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 Ռու բէն

ՔՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր – Ա րա րատ, Իհ սան  Նու րի, Ար տա-
շես  Մու  րադ յան, Իբ րա հիմ  Հըս գե  Թել լի (Բ րօ),  Ռու բեն, 
 Թեյ   մուր   թաշ, բոլշ ևիկ, Ի րան,  Թուր քիա,  Հոյ բուն, ՀՅ Դաշ-
նակ ցություն, Իգ դիր, ապս տամ բութ յուն, Զի լան բեյ,  Վան, 
 Բա յա զետ,  Զա ֆեր  Դոու լե, բժիշկ  Մա նուկ:

Երկու խոսք

 Շեյխ  Սա յի դի ապս տամ բութ յու նից ու ղիղ մեկ տա րի անց՝ 1926 թվա կա-
նին,  Հա յոց նվի րա կան  Մա սիս և  Սիս լեռ նե րի շրջա նում սկիզբ ա ռած քրդա-
կան ջա լա լի ցե ղա յին միութ յան հե սե սո րի ցե ղի ընդվ զու մը կարճ ժա մա նակ 
անց վե րած վեց մի հզոր ապս տամ բութ յան, ո րին միա ցավ քրդե րի մտա վո-
րա կան, հոգ ևոր, զին վո րա կան և  աշ խար հիկ վեր նա խա վը։

 Իբ րա հիմ  Հըս գեի ղե կա վա րութ յամբ սկսված այդ ոչ մեծ շար ժու մը 
քրդա կան « Հոյ բուն» կու սակ ցութ յան և նրա դաշնակից  Հայ  Յե ղա փո խա կան 
 Դաշ նակ ցութ յան ջան քե րի շնոր հիվ վե րա ճեց Ա րա րա տի ապս տամ բութ յան։ 
1926-1927 թթ. ըն թաց քում ՀՅԴ-ն կա  տա րեց մեծ ծա վա լի կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք՝ քրդա կան ու ժե րը մեկ քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յան՝ 
« Հոյ բու նի» մեջ միա վո րե լու ու միմյանց թշնա մի ցե ղա պե տե րին ու քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րին հաշ տեց նե լու հա մար։ 1927 թ. հոկ տեմ բե րին  Լի բա նա նի 
 Բը համ դուն ա մա ռա նո ցա յին ա վա նում մի քա նի օր տևած խորհր դակ ցութ-
յուն նե րից ու բա նակ ցութ յուն նե րից հե տո եր կու կու սակ ցութ յուն նե րը միա-
վո րե ցին ի րենց ջան քե րը՝ թուր քա կան տի րա պե տութ յան դեմ հա մա տեղ 
պայ քա րում։ 

Ա րա րա տի 1926-1930 թթ. ապս տամ բութ յու նը թե րի է ու սումն ա սիր-
ված ինչ պես հա մաշ խար հա յին, այն պես էլ խորհր դա յին ու հատ կա պես 
հայ պատ մա գի տութ յան կող մից: Դ րա պատ ճառ նե րից ա մե նագլ խա վո րը 
սկզբնաղբ յուր նե րի պա կասն է, ինչ պես նաև օ տա րա լե զու, հատ կա պես 
թուր քե րեն և քր դե րեն լե զու նե րով կա տար ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րի 
հա յե րեն թարգ մա նութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը: Այս բաց թո ղու մը մի փոքր 
լրաց վել է վեր ջերս լույս տե սած մեր մենագրության մեջ1, ո րում տեղ են 

1 Ընդունվել է տպագրության 14.06.2018
 Տե՛ս Արամ Ս. Սայիյան, Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբությունը թուրք-քրդական և հայ-քրդական 
հարաբերությունների ու տարածաշրջանային զարգացումների համածիրում, Եր., 2017:
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գտել թուրք և  քուրդ ու սումն ա սի րող նե րի թուր քե րեն աշ խա տութ յուն նե րից 
կա տար ված թարգ մա նութ յուն ներ:

  Սա կայն Ա րա րա տի ապս տամ բութ յան պատ մութ յան վե րա բեր յալ քրդա-
կան ու թուր քա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րի ու մա նա վանդ դրանց հա մար 
իբրև հիմք ծա ռա յած սկզբնաղբ յուր նե րի հա վաս տիութ յու նը շատ դեպ քե րում 
նույն պես կաս կա ծե լի է: Քր դա կան աղբ յուր նե րում, ինչ պես, օ րի նակ՝ ապս-
տամ բութ յան ղե կա վար Իհ սան  Նու րի փա շա յի հու շե րում2 տեղ են գտել 
բա վա կա նին մեծ թվով ոչ ճիշտ տե ղե կութ յուն ներ և թ վա կան տվյալ ներ, 
չա փա զանց վում է նրա անձ նա կան դե րա կա տա րութ յու նը ապս տամ բութ յան 
ո րոշ դրվագ նե րում, և  ընդ հա կա ռա կը՝ ան տես վում են հա յե րի և  ի րա նա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ցու ցա բե րված օգ նութ յան մա սին վկա յող փաս-
տե րը: 

Իսկ թուր քա կան սկզբնաղբ յուր նե րում, ո րոնք հիմն ա կա նում պաշ տո նա-
կան բնույթ ու նեն, նվա զեց վում է թուր քա կան բա նա կի զո հե րի թվա քա նա-
կը, ռազ մա կան ընդ հա րումն ե րի պատ կե րը ներ կա յաց վում է քե մա լա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի հա մար նպաս տա վոր դիր քե րից: 

Ի տար բե րութ յուն վե րը նշված եր կու խումբ սկզբնաղբ յուր նե րի՝ Խորհր-
դա  յին Միութ յան  Բան վո րագ յու ղա ցիա կան  Կար միր բա նա կի (ԲԳԿԲ) հե տա-
խու զա կան զե կու ցագ րերն աչ քի են ընկ նում ա վե լի մեծ ճշգրտութ յամբ, սա-
կայն դրանք ևս  չեն ներ կա յաց նում ապս տամ բութ յան ամ բող ջա կան պատ-
կե րը և  բա ցի այդ, խորհր դա յին ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յան միա-
կող մա նի քա ղա քա կան դիր քո րո շու մից բխող հետ ևութ յուն ներն էա կա նո րեն 
ա ղա վա ղել են պատ մա կան ի րա կա նութ յու նը, թուլ չեն տվել ան կողմն ա կալ 
ու սումն ա սի րել և  ներ կա յաց նել նրա ի րա կան պատ կե րը: 

Այս ա մե նից շա հե կա նո րեն տար բեր վում է հայ ազ ա տա մար տի ա կա նա-
վոր գոր ծիչ և Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ռազ մա կան ու ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րար  Ռու բե նի ( Մի նաս  Տեր- Մի նաս յան) ըն դար ձակ գրութ յու նը։ 
 Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո նրա ժա ռանգ նե րի կող մից  Փա րի զից՝ 
Եր ևան տե ղա փոխ ված և  այժմ  Հա յաս տա նի Ազ գա յին ար խի վի 1048 ֆոն դի 
ա ռա ջին ցու ցա կի 64-րդ  գոր ծը կազ մող «Քր դա կան գոր ծը  Պարս կաս տա նում» 
փաս տա թուղ թը դպրո ցա կան տետ րա կի է ջե րում շա րադր ված 34 թեր թից 
բաղ կա ցած մի ման րա մասն զե կու ցա գիր է, որն ուղղ ված է ՀՅ Դաշնակցու-
թյան Բ յու րո յին։ Ն րա նում  Ռու բե նը խո սում է Ա րա րա տի ապս տամ բութ յանն 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով  Պարս կաս տա նում ի րա կա նաց ված 
իր գաղտնի ա ռա քե լութ յան մա սին։ 

 1929 թ. մարտ-մա յիս ա միս նե րին տե ղի ու նե ցած ՀՅԴ XI Ընդ հա նուր 
ժո ղո վը ո րո շում էր ըն դու նել  Ռու բե նին ու ղար կել Ի րան՝ Սադարակում Ար-
տա շես Մու  րադ  յա նի ձեր բա կա լու մից հե տո ա ռաջ ե կած խնդիր նե րը հար-
թե լու և իրանական իշխանությունների ու ՀՅԴ-ի համատեղ ջանքերով Ա րա-
րա տի ապս տամբ նե րին ցու ցա բեր վող օգ նութ յու նը շա րու նա կե լու հա մար: 
Ուս տի  Ռու բե նը իր զե կու ցա գիր-հաշ վետ վութ յու նը սկսել է 1929 թ. վեր ջե-
րից, երբ կա տա րե լով կու սակ ցութ յան ո րո շու մը՝ նա կեղծ անձ նագ րով ժա-
մա նում է  Թեհ րան և  տե սակ ցութ յուն խնդրում Ի րա նի պա լա տա կան նա-
խա րար Թեյ  մուր թա շից:  Բա նակ ցութ յուն  ներն ա վարտ վում են բա րե հա ջող 
և  հայ-պարս կա կան զի նակ ցութ յունն Ա րա րա տում նոր թափ է առ նում՝ ստա-
2 Տե՛ս İhsan Nuri, Ağrı Dağı İsyanı, İstanbul, MED Yayıncılık, 1992.
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նա լով ի րա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի գաղտ նի ա ջակ ցութ յու նը: 
 Զե կու ցագ րում  Ռու բե նը ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց նում է հայ-քուրդ-

պարս կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցի վե րա բեր յալ Ի րա նում գոր ծող 
դաշ նակ ցա կան նե րի և ՀՅԴ Բ յու րո յի տե սա կետ նե րի տար բե րութ յու նները, 
ինչ պես նաև  Թեյ մուր թա շի հետ ե ղած բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում 
քննարկ ված ա ռա ջարկ նե րի բո վան դա կութ յու նը: 

 Ման րա մաս նո րեն շա րադր ված են նաև 1930 թ. գար նա նը տե ղի ու նե ցած 
ի րա դար ձութ յուն նե րը՝ քրդա կան ցե ղե րին թուր քե րի դեմ կազ մա կեր պե լու 
գոր ծըն թա ցը, մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քը, ինչ պես նաև ապս-
տամ բութ յան պար տութ յու նը և դ րա նից հե տո տե ղի ու նե ցած ընդ հա րում-
ներն Արևմտ յան  Հա յաս տա նի մի շարք գա վառ նե րում: Ակն հայտ է, որ շնոր-
հիվ այս զե կու ցա գիր - հաշ վետ վութ յան՝ բա ցա հայտ վում են բազ մա թիվ 
ան հայտ փաս տեր, մաս նա վո րա պես ապս տամ բութ յան պար տութ յան հիմ-
նա կան պատ ճա ռը՝ ի րա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի նկատ մամբ խորհր դա յին 
ղե կա վա րութ յան ի րա կա նաց րած բա ցա հայտ ռազ մա քա ղա քա կան շան տա-
ժը, որը դրսև որ վեց խորհր դա յին զոր քե րի՝ Ի րան ներ խու ժե լու տես քով: 

Այս ու շագ րավ փաս տա թուղթն ու սումն ա սի րե լու և տ պա գութ յան նա-
խա պատ րաս տե լու ըն թաց քում հան դի պել ենք բազ մա թիվ դժվա րութ յուն-
նե րի։ Ո րոշ տե ղե րում  Ռու բե նի ձե ռա գիրն ա նըն թեռ նե լի է, ին չի հե տև ան քով 
ա ռաջ ե կած բա ցե րը ա ռանձ նաց րել ենք ուղ ղանկյ ուն փա կագ ծե րով, ո րոնց 
մեջ դրված է [ա նընթ.] հա պա վու մը։  Հապ ճեպ գրե լու պատ ճա ռով  Ռու բե նը 
զու գա հե ռա բար գոր ծա ծել է և՛ արևմ տա հա յե րե նին և՛ ար ևե լա հայ ո րոշ բար-
բառ նե րին բնո րոշ բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ, եր բեմն էլ նույն բա ռը տար բեր 
է ջե րում գրված է տար բեր ուղ ղագ րութ յամբ:  Բայց չնա յած շա րադ րան քի 
մեջ նկատ վող ան հար թութ յուն նե րին ու բարդ ձևա կեր պումն ե րին,  Ռու բե նի 
զե կու ցա գի րը պա րու նա կում է բազ մա թիվ ու շագ րավ դրույթ ներ, ո րոնք 
խիստ ար դիա կան են նաև մեր օ րե րում՝  Թուր քիա յում քրդա կան շարժ ման 
ծա վալ ման պայ ման նե րում  Հա յաս տա նի ու Ի րա նի քա ղա քա կան դիր քո րո-
շումն ե րը հստա կեց նե լու հա մար։

 Ձե ռագ րի վեր ծան ման գոր ծում հե ղի նա կին մե ծա պես օգ նել է ՀՀ Ազ-
գա յին ար խի վի ըն թեր ցաս րա հի աշ խա տակ ցու հի  Վարդ Գ րի գոր յա նը, ո րի 
հա մար նրան հայտ նում ենք մեր խո րին շնոր հա կա լութ յու նը:

Ա րամ Ս.  Սա յի յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու
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XI Ը.Ժ.-ի ո րո շումն ե րը

 Նախ քան բուն խնդրին անց նե լը վեր յի շե լու է այն ո րո շումն ե րը, որ XI րորդ ը. 
ժ.3 տո ւած է քրդա կան հար ցի և  Պարս կաս տա նի մա սին (եզ. 20) N 2, ան մի ջա պես 
կազ մա կեր պել յե ղա փո խա կան մի ջոց նե րով  Թուր քիան տնտե սա պես և  թո ւա պես 
վնա սե լու գոր ծը՝.

N 3.  Գոր ծակ ցել քրդա կան շարժ մա նը.
N 1. շա րու նա կել մեր սերտ գոր ծակ ցու թիւ նը քուրդ ազ գա յին « Հոյ բուն»4 կու սակ-

ցու թեան հետ.
N 2 աշ խա տել միաց նել  Հոյ բու նը, քրդա կան հո սանք նե րը ու ան կախ ա շի րեթ-

նե րը մեկ միու թեան մեջ հա կա թուրք ընդ հա նուր պայ քա րի մեկ ճա կատ ստեղ ծե լու 
հա մար: 

N 3. մինչ այդ ջա նալ բա րե կա մա կան յա րա բե րու թիւն մշա կել  Հոյ բու նեն դուրս 
գտնւող ու րիշ հո սանք նե րու և  ա շի րեթ նե րու հետ ու գոր ծակ ցել ա նոնց հա կա թուրք 
շար ժումն ե րուն, միա ժա մա նակ մնա լով բա րե կամ և  գոր ծա կից  Հոյ բու նին:

 N 4. Ս տանձ նել ի հար կին դրա մա կան զո հո ղու թիւն ներ, պայ մա նաւ, որ դրամ-
նե րի մե ծա գոյն մա սը ծախ սո ւի երկ րի ներ սը տե ղի ու նե ցող շար ժումն ե րի վրայ:

 N 5. բա ցի դրա մա կան ա ջակ ցու թիւ նէ, մաս նակ ցել քրտա կան շարժ ման և 
 ռազ մա կան մի ջոց նե րով, այս գոր ծի հա մար տրա մադ րե լով մաս նա գետ ղե կա վար-
նե րի և  ներ մու ծե լով խմբեր:

 N 6 - գոր ծակ ցել քրտա կան շարժ ման այն պայ մա նով, որ այդ շար ժու մը ուղղ-
ւած ըլ լայ մի միայն  Թուր քիոյ դեմ ա ռանց ծա ւա լե լու  Պարս կաս տա նի և Ի րա քի սահ-
ման նե րի մէջ: 

այս 8 կե տե րը լի նե լով ընդ հա նուր ժո ղո վի ո րո շումն ե րը Քր տա կան հա կա թուրք 
ճա կա տի մա սին, ա ռանց բա ցատ րու թիւն նե րի պարզ և  հաս կա նա լի է, որ նա կհրա-
հան գի ա մեն մի ջո ցով, ա մեն ճա նա պար հով և  ա մեն տե սակ տար րէ րով, օգ տա գոր-
ծել քրդա կան ըմ բոս տու թիւն նե րը, որ ուղ ղո ւած են  Թուր քիոյ դէմ. միայն մի վէ րա-
պա հու թեամբ որ նրանք չվնա սեն և չ ծա ւա լեն  Պարս կաս տա նի և Ի րա քի սահ ման-
նէ րում: -

Ա ւե լորդ չէ մեզ բե րել և  Պարս կաս տա նի մա սին ե ղած ո րո շումն ե րը, որ կշեշ տեն 
մեր վար քա գի ծը այդ երկ րի հան դեպ. 

« 1. ա մեն կերպ ոյժ տալ այս ձեռ նարկ նե րուն, որ կամ րապն դի հայ-պարս կա կան 
մեր ձե ցու մը:

ա ջակ ցել այն բո լոր պար սիկ հո սանք նե րուն, որ կմտա ծեն հա մաթր քա կան 
վտան գը և կ պայ քա րեն ա նոր դէմ.

քրդա կան ա զա տագ րա կան պայ քա րին մեջ միշտ կանգնել  Պարս կաս տա նի հո-
ղա յին ամ բող ջա կա նու թեան տե սա կե տին վրայ.

Ս տեղ ծէլ հայ-պար սիկ կո մի տէ մը, եր կու ժո ղո վուրդ նե րու շա հե րու պաշտ պա-
նու թեան հա մար»:

Այս եր կու բա նաձ ևե րը տե սա կա նո րեն ճիշտ և  ան թե րի պի տի հա մա րել ե թէ 
որ դեգ րո ւած լի ներ ոչ միայն մեր այլև քրդե րի և  պար սիկ նե րի կող մից. Այս եր կու 
բա նաձ ևե րի մեջ ո րո շո ւած է միայն դրա կան կող մը ի նկա տի առ նե լով, բայց չէ նա-
խա տե սո ւած բա ցա սա կան կող մը. այս պես օ րի նակ, 

3 Տեղի է ունեցել Փարիզում, 1929 թ. մարտի 17-ից մինչև մայիսի 2-ը:
4 Քրդական ազգային կուսակցություն, որը ստեղծվել է 1927 թվականին՝ մի շարք քրդական կու-
սակցությունների և քաղաքական այլ ուժերի ու գործիչների միավորման արդյունքում: Առաջին նախագահն 
էր Մեմդուհ Սելիմ բեյը՝ Արարատի ապստամբության կազմակերպիչներից մեկը: Ապստամբության պար-
տությունից հետո կորցրել է երբեմնի հեղինակությունը և Բադրխան եղբայրների (Ջելադեթ, Ալի և 
Քամուրան) գլխավորությամբ ծավալել է սոսկ կրթա-լուսավորական գործունեություն:
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1) ե թէ  Հոյ բու նը հա կա ռակ մեր ո րոշ մա նը չու զե նայ սահ մա նա փա կել իւր գոր-
ծու նեու թիւ նը  Թուր քիոյ սահ ման նե րում, և  կամ չու զե նայ նիւ թա կան զո հա բե րու-
թիւն նե րը մեծ մա սով ծախ սել երկ րի մե ջը և  ցան կայ ավ[ն ]ել հա կա ռակ, և  կամ ե թե 
նա հա կա ռակ յոդ. 5 տրա մադ րու թեանց չու զե նայ մեր գոր ծուն մաս նակ ցու թիւ նը և 
 չու զե նայ, որ մենք կապ նո ւինք այլ խմբակ ցու թիւն նե րի և  ա շի րեթ նե րի հետ, որ դեմ 
են  Թուր քիոյ, մենք ի՞նչ դիրք պի տի բռնենք:

2) ե թե քրդա կան շար ժումն ե րը լի նեն  Պարս կաս տա նում և  մենք եր կընտ րան քի 
ա ռաջ կանգ նած լի նենք, ի՞նչ պի տի ա նել, քրդե րի դեմ պար սիկ նէ րի հետ, թե՞ չե զոք:-

3) ե թե հա կա ռակ մեր տե սու թեան, պար սիկ նե րը բա րե կամ նկա տեն  Թուր քիան 
և  ընդ հան րա պես քրդա կան շար ժու մը վնա սա կար և  մեզ եր կընտ րան քի ա ռաջ դնեն 
կամ դա դա րեց նել ա մեն աշ խա տանք, կամ կնկա տո ւինք թշնա մի  Պարս կաս տա նի, 
մեր ընտ րու թիւ նը ո՞ րը պի տի լի նի:-

Այս ա նո րո շու թիւն նե րի լու ծու մը թող նո ւած է ե ղել ը. ժ.-ի կող մից բիւ րօին և 
 գոր ծիչ ըն կեր նե րին ու մար մին նե րին, լու ծե լու ըստ ստեղ ծո ւած պայ ման նե րի: Եւ 
 պի տի նկա տել, որ այդ չնա խա տե սո ւած հար ցե րը ա ռա ջադ րո ւել են վեր ջին տա րի-
ներս մեր և  մար մին նե րի առջև, և  այ սօր իսկ իւր վերջ նա կան լու ծու մը չէ ստա ցած 
և  պի տի դառ նայ մեր մտա հո գու թեան նիւ թը.

 Պի տի նկա տել, որ ո րոշ մանց այդ բե րին՝ պատ ճա ռը դա ռած ինչ պես բիւ րօ յի 
նոյն պես և  մեր ի մաս նա ւո րի  Պարս կաս տա նի ըն կեր նե րի մեջ ան վերջ մտա հո գու-
թեան և  եր բեմն տա րա կար ծու թեան պատ ճառ. եր կու կողմն էլ հա մա զոր ի րա վուն-
քով, հիմն ո ւած ը. ժ.-ի բա նաձ ևի վրայ կա րող էին իւ րա հա տուկ ձևով բա ցատ րել և  
որ դեգ րել գոր ծու նեու թեան վար քա գիծ.

1). Ն րանք որ  Պարս կաս տա նում կ’գտնո ւին և  ան մի ջա պես շա հագռգ ռո ւած են 
 Պարս կաս տա նի բա րե կա մու թեամբ և  ծա նօթ նրա հա կա քիւրդ քա ղա քա կա նու-
թեամբ[նը], և  նոյ նիսկ նրա տրա մադ րու թիւն նե րը թուրք-պարս կա կան մշտա կան 
բա րե կա մու թեան, հո ռե տե սու թեամբ կվա րո ւեին մեր բա նաձ ևի այն մա սե րին որ 
կվե րա բե րի հայ-պար սիկ-քուրդ մեր ձեց ման ընդ դեմ  Թուր քիոյ և  ա մուր կանգ նած 
կմնա յին հայ-պար սիկ մեր ձեց ման ա ռանց յոյ սէ րի այդ բա րե կա մու թիւ նը օգ տա գոր-
ծե լու յօ գուտ մեր քա ղա քա կան հե ռան կար նե րի ընդ դեմ պան թու րա նիզ մի և  յօ գուտ 
քրդա կան շարժ ման.

և դ րան հա կա ռա կը. նրանք որ ընդ. ժ. ո րոշ մանց բո վան դակ տրա մադ րու թիւն-
նե րը ի նկա տի ու նեին, հնա րա ւոր կ’գտնեին ա ռանց կօրց նե լու պար սիկ բա րե կա-
մու թիւ նը, շա րու նա կել մեր հա կա թուրք աշ խա տան քը և  շա րու նա կել հայ-քիւրդ գոր-
ծակ ցու թիւ նը  Թուր քիոյ մե ջը  Պարս կաս տա նի վրա յով: -

Ա ռա ջին տե սա կե տի վրայ կանգ նած էին և [ա նընթ.]  Պարս կաս տա նի ըն կեր նե-
րի մե ծա մաս նու թիւ նը, իսկ երկ րորդ տե սա կե տի կողմն ա կից էին  Բիւ րօ յի և մ յուս 
մար մին նե րի մե ծա մաս նու թիւ նը և  Պարս կաս տա նի փոք րա մաս նու թիւ նը: 

Այս տար բեր ըմբռ նումն ե րի մեջ պի տի տես նել այս տա րա կար ծու թիւն նե րը, որ 
կայ Վ րե ժի5 մե ջը հան դեպ [հան գույն] ներ կա յաց չա կան ձևի, որ բիւ րօն կկի րա ռէ իւր 
ստա ցո ւած պար տա կա նու թիւն նե րը կի րա ռե լու հա մար:

Այս ընդ հա նուր ծա նօ թու թիւն նե րը տա լուց յե տոյ, անց նենք ընդ. ժ. ո րոշ մանց 
գոր ծադր մանց պատ մու թեա նը, ո րի ըն թաց քում կպար զո ւեն, թէ ի՞նչ սահ ման նե րում 
ի րա գոր ծած են նո քա: 

- -

 Պարս կաս տա նի վրա յով մեր գոր ծու նեու թիւ նը կա րե լի է բա ժա նել հետ ևեալ 
գլուխ նե րին. ա) գոր ծու նեու թիւն մինչև ապս տամ բու թիւ նը, բ) նախ քան ապս տամ-
բու թիւ նը քրդե րի վի ճա կը. գ) ապս տամ բու թիւն. դ) ապս տամ բու թիւ նից յե տոյ հե-
տա գայ մեր ա նե լիք նե րի:

5 ՀՅԴ Ատրպատականի ԿԿ-ի անվանումը։
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Խ
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 Մինչև ապս տամ բու թիւ նը 
Ան ցեա լը – 1926-ի6 շեյխ  Սա յի դի ապս տամ բու թիւ նից7 յե տոյ, պար տո ւած ապս-

տամբ նե րի մի մա սը նա հան ջեց դե պի հիւ սիս, դե պի Ա րա րատ, դե պի  Հա յաս տան և 
 Պարս կաս տան. նրանց մեջ կա յին ջիբ րան ցի և  հայ դա րան ցի նե րից այն տար րեր, որ 
նախ քան պա տե րազ մը թե բա րե կա մա կան և  թե թշնա մա կան շփման մեջ են ե ղած 
հայ յե ղա փո խու թեան հետ. այս տար րե րը ի րանց դժբախ տու թեան օ րին, կհի շեն 
հա յե րին և կ դի մեն  Հա յաս տա նի սահ ման նե րին, բայց հոն որ ևէ ա ջակ ցու թեան 
չգտնե լով հան դերձ, թշնա մու թեան էլ չեն հան դի պի.  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նը 
նրանց չի օգ նէ ի րանց պայ քա րը շա րու նա կե լու թուր քե րու հան դեպ, սահ ման նե րը 
կփա կէ գոր ծի հա մար, բայց  Հա յաս տան ա պաս տա նող նե րին կնդու նէ, չի հա լա ծէ և 
 հո ղեր տա լով կտե ղա ւո րէ  Շա րուր  Նա խիջ ևա նի շրջան նե րում: 5000 կհա շո ւին այդ 
քրդե րի թի ւը, ո րոնք կապ րեն  Ղա զան չի,  Սո ւար,  Շահ րի շրջան նե րում, և  ո րոնք հա-
մա կիր կմնան մեզ:

 Պարս կաս տան անց նող ապս տամբ նե րը հա լա ծան քի են թար կո ւե ցան պար սից 
կող մից, ո մանք սպա նո ւե ցին և  ո մանք բան տե րը ըն կան: Ն րանց այդ թշո ւառ կա-
ցու թեան մեջ միայն հա յե րը և  մաս նա վո րա պես մեր ըն կեր նե րը ցա ւա կից և  բա րե կամ 
մնա ցին. այդ մե ծա պես ազ դեց քրդե րի վրայ և  Դաշ նակ ցու թիւ նը դա ռավ նրանց 
աչ քին « Մարդ» վե հանձն կու սակ ցու թիւն:

 Թէ  Պարս կաս տա նից, թէ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նից ո մանք քրդե րից յետ վե-
րա դառ ցան8 դե պի Ա րա րատ, որ տեղ տե ղա կան բնակ չու թեան կող քին հա վա քո ւած 
էր մի փոք րիկ կո րիզ ապս տամբ քրդե րի մնա ցորդ նե րից: Այդ վե րա դար ձող նե րը 
դա ռան կեն դա նի քա րո զիչ ներ հայ-քիւրդ բա րե կա մու թեան, պատ մե լով ա մեն ու րեք, 
որ միայն հա յը և  դաշ նակ ցու թիւնն է, որ ան կեղծ բա րե կամ են ի րանց թե ըն կած 
օ րե րին և  թե լայն օ րե րին: 

-Այդ քա րոզ չու թիւ նը տա րա ծո ւեց և Ա րա րա տի բնիկ նե րի մե ջը, ջա լալ ցի նե րի, 
ո րոնք հե ռո ւից գի տեին  Դաշ նակ ցու թեան մա սին: 

-Ա ներև9 դար ձան այդ քա րոզ չու թիւն նե րը, նրանց գործ նա կան հետ ևանք նե րը 
ե ղան ե րե քը -

 Թե  Պարս կաս տա նի ու Ի րա քի և  մա նա վանդ  Թուր քիոյ քրդե րի խա վե րում տա-
րա ծո ւեց այն գա ղա փա րը, որ քիւր դը և  հա յը կրօ նը տար բեր եղ բայր ազ գեր են և 
չ նա յե լով, որ քրդե րը հան ցա ւոր են հա յե րի ա ռաջ, բայց  Դաշ նակ ցու թիւ նը նե րած է 
այդ հան ցանք նե րը և  ի րանց անկ ման օ րին միակ օ ժան դա կող հե նա րանն է քրդու-
թեան:

Քր դե րը վստա հե ցան ի րանց դա տի պաշտ պա նու թիւ նը ար տա քին աշ խար հում 
մեզ և  ու ղար կե ցին դրա հա մար լիա զօ րագ րեր  Ռու բե նի10 և Ա հա րո նեա նի11 ա նո ւան:

 Ն րանք ի րանց ղե կա վա րու թեան հա մար հրա ւի րե ցին դե պի եր կիր մեր ըն կեր-
նե րին, Դ րօ յին,  Ռու բե նին, Ար տա շե սին12, Օ խի կեա նին, քիւրդ  Ղա զօին.

Այս պի սով [ա նընթ.] [ա նընթ.] քրդե րի կող մից է, որ կա ռա ջար կո ւի հայ-քիւրդ 
բա րե կա մու թիւ նը գործ նա կան հո ղի վրա դնել: -

 Թե ի՞նչ քան  Դաշ նակ ցու թիւ նը ար ձա գան քեց քրդե րի այդ ցան կու թեա նը ար տա-
սահ մա նում և  միւս շրջան նե րում այս զե կուց ման նիւ թից դուրս է:  Հա մա ռոտ նկա-
րագ րեմ պար սից կող մից ե ղած աշ խա տանք նե րը:

6 Տեքստում գրված է այսպես, իրականում շեյխ Սայիդի ապստամբությունը տեղի է ունեցել 1925 թ.:
7 Շեյխ Սայիդի (Նաքշբանդի սուֆիական միաբանության առաջնորդ) ապստամբությունը տեղի է ունեցել 
1925 թ. փետրվարի սկզբից մինչև ապրիլի կեսերը Լիջե, Վարդո, Դիարբեքիր, Էլյազիգ նահանգներում: 
Ապստամբությունը պարտություն է կրել, իսկ ղեկավարները, այդ թվում՝ շեյխ Սայիդը, մահապատժի են 
ենթարկվել թուրքական Անկախության դատարանի որոշմամբ:
8 Այսպես է բնագրում։
9 Բառի վերջավորությունն անընթեռնելի է: 
10 Խոսքը Ռուբենի՝ Մինաս Տեր-Մինասյանի մասին է:
11 Խոսքն Ավետիս Ահարոնյանի մասին է:
12 Խոսքն Արտաշես Մուրադյանի մասին է:
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Ար տա շե սը:- Քր դե րի պա հան ջին ըն դա ռա ջե լով, հա կա ռակ Վ րե ժի մեր մարմն ի 
ցան կու թեա նը,  Բի ւօ րո յի ո րոշ մամբ  Մի սա կը ճամ բեց Ար տա շե սին Ա րա րատ: 

-Ար տա շե սը մեր կեան քի մեջ ա ռան ձին աչ քի զար նող ոյժ չէր, և  նոյ նիսկ կա[ը]
պա հան ջո ւեր շա տե րից նրա վտա րու մը մեր շար քե րից. բայց նա ցու ցադ րեց Ա րա-
րատ գնա լով մի զո հա բե րու թիւն, որ քչերն ըն դու նակ են. յե տա գայ նրա գոր ծու-
նեու թիւ նը ցոյց տո ւեց, որ նա բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թեան տեր անձ է ե ղել և  այ սօր 
թեև հայ կա կան շրջա նա կին ան ծա նոթ մեկն է, բայց քիւրդ ժո ղովր դի մեջ նա դա ռած 
է ազ գա յին հե րոս և  յայտ նի է իբր կազ մա կեր պող, քաջ և  անձ նա զոհ քիւրդ ժո ղովր-
դին հա մար:

Ար տա շե սը կա րո ղա ցաւ ի րա րու թշնա մի քիւրդ ա շի րեթ նէ րը ի րա րու հաշ տեց նել, 
ոչ միայն Ա րա րա տի շուր ջը ե ղած նե րին այլև Ա լա դա ղու մը, մինչև  Սիփ հա նի և 
 Բին գեօ լի շրջա նակ նե րում ե ղած նե րին և  նա դա ռաւ ա ռանց քը այդ ոյ ժե րի: Ն րան 
կպա կա սեր մտա ւո րա կան ոյ ժեր ըն դար ձակ ւող կազ մա կեր պու թեան ղե կա վա րե լու 
հա մար, նա գտաւ հան ձինս Իհ սան  Նու րիի13, ո րը աք սո րո ւած վի ճա կում կ’գտնո ւեր 
պար սից  Զան ջան քա ղա քում, որ տեղ կ’գտնո ւեր և բժշ կա կան գոր ծով մեր ըն կեր-
նե րից Ա.  Բա բախ յա նը14, ծա նօթ Իհ սան  Նու րիին իւր գե րու թեան ըն թաց քում, երբ 
Իհ սա նը կծա ռա յեր  Կա րա բե քի րի սպա յա կոյ տում:  Բա բախ յա նը կկազ մա կեր պէ Իհ-
սա նի փա խուս տը, ո րը կանց նի Ա րա րատ: Ար տա շես և Իհ սան կկազ մա կեր պին Ա րա-
րա տի կա ռա վա րու թիւ նը և  միա ժա մա նակ ըն դու նել կտան քրդե րին « Հոյ բու նի» հե-
ղի նա կու թիւ նը:

1928 թո ւին Ա րա րա տի իշ խա նու թիւ նը դա ռաւ կա տա րեալ սպառ նա լիք ար ևե լեան 
նա հանգ նե րում. թուրք իշ խա նու թիւ նը նրան ոչն չաց նե լու հա մար ու ղար կեց ոյ ժեր, 
բայց ո րոնք պար տո ւե ցին կորց նե լով 30 գնդա ցիր, 2 թնդա նոթ և  ըստ չստու գո ւած 
թո ւե րի 8000-10.000 զորք զբա ղեց նեին. այս յաղ թու թիւն նե րը ա ւե լի հե ղի նա կա ւոր 
դառց րեց Ա րա րա տի ազ դե ցու թիւ նը ար ևե լեան նա հանգ նե րում:  Բայց այդ յաղ թու-
թեանց հետ զու գա հեռ ծան րա ցաւ նրա դրու թիւ նը այն տե սա կե տով, որ նա ա զա-
տագ րու թեան կենտ րոն դա ռաւ ոչ միայն  Թուր քիոյ, այլև պար սից և  բօլշ ևիկ նե րի 
կող մից: Այս ե րեք ոյ ժերն էլ թշնա մա կան վե րա բեր մունք ցոյց կու տա յին դե պի ապս-
տամբ նե րը և  զոր քեր կկենտ րո նաց նեն Ա րա րա տի ազ դե ցու թեան շրջա նակ նե րում՝ 
նե ղե լով նրան մաս նա վո րա պես պա րե նի և  ռազ մա նիւ թի կող մից: 

-Այս դժո ւա րին կա ցութ յու նից դուրս ել նե լու հա մար փոր ձեր ե ղան Ա րա րա տի 
իշ խա նու թեան կող մից բա րիա ցա կա մու թիւն վաս տա կել պար սից, բայց ընդ հա կա-
ռա կը ան բա րիա ցա կա մու թիւն գտան. ի զուր ան ցան  Հոյ բու նի փոր ձե րը  Թեհ րա նում, 
ուր ճամ բո ւած էր Ջ հան գի րը15. նա աք սո րո ւեց  Թեհ րա նից ա ռանց ար դիւնք ձեռք 
բե րե լու և  ազ դա րա րու թիւն ե ղավ և  մեր  Պարս կաս տա նի ըն կեր նե րին ա ռաջ նոր դի 
մի ջո ցով, որ ե թե որ ևէ կապ պա հո ւի Ա րա րա տի հետ, պա տաս խա նա տու են հա յե րը 
- և  միա ժա մա նակ Ա րա րա տի սահ մա նա մերձ շրջան նե րում հա յե րի երթ ևե կը խստիվ 
ար գե լո ւեց: 

-Ա րա րա տը փաս տո րեն կղզիա ցո ւած լի նե լով ա մեն կող մից յու սա հատ կա ցու-
թիւն էր ստեղ ծած ըմ բոստ նե րի հա մար:  Մա քո ւի բօլշ ևիկ կոն սու լը և  Նա խիջ ևա նից 
ե կած բօլշ ևիկ գոր ծա կալ ներ կ’գայ [ա նընթ] քրդե րին, թե ի րանք կա րող են հե նա րան 

13 Իհսան Նուրի (1892 - 1976), օսմանյան և քեմալական բանակների սպա, ազգությամբ՝ քուրդ: 1920-
ական թթ. սկզբներին հարել է քրդական ապստամբական խմբերին: 1924 թ. լինելով թուրքական բանակի 
դիվիզիայի հրամանատար՝ մասնակցում է Բեյթ Շեբաբում ասորիների ապստամբության ճնշմանը, սակայն 
հենց այդ ժամանակ էլ ինքն է ապստամբում քեմալական իշխանությունների դեմ և իրեն հավատարիմ 
քուրդ սպաների ու զինվորների հետ անցնում Իրաք, այնուհետև Իրան, որտեղ էլ ձերբակալվում է: 1927 
թ. ՀՅ Դաշնակցության ջանքերով փախչում է բանտից և տեղափոխվում Արարատ, որտեղ էլ դառնում 
է ապստամբության ռազմական ղեկավարը և ստանում փաշայի տիտղոս: Վերջինիս պարտությունից 
հետո նորից անցնում է Իրան և ստանալով քաղաքական փախստականի կարգավիճակ՝ բնակություն է 
հաստատում Թեհրանում մինչ իր մահը: 
14 Ռուբենն այստեղ ակնարկում է Կարսի 1920 թ. հոկտեմբերյան ողբերգության օրերին գերի ընկած ՀՀ 
նախարար Արտաշես Բաբալյանի մասին։
15 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց:

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ

 



254

դառ նալ և  ճամ բայ բա նալ ո րոշ պայ ման նե րով. ի րա ւունք խնդրեց Ա րա րա տը խօ-
սե լու նո ցա հետ, ի րա ւունք տրո ւեց նո ցա և դ րա հետ ևան քը ե ղավ Ար տա շե սի դա-
ւադ րա բար ձեր բա կա լո ւե լը  Սա դա րա քում:

Ա րա րա տի վի ճա կը - Ա րա րա տի շուր ջը և վ րան կբնա կին ջե լա լի ա շի րե թը, ո րը 
բա ժա նո ւած 22 ցե ղե րի, այս 22 ցե ղե րը բա ժա նո ւած են ե րեք պե տու թեան սահ ման-
նե րի մեջ, ո րոնց վի ճա կագ րու թիւ նը, բնա կու թեան վայ րե րը, ու նե ցած ոյ ժը հետ ևեալ 
վի ճա կագ րա կան տախ տա կով կա րե լի պար զել:

տես վի ճա կագ րա կան տախ տա կը16: - 
Այս վի ճա կագ րա կան տախ տա կից կպար զո ւի, որ Ա րա րա տի
22 ջա լա լի ցե ղե րից 8 նախ կին ռու սա կան հո ղե րում, 8 նախ կին պարս կա կան 

հո ղե րում և 6ը տաճ կա կան հո ղե րում կապ րին.
որ այդ 22 ցե ղե րի վրան նե րի թի ւը ե ղած է 8400, ո րից 2300ը նախ կին ռու սա կան 

հո ղե րում, 3000ը պարս կա կան և 3100ը տաճ կա կան հո ղե րում:
որ 22 ցե ղե րը 8400 վրա նով ու նե ցել են 22 կենտ րո նա կան ցե ղա պե տա նիստ 

գիւ ղեր 2270 տնով, և 8400 վրան նե րը ա մառ ւայ յայ լախ նե րի տեղ ու նե ցել են Ա րա-
րատ նե րը և  Սի նակ լեռ նե րը և  մի փոքր մա սը  Կա րե նիից17 -  Թան դու րեք - Ա լա դաղ 
շղթան: [ա նընթ.] հա մա րիայ ամ բող ջը տաճ կա կան հո ղա մա սե րը: -

 Քա նի Ար տա շե սը Ա րա րա տումն էր, այս 8400 վրան նե րը իւր 22 ցե ղե րով ի րա րու 
միա ցան, նրանց տա րա կար ծի քու թիւն նե րը հար թո ւած էին, և  մի կա ռա վա րու թիւն 
էր ստեղ ծո ւած որ բո լո րին հա րա զատ կհա մա րո ւեր. բո լոր ցե ղերն էլ ի րա րու կպաշտ-
պա նեին և 1928 թո ւի կե սե րին և  ոչ մի ցեղ չե ղաւ որ դա ւա ճա ներ և  թուր քե րին 
կողմն ա կից լի ներ. կա յին մի քա նի ան հատ ներ միայն, ո րոնք ա հա բե կո ւե ցան և 
 միու թիւ նը կա տա րեալ էր Ա րա րա տում: 

-Այդ միու թիւ նը ոյժ ներ կա յաց նե լով պատ կա ռանք կազ դեր Ա րա րա տի շրջա պա-
տող ցե ղե րի վրայ և Ա րա րա տը դա ռած էր մի կենտ րոն քրդա կան հե ռա ւօր ա շի րեթ-
նե րի վրայ. Ար տա շե սը եր կիցս ճամ փոր դու թեամբ մինչև Ա լա դաղ, Խ նուս, և  Բա սեն 
( Բա քալ թի). կան չած էր Ա րա րա տի հետ հայ դար ցի, ջիբ րան ցի, հա սա նան ցի, սի փըն-
ցի, բը սուկ ցի և  այլ ցե ղե րին, և  կապ հաս տա տած էր մինչև  Սի փան, և  Մուշ, իսկ 
դե պի  Կողբ իւր ճամ փոր դու թեամբ կան չած էր իւր հետ  Սուր մա լո ւի և  Կար սի քրդու-
թեան, և  մի ան գամ էլ ան ցած լի նե լով դե պի  Խորհր դա յին  Հա յաս տան, մինչև 
 Բա յա զե թի շրջա նը, կա պած էր ի րան հետ հոն ա պաս տա նած հայ դար ցի նե րի մնա-
ցորդ նե րին և  հա յե րին: -

Ն րա այս մեծ յա ջո ղու թիւն նե րը պի տի վե րագ րել հե տե[ւե]ալ նե րին. 
•	 նա կտի րա պե տեր քրդե րու լե զո ւին և  գու ցե միակն էր այդ շրջա նում գա-

ղա փա րա կան և  լե զո ւա նի ու յե ղա փո խա կան գոր ծից հաս կա ցո ղը.
•	 քրդե րը գի տեին, որ նա հայ է և ն րա թի կուն քում կեր ևա կա յեին հայ կա կան 

ոյժ.
•	 նա նիւ թա պես ան շա հախն դիր էր, ստա ցած մի ջոց նե րը կ’գոր ծադ րեր ըստ 

նպա տա կի և  ին քը կտա ռա պեր քրդե րին հա ւա սար:-
Ս րա վրայ ե թէ ա վե լաց նենք իւր անձ նա կան յատ կու թիւն նե րը և  տակ տը, նրան 

դառց րել էր քրդե րի աչ քում մի հե րոս, ո րին լսե լը և  հետ ևե լը և չ դա վա ճա նի լը դա-
ռած էր պա տո ւի և  ազ գա յին բա սի րի խնդիր:

Ն րա ձեր բա կա լո ւե լուց յե տոյ այդ հսկայ գոր ծո նը սկսեց փլզել:-
Ար տա շե սի կող քին կա յին Իհ սան  Նու րին,  Հըս կէ  Թել լօն, շեյխ Աբ դալ  Գա տըր18 

և  այլն, բայց բո լո րի մեջ Իհ սան  Նու րին էր միակ մտա ւո րա կա նը և  լայն աշ խար հա-
յացք ու նե ցող., նա էր և  ղե կա վա րու թեան գլուխ կանգ նած ան ձը և  Հոյ բու նի և  մեր 
ներ կա յա ցու ցի չը, երբ Ար տա շե սը կար այս ան ձը նրա հետ ի րա րու պա կաս կլրաց-

16 Վիճակագրական աղյուսակը բացակայում է։
17 Թերևս՝ Կարինից։
18 Սաքան ցեղի ցեղապետ:
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նեին, Իհ սան  Նու րին էր զին վո րա կան, իսկ Ար տա շե սը հան դուգն և  քաջ,  Նու րին 
ծրագ րող, Ար տա շե սը գոր ծադ րող, Իհ սա նը ձևա պաշտ, Ար տա շե սը ճկուն, բայց որ 
հա կան ւէ Իհ սա նին կպա կա սեին յատ կու թիւն ներ, որ շա ղախ դառ նար միջ նակ տա-
րա մերժ քիւրդ ցե ղե րի միջև. նախ

Իհ սա նը չգի տեր քրդե րեն և  նա լի նե լով թրքա խոս և  կինն էլ լի նե լով թուրք, որ 
մի գայ թակ ղու թիւն էր Ա րա րա տի լեռ նե րում իւր պոլ սա կան հա գուստ նե րով, քրդե-
րը նրա մեջ չէին տես նի հա րա զա տու թիւն,

իբր թուրք ա ղայ նիս տո ւե րով[՞] և  միամ տու թիւն ու նե նա լով թուրք գե րի նե րի 
հետ վե հանձ նա բար վա րո ւե լով, դա կկաս կա ծո ւեր, որ նա կա շա ռո ւած է, կամ կա-
րող է լքել ի րանց յօ գուտ թուր քե րի.

Իհ սա նը ինքն էլ և  իւր ըն տա նիքն էլ չէին ապ րի չար քաշ և  այն փոքր տար բե-
րու թիւ նը, որ կար իր և քր դե րի կեն ցա ղի մե ջը ա նար դա րօ րեն բա ցատ րել կտար, 
թէ նա մեծ գու մար ներ կստա նայ դրսից՝ մեզ նից և  յօ գուտ ի րան կ’գոր ծա ծէ. 

Իհ սա նը ան ձամբ չէր շրջէ ցե ղե րի մե ջը, կզգու շա նար նո ցա նից և  այդ զգու շու-
թիւ նը փո խա դարձ կաս կած ներ կխո րաց ներ այն աս տի ճան, որ Իհ սա նը թիկ նա պահ 
կպա հան ջեր հա յե րից, իսկ քրդերն էլ վե րա պահ դիրք ու նեին հան դեպ նրան:

1929-ի վեր ջե րին Ա րա րա տի ոյ ժե րը կքայ քա յո ւեին ներ սից - հոն ա պաս տա նած 
հայ դար ցի նե րի պե տը և  հի փըչ ցիք դի մումն եր կա նեն  Դաշ նակ ցու թեան, որ այլևս 
դրամ չու ղար կենք, ո րով հետև Իհ սա նը իւր օգ տին կ’գոր ծա ծէ և կ պա հան ջեն ծախ-
սա տա րը ա նել հայ:  Պի տի նկա տել, որ այս բո ղոք նե րը ան հիմն էին, ո րով հետև մենք 
գի տեինք մեր ճամ բած գու մար նե րի ոչն չու թիւ նը, և  այդ ամ բաս տա նու թիւն նե րը ի րա-
նից կառ նեն: 

Աբ դուլ  Մե ջի դի որ դին  Խա լի սը շա րու նակ գռգռու թիւն ներ կա նէ Ա րա րա տի ղե-
կա վա րու թեան դեմ և  հի փըչ ցի ու հա սան ցի կռվող նե րը բա ժան վե լով կհե ռա նան 
Ա րա րա տից:

-թուրք կա ռա վա րու թիւ նը նկա տե լով ներ քին թու լու թիւ նը յա րա բե րու թիւն կհաս-
տա տէ զա նա զան գլխա վոր նե րի հետ, նրանց գայ թակ ղեց նե լու մտոք, տե սակ ցու-
թիւն ներ կլի նեն Իհ սա նի և Հս կէ  Թե լօի և  թուրք ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև, վեր ջին-
նե րին չի յա ջո ղի խա բել և  ի րանց կող մը գրա ւել Ա րա րատ գլխա ւոր նե րին, բայց 
թուր քե րը կկա րո ղա նան օգ տա գոր ծել այդ տե սակ ցու թիւն ներն իսկ, տա րա ձայ նե լով, 
որ պար սիկ նե րի դեմ պի տի լի նել և  որ ի րանց հետ են Իհ սա նը և  ու րիշ նե րը:

 Գաղտ նի և  յայտ նի բա նակ ցու թիւն ներ կսկսեն մանր ցե ղա պետ նե րի և  թուր քե րի 
միջև, և  ճարպ կո րեն թուր քե րը կյա ջո ղին գրա ւել ո մանց անձ նա պես շա հագռգ ռե լով 
և կ ռո ւեց նե լով մի ցե ղը միւ սի դե մը և  ապս տամ բա կան հո սան քը ջա նա լով ուղ ղել 
պար սիկ նե րի դե մը:

 Միա ժա մա նակ նա կա ռա ջաց նէ պար պու մը և  զոր քե րի կենտ րո նա ցու մը:
 Տա ճիկ նե րի այս քա ղա քա կա նու թիւ նը իւր վնա սա կար ար դիւնք նե րը կտան[:]
 Գի լո ւի ցե ղի Ահ մա դէ  Շա մօն, որ նախ կին ռու սա կան սահ ման նե րում կ’գտա նի, 

թշնա մա կան դիրք կբռնէ դե պի սա քան ցիք, հը սէ սօ րան ցե ղը.
կօ թան մեծ ցե ղը որ 700 վրան ու նի Ահ մադ բե կի գլխա ւո րու թեամբ վե ճի 

կ’բռնուի  Սա քան մեծ ցե ղի հետ ո րի գլխա ւորն է շեյխ Աբ դալ  Կա դը րը կուզ  Կան քան 
գիւ ղի տի րա պե տու թեան հետ ևան քի. այս եր կու ցե ղե րը որ ա մե նա մեծն են 700 և 
300 վրա ներ և  որ Ա րա րա տի ա մե նակռ ւող տար րերն էին, ի րա րու հետ պա տե րազ-
մի մեջ կմտնեն հո ղա յին խնդրով. կօ թան ցիք յաղ թող կհան դի սա նան թուր քե րի 
ա ջակ ցու թեամբ և շ. Աբ դալ  Գա տըր պար տո ւած կա պաս տա նի Ա լա դա ղից  Հըս կէ 
 Թե լօի մո տը:  Կօ թան ցե ղը որ նոր տա րին թուր քե րի պար տու թեան պատ ճառ էր 
դա ռած խլե լով 2 թնդա նոթ և 30 գնդա ցիր ի հե ջուկս Իհ սա նի և Բ րօի որ ա պաս տան 
է տո ւած շ. Աբ դալ  Գա թըր ի րանց խլած թնդա նոթ նե րը և գն դա ցիր նե րի մի մա սը 
կհանձ նեն թուր քե րին:  Կօ թան ցի նե րի այդ դիր քը պի տի պատ ճառ [դառնայ] Ա րա-
րա տի կոր ծան ման, իսկ բաս կո լի ցե ղը իւր 150 վրա նով կնկնի թուր քա կան ազ դե-
ցու թեան տակ և թշ նա մու թիւն կսկսէ պար սիկ նե րի հան դեպ:
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1929 վեր ջե րը Ա րա րա տի միու թիւ նը չկար, նրա մի մա սը թուր քե րի կողմն էր, մի 
խո շոր մա սը վե րա պահ սպա սո ղա կան վի ճա կի մեջ էր, մի մա սը պար սիկ նե րի դեմ 
էր դա ռած, և  միայն հը սէ սօ րան ցե ղի մի փոքր մա սը 600 վրա նից 200 վրա նը միայն 
հա ւա տա րիմ Բ րօին կշա րու նա կեր նախ կին վար քա գի ծը լի նել թուր քե րի դեմ:-

Ա հա այս դժո ւա րին կա ցու թեան էր, որ կհար կադ րեր Իհ սա նին պա հան ջել մեզ-
նից դրսի ոյ ժեր թէ ղե կա վա րե լու և  թէ կռո ւող ներ, նա մեզ կա ռա ջադ րեր Ա րա րա տը 
վե րա հաս ան կու մից փրկե լու հա մար հետ ևեալ նե րը. 1). շա հել պար սից բա րեա ցա-
կա մու թիւ նը. բ) ու ղար կել առ նո ւազն մի քա նի հա րիւր ֆե դա յին ներ, գ).  ղե կա վար 
ան ձինք և  ռազ մա նիւթ:

 Պար սիկ նե րը և քր դա կան հար ցը
 Պար սիկ նե րը գի տեին թէ ռուս նե րի և  թէ թուր քե րի ձգտումն ե րը, որ կջա նա յին 

քրդա կան հար ցը դառց նել ի րանց դեմ, նրան ցից ծա ծուկ չէին ոչ Ուր միոյ և  Մաք ւայ 
մեջ ե ղած թուրք և  բօլշ ևիկ գոր ծա կալ նե րի ջան քե րը, ո րոնք դրա մով, զեն քով և 
 խոս տումն ե րով կջա նա յին ի րանց կող մը գրա ւել թէ ա շի րեթ նե րին և  թէ ապս տամբ 
քրդե րին որ դա դա րեց նեն  Թուր քիոյ դեմ աշ խա տանք նե րը և թշ նա մա նան պար սից 
հետ: Այս դրու թիւ նը մե ծա պես կան հանգս տաց ներ պար սիկ իշ խա նու թիւն նե րը.

միև նոյն ժա մա նակ պար սիկ իշ խա նու թիւ նը թուրք և  բօլշ ևիկ իշ խա նու թեանց 
ճնշման տակ կ’գտնւեր այն մե ղադ րան քով, որ թոյլ տո ւած է և  ա ջակ ցած է քիւրդ 
և յ[հ ]այ յե ղա փո խա կան նե րին ամ րա նա լու Ա րա րա տում և  հե նա րան դառց նե լու թուրք 
և  բօլշ ևիկ եր կիր նե րի դեմ գոր ծե լու հա մար: 

-1) ո րի հի ման վրայ կպա հան ջեն ճնշու մը և  ոչն չա ցու մը Ա րա րա տի սահ մա նա-
մերձ քրդե րի, 2)  Դաշ նակ ցա կան շե ֆե րի ձեր բա կա լում և  հե ռա ցու մը, 3). Ուր միոյ, 
 Մաք ւայ,  Սալ մաստ շրջան նե րում հա յե րի տե ղա ւոր ման ար գե լում և  այլն:-

Ա նելք[ի] ա ռաջ էր դրո ւած պար սից իշ խա նու թիւ նը, նա քրդե րին չպի տի կա րո-
ղա նար միայ նակ ճնշել ինչ պես և  թուր քե րը չէին կրցած 1927-28 ճնշել և  յայտ նի 
լի նե լով ի րան թուր քե րի քա ղա քա կա նու թիւ նը սի րա շա հել քրդե րին պար սից սահ-
ման նե րում և  ի րան գոր ծիք դառց նել, կվախ նար բաց թշնա մա կան դիրք բռնել դե-
պի քրդե րը, 

նրան յայտ նի էր, որ հա յե րը մաս նա կից են քրդա կան շարժ մա նը, բայց միա ժա-
մա նակ յայտ նի էր, որ  Դաշ նակ ցու թիւ նը հա կա բօլշ ևիկ և  հա կա թուրք քա ղա քա կա-
նու թիւն ու նի, և  նա դեմ է քրդե րի շարժ մա նը պար սից հո ղե րում, նրան բա ցար ձակ 
հա լա ծե լը կնշա նա կեր դիւ րաց նել թուր քե րի և  բօլշ ևիկ նե րի աշ խա տանք նե րը և քր-
դե րին ևս զս պող ոյ ժից զրկել:

Այս եր կընտ րանք նե րը խիստ փա փուկ կա ցու թեան մեջ էին դրած իշ խա նու թիւ-
նը, ո րը եր կե րե սա նի քա ղա քա կա նու թեան հետ ևե լու ստի պո ւած էր,- ար տա քուստ 
թշնա մի ձևա նալ դե պի հա յե րը և քր դե րը, բայց ներ քուստ ցան կա նալ, որ քրդե րը 
լո յալ մնան ի րան սահ ման նե րում և թշ նա մու թիւ նը նո ցա խո րա նայ  Թուր քաց սահ-
ման նե րում:- 

Այս երկ դի մի քա ղա քա կա նու թիւ նը ա ռաջ էր բե րած պար սից ղե կա վա րու թեան 
մեջ, նա հան գա պետ նե րի և հ րա մա նա տար նե րի մեջ եր կու տար բեր հա կա դիր ըն-
թացք դե պի քրդե րը և  Դաշ նակ ցու թիւ նը.

 նրանք որ ծա գու մով թուրք են, և  կամ ներ քուստ հա մա կիր էին պան թու րա նիզ-
մին և  ադր բեյ ջա նա կան հար ցե րին և  կամ նրանք, որ այս կամ այն պատ ճա ռով 
բօլշ ևիկ նե րի հետ լե զու գտնե լու կողմն ա կից էին, պարզ թշնա մա կան վար քա գիծ 
ընդգր կած էին դե պի հա յե րը, ի մաս նա ւո րի  Դաշ նակ ցու թիւ նը և քր դե րը, կողմն ա կից 
լի նե լով վեր ջին նե րի բնաջնջ մա նը և  հա յե րի հա լած մա նը:- 

Այս հո սան քի մարմն ա ցում պի տի հա մա րել զո րահ րա մա նա տար  Նախչ ևանս կին19 

19 Քելբալի Խան Ջաֆարկուլի Խան օղլի Նախիջևանսկի (1891-1931) – ցարական Ռուսաստանի, Ադրբեջանի 
և Իրանի ռազմական գործիչ: Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո գնդապետի կոչումով անցնում է Իրան 
և ծառայության անցնում իրանական բանակի կազմում, որտեղ էլ ստանում է գեներալի կոչում: 1931-ին 
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և 1921-ի նա հան գա պե տը, Ադր բեյ ջա նում:-
 Կար և  երկ րորդ հո սան քը ո րի գլուխն էր ընդ հա նուր հրա մա նա տար  Զա ֆար 

 Դով լեն20 և  շա հը21, ո րոնք ներ քուստ գոհ էին քրդա կան թշնա մու թեան խո րա ցու մով 
հան դեպ թուր քե րը և  գոհ էին, որ  Դաշ նակ ցու թիւ նը ու նի հա կա թուրք և  հա կա բօլշ ևիկ 
ուղ ղու թիւն և քր դե րին կդրդէ դե պի թշնա մու թիւն մի միայն դե պի  Թուր քիան:  Բայց 
այս պես լի նե լով հան դերձ չէին հա մար ձա կո ւիր ի րանց հո վա նու տակ առ նել դաշ-
նակ և  քուրդ գոր ծո ղու թիւն նե րը Ա րա րա տի շրջա նում:-

Այս քա ղա քա կա նու թեան ազ դե ցու թիւ նը հա յե րի վրայ -
- Պար սից այս ըն թաց քը խիստ ծանր կա ցու թիւն էր ստեղ ծած Ատր պա տա կա նի 

հա յու թեան և  Դաշ նակ ցու թեան գո յու թեան տե սա կե տից. ինչ պես վեր ևը ակ նար կե-
ցի  Մաք ւայ շրջա նում  Թադ ևոս ա ռա քեա լում հա յե րի մուտ քը ար գե լո ւեց, ա ռաջ նոր-
դը վանքն քշո ւեց և  ըն կեր նե րը ձեր բա կա լո ւե ցին,  Սալ մաստ և Ուր մի գաղ թա կան-
նե րի դրու թիւ նը ծան րա ցո ւեց և  աչ քի ընկ նող մեր ըն կեր նե րը ինչ պես այդ շրջան-
նե րից, նոյն պես և  Ղա րա դա ղից հե ռա ցո ւե ցին ինչ և  ձեռք տալ Ար տա շե սին[՞], նրան 
հա մա րե լով ճամ բո ւած հա յե րի կող մից, սպառ նա լիք ե ղավ ձեր բա կալ ման և  մի քա-
նի սը բան տար կո ւե ցին:

Այս վի ճա կը Ատր պա տա կա նի մեջ ա ռաջ բե րեց վե րաքն նու թեան խնդի րը մեր 
գոր ծակ ցու թիւ նը քրդե րի հետ գո նէ պար սից հո ղե րով և կ պա հան ջո ւեր դա դա րեց-
նել գոր ծու նեու թիւ նը և Ար տա շե սին հե ռաց նել:-

 Բիւ րօն այս վի ճա կը և  դի մումն ե րը քննե լով չնդա ռա ջեց ե ղած ցան կու թիւն նե րին, 
այլ ընդ հա կա ռա կը ո րո շեց շա րու նա կել Ա րա րա տին ոյժ տալ հետ ևեալ ձևով:- 

ա)  Պարս կաս տա նի հա յու թիւ նը և  մեր ըն կեր նե րը ոչ մի ա ջակ ցու թիւն և 
 կա պակ ցու թիւն չպի տի ու նե նան քրդա կան գոր ծին հետ.

բ)  Բիւ րօն հա մա ձայն ը. ժ. ի ո րոշ ման պի տի շա րու նա կէ քրդա կան գոր ծը 
 Թուր քիաց սահ ման նե րում.

գ) այդ գոր ծը տա նե լու հա մար նա կվերց նէ պա տաս խա նատ ւու թիւ նը իւր վրայ 
և կ’ գոր ծադ րէ իւր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով:-

 Այս պի սով ա զատ կկան չո ւեին  Պարս կաս տա նի մեր մար մին նե րը և ն րանց կհրա-
հան գո ւեր ա սել իշ խա նու թեա նը, որ ի րանք դեմ են քրդա կան գոր ծին և  հա մա միտ 
են իշ խա նու թեան, բայց  Փա րիզն է, որ կվա րէ այդ գոր ծը:-

Այդ պես էլ կա սեն թէ ա ռաջ նոր դը և  թէ կկ -ին.
Այդ նոյն ժա մա նակ նե րու մը, որ կձեր բա կա լո ւի Ար տա շե սը և Ա րա րա տի թղթակ-

ցու թիւն նե րը կնկնին պար սից ձեռ քը, որ ան կա րող կլի նեն դե շիֆ ռէ ա նել. նա մակ-
նե րի ձեր բա կա լո ւի լը և չ կար դա ցո ւի լը և Ար տա շե սի բօլշ ևիկ նե րի կող մից ձեր բա-
կա լո ւի լը ա ւե լի կաս կած նե րի տե ղիք կտայ, բա ցատ րո ւե լով, որ մենք ան հա ւա նա կան 
չէ, որ խաղ կխա ղանք և  գու ցէ բօլշ ևիկ նե րի հետ միա ցած դեմ ենք պար սիկ նե րին. 
և  ծանր մթնո լորտ կստեղ ծո ւի ա ռաջ նոր դի և  մեր ըն կեր նե րի շուր ջը:

 -ըստ ըն դու նած ո րոշ ման, կյայտ նո ւի որ նա մակ նե րի բա նա լին կ’գտնո ւի  Փա րիզ 
 Ռու բե նի մօ տը և  պետք է  Փա րի զում բա ցատ րու թիւն ներ ու զել: 

-Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թեան մի ջո ցով կհաս նի պար սից դես պա նա տու-
նը գրու թիւն ներ թարգ մա նո ւե լու հա մար և  Ռու բե նը կկան չո ւի բա ցատ րու թեան: 

- Ձեր բա կա լո ւած նա մակ նե րի բո վան դա կու թիւ նը յայտ նի էր մեզ, և  գի տեինք որ 
գրո ւած են ի նպաստ պար սիկ նե րի, ուս տի բիւ րօի ո րոշ մամբ նա մակ նե րը թարգ մա-
նո ւե լով, մի բա ցատ րա գիր կ’գրո ւի մեր նպա տակ նե րի մա սին քրդա կան խնդրում, 
մեր վար քա գի ծը հան դեպ  Պարս կաս տա նի և կյ այտ նո ւի որ պարս կա հա յու թիւն առն-
չու թիւն չու նի այս խնդիր նե րի հետ և  միա ժա մա նակ կպա հան ջո ւի պա տաս խան 
հետ ևեալ հար ցե րի հա մար:-

սպանվում է Մակուում քրդական ապստամբությունը ճնշելու ժամանակ: 
20 Իրանական բանակի հյուսիս արևմտյան խմբավորման հրամանատար մինչև 1930 թ. ամառը: 
21 Խոսքը Ռեզա շահ Փահլավիի մասին է (1878-1944), գահակալման տարիները՝ 1925-1941:
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Քր դա կան հար ցը մեզ նից ան կախ գո յու թիւն ու նի և  մենք մեր շա հե րը ե լա կետ 
ու նե նա լով կձգտինք այդ շար ժու մը սահ մա նա փա կո ւի մի միայն  Թուր քիոյ մեջ, որ-
տեղ մենք ևս  քա ղա քա կան շա հեր ու նենք;  Թուր քիոյ մեջ ե ղած քրդա կան շար ժու մը 
և  մեր քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լը  Թուր քիոյ սահ ման նե րի մեջ դե՞մ է 
 Պարս կաս տա նի շա հե րին:-

•	 քրդե րին կան խրա խու սող ներ, որ նրանք հե տապն դեն քա ղա քա կան նպա-
տակ ներ պար սից և  ի րա քի սահ ման նե րում, այդ են նպա տակ նե րը  Թուր քիոյ 
և  բօլշ ևիկ նե րի, մեր ձգտումն է որ ընդ հա կա ռա կը լի նի և  մենք կջա նանք 
քրդե րը լի նեն լո յալ  Ձեր հան դեպ և  կանգ նեն  Պարս կաս տա նի ամ բող ջա-
կա նու թեան և  խա ղա ղու թեան տե սա կե տի վրայ, այդ պատ ճա ռով էլ միա ցած 
ենք քրդե րի հետ - մեր այս աշ խա տան քը օգ տա ւե՞տ է թե վնա սա կար պար-
սից շա հե րին: 

•	 մեր ը. ժ. ո րո շու մը լի նե լով  Պարս կաս տա նի բա րե կա մու թիւ նը ա մեն բա նից 
վեր դա սել և  նոյն իսկ դա դա րեց նել մեր գոր ծակ ցու թիւ նը քրդե րի հետ ե թե 
դուք նպա տա կա հար մար չեք գտնի, պի տի յայտ նեք մեզ գրա ւօր, որ պա-
տաս խա նա տո ւի թիւ նը ընկ նի  Ձեր վրա, ո րով հետև վստահ ենք որ մեր գոր-
ծից բա ցա կա յու թեան հետ ևա նօք քրդե րը կա րող են ընկ նել թուր քե րի ազ-
դե ցու թեան տակ [ա նընթ.]:

•	  մենք չու նենք Ա րա րա տում ներ կա յա ցու ցիչ դա ւադ րու թեամբ ձեր բա կա լո ւած 
լի նե լու հետ ևա նօք, և  այլևս դա դա րեց նե լով մեր գոր ծու նեու թիւ նը կսպա-
սենք  Ձեր դրա կան պա տաս խա նին վերսկ սե լու հա մար:-

Այս խօ սակ ցու թիւ նը փո խանց ւեց  Թեհ րան, դես պա նը և  զին ւօ րա կան կցոր դը 
հա մա միտ լի նե լով գոր ծա ծու թեան22 ի րանց ան կա րող հա մա րե ցին վերջ նա կան պա-
տաս խան տալ:-

 Մի քա նի շա բաթ յե տոյ, ստա ցո ւեց մի նա մակ, որ «խօ սո ւած հար ցե րի պա տաս-
խա նը առ նե լու հա մար պետք էր որ տե ղի վրայ  Թեհ րա նում բա ցատ րո ւեր»,- այս 
պա տաս խա նը թեև ո չինչ չէր ա սէ, ո րո շո ւեց փոր ձել  Թեհ րա նում պար զել [ամեն] 
ինչ. մա նա ւանդ որ Ա րա րա տի շուր ջը կհա վա քո ւեին զոր քեր և  մա նա ւանդ որ ծանր 
կա ցու թիւն ստեղ ծո ւիլ ոչ թէ միայն քրդա կան հար ցի հա մար, Ատր պա տա կա նի հա-
յու թեան կա ցու թիւ նը, այլև  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում և Անդր կով կա սում լուրջ 
շար ժումն եր էին սկսո ւած: 

 Պարս կաս տան,  Թե մուր թաշ23. 
1929 - վեր ջին, կեղծ ան ցագ րով ա ռանց պար սից գի տու թեան ճամ բո ւեց  Ռու բե նը 

 Պարս կաս տան, չառ նե լով և  մեր ըն կեր նե րի հա մա ձայ նու թիւ նը, նրանք վտան գա ւօր 
և  անն պա տակ կ’գտնեին նման մի փորձ:

 Պարս կաս տա նի փաս տա կան կա ռա վա րի չը էր պա լա տա կան նա խա րա րը 
 Թե  մուր դա շը, նրա նից էր կա խո ւած ա մեն ինչ, ուս տի տեղ հաս նե լու երկ րորդ օրն 
իսկ, երբ դեռևս միայն մի քա նի ըն կեր ներ գի տեին  Ռու բե նի  Թեհ րան հաս նե լը, տե-
սակ ցու թիւն խնդրո ւեց և  ո րը ան մի ջա պես ըն դու նո ւեց:-

 Թե մուր դա շին յայտ նի էին  Փա րի զի մեր տե սակ ցու թեանց ման րա մաս նու թիւն-
նե րը և խն դիր նե րը իւր ամ բողջ ծա ւա լով -

 Նա ա ռա ջադ րեց հետ ևեալ հար ցե րը.
 Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը և  Ձեր նրա ի րա գործ ման հե տապն դու մը բնա կան 

կ’գտնենք:

22 Թերևս գործակցության։
23 Աբդոլհոսեյն Թեյմութաշ (1883-1933), Իրանի պալատական նախարար, որի ազդեցությունը Ռեզա շահի վրա 
շատ մեծ էր: Սակայն ըստ Ռուբենի վարկածի՝ Արարատի ապստամբության պարտությունից հե տո, երբ Իրանը 
կանգնեց խորհրդային ռազմական ներխուժման փաստի առջև, շահը նրան մեղադրեց ար կա  ծախնդրության 
մեջ: Իսկ ըստ տարածված պաշտոնական կարծիքի՝ Թեյմութաշի շնորհազրկման և բանտարկման պատճառ 
է դարձել Մեծ դեպրեսիայի ժամանակ անգլիական նավթային ընկերության հետ Իրանի համար ոչ շահավետ 
պայմանագրի կնքումը, որի պատճառով պետական գանձարանը կրել է խոշոր վնասներ: 
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 Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը  Պարս կաս տա նի շա հե րին դեմ չէ. նոյն իսկ օգ տա-
կար, ե թե դուք  Ձեր նպա տակ նե րի մեջ չդնեք և  Պարս կա հա յաս տան ստեղ ծե լը:

 Բօլշ ևիզ մը վնա սա կա ր է մեր երկ րի ներ սում և  գոհ ենք որ դուք հա կա բօլշ ևիկ 
լի նե լով կհա կազ դեք բօլշ ևիզ մի մուտ քը  Պարս կաս տա նում.

•	 բայց սօ վե տա կան իշ խա նու թիւ նը և ն րա դրա ցիու թիւ նը ա վե լի նպաս տա ւոր 
է  Պարս կաս տա նի շա հե րին քան ցա րա կան, կամ այլ սո ցիա լիս տա կան: 
 Սօ վետ նե րը ա զա տե ցին  Պարս կաս տա նը ռու սա կան և  նոյն իսկ այլ ազ դե-
ցու թիւն նե րից. ուս տի մենք բա րի դրա ցիա կան հա րա բե րու թիւն պի տի ու-
նե նանք և  դեմ ենք որ դուք  Ձեր պայ քա րով նրանց դեմ մեր և  սօ վետ նե րի 
յա րա բե րու թեանց ցրտու թեանց պատ ճառ լի նեք: 

- Պարս կաս տա նը չպի տի դառ նայ  Ձեր հե նա րա նը հա կա սո վետ պայ քա րի 
 Կով կա սի սահ ման նե րում:-
Քր դա կան շար ժու մը դեմ է  Պարս կաս տա նի շա հե րին, թեև նրանք ցե ղա կից են 

մեզ, ո րով հետև  Պարս կաս տա նում կայ մի մեծ զանգ ված մինչև  Լօ ռես տան որ կա րող 
են վա րա կո ւել այդ շարժ մամբ. ուս տի մեր շա հե րին հա կա ռա կ է քիւրդ ժո ղովր դին 
կազ մա կեր պել ա ռան ձին կու սակ ցու թեան մեջ. այդ տե սա կե տով ցան կա լի չէ գո յու-
թիւ նը « Հօյ բու նի» մեր երկ րի մե ջը և  պետք չէ որ դուք ա ջակ ցեք նրան մեր երկ րում:-

•	 թուր քա կան մի տումն ե րը Ատր պա տա կա նում մեզ յայտ նի է, և  հա յե րի հա-
կա թուրք ըն թաց քը կզու գա դի պի մեր շա հե րին, բայց ցա ւա լի է, որ ար ևե լեան 
նա հանգ նե րում այլևս հայ չկայ.

•	 ե թե  Ձեր ձգտումն է քրդե րին փո խա րի նել հա յե րով ար ևե լեան նա հանգ նե-
րում դժո ւա րու թիւն ներ հա րու ցա նե լով թուր քե րի դեմ, դա կա րող է լի նել 
տե սա կա նօ րեն մեր շա հը,  Ձեր շա հը ի՞նչ է:-

 Յի շեալ սկզբունք նե րը հա կա ռակ չլի նե լով մեր վար քագ ծին հետ ևեա լը ա ռա-
ջար կո ւեց:

 Պարս կա հա յաս տա նի հարց չկայ, և  պա տաս խա նա տու ենք ե թէ ա ռա ջադ րենք 
նման մի հարց, և  ա ւե լին ե թէ կան և  ցոյց տրո ւին նման խե լաց նոր ներ, մենք պատ-
րաստ ենք հա լա ծե լու  Ձեզ հետ միա սին այդ պի սին նե րին:

 Սօ վետ նե րից մենք կպա հան ջենք հե ռա ցու մը մեր երկ րից ռու սա կան զօր քե րի, 
բայց կ’գի տակ ցենք, որ դա հնա րա ւոր չէ մեր ոյ ժե րով և հ նա րա ւոր է մի միայն ընդ-
հա նուր յե ղաշր ջու մով, ու րեմն մինչև ընդ հա նուր յե ղա փո խու թիւ նը մենք ոչ Պարս-
կաս տա նի և  ոչ մի վայ րի վրա յով ա ռան ձին որ ևէ շար ժում չենք ա նե լու:

Ու րեմն  Ձեր ար տա քին քա ղա քա կա նու թեան խո չըն դոտ չենք այ սօր.
 Մենք կմնանք հա կա սօ վետ և  հա կա կօ մու նիստ, և  դեմ ենք նրա ծա ւա լո ւե լուն, 

ո րին  Ձեր ներ քին քա ղա քա կա նու թեան մեջ օգ տա կար է մեր ըն թաց քը
 Մենք կանգ նած ենք մեր շա հե րից թե լադ րո ւած  Ձեր երկ րի ամ բող ջա կա նու թեան 

տե սա կե տի վրայ, եր կու պատ ճա ռով, մին որ  Թուր քիան չկա րո ղա նա լով մե ծա նալ 
ի հա շիւ Ատր պա տա կա նի, չպի տի մեզ կա րո ղա նայ խեղ դել պան թու րա նա կան ծո վի 
մեջ, և  երկ րորդ որ քրդե րը չկա րո ղա նա լով միա ցեալ Քրդս տան ստեղ ծել պարս կա-
կան հո ղե րով, այն քան ոյժ չպի տի ու նե նան պա հել ի րանց ձեռ քը այն Ա րա րա տը և 
 Վա նը, ո րոնք հա յու թեան հայ րե նիք են: -Այս որ քան մեր ա ւե լի ձեր շահ ն է:

4)-քրդա կան ամ բող ջա կան զան գո ւա ծի արթ նա ցու մը և  ամ բող ջա կան Քրդս տա-
նի ստեղ ծու մը ոչ մեր շա հե րից կթե լադ րո ւի և  ոչ էլ մեր նպա տակ ն է, մեզ հա մար 
գո յու թիւն չու նի ոչ Ի րա քի և  ոչ էլ  Պարս կաս տա նի քրդա կան հար ցեր, և  ե թե մեզ նից 
ան կախ գո յու թիւն ու նեն, մենք ա ւե լի  Ձեզ հետ ենք քան քրդե րի:

Քր դա կան հար ցը մեզ հե տաքր քիր է միայն  Թուր քիա յում, ո րով հետև նա պատ-
նեշ է պան թու րա նիզ մի առջև, ո րով հետև նա կա րող է թու լաց նել  Թուր քիան, ո րով-
հետև եթէ նա յա ջո ղե լու լի նի, մենք ևս  հա ւա նա կա նու թիւն կու նե նանք յա ջո ղե լու 
ա ռաջ քշե լու  Տաճ կա հա յաս տա նի խնդի րը և  ի վեր ջոյ ա ւե լի հա ճե լի է տես նել Քրդս-
տան, քան  Թուր քիա և  ա ւե լի դիւ րին է Քրդս տա նից առ նել մեր ի րա ւուն քը, քան 
 Թուր քից: -
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 Հիմն ա կան կե տե րում հա մա ձայ նու թիւն կայացնելով, ո րո շո ւեց հա վա նա կան է 
Շա հի հա մա ձայ նու թիւ նը առ նե լէ վերջ:-

1.  Պարս կաս տա նի մեջ հա կա կօ մու նիստ մնա լով չպետք է  Պարս կաս տա նը հե-
նա րան ծա ռա յեց նել Անդր կով կա սում շար ժումն եր ա նե լու հա մար.

2.  Պարս կաս տա նի հպա տակ չե ղող հա յե րը կա րող են անց նել  Տաճ կա կան ար-
ևե լեան նա հանգ նե րը աշ խա տե լու քրդե րի մե ջը, պայ մա նով որ նրանց աշ խա տան-
քը ազ դո ւի միայն թուր քե րի դե մը: Ն րանց հետ կա պի և  մա տա կա րար ման աշ խա-
տանք նե րը կթոյ լատ րո ւի, բայց խիստ գաղտ նի կեր պով:

3.  Պար սից իշ խա նու թիւ նը երբ գոր ծի վրայ բռնեց, պի տի հե տապն դէ և 
 ձեր բա կա լէ, բայց հրա մա նա տա րա կան կազ մը գաղտ նի պի տի ա ջակ ցէ և  դիւ րաց նէ:

 Կա ռա վա րու թիւ նը ին քը պա րեն չի տա լու, բայց սահ մա նա յին քրդե րին ապս-
տամբ նե րին օգ նե լու և  պա րեն փո խադ րե լուն չպի տի ար գե լէ:

•	 պի տի ու ղար կո ւեն Ա րա րատ հայ ղե կա վար ներ, ո րոնց պի տի ա ջակ ցէ հրա-
մա նա տա րը:

•	 յե տա գայ գոր ծու նեու թեան հա մար կկազ մո ւի մի խառն մար մին հայ-քիւրդ 
պար սիկ. գոր ծե րին ըն թացք տա լու հա մար:-

 Վա հա նը24 և  ու ղար կո ւած մար դիկ: - 
Ար դեօք այս թոյլտ ւու թիւ նը օգ տա ւետ էր թէ վնա սա կար, դա՞ւ էր, թէ ան կեղծ 

գոր ծակ ցու թեան փորձ դժո ւար է ճշտե լը, և  դա հե տաքր քիր էլ չէր 1930 սկզբին, 
ո րով հետև այդ ժա մա նակ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տու թիւնն էր մի մարդ հասց նել Ա րա-
րատ, որ կպա հան ջեին շա րու նակ և  մենք ան կա րող էինք սահ ման նե րի ա մուր փակ-
ման պատ ճա ռով հա յե րի հան դեպ:-

 Թե մուր դա շը այդ դիւ րու թիւ նը կտար հանձ նա րա րե լով  Զա ֆար  Դով լեին ծա ծու-
կեն թոյլ տալ անց նե լու ճամ բածս ան ձանց:- 

Պար սիկ նե րը ի րանց խոս տու մը կա տա րե ցին, թոյլ տո ւին և  ի րանց օ թո նե րով և 
ս պա յի ու ղեկ ցու թեամբ անց կաց րին սահ մա նը  Վա հա նին և  ըն կեր նե րին:- 

 Վա հա նին տրո ւած էին հետ ևեալ խնդիր նե րը լու ծե լու.
 Քա նի որ Ար տա շե սը ձեր բա կա լո ւած է նա պի տի փո խա րի նէ նրան, ի րան դնե-

լով Ա րա րա տի կա ռա վա րու թեան տրա մադ րու թեան տակ:  Նա պի տի ջա նար նշա-
նա կո ւիլ հրա մա նա տար քրդե րի վրայ ի մաս նա ւո րի Ա րա րա տից հիւ սիս շրջան նե-
րում:-

Իւր հիմն ա կան նպա տա կը պի տի լի ներ, քա նի որ Իհ սա նը չէր կա րո ղա ցած հա-
մախմ բել բո լոր ցե ղե րը, ջա նալ թշնա մի ցե ղե րը հաշ տեց նել և  միաց նել թուր քե րի 
դե մը:

 Քա նի որ կան և  կա րող են շա տա նալ այն պի սիք, ո րոնք ա ւա զա կա յին կամ քա-
ղա քա կան նպա տակ նե րով կջա նան պարս կա կան հո ղա մա սե րը խլրտել. ա ռաջն 
առ նել դրան և  ընդ հա կա ռա կը պարս կա կան քրդե րին կա պել Ա րա րա տի հետ և  
ա պա հո վել Ա րա րա տի թի կուն քը:- 

 Քա նի որ  Պարս կաս տա նը թոյլ չի տայ մեծ քա նա կու թեամբ հայ կռւող ներ 
 Պարս կաս տա նից կենտ րո նաց նել Ա րա րատ. պետք է  Վա հա նը այդ ոյ ժե րը ջա նայ 
կենտ րո նաց նել  Հա յաս տա նից, հոն ե ղած մեր ըն կեր նե րից և  փախս տա կան նե րից:-

•	 վեր յի շած կե տը ի րա գոր ծե լու հա մար, պի տի հա մա րել Ա րա րա տին, որ նրանք 
չսահ մա նա փա կո ւին Ա րա րա տի հա րա ւը ըն կած լան ջով, այլ պի տի միաց նեն 
ի րանց և  հիւ սիս ըն կած լան ջը մինչև Ա րաք սը ձեռք բե րե լով ո րից յե տոյ ի րանց 
բաղ ձան քը՝ ու նե նալ հայ բազ մա թիւ զին ւոր ներ հնա րա վոր կդառ նայ: -

  Լիա զո րել մե կին ի րան ցից և  կամ ինձ խօ սե լու Ա րա րա տի կա ռա վա րու թեան 
կող մից:-

24 Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության բանակի կապիտան Վա հան Գալստյանի (Սև Վահանի) մասին է 
(1879-1956)։ Արարատում Վելիբեկ կամ Վելի ծած կանունով այդ գործչի մասին տե՛ս Ղազար, Կապիտան Վա-
հան Գալստեան (Սև Վահան), «Աւօ, Յեղափոխական ալպոմ», Գ. շարք, Հա լէպ, 1962, թիւ 9 (33), էջ 275-276։
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 Բա ցի յի շեալ նե րից ո րո շո ւեց և  զին ւո րա կան գոր ծո ղու թեանց ծրա գի րը, ո րին 
հա մա միտ էր և  Թե մուր դա շը. ընդ հա նուր գծե րը ին քը ցան կու թիւն յայտ նած լի նե-
լով:-

 Քա նի որ Ա րա րա տը միայ նակ դժո ւար թէ կա րո ղա նայ ընդ միշտ դի մադ րել հա-
ւաք ւող զոր քե րի դե մը նա պի տի ըն դար ձա կի իւր գոր ծու նեու թեան շրջա նա կը նոր 
ապս տամ բա կան վայ րեր ստեղ ծե լով հետ ևեալ ձևով:-

 Վա հա նը ջա նա լով ստա նալ լիա զօ րու թիւն Ա րա րա տից, և ս տա նա լով ոյժ, պի տի 
անց նի Ա րա րա տի հիւ սի սա յին ե րե սը և  ձեռք բե րէ  Գեալ բա բա նի,  Մօ տան  Կօլ քա նի, 
 Բայդ լի,  Գի լո ցի, խը դըր ա ղա, շամ ա նի ա լօ-մը հօյի ցե ղե րը 2300 վրան նե րով.

 Ն րանց միաց նե լով Ա րա րա տի իշ խա նու թեան պի տի ան մի ջա պես շա հագռգ ռէ 
այդ ա ւա զա կա բա րոյ ցե ղե րը նրանց թշնա մաց նե լով «Ա րա լըխ նե րի» մեջ բնակ ւող 
 Թա թար նե րի հետ, և  Դաշ բու ռուն մինչև  Շահ թախ թի ըն կած թա թար-թուրք ազ գաբ-
նակ չու թիւ նը հե ռաց նէ կամ բնաջն ջէ այդ պի սով մինչև Ա րաք սը ա պա հո վէ յօ գուտ 
Ա րա րա տի.

Ամ րա նալ  Դաշ բու ռու նում, թի կուն քից ա պա հո ված լի նե լով սպառ նալ Մար գա-
րա-Իգ դիր գծին.

 Բարձ րա նալ Օռ գո վի անց քը, ամ րա նալ և կտ րել Իգ դի րը  Բա յա զե թից.
 Սի նակ լեռ նե րի բո լոր անց քե րը  Չին գիլ և  այլն բռնել և  ամ րա նալ  Կող բում:
VII. Երբ  Կողբ-Իգ դիր ճա նա պար հը վտան գո ւեց, գրա ւել Իգ դի րը և  Սուր մա լու 

մինչ Ա րաքս մաք րել թա թար նե րից:-
 Երբ  Վա հան հաս նի Ա րաք սին  Դաշ բու ռու նի և  Կող բի կող մից պի տի կա պո ւի 

Ա լա գեա զի հետ և  այն տե ղից սա սուն ցի նե րին պի տի կան չէ  Սուր մա լու և Ա րա րա տի 
կռւող նե րի կո րի զը պի տի դառց նէ:-

Ա հա այս էր Ա րա րա տի հիւ սի սի ծրա գի րը: Ո րով կտես նենք որ գլխա ւօր ա ռանցք ն 
է Ա րա րա տը սահ մա նա կից դառց նել  Հա յաս տա նին և ն րա ճա նա պարհ նե րը կտրե լը 
 Կար սից ե կող զոր քե րից:-

Ա րա րա տի հա րա ւը. – 
Ա րա րա տի հա րա ւը գտնւող 6 ցե ղե րի հա մար ո րո շո ւեց հետ ևեա լը:-
Ա մեն կերպ ջա նալ հաշ տեց նել կօ թան ա շի րե թը և  միաց նել ապս տամբ նե րին,
II.  Պաշտ պա նո ղա կան ճա կատ կազ մել ճա հիճ նե րը սահ ման ու նե նա լով մինչև 

Ար ծափ:-
 Դիւ րաց նե լու հա մար  Վա հա նի գոր ծը հա րա ւից բարձ րա նալ Օռ գով,  Չին գիլ և 

կտ րել  Բա յա զե թը Իգ դի րից:
 Ս պառ նալ  Սի նա կի լեռ նե րից  Բա յա զեթ -  Դաշ լի  Չայ -  Ղա րա քի լի սէ ճա նա պար-

հին և ս պա սել Ա լա դա ղի գոր ծո ղու թեանց:
 Ու շադ րու թիւն և  ոյժ տալ Ա լա դա ղի գոր ծո ղու թեանց:-

Ա րա րա տի ար ևել քը. 
Ա րա րա տի ար ևել քը պար սից հո ղե րի մեջ ե ղած 8 ցե ղե րը ա ռան ձին ճա կատ 

չու նե նա լով, նրանք
•	 պի տի միա ցո ւեն և ն կա տո ւեն պա հես տի ոյժ թի կուն քը պաշտ պա նե լու Իհ-

սա նի և  Վա հա նի
•	 թուրք-պար սիկ զոր քե րը չթոյլ տալ զար նե լու Ա րա րա տը թի կուն քից:
•	 նրան ցից ոյ ժեր հա նել և տ րա մադ րել  Կա րօին25 անց նե լու  Թան դու րե քով 

 Բա յա զե թի թի կուն քը:

 

25 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց, միայն հայտնի է, որ գործում էր «Իբրահիմ» ծածկանունով:
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Թան դու րեք Ա լա դաղ.
 Հիմք ու նե նա լով Ա րա րա տի քրդե րը և  Կա րո ւեն հայ դար ցի ցե ղե րը, նրանց օգ-

տա գոր ծել  Թան դու րեք-Ա լա դաղ- Կը լըչ- Գեա դա[ու]կ գի ծը բռնե լու: -
Այս նպա տա կով Ա րա րա տը կճամ բէ մի զին ւո րա կան ղե կա վար և  մի կազ մա-

կեր պող  Կա րօին հետ ևեալ նե րը ա սե լու.
Ա ռանց  Բա յա զե թին գրա վե լու փորձ ա նե լու նախ մտնել նրա թի կուն քը Ա բա ղա-

յի քրդու թիւ նը ոտ քի հա նել
Ոտ քի հա նել Ա լա դաղ  Զի լան և  այդ պի սով կտրել  Բա յա զե թի ճամ բա նե րը  Վա նից 

և Ար ճե շից.
  Տա րա ծո ւել մինչ  Կը զըլ- Գեա դակ և  փա կել Ար ճեշ -  Մա նազ կերտ -  Ղա րա քի լի սէ 

ճամ բան.
Ա լա դա ղից զար նել  Տաշ լի չայ նա խա պես լուր տա լով Ա րա րա տին,
Երբ  Տաշ լի չայ վտան գեն՝ Ա րա րա տը պի տի շար ժի հիւ սի սից  Բա յա զեթ, և 

 Թան դու րեք Ա լա դաղ ոյ ժե րը նոյն պես  Բա յա զե թում պի տի միա նան:
VII.  Բա յա զե թի գրա վու մից յե տոյ ե րեք ոյ ժե րը  Վա հա նը հիւ սի սից Իհ սա նը Ա լաշ-

կեր տի հով տով և  Կա րօն  Կը լըչ  Գեա դա կով պի տի բռնեն  Բա հար  Գեա դա[ու] կը և  
ո րից յե տոյ ապս տամ բա կան նոր ծրա գիր պի տի կազ մո ւի, նա յած թէ ինչ ար ձա գանք 
կտայ այս շար ժու մը քրդե րի և  թուր քե րի մեջ:- 

 Ծ րագ րի ըն թաց քը. 
 -Այս ծրա գի րը կ[ը]նդու նո ւի մանր փո փո խու թիւն նե րով և Ա րա րա տի կա ռա վա-

րու թեան կող մից և  այդ ծրագ րի գոր ծադր ման հա մար հետ ևեալ գործ նա կան ո րո-
շումն ե րը կտրո ւեն.

  Դե պի  Սուր մա լու հիւ սի սի ծրագ րի գոր ծադ րու թիւ նը կհանձ նո ւի  Վա հա նին ( Վե լի).
 Ա րա րա տի պաշտ պա նու թիւ նը Բ րօին.
 Ա լա դա ղի գոր ծո ղու թիւն նե րը  Հիւս յե յին փա շա յի26 որ դուն և  Կա րօին (Իբ րա հի-

մին).
 Իսկ ընդ հա նուր հրա մա նա տար Իհ սան  Նու րի:-

 Մա նու կը.
- Այս ծրագ րի գոր ծադր մա նը մեջ մեծ դեր է խա ղա ցել  Մա նու կը27, ո րին ծա նօթ 

էր ծրագ րի էու թիւ նը, այս բժիշ կը մեր ըն կեր նե րից է, բայց և  շատ մտե րիմ  Զա ֆար 
 Դօվ լեին և ն րա կնքա հայր ն է, քա նի որ նրան հրա հան գո ւած էր մեզ ա ջակ ցել ծա-
ծու կեն,  Զա ֆար  Դօվ լեն կնշա նա կէ  Մա նու կին իբր զին ւօ րա կան բժիշկ սահ մա նի 
վրայ հանձ նա րա րե լով կա տա րել իւր գաղտ նի հրա հանգ նե րը,  Մա նու կը և  իւր ազ-
դե ցու թեան տակ ըն կած պար սիկ սպա նե րը գոր ծի սկզբում կա տա րե ցին այն բո լո-
րը ինչ ծրագ րո ւած էր Ա րա րա տի կող մից, բայց ի վեր ջոյ յայտ նի դառ նա լով հե ռա-
ցո ւե ցին ի րանց պաշ տօն նե րից:-

Ապս տամ բու թիւն
– Ա րա րա տի շուր ջը ապ րիլ ամ սից զոր քեր կկենտ րո նա յին գլխա ւո րա պես 

 Բա յա զեթ,  Ղա րա քի լի սէ, Իգ դիր, պար սիկ ներ ևս  զոր քեր կհա ւա քեն  Մա քու,  Խոյ և  
ապ րիլ ամ սից փաս տո րեն պարս պո ւած էր Ա րա րա տը.

Ընդ հա րումն ե րը շա րու նակ կլի նեին թուրք զոր քե րի և  ապս տամբ նե րի միջև, 
բայց տա ճիկ նե րը չէին կա րո ղա նայ զար գաց նել զին ւո րա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը 
մարտ - ապ րիլ ա միս նե րին ձիւ նով ծած կո ւած լի նե լով Ա րա րա տի անց քե րը: 

26 Խոսքը Մուշի հայության դահիճ Քոռ Հուսեյն փաշայի մասին է: 
27 Մանուկը Իրանի դաշնակցական շրջանակներում հայտնի դոկտոր Մանուկն է՝ Մանուկ Վարդանյանը, 
ծնունդով՝ գյումրեցի։ 
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 Պար սիկ նե րը պարզ հան դի սա տե սի դեր կկա տա րեն այդ եր կու ա միս նե րին:  Վե լու, 
Իբ րա հի մի և  Մա նու կի Ա րա րա տի ապս տամբ նե րին հետ տես նո ւե լուց յե տոյ մա յիս 
կե սին, և  վեր յի շո ւած ծրա գի րը ըն դուն ւե լուց յե տոյ, Ա րա րա տը նոր կեն դա նու թիւն 
կստա նայ և կլ ցո ւի յոյ սով թէ մեր և  թէ պար սիկ նե րի կող մից, և  ան մի ջա պես կանց-
նի ա ռա ջար կո ւած ծրագ րի գոր ծադր մա նը և  հետ ևեալ ար դիւնք նե րին կհաս նին:

 Մա նու կի և Իբ րա հի մի դե րը Ա րա րա տի ար ևել քում 
- Ա րա րա տի կա ռա վա րու թիւ նը  Կա րօին և  Հիւս յեին փա շա յի որ դի նե րին կճամ բէ 

դե պի  Բա յա զե թից հա րաւ ըն կած շրջան նե րը.  Կա րօն մի առ ժա մա նակ կանց նի պար-
սից քրդե րի մե ջը իսկ  Հիւ սե յին փա շա յի որ դիք ու ղիղ Ա լա դաղ -  Մա նազ կերտ.  Կա րօն 
կպա տա հի  Մա նու կին - որ պար սից պաշ տօ նիան էր և  հանձ նա րա րու թիւն ու ներ 
ինչ պես մեր և  նոյն պես  Զա ֆար  Դօվ լեի կող մից.

 Մա նուկ իբր պար սից պաշ տօ նեայ և  միա ժա մա նակ իբր հայ կարճ ժա մա նա կում 
կա րո ղա ցած էր  Պարս կաս տա նի քրդու թեա նը միաց նել և  հա մա կիր դառց նել Ա րա-
րա տի ապս տամբ նե րին:  Խա լը կան ցի  Խա լըտ ա ղան, որ տա րա ձայ նու թիւն ու ներ 
պար սից յետ կկա րո ղա նայ հաշ տեց նել կա ռա վա րու թեան հետ և ն րա որ դուն ու-
ղար կել  Թաւ րիզ  Զա ֆար  Դօվ լեի մոտ տե սու թեան: Այս պի սով պար սից բո լոր քրդե-
րին կկա րո ղա նայ բա րե կամ դառց նել իշ խա նու թեա նը: Երկ րորդ նրա գոր ծը կդառ-
նայ այդ քրդու թեա նը կա պել Ա րա րա տի ըմ բոստ նե րին և  խօսք առ նել, որ Ա րա րա տի 
թի կուն քը պի տի պաշտ պա նեն ե թե թուր քե րը փորձ ա նեն անց նել պար սից հո ղե րով 
Ա րա րատ նե րի թի կուն քը:-

Եր րորդ խօս տում կառ նէ, որ Ա լա դա ղի և  Բա յա զե թի կռիւ նե րի դեպ քում, նրանք 
պի տի ճամ բեն օգ նա կան ոյ ժեր և  աս պա տա կա յին խմբեր: 

Եւ  չոր րորդ, որ պի տի Ա րա րատ փո խադ րեն հաց և  առև տուր ա նեն նրանց հետ, 
ո րի փո խար ժե քը պի տի ստա նա յին  Մա նու կից:-

Այս գոր ծո ղու թիւն նե րը կկա տա րո ւեն մա յիս - յու նիս սկզբնե րը և  ա մե նադ ժուա-
րին խնդի րը լու ծած էր  Մա նու կը կարճ ժա մա նա կում, որ եր կար տա րի ներ անհ նար 
էր ե ղած լու ծել պար սից իշ խա նու թեան և Ա րա րա տի ապս տամբ նե րի կող մից.

Այդ հա մա ձայ նու թեամբ պար սից թոյլ ոյ ժե րը ա ռանց մի ջա մուխ լի նե լու կռո ւին, 
պի տի կա րո ղա նա յին Ա րա րա տի ար ևել քը ըն կած քիւրդ 3100 տնւօր ցե ղե րի մի ջո ցով 
պաշտ պա նել թուր քաց ներ խու ժու մից Ա րա րատ նե րի պարս կա կան մա սը,

Ապս տամբ նե րը պի տի ա պա հով լի նեին ի րանց թի կուն քում, վստահ որ ի րանց 
ցե ղա կից ա շի րեթ նե րը չպի տի թոյ լատ րին թուր քե րին անց նել ի րանց թի կուն քը և  ոչ 
էլ ի րանց թի կուն քում պի տի տես նեին պար սից զոր քե րը, ո րոնց չէին հա ւա տայ:-

 Պա րե նա ւոր ման պա տաս խա նատ ւու թիւ նը պի տի ընկ ներ, ոչ թէ պար սից, այլ 
անհ նա զանդ քրդե րի վրայ, ո րով քա ղա քա կան բար դու թիւն ներ չպի տի ստեղ ծո ւեր, 
քո ղար կո ւե լով պար սից հա մակ րու թիւ նը:

և  վեր ջա պես ապս տամբ նե րը պի տի ստա նա յին և  օգ նու թիւն  Բա յա զե թի, Ա լա-
դա ղի ճա կատ նե րում որ տեղ նրանք թոյլ էին:

Այս պի սով, շնոր հիվ պար սից ( Զա ֆար  Դօվ լեի,  Սու րե նի28 և  Մա նու կի) Ա րա րա տը 
ար ևել քից ա պա հո վո ւած էր մա յիս վեր ջե րից –  յու նիս 15ը:-

Իւ սու ֆէ Աբ դալ.
 Մա նուկ խրա խուս ված այս յա ջո ղու թիւն նե րից կ[ը]նդար ձա կէ իւր գոր ծու նեու-

թիւ նը. նա կկան չէ իւր մօտ հայ դար ցոց պե տե րից Իւ սու ֆէ Աբ դա լին, նրան դրամ 
կտայ 100 $. առ ձեռն և կխ րա խու սէ, որ ոտ քի հա նէ  Սա րա յի, Ա բա ղա յի,  Թան դու րե քի 
քրդե րը և  ամ բողջ հայ դար ցի ցե ղը. Իւ սու ֆէ Աբ դա լը հա մա ձայն էր քրդա կան դա-
տին և  ըն դա ռաջ կ’գայ  Մա նու կի ա ռա ջար կին, մա նա ւանդ որ նրան յայտ նի էր, որ 
 Մա նու կի դրա մը  Զա ֆար  Դօվ լեի դրամն էր, և  Մա նու կի բեր նով կխօ սեն ոչ միայն 

28 Ինքնությունը չհաջողվեց պարզել:
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հա յե րը, այլև պար սիկ նե րը:  Նա ան մի ջա պես գոր ծի կանց նի և  Մա նու կը նրան ըն-
կե րաց նե լով Իբ րա հի մին ( Կա րօին) կճամ բէ դե պի եր կիր Ա բա ղայ: 

 -Այդ կպա տա հի յու նիս 19-ին: Այս յա ջո ղու թիւ նը ի վեր ջոյ պի տի դառ նար ան-
յա ջո ղու թեանց մայ րը և  գե րեզ ման պի տի տա ներ, ոչ միայն ի րան՝ Իւ սու ֆէ Աբ դա լին, 
այլև պի տի վտան գեր  Մա նու կին և  Զա ֆար  Դօվ լեին և  պի տի փո խեր ամ բողջ պար-
սից քա ղա քա կա նու թիւ նը, որ պա տա հե ցան Իւ սու ֆէ Աբ դա լի ան խո հե մու թեան պատ-
ճա ռով: 

 -Այս ազ դե ցիկ ցե ղա պե տը, որ պես զի ա ւե լի ազ դե ցիկ դառ նայ և  այլ ցե ղե րի 
վրայ ա մե նու րեք կ’գրէ գրա ւոր նա մակ ներ, թռու ցիկ ներ, թէ ին քը  Զա ֆար  Դօվ լեի 
հրա հան գով կշար ժի. նա ևս  հա մա միտ է Քրդս տա նի ան կա խու թեան, ե թէ դուք ցե-
ղերդ ինձ չհետ ևեք և չմտ նեք եր կիր թուր քե րի դեմ կռո ւե լու, վայ  Ձե զի, կվե րա դառ-
նամ բո լո րիդ կկո տո րեմ: 

 -Այս նա մակ նե րը կ[ը]նկնեն թուր քե րի և  պար սից իշ խա նու թեան ձե ռը և խն դի-
րը մա րեց նե լու հա մար նրան կձեր բա կա լեն, բան տը կգցեն և  բան տում թու նա ւո րե-
լով կմեռց նին ա սե լով որ փոր հա րինք ու ներ բայց խնդի րը դրա նով չի փա կո ւի, 
թուր քե րը փաստ կծա ռա յեց նեն այդ գրու թիւն նե րը հրա մա նա տա րու թեան մեղ սակ-
ցու թեա նը ապս տամ բու թեան խնդրում, ո րը պի տի հան գեր իբր պատ ճառ նե րից 
գլխա ւո րի թուրք զոր քե րի պար սից հո ղը մտնե լուն և հ րա մա նա տա րու թեան փո փո-
խո ւե լուն և  քա ղա քա կա նու թեան փո փո խո ւե լուն:

 Այս չա րիք նե րը որ պի տի լի նեին մի եր կու ա միս յե տոյ, իբր հետ ևանք Իւ սու ֆի 
ան խո հե մու թեան, բայց մա յիս յու նիս, յու լիս ա միս նե րին, նրա ան խո հե մու թիւ նը իւր 
դրա կան ար դիւնք նե րը տո ւե ցին, միա միտ քրդե րը հա ւա տա ցին նրա կո չին,  Մը լան ցի 
Օս ման բե յը ոգ ևո րո ւած սկսեց շար ժու մը, ան ցաւ 120 հո գով տաճ կաց սահ մա նը և 
 մինչ  Սա րայ ա նիշ խա նու թեան մատ նեց.  Մազրկ ցի  Շա րաֆ բե յի որ դին Օս ման - 
 Հա սօն ևս սկ սեց շարժ ման և  Բար դե ղի մեո սի վան քի պա հա կա նո ցը ջար դեց և  վան քը 
գրա ւեց: Իսկ Իբ րա հի մը՝  Կա րօն մտնե լով Ա բա ղայ, հոն գտաւ տրա մադ րու թիւ նը 
նպաս տա ւոր, նրա շուր ջը հա ւա քո ւե ցին քրդե րն և Ա բա ղա յի պա հա կա նոց նե րը վե-
րա ցո ւե ցին և  զոր քե րը քշո ւե ցին մինչև  Բերկ րի, այն պես որ մա յիս յու նիս ա միս նե րին 
 Բա յա զե թից հա րաւ,  Թան դու րե քից սկսած մինչև  Բար դու ղի մեոս վան քը քրդե րի 
ձեռքն էր, և  Վա նը կտրո ւած էր  Բա յա զե թից:-

 Մինչ այս նպաս տա ւոր պայ ման նե րը կստեղ ծո ւին պար սից սահ ման նե րում տես-
նինք ինչ կանց ներ կդառ նար Ա րա րատ նե րում և Ա լա դա ղում:-

 Կոր խան և  Վա հան
–  Վա հա նը ( Վե լին) նշա նա կո ւե լով  Սուր մա լո ւի ճա կա տի հրա մա նա տար իւր 

կենտ րո նը կ[ը]նդու նի  Կոր խա նում: Ն րա ա ռա ջին կդառ նայ ցե ղե րին միաց նել և 
ն րանց հար ձակ ման մղել. բայց մեծ դժու րու թեան կհան դի պի մա նա ւանդ ղը զըլ-բաշ 
օղ լու ցե ղի կող մից, ո րը պա հանջ կդնէ նախ բե րել 200-300 հայ զին ւոր և  յե տոյ 
հար ձակ ման դի մել: Այդ խօս տու մը կլի նի պայ մա նով, որ գո նէ մինչև Ա րաքս դառց-
նեն ի րանց ճա կա տը. քրդե րը ա ւե լի գրա ւո ւած Ա րա լըխ նե րի թա լա նով կհա մա ձայ-
նին իջ նել լեռ նե րից դե պի Ա րաքս և  մինչև Ա րաքս -  Դաշ բու ռու նից - Ա րա լըխ նե րը 
քան դել և  զորքն և  թա թար ազ գաբ նակ չու թիւ նը գցել Ա րաք սի ձախ ա փը  Խորհրդ. 
 Հա յաս տան. բայց ա ւա րով տա րո ւած քրդե րը չեն զար գաց նէ ի րանց յա ջո ղու թիւ նը 
3000ի մոտ տա ւար նե րը կքշեն լեռ նե րը և դ րա նով կզբա ղին, փոք րա թիւ մի խմբակ 
մնա լով  Վե լու տրա մադ րու թեան տակ:

 Վա հա նը յա ջո ղած էր իր ծրագ րի ա ռա ջին և  երկ րորդ մա սի ի րա գործ մա նը. ա) 
կռո ւեց րած էր քրդե րին թուր քե րի դե մը և  հա սած էր Ա րաք սը մինչև  Դաշ բու ռուն և 
կվ տան գեր  Մար գա րա - Իգ դիր ճա նա պար հը, բայց չէր ի րա գոր ծո ւած իւր եր րորդ 
և  չոր րորդ նպա տա կը բռնել  Սի նա կի լե ռան անց քե րը և կտ րել  Սուր մա լուն ու  Կար սը 
Ա լաշ կեր տի հով տից և  չոր րորդ գրա ւել  Սուր մա լուն և ս տա նալ  Հա յաս տա նից ոյ ժեր:

 Նա կա րող էր ի րեն են թա կայ ոյ ժե րով ա ւե լի ան հանգս տաց նել, քան բռնել կիր-
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ճե րը, ո րոնք խիստ կեն սա կան էին թուր քե րի հա մար. նրա ճամ բած խմբե րը կանց-
նեն  Սի նա կի լեռ նե րը մինչև  Կող բի մո տեր քը և  մի քա նի ան գամ, բայց ոչ դիր քեր 
պա հե լու և  ոչ էլ եր կար սպա սե լու սո վոր չլի նե լով կթող նին և  յետ կվե րա դառ նան 
ի րանց ա ւա րով:

Իգ դիր 
•	 նոյ նը կպա տա հի և Իգ դի րում. քրդե րը խրա խու սո ւած, որ կա րող են հար-

ձա կումն եր կա տա րել կհար ձա կեն Իգ դի րի վրայ ինչ պես  Դաշ բու ռու նից, 
նոյն պես Օռ գո վի կող մից, զօր քը կնա հան ջի, և քր դե րը կմտնեն Իգ դիր  Մա ւա, 
կմտնեն Իգ դի րի փո ղոց նե րը, հրդեհ կ’գցին. զօր քը խու ճա պա հար կանց նի 
 Մար գա րի կա մուր ջը  Հա յաս տան, ուր կհիւ րա սի րո ւեն, իսկ քրդե րը փո խա-
նակ ի րանց յա ջո ղու թեանց օգ տո ւե լու թա լա նով կվե րա դառ նան ի րանց որ-
ջե րը:-

 Փաս տօ րեն Օռ գով,  Չոր,  Չին կիլ կիր ճե րը անց քե րը վտան գո ւած էին թուր քե րի 
հա մար, և  Սուր մա լուն մատ նո ւած էր ա ւե րու թեան, բայց չկա յին ոյ ժեր կա նո նա ւոր, 
որ բռնեին այդ անց քե րը և  տեր դառ նա յին  Սուր մա լո ւին: 

- Պա հակ մնա ցող ոյ ժեր պի տի լի նեին հա յե րը, ո րի հա մար եր կու ուղ ղու թեամբ 
Ա րաք սի ձախ ա փը կճամ բո ւին քիւրդ խմբեր հայ կա մա ւոր ներ բե րե լու հա մար:  Մի 
խում բը խու սա փե լով սահ մա նա պահ ռուս զոր քից կհաս նի  Դա ւա լու29, չգիտ նա լով 
թե ո րը բօլշ ևի կ է, ո րը մեզ նից, հրա պա րա կավ կյայտ նեն, թե ա րեք օգ նու թեան և  
ու րիշ խմբե րոնց յե տոյ կվե րա դառ նան իս կոյն:

Իսկ միւս խում բը կանց նի Ա րաք սը  Սար դա րա պա տի ուղ ղու թեամբ, որ պես զի 
հաս նի Ա րա գած սա սուն ցի փախս տա կան նե րին լուր տա լու որ միա նան ի րանց, բայց 
կնկա տո ւին զօր քե րի կող մից և կ հե տապն դո ւին և  ա ռանց հաս նե լու Ա րա գած, կհար-
կադ րո ւին նա հան ջել և Ա նիի ուղ ղու թեամբ Ա խու րեա նը անց նել ի րանց հետ տա նե-
լով և  թա լան և  կար ծեմ սպա նե լով պա տա հա կան կեր պով հայ գիւ ղա ցի ներ:

Այս պի սով ան յա ջող կանց նեն  Հա յաս տա նի հետ կա պո ւե լու փոր ձե րը և  այս տե-
ղից ոյժ ստա նա լու փոր ձե րը:  Բայց այս ար շա ւանք նե րը ծա ծուկ չեն մնայ հա յե րից, 
բեր նէ բե րան չա փա զան ցո ւած լու րեր կշրջեն  Հա յաս տա նում, թէ Դ րօն,  Ռու բեն Ա րա-
րատն են կու զեն որ հայ ժո ղո վուր դը ոտ քի ել նի և  ար շա ւէ Ա րա րա տը ի րանց միա-
նա լու հա մար: Էս ու զիս կնկնի փախս տա կան նե րի և  ժո ղովր դի մե ջը. կու զեն իս-
կու թիւ նը հաս կա նալ, կու ղար կեն մար դիկ  Պարս կաս տա նի և Ա րա րա տի ուղ ղու-
թեամբ, հաս կա նա լու իս կու թիւ նը, բայց ար դեն ուշ կլի նի, ճա նա պարհ նե րը պինդ 
փա կո ւած էին, ինչ պես ռուս նե րի, նոյն պես թուր քե րի կող մից: -

 Ռուս նե րը
 Թուրք զոր քե րի նա հան ջը  Մար գա րայ, քրդե րի Ա րաքս անց նե լը, և  շա րու նա կա կան 

թնդա նո թի և հ րա ցա նի ձայ նե րը Ա րաք սի աջ ա փում արթ նաց րած էին հա յե րը և  
ա ւե լորդ յոյ սեր ներշն չած, ինչ պես և  արթ նաց րած էր ռուս նե րին, ո րոնք մտա հոգ էին 
հա յե րի ներ քին ու րա խու թիւ նից: 

 -Այս դեպ քե րը որ տե ղի կու նե նա յին մա յիս, յու նիս, յու լիս ա միս նե րին կզու գա-
դի պեին Անդր կով կա սի և  Հա յաս տա նի մեջ ե ղած հա կա կոլ խո զա կան շար ժումն ե րին, 
որ մեծ ծա ւալ էին ա ռած. յայտ նի է որ հա յեր ու թա թար ներ ի րա րու միա ցած երկ րի 
այն ծայ րե րում ա րիւ նա հեղ պայ քար կմղեին բօլշ ևիկ նե րի դեմ, այժմս Ա րա րա տի, 
 Սուր մա լո ւի շար ժումն ե րի և  հա կա բօլշ ևիկ շար ժումն ե րի մեջ մի կապ ո րո նե լով ըն-
կած էին թիւ րի մա ցու թեան մեջ, որ իբր Ա րա րա տը հե նա րան կու զեն դառց նել դաշ-
նակ նե րը  Հա յաս տա նում յե ղաշր ջում ա ռաջ բե րե լու հա մար:  Գու ցէ այս մտա ծումն 
էր պատ ճա ռը որ հետ ևեալ փո փո խու թիւն նե րը ա ռաջ բե րին  Հա յաս տա նում.

ա). հայ զոր քե րին ամ բողջ հե ռաց րին  Ղա զախ և վ րա ցա կան ու ռու սա կան զոր-

29 Ներկայիս Արարատ գյուղը:
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քեր բե րե ցին  Հա յաս տան.
բ).  Լու կա շին քա ղա քում30 փո խադ րե ցին աէ ռօպ լան ներ և  հան գա րը հոն դառ-

ցու ցին.
գ). Ա րաք սի և Ար փա չա յի եր կայն քով մշտա կան աէ ռօպ լա նա յին հե տա խու զու-

թիւ նը կազ մա կեր պե ցին թէ ռու սա կան և  թէ տաճ կա կան ա փե րում:
դ). ռու սա կան նոր զօր քեր բե րե ցին պատր ւա կե լով զո րա խա ղը, որ օ գոս տո սից 

լի նե լու էր:-
ե). [ա նընթ.] ա պաս տա նած թուրք զոր քե րին զեն քե րը դառ ցու ցին և  յետ ճամ բե-

ցին.
զ).  Կար սի զօր քը և  պա րե նը փո խա նակ  Կաղ զո ւան- Կողբ-Իգ դիր գծով, Կարս-

Ա լեք պոլ- Մար գա րայ եր կա թու ղագ ծով թոյլ տո ւին ան[ցն ]ե լու: -
է). մի հե ծե լա զօրք 4-700 ան ցան  Սուր մա լո ւի սահ մա նը:
Այս պի սով Ա րա րա տը փո խա նակ  Հա յաս տա նի կող մից օգ նա կան ոյ ժեր առ նե լու, 

նա ստա ցաւ թշնա մի ոյ ժեր հան ձինս բօլշ ևիկ օգ նու թեան և  հե տա խու զու թեան, և 
ն րա ակ տիւ օ ժան դա կու թեան թուրք զոր քե րին:-

 Յու լիս օ գոստ. թուր քե րը:
-  Թուր քե րը ու նե նա լով բա րիա ցա կա մու թիւ նը բօլշ ևիկ նե րի կա րող էին Սուր-

մա լո ւի կող մից հա կա յար ձակ ման դի մել և  յետ վերց նել գրա ւած դիր քե րը: Ար դեն 
քրդե րը գրա ւած դիր քե րը պա հե լու սո վո րու թիւն չու նեն,  Սուր մա լու պա րապ էր ե կան 
և  հաս տա տո ւե ցին, և  որ պես զի Ա րա րա տը նո րից չվտան գէ Իգ դի րը, Օռ գո վի,  Զո դի, 
և  Չին գի լի անց քե րը նրանք 6 աէ ռօպ լան նե րով նախ լաւ ռմբա կո ծե լուց յե տոյ Ա րա-
րա տի վրայ ե ղած օ բա նե րը հար ձա կում կա տա րե ցին յու լիս կե սե րին  Կա րախ  Թե փեի 
բարձ րու թիւ նը և գ րա ւե լով հոն հաս տա տո ւե ցին: - Ա րա րա տի այդ բարձ րուն քում որ 
10.000 ոտ նա չա փից բարձ րէ 800 զորք տե ղա ւո րե ցին և  եր կու թնդա նոթ և  շուր ջը 
պատ նեշ նե րով ամ րաց րին:

Այդ պի սով ոչ միայն Իգ դիրն էր ա պա հո ված, այլև Օռ կո վը և  Սի նակ լե ռան վրայ 
այլևս քրդե րը ա զատ չպի տի շար ժեին, ի րանց թի կուն քում ու նե նա լով  Կա րախ 
 Թե փեն:

Իսկ ար ևել քից  Կոռ խա նը, որ տեղ կենտ րոնն էր  Վա հա նի, այլևս վտան գո ւած էր, 
և Ա ռա լըխ նե րը վեր ևից պաշտ պա նո ւած լի նե լով՝ քրդե րի երթ ևե կը մինչև Ա րաքս- 
Դաշ բու ռուն վտան գո ւած էր:-

 Կա րախ թե փեն պետք էր յետ առ նել, փոր ձեր ե ղան՝ նրա զոր քի ջու րը կտրե ցին 
քրդե րը, նե ղե ցին զոր քին, բայց չհա մար ձակ վե ցին ցած ի ջեց նել, մա նա ւանդ որ փամ-
փուշ տի մեծ ծախս պի տի ա նեին, որ չու նեին:  Կա րախ թե փեի վե րագ րա ւու մը անհ-
նա րին դառ նա լով Ա րա րա տի հիւ սիս գտնւող քրդե րի հո գե բա նու թիւնն էլ փո խո ւեց, 
նրանք դա ռան չա փա ւօր մի մա սը ջա նաց հա մա կեր պիլ թուր քե րին և  Սի նակ գա լով 
թուր քե րին ա ջա կից դա ռան, միւս մա սը եր կու  Մա սիս նե րի մե ջը բարձ րա ցան չե զոք 
դիրք բռնե լով:

 Կենտ րո նը մա յիս - օ գոս տոս. ա միս նե րին:
 Մինչ ռու սա կան կող մի Ա րա րա տը կե նաց և  մա հու պայ քար կմղեր,  Կենտ րո նը 

արևմ տեան և  հա րա ւա յին թուր քա կան Ա րա րա տը իւր ինք նա պաշտ պա նու թիւ նը կա-
ներ  Բա յա զեթ -  Ղա րա քի լի սէ կող մե րից ե կող զոր քե րին. այդ կռիւ նե րի շա րա նը 
եր կար է, բայց ա ւե լի խիստ կեր պա րանք կառ նեն կռիւ նե րը յու նիս 11 – 22ը, երբ թէ 
աէ ռօպ լան նե րով, թէ թնդա նօ թով, թէ հետ ևակ և  հե ծե լա զոր քով կնե ղին կենտ րո նը 
Օրթ լո ւի և Այ բա յի կող մից:  Թուր քե րի ջան քե րը ի զուր կանց նին. նրանց աէ ռօպ լան-
նե րից 2ը վար կի ջեց նին, ճա հիճ նե րի և Ա րա րա տի մեջ ան ցած զոր քե րը կգե րո ւին 
և  թուր քե րի բո լոր փոր ձե րը ան յա ջո ղու թեան կմատ նո ւին:

30 Թերևս՝ Լուկաշին ավանում։
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 Թուր քե րը կյա ռա ջա նան միայն պար սից հո ղե րով Այ բա յի կող մից Ա րա րա տի թի-
կուն քը անց նե լու, բայց հոս կհան դի պեն  Սա քան ցի ցե ղի դի մադ րու թեան և  պար սիկ նե րի 
ար գել քին, և  թուր քե րը հար կադ րո ւած կկանգ նին: Ինչ պես ծրագ րած էին,  Կենտ րո նը 
իւր խնդի րը լրիւ կլու ծէ մինչև օ գոս տոս ա մի սը նա կմնայ ա մուր և  ոչ մի դիրք չի տայ 
և կս պա սէ Ա րա րա տի շար ժումն ե րին որ իւր կող մից հար ձակ ման դիմէ:  Բայց նա ան-
տե ղեակ է ե ղած ժա մա նա կին այն տե ղի շար ժումն ե րի բնոյ թին և  չի կա րո ղա ցած զար-
գաց նել և  օգ տա գոր ծել իւր դիր քը, ըստ  Վա հա նի և քր դե րի տե ղե կու թեանց. յու նիս 
վեր ջե րին և  յու լի սին զոր քե րը քա շո ւած կլի նեն Ա րա րա տից և  կենտ րո նա ցած Ա լա դա-
ղի և Ար ճե շի վրայ, այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում  Կենտ րո նը պա րապ է նստած ե ղել, որ 
կա րող էր կռո ւի ել քը փո խել ըստ տե ղե կու թեանց ա րա րատ ցի նե րի:-

Այժմ տես նենք ինչ կանց ներ  Զի լա նում: -

 Զի լան մա յիս յու նիս յու լիս ա միս նե րին 
 Վերևն ա սա ցի, որ Իբ րայ հիմ և  Հիւս յեին փա շա յի որ դի քը,  Վա հա նը,  Ռա սու լը31 

և  այլք մա յիս վեր ջին կճամ բո ւին Ա լա դաղ շար ժում ա նե լու Ա րա րա տի զոր քի թի-
կուն քում: 

- Ն րանք կ’գնան Ա լա դաղ եր կու ուղ ղու թեամբ, մի նը պար սից հո ղե րով Իբ րա-
հի մը դե պի Ա բա ղա - Ա լա դաղ, միւ սը ու ղիղ Ա լա դաղ: - 

 Յու նիս սկզբին Ա րա րա տի գոր ծիչ նե րը կանց նին  Զի լան, հոն կար ու ժեղ թուր-
քա կան պա հակ 400 հո գի. յու նիս 22-ին կհար ձա կին և կ ջար դին տե ղա կան ժո ղովր-
դի մի ջո ցով. կվերց նին փամ փուշտ և 280 գե րի, և հ րա ցան ներ և կ զի նեն տե ղա ցիք. 
և  հաս նե լով  Վա նա լճի հիւ սի սա յին ա փը կկտրեն  Բերկ րի-Ար ճեշ ճա նա պար հը, ո րով 
 Վա նը կտրո ւած էր հիւ սի սից Ար ճե շի և Ա լաշ կեր տի հետ կա պո ւե լուց.

•	 -յու նիս 19-ին Ա բա ղա յի կմտնին Իբ րա հի մը, հոն ե ղած 35 զին ւոր նե րը կփչա-
նան և կց րո ւին, կ’գոր ծին  Վան - [ա նընթ.] -  Բա յա զեթ ճամ բան.

•	 յու նիս 22-ին կա ռա ջա նան դե պի  Բերկ րի, այս տե ղի զոր քե րը յետ կքա շո ւեն 
դե պի  Թի մար, տես նե լով որ սպառ նա լի քի տակ են թէ Ար ճե շի և  թէ Ա բա-
ղա յի կող մից, մա նա ւանդ որ թի կունքն էլ բռնո ւե լու վտանգ էր: -

•	 Յու նիս 26-ին  Պարս կաս տա նից մինչև Ար ճեշ քրդե րի ձեռքն էր և ս րանք 
կտրած լի նե լով  Վա նը  Բա յա զեթ  Ղա րա քի լի սեից կկենտ րո նան ամ բող ջը 
Ար ճե շի տա կը:-

 Նոյն ժա մա նա կա մի ջո ցում Օս մա նը ( Մը լան ցի) կանց նէ դե պի  Սա րայ և 
 կաս պա տա կէ իւր 120 մարդ կան ցով այն պես որ թուր քե րը կքա շո ւին  Վան- Թի մար. 

•	 յու նիս վեր ջե րին  Մահ մու դէ  Քիւր դին32 կանց նի  Մա նազ կերտ,  Պատ նոս, հոն 
ոտ քի հա նե լու ժո ղովր դին և  շար ժո ւե լու դե պի  Դու թախ- Կը լըջ կիա տակ, բայց 
քրդե րը զի նա թափ շար ժո ւե լու տրա մադ րու թիւն ցոյց չեն տայ:

•	 նոյն ժա մա նակ յու նիս կե սե րին մի աս պա տա խումբ  Վա նի լճի արևմ տեան 
ա փով կհաս նի  Սի փան և  հոն կ’գե րէ 40-նց  թուրք պա հա կա խում բը.

•	 յու լիս 4-ից յար ձա կում կլի նի Ար ճե շի վրայ, հոն ե ղած ու ժեղ պա հեստ նե րը 
գրա ւե լու և  զօր քը զի նա թափ ա նե լու հա մար. Ար ճե շը կառ նեն աէ ռօդ ռօ մի 
մեջ 4 աէ ռօպ լան կվա ռեն, կխլեն 150,000 փամ փուշտ, զենք և գն դա ցիր ներ, 
և կ ջա նա նան միջ նա բեր դում ամ րա ցած զոր քե րին ևս փ չաց նել, բայց զօր քը 
հե րո սա կան դի մադ րու թիւն ցոյց կտայ պա շա րո ւած 7 օր - այս ըն թաց քում, 
քրդե րը կսպա ռեն ի րանց ձեռք բե րած փամ փուշտ նե րը, այդ ժա մա նակ օգ-
նա կան զօրք կ’գայ  Վա նից նա ւե րով ցա մաք իջ նե լով,- քրդե րը կթող նին 
պա շա րու մը և կ քա շո ւին  Զի լան. ի րանց հետ տա նե լով գե րի ներ, 

Այս փայ լուն կռի ւե րի ժա մա նակ քրդե րը մո ռա ցել էին եր կու բան. մին որ պի տի 
Ա րա րա տին լուր տա յին ի րանց գոր ծո ղու թեանց մա սին, որ նա հա մա ձայ նեց ներ իւր 
քայ լե րը,

31 Քուրդ հրամանատար:
32 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց: 
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•	 երկ րորդ որ նրանց նպա տա կը չէր Ար ճե շը գրա ւե լը այլ պետք է  Տաշ լի չայ, 
 Ղա րա քի լի սէ եր ևա յին որ Ա րա րա տը զար ներ  Բա յա զեթ.

Այս ան տե ղե կու թեան պատ ճա ռով Ա րա րա տի ամ բողջ ոյ ժե րը կկենտ րո նա նան 
Ա լա դա ղի վրայ Ա րա րա տի ա ռաջ թող նե լով մի վա րա գոյր և  ամ բողջ ոյ ժով կ[ը]նկնին33 
Ա լա դա ղի ապս տամբ նե րին, նրանց կ’օգ նէ և  կօ թան ա շի րե թը, ո րը ճա կա տագ րա-
կան դեր կկա տա րէ քրդե րի բնաջնջ ման մեջ. այս ցե ղը, որ սկսո ւեր Ա րա րա տի 
ապս տամ բու թեան, իւր քե նից դրդո ւած հան դեպ շեյխ Աբ դու լա յի34 և  Ռա սու լի, ոչ 
միայն զօր քին կօգ նէ և քր դե րին ին քը կջար դէ չխնա յե լով կին և  ե րե խա:

Ապս տամբ նե րը փամ փուշտ չեն ու նե նայ. կու ղար կեն Իբ րա հի մին և  Վա հա նին 
 Պարս կաս տան փամ փուշտ խնդրե լու, իսկ ի րանք օր հա սա կան կռիւ կմղին և  մեծ 
մա սը կփչա նայ:

 Յու լիս վեր ջե րին փոք րիկ կռիւ ներ կա յին, բայց  Վա նի ճա նա պարհ նե րը բա ցո ւած էին:

 Կենտ րո նը օ գոստ. 
Չ նա յե լով Ար ճե շի ան յա ջո ղու թեան, Ա րա րա տը երբ կհաս կա նայ խնդրի էու թիւ-

նը, իւր ոյ ժե րը հա ւա քե լով կհար ձա կի  Վե լու ( Վա հա նի) ա ռաջ նոր դու թեամբ 
 Բա յա զե թի վրայ ու շա ցած էր այդ հար ձա կու մը բայց թէ մաս նա կի յա ջո ղու թիւն 
կու նե նայ. կխլեն  Բա յա զե թի բեր դե րից եր կու սը  Բուռ նօ  Սօր,  Բուռ նա ռաշ և  կա յա րա նը; 
Կ’ գե րին մի թնդա նօթ, միթ րայզ ներ, հրա ցան, փամ փուշտ և  գե րի զոր քե րին լծե լով 
абуховскiй полевая пушка-ին կտա նեն դե պի Ա րա րատ. բայց գոր ծը չեն լմնցնէ, 
քիւրդ ղե կա վար նե րից մի նը սպա նո ւե լով  Բուռ նա ռա շում, կռի ւը կի սատ կթող նին և 
 քա ղա քը կա զա տո ւի. թուր քե րին կ’օգ ներ և  աէ ռօպ լա նը, ո րը չի կա րող ետ վերց նել 
թնդա նօ թը, ո րով հետև փո խադ րող նե րը թուրք զոր քերն էին գեր ևա րո ւած:-

Օ գոս տո սից յե տոյ:  Ռու սաս տա նը և  Պարս կաս տա նը: 
Օ գոս տոս ա մի սը ոչ այն քան կռիւ նե րի շրջան էր, որ քան պատ րաս տու թեանց և 

կ ռո ւի կազ մա կերպ ման շրջան: Քր դա կան այս դի մադ րու թիւն նե րը մտա հո գիչ էր 
դա ռած ոչ միայն թուր քե րի, այլև բօլշ ևիկ նե րի հա մար. կար ծես նրանք ի րօք հա մոզ-
ւած էին թէ « Լօո ւե նին»ի35 գործն է», և  անգ լիա կան մա տը կայ այս խնդրում: Այդ 
են թադ րե լու պատ ճառ էլ ու նեին, մա նա ւանդ որ այդ նոյն ժա մա նա կա մի ջո ցում 
օ գոս տո սից ծա գեց  Լօ ռես տա նի ապս տամ բու թիւ նը և  Շի րա զի խռո վու թիւն նե րը, որ 
կհա ւաս տեին պար սիկ նե րին իսկ, որ անգ լիա ցոց խաղն էր:-

 Գու ցե այս էր պատ ճա ռը, որ ոչ միայն թուրք, այլև բօլշ ևիկ կա ռա վա րու թիւ նը 
պա տաս խա նա տու բռնե լով պար սիկ նե րին կա ռա ջար կեին ի րանց մի ջամ տու թիւ նը 
լու ծե լու թուրք պար սիկ վե ճը:  Պար սիկ նե րը դեռ զի ջե լու տրա մադ րու թիւն ցոյց չէին 
տար, բայց  Մե շե դի և Ար դա բի լի կող մից ներս խու ժող ռուս զոր քե րը զգաս տաց րին 
պար սիկ նե րին հա շո ւի առ նե լու ռուս նե րի ցան կու թիւ նը: -

 Պաշ տօ նանկ ե ղաւ  Թեհ րա նի դես պա նը  Մուխ տար? փա շան և  ե կաւ նրա տե ղը 
 Խոս րով բե յը և  հանձ նա խումբ կազ մո ւեց Ա րա րա տի խնդի րը լու ծե լու և  ապս տամբ-
նե րին ճնշե լու:-

Օ գոստ. յե տոյ  Պարս կաստ. և  թուր քեր 
 Ռու սա կան զոր քե րը  Պարս կաս տան էին, որ  Թաւ րի զում ու  Թեհ րա նում ե ղած 

բա նակ ցու թեան ըն թաց քում հետ ևեա լը կո րո շո ւի Ա րա րա տի զին ւօ րա կան գոր ծո-
ղու թեանց մա սին.

թուր քա կան  Սա լեհ փա շան է ընդ հա նուր հրա մա նա տա րը ապս տամբ նե րին ճնշե-
լու գոր ծում.

33 Անհասկանալի բառ։
34 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց:
35 Խոսքը անգլիական նշանավոր հետախույզ Լոուրենս Արաբացու մասին է։
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 Նա կու ղար կէ պար սից հրա մա նա տա րի կող քին մի խորհր դա կան, ո րի մի ջո ցով 
կյայտ նո ւի  Սա լեհ փա շա յի կար ծի քը Ա րա րա տի շրջա պա տող պար սիկ զօր քե րի գոր-
ծո ղու թեանց և  դա սա ւոր մանց մա սին:

 Պար սիկ հրա մա նա տա րը կու ղար կէ մի հրա մա նա տար  Սա լեհ փա շա յի կող քին, 
որ կյայտ նէ կար ծիք նե րը պար սիկ հրա մա նա տա րու թեան:

 Զին ւո րա կան գոր ծո ղու թեանց յա ջո ղու թեանց տե սա կե տից ան պա տե հու թիւն չի 
նկա տո ւի, որ ժա մա նա կա ւոր կեր պով թուրք կամ պար սիկ զոր քե րը մտնեն ի րանց 
չպատ կա նող երկր նե րի սահ ման նե րի մեջ:-

Այս պի սով ըստ էու թեան  Սա լեհ փա շան կդառ նար և  պար սիկ զօր քի հրա մա նա-
տար և  ի րա ւունք կու նե նար գոր ծո ղու թիւն ներ ա նել և  պար սից հո ղե րում Ա րա րա տի 
թի կուն քում:- 

 Ռուս նե րի հա մար քայ լեր. 
 Պար սիկ նե րը ա մեն ինչ զի ջած էին, ար դեօք ռուս նե րի վա խից, թէ՞ թուր քե րի 

դժո ւար է ա սել, թէ՞ ա զա տու թիւն ձեռք բե րե լու կաշ կա յի նե րի և  լօ ռե րի դե մը, ո րոնք 
մեծ յու զումն ե րի և  ա նիշ խա նու թեան էին մատ նած երկ րի հա րա ւը: 

-Ա ռանց կա րո ղա նա լու այդ թնջու կը լու ծե լու, կա րե լի եզ րա կաց նել ե ղած դեպ-
քե րից, որ օ գոս տո սից յե տոյ պա տա հե ցին  Պարս կաս տա նում.

ա) ռուս զոր քե րը դուրս ե լան պար սից հո ղե րից և  առևտ րա կան դաշ նագ րու թեան 
բա նակ ցու թիւն նե րը վերսկ սան.

բ)  Մե շե դի և Ատր պա տա կա նի շրջան նե րում փախս տա կան ճեր մակ ռուս նե րը 
հանձ նո ւե ցին բօլշ ևիկ նե րին ո րոնք գնդա կա հա րո ւե ցան.

գ) փախս տա կան հա յե րը, թա թար նե րը չհանձ նո ւե ցին բայց սահ ման նե րից փո-
խադ րո ւե ցին հա րա ւա յին  Պարս կաս տան.

դ) բո լոր մեր ըն կեր նե րը որ կ’գտնո ւեին պաշ տո նով և  մաս նա ւոր կեր պով Ատր-
պա տա կա նում հե ռա ցո ւե ցին  Թաւ րիզ և  Թեհ րան.

ե) ազ դա րա րու թիւն ի ջաւ մեզ չգոր ծել բօլշ ևիկ նե րի դեմ և չ խօ սել իսկ նրանց դեմ.
Ս րանք ե ղան  Ռու սաս տա նի հան դեպ, այն ինչ տե սա նե լի էր հա սա րա կու թեան 

և  մեզ հա մար: 

Անգ լիա ցի նե րի դեմ քայ լեր.–
Ա սա ցի որ ղաշ ղա յի ներ, լօ ռեր, բախ տիար ներ շարժ ման մեջ էին հա րա ւում. 

ո մանք կբա ցատ րեին թէ այդ շարժ մանց մեջ թուր քի և  բօլշ ևիկ նե րի մատ կայ, ո մանք 
էլ թէ անգ լիա ցի նե րի, այդ շար ժումն ե րը շատ լուրջ էին և կս պառ նա յին իշ խա նու-
թեան անկ ման. օ գոս տո սից յե տոյ պար սիկ նե րը ի րանց ամ բողջ ոյ ժե րը կենտ րո նաց-
րին այդ շրջան նե րի վրայ:- 

 Նախ ա ռանց տա տան ման հե ռաց րին ռուս, անգ լիա ցի, թուրք հա մար ւող գոր-
ծա կա լու թեան մեջ կաս կած ւող ան ձանց, հա յե րից  Մես րոպ ե պիս կո պոս իբր անգ լօ-
ֆօբ.  Պետ րոս ? իբրև անգ լօ ֆիլ.  Տօլ լես36 ռուս նե րից, անգ լիա կան զին ւո րա կան կցոր-
դը, իսկ պար սիկ նե րից բազ մա թիւ նե րի ո րոնք նշա նա ւոր մար դիկ էին և  բարձր 
դիր քե րի տեր.  Քեդ րեն դան, քեյ ուս տօ վա նի և  այլն: -Այս մաք րա գոր ծու մը ա նե լուց 
յե տոյ են ա մեն ձեռ նար կո ւեց.

•	 բախ տիար նե րին ճնշե ցին, բախ տիար նե րի մի ջո ցով  Սար դար Ա սա դը (բախ-
տիա րի) իւր եղ բայր նե րից զոհ տա լով իւր հո րեղ բայր նե րին ճնշեց.

 Ղաշ խա յի ներ,  Լօ ռեր ջար դո ւե ցին և  ո մանց ա սե լով 100.000 ըն տա նիք, ո մանց 
ա սե լով 60.000 տե ղա հա նո ւե ցին դե պի  Սե յիս տան,  Մե շեդ,  Թեհ րան շրջան ներ, հայ-
կա կան տե ղա հա նու թեանց պատ կե րը կկրկնո ւեր պար սիկ նե րի ձե ռօք  Լօ ռե րի վե-
րա բեր մամբ:

36 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց: 
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Քր դե րի վե րա բե րում և  հա յե րի.-
 Մեզ հե տաքրք րա կան է ա ւե լի թէ ինչ վե րա բեր մուն քի փո փո խու թիւն ե ղաւ քրդե-

րի և  մեր վե րա բեր մամբ. 
 Միան գա մից ա մեն յա րա բե րու թիւն կտրո ւե ցին մեր և  պար սիկ պաշ տօ նա կան 

ան ձանց մեջ և  ծա ծու կեն տե սակ ցու թիւն ներ պա տա հա կան կլի նեին:
•	 հե ռա ցո ւե ցին բո լոր կե տե րից հա յե րը և  սահ մա նա մերձ շրջան նե րը հա յե րի 

երտ ևե կը դա դա րո ւեց:
 Բա ցի մի քա նի աք սոր նե րից այլ խստու թիւն չկի րա ռո ւեց մեր դեմ, բայց քրդե րի 

վե րա բեր մամբ ծայ րա հեղ մի ջոց ներ ձեռ նար կո ւե ցին:-
 Սըմ օն37 շատ վատ դա ւադ րու թեամբ կան չո ւեց և գն դա կա հա րո ւեց.
 Սօուջ բու լախ- Սօ մայ շրջան նե րի և  յե տոյ  Սալ մաս տի ու Ա րա րա տի վրայ հրա-

մա նա տար նշա նա կո ւեց խան  Նա խիջ ևանս կին հե ռա ցո ւե լով բօլշ ևիկ սահ մա նից. 
նա յայտ նի լի նե լով քրդօ ֆօբ և թր քօ ֆիլ իւր գոր ծո ղու թիւն նե րը հա մա ձայ նեց րեց 
թուր քե րին և  Զա ֆար  Դօւ լեն ա նո ւա նա կան հրա մա նա տար մնաց և  ի վեր ջոյ հե-
ռա ցո ւեց:

 Սօ մայ,  Սօուջ բու լախ,  Սալ մաս տի ցե ղե րը զի նա թա փո ւե ցին և  ո մանք սահ մա նից 
հե ռա ցո ւե ցին: 

•	 ջա լալ ցի  Խա լըտ ա ղան հա լա ծո ւեց, եղ բայ րը սպա նո ւեց, ո րի պատ ճա ռով 
նա հար կադ րո ւեց հե ռա նալ դե պի փոքր Ա րա րատ, ո րով Ա րա րա տի թի կուն-
քը բա ցո ւեց:- 

 Թիւ րի մա ցու թեան մեջ գցեց Իհ սան  Նու րին, թշնա մաց նե լով  Խա լը տի հետ, իբր 
թուր քի գոր ծա կա լի, ո րով  Խա լըտ ա ղան ելք չու նե նա լով ի րօք անձ նա տուր ե ղաւ 
թուր քե րին, Ա րա րա տի թի կուն քը ամ բող ջա պես բաց լի նե լով պար սիկ և  թուրք զոր-
քի առջև:

Օ գոստ. Ա րա րա տը.
Օ գոս տոս ամ սին Ա րա րա տի ապս տամբ նե րը ա ւե լի քան ու ժեղ էին բո լոր ճա-

կատ նե րում,  Բաշ  Կա րախ թե փեից ա նար գել կյա ռա ջա նա յին և  ի րանց աս պա տա կա-
յին խմբե րը կտա րա ծո ւեին մինչև  Կար սի և Էրզ րու մի շրջան նե րը. այս յա ջո ղու թիւն-
նե րը գի նով ցու ցած էին և  ապս տամբ նե րին, ո րոնք կտրո ւած դրսի աշ խար հից չգի-
տեին, թէ Ա րա րա տի ամ բողջ գոր ծը պի տի պայ թեր թուրք - պար սիկ, թուրք - բօլշ-
ևիկ հա մա ձայ նու թեամբ:

 Խա լըտ ա ղան, որ ա պաս տա նած էր իր ա շի րե թով Ա րա րատ դուրս կվռնդո ւի, և  
այս պի սով ոչ միայն Ա րա րա տի թի կուն քը կզրկո ւեր մի պաշտ պա նից այլև Ա րա րա-
տի կռւող նե րի թի վը կպակ սեր. Ա րա րա տը ան տե ղեակ ան ցու դար ձին և  նոր փո փո-
խու թեանց կշա րու նա կեր հա ւատ ու նե նալ պար սիկ նե րի վրայ:-

Այս հան կար ծա կան փո փո խու թիւ նը յայտ նե լու հա մար գաղտ նի ճա նա պար հով 
ե րեք ան գամ փորձ ա րո ւեց մարդ ճամ բել, միայն մի ան գա մեն յա ջո ղեց  Դա ւի թին38 
և Մ խօին39 սպա նե րի հետ հաս նել  Վե լու մօտ և  յայտ նե լու որ զգու շա նան պար սիկ-
նե րից, բա րե կա մու թիւ նը ու նե նան  Խա լըտ ա ղա յի և  յոյս չդնեն  Պարս կաս տա նի 
վրա յով մեր վրայ և  յոյ սե րը կա պին միայն ի րանց և  Հա յաս տա նից ե կող նե րի վրայ, 
բայց ար դեն ուշ էր,  Խա լըտ ա ղան թուր քե րին անձ նա տուր էր ե ղած և ք շո ւած 
 Սուր մա լու: Ա շի րեթ նե րի մեջ դի մադ րու թեան տա տա նում ա ռաջ ե կաւ,  Քա ջա լան, 
 Կօ թան ցե ղե րը բո լո րո վին թշնա մի դա ռան ապս տամբ նե րին իսկ մի խո շոր մա սը 
չե զո քու թեան ճամ բան բռնեց, միայն Իհ սան  Նու րին, Բ րօն, և  հա յե րը այլևս ճամ բայ 

37 Իսմայիլ աղա Սըմո (1887-1930) - քրդական շեքքաք ցեղի առաջնորդ՝ Ուրմիա քաղաքի մոտ, բազմիցս 
ապստամբել է իրանական իշխանությունների դեմ և համագործակցել թուրքերի հետ: Դեմ է եղել ՀՅԴ-ի 
և Հոյբունի և ընդհանրապես՝ հայերի հետ համագործակցությանը: Մասնակցել է 1918 թ. Ատրպատականի 
հայերի և 1920 թ. ասորիների կոտորածներին:
38 Ամենայն հավանականությամբ Դավիթ Փափազյանն է (1884 թ. Վան -1961 թ. Թեհ րան)։
39 Ամենայն հավանականությամբ Գրիգոր Մխիթարյանն է (1899 թ. Երևան - 1960 թ. Թեհրան): 
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չու նե նա լով յու սա հատ կռո ւի կողմն ա կից մնա ցին, յու սա լով որ  Հա յաս տա նից գու ցէ 
օգ նա կան ոյ ժեր պի տի գան:-

 Հա յե րի օգ նու թիւ նը
Ա րա րա տին յայտ նի էր, որ  Պարս կաս տա նի վրա յով այլևս ոչ մի օգ նու թիւն չէին 

կա րող տալ, գնո ւած փամ փուշտ նե րը կմնա յին. տա նող չկար քրդե րից իսկ, դրամ 
էլ չէինք կրնայ ճամ բել և  ճամ բելն էլ ա նօ գուտ էր քա նի որ պա շար ւած էին. նա մակ 
գրելն էլ վտան գա ւոր:

Մ նում էր օգ նու թիւն  Հա յաս տա նի մեր ըն կեր նե րի.
 Վա հա նի  Հա յաս տան ճամ բած սուր հան դակ նե րը ա նար ձա գանք չմնա ցին. ե րեք 

խումբ փախս տա կան ներ ե կան Ա րա րատ. այդ փախս տա կան նե րը թո ւով 120-ից ա ւե-
լի քրդա կան բո լոր ցե ղե րի կող մից պաշտ պա նո ւե ցին և  ոչ ոք չթա լա նո ւեց և չս պա-
նո ւեց և  նոյ նիսկ ապս տամբ նե րին թշնա մի բո լոր ցե ղե րը ճա նա պարհ տո ւին հաս-
նե լու  Վա հա նի և Իհ սա նի մօ տը.

 Բայց այդ փախս տա կան նե րի փոքր մասն էր զի նո ւած, փամ փուշտ չու նեին, ա պա 
ու րեմն նրանք փաս տո րեն բեռ էին Ա րա րա տի վրայ.

Երկ րորդ ա մե նաէա կա նը այդ փախս տա կան նե րը ե կած էին կար ծես ի րանց կա-
շին ա զա տե լու բօլշ ևիկ նե րից և  ոչ թէ օգ նե լու ապս տամբ նե րին, նրանք ի րա րու 
գաղտ նիք դուրս տա լով, կպար զո ւեր շա տե րը ճամ բո ւած են բօլշ ևիկ նե րի կող մից 
ա ւե լի կազ մա լու ծե լու Ա րա րա տը քան կազ մա կեր պե լու, ուս տի  Վա հա նը զի նա թափ 
կա նէ և  դուրս կար տաք սէ Ա րա րա տից ոչ թէ  Հա յաս տա նի այլ  Պարս կաս տա նի ուղ-
ղու թեամբ, ո րոնք կբե րո ւեն գե րո ւած  Թաւ րիզ և  այն տե ղից դե պի հա րա ւա յին 
 Պարս կաս տան կքշո ւին:

Ա հա այս դրու թեան մեջ ն է որ Օ գոս տո սի վեր ջին թուր քե րը ի րանց զո րա խում-
նե րը կա տա րե լուց յե տոյ կսկսեն գոր ծո ղու թիւն նե րը.

Այ բա լեռ նե րը որ պար սիկ նե րը բռնած էին, հան կարծ հրա ման կառ նեն յետ քա-
շո ւիլ, հոն մնա ցած  Սա քան ցե ղը, որ հաց կմա տա կա րեր Ա րա րա տին կմնայ մե նակ: 
Այդ շրջա նի վրա յով էր, որ մեր հանձ նա ռու թեամբ պի տի տա նեին 4000-5000 քիլ. 
Ա րա րատ, ո րի փո խար ժե քը պի տի վճա րեինք, երբ ստա ցո ւեր Ա րա րա տից ստա ցա-
կան:  Պար սիկ նե րը և քր դե րը մի մա սը կա տա րած էին ի րանց հանձ նա ռու թեանց, որ 
ան կու մը ե ղաւ և  մենք չկա տա րե ցինք մեր վճա րը:-

 Թուր քե րը պատ րո ւակ բռնե լով որ այդ շրջա նը կմա տա կա րէ Ա րա րա տին, եր կու 
գունդ ա ռաջ կշար ժէ  Վա նից, մի նը  Քո տու րի, միւ սը  Բա յա զե թի վրա յով և կմտ նի 
պար սից հո ղե րը, կբռնէ Այ բա լեռ նե րը, որ պար սիկ նե րը թո ղած էին,  Սա քան ցե ղը 
կդի մադ րէ և կբ նաջն ջո ւի, թի կուն քից ստա նա լով և  պար սիկ նե րի հա րո ւած նե րը:

 Թուրք զոր քը սեպ տեմ բե րի սկզբին կհաս նի  Մակ ւայ ա րո ւար ձան նե րը, ա ռանց 
պար սիկ զօր քին պա տա հե լու, հոդ պա հակ կդնէ և  Խա լըդ բե կի հո ղե րը կմտնի որ 
պար պած էր նա խա պես, և կբռ նէ մի կող մից  Տամ բա դը, միւս կող մից կմտնի փոքր 
 Մա սի սի և  պար սից զոր քի մե ջը: -  Պար սիկ զոր քը ա ւե լի յետ կքա շո ւի:

 Նոյն ժա մա նա կա մի ջո ցում երբ թուրք զոր քե րը մտած կլի նեն Ա րա րա տի թի կուն-
քը հար ձա կում կսկսի  Կա բախ  Թե փեից, ա մուր կբռնո ւի Օռ գո վը և  Մա սի սի ռու սա կան 
ե րե սը կմաք րո ւի ապս տամբ նե րից և  թուր քե րը կհաս նեն եր կու  Մա սի սի ա րան քը.

 Բա յա զե թի կող մից ևս ճն շում կլի նի և քր դե րը կհա ւա քո ւին ճա հիճ նե րի և Ա րա-
րա տի մե ջը. երբ կտես նեն որ ի րանց թի կուն քը բա ցո ւած է և  պար սից հո ղե րո վ է, 
որ կիջ նեն ի րանց վրայ, կո րո շեն, որ ի րանք ևս  ի րանց հեր թին թի կուն քը անց նին 
թուր քե րին,  Վա հա նը հանձն կառ նէ անց նել նո րից  Սուր մա լու, հոն ե թէ գտան տրա-
մա դիր ոյ ժեր քրդե րից պի տի նրան ցով հար ձա կեր եր կու  Մա սիս նե րի մե ջը և Այ բա 
հաս տա տո ւած թուր քե րին վրայ հար ձա կիր, նա կվերց նէ իւր հետ հա յե րին և  կեր թայ.

Ն րա գնա լու միւս օ րը Իհ սա նը անձ նա տուր կլի նի պար սիկ նե րին ճեղ քե լով թուր-
քա կան զօր քը

Իսկ  Վա հա նը ան տե ղեակ կանց նի  Սուր մա լու ոյ ժեր չի գտնի, կանց նի  Հա յաս տան, 
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կհա ւա քէ սա սուն ցի նե րից մի քա նի տաս նեակ, կվե րա դառ նայ ուշ, երբ Ա րա րա տի 
ապս տամ բու թիւ նը խեղ դո ւած էր և  ոչ մե կին չի պա տա հե լով կանց նի պար սից մա-
սը և  ձեր բա կա լո ւե լով, յե տոյ կա զա տո ւեն:-

 Հոկ տեմ բեր 
-Ա րա րա տում հոկ տեմ բե րից կմնայ Բ րօն,  Ֆար զան դան40,  Ռա սու լը, ո րոնք Իհ-

սա նի անձ նատ ւու թիւ նից յե տոյ կշա րու նա կեն մնալ Ա րա րա տում, դուրս քշե լով կին 
ե րե խա ներ դե պի զա նա զան կող մեր Ա րա րա տից դուրս, նրանք կսպա սեն, որ 
 Վաս պու րա կա նի կամ  Սի րիա յի կող մից պի տի ապս տամ բու թիւն ծա գի, դրան հա-
մո զո ւած  Ռա սու լը 180 հո գով կ’գայ մինչև  Մու շի, Ախ լա թի սահ ման նե րը աս պա տա-
կե լով. հոկ տեմ բե րին ձիւն դրո ւած լի նե լով  Մա սի սում, զօր քե րը ի ջած են կա տար-
նե րից, այդ գիտ նա լով  Ռա սուլ կվե րա դառ նայ Ա րա րատ, ուր կ’գտնի Բ րօին և 
 Ֆար զան դա յին:  Նո րից կո րո շեն շա րու նա կել կռի վը և մն ալ Ա րա րա տում:  Ցա ւօք 
սրտի նոյն ժա մա նա կում որ  Վա հա նը վե րա դառ ցած է լի նում Ա րա րատ, չի պա տա-
հի նո ցա և  հոկ տեմ բե րին նա կհաս նի Ա րա րա տից  Պարս կաաս տան:-

Ա րա րա տը այլևս սպառ նա կան չէր թուր քե րի հա մար, ո րով հետև նրա գլխա ւոր 
կե տե րը ի րա ձեռ քին էր, բայց թէ Ա րա րա տը ամ բող ջա պես չէր նւա ճո ւած, նրա մեջ 
էր գլխա ւոր սիւ նը ապս տամ բու թեան Բ րօն, որ կան հանգս տաց ներ թէ թուր քե րին 
թէ պար սիկ նե րին:

Քր դա կան շարժ ման նոր փու լը 
 Պարս կաս տա նում:- 1931-32 թո ւե րին 

 Վի ճա կը 
1930-ի հոկ տեմ բե րին  Տաճ կաց զոր քե րը գրա ւած էին պարս կա կան հո ղե րը Ա րա-

րա տի շուր ջը և  բո լոր անց քե րին պա հակ ներ դնե լով:  Ժո ղովր դի տե ղա հա նու թիւն 
կա տա րո ւած էր մաս նա կի կեր պով. իսկ պարս կա կան հո ղե րից ամ բողջ քրդու թիւ նը 
տե ղա հա նո ւած էր դե պի պար սից գա ւառ նե րի ներ սե րը:

Ա րա րա տում մնա ցել էին Բ րօի և  Ֆար զան դա յի գլխա ւո րու թեամբ մի քա նի հա-
րիւր հո գի ապս տամբ ներ, ի րանց դեմ ու նե նա լով եր կու պե տու թեան թշնա մու թիւ նը 
և  ի րանց ցե ղա կից դա ւա ճան ցե ղե րը, որ մինչ օրս էլ թուրք իշ խա նու թիւ նը չէ տե-
ղա հա նած:

 Նոյ նը և  Զի լան դե րեում, ուր ապս տամ բու թեան կողմն ա կից քիւր դե րը փչա ցո ւած 
կամ տե ղա հա նո ւած էին և մն ա ցել էր շրջա նը ցան ցառ ազ գաբ նակ չու թեան ձեռ քին, 
թաք նո ւած լեռ նե րում:-

Այս դրու թիւ նը ընդ հա նուր հա կազ դե ցու թիւն պի տի ա ռա ջաց ներ մեր և  Հօյ բու նի 
դե մը, և  յի րաւ մա նա ւանդ  Հօյ բու նի դե մը.

Այդ հա կազ դե ցու թիւ նը կա սեց նե լու հա մար Ա րա րա տի և  Զի լա նի մե ջը ոչ մի 
հնա րա վո րու թիւն չկար, ո րով հետև թէ վտան գա ւոր էր և  թէ անհ նա րին կապ նո ւել 
նրանց հետ և  մարդ ճամ բել լեռ ներ ա պաս տա նած նե րի մօտ, բայց մեր ա ռաջ պա-
տե հու թիւն կար, նո րից վաս տա կե լու ապս տամբ նե րի վստա հու թիւ նը և  հա ւա տը:-

40 Ֆերզենդե բեյ (ծննդ. թ. անհ. - 1939) – հասանան ցեղից, մասնակցել է շեյխ Սայիդի ապստամբությանը, 
որի պարտությունից հետո անցել է Իրան՝ Իսմայիլ աղա Սըմոյի մոտ: 1927-ին վերադարձել է Թուրքիա 
և մասնակցել Արարատի ապստամբությանը: Վերջինիս պարտությունից հետո նորից անցել է Իրան և 
1931 թ. մասնակցել Մակուի քրդական ապստամբությանը, որի ժամանակ վիրավորվել է և ձերբակալվել 
իրանական անվտանգության ուժերի կողմից: Մահացել է իրանական բանտում 1939 թ.: Ըստ որոշ 
վարկածների՝ նրան թունավորել են:
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 Բան տար կու թիւն ներ և  աք սոր ներ. 
 Լեռ ներ ա պաս տա նած նե րի մեծ մա սը և  բա րե կամն ե րը կամ աք սո րո ւած էին 

 Պարս կաս տան, կամ բան տե րումն էին, ա նօգ նա կան և թ շո ւառ վի ճա կի մեջ և  ար-
հա րա մա րած բո լո րի կող մից. միայն մեր ըն կեր ներն էին, որ կապ կպա հեն նրանց 
հետ հանձն առ նե լով վտան գը, մի ջամ տե լով նո ցա մա սին և  եր բեմն նիւ թա պես օգ-
նե լով:  Նոյն իսկ Բ րօի,  Ֆար զան դա յի ըն տա նիք նե րը մեր մի ջո ցով կխնա մո ւին և  այս 
վե րա բեր մուն քը պատ ճառ կդառ նայ, որ մեր կոտր ւած վար կը նո րից շիտ կո ւի և 
քր դե րի մեջ ընդ հա նուր հա մա րում կա յա ցո ւի, որ միակ ան կեղծ բա րե կա մը «դաշ-
նակ ներն» են, և  ե թէ չեն կա րո ղա ցել փրկել Ա րա րա տը ռազ մամ թերք և դաշ  նակ -
ցա կան բա նակ ու ղար կե լով, ու րեմն դա անհ նա րին է ե ղած պար սիկ նե րի և բօլ  շևիկ-
նե րի պատ ճա ռով:-

 Պարս կաս տան ա պաս տա նած նե րը, որ մի քա նի վայ րե րում սա ռած կերև նա յին 
մեզ նից, նո րից սկսե ցին լսել մեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներշն չումն ե րին:-

 Վաս պու րա կան - Ա րա րատ:
 - Ար դեն օ գոս տո սի վեր ջե րին յայտ նի լի նե լով, որ ստեղ ծած պայ ման նե րում 

կա րող է Ա րա րա տը կոր ծա նո ւել, սեպ տեմ բե րի և  հոկ տեմ բե րի մեջ խորհր դակ ցու-
թիւն ե ղաւ  Թեհ րա նում՝ մեր գոր ծող ըն կեր նե րի հետ, ի նկա տի առ նո ւե լով Իհ սան 
 Նու րիի, շեյխ Աբ դալ  Կա դը րի և  միւս նե րի կար ծիք նե րը, ո րոնք բան տե րումն էին: 

-Այդ ըն կեր ներն էին  Ռոբ,  Վա րոս,  Հայ կակ,  Հայ րիկ41, Ս տե փա նոս,  Գաս պար, 
 Լաերտ և  այլն -

Այս խորհր դակ ցու թեանց եզ րա կա ցու թիւն նե րը, որ 1931-ին  Բիւ րօն որ դեգ րեց 
հետ ևեալ ներն էին: 

Ա րա րա տի հետ կա պը չկտրել և  ապս տամբ նե րի ըն տա նիք նե րին օգ նել և  ջա նալ 
որ աք սո րա կան նե րը վե րա դառ նան ի րանց վայ րե րը.

Երբ վստա հե լի կո րիզ ստեղ ծո ւի Ա րա րա տում, միաց նել մե րոն ցից և  յատ կաց նել 
3000$ բիւտ ջէ:

 Մի նա րե թը և Ու տերն42 հե նա րան դառց նե լով կազ մա կեր պել տե ղի քրդե րին: 
 Ներս ու ղար կել դե պի  Վաս պու րա կան քա րո զիչ ներ և  պար տի զա նա կան խմբեր.
 Ներս ու ղար կել դե պի  Հա քա րի սուր հան դակ ներ և  քա րո զիչ ներ և  կա պո ւել ինչ-

պես Ի րա քում Լ ևո նի43, նոյն պես  Հա քա րու քրդե րի հետ.
Ա րա րա տի շրջա նի վրայ լիա զոր կազ մա կեր պիչ կնշա նա կո ւի  Սու րոն44, իսկ 

 Հա քա րու և  Վաս պու րա կա նի վա րի չը  Հա ֆը զը45, իւ րա քան չիւր շրջա նին 3000$ ա կան 
բիւտ ջէ հատ կաց նե լով:-

[Եր կու ա նընթ.բառ]  Մո կաց բե կի սպա նու թիւ նը
- Հա ֆըզ ի րան գոր ծա կից ըն կեր նե րի մի ջո ցով կա րո ղա ցել էր սահ մա նա մերձ 

վայ րե րի քրդե րի վստա հու թիւ նը առ նել և  Վաս պու րա կա նի շրջա նի կազ մա կերպ ման 
հա մար ձեռք բե րել  Մո կաց ըն կեր նե րին, որ ա պաս տա նած էին  Պարս կաս տան: Ս րանք 

41 Վարոսը թերևս Վարոս Բաբայանն է, Հայկակը՝ Հայկակ Կոսոյանը, իսկ Հայրիկը՝ Հայրապետ Պանիրյանը։ 
Մյուսների ինքնությունը պարզել չհաջողվեց։ 
42 ՀՅԴ կուսակցական շրջանի անհասկանալի անվանում։
43 Լևոն Շաղոյան։
44 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց:
45 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց:
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ո տի էին և  կաշ խա տեին միաց նել քրդե րի և  յե ղա փո խու թեան մղել. այդ վտան գը 
կան խե լու հա մար տա ճիկ նե րին կյա ջո ղի գտնել վար ձու քրդե րի, և  դա ւադ րու թեամբ 
կսպա նեն եր կու եղ բայր նե րին:  Հա ֆը զի ա ռա ջին ձեռք բե րած յա ջո ղու թիւ նը բնի մեջ 
կխեղ դո ւի այդ սպա նու թիւն նե րով:  Բայց նա կյա ջո ղի գտնել մի եր րոր դին  Մո կաց 
բե կե րին նոյն պես  Տա րագ րին46, ո րին կյա ջո ղի մի խումբ միաց նել քրդե րից և  մեր եր-
կու ըն կեր նե րից և  ճամ բել դե պի  Վաս պու րա կան: Այդ խմբի նպա տա կը պի տի լի ներ.- 

ա) շրջել  Վաս պու րա կա նի գա ւառ նե րը և  քա րո զել մեր նպա տակ նե րը և 
 կազ մա կեր պել նո ցա.

բ) գտնել վստա հե լի տար րե րը փախս տա կան նե րից և ն րան ցով  Վաս պու րա կա նի 
գա ւառ նե րի մեջ հե նա րան ներ ստեղ ծել:

գ) կա պել ապս տամբ կո րիզ նե րը ի րա րու հետ և  կա պել նրանց մի կող մից 
 Պարս կաս տա նի, միւս կող մից Ի րա քի հետ.

դ) ճա նա պարհ ներ գտնել մթեր քի հայ թայթ ման:-

 Վաս պու րա կան:
- 1931-ին  Տա րագ րի խում բը անց նե լով  Վաս պու րա կան լիո վին իր վրայ դրած 

պար տա կա նու թիւ նը կկա տա րէ:  Նա կշրջա գա յէ  Գեա ւառ,  Հա յոց ձոր,  Գեա ւաշ, 
 Նոր դուզ,  Վե րին  Շա տախ,  Մոկս,  Խաս խեր,  Կառ կառ,  Կարճ կան,  Կի ցան գա ւառ նե րը, 
որ տե ղե րը կլի նի ան ձամբ իւ րա քան չիւր շրջա նում գտնե լով հա մա կիր քրդե րի և 
ն րան ցից կազ մե լով կո րիզ ներ և  տա լով գոր ծու նեու թեան ծրա գիր, խա ղաղ պատ-
րաս տո ւե լու ապս տամ բու թեան հա մար:

- Իսկ  Կար կառ,  Մոկս գա ւառ նե րի փախս տա կան նե րին կհա մախմ բէ N1-ի47 շուր-
ջը և ն րան կդառց նէ կո րի զը զի նա կան ոյ ժե րի ինչ պես եր բեմն կառ կասն էր Իշ խա-
նի օ րոք:  Վաս պու րա կա նի աշ խա տան քի ման րա մաս նու թիւն նե րը լի նե լով  Տա րագ րի 
զե կուց ման մեջ, նրանց հա նած եզ րա կա ցու թիւն նե րը հետ ևեա լը պի տի հա մա րել:-

•	 ընդ հա նուր ա տե լու թիւն կայ հան դեպ թուր քե րը և  մեծ հա ւատ և 
 հա մակ րու թիւն դե պի հա յե րը:-

•	 ժո ղո վուր դը քայ քա յո ւած է, ան զեն և  կորս տեան ճամ բու վրայ է կանգ նած:
•	 եր կի րը ա մա յի և  ոչ մի վե րա շի նու թեան նշան.
•	 դիւ րու թեամբ կա րե լի է կազ մա կեր պել ժո ղովր դեան և  մեր ցան կա ցած ուղ-

ղու թեամբ վա րել.
•	 նա յու սա հա տու թիւ նից պատ րաստ է ա մեն քայլ առ նել թուր քի դեմ, միայն 

թէ կա րիք ու նի կազ մա կեր պե րի48, զեն քի և դ րա մի: -
•	 որ կան գա ւառ նե րում ինչ պես կազ մա կեր պա կան, նոյն պես ռազ մա կան կո-

րիզ ներ, ո րոնց շարժ ման մեջ դնե լը հնա ր է ե թե դրա կան օգ նու թիւն լի նի:-
7)  Ներ քին կազ մա կեր պու թիւ նը կսպա սէ մեզ նից -
ա) բա րիա ցա կա մու թիւ նը վաս տա կել մեր պե տու թեան որ հնար լի նի ոյժ ձեռք 

բե րե լու.
բ) մարդ, զենք, և դ րամ:-
-  Տա րա գի րը այս ան մի ջա կան ար դիւնք նե րը ձեռք բե րե լուց յե տոյ, կջա նայ կա-

պո ւել  Բօհ տա նի,  Հա քա րի քրդե րի հետ մի կող մից, իսկ միւս կող մից  Խի զա նի և 
 Բիթ լի սի վրա յով  Մոտ կա նի հետ:

46 Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց:
47 Հետախույզի ծածկագրված անուն է։ Ինքնությունը պարզել չհաջողվեց: 
48 Կազմակերպիչների՞։
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- Սուր հան դակ ներ կու ղար կէ կպար զէ իւր մտքե րը, հա ւաս տիա ցումն եր կառ նէ 
բայց ա ռանց դրա կան եզ րա կա ցու թեան գա լու և  գոր ծը իւր հու նի մեջ գցե լու, հար-
կադ րո ւած կլի նի ձգել և  հե ռա նալ: 

- Նախ քան հե ռա նա լը կկա րո ղա նայ կա պը ստեղ ծել  Վաս պու րա կա նի և 
 Պարս կաս տա նի մեջ, բայց Ի րա քի ուղ ղու թեամբ չյա ջո ղի:-

 Նա կվե րա դառ նայ  Պարս կաս տան, որ պես զի խու սա փի կռիվն ե րից, քա նի որ 
կա ռա վա րու թիւ նը ծա նօթ էր նրա ներ կա յու թեան և  ա մեն խստու թիւն ձեռք էր ա ռած, 
մի քա նի թեթև կռիւ ներ տա ր[լ]ու վեր ջը, մա նա ւանդ որ ձիւնն էլ կիջ ներ և կ ծած կեր 
եր կի րը կհե ռա նայ  Պարս կաս տան  Հա ֆը զին զե կու ցա նե լու և  ոյ ժեր ներս տա նե լու 
հա մար և  ա պա հով կհաս նի ձմռա նը -

1932-ը  Վաս պու րա կա նում:- 
Այս տեղ  Ռու բե նի ձե ռա գիրն ընդ հատ վում է։

Summary

Rouben
KURDISH CASE IN PERSIA

Prepared by Aram S. Saiyan

The rebellion of Ararat in 1926-1930 isn’t sufficiently studied both in world, Soviet and 
especially Armenian historical science. One of the main reasons for this is the lack of 
sources, as well as, the lack of Armenian translation of studies done in foreign languages, 
especially in Turkish and Kurdish languages. 

All this is supplemented by a spacious letter from the prominent figure of the Armenian 
liberation war, Minister of Defense and Military Forces of the First Republic Rouben (Minas 
Ter-Minasian).The note entitled “Kurdish Case in Persia” is preserved in the 64th file’s first 
list of 1048 fund in Armenian National Archive: it’s a detailed report consisting of 34 
pages written in the exercise-book and is addressed to ARF’s Bureau. In it Rouben speaks 
about his special mission carried out in Persia for supporting Ararat’s rebellion. In report 
the events that took place in spring of 1930, i.e. the process of organizing the Kurdish tribes 
against the Turks, the military proceedings, as well as, the rebellion’s defeat and the clash-
es taking place afterwards in some provinces of West Armenia are described in detail.

Резюме
Рубен

КУРДСКОЕ ДЕЛО В ПЕРСИИ

Подготовил Арам С. Саиян

История Араратского восстания 1926-1930 гг. полностью не изучена как 
всемирной, так и советской и особенно армянской исторической наукой. Главнейшая 
причина этого – нехватка источников, а также отсутствие армянских переводов 
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исследований на других языках, особенно на турецком и на курдском. 
Все это частично компенсируется изучением пространного доклада выдающегося 

деятеля армянской освободительной борьбы, военного министра и министра 
внутренних дел Первой Республики Рубена (Минаса Тер-Минасяна). Доклад под 
названием “Курдское дело в Персии”, составляющий 64-ое дело первого списка фонда 
1048 Национального архива Армении, изложенный на 34-х листах школьной тетради 
- подробный отчет, направленный в Верховный орган (Бюро) АРФ. В ней Рубен 
говорит о своей секретной миссии в Персии с целью оказания поддержки Араратскому 
восстанию.

В докладе подробно изложены события, происшедшие весной-летом 1930 г. –
консолидация усилий курдских племен против турок, ход боевых действий, а также 
поражение восстания, а после этого - столкновения в ряде провинций Западной 
Армении.


