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ԱՐԽԻՎ

* Ընդունվել է տպագրության 20.05.2019։

ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում  

1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ. ապ  րի լի 26-ը 

Տետր 2։ 1915 թ. հունվարի 1-ից մինչև 1915 թ. մայիսի 12-ը*

Բանալի բառեր - Թովմաս Նազարբեկյան, Խոյ, Ֆ. Չեռ-
նոզուբով, Հակոբ Զավրիյան, Սբ. Բարդուղիմեոսի վանք, 
Դե րիկ, Դիլման, Մուխանջիկ, Երևան, Իգդիր, Սմբատ Բո րո-
յան, Անդրանիկ, Աբդուրրեզակ, Հակոբ Չոլոյան, Վան, Շա-
տախ, Վանի հայկական նահանգապետություն, Իշխան, 
Արամ, Վարդան, Դրո, Համազասպ, Բերկրի:

Գեներալ-լեյտենանտ Թովմաս Նազարբեկյանի հուշերի երկրորդ 
տետրում ներկայացված են 1915 թ. հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը 
Ադրբեջա նական ջոկատի վարած մար  տա կան գործողությունները՝ 
Պարսկաստան ներխուժած թուրքական զորքերի դեմ: 

 Իր նախորդ շարադրանքի հետ կապն ապահովելու համար զորավարը 
սկզբում վերադառ նում է 1914 թ. դեկտեմբերյան անիմաստ ու աննպա տակ 
նահանջի պատմությանը և ապա շարունակում է հետագա շարադրանքը։

Գեներալը տագնապով փաստում է, որ Ատրպատականը հեղեղված էր 
թուրքական լրտեսներով, որոնք չնա յած ձեռնարկված խիստ միջոցներին, 
ունենալով տեղի մահմեդա կան բնակչության գործուն աջակցությունը, թա-
փանցում էին Խոյ քաղաք և ձեռք բերում հե տախու զական բնույթի տեղե-
կություններ: Պա տե րազ մի սկզբնական շրջա նում ռուսական հրա մա նա տա-
րու թյունը այն քան էլ շատ ուշադրություն չէր դարձնում հետախու զական և 
հակա հետա խու զական գոր ծո ղու թյուններին: Քանի որ ռուս-թուրքա կան 
ռազմաճա կատը հա մա րում էր երկրորդական, միայն 1915 թ. կեսերից հետո 
է սկսում ակտի վա նալ բանա կային հետախուզությունը:

1915 թ. հունվարին Ադրբեջանական ջոկատի հրամանատարությունը 
փոր ձեց հետ գրավել Հյուսիսային Պարսկաստանում կորցրած տարածքները, 
այդ թվում՝ Ատրպատականի կենտրոն Թավրիզը: Իր հերթին օսմանյան 
հրա մանատարությունը արագորեն համալրում էր Սա րի ղամիշի ճակա տա-
մարտում ջախջախված իր 3-րդ բա նակն ի հաշիվ նե ղուց ների շրջանում 
տեղակայված 1-ին և 2-րդ բանակ ների և այլ զորամասերի: 3-րդ բա նակի 
հրամանատարն էր Մեհմեդ Քյամիլ փա շան, իսկ շտաբի պետը՝ գեր մա նացի 
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Օսմանյան հրամանատարու թյու նը նախապատրաստվում էր մարտական 
գոր ծո  ղու թյուններին՝ գործի դնելով տե  ղա կան ու խորքային հե  տախու զու-
թյունը: Թուրքերին մեծապես աջակցում էին դաշ     նակից գերմանացիները2, 
որոնց հաջողվել էր պատերազմի նախօրե ին՝ Կով  կասի փո խ  արքայության 
կենտրոն Թիֆ լիսում և Հյուսիսային Պարսկաս տա նում կազմակերպել լրտե-
սական մեծ ցանց, ընդգր կելով ռուսական ինքնակա լությունից դժգոհ տե-
ղա   ցիներին3: 

Ռուսական հրամանատարությունը չկարողացավ ժամանակին տեղեկա-
նալ, որ 1915 թ. մարտին Գալիպոլիից Վանի նահանգ են տեղափոխվել 
Հա  լիլ բե յի Հա վաքական 3-րդ (7-րդ, 9-րդ և 44-րդ հետևակային գնդեր) և 
Քյազիմ բեյի Հավաքական 5-րդ (37-րդ, 40-րդ և 43-րդ հետևակային 
գնդեր)4 դի վիզիաները: Հալիլ բեյի դիվիզիային միա ցել էին նաև ժան դար-
մական ու սահ մա նապահ ստո րաբաժանումեր, որից հե տո Հա լիլի ուժերը 
կազմում էին 10-12 գումար տակ, 12 թնդանոթ ու մի քանի հա զար քրդեր5: 
Մինչդեռ՝ ռուսական հրամանա տա րու թյու նը ենթադրում էր, որ Սարի ղա-
միշից հետո հակառակորդն ի զորու չի լինի լուրջ ուժեր տեղափոխել ռուս-
թուրքական ռազմաճակատ, ուստի անհրա ժեշտ է ժա մանակն օգտագործել 
զորամասերին հանգիստ տալու համար: Փաս տորեն ռուս  ները թերագ նա-
հատեցին թուրքերի հնարավորությունները, ինչը վերջիննե րիս թույլ տվեց 
ակտիվացնել մարտական գործողությունները Հյուսիսային Պարսկաս տա-
նում: Այդ հարձակումը նպատակ ուներ շեղել ռուս ների ուշա դրու  թյունը 
Էրզրումից:

1915 թ. հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը ընկած ժամանա կա հատվածն 
ընդ գրկող գե ներալ Թ. Նազարբեկյանի հուշերի բովանդակությունից կա-
րելի է առանձնացնել հե տև յալ երեք առանց քային իրադարձությունները.

1. Դիլմանի ճակատամարտը,
2. Արարատյան գնդի կազմավորումը,
3. Վանի ինքնապաշտպանությունը և հայկական նահանգապետու-

թյան հիմ նումը:
1915 թ. ապրի լի 16-ին Հալիլ բեյը գրավում է Դիլ մանը և նախա պատ-

րաս տում նրա շրջակայքում եղած ռու սա կան զորքերի շրջապատումը և 
ջախ ջա խումը: Օսմանյան հրամանատարու թյա նը քաջ հայտ նի էր Դիլմանի 
շր ջա նում տե ղակայված ռուսական զոր քերի սակավ թվաքանակի ու բանա-
կած վայ  րերի մա սին: Կարծում ենք, որ նման տե ղեկատվություն հնա րավոր 

1 Տե՛ս Корсун Н. Г., Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте мировой войны в 1915 
году, Москва, 1940, էջ 21:
2 Տե՛ս Пипия Г. В., Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 гг., М., 1978, էջ 36, Масловский Е. В., 
Мировая война на Кав каз ском фронте 1914-1917 г., էջ 154:
3 Թիֆլիսում և Քութայիսիում վրաց կամավորական դրուժինաներից ձևավորվում է Վրա ցա կան հե-
տևակային գումարտակը: Երբ Պրիմորսկյան ջոկատի (Կովկասյան I բանակային կորպուս) հրա մանատար, 
գենե րալ Վ. Պ. Լյախովի կողմից բացահայտվում է Բաթումի մարզի որոշ վրացիների կապը թուր քերի հետ, 
նպատակահարմար է գտնվում գու մար տակը տեղափոխել Պարսկաս տան` Ադր բեջանական ջոկատ, տե՛ս 
Масловский Е. В., նշվ. աշխ., էջ 211:
4 Տե՛ս Корсун Н. Г., Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте, էջ 21:
5 Տե՛ս Масловский. Е. В., նշվ. աշխ., էջ 155-156: Հալիլի մարտակազմը մոտ 20 հազար հոգի էր, տե՛ս 
Корсун Н. Г., Алашкертская и Хамаданская операции на Кавказском фронте, էջ 22: Քյազիմ բեյի դիվիզիան 
չմասնակցեց Դիլմանի ճա կատամարտին, քանի որ ուղղվեց Վանի հայության ին քնապաշտպանությունը 
ճնշելուն:
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չէր ամ բող ջա պես հայ թայ թել բա ցառա պես ռազ մա ճակատային հետա  խու-
զությամբ: Ադրբե ջանական ջոկա տի տեղաբաշխման ու մարտա կազմի վե-
րա  բեր յալ սպառիչ և ամ բողջական տե ղե կություն ներ կա  յին միայն Կովկաս-
յան 4-րդ բա նակային կոր պուսի և Կով կասյան բա նակի շտա բնե րում: Հ. 
Զավ րի յանի ան տիպ հու շե րից տե ղեկանում ենք, որ 1916 թ. ամ ռանը Թիֆ-
լիսում բա ցա հայտվել է գեր մա նա կան հե տախու զա կան կենտ րոն, որի ան-
դամ երից էր փոխ արքայի համ հարզ Մեն գեն6:

Դիլմանի ճակատամարտում ռուսական զինուժի հաղթանակի կարևոր 
գրա       վականներից մեկը Հայկական 1-ին խմբի ներկայությունն էր: Նրա վաշ-
տը՝ Սմբատ Բորոյանի հրամանատարությամբ, Անդրանիկի հրամանով ճիշտ 
ժամանակին հասավ Դիլմանի մոտ գտնվող Մուխանջիկ գյուղը: Թ. Նազար-
բեկյ անի կարգադրու թյամբ հայ կա մավոր ները զբա ղեց նում են պաշտ պա-
նական տեղամասի ամե նակարևոր՝ կեն տրոնա կան մասը: Գեներալը հրա-
մայում է Ս. Բորոյանին ոչ մի դեպ քում չնա հանջել: Զորավարը հպարտու-
թյամբ փաստում է, որ հայ աշխարհազորա յին ները Սմբա տի հրա մանա տա-
րությամբ պատվով կատարե ցին հրամանը: Ապ րիլի 17-ին այլ զորամասերի 
հետ Մուխանջիկ է հասնում Հայկական 1-ին խում բը Ան դրանիկի գլխա-
վորու թյամբ և դիրքավորվում նախանշված վայրում:

Դիլմանի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում օսմանյան ուժերն ու-
նեին զգալի գերազանցություն, սակայն նրանք մեկ օրով ուշաց րել էին 
հարձակումը, որը հնարավորություն էր տվել գեներալ Թ. Նա զար բեկյանին 
ոչ միայն ստանալ համալրում, կազմակերպել պաշտպանական դիրքեր, 
այլև ունե նալ պահեստազոր: Գործողության հաջողության դեպքում թուր-
քերը հնա րա վորություն էին ունենում ոտքի հանել ոչ միայն ողջ Հյու սիսային 
Պարս կաստանի, այլև Ան դրկովկասի, ինչպես նաև Հյուսիսային Կով կասի 
մահմե դա կանությանը: Դիլ մա նի ճակատա մարտում ի հայտ եկավ Թով մաս 
Նազարբեկ յանի զորավա րա կան տաղանդը, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ 
կասեցնել Հա լիլ բեյի հրամա նատարությամբ գործող գերազանց ուժե րին: 
Առանց չափա զանց նելու կարելի է փաստել, որ Դիլմանի ճակատամարտն 
իր նշանակու թյամբ հավասարազոր էր Սարիղամիշի ճակատամարտին: 
Պա տա հա կան չէ, որ գեներալ Թ. Նազար բեկ յանին շնորհվեց ռուսական 
բարձ րագույն Սբ. Գեորգիի 4-րդ աս տի ճանի շքանշանը և հասարակությանը 
քիչ հայտ նի ֆրանսիա կան բարձրագույն “Médaille militaire” («Ռազմական 
մեդալ») մեդալը7:

6 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 503, ց. 1, գ. 61, թ. 8:
7 Շնորհվում էր մարտական գործողությունների ժամանակ բացառիկ հերոսություն ցուցա բերած շար քա-
յին ներին ու ենթասպաներին: Սպաներից պարգևատրվում էին միայն բա նակ ների հրա մա նա տար նե րն 
ու գլխավոր հրամանատարները, որի դեպքում իր կարգավիճակով գե րա զան ցում էր Ֆրանսիայի բարձ-
րագույն պարգև հանդիսացող «Պատվո լե գե ոն» շքա նշանին:
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Médaille militaire

Զարմանալին այն է, որ հանդիսանալով Կովկասյան բանակի բարձրաս-
տի ճան սպա, հե տագայում թի կուն քի պետ, գե նե րալ Ե. Մասլովսկին իր 
աշխա տությունում հարկ է համա րել նշել, որ Թ. Նազարբեկյանի Դիլմա նում 
մալու հետևանքով հնարավոր չե ղավ հետապնդել թշնամուն8: Մինչդեռ՝ 
ինչ  պես հետևում է Ե. Մասլովսկու հաջորդ գրառումերից, Կովկասյան բա-
նակի շտաբից ստաց ված հրամանը՝ հետա պն դել Հալիլ բեյի զորամասերին 
չի կա տար վել Ադրբե ջա նական ջո կա տի հրա մա նատար, գենե րալ Ֆ. Չեռ-
նոզուբովի կողմից9: 

Գեներալ Թ. Նազարբեկյանն իր հուշերում լուսաբանել է նաև Առաջին 
համաշ խարհային պա տե րազմի տարիներին ռուս-թուրքական ռազմաճա-
կատում ծա վալ ված հայ կա մա վորական շարժումը: Հայտնի է, որ Կովկասում 
կամավորա կան շարժման նա խաձեռնությունը պատկանում էր փոխար քա-
յությանը: Առա ջարկը համըն կավ հայ հասարակական, քաղաքական ու կրո-
նա կան շրջա նակ  ների իղձերին՝ ռու սական բանակի հետ միասին պաշտ պանել 
արևմտա հայու թյանը կոտո րած ներից և ազատագրել Արևմտյան Հա   յաստանը 
Օսման յան կայ սրության տի րա պետությունից: Կամավորները անհրա ժեշտ էին 
նաև Կով կասյան բանակի թվակազմը որոշ չափով լրաց նե լու համար, քանի 
որ երկրամասից Հարավ-արևմտյան ճա կատ էր ուղարկ վել զորամասե րի 2/3-
ը: Ռուսական իշխանություններին հայտ նի էր, որ հայ ժողովուրդն իր վրա 
կվերցնի կամավորների հետ կապված ծախսերի զգալի մասը, որը հնարավո-
րություն կտա կառավա րու թյանը խնայել որոշ ֆինան սա կան մի ջոցներ, որոնք 
պատե րազմի ժամանակ շատ էին ան հրա ժեշտ:

Մարտական գործողությունների առաջին փուլում կամավորները ցուցա-
դրե   ցին քաջության ու արիության բազմաթիվ օրինակներ, որը նշում էին 
նաև ռուս հրամանատարները: Այսպես, հատկապես Քեռու և հայ կամա վոր-
ների անվեհերության ու հնարամտության շնորհիվ օսմանյան շրջա պատումից 
դուրս բերվեց գենե րալ Ն. Իստոմինի Օլթիի ջոկատի վերջապահի մեծ մասը: 
Վերջինիս հրամա նա տար, փոխգնդապետ Քութաթելաձեն 750 զինվորներով 
նախընտրում է հանձ նվել թուրքերին10:

Թ. Նազարբեկյանը անդրադառնում է նաև Վանի հայության ինքնա-
պաշտ  պա նու թյանը: Նա մանրամասնորեն նկարագրում է այն դեպքերն ու 

8 Տե՛ս Масловский. Е. В., նշվ. աշխ., էջ 157: Բրիտանացի պատմաբանները, կրկնելով Ե. Մաս լովսկուն, նշում 
են, որ Թ. Նազարբեկյանը չնախաձեռնեց Հալիլի ուժերի հետապնդումը, տե՛ս Allen W. Ed. D., Muratoff P., 
Caucasian Battelefilds. A History of the Wars of the Turco-Caucasian Border 1828-1921, London, Cambridge, 1953, 
էջ 299:
9 Տե՛ս Масловский. Е. В., նշվ. աշխ., էջ 161:
10 Տե՛ս Масловский. Е. В., նշվ. աշխ., էջ 61, տե՛ս նաև՝ Корсун Н., Сарыкамышская операция на Кавказском 
фронте мировой войны 1914-1915 гг., Москва, 1937, էջ 40-41:
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իրադարձու թյուները, որոնք պատճառ դարձան, որպեսզի վանեցիները 
զենքը ձեռքին մար  տնչեն թուրքական կանոնավոր զորամասերի և քրդական 
զինված ջո կատների դեմ: Որպես ցայտուն օրինակ Թ. Նազարբեկյանը 
վկայակոչում է Իշ խա նի (Նիկողայոս Պողոսյան) և նրա ընկերների սպա-
նությունը, որոնք իշխա նու թյուն ների առաջարկությամբ գնում էին Շա տախ՝ 
խաղարար առաքե լու թյամբ: Ինչ պես հետևում է Թ. Նազար բեկյանի գրա-
ռումերից, նրան մեծ ուրախություն պատ ճառեց վանեցիների դիմադրության 
հաջող ավարտի լուրը: Գեներալը գտ նում էր, որ իր զորամասը ևս իր հա-
մեստ լուման ունեցավ այդ հաղթանակում, քանի որ հետապնդելով Հալիլ 
բեյին՝ թույլ չտվեց օգնության հասնել Վանը պա շարած թուրք-քրդական 
ուժերին: Զորա վարը հպարտու թյամբ փաստում է, որ հա յերը, նույնիսկ սուղ 
մի ջոցներով կա րողացան դիմա գրա վել թշնամուն: Նա հա յե րի դիմա դրու-
թյունը անվանում է ինք նապաշտ պանու թյուն, որը նպատակ ուներ փրկել 
խաղաղ բնակչությանը թուրք-քրդական կոտո րած ներից:

Գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանի հուշերի՝ ռուսերենից հայերեն թարգ-
մա նված անտիպ տարբերակը տպա   գր վում է առա ջին անգամ, առանց կրճա-
տումերի: Մեր միջա մտու թյուն ները կա տարվել են ուղղագիծ փա կագծերով: 
Տողատակում կատար ված ծանոթագրությունները մերն են: Բնա գիրը պահ-
պան վում է Հա յաստանի ազգային արխիվում:

Ռուբեն Օ. Սահակյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր

***
ՏԵՏՐ 2.

10 օգոստոսի 1928 թ.
Թիֆլիս

1914 թ. դեկտեմբերի մեր աննպատակ նահանջից և ք[աղաք]ները թողնե լուց 
հետո, 1915 թ. հունվարի 1-ին Ադրբեջանական ջոկատը բաղկացած էր երկու խմբից, 
մե  կը տիրում էր քաղ. Խոյին ու նրա շրջակայքին, պաշտպա նելով այդ քաղաքն ու 
շրջակայքը: Հակառակորդը դիրքավորվել էր Խոյից հարավ՝ Դուզ-Դաղ լեռն 
ունենա լով որպես կենտրոն և արևմուտքում՝ Կոթուրի ձորի կողքին գտնվող լեռների 
լանջերին: Վառ գյուղից մինչև Եզդիկյան ներառյալ [տեղակայված էին] Կով. հրաձգ. 
բրիգադի 5-րդ և 7-րդ գնդերը, Կովկ. 2-րդ հրաձգ. դիվիզիոնի լեռ նային հրետանու 
1-ին ու 3-րդ մարտ կոց ները, հետևակ սահմանապահների 2 հարյուրյակ, 3-րդ հերթի 
Թամանյան ու Կուբանյան գնդերը:

Հաջորդ զորախումբը (Կովկ. հրաձգ. բրիգադի 6-րդ և 8-րդ գնդերը, Կովկ. 2-րդ 
հրաձգ. դիվիզիոնի 2 մարտկոց, Հայկական դրուժինան, հետևակ սահ  մանապահ-
ների երկու հարյուրյակ, Ստավրոպոլյան դրուժինան, զորա հան      գր վանային գումար-
տակը և առաջին հերթի Պոլտավյան ու Սունժենյան կազակային գնդե րը) գտնվելով 
քաղ. Ջուլֆայի ու Մարանդի միջև, դիմագրավում էին հակառակորդին, որը ռու-
սական զորքերի նահանջից հետո գրավեց Թավ  րի  զը, Սոֆյանի լեռնանցքը:

Հունվարի սկզբին կարգադրություն ստացվեց բրիգադի գնդերում կազ մա վորել 
3-ական գումարտակներից կազմված անձնակազմ: Համալրման համար բերվեցին 
զորա հանգրվանային գումարտակներ: Զորահանգրվանային գու մար տակ ներով հա-
մալրու մը զգալիորեն նվազեցրեց գնդերի մարտունակու թյու նը, սակայն շնորհիվ 3 
գու մարտակների, զգալիորեն թեթևացավ մարտական ծա ռա յու թյունը, ծայրահեղ 
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մարտկոցի կազ մավոր ման համար յուրաքանչյուր մարտ կո ցից վերցրեցին երկուական 
թնդանոթ և այդ մարտ  կոցը մտավ [համալրեց] 66-րդ հետև. դիվիզիայի մեջ, իսկ 
66-րդ հետև. դիվի զիայից կազմվեց թեթև11 [հրե տա նու] մարտկոց, որը հետագայում 
տեղափոխվեց Կովկ. 2-րդ հրաձգ. դի վի զիոն: Այսպիսով, դիվիզիոնում կար 4 
մարտկոց՝ 3 լեռնային ու 1 թե թև մարտ կոցում 6 թնդանոթ:

Հունվարի 10-ից հետո Ջուլֆայի ջոկատը սկսեց կենտրոնանալ Մարանդայում 
և այդ կերպ մարտական գործողությունների սկզբին կենտրոնացվել էին 2 գունդ՝ 
6-րդ և 8-րդ հրաձգ. գնդերը, 2 մարտկոց (մեկը լեռնային և մեկը թեթև), սահմա-
նա պահների երկու հետևակ հարյուրյակներ, Հայկական 1-ին կամավորական դրու-
ժինան ու 1-ին հերթի Պոլ տավյան և Սունժենյան կազ. գնդերը:

Խոյում՝ հարավային տեղամասը պաշտպանում էին 5-րդ հրաձգ. գունդը, 2 լեռն. 
թնդ. և 3-րդ հերթի Կուբանյան գնդի 3 հարյուրյակներ, իսկ արևմտյանը՝ 7-րդ 
հրաձգ. գունդը, 4 լեռն. թնդանոթներ և 3-րդ հերթի Թամանյան գնդի երեք հարյուր-
յակներ: Խո յում՝ պահեստազորում գտնվում էին գնդերից մե կական գու        մարտակներ, 
[հետևակ] սահ մա նապահների 2 հարյուրյակներ, մեկ լեռնա յին մարտ կոց և Թա ման-
յան ու Կուբանյան կազ. գնդերի երեքական գու մար տակ ներ: Ավե լի ուշ ուղարկվեցին 
4 թնդանոթներից կազմված մոցա վոր12 մարտ կոց, որից 2 թնդանոթ ուղարկվեցին 
հարավային ճակատ:

Հակառակորդը մի քանի անգամ դիմում է ակտիվ գործողությունների, ձգ տե լով 
շրջանցել մեր թևերը՝ ձախը Ուրմիա լճի, իսկ աջը՝ Սիզուսի կողմից, սա կայն այդ 
գոր ծողությունները ավարտվում են նրանց համար մեծ կորուստ նե րով: Հարավային 
ճա կատում մեր հրաձիգները, մարտերի ժամանակ մեկ ան գամ չէ, որ հակառակորդի 
շար քերում տեսել էին Սիմկոյին Ստանիսլավը13 կոճ  կամայրին, որին չգիտես, թե 
ինչու հովանավորում էր Չեռնոզուբովը:

Խոյ քաղաքը, չնայած ձեռնարկված խիստ միջոցներին, հեղեղված էր թուրք 
լրտես  նե րով: Նրանց քաղաք մտնելը դյուրացնում էր այն հանգամանքը, որ գյուղ-
մթերքները քաղաք էին բերվում շրջակա գյուղերից: Չնայած, որ բնակիչ ները քաղաք 
էին մտնում ամրոցային դարպասներով, որտեղ կանգնած էր մեր պա հակախումբը, 
սակայն նույ նիսկ ամենամանրակրկիտ զննման դեպքում հն ա րավոր չէր քաղաքն 
ապահովել լրտես ների թափանցումից: Բնակիչներն ամ  բողջությամբ թուրքերի 
կողմ էին: Դա հասկանալի էր, քանի որ նրանց թուր  քերի հետ մերձեցնում էր իրենց 
կրոնը, բացի այդ, չնայած ողջ խստու թյանը բարձրագույն ղեկավարության կողմից, 
ինչպես կրտսեր սպայու թյունը, այն պես էլ զինվորները հաճախակի վիրավորում 
էին պարսիկներին և ցա վոք, նրանց գանգատները հիմականում մում էին չբա-
վարարված: Մեր զինվոր նե րը միշտ այլացեղերին վերաբերվում էին որոշ արհա-
մարհանքով, լավագույն դեպ քում անտարբեր, սակայն առիթը բաց չէին թողնում 
թալանելու համար, իսկ տեղա բնիկներն, իհարկե, ռուսներին դիտում էին որպես 
ան խու սափելի չա   րիք14: Ընդհան րա պես քիչ տարբերություն կար, որ մենք գործում 

11 Թեթև թնդանոթները հիմականում 1877 և 1900 թթ. նմուշների 76 մմ տրամաչափի թնդա նոթներն էին, 
որոնք գլխավորապես օգտագործվում էին Առաջին աշխարհամարտի ռուս-թուր քական ռազմաճակատում: 
Հեռահարությունը 6470 մետր էր:
12 Մխոցավոր փակաղակը հանդիսանում էր հրետանու մեխանիզմի մի մասը, որի միջոցով բացվում և 
փակվում էր թնդանոթի լիցքավորման փողը: Նախատեսված էր բացառապես պար կու ճավոր արկերի 
համար:
13 Նկատի ունի Սուրբ Ստանիսլավի շքանշանը (1831-1917), որով գլխավորապես պար գևա տրվել են Ռուսական 
կայսրության աստիճանավորները: 1844 թ. սկսած ոչ քրիստոնյաների հա  մար նախատեսված շքանշաններում 
հանվել է Սբ. Ստանիսլավի պատկերը, այն փո խա րի նե լով երկգլխանի ար ծիվով: Սիմկոն արժանացել էր 3-րդ 
աստիճանի շքանշանի:
14 Ինքնին հասկանալի է, որ Հյուսիսային Պարսկաստանի բնակչությունը ռուսական զորքին ըն դունում 
էր որպես զավթիչ, սակայն չպետք է անուշադրության մատնել նաև այն կարևոր հան գամանքը, որ 
թուրքական կողմին հաջողվել էր բորբոքել տեղաբնիկների կրոնական մո լե ռանդությունը, որը երևան էր 
եկել դեռևս 1905-1906 թթ. հայ-թաթարական ընդ հա րում երի ժամանակ: Պարսկաստանի այդ հատվածից 
զինված ջոկատները մաս նակցեցին հայերի դեմ մղված մարտերին ու կոտորածներին, իսկ 1911 թ. գարնանը 
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էինք չեզոք, թե թշնամական երկրում:
Հունվարի սկզբներին [Խոյի] պարետն ինձ զեկուցեց, որ ինքը ձերբակալել է 

գլխա վոր մոլլային՝ մզկիթում մեր դեմ քարոզելու ու մզկիթի վրա կանաչ դրո շակ 
դնե լու հա մար: Ես, իհարկե, հավանություն տվեցի նրա կարգադրու թյա նը: Ձերբակա-
լու թյու նից մի քանի ժամ անց ինձ մոտ եկավ Խոյի նահան գապե տը մի քանի պատ-
վավոր անձնաց հետ և խնդրեցին ազատել մոլլային, խոս տանալով, որ իրենք երաշ-
խա վորում են նրա համար և հետագայում նման դեպ քեր այլևս չեն լինի: Ես 
հրամայեցի նրան ազատ ար ձակել՝ նախազգու շաց նելով, որ եթե երբևիցէ նման մի 
բան նկատվի, ապա ես ստիպ ված կլինեմ նրան արտաքսել Խոյից:

Այս դեպքից մի քանի օր անց պարետը ինձ զեկուցեց, որ պարսիկները մեր 
ռուբլին սկսել են ընդունել որպես 80 կոպ., իսկ մինչ այդ հավասար էր 1 ռ. 20 կ.: 
Ես կանչեցի նա  հանգապետին և հարցրեցի փոփոխության պատճառը և քանի որ 
նա չկարողացավ իր կարգադրությունը արդարացնել հիմավոր փաս տարկ ներով, 
ես հրամայեցի, որպե սզի նա կարգադրի, որպեսզի քաղա քում մեր փո ղե  րը ընդունեն 
հին գնացուցակով: Իմ հրամանը կատարվեց:

[1915 թ.] հունվարի 16-ին ես ստացա Ադրբեջանական ջոկատի հրամա նա տարի 
հեռագիրը՝ Սոֆիանի ու Թավրիզի տակ տեղի ունեցած հաղթանակի մա սին: Մինչ 
այդ տեղեկացումը ես ոչինչ չգիտեի նախատեսվող օպերացիայի մա սին: Ես հեռա-
գրով իմ զարմանքը հայտնեցի Ադրբ. ջոկատի շտաբի պետին այդ առթիվ: Հեռագրով 
շնոր հա վորեցի գեներ. Չեռնոզուբովին և այդ մար տե րին մաս նակցած իմ զորամա-
սերին հաղ թանակի առթիվ:

Խնդիրը հետևյալն էր՝ ըստ գեն. Չեռնոզուբովի մշակած պլանի, Ջուլֆայի ջո-
կատի բոլոր զորամասերը կենտրոնացվել էին Մարանդի մատույցներում և ան ցել 
հարձակ ման: Թավրիզի վրա հարձակումը կատարել են երեք զորասյու նե րով՝. 1. 
հարավային՝ հե ծելազորային, որի կազմում էին Պոլտավյան կազ. գուն դը գնդապետ 
Նալգիևի հրա մանատարությամբ, 2. կենտրոնական՝ Յա յան լեռ նանցքով, Սոֆիանի 
ճանա պարհով՝ Կովկասյան 6-րդ հրաձգ. գնդի 2 գու մար տակներով, Կովկ. 8-րդ 
հրաձգ. գնդի, հետևակ սահմանապահների 2 հար յուր յակով, մեկ թեթև մարտկոցով 
ու լեռնային մարտկոցի մեկ դասակով գնդա պետ Տրեդենսկու հրամանատարությամբ, 
3. հյուսիային՝ Բինան-Ելինջա-Դիմ-Մու ժամբար-Պարդիլ գյուղերի ուղղությամբ՝ 
8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գու մար տակ, Հայ կական կամավորական դրուժինան, 4 լեռնային 
թնդա նոթ և Սուն  ժենյան կա զակ. գունդը գեներ. Աֆրոսիմովի15 ընդհանուր ղեկա-
վարու թյամբ:

Հունվարի 15-ին, արշալույսին, սկսվել է հարձակումը: Եղանակը շատ ան բա-
րենպաստ էր՝ ուժեղ մշուշ, որից հետո լեռներում ու լեռնանցքներում սկսեց թաց 
ձյուն, իսկ ներ քևում՝ ուժեղ անձրև: Շրջանցիկ զորասյուները ծանր դժվա րու թյուններ 
տարան, մինչև լեռնանցքներն անանցանելի ցեխ էր, իսկ լեռ նանց ք  նե րում խորը 
ձյուն, ուստի ստիպ ված էին միջանցքներ բացել ձյան մեջ: Մար տի համար վճռական 
նշանակություն ունեցավ ձախ զորասյունը: Արշավի ա ռա ջին օրը, մինչև Ալինջա 
գյուղը հասնելը, զո րասյունը առաջանում էր ա ռանց հեծե լազորի, Բինան գյուղից 
բեռներով, ձյան միջով ողջ օրը՝ արա գաց ված եր թով: Առաջապահում ընթանում էր 
8-րդ գնդի գումարտակը Եգու պովի16 հրա մանա տարությամբ, որը ողջ ընթացքում 
կորցնում է կապը երկա րա ձգված իր գլխա վոր ուժերի հետ: Դիմ գյուղում ջոկատը 
կարճատև գնդա կոծության են թարկվեց սարսափած բնակչության կողմից: Լուսա-

թյուրքական «շահ սևան» ցե ղա  խումբը հարձակվեց Ղարադաղի (Սև լեռներ) հայկական գյուղերի վրա: 
Ավելի մանրամասն տե՛ս Սա հակ ան Ռ., Փաստաթղթեր Յակով Զավրիևի անտիպ արխիվից, «Պատմա-
բանա սի րական հան դես», 2011, N 2, էջ 270: Ղարադաղի մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Հով սեփյան Հ., 
Ղարա դաղի հա յերը. Ազգագրությունը, հատ. I, Եր., 2009:
15 Աֆրոսիմով Միխայիլ Ալեքսանդրի (1864-?), գեներալ-մայոր:
16 Եգուպով Յակով Կոնստանտինի (1870-?), կապիտան, գնդա պետ (05.08.1916): Ռուս-ճապո նական պա-
տե րազմի մաս նակից (1904-1905): Կովկասյան 8-րդ հրա ձգային գնդի հրա մա նատար (1917): Դիլմանի ճա-
կատամարտի համար պարգևատրվել է Սբ. Գեորգիի 4-րդ աստի ճանի շքանշանով: Սպիտակ շարժման 
մասնակից:
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Վբացին Պար դիլ գյուղին մո տե նա լիս սկսվեց հորդառատ անձրև, որը բարձրացրեց 

գետակ ների մակար դակը, որոնք ան անցանելի դարձան հետևակի համար և հիմա-
վորապես կան գնեցրին ընդ հա նուր առաջխաղացումը: Դեպի ճանապարհ [Սո ֆիանից 
Թավ րիզ տանող] մեր հարձա կումով մենք կտրե ցինք հակառա կորդի այն ուժերը, 
որոնք ժամանակին չէին նահանջել Սոֆիա նից Թավրիզ, քանի որ ճանապարհի 
[նահանջի] միակ ուղին էր բրնձի մա ծու ցիկ դաշտերը: Թուրքերը շրջան ցիկ ջո կատը 
դիամավորեցին հրացա նային ու գնդացրային ուժեղ կրա կով՝ տեղա կայ ված լինելով 
Զեմերբ-Բիդիլ գյու  ղի բլուր ների վրա: Սունժենյան գնդի առանձին հար յուրյակների 
գալուց հե տո, գնդա պետ Զեմցովի հրա մա նով, նրանք հեղեղի նման գնա ցին գրոհի 
գրե թե քայլելով, ձիերը մինչև ծնկ ները ցեխի մեջ [խրված] լինելով: Հակառա կոր դի 
խրա մատ ներին մոտենալիս գետի նը դառ նում է ամուր և 4 հար յուր յակների հեծելա-
զորային մար  տը վերածվեց սա սանված հակառակորդի ար  յունալի ջար դի: Հակա-
ռա կոր դի զո րա մա սերը, որոնք հիմականում կազմ ված էին քրդերից ու երկրորդա-
կան կարգի նի զա մ ից17, Թավրիզ տանող ճանապարհին, Սավալան գյու ղի մոտ, 
խճու ղուց 200-300 սաժեն18 հեռավորու թյան վրա գտնվող բարձ րունք ներից ընկ նում 
են գնդացրային մա հաբեր կրակի տակ:

Հեծելազորի գրոհից և մութն ընկնելուց հետո թուրքերը նահանջեցին թող նելով 
մոտ 1000 դիակ: Մարտավայրը և առվակը ամբողջովին հեղեղված էին արյունով: 
Շր ջանցիկ հետևակը հասավ մարտն ավարտվելուց հետո, այն պես որ ողջ ծան րու-
թյունը ընկավ ձախ զորասյան՝ Սունժենցիների վրա: Աջ զո րա սյու  նը նմանապես 
ուշացավ ճա նապարհի դժվարանցանելիության պատ ճա ռով:

Թավրիզ բանագնաց ուղարկվեց քաղաքի հանձնման համար, որպեսզի խու-
սափեն քաղաքի հրետանակոծությունից ու ավելորդ զոհերից: Գիշերը Թա վ րի զից 
ժամանեց վաճառականների պատվիրակությունը, որը գեներ. Չեռ նոզուբո վին տե-
ղեկացրեց թուր  քերի Միանդաբ հեռանալու և մեզ են թարկվելու մասին: Մեր զորա-
մասերն առա ջացան Թավրիզ, ու առանց որևէ միջադեպի քաղաքը գրավվեց:

Հակառակորդի հետապնդումը հանձնարարվեց լեռնային թնդանոթներով [զին-
ված] Սունժենցիներին, սակայն գնդ. Զեմցովի ու գեներալ Աֆրոսիմովի եր բեմ 
աննե րելի զգուշությունը թույլ չտվեց նրանց առաջանալ գ. Ռավա սա նից այն կողմ:

Թավրիզում թողնվեց 8-րդ հրաձգ. գունդը և թեթև մարտկոց, ջոկատի մա ցած 
զո րա մասերը ետ քաշվեցին դեպի Մարանդ ու այնտեղի շրջակա գյուղե րում տեղա-
վոր վեցին հանգստի: Թավրիզի մարտից հետո Անդրանիկը մեկնեց Թիֆլիս19: 
Դրուժինան տնօրինում էր կապիտան Հովսեփյանցը:

Հունվարի 20-ի կողմերը, նախապես Խոյ եկավ Կարմիր խաչի առաջապահ ջո-
կատը, իսկ մի քանի օր անց նաև Կարմիր խաչի լազարեթը: Նրանց համար պահանջ-
վեցին մեծ տարածքներ, որը քիչ հոգսեր չպատճառեց, քանի որ ստիպ ված էին 
տներից վտարել տերերին իրենց ընտանիքներով, որն ինձ համար այնքան էլ 
հաճելի չէր: Ինչ պես առաջապահ ջոկատը, այնպես էլ Կարմիր խաչի լազարեթը 
ավելի հարուստ էր կահավորված մեր բժշկական հաստատու թյուն ների համեմատ 
և զգալիորեն բարելա վեցին մեր հիվանդների դրությունը: Հատ կապես մեծ էր 
ատամաբույժի կարիքը, իսկ Կարմիր խաչի լազարեթն ուներ և ամեն օր այնտեղ 
էին գնում մեծ թվով ատամի խնդիր ունեցողները: Բացի այդ, նրանց անձնակազմը 
մեր միապաղաղ կյանքում որոշ աշխուժություն մտցրեց:

17 Նիզամ-թուրք. հետևակ:
18 1 սաժենը՝ 2,134 մետր:
19 Անդրանիկը մեկնել էր Թիֆլիս, որտեղ 1915 թ. փետրվարի 15-ից 18-ը տեղի ունեցավ հայ կա մավորական 
շարժման առաջին փուլի հետ կապված տարբեր հարցեր քննարկելու նպա տակով հրավիրված հա մա-
գումարը: Ներկա են եղել 120 պատգամավորներ, «Հայ կամավորական խմբերի կարգադրիչ մարմի» 
անդամերը ու կամավորական խմբերի հրամանատարները: Քն նարկվելու էին հետևյալ հար ցերը՝. 1. 
Հաշվի ու նախահաշվի քննությունը, 2. Ազգային Բյուրոյի ան ցյալ գոր ծունեության տեղեկագիրը, 3. Ինք-
նա պաշտպանության հարցը, Թուրքահայաս տանի ապա գա քաղաքական կազմակեր պության հարցը, 
5. Ազգային Բյուրոյի անդամերի ընտ րությունը և այլն, տե՛ս Սահական Ռ., Հայկական կամավորական 
խմբերի գործունեության պատմու թյու նից, ԲՀԱ, 2008, N 1, էջ 46-47:
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Հունվարի 20-ին Խոյի ջոկատի կողմից ինչպես հարավում, այնպես էլ արև մուտ-
քում միաժամանակ կատարվեց հակառակորդի դիրքերի հետախուզում: Պարզվեց, 
որ հարավային ճակատում հակառակորդի դիրքերի բանալին Դուզ-դաղ լեռն էր, 
իսկ արև  մուտքում՝ Ակ-դաղ լեռը: Պաշտպանության համար կային խրամատների 
մի քանի հարկաշարքեր, և հակառակորդն ուներ 4 թնդանոթ:

Հունվարի 26-ին քուրդ ցեղապետ Սիմկոն (համոզվելով, որ ուժը մեր կողմ է) 
ինձ խնդրագիր ուղարկեց, ուր խնդրում էր ներել դավաճանության համար և խոս-
տանում էր մեզ մեծ ծառայություն մատուցել: Հավանաբար Թավրիզի մեր ջախ-
ջախիչ [հաղթա նակը] ակնառու կերպով նրան համոզեց, որ իրական ուժը մեր կողմ 
է, ուստի բնա կա նաբար շտապեց, ինչպես ասված էր վերևում, քոչել մեր մոտ: Ես 
նրա թուղթը [խնդրագիրը] ուղար կեցի գեներ. Չեռնոզուբովին, իմ կարծիքը շա-
րադրելով, որ այդ ավազակին ու խաբե բային չպետք է ետ ըն դու նել ու հա վա տալ 
նրա սուտ խոստումերին: Սակայն հետա գայում իմ կարծիքն անու շա դրու թյան 
մատնվեց: Ցավոք գեներ. Չեռնոզուբովը [Սիմկոյին] ետ ըն դունեց և նա ավելի մեծ 
հարգանք էր վայելում:

 Հունվարի 29-ին Կովկ. 5-րդ հրաձգ. գնդի պատվավոր հրամանատար, մեծ 
իշխան Գեորգի Միխայլովիչի20 Ջուլֆա ժամանելու առթիվ պահանջվեց շեֆա կան 
1-ին վաշտը, որը ճանապարհվեց երգչախմբով և որին հետևեցին գնդի հրա  մա-
նատարը՝ գնդային համհարզի հետ: Մեծ իշխանը շատ էր ցանկանում Խոյ գալ ու 
հանդիպել ողջ գնդին, սակայն գեներ. Չեռնոզուբովը ինչ-ինչ նկա տա  ռումերով 
մերժել էր: Մեծ իշ խանը Գեոր գիևյան խաչեր21 հանձնեց վաշտին ու դրանք ուղարկեց 
գնդին: Մի քանի օր անց նա մեկնեց, իսկ վաշտը երգ չա խմբի ու հրամանատարի 
հետ վերադարձան Խոյ: 

Տեղեկանալով, որ մեր հյուպատոսն է ժամանում և որ նա խնդրել է մինչև հուն-
 վա րի 30-ը ազատել հյուպատոսական տունը, կրկին սրտի ցավով ստիպ ված էինք 
վտա րել ընտանիքներին ու մեծ տներ զբաղեցնել, որտեղ կարող էին տեղա վորվել 
բրի գադի և 2 գնդերի շտաբներն իրենց պետերով: Ստիպված էինք վերցնել եր կու 
մեծ շի նու թյուն կամ տներ: Այդ նույն ժամանակ մենք լուր ստա ցանք, որ ք. Ուրմիայի 
եվրո պա կան մասը թալանվել է, ուղղափառ առա քելու թյունը հրդեհվել:

Փետրվարի սկզբներին գեներ. Չեռնոզուբովն իր շտաբով Ջուլֆայից տե ղա -
փոխվեց Խոյ: Նրանից հետո եկավ Ուրմիայի նախկին հյուպատոս Վվե դենս կին22: 
Փոխայցելու թյուներ կատարեցինք:

Փետրվարի առաջին կեսին գեներ. Չեռնոզուբովը որոշեց վճռական միջոց ների 
դիմել Խոյը շրջապատած հակառակորդի դեմ: Մարանդում ու Սոֆիա նում կազմա-
կերպ  վեցին ջոկատներ, որից մեկը գնդապետ Նալգիևի հրամա նատա րությամբ, 
բաղ կացած Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի 3 գումարտ., 1 լեռն. մարտկ. ու Պոլտավյան 
կազա կային գնդից: Նրան հրամայված էր Ուրմիա լճի արևմտյան ափի երկայնքով 
առա ջա նալ ք. Դիլմանի ուղղությամբ: Մյուս ջո կատը՝ կազ մված Հայկական կամա-
վորական դրուժինայից ու հետևակ սահ մանապահների երկու հարյուրյակից, գնդա-
պետ Տրե դենս կու23 հրամանատա րությամբ Մարան դից ուղարկվեց ք. Խոյ: Այս 
ջոկատը գալով ք. Խոյ զբա ղեցրեց Կովկ. 5-րդ հրաձգ. գնդի դիրքերը, իսկ գունդը 
կենտրոնացվեց Պերե գյուղում (Խոյ քաղ. արևմուտք, 12 վերստի հեռու): Այդ ջոկատը 
մինչև Խոյ անցումը կատարեց երեք օրվա ըն թացքում: Նալգիևյան ջոկատի առաջին 
ան ցումը ավարտվեց Շարաֆ խա նե գյու  ղում գիշերելով (Ուրմիա լճի հյուսիսային 
ափ): Այստեղ մշակվեց հետագա հար ձակ ման պլանը: Գիշերը Պոլտավյան գնդի 

20 Ռոմանով Գեորգի Միխայիլի (1863-1919), մեծ իշխան, գեներալ-համհարզ:
21 Գեորգիևյան խաչով ու մեդալով պարգևատրվում էին բացառապես շարքայիններն ու են թա սպաները 
մարտում ցուցաբերած քաջության համար: Ուներ 4 աստիճան և պար գևա տրված նե րի համար սահմանված 
էին արտոնություններ: 
22 Վվեդենսկի Պավել Պյոտրի (1880-1938), ռուս դիվանագետ, Ուրմիայի փոխհյուպատոս և Խոյի փոխ-
հյուպատոսարանի կառավարիչ (1914-1915):
23 Տրեդենսկի Ավտոնոմ Օնուֆրիի (1857-1916), գնդապետ, Կովկասյան 6-րդ հրաձգային գնդի հրա մա-
նա տար:
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Վերկու հարյուրյակ առաջացան գյուղ Խա լը (քարտեզով Կալ): Առա վոտ յան եսաուլ24 

Զոլոտարյովը տեղեկու թյուն ստա   ցավ, որ գյուղ Թասվիգում, որը ենթադրվում էր, 
որ գրավված է հա կա ռա կորդի կողմից, նկատվում է դեպի արև մուտք շարժվող 
գումակ: Կրա կա յին կապ հաստատելու նպա տակով առա ջացած պորուչիկ Քութաթե-
լա ձեն, Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի հետախույզ ների խմբի հետ հայտնաբերեց մեր 
դաշ  տային հացի փուռը, որը սխալմամբ էր առա ջացել: Հացի փռի հետ կապված 
խառ նա շփոթը և իրական կրակային կապը Սիմ կոյի ջոկատի հետ գյուղ Չե գեր վանի 
մոտ, մեկ գիշերով ուշացրեց ջոկատի առաջ խա ղա ցումը, որը երեկո յան հասավ 
Թասվիգ գյուղը:

Գլխավոր ուժերը կորցնում են կապը չափից ավելի առաջացած 6-րդ գնդի 
հետա խուզության հետ և հարկադրված էի հակառակորդի հաճախակի հրե տա նային 
կրակի դեմ ուղարկել համալրում կազակային հարյուրյակ 2 լեռ ն ային թնդանոթներով: 
Մեր հետախուզական խմբի դեմ հրաձգություն վարող հ ե ծե լախմբերը թաքնվեցին 
լեռնե րում, երբ նրանց վրա կարճատև հրետա նային կրակ բացվեց:

Գիշերը, ժամը 3-ի մոտերքը ջոկատը բաժանվում է ինքնուրույն զորասյու նե րի 
շարժվում է երկու զուգահեռ ուղղություններով, ավելի ստույգ՝ առաջա դրում է 
շրջան  ցիկ զորասյուն կազմված մեկ գումարտակից՝ 2 լեռնային թնդա նոթ ներով: 
Առաջին զո րասյունը ուղվեց դեպի գյուղեր Չեգերվան, Քենյան, իսկ ձա խը՝ գլխավոր 
ուժերը դե պի գյուղ. Ալմա-Սարայ-Գերուլան: Ալմա-Սարայի հա մար հակառակորդի 
հետ կռիվ սկսվեց: Առաջին զորասյան նպատակն էր [իր գործողությամբ]՝ սպառնալ 
[շրջապատմամբ]25: Երկու զորասյուները միա ցան Գերուլան գյուղի մոտ՝ հակառա-
կոր դի մարտից խուսափելու պատճառով և ապա սկսե ցին զարգացնել հարձա կումը 
առաջապահ հեծելազորով: Ջո կա տը, որը կազմված էր Հայկական դրու ժինայից ու 
սահմանապահներից, գրա վեց 5-րդ հրաձգ. գնդի դիր քերը: Այդ ջոկատի հարձակման 
անցնելու նա խօ րեին գե ներ. Չեռնոզուբովն ինձ առա ջար կեց այցելել դրուժինիկների 
դիրքերը: Ես հա ճույքով համաձայնվեցի: Չեռ նո զու բո վը մեկնեց ինձ հետ միասին: 
Ճա նա պար հին նա անկեղծացավ ինձ հետ և ասաց, որ սկսել է ուսումասիրել հա-
յոց լե զուն: Նա լավ խոսում էր պարս կերեն ու քրդերեն լե զուներով: Ես նրան հար-
ցրեցի, թե ով է իր հետ [հայերեն] պա րապում: Նա պատասխանեց՝ Յա կով Քրիստա-
փորի Զավրիևը: Նրա խոսքերով հայերեն սո վորելու նպա տակն այն էր, որ ապա-
գա յում նա նախատեսվում է որպես Հա յաս տանի26 գե ներալ-նա հան  գապետ և ան-
հարմար է հայերեն չիմանալ: Ես նրա հետ համա ձայնվեցի, սակայն հոգու խոր քում 
կասկածում էի, որ նա կա րող է այդ տեղը զբաղեցնել, քանի որ դրա մասին երա-
զող ները քիչ չէին:

Դիրքերում մեզ դիմավորեց ջոկատի հրամանատար, գնդապետ Տրեդենս կին: 
Նա վշտացած էր այն պատճառով, որ գունդն իրենից վերցրել ու հանձնել էին 
ուրի շին, իսկ իրեն տվել էին անծանոթ զորամասեր: Նա, [Հայկական 1-ին] դրու ժի-
նային, որպես կիսականոնավոր զորամաս, անվստահությամբ էր վե րա  բեր վում: Ես 
նրան հանգս տաց  րեցի, ասելով, որ դրուժինան լավ է գործում մար տում: Նման 
փոփոխություն կա տարել էր գեներ. Չեռնոզուբովը, քանի որ ավելի շատ էր վստա-
հում գնդապետ Նալ գիևին, որպես ակտիվ ու մարտական մար դու, ու բացի այդ 
Նալ գիևն ավելի բարդ առա ջադրանք ուներ: Եվ ես, իհար կե, գլխի ընկա այդ տեղա-
փոխման պատճառի մա սին: Տրեդենսկին ինքը լավ և ազ նիվ մարդ էր, սակայն ոչ 
զինվորական և ամբողջու թյամբ ուրիշներին էր են թարկ վում, որը և նկատելի էր 
նույնիսկ խաղաղ ժամանակ գունդը ղեկավա րելիս:

Քանի դեռ Նալգիևյան ջոկատը շրջանցիկ զորաշարժ էր կատարում, փե տր վարի 
18-ին հարավային՝ Խոյի ջոկատը հարձակվեց հակառակորդի գլխա վոր դիրքի՝ 
Դուզ-դա ղի (այդ լեռը գտնվում է ք. Խոյից 15 վ[երստ] հարավ) վրա: Այդ լեռն 

24 Կազակային սպայական կոչում, որը հավասարազոր է հետևակի կապիտանի կոչմանը:
25 Այդպես է ձեռագրում:
26 Արևմտյան Հայաստանի:
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ամբողջությամբ ծածկված էր խրամատներով ու զգալիորեն գեր իշխում էր տեղանքի 
վրա: Կենտրոնի վրա ուղղվեց Հայկական կամա վո րա կան դրուժի նան, աջից գնում 
էին սահմանա պահ ները, իսկ ձախից Կու բանյան կազ. գունդը: Դրուժինան ղեկա-
վարում էր կապիտան Հով սեփյանցը (Անդրանիկն այդ ժամա նակ Թիֆլիսում էր): 
Ականատեսները և հատ կապես Տրեդենսկին, ինձ հետո պատմեցին, որ նրանք 
հիացած էին դրուժինայի գրո հով և կապիտան Հովսեփ յանցի հմուտ ղեկավարու-
թյամբ, որը քաջ մարդ էր, փորձա ռու, ռազմական գոր ծը ու հայերի հոգեբանությունը 
լավ իմացող, որին, սակայն, չէր սիրում Անդ րա նիկը, որն անընդհատ կարծում էր, 
որ նա իրենից խլում է մարտական դափ նի ները:

Այս մարտից հետո գնդապետ Տրեդենսկին բացարձակապես փոխեց դրու ժի նայի 
վերաբերյալ իր սխալ կարծիքը ու սկսեց սիրով վերաբերվել նրան և դրու ժինիկները 
նույնպես սիրեցին նրան ու նրան անվանում էին «Պապաշա» [«Հայ րիկ»]:

Կարա-թեփե լեռնանցքը գրաված ու [հակառակորդի] թիկունքն անցած Նալ     գիևի 
ջո կատի սպառնալիքը և ճակատի վճռական գրոհը հարկադրում են հակառակորդին 
համառ պաշտպանությունից ու բավականին մեծ կորուստնե րից հետո նահաջել 
հա րավ-արևմուտք՝ դեպի Եզդիկյան27 գյուղի գլխավոր դիր քերը: Այդ նույն օրը 
երեկոյան Կովկ. 5-րդ հրաձգ. գունդը կենտրոնացվեց Պերե գյուղում:

Դուզ-դաղը գրավելուց և շրջանցիկ զորասյուների կենտրոնա ցու մով Կա րա-
թեփե լեռնանցքում ու Փերե գյուղում, ադրբեջանական [ջոկատի] զորքերը28 փե-
տրվարի 20-ին անցան ընդհանուր հարձակման: Այդ հարձակման նպա տակն էր 
Կոթուրի կիրճով նա հանջող հակառակորդի [ճանապարհը] փակել: Այդ նպատակով 
Նալ գիևյան ու Տրե դենսկ յան ջոկատներն առաջացան Եզդիկ յան գյու ղը և այդ գյուղի 
ետևում ընկած լեռ ները: Իմ ջոկատը, որը բաղկացած էր Կովկ. 5-րդ և 7-րդ հրաձգ. 
գնդերից, 6 լեռն. թնդանոթներից ու 3-րդ հերթի Թա մանյան կազ. գնդից, միա ժա-
մանակ, փետր վարի 20-ի արշալույսին ան ցավ հար  ձակման, 7-րդ գունդը ես ռազմա-
ճակատից ուղարկեցի Ակ-դաղ լեռը, իսկ 5-րդ գնդի 1 գումարտ. Պիսակ գյուղից 
դեպի Վառ [գյուղը], իսկ մացած երկու գումարտակներին [հրամայվեց] շրջանցել 
հա կառակորդի ձախ թևը Կեշկի-բո ւ լաղ գյու  ղից դեպի Կեգլչան, իսկ հեծե լազորը 
շարժվեց Կուխյուրտու գյուղի վրա: Սա կայն, 5-րդ հրաձգ. գնդի հրա մանատար, 
գնդապետ Դոկուչաևի ան վճռա կա նության ու դան դաղկոտության հետևանքով, ինչ-
պես ենթա դրվում էր, [չհաջող վեց] փակել հակառա կոր դի ողջ ջոկատի ճանապարհը 
Կեգլչան գյու ղի մոտ, չնա յած այն հանգամանքին, որ անձամբ գալով, ես եռանդուն 
հար ձա կում սկսե ցի, ինձ հաջողվեց գերել վերջապա հի մի մասը, մոտ 300 հոգի, 
իսկ մա ցած ուժերը շտապ նահանջեցին Կոթուր և ավելի հեռու: Ստիպված էի 
նրանց հե տա պնդել հրացանային ու հրետանային կրակով, ապա հեծելազորով: 
Ցա վոք ես ուշացա, քանի որ ցանկանում էի պարզել, թե շրջանցիկ զո րա սյունից 
դեպի աջ կա՞ արդյոք հակառակորդ:

Մութն ընկնելուց հետո 5-րդ հրաձգ. գունդը գիշերակացի մաց Կեգլչան գյու-
ղի մոտ, 7-րդը՝ Ակ-դաղ լեռան վրա, իսկ հարավային ջոկատը՝ Եզդիկյան գյու   ղի 
մոտ և Ռա  խանի գյուղում (Հայկ. դրուժինան): Կարաթեփե լեռնանցքում Դիլմանի 
կողմից առա ջակալ դրվեց: Իմ կողմից հեծելապարեկներ ուղարկվե ցին գրեթե մինչև 
Զեյվա գյուղը: Տեղերում հակառակորդը թույլ դիմադրություն էր ցույց տալիս, 
հատուկենտ աս քյարներ անձնատուր էին լինում:

Հաջորդ օրը, այսինքն փետրվարի 22-ին, գնդապետ Նալգիևի ջոկատը, որը 
կազ մված էր Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի գումարտակից, նույն գնդի հե տա խույզ ների 
ստորա բա ժանումը, լեռն. 2-րդ մարտկոցը և Պոլտավ. կազակ. գունդը, գրե  թե 
առանց մարտի գրավեց քաղ. Դիլմանը: Թուրքերն ու քրդերը հեռացան իրենց սահ-
մանները:

27 Եզդիխանե:
28 Նկատի ունի այն ռուսական զորամասերը, որոնք գործում էին Ադրբեջանական՝ Ատր պատա կան յան 
ջոկատի կազմում:
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ՎՌազմագերիների կազմի կեսն այն աստիճան թույլ էր ու հյուծված, որ իմ ներկա-

յությամբ կատարված հարցաքննության ժամանակ դժվարությամբ էր կարո ղանում 
կանգնել, իսկ շատերը նույնիսկ վայր էին ընկնում: Հավանաբար թուրքերի մոտ 
սկսել էր հայտնվել բծավոր տիֆը, որը և հետագայում հաս տատ վեց: Չնայած նրան, 
որ նրանք անմիջապես մեկուսացվեցին, սակայն հի վան դու թյունը սկսեց արագ 
տարած վել մեզ մոտ: Հիվանդության տարած ման հիմ նական պատճառը գե րի ների 
ու սպան վածների իրերն ու հագուստ ներն էին, որոնք վերցնում էին զին վորները. 
մինչ այդ մեզ մոտ բծավոր տիֆի դեպ քեր չէին եղել:

Մարտական գործողությունների ավարտից հետո մեզ մոտ ժամանեց Կով կասյան 
4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, հեծելազորի գեներալ Օգա     նովս կին: 
Ինձ տեղեկացրին, որ նա ինձ մոտ՝ ջոկատում կլինի [փետր վա րի] 21-ին, որի համար 
ես 5-րդ հրաձգ. գունդը Կեգլչան գյուղից տեղափոխեցի Սորբ: Այստեղ իմ բրիգադն 
առա ջին անգամ հանդիպեց իր կորպուսի հրամա նատարին: Ինձ մոտ դիրքեր ժա-
մանելուց և ջոկատը ստուգելուց հետո, նա շնոր    հակալություն հայտնեց մարդկանց 
[զինվորնե րին] և ինձ մարտական գոր ծո ղությունների համար: Ես նրա հետ նախ-
կինում լավ ծա նոթ էի: Նա քաղա քա վարի ու շատ բարի մարդ էր: Նրա մեկնելուց 
հետո, փետրվարի 23-ին հրա մայ վեց 5-րդ հրաձգ. գունդը, 1 լեռնային մարտկոցը 
ու շտաբը տե ղա կայել Զեյ վա գյուղում (Խոյից 10 վերստ արևմուտք), Թամանյան 
գնդի կա զակ ներին՝ Պերե գյու    ղում, որտեղի հեծելապարեկներ էին ուղարկվում, 
Կոթուրի մուտքի մոտ, Ռա խանի գյուղում գտնվող Հայկական դրուժինան տե ղա-
փոխվեց Խոյ քաղաքից հյուսիս՝ Սարդարավար գյուղը: Այդ ժամանակ դրուժինա 
էր վե րադարձել Անդրանիկը: Ռախանի գյուղը զբաղեցրեցին 7-րդ հրաձգ. գունդը 
2 լեռն. թնդանոթներ, 6-րդ գնդի երկու գու մարտակ, մեկ լեռնային մարտկոց և 
Սունժենյան կազ. գունդը, ինչպես նաև հետևակ սահմանա պահ ների 4 հարյուրյակ՝ 
ք. Խո յում ու նրա շրջակայքում, ք. Դիլմանում՝ 6-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումարտակ, 
նույն գնդի հետախույզների ստորաբաժանումը, և Պոլ տավ յան կազակ. գունդը, ք. 
Թավ  րիզում՝ Կովկ. 8-րդ հրաձգ. գունդը, թեթև մարտկոցը ու Կուբանյան կազ. գնդի 
2 հարյուրյակ, բացի այդ, ինչպես ք. Խոյում, այնպես էլ և ք. Ջուլֆայում գտնվում 
էին ռազմա հան գրվա նային վաշտեր ու Ստավրոպոլյան դրուժի նան:

Այս օպերացիաներից հետո հարաբերական խաղաղություն տիրեց, միայն 
հազվա դեպ տեղի էին ունենում զինված բախումեր քրդերի հետ: Մարտի սկզբներին 
գեներ. Չեռնոզուբովը մեկնեց քաղ. Թավրիզ՝ շահի թագաժառանգ արքա յազնի 
(Վալի-ախ29) նախատեսվող առաջին ժամանման առթիվ: Ինձ հրա մայ վեց տեղա-
փոխվել Խոյ և գեներ. Չեռնոզուբովի բացակայության պայ ման ներում ստանձ նել 
ջոկատի հրամանա տա րությունը: Գեներ. Չեռնոզուբովը պետք է ներ  կա լիներ այդ 
տոնակատարու թյուն ներին: Խոյ գալով, ես այստեղ՝ շտաբում առաջին անգամ 
ծանոթա ցա Բեդիր խան Զա դե Աբդուլ Ռիզակի30 հետ, որին մեր կառավարությունը 

29 Այդպես է բնագրում:
30 Աբդուրրեզակ (Եզդանշիր) Բադրխան, Բադրխան բեյի որդի (1864-1918), ազգությամբ քուրդ: 1890-ական 
թթ. Ս. Պետերբուրգում օսմանյան դեսպանատան երրորդ քարտուղար: Սերտ կա պեր ուներ Ռուսաստանի 
արտաքին գործերի նախարարության հետ: Կեն սա գրությունից հե տևում է, որ եղել է արկածախնդիր 
անձնավորություն: 1906 թ. 25 այլ քրդերի հետ միասին մե ղա  դրվել է Կ. Պոլսի նահանգապետի սպանության 
մեջ, որից հետո աքսորվել է Տրիպոլի: 1908 թ. երիտ թուր քական հե ղափոխությունից հետո վերադարձել է Կ. 
Պոլիս, ապա Պարսկաստան: Սերտ կապեր է ունեցել Վանի փոխհյուպատոս Ս. Օլֆերևի հետ: Ռու սական 
կառավարու թյու նը Աբ դուրրեզակին պարգևատրել է Սբ. Ստանիսլավի 2-րդ աս տի ճանի շքանշանով: 
Առաջին հա մաշխարհային պատերազմի տարիներին անհաջող փորձ է կա տարել կազմակերպել քրդե-
րի ապստամբություն: Ցեղակիցների շրջանում հեղինա կություն չի ունեցել: 1915 թ. մայիսին ռուսա կան 
հրամանատարությունը Աբդուրրե զա կին թույ    լատրում է կազմակերպել մոտ 200 հոգուց կազմված քրդական 
հեծելաջոկատ: Վերջի նս հիմ  ականում զբաղվում էր տեղի բնակ չության, գլխավորապես եզդիների 
թալանով: Մի քանի ան գամ Վա նի կայազորի պետ, գեներալ Ա. Նիկոլաևը դիմել է հրամանատա րու թյանը 
խնդ րելով հե ռաց նել Աբդուրրեզակին ու նրա ջո կա տին, քանզի նրանք ապակայու նաց նում են իրա դրու-
թյունը, սակայն ապարդյուն: 1918 թ. բռն վել է թուր քերի կողմից և մա հա պատժի ենթարկ վել: Ռուս-թուր -
քական ռազ մա ճակատում Աբ դուրրե զակի գործունեության գնա հատականը ըստ ռու սա կան արխիվային 
փաստաթղթի տե՛ս Սա հական Ռ., Ռուսական բանակի հայկա կան և քրդա կան ջո կատները Առաջին 
համաշ խար հային պատե րազմի տարի նե րին, ԲՀԱ, 2010, N 1, էջ 29-31:
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ցանկանում էր (ինքն էլ էր այդ մասին երազում) թուր քե րի իշխանությունից ազա-
տագրվելուց հետո նշանակել Քուր դիս տանի31 ղե կա վար: Բարձրահասակ էր, վայել-
չակազմ ու բավականին գե ղե ցիկ: Կր թու թյու նը եվրոպական էր: Կարծեմ մեր կառա-
վարությունից ամսա կան մոտ 300 ռու բ լի32 էր ստանում: Մինչև պատերազմը բնակ-
վում էր Լենին գրադում33: Նա ինձ առաջին իսկ հայացքից կասկածելի թվաց իր 
չա  փազանց հետաքրքրա սի րու թյան պատճառով: Նրան թույլատրվել էր իր մարդ-
կանց մի ջո ցով կապ հաս տատել թուրքական քրդերի հետ, որոնք իբր թե նրան 
տե ղե կություններ էին հայտ նում հակառակորդի մասին: Մի խոսքով նա վայելում 
էր գեն. Չեռնո զու բովի մեծ վստահությունը:

Հենց որ Խոյում մեր օպերացիաներն ավարտվեցին, հայտնվեց նաև Սիմկ ոն, 
չնա յած այն հանգամանքին, որ շատերը նրան տեսել էին մեր դեմ գործող թուր քերի 
շար քե րում: Այդ մասին, հունվարին, ես զեկուցել էի գեն. Չեռնո զուբովին: Չնայած 
այդ ամե նին Սիմկոն այնուամենայնիվ որոշակի պատիվ էր վայելում Չեռնոզուբովի 
մոտ, սա կայն, այդ հանգամանքը ոչ միայն ինձ, այլև շատերին ծայ րահեղ ապշեցնում 
էր ու վրդո  վեցնում:

Մարտի 9-ին Թավրիզ գալու և մահմեդական տոնակատարությունների (մար  տի 
9) սկսվելու կապակցությամբ մեզ մոտ Խոյում պարսկական պաշտո նական անձնաց, 
ինչ պես նահանգապետ Կարաբուզարի և ք. Խոյի այլ ազ դե ցիկ անձանց կող մից 
պաշ տո նական հրավերք ստացվեց այդ հանդիսություն ների համար: Այդ հանդի-
սա վոր ճաշ կերույթների ժամանակ ես համոզվեցի, թե մեր հյուպատոսները որքան 
էին ձգ տում առաջին դեր խաղալ քաղաքում, չնայած, իհարկե, գեն. Չեռնոզուբովի 
մեկնե լուց հետո, որպես ջոկատի պետի տեղակալ ես էի համարվում քաղաքի առա-
ջին դեմ քը, սա կայն հյուպատոսը չէր ցան կա նում նման բան թույլ տալ: Ճաշկե-
րույթներից մեկի ժամանակ նա անընդհատ ցանկանում էր իմանալ, թե ես եկել եմ 
ու միայն իմ գալուց հետո էր ժամանում: Ես, իհարկե, ինքս անձամբ այդ պարագային 
ուշադրություն չէի դարձնում, սակայն իմ ու գեներ. Չեռնոզուբովի շտաբի անդամ-
ները մատնա ցույց արին այդ ու խնդրեցին ինձ մյուս անգամ ուշ գնալ, այսինքն, 
երբ հյու պատոսը տեղում կլի նի: Ես այդպես էլ արեցի: Հրավիրվել էինք երեկոյան 
ժա մը 8-ին: Շտաբի պե տի ուղարկած հանձնակատարները ամբողջ ժամանակ հայտ-
նում էին, որ հյուպատոսը դեռևս չկա: Սակայն, երբ հնչեց ժամը 9-ը ես անհարմար 
հա մա րեցի չգնալ ու գնացի: Պարզվեց, որ հյուպատոսը մի քանի անգամ [մարդ] էր 
ուղարկել իմանալու, թե ես այնտեղ եմ, թե՞ ոչ: Ի վերջո ժամը 10-ին տանտերը մարդ 
ուղարկեց նրա մոտ իմանալու, թե նա կգա, թե՞ ոչ: Այդ ժամանակ հյու պատոսը 
ներողություն խնդրեց ու խնդրեց հայտնել, որ հիվան դու թյան պատ ճառով չի կարող 
ներկա լինել: Ադրբեջանի34 մեծ քաղաք ներում ռուսա կան հյու պատոսները ակնառու 
կարևոր քաղաքական դերա կա տարություն ունեին: Նրանք էին ղեկավարում տեղա-
կան վարչակազմի գործո ղությունները, որոնք ամբող ջու թյամբ նրանց էին ենթարկ-
վում: Հյուպատոս ները զորամասերի հետ անմիջական առնչություն չունեին: Հյուպա-
տոսարան ների պաշտոնյաների ու գնդի սպաների միջև կար սերտ համա գործակ-
ցու թյուն և ոչ միայն հյուպատո սա կան անձնակազմի, այլև ողջ ռուսական գաղու թի 
և հայ մտավորականու թյան հետ: Գնդային ժողովները և ռու սական ակումբ   ները 
հասարակության և գաղութի ընդհանուր հավաքավայրն էին:

Մարտի 12-ին գեներ. Չեռնոզուբովը վերադարձավ Թավրիզից: Նա շատ գոհ 
էր իր ուղևորությունից: Ես այլևս շտաբի հետ չվերադարձա բնակվելու Զեյվա 

31 Ինչպես նշում է պատմաբան Վահան Բայբուրդյանը՝ «պատմագիտության մեջ «Քրդստան» կամ «Քուր-
դիստան» անվանումը օգտագործվում է սոսկ ազգագրական և աշխարհագրական իմաստով (Իրանի կամ 
Իրանական Քրդստան), որովհետև երբեք գոյություն չի ունեցել նման անվամբ քաղաքական միավոր: 
Հետևաբար նաև Քրդստան տերմինը զուտ պայմանական է և ժամանակի ու տարածության մեջ մշտապես 
ենթարկվել է փոփոխության», տե՛ս Բայբուրդյան Վ., Քրդերը, հայերը և հայ-քրդական հարաբերությունները 
պատմության լույսի ներքո, Եր., 2008, էջ 5:
32 Դա հավասարազոր էր ռուսական բանակի գնդապետի ամսական աշխատավարձին:
33 Ս. Պետերբուրգ:
34 Ատրպատական:
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Վգյուղում, այլ մացի Խոյում: Նույն մարտի 12-ին ես հրաման ստացա Կովկ. 5-րդ 

հրաձգ. գունդն ուղարկել Ջուլֆա: [Մարտի] 13-ին գունդը ճանա պարհ ըն կավ: Լուր 
ստացվեց, թե իբր Կովկ. 2-րդ բրիգադը ուղարկվելու է Արևմտյան ռազմաճակատ, 
կար նաև այլ տարբե րակ՝ Սարիղամիշ:

Այդ ընթացքում, հատկապես շտաբի աստիճանավորների վերաբերմունքը Հայ-
կա կան դրուժինայի35, իսկ հատկապես Անդրանիկի36 նկատմամբ, վատա ցավ: Այդ 
ան ձանց անբարյացակամ վերաբերմունքը Անդրանիկի նկատմամբ դեռ հասկանալի 
էր: Նա իրեն ամբարտավան էր պահում, իրեն բոլորից բարձր էր համարում ու հաշ-
վի չէր նստում ո՛չ բարձր ղեկավարության, ո՛չ էլ սպա յու թյան հետ: Վկայակոչեմ 
բնորոշ դեպք, որը կարող է ակնառու կերպով ցուցա դրել այդպիսի ոչ բարեկամական 
վերաբերմունք: Հայկական դրուժի ն այում ծա ռայում էր երիտասարդ հնագետ Աշուր-
բեկ-Քալանթար յանը37: Նա ապ րում էր քաղ. Խոյում մի քանի դրուժինիկների հետ 
նույն տանը, 2-րդ հրետ. բրիգադի պետ, գնդապետ Շաումանի38 հարևան սենյակում: 
Մի ան գամ անց նե լով շու կա յով, Քալանթարյանն իր ցրվածության պատճառով հրում 
է Ադր բե  ջանական շտաբ գործուղված սպայի՝ պորուչիկ Բերեզովսկուն: Վերջի նս 
պա հես տա զորից էր ու խաղաղ ժամանակ աշխատում էր «Նովայա վրեմ յա»-ում39 
ու իր հոդ ված  նե րով հայտ նի էր որպես կատաղի հակահայ: Տառա պում էր խլությամբ: 
Չէր լսում նույնիսկ գնդա կի թռիչքի ձայնը և որի պատճա ռով դժվար էր նրա հետ 
խոսել: Այն բա նից հետո, երբ Քալանթարյանը ան զգու շաբար նրան հրեց շուկա յում, 
Բերե զով սկին կոպ տորեն դիմեց Քալան թար յանին: Քալանթարյանը ներո ղություն 
խնդրեց, իսկ Բե րեզովսկուն թվաց, թե նա նրան պատասխանել է, «որ բավական 
չէր նրան հրել, այլ պետք էր հարվածել»: Բերեզովսկին զեկուցեց գեն. Չեռնոզուբովին 
այդ ոգով: Չեռ նո զուբովը գործը քննելու փոխարեն հրամայեց ձերբակալել Քալան-
թարյանին ու հանձ նել գնդային դատա րա նին:

35 Այդ ամենի հետևում կանգնած էր հատկապես Ռուսաստանի ՆԳ նախարարությունը, որն ամեն կերպ 
բորբոքում էր հայատյացությունը ոչ միայն հասարակության տարբեր շերտերում, այլև գործող բանակում: 
Կովկասյան բանակի կազմում կային սպաներ, որոնք մասնակցել էին Իրանական հեղափոխության 
ճնշմանը (1905-1911 թթ.): Հայտնի է, որ այդ հեղա փոխու թյանը ակտիվորեն մասնակցել են նաև ՀՅԴ 
գործիչները: Նման սպաներից էր շտաբս կապիտան Կ. Սմիռնովը, որը 1915 թ. կնոջը ուղված նամակներից 
մեկում ամերիկահայ կա մավորներին անվանում էր «ավա զա  կա խումբ»: Նմանապես նա բացասաբար 
էր արտ ա հայտ վում Դրոյի և նրա մարտիկների մա սին, տե՛ս Ter-Oganov Nugzar K., Letters from Offi cer, 
Orientalist K.N. Smirnov from the Cau casian Front as a Source for the Study of the Mili tary/Political Situation 
in Turkey and Iran in 1914–1917, "Voennyi Sbornik", 2014, Vol. (6), N 4, էջ 212, 229, http://ejournal6.com/
journals_n/1418320684.pdf. 1915 թ. մա յիսի 15-ին ՆԳ նախա րա րությունը բանակի Գերագույն գլխավոր շտաբ 
ներկայացված զե կուցա գրում խեղաթյու րելով փաստերը, վարկաբեկում էր կամավորական շարժումը և 
անգամ Կով կասի փոխարքա Ի. Ի. Վորոնցով-Դաշկովին: Ավելին, ՆԳ նախարա րությունը առաջարկում էր 
քն նարկել հայ կա մավորական ստորաբաժանումերի լինելու ան հրաժեշտությունը, պնդե լով, որ նրանց 
գոյո ւ թյունը վտանգում է հարևան ժողովուրդների հետ ունեցած «բարեկա մա կան» հա   րաբե րու թյունները, 
ուստի անուղղակի կերպով առաջարկում էր կամավորներին զինա թա փել: Սա կայն, ՆԳ նախարարության 
առաջարկը մերժվեց, որը հիմավորեց Կովկասյան բա նա կի շտաբը։ Վերջինիս կարծիքով վերը նշված 
որոշման ընդունումը «հա վասարազոր է հակառա կորդի դեմ կռվում գտնվող և արժեքավոր մարտական 
հատկու թյուններ ցուցաբերած հայկա կան դրու ժի նաների լուծարմանը», տե՛ս Корсун Н., Алашкертская и 
Хамаданская операции на Кавказском фронте мировой войны 1915 г., Москва, 1940, Приложение 4, էջ 189:
36 Պատմաբան Հրաչիկ Սիմոնյանի բնորոշմամբ՝ «Անդրանիկն ամենից առաջ ֆիդայի էր, հայ դուկապետ, 
հետո զորավար», տե՛ս Սիմոնյան Հր., Զորավար Անդրանիկ (Ընդհանուր բնութա գրական), ՊԲՀ, 2000, N 
1, էջ 47:
37 Աշխարհբեկ Լոռու Քալանթար (1884-1942), հայագետ, հնագետ, պատմաբան, պրոֆեսոր: 1903 թ. 
ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, 1911-ին՝ Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելյան լեզու-
ների ֆակուլտետը՝ աշակերտելով Ն. Մառին: Մասնակցել է հա   յոց միջնադարյան մայրաքաղաք Անիի 
պեղումերին և վիմագիր արձանագրությունների հավաքմանը: Մասնակցել է կամավորական շարժմանը: 
1917 թ. Ն. Ադոնցի հետ գործուղվել է Վան՝ քաղաքում և շրջակայքում սեպաձև արձանագրությունները 
ուսում ասիրելու և նորերը հայտնաբերելու համար: 1921-1937 թթ. Երևանի պետական համալսարանում 
դասավանդել է հնագիտություն և հայոց պատմություն:
38 Շաուման Նիկոլայ Վիկտորի (1860-?), գնդապետ, Կովկասյան 2-րդ հրաձգային դիվի զիո նի հրամա-
նատար:
39 «Նովայա վրեմյա», ամենօրյա թերթ, որը լույս է տեսել Սանկտ Պետերբուրգում 1868-1917 թթ.: Սկզբնապես 
թերթն ուներ չափավոր ազատական հայացքներ, սակայն սկսած 1876 թ., երբ նրա հրատարակիչը դարձավ 
Ալեքսեյ Սուվորինը, վերածվեց ծայրահեղ հետադիմական թերթի, որը քա րո զում էր մեծապետական 
շովինիզմ:
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Քալանթարյանի ընկերները օգնության խնդրանքով դիմում են գնդապետ 
Շաումա նին, և բացատրում խնդրի էությունը: Շաումանը լավ հարաբերություն ներ 
ուներ Չեռ նոզուբովի հետ: Նա գնաց նրա մոտ ու բացատրեց գործի էու թյու նը: 
Միայն դրանից հե տո Չեռնոզուբովը կասեցրեց իր կարգադրությունը: Չեռ նոզուբովն 
ինքն էլ որոշ տա րօ րինակություններ ուներ: Մեկ անգամ նա ինձ կան  չեց իր մոտ և 
ասաց, որ իրեն լուրեր են հասել, որ որոշ սպաների մոտ իրենց կանայք են եկել, 
որն անթույլատրելի է: Ես, իհարկե, չհամարձակվեցի մատնանշել, որ իր կինը իր 
հետ է ապրում, ուստի զե կու ցեցի, որ սպայու թյունն ազատ ժամանակն անց է 
կացնում ընտանիքում, առավել ևս մար տական գոր ծո ղություններում դադար է, որն 
ավելի լավ է քան մոլախաղեր խա ղալ ու հար բել: Չեռնոզուբովի կինը նույնպես 
աջակցեց այդ ոգով: Ինձ թվաց, որ նա հա մա ձայնվեց իմ փաստարկներին, սակայն 
չէի հասցրել վերա դառնալ ինձ մոտ, երբ թուղթ [հրաման] ստացա, որտեղ ինձ 
տեղեկացվում էր, որ նա [Չեռ նոզուբովը] տեղեկություն է ստացել, որ ջոկատ են 
եկել սպաների կանայք, ուստի նա կար գադրում է նրանց վտա րել: Ես դրան [կար-
գա դրու թյանը] անմի ջապես պատաս խանե ցի, որ իմ հրամա նա   տարության տակ 
գտն վող ջոկատը տեղակայված է գյուղերում և այդ գյուղերի տա րածքում ոչ մի կին 
չկա: Սրանով ավարտվեց այդ գործի հետ կապված գրագրու թյունը: Հա վա նաբար 
նա չէր ցան կանում իր վրա վերցնել կանանց վտարումը և ցան կա նում էր, որ նախա-
ձեռ նությունը ինձ նից լիներ, այլ կերպ չեմ կարող բացատ րել:

Ապրիլի սկզբներին Թավրիզից պահանջեցին Կովկ. 8-րդ հրաձգ. գնդի մեկ 
գու մար տակ, որի ժամանումից հետո ես ստուգեցի ու պարզեցի, որ գու մարտա կում 
չկա շտաբ-սպա40: Այդ ժամանակ ես հարցրեցի գնդի հրամա նատարին, թե ինչու 
նա չի ուղարկում շտաբ-սպային: Նա ինձ պատասխանեց, որ կապիտան Եգուպովը 
իր որա կա կան հատկություններով չի զիջում շտաբ-սպային, որը և հաստատվեց 
հե տագա յում:

Մեկօրյա հանգստից հետո այդ գումարտակը գեներ. Չեռնոզուբովն ուղար կեց 
ք. Դիլման՝ ուժեղացնելու Նալգիևյան ջոկատը: Այսպիսով, ապրիլի սկզ բին Ադրբե-
ջանա կան ջոկատը տեղակայված էր հետևյալ կարգով՝ Կովկ. 5-րդ հրա ձգ. գունդը 
Ջուլֆա յում, Կովկ. 8-րդ հրաձգ. գունդը (2 գումարտակ), թեթև մարտ կոցը և Կու-
բան յան կազ. գնդի 3-րդ հերթի 3 հարյուրյակներ Թավրի զում, Խոյում և շրջա կայ-
քում՝ Կովկ. 6-րդ հրա ձգ. գնդի 2 գումարտ., հետևակ սահմա նա պահ ների 4 հարյուր-
յակ, 1 լեռն. մարտ կոց, Սունժենյան կազ. գունդը և Թա մանյան 3-րդ հերթի և Կու-
բանյան կազ. գնդի 1 գումարտ. և Հայկական դրու ժինան, Կոթու րի ձորի մոտերքում՝ 
Կովկ. 7-րդ հրաձգ. գնդի 2 գումար., լեռ նա յին մարտկոց և Թամանյան կազ. գնդի 
3-րդ հերթի 3 հարյուր յակ  ներ և վեր ջա պես ք. Դիլմանում՝ Կովկ. 6-րդ գնդի 1 գու-
մարտ., Կովկասյան 8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումարտ., 1 լեռ նային մարտկոց և Պոլ-
տավյան կազ. գունդը:

Ապրիլի 10-ին ես հրաման ստացա 7-րդ հրաձգ. գնդի 2 գումարտ. լեռնային 
մարտ  կոցով ու Թամանյան կազակ. գնդի 3 հարյուրյակով ուժե ղաց ված հետա խու-
զում կա տա րել Կոթուրի կիրճը և պարզել, արդյո՞ք հակառա կորդը գրավել է Կոթու-
րը, այդպի սի հանձնարարություն ստացավ գնդապետ Նալգիևը, սակայն Դիլմանից 
հարավի՝ թուր քական սահմանի և ք. Ուրմիայի ուղղության վերա բերյալ:

Ապրիլի 11-ին ես իմ ջոկատով մտա Կոթուրի կիրճը: Այդ կիրճով առաջխա ղացու-
մը դանդաղ էր ընթանում հակառակորդի կրակի հետևանքով, սկսած Դե րա-Կավ-
չուրի գետակի Կոթուր-չայի միախառնման վայրից: Մի տեղում հե տա խուզական 
ջո կատի պետ, գնդապետ Օբրազցովը ուշացրեց Կոթուր-չայ գե տա կի ձախ ափն 
ուղարկել փոք րիկ զորամաս, որը կապահովեր ձախ թևը: Հա կա ռակորդն օգտվեց 
մեր վրիպումից, գրա վեց բարձրունքները ու սկսեց գնդա կոծել կիրճով շարժվող 
ջոկատը: Ժամանակա վոր խառնաշփոթ սկսվեց: Կո թուր-չայ գետակն այդ հատվա-
ծում շատ բուռն էր և հոսքն արագ: Ծանծա ղու տով անցնել հնարավոր չէր ո՛չ 

40 Ռուսական բանակի սպայական ավագ աստիճան:
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Վհետիոտնին, ո՛չ էլ հեծյալին: Բացի այդ, ջո կատի պետը կա զակներին ուղարկել էր 

գետակի աջ ափով: Ստիպված ժա մա նա կա վորապես դադարեցրի հետագա առաջ-
խաղացումը: Այդ ծանր րոպե ին օգ նու  թյան հասավ շտաբի կապի պետ, պորուչիկ 
Մամալիգան: Նա ընտ րեց Կո թուր-չայի ամե   նա նեղ հատվածը, երկու պատգարակներ 
ամուր կապեց ու պա րան ների օգնու թյամբ մյուս ափը նետեց ծայրերը: Այսպիսի 
կամուրջով նա առա ջինը անցավ հա ջորդ ափը, իսկ նրա ետևից, մեկ առ մեկ, 
անցավ զին վոր ների դասակը: Այդ կերպ պո րուչիկ Մամալիգան օգնեց ջոկատին 
առաջանալ:

Մեր հետագա առաջացման ժամանակ թուրքերը ձգտում էին ավելի ուժեղ 
դիմա դրություն ցույց տալ, հատկապես Զերի և Մախնի գյուղերի միջև, սա կայն 
այստեղ Կո թուր-չայ գետակն արդեն անցանելի էր և հակառակորդի աջ թևի վրա 
առաջացման ու հրետանային կրակի օգնությամբ մեզ հաջողվեց նրան հետ մղել և 
հետապնդել մինչև Կո թուր, և ապա այն գրավել: Ջոկատը գի շերակացի տեղավորվեց 
կիրճում: Ես հրա ման ստացա թողնել ջոկատը գնդա պետ Օբ րազ ցովի հրամանա-
տարության տակ և ան ձամբ շտաբի պետի հետ գալ Խոյ: [Ապրի լի] 14-ին եկա Խոյ 
ու ներկայացա գեներ. Չեռ նոզու բո վին: Նա խիստ հուզված էր և ինձ խնդրեց ան-
մի ջապես մեկնել Դիլման, քանի որ իր կարծիքով այնտեղ ինչ որ բան է տեղի ունե-
նում:

Ես սկսեցի նրան հանգստացնել, առանձնապես վտանգավոր ոչինչ չի կա րող 
լինել, քանի որ գնդապետ Նալգիևը վերջերս ուժեղացված հետախուզու թյուն է 
կատարել և հակառակորդ չի հայտնաբերել: Նրան խնդրեցի գոնե մեկ օր մալ 
Խոյում՝ շտաբի տնտեսական գործերը ստուգելու համար: Նա հա մա ձայն վեց, միայն 
թե ես մամ մինչև [ապրիլի] 16-ի ժամը 12-ը, որից հետո ան մի ջապես մեկնեմ: Այդ-
պիսի հապճեպու թյու նը բացատրվում էր գործերի դրու թյան չափազանց կարևո-
րությամբ, որն առաջացել էր Վանում41, ուր ես պետք է հե տևեի իմ զորամասերով:

Իմ զորամասի արևմուտք ուղարկելու լուրերը չհաստատվեցին, ապիրլի 14-ին 
5-րդ հրաձգ. գունդը Ջուլֆայից տեղափոխվեց Խոյ, իսկ ապրիլի 15-ին 6-րդ հրաձգ. 
գունդը (2 գումարտ.) ուղարկվեց Դիլման: Այնտեղ պետք է ուղարկվեր [ապրիլի] 
16-ին 5-րդ հրաձգ. գունդը: Նախատեսվում էր, որ ես այդ գնդերով, Չուխ-Գյադուկ 
լեռնանցքով պետք է շարժվեի Վան: Այդ ժամանակ մյուս ջո կա տը՝ գեներալ Նի կո-
լաևի42, գտնվում էր Բայազետում:

1915 թ. ապրիլի 7-ին43 սկսվում են Վանի իրադարձությունները: Դրանք առա   -
ջա  ցան այն պատճառով, որ մի շարք դեպքեր, որոնք տեղի ունեցան Թուր  քիայում 
պա տե րազմի սկզբում, լցրեցին Վասպուրականի հայերի համ   բերու թյան բաժա կը: 
Հայ առաջնորդներից Իշխանը44, իր երեք ընկերների45 հետ նեն գաբար սպանվեցին 
Հա յոց ձորի Հիրճ գյուղում վալի46 Ջևդեթ47 փա շայի հրամա նով, երբ նրա խնդրանքով 

41 Նկատի ունի 1915 թ. ապրիլի 7-ին սկսված Վանի ինքնապաշտպանությունը:
42 Նիկոլաև Անդրեյ Միխայիլի (1858-1926), գեներալ, Բայազետի ջոկատի (Առանձին Անդր կասպ ան կա-
զա կային բրիգադի) հրամանատար, Վանի և ազատագրված շրջանների կայա զո րի պետ (1915 թ. մայիս-
հուլիս):
43 Գեներալի հուշերի այս հատվածը տպագրվել է ռուսերեն, որտեղ նկարագրվում է Դիլմանի ճա կա տա-
մարտը, տե՛ս Саакян Рубен, Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (По архивным 
материалам), ՊԲՀ, 2016, N 2, էջ 215-229:
44 Պողոսյան Նիկողայոս (Նիկոլ, Իշխան, Վանա Իշխան, 1883-1915), ազատագրական շարժ ման նշանա վոր 
գործիչ, հայդուկ, ՀՅԴ անդամ: Վանում գտնվող ամերիկյան միսիոներների կարծի քով Իշխանը սպանվեց 
Ջևդեթի կողմից, որովհետև ռազմական մարտավարության մեծ և հմուտ գիտակ էր, տե՛ս Ussher C. D., 
Knapp G. H., An American Physician in Turkey. A Narratives of Ad ventures in Peace and War, Boston and N. Y., 
1917, էջ 237:
45 Այդ երեք ուղեկիցներն էին՝ Պողոս Թութունջյանը (Քոթոթ Պողոս), Միհրան Տեր-Մարգար յա նը և Վահան 
Խռան  յանը: Այս սպանությունը հետաքննել է ժամանակի հասարակական գործիչ Ա-Դոն (Հովհաննես Տեր-
Մարտիրոսյան): Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս նաև՝ Սա հական Ռու բեն, Ա-Դոյի հուշերը Օսմանյան 
մեջլիսի պատգամավոր Արշակ Վռամյանի սպանության մասին, ԲՀԱ, 2017, N 125, էջ 3-20:
46 Նահանգապետ:
47 Երիտթուրքական կուսակցության անդամ և Օսմանյան կայսրության ռազմական նախարար Էնվեր 
փաշայի քրոջ ամուսինը՝ Ջևդեթ բեյը հայտնի էր «Բաշկալեի պայտագործ» անվամբ, քա նի որ սովորություն 
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գնում էին Շատախ, որպեսզի հանգս տացնեն ընդվ զած բնակչությանը48: Վասպուրա-
կանի հայ բնակչությունը չէր ցանկանում այ լևս իրենց որդիներին տալ կառավա-
րու թյան դա հիճների ձեռքը, այն բանից հե տո, երբ հայտնի դարձավ, որ ճամբարում 
նրանց մի մա սը գնդակահարվել է այն կասկածով, թե իբր նրանք չեն ցանկանա 
կռվել Քեռիի և Ան դրանիկի դեմ49: Բացի այդ, Այգեստան օկրուգում50 բնակվող թուրք 
աս քյար ները51 հար  ձակվել էին Շուշաքենդ52 գյուղի հայուհիների վրա՝ բռնաբա րելու 
նպատա կով և իս   կա պես շատերին բռնաբարել էին: Այս պայքարում, հանուն ինքնա-
պաշտ պա նու թյան, վանեցիները հանդես եկան անհավասար ուժերով: Թուրքերն 
ունեին 6-8 հազար ռազմիկ, 4 թնդանոթ53 ու մեծ քանա կությամբ զինամթերք: Ք. 
Վանի տնե րի պա տերը և այ  գիների ցանկա պատ նե րը կառուցված էին չթրծված 
աղու սից ու կավից, նրանք չէին կա րող հուսալի արգելք լինել ոչ միայն արկերի, 
այլև նույ նիսկ գնդակների հա մար: Աշ խա տանքներում ընդգրկվում են բոլոր բնա-
կիչ ները, որոնք քանդված պատի տեղում, հենց նույն գիշերը, նորն էին կա ռու ցում, 
որոնք բոլոր հարմարու թյուն ներն ունե ին Ջև դեթ փաշայի դեմ պայքարե լու համար: 
Այգեստան, Վանի կենտ րոն54 և Շատախ՝ այդ երեք հենակետներն էին դիմագրավում 
և թուր քական ճիգերը ընկճել նրանց՝ առայժմ մում էին ան արդյունք55: Քանի դեռ 
քաջարի Վանը դիմանում էր պաշարմանը, Ադրբե ջա նում՝ Դիլ ման քաղ. մոտ տեղի 
ունեցավ հետևյալ իրադարձությունը: 

Ապրիլի 16-ին դեռ չէի հասցրել արթնանալ, երբ զեկուցեցին, որ 7-րդ գնդի 
կառ քը սպասում է և, որ գեներ. Չեռնոզուբովը ինձ խնդրում է անհապաղ մեկ նել 
Դիլման: Հար       կադրված էի կատարել ջոկատի պետի կարգադրությունը: Առա  վոտ յան 
ժամը 9-ին, իմ շտաբի պետ, գնդապետ Պոլտավցևի հետ մեկ նեցի, հրա մայելով իմ 
հեծկան ձին և արշավային բեռնապարկն ուղարկել իմ ետևից Դիլ ման: Անցնելով 
Խոյով, ես ցան կացա այցելել քաղաքի նախկին պարետ, ռոտ   միստր56 Սկրիպինին, 
որը բծավոր տիֆ էր տարել: Ցերեկվա ժամը 12-ի մոտ ես արդեն Կարաթեփե 
լեռնանցքում էի, այնտեղ Կարմիր խաչի առաջապահ ջո կա  տի վաչկատներում 
կազմակերպված էր սննդակետ, ուր և մեզ հրավիրեցին այ ցելել ու նախաճաշել: Ես 
համաձայնվեցի և այցելեցի: Այնտեղ ինձ հայտնե ցին, որ վերջերս անցել է 5-րդ 

ուներ զոհերին պայտել: Վանից փախչելուց հետո Ջևդեթը մասնակցում է Բաղեշի և Մուշի հայության 
կոտորածին, տե՛ս Nogales R. de, Four Years Beneath the Crs cent. Transl. from Spanish by M. Lee. With an introd 
by Lieut.-Col. E. Davis, London, 1926, էջ 135, տե՛ս նաև Բասենցյան Ա. Գ., Հայերի կոտորածները Բիթլիսի 
նահանգում օսմանյան բանակի և այլ զին ված կազմավորումերի կողմից (1915 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հաս. 
գիտ., 2018, N 1, էջ 13-14:
48 Շատախի հայության ընդդիմության պատճառը տեղի ազդեցիկ ՀՅԴ գործիչ, ուսուցիչ Հովսեփ Չո-
լոյանի ու 5 համախոհների մարտի 29-ի անհիմ ձերբակալությունն էր: Ի պա տասխան թուրք-քրդական 
հարձա կում  երի տեղի բնակչությունը, սկսած 1915 թ. ապրիլի 1-ից մինչև մա յիսի 14-ը դիմեց ինքնա պաշտ-
պանության:
49 Իրականում Վանի իշխանություններն իրականացնում էին հայության ցեղասպանության քա   ղա քա կա-
նությունը և նման ու այլ «փաստարկներով» ցանկանում էին արդարացնել իրենց հա յաջինջ գոր ծո ղու-
թյունները: Որպես փաստ վկայակոչենք Վանում և նահանգում երկար տա րի  ներ գործունեություն ծավալած 
ամերիկացի միսիոներների հուշերը, որտեղ նրանք վկայում են, որ Սարիղամիշի ճակատամարտին (1914 
թ. դեկտեմբեր-1915 թ. հունվար) մասնակցած թուրք գեներալներից մեկը նահանգապետ Ջևդեթին շնոր-
հակա լա կան հեռագիր էր հղել Վանի նահանգից զորակոչված հայերի սխրագործությունների համար, 
տե՛ս Ussher C. D., Knapp G. H., նշվ. աշխ., էջ 217: Նշենք մեկ այլ փաստ. Բալկանյան պատերազմերին 
թուրքական բանակի կազմում կռվել են 8 հազար օսմանահպատակ հայեր: Օսմանյան կայսրությունում 
բրիտա նա կան դեսպանի վկայությամբ, հայերը «կռվում էին ավելի լավ, քան ուրիշ այլազգի զինվոր ները», 
տե՛ս Սահական Ռ. Օ., Արևմտահայության ցեղասպանությունը և ինքնապաշտպա նա կան կռիվները 1915 
թվականին, Եր., 2005, էջ 103:
50 Վան քաղաքը բաղկացած էր երկու թաղամասերից՝ Այգեստան (23000 հայ) և Քաղաքամեջ (2500 հայ): 
Նրանց միջև ընկած տարածքում բնակվում էին մահմեդականներ, հիմականում՝ թուր քեր:
51 Թուրք զինվորները չէին բնակվում Այգեստանում, այլ շրջապատել էին թաղամասը:
52 Շուշանց:
53 Կային նաև մի քանի տասնյակի հասնող ողորկափող թնդանոթներ: Հետագայում Էրզրումից լրացուցիչ 
ուղարկում են հետևակի 2 գումարտակ և 4 լեռնային թնդանոթ, տե՛ս Սահական Ռ. Օ., նշվ. աշխ., էջ 193:
54 Քաղաքամեջ:
55 Վանի ինքնապաշտպանության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Ա-Դօ, Մեծ դէպքերը Վաս պուրականում 
1914-1915 թվականներին, Եր., 1917:
56 Սպայական կոչում հեծելազորում, որը հավասարազոր է հետևակի կապիտանի աս տի ճանի:
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Վհրաձգ. գունդը, և նրանք նրանց հյուրասիրել են: Չցանկանալով նեղել գնդին զորա-

եր թի ժամանակ և որևէ վտանգ չկանխա տե սե լով, ես դիտավորյալ չափից ավելի 
երկար մացի Կարմիր խաչի առաջապահ ջո կա տում: Այնտեղից դուրս եկա ժամը 
2-ին: Այնուամենայնիվ, ստիպված եղա առաջ ընկ նել 5-րդ գնդից, և երբ ես իջնում 
էի Կարաթեփեի լեռնանցքից նկա տեցի հեծյալների խումբ: Պարզվեց, որ դա Դիլ-
մանի նահանգապետն էր իր շքա խմբի ու պահակախմբի հետ: Երբ նրանք մոտեցան 
ինձ ես կանգնեցրի կառ քը ու հարցրեցի, թե բանն ինչում է: Նա ինձ ասաց, որ 
թուրքերը ռմբա կո ծում են Դիլմանը: Այնուամենայնիվ, ես հակված էի մտածել, որ 
գնդապետ Նալ գիևի հե տախուզության հիման վրա որևէ լուրջ բան չկա և ասացի 
նրան, որ այս օր երե կոյան Դիլմանում նրա հյուրն եմ լինելու: Նա այդ ժա մանակ 
ինձ հար ցրեց, ուրե  մ ինքը վերադառ նա՞: Ես, ի համաձայնության, գլխով արե ցի և 
ինքս շա րունակեցի ճանապար հը, իսկ նա չհետևեց ինձ ու սլացավ դեպի Խոյ:

Արդեն լեռնանցքից իջնելիս ես սկսեցի հանդիպել փախստականների հետ 
խառն ված Կարմիր խաչի բեռնասայլերի, գթության քույրերի և մեծ թվով շար քա-
յինների, որոնք իբր ուղեկցում են վիրավորներին, որոնց թիվը մարտա դաշ տին 
մոտենալիս ա ճում էր: Ականատես լինելով նման տեսարանի, ես, իհա րկե, իջա 
կառքից: Կանգնեց նե լով բոլոր առողջ շարքայիններին, ոգևո րելով նրանց ու շտաբի 
սպաների օգնութ յամբ նրանց կարգի բերելով, ես նրանց հետ միասին ուղղվեցի 
Մուխանջիկ գյուղի հա րա վային կողմը, նրանց մատնա ցույց անելով խրամատների 
համար տեղը ու հրա մա յեցի սկսել աշխատանք ները: Այս կերպ ինձ ինձ հաջողվեց 
հավաքել մոտ 2 վաշտ: Տես նելով շտապ հեռացող 2-րդ լեռ նային մարտկոցը, ես 
նրան հրամայեցի դիրքեր գրավել Մու խանջիկ գյուղից հա  րավ և անմիջապես կրակ 
բացել հարձակվող հակառա կորդի վրա: Չէի հաս ցրել հեռանալ հրետանուց, երբ 
նա կրկին ճանապարհ ըն կավ ու սկսեց նա հան ջել: Դրա պատճառը բաց դիրքն էր 
և մոտիկ պայթած հա կառակորդի մի քանի ար կե րը: Ես կրկին նրան [հրետանային 
հաշվարկը] կանգնեցրի և այստեղ գտն վող հրաձիգների ոգին բար ձրաց նելու հա-
մար կր կին հրամայեցի բաց դիրք գրա վել ու կրակ բա ցել հակա ռակորդի և նրա 
հրե տանու վրա: Մեր մի քանի հա ջող դիպած արկե րից հետո, հատկապես, երբ 
պայ   թեց [թշնամու] լիցքավոր ման արկղը, հակա ռակորդը ժա մանա կա վո րա  պես թու-
լացրեց կրակը:

Սկսեց մթնել: Ոչ մեկից չկարողացա իմանալ, թե որտեղ է գտնվում ջոկա տի 
հրա մանատարը: Այդ ծանր պահին ես նկատեցի առաջացող ոչ մեծ զորա մաս: 
Պարզվեց, որ դա Հայկական դրուժինայի վաշտն էր Սմբատի57 գլխավո րու թյամբ, 
որը մեկ օր առաջ Կարաթեփե լեռնանցքից ուղարկվել էր սովորական հե տա խու-
զության արևմուտք՝ դեպի գյուղ Խանիկը: Ես հրամայեցի Սմբատին դիր     քեր գրավել 
Մուխան ջիկից հարավ-արևելք, խրամատավորվել և զսպել մեր ձախ թևը շրջանցող 
ու մեր թիկունքը անցնելու ձգտող հակառակորդին: Սմբա տին հրամայեցի մեռնել, 
սակայն չնահանջել:

Հրաման ուղարկեցի 5-րդ հրաձգ. գնդի հրամ. Դոկուչաևին կանգ առնել Շարի-
Կոն յանի գծի վրա և եթե այն դեպքում, երբ հնարավոր չի լինի հակա ռա կորդին 
կանգ նեց նել՝ Մուխանջիկի տակ դիրքեր գրավել: Այնտեղ ես տե ղակա յեցի Սուն-
ժենյան կազ. գունդը: Վերջապես ես տեղեկություն ստացա, որ 6-րդ գնդի հրամա-
նատար, գնդապետ Տրեդենսկին գտնվում է գյուղ Մուխան ջիկի և քաղ. Դիլմանի 
միջև:

Գիշերը, ուժեղ կրակի տակ ես իմ շտաբի պետի հետ շարժվեցի դեպի Դիլ ման, 
որ պեսզի պարզեմ իրավիճակը և որևէ տեղեկություն իմանամ հակառա կորդի մա-
սին: Այդ կերպ ես հասա մինչև 669 բլուրը, որտեղ, ըստ նահանջող մարդկանց 
տեղե կու թյան, գտնվում էր Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի հրամանա տա րը: Նշված բլրի 
մոտ ես պար զեցի, որ քաղաքից և զորանոցներից հյուսիս թուր քերի մարտական 

57 Բորոյան Սմբատ (1881-1956), ազատագրական շարժման գործիչ, հայդուկ, ՀՅԴ ան դամ: Կամավորական 
խմբի պետ Անդրանիկի տեղակալն էր:
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գործողություն նե րը դադարել են մեր 2-րդ մարտկոցի գործո ղությունների շնորհիվ, 
սակայն Բելաջիկ գյուղից հյուսիս առաջանում են հա կա ռակորդի խիտ շղթաները: 
Ես, սակայն, հույս ունեի, որ նրանց կկանգ նե ցնի Հայկական դրուժինայի վաշտը, 
որն ամբողջությամբ ար  դարացրեց իմ վստա հությունը: Դրուժինիկները մի քանի 
անգամ ձեռնամարտի բռն վեցին հա կա ռա կորդի հետ: Շնորհիվ Սմբատի կորովի և 
անվեհերության, հակառա կոր դի բոլոր հարձակումերն ի դերև եղան, որից հետո 
արդեն հակառա կորդը կան գնեցրեց իր հարձակումը և ետ քաշվեց:

Այդ ժամանակ գնդապետ Տրեդենսկին արցունքն աչքերին ինձ զեկուցեց, որ 
ինքն է ջոկատի պետը, չնայած, որ աստիճանով բարձր է Նալգիևից (այդ հան-
գամանքը ինձ խիստ զարմացրեց), ինչպես նաև այն, որ ինձ ուղարկելով Դիլ ման, 
իրեն այդ մասին չէին նախազգուշացրել, քանի որ Չեռնոզուբովի հե ռա գրի համա-
ձայն իրեն հրամայված էր ենթարկվել Նալգիևին: Թե որտեղ է գտնվում Նալգիևը 
նա ստույգ չգիտեր, ինչպես նաև չգիտեր, թե ինչ է կատար վում շուրջ բոլորը և, որ 
նա որոշել էր իր մացած հրա ձիգ ներով այստեղ մեռնել: Նա միայն գիտեր, որ 
Նալգիևի գունդը իր մեկ գումարտակի, 8-րդ գնդի գու մարտակի ու ջո կատի շտաբից 
գոր ծուղված Գլխավոր շտաբի58 կապիտան Զին կևիչի59 հետ ուղ ղվեց հարձակվող 
հակա ռակորդի ձախ թևի վրա: Ես հրա մայեցի գնդապետ Տրեդենսկուն, չնայած նրա 
ջոկա տի ծայրահեղ թուլությանը և ուժեղ հոգնա ծու թյանն ու պահեստազորի բացա-
կայությանը, համառորեն պահել իրենց զբաղեց րած դիր  քերը: Ապա ես անցա 
Մուխան ջիկի մոտ: Այս տեղ ես տեսա հեծյալ կա զա կի, որը գա լիս էր գնդ. Նալգիևի 
հրամանով ուղ ղված Տրեդենսկուն այն մա սին, որ ինքը նեղում է հակառակորդին 
և խնդրում է իրեն աջակցել: Զար մա նալի է այն հանգամանքը, որ ջոկատի հրամա-
նա տա րը թողել էր մարտի ու ճա կա  տի ընդհանուր ղեկավարությունը, իսկ ինքը 
հրա պուրվել էր շրջանցիկ զո րասյունով:

Իհարկե, հակառակորդի գիշերային գործուն հարձակման դեպքում աղետն ան-
խու սափելի կլիներ, սակայն գնահատելով իրադրությունը՝ գնդապետ Նալ գի ևի 
առաջ ընկած դիրքը, գնդապետ Տրեդենսկու կողմից Դիլմանը թողնելը, հա կառա-
կորդի ուժե րի ծայրահեղ գերազանցությունը, մեզ մոտ պահեստա զորի բացակայու-
թյունը, ոգու անկումը և ուշ ժամը, ես գնդ. Նալգիևին նկարա գրեցի իրավիճակը, 
հայտ նեցի, որ ես եմ ստանձնում ջոկատի հրամանատա րությունը, ուստի նրան հրա-
մայում եմ անհա պաղ նահանջել գյուղ Մուխանջիկ: Նման հրա  մանով մի քանի 
կամավորների (охотник)60 ուղարկեցի ձախ թև Պոլտավցի ների 2 հար յուրյակներին 
և աշխատել հասնել Ալեք  սանդր Մակդոնացու հու շար  ձանի մոտ թուրքերի կողմից 
շրջապատման մեջ գտն  վող 6-րդ գնդի հե տա խույզների ստորաբաժանման պետ, 
պորուչիկ Քութա տելաձե ին: Սպասելով [օգ նական] զո ր   քին ես ընտրեցի դիրքը, որի 
մարտավարական բանալին 763 բար    ձրունքն էր: Շտաբի պետի հետ սկսեցի կազմել 
զորքի դիրքավորման պլա  նը:

Երեկոյան ժամը 10-ին եկավ կապ. Եգուպովի (8-րդ գնդի գումարտակի հրամա-
նա  տարը) ջոկատը, կազմված 8-րդ հրաձգ. գնդի 1 ½ [գումարտակ] և 2 գնդա ցիր-
ներով, որը մի ամբողջ օր պաշտպանում էր Պիխ-Գաուշը: Նրան հրա  մայվեց ար-
շալույսին՝ ապրիլի 17-ին իր գումարտակի հետ գրավել 763 բարձ րունքը և ոչ մի 

58 Նշանակում է, որ ավարտել էր Ռուսական կայսրության Գլխավոր շտաբի Նիկոլաևյան կայ սե  րական 
ակա   դեմիան (1832-1918): Բարձր գնահատականներով ավարտած շրջանավարտ ները բացառապես ծա-
ռայում էին զորամասերի շտաբերում:
59 Զինկևիչ Միխայիլ Միխայիլի (1883-1944/45), ռուս զինվորական, գնդապետ (06.12.1916), գե նե րալ-մայոր 
(1920): Հայ կական դիվիզիայի շտաբի պետ (1918), ՀՀ Գլխավոր շտաբի պետի պաշ տոնակատար (18.04.1919): 
Գեներալ Ա. Դենիկինի կամավորական բանակի ներ կայացուցիչը ՀՀ-ում: Նրա նա խաձեռնությամբ ՀՀ-ում 
կազմակերպվել է սպայական դպրոց կամ «Գլխավոր շտաբի դա սըն թացներ», տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 28, թ. 
107: Երկրորդ աշխարհամարտի տա րի ներին հա մա գործակցել է գերմանացիների հետ ծառայության անց-
նելով այսպես կոչված Ռու սա կան կոր պուսում: Սպանվել է հարավսլավացի պարտի զանների դեմ մղված 
մարտերից մեկի ժամանակ:
60 Այդպես էին անվանում այն զինծառայողներին, որոնք կամավոր հանձն են առնում կա տա րել վտան-
գավոր առաջադրանք:
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Վդեպքում այն չզի ջել:

Ի ուրախություն, կեսգիշերին ժամանեցին Պոլտավյան կազ. գնդի երկու հա ր -
յուր յակ ներ բանակային ավագ61 Ալեքսանդրովի հրամանատարությամբ, որն ինձ 
զեկու ցեց, որ մթության վրա հասնելով 6-րդ գնդի հետախույզներին հա ջող վել է 
ճեղքել թուր քական շղթան և նրանք գալիս են իրենց ետևից: Շու տով և այդ ստորա-
բաժանումը ժա մանեց: Ստանալով հաղորդում, որ գնդ. Նալ գիևը սկսել է իր նա-
հան ջը, ես հրամայեցի այդ նահանջն ապահովելու հա մար գրավել Աղրի վան լեռը: 
Գիշերը հեռագրեցի գեներ. Չեռնոզուբովին խնդ րելով ինձ հանձնել Կովկ. 5-րդ 
հրաձգ. գունդը: Շուտով ստացվեց պատաս խանը, որ ինձ անհրա ժեշտ բոլոր զոր-
քերը ես կարող եմ վերցնել իմ հրամա նատա րու թյան տակ: Խոստացավ ուղարկել 
7-րդ գնդի ևս երկու վաշտ ու Հայ կական կա մավորական դրուժինան: Գիշերը ժամը 
1-ին եկավ գնդ. Նալգիևի ջո կատը: Այս պիսով գիշերը կենտրոնացվեց ողջ ջոկատը: 
Այն ժամանակ ես հրամայեցի նաև գնդա պետ Տրեդենսկուն նահանջել դեպի Մու-
խանջիկ՝ թող նե  լով պահակային պահ պա նու թյուն և գաղտնապահակներ:

Դիրքավորման պլանի համաձայն, գիշերը, բոլոր զորամասերը զբաղեցրին 
իրենց նշված տեղերը: Ողջ գիշեր ընթանում էին դիրքերի ամրացման աշխա տանք-
ները: Ես ան ձամբ շրջում էի դիրքերը՝ ղեկավարելով աշխատանքներն ու քա ջա-
լերելով մարդ կանց: Լուսաբացին հասակի բարձրության հասնող խրա մատները 
պատ րաստ էին (գե  տինը շատ փափուկ էր) և նույնիսկ փորվել էին պահեստային 
խրամատներ ճա կատի երկարացման դեպքում:

Մարտագիծն ընտրվել էր գյուղ Մուխանջիկի հարավային ծայրամասի ետև ում 
և այդ գյուղից արևելք գտնվող 763 բսրձրունքը: Գյուղ Մուխանջիկի առ ջևում՝ խրա-
մատ ներում դիրքավորվել էին 6-րդ գնդի երկու գումարտակ և Հայ կական դրու ժի-
նայի վաշ տը, 763 բարձրունքը գրավել էր 8-րդ հրաձգ. գնդի գու մարտակը: Պահես-
տազորը՝ 5-րդ և 6-րդ գնդերի մեկական գումար տակ, 5-րդ հրաձգ. գնդի 2 գումարտ. 
և Սունժենյան կազակ. գունդը գտնվում էին Մուխան ջիկ գյուղի հյու սի սային ծայ-
րա մասի ետևում ու հանդիսանում էին Շարի-Կան յանի գծի վրա խորքային պա հես-
տազոր: Հրետանին գաղտնի դիրք գրավեց Մու խանջիկ գյուղից հյուսիս-արևելք: 
Աջ թևը պաշտպանելու և դի տարկելու հա մար Վարվա և Շեյդան գ[ուղերն] ուղարկ-
վեցին 5-րդ գնդի հետա խույզ ները և Պոլտավցիների 3 հարյուրյակ, իսկ ձախ թևը՝ 
դեպի Կիզիլջա գյու ղը պոլտավցի ների հարյուրյակ:

Ապրիլի 17-ի լուսաբացին եկավ օգնական ուժ՝ 7-րդ հրաձգ. գնդի 2 վաշտ և 
Հայկական դրուժինայի երեք վաշտ: 7-րդ գնդի վաշտերը դիրքավորվեցին 8-րդ 
գնդից ձախ, իսկ դրուժինան այդ գումարտակից62 ձախ: Մեր զբաղեցրած դիր քերը 
մեզ համար լավ էին: Դիլմանի և Մուխանջիկ գյուղի միջև ընկած ողջ տա րածքը 
բաց էր բավականին զգալի թեքությամբ դեպի Դիլման: Գյուղը և բարձ րունքը լավ 
հե նակետեր էին: Առավել խոցելի էր շրջանցման համար մեր աջ թևը՝ տեղանքի 
կտրտված բնույթի հետևանքով, իսկ ձախը խորը շրջանցիկ զո րաշարժից շրջա-
փակ ված էր Ուրմիա լճով: Հակառա կորդի բոլոր հարձա կում ե րը և ձեռնարկվող 
շրջան ցումերը մեզ պարզ երևում էին:

Ի բարեբախտություն մեզ համար հակառակորդը [ապրիլի] 17-ին (ուրբաթ) 
չհար  ձակ վեց, որի շնորհիվ մեզ ավելի լավ հնարավորություն տվեց էլ ավելի լավ 
նա խա պատրաստվել հանդիպմանը63 և է՛լ ավելի ամրանալ ոգով ապրիլի 16-ի 
անհաջողու թյունից հետո: Նոր ժամանած զորամասերը անմիջապես սկ սում են ամ-
րացնել իրենց հանձնարարված դիրքերը: Հայկական դրուժինան չու նենալով փոքր64 
բահեր, խրա մատ ները փորում էր սվիններով (Ահա այս մարտում նրանք գնա հա-
տեցին փոքրիկ բահերը և մարտից հետո Անդրանիկը խնդրեց իր դրուժինայի հա-
մար տալ այդ բահերը և հետագայում դրանք միշտ օգտագործում էր):

61 Կազակային զորքի սպայական կոչում, որը հավասարազոր է հետևակի փոխգնդապետի կոչ մանը:
62 Վաշտերից:
63 Ճակատամարտին:
64 Սակրավորական:
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[Ապրիլի] 17-ին, լուսաբացին, մեր կողմ անցավ ազգությամբ հույն թուրք զին-
վոր, որը մեզ քիչ թե շատ մանրամասն տեղեկություններ հայտնեց հակա ռա կորդի 
մասին: Ռազմագերիի, գնդապետներ Տրեդենսկու և Նալգիևի հար ցու փորձից պարզ-
վեց հետև յալը՝ երկրում [Պարսկաստանում], որտեղ յուրաքանչյուր պար սիկ իր ողջ 
էությամբ, ընդհանուր առ մամբ, ատում էր քրիստոնյաներին, թուրքերը կազ մա կեր-
պել էին հոյակապ գաղտնի հետախուզություն65: Իսկ թուրք գործա կալների ազդե-
ցությունը թույլ տվե ց մեր հակառակորդին ստույգ իմանալ մեր զորքերի թվա-
քանակը և տեղա կա յումը, բացի այդ, մեր վստա հու թյունը վայելող և մեր գործերից 
գերազանց տե ղե  կացված լրտեսի գործունեու թյունը, որը հետագայում հաստատվեց 
թուր քե րից գրավված փաստաթղթերից, համոզեց թուրքական ջոկատի պետին, որ 
ողջ պահեստազորը տարվել է Ջուլֆա [ուստի կարելի է], կտրուկ հրաման տալ 
սրըն թաց հար ձակվել ու ճզ մել Դիլմանի թույլ ջոկատը: Այն հաստատ համոզմունքը, 
որ իրենց առջև գտնվում են ռուսական թույլ ուժեր, փոխանցվել էր թուրքական 
հրա  մա նա տա րի կողմից իր զոր քերին, որի արդյունքն էին սրընթաց գրոհ ները, 
չնա յած մեծ կորուստներին, որոնք ունեցան թուրքական զորքերը ապրի լի 16-ից 18-ը 
տե ղի ունեցած մարտերի ժամա նակ:

Ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Սամայան լեռից իջնելով Հալիլ բեյի ջո կա տը66, 
որը կազմված էր Կոստանդնուպոլսից ժամանած ու գերմանացի հրա հան գիչների 
կողմից մարզված երրորդ հետևակային դիվիզիայից, որն ուժե ղացվել էր Բաղդադի 
ռազմա կան տեսչության ժանդարմական զորամասերով, Ջևդեթ փաշայի ջոկատի 
մի քանի գու մարտակներով, ինչպես նաև թուր քա կան ու պարս  կական քրդերի ու 
պարսիկ կա մավորների խառնամբոխով, մինչև հե տևա կի 16 գումարտակներով, 
կանոնավոր հեծե լազորի 2 հեծելա վաշտով, 8 թնդ. և 12 գնդացիրներով և մոտ 
5000-6000 քրդերով67, սրըն թաց ու անսպասելի գրոհեց Դիլմանից հարավ դիր քա-
վորված մեր զորքերի վրա՝ ձգ տե լով գործուն ճա կատային հարձակմամբ շրջանցել 
մեր ձախ թևը, կտրել Դիլ մանի ջոկատը Խոյի հետ ունե ցած հաղորդակցության 
ուղուց: Այդ մարտա վա րական շրջա պատումը ավար տելու էր Քյազիմ բեյի ջոկատը, 
որը բաղկացած էր ժանդարմ երի մի քա նի թա բուրներից68 և քրդական ալայներից, 
որոնք շտապ կենտրո նանում էին Բուրուշ-Խորան լեռան մոտ: Ուժերի ահռելի գերա-
զանցությունը և հանուն ճշ մար տության՝ նշենք հակա ռակորդի հոյակապ պատ-
րաստությունը և հանդգ նու թյան հասնող քաջությունը, չնա յած գնդապետ Նալ գիևի 
մասնակի հաջողու թյանը մեր աջ թևում, հարկադրեցին ապ րի  լի 16-ին, ցերեկվա 
ժամը 2-ի մոտերքը նա հանջել ք. Դիլմանից և մեր ջոկատից հա րավ-արևմուտք 
գտնվող գյուղերից: Երբ նահաջող զորամասերն անցնում էին քա ղա քով բնակիչները 
տներից կրա կում էին նրանց վրա:

Հակառակորդի ճնշման տակ կատարվող մեր զորամասերի նահանջը բար  դա-
նում էր նաև այն պատճառով, որ անհրաժեշտ էր դուրս բերել Կարմիր խաչի լա-
զա րեթը վի րակապման ջոկատի հետ, անթել հեռագրի կայանը և դաշ տային հացի 
փուռը, իսկ վեր ջինիս հետ մեր զորքերի պաշտպանության տակ քաղա քից ու շրջակա 
գյուղերից սկսե ցին հեռանալ իրենց եղած-չեղածով, կեն դանի ներով ու սայլերով 
հազարավոր հայեր և այլ քրիստոնյաներ: Բոլոր այդ փախս տա   կանները ձգտում 
էին դեպի ք. Խոյ տանող միակ ճանապարհը, ամեն րոպե ավելացնելով քաոսը, 
ան կար գությունը և շփոթը, որով մար տերով նա հանջող զորքի վրա հապշտապ 
նա  հան ջի տհաճ պատկեր էր ստեղծվում՝ որոշ հատ ված ներում էլ նրան ներ-
գրավելով անկանոն նահանջի մեջ:

65 Հանձին ռուսների ու բրիտանա ցի ների նրանք տեսնում էին զավթիչների, որոնք Պարսկաստանը 
բաժանել են միմյանց միջև: 
66 Ռուս ռազմական պատմաբան և գեներալ Ն. Կորսունի գնահատմամբ Հալիլի հավաքական կորպուսը 
կազմված էր լավ մարտական պատարաստականություն ունեցող զինծառա յողներից և իրենից լուրջ վտանգ 
էր ներկայացնում, տե՛ս Корсун Н. Г., Алашкертская и Ха ма данская операции на Кавказском фронте, էջ 35:
67 Թ. Նազարբեկյանի ուժերը համալրումից հետո կազմել են 8 ½ գումարտակ, 12 հարյուրյակ և 12 թնդանոթ, 
տե՛ս Масловский. Е. В., նշվ. աշխ., էջ 156:
68 Թուրք.՝ գումարտակ:
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ՎԻմ և շտաբի համար [տեղակայման] վայր ընտրվեց Մուխանջիկ գյուղից հյու  սիս 

գտնվող ջրաղացի մոտ, որտեղ իմ հրամանով կազմակերպվեց նաև սպայական 
դիտա կետ, որից պարզորոշ երևում էր առջևում ընկած տեղանքը, և հակառակորդի 
ոչ մի շարժում չէր կարող աննկատ մալ մեր դիտարկումից: Այնտեղ ես տեղափոխ-
վեցի լու սաբացին, երբ համաձայն զորասադավորման զոր  քերը զբաղեցրել էին 
իրենց տեղա մասերը: Երբ ես ջրաղացի մոտ էի և լրա ցուցիչ կարգադրություններ 
էի անում, ինչ որ կերպ կողքս հայտնվեց Բե դար խան Զադե Աբդուլ Ռիզակը: Նա 
մի ինչ որ հատուկ կաս  կածելի ուշա դրու թյամբ ու հետաքրքրությամբ խորամուխ էր 
լի նում իմ կարգա դրու  թյուն ների մեջ, ու, բացի այդ, ինձ նեղություն էր տալիս իր 
ներ կայությամբ: Ես խնդ   րե ցի նրան թողնել դիրքերը: Նա ինձ ասաց, որ իրեն հե-
տաքրքրում է մարտի ըն թացքը, իսկ գլխավորը՝ նրա արդյունքը: Դրան ես պատաս-
խանեցի, որ թող գնա թի կունք ու այնտեղ սպասի մարտի արդյունքներին: Ես 
հստակ տեսնում էի, որ իմ խոս քե րից հետո նա դժկամությամբ կատարեց իմ կար-
գադրու թյու նը:

Ապրիլի 17-ի ողջ ընթացքում ընթանում էր միայն հրետանային ու հրա ցա նային 
հրաձգություն: Հավանաբար հակառակորդը շոշափում էր մեր դա սա  վորությունը: 
Ես վճռականորեն որոշել էի կամ հաղթել կամ զոհվել ու ողջ ուժե րով աշխատում 
էի նույ նը ներարկել նաև իմ զորքերին: Ես գիտեի, թե ինչ վտանգի է ենթարկված 
Ադրբեջա նա կան ջոկատը: Հալիլ բեյը բաց էր թողել իր պատեհ առիթը: Եթե նա 
շարունակեր իր հարձակումը, երբ նա այդպես ան սպա սելի հայտնվեց [ապրիլի] 
16-ին մեր ջոկատի առջև, ապա աղետն անխու սափելի կլիներ, քանի որ [ապրիլի] 
16-ին Դիլմանի մեր ջախ  ջախված ջոկատը նահանջում էր անկանոն, չունենալով 
պահեստազոր, կարևորը՝ առանց հրա մանատարի, որը հրապուրվելով ղեկա վարեց 
շրջանցիկ զորասյու նը՝ գլխավոր ուժերը թողնելով բախտի քմահաճույքին:

[Ապրիլի] 17-ի լույս 18-ի գիշերը բոլորս պառկեցինք քնելու ջրաղացում: Ես, 
իհարկե, գիտենալով, թե ինչպիսի պատասխանատվություն եմ կրում, չկարո ղացա 
աչք փակել, չնայած, որ նախօրյակին ես չէի քնել: Ինձ հետ արթուն էր նաև Գլխավոր 
շտաբի կապիտան Զինկևիչը, որն ինձ օգնում էր ընդունել հե ռա  գրերն ու հեռախո-
սա գրերը և նրանց պատասխանել:

[Ապրիլի] 18-ին, առավոտյան մոտ ժամը 4-ին ես դուրս եկա ջրաղացից ու լսեցի 
առաջին կրակոցը: Թուրքերն անցել էին հարձակման: Հրամայեցի բո լոր շտաբական-
նե րին արթնացնել: Նախօրյակին հրամայել էի հեռու տարա ծու  թյան վրա կրակ 
չբա ցել ու խնայել փամփուշտները:

Մենք դիտում էինք հակառակորդի հարձակումը հիանալով նրա կուռ շար ժում-
ներով, որը բառիս բուն իմաստով կատարյալ էր: Նա գործուն գրոհ սկսեց մեր 
դիրքերի վրա գրոհելով գլխավորապես կենտրոնը՝ Մուխանջիկը և մեր աջ թևը: 
Շուտով մարտը սկսվելուց հետո խնդրանքներ ստացվեցին օգնական ուժ և փամ-
փուշտներ ուղարկելու մասին: Անձամբ ես փամփուշտ էի ուղարկում որ քան որ 
հնա րավոր էր: Դրանք փո խադրում էր, չվախենալով ուժեղ կրակից, 6-րդ գնդի 
զինա գործ, տարիքավոր Ժիլինը՝ միաժամանակ նա իր անվեհերու թյամբ աշխատում 
էր քաջալերել զինվորներին:

Նկատելով, որ [հակառակորդը] ցանկանում է շրջանցել մեր աջ թևը, ես եր կա-
րաց րեցի ճակատը պահեստազորից ուղարկելով 6-րդ գնդի գումարտակը, որը դիր-
քա վորվեց պատրաստի խրամատներում: Որոշ զորամասեր (6-րդ գնդի կենտրոնը) 
դժ վարությամբ էին դիմանում թուրքերի ճնշմանը ու նույնիսկ մտա դիր էին նա-
հանջել, սա կայն իմ վճռական սպառնալիքը, որ դուրս կբերեմ գնդա ցիրները և 
ան ձամբ կոչն չացնեմ նահանջող վաշտերը՝ ազդեցին: Սկզ բում թու լու թյուն ցու ցա-
բերեցին մարդիկ, որոնց համալրվել էին ռազմահանգր վանային գու մարտակներից, 
սակայն [տեսնելով] իմ վճռա կա նությունը՝ անկախ ամեն ին չից հաղ թե լու ենք 
թշնամուն՝ [այն] անցավ նաև զորքին:

Բացի դիտորդից, որը ինձ իրազեկ էր դարձնում գործերի մասին, կար նաև 
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կա պի տան Զինկևիչ, որը չնայած հակառակորդի մահացու կրակին շրջում էր մար-
տա գիծը, ինձ ամեն ինչի մասին զեկուցում: Կեսօրից հետո ժամը 2-ի կամ 3-ի մո-
տերքը սրար շավ եկավ Պոլտավյան գնդի կազակ սարսափելի ջղային վի ճակում և 
գնդի հրամա նա տար, գնդապետ Նալգիևին զեկու ցեց, որ երեք հար  յուր յակ ու հե-
տախույզների ստո րա բա ժանումը ոչնչացվել են: Այդ զո րա մա սերը պաշտպանում 
էին իմ աջ թևը Այան գյուղի մոտ՝ Մուխանջիկից մոտ 8 վերստ արևելք: Այդ մասին 
լսելով ես անմիջապես հեռախոսով խորքային պա հեստա զորից կարգադրեցի վար-
գով ուղարկել Սունժենյան կազ. գունդը դեպքի վայրը: Սակայն մինչև Սունժենյան 
գնդի ժամանումը թևանցումը վե րացվել էր այն զո րամասերի կողմից, որոնք 
գտնվում էին Այան գյուղում՝ հա կա ռա կոր դի հա մար մեծ կորուստներով: Ճիշտ է և 
մեզ մոտ՝ Պոլտավյան գնդում և հետա խու զա կան ստորաբաժանումում կո րուստները 
զգալի էին:

Հակառակորդը մեր աջ թևում անհաջողության մատնվելով իր շրջանցիկ զո -
րա սյունով այնժամ ավելի ուժեղ զորասյուն ուղարկեց մեր ձախ թևի վրա: Երբ այդ 
ամենի մասին ինձ տեղեկացրեց դիտորդը և դա հաստատվեց հա ղորդ մամբ, ես 
հրա մայեցի 5-րդ գնդի հրամանատարին, որը գտնվում էր խորը պա հեստազորում, 
գետակի հունով առաջանալ մեր ձախ թևը՝ կանխելու այդ շր ջան ցումը, ապա առա-
ջանալով աշխատել անցնել հակառակորդի թիկունքը: Այդ հանձնարարությունն 
այն  պես հաջող կա տար վեց, որ հակառակորդը եր կյու ղելով իր թիկունքի համար, 
կեսօրից հետո ժամը 5-ին սկսեց իր աջ թևի առաջավոր կետերից նահանջել: Անդ-
րանիկը ինձ զեկուցեց հա կա ռակորդի նա  հանջի մասին և խնդրեց թույլատրել անց-
նել հարձակման: Այդ ժամանակ ես զե   կուցագիր ստացա 5-րդ գնդի հրա մանատար, 
գնդապետ Դոկուչաևից, որ շրջ անցման վեացումից հետո նա անցել է հար ձակման, 
ինչպես նաև կեն տրո նա կան տե ղամասի պետ, փոխգնդապետ Ծերե թելիից, որ իր 
տեղա մա սից հակա ռակորդը հապ շտապ նահանջում է: Ստուգելու հա մար ես կապի-
տան Զին կևի չին ուղարկեցի կեն տրոնական տեղամաս, որտեղ նա վիրավոր վեց և 
գործերի էությունը ստուգելուց հե տո պարզվեց, որ հակառակորդը չի նա հան ջում, 
հակա ռակը՝ գործուն գրոհներ է մղում ու մոտենում, կարծես թե նա խա պատրաստ-
վում է գիշերային գրոհի: Անդրանիկն իր տա քարյունության պատ ճառով, չսպ ա      սե-
 լով իմ կարգադրությանը, ինքնուրույն անց նում է հար ձակ ման առ ջևում գտն վող 
գյուղը գրավելու համար: Նա չնայած, որ այն գրավեց, սակայն մեծ կո րուստ ներ 
կրեց: Երբ պատգարակի վրա բերեցին կապիտան Զինկևիչին (նա վի րավորվել էր 
աջ ոտքի կոճից) ես հարցրեցի իրավիճակի մասին, նա զեկուցեց, որ չի երևում, որ 
թուրքերը նահանջում են, կռիվը թեժ է: Մթության իջնելով փոխհրա ձգությունը լռեց: 
Ջոկատի զինծառա յող ները խիստ ուժասպառ էին եղել, քանի որ նրան ցից ոմանք 
մի քանի օր մարտ էին վարում:

Մութ գիշեր սկսեց: Իմ կողմից հրամաններ տրվեցին գիշերը հակառա կորդի 
գոր հը ետ մղելու համար, քանի որ մեր զորամասերը սակավ փորձառու էին գի շե-
րային մար տերում: Առաջ ուղարկված հետախույզները չկարողացան ստույգ տեղե-
կու թյուններ հայտնել հակառակորդի մասին: Գիշերը թուրքերի կողմից հազվադեպ 
կրակում էին: Լուսաբացին ես զեկուցում ստացա, որ գի շե րը հա կառակորդը նա-
հան ջել է թողնելով իր սպանվածներին և որոշ վիրա վոր ների, հրետ. արկեր ու մի 
շարք զինվորական բեռ ներ:

Ապրիլի 18-ի ողջ օրը գերազանց մարզված ու համարձակ հակառակորդը, մի 
ամբողջ օր գործուն գրոհներ էր կատարում և զորամասերի պետերը եր բեմ նյար-
դայ նություն էին ցուցաբերում, ուշադրություն չդարձնելով մարտերի տա տանվող 
ու լար ված իրավիճակին, հակառակորդի մտահաղացումերի անորոշ լինելուն, որը 
գրոհում էր մեկ կենտրոնը, մեկ մի թևը, մեկ մյուսը, անկախ նրա նից, որ իմ և շտաբի 
տե ղակայման վայրում աջից ու ձախից թափ վում էին գնդակներ ու ընկնում արկեր, 
իմի ջիայլոց մոտակայքում գտն վող մարդիկ ու ձիե րը սպանվել ու վիրավորվել էին, 
շտա բի բոլոր անդամերը պահպանում էին լիակատար հանգստություն ու սառնա-
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Վսր տու թյուն, ճիշտ էին գնահատում իրավիճակը և ժամանակին ձեռնարկում անհրա-

ժեշտ մի ջոցա ռում երը: Ես ողջ ուժերով աշխատում էի ամրապնդել ու ոգևորել 
զորամա սե րի պետերին և դա հանգեցրեց նրան, որ չնայած հակառակորդը ուժով 
երկու անգամ գե րազան ցում էր և որակով մեզ չէր զիջում, սակայն, հավանաբար, 
ցնցված անհաջող գրոհ ներով, ոմանք ջախջախվեցին մեր զորքերի տոկունու թյան 
շնորհիվ ու ահ ռելի կորուստներով հեռացավ, ակնհայտորեն զգալով, որ այլևս ի 
զորու չէ պայ քարել մեր հետ:

Հակառակորդի նահանջից հետո ես կարգադրեցի հետապնդել հակառա կոր    դին: 
Առաջապահը, որը կազմված էր 5-րդ հրաձգ. գնդի 3-ական գումար տակ ներից, 4 
լեռն. թնդ. և Սունժենյան կազ. գնդից, հասան հակառակորդի վեր ջապահին ու նրա 
հետ մար տի մեջ մտան: Թուրքերի գլխավոր ուժերը հաս ցրե ցին նահանջել հարավ՝ 
դեպի Թուրջա-Աղվան-Կուդի լեռները: Մթին այն տեղ նա հանջեց նաև վերջապահը:

[Ապրիլի] 19-ին մացած ջոկատով ես անցա քաղ. Դիլման: Ես շտաբի հետ 
տեղա վորվեցի Դիլմանի հյուսիսային արվարձանում գտնվող մեր զորամա սե րի 
նախ կին զո րանոցներում, իսկ ջոկատը գիշերակացի մաց քաղ. Դիլմանի ար վար-
ձաններից այն կողմ: Բերեցին չոր խոտ և բոլորը պառկեցին: 2-օրյա հոգ նեցուցիչ 
ու անքուն գի շեր ներից հետո բոլորը քնեցին: Չէինք քնել ես ու կապի համար [Ատր-
պատականյան] ջո կատից գործուղված սպան՝ Նեբոգա տովը, որն ավարտել էր 
արևելյան լեզուների դաս ընթացը69: Նա շատ լավ սպա էր, զար գա ցած ու բա նի մաց: 
Վերջին երեք օրերում անձ նա կան ապ րումեր ունենալով ես չէի կարողանում քնել: 
Գիշերը տարբեր անձանցից ստացվե ցին հեռագրեր՝ գե ներալ Չեռնոզուբովն իր 
հեռագրում շնորհակալու թյուն էր հայտ նում ինձ ու զոր  քին փայլուն գործի հա մար, 
տեղեկացրեց, որ չկա մի վի րա վոր, որ չհիշա տա կեր իմ ազգանունը որպես իրենց 
ու ջոկատի փրկիչ և որ նա դի մելու է հե ռա գրով ղեկավարությանը՝ ինձ Գեորգիևյան 
խա չով70 պարգևա տրելու համար:

Երկրորդը ստացվեց զորքերի Գլխավոր հրամանատար, գեներալ-համ հարզ Վո-
րոն ցով-Դաշկովից, որում նա նույնպես շնորհակալություն էր հայտ նում ինձ ու 
զորքին հաղթանակի համար և հաղորդում էր, որ այդ փառահեղ գործի հա մար նա 
անձամբ կզեկուցի Տեր Կայսրին: Հաղթանակի առթիվ հե ռա գիր ստաց վեց նաև գե-
նե րալ-լեյտե նանտ Վոլսկուց, իսկ գեներալներ Յու դենիչը և կոր   պու սի հրամա նա-
տա րը չգիտես թե ինչու ինձ չարժանացրին շնոր հա վո րան  քի: Հե տո ստացվեց երկ-
րորդ հեռագիրը գեներ. Չեռնոզու բո վից, որում նա նշում էր, որ իրեն լուրեր են 
հա սել, որ ես ուժեղ կրակի տակ գտնվել եմ մարտի դաշտում, որ ես պետք է հիշեմ, 
որ ես ինձ չեմ պատ կա նում, ուստի պետք է պահ պանեմ ինձ: Գեներ. Չեռնոզուբովը, 
որ պես տեսա բան, վատ գիտեր մեր զին վորի և հատկա պես ռազմահանգրվանային 
գումար տակ ներից համալրված ների հո գեբանու թյու նը, միայն այդ կերպ կարելի էր 
նրանց ստիպել անդրդվելի լինել: Մինչ այդ հեռագրերը ստանալը, ես չէի մտածում, 
որ ես ինչ ոչ հերո սու թյուն եմ կա տա րել, մտածում էի, որ լոկ իմ պարտքն եմ 
կատարել:

Ապրիլի 20-ին, ուժեղ շոգի հետևանքով, սպանվածների մարմինները սկսե ցին 
ուժեղ թափով քայքայվել: Ես նշանակեցի հանձնաժողով սպանվածներին հաշվելու 
և կարգադրեցի մեր վիրակապման ջոկատին տեղացի պարսիկ բնա կիչ ների հետ 
նրանց թաղել: Հաշվեցին հակառակորդի մոտ 2000 մարդու, իսկ յուրայիններից՝ 

69 Արևելյան լեզուների դասընթացը հիմվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախա րա րութ յան Արևել-
յան լեզուների դպրոցին կից: Ունկնդիրներին դասավանդում էին պարսկերեն, արա  բե րեն թուրքերեն և 
թա թարերեն, միջազգային ու մահմեդական իրավունք: Ուսման տևո ղու թյունը 3 տարի էր: Հետագայում 
դասըն թացներն անցան Գլխավոր շտաբի ակադեմիայի տնօ րինության ներքո և ավելացվեց չինարենը: 
Շրջա նավարտը պարտավոր էր Ասիայում ծա ռա յել առնվազն 4,5 տարի:
70 Սուրբ Գեորգիի շքանշանը (1769-1920) հանդիսացել է Ռուսական կայսրության բար ձրագույն զինվորա-
կան պարգևը, որով պարգևատրվել են բացառապես սպաները: Ունեցել է 4 աստիճան՝ 1-ին. 2-րդ, 3-րդ և 
4-րդ: Համաշխարհային պա տե րազմի ընթացքում ոչ մեկը չի պարգևատրվել 1-ին աստիճանի շքանշանով, 
իսկ 2-րդ աստիճանով՝ ըն դա մենը 4 հոգի, որոն ցից մեկն էր Կով կասյան բա նակի հրամանատար, գեներալ 
Ն. Ն. Յուդե նիչը՝ Էրզրումի գրավման համար:
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մոտ 600 մար միններ, մերոնցից վիրավորվել էին 800 հոգի71: Մե րոնց թաղեցին իմ 
ու ղեկավար ան ձնաց ներկայությամբ Դիլման քաղ. հյու սի սային մասում: Հուղար-
կավորության արա րողությունը կատարեց 6-րդ գնդի քա հանան:

Սպանված թուրքերի մարմինները խուզարկվում էին նաև դրուժինիկների կող-
մից, որոնք առավել փորձառու էին այդ հարցում: Հաջողվեց երկու սպան ված սպա-
ների մոտ գտնել երկու կարևոր տեղեկություններ: Նրանցից [նա մա կից] մեկում 
սպան գրում էր Կ. Պոլիս կնոջը, որ մարտից հետո փող կու ղար կի, հույս ունի, որ 
առանձ նապես ուժեղ կռիվ չի լինի, քանի որ տեղեկու թյուն ունեն իրենց գործակալ 
Աբդուլ Ռիզակից, որ հա կառակորդն ունի միայն հե տևակի մեկ գումարտակ և մեկ 
կազ. գունդ: Իրականում այդպես էր, երբ [թուր քերը] գրավեցին Դիլմանը:

Մեկ այլ սպայի մոտ կար օրագիր, որտեղ հիշատակվում էր հենց նույնը և գրված 
էր Աբդուլ Ռիզակի ազգանունը: Այդ փաստաթղթերն ուղարկվեցին գե ներ. Չեռ-
նոզուբովին, նա, սակայն, այդ փաստաթղթերի նկատմամբ վստա հու թյուն չցու-
ցաբերեց: Զարմանա լի է այն հանգամանքը, որ մարտն ավարտվե լուց հետո Աբդուլ 
Ռիզակն այլևս չերևաց ինձ մոտ, այլ մեկնեց Խոյ72: Ականա տես ներն ինձ պատմեցին, 
որ նա մարտի ողջ ընթաց քում սաստիկ հուզված էր: Դա պարզվեց գերիների հար-
ցա քննությունից: Հալիլ բեյի առա ջադրանքը կա յա նում էր հետևյալում՝ հետախու-
զությունից լավ տեղակ լինելով, որ մենք Ադր բե ջանում չունենք կենտրոնացված 
զգա լի ուժեր, նա հավաքական [բա նա կա յին] կորպուսով պետք է ջախջախեր մեր 
ջո կատը և համալրվելով պարս կա կան քրդերով ու կամավորներով շարժվեր Ջուլ-
ֆայի վրա, ոտքի հա ներ արդեն ապս տամբության նախապատրաստված մահմե դա-
կան բնակ չու թյանը, որից հետո թափանցեր Ղարաբաղով ու Զանգեզուրով Ելիսա -
վետպոլյ ան73 ու Բաք վի նահանգ., քան   դեր երկաթուղին ու եթե հաջողվեր՝ ոտ  քի 
հաներ Դա ղս տա նը: Զարմանալի է, որ հակառակորդի հայտնվելուց մի քա նի օր առաջ 
գնդա պետ Նալգիևն իրականացնել էր ուժեղացված հետախու զություն դե պի Թուր-
քիա և Պարսկաստան, սակայն ոչինչ չէր նկատել, իսկ հակա ռա կորդի ջո կատը 
փոքրաթիվ չէր: Հավանաբար հետախուզու թյու նը կատարվել էր ծայ րա հեղ ան փույթ: 
Բացի այդ, դա կարող է օրինակ լինել, թե մեզ մոտ՝ Ադրբե ջա նա կան ջո կատում, 
ինչպես նաև բանակի շտաբում, որքան թույլ էր կազ մա կերպ ված հե տա խուզությունը: 
Չէ՞ որ մեկ ամսից ավելի պետք էր, որպեսզի 3-րդ դի վիզիան կարողանար 
Կոստանդնուպոլսից հասներ մինչև Պարսկաստան:

[Ապրիլի] 20-ին իմ ջոկատի առաջապահը տեղակայվեց Դիլմանից հարավ, պա-
հա  կային պահպանությունը դրվեց Պատավար, Ուլյա, Շեյթան-Կարա-Քի լիս գյուղերի 
գծի վրա, ուղարկելով ուժեղացված հեծյալ պարեկներ մինչև հա կառակորդի հետ 
շփվելը:

[Ապրիլի] 22-ին ես գլխավոր ուժերի հետ անցա Մուխանջիկ, իսկ 5-րդ գնդի 2 
գու մարտակ թողնելով առաջավոր ջոկատում 1 գումարտակ և Սուն ժենյան կազ. 
գունդը: Նույն օրը Խոյից գյուղ Սեմերիկ եկավ Պլաստունյան74 3-րդ հերթի բրիգադը 
(20-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդ գումարտ.) գեներալ Մուդրիի հրամանա տարությամբ, 
որն իմ Մու խան ջիկ հասնելուց հետո ներկայացավ ինձ, որից հե տո ես գնացի բրի-
գադ ու ծանոթա ցա գումարտակների հետ:

Հայկական դրուժինան տեղակայվեց Մուխանջիկից հյուսիս-արևմուտք՝ Վար      վան 
գյուղում: Ես շտաբի հետ բնակվեցի մի պարսիկի պատկանող երկ հարկանի տանը: 
Մեծ սենյակում հաստատվեցին շտաբի աստիճանավոր ները և շտաբի պետը: [Ապ-

71 Կամավորներից զոհվեց 21 և վիրավորվեց 55 հոգի:
72 Ճակատամարտից հետո Աբդուրրեզակը ձերբակալվեց և ուղարկվեց Թիֆլիս, որտեղ ինչ-ինչ պատճառ-
ներով նրա դավաճանությունը չհաջողվեց հաստատել, չնայած առկա փաստերին: Ավե լին, նրան հանձնա-
րարվեց Բոհտանում (Վանա լճից հարավ) քրդական ապ ստամբություն բար ձրացնել և ապ ս տամբ քրդերի 
հետ գրավել Բիթիլիսը, որը այդպես էլ չիրականացավ, տե՛ս Սահական Ռ., Ռուսական բ ա նակի հայկական 
և քրդական ջոկատ նե րը Առա ջին համաշխար հային պատե րազմի տարինե րին, ԲՀԱ, 2010, N 1, էջ 30-31:
73 Գանձակի:
74 Պլաստուն՝ բառացի նշանակում է՝ «սողացող»: Հետևակ կազակային ստորաբաժանում, որոնց հանձնա-
րարվում էր պահակային և հետախուզական ծառայություն:
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րի լի] 24-ին Մուխանջիկ եկավ գեներ. Չեռնոզուբովը: Նա մեկ անգամ ևս շնորհա-
կալու թյուն հայտնեց ինձ և իմ շտաբին փայլուն մարտի համար: Հարցրեց ինձ, թե 
ո՞վ է կազ մել զեկուցագիրը75, ես մատնանշեցի իմ շտա բի պետ, գնդապետ Պոլ տավ-
ցևին: Նա [Չեռնոզուբովը] ասաց, որ շատ հա մեստ է կազմված: Դրանից հետո նա 
խնդրեց անց նել փոքրիկ սենյակը և ինձ հայտնեց, որ իմ շտաբում կա թուրքական 
լրտես: Ես իհար կե զարմացա ու հարցրեցի, թե ո՞վ կարող է լինել: Նա ինձ [ասաց], 
որ [լրտեսը] իմ շտաբի պետ, գնդա պետ Պոլտավցևն է: Ես խիստ վրդովվեցի, 
ասացի նրան, որ այդ մասին ոչ միայն խոսել, այլև մտածել չեմ կարող ու շրջվեցի 
ցան կանալով դուրս գալ: Նա կանգնեցրեց ինձ և ասաց, որ ինքն էլ չի հավատում, 
թե ինչ հիմքեր ուներ նա, ես այդպես էլ չկարո ղա ցա իմանալ: Եվ մենք միասին 
դուրս եկանք: Այդ մասին, ես, իհարկե, ոչ մեկին չպատ մեցի: Գնդապետ Պոլտավ-
ցևին իր անհաշտ բնա վորության համար ինչպես Չեռ նոզուբովը, այնպես էլ նրա 
շտա բի անդամերը չէին սիրում: Չկար որևէ հավաստի պատ ճառ նրան դրանում 
կասկածելու, ինչ պես նաև [պնդելու], թե նա կարող էր լինել լրտես:

Մտնելով մեծ սենյակ գեներ. Չեռնոզուբովն ինձ ասաց, որ գեներ. Օգա նովսկին 
պահանջում է հարձակվել, հակառակորդին վերջնականապես ջախ ջա խելու համար, 
և որ ինձ կմոտենան Կովկ. 7-րդ հրաձգ. գնդի ևս 2 գումար տակ: Այդ ժամանակ 
ջոկատ, նվերներով, եկավ հայկական կազմակերպու թյու նը, որը գլխավորում էր 
«Մշակ» թեր թի խմբագիր Առաքելյանը76: Նա մեզ նվեր ներ բաժանեց: Ես նրան 
ասացի, թե որտեղ է բանակել Անդրանիկի դրու ժինան, մտածելով, որ նա անպայման 
կայցելի դրուժինա ու կբաժանի նվեր ներ, սա կայն, հետագայում իմացա, որ նա 
չցանկացավ հանդիպել Ան դրա նի կի հետ, ուստի չգնաց դրուժինա:

Չեռնոզուբովի մեկնելուց հետո, ենթադրելով, որ հետագա հարձակում ինձ են 
հանձնարարելու, ես որոշեցի ուսումասիրել հակառակորդի կողմից գրավված 
դիրքե րը: Այդ առաջադրանքը հանձնարարեցի Պոլտավյան կազ. գն դի հրամանա-
տար, գնդա պետ Նալգիևին: Կարգադրեցի հիմականում հե տա զո տել գրավված 
դիր քերի ձախ թևի մատույցները, որտեղից ենթադրում էինք հակառակորդին հասց-
նել գլխավոր հար վածը, քանի որ ճակատային գրոհն առանց շրջանցման անիմաստ 
էր: Հետախուզու թյու նից հետո հակա ռա կորդը ենթադրելով, որ ես ցանկանում եմ 
կտրել նրա նահանջի ուղին, գիշերը հեռա ցավ՝ հրապատվար թողնելով զինված 
քրդերից: Ցավոք, պահա կա յին պահպա նու թյունը և հեծելապարեկները դա չնկա-
տեցին, քանի որ հա կառակորդը վար պե տորեն էր քողարկել իր նահանջը: Դա 
պարզվեց հետևյալ հանգա մանք նե րում:

Ապրիլի 26-ին ժամանեց արքայազն Օլդենբուրգսկին77, ռուսաստանյան բա  նակի 
սա նիտարական մասի պետի օգնական գեներալ Բերնովը78, նրանց հետ միասին՝ 
փո խ ար  քայի մոտ ծառայության մեջ գտնվող գեներալ Թա մամշևը79: Նրանք ցան-
կացան Մուխանջիկի և Դիլմանի մոտ տեղակայված զորքերի սա նիտարական վի-
ճակի ստու գու մից հետ գնալ առաջագիծ՝ այնտեղ գտնվող զոր քերի սանիտարական 
վիճակի հետ ծանոթանալու համար: Առա ջա գծում մեր զորամասերը հազվադեպ 
հրաձգություն էին վա րում հակառա կոր դի հետ: Ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, 

75 Նկատի ունի հրամանատարությանը ներկայացված այն զեկուցագիրը, որտեղ Սալմաստի ջոկատի 
հրամանատար, Գլխավոր շտաբի գնդապետ Վ. Ն. Պոլտավցևը արժևորել է Դիլմանի ճա կատամարտում 
Թ. Նազարբեկյանի ունեցած դերը: Գնդապետի զեկուցագիրը տե՛ս Саакян Рубен, Роль генерала Т. На-
зарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (По архивным материа лам), ՊԲՀ, 2016, N 2, էջ 201-215:
76 Առաքելյան Համբարձում (1855-1918), լրագրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ, «Մշակ» թերթի 
խմբագիր-հրատարակիչ, Հայ ժողովրդական կուսակցության հիմադիր ներից:
77 Օլդենբուրգսկի Ալեքսանդր Պյոտրի (1844-1932), ռուս ռազմական գործիչ, հեծելազորի գենե րալ, 
սանիտարական և տարհանման զորամասի գերագույն պետ (1914-1917), կազմա կեր պել է սանիտարական 
աշխատանքները գործող բանակում:
78 Բերնով Եվգենի Իվանի (1859-1932), ռուս ռազմական գործիչ, գեներալ-լեյտենանտ: Սանի տա րական և 
տարհանման զորամասի գերագույն պետի օգնական:
79 Թամամշյան Բարսեղ Միքայելի (Թամամշև Վասիլի Միխայիլի, 1859-1932), ռուսական բա նա կի գե-
նե րալ-մայոր, Կովկասի փոխարքային կից Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կով կասյան ռազ մա-
ճակատում փախստականների տեղավորման վարչության Գլխավոր լիա զոր (1914-1917):
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որ թե մեր կողմից, ինչպես նաև հակառա կորդի կողմից ինչ որ ծուլություն կար: 
Այդ իսկ պատճառով ես որո շեցի հաջորդ օրը առաջապահ ջոկատով, որին կտրվի 
պլաստունների 1 գու մար տակ, 8-րդ հրաձգ. գնդի 2 վաշտ, իրականացնել ուժե ղաց-
ված հետախու զություն: Այդ առա  ջադրանքը հանձնարարեցի 5-րդ հրաձգ. գնդի 
հրամա նատար, գնդապետ Դոկու չաևին: Ցավոք, այդ հետախուզությունը տվեց այն 
ցավալի արդյուքները, որոնց մասին ես ասել եմ վերը: Առաջապահին հրա մայ ված 
էր անցնել հար ձակ ման, որին հաջողվեց հասնել հակառակորդին, սա կայն մի քանի 
ժամ հե տապնդումից ու փոխհրաձգու թյու նից հետո 5-րդ գնդի հրամանատարն իր 
սխա լի պատճառով իր զորամասերը վերա դարձրեց, իսկ ինքը զեկույցով եկավ 
Մուխանջիկ: Ճիշտ ու ճիշտ, հենց այդ նույն ժա մանակ Մուխանջիկ եկավ գե ներ. 
Չեռնոզուբովը: Մենք երկուսս էլ ապշել էինք նրա զե կույ ցից: Չեռնո զուբովը նրան 
սաստիկ հանդիմանեց նման սխալի համար ու հրամայեց անհապաղ առաջանալ 
ու հասնել հակառակորդին: Ես նույնպես հանդիմանեցի, զար մանք հայտնելով, թե 
ինչպես կարող է գնդի հրամանա տա րը չիմանա զինվորական գոր  ծի պարզ այբու-
բենը, որ չի կարելի կորցնել կապը հակառակորդի հետ: Սա կայն, ցա վոք, չափազանց 
շատ ժամանակ էր անցել ու նրա հետագա գործո ղու թյունները ոչ մի դրական 
արդյունք չունեցան:

Շուտով գեներ. Չեռնոզուբովն իր շտաբի հետ Խոյից տեղափոխվեց Մու խան ջիկ 
ու տեղավորվեց վարչատանը:

Ապրիլի 30-ին Հայկական դրուժինան և Սունժենյան կազ. գունդը Սունժեն յան 
գնդի հրամանատար, գնդապետ Զեմցովի80 հրամանատարությամբ ուղար կ  վեցին 
Խանասո րի լեռնանցքը: Նրանք մարտով գրավեցին լեռնանցքը: Բռնվե ցին մի քանի 
գերիներ: Իմ հարձակման ժամանակ իմ ջոկատում գտն վելու թույ լ տվություն խնդրեց 
ինչ որ կա րևոր թերթի ամերիկյան թղթակից81: Գեներ. Չեռնոզուբովը տվեց իր 
թույլտվությունը:

Մայիսի 1-ին իմ առաջացման հետ միաժամանակ գեներ. Չեռնոզուբովը Կուշչին-
յան լեռնանցք ուղարկեց 5-րդ հրաձգ. գունդը, մեկ լեռնային մարտկոց և Պոլտավյան 
կազ. գունդը: Լեռնանցքը գրավվեց առանց մի կրակոցի: Դրա նից հետո 5-ին գնդին 
հրա  մայվեց գրավել Ուրմիա լճից դեպի Կուշչի և մինչև Թուր ջան լեռը պահակային 
գի ծը, իսկ մացած զորամասերը մացին Մու խան  ջի կում որպես պահեստազոր:

Մայիսի 2-ին իմ ջոկատին միացնելով Հայկական դրուժինան ու Սուն ժեն յան 
կազ. գունդը, ես Խանասորից ուղղվեցի Դերիկ ու սպասում էի սուն ժենցի ների զե-
կույ ցին՝ արդ յոք Դե րիկը գրավված է, թե՞ ոչ: Աննպատակ, բավա կան եր    կար ժա մա-
նակ մալով կիրճում, ես կանչեցի Անդրանիկին ինձ մոտ և խնդ րեցի առաջ ուղարկել 
իր հեծելա զո րը, պարզելու համար, թե արդյո՞ք Դերիկը գրավված է հակառակորդի 
կողմից: Հեծյալ հայերն արագ սլացան Դե րիկի ուղ ղությամբ և որոշ ժամանակ անց 
նրանցից հաղոր դում ստացա, որ Դերիկում հա կառակորդ չկա: Դրանից հետո ես 
ջոկատով այնտեղ շարժ վեցի: Դերիկ գա լով ես հանգիստ տվեցի ջոկատին, իսկ 
ինքս գնացի դիտելու հնա գույն վան քը82: Վանքում մացել էին միայն պատերն ու 
տանիքները: Այն ինչը, որ քիչ թե շատ արժեքավոր է եղել կողոպտել էին թուրքերն 
ու քրդերը: Այս վան քի մասին բա ցատրություններ էր տալիս Աշուրբեկ [Աշխարհբեկ] 
Քալան թարյանը: Բացի ին ձանից, վանքով հետաքրքրվեցին նաև դրուժինիկները, 
որոնք նույնպես եկան այն դիտելու: Ես հետաքրքրվեցի, թե որտեղ է Բար դու ղիմեոս 
Առաքյալի83 դամ բարանը: Ինձ այն ցույց տվեց Քալանթարյանը: Վան քին կից հար-

80 Զեմցով Սերգեյ Իվանի (1872-1928), գնդապետ, Սունժենյան-Վլադիկավկազան 1-ին գնդի հրա -
մանատար:
81 Դա «Ասոշեյթեդ Պրեսս» (Associated Press) միջազգային նորությունների և լրատվական ընկե րու թյան 
թղթակից Դ. Բ. Մաք գոանն (D. B. Macgowan) էր, տե՛ս Ussher C. D., Knapp G. H., An American Physician in 
Turkey. A Narratives of Adventures in Preace and War, N. Y., Boston, 1917, էջ 293:
82 Այստեղ Նազարբեկյանը Սբ. Բարդուղիմեոսի վանքը շփոթել է Դերիկի Ս. Աստվածածին վանքի հետ, 
քանի որ Խանասորից նա չէր կարող հետ դառնալ Պարսկաստանի տարածք: 
83 Վանքը, որը գտնվում է Աղբակ գավառում և կրում էր Սբ. Բարդուղիմեոս անվանումը, հի շա տակվում 
է 13-րդ դարից: Կառուցվել է Քրիստոսի աշակերտ և քարոզիչ Սբ. Բարդուղիմեոս առա քյալի գերեզմանի 
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մա րեցվել էր հատուկ լրացուցիչ կառույց, որ տեղ և հանգրվանել էր Առաքյալի մար-
մինը: Դամ բարանը կիսով չափ բացված էր: Ես հարցրեցի, թե ինչու քրդերն այն 
ամ բողջությամբ չէին բացել: Ներկա գտնվող դրու ժինիկներից մեկը ինձ բացատ րեց, 
որ ինքն էլ է հետաքրքրվել այդ հարցով ու հարցրել է այնտեղ մացող մի քանի 
քրդերի: Նրանք իրեն պատմել են, որ այն քրդերը, որոնք բացել էին դամ բարանը, 
շատ հոգնել ու ցանկացել էին ջուր խմել, դա դա րեցրել են աշ խատան քը ու իջել 
վանքի ստորոտի մոտ հոսող գե տակը (Ալբեկ-սու [Մեծ Զաբ]): Երբ նրանցից մեկը 
սկսել է խմել, անսպասե լիորեն իրեն վատ է զգացել ու տեղ նու տեղը մա հացել է, 
որից հետո մյուսները սարսափած փախել էին վանքից:

Ես իմ ջոկատի հետ զգուշորեն էի առաջանում, քանի որ ոչինչ չգիտեի հա կառա-
կորդի մասին: Ես իմ ջոկատը աննկատ գիշերակացի տեղավորեցի վան քից հարավ-
արև  ելք, Ալբեկ-սու թափվող փոքրիկ գետակի կիրճերից մեկում: Ընտրեցի բանա-
կա տեղ և սկսեցի այն ամրացնել, սպասելով իրա դրու թյան պարզ մանը, սուն ժեն-
ցիներից ու թա մանցիներից ուժեղացված հեծելա պարեկ ներ ուղարկե լով հարավ՝ 
դեպի Չուխ Գյադուկ լեռնանցքի, ք. Բաշկալեի ու Ալ բեկ-սու գետի ուղղություններով:

Մայիսի 4-ին ինձ մոտ եկավ համալրում՝ 20-րդ և 21-րդ պլաստունյան գու մար-
տակ ները: Նրանց հանձնարարված էր զինված քրդերից ազատել Ալբեկ-սուի ձորը 
սկս ած Կարաչիան գյուղից: Իմ՝ այն հարցին, թե ինչպես է նրանց հա ջողվել անցնել 
քրդական շրջաններով, արդյո՞ք շատ չէին անհան գստաց նում քրդերը, գումարտակ-
նե րի հրամանատարներից մեկը, գնդապետ Նեմի րովիչ-Դան չենկոն ինձ պատասխա-
նեց, որ սկզբնապես՝ այո՛, սակայն այն բանից հե տո, երբ խիստ միջոցների դիմեցինք 
քր դե րը դադարեցրին հարձա կումերը: Իմ այն հարցին, թե ինչ էին իրենցից ներկա-
յաց նում այդ կտրուկ մի ջոցները, նա ինձ ասաց, որ թեժացնում էին թոնիրը (տեղա-
բնիկ ների վառա րանը՝ հաց թխե լու հա մար) գերիներին ողջ-ողջ նետում էին 
այնտեղ, կեն դանի թողնելով 2-ից 3 վկաների, որոնց հետո ազատ էին արձակում: 
Նման դաժա նու թյուն ներելի էր հայերին, որոնք քրդերի դարավոր թշնամիներն էին 
և որոնք մեծ չա րիք ներ էին գործել նրանց նկատմամբ, սակայն նման դաժա նություն 
ռուսների կողմից ինձ համար ա նհաս կանալի էր: Դա ես հայտնեցի գնդապետ Նե-
միրովիչ-Դան չեն կո յին, սակայն նա ինձ չպատասխանեց:

Տեղեկանալով, որ հակառակորդը հայտնաբերվել է Չուխ Գյադուկ լեռ նանց  քում, 
ես այդ լեռնանցքն ուղարկեցի Հայկական դրուժինան ու կազակ ների հար     յուրյակը: 
Ջոկա տը լեռնանցքում հայտնաբերեց ժանդարմերի գու մարտակ ու զինված քրդեր: 
Եռօրյա մարտերից հետո դրուժինան ետ մղեց հակա ռա կոր դին լեռնանցքից, գրավեց 
բուն լեռ նանցքը ու սկսեց ամրացնել դիրքերը: Ան դրանիկը, ինչպես ավելի վաղ 
գրել էի, Դիլ մա  նի մարտից հետո գնահատեց սակրավորական բահը և սկսեց այն 
օգտագործել: Ես էլ ճապո նական պատե րազմից84 սկսած սովորություն ունեի ամ-
րացնել դիրքերը չան սալով թեկուզ թշնամու փո ք րաթիվ լինելուն:

Թամանցիների դիվիզիոնը, որին ես ուղարկել էի ք. Բաշկալե, գրավեց այդ 
քաղաքը ու գերեց Հալիլ բեյի ջոկատից հետախուզության համար ուղարկված թուր-
քական հեծե լա պա րեկին: Այդ հեծելապարեկից մենք վերջապես տեղեկա ցանք Հալիլ 
բեյի ջոկատի մասին: Հալիլ բեյը Դիլմանի անհաջող օպերա ցիա յից հետո ցանկանում 
էր գնալ Վան, սակայն նրա մտադրության իրակա նացման համար արգելք հան դի-
սացավ իմ առաջա ցումը դեպի Բաշկալե:

Բացի հեծելապարեկից, Բաշկալեում գերվեց մի վիրավոր քուրդ ևս: Նա հայտ-
նեց, որ Բաշկալեից 10 վերստ հարավ կանգնած են 4 թաբուրներ85, իսկ Հա լիլ բեյը 

վրա: Համարվել է քրիստոնյա աշխարհի հնագույն սրբավայրերից մեկը: Վանքից մոտ 1 կմ հարավ թաղ -
ված են 1896 թ. կոտորածների ժամանակ Վան քա ղա քից հե ռա ցած և քրդերի կողմից կոտորված հայե րի 
եղ բայրական գերեզ ման ները, որոնք կոչ  վում են «նահատակների գերեզմաններ», տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշո ղու-
թյունները: Առաջաբանը և ծա նոթագրությունները՝ Ռուբեն Գասպարյանի և Ռուբեն Սահականի, Եր., 
2015, էջ 307:
84 Նկատի ունի 1904-1905 թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմը:
85 Թուրք. գումարտակներ:
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մացած ջոկատների հետ գտնվում է Ռեյխանե գյուղից 20 վերստ հարավ՝ Չուխյան 
լեռնանց քում, [ուր] գտնվում են ժանդարմերի փոքրաթիվ զորա մա սեր ու զինված 
քրդեր: Ինչպես աս ված էր վերը, հակառակորդը լեռնանց քից դուրս մղվեց դրու ժի-
նայի կողմից: Համե նայն դեպս, անձամբ իմ կողմից, Չուխ յան ջոկատը համալրվեց 
Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումարտակով:

Մայիսի 7-ին հրամայեցի ջոկատին անցնել Բեբլեշին կիրճը (Դերիկից հա րավ-
արևմուտք, 10 վերստ): Առաջապահում նշանակվեց 7-րդ հրձգ. գնդի հրա մանատար, 
գնդապետ Օբրազցովը՝ 2 գումարտ., Կովկ. 7-րդ հրաձգ. գնդի 6 գնդացիր, 4 լեռն. 
թն դա նոթ, Սունժենցիների 2 հարյուրյակ և Թամանցիների 1 ¾ հարյուրյակ: Նրան 
[գնդա պետ Օբրազցովին] հրամայված էր կանգ առնել Էլե լի յախ-Խարաբա գյուղերի 
միջև եղած տարածքում: Գլխավոր ուժերն էին՝ գնդա պետ Տրեդենսկու 6-րդ հրաձգ. 
գունդը, 1 ¾ գումարտ., 8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գու մարտ., 4 գնդ., 20-րդ և 21-րդ պլաս-
տունյան գու մարտակները, 8 լեռն. թնդ., Սունժենցիների 1 վաշտ և Թամանցիների 
¾ հարյուրյակ: Նրան [գնդապետ Տրե դենսկուն] հրամայված էր տեղակայվել Էլեսան 
գյուղից հյուսիս-արևելք գտն վող Բեբլեյշին կիրճում: Ձախ ջոկատը՝ Սունժենյան 
գնդի 1 հարյուրյակ, պետք է շարժվեր Ալբեկ-սու գետի հովտով դեպի հարավ, 
գլխա   վոր ուժերի հետ համ ըն թաց, պաշտպանելով նրա առաջխաղացումը, հետա-
խու  զելով դեպի հա րավ և արև ելք տանող ուղղությունները ու կանգ առնել Բիտկան 
գյու ղի մոտ (Դերիկից հա րավ՝ Խա  րաբա գյուղի գծի վրա), Խանա սորի ջոկատը (ետ 
էր քաշ վել Չուխ Գյա դուկի լեռ նանց քից) կապիտան Պլատո նովի [հրամանատարու-
թյամբ]՝ Կովկ. 6-րդ հրաձգ. գնդի ¾ գումար., Սունժեն ցիների ½ հարյուրյակ և կու-
բանցիների ½ հարյուրյակ, գրա վելով Խանասորի լեռնանցքը և 1 վաշտով ու ½ 
հարյուրակի հետ Կարատչիան գյուղը, ապա հո վում են մեր հաղորդակցու թյու նը 
թիկունքի՝ Խանասորի ու Դերիկի հետ, իրա կա  նացնում են հետա խու զու թյուն դեպի 
արևմուտք և դեպի Ալբիսի կողմը: Պորուչիկ Ակի մովի Դերիկի ջոկատը՝ Կովկ. 6-րդ 
հրաձգ. գնդի ¼ գումարտակ ու Թամանյան կա զակ. գնդի ¼ հարյուրյակ, պետք է 
ապահովեր մեր թի կունքային ճանապարհը դեպի Խա նա սորի լեռնանցքը, հետախու-
զություն կա տարելով դեպի արևմուտք, կապ պահպա ներ ջոկատի և Կարաչիանի 
հետ:

Մեր կազակների կողմից ք. Բաշկալեն գրավելուց հետո ես իմ շտաբի պե տի 
հետ մեկնեցի այնտեղ, նպատակ ունենալով ուսումասիրել քաղաքը, Դե րիկի ու 
Բաշկալեի միջև ընկած տեղանքն ու ճանապարհները: Դա անհրա ժեշտ էր հնարավոր 
մարտի դե պ քում դիրքերի տեղը որոշելու համար: Ինձ հետևեցին հայ բնա կիչները, 
որոնք ստիպված էին լքել իրենց գյուղերը, իսկ ոմանք ըն տա նիքները՝ 1914 թ. դեկ-
տեմբեր ամսի մեր նահան ջի ժամանակ: Հայկական գյու ղե րը տա ռացիորեն մեռած 
էին: Դժբախտ հայերն իրենց թո ղած ընտանիքներին գտան բոլորին մորթված ու 
նետված ջրհորները, կեն դա նիները, որոնք փակված էին եղել գոմերում առանց ջրի 
ու կերի սատկել էին: Հնարավոր չէր առանց սար  սուռի տեսնել նրանց՝ վերա դար-
ձած մարդկանց տառապալից լացը, որոնք հույս ունեին ողջ գտնել յուրա յիններին: 
Այդ սրտա ճմլիկ տեսարաններն ինձ սար սա փե լի դառնացնում էին: Ինձ միայն զար-
մացնում էր այն, թե ինչպես նրանք [տղա մարդիկ] կարող էին լքել ընտա նիքները 
և փախչել, լավ իմանալով թուրքերի ու քրդերի բարքերը և նրանց ար յու նարբու 
լի նելը: Շտաբի պետին հրամայեցի, որպեսզի լուսա նկարեն այդ սարսափելի գա-
զանությունները:

Բաշկալեն գեղեցիկ քաղաք է: Գտնվում է մոտ 8000 ֆութ86 [բարձրության վրա], 
մեծ լեռան լան ջին կի սա շրջանով: Տները մեծ, սպիտակ էին, բավականին մաքուր: 
Շատ էին երկ հարկանի տնե րը: Ներկաներից ոմանք [քաղաքի] դիրքը համեմատում 
էին Նիցցայի հետ: Փողոց ները լայն էին ու նեղ: Զորանոցները շատ լավն էին: Բա-
ցարձակապես զուրկ էր բուսա կա նությունից: Նախկինում այդ քաղաքը հանդի սա-
ցել է հայ արքաների ամառանոցը: Բնակիչներ բնավ չկային: Բնակիչների մեծ մասը 

86 1 ֆութը (ոտնաչափ) հավասար է 30,5 սմ:
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հրեաներ էին, որոնք մեր մոտե նա լուց փախել էին, երկյուղելով, որ մենք վրեժխնդիր 
կլինենք, քանի որ երբ մենք գրավել էինք քաղաքը, մեր սխա լի հետևանքով (մար-
տա կան պահպանության կող մից չէր գրավվել ամե նա բար ձր լեռը) նրանք 1914 թ. 
դեկ տեմ բերին տեղե կաց րին թուրքերին մեր վրի պումի մասին և բացի այդ հրեա ները 
վախե նում էին հա յերի վրեժխնդ րու թյու նից, որոնք սարսափելի չարացած էին 
նրանց նկատ մամբ: Հայերն ամբողջ ժա մա նակ հրդեհում էին քաղաքը և ինձնից մեծ 
ջան քեր պա հանջ վեց այն պահ պա նելու հա մար:

Մայիսի 7-ին մեզ ուրախալի լուր հասավ, վանեցիների մեկամսյա հերո սա կան 
պաշտ պանությունը ավարտվել է հաջողությամբ: Բայազետից ուղարկ ված մեր զոր-
քե րի մոտենալու հետևանքով թուրքերը դադարեցնում են պաշա րու մը և հեռանում: 
Իհարկե, թուրքերի այդ նահանջում նաև Բաշկալեի ջոկատը որոշ օգուտ տվեց 
վանե ցի ներին՝ թույլ չտալով Դիլմանի մոտ Հալիլ բեյի ջախ ջա խու մից հետո, ինչպես 
վկայում են հավաստի աղբյուրները, օգնության գնալ Ջև դեթ բեյին: 

Հայ հասարակական ղեկավար շրջանակների կողմից մի ամբողջ ամիս ստաց-
 վում էին տեղեկություններ Հայաստանում87 սկսված կոտորածի, Վանի, Շա տա խի և 
այլ վայ րերի ինքնապաշտպանության մասին [ինչը] նյարդայնացնում էր հայ բնակ-
չու թյանը և հատ կապես թուրքահպատակ հայերին, որոնցից շա տերը հա րազատներ 
էին թողել ծն նդավայրում: Եկող փախստականների պատ մու թյուն ները լի էին սար-
սափելի մանրա մասնություններով շատերի զոհ վելու մասին: Ականատեսներն ասում 
էին, որ ուժ չկա նայելու կամավոր ներին, որոնք այդ տեղեկությունները ստանալիս 
լալիս էին ինչպես երեխաները: Կա մավորները նյարդային վիճակում էին և ամբողջ 
ժամանակ անհամ բեր սպա սում էին մեր առաջնալուն: Այդ նույն ժամանակ, երբ 1915 
թ. գարնանը Պարս կաստանում ըն թանում էին մարտական գործողությունները, 2-րդ, 
3-րդ, 4-րդ և 5-րդ Հայ կական դրուժինաները հավաքվել էին Երևանում և այդ քա-
ղաքի շրջա կայքում: Նրանք ավարտել էին իրենց համալրումը և անհամբեր նախա-
պատ րաստ վում էին հար  ձակման: Որոշվել էր 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ դրուժինաներից 
կազմավորել հայկա կան Արարատյան հատուկ ջոկատը88, իսկ 5-րդ դրուժի նայի 
անձնակազմը տե ղավորել ջո կատի դրուժինաների միջև, մի մասը թողնել Երևա-
նում89: Ջոկատի պետ նշանակվեց 5-րդ դրուժինայի հրամանա տար Վար դանը90, 
նրա օգնական91 Խեչոն92, շտաբի պետ Ս. Արարատյանը93 և մատակա րարման՝ ճար-
տարագետ Կ. Համբարձումյանը94:

87 Արևմտյան Հայաստանում:
88 Ջոկատը պաշտոնապես կազմավորվել է 1915 թ. ապրիլի 1-ին: Մարտակազմը 3120 հոգի էր, որոնցից 55-
ը՝ հրամանատար, տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 50, թ. 6:
89 Նկատի ունի պահեստային դրուժինան, որը կամավորներ էր վարժեցնում խմբերի համա լրման համար: 
Հրամանատարն էր Նիկոլ Աղբալյանը:
90 Մեհրաբյան Սարգիս (Վարդան, Խանասորի Վարդան, 1870-1943), ազատագրական շարժ ման գործիչ, 
հայդուկ, ՀՅԴ անդամ: 1897 թ. Խանասորի արշավանքի ժամանակ հայդ ուկային ուժերի հրամանատար: 1905-
1906 թթ. հայ-թաթարական ընդհա րումերի ժամա նակ Շուշիի հայ բնակչության ինքնապաշտպանության 
ղեկավար: Արարատյան գնդի հրամանատար:
91 Տեղակալ:
92 Ամիրյան-Գևորգյան Խաչատուր (Խեչո, Դաշնակցական Խեչո, 1868-1915), ազատագրական շարժման 
գործիչ, ՀՅԴ անդամ: 1897 թ. մասնակցել է Խանասորի արշավանքին և Իրանական հեղափոխությանը: 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբում 2-րդ դրուժինայի հրամա նատարի տեղակալ, իսկ Արա-
րատյան դրուժինայում՝ հեծյալ վաշտի հրամանատար: Զոհվել է 1915 թ. հուլիսի 6-ին Դատվանի համար 
մղված մարտի ժամանակ:
93 Արարատյան Սարգիս (1884/1886-1943), հասարակական, քա ղա  քական և պետական գործիչ, ՀՅԴ ան-
դամ: Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո ֆինանսների (1919-1920 թթ. նոյեմբեր), ՆԳ նա խա-
րար (1920 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր):
94 Համբարձումյան Կոստանդին (Վասպուրականի Կոստի, 1882-1918), ազա   տագրա կան շարժման, քա-
ղաքական ու պե տա կան գործիչ, ՀՅԴ անդամ, մասնագի տու թյամբ գյուղատնտես: Մաս նակցել է Աբ դուլ 
Համիդ 2-րդի դեմ կատարված մահա փոր ձին (1905) և Արցախի հայության ինքնապաշտ պանությանը հայ-
թաթարական ընդհարումերի ժա մա նակ (1905-1906): Առաջին համաշ խար հային պա տերազմի ժամանակ 
եղել է 4-րդ խմբի հրամանա տարի համհարզ: Ընդգրկվել է Ա. Մանուկյանի նահան գապետության կազ մում 
(1915 թ. մայիս-հու լիս): Արարատյան ջոկատում հանդիսացել է գումակի՝ թիկունքի պետ: 1917 թ. փետր-
վարյան հեղափոխությունից հետո նշա նա կվել է Վանի օկրուգի կոմիսար, ապա հան դիսացել է Վաս պու-
րականի հայկական իշխանու թ յան ղեկավար (1918 թ. հունվարի 18-մարտի 21):
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1915 թ. ապրիլի 12-ին Քանաքեռի մոտ դրուժինայի ստուգատես կատարեց պետ 
նշա նակված Վարդանը: Ապրիլի 15-ի առավոտյան ջոկատը շարվեց Երև ա  նի մոտ, 
որին ներկա էին զինվորական ու քաղաքացիական իշխանու թյուն ները, շրջակա 
գյու  ղերից եկող մի քանի հազար բնակչություն: Ուղղա փառ, ինչ պես նաև հայ գրի-
գոր յա նական95 հոգևորականության աղոթքներից և ջո կատի պետի, դրուժինաների 
հրամա նա տարների ճառերից հետ ճառեց քաղ. Երևանի պարետ, գեներալ-լեյ տե-
նանտ Կրի ժևիչը96: Նա հրաժեշտ տվեց իր ղե  կա վարու թյան տակ երկար ժամանակ 
գտնված դրուժինիկներին, շնորհա կա լու թյուն հայտ նեց կարգուկանոնի, հաջող նա-
խապատ րաստ ության համար և ի սրտե հա ջողություն մաղթեց մարտի դաշտում: 
Կամավոր ները, ինչպես նաև Երևանի բնակիչները սիրում ու հարգում էին գեներ. 
Կրիժևիչին հա  յերի նկատ մամբ ունե ցած ջերմ ու քաղաքավարի վերաբերմունքի 
համար:

Պարզված դրոշներով, նվագախմբի երաժշտության ու մի քանի հազար ամ բոխի 
հետ ջոկատը մտավ Էջմիածին: Էջմիածնում պատարագից հետո Ամե նայն Հայոց 
կա թո ղիկոսը97 իր օրհնությունը տվեց դրուժինիկներին: Ճա նա  պարհի ողջ ընթացքում 
ջո կա տին դիմավորում էին բնակիչների զանգ վածներ աղ ու հացով, եկեղեցական 
զան գե րի ղողանջներով ու բարի երթ մաղ թելով: Ոչ պակաս հանդիսավորությամբ 
ջոկա տին դիմավորեցին Իգդի րում (4-րդ կոր պուսի հրամանատարի նստավայրը) 
Կովկաս յան 4-րդ բանա կային կորպուսի հրամանատար, գեներ. Օգանովսկու կող-
մից, որը կա տարեց նրանց ստուգայցը: Արարատյան ջոկատը համալրեց գեներալ 
Նիկոլաևի98 Բա  յազետի ջոկատը:

Ապրիլի 23-ին ջոկատը դուրս եկավ Իգդիրից ու Չինգիլյան լեռնանցքով, Կրեյով, 
Կարաբուլախով, Արզանով, Ղըզըլ Դիզայով ուղղվեց Բայազետ, որտեղ միա ցավ 
գեներ. Նիկոլաևի Բայազետի ջոկատին: Այդ ջոկատը բաղկացած էր Երևանյան 
սահ  մանա պահ հետևակ գումարտակից (4 հետևակ հարյուրյակ և մեկ հեծյալ), հայ-
կական 3 դրու ժինաներից (2-րդ, 3-րդ և 4-րդ), 1 հեծյալ մարտ կոցից, Թերեքյան 
զորքի 3-րդ հերթի 2 գնդից:

Մի քանի օր անց ջոկատն ուղղվեց Աբաղա վայրը, ապա գլխավոր ուժերով 
Թափա րիզի լեռնանցքով, որը պատված էր խոր ձյունով, չնայած որ գարուն էր, 
հատկապես ջոկատի համար ծանր էր շարժվել սկսած ձյունամրրիկի ու մերկա-
սառույցի հետև ան քով: Երբեմ զրկված լինելով սննդից, գիշերելով մինչև 20 
աստիճան հասնող սառնա մա նիքի պայմաններում, դրուժինիկները99 ապ րի լի 26-ին 
իրենց առաջին մարտը մղեցին լեռներում, որոնք շրջապատում էին Գավ րի Շամը 
(որտեղ 1914 թ. աշնանը վի րա վորվել էր Դրոն), քանի որ մինչև գյուղ հասնելը 
անհրաժեշտ էր թուրքերին դուրս մղել շրջակայքի վրա գեր իշ խող բոլոր դիրքերից: 
Մեկը մյուսի ետևից գրավելով բարձ րունք ները, դրուժի նաները երեկոյան մոտ ժամը 
6-ին մտան Գավրի Շամ: Բայազետի ջո կատը փոխ  հրա ձգությամբ մտավ Աբաղա, 
որի ողջ քուրդ բնակչությունը լքեց իր կա ցա րանները սկսեց նահանջել համիդեա-
կանների պաշտպանության տակ: Լուրջ դի մա դրություն ցույց տրվեց Սոուկ-սուի, 
Սոռի և գավառային քա ղաք Բե գրի-կալեյի100 մոտ: Այդ քաղաքից հետո ջոկատը 
թող նելով հիմա կանում քրդե րով բնա կեց ված տա րածքը և այնուհետև շարժվելով 

95 Առաքելական:
96 Կրիժևիչ Իոսիֆ Իոսիֆի (1853-?), ռուս զինվորական, գեներալ, 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքա կան պատե-
րազմի մասնակից, Երևանի պարետ (12.02.1915):
97 Գևորգ Ե Սուրենյանց (Տփղիսեցի, 1847-1930), Ամենայն Հայոց կաթողիկոս (1911-1930):
98 Նիկոլաև Անդրեյ Միխայիլի (1858-1926), գեներալ-լեյտենանտ, Անդր կասպ  ան առանձին կազակային 
բրիգադի հրամանատար, Վան քաղաքի և շրջակա գավառ նե րի պարետ, կայազորի պետ (1915 թ. մայիս-
հուլիս):
99 Արարատյան գնդի հրամանատար Վարդանը հուշագրում է. «Հիշում եմ մի սիրելի ուսա նողի՝ Շաթիրյան 
Ռուբենին, որին ինչ պայմաններում էլ հարցնեի, թե ինչպե՞ս ես Ռուբեն, միշտ սի րալիր պատասխան 
կստանայի, թե լավ եմ: Այդտեղ էին հարուստներ Մելիքյանի, Դով լաթյանի, Ադամյանի և Հյուսիսային 
Կովկասցի Կրասիլնիկովի և ուրիշների որդիները», տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 402, ց. 2, գ. 10, թ. 90:
100 Բերկրի, Բերկրի-կալե:
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հարավ, որը բա ցա ռապես բնակեցված էր հայ բնակ չու  թյամբ, սկսեց ավելի ու ավելի 
հա ճախակի հանդի պել ավերա ծությունների և գազա նությունների հետքերի, որոնք 
կատա րել էին թուրքերն ու քրդերը հայերի նկատմամբ: Օրինակ՝ Կոր ձոտ գյուղում 
ողջ բնակ չությունը կո տորվել էր և դիակներն թափված էին հրա պարակում, 
փողոցնե րում ու տնե րում:

Այնուհետև ջոկատը շարժվեց երեք զորասյուներով: Հետագա մարտերից ան-
հրա ժեշտ է նշել Ջանիկի գրավումը, որի շնորհիվ, Լիմ կղզում101 ապաս տա նած ու 
թուրքերի երկամսյա պաշարմանը դիմագրաված 8000 փախստա կան  ներ փրկվեցին:

Մայիսի 4-ին, մեկամսյա պաշարումից ու հայկական դիրքերի վրա անհա ջող 
գրո հից հետո Ջևդեթ փաշան տեղեկանալով հյուսիսից մեր զորքերի մո տե նալու 
մա սին, վերացրեց պաշարումը ու նահանջեց Բիթլիս: Թուրքերի նա հան ջից հետո 
հայե րը գրա վելով քաղաքը, գրեթե ամբողջությամբ հրդեհեցին քա ղա քի թուրքական 
մասը, զո րա նոց ները և հիվանդանոցը102: Մայիսի 5-ին, կեսօ րից հետո տեղի ունեցավ 
Արարատ յան ջո    կատի՝ Խեչոյի հեծելաջո կա տի103 հան դի սա վոր մուտքը [Վան]: Նրան 
դի մավորում էր Արամը104, իր օգ նականների, 3000 զինված երիտասարդներ105 ու 
քա ղաքի բնակչու թյու նը: Ծա ղիկ ներ, բուսակա նու թյուն, փո ղային նվագախմբի 
երաժշ  տություն և թուր քերից գրավված թնդա նոթ ներից թն դանոթաձգությունը լրաց-
նում էին ողջ պատկերը: Հաջորդ օրը նման ըն դու նելու թյան արժանացան Վարդանը, 
Քե ռին ու Դրոն106: Ցերեկը ժամը 3-ին ժա մա նեց Բա յազե տի ջոկատի պետ, գե ներ. 
Նիկոլաևը107, որին Արամը հայ ժո ղո վրդի անունից հանձնեց քա ղաքի բա նալիները108: 
Բնակչությունը ջոկատին դի մա վոր եց խանդավառ ու սրտանց: Հրամանատարական 
կազմի համար կազ մակերպ վեցին անվերջ ճաշկերույթ ներ: Բնակիչներն իրենց 
ցնծությունը գլխա վորապես արտահայտում էին ան ընդ հատ հրաձգությամբ, որը 
մեծ դժվարու թյամբ դադա րեց վեց:

Կովկասյան բանակի հրամանատար, գեներալ Յուդենիչը Արամին նշանա կեց 
Վա նի ու նահանգի նահանգապետ109, որից հետո նա ձեռնամուխ եղավ իր պար տա-
կանու թյունների կատարմանը: Վանի պաշտպանությունը ցույց տվեց, որ հայերը 
սուղ մի ջոց ներով կարող են հակահարված հասցնել ուժեղ թշնա մուն:

Քանի դեռ կատարվում էին Վանի իրադարձությունները, Բաշկալեի ջո կա տն ավե-
լի ստույգ տեղեկություններ ստանալով Հալիլ բեյի ջոկատի գտնվե լու վայրի մասին, 

101 Գտնվում է Վանա լճում:
102 Նշենք, որ շինությունների մի մասը հրդեհվել էր ինքնապաշտպանական մարտերի ըն թաց քում, քանի 
որ թուրք-քրդական ստորաբաժանումերի կողմից վերածվել էր կրա կա կե տերի:
103 Բերկրիում գեներալ Ա. Նիկոլաևը տեղեկացնում է Վարդանին, որ ինքը առաջանալու հրա ման չունի 
և դա այն դեպքում, երբ Վանի հայությունը վերջին ուժերն էր լարել թուրք-քրդական հարձա կում երից 
պաշտպանվելու համար: Վարդանը և խմբերի հրամանա տար ները՝ Դրոն, Քեռին և Հա մա զասպը միաբերան 
որոշում են առանց ռուսական աջակցու թյան շարու նակել հար ձակումը, տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 2, գ. 14, թ. 177: 
Վարդանի հրամանով յուրաքանչյուր խմբից առանձնաց վում են 50-ական հեծյալներ, ընդ հանուր թվով 150 
հոգի, որոնց հրա մանատար է նշանակվում Խեչոն: Հեծելավաշտը հանդիսա նալու էր Արարատյան գնդի 
առա ջապահը, որին հետևելու էին գնդի գլխավոր ուժերը, տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 402, ց. 2, գ. 11, թ. 1:
104 Մանուկան Արամ (Հովհաննիսյան Սարգիս, Սերգեյ, 1879-1919), ազատագրական շարժ ման, քաղա քա-
կան ու պետական ականավոր գործիչ, ՀՅԴ անդամ: Վանի ինքնա պաշտ պա նության (1915 թ. ապրիլ-մայիս) 
փաստացի ղեկավար: Վանի և ազատագրված շրջանների ժա մա նա կա վոր կառավարիչ (նահանգապետ): 
Երևանի դիկտատոր (1918 թ. մարտ): Սար դա րա պատի ճա կա տամարտի (1918 թ. մայիս) ապահովել է 
հայկական զորքի թիկունքը, որը վճռական նշա նա կու թյուն է ունեցել թուրքական զորքի դեմ հաղթանակում: 
ՀՀ ՆԳ նախարար (1918 թ. հուլիսի 24):
105 Ինքնապաշտպանների թվաքանակը մոտ երկու անգամ քիչ էր, բացի այդ սակավ էր զենքն ու զի-
նամթերքը: Արարատյան գնդի առաջացումը վճռական նշանակություն ունեցավ Վաս պու րա կանի հայու-
թյան փրկության գործում:
106 Այդ օրերին Համազասպի 3-րդ խումբը ծանր մարտեր էր մղում Կասիմ օղլի գյուղի մոտ, ուր կեն տրո-
նաց վել էին հակառակորդի զգալի ուժեր, տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 32, թ. 46:
107 Գեներալ Ա. Նիկոլաևն իր ջոկատով առաջացավ այն բանից հետո, երբ Արարատյան գունդը անցել էր 
շուրջ 40 կմ ու գրավել Ջանիկը:
108 Գեներալ Ա. Նիկոլաևը խնդրում է, որպեսզի իրեն բերեն քաղաքի բանալիները, սակայն Վա  նի ամրոցը 
բանալիներ չուներ: Վարդանը վկայում է. «Արամ էլ մի քանի մեծ բանալիներ ժողո վելով քաղաքացիներից…
հանձնեց Նիկոլաևին, նա էլ յուր հերթին այդ մի խուրձ բա նա լիները որ պես հաղթության նշան, ուղարկեց 
կովկասյան զինվորական իշխանությանը», տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 402, ց. 2, գ. 11, թ. 1 շրջ.-2:
109 1915 թ. մայիսի 7-ին:
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առա ջանում էր դեպի հակառակորդը ու տեղեկությունների հա մաձայն կատարում 
վե րա խմբավորումեր: Մայիսի 9-ին գլխավոր ուժերից առանձնացվեց ավելի ուժեղ 
և ինքնուրույն գնդապետ Նեմիովիչ-Դանչենկոյի Չուխ յան ջոկատը՝ Կուբանյան 20-րդ 
պլաս տունյան գումարտ., 2 լեռն. թնդա նոթ, Թամանյան 3-րդ կազակ. գնդի ½ հարյուր-
յակ: Այդ ջոկատին հրա մայ ված էր տեղակայվել Էլեսանից հյուսիս, ապահովելով 
ա ռա   ջապահն ու գլխա վոր ուժե րը Չուխյան լեռնանցքի կողմից ու կապ պահպանել 
գն դապետ Սիլի կովի110 ջոկատի հետ Ամբակ գյուղի մոտ (համաձայն 5 վերստանոց 
քար տե զի111) Բաշ կալեից արևելք ու եթե հնարավոր է, նաև Դերիկի հետ:

Գնդապետ Սիլիկովի ջոկատը (8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումարտ., 4 գնդ., 2 լեռն. 
թնդ. և Կուբանյան կազակ. գնդի 3-րդ հերթի 1 հարյուրյակ) գեներ. Չեռ նո զու բովի 
կողմից Չիր կալայով (քրդական շրջան) ուղարկվեց իմ ձախ թևը քրդական զինված 
հրոսակա խմ բե րից պաշտպանելու համար: Բաշկալեի հեծ յալ պարեկ ներից տեղեկու-
թյուն ստաց վեց հակառակորդի մասին, որ Կիշս-Լամկուրտ գյու  ղերի գծերի վրա 
նկատվել են խրա մատներում գտնվող մոտ 2 թաբուրներ, իսկ այդ գծից հարավ ըն-
կած գյու ղե րը գրավված են հակա ռա կորդի կողմից և Կի շիսից հարավ-արևմուտ քում 
գտնվող հով տում նկատվել է [հակառակորդի] մեծ գիշերակաց ու կարծես թե դիր-
քերում թնդա նոթ ների փայլ: Այս տեղե կու թյունների հիման վրա [մայիսի] 10-ին Բաշ-
կալեի ջոկատը տե ղափոխվեց Խե րեկ-Վազ գյուղերի գծի վրա (մոտ 3 վերստ 
արևմուտք): Հե տագա հետա խու զու թյունը պարզեց, որ հակառակորդն իրապես զբա-
ղեց նում է այդ վայրերը շրջա պատելով Բերնովալ-Սուֆլյա գյուղերի աջ թևը և ձախ 
թևը հասցնելով մինչև Ռեքան: Մենգյուլյու-Մոլյակ լեռան և Սիադա Քարշի լեռան 
բարձրունք նե րին նմանապես ամ րացվում են դիրքերը: Այս տվյալների հիման վրա 
ջոկա տն ուղ ղվեց գիշերակացի՝ առա ջապահը Քյազիրխան գյուղի մոտ՝ նրան հրա-
մայելով պաշտպանել գլխավոր ուժե րին և գրավել Բաշկալեից հա րավ-արևելք դուրս 
եկող մեծ ճանապարհը, ու հա տուկ ուշադրություն դարձնել հարավից ու հա րավ 
արևմուտքից Բաշկալե տանող ճա նապարհներին: Գլխա վոր ուժերին հրա մայվեց գի-
շերակացի կանգնել Խերեկ գյուղում՝ միջոցներ ձեռնարկելով պահ պանության մասին: 
Մարտի դեպքում դիրքավորվել գի շե րակացից հա րավ: Տագ  նապի դեպքում հերթա-
պահ զորամասը դիրքեր է գրա վելու գի շե րա կացից հարավ-արևմուտք գտնվող գա-
գա թին: Բազ գյուղում տե ղա կայել հեծյալ ուղե կալ՝ Ալբեկ-սուի հովիտը դիտար կելու 
համար: Այդ օրը մեզ հայտ նեցին, որ Իտա լիան պատերազմ է հայտարարել Ավստրիա-
յին: Ուրախու թյունը համընդ հանուր էր, քանի որ ենթադրում էինք, որ նման զգալի 
ուժերի համալր ման դեպ  քում պատե րազմ ավելի շուտափույթ կավարտվի:

Հենց նույն օրը ստացա գեներ. Չեռնոզուբովի հեռագիրը, որում տեղե կաց վում 
էր, որ ինքը հակառակորդի թիկունք՝ Դիզ-Գեվերայանով ուղարկել է գե ներ. Մուդ րիի 
ջո կատը (կազմված էր 5-րդ հրաձգ. գնդի 2 գումարտ., Կուբան յան պլաստունյան 
22-րդ ու 23 գումարտակներից, լեռնային մարտկոցից ու կա զակ ներից): Ինձ հրա-
մայված էր գրո հել ու ջախջախել հակառակորդին: Ես զե կու ցեցի, որ հակառակորդի 
կողմից զբա ղեց րած դիրքերը շատ ուժեղ են և ճա կա տից գրեթե անմատչելի և, որ 

110 Սիլիկով Մոիսեյ Բաբայի (Սիլիկյան Մովսես, 1862-1937), ազգությամբ ուտի, ռուսական բա նակի 
գնդապետ (06.12.1910), գեներալ-մայոր (22.08.1917), ՀՀ բանակի գեներալ-լեյտենանտ (01.06.1919): Առաջին 
աշխարհամարտի ռուս-թուրքական ռազմաճակատում Կովկասյան 2-րդ հրաձգային բրիգադի Կովկասյան 
8-րդ, ապա 6-րդ հրաձգային գնդերի հրամանատար: Էր զրումի ժամանակավոր պարետ (03.02.1916), Վանի 
ջոկատի (հոկտեմբեր 1917), Հայկական 2-րդ դիվի զիայի հրա մա նատար (հունվար 1918): Սարդարապատի 
ճակատամարտի ժամանակ (մա յիս 1918) ղե կա վարել է Երևանյան ջոկատը և ջախջախել Երևան արշավող 
օսմանյան զոր քին: Նոր Բա յա զետի զինվորական նահանգապետ (1920): Խորհրդային տարիներին ենթարկ-
վել է բռնա ճն շումերի՝ մի քանի անգամ անհիմ կերպով ձերբակալվել է: 1937 թ. նոյեմբերի 16-ին ձերբա-
կալվել և ՀԽՍՀ ՆԳԺ կոմիսարիատի Եռյակի որոշմամբ դա տա պարտվել է գնդակահա րության, որն ի կա  -
տար է ած վել նո յեմ բերի 22-ին: Հետ մահու ար դարացվել է:
111 Կովկասյան բանակի թիկունքի պետ, գեներալ Ե. Մասլովսկու հուշերի համաձայն, պատե րազմի 
սկզբում ռուսներին հաջողվում է թուրքերից գրավել գերմանացի քարտեզագիրների կողմից կազմված 
ռուս-թուրքական ռազմաբեմի նորագույն քարտեզներ, որոնք շտապ թարգ ման վում են ռուսերեն և 
ուղարկվում գործող բանակի բոլոր զորամասերը: Հրամանատարները հիմականում օգտագործում էին 
այդ քարտեզները, որոնցում ավելի ստույգ ու մանրամասն էր պատկերված տե ղանքը, տե՛ս Масловский. Е. 
В., Мировая война на Кавказском фронте, էջ 47:
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հաջողության հա մար՝ երկու թևերը շրջան ցե լու հա մար, անհրաժեշտ են ավելի զգալի 
ուժեր, քան թե կա իմ տրամա դրու թյան տակ:

Զարմանալի էր այն, որ Դիլմանի ճակատամարտից հետո, երբ հակառա կոր դը 
նա հանջել էր լեռները, կորպուսի հրամանատարը կարգադրել էր պլաս տունների 
ժա մա նու մով ջախջախել հակառակորդին, գեներ. Չեռնոզուբովը որ ևէ վճռական 
միջոցի չդի մեց, իսկ, իմիջիայլոց, ուժերը նշանակալից էին (Կով կասյան 5-րդ և 6-րդ 
հրաձգ. գնդե րը, 7-րդ գնդի 2 գումարտ., 8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումարտ., Հայկական 
դրուժինան, Պլաս տունյան բրիգադը, 2 լեռն. մարտկոց ու 2 կազ. գունդ), իսկ այժմ, 
իմ ուժերը կազմված էին 6-րդ հրաձգ. գնդի 3 գու մար., 7-րդ հրաձգ. գնդի 2 գումար., 
8-րդ հրաձգ. գնդի 1 գումար., պլաստուն յան 2 գումարտակներից, Հայկական դրու-
ժինայից, 2 լեռն. մարտ կոցներից և կազակ ների 9 հարյուրյակներից, ընդ որում այդ 
զորամա սերից ոչ բոլորը կա րելի էր օգտագործել, քանի որ մի մասը պաշտպանում 
էր Չուխյան լեռնանց քից թի կուն  քը և թևը: Եվ ահա այժմ այսպիսի ուժերով նա պա-
հանջում էր ինձնից ակ տիվ գործողություններ ու հաղորդում էր, որ կոր պուսի հրամա-
նատարը գոհ չէ իմ դանդաղ գործողություններից: Ես խնդրեցի գեներ. Չեռնոզուբովին, 
որպեսզի կորպուսի հրամանատարին ներ կա յացնի իմ զեկուցա գրերի պատճեները, 
որ պե սզի խուսափենք ցանկացած թյու րիմացությունից: Եթե իմ փաստարկ նե րը նա 
կհամարի ոչ հիմավոր ու ի վերջո կհրամայի գրոհել, ապա ես, իհա րկե, այդ հրամանը 
պարտավոր եմ ան  հապաղ կատարել, սակայն այդ դեպքում ես ինձնից հանում եմ 
ամեն տե սակի պատասխանատվությունը այդ գործողու թյան ելքի հա   մար: Այդ հեռա-
գրից հետո ես ստացա նորը, որով տեղեկացվում էր, որ կորպուսի հրամա նա տարը 
[մայի սի] 12-ին ուղարկում է օդանավ հակա ռա կոր դի դիրքերը հե տա խուզելու հա մար:

Մայիսի 11-ին կատարվեց ուժեղացված հետախուզություն, որի ընթացքում պարզ-
վեց, որ հակառակորդը զբաղեցնում է Մենգելյու-Լյուլյան լեռնաշղթայի հյուսիսային 
լանջերը և Սիյախ-Կիրի հյուսիս-արևմտյան լանջերը: Նրա դիր քե րն ուժեղացվել էին 
մի հարկաշարք խրամատներով, սակայն չհաջողվեց հս տակ պարզել թևերը:

Ֆոմա Իվանի Նազարբեկով [ստորագրություն]
ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 2, թ. 1-61: Բնագիր: Ձեռագիր:

Summary

THE UNPRINTED MEMOIRS OF TOVMAS NAZARBEKYAN

Military activities in Caucasus front since July, 1914 up to April 26, 1916 
Copy-book 2: since January 1, 1915 up to May 12, 1915

Ruben O. Sahakyan

Key words - Tovmas Nazarbekyan, Khoy, F. Chernozubov, 
Hakob Zavriyan, St. Bartholomew monastery, Derik, Dilman, 
Mukhanjik, Yerevan, Igdir, Smbat Boroyan, Andranik, Abdur-
rezak, Hakob Choloyan, Van, Shatakh, Armenian governorship of 
Van, Ishkhan, Aram, Vardan, Dro, Hamazasp, Berkri.

In the second copy-book of memoirs by general T. Nazarbekyan the military 
activities that took place since January 1 up to May 12,1915 are described. From 
this part of memoirs of the general three main events can be distinguished: 1. 
the battle of Dilman, 2. the formation of the Ararat regiment and 3. self- defense 
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of Van and the foundation of governorate.
During Dilman battle that took place on April 16 up to April 18, 1915 gen-

eral T. Nazarbekyan took brilliant victory over Turkish-Kurdish prevailing forc-
es saving the territory of the viceroy of Caucasus from Turkish invasion. It can 
be stated without exaggeration that the battle of Dilman in its significance is 
equal to the battle of Sarighamish. It’s not a coincidence that general T. Naz-
arbekyan was granted St. Georgi’s 4th level award and the French medal “Mé-
daille militaire”, which is less known to the public.

During the battle the Armenian 1 voluntary group headed by Andranik that 
was carrying out the defense of one of the important defending positions was 
distinguished.

In his memoirs the general underlines the formation of the Armenian 5th or 
Ararat regiment that included the 2nd, 3rd and 4th groups. Due to self-sacrifice 
of the Armenian volunteers it became possible to help the Armenians in Vas-
purakan. 

T. Nazarbekyan gives rather detailed information about the reasons and pro-
ceedings of the self-defense of the Armenians of Van during April-May of 1915, 
as well as about the formation of Armenian governorate. He proudly states that 
the Armenians not having enough forces managed to confront the Turkish-
Kurdish forces. The general believed that the guarantee of the victory was the 
resistance of the Armenian blocks of Van, namely, Aygestan and Kaghakamej, as 
well as, of the Armenians of the province of Shatakh. 

Резюме

НЕИЗДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ТОВМАСА НАЗАРБЕКЯНА

Военные действия на Кавказском фронте с июля 1914 г.  
по 26 апреля 1916 г. 

Тетрадь 2: С 1 января 1915 г. по 12 мая 1915 г.

Рубен О. Саакян

Ключевые слова – Товмас Назарбекян, Хой, Ф. Чернозубов, 
Акоп Завриян, монастырь Св. Варфоломея, Дерик, Дилман, 
Муханджик, Ереван, Игдир, Смбат Бороян, Андраник, Абдур-
резак, Акоп Чолоян, Ван, Шатах, армянское губерна торство 
Вана, Ишхан, Арам, Вардан, Дро, Амазасп, Беркри. 

Во 2-ой тетради воспоминаний генерала Т. Назарбекяна описываются 
военные действия, происшедшие с 1 января по 12 мая 1915 г. Из этой части 
воспоминаний полководца можно выделить три главные события: 1. Дили-
манское сражение; 2. формирование Араратского полка; 3. самооборона 
Вана и основание губернаторства. 
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Т. Назарбекян, руководивший Дилиманским сражением, которое прои-
зошло 16-18-го апреля 1915 г., одержал блестящую победу над превосходя-
щими турецко-курдскими силами, избавив территорию Кавказского намест-
ничества от опасности турецкого вторжения. Без преувеличений можно 
утверждать, что по своему значению Дилиманское сражение было равно-
ценно Сарыкамышскому сражению. Не случайно, что генерал Т. Назарбекян 
был награжден орденом Св. Георгия 4-ой степени и малоизвестной общест-
венности французской медалью «Médaille militaire».

В сражении отличился 1-ый армянский добровольческий отряд под ко-
мандованием Андраника, осуществляющий защиту одной из важных оборо-
нительных позиций.

В своих воспоминаниях генерал выделяет факт формирования 5-го Ар-
мянского, или Араратского полка, в который входили 2-ой. 3-ий и 4-ый 
отряды. Благодаря самоотверженности армянских добровольцев становится 
возможным прийти на помощь армянам Васпуракана.

Т. Назарбекян передает довольно подробные сведения о причинах и ходе 
самообороны армян Вана в апреле-мае 1915 г., а также о формировании ар-
мянского губернаторства. Он с гордостью утверждает, что армяне, не вла-
дея достаточным количеством сил, сумели дать достойный отпор турецко-
курдским силам. Залогом их победы генерал считает сопротивление двух 
армянских кварталов Вана – Айгестана и Кахакамеджа, и армян провинции 
Шатах.
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