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Համլետ Մ. Գևորգյան, 
Պատմ. գիտ. դոկտոր

Արթուր Ս. Ղազարյան, 
Քաղաքակ. գիտ. թեկնածու

 

ՍՈՒՐՄԱԼՈՒԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ

Զորավար Դրաստամատ Կանայանի մահվան 60-ամյա 
տարելիցի առիթով*

Բանալի բառեր - Դրաստամատ Կանայան, Սուրմալուի 
ճակատամարտ, Հայաստանի Հանրապետություն, Կարսի 
ճակատ, Արարատյան դաշտավայր, Կարո Սասունի, քուրդ, 
Կողբ, Քեազիմ Կարաբեքիր փաշա, Կարակալա, Երևան, 
Վահե Արծրունի, Ա. Ահարոնյան, Իգդիր, Կուռո Թարխանյան, 
Մարտիրոս Աբրահամյան:

Դրաս  տա  մատ Կա  նա  յանի գլխա  վո  րած բազ մա թիվ կռիվն ե րից վեր ջինը՝ Սուր-
 մա  լուի ճա  կա  տա  մար  տը, 1920 թ. հայ-թուրքական պատերազմում հայ  կա  կան զոր-
 քի արձանագրած միակ ծան  րակ  շիռ հաղ  թա  նակն էր, որը թեև Հայաստանի հա-
մար ունեցավ փրկարար նշանակություն, բայց հայ պատ  մա  գի  տու  թյան, առավել 
ևս ՝ հայ հանրության կող  մից դե  ռևս չի ստա  ցել իր ար  ժա  նի գնա  հա  տա  կա  նը: 

 Սուր  մա  լուի հաղ  թա  կան ճա  կա  տա  մար  տը տե  ղի է ու  նե  ցել պատ  մա  կան այն պի  սի 
ժա  մա  նա  կա  հատ  վա  ծում, երբ Հա  յաս  տա  նի Հան  րա  պե  տու  թյու  նը, Սի  մոն Վրա  ցյա  նի 
պատ  կե  րա  վոր ար  տա  հայ  տու  թյամբ՝ հայտնվե  լով «բոլ  շևի  կյան մուր  ճի և թուր  քա  կան 
սա  լի» մի  ջև, բռնա  զավթ վեց և «եղ  բայ  րա  բար բա  ժան  վեց» Խորհրդա  յին Ռու  սաս  տա  նի, 
Թուր  քիա  յի ու Ադր բե  ջա  նի մի  ջև:

 Թուրք-հայկական պատերազմում Սուր մա լուի ռազմաճակատն ու ներ իր ա ռանձ-
նա հատ կու թյունը. չնա յած այն հան գա ման քին, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ու հայ կա կան 
բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տա րու թյու նը Կար սի ճա կատն էին ըն  դու  նում որ  պես 
գլխա  վոր ուղ  ղու  թյուն, այ  նուա  մե  նայ  նիվ, Սուր  մա  լուն իր աշ  խար  հագ  րա  կան դիր  քով և 
ռազ  մա  վա  րա  կան նշա  նա  կու  թյամբ պա  կաս կա  րևո  րու  թյուն չէր ներ  կա  յաց  նում: 

Նախ՝ Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տը ա  վե  լի մոտ էր գտնվում հան  րա  պե  տու  թյան 
մայ  րա  քա  ղաք Ե  րևա  նին, և եթե թուր  քա  կան զոր  քե  րին հա  ջող  վեր խոր  տա  կել այստեղ 
մարտնչող զո  րա  մա  սե  րի դի  մա  դրու  թյու  նը, ա  պա նրանք կա  րող էին հա  ջո  ղու  թյամբ 
գե  տան  ցել Ա  րաք  սը և հաշ  ված ժա  մե  րի ըն  թաց  քում հայտնվել Ե  րևա  նի մատույցներում: 
Ուստի մար  տա  կան գոր  ծո  ղու  թյուն  նե  րի այ  դօ  րի  նակ զար  գա  ցումն ան  խու  սա  փե  լիո  րեն 
հար  ցա  կա  նի տակ կդներ ոչ միայն ՀՀ մայ  րա  քա  ղաքի, այ  լև ողջ Հա  յաս  տա  նի գո  յու  թյու-

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.02.2016:
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 նը: Ա  հա այդ կոր  ծա  նա  րար սպառնալիքը նկա  տի ու  նե ր գե  նե  րալ Սի լի  կյա  նը՝ շեշ  տե  լով. 
«...ե  թե Ե  րևա  նը անց նի թշնա  մու ձեռ  քը, ի՞նչ ար  ժէք կու  նե  նայ Կար  սի ճա  կա  տը»1:

Երկրորդ՝ ի տար բե րու թյուն Սա րի ղա միշ-Կարս ուղ ղու թյան, ո րը, շնորհիվ հա րյու-
րա վոր հրա նոթ նե րով ու գնդա ցիր նե րով զին ված Կար սի բեր դա քա ղա քի, ինչ պես նաև 
այդ ուղ ղու թյու նում գոր ծող զրա հագ նաց քի, ու ներ պաշտ պա նու թյան հզոր մի ջոց ներ և 
ան գամ մար տա կան բա վա րար ու ժեր, Սուր մա լուի ռազմաճա կա տը զուրկ էր դրանցից:

Սակայն Դրոն իր հա րուստ մար տա կան փոր ձով խո րա պես տի րա պե տում էր պա-
տերազմների պատմության մեջ բազմիցս հաստատված այն ճշմար տու թյա նը, որ ո րևէ 
ճա կա տա մար տում հաղ թե լու նա խադ րյա լները պայ մա նա վոր ված են ոչ այնքան տե-
ղան քի ու զին վա ծու թյան գործոններով, այլ նախ և առաջ մար տու նակ, կար գա պահ ու 
բա նի մաց հրա մա նա տար նե րի և զին վոր նե րի ան բա սիր վարքով ու նվիրվածությամբ։ 
Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տա րու թյու նը ստանձ նե լիս նա գլխա վո րա պես 
ա ռաջ նորդ վել էր հենց այդ հան գա ման քով, և ինչ պես վկա յում է Կա րո Սա սու նին՝ «...
կա րո ղա ցած էր իր մօտ հաւա քել լաւա գոյն հայ սպա ներ, ո րոնց կազ մած զօ րա-
մա սե րը հայ կա կան բա նա կի ընտ րա նին էին: Զօր քե րը և ժո ղո վուր դը շատ կը սի-
րեին Դրօն, ո րուն շուր ջը հա մախմ բուած էին (ընդգծումը մերն է- Հ. Գ. և Ա.Ղ.)»2:

 Եվ երրորդ՝ չթե րագ նա հա տե լով Սա րի ղա միշ-Կարս ուղ ղու թյան կա րևո րու թյու-
նը՝ Դրոն մե ծա պես կա րևո րել է Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տի նշա նա կու թյու նը նաև 
այն պատճառով, որ այստեղ, բա  ցի թուրքական կա  նո  նա  վոր զո  րա  մա  սե  րից, գոր  ծում 
էին նաև ավելի քան 6000 զի  նյալ  նե  րից բաղ  կա  ցած քրդա   կան անկանոն խմ բե   ր, ո -
րոնք քա   նա   կա   կան ա   ռու   մով ա   վե   լին էին, քան Սարիղամիշ-Կար  սի ուղ  ղու  թյու   նում 
հարձակվող   քուրդ զի  նյալ  նե  րը: Սուր  մա   լուի ճա   կա   տում կենտ րո   նա   ցած քրդա   կան 
հրո   սա   կախմ բերն, ան  կաս  կած, տեղյակ էին, որ ի   րենց շրջան  նե   րի քրդե   րի մի մա   սին 
կո   տո   րել էր հենց Դրո   յի գլխա   վո   րած պատ  ժիչ ար  շա   վա   խում  բը՝ 1915 թ. ձեռ  նարկ ված 
նշա   նա   վոր «Ա   բա   ղա   յի ար  շա   վանք»-ի ժա   մա   նակ3: Ուստի նրանց շար  քե   րը պար  բե   րա  -
բար հա   մալ  րվում էին Բագ  րևան  դի, Ա   բա   ղա   յի, Դիա   դի   նի և հա   րա   կից այլ շրջան  նե   րի 
քրդե   րով4: Կա   րե   լի է պատ  կե   րաց  նել, թե ինչ պի   սի ա   հա   վոր սպանդ ու ա   վա   րա   ռու  թյուն 
կի   րա   կա   նաց  նեին այդ հրո   սա   կախմ բե   րը Ա   րա   րա  տյան դաշ  տում և ՀՀ մայ  րա   քա   ղա  -
քում, ե   թե նրանց հա   ջող  վեր հաղ  թա   հա   րել հայ  կա   կան զոր  քե   րի դի   մա  դրու  թյունն ու 
գե   տան  ցե   լով Ա   րաք  սը՝ խո   րա   նալ հան  րա   պե   տու  թյան տա   րած  քում: 

Դրոն մար  տա   դաշ  տում և այլ պայ  ման  նե   րում բազ  միցս առնչվել էր թուրք և քուրդ 
հրո   սակ  նե   րին ու գե  րա   զանց գի   տեր հա   յու  թյան նկատ  մամբ նրանց տրա   մադր վա   ծու-
 թյու   նը: Ուստի խո   րա   պես գի   տակ  ցե   լով Սուր  մա   լուի ուղղու թյան կարևորությունը Հա-
  յաս  տա   նի Հան  րա   պե   տու  թյան պաշտ պա   նու  թյան գոր   ծում՝ նա հայ  կա   կան բա   նա   կի 
հրա    մա   նա   տա   րու  թյու   նից պա   հան  ջում է ի   րեն վստա   հել հարազատ Սուր  մա   լուի, այլ ոչ 
թե Կար  սի ռազ  մա   ճա   կա   տի հրա   մա    նա    տա րու  թյու   նը:

Սիմոն Վրացյանի վկայաբերած տվյալներով՝ Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տում 
կենտ րոնացած ա  վե  լի քան 10.000 զի  նյալ  նե  րից բաղ  կա  ցած թուր  քա  կան կա  նո  նա  վոր 
զո  րա  մա  սե  րին ու նրան աջակցող քրդա  կան հե ծե լախմ բե րին, ո րոնք կռիվն ե րի ըն-
թաց քում պար բե րա բար հա մալր ումներ էին ստանում, դի մա կա յում էին ըն դա մե նը 
«...9-րդ գուն դը՝ 1200 հե տևակ, 25 ձիաւոր, 16 գնդա ցիր, հրա մա նա տար գնդա պետ 
Խու դա բա շեան, 8-րդ գուն դը՝ 600 հե տևակ, 40 ձիաւոր, 8 գնդա ցիր, հրա մա նա տար 
գնդա պետ Տ. Բաղ դա սա րեան, էքս պե դի ցիոն զօ րա մա սը՝ 5 վաշտ՝ 500 հե տևակ, 16 
բեռ նա կիր և 8 գնդա ցիր, Կու ռո Թար խա նեա նի այ րու ձին՝ 260 ձիաւոր, 6 գնդա ցիր: 
Հոկ տեմ բե րի 1-ին 8-րդ գուն դը փո խա դրուեց Կար սի ճա կատ, դրա փո խա րէն նոր 
լրա ցումն եր եղան, որով ամ բողջ Սուր մա լուի զօ րա մա սի թիւը հա սաւ 2000 հո գի» և 

1 Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով, Պէյրութ, 1960, հատ. Բ, էջ 243:
2 Սասունի Կ., Հայ-թրքական պատերազմը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1926, N 6, ապրիլ, էջ 96:
3 Աբաղայի արշավանքի մասին տե՛ս Գևորգյան Հ., Դրո, Եր., 2007, էջ 131-157:
4 Տե՛ս ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ (Բոստոն), թղթածրար 121, գործ 97 («Հայաստանի վերջին 
անցքերը», էջ 21), էջ 5:
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1000 կա մա վոր աշ խար հա զո րա յին ներ 5:
Նույն տվյալներն ենք գտնում նաև հայ-թուրքական պատերազմի Կար սի ու 

Սուրմալուի ռազմաճակատներում տեղի ունեցած մարտական գոր ծո ղություններին 
մոտիկից առնչված Վա հե Արծ րու նու մոտ։ Ըստ նրա՝ Սուր մա լուի ճա կա տում գոր ծում 
էին հե տև յալ զո րա մա սե րը. «...9-րդ, 10-րդ և 11-րդ գուն դե րը, Ե րևա նի պա հես տի ոս-
տի կա նու թիւ նը, սա սուն ցի ձիաւոր նե րը, Սուր  մա լուի և Վաս պու րա կա նի կա մաւոր նե-
րը, ինչ պես նաև ե զիտ նե րու 200 կա մաւոր նե րը՝ Ջեան գիր ա ղա յի ղե կա վա րու թեամբ, 
ըն դա մե նը՝ մօտ 3000 շունչ...»6:

Սուր  մա  լուի ճա  կա  տում գրե  թե քա ռա կի ան  գամ գե  րակշ ռող ու  ժեր ու  նե  ցող (ե թե նե-
րա ռենք նաև քրդա կան զի նյալ հրո սա կախմ բե րը), հա  կա  ռա  կոր  դի դեմ մարտնչող հայ 
զին  վոր  նե  րի քա  նա  կը եր  կու վկա  յու  թյուն  նե  րում էլ նույնն է: Բայց 3000 մար  տու  նակ և 
իրենց հայ  րե  նի  քին նվիր  ված քա  ջա  կո  րով մար  տիկ  ներն ու նրանց ան  պար  տե  լի հրա  մա-
 նա  տարն ա  վե  լի քան բա  վա  կան էին թշնա  մուն ջախ  ջա  խե  լու հա  մար:

Մին չև 1920 թ. հոկ տեմ բեր ա մսին տեղի ու նե ցած վճռա կան մար տե րը Դրո յին հարկ 
է լի նում հաղ թա հա րե լու կա րևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի քա նի ար գելք ներ, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ էին հե տա գա յում հա կա ռա կոր դի դեմ ար դյու նա վետ գոր ծո ղու թյուն ներ 
վարե լու հա մար:

Հիմն ա կան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ների նա խօ րեին թուր քա կան հրա մա նա-
տա րու թյու նը ա պա գա ար շա վան քի հա ջո ղու թյան գրա վա կանն էր հա մարում Հա յաս-
տա նի մի շարք սահ մա նա մերձ շրջան նե րի, այդ թվում Սուր  մա լուի թր քաբ նակ և քրդա-
բ նակ բնա կա վայ րե րի ու հատ կա պես Կող բի ա ղա հան քե րի գրավումը՝ դրանք հետագա 
առաջխաղացման հե նա կե տե րի վերա ծելու համար: Ե թե հայ կա կան բա նա կի հրա մա-
նա տա րու թյու նը ժա մա նա կին չձեռ նար կեր հա մա պա տաս խան քայ լեր, ա պա Կող բի 
տա  րած քը, ինչպես նաև հակառակորդի մյուս թիրախները ա պա գա ար շա վան քի նա-
խօ րեին կա րող էին դառ նալ հար մա ր հե նա կե տեր՝ ա մե նա կարճ ճա նա պար հով Ե րևա-
նի վրա հար ձա կում գոր ծելու համար: Որ պես զի Սուր մա լուի գա վա ռում և հա րա կից 
շրջան նե րում պահ պան վեր կա յուն ու անվ տանգ ի րա վի ճակը, անհ րա ժեշտ էր նախ և 
ա ռաջ վե րաց նել նման հե նա կետերը և թույլ չտալ, որ պես զի հա կա ռա կորդն ամ-
րապնդվեր դրանց տա րած քներում: 

Ուստի Սուր մա լուի ճա կա տա մար տի սկզբնա կան փու լում ստեղծ ված կա ցու թյան 
թե լա դրան քով հայկական ուժերը ստիպված էին գոր ծել հար ձա կո ղա կան բնույ թի մար-
տա վա րու թյամբ, ա ռա ջին հեր թին՝ Կող բի տե ղա մա սում։ Դեռևս մինչև թուրք-հայկական 
պատերազմի սկիզբը ՀՀ զին  ված ու  ժե  րի հրա  մա  նա  տա  րու  թյու  նից ստա  նա  լով հա  մա-
 պա  տաս  խան ա  ռա  ջա  դրանք՝ Դրոն վճռում է նա  խա  հար  ձակ լի  նել և ջախ  ջա  խել Կող  բի 
ա  ղա  հան  քե  րում կենտ  րո  նա  ցած թուր  քա  կան զոր  քե  րին ու նրանց սա  տա  րող քրդա  կան 
զի  նախմ բե  րին: Սեպ տեմ բե րի 9-ի լույս 10-ի գի շե րը Սուր մա լուի ճա կա տում տեղա-
բաշխ ված մարտական ու ժե րը Դրո յի հրա մա նա տա րու թյամբ, առանց ո րևէ ա ռանձ նա-
հա տուկ նա խա պատ րաս տու թյան հար ձակ վում են Կող բի ա ղա հան քե րում դիր քա վոր-
ված հա կա ռա կոր դի վրա: Հայ կա կան զո րա մա սերն ան կա սե լի հար ված նե րով ջախ-
ջա խում են նոր միայն այստեղ թափան ցած թուր քա կան զոր քե րին ու քրդա կան զի-
նախմ բե րին և դուրս շպրտում Հա յաս տա նի սահ ման նե րից7:

Կող բի ա ղա հան քե րի գրա վու մը Դրո յի հրա մա նա տա րու թյամբ իրա կա նաց ված ա -
ռա ջին հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյունն էր Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տում, որն ա -
վարտ  վեց հայ կա կան զոր քե րի փայ լուն հաղ թա նա կով: Ընդսմին, նա, խե լամ տո րեն 
հաշ վի առ նե լով կա մա վոր-աշ խար հա զո րա յի ն նե րի ոչ այն քան մար տու նակ վի ճա կը, 
հա կա ռա կոր դի դիր քե րի վրա գրոհ նե րը ձեռ նար կեց միայն կա նո նա վոր զո րա մա սե րի 
ու ժե րով, որոնք չէին մաս նակ ցել թաթարական բնակավայրերի վրա 1920 թ. ամռանը 
ձեռնարկված հար ձակումներին և չտրվելով թալանին ու ավարառությանը՝ պահպանել 

5 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Փարիզ, 1928, էջ 478:
6 Արծրունի Վ., Հայ-տաճկական պատերազմը: Հայ սպայութիւնը: Շատախ, Եր., 2002, էջ 198:
7 Տե՛ս Սասունի Կ., Հայ-թրքական պատերազմը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1926, N 6, ապրիլ, էջ 94:
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էին մարտունակությունն ու կարգապահությունը8:
 Այս հաղ թա կան գոր ծո ղու թյու նից հե տո Սուր մա լուի ուղ ղու թյու նում ժա  մա  նա  կա-

 վո  րա  պես կա  յուն ի  րա  վի  ճակ է հաս  տատ  վում, ինչը ՀՀ զին  ված ու  ժե  րի հրա  մա  նա  տա-
 րու  թյա  նը հնա  րա  վո  րու  թյուն է ըն  ձե  ռում, ի հա  շիվ Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տի թու -
լաց  ման, գնդա  պետ Տ. Բաղ  դա  սա  րյա  նի 8-րդ գուն  դը փոխադրել Կար  սի ուղ  ղու  թյուն: 
Ի  հար  կե, մի ամ  բողջ գնդի տեղա  փո  խու  թյու  նը շո  շա  փե  լի կո  րուստ էր, մա  նա  վանդ այն 
պա  հին, երբ հիմն  ա  կան և ա  ռա  վել ծանր մար  տա  կան գոր  ծո  ղու  թյուն  նե  րը նոր էին ծա-
 վալ  վե  լու: 8-րդ գունդը Կարսի ուղղություն տեղափոխելուց հետո, ինչպես և սպասվում 
էր, Սուրմալուի ռազմաճակատում ստեղծվում է բավականին անախորժ իրա վիճակ: 
Դրոն առաջացած ճեղքվածքը փակելու նպատակով հարկադր ված էր Տ. Բաղդա սար-
յանի 8-րդ գնդի տարածքի պաշտպանությունը հանձնարարել գնդապետ Խու դա բաշ-
յանի գնդին, որն այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Կողբի պաշտ պա նական բնագիծը:

 Ակնհայտ է, որ սեպտեմբերի 23-ին Քյազիմ Կարաբեքիր փաշայի գլխա վորած 
թուրքական բանակի ներխուժման պայմաններում ռազմաճակատում կենտրոնացած 
խիստ սահմանափակ ուժերով չափազանց դժվար էր հուսա լիորեն պաշտպանել նոր 
դիրքերը։ «Երևանից մեկնելուց առաջ,- գրում է Ս. Վրացյանը,- ես տեսնուեցի Դրոյի 
հետ: Նա մռայլ գոյներով նկարագրեց կա ցու թիւնը և ցաւ հայտնեց, որ ես հեռանում 
եմ մայրաքաղաքից: Նա լաւատե ղեակ էր Կարսի զօրամասերի հոգեբանական վի ճա-
կին, մանաւանդ հրամա նա տարական կազմի թուլութեան: Վրդովուած էր, որ զի-
նուորական նախա րարութիւնը հրամայել էր Սուրմալուի ճակատի լաւագոյն զօրաբա-
ժինների մի մասը (խոսքը գնդապետ Տ. Բաղդասարյանի 8-րդ գնդին է վերաբերում 
- Հ.Գ. և Ա.Ղ.) փոխադրել Կարսի շրջան: Նա չէր ժխտում Կարսի ճակատը ուժեղաց-
նելու անհրաժեշտութիւնը, բայց ոչ Սուրմալուի տկարացման գնով: Սուրմալուն 
կորցնել, նրա կարծիքով, նշանակում է Հայաստանը կորցնել»9:

Հարկավոր էր համակերպվել ստեղծված իրողության հետ ու ապավինելով եղած 
ուժերին՝ պաշտպանել ռազմաճակատը և թույլ չտալ թուրքական զոր քե րին գրավելու 
Սուրմալուն ու գետանցելու Արաքսը: Քանզի չնա յած այն հան գա ման քին, որ Սուր մա-
լուի ուղ ղու թյամբ գոր ծում էին թուր քա կան մե ծա քա նակ զոր քեր ու քրդական հե-
ծելախմբեր, հակառակորդի հրա մա նա տա րու թյու նը, նպա  տա կադր վե լով ա րա գաց -
նել այդ տեղա մա սում մարտնչող հայ կա կան զո րա մա սե րի ջախ ջա խու մը, հոկ տեմ-
բե րի սկզբնե րին Իգ դի րի հատ վա ծում մար տա դաշտ էր նե տել նաև Բա յա զե տի զո-
րա խում բը և իր ա ռա ջա պահ ջո կատ նե րով գրա վել էր Ար հաջ գյու ղը: Միա ժա մա նակ, 
օգտ վե լով 8-րդ գնդի հեռանալու պատճառով ռազմաճա կա տի չափից ավելի ձգվա-
ծությունից, թուր քա կան զոր քե րը հոկ տեմ բե րի 3-ի լույս 4-ի գի շե րը վեր սկսել էին 
հար ձա կու մը և չհան դի պե լով լուրջ դի մա դրու թյան՝ գրա վել Կող բը և զար գաց նե լով 
հար ձա կու մը՝ փոր ձում էին մո տե նալ անգամ Ա րաք սի Կա րա կա լա կամր ջին: Ռազ մա-
ճա կա տի այդ հատ վա ծում դիր քա վոր ված գնդա պետ Խու դա բա շյա նի գուն դը ստիպ-
ված էր պաշտ պա նել Դա լիկ-Դա շից մին չև Ար հաջ ըն կած գիծը10: Եթե այդ տարածքում 
դիր քա վոր ված մար տիկ նե րը չկա րո ղա նա յին ա նա ռիկ պա հել ի րենց վստահ ված պաշտ-
պա նա կան բնա գծե րը, ապա թուրքական ու ժե րը կա րող էին թևան ցել նրանց, թի կուն-
քից ամ բող ջո վին մե կու սաց նել ռազ մա ճա կա տի Կող բի հատ վա ծը և զար գաց նե լով 
հար ձա կու մը՝ ա ռա ջա նալ դե պի Կա րա կա լա յի կա մուր ջը: Իսկ ե   թե այստեղ նույնպես 
նրանց հա   ջող  վեր հաղ  թա   հա   րել հայ մար  տիկ  նե   րի դի   մա  դրու  թյու   նը, ա   պա Կա   րա   կա-
  լա   յի կա   մուրջը գրա   վելուց հետո կա   րող էին հայտնվել Ա   րա   րա  տյան դաշ  տում11: 

 Ճա  կա  տա  մար  տը ղե  կա  վա  րող գնդա  պետ Խու  դա  բա  շյա  նը, սթափ գնա  հա  տե  լով 
մար  տա  դաշ  տում ստեղծ ված ի  րա  վի  ճակը, անձամբ մեկ  նում է դե  պի Կա  րա  կա  լա  յի կա -
մուր  ջը և թշնա  մու գրոհ  նե  րը դի  մա  կա  յե  լու այլ ելք չտես  նե  լով՝ «... խնդրեց, որ Դրօ ևս 

8 Տե՛ս Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 198: 
9 Տե՛ս Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով, հատ. Բ, Պէյրութ, 1960, էջ 243։
10 Տե՛ս ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ, թղթծ. 121, գ. 97 («Հայաստանի վերջին անցքերը», էջ 21), էջ 7:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 7-8:
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ա ճա  պա  րէր նոյն տեղը, խո  րը հա  մո  զուած, որ շու  տով տեղի պի  տի ու նե  նա  յին ճա  կա -
տա  գրա  կան պայ  քար  ներ, ո  րոնք տուեալ պայ  ման  նե  րուն մէջ մեզ հա  մար անն պաստ 
հե  տևանք ներ պի  տի ու  նե  նա  յին, ե  թէ Դրօ  յի ներ  կա  յու  թիւ  նը զգա  լի չըլ  լար հոն»12: Դրոն 
ան հա պաղ ու ղևոր վում է մար տա դաշ տի ա մե նավ տանգ ված՝ Կա րա կա լա յի կա մր ջի 
տեղա մա սը: Մար տա դաշ տում նրա ան մի ջա կան ներ կա յու թյունն ու ձեռ նար կած քայ լե-
րը ճիշտ ժա մա նա կին էին: Գնդա պետ ներ Խու դա բաշյանի և Բեկ-Զու րա բյա նի գլխա-
վո րած մար տիկ նե րի դի մա դրու թյունն ա նե րեր էր: Թուր քա կան զոր քե րի ձեռ նար կած 
բո լոր փորձե րը՝ խոր տա կե լու հայ մար տիկ նե րի դի մա դրու թյունն ու գե տան ցե լու Ա -
րաքս գե տը, անց նում են ա պար դյուն:

Հու սա լիո րեն ա պա հո վե լով Կա րա կա լա յի կամր ջի պաշտ պա նու թյու նը՝ Դրոն ձեռ-
նա մուխ է լի նում հայ կա կան զոր քե րի հա կա հար ձա կու մը կազ մա կեր պե լու գործին: 
Հարկ է ըստ ար ժա ն վույն գնա հա տել կռիվն ե րի ժա մա նակ նրա կի րա ռած միան գա-
մայն կշռա դատ ված և ար դյու նա վետ մար տա վա րու թյու նը, որը, կարելի է վստահաբար 
ասել, խիստ ուսանելի երևույթ է հայ ռազմարվեստի պատմության մեջ: Դրոն, որպես 
կանոն, հա կա ռա կոր դի ձեռ նար կած հար ձա կումն ե րը խա փա նե լու նպա տա կով չէր 
սահ մա նա փակ վում կրա վո րա կան ինք նա պաշտ պա նու թյամբ: Դի մագ րա վե լով հա կա-
ռա կոր դի գրոհ  նե րը՝ նրա հրա մա նով հայ մար տա կան ու ժե րը հար ձա կումն եր էին գոր-
ծում ճա կա տի մեկ այլ հատ վա ծում կենտ րո նա ցած թշնա մու հե նա կե տե րի վրա: Դա 
հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձե ռում ոչ միայն ա պա կողմն ո րո շել թշնա մուն, խառ նել նրա 
հրա մա նա տա րու թյան ծրագ րե րը, այ լև մաս նա տել հա կա ռա կոր դի մարտական ու ժե րը 
և խա փա նել զորամասերն արագորեն տեղա շարժելու, մեկ գլխա վոր ուղ ղու թյամբ 
կենտ րո նաց նե լու և հզոր հար ված ներ հասցնե լու հնարա վո րու թյու նները:

Հոկ տեմ բե րի 3-ին, 4-ին և 5-ին տեղի ունեցած կռիվներում Դրոն դարձյալ գործել է 
վերոհիշյալ մարտավարությամբ: Խա փա նե լով Ա րաք սը գե տան ցե լու թուր քա կան զոր-
քե րի բազ միցս կրկնվող փորձե րը՝ Դրո յի հրա մա նով նույն օ  րը հայ  կա  կան զոր  քե  րը 
սրըն թաց հակահար ձա կու մով գրա  վում են նաև Ար հաջ, Պիրլու և Խոզ  բալ բնա  կա  վայ-
 րե  րը, սա  կայն հա  կա  ռա  կոր  դի՝ մար   տա  դաշտ հա  սած նոր զո  րախմ բե  րի դի  մա  դրու -
թյունն ու գի  շե  րա  յին խա  վա  րը խո  չըն  դո  տում են զար  գաց  նե  լու ձեռք բե  րած հա  ջո  ղու -
թյու  նը: 

Այդ օր  վա մար  տե  րի վե  րա  բե  րյալ հայ  կա  կան զո  րա  բա  նա  կի շտա  բը ստա  նում է հե-
 տև  յալ հե  ռա  գի  րը. «Հոկ  տեմ  բե  րի 4-ի կե  սօր  վան,- նշվում է ռազ  մա  ճա  կա  տից ուղարկ -
ված ամ  փո  փագ  րե  րից մե կում,- հա  կա  ռա  կոր  դին հա  ջող  վում է գրա  վել Պիրլու գյու  ղը և 
Կողբ բնա  կա  վայ  րը: Մեր զո  րա  մա  սե  րը հետ են քաշ  վել մին  չև Կա  րա  կա  լա  յի կա  մուր  ջը: 
Մո  տա  վո  րա  պես ժա  մը 15-ին Իգ  դի  րի կող  մից հասց ված հա  կա  հար  վա  ծով մեզ հա  ջող -
վում է գրա  վել Պիրլու գյու  ղը, բայց Ղամշլու գյու  ղի մո  տա  կայ  քում թուր  քե  րի և քրդե  րի 
զգա  լի ու  ժե  րի (մոտ 1000 մարդ եր  կու գոր  ծող հրա  նոթ  նե  րով) կու  տակ  ման և մութն 
ընկ նե  լու հե  տևան  քով մեր հար  ձա  կու  մը կանգ է ա  ռել:

Իգ դի րի շրջա նում հոկ տեմ բե րի 4-ի ե րե կո յան Խալ ֆալու և Խոշ խա բար գյու ղե րը 
գրա ված քրդե րի հետ ու նե ցել ենք փոխհ րաձ գու թյուն: Հոկ տեմ բե րի 5-ի ա ռա վո տյան 
մեր հե տա խույզ նե րը գրա վել են նշված գյու ղե րը և Ար հաջ գյու ղը»13:

Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տում հոկ տեմ բե րի 3-ին, 4-ին և 5-ին տեղի ու նե ցած 
կռիվն ե րը լուսաբանող մեկ այլ մեկ նա բա նու թյան հեղի նա կը, նույն պես ար ձա նագ րե-
լով հայ կա կան զոր քե րի հաղ թա նա կը, նշում է. «Թշնա մին, տես նե լով հայ զօր քե րու 
ու ժեղ յար ձա կո ղա կա նը, թոյլ դի մա դրու թիւն մը ցոյց տուաւ և քա շուե ցաւ Մա սի սի 
լան ջե րը: Այս կռիւ նե րու ժա մա նակ օգ նու թիւն էր հա սած գնդ. Ջհան գիր Բէ գը (եզ դի) 
իր 80 զի նուոր նե րով: Դրօ յի կար գա դրու թեամբ հայ զօր քը իր նախ կին դիր քե րը կը վե-
րա դառ նար ու հոն կ’ամ րա նար»14:

Ի տարբերություն Սուրմալուի ռազմաճակատի՝ Կարսի ուղղությունում թուրքական 

12 Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 201:
13 ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ, թղթծ. 17/17, գ. 3, էջ 3:
14 Սասունի Կ., Հայ-թրքական պատերազմը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1926, N 6, ապրիլ, էջ 95:
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զորքերի ձեռք բերած նվաճումներն ակնառու էին: Ավելին, այս տեղ հոկտեմբերի 14- 
ին հաջող սկսված, բայց ողբերգական ավարտ ունեցած հարձակման արդյունքում 
հայկական զորքերը մատնվել էին անսպասելի խուճապի և հուսալքության: Կարսի 
ռազմաճակատում հայկա կան զորքերի պարտությունը մեծապես պայմանավորեց ոչ 
միայն պատե րազ մի հետագա ընթացքը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության 
ճակա տագիրը: Հոկ  տեմ  բե  րի 14-ին Կար  սի ռազ  մա  ճա  կա  տում հայ  կա  կան զոր  քե  րի 
կրած ան  հա  ջո  ղու  թյու  նն իր բացասական ազ դե ցու թյունն է գործում նաև Սուր  մա լուում 
ըն թա ցող գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, սակայն Դրոյի առաջնոր դած մարտիկների ո գին 
ու վճռականությունն անսասան էին:

Պա տե րազ մում վերջ նա կան հաղ թա նակ նվա ճե լու հա մար թուրք հրա մա նա տա-
րու թյունը պետք է լուրջ քայ լեր ձեռ նար կեր՝ փորձելով բեկում մտցնել նաև Սուր մա լուի 
ուղ ղու թյու նում, ուր դե ռևս միայն պար տու թյուն ներ էր  կրում: Սուր մա լուի ճա կա տում 
մարտնչող հայ կա կան զոր քե րի դի մա դրու թյու նը խոր տա կե լու հա մար թուրք հրա մա-
նա տա րու թյու նը հա մալ րում և վե րախմ բա վո րում է ռազ մա ճա կա տի այդ հատ վա ծում 
կենտ րո նա ցած զո րա մա սե րը: Հոկ տեմ բե րի կե   սե   րին զգա   լի ռազ  մա   կան ու   ժեր կենտ-
րո   նաց  նե   լով Դաշ  բո   ւռու   նի և Դա   լիկ-Դաշի ուղ  ղու  թյամբ՝ թուրք հրա   մա   նա   տա   րու -
թյու   նը ծրագ  րում էր կենտ րո   նաց  ված, խո   յա   հա   րիչ հար  ված  նե   րով ճեղ  քել հայ  կա   կան 
զո   րա   մա   սե   րի պաշտ պա   նու  թյունը, գրա   վել Մար  գա   րա   յի և Կա   րա   կա   լա   յի կա   մուրջ նե  -
րը, դուրս գալ Ե   րևան-Իգ  դիր խճու   ղին, ա պա խո րա նալ Ա րա րա տյան դաշտավայրում 
և առաջանալ դեպի ՀՀ մայ րա քա ղաք Ե րևան: 

Մար  տա  կան գոր  ծո  ղու  թյուն  նե  րը հա  ջո  ղու  թյամբ զար  գաց  նե  լու դեպ  քում թուրք 
հրա  մա  նա  տա  րու  թյու  նը նպա  տա  կ ուներ նաև կտրել Ե  րևան-Ա  լեք  սան դրա  պոլ հա -
ղոր  դակ  ցու  թյան ու  ղի  նե  րը և աք  ցա  նի մեջ վերց նել Սա  րի  ղա  միշ - Կարս ռազ  մա  ճա -
կատն ու բեր  դա  քա  ղա  քը: Վե  րո  հի  շյալ հան  գա  մանք նե  րի առ  կա  յու  թյան շնոր  հիվ Սուր-
 մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տը ձեռք էր բե  րում ար  տա  կարգ կարևորու  թյուն:

Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյունն ու ժո ղո վուր դը սրտատ րոփ և մե ծա գույն 
հույ սով ու հա վա տով ակն կա լում էին Սուր մա լուի ճա կա տում հայ կա կան զոր քե րի 
նվա ճած հաղ թա նա կի ա վե տի սին: Այս ան գամ ևս նրանք իրենց ակն կա լիք նե րի մեջ 
չէին սխալ վում, քանզի այնտեղ իր քա ջա կո րով մար տիկ նե րով մարտնչում էր Դրոն: 
«Իր անձնական քաջութեամբ,- գրում է Ալ. Խա տիսյանը,- Դրօն դարձած էր հայ զինուորի 
կուռքը և այդ պատճառով՝ ընդունակ էր հրաշքներ գործելու անոր հետ»15:

Ա յո՛, Դրոն և նրա ա ռաջ նոր դած մար տիկ նե րը գոր ծե լու էին հեր թա կան հրաշ քը, 
թեև Գլխա վոր ռազ մա կա յա նից, նույ նիսկ այդ ճա կա տագ րա կան, բախ տո րոշ պա հին, 
Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տի զո րա մա սե րի մար տա շար քե րը հա մալ րե լու հա մար լրա-
ցու ցիչ մար տա կան ու ժեր չուղարկվեցին: Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյունն ու 
հայ կա կան բա նա կի հրա մա նա տա րու թյու նը քաջատեղյակ էին, որ Սուր մա լուի ճա-
կատում մարտնչող հայկական զորքերը քանակական առումով զգալիորեն զիջում են 
հակառակորդին, սակայն ավելի քան վստահ էին, որ դե պի մայ րա քա ղա քի դար պաս-
նե րը ձգվող ու ղի ներն անա ռիկ են ու հու սա լիո րեն պաշտ պան ված:

Ա  րա  րա  տյան դաշ  տի և մայ  րա  քա  ղա  քի բնակ  չու  թյու  նը սի  րա  հո  ժա ր օգ  նում և 
ո  գևո  րում էր ռազմաճակատում կռվող իր զա  վակ  նե  րին, ո րոնք ար  դեն նա  խորդ 
մար  տե  րում դրսևո  րած հե  րո  սու  թյամբ ի րա  վամբ վաս  տա  կել էին հա  յու  թյան սերն 
ու վստա  հու  թյու  նը: Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տի թի  կուն  քը գոր  ծում էր ան  խա  փան: 
Այդ օ  րե  րին կար  ծես Մա  յի  սյան հե  րո  սա  մար  տե  րի ո  գին էր վերս տին արթ նա  ցել 
ռազ  մա  ճա  կա  տին սա  տա  րող Ա  րա  րա  տյան դաշ  տի հա  յու  թյան շրջա  նում:

Սուր  մա  լուի ճա  կա  տում կենտ րո  նա  ցած թուր  քա  կան զոր  քե  րն ու քրդա  կան հրո  սա-
 կախմ բե  րը անհ րա  ժեշտ վե  րախմ բա  վո  րում և նա  խա  պատ  րաս  տա  կան քայ  լեր կա տա-
րե  լուց հե  տո հոկ  տեմ  բե  րի 24-ին վերսկսում են մար  տա  կան գոր  ծո  ղու  թյուն  ները և մեծ 
ու  ժե  րով հար  ձակ  վում Մար  գա  րա  յի ու Կա  րա  կա  լա  յի կամուրջ նե  րի մեր  ձա  կայ  քում 

15 Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, «Հայրենիք», 1925, 
N 9, յուլիս, էջ 106:
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պաշտ պա  նա  կան դիր  քեր գրա  ված հայ  կա  կան զո  րա  վաշ  տե  րի վրա: Կա  րե  լի է ասել, որ 
այդ եր  կու կա  մուրջ նե  րը Հա  յաս  տա  նի Հան  րա  պե  տու  թյան յու  րօ  րի  նակ դար  պաս  ներն 
էին: Ա  հա թե ին չու թուրք հրա մա նա տա րու թյու նը հայ  կա  կան ողջ բա  նա  կը օ  ղա  կի մեջ 
վերց նե  լու և ջախ  ջա  խե  լու նպա  տա  կով ձգտում էր նախ և ա  ռաջ գրա  վել Արաքսի կա -
մուրջ նե  րը և ուշադրության չարժանացնելով զոհերն ու կորուստները՝ ա  մե  նա  կա  տա-
 ղի և հզոր հար  ված  ներ էր տեղում հենց այդ հատ  ված  նե  րը պաշտ պան  ող զո  րա  մա  սե-
 րի վրա:

Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տա րու թյան հա մար չէր կա րող գաղտ  նիք 
լի նել թուրք հրա մա նա տա րու թյան նման մար տա վա րու թյու նը: Նա  խորդ կռիվն ե րի 
փորձն ար դեն մատ նան շում էր, որ այս ան գամ ևս հա կառակորդը ա ռա ջին հեր թին 
գրոհ ներ կձեռնարկի հենց կա մուրջ նե րի ուղ ղու թյամբ: Հայ կա կան կող մը, շատ լավ 
գնա հա տե լով այդ ի րո ղու թյու նը, իր հեր թին հա մա պա տաս խան քայ լեր էր ձեռ նար կել՝ 
սպասվող հար ձա կումն ե րին դի մագ րա վե լու համար16:

Դրոն, որ  պես կա   նոն, շատ լավ տի   րա   պե   տում էր իր հրա   մա   նա   տա   րու  թյամբ 
մարտնչող յու   րա   քան չյուր զո   րա   մա   սի և հրա   մա   նա   տա   րի մար  տա   կան ո   րակ  նե   րին ու 
կա   րո   ղու  թյուն  նե   րին, ինչը նրան հնա   րա   վո   րու  թյուն էր ըն  ձե   ռում անհ րա   ժեշտ պա   հին 
կա   տա   րել ու   ժե   րի ճիշտ տեղա   բաշ  խում: Կռիվն  ե   րի ժա   մա   նակ նրա տա   րեր  քը շար  ժումն 
էր, մար  տա   դաշ  տի ա   մե   նա   շի   կա   ցած կե   տե   րում հայտն      վելը, անձ նա   կան օ   րի   նա   կով 
մար  տիկ  նե   րին ո   գևո   րելն ու սխրան  քի կո   չե   լը: Այս կռիվն  ե   րի ժա   մա   նակ Դրոն դար ձյալ 
իր տա   րեր  քի մեջ էր: Կռիվն  ե   րի ողջ ըն  թաց  քում ռազ  մա   ճա   կա   տում զո   րա   մա   սերի կա   պն 
իրենց հրա   մա   նա   տա   րի հետ ան  խա   փան է գոր  ծել: Զո   րագն դե   րի հրա  մա  նա  տար  նե  րին 
Դրո  յի կող  մից տրված հրա  մա  նը միակն էր. զոհ  վել, բայց պաշտ պա  նել Ա  րաք  սի գե -
տան  ցումն  ե  րը և ոչ մի պա  րա  գա  յում թույլ չտալ թշնա  մուն անց նե  լու գետն ու խորանալու 
Ա  րա  րա  տյան դաշտում17:

Այդ նույն օրը Դրոն դարձյալ գործեց իր նախասիրած, համակողմանիորեն կշռա-
դատ ված, իսկ հա կա ռա կոր դի հա մար անս պա սե լի մար տա վա րու թյամբ: Ե թե ճա կա տի 
մի հատ վա ծում նրա գլխա վո րած մար տա կան ու ժե րը ան նա հանջ դի մա դրու թյամբ 
պաշտ պա նում էին Ա րաք սի գե տան ցումն ե րը, ա պա մեկ այլ հատ վա ծում նա խա հար ձակ 
լի նե լով՝ գրոհ ներ էին ձեռ նար կում թուր քա կան զո րա մա սե րի վրա: Հոկտեմբերի 24-ին 
տեղի ունեցած կռիվներում ի րենց հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով հատ կա պես 
աչ քի ըն կան գնդա պետ ներ Խու դա բա շյա նի և Մա մա ջա նյա նի գլխա վո րած զո րագն դե-
րը: Մաս նա վո րա պես՝ չդի մա նա լով գնդա պետ Խու դա բա շյա նի ա ռաջ նոր դած զո րագն-
դի հար   ձակ մա նը՝ թուր քե րը թող նում են Քյու լի կի բնա գծե րը և շարժ վե լով դե պի Կա րա-
կա լա յի կա մուր ջը՝ ձգտում են միա նալ այդ տեղա մա սում գտնվող ի րենց զոր քե րին:

Ներ կա յաց նե լով ճա կա տա մար տի այդ պա հը՝ Վահե Արծ րու նին նշում է. «...Հոն ևս 
սխա լուե ցան: Մեր հրե տա նիին կրա կը գե տի եր կու ափե րէն և Քեա լա կար խի ա ռա-
ջաւոր դիր քե րու բար ձունք նե րէն ստի պեց տաճ կա կան կա  տա ղած ա լիք նե րը՝ ի րենք 
ի րենց վրայ գա լա րուե լով, ետ եր թա լու: Գնդա պետ Խու դա բա շեան, հան գիստ չտա լով 
թշնա միին, վեր ջի նիս ստի պեց լքել նաև Քի թիկ (Գե տիկ) և նա հան ջել դէ պի Գա միշ-
լուի և Սէօ գիւթ լիի բար ձունք նե րը: Աւե լի դէպի ձա խը՝ խմբա պետ բաշգառնեցի Մար-
տի րոսի յա ջող դի մա դրու թեամբ մը Խօշ խա բա րէն մին չև Եայ ջի եր թա լով, միա ցաւ 
գնդա պետ Մա մա ջան եա նի թևին»18:

Ան հա ջո ղու թյան մատն վե լով ռազ մա ճա կա տի վե րո հի շյալ հատ ված նե րում՝ թուրք 
հրա մա նա տա րու թյու նը, կենտ րո նաց նե լով առավել մե ծա քա նակ մար տա կան ու ժեր, 
գրո հը զար գաց նում է Դաշ բո ւրու նի և Դա լիկ-Դա շի ուղ ղու թյամբ: Թուր քա կան զո րա-
մա սե րը քրդա կան հե ծե լախմ բե րի գոր ծուն ա  ջակ  ցու թյամբ կա րո ղա նում են ուժ գին 
հար ձա կու մով գրա վել Դաշ բու րուն գյու ղը, այ նու հե տև հաջողությունը զար գաց նել 
Իգ դիր-Մար գա րա խճու ղու ուղ  ղու թյամբ: Հաղ թա հա րե լով այդ հատ վա ծում մարտնչող 

16 Տե՛ս «Յառաջ», Եր., 1920, նոյեմբերի 17:
17 Տե՛ս ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ, թղթծ. 17/17, գ. 3, էջ 4:
18 Արծրունի Վ., նշվ. աշխ., էջ 203:
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հայ կա կան սա կա  վա թիվ ու ժե րի դի մա դրու թյու նը՝ թուր քե րը նույն օ րը գրա վում են 
նաև Ղա ջար-Թո խան լու, Կա րա կո յուն լու գյու ղե րը և հաս նում մին չև Դա լիկ-Դաշ, ո րը 
մար տա վա րա կան ա ռու մով կա րևոր դիրք ու ներ: Դա լիկ-Դա շի գրա վու մը հա կա ռա-
կոր դին հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեր հար ձա կու մը զար գաց նե լու Մար գա րա յի կամր ջի 
ու Իգ դի րի ուղ ղու թյամբ և հա ջո ղու թյան դեպ քում փա կե լու Սուր մա լուի հայ բնակ չու-
թյան ու զոր քի նա հան ջի ու ղի նե րը՝ նրանց զրկելով Արաքսը գետացնելու հնարա վո-
րու թյունից:

Ամ  բողջ օ  րը հա  կա  ռա  կոր  դի ու  ժե  րի դեմ հե  րո  սա  բար մարտնչող զո  րախմ բե  րը, 
այ  լևս ան  կա  րող լի  նե  լով դի  մա  դրե  լու դե  պի Ա  րաք  սի կա  մուրջ նե  րը ձգտող թշնա  մու 
մե  ծա  քա  նակ ու  ժե  րի գրոհ  նե  րին, քայլ առ քայլ նա  հան  ջում էին: Ռազ  մա  ճա  կա  տում 
շատ վտան  գա  վոր կա  ցու  թյուն էր ստեղծ վել: Ե  թե հայ մար  տիկ  նե  րը չկա  րո  ղա  նա  յին 
կա  սեց  նել թուր  քե  րի և քրդա  կան հրո  սա  կախմ բե  րի ա  ռաջ  խա  ղա  ցու  մը, ա  պա նրանք 
կա  րող էին գրա  վել կա  մուրջ ներն ու ներ  խու  ժել Ա  րա  րա  տյան դաշտի խորքերը: 

Ներ կա յաց նե լով հայ մար տիկ նե րի հա մար ստեղծ ված այդ ծան րա գույն պա հը՝ 
բաշգառնեցի Մար տի րո սը նշում է. «Երբ տա ճիկ նե րը անց նում էին մեր ոյ ժե րի թի կուն քը, 
Դրօն կար գա դրել էր, որ ա ռա ջին գծից ոչ ոք չնա հան ջի և բո լո րը մնան ի րենց տեղե-
րում»19: Թե   պետ Դրո   յի հրա   մա   նա   տա   րու  թյամբ մարտնչող զին  վոր  նե   րը, որ  պես օ   րենք, 
նրա հրա   ման  ներն ա   նա   ռար  կե   լիո   րեն կա   տա   րում էին, սա   կայն ռազ  մա   ճա   կա   տում 
ստեղծ ված տագ  նա   պա   լի ի   րա   վի   ճա   կը հրա   մա   յա   բար թե   լա  դրում էր վճռա   կան քայ  լեր 
ձեռ  նար  կել և հու   սա   լիո   րեն պաշտ պա   նել Ա   րաք  սի գե   տան  ցումն  ե   րը: Սթափ գնա   հա   տե  -
լով կա ցու  թյու   նը՝ Դրոն կապ  վում է Ե   րևա   նի հետ և պա   հան  ջում, որ գնդա   պետ Կ. Թար-
 խա  նյա   նը, որն այդ ժա   մա   նակ գտնվում էր Ե   րևա   նում, իր հրա   մա   նա   տա   րու  թյան տակ 
գտնվող ու   ժե   րով ան  հա   պաղ օգ  նու  թյան շտա   պեր Սուր  մա   լուի պաշտ պան  նե   րին: Ստա-
  նա   լով Դրո   յի տագ  նա   պա   լի հրա   մա   նը՝ Կու   ռո Թար  խա  նյա   նն ան  մի   ջա   պես իր հրա   մա   նա-
  տա   րու  թյան տակ գտնվող «...7 հատ խեղճ ու կրակ ինք նա   շար  ժե   րով, 6 գնդա   ցի   րով 
սպա   ռա   զի   նուած և 180 մար  դով դուրս ե  կաւ Քա նա   քե   ռէն ժա   մը 4-ին...և հա   սաւ Մար  գա-
  րա ժա  մը 6-ին»20: 

Հաս նե լով մար տա դաշտ՝ գնդա պետ Կու ռոն եր կու բեռ նա տարներ է ու ղար կում 
Դաշ բու ռու նի պաշտ պան նե րին օգ նու թյան, իսկ ին քը շտա պում է Իգ դիր, ուր այդ պա-
հին գտնվում էր Դրոն: Պարզ վում է՝ Մար գա րա յից Իգ դիր ձգվող մայ րու ղին ամ բող ջո-
վին բռնված է թշնա մու զին վոր նե րով և ա ռաջ գնա լու հնա րա վո րու թյուն չկա: Տվյալ 
ի րա վի ճա կում այ լընտ րանք գո յու թյուն չու ներ: Այն, ինչ ձեռ նար կեց գնդապետ Կու ռոն, 
ան տա րա կույս պա հան ջում էր, որ զին վո րա կա նը օժտ ված լի նի ընդգծված ա րիու-
թյամբ ու վճռակա նու թյամբ. «...Ա ռանց եր կար մտա ծե լու՝ Կու ռօն դա սաւո րում է զի-
նուոր նե րին ինք նա շար ժե րի վրայ, ին քը նստում է ա ռա ջին ինք նա շար ժի վա րի չի մօտ 
և չորս ինք նա շար ժե րը ի րա րից յի սուն քայլ հե ռու, արա գու թեամբ քշել է տա լիս խճու-
ղիով, միա ժա մա նակ, գնդա ցիր նե րից սաս տիկ կրակ բա նա լով ճա նա պար հի եր կու 
կող մով: Տա լով զի նուոր վի րաւոր և գնդաց  րա յին մա սի պետ հե րոս Մա լադ կիին սպա-
նուած՝ Կու ռօն ճեղ քում է թշնա մու շղթան և հաս նում օր հա սա կան դի մա դրու թիւն ցոյց 
տուող Դա լիգ դա շին օգ նու թեան»21: 

Հարկ է ընդգծել, որ բեռ նա տար նե րով թշնա մու վրա գնդա պետ Կու ռո յի ձեռ նար-
կած հար ձա կումն ու նրանց մար տա շար քե րը ճեղ քե լու հա ջո ղու թյու նը ար մա տա կան 
բե կում են մտցնում այդ օրն ըն թա ցող ճա կա տա մար տում: Գնդա   պետ Կու  ռո  Թար խա-
նյա նի իրականացրած խի  զախ և հանդուգն գրո  հի իս  կու  թյու  նը վկա  յում է նաև 
բաշգառնեցի Մար  տի  րո ս Աբ րա հա մյանը22:

Գնդա  պետ Կու  ռո  յի՝ հի  րա  վի հիաց  մուն  քի ար  ժա  նի մար  տա  վա  րու  թյու  նը կտրուկ 
կեր պով փոխ ում է ի րա վի ճա կը: Կու ռոն, իր ու ժե րին միաց նե լով Ջհան  գիր ա ղա յի եզ դի-

19 Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, Իմ յիշելի յուշերը, Թեհրան, 1978, էջ 470:
20 Արծրունի Վ., նշվ. աշխ., էջ 204:
21 Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, էջ 478-479:
22 Տե՛ս Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, նշվ. աշխ., էջ 470:
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նե րի հե ծե լա զո րը, ջախ ջա խում է Դա լիկ-Դա շը պա շա րած հակա ռա կոր դի ու ժե րը, ա պա 
հաղ թա հա րում մին չև Իգ դիր դիր քա վոր ված հա կա ռա կոր դի դի մա դրու թյունը, բա ցում 
է Մար գա րա-Իգ դիր խճու ղին և հաղ թա կա նո րեն ներ կա յա նում հրա մա նա տար Դրո յին: 

Խմբապետ Մար տի րո սը, իր հու շե րում հա մա ռո տ ներ կա յաց նե լով Սուր մա լուի ճա-
կա տում ըն թա ցող կռիվն ե րի մի քա նի ու շագ րավ դրվագ ներ, գրում է, որ գրոհ նե րից 
մե կի ժա մա նակ թուր քե րին քրդե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ հա ջող վել էր թա փան ցել 
նույ նիսկ Իգ դիր: Դա տե լով նրա ներ կա յաց րած փաս տե րից, պարզ վում է, որ Դրո յին 
հա ջող վել էր Իգ դի րը թշնա մու ու ժե րից մաք րել գնդա պետ Կու ռո յի նշա նա վոր ճեղ-
քումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո միայն: «Կու ռօ յի ու ժե րի գլուխն ան ցած,- գրում է Մար-
տի րո սը,- Դրօն դուրս է գա լիս քա ղա քից և վե րա դառ նա լով՝ յար ձա կւում է նրանց վրայ: 
Քրդերն ու տա ճիկ նե րը մեծ թւով դիակ ներ թող նե լով Իգ դի րի փո ղոց նե րում, դի մում են 
փա խուս տի»23: 

 Կու ռո յին հանձ նա րա րե լով Ա րաք սի գե տան ցումն ե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ Դրոն, 
հա մախմ բե լով ու ժե րը, վճռա կան հար ձա կում է ձեռ նար կում բազ մա թիվ ա պար դյուն 
գրոհ նե րից ար դեն հոգ նած ու հու սալք ված հա կա ռա կոր դի վրա: Թուր քա կան զո րա-
մա սերն ու քրդա կան հրո սա կախմ բե րը, կորց նե լով զգա լի քա նա կու թյամբ սպա նված-
ներ ու վի րա վոր ներ, նա հան ջում են մին չև ել ման դիր քե րը:

Ընդ հան րաց նե լով հոկ տեմ բե րի 24-ի ճա կա տա մար տի ար դյունք նե րը՝ կա   րե լի է 
ա սել, որ գե րակշ ռող ու ժե րով ձեռ նար կած հար ձա կումն ե րը թուր քական հրա մա նա-
տա  րու թյա նը ո րևէ շո շա փե լի ար դյունք ու ա ռա վե լու թյուն չտվին, և Դրո յի զին վոր նե րը 
հրա շա լի քննու թյուն բռնեցին: «Ճակատամարտ» լրագրի թղթակիցը այդ կռիվների 
վերաբերյալ մայրաքաղաքից խմբագրու թյուն է ուղարկել հետևյալ հաղորդագրությունը. 
«Թուր քե րը յար ձա կում կը գոր ծեն Իգ դի րի վրայ, որ Ե րևա նէն 45 քի լո մեթր հե ռու է: 
Մոտ 4 հա զար թրքա կան կա նո նաւոր զօրք և 10 հա զար քիւրտ և թուրք խու ժան կը 
մաս նակ ցէին յար ձա կու մին, իրենց դէմ ու նե նա լով հայ կա կան հե րոս բա նա կը, ո րուն 
թիւը կը հաս նի 4 հա զա րի...Թրքական կորուստները շատ մեծ են և կը հասնին հազարի, 
մինչ մեր զօհերը կըլլան 50 հոգի...Իգդիրի ճակատը կը պաշտպանէ Դրօն»24:

 Սակայն հոկտեմբերի 24-ի մարտերը վճռական գործողությունների միայն սկիզբն 
էին: Դրանց արդյունքը բացարձակապես չէր կարող բավարարել շու տափույթ հաղ թա-
նակի ակնկալիքներ ունեցող թուրքական հրա մա նատա րությանը:

Հոկ տեմ բե րի 25-ը խա ղաղ անց ավ, բայց միան գա մայն պարզ ու հաս կա նա լի էր, 
որ այդ խա ղա ղու թյու նը խա բու սիկ է: Հա կա ռա կոր դին նա խա պատ րաստ վե լու հա մար 
մի փոքր ժա մա նակ էր պետք, որ պես զի առ ավել մեծ ծա վա լով և ուժգ նու թյամբ 
վերսկսի հար ձա կումն ե րը: Հայ կա կան կող մը նույն պես պատ րաստ վում էր նոր գո տե-
մար տե րին: 

Հա կա ռա կոր դի հրա մա նա տա րու թյու նը, վե րախմ բա վո րե լով ու հա մալ րե լով մար-
տա կան ու ժե րը, հոկ տեմ բե րի 26-ին դար ձյալ դի մում է լայ նա ծա վալ հար ձակ ման, այն 
էլ՝ մի քա նի ուղ ղու թյամբ: Հոկ տեմ բե րի 26-ի ճա կա տա մար տը, ո րը զգա լիո րեն տար-
բեր վում էր նա խորդ նե րից, Սուր մա լուի ռազ մա ճա կա տում մղվող կռիվն ե րից ա մե-
նավճ ռա կանն էր: Այդ օ րը հա կա ռա կոր դի ձեռ նար կած հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին մաս նակ ցել են ճա կա տում կենտ րո նա ցած բո լոր զո րա մա սե րը, բազ մա-
թիվ քրդա կան հե ծե լախմ բեր, մեծ քա նա կու թյամբ հրե տա նի և գնդա ցիր ներ: Թուր-
քական հրա մա նա տա րու թյու  նը, մե ծա քա նակ ու ժեր կենտ րո նաց նե լով ռազ մա ճա կա-
տի մի քա նի հատ  ված նե րում, ծրագ րում էր հա ջոր դա բար գրա վել գա վա ռի կենտ րո-
նը՝ Իգ  դի րը, նրան շրջա պա տող գյու ղե րը և պա շար ման շղթա յի մեջ վերց նել 
հայ    կա կան բա նա կի հիմն ա կան խմբա վո րումն ու հրա մա նա տա  րա կան կե տը, ո րոնք 
գտնվում էին Իգ դի րում: Զու գա հե ռա բար, թուր քա կան զոր քե րը ուժ գին գրոհ ներ պի-
տի ձեռ նար կեին Մար գա րայի և Կա րա կա լայի կա մուրջ նե րի ուղ ղու թյամբ: Թուրք հրա-
մա նա տա րու թյու նը, տեղյակ լի նե լով ի րենց զո րա մա սե րին դի մա կա յող հայ կա կան 

23 Նույն տեղում, էջ 470:
24 «Ճակատամարտ», Կ. Պոլիս, 1920, դեկտեմբերի 2:
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մար տա կան ուժե րի սա կա վու թյանը, ձգտում էր հզոր հար ված ներ հասցնել մի քա նի 
ուղ ղու թյուն նե րով՝ հույս ու նե նա լով, որ հայ կա կան փոք րա քա նակ ու ժե րը ի զո րու 
չէին լի նի նույն հա ջո ղու թյամբ պաշտ պա նել բո լոր հե նա կե տե րը:

Ծրագ րած գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա գոր ծե լու նպա տա կով թուր քա կան կա  նո նա-
վոր զո րագն դե րը, քրդա կան հե ծե լախմ բե րի հետ միասին անց նե լով Չինգիլի լեռ-
նանց քը, կենտ րո նա նում են Օր գով և Ար հաջ գյու ղե րի մեր ձա կայ քում: Հա կա ռա կոր-
դի ու ժե րի մի մա սը՝ Բաշ գառ նե ցի Մար տի րո սի վկա յու թյամբ, «...գի շե րով ան ցան 
Օր գո վից և Մեծ Մաս սի փէ շե րով դուրս ե կան Իգ դի րի թի կուն քը՝ գրաւե լով Մա լաք-
լուն ու Դա լիք դա շը, նպա տակ ու նե նա լով կտրել Մար գա րա յի Կա մուր ջը»25: 

Այդ օ  րը հա  կա  ռա  կոր  դի կող  մից կի  րառ  վել է նաև հե  տև  յալ մար  տա  վա  րու   թյու  նը: 
Իր զոր  քե  րի թվա  կան գե  րակշ ռու  թյամբ ոգևոր  ված թուրք հրա  մա  նա  տա  րու  թյու  նը, 
հայ  կա  կան զոր  քե  րի պաշտ պա  նու  թյու  նը ա  րա  գո  րեն խոր  տա  կե  լու դի  տա  վո  րու  թյամբ, 
հոգե  բա  նա  կան գրոհ է ձեռ  նար  կում հայ զին  վոր  նե  րի վրա: Նվա  գախմ բի և թմբուկ  նե-
 րի զար  կե  րի ուղեկ  ցու  թյամբ թուր  քա  կան զո  րա  ջո  կատ  նե  րը մար  տա  շար  քե  րով և 
խրոխտ քայ  լե  րով մո  տե  նում են հայ մար  տիկ  նե  րի դիր  քե  րին: Սա  կայն իզուր էր թուր -
քա  կան հրա մա նա տա րու թյան փոր ձը՝ սար սա փազ դու տե սա րան նե րով ա հա բե կել 
Սուր մա լուի պաշտ պան նե րին: Հո գե բա նա կան գրոհ ին հա ջոր դում է թնդա նո թա յին 
մարտ  կոց նե րի փո թոր կա լի կրա կը, ո րի պաշտ պա նու թյամբ թուր քա կան զո րա մա սե րը 
և քրդա կան հե ծե լախմ բե րը նետ վում են Սուր մա լուի պաշտ պան նե րի հե նա կե տե րի 
վրա:

Նա խորդ օր վա հաղ թա կան կռիվն ե րը թևա վո րել և ոգեշն չել էին հայ զին վոր նե-
րին ու հրա մա նա տար նե րին: Բայց չնա յած հայ կա կան զո րա մա սե րում տի րող 
մարտնչե լու տրա մադր վա ծու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ, շատ ծանր ի րա վի ճակ էր տի-
րում ռազ մա ճա կա տի ամ բողջ տա րած քում: Թուրք հրա մա նա տա րու թյու նը, հաշ վի 
չառ նե լով կո րուստ նե րը և ա նընդ հատ նո րա նոր ու ժեր նե տե լով մար տա դաշտ, ձգտում 
էր ա մեն գնով ընկ ճել հայ զին վոր նե րի դիմա դրու թյու նը և մո տե նալ Ա րաք սի գե տան-
ցումն ե րին: Ուստի մի շարք բնա  կա վայ րեր մի քա նի ան գամ ձեռ քից ձեռք անց ան: «Այս 
վեր ջին կռիւ նե րի ըն թաց քում եղել են վայր կեան ներ,- նկատում է Վ. Ա հա րո նյա նը, - 
երբ չորս կող մից ան դա դար յար ձա կումն ե րի են թար կուած մեր զօ րա մա սե րից ո մանք 
ըն կած են եղել չա փա զանց ծանր դրու թեան մէջ: Կորց րած նա հան ջի ճամ բան, ո րը 
գրաւուած է եղել թշնա մու կող մից, ճա կա տից կա տա ղի յար ձա կումն ե րի են թար կուած 
մեր զօ րա մա սե րից մէ կի պե տը հե ռա խո սով դի մում է Դրօ յին, խնդրե լով հրա հանգ ներ 
ստեղ ծուած ծանր կա ցու թեան վե րա բեր մամբ:

- Ինչ պէս էք հրա մա յում վա րուել,- հարց նում է զօ րա մա սի պե տը:
- Հրա մա յում եմ բո լո րիդ մեռ նել, ոչ մի քայլ յետ,- հրա մա յում է Դրօն:
- Լսում եմ, պ. հրա մա նա տար, - լի նում է զօ րա մա սի հրա մա նա տա րի պա տաս խա-

նը»26:
Դրո յի հրա մա նը ա նա ռար կե լիո րեն պի տի կա տար վեր: Նրա հա տու պա տաս խա-

նից կրկնա կի ան գամ զգաս տա ցած հրա մա նա տա րը վար պե տո րեն կազ մա կեր պում է 
զո րա մա սի պաշտ պա նու թյու նը և մար տի մեջ մտցնե լով տեղ հա սած օգ նա կան ու ժե-
րը՝ հուժ կու հակահարվածով ջախջախում է թշնա մու օղակող զորամասերն ու վերա-
կանգնում դրությունը: Կռիվն ե րի ողջ ըն թաց քում ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տա րը 
անընդ հատ շարժ ման մեջ էր, և ինչ պես միշտ, զինվորների կողքին՝ ամե նա շի կա ցած 
կե տե րում: «Կռուի ըն թաց քում,- գրում է Վ. Ա հա րո նյա նը,-Դրօն ա մէն տեղ է: Չի մնում 
ոչ մի դիրք, որ նա չայ ցե լի, չի մնում ոչ մի զօ րա մաս, որի թի կուն քում, նա գէթ մի քա-
նի րո պէով չե րևայ: Մէ կին խրա խու սել, միւ սին քա ջա լե րել, երկ րոր դի սխալն ուղ ղել 
կամ նոր հրա հանգ ներ տալ ստեղ ծուած կա ցու թեան հան դէպ, ա հա թէ ինչ է անում 
նա կռուի ըն թաց քում: Նրան են թա կայ զօ րա մա սե րը միշտ զգում են նրա ան մի ջա կան 
ներ կա յու թիւ նը: Մի հան գա մանք, որ չի կա րող չան դրա դառ նալ նրա զօ րա բա նա կի 

25 Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, նշվ. աշխ., էջ 470:
26 «Յառաջ», Եր., 1920, նոյեմբերի 17:
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բարձր ռազ մա կան տրա մա դրու թեան վրայ»27:
Չնայած Սուր  մա  լուի հայ մար  տա  կան ու  ժե  րի նկատ  մամբ ու  նե  ցած գրե  թե քա ռա-

պատիկ գե  րակշ ռու  թյա  նը՝ հա  կա  ռա  կոր  դի ձեռ  նար  կած գրոհ  նե  րն ան  հա  ջո  ղու  թյան 
են մատն վում ռազ  մա  ճա  կա  տի բո  լոր հատ  ված  նե  րում: Դրան ցից մե  կի ժա  մա  նակ 
թշնա  մուն հա  ջող  վում է գրա  վել Խա  լ     ֆա  լուն, բայց այդ հա  ջո  ղու  թյու  նը խիստ կար -
ճա  տև էր: Այդ տեղա  մա  սում մարտնչող մար  տիկ  նե  րը գնդա  պետ Մա  մա  ջա  նյա  նի 
գլխա  վո  րու  թյամբ անց նում են հակա հար  ձակ  ման և խոր  տա  կե  լով հա  կա  ռա  կոր  դի 
դի  մա  դրու  թյու  նը՝ հետ են վերց նում Խալ  ֆա  լուն: Նույն ի րա վի ճակն էր տի րում նաև 
պաշտ պա նու թյան այն հատ ված նե րում, որ տեղ հայ մար տիկ նե րը գոր ծում էին գնդա-
պետ ներ Խու դա բա շյա նի և Թա ր վեր դյա նի գլխա վո րու թյամբ:

Թուրք հրա  մա  նա  տա  րու  թյու  նը զու  գա  հե  ռա  բար գրոհ  ներ է ձեռ  նար  կում նաև Իգ -
դի  րի ուղ  ղու  թյամբ: Կենտ րո  նաց  նե  լով զգա  լի քա նա  կու  թյամբ մար  տա  կան ու  ժեր՝ 
թուր  քերն ու քրդա  կան հե  ծե  լախմ բե  րը հար  ձակ  վում են Քե  թի  կի ու Քյու  լի  կի պաշտ պա-
 նա  կան տեղա  մա  սե  րում դիր  քա  վոր  ված հայ  կա  կան զո  րա  մա  սե  րի վրա: Հայ մար  տիկ -
նե  րը, տեղի տա  լով հա  կա  ռա  կոր  դի ու  ժեղ ճնշմա  նը, նա  հան  ջում են Իգ  դի  րի ուղ  ղու -
թյամբ: Սա  կայն այդ հա  ջո  ղու  թյու  նը նույն պես վաղա  ժամ էր. «...Պա հես տի ոս տի կա-
ննե րու պետ Մար տի րոս, ե տևէն հաս նե լով, ո՛չ միայն ար գե լեց մե րի նե րուն նա հան ջը, 
այ լև Չա րուխ չիէն մին չև Քիւ լիկ ե րեք ան գամ տա լէ և առ նե լէ յե տոյ պա հեց նոր նախ-
կին դիր քե րը...»28: 

Չնա  յած այն հան  գա  ման  քին, որ մար  տե  րը ծա  վալ  վում էին ռազ  մա  ճա  կա  տի գրե  թե 
բո  լոր հատ  ված  նե  րում, այ  նուա  մե  նայ  նիվ թուրք հրա  մա  նա  տա  րու  թյան հար  վա  ծի գլխա-
 վոր ուղ  ղու  թյու  նը եղել ու մնում էին Ա  րաք  սի եր  կու՝ Մար  գա  րա և Կա  րա  կա  լա  յի կա  մուրջ-
նե  րը: Մար գա րա յի կամր ջի տեղա մա սի պաշտ պա նու թյու նը, Դրո յի հանձ նա րա րու-
թյամբ, ի րա կա նաց րել են գնդա պետ ներ Թար վեր դյա նի և Հա լա բյա նի զո րագն դե րը, 
ո րոնք հրա շա լիո րեն կա տա րել են հրա մա նա տա րի ա ռա ջա դրան քը29: 

Ե թե Մար գա րա յի կամր ջի ուղ ղու թյամբ թուր քե րի ձեռ նար կած բո լոր գրոհ նե րը, հայ 
մար տիկ նե րի ան կոտ րում պաշտ պա նու թյան հե տևան քով, ա պար դյուն են անց նում, 
ա պա Կա րա կա լա յի հատ վա ծում մար տե րը բո լո րո վին այլ ուղղ վա ծու թյուն են ընդունում: 
Այդ ուղ ղու թյամբ ա ռա ջա ցող թուր քա կան զորքն ու քրդա կան հե ծե լախմ բե րը հա ջո ղու-
թյամբ զար գաց նում են հար ձա կու մը, հաս նում են մին չև կա մուր ջը և գրոհե լով պաշտ-
պա նու թյան այդ հատ վա ծում դիր քա վոր ված հայ մար տիկ նե րի վրա՝ գրա վում են կա-
մուրջն ու գե տան ցում Ա րաք սը: Ռազ մա ճա կա տում ստեղծ վում է չա փա զանց վտան գա-
վոր և տագ նա պա լի դրու թյուն: Ե թե ան հա պաղ հետ չվերց վեր կամուր ջը, ա պա այդ 
ի րա վի ճա կը ան խու սա փե լիո րեն խու ճապ կա ռա ջաց ներ զոր քե րի շար քե րում: Իսկ դա 
նշա նա կում էր, որ հայ կա կան զոր քերի ու բնակ չու թյան վրա անխուսա փելիորեն ծա ռա-
նալու էր շրջափակման ու ոչնչացման սպառնալիքը: Այդ բախ տորոշ և, թվում է, անե լա-
նելի իրավիճակում իր խիզախ ու վճռական քայլն է կատարում ռազմաճակատում կա-
տարվող գործողություններին ուշի -ուշով հետևող Դրոն:

Ներ կա յաց նե լով Սուր մա լուի ճա կա տա մար տում ստեղծ ված այդ ճգնա ժա մա յին 
պա հը՝ Վ. Արծ րու նին նշում է. «Գա րա գա լա կա մուր ջին գրաւումն աւե լի կա րևոր էր և, 
թէ չվե րագ րաւուէր՝ ան կա րե լի պի տի ըլ լար Ա րաք սի աջ ա փը մնալ: Դրօն հա սաւ 
կայ ծա կի արա գու թեամբ, միա ժա մա նակ հրա մա յե լով Կու ռօ յին ու Մար տի րո սին 
ա ճա պա րել իր մօտ՝ Գէ չար լու գիւ ղը»30: Հաս նե լով մար տա դաշտ՝ Դրոն ան մի ջա պես 
Գե չար լու գյու ղում գու մա րում է զին վո րա կան խորհրդակ ցու թյուն, ուր ստեղծ ված կա-
ցու թյու նը փոքր-ինչ քննար կե լուց ու գնա հա տե լուց հե տո ո րոշ վում է ան հա պաղ դի մել 
հար ձակ ման և վե րագ րա վել կորց րած դիր քե րը: Հայ մար տիկ նե րը փայ լուն կեր պով են 
կա տա րում հրա մա նա տա րի հանձ նա րա րու թյու նը: Սրըն թաց հար ձա կու մով ջախ ջա խե-

27 Նույն տեղում:
28 Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 206:
29 Տե՛ս Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, նշվ. աշխ., էջ 470:
30 Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 206-207:
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լով Կա րա կա լա յի հատ վա ծում հաս տատ ված թուրք-քրդա կան զո րախմ բե րին՝ հայ կա-
կան մար տա կան ու ժերն ամ բող ջո վին վե րագ րա վում են կորց րած տա րածք ներն ու 
ա մե նա կա րևո րը՝ Կա րա կա լա յի կա մուր ջը: Թուրք հրա մա նա տա րու թյու նը, չհա մա կերպ-
վե լով կորց րա ծով, կենտ րո նաց նում է լրա ցու ցիչ զի նա կան ու ժեր և լույ սը բաց վե լուն 
պես դի մում հար ձակ ման: «Ա  ռաւօտ կա  նուխ,-շա  րու  նա  կում է Վ. Արծ րու  նին,- տեղի 
ու  նե  ցաւ 5 ժամ տևող կա  տա  ղի կռիւ մը՝ վեր  ջի  վեր  ջոյ յաղ  թա  նա  կը մնա  լով հայ  կա  կան 
զօր  քին: Դիր  քե  րու և, յատ  կա  պէս, կա  մուր  ջի քա րու քան դու մին շնոր հիւ, նոր դիր քե րը 
շատ ա նա պա հով էին: Այդ պատ ճա ռով գնդա պետ Կու ռօ թշնա մին ե րեք վերստ ետ 
քշե լէ յե տոյ կա մուր ջի մօ տե րը գետն ա կան նե րով և շար ժա կան ցան ցե րով ծած կեց ու 
եր կու ա փե րուն վրայ հաս տա տեց զօ րաւոր պա հա կա խումբ»31:

Ճա  կա  տա  մար  տի մեկ այլ հատ  վա  ծում թուր  քե  րը գրա  վում են Իգ  դի  րից ըն  դա  մե  նը 
3-4 կմ հե  ռա  վո  րու  թյան վրա գտնվող Սուլ  թա  նա  բադ գյու  ղը: Սուլ  թա  նա  բադ և Ա  լի  դա -
մար գյու  ղե  րի ուղ  ղու  թյամբ մարտն չող 10-րդ գուն  դը հա  մառ պաշտ պա  նու  թյամբ կա -
սեց  նում է թուր  քա  կան զո  րա  մա  սի ու քրդա  կան հե  ծե  լախմ բե  րի առաջ  խա  ղա  ցու  մը: Նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա վել ու ժեղ և հա մառ կռիվն եր են տեղի ու նե ցել գնդա պետ 
Թար վեր դյա նի ճա կա տա մա սում, ուր հայ մար տիկ նե րը դար ձյալ մե ծա գույն ջան քե րի 
գոր ծադր մամբ կա րո ղա ցել են դի մագ րա վել թշնա մու գրոհ նե րը32: 

Ռազ մա ճա կա տի ամ բողջ տա րած քում հայ կա կան զո րախմ բերն ան պատ մե լի 
խի զա  խումն  ե րով կա  սեց  նում են թշնա  մու՝ մի  մյանց հա  ջոր  դող հար  ձա  կումն  ե  րը: 
Թուր   քա  կան զո  րա  բա  նա  կի հար  ձա  կո  ղա  կան ուժն ու հզո  րու  թյու  նն ի չիք են դառ  նում՝ 
բախ   վե  լով հայ մար  տիկ  նե  րի ան  խոր  տակ պաշտ  պա  նու  թյա  նը: Սա կայն սոսկ պաշտ-
պա  նու  թյունն ու հա  կա  ռա  կոր  դի գրոհ  նե  րին դի  մա  կա  յե  լը Դրո  յի նա  խընտ րե  լի մար -
տա  վա  րու  թյու  նը չէր: Ռազ  մա  ճա  կա  տում ստեղծ ված կա  ցու  թյու  նը թե  լա  դրում էր գոր-
 ծել ա  ռա  վե  լա  գույնս ա  րագ ու վճռա  կան, մա  նա  վանդ որ Սուլ  թա  նա  բա  դի հա  կա  ռակ 
ուղ  ղու  թյամբ թուր  քե  րին, այնուամենայնիվ, հա  ջող  վել էր գրա  վել Ա լի  դա  մար գյուղն 
ու ներ  խու  ժել Իգ  դի  րի գե  րեզ  մա  նո  ցը: Իսկ քրդա  կան հե  ծե  լախմ բերն ա  րագ տեղա -
շար  ժե  րով կա  րո  ղա ցել էին անց նել ռազ  մա  ճա  կա  տի թի  կունքն ու հար  ձակ  վել Դա  լիկ-
Դա  շի վրա: Պաշտ պա  նու  թյան այդ հե  նա  կե  տը պաշտ պա  նող եզ  դի կա  մա  վոր  նե  րի 
զո  րա  խում  բը, ան  կա  րող լի  նե  լով դի  մա  կա  յել քրդա  կան հե  ծե  լախմ բե  րի հար  ձա  կում -
նե  րին, թող  նում է դիր  քերն ու նա  հան  ջում: Տեղե  կա  նա  լով ռազ  մա  ճա  կա  տի թի  կուն -
քում քրդա  կան հե  ծե  լախմ բե  րի հայտնվե  լու և նրանց վտան  գա  վոր տեղա  շար  ժե  րի 
մա  սին՝ Դրոն իգ  դիր  ցի  նե  րի զո  րախմ բով, ո  րը կռիվն  ե  րի ողջ ըն  թաց  քում մշտա   պես 
գոր  ծել է նրա ան  մի   ջա   կան հրա  մա  նա  տա  րու  թյամբ, գնդա  պետ Կու  ռո  յի զի  նակ  ցու -
թյամբ ան  հա  պաղ ու  ղևոր  վում է դե  պի Դա  լիկ-Դա  շի վտանգ ված հատ  վա  ծը: «Ան մի-
ջա պես,- գրում է Մար տի րո սը,-վրայ է հաս նում Դրօն՝ Կու ռո յի ու ժե րով, յետ դարձ նում 
Եզ դի կա մաւոր նե րին... ի րենց ղե կաւար Ջհան գիր Բէ կի հետ և նրանց հետ գրո հում են 
քրդե րի վրայ ու մի լաւ ջարդ տա լով, փախց նում են նրանց»33: 

Ռազ մա ճա կա տի՝ հար ձակ ման են թարկ ված բո լոր հե նա կե տե րում թշնա մու գրոհ-
նե րը չե զո քաց նե լուց և թի կունքն ան ցած քրդա կան հե ծե լախմ բե րի սպառ նա լի քը վնա-
սա զեր ծե լուց հե տո հա սու նա նում է պաշտ պա նու թյու նից հար ձակ ման անց նե լու պա-
հը: Քա  նի որ հա  կա  ռա  կոր  դի ու  ժե  րը մի քա նի ան  գամ հար  ձակ  վել էին գնդա  պետ 
Մա  մա  ջա  նյա  նի և նրա հա  րևա  նու  թյամբ մարտնչող Մար  տի  րո  սի զո  րա  մա  սե  րի պաշտ-
պա  նա  կան դիր  քե  րի վրա և յու  րա  քան չյուր ան  գամ պարտ վե  լով ու մեծ զո  հեր տա  լով 
նա  հան  ջել, Դրոն, հա վա տա րիմ մնալով իր դա վա նած ա ռա ջին իսկ հնա րա րա վո րու-
թյան դեպ քում հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու մար տա վա րու-
թյանը, ո  րո  շում է զար  գաց  նել ձեռք բե  րած հա  ջո  ղու  թյունն ու հար  ձա  կու  մը սկսել 
հենց այդ տե ղա  մա  սից: Նրա հրա  մա  նով գնդա  պետ Մա  մա  ջա  նյա  նը, իր հրա  մա  նա -
տա   րու  թյամբ գոր  ծող գնդի 1-ին գու  մար  տա  կի գլուխն ան  ցած, ա  նակն կալ ու սրըն -

31 Նույն տեղում:
32 Տե՛ս Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, նշվ. աշխ., էջ 471:
33 Պետրոսեան Թադէ, Դրօ, «Հայրենիք», 1956, N 10, հոկտեմբեր, էջ 23:
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թաց գրո  հով դուրս է շպրտում հա կա ռա կոր դի ու ժե րը Սուլ  թա  նա  բա  դի մո  տա  կայ  քից 
և ա  րա  գու  թյամբ զար  գաց  նե  լով հար  ձա  կու  մը՝ գրա  վում է Ա  լի  դա  մար ու Յաղ  ջի գյու -
ղե  րը: Ճա  կա  տա  մար  տում ընդ հա  նուր հար  ձա  կում ձեռ  նար  կե  լու ա  ռա  ջին կայ  ծը 
բռնկված էր, անհ րա ժեշտ էր այն ա րա գո րեն զար գաց նել: 

Դրոն, կենտ րո նաց նե լով մի քա նի զո րախմ բեր, վճռա կան հար ձա կում է գոր ծում 
ապար դյուն գրոհ ներից թու լա ցած ու հու սալք ված թուր քա կան զոր քի ու նրան ա ջակ-
ցող քրդա կան հրո սա կախմ բե րի վրա: Ան կա սե լի ու անձ նու րաց գրոհ նե րով խոր տա-
կե լով հա կա ռա կոր դի դի մա դրու թյու նը՝ հայ մար տիկ նե րը ջախ ջա խում են թշնա մու 
մար տա շար քե րը, և «... թշնա մին ան հա մար դիակ ներ թող նե լով՝ դի մեց փա խուս տի, 
մին չև Բար թո ղյան լեռ նե րի միւս կող մը»34:

Հաղ թու թյու նը կա տա րյալ էր, ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ավար տին մեծ հա վա-
տով և սրտատ րոփ սպա սող մայ րա քա ղա քի ու Ա րա րա տյան դաշ տի բնակ չու թյու նը 
ցնծու թյան մեջ էր: Սուր մա լուի ուղ  ղու  թյու  նից մայ  րա  քա  ղա  քի վրա ծա  ռա  ցած մա  հա -
սար  սուռ սպառնալիքը խոր  տակ  վեց՝ բախ  վե  լով հայ զին վոր նե րի ու զո րահ րա մա նա-
տար նե րի ան կոտ րում կամ քին ու խի զա խու թյա նը:

Միան գա մայն ի րա վա ցի էր Կա րո Սա սու նին՝ նշե լով. «Ե րևա նյան բա նա կը յաղ թա-
կան էր: Այն ոչ միայն մայ րա քա ղաքն իր շրջան նե րով վտան գէ ա զա տած էր, այլ իր 
փայ լուն հա ջո ղու թիւն նե րով այդ ճա կա տի վրայ յաղ թա կան էր»35: Ճա կա տա մար տում 
ձեռք բերված հաղ թա նա կը հա վաս տող ևս մի վկա  յու թյուն. «Տա ճիկ նե րի յա մառ յար-
ձա կումն ե րը,- նշվում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վեր ջին անց քե րի լու սա բան-
մա նը նվիր ված վա վե րագ րե րից մե կում,- չորս օր շա րու նակ ա նյա ջո ղու թիւն էին ու-
նե ցել Իգ դի րի ճա կա տում, ուր Դրո յի հրա մա նա տա րու թեամբ մեր զօ րա մա սե րը ցոյց 
էին տուել հե րո սա կան դի մաց կ ու նու թիւն և յամա  ռութիւն»36:

 Դժվար է գե րագ նա հա տել Սուր մա լուի ճա կա տա մար տի պատ մա կան նշա նա կու-
թյունը, մեր ժո ղովր դի գո յա տև ման գոր ծում նրա ու նե ցած դե րա կա տա րու թյունն ու 
ի րա կան ար ժե քը: Նրանում Դրոն ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցեց, որ ի զուր չէ վաս տա կել 
ան պար տե լի զո րա վարի ա նու նը:

Ինչ պի   սի՞ ճա   կա   տա   գիր էր սպա   սում ողջ Ա   րա   րա  տյան դաշ   տի և մայ  րա   քա   ղաք Ե  -
րևա   նի հա   յու  թյա   նը, ե   թե թուր  քա   կան զոր  քե րին ու քուրդ հրո   սա   կախմ բե   րին հա   ջող  վեր 
հաղ  թա   հա   րել Սուր  մա   լուի ճա   կա   տը պաշտ պա   նող հայ մար  տիկ  նե   րի դի   մա  դրու  թյու   նը և 
գե   տան  ցե   լով Ա   րաք  սը՝ ներ  խու   ժել Ա   րա   րա  տյան դաշտի խորքերը և հասնել Ե   րևան: 
Խոս  քերն այս տեղ ա  վե  լորդ են. որևէ կասկած չի կարող լինել, որ նրանք անխնա 
կոտորածի կենթարկեին Երևանի ու նրա մերձակա շրջանների հայությանն ու իսպառ 
կամայացնեին իրենց բռնազավթած տարածքները: 

Այս առումով երիցս իրավացի է Վա  հե Արծ րու  նին, ո  վ իր հեղի  նա  կած «Հայ-Տաճ-
 կա  կան պա  տե  րազ  մը» ար  ժե  քա  վոր գրքում նկա  րագ  րե  լով Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա-
 տում Դրո  յի հրա  մա  նա  տա  րու  թյամբ մարտնչող զո րա մա սե րի մղած կռիվն  ե  րի ման -
րա  մաս  ները և Կարսի ճակատում ու ողջ պա տերազմում հայկական զորքի կրած պար-
տության պատճառները՝ հանգում է հե  տև  յալ ու  շագ  րավ եզ  րա  կացությանը. «Հայ   կա -
կան զօր  քի պար  տու  թեան պատ  ճառ  նե  րը շատ էին և պարզ, ե  թէ մենք քա  ջու  թիւն 
ու  նե  նանք տես  նե  լու և, մա նաւանդ՝ խոս  տո  վա  նե  լու զա  նոնք: Այս տո   ղե   րը փա   կե   լէ 
ա   ռաջ անհ րա   ժեշտ կը հա   մա   րիմ ը   սիլ, թէ այս բո   լո   րը չեմ տա   րա   ծիր Սուր  մա   լուի հրա-
  մա   նա   տար Դրօ   յի վրայ, որովհե   տև ան, ի րօ՛ք, իր անձ նա  կան հմայ  քով և մաս  նակ  ցու-
 թեամբ՝ փրկեց նոյն քան վտան  գաւոր ճա  կատ մը և, հաւա  նա  բար, նաև այն, ինչ որ 
այժմ ունինք՝ փոք  րիկ Հա  յաս  տա նը»37: 

 Չնա  յած Սուր  մա  լուի ռազ  մա  ճա  կա  տում ձեռք բե  րված փայ  լուն հաղ  թա  նա  կին՝ 
ընդամենը մի քանի օր անց Կար  սի ռազ  մա  ճա  կատը, ի տար  բե  րու  թյուն Սուր  մա  լուի, 

34 Նույն տեղում:
35 Տե՛ս ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվ, թղթծ. 121, գ. 97, «Հայաստանի վերջին անցքերը», էջ 2-3:
36 Տե՛ս Արծրունի Վ., նշվ. աշխ., էջ 37:
37 Վահե Արծրունի , նշվ. աշխ., էջ 37:
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ու  նե  նա  լով պաշտ պա  նու  թյան հզոր մի  ջոց  ներ, հարյուրա վոր հրանոթներ ու գնդա-
ցիրներ և ան գամ զրա հագ նացք ու մի քա նի ինք նա թիռ, ան կա րող եղավ կասեցնելու 
թուր  քա  կան զոր  քե  րի հար  ձա  կում  ը և ա ռանց ո րևէ դի մա դրու թյան հակառակորդին 
հանձնեց հզոր բեր դա քա ղա քը: Չան ցած մի քա նի օր՝ նույն բախ տին ար ժա նա ցավ 
նաև Ա լեք սան դրա պո լը: 

Կարսի անփառունակ անկումը կատարյալ անակնկալ էր Սուրմալուի ուղ ղությամբ 
մարտնչող զինվորների համար: Կարսի ռազմաճակատում հայկա կան զորքերի պար-
տության և Ալեքսանդրապոլի կորստից հետո ստեղծված չափազանց աննպաստ մար-
տական դրության թելադրանքով Սուրմալուի ռազմաճակատի հաղթական զորքերը 
հարկադրված թողնում են պաշտ պա նու թյան իրենց բնագծերը և ապահովելով գա-
վառի հայ բնակ չության ան վտանգ տեղափոխությունը՝ գետանցում են Արաքսն ու 
այ րում նրա կամուրջ ները: Սուրմալուի ճակատամարտի հաղթական զորամասերը 
այժմ ոչ միայն պիտի պաշտպանեին Արաքսի գետանցումները, այլև դիրքեր գրավելով 
մինչև Արաքս կայարանը՝ փակեին դեպի մայրաքաղաք տանող ուղիները:

Անդրադառնալով Սուրմալուի ճակատը պարպելու իրողությանը՝ Մար տի րոսը 
գրում է. «Տաճիկների բոլոր փորձերը գրաւելու Սուրմալուն և առա ջանալու Երևան՝ 
անցան ապարդիւն, մինչև որ Կարսի ճակատի զօրամասը տեղի տուաւ տաճիկների 
ուժերին: Այս ամոթալի դէպքից յետոյ Սուրմալուի զօրամասը ստիպուած եղաւ թողնել 
իր դիրքերը, այրել Մարգարայի և Կարակալայի կամուրջները և ճակատ ընդունել 
Արաքսի երկայնութեամբ մինչև Կարակալայի կամուրջը, այդտեղից էլ մինչև Ալագեազ 
կայարանը»38:

Կարսի, ապա նաև Ալեքսանդրապոլի անկման պատճառով Դրոյի զորա գնդերի 
կողմից Սուրմալուի տարածքը հարկադրաբար պարպելու իրողու թյունը արձա-
նագրում է նաև Կարո Սասունին: «Մինչ այդ թւականը, Դրօյին յանձնուած ճակատը 
կը մնար ամուր և թուրքերի փորձած վերջին յարձակողականներն ալ կը ձախողէին 
առաջիններու պէս: Բայց Ալեքսանդրապօլի անկումը կը ստեղծէր նոր զինուորա-
կան կացութիւն մը, որու պատճառով Իգդիրի և շրջանի հայ ազգաբնակչութիւնը իր 
բոլոր ունե ցուածքով և կանոնաւոր նահանջով մը կը փոխադրուէր Մարգարա կա-
մուրջէն Էջմիածին և Երևա նի շրջանները: Հայ զօրքերը կու գային ամրանալու 
Մարգարա գիւղի մէջ, այրելով հա մանուն կամուրջը»39: Թողնելով Իգդիրը՝ Դրոն 
նույնպես տե ղա փոխվում է Արաքսի մյուս ափը և իր հրամա նատա րա կան կետը 
հաստատում Մար գարա գյուղում: Նրան այլևս երբեք բախտ չէր վիճակվելու լինել 
հայրենի Իգդիրում: Սուրմալուի ճակա տամարտի հաղթա կան զորամասերն այժմ 
արդեն դիրքեր էին գրավել Արաքսի հակադիր ափին, Կարակալայի կամրջից մինչև 
Աղին և Արաքս կայարաններն ընկած տարա քում: 

1920 թ. նոյեմբերի 10-ին և 12-ին թուրքերը Կարակալայի կամրջի ու միա ժամանակ՝ 
Արաքս կայարանի Ջաջուռ-Քյափանակ ուղղություններով հար ձա կում են գործում 
Դրոյի գլխավորած հայ մարտիկների դիրքերի վրա: Սուր մալուի ճակատի մարտիկները 
ար դեն հասցրել էին, ինչպես հարկն է, ամրացնել իրենց զբաղեցրած հենա կե տերը: 
Նրանց համար սարսափելի չէր թշնամու ձեռնարկած որևէ հար ձակում: 

Ինչպես և նախորդ մարտերում, այս անգամ ևս նրա առաջնորդած զորա մասի 
գնդապետ Կուռո Թարխանյանի ու Մարտիրոս Աբրահամյանի գլխա վորած զորա-
ջոկատ ները հուժկու հակահարվածներով ջախջախում են թուր քա կան զորախմբերի 
գրոհները ու խափանում դեպի Երևան շարժվելու փոր ձերը: «Մեր զինուորները, - 
պատմում է Մարտիրոսը, - սաստիկ վրդո վուած էին ու իրենց մէջ խօսում էին ու ասում. 
- Սպասէք և կը տեսնէք, թէ ինչպիսի դաս կը տանք ձեզ: Մի կարծէք, թէ Կարսի 
զինուորները ձեզ երես տուեցին, դուք էլ անպատկառօրէն պատրաստ էք զգում ձեզ 
առաջանալու: Մենք ցոյց կը տանք ձեզ, թէ ինչպէս հայ զինուորը գիտի պաշտպանել 

38 Տե՛ս Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, Յիշատակելի օրեր, «Հայրենիք», 1934, N 5, մարտ, 
էջ 125:
39 Սասունի Կարօ, Հայ-թրքական պատերազմը, «Հայրենիք», 1926, N 9, յուլիս, էջ 111:
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իր հայրենիքի, զէնքի ու հրամանատարի պատիւը»40:
Նոյեմբերի 12-ին կրկին անգամ փորձելով թափանցել Արարատյան դաշտ՝ 

թուրքերը հարձակում են գործում Կարակալա կամրջի ուղղությամբ: Գե տանցումների 
պաշտպանները, «...թոյլ չտալով, որ հակառակորդները գետը մտնեն անւախ ու ան-
կասկած: Դեռ գետը չկտրած՝ Կուռօյի 4 գնդա ցիր ներն ահեղ տեղատարափ մը լեցուցին 
անոնց վրայ, որոնք, կարճ դիմա դրու թենէ մը յետոյ, փախան՝ Արաքսի ալիքներուն 
յանձնելով 3-400 զոհեր՝ առանց որևէ փոխարինութեամբ»41: 

Թուրքերի ձեռնարկած բոլոր փորձերը՝ գետանցելու Արաքսն ու ներ խուժելու 
Արարատյան դաշտի խորքերը, դարձյալ անցնում են ապարդյուն, Դրոյի գլխավորած 
զորքերի դիմադրությունը ավելի քան անսասան էր:

Ցա վա լի և ան բա ցատ րե լի ի րո ղու թյուն. հայ զին վո րը ըն դու նակ է սխրանք ներ, 
եր բեմն ան գամ հրաշք ներ գոր ծել և հաղ թա նա կով ու ար ժա նա պատ վու թյամբ 
դուրս գալ ամե նա ծանր, ա նե լա նե լի թվա ցող ի րա վի ճակ նե րից, իսկ եր բեմն էլ, ա -
ռանց մարտնչե լու, պարտ վել և թշնա մու տնօ րի նու թյա նը հանձ նել հսկա յա կան տա-
րածք ներ, պաշտ պա նա կան ամ րա կուռ շրջան ներ, ան մատ չե լի բեր դեր:

Ընդհանրացնելով՝ հարկ է նշել, որ 1920 թ. թուրք-հայկական պա տերազմում 
Դրոյի գլխավորած Սուրմալուի ճակատամարտը հայկական զորքերի նվաճած միակ 
ծանրակշիռ հաղթանակն էր, որն, անկասկած, փրկարար նշանակություն ունեցավ 
Հայաստանի և հայության համար:

Համլետ Մ. Գևորգյան – հայ ազգային-ազատա գրա կան պայ-
քարի պատմությանը և անվանի ֆիդայիների գործու նեությանը 
նվիր ված ավելի քան 10 մենագրության հեղինակ:

Արթուր Ս. Ղազարյան – Հայկական հարցի վերաբերյալ պատ-
մա գիտական ու քաղաքագիտական հոդվածների հեղինակ:

Summary
BATTLE OF SURMALU

On the occasion of the 60th anniversary of death of Commander 
Drastamat Kanayan

Hamlet M. Gevorgyan
Arthur S. Ghazaryan
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The battle of Surmalu led by Drastamat Kanayan was the last battle of the 
Armenian-Turkish war of 1920, when the Armenian army won a decisive victory. 
But this fact did not receive due attention among Armenian historiography and 

40 Տե՛ս Խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամեան, Յիշատակելի օրեր, «Հայրենիք», 1934, N 5, մարտ, 
էջ 125:
41 Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 294:
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society. Although the Government of Armenia and the army’s high command 
believed that the main front was the one of Kars, but Surmalu was not at all 
inferior to Kars due to its geographical position and tactical importance. The 
front of Surmalu was closer to Yerevan and to the most densely populated region 
- the Ararat valley, besides, compared to Kars front there were no sufficient 
troops and weapons. The victory of the Armenian armed forces in the battle of 
Surmalu saved Armenians of Ararat valley from being slaughtered.

Thus, the victory of the Armenian troops in the battle of Surmalu during the 
Turkish-Armenian War of 1920 was crucial to the future survival of Armenia, and 
Dro has once again proved that he deserved the name of the invincible com-
mander.

Резюме
СУРМАЛИНСКАЯ БИТВА

По случаю 60-ой годовщины со дня смерти полководца 
Драстамата Канаяна

Гамлет М. Геворкян
Артур С. Казарян

Ключевые слова - Драстамат Канаян, Сурмалинская 
битва, Республика Армении, Карсский фронт, Араратская 
долина, Каро Сасуни, курд, Кохб, Кязим Карабекир паша, Ка-
ра кала, Ереван, Ваге Арцруни, А. Агаронян, Игдир, Куро Тар-
ханян, Мартирос Абрамян.

Сурмалинская битва была последним в биографии Драстамата Канаяна и 
в тоже время – единственным крупным сражением турецко-армянской 
войны 1920-го года, в котором армянская армия одержала убедительную 
победу. Но этот факт не получил должного внимания в армянской 
историографии. Хотя правительство РА и командование армией считали, 
что главным направлением войны является Карсский фронт, но Сурмалу 
своей географической позицией и стратегическим значением не уступала 
Карсу. Сурмалинский фронт находился ближе к Еревану и густонаселенной 
Араратской долине, и по сравнению с Карсским фронтом, там не имелось 
достаточных войск и вооружений. Победа армянских вооруженных сил 
спасла армян Араратской долины от физического уничтожения.

Победа армянских войск в Сурмалинский бутве имела решающее значе-
ние в деле выживания Армении, а Дро еще раз доказал, что не зря носит имя 
непобедимого военачальника.


