
1913 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ձ ե դ Ո Ս Ա Մ Ա Ր Տ Ը 
ե Վ ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ձ Ա Ն Ր Ա Պ ե Տ 1 Ի թ Յ Ա Ն ձՌՋԱԿՈ Л1ГП 

.1 ՀՀ ԴԱԱ ակադեմիկոս Հ. Ա. ԱՎԵՏԻՍ6ԱՆ 

Հայտնի է ։ ,,ր օսմանյան պետությունը, կնքելով խաղաղս։ թ յան, հաշ֊ 
տռթյան պ ա յ մ ա ն ա գ ր ե ր ու զինադադարներ Հարեան պետո՛ւթյունների հետէ 

դրեթե մ ի շ տ անհավատարիմ Է մնացել ղրանր։ Ղ ա շն ա գան ց ո։ թ քուն ր հատուկ 
Է հղեք բո/որ սուլթաններին, զորավարներին ու դիվանագետներին։ Այգ իրո֊ 
ղոլթյունը ակնհայտ դարձավ նաև 1918 թ., երբ Թուրքիան «՛խաղաղությանս 
բանակցություններ սկսեր Հայաստանի հետ: 

Սու/թանի ներկայացուցիչ, նախկինում մեծ վեղիր Հակկը փաշան «փայ֊ 
/''.V շաղակրատանքի իր գոհարներո՛վ»։ Բբեստոլմ նա հայտարարեց. «Մենք 
այստեղ անում ենք պա տմ ական գործ, մենք աշխատում ենք արդարության 
սկզբունքների իրականացման համար։ Ա(ստեղ չկան ո՛չ հաղթողներ, ո՛չ 
պարտվողներ։ Մենք բո/որս Է/ հաղթողներ ենք։ 

Այդ օրերին Տրապիզոնում, թուրքերի նախաձեռնությամբ, անգրկովկաս֊ 
յան և օսմանյան կառավարությո՛ւնների միջև արդեն սկսվեք Էին հաշտության 

բ ա ն ա կ ց ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը ։ 

«Հա ստատելով» Անդրկովկասի և Թուրքիա ф сկողովուրդների cr ազգակ-
ցական» կապերը, որոնք բխում են նրսէնց ընդհա՛նուր անցյալից, նույն կրո-
նից, Օսմանյան կայսրության պատվիրակության ղեկավար Ռաոլֆ Բեյր Ան֊ 
գըրկովկասի և Թուրքիայի ժողովուրդներին դիտում Էր որպես արյունակից-
ներ և բախտակիցներ։ Անկախության անվան տակ օսմանյան պատվիրա-
կությունը ամեն կերպ ձգտում Էր Ռուսաստանից Անդրկովկասի սւնջաամանը, 
Թուրքիայի հետ սերտացմանր՝ քանզի Անդրկովկասր չի կարող իրեն պաշտ-
պանել հյուսիսային հարևանի/1 « մ տահո գվածոլթյամբ»։ 

1918 թ. ապրի/ի 22-ին Անդրկովկասի Սե/մի կողմից երկրամասը ան-
կախ հայտարարվե/ոլց հետո, երկրամասի կառավարության հրահանգով 
առանց կրակոցի Թուրքիա /ին հանձնվեց Կաբսը։ Թուրքերը գր ավեղին նաև 
Բաթ ոլմը։ Տրապիղոնոլմ ըՆ։-չհատված հաշտության բանակցություն՛ները վեր-
սկսվեցին Բաթոլմոլմ։ Մայիսի 11-ին, բանակցո։ թ (անն ե րի առաջին նիստում, 
Օսմ անյան կ այսրոլթ/ան պ ա տվիրակ ո։ թ (ան ղեկավար, արդարադատության 
նախարար Հ՚սլիլ բեյր մաղթեց, որպեսզի Թուրքիայի օգնությամբ «Կովկասի 
գեղեցիկ երկիրը ավեւի շուտ ստանա երջանկության պայմաններ, որոնք 
պաշտպանեն նրա ժողովարդների կյանքն ո։ ունեցվածռր և ապահովեն մար-
դու իրավունքները»։ 

Պ ա լա տներում հնչող քաղցրածոր խոսքերին ղուդըն թ աց «Հանուն ալլա-
հի և ՞անուն մարդասիրության» Թուրքիան շարժում Էր իր ղորքերր դես/ի 
Արևելյան Հայաստան, դեպի պանթոլ.րքիզմի երազանքների իրականացում: 
«Ազատաբեր» Թուրքիայի դեմքը երևաց նույն "/'/'» մայիսի 11 ֊ ի ն ներկայաց-
րած «Անկախության, բարեկամության։ հավերժ խաղաղության» հաշտության 
պայմանագրի նախագծում։ նախատեսվում Էր հայկական նոր տարածքների 
նվաճում, «հայկական գավառի» վերացում, Ա/ե քս անդ րապո / ի ч մինչև ալ-
ֆա երկսէթոլղին թուրքերին հանձնում, Հայաստանի տարած քով թուրքա-
կան զորքերի ազատ տեղափոխությունէ Ղս։ հայերի հաշվին տարածքային 
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Նոր թալան էր, թրքական անհաղ ախորժակի նոր դրսևորում, նոր կոտ,,֊ 
րածնեո։ 

Մ՛այիսի 15-ին խախտե/ով Iւինադաղարը, թարբերը Հանկարծակի ղր„. 
Հով գրավեցին Այեքսանդբապոլը, դրեցին Նոր պատանքներ, այդ թվում և 
Հայկական զորքի ու բնակչության հետքաշում երկաթդձի շրջակայքից 25 կմ 
/այնությամ/ ։ Իւ) դա նշանակում Հր դաղթեցնե/ Շիրակի և Արարատյան 
դաշտավայրի գյուղերի ողջ բնակչոլթյունր, նրանց մատնե/ նոր արհավիրք-
ներիI «Թարք ք աղա քակ ան ութ չան նպատակն է՝ մշտապես տիրապեաել հայ. 
կական շրջաններին, բնաջնջել Հայերին... Պոլսում իշխում է մի ծայրահեղ 
թշնամական ուղղության Հայերի հանդեսի, —դրամ էր Ր ոգիում ի բան ակ ցոլ֊ 
թյու Ններոլմ գերմանական պատվիրակության ղեկավար գեներալ ֆոն Լո-
սովը 1918 թ. մայիսի 23-ին, 

Բ՛արք պատվիրակության հակահայկական ուղղվածությունը հայ պատ֊ 
վիրակն երր զղամ Լին ամեն քայ/տվւոխո ,մլ «Հա/ի/ր խո սակցա թ յան ր սկսում 
h վերջացնում է Հնչակով ա դաշնակով: Հա յերր մեղավոր են խոսքերովս,֊ 
դրամ էին Խատիսյանր և Քաջաղնանին՝ Թիֆ/իս, Հայոց Ազգային խորՀրր-
դինւ <rՀայերը պաբտվաձ են, պետը է հպատակ վենս, — Հայտարարում էին 
թաբք /ի տղոյւնե ր ր։ 

Թուրքական 1-ին, շ ՚ ր գ , (>-/"/ կորպուսներից կաղմ ավորվտծ «Կարս» 
զորամիավորման գորտխմբերր Ա/եբսաՆդրապոլր գրավ ելա ց Հետո Հարձակ-
ման էին տնցե/ չորս ուղղությամբ։ Աո սպին զորախումբը, Հարձտկվե/ով Վո֊ 
բոն ցովկա յի (Տաշիր) ադղոլթ յամ)բ՝ 'էյս րախա չի լեռն անց բով, ձգաամ Էր 
գարս գաք Ր ոքն ի и - Իւ ա չեն — Բորչալու— Թիֆ/իսւ երկրորդ ղորտխումբր հար-
ձակվում Էր Ջ աք առ—Համ unit ւ ու — ՛Լ"'Ր աքի լի սա — Դի/ի շան — Ղաղախ — Ե/իզա-
վետպոլ ուղղությամբ։ Այստեղ Նետվեցին նոր ուժեր արևմտյան ճակատից։ 
Դեպի Երևան երկու ուղղությամբ հարձակվում Էին Յ֊րդ և 4-րգ ղորախրմ-
բերբ։ Մայիսի 21-ի)։ թու/ւքհրր, գրավելով Սարդարապատ կայարանը, մոտե-
նամ Էին Երևանին։ Հայ ժողովուրդը այլևս Նահանջեր։։ տեղ չուներ։ 

Կաղմավորմտն դործընթ սւգում գտնվող Հայկական աոանձին կորս/ասի 
Հրտ մ ս։ն ա տ արու թ յան ր թշնամուն գիմ ակա յելու Համար կաաարեգ ուժերի 
վերադասավորում: Գեներալ Մովսես Սի/իկյանի Հրամանով ստեղծվեցին 
Երևան ր ւն և II արդարաւղատի գորտխմբերր, Արագածի ջոկատը։ Գնդապետ 
Դանի ել Բեկ Փիրումյանի Հրամ ան ա տա րռլթյամ բ գործող II արդարապատի զ ո ֊ 
րամ հ Աւ վորու մ ր մայիսի 22-ին Հաոձակմ ան անդավ Ք յորւիա/ոլ (Արշա/ու/ս) 
և Ղարդագաւի (Արմավիր) դյադերի բնագծից և հուժկու գրոհով ոչնչացրեո 
առաջ շարժված ուժերր 'Լամշ/m (ԵղեգնաձորJ գյուղի շրջանո: մ ։ Ետ վերցվեց 
մեկ օր առաջ թշնամսւ գրաված Սարդարապատը։ Թուրքերը խուճապահար 
ՆաՀանջե/ով և կրե/ով մեծ կորուստներ, պաշտպանության անցան Արաքս 
կայարանի շրջանում։ Այդ մարտերում աչքի րնկան Հիմնականում ղարա-
բաղցիներից բաղկացած 5-րդ գնդի և կամավորական աշխարՀագորային ջո-
կատների մարտիկնեոր ոնոապետ Պողոս Բեկ Փիրումյանի հոամանտտարա֊ 
թրսմբ, ոնոապետ Պերեկր եստովի պա րտ իգան ական, Ամիրխանյանի ղեկա-
վարած ւթունյաՆ Հեծ յալ դնդեր ր։ 

Այդ Հաղթանակը բարձրադրեց զորքի տրամ ագրաթ յունը։ Հայրենիքը 
վերջնականապես կորցնե/ոլ ւ/տանղր Համախմբեց ու ոտքի Հանեց ողջ ժո-
ղովրդին։ Թե' բնակչության, թե' զինվորների սրտերում ու շուրթերին Էին 
Երևան յան զորամիավորման Հրամանատար դեներս։/ Մովսես 11 իլիկ յանի և 
Հա (կսյ կս։Ն առանձհն բան ակս։յին կորս/ուսի Հրամանատար դեներս։/ Թովմաս 
Նադարբեկ յանի՝ մ ա յիս հ 24-ին և 2ք!-ին ժոդովրդին ուղղված կոչերի սրտա-
ռուչ խոսրերր, Երևանի տողային խորհրդի ղեկավար Աոամ Մանուկյանի 
ևրակոտ հ ո ր դո ր ո ւ մն ե ր ր, նրանդ բաջա/երում Էր Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 
Գևորգ Ե Urn ոենյանր/։ վճռականությանը՝ չ/ըե/ Մայր տաճսւրր և ամբողջ 
Րուրր Էջմիածին/։: «Հաս/աղամո ա/ս պահին կործանարար Է, եթե մենը այժմ 
չկարողանանք զենքը ձեդքիԼ պաշտպանել մեր ազատությունն ու արժանա-
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Ю1Ь թ. մայիսյան հերոսամարտը և Հայաստանի- Հանրապետության հռչակումը լՅ 

պաավոլթչ,սնը, ապա մենք шрг/անի չենք գոյատևելու իբրև ինքնուրոյն ժո-
'1"Վ'"ՐԴ, ե րոյորիս մեր սերունդները անեծքով կհիշեն- Մենք պետք Է հայս-
ներս դնենք, միայն մեր աժերի վրա և եթե այժմ անհապաղ չօգնենք բան՛ա֊ 
կին պարենամթերքով՝ կկործանվենք: Հիշենք, այժմ կնվաճենք ապա,յան 
կամ այլևս շենք տեսնի այն, „ ՛ լ մենք, ո՛) մեր սերունդները,,, —ասված Էր 
դեներ ալ նաղարբեկյահի կոչում: 

/'՛արքական զավթիչների դեմ անձնուրաց պայքարի դարս եկան Հայ-
կական առաջին կորպասի մարտիկները՝ զինվորներն ա սպաները, ռուս կա֊ 
մավորներր, կանայք ա աղջիկներ, ծերունիներ ա պատանիներ, բանվորներ 
ու գյուղացիներ, հոգևորականներ, մտավորականներ, եզդի կամավորներ: 
Հայրենիքի պաշտպանությունը կրում Էր համաժողովրդական բնույթ: Գա 
իրական ժողովրդական պատերաղմ Էր, հայ ժողովրդի կենաց ու մահվան 
կոիվ, որը չէր ճանաչում ո՛չ քաղաքական համոզմունք, ո՛չ կուսակցակա-
նության, ո չ դասակարգս,յի), հակամարտություն: Հրետանային բրիգադի 
Հրամանատար Խաչատուր (Արարատյանը գրել է. «Երևանի շրջանում իշխա-
նությունը ամար գտնվում էո Ար ամ Մանուկյանի ձեռքերում, որը համերաշխ 
գործում էր ժողովրդին ,,, զորքին ոգեշնչող գեներալ Ս ի լիկ յանի և Գրոյի 
հետ։ Երևանի շրջանի ռազմական ո։ տնտեսական հզորության կազմակերպ-
ման նրանց ակնառու ունակաթյո ւնր հա (երին հնարավորություն տվեց զեն. 
քր ձեռքին պահել մի կտոր հողը, միակ քաղաք Երևանը և Սուրբ էջմիածին 
վանքը: Եվ եթե հայերիս հետ հ ա,շվի էին նստում այն ժամանակ և Հաշվի 
են նստում այժմ, ապա այդ ես վերագրում եմ բացառապես երեք անձանց 
Արա մին, գեներալ Ս՝ իլիկյանին, Դրոյին»: «Արամը մեր պատմության այդ 
ծանր պայմաններում արդարացրեց իր վրա դրված հ Ո 1 Iй ^ Ր Ր t— ԴՐ^է Է 
Ս. Վրացյանը,— նա կատարեց մեր պատմության այդ շրջանի ժողովրդա-
կան իմաստուն առաջնորդի ծանր պաշտոնը, հիմք գնե/ով Ազատ և Անկախ 
Հա յաս տ ա ն իա 

Ակտիվ գործողաթ յունների անցավ գեներաւ Սի/իկյանի ղեկավարած 
Երևան յան զորամիավորումը, որի կազմում Էին 5-րդ, 7֊րդ, 8-րդ, Վանի 
աոաջին և երկրորդ գնդերը, Մակոլի հետևակային գումարտակը, 2-րդ հեծ-
յաI բրիգադի առաջին, գնդապետ Դոլոլ խան յանի հրա մ ան ա տ արա թ յա մ բ գոր-
ծող Օ֊րդ հրաձգային, գնդապետ Զա/ինյ/սնի գլխավորած հեծյալ, գնդապետ 
Պ երե կրեաս ով ի պարտիզանական գումարտակը, փոխգնդապետ Կորո/կովի 
պարտիզանական հեծյալ դանգը: Բաշ-Ապարանի շրջանում թուրքերին ջախ-
ջախիչ հարված հասցրեց փոխգնդապետ Կարաս/ետ Հասանփաշյանի հրա-
մանատարությամբ գործող Արագածի հարվածային ջոկատը: Դրաստամ ատ 
Կան ա յանի զորախումբը մայիսի 24-ին մտավ Ա/ի Քուչակ՝ դեպի Բաշ֊Ապտ֊ 
րտն շարժվող թուրքական 36֊րդ դիվիզիային դիմակայելու համար: 

Առաջ շարժվելով Կոշ և Խղնաոլզ (Արագած) գյուղերով, Շամիրամի ձո-
րով, հայկական զինված ուժերը գրավեցին Արաքո կայարանը: Արագածի ջո-
կատը Սարդարապատից օգնության հասած զորամասերի հետ հետապնդեց 
թշնամուն և գրավեց Մաստարա, ներքին և Վերին Բ՛աւին բն ակավա յրերր: 
Առջևում Ա / /< քս ա ն դր ա Այ и / ն ու Կարսն Էին: Այդ մարտերում ցուցաբերած սըխ-
րանքների համար Պոզոս Բեկ Փիրոլմյանի 5-րդ գնդի 42 սպա և 1 GO զինվոր 
արժան աց ան պա բդեն երի։ 

Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Արագածի ջոկատների հաջողություն-
ները ոգեշնչեցին 'Լա ր ա քիլի и и, յո ։ մ և Դիլիջանում գտնվող հայկական զոր-
քերին, որոնց միաց՛ան հազարավոր աշխարհազորայիններ: Արա մ Մանուկ-
յանը հեռագրեց գեներաւ Սի/իկյանին. VՈւրախ եմ հաղորդել, որ Ձևդ վոտահ-
ված բանակի հաղթանակ/1 Ս արդարապատում կենարար ազդեցություն ո ւնե-
ցավ մեր ժողովրդի վրա: Ոտքի են А / А / ոչ միայն երևանի նահանգը, այ/և 
Ղազախն ու Դի/իջանը։ Հենց նոր հաղորդեցին, թե ինչպես մեր զինվորա֊ 
կանների, այնպես Էլ տեղացի ժողովրդի ու գաղթականների տրամադրու-
թյուններն անմիջապես փոխվեցին: Բոլորը զենքը ձեռքին շտապում են Ղա~ 
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րաքիւիսա, այնտեղից՝ աոաջ։ Ջոկատները գնում են երկար ժամանակվա 
համար վերցված իրենց պարենով։ Ոգևորությունն աննախադեպ էս։ 

Այգ ժամանակ Ղարաքիւիսայի ճակատ էին նետվել թուրքական մեծա֊ 
քանակ ուժեր՝ աոաջին և երկրորդ կորպուսների երեր ղիվիղիաներ՝ Կարտ-
բերիր/։ հրամանատարությամբ։ Մայիսի 20-ին թուրքական մեկ գումարտակ 
զյւավեI էր $ աջու որ, դուրս եկե/ Ղա/թախչի, Աղբա/աղ, շարժվել դեպի Հա֊ 
մամլո։, այնտեղից Արչուտ։ Ր՚ուրքական առաջապահ ղորախումրր մայիսի 
21-ին դուր,, էր եկել Վորոնցովկայի և Ջալալօղլոլ (Ստեփանավան) շրջան։ 
Այստեղ մտ քիսի 21—23-ր թեժ մարտեր տվեց Անդրանիկի ղորաջոկատր, որը 
դեներս։լ Նաղարրեկյանի Հրամանով պետք է պաշտպանել։ Ալեքսանղրապոլ — 
Բ՚իֆ/իս երկաթդիծը՝ Ս ան ահին ի շրջանր։ 

՛Հարս։ քի լիս ա յում կենտրոնացած 1-ին հեծյալ և Կարսի գնդերից, կամա-
վորական ջոկատներից րնդամենր 2000 սրով և Դիւիջանիլյ աոաջինը 'Լ ա ֊ 
ր աքի լի սա շարժված շտաբս կապիտան Գուրղեն Տեր. Մովսիսյանի 4 հրա-
նոթից բաղկացած մարտկոցից կազմավորվեց հավաքական հեծ յալ ջոկատ՝ 
գնդապետ Նիկոլտյ 'Լոր դան յանի հրամանատարությամբ։ Ջոկատր մտավ 
դնդապեա Ալեքսանդր !՝ե յ ֊ Մ ամ իկոն յանի գլխավորած 'Լա բա քիլի и ա յի խրմ֊ 
բավորման մեջ։ Խմբավորման կազմում Լին Հայկական կորպուսի 1-ին, 
2-րդ, 3-րդ , 4-րդ գնդերը, որոնք դեռ գումարտակներից վաշտերի չվերած-
ված, դուրս եկան Հակառակորդի՝ մարտերում կոփված բանակի դեմ։ 

Գնդապետ 'Լո բղան յան ի ջոկատր մայիսի 24-ին առաջ շարժվեց և դիր-
քեր գրավեց Արչուտ — Սարա/ — 'Լարսալ տեղամասում: Շտաբը, որի պետն 
էր Եղիազարյանր, կենտրոնացավ Դարբաս գյուղում. Պորուչիկ Գարեգին 
նժդեհը իր 40 Հեծյա/ներով Դարբասից աջ՝ լեռներոլմ մայիսի 25-ին հայտ-
նաբերեց և կանգնեցրեց առաջ շարժվող մոտ 100 թուրք հեծ յա լների, Կանգ-
նեցվեցին և հետևակի մեծ ուժեր, թ՛եժ մարտերում թշնամին մեծ կորուստ-
ներ կրելով նահանշեց. 

Մարտերում Հատկապես աչքի ընկան շտաբս կապիտան Գուբգեն Տեր֊ 
Մ ովսիս յանի հրետանավո րն երր, որոնք թուրքերին գնդակոծում էին բաց 
դիրքերից։ Զին ամթերքի սպառվելուց Հետո, կեսօրվա ընթացքում արձակվել 
էր 2000 արկ, հրետանավորները զինված սբերով ու Հրացաններով, անցան 
գրոհի, կանգնեցրին թշնտմու առաջխաղացումը։ Մարտերում զոՀվևցին քա-
ջարի հրամանատար Կ՚ուրդեն Տեր-Մովսիսյանը և 25 զինվոր։ 

Ակնառու էին գնդասլեա Վւագիմիրովի դիվիզիոնի հրետանավորների, եր-
կու հեծյալ էսկադրոնն երի, էբսրումյան երկու վաշտերի զինվորների սխրան-
քըն ու խիւլախ՛ո։թյո։նր։ 2 ֊ ր դ հավաքական մարտկոցի հրամանատար, շտաբս 
կապիտան, հետագայում դեն երալ֊ լե յտ են ան տ, Խորհրդա յին Միության հե-
րոս Հովհսւննես Վեքիլյանի՝ մարաերր գերազանց վարելու ունակությունը: 
Հետևակը, Հրետանին, հեծելազորը մի քանի անգամ Հետ մղեցին հակառա-
կորդի գերազանց ուժերի հ ակա գրոհն ե րր, մայիսի 27-ին Արչոլտի և Սարա/ի 
շրշանու մ անցան հարձակման և նրան սեղմեցին Արագածի փեշերին, 

Ղշ/աղի և Դարպասի տակ բռնկված կատաղի մարտում չՀասնելով առա-
վելության, թուրքական զոր ամ ա սերը Հ ա յկ ա կ ան զորքի ձախ թևում խոր շըր-
շապտույտ անելով, մայիսի 28-ին դուրս եկան Վարդան/ու, Հարձակվող թար-
քական զորքերին միացան և Ղարա քի լիսա յո ,մ գտնվող նրանց բանակի 3000 
ռազմ ա դե րին եր ր, Սայիսի 30-ին, երբ վերջացել էին Հայ մարտիկների զի-
նամթերքն ու արկերը, թուրքերը մտան ՛Լա բա քի լիսա։ 

Ըստ թուրքական տվյալների, 'Լար աքի քի и ա յի տակ Հերոսաբար կռվող 
Հայերը Հարձակվող թուրքական 10 Հազարանոց բանակի դեմ ունեցել են 
ընդամենը 7 Հազար զինվոր, 10 Հրանոթ, 20 գնդացիր։ Թուրքերն ունեցել 
են 70 Հրանոթ, 40 գնդացիր. Առաջին երկու օրերր Հայերր Հետ են մղել թուր-
քերի բո/որ գրոհները, իրենք են անցել Հ ակաՀ սյրձակմ ան, միայն փամ-
փուշտների ո լ արկերի վերջանալն է նրանց ստիպել նահանշել: 



'STS մայիսյան Հերոսամարտը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը JQ 

Հայերի դրսևորած հերոսությունր զգացվեց և Բաթոլմոլմ։ Հայ պատվի-
րակներին մայիսի 27-ին с բարեկամ ական զրո՛յցիս հ բավիր ած թուրք քա-
ղաքագետներն ու բարձր հրամանատարները արդեն խոսում էին ավելի 
զուսպ, Հայիլը խնդրեց հաղորդել Հայոց Ազգային խորհրդին, որին մինչ 
այդ նա չէր ուղում ճանաչեի որ թուրքերը դեմ չեն «Հայաստան կաղմտկեր-
"I'՛լուն Կովկասի այն վայրերում, որոնք իրենց կողմից գրավված չեն», Մինչ 
այղ Բա թոլ մ ում խոսվում էր միայն Վրաստանի և Ագրբեջանի անկախո,թյան 
ե նրանց Ո լ 

թուրքերի միջև Հայաստանի տարածքների բաժանման մասին։ 
Թուրքական քաղաքականության շրջադարձի պատճառը պարզ է դառ-

նում Հալիլ, Վեհիբ, Օևքեթ, Կարաբեքիր փաշաների կցկտուր խոստովանանք-
ներից՝ կապված Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսա յի մայիս-
յան հեբո и ամ արտ՛երի հետ։ կարաքիքիսայի ՜կռիվները համարե/ով հազվադեպ 
Աոաջին աշխարհամարտի թուրքական ճակատում և շեշտելով, որ « էարա-
քիլիսայի տակ հայերը ցո,յց տվեցին, որ կարող են /ինել աշխարհի յավա-
4"ւյն զինվորները),, Շևքե՚թ և Վեհիբ փաշաները չեն թաքցրել, որ այդ մար. 
տերը «դիմադրական թափի, քաջության և արիությանս շնորհիվ «ներշնչել 
են հարգանք» հայերի նկատմամբ։ Այդ մարտերից հետո Վեհիբ փաշան հե֊ 
ռացվեց Կովկասյան ճակատի թուրքական զորքերի գլխավոր հրամանատա-
րի պաշտոնից։ 

Այսպիսով, Հայկական հարցում «օսմանյան պատմության դարձակետիս 
պատճառբ հայ ժողովրդի մայիսյան հերոսամարտերն էին։ Սարդարապա-
տը, Բաշ֊Ապարանը, 'Լարաքիլիսան հայ ժողովրդի աննկուն կամքի, հերո-
սական ոգու, իր սւնկախութ յան համար մի֊-չև վերջ միահամուռ՝ ազգովին 
պայքարելու պատրաստակամութ յան և վճռականության, համախմբվածու-
թյան վկաներ եղան։ Հաղթանակը հայոց պետականության վերականգնման, 
Հայաստանի Հանրապետության հռչակման նախադրյալներ ստեղծեց։ Հայոց 
Ազգային խորհրդում ծավալված բուռն քննարկումները մայիսի 28-ին ա֊ 
վարս,վեցին Հայոց գավառներում Ազգային խորհրդի «միակ և գերագույն 
իշխանությանս հռչակումով, «քաղաքական, վարչական ղեկը վարելուս իրա-
վունքի վերապահումով։ Բա՚թ ումում պայմանագիրն ստորագրվեց Անկախ 
Հայաստանի անունից։ 

Ժողովրդի հաղթանակը ստիպեց թուրքերին հաշվի նստել հայերի հետ, 
ճանաչել ծնունդ առնող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայ ժողովուրդը 
ապացուցեց, որ կարող է նաև հերոսական, հաղթ ական կռիվներ մղել։ 

Այդ ժամանակ թուրքական ղոՐՔԲ կանգնած էր Երևանից 7 կիլոմետր 
հեռավորության վրա, Կարաբեքիր փաշայի կորպուսը հրաման էր ստացել 
կենտրոնանալ Երևանը ե էջմիածինը գրավե/ոլ համար։ Կեղծելով փաստերը 
և իրողությունը Կարաբեքիր փաշան գրում էր. «Հետևելով հայ ազգի նկատ-
մամբ ցուցաբերած թուրքական ավանդույթներին, ես հրամայեցի կանգնեց-
նել գործողությունները, չնայած նրան, որ նրա հիմնական ուժերը ջախջախ-
ված էին»։ Թուրք գեներայը շատ լավ գիտեր, որ Երևանից յոթ կիլոմետր 
հեռավորության վրա զորքերի կանգնեցնելը ոչ թե թուրքերի «հայասիրու-
թյան» հետևանք էր, այւ Բաքուն ժամ առաջ գրավելու տենչ, ուր ձգտում էր 
և Գերմանիան; Երևանը թուրքերը արդեն համարում էին իրենցը։ 

Կարաբեքիրը I ա վ դիտեր նաև, որ թուրքական զորքերի առաջշարժումը 
հայ ժողովրդի համատարած զոհերի, կրած տանջանքքւերի մի մռայլ պատ-
մություն է։ Թուրք զինվորների քաջությունը չափվում էր սպանված անմեղ 
երեխաների, բռնաբարված կանանց, գնդակահարված պատանիների, խոշ-
տանգված ծերունիների քանակով։ 

Կարսի մարզում, Երևանի, Թիֆլիսի, Եյիզավետպոլի և Բաքվի նահանգ-
ներում 1918 թ. գարնանը և ամռանը ոչ լրիվ տվյա/ներով ոչնչացվել և թա-
լանվել էր 370 հայկական գյուղ, տուժել 62696 ընտանիք։ Գաղթականների 
թիվը հասել էր կես միլիոնի։ Միայն Կարսի 117 հայկական գյուղերից Ան֊ 
դըըկովկաս և Հյուսիսային Կովկաս փախան 13203 ընտանիք։ Ախսւլքալաքի 



Լ. Ա. ԱվետիսլաՆ 

գավաոո, մ տուժեց 67 դյՈւդ, $967 րնս՚անիք, երետն ի ),տհա)զո։մ՝ 116 ոյուղ, 

32960 ընտանիք։ 'Հազախի, նուխիի, Արեշի, Շո,շվա, Ջիվանշիրի, Շամախի, 

Գ յո բչա յի ղավա ոն /, ր ու if ավերվեց 102 հայկական դյուզ, ոչնչացվեց 13150 

ընտանիք։ 42 զ,ուղ ավերվեց Լոոի֊Փամբակի ղավաոո։մ։ 

Ժխտելով թուրքական դիվանագետների և քաղաքագետների թմբկահա-

րումը, թե իբր օսմանցիներն են հայերի)։ տվել Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը, Համ ո Օհան/սւնյանը 1920 թ. ապրիլի 20-ին Անդրկովկաս յան հան֊ 

ր ա պ եաՈէթ յանների կառավարությունների լի ադոլ,.ներկ ա յ աց ո ։ ց ի չների ժո-

ղովում ասել է. «Իր անկախությունը պաշտպանելս, պատրաս-տակամոլթյունը 

հայ ժողովուրդն արդեն ապացուցել է 4 արի ղամիշի, 'Հարս։ քիլիսա յի, Սար-

գաբապատի և այ/ տեղերի տակ մղված մարտերում։ Հայաստանի Հւսղա-

րավոր գավակներ ր)։կան հսւյ ժողովրդի աղտաո, թ յան դարավոր թշնամոլ 

դեմ անկախությտ)։ համար պայքարում, ե իր այգ զոհերով ստեղծվեց ան-

կախ և ինքն՛իշխան Հայաստանի Հանրապետությունը»։ 

Հայկական պետականության վերականգնումը՝ Առաքի), Հանրապետու-

թյան ստեղծումը, 191H թ. հայ ժողովրդի մեծ հաղթանակ), էր նրա բազմա-

դարյան սլա ամ ութ յան մեջ։ 


