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ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ

 Ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը  Կով կաս յան ճա կա տում  
1914 թ. հու լի սից մինչև 1916 թ. ապ  րի լի 26-ը*

 Բա նա լի բա ռեր -  Թով մաս  Նա զար բեկյ ան,  Հով հան նես 
 Հախ վերդ յան, Անդ րա նիկ, Դ րո,  Հա մա զասպ,  Քե ռի,  Հա կոբ 
 Զավ րի յան,  Վո րոն ցով- Դաշ կով, Ն.  Յու դե նիչ։

 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տի 100-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ ըն-

թեր ցո ղի ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց նում նրա ա կա նա վոր մաս նա կից-
նե րից մե կի՝ հա յազ գի գե նե րալ-լեյ տե նանտ  Ֆո մա Ի վա նի ( Թով մաս 
 Հով հան նե սի)  Նա զար բեկյ ա նի1 (1855-1931) այդ պես էլ ան տիպ մա ցած հու-
շե րի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը, ո րը խիստ ար ժե քա վոր սկզբնաղբ յուր է 
պա տե րազ մի ա ռա ջին տա րի նե րին  Կով կաս յան ճա կա տում ծա վալ ված ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և դ րան ցում հայ կա մա վո րա կան նե րի մաս նակ-
ցութ յան հա մա կող մա նի քննութ յան հա մար։

 Մինչ օրս հրա պա րակ վել է հայ ժո ղովր դի հա մար բախ տո րոշ 1917 թ. 
նո յեմ բե րից մինչև 1918 թ. հու լիսն ըն կած ժա մա նա կաշր ջանն ընդգրկող Թ. 
 Նա զար բեկյ ա նի հու շե րի վեր ջին հատ  վա ծը՝ ռու սե րեն բնագ րով և  ա կա-
դե մի կոս Հ րանտ Ա վե տիս յա նի խմբագ րութ յամբ2:  Սակայն ան տիպ է մա-
ցել Թ.  Նա զար բեկյ ա նի հու շե րի ա ռա ջին մա սը, որն ընդգր կում է Ա ռա  ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ ռուս-թուր քա կան ( Կով կաս  յան) 
ռազ մա ճա կա տում 1914 թ. հու լի սից մինչև 1916 թ. ապ  րի լի 26-ը ծա վալ ված 
ռազ մա քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րութ յու նը:  Ցա վոք, մեզ 
չհա ջող վեց ար խի վում գտնել դրա շա րու նա կու թյու նը հան դի սա ցող 1916 թ. 
ապ րի լից մինչև 1917 թ. նո յեմ բերն ընդգր կող հատ վա ծը: 

  Զո րա վարն ու նե ցել է հա րուստ մար տա կան անց յալ՝ մաս նակ ցել է 1877-
1878 թթ. ռուս-թուր քա կան, 1904-1905 թթ. ռուս-ճա պո նա կան պա տե րազմ ե-
րին, Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ռուս-թուր քա կան ( Կով կաս յան) 
ռազ մա ճա կա տի, 1918 թ. հուն վար-հու լի սի թուրք-հայ կա կան, 1918 թ. դեկ-

*Ընդունվել է տպագրության 30.01.2019։
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս Саакян Р. О., Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (по 
архивным материалам), ՊԲՀ, 2016, N 2, էջ 209—229, Sahakyan R. O., Lieutenant-Ge neral Tovmas Nazarbekyan’s 
role in military operations of the Russian army against the Turkish genocidal forces (1914-1916). Dedicated to the 
160th birth anniversary of Tovmas Nazar bek yan http://www.fundamentalarmenology.am/datas/pdfs/270.pdf:
2 Տե՛ս Армянский корпус против турецких войск (ноябрь 1917 г.-июль 1918 г.). Во споминания гене рала 
Ф. И. На зарбекова. Составитель: Г. М. Шатирян, спе циа лист Управления, ре дак тор: Г. Аве тисян, «Բանբեր 
Հայաստանի արխիվների», N 3, 1992, էջ 34-153:
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տեմ բեր-1919 թ. հուն վա րի վրաց-հայ կա կան, 1918-1920 թթ. հայ-ադր բե ջա-
նա կան, 1920 թ. սեպ տեմ բեր-նո յեմ բե րի թուրք-հայ կա կան պա տե րազմ ե րին: 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տա րի նե րին զբա ղեց րել է զին վո րա կան 
կար ևոր պաշ տոն ներ:

 Գե նե րալ Թ.  Նա զար բե կյանն իր հու շե րը գրել է 1926-1928 թվա կան նե-
րին՝ անձ նա կան ար խի վում պահ   պան ված զա նա զան նյու թե րի, ինչ պես նաև 
մար տա կան ըն կեր նե րի՝ գե նե րալ -լեյ տե  նանտ ներ Ի. Վ.  Հախ վեր դո վի 
( Հով հան նես  Հախ վերդ յան) և Մ. Բ.  Սի լի կո վի3 ( Մով սես  Սի լիկ յան) հետ ու-
նե  ցած նա մա կա գրա կան կա պի հի ման վրա: Ն րանք Թ.  Նա զար բե կյա նին 
զա նա զան տե  ղե  կու թյուն ներ ու գնա հա տա կան ներ են հայտ նել 1914-1918 
թթ. այս կամ այն մար տա կան գոր ծո ղու թ  յուն նե րի, ա ռան ձին զո րահ րա մա-
նա տար նե րի և ս պա նե րի վե րա բեր յալ:  Գե նե րա լի հու շե րի բնա գի րը, հրա-
ման նե րը, անձ նա կան նա մա կա նին, ինչ պես նաև հու շե րի ս  ևագ րե րը պահ-
պան վում են  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում՝ նրա անձ նա կան ֆոն դում4:

Թ.  Նա զար բե կյանն իր հու շե րը գրե լու հա մար կա տա րել է հսկա յա ծա-
վալ աշ խա տանք: Ինչ  պես վկա յում են գե նե րա լի անձ նա կան ֆոն դում հայտ-
նա բեր ված փաս տա թղթե րը, նա ա նընդ հատ աշ խա տել է ձե ռա գրե րի վրա. 
պատ րաս տել է ս  ևա գիր տար բե րա կը, ա պա մաք րագ րել ա ռան ձին ա շա-
կեր տա կան տետ րե րում: Այս ա մե նը վկա յում է գե նե րա լի բա ցա ռիկ աշ խա-
տա սի րու թյան մա սին:

Ինչ պես գի տենք՝  Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց 
հե տո գե նե րա լը, հայ կա կան բա նա կի մյուս սպա նե րի հետ, ձեր բա կալ վել է: 
Ն րան սկզբնա պես բան տար կել են  Բաք վի, ա պա  Մոսկ  վա յի տխրահռ չակ 
 Բու տիր յան բան տում, ո րից հե տո հայ կա կան բա նա կի մյուս սպա նե րի հետ 
Թ.  Նա զար բե կյա նը հայտն վել է Ռ յա զա նի հա մա կեն տրո նաց ման ճամ բա-
րում5: Այդ ա մե նի հետ ևան քով նա վերջ նա կա նա պես կորց րել է ա ռող ջու -
թյու նը:  Վե րա դար ձել է  Թի ֆ  լիս, ապ րել նյու թա կան ծանր պայ ման նե րում: 
 Խոր հր  դա յին իշ խա նութ յուն նե րը հրա ժար վել են թո շակ նշա նա կել Թ.  Նա-
զար բեկյ ա նին ան հե թեթ պատ ճա ռա բա նութ յամբ՝ վեր ջին պա տե րազ մի ժա-
մա նակ չի վի րա վոր վել:  Գո յութ յու նը պահ պա նել է « Մեր ձա վոր Ար ևել քի 
օգ նութ յան ա մե րիկյ ան կո մի տեի» կող մից տր  ված ու տե լի քով:  Խորհր դա յին 
Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից տրվել է աղ քատ լի նե լու մա սին 
վկա յա կան6, սա կայն դա ար գելք չի հան դի սա ցել, որ պես զի իշ խա նութ յուն-
նե րը քայ լեր ձեռ նար կեն Թ.  Նա զար բեկյ ա նին վտա րե լու իր բնա կա րա նից7, 
քա նի որ նա ի զո րու չէր վճա րե լու բնա կա րա նի վար ձը:

 Թով մաս  Նա զար բեկ յա նի բա րի ա նու նը վե րա կանգն վեց միայն  Հա    յաս -
տա նի վե րաան կա խա ցու մից հե տո: Ն րա ա նու նով կոչ վեց Եր ևա նի թա  ղա -
մա սե րից մե կը:

 Նախ քան իր հու շե րի շա րադ րան քին անց նե լը՝ Թ.  Նա զար բեկ յա նը ներ-

3 Ավելի մանրամասն տե՛ս Սահակյան Ռ., Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյան (Կեն սա  գրության 
անհայտ էջեր), ՊԲՀ, 2012, N 2, էջ 63-76, Карапетян М. Л., Ге не  рал-лейте нант Мовсес Силикян (К 150-летию 
со дня рож дения), ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակ. գիտ.», 2012, N 4, էջ 291-294:
4 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆոնդ 45:
5 Թ. Նազարբեկյանի անձնական գործը Ռյազանի համակենտրոնացման ճամբարում տե՛ս http://stopgulag.
org/ object/63445518?lc=ru:
6 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 41, թ. 8:
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 45, թ. 1:
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կա յաց նում է ռուս-ճա պո նա կան պա տե րազ մից հե տո ի րեն բա ժին ըն կած 
պաշ տո նա թո ղութ յան ման րա մաս նե րը։  Բանն այն է, որ բարձ րա գույն հրա-
մա նա տա րութ յու նը հա մա ձայ նել էր գոր ծող զին վո րա կա նին շնոր հել գե-
նե րալ-մա յո րի աս տի ճան, ե թե նա պաշ տո նա թող լի ներ:  Դա վի րա վո րել էր 
նրա ինք նա սի րու թյու նը, ուս տի Թ.  Նա զար բեկ յա նը նա խընտ րել էր գե նե-
րա լի կո չում ստա նա լով պաշ տո նա թող լի նել: 

 Ցա վոք Թ.  Նա զար բեկ յա նը որ ևէ տե ղե կութ յուն չի հա ղոր դում, թե պաշ-
տո նա թող լի նե լուց հե տո ին չով է զբաղ վել և  իր հու շե րի հա մա կարգ ված 
շա րադ րան քը սկսում է 1914 թ. հու լի սից՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի բռնկման օ րե րից:  Մար տա կան մեծ փորձ ու նե ցող գե նե րա լը ան մի-
ջա պես պատ րաս տա կա մութ յուն էր հայտ նել անց նե լու զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան, բայց միայն եր կա րատև քաշք շու կից հե տո՝ 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 
18-ին նրան հա ջող վում է դառ նալ Հ յու սի սա յին  Պարս կաս տա նում տե ղա-
կայ ված  Կով կաս յան 2-րդ հ րա ձգա յին բրի գա դի ժա մա նա կա վոր հրա մա-
նա տար, ո րը գոր ծե լու էր Ադր բե ջա նա կան (Ատր պա տա կան յան) ջո կա տի 
կազ մում:

 Հու շե րի ա ռա ջին տետ րում, որն ընդգր կում է 1914 թ. հու լի սից մինչև 
1915 թ. հուն վա րի 1-ի ի րա դար ձութ յուն նե րը, գե նե րալն ա մե նայն ման րա-
մաս նութ յամբ նկա րագ րում է իր ուղ ևո րութ յու նը դե պի ծա ռա յութ յան վայր՝ 
 Պարս կաս տան:  Նա հատ կա պես հե տաքր քիր փաս տեր է հա ղոր դում իր 
են թա կա յու թյան տակ գտնվող  Հայ կա կան 1-ին կա մա վո րա կան դրու ժի նա-
յի հրա մա նա տար, հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման նշա նա վոր գոր ծիչ Անդ-
րա նի կի (Օ զան յան)8 ու նույն ստո  րա բա ժան ման բժիշկ  Յա կով  Զավ րի ևի 
( Հա կոբ  Զավ րի յան) մա սին:  Վեր ջի նիս նկատ մամբ գե նե րա լի հար գան քը 
զգաց վում է հատ կա պես այն փաս տից, որ Թ.  Նա զար բեկ  յա նի հու շե րում Հ. 
 Զավ րի յա նը միակ անձ նա վո րութ յունն է, ո րին հի շա տա կե լիս նա նշում է 
ա նու նը, հայ րա նու նը և  ազ գա նու նը՝ ամ բող ջութ յամբ:

 Հու շե րում զգա լի տեղ է հատ կաց ված հայ կա մա վո րա կան շարժ մա նը, 
դրա հրա մա նա տար նե րին՝ Անդ րա նի կին, Դ րո յին (Դ րաս տա մատ  Կա  նա յան), 
 Հա մա զաս պին (Սր վան ձտյանց) ու  Քե ռուն (Ար շակ  Գա վաֆ յան)՝ նրանց ան-
վա նե լով «սիր ված ժո ղովր դա կան ա ռաջ նորդ ներ»:

Հ յու սի սա յին  Պարս կաս տա նում թուրք-քրդա կան ու ժե րի դեմ գոր ծող 
Ադր բե ջա նա կան (ան վա նու մը ստա ցել է ի րա նա կան Ատր պա տա կա նի ա ղա-
վաղ ված ա նու նից) ջո կա տի ա ռա ջին մար տը մղում է Թ.  Նա զար բեկ յա նի 
հրա մա նա տա րության ներ քո գտնվող  Հայ կա կան 1-ին կա մա վո րա կան դրու-
ժի նան կամ խում բը:  Գե նե րա լը ցա վով փաս տում է, որ կա մա վոր նե րի մեծ 
մա սի մոտ բա ցա կա յում էին ձմե ռա յին հա գուս տը և  եր կա րա ճիտ կո շիկ նե-
րը. չնա յած դրան կա մա վոր նե րը եր կու օր շա րու նակ, ա ռանց ռու սա կան 
օ ժան դա կութ յան, կռ  վում էին հա կա ռա կոր դի դեմ:

Բ րի գա դի զո րա մա սե րի հար ձա կու մը կա տար վում էր կլի մա յա կան ծանր 
պայ ման նե րում, ո րին ա վե լա նում էին ճա նա պարհ նե րի գրե թե բա ցա կա-
յութ յու նը և  լեռ նա յին դժվա րա մատ չե լի տե ղան քը:  Մինչ Թ.  Նա զար բեկ յանն 

8 Անդրանիկի և Թ. Նազարբեկյանի հարաբերությունների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Սա  հակյան Ռ., 
Անխուսափելին. Անդրանիկ Օզանյան և Թովմաս Նազարբեկյան. զուգակշիռներ, «Վէմ», 2017, N 2, ապրիլ-
հունիս, էջ 214-229:
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իր շտա բի պե տի հետ կազ մում էր  Կո թու րի կիր ճը գրո հե լու պլա նը, Անդ-
րա նի կը, նո յեմ բե րի 15-ին, սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ անց նում է հար -
ձակ ման, ին չի շնոր հիվ ռու սա կան ստո րա բա ժա նում նե րը գրա վում են կիր-
ճը, ա պա  Կո թուր քա ղա քը:

 Շա րապ խա նե գյու ղը գրա վե լուց հե տո Թ.  Նա զար բեկ յա նին են հանձն-
վում հա մի դեա  կան գնդի եր կու քուրդ և  մեկ եզ դի (Ջ հան գիր ա ղա) հրա-
մա նա տար ներ: Ն րանք պար տա վոր վում են հանձ նել նաև ի րենց ցե ղա կից-
նե րի մոտ գտնվող մար տա կան զեն քը:

Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի ա ռաջ խա ղա ցում այն քան հա ջող էր ըն թա նում, 
որ գե նե րալ Ֆ.  Չեռ նո զու բո վը կար գադ րում է Թ.  Նա զար բեկ յա նին Անդ րա-
նի կի հա մա ձայ նութ յան դեպ քում նրան տրա մադ րել եր կու լեռ նա յին թնդա-
նոթ ներ  Վան ար շա վե լու հա մար: Ա ռա ջար կը բա վա կա նին գրա վիչ էր, սա կայն 
մեծ վտանգ էր պա րու նա կում: Ան հաս կա նա լի էր, թե ինչ պես էր գոր ծե լու 
խում բը՝ կտրված լի նե լով մա տա կա րա րու մից ու շրջա պատ ված թշնա մա բար 
տրա մադր ված քրդա կան բնակ չու թյամբ:  Սա կայն ի րա վի ճա կի կտրուկ փո-
փոխ ման հետ ևան քով հնա րա վոր չի լի նում ի րա կա նաց նել մտահ ղա ցու մը, 
քա նի որ թուր քե րը սկսել էին ու ժե ղաց նել ճնշու մը գրե թե ողջ ռազ մա ճա կա-
տի եր կայն քով:  Պարզ վեց, որ հա կա ռա կոր դը թույլ էր տվել ռու սա կան զո-
րա մա սե րին խո րա նալ ի րենց տա րած քում, որ պես զի անց ներ լայ նա ծա վալ 
հա կա հար ձակ ման՝ նպա տակ ու նե նա լով  Սա րի ղա միշ քա ղա քի շրջա կայ քում 
ջախ ջա խել  Կով   կաս յան 4-րդ  բա նա կա յին կոր պու սը և  ներ խու ժել  Կով կաս: 
Այդ ծրագ րի մասն էին կազ մում Հ յու սի սա յին  Պարս կաս տա նում թուրք-քրդա-
կան ու ժե րի զգա լի ակ տի վա ցու մը և  հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ձեռ նար կու մը:  Հե տա խու զությու նից և Անդ րա նի կից տե ղե կա նա լով թշնա մա-
կան զգա լի ու ժե րի կու տակ ման մա սին՝ գե նե րալ Թ.  Նա զար բեկ յա նը նո յեմ-
բե րի 30-ին ո րո շում է նա հան ջել:  Նա հայ կա մա վոր նե րին կար գադ րում է 
ստանձ նել գու մա կի պաշտ  պա նութ յու նը:

 Ճիշտ է, նա հան ջը բա րո յա հո գե բա նա կան ծանր ազ դե ցութ յուն է ու նե-
նում հայ կա մա վոր նե րի վրա, սա կայն նրանք շա րու նա կում են ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:  Դեկ տեմ բե րի 20-ին գե նե-
րա լը ստա նում է հե ռա գիր, ո րով տե ղե կաց վում էր  Սա  րի ղա մի շի շրջա նում 
ըն թա ցող մար տե րի մա սին և հ րա մայ վում էր շա րու նա կել նա հան ջը։  Սա կայն 
մի քա նի օր անց հայտ նի է դառ նում, որ թուր քե րը ջախ ջա խիչ պար տութ յուն 
են կրել:  Լու րը ոգ ևո րում է բո լո րին, դեկ տեմ բե րի 23-ին փո խար քա յի զին-
վո րա կան օգ նա կան գե նե րալ Ալ.  Միշ լա ևսկին հրա մա յում է նա հան ջել  Խոյ, 
ա պա՝  Ջուլ ֆա:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի 
նա հան ջը հիմն ա վոր ված չէր որ ևէ ռազ մա վա րա կան կամ մար տա վա-
րա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ:

Թ.  Նա զար բեկ յա նը սրտի կսկի ծով է նկա րագ րում, թե ինչ պի սի դժո-
խա յին պայ ման նե րում էր հայտն վել հայ և  ա սո րի բնակ չութ յու նը: Ն րա խոս-
տո վա նութ յամբ, շատ զին վո րա կան նե րի աչ քե րին ար ցունք ներ էին հայտն-
վում, երբ նրանք ա կա նա տես էին լի նում փախս տա կան նե րի՝ հատ կա պես 
կա նանց, ե րե խա նե րի ու ծե րե րի ա նա սե լի տան ջանք նե րին:  Զին վոր ներն ու 
կա զակ ները ի րենց ու ժե րի նե րա ծի չա փով օգ նում էին դժբախտ նե րին:
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 Դեկ տեմ բե րի 27-ին Թ.  Նա զար բեկ յա նի խորհր դով Հ.  Զավ րի ևը հե ռա-
գ րում է փոխ ար քա Ի.  Վո րոն ցով- Դաշ կո վին՝ խնդրե լով ժա մա նա կա վո րա-
պես դա դա րեց նել զոր քի նա հան ջը, որ պե սզի նրա պաշտ պա նութ յան ներ-
քո գտնվող բնակ չութ յու նը հնա րա վո րութ յուն ու նե նա հաս նե լու  Ջուլ ֆա (Հին 
 Ջու ղա):  Նույն օ րը ստաց ված հե ռագ րով փո խար քան հրա մա յում է դա դա-
րեց նել նա հան ջը և չ թող նել ք.  Խո յը, իսկ Թ.  Նա զար բեկ յա նը հրա ման է 
ստա նում վե րա դառ նալ  Խոյ:

 Հու շե րի ա ռա ջին մա սի վեր ջում Թ.  Նա զար բեկ յա նը վեր լու ծում է մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լը՝ եզ րա կաց նե լով, որ ռու սա կան 
Գլ խա վոր շտա բի մշա կած մար տա կան պլանն այն քան էլ արդ յու նա վետ ու 
խոր մտած ված չէր:  Նա գտնում է, որ չէր կա րե լի թե րագ նա հա տել հա կա-
ռա կոր դի հնա րա վո րութ յուն նե րը, ուս տի նրա տա րած քում խո րա նա լիս ան-
հրա ժեշտ էր ամ րաց նել թի կուն քը, ա պա նոր միայն ա ռա ջա նալ, այլ ոչ թե 
ա նի մաստ նա հան ջել ու կոր ծան ման եզ րին հասց նել քրիս տոն յա բնակ չութ-
յա նը:

  Թեև  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում պահ վող գե նե րալ  Թով մաս 
 Նա զար բեկ յա նի հու շե րում առ կա ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ ժա մա նա կին օգ-
տա գործ վել են ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի կող մից, բայց նրա հա յե րեն թարգ-
մա նութ յու նը տպագրվում է ա ռա ջին ան գամ, ա ռանց կրճա  տում նե րի:  Մեր 
մի ջամ տութ յուն նե րը կա տար վել են ուղ ղա գիծ փա կագ ծե րով:  Հու շե րի տո-
ղա տա կի ծա նո թագ րութ յուն նե րը մերն են:

 Ռու բեն Օ.  Սա հակ յան
 Պատմ. գիտ. դոկ տոր
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ՏԵՏՐ 1
ԳԵՆԵՐԱԼ-ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ ՖՈՄԱ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ՀՈՒՇԵՐԸ

(1914 թ. հու լի սից մինչև 1915 թ. հուն վա րի 1-ը)

1 ապ րի լի 1928 թ.
 Թիֆ լիս

 Ցա վոք իմ օ րա գի րը և  տար բեր նշում ե րը, ո րոնք ես ման րակր կիտ հա վա քում 
էի վեր ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ 1914-ից մինչև 1920 թ. նե րառ յալ, երբ ես հան-
դի սա նում էի  Կով [կաս յան] 2-րդ հ րա ձ[ գա  յին] բրի գա դի, իսկ հե տո  Կով[կաս յան] 
2-րդ հ րաձ գա յին դի վի զիա յի,  Հայ կա կան կոր պու սի և  վեր ջա պես հայ կա կան զոր-
քե րի հրա մա նա տար՝ ոչն չաց վել են: Դ րանք [փաս տաթղ թե րը] պահ պան վում էին 
Երև ան քա ղա քի իմ բնա կա րա նում (Աս տաֆ յան փող[ոց], տուն N 90, Ար տեմ Ա վե-
տո վի տա նը): 1921 թ. հուն վա րի 24-ին ինձ  Բա քու աք սո րե լուց հե տո դրանք [օ րա-
գի րը և գ րա ռում ե րը] ան հայտ ան ձի կող մից ոչն չաց վել են (սա կայն են թադ րում 
եմ, որ ա մե նից հա վա նա կան է իմ տան տի րոջ ըն տա նի քի կող մից): Ո րոշ թղթեր 
նույ նիսկ հայտն վե ցին  Թի ֆլի սի կրպակ նե րում: Դ րան ցից մե կը (գե նե րալ Օ գա նով-
սկու9 նա մա կը) 1921 թ. ինձ բե րեց Գ. Պ.  Մե լիք- Կա րա կո զո վը10: Ուս տի, ձեռ նա մուխ 
լի նե լով իմ հու շե րի կազմ մա նը, ես հիմ ա կա նում օգ տա գոր ծել եմ իմ հի շո ղու թյու-
նը, ո րոշ ան ձանց՝ իմ նախ կին են թա կա նե րի ծա ռա յա կից նե րի հար ցու փոր ձը, ինչ պես 
նաև այն աղ քա տիկ նշում ե րը, ո րոնք կա յին ինձ մոտ  Թիֆ լի սում:

1907 թ. մա յի սից ես պաշ տո նա թող էի ե ղել և բ նակ վում էի  Թիֆ լի սում: 
 Պաշ  տո նա թող ե ղա ու ժե րի ծաղկ ման շրջա նում:  Պաշ տո նա թող լի նել ինձ ստի պե ցին 
եր կու հան գա մանք՝ ա ռա ջի նը ես ինձ վի րա վոր ված էի հա մա րում ճա պո նա կան 
պա տե րազ մի11 հա մար: 1904-1906 թթ. ըն թաց քում զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա-
մար ես բազ միցս ներ կա յաց վել եմ գե նե րա լի [կոչ ման] հա մար, սա կայն այդ ներ-
կա յա ցում նե րը մերժ վում էին սկզբնա պես գնդա պե տի աս տի ճա նում կար ճա ժամ կետ 
գտնվե լու հա մար (1902 թ.), իսկ պա տե րազ մի ա վար տից հե տո այդ աս տի ճա նը 
չա փից շատ [շուտ] շնոր հե լու պատ ճա ռով: Ի մի ջիայ լոց, հենց այդ ժա մա նակ իմ հա-
սա կա կից նե րը խա ղաղ պայ ման նե րում ստա ցան գե նե րա լի աս տի ճան (Ս ևաս տո-
պո լում Բ րեստ յան գնդի հրա մա նա տար, գնդա պետ  Դում բա ձեն12 և  Թիֆ լիս յան 15-րդ 
գ րե նա դե րա կան13 գնդի հրա մա նա տար  Գավ րի լո վը14  Գու րիա յի15 հա մար):

 Հա ջորդն այն էր, որ 1906 և 1907 թթ. զո րա մա սի հրա մա նա տա րի ճա կա տա գի-
րը կախ ված էր նա հան գա յին ժան դար մա կան շտաբ-սպա յի16 կար ծի քից: 1906 թ. 
ճա պո նա կան պա տե րազմից հե տո՝ օ գոս տոս ամ սին ես նշա նակ վե ցի Օ լո նեցկ յան 

9 Օգանովսկի Պյոտր Իվանի (1851-1917), հեծելազորի գեներալ, 1915 թ. հունվարից մինչև դեկ տեմբեր 
Կով կաս յան 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար: Բարեկամաբար էր տրա մա դրված հայերի 
նկատ մամբ: Ենթա դրվում է, որ դրա պատճառներից մեկը որդին էր՝ Նիկոլայը (1874-1938), մասնագի-
տությամբ գյուղատնտես, Սո ցիալիստ-հեղափոխականների (էսէռ) կուսակ ցու թյան ան դամ և սերտ հարա-
բերություններ ուներ ՀՅԴ-ի հետ: Խորհր դային տարիներին են թարկվել է քա ղաքական բռնաճնշումերի:
10 Մելիք Ղարագյոզյան Գևորգ Պավելի (1873-1940), հասարակական, քաղական և պետական գործիչ, 
կադետ, իսկ 1918 թ.՝ Հայ ժողովրդական կուսակցության անդամ, արտաքին գործերի նա  խարարի տե-
ղակալ, 1918-1919 թթ. ՀՀ լուսավորության նախարար, Երևանի պետական հա մալսարանի հիմա դիր ներից: 
Խորհրդային տարիներին զբաղվել է մանկավարժությամբ:
11 Նկատի ունի 1904-1905 թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմը:
12 Դումբաձե Իվան Անտոնի (1851-1916), գեներալ-մայոր, 16-րդ հրաձգային գնդի, ապա 2-րդ բրի գադի 34-
րդ դիվիզիայի հրամա նատար, ծայրահեղ միապետական: Յալթայի քաղաքապետ՝ նա հանգապետի իրա-
վունք ներով: Ցարական շքախմբի անդամ:
13 Գրենադյոր (ֆր.՝ Grenadier) հետևակային կամ հեծելազորային առավել մարտունակ և նախա պատ-
րաստ ված ստորաբաժանման անվանումը, որը նախատեսված էր հակառակորդի ամրու թյունները գրոհելու 
համար: Ան վանումը ստացել է սպառազինության մեջ ունեցած ձեռքի նռնակներից՝ գրենադերներից:
14 Գավրիլով Նիկոլայ Իվանի (1857-1917-ից հետո), գեներալ-լեյտենանտ (1914): Առաջին աշ խար համարտի 
մասնակից, 79-րդ հետևակային դիվիզիայի հրամանատար (1914-1917):
15 Նկատի ունի Գուրիայում (Վրաստան) 1905-1906 թթ. ժողովրդական ապստամբության ճնշու մը:
16 Սպայական բարձր կոչում:



270

14-րդ  հետ ևա կա յին գնդի հրա մա նա տար:  Գուն դը տե ղա կայ ված էր  Լոմժ քա ղա քում: 
Գն դի զո րա նոց նե րը (սե փա կան զո րա մա սեր) գտնվում էին քա ղա քից 1-2 վերստ 
հե ռա վո րութ յան վրա: Այդ տեղ էր նաև տե ղա կայ ված  Վո լինսկ յան դրա գուն յան17 
գուն դը:  Չեմ հի շում՝ 1907 թ. փետր վա րին կամ մար տի սկզբին էր, երբ ես ներ կա էի 
գնդի շա րա յին պա րապ մունք նե րին, ե կավ 6-րդ  բա նա կա յին կոր պու սի հրա մա նա-
տար, հրե տա նու գե նե րալ  Խիտ րո վո յի18 (նա միա ժա մա նակ գե նե րալ-նա հան գա պետն 
էր՝ ահ ռե լի լիա զո րութ յուն նե րով) հանձ նա կա տա րը ու հա ղոր դեց նրա հրա մա նը՝ 
ժա մա նել նրա բնա կա րան: Ես ան մի ջա պես մեկ նե ցի:

Ն րա տա նը հան դի պե ցի 4-րդ  հետ ևա կա յին դի վի զիա յի պետ19, գե նե րալ-լեյ տե-
նանտ Ֆ յո դո րո վին20:  Կոր պու սի հրա մա նա տարն ինձ դի մեց հետև յալ խոս քե րով. 
« Ձեր գնդում հե ղա փո խա կան մեծ քա րոզ չութ յուն է ըն թա նում, սպա նե րը գրե թե 
պա րապ մունք նե րի չեն գնում, իսկ գի շեր նե րը նույ նիսկ վա  խե նում են եր ևալ զո րա-
նոց նե րում»: Դ րան ես պա տաս խա նե ցի, որ ես ան ձամբ, ա մեն օր, ա ռա վոտ յան ժա-
մը 8-ից մինչև ցե րեկ վա ժա մը 12-ը գտնվում եմ զո րա նոց նե րում և  ղե կա վա րում եմ 
սպա նե րի պա րապ մունք նե րը, ա պա [ժա մը] 12-ին գնում եմ գրա սեն յակ, որ տեղ 
աշ խա տում եմ մինչև ժա մը 3-ը, իսկ ե րե կո յան՝ ժա մը 6-ից մինչև 10-ը: Ա մեն օր 
վաշ տի հրա մա նա տար նե րից մե կը հեր թով գի շեր նե րը այ ցե լում է իր գու մար տակ-
նե րը, գնդի հեր թա պա հի սեն յա կում գտնվող գու մար տա կա յին գրքում անց է կաց-
նում իր դի տո ղութ յուն նե րը, իսկ շտաբ-սպա նե րը [յու րա քանչ յուր շա բաթ վա] հին -
գե րորդ օ րը գի շեր նե րը ստու գում են գուն դը և  ի րենց դի տո ղութ յուն նե րը անց կաց-
նում [գու մար տա կա յին] գրքում, [իսկ] ես, ան ձամբ, ա մի սը եր կու-ե րեք ան գամ նույնն 
եմ ա նում: Ես ան ձամբ և գն դի բո լոր հրա մա նա տար ներն այն քան մո տիկ ենք զին-
վոր նե րին, ուս տի հե ղա փո խա կան քա րոզ չութ յու նը չէր կա րող անն կատ մալ մեզ-
նից, ի հար կե, բա ցա ռիկ դեպ քի մա սին ես չեմ կա րող ե րաշ խա վո րել: Ե թե ցա նկա նում 
եք, ա պա ես կա րող եմ ներ կա յաց նել գրքե րը:

Այն ժա մա նակ նա ինձ հարց րեց. « Հայտ նի է արդ յոք ինձ, որ իմ գնդում զին վո-
րա կան ժո ղո վի ժա մա նակ կայս րի21 կախ ված դի ման կա րը ծակ վել է սվի նով»: Ես 
նրան զե կու ցե ցի, որ այդ դեպքն ինձ լավ հայտ նի է և  այդ փաս տի մա սին սխալ է 
զե կուց վել:  Դեպ քը հետև յալ կերպ է տե ղի ու նե ցել: Այդ մա սին ինձ զե կու ցել է գնդի 
հեր թա պահ սպան, երբ ես ե կել էի զո րա նոց ներ: Ես ան մի ջա պես գնա ցի զին վո րա-
կան ժո ղո վա վայր ու ան ձամբ հե տաքն նե ցի այդ դեպ քը:  Պարզ վեց, որ [ Նի կո լայ 
II-ի] դի մա նկա րը կախ ված էր բա րակ թե լից, ո րը կտրվել էր և  դի ման կա րը ըն կել 
էր ա թո ռի թիկ նա կի սուր անկ յան վրա և  թուղ թը պա տռվել էր: Այդ հե տաքն նութ-
յու նից հե տո ես անհ րա ժեշտ չհա մա րե ցի այդ մա սին զե կու ցել: Դ րա նից հե տո ես 
նրա նից խնդ  րե ցի, որ պես զի թույ լատ րի զե կու ցել այդ [դեպ քե րի] ոչ ճիշտ լու սա-
բան ման պատ ճա ռի մա սին:  Բանն այն է, որ  Լոմժ գա լով ես չայ ցե լե ցի նա հան գա յին 
ժան դար մա կան շտաբ-սպա յին:  Նա ու րիշ նե րի մի ջո ցով մեկ ան գամ չէ, որ ակ նար-
կել էր այդ մա սին, ես էլ ա սել էի, որ հար մար ա ռի թի դեպ քում կծա նո թա նամ նրա 
և կ նոջ հետ ու այդ ժա մա նակ էլ կայ ցե լեմ:

 Կոր պու սի հրա մա նա տարն ինձ թույ լատ րեց հե ռա նալ: Ես դուրս ե կա դի վի զիա-
յի պե տի հետ: Ն րան ա ռա ջար կե ցի հասց նել մինչև շտաբ: Եվ երբ մենք գնում էինք, 
ես նրան ա սա ցի, որ պես զի ինձ ա պա հո վեմ նման մի ջա դե պե րից հենց այ սօր նրան 
կու ղար կեմ ըն տա նե կան պատ ճա ռով պաշ տո նա թող լի նե լու մա սին զե կու ցա գիր: 
Դ րան դի վի զիա յի պե տը ո չինչ չա սաց:  Նա ին քը տա րի քի պատ  ճա ռով պետք է պաշ-

17 Հեծելազորային ստորաբաժանման անվանումը (ֆր.՝ dragon - հրեշ): Դրագունները, ի տարբերություն 
այլ հեծե լա զորային ստորաբաժանումերի, անհրաժեշտության դեպքում կա րող էին կռվել նաև հետևակ:
18 Խիտրովո Նիկոլայ Միխայիլի (1844-1909), հրետանու գեներալ, 6-րդ բանակային կորպուսի հրամա-
նատար:
19 Դիվիզիայի պետը դիվիզիայի հրամանատարից ավելի մեծ լիազորություններ ուներ և են թարկ վում էր 
միայն բարձրագույն հրամանատարությանը:
20 Ֆյոդորով Ալեքսեյ Վասիլիի, գեներալ-լեյտենանտ, 1903-1907 թթ. 4-րդ հետևակային դիվի զիայի 
հրամանատար:
21 Նիկոլայ II Ռոմանով (1868-1918), Ռուսաստանի վերջին կայսրը (1894-1917):
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տո նա թող լի ներ:  Կոր պու սի հրա մա նա տա րը շատ ափ սո սաց իմ հե ռա նա լու հա մար 
և  դա միշտ հայտ նում էր ինձ ու մյուս նե րին:  Նա ա սում էր. «Ա սես իմ ա ռողջ ա տա-
մը հե ռաց րին»:

 Քա նի որ ես սո վոր էի աշ խա տել, դժվար էր ա ռանց աշ խա տան քի, չնա յած իմ 
թո շակն ինձ բա վա րա րում էր, ես այ նո ւա մե նայ նիվ որ ևէ աշ խա տանք էի փնտ  րում: 
 Դի մում էի տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, սա կայն ա մե նու րեք 
մեր ժում էի ստա նում՝ պատ ճա ռա բա նում էին իմ լավ թո շա կը ու գե նե րա լա կան 
աս տի ճա նը:

Ե կավ 1914 թ.:  Սար ևո յի մի ջա դե պը22 ա լե կո ծեց ողջ Եվ րո պան:  Լավ չեմ հի շում, 
հու լի սի 15-ին կամ հու լի սի 16-ին ես [ Թիֆ լի սի] Եր ևան յան հրա պա րա կում23 հան-
դի պե ցի ավ տո մե քե նա յից դուրս ել նող  Կով  կաս յան 1-ին բա նա կա յին կոր պու սի հրա-
մա նա տար, գե նե րալ  Բերխ մա նին24, նրա շտա բի պետ գե նե րալ  Վեր խովս կուն25, 
 Կով կաս յան գրե նա դե րա կան դի վի զիա յի պետ, գե նե րալ  Շա տի լո վին26 և հ րե տա նու 
պետ գե նե րալ  Չե կա լի նին27: Ես մո տե ցա նրանց, բար ևե ցի ու մի քա նի հար ցով դի-
մե ցի  Բերխ մա նին:  Նա մի տե սակ չցան կա նա լով ինձ պա տաս խա նեց, որն ինձ զար-
մաց րեց: Այդ ժա մա նակ  Շա տի լովն ինձ մի կողմ տա րավ և  ա սաց, որ հայ տա րար ված 
է զո րա հա վաք: Չ նա յած դրան, ես այ նու ա մե նայ նիվ հակ ված էի, որ հա վա նա բար 
պա տե րազմ չի լի նի և  ա մեն ինչ կհարթ վի դի վա նա գի տա կան ճա նա պար հով:  Չէ՞ 
որ յու րա քանչ յու րը գի տեր, թե ինչ ահ ռե լի պա տաս խա նատ վութ յուն է վերց նում իր 
վրա պա տե րազմ հայ տա րա րո ղը:  Սա կայն, եր ևում է, որ  Գեր մա նիան նա խապատ-
րաստ վել էր այդ պա տե րազ մին և  հաշ վի էր ա ռել իր ու ժե րը և  պատ րաստ վա ծութ յու նը: 
 Ռու սաս տա նը դեռևս պատ րաստ չէր:  Մեր վե րա զի նու մը պետք է ա վարտ վեր 1916 
թ.:  Գեր մա նիան հա մոզ ված էր, որ իր տեխ նի կա յով ան կաս կած հա ջո ղութ յուն կու-
նե նա:  Նա, սա կայն, մո ռա ցել էր  Բիս մար կի28 պատ գամ նե րը:  Բա վա կան չէր միայն 
ռազ մա կան տե սա կե տից պատ րաստ լի նել, հա ջո ղութ յան հա մար պետք էր նա խա-
պատ րաս տել նաև քա ղա քա կան ի րադ րու թյու նը և  խու սա փել  Ռու սաս տա նի հետ 
պա  տե րազ մե լուց: Չ գի տես թե ին չու նա [ Գեր մա նիան] հա մոզ ված էր, որ Անգ լիան 
չե զոք կմա, իսկ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի29 մա սին հա վա նա բար ընդ հան րա պես չէր 
էլ մտա ծում, որ նրանք կա րող են գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ:

 Հու լի սի 18-ին, ցե րեկ վա մոտ ժա մը 12-ին, գա լով Եր ևան յան հրա պա րակ ես 
ապ շած մա ցի մար դ  կա յին ահ ռե լի կու տա կու մից: Ա ռա ջին իսկ հան դի պա ծին հարց-
րե ցի բազ մա մար դութ յան պատ ճա ռը:  Նա պա տաս խա նեց, որ ժա մեր գու թյուն է կա-
տար վում  Գեր մա նիա յին պա տե րազմ հայ տա րա րե լու առ թիվ: Ս տաց վեց, որ ես խիստ 
սխալ վել էի են թադ րութ յուն նե րում:

 Բ նա կիչ նե րի տրա մադ րութ յու նը շատ բարձր էր: 187730 և 190431 թթ. պա տե-

22 Նկատի ունի 1914 թ. հունիսի 28-ին Սարաևոյում սերբ հայրենասեր Գավրիլո Պրինցիպի կողմից ավ-
ստրո-հուն գարական գահաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդի սպանությունը, որն առիթ հանդիսացավ սկսե լու 
Առաջին հա մաշ խարհային պատերազմը: 
23 1827 թ. Թիֆլիսի կենտրոնական հրապարակը գեներալ Ի. Պասկևիչի կողմից Երևանի բերդի գրավման 
կա պակ   ցությամբ կոչվել է Էրիվանյան (այժմ՝ Ազատության հրապարակ):
24 Բերխման Գեորգի Էդուարդի (1854-1929), հեծելազորի գեներալ: 1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան և 
Առաջին հա մաշ խարհային պատերազմերի մասնակից: 1914 թ. հունվարի 2-ից՝ Կովկասյան 2-րդ, իսկ 
դեկտեմբերի 14-ից մինչև 1915 թ. փետրվարի 5-ը Կովկասյան 1-ին բանակային կոր պու սի հրամանատար:
25 Վերխովսկի Սերգեյ Իվանի (1865-1919), գեներալ-մայոր, Կովկասյան 1-ին բանակային կոր պուսի շտաբի 
պետ:
26 Շատիլով Վլադիմիր Պավելի (1855-1929), գեներալ-մայոր, 1913 թ. մայիսի 1-ից մինչև 1915 թ. հունիսի 
8-ը Կով կաս յան գրենադերական դիվիզիայի հրամանատար:
27 Չեկալին Վլադիմիր Նիկոլայի (1853-??), գեներալ-լեյտենանտ, 1910 թ. հուլիսի 5-ից մինչև 1917 թ. 
մարտի 27-ը Կով կասյան 2-րդ բանակային կորպուսի հրե տանու տեսուչ:
28 Բիսմարկ Օտտո ֆոն (1815-1898), պրուսական, ապա գերմանական պետական ու քաղա քական գործիչ, 
Գեր մանական կայսրության առաջին կանցլեր: Իր քաղաքական կտակում զգու շացրել էր հայրենակից-
ներին խու սա փել Ռուսաստանի հետ պատերազմելուց:
29 ԱՄՆ-ն պատերազմի մեջ մտավ 1917 թ. ապրիլի 6-ին:
30 Նկատի ունի 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը:
31 Նկատի ունի 1904-1905 թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմը:
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րազմ ե րի ա կա նա տես լի նե լով ես նման բան չէի տե սել: Ա մե նու րեք տե ղի էին 
ու նե նում բնակ չու թյան տար բեր շեր տե րի ցույ ցեր: Ն րանք հան դի սա վոր կեր պով 
անց նում էին փո խար քա յի32 պա լա տի առջևով և  պատ րաս տա կա մութ յուն էին հայտ-
նում ա մեն ինչ ա նել մեզ պար տադր ված պա տե րազ մում հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
հա մար: Բ նա կա նա բար ես էլ ցան կութ յուն ու նե ցա օգ տա կար լի նել այդ պա տե րազ-
մում:

 Հու լի սի 19-ին  Սո լո լա կի և Եր ևան յան հրա պա րա կի անկյ ու նում ես հան դի պե  ցի 
 Կով[կաս յան] ռազ մ [ա կան] օկ րու գի հեր թա պահ գե նե րալ33  Վե սե լով զո րո վին34, բա-
րևե ցի ու խնդրե ցի նկա տի առ նել ինձ, ե թե [ծա ռա յութ յան] ըն դու նեն պաշ տո նա-
թող նե րին:  Նա խոս տա ցավ, քա նի որ լավ գի տեր իմ նախ կին ծա ռա յու թյու նը:

Օ գոս տո սին  Գեր[ա գույն] գլխ [ա վոր] հրա մա նա տա րը35 պա հան ջեց Արևմտ յան 
ռազ մա ճա կատ ու ղար կել զո րա կոչ ված  Կով կաս յան 2-րդ և 3-րդ [բա նա կա յին] կոր-
պուս նե րը: 2-րդ [բա նա կա յին] կոր պու սի ո րոշ զո րա մա սեր, ինչ պես օ րի նակ Եր ևան-
յան36 և Վ րա ցա կան37 գնդերն ան ցան  Թիֆ լի սով: Ն րանց  Թիֆ լիս ժա մա նե լիս գնա-
ցի այ ցե լե լու ու հրա ժեշտ տա լու իմ նախ կին ծա ռա յա կից նե րին ու ըն կեր նե րին: 
Այս տեղ ես տե ղե կա ցա, որ հույս կա նրանց թող նել  Կով կա սում:  Պարզ վեց, որ փո-
խար քան հե ռա գիր է ու ղար կել  Գեր[ա գույն] [գլխա վոր] հրա  մա նա տա րին, որ տեղ 
խնդրում էր այդ կոր պուս նե րը թող նել տե ղում, քա նի որ գտնում էր, որ իր մոտ 
ու նե ցած ու ժե րը բա վա րար չեն  Թուր քիա յի դեմ պա տե րազ մե լու դեպ քում:  Ցա վոք 
ստաց վեց մեր ժո ղա կան պա տաս խան, ցու ցու մով, որ պա տե րազ մի ճա կա տա գի րը 
լուծ վե լու է Արև մուտ քում, այլ ոչ թե  Կով կա սում: Ի հար կե, պա տե րազ մի բախ տը, 
պա տե րազ մի ճա կա տա գի րը ո րոշ վում էր Արև մուտ քում, սա կայն որ քան էր նա 
[ Նի կո լայ Կրտ սե րը] թե րա գնա հա տել  Կով կաս յան ճա կա տը՝ երև աց նրա հե տա գա 
կար գադ րութ յուն նե րից, երբ նա նշա նակ վեց  Կով կաս յան բա նա կի գլխա վոր հրա-
մա նա տար: Այդ բա նա կի ու ժե րը նրա օ րոք ա վե լա ցան 4 [բա նա կա յին] կոր պուս նե-
րով: Ն պա տա կա հար մար կլի ներ  Կով կա սում թող նել այն կոր պուս նե րը, ո րոնք ծա-
նոթ էին  Կով կաս յան ռազ մա ճա կա տի հետ և  վար ժեց վել էին լեռ նա յին պա տե րազ-
 մի [մար տա կան] գոր  ծո ղութ յուն նե րին, բա ցի այս, այդ եր կու կոր պուս նե րում կա յին 
[18]77-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա   տե րազ մի մաս նա կից ներ:

Ան ցան հու լի սը, օ գոս տո սը և  սեպ տեմ բե րը: Սկս վեց հոկ տեմ բե րը: Ես տեղ ակ 
էի, որ իմ ո րոշ ծա ռա  յա կից ներ ար դեն ըն դուն վել են ծա ռա յութ յան: Ինձ զար մաց նում 
էր գե նե րալ  Վե սե լով զո րո վի լռու թյու նը:

 Հոկ տեմ բե րի սկզբին Եր ևա նից 66-րդ  հետ[ևա կա յին] դի վի զիա յի շտա բի պետ, 
գնդա պետ  Լե բե դինս կին38 ինձ հայտ նեց, որ ի րենց դի վի զիա յում դի վի զիա յի պե տի 
օգ նա կա նի39 թա փուր տեղ կա և  խոր հուրդ տվեց խնդրել այդ տե ղը [պաշ տո նը]: 
 Վեր ջա պես հոկ տեմ բե րի 15-ին ես գնա ցի օկ րու գա յին շտաբ՝ ծա ռա  յութ յան անց նե-
լու խնդրան քով: Այն տեղ, շտաբ մտնե լիս, հան դի պե ցի հեր թա պահ գե նե րալ 
 Վե սե լով զո րո վին, ո րին ես խնդրե ցի օգ նել ծա ռա յութ յան անց նե լու հա մար: 

32 Նկատի ունի Կովկասի փոխարքա (1905-1915), կոմս, հեծելազորի գե ներալ Իլլարիոն Իվանի Վորոնցով-
Դաշկովին (1837-1916):
33 Հերթապահ գեներալը ղեկավարում էր բանակի դատական, սանիտարական և տեսչական ծառա յու-
թյունները, ինչպես նաև զորքի թվաքանակի և անձնակազմի գործավարությունը:
34 Վեսելովզորով Բորիս Պյոտրի (1869-1944), գեներալ-մայոր: 1914 թ. նոյեմբերի 8-ից մինչև 1916 թ. 
սեպտեմբերի 25-ը Կովկասյան բանակի հերթապահ գեներալ:
35 Ռոմանով Նիկոլայ Նիկոլայի (Կրտսեր, 1856-1929), մեծ իշխան, հեծելազորի գեներալ, 1914-1915 թթ. 
Ռու սա կան կայսրության ցամաքային ու ծովային ուժերի Գերագույն գլխավոր հրա մա նատար: 1915 թ. 
օգոստոսի 23-ից մինչև 1917 թ. մարտ Կովկասի փոխարքա ու Կովկասյան բանակի գլխավոր հրամանատար:
36 Լրիվ անվանում է՝ Էրիվանյան (Երևանյան) 13-րդ լեյբ-գվարդիական ցար Միխայիլ Ֆյոդո րո վիչի գունդ 
(1642-1918): Ռուսական կայսրության բանակի ամենահին և առավել տիտղոսակիր զո րա  մասերից է:
37 Լրիվ անվանում է՝ 14-րդ գրենադերական թագաժառանգի ժառանգորդի Վրացական գունդ (1700-
1917):
38 Լեբեդինսկի Եվգենի Վասիլիի (1873-?), գեներալ-մայոր, Կովկասյան ռազմաճակատի հրամա նատար 
(1917 թ. դեկտեմբեր-1918 թ. մայիս):
39 Տեղակալ:
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 Հի շեց րե ցի նրա խոս տու մը և ն շե ցի, որ 66-րդ  դի վի զիա յում կա թա փուր պաշ տոն: 
 Նա ինձ խիստ չոր ըն դու նեց ու կտրուկ ա սաց, որ 66-րդ  դի վի զիա յում որ ևէ թա փուր 
տեղ չկա, իսկ ե թե ցան կա նում եմ ծա ռա յութ յան ըն դուն վել, ա պա պետք է մեկ նեմ 
գավ[ա ռա կան] քա ղաք  Մինսկ, որ տեղ կազ մա կերպ վել է գե նե րալ նե րի պա հես տա-
զոր:

Ն ման վե րա բեր մունքն ինձ խիստ ապ շեց րեց, ա ռա վել ևս, որ մենք լավ հա րա-
բե րութ յուն ներ ու նե ինք: Ես սա կա րող էի վե րագ րել նրա՝ հա յե րի նկատ մամբ ու նե-
ցած ան բար յա ցա կա մութ յա նը: Ես ցան կա նում էի ծա ռա յել  Կով կաս յան ռազ մա ճա-
կա տում որ պես [18]77 թվա կա նի պա տե րազ մի մաս նա կից, ծա նոթ էի այդ ռազ մա-
ճա կա տին: Ընկճ ված ես հե ռա ցա նրա նից և  ո րոշ ժա մա նակ անց տես նե լով հեր թա-
պահ սպա յին, մո տե ցա ու հարց րե ցի, թե երբ է գա լու շտա բի պետ, գե նե րալ 
 Յու դե նի չը40:  Նա ինձ հայտ նեց, որ որ նա զե կույ ցի է գնա ցել փոխ ար քա յի մոտ և 
 շու տով կլի նի: Ես ո րո շե ցի նրան սպա սել: Եվ իս կա պես, մի քա նի րո պե անց տե սա 
աս տի ճան նե րով բարձ րա ցող գե ն [ե րալ]  Յու դե նի չին: Ես մո տե ցա նրան ծա ռա յութ-
յան անց նե լու խնդրան քով:  Նա ինձ ա սաց, որ պես զի ես ան մի ջա պես ներ կա յաց նեմ 
զե կու ցա գիր և  ինքս էլ հանձ նեմ: Ես գրե ցի, սա կայն չցան կա նա լով նրան ան-
հանգստաց նել զե կու ցա գի րը ու ղար կե ցի հեր թա պահ սպա յի հետ և  ինքս սկսե ցի 
սպա սել նրա վե րա դար ձին: Այդ նույն ժա մա նակ [սեն յա կից] դուրս ե կավ գեն[ե րալ] 
 Վե սե լով զո րո վը ու սկսեց փնտրել հեր թա պահ սպա յին: Ես նրան ա սա ցի, որ իմ 
զե կու ցագ րի հետ ու ղար կել եմ շտա բի պե տի մոտ և  հայտ նե ցի, թե գոր ծը ին չում է: 
 Նա ան մի ջա պես գնաց շտա բի պե տի մոտ և  մի քա նի րո պե անց ժպտա լով դուրս 
ե կավ նրա մո տից ու մո տե նա լով ինձ շնոր հա վո րեց 66-րդ  հետ[ևա կա յին] դի վի-
զիա յի պե տի օգ նա կան նշա նակ վե լու առ թիվ: Խնդ րեց անց նել մի քա նի օր հե տո 
ստա նա լու հա մար ճա նա պար հա վար ձը և գ րա վոր հրա ման նե րը:

Շ տա բից տուն վե րա դար ձա, որ տեղ իմ մար դը [ծա ռան] զե կու ցեց, որ իմ բա ցա-
կա յութ յան ըն թաց քում ե կել էր գե նե րալ  Վոլս կին41 և խնդ րել, որ պես զի ի րեն սպա-
սեմ, քա նի որ ո րոշ ժա մա նակ անց նա կրկին կայ ցե լի կար ևոր գոր ծով: Ո րոշ ժա-
մա նակ անց նա ե կավ ու ա ռա ջար կեց ինձ զբա ղեց նել իր կող մից կազ մա վոր վող 
 Կով[կաս յան] 4-րդ  հետ[ևա կա յին] դի վի զիա յում իր օգ նա կա նի պաշ տո նը: Ես նրան 
բա ցատ րե ցի, որ ար դեն նշա նա կում եմ ստա ցել 66-րդ  հե տ[ ևա կա յին] դի վի զիա յում, 
ո րին նա պա տաս խա նեց, որ ին քը զրույց է ու նե ցել գեն[ե րալ]  Միշ լաևս կու42 հետ և 
 նա տվել է իր հա մա ձայ նութ յու նը: Ես ի հար կե ու րա խութ յամբ հա մա ձայն վե ցի այդ 
ա ռա ջար կութ յա նը, քա նի որ մենք բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նեինք, և 
 նախ կի նում նա իմ են թա կան է ե ղել Եր ևան յան գնդում, որ տեղ նա 1-ին վաշ  տի 
հրա մա նա տարն էր:  Գե նե րալ  Վոլս կին խնդրեց հա ջորդ օ րը ժա մը 10-ին անց նել իր 
մոտ, ո րից հե տո մենք կներ կա յա նանք փո խար քա յին ու գեն[ե րալ]  Միշ լաևս կուն, 
ա պա կգնանք դի վի զ [իա յի] շտա  բի հա մար շի նութ յուն ընտ րե լու:

 Հա ջորդ օ րը՝ այ սինքն հոկ տեմ բե րի 16-ին, ես գնա ցի նրա բնա կա րա նը: 
 Պարզ  վեց, որ գի շեր վա ըն թաց քում ստաց վել է նոր կար գադ րութ յուն՝ գեն[ե րալ] 
 Վոլս կին նշա նակ վում է 66-րդ  հետ[ևա կա յին] դի վի զիա յի պետ, իսկ ես նրա օգ նա-
կան, ու մենք [հոկ տեմ բե րի] 18-ին պետք է ներ կա յա նանք ղե կա վա րու   թյա նը:

 Հոկ տեմ բե րի 18-ին ես կրկին գնա ցի նրա մոտ, ցա վոք հետ ևել էր նոր կար գա-
դրութ յուն:  Քա նի որ մենք  Թուր քիա յին պա տե րազմ էինք հայ տա րա րել43, և  ո րի 

40 Յուդենիչ Նիկոլայ Նիկոլայի (1862-1933), ռուս ռազմական գործիչ, հետևազորի գեներալ, Կովկասյան 
բանակի շտաբի պետ (1913-1915), ապա հրամանատար (1915 թ. հունվար-1917 թ. մայիսի 2): Նրա հրամա նա-
տարությամբ Կովկասյան բանակը փայլուն հաղթանակներ տարավ ռուս-թուրքական ռազմա ճա կատում:
41 Վոլսկի Սիգիզմունդ Վիկտորի (1852-??), հետևազորի գեներալ, Կարսի (1908), Դաղստանի (1908-1914) 
մար զե րի զինվորական նահանգապետ, Կովկասյան ռազմական օկրուգի գլխավոր պետ (1915-1917):
42 Միշլաևսկի Ալեքսանդր Զախարի (1856-1920), ռուս ռազմական գործիչ, ռազմական պատմաբան, հե-
տևա զորի գեներալ: 1913 թ. դեկտեմբերից մինչև 1915 թ. մարտ Կովկասի փոխարքայի ռազմական գծով 
օգնական:
43 Ռուսական կայսրությունը Օսմանյան կայսրությանը պաշտոնապես պատերազմ է հայտա րարել 1914 թ. 
հոկտեմբերի 19-ին ի պատասխան գերմանա-թուրքական ռազմածովային նավա տորմի հարձակ ման:
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հետև ան քով  Դաղս տա նի մար զում սպաս վում էին խռո վութ յու ներ, ուս տի գեն[ե րալ] 
 Վոլս կին պետք է մեկ ներ այն տեղ, որ պես նախ կին գե նե րալ-նա հան գա պետ, իսկ ես 
պետք է գնա յի ք. Եր ևան: Այս օ րի նա կից կա րե լի է են թադ րել, որ շտա բում ինչ պի սի 
շփո թու թյուն կար և  ո րո շա կի պլան չէր կազմ ված, չնա յած սկսած հու լի սից մինչև 
հոկ տեմ բեր բա վա կա նին ժա մա նակ կար:

 Գեն[ե րալ]  Վոլս կու բնա կա րա նից ես ուղղ վե ցի օկ րու գի շտաբ: Շ տաբ մտնե-
լիս ինձ մո տե ցավ շտա բա յին նե րից գնդ [ա պետ] Կ րիվ ցո վը և  հա ղոր դեց, որ ես 
նոր նշա նա կում եմ ստա ցել, այ սինքն նշա նակ վում եմ  Կով կաս յան 2-րդ հ րա ձգ [ա-
յին] բրի գա դի ժա մա նա կա վոր հրա մա նա տար: Այս նշա նա կու մը ա ռա ջարկ վել էր 
գեն[ե րալ]  Վե սե լով զո րո վին, սա կայն նա հրա ժար վել էր: Ես մո տե ցա գեն[ե րալ] 
 Վե սե լով զո րո վին և  նա հաս տա տեց այդ նշա նա կու մը: Ն րա նից հե տո ես գնա ցի 
շտա բի պետ, գեն[ե րալ]  Յու դե նի չի մոտ:  Նա ինձ հայտ նեց այդ նշա նակ ման մա սին 
և  ա սաց, որ ես շտապ մեկ նեմ, քա նի որ շու տով պետք է սկս  վեն մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րը: Ն րա մո տից ես գնա ցի գե նե րալ-կվար տիր մեյս տեր44  Բոլ խո վի տի նո վի45 
մոտ:  Նա ինձ շնոր հա վո րեց նշա նակ ման առ թիվ (մենք նախ կի նում ծա ռա յել էինք 
Վ րա ցա կան գնդում, և  նա իմ են թա կան էր ե ղել) և  խոր հուրդ տվեց ան մի ջա պես 
ներ կա յա նալ Ադր բե ջա նա կան46 ջո կա տի պետ գե նե րալ  Չեռ նո զու բո վին47, որն այդ 
ժա մա նակ շտա բում էր: Ես գե ն [ե րալ]  Չեռ նո զու բո վին գտա շտա բի շա րա յին մա սում 
և  ներ կա յա ցա նրան:  Նա ինձ ա ռա ջար կեց [հոկ տեմ բե րի] 23-ին միա սին մեկ նել, սա-
կայն ես ա սա ցի, որ դեռևս չեմ ստա ցել գրա վոր հրա ման նե րը և  ճա նա պար հավ ճա րը, 
երբ ստա նամ՝ ան մի ջա պես կմեկ նեմ:  Հոկ տեմ բե րի 22-ին ստա ցա ճա նա պար հա-
վճա   րը և գ րա վոր հրա ման նե րը:  Հա ջորդ օ րը ներ կա յա ցա գե նե րալ  Միշ լա ևս  կուն: 
 Նա ինձ շնոր    հա վո րեց նշա նակ ման առ թիվ ու խո րհուրդ տվեց վերց նել տաք շո րեր, 
քա նի որ ստիպ ված ենք լի նե լու ձմե ռը մեծ լեռ նանցք նե րով հար ձակ վել  Վա նի վրա: 
 Փոխ ար քա յին չներ կա յա ցա, քա նի որ նա հի  վանդ էր: 

Շ տապ ձեռք բե րե ցի անհ րա ժեշտ ա մեն ին չը և  հոկ տեմ բե րի 24-ին՝ գի շե րը ժա-
մը 12-ին մեկ նե ցի  Ջուլ ֆա:  Մեծ դժվա րութ յամբ վա գո նում տեղ գտա: Հ յու րըն կա լեց 
ինձ ինչ որ եր կա թու ղա յին ծա ռա յող:  Պարզ վեց, որ անհ րա ժեշտ էր մեկ օր ա ռաջ 
տեղ պատ վի րել:

[ Հոկ տեմ բե րի] 26-ի ե րե կո յան ես  Ջուլ ֆա յում էի:  Կա յա րա նում հան դի պե ցի 
 Կով [կաս յան] 2-րդ հ րաձ[գա յին] բր [ի գա դի] 5-րդ գն դի շտաբ-սպա, գնդա պետ 
 Վոս  կրե սենս կուն48:  Նա ներ կա յա ցավ ինձ, և  ես խնդրե ցի օգ նել  Խոյ գնա լու հա մար 
շար ժա կազմ գտնե լու:  Նա ինձ հա մար կառք վար ձեց: Ես գի շե րե ցի վա գո նում, չնա-
յած գնդա պետ  Վոս կրե սենս կին իր մոտ էր հրա վի րում:  Նա  Ջուլ ֆա յի պա րետն էր:

[ Հոկ տեմ բե րի] 27-ին ես վաղ արթ նա ցա: Անց նե լով կա յա րա նա յին շեն քով ես 
տե սա ձեր բա կալ ված թուր քա կան հյու պա տո սին, ո րին  Թիֆ լիս էին տա նում:  Մինչև 

44 Թիկունքի պետ, որը միաժամանակ տնօրինում էր հետախուզությունը:
45 Բոլխովիտինով Լեոնիդ Միտրոֆանի (1871-1925), գեներալ-լեյտենանտ, Կովկասյան ռազ մա կան օկ-
րուգի գեներալ-կվարտիրմեյստեր (1914 թ. հունվարի 21-ից մինչև 1915 թ. հունվարի 31-ը), միաժամանակ 
Կովկասյան դաշտային բանակի շտաբի պետ: 1918 թ. ծառայության է անցել Կարմիր բանակում: Օգոստոսին 
Եկատերինոդարում (այժմ՝ Կրասնոդար) գերվել է բոլշևիկների դեմ կռվող Կամավորական բանակի կողմից 
և դավաճանության համար դատապարտվել մահապատժի, սակայն բանակի հրամանատար գեներալ Ա. 
Դենի կի նը չեղարկել է հրամանը, աստիճանազրկել Լ. Բոլխովիտինովին շարքայինի: Մարտերում ցուցա-
բերած քաջու թյան համար վերականգնվել է նրա նախկին կոչումը: Սպիտակ շարժման պարտությունից 
հետո բնակվել է արտ ա սահ մանում, որտեղ էլ ինքնա սպանությամբ վերջ է տվել կյանքին: Ենթադրվում 
է, որ պատճառը Չեկայի հետ նրա համագործակցության փաստի հրապարակում էր: Հայտնի էր հայերի՝ 
հատկապես կամավորների նկատ մամբ ունեցած թշնամանքով:
46 Իրանական Ատրպատականի աղավաղված անվանումը, որը ներկա Ադրբեջանի անվանման հիմք է 
դարձել:
47 Չեռնոզուբով Ֆյոդոր Գրիգորիի (1863-1919), գեներալ-լեյտենանտ, Կովկասյան 4-րդ կազա կա յին 
դիվի զիայի (Ադրբեջանական ջոկատ) պետ:
48 Վոսկրեսենսկի Վասիլի Գրիգորիի (1888-1951), գնդապետ, թատերական գործիչ: Մասնակցել է Պարս-
կաս տա նում մղված մարտական գործողություններին, Բաքվի պաշտպանությանը: Վտա րանդիության 
ժամանակ հիմել և ղեկավարել է «Ռուսական բալետը Մոնտե Կառլոյում» և «Յուրահատուկ ռուսական 
բալետ» խմբերը: Հանդես է եկել գնդապետ դե Բազիլ կեղծանունով:
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պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը թուրք գոր  ծա կալ նե րը վխտում էին  Պարս կաս տա նում49 
ու ձգտում էին  Պարս կաս տա նում գտնվող մեր զոր քե րի դեմ հա նել պարս կա կան ու 
թուր քա կան քրդե րին50: Այս պես, իս կա կան մար տեր էին մղվում [հու լի սի] 20-ից հե-
տո  Կուշ չին յան լեռ նանց քի մոտ և ք. Ուր միա յում: Չ նա  յած այդ հար ձա կում ե րը և 
 մար տե րը հա կա ռա կոր դի հա մար ա վարտ վում էին ան հա ջող, այ նո ւա մե նայ նիվ մեր 
կող մից նույն պես զգա լի զոհ ված ներ ե ղան և  մենք նույ նիսկ ք. Ուր միան մաք րե ցինք 
[թշնա մուց]:

 Ջուլ ֆա յից վաղ մեկ նե ցի: Ե ղա նա կը և  ճա նա պար հը հա ճե լի չէին:  Մանր անձ րև  
էր գա լիս, կար կպ  չուն ցեխ և  կա նա չի բա ցար ձակ բա ցա կա յութ յուն: Ս տիպ ված գի-
շե րե ցի Ե վագ լու գյու ղի մոտ: Այս տեղ հրաձ գա յին բրի գա դի զո րա հանգր վա նա յին 
կա յանն էր:

 Հա ջորդ օ րը կա նուխ մեկ նե ցի ք.  Խոյ: Ք.  Խոյ մտնե լիս հան դի պե ցի գեն[ե րալ] 
 Չեռ նո զու բո վին և  Կով[կաս յան] 6-րդ հ րաձ[գա յին] գնդին:  Գուն դը շար վել էր նախ-
կին պետ, գեն[ե րալ]  Վո րո պա նո վի51 [ծա ռա յութ յան] նոր վայր մեկ նե լու առ  թիվ: Ես 
ներ կա յա ցա գեն[ե րալ]  Չեռ նո զու բո վին:  Նա ինձ թույլ ա տ  րեց ող ջու նել գնդին:

Ես կանգ ա ռա իմ շտա բի պետ, գնդա պետ  Պոլ տավց ևի52 մոտ:  Հա ջորդ օ րը 
ստու գե ցի 6-րդ  գուն դը և  մարտ կո ցը:  Ծա նո թա ցա սպա յա կան ու հրա մա նա տա-
րա կան կազ մի հետ:  Գեն[ե րալ]  Չեռ նո զու բո վի խորհր դով այ ցե լե ցի մեր հյու-
պա տոս  Չեռն յա ևին,  Խո յի ազ դե ցիկ դեմք  Կա րա բու զա րին, է միր  Թու մա ևին և 
 նա հան գա պե տին:

 Խոյ քա ղա քը չա փե րով ու բնակ չութ յան թվով բա վա կա նին մեծ էր, ինչ պես բո-
լոր ա սիա կան քա ղաք նե րը [ու ներ] ծուռ, չսա լա հա տակ ված փո ղոց ներ, բա ցի մի 
քա նի փո ղոց նե րից, ո րոնք սա լա հա տակ վել էին ռու սա կան զո րա մա սե րի գտնվե լու 
ժա մա նակ:  Նա [ Խո յը] շրջա պատ ված էր մեծ, հաստ պա տով: [18]20ա կան թվա կան-
նե րին  Խո յը հա մար վում էր ու ժեղ ամ րոց: Այդ ամ րո ցը, կար ծես, կա ռու ցել էր ինչ որ 
նշա նա վոր բել գիա ցի կամ անգ լիա ցի ճար տա րա գետ:  Նա հար մա րեց ված էր ինչ պես 
հրե տա նա յին, այն պես էլ հրա ցա նա յին պաշտ պա նութ յան հա մար:  Պա րիս պը չորս 
դար պաս ու ներ: Ի հար կե, ներ կա ժա մա նա կում այն որ պես ամ րոց նշա նա կութ յուն 
չու ներ:  Քա ղա քա յին ողջ կյան քը կեն տրո նաց ված էր ամ րո ցա յին պարս պի մեջ տե-
ղում:  Պա տի միայն ար ևելյ ան հատ վա ծում կար շի նու թյուն ներ՝ հյու պա տո սի տու նը 
ու ո րոշ շի նութ յուն ներ, ո րոնք կա ռուց վել են կա պա լա ռու պար սիկ նե րի կող մից մեր 
զո րա մա սե րի՝ հրե տա նու ու հե ծե լա զո րի հա մար: 6-րդ հ րաձ[գա յին] գուն դը տե ղա-
կայ ված էր ամ րո ցա յին պա տի ներ սում գտնվող մաս նա վոր տնե րում:  Քա ղա քում 
կար մեծ փակ շու կա:  Պարս կաս տա նում  Ռու սաս տա նի և Անգ լիա յի միջև ազ դե ցութ-
յան ո լոր տի սահ մա նա զա տու մից53 հե տո, 1910 թ. մեր զոր քե րը տե ղա կայ վե ցին 
 Պարս կաս տա նի հյու սի սա յին մա սում:  Կով[կաս յան] 2-րդ հ րաձ[գա յին] բրի գադն 
այն տեղ տե ղա փոխ վեց 1911 թ. Եր ևա նի նա հան գից: Այդ ժա մա նակ այն տեղ էին տե-
ղա կայ ված 21-րդ  դի վի զիա յի Ապ շե րոն յան ու  Շիր վան յան գնդե րը հրե տա նու հետ 
միա սին, նմա նա պես տե ղա կայ ված էին կա զա կա յին 4 գնդեր: 1913 թ. այդ գնդերն 
ի րենց հրե տա նիով 2 կա զա կա յին գնդե րով դուրս էին բեր վել  Պարս կաս տա նից: 
 Խա ղաղ ժա մա նակ բրի գա դը տե ղա կայ ված էր հե տևյալ կերպ. 5-րդ  գուն դը՝ ք. Ուր-
միա յում, 6-րդ  գուն դը՝ ք.  Խո յում, 7-րդ գ[ուն դը]՝ ք.  Դիլ մա նում, իսկ 8-րդ  գուն դը՝ 
 Թավ րի զում:  Վաշ տերն ու ժե ղաց ված կազ մով էին, իսկ գնդե րը [կազմ ված էին] 2 

49 Ավելի մանրամասն տե՛ս Սահակյան Ռուբեն, Առաջին համաշխարհային պատերազմի նա խօրյակին 
և ըն թացքում ռուս-թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայություն նե  րի գործունեության 
պատմու թյու նից (1914-1917 թթ.), «ՊԲՀ», Եր., 2011, N 3, էջ 94-119:
50 Տե՛ս Սահակյան Ռուբեն, Ռուսական բանակի հայկական և քրդական ջոկատները Առաջին հա-
մաշխարհային պատերազմի տարիներին, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Եր., 2010, N 1, էջ 26-40:
51 Վորոպանով Նիկոլայ Նիկոլայի (1854-1918), գեներալ-լեյտենանտ:
52 Պոլտավցև Վլադիմիր Նիկոլայի (1875-1937), գեներալ-մայոր, Կովկասյան 7-րդ հրաձգային գնդի 
հրամա նա տար:
53 Համաձայնագիրը կնքվել է 1907 թ. օգոստոսի 18-ին: Որոշվել է, որ Ռուսաստանի ազդեցության տակ 
է անցնում Պարս կաստանի հյուսիսը, անգլիացիներին՝ հարավը. իսկ կենտրոնը դառնում է չեզոք գոտի:
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գու մար տակ նե րից:  Զո  րա հա վա քից հե տո վաշ տե րում կար 300-350 սվին:  Հա մա լրու մը 
բա ցա ռա պես կով կաս յան բնա կիչ նե րից էր:  Դի վիզ[իո նա յին] հրե տ [ա նին] բաղ կա ցած 
էր լեռ նա յին թնդա նոթ նե րից:  Մարտ կո ցում կար 8-ա կան թն  դա նոթ: Դ րանք [հրե տա-
նին] խա ղաղ ժա մա նակ տե ղա կայ ված էին հետև յալ կերպ՝ մեկ մարտ կոց ք. 
 Թավ րի զում, մյու սը ք.  Խո յում, իսկ եր րոր դը  Դիլ ման և Ուր միա քա ղաք նե րում, բրի-
գա դա յին համ բա րա կու թյու նը, գու մա կը, լա զա րե թը54 և  վի րա կապ ման ջո կա տը՝ 
 Խո յում:  Զո րա կո չից հե տո գտն  վում էին նաև հետև յալ զո րա մա սե րը՝ 1-ին հեր թի55 
կա զա կա յին գնդե րը՝  Պոլ տավյ ա նը56 ք.  Խո յում,  Սուն ժեն յա նը57՝ ք.  Դիլ մա նում, 3-րդ 
 հեր թի  Թա ման յա նը58 ք.  Խո յում և 3-րդ  հեր թի  Կու բան յա նը59 ք. Ու միա յի մոտ, զո րա-
հանգր վա նա յին գու մար տա կը՝  Ջուլ ֆա քա ղա քում:

 Թուր քիա յին պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց հե տո Ադր բե ջա նում60 տե ղա կայ ված 
զոր քե րում տե ղի ու նե ցան հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը՝ 8-րդ հ րաձ գա յին գնդի 6 
վաշտ ու մեկ մարտ կոց [տե ղա կայ վե ցին]  Թավ րի զում, 8-րդ հ րաձ գա յին գնդի 2 
վաշտ տե ղա փոխ վեց ք.  Դիլ մա նի շր ջա կայք: 6-րդ հ րաձգ. գնդի մեկ վաշտ և 
 Պոլ տավյ ան կա զա կա յին գնդի 1 հար յուր յակ ա ռանձ նաց վե ցին  Վառ գյու ղը՝  Կո թու րի 
լեռ  նանց քին հետ ևե լու հա մար (ճա նա պար հը լեռ նանց քով սկզբնա պես տա նե լի է, 
իսկ հե տո վե րած վում է ա րա հե տի, իսկ  Կո թու րից [կար] բա վա կա նին լավ խճու ղա-
յին ճա նա  պարհ դե պի  Շա րապ խա նե, ք.  Սա րայ ու դե պի  Վան):

7-րդ գն դից ու ղարկ վե ցին 2 վաշտ և  Սուն ժեն յան գնդի 1 հար յուր յակ դե պի 
 Խա նա սո րի լեռ նանցք (այդ լեռ  նանց քով անց նում էր դե պի ք.  Բաշ կա լե տա նող ճա-
նա պար հը և չ հաս նե լով այդ քա ղա քին /ճա նա պար հը/ թեք վում էր դե պի  Չուխ Գ յա-
դուկ լեռ նանց քը և  ա պա դե պի  Խո շաբ գյու ղը և  դե պի  Վան):  Դիլ մա նից արև մուտք՝ 
 Բու րուշ  Խո րան լեռ նանցք և  ա վե լի հե ռու ու ղարկ վեց  Սուն ժեն յան գնդի հար յուր յակ 
(այս լեռ նանց քով ճա նա պարհ կար դե պի  Խա նիկ,  Կաշ կուլ գյու ղե րը,  Կո թուր և 
 Խո շաբ): 5-րդ հ րաձգ. գնդի մեկ գու մա րտակ տե ղա փոխ վեց ք.  Դիլ ման: 5-րդ գն դի 
մեկ գու  մար տակ, կի սա մարտ կոց և  Կու բան յան կազ. 3-րդ  հեր թի գուն դը կանգ նած 
էին  Կու նի գյու ղում ու հսկում էին  Կուշ չին յան լեռ նանց քը:  Բա ցի այս զո րա մա սե րից 
նաև ք.  Դիլ մա նի շրջա կայ քում՝  Խո լա սար ու  Փա յա ջուկ գյու ղե րում, կազ մա վոր վում 
էր  Հայ կա կան 1-ին կա մա վո րա կան դրու ժի նան61:

 Գեր մա նիա յի կող մից պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց հե տո  Հայ կա կան ազ գա յին 
կազ մա կեր պու թյու նը62 ա ռա ջար կեց գե նե րալ  Միշ լաևս կուն ու  Կով կաս յան [ռազ մա-
կան] օկ րու գի շտա բին կազ մա վո րել մի քա նի հա զար [հայ] կա մա վոր ներ: Ինձ այդ 
մա սին ա սել էր այդ կազ մա կեր պութ յան գլխա վոր ան դամ ե րից մե կը՝  Յա կով Ք րիս-
տա փո րի  Զավ րի ևը63:  Նա կով կաս յան ղե կա վա րութ յա նը հա մո զում էր, որ ի րեն գե-

54 Զինվորական հիվանդանոց:
55 Ռուսական բանակում 1-ին հերթի զորամասերը համալրվում էին 24-ից 30, 2-րդինը՝ 31-38 և 3-րդինը՝ 
39-ից բարձր տարիք ունեցողներով: Առավել մարտունակ ու պատրաստված էին հա մար վում 1-ին հերթի 
զորամասերը:
56 Լրիվ անվանում է՝ Պոլտավյան 1-ին կուբանյան կազակային կոշևոյ ատաման Սիդոր Բելիի գունդ:
57 Լրիվ անվանում է՝ Սունժենյան-Վլադիկավկազյան գեներալ Սլեպցովի 1-ին գունդ:
58 Լրիվ անվանում է՝ Կուբանյան կազակային զորքի գեներալ Բեզկրովնիի Թամանյան 1-ին գունդ:
59 Լրիվ անվանում է՝ Կուբանյան կազակային զորքի 1-ին գունդ, գեներալ-ֆելդմարշալ Մի խա յիլ Նի կո-
լաևիչի գունդ:
60 Իրանական Ատրպատական:
61 Կովկասյան բանակի կազմում գործող հայկական կամավորական ստորաբաժանումերը հայտնի 
էին խումբ, գունդ, բանակ, իսկ ռուսական պաշտոնական փաստաթղթերում՝ դրուժինա անվամբ, որը 
նշանակում է աշխար հազորային կազմավորում:
62 Նկատի ունի Թիֆլիսի Հայոց ազգային կենտրոնական բյուրոն, որը 1914 թ. սեպտեմբերի 10-ին 
կամավո րական շարժումը ղեկավարելու համար հիմում է Հայ կամավոր խմբերի կար գադրիչ մարմին, 
որի անդամերն էին՝ Ռոս տոմը, Հ. Զավրիյանը (Յ. Զավրիև), Ս. Վրացյանը, Ա. Գյուլ խանդան յանը, Ն. 
Աղբալյանը և Ա. Գարոն (Գա րեգին Փա ստրմաճյան): Փոխարքայի հետ անմիջական կապը պահպա նում էր 
Վրաս տանի և Իմերեթի հայոց թեմի հոգևոր առաջնորդ Մ. եպիսկոպոս Տեր-Մովսիս յանը, իսկ բանա կային 
հրամանատարության հետ՝ Ս. Հարություն յանը և Ա. Խատիսյանը:
63 Զավրիև Յակով Քրիստափորի (Զավրիյան Հակոբ Քրիստափորի, 1866-1920), հայ հասա րա կական-
քա ղա քական գործիչ, ՀՅԴ անդամ, մասնագիտությամբ բժիշկ: Մեծ ջան քեր է ներդրել Արև մտյան Հայ աս-
տանի ազատագրության, ապա վերաշինության գործում: Նա և Ռոստոմը (Ստեփան Զոր յան) ընտրել էին 
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րա զանց կեր պով հայտ նի էին թուր քա կան նա խա պատ րաս տութ յուն նե րը մինչև 
պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը:  Գեր մա նիա յի կող  մից պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց 
հե տո  Թուր քիա յում ևս  հայ տա րար վեց զո րա հա վաք:  Զո րա կոչ վե ցին 17-ից 50 տա-
րե կան նե րը:  Թուր քե րը են թադ րում էին զգա լի ու ժեր կու տա կել ի րենց ակ տիվ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հա մար:  Սա կայն այդ տվյալ նե րը և  հոր դոր նե րը ա պարդ յուն էին 
գեն.  Միշ լաևս կու և  Կով կաս յան [ռազ մա կան] օկ րու գի շտա բի հա մար: Ն րանք ա վե-
լի շատ հիմ վում էին ի րենց հե տա խու զութ յան վրա64: Ն րանց սխալ վե լը հաս տատ-
վեց հե տա գա օ պե րա ցիա նե րի ժա մա նակ:

 Թույ լատ րե ցին կազ մա վո րել միայն չորս դրու ժի նա ներ՝65 յու րա քանչ յու րը մեկ 
գու մար տակ կազ մով: Դ րու ժի նա նե րի գլուխ կանգ նե ցին սիր ված ժո ղո վրդա կան 
ա ռաջ նորդ նե րը՝ 1-ի նի նը՝ Անդ րա նի կը66, 2-րդի նը՝ Դ րոն67, 3-րդի նը՝  Հա մա զաս պը68 
և 4-րդի նը՝  Քե ռին69: 1-ի նը կազ մա վոր վում էր  Պարս կաս տա նում՝ ք.  Դիլ մա նի շրջա-
կայ քի հայ կա կան գյու ղե րում, 2-րդը՝ ք. Իգ դի րում, 3-րդը՝ Եր ևա նում70 և 4-րդը՝ 
 Կար սի մոտ:  Վաշ տում կար մոտ 250 հո գի և  բա ցի այդ յու րա քան չյուր վաշ տում կար 
10-ից 15 հո գուց բաղ կա ցած հե ծե լա զոր, իսկ ո րոշ դրու ժի նա նե րում ա ռաձ նաց ված 
էր հե ծե լա զո րը:

1-ին դրու ժի նան հա մալր վել էր բա ցա ռա պես թուր քա հա յե րով71: 1-ին դրու ժի-
նա յի ղե կա վար էր նշա  նակ վել Վ րա ցա կան 14-րդ գ րե նա դե րա կան գնդի սպա, կա-
պի տան Ար տեմ  Հով սեփ յան ցը72, ո րը գի տեր ռազ մա կան գոր ծը և  շատ գոր ծուն յա 
էր: Այդ դրու ժի նա յի բժիշկն էր  Յա կով Ք րիս տա փո րի  Զավ րի ևը: Այդ դրու ժի նան 
նրա զա վակն էր:  Յա կով Ք րիս տա փո րի  Զավ րի ևը ինձ հայտ նեց, որ  Գեր մա նիա յի 
կող մից պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց հե տո ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցու թյու նը Էն-
վեր փա շա յի73 ու  Թա լա աթ բե յի74 գլխա վո րութ յամբ փոր ձում էին բա նակ ցել  Հայ. 
Ազգ. կազ մա կեր պու թյան (դաշ նակ ցա կան նե րի) հետ, որ պես զի թուր քա հա յե րը պա-
տե րազ մի ժա մա նակ միա նան ի րենց՝ խոս տա նա լով բազ մա թիվ ար տո նութ յուն ներ: 
Այդ ա ռա ջար կը մերժ վեց, քա նի որ հա յերն ի րենց փոր ձով գի տեին, թե ինչ են նշա-
նա կում նրանց խոս տում ե րը, և  բա ցի այդ, հա յե րը միշտ ձգտել են դե պի  Ռու սաս-
տա ն ու նրա նից էին սպա սում ի րենց ա զա տագ րու մը դա րա վոր ստրկութ յու նից: 
Դ րա նից հե տո նրանք հա յե րին ա ռա ջար կե ցին, որ պես զի նրանք պա տե րազ մը 

գոր ծու նեության ամենադժվարին ու վտանգավոր վայ   րերից մեկը՝ Կարինը [Էրզրում]։ 1917 թ. հանդիսացել 
է ռու սա կան զորքերի կողմից «Պատե րազմի իրավունքով գրավ ված թուրքական Հա յաստանի և Թուրքիայի 
այլ շրջանների» գե ներալ-կոմիսար, գեներալ Պ. Ավերյանովի քաղաքացիական հա րցերով օգնական 
(տեղակալ):
64 Կովկասյան բանակի թիկունքի պետ, միաժամանակ հետախուզության ղեկավար գեներալ Ե. Մաս-
լով սկին մեղավոր էր համարում պատերազմի նա խօրյակին բա նա կային հե տա խուզության ղեկավար 
նշանակված սպային, որի գործած սխալների հետևանքով տասնամ յակների ընթացքում ստեղծված 
գործակալական ցանցը ի դերև եղավ, տե՛ս Масловский Е. В., Мировая война на Кавказском фронте 1914-
1917 г., Париж, 1933, էջ 47-48. 
65 Պատերազմի սկզբում կազմավորվել են վեց կամավորական խմբեր:
66 Օզանյան Անդրանիկ (1865-1927), հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ, հայդուկ, ռու-
սական բանակի գեներալ-մայոր:
67 Կանայան Դրաստամատ (Դրո, 1883-1965), հայ հասա րա կական-քաղաքական, ռազմական և պետական 
նշա նավոր գործիչ, ՀՅԴ անդամ:
68 Սրվանձտյանց Համազասպ (1873-1921), հայ հասա րա կական-քաղաքական և ռազմական նշանավոր 
գործիչ, ՀՅԴ անդամ:
69 Գավաֆյան Արշակ (Քեռի, 1858-1916), հայ հասա րա կական-քաղաքական և ռազմական նշա նավոր գոր-
ծիչ, հայդուկ, ՀՅԴ անդամ:
70 Երևանում կազմավորվում էր 5-րդ խումբը, որի հրամանատարն էր Վարդանը (Սարգիս Մեհ րաբյան): 
Խումբը ռազմաճակատ չմեկնեց զենք չլինելու պատճառով: 3-րդ խումբը կազ մա վոր վել է Կաղզվանում:
71 Արևմտահայերով:
72 Հովսեփյանց Արտեմ (1872-1921), ռուսական բանակի կապիտան, փոխգնդապետ (1916) Հայկական 4-րդ 
գու մարտակի հրամանատար:
73 Իսմայիլ Էնվեր փաշա (1881-1921), Օսմանյան կայսրության ռազմական նախարար, «Միու թյուն և առա-
ջա դիմություն» երիտթուրքական կուսակցության ղեկավարներից, Հայոց ցե ղա սպանության կազմա-
կերպիչներից, պա տերազմական հանցագործ:
74 Մեհմեդ Թալաաթ փաշա (1874-1921), Օսմանյան կայսրության Ներքին գործերի նախարար, մեծ 
վեզիր, երիտ թուրքական կուսակցության ղեկավարներից, Հայոց ցե ղա սպանության կազմակերպիչներից, 
պատերազ մական հանցագործ:
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սկսվե լու դեպ քում հա վա տա րիմ լի նեն, ո րին նրանք ո չինչ չպա տաս խա նե ցին75:
[1914 թ. հոկ տեմ բե րի] 29-ին ստաց վեց Ադրբ. ջո կա տի պե տի կար գադ րու թյու նը 

բրի գա դին՝ ջո կա տի համ բա րա կին հանձ նել ա նի վա վոր գու մա կը և  փո խա րե նը 
ստա նալ բեռ նա կիր ուղ տեր: Այդ նպա տա կա հար մար հրա մա նով հիմ ա վո րա պես 
թեթ ևա նում էր զո րա մա սե րի տե ղա շար ժը այն սոս կա լի ճա նա պարհ նե րով, ո րոնք 
կա յին ինչ պես  Պարս կաս տա նում, ան պես էլ  Թուր քիա յում:

[ Հոկ տեմ բե րի] 30-ին ես ստա ցա Ադրբ. ջո կա տի հրա մա նա տա րի հրա մա նը՝ շտա-
պով տե ղա փոխ վել ք.  Դիլ ման ու այն տեղ ու ղար կել 6-րդ գն դի մեկ գու մար տակ 
կի սա մարտ կո ցով, ո րը և  կա տար վեց իմ կող մից: [ Հոկ տեմ բե րի] 31-ին ես ճա նա-
պարհ վե ցի իմ շտա բի հետ և  միա ժա մա նակ դուրս ե կան նշված զո րա մա սե րը: Այդ 
նույն օ րը գեն.  Չեռ նո զու բո վը իր շտա բի հետ նույն պես շարժ վեց ք.  Դիլ ման: Ա ռա-
վո տից անձր ևում էր:  Ճա նա պար հը շատ ծանր էր հատ կա պես  Կա րա թե փեի լեռ-
նանց քով:  Ճա նա պար հը հո ղա յին էր:  Զար մա նա լի ան հո գութ յուն:  Պարս կաս տա նում 
մեր զոր քե րի գտնվե լու ըն թաց քում նույ նիսկ կար ևոր ճա նա պարհ նե րը չէին խճա-
պա տել: Ք.  Ջուլ ֆա յից մինչև ք.  Դիլ ման, չհա սած ք.  Խոյ, միայն մի քա նի վերստ էր 
խճա պատ ված:

 Միայն ուշ ե րե կո յան զո րա մա սե րին հա ջող վեց հաս նել ք.  Դիլ ման, որն իս կա կան 
ա սիա կան քա ղաք էր նեղ, ծու ռու մուռ փո ղոց նե րով, ո րով նոր դեմ քին դժվար էր 
կող մո րոշ վել նույ նիսկ ցե րե կով: Իմ շտա բի հա մար տեղ նշա նակ վեց այն նույն 
շեն քում, որ տեղ տե ղա վոր վել էր ջո կա տի պետ գեն.  Չեռ նո զու բո վը:

 Նո յեմ բե րի 1-ին տագ նա պա լի հե ռա գիր ստաց վեց  Խա նա սո րի ջո կա տի պետ, 
փոխ գնդա պետ  Ծե րե թե լիից:  Նա խնդրում էր ու ժե ղաց նել իր ջո կա տը: Ն րան ու-
ղարկ վեց 7-րդ գն դի ևս 2 վաշտ:

 Նո յեմ բե րի 3-ին գեն.  Չեռ նո զու բովն ինձ ա ռա ջար կեց [նո յեմ բե րի] 4-ին ներ կա 
գտն  վել  Հայ կա կան կա մա վո րա կան [1-ին] դրու ժի նա յի ստու գա տե սին: Ես հա ճույ քով 
հա մա ձայն վե ցի: [ Նո յեմ բե րի] 4-ին ե կա նշա նակ ված վայ րը, մոտ 2 ժամ, մինչև կե սօր 
սպա սե ցի, սա կայն ինչ պես պարզ վեց՝  Բու րուշ- Խո րան լեռ նանց քի ուղ ղութ յամբ 
գտնվող դի տա կե տի ու ղե կալ պա հա կակե տից ստաց վել էր հա ղոր դում այդ լեռ-
նանց քում (ք.  Դիլ մա նից արև մուտք) թուր քա կան զգա լի ու ժե րի կու տակ ման մա սին, 
ո րի պատ ճա ռով, նո յեմ բե րի 4-ին, շտապ այն տեղ էր ու ղարկ վել  Հայ կա կան 1-ին 
կա մա վո րա կան դրու ժի նան: Այս պի սով ես չկա րո ղա ցա հան դի պել ու ծա նո թա նալ 
Անդ րա նի կի հետ:

 Նույն օ րը  Խա նա սո րի լեռ նանցք ու ղարկ վեց 7-րդ գն դի գու մար տա կը և  կի սա-
մարտ կոց 7-րդ գն դի հրա մա նա տար, գնդա պետ Օբ րազ ցո վի76 ղե կա վա րու թյամբ: 
 Ցա վոք այդ մա սին ես տե ղե կա ցա պա տա հա բար: Այդ ե րե կո ես նույն պես հրա ման 
ստա ցա [նո յեմ բե րի] 5-ին տե ղա փոխ վել  Խա նա սոր ու նո յեմ բե րի 7-ին  Խա նա սո րի 
ջո կա տի հետ սկսել հար ձա կում  Կա րատ չիան գյու ղի վրա ( Խա նա սո րի լեռ նանց քից 
արև մուտք՝ 10 վերստ77), բռնել մեր նկատ մամբ թշնա մա կան վե րա բեր մունք ու նե ցող 
քուրդ բե կին78, իսկ ե թե նա այն տեղ չլի նի՝ պայ թեց նել նրա տու նը, ո րի հա մար իմ 
են թա կա յութ յան էին հանձ նել 6 սակ րա վոր նե րի՝ պայ թու ցիկ նյու թե րով: Իմ են թա-
կա յութ յանն էին հանձն վել 8-րդ հ րաձգ. գնդի 2 վաշ տեր, ո րոնք իմ հար ձակ վե լուց 

75 ՀՅԴ ներկայացուցիչների հետ բանակցություները տեղի են ունեցել Կարինում, երբ 1914 թ. հուլիսի 25-
ից մինչև օգոստոսի 17-ն ընթանում էր ՀՅԴ VIII Ընդհանուր ժողովը: Երիտթուրք գոր ծիչներ Բեհաէդդին, 
Շա քիր, Նազըմ բեյերն ու այլոք զանազան խոստումեր տվեցին, սա կայն բանակցությունները վարող Ռոս-
տոմը, Վռամյանը և Ակ նունին վկայակոչեցին ժողովի որո շումը. «Պատերազմի պարագային, յուրա քանչ յուր 
պետության քաղաքացի պետք է կա տարե իր պարտականությունները՝ իր պետության նկատմամբ»:
76 Օբրազցով Վսեվոլոդ Իվանի (1859-1938), գեներալ-մայոր (04.04.1917), Կովկասյան 7-րդ հրա ձգային 
դիվի զիայի հրամանատար (1913-1916):
77 1 վերստը հավասար է 1,06 կմ:
78 Կարատչիան կամ Կարաչիան գյուղում բնակվում էր քրդական մազրիկ ցեղի ցեղապետ Շարաֆ բեյը, 
որը հար ձակվել և կոտորել էր 1896 թ. Վանից նահանջող հայերի զգալի մասին, տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշո ղու -
թյուն նե րը, առա ջաբանը և ծանոթագրությունները Ռուբեն Գասպարյանի և Ռուբեն Սահակյանի, Եր., 
2015, էջ 303:
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հե տո պետք է պաշտ պա նեին  Խա նա սո րի լեռ նանց քը:
 Հայ կա կան դրու ժի նան [նո յեմ բե րի] 4-ի ե րե կո յան բախ վեց հա կա ռա կոր դի հետ: 

 Նա [թշնա մին] գրա վել էր  Բու րուշ- Խո րան լեռ նանց քից հա րավ ու  Խա րա վիլ լե ռից 
(ք.  Դիլ մա նից հյու սիս-արև մուտք՝ 15-20 վերստ) հա րավ-ար ևելք գտն  վող Աշ նակ 
գյու ղը: Ա ռա վոտ յան դրու ժի նան գրո հեց այդ գյու ղը և  այդ կերպ  Պարս կաս տա նում 
գտնվող զոր քե րից ա ռա ջի նը ստա ցավ մար տա կան մրտու թյուն:

[ Նո յեմ բե րի] 5-ին ինձ հետ միա սին, միա ժա մա նակ  Հայ կա կան դրու ժի նա յին 
օգ նե լու հա մար ու ղարկ վեց 5-րդ հ րաձգ. գնդի գու մար տա կը լեռն. չորս թնդա նոթ-
նե րով՝ գնդա պետ  Մա կա վի վա յի ղե կա վա րութ յամբ: Ես այդ [օգ նա կան ու ժի] ու ղար-
կե լու մա սին պա տա հա բար տե ղե կա ցա, քա նի որ միա ժա մա նակ անց նում էինք նույն 
գյու ղով: Ա պա այն տեղ ու ղարկ վե ցին  Սուն ժեն յան կա զակ ների 4 հար յուր յակ ներ՝ 
գնդի հրա մա նա տար, գնդա պետ  Զեմ ցո վի79 հրա մա նա տա րութ յամբ:  Խա նա սոր 
շարժ վե լիս, ես [նո յեմ բե րի] 5-ին լսում էի հրա ցան նե րի, իսկ 6-ին՝ հրե տա նա յին 
կրա կոց ներ: [ Նո յեմ բե րի] 5-ին կռվում էր միայն Անդ րա նի կը, իսկ [նո յեմ բե րի] 6-ին՝ 
տեղ հա սած ու ժե րի հետ:  Հար կա դր  ված էի գի շե րել դաշ տում:  Գի շե րը բա վա կա նին 
ցուրտ էր: Շ տա բի գու մա կը գնաց 5-րդ գն դի գու մա կի հետ ևից: [ Նո յեմ բե րի] 6-ին 
շա րու նա կե ցինք ա ռա ջա նալ:  Մոտ ժա մը 11-ին հա սանք  Խա նա սոր:

Ս տու գե ցի 7-րդ  գուն դը, ծա նո թա ցա սպա նե րի ու հրա մա նա տա րի հետ: Ս տու-
գե ցի նաև մեր դիր քե րը և  ծա նո թա ցա հա կա ռա կոր դի դիր քե րի հետ:  Մեր դիր քը 
հա կա ռա կոր դից բա ժան վում էր խո րը ձո րա կով:  Հա կա ռա կոր դի [զբա ղեց րած] տե-
ղան քը գեր իշ խող էր մեր նկատ մամբ: Ա ռա վել խո ցե լի էին դիր քե րի թևե րը: Գն դի 
հրա մա նա տա րին ա ռա ջադ րե ցի՝ նո յեմ բե րի 7-ին անց նել հար ձակ ման: Ն րան հանձ-
նա րար ված էր հա կա ռա կոր դին դուրս մղել գրա ված դիր քե րից, ո րից հե տո ա ռա-
ջա նալ արև մուտք՝  Կա րատ չիան գյու ղի վրա, գրա վել այդ գյու ղը ու բռնել այն տեղ 
բնակ վող քուրդ բե կին, իսկ ե թե նա այն տեղ չլի նի՝ պայ թեց նել նրա տու նը, ո րի 
հա մար նրա են թա կա յութ յանն եմ հանձ նում 6 սակ րա վոր նե րի՝ պայ թու ցիկ նյու թով:

 Հա կա ռա կոր դը բաղ կա ցած էր ժան դարմ ե րից, փոք րա թիվ կա նո նա վոր զո րա-
մա սից, քրդա կան հա մի դեա կան80 գնդե րից ու զին ված քրդե րից: Ն րանք ու նե ին 
եր կու թնդա նոթ:

[ Նո յեմ բե րի] 7-ի վաղ ա ռա վոտ յան սկսվեց հրետ. նա խա պատ րաս տութ յու նը: 
 Պարզ ու շատ լավ ե ղա նակ էր: Սկզբ նա պես հրե տա նին թույլ էր գոր ծում:  Չէր կա-
րո ղա նում եր կար ժա մա նակ նշա նա փոր ձել, սա կայն շու տով նշա նա փոր ձից հե տո 
ստի պե ցին հա կա ռա կոր դի հրետ. լռել:  Զո րա մա սե րը շա րա փոխ վե ցին մար տա կար-
գի, ո րից հե տո ան ցան հար ձակ ման շրջա պա տե լով [հա կա ռա կոր դի] եր կու թևե րը: 
Երբ շրջա պա տող զո րա մա սե րը սկսե ցին սպառ նալ անց նել հա կա ռա կոր դի թի կուն-
քը, նա չդի մա ցավ դրան ու սկսեց հապշ տապ նա հան ջել Ալ բեկ-սու գե տի ձո րով 
դե պի  Դեեր, իսկ հիմ ա կան ու ժե րը  Խա նա սո րից արև մուտք՝  Ջա վան-դաղ լե ռան 
լեռ նաճ յու ղը:  Ջո կա տը մար տա կար գով հար ձակ վեց մինչև Ալ բեկ-սու գե տը, իսկ 
հե տո՝  Կա րատ չիան գյու ղը: Գ յու ղը լքվել էր հա կա ռա կոր դի կող մից: Այդ մար տե րի 
ըն թաց քում գեն.  Չեռ նո զու բո վի կողմի ց ու ղարկ վել էին 50 հեծ յալ քրդեր: Ն րանք 
ինձ որ ևէ կերպ չօգ նե ցին, այլ ի րենց թա լան չիա կան հա կում ե րով միայն ան կար-
գութ յուն սեր մա նե ցին:

 Մեր այս հար ձա կում ինձ հա մո զեց մեր զո րա մա սե րի [մար տա կան] վատ պատ-
րաս տութ յան մա սին:  Զո րա հա վա քի ժա մա նակ հա մալ րու մը, ո րը հիմ ա կա նում 
 Կով կա սի բնա կիչ ներ էին, ե կել էր հու լի սին, մինչև  Թուր քիա յի կող մից պա տե րազ-

79 Զեմցով Սերգեյ Իվանի (1872-1928), գնդապետ, Սունժենյան-Վլադիկավկազյան 1-ին գնդի հրա մանա-
տար:
80 Համիդիե (թուրք.՝ Hamidiye, նշանակում է Համիդին պատկանող), հեծյալ անկանոն գնդեր, որոնք 
կազմված էին գլխավորապես քրդերից, ինչպես նաև չերքեզներից ու կարա փափախներից: Հիմվել են 
1891 թ. Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կողմից գլխավորապես հայ ազատագրական 
շարժումը ճնշելու համար: Լայնորեն օգտագործվել են 1890-ական թթ. և Մեծ եղեռնի տարիներին: 
Լուծարվել են 1920-ական թթ.:
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մի հայ տա րա րու մը, այս պի սով զո րա մա սե րը բա վա կա նին ժա մա նակ՝ շուրջ 2 ա միս 
ու նեին [զի նա կո չիկ նե րին] նա խա պատ րաս տե լու հա մար, սա կայն, ըստ եր ևույ թին, 
դրա հա մար ո չինչ չէր ար վել: Ես ստիպ ված էի մի քա նի ան գամ մտնել մար տա կան 
զո րա շարք ու վե րա կանգ նել կար գու կա նո նը: Ս պա նե րից մեկն այն աս տի ճան հար-
բած էր, որ ստիպ ված էի [թի կուն քում] թող նել, իսկ հե տա գա յում հե ռաց նել զո րա-
մա սից: Ե թե հա կա ռա կորդն ա վե լի լուրջ [ու ժեղ] լի ներ հա վա նա բար դժվար կլի ներ 
մեզ նրան հաղ թել:  Բե կը  Կա րատ չիա նում չէր: Հ րա մա յե ցի պայ թեց նել նրա տու նը, 
ո րը չնա յած թույլ կա ռույց էր, սակ րա վոր նե րին չհա ջող վեց այդ ա նել ան հրա ժեշտ 
աս տի ճա նի:  Փո խա րե նը քրդե րը [գե նե րալ  Չեռ նո զու բո վի ու ղար կած] ա րագ հաշ վե-
հար դար տե սան նրա [բե կի] գույ քի հետ, ո րը մա ցել էր հապշ տապ նա հան ջի պատ-
ճա ռով:  Հե ռա խո սով կապ վե ցի  Խա նա սո րի լեռ նանց քի հետ ու զե կու ցա գիր ու ղար-
կե ցի գեն.  Չեռ նո զու բո վին:

 Գի շե րը հար կադր ված էի չորս բո լո րը պահ պա նութ յուն նշա նա կել: [ Նո յեմ բե րի] 
8-ին սպա սում էի Ադրբ. ջոկ. պե տի հե տա գա կար գադ րութ յուն նե րին: Ես այդ պես 
էլ չկա րո ղա ցա հաս կա նալ իմ հար ձակ ման նպա տա կը: Եր կար ժա մա նակ որ ևէ կար-
գադ րու թյուն չստա նա լով ես ար դեն ցան կա նում էի իմ նա խա ձեռ նութ յամբ շարժ վել 
Ալ բեկ-սու գե տի հով տով դե պի ք.  Բաշ կա լե, սա կայն ցե րեկ վա մոտ ժա մը 11-ին 
ստա ցա հե ռա խո սա գիր հրա մա նով՝ ջո կա տով շարժ վել դե պի  Խա նիկ գյու ղը օգ նե-
լու  Բու րուշ- Խո  րան լեռ նանց քի մոտ գոր ծող ջո կա տին:

Հ րա մա նի կա տար ման հա մար ես ջո կա տի հետ շարժ վե ցի Ալ բեկ-սու գե տի ձո-
րով հյու սիս՝ դե պի Ալ բիս գյու ղը:  Միայն շնոր հիվ բեռ նա կիր գրաս տա բեռ տրանս-
պոր տի ես կա րո ղա ցա գնալ այդ ճա նա պար հով, կամ ճիշտն ա սած նույ նիսկ ա րա-
հետ նե րով:  Ճա նա պար հին ստիպ ված էինք անց նել մի շարք քր  դա կան գյու ղե րով: 
Գ յու ղե րը բա վա կա նին ուն ևոր էին:  Բա ցի ծե րու նի նե րից ու պա ռավն ե րից գյու ղե րում 
բնա կիչ ներ չկա յին, մա ցած նե րը փա խել էին լեռ նե րը: Ն րանք զար մա ցել էին, որ 
ի րենց գույ քը չէր հա փշտակ վում:  Միայն զննվում էին կա ռա վա րա կան հաս տա տութ-
յուն նե րը, հե ռա գրա կան կա յան նե րը ու ղե կա վար ան ձանց տնե րը:

 Ջո կա տը ստիպ ված գի շե րեց Ալ բիս գյու ղում: Ե ղա նա կը տաք էր, մենք բո լո րս 
 տե ղա վոր վե ցինք վրան նե րում: [ Նո յեմ բե րի] 9-ի ա ռա վոտ յան ես ստիպ ված էի կո-
ղո պու տի հա մար վռնդել հեծ յալ քրդե րին  Պարս կաս տան:  Գեն.  Չեռ նո զու բո վի մոտ 
ինչ-որ մո լութ յուն կար քրդե րի և  հատ կա պես պարս կա կան քրդե րից մե կի պա րա-
գ լուխ  Սիմ ո յի81 նկատ մամբ:

 Նույն ա ռա վոտ ես տե ղե կա ցա, որ հա կա ռա կոր դը  Բու րուշ- Խո րա նում ջախ ջախ-
վել ու եր կու զո րաս յու նե րով նա հան ջում է  Կո թուր և  Խո շաբ: Իմ հեծ յալ պա րեկ նե-
րը, ո րոնք ուղղ վել էին [դե պի]  Խո շաբ տա նող ճա նա պար հը, հա սան նա հան ջի ժա-
մա նակ թուր քե րի կող մից լքված դաշ տա յին թնդա նո թի: Հ րա մա յե ցի թնդա նո թը 
բե րել Ալ բիս գյուղ ու պայ թեց նել, քա նի որ այս ճա նա պարհ նե րով հնա րա վոր չէր 
հասց նել  Պարս կաս տան: Իմ կար գադ րութ յու նից գեն.  Չեռ նո զու բո վը շատ դժգոհ 
մաց:  Նա ցան կա   նում էր այդ թնդա նոթն ու նե նալ իբրև ռազ մա վար:

Ա պա ես շա րու նա կե ցի իմ ճա նա պար հը դե պի  Խա նիկ գյու ղը:  Ջո կա տի հե տա գա 
ա ռաջ խա ղաց ման ժա մա նակ հան դի պող քրդա կան գյու ղե րը դա տարկ չէին ու բնա-
կիչ նե րը պատ րաս տա կա մու թյամբ մեզ պա րե նամ թերք էին վա ճա ռում: Ես ոչ մի 
կերպ չէի հաս կա նում, թե ին չու քրդե րը մեզ թույլ էին տա լիս ա զատ ա ռա ջա նալ: 

81 Սիմկո (Սըմկո) Շիկակ (1887-1930), քրդական Շիկակ ցեղի առաջնորդ: Նրան ռուսական հրամանատա-
րու թյու նը փորձել է օգտագործել թուրքերի դեմ պայքարում, սակայն ապար դյուն: Ցե ղապետը մի քանի 
անգամ միացել է թուրքերին, սակայն ռուսները շարունակել են նրա հետ սին հույ սեր կապել: Սիմոն 
1918 թ. մարտի 3-ին դա վադրաբար սպանել է հակաթուրքական պայքար մղող նեստորական ասո-
րի ների հո գևոր առաջնորդ Մար-Շիմուն Բենիամինին, եղբո րը՝ Դավի թին, ուղեկցող ռուս սպաներին 
ու 60 թիկ նապահների: Մարտի 28-ին հար ձակվել, կո ղոպտել ու սպանել է Պարսկաստան նահանջող 
շուրջ 150 վասպուրականցիների: Պաշտո նական վար կածի համաձայն՝ սպան վել է 1930 թ. հունիսի 18-
ին պարսկական բանակի դեմ մղված մարտի ժամանակ, ըստ այլ տեղեկության՝ յուրա յին ների կողմից, 
տե´ս Жигалина О. И., Русские и курды Северо-Западного Ирана во время Первой моровой войны. Новые 
документы, «Восточный архив», 2012, N 2, с. 54: 
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Ն ման ան մատ չե լի տե ղան քի ա մեն մի քայ լում նրանք կա րող էին դի մադ րել ու 
խան գա րել ա ռաջ խա ղաց մա նը:

 Խա նիկ գյուղ ես ջո կա տի հետ մտա ցե րեկ վա մոտ ժա մը 12-ին: Այս տեղ էին 
5-րդ գն դի գու մար տա կը և  կի սա մարտ կո ցը:  Հայ կա կան դրու ժի նան ու  Սուն ժեն յան 
կազ. գուն դը  Կաշ կուլ գյու ղի ( Կաշ կու լի լեռ նանցք) մոտ ա ռա ջագ ծում էին՝  Խա նիկ 
գյու ղից հյու սիս-արևմտ յան ուղ ղութ յամբ, մո տա վո րա պես 6 վերստ հե ռա վո րութ յան 
վրա: Այդ գյու ղե րը դա տարկ էին: Գ յու ղե րը փոքր էին, ուս տի մարդ կանց մի մա սը 
տե ղա վոր վեց ար շա վա յին վրան նե րում: Ես ստանձ նե ցի ջո  կա տի հրա մա նա տա րութ-
յու նը:  Շու տով ինձ [ջո կա տը] հա մալ րե ցին 6-րդ հ րա  ձգ. գնդի մեկ գու մար տա կով: 
Այս վայ րե րում անն պա տակ մա ցինք մի քա նի օր: Ու ժեղ և  խո րը ձյուն տե ղաց: 
Սկս վեց դա ժան ձմեռ ձյու նամր րիկ նե րով ու ձնա հյու սե րով, ո րոնք սո վո րա բար լի-
նում են այս բարձ րա դիր վայ րե րում: Ձ մե ռը և ձ յու նը մեզ ա նա կնկա լի բե րե ցին:  Տաք 
շոր չկար:  Հատ կա պես ծանր էր  Հայ կա կան դրու ժի նա յի վի ճա կը: Ն րանց հա գուս տը 
թեթև էր, ու մարդ կանց մեծ մա սի մոտ չկա յին եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ: Ն րանք տրեխ-
ներ էին կրում: Ա վե լի շատ նրանք տա ռա պում էին պա հա կա յին ծա ռա յութ յան ժա-
մա նակ:

 Կա պի տան  Հով սեփ յան ցին հարց րե ցի  Բու րուշ- Խո րան լեռ նանց քի հա մար մղ  ված 
մար տե րի մա սին: Ն րա խոս քե րով գրե թե 2 օր մար տը վա րում էր բա ցա ռա պես 
 Հայ կա կան դրու ժի նան: Չ նա յած մո տե ցավ հա մալ րու մը (5-րդ գն դի գու մար տա կը 
և  Սուն ժեն յան կազ. գուն դը) գնդ.  Զեմ ցո վի հրա մա նա տա րութ յամբ, սա կայն նրանք 
մար տի մեջ մտան միայն, երբ հրա ման ստա ցվեց գնդ.  Զեմ ցո վին գլխա վո րել ջո-
կա տը: Ի հար կե, չպետք էր սպա սել վեր ևից այդ կար գադ րութ յա նը:  Ջո կա տի հրա-
մա նա տա րու թյու նը սկզբնա պես պար տա վոր էր ստանձ նել 5-րդ գն դի հրա մա նա-
տար, գնդա պետ  Մա կա ևը, ա պա որ պես [պաշ տո նով] ա վագ՝ գնդա պետ  Զեմ ցո վը: 
Դ րա հետ ևան քով մար տը ձգձգվեց, ու ե ղան ա վե լորդ զո հեր, բա ցի այդ, գնդա պետ 
 Զեմ ցո վը շատ անվճ ռա կան մարդ էր:

 Նո յեմ բե րի 14-ին ես հրա ման ստա ցա ջո կա տով շարժ վել ք.  Կո թուր և ք.  Սա րայ: 
Հ րա մա նը կա տա րե լու հա մար նո յեմ բե րի 15-ին ջո կա տով ճա նա պարհ ըն կանք՝ ա ռա-
ջա պա հում նշա նա կե լով  Սուն ժեն յան գուն դը ու  Հայ կա կան դրու ժի նան:  Սուն ժեն յան 
գնդի հրա մա նա տար, գնդա պետ  Զեմ ցովն ինձ մոտ ե կավ գան գա տով, թե նա իր 
հե ծե լա զո րով ստիպ ված է հետ ևա կի հա մար ճեղ քել խո ր ձ յու նը և խնդ րում է իր 
գուն դը որ պես ա ռա ջա պահ չնշա նա կել: Ես նրան հրա մա յե ցի ան հա պաղ կա տա րել 
իմ հրա մա նը, հա կա ռակ դեպ քում ես նրան կզր  կեմ գնդի հրա մա նա տա րութ յու նից 
ու կզե կու ցեմ այդ մա սին:  Միա ժա նակ հրա մայ վեց ճա նա պարհ ընկ նել ինչ պես հիմ-
նա կան ու ժե րին, այն պես էլ ա ռա ջա պա հին:  Շարժ վե լը դժվար էր խոր ձյան ու մեծ 
ձյու նա կու տա կում ե րի պատ   ճա ռով:  Ճա նա պարհն ընդ հա նրա պես չէր եր ևում: 
Ս տիպ ված էինք խար խա փե լով ա ռա ջա նալ: Գլ խա վոր ու ժե րը գի շե րե լու հա մար 
կանգ ա ռան  Գա վե րիկ գյու ղում ( Կո թու րից կես ճա նա պար հի վրա), ա ռա ջա պա հը 
մար տով գրա վեց ք.  Կո թու րը: Այդ նույն գի շերն ինձ մոտ ու ղար կե ցին  Սիմ ո յի եղ-
բո րը՝ Ահ մե դին մոտ 40 հեծ յալ քրդե րով: Ն րանց ներ կա յու թյու նը ջո կա տում շատ 
տհաճ էր: Ես լավ գի տեի, որ նրանց թա լան չիա կան հա կում ե րից օ գուտ չի լի նի, 
իսկ գլխա ցա վան քը շատ կլի նի:

 Այդ նույն ե րե կո յան ես, իմ շտա բի պե տի հետ մշա կում էինք պլան, թե ինչ պես 
օգ նենք ա ռա ջա պա հին ա ռա ջա նալ դժվար[ան ցա նե լի]  Կո թու րի կիր ճով՝ են թադ րե-
լով, որ հա կա ռա կոր դը կօգտ վի այդ կիր ճի դժվա րա մատ չե լիութ յու նից և  ու ժեղ 
դի մադ րու թյուն կցու ցա բե րի: Ես ո րո շե ցի ճա կա տա յին գրո հը զու գակ ցել շրջան ցե-
լով այդ կիր ճը լեռ նե րով: Որ պես ու ղեկ ցող ներ ընտ րե ցի ինձ մոտ ե կած մի քա նի 
քրդե րի: Այդ մա սին հայտ նե ցի ա ռա ջա պա հի պե տին:

Ա ռա վոտ յան ստա ցա զե կու ցա գիր, որ  Կո թու րը մար տով գրավ ված է, ու կար-
ճատև հանգս տից հե տո, Անդ րա նի կի նա խա ձեռ նութ յամբ,  Հայ կա կան դրու ժի նան 
սկսեց կռիվն ե րով խո րա նալ կիր ճով: Դ րու  ժի նան գրո հի գնաց լեռ նե րով, իսկ հե-
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ծե լա զո րը՝ կիր ճով: Գլ խա վոր ու ժե րով շարժ վե լով դե պի  Կո թուր՝ ես լեռ նե րից տես-
նում էի, թե ինչ պես է դրու ժի նան իր դիր քե րից քշում հա կա ռա կոր դին:  Հա  կա ռա-
կոր դը հա մա ռո րեն պաշտ պա նում էր իր լեռ նա յին դիր քե րը և  աս տի ճա նա բար նա-
հան ջում լե ռան խոր քը:

 Ցե րեկ վա մոտ ժա մը 11-ին ես ջո կա տով մտա  Կո թուր: Չ նա յած նա հա մար վում 
էր քա ղաք, սա կայն ա վե լի ճիշտ մեծ գյուղ էր, որ տեղ կա յին ըն դա մե նը մի քա նի 
տներ պա տու հան նե րով:  Ժա մա նակ նե րի ըն թաց քում այդ քա ղա քին տի րել են մերթ 
թուր քե րը, մերթ պար սիկ նե րը: Բ նա կիչ նե րը նախ կի նում հա յեր էին, ո րոնք վա ղուց 
մահ մե դա կա նու թյուն էին ըն դու նել: Այդ մա սին ինձ ա սաց գյու ղա կան տա նու տե րը:

 Կո թուր գա լով ես ստա ցա կա պի տան  Հով սեփ յան ցի զե կու ցա գիրն այն մա սին, 
որ դրու ժի նան գրա վել է  Գա րա տել գյու ղը (կիր ճի աջ ա փին,  Կո թու րից 15 վերստ), 
հա կա ռա կոր դը նա հան ջել է լեռ նե րը, և  որ հա միդ. քրդա կան գնդե րի հրա մա նա-
տար նե րը ցան կութ յուն են հայտ նել անձ նա տուր լի նել: Խնդ րում էր կար գադ րել, թե 
ինչ պես վար վել նրանց հետ: Ես պա տաս խա նե ցի, որ ան մի ջա պես գա լիս եմ  Գա-
րա տել գյու ղը բա նակ ցութ յուն նե րի, հենց որ ջո կատն ու ղար կեմ  Շա րապ խա նե գյու-
ղը:

Ինձ ծայ րա հե ղո րեն զար մաց րեց, որ կազ. գնդի հրա մա նա տա րը չհետ ևեց  Հայ-
կա կան դրու ժի նա յին: Ես ապ շե ցի, երբ լսե ցի փող հա րի հա վա քի [ազ դան շա նը]: 
 Պարզ վեց, որ  Սուն ժեն յան գնդի հրա մա նա տա րը, երբ  Հայ կա կան դրու ժի նան ան ցավ 
 Ռի զա գյու ղի մո տով և սկ սեց կրնկա կոխ հե տապն դել հա կա ռա կոր դին, նա [գնդա-
պետ  Զեմ ցո վը] եզ րա կաց րեց, որ իր գնդի աշ խա տանքն ա վարտ վել է և  անհ րա ժեշտ 
է գուն դը հա վա քել  Ռի զա գյու ղի մոտ՝ հանգս տի:  Չէի կա   րող նրան [հրա մա նա տա-
րին] դրա հա մար չկշտամ բել:

 Կար գադ րե լով ջո կա տին շարժ վել  Շա րապ խա նե գյու ղը ես ան ձամբ, շտա բի 
պե տի հետ մեկ նե ցի  Գա րա տել գյու ղը:  Ճա նա պար հին,  Ռի զա գյու ղից պաշտ պա-
նու թյան հա մար վերց րե ցի եր կու հար յուր յակ: Հ րա մա նա տա րը [գնդա պետ  Զեմ ցո վը] 
ե կավ ինձ հետ: Այս տեղ ես նրան մեկ ան գամ ևս  հան դի մա նե ցի իր ոչ ճիշտ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հա մար, ա ռա վել ևս, որ ին քը ե ղել է ա ռա ջա պա հի պե տը: Այ նու հետև 
 Ռի զա գյու ղից լեռ նա յին ա րա հետ նե րով գնա ցինք  Գա րա տել գյու ղը: Այն տեղ ինձ 
ման րա մասն զե կու ցե ցին կա պի տան  Հով սեփ յան ցը և Անդ րա նի կը մար տի ու ե րեք 
հրա մա նա տար նե րի մեզ անձ նա տուր լի նե լու ցան կութ յան մա սին: Այդ մար տում 
գրավ վել էին հա միդ. գնդե րի եր կու դրո շակ ներ: Այս տեղ ես ա ռա ջին ան գամ տե սա 
Անդ րա նի կին:  Նա ինձ վրա թո ղեց անձն ա պաս   տան, հպարտ ու ազ դու մար դու 
տպա վո րութ յուն:

Ես պա հա կա յին պահ պա նութ յան պե տին հրա մա յե ցի ըն դու նել անձ նա տուր ե ղող 
հրա մա նա տա րին, չզի նա թա փել և  բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար ու ղար կել 
 Շա րապ խա նե գյու ղը: Ս պա սե ցի այդ հրա մա նա տար նե րին մինչև ցե րեկ վա ժա մը 
3-ը: Դ րա նից հե տո ո րո շե ցինք, որ հա վա նա բար մտքա փոխ են ե ղել հանձն վել, ուս-
տի ո րո շե ցինք նույն պես ուղղ վել  Շա րապ խա նե գյու ղը, որ տեղ գի շե րում էր ջո կա տը:

 Լե ռից կիր ճը իջ նե լիս նկա տե ցի մի քա նի հեծ յալ նե րի, ո րոնք լեռն էին բարձ րա-
նում. դրանք հա մի դեա կան գնդե րի հրա մա նա տար ներն էին: Ն րանք ինձ մո տե ցան 
չքնաղ ա րա բա կան ձիե րով, ի ջան ձիե րից և  մո տե նա լով ինձ ող ջու նե ցին: Ես հարց-
րե ցի, թե որ տեղ է նրանց զեն քը, նրանք ա սա ցին, որ սպան է խլել ի րեն ցից: Ն րան-
ցից մե կը  Սա թուն բեկն էր, իսկ մյու սը  Ջա ֆար բե կը, եր րոր դը չկար, ո րի պատ ճա-
ռով էլ նրանք ու շա ցան՝ ամ բողջ ժա մա նակ սպա սե լով նրան:

Ես ցան կա նում էի վե րա դառ նալ  Գա րա տել գյու ղը բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար, 
սա կայն  Սա թուն բեկն ա ռա ջար կեց գնալ  Կա վե լիկ գյու ղը, քա նի որ սպա սում էր, 
որ այդ գյուղն է գա լու եր րորդ հրա մա նա տա րը: Ես մի քա նի րո պե տա տան վում էի 
ըն դու նել նրա ա ռա ջար կութ յու նը, քա նի որ այդ գյու ղը բա ցար ձա կա պես հե ռու էր 
իմ ջո կա տից, սա կայն իմ տրա մադ րութ յան տակ ու նե նա լով կա զակ նե րի եր կու հար-
յուր յակ ու հայ հեծ յալ դրու ժի նիկ նե րին, ես հա մա ձայն վե ցի և  մենք գնա ցինք գ. 
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 Կա վե լիկ:  Պարզ վեց, որ այդ գյու ղում կար մեր պա հա կա յին պա րե կա խում բը: Գ յուղ 
մտնե լիս ինձ զե կույ ցով դի մա վո րեց  Սուն ժեն յան կա զա կա յին գնդի հար յու րա պետ 
 Բո րո դի նը:  Սա թուն բե կը ինձ հայտ նեց, որ այդ սպան է ի րեն ցից վերց րել զեն քը ու 
հե ռա դի տակ նե րը: Այդ ա րար քից զայ րա ցած ես նրան հրա մա յե ցի վե րա դարձ նել 
ի րե րը:  Հար յու րա պե տը սկսեց հրա ժար վել: Ես ի հար կե ա վե լի սաս տիկ վրդով վե ցի 
և հ րա մա յե ցի հրա մա նա տա րին ան հա պաղ կա տա րել իմ հրա մա նը, իսկ ինքս գնա-
ցի  Սա թուն բե կի նշած շի նութ յու նը: Ո րոշ ժա մա նակ անց բե րե ցին զեն քերն ու հե-
ռա դի տակ նե րը:  Հե ռա դի տակ նե րից մե կը դիտ մամբ փոխ ված էր, ո րը ես վե րա դարձ-
րե ցի հրա մա նա տա րին ու հրա մա յե ցի վե րա դարձ նել այն, որ վեր ցել էր:  Դա նույն պես 
կա տար վեց:  Ցա վով պետք է ա սեմ, որ նման դեպ քե րը ե զա կի չէին:

 Ս պա սե ցինք մինչև ե րե կո յան ժա մը 8-ը, իսկ եր րորդ հրա մա նա տա րը այդ պես 
էլ չկար: Այդ ժա մա նակ ես ո րո շե ցի նրանց հետ միա սին գնալ  Շա րապ խա նե գյու ղը: 
Ու ղեկ ցող նե րը նրանց քրդերն էին: Ս տիպ ված էինք ողջ ժա մա նակ գնալ քրդա կան 
գյու ղե րի կող քով:  Գի շե րը շատ մութ էր ու շատ սառ նա մա նի քա յին: Ի հար կե, մենք 
մեծ վտան գի էինք են թարկ վում, սա կայն ա մեն ինչ բա րե հա ջող ա վարտ  վեց:

Ե րե կո յան մոտ ժա մը 10-ին հա սանք  Շա րապ խա նե գյու ղը: Ինձ շտա բի հետ ըն-
դու նեց մոլ լան:  Քուրդ հրա մա նա տար նե րը մեր գաղտ նի հսկո ղութ յան տակ տե ղա-
վոր վե ցին այլ շի նութ յու նում:  Գի շերն ինձ արթ նաց րե ցին  Սա թուն բեկն ու մոլ լան՝ 
գան գատ վե լով, որ  Սիմ ո յի եղ բայր Ահ մեդն իր քրդե րի հետ գո ղա ցել է մի քա նի 
հար յուր ոչ խար ու խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ ու քշում է դե պի  Կո թուր: Ես 
հրա մա յե ցի ու ղար կել կա զա կա յին հար յուր յակ հետև նե րից, խլել ոչ  խար ներն ու 
ա նա սուն նե րը, իսկ Ահ մե դին քրդե րի հետ քշել  Կո թուր:

Ա ռա վոտ յան ջո կա տը սկսեց նա խա պատ րաստ վել ք.  Սա րայ գնա լու հա մար: 
Կրկին ինձ մոտ ե կան գան գա տով:  Գի շե րը զո րա մա սե րը վերց րել էին մոտ հար յուր 
ոչ խար: Ես սկզբնա պես չհա վա տա ցի, քա նի որ յու րա քանչ յուր մար դուն տրվում էր 
2-ա կան ֆունտ82 միս, սա կայն երբ եր թա յին վրան նե րը հա վաք վե ցին, ես ան ձամբ 
հա մոզ վե ցի վրան նե րի տե ղե րում թափ ված մա ցորդ նե րով, որ նրանց գան գա տը 
ար դա րա ցի էր: Մ նա ցորդ նե րը հատ կա պես շատ էին այն տեղ, որ տեղ տե ղա կայ ված 
էր  Հայ կա կան դրու ժի նան: Ս տիպ ված վճա րե ցինք բնա կիչ նե րին տնտե սա կան կա-
րիք նե րի հա մար նա խա տես ված գու մա րից, որ պես զի նրանց հանգս տաց նենք:

Այդ ժա մա նակ ես զե կու ցա գիր ստա ցա, որ հա կա ռա կոր դը հե ռա ցել է ք. 
 Սա րա յից:  Հե տևակն ու հե ծե լա զո րը նա հան ջում էին եր կու ճա նա պա հով՝ դե պի գյուղ 
 Խո շաբ և  դե պի Ար ճակ լի ճը: Չս պա սե լով եր րորդ հա մի դեա կան հրա մա նա տա րին՝ 
երբ ջո կատն ու գու մա կը շարժ վե ցին, մենք նույն պես գնա ցինք: Ե ղա նա կը պարզ 
էր, սա կայն սա ռը քա միով:  Ճա նա պար հին վեր ջա պես մեզ միա ցավ եր րորդ հա  մի-
դեա կան հրա մա նա տար Ջ հան գիր բե կը83: Ես նկա տե ցի այդ հրա մա նա տար նե րի 
դեմ քին զար մանք, երբ նրանք տե սան մեր ու ժե րը:  Հա վա նա բար նրանք են թադ րում 
էին ա վե լի մե ծա քա նակ ու ժեր:

 Ճա նա պար հը ծանր էր, շատ տե ղե րում ծածկ ված էր ձյու նով, ստիպ ված էինք 
ճա նա պար հը [ձյան կու տա կում ե րից] մաք րել:  Մինչև քա ղաք մի քա նի վերստ հաս-
նե լը մեզ ըն դա ռաջ ե կավ հայ ու ա սո րի հոգ ևո րա կա նու թյու նը կրո նա կան հա գուստ-
նե րով, խա չե րով ու խաչ վառ նե րով:

 Քաղ.  Սա րա յը նման էր մեծ գյու ղի, կա յին մի քա նի տներ պա տու հան նե րով, 
նույ նիսկ կա յին եր կու կամ ե րեք  հար կա նի տներ, ո րոնց ներք ևում կրպակ ներ էին, 
իսկ վեր ևում բնա կե լի սեն յակ ներ, մա ցած տնե րը լու սա վոր վում էին ա ռաս տա ղից: 
 Զո րա մա սե րի զո րա նոց նե րը բա վա կա նին մեծ էին ու լավ կա ռուց ված, որ տեղ և 
 տե ղա վոր վե ցին քա ղաք մտած զո րա մա սե րը:  Քա ղա քը գտնվում էր բաց տե ղան քում: 
 Բու սա կա նութ յան բա ցար ձակ բա ցա կա յութ յուն, իսկ, ի մի ջիայ լոց, մեր ու նե ցած քար-

82 1 ֆունտը հավասար է 409,5 գրամի:
83 Ջհանգիր աղա (1874-1943), եզդի ժողովրդի ազգային հերոս: 1918 թ. մայիսին եզդիական հեծե լա խմբով 
մաս նակցել է Բաշ Ապարանի ճակատամարտին:
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տեզ նե րի վրա նշված էին մեծ այ գի ներ:  Գեն.  Չեռ նո զու բովն ինձ հե ռա գիր ու ղար կեց. 
« Պահ պա նել այ գի նե րը» [բո վա նդա կու թյամբ]: Ես զե կու ցե ցի, որ ոչ քա ղա քում և  ոչ 
էլ շրջա կայ քում չկա ոչ մի ծառ:

 Քա ղա քը գրե թե դա տարկ էր:  Կա յին ոչ մեծ թվով ա սո րի ներ ու հա յեր, ա վե լի 
շատ ա ռա ջին նե րը:  Սա րա յում մա ցել էր թուր քա կան բա նա կի հայ զին վոր, ո րը մեզ 
տե ղե կութ յուն ներ տվեց հա կա ռա կոր դի մա սին:  Նա հայտ նեց, որ հետ ևակն ու հե-
ծե լա զո րը հե ռա ցել են գի շե րը, մեր զոր քե րի  Շա րապ խա նե գա լու օ րը:  Հա կա ռա կորդն 
ուղղ վել է Ար ճակ ու  Խո շաբ գյու ղե րը (եր կու ճա նա պարհ ներն էլ տ  ա նում են  Վան): 
 Խո շաբ գյու ղի մոտ կենտ րո նաց վել են զգա լի ու ժեր: Այդ ուղ ղութ յուն նե րով ու ղարկ-
վե ցին ու ժե ղաց ված պա րե կախմ բեր՝ մինչև հա կա ռա կոր դի հետ բախ վե լը:

Անձ նա տուր ե ղած հրա մա նա տար նե րի հսկո ղութ յու նը իմ կող մից դրված էր 
 Հայ կա կան դրու ժի նա յի վրա, որ պես զի դա կա տար վի նրանց հա մար անն կատ: 
Ե րե կո յան նրանց հետ բա նակ ցութ յու ներ վա  րե ցի ու մենք ե կանք հետև յալ հա մա-
ձայ նու թյան՝ նրանք որ պես պա տանդ ներ մում են մեզ մոտ, ու նրանց գյու ղե րի 
բնա կիչ նե րը պետք է մեզ հանձ նեն ի րենց զեն քը:  Զեն քը հանձ նե լու հա մար նրանք 
ինձ գրութ յուն ներ տվե ցին ի րենց ստո րագ րութ յուն նե րով: Ես հանձ նա րա րե ցի 
 Սուն ժեն յան կազ. գնդի խո րուն ժի84 գե րա զանց սպա  Սե րեբր յա կո վին՝ վստա հե լի 
հսկո ղու թյամբ նրանց [բե կե րին] ու ղար կել ք.  Դիլ մա նից ժա մա նա կա վո րա պես գ. 
 Խա նիկ տե ղա փոխ ված գեն.  Չեռ նո զու բո վին:

 Մինչև ես շարժ վում էի ք.  Սա րայ, Ադրբ. ջո կա տի պե տի կող մից  Խա նա սո րի լեռ-
նանց քում իմ կող մից թո ղած 8-րդ գն դի 2 վաշ տե րը և  Պոլ տավյ ան կազ. գուն դը 
հրա մա նա տար, գնդա պետ  Նալ գի ևի85 հրա մա նա տա րութ յամբ,  Դե րի կով (Սբ.  Բար -
դու ղի մեո սի վանք) շարժ վե ցին ք. Բաշ կա լե: Այս վան   քի մոտ ջո կա տը մարտ է ու նե ցել 
և  հա կա ռա կոր դի նա հան ջից հե տո շարժ վել դե պի ք. Բաշ կա լե, գրա վել այդ քա ղա քը 
և  այն տեղ որ պես կա յա զոր թո ղել մեկ վաշտ ու կա զա կա յին մեկ հար յուր յակ՝ վաշ-
տա յին ա վագ հրա մա նա տա րի ղե կա վա րութ յամբ:

[ Նո յեմ բե րի] 20-ին սուն ժեն ցի նե րը Ար ճակ տա նող ճա նա պար հին  Մոլ լա  Հա սան 
գյու ղի մոտ գե րե ցին 14 հո գուց բաղ կա ցած թուր քա կան սպա յա կան հե ծե լա պա րե կը: 
Այդ սպա յի86 հար ցու փոր ձից որ ևէ նոր բան չպարզ վեց՝ միայն այն, որ  Խո շա բում 
գտն  վող ջո կա տի գլուխ կանգ նած է Ջև դեթ բե յը87:  Հե ծե լա պա րեկ սպա յի հետ ու-
ղար կե ցի Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի պե տին:

 Ցան կա նում էի օգտ վել ան դոր րից, որ պես զի կա պի տան  Հով սեփ յան ցը [ Հայ կա-
կան] դրու ժի նա յին ծա նո թաց նի ինչ պես հար ձակ ման, այն պես էլ պաշտ պա նութ յան 
ժա մա նակ մղվող մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին, սա կայն Անդ րա նի կը վի րա վոր-
վեց ու հպարտ մեր ժեց, գտնե լով, որ դրա հա մար դրու ժի նան լավ է նա խա պատ-
րաստ ված: Ընդ հան րա պես նրա՝ Անդ րա նի կի մեջ կար շատ ինք նա վստա հութ յուն և 
հ պար տու թյուն:

Իմ ջո կա տի ա ռա ջա խա ղա ցու մը մեր հե նա կե տից ինձ հա մար ան հաս կա նա լի 
էր:  Ջո կա տի դրու թյու նը անվ տանգ չէր:  Շուրջ բո լո րը թշնա մա բար տրա մադր ված 
քրդա կան գյու ղեր էին: Ես կար ծում եմ, որ ջո կա տի դրութ յու նը քիչ թե շատ տա նե-
լի էր միայն այն պատ ճա ռով, որ մեզ մոտ որ պես պա տանդ ներ գտն  վում էին հա միդ. 
գնդե րի հրա մա նա տար նե րը: Ն րանց ազ դե ցութ յու նը բնա կիչ նե րի վրա ահ ռե լի էր: 
Ն րանք հա յե րին շատ լավ էին վե րա բեր վում: Եվ պետք է խոս տո վա նել, որ այդ ժա-

84 Կրտսեր սպայական կոչում կազակային զորքերում, որը հավասարազոր է ներկայիս լեյտե նանտի 
կոչմանը:
85 Նալգիև Էլբերտ Ասմուրզիևի (1863-1918), գեներալ-մայոր, ազգությամբ՝ ինգուշ, Պոլտավյան 1-ին 
կազակային գնդի հրա մանատար:
86 Հավանաբար հեծելապարեկի հրամանատարին:
87 Ջևդեթ բեյը Վանի նահանգապետն էր, ռազմական նա խա րար Էնվեր փա շայի քրոջ ամուսինը: Հայտնի 
էր իր չարագործություններով և «Բաշկալեի պայ տագործ» մականունով, քանի որ հրամայել էր պայտել 
զոհերին: 1914 թ. վերջից և 1915 թ. սկզբից ղեկավարել է Վան նահանգի հայության զանգվածային 
կոտորածները և Վան քաղաքի հայ կական թաղամասերի պաշարումը: Հե տագայում կազմակերպել է 
Բաղեշի հայության կո տո  րածը: 
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մա նա կի ըն թաց քում կո տո րած ու ջարդ չի ե ղել88:  Հե տո թի կուն քում՝  Շա րապ խա նե, 
 Ռի զե և  Կո թուր գյու ղե րում թողն վե ցին փոք րա թիվ զո րա մա սեր (զո րա հանգր վա-
նա կե տի նման):  Շատ ծանր էր հե ռա խո սա վար նե րի89 վի ճա կը: Ն րանք ողջ ժա մա նակ 
պետք է ա չա լուրջ լի նեին, քա նի որ քրդե րի հա տու կենտ հար ձա կում ե րը տե ղի էին 
ու նե նում նրանց ու գու մա կի վրա:  Պա րե նը բեր վում էր ուղ տե րով  Սալ մաս տից, ա պա 
ք.  Խո յից: Եվ երբ ե կավ համ բա րա կի ներ կա յա ցու ցի չը, հա ցը սկսե ցին թխել 
 Սալ մաս տում և  պա րե նի մի մա սը ձեռք էր բեր վում շրջա կա գյու ղե րից:  Մի սը ու մյուս 
մթերք նե րը բե րում էին կա պա լա ռու նե րը:

Ք.  Սա րայ գա լու հա ջորդ օ րը ես զո րա մա սե րի պե տե րի հետ դի տե ցի տե ղան քը, 
ընտ րե ցի դիր քը ու հրա մա յե ցի այն ամ րաց նել խրա մատ նե րով:  Մեր 4-րդ [բա նա-
կա յին] կոր պու սի և Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ ինձ 
ո չինչ հայտ նի չէր: Ք.  Բաշ կա լեի գրավ ման մա սին ես պա տա հա բար տե ղե կա ցա: 
 Հա վա նա բար գե նե րալ  Չեռ նո զու բո վը չգի տես ին չու նպա տա կա հար մար չէր գտնում 
ինձ տեղ ակ պա հել90:  Գի տեի, որ մեր ջո կա տը հար ձակ վում է Ա լաշ կեր տի հով տով 
և  որ գեն.  Նի կո լա ևը91 կանգ նած է  Հին  Բա յա զե տում:

 Կարճ ժա մա նա կում մեզ հա ջող վեց 7 գյու ղե րից ստա նալ շուրջ 3000 հրա ցան: 
Սկզ բում բնա կիչ նե րը պատ րաս տա կա մութ յամբ էին հանձ նում, սա կայն երբ ի րա-
վի ճա կը փոխ վեց ոչ մեր օգ տին՝ սկսե ցին խու սա փել հանձ նե լուց:

Այդ ժա մա նակ  Սա րայ ե կան հեծ յալ հայ կա մա վոր ներ՝ մոտ 100 հո գի (ու սա նող-
ներ  Մոսկ վա յից,  Լե նինգ րա դից92 ու ե րի տա սարդ ներ Ա մե րի կա յից93) հայ գոր  ծիչ  նե րից 
մե կի՝  Ջա մալյ ա նի94 ղե կա վա րու թյամբ: Այդ ժա մա նակ Անդ րա նիկն իր դրու ժի նա յին 
կից կազ մա կեր պեց ա ռան ձին հա տուկ հե ծե լա ջո կատ:

 Շու տով ես գեն.  Չեռ նո զու բո վից կար գադ րութ յուն ստա ցա՝ ե թե Անդ րա նի կը 
կցան կա նա շարժ վել դե պի  Վան՝ թույլ տալ, նրան հանձ նե լով 2 լեռն. թնդա նոթ, 
սա կայն, ցա վոք ի րադ րութ յու նը սկսեց փոխ վել:  Հա կա ռա կոր դը սկսեց ակ տի վու  թյուն 
ցու ցա բե րել ու կա մաց-կա մաց կու տակ վել Ար ճակ-գյոլ լճի կող մից, ուս տի ես նպա-
տա կա հար մար չգտա նման ի րա վի ճա կում թույլ տալ դրու ժի նա յին գնալ [ Վան]:

Այդ զե կույց նե րի հի ման վրա ես հար կադր ված էի Ա սուր լի գյուղ ու ղար կել 
 Հայ կա կան դրու ժի նան, սուն ժեն ցի նե րի եր կու հար յուր յակ ու 4 լեռն. թնդ.՝ գն  դա  -
պետ  Զեմ ցո վի ղե կա վա րութ յամբ: Այդ գյու ղը գտնվում էր դե պի Ար ճակ-գյոլ լիճ ու 
 Խո շաբ գյուղ տա նող խճու ղա յին ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու կում:

Այդ ժա մա նակ ես կրկին խիստ զար մա ցա, երբ գեն.  Չեռ նո զու բո վը կրկին ինձ 
մոտ՝ ջո կատ ու ղար կեց հա միդ. գնդե րի հրա մա նա տար նե րին: Ան հաս կա նա լի է, թե 
նա այդ դեպ քում ին չով էր ղե կա վար վում, գու ցե տնտե սա կան նկա տա ռում ե րով: 
Ն ման դեպ քե րի հա մար կար կան խավ ճար, սա կայն ինձ մոտ չկար որ ևէ մի ջոց, բա-
ցի այդ ես գտնում էի, որ նրանց մա լը ջո կա տում, նման ի րա վի ճա կում, ո րում 

88 Հավանաբար գեներալ Թ. Նազարբեկյանը տեղակ չէր, որ այդ նույն ժա մա նակ՝ 1914 թ. նոյեմբեր և դեկ-
տեմբեր ամիսներին, Կարսի և հատկապես Բաթումի մարզերում օսմանյան բանա կի ստորաբա ժանում երի 
կազմում գործող մարդասպանների ջոկատները, այդ թվում տխրա հռ չակ «Թեշքիլաթը Մահսուսեն», տեղի 
մահ մե դական ների զգալի մասի օժանդակու թյամբ իրա կանացնում էին հայերի կոտո րածներ: Քրդե րին 
զսպում էր միայն ու միայն ռու սա կան զորքերի ու Հայկական 1-ին կամավո րական խմբի ներկա յությունը: 
Իրավիճակը փոխ վեց, երբ սկսվեց ռու սական զորքերի նահանջը, որը կապ ված էր Սարիղամիշի շրջանում 
ընթա ցող մարտական գործո ղու թյունների հետ:
89 Կապավորներ:
90 Գեներալ Ֆ. Չեռնոզուբովի ունեցած տվյալների համաձայն՝ Թ. Նազարբեկյանի շտաբում գոր ծում էր 
թուր քա կան լրտես, ուստի նա չէր ցանկանում բացահայտել ռազմական այս կամ այն գործողության հետ 
կապված ման րամասները: Չնայած կասկածներին՝ այդպես էլ հայտնի չդար  ձավ, թե ով էր այդ լրտեսը:
91 Նիկոլաև Անդրեյ Միխայիլի (1858-1926), գեներալ-լեյտենանտ (1915 թ.), Անդրկասպյան կա զա կային 
դիվիզիայի (Բայազետյան ջոկատ) հրամանատար:
92 Պետրոգրադ:
93 1915 թ. դեկտեմբերի 20-ի նամակում Սիմոն Վրացյանը դժգոհություն էր հայտնում ԱՄՆ-ից ժա մանած 
որոշ կա մա վորների պահվածքից: Նրանց թվում կային արկածախնդիրներ, որոնք նույնիսկ Թիֆլիս 
չհասան, որ պես զի ընդգրկվեն կամավորական խմբերում, տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 4, գ. 14, թ. 7:
94 Ջամալան Արշակ (1882-1940), հասարակական-քաղաքական ու պետական գործիչ, ՀՅԴ ան դամ: Կա-
մա վորական շարժման կազմակերպիչներից ու ղեկավարներից:
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գտնվում էր՝ անհ նար է:  Մի քա նի օր անց նրանց հետ ու ղար կե ցի, իմ ո րո շու մը 
պատ ճա ռա բա նե լով նրա նով, որ նրանց ներ կա յութ յու նը ջո կա տում հա մա րում եմ ոչ 
հնա րա վոր, բա ցի այդ, շատ դժվար է ե րաշ խա վո րել, որ նրանք կապ ված չէին յու-
րա յին նե րի հետ:  Հե տա գա յում ինձ հայտ նե ցին, որ գեն.  Չեռ նո զու բո վը չցան կա նա-
լով նրանց իր մոտ պա հել՝ ու ղար կել էր  Մա կո ւի խա նութ յուն, որ տե ղից էլ նրանք 
փա խել էին:

 Հա կա ռա կոր դը օ րե ցօր թվա պես ա վե լա նում էր՝ ա վե լի հա մար ձակ դառ նա լով 
և  աս տի ճա նա բար մո տե նում էր մեր դիր քե րին:  Ջո կա տը մի փոքր հրետ. նա խա-
պատ րաս տու թյու նից հե տո ան ցավ հար  ձակ ման, գրա վեց Աս պին սակ ու  Մոլ լա 
 Հա սան գյու ղե րը, սա կայն հե տա գա յում հա ջո ղութ յուն չու նե ցավ ջո կա տի հրա մա-
նա տա րի անվճ ռա կա նութ յան պատ ճա ռով:

[ Նո յեմ բե րի] 28-ին ես ու ղար կե ցի օգ նա կան ուժ՝ 6-րդ հ րաձ. գնդի գու մար տա-
կը, և  այդ ջո կա տի պետ նշա նա կե ցի փոխգնդ. Ախվ լե դիա նիին, իսկ գնդա պետ 
 Զեմ ցո վին հետ կան չե ցի:  Գի շեր վա ըն թաց քում հա կա ռա կոր դի ու ժե րը խիստ կեր-
պով ա վե լա ցան, ո րի մա սին այդ գի շե րը զե կույց ստաց վեց:  Հա կա ռա կոր դին վերջ 
տա լու հա մար ես ո րո շե ցի  Սա րա յում թող նել մեկ գու մար տակ,  Սունժ. 2 հար յուր յակ 
և 4 լեռն. թնդա նոթներ, իսկ մա ցած ու ժե րով ար շա լույ սին ա ռա ջա նալ ու վճռա կա-
նո րեն գոր ծել: Այդ մա սին տե ղե կաց րի ա ռա ջա պահ ջո կա տի պե տին:  Հա ջո ղութ յան 
գլխա վոր ե րաշ խի քը պետք է հան դի սա նար մեր հրե տա նին:  Սա կայն, [նո յեմ բե րի] 
29-ի ու 30-ի ու ժեղ մա ռա խու ղը խան գա րեց ինձ այդ ի րա կա նաց նել: Այդ եր կու 
օ րե րի ըն թաց քում հա կա ռա կոր դի ու ժերն այն քան ա վե լա ցան, որ ես ա ռա ջա պահ 
ջո կա տի պե տից սկսե ցի ստա նալ տագ նա պա լի տե ղե կութ յուն ներ: [ Նո յեմ բե րի] 30-
ին ե կավ կա պի տան  Հով սեփ յան ցը և  զե կու ցեց նույ նը, սա կայն, ըստ նրա խոս քե րի, 
որ ևէ ա ռանձ նա հա տուկ վտանգ չէր սպառ նում: Ե րե կո յան փոխգնդ. Ախվ լե դիա նին 
կան չեց իմ շտա բի պե տին ու խնդրեց ինձ զե կու ցել, որ հա կա ռա կոր դը կենտ րո-
նաց րել է մեծ ու ժեր և  հա վա նա բար նա խա պատ րաստ վում է անց նել հար ձակ ման: 
Այդ մա սին նրան նույն պես տե ղե կաց րել էին փախս տա կան հայ ե րը: Այդ զե կույ ցի 
ժա մա նակ ինձ զե կու ցե ցին, որ ե կել է հայ քա հա նա, ո րը ցան կա նում է շտապ ինձ 
տես նել: Ես նրան ըն դու նե ցի, և  նա ինձ հայտ նեց, որ  Սա րա յից հյու սիս կենտ րո նաց-
վում են քրդե րի ու աս կյար նե րի95 մեծ ու ժեր, որ պես զի հար ձակ վեն դե պի  Կո թուր և 
 Բե լա ջիկ գյուղ[ե րը], կտրեն մեր նա հան ջի ճա   նա պար հը:

 Ցան կա նա լով ստու գել ջո կա տի հրա մա նա տա րի զե կույ ցի իս կութ յու նը ես հե-
ռա խո սի մոտ կան չե ցի Անդ րա նի կին ու հարց րե ցի, թե ըստ նրա որ քան կա րող են 
լի նել հա կա ռա կոր դի ու ժե րը:  Նա ինձ զե կու ցեց, որ իր կար ծի քով 25-ից 30 հա զար, 
հրե տա նիով (4 թնդա նոթ):

Եր կա րատև տա տա նում ե րից հե տո, ծանր ու թեթև ա նե լով այդ բո լո րը՝ հա կա-
ռա կոր դի մեծ թվա քա նա կը, հրա մա նա տա րա կան կազ մի ընկճ ված տրա մա դրու թյու-
նը, իսկ ա մե նագլ խա վո րը՝ թի կուն քի բա ցար ձա կա պես ա նա պա հով լի նե լը և  իմ 
նա հան ջի ճա նա պար հը փա կե լը, ես կար գադ րե ցի գի շե րը ու ղար կել գու մա կը, հա-
ցի փու ռը և  ա ռա ջա պահ ջո կա տին նա հան ջել  Կո թուր, իսկ դեկ տեմ բե րի 1-ի ա ռա-
վոտ յան սկսե ցին նա հան ջել նաև գլխա վոր ու ժե րը  Շա րապ խա նե գյու ղը, նա խա պես 
ա ռաջ թող նե լով Ա սուր լիից ժա մա նած ա ռա ջա պահ ջո կա տը:  Հա  կա ռա կի պես հիաս-
քանչ ե ղա նակ էր, սա կայն ու ժեղ սառ նա մա նիք էր: Ուղ տե րի գու մա կը պաշտ պա նում 
էր  Հայ կա կան դրու ժի նան, ո րը ստիպ ված էր այդ օրն ա ռանց հանգս տի անց նել 50 
վերստ (Ա սուր լի գյու ղից մինչև  Կո թուր):  Քա ղա քի [ Կո թու րի] ա սո րի բնա կիչ ներն 
ի րենց ե պիս կո պո սի հետ և  հա յե րը նույն պես լքե ցին քա ղա քը մեզ հետ: Չ նա յած իմ 
ար գել քին շա տե րը հրդե հե ցին տներն ու զո րա նոց նե րը: Իմ [տան]տե րը նույն պես 
հրդե հեց իր տու նը:  Հա կա ռա կոր դը հետ ևում էր մեզ և գ րա վեց քա ղա քը:  Ջո կա տը 
գի շե րեց  Շա րապ խա նե գյու ղում:  Հա ջորդ օ րը շա րու նա կե ցինք նա հան ջել: Ե ղա նակն 
այն աս տի ճա նի պարզ էր, որ  Մա նա- Սու վան լե ռից եր ևում էր  Վա նա լի ճը:  Մո տե-

95 Ասկյար՝ թուրք զինվոր:
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նա լով  Կո թու րի կիր ճին՝ ես ա ռանձ նաց րե ցի ջո կա տից 7-րդ և 5-րդ գն դե րի գու-
մար տակ նե րը ու սուն ժեն ցի նե րի 2 հար յուր յակ գնդա պետ  Զեմ ցո վի հրա մա նա տա-
րութ յամբ ու նրան հրա մա յե ցի գրա վել  Գա րա տել գյու ղը և  այդ գյու ղի մոտ գտնվող 
բար ձուն քը, իսկ մա ցած ջո կա տին շարժ վել  Կո թու րի կիր ճով:

 Հայ կա կան դրու ժի նան ու ժաս պառ ան ցու մից ու մեր նա հան ջի հետ ևան քով բա-
րո յա կան տա ռա պանք ներ ու նե նա լուց հե տո, ժա մա նա կա վո րա պես շար քից դուրս 
էր ե կել: Ի զո րու չէր նույ նիսկ գլխա վոր ու ժե րի առջ ևում պա հակ կար գել: Ի հար կե, 
մեղ քի գլխա վոր պատ ճա ռը Անդ րա նիկն էր:  Նա վար չու նակ մարդ չէր, ան հա վա-
սա րակ շիռ էր՝ բռնա պե տա կան բնա վո րութ յամբ, իր զին վո րա կան հաս կա ցու թյուն-
նե րով ի րեն հա մա րում էր բո լո րից վեր ու չէր կա րո ղա նում են թարկ վել ու րիշ նե րին: 
Չ գի տես թե ին չու ա ռայժմ ըն դու նում էր միայն իմ հե ղի նա կութ յու նը:  Կա պի տան 
 Հով սեփ յան ցը ստիպ ված էր գի շե րը մի քա նի տասն յակ դրու ժին նիկ նե րով դուրս 
գալ ու գրա վել կար ևոր լե ռը: Ես ցան կա նում էի այդ դեպ քի մա սին զե կու ցել ղե կա-
վա րութ յա նը, սա կայն  Յա կով Ք րի տա փո րի  Զավ րի ևը խնդրեց սպա սել մի քա նի օր, 
ո րով հետև հա մոզ ված էր, որ Անդ րա նի կը և դ րու ժի նան կր  կին մար տու նակ կլի նեն: 
Ես հար գե ցի նրա խնդրան քը և  իս կա պես հա մոզ վե ցի, որ  Զավ րի ևը ի րա վա ցի էր:

 Հա կա ռա կոր դը գրա վեց  Բե լա ջիկ գյու ղը (այն տեղ թուր քա կան սահ մա նա պահ 
պա հա կա կետ կար): Այդ գյու ղը  Ռա զի գյու ղի գծի վրա էր,  Կո թու րի կիր ճից ձախ: 
Այդ գյու ղի դի մաց իմ կող մից ու ղարկ վեց 6-րդ հ րաձգ. գնդի գու մար տա կը գու մար-
տա կի հրա մա նա տար փոխգնդ. Ախվ լե դիա նիի հրա մա նա տա րութ յամբ:

 Դեկ տեմ բե րի 4-ին հա կա ռա կորդն աջ թևով ան ցավ հար ձակ ման ու ետ մղեց 
մեր զո րա մա սե րը  Գա րա տել գյու ղից:  Ջո կա տի դրութ յունն էլ ա վե լի ծանր դար ձավ: 
Ս տիպ ված էինք գրե թե ողջ ջո կա տով ու ժեղ սառ նա մա նիք նե րի պայ ման նե րում 
գտնվել բաց երկն քի տակ:  Նա հան ջե լու հա մար ես ա ռանձ նա պես որ ևէ հիմք չէի 
տես նում:  Դա վե րագ րում էի ջո կա տի հրա մա նա տար գնդա պետ  Զեմ ցո վի անվճ ռա-
կա նութ յա նը:

 Դեկ տեմ բե րի 5-ին ջո կա տի հրա մա նա տար [նշա նա կե ցի] 7-րդ հ րաձգ. գնդի 
հրա մա նա տար, գնդա պետ Օբ րազ ցո վին ու հրա մա յե ցի հետ մղել հա կա ռա կոր դին 
իր նախ կին դիր քե րը ու վե րա դարձ նել  Գա րա տել գյու ղը: Այդ խնդրի հա ջո ղու թյու-
նը ա պա հո վե լու հա մար ես նրա հետ պայ մա նա վոր վե ցի, որ դեկ տեմ բե րի 5-ի ե րե-
կո յան մարտ կո ցը կտե ղա կա յեմ  Գե րի- Գո րան լե ռան վրա (այդ լե ռը գե րիշ խում էր 
ողջ տե ղան քի վրա) ու  Գա րա տել գյու ղի վրա նշա նա փորձ կրա կ կ վա րի, իսկ գի-
շե րը կրակ կբա ցի գյու ղի վրա ու կստի պի հա կա ռա կոր դին դուրս գալ գյու ղից:  Դա 
ճշտութ յամբ կա տար վեց:  Հա կա ռա կոր դը ողջ գի շե րը սա ռել էր: Գնդ. Օբ րազ ցովն 
ան ցավ հար ձակ ման, դուրս մղեց հա կա ռա կոր դի մա ցորդ նե րը  Գա րա տել գյու ղից 
և շպր տեց նրան իր հին դիր քե րը:  Ցա վոք, նա հար ձակ ման ան ցավ միայն իր ձախ 
թևով, իսկ ա ջին չկար գադ րեց միա ժա մա նակ անց նել հար ձակ ման:  Մեր տե ղա մա-
սի աջ թևի պետ փոխգնդ. Ախվ լե դիա նին սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ չհա մար-
ձակ վեց դա կա տա րել: Այդ ժա մա նակ [դեկ տեմ բե րի] 7-ին ես կար գա դրե ցի այդ 
գու մար տա կին դուրս մղել հա կա ռա կոր դին  Բե լա ջիկ գյու ղից: Գ յու ղը գտն  վում էր 
խո րը կիր ճում:  Կիր ճը լայն էր: 6-րդ հ րաձգ. գնդի գու մար տա կը գրա վեց գա հա վեժ 
զա ռի վայր բար ձունք նե րը, սա կայն սահ մա նա փակ վեց միայն հրաձ գութ յամբ՝ հա -
մա զար կով, ցա վոք կրա կոց ներն ի րենց նպա տա կին չէին հաս նում:  Տես նե լով հրա-
ձիգ նե րի ան վճ  ռա կա նութ յու նը՝ ես այդ ա ռա  ջադ րան քը հանձ նա րա րե ցի Անդ րա նի-
կին (եր կու օ րե րի ըն թաց քում դրու ժի նան հանգս տա ցել էր, նաև Անդ րա նի կը խա-
ղաղ վել էր): Դ րու ժի նիկ ներն ա ռանց հրաձ գութ յան ան ցան հար ձակ ման:  Տե ղան քին 
լավ ծա նոթ լի նե լով (նրանց թվում կա յին մի քա նի հո գի այդ վայ րից)՝ նրանք ճարպ-
կո րեն ան ցան հար ձակ ման:  Զար մա նա լի էր, թե ինչ պես նրանք ճարպ կո րեն հար-
մար վում էին գրե թե ան մատ չե լի տե ղան քին՝ ուղ ղա կի գլոր վե լով կամ ճիշտն ա սած՝ 
սա հե լով գա հա վեժ լե ռան խոր ձնով լի ձո րը ու կու տակ վե լով ան ցան հար ձակ ման 
և  դուրս մղե ցին հա կա ռա կոր դին գյու ղից ու մեր ձա կա բար ձունք նե րից:
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Այս բո լոր մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո հա կա ռա կոր դը հան դարտ վեց 
ու նա հան ջեց  Կա վե լիկ գյուղ,  Կազ-գյոլ լճի ու  Կե մավն ե-Գ յա դուկ լեռ նանց քի գի ծը: 
Այս դրու թյան մեջ ջո կա տը մաց մինչև [դեկ տեմ բե րի] 20-ի կող մե րը: Եր բեմ հա-
կա ռա կոր դը, կու տակ վե լով իր սահ մա նա պահ զո րա նոց նե րում, փոր ձում էր շրջան-
ցել մեր թևե րը, ան հան գստ  աց նել մեզ, սա կայն դա նրան չէր հա ջող վում:  Նա միշտ 
ստա նում էր ար ժա նի հա կա հար ված: Որ պես զի դրան վերջ տրվի՝ ես հրա մա յե ցի 
կա զակ նե րին ոչն չաց նել զո րա նոց նե րը:

Այդ ժա մա նակ ք.  Բաշ կա լեն գրա ված 2 վաշ տե րը և  հար յուր յա կը ստիպ ված էին 
մար տով թող նել այդ քա ղա քը ու նա հան ջել  Խա նա սո րի լեռ նանցք:  Կա յա զո րի հրա-
մա նա տար նշա նակ վել էր վաշ տի հրա մա նա տար նե րից մե կը, ո րը սա կավ փոր ձա-
ռու էր:  Նա անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում եր չէր ձեռ նար կել պահ պա նութ յան հա մար, 
բնա կիչ նե րը՝ հրեա նե րը դրա նից օգտ վե լով տե ղե կաց րե ցին հա կա ռա կոր  դին:  Գի շե րը 
հա կա ռա կոր դը գրա վեց գե րիշ խող բար ձունք նե րը և  ա ռա վոտ յան կրակ բա ցե լով 
ան ցավ հար ձակ ման:

[ Դեկ տեմ բե րի] 20-ի կող մե րը Ադրբ. ջո կա տի պետ գեն.  Չեռ նո զու բո վից ստա ցա 
տագ նա պա լի հե ռա գիր, որ տեղ հա ղորդ վում էր  Սա րի ղա միշ յան96 ի րա դար ձու թյուն-
նե րի մա սին և հ րա մայ վում էր նա հան ջե լու նա խա պատ րաստ վել: Այդ հան գա ման-
քը ճնշիչ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ բո լո րի վրա: Ես կան չե ցի  Յա կով Ք րիս տա փո րի 
 Զավ րի ևին, ո րի մի ջո ցով կապ էի պահ պա նում դրու ժի նա յի հետ ու ծա նո թաց րե ցի 
հե ռագ րի բո վան դա կութ յա նը:  Նա այն քան վշտա ցավ այդ նո րութ յամբ, որ նրա աչ-
քե րին ար ցունք ներ հայտն վե ցին: Ես սկսե ցի նրան հանգս տաց նել ու ա սա ցի, որ 
ա ռայժմ չպետք է հու սա հատ վել:  Նա ինձ պա տաս խա նեց. ինչ պես չվշտա նալ, երբ 
որ ինքն իր ողջ կյան քը նվի րել է հայ ժո ղո  վր  դի ա զա տագ րութ յա նը, և  այժմ ա մեն 
ինչ փլուզ վում է, քա նի որ կով կաս յան ղե կա վա րութ յու նը ա նու շադ րութ յան մատ նեց 
իր տե ղե կու թյուն նե րը հա կա ռա կոր  դի մե ծա քա նակ ու ժե րի մա սին: Այ նու ա մե նայ նիվ 
ձգտում էի նրան հան գս  տաց նել՝ ա սե լով, որ հույս ու նեմ, որ մեր ան հա ջո ղութ յու նը 
կհաղ թա հար վի:  Հատ կա պես ճնշված վի ճա կում էին Անդ րա նի կը, նրա օգ նա կան-
նե րը և դ րու ժի նիկ նե րը: Ն րանք շրջում էին ուր վա կան նե րի նման ու չգի տեին, թե 
ինչ ա նեն: Իմ բո լոր հոր դոր ներն ա պարդ յուն էին:  Մի քա նի օր անց հե ռա գիր ստաց-
վեց, ո րում հա ղոր դում էին, որ  Սա րի ղա մի շի մոտ վտանգն ան ցել է: Երբ ես այդ 
մա սին հա ղոր դե ցի  Զավ րի ևին ու դրու ժի նիկ նե րին՝ նրանք մեծ ու րա խութ յուն ապ-
 րե ցին:

 Հե տա գա յում մենք ի մա ցանք, թե ինչ վտան գի էր են թարկ վում  Կով կա սը թուր-
քա կան օ պե րա ցիա յի հա ջո ղութ յան դեպ քում: Ի րա կա նութ յու նը հետև յալն էր. պա-
տե րազմ հայ տա րա րե լուց հե տո Էն վեր փա շա յի ղե կա վա րութ յամբ զգա լի թվով զոր-
քեր կենտ րո նաց վե ցին Էրզ րու մի մոտ՝ շուրջ 5 [բա նա կա յին] կոր պուս ներ:  Թուր քե րը 
դի տա վոր յալ թույլ տվե ցին, որ պես զի մեր զոր քե րը խո րա նան ի րենց երկ րի խոր քը, 
և  ո րից հե տո Էն վե րը սկսեց իր պլա նի ի րա գոր ծու մը97: Ու ղարկ վե ցին ևս  եր կու [բա-

96 Էն վեր փաշան նախաձեռնել էր հարձա կողական շրջանցիկ գործողություն՝ հաշվի չառնելով տե ղանքը, 
կլի մա յական պայմանները, թիկունքային ապահովությունը, կապը և այլն: Սարիղամիշի մոտ տեղի ունեցած 
ճակա տա մարտում (1914 թ. դեկտեմբերի 9-1915 թ. հուն վարի 4) ռուսական բանակը գեներալ Նիկոլայ 
Յուդենիչի հրա մա նատարությամբ, գլխովին ջախ ջախեց օսմանյան 3-րդ բանակային կորպուսը: Ինչպես 
վկայում է օսմանյան բա նա կում ծառայության անցած գերմանական բանակի կապիտան, հետագայում 
գեներալ, ծագումով վենե սուելացի Ռ. դե Նո գալեսը՝ Էնվերը «փորձում էր Նա պո լեոն խաղալ», որի համար 
էլ ձախողեց օպերացիան, տե՛ս R. de Nogales. Four Years beneaih the Crescent. Transl. from the Spanish by M. 
Lee. With an introd. by Lieut.-Colonel E. Davis. N. Y., London, 1926, p. 25): Արդյուն քում թուրքական 90-հա զա-
րանոց զորքից ողջ մաց միայն 12 հազարը: Ռուսների կորուստը կազմել էր 26 հազար սպան ված, վիրավոր 
և ցրտա հարված:
97 Գերմանացի ռազմական հրահանգիչները, որոնք մասնակցել էին օպերացիայի պլանի մշակ մանը, քաջ 
գիտե նա լով թուրքական բանակի մարտական պատ րաս տականության մա կար դակը, նախապես առա-
ջարկում էին չդի մել հարձակողական գործողու թյունների, այլ նահանջել Սեբաստիա՝ ռուսներին հրահրել 
ակտիվ գործողություն նե րի: Բայց Էն վերին հաջողվեց համոզել գերմա նացիներին ու անցնել իր պլանի 
իրա կանացմանը, թեև գեր մանացիների առաջարկած տարբե րակն ավելի իրատեսական էր, տե´ս W. E. 
D. Al len, P. Muratoff. Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828-1921. 
Cambridge, 1953, p. 250.
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նա կա յին] կոր պուս ներ. ո րոնք շրջան ցե լով մեր դիր քե րը  Բար դու սով դե պի Վ[ե րին] 
 Սա րի ղա միշ և  բա ցի այդ, նշա նա կա լից ու ժե րով հար ձա կում սկսվեց ճա կա տի վրա 
և Օլ թիով՝ Ար դա հան: Ան կաս կած, հա ջո ղութ յու նը կլի ներ ահ ռե լի, ե թե անս պա սե լի 
սկսած ձմեռն իր սար սա փե լի ձյու նա մրրիկ նե րով (զար մա նա լի է, թե ինչ պես այդ 
հան գա ման քը հաշ վի չէին ա ռել թուր քե րը՝ լավ ի մա նա լով երկ րի կլի մա յա կան պայ-
ման նե րը) բա ցար ձա կա պես ան մար տու նակ դարձ րեց շրջան ցիկ շա րաս յու նը: Արդ-
յուն քում թուր քե րը լիա կա տար պար տու թյուն կրե ցին: Ոչն չաց վե ցին թուր քա կան 2 
[բա նա կա յին] կոր պուս՝ 9-րդ և 10-րդ:  Գեր վե ցին 9-րդ  կոր պու սի հրա մա նա տա րը98, 
17-րդ, 18-րդ և 29-րդ  դի վի զիա նե րի պե տե րը, դի վի զի ա յի 2 հրա մա նա տար ներն 
ի րենց շտաբ նե րով, 100-ից ա վե լի սպա  ներ ու հա զա րա վոր ասկյար ներ:  Մեծ թվով 
ասկյար ներ մա հա ցան շրջան ցիկ զո րաս յու նում ձյու նամր րի կի հե տևան քով:

 Սա րի ղա միշ յան մար տե րը ցույց տվե ցին, որ  Կով կաս յան [ռազ մա կան] օկ րու գի 
շտա բը բա ցար ձա կա պես տեղ ակ չէր հա կա ռա կոր դից, նրա նից ա վե լին՝ [ Կով կաս յան] 
1-ին բա նա կի կոր պու սի շտա բը, ո րը պա տե րազ մի հայ տա  րար ման օր վա նից մինչև 
Էն վեր փա շա յի հար ձա կու մը մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ էր ի րա կա նաց նում այդ 
ճա կա տում99:

 Ցա վոք գեն.  Միշ լաևս կին և [ Կով կաս յան] օկ րու գի շտա բը ա նու շադ րութ յան մատ-
նե ցին հու լի սին հա յե րի կող մից տրված տե ղե կութ յուն նե րը: Շ տա բը նույ նիսկ ջանք 
չթա փեց այդ տե ղե կութ յուն նե րը ստու գե լու հա մար: Այս մեծ պա տե րազ մը, ի հար կե, 
սպա սե լի էր, ոչ մի կաս կած չկար, թե ում կող մը կլի  նեն թուր քե րը:  Ռու սաս տա նը 
չէր կա րող հու սալ, որ նա կա րող է իր դա րա վոր թշնա մու կող մը լի նել:  Լավ հայտ-
նի էր, թե ինչ ու ժեղ մաս նակ ցութ յուն է ու նե նում  Գեր մա նիան թուր քա կան զոր քե րի 
պատ րաս տութ յան մեջ:  Սա կայն, ցա վոք, մենք միշտ էլ ար հա մար հա բար էինք վե-
րա բեր վում թուր քա կան ու ժե րին ինչ պես ե ղել է [18]28100, [18]54101, [18]55102, և [18]77-
[18]78103 թվա կան նե րին, երբ բա վա կան էր մեր մեկ զին վո րը թուր քա կան 3-ից 4-ի 
դեմ: Ար դեն [18]77 և [18]78 թթ. մեզ ակն հայ տո րեն ցույց տվե ցին մեր կար ծի քի սխալ 
լի նե լը:  Մենք մեր գոր ծո ղութ յուն նե րը միշտ սկսել ենք թույլ ու ժե րով, իսկ հե տո 
ստիպ ված էինք հա մալ րել, ո րի հա մար գնում էինք մեծ ծախ սե րի, և  օ պե րա ցիա նե-
րը ձգձգվում էին: Ե թե  Կով կաս յան բա նա կի խնդի րը բա ցար ձա կա պես պաշտ պա-
նա կան էր, ուս տի պետք չէր  Սա րի ղա միշ յան դիր քե րից այն կողմ գնալ, սա կայն 
հար ձա կո ղա կան պա տե րազ մը մեզ տա լիս էր բո լոր ա ռա վե լու թյուն նե րը՝  Փոքր 
Ա սիա յում միշտ էլ ու նե ցել է բա րո յա կան գե րա զան ցութ յուն պաշտ պա նա կա նի 
նկատ մամբ:  Բա ցի այդ,  Թուր   քահա յաս տա նի104 հո ղե րը գրա վե լով մենք կզրկեինք 
 Թուր քիա յին օգ նու թյուն ստա նալ  Բալ կան նե րից, քա նի որ նա իր զոր քե րի պա շար-
նե րը հիմ ա կա նում հա մա լրում էր Աս.  Թուր քիա յից, ինչ պես նաև ստա նալ այդ 
վայ րե րից կեն սա կան պա շար ներ, բա ցի այդ հնա րա վո րութ յուն կտա յինք դաշ նա-
կից նե րին օ պե րա ցիա ներ կա տա րել  Բաղ դա դի շրջա կայ քում և  Մի ջա գետ քում փոք-
րա թիվ ու ժե րով: Ես խո րա պես հա մոզ ված եմ, որ մեր ա ռաջ խա ղա ցու մը փոք րա-
սիա կան  Թուր քիա յում՝ Սև ծո վի ա փի գրա վու մով, ազ դե ցութ յուն կու նե նա յին նաև 

98 9-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր Ալի Իհսան փաշան (1882-1957): Նրան ուղարկեցին 
հեռավոր Չիտա քաղաքը, որտեղից 1915 թ. ամռանը տեղի թուրք-թաթարական ընդհատակյա կոմիտեի 
օգնությամբ կա րո ղացավ փախչել և վերադառնալ Թուր քիա ու շարունակել կռվել Միջագետ քում, այս 
անգամ բրի տա նացիների դեմ:
99 1-ին կորպուսի հրամանատարն էր հեծելազորի գեներալ Գեորգի Բերխմանը, որը ստանալով մի շարք 
հե տա խուզական տեղեկություններ, որոնցից մեկն էր Հայկական 4-րդ կամավորական խմբի հրամա-
նատար Քեռու զե կու ցագիրը թշնամական գերակշիռ ուժերի մասին, դրանց հա վատ չըն ծայեց: Ինչպես 
նշում է գեներալ Նիկոլայ Կորսունը. «Իրականում դրանք թուրքական 28-րդ հե տևակային դիվիզիայի 
ուժերն էին, որոնք հար ձակվում էին Կոչգանիսի վրա», տե՛ս Корсун Н. Г., Сарыкамышская операция на 
Кавказском фронте мировой войны в 1914-1915 гг., Москва, 1937, с. 39, Масловский Е. В., указ. соч., с. 82.
100 Նկատի ունի 1828-1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը:
101 Նկատի ունի 1853-1856 թթ. Արևելյան կամ Ղրիմի պատերազմը:
102 Նույնը:
103 Նկատի ունի 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը:
104 Արևմտյան Հայաստան:
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դաշ նա  կից նե րի  Գա լի պո լիի օ պե րա ցիա յի105 վրա: Ինչ պի սի սար սա փե լի հետ ևանք-
ներ կու նե նար մեզ հա մար, ե թե Էն վե րի օ պե րա ցիան հա ջող վեր: Այն պայ թու ցիկ 
նյու թը, ո րը գտնվում էր թի կուն քում՝  Կով կա սում, հան ձին մահ մե դա կան բնակ չութ-
յան, ան մի ջա պես կուղղ վեր մեր դեմ ու կմիա նար թուր քե րին:  Չէ՞ որ թուրք գոր ծա-
կալ նե րը մինչև պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը դրան էին նա խա պատ րաս տել մահ-
մե դա կան նե րին: Ես կար ծում եմ, որ թուր քե րի օ պե րա ցիան չէր սահ մա նա փակ վի 
միայն  Կով կա սով: Ն րանք ան վախ կա րող էին ա ռա ջա նալ  Կու բան ու մեզ շատ 
ա ղետ ներ պատ ճա ռել: Ա հա թե ինչ պես սխալ էր գնա հա տել  Կով կաս յան ճա կա տը 
 Գեր. Գլ խավ. [հրա մա նա տա րը]106: Այս տեղ, ի հար կե, չէր լուծ վում պա տե   րազ մի բախ-
տը107, սա կայն նա կա րող էր զգա լիո րեն թեթ ևաց նել այն դժվա րու թյուն նե րը, ո րոնք 
հե տա գա յում ստիպ ված էինք ու ժե րի մեծ վատ նու մով ու մի ջոց նե րով կա տա րել: Իմ 
կար ծի քի ա պա ցույ ցը կա րող են հան դի սա նալ այն բո լոր կար գադ րութ յուն նե րը, 
ո րոնք կա տար վե ցին նրա կող մից, երբ նա դար ձավ  Կով կաս յան ճա կա տի Գլ խա վոր 
հրա մա նա տա րը:  Կով կաս յան ճա կա տի ու ժե րը հասց վե ցին մինչև 7 [բա նա կա յին] 
կոր պուս նե րի:

 Սա րի ղա միշ յան օ պե րա ցիա յի ա վար տից հե տո ես են թադ րում էի, որ մեզ կթող-
նեն մեր դիր քե րում, սա կայն ես սխալ վե ցի:  Դեկ տեմ բե րի 23-ին ստա ցա հրա  ման իմ 
ջո կա տով նա հան ջել ք.  Խոյ: Ես նույն օ րը հրա մա յե ցի սկսել նա հան ջը՝  Հայ կա կան 
դրու ժի նա յին թո ղե ցի ինք նու րույն: Դ րու ժի նա յի պետ Անդ րա  նի կը հո գա լով  Սալ մաս-
տի փախս տա կան նե րի մա սին՝ իր հե ծե լա զո րը Ա վո յի ղե կա վա րութ յամբ կարճ ճա-
նա պար հով այն տեղ ու ղար կեց՝ այդ շրջա նի հայ փա խստա կան նե րին ք.  Խոյ նա-
հան ջե լու ժա մա նակ պաշտ պա նե լու հա մար: [ Դեկ տեմ բե րի] 24-ին ես դուրս ե կա իմ 
ջո կա տով. նա հան ջի ճա նա պար հի ու շրջա կա բո լոր գյու ղե րը քրդա կան էին:

Ա ռա ջին գի շե րում ու նե ցանք  Զե րի գյու ղում, իսկ երկ րոր դը քա րու քանդ ե ղած 
 Կագ լա նուղ գյու ղում: Այս տեղ ջո կա տը հար կադր ված էր գի շե րել ար շա վա յին վրան-
նե րում, քա նի որ կա ցա րան ներ չկա յին:  Ճա նա պարհն ան չափ ծանր էր, հատ կա պես 
ք.  Խո յի մա տույց նե րում ա նան ցա նե լի ցեխ էր:

Դ րու ժի նան  Խո յում կանգ չա ռավ, այլ ան ցավ քա ղա քից մի քա նի վերս տի վրա 
գտն  վող  Սար դա վար գյու ղը: Գ յու ղը հայ կա կան էր: Բ նա կիչ նե րը նրանց սի րով ըն-
դու նե ցին:

 Գա լով  Խոյ ես ներ կա յա ցա Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի պետ, գեն.  Չեռ նո զու բո վին: 
 Նա ինձ հանձ նեց կար գադ րութ յուն՝ պատ րաստ լի նել  Ջուլ ֆա նա հան ջել:  Սալ մաս տից 
ձգվում էր փախս տա կան նե րի մեծ քա նա կութ յուն, ո րոնք կանգ չառ նե լով ք.  Խո յում՝ 
[ուղղ վում էին]  Ջուլ ֆա:

 Հա ջորդ օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 27-ին, ինձ մոտ ե կավ Յ. Ք.  Զավ րի ևը, որ պես զի կիս-
վի փա խստա կան նե րի [հետ կապ ված] դար դի մա սին:  Նա ինձ ա սաց, որ ին քը դի-
մել է գեն.  Չեռ նո զու բո վին՝ խնդրե լով դա դա րեց նել նա հան ջը, քա նի դեռ  Սալ մաս տի 
շրջա նի փախս տա կան նե րը դուրս չեն ե կել:  Չեռ նո զու բո վը հար գել է նրա խնդրան-
քը ու այդ մա սին թույլտ վութ յուն է խնդրել գեն.  Միշ լաևս կուց:  Վեր ջինս մեր ժել է ու 
հրա մա յել քիչ մտա ծել փա խս տա կան նե րի մա սին և  կա տա րել ռազ մա վա րա կան 
ա ռա ջադ րան քը:  Թե ին չում էր կա յա նում այդ ռազ մա վա րա կան ա ռա ջադ րան քը, 
մե զա նից ոչ մե կը տե ղե կաց ված չէր, հայտ նի էր, որ մեր նա հան ջը կապ ված է 
 Սա րի ղա միշ յան մար տե րի հետ, բայց քա նի որ վտանգն ան ցել էր՝ մենք շվա րել 
էինք՝ ին չով է պատ ճա ռա բան վում նա հան ջը:  Գի տեինք, որ կար գադ րու թյու նը ստաց-

105 Դարդանելյան կամ Գալիպոլյան օպերացիան (1915 թ. փետրվարի 15-1916 թ. հունվարի 6) անգլո-ֆրան-
սիական մարտական գործողությունն էր Կ. Պոլիսը գրավելու և Օսմանյան կայ սրու թյանը պատե րազմից 
դուրս բերելու համար: Օպերացիան ձախողվել է:
106 Նկատի ունի Նիկոլայ Ռոմանովին:
107 Ինչպես ցույց տվեցին հետագա հետազոտությունները՝ Օսմանյան կայսրությունը հանդի սա նում 
էր Քառյակ միության ամենաթույլ օղակը, որի պարտությունը կարող էր հանգեցնել ողջ խմբավորման 
ջախջախմանը: Նման քայլ նախաձեռնվեց Սևծովյան նավատորմի հրամանատար, ծովակալ Ալ. Կոլչակի 
կողմից 1917 թ. գարնանը, երբ նա նախապատրաստեց նեղուցների գրավ ման դեսանտային օպերացիան, 
սակայն նավատորմի ու բանակի «հեղափոխականա ցու մը» ի դերև հա նեց ծրագիրը:
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վել է  Թիֆ լի սից՝ գեն.  Միշ լաևս կուց, ո րը  Սա րի ղա մի շի տակ ծանր ի րա վի ճա կում 
լքել էր ռազ մա ճա կա տը:  Նա երկյ ու ղել էր  Կար սի եր կա թու ղիով գնալ, ուս տի մեկ-
նել էր Իգ դիր, որ տե ղից էլ  Թիֆ լիս108:

Ես հարց րե ցի Յ. Ք.  Զավ րի ևին՝ արդ յո՞ք նա ան ձամբ ծա նոթ է փո խար քա յին:  Նա 
պա տաս խա նեց, որ փո խար քան ի րեն ճա նա չում է: Այդ ժա մա նակ ես նրան խոր հուրդ 
տվե ցի ան ձամբ հե ռագ րել նրան՝ խնդրե լով կա սեց նել նա հան ջը մինչև փախս տա-
կան նե րի ետ քաշ վե լը, քա նի որ նրանց դրութ յունն ա ռանց զոր քի [պաշտ պա նութ յան] 
շատ ծանր կլի նի:  Նա տեղ նու տե ղը կազ մեց հե ռա գի րը և  այն կար դաց ինձ: Ես հա-
վա նու թյուն տվե ցի, և  նա ու ղար կեց:

[ Դեկ տեմ բե րի] 27-ին ես ջո կա տով շարժ վե ցի  Ջուլ ֆա, ուր հետ ևեց իր շտա-
բով գեն.  Չեռ նո զու բո վը: Ողջ ճա նա պար հը բռնված էր փախս տա կան նե րով: 
 Փա խս տա կան նե րի դրութ յու նը ող բեր գա կան էր:  Մայ րերն ի րենց ու սե րի վրա տա-
նում էին ի րենց ե րե խա նե րին, տղա մար դիկ բեռն ված ձիե րով, ա վա նակ նե րով, գո-
մեշ նե  րով ու ցու լե րով, մինչև գոտ կա տե ղը ընկղմ ված ցե խի մեջ, տանջ ված, հա-
զիվ հազ էին ա ռա ջա նում:  Խոր հո գոց նե րը, ա ղեկ տուր ճի չե րը հաս նում էին մինչև 
մեզ:  Կար ծես նույ նիսկ կեն դա նի ներն էին զգում, որ դրութ յու նը հու սա հա տա կան է: 
 Ցու լե րի և  գո մեշ նե րի տխուր բա ռա չյու նը, ձիե րի խրխն  ջո ցը, ոչ խար նե րի մա յո ցը և 
 վեր ջա պես սայ լե րի ա նիվն ե րի սար սա փե լի ճռռո ցը ծանր, սրտաճմ լիկ ազ դե ցութ յուն 
էին թող նում: Այս տան ջանք նե րը տես նե լով շա տե րիս աչ քե րին ար ցունք էր եր ևում: 
 Կար ևորն այն էր, որ այս դժբախտ փա խստա կան նե րի մա սին որ ևէ հո գա տա րութ-
յուն չկար: Ն րանց տան ջանք ներն ա վե լի էին շա տա նում  Խո յից մինչև  Սար դա վար 
գյու ղը տա նող ճա նա պար հի ա նան ցա նե լի ցե խի հետ ևան քով: Դժ բախտ փախստա-
կան նե րը ուղ ղա կի խեղդ վում էին այդ ցե խում: Ե րե խա նե րին, ծե րե րին ու թույլ կա-
նանց տա ռա ցիո րեն քա շե լով դուրս էին բե րում ցե խից:  Սի րա հո ժար օգ նութ յուն էին 
ցու ցա բե րում բո լոր զո րա տե սակ նե րը:  Կա զակ ներն ի րենց ձիե րին էին նստեց նում 
ե րե խա նե րին, իսկ գու մա կա յին նե րը՝ սայ լե րին, հրետ[ա նա վոր նե րը]՝ փամ փուշ տ 
[տե ղա փո խող] եր կա նիվ սայ լակ նե րին:  Տե ղի էին ու նե նում մահ վան դեպ քեր, և 
 դիակ ներն այդ պես էլ մում էին ցե խի մեջ:  Մի կին նույ նիսկ ծննդա բե րեց փամ-
փուշ տի եր կա նիվ սայ լա կի վրա:

 Նա հան ջող ջո կա տը պաշտ պա նե լու հա մար  Խո յում մա ցել էին 5-րդ հ րաձգ. 
գուն դը, մեկ լեռ նա յին մարտ կոց, 3-րդ  հեր թի  Կու բան յան կա զա կա յին գուն դը և 
 հետ ևակ սահ մա նա պահ ներ: Ե րե կո յան ես շտա բի հետ հա սա Ե վագ լի զո րա-
հանգրվա նա կե տին, որ տեղ էլ հար կադր ված էինք գի շե րել: Այս տեղ ևս  կանգ ա ռավ 
գեն.  Չեռ նո զու բովն իր շտա բի հետ, ո րին ես ներ կա յա ցա ու զե կու ցե ցի, որ ջո կա տը 
հա պա ղում է, քա նի որ իր հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում ա ջակ ցում է փախս-
տա կան նե րին:  Նա [ցան կա նում էր] ինձ իր մոտ թող նել գի շե րե լու հա մար, սա կայն 
ես շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցի ու գնա ցի ինձ հատ կաց ված տե ղը:

Ես դեռ չէի հա սել ինձ [հատ կաց ված կա ցա րա նի] մոտ, երբ հա սավ հանձ նա-
կա տա րը ու զե կու ցեց, որ ինձ կան չում է գեն.  Չեռ նո զու բո վը: Ես գնա ցի նրա մոտ 
և  երբ մտա, նա դի մեց ինձ հե տևյալ խոս քե րով. « Ֆո մա Ի վա նո վիչ, ես ցա վում եմ, 
որ  Ձեզ պետք է վշտաց նեմ՝ փո խար քա յից հե ռա գիր է ստաց վել չթող նել ք.  Խո յը և 
 Դուք ստիպ ված եք վե րա դառ նալ»:

Ես նրան ա սա ցի, որ շատ ու րախ եմ այդ հան գա ման քի հա մար, քա նի որ նման 
կեր պով փա խս  տա կան նե րը կփրկվեն, ի հար կե, լռե լով փո խար քա յին  Զա վրի ևի ու-
ղար կած հե ռագ րի մա սին, որն ան կաս կած այդ կար գադ րութ յան պատ ճառն էր: 
 Միայն նրա նից թույլտ վութ յուն խնդրե ցի այս տեղ մալ մեկ օր, քա նի որ իմ զո րա-

108 1914 թ. դեկտեմբերի 14-ին ռուս բանակային հետախույզները կարողանում են ձեռք բերել թշնա մու «Սա-
րի ղամիշ» օպերացիայի պլանը, որին գեներալ Ա. Միշլաևսկին ծանո թա նա լով, փոխանակ հա մա պատասխան 
հակազդող գործողություններ ձեռնարկի, խուճապա հար, առանց տեղակ պահելու Կով կասյան բանակի 
շտաբի պետ, գեներալ Ն. Յուդենիչին, ծլկեց Թիֆ լիս: Նրա անսպասելի հայտնվելը փոխ արքայության 
մայրաքաղաքում ահավոր խուճապ առա ջացրեց: Այնուամենայնիվ, Միշլաևսկին, մինչև իրեն պաշտոնից 
հեռացվելը, խստորեն հե տև ում էր, որպեսզի իր հրամանները նահանջի վերաբերյալ կատարվեն:
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մա սե րը ուշ են գա լու, հոգ նած կլի նեն փախս տա կան նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե-
լիս:  Նա ինձ հարց րեց, թե  Խո յում մա ցած ջո կա տը չի վտանգ վի հա կա ռա կոր դի 
կող մից: Ես այդ ժա մա նակ հե ռա խո սի մոտ կան չե ցի 5-րդ հ րաձգ. գնդի հրա մա նա-
տար գնդա պետ  Դո կու չա ևին109 ու հարց րե ցի, թե նա կա րող է մեկ օր ինք նու րույն 
մալ մինչև իմ գա լը:  Նա պա տաս խա նեց, որ կա  րող է, քա նի որ հա կա ռա կոր դը 
ա ռան ձին նշա նա կա լից ակ տի վութ յուն չի ցու ցա բե րում:

 Հա ջորդ օ րը գեն.  Չեռ նո զու բովն ինձ թող նե լով 7-րդ հ րաձգ. ու  Թա ման յան կազ. 
գնդե րը և  մեկ լեռ նա յին մարտ կոց՝ իր շտա բի հետ ուղղ վեց ք.  Ջուլ ֆա, իսկ հայ կա կան 
դրու ժի նան՝ [տե ղա վոր վեց]  Նոր  Ջու ղա յի մոտ գտնվող գյու ղե րում:  Փախս տա կան նե րը 
հետ ևում էին այն ջո կա տին, ո րը նա հան ջում էր  Ջուլ ֆա:

[ Դեկ տեմ բե րի] 29-ին ես, 7-րդ հ րաձգ. գնդով, մեկ լեռ նա յին մարտ կո ցով և 
 Թա ման յան կազ. գնդով ուղղ վե ցի ք.  Խոյ, ուր հա սա ե րե կո յան: Ես իմ շտա բի հետ 
տե ղա վոր վե ցի մեր հյու պա տո սա կան տա նը, որ տեղ գտնվում էր 5-րդ գն դի հրա-
մա նա տա րը: Հ յու պա տո սը քա ղա քում չէր:  Նա հոկ տեմ բե րին լքել էր քա ղա քը: 7-րդ 
 գուն դը ցան կա նում էր տե ղա վոր վել այն շի նութ յուն նե րում, ո րոնք խա ղաղ ժա մա նակ 
զբա ղեց նում էր 6-րդ հ րաձգ. գուն դը, սա կայն պարզ վեց, որ պար սիկ նե րը մեկ օր վա 
ըն թաց քում հաս ցրել էին քան դել շի նութ յուն նե րը (այն քան մեծ էր պար սիկ նե րի 
ա տե լութ յու նը մեր զոր քե րի նկատ մամբ), ուս տի ստիպ ված էինք զոր քը տե ղա վո րել 
մաս նա վոր տնե րում, որն այդ ժա մա նակ այն քան էլ հար մար չէր:

 Հա կա ռա կոր դի դիր քե րը եր կու տե ղա մաս էին զբա ղեց նում՝ մե կը հա րա վում, 
ո րի կենտ րո նը  Դուզ-դաղ լե ռան գա գաթն էր, մյու սը  Վա նա դու յու յի, ո րի կող քե րում, 
մինչև  Կո թու րի կիր ճի մուտք մտնե լիս  Վար դո գյու ղից մինչև Եզ դո կան, լեռ ներ ու 
զա ռի վայ րեր էին:  Հա կա ռա կոր դը բաղ կա ցած էր կա նո նա վոր զոր քից, հա միդ. գնդե-
րից և  զին ված քրդե րից՝ թվա քա նա կը 25-ից 30 հա զար էր:

 Հա րա վա յին տե ղա մա սի պաշտ պա նութ յու նը դրված էր 5-րդ հ րաձգ. գնդի հրամ., 
իսկ արևմտ յա նը՝ 7-րդ հ րաձգ. գնդի հրամ. վրա:  Յու րա քանչ յուր գունդ մեկ գու մար-
տա կով զբա ղեց նում էր տե ղա մա սե րը, իսկ եր կու գու մար տակ մում էր իմ պա հես-
տա զո րում՝ հյու պա տո սա կան տան մոտ գտնվող շի նու թյուն նե րում:  Թա ման յան կազ. 
գնդին հանձ նա րար ված էր դի տար կել աջ թևը, իսկ  Կու բան յան կազ. գնդին՝ ձախ 
թևը: Այդ դրութ յան մեջ ջո կա տը մաց մինչև 1915 թ. հուն վա րի 1-ը:

Ա կա մա բո լորն ի րենց հարց էին տա լիս՝ ինչ անհ րա ժեշ տութ յուն կար թող նել 
մեր զբա ղեց րած դիր քե րը և գ րավ ված տա րածք նե րը  Սա րի ղա մի շի տակ մեր դրութ-
յան կար գա վո րու մից հե տո: Այդ կար գա դրութ յու նը, ի հար կե, նպա տա կա հար մար 
կլի ներ, ե թե թուր քե րին հա ջող վեր ջախ ջա խել մեր գլխա վոր ու ժե րը և  ա պա շարժ-
վել դե պի  Թիֆ լիս: Ընդ հան րա պես, Ադր բե ջա նա կան ջո կա տի կազ մում եր կու ամս-
վա ըն թաց քում ստաց ված շատ կար գադ րութ յուն ներն ինձ այն քան էլ հաս կա նա լի 
չէին. այս պես, ջո կատ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը  Բաշ կա լե ու  Սա րայ քա ղաք նե րը, ե թե 
օ պե րա ցիա յի նպա տա կը ք.  Վանն էր, ա պա այն [օ պե րա ցիան] պետք էր նա խա պես 
մշա կել, ա պա հո վել թի կուն քը և  հա մա չա փել քո ու ժե րը հա կա ռա կոր դի հետ և  
ա վար տել սկսած օ պե րա ցիան, իսկ ջո կատ նե րը գրա վե լով այդ քա ղաք նե րը չէին 
ա ռա ջա նում: Ես կար ծում եմ, որ այդ քա ղաք նե րի գրա վում ա վե լի շատ տպա վո-
րու թյուն թող նե լու հա մար էր:  Կա րե լի է են թադ րել՝ ինչ պես Ադր բե  ջա նա կան ջո կա-
տում, այն պես էլ օկ րու գի շտա բում չկար թուր քե րի դեմ պա տե րազ մի դեպ քում 
կազմ ված պլան, ո րի հետ ևան քով տե ղի ու նե ցավ մեր ջո կատ նե րի ա նի մաստ թա-
փա ռե լը:  Մենք ինչ ա րե ցինք այդ եր կու ա միս նե րի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ըն թաց քում: Ես պետք է խոր ցա վով խոս տո վա նեմ, որ ա նօ գուտ կեր պով կա տար ված 
ան հայտ օ պե րա ցիա նե րի հա մար ան տե ղի կեր պով զո հել ենք մարդ կանց և կ րել 
ենք նյու թա կան ու ֆի զի կա կան ու ժե րի մեծ ծախ սեր:

 Ի վեր ջո, հա ջո ղութ յան փո խա րեն ստիպ ված էինք ա զա տել Ադր բե ջա նի հա-

109 Դոկուչաև Գեորգի Արկադիի (1864-1921-ից հետո), գեներալ-մայոր (1916), Կովկասյան 5-րդ հրաձգային 
գնդի, ապա բրիգադի հրամանատար: 1918 թ. մասնակցել է Բաքվի պաշտ պանու թյանը:
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րա վա յին մա սը մինչև ք.  Խոյ և  ու նե նալ դժբախտ հայ ու ա սո րի փախս տա կան նե րի 
զանգ ված:  Մենք կա տա րե ցինք այն նույն սխալ նե րը, ո րոնք կա յին  Թուր քիա յի հետ 
մեր նախ կին պա տե րազմ ե րում:  Պա տե րազ մը սկսե ցինք ինք նա վստահ, փոքր ու-
ժե րով, ա րագ ա ռա ջա նում էինք, սո վո րութ յուն չու նեինք հիմ ա վոր ամ րաց նել մեր 
կող մ ան ցած [գրավ ված] տա րածք նե րը և  հե տո նա հան ջում էինք ա վե լի ու ժեղ թշնա-
մու ճն  շու մից հե տո, դրա նով մենք կորց նում էինք հար գան քը ու կոր ծա նում էինք 
քրիս տոն յա բնակ չու թյա նը:

 Ֆո մա Ի վա նի  Նա զար բե կով [ստո րագ րութ յուն]
 
ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 1, թ. 1-52: Բ նա գիր:  Ձե ռա գիր:

 Ռու բեն Օ.  Սա հակյ ան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն ընդ-
գր կում են Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ռուս-թուր քա-
կան ռազ մա ճա կա տում ըն թա ցած մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
հայ կա մա վո րա կան շար ժու մը,  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ-
յու նը, ին քնա պաշտ  պա նա կան մար տե րը և  այլն:

Summary
 

 THE UNPRINTED MEMOIRS  OF TOVMAS  NAZARBEKYAN

The military actions in Caucasus front since July,  
1914 up to April 26, 1916

 Ruben O. Sahakyan
 

Key words - Tovmas Nazarbekyan, Hovhannes Hakhverdyan, 
Andranik, Dro, Hamazasp, Keri, Hakob Chavriyan, Vorontsov-
Dashkov, N. Yudenich.

Up to now only the last part of Tovmas Nazarbekyan’s (Foma Nazarbekov,1855-1931 ) 
memoirs including the period of November, 1917 up to July of 1918 has been published: 
it was published in original Russian language and edited by AC of RA Hrant Avetisyan. 
But the first part of his valuable memoirs including the description of military-political 
events taking place in Russian-Turkish (Caucasus) front during World War I, namely, 
since  July , 1914 up to April 26, 1916, had remained unpublished .

Major-General of the Russian army and the Lieutenant- General of the Armenian army 
Tovmas Nazarbekyan was repressed during the Soviet years and then settled down in 
Tiflis living in hard material conditions. He has composed his memoirs  in 1928-1929 based 
on the materials kept in his private archive, as well as, on correspondence  with his  com-
bat friends, i.e. Generals I. Hakhverdov (Hovhannes Hakhverdyan) and Movses Silikyan. 
Because of not having sufficient financial means he composed his memoirs  with chrono-
logical  sequence but in copy-books.

In his memoirs the General gives interesting information about the preparations of 
World War I, his meetings with Armenian national figures and about  the Armenian volun-
tary movement. He particularly recalls his relationships with Armenian 1 Voluntary group 
headed by Andranik and especially with the doctor Yakov Chavriev (Hakob Chavriyan).

By the given publication of the first copy-book of Tovmas Nazarbekyan’s memoirs 
the reader learns about the attacking actions  of the 2nd Caucasian shooting brigade that 
was included in the Azerbaijani detachment headed by General F. Chernozubov: it includes 
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the period of June-December of 1914.   Before the counterattack of the Turkish army at 
Sarighamish   the advancement of the Azeri detachment was so successful that General F. 
Chernozubov ordered T. Nazarbekyan, in case of Andranik’s consent, to provide him with 
two mountain cannons for the raid on Van. But in connection with the battle of 
Sarighamish  he gets an order of retreat  which turns into a real disaster for Armenians  that 
had joined the Russian army. But even when the fact of the defeat of the Turkish army 
at Sarighamish became known  General Milashevski ,who had sloped from Sarighamish to 
Tiflis continued to give the orders of retreat.  And  only after the telegram  of H.Chavriev, 
who was in Azeri detachment, addressed to the viceroy of Caucasus  it came possible to 
get the permission for ceasing the retreat. Thus, while concluding the first part of his 
memoirs T. Nazarbekyan admitted that because of such unprepared attacks and aimless 
retreats they were losing their respect as they doomed the Christian population to  de-
struction. 

Резюме

НЕИЗДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ТОВМАСА НАЗАРБЕКЯНА

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

Рубен О. Саакян

Ключевые слова – Товмас Назарбекян, Ованес Ахвердян, 
Андраник, Дро, Амазасп, Кери, Акоп Завриян, Воронцов-
Дашков, Н. Юденич.

До сих пор опубликована только последняя часть воспоминаний Товмаса 
Назарбекяна (Фома Назарбеков, 1855-1931), охватывающая период с ноября 1917 г. до 
июля 1918 г., в русском оригинале и под редакцией академика АН РА Гранта Аветисяна. 
Но так и осталась неизданной первая часть его ценных воспоминаний, содержащая 
описание военно-политических событий, развернувшихся во время Первой мировой 
войны на русско-турецком (Кавказском) фронте с июля 1914 г. по 26 апреля 1916 г. 

Генерал-майор русской армии, генерал-лейтенант армянской армии Товмас 
Назарбекян в советские годы был репрессирован, затем обосновался в Тифлисе, живя 
в тяжелых материальных условиях.

Он изложил свои воспоминания в 1928-1929 гг. на основе сохранившихся в его 
личном архиве материалов, а также переписки с боевыми друзями – генералами И. 
Ахвердовым (Ованес Ахвердян) и Мовсесом Силикяном. Не имея необходимых 
денежных средств, он в хронологической последовательности излагал воспоминания 
в ученических тетрадях.

В них генерал сообщает интересные сведения о подготовке к Первой мировой 
войне, о своих встречах с армянскими национальными деятелями, об армянском 
добровольческом движении. В частности, он вспоминает о своих связях с 
возглавляемой Андраником первой армянской добровольческой группой и в 
особенности с врачом Яковом Завриевым (Акопом Заврияном).

Первая тетрадь воспоминаний Товмаса Назарбекяна, представленная читателю в 
данной публикации, охватывает наступательные действия 2-ой кавказской стрелковой 
бригады, входящей в состав в Азербайджанского (Атрпатаканского) отряда, 
действующего в Северной Персии под начальством генерала Ф. Чернозубова против 
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турецко-курдских сил в период с июня по декабрь 1914 г. До контрнаступления 
турецкой армии под Сарыкамышом продвижение Азербайджанского отряда проходило 
так удачно, что генерал Ф. Чернозубов дал Т. Назарбекяну распоряжение в случае 
согласия Андраника предоставить ему два горных орудия для похода на Ван. Однако, 
в связи с началом Сарыкамышского сражения, он получает приказ об отступлении, 
что становится настоящим бедствием для армянского населения, присоединившегося 
к русским войскам. Но даже после того, как становится известным факт поражения 
турецкой армии под Сарыкамышом, сбежавший в Тифлис генерал Милашевский 
продолжал отдавать приказы об отступлении. И лишь благодаря телеграмме 
находящегося в Азербайджанском отряде Я. Завриева Кавказскому наместнику удается 
получить разрешение приостановить отступление.

Поэтому, заканчивая первую часть своих воспоминаний, Т. Назарбекян признается, 
что в результате подобных неподготовленных наступлений и бесцельных 
отступлений они теряли уважение, так как обрекали христианское население на 
уничтожение.
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