարության հանդեպ Անդրանիկի սառը 
վերաբերմունքի առթիվ: Չէ՞ որ մարդկային հարաբերությունները որոշակի լավ կամ 
վատ գործողությունների արդյունք են: Իսկ հայտնի է, որ ազգային հերոսին հաճախ 
խոչընդոտել, խարդավել ու ծաղրել են հայոց կյանքում դիրք ունեցող որոշ 
կազմակերպություններ և գործիչներ, որոնց, հասկանալի է, ջերմությամբ չի 
վերաբերվել նա: Այո, Անդրանիկը չի սիրել հակառակորդներին, բայց մինչև կյանքի 
վերջը մնացել է ազգի ջերմեռանդ զավակը, Հայաստան երկրի բոլորանվեր 
զինվորը: Նա դեմ է եղել ոչ թե հայոց անկախ պետականությանը, այլ, իր 
ընկալմամբ, այդ անկախությանը չնպաստող իշխանավորին կամ ձախավեր գործող 
կազմակերպությանը: 

Ասվածին որպես լրացում անհրաժեշտ ենք համարում մեջբերել նախկին 
Իջևանի շրջանի Սևքար գյուղի բնակիչ, ծննդով Բիթլիսի վիլայեթի Խիզանի շրջանի 
Խարխոց գյուղացի Նշան Հովհաննիսյանի` հեղինակի կողմից 1986 թվականին 
գրառած վկայությունն այդ օրերի կացության և Անդրանիկի դիրքորոշման մասին: 
“1915թ. ապրիլի 25–ի օրը թուրքերը մեր գյուղ եկան ասկյար տանելու: Խարխոցը 
տվեց 95 երիտասարդ տղամարդ: Մեկն էլ ես էի: ՈՒթ զինված թուրքեր մեզնից 
շարքեր կազմեցին ու տարան քաղաքի ճանապարհով: Դու մի ասի հայերի 
համընդհանուր կոտորածի հրաման է եկել, և դա սկսվելու է տղամարդկանցից: Երբ 
մեր շարասյունը հասավ մի ձորակի, ուղեկցողները հրամայեցին կանգ առնել ու 
հանկարծ դիմհար հրացանազարկ արին: Դիակների տակ փրկվեցին երկուսը: Մեկը 
ես էի: Փախստական դարձանք, ընկանք սար ու ձոր: Որոշ ժամանակ թաքնվեցինք 
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ծանոթ քրդերի մոտ, հետո թուրքերը երկուսիս նորից բռնեցին, բայց փախանք և 
վերջապես կիսամեռ հասանք Ռուսաստան: 1918–ի մայիսին մասնակցեցի 
Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին, պոլսեցի Քնթունու վաշտի հրաձիգ էի, իսկ 
ջոկապետիս անունը Հովհաննես էր, կարծեմ Վանի Մարմեթ գյուղացի: Մենք 
կռվեցինք մինչև փամփուշտների ու արկերի վերջանալը: Լավ կռվեցինք, բայց մերկ 
ձեռքով կռվել ո՞նց կլիներ թարմ ուժեր ստացած թշնամու դեմ: Վարդանլվի 
անտառից Վանի գնդի մնացած զինվորներով Միսխանայի սարերով անցանք 
Ախտայի կողմերը, այնտեղից էլ` Ելենովկա, ուր պիտի լիներ Անդրանիկը: Ասացին 
Նոր Բայազետում է: Այստեղ էլ չգտանք, ասացին մեկ օր առաջ զորքով ու 
գաղթականներով շարժվել է Նախիջևան, որ Խոյով անցնի էրգիր: Էրգի՜ր, ա՜խ 
էրգիր... Հասանք: Առջևում Սելիմն էր, երևում էր զորքը: Մեր Վանի նման Սևանի 
ափից շատ էինք բարձրացել, ալվան ծաղիկներով էին պատված սարերը, որոնց 
գագաթներին դեռ ձյուն կար: Շատ զարմացանք, որ զորքի վերջապահը մեզ 
դիմավորեց դիրքավորված, կրակոցներով: Մտածել էին, թե թշնամու զինվորներ 
ենք: Մեզ Սելիմի քարավանատան մոտ ներկայացրին զորավարին, որը ճանաչեց 
մեր սպաներից երկուսին: Իմացավ իր զորքին միանալու մեր խնդրանքը և մեզ 
թևաթափ արավ պատասխանով.  

–Անհնար է, հետ դարձեք` ձեր զինվորական պարտքը կատարելու 
Նազարբեկյանի կորպուսում: Դուք այս պահիս պարտավոր եք Դիլիջանում լինել, 
գնդապետ Բաղդասարյանի մոտ: Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց և մեր կողմից 
այն չճանաչելուց հետո ես և իմ զորքը օրենքից դուրս ենք հայտարարված և 
հեռանում ենք հանրապետության սահմաններից, որ մեր պատճառով չվնասենք 
նրա գործերին: Իսկ եթե ձեզ վերցնեմ իմ զորքի մեջ, հանրապետության 
ղեկավարներն իրավացիորեն կասեն, թե քարոզ եմ կարդացել և ձեզ կտրել հայոց 
բանակից ու պետությունից... Գիտե՞ք ձեզ ինչ խորհուրդ կտամ, զավակներս,–
շոյելով Ալյուր գյուղացի մեր ընկեր զինվորի գանգուր մազերը, շարունակեց մեծ 
հայը: –Գուցե արդեն երազած խաղաղությունն է գալիս: Ձեզ պաշտպանեք, ես 
դժվարին, գուցե մահվան ճամփան եմ բռնել, իսկ հայրենիքին ազգը բազմացնող 
հայրիկներ են հարկավոր, հողագործներ, արհեստավորներ, մտքի մշակներ: Կյանքի 
նպատակը կյանքն է: Մերն արյան ու կռվի ճանապարհ է... Հետ դարձեք, 
բալիկներս, ես ձեզ վերցնելու իրավունք չունեմ: Հե՛տ դարձեք...  

Տիրեց մեռյալ լռություն: Մենք քարացել էինք, ո՞նց թե հետ դարձեք, իսկ 
նորեկներս Միսխանայի անտառի մի խաչքարի մոտ ուխտել էինք հասնել 
Անդրանիկին, դառնալ նրա զավակները, կիսել նրա գաղթականի ու զինվորի 
ճակատագիրը: Հանկարծ ինձ մոտ կանչեց, ամուր ձեռքն ուսիս դնելով հարցրեց.  

–Ա՛յ, դու՛ ասա, մանչս, որտեղացի՞ ես, մինչև կռիվն ի՞նչ գործով ես զբաղվել, 
անունդ ի՞նչ է:  

–Նշան է անունս, փաշա ջան: Բիթլիսի կողմերից, Խարխոց գյուղացի, հող եմ 
մշակել, այգի ենք ունեցել, նաև չորքոտանիներ: 

–Գիտեմ ձեր գյուղը: Թուրքերը խարխոցեցիների մեծ մասին բռնի կրոնափոխ 
էին արել: Իսկ դու գութնի խոփով աշխարհ ես պահել, օրհնյալ գործ: Ճիշտ ես 
ապրել, Նշան աղբարիկս, քո գործով ես զբաղվել, որ աշխարհի բարին շատանա: 

–Փաշա ջան, բա ի՜նչ քաղցր կերգե,–երևի բարեխոսելու, բարեհաճ 
տրամադրություն ստեղծելու համար մեջ ընկավ Բազու գյուղի քահանայի 
եղբորորդին: 

Զորավարը տեղն ու տեղը երգել տվեց ինձ: Էրգրի խաղիկներից շատ–քիչ 
գիտեի, բայց, չգիտեմ ինչու, երգեցի “Մի գիր գիտեմ, տար տուր յարիս, Ասա թող 
լավ պահի սիրուն բալիս” երգը: Հետագայում էլ առիթով կանչել էր տալիս ինձ, որ 
երգեմ: Քանի անգամ եմ երգել նրա սիրած “Նպատակիս հասնիմ միայն” երգը.  

Նպատակիս հասնիմ միայն, 
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Թող զիս հանեն կախաղան, 

Կախաղանեն խեղդուկ ձայնով, 

Պիտի գոչեմ, ա՜խ Հայաստան: 

Ա՜խ Հայաստան, սիրտս ու հոգիս 

Քեզ նվիրեմ` ընդունե, 

Թե կարելի, թող ես մեռնեմ, 

Թաք Հայաստան ոտքի ելնե: 

Նա ընտանիք, կին ու զավակ չուներ: Մեզ հետ, մեր աչքերի առաջ ապրում ու 
մաշվում էր իր միակ սիրեցյալի` Հայաստանի սիրով: Լսում էր “Նպատակիս հասնիմ 
միայն” երգը, խիստ ազդվում, ու ժեռ քարի պես ամուր տղամարդու աչքերին 
արցունքի կաթիլներ էին երևում: Վա՜յ ինձ, ես մի անհայտ երգիչ, լացացնում էի 
հայերից ամենամեծին: Ի՞նչ զգացմունքներ էի արթնացնում նրա մեջ: Նա ոչ ազիզ 
յար ունեցավ, ոչ էլ սիրուն բալա: Իսկ Աստծո կողմից նրան սահմանված 
երջանկության օրերը նա անց էր կացրել Տալվորիկի լեռներում, Մշո դաշտում, 
Սասնա քարափներին, Դիլմանում, Վանի ափերին, Կարինում, միշտ զենքը ձեռքին, 
իր անմահ սիրեցյալի` հայ ժողովրդի կյանքի ու պատվի պաշտպանության 
կռիվներում: Եվ որբերն էր հավաքում մեր թափառ ազգի: Երբ Ելենովկայից 
շտապում էինք հասնել զորավարին, Աղիզիբիր գյուղում հանդիպեցինք մի 
քյավառցու, որն իր սայլով Աշտարակի որբանոց էր տեղափոխվում Բասարգեչարի 
թուրքերից զորավարի գնած չորս որբերի, որոնք մեկ–երկու տարի առաջ այս 
կողմերը եկած և արդեն հանգուցյալ գաղթականների զավակներ էին: 

Վերջապահ վաշտերն էլ իջան Ղարալագյալի ձորը: Մենք, գեներալի մերժումից 
շվարած, երկար մնացինք Սելիմի քարավանատան մոտ, ալվան ծաղիկների մեջ 
հազիվ նշմարվող ճանապարհի եզրին: Հետո ուշքի եկանք, աղմկեցինք: Դիլիջան 
վերադարձողներ էլ եղան, իսկ մի խմբով վճռեցինք պոկ չգալ Անդրանիկի զորքից: 
Երբ Քեշիշքենդում (այժմ` Եղեգնաձոր) նրան հայտնել էին, որ մենք էլ ենք այնտեղ, 
կանչել էր երկու ենթասպայի, զայրացած հրամայել վերադառնալ կամ մնալ Վայոց 
ձորում: Զորքը շարժվեց Նախիջևան, մենք էլ` գողեգող նրա հետքերով և 
հաղթեցինք սիրելի զորավարին: Վերցրեց զորքի մեջ, իսկ հետագա կռիվներում 
նրան հուսախաբ չարինք”:  

Սակայն դառնանք ռազմերթի շարադրանքին: Հունիսի 7–ի առավոտյան 
Հայկական առանձին հարվածող ջոկատը Ելենովկայից շարժվեց դեպի Նոր 
Բայազետ (այժմ` Գավառ) և երեկոյան դադար առավ Աղիզիբիր (այժմ` Լճափ) 
գյուղում: Հաջորդ օրը կեսօրին ջոկատը մտավ Նոր Բայազետ և ջերմ 
ընդունելության արժանացավ քաղաքացների կողմից, իսկ քաղաքագլուխ Վահան 
Աֆրիկյանն իր տանը ճաշկերույթ կազմակերպեց սիրելի հերոսի պատվին: Մյուս 
օրը քաղաքի եկեղեցում պատարագ մատուցվեց Հայաստանի Հանրապետության 
հռչակման առթիվ, որին ներկա էին Անդրանիկն ու իր զինակիցները: Հունիսի 10–
ին, շարժվելով Նոր Բայազետից, վերջապահ վաշտերը թողնելով Սևանի ափին, 
Ներքին Ադյաման (այժմ` Ներքին Գետաշեն) գյուղի մոտ, զորքն ու գաղթականների 
բազմությունը մտնում են Ներքին Ղարանլուղ (այժմ` Մարտունի): Հունիսի 12–ին 
Անդրանիկյանները բռնում են Դարալագյազ (այժմ` Վայոց ձորի մարզ) տանող 
դժվարին լեռնային ճանապարհը: 
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“Սելիմի19 լեռնանցքով տեղափոխվեցինք Դարալագյազ` շրջանցելով շատ 
մուսուլմանական գյուղեր: Մուսուլմաններից ոչ մեկին չդիպանք,–շարունակվող 
ռազմերթն է ներկայացնում Ա. Կոլմակովը: 

Նախիջևան մտանք հունիսի 20–ին: Մեր հետևից գալիս էին թվով տասնհինգ 
հազար գաղթականներ (թուրքահայեր)` կանանց, երեխաների հետ և կահ–
կարասիով: 

Անդրանիկը Նախիջևանում հրամայեց տեղ–տեղ քանդել երկաթուղին, 
որպեսզի Շահթախտիի կողմից ապահովվի թիկունքը: Երկու օր անց մեր ջոկատը 
Նախիջևանի միջով գնաց դեպի Ջուլֆա և, շրջանցելով հայկական Կզնաուտ, 
Բանաներ, մուսուլմանական Ղարաչուկ, Շաքյար, Աբադ, Տումբուլ և ուրիշ գյուղեր, 
մտավ Ջուլֆա: 

Ջուլֆայի կամրջին մոտենալիս նկատեցինք թուրք ասկյարների, որոնք 
չգիտեին մոտեցողների ով լինելը: Դրանից օգտվելով, ֆլեյտայից և ջութակից 
բաղկացած մեր նվագախմբին հրամայվեց թուրքական քայլերգ նվագել: Իսկ 
երիտասարդ սպաներից մեկը թուրքերեն ձայնեց.  

–Ինչու՞ պատվի չեք առնում, չե՞ք տեսնում, ինչ է, որ թուրքական փաշա է 
գալիս: 

Թուրքերը հավանաբար հավատացին և շարժվեցին: Ինչպիսի՜ն էր նրանց 
սարսափը, երբ տեսան, որ եկողները թուրքեր չեն: Գործերով մի փոքր հետ մնացած 
գեներալ Անդրանիկը հենց այդ ժամանակ երևաց մեր մեջ: Թուրքերը նկատել էին 
նրան: Մի արաբ, որ Անդրանիկին դեմքով գիտեր, կամրջի հետևում թաքնված, նշան 
էր բռնել և ցանկանում էր կրակել: Բայց դա ժամանակին նկատեց մեր համհարզը` 
Անդրանիկի հետ արշավներում տասնհինգ տարի անցկացրած Ասլանը, նետվեց 
արաբի վրա և սրախոխող արեց նրան: Ըստ որում մեր կողմից գերի վերցված 
քսանհինգ ասկյարին և երկու սպային ուղարկեցինք Ջուլֆա: 

Գաղթականները ևս մեր հետևից ցանկանում էին անցնել կամուրջը: 
Անդրանիկը խստորեն հրամայեց ոչ մի դեպքում գաղթականներին բաց չթողնել 
Պարսկաստան: Երեք հազար մարդուց բաղկացած ջոկատի համար հայկական 
գյուղերից հավաքեցինք 150 փութ լավաշ, Ջուլֆայից վերցրինք չամիչ, և վաղ 
առավոտյան, գիշերել էինք Արաքսի ափին, շարժվեցինք Պարսկաստանի խորքը: 
Ահա այստեղ էլ սկսվեցին մեր տանջանքներն ու զրկանքները: Հաց չկա: Անտանելի 
շոգ է, շրջակայքում աղուտներ են: 

Հիշում եմ` կեսօրին, երբ շոգը դարձել էր անտանելի, նստեցինք մի բան 
ուտելու: Ինձ մոտ գտնվեց հրաշքով դեռ Ալեքսանդրապոլից մնացած մի փոքր կտոր 
շվեյցարական պանիր և մի տուփ անգլիական բիսկվիտ: Դա էր մեր նախաճաշը: 
Ծարավը ոչ մի բանով հնարավոր չէր հագեցնել: Ստիպված խմեցինք աղաջուր, որն 
ավելի սաստկացրեց ծարավը: Դժվար էր դառնում շնչելը: Տանջված, սոված, 
ծարավ, ամբողջովին փոշեթաթախ մի կերպ քարշ էին գալիս զինվորները: Իսկ 
այստեղ նորից անդադրում Կարապետն է հոգեհան անում.  

–Պարոն պորուչիկ, Իրկուտսկում, անշուշտ, լավ էր: Այս պահին կյանքիս կեսը 
կտայի մեկ բաժակ թարմ ջրի համար: Իսկ նրա փոխարեն ստիպված փոշի եմ կուլ 
տալիս...  

Բայց ահա շոգն ընկավ, իջավ երեկոն: Զինվորների դեմքին ուրախություն 
եկավ, սկսեցին շատախոսել, երգեցին իրենց ազգային երգերը: Կանգ առանք 
գիշերելու: Անդրանիկը նստեց մեր խմբի մոտ: 

19 Հայկական արտասանությամբ Սուլեմայի լեռնանցք: Գտնվում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի 
մարզերի սահմանին, Վարդենիսի լեռնաշղթայի արևմտյան թամքոցներից մեկում, ծովի մակերևույթից 
2410 մետր բարձրության վրա, ուր վերջին տարիներին կառուցված է բարեկարգ ճանապարհ: 
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Խաղաղ երեկո էր: Հետո իրար հետևից պատմություններ արավ Անդրանիկը: 
Նա պատմեց, թե ինչպես անցած երիտասարդ տարիներին իր սիրելի առաջնորդ 
Սերոբի հրամանատարության տակ կռվել է թուրքերի հետ: 

–Ահա, ի դեպ, ծանոթացեք: Իմ ուսուցիչ Սերոբ փաշայի կինն է,–ասաց 
Անդրանիկը: 

Եվ մենք տեսանք մի պառավի, որը ճարպկորեն ցած թռչելով ձիուց, այդ 
ժամանակ մոտենում էր մեզ: Հետաքրքիր էր տեսնել հայերի նշանավոր առաջնորդի 
կնոջը, և մենք նրան սկսեցինք նայել հարգանքի հետ խառն հետաքրքրությամբ: 

–Այս կինը երեք անգամ վիրավորվել է մարտում: 

–Նա մասնակցել է ամուսնու բոլոր արշավանքներին: 

–Երբ ես քսան տարեկան էի,–ասաց Անդրանիկը,–թուրքերն ինձ 
դատապարտեցին տաժանակրության և այնժամ ես Սերոբ փաշայի մոտ եկա: 

Եվ այստեղ ես մտովի տեսա այն ժամանակ ապշեցուցիչ գեղեցկության տեր 
երիտասարդ կնոջը, որն այնպես համարձակ էր ամուսնու հետ գնում ընդդեմ 
մահվան, երբեմն արաբական վարգաձիու վրա` ոչ մեծ ջոկատի առջևում, երբեմն 
հետիոտն, երբեմն զինվորների մեջ նստած` նրանց աղքատիկ սնունդը 
պատրաստելիս...  

Ես նայում էի այդ կնոջը, ձգտելով արևից, քամուց և վատ եղանակից խանձված 
նրա կնճռոտ դեմքին գտնել երբեմնի գեղեցկության հետքերը, որի մասին ասաց 
Անդրանիկը: Բայց պառավ կնոջ կենտրոնացած, խոհուն դեմքն ինձ ասում էր նրա 
տառապած հոգու մասին: Եվ մի պահ, երբ մանկան պես ժպտաց Անդրանիկի հետ 
խոսելիս, հարթվեցին նրա դիմագծերը, և բարակ վայելուչ հոնքերի տակից 
փայլեցին երիտասարդ, գեղեցիկ աչքերը: 

Գիշեր էր: Վաղը նոր մարտ էր սպասվում: Անդրանիկը քնելուց առաջ 
բաժանվելով ինձ հարցրեց.  

–Կջարդե՞նք, Կոլմակով: Թե՞ մեզ կջարդեն: 

–Կջարդե՛նք, փաշա,–պատասխանեցի նրան: 

Պառկեցինք քնելու բաց երկնքի տակ: Շրջակայքում մանրիկ կրակներ են: 
Լռություն է: Միայն լսվում է չարչարված, հոգնած զինվորների խռմփոցը և մեկ էլ 
դաշտում արածող ձիերի խրխնջոցը”: 

 

Այդ նույն երեկոյի մասին 1984թ. ամռանը հեղինակին ականատեսի իր հուշերն 
է պատմել նախկին Ախուրյանի շրջանի Հովունի գյուղի բնակիչ, Անդրանիկի 
Հարվածող զորամասի զինվոր Արտաշես Գասպարյանը: “Արդեն Ջուլֆային 
մոտենալիս խոլերայի մասին լուրեր էին պտտվում: Արաքսի մյուս ափին ամբողջ 
օրը քայլելուց հետո գիշերելու հրաման ստացանք: Տեղավորվեցինք մի փոքրիկ 
լքված գյուղի ծառերի տակ: Պարզվեց մոտակայքում հայկական մի մեծ գյուղ կա 
Սեյդավար անունով, որի 1000 բնակիչներին մորթել էին գազան թուրքերը: 
Արտերում թաքնվելով ազատվել էին տասը թե տասներկու հայ, որոնցից երկուսը 
հասել էին մեզ ու ողբալով պատմում էին եղելությունը: Մեր հետևակ վաշտի 
հարևանները Ռուսաստանից եկած հայ գնդացրորդներն էին` իրենց ռուս 
հրամանատարի հետ: “Փաշան է գալիս” խոսքի վրա գետնին պառկածներս ոտքի 
կանգնեցինք: Եկավ, բարևեց հայրաբար, պահանջեց, որ նստենք ու թինկը տանք, 
հանգստանանք, վաղը կռիվ է սպասվում: Հարցուփորձ արավ, մեր վաշտի մեջ իր 
հին զինվորներին գտավ, հիշեց նրանց հետ անցկացրած օրերը, գովեց: “Շատ բան 
ենք կորցրել,–ասաց,–բայց հույս ու կորով պարտավոր ենք ամուր պահել և 
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փրկվածներով վերակերտել նոր հայրենիք”: Հետաքրքիր դեպքեր պատմեց 
Տալվորիկի ու Գոմերի կռվից: Բայբուրթցի Խաչիկ անունով մի զինվոր հիշեցրեց, որ 
ինքը զորավարի հետ արդեն երրորդ անգամ է անցնում այս ճանապարհով և երկու 
անգամ արդեն թուրքին շան ծեծ են տվել Դիլմանում և հետապնդել մինչև 
Քրդստանի սահմանը և վաղն էլ ծեծ կտան թշնամուն: Զորավարն ասաց, որ հայ 
դյուցազուններ իրենցից առաջ են այստեղով անցել, հայոց գոյության իրավունքը 
նահատակությամբ հաստատած Վարդանանք` 451 թվի մայիսին, Էրգիր զենք ու 
զինամթերք տեղափոխող և Խանասորի սարերն արշաված ֆիդայիները` անցած 
դարավերջին: Մնում է, որ մենք էլ արժանի լինենք նրանց անվանը: Ափսոսաց, որ 
ռուսական վերջին հեղափոխությունն անպատեհ ժամի կայացավ հայոց համար: 
Ռուսական բանակը խենթացածի պես սկսեց նահանջել, ցնդեցին 1917–ի ամռանը 
Վանի, Էրզրումի և Բիթլիսի նահանգներում հայրենիք ստեղծելու արևմտահայերի 
հույսերը: Ռուսաստանը պիտի վերադառնա, պարզապես պարտավոր է 
վերադառնալ,–ասաց ջերմ ցանկությամբ ու հավատով, որովհետև այդպես 
կարդարանային նոր հեղափոխության նպատակները: Հիշեց մանկությունը, երբ 
քեռի ասելով ռուս էին հասկանում, որովհետև նա ապահովել էր արևելահայության 
ֆիզիկական գոյությունը, որը ցանկանում էին նաև արևմտահայերը: Սուրբ քաղաք 
Երուսաղեմում էլ շներ կան, ասաց, ինքը հանդիպել էր նաև ազգայնամոլ ռուսների, 
որոնք հայ անունն անարգանքով էին տվել: Սակայն բախտավորություն համարեց, 
որ ընդհանուր թշնամու դեմ կռվում ունեցել է ռուս գեներալների պես բարեկամներ, 
Կուբանի, Դոնի և Անդրբայկալի կազակների, ընդհանրապես ռուս զինվորի պես 
հավատարիմ զինակիցներ: Հիմա էլ մեզ հետ կռվի են ելել Սիբիրից եկած ռուս 
սպաները: “Մենք թվով քիչ ենք` արդեն քնի գիրկն ընկնող վաշտին ավանդում էր 
զորավարը: –Արևմուտքի տերությունները մեզ շատ խաբեցին, վախենում եմ, որ էլի 
խաբեն: Իսկ մենք մեր փոքրության պատճառով պարտավոր ենք ապավինել որևէ 
հզոր տերության: Այդ հզորը, երկար եմ մտածել, մեզ համար Ռուսաստանն է, 
անկախ պետական կարգից ու դրոշի գույնից”: Հոգնած զինվորներն արդեն 
խռմփում էին իրենց քաղցրալեզու հոր զրույցի ներքո: Լռությունը խախտում էին 
ավերված գյուղի դաշտերում արածող ձիերը: Վաղը զորավարը տանելու էր նոր 
կռվի”: 

“Առավոտյան շարժվեցինք առաջ,–շարունակում է պորուչիկ Կոլմակովը: –
Նորից առանց հացի, առանց ջրի, փոշին կուլ տալով, ծարավից թուլացած: Եվ 
այստեղ խոլերայից ունեցանք առաջին մահը: Մեռավ Ասլանը, նույն ինքը, որ 
Ջուլֆայի կամրջի վրա վերջին անգամ փրկեց Անդրանիկի կյանքը: Խոլերայի վախից 
բոլորն էլ դադարեցին ուտել ոչ մաքուր չամիչը: Հայկական Սեյդավար գյուղը 
չհասած հանդիպեցինք թուրքական կանոնավոր զորամասին, որը դիրքեր էր 
գրավել, խրամատավորվել և գնդացիրներ տեղադրել թաթարական Էվանկու 
(պիտի լինի Էվօղլու–Ռ. Ս. ) գյուղի բարձունքներին: Առաջապահներս նրանց վրա 
հրացանային կրակ բացեցինք: Մեզ հետ էր միայն հեծյալների չորս հարյուրյակը: 
Հետևակը, հրանոթները և գնդացիրները մեր հետևից գալիս էին տասնհինգ վերստ 
հեռավորության վրա: Չսպասելով հիմնական զորամասերի մոտենալուն, 
Անդրանիկը հրամայեց պատրաստվել մարտի և, զգոնության նպատակով, որպեսզի 
հատուկ թիրախ չդառնա թուրքերի համար, հագավ զինվորի շինել: 

Մեզ հարձակման միայն մեկ ճանապարհ կար` ձորի միջով, որի դիմաց 
տեղավորվել էին թուրքական զորամասերը: Գնալ այդ կիրճով, իմ տեսակետով, 
կնշանակեր մեզ ինքնակամ թաղել այնտեղ: Այդուհանդերձ Անդրանիկը հրամայեց.  

–Հարձակվե՛լ կիրճով, սրընթաց անցնել այնտեղով, հեծյալների երկու 
հարյուրյակին նետե՛լ աջ, երկուսին` ձախ, շրջապատե՛լ թուրքերին և ջարդել: Արագ 
և սրընթաց...  

Ես մտքերի մեջ արդեն հրաժեշտ էի տալիս իմ Սիբիրին: Արևմտյան 
ռազմաճակատում չորս տարվա ընթացքում ինձ չէր վիճակվել որևէ անգամ տեսնել 
հարձակման նման եղանակ: Խելագարություն էր` հարձակվել բաց կիրճով: 
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Անդրանիկը թռավ իր ձիու վրա և դուրս քաշեց սուրը: 

–Իմ հետևի՜ց, քաջե՜րս... Ուռա՜...  

–Ուռա՜,–մենք նետվեցինք նրա հետևից: 

Որոտացին հրանոթները, ճարճատեցին գնդացիրները: Գնդակների կարկուտի 
տակ անցանք կիրճը: Երկու հարյուրյակ նետվեց աջ, երկուսը` ձախ: Իսկ 
Անդրանիկը երեսուն հեծյալներով անսպասելիորեն նետվեց հրանոթների ու 
գնդացիրների մարտկոցների վրա: Ակնթարթորեն գրավեց հրանոթներն ու 
գնդացիրները, գերի վերցնելով գերմանացի սպայի, որը մարտկոցների 
անձնակազմերին հրամայում էր թուրքերեն: Կատաղորեն էին պաշտպանվում 
թուրքերը: Յուրաքանչյուր թիզ հողը հարկ եղավ վերցնել արյունահեղ կռվով: 
Հակառակորդներն իրար թրատում և սվինահար էին անում: Ընկնում էինք ձիերից, 
և թավալվելով գետնին, տրորում իրար:  

Մեր հարձակումն այնպես սրընթաց էր և անսպասելի, որ թուրքերը չդիմացան: 
Հուժկու հարվածով նրանց բաժանեցինք մի քանի խմբի, սկսեցինք հալածել և 
արդեն երեկոյան Խոյ քաղաքի մոտ էինք: Թուրքերն անգամ չէին հասցրել տանել 
սպայական երկանիվ սայլակը: Ամեն ինչ թափված էր խճուղում: Ե՛վ խոհանոցներ, 
և՛ գումակային տարբեր իրեր: Գիշերելու տեղավորվեցինք Սեյդավար գյուղի մոտ: 
Այնտեղ տեսանք միայն տասներկու հայերի: Նրանք հայտնեցին, որ թուրքերի 
կողմից հայերը նախապես սրի են քաշվել և որ ասորիները թուրքերի ճնշման տակ 
հեռացել են Ուրմիա, հայերն էլ փախել են Սալմաստից20: 

Այս հանգամանքը հսկայական նշանակություն ուներ մեր ջոկատի 
առաջխաղացման համար21: Մեր գալուց ինն օր առաջ Խոյ էր ժամանել թուրքական 
մեկ դիվիզիա: Դրությունը լրջանում էր: Հաջորդ օրը, հունիսի 22–ին, ջոկատը 
Սեյդավար գյուղից շարժվեց դեպի Խոյ քաղաք: Մեր մոտենալու ժամանակ թուրքերը 
նախ հազվադեպ հրանոթային կրակ բացեցին, որն աստիճանաբար ուժեղացավ: 
Ձիուն հեծած Անդրանիկը հրամաններ էր տալիս հրանոթային ուժգին կրակի տակ: 

Հետևակի առաջին գումարտակը (հրամանատար` Սմբատ Բորոյան–Ռ. Ս. ) 
չորս գնդացիրների և մեկ հարյուրյակ հեծյալների հետ ուղարկվեց գրավելու դեպի 
Վան քաղաք տանող ճանապարհը: Հետևակի երկրորդ գումարտակը 
(հրամանատար` Յակով Բորտ–Ռ. Ս. ) և հեծյալների մյուս հարյուրյակը 
հարձակվեցին ուղիղ Խոյ քաղաքի վրա: Երրորդ գումարտակը22 ու երեք հեծյալ 
հարյուրյակները և երկու գնդացիրներ առաջ շարժվեցին դեպի Սալմաստի 
ճանապարհ, որպես առավել կարևոր կետ: Որովհետև Սալմաստի կողմից 
սպասվում էր Խոյի կայազորին օգնության շտապող թուրքական դիվիզիայի 
ժամանումը, որը ղեկավարում էր գերմանական գնդապետ: 

20 Այլ աղբյուրներից հայտնի է, որ Սեյդավարի եղեռնագործությանը մասնակցած թուրքերը 
գթասրտություն են հայցել հայերից:  
-Պիզ էթթըխ, սիզ էթնմայըն... (Մենք արել ենք, դուք մի արեք):  
Անդրանիկը ոչ միայն կյանք շնորհեց հարևանության թանկ դրվածքը պղծածներին, այլև կարգադրեց 
խարբարդցի բժիշկ Ռուբեն Տեր-Ստեփանյանին և գորիսցի Վաղինակ Հովակիմյանին խնամել թուրք 
հիվանդ գյուղացիներին ու վիրավոր ասկյարներին: 
21 Եղիշե Քաջունին իր վերը հիշատակած աշխատության մեջ վկայում է. <<Անդրանիկը նկատի էր 
ունեցել, որ, Խոյ-Սալմաստ ճամփան ընտրելով, Սալմաստի մոտ կհանդիպի 7-8 հազար ասորիների և 
նվազագույնը 20000 վանեցիների, որոնցով զորամասը մի զգալի ուժ կդառնար և մեծ քաջություններ 
կաներ>>: Սակայն նա չէր կարող իմանալ, որ Երևանից Ստամբուլ տրված հեռագրի պատճառով Վան 
գնացող մեծաքանակ թուրքական բանակը եկել է Խոյ, որն էլ ձախողեց Հարվածող ջոկատի 
ռազմարշավի նպատակը: 
22 Ե. Քաջունին վկայում է, որ նորակազմ 3-րդ գումարտակի հրամանատար էր նշանակված բժիշկ 
Բոնապարտյանը, որն իրեն մեծ ռազմական գործիչ էր կարծում, բայց Խոյի ճակատամարտի թեժ 
պահին առանց Անդրանիկի գիտության գումարտակին հետ քաշվելու հրաման տվեց: 
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Մեր հրետանին, թվով երկու լեռնային և մեկ դաշտային հրանոթ, 
տեղադրեցինք Խոյ մտնող խճուղու մոտակայքում: Մենք հրետանային կրակ բացե–
ցինք քաղաքի հետևի բլուրներին գտնվող թուրքերի վրա: Հետևակը հարձակում էր 
գործել քաղաքի վրա, որտեղից թուրքական զորամասերը զինված պարսիկների 
հետ մեզ վրա գնդացրային և հրետանային կրակ բացեցին: Բերդի մի աշտարակից 
հրանոթ էր կրակում մեր հարձակվող հետևակի առաջին գումարտակի վրա: Բայց 
ոչինչ չէր սարսափեցնում մեր զինվորներին: Քաղաքը գրավվեց: Թուրքերը, գլխովին 
ջախջախված, անկանոն փախչում են: Մարտը մոտենում է ավարտին: Անդրանիկը 
նստել էր հայերի հայտնի առաջնորդ Վարդանի գերեզմանի մոտ և հանգիստ ծխում 
էր...  

Թուրքական հետևակը, գնդացրային և հրետանային փոթորկալի կրակի 
պաշտպանությամբ, մեզ վրա սկսեց հարձակվել խիտ շարքերով: Արաբ հեծյալները 
մերկ թրերով սրարշավ թռան դեպի մեզ: Մեր հեծյալները, խթանելով մարտերում 
տանջված ձիերին, նրանց հպված, իրենց հերթին թռան հակառակորդի վրա: Բոլորի 
առջևում մերկ թրով սուրում էր Անդրանիկը: Եվ բախվեցին երկու ահավոր ուժեր: 
Սկսվեց սարսափելի ձեռնամարտը, որը փոխարկվեց երկու ժողովուրդների վայրենի 
կոտորածի: Մեկը մյուսին կտրտում էին սրերով, մերթ ելնում էին արնաշաղախ, 
մերթ տապալվում: Հրացանների կոթով մեկը մյուսի գլուխն էր ջարդում: Ամեն բան` 
հրանոթների դղրդյունը, գնդացիրների ճարճատյունը, ձիերի խրխինջն ու դոփյունը, 
սառը զենքի շաչյունը, վիրավոր զինվորների նվոցը խառնվել էին սարսափելի 
քաոսում: 

Բայց սա ի՞նչ է: Անդրանիկը գետնին ընկավ ձիու հետ, որը նրան ողողեց արյան 
հորդ շիթերով: Արդյոք նա խփվա՞ծ է: Մոտ եմ վազում: Նա ամբողջովին արյան մեջ 
է: Մոտ կանչեց ու ասաց.  

–Ջու՛ր տուր...  

Տափաշշից սառը ջուր տվեցի: Խմեց և տապալվեց գետնին: Սարսափելի 
իրականություն: Ողջ մարմնով դողալով խոնարհվեցի վրան և հասկացա, որ նրան 
հարվածել է անտանելի ջերմությունը: 

Սակայն շուտով նա ոտքի կանգնեց: Ձին սպանված էր: Արագորեն վերցրեց 
ընկած թուրը, դուրս քաշեց մաուզերը և նոր “ուռա՜, առաջ”–ով մեզ տարավ վրա 
տվող թշնամու դեմ: Հեծելազորը, հետևակը, մենք բոլորս նոր ուժեր առանք և 
այնպիսի ուժգնությամբ խփեցինք թշնամուն, որ նա սասանվեց ու փախավ: 
Հետապնդելով ջարդված թշնամուն, գուցե այդ հաղթանակից արբած, թուրքերի 
որոշ զորամասերի թողեցինք անցնել մեր թիկունքը: Այո, դա տեղի չպիտի ունենար: 
Մենք երեք հազար էինք, թուրքերը` երկու թարմ դիվիզիա: 

Հանկարծ թշնամին հրանոթային կրակը տեղափոխեց դեպի քաղաք տանող 
խճուղային ճանապարհը: Դա ի՞նչ կարող էր նշանակել: Բոլորը տարակուսած են: 
Օ՜, սարսափ: Մենք մեր հետևում տեսանք ինչ–որ զարհուրելի բան: Մեր 
զինվորները, չիմանալով, թե խճուղով ովքեր են մոտենում, սկսեցին լքել դիրքերը: 
Ցերեկվա նման պարզ դարձավ, որ թուրքերը մեզ շրջանցել են Վանի ճանապարհի 
կողմից, ջարդել մեր առաջին գումարտակը, որը նահանջելիս ենթարկվել էր 
հրանոթային կրակի: 

Մենք շրջապատված էինք, կործանված: Այդ սարսափելի միտքը գլխումս 
փայլատակեց որպես կայծակ: Անդրանիկը հրաման տվեց նահանջել: Երբ մենք 
մոտեցանք այն կետին, որտեղից թվում էր նահանջում է 1–ին գումարտակը, 
զարհուրեցինք, և միաժամանակ վայրի կատաղությունը խեղդեց մեզ: 

Դա ոչ թե 1–ին գումարտակն էր, այլ գաղթականները: Այն գաղթականները, 
որոնց Անդրանիկը Ջուլֆայից անցնել չթողեց: Ջուլֆայի կայազորը չէր կարողացել 
պահել այդ քսան հազարանոց զինված ամբոխի առաջը, որն ինչպես լավա դուրս էր 
ժայթքել և եկել մեր հետևից: Այդ մասին մեզնից ոչ մեկը չգիտեր: Այն ժամանակ, երբ 
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մենք մարտ էինք մղում թուրքերի հետ, նրանք մոտեցել էին բերդի պատերին, 
ամբողջ ճանապարհը բռնելով սայլերով, անասուններով, իրենց ողջ ունեցվածքով: 

Թուրքերը հավանաբար մտածել էին, թե դա մեր հրետանին ու ռեզերվներն են, 
կրակը տեղափոխել էին նրանց վրա: Իսկ գաղթականները, հայտնվելով մրրկային 
կրակի տակ, փախչելու նետվեցին խճուղային ճանապարհով, “մեզ շրջապատել են” 
աղաղակներով: Թողնում էին երեխաներին, սայլերը, իրենց ողջ ունեցվածքը և մեկը 
մյուսի ճզմելով խելակորույս հետ նետվեցին եկած ճանապարհով: Մեր զինվորները 
մտածել էին, թե դրանք զորամասերն են նահանջում, լքել էին իրենց դիրքերը: 

Գաղթականները, հեծելազորը, հետևակը, ամեն բան խառնվեց մի ընդհանուր 
գորշ զանգվածի մեջ և անկարգ վազեց խճուղով: Եվ անհնար էր նրան զսպել: 
Կանայք գոռում էին հոգեցունց ձայներով, երեխաները, մայրերին կառչած, 
աղեկտուր լացով վազում էին նրանց հետևից: Խրտնած ձիերը, սարսափած կամ 
խենթացած եզները տրորում էին ինչ ընկներ ոտքի տակ: Թուրքերն անընդհատ 
հարվածում էին շրապնելային կրակով: Եվ այստեղ մի նոր փորձանք: Զինված 
պարսիկները կրակում են բոլոր կողմերից, ավելի մեծ սարսափ տարածելով 
գաղթականների վրա: Ամբողջ խճուղային ճանապարհը խցանված է լքված 
սայլերով: Չամիչով լի պարկեր են ընկած: Սպանվածները, ճզմված կանայք և 
երեխաներն ընկած են արյան լճակներում: Ահավոր էր, սարսափելի: Սարսափելի ոչ 
այն բանից, որ ես անձամբ հեծյալներիս հետ շրջապատված էի բոլոր կողմերից և 
տեսնում էի թուրքերի կողմից քանդված կամուրջը, որ մեր նահանջի, փրկության 
միակ ելքն էր, այլ ահավոր և սարսափելի այն բանից, որ ուր էլ կպչում էր իմ ձիու 
ոտքը, ամենուր լսվում էր մահացող կանանց ու նրանց մոտ թավալվող երեխաների 
հոգեվարքի ճիչը: Ես նրանց չէի տեսնում. նրանք ընկած էին խճուղու մոտ ցանված 
ցորենի արտում: 

Սարսափներ...  

Նետվեցինք դեպի կամուրջը, սկսվեց նոր ձեռնամարտ: Կորցնելով մի քանի 
մարդ, վերջապես դուրս եկանք շրջապատումից: Հասանք նահանջողներին: Երբ 
մենք առաջ էինք անցնում գաղթականներից, կանայք կառչում էին 
ասպանդակներից, սարսափով լի աչքերով աղերսում չլքել իրենց: Նրանք չէին 
հասկանում, որ մենք ցանկանում ենք իրենցից առաջ անցնել այն բանի համար, 
որպեսզի կանգնեցնենք մեր ջոկատը և անջատենք գաղթականներից: (Հանուն 
բոլորի փրկության անհրաժեշտ էր ռազմական կարգը վերահաստատել): Մենք նաև 
չգիտեինք, թե այժմ ինչ է կատարվում Ջուլֆայի կամրջի վրա: Գուցե կամուրջն 
արդեն թուրքերի ձեռքի՞ն է, և այնժամ բոլոր գաղթականները, դե՛, նաև նրանց հետ 
մենք կործանված ենք...  

Դժբախտ Անդրանիկ... Նա այնքան էր տառապել, հոգնել, որ ի վիճակի չէր գնալ 
ձիով: Նստել էր գաղթականների սայլերից մեկին, քարշ էր գալիս նրանց հետ: Ողջ 
գիշերը գնում էինք: Գնում էինք անդադար: Վաղ առավոտյան հեռվում երևաց 
Ջուլֆայի կամուրջը: Ուրեմն թուրքերը դեռ չեն հասցրել գրավել: Ահա և կամուրջը: 
Անդրանիկը, նստած կամրջի ելուստին, տխուր նայում է իր մոտից անցնող 
գաղթականներին: Ջոկատը մնաց կամրջի մոտ, իսկ գաղթականները շարժվեցին 
դեպի Նախիջևան: Մոտեցա Անդրանիկին և նստեցի նրա մոտ: Մեզ բերեցին սառը 
պահածո: Սկսեցինք ուտել և մտածել: Ի՞նչ ձեռնարկել: Արդյոք գնալ Բաքու՞ թե՞ 
Ղարաբաղ: Հավաքեցինք մեր զորամասերը և շարժվեցինք դեպի Ղարաբաղ23: 

23 Իսկ Խոյի ճակատարամտն ունեցավ բացառիկ կարևոր նշանակություն: Ժամանակակիցները 
վկայում են, որ Անդրանիկն իր ջոկատով փրկություն դարձավ Պարսկաստանով դեպի Իրաք 
նահանջող Վանի 20 հազար հայերի և Սալմաստի բազմաքանակ ասորիների համար: 
Անդրանիկյանները ճիշտ ժամանակին արգելակեցին Իսհան փաշայի բազմաքանակ բանակի 
հարձակումը նրանց վրա և ձախողեցին հարավ-արևելքից Անդրկովկասին հարվածելու թուրքական 
ծրագիրը: 
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Ջուլֆայից անհրաժեշտ էր անցնել մեր ճանապարհի վրա գտնվող Յայջի գյուղի 
միջով: Անդրանիկն առաջարկեց բաց թողնել ջոկատը, նրանց խոստանալով անձի և 
ունեցվածքի երաշխիք: Թաթարները պատասխանեցին.  

–Նիկոլաևյան փողերով կտաք քսան հազար ռուբլի, այն ժամանակ էլ բաց 
կթողնենք և կտանք ուղեկցողներ, այլապես բոլորիդ էլ կկոտորենք: 

Անդրանկը զայրացավ.  

–Քսան րոպեում գրավել գյուղը:  

Թաթարները մեզ վրա հասցրին բաց թողնել միայն երկու արկ: Նրանց հետ 
կային և՛ թուրք ասկյարներ, և՛ սպաներ: Քսան րոպեում գյուղը գրավվեց: Վերցրինք 
երկու հրանոթ, բազմաթիվ արկեր, փամփուշտներ: Ջարդեցինք թաթարական 
բազմաքանակ հրոսակը: 

Անցանք Դեր և Ազա (հայկական) գյուղերը: Այստեղից սկսվեցին մեր նոր 
տառապանքներն ու զրկանքները: Երկար անցումները, ցերեկային ու գիշերային 
մարտերը, անտանելի հոգնածությունը, հիվանդությունները, բժշկական օգնության 
և դեղորայքի բացակայությունը զինվորներին հուսահատության մեջ էին գցում: 
Ինչպես գաղթականների, այնպես էլ զինվորների մեջ մոլեգնեցին խոլերան, սև 
ծաղիկը, կարմրախտը: Պատկերը սահմռկելի էր: Ամենուր ընկած էին ցավից 
այլանդակված դեմքերով դիակներ: Մեռնում էին և՛ ծերերը, և՛ կանայք, և՛ 
երեխաները: 

Քիչ էր մնում Անդրանիկը զինվորներին հանգիստ տար, որպեսզի հետո գնար 
Ղարաբաղ: Բայց Նախիջևանից տագնապալի լուրեր էին գալիս: Ամենուր ցրված 
թռուցիկներով թուրքերը հայտնում էին, թե երեք օրից կմտնեն Նախիջևան: Նաև 
լուրեր եկան, թե բոլշևիկները (Բաքվի կոմունայի ուժերը–Ռ. Ս. ) գրավել են Մյուսյալի 
կայարանը, որ անգլիացիները գրավել են Թավրիզը, որ Թուրքիայում 
հեղափոխություն է բռնկվել: 

Իսկ Նախիջևանի հայերին կոտորածի վտանգ էր սպասվում: Այնտեղից մեզ 
մոտ եկան հայերի ներկայացուցիչներ Աշոտ Մելիք–Մուսյանցը և պորուչիկ 
Խաչատրյանցը: Նրանք մեր ջոկատին առաջարկեցին գնալ Նախիջևան և 
խոստացան մեզ տրամադրել 6000 զինվոր: 

Ջոկատով մտնելով Ապրակունիս գյուղ, մենք անմիջապես ձեռնամուխ եղանք 
պաշտպանության կազմակերպմանը: Այստեղ ի հայտ եկավ տեղական 
կազմակերպությունների բացարձակ անօգնականությունը և տեղի հայ 
բնակչության անբարյացակամությունը: Զորակոչի մասին հրամանը չկատարվեց: 
Եվ դա հասկանալի էր: Ձիերի համար չկար կեր, չկար հագուստ, չկային սապոգներ, 
գիմնաստյորկա, սննդամթերք: Իսկ թուրքերի հարձակումն իրականացվում էր 
անսովոր արագությամբ, երկու ուղղություններով` Շահթախթիի և Ջուլֆայի: 

Ինչ վերաբերվում էր մեզ, ապա մեր տեղական (ինքնապաշտպանական) 
ուժերը թույլ էին, վատ կազմակերպված: Մեր ջոկատն էլ հոգնած էր և չուներ 
բավարար քանակի ռազմական հանդերձանք: Սակայն Անդրանիկը և այստեղ 
չընկճվեց ոգով”: 

Նախիջևանի գավառի հայությունը բարեկամաբար էր տրամադրված դրացի 
թաթարների նկատմամբ: Խոյից վերադառնալուց հետո հայտնեցին Անդրանիկին, 
խնդրելով չդիպչել նրանց, որոնցից նույնը կարելի լիներ ակնկալել ապագայում24: 

24 Ապագայում, երբ թուրքերը գրավեցին Նախիջևանը, տեղի թաթարները, միացած ասկյարներին, 
արյան բաղնիքներ կազմակերպեցին հայերի համար: Ժամանակի մամուլը վկայում է, որ նրանք նաև 
ազատություն տալով իրենց վայրենի կրքերին, հայ տղամարդկանց սպանելուց առաջ կապում էին 
ծառերից և նրանց աչքերի առջև 10-12 հոգով բռնաբարում հայ կանանց և աղջիկներին, որոնք 
անպատիվ ապրելու փոխարեն դիմում էին ինքնասպանության 
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Յայջի գյուղի գրավումը շատ անցանկալի, բայց թաթարների սադրանքով 
պարտադրված միջադեպ էր, մարտական զորամասը չէր կարող ստահակների 
կամակատարը դառնալ: Ինչպես Ելենովկա–Նոր Բայազետ–Քեշիշքենդ–Նախիջևան 
խաղաղ և անմիջադեպ անցման ժամանակ, զորավարը մտադիր չէր, ինչպես 
Կոլմակովն է ասում, “դիպչել” թաթարներին: Դա Հայկական առանձին հարվածող 
ջոկատի շահերից չէր ելնում: Խոյից Նախիջևանի գավառ վերադառնալուց հետո, 
որպեսզի զինվորների կողմից բնակչության նկատմամբ որևէ անխոհեմ քայլ 
չկատարվի, Անդրանիկը 1918–ի հուլիսի 5–ին հրամայում է ջոկատում ամրապնդել 
կարգապահությունը, վերջ տալ աննպատակ կրակոցներին ու կանխել ցանքերի 
արածեցումը: Դրա շնորհիվ լուրջ միջադեպեր չեղան: 

Իսկ Բաքու շտապող թուրքերն ուր որ է մտնելու էին Նախիջևան: Ճակատի 
պաշտ պանությունը կազմակերպելու նպատակով Անդրանիկը պորուչիկ Երվանդ 
Խարազյանի միջոցով Նախիջևանի հայերին առաջարկում է զորակոչ անել, տալ 
2000 զինվոր: Սակայն քչերն արձագանքեցին: Ինքնապաշտպանության ոգին 
մարած էր Նախիջևանի հայերի մեջ25, ուստի շուտով շատերը հատուցեցին 
կյանքով: Ի՞նչ անել, ո՞րն է փրկությունը: Թուրքական թարմ դիվիզիաներն 
առաջանում են երկու ուղղությամբ: Հայոց ուժերը բացահայտորեն փոքր էին` 
դիմագրավելու մեծաքանակ հակառակորդին: Օգնություն էր հարկավոր: Իսկ 
որտեղի՞ց կարելի էր սպասել: Թշնամիների ծովում ո՞վ էր այդ բարեկամը: 

“Խոյի ճակատամարտի թեժ պահին անկարգություն արեցին գաղթականները, 
և հաղթանակը մեր ձեռից գնաց,–դեռ հնչում են Խարխոց գյուղացի Նշան 
Հովհաննիսյանի խոսքերը: –Ահագին էլ կորուստ ունեցանք: Մեր ջոկատի տղերքի 
ձեռքերին մեռավ մշեցի դերձակ Արամը, ֆիդայական կռիվների օրերից զորավարի 
սիրելի զինակիցներից մեկը: Նրան գերեզման դնելուց առաջ հրաժեշտի եկավ 
ֆիդայապետը, անխոս ճանաչեց ինձ` անկարգապահիս: Երբ Աբրակունիսում էինք, 
մեկ ամբողջ օր եկեղեցու բակում հերթապահ էի և էլի մոտիկից տեսա մեր սիրելի 
փաշային: Քայլում էր եկեղեցու բակում և անընդհատ ծխում: Ներս էր մտնում 
եկեղեցի, նորից դուրս գալիս և հրամանատարների ու Նախիջևանի հայերի 
ներկայացուցիչների հետ ինչ–որ հարց քննարկում: Ապա եկեղեցում տեղի ունեցավ 
խորհրդակցություն: Այդ ժամանակ Ջեբեջի Սարգսի, Փիլոսի, Հասրաթի, Շավարշի, 
Եղոյի ու Հարությունի հեծյալները կազմ ու պատրաստ ինչ–որ հրամանի էին 
սպասում: Վերջապես հրապարակվեց զորավարի հրամանը: Նա որոշել էր Բրեստ–
Լիտովսկու պայմանագրին համապատասխան Նախիջևանի գավառը հայտարարել 
Խորհրդային Ռուսաստանի անբաժանելի մաս, և մեր զորամասով ինքն անցնում է 
Ռուսական Հանրապետության տրամադրության տակ: Եվ հեռագիր էր ուղարկել 
Մոսկվա, որը կարդացին զինվորներիս: Դու մեր ուրախությունը տեսնեիր: Մեզ 
թվում էր, թե ռուսի զորքը Զանգեզուրի սարերի հետևում է ու մի քանի օրից գալու է 
օգնության: Զինվորներս չգիտեինք, որ Ռուսաստանը զբաղված է ներքին կռվով, 
գլուխ քորելու, մեզ օգնության գալու ժամանակ չունի: Մեր զորքի ռուս սպաներին 
տեսնելիս երկու լավ խոսք էինք ասում. “ռուս խորոշ, ռուս բրատ”: Զորավարը 
Աբրակունիսի եկեղեցու մուտքին լուսանկարվեց ռուս սպաների հետ: Այդ ժամանակ 
էլ հայտնեցին, թե Շահթախթիի կողմից թուրքերի առաջապահներն են երևացել”: 

“...Երբ լուսահիշատակ Ստեփան Շահումյանի միջոցով ես այդ հեռագիրն 
ուղարկեցի Ռուսական Կենտրոնական կառավարությանը,–հետագայում ասել էր 
զորավարը,–ես հասկանում էի, իհարկե, որ երեք հազար վերստ տարածությունը 
լուրջ խոչընդոտ է շտապ օգնության համար: Բոլոր ճանապարհները, կամուրջները, 
երկաթուղիներն այդ հսկա տարածության վրա կամ քանդված են, կամ բռնված 
տարբեր ցեղերի կողմից: Չնայած այդ խիստ պայմաններին, այդ օրից ես հասկացա 

25 Ե. Քաջունու փոխանցմամբ, երբ Անդրանիկն առաջարկում է օգնել զորքին, Նախիջևանի հայերը 
եսասիրաբար հայտարարեցին, թե ոչինչ չունեն, իսկ երբ գաղթի տրամադրությունը համակեց, 
ասպարեզ բերվեցին անբավ ապրանքներ, որոնք ոչ իրենք կարող էին տանել և ոչ էլ նահանջող զորքը: 
Իսկ չէ՞ որ այդ նույն ժողովրդին պաշտպան զորքին հագուստ, սպիտակեղեն, կոշիկ և գուլպա էր 
հարկավոր: 
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և զգացի, որ իմ ժողովրդի բազմաթիվ վերքերը կարող է բուժել միայն նա, ռուս 
ժողովուրդը և նրա նկատմամբ մեր վերաբերմունքը: Հենց ապագայի մասին այդ 
մտքով էլ ես ուղարկեցի հիշյալ հեռագիրը` մոսկովյան կառավարությանը 
հայտնելով, որ ես ու իմ զորքերը և իմ ժողովուրդը այնպես են նվիրված ռուսներին, 
ինչպես 1914–1917թ. թ. , երբ ծառայում էին Կովկասյան ռազմաճակատի 
բանակներում” (82): 

Անդրանիկի անձնական պահակախմբի զինվոր Թորգոմ Գևորգյանն իր 
հուշերում հայտնում է, որ մինչև Նախիջևանի գավառը Խորհրդային Ռուսաստանի 
անբաժանելի մաս հայտարարելը տեղի խաներն ու բեկերը լոյալ են եղել 
Անդրանիկի նկատմամբ: Իսկ հենց իմացել են զորավարի այդ հրամանի մասին, 
նույն գիշերը ներկայացուցիչներ են ուղարկել Շահթախթի և թուրքական 
հրամանատարությանը, խնդրել անհապաղ գրավել Նախիջևանի գավառը, ինչպես 
նաև օգնել բոլշևիկներին սատարող Անդրանիկի դեմ կռվում (83): Սակայն առանց 
այդ խնդրանքի էլ թուրքերը Բաքու անցնելու ճանապարհին գավառից պիտի դուրս 
մղեին իրենց առաջխաղացմանը խոչընդոտող հայկական զորամասին: Հունիսի 
սկզբից Ալեքսանդրապոլ–Ջուլֆա երկաթուղով Շահթախթիում զգալի ռազմական 
ուժեր էին կուտակվել, և դրանց առաջ շարժելը պարզապես համընկել էր գավառի 
խաների ու բեկերի Անդրանիկի դեմ կռվելու պատրաստակամություն հայտնելուն: 
Իսկ հետագա մարտական գործողությունների անմիջական մասնակից Ա. 
Կոլմակովն ահա թե ինչպես է ներկայացնում Անդրանիկի հուլիսի 14–ի Մոսկվա 
ուղարկած հեռագրից հետո ստեղծված կացությունը.  

“Մեր դեմ հարձակվում էին թուրքական երկու դիվիզիա, ուժեղ հրետանու 
աջակցությամբ, որը հարվածում էր` ուր պատահի: Ինձ անձամբ հրամայված էր 
հարձակվել և գրավել Նեհրամ26 գյուղը, ուր ամրացել էին թուրքական բանակի 
ասկյարները: Քաջաբար էին պաշտպանվում Նեհրամի թաթարները: Լավագույն 
նշանառուներին տեղավորել էին մեչետում և այնտեղից, ինչպես ասվում է, մեզ 
մեխում էին նշանացույցին: Հասանք մինչև մեչետ, ահա շուտով կվերցնեմ այն: 
Բայց վրա հասան թուրքական ասկյարների շղթաները: Ստիպված նահանջեցի”: 

Նախիջևանի հայկական գյուղերն ընկան հրացանային, գնդացրային և 
հրանոթային կրակի տակ: Սկսվեց փախուստը: Նախիջևանցիների հետ գնում էին 
թուրքահայ գաղթականները: 

Անդրանիկը մոտեցել էր Նախիջևանին: Մերոնք արդեն սկսել էին թուրքերի 
թիկունքն անցնել: (Բացված ճակատի ձախ թևը զբաղեցրին տեղացիներից 
կազմված մանր խմբերը, և դրանք էլ առաջինը լքեցին դիրքերը: Աջ թևը` Ջահուկից 
մինչև Նազարապատ, թուրքերի առաջխաղացումը կասեցնում էին Յակով Բորտի 
առաջին գումարտակը և Սմբատ Բորոյանի հեծյալները–Ռ. Ս. ): Բայց ի՞նչ կարող 
էինք անել: Թուրքերը քսան անգամ շատ էին մեզնից: Մենք, ուժասպառվելով, 
հրանոթային փոթորկոտ կրակի տակ ձգտում էինք կաշկանդված պահել թշնամուն, 
մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ չէին տարահանվել բոլոր գաղթականները: Ամբողջ 
օրը կատաղի մարտ էր տեղի ունենում: Նաև ողջ գիշերը դղրդում էին հրանոթները, 
և հաջորդ օրը, տառապած, ուժահատված, սոված, նահանջեցինք դեպի սարերը, 
դեպի Բիստ գյուղը: 

Թուրքերից մենք խույս տվեցինք, բայց խույս տալ չկարողացանք խոլերայից, 
սև ծաղկից, պրկախտից: Նրանք շարունակում էին մեզ հետապնդել: 
Չկարողացանք խույս տալ այդ սարսափելի հիվանդություններից: Հասանք 

26 Նախիջևանի գավառը Խորհրդային Ռուսաստանի անբաժանելի մաս հռչակելու հրամանով 
Անդրանիկը գավառում հայտարարեց ռազմական դրություն և առանց ազգային խտրականության 
պահանջեց անհապաղ զինաթափել գավառի ողջ բնակչությանը: Սակայն Նախիջևան քաղաքը և 
Նեհրամ գյուղը չենթարկվեցին հրամանին: Հուլիսի 17-ին զորավարը երկու բնակավայրերի 
զինաթափման և իր կողմից խոստացվող անվտանգության երաշխիքների մասին գրություն է հղում 
Նախիջևան քաղաքի մուսուլմանական ազգային կոմիտեի նախագահին, սակայն պահանջը չի 
կատարվում: Ուստի տրվում է հարձակման հրաման: 
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Զենանաբադ գյուղ: Օրդուբադից այստեղ մեզ մոտ եկավ մի ռուս տեխնիկ: Նա 
Անդրանիկին խնդրեց ազատել այն բոլոր ռուս ինժեներներին ու տեխնիկներին, 
որոնք կառուցում էին Բաքու–Ջուլֆա երկաթուղին: Թաթարները նրանց 
անմարդկային ծաղրանքի էին ենթարկել, պահում էին փակի տակ, տանջում սովով: 
Վերցրել էին նրանց բոլոր իրերը: 

Իսկ մեր սիրելի հրամանատարը հիվանդացել էր խոլերայով: Մենք ահավոր 
ժամանակ ապրեցինք: Այնպե՜ս ծանր էր մեզ համար: Ի՞նչ կարող էինք անել մենք` 
փոքրիկ մարդիկս, առանց մեր նշանավոր առաջնորդի: Զինվորները քայլում էին 
գլխահակ: Բոլորս դողում էինք Անդրանիկի կյանքի համար: Բայց երևի դեռ չէր եկել 
նրա ժամը: 

Տերը լսեց մեր աղոթքները: Եկա զորավարի մոտ, իսկ նա ժպտում է և ասում.  

–Պորուչիկ, ես քո աչքերից եմ տեսնում, վախենում ես խոլերայից: Վախենալ 
պետք չէ: Բոլորս ենք մեռնելու: Բայց մահից առաջ կցանկանայի տեր Աստծուն 
զեկուցագիր ներկայացնել կատարած ամեն ինչի մասին: Չէ՞ որ մեզ ոչ ոք չի 
ցանկանում ճանաչել: Ո՛չ Թուրքիան, ո՛չ Հայաստանը,–և ժպտաց:–Ու՞մ 
ներկայացնեմ զեկուցագիրս, եթե ոչ Աստծուն...  

Եվ, նայելով աչքերիս մեջ իր բարի հայացքով, կրկնեց.  

–Դու վախենում ես խոլերայից: 

Նա իրավացի էր, ես վախենում էի դրանից: 

Բոլորն ուրախացան, Անդրանիկն առողջանում էր: 

–Տղե՜րք, պարոնա՜յք, պարոն պորուչի՜կ, եկեք ռուսերեն պարենք,–ուրախ 
գոռում է Կարապետը: 

Աղմկեց թիթեղյա մատուցարանը, հնչեց ջարդված ֆլեյտան: Ծափ զարկեցին 
(սիբիրական վաշտի) զինվորները: Վեր ցատկեց քաջարի Թադևոսը և պտտվեց 
կայտառ պարի մեջ: 

–Դե՛, սկսենք ռուսական,–պահանջում է Կարապետը:–Պարենք սիբիրյան: 

Եվ մենք պտույտ էինք գալիս այդ պարի մեջ: Իսկ նայում ես շրջապատին` 
ահավոր է, պարզապես սահմռկելի: Մեռած գյուղեր, շրջակայքում խոլերայի հնձած 
դիակներ, ոսկրացած աչքեր, հոգեվարքի ջղաձգումների մեջ այլակերպված ձեռքեր 
ու ոտքեր: Մեր պարը մահվան պար էր...”:  

 

ՍՅՈՒՆԻՔՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ 

 

“Վեց օր անց մենք շարժվեցինք առաջ, իսկ մեր հետևից` փախստականները: 
Առավոտից մինչև երեկո բարձրանում էինք ձյունածածկ սարի27 կատարը: Ձիերը, 

27 Այդ սարը Գողթան գավառը Կապանից բաժանող 3904 մետր բարձրությամբ Կապուտջուղն էր: Դրա 
հարավային անդունդներից դեպի ձյունածածկ բարձունքներ մագլցելով էին առաջանում 
Անդրանիկյանները: Հսկա բազմությունը շարժվում էր միայն ոլորապտույտ կածանով, որով մեկ մարդ 
կամ մեկ ձի կարող էր քայլել: Օդը չէր բավականացնում, ուստի 15-20 քայլից հետո լեռնային 
բարձրությանն անսովոր մարդիկ հանգիստ էին խնդրում: Եվ եթե հայ բանասիրության մեջ 
Անդրանիկի 1918 թվականի արշավն անվանվել է նոր “նահանջ բյուրոց”, ապա նաև համեմատվել է Ա. 
Վ. Սուվորովի Ալպյան արշավանքի հետ: Սակայն ընդգծելի է մի մեծ տարբերություն: Ռուս մեծ 
զորավարն անանցանելի լեռներում արշավն իրականացրեց իր բազմափորձ “հրաշք քաջերի” հետ: 
Իսկ Անդրանիկը Դսեղ-Դիլիջան և Նախիջևան-Կապան նորից անանցանելի թվացող անցումները 
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մարդիկ ընկնում էին հոգնածությունից, գնդակներից: Թուրքերը ողջ ճանապարհին 
կրակում էին մեզ վրա,–փոխանցում է Ա. Կոլմակովը:–Մենք իջանք բարձունքից և 
կիրճով, որը նույնպես գնդակոծվում էր, իջանք Կապան և Ղաթարի գործարաններ: 
Այս շրջանում մուսուլմանները հայերի հետ բարե–կամաբար էին ապրում: Եվ ինչ–որ 
զարմանալի, բայց միաժամանակ ուրախալի էր նայել այդ խաղաղ 
համակեցությանը: Բայց սննդամթերքը քիչ էր, և մենք ստիպված էինք շարժվել 
Գորիս, հուսալով տեղական օգնությանը”: 

Իր հուշագրությունը շարադրելիս պորուչիկ Կոլմակովը, անշուշտ, չէր կարող 
տեղյակ լինել ռազմարշավի հետ կապված բոլոր կարևոր անցքերին, որովհետև նա 
ընդամենը Հարվածող ջոկատի կազմի մեջ մտնող մեկ ստորաբաժանման 
հրամանատարն էր, լավատեղյակ իր վաշտի կամ նրան մոտ կատարված 
իրադարձություններին: Հուլիսի 25–ին Անդրանիկը, առաջապահների հետ 
Քաջարանից իջնելով, հասավ Կապան, իսկ գաղթականները վերջապահ վաշտերի 
(նաև Կոլմակովի) հետ դեռ երկու օր իջնում էին Զանգեզուրի բարձրագահ 
սարերից: Երբ Ողջի գետի հովտի թաթարներն իմացան, որ զորավարը որևէ 
թշնամական քայլ չի կատարում իրենց պես խաղաղ մարդկանց նկատմամբ, 
հավաքվեցին Շահարջիկ գյուղում և իրենց երևելիների հետ աղ ու հացով 
դիմավորեցին Անդրանիկին և հայերի քաջ ու ազնիվ ազգային հերոսի “ոտքի տակ” 
արջառ մորթելու, պատիվ տալու ջերմ ցանկություն հայտնեցին: “Անդրանիկ 
փաշան թույլ չտվեց, ասելով` Ձեր աղն ու հացն էլ ինձ բավական է, շարունակեք ձեր 
խաղաղ աշխատանքը ձեր հարևան հայերի հետ” (84): Զանգեզուրում գտնվելու նաև 
հետագա ամիսներին զորավարը նման հանդուրժողականություն ցուցաբերեց 
երկրամասի թաթարների նկատմամբ, մինչև որ նրանք թուրք գործակալների 
սադրանքներով չստիպեցին դիմել հակաքայլերի: 

Կոլմակովը ճիշտ է նկատում, որ գյուղատնտեսական մթերքներով աղքատ 
գավառում դժվար էր կտրուկ աճած բնակչության կերակրման խնդիրը: Կապանի 
ազգային խորհուրդը ձգտում էր հոգալ նորեկների պարենավորման խնդիրը: Այդ 
ուղղությամբ շատ ջանքեր էին թափում Գերմանիայի Ֆրոյբերգ քաղաքի լեռնային 
ակադեմիայի շրջանավարտ Սմբատբեկ Մելիք–Ստեփանյանը և պղնձահանքերի 
վարիչ Արամ Ֆետվաճյանը: Նրանք բացել էին փռեր և հաց էին բաշխում 
եկվորներին: Սակայն սա անբավարար էր: Ինչպես ժամանակակիցն է վկայում. 
“Շուկան եռում էր: Մեկ կտոր հացը թանկարժեք ականջօղ արժեր, մեկ աման 
մածունը, կամ մի կտոր պանիրը` ոսկի”: 

Ըստ զորավարի թիկնապահ Թ. Գևորգյանի, բանը հասել էր այնտեղ, որ սովի 
խնդիրը լուծելուն խառնվել էր ինքը` տարոնցիների պաշտելի Սոսե մարեն, 
առասպելական Աղբյուր Սերոբի այրին: Նա հանկարծ մտել էր Անդրանիկի սենյակ, 
առանց նախաբանի, այլոց ներկայությամբ, թափել հոգին հրդեհող կրակը.  

–Ի՞նչ է, պիտի կոտորվե՞ն իմ տնանկ ճժեր, Անդրանի՛կ, պիտի կոտորվե՞ն... 
Խլացե՞լ է հոգիդ, համրացե՞լ է լեզուդ: Էլ ինչի՞ համար ես դու, ինչի՞ համար են 
զենքդ և քաջերդ... Ասա՛...  

Զորավարի հետ մայրաբար այդպես խիստ և առանց ձևականության կարող էր 
խոսել միայն ֆիդայական եղբայրությանը գուրգուրած մեծ մայրիկը: Նա 
առաջարկեց անմիջապես հարձակվել դաշտի թաթարական գյուղերի վրա, որոնք 
արդեն հացահատիկը կալսել էին և բռնությամբ վերցնել բերքը: Այդ կարծիքին էլի 
մարդիկ կային, որոնց հեշտությամբ սաստել էր զորավարը: Ներկաներին դուրս 
հրավիրեց Անդրանիկը և երկար ինչ–որ բան էր բացատրում Սոսեին: Հետո 
իմացվեց, թե ինչպես է զորավարին հաջողվել համոզել Սոսեին: 

Երբ Անդրանիկի բոլոր փաստարկներն իզուր են անցել,–փոխանցում է Թ. 
Գևորգյանը,–Սոսեին դիմել է այսպես.  

կատարեց անմռունչ ճակատագրին ընդառաջ գնացող հայ զինվորի և 20 հազարանոց հիմնականում 
ծերերից, կանանցից և երեխաներից կազմված գաղթականության հետ: 
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–Սիրելի, պաշտելի Սոսե, մի պահ պատկերացրու, որ իմ փոխարեն այստեղ 
նստած է ինքը` Սերոբը: Ձեռքդ դիր սրտիդ, լավ մտածիր և ասա: Արդյո՞ք Սերոբը 
կհամաձայնի թալանի նպատակով հարձակվել անմեղ, խաղաղ մուսուլման 
ռանչպարների վրա, թեկուզ ամբողջ Սասունը սովից փրկելու համար...  

Սոսեն, աչքերը փակ, գլուխը կախ, մտածել ու արտասուք թափելով ասել է.  

–Չէ...” (85): 

Երեք օր Սմբատբեկ Մելիք–Ստեփանյանի Առաջաձոր գյուղի նորակառույց 
տանը հյուրընկալվեց բազմօրյա արշավից հոգնած և հիվանդությունից դեռ լրիվ 
չապաքինված զորավարը, որին գուրգուրեց ու խնամեց գերդաստանի մեծ մայրը: 
Այստեղ Մելիք–Ստեփանյանը, եղբայրաբար զրույց բացելով, Անդրանիկին 
հաշտեցրեց գումարտակի հրամանատար Սմբատ Բորոյանի և զորամասի 
տնտեսական մասի վարիչ շահրիարցի Արտուշխանի հետ, որոնք Նախիջևանի 
կռվում թերացում էին ունեցել, որը դարձել էր սառնության պատճառ: Սմբատբեկը 
զորավարին ցանկանում է համոզել մնալ Կապանում, սակայն Անդրանիկը 
հրաժարվում է, պատճառաբանելով, որ անհրաժեշտ է մոտ գտնվել Ղարաբաղին: 
Եվ այս տրամադրությանը համընկավ Զանգեզուրի ազգային խորհրդի` 
Անդրանիկին Գորիս մեկնելու հրավերը, որպեսզի նա իրենց “պաշտպանի 
օտարերկրացիների ստորացուցիչ ճնշումներից”: Օգոստոսի 2–ին զորքը և 
գաղթականները շարժվեցին Տաթևի ճանապարհով: Ամենուր հայրենյաց 
պաշտպան հերոսին և նրա քաջարի զորքին դիմավորում էին խանդավառությամբ: 

“Բացարձակ չիմանալով, թե ինչ է կատարվում մեր շրջապատում, որևէ 
տեղեկություն չունենալով ոչ Բաքվից, ոչ Թիֆլիսից և անգամ Երևանից,–հայտնում է 
Ա. Կոլմակովը,–մտանք գեղեցիկ հովտում, ամբողջովին այգիների մեջ, սարերի 
արանքում տեղավորված, կարմիր տանիքներով ծածկված տնակներով, ուղիղ 
հատակագիծ փողոցներով Գորիս: Այդ փոքրիկ քաղաքը մեզ հիշեցրեց ինչ–որ 
հեռավոր բան, որը մնացել էր այնտեղ` մեր հեռավոր Սիբիրում: Լեռներում անասելի 
տանջանքներից հետո առաջին անգամ տեսանք մտավորական հասարակություն: 
Գորիսը մեզ այդ պահին թվաց դժոխքից դուրս գտնվող դրախտային մի անկյուն, 
բարձր կուլտուրայի և քաղաքակրթության կենտրոն: 

Այնպես վաղուց չէինք տեսել խաղաղ մարդկանց, այնպես վաղուց չէինք քնել 
փափուկ անկողնում, չէինք նստել լավ սպասքավորված սեղանի շուրջ: Դաշնամուր 
նվագելը, վալսի զարմանահրաշ հնչյունները մեզ տանում էին անուրջների չքնաղ 
աշխարհը, մոռացված երջանկության աշխարհը: Ակամա ուրախության 
արցունքները խեղդում էին մեզ, և սիրտդ սկսում էր խփել այնպես ուժեղ: Լարված 
ջղերը վաղուց էին կարոտել այդպիսի հանգստի... 

Մենք երջանիկ էինք: Եվ շրջակայքում ամեն ինչ այնպես էր բուրում: Այնպե՜ս 
սքանչելի էին այստեղի այգիները և այնպե՜ս դյութիչ էին լուսնյակ գիշերները: Այդ 
սքանչելի լռության մեջ չէիր հավատում, որ այստեղից ոչ շատ հեռու մենք ապրել 
ենք այնքան մղձավանջ ու տառապանք: Եվ մտածում էիր, որ այդ ամենը` 
ժողովուրդների այդ գազանային կոտորածը, որի մասնակիցն էինք մենք, հիվանդ 
հոգու ծանր զառանցանք է: Ինչպե՞ս դա կարող էր պատահել: Չէ՞ որ կյանքն 
այնպես սքանչելի էր, այնպես բուրումնալի, այնպես ես ցանկանում սիրել բոլորին, 
ողջ աշխարհը: Ինչպե՞ս կարող էր ձեռքդ բարձրանալ մեկի վրա, ինչպիսին ես եմ: 

Եվ, կարծես իմ հարցին ի պատասխան, հեռվից լսում եմ հրանոթների դղրդոցը: 
Հետ եմ նայում. տառապանքի մատնված, բզկտված, հիվանդ, սոված և 
անմարդկային թշնամուց հալածված երեխաների ու կանանց մի ամբողջ ծով: 
Հառաչանքներ, արցունքներ: Եվ առաջվա պես ձեռքս ակամա սեղմում էր թրի 
կոթը”: 

Գորիսում զորավարն իր շտաբով կանգ առավ Ղազար Մալինցյանի 
նորակառույց երկհարկանի տանը, որի պատշգամբից հետագայում նա մի քանի 
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անգամ կրակոտ խոսքով հանդես եկավ գորիսցիների առջև: Հավանաբար Գորիս 
հասնելուն հետ Երևանից նորից են հիշեցրել Բաթումի պայմանագրի` ջոկատը 
ցրելու պահանջը: Ուստի օգոստոսի 12–ին Անդրանիկը քաղաքի հրապարակում 
անցկացրեց զորահանդես` ներկայացնելու իր հետագա ծրագրերը, որովհետև 
ստեղծված իրավիճակը թելադրում էր արևմտահայ գաղթականների և 
զինվորականության համար մշակել գոյատևման նոր ուղիներ, նրանց կյանքի 
համար ստանալ անհրաժեշտ երաշխիքներ: Ջոկատի հրամանատարի մտքերը 
ձևակերպվում են հրամանի տեսքով.  

 1. Նկատի ունենալով Երևանի Հայկական Հանրապետութեան քաղաքական, 
ռազմական և տնտեսական մեզ համար աննպաստ հանգամանքները.  

2. Նկատի ունենալով, որ տաճկական և հայկական կառավարութիւնների 
հաշտութեան պայմանագրով պէտք է հայկական կառավարութիւնը ունենայ մէկ 
դիվիզիա զօրքից ոչ աւել, թուրքական զինւորական իշխանութեան պահանջմամբ 
զինաթափ պիտի արւի ամբողջ Ջոկատը, որպէս տաճկահայ առանձնայատուկ մէկ 
զօրամաս.  

3. Նկատի ունենալով, որ զինաթափ լինելուց յետոյ, տաճկահայ 
գաղթականութեան և զօրամասերու ֆիզիքական գոյութիւնը վտանգւում է.  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՄ ` 

I.–Չը գնալ Հայկական Հանրապետութեան սահմանների մէջ և ոչ մի 
պայմանաւ զինաթափ չը լինել, առանց եւրոպական և Հայկական պետութեանց 
գարանդիայի.  

II.–Այն զինւորները, որոնք գտնում են իրենց ֆիզիքական ապահովութիւնը 
Երևանի նահանգում, և նրանք, որոնք ինչ–որ պատճառներով չեն ուզում 
շարունակել իրենց զինւորական ծառայութիւնը, այդպիսիները կարող են հեռանալ 
Ջոկատից.  

III.–Նրանք, որոնք պիտի մնան Ջոկատի մէջ և պիտի շարունակեն իրենց 
զինւորական ծառայութիւնը, պէտք է ենթարկուին զինւորական խիստ դիսցիպլինի, 
կատարելով ամէն մի զինւորական հրաման սրբութեամբ.  

IV.–Երբ գարանդիան տրւեց և երաշխաւորւեց եւրոպական պետական յայտնի 
անձնաւորութիւններով և ներկայացուցիչներով, այդ դէպքում միայն կարող եմ 
շարժւել իմ ցոյց տուած վայրը, ուր ապահովուած կը լինի թրքահայ 
գաղթականութեան և զօրամասերու ֆիզիքական և բարոյական գոյութիւնը.  

V.–Այս պայմանները չընդունւելու դէպքում հարկադրուած եմ յանուն թրքահայ 
վերջին մնացած բեկոր գաղթականութեան և զօրամասերու ֆիզիքական և 
բարոյական ապահովութեան զէնքը վայր չը դնել մինչև վերջին շունչ” (86): 

 

Հեռավոր 1918–ի օգոստոսին այս վավերագրի ստեղծմանը մասնակցողները և 
նրանց ժամանակակիցները չէին կարող պատկերացնել, որ Հայկական առանձին 
հարվածող ջոկատի տարածաշրջանում հայտնվելը և Անդրանիկի չենթարկվելը նոր 
հանրապետության կառավարությանը Հայաստանի համար կդառնա բախտորոշ: 
Չէ՞ որ Բաթումի պայմանագրով, Թուրքիայի կամքով, Հայաստանից օտարված էին 
Արցախը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը: Ակամա դրանց պատկանելության խնդրին 
իրեն նվիրեց ազգային հերոսը: Ամրանալով և քաջազնական կռիվներ մղելով 
Նախիջևան–Գորիս–Եվլախ կարևորագույն ռազմավարական ճանապարհի 
միջնամասում, Հարվածող զորքն անանցանելի կապան դարձավ երկու կողմերից 
իրար միանալ ձգտող թուրք–ադրբեջանական բանակների առաջ և Անդրանիկի 
հրամանատարության ներքո պատվով դրեց Զանգեզուրը Հայաստանին 
վերադարձնելու հիմքը: 
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“Բայց և այստեղ թշնամին չէր քնել,–սիբիրական վաշտի մասին հուշագրության 
մեջ հայտնում է պորուչիկ Կոլմակովը: –Նախիջևանի կողմից մեզ վրա թուրքական 
դիվիզիա էր շարժվում: Թաթարներն ու թուրքական զորամասերը սպառնում էին 
Շուշվա կողմից: Դրությունը լրջանում էր: Տեղական բնակչությունը (Գորիսի–Ռ. Ս. ) 
օգնության էր գալիս տհաճորեն, իսկ սննդամթերք բոլորովին չկար: 
Գաղթականների ծով զանգված էր: 

Անդրանիկը զինվորներին հայտարարեց, որ նրանք ազատ են և կարող են 
գնալ` ուր կցանկանան: Ջոկատի մի մասը Սմբատի և Արտուշխանի 
հրամանատարությամբ մեկնեց Երևան: Մենք մնացինք ընդամենը 1020 մարդ: 
Հետևակի ոչ լրիվ երեք գումարտակ, չորս գնդացիր և երեք հարյուրյակ հեծելազոր: 
Հրետանի չունեինք: Մեր սիբիրական վաշտից ոչ ոք չգնաց Երևան: Դե, այնպես էլ 
նրանցից քչերն էին մնացել կենդանի: Միայն քառասունութ մարդ: Մյուսներն ընկել 
էին ժողովրդի ազատագրության համար արյունալի կռիվներում: 

Մեզ անհրաժեշտ էր ինչ էլ լինի անցնել Սիսիան28: Բայց ճանապարհը փակված 
էր թաթարական Թուպի, ՈՒռուտ, Աղուդի և Վաղուդի մեծ գյուղերով: Թուրք 
էմիսարներից խրախուսված, զգալով թուրքերի մոտեցումը, նրանք իրենց դրության 
տեր էին զգում: Հարձակվում էին գաղթականների, հայկական գյուղերի վրա, 
մորթում, այրում, թալանում էին: Մեր մոտենալու ժամանակ նրանք կրակ բացեցին: 
Ոչինչ չէր մնում անել, քան հարձակվել: Կռվեցինք երկու օր և ցրեցինք թաթարական 
բազմաքանակ հրոսակը: 

Ճանապարհ բացեցինք դեպի Սիսիան: Տեղավորվեցինք հայկական Բռնակոթ, 
ՈՒզ, Ղարաքիլիսա (այժմ` Սիսիան–Ռ. Ս. ) գյուղերում: Նույն ժամանակ այդ 
ճանապարհով տեղափոխվում էր Շուշի քաղաքի համար ուղարկված ռազմագույքը, 
որը տանում էր գնդապես Մելիք–Շահնազարովը: Պահակազորի լրիվ 
բացակայության պայմաններում այդ մարդը ստիպված էր կիրառել անհավատալի 
ջանքեր, որպեսզի գույքը Շուշի հասցնի: Բայց ճանապարհը փակվել էր: Մի քանի 
անգամ գաղթականները փորձել էին անցնել Զաբուղի կիրճով, բայց ամեն անգամ 
վերադարձել էին` կորցնելով մի քանի հարյուր մարդ, նրանց դիակները թողնելով 
այդ արյունալի ձորում: 

Թաթարները բարձրացել էին ամենաբարձր` Մարաքիզ սարը և այնտեղից 
գնդակոծում էին ողջ կիրճը: (Այստեղով էր անցնում Գորիս–Շուշի ճանապարհը–Ռ. Ս. 
): Շուշվա և Գորիսի միջև փռված էր Ղարաղշլաղ (կամ Կալադարասի, ներկայիս` 
Բերդաձոր–Ռ. Ս. ) մեծ գյուղը: Գնդապետ Մելիք–Շահնազարովըօգնության դիմեց 
Անդրանիկին: Տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ եկանք 
եզրակացության, որ անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել տեղական ուժերը: Զաբուղի ձորը 
գնդակոծությունից ազատելու համար մեզ անհրաժեշտ էր գրավել ձորի 
ճանապարհին իշխող Մարաքիզ սարը: 

Տեղ գյուղից հավաքեցինք տեղական ուժերը: Գնացինք առաջ: Մարաքիզ սարի 
ստորոտում մի կողմից գտնվում էր հայկական Բայանդուր (այժմ` Վաղատուր–Ռ. Ս. 
), մյուս կողմից` թաթարական Մինքենդ գյուղը, ուր և տեղավորված էր թուրքական 
շտաբը` ռուսական ծառայության նախկին ռոտմիստր Իզեթ բեյի գլխավորությամբ: 
Նրանց օգնության էին գալիս թուրքական հետևակ և հեծյալ զորամասերը: 

Մեր կողմից մշակվեց գործողությունների ծրագիր: Շուշեցիները ռազմագույքի 
համար նախատեսված սայլերով պիտի գային Ղարաղշլաղ: Զորամասը պիտի 
հարձակվեր այնտեղից, իսկ մենք` այստեղից: Այդ ժամանակ Անդրանիկը գտնվում 
էր Սիսիանում և ինձ հրամայել էր` ինչ գնով էլ լինի սիբիրական վաշտի և իր տված 
տեղական ուժերի հետ գրավել Մարաքիզ սարը: Գիշերն իջնելով ձորը, մենք 
գրավեցինք թաթարական գյուղը, ուր կային թուրքական ասկյարներ: Գյուղը 

28 Անդրանիկին և զորամասին հրավիրել էին սիսիանցիները, որոնք պատրաստ էին ամեն կերպ 
աջակցել Հարվածող ջոկատին: Սիսիան գնալը նաև երկրորդ կարևոր պատճառն ուներ. սովյալ 
գաղթականությանը փրկելու տեսանկյունից` հացառատ էր: 
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տեղավորված էր ձորում, փոքրիկ գետակի ափին: Ձախից կանգնած էին Խնձորեսկ 
գյուղի տեղական ուժերը, աջից` Շուշվա գումարտակի հայ սպաների գլխավորած 
Խոզնավար գյուղի գեղջուկները, որոնք մեր հարձակման ժամանակ թուրքերին 
չպիտի թույլ տային անցնել մեր թիկունքը: Գրավելով գյուղը (Մինքենդ), մեր առջև 
տեսանք մի բարձր ժայռոտ սար: Ինձ անհրաժեշտ էր գրավել այն: Ղարաղշլաղի 
կողմից արդեն փոխհրաձգություն էր լսվում: Օրը շոգ էր, այրում էր անտանելի: 

Հարձակման տարա սարի վրա: Զինվորները վերևից թափվող գնդակների 
կարկուտի տակ մագլցում էին Մարաքիզի ժայռերին, ընկնելով` մեկը մահացած, 
մյուսը` վիրավոր: Գերազանց իմանալով սիբիրական վաշտի զինվորներիս, գիտեի, 
որ իմ հետևից կգան` ուր անհրաժեշտ է: Սակայն ինձ զարմացրեց այն, որ նաև նոր, 
բոլորովին ոչ զինվորական մարդիկ նույնպես անվախ դեպի մահ են գնում իմ 
հետևից... 

Միայն այստեղ ես խորապես հասկացա հայերի` շատերի կողմից չընկալված 
հոգեբանությունը: Բավական էր նրանք զգային, որ հանձինս ռուս պորուչիկի 
հենարան են տեսնում Ռուսաստանին, որը չի դավաճանի, ինչպես այս հնգամյա 
պատերազմի ժամանակ իրենց դավաճանել էին բոլորը` թաթարները, վրացիները 
և, դժբախտաբար, անգամ մենք` ռուսներս: Բավական էր այդ նրանք տեսնեին, 
որպեսզի յուրաքանչյուր շարքային հայ դառնար հերոս: Ես եկա եզրահանգման, որ 
դա արտասովոր հերոսականության ժողովուրդ է, բայց արժանավոր ղեկավարների 
կարոտ, որոնց կարելի լիներ վստահել: 

Մեզնից շատերը նրանց մոտ արդյո՞ք գնացել են բաց սրտով, որպեսզի նրանք 
կարողանային վստահել մեզ: Մենք այդպես չենք գնացել, իսկ իրենցից, 
դժբախտաբար, նրանք ղեկավարներ քիչ են ունեցել: Իսկ եղածներին Ռուսաստանն 
ուղարկել է Արևմտյան ռազմաճակատ, որտեղից վերադառնալիս նրանց 
թաթարները, վրացիները և բոլշևիկները բաց չէին թողնում հայրենիք: Եվ այս 
փոքրաթիվ, հերոսական, Ռուսաստանին նվիրված ժողովրդի ողջ ողբերգությունը 
կայացել է նրանում, որ նա մնացել է ինչպես հոտն առանց հովվի` թունավորված 
շրջապատի չարությամբ ու ատելությամբ: 

Ինչի՞ համար: 

Այդ հասկանալ երբեք չէի կարող: Եվ ստիպված ընդունում էի միակ 
բացատրությունը, որ Ռուսաստանը Կովկաս է ուղարկել պետական 
մտածելակերպից զուրկ ու անբարեխիղճ մարդկանց: 

...Մենք վեր էինք մագլցում Մարաքիզ սարին: Ահա ավելի ու ավելի ենք 
մոտենում գագաթին: 

–Ուռա՜... 

Սարի կատարին ենք: Մենք այն գրավել ենք: Եվ մեր աչքերի առջև հառնեց 
Ղարաբաղի սքանչելի գեղեցկությամբ բնությունը` ամպերի մեջ խոյացող բա՜րձր–
բա՜րձր սարերը, իսկական կանաչ անտառը: Եվ այնպես հաճելի տաքացնում էր 
միջօրեի արևը: 

Տեսանք ներքևում փախչող ասկյարների ու թաթարների: Եկավ գրություն` 
նահանջել: ուրքերն ինձ շրջանցել էին: Հավաքելով վիրավորներին ու զոհվածներին, 
իջանք Գորիս: 

Հաջորդ օրը մի սուրհանդակ եկավ Ղարաղշլաղ գյուղից և հայտնեց, որ գյուղը 
մի կողմից տեղական թաթարների հետ շրջապատել են թուրքական զորամասերը, 
մյուս կողմից` սարերից իջնող քոչվորները, թվով` տասնհինգ հազար հոգի: 
Ղարաղշլաղցիներն իրենց ողջ ունեցվածքը, ինչպես նաև կանանց, երեխաներին ու 
ծերերին զինվորական գույքի համար նախատեսված սայլերով ուղարկել են Շուշի: 
Իսկ իրենք, շրջապատված լինելով բոլոր կողմերից, մնացել են գյուղը 
պաշտպանելու և ինձնից խնդրել են օգնություն: 

93 
 



Այդ նույն գիշերը մենք եկանք Մարաքիզ սարի ստորոտում տեղավորված 
Բայանդուր գյուղ, միայն Խոզնավարի կողմից: Ողջ գիշեր մեկ բարձրանում, մեկ 
իջնում էինք: Վաղ առավոտյան դիրք գրավեցինք Բայանդուր գյուղի տակ: Եվ 
թաթարներն անմիջապես մեզ վրա հրացանային կրակ բացեցին: Նետվեցինք 
գրոհի: Նրանց դուրս շպրտեցինք դիրքերից: Եվ այսպես ութ օր շարունակ մարտեր 
էին գնում: Բազմաքանակ ուժերով թուրքերը գրավեցին Ղարաղշլաղը: 

Սեպտեմբերի 16–ին Անդրանիկը Սիսիանից եկավ Գորիս: Հաղթանակից 
ոգևորված թաթարները ձգտում էին Զանգեզուր թափանցել երկու ուղղությամբ` 
Քարաձորի և Խնածախի: Բայց, մեծ կորուստներ կրելով, միշտ էլ հետ էին 
շպրտվում: Բայց ահա մեզ մոտ պատվիրակություն եկավ հայկական (Շուշվա) 
ազգային խորհրդի կողմից և հայտնեց թուրքերի կողմից Շուշիի գրավման ու նաև 
Բաքվի անկման մասին: Այդ լուրը զանգեզուրցիների վրա ճնշող տպավորություն 
գործեց: Սակայն մարզային համագումարում նրանք այնուամենայնիվ որոշեցին 
կռվել մինչև վերջ, բայց չհանձնվել:  

Կայազորի մի մասը տատանվում էր: Անդրանիկին զայրացրել էր վերջինիս 
կայազորի զինվորների վարմունքը և մենք հարվածող ջոկատով նորից քայլեցինք 
Սիսիան, ճանապարհին ցրելով մեզ վրա հարձակվող բազմաքանակ թաթարական 
հրոսակը: Սիսիանի շրջանային համագումարում որոշեցին չհանձնվել թուրքական 
իշխանությանը և կռվել մինչև վերջ: 30–40 տարեկանների համար կրկին զորակոչ 
հայտարարվեց: Այդ ժամանակ Սիսիան Անդրանիկի մոտ եկավ զանգեզուրցիների 
բազմամարդ պատվիրակությունը` օգնության շտապել Զանգեզուրին, քանի որ 
նրանց սպառնում էր թուրքական ներխուժման վտանգը”: 

Հայ ժողովրդի նվիրյալ բարեկամ պորուչիկ Ա. Կոլմակովի անկեղծ ու 
հուզառատ պատումից բերված հատվածն ավելի հասկանալի դարձնելու համար 
անհրաժեշտ են փաստական մեջբերումներ ու իրադարձությունների 
բացատրություններ, որոնց անտեղյակ է եղել հուշագրության հեղինակը: 

Վերն ասվեց, որ Անդրանիկը Հայկական առանձին հարվածող ջոկատով Գորիս 
էր անցել զանգեզուրցիների գրավոր հրավերով, սակայն օգոստոսի 12–ի 
զորահանդեսից հետո ստիպված քաշվեց Սիսիան: Ավելի ուշ զորավարը կգրի, որ 
դրանք դաժան օրեր էին: Բանակը քայքայված էր, զորքերը` հյուծված, 
գաղթականները` սարսափած ու սովամահությունից ահաբեկված: Եվ չնայած 
դրան, տեղի բնակչությունը, որը պատերազմի ընթացքում արհավիրքների չէր 
ենթարկվել, գաղթականության և հարվածող զորամասի նկատմամբ շատ սառը, 
անտարբեր, իսկ երբեմն թշնամական վերաբերմունք էր դրսևորում: Սովամահ 
գաղթականները ծվարել էին բաց երկնքի տակ, յայլաներում ու հովիտներում: 
Գորիսցիները հայտարարեցին, որ միայն 1000 հոգի կարող են կերակրել: 
Անդրանիկի համար այդ հոգեմաշ օրերին տեղական ինքնապաշտպանությունը 
կազմակերպելու հրավեր ստացվեց Սիսիանից, որի գյուղերին թուրքերը սպառնում 
էին Նախիջևանի կողմից: Իսկ Սիսիանը հացառատ շրջան էր: 

Հարվածող զորամասը Գորիսից Սիսիան շարժվեց օգոստոսի 27–ի վաղ 
առավոտյան: Կեսօրին մեկնեց նաև զորավարը, որը, ինչպես Կապանում, 
նախապես ճանապարհի վրա գտնվող Աղուդի, Վաղուդի, Ջոմարթլու և ՈՒռուտ 
թաթարական գյուղեր էր ուղարկել տեղաբնակ ճանաչված յոթ հայ ծերունիներից 
կազմված մի պատգամավորություն, առաջարկելու` զորքին և գաղթականներին 
խաղաղ անցնելու հնարավորություն տալ: Նրանք համաձայնում են: Սակայն երբ 
երևում են Փիլոսի առաջապահ ձիավորներն ու Հովակ Ստեփանյանի հարյուրյակը, 
թաթարները, թուրքական և մուսավաթական գործակալների հրահրմամբ, բուռն 
հարձակման են անցնում: Զորավարի հանձնարարությամբ, որպես բանագնաց, 
սպիտակ դրոշով թաթարների դիրքերին է մոտենում Սեբաստացի Զատիկը, 
խնդրում մարտական զորքի առաջ դադարեցնել կրակը: Նրան հայհոյում և 
սպանում են: Միայն դրանից հետո հարկ եղավ ճանապարհը զենքով բացելու 
հրաման տալ: Զորքը մարտակարգ ընդունեց: Շուտով հակառակորդը լքեց դիրքերն 
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ու սկսեց փախչել: Տեսարանին դառնացած հոգով հետևում էր Անդրանիկը և 
կարգադրեց չհետապնդել խաբված թաթար գեղջուկներին: Այս միջադեպով երթը 
դեպի Սիսիան կասեցվել էր, ուստի զորամասը մնաց բաց երկնքի տակ, Մեծ 
Իշխանասարի հայացքի տակ, Եռաբլուր սարավանդին, ուր Դավիթ–Բեկը 1722 թվին 
ջարդել էր թաթարական կարաչոռլու թափառաշրջիկ ցեղին: 

Երեկոյան պարզվեց, որ 3–րդ գումարտակի հրամանատար Բոնապարտյանը և 
առաջին հեծելավաշտի պետ Սարգիս Ջեբեջին Տաթևի մոտակայքից թեքվել են 
դեպի Կապան` անցնելու Մեղրի, այնտեղից Մուժամբար–Թավրիզ գծով 
անգլիացիներին միանալու: Սա հավանաբար Անդրանիկի հանձնարարությունն է 
եղել, քանի որ նրա Դիլիջանից սկսած երթի նպատակը հենց անգլիացիներին 
հասնելն ու նրանց Հայաստան առաջնորդելն էր: Եվ եթե ջոկատից բաժանումը 
չլիներ զորավարի գիտությամբ, ապա ապագայում կարգազանց Բոնապարտյանի 
հետ բարեկամություն չէր անի նա: Ինչևէ, այս քայլը հետագայում շահեկան 
շարունակություն ունեցավ: Երբ շուտով թուրքերն Օրդուբադից Մեղրիով Զանգիլան 
(Ադրբեջան) անցնելու առաջարկ արեցին, հայոց ազատագրական պայքարի այդ 
մարտիկները, իրենց թիկունքին ունենալով Անդրանիկի հերոսական ջոկատի 
զորությունը, բանագնացի հետ թուրք հրամանատարությանն ուղարկեցին թղթի 
մեջ փաթաթած գնդակ: Այսպիսով թշնամու առաջ փակ պահվեց նրա երկու մասերն 
իրարից անջատող հայկական սեպը, որով Հայաստանն անմիջապես սահման 
ունեցավ իր հին հարևան Իրանի հետ: 

Օգոստոսի 28–ին զորավարը մտնում է Սիսիանի շրջանի կենտրոն Անգեղակոթ, 
այն հռչակավոր գյուղը, որի օրհնյալ տերերը միջնադարի խարխափուն խավարում 
հայոց ազատագրական պայքարի ջահը վառեցին և իրենց ընտրյալ զավակին` 
Իսրայել Օրուն, օգնության խնդրանքով առաքեցին եվրոպական մեծ 
տերությունների միապետների մոտ: Սակայն նրանց միտքն ու կամքը 
կրավորականությամբ չեն տառապել: Սյունյաց աշխարհի տերերը, որոնելով 
հավատարիմ բարեկամ և հովանավոր, անբաժան են եղել զենքից և իրենց 
“դեսպանի” հետ պատրաստակամություն են հայտնել բոլոր ուժերով նպաստել 
դավանակից մեծ տերության ուղարկվելիք օգնական ուժերին, հայտարարելով, թե 
հանուն ժողովրդի ազատագրության կռվելու ուժգին ցանկությամբ և վասն սուրբ 
գործի մեռնելու կամքով են տոգորված: Իսկ 1918–ի ամռանն ի՞նչ ոգով էր 
համակված Սիսիանը: Այս հարցը շատ արագ պիտի պարզաբաներ Անդրանիկը, 
որը հեռացել էր աղքատ Գորիսից: Իսկ հետախույզները հաղորդում էին, որ 
Նախիջևանի կողմից առաջացող թուրքական զորքի առաջապահ վաշտերը 
երևացել են Որոտանի աջափնյակին իշխող սարերի վրա: 

Այն պահին, երբ զինուժի շոշափելի համալրում էր պահանջվում, իմացվեց, որ 
զորքի մեծ մասը ցանկանում է հեռանալ Սյունյաց աշխարհից, անցնել Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանները: Մարդիկ տրամադրված էին սկսել մեծ 
պատերազմի թոհուբոհում կորած հարազատների որոնումը: Բացի այդ, տեղի 
ունեցած ժողովում Սմբատ Բորոյանը և շատ սասունցիներ պատճառաբանում էին, 
թե առանց պետական օժանդակության (ռազմամթերք, պարեն և դրամ) անհնար է 
զորամասը պահել առկա սուղ հնարավորությունների հաշվին: Իսկ ըստ հայ–
թուրքական դաշնագրի (Բաթումի) երկրամասը մտնում էր Ադրբեջանի կազմի մեջ, 
ուստի թուրքերը չէին հանդուրժի, որ զորամասը մնար այստեղ: Մնալու դեպքում 
ընդհարումներն անխուսափելի կլինեն, իսկ հոգնած, մերկ և կիսաքաղց հայ 
զինվորներն այլևս չեն կարող երկար կռիվ մղել: Բացի այդ, ըստ մեկնել 
տրամադրվածների, քաղաքական տեսակետից, զորամասի անկախ 
գործունեությունը վատ կանդրադառնար հայ–թուրքական հարաբերությունների 
վրա, մանավանդ որ Երևանի կառավարության գոյությունը մազից էր կախված, և 
այդ պարագային զորամասի ղեկավարները չեն կարող ազատվել ապագա 
պատասխանատվությունից: 

“Վերոհիշյալ առարկությունները ճարտար լեզվով և առողջ դատողությամբ 
փշրում էր ինքը` Անդրանիկը, տալով հետևյալ կտրուկ պատասխանը.  
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ա) Իրենք հրամանատարներն ու զինվորները զորամասի ուտեստի և պահելու 
մասին մտածելիք չունեն: Այդ բոլորի հոգսն ինքն է իր վրա առնում և կապահովի 
ամեն կերպ, մանավանդ որ տեղական ժողովուրդը մտադիր է ամեն զոհողության, 
միայն թե զորամասը մնա: 

բ) Զորամասի գոյությունը կամ բացակայությունը արգելք չի կարող լինել, որ 
տաճիկները Երևանի դեմ պատերազմ հայտարարեն, եթե կարողանան, 
ընդհակառակը, զորամասի գործունեությունը թերևս ավելի վերապահ դարձնի 
թուրքերին այդպիսի քայլի դիմելու: Երբ թուրքերը գրավեն Բաքուն, չպետք է 
ուշացնեն Ղարաբաղ–Զանգեզուրի վրա գալու, ապա և Երևանի վրա հարձակվելու, 
որի անկախության հետ նրանք ժամանակավորապես են հաշտվել: 

գ) Մյուս կողմից Զանգեզուրը և Սիսիանը ունեն շատ մեծ հարմարություններ 
ինքնապաշտպանության համար. ժողովուրդը մտադիր չէ ենթարկվելու թուրքերին 
և կռվել է ուզում: Դժվարը մինչև մեկ ամիս կամ ամիս ու կեսն է, որից հետո 
ճանապարհները փակվելու են ձյունով, և որևէ լուրջ զինվորական գործողություն 
անկարելի է դառնալու մինչև գարուն, իսկ մինչ այդ անպայման փոփոխություն 
տեղի կունենա ի նպաստ մեզ, որովհետև դաշնակիցները կհաղթեն և Գերմանիան 
չարաչար պարտվելու է (87): 

Այս պերճախոս փաստարկումը չազդեց: Անդրանիկը նաև առանձնազրույց 
ունեցավ Սմբատի և սասունցի սպաների հետ, ցանկանալով համոզել, խնդրեց 
մնալ, որովհետև հակառակորդը մեծ ուժեր կուտակելով Զաբուղի ձորում, 
Զանգեզուրը կտրել էր օգնության կանչող Արցախից, իսկ Շահբուզի կողմից 
Սիսիանի սահմաններին թուրքական վաշտեր էին մոտեցել: Նրանց դիմագրավելու 
համար զգալի ուժեր էին հարկավոր: Սակայն սեպտեմբերի 1–ին Սմբատի և 
Արտուշխանի հետ 2500 ընտիր կռվողներ, հավաքվելով մալականների Բազարչայ 
գյուղում, մեկնեցին Դարալագյազ29: Հարվածող զորամասը խիստ թուլացավ: 
Երկրամասի ինքնապաշտպանության և գաղթականության փրկության համար 
զորավարից պահանջվում էր ուժերի նոր գերլարում, հաստատակամություն, 
անկարելին կարելի դարձնելու զորություն: Սյունյաց լեռնաշխարհը 1918–ի 
ավարտին իր լինելության գերխնդիրն էր լուծում: 

Անդրանիկի հետ գրեթե միաժամանակ Սիսիան էր հասել դեռ տարեսկզբին 
Կովկասյան ռազմաճակատի ընդհանուր հրամանատարի կարգադրությամբ 
ստեղծված հայկական զորամասերից մեկը` Շուշվա կամ Արցախի գունդը, որի 
հրամանատարն էր Կոլմակովի հիշատակած գնդապետ Միքայել բեկ Մելիք–
Շահնազարյանը: Նրան Գորիսից ընդառաջ է գալիս Ղարաբաղի և Զանգեզուրի 
գլխավոր լիազոր Հովակ Ստեփանյանը, որը պիտի նպաստեր գնդի ունեցվածքի 
Շուշի տեղափոխելուն: Պարզվում է, որ գնդի ղեկավարության 
դանդաղաշարժության պատճառով շատ ժամանակ է վատնել Թիֆլիս–Երևան–
Դարալագյազ (Վայոց ձոր) ճանապարհին, դեռ ողջ ունեցվածքը չէր էլ հասել 
Անգեղակոթ: Ուստի գնդապետ Մելիք–Շահնազարյանը, Հովակ Ստեփանյանը և 
Զանգեզուրի ազգային խորհրդի նախագահ Մ. Պարոնյանը դիմում են Անդրանիկին, 
որ ռազմամթերքը, երկու հրանոթներն ու արկերը Մալիշկա գյուղից Գորիս 
հասցնելու համար հատկացնի հարյուր սայլ, 200–250 ձի (88) և Ղարաբաղի Հայոց 
ազգային խորհրդի անունից խնդրում “մի պատկառելի զորամասով անցնել Շուշի”, 
կամ գոնե իր զորամասից որոշ զինուժ հատկացնել Շուշի անցնելու համար: 

Տարեսկզբից Զանգեզուրի և Արցախի հայության համար պռնկեպռունկ 
դառնությամբ լի մի ըմպանակ էր դարձել երկու երկրամասերն իրարից անջատող, 
թաթարներով բնակեցված Զաբուղի կիրճը: Դեպի Բաքու թուրքերի հաջող 
հարձակումից խրախուսված, թաթարական գյուղերը վերջին ամիսներին կոտորել 
էին ռազմաճակատից տուն վերադարձող (նաև Էրզրումում Անդրանիկին 
անհնազանդություն հայտնած) ղարաբաղցի հայ զինվորներին, Ղարաբաղ անցնել 

29 Նրանց հետևից մեկնեցին նաև ոչ քիչ թվով գաղթականներ: Կարծես երկրամասի պարենային 
հոգսերը թեթևացան: Սակայն մնացողներն էլ շատ էին` 17706 մարդ, որից 14250-ը` Սիսիանում: 
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ցանկացող արևմտահայ գաղթականներին և փակել Գորիս–Շուշի ճանապարհը: 
Այն զենքի ուժով բացելու որոշում են կայացնում տեղական մարմինները և 
Անդրանիկին խնդրում, որ նրա զորամասը մասնակցի տեղի ունենալիք ռազմական 
գործողություններին, որոնց հետևանքների պատասխանատվությունը վերցնում են 
իրենց վրա: Իսկ մտահղացման նախաձեռնությունը գալիս էր Ղարաբաղի Հայոց 
ազգային խորհրդից, որը դեռ օգոստոսի 11–ին Զանգեզուրի ազգային խորհրդին 
հղած նամակում Սիսիան հասած Շուշվա գնդի, մանավանդ ռազմամթերքի 
տեղափոխումը “Ղարաբաղի ժողովրդի համար ներկա մոմենտում օդի չափ 
անհրաժեշտ” էր համարում: Ուստի ղարաբաղցիները որոշել էին տեղափոխումը 
դյուրացնելու համար դեպի Գորիս ուղարկել 200 սայլ, 200 գրաստներ և 900 մարդ: 
Հայտնելով, որ իրենց տրամադրությունը գաղտնիք չէ թուրքերի համար և 
համոզված են, որ նրանք պատրաստ են հարձակման, նամակագիրները 
գորիսցիներին առաջարկում են “Կենտրոնացնել տեղում 500–600–ի չափ 
զինվորական ուժ գնդացիրներով և թնդանոթներով, որը կկարողանա բռնել 
Զաբուղի և Հաքարուի միջև իջնող սարահարթը, որպեսզի այդ կողմից 
տրանսպորտի անվտանգ անցնելը ապահովի” (89): 

Անդրանիկը Նախիջևանից Սյունիք անցնելուց հետո անմիջապես նկատեց, որ 
երկրամասում անիշխանություն է տիրում, բարձիթողի վիճակում է գտնվում հայոց 
ինքնապաշտպանության գործը: Տարանջատված էին ոչ միայն Մեղրին, Կապանը, 
Գորիսն ու Սիսիանը, այլև դրանց գյուղերը: Չկար վարչական մեկ մարմին, մեկ 
ղեկավար կենտրոն, որը միավորեր ուժերը, դրանք նախապատրաստեր` 
պահանջված պահին հակառակորդի դեմ հանելու համար: Իսկ հակառակորդն օր–
օրի ճնշումը մեծացնում էր Եվլախի և Նախիջևանի կողմերից, ձգտելով թուրքական 
զորքերի առաջ բաց պահել Թուրքիան և նորաթուխ Ադրբեջանն իրար կապող 
ամենակարճ ճանապարհը: “Զանգեզուրը չի ենթարկվում ո՛չ Երևանին, ո՛չ Բաքվին, 
ո՛չ էլ Թիֆլիսին: Նա թողնված էր իր բախտին: Անդրանիկի հայտնվելն այնտեղ մի 
տեսակ անհրաժեշտություն էր, քանի որ նա իշխանություն էր անիշխանության 
մեջ” (90): 

Պատերազմի թատերաբեմից հեռու մնացած լեռնաշխարհում չկային շոշափելի 
ուժ ներկայացնող ռուսական կամ հայկական զորամասեր, որոնց թողած 
հնարավորություններով կարելի լիներ դիմագրավել թուրքական կանոնավոր 
գնդերին և դիվիզիաներին: Այստեղ 1918–ի հուլիսից միակ ռազմական ուժը կարող 
էր համարվել Անդրանիկի երկարատև արշավից հոգնած, վատ զինված ու 
հանդերձավորված Հայկական առանձին հարվածող ջոկատը: Սակայն նա չէր 
գտնվում պետական հովանավորության ներքո, հանված էր հայկական զորքի 
կողմից և նրա չգոյությունն էին ցանկանում նաև յուրայինները, որոնք Երևանում 
Անդրանիկյաններին զրկում էին այլ աղբյուրներից եկող օգնությունից: Ավելին, 
կառավարամետ թերթերը և իշխանավորները լուրեր էին տարածում, թե 
զանգեզուրցիների ձեռքով սպանվել է “հայտնի խմբապետ Անդրանիկը”: Ասվածի 
տեսանկյունից կարևոր է Զանգեզուրի կենտրոնական Ազգային խորհրդի անդամ 
Շիրինյանի հաղորդումը, որով նա հոկտեմբերի 2–ին, Երևանից վերադառնալուց 
անմիջապես հետո, հանդես էր եկել Սիսիանի շրջանի ժողովրդական 
ներկայացուցիչների ներկայությամբ: Նա հայտնեց, որ հանդիպել է Հայաստանի 
խորհրդարանի դաշնակցական խմբակցության, դաշնակցական կենտրոնական 
կոմիտեի և բյուրոների 20 անդամներից կազմված գործիչների հետ, որոնք բոլորն էլ 
“այն կարծիքէն էին, որ Ղարաբաղի Հայութիւնը պէտք է ամեն զիջում ընէ 
(թուրքերին–Ռ. Ս. ), նոյն իսկ զինաթափ լինի): Երբ ես յայտնեցի, թէ մենք արդէն 
յունվար ամսէն ի վեր թշնամական դրութեան մէջ ենք տեղացի թուրքերու հետ` 
յայտարարեցին թէ “այն ատեն պէտք է այդ գաւառի վրայ խաչ քաշել”: Եվ 
շարունակում է Շիրինյանը. “Երևանի մէջ ամեն կերպ կը ջանան հաճոյանալ թուրք 
կառավարութեան և Անդրանիկի գործունեութեան համար վատ կարծիք ունեին` 
ըսելով, որ Անդրանիկը այդ շրջանի դժբախտութեան պատճառ պիտի դառնայ” (91): 
Իմանալով իր նախկին կուսակիցների ու ընկերների վիրավորական 
գնահատականները, սակայն զորավարը մնաց հաստատակամ: Երկրամասի 
ժողովրդին փրկելու համար անհրաժեշտ էր զորացնել ինքնապաշտպանությունը: 
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Իսկ ջոկատի տեղում մնալու նպատակահարմարության հարցը նա բարձրացրեց 
Սիսիանի շրջանի հայկական գյուղերի կոմիսարների առաջ, որոնց որոշմանը, 
որպես ժողովրդավար գործիչ և հայրենասեր, պատրաստ էր ենթարկվել 
անառարկելիորեն: Սեպտեմբերի 12–ին Անգեղակոթ գյուղի եկեղեցում առանց 
Անդրանիկի ներկայության տեղի ունեցած` շրջանի գյուղերի ներկայացուցիչների 
խորհրդակցությունը միաձայն որոշեց խնդրել զորավարին` իր զորքով մնալ 
Սիսիանում և խոստացավ հոգալ զորքի կարիքները: Նաև հայտարարվեց 20–25 
տարեկանների զորահավաք: Հակառակորդները պարտավոր էին լռել: Անդրանիկը 
Սյունիքում մնում էր ժողովրդի կամքով և ոչ իր հայեցողությամբ: 

Ճիշտ այդ օրերին “մարդասիրական բուռն զգացմունքներով” 
ղարաբաղցիներին ու զանգեզուրցիներին հնազանդության կոչով դիմում է 
Ադրբեջանի հայության ջարդերի կարգադրիչ, թուրքական բանակի գեներալ Նուրի 
փաշան, իր հերթին ստորաբար վատաբանելով ու զրպարտելով Անդրանիկին: Չի 
ուշանում Անդրանիկի պատասխանը ստահակ Նուրիին: 

“Կարդացի ձեր 15 օգոստոսի թվակիր հայտարարությունը, իրազեկ դարձա 
նաև իմ մասին ձեր գրած զրպարտություններին, ես ձեր գրածի նման պարտված 
չեմ և ձեր առջևից փախուստ տված չեմ: Ընդհակառակն. այսօր դուք իմ առաջ 
բարոյապես պարտված եք, որովհետև, հավանական է, որ հիշում եք Սասունում, 
Մուշի վանքում, Մուշի Գոմերի գյուղում տեղի ունեցած պատերազմներում 
քառասուն անձնուրացների (ֆեդայի) դիմաց հազարավոր զորքերի փախուստը, 
Բալքանյան պատերազմը, Բիթլիսի նվաճումը և վերջին օրերում Խոյի 
մատույցներում ձեր լքած թնդանոթներն ու պուլիմոթները: Եթե չեք հիշում, կարող 
եք հարցնել Եավեր փաշային: 

Որպես թե կաշառակեր եմ անգլիական կառավարության ոսկիներով: 
Աշխարհում եթե կաշառակերության ախտով վարակված երկիր կա, այն էլ ձեր 
երկիրն է և ձեր կառավարությունը, ձեր պաշտոնյաները: 

Դուք ձեզ հերոս եք համարում, սակայն համաշխարհային պատմությունը ցույց 
է տալիս, որ դուք հերոս եք միայն անմեղ և անզեն ժողովրդի հանդեպ. այս կետը ես 
շատ լավ գիտեմ: 

Ձեր կառավարության որքան արյունռուշտ լինելը և որքան նենգամիտ 
քաղաքականության հետապնդելը ամբողջ աշխարհին հայտնի լինելուց հետո, դուք 
ձեզ քաղաքակիրթ մի պետության պաշտոնատար համարելով և 
հայտարարություններ հրապարակելով ուզում եք անմեղ ժողովրդին նետել ձեր 
լարած ծուղակի մեջ: Այո, թերևս դուք այս խնդրում կարող եք հաջողել և բազմաթիվ 
անմեղների արյունին պատճառ դառնալ, սակայն վստահ եղեք, որ չեք կարող 
խաբել մեզ: Աստծու կամեցողությամբ շատ մոտ ժամանակներում մենք իրար 
կհանդիպենք” (92): 

Երկրամասում թույլ էր ինքնապաշտպանության ոգին, ժողովրդի մեջ 
բացակայում էր պահի վտանգավորության զգացումը: Ռազմադաշտերից հեռու 
խաղաղ կյանքը բթացրել էր արժանապատիվ ապրելու համար զենքը ձեռքին 
կռվելու, անհրաժեշտության դեպքում մեռնելու կամքը: Ինքնապաշտպանության 
հարցերում բնակչությունը ոչ միայն անտարբեր էր, այլև սառը վերաբերմունք էր 
դրսևորում Անդրանիկի ու նրա զորամասի նկատմամբ: Իսկ Սմբատի և 
Արտուշխանի հետ 2500 ընտիր կռվողների մեկնումից հետո ջոկատի համար 
բացարձակ անհնարին էր դառնում երկու կողմերից մեծաքանակ ուժերով 
առաջացող հակառակորդի կասեցումը, որի հրամանատարությունը, իր ոճրագործ 
էությունը սիրամարգի փետուրներով ծածկած, զանգեզուրցիներին հորդոր էր հղել 
հնազանդվել ու զինաթափվել: Զորավարին հարկ եղավ մարդկանց բացատրել ու 
համոզել, որ այս անարդար աշխարհում արժանապատիվ կյանքի իրավունքը ձեռք 
է բերվում ոչ թե բարբարոս հաղթողի գութը հայցելով, ոչ թե ստրուկի ողոքումներով, 
այլ Վարդանանց ոգով, Դավիթ–բեկյան սրով: Բազմազան հանդիպումների, 
ելույթների ու զրույցների ընթացքում անտարբեր ժողովրդին 
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ինքնապաշտպանության կենարար ոգով տոգորելու, կռվելու կամք դրսևորելու 
համար նրան անհրաժեշտ եղավ հոգիների վրա ազդել ազգային հերոսի իր 
հեղինակությամբ, ռազմական գործչի խստությամբ և, անշուշտ, իր պարզ, հրաշունչ 
խոսքերով: Իսկ երբ իմացավ “քաղաքակիրթ” թուրքերի հորդորների մասին, 
անմիջապես, որպես զինվորական, դիմեց զանգեզուրցիներին.  

“Արժանահավատ աղբյուրներից իմացա, որ թուրքական 
հրամանատարությունը ձեզ առաջարկել է զինաթափվել:  

Հրամայում եմ. անհապաղ զորահավաք հայտարարեք, մի քանի վաշտերով 
դիրքեր գրավեք ձեր սարերում և կազմակերպեք դիմադրություն: Վաղն այստեղ 
(Անգեղակոթում–Ռ. Ս. ) տեղի կունենա ընդհանուր ժողով: Որոշում է կայացվելու 
զորահավաքի մասին: 

Սիսիանը որոշել է կռվել: Եթե դուք որոշեք հանձնվել և զինաթափվել, ձեր այդ 
քայլը ողջ Ղարաբաղը30 կգնահատի որպես դավաճանություն հայ ազգի նկատմամբ 
և երկար ժամանակ ձեզ կհետապնդի որպես իրենց հակառակորդների: Եթե դուք 
ցանկություն ունեք` վաղն առավոտյան շուտ ուղարկեք ձեր ներկայացուցիչներին” 
(93): 

Այս հրամանին հաջորդեց նորը: Գյուղերի ներկայացուցիչների որոշման 
համաձայն զորավարը հայտարարեց Սիսիանի շրջանի 25–30 տարեկան 
երիտասարդ տղամարդկանց համընդհանուր զորահավաք: Նրանք պարտավոր էին 
մարտի մեջ մտնելու համար, գյուղական կոմիսարների աջակցությամբ, զենքով–
զինամթերքով կազմ ու պատրաստ, երեք օրվա ուտելիքով, սեպտեմբերի 13–ին, 
առավոտյան ժամը 9–ին, ներկայանալ Ղարաքիլիսա գյուղ (այժմ` Սիսիան քաղաք): 
Այն պահին, երբ անհրաժեշտ էր նոր վաշտեր կազմելով հակառակորդի դեմն առնել 
Սիսիան–Նախիջևան սահմանագծում, արցախցիները ձեռնարկում են Շուշվա 
գունդը Զանգեզուրից փոխադրելու գործողությունը, որին քիչ են նպաստում 
գորիսցիները: Ըստ Գորիսի ազգային խորհրդի նախագահ Մ. Պարոնյանի 
հաղորդման, այնտեղ զորահավաքը շատ դանդաղ է կատարվում, մարդիկ 
դժկամորեն էին զինվորագրվում: 

Ընդարձակ կոչով Զանգեզուրի հայությանը դիմեց Սյունիքի զինվորական 
ընդհանուր լիազոր Հովակ Ստեփանյանը: Նա, ներկայացնելով Ղարաբաղում 
ստեղծված կացությունը, հայտնում է.  

“Գիւլիստանը, Ջրաբերդը, Խաչէնը, Վարանդան և Դիզակը դէն են շպրտել 
միջին ճանապարհը և մերժել են բացարձակապէս հպատակւելու թաթարին:  

Այս բոլորից յետոյ Զանգեզուրի հայ ժողովուրդը չի կարող ուրիշ ճանապարհ 
բռնել. նա պիտի գնա մեծ եղբօր` Ղարաբաղի հայութեան ուղիով... Զանգեզուրի 
հայութիւնն էլ պէտք է անխուսափելի կերպով բռնէ կռւի ճանապարհը, որը կարող է 
նրան կամ աւելի քիչ պատահարի ենթարկել, քան թէ զինաթափ լինելը և ստրուկ 
դառնալը: ՈՒրեմն գործի անցնենք, կազմակերպենք մեր սեփական զօրքն ու զինւած 
խմբերը, ունենանք խիստ կարգապահութիւն և հաւատանք, որ դա է մեր 
փրկութեան միակ ճանապարհը” (94):  

Սակայն վիճակը չփոխվեց: 

Նման լարված պահին, երբ Անդրանիկը “օրը ցերեկով մոմի լույսով” էր զինվոր 
գտնում, գնդապետ Մելիք Շահնազարյանին Զաբուղի կիրճով Շուշի անցնելու 
համար օգնության է ուղարկում իր զորամասի մի քանի վաշտեր, նաև` 
սիբիրականը: 

Ինչպես ասվեց, պահի ողջ լրջությունը երկրամասում առաջինը հասկացավ 
Սիսիանը: Շրջանի 22 գյուղերի ներկայացուցիչների սեպտեմբերի 12–ին 

30 Զորավարը և հուշագիր Ա. Կոլմակովը հաճախ են Ղարաբաղ ասելով հասկանում նաև Զանգեզուրը: 
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Անգեղակոթում կայացած համագումարը որոշեց խնդրել Անդրանիկին մնալ 
Սիսիանում, զորքի պարենավորման համար հավաքել 6000 փութ հացահատիկ, 
կատարել զորահավաք: Այս քայլերը ճիշտ ժամանակին արվեցին, որովհետև 
թուրքերը զինաթափվելու հրաման էին տվել Սիսիանի սահմանակից Գյոմուր, 
Գժաձոր, Նորս և Նորս–Մազրա հայկական գյուղերին, որոնց ռազմավարական գիծը 
Սիսիանի շրջկենտրոնից հեռու էր ընդամենը 30 կիլոմետր: Ավելին, թուրք 
լրտեսներն ու հրահանգիչները վխտում էին Որոտանի հովտում և իրենց մոտալուտ 
հարձակման ամուր հենակետեր էին դարձրել շրջանի հարավ–արևմտյան 
սահմանագծում գտնվող Օրթագյուղ, Ջոմարդլու և Արավուս գյուղերը: Անդրանիկն, 
իր առաքինի անվանը հավատարիմ, նախ բանագնացներ ուղարկեց այդ գյուղերը, 
առաջարկելով չլսել թուրքերին, հանձնել զենքերն ու շարունակել խաղաղ ապրել 
իրենց հայ հարևանների հետ: Երբ բանագնացները չվերադարձան, զորավարն այդ 
գյուղերը տեղահան անելու, ռազմական տեսակետից շրջանը վտանգից 
ապահովելու պահանջ դրեց: Հարցն այնքան սրվեց, որ Բռնակոթ գյուղում 
հրավիրվեց Սիսիանի գյուղական կոմիսարների ու վաշտապետերի 
խորհրդակցություն, որի մասնակիցները բուռն վիճելով չէին կարողանում որոշել 
անելիքը: Անդրանիկը կանխամտածված հեռացել էր սենյակից: Երբ անպտուղ վեճը 
երկարեց, զորավարը հանկարծ ներս մտավ ու հարցրեց.  

–Ի՞նչ երկար մտածելու բան կա: Հայության վերջին բեկորներն են հանգչում: 
Ո՞րն եք ուզում` կիսալուսի՞ն, թե՞ խաչ: 

Բոլորն էլ քվեարկեցին զորավարի առաջարկի կողմ: Սեպտեմբերի 23–ին 
սկսվեց արշավանքը: Թաթարական գյուղերը համառորեն դիմադրում էին, սակայն, 
ճնշվելով, քաշվեցին Նախիջևանի սարերը, դադարելով հենակետ դառնալու 
հնարավորությունից: “Անդրանիկը երբ տեսավ ընկած թուրքերի դիակները և 
նրանցից հոսող արյունը, արտասվեց և ձեռքերը ջղաձգորեն բարձրացրեց դեպի 
երկինք ու գոչեց. “Դու՛, եթե կաս, Աստված, և իմ Հայաստան երկրի ողջակիզվելը 
տարար, սա էլ տար...” (95): 

Իսկ կացությունը գնալով ավելի էր լարվում: Թուրքերը, թուրքավարի լուծելով 
Նախիջևանի հայության հարցը, պնդում էին զինաթափել այդ գավառի հայկական 
լեռնային գյուղերի դեռևս փրկված բնակիչներին: Նրանց ենթարկվելու դեպքում 
թուրքերն անարգել ճանապարհ կստանային դեպի Որոտանի հովիտ և Զանգեզուր: 
Անդրանիկը նախ ծանր զրույց ունեցավ այդ գյուղերի տատանվող կոմիսարների 
հետ և դրանց ինքնապաշտպանության համար տրամադրեց 100 զինվոր: Ավելին, 
հաջող զորակոչի շնորհիվ կազմված վաշտերը, որոնց հրամանատարն էր 
նախիջևանցի քաջ սպա Հայկ Գրիգորյանը, գրավեցին Բազարչայ–Գյոմուր–Գժաձոր–
Բնունիս–Թազագյուղ–Ախլաթյան–Ալիլու ռազմագծերը: Միաժամանակ Գորիսից 
հայտնում էին, որ հակառակորդի ճնշումն օր առ օր ուժգնանում է Ղարաբաղի և 
Զանգեզուրի վրա: Թուրք–ադրբեջանական ստվար զորամասերը անդադար 
հարձակվում էին Կոռնիձոր, Խոզնավար և Խնածախ գյուղերի ուղղություններով, 
ուր տեղացիների հետ անձնուրաց կռվում էին նաև սիբիրական վաշտից ողջ 
մնացած զինվորները: 

Երբ ակնհայտ դարձավ բնաջնջման վտանգը, սթափվեցին նաև գորիսցիները, 
որոնք սեպտեմբերի 26–ին դիմում են Սիսիանի ինքնապաշտպանության 
կազմակերպմամբ զբաղված զորավարին, աղաչելով անհապաղ ավարտել “սկսած, 
բայց չավարտած գործողությունը, Սիսիանի նկատմամբ որոշ նախազգուշական 
միջոցներ ձեռք առնել և առկա բոլոր ռազմական ուժերով տեղափոխվել Գորիս”, 
միաժամանակ խոստանալով մեծարգո գեներալի տրամադրության տակ դնել իրենց 
ողջ ֆիզիկական ուժը և կատարել տնտեսական պահանջները: Վիճակի 
ծանրությունը ներկայացնելու և զորավարին Զանգեզուր հրավիրելու համար 
Գորիսի ազգային խորհուրդը Սիսիան է ուղարկում նաև շրջանի գյուղերի 
ներկայացուցիչներին: Զորավարն անմիջապես սուրհանդակի հետ հայտնում է, որ 
հաջորդ օրը ժամը 10–ին կշարժվի Գորիս և այնտեղ կհասնի երկու կամ երեք օր 
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հետո: Իսկ մինչ այդ գորիսցիները պիտի ձգտեն ամեն գնով “պաշտպանել և պահել 
ռազմաճակատը”: 

Սիսիանից Գորիս անցնելիս Առանձին հարվածող զորամասը հարկադրված էր 
Աղուդի և Վաղուդի թաթարական գյուղերում ճանապարհը նորից բացել զենքի 
ուժով: Հասնելով տեղ, զորավարն անմիջապես ձեռնամուխ եղավ Զանգեզուրի 
ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, տեղի ազգային խորհրդից և 
գյուղական կոմիսարներից պահանջելով արագացնել զորահավաքը: Եվ միայն այդ 
ժամանակ նա իմացավ, որ թուրքերը գրավել են Բաքուն, կոտորել ավելի քան 30 
000 հայերի և անդադրում նախապատրաստվում են գրավել Ղարաբաղն ու 
Զանգեզուրը: Զորամասի շտաբը նորից տեղավորված էր գորիսցի Ղազար 
Մալինցյանի տանը, որը հեռախոսով կապված էր շրջանի բոլոր ճակատային 
գյուղերի հետ, ուստի բավարար տեղեկություններ էին ստացվում փոփոխվող 
իրադրության և հակառակորդի տեղաշարժերի մասին: Գորիս գալուց երկու օր անց 
հայտնի դարձավ, որ Սիսիանի տեղական վաշտերի զինվորները, չդիմանալով 
Նախիջևանից հարձակվող թուրքական կանոնավոր զորքի ճնշմանը, սկսել են 
թողնել դիրքերը: Անդրանիկն ստեղծված կացությունն անմիջապես քննարկման 
դրեց զինվորական խորհրդի արտահերթ նիստում: Որոշվեց անհապաղ ուժեղացնել 
Սիսիանի ճակատը: Այնտեղ ուղարկեցին 1–ին և 3–րդ հեծելավաշտերը, որոնց 
օգնությամբ թուրքերը հետ շպրտվեցին իրենց բնագծերից: 

Իսկ գորիսցիները դեռ տատանվում էին, անգամ թուրքերին հնազանդվելու 
մտայնություն կար, չնայած հակառակորդին զենքով դիմագրավելու կեցվածք 
ունեին Տեղի, Կոռնիձորի, Խնածախի, Խնձորեսկի, Բայանդուրի և Քարաշենի 
գյուղացիները: Առաջինները պատճառաբանում էին. “Անձնատուր լինել` Բաքվի 
հայերի պես չկոտորվելու համար”: Իսկ դիմադրության կողմնակիցները ճիշտ 
հակառակ կարծիքին էին. “Արժանապատվորեն ու ավելի կազմակերպված 
դիմադրել` Բաքվի հայերի օրը չընկնելու համար”: Հոկտեմբերի 13–ին, երբ 
Գորիսում տեղի էր ունենում Զանգեզուրի գյուղական համայնքների 
ներկայացուցիչների ժողով, հանկարծ հայտնեցին, թե իբրև 1100 թուրք զինվորներ 
թնդանոթներով հասել են Ղարաղշլաղ: “Այդ լուրն իրարանցում ձգեց 
ժողովականների մեջ, մանավանդ որ նախագահն էր բժիշկ Մինաս Տեր–
Մինասյանը, մի տարտամ անձնավորություն, իսկ ժողովականների շարքերում կար 
հետագայում մեծամասնական հայտնի գործիչ Արմենակ Ղարագյոզյանը, որ 
համամիտ էր Զանգեզուրը Ադրբեջանին կցելու գաղափարին, քանի որ կարմիր 
բանակը գալու էր նախ Ադրբեջան, այսինքն` Բաքու և Գանձակ, ապա Ղարաբաղ–
Զանգեզուր: Այդ օրը մի կրակոտ ճառ ասաց Անդրանիկը, սակայն արդեն շատերի 
մտքերը պղտորվել էին” (96): Վերջապես ձայների ոչ մեծ գերակշռությամբ որոշվեց 
կռիվ տալ թշնամուն, դուրս գալ Գորիսի փոսից, դիրքեր գրավել Եռաբլուր 
սարավանդի հյուսիս–արևելյան եզրագծում: 

Սակայն շուտով երկու հանգամանքի թելադրությամբ հարվածող ջոկատը 
նորից հեռացավ Գորիսից: Սուրհանդակները հաղորդեցին, որ Մեղրու, Կապանի և 
հատկապես Նախիջևան–Գորիս–Եվլախ ճանապարհի վրա գտնվող Սիսիանի 
դրությունը ժամ առ ժամ դառնում է աղետալի, առանց օգնական զորքի այլևս 
անհնար է պահել ռազմաճակատի գիծը: Եվ ապա հեռանալու պատճառ էր 
Զանգեզուրի ժողովրդի կռվելու անվճռականությունը: Երբ չկար կամքի 
միասնություն, կռվել ստիպելու դեպքում ապագա պատասխանատվության 
մեղավորը կհամարեին զորամասի հրամանատարությանը, առաջին հերթին` 
զորավարին: Ուստի գորիսցիների տատանումն ու անվճռականությունը հին 
զինվորին հարկադրում էին կռվից խուսափել բուն Զանգեզուրում: Սակայն 
հեռանալիս հայտարարեց, թե զորքի մի մասը միշտ թողնում է Գորիսի 
մերձակայքում և երդվում է` երբ շրջանը հաստատ վճռի կռվել, առաջին հրացանի 
պայթյունի հետ ինքն անմիջապես օգնության կշտապի: Եվ նորից 
զանգեզուրցիներին կոչ արավ ելնել սրբազան կռվի, անգամ զոհերի գնով հաղթել 
թշնամուն և ոչ ստրկամտորեն հուսալ նրա գթասրտությունն ու մեծահոգությունը:  
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Անդրանիկը ճիշտ ժամանակին հասավ Սիսիան: Ժամանած զորքի հետ էին 
Յակով Բորտի գումարտակը և Ալեքսեյ Կոլմակովի սիբիրական վաշտը: Նորս–
Մազրա–Գյոմուր–Գժաձոր մարտական բնագծի կացությունը դարձել էր անհուսալի: 
Տեղական վաշտերը չափազանց սակավաթիվ էին, անկարող` դիմագրավելու 
մեծաքանակ հակառակորդին, որը նորից զինաթափվելու առաջարկ էր արել այդ 
հայկական գյուղերին, այլապես սպառնում էր ոչնչացնել դրանց բնակիչներին: 
Հոկտեմբերի 15–ին սիսիանցիները հրավիրեցին իրենց ներկայացուցիչների և 
գյուղական կոմիսարների հերթական համագումարը և Գորիսից վերադարձած 
սիրելի հերոսապետի ներկայությամբ նորից վերահաստատեցին իրենց 
քաջազնական ոգին, հռչակելով “Մահ կամ ազատություն” նշանաբանը: 
Հայտարարվեց 20–40 տարեկանների զորահավաք: Հարվածող ջոկատի հետ 
սիբիրցիները թուրքերին հետ շպրտեցին իրենց սահմաններից: Եվ հենց այս 
լեռնացող կամքի շնորհիվ Սիսիանն անառիկ արգելք դարձավ հայակեր թշնամու 
առջև և կանխորոշեց Հայաստանի անբաժանելի մասը մնալու Սյունյաց աշխարհի 
ապագան:  

Գրեթե միաժամանակ նամակներ ստացվեցին Գորիսից ու Կապանից, որոնց 
շրջանների ներկայացուցիչների համագումարները ևս միաձայն որոշել էին կռվել և 
իրենց մոտ էին հրավիրում Անդրանիկին ու իր զորամասին: Կապանից նաև 
հայտնել էին, որ Մեղրիում թշնամու դեմ շարունակում են աներեր կանգնած մնալ 
Բոնապարտյանի և Ջեբեջիի հեծելավաշտերը: Կարճ ժամանակում կատարված մեծ 
աշխատանքի շնորհիվ զորամասի և սիսիանցիների` արդեն մարտերում կոփված, 
փորձառու և նոր համալրում ստացած վաշտերը թուրքական զորամասերի դեմ 
այնքան հուսալի դիրքեր էին գրավել Նախիջևանի հետ սահմանագծում, որ 
Անդրանիկն, իր վաշտերից թողնելով մի քանիսը, զորամասի հիմնական կազմով 
մեկնեց Գորիս: Զորավարն այժմ գոհ էր նաև գորիսցիներից, որոնք զորահավաքի 
միջոցով արդեն պահեստի երեք վաշտ էին կազմավորել և կենտրոնացրել Քարաշեն 
գյուղում: Կարգավորվել էր պարենավորման խնդիրը, և մարտականորեն էին 
տրամադրված զանգեզուրցիները: Իսկ տրամադրության փոփոխմանը, անշուշտ, 
նպաստել էր Զանգեզուրի կենտրոնական Ազգային խորհրդի կոչը, որը Իսրայել 
Օրիների, Դավիթ–Բեկերի հաջորդներին հորդորում է “կուռ շարքերով, իբրև մի 
հոգի, մի մարմին դարձած խմբվել մեր պաշտելի ազգային հերոս Անդրանիկի 
շուրջը, կուրծքները դեմ տալ թշնամուն և պատմական այդ անդառնալի օրերին 
փառավոր ու լուսավոր էջեր տալ գալիք սերնդին”: 

Այն ծանր օրերին, երբ վասն տարաբախտ արևմտահայության 
ազատագրության հրեղեն գնդակի համբույրին արժանանալու երդումով ապրող, 
արդեն ոչ երիտասարդ ազգային հերոսը ղեկավարում էր Սյունյաց աշխարհի 
ինքնապաշտպանությունը, տհաճ տեղեկություններ էր ստանում Երևանից: Լավ 
գիտեր, որ ինքը մերժված, անցանկալի անձ է Բաթումի պայմանագրի պահանջների 
կատարմանը հանձնառու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
համար, որից Թուրքիան հետևողականորեն պահանջում էր իրեն հանձնել կամ 
զինաթափել Անդրանիկին: Երեսուն տարի նա թուրքերի սարսափն էր, նրանց առաջ 
քաջաբար ծառացող անպարտելի ուժ և այժմ հայտնվել է պանթուրքիզմի 
նպատակների իրականացման ճանապարհին: Թուրքերի մտահոգությունը 
բացահայտվեց օգոստոսի ավարտին թուրքական, գերմանական և ավստրո–
հունգարական զորահրամանատարների Երևան կատարած այցի ժամանակ: 
Թուրքական կողմի պնդմամբ բանակցությունների հատուկ քննարկման առարկա է 
դարձվում Անդրանիկի հարցը: Պատճառը հանդիպման վերջում բերանից “թռցրել” 
էր թուրքական պատվիրակության ղեկավար Խալիլ փաշան. “Մենք թուրքերս չենք 
մտածում որևէ ժողովուրդ ստրկացնելու մասին, սակայն մի իդեալ ունինք և ուզում 
ենք այդ իդեալն իրագործել: Մենք ցանկանում ենք վերականգնել մեր կապը մեր 
հայրենիքի–Թուրանի հետ և դրա համար այժմ ուզում ենք մեր երկու հայրենիքները 
իրար միացնող ճանապարհը ուրիշների տիրապետության տակ չլինի” (97): 
(Ընդգծումը մերն է–Ռ. Ս. ) 

102 
 



Իսկ թուրքերի “երկու հայրենիքները իրար միացնող” ամենակարճ 
ճանապարհը Նախիջևան–Սիսիան–Գորիս–Շուշի–Եվլախ ուղին է, որը, ըստ 
Բաթումի պայմանագրի, Ադրբեջանին պատկանող Զանգեզուրում հուսալիորեն 
փակ էր պահում Անդրանիկը: Խալիլը նաև ասում է, թե Պոլիսում այն կարծիքին են, 
որ Անդրանիկը գործում է հայոց կառավարության ներշնչանքով և մասնավորապես 
նրա հրահանգով է մտել Զանգեզուր: Հանրապետության կառավարության 
նախագահ Հովհաննես Քաջազնունին պատասխանում է, որ Անդրանիկը 
պաշտոնական զինվորական հրամանով վտարված է հայոց զորաշարքերից, գործել 
է զինվորական տեսակետից ամենածանր հանցանքը` չհնազանդվելով ռազմական 
հրամանին: Նա Զանգեզուր է գնացել ոչ թե Հայաստանից, այլ Հին Նախիջևանից, 
որը տաճկական տիրապետության տակ է գտնվում, և եթե Անդրանիկը ոտք դնի 
Հայաստանի տարածք, պետք է զինաթափվի և զինվորական դատի հանձնվի: Այդ 
բանը լավ գիտի և այդ պատճառով էլ խույս է տալիս մեր երկրի սահմաններից: 
Վերջերս էլ նա թռուցիկ է տարածել իր անձնական ստորագրությամբ, որով նա 
եվրոպական երաշխիք է պահանջում, որ Հայաստանի կառավարությունը նրան 
զինաթափ չի անի, որպեսզի մի կողմ քաշվի և ապրի յուր խմբով: Իսկ եթե 
Անդրանիկի այնտեղ գնալն այդքան սխալ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս, 
թուրք փաշայի առաջ արդարանում է հայկական կողմը, ապա Հայաստանի 
կառավարությունը պատրաստ է զորամաս ուղարկել` նրան Զանգեզուրից 
վտարելու համար, եթե Ադրբեջանը սրա դեմ առարկություն չունի31: 

Խալիլ փաշան, լսելով հայկական տեսակետը, առաջարկում է Անդրանիկի դեմ 
հայերից, ադրբեջանցիներից և թուրքերից կազմված խառը զորամաս ուղարկել: Հ. 
Քաջազնունին պատասխանում է, որ նման առաջարկն աննպատակահարմար է, 
որովհետև հայերի, ադրբեջանցիների և թուրքերի միասին լինելը սնունդ կտա 
Անդրանիկի այն քարոզչությանը, թե Հայաստանի կառավարությունը վաճառված է 
թուրքերին, դավաճանած: Դրա հետևանքով նրա շուրջը կժողովվի Ղարաբաղի և 
Զանգեզուրի երիտասարդությունը: Մինչդեռ, եթե միայն հայերը գնան Անդրանիկի 
դեմ, հարցը բոլորովին այլ բնույթ կստանա: Այս հայտարարությունից հետո Խալիլ 
փաշան “մեծահոգաբար” համաձայնում է Հայաստանի կառավարությանը թողնել 
թուրքական իդեալի իրականացմանը խանգարող Անդրանիկին ըմբոստ 
երկրամասից հեռացնելու գործը (98): 

Հանրապետության դաշնակցական ղեկավարների` իր դեմ կատարած քայլերն 
Անդրանիկը միտումնավոր դավեր, չդադարող հալածանքներ էր համարում: Եվ 
փաստում էր. նրանք 1918–ի ամռանն ու աշնանը ոչ միայն չօգնեցին Սյունիքի և 
Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության գործին, այլև, Արարատյան դաշտ կանչելով 
իր ջոկատի դաշնակամետ հրամանատարներին, նրանց հետ Սյունիքը պահող 
զորամասը լքեցին 2500 ընտիր կռվող զինվորներ: Հարվածող ջոկատը շատ 
թուլացավ: Ուստի անհրաժեշտ եղավ ծանր ջանքերի գնով զորքը համալրել տեղացի 
անփորձ զինվորներով, ժողովրդին տոգորել մեր հին ու հայտնի անարգ թշնամու 
դեմ կռվելու կամքով: Զորավարի հոգին նաև դառնանում էր այն փաստից, որ 
զորամասի համար դրսից ուղարկվող զգալի գումարները կալանքի տակ էին առնում 
Երևանում, սովամահության մատնելով զորամասի հույսին մնացած հազարավոր 
գաղթականներին ու որբերին, իսկ մարտադաշտում կռվող հարվածող ջոկատին` 
քայքայման: Երբ ձմեռնամուտին Ալեքսանդր Խատիսյանը հայտնում է, թե 
գաղթականության համար ուղարկվել է 50 000 ռուբլի, զորավարը, պատասխան 
նամակում նկարագրելով տնանկ արևմտահայերի ծանր կացությունը, անթաքույց 
վիրավորանքով ասում է, թե լավ կլիներ այդ չնչին գումարն էլ չուղարկեին, 
որովհետև յուրաքանչյուրին հասնելու էր 2,5 ռուբլի, որով հնարավոր չէր փրկել 
դժբախտ մարդկանց:  

Այդպիսին էր կացությունը, որովհետև “Ռուս պետութենէն շնորհիվ պ. 
Պապաջանեանի ջանքերուն, մօտ յիսուն միլիոն րուպլի ստացան (խոսքը 

31 Բաթումի պայմանագրի համապատասխան Զանգեզուրը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, ուստի 
Հայաստանը Անդրանիկի դեմ պատժիչ զորք ուղարկելիս պիտի հաշվի առներ Ադրբեջանի կարծիքը: 

103 
 

                                                            



արևելահայ Ազգային խորհրդի ղեկավարության մասին է–Ռ. Ս. ), այս դրամները 
բաշխուեցան զանազան բարեգործական հիմնարկութիւններու ձեռքով, մեծ 
մասամբ տասնեակ հազար դասալիքներու, որոնք իբրեւ պաշտօնեայ կը ծառայէին 
այդ հիմնարկութեանց մօտ: Այս դրամին հաշիւները չտուին, ծախսեցին առանց 
քոնթրոլի: Հակառակ ջանքերուս չկրցայ այս բարեգործական մարմիններու մէջ 
մտցնել Թրքահայաստանի վեց նահանգներէն վեց ներկայացուցիչ, որպէսզի 
մսխումի եւ զեղծումի առաջքը առնուէր” (99): 

“Անդրանիկի պաշտամունքը համընդհանուր էր: Նրանից ոչ թե վախենում, այլ 
պատկառում ու հարգում էին որպես բարեգութ ծնողի ու անկողմնակալ 
առաջնորդի: Մեծ մարդուն վայել էր աստվածատուր առաքինությունը` արդար 
վերաբերմունքը ազգակից և օտարազգի բոլոր մարդկանց նկատմամբ,–1984–ի 
ամռանը գրքի հեղինակին է փոխանցել Ախուրյանի շրջանի Հովունի գյուղի բնակիչ, 
հարվածող զորամասի հետևակ զինվոր Արտաշես Գասպարյանը:–Խոյից 
վերադառնալիս թուրքերի դիրքից փախած ձիու հետևից վազելով, շփոթված մեր 
ձեռքն ընկավ հազիվ քսան տարեկան մի թուրք ասկյար: Ներկայացրին զորավարին: 
Կարճ հարցուփորձից հետո կարգադրեց ձին վերադարձնել, գովեց թուրք զինվորի 
պարտաճանաչությունը և մի թուր նվիրեց: Թուրքը ձիու սանձը բռնած մի քիչ տեղ 
գնալուց հետո հասավ մեզ և լուսավորված դեմքով հարցրեց.  

–Ամի (հորեղբայր), Անդրանիկ փաշան դու ես անպայման: 

–Այո,–պատասխանեց զորավարը,–ո՞նց իմացար: 

–Մարգարեի անունով եմ երդվում, մեր զորքում բոլորը գիտեն, որ Անդրանիկն է 
ամենաքաջ ու ամենաարդար փաշան: Ես բոլորին կասեմ, թե ոնց ես ինձ կյանք 
շնորհել... 

Մեր ջոկատում թշնամու դեմ կռվում էին նաև ռուսներ, ասորիներ, հույներ, 
անգամ պարսիկ: Անդրանիկը թշնամանք չուներ որևէ ազգի նկատմամբ, բայց չէր 
կարող վիրավոր հոգու կրակը չթափել հային դժբախտություն բերող զինված 
թուրքի ու քրդի գլխին: Մոտենալով որևէ մուսուլմանական գյուղի, նա նախ մի քանի 
հոգուց բաղկացած պատվիրակություն էր ուղարկում` իր անունից ասելու, որ ինքը 
թշնամանք ու կռիվ չունի խաղաղ բնակչության դեմ և ցանկանում է, որ իր զորքին 
գյուղով հանգիստ անցնելու հնարավորություն տան: Նման հարգալից 
վերաբերմունքին հարգանքով պատասխանեցին Վայոց ձորի ու Նախիջևանի 
թաթարները: Առաջին ընդհարումը տեղի ունեցավ Խոյից վերադառնալուց հետո, 
երբ մարտական զորքի առաջ կանգնեց Յայջի գյուղը: Կապանով էլ հանգիստ 
անցանք: Իսկ Սիսիանում թուրք գործակալների հրահրմամբ կռվի պատճառ 
դարձան մուսուլմանական գյուղերը. նրանք սպանել էին Անդրանիկի ուղարկած 
բանագնացներին: Զորավարը փորձեր արավ խոսքով հանգստացնել Նախիջևանի` 
Սիսիանի հետ սահմանակից թաթարական գյուղերին, բայց չստացվեց: Բռնակոթ 
գյուղում էին տեղավորված մեր մի քանի վաշտեր: Մեր առաջ հանդես եկավ 
Անդրանիկը. “Աստված է վկա,–ասաց,–որ մենք արդար վարվեցինք թաթարների 
հետ: Դե, եթե կռիվ են ուզում, ապա մենք կապավինենք մեր ուժին, կռվում նա է 
հաղթողը և ոչ թե արդարամտությունը: Ուրեմն` օ՜ն, առա՜ջ, քաջերս, թուրքը չպիտի 
անցնի Զանգեզուրով”:  

 

“Երեք անգամ անմիջապես շփվել եմ պաշտելի հերոսապետի հետ,–
հիշողությունն այսպես շարունակեց հին զինվոր Արտաշեսը: –Նախ տասնութ հոգու 
հրամայեց մեկնել Կապան, այնտեղի պղնձաձուլական գործարանից զորքի բոբիկ 
ձիերի համար պայտեր ու մեխ բերելու: Ինձ և երզնկացի Թաթուլին կանչեցին 
զորավարի մոտ: Նա մեզ երեք նամակ տվեց` հասցեատերերին անձամբ հանձնելու 
պայմանով: Չորս օր անց վերադարձանք հանձնարարությունը կատարած: Ինժեներ 
Սմբատբեկը մեզ իր տանը հյուրասիրելուց հետո ինձ անձամբ տվեց մի կնքված 
ծրար, որի մեջ հավանաբար փող էր: Երբ հանձնեցի, զորավարը շոյեց գլուխս: 
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Երկրորդ անգամ Բռնակոթից, վեց հեծյալներից կազմված ջոկով, մեկը ռուս սպա էր, 
որպես թարգմանիչ, զորավարը մեզ ուղարկեց Բազարչայ: Այս գյուղի մալականներն 
իմացել էին, որ Նախիջևանի լեռնային գյուղերից մեկում մի թուրք երեք “շիթիլ” ունի 
ծախու, այսինքն` գերի վերցրած երեք երեխա: Փրկագնելու համար մեր սպային, 
ափսոս մոռացել եմ անունը, փող և զենքեր էին տրամադրել: Հնարավոր է, որ 
թուրքը երեխաների դիմաց զենք ուզեր: Մալականները Որոտանի աջ ափի 
սարերում հեշտ գտան թուրքին, բայց երկու օր պահանջվեց որոշելու փրկագնի 
չափը: Վերջապես մենք ստացանք որբերին` յոթ–ութ տարեկան երկու տղայի և 
տասնմեկ տարեկան մի աղջկա: Զորավարի հանձնարարությանը 
համապատասխան, երեխաներին հասցրինք Ղարաքիլիսա (Սիսիան) և 
հանձնեցինք մանկատան վարիչին: 

Այդ տարվա հացահատիկի բերքն առատ էր Սիսիանում: Երբ զորքը մտավ այս 
շրջան, զորավարը մտահոգվեց ոչ միայն տեղի ինքնապաշտպանության, այլև 
բերքահավաքի մասին: Չէ՞ որ դիմացը երկար ձմեռ էր, իսկ գաղթականության 
պատճառով կտրուկ ավելացել էր բնակչությունը: Ծառայությունից ազատ 
զինվորներին էլ ուղարկեցին արտհնձի: Այստեղ մենք հասկացանք, որ խաղաղ 
աշխարհաշեն կյանքի համար է ծնված եղել Անդրանիկը և ոչ կռվի: Կարող էր 
հռչակվել որպես հմուտ արհեստավոր, վարժապետ կամ հողագործ, բայց ազգի 
դառն ճակատագիրը հազարավոր խաղաղ, ռանչպարների պես ստիպել էր ապրելու 
կամքով զենք վերցնել: Սեպտեմբեր ամիսն էր: Անգեղակոթում, զորավարի վրանից 
ոչ շատ հեռու, կալ էին կալսում: Կեսօրից հետո փաշան մոտեցավ կալին, հաճույքով 
սկսեց դիտել, ապա ուրախ տրամադրությամբ խրախուսեց կամին կանգնած 
պատանիներին: Հետո մտավ իր կացարանը և դուրս եկավ որպես կալվոր` թեթև 
հագնված, գլխին` լաչակ: Ձեռքն առավ եռամատ թիակը և հաճույքով սկսեց էրանել 
ծեծված օրանի հարդը: Կարևորն այն էր, որ քամու դեմ ճիշտ դիրք բռնեց: Դա 
գնահատեցին անգեղակոթցիները: Վերընթաց ամեն շարժումից հետո հարդն ու 
մղեղը քշվում էին հեռու, իսկ ցորենները տարափով թափվում էին բարձրացող 
շեղջին: Արարիչ աշխատանքին կարոտած մարդը պարզապես վայելում էր նրա 
հաճույքը` օխա՜յ, օխա՜յ... օ–հա՜, օ–հա՜..., երնե–էրա՜ն, երնե–էրա՜ն, դե՛, ա՛յ քամի, 
հարդը քեզի, մեզի ցորյան... Կորուսյալ հայրենիքի լույս կյանքի պատկերն էր ցոլում 
մեր թաց աչքերում: 

Մեծ հայի կենցաղն ու կյանքը շատ քիչ բանով էր տարբերվում իր զինվորի ու 
անտուն գաղթականի կենցաղից ու կյանքից և նրանց ճակատագրի ճշմարիտ 
արտացոլումն էր: Նա էլ մեծ զուլումից քշված, աշխարհի հեռավոր կածանը նետված 
մի ղարիբ հայ էր: Իր հագուստից, զենքերից ու ձիուց զատ անձնական ոչինչ չուներ: 
Գիտեինք, որ ամսական 250 ռուբլի է ստանում, որից իր պետքերի համար պահում 
էր 50–ը, իսկ 200–ը հանձնում որբերի ու գաղթականների օգնության հաշվին: 
Երրորդ անգամ արևմտահայերիս պաշտելի փաշան ինձ իր ուշադրությանն 
արժանացրեց Ղարաքիլիսա գյուղում, երբ դիրքերից վերադարձած մեր վաշտը 
հանգստանում էր Որոտանի ափի ստվերոտ ծառերի տակ: Իր թիկնապահների հետ 
գալիս էր Ախլաթյան գյուղից: Երբ մոտեցավ, բոլորս ոտքի կանգնեցինք: Զորավարը 
իջավ ձիուց, մեզ բարևեց ու նստեց զինվորների մեջ, մեկին խնդրեց “սիգար” 
փաթաթել, վառեց ու ծխեց իր զինվորների պես, որոնց սիրում էր հայրաբար: Իր հին 
զինվորներին հիշում էր անցած համատեղ ապրած օրերի մանրամասներով: 
Տրամադիր էր զրույցի: Ես զարմացա, երբ հիշեց նաև իր հանձնարարությունը երկու 
անգամ կատարած զինվորիս և հարցրեց որտեղացի լինելս.  

–Մշո գավառի Վարդոյի շրջանի Գունդեմիր գյուղից: 

–Պատվական գյուղ էր, ջրավետ ու ընչավետ, ամբողջովին հայաբնակ,–
անթաքույց հաճույքով իր աննման զրույցը սկսեց զորավարը: –Դրախտային 
այգիներ ուներ և ի՜նչ ջրաղացներ, ամբողջ տարին կդղրդային: Դարասկզբի 
կռիվների ժամանակ հեղափոխական տղերքի հետ ձեր ջրաղացներում էլ ենք 
ապաստանել: Ջրաղացպանի անունը Հարութիկ չէ՞ր, նրա բաղարջներն էլ ենք 
վայելել: Ի՜նչ շնորհալի մարդ էր Հարութիկ աղբարը, Սասունցի Դավթի 
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քաջագործությունը կարտասաներ–կերգեր, կերգեր–կարտասաներ: Նաև սիրային 
խաղիկներ կըսեր: Հեռավոր ձմեռանոցի գոմը, ջրաղացը կամ մութ քարայրն էր մեր 
կացարանը: ՈՒտում էինք այն, ինչ ժողովուրդը կտար: Բոլորից 
հեղափոխականներս միայն մի պահանջ ունեինք` արժանապատվորեն ապրելու 
համար հույսներս դնենք ոչ թե աղվես Եվրոպայի, այլ` մեզ վրա, զորանանք քաջ 
նախնիների ոգով, զինվենք ու միաբան լինենք և մեր շերեփը երկաթից սարքենք: 
Պիտի վերակերտենք ինքնապաշտպանության կենսատու կամքը, պատերազմելու 
ունակությունը: Դրա համար նորաստեղծ հայկական կուսակցությունների կոչով 
ոտքի ելավ հայրենյաց սուրբ գործի համար զոհվելու պատրաստ երիտասարդ 
սերունդը: Խենթ քաջե՜ր... Ցանկանում էին խարդախ Եվրոպայի ուշադրությունը 
հրավիրել հայոց անտանելի կացության վրա, Հայկական հարցի լուծման ցանկալի 
արահետ բացել, եթե հնարավոր լինի, արևմտահայության վրա ծանրացող 
արյունոտ տագնապը մեղմել: Մենք ցույց տվինք, որ կարող ենք կռվել և հաղթել, 
կարող ենք կտրել հայոց գլխին սուր իջեցնող ձեռքը: Բայց ֆիդայիների փոքրիկ 
ջոկատներն ի՞նչ կարող էին անել արյունարբու թուրքական պետության դեմ: Հայոց 
քաղաքական ղեկավարների որոշմամբ հեռացանք լեռնաշխարհից... Զուլումին կուլ 
գնաց Արևմտահայաստանը, որի մահախոսականը Բաթումի պայմանագիրն է: 
Այնտեղ ոչ մի խոսք չկա Արևմտյան Հայաստանի և նրա ջարդված ու 
աշխարհսփյուռ որդիների մասին: 

–Դու, բալիկս,–զորավարը նորից դարձավ ինձ (հուշերի կծիկն էր բացել Ա. 
Գասպարյանը),–ասացիր տասնութ տարեկան ես: Գուցե բացվեն հուսո դռները, 
շատերդ գնաք Էրգիր: Տա՛ Աստված, արժանանաք այդ բախտին: Եթե հաջողի` 
վերաշինեք հայրենական տները, ամուսնացեք անհապաղ և շատ երեխաներ 
ունեցեք, որ մեր անհուն կորուստը լրացվի: Օրհնանքս էլ թող միշտ ձեզ վրա լինի: 
Էրգիր–հայրենի՜ք, էրգիր–հայրենի՜ք...  

Զորավարը զրույցը չավարտած արդեն ոտքի էր ելել, մեզ նստած էր թողել և 
կարծես խոսում էր ինքն իր հետ: Ի՞նչ ազգային հերոս, ի՞նչ Տալվորիկի քաջ, ի՞նչ 
գեներալ: Նա մի բարի ու հեզ հայ պապիկ էր, մեծ գերդաստանի իմաստուն, 
բարեգութ նահապետ: Միայն զուլալ աչքերի ու հոնքերի հանգույցը հսկա կամք ու 
վճռականություն էր ցոլում: Ապա ծոցագրպանից հանեց ծալած մի թուղթ: Բացեց: 
Գեղեցիկ ձեռագրով գրված մեկ էջանոց ոտանավոր էր: “Բարեկամիս քերթվածքն է,–
ասաց,–առ հայրենիք աղոթքի կնմանի”: Գրագետ զինվորներից մեկին կարդալ 
տվեց: Մենք էլ հուզվեցինք ընթերցածից, սակայն այնպես էլ չիմացանք, թե ով էր մեր 
փաշայի “աղոթքի նման” ոտանավոր գրած բանաստեղծը: Բայց ավելի քան 
վաթսուն տարի անց էլ հոգուս խորքում հնչում է գրվածքի առաջին տողը. “Հե՜յ, 
սարսարոտ իմ վաթան”:  

Հեղինակը հետագայում պարզեց, որ այդ տողով սկսվում է մեր ժողովրդի լուսամիտ 
զավակներից մեկի, գրեթե մոռացված արցախցի անվանի բժիշկ, մեծ մարդասեր, 
գիտնական ու բանաստեղծ, արևելահայ Ազգային խորհրդի անդամ, Բաքվի 1918թ. 
մարտյան դեպքերի ժամանակ Ստեփան Շահումյանի հանձնարարությամբ 
հաշտարար առաքելություն կատարելիս դավադրաբար սպանված Լևոն 
Աթաբեկյանի “Nostalgia” բանաստեղծությունը: Նա բարեկամական կապերի մեջ է 
եղել զորավարի հետ: Ահա և այդ բանաստեղծությունը.  
Հե՜յ, սարսարոտ 
Իմ վաթան, 
  Թուխպի ծով...  
Ա՜յ, քարքարոտ 
Ասկերան, 
  Մարմանդ հով...  
Մըռավասար, 
Զիլզիլան, 
  Արծվի բույն...  
Խելառ Թարթառ  
Փրփրուն, 
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  Դղրդյուն...  
Մտամոլոր 
Արահետ, 
  Խրխնջոց...  
Ոլոր–մոլոր 
Ձորագետ, 
  Քչքչոջ...  
Հե՜յ սարսարոտ 
Ղարաբաղ, 
  Մայր ու տուն...  
Ա՜յ, քարքարոտ 
Մուռով–դաղ, 

  Մանկություն...  

Այն պահին, երբ Անդրանիկը անասելի ջանքեր էր գործադրում Նախիջևանի 
կողմից Սյունիքի վրա օրավուր ծանրացող ռազմական վտանգը վանելու համար, 
Բաքվին տիրացած թուրքերն ադրբեջանցիներին միացած շարժվեցին Ղարաբաղի 
վրա և, չնայած արցախցիների զինված ուժերի առկայությանը, սեպտեմբերի 25–ին, 
առանց որևէ դիմադրության, մտան Շուշի: Թուրքերի նման “զբոսանքը” հնարավոր 
եղավ շուշեցի հայերի մի խմբակի թողտվությամբ, որոնց պարագլուխն էր 
տխրահռչակ Գերասիմ Շահնազարյանը: Նրանք հակառակորդի հետ իրենց 
հաշտվողականության տրամադրությամբ փաստորեն դեմ գնացին 
արցախահայության մեծամասնության` Ադրբեջանին չենթարկվելու կամքին և 
ավելի բարդացրին ու անլուծելի դարձրին 18–րդ դարի կեսին Մելիք–Շահնազարի 
դավաճանությամբ ծագած հիմնախնդիրը: Ուստի Ղարաբաղը կանչում էր սիրելի 
հերոսապետին (100) և նրա մոտիկությունից գոտեպնդված իր կռիվն է տալիս 
բռնացողին: Թուրքի առաջ խոնարհաբար դուռն էր բացել Շուշին, իսկ Խամսայի 
մելիքների դաստակերտ գավառներն անանցանելի քար ու կապան էին դարձել: 
Արցախահայության ինքնաբուխ հերոսամարտերի պսակը դարձավ Վարանդայի 
Մսմնա գյուղի մոտ հոկտեմբերի 19–ին տեղի ունեցած կռիվը, երբ թուրք–
ադրբեջանական կանոնավոր գումարտակները ծանր պարտություն կրեցին 
հայերից` մարտադաշտում թողնելով մեծ թվով զոհեր: Անշուշտ, կարելի էր 
միաբանված ուժերով ավելի նշանակալի հաղթանակներ տանել, արգելել 
հակառակորդի մուտքը երկրամասի խորքերը, սակայն միաբանության դաշտում 
որոմ էր աճել: 

Սիսիանի պաշտպանական խնդիրները կարգավորելուց հետո, երկրորդ 
անգամ վերադառնալով Գորիս, զորավարը զանգեզուրցիներին գտավ մարտական 
տրամադրության մեջ: Խորապես ազդված ղարաբաղյան իրադարձություններից, 
նրանք այժմ պատրաստ էին մեկ մարդու պես գնալ մարտադաշտ, կենաց–մահու 
կռիվ մղել չափը կորցրած թշնամու դեմ, կրծքով պաշտպանել հարազատ հողը: 
Ավելին, միաձույլ, ուժեղ և կարգապահ ինքնապաշտպանություն ունենալու 
նպատակով Զանգեզուրի գյուղացիական համագումարը և Կենտրոնական 
ազգային խորհուրդը զորավարին նշանակեցին երկրամասի գերագույն 
զինվորական հրամանատար: Այդ կապակցությամբ հոկտեմբերի 6–ին արձակած 
հրամանով ժողովրդավարության ջատագով Անդրանիկը զորքին և ժողովրդին 
հայտնեց, որ երկրի գերագույն իշխանությունը միշտ հանդիսանալու է Զանգեզուրի 
Կենտրոնական ազգային խորհուրդը (նրա ձեռքին էին մնալու ներքին վարչական, 
պարենավորման և ընդհանուր քաղաքականության հարցերը) և զորամասերի 
հրամանատարներից պահանջեց անշեղորեն կիրառել իր հրահանգները, իսկ 
զինվորներից` “նույն եղանակով կատարել իրենց անմիջական գլխավորներից 
ստացած հրահանգները”: Բաքուն գրավելուց հետո թուրք–ադրբեջանական 
զորամասերը, որոնք ամեն գնով Գորիսը գրավելու, Սիսիանի վրայով Նախիջևանում 
գտնվող Խալիլ բեյի զորքին միանալու, այսպիսով Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև 
հուսալի կամուրջ ստեղծելու խնդիր ունեին, մարտական գործողությունները 
տեղափոխել էին Հագարու գետահովտի աջափնյակ և գնալով ճնշումն 
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ուժեղացնում էին Բայանդուր, Խոզնավար, Խնձորեսկ, Խնածախ, Տեղ, Քարաշեն 
գյուղերի վրա: 

Այս ճակատում կենտրոնական դիրք էր գրավում և ռազմավարական կարևոր 
նշանակություն ուներ Տեղ գյուղի ուղղությունը, որը գտնվում է Շուշի–Գորիս 
խճուղային ճանապարհի վրա, Զաբուղի կիրճի թաթարներով բնակեցված գյուղերի 
հետ կցանվածքում: Տեղացիներն իմացել էին, որ Շուշիին հեշտությամբ տիրացած 
թուրքերը թույլ զոհի տեղ են դրել նաև իրենց և հաճույքով կրկնում են նոր 
հորինված ասացվածքը. “Դըգա լավաշը յերամ, Գորիսա գյեդերամ” (Կուտենք Տեղի 
լավաշը, կգնանք Գորիս”): Իսկ հակառակորդի դեմ ոտքի էր կանգնել Տեղի ողջ 
բնակչությունը: Բոլոր զենք բռնել կարողացող տղամարդիկ դիրքերում էին: Կանայք 
օր ու գիշեր կռվողների կարիքներն էին հոգում: Հայրենյաց պաշտպաններին 
ոգևորում ու անձնական օրինակով քաջալերում էին գյուղի քահանա Գրիգոր Տեր–
Սողոմոնյանը և Մուղդուսի Ճգնավորը:  

–Զավակներս, երկու օր առաջ շատերդ մեր հույսի ապավեն հերոսապետի 
շուրթերից լսեցիք խնդիրը,–հոկտեմբերյան թեժ մարտերի սկզբում գյուղի 
պաշտպաններին դիմեց տեր Գրիգորը: –Եթե, Աստված մի արասցե, Տեղն իր տեղից 
շարժվեց, այ, էն քարափի նման, իր մահվան գնով փարված չմնաց մեր սուրբ հողին, 
կնշանակի Հայաստանում Զանգեզուր չկա, տեղացիներիս մեջ` հայի հոգի: Իմ քա՛ջ 
զավակներ, եկեք արժանի լինենք զորավար Անդրանիկի և՛ հույսին, և՛ պատգամին: 

Տեղի երկու վաշտերը կռվում էին քաջաբար: Սակայն հակառակորդի ճնշումը 
սաստկացավ, նահանջի տրամադրություն ստեղծվեց: Քահանան խաչը գլխից վեր 
պարզած հայտնվեց կազմալուծվող դիրքում և զայրույթով գոչեց.  

–Կա՛նգ առեք, կա՛նգ առեք, Մխիթար սպարապետի զավակնե՛ր, Անդրանիկի 
արծիվնե՛ր, դուք նահանջի տեղ չունեք...  

–Ախր թուրքերը համարյա թիկունքից` Իշխանասարի կողմից են կրակում,–
արդարացան զինվորները,–շուտով մեզ կշրջապատեն: 

–Կա՛նգ առեք, ես ձեզ ասում եմ, ամոթով չանեք հայի անունը: Տեսեք, թե էն 
սարի դոշին ոնց են մեր հողի համար կռվում Սիբիրից եկած ռուս սպաները,–խաչը 
դեպի ձախ ուղղեց տեր հայրը: –Թուրքն էնքան էլ սարսափելի չէ, կռվում նախ 
դիմադրելու, հարազատ հողին փարվելու, նրան մատաղ դառնալու կամքով են 
հաղթում: Ես ձեզ օրհնում եմ հայոց նահատակների բերանով, ամոթանք չդառնանք 
նրանց սուրբ անվանը: Իմ հետևից, առա՜ջ... Կամ ինձ հրացանազարկ արեք ու 
թողեք դիրքը: Օ՜ն, առա՜ջ, առա՜ջ, զավակնե՛րս: 

Խրախուսված վաշտերը բուռն շրջվեցին Զաբուղի ձորից համառորեն 
առաջացող հակառակորդի վրա և գնդակների տարափի տակ հետ շպրտեցին իր 
դիրքերը: Թուրքերը խճուղու մոտի դաշտում թողել էին մի քանի տասնյակ 
սպանված ու վիրավոր: Մուղդուսի Ճգնավորն իր թաքստոց–քարայրից թուրքից 
խլած “մոսին” հրացանով երեք օրում “թխել” (սպանել) էր տասնմեկ ասկյար: 
Ընդհանուր հաջողությանն իր ավանդն էր բերում սուրհանդակ Միրզա 
Առուշանյանը, որը զորավարի հանձնարարությամբ քանիցս անցել էր Ղարաբաղ ու 
վերադարձել: 

Կռվի պահին Բայանդուրից Տեղ եկած Անդրանիկը հեռադիտակով նկատել էր, 
որ մի կին արդեն որերորդ անգամ մոտակա ձորից կժով ջուր է հասցնում` 
սարավանդի եզրին անդադար աշխատող շիկացած երկու հրանոթները հովացնելու 
համար: Ձին խթանելով մոտեցավ: Դեռատի կինը, պղնձե պսպղուն կուժն ուսին, 
անվախ նորից էր մոտենում կրակ ժայթքող թնդանոթներին: Կինը հղի էր: 
Զարմացած զորավարը ձիուց իջավ: Թիկնապահը կնոջ ուսից վեր առավ կուժը: 

–Աղջի՛կս, ինչու՞ դու ես ջուր կրում,–հայրական գորովանքով հարցրեց 
զորավարը: 
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–Խի՞, ամի (հորեղբայր) ջան, բա ո՞վ կրի,–սպիտակ ձիով եկած անծանոթ 
պապիկին պատասխանեց շառագունած դեմքով կինը: 

–Քո վիճակի համար կըսեմ, դու հայ պիտի ծնածիս: 

–Է՜, ամի ջան, բա որ գյուղի կողքին տղամարդը ջուր կրելով զբաղվի, հրացան 
ո՞վ կբռնի, թոփը ո՞վ կրակի` բուհ–բու՜հ, դըմբ–դը՜մբ,–ու հարսնուկը կարկաչում է 
անուշ ծիծաղով: 

–Ումի՞ն աղջիկն ես, ումի՞ն կինը, քաջուհիս,–հիացմունքի մեջ է ծերունազարդ 
զորավարը: 

–Շեկունց աղջիկն եմ, Թոխունց հարսը: Խի՞ ես հարցնում, ամի ջան: 

–Երանի Հայաստանս Շեկունց աղջկա և Թոխունց հարսի նման զավակներ 
միայն ունենա: Օրհնվես քաջուհիս,–և, խոնարհվելով, համբուրեց հարսնուկի 
ճակատը: 

Թուրքերն ու ադրբեջանցիներն այնպես էլ չկարողացան գրավել իրենց երկու 
հայրենիքներն իրար կապող Գորիս–Սիսիան միջանցքը, ուստի փոխեցին 
շաբաթներ առաջ ստեղծած ասացվածքի նվագը. “Դըգա լավաշը յեմերամ, Գորիսա 
գյեթմերամ” (Տեղի լավաշը չկերանք, Գորիս չմտանք): 

 

Հետագայում այդ բախտորոշ օրերի մասին սիբիրական վաշտի հրամանատար 
Ալեքսեյ Կոլմակովը կգրի.  

“Մարզային երկրորդ համագումարում զանգեզուրցիները որոշեցին մարտնչել 
մինչև վերջ: Այդ նույն կամքն արտահայտեցին նաև Ղափանի ներկայացուցիչները: 
Ջոկատը նորից վերադարձավ Գորիս և Անդրանիկը նորից 20–45 տարեկանների 
զորակոչ հայտարարեց: Բայց թուրքերը մեզ ամեն օր ահաբեկում էին, անընդհատ 
հարձակվում հայկական գյուղերի վրա և ամեն անգամ հետ շպրտվում մեծ կորուստ 
տալով: 

–Հանձնվե՛ք,–հայտնում էին թուրքերը,–թե չէ ձեզ հետ կկատարվի նույնը, ինչ 
բաքվեցիների հետ: Մենք այնտեղ մորթել ենք երեսուն հազար հայերի, բռնաբարել 
բոլոր կանանց և աղջիկներին: 

Եվ նման ոգով շատ բաներ: Ու մեր մեջ եռք էր տալիս ցասումը: Ցավալի էր լսել 
նման բաները: Բայց ահա նամակ ստացվեց նաև Նուրի փաշայից, ուր նա գրում էր.  

 Մենք` թուրքերս, ամբողջ աշխարհի հաղթողներն ենք: Բաքուն գրավված է, 
հանձնվեք և դուք: Եթե հանձնեք զենքերը, կյանք կշնորհեմ Անդրանիկին, նրա 
զինվորներին և սպաներին: Եթե զենքը չհանձնեք, ես կքանդեմ Զանգեզուրը, իսկ 
ձեզ ամոթալի պատիժ կտամ, որպես թուրքական իշխանություններին 
չենթարկվողներ”:  

Անդրանիկը նրան պատասխանեց.  

“Ես երեսուն տարի կռվում եմ ձեր կառավարության դեմ և դեռ դեպք չի եղել, որ 
ես հանձնած լինեմ զենքերս և հիմա էլ չեմ հանձնի: Եկեք մեզ վրա, պատրաստ եմ 
ձեզ դիմավորել: Չափվենք ուժերով”: 

Բաքվի հաղթանակից արբած Նուրի փաշան շարժվեց առաջ: Անդրանիկը 
նստեց իր ձին, վերցրեց հեծյալների միայն մեկ հարյուրյակ և անցավ նրա թիկունքը: 
Եվ իսկապես թաթարներին քոթակեց, ինչպես նա այդ կարող էր անել: 
Քառասունչորս վերստ մենք քշում էինք այդ Նուրի փաշային և առանց կանգառի”: 
(Այդ ժամանակ, երբ Ալեքսեյ Կոլմակովը զորավարի հետ հալածում էր պոռոտախոս 
թուրքին, շտաբս–կապիտան Յակով Բորտի գումարտակը հակառակորդին 
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դիմագրավում էր Զաբուղի ձորի թաթարական գյուղերին հարող բնագծերում–Ռ. Ս. 
): 

Դեռ Էրզրումի անկումից հետո երկրապահ զորքի հրամանատարությունից 
հրաժարված Անդրանիկը պատրաստ էր որպես հին օրերի մի հասարակ ֆիդայի 
տասը ընտիր զինակիցներից խումբ կազմել, անցնել Զանգեզուրի ու Ղարաբաղի 
հպարտ լեռները` պայքարը շարունակելու թշնամու դեմ: Իսկ երբ Բաթումի 
ստրկացուցիչ պայմանագիրը մերժելուց հետո ամռանը հայտնվեց Նախիջևանում, 
նպատակ ուներ շուտափույթ անցնել Ղարաբաղ, այնտեղ հարվածող զորամասը 
համալրել–ամրապնդել նոր ուժերով և օգնության հասնել Բաքվի կոմունային: 
Սակայն հարափոփոխ հանգամանքները խանգարեցին այդ ձգտման 
իրականացմանը: 

Ինչպե՞ս կարող էր զորավարն արագ անցնել Արցախ և օգնության հասնել 
Ստեփան Շահումյանի ղեկավարած կոմունային, երբ Նախիջևանից և Եվլախից 
հակառակորդի բուռն հարձակման ժամանակ հարվածող ջոկատը թողեցին և 
Արարատյան դաշտ մեկնեցին 2500 ընտիր կռվողներ, հիմնականում սասունցի 
զինվորներ և մի քանի տասնյակ փորձառու սպաներ: Վիճակը փրկելու` 
մեծաքանակ հակառակորդի առաջն առնելու համար պահանջվեց զօր ու գիշեր 
անդադրում ջանքեր ներդնել երկրամասի ինքնապաշտպանությունը 
կազմակերպելու, մարդկանց լինելության կամք ներարկելու, տեղական ուժերի 
զորակոչի շնորհիվ նոր վաշտեր կազմավորելու, նոսրացած, թույլ գումարտակները 
համալրելու համար: Նաև անհրաժեշտ էր թշնամական ուժերով շրջապատված 
երկրամասում, մեծաքանակ գաղթականների ու որբերի ներկայության 
պայմաններում լուծել զորամասի զինման, սնման և հանդերձավորման հարցերը: 

Անդրանիկի և նրա քաջարի զորքի ներկայությամբ շուտով իրենց ապահով 
զգացին զանգեզուրցիները, որոնք, միավորվելով սիրելի հերոսի դրոշի ներքո, 
քաջաբար կռվում էին թուրք–թաթարական բարբարոսների դեմ: Նրանց մեջ այլևս 
ծլարձակվել ու հաստատուն վերընձյուղվում էր Դավիթ–Բեկի և Մխիթար 
սպարապետի քաջազնական ոգին: Սակայն Անդրանիկի մոտիկությունից, որպես 
հույսի ապավեն, օգտվում էր նաև երկրամասն Ադրբեջանին բռնակցող Բաթումի 
պայմանագիրը մերժած Ղարաբաղը, որի ներկայացուցիչները զորավարի գրեթե 
Գորիս մտնելու պահից նամակով հրավիրեցին իրենց մոտ, հավաստելով. “Ձեր 
գործունեության հարազատ միջավայրն այժմ հանդիսանում է Ղարաբաղը, խնդրում 
ենք Ձեզ մի պատկառելի զորամասով անցնել Շուշի: Այդ է և Ղարաբաղի 
ժողովրդական կառավարության (Հայոց ազգային խորհրդի–Ռ. Ս. ) իղձն ու 
ցանկությունը” (101): 

Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի ինքնապաշտպանությունը հուսալիորեն 
կարգավորելուց հետո, հենց այդ մտքով էր համակված զորավարը, որն իր 
նպատակի մասին հանրությանը հայտնեց հոկտեմբերի 22–ին Գորիսից մամուլին 
ուղարկած իր հաշվետվության մեջ.  

“Սիսիանը, Զանգեզուրն ու Ղափանը սերտ կերպով իրար միացնելէ վերջ, կը 
մնար մեզ հետ կապել բուն, պատմական Ղարաբաղը, որը սակայն նախ քան այդ 
ընկաւ թուրքերու տիրապետութեան տակ: Թէւ քաղաքն (Շուշին–Ռ. Ս. ) ընկած է և 
զինաթափ եղած, բայց շրջանները, գիւղերը չեն ենթարկւած և անհամբեր կը 
սպասեն մեզի: 

Այսպէս ուրեմն, շնորհիւ իմ և զօրամասիս ներկայութեան և տեղական 
զօրահավաքի` Սիսիանը, Զանգեզուրն ու Ղափանը մինչև օրս զերծ մնացին ոևէ 
ձևի թիւրքական տիրապետութենէ, հակառակ անոր, որ Երևանի հայկական 
հանրապետութիւնը ոչ միայն ոչ մի օգնութիւն չէր ուզեցեր հայտնել, այլ նոյն իսկ չէր 
ուզէր յարաբերութեան մտնել (զանգեզուրցիների հետ–Ռ. Ս. ) և խորհուրդ կուտար 
մինչև անգամ զինաթափ լինել և երբէք տեղի չտալ ընդհարումներու, հեռացնելով 
այդ շրջանէն Անդրանիկն իբրև վտանգաւոր մարդ: 
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Յամենայն դէպս, անհրաժեշտ է օգտւել ամեն մի առիթ է նպաստաւոր լուծում 
տալու համար Ղարաբաղի հարցին. փաստորեն Զանգեզուրի, Սիսիանի և Ղափանի 
դրութիւնը որոշւած է, իսկ Շուշու մասին կը յուսամ շուտով իրագործել մեր 
որոշումը” (102): 

Ազգի փառապանծ զավակն ինքն էլ հասկացել էր, որ, շնորհիվ իր զորքի և 
տեղական ուժերի կազմակերպման, թուրքական որևէ տիրապետությունից զերծ է 
մնացել երկրամասը, որի անկախ դրությունը որոշված է: Զորավարն այս նամակում 
միաժամանակ անպատվաբեր և անհանդուրժելի է համարում Արցախի 300000 
հայերի ենթարկումը Շուշվա 15000 ադրբեջանցիներին, որը սահմանված է 
Բաթումի պայմանագրով: 

Շուշվա առաջացած կնճռոտ հարցը լուծելու համար զորավարը Ղարաբաղ 
անցնելու երկու վճռական քայլ կատարեց, սակայն երկուսն էլ, իր կամքից անկախ, 
անարդյունք: Նախ նոյեմբերի սկզբին ծրագրված արշավանքը ձախողվեց Շուշիի 
թուրքամետ քաղաքագլխի բարեկամ, Վարանդայի և ապա Արցախի հայկական 
ջոկատի հրամանատար գնդապետ Սոկրատբեկ Շահնազարյանի պատճառով, որն 
այդ պաշտոնին և կոչմանն էր արժանացել Բաքվում Հայաստանի 
Հանրապետության ներկայացուցիչ գեներալ Հակոբ Բագրատունու միանձնյա 
որոշմամբ, առանց Ղարաբաղի Հայոց ազգային խորհրդի գիտության: Սոկրատբեկն 
Անդրանիկին նամակով խնդրեց ժողովրդի առջև պատասխանատու չլինելու 
համար առաջ չշարժել զորքը, տասն օր ևս մնալ Գորիսում, որպեսզի առանց հայերի 
նոր կոտորածի ինքը խաղաղ ճանապարհով գրավի գավառը: Նրա գրածից 
հասկացվում էր, որ սկսվելիք ռազմարշավի կապակցությամբ ժողովրդի մեջ 
տարակարծություն և ապագա պատասխանատվության հարց կար Արցախում: 
Մի՞թե դա էր նորաստեղծ հայկական պետության կազմում լինելու փափագով 
ապրող արցախահայերի կարծիքը: Անգամ աննշան շրշյունից գալիքը 
կանխագուշակող մեծ հայը գրեց այդ “հերոսին”.  

“Սոկրատբեկ.  

գրածներդ ինձ կարդացին. չլինի՞ խաբուիք Ձեր հղած առաջարկություններուն 
և Ձեր ունեցածները հանձնեք ու ամբողջ երկիր մը դժբախտացնեք: Տեղվույս 
(Գորիսի–Ռ. Ս. ) ժողովուրդը ինձ խոստացան օգնել իմ երեսը դեպի Ձեզ ուղղելու: 
Ձեր երկիրը իր պատմութինովը բարձր է եղած, չպետք է արատավորել և մրոտել 
այդ պատմութինը և զոհ չգնալ մի քանի սինլքորներու տուած խորհուրդներուն: 
Մյուս անգամ գրելուդ ժողովրդի ներկայացուցիչներն ալ թող ստորագրին” (103): 

Դժբախտաբար նորից մարգարեացավ մեծ հայորդին: Թուրք–թաթարական 
զորքը Ղարաբաղից վտարելու համար նախապատրաստված արշավանքը “մի 
քանի սինլքորներու” տված խորհուրդներով տասն օրով հետաձգել հորդորող 
նամակը երկրամասի ազատաբաղձ ժողովրդի դառն ճակատագրի հերթական 
արատը դարձավ, որովհետև բաց թողնվեց նպաստավոր պահը: Երբ տասն օր անց 
զորավարը հրամայեց անհապաղ սկսել հետաձգված արշավանքը, նրա 
ճանապարհին կանգնեց զորեղ արգելք: 

Դեռ ամռանը զորավարը կանխատեսում էր պատերազմի մոտալուտ ավարտը, 
Անտանտի դաշնակից երկրների հաղթանակը և ակնկալում ընդհանուր թշնամու 
դեմ մարտադաշտում քաջաբար կռված ու անասելի մեծ կորուստներ տված իր 
ժողովրդի վառ իղձերի իրականացումը` Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը, 
նրա աշխարհասփյուռ զավակների տունդարձը, հայկական միասնական 
պետության ստեղծումը, հայոց ապահով ու երջանիկ կյանքի վերընձյուղումը: 
Առաջին աշխարհամարտի ավարտական փուլում, երբ Անդրանիկն իր զորքով 
զբաղված էր Սյունյաց աշխարհի ում պատկանելու խնդրով և հոծ 
գաղթականության փրկությամբ, աշխարհաքաղաքական կարևոր 
իրադարձություններ տեղի ունեցան: Հոկտեմբերի 30–ին իրեն պարտված ճանաչեց 
Թուրքիան, իսկ նոյեմբերի 9–ին` նրա գլխավոր դաշնակից Գերմանիան: Նոյեմբերի 
17–ին Անտանտի պետությունների անունից հանդես եկող անգլիական մեկ 
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հետևակային բրիգադ, գեներալ Թոմսոնի գլխավորությամբ, Իրանից անցավ Բաքու: 
Եվ սա ճակատագրական խոչընդոտ դարձավ Անդրանիկի` Արցախի ազատագրման 
համար ձեռնարկած արշավանքին: 

Նոյեմբերի ավարտին ոգեշունչ օրեր էր ապրում Զանգեզուրը: Չէ՞ որ Արցախի 
ազատագրության երթը նախապատրաստվել և սկսվում էր Գորիսից: Արշավին 
որպես զինվոր մասնակցելու էին հարյուրավոր զանգեզուրցիներ, իսկ շրջանի Հայոց 
ազգային խորհուրդը պարտավորվել էր զորքն ապահովել անհրաժեշտ քանակի 
պարենով, ձիերի կերով, սայլերով, եզներով ու ավանակներով: Գորիսի հայուհյաց 
միությունը, ի նշան երախտագիտության, Սյունյաց աշխարհը թուրքական 
ներխուժումից փրկած Հարվածային զորամասին հանդիսավորությամբ նվիրեց 
կարմիր մետաքսից ոսկեթել ծոպերով կարված դրոշ, որի երկու կողմերին ոսկեթելով 
գրված էին “Հայկական առանձին զորամաս” և “Փշոտ ճանապարհով դեպի 
Ազատություն” խոսքերը: Հանձնող կինը մայր Հայաստանի մաղթանքը հղեց 
ռազմիկներին: Զգացված էր զորավարը. “Մինչև հիմա շատ դրոշակներ նվիրված 
են, որոնք բոլորն ալ նշան եղած են արյունի, ավերի, ջարդի ու դժբախտությանց: Կը 
մաղթեմ, որ այս դրոշակը լինի վերջինը և բերէ հաջողություն և խաղաղություն: Կոչ 
կընեմ բոլոր հայերուն, մասնավորապես զանգեզուրցիին` լինել արի, պաշտպանել 
իր իրավունքը և կռվել ազգի ազատագրության ու իր կյանքի պատվի ու ինչքի 
պաշտպանության համար: Ահա միակ ուղին ամեն մի հայու. Կեցցե՜ն այդ 
պարտաճանաչ կռվողները” (104): 

Զորքը Գորիսի հրապարակից հեռացավ քայերգով, նվագախմբի հնչյունների 
տակ: Առջևից տարվում էր նոր նվիրված դրոշը: Վաշտերի մեծ մասը տեղավորվեց 
Տեղ գյուղի հյուսիսային և արևելյան կողմերում ու Գորիս–Շուշի ճանապարհի 
եզրերին: Դեպի Զաբուղի ձոր թեքված սարավանդի պռնկին, ճանապարհից ոչ շատ 
հեռու, մի ցից քարի մոտ (այժմ կոչվում է Անդրանիկի քար), իր վրանն էր խփել 
զորավարը: Խոր ձորից ահյակ, աշնանային երփներանգ անտառներից վեր, 
միգապատ սարերի գրկում իր ընդվզումների ու խոկումների մեջ հառնում էր 
հարազատ Արցախը: Պաշտելի հերոսին տեսության եկած ճակատային գյուղերի 
ավագներն իրենց պարտքն էին համարում բողոքել Բաթումի պայմանագրի 
անարդարացի պայմանների, հայոց պատմական մարզերը Հայաստանից պոկելու 
դեմ: Եվ ամեն նոր այցի ժամանակ Անդրանիկը միամիտ լեռնցիներին հասկացնում 
էր. պետությունների ու ժողովուրդների խառը գործերի մեջ արդար լինելը դրոշ 
դարձնողը պարզապես անմիտ մանուկ է: Իսկ հաղթող լինում է ուժեղը, կռվի 
դաշտում մահից չվախեցողը: Այ, հիմա էլ, եթե ցանկանում ենք Սյունիքն ու Արցախը 
Հայաստանի կազմում տեսնել, պիտի կռվել, չվախենալ թուրքից ու թաթարից: 

–Հիմա հասկացա՞ր, աղբարս,–հանկարծ զրուցակցին հարցնում է զորավարը: 

–Էն էլ ո՜նց, փաշա ջան: Անզեն արդարին, կռվել չիմացողին մատաղի գառան 
պես մորթել ու էլի կմորթեն էս ձորերում: Սրտոտ մարդու գործ ուրիշ ա, զենք 
ունեցողի խաթրին ո՞վ կարա դիպչի: Որ դու չէիր եկել, քնած էինք մնալու և մեզ 
արդար–արդար մորթելու էր թուրքը...  

Առաջխաղացումը սկսվեց նոյեմբերի 29–ին և, ըստ մշակված ծրագրի, հայոց 
զորքը Շուշի պիտի մտներ երեք օր անց: Սակայն ռազմերթին մեծ արգելք էին 
Զանգեզուրն Արցախից բաժանող ձորերի թաթարական գյուղերը, որոնք, Բաթումի 
պայմանագրի դրույթներից լկտիացած, իսկական չարիք էին դարձել հայերի, 
առավելապես արցախցիների համար: Ռազմական տեսակետից 
անհրաժեշտություն էր դրանց տեղահանումը: Հակառակորդի կանոնավոր 
գումարտակները շատ ամուր դիրքեր էին գրավել հովտի ձախափնյակում: Հայոց 
զորքի ձախ թևի դիմաց հակառակորդը չափազանց հարմար բարձր դիրքի էր 
իշխում, որտեղից հսկողության տակ էր պահում խճուղին և Հագարու գետի 
կամուրջներից մեկը: Այս թևում ճակատը վստահված էր շտաբս–կապիտան Յակով 
Բորտին, որի հրամանատարությամբ վերջին անգամ պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակովը 
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մարտի էր տանում տեղացիներով համալրված սիբիրական վաշտը: Ա. Կոլմակովը 
փոխանցում է.  

“Այդ ժամանակ ես հարձակվում էի սիբիրական վաշտի հետ: Փոքրիկ 
վազեվազքեր ենք անում: 

Հրամայեցի.  

–Վա՛շտ, կրա՜կ...  

Բու՜հ... Եվ նորից տիրում է լռություն: Վեր է թռչում իմ Կարապետը և նույնպես 
գոչում.  

–Ջո՛կ, կրա՜կ...  

Բոսորագույն արյան շիթը հոսեց նրա դեմքով: Մոտ վազեցի, քիչ բարձրացրի 
գլուխը և արցունքներ տեսա աչքերում: Նրա գունատվող շուրթերը շշնջացին.  

–Պարոն պորուչիկ, եթե գնաս Իրկուտսկ...  

Եվ չավարտեց: Ի՞նչ էր ցանկանում ասել դժբախտ Կարապետը, այդ նա 
տարավ իր հետ: Մահացավ մեր ուրախ, համարձակ Կարապետը: Հանգավ նրա 
կյանքը: Մի հերոսով և մի հավատարիմ հոգով պակասեցինք աշխարհում: Եվ ոչ 
մեկը, բացի ինձնից և Աստծուց, այս վայրի սարերում չի իմանալու նրա տեղը: 

Զոհվեց 208–րդ մարդը հերոսական Սիբիրյան հայկական վաշտից”: 

Անդրանիկը հենց զորքը շարժեց դեպի Շուշի, մամուլում մեծ աղմուկ 
բարձրացրեց և արդեն Անդրկովկասի բախտը տնօրինող անգլիացիներին բողոքով 
դիմեց Ադրբեջանի մուսավաթական կառավարության նախագահ Ֆ. Խան–Խոյսկին: 
Զորավարը նրան պատասխանեց անմիջապես և փաստարկված, որ ռազմարշավի 
դիմելու պատճառները շատ են: Չէ՞ որ համարյա մեկ տարի հարևան թաթարները 
Զանգեզուրի և Ղարաբաղի հայերի միջև կտրել էին ամեն տեսակ 
հաղորդակցություն, Զաբուղի և Հագարու ձորերում բարբարոսաբար կոտորել 
ռազմաճակատից տուն վերադարձող հարյուրավոր հայ զինվորների և 
Ղարաբաղում բնավորվել ցանկացող գաղթականների, որոնց շատ դիակներ դեռ 
մնում էին անթաղ: Բացի այդ, թաթարները հիմնահատակ կործանել էին հայկական 
Ղարաղշլաղ մեծ գյուղը, իսկ ընդհանրապես մուսուլմաններն անմարդկայնորեն էին 
վարվում Ղարաբաղի հայերի հետ և արգելակում տուն վերադառնալ Զանգեզուրում 
կուտակված ոչ քիչ թվով արցախցիներին: Ահա այս ամենն Անդրանիկին ստիպում 
էր զենքով իրար միացնել հայկական երկու հարևան երկրամասերը: 

Կռվի երկրորդ օրվա առավոտյան հակառակորդը մեր հրետանու դիպուկ 
հարվածների շնորհիվ Տեղ գյուղի մատույցներից հետ շպրտվեց, սակայն, 
նահանջելով, ամրացավ հարմար նոր բնագծում: Թուրքերը քարքարոտ սարի 
վրայից գնդացրային կրակի տակ էին պահում Տեղից Զաբուղի կիրճ անցումը: 
Զորավարը իր մոտ հրավիրեց հանդամասերը լավ իմացող մի քանի տեղացի կռվող 
տղաների` պարզելու, թե ինչպես կարելի է հակառակորդի թիկունք անցնել և 
հարվածել այնտեղից: Ու հանկարծ, խոսքը կիսատ թողնելով, մատն ուղղել է դեպի 
արգելք դարձած սարը և քահ–քահ ծիծաղելով ասել.  

–Երեկվանից կմտածեմ ու նոր հասկացա: Աս սարը Շիպկային կնմանի: 
Բուլղարիա կգտնվի: Ռուսները հոն գեշ ծեծ են տված թուրքերուն: Շիպկա, Շիպկա... 
Հապա ձեզի տեսնեմ, զանգեզուրցի քաջե՛րս, ձեր իմացած թաքուն տեղերով անցեք 
թաթարներու թիկունքը: Ձեր ազդանշանով աքցանի մեջ առնենք ու մեր ծեծը տանք 
անոնց: Դե՛, առա՛ջ: 

Զորամասի մտահղացած “աքցանը” գործեց հաղթական: Արդեն կեսօրին 
վերացված էր այդ արգելքը: Իսկ տեղացիները սիրելի զորավարի հետ տարած 
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իրենց հաղթանակի պատվին սարը կոչեցին Շիպկա, սակայն տասնամյակների 
ընթացքում, հնչյունափոխվելով, հիմա հիշվում է որպես Շիպկե, Անդրանիկի Շիպկե 
սար: Ժամանակակիցների վկայությամբ զորավարը երկու օր աչքը չէր փակել, 
սակայն Շիպկայի գրավումից հետո շտապեց Մարաքիզ սարը վերագրավել ձգտող 
վաշտերի մոտ, որոնք դանդաղ մագլցում էին քարքարոտ լանջերն ի վեր: Հանկարծ 
քնել ցանկացավ ու պառկեց հնձված արտի եզրին կանգնած ծառի տակ: Քնեց 
կարճ: Մեկեն ոտքի ելավ և պահանջեց բերել իր խելացի ու տոկուն ձին: Հեծավ ու 
“Հապա ձեզի տեսնիմ, քաջերս, առա՜ջ, իմ հետևի՜ց” ոգևորիչ խոսքերով Մարաքիզ 
սարի ձախ կողմից սլացավ դեպի համանուն գյուղը: Հետևակը ճնշումը մեծացրեց 
սարին կառչած հակառակորդի վրա, հեծյալները “ուռա՜”–ներով սլանում էին իրենց 
սիրելի հոր հետևից: Թշնամին նկատեց հեծելավաշտերի առջևից թռչող սպիտակ 
ձիավորին և դիմավորեց հրացանային գնդակների տեղատարափով: “Անդրանիկ 
փաշա գյալդի՜, փաշա գյալդի՜” (Անդրանիկ փաշան է գալի՜ս, փաշան է գալի՜ս),–
թուրքերին խուճապի մատնելու համար ամեն կողմից համերաշխ գոչում էին հայ 
զինվորները: Կրակոցներից ու մարդկանց ձայներից ահարկու դմդմբում էին 
խորախոր ձորերը: Մարաքիզ սարի կատարին շուտով հուրհրաց Գորիսի 
հայուհիների նվիրած դրոշը: Հակառակորդի ասկյարները, փրկվելու հույսով, 
փախչում էին դեպի խիտ մացառուտներն ու թավ անտառները: 

Մարել սկսեցին մարտադաշտի ձայները: Հողին հանձնեցին զոհերին, 
հավաքեցին վիրավորներին: Խաղաղություն իջավ լեռնաշխարհին: Այլևս արգելք 
չկար: Դեկտեմբերի 1–ին զորքը հանգիստ երթով կարող էր անցնել Ղարաբաղ, 
մտնել Շուշի: 

Եվ հանկարծ ամեն ինչ գլխիվայր շրջվեց: Սուրհանդակը հայտնեց, որ 
Կոռնիձորում Անդրանիկի անունով ստացվել է Բաքվում անգլիական զորքերի 
հրամանատար գեներալ Թոմսոնի հեռագիրը, որում ասվում է.  

“Ինձ հաղորդում են, որ ձեր կողմից մտադրություն կա հարձակվել Շուշիի վրա: 
Դաշնակիցների կողմից թուրքական զորքերին հրամայված է չօկուպացնել 
Կովկասը: 

Ադրբեջանական զորքերին դաշնակիցները հրամայել են հայերի դեմ 
ռազմական գործողություններ չբացել: Որպես դաշնակիցների ներկայացուցիչ, 
կարգադրում եմ չհարձակվել թուրքական կամ ադրբեջանական զորքերի վրա: Եթե 
դուք չգործեք այս կարգադրությանը համապատասխան, զգուշացնում եմ, որ դուք 
եք անձնապես պատասխանատու լինելու ձեր գործողություններով պատճառած 
արյունահեղության համար: Այսօրվանից ձեզ հետ տեսակցելու համար սպա եմ 
ուղարկում Շուշի” (105): 

Սակայն Անդրանիկն անդրդվելի էր Շուշի մտնելու վճռականության մեջ: Չէր 
կարող հուսախաբ անել իրեն կանչող Արցախին: Եվ զորքին հրամայեց հաջորդ 
առավոտյան շարժվել առաջ: Երբ զորավարն առաջապահ գումարտակի հետ 
հասավ Հագարու ձորում ծվարած Ավդալար գյուղը, Շուշվա կողմից հայտնվեց 
սպիտակ դրոշ պարզած ավտոմեքենա: Ուղևորները երկու զինվորականներ էին` 
անգլիացի կապիտան Սքուերը և ֆրանսիացի կապիտան Կասվիլտը: Նրանք 
կնքված ծրարով բերել էին Կովկասում դաշնակցական ուժերի հրամանատարի 
նամակը: Գեներալ Թոմսոնը հայտնում էր, որ համընդհանուր խաղաղության 
հաստատման հետևանքով Անդրանիկը պարտավոր է կասեցնել իր զորքի 
առաջխաղացումը դեպի Ղարաբաղ և նախազգուշացնում, թե դաշնակից 
պետությունների դիրքորոշմանը դեմ գնացող “նման քայլը պիտի վնասի հայոց 
ազգային դատի նպաստավոր լուծմանը: Զինադադարի նման խախտումը 
թշնամական քայլ պիտի նկատվի Դաշնակիցների դեմ և բնականաբար իր դեմ 
պիտի դնի Դաշնակիցների ճակատը”: Կացությունն այնպիսին էր, որ Անդրանիկը 
ստիպված էր դադարեցնել արշավանքը, վասն հայոց ազգային դատի նպաստավոր 
լուծման չձեռնարկել որևէ ռազմական գործողություն և վերադարձավ Գորիս: 
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Անդրանիկի քաջերի դեմ այժմ կանգնած էր Անտանտի զորքը32, որի 
պետությունների ղեկավարները շուտով իրենց խոսքն էին ասելու Փարիզում 
կայանալիք խաղաղության կոնֆերանսում: Բայց շատ շուտով ի դերև եղան 
“անկողմնակալ և արդարամիտ” դաշնակիցների հետ կապված վառ հույսերը: 
Նրանց հետաքրքրում էր ոչ թե եղեռնազարկված հայերի ճակատագիրը, այլ իրենց 
շահերը: 

Ոգևորված դաշնակիցների ներկայությունից, արցախցիները “անկախ 
Ղարաբաղի նահանգ և առանձին կառավարություն ստեղծելու կամք 
արտահայտեցին և այդ մասին հայտնեցին դաշնակից պետությունների անունից 
հանդես եկող անգլիացիներին, որոնք սակայն ի սկզբանե թուրքանպաստ 
քաղաքականություն էին վարում, երկրամասի զուտ հայերով բնակեցված 
շրջաններում համախումբ ապրող 300 000 բնակչության վզին փաթաթելով թուրք–
թաթարական անիծված կապանքը: Այսպես էր, որովհետև, ինչպես հայտնում էին 
Բաքվից, այնտեղ “գտնվող անգլիական շտաբն ամբողջովին շրջապատված էր 
Ադրբեջանի ազդեցիկ ուժերով և մեծապես ազդվում էր նրանց թելադրանքից”: 

Ուստի արցախցիները նորից ու նորից “Սասնա արծվին”, “հարազատ ու 
սիրելի Հերոսապետին”, “Աղբյուր Սերոբի արժանավորագույն հետնորդին” խնդրում 
են իրենց չթողնել առեղծվածային ու խիստ կասկածելի” գործելակերպ դրսևորող 
անգլիացիների ու բարբարոս թաթարների հույսին, անպայման մտնել Ղարաբաղ, 
մանավանդ որ մինչ այդ պահը Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն 
չէր ունեցել միջամտելու ղարաբաղյան խնդրին: Իսկ գեներալ Հ. Բագրատունին 
Անդրանիկին Բաքվից հայտնում էր, որ անգլիացիների թույլտվությունից 
խրախուսված “Ադրբեջանի կառավարությունն աշխատում է ամեն կերպ հիմնել, 
կազմակերպել և մտցնել Ղարաբաղի մեջ իր վարչական մարմինները և նրանց 
օգնությամբ “խաղաղ” կերպով նվաճել Ղարաբաղի հայաբնակ մասերը”: Նրան, 
դժբախտաբար, նպաստում էին ղարաբաղահայերի միջև շարունակվող 
անհամաձայնությունը, վտանգավոր վեճերն ու գայթակղությունները: 

Ստեղծված կացության համար Արցախի Հայոց ազգային խորհուրդը, 
սպայական շտաբը և ՀՅԴ Շուշիի շրջանային կոմիտեն մեղադրում էին Շուշիի 
քաղաքապետին և իրենց գլխին հրամանատար կարգված գնդապետ Սոկրատբեկ 
Շահնազարյանին, իսկ վերջիններս` առաջիններին: Սակայն հայկական 
ազատաբաղձ երկրամասի “ադրբեջանականացմանը” նպաստում էին ոչ քիչ թվով 
գրագետ հայեր, որոնք, ադրբեջանցիների նշանակած առատ ռոճիկից 
գայթակղված, պաշտոններ էին վարում Ադրբեջանի մասնիկ հայտարարված Շուշի 
քաղաքի վարչական մարմիններում, այսպիսով` Արցախում Ադրբեջանի 
գերիշխանության ամրապնդմանն ու տարածմանը: 

Արցախի փրկության թանկ ժամանակը կորսված էր: Այժմ Անդրանիկի դեմ 
կանգնած էին ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև Անտանտի երկրները` հանձինս 
անգլիացիների: Իսկ Ղարաբաղում դեռ կար անհամաձայնություն և արմատ էր ձգել 
հաշտվողական տրամադրությունը, ուստի Գորիսում ամրացած զորավարը, որպես 
մոտակա օրերի գործունեության պատգամ, նամակով դիմեց Արցախի 
քաղաքացիական և զինվորական իշխանություններին.  

“Ստացած եմ Ձեր բոլորի նամակները: Կը փութամ պատասխանել և հայտնել, 
որ այս վերջ չորս տարուայ փորձությունը պետք է ստիպե Ձեզ այլևս վերջ տալ 
անհամաձայնություններու, ապա և խաչվող գործունեության և գործել 
համերաշխորեն: Կը մաղթեմ, որ համագումարից (արցախահայության հերթական` 
4–րդ համագումարի մասին է խոսքը–Ռ. Ս. ) հետո Ազգային խորհուրդը իրական 
արտահայտիչը լինի Ղարաբաղի ազգաբնակչության բոլոր դասերուն և հաջողի 

32 Քիչ անց զորավարը ՀՅԴ Շուշու շրջանային կոմիտեի ուղարկած նամակից անասելի ցավով 
իմացավ, որ անցյալում իր մուտքը Շուշի խոչընդոտող անհատները նաև շտապեցրել են 
անգլիացիների բանագնացությունն իր դեմ որոնք, հայտնվելով Ավդալուր գյուղում, փաստորեն 
կանխեցին հայոց զորքի փրկարար մուտքը Արցախ: 
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մտցնել կարգ ու կանոն և իշխանություն: Ինչ կվերաբերվի Ադրբեջանին 
ենթարկվելուն կամ ոչ, այդ դուք կվճռեք: Կը լսիմ, որ շատեր արդեն ստացել են 
ադրբեջանական պաշտոններ և այս կերպով փաստ դարձավ Ադրբեջանին, որ 
պնդե, թե Ղարաբաղը կընդունի Ադրբեջանի տիրապետությունը: 

Այլևս Էրզրումի առակը33 չենք. այն Ղարաբաղը, որ ռուս կառավարության 30 
հազար զինվոր կտար, այժմ թող տա միայն 10 հազար զինվոր: 

Ձեզնե շատերը ծանոթ են իմ դրությանը, չեք կրնար սպասել, որ այս 
միջավայրի մեջ հրաշքներ կարելի լինի կատարել: Իմ որոշումս անփոփոխ է. մի 
քանի օրից ետ եմ գնում Սիսիան և ավելի առաջ: 

...Կը մաղթիմ Ձեզ կատարիալ համերաշխություն և հաջողություն” (106): 

Նոյեմբերի 23–ին տեղի ունեցավ Հայկական առանձին հարվածող ջոկատի 
զինվորների մասնակի ցրում: Գորիսցիների և սիսիանցիների մեծ մասը 
վերադարձավ իրենց գյուղերը: Ղազար Մալինցյանի հյուրընկալ հարկի տակ տրված 
ճաշկերույթից հետո Անդրանիկը եղբայրական ողջագուրանքով բաժանվեց 
կապիտան Բորտից և պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակովից: Զորավարը 
երախտագիտության սրտառուչ խոսքեր ասաց: Նրանք յոթ ամիս հարվածող 
զորամասի դրոշի տակ իրենց անձնուրաց օրինակով կռվի էին տարել զորամասի 
հիմքը դարձած արդեն նահատակված “սիբիրցիներին”, ապա տեղացիներից 
կազմված վաշտերին: Այդ քաջ ու բանիմաց սպաները երկարատև արշավանքների 
օրերին իրենց դրսևորել էին որպես զինվորների կյանքի համար մտահոգ 
հրամանատարներ, իսկ իրենց կարիքների նկատմամբ` ժուժկալ մարդիկ, 
տարաբախտ ժողովրդի իսկական նվիրյալներ, որոնք անմռունչ էին տարել բոլոր 
զրկանքներն ու մարտերում ստացած վերքերի ցավը: 

Զորամասում, նրա հռչակավոր հրամանատարից սկսած, առանձնահատուկ 
ջերմ վերաբերմունք կար սիբիրցի սպաների նկատմամբ, որոնք իրենց նվիրումով 
նոր էջ էին բացել ռուս և հայ ժողովուրդների մարտական եղբայրության 
պատմության մեջ: Իսկ նրանք Անդրանիկին և նրա զինակիցներին բազմիցս 
հայտարարել էին, թե ինչ էլ անեն Հայաստանի համար, միևնույն է, պարտք են 
մնալու նրան, որի ռազմագերի զավակները 1917–ի դեկտեմբերյան խելահեղ 
օրերին, որպես զարմանալի առաքինության տեր մարդիկ, ինքնակամ ու 
անշահախնդրորեն պաշտպանեցին Իրկուտսկ քաղաքը, նրա բնակիչների կյանքն 
ու արժանապատվությունը: Նոյեմբերի ավարտին հետիոտն և հեծյալ մի խառը 
խմբի հետ ռուս սպաները մեկնեցին Երևան: Քեշիշքենդում մեկ օր կանգ առան: 
Նրանք ընտրեցին դժվարին` արդեն ձյունածածկ Սուլեմայի լեռնանցք–Նոր 
Բայազետ–Երևան ուղին, որովհետև տեղական թուրքերը դեռ փակ էին պահում 
Գառնիից մինչև Վայոց ձոր ձգվող 70 կիլոմետրանոց բնագիծը, հատկապես 
Խոսրովի անտառի մոտակայքով անցնող Ջղինի ձորի ձյունազերծ, հարմար 
ճանապարհը: 

Իսկ սիբիրական վաշտի ոդիսականը դեռ շարունակվում էր: Դեռ փառապանծ 
սիբիրցիներից մնում էին երկու ռուս սպա և երկու հայ զինվոր, որոնց իր 
հուշագրության վերջին էջերն է նվիրում Ա. Կոլմակովը.  

 Մեր մեծ վաշտից մնացել են երկուսը: Նրանք ամեն րոպե ինձ մոտ են: Կապում 
են վերքերս, հազվադեպ հոգատարությամբ խնամում ինձ: Առաջին օրերից նրանք 
ինձ հետ Գորիսում էին, ապա տառապալի դեգերումներից հետո Գորիսից սարերով 
եկան Երևան: Այս քաղաքում նրանք ինձ հետ տեսան հայկական կյանքի 
մղձավանջը, անկարող` օգնել նրան: Մենք եղանք հայ ժողովրդի այդ Գողգոթայում: 

33 Զորավարն ակնարկում էր Էրզրումի պարտության հանգամանքը, երբ հանուն բերդաքաղաքի 
պաշտպանության իր “Կա՞ն արդյոք այստեղ 2000 զինվորներ, որոնք կարող են ինձ հետ այստեղ 
մեռնել” հարցը մնացել էր անարձագանք: Իսկ պատերազմի ընթացքում Արևելահայաստանը 
ռուսական զորքին տվել էր ավելի քան 250 000 զինվոր: 
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Ծանր էր ու սարսափելի: Ցանկություն էր առաջանում փախչել ուր աչքդ կտրի, 
փախչել դիակներից, երեխաների, տղաների, աղջիկների, տղամարդկանց և 
կանանց դիակներից: 

Եղանք Թիֆլիսում: Իմացանք, որ Ռուսաստանում ինչ–որ տեղ կա 
կամավորական բանակ: Ու՞ր գնալ, ի՞նչ անել... Ողջ մնացած երկու զինվորներս 
պատրաստ են իմ հետևից գալ, ուր էլ ես նրանց առաջարկեմ` թե՛ Սիբիր, թե՛ Դոն: 

Բայց ինչպե՞ս գնալ, ինչու՞ գնալ: Ինչ–որ ժամանակ ինձ անծանոթ այս երկրում 
այժմ հավերժական, անզարթնելի քնով պառկած են ինձ ամենամոտ մարդիկ: 
Մարդիկ, որոնց պայծառ հիշատակն ինձ կապել է նրանց տառապյալ ժողովրդի, 
ինչպես հարազատի, ինչպես իմ սեփականի հետ: Ո՛չ, ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում: 
Իրավունք չունե՛մ գնալու: 

Եվ զարմանալի բան: Երկու հայ բարեկամներ գնացին իմ Սիբիր, իսկ ես` 
սիբիրցիս, մնացի հայերի մեջ: Եվ կմնամ ողջ կյանքում: Մնում եմ այստեղ ապրելու 
և մեռնելու համար”: 

Ահա այսպիսի նվիրում, ահա այսպիսի անկեղծ հավատարմություն: Խորին 
հարգանք ժողովրդիս այս ազնիվ բարեկամի անվանն ու լուսավոր հիշատակին: 
ՈՒրեմն նա` ռուս սպա Ալեքսեյ Կոլմակովը, Անդրանիկյան խառնվածքի 
անանձնական երջանկության ասպետը հայոց մեջ մնում էր ոչ որպես կրավորական 
անձ, այլ որպես իրեն հարազատ դարձած եղեռնազարկված ժողովրդի պայքարի 
մարտիկ: Միայն այժմ մարտադաշտի պայքարը տեղափոխվել էր տեղեկատվական 
պայքարի ասպարեզ: ՈՒրեմն նահատակությամբ սիբիրական վաշտի 208 
զինվորների սպառումից հետո նրա հրամանատարի ոդիսականը շարունակվում էր 
յուրովի: 1918թ. դեկտեմբերի 12–ին Թիֆլիսի “Կավկազսկոյե սլովո” թերթում 
տպագրված կապիտան Բորտի և պորուչիկ Կոլմակովի նամակն Անդրկովկասի 
հասարակության համար հնչեց որպես հայ ժողովրդին ու նրա ազգային հերոսին 
վարկաբեկել փորձող թշնամիներին ճշմարտությամբ սաստող խոսք, որի 
անհրաժեշտությունը շատ էր զգացվում թուրքական արշավանքի սկզբից.  

“Քաղաքացի խմբագիր: 

Ամսույս 2–ին ես34 մայոր Մակդոնալդի հետ եկա Բաքու: Կարդալով 
“Ազերբայջան” (1918–1920թ. թ. մուսավաթական կառավարության 
պաշտոնաթերթ–Ռ. Ս. ) թերթի մի քանի համարները, ես տեսա, որ գեներալ 
Անդրանիկի հրամանատարության տակ գտնվող մեր ջոկատի դեմ հարուցում են 
բազմաթիվ կեղծ մեղադրանքներ և դիտավորյալ խեղաթյուրում փաստերը: Ես, 
որպես այդ ջոկատի սպա, այս տարվա մարտ ամսից մինչև հոկտեմբերը ներառյալ 
գտնվելով այդ ջոկատում և զբաղեցնելով 1–ին գումարտակի հրամանատարի 
պաշտոնը, խնդրում եմ Ձեզ, ձեր թերթում տպագրել իմ հետևյալ հերքումը: 

Մեր ջոկատը, գեներալ Անդրանիկի գլխավորությամբ, չընդունեց թուրքերի և 
հայկական կառավարության միջև կնքված ամոթալի հաշտության պայմանագիրը: 
Ելենովկա գյուղից, որը գտնվում է Գյոկչա լճի ափին, Նոր Բայազետի, Շարուր–
Դարալագյազի, Նախիջևանի միջով շարժվեցինք դեպի Պարսկաստան, որպեսզի 
միանանք անգլիական բանակին: Մենք անցանք համարյա ամբողջովին 
մուսուլմաններով բնակեցված երեք գավառ, և, գեներալ Անդրանիկի հրամանի 
համաձայն, որը փակցվում էր բոլոր գյուղերում, գնդակահարության սպառնալիքի 
տակ արգելված էր ձեռք տալ մուսուլմանական բնակչությանը և նրանց 
ունեցվածքին, իսկ քանի որ ջոկատում կարգապահությունը խիստ էր, ապա այդ 
հրամանները կատարվում էին անպայման: 

Խոյից նահանջելուց հետո մենք կրկին վերադարձանք Ջուլֆա, որտեղ մեր 
ջոկատում սկսեց մոլեգնել խոլերան: 

34 Ռուսերեն տեքստն այսպես է սկսվում` եզակի և ավարտվում հոգնակի թվով: 
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Այնժամ մենք սկսեցինք շարժվել դեպի բարձրադիր տեղերը, դեպի Գողթան, 
Օրդուբադ քաղաքի ուղղությամբ, որտեղ ջոկատը տեղավորվեց Ազա, Չանանաբադ 
գյուղերում: Ջոկատի շարժման ժամանակ, Ջուլֆայից յոթ վերստի վրա գտնվող 
Յայջի գյուղից իմ գումարտակի վրա երկու հրանոթից կրակ բացվեց: Այդ դեպքում 
ես ստիպված եղա հարձակումով գրավել գյուղը, ընդ որում տներին, կանանց, 
երեխաներին ձեռք չտվեցինք, այլ հետապնդում էինք զինյալ մարդկանց: 

Որոշ ժամանակ անց, հայկական դիվիզիայի հրամանատար գեներալ 
Սիլիկովից ռադիոհեռագիր ստացվեց, թե մեր ջոկատի վրա թուրքական դիվիզիա է 
շարժվում: Այնժամ մենք մոտեցանք Նախիջևանին և դիրքեր գրավեցինք 
Աբրակունիս, Կզնուտ գյուղերում, Նախիջևանից 16 վերստի վրա: 

Տեղական մուսուլմանները, հենց որ իմացան թուրքական զորքերի 
առաջխաղացման մասին, մեր ջոկատի դեմ մարտական գործողություններ 
սկսեցին: Այնժամ մենք մոտեցանք բուն Նախիջևանին և հակառակորդին 
պահեցինք այնքան ժամանակ, մինչև որ խաղաղ բնակչությունն արտագաղթեց 
Զանգեզուր, իսկ հետո այնտեղ տեղափոխվեց նաև մեր ջոկատը: 

Նախքան Գորիս քաղաք մտնելը, մեր ջոկատն անցավ Ղաթարի 
պղնձագործարանները, նույնպես ամբողջությամբ մուսուլմաններով բնակեցված: 
Այստեղ էլ ջոկատը ձեռք չտվեց ոչ ոքի, ընդհակառակը, գեներալ Անդրանիկը 
գնդակահարել տվեց մի քանի գաղթականների` մահմեդականների վրա 
հարձակվելու և անասունները հափշտակելու համար: 

Ջոկատը Գորիսում կարճ ժամանակ մնաց և մեկնեց Սիսիան` Դարալագյազի 
ուղղությամբ: Ջոկատի շարժման ճանապարհին մեծ գյուղերն էին` ՈՒռուտը, 
Վաղուդին, Աղուդին և ուրիշներ: Ի պատասխան գեներալ Անդրանիկի ճանապարհ 
տալու առաջարկին, նրանք (թաթարները–Ռ. Ս. ) ասացին, թե ուրախ կլինեն 
ճանապարհը բացել և բարեկամաբար ապրել հայերի հետ, բայց ասկյարներն ու 
Ջիլբեկ Սուլթանովը հրամայել են բաց չթողնել ոչ ոքի: Այնժամ ջոկատը կրակ բացեց 
և երեսուն վերստ առաջ շարժվեց մարտեր մղելով: 

Սույն թվականի օգոստոսի 12–ին մուսուլմանները հարձակվեցին հայկական 
Կալա–Դարասի մեծ գյուղի վրա, որը գտնվում է Շուշի և Գորիս քաղաքների միջև և 
բոլոր կողմերից շրջապատված է մուսուլմանական գյուղերով: Ութ օր նրանք 
պաշարեցին գյուղը և ի վերջո այրեցին այն: Դա առիթ հանդիսացավ, որպեսզի 
հայտարարվի տեղական հայկական բնակչության զորահավաք, որը ես անցկացրի 
գեներալ Անդրանիկի հրամանով: Եվ կազմավորվեց ջոկատ: 

Կալա–Դարասին գրավելուց հետո, մուսուլմանները նամակ ուղարկեցին 
Գերանզուր (հավանաբար պիտի լինի Կոռնիձոր–Ռ. Ս. ) գյուղ, վերջնագրով` “Ժամը 
երկուսին հանձնել զենքը, այլապես ձեզ հետ կվարվենք այնպես, ինչպես վարվեցինք 
կալա–դարասցիների հետ”: Ես իմ ջոկատով դիրքեր գրավեցի Գերանզուր–
Խնածախ–Խոզնավար ուղղությամբ և մեր միջև սկսվեց դիրքային 
փոփհրաձգություն: 

Հակառակորդի վարած կրակից տեսա, որ մեր դեմ գտնվում են ոչ միայն 
տեղական մուսուլման բնակիչներ, այլև թուրքական կանոնավոր բանակի 
զինվորներ: 

Մեր հետախույզները Զաբուղի մոտ մի ասկյար բռնեցին, որը հայտնեց 
հետևյալը. “Ես 56–րդ հետախուզային գնդի 4–րդ գումարտակի 1–ին վաշտի զինվոր 
եմ, մեր գունդը Բաթումից եկել է Եվլախ, իսկ Եվլախից, խճուղով՝ Կարյագինո, 
որտեղ մեզ հրամայել են ինչ գնով էլ լինի գրավել Գորիսը”: 
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Երկու թևի վրա հարձակման 8–րդ օրը մուսուլմանները ջարդվեցին: Գեներալ 
Անդրանիկի ջոկատն այս մարտադաշտից վաթսուն վերստ հեռու էր գտնվում35: 

Մուսուլմանները բազմիցս բողոքում էին մեզ, որ իրենք կռվել չեն ուզում, բայց 
թուրքական սպա Իզեթ Բեյը, որն իրեն Զանգեզուրի պարետ է կոչում, ասկյարների 
օգնությամբ իրենց հավաքում և ստիպում է կռվել: 

Թուրքերի կողմից Բաքուն գրավելուց հետո, նրանք միանգամայն լկտիացան և 
սկսեցին թռուցիկներ տարածել հետևյալ բովանդակությամբ.  

1–ին. “Հանձնվե՛ք, թե չէ մենք ձեզ կմորթենք, ինչպես բաքվեցիներին”: 

2–րդ. “Մի՛ լսեք Անդրանիկին: Նա իր զորությունը վաճառել է անգլիական 
ոսկուն”: 

Մենք միայն այդ թռուցիկից իմացանք, որ Բաքուն գրավված է: Եվ տեսնելով, որ 
Զանգեզուրին վտանգ է սպառնում թուրք մսագործների կողմից, տեղական 
բնակչությունը Անդրանիկին խնդրեց օգնության գալ: Նա եկավ և դիրքեր գրավեց 
Զաբուղի մոտ, բայց ոչ մի հարձակողական գործողություն չձեռնարկեց, քանի որ 
նրա մոտ պատգամավորներ եկան, խնդրելով չգնալ Շուշիի վրա, թե չէ Նուրի 
փաշան կկոտորի Ելիզավետպոլի և Շուշիի հայերին: Եվ նա չգնաց: 

Ուլուխանլուից (ներկայիս` Մասիս–Ռ. Ս. ) մինչև Ալեքսանդրապոլ և 
Աղստաֆայից մինչև Քյուրդամիր կանգնած են թալանված բարիքով բարձված 
էշելոնները: Հեռանալով գրավված շրջաններից, թուրքերն իրենց հետ տանում են 
պատուհանների շրջանակները, դռները, տանիքները, իսկ վառարանները քանդում 
են, իմանալով, որ դրանով ստույգ ցրտահարության են մատնում իրենց տները 
վերադարձողներին: 

  Ի լուր ամենքի հայտնում ենք, որ Զանգեզուրի շրջանը կտրված է ամբողջ 
աշխարհից, և հնարավոր է, որ գեներալ Անդրանիկը մինչև այժմ չգիտի գերմանա–
թուրքերի դեմ դաշնակիցների տարած հաղթանակի մասին: 

Եվ եթե իսկապես այնտեղ մարտեր են մղվում, ինչպես այսօր գեներալ Թոմսոնի 
անունով տեղեկացնում է Խան–Խոյսկին “Բակինսկոյե սլովո” թերթի սույն ամսի 5–ի 
N 4–ում, ապա հավանաբար թուրք–ադրբեջանական հրոսակախումբը փորձում է 
Զանգեզուրի վրայով անցնել Նախիջևան, որը հավասարազոր է նրանց կողմից ձեռք 
չտրված միակ երկրամասի ողջ հայ բնակչության լիովին քայքայմանն ու 
ոչնչացմանը: Եվ եթե դա այդպես է, ապա մենք, որպես գեներալ Անդրանիկի 
զինակիցներ ու մարտական ընկերներ, հավատացնում ենք, որ թուրքական 
հրոսակախմբերը կանցնեն միայն այդ լեռնային արծիվների դիակների վրայով: 

Գեներալ Անդրանիկի ջոկատի 1–ին գումարտակի հրամանատար, 

կապիտան Բորտ Ջոկատի գնդացրային մարտկոցի պետ, 

պորուչիկ Կոլմակով”: 

Ռուս սպաների մռայլ կանխատեսումը չիրականացավ: Թուրքերի դեմ իր 
ջոկատով լեռնացել էր Անդրանիկը: Հակառակորդը չկարողացավ իր “հայրենիքի” 
երկու մասերն իրար միացնել Սիսիան–Գորիս միջանցքով, ոչնչացնել իր “կողմից 
ձեռք չտրված միակ երկրամասի” հայ բնակչությանը, որով կանխորոշվեց Սյունյաց 
աշխարհի պատկանելության խնդիրը: Այս նամակը հրապարակելուց հետո մամուլն 
ու վավերագրերը լռության են մատնում կապիտան Յակով Բորտի անունը: Անհայտ 
է, թե զանգեզուրյան մարտադաշտը թողնելուց հետո, մինչև ապրիլի վերջին 
Էջմիածնում հրաժեշտ տալը, նա ինչով է զբաղվել: Իսկ ահա ստեղծագործելու 

35 Անդրանիկն այդ պահին կռվում էր Նախիջևանից առաջացող թուրքերի դեմ և կազմակերպում էր 
Սիսիանի ինքնապաշտպանությունը: 
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շնորհքով օժտված պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակովը հերոսական սիբիրական վաշտի 
լինելությամբ սկսած իր հայկական ոդիսականը շարունակում է որպես հնադարյան 
ժողովրդի կարեկից բարեկամ, որպես նրա ցավերի ամոքիչ մարդասեր, շահերի 
պաշտպան ու քարոզիչ: Եվ այդ մասին իր հուշագրությամբ հայտնում է 
հանրությանը.  

 Ես անցնում եմ Կովկասի բոլոր քաղաքներով ու գյուղերով, ուր ապրում են 
հայեր, և այդ ամբողջ ճանապարհը պատված է դիակներով: Հայերի դիակներով: 
Դիակների բլուրներով: Այս արյունոտ մղձավանջին վերջ լինելու՞ է արդյոք: Եվ ե՞րբ 
կլինի: Չափից ավելի մեծ են հայ ժողովրդի դեմ, նրա կործանման համար 
միավորված ուժերը: 

Այդ ուժերին այժմ միացած են և՛ տարերքը, և՛ հիվանդությունները, և՛ սովը: 

Այնուհանդերձ ես հավատում եմ մարտադաշտի այս հերոս ժողովրդի, 
համամարդկային կուլտուրական կյանքի ստեղծման նման շնորհաշատ 
աշխատավորի փայլուն ապագային: 

Ես հավատում եմ այս ժողովրդի` Արևելքի տառապյալի առաքելությանը: 

Ես հավատում եմ նրա նոր կյանքի արշալույսի մոտիկությանը: Եվ նրա հետ 
սպասում եմ այդ արևածագին”: 

Ալեքսեյ Կոլմակովը ոչ ուրիշների պատմածներից, այլ որպես 
իրադարձությունների անմիջական մասնակից, գիտեր թուրքերի` 
Արևելահայաստանում ձեռնարկած ռազմարշավի դեմ հայերի անձնուրաց 
պայքարի, Բաթումի ստորացուցիչ պայմանագրի դեմ զորավար Անդրանիկի բուռն 
ընդվզման և թուրքերի դեմ նրա քաջազնական պայքարի, Զանգեզուրում, 
Սիսիանում ծվարած հազարավոր գաղթականների անհուսալի վիճակի մասին: Եվ 
ապա լինելով Անդրկովկասի հայաշատ վայրերում, նա խորապես հասկացավ 
Արևելքում քաղաքակրթության ջահակիր Հայաստանի ապրած ողջ ողբերգությունը, 
հին ժողովրդին պատած մղձավանջը և հարազատի սիրով նվիրվեց նրա լուսավոր 
գալիքին: Իսկ հայկական կյանքի խոր իմացության գործում մտավորական 
Կոլմակովին օգնեց, խրախուսեց և նպատակամղեց մեզանում հանիրավի 
մոռացված Երվանդ Թադևոսի Թաղիանոսյանը, ֆիդայական հոգեկերտվածքով հայ 
ազատագրական պայքարի մարտիկն ու մեծավաստակ մշակութային գործիչը: 

1930թ. հոկտեմբերի 29–ին Ե. Թաղիանոսյանն իրեն գիտաշխատողի թոշակ 
նշանակելու խնդրանքով Հայաստանի լուսժողկոմատին գրած դիմումում չոր 
փաստերով ներկայացրել է իր 66–ամյա կյանքի ուղին և միայն կատարել իր 
չափազանց համեստագույն կեցվածքին անհարիր, բայց չափազանց կարևոր 
հաղորդում. “Ես հիմնադրել և կազմակերպել եմ հանրապետական նշանակություն 
ունեցող մի մեծ կուլտուր–կրթական հաստատություն, ինչպիսին է պետական 
հանրային գրադարան–ընթերցարանը (ներկայիս Հայաստանի ազգային 
գրադարան–Ռ. Ս. ), ամենաանհնար պայմաններում, ունենալով միայն երեք 
օգնական, որոնք բոլորովին անծանոթ էին գրադարանային գործին, և շատ քիչ 
ծանրանալով Լուսժողկոմատի բյուջեի վրա” (107): 

Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանն ավարտելուց հետո Երվանդ Թաղիանոսյանը 
երեք տարի Կովկասի տարբեր բնակավայրերում աշխատել է որպես ուսուցիչ, 
ապա Պարսկաստանում` Սալմաստի հայկական դպրոցների տեսուչ: 
Ինքնակենսագրության մեջ նա հայտնում է, որ միշտ եղել է անկուսակցական և 
հավանաբար հեղհեղուկ ժամանակի թելադրանքով ոչինչ չի ասում ազգային–
ազատագրական պայքարին իր մասնակցության մասին: Իսկ այդ բացն իր հայտնի 
աշխատությամբ լրացրել է Ռուբեն Տեր–Մինասյանը: Նա հայտնում է, որ 19–րդ 
դարավերջին արևմտահայության փրկությամբ մտահոգ երիտասարդությունը 
բոլորանվեր մղվում էր դեպի Երկիր և այնտեղ անցնելու հենակետ էր դարձրել 
Պարսկաստանի Սալմաստ քաղաքը:  
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“Այդ կը կատարուի 90–94 թվականներուն, երբ կուսակցութիւնները դեռ 
կշփոթվէին միմեանց հետ եւ պարզ ու յստակ բաժանում չկար անոնց միջեւ, 
մարդոց գիտակցութեան մէջ: Ահա այդ ժամանակներն է, որ Սալմաստ կու գան 
Տիգրան Բեգլարիչը, Բագրատ Վարդապետը (Արմենակեան), Սեւքարեցի Սաքոն, 
Պետոն, Վարդանը, Ջալլաթը, ինչպէս նաւ Թորոսը, Երուանդ Թաղիանոսեանը 
(ընդգծումը մերն է–Ռ. Ս. ), Սարգիս Օհանջանեանը, Մովսէսը, բժ. Յակոբեանը և 
ուրիշներ: Ասոնք նպատակ ունեին Երկրի համար գործիչներ ուղարկել, ուժեր 
հասցնել այստեղ, կազմակերպել եւ ապա հաստատել սուրհանդակային 
յարաբերութիւն Երկրի հետ: Որպեսզի Սալմաստը ամուր բազա լինէր Երկրի 
համար, պէտք էր կազմակերպել նաեւ այդ գաւառի ժողովուրդը եւ համակել 
յեղափոխական գաղափարներով: Այդպէսով, անոնց համար ամբողջ 
գործունէութեան առանցքն էր` մնալ Սալմաստ, յենարան դառնալ Երկրի համար” 
(108): 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ իբրև ֆիդայական խմբերի կազմակերպիչ 
երիտասարդ մտավորական Երվանդ Թաղիանոսյանը մասնակցում է սուլթանական 
Թուրքիայի անողորմ վարչակարգի դեմ ծավալվող զինված պայքարին, ապա չորս 
տասնամյակ շարունակ ամուր կամքով և հաստատ հավատամքով հանդես է գալիս 
որպես հասարակական–քաղաքական և մշակութային եռանդուն գործիչ: 

Ե. Թաղիանոսյանը 1896–ին ավարտում է Մոսկվայի համալսարանը և 
անմիջապես, որպես մատենագրապետ, աշխատանքի հրավիրվում Լազարյան 
ճեմարան, որտեղից արձակվում է որպես քաղաքականապես անբարեհույս անձ: 
Նորից է զբաղվում մանկավարժությամբ և թարգմանություններով: 1904–ից եղել է 
Բաքվի նավթարդյունաբերողների համագումարի քարտուղար, ապա` 
նավթահանքերի ջրմուղի վարիչ: 1914–ի դեկտեմբերին, իբրև Բաքվի հայկական 
կազմակերպությունների և նավթարդյունաբերողների խորհրդի ներկայացուցիչ, 
թուրքական ռազմաճակատ է գործուղվում` գաղթականներին օգնելու նպատակով: 
1919–ին ընտրվում է Ադրբեջանի պառլամենտի անդամ, 1921–ին` այդ 
հանրապետության գերագույն տնտեսական խորհրդի քարտուղար: Այդ տարվա 
հուլիսին Խորհրդային Հայաստանի կառավարության հրավերով տեղափոխվում է 
Երևան, սեպտեմբեր ամսին ընտրվում ՀՕԿ–ի (Հայաստանի օգնության կոմիտե) 
քարտուղար և երկու ամիս անց Հովհաննես Թումանյանի հետ մեկնում 
Կոստանդնուպոլիս: 1922–ի հունվարին նշանակվում է Հայաստանի ստեղծվելիք 
պետական հանրային գրադարանի վարիչ, որը Երևանի պետական 
համալսարանից հետո դարձավ Հայաստանի գիտամշակութային հաջորդ 
կարևորագույն օջախը և Ե. Թաղիանոսյանի բեղուն գործունեության լուսապսակը: 
Տասներկու տարի (1905–1917թ. թ. ) եղել է Բաքվի մարդասիրաց ընկերության 
խորհրդի անդամ և հասարակական կարգով ստեղծել ու ղեկավարել այդ 
հաստատության գրադարան–ընթերցարանը, որը ժամանակին լավագույններից 
մեկն էր համարվում Ռուսաստանում: Նաև ղեկավարել է Բաքվի գրասենյակային 
աշխատողների արհմիությունը և հայոց հրատարակչական ընկերությունը: 1915–ին 
պրոֆեսոր Հակոբ Մանանդյանի հետ կազմակերպում է “Աշխատավոր 
մտավորականության միությունը”, 1916–ին` “Գործ” ամսագիրը: 1918–ի մարտյան 
դեպքերի ժամանակ Բաքվի թշնամացած ազգային թաղամասերում հանդես է գալիս 
որպես հաշտարար, իսկ այնտեղ հայերի սեպտեմբերյան կոտորածից հետո անտեր 
երեխաների համար կազմակերպում է որբանոց: Հիմնում և 1918–1920 
թվականներին խմբագրում է անկուսակցական–ժողովրդավարական “Նաշե 
վրեմյա” ռուսալեզու թերթը, որի կարիքը բազմազգ Բաքվի բնակչությունը շատ էր 
զգում մուսավաթական տիրապետության օրերին: 

Բաքվի կոմունայի անկումից և հատկապես սեպտեմբերի 15–ին թուրքական 
բանակի մուտք գործելու օրվանից Ադրբեջանում հաստատվել էր մի վիճակ, որին 
կարող էին նախանձել Աբդուլ Համիդը, Էնվերն ու Թալյաթը: Բաքվում դադարեց լույս 
տեսնել բազմազան թերթերի մեծ մասը: Բացառություն էին մուսավաթականների 
կառավարամետ “Ադրբեջան”–ը և նրա երկվորյակ “Կասպի”–ն: Իսկ սրանք 
նպատակասլաց զբաղված էին հայության կատաղի հալածանքներով և, միայն 
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արդարության մունետիկ երևալու համար, կիսաբերան բողոք էին հայտնել Բաքվի 
30 հազար հայերի կոտորածի հեղինակ Նուրի փաշայի, Բեհեդդին բեյի և մյուս 
ոճրագործների նկատմամբ: “Այն ժամանակ մտածել հրատարակել որևէ թերթ,–
1918–ի դեկտեմբերի 31–ի իր համարում գրել է նորաստեղծ “Նաշե վրեմյա”–ն, –որը 
կհամարձակվեր անկողմնակալ և ազնվորեն խոսել շրջապատի իրական կյանքի 
մասին, իհարկե, կլիներ երեխայություն: Պետք էր լռել: Պետք էր լռել հոգին ու 
արյունը սառեցնող սարսափով”: 

Եվ հանկարծ, օգտվելով անգլիացիների ներկայությունից, իրար հետևից 
ճշմարտության խոսք է ասվում Անդրկովկասի և Բաքվի վերջին ամիսների 
կացության, մինչ այդ Անդրանիկի` կողմնակալ ներկայացված վերջին 
ռազմարշավի, Զանգեզուրում ծավալված ինքնապաշտպանական մարտերի, 
հայկական հարցի, վրացական հետադիմած ժողովրդավարների 
կերպարանափոխությունների, Ռուսաստանում ընթացող քաղաքացիական 
կռիվների, գրական ու մշակութային նորույթների մասին: Այդ խոսափողը դառնում է 
Երվանդ Թաղիանոսյանի հիմնած “Նաշե վրեմյա”–ն: Այն անմիջապես հարվածների 
թիրախ է դառնում “Ադրբեջան” թերթի համար, որը հայերի բողոքներն անվանում է 
“շովինիստական նկրտումներ”, Սյունիքի հայությանը պաշտպանող Անդրանիկին` 
անմեղ մուսուլմանների դահիճ: “Ադրբեջան”–ն այնքան էր խրվել թուրքական 
ազգայնամոլության աղտեղության մեջ, որ երկրամասի նաև մյուս 
առաջադիմական–ժողովրդավարական թերթերին կոպտորեն սաստում էր, 
պահանջելով չնկատել օր–օրի Ղարաբաղի վրա կախվող նոր սարսափները, հայերի 
սպանության նորանոր դեպքերը, այլ “զբաղվել Կրասնովոդսկում գնդակահարված 
Շահումյանի, Ամիրովի և մյուսների հասցեին հայհոյանքով”: Եվ դա այն դեպքում, 
երբ Բաքվում և Ադրբեջանում ամեն քայլափոխի կարելի էր ականատես լինել 
բարբարոսության դրսևորումների: Մամուլի ազնիվ մշակները դրանց մասին պիտի 
խոսեին: Եվ ինչպես լռեին, երբ քարերն էլ էին հառաչում: Չէր կարող լռել և 
լայնախոհ մտավորական, մարդասեր ու հայրենասեր Երվանդ Թաղիանոսյանը, որն 
իր թերթով գաղափարախոսական և քաղաքական սուր պայքարի պատնեշին մնաց 
մինչև Ադրբեջանում խորհրդային կարգերի հաստատումը, երբ շատերի պես 
փակվեց նաև “Նաշե վրեմյա”–ն:  

1918–ի տարեվերջին ռուս սպաների այցը Բաքու համընկավ Ե. Թաղիանոսյանի 
նոր թերթ հրատարակելու նախապատրաստության հետ: Երկուստեք 
արդյունավետ եղավ խմբագրի և Ալեքսեյ Կոլմակովի ծանոթությունը: Վերջինս 
կարևոր նշումներ ուներ սիբիրական վաշտի քառամյա ծանր ոդիսականի, դրա 
հիմքի վրա Անդրանիկի վերջին զորքի կազմավորման, ապրիլ ամսից ծավալված 
ինքնապաշտպանական կռիվների, Սյունիքի հերոսական դիմակայության, 
ադրբեջանցիների ու թուրքերի կողմից Անդրանիկին ներկայացված 
մեղադրանքներն ի դերև հանող փաստերի մասին: Հայոց անհուն ցավի բուժմանը 
մասնակցելու ազնիվ ձգտումներով տոգորված երիտասարդ ռուս սպային “Նաշե 
վրեմյա”–ի խմբագիրն առաջարկեց թարմ տպավորությունների տակ անմիջապես 
սկսել շարադրել նահատակված սիբիրական վաշտի հանգամանալի 
պատմությունը, որը թերթում տպագրվեց հաջորդ տարվա փետրվար–ապրիլ 
ամիսներին: Կոլմակովը ոչ միայն ստեղծագործելու և ապրուստի համար 
վաստակելու, այլ և սիրելի զորավարին մոտ գտնվելու և նրա սրբազան գործին նոր 
ասպարեզում ծառայելու հնարավորություն ստացավ: Մինչ այդ, հավանաբար, 
իրար ծանոթ են եղել զորավարն ու Թաղիանոսյանը, որովհետև Անդրանիկը նրան 
էր որպես վաղեմի բարեկամի հասցեագրել Ա. Կոլմակովի հետ ուղարկած իր 
յոթամսյա դժվարին ռազմարշավի մասին պատմող նամակը, որը տպագրվեց թերթի 
1919–ի հունվարի 3–ի համարում: 

Մուսավաթականների` Անդրանիկի դեմ լարած սադրանքներին ու նրան 
ներկայացված սնանկ մեղադրանքներին ի պատասխան Երվանդ Թաղիանոսյանն ի 
շարս այլոց տպագրեց Բաքվից Ղարաբաղ և Զանգեզուր հետաքննության 
ուղարկված անգլիական զինվորական առաքելությանը կից հայերի պատգամավոր 
պորուչիկ Գուրգեն Չիլինգարյանի զեկուցագիրը, ուր փաստարկված ժխտվում էին 
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ադրբեջանական կառավարության և մամուլի կողմից գեներալ Անդրանիկի վրա 
բարդված մեղադրանքները: Վերադարձին պորուչիկ Չիլինգարյանին լրտեսության 
մեղադրանքով ձերբակալում են Աղդամում, իսկ ազատվելուց հետո նրան չեն 
վերադարձնում ադրբեջանցիների կեղծիքը մերկացնող հինգ կարևորագույն 
փաստաթղթերը: Սակայն պահպանվել է մեկը, մի ազնիվ ադրբեջանցու` 
պատվիրակության հետ Զանգեզուր մեկնած` Շուշիի մուսուլմանական ազգային 
խորհրդի նախագահ Աբդուլֆաթահ բեկ Հասանովի խոսքը, որը նա Գորիսում 
Անդրանիկին ասել է անգլիացիների ներկայությամբ: 

“Երբ ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցչի նախաձեռնությամբ 
մուսուլմանական ազգային խորհուրդն ինձ առաջարկեց առաքելության հետ մեկնել 
Զանգեզուր, ես, չնայած վատառողջությանս, հաճույքով համաձայնեցի և եկա, 
որպեսզի ծանոթանամ ձեզ հետ, գեներալ: Ձեր մասին հայերից լավ բաներ շատ եմ 
լսել: Տեղ գյուղից մինչև Գորիս ես հիանում էի Ձեր զորության, քաջության և 
ասպետականության մասին, Ձեր պատվին հյուսված, Ձեր քաջ հեծյալների 
կատարած երգերով36, բայց և չեմ թաքցնում Ձեզնից, նաև շատ վատ բաներ եմ լսել 
իմ հավատակիցներից: Սակայն հիմա, երբ եկել և երջանկություն եմ ունեցել 
ծանոթանալու Ձեզ հետ և Զանգեզուրում Ձեր գործունեությանը, իմ մեջ ձևավորվել 
է անձնական կարծիքս Ձեր մասին, գեներալ: Ես համոզվեցի “Ադրբեջան” թերթում 
տպագրված լուրերի չարակամության, անհիմնության և ստորության մեջ: Ես 
համոզվեցի, որ Դուք թշնամիներ ունեք մեր մուսուլմանների մեջ, որոնք ցանկանում 
են անձնական ոխը փոխանցել իրենց ժողովրդին և, որ խորին ցավ ինձ, նրանց ինչ–
որ աստիճանի հաջողվել է դա իրականացնել: Դուք մեծ մարդ եք, գեներալ: Դրան 
հավատում է ամբողջ հայ ժողովուրդը, դրան այսուհետ հավատում եմ նաև ես` 
մուսուլմանների ներկայացուցիչս և իմ պարտքն եմ համարում այդ հավատը 
ներշնչել իմ ժողովրդին: Ձեր փառքը Ձեզ թշնամիներ է ծնում, բայց ես և իմ 

36 Սյունիքում Անդրանիկի ջոկատում որպես զինվոր ծառայելիս են եղել կանայք: Դա վկայում են նաև 
անգլիացիները: Նրանք, Բաքվից առաջին առաքելության ժամանակ, Զաբուղի ձորում որպես պատվո 
պահակ դիմավորած և մինչև Գորիս Անդրանիկին նվիրված խրոխտ երգերով ուղեկցած հեծյալ վաշտի 
մեջ եղել են <<տղամարդու պես>> ձի հեծած մի քանի երիտասարդ կանայք: Դա մեծ տպավորություն 
է թողել հյուրերի վրա: Զինվորուհիներից մեկը եղել է Հելլադայի դուստր` Էրզրումի Հեքապատ 
գյուղացի Լազարի դուստր Քրիստինան: Նրան սիրահարվում է հարևան Բարսեղի Հարութ տղան: 
Աղջիկը սիրով է պատասխանում հայ երիտասարդին: Ունենում են չորս տղա և մեկ աղջիկ: Հայոց 
գերդաստանը հարսնուկին կնքում է երկրորդ անունով` Հայաստան: Սկսվում է առաջին 
աշխարհամարտը: Գյուղը տեղահան է լինում: Հարազատ հողից հեռանում են թուրքերի դեմ կռվելով: 
Ուշիմ և անվախ հարսը շուտ է սովորում հրացանից դիպուկ կրակել, իսկ ձիավարությունը նրա 
համար խաղ էր եղել մանկուց:  
Անցնում են Արևելյան Հայաստան, հաստատվում Ղարաբաղում: Եվ այն, ինչ չէին կարողացել անել 
պատերազմն ու թշնամին, արեցին սովն ու հիվանդությունները: Տասն օրվա մեջ մահտարաժամն իր 
գիրկն առավ Հարութին ու հինգ զավակներին: 1918-ի ամռանը ղարաբաղցի հետախույզի հետ 
Հայաստանն անցնում է Գորիս, որ գաղթականների մեջ գտնի իր համագյուղացիներից գոնե մեկին: 
Թշնամու դեմ անհուն վրեժով լցված կինը ջոկատին զինվորագրվելու խնդրանքով ներկայանում է 
Անդրանիկին, որը խորապես հուզվում է քաջուհու պատմությունից: Զորավարը սկզբում մերժում է. 
<<Խնայիր քեզ, աղջիկս, ասում է, դու դեռ մայր պիտի դառնաս ու նոր զավակներովդ վրեժդ լուծես 
անարդար աշխարհից>>: Քրիստինան համառում է: Զորավարը տեղի է տալիս: Դրանից հետո 
ջոկատի հեծելավաշտի մեջ են մտնում նաև երեք հայուհիներ և մասնակցում թուրքերի ու թաթարների 
դեմ ծավալված մարտերին: Նոր տարեմուտին Հայաստանը հանդիպում է սեբաստացի Կարապետ 
Պապիկյանին, որի յոթ զավակներին ու կնոջը ճարակել էր թուրքի յաթաղանը: Երբ զորավարը 
Սյունիքից անցնում էր Արարատյան դաշտ, իր զինակիցներին ու գաղթականներին հորդորեց 
բնավորվել երթուղու վրա գտնվող հայկական գյուղերում, շենացնել դրանք, հզորացնել Հայաստանը: 
Պապիկյանների նոր ընտանիքը բնավորվեց Շաղափ գյուղում: Արդեն ծոցվոր էր Հայաստանը: Շուտով 
ծով ցավերի ու անդարձ կորուստների միջով անցած զույգին տղա ծնվեց: Կնքեցին պաշտելի մեծի 
հայի անունով` Անդրանիկ: Երջանիկ էին իրենց մինուճար զավակով: Շաղափցիները հարգում էին 
Անդրանիկի զինվորուհուն: Բայց եղավ նոր կռիվ, Անդրանիկ Պապիկյանը գնաց ռազմի դաշտ ու տուն 
չդարձավ: Հուսահատ ու քայքայված առողջությամբ Կարապետը փոխադրվեց մի այլ աշխարհ: Իսկ 
Հելլադայի դուստրը` Քրիստինա-Հայաստանը, ապրեց երկար ու չէր հոգնում Բարսեղի Հարութի, 
սեբաստացի Կարապետի, Անդրանիկի ու հարվածող զորամասի պատմությունն անելուց: Եվ անիծում 
էր այն ցեղին, որը դժբախտությունը դարձավ հայերի ու հույների: 
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գաղափարակիցները հաստատ հավատում ենք, որ նրանք Ձեր` ճնշվածների 
պաշտպանի մեջ չեն կարող չարություն բորբոքել ընդդեմ ամբողջ 
մուսուլմանության” (109): 

 

ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՐԱՐԱՏԻՆ 

 

Զանգեզուրյան մեկուսացման մեջ Անդրանիկը լավատեղյակ էր 
Անդրկովկասում կատարվող իրադարձություններին, որոնց մասին նամակով 
հայտնում էին ընկերներն ու զինակիցները: Սմբատը, Մուրադը, Փիլոսը, 
Արտուշխանը, Արտաշեսն ու Կարո Սասունին մինչև անգլիացիների երկրամաս 
մտնելը գրում էին, որ թուրքահայոց հարցը Երևանում իսպառ մոռացվել, 
տաճիկներին սիրաշահելու ստրկական մթնոլորտ է ստեղծվել, և հանուն ինչ–որ 
շահերի զոհ են բերվում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որ կառավարության 
Բաթումում որդեգրած “տաճկական օրենտացիան” ակնհայտ է: Իսկ անգլիացիների 
գալուց հուսավառ–խանդավառ նամակագիրները զորավարին հայտնեցին. 
“Տաճկահայաստանի հարցը ոչ մի դեպքում այնքան տեղ գտեր է 
դիպլօմատիկական աշխարհի մէջ, որքան այժմ: Հայաստանի (վեց) նահանգները 
թուրքերը պիտի պարպեն և յանձնեն հայերին: Էքսցեսների դեպքում 
դաշնակիցները պիտի գրավեն և կարգ հաստատեն” (110): Մի այլ նամակով նրանք 
եզրահանգում են, թե աշխարհամարտի ողբերգություն խաղալու շրջանն անցել է և 
այժմ, քանի որ “թատերգության են դիմում բոլոր ազգերը, ապա հանուն 
արևմտահայ ճակատագրի” ցանկալի լուծման, անհրաժեշտ է, որ Անդրանիկը դուրս 
գա մեկուսացված Զանգեզուրից, մտնի քաղաքականության մեջ, չնայած դա շատ 
պաշտոնավորների սրտով չի լինի: Անդրանիկի ներկայությունը Երևանում 
նամակագիրներն անհրաժեշտ էին համարում այն պատճառով, որ “վարագույրի 
տակ բանէր մը կը կատարուին: Սասունցի Կարօն և Ամատունին գնում են Պոլիս, թե 
ինչ միսեայով, մեզ անյայտ է պահվում և կան տակաւին մարդիք, որոնք խաղում են 
Տաճկահայ բաղդի հետ, առանց տաճկահայութեան ձայնը հաշվի առնելու”: 

Վերջին միտքը հայտնի էր վաղուց: Անդրանիկը Բաթումի պայմանագիրը 
մերժեց, որովհետև թուրքերի կամքով ստեղծվել էր մի երկիր, որը եղեռնազարկված 
ժողովրդի համար մեծ էր որպես գերեզմանոց, անչափ փոքր` որպես հանուր 
հայության հայրենիք և իսպառ խաչ էր քաշվել Արևմտյան Հայաստանի և 
արևմտահայության երազանքների վրա: Նա գիտեր, որ կառավարության 
խնդիրների մեջ չի մտնում արևմտահայերի հարցը: Ուստի ունենում էր անհուն 
ցավի ու զայրույթի բռնկումներ և իր բացահայտ անհամաձայնությունն էր 
հայտնում այդ կառավարությունը ձևավորած դաշնակցական կուսակցությանը, որի 
ղեկավարները բազմակուսակցական սկզբունքով կառավարություն ստեղծելու, 
ազգային միասնությունն ամրապնդելու փոխարեն իրենց վարպետ դարբիններ էին 
երևակայում, ազգին միակ ճշմարիտ և ուղղություն տվող միտքն ու ուժը, որը “իր 
փոքրիկ մուրճով աջից էլ էր խփում, ձախից էլ և կենտրոնից էլ”, հրամայում 
մյուսներին` “հոս զարնենք, հոն զարնենք”: Իսկ դաշնակցությանն իր սուր 
քննադատության կապակցությամբ ազգային հերոսը հայտարարում է, թե որևէ 
մեկի դեմ ոչ ատելություն, ոչ նախանձ և ոչ էլ չարակամություն ուներ: Այլ` “Մէկ ցաւ 
կար սիրտս այրող, այդ ցաւը Հայրենիքին ցաւն է”: 

1918–ի դեկտեմբերի 13–ին հանրապետության կառավարության կողմից 
Գորիսում գտնվող Անդրանիկին, որն, ի հաճույս թուրքերի, դեռ հունիս ամսին 
որպես ռազմական հանցագործ օրենքից դուրս էր հայտարարված, նամակ 
ուղարկեց Ալեքսանդր Խատիսյանը, ուժգին ցանկություն հայտնելով հաշտեցնել 
կառավարության հետ: Զորավարն անհուն դառնությամբ պատասխանեց.  
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“2. Եթե եվրոպական դաշնակից պետությունները պաշտոնապես կճանաչնան 
Հայաստան մը և նրա կառավարությունը, այն ժամանակ բոլոր հայությունը 
երջանիկ կը լինի: Իմ հաշտվելս չհաշտվելս ի՞նչ կոպեկ արժե: 

3. Թող հալածեն անվերջ զիս, բայց թող չի հալածեն հայ ժողովրդին, այս չորս ու 
կես տարվա ընթացքում ինչ վերաբերմունք որ ունեցան ինձ հանդեպ, դուք քիչը 
գիտեք, իսկ շատը ես գիտեմ: 

4. Զանգեզուր գալես ի վեր ինչ տանջանք ու չարչարանք որ կրեցի, տարի 
ուրախությամբ, ինձ հալածեցիք ու հալածեցիք, նույնպես տեղվոյս ժողովրդին 
հալածեցիք. օգտակար դարձա թե վնասակար, թող տեղվոյս ժողովուրդը 
քննադատե: 

5. Շուտով պիտի հայտարարեմ, որ հեռանում եմ Զանգեզուրից, թեև 
անգլիացիները և գեներալ Տոմսոնը (որ դաշնակից պետությունների 
ներկայացուցիչն է) պնդում են մնամ, բայց այլևս անկարող եմ մնալ, ղրկեցեք մեկը 
այստեղ, որ պահե կարգը և ես հեռանամ աշխարհի մի անկյուն, որ ձեր 
կառավարությունը չունենա ինձ նման թշնամիներ իրանց կողքին և իրանց 
ժողովրդի ծոցում: 

....  

8. Շատ մը ժողովներում լսում էի, որ Ղարաբաղ ձեր գովեստի առարկան է, 
բայց նրան ալ հալածեցիք ինձ նման, մինչև օրս ալ չեք ուզում օգնել, կարծես թե այս 
ժողովուրդը նույնպես ձեզի թշնամի է ինչպես ես, կամ հայ ազգի խորթ զավակն է, 
էհ, ինչ որ կընեք ձեզ կանեք, պարոններ, բարի թե չար: 

Աշխատեցեք, որ ապագա սերունդին ու ապագա պատմության լավ բան տաք 
և ոչ անեծք: 

Թողեք ինձ հանգիստ մեռնիմ այս երկար տանջանքներես վերջ” (111): 

Զորավարը չափազանց հիասթափված էր նաև Անտանտի երկրներից, որոնց 
հաղթանակի հետ էին իրենց երազած ազատ, անկախ և միասնական հայրենիքի 
լինելությունը կապում եղեռնազարկված Հայաստանի զավակները: Չէ՞ որ որպես 
կրտսեր դաշնակից հայերն այդ իրավունքը նվաճել էին մարտադաշտերում 
գերմանա–թուրքական ուժերի դեմ մղած անձնուրաց կռիվներով, իրենց թանկագին 
զոհերի և անդառնալի կորուստների գնով: Հզոր դաշնակիցների նկատմամբ հայերը 
նման սևեռուն հույսեր էին փայփայում, որովհետև “Ազատության հայրենիք” 
Ֆրանսիան և “Արդարության ջահակիր” Անգլիան տասնամյակներ շարունակ 
մարտադաշտի հերոս կրտսեր դաշնակցի լսելիքն էին շոյել հայանպաստ ճառերով, 
համակրական խոսքերով, մարդասիրական հավաստիացումներով: 

Իսկ այդ դաշնակիցները, 1918–ի նոյեմբերին մտնելով Անդրկովկաս, սկսեցին 
տնօրինել երկրամասի ժողովուրդների ճակատագիրը: Շատ շուտով պարզվեց, որ 
նրանք չեն եկել հանցագործ Թուրքիային նեղացնելու գնով լուծելու հայկական 
հարցը, նախնիների ավերված հայրենիքում օջախ և ապահով կյանքի պայմաններ 
տալու զուլումից փրկված արևմտահայերին: Ո՛չ, մեծ տերությունների գերխնդիրն 
աշխարհի վերաբաժանումն էր և պահը հարմար գտան Ռուսաստանին 
տարածաշրջանից դուրս մղելու համար, պարզապես “մոռացան” օսմանյան 
բարբարոս պետության դեմ խստագույն պատժամիջոցներ կիրառելու 
վճռականությունը, որով փրկության նոր աստեղային ժամ շնորհեցին Թուրքիային: 
Անգամ մի թույլ կիսաձայնից ապագան ճշտորեն կանխագուշակող Անդրանիկը 
հավանաբար առաջինը հասկացավ, որ դաշնակիցները պարզապես խաղում են 
Հայաստանի ճակատագրի հետ և այդ մասին չհապաղեց ասել դեկտեմբերի 21–ին 
Բաքվից Գորիս եկած անգլիական առաջին առաքելության անդամներին, որոնց 
գլխավոր հազարապետ Գիբոնը վկայում է.  
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“Ճաշից հետո (հյուրերի համար դա կազմակերպել էր Զանգեզուրի Հայոց 
ազգային խորհուրդը–Ռ. Ս. ) առանձնակի խորհրդակցություն տեղի ունեցավ 
Անդրանիկի, մահմեդական ներկայացուցչի37 և մեր միջև, կարենալ նրա և 
թաթարների պահանջների վերաբերյալ կարգադրության հանգելու և 
գաղթականներին սննդամթերք բերելու համար: Անդրանիկը, բացահայտ դառը 
հուսախաբված, որ անգլիացիք, որոնց գալուստին էր սպասել և այդ գալուստն էր 
երազել ամբողջ անցած տարվա ահավոր նեղությունների մեջ, այդ անգլիացիք 
հիմա թելադրում էին զիջողություններով համաձայնության գալ մահմեդականների 
հետ, այլևս չկարողացավ իրեն զսպել և պոռթկաց նրանց դեմ` հայերի վրա 
գործադրած իրենց հրեշային ջարդերի համար: Անդրանիկը, իր հայրենիքի դատին 
համար ցասումով առլի, մի պատկեր էր, որ պետք է չմոռանամ երբեք: Ոտքի 
ցատկելով, ճակատի երակները ուռած, աչքերը հրաբորբոք, մարմինը զայրույթից 
սարսռուն գոռում էր և ասպարեզ կկարդար իր ցեղին հարստահարիչներուն: 
Ապահովաբար իրեն պես էին Հին Կտակարանի ներշնչված տեսնողները” (112): 

Անշուշտ, քիչ չէին այսպես մտածողները, որոնք հավատացած էին Անտանտի 
երկրների խարդախ վարքագծի մեջ, որ այդ կողմնորոշումով ու նրանց նենգ 
խոսքերին հավատացած հայերը չարաչար խաբված են: Դեռ 1918–ի սկզբին 
Հովհաննես Թումանյանը սթափեցնող կանխատեսումներ արավ, որոնց սակայն 
չանսացին տարաբախտ ժողովրդի ճակատագիրը տնօրինող քաղաքական 
գործիչները: Նա համոզմունք էր հայտնում, որ ռուսական հեղափոխության 
պատճառով ձգձգված պատերազմը շուտով կավարտվի դաշնակիցների 
հաղթանակով և բարբարոս Թուրքիան կմիանա իր հին պաշտպան Անգլիային, որ 
“ցարիզմի անխղճությունից ու հեղափոխականների անփորձությունից տառապած, 
հոգնած ու ցնցված” ռուս ժողովուրդը ուշքի կգա, ոտքի կկանգնի և կվերադառնա 
Կովկաս: Հայոց անհուն վշտի բանաստեղծը փրկությունը սպասում էր հյուսիսից: 
Սրանով իր բանաստեղծ եղբորը մտածելակերպով նման էր գեներալ Անդրանիկը: 
Նա բարձր էր գնահատում ռուս և հայ ժողովուրդների մարտական եղբայրությունը 
և կոչ էր անում Հայաստանի դռները չփակել Ռուսաստանի առաջ, որ 
քաղաքացիական պատերազմի եղբայրասպան գալարումների մեջ գտնվող երկիրը 
ստիպված է հեռացել տարածաշրջանից, որ նա վերադառնալու և ասելու է իր 
զորավոր խոսքը: Ուստի, անտեսելով քաղաքական կարգի փոփոխությունը, որպես 
թուրքական արշավանքին դիմագրավելու փորձ, զորավարը 1918–ի հուլիսին, 
Բրեստ–Լիտովսկի պայմանագրին համապատասխան, Նախիջևանի գավառը 
հայտարարեց Ռուսաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս: Ահա այսպես 
լայնախոհ մոտեցումով, առանց դրոշի գույնը հաշվի առնելու, ամենայն հայոց 
Բանաստեղծն ու հայոց ազգային Հերոսը գերակայեցին ռուսական կողմնորոշումը: 
Եվ ոչ երբեք հայոց գործը վնասելու հաշվին: Պարզապես Ռուսաստանի շահը 
համընկնում էր հայ ժողովրդի ազատագրական ոգորումներին: Իսկ այդ պահին 
Հայաստանի կառավարիչները, դժբախտաբար, սեփականել էին արևմտամետ կամ 
թուրքական կողմնորոշում, որը և վնասակար եղավ հայ ժողովրդի համար: 

Հիվանդ, սոված և անօթևան գաղթականների փրկության, Զանգեզուրի և 
Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության ծայրահեղ ճիգերի մեջ տապակվող 
զորավարը, հանձինս անգլիացիների, դաշնակիցներին որպես սպանիչ մեղադրանք 
դեռ կասի իր խաբված ժողովրդի ապրումների մասին: Իսկ մինչ այդ 
ադրբեջանցիների հայադավ քայլերի և անգլիացիների կողմից նրանց բացահայտ 
հովանավորության փաստերի առթիվ Անդրանիկին նամակներ են գրում 
Ղարաբաղի Հայոց ազգային խորհուրդը, սպայական շտաբը, Ղարաբաղի 
հայկական ջոկատի հրամանատարը, ՀՅԴ Շուշիի շրջանային կոմիտեն, գյուղերի 
ներկայացուցիչները, Բաքվից` գեներալ Հակոբ Բագրատունին: “Չնայելով 
հուսահատական այդ դրությանը,–ասվում է նամակներից մեկում,–մենք մեզ վերին 
աստիճանի լոյալ պահելով հույս ունենք, թե դաշնակիցները եթե չթեթևացնեն էլ մեր 
վիճակը, գոնե կաշխատեն Ադրբեջանի ագրեսիվ քայլերի առաջն առնել և մեզ թույլ 

37 Այդ ներկայացուցիչը վերը հիշատակված Շուշիի մուսուլմանների ազգային խորհրդի նախագահ 
Աբդուլֆաթահ բեկ Հասանովն էր, որը հերոսության և ասպետության համար մեծարեց Անդրանիկին: 

126 
 

                                                            



կտան ազատ շնչելու: Սակայն վերջին դեպքերը գալիս են վկայելու, որ զուր են եղել 
մեր հույսերը”: Դաշնակիցների խարդախ վարքագծի մասին այդպես դատելու 
իրավունք ունեին հայերը, որովհետև “անձրևից” փրկված արցախահայերն 
անգլիացիների կամոք “կարկուտի” տակ էին ընկել: Գեներալ Թոմսոնի 
համաձայնությամբ Ղարաբաղի գեներալ–նահանգապետ նշանակվեց Ադրբեջանի 
ամենահայատյաց գործիչներից մեկը` բժիշկ, ազգությամբ քուրդ Խոսրովբեկ 
Սուլթանովը, և անգլիացիներն ամեն ինչ արեցին հայահոծ Ղարաբաղի մեջ 
Ադրբեջանի վարչական մարմինները հիմնելու, կազմակերպելու և ամրանալու 
համար: Իսկ այդ նպատակների մինչև վերջ իրականացմանը սպառնալիք և 
խոչընդոտ էր Անդրանիկի ներկայությունը տարածաշրջանում: Այդ խորապես 
ըմբռնել էին արցախցիները և հաղորդում էին զորավարին.  

 Անգլիացիների կողմից մի հանգամանք ևս նկատելի է. նրանք աշխատում են 
բացի իրենցից Կովկասում քիչ թե շատ աչքի ընկնող ուժերին, ուժեղ անհատներին, 
որոնք անհրաժեշտության դեպքում լուրջ արգելք կարող են լինել իրենց ծրագրած 
քաղաքականության, աստիճանաբար չեզոքացնել, մեջից վերացնել, մեծ 
հարմարություններ տալով անգամ Եվրոպա ուղարկել: Այդպես վարվեցին նրանք 
Բաքվում գեն. Բիչերախովի հետ, այդպես են վարվում նաև... թվում է Ձեզ հետ: 
Նրանք շատ լավ են հասկանում և հաշվի առնում, թե ով եք դուք և ինչ կարող եք 
անել հարկ եղած դեպքում” (113): Եվ շուտով հայտնի է դառնում, որ Ադրբեջանի 
կառավարությունը “հազար ու մի օյինբազություններով” համոզել է իր “քիրվա” 
անգլիական հրամանատարությանը քաղաքավարի ձևով Անդրանիկին հեռացնել 
Զանգեզուրից և “նույնիսկ պատրաստություն տեսավ Շուշի–Եվլախ երթուղով իր 
զորքերի ուղեկցությամբ Անդրանիկին “ճանապարհ դնելու” դեպի Հայաստան: 
Ավելի ճիշտ, ադրբեջանցիները ցանկանում էին նման խարդավանքով իրենց 
տարածքում ձերբակալել զորավարին, վերջապես, կործանել հայոց մարտական 
ոգին: Ղարաբաղի Հայոց ազգային խորհրդի աչալրջության շնորհիվ կանխվեց 
աղետը: Անդրանիկը շուտով Զանգեզուրից հեռանալիս ընտրեց այլ` ապահով 
ճանապարհ: 

Անդրանիկի հեռանալը Զանգեզուրից խոշոր դարձակերտ հանդիսացավ 
Ղարաբաղի հարցում: “Քանի որ Անդրանիկն իր զորամասով կազմում էր մի 
հակակշիռ ուժ և սպառնալիք` ծառացած Ղարաբաղի մյուս մասերը մուտք գործած 
Ադրբեջանի իշխանության դեմ, մի կողմից Ղարաբաղի հայությունն էր լավատես ու 
վստահ իր դիմադրության վրա, ունենալով զորեղ ու ապահով թիկունք, իսկ մյուս 
կողմից Ադրբեջանի կառավարությունն էր մեղմ ու զգույշ իր քաղաքականության 
մեջ”,–ասված է վավերագրում: Եվ որքան դաշնակիցների կամքով երկրամասի 
հայերը թուլանում, կղզիանում էին իրենց ինքնապաշտպանությունում, այնքան, 
ընդհակառակը, աճում, ուժեղանում, ընդարձակվում և ամրապնդվում էին 
Ադրբեջանի ուժերն ու ազդեցությունը և համարձակ ընթացք էր ստանում նրա 
հարձակողական քաղաքականությունը` արցախահայերի համար բարդացնելով 
Ղարաբաղի պատկանելության կնճիռը: 

Ժամանակակիցը վկայում է, որ 1919–ի ապրիլի առաջին օրերին, երբ 
զորավարը մի քանի վաշտով Զանգեզուրից Արարատյան դաշտ գնալիս հասավ 
Դարալագյազի գավառի կենտրոն Քեշիշքենդ գյուղ, ականատես եղավ 
սահմռկեցուցիչ տեսարանի: Մեծ թե փոքր, բոլոր հայ մարդիկ, անասելի սովից 
նեղված, արածում էին ձյունից նոր ազատված դաշտերի աղարծի խոտերը: Նրանք 
այնքան էին հյուծված, որ կորցրել էին մարդկային բարվոք կերպարը: Ավելի 
սարսափելի էր Անդրանիկի կողմից նրբանուրբ սիրված ազգի “շիթիլների”` 
երեխաների վիճակը: Տեսարանից ցնցված Անդրանիկը կանչել տվեց անգլիացի 
մայոր Գիբոնին և ցույց տալով իրեն շրջապատող սովալլուկ, կմախքացած 
բազմությունը և դաշտում արածողներին, ասաց.  

–Մայոր, տեսնու՞մ եք սովից մեռնող այս ժողովուրդը: Նա ձեր զոհն է...  
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Եվ, ցասումով բռնված, ասաց, թե` հավատալով անգլիացիների և 
դաշնակիցների քրիստոնեական “մարդասիրությանը”, վերջապես ձեր “ազնիվ” 
խոստումներին, այս ժողովուրդն ամեն բան, ինչ ուներ, անմնացորդ նվիրեց 
ընդհանուր հաղթանակին: Ձեր թշնամիների դեմ հերոսաբար կռվեցին շուրջ 300 
հազար ռուսահպատակ հայեր: Իսկ թուրքահայերը կոտորվեցին, ոչնչացվեցին և 
մեղադրվեցին այն բանի համար, որ ձեր դաշնակիցներն են: Եվ այսօր, երբ դուք` 
հայ ժողովրդի “հզոր դաշնակիցներդ”, արդեն հաղթել եք, դաժան սառնությամբ 
դիտում եք, թե ինչպես ձեր այդ հավատարիմ փոքր դաշնակիցը մահանում է սովից, 
թույլ եք տալիս, որպեսզի երկրագնդի երեսից վերանա արևելքի հին կուլտուրական 
ժողովուրդը և սկսել եք թուրքամետ քաղաքականություն վարել: Իսկ երբ Գիբոնը 
ցանկանալով իրականացվող քաղաքականության մեջ “իրավացի և արդար” 
ներկայացնել իր ղեկավարին` գեներալ Թոմսոնին և դրանում համոզվելու համար 
հանդիպելու առաջարկ արավ, Անդրանիկը պատասխանեց “թէ ինք պետք չունի 
մարդ մը տեսնելու, անոր մասին գաղափար կազմելու համար, և թէ ինք կը դատէ 
անոր գործերէն: Ինչպե՞ս կարելի է նպաստաւոր կարծիք կազմել մի բարձր 
պաշտօնավարի ձեռնահասութեան և արդարասիրութեան վրայ”, երբ հայությունն 
անգլիացիների կողմից այժմ ենթակա է քմահաճ, միակողմանի և անմարդկային 
վերաբերմունքի” (114): 

Դաշնակիցների անունից հանդես եկող անգլիացիները սև գործ կատարեցին 
իրենց փոքր դաշնակից հայերի նկատմամբ և, ի վնաս Հայաստանի, իրենց 
անմաքուր մասնակցությամբ ծնեցին, կռեցին ու կոփեցին ղարաբաղյան խնդիրը, 
որի լուծմանն է այժմ լծված մեր սերունդը: Այդ վաղուց նաև նկատել են օտարազգի 
քաղաքական գործիչները: Անգլիական հրամանատարությունը միասնական 
հակառուսական (հակախորհրդային) ճակատ ստեղծելու իր ձգտումների մեջ հաշվի 
էր նստում գլխավորապես Անդրկովկասի այն կազմավորումների հետ, որոնք կարող 
էին առավելագույն նշանակություն ունենալ նախատեսվող պայքարում: Այդպիսին, 
անտարակույս, վերջին տարիների իրադարձություններից բոլորովին չտուժած և իր 
ուժերն ամբողջովին պահպանած Վրաստանն էր: Նաև` Ադրբեջանը, որի բնական 
պաշարները (առաջին հերթին` նավթը) և նրա գործողությունների միջավայրին 
անմիջական մոտիկությունը, անշուշտ, ավելի մեծ հետաքրքրություն էին 
ներկայացնում, քան հեռու ինչ–որ կողմում գտնվող ավերված ու սաստիկ 
արյունաքամված Հայաստանը: Ուստի անգլիացիները, ի ցավ հայության, 
զարմանալի անտարբերություն ցուցաբերեցին Հայաստանի կարիքների 
նկատմամբ: Ավելին: “Անգլիական հրամանատրության պնդմամբ Անդրանիկն 
արձակեց իր ջոկատները, թողեց Զանգեզուրը, ուր նա կարող էր... հայերի համար 
վճռական պահին մնալ հաղթականորեն, բայց գնաց արտասահման: Անդրանիկի 
բացակայությունը շատ ազդեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի 
հետագա պայքարում: Կարելի է վստահորեն պնդել, որ եթե նա իր ուժերով մնար 
Զանգեզուրում կամ Հայաստանի մի այլ մասում, հազիվ թե Շուշվա գավառը (հիմա` 
Լեռնային Ղարաբաղ–Ռ. Ս. ) մտներ Ադրբեջանի Հանրապետության կազմի մեջ, իսկ 
Շուշին ենթարկվեր ավերածության” (115): 

Ճիշտ այս հոդվածը Մոսկվայում տպագրվելու ամիսներին Սփյուռքի հայկական 
“Հայրենիք” հանդեսը տպագրում է Սյունյաց տան մյուս պաշտպան` Նժդեհի 
հուշագրությունը, ուր անգլիացիների հակահայ վարքագծի մասին ասված է. 
“Ղարաբաղի հայ գյուղացիությունը քանիցս իր համագումարներում միաձայնորեն 
որոշել էր` միանալ Հայաստանին: Եվ այդ իրականացված կլիներ, եթե անգլիական 
զորավարների նենգությունը չլիներ, նրանց թափած ջանքերը` Ղարաբաղը 
սեփականություն դարձնելու, եթե Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ 
ժամանակին ըմբռնած լիներ անգլիական իմպերիալիզմի հակահայկական դավերը 
և ականջ կախ արած չլիներ Փարիզի խորհրդաժողովի հետ կապված սին 
հույսերին, եթե, վերջապես, որ գլխավորն է, Անդրանիկն իր զորամասով մեկտեղ 
զոհ չերթար անգլիական դավերին և կանգ առնել չտար դեպի Շուշի արշավող իր 
զորագունդը, Ղարաբաղի մայրաքաղաքից ընդամենը մի երկու տասնյակ կիլոմետր 
հեռավորության վրա”: 

128 
 



Այն օրերին, երբ իրենց շահի թելադրանքով ավելի ու ավելի դեպի Թուրքիան 
հակվող անգլիացիները մուսավաթականների հետ զբաղված էին ամեն գնով 
Ղարաբաղն Ադրբեջանին ենթարկելու խնդրով, Բաքվի “Նաշե վրեմյա” թերթում 
1919–ի փետրվարի 12–ից սկսեց լույս տեսնել “Պատմական հայկական վաշտը” 
վերտառությամբ հուշագրությունը, որով պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակովը հայտնի 
անուն դարձավ Անդրկովկասում, սիրելի` հայերի, արգահատելի` հայոց 
թշնամիների համար: Բազմահազար ռուսախոս բնակչությունը հափշտակությամբ 
ընթերցում էր առաջին աշխարհամարտի դժոխքով անցած արևմտահայ 
ռազմագերիների պատմությունը, որոնց վաշտը հիմք էր դարձել Անդրանիկի վերջին 
զորամասի` Հայկական առանձին հարվածող ջոկատի կազմավորման համար, որի 
հետ ազգային հերոս Անդրանիկ Օզանյանը կերտել էր իր երեսնամյա պայքարի 
ավարտական փայլուն էջը: Ռուս սպայի ակնարկաշարը նաև ճշմարիտ խոսք էր 
զորավարի ասպետականության ու ազնվության մասին, որը երբեք սուր չէր 
բարձրացրել խաղաղ մուսուլմանների վրա և խստագույն պատժի էր ենթարկում 
ռանչպար թաթարների ինչքին ու պատվին դիպած հայերին: Սակայն Կոլմակովն իր 
հայանպաստ գործունեությունը շարունակում էր նաև երկրամասի 
պատկանելության առումով վիճահարույց շրջաններ կատարած այցելություններով 
և շարժում ադրբեջանցիների ու անգլիացիների բարկությունը:  

 

Հանգամանքների թելադրանքով, 1918–ի ամռան բախտորոշ օրերին, 
Անդրանիկը հայտնվելով Սյունյաց աշխարհում, իր արդար զենքի զորությամբ և 
Հարվածող զորամասի անմահ դյուցազունների կամքով կատարեց իր պանծալի 
կյանքի գուցե լուսապսակը դարձած գործը, ի հեճուկս Բաթումի պայմանագիրը 
ստորագրողների, որի մասին մեզանում ինչպես հարկն է չի ասվել կամ ասվել է 
կիսաբերան: Հայոց սիրելի հերոսապետն ապահովեց հայոց վաղնջական 
նահանգներից մեկի պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությանը և 
բազմահազար գաղթականությանն ու անտերունչ որբերին փրկեց 
սովամահությունից: Նաև հատկանշական է, որ երկրամասի պատկանելության 
համար սկսված պայքարը շուտով արժանապատվորեն շարունակեց բալկանյան 
պատերազմի ժամանակներից Անդրանիկի զինակից եղբայր Գարեգին Նժդեհը: 
Սակայն Սյունիքի ճակատագիրը վճռած զորավարը, դժբախտաբար, ստիպված էր 
հեռանալ իր ներկայությամբ Արցախին թիկունք դարձած երկրամասից: Դրանով 
շահագրգռված էին հակառակորդները` թուրքերը, ադրբեջանցիները և 
“անկողմնակալ” անգլիացիները:  

Հեռանալիս անգլիացիները զորավարին առաջարկեցին իրենց 
երաշխավորությամբ Թիֆլիս մեկնել ադրբեջանական Եվլախ կայարանից: 
Հայրենասեր զորավարը մերժեց: Ադրբեջանական բնակավայրերով անցնող այդ 
երթուղին ոչ միայն վտանգներով էր հղի, այլև անշահավետ էր հայերի համար: Չէ՞ 
որ այդ ճանապարհով գնալիս կարիքի մեջ ընկած մարդիկ ստիպված կլինեին 
ադրբեջանցիներին վաճառել ձիերը, որոնք իրենց անձնական սեփականությունն 
էին, այսինքն` կթողնեին Ադրբեջանին: Նույն ձևով ոչ բարեկամ երկրին կմնար նաև 
զորամասի զենքի մի մասը: Ուստի Անդրանիկն ընտրեց Գորիս–Անգեղակոթ–
Դարալագյազ–Դավալու–Երևան–Էջմիածին երթուղին: Նախ հոծ 
գաղթականությանը, Սիսիանի, Գորիսի և Ղափանի մանկատների որբերին իր 
զորամասի միջոցներով հացով ապահովելուց, դրանց ապագա գործունեության 
մասին անհրաժեշտ կարգադրություններ անելուց հետո Անդրանիկը տեղացի 
հայրենասերներին սրտառուչ հրաժեշտ տվեց և զորքը շարժեց առաջ: Ապրիլի 5–ին 
227 հին զինակիցներով նա հանգիստ առավ Քեշիշքենդ (Եղեգնաձոր) գյուղում: 
Ամսի 11–ի կեսօրին հասավ Դավալու (Արարատ): Պերճ ծաղկունքի ու կանաչի մեջ 
էր հայոց մայր դաշտը, որին սակայն անհաղորդ էր սովի և հիվանդությունների մեջ 
տառապող ժողովուրդը: Հանրապետության կառավարության հետ լարված 
հարաբերությունների պատճառով չմտավ Երևան: Փարաքարում գիշերելուց հետո, 
ապրիլի 13–ին, Ծաղկազարդի օրվա առավոտյան, հաղթական դրոշները պարզած, 
հարվածող զորամասը մտավ Էջմիածին: 

129 
 



Այստեղ արևմտահայ պատասխանատուների, իր հին զինակիցների ու 
սպայակազմի հետ Էջմիածին էին եկել նաև Յակով Բորտը և Ալեքսեյ Կոլմակովը. 
Անդրանիկը պիտի վճռեր մեկ տարի առաջ ձևավորված և Արևելահայաստանի 
փրկության պայքարին լծված, ապա Սյունիքի հայկականությունը 
վերահաստատած զորամասի գոյության հարցը: Հաճախ կիսաքաղց ու կիսամերկ 
Հայկական առանձին հարվածող ջոկատը պատվով էր կատարել իր պատմական 
առաքելությունը: Սակայն կռիվն ավարտվել էր: Այլևս անհնար էր պահել ստեղծման 
օրվանից պետական հովանավորություն չվայելած, 1918–ի հունիսից խռովարար 
համարվող զորամասը, որի զինվորները դեռ չէին բուժել անձնական վերքերը` չէին 
գտել կորուսյալ հարազատներին: Ուստի որոշվեց զորամասը ցրել: Ամբողջ զենքը 
Գևորգ Ե Ամենայն հայոց կաթողիկոսի միջոցով թողնվեց հանրապետությանը: Ոչ ոք 
չմոռացվեց: Ապրողներից ու զոհվածներից յուրաքանչյուրին զորավարը հատուցեց 
ըստ արժանվույն` հիշելով համատեղ անձնուրաց պայքարի մանրամասները: 
Զինվորներն իրենց ծառայության մասին փաստաթուղթ ստացան, զորամասի ձիերի 
վաճառքից` ապրուստի որոշ գումար: Սակայն դրանով չբավարարվեց ժուժկալ և 
համեստ կյանքով ապրած, իր զինվորներին հայրաբար սիրող զորավարը: 
Բանակցեց ամերիկյան մարդասիրական կազմակերպության ներկայացուցչի հետ, 
որը խոստացավ զորացրված զինվորներին օգնել հագուստով ու սննդամթերքով: 
Պարգևների արժանացան մարտադաշտերում իրենց քաջաբար դրսևորած 
բազմաթիվ զինվորներ ու սպաներ: 1–ին գումարտակի հրամանատար, կապիտան 
Յակով Բորտին և գնդացրային մարտկոցի պետ, պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակովին 
զորավարը շնորհեց իր ունեցած բարձրագույն պարգևը` Գնահատության թուղթը, 
զորքի առաջ մեծարելով նրանց ռազմական վարպետությունը, քաջությունը, 
նվիրվածությունը հայ ժողովրդին և հավատարմությունը հայ–ռուսական 
մարտական եղբայրությանը: Երախտագետ Անդրանիկը գիտեր Ա. Կոլմակովի 
հուշագրության մասին և այդ լուսամիտ, առաքինի ու մարդասեր ռուս երիտասարդ 
մտավորականին գովեց սրտառուչ: Նա հանուն իր նահատակ “սիբիրյան” հայ 
զինվորների վճռել էր մնալ հայերի մեջ և նրանց հետ դիմավորել արյունաքամ 
ժողովրդի նոր կյանքի արշալույսը: 

Հանրապետության կառավարությունից մերժված ու հալածված զորավարը, 
խորապես վիրավորված նրա ղեկավարներից, պատրաստ էր մեկնել աշխարհի 
հեռավոր մի անկյուն, որպեսզի նրանք չունենան իր “նման թշնամիներ իրենց 
կողքին և իրենց ժողովրդի ծոցում”, որպեսզի ինքը երկար տանջանքներից հետո 
գոնե հանգիստ մեռնելու հնարավորություն ունենար: Սակայն Անդրանիկը չէր լինի 
Անդրանիկ, եթե նման պարագայում առաջնորդվեր զուտ անձնական վիրավորանքի 
խորությամբ: Նա չէր կարող նեղացած լինել իր սրբազան Մորից` Հայաստանից ու 
չենթարկվել նրա տարաբախտ ճակատագրի հրամայականին: Ուստի, չնայած 
հիվանդությանն ու անասելի հոգնածությանը, դեռ հայրենիքում մնալու, նրա 
հառնումին մասնակցելու հույսեր փայփայեց: Իսկ առիթ տվեց Արևմտահայ 
փախստականների գործադիր մարմինը, որը 1919–ի ապրիլի 22–ին 
արևմտահայերի ներգաղթ կազմակերպելու խնդրանքով դիմեց Էջմիածնում 
գտնվող գեներալ Անդրանիկին.  

“Արևմտահայ Գործադիր Մարմինը երկրորդ համագումարից ստացեր է մի 
ծանոթ պարտականութիւն մեր բազմաչարչար ժողովրդի ներգաղթը 
կազմակերպելու: 

Երկու ամսէն աւելի է, որ Գործադիր Մարմինը ամեն տեսակ միջոցներու դիմեր 
է այդ ծանր խնդիրը իրականացնելու համար: Սակայն դժբախտաբար հնարավոր չէ 
եղած մինչև այժմ այդ մեծ գործի համար ներկայացող նպաստաւոր պայմանները 
այնպէս մը դասաւորել, որ կարելի լինէր անմիջականօրէն գործի անցնել: 

Մեր կողմէն գոյութիւն ունեցող ուժերու և իշխանութիւններու ցրւածութիւնը, 
անկազմակեպութիւնը և թուլութիւնը, գուցէ նաև անբարյացակամութիւնը թոյլ 
տւած չէ երբէք այդպիսի մեծ գործի մը նախաձեռնութիւնը վերցնելու և փրկելով մեր 
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ժողովուրդը ստոյգ մահէն` իր սեպհական տուն ու տեղի մէջ հաստատելու և ատով 
լուծելու նաև մեր դարաւոր դատը: 

Միւս կողմէն դաշնակից ուժերու հեռաւորութիւնը և մեր ներքին պայմաններու 
անծանօթութիւնը հնարաւորութիւն տւած չէ անոնց բարիացակամութիւնը և 
պատրաստակամութիւնը դնելու ի սպաս մեր ժողովրդի փրկութեան գործին: 

Ահա այս պայմաններու մէջ Արևմտահայ Գործ ադիր Մարմին իր և ամփողջ 
փախստական հայութեան աչքը դարձնում է Ձերդ Գերազանցութեան վերայ և յոյս 
ունի, որ Դուք Ձեր փառաւոր անցեալով և ներկայով կը ներշնչէք այնպիսի 
անդրդուելի վստահութիւն մը թէ ամբողջ հայ ժողովրդի և մասնաւորապէս 
փախստականներու առջև, ինչպէս նաև դաշնակից ուժերու բարձր 
հրամանատարութեան մօտ, որ կարող կը լինեք անցնել այդ գործին գլուխը և 
իրականացնել այն ցանկալի ձևով: 

Կշռադատելով այս բոլոր հանգամանքները Արևմտահայ Գործադիր Մարմինը 
որոշեց դիմել Ձերդ Գերազանցութեան հետևյալ առաջադրութեամբ, որու 
լուսաբանութեան համար Ձեզ մօտ կուղարկէ իւր ներկայացուցիչները: 

Եթե Ձերդ Գերազանցութիւնը բարի լինի յանձն առնել կազմակերպել ներգաղթի 
համար անհրաժեշտ զինուորական ուժերը, այն ժամանակ գործադիր մարմինս իր 
կողմից կը խոստանայ, նրա տրամադրութեան տակ դնել այդ գործի համար 
անհրաժեշտ եղող բոլոր բաները` մարդ, զէնք, դրամ և այլն: 

Թողնելով որ իր ներկայացուցիչները բերանացի լրացնեն ինչ որ այստեղ 
հնարաւոր չէ եղած ըսելու, Արևմտահայ Գործադիր Մարմինս հարկ կը համարէ 
յայտնել, որ իր վարած բանակցութիւները և այդ ուղղութեամբ կատարւած 
աշխատանքները, լիովին իրաւունք կուտան իրեն այդպիսի առաջարկ մը ընելու 
Ձերդ Գերազանցութեան և չի դժւարանար իր յոյսը յայտնելու, որ Դուք կպսակէք հայ 
ժողովրդի ազատագրութեան համար մղած Ձեր պայքարի գեղեցիկ պատմութիւնը, 
անմիջապէս գործի անցնելով, ներգաղթը ըստ կարելւոյն շուտ կազմակերպելով և 
տառապեալ փախստականութեան անխարդախ յոյսը և սպասելիքները 
իրականացնելով: 

Որովհետև ժողովուրդը միշտ Ձեզ հետ է եղած և այս անգամ ալ նա իրաւունք 
ունի պահանջելու, որ Դուք իրեն հետը լինեք” (116): 

Արևմտյան Հայաստանում դեռ փրկված հայրենակիցների անվտանգ 
ներգաղթն ապահովելու նպատակով զինվորական նոր կազմավորում ստեղծելու 
համար Արևմտահայ Գործադիր Մարմինը հանրապետության կառավարության, 
գործադիր մարմնի և Անդրանիկի միջև եռակողմ բանակցությունների 
պատասխանատու է նշանակում Վ. Տերոյանին (117): Այս ծրագրի մտահղացողները 
հավատացած էին, որ ներգաղթի արագ կազմակերպումը Կովկասյան Հայաստանի 
խնդիրը կշաղկապեր համահայկական խնդիրների հետ, կնպաստեր 
“հանրապետության կառավարության միջազգային դրության և ներքին հիմքերի 
ամրապնդմանը”, հայ ժողովրդին գերադասելի հիմնավորում կտար տարբեր վիճելի 
տարածքների նկատմամբ և, վերջապես, գաղթականներին կփրկեր 
սովամահությունից: Դա նաև առիթ կհանդիսանար եղբայրաբար կարգավորելու 
կառավարության ղեկավարների ու Անդրանիկի միջև առկա 
տարաձայնությունները: Վ. Տերոյանը վկայում է, որ իր կողմից զորավարը 
պատրաստ էր զիջումների, քանի որ նրա մեջ խոսում էին ոչ թե տարաձայնությունն 
ու վիրավորանքը, այլ հարազատ ժողովրդի կյանքի նկատմամբ մտահոգությունը: 
Իմաստուն հային այսպես էին սովորեցրել կյանք–ուսուցիչը և կենսափորձ–
վարպետը` հաշտվելու ցանկության դեպքում զիջել, մանավանդ որ իրագործվելիք 
ծրագիրը եղեռնի խլյակների փրկության հրամայականն էր: Կառավարությունը 
կոշտ և անհաշտ դիրք գրավեց: 
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Իր առաքելությունը սկսելուց երկու օր անց բանագնացը պարզեց, որ “իրենք` 
գաղթականները, որևէ դեր չեն խաղալու հայ ժողովրդի ու Հայրենիքի ճակատագրի 
լուծման գործում, որ նրանք պիտի ենթարկվեն մի կամակոր հովանավորի կամքի, 
որը չի վարում ազգային միասնության քաղաքականություն: Ավելին, վերջին 
ամիսներին որպես միջնորդ Անդրանիկին կառավարության հետ հաշտեցնելու 
նախաձեռնող Ալեքսանդր Խատիսյանը “կառավարության անդամների միաձայն 
որոշմամբ” արևմտահայերի գործադիր մարմնի հետ համագործակցելու պայման 
առաջադրեց... կառավարությանն Անդրանիկի լիովին ենթարկվելն ու այդ մասին 
հրապարակային հայտարարություն անելը: Հանրապետության վարիչները 
հարմար առիթ էին գտել իրենց կուսակցությունից հեռացած, իրենց սխալները 
խստորեն քննադատած և իրենց կնքած Բաթումի վնասակար պայմանագիրը 
մերժած ազգային հերոսին նվաստացնելու համար: Ըստ Խատիսյանի, 
կառավարությունում չէր գտնվել մեկը, որ ցանկանար կառավարության “դեմքը” 
պահպանելու հետ հարգել նաև հանուն ազգային գործի հաջողության 
համագործակցության ձեռք մեկնած մեծահամբավ զինվորի հեղինակությունը: 

Որքա՜ն ծանոթ է մեր ազգային հոգեկերտվածքի հաճախ ծայրահեղացող 
անիծյալ “կա՛մ”–”կա՛մ”–ը, երբ հաջողության հասնելու, ժողովրդի արժանավայել 
կյանքը շարունակելու առհավատաչյան պիտի լիներ հանդուրժողականության 
ստեղծարար “և՛”–և՛” սկզբունքը: Եթե կառավարությունը հանդես բերեր 
լայնախոհություն, գերադասեր ազգային շահը, կհարգեր Արևմտահայերի 
գործադիր մարմնի` ներգաղթին նպաստող զորամաս կազմելու առաջարկը, որով 
հայրենիքում մնալու, ծառայությունը շարունակելու երջանիկ հնարավորություն 
կստանար ծերունազարդ զորավարը: Սակայն հանրապետության ղեկավարների 
համար գլխավորն անհնազանդ Անդրանիկին ամեն գնով ստորացնելն էր: Եթե 
այդպես չէր, ապա նրանք կհամաձայնեին ներգաղթին նպաստող զորամաս կազմել 
այլ հրամանատարի գլխավորությամբ: Նման մտքի իրականացումը նրանք 
հնարավոր էին համարում Անդրանիկի հրամանատար լինելու պարագայում, որը 
սակայն պարտավոր էր նախապես ենթարկվել իրենց և այդ մասին հայտարարել ի 
լուր ամենքի: Երբ բանակցությունները մտան փակուղի, ապրիլի 26–ին և 27–ին 
Անդրանիկն իր շտաբով, Վ. Տերոյանի մասնակցությամբ, երկար ու հանգամանալի 
քննարկեց ստեղծված կացությունը: Այլ ելք չկար, պետք էր հեռանալ աշխարհի մի 
այլ անկյուն: Իշխող կուսակցության կողմից մերժված ազգային հերոսը, որի վեհ 
ճակատը երբեք չէր խոնարհվել անարդարության առաջ, չէր կարող մնալ և 
գոյություն քարշ տալ նվաստացուցիչ պայմաններում: 

1919թ. ապրիլի 28–ի երեկոյան Էջմիածնի Մայր Տաճարի բակում ասեղ գցելու 
տեղ չկար: Այստեղ էին եկել ոչ միայն զորավարի մարտիկները, այլև մերկ ու 
քաղցած գաղթականներ ու որբեր: Զինվորականները կանգնել էին առաջին 
շարքերում, բոլորի դեմքերին տխրություն էր և բոլորը լուռ էին: Կուրծքը 
պատվանշաններով զարդարած եկավ Անդրանիկը` իր թիկնապահներով ու 
սպաներով: Վանքի բակը դղրդաց ծափողջույններից: Զորավարը հոգեկան ծանր 
ապրումների մեջ էր: Նրա աչքերը սահեցին զինվորների շարքերի վրայով, և 
հայացքը հառեց հեռուներին: 

–Սիրելի զինվորներս,–ասաց նա,–դուք քաջությամբ արժանի եղաք հայ ցեղին: 
Դուք գիտցաք կռվիլ անոր համար, դուք իմացաք կռվի արժեքը, հայրենիքին 
ծառայեցիք անմնացորդ նվիրումով: Ամբողջ երեսուն տարիներ հայ զինւորը բարձր 
բռնեց իր անունն ու պատիվը: Դուք մեծ համբերությամբ կրեցիք ձեր 
չարչարանքները և մեծ հավատքով տարիք ձեր յանձնված գործը: Ես չլսեցի 
տրտունջի ոչ մի բառ, ցավի ոչ մի արտահայտություն: Մերկ էիք, անոթի մնացիք 
օրերով, ձմռան ցուրտը, բուքն ու քամին, ձյունն ու անձրևը կարկուտին հետ 
ծեծեցին ձեզ, բայց դուք արհամարհեցիք զանոնք թշնամիի գնդակներուն հետ: Ձեր 
այս կեցվածքը քաջալերեց զիս, ուրախացուց սիրտս, և մենք կրցանք շահիլ 
փառավոր հաղթանակներ հայ անունին համար...” (118): 
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Լռեց, հայացքը դարձրեց Արարատին, որը, չնայած պարզ եղանակին, ամպեր 
էր հավաքել իր փառահեղ կատարին: Արցունքներ ցոլացին զորավարի առնական 
դեմքին: Նա հեռացավ հրապարակից, իսկ որբացած զինվորներն ու ժողովուրդը 
հառաչում էին, շատերը` լալիս...  

Ապրիլի 28–ին զորավարն իր մի խումբ զինակիցների հետ մեկնեց Էջմիածնից: 
Սակայն այս ամսաթիվը մեծ Հայի հայրենիքից ֆիզիկական բացակայության միայն 
սահմանագիծը դարձավ: Նա սիրեցյալ հայրենիքում, պաշտելի ժողովրդի տաք 
սրտում առհավետ թողեց բոցաշունչ կյանքի անտրիտուր նվիրման հմայքը, 
առասպելական առաքինությունը, անանձնական երջանկության խորհուրդն ու 
քաջազնական ոգին, որոնց լույսով ու կողմնորոշումով ազգի գալիք սերունդները 
պիտի ավարտին հասցնեին իր կիսատ թողած գործը: Հեռացավ ստիպված, բայց 
ժողովրդին ծառայությունը շարունակելու վճռականությամբ: 

Առաջին քայլը եղավ այն, որ Վրաստանի արտաքին գործոց նախարար 
Գեգեչկորիի միջոցով բացել տվեց Բաթում–Թիֆլիս–Երևան երկաթուղին, որը 
փակվել էր հայ–վրացական զինված ընդհարման պատճառով և անհապաղ 
Բաթումից Հայաստան ուղարկել տվեց սովյալների համար նախատեսված 70 
վագոն այլուրը: Ապա անցնելով հեռավոր արտասահման, հիվանդ ու հանգստի 
կարոտ հերոսապետն, օգտվելով իր հեղինակությունից, անդադար ջանքեր թափեց 
որբերի, գաղթականների և Հայաստանի սովյալների օգնության, 
հանրապետության ժողովրդական տնտեսության վերականգնմանը նպաստելու 
համար: Եվ երբեք չառաջնորդվեց հին կամ նոր կառավարությունների նկատմամբ 
իր անձնական վերաբերմունքով, այլ համազգային շահերով, ժողովրդին օգտակար 
լինելու գերակայությամբ: Տարբեր առիթներով արևմուտքի կառավարությունների 
ուշադրությունը հրավիրեց աշխարհասփյուռ արևմտահայ գաղթականության 
անհուսալի վիճակի վրա և մամուլում մեծ տերություններին քննադատեց հայերի 
նկատմամբ դրսևորած ուխտադրուժ քաղաքականության համար: Զորավարը սիրել 
է ասել, թե ամեն մարդ, որպեսզի առաջադիմի, իր գործով պիտի զբաղվի: Իսկ իր 
գործը հերոսական կռիվն էր` վասն նկուն ազգի ազատ ու արժանապատիվ կյանքի: 
Երբ 1920–ի գարնանն իմացավ Կիլիկիայի փրկված հայության վերսկսած 
ազատագրական մարտերի մասին, պատրաստ էր թև առնել, թռչել այնտեղ: 
Սակայն երբ ֆրանսիացիների թողտվությամբ արդար ոգորումը ճնշվեց, նա 
երիտասարդ օրերի ավյունով մղվեց դեպի հույն–թուրքական պատերազմի 
մարտադաշտեր: Նպատակը հին էր ու հայտնի` ուր էլ լինի, երբ էլ լինի, միայն թե 
անխնա, անդադար հարվածել տապանաբնակներից սերված իր ազգի դարավոր 
թշնամուն: 

Հեռանալուց առաջ նա իր ցեղի զավակներին վերապրող հայրենակիցներին 
փրկելու, հայոց հայրենիքը վերակազմելու համար միասնության պատգամ թողեց, 
կուսակցական տարանջատումը հաղթահարելու ցանկություն. “Առանց 
կուսակցական խտրության և կուսակցական մտահոգություններու իրարու քով 
գանք և ուժեղացնենք ամեն շրջանի համար կազմված հայրենակցական 
միությունները: Իսկ կուսակցություններն ալ թող չունենան ավերակ հայրենիքի մեջ 
անժամանակ տեսական վարդապետություններ քարոզելու, բացի կոտորված 
ժողովրդի, վերապրողներու ֆիզիկական գոյության ապահովման գործը... 
Ֆիզիկական գոյությունը վարապրող ժողովրդին` ահա բարձրագույն 
հայրենասիրությունը, զոր հիմա մենք ի հայտ կրնանք բերել”: Ասվածը ճշտորեն 
վերաբերում է նաև մեր ժամանակին, երբ կան չափից դուրս աճած շատ 
կուսակցություններ, որոնց գոյությունը, գործունեությունը հաճախ, նպաստելու 
փոխարեն, արգելակում են ազգային միասնությանը, համահայկական խնդիրների 
լուծմանը: 

Էջմիածնում Անդրանիկի հետ հուզառատ բաժանումից հետո Յակով Բորտը 
հավանաբար մեկնել է հեռավոր հայրենիք: Իսկ քսանհինգամյա պորուչիկ Ալեքսեյ 
Կոլմակովը, իր խոստմանը հավատարիմ մնաց իր նահատակ զինվորների` 
սիբիրական վաշտի հերոսների հայրենիքում, մնաց, որ անձամբ մասնակցի 
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տարերքից, հիվանդություններից ու սովից տառապող նրանց ազգակիցների 
փրկության սուրբ գործին: Նա իր ասածի պես սերտաճել էր “մարտադաշտի հերոս, 
համամարդկային կուլտուրական կյանքի կերտման շնորհաշատ աշխատավոր” հայ 
ժողովրդի հետ: Կոլմակովը շարունակում է իր հայանպաստ գործունեությունը 
ծավալել Ղարաբաղում և Զանգեզուրում, այնպիսի եռանդուն գործունեություն, որը 
չէին հանդուրժի հակառակորդները: Եվ շուտով ադրբեջանցիներն իրենց ոգուն 
“սերտաճած” անգլիացի քիրվաների նոր հրամանատար Շատելվորտի միջոցով 
ասպարեզից հեռացնել տվեցին ազնիվ ռուս մարդուն: Այդ մասին “Նաշե վրեմյա” 
թերթը 1919–ի հունիսի 6–ին տպագրեց հետևյալ խոսուն տեղեկությունը. “Այն 
անձանց մեջ, որոնց արտաքսումը Զանգեզուրից իր Ղարաբաղ կատարած 
այցելության ժամանակ մայիսի 14–ին պահանջել էր գեներալ Շատելվորտը, 
գտնվում էր նաև Անդրանիկի ջոկատի սպա, պորուչիկ Կոլմակովը”: Եվ սրանից 
հետո մեր հերոսների մասին վավերագրերը լռում են: 

Ավա՜ղ... Ժամանակի բարդ ու հակասական հոլովույթի մեջ եղել են նաև 
անցյալի մեծերի հանիրավի մոռացման տասնամյակներ, հարգանքի ու 
հիշատակման խոչընդոտներ, նաև զորավարին քննադատել են Հայաստանից 
հեռանալու համար: Սակայն Անդրանիկի վեհ անունն ու մշտարթուն ոգին 
շարունակել են որպես անթեղված կրակ մնալ ժողովրդի բաբախուն սրտում, 
առկայծել լինելության լույս ու կամք, պատրաստ անհրաժեշտ պահին 
բոցավառվելու, լափլիզող հրով այրել են հայրենասեր սրտերը, նոր սերնդին հանել 
նոր գոյամարտերի, մղել սխրանքի ու ջանասիրաբար, անդադրում մաքրել ազգի 
հավերժական երթի խթանումին անհրաժեշտ կենսատու օդը: Մեկընդմիշտ 
սրբազան նպատակին նվիրելով իր միակ թանկագին ունեցվածքը` կյանքը, բարձր 
առաքինությամբ վեր կանգնած ինչքի քայքայիչ գայթակղությունից, հերոսը 
խելահեղ դաշտերում անդադար ցեղի փրկության ու երջանկության բաղձալի 
արահետը որոնեց: Իսկ նրան որոնեց ու գտավ անմահ փառքը: Առասպելաբանվեց 
կենդանության օրերում: Ժողովուրդը սիրեց իր նկարագրի և իր ճակատագրի 
մարմնացում մեծ զավակին, անտեսելով, եթե կային, անէական “ծռությունները”: Եվ 
այսօր էլ հանուր հայությունը շարունակում է “դափնյա պսակներ հյուսել” 
հայրենիքի տեր ու պաշտպան հերոսի հպարտ ճակատը զարդարելու համար: 
Դրանով երախտապարտ սերունդներն արժանին են հատուցում նաև Զորավարի 
բոլոր զինակիցներին` անմահ քաջերին: Նաև հայոց հույսերի լույս հանգրվան 
մերօրյա Հայաստանի լինելության համար նահատակված ՍԻԲԻՐԱԿԱՆ ՎԱՇՏԻ 
զինվորներին ու նրանց սրբազան պայքարին նվիրված ռուս սպաներին:  
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1. Առաջաբան  

2. Ռազմագերիները        

3. Վերջին ռազմարշավը      

4. Սյունիքյան հանգուցալուծում     

5. Հրաժեշտ Արարատին   

6. Ծանոթագրություններ    
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