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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԱՂՈՒՑ ՍՊԱՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբության մասին* 

Բանալի բառեր - Արարատի ապստամբություն, Հոյբուն, 
ՀՅ Դաշնակցություն, քեմալականներ, ԽՍՀՄ, Ռեզա շահ, 
Ար տաշես Մուրադյան, Կարմիր բանակ, խորհրդային հետա-
խու զություն, շրջափակում, պարտություն։

Երևանում ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի «Մեսրոպ արք. Աշ-
ճեան» մատենաշարով հրատարակվել է Արամ Սերգեյի Սայիյանի «Արա-
րա տի 1926-1930 թթ. ապստամբությունը։ Թուրք-քրդական և հայ-քրդա-
կան հարաբերությունների ու տարածաշրջանային զարգացումների հա-
մա  ծի րում» աշխատությունը1:

Հայ-քրդական հարաբերությունների թեման մեծ հետաքրքրություն է ներ-
կայացնում թե՛ գիտական և թե՛ արդիական-քաղաքական նկատառումն երով: 
Հարևան ժողովուրդների կյանքում, որոնց փոխհարաբերությունները միշտ 
չէ, որ հարթ են ընթացել, չնայած համերաշխության ձգտումներին (հատ կա-
պես հայերի կողմից), այնուամենայնիվ, մինչ օրս ավելի շատ ան վստա հու-
թյան մթնոլորտ է տիրում: Այդ անվստահությունից դեռևս լիովին չեն ձեր բա-
զատվել ինչպես հայերը, այնպես էլ հատկապես՝ քրդերը, ինչը բա ցատրվում 
է անցյալի ողբերգական իրադարձություններով, երբ վերջիններս աջակցում 
և ակ տիվորեն մասնակցում էին թուրքերի կազմակերպած Հայոց ցեղասպա-
նու թյա նը:

Նկատի ունենալով այդ ամենը, հաշվի առնելով արտաքին քաղաքական 
գործոնները հատկապես ապագայի տեսանկյունից՝ այժմ կարևոր է երկու 
ժողովուրդների միջև ակտիվ երկխոսության սկզբնավորումը: Ա. Սայիյանի 
մենագրությունը պետք է դիտարկել, գնահատել և կարևորել հենց վե-
րոնշ յալի համապատկերում, մանավանդ որ՝ այն ուսումնասիրվող թեմայի 
հա մապարփակ ներկայացման և քննության առաջին, բայցև հաջողված 
փորձն է։ 

Մենագրությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, եզ-
րակացությունից, օգտագործված սկզբնաղբյուրների և գրականության 
ցան կից: Ներածության մեջ հստակորեն առաջադրված են թեմայի ուսում-

* Ընդունվել է տպագրության 5.09. 2017:
1 Տե՛ս Արամ Սերգեյի Սայիյան, Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբությունը։ Թուրք-քրդական և հայ-
քրդական հարաբերությունների ու տարածաշրջանային զարգացումների համածիրում, խմբագիր՝ 
Գևորգ Ս. Խուդինյան, Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար, թիվ 160, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 
ինստիտուտ, 2017, 288 էջ:
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նասիրման նպատակներն ու խնդիրները, դրանց քննության մեթոդա բա-
նական ելակետերը, հիմնավորվել է հետազոտության նորույթը, կարևոր-
վել է արդիական նշանակությունը՝ ապագայի տեսլականով: Հեղինակը 
նո րահայտ արխիվային վավերագրերի, տպագիր սկզբնաղբյուրների, 
գրա   կանության և մամուլի նյութերի լայն օգտագործմամբ, պատմա-հա-
մե  մատական մեթոդի կիրառմամբ, քննական վերլուծության միջոցով ներ-
կայացրել է Արարատի ապստամբության ճշգրիտ ու առարկայական 
պատ  մությունը:

Մենագրության առաջին գլխի՝ «Քեմալականների ցեղասպանական քա-
ղաքականությունը և քրդական շարժումը 1926-1927 թվականներին» ա ռաջին 
ենթագլխում՝ «Թուրք-քրդական հարաբերությունները Թուր քիա յի Հան րա-
պետության ձևավորման շրջանում (համառոտ ակնարկ)» ընդ հանուր առմամբ 
բավարար կերպով է շարադրված հարցի նախա պատ մությունը: 

Երկրորդ ենթագլխում՝ «Քեմալականների ցեղասպանական քաղա-
քա կանությունը և քրդական դիմադրության նոր օջախները 1925-1926 
թթ.» ներկայացված են հանրապետական վարչակարգի հաստատումից 
հե  տո Թուրքիայի ցեղասպանական քաղաքականության շարունակման 
քե  մա լական մեթոդներն ու նպատակները, իրականացման մեխանիզմներն 
ու կոնկրետ դրսևորումները, քրդերի և հայերի թրքացման պետական քա-
ղա քականության առանձնահատկությունները: Բարեխղճորեն վերլուծված 
են 1920-ականներին քեմալականների ընդունած օրենսդրական ակտերը՝ 
առաջին հայացքից գուցե չափազանց մանրամասն, բայց և անհրաժեշտ՝ 
քրդերին ճնշելու և հանրային կյանքից դուրս մղելու մեխանիզմները հաս-
կանալու համար:

Հեղինակը ճիշտ է նկատել, որ ստեղծված իրավիճակում «Քրդերի գե-
րա կշիռ մասը շատ լավ հասկանում էր, որ իրենց դժբախտությունների 
միակ մեղավորը թուրքերն են, իսկ ավելի կոնկրետ՝ քեմալականները: 
Քրդե րի համար ամենամեծ չարիքը քեմալականների կողմից իրականաց-
վող բռնի թուրքացման քաղաքականությունն էր, որն իսկապես պատու-
հաս էր դարձել նրանց համար՝ պառակտելով առանց այդ էլ պատերազ մ-
նե րից և ապստամբություններից բզկտված քուրդ ժողովրդին» (էջ 69):

Երրորդ ենթագլխում՝ «Արարատի ապստամբության սկիզբը և առա-
ջին հաջողությունները (1926-1927 թթ.)» իրավացիորեն արձանագրվել են 
ապստամբության թատերաբեմի ճիշտ ընտրության և քրդական շարժման 
բնույթի փոփոխության իրողությունները՝ իրենց քաղաքական, ժամա նա-
կագրական և աշխարհագրական բնութագրիչներով: Դրա հետ կապված 
հե ղինակը նկատում է, որ «Քրդական ազգային ինքնագիտակցությունը 
շատ թույլ էր զարգացած, չուներ անհրաժեշտ հիմնավորումներ, աչքի էր 
ընկ նում մի շարք խոցելի կողմերով, մանավանդ՝ մաքսիմալիզմով, երբ 
նպա տակ էր դրվում պայքարի մեջ մտնել Քրդստանի տարբեր մասերին 
տի րա ցած երկրների հետ: Անհրաժեշտ էր ստեղծել մի համաքրդական 
կա ռույց, որը կջնջեր քուրդ ժողովուրդի մեջ առկա բոլոր տարբերու-
թյունները և թուրքերի դեմ մղվող պայքարի մեջ կներգրավեր նրա բոլոր 
շերտերին» (էջ 99-100):

Չորրորդ ենթագլխում՝ «Հոյբունի ձևավորումը և Հոյբուն-ՀՅ Դաշնակ-
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ցություն համագործակցության սկիզբը», վերլուծելով քրդական շրջանակ-
ների դիրքորոշումների հոլովույթը՝ հանգամանալից կերպով ներկայացվել 
են Հոյ բուն կուսակցության ձևավորումը, նպատակները, ՀՅԴ հետ համա-
գոր  ծակ ցության սկզբունքները և գործնական քայլերը: Ա. Սայիյանը բա-
ցա  հայտել է նաև այդ գործում ՀՅԴ-ի լուրջ դերակատարության քաղաքա-
կան նշանակությունը, որովհետև «Հայերը քաղաքական առումով հիմն ա-
կանում համախմբված լինելով Սփյուռքում ազդեցիկ ներկայություն հան-
դիսացող ՀՅ Դաշնակցության շուրջը, քրդերին կարող էին օգնել կազ մա-
կերպչական աշխատանքներով, հատկապես ընդհատակյա, որի հարուստ 
փորձը կուսակցությունը տասնամյակների ընթացքում կուտակել էր Օս-
ման յան և Ռուսական կայսրությունների դեմ պայքարում, ինչպես նաև 
դրա մով, զենքով և մարտական փորձ ունեցող սպաներով ու զինվորներով 
(էջ 101):

Դրա հետ կապված՝ առարկայաբար գնահատվում է նաև հայ-քրդա-
կան հարաբերությունների նոր վիճակը. «Իհարկե, պնդել, թե քրդերի ու 
հա յերի միջև տիրում էր լիակատար վստահություն և եղբայրություն՝ չի 
կա րելի: Դեռ թարմ էին մոտ անցյալի հիշողությունները, բացի այդ՝ չլուծ-
ված էր մնում հիմնական հարցը՝ հողայինը: Եվ որպեսզի այդ հարցը 
չդառ   նա խաղաթուղթ թուրքերի ձեռքին և չվիժեցնի հայ-քրդական համա-
գործակցությունը, կողմերը որոշեցին նրան անդրադառնալ թուրքերի 
նկատմամբ հաղթանակից հետո» (էջ 103):

Միանգամայն դրական գնահատելով ՀՅԴ-ի կողմից ցուցաբերվող 
նյու  թա  կան ու բարոյական ահռելի օգնությունը, ապստամբների գործողու-
թյունների ռազմավարական և մարտավարական նպատակասլաց ուղղոր-
դումը, մանավանդ՝ Արտաշես Մուրադյանի ունեցած կարևոր դերակա տա-
րությունը, հեղինակը եզրակացրել է. «Այսպիսով, ՀՅԴ և Հոյբունի հա մա-
գործակցության արդյունքում Արարատ լեռան վրա կուտակված քրդա կան 
ուժերը վերածվեցին տարածաշրջանային քաղաքականության լուրջ գոր-
ծոնի» (էջ 118):

Մենագրության երկրորդ գլխի («Արարատի ապստամբությունը և 
տա  րածաշրջանային ուժերի հաշվեկշիռը») առաջին ենթագլխում՝ «Արա-
րատի ապստամբության հաղթանակները և դրանց ազդեցությունը Թուր-
քիայի ներքաղաքական կացության վրա» ներկայացված է քրդերի որ դե-
գրված պարտիզանական պայքարի մարտաոճը, նրանց առաջին լուրջ 
հա ջողությունները պայմանավորող մյուս գործոնները:

Երկրորդ ենթագլխում՝ «Արարատի ապստամբությունը արևմտյան 
տե   րությունների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա) քաղաքական հաշվարկ նե-
րում» կարևորվել է այն հանգամանքը, որ Հոյբունը ՀՅԴ խորհրդով ընտ-
րեց միայն հակաթուրք պայքարի ուղին՝ զերծ մնալով հարևան երկրների 
ընդգծված բացասական վերաբերմունքից, վերլուծվել են նաև քրդական 
հարցում անգլո-ֆրանսիական շահադիտական դիրքորոշումների նրբե-
րանգ ները:

Երրորդ ենթագլխում «Քրդական շարժումը ԽՍՀՄ քաղաքական ղե-
կավարության և Կարմիր բանակի գաղտնի ծրագրերում (1927-1929 թթ.)» 
ներկայացվում է քրդական հարցում ԽՍՀՄ դիրքորոշման բարդ հոլո վույ թը՝ 
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նրա տարածաշրջանային շահերի համապատկերում: Մոսկվայի ար խիվ-
ներից հայտնաբերված հետախուզական զեկուցագրերի վերլուծության հի-
ման վրա հեղինակը եզրակացրել է, որ ԽՍՀՄ-ը դեմ էր քրդական շարժ-
մանը՝ նրա հետ ՀՅԴ-ի ունեցած սերտ կապի և ապստամբության թա  տե-
րաբեմը իր սահմաններին մոտ լինելու պատճառով, և Արտաշես Մու  րադ-
յանի առևանգմամբ փորձում էր թուլացնել այն: Դրա հետ միա  սին՝ հե ղի-
նակը կատարել է բավականին խորիմաստ դիտարկում. «ԽՍՀՄ-ը գի տակ-
ցում էր, որ հսկողություն սահմանելով քրդական շարժ ման հանդեպ, 
կա  րելի է այն օգտագործել թուրքական ու իրանական իշ խա նություններին 
թու  լացնելու և նրանց վրա իր ազդեցությունը տա րա ծելու համար : Սակայն 
գլխավոր նպատակը քրդերին օգտագործելն էր՝ ա պա գա խորհրդա-բրի-
տանական պատերազմում, որպեսզի նրանց օգ նու թյամբ անգլիացիներին 
ծանր հարվածներ հասցնեն Իրաքում» (էջ 147):

Խորհրդային քաղաքականության բարդ ծալքերի բացահայտումը շա-
րունակվում է նաև չորրորդ ենթագլխում՝ «Արարատի ապստամբությունը 
և Իրանում ՀՅԴ ներկայությունը որպես խորհրդա-իրանական հարաբերու-
թյունների փորձաքար»։ Այստեղ ընդարձակ քաղաքագիտական վերլուծու-
թյան հիման վրա ներկայացվել է քրդերի նկատմամբ Իրանի վերա բեր-
մուն քը, դրանում ՀՅԴ միջնորդության դերը՝ Ռուբենի գաղտնի առա քելու-
թյունը Թեհրանում և Արարատի ապստամբների մոտ Արտաշես Մուրադ-
յանին փո խարինած՝ Վահան Գալստյանի (Սև Վահան) գործունեությունը:

Մենագրության երրորդ գլխի («Արարատի ապստամբության պարտու-
թյունը: Հայ-քրդական առաջին զինակցության դասերը») առաջին ենթա-
գլխում՝ «Մարտական գործողությունները 1930 թ. առաջին կեսին և տա-
րա ծաշրջանային ուժերի նոր հաշվեկշիռը», ներկայացված են քրդական 
հարցի շուրջ խորհրդա-թուրքական և խորհրդա-իրանական բանակցու-
թյունները: Մանրամասն կերպով բացահայտելով քրդական առանձին ցե-
ղերի մասնակցությամբ ծավալված մարտական գործողությունների ըն-
թաց  քը, հեղինակն իրավամբ Արարատի ապստամբությունը համարում է 
ա վելի շատ համաքրդական, քան ցեղային կամ կրոնական:

Երկրորդ ենթագլխում՝ «ԽՍՀՄ-ի ռազմաքաղաքական շանտաժն Ի -
րա    նի հանդեպ և Ռեզա շահի քաղաքականության փոփոխությունը» ցույց 
է տրվում քրդական շարժման հետագա ակտիվացման գործում ՀՅԴ դե -
րա կատարությունը: Վերլուծված են իրանական իշխանությունների ար-
տա քուստ՝ չեզոք, բայց իրականում աջակից կեցվածքները և դրանց վերջ 
տա լու ուղղությամբ ԽՍՀՄ-ի ձեռնարկած կտրուկ քայլերը: 

Այստեղ հետաքրքիր է նաև Թուրքիայի դեմ պայքարող Արարատի 
ապս  տամբների հանդեպ Իրանի դրական դիրքորոշման հարկադիր փո-
փո խու թյանը զուգահեռ՝ այդ երկրում ՀՅԴ-ի և հայերի հանդեպ վերա բեր-
մունքում նկատված որո շակի սառնության վերլուծությունը, որը, սակայն, 
ի տար բերություն քրդե րի՝ ընդհանուր առմամբ պահպանեց իր դրական 
բնույթը: 

Երրորդ ենթագլխում՝ «Արարատի լիակատար շրջափակումը, ապս-
տամբ ների հեռացումը և թուրքական բանակի հաղթանակը», հանգա մա-
նա լից կերպով ներկայացնելով մարտական գործողությունները՝ շեշ տա-
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դրու մը տեղափոխվել է ապստամբության պարտության ներքին և ար տա-
քին պատճառների վերլուծության վրա:

Չորրորդ ենթագլխում՝ «Արարատի ապստամբության քաղաքական, 
տնտե սական և ժողովրդագրական հետևանքները» հետաքրքիր է ապս-
տամ բության պարտությունից հետո քրդերի նյութական ու մարդկային կո-
րուստ ների, տնտեսական վիճակի վատթարացման և հարկային բեռի 
խստաց  ման մանրամասն ներկայացումը: Տեղին են քննադատվել ապստամ-
բության պար տու թյունից հետո հայերի նկատմամբ քրդերի մոտ կրկին 
առաջ եկած դժգո հու թյունն ու անհիմն մեղադրանքները, ներկայացված են 
նաև այդ ամենը հարթելուն միտված ՀՅԴ քայլերը:

«Եզրակացություններ»-ում ամփոփվում են քննարկված բոլոր հար-
ցերը, տրվում են հիմնավոր գնահատականներ: Հեղինակը հատկա պես 
ման րամասնորեն է ներկայացրել Արարատի ապստամբության ու Հոյբունի 
էա կան տարբերությունները քրդական նախորդ շարժումներից և կառույց-
նե րից։ 

Աշխատությունը զերծ չէ նաև որոշ թերություններից։ 
-Մեր կարծիքով հետագա հիմնավորման կարիք ունի հեղինակի վեր-

ջին ու բավականին շեշտադրված եզրակացությունը՝ «Արարատի ապս-
տամ բության պարտության հիմնական՝ խորքային պատճառը 1920 թվա-
կա նին Հայաստանի առաջին հանրապետության կործանմանը հանգեցրած 
խորհրդա-թուրքական դաշինքի վերականգնումն էր, որն այս անգամ 
գոր   ծադրվեց քուրդ ժողովրդի պայքարը ճնշելու նպատակով» (էջ 268): 
Մեր համոզմամբ, ապստամբության պարտության հիմնական պատճառը 
քրդե րի անպատրաստ լինելն ու թուրքական այլատյաց քաղաքա կանու-
թյունն էին:

-Մենագրության վերնագիրն անտեղի ուռճացված է, ինչը պետք է 
փաս տել նաև ենթագլուխների առումով: 

Դրանով հանդերձ ակնհայտ է, որ հեղինակն առաջին անգամ շրջա-
նառության մեջ է դրել նորահայտ արխիվային վավերագրեր, օգտագործել 
է խորհրդային հետախուզության զեկուցագրերը, թուրք և քուրդ հե ղի-
նակ ների գրքերը: Հայ քրդագիտության մեջ առաջին անգամ հատուկ հե-
տազոտության թեմա է դարձրել Արարատի ապստամբությունը և նրա 
հանդեպ ինչպես ԽՍՀՄ-ի, այնպես էլ արևմտյան երկրների ու Իրանի դիր-
քո րոշումը: Հեղինակը հիմնավորված կերպով ամփոփել է քննարկված 
հարցերը, տվել անհրաժեշտ գնահատականներ:

Զուտ պատմագիտականից զատ մենագրությունն ունի ոչ պակաս կա-
րևոր արդիական-քաղաքական և գործնական-կիրառական նշանակու թյուն, 
հատկապես երբ հաշվի ենք առնում այն պարագան, որ Մերձավոր-Մի ջին 
Արևելքում միջազգային հարաբերությունների հետագա սրման և բար դաց-
ման պայմաններում քրդական հարցը գնալով ավելի է կարևոր վում:

Նկատելի է հետազոտողի ինքնուրույնությունը, հարցադրումների հիմ -
նավորվածությունն ու դրանց լուծում տալու կարողությունը: Հեղինակը 
հսկայական աշխատանք է կատարել, և հայ քրդագիտություն մուտքի լուրջ 
հայտ ներկայացրել: Ցանկալի է, որպեսզի առաջիկայում այս մենա գրու-
թյունը հրատարակվի նաև ռուսերեն, թուրքերեն և անգլերեն լե զու ներով:
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Խորին գոհունակություն հայտնելով Ա. Ս. Սայիյանի արժեքավոր աշ-
խա տության հրապարակման հետ կապված՝ ուրախությամբ արձանագրում 
ենք, որ Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբությունից բազում տասնամ-
յակներ անց վերջապես այս հիմնախնդիրը ստացավ իր հնարավորինս 
սպառիչ և ամբողջական գիտական գնահատականը:

Ավագ Ա. Հարությունյան
պատմ. գիտ. թեկնածու

Ավագ Ա. Հարությունյան – գիտական հետաքրքրություններն 
ընդգրկում են Հայկական հարցի, հայ ազգային-ազատագրական 
շարժ ման, հայ ազգային կուսակցությունների պատմության ա -
ռանց  քային հիմնահարցերը։ Հրապարակել է բազմաթիվ աշխա-
տու  թյուններ ու հոդվածներ Սևրի պայմանագրի, Գարեգին Նժդեհի 
գործունեության տարբեր դրվագների մասին, ինչպես նաև մատե-
նա գիտական բնույթի արժեքավոր ուսումնասիրություններ։

Summary

LoNg-AWARE ScIENTIFIc WoRK

On the uprising of Ararat in 1926-1930
 Avag A. Harutyunyan

Key words - Ararat Uprising, Khoyboun, ARF Dashnaktsu-
tyun, Kemalists, USSR, Reza Shah, Artashes Muradyan, Red Army, 
Soviet intelligence, blockade, defeat.

The monograph is devoted to the most important stage of the Armenian-
Kurdish political and military cooperation, which until now has not been the 
subject of a special study in Armenian historiography.

In the context of the Ararat Uprising, ha have analyzed the political, mili-
tary, chronical and geographical features of the Kurdish movement, the condi-
tions for the awakening of the Kurdish national identity, the evolution of the 
Kurdish nationalist circles in the sense of cooperation between Hoybun and the 
AR Federation (Dashnaktsutyun), the mechanisms for forming the Hoybun, po-
litical goals of the new stage of the Armenian-Kurdish relations.
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Резюме

ДОЛГОжДАННЫй НАУЧНЫй ТРУД

Об Араратском восстании 1926-1930 гг.
Аваг А. Арутюнян

Ключевые слова - Араратское восстание, Хойбун, АРФ 
Дашнакцутюн, кемалисты, СССР, Реза шах, Арташес Мурадян, 
Красная Армия, советская разведка, блокада, поражение.

Монография посвящена наиболее важному этапу армяно-курдского по-
ли тического и военного сотрудничества, что до сих пор не было предметом 
специального исследования в армянской историографии.

В контексте Араратского восстания анализируются политические, воен-
ные, временные и географические характеристики курдского дви жения, 
условия пробуждения курдского национального самосознания, эволюция 
взглядов курдских национальных кругов в смысле сотрудничества Хойбун 
с АРФ Дашнакцутюн, механизмы формирования Хойбун, полити ческие 
цели нового этапа армяно-курдских отношений.
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