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ՀԱ ԿԱ ԴԻՐ ՈՒ ԺԵ ՐԻ ԲԱ ԽՈՒՄ ՆԵ Րը Ա ՆԴՐ ԿՈՎ ԿԱ ՍՈՒՄ Ե ԿԱՆ 
ԴԻՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՐ ՔԻ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ Ե ՒՍ ՄԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒ ԹԻՒՆ՝ 

ՆԱԽ ՔԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ Ա ՒԱՐ Տը1

 Ռու բի նա Փի րու մե ան

 Կով կա սի բազ մազգ, բազ մակ րօն եւ բազ մամ շա կոյթ բնակ չու թիւ նը դեռ պա տե-
րազ մի ցն ցում ներն էր ապ րում: Այդ տա րաբ նոյթ բնակ չու թե ան մէջ ի վե րուստ 
գո յու թիւն ու նե ցող ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւ նը պա տե րազ մի ստեղ ծած քաո-
սային ի րա վի ճա կում ա ւե լի էր շեշ տա ւո րուել: Ե ղեռ նից հա զիւ ա զա տուած գաղ-
թա կան ներ ի րենց ցաւն ու տա ռա պան քը, հի ւան դու թիւն նե րը, աղ քա տու թիւնն ու 
թշուա ռու թիւնն է ին բե րել ա ւե լաց նե լու Կով կա սի, մա նա ւանդ Ե րե ւան նա հան գի 
ա ռանց այն էլ ան նա խան ձե լի վի ճա կին: 

Ի րա վի ճա կը ծանր էր Ցա րա կան Կայս րու թե ան ամ բողջ տա րած քում: Մայ րա-
քա ղաք Պե տեր բուր գում ծայր ա ռած հա կա ցար, հա կա կա ռա վա րու թիւն ցոյ ցե րը 
հա ւա քա կան ը նդ վզու մի, ա պա՝ զան գուա ծային շար ժու մի է ին վե րա ծուել: Ար դիւն քը՝ 
1917-ի Փետ րուար 23-ին (Մար տի 8-ին) պայ թած հա մա ռու սա կան յե ղա փո խու թիւ նը, 
ո րի հե տե ւան քով  գա հըն կեց ե ղաւ Նի կո լայ Բ. ցա րը, կազ մուեց Ժա մա նա կա ւոր 
Կա ռա վա րու թիւն՝ Սահ մա նադ րա կան-դե մոկ րատ (Կա դետ) կու սակ ցու թե ան ղե կա-
վար նե րից՝ Իշ խան Գի որ գի Լվո վի նա խա գա հու թե ամբ: 

Ի՞ն չէր դրա ար ձա գան քը Կով կա սում: Դրա կան կե ցուածք, ո գե ւո րու թիւն, 
ա պա գայի մեծ ա կն կա լիք ներ: Անդր կով կա սի ղե կա վար նե րի ներ կա յա ցուց չա կան 
ար տա կարգ ժո ղո վը, Սո ցի ալ-դե մոկ րատ մեն շե ւիկ Նի կո լայ Չխէ ի ձէ ի նա խա գա-
հու թե ամբ, իր հա ւա տար մու թիւնն էր յայտ նել Ժա մա նա կա ւոր Կա ռա վա րու թե ա նը: 
Կենտ րո նի օ րի նա կով սո վետ ներ (խոր հուրդ ներ) է ին կազ մուել: Ժա մա նա կա ւոր 
Կա ռա վա րու թե ան կող մից կազ մուել էր Օ զա կոմ կո չուած Ա նդր կով կա սի Յա տուկ 
Կո մի տէն՝ որ պէս Կով կա սի ը նդ հա նուր ղե կա վար մար մին (1917, Մարտ 9/22), ո րի 
մէջ մի ակ հայ ներ կա յա ցու ցիչ̀   Մի քայէլ Պա պա ջա նո վը (Պա պա ջա նե ան) պի տի 
ա սել, որ  շատ էլ տե ղե ակ չէր հա յու թե ան վե րա բե րող հար ցե րից. ի սկ թա թար եւ 
վրաց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը շեշ տուած ազ գային կողմ նո րո շում ու նէ ին2: Չմո ռա նանք, 
ա ւե լաց նե լու, որ Կով կա սում դե ռեւս տի րա կան ներ կա յու թիւն եւ թե լադ րող ուժ է ին 
ցա րա կան իշ խա նու թիւ նից մնա ցած ռուս պաշ տօ նե ա նե րը:

1 Սոյն զե կոյ ցը մե ծաւ մա սամբ հիմ նուած է նոյն հե ղի նա կի Հա յաս տա նը Հ.Յ.Դ.-Բոլ շե ւիկ Յա րա-
բե րու թիւն նե րի Ո լոր տում 1917-1921 (Ե րե ւան: Ե րե ւա նի Հա մալ սա րա նի Հրա տա րա կու թիւն, 1997) 
աշ խա տու թե ան վրայ,: Այս տեղ բե րուած շատ հաս տա տում նե րի եւ նկա րագ րու թիւն նե րի աղ բիւր-
ներն ու յա ւե լե ալ ման րա մաս նու թիւն նե րը կա րե լի է գտ նել այդ հա տո րի մէջ:
2 Օ զա կո մը ժա մա նա կի ըն թաց քում ցու ցա բե րեց մա նա ւանդ հայ կա կան շա հե րը պաշտ պա նե-
լու իր ան կա րո ղու թիւ նը: Դաշ նակ ցու թիւ նը օգ տա գոր ծե լով իր ու նե ցած կա պե րը Ժա մա նա կա ւոր 
Կա ռա վա րու թե ան հետ կա րո ղա ցաւ առ նուազն Թր քա հա յաս տա նի հար ցե րում շր ջան ցել Օ զա կո-
մը:  Վար չա պետ Լվո վի եւ ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Մի լիւ կո վի ստո րագ րած հռ չա կագ րով 
(1917, Ապ րիլ 26/ Մայիս 9) Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նից գրա ւուած հո ղե րի յա տուկ կո մի սար նշա նա-
կուեց Զօր. Ա ւե րի ա նո վը եւ օգ նա կան՝ Յա կոբ Զաւ րե ա նը:
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 Հա մա ռու սա կան յե ղա փո խու թիւ նը, այ նուա մե նայ նիւ, խա ղա ղու թիւն չէր բե րել 
Կով կա սին: Ազ գա մի ջե ան ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւնն ու ի րար բա խուող շա հե-
րից բխող միջ-կու սակ ցա կան հա կա մար տու թիւն նե րը շա րու նա կում է ին խառ-
նակ ի րա վի ճա կում պա հել տա րա ծաշր ջա նը: Բե ւե ռա ցած այս մթ նո լոր տում, ո րոշ 
հա տուած ներ Կով կա սը տես նում է ին որ պէս Ռու սաս տա նի ան բա ժա նե լի մի մաս՝ 
ա ռանց սահ մա նային բա ժա նում նե րի: Մէկ այլ մա սը պն դում էր ո րո շա կի ազ գային 
սահ ման նե րով ազ գային ի նք նա վա րու թե ան տար բե րա կի վրայ, ի հար կէ` միշտ 
կա պուած Ռու սաս տա նին: Այս ուղ ղու թե ան ջա տա գովն էր Հ.Յ. Դաշ նակ ցու թիւ նը՝ 
գիտ նա լով հան դերձ որ Ա նդր կով կա սի ազ գագ րա կան խա ռը բնակ չու թիւ նը մեծ 
խո չըն դոտ է, մա նա ւանդ՝ հայ-թա թա րա կան սահ ման նե րի ճշ տո րոշ ման գոր ծում: 
Այս հար ցը քն նու թե ան ա ռար կայ դար ձաւ Ա րե ւե լա հայոց Հա մա գու մա րում՝ 1917, 
Հոկ տեմ բեր 11-ին Թիֆ լի սում գու մա րուած3: Ազ գային սահ ման նե րի բա ժա նում նե-
րին հա մա ձայն է ին հայ ի րա կա նու թե ան մէջ գոր ծող բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րը, 
բայց այդ հար ցին կա պուած դժուա րու թիւն նե րը ի նկա տի ու նե նա լով, հա մա գու-
մա րը ի վի ճա կի չե ղաւ ո րո շում կա յաց նե լու: Հայ բոլ շե ւիկ նե րը, ի հար կէ, բոյ կո տի 
է ին են թար կել հա մա գու մա րը: ՌՍԴԲ (Ռու սաս տա նի Սո ցի ալ-դե մոկ րատ Բոլ շե ւիկ) 
կու սակ ցու թե ան Թիֆ լի սի Կո մի տէ ի քար տու ղար Ա նաս տաս Մի կոյե ա նը 1917, Սեպ-
տեմ բեր 19-ին յայ տա րա րել է ր՝ « Հայ բուր ժուա զի այի հետ հայ պրո լե տա րի ա տի եւ 
գիւ ղա ցի ու թե ան չքա ւո րու թե ան հա մա ձայ նո ղա կա նու թիւնն ու ազ գային մի ա ւո-
րու մը կը նշա նա կի դա ւա ճա նել ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան պրո լե տա րա կան տակ-
տի կային եւ ռե ւո լիւ ցի ային՝ ի հա ճոյս հայ իմ պե րի ա լիս տա կան բուր ժուա զի այի եւ 
նա ցի ո նա լիս տա կան մանր բուր ժուա զի այի դաշ նակ ցու թե ան պար տի այի գլ խա ւո-
րու թե ամբ»4:  Այ նուա մե նայ նիւ, այդ օ րե րին բոլ շե ւիկ նե րը Կով կա սում շատ փոքր 
թիւ է ին կազ մում: 

Մեծ էր հայ ղե կա վա րու թե ան յոյ սը եւ մեծ աշ խա տանք էր տար ւում թէ՛ Ժա մա-
նա կա ւոր Կա ռա վա րու թե ան եւ թէ Դաշ նա կից պե տու թիւն նե րի մօտ, որ պէ սի նրանք 
գու մա րուե լիք հաշ տու թե ան խորհր դա ժո ղո վում հայ կա կան շա հե րը պաշտ պա նեն 
եւ ա ռաջ տա նեն5: Յս տակ էր Հ.Յ.Դաշ նակ ցու թե ան եւ ը նդ հան րա պէս ժա մա նա կի 

3 Հա մա գու մա րի պատ կե րը այս պէս է ներ կա յաց նում Սի մոն Վրա ցե ա նը՝  մաս նա կից նե րի ը նդ-
հա նուր թիւ՝ 203, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թիւն՝ 113, Ժո ղովր դա կան՝ 43, Սո ցի ալ-յե ղա փո խա կան՝ 23, Սո-
ցի ալ-դե մոկ րատ (Մեն շե ւիկ)՝ 9, ան կու սակ ցա կան՝ 7 եւ Ա րեւմ տա հայ Խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ: Տե՛ս Վրա ցե ան Սի մոն, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն, գ. տպագ րու թիւն, Թեհ րան: տպա-
րան «Ա լիք», 1982, էջ 34:
4 Տե՛ս Հոկ տեմ բե րե ան սո ցի ա լիս տա կան մեծ ռե ւո լիւ ցի ան եւ սո վե տա կան իշ խա նու թե ան յաղ-
թա նա կը Հա յաս տա նում, Փաս տաթղ թե րի եւ նիւ թե րի ժո ղո վա ծու, Ե րե ւան: Հայկ. ՍՍՌ Ա կա դե-
մի այի Հրա տա րա կու թիւն, 1960,  (այ սու հետ « Հոկ տեմ բե րե ան») փաս տա թուղթ թիւ 45, էջ  73-74: 
Նոյն ժա մա նակ տե ղի էր ու նե նում նաեւ բոլ շե ւիկ նե րի ա ռա ջին շր ջա նային ժո ղո վը Կով կա սում 
ուր Ստե փան Շա հու մե ա նը ա ռա ջար կում էր « մար զե րի աւ տո նո մի ա»՝ Կով կա սը ե րեք մար զե րի 
բա ժա նե լով, ի հար կէ, ա ռանց ազ գային բա ժա նում նե րի: Տե՛ս «Ս տե փան Շա հու մե ան», հա տոր 
եր րորդ (Ե րե ւան, Հա յաս տան Հրա տա րակ չու թիւն, 1978), էջ 270:
5 Պե տեր բուր գի Ժա մա նա կա ւոր Կա ռա վա րու թիւ նը որ դեգ րել էր Մարք սիստ տե սա բան Պլե խա-
նո վի տե սա կէ տը, ը ստ ո րի՝ որ քան էլ Ռու սաս տա նի հա մար կա րե ւոր էր պա տե րազ մին օր ա ռաջ 
վերջ տա լը, այ նուա մե նայ նիւ, հաշ տու թե ան հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րե լու էր Դաշ նա կից նե րի 
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ազ դե ցիկ հայ ղե կա վա րու թե ան պատ կե րա ցու մը հայ կա կան հո ղե րի վար չա կան 
բա ժա նում նե րի վե րա բե րե ալ: Հա յաս տա նը, Վրաս տանն ու Թա թարս տա նը (այդ 
օ րե րին «Ա զր բէյ ջան» ա նուա նում գո յու թիւն չու նէր) պէտք է լի նէ ին ի նք նա վար՝ Մեծ 
Ռու սաս տա նի մէջ ը նդ գր կուած, ի սկ Թր քա հա յաս տա նը պի տի ա զա տուէր թր քա-
կան լծից եւ լի նէր ան կախ6: 

Եւ այս պէս, Ժա մա նա կա ւոր Կա ռա վա րու թե ան մէջ կա րե ւոր պաշ տօն ներ զբա-
ղեց նող Ա լեք սանդր Կե րենս կի ի հա մա ձայ նու թե ամբ հնա րա ւոր էր դար ձել ար տօ-
նու թիւն ստա նալ հա մախմ բե լու ցա րա կան բա նա կի հայ զօ րա կան նե րին եւ դէ պի 
կով կա սե ան ճա կատ, թուր քե րի դէմ ու ղար կե լու: Սա Ռոս տո մի (Ս տե փան Զօ րե ան, 
Հ.Յ.Դ. հիմ նա դիր ան դամ) ե րազն էր: Նա պատ կե րաց նում էր 150,000-ա նոց հայ-
կա կան բա նակ, որ պի տի կռուէր թր քա կան ճա կա տում: Ի հար կէ, այդ ծրագ րի դէմ 
գոր ծեց թա թա րա կան ու ժը, որ Բա քու-Թիֆ լիս եր կա թու ղին իր հս կո ղու թե ան տակ 
առ նե լով, ար գի լեց հայ բա նա կային նե րի շար ժը դէ պի կով կա սե ան ճա կատ: Հայ 
ջո կատ նե րը այդ պէս էլ մնա ցին Բաք ւում ար գե լա փա կուած, ա մե նախղ ճա լի դրու-
թե ան մէջ: Միւս կող մից, Ժա մա նա կա ւոր Կա ռա վա րու թիւ նը չկա րո ղա ցաւ իր հե ղի-
նա կու թիւ նը տա րա ծել ու պա ռակ տուեց: Բոլ շե ւիկ նե րը՝ Լե նի նի գլ խա ւո րու թե ամբ 
նրա դէմ ու ժեղ քա րոզ չու թիւն է ին տանւմ: Բոլ շե ւիկ գոր ծիչ ներ (ա գի տա տոր ներ) 
է ին ու ղար կուել նաեւ Կով կաս: 1917-ի Ապ րի լից ար դէն բոլ շե ւիկ խլր տում ներ է ին 
սկ սուել Ե րե ւա նի նա հան գում7: 

Անդր կով կա սը բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թե ան ցան ցում
1917-ի Հոկ տեմ բեր 25-ին (Նոյեմ բեր 7) Պե տեր բուր գի ռազ մայե ղա փո խա կան կո մի-
տէն յայ տա րա րեց բոլ շե ւի կե ան յե ղաշրջ ման եւ սո վե տա կան կա ռա վա րու թե ան 
ստեղծ ման մա սին: Յա ջորդ օ րը ը նտ րուեց Սով նար կո մը (Ժող կոմ սո վետ), Լե նի-
նը՝ նա խա գահ, Տրոց կին՝ ար տա քին գոր ծե րի եւ Ստա լի նը՝ ազ գու թիւն նե րի կո մի-
սար ներ: Սով նար կո մը գոր ծի լծուեց իր բա ցար ձակ տի րա կա լու թիւ նը հաս տա տե լու 
նախ կին ցա րա կան կայս րու թե ան ամ բողջ տա րած քում8: Մի ջո ցը՝ գրա ւիչ խոս տում-

հետ մի ա սին: Տե՛ս Վրա ցե ան Սի մոն, Հին թղ թեր նոր պատ մու թե ան հա մար, Բէյ րութ: Տպա րան 
«Մ շակ», 1962, էջ 250. Տե՛ս նաեւ Suny Ronald Grigor, The Baku Commune, 1917-1918, Princeton: 
Princeton University Press, 1972, էջ 59-60: 
6  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն, էջ 52:
7 « Հոկ տեմ բե րե ան»,  թիւ 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17 եւ մի շարք այլ փաս տաթղ թեր խօ սում են այդ 
մա սին: 
8 Յատ կան շա կան է Հա մա ռու սա կան Սահ մա նա դիր Ժո ղո վի վախ ճա նը, որ ա պա ցոյցն է բոլ շե-
ւի կե ան գոր ծե լա կեր պի:  1918-ի Յու նուար 18-ին Պե տեր բուր գում գու մա րուած ե րկ րի այս բարձ-
րա գոյն մար մի նը պի տի քն նէր ե րկ րի ա պա գայ գա ղա փա րա կան եւ քա ղա քա կան ուղ ղու թիւ նը եւ 
յար մար վար չա կարգ տնօ րի նէր: Ամ բողջ Ռու սաս տա նը այդ ժո ղո վի ո րո շում նե րին էր սպա սում: 
Սա կայն, ա ռա ջին նիս տում ի սկ յս տակ դար ձաւ, որ բոլ շե ւիկ նե րը փոք րա մա նու թիւն են, 703 պատ-
գա մա ւոր նե րից 168-ը մի այն:  Նո րաս տեղծ բոլ շե ւիկ վար չա մե քե նայի կար գադ րու թե ամբ ժո ղո վը 
ցրուեց՝ քա նի որ ար դիւն քը կա րող էր վտան գա ւոր լի նել բոլ շե ւիկ նե րի հա մար: Տե՛ս Hovannisian 
Richard G., Armenian on the Road to Independence, 1918, Los Angeles: University of California Press, 
1967, էջ  288, ծա նօթ. թիւ 16: Այս թուե րը George Brinkley-ի The Volunteer Army and Allied Intervention 
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ներ չար չա րուած բա նուո րին ու գիւ ղա ցուն – խոս տում ներ ո րոնք, ի հար կէ, չէ ին 
ի րա գոր ծուե լու –  հա լա ծանք, ա հա բեկ չու թիւն, սպա նու թիւն:

 Բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թե ան ա լիք նե րը Կով կաս է ին հա սել եւ ա ւե լի շփո թի 
մատ նել Կով կա սի նո րա կազմ վար չա մե քե նան: Մի այն Բա քուի Սո վետն էր, որ 
ան մի ջա պէս իր հա ւա տար մու թիւ նը յայտ նեց Սով նար կո մին եւ ըն դու նեց Ստե փան 
Շա հու մե ա նի նշա նա կու մը իբ րեւ Կով կա սի յա տուկ կո մի սար: Բա քուն իր իւ րա-
յա տուկ ի րա վի ճա կով Կով կա սից կամ Թիֆ լի սից ան ջատ քա ղա քա կա նու թիւն էր 
վա րում: 

Այս զե կոյ ցի սահ ման նե րից դուրս է Սո վետ նե րից ան կախ եւ Ժող կոմ սո վե տի 
դէմ, յոյ սը Հա մա ռու սա կան Սահ մա նա դիր Ժո ղո վի յա ջո ղու թե ան վրայ դրած, Կով-
կա սում կազ մուած նոր վար չա մե քե նայի՝ Կով կա սե ան Կո մի սա րի ա տի, ա պա հա կա-
բոլ շե ւիկ յս տակ ուղ ղու թիւն ու նե ցող Սէյ մի (Ա նդր կով կա սե ան Խորհր դա րան) գոր-
ծու նէ ու թե ան քն նար կու մը9: Դուրս է նաեւ 1917-ի Դեկ տեմ բեր 31-ի Լե նի նի ար ձա կած 
Թր քա հա յաս տա նի ան կա խու թե ան դեկ րե տը, որ ի րա կա նու թե ան մէջ դա տարկ յայ-
տա րա րու թիւն էր, հայ բոլ շե ւիկ նե րի հա մար գո վեր գի ա ռիթ, որ սա կայն ի րա կան 
գետ նի վրայ ան պտուղ պի տի մնար10: Յի շեց ման ար ժա նի է, սա կայն, Հ. Յ. Դաշ նակ-
ցու թե ան մօ տիկ յա րա բե րու թիւ նը Կով կա սի բոլ շե ւիկ նե րի հետ, ո րը  պա րա դոք սալ 
ե րե ւոյթ ու նի: Հար ցը այն է, որ Դաշ նակ ցու թիւ նը նրանց հա մա րում էր որ պէս կենտ-
րո նա կան իշ խա նու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ ներ եւ հա ւա տում էր, թէ նրանց մի ջո ցով 
կա րող է կենտ րո նից հայ կա կան հար ցի հա մար բա րեն պաստ պայ ման ներ ա պա-
հո վել: Դաշ նակ ցու թե ան նպա տակն էր հաս նել Ա րեւմ տա հա յաս տա նի ան կա խու-
թե ան. ի սկ Ա նդր կով կա սում հա յու թե ան հա մար ձգ տում էր ի նք նա վա րու թե ան՝ 
կա պուած կենտ րո նա կան իշ խա նու թե ան հետ՝ ի նչ տե սակ վար չա կարգ էլ որ ու նե-
նար: Ստե փան Շա հու մե ա նը այդ օ րե րին հա մա միտ էր Թր քա հա յաս տա նի ան կա-
խու թե ան գա ղա փա րին եւ խոս տա նում էր հա մո զել կենտ րո նին՝ ո րոշ ռուս զօ րա-
մա սեր կով կա սե ան ճա կա տի վրայ պա հե լու: Բայց Լե նի նի քա ղա քա կա նու թիւ նը 
այլ ուղ ղու թիւն էր բռ նել, ո րից հա ւա նա բար Շա հու մե անն էլ տե ղեակ չէր: 

Կով կա սե ան ռազ մա ճա կատ նե րում պար զուած ի րա կա նու թիւ նը հայե լին էր այդ 
քա ղա քա կա նու թե ան: Լե նի նը փոր ձում էր ա մէն գնով վերջ տալ պա տե րազ մին. 
ու րեմն, բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թե ան եւ Լե նի նի յոր դոր նե րի ար դիւն քում, ռուս 
զի նուոր նե րը շա րու նա կում է ին ա ւե լի մեծ թուե րով լքել ճա կա տը, ան տար բե րու թե-
ամբ ի րենց զէնքն ու զի նամ թեր քը թող նել ու հե ռա նալ: Դրանց տէր է ին դառ նում 
վրա ցի ներն ու թա թար նե րը: Թա թար նե րը նոյ նիսկ յար ձակ ւում է ին ռուս զի նուոր-

in South Russia, 1917-1921  (Notre Dame, Indiana: Notre Dame University Press, 1966) աշ խա տու թե ան 
մէջ նշուած են 707 եւ 175: 
9 Կով կա սե ան Կո մի սա րի ա տի դէմ կա տա ղի պայ քար է ին տա նում բոլ շե ւիկ նե րը՝ Ստե փան Շա-
հու մե ա նի գլ խա ւո րու թե ամբ: Այդ բե րու մով հա լա ծան քի են թար կուած Շա հու մե ա նը, որ դեռ չէր 
կա րո ղա ցել Թիֆ լի սից Բա քու մեկ նել եւ ի րեն վս տա հուած պաշ տօ նը ստանձ նել,  իր ոչ-բոլ շե ւիկ 
ըն կեր նե րի օգ նու թե ամբ փա խուստ է տա լիս եւ վեր ջա պէս Բա քու հաս նում 1918-ի Փետ րուա րին:
10  Որ քան դի պուկ է պա տե րազ մի օ րե րի ֆրան սա ցի լրագ րող Հեն րի Բար բի ի հար ցադ րու մը դեկ-
րե տի մա սին. « Սա Լե նի նի եւ Ազ գու թիւն նե րի Կո մի սա րի պար զամ տու թի՞ւնն էր, տգի տո ւթիւ նը՞, 
թէ՞ ցի նիզ մը», տե՛ս Hovannisian Richard G., Armenia on the Road to Independence, էջ 100.
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նե րի վրայ, կո տո րում ու խլում է ին զէն քե րը11: Ը ստ Կա րօ Սա սու նու մի փոք րիկ 
բա ժին էլ Կար սի, Ա լեք սանդ րա պո լի եւ Ե րե ւա նի մէջ մնա ցած զէնք ու զի նամ թեր-
քից հայե րին էր հաս նում12: Կով կա սե ան ռազ մա ճա կա տի պար պու մով բա ցար ձա-
կա պէս թու լա ցել էր Ա րեւմ տա հա յաս տա նի պաշտ պա նու թիւ նը: Հայ կա կան գու մար-
տակ նե րը հա զիւ վե րա կազ մա կեր պուած դէմ պի տի դնէ ին օ րե ցօր կու տա կուող 
եւ նոր գրո հի պատ րաս տուող թր քա կան բա նա կին եւ թուրք ու քուրդ յա ճա խա կի 
աս պա տա կում նե րին եւ յար ձա կում նե րին13: Բոլ շե ւիկ նե րը Լե նի նի այս քայ լը՝ կով-
կա սե ան ռազ մա ճա կա տի պար պու մը բա ցատ րե լու կամ ա ւե լի շուտ ար դա րաց նե լու 
հա մար է ջեր լց րե ցին: Բայց ի րա կա նու թիւնն այն է, որ դա սկիզ բը դրեց Ա րեւմ տա-
հա յաս տա նի վերջ նա կան վե րաց ման: Ի սկ Շա հու մե ա նը կով կա սե ան ռազ մա ճա-
կատ նե րի պար պու մը դի տում էր որ պէս « կով կա սե ան նա ցի ո նա լիզ մի ա մե նա ցա-
ւա լի հե տե ւան քը»14: 

Ա րեւմ տա հա յաս տա նի կո րուս տը ա ւե լի ամ րապն դուեց Լե նի նի  մէկ այլ տա րօ-
րի նակ քայ լով: Ռու սաս տա նը պա տե րազ մից դուրս քա շե լու հապ ճե պով,  ա ռանց 
հաշ տու թե ան խորհր դա ժո ղո վին սպա սե լու, Լե նի նը ա ռանձ նա բար բա նակ ցու-
թիւն սկ սեց Գեր մա նի ոյ հետ: Հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րուեց 1918-ի Մարտ 3-ին, 
Բրեստ-Լի տովս կում: Իր ա ռա ջադ րած նպա տա կին հաս նե լու հա մար Լե նի նի այս 
քայ լը ցոյց էր տա լիս բա ցար ձակ ան տար բե րու թիւն դէ պի Հայ կա կան Հար ցը: 
Պա տե րազ մի մտա հո գու թիւ նից ա զա տուե լով, Լե նի նը կո մու նիզ մի տա րած ման 
իր քա րոզ չա կան աշ խա տան քին զարկ  պի տի տար, եւ ա ռա ջին հեր թին հա րե ւան  
Թուր քի ա յում: Թուր քի ոյ յե ղա փո խու թիւ նը դիւ րաց նե լու հա մար պի տի չէ զո քա ցուէր 
Դաշ նակ ցու թե ան ու ժը Թր քա հա յաս տա նում: Եւ վեր ջին հա շուով կա րե ւոր չէր հայը 
թէ թուր քը կլի նի այդ հո ղե րի տէ րը: 

Բա նակ ցու թիւն նե րի ըն թաց քում, հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րի պար պու մից եւ 
թուր քե րին յանձ նե լուց բա ցի, Էն վե րի եւ Թա լե ա թի պն դում նե րի վրայ, Գեր մա նի ան 
Թուր քի այի հա մար պա հան ջեց Կար սը, Ար դա հա նը եւ Բա թու մը: Հա մա ձայ նա գի րը 
նաեւ պար տադ րում էր Ռու սաս տա նին ա ռան ձին հա մա ձայ նագ րեր ստո րագ րել 
Քա ռե ակ Զի նակ ցու թե ան բո լոր ան դամ նե րի հետ: Եւ այդ շար քում ռուս-թր քա-
կան հա մա ձայ նա գի րը, ուր Ռու սաս տա նը հա մա ձայն ւում էր նաեւ ցրել հայ կա կան 
զօ րախմ բե րը ամ բողջ Ա նդր կով կա սում եւ Թր քա հա յաս տա նում: Հե տաքր քիր զու-

11  Ըստ Ե րե ւա նի Ազ գային Խորհր դի ան դամ՝ բժ. Յո վա կիմ Մե լի քե ա նի, յար ձա կում նե րը ա ւե լի 
է ին շեշ տուել ե րբ թա թար ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Կով կա սե ան Կո մի սա րի ա տից ի րենց բա ժին զէնքն 
է ին պա հան ջել եւ մեր ժուել է ին: Նրանց ա սուել էր, թէ թա թար նե րը զէն քի պէտք չու նեն քա նի որ 
մեր ժել են Կով կա սի պաշտ պա նու թե ա նը մաս նակ ցել:
12 Սա սու նի Կա րօ, Տաճ կա հա յաս տա նը ռու սա կան տի րա պե տու թե ան տակ (1914-1918), Բոս տոն, 
1927, էջ 145:
13 Կա րօ Սա սու նի, Թր քա հա յաս տա նը Ա. Աշ խար հա մար տի  ըն թաց քին, Բէյ րութ: « Սե ւան» 
տպա րան, 1966, էջ 158-62:
14 Ստե փան Շա հու մե ան, «Եր կեր», եր րորդ հա տոր, Ե րե ւան, Հայ պետհ րատ, 1958, էջ  34: Նոյն 
տե ղում նա խօ սում է «ա նի ծե ալ պա տե րազ մի ժա մա նակ հայե րի կրած հա րիւր հա զա րա ւոր զո-
հե րի» մա սին, բայց ա ւե լաց նում, թէ թուր քերն ու քր դերն էլ դրա նից պա կաս վնաս ներ չեն կրել 
(էջ 37-38):
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գա դի պու թե ամբ, նոյն ժա մա նակ ե րբ Ռու սաս տա նի եւ Քա ռե ակ Զի նակ ցու թե ան 
մի ջեւ բա նակ ցու թիւն ներ է ին գնում, յոգ նած թուրք բա նա կի հրա մա նա տար Վե հիբ 
Փա շան ժա մա նակ շա հե լու հա մար զի նա դա դա րի ա ռա ջարկ էր ուղ ղում Կով կա սի 
ռուս բա նա կի հրա մա նա տա րու թե ա նը: 

Լի պա րիտ Նա զա րե ան ցը, որ Պե տեր բուր գում մօտ կա պեր ու նէր ղե կա վա րու-
թե ան հետ, վկա յում է թէ, ի պա տաս խան Բրեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նագ րի դէմ 
իր բո ղո քի, Տրոց կին ա սել է, «Այո՛ ըն կեր Լի պա րի՛տ, դժ բախ տա բար ա մէն ի նչ այն-
պէս չի կար գադր ւում, ի նչ պէս որ մարդ փա փա գում է: Ես ի նքս ի նձ դնում եմ ձեր 
դրու թե ան մէջ. Բրես տի դաշ նա գի րը դժ բախ տու թիւն է ձեր ժո ղո վուր դի հա մար, ու 
ես եր ջա նիկ եմ, որ ի նձ չվի ճա կուեց ստո րագ րել այն»15: 

1918-ի Մարտ 15-ին, Հա մա ռու սաս տա նե ան Սո վետ նե րի չոր րորդ ար տա կարգ 
հա մա գու մա րում վա ւե րա ցուեց Բրեստ-Լի տովս կի դաշ նա գի րը: Նոյն հա մա գու մա-
րում, Ռու սաս տա նի Սո ցի ալ-դե մոկ րատ Բոլ շե ւիկ կու սակ ցու թիւ նը վե րա կո չուեց 
Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան Կու սակ ցու թիւն:

Բ րեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նա գի րը մեծ շփոթ ա ռա ջաց րեց Ա նդր կով կա սում, 
մա նա ւանդ՝ հայ ղե կա վա րու թե ան մէջ: Ռու բէ նը վկա յում է, թէ այս նոր ի րո ղու թե ան 
լոյ սի տակ ե րեք կար ծիք էր շր ջա նառ ւում, ա. լի նել թա թար նե րի եւ վրա ցի նե րի հետ, 
ուղ ղուել դէ պի գե մա նա ցի նե րը եւ Թուր քի ան. բ. դէմ լի նել թուր քե րին եւ հա րե ւան-
նե րին եւ յոյ սը դնել Դաշ նա կից նե րի յաղ թու թե ան վրայ. գ. դէմ լի նել հա րե ւան նե րին 
եւ Դաշ նա կից նե րին եւ յե նուել Մոս կուա յում ձե ւա ւո րուած վար չա մե քե նայի, այ սինքն՝ 
բոլ շե ւիկ նե րի եւ Կով կա սում գոր ծող նրանց բե կոր նե րի վրայ: Ի հար կէ, հենց Ռու-
բէ նի վկա յու թե ամբ այս ուղ ղու թիւն նե րից եւ ոչ մէ կը մի ա հա մուռ չոր դեգ րուե ցին, 
այլ՝ ղե կա վա րու թիւ նը փոր ձեց օգ տուել բո լոր կա րե լի ու թիւն նե րից16: Նկա տի ու նե-
նանք նաեւ, որ այդ ժա մա նակ պարզ էր վրա ցի ղե կա վա րու թե ան դիր քո րո շու մը, 
այն է՝ բախտ չկա պել դա տա պար տուած Հա յաս տա նին եւ մօ տե նալ թուր քե րին ու 
գեր մա նա ցի նե րին. ի սկ թա թար նե րը բնա կա նա բար մի ան գա մայն ուղ ղուած է ին 
դէ պի թուր քե րը եւ նրանց քա ջա լե րան քով ան դա դար ո տնձ գու թիւն ներ է ին ա նում 
հայե րի դէմ ու ա ւե լի ա մուր է ին մնում հայ կա կան հո ղե րի վրայ:

Յա մե նայն դէպս, մի բան պարզ էր այ լեւս. Թր քա հա յաս տանն ու Թուր քի ա յում 
մնա ցած հայ կա կան հո ղե րը ո րե ւէ կա րե ւո րու թիւն չու նէ ին Բոլ շե ւիկ Ռու սաս տա նի 
վա րած կով կա սե ան քա ղա քա կա նու թե ան մէջ: Այս ան տար բե րու թիւ նից օգ տուե-
լով, թուրք բա նա կը գրա ւե լով Է րզ րու մը եւ ճեղ քե լով Վա նի, Խնու սի եւ Ա լաշ կեր տի 
պաշտ պա նու թիւն նե րը՝ դէ պի Կով կաս էր ա ռա ջա նում՝ Բրեստ-Լի տովս կի իր բա ժի-
նը ստա նա լու:17  Թուր քե րը այ լեւս կա րիք չէ ին զգում Կով կա սի իշ խա նու թե ան հետ 
կն քուած զի նա դա դա րին յա ջոր դող հաշ տու թե ան բա նակ ցու թիւն ներ սկ սե լու քա նի 

15 Նա զա րե անց Լի պա րիտ, Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թե ան եւ Խորհր դային իշ խա նու թե-
ան մի ջեւ հա մա ձայ նու թե ան փոր ձեր, տե՛ս «Դ րօ շակ», թիւ 8-9, 1928, Փա րիզ, էջ 232:
16 Ռու բէն, Հայ յե ղա փո խա կա նի մը յի շա տակ նե րը, Է  հա տոր, Լոս Ան ջե լըս, « Հո րի զոն» տպա-
րան, 1952, էջ, 130-139:
17 Hovannisian Richard G., Armenia on the Road to Independence, էջ 137: Ի նչ պէս Րի չըրդ Յով հան-
նի սե անն է բնու թագ րում, Է րզ րու մի ճա կա տա մար տը Ա րեւմ տա հա յաս տա նի հա մար տա րուած 
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ար դէն կար Բրեստ-Լի տովս կի թր քա մէտ հա մա ձայ նա գի րը: Ի սկ Կով կա սի խորհր-
դա րան՝ Սէյ մում, հա կա ռակ Նոյ Ռա միշ վի լի ի ար տա սա նած ճա ռի, ուր նա ջա տա գո-
վում էր հայ ժո ղովր դի ի րա ւունք նե րը եւ յայ տա րա րում, թէ « Տաճ կա հայ կա կան հար ցի 
լու ծու մով … ոչ նուազ չա փով շա հագրգ ռուած են Ա նդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րը»18, 
ո ՛չ վրա ցի եւ ոչ էլ թա թար ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հե տաքրք րու թիւն ցոյց չէ ին տա լիս 
թուրք բա նա կին դէմ դնե լու եւ հայ կա կան նոր կո տո րած նե րի առ ջեւն առ նելու:

 Ցե ղաս պա նու թիւ նը շա րու նակ ւում էր: Մէկ ան գամ էլ գաղ թա կան դար ձած 
ա րեւմ տա հա յու թիւ նը սար սա փա հար դէ պի հիւ սի սային Կով կաս էր փախ չում: Խու-
ճա պի էր մատ նուել կով կա սե ան բա նա կը, յոգ նած զի նուոր նե րը փախ չում է ին: 
Թա թար նե րը թի կուն քում խլր տում ներ է ին կա տա րում՝ զի նուո րա կան դի մադ-
րու թիւ նը ձա խո ղեց նե լու, ար գի լում է ին պա րէ նի մուտ քը Ե րե ւան եւ զի նուոր նե րի 
ան ցու մը դէ պի ճա կատ: Թա թար նե րի այս խլր տում նե րը Ե րե ւան է ին հա սել. եւ 
ե թէ չլի նէր Ա րամ Մա նու կե ա նի եւ Ա նդր կով կա սի Կո մի սա րի ա տի կող մից նշա նա-
կուած հայ կա կան զօր քե րի կո մի սար՝ Դրոյի (Դ րաս տա մատ Կա նայե ան) քա ղա-
քա կա նու թիւ նը, Ե րե ւանն էլ կուլ կը գնար: Այս ի րա վի ճա կին դէմ դնե լու հա մար 
Հայոց Ազ գային Խոր հուր դը բա ցի ռազ մա կան դի մադ րու թիւ նից բա նակ ցու թիւն-
ներ էր վա րում մի կող մից թուր քե րի հետ  – Ար շակ Ջա մա լե ա նը Ե րզն կա յում թուրք 
ղե կա վար նե րի հետ տե սակ ցե լով փոր ձում էր հայ գաղ թա կան նե րի վե րա դար ձը 
ա պա հո վել –  միւս կող մից՝ Գեր մա նի ոյ ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թե ան հետ 
–  դար ձե ալ Ար շակ Ջա մա լե ան, Գե ւորգ Մե լիք-Ղա րա գե օ զե ա նի եւ Լի պա րիտ 
Նա զա րե ան ցի հետ: Ի սկ յե տա գա յում, ե րբ թուրք բա նա կը Ղարսն ու Ար դա հա նը 
գրա ւած շա րու նա կում էր ա ռա ջա նալ, Հա մօ Օ հան ջա նե ա նը եւ Ար շակ Ջա մա լե ա նը 
Բեռ լի նում փոր ձում է ին հա մո զել գեր մա նա ցի նե րին մի ջամ տե լու եւ պար տադ րե-
լու թուր քե րին Բրեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նա գի րը յար գել: Յա րա բե րու թիւն նե րը 
սերտ է ին նաեւ Կով կա սի հայ բոլ շե ւիկ նե րի հետ, մա նա ւանդ՝ ան ձնա կան գետ նի 
վրայ – Սար գիս Խա նոյե ան, Դա նուշ Շահ վեր դե ան, Սար գիս Կա սե ան – յոյս ու նե-
նա լով, որ նրանք հայ կա կան շա հե րի օգ տին կը բա րե խօ սեն Մոս կուայի ղե կա վա-
րու թե ան մօտ19: Ի սկ ի ՞նչ էր Մոս կուայի հա կա դար ձը: Գրի գո րի Չի չե րինն ու նրա 
օգ նա կան հա յազ գի Լե ւոն Կա րա խա նը Ապ րիլ 13-ին  Թիֆ լի սի  գեր մա նա կան հիւ-
պա տո սին յ ղած հե ռագ րով դի մում է ին Գեր մա նի ային ազ դե ցու թիւն բա նեց նե լու 
Թուր քի ոյ վրայ՝ դա դա րեց նե լու հա մար հայ ժո ղովր դի դէմ սկ սած նոր կո տո րա ծը20:

 Դէպ քե րը գա հա վէժ ըն թացք է ին ստա ցել: Թուր քե րի հետ պա տե րազ մը շա րու-
նա կե լու կամ Բրեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նա գի րը լի ո վին ըն դու նե լու եւ մա նա-

վեր ջին կռիւն էր, ո րով թուր քե րը վերս տին տի րա նում է ին ռուս նե րի գրա ւած հայ կա կան վեց վի-
լայեթ նե րին:
18 Սէյ մի այս նիս տի ար ձա նագ րու թե ան թարգ մա նու թիւ նը տե՛ս ՀՀՊԿ ՊԱ ֆոնտ 222, ցու ցակ  1, 
գործ 118: 
19 1918, Մարտ 12-ին Ռու սաս տա նի մայ րա քա ղա քը Պե տեր բուր գից Մոս կուա էր փո խադ րուել. 
ի սկ 1918-ի Փետ րուա րին Ռու սաս տա նը նոր տո մա րին էր ան ցել (Յու լե ան օ րա ցոյ ցից Գրի գո րե ան 
օ րա ցոյց):
20 « Հոկ տեմ բե րե ան», փաս տա տուղթ  թիւ 144, էջ 211-212: Նաեւ՝ Հ.Յ.Դ. Ար խիւ, Բոս տոն, Մաս Դ., 
թղ թած րար թիւ 1406, փաս տա թուղթ թիւ 170:
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ւանդ Բա թու մը թուր քե րի տի րա պե տու թե ան տակ թող նե լու հար ցե րը մեծ հա կա-
մար տու թիւն ներ է ին ա ռա ջաց րել Սէյ մում: Այս պայ ման նե րում, Սէյ մի Ապ րիլ 22-ի 
նիս տում ո րո շուեց ըն դու նել Թուր քի ոյ ա ռա ջար կը՝ Ա նդր կով կա սը ան կախ յայ տա-
րա րել եւ բա նակ ցու թիւն սկ սել թուր քե րի հետ: Այս տեղ յատ կան շա կան է թա թար 
ներ կա յա ցու ցիչ Ռա սուլ զա դէ ի (Մեհ մեդ Ա մին) հե տապն դած նպա տակ նե րի դր սե-
ւո րու մը: Սէյ մի Ապ րիլ 26-ի նիս տին նա ա ռա ջար կում էր Դաղս տա նը ե ւս մի աց նել 
ան կախ Ա նդր կով կա սի տա րած քին, այդ պի սով՝ բոլ շե ւի կե ան լծից ա զա տագ րե լու 
մահ մե դա կան նե րին: Մեծն Թու րա նի գա ղա փա րը ի րա գործ ւում էր քայլ առ քայլ21:  
Մինչ կազ մա ւոր ւում էր Կով կա սե ան նո րան կախ պե տու թիւ նը, Չխեն կե լին ա նո րոշ 
ի րա վի ճա կից օգ տուե լով այդ պե տու թե ան ա նու նից յայ տա րա րում էր թուր քե րին, 
որ թուր քե րի պայ ման նե րը ըն դու նուած են եւ հրա մա յում էր զի նուո րա կան գոր ծո-
ղու թիւն նե րը դա դա րեց նել: Չխեն կե լի ի մի ա հե ծան եւ թր քա մէտ գոր ծու նէ ու թիւ նը 
Կար սի ան կման պատ ճառ դար ձաւ: Կար սում տե ղա կայուած Զօր. Նա զար բէ կե ա նը 
յե տա գա յում ցաւ էր յայտ նում կամ քից ան կախ կա ռա վա րու թե ան հրա մա նը կա տա-
րած լի նե լու հա մար22: 

Ի վեր ջոյ, Մայիս 11-ին սկ սած Բա թու մի հաշ տու թե ան բա նակ ցու թիւն նե րին, ուր 
հա յու թե ան կող մից մաս նակ ցում է ին Յով հան նէս Քա ջազ նու նին եւ Ա լեք սանդր 
Խա տի սե ա նը (նաեւ՝ Սի մոն Վրա ցե ան եւ Մ. Բու նե ա թե ան որ պէս խորհր դա կան-
ներ), թուր քե րը Կար սից, Ար դա հա նից եւ Բա թու մից բա ցի ար դէն պա հան ջում 
է ին Ա խալ քա լա քը, Ա խալց խան, Սուր մա լուն եւ Ա լեք սանդ րա պո լի ու Էջ մի ած նի 
մի մա սը: Բա նակ ցու թիւն նե րը ձա խող ըն թացք է ին ստա ցել, ի սկ թուրք բա նա կը 
դէ պի Ե րե ւան էր շարժ ւում: Յս տակ էր ար դէն վրա ցի նե րի թե քու մը դէ պի գեր մա-
նա ցի նե րը եւ նրանց հետ տա րած գաղտ նի բա նակ ցու թիւն նե րը: Ան խու սա փե լի 
էր Սէյ մի ցրու մը, ո րին հե տե ւեց գեր մա նա ցի նե րի հո վա նա ւո րու թիւ նը ստա ցած 
Վրաս տա նի ան կա խու թե ան յայ տա րա րու թիւ նը: Ա հա այն ի րա վի ճա կը, ո րի լոյ սի 
տակ հայ ղե կա վա րու թիւ նը պար տադ րուած էր ան կախ Հա յաս տան յայ տա րա րել 
եւ Բա թում շտա պել թուր քե րի ար դէն հայ րե նա կուլ վտան գին դի մա կայե լու հա մար: 
Դրան նա խոր դող օ րե րի Բաշ Ա պա րա նի, Ղա րա քի լի սէ ի եւ Սար դա րա պա տի հայ-
կա կան սխ րանք նե րը բա նակ ցու թե ան սե ղա նին է ին բե րել թուր քե րին23: Բայց թուր-
քե րի Բա քու հաս նե լու ծրա գի րը դեռ հե ռան կա րում էր:

21 Սէյ մի Ապ րիլ 26-ի նիս տի ար ձա նագ րու թիւն նե րը տե՛ս Հ.Հ.Կ.Պ.Պ.Ա. ֆոնտ 222, ցու ցակ 1, գործ 
197: 
22 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն», էջ 113:
23 Բա թու մի հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րուեց Յու նիս 4-ին: Բա նակ ցու թիւն նե րի ման րա մաս նու-
թիւն նե րը տե՛ս Ա լեք սանդր Խա տի սե ան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ծա գումն ու զար գա-
ցու մը, բ. Հրա տա րա կու թիւն, Բէյ րութ: Հա մազ գայի նի տպա րան, 1968, էջ 85-94. ի սկ հա մա ձայ-
նագ րի եւ դրա ե րեք յա ւե լուած նե րի բո վան դա կու թիւ նը՝ էջ 154-56: Հա մա ձայ նագ րի պատ ճէ նը 
ֆրան սե րէ նով, տե՛ս Հ.Հ.Կ.Պ.Պ.Ա. ֆոնտ 200, ցու ցակ 1, գործ 12, էջ 2-13: Կով կա սի եւ Թուր քի այի 
մի ջեւ առ կախ մնա ցած հար ցե րը պի տի լու ծուէ ին Պոլ սում: Այ դու՝ մին չեւ Նոյեմ բեր ա մի սը Ա լեք-
սանդր Խա տի սե ա նը, Ա ւե տիս Ա հա րո նե ա նը եւ Մի քայէլ Պա պա ջա նե ա նը Բա թու մի հա մա ձայ նա-
գի րը բա րե փո խե լու հա մար ա պար դիւն ջան քեր է ին ի գործ դնում: 
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 Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մով ո րոշ չա փով կա սե ցուեց կո տո րած նե րի յա ճա-
խան քը, ի հար կէ, ե թէ հա շուի չառ նենք հայ կա կան հո ղին կառ չած թա թար նե րի ու 
թուր քե րի շա րու նա կա կան խլր տում ներն ու ա հա բեկ չու թիւն նե րը: Հայե րը ա ւե լի 
մեծ վտան գի տակ է ին մու սա ւա թա կան նե րի ձե ւա կեր պած «Ա զր բէյ ջան» կո չուած 
հան րա պե տու թիւ նում, ուր ապ րում է ին ցրուած: Թա թար նե րից կազ մուած այս 
նո րաս տեղծ կու սակ ցու թե ան բուն նպա տա կը Ա զր բէյ ջա նը օ տար նե րից մաք րելն 
էր: Սա թա թար նե րի հա մար գրա ւիչ գա ղա փա րա խօ սու թիւն էր, որ են թադ րում էր 
մաք րա գոր ծում ներ եւ ջարդ եւ որ Մու սա ւաթ կու սակ ցու թե ան շար քե րը լց րեց: Մու-
սա ւա թա կան հրա հանգ նե րի շար քում էր նաեւ յար ձա կում ճա կա տից վե րա դար ձող 
զի նուոր նե րի վրայ, սպա նու թիւն եւ զէն քե րի իւ րա ցում:

 Դէ պի Բա քուի աշ խա տան քային կո մու նայի ստեղ ծու մը 
Իւ րա յա տուկ ի րա վի ճակ ու նէր Բա քուն: Ա նդր կով կա սի այս մի ակ ճար տա րա րուես-
տա կա նա ցած քա ղա քում, ցա րա կան կայս րու թե ան փլու զու մից յե տոյ, տի րում էր 
բա նուո րա-զի նուո րա-նա ւաս տի նե րի խոր հուր դը՝ Բոլ շե ւիկ փոք րա մաս նու թե ամբ: 
Այդ ի րո ղու թիւնն է ար տա ցո լում 1918-ի Յու նուար 1-ին գու մա րուած Պատ գա մա ւոր-
նե րի Խորհր դի մօ տա ւոր պատ կե րը՝ 300 պատ գա մա ւոր նե րից 60-ը մի այն բոլ շե ւիկ-
ներ, 50-ը ձախ սո ցի ա լիստ-յե ղա փո խա կան ներ, 45-ը աջ սո ցի ա լիստ-յե ղա փո խա-
կան ներ, 55-ը դաշ նակ ցա կան ներ,  52-ը մու սա ւա թա կան ներ եւ ու րիշ ներ24: 1917-ի 
վեր ջե րից Բաք ւում գոր ծում էր նաեւ հայ Ազ գային Խոր հուր դը՝ Թիֆ լի սի մարմ-
նին են թա կայ: Կազ մի ան դամ ներն է ին՝ Աբ րա համ Գիւլ խան դա նե ան, Խա նա սո րի 
Վար դան, Կ. Պա րու նա կե ան, ո րին փո խա րի նեց Սար գիս Ա րա րա տե ա նը, Լե ւոն 
Ա թար բէ կե ան, Հայկ Տէր-Մի քայէ լե ան, Ն. Տէր-Ղա զա րե ան: Հրա ւի րուե ցին կազ-
մին մաս նակ ցե լու Ռոս տո մը, Յով հան նէս Քա ջազ նու նին եւ բժիշկ Ի սա խա նե ա նը: 
Խորհր դակ ցա կան ձայ նով մաս նակ ցում է ին Զա բել Ե սայե ա նը եւ Ռու բէն Քաջ բե-
րու նին՝ որ պէս ա րեւմ տա հայե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Կազ մի հա մար որ պէս քար-
տու ղար աշ խա տում էր Ռու բէն Դար բի նե ա նը՝ այդ ժա մա նակ՝ Ա. Չի լին գա րե ան25: 
Ռոս տո մը Բա քու էր ե կել բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թե ան ա ռա ջաց րած շփո թի մէջ 
ռուս բա նա կի հայ սպա նե րին եւ զի նուոր նե րին ի մի հա ւա քե լու եւ Ղա րա բա ղի 
ու Ե րե ւա նի ճամ բով ռազ մա ճա կատ ու ղար կե լու26: Բայց զի նուած թա թար նե րի 
յա ճա խա կի յար ձա կում նե րը խո չըն դո տե ցին ծրա գի րը. նրանք նոյ նիսկ եր կա թու-
ղին հս կո ղու թե ան տակ առ նե լով, ար գի լե ցին զի նուոր նե րի փո խադ րու թիւ նը: Այս 

24  Տե՛ս Սեր գէյ Մե լիք-Ե օլ չե ան, « Բա գուի հե րո սա մար տը», « Հայ րե նիք» ամ սա գիր. Գ. Տա րի, թիւ 
7, 1925: Հե ղի նա կը, որ պէս Հ.Յ.Դ. ներ կա յա ցու ցիչ, ե ղել է ան դամ Բա քուի Խորհր դի եւ նրա նից 
բխած Գոր ծա դիր Մարմ նի, որ ը նտ րուած էր հինգ մեծ կու սակ ցու թիւն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: 
Բա քուի Խորհր դի մա սին այլ թուեր է ներ կա յաց նում Ռա նըլդ Սիւ նին The Baku Commune, 1917-1918 
աշ խա տու թե ան մէջ: Նա նշում է եր կու աղ բիւր՝ բոլ շե ւիկ նե րի թի ւը  48-ը  200-ի վրայ, կամ 51-ը 
190-ի վրայ:
25 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն», էջ 157: Կազ մը ներ կա յաց նում էր Դաշ նակ ցու թիւն, Ժո-
ղովր դա կան, Սո ցի ա լիստ-յե ղա փո խա կան եւ Սո ցի ա լիստ-դե մոկ րատ Մեն շե ւիկ կու սակ ցու թիւն-
նե րը: Տե՛ս նաեւ « Բա գուի հե րո սա մար տը», էջ 115:
26 « Ռոս տոմ» (Բէյ րութ, Հրատ. Հ.Յ.Դ. Հա մազ գայի նի, « Վա հէ Սե թե ան» տպա րան, 1979), էջ 208:
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բա նա կային նե րը յե տա գային մի ա ցան Ռոս տո մի նա խա ձեռ նած զօ րա շար ժին՝ 
Բա քուի հայ բնակ չու թե ա նը թուրք բա նա կի դէմ պաշտ պա նե լու:

Բ նա կան է, որ Բա քուի տա րա զան բնակ չու թե ան մէջ կա րող է ին ան հա մա ձայ-
նու թիւն ներ եւ բա խում ներ ա ռա ջա նալ, բայց թէ՛ Բա քուի Խոր հուր դի եւ թէ նրա 
գոր ծա դիր մարմ նի մէջ կար հա մա գոր ծակ ցու թիւն եւ դա՝ մե ծաւ մա սամբ բոլ շե ւիկ 
ղե կա վար՝ Պրո կո ֆի (Ա լե օ շա) Ջա փա րի ձէ ի տա րած հա մե րաշխ գոր ծու նէ ու թե ան 
քա ղա քա կա նու թե ան շնոր հիւ:

 Բա քուի վար չա կան այս դրուած քը խախ տուեց ե րբ Ստե փան Շա հու մե ա նը, 
որ պէս Բոլ շե ւիկ Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ եւ Կով կա սի Յա տուկ Կո մի սար, 
1918-ի Փետ րուա րի կէ սե րին Բա քու հա սաւ: Շա հու մե ա նի ներ կա յու թե ամբ բնա կա-
նա բար բարձ րա ցաւ բոլ շե ւի կե ան ազ դե ցու թիւ նը Բա քուի Խորհր դի մէջ:

 Դաշ նակ ցու թիւն-Բոլ շե ւիկ հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը յա մե նայն դէպս շա րու նա-
կուեց: Դաշ նակ ցու թե ան նպա տա կը՝ թուր քա կան վտան գի դէմ հայ բնակ չու թե ան 
պաշտ պա նելն էր. ի սկ Շա հու մե ա նի տե սան կիւ նից դա տե լով, Դաշ նակ ցու թիւ նը 
զի նուո րա կան ուժ ու նէր, ո րին ին քը կա րիք ու նէր: Խորհր դա հայ պատ մա բան՝ 
Լենդ րուշ Խուր շու դե ա նը Աս կա նազ Մռա ւե ա նին յ ղում կա տա րե լով հաս տա տում 
է թէ «երբ 1918 թուա կա նին Բա քուն կռ ւում էր թուր քե րի դէմ, եւ հիւ սի սային Կով-
կա սում ստեղծ ւում է ին դաշ նակ ցա կան կո մի տէ ներ, Բա քուի հա մար կա մա ւոր ներ 
հա ւա քագ րե լու նպա տա կով, ին քը՝ Մռա ւե ա նը ը նկ. Շա հու մե ա նից հրա հանգ է ստա-
ցել ա ջակ ցել այդ դաշ նակ ցա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րին՝ նրանց Բա քուի պաշտ-
պա նու թե ան գոր ծում օգ տա գոր ծե լու հա մար»27: Սա ի հար կէ Շա հու մե ա նի հա մար 
գործ նա կան օգ տա կա րու թե ան բնոյթ էր կրում, որ հա կա սում էր իր սկզ բունք նե-
րին եւ ան դա դար կո չե րին, այն է՝ սո վետ նե րի եւ ո ՛չ ազ գային կա ռոյց նե րի շուրջ 
հա մախմ բուել: Նման մի կո չում նա ցաւ է յայտ նում թէ, «… ռե ւո լիւ ցի ոն սո վետ-
նե րի փո խա րէն մենք ու նենք ռէ ակ ցի ոն բուր ժուա կան կամ կա լուա ծա տի րա կան 
ազ գային խոր հուրդ ներ [ընդգ ծու մը բնագ րից], ո րոնք ազ գային կա ռա վա րու թիւն-
նե րի դեր են խա ղում: Ին տեր նա ցի ո նալ սո վե տա կան կար միր գուառ դի այի փո խա-
րէն մենք ու նենք ռէ ակ ցի ոն տար րե րի կող մից ղե կա վա րուող ազ գային գն դեր»28: 
Այդ սկզ բուն քային նկա տա ռու մը ժա մա նա կի եւ ի րա վի ճա կի թե լադ րան քով նա 
պի տի մի կողմ դնէր: 

Բա քուի հայ բնակ չու թե ան ի նք նա պաշտ պա նու թե ան հա մար 1918-ի Մարտ 5-ին 
կազ մուեց գե րա գոյն զի նուո րա կան մար մին: Կազ մին մաս նակ ցում է ին հայ սպա-
ներ՝ գնդ. Բախ տա մե ա նը, գնդ. Ղա զա րե ա նը եւ Խա նա սո րի Վար դա նը: Հայե-
րի այս զօ րա շար ժը մեծ դժ գո հու թիւն ա ռա ջաց րեց Բա քուի Գոր ծա դիր Կո մի տէ ի 
ան դամ մու սա ւա թա կան նե րի մէջ: Հայ գու մար տակ նե րի զօ րա հան դէ սը ա ւե լի 
գրգ ռեց նրանց թշ նա ման քը: Ռա սուլ զա դէ ի բո րո քը, ուր նա դա տա պար տում էր 
Շա հու մե ա նին՝ հայե րի կող մը բռ նե լու եւ ազ գային հա կում ներ ցոյց տա լու հա մար, 

27 Լ. Խուրշուդեան, Սովետական Ռուսաստանը եւ Հայկական Հարցը, Երեւան: Հայաստան 
հրատարակչութիւն, 1977, էջ 128:
28 Շա հու մե ան, «Եր կեր», էջ 66:
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հրա տա րա կուեց կենտ րո նի պաշ տօ նա կան օր գան՝ «Իզ վես տի ա» թեր թում: Շա հու-
մե ա նը ի նք նար դա րաց ման նպա տա կով խոս տա ցաւ ցրել հայ կա կան զօ րա մա սե րը 
ու նոյ նիսկ Ազ գային Խոր հուր դը ու բա ցատ րեց, թէ հայ բոլ շե իկ նե րը ի սէր աշ խա-
տա ւոր մաս սա նե րի այդ ազ գային մի ա ւո րում նե րի դէմ են պայ քա րում ամ բողջ Կով-
կա սում29: Բայց այդ օ րե րին, մու սա ւա թա կան նե րը ար դէն հե տաքրք րու թիւն չու նէ ին 
Գոր ծա դիր Կո մի տէ ի մէջ մնա լու եւ աս տի ճա նա բար հե ռա ցան՝ ի րենց փան-թու րա-
նա կան նպա տակ նե րը ի րա գոր ծե լու:

1918-ի Մարտ 18-ին թա թար նե րը, Մու սա ւա թի գլ խա ւո րու թե ամբ Բա քուի Բոլ-
շե ւիկ իշ խա նու թե ան դէմ ա պս տամ բու թե ան դուրս ե կան եւ շու տով յար ձա կում-
նե րը դէ պի Բա քուի հայ բնակ չու թիւ նը ուղ ղուե ցին: Հա մա զաս պի հայ կա կան ջո կա-
տը պաշտ պա նու թե ան դի մեց. մի այն հայ զօ րա մա սե րի ու ժին չյե նուե լու հա մար, 
Շա հու մե ա նը նա ւա տոր մի մի քա նի բոլ շե ւիկ նա ւե րի ու ժին դի մե լով «Յե ղա փո-
խա կան Պաշտ պա նու թե ան Կո մի տէ» կազ մեց՝ իր, Ջա փա րի ձէ ի եւ Գրի գոր Կոր-
գա նո վի (Ղոր ղա նե ան) ղե կա վա րու թե ամբ: Մի քա նի օ րում հնա րա ւոր դար ձաւ 
թա թար նե րին յետ մղել: 

Ապ րիլ 13-ին Սով նար կո մին գրած մի եր կար զե կոյ ցում, Շա հու մե ա նը ըն դու-
նում էր, որ հայ կա կան զօ րա մա սե րը մեծ օգ նու թիւն է ին Բա քուի պաշտ պա նու թե ան 
մէջ, բայց « Դաշ նակ ցու թե ան պար տի ային, թէ եւ նա մեզ ա ռայժմ պաշտ պա նում էլ 
է ա մէն բա նում, ա ռայժմ ո չինչ մի խոս տա ցէք եւ ո չինչ մի տուէք: Նրանց ու ժե ղաց-
նել այ լեւս պէտք չէ»30: Շա հու մե ա նի այս կողմ նո րո շու մը ամ բող ջո վին հա մընկ-
նում էր Մոս կուա յում կազ մուած Հայ կա կան Գոր ծե րի Կո մի սա րի ա տի հայ բոլ շե ւիկ 
ղե կա վար նե րի քա ղա քա կա նու թե ա նը, որ յս տակ հա կազ գային, հա կա դաշ նակ-
ցա կան ուղ ղու թիւն ու նէր, դէմ էր Կով կա սի ազ գային բա ժա նում նե րին եւ պի տի 
թշ նա մա կան կե ցուածք ցու ցա բե րէր ան կախ Հա յաս տա նի գա ղա փա րին եւ գոր-
ծէր նրա գո յու թե ան դէմ: Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նից յե տոյ, նոյն ո գով, Սո վետ-
նե րի հին գե րորդ հա մա գու մա րը, 1918 Յու լի սին կազ մուած, ո րո շում է կա յաց նում 
« դաշ նակ նե րի ա մէն տե սակ գոր ծու նէ ու թիւ նը դի տել որ պէս դա ւա ճա նու թիւն»31: 
Այս բո լո րով հան դերձ, Շա հու մե ա նը մեծ հա մա րում ու նէր Ռոս տո մի նկատ մամբ, 
ո րի դե րը Բա քուի ի րա րու դէմ ե լած խմ բակ ցու թիւն նե րի մի ջեւ մի աս նու թիւն ստեղ-
ծե լու մէջ ան ժխ տե լի էր:

 Բա քուի յա ջող պաշտ պա նու թիւ նից ո գե ւո րուած, Շա հու մե ա նը ձգ տում էր պայ-
քա րել « մու սուլ մա նա կան նա ցի ո նա լիստ նե րի» եւ « հայ նա ցի ո նա լիստ նե րի քա ղա-
քա կա նու թե ան դէմ» եւ ամ բողջ Կով կա սում խորհր դային կար գեր հաս տա տել: Այդ 
նպա տա կի ի րա գործ ման ճա նա պար հին, Ապ րիլ 8-ին լու ծա րուած էր յայ տա րա րել 
բո լոր ազ գային խոր հուրդ նե րը, ի սկ ազ գային զօ րագն դե րը պի տի լու ծա րուէ ին 
կամ յանձ նուէ ին Ռազ մա-Յե ղա փո խա կան Կո մի տէ ին: Հրա մա նը կա տա րուել էր: 

29 Նոյն տե ղում, էջ 100-101:
30 Նոյն տեղում, էջ 143-147:
31 Գաբրիէլ Լազեան, Հայաստան եւ Հայ Դատը, վերահրատարակութիւն, Թեհրան: Արմէն  
հրատարակչական, 1985), էջ 196: Մէջբերումը կատարուած է  Վ. Ի. Լենինի «Երկեր», հատոր  
35-ի էջ 377-ից:
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Հա մա զաս պի կազ մա կեր պած հայ կա կան զօ րա մա սե րը Կար միր Բա նա կի մէջ է ին 
առ նուել: Այս պի սով, Բաք ւում տի րում էր բոլ շե ւի կե ան իշ խա նու թիւն եւ ղե կա վար-
ւում Բա քուի Ժո ղովր դա կան Կո մի սար նե րի Սո վե տի մի ջո ցով, ո րին նա խա գա հում 
էր Շա հու մե ա նը: Բա քուն «աշ խա տան քային կո մու նա» էր դար ձել: 

Այ նուա մե նայ նիւ, Բաք ւում շա րու նակ ւում է ին թա թար նե րի խլր տում ներն ու յար-
ձա կում նե րը հայ բնակ չու թե ան վրայ: Տա րա ծուել էր օս մա նե ան բա նա կի ա ռաջ խա-
ղաց ման լու րը եւ թա թար նե րը ո գե ւո րուած այս ան գամ թուր քե րի օգ նու թե ան է ին 
սպա սում: Բա քուի բոլ շե ւիկ իշ խա նու թիւ նը մեծ բա նակ էր կազ մա կեր պում օս մա-
նե ան բա նա կին դէմ դնե լու հա մար, ո րից յե տոյ պի տի ան ցնէր Գան ձակ եւ Թիֆ լիս՝ 
խորհր դային կար գեր տա րա ծե լու ամ բողջ Ա նդր կով կա սում:

 Մայի սի կէ սե րին Բաք ւում կազ մա կեր պուած բա նա կը Զօր. Յա կոբ Բագ րա տու-
նի ի ղե կա վա րու թե ամբ թա թար նե րին սան ձե լով շարժ ւում է դէ պի Գան ձակ, ուր 
մու սա ւա թա կան նե րի ուժն ու ազ դե ցու թիւնն էր կենտ րո նա ցած: Շա հու մե ա նը իր 
նպա տակն էր հե տապն դում, ի սկ հայ կա կան գու մար տա կը գնում էր թուր քե րից 
վրէժ լու ծե լու եւ Թիֆ լի սի վրայով Հա յաս տա նին օգ նու թե ան հաս նե լու: 

Բայց դէպ քե րը Բա քուից ան դին տար բեր ըն թացք է ին ստա նում: Շա հու մե ա նը 
դժ գոհ էր: Յու նիս 23-ին Լե նի նին յ ղած նա մա կում գրում է, « Մեր դրու թիւ նը մի ջազ-
գային տե սա կէ տից իս կա պէս սոս կա լի է: Ան կախ Վրաս տան, ան կախ Ա զր բէյ ջան, 
որ պէս թէ ան կախ Հա յաս տան»32:

Յու նիս 5-ին սկ սել էր Բա քուի բա նա կի հա կա-յար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թիւ նը 
թուրք-ա զր բէյ ջա նա կան ու ժե րի դէմ: Բա քու էր հա սել նաեւ Լա զար Բիչե րա խո վը 
իր զօ րա մա սով եւ Բա քուի պաշտ պա նու թե ան պետ էր նշա նա կուել: Բիչե րա խո վի 
գա լը մեծ ո գե ւո րու թիւն էր ստեղ ծել. բայց թուրք ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը 
ու ժեղ է ին:  

Յեգ նանքն այ տեղ է, որ մի եւ նոյն ժա մա նակ ե րբ Շա հու մե ա նը Թուր քի այից 
սպառ նա ցող վտան գի մա սին ան դա դար զե կոյց ներ էր յ ղում Մոս կուա եւ թուրք-
գեր մա նա կան հա մա ձայ նու թիւ նը Կով կա սի խորհր դային իշ խա նու թե ան ա մե նա-
մեծ թշ նա մին էր հա մա րում, ե րբ Բա քուի պրո լե տա րի ա տի ա նու նից ե րդ ւում էր ո ՛չ 
մի կա թիլ նաւթ չտալ թուր քե րին, Լե նի նը թուր քե րին բա րե կա մու թե ան ձեռք մեկ-
նած հա մա ձայ նու թիւն ներ էր կն քում եւ գեր մա նա ցի նե րին Բա քուի նաւ թից խոս տա-
նում: Նա լուր է ու ղար կում Շա հու մե ա նին, որ գեր մա նա ցի նե րը Բեռ լի նում Ռու սաս-
տա նը ներ կա յաց նող Ա դոլֆ Ե օֆ ֆէ ին խոս տա ցել են ար գի լել թուր քե րի յար ձա կու մը 
Բա քուի վրայ ե թէ նաւթ տրուի ի րենց33: Եւ ի րօք, Մայիս 31-ին Ե օֆ ֆէն բո ղո քել էր 
Բրեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նա գի րը խախ տե լու եւ Ա նդր կով կա սե ան եր կա թու ղու 
ա նօ րի նա կան օգ տա գործ ման կա պակ ցու թե ամբ: Ի րա կա նու թե ան մէջ այդ գնացք-
նե րով թուրք բա նակն էր դէ պի Բա քու փո խադր ւում34: Ը ստ ռուս-գեր մա նա կան 
գաղտ նի հա մա ձայ նու թե ան, Գեր մա նի ան ըն դու նում էր Ռու սաս տա նի իշ խա նու-

32 Շահումեան, «Երկեր», էջ 324:
33 Նոյն տե ղում, էջ 143-147:
« Հա յաս տան և Հայ Դա տը», էջ 196:
34 Hovannisian Richard G., Armenia on the Road to Independence, էջ 217-18:
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թիւ նը հա րա ւային եւ ա րե ւե լե ան Կով կա սում ե թէ ի րեն տրուէր Վրաս տա նի հո վա-
նա ւո րու թիւ նը եւ նաւթ Բա քուից: Բոլ շե ւիկ Ռու սաս տա նը չէր դա դա րել Հա յաս տան, 
Ա զր բէյ ջան, Վրաս տան հան րա պե տու թիւն նե րի բա ժա նուած Կով կա սը իր ներ քին 
գոր ծը հա մա րե լուց: Այդ ծի րի մէջ Ստա լի նը Շա հու մե ա նին յ ղած Օ գոս տոս 8 թուա-
կիր նա մա կում իր եւ Լե նի նի կող մից յայտ նում էր, թէ պի տի ստի պի Գեր մա նի-
ային ըն դու նել այդ ի րո ղու թիւ նը եւ ե թէ Ռու սաս տա նը պար տա ւոր լի նի Վրաս տա նը 
զի ջե լու, ա պա՝ միւս եր կու սը չի զի ջի35: 

Չ նա յած Լե նի նի հա ւաս տի ա ցում նե րին թուր քա կան յար ձա կում նե րը ա ւե լի է ին 
ուժգ նա ցել: Այս ան գամ, Էն վե րի եղ բայր՝ Նու րի Փա շան հա յա տե աց մո լուց քով 
դէ պի Բա քու՝ տե ղի թա թար նե րին եւ Խա լիլ Փա շայի հրա մա նա տա րու թե ան տակ 
կռուող ու Բա քուի դռ նե րին մօ տե ցած թուրք բա նա կին օգ նու թե ան էր շտա պում: 
Վտան գա ւոր ի րա վի ճա կը եւ ան հա ւա սար կռուի հե ռան կա րը տես նե լով, Բիչե րա-
խո վը իր զօ րա մա սը ա ռած Յու լիս 26-ին դիր քե րը թո ղեց ու հե ռա ցաւ: 

Բա քուի պաշտ պա նու թիւ նը մի այն ներ քին ու ժե րով հնա րա ւոր չէր: Շա հու մե ա նը 
դի մել էր Մոս կուային ռազ մա կան օ ժան դա կու թիւն ու ղար կել: Կա րե լի ու թիւն նե րից 
մէկն էլ ան գլի ա ցի նե րին դի մելն էր, ո րին դէմ էր Շա հու մե ա նը: Նրա կար ծի քով դա 
նշա նա կում էր հրա ժա րուել Ռու սաս տա նի, Բա քուի եւ Ա նդր կով կա սի ան կա խու թիւ-
նից36: Բա ցի այդ, նա կաս կա ծում էր, որ ան գլի ա ցի նե րը մեծ ուժ կը տրա մադ րեն եւ 
շա հագրգ ռուած կլի նեն կռուել Ա նդր կով կա սում խորհր դային իշ խա նու թիւն հաս-
տա տե լու հա մար37:

 Բա քուի Սո վե տի Յու լիս 25-ի ը նդ լայ նուած ար տա կարգ նիս տում հարց բարձ րա-
ցուեց ան գլի ա ցի նե րի օգ նու թե ա նը դի մե լու մա սին: Գե րակշ ռող էր այն կար ծի քը, 
թէ ան գլի ա ցի նե րը պի տի հրա ւի րուեն Բա քուի պաշտ պա նու թե ա նը օ ժան դա կե լու: 
Այդ պայ ման նե րում Բա քուի իշ խա նու թիւ նը պի տի հրա ժա րուէր Կենտ րո նա կան 
Սո վե տա կան իշ խա նու թիւ նը ճա նա չե լուց եւ կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թիւն պի տի 
կազ մուէր: Շա հու մե ա նը չկա րո ղա նա լով կար ծիք նե րը իր կողմ թե քել, զայ րոյ թով 
ներ կա յաց րեց Կո մի սա րի ա տի հրա ժա րա կա նը: Նրա կար ծի քով, Դաշ նակ ցու թիւ նը 
դա ւա ճա նել էր ի րեն եւ իր քուէ ով նժա րը բոլ շե ւիկ իշ խա նու թե ան դէմ էր թե քել38: 
Ի սկ Մոս կուայի խոս տա ցած զօր քը ու շա նում էր: Ը ստ Գաբ րի էլ Լա զե ա նի, Շա հու-
մե ա նը Յու լիս 29-ին Լե նի նից նա մակ էր ստա ցել ուր նա գրում էր, « զօր քեր ու ղար-
կե լու նկատ մամբ մի ջոց ներ ձեռք կառ նենք, բայց հաս տա տա պէս խոս տա նալ չենք 
կա րող»39: 

Յու լիս 30-ին Շա հու մե ա նը Բա նուո րա-զի նուո րա-նա ւաս տի նե րի Խորհր դի 
ար տա կարգ նիստ է հրա ւի րում Ժող կոմ սո վե տի հրա ժար ման մա սին բա ցատ րու-
թիւն տա լու հա մար: Ը ստ Սեր գէյ Մե լիք-Ե օլ չե ա նի, քա ղա քում տի րող խու ճա պի 
պատ ճա ռով, 300 ան դամ նե րից ներ կայ են լի նում 70-80 հո գի մի այն: Այդ նիս տում 
35 « Հա յ1աս տա նի Հան րա պե տու թիւն», էջ 159: 
36 Շա հու մե ան, «Եր կեր», էջ 360:
37 Նոյն տե ղում, էջ 369:
38 Նոյն տե ղում, էջ 387-90:
39 «Հայաստան եւ Հայ Դատը», էջ 196:
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Շա հու մե ա նը ներ կա յաց նե լով ի րա վի ճա կը, դրա պա տաս խա նա տուու թիւ նը բար-
դում է դաշ նակ ցա կան նե րի վրայ եւ նրանց դա ւա ճան ո րա կում40: Իսկ ժո ղովր դին 
բա ցատ րու թիւն տա լու հա մար, յայ տա րա րում է, թէ քա նի որ քա ղա քի յանձ նու մը 
ան խու սա փե լի է, «Չ ցան կա նա լով խան գա րել բնակ չու թե ա նը՝ օգ տա գոր ծել վեր-
ջին մի ջո ցը՝ յաղ թո ղի գթասր տու թե ան ան ձնա տուր լի նե լու ցան կու թիւ նը, Ժո ղովր-
դա կան Կո մի սար նե րի Սո վե տը ո րո շեց հրա ժա րուել»41: « Հայ րե նիք» ամ սագ րի իր 
յօ դուա ծում Մե լիք-Ե օլ չե ա նը յի շում է իր բո ղո քը Շա հու մե ա նին՝ Բա քուի հայ բնակ-
չու թե ան սպառ նա ցող վտան գին ի տես նրա հրա ժա րուե լու եւ հե ռա նա լու կա պակ ցու-
թե ամբ: Շա հու մե ա նը պա տաս խա նում է, « Մենք կա տա րում ե նք հա մաշ խար հային 
յե ղա փո խու թիւն, ո րի ժա մա նակ ժո ղո վուրդ ներ ու ազ գեր կա րող են ո չն չա նալ: Ի ՞նչ 
ցաւ, ե թէ սո ցի ա լիզ մը ի րա գոր ծե լու հա մար ան գամ հայ ազ գը զո հուի»: Նոյ նան ման 
ար տա յայ տու թիւն է վկա յագ րում Գրի գոր Ա մի րե ա նը: Նրա ա սու թե ամբ, Սե պու հի 
եւ Մու րա դի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում, Շա հու մե ա նը նո րից ան գլի ա ցի նե րին 
հրա ւի րե լու դէմ է խօ սել՝ տրա մա բա նե լով, որ ե թէ ան գլի ա ցի նե րը մտ նեն այ լեւս չեն 
հե ռա նայ Բա քուից, ի սկ թուր քե րին ռուս նե րը կա րող են դիւ րու թե ամբ հե ռաց նել: 
Ի սկ ե րբ նրան հարց են տուել, թէ հա պա ի ՞նչ կլի նի հայե րի վի ճա կը ե թէ թուրք 
բա նա կը Բա քու մտ նի, Շա հու մե ա նը պա տաս խա նել է, « Հա մաշ խար հային յե ղա-
փո խու թե ան յաղ թա նա կի հա մար ի ՞նչ նշա նա կու թիւն ու նի հայ ժո ղովր դի գո յու-
թիւ նը»42: Յի շենք որ յայտ նի ֆի դայի ներ՝  Սե պու հը եւ Մու րա դը  Վոլ գայի ա փե րից 
Բա քու է ին ե կել յատ կա պէս հայ բնակ չու թե ան պաշտ պա նու թե ա նը մաս նակ ցե լու: 

Ան հա ւա տա լի է լե նի նե ան քա ղա քա կա նու թե ան զոհ, այս մո լե ռանդ բոլ շե ւի կի 
վա րած քա ղա քա կա նու թիւ նը եւ որ քան դի պուկ Ռու բէն Խուր շու դե ա նի դի տար-
կու մը՝ « Հայ բոլ շե ւիկ նե րը կու րօ րէն հե տե ւե ցին լե նի նե ան քա ղա քա կա նու թե ա նը եւ 
օ բի եք տի ւօ րէն ու ղի հար թե ցին սե փա կան ժո ղովր դի կոր ծան ման հա մար»43: 

Ա նե լա նե լի ի րա վի ճա կում ո րոշ ւում է քա ղա քը յանձ նել ար դէն 15 մղո նից սպառ-
նա ցող Նու րի Փա շայի զօր քին: Ժող կոմ սո վե տը հրա ժա րուե լով իր լի ա զօ րու թիւն նե-
րից, գոյ քեր, ռազ մամ թերք, զի նուո րա կան հա գուս տե ղէն, բան կային հարս տու թիւն 
եւ այլն նա ւե րի վրայ բար ձած հե ռա նում է քա ղա քից: Նոյն գի շեր, Դաշ նակ ցու թե ան 
Կենտ րո նա կան Կո մի տէ ի ժո ղո վը լուր առ նե լով, որ Պարս կաս տա նում տե ղա-
կայուած Լայը նըլ Դանս տըր վի լի զօր քը պատ րաստ է օգ նու թե ան գա լու, ո րո շում 
է քա ղա քը չյանձ նել եւ շա րու նա կել պաշտ պա նու թիւ նը: Մի եւ նոյն ժա մա նակ Կաս-
պից Ծո վի ռազ մա կան նա ւա տոր մի կենտ րո նա կան կո մի տէն Բաք ւում մնա ցած 
նա ւա տոր մի մաս նակ ցու թե ամբ ստեղծ ւում է « Դիկ տա տու րա Կաս պի ան Նա ւա-
տոր մի» (Ցենտ րօ կաս պի այի դիկ տա տու րա): Կազ մին մաս նակ ցում են հայ ներ կա-

40 Մե լիք-Ե օլ չե ան, Բա գուի Հե րո սա մար տը,  « Հայ րե նիք » ամ սա գիր, գ. Տա րի, թիւ 9, Յու լիս, 
1925:
41 Շահումեան, «Երկեր», էջ 397:
42 Տե՛ս Գրիգոր Ամիրեանի յօդուածը «Ռոստոմ» հատորում, էջ 389:
43 Տե՛ս Ռու բէն Խուր շու դե ա նի «Ե ղեռ նը եւ Բոլ շե ւիզ մը»  յօ դուա ծը « Հայոց Ցե ղաս պա նու թիւն, 
Պատ ճառ ներ եւ դա սեր» հա տո րում՝ «Անլ ռե լի Զան գա կա տուն»  Մա տե նա շար (Ե րե ւան, հրա տա-
րա կու թիւն Ազ գային Հար ցի եւ Գե նո ցի դի Ու սում նա սի րու թե ան Կենտ րո նի, 1995), էջ 21-35:
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յա ցու ցիչ ներ̀  Ա լեք սանդր Ա ռա քե լե ան, Սեր գէյ Մե լիք-Ե օլ չե ան, Ա ւե տիս Օ հան ջա-
նե ան, յե տոյ՝ Ռոս տոմ44: 

Բա քուն պաշտ պա նե լու մի վեր ջին ճի գով, բա նա կը եւ հայ կա կան զօ րա մա սե րը 
դէմ են դնում Նու րի Փա շայի յար ձակ մա նը: Այդ կռ ւում զոհ ւում են մեծ թուով հայ 
մար տիկ ներ: Դրանց մէջ էր նաեւ Մու րա դը (Սե բաս տա ցի): Յու լիս 31-ին սկ սած 
կռուին Օ գոս տոս 5-ին գա լիս է մի ա նա լու ան գլի ա ցի Ստոք սը իր 40 զօ րա կան նե-
րով՝ զար մանք եւ յու սա խա բու թիւն պատ ճա ռե լով ղե կա վա րու թե ա նը: Յե տոյ հաս-
նում են մի եր կու այլ զօ րա մա սեր, ը նդ հա նուր 1500-2000 զի նուոր: Դանս տըր վի լի 
խոս տա ցած ու ժե րը Բա քու չեն հաս նում: Մի ջա գետ քի ան գլի ա կան ու ժե րի ը նդ-
հա նուր հրա մա նա տար զօր. Մար շը լը դէմ էր Բա քուի գոր ծո ղու թե ա նը45: Ի սկ նոյն 
օ րե րին, Օ գոս տոս 26-ին, Բաք ւում հրա տա րա կուել էր Ռու սաս տա նի ժո ղո վուրդ նե-
րին ուղ ղուած Ա նգ լի այի ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Ար թըր Բալ ֆու րի կո չը, ուր 
նա պաշտ պա նում էր Ռու սաս տա նի ամ բող ջա կա նու թիւ նը եւ դա տա պար տում նրա 
ան դա մա հա տու թիւ նը46:

 Հայե րի վեր ջին կո տո րա ծը 1914-1918 պա տե րազ մա կան 
ժա մանակահատուա ծում 
Օգ նա կան ու ժեր ստա ցած թուր քա կան զօր քը Օ գոս տոս 29-ին նոր յար ձակ ման է 
դի մում: Ան հա ւա սար կռ ւում մէկ առ մէկ ը նկ նում են Բա քուի պաշտ պա նու թե ան 
դիր քե րը: Ստաց ւում է քա ղա քը յանձ նե լու վերջ նա գիր, ի հար կէ, հա ւաս տի աց նե լով, 
որ հայ բնակ չու թե ա նը վտանգ չի սպառ նում եւ ե թէ ցան կա նան կա րող են հե ռա-
նալ քա ղա քից: Սեպ տեմ բեր 15-ին, ե րբ հայ կա կան թա ղե րը վառ ւում է ին կրակ նե րի 
մէջ, Ցենտ րօ կաս պի այի Դիկ տա տու րան հե ռա նում է քա ղա քից:  Հե ռա նում են նաեւ 
հայ ղե կա վա րու թե ան մեծ մա սը, ի սկ թուով 163.000 ոչ-մու սուլ ման բնակ չու թիւ նից 
50.000-ը մի այն: Դրան ցից ա ռաջ ան գլի ա կան զօ րա մա սե րը սպառ նա ցող վտան գի 
տակ Պարս կաս տան է ին ան ցել: 

Յատ կան շա կան է, որ օս մա նե ան բա նա կը Բա քուի դռ նե րին կանգ նած սպա սել 
է ր՝ տե ղի թա թար նե րին ա ռիթ տա լով, որ ի րենց ա ւան դա կան կո ղո պու տի ու սպան-
դի բա ժի նը ա ռան ձին վայե լեն: Թուրք եւ թա թար զօ րախմ բե րը մու սուլ ման բնակ-
չու թե ան մի ա ցած շա րու նա կում են ա նա սե լի վայ րա գու թիւն նե րը մին չեւ յա ջորդ օր 
ե րբ յաղ թա կան զօր քը քա ղաք է մտ նում: Կա տա րուած ա մե նա պահ պա նո ղա կան 
հա շուար կով, 70-80 հա զար հայ բնակ չու թիւ նից զո հուել էր 30.000-ը: 

Բա քուի գրաւ ման մա սին հե տաքր քիր բա ցա յայ տում ներ է կա տա րում Վա հագն 
Տատ րե ա նը: Ը ստ պատ մա գէ տին, խու սա փե լու հա մար Բրեստ-Լի տովս կի հա մա-

44 Այս մա սին վկա յում է Մե լիք-Ե օլ չե ա նը « Հայ րե նիք» ամ սագ րի իր յօ դուա ծում, ի նչ պէս նաեւ Սի-
մոն Վրա ցե ա նը՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն» ում, էջ 170-71:
45 Kazenzadeh Firuz, The Struggle for Transcaucasia, 1917-1921, (New York: Philosophical Library, 
1951, էջ 140: Հե ղի նա կը օգ տա գոր ծել է Դանս տըր վի լի 1932-ին հրա տա րա կած The Adventures of 
Dunsterforce –ը: 
46 Տե՛ս Մա սու րե ան Ս., « Ռու սաս տա նը բեկ ման շր ջա նում», « Հայ րե նիք » ամ սա գիր, Ե. Տա րի, թիւ 
12, Հոկ տեմ բեր, 1927:
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ձայ նա գի րը խախ տած լի նե լու մե ղադ րան քից, Էն վե րը իր բնա կա րա նում տե ղադ-
րուած գաղտ նի հե ռագ րով կար գադ րում է Խա լիլ Փա շային Բա քուն գրա ւել: Ա պա՝ 
ե րբ Խա լիլ Փա շան Բա քուի գրաւ ման լուրն է հա ղոր դում կենտ րո նին, Էն վե րը պաշ-
տօ նա կան հե ռագ րով կշ տամ բում է նրան եւ կար գադ րում Կարս վե րա դառ նալ. ի սկ 
գաղտ նի հե ռագ րով շնոր հա ւո րում է նրան եւ իր խն դակ ցու թիւ նը յայտ նում: Բա քուի 
գրաւ ման փաս տի առ ջեւ կանգ նած, գեր մա նա ցի նե րը մի ձի ա ւոր ջո կատ են ու ղար-
կում՝ հայե րի ջար դը կա սեց նե լու հա մար, բայց թուր քե րը մի եր կու կա մուրջ պայ-
թաց նե լով ար գի լում են նրանց մուտ քը քա ղաք47:

 Դար ձե ալ, ի ՞նչ էր Մոս կուայի հա կա դար ձը: Օս մա նե ան ար տա քին գոր ծոց 
նա խա րա րու թե ան յ ղած Սեպ տեմ բեր 20-ի թուա կիր մի եր կար բո ղո քագ րով, Չի չե-
րի նը դա տա պար տում էր Բա քուի ոչ-մահ մե դա կան բնակ չու թե ան ջար դը եւ յի շեց-
նում Կար սի, Ար դա հա նի եւ Բա թու մի բնակ չու թե ան կո տո րած նե րը48: Մի եւ նոյն 
ժա մա նակ նա կար գադ րում է Ե օ ֆէ ին Բեռ լի նում գեր մա նա ցի նե րին բո ղոք ներ կա-
յաց նել թուր քե րի կող մից Բրեստ-Լի տովս կի հա մա ձայ նագ րի խախտ ման կա պակ-
ցու թե ամբ ու յի շեց նել թուրք բա նա կի վայ րա գու թիւն նե րը Կարս-Ար դա հան-Բա թում 
գծի վրայ եւ մին չեւ Բա քու: Ի սկ Թա լէ ա թը Բեռ լի նում փոր ձում էր Ա նդր կով կա-
սում թուր քա կան ա ւե լի մեծ ազ դե ցու թիւն եւ մի ջամ տու թե ան ի րա ւունք ա պա հո-
վել: Բա քուի (նաւ թա հո րե րի) գրա ւու մով այս ան գամ ար դէն խորհր դային շա հերն 
է ին խնդ րոյ ա ռար կայ: Բայց դրա լու ծու մը պի տի մնար յե տա գային՝ ե րբ Կար միր 
Բա նա կը ներս կը մտ նէր՝ Ա զր բէյ ջա նի ան կա խու թիւ նը տա պա լե լու եւ նաւ թա հո րե-
րին տէր կանգ նե լու: 

Ռու սեւ գեր ման եւ ռու սեւ թուրք բա նակ ցու թիւն նե րը շա րու նա կուե ցին: Ար ծար-
ծուեց Չի չե րի նի յ ղած վերջ նա գի րը: Սով նար կո մը չե ղե ալ յայ տա րա րեց Բրեստ-Լի-
տովս կի հա մա ձայ նա գի րը: Բայց, դէպ քե րը այլ ըն թացք է ին ստա ցել: Մօ տա լուտ 
է ին Քա ռե ակ զի նակ ցու թե ան պար տու թիւ նը, Ե րիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թե ան 
ան կու մը եւ Մուդ րո սի զի նա դա դա րը: Հաս տա տուած ի րո ղու թիւ նը այն էր սա կայն, 
որ Բա քուից վռն տուել է ին թուր քին ա տե լի հայե րը եւ բոլ շե ւիկ նե րը եւ Ա զր բէյ ջա նի 
ան կախ հան րա պե տու թե ան մայ րա քա ղա քը Գան ձա կից Բա քու էր փո խադ րուել: 

Քա ղա քա կան եւ դի ւա նա գի տա կան խառ նակ ի րա վի ճա կը ի րենց շա հին օգ տա-
գոր ծե լով, թուրք բա նա կը եւ թուր քի դր դում նե րով ա ւե լի հա յա տե աց դար ձած 
թա թար նե րը կա րո ղա ցան ի րա կա նաց նել Ե րիտ թուր քե րի նիւ թած ցե ղաս պա նու-
թե ան այս վեր ջին գոր ծո ղու թիւ նը ե ւս Բաք ւում Պա տե րազ մը ա ւար տին չհա սած: 

 Հե տե ւու թիւն ներ
Գր չի ա րագ հա րուա ծով փոր ձե ցի նկա րագ րել ի րա վի ճակն ու կա րե ւոր ի րա դար-
ձու թիւն նե րը՝ 1917, Հոկ տեմ բեր (Նոյեմ բեր) – 1918, Սեպ տեմ բեր ճա կա տագ րա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նում՝ ներ կա յաց նե լու հա մար այն հա կա դիր ու ժե րը ո րոնց ներ-

47 Dadrian Vahakn, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia 
to the Caucasus, Providence, Oxford: Berghahn Books, 1995), էջ 385:
48 Հ.Հ.Կ.Պ.Պ.Ա. ֆոնտ 200, ցու ցակ 1, գործ 80, էջ 60-62: 
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գոր ծու մը եւ ան հաշտ բա խում նե րը Ա նդր կով կա սում ե կան դիւ րաց նե լու թուր քի 
ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի շա րու նա կա կա նու թիւ նը. Այս ան գամ Օս մա-
նե ան Կայս րու թե ան տա րած քից ան դին՝ Ա նդր կով կա սում, մին չեւ վեր ջի նը՝ Բա քուի 
հայ բնակ չու թե ան դէմ՝ նախ քան Պա տե րազ մի ա ւար տը:

Ն կա րագ րու թե անս ը նդ մի ջից ար տա ցո լում գտած հայ ժո ղովր դի գո յու թե ան եւ 
նրա ազ գային շա հե րի դէմ գոր ծող կա րե ւոր ազ դակ նե րը ցան կագ րու թե ան պէս 
ներ կա յաց նում եմ ներ քե ւում: 
•	 Բոլ	շե	ւի	կե	ան	 յե	ղա	փո	խու	թիւ	նը,	 ո	րին	 հե	տե	ւեց	 կով	կա	սե	ան	 ճա	կա	տի	 պար

պու մը, ո րը եւ Ա րեւմ տա հա յաս տա նի ան կման կա րե ւոր պատ ճա ռը դար ձաւ. 
•	 Ա	պա՝	ԲրեստԼի	տովս	կի	հա	մա	ձայ	նա	գի	րը,	ո	րը	թուր	քե	րին	ա	զա	տու	թիւն	տուեց	

հայ կա կան հո ղե րի վրայ ա ռա ջա նա լու եւ ա ւէր ու կո տո րած գոր ծե լու:
	•	 Լե	նի	նե	ան	քա	ղա	քա	կա	նու	թե	ան	ան	տար	բեր	կե	ցուած	քը	դէ	պի	հայ	կա	կան	հար	ցը	

եւ Չի չե րի նի ա նար դիւնք, ո րոշ չա փով էլ ձե ւա կան բո ղոք նե րը գեր մա նա ցի նե րին 
ու թուր քե րին ուղ ղուած՝ ի հա կա դար ձու թիւն թուրք բա նա կի ո տնձ գու թիւն նե րին: 
Այդ տեղ էլ Հայ կա կան Հար ցը բոլ շե ւիկ նե րի ձեռ քում խա ղա քարդ էր մի այն:

	•	 Սով	նար	կո	մի	կամ	Լե	նի	նի	հե	տապն	դած	քա	ղա	քա	կա	նու	թիւ	նը,	ո	րի	գոր	ծա	դիր	
ձեռ քերն է ին ու դեռ ա ւե լի հրահ րո ղը Ստե փան Շա հու մե ա նը Կով կա սում եւ 
Հայ կա կան Գոր ծե րի Կո մի սա րի ա տը Մոս կուա յում: Այս վեր ջինս իր գո յու թե ան 
նպա տա կից շե ղուե լով, իր ծա ւա լած գոր ծու նէ ու թե ամբ դար ձաւ հայ ժո ղովր դի 
ազ գային շա հե րի եւ ան կա խու թե ան պայ քա րի դէմ բարձ րա ցած պատ նէշ:

	•	 Կով	կա	սի	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րին	 եւ	 Բա	քուի	 նաւ	թին	 կա	պուող	 գեր	մանբոլ	շե	ւիկ	
գաղտ նի հա մա ձայ նու թիւն նե րը:

•	 	Հայ	 բոլ	շե	ւիկ	նե	րի	 մո	լե	գին	 ան	հան	դուր	ժո	ղու	թիւ	նը	 Դաշ	նակ	ցու	թե	ան	 եւ	 նրա	
իւ րա քան չիւր նա խա ձեռ նու թե ան դէմ: Այս վար քա գի ծը ը նդ հան րա պէս գոր ծում 
էր ի շահ բոլ շե ւիզ մի տա րած ման եւ ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան պրո լե տա րա-
կան յաղ թա նա կի եւ ի վնաս հայ ազ գային շա հե րի: 

•	 Ան	հան	դուր	ժող	մու	սա	ւա	թա	կան	նե	րի	եւ	թուր	քե	րի	կող	մից	գրգ	ռուած	թա	թար
նե րի խլր տում ներն ու ա հա բեկ չու թիւն նե րը՝ ան ջատ սպանդ ներ ու կո ղո պուտ:

	•	 Դար	ձե	ալ	թա	թար	նե	րի	յար	ձա	կում	ներ	եր	կա	թու	ղագ	ծի	վրայ	որ	ար	գելք	դար	ձաւ	
հայ բա նա կային նե րի հա մախմ բումն ու փո խադ րու թիւ նը կով կա սե ան ճա կատ: 

•	 Անդր	կով	կա	սի	ե	րեք	ազ	գու	թիւն	նե	րի՝	վրա	ցի	նե	րի,	հայե	րի	եւ	թա	թար	նե	րի	մի	ջեւ	
ան լու ծե լի հար ցե րը՝ խառն բնակ չու թիւն, հո ղային պատ կա նե լի ու թե ան եւ սահ-
մա նային հար ցեր, քա ղա քա կան եւ դի ւա նա գի տա կան աս պա րէ զում մի աս նու-
թե ան բա ցա կա յու թիւն: Վրա ցի ղե կա վար նե րի շեշ տուած ազ գայ նա կա նու թիւ նը, 
որ Ա նդր կով կա սի բարձր ղե կա վա րու թե ան ի րենց դիր քե րից, ը նդ հա նուր շա հե-
րը զո հում է ին վրա ցա կան շա հե րին: Ա պա՝ մու սուլ նան ժո ղո վուրդ նե րի մէջ 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րով հա կա-ք րիս տո նե այ մի տում նե րի հրահ րու մը, որ 
բե րում էր գրգ րու թիւն նե րի, ան կար գու թիւն նե րի եւ խլր տում նե րի: 

•	 Դաշ	նա	կից	պե	տու	թիւն	նե	րի	ան	տար	բեր	կե	ցուած	քը	դէ	պի	կով	կա	սա	հա	յու	թիւ	նը	
եւ մա նա ւանդ ան գլի ա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը Կով կա սում:

	•	 Բա	քուի	ղե	կա	վա	րու	թե	ան	սխալ	ո	րո	շու	մը	ան	գլի	ա	կան	ու	ժեր	հրա	ւի	րե	լու:	Դրա	
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հե տե ւան քով, բա ցի այն որ ան գլի ա ցի նե րը կռուի ըն թաց քի վրայ ո րե ւէ ազ դե-
ցու թիւն չու նե ցան, նրանց ներ կա յու թիւ նը նախ՝ պատ րուակ էր թուր քե րի հա մար 
Գեր մա նի ոյ օ րհ նու թե ամբ Բա քու մտ նե լու՝ Դաշ նա կից նե րին Ա նդր կով կա սից 
վտա րե լու հա մար, եւ յե տոյ, ա ռիթ՝ Բա քուի Կո մի սա րի ա տի հա մար հրա ժա րուե-
լու եւ քա ղա քից հե ռա նա լու: 
Աշ խար հա քա ղա քա կան այս բարդ ու ի րա րա մերժ ի րա դար ձու թիւն նե րի յոր ձա-

նու տի մէջ բռ նուած հայ ժո ղո վուր դը տա նուլ տուեց՝ թէ՛ իր ան կա խու թե ան կոր-
ծան ման եւ թէ թուային կորս տի տե սա կէ տից: Այս տեղ, ի հար կէ, ա նար դար կլի նի 
բա ցա ռել ներ քին ու ար տա քին ո լորտ նե րում թոյլ տրուած սխալ նե րը: Բայց պէտք է 
նաեւ տես նել հայ ժո ղովր դի ազ գային շա հե րի ը նդ հուպ մին չեւ նրա գո յու թե ան դէմ 
բոլ շե ւի կե ան ամ բող ջա տի րա կան ծրագ րե րի եւ թուր քա կան փան-թու րա նա կան 
ձգ տում նե րի ներ գոր ծու թիւ նը, եւ մա նա ւանդ՝ այդ եր կու հզօր ու ժե րի ժա մա նա կա-
ւոր զօ րակ ցու թիւ նը: 

Հա ւա տա լով Ջորջ Սան թայե ա նայի այն ար տա յայ տու թե ան, թէ “Those who 
cannot remember the past are condemned to repeat it”49 (ն րանք ով քեր չեն կա րո-
ղա նում յի շել ան ցե ա լը դա տա պար տուած են այն կրկ նե լու), եւ որ պէս զի ան ցե ա լի 
սխալ նե րը չկրկ նուեն, այս սեղմ ու հպան ցիկ զե կոյցս եզ րա փա կում եմ « Հա յաս տա նը 
Հ.Յ.Դ.-Բոլ շե ւիկ Յա րա բե րու թիւն նե րի Ո լոր տում 1917-1921» աշ խա տու թե անս վեր-
ջին հաս տա տումս կրկ նե լով:

 Պատ մու թե ան մէջ պար զա պէս խո րա նալ եւ նրա նից դա սեր քա ղել է պէտք50:

ՀԱ ԿԱ ԴԻ Ր ՈՒ ԺԵ ՐԻ  բԱ խՈՒՄ ՆԵ Րը ԱՆԴՐ ԿՈվ ԿԱ ՍՈՒ Մ Ե ԿԱՆ  
ԴԻՒՐԱՑՆԵԼՈՒ  ԹՈՒՐ ՔԻ  ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆԱ ԿԱ Ն ԵՒՍ  ՄԻ   ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆ՝  

ՆԱխ ՔԱՆ  ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ  Ա ՒԱՐ Տը
 Ռու բի նա  ի րու մե ան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
 Բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թե ա նը հե տե ւող քաո սային մթ նո լոր տում, կով կա սե ան 
տա րաբ նոյթ եւ ի րա րա մերժ ու ժեր ի րենց ազ դե ցու թե ան դաշ տը տա րա ծե լով առ ճա-
կատ ման ան ցան՝ իւ րա քան չիւ րը նախ կին Ցա րա կան կայս րու թե ան կով կա սե ան 
նա հանգ նե րի տա րած քային եւ ժո ղովր դագ րա կան վե րա բա ժա նում ներն ի շահ 
ի րեն ի րա կա նաց նե լու: Մու սա ւա թա կան ներ, հայ բոլ շե ւիկ ներ, Բոլ շե ւիկ Ռու սաս-
տա նի կենտ րո նա կան իշ խա նու թե ան քա ղա քա կա նու թիւ նը վա րող Բա քուի Սով-
նար կոմ, գեր մա նա ցի նե րի եւ ան գլի ա ցի նե րի դե րա կա տա րու թիւն, բոլ շե ւիկ նե րի 
գաղտ նի հա մա ձայ նու թիւն ներ՝ գեր մա նա ցի նե րի եւ Ե րիտ թուր քե րի հետ, մո լե ռանդ 
թա թար նե րի շա րու նա կա կան յար ձա կում ներ հայե րի դէմ, ա հա՛ կա րե ւոր նե րը այն 
գոր ծօն նե րի, ո րոնց ա նյաղ թա հա րե լի հա մադ րու թիւ նը ե կաւ խո չըն դո տե լու հայ 
ժո ղովր դի գո յա տեւ ման տենչն ու յա րա տեւ ման պայ քա րը եւ դիւ րաց րեց օս մա նե ան 

49 George Santayana, The Life of Reason, vol. 1 (1905), p. 284.
50 « Հա յաս տա նը Հ.Յ.Դ.-Բոլ շե ւիկ Յա րա բե րու թիւն նե րի Ո լոր տում 1917-1921», էջ 389:
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բա նա կի յա ռաջ խա ղաց քը դէ պի Բա քու՝ ի րա գոր ծե լու հա մար օս մա նե ան վեր ջին 
ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թիւ նը հայե րի դէմ՝ նախ քան Պա տե րազ մի ա ւար տը:

Բանալի բառեր̀  Հայոց ցեղասպանութիւն, Բոլշեւիկեան յեղափոխութիւն, Ան դր-
կով կաս, Առաջին աշխարհամարտ։

ConFliCTinG FaCTors aT WorK in TransCauCasia FaCiliTaTed The 
ConTinuaTion oF The TurKish GenoCide oF armenians  

BeFore The end oF WWi
Rubina Peroomian

aBsTraCT
In the chaotic atmosphere, after the Bolshevik revolution, conflicting factors went 
into play and fractions entered into open war against each other for the territorial and 
demographic redistribution of the former Tsarist Russia’s provinces in Transcaucasia. The 
Musavatists, the Armenian Bolsheviks and the long arm of Moscow’s central government, 
the Baku Sovnarkom, the Germans and the British presence, the secret agreements of 
Bolsheviks with the Germans and the Young Turks, the sporadic attacks and massacres 
of Armenians by fanatically religious Tatars, all worked to foil the Armenian quest for 
survival and paved the way for the Ottoman army to advance toward Baku to realize the 
last genocidal act against Armenians just before the end of WWI.

Keywords: Armenian Genocide, Bolshevik Revolution, Transcaucasia, First World War.   

КонфЛиКтные фаКторы в заКавКазье, обЛегЧивШие ПродоЛжение 
осуществЛения геноцида армян до оКонЧания  

Первой мировой войны
Рубина Пирумян

резЮме
В хаотичной атмосфере после большевистской революции конфликтующие фак-
торы и группировки вступили в открытое противостояние, вступив в игру против 
друг друга с целью территориально-демографического перераспределения про-
винций бывшей царской России в Закавказье. 

Мусаватисты, армянские большевики и длинная рука центрального правитель-
ства Москвы, бакинский Совнарком, немцы и британское присутствие, тайные 
соглашения большевиков с немцами и младотурками, периодические нападения и 
погромы армян фанатично религиозно настроенными татарами– все эти факторы 
работали против борьбы армян за выживание, для того, чтобы проложить путь 
османской армии на Баку и осуществить последний акт Геноцида армян неза-
долго до окончания Первой мировой войны.
Ключевые слова: Геноцид армян, Большевистская революция, Закавказье, Пер-
вая мировая война.


