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Գիրքը տպագրվում է Սյունիքի մարզպետ
Սուրեն Խաչատրյանի հովանավորությամբ:

Խմ բա գիր՝ Ա վագ Ա. Հա րու թյու նյան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Գ րա խոս՝ Պետ րոս Հ. Հով հան նի սյան 
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

 Փաս տաթղ թե րի սույն ժո ղո վա ծուն ըն թեր ցող լայն շր ջա նակ նե րին է 
ներ կա յաց նում Զան գե զու րի 1918–1920 թթ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
կազ մա կեր պիչ նե րից ու հրա մա նա տար նե րից մե կի՝ Հայ կա կան բա նա
կի գն դա պետ Խա չա տուր Մա լին ցյա նի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նը 
վե րա բե րող բազ մա թիվ վա վե րագ րեր։ 

Այն ո րոշ չա փով լու սա բա նում է նաև Զան գե զու րի՝ հայ պատ մա գրու
թյան կող մից դեռևս բա վա րար չներ կա յաց ված և չգ նա հատ ված հաղ
թա կան գո յա մար տի պատ մու թյու նը, դրա նում Խ. Մա լին ցյա նի խա ղա
ցած դե րա կա տա րու թյու նը, ի նչ պես նաև նո րա գույն շր ջա նի պատ մու
թյան այլ դր վագ ներ ու խն դիր ներ։

 



 Զան գե զու րի զա վակ նե րի սխ րա գոր ծու թյուն նե րը հայ ա զա տագ րա կան
շարժ ման պատ մու թյան ա մե   նա փա ռա հեղ է ջե րը պի տի կազ մեն։
Տար բեր հայ կա կան շր ջան նե րի շատ ա վե լի նվազ գոր ծե րը
հա տոր ներ են դար ձել, ի սկ քո զա վակ նե րի փա ռա հեղ հաղ թա նակ նե րը
մնա ցել են մթու թյան մեջ։

 Վան բեկ
(Վազ գեն Միր զա բե կյան) 
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ԵՐ ԿՈՒ ԽՈՍՔ
 

Ա շոտ Սի մո նյա նը մեր այն հայ րեն ա գետ –երկ րա գետ նե րից է, ով տա րի
նե րի տք նա ջան աշ խա   տան քի շնոր հիվ նվի րու մով և սի րով ներ կա յաց նում 
է Հայոց պատ մու թյան նո րա գույն ժա մա նա կաշր ջա նի հա նի րա վի ա նու
շադ րու թյան, ան   գամ՝ մո ռա ցու թյան մատն ված է ջերն ու գոր ծիչ նե րին։ 

Ա սա ծիս ցայ տուն վկա յու թյու նը վեր ջին տա րի նե րին նրա հե ղի նա
կած մի շարք աշ խա տու թյուն ներն են, ո րոն ցում տա րաբ նույթ սկզբնա
ղ բյուր նե րի և վա վե րագ րե րի հա մա կող մա նի օգ տա գործ մամբ վեր է 
հան ված Վայոց ձո րի և Զան գե զու րի մա քա ռում նե րով և հե րո սա կա նով 
լե ցուն ազ գային –ա զա տագ րա կան պայ քա րի ու հայ րե նան վեր գոր ծիչ
նե րի ո դի  սա կա նը։

 Հատ կան շա կան և դր վա տե լի է այն փաս տը, որ սկզ բուն  քո րեն Ա. Սի
մո նյանն ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա է դարձ նում ժա մա նա կի փո շով 
պա րուր ված Հայոց հաղ թա կան հե րո սա կա նը և մաս նա վո րա պես պատ
մա կան Սյու նիք աշ խար հը։

 Հենց վե րոն շյալ տե սան կյու նից պետք է դի տար կել և կար ևո րել հե ղի
նա կի ներ կա աշ խա տու թյու նը։ 

Եվ ա հա ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է դր ված մի գիրք, ո րի հե րո սը Խա չա
տուր Մա լին ցյանն է ։

 Մի կեր պար, ով գրե թե ան ծա նոթ է ե ղել ոչ մի այն հայ հան րու թյա նը, 
այլև ան գամ պատ մա բան նե րին։

 Մի կեր պար, ո ւմ հե րո սա կա նով, ին չու չէ նաև ար կած նե րով լի կյանքն 
ու մար տա կան ու ղին ոգ ևո րիչ և ու սա նե լի է հատ կա պես մեր ե րի տա
սարդ սե րուն դի հա մար։

 Մի կեր պար, ով ռազ մի կի ու ղին սկ սեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից՝ 
դառ նա լով այն ե զա կի մար տիկ նե րից, ով քեր ար ժա նա ցել են խի զա խու
թյան բարձ րա գույն՝ Գե որ գիև յան չորս մար տա կան խա չե րի։

 Մի կեր պար, ով, հե տա գա յում հա վա տա րիմ մնա լով հայ  րե նի Սյու նի
քի բարձ րաթ ռիչք լեռ նե րի պայ քա րի կան չին, ղե կա վար, ան ձնու րաց դե
րա կա տա րու թյուն ու նե ցավ Զան գե զու րի հե րո սա մար տում՝ քա ջու թյամբ 
և կռ վե լու ան կոտ րում կամ քով օ րի նակ ծա ռայե լով բո լո րին։
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 Մի կեր պար, ով ան գամ վտա րան դի ու թյան մեջ ձգ տել է հնա րա վո
րինս օգ տա կար լի նե լու հայ րե նի քին, ի սկ հե տա գա յում էլ ներ գաղ թե
լով՝ նույ նիսկ խորհր դային պայ ման նե րում պահ պա նե լու իր մար տա կան 
ան ցյա լի ան վե հե րու թյու նը, բայց և այն պես՝ ժա մա նա կի դժն դակ բռ նա
դատ ման զոհ դար ձել։ 

Ինչ խոսք, Խա չա տուր Մա լին ցյա նի հե րո սա –ար կած ա լից կյանքն 
ար ժա նի է գե ղար վես տա կան կեր պա վոր ման։ Սա կայն որ պես սկիզբ, 
ը նդ ո րում մի ան գա մայն հա ջող ված և հիմ նա վոր, Ա. Սի մո նյա նի սր տա
ցավ աշ խա տան քի շնոր հիվ՝ ամ բող ջա կան և սպա ռիչ կեր պով ներ կա
յաց ված է Զան գե զու րի հե րոս Խա չա տուր Մա լին ցյա նի հու շա մա տյա նը։

 
Ա վագ Հա րու թյու նյան

ՀՀ ՊՆ « Մայր Հա յաս տան» զին վո րա կան թան գա րա նի տնօ րեն, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
 

Այս գր քի աշ խա տանք նե րը սկս վե ցին, ե րբ հա մա ռոտ կեն սագ րա
կան տե ղե կու թյուն ներ քա ղե լու նպա տա կով վերց րի իմ նա խորդ ու սում
նա սիր ու թյուն նե րից ծա նոթ Խա չա տուր Մա լին ցյա նի տե ղե կու թյուն նե
րով հա րուստ դա տա  կան ծա վա լուն գոր ծը1։

 Գոր ծի նյու թերն ա կն հայ տո րեն ցույց է ին տա լիս, որ Սյու նի քի պատ
մու թյան այդ փո թոր կոտ ժա մա նակ նե րում Խ.  Մա լին ցյանն է պի զո դիկ 
դեմք չի ե ղել։ Եր կու տա րի շա րու նակ՝ 1918 թ. մայի սից մինչև 1920 թ. 
մայի սը, նա Զան գե զու րի գո յա մար տի հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից 
և հրա մա նա տար նե րից մեկն է ե ղել։

Թ վում էր, թե Ա նդ րա նի կի, Գ. Նժ դե հի հետ կապ ված, ո րոնց գոր
ծու նե ու թյու նը հա մե մա տա բար լավ է ներ կա յաց ված, Զան գե զու րի 1918–
1921 թթ. պատ մու թյու նը ևս բա վա րար ու սում նա սիր ված պի տի լի ներ։ 
Սա կայն, ե րբ Խ.  Մա լին ցյա նի մա սին այլ տե ղե կու թյուն ներ գտ նե լու 
նպա տա կով վե րա նայե ցի այդ ժա մա նակ ա շր ջա նի վե րա բե րյալ հայտ
նի ու սում նա սի րու թյուն նե րը, գր քե րը, չն չին բա ցա ռու թյամբ դրանց հե
ղի նակ նե րը չէ ին հի շա տա կում Զան գե զու րում մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ու նե ցած գն դա պե տի ա նունն ան գամ։

 Շատ թե րի է հատ կա պես Ար սեն Շահ մա զյա նի գե նե րալ– նա հան գա
պե տու թյան շր ջա նի պատ մու թյու նը (և հենց Ա.  Շահ    մա զյա նի կեն սագ
րու թյու նը), ո րը նաև Խ. Մա  լինց յա նի գնա հատ մամբ իր գոր ծու նե ու թյան 
ա մե նա փա ռա հեղ շր ջանն էր, հատ կա պես 1919 թ. նոյեմ բե րի 1–8 –ը տե

1  Ճակատագրի հեգնանքով մեր ազգային արժեքները, պատմու թյունը ոչնչացնող Չեկան, 
հաճախ նախանձելի ջանասիրությամբ ու բծախնդրությամբ հայրենանվեր գործիչների 
կյանքի մասին տեղե կ ություններ հավաքելով և ուսումնա սի րե լով, այդ դատական գոր ծերը 
դարձրել է հայոց նորագույն շրջանի պատմության անփոխա րի նելի սկզբնաղբյուրներ: 
Իհարկե, պետք է որոշ վերապահությամբ ու զգուշությամբ մոտենալ Չեկայի նկուղ նե րում 
տրված ցուցմունք ներին, հատկապես անձանց ու իրա դար ձ ությունների գնահատա կան
ներին: Սակայն պետք է նաև նկատի ունենալ, որ այդ ցուց մունքներն անհրաժեշտության 
դեպքում ման ր ա կրկիտ ստուգվում էին, հետևաբար կեղծելու հնար ա վոր ությունը, 
հատկապես մեղա դր յալի կողմից և ընդհանրապես անհարազատ տարրերի դեպքում մեծ 
չէր: Այսօր ՀՀ ազգային արխիվում շատ ֆոնդերի, նույնիսկ օրա թերթերի ու ամսագրերի 
առկայության համար «պարտական ենք» հենց Չեկային:
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ղի ու նե ցած « Տեղ գյու ղի ճա կա տա մար տը, ո րը իմ զին վո րա կան շր ջա նի 
և կյան քիս հռ չա կա վոր վայր կյան նե րից է և ա մե նա մե ծը»։ 

Ա. Շահ մա զյա նին, Խ. Մա լին ցյա նին և նման գոր ծիչ նե րին ան տե սե լը 
մեր պատ մու թյու նը դարձ նում է խիստ պա կա սա վոր և ան հետ ևո ղա կան։

 Թե պետ քիչ գր քեր չեն հրա պա րակ ված Սյու նի քի նո րա գույն շր ջա
նի վե րա բե րյալ, հատ կա պես, ե րբ հա մե մա տում ե նք մյուս գա վառ նե րի 
հետ, սա կայն առ այ սօր դեռ չու նենք Սյու նաց աշ խար հի հե րո սա պատ
ման ամ բող ջա կան հա մա կարգ ված պատ մու թյու նը։

 Թեև այդ աշ խա տանք նե րից շա տե րը (կո մու նիս տա կան պատ մա
գրու թյան սո վո րույ թով) գր ված են այլ ընտ րանք չու նե   ցող, մի ակ և ամ
բող ջա կան ճշ մար տու թյու նը լի նե լու հա վակ   նո տու թյամբ ու այն պի սի 
ո ճով, որ կար ծես թե բո լոր հար ցե րը մե կընդ միշտ և վերջ նա կա նո րեն 
լուծ ված են ու այլևս քն նարկ ման կամ որ ևէ լրաց ման կա րիք չու նեն, բայց 
դրանց մեծ մասն ան տե սած լի նե լով տե ղա ցի գոր ծիչ նե րի, ա կա նա տես
նե րի վկա յու թյուն նե րը և հու շե րը, կամ թե փոքր չա փով օգ տա գոր ծե լով 
դրանք և ը ստ ար ժա նա վույն չգ նա հա տե լով վեր ջին նե րիս դե րը՝ ի րա
դար ձու թյուն նե րը ներ կա յաց րել են ոչ ամ բողջ ա կան՝ մի ա կող մա նի ու 
մա կե րե սային, որ պես դր սից ե կած մի քա նի հե րոս նե րի ու հա կա հե րոս
նե րի շուրջ հյուս ված պատ մու թյուն ներ։

 Կամ էլ հա կա ռա կը՝ ը ստ է ու թյան ան տե սե լով ան հատ նե   րին, թե ի բր 
հե րո սը հա վա քա կան ժո ղո վուրդն է, դրանք դարձ րել են մի ան դեմ, ան
կեր պար, ան հե րոս պատ մու թյուն ներ։ 

Եվ դրա հետ ևան քով է, որ մինչև այ սօր ստ վե րում են մնա ցել մեր նույ
նիսկ ոչ շար քային հե րոս նե րը՝ Ար շակ Շի րին յա նը, Պո ղոս Տեր– Դավթ
յա նը, Սա քո–Յա պո նը (Համ բար ձում Սար գիս ջա նյան) և ու րիշ հայ րենա 
պաշտ նվի րյալ ներ, ո րոնք, կռիվ նե րի ո ղջ ըն թաց քում մշ տա պես հայ
րե նի քի պաշտ պա նու թյան դիր քե րում գտն վե լով և գոր ծե լով կենտ րոն
ներ Թիֆ լիս, Բա քու, Եր ևան քա ղաք նե րից հե ռու ըն կած գա վառ նե րում՝ 
հա մա տա րած խրա մատ նե րի ցանց դարձ րած ի րենց հայ  րե նի լեռ նե րում 
ու ձո րե րում, ի նչ պես որ ը ստ հար կի չգ նա հատ վե ցին ի րենց կեն դա նու
թյան ժա մա նակ, ան տես վե ցին զին վո րա կան աս տի ճան ներ և պար գև
ներ ստա նա լիս, այն պես էլ հե տա գա յում ու նաև այ սօր մո ռա ցու թյան են 
մատն վել պատ մա բան նե րի կող մից։
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Գր քում ներ կա յաց վող հիմ նա կան նյու թե րը վերց ված են Խ.  Մա լինց
յա նի դա տա կան (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923) և կնոջ՝ Յու զե ֆա (Վան
դա) Մար ցելև նա Նախտ մա նի բո ղո քար կում նե րի հի ման վրա կազմ
ված դա տա խա զու թյան (ՀԱԱ, ֆ. 571, ց. 5, գ, 4600) գոր ծե րից (դրանք 
հրապարակվում են առանց էական խմբագրական և սրբագրական 
միջամտության), ո րոն ցում ման րա կր կիտ քն նու թյան է ա ռն վում Խ. Մա
լին ցյա նի ո ղջ կյան քը։

 Չեկան հե տաքն նել է մի ա ժա մա նակ.
1. Խ. Մա լին ցյա նի գոր ծու նե ու թյու նը Զան գե զու րում՝ 1918–1920 թթ.,
2. Խ. Մա լին ցյա նի գոր ծու նե ու թյու նը ար տա սահ մա նում 1920–1923թթ.։
3. ԽՍՀՄ վե րա դառ նա լուց հե տո նրա աշ խա տան քային գոր ծու նե

ու թյու նը Մոսկ վա յում՝ 1923–1926 թթ. և Հա յաս տա նում՝ 1926–1932 թթ.։
 Հաս կա նա լի պատ ճա ռով Խ. Մա լին ցյանն իր ցուց մունք  նե րում 

ձգտում է հնա րա վո րինս շր ջան ցե լու 1918 թ. դեպ քե րը, ա մեն կերպ խու
սա փե լով իր խա ղա ցած ի րա կան դե  րա կա տա րու թյու նը նշե լուց, ի նչ պես 
որ պար ծե նա լով՝ նա դրանց մա սին գրում է Ավ. Ա հա րո նյա նին հղած 
զե կույ ցի մեջ և այլ ա ռիթ նե րով ու փոր ձում է իր այդ շր ջա նի գոր ծու նե ու
թյու նը ներ  կա յաց նել որ պես ա ջակ ցու թյուն Զան գե զու րի բոլշ ևիկ նե րին և 
տե ղի ա պս տամ բա կան շար ժում նե րին։

 Սա կայն վկա նե րը, ո րոնց մեծ մա սը կոմ կու սի տե ղա ցի ակ տի վիստ
ներ են, պատ մում են ա ռա վե լա պես Խ. Մա լինց յա նի զան գե զու րյան գոր
ծու նե ու թյան մա սին՝ բո լո րը մի ա նշա նակ շեշ տե լով նրա վճ ռո րոշ դե րը 
1918–1920 թթ. ի րա դար ձու թյուն նե րում2։ 

Իսկ Գե ղար քու նի քի Լճա շե ն (Օր դաք լու) գյուղի բնա կիչ Հ. Ղա  րի բյա
նի ցուց մունք նե րը 1918 թ. գար նա նը Հա ջի Մու խա նի ա պս տամբ թուր

2  1954 թ. 17 տարվա աքսորից վերադարձած Խ. Մալինցյանի թիկ նա  պահներից 
Արամ Դոլունցը պատմում էր, որ հենց Խաչա տուրի զանգեզուրյան գործունեության 
պատճառով էր, որ բոլշևիկները թշնա մ աբար են վերաբերվել նրա հարազատներին 
և մերձավորներին: Եղբորը՝ Ավանեսին (Հովհաննես), 1920 թ. հոկտեմ բե րին Գո րի սի 
բանտում սպանել են որպես Խ. Մալինցյանի եղբայր: Բոլ շևիկ ները սպանել են նաև 
ազգական Գալուստ Մալինցյանին, որը Զանգեզուր էր վերադարձել նույն Շուշվա գնդի 
հետ և ՀՅԴ Զան գեզուրի ակտիվ ղեկավար գործիչներից էր: Հետագայում բռնա դատ
վել են Հակոբ Մալինցյանը, Արմենակ Մալինցյանը և ուրիշներ:
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քա կան գյու ղախմ բի զի նյալ նե րի դեմ Շուշ վա գն դի մղած կռիվ նե րում Խ. 
Մա լին ցյա նի դե րի մա սին է։ 

Ար տա սահ մա նում՝ Կ. Պոլ սում, Ֆրան սի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Լե
հաս տա նում ե ղած ժա մա նակ վա գոր ծու նե ու թյանն են վե րա բե րում հե
տաքն նու թյան պա հան ջով Խ.  Մա լին ցյա նի 1933 թ. հուն վա րի 10 –ին 
ե րկ րորդ ան գամ գրած ցուց մունք նե րը։

Խ. Մա լին ցյանն ա ռան ձին, ման րա մասն ցուց մունք ներ է տվել նաև 
իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ Մոսկ վա յում և Հա յաս տա
նի տար բեր կազ մա կերպ ու թյուն նե րում հաշ վա պահ ե ղած ժա մա նակ վա 
մա սին, ո րոնք հարկ չհա մա րե ցինք զե տե ղել գր քում։ 

Ան հա վա սար, հա մառ ու դա ժան է ե ղել Խ. Մա լին ցյա նի եր կա րատև 
մե նա մար տը ա մե նա զոր Չեկայի դեմ և դա տա կան գոր ծի նյու թե րից 
դար ձյալ հառ նում է Խ. Մա լին ցյա նի նույն հնա րա միտ, քաջ ու ան կոտ
րուն ռազ մի կի կեր պա րը։ 

Ան հայտ է Խ. Մա լին ցյա նի հե տա գա ճա կա տա գի րը, նրա վախ ճա նը, 
ոչ ոք չգի տե շի րի մի տեղն ան գամ։ Սա կայն ի րա դար ձու թյուն նե րին հա
ջոր դած կո մու նիզ մի մղ ձա վան ջի տաս նա մյակ նե րին, ե րբ բռ նու թյան օր
գան նե րից հետ չմ նա լով՝ պե տա կան–կու սակ ցա կան հա վա տաքնն չա կան 
մամ լիչ գա ղա փա րա խո սու թյունն իր ամ բողջ հզո րու թյամբ՝ բազ մա հա
տոր գր քե րով ու ֆիլ մե րով ա մեն կերպ փոր ձում էր աղ ճա տել կամ մեռց նել 
մեր ազ գային հե րոս նե րի մա սին հուշն ան գամ։ Ի հե ճուկս այդ ա մե նի՝ Խ. 
Մա լին ցյա նի հե րո սա կան ու հան դուգն կեր պա րը, ո րոշ դեպ քե րում պատ
մա կա նից բա նա հյու սա կա նի վե րա ճե լով, նրա հետ մի ա հյուս վե լով, միշտ 
վառ մնաց հայ րե նի Զան գե զու րում՝ որ պես 20–րդ դա րի Սյու նյաց դյու
ցազ ներ գու թյան ա մե նից ա ռաս պե լա կան հե րոս նե րից մե կը։ 

Թե պետ Խ. Մա լին ցյա նի ար կա ծա լից կյան քի պատ մու թյու նը3 ի նք

3  Ինձ չհաջողվեց գտնել Խաչատուրի դստեր՝ Արմենիդայի և որ դու՝ Լորիսի ժառանգներին: 
Սակայն Գորիսում բնակվող Ավանես եղբոր թոռ՝ Սամվել (Սավա) Արսենի Մալինցյանը, 
ով հորից հե տո մասունքի նման պահպանում է իր նշանավոր ազգականի՝ Խա չատուրի 
ու հարազատների լուսա նկարները, սիրով տրա մադրեց դրանք, ինչպես նաև Մալունց 
գերդաստանի մասին այլ տեղե կու թյուններ: Խ. Մալինցյանը ծնվել է Հին Գորիսի 
հայտնի Մալունց տոհմից Հաս րաթի որդի Հարությունի և Խնովի տոհ մից Խուրշուդի 
աղջկա՝ Հերիքնազի ընտա նի քում: Տղային տվել են հոր պապի՝ Մալունց Խաչիի անունը: 
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նին շատ հե տաքրք րա կան է, այն ա ռա ջին հեր թին մեզ հա մար կար
ևոր վում է հատ կա պես Սյու նի քի պատ մու թյան լու սա բան ման տե սանկ
յու նից, քան զի Սյու նի քի 1917–1921 թթ. հաղ թա կան գո յա մար տը հայոց 
պատ մու թյան ա մե նից փա ռա պանծ է ջե րից է և նրա նույ նիսկ փոք րիկ 
դր վագ նե րը ար ժա նի են հի շա տակ ման։ 

Այդ հե րո սա կան գո յա պայ քա րով ո գեշնչ ված էր նաև Խա չա տուր Մա
լին ցյա նը, ով ար տա սահ մա նում ե ղած ժա մա նակ տար բեր ան ձանց ու 
լսա րան նե րի ա ռջև բազ միցս թե՛ գրա վոր և՛ թե բա նա վոր ան դրա դառ
նում, ներ կա յաց նում էր այն։ Նույ նիսկ ԽՍՀՄ վե րա դառ նա լուց հե տո, 
նա հա ճախ էր ան թա քույց հպար տան քով պատ մում այդ կռիվ նե րին իր 
մաս նակ ցու թյան մա սին։

 Սյու նի քի 20–րդ դա րասկզ բի (և՛ 1905–1906 թթ., և՛ 1917–1921 թթ.) 
պատ մու թյու նը սոսկ Հա յաս տա նի մի գա վա ռի գո յա պայ քա րի պատ մու
թյուն չէ. այն հա յու թյան, վտա րանդ ված հայ կա կան ո գու հա մար հաղ
թա նա կի և հե րո սա կա նու թյան խորհր դա նիշ էր ու ո գե կոչ ման –ո գեշնչ
ման մշ տա կան աղ բյուր։ 

Ու թեև ար դի ո րոշ պատ մա բան ներ փոր ձում են լե գա լաց նել և ազ
գային հե րոս նե րի պան թե ոն բե րել կո մու նիզ մի հա մար պայ քա րի բո լոր 
հա յազ գի « հե րոս նե րին», սա կայն Սյու նի քի պատմ ու թյան մեջ սահ մա նը՝ 
« կար միր գի ծը», շատ հս տակ է, ի նչ պես որ այն տա րի նե րին էր. բա րի կա
դի մի կող մում հայ րե նի քի պաշտ պան ներն է ին, մյուս կող մում՝ թշ նա մին։

Խաչատուրը ունեցել է երկու եղբ այր՝ Ավանեսը (1869–1920) և Ալեք սանը (նրանք ունեցել 
են ևս մի եղբայր, որը մահ  ացել է պա տանի հասակում:) Մեզ հայտնի է միայն Խաչատուրի 
մի քրոջ՝ Ջավիի մասին, որն ամուսնացած և ապրելիս է եղել Հալիձոր գյուղում: Մալինց
յան տոհմի հայրենիքում մնացած ընտանիքները ներ կա յումս հիմ նա կանում բնակվում 
են Գորիսում, Վերիշենում և Բռու նում: Ավագ եղբորը՝ Ավանեսին, բոլ շևիկ  ները սպանել 
են Գորիսի բան  տում 1920 թ. հոկտեմբերի 16–ին (տե՛ս նաև Աւօ, «Նժդեհ», Լոս Անջելոս, 
1989, էջ 113): Դրանից մի քանի օր անց տիֆից մա հացել է նաև Ալեքսանը և երկու 
եղբայր ների թաղումը կատարվել է նույն օրը: Կոմունիստական բռնու թյուն ներից 
խուսափելու հա մար Խա չա տուրի եղբայրների որդի նե րի շատերը փախել են Մի ջին 
Ասիա՝ Սամարղանդ և Մարի քաղաք ները (Ալեքսանի միակ տղան՝ Աշոտը, դուստրը՝ 
Աշխենը, Ավանեսի տղան՝ Արշակը (ում ըն տանիքի բոլոր անդամները մահացել են 1948 
թ. երկրա շարժի ժա  մանակ), աղջիկը՝ Անիկան՝ ամուսնու՝ Խ. Մալինցյանի զին վոր Նի
կոլայ Բաբայանի (Յուղումին Նիկոլայ) հետ): 
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 Սյու նի քի գո յա մար տը վառ օ րի նակ է ու դաս, որ հայ   րե նի քը պետք է 
պաշտ պա նել ոչ մի այն ա կն հայտ, դա րա վոր ո սոխ նե րից, այլև «իմ պե րի
ա լիզ մի լծից հայ ժո ղովր դին ա զա տա գրե լու» ա ռա քե լու թյամբ կամ բոլ
շևի կյան այլ լո զունգ նե րով և թշ նա մա կան դրոշ նե րով եր կիր ներ խու ժած 
չա րա ծին կար միր հոր դա նե րից ու նրանց մի ա ցած, նրանց ա ռաջ նոր
դող, ի րենց հայ րե նի քը և ազ գային սր բու թյուն նե րը ու րա ցած մե րային
նե րից, որ քան էլ, որ նրանք գո չեն, թե « մենք էլ ե նք հայ»։
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Խ. ՄԱ ԼԻՆՑՅԱՆՆ ԻՐ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 ԹԻՎ 1
 ՆՈ ՐԻՆ ՎՍԵ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԴԻ

ՎԱ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒՑ ՉՈՒ ԹՅԱՆ Պ. ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻՆ4

 ԶԵ ԿՈՒՅՑ5

 Սո րա նով զե կու ցա նե լով Ձերդ վսե մու թյա նը՝ հայտ նում եմ ի գի տու
թյուն, որ ես 1916 թ. ապ րիլ ամ սից մինչև 1918 թ. դեկ տեմ բե րը շա րու
նակ ի բրև սպա միշտ ծա ռայել եմ Հայ կա կան ա ռա ջին հրա ցա նա ձիգ 
գու մար տա կի մեջ։

1918 թ. հուն վար ամ սից Սյու նյաց Զան գե զու րում, ի բրև ա ռան ձին 
գու մար տա կի պետ՝ հա մա ձայն Հայ կա կան բա նա կի սպա րա պետ զոր. 
թ. Նա զար բե կյա նի հրա մա նին, ի սկ 1918 թ. մայի սից՝ որ պես Զան գե զու
րի ռազ մա կան ու ժե րի հրա  մա նա տար՝ հա մա ձայն Զան գե զու րի Կենտ
րո նա կան Ազ գային խորհր դի հրա հան գին, մի ա ժա մա նակ ի բրև Ներ քին 
գոր ծե րի գոր ծա վար լայն ի րա վա սու թյուն նե րով՝ ու նե նա լով թե՛ գա վա
ռա կան ձի ա վոր ու հետ ևակ մի լի ցի ան և՛ թե՛ ա ռան ձին հիմ նա դիր գնդի 
հրա մա նա տա րու թյու նը, մինչև 1919 թ. նոյեմ բե րի 24 –ը, ի սկ 1920 թ. 
հուն վար ամ սից մինչև մայի սի 30 –ը որ պես Սի սի ա նի զո րա բաժ նի հրա
մա նա տար՝ Ղա րա բա ղի ար շա վան քի ժա մա նակ։ 

Ա մե նից ա ռաջ ի նձ թույլ եմ տա լիս Ձեզ նից ի րա վունք խնդ րե լու, որ պես
զի ես կա րո ղա նամ ա վե լի լայն կեր պով ներ կա յաց նեմ և որ պես զի Դուք 
ա վե լի լայն ծա նո թու թյուն ու նե նանք իմ ի րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ՝ 
սկ սյալ ա ռա ջին պա տաս խա նա տու վայր կյա նից, այ սինքն՝ այն օ րից, ե րբ 
ես մտ նում եմ Զան գե զուր, ի բրև ա ռան ձին գու մար տա կի հրա ման ա տար՝ 
Շուշ վա հրա ցա նա ձիգ գն դի մեջ, ո րի պատ մու թյու նը Ձեզ ծա նոթ է, ե րբ 
Դուք Հայ կա կան Ազ գային խորհր դի նա խա գահն է իք և ի նչ պես գի տեմ, 
այդ գն դի պատ մու թյու նը Ձեզ շատ լավ ծա նոթ է ե ղած ը նդ միշտ։

4  ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյանին (1866–1948):
5  ՀՅԴ Կենտրոնական արխիվում (Բոստոն) գտնվող այս զեկույցի (ՀՀՏ. 160–59) պատճենը 

տրամադրել է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ Գևորգյանը:
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 Շուշ վա գն դի ճա նա պար հոր դու թյու նը և նրա մար շը6, հա մա ձայն 
Կենտ րո նա կան շտա բի կար գա դրու թյան, այս պես է ր՝ Ղա րա քի լի սա– 
Դի լի ջան –Ե լե նով կա– Բա յա զետ– Ղա րան լուխ– Քա րագ լուխ– Զան գե
զուր– Շու շի։ Գուն դը իր հետ ստա ցած ու ներ 3500 զին վո րի կոմպ լեկտ 
հա գուստ, հրա ցան, փամ փուշտ և ա մեն այլ պետ քա կան ի րեր։ Բայց 
զին վոր նե րը նո րանք է ին, ո րոնք հի վանդ կամ Ռու սաց ճա կա տը թո
ղած « Տուն» է ին գնում։ Թե ի նչ պի սի դժ վա րու թյուն ներ ե ղան, չպի տի 
ան դրա դառ նամ, մի այն ո րոշ չա փով նկա րագ րում եմ այն, ի նչ որ այդ 
գուն դը ու նե ցավ ռազ մա կան տե սա կե տով և բա վա կա նին դեր կա տա
րեց իր խեղճ պատ մու թյան նա խօ րե ա կին, և ա հա այս տեղ է, որ ես ու նե
նում եմ իմ պա տաս խա նա տու ու վճ ռա կան մաս նակ ցու թյու նը։ 

Ա ռա ջին։ 1918 թ. մարտ ամ սում, Սևան կղ զի ի ա փին, Հա ջի Մու
խան7 թր քա կան գյու ղում, գն դի ի րե րի փո խադրւ թյան մի ջո ցին, թուր քե
րը հար ձակ վում են մեր մի փոք րիկ խմ բակ զին վոր նե րի վրա, 14 հո գի 
սպա նում, 22 հո գի վի րա վո րում, 7 սայլ փամ փուշտ և այլ ի րեր թա լա նում։ 

Իս կույն ևեթ ձեռք ե նք առ նում ա մեն մի ջոց՝ հե ռա գրե լով Եր ևան, որ 
Ազ գային խոր հուր դը թն դա նոթ ներ ու ղար կի դե պի Ե լե նով կա8, ի սկ մյուս 
կող մից՝ Ծաղ կա ձո րի գյու ղա ցի նե րից հա վա քում ե նք կա մա վո րա կան 
խմ բեր և 1918 թ. մար տի 19 –ին հար ձակ վում ե նք թր քա կան գյու ղե րի 
վրա և չորս օր վա ահ ռե լի կռիվ նե րից հե տո գրա վում ե նք Բեղ լու9, Է ֆեն
դի քենդ, Հա ջի– Մու խան, Աղ ջի բիթ ու Հայր վանք10 գյու ղե րը։ 

Ան շուշտ, այս կռիվ նե րում ես ստանձ նում եմ ո ւղ ղա կի բո լոր զո րա
մա սե րի հրա մա նա տա րու թյու նը և թե ի նչ քան կո րով, քա ջա րի ու թյուն և 
ի մա ցա կան ու թյուն եմ ցույց տա լիս, այդ առ թիվ պի տի խո սի ա պա գա 
պատ մա բա նը և Ծաղ կա ձո րի հայ ժո ղո վուր դը, ո րոնք լավ տե սած են, որ 
ես նրանց աչ քի ա ռաջ ար տա սու քով է, որ կպա հան ջիմ, որ գն դա պետ 

6  Ռազմերթ:
7  Այժմ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղը: 
8  Հիմնականում մալականներով բնակեցված գյուղ Գեղար քու նի քում, այժմ՝ Սևան: 

Կոչվել է Նիկոլայ Առաջինի քրոջ անունով:
9  Լրիվ անունն է Բեղլու–Հյուսեին: ԽՍՀՄ տարիներին գյուղերի խոշորացման հետևանքով 

լքվել է: 
10  Այժմ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրիվան գյուղը՝ Գավառից 12 կմ հյուսիս–արևմուտք: 
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Մ.  Մե լիք– Շահ նա զա րյա նը11 մտ նի կռիվ։ Եվ կհաս տա տեն Ն.  Բա յա զե տից 
քա ղա քագ լուխ Աֆ րի կյա նը12, գա վառ ա պետ Թոս  ու նյա նը ու Եզ նիկ վար
դա պե տը, որ իս կա պես իմ ա րի ու թյու նը, հմ տու թյու նը և ան ձնա կան քա
ջու թյունն է, որ այն պի սի գյու ղե րի մեջ, ո ւր բնու թյու նը ի նք նի րեն շի նած է 
մեծ բեր դեր և իր նշա նա կու թյու նը այն քան մեծ է ե ղած, որ այդ գյու ղե րը 
փչա նա լուց հե տո թուր քե րը չեն կա րո ղա նում մի ա նան տխ րահռ չակ Բե
ուք– Վե դի ի հետ։ Եվ ա մեն ռազ մա գետ այդ վա ղուց գի տակ ցած է և յու
րա քան չյուր պատ մա բան պի տի խո սի, այլ ոչ թե ես ու այն 100 –ից ա վե լի 
թուրք գե րի կա նայք ու ե րե խա նե րը, ո րոնց ու ղար կե ցինք Եր ևան։ 

Երկ րորդ։ Ի մ՝ այդ շր ջա նում կա տա րած դե րը մեծ է, ո րով հետև միև
նույն 1918 թ. մայիս ամ սում Բա սար գե չա րի13 հայե րին ա զա տում եմ իս
պառ մա հից, ե րբ նրանք 7 ամ սից ա վե լի շր ջա պատ ված են լի նում շրջա
կա 40 թուր քա կան գյու ղե րով։ Գյու ղի կա նանց ու աղ ջիկ նե րի լացն է, 
որ նո րեն ստի պում է մեզ մեր զեն քը բարձ րաց նել թր քին դեմ և 12 գյուղ 
կրա կի տա լուց հե տո ա զա տում ե նք Բա սար գե չա րը և մի աց նում հայ կա

11  Միքայել–բեկ Հովսեփի Մելիք–Շահնազարյան (1867, Շուշի–1930, Թիֆլիս): 1886 թ. 
ավարտել է Էջմիածնի ճեմարանը, ապա՝ Թիֆլիսի 2–րդ կարգի Յունկերական–
հետևակային ուսում նա րա ն ը: Մասնակ ցել է 1904–1905 թթ. ռուս–ճապոն ական պատե
րազ մին, ապա Առաջին աշխ արհ ամարտի Կովկասյան ճակա տում մի քանի անգամ 
ծանր վիր ավորվել է: 1918 թ. հուն վա րին նշանակվել է «Շուշվա գնդի» հրա մանատար 
և մասամբ իր անվճռականության պատճառով գնդի ռազ մերթը շատ է ձգձգվել և 
միայն 1918 թ. հունիսին են հասել Զան  գե զուր՝ ճանապարհը փակ լինելու պատճառով 
մնալով այդ տեղ: Թե պետ սեպտեմբերի 17–ին Զանգեզուրի Ազգ ային խոր հուրդը 
նրան նշանակել էր «դիկտատոր», բայց նրա անհեռատես հրա մա նով տե ղի ունե ցած 
Բերդաձորի ողբ երգ  ական իրադար ձությունները այն  պես նրան հեղինակ ա զրկե ցին, 
որ ակտիվ գործունեությունից հետ քաշվելով՝ մեկնեց Երևան և իր հաշվետվությունը 
ներկայացրեց Շուշ վա գնդի գոր  ծունեության վե րա  բերյալ: Սակայն իշխան ու թյու
նը բոլշևիկ նե րին հանձնե լուց հետո նրան ևս աքսորեցին: Հովակ Ստեփանյանի 
վկայությամբ նրանք 1921 թ. աքսորի ճանա պարհին և Բաքվի բան տում միասին են եղել: 
Աքսորից ազատ վե լով՝ Ռյա զա նից վերա դառ նում է ընտա նի քի մոտ՝ Թիֆլիս: Мелик–
Шахназаров А., Владетели Варанды на службе Империи, Москва, 2011.

12  Վահան Աֆրիկյանը (1886–1969) Նոր Բայազետի քաղաքագլուխն էր: ՀՀ անկու մից 
հետո անցել է արտասահման: Ունի հուշա գր ու թյուն ներ, հիմ ն ականում Նոր Բայազետի 
և գավառի իրադարձ ություն ների մասին: 

13  Այժմ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքը: 
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կան շր ջա նին, այն ժա մա նակ, ե րբ տա ճիկ նե րը Թոխ լու ջայի14 գա գա թին 
կանգ նած տես նում է ին Սևա նը, ի սկ մենք մյուս ա փում մեր պար տա կա
նու թյու նը կա տա րե ցինք։ 

Եր րորդ։ Ա վե լի պատ մա կան, որ 1918 թ. մայի սի 25–27 –ին, Սե լիմ լեռ
նանց քի թր քա կան գյու ղե րը՝ Քար վան սա րան15, Յա նը խը16 ու Խար թըղն17, 
ցի րու ցան ե նք ա նում՝ հնա րա վո րու թյուն տա լիս, թե՛ գուն դը Ն. Բա յա զե
տից ան ցնե լու դե պի Վա յոց ձոր և թե՛ Ն. Բա յա զե տի շր ջա նի հետ կապ 
հաս տա տում, ո րը ա պա գա յում ցույց տվեց մեծ օ գուտ և ստեղ ծեց մի ակ 
գի ծը դե պի Զան գե զուր, որ այն քան խո շոր օ գուտ ներ տվավ։ Եվ ա հա 
այս պի սի պատ մա կան շր ջա նում գն դի շարժ ման ժա մա նակ ես իմ ո ւղ
ղա կի խո շոր դերն եմ կա տա րում պա տե րազ մի դաշ տում՝ մի ա ժա մա նակ 
չմո ռա նա լով կա տա րե լու թի կուն քի աշ խա տան քը այն ժա մա նակ, ե րբ հայ 
գյու ղա ցին տար ված փո թոր կոտ ա լիք նե րից, մո ռա ցած հայ ի րա կան ու
թյու նը, պատ մու թյունն ու եղ բայր ու թյու նը, չէր ցան կա նում իր ե զն ու սայ լը 
տրա մադ րեր գն դի ի րե րը փո խադ րե լու, ո րը 10000 փթից ա վե լի է ր։

Գն դի հրա մա նա տար Մ. Մե լիք– Շահ նա զա րյա նի խն դիր   քին ու 
սպառ նա լի քին գյու ղա ցիք պա տաս խա նում է ին ցի նիկ « ծի ծա ղով»։ Գն դի 
սպա յա կան խորհր դի ժա մա նակ բա ցար ձա կա պես վճ ռած ե նք լի նում՝ 
ի նչ գնով էլ լի նի տե ղա փո խել ի րե րը և որ ե թե գյու ղա ցի քը սայլ ու է շեր 
չտան, այն ժա մա նակ պատ ժել նրանց։

Գն դա պետ Մ. Մե լիք– Շահ նա զա րյա նը պա տաս խա նում է, թե «ի րեն 
խղ ճին հա կա ռակ բան է թն դա նո թը ո ւղ ղել հայ կա կան գյու ղի վրա և 
ի զուր տե ղը ա րյուն թա փել»։ 

Բայց խոս տո վա նում եմ, որ այս սոս կա լի պա տաս խա նա տվու թյունը 
վերց նում եմ ի նձ վրա՝ ա սե լով բո լոր սպա նե րի ա ռաջ, որ «Ես այս պատ
մա կան դե րը վերց նում եմ ի նքս ի նձ վրա և կկա տա րեմ։ Վա ղը թող 

14  Բնագրում անվանումը աղավաղված է և դժվարընթեռնելի: Թոխ լուջան (հնում՝ Դրախ
տիկ) հավանաբար նույնանուն գյուղի մոտ Արեգունի լեռնաշղթայի լեռնագագաթներից 
մեկն է:

15  Նաև Այրիջա: 1940–1960–ականներին լքված գյուղ Գեղարքու նի քում, Մարտունիից 10 կմ 
հարավ–արևմուտք՝ Արգիճիի աջ ափին: 

16  Գյուղ Մարտունի–Վայոց ձոր ճանապարհի վրա, Գեղհովիտ գյուղից 10 կմ հարավ:
17  Այժմ՝ Ծաղկաշեն՝ Մարտունիից 10 կմ հարավ, ձուլվել է Մադինա գյուղին:
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ստեղծ վի Հայ ի րա կա նու թյուն. ես մեծ ու րա խու թյամբ կպա տաս խա
նեմ մե ղա վոր նե րի նս տա րա նին նս տած։ Բայց այ սօր այդ գոր ծը կկա
տա րեմ մե կին պատ ժե լով, որ պես զի ռազ մա կան ի րե րը տե ղա փո խենք 
Զան գե զուր՝ ա պա գայի հա մար»։ 

Եվ ա հա այ սօր ո ՞վ գի տեր, որ միև նույն ռազ մամ թեր քը և 1918 թ. կա
տա րած գոր ծը իր գե ղե ցիկ պտուղ նե րը կտար 1921 թվին Սյու նաց լեռ
նե րում՝ բարձր սա րե րում ու խոր ձո րե րում, որ տեղ ա րյուն է հո սում ար
դա րու թյան ա նու նից, ը նդ դեմ բռ նու թյան։ Ու րախ եմ, որ ռմ բա կո ծե լով 
Սևա նի գյու ղե րը՝ ա զատ վում է Զան գե զու րը, և ո ՞վ կա րող է ա սել, որ այս 
բո լո րը ճշ մար տու թյուն չէ։

 Չոր րորդ։ Ա հա ան ցնում եմ Զան գե զուր, որ տեղ միև նույն ա նար
խի ան էր տի րում։ Եվ Գո րիս ժա մա նե լուց հե տո այն խո շոր համ բա վը, 
ո րոնք ես ստա ցա Սևա նի, Ն.  Բա յա զե տի, Բա սար գե չա րի շր ջան նե րում, 
իր խոր ար մատ նե րը ու համ բա վը ցույց են տա լիս Զան գե զու րում։ Գո րիս 
մտ նե լուց իս կույն հայ տա րա րում եմ զին վոր նե րի ու ձի ա նե րի զի նա կոչ, 
ո րը շատ հա ջո ղակ է ան ցնում՝ բա ցի Տեղ գյու ղից, ո րը պա տաս խա նում 
է՝ վե րա դարձ նե լով իմ հրա մա նը, թե ի րենք չեն ճա նա չում ո ՛չ Ազ գային 
խոր հուրդ, ո ՛չ հայ պե տա կա նու թյուն։

 Կենտ րո նա կան Ազ գային խորհր դի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո, 
վճռում ե նք գյու ղը են թար կել էկ զե կու ցի այի՝ գյուղից պա հան ջե լով եր կու 
հա րյուր հա զար ռուբ լի կոնտ րի բու ցի ա՝ 4800 փութ ա լյուր, 1000 փութ 
գա րի՝ զո րա մա սե րի հա մար, տալ այն բո լոր դր դող նե րին և այն չա րա
գործ նե րին, ո րոնք Ղա րա բա ղի զին վոր նե րին սպա նում են հրա ցա նի ու 
փամ փուշ տի հա մար։ 

Այդ պա տի ժը լի ո վին կա տա րե լուց հե տո պա հանջ նե րը ամ բող ջո վին 
ստա նում եմ, ի սկ մարդ աս պան եր կու հո գուն 1918 թ. հու նի սի 23 –ին 
ի ներ կա յու թյամբ գյու ղե րից կանչ ված պատ գա մա վոր նե րի, նրանց աչ քի 
ա ռաջ գն դա կա հա րում Գո րիս քա ղա քում։ Եվ այս մի ակ մի ջոցն էր, որ 
ժո ղո վուր դը ի մա նար, թե նրանք պի տի ապ րեն խա ղաղ կյան քի մեջ և 
լավ ի մա նան, որ կա Հայ կա կան կա ռա վա րու թյուն։ 

Ես գոր ծում է ի՝ ի նքս վերց նե լով իմ ի րա վուն քի սահ մա նը, ո րով հետև 
այդ էր մո մեն տի պա հան ջը։
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 Հին գե րորդ։ Խո շոր դեպ քը 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 13 –ին և 14 –ին էր, 
ե րբ տաճ կա կան բա նա կը գրա վում է Ղա րա բա ղը, մի ա ժա մա նակ շարժ
վում է դե պի Զան գե զուր. այս տեղ իմ ա ռա ջին ճա կա տա մարտն է։ Մեծ 
հաղ թու թյամբ դրանց շպր տում ե մ՝ վերց նե լով գե րի ներ, գն դա ցիր ներ և 
շատ ու րիշ ռազ մա կան ի րեր։ 

Այս տեղ ես պի տի շեշ տեմ և այն, որ ե րբ Ազ գային հե րոս Ա նդ րա նի
կը, Զան գե զու րը թո ղած, կռ վի վեր ջա վոր ու թյա նը չս պա սած, կա տա րյալ 
կեր պով թող նում, փախ չում է՝ թա լա նի տա լով մեր ու նե ցած ռազ մա կան 
ի րե րը ու պա հես տնե րը, ես, մի ակ սպան է ի, որ իս կույն ևեթ դեմ կանգ
նե ցի ու ա զա տե ցի մնա ցոր դը, և նա՝ Ա նդ րա նի կը, շա րու նակ ա սում էր, 
թե « Դուք չեք, որ հայ ժո ղո վուր դը պի տի ա զա տեք, և լավ ի մա ցած ե ղեք, 
որ փամ փուշտ ներն ու ռազ մամ թեր քը պի տի թող նեք թուր քե րին»։

 Նա բարձ րա ձայն էր խո սում ամ բո խի մեջ և ցան կա նում էր մտ քե րը 
պղ տո րել։ Բայց այ սօր ես ու րախ եմ, որ նա խաբ ված էր. այդ առ թիվ ես 
ու նեմ Ազ գային Խորհր դի վկա յա կան՝ այս բո լո րը հաս տա տող և այս գոր
ծի հա մար ի նձ Հան րա պե տու թյու նը շնոր հած է կա պի տա նի աս տի ճան։

 Վե ցեր րորդ։ Ղա փա նի շր ջա նում Ղա րա բա բա18 և Ա գա րակ գյու ղե
րի 1919 թ. հու լիս ամ սի կռիվ ներն են, որ տեղ Նու րի փա շան կա տա րյալ 
պարտ վում է, և այդ ժա մա նակ ռազ մա կան ի նի ցի ա տի վան մեր ձե ռին է 
մնում, և սո րա հա մար չէ, որ պի տի խո սեմ, այլ ա վե լի քան մեծ ճա կա
տա մար տի հա մար, որ Եվ րո պան ի մա ցավ։ 

Եվ յո թե րոր դը։ Իմ զին վո րա կան շր ջա նի և կյան քիս հռ չա կա վոր 
վայր կյան նե րից մեկն է և ա մե նա մե ծը։ Այս է, որ շատ ու շադ րու թյամբ 
պի տի կանգ առ նեմ, իս կա կան պատ կե րը տա լու, ո րով հետև զին վո րա
կա նի հա մար հաղթ ու թյուն տա նե լը մի ամ բողջ կյանք է։ Բայց մա նա
վանդ այն ժա մա նակ, ե րբ ճա կա տա մար տը ղե կա վա րում է հա սա րակ 
տե ղա կալ– պա րու չիկ19, ի սկ նրան հա կա ռա կորդ կանգ նած է հզոր հռ չա
կա վոր զո րա վար Շիխ լինս կին։ Տեղ գյու ղի ճա կա տա մարտն իր ժա մա

18  Հնում՝ Տանձատափա: Մելիք–Քարամյան իշխանական գերդաս տանին պատկանող 
բնակատեղի գյուղերից:

19  ՀՀ շրջանում հայացրել են զինվորական աստիճանները: Օրի նակ՝ «պարուչիկի» 
փոխարեն՝ «տեղա կալ» անվանումը:
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նա կին Հանր ա պե տու թյու նը հե ռագ րով ան շուշտ Ձեզ հայտ նած կլի նի և 
Ձեզ հա մար շատ պարզ է ե ղած այս բո լո րը, որ ես ու նե ցած եմ խո շոր 
մաս20։ Եվ իս կա պես 1919 թ. նոյեմ բե րյան հաղ թա նակ ներ տա նո ղը 
ես ե մ։ Ա զեր բե ջա նա կան զոր քե րը, ո րոնք բաղ կա ցած է ին ու ղիղ 14000, 
ե ղան ջար դուփ շուր ու այդ ես եմ, որ տա րա իմ ու սե րի վրա ու ե ղա ա մե
նա բախ տա վո րը, ո րով հետև զին վո րա կա նի հա մար մի ամ բողջ կյանք է։ 

Այս բո լո րի ա պա ցույցն է ճա կա տա մար տի դաշ տում թշ նա մու թո ղած 
հա րյու րա վոր դի ակ նե րը, 2–րդ Զա քա թա լյան ա զր բե ջա նա կան գն դի գե
րի նե րը, 34 գն դա ցիր նե րը, 2 թնդ ա նոթ, կե րա կուր ե փե լու կա յան քը, Կար
միր Խա չի սայ լեր, հեռ ա խո սի լա րեր՝ ի րենց մե քե նա նե րով և հա րյուր հա
զար նե րով փամ փուշտ ներ՝ մեծ քա նա կու թյամբ հրա ցան նե րի հետ։ 

Եվ ա րդյո՞ք այ սօր, որ ևի ցե ան հատ կգտն վի և կա րող կլի նի խո սե լու, 
թե այդ խո շոր հաղ թու թյու նը ես չեմ տա նո ղը, ես չեմ ղե կա վա րո ղը։ Ո ՛չ, 
չի կա րող, ո րով հետև ես դեռ կեն դա նի եմ և դրա ա պա ցույ ցը շատ մեծ է 
և ա պա գա պատ մու թյու նը պի տի խո սի։ 

20  Ըստ Զ. Յոլյանի «Արսեն Շահմազյան» հուշի՝ «Մուս ա   ֆա թի կա ռ  ավարությունը 
վերջնականապես համոզվեց, որ դիվա ն   ա   գիտ ա   կ ան պայքարով անկարող է ընկճել 
Հայաս տ անի սիրտը՝ Զան գե զ ուրը, չնա  յած, որ եվրոպական «դաշնա կից» պետու թյուն նե
րի գլխ ա վոր հր  ա մանատարների և դիվանա գիտ ական ներկա յա ցու  ցիչ նե րի ուղ  ղ  ակի թե 
անուղղ ակի պաշտ  պան ությունը հօգուտ Ադր բեջա նի էր: Ադր բեջանի կառա վա րությունը 
վճռել էր՝ մի վերջին անգամ ևս դի մի զենքի: Բովանդակ ուժերը, համախմբվելով Զանգե
զու րի Զա բուղ գե տի արևելյան ափերի երկայնքով, 1919 թ. նոյեմ բե րի 1–ին դիմեցին 
հար     ձ   ակման, որը կանոնավոր պատերազմ էր: Այս բանա կի հրա  մա ն  ա տարն էր հայտնի 
զորավար Մեհմանդարովը (ռազմ  ական նա խա   րար), որի դեմ գործում էր Զանգեզուրի 
զինված ուժերի հրա մ ա ն ա տար գնդապետ Ա. Շահմազյանն իր սպայա կույ տի մի քանի 
սպա նե   րով: Պետք է ասել, որ այդ կռիվների մեջ մեծ դեր ունեցան տեղ     ա ցի քաջահմուտ 
սպաները՝ Սիսիանում: Բուն Զան գեզուրի շրջ ա նում զինված ուժերի գլուխն էին կանգ նած 
գնդա պետ Բաղդան Մելիք–Հուսեինյանը և Խաչատուր Մալինցյանը: Եվ այդ շրջան ների 
բոլոր ուժերի գործողու թյուն ները կատարվում էին Ա. Շահ  մազյանի ռազ մա      վարական 
ծրագրերով: Այսպիսով՝ Ադրբե ջա նի բովանդակ ուժե րը, որ հաշվում էին մեկ դիվիզիա, 
կենտրոն աց  վել էին Զան գե զու   րի դեմ: Հինգ օրվա ահեղ կռիվ ներում այդ բանակը մասամբ 
ջար   դ վեց, մասամբ էլ անձնատուր եղավ հայկ ական ուժերին: Դժբա    խտ աբար, այդ 
հերոսամարտին մասնակ ցած և մեր հայրե նի քի ու զեն քի պա  տիվը բարձրացրած զինվոր
ները, սպաներն ու գլխա  վոր ղեկա վար ները ենթարկ վե ցին բոլշևիկ ների ամենադաժան 
հալա ծ ան  քին ու շա  տերն էլ կնքե ցին իրենց մահ կանացուն նրանց արգել  ա փակա ր ա  ն   նե
րում ու Սիբիրի սառնա մա նիքներում»: «Ալիք», 1949, օգոս տոսի 23:
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Եվ ա հա այ սօր, հան դերձ իմ կա տա րած գոր ծե րին, ո րը շատ պարզ 
է և կա րող է հաս տա տել նախ կին պ. Նա խա րա  րա պետ Խա տի սյա նը, 
որ իս կա պես ա րի ա կան քաջ ու թյամբ, թե խո հե մու թյամբ և զին վո րա
կան հմուտ գի տու թյամբ հաղ թու  թյու նը, ո րը պատ մու թյան է ջե րում ոս
կի բա ռե րով պի տի գր վի և այդ է, որ ի նձ ի րա վունք է տա լիս խնդ րե լու 
պ. Նախ ա գահ Ձերդ Վսե մու թյա նը, որ ի նձ մի ջոց տր վի, ի սեր իմ կա
տա րած ծա ռա յու թյա նը, շա րու նա կե լու իմ զին վո րա կան կր թու թյու նը, 
որ պես զի վա ղը ա վե լի տա ղանդ, հմուտ ռազ մա գիտ ու թյուն ստա նամ և 
ամ բողջ իմ ու ժե րը տրա մադ րեմ սի րե լի Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ ա րի 
բա նա կին։ 

Ես չեմ ցան կա նում և չեմ խնդ րում ձե զա նից մի կտոր չոր հաց, այլ 
խնդ րում եմ տաք մի ջոց և ա ջակ ցու թյուն ֆրան սի ա կան ու սում նա րան
նե րում կամ գն դե րում ստա նա լու զին վո րա կան կր թու թյուն, վա ղը ա վե
լի ծա ռայե լու Հայ րե նի քի կա րոտ սա րե րին, ձո րե րին, ո րով հետև բա
նակն է, որ պի տի կազ մի Հայ րե նի քի հիմ քը և բա նակն է, որ պի տի ու նե
նա գի տուն, խե լոք, ա րի ե րի տա սարդ սպա յա կույտ, ո րոն ցից կախ ված 
է բա նա կի ներ քին ու ժեղ կար գը, կազ մա կերպ չա կան հիմ քը և դրա նից 
հե տո մի այն կախ ված է ազ գի փր կու թյու նը։ Եվ ա մե նին է հայտ նի, որ 
այն ազ գը, ո րը չու նի ռե գու լյար, կա  տա րե լա գործ ված բա նակ–ս վին նե
րով, նա չի կա րող ապ րել։ 

Ու թե րորդ։ Ղա րա բա ղի ար շա վանքն է 1920 թ. մար տի 23 –ին, որ
տեղ ես նո րեն ի բրև Սի սի ա նի զո րա բաժ նի պետ, շատ մեծ հաղ թու թյուն 
տա րած եմ և այս առ թիվ չպի տի խո սեմ, ո րով հետև իմ կյան քում շատ 
խո շոր դեր է կա տա րած, մի  այն ես շատ խնդ րում եմ, որ աչ քի ա ռաջ բե
րեք և այն, որ ես ըն դա մե նը 4 տա րի է սպա եմ և ստա ցած այն քան մեծ 
հռ չա  կված ա նուն Զան գե զու րի, Բա յա զե տի, Սևա նի շր ջան նե րում, 28 
տա րե կան հա սա կում, գն դա պե տի աս տի ճա նով, ո րը մի  այն ցան կա նում 
է և դեռ շատ պի տի ծա ռայի՝ ի սեր տանջ ված հայ ժո ղովր դին ու սի րե լի 
Հայ րե նի քին և հույս ու նեմ, որ ան պատ ճառ ի նձ կըն դու նեք ծա ռա յու
թյան Ֆրանս ի ա կան դպ րո ցում կամ գն դի մեջ, ո րը ի նձ հա մար միև նույն 
նշա նակ ու թյու նը կու նե նա, ի նչ պես մար դուս հա մար է ան հրա ժեշտ օ դը։
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 Զան գե զու րի ռազ մա կան ու ժե րի նախ կին հրա մա նա տար գն դա պետ 
Խա չա տուր Մա լին ցյան

 հու լիս, 1921 թ.,
 Փա րիզ քա ղաք
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 ԹԻՎ 2
Խ. ՄԱ ԼԻՆՑՅԱ ՆԻ Ի ՆՔ ՆԱ ԿԵՆ ՍԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ21

(26 դեկ տեմ բե րի, 1921 թ.)
 

Ես ղե կա վա րում է ի հայ կա կան ու ժե րը, ե րբ Ա դր բե ջա նի հրո սա
կախմ բե րը և կա նո նա վոր զոր քե րը շարժ վում է ին դե պի Զան գե զուր։

1918 թ. սեպ տեմ բե րի 12 –ից մինչև 19 –ը ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ըն դու նե ցինք հար ձա կո ղա կան դիրք և շր ջան ցե լով աջ թևը՝ ու ժեղ հա
կա հար ված տվինք թշ նա մուն՝ ստի պե լով թշ նա մուն խու ճա պի մատն
վել՝ գե րի վերց նե լով 27 հո գու, 3 գն դա ցիր և մեծ քա նա կու թյամբ ռազ
մամ թերք։ Թշ նա մին ռազ մա դաշ տում թո ղեց բազ մա թիվ սպան ված ներ 
և վի րա վոր ներ։ Այս հա ջո ղու թյան շնոր հիվ Զան գե զու րը կա րո ղա ցավ 
խու սա փել հե տա գա վտանգ նե րից։ Նշ ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 
ստա ցա կա պի տա նի կո չում։

1919 թ. նոյեմ բե րի 1 –ից մինչև 7 –ը ըն կած ժա մա նակ ա հատ վա ծում ես 
ղե կա վա րում է ի Զան գե զու րի բա նա կը, ե րբ գե նե րալ Շիխ լինս կու հրա
մա նա տա րու թյան ներ քո Ա դր բե ջա նի կա նո նա վոր զոր քե րը շարժ վում 
է ին դե պի մեր կող մը։ Նո յեմ բե րի 7 –ին ամ բողջ ճա կա տով սկ սե լով հա
կա հար ձա կու մը ջախ ջա խե ցի թշ նա մուն՝ գրա վե լով մեկ թն դա նոթ, 32 
գն դա ցիր, 675 ռազ մա գե րի և մեծ քա նա կու թյամբ ռազ մա մթերք։ 

Այդ նոր ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար ստա ցա փոխ գն դա պե տի կո չում։
1920 թ. մար տի 23 –ից մինչև ապ րի լի 7 –ը, ե րբ հան րա պե տու թյան 

զոր քե րը շարժ վում է ին դե պի Ղա րա բաղ, ես ջաղ ջա խիչ պար տու թյան 
մատ նե ցի Ա դր բե ջա նի կա նոն ա վոր զոր քե րին՝ ստի պե լով թշ նա մուն 
խու ճա պա հար փախ չել։ Այդ ժա մա նակ ներ խու ժե ցի Ղա րա բաղ՝ վերջ
նա կան ա պես կոտ րե լով մեր թշ նա մուն։ Այս պի սով ես փր կե ցի այդ տե ղի 
հայ ժո ղովր դին իս կա կան բնաջն ջու մից և հնա րա վո րու թյուն տվե ցի այդ 
շր ջա նին մի ա վոր վե լու մայր հայ րե նի քին։

 Մենք գե րե վա րե ցինք բազ մա թիվ գե րի ներ, վեր ցրինք գն դա ցիր ներ 
և մեծ քա նա կու թյամբ ռազ մամ թերք։ Այդ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 
ստա ցա գն դա պե տի կո չում։ 

21  Հանձնվել է Միքայել Պապաջանյանին:
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Ես ծա ռա յում է ի Հայ կա կան Ա ռա ջին հրաձ գային զո րա գն դում մինչև 
1918 թ. հուն վա րի 20 –ը։ Հայ կա կան զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րի 
հրա մա նով տե ղա փոխ վե ցի Զան գե  զուր՝ որ պես տե ղի զոր քե րի հրա մա
նա տար՝ 1918 թ. մայի սի 2 –ից մինչև 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 24 –ը։

 Մի ա ժա մա նակ Զան գե զու րի ան սամբ լե այի և Ա զգ ա յին Խորհր դի 
կող մից նշա նակ վե ցի Զան գե զու րի դիկ տա տոր՝ ան սա հմա նա փակ իշ
խա նու թյամբ՝ ռազ մա կան և քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի հա մար։ Այս
տեղ ես ևս ար ժա նա պատ վո րեն կա  տա րե ցի իմ պար տա կա նու թյու նը և 
պարգ ևատր վե ցի։

 Պաշ տո նա կան կո չում ներ՝
 Սեր ժանտ՝ 1915 թ. դեկտ.1, Կով կա սյան ճա կա տում։ 
Են թաս պա՝ 1916 թ. ապ րի լի 1, մար տա կան ծա ռա յու թյուն  նե րի հա մար։
 Լեյ տե նանտ՝ 1916 թ., սեպ տեմ բե րի 17։
 Փոխ կա պի տան՝ 24 ապ րի լի 1917 թ.։
 Կա պի տան՝ 1920 թ. հուն վա րի 4։
 Փոխգն դա պետ՝ 1920 թ. հուն վա րի 24։
Գն դա պետ՝ 1920 թ. հու լի սի 1722։

Ս տա ցած շքան շան ներ
Սբ. Ան նայի՝ 4–րդ, 3–րդ, 2–րդ աս տի ճա նի, քա ջու թյան հա մար։
Սբ. Ստա նիս լա վի՝ 3–րդ, 2–րդ աս տի ճան նե րի։
Սբ. Գե որ գի ևյան՝ 4–րդ, 3–րդ, 2–րդ 1 –ին աս տի ճան նե րի։

 ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 946, թթ. 34–36։ 
Թարգ մա նու թյուն ֆրան սե րե նից։

22  Ամսաթիվն ակնհայտ վրիպակ է, քանի որ այդ ժամանակ Մալինց յանն արդեն Հայկական 
բանակի շարքերում չէր:
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ՎՏԱ ՐԱՆ ԴԻ ԳՈՐ ԾԻՉ ՆԵ ՐԻ 
ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 ԹԻՎ 1
 ՎԱՆ ԲԵ ԿԻ23 ՀՈՒ ՇԵ ՐԸ 

 …Այժմ դուք, Մայր հո ղի վրա կաշ կանդ ված, ի սկ քո զա վակ ներդ տա
րագր ված դե գե րում են օ տար ա փե րում, հայ րե նի հի շա տակ ներն ի րենց 
սր տե րում։ Այդ հի շա տակ նե րը բազ մա պի սի են, ո րոնք ա մեն օր ու ժամ 
հու զում են մեր ցա վա տանջ միտքն ու հո գին ու մեզ մղում գրա կան մի 
վի ճա կի՝ վառ պա հել հայ րե նի ե րկ րի դեպ քերն ու տպա վոր ու թյուն նե րը 
հայ գաղ թաշ խար հում այն լի հա վատ քով, որ մեր պայ քա րը տևա կան 
դարձ նե լով՝ մի օր տեր պի տի կանգ նենք մեր հող ու ջրին։ 

Ինչ պես այ սօր դեռ իմ ա կանջ նե րում հն չում է մեր լեռն ցու գոռ ու ռա
նե րը կազ մա կերպ ված տաճ կաադր բե ջան ա կան և տաճ կա սո վե տա կան 
զոր քե րի դեմ։ Մի՞ թե կմո ռաց վի ձեր ու մեր հի շո ղու թյուն նե րից հաղ թա
նակ նե րի այն շա րա նը, որ ար ձա նագ րե ցիք դուք… Մի՞ թե վեր հի շե լի, 
դր վա տե լի չէ Քա չալ– դա ղի, Խոզ նա վար–Խ նա ծախ– Տեղ– Կոռ նի ձոր եր
կար ճա կա տի վրա տա րած այն փա ռա հեղ հաղ թա նա կը 20 հա զա րա
նոց ա դր բե ջա նա կան կա նո նա վոր բա նա կի և հա զա րա վոր տե ղա կան 
ու ժե րի դեմ, ո րը մղե ցիք դուք Ար սեն Շահ մա զյա նի ղե կա վա րու թյամբ 
աշ նան ցուրտ օ րե րին…

 Մի՞ թե գո րի սե ցի սպա Մա լին ցյա նի Տեղ գյու ղի ճա կա տա յին գրոհ նե
րը ա դր բե ջա նա կան բազ մա հա զար ու ժե րի դեմ, որ տեղ պար տու թյան 
մատ նեց հո խոր տա ցող թշ նա մուն, այդ մեծ հաղ թա նա կը մինչև օ րս դուք 
չէ՞ք պատ մում։ 

«Ա լիք», 1979, մայի սի 27, թ. 108։

23  Վազգեն Միրզաբեկյան (1897, Շուշի – 4.10.1987, Թեհրան). նշա նա  վոր հայդուկ Մածուն 
Խեչոյի եղբոր տղան: Սովորել է Ալեք սան դր ապոլի զինվորական դպրոցում, մասնակցել է 
1918–1920 թթ. հայ–թուրք ական պատերազմներին, Փետրվարյան ապստամբ ությանը: 
1921  թ. անցել է Իրան: Թղթակցել է «Ալիք» օրաթերթին:
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 ԹԻՎ 2
 ՌՈՒ ԲԵՆ ՆԱ ՐԻՆՅԱ ՆԻ ՀՈՒ ՇԵ ՐԸ24 

 …Անդ րա նի կին մե ծա րող նե րից ու սի րող շատ շա տե րից մեկն ե մ։ 
Չեմ կա րող ժխ տել, որ ո մանց վրա ձեռք է բարձ րաց րել։ Բայց են թա
կա նե րը եր բեք չէ ին գան գատ վում, այլ ը նդ հա կա ռա կը, ա սում է ին, թե 
մե ղա վո րը ի րենք են ե ղել։

 Զան գե զու րում մի լավ սպա ու նե ինք՝ տե ղա կալ Խա չա  տուր Մա լին ց
յան։ Այս սպան, ե րբ լսում էր, որ Ա նդ րա նի կը մե կի վրա ձեռք է բարձ
րաց րել, ջղայ նա նում էր և ա սում. «Ն ման վի րա վո րանք ի նչ պե՞ս են հան
դուր ժում։ Ե թե ի նձ հետ նման դեպք պա տա հի, ա տր ճա նակս կհա նեմ և 
կու ղեմ ի րեն՝ մեկ, եր կու»։

Ս պա ներս ծի ծա ղում է ինք և ա սում. « Ձեռքդ չի բարձ րա նա, ան տե ղի 
է այդ պես խո սել»։

Դժ բախ տա բար, բայց իմ կար ծի քով բա րե բախտ ա բար, այս պես եմ 
մտա ծում, ո րով հետև, ե թե այս ցա վա լի դեպ քը չլի ներ, մեր Խա չա տու րը 
կմ նար իր հա մոզ ման մեջ ու շա րու նակ կկրկ ներ և գու ցե գտն վե ին մի ա
միտ ներ, ո րոնք հա վատք ըն ծա յե ին նրա ա սա ծին։

 Դեպ քերն այն պես դա սա վոր վե ցին, որ փո թո րիկ պայ թեց նաև մեր 
սի րե լի Մա լին ցյա նի գլ խին։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նը այդ օ րե րին քա ղա քի25 պա րետն էր և բան
տի հս կի չը։

 Բան տար կյալ նե րի շար քում կար նաև Տեղ գյու ղից մի ե րի տա սարդ։ 
Մայ րը լսում է, որ տղան հի վանդ է։ Գյու ղից գա լիս է քա ղաք, այ ցե լում 
որ դուն, հե տո խնդ րում Խա չա տու րին, որ ի րա վունք տա տղային մի քա
նի օ րով տուն տա նի և կազ դու րե լուց հե տո նո րից բե րի։

24  Ռուբեն Նարինյան (1890, Շուշի – 8.08.1985, Թեհրան): Մարտնչել է Առաջին 
աշխար համարտի տաճկական ճակատում: 1918 թ. մաս նա կ ցել է Ղարաքի լի սայի 
ճակատամարտին, 1918–1921 թթ. Զան գե զու  րի գո յամարտին. նախ՝ Անդրանիկի, ապա՝ 
Ա. Շահմազյանի և Գ. Նժդե հի ղեկ ա  վար ու թյան օրոք եղել է գլխ ա վոր սպայակույտի 
պետ, սկզբում՝ գլխապետի, ապա՝ գնդապետի աստիճանով: 1921  թ. տա րա  գրվել է 
Իրան, նվիրվել ուսուցչական գործունե ության:

25  Նկատի ունի Գորիսը:
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 Խա չա տու րը հա մա ձայն վում է (այդ ի րա վուն քը նա չու ներ) և հայտ
նում, որ վա ղը գա որ դուն տա նի։ Հա ջորդ օ րը մայ րը գա լիս է որ դուն 
տա նե լու։ Խա չա տու րի հա մար էլ բե րած է լի նում քիչ մեղր, կա րագ և 
եր կու հավ։ Այս ան գամ էլ Խա   չա տու րը հայտ նում է, որ ին քը եր կու օ րից 
հե տո կու ղար կի։

 Մայ րը նվեր նե րը հանձ նում է Խա չա տու րին, ին քը վե րա  դառ նում է 
գյուղ՝ սպա սե լով որ դուն։ 

Ե րեք օր սպա սե լուց հե տո հու սա հատ ված մի խնդ րա գիր է գրել տա
լիս՝ պատ մե լով ե ղա ծը և գրու թյու նը ձեռ քին ա ռա վո տյան վաղ գա լիս է 
Գո րիս։ Հաս նում է Ա նդ րա նի կի կա ցա րա նի դու ռը ու հայտ նում պա հակ
նե րին, որ ու զում է Փա շային տես նել, գործ ու նի։ 

Անդ րա նի կին հայտ նե լուց հե տո գեղջ կու հուն ներս են հրա վի րում։ 
Բան տար կյա լի մայ րը ար ցուն քոտ աչ քե րով խո նար հա բար մո տե նում է 
Ա նդ րա նի կին և խնդ րա գի րը մեկ նում։ 

Անդ րա նի կը, տե ղե կա նա լով կա տար վա ծին, կար գա դրում է ան մի ջա
պես կան չել Խա չա տուր Մա լին ցյա նին։

 Խա չա տու րը, մտա ծե լով, որ Ա նդ րա նի կը կան չում է որ ևէ կար ևոր 
կար գադ րու թյան հա մար, շտապ հագն վում է, կա պում է ա տր ճա նակն ու 
թու րը և ներ կա յա նում է Ա նդ րա նի կին։

— Պատ րաստ եմ Ձեր հրա մա նին, Փա շա՛։ 
Անդ րա նի կը բազ կա թո ռից բարձ րա նա լով, դան դաղ շարժ վում է դե

պի Խա չա տու րը և ձեռ քով ցույց տա լով դռան մոտ կանգ նած մայ րի կին՝ 
հարց նում է.

— Խա չա տո՛ւր Մա լին ցյան, մայ րի կին կը ճանչ նա՞ս, շո՛ւտ ը սե, կը 
ճանչ նա՞ս…

 Խա չա տու րը նա յում է և ա նակն կա լի ե կած՝ գույն տա լիս, գույն առ նում։ 
Երբ Ա նդ րա նի կը մո տե նում և հա զիվ ձեռ քը դիպ ցնում է Մա լին ցյա

նին, վեր ջինս շփոթ ված ը նկ նում է մի կող մի վրա։ 
Անդ րա նի կը, եր կու ան գամ էլ ոտ քով խփե լով, կար գա դրում է վաշ

տա պետ նե րին դուրս տա նել սե նյա կից։ Եր կու հո գով թևե րի տա կը 
մտնե լով՝ շփո թա հար Խա չա տու րին հասց նում են տուն։ Խա չա տու րի 
կի նը շփոթ ված հարց նում է, թե ի նչ է պա տա հել։ Պա տաս խա նում են, որ 
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Ա նդ րա նի կի մո տից դուրս գա լու պա հին սան դուղք նե րից ըն կել է ։
 Խա չա տու րի ձեռքն ու ոտ քը թեթև հար ված է ին ստա ցել։ Եր կու, ե րեք 

օր հե տո տնից դուրս է գա լիս և մի օր, ե րբ սպա նե րը Գո րի սի փոք րիկ 
հրա պա րա կում կանգ նած զրու ցում է ին, հեռ վից տես նում են Խա չա տու
րին, որ գա լիս է դե պի ի րենց՝ ձախ ձեռ քը թաշ կի նա կով կապ ված։

 Բար ևե լուց հե տո ըն կեր նե րը ծի ծա ղե լով հար ձակ վում են Խա չա տու
րի վրա ու հարց նում. « Խա չա տո՛ւր, մի՞ թե ա տր ճա նակդ ու սուրդ վրադ 
չէ ին»… «Ես սխալ ված է ի, ղա լաթ եմ ա րել։ Ես կար ծում է ի, որ Ա նդ րա
նիկն էլ մեզ պես մի սպա է։ Բայց ի ՛նչ, նա մեզ նման մարդ չէ։ Նա հրաշք 
մարդ է։ Նա, ե րբ որ աչ քե րը հա ռած դեմ քիս մո տե նում էր ի նձ, նրա հա
յաց քից ի սկ ես ար դեն ի նձ կորց րել է ի, ե թե ձեռքն էլ չբարձ րաց ներ, ես 
ու շա կո րույս պի տի ը նկ նե ի։ Մի՞ թե ձեռքս կշարժ վեր դե պի ա տր ճա նակ։ 
Ես ղա լաթ եմ ա րել, նե րե՛ք ի նձ, ըն կեր ներ…»։

 Մի քա նի օ րից հե տո Խա չա տու րը Ա նդ րա նի կին և մեր ըն կեր սպա
նե րին հրա վի րում է ը նթ րի քի։ Ու տում, խմում, փո խա դարձ կե նաց ներ 
ե նք խմում ու լավ տրա մադ րու թյամբ ցր վում։ Ոչ մի ակ նարկ չի լի նում 
պա տա հած մի ջա դե պի շուրջ։ Ա նդ րա նի կը վե րին աս տի ճա նի մե ծա հո գի 
էր ու ան հի շա չար։ 

 Ռու բեն Նա րի նյան, Ազ գային հե րոս Ա նդ րա նի կը Զան գե զու րում,
«Ա լիք», Թեհ րան, 1974, ապ րի լի 4–8, թ. 72
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 ԹԻՎ 3
 ԳԱՍ ՊԱՐ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱ ՆԻ « ՀԻ ՇՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ» 26

«Ս տե մե լի27 հոդ վա ծում կար դում եմ. « Բուն Զան գե զու  րում ռազ մա
կան ու ժե րը դր վում է գն դա պետ Բուղ դան Մե լիք– Հու սեյի նյա նի28 տրա

26  Գասպար Գասպարյան ծնվել է 1888թ. Նախիջևանի Ջահուկ գյու ղում: Պատանի 
հասակից անդամակցելով ՀՅԴ–ին՝ ողջ կյանքը նվիրել է ազգային–ազատագրական 
պայքարին, որի մասին գրել է «Հուշեր»: 1919 թ. մարտի սկզբներին, երբ 
Գ.  Գասպարյանը հան դիպում է զինավարժության իր երբեմնի ուսուցչին՝ Գորիս մեկ
նող Սյունիքի նորանշանակ գեներալ–կոմիսար Արսեն Շահ մազ յա նին, միանում է նրա 
խմբին և մինչև վերջինիս Երևան վերադառ նալը՝ 1919 թ. դեկտեմբերը, կատարում է 
վերջինիս ամենավտանգ ա վոր հանձնարարությունները: Թեպետ կինը՝ Արմենուհին, 
հայտնի բոլշևիկ, կուսակցական գործիչ Արամ Շահգելդյանի քույրն էր, սակայն 1933 թ. 
նրան ևս աքսորում են Սիբիր: 1934 թ. աքսորից փախ չելով՝ Արամայիս Մանուչարյան 
կեղծանունով բնակ ություն է հաստատել Ուկրաինայի Բերդյանսկ քաղաքում: Երկրորդ 
աշխար հ ամարտի տարիներին՝ գերմանացիների կողմից քաղաքը գրա վե լուց հետո, 
անցել է Գերմանիա, իսկ հետո՝ 1950 թ., Ջ. Մարտիկ յանի ջանքերով տեղափոխվել է 
ԱՄՆ, ուր և մահացել է:

27  Ստեփան Ղազարի Մելիք–Փարսադանյան (1888, Բեխ – 15.12.1964, Ֆրեզնո). 
ավարտել է Շուշիի Թեմական դպրոցը, Կիևի համալ սա րանը: Ակտիվ մաս նակ ցել է 
Զանգեզուրի ռազմաքա ղաքական պայ քարին: 1927 թ. ձերբակալվել է և աքսոր վել, իսկ 
Երկրորդ աշխար հա մար տից հետո անցել է ԱՄՆ: «Հայրենիք» ամսագրում, «Ասպարեզ» 
  թերթում հրապա րա կել է հուշեր Սյու նի քի հերոսա մար տի մասին, որոնցից մեկն էլ 
վկայակոչում է Գ. Գասպարյանը: 

28  Ըստ այլ հուշերի՝ Բաղդան Մելիք–Հուսեյինյանը Բարգուշատի ճակատի 
հրամանատարն էր: Շատ աղոտ տեղեկություններ կան Գորիսի ազնվական կոչում 
ունեցող այդ տոհ  մից (տոհմի մասին գրել է Երվանդ Լալայանը. տե՛ս «Ազգա գր ական 
հանդես», Թիֆլիս, 1898, թիվ 2) սեր ված, ռուսական բան ակի գնդ ապետ Բաղ դան 
(Ալլահ վերդի) Մելիք–Հուսեյինյանի մասին: Փոխ գնդ ա պետի կոչումով 1918 թ. հոկ տեմ
բերի 4–ին սպա ներ Ստե սարի (Ստեփան Սար գս յան) և Ռուբեն Նարինյանի հետ Գորիս 
է ժամ ա  նել: Հայոց բանակի 3 սպաների գալ ուստը Երևանից սկզ բում կասկած էր ծնել 
Անդրա նի կի մերձա վոր նե րի մոտ, որ իբր նրանք Արամի կող մից ուղարկվել են Անդրա
նի կին ահաբեկելու մտա դր ու թյամբ: Սյու նիքի տար բեր ճա կատ  նե րում մասնակցել 
է կռիվ նե րին և անհայտ պարա գա նե րում սպան վել: Սպանվել է բոլ շև իկների կող մից 
Զան  գե զուրի առա ջին գրավման ժամա նակ՝ 1920 թ. ամռանը. «Հուլիսի 10–15 ձեր բա
կալել և ան հե տացրել են հայկական բանակի մի շարք սպա ների՝ գնդա պետ Բոգ դան 
Մելիք–Հուսե յին  յա նին» («Հառաջ», 1920, սեպ տեմբերի 10). Իսկ ըստ Ա. Խանզատյանի՝ 
1920 թ. աշնանը նա եղել է Զանգեզուր ներխուժած Կարմիր բանակի զինախմբերից 
մեկի հրա մանատարը, որոնց դեմ կռվել են իրենք (Աւօ, «Յեղ ա փոխական Ալպոմ», 
հտ. Ե, Պեյրութ, 1964, էջ 45): Կարծես սրա հաս տա տումն է նաև այն փաստը, որ Բ. 
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մադ րու թյան տակ, օ ժան դակ ու ժեր ու նե նա լով մի քա նի փորձ ված զին
վո րա կան ներ, ո րոնց մեջ խո շոր դեր կա տա րեց գո րի սե ցի Խա չա տուր 
Մա լինց յա նը»29։ Սա մեջ բե րե լով Գաս պար Գաս պա րյա նը ա վե լաց նում է. 
«Այս էլ ես ե մ՝ ա կա նա տես նե րից մե կը»։

1919 թ. նոյեն բե րի 1 –ին Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը հար ձակ վե ցին 
Տեղ գյու ղի վրա։ Խա չա տուր Մա լին ցյա նը մեզ՝ 15 հո գուս նշա նա կեց Քո
մուր Թա փայի30 դիր քե րում։ Հանձ նա րա րեց մեզ ա չա լուրջ լի նել և հս կել, 
որ պես զի Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը չկա րո ղա նան ան ցնել ձո րի մի ջով, 
նա մա նա վանդ գի շեր նե րը31։

Մելիք–Հուսեյինյանի անունն ընդ գրկ ված է եղել խորհրդային իշխանու թյուն ների 
կողմից 1928 թ. կազմ ված Զանգեզուրի գավառի նպաստ առու զոհվածների ընտա
նիքների և հաշմանդամների ցուցակում (ՀԱԱ, ֆ. 132, ց. 1, գ. 184): Թեպետ Գորի   սում 
էր զինվորական կոչ ու մով ավե  լի բարձր տեղ ա ցի զին վոր ական գնդա պետ Բաղ դան 
Մելիք–Հուսե յին յանը, սա կայն Ա. Շահ մազ  յանի գեներալ–նահանգապետության շրջա
նում՝ 1919 թ. ապ րի լից մինչև դեկ տեմ բե րը, բուն Զանգե զու ր ում առա վել պատ աս  խա
ն ատու հրամանա տա ր ական դիրք է գրա վել հենց Մա լին ց յանը: Այստեղ որոշ պարզ
ություն է մտցնում Եղիշե Իշխան յանը (Լեռ նա յին Ղարաբաղ, 1917–1920 թթ., Երևան, 
1999, էջ 494–495), ով այդ ժամ ա   նակ միաց յալ Զան գե զուր–Ղարա բաղի Ազգ ային 
խորհրդի ան դամ էր և իրազեկ էր այդ տեղի իրա դար ձ ություն ներին: 1919 թ. օգոս  տոսի 
1–ի օրագրության մեջ նա գրում է. «Կառավարությունը Արսեն Շահ մազյանին շտաբի 
կապի տա  նի աստ իճան ունեցող զին վո ր ականի, նահանգային կոմի սարի պաշ տո
նով ուղարկում է այս տեղ, երբ այս տեղ կան ավելի բարձր աստ իճան ունեցող զին վոր
ականներ՝ գնդ ա պետ Մելիք–Հուսեյին յան, կապիտաններ՝ Սմբատ Թորոսյան, Ռուբեն 
Նարին յան, որոնք պիտի ենթակա լինեն նահան գ ական կո մի  սա րին, որ միա ժա մանակ 
համարվում է Զան գեզուրի մարտ ական ընդհա նուր ուժերի հրա մա ն  ատար: Մասնա
վորապես գնդապետ Բ. Մելիք–Հուսեյին յանի և Ա. Շահ     մազ յանի միջև տեղի են ունեցել 
ան ցանկալի միջադեպեր: Վերջին անգամ՝ երեք–չորս օր առաջ: Շահ մազ յանը, որպես 
նահան գ ապետ և մարտական ուժերի հրամա ն ա տար, գրավոր հրաման է գրում Մելիք–
Հուսեին յանին, իսկ վերջինս առարկում է, թե կապի տա նը իրավունք չունի հրամայելու 
գնդա պե տին, որն աստիճանով ավելի բարձր է: Պետք է Արսեն Շահ մազ յա նի աստի
ճանը կանխավ բարձրաց նեին և հետո ուղար կեին տեղս, որպեսզի անցանկալի թյու
րի  մացությունների տեղիք չտրվեր»: Այդ սպաների հետ Շահ մազ յանի՝ սկզբն ական 
շրջանում ունեցած խնդիր ների մասին վկա յում է նաև Գ. Գասպար յանը («Հայրե նիք», 
1962, նոյեմբեր–դեկտեմբեր, էջ 38):

29  Գ. Գասպարյանի «Հիշողությունները» հրապարակող Սերո Խանզադյանը ծա նո թա գրում 
է. «Խաչատուր Մալինցյան – գորիսեցի ցա ր   ական բանակի ոչ անհայտ զորապետներից: 
Նրա մայրը (անու նը եղել է Հերիքնազ) ու իմ տատ Բոխճին քույրեր են՝ Խնովին տոհ մից 
Խուրշուդի աղջիկները: Նրա մասին տե՛ս իմ «Անդրանիկ» վեպում»: 

30  Տեղի և Կոռնիձորի միջև թրքաբնակ գյուղ, հնում՝ Մոխրանիս:
31  Զանգեզուրի 1919 թ. նոյեմբերյան հերոսամարտին է նվիրված Ար տեմ Խանզադյանի 
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 Վեց օր աչ քովս տե սել ե մ։ Խրա մա տից դուրս գալ հնա րա վոր չէր, նա
մա նա վանդ ցե րեկ նե րը։ Ա դր բե ջա նի թն դա նոթ նե րը կրա կում է ին Տեղ 
գյու ղի վրա, Քոմ մի բլու րի հետ ևից։ Վեր ջին օ րը քա ջա լեր վե ցին և թն դա
նոթ նե րը ա ռաջ քա շե ցին, ո ւղ ղա կի դաշ տի մի ջից կրա կե ցին ու քան դե
ցին մի քա նի տներ Տեղ գյու ղում։ Եվ ո րով հետև ա դր բե ջան ցի նե րի թն
դան –ոթ նե րը մեծ է ին, ի սկ մեր ե րեք թն դա նոթ նե րը՝ փոքր, լռել է ին։

 Տես նե լով թշ նա մու մո տե ցած թն դա նոթ նե րը Սի մո նը կայ ծա կի ա րա
գու թյամբ տակ նուվ րա ա րեց թշ նա մուն։ Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը 
նոյեմ բե րի 7 –ին հետ նա հան ջե ցին դե պի Զա բու ղի ձո րը։ Ա դր բե ջա նի 
թն դա նոթ նե րի ղե կա վարն էր ռու սա կան օ ֆի ցեր Կուզ նե ցո վը։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նը, ե թե դուք դեմ քից չճա նա չե իք, կկար ծե իք, 
թե հա սա րակ զին վոր է։ Նա հա րյուր տո կո սով գի տեր՝ ո ւմ ի նչ գործ 
հանձ նի։

Խ. Մա լին ցյա նին այդ ճա կա տի հրա մա նա տար նշա նա կե լը Ար սեն 
Շահ մա զյա նի32 խելքն է ր։ Նա հո գե բան է ր։

(Ա. Զանգեզուրցի) «Ադրբէջանի 16 հազար ա նոց մեծ բանակի դէմ կռիւը Զանգեզուրեան 
լեռն աշ խարհի, Գորիսի սար ու ձորերի վրայ» հուշապատումը: «Քաչալ–դաղի սարերից 
և Խոզ ն ա վարի շրջանից հարձա կում ներ սկսելիս նույն օրը թուրքերը արշ ա վանք են 
գործում Տեղ–Գոռնիձոր շրջանից վեց դյումանոց թնդա նոթների կրակների տակ և 
առաջանում են դեպի հայկական Տեղ գյուղը: Գնդապետ Ամիրխանյանը, հրամանատար 
Խ. Մալինց յանի հրահանգի համաձայն, իր ուժերովը թուրք զորքերի առաջը բռնած 
կռվում է ու հեռախոսով հայտնում Գորիս՝ ազգային Խոր հր դին ու Շահմազյանին թուրք 
զորքերի առաջխաղացման մա սին» («Ալիք», հունիս–հուլիս, 1974 թ.): Ա. Խանզադյանը, 
ինչպես հետագայում Հ. Սիմոնյանը իր «Մի էջ Զան գեզուրյան հերոսամարտից» 
հոդվածում («Երեկոյան երևան», 1989, թիվ 139–140), այս լայնամասշտաբ կռիվների 
գլխավոր ճակա տի հրամանատար Խ. Մալինցյանի անունը հիշատակում է միայն մեկ 
անգամ. «Այստեղ (Տեղ–Կոռնիձոր հատվածում) հայկ ական ուժե րի հրամանատարն էր 
գնդապետ Ամիրխանյանը, որը կռվի հենց առաջին պահից գործադրության մեջ դրեց 
հրամանատար Խ. Մալինցյանի նախօրոք մշակած գործողության պլանը»: 

32  Արսեն Պողոսի (Պավելի) Շահմազյանը (ծնվ.՝ 1883) 20–րդ դարա սկզբին ապրել 
ու գործել է Թիֆլիսում, զբաղվել ուսուցչությամբ: Մասնակցել է 1905–1906 թթ. հայ–
թաթարական ընդհարումներին, ըստ Գ. Գասպարյանի՝ զինավարժություն է պարապել 
անվարժ հայ երի տասարդների հետ, նրանց պատրաստել կռիվներին: Մասնակցել է 
Առաջին աշխարհամարտին: 
Ընտրվել է 1917 թ. սեպտեմբեր–հոկտեմբեր ամիսներին Թիֆլիսում կայացած Հայոց 
ազգային համախորհրդակցության պատգա մա վոր: Հայաստանի անկախացումից 
հետո ՀՀ Առաջին Խորհրդա րա նում եղել է Զինվորական հանձնաժողովի անդամ: 
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1919 թ. օ գոս տո սից Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը մեծ ո ւժ ե րով ա ռա ջա
նում է ին Զան գե զու րի վրա՝ ե րեք ո ւղ ղու թյամբ։ 

Ա ռա ջին՝ Ղա զի–գյոլ– Ղա րա քի լի սա –Ուչ– Թա փա լար ո ւղ ղու թյամբ։ 
Երկ րորդ՝ Գո րի սի ո ւղ ղու թյամբ, ու ժեղ զին ված թն դա նոթ նե րով, 

ո րոնց ղե կա վարն էր ռուս սպա Կուզ նե ցո վը։ 
Եր րոր դը՝ ձախ՝ Ա րաք սի կող մից՝ Ղա փա նի վրա։ Զան գե զու րի ղե

կա վա րու թյու նը դրան 100 տո կո սով տե ղյակ է ր։ Այս բո լոր ան ցու դար ձի 
մա սին Ար սեն Շահ մա զյա նը գրեց, տվեց ի նձ և ու ղար կեց Եր ևան։ Նա 
ի նձ ա սաց. « Կար ևոր է, որ դու շուտ վե րա դառ նաս պա տաս խա նով»։

 Վե րա դար ձա Գո րիս և ներ կա յա ցա Ար սեն Շահ մազ յա նին։ Նրա 
սե նյա կում նս տած է ին 10–12 հո գի ղե կա վար նե րից՝ Գա գա Տեր –Օ հա
նյանը33, Կոս տյա Ա թա յա նը34, Խա չա տուր Մա լին ցյա նը, Բուղ դան Մե լիք– 

Կապի տանի զինվորական կոչումով 1919 թ. մարտի սկզբին որպես գեներալ–կոմիսար 
մեկնելով Սյու նիք՝ փոխարինել է իր զորքի հետ հեռ ա ցող Անդրա նիկին, մինչև նույն թվի 
դեկ տեմ բեր ամիսը (Ա. Շահ մազյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը պետք 
է համարել դեկտեմբերը, քանի որ նրան փոխարինած Ս. Մելիք–Յոլչյանը 1920 թ. 
հունիսի 8–ին Զանգեզուրի հայ ժողովրդին ուղղված կոչի մեջ իր պաշտոնավարության 
ժամանակը համարում է 6 ամիս (ֆ. 252, ց. 2, գ. 34): 
Գնդապետ Ա. Շահմազյանը մասնակցել է 1920 թ. հայ–թուրքական պա  տերազմին՝ 
Կարսի ճակատում: Կարմիր բանակի կողմից Վրաս տանը գրավելուց հետո 1921 թ., 
ձերբակալվել է Թիֆլիսում և աք սորվել Օրյոլ, ապա՝ Սիբիր՝ Նովո–Տուրու խանսկ: 
Առաջին աքսո րից հետո բնակություն է հաստատել Ռուսաստանում, սակայն Չեկայի 
մշտական հալածանքներից չի կարողացել խուսափել: 1922 թ. Վա նո Խանզադյանը 
նրան հանդիպել է Մետեխի բան տում: Ա. Ամուր յանը նրան տեսակցել է Մոսկվայում 1928 
թ., երբ հերթական աք սորից հետո ապրելիս է եղել Մոսկ վա յին մերձ ակա քաղաք  նե րից 
մեկում, որտեղից էլ կրկին աքսո րվել է Սիբիր, ուր ծանր ֆիզի կական, հոգե  բան ական 
պայ մաններին չդի մա նա լով՝ խելա գար  վել և վախ  ճան  վել է: Մեծ դերակատարություն է 
ունեցել հատկապես Սյունիքի գոյա մար տի կազմակերպման գործում: Գ. Գասպարյանի 
գնահատ մամբ. «Եթե Զան  գե զուրն այսօր Հայ  աս տան է կոչվում, դա գլխա վո րապես 
Արսեն Շահ մազ յանի շնոր  հիվ է: Արսեն Շահմազյանը հիմ նա քարը դր ավ հայկ ական 
Զանգե զուրի, իսկ նրանից հետո Գարե գին Նժդեհը այդ հիմ նաքարի վրա կառու ցեց 
հայկական Զանգե զուրի շենքը: Հետա գա սերունդները, որոնք պիտի ապրեն ազատ 
Հա յաս տա նում, Գորիս քաղաքի կենտրոնում պիտի կանգնեցնեն Արսենի և Նժդեհի ար
ձան ները՝ որպես անմոռ ա նալի հիշատակներ մեր պատմ ու թյան»:

33  Տեր–Օհանյան Գաբրիել (Գագա) Միքայելի (ծնվել է 1888 թ.). իրավաբան, զինվորական 
գործիչ: Եղել է ՀՀ Խորհրդարանի Զորական հանձնաժողովի անդամ («Զանգ», 
10.09.1918 թ.): 

34  Հայկական բանակի սպա՝ ծնունդով ղարաբաղցի: 
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Հու սե ի նյա նը, Սա քո Յա պո նը, Ար շակ Շի րի նյա նը35, Ազ գային Խորհր
դից՝ Ա մին36, Թոփ չի Սի մո նը, Մի շա Ար զու մա նյա նը37 և այլն։ 

 ԹՈՒՐ ՔԵ ՐԻ ՀԱՐ ՁԱ ԿՈՒ ՄԸ ԵՎ ԶԱՆ ԳԵ ԶՈՒ ՐԻ ՀԵ ՐՈ ՍԱ ՄԱՐ ՏԸ38

 Թուր քե րի ծրա գիրն է ր՝ գրա վել Գո րի սը, Ո ւչ– Թա փա յով ան ցնել 
Տաթև, կապ հաս տա տել Նա խիջ ևա նի թուրք գյու ղե րի հետ և Սի սի ա նը 
կտ րել Ղա փա նի հայ գյու ղե րից։

 Լուր ստա ցանք, որ Նա խիջ ևա նի և Ղա փա նի թուրք գյու ղե րը ևս 
պատ րաստ վում են և սպա սում Ա դր բե ջա նի հար ձակ մա նը։

1919 թ. նոյեմ բե րի 1 –ին Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը հար ձակ ման ան
ցան։ Ա ռա ջին քո ղարկ ված հար ձա կու մը ե ղավ Տեղ գյու ղի կող մից։ Թուր
քե րը ան ցան Զա բուղ գե տը և բարձ րա ցան Տեղ գյու ղի դի մա ցի սա րը, 
ո ւր կանգ ա ռան։ Սպա սում է ին, որ Ղա զի–գյո լի39 կող մից թուրք զոր քե րը 
ան ցնե ին Ո ւչ– Թա փա լա րը40։

35  Արշակ Շիրինյանը Սյունիքի նորագույն շրջանի պատմության պայծառ դեմքերից է: 
Ծնվել է 1881 թ. հունիսի 14–ին Կոստանդի և Թագուհու ընտանիքում: Հայրը՝ Կոստանդը 
(նաև՝ Հայրապետ էին կոչում) 25 տարի Շնհերի գյուղապետն էր: Հայրենի գյուղում նախ
նական կրթություն ստանալուց հետո հորեղբայրը տարել է Բաքու, որտեղ ընդունվել 
է ռուսական գիմնազիա: Այն ավարտելուց հետո մեկնել է Գեր մանիա և Լայպցիգի 
համալսարանում (սովորել է Բախշի Իշ խան  յանի հետ) բարձրագույն գյուղատնտեսական 
կրթություն ստա ցել: Համալսարանն ավարտելուց հետո վերադար ձել է հայ րե նիք ու 
զինվորագրվել ազգային–ազատագրական պայքարին, ակ տիվ մասնակցելով 1905–1906 
թթ. հայ–թաթարական ընդհա րում նե րին: Մեծ դերակատարություն է ունեցել հատկապես 
1917–1920 թթ. Սյու նի քի ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում՝ դառ նալով 
գլխավոր ղեկավարներից մեկը: Եղել է Զանգեզուրի Կենտ րոնական Ազգային խորհրդի 
անդամ, նախագահ, ընտրվել ՀՀ պառլամենտի անդամ: Զանգեզուրի առաջին գրավման 
ժամանակ Վ. Խորենիի հետ ձերբակալվել է 11–րդ կարմիր բանակի Ղարաբաղ–Զանգե
զուրի գործերի ժամանա կավոր արտակարգ լիազոր Արմենակ Ղարագյոզյանի հրամանով 
և 1920 թ. օգոստոսի 2–ին դաժանաբար սպանվել Գորիսի բանտում: 

36  Ամի են անվանել Մուղդուսոնց Ղազարին: 
37  Մասնակցել է Առաջին աշխարհամարտին, Չորրորդ հայկական կամավորական գնդում 

եղել է հրամանատար Քեռու օգնականը: 1918 թ. Բաթումի բանակցություններում 
հայկական պատվիրակու թյան զինվորական կցորդն էր: 

38  «Գասպար Գասպարեանի ոդիսականը», գրեց՝ Ա. Ամուրեան, «Հայրենիք» ամսագիր, 
Բոստոն, 1963, հունվար, էջ 40–47:

39  Ծանծաղ լճակ Գորիսի շրջանում: 
40  Եռաբլուրներ. լեռնաշղթա Գորիսից հարավ–արևմուտք՝ բաղ կացած իրարից հեռու 3 
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 Մինչ Ո ւչ– թա փա լար հաս նե լը թուր քե րին հա ջող վեց գի շե րով, ա ռանց 
կռ վի գրա վել Քա չալ– դա ղը41, Գո րի սից ե րեք կի լո մետ րի վրա, ո ւղ ղա կի 
Գո րի սի ո ւղ ղու թյամբ։ Այս պի սով մեր հայ կա կան Խնա ծախ գյու ղը մնաց 
եր կու կրա կի միջև։ 

Ար սեն Շահ մա զյա նը մեր ու ժե րը դա սա վո րել էր այս պես։ Գլ խա վոր 
մեր զո րա մա սե րը Տեղ գյու ղումն է ին, այդ ճա կա տի հրա մա նա տար 
գո րի սե ցի Մա լին ցյան Խա չա տու րի հրա մա նի տակ։ Նա փորձ ված 
մարդ էր, գի շեր ու ցե րեկ դիր քե րում էր, հա սա րակ զին վո րի պես և 
մեծ հար գանք կվա յե լեր։

 Սի սի ա նի ճա կա տում, բա ցի գյու ղե րի զին ված ու ժե րից, Ղա րա քի լի
սա և Շա ղաթ գյու ղե րում նս տած էր սպա Թո մա սը, ո րի հետ կային 120 
ձի ա վոր ներ և փորձ ված տղա ներ։

 Ղա փա նի մեր զին ված ու ժե րը մի այն ի նք նա պաշտ պա նու թյան դիրք 
պի տի բռ նե ին։

 Նոյեմ բե րի 2 –ին թե 3 –ին թուր քե րի ու ժե րը, ե րբ գրա վե ցին Քա չալ 
դա ղը, սկս վեց ու ժեղ կռի վը բո լոր ճա կատ նե րո ւմ։

 Թո մա սը Սի սի ա նից գի շե րով, սու սիկ– փու սիկ ան ցավ Ղա րա քի լի
սայի լեռ նե րով ու մո տե ցավ Ղա զի– գե ոլ լճին, որ պես զի կտ րեր թուր քե
րի թի կուն քը։

 Նույն գի շե րը Ար զու մա նյան Մի շան և ե րի տա սարդ սպան Ո ւչ– Թա
փա լա րով 40 հո գի տղեր քով լռե լայն բարձ րա ցան Քա չալ– դա ղը, լու սա
բա ցին հա սան թուր քե րի դիր քե րին և ան սպա սե լի կեր պով գրոհ տա լով 
թուր քե րի վրա՝ ա ռանց դի մադ րու թյան գրա վե ցին եր կու գն դա ցիր և գե
րի վերց րին 10 հո գի։ 

Այս պի սով՝ Գո րի սը վտան գից ա զատ վեց, ի սկ Թո մա սի հա ջո ղու
թյամբ՝ կռ վի շր ջան մնաց Տեղ գյու ղից մինչև Խնա ծախ ու Կոռ նի ձոր։

 Քա չալ– դա ղը գրա վե լուց հե տո, Սի մոն Մե լիք– Հա րու թյուն  յա նը42 իր 

գագաթներից, ամենից բարձրը 3355 մ է:
41  Իշխանասար. լեռնազանգված Սյունիքում՝ Գորիսից հյուսիս–արևմուտք: Ամենից բարձ 

գագաթը Մեծ Իշխանասարն է՝ 3548 մ: Հարավից միանում է Եռաբլուրներին:
42  Սխալմամբ գրված է Սահակյան: Սիմոն Զաքարի Մելիք–Հարու թյուն յան (1886–1921). 

ծնվել է Վայոց ձորի Սերս գյուղում: Նա ևս 1918 թ. աշնանը Արամի կողմից Սյունիք 
ուղարկված սպաների խմբում էր և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ոչ միայն Զան գե
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օգ նա կան սպա Լևո նի հետ մեր չորս թն դա նոթ նե րը Գո րի սից տա րան ու 
դա սա վո րե ցին Տեղ գյու ղի բար ձունք նե րի վրա։ Դա նոյեմ բե րի 6 –ին է ր։ 

Այդ նույն օ րը Սա քո–Յա պո նը և ես 30 զին ված տղեր քով, գրա վե ցինք 
Քո մուր– Թա փան, Տեղ գյու ղի Կոր նի ձո րի մեջ տե ղը։ Մեր պար տա կա նու
թյունն էր թույլ չտալ, որ թուր քե րը այդ ճա նա պար հով կտ րե ին ան ցնե ին 
մե րոնց թի կուն քը։

 Նոյեմ բե րի 7 –ի լու սա բա ցին Ա դր բե ջա նի զոր քե րը մի քիչ ա ռա ջա
ցան, թն դա նոթ նե րը քա շե ցին ո ւղ ղա կի դաշ տի մեջ և ռմ բա կո ծում է ին 
գյու ղը։ Հան կար ծա կի մեր թն դա նոթ նե րը ո րո տա ցին և ռում բերն ըն կան 
թուր քե րի թն դա նոթ նե րի վրա։ Ո ւղ ղա կի փո թո րիկ էր, որ պայ թեց։ Մենք 
Քո մուր– Թա փայից տե սանք, թե ի նչ պես թուր քե րը խու ճա պի մատն վե
ցին և ի րենց թն դա նոթ նե րը լռե ցին։

 Մինչև ե րե կո Ա դր բե ջա նի զո րա մա սե րը բո լոր ճա կատ նե րից նա հան
ջե ցին և ան ցան Զա բուղ գե տի մյուս ա փը։

 Մե րոնց հաղ թա նա կը կա տա րյալ է ր։ Այդ յոթ նօ րյա կռիվ նե րի ժա մա
նակ մենք շատ քիչ զո հեր ու նե ցանք։ Ի սկ Ա դր բե ջա նի զո հե րի թի վը դժ
վար է ա սել, ո րով հետև նրանք ի րենց սպան ված նե րի դի ակ նե րից տա րել 
է ին։ Մեր տե սա ծը, որ մնա ցել է ր՝ 20–25–ն էր, ի սկ գե րի նե րը շատ է ին։

« Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի», 1991, թ. 3, էջ 212–217

զուրի, այլև Վայոց ձորի կռիվներին և հմուտ հրետանավորի և քաջ կռվողի մեծ անուն 
վաստակել: Սովետական իշխանություն հաս տատ վելուց հետո հեռացել է Թիֆլիս, ուր և 
ինքն ա սպան է եղել՝ բոլշևիկների ճնշումները չտանելով:
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«Աստ ված պի տի մեզ հետ լի ներ, այ լա պես այն հս կա պատ րաս
տու թյամբ տաճ կաադր բե ջա նա կան զոր քերն ի նչ պե՞ս պարտ վե
ցին»,— իմ հար ցու մին պա տաս խա նեց Կոռ նի ձո րի շքան շա նա
կիր մար տի կը»։ 

Վազ գեն Միր զա բե կյան– Վան բեկ
 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ԳՈ ՐԻ ՍԵ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀՈՒ ՇԵ ՐԸ43

 ԹԻՎ 1 
ԱՐ ՄԵ ՆԱԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱ ՆԻ ՀՈՒ ՇԵ ՐԸ44

 
Օս մա նյան զոր քե րը 1918 թ. վեր ջե րին հե ռա ցան Ա նդր կով կա սից։ 

Մու սա ֆաթ նե րը, հույս նե րը դնե լով Բաք վում մնա ցած թուրք փա շա նե րի 
ու մե ծա քա նակ աս կյար նե րի վրա, հար ձակ վե ցին մեր Զան գե զու րի վրա՝ 
նպա տակ ու նե նա լով գրա վել Գո րիս քա ղա քը, որ պես զի Զան գե զու րը 
կտ րեն Հա յաս տա նից, ան ցնեն Դա րա լա գյազ, Նա խիջ ևան ու մի ա նան 
ի րենց եղ բայր Սուլ թա նա կան Թուր քի ային։

 Զան գե զուր ցի նե րը կազ մա կեր պում են աշ խար հա զոր ջո կատ ներ։ Ես 
մեր գյու ղի զո րախմ բով գնա ցի Գո րիս քա ղաք։ Ե րբ հա սա Գո րի սի զին
վո րա կան շեն քի բա կը, Հայ կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Խա չա

43  Ներկայացվող հուշերը պահվում են Սերո Խանզադյանի ֆոնդում (ՀԱԱ, ֆ. 798), որոնց 
մասին նա գրառել է. «Տակ ավին 1929 թ. ես սկսել եմ հավաքել մեր ժողովրդի պատմու
թյան նշխարներ: Ոչնչա ցումից փրկել եմ տասն յակ հին ձեռ ագրեր ու դրանք հանձնել 
Մա տե նա դա րանին, հաճախ ոչ իմ անու նով, այլ այն մարդու, որ ձեռա գիրը փրկել ու 
տվել է ինձ: Ես ունեմ նաև մեր պատմ ության ամենից ողբերգ ական՝ 20–րդ դարի սկզբ
ին կատ ար ված ցեղա սպան ության մասին ականատեսների հուշա գրու թյուն ներ: Դրանք 
պատմ  ական ար ժեքավոր տեղեկու թյուն ներ են: Դրան ցից մի քանիսը ես հրա պարակել 
եմ: Մեծ մասը տակավին անտիպ է»:

44  «1960–ական թթ. ինձ մոտ՝ մեր տուն եկավ Գորիսի շրջանի Յայջի (այժմ՝ Հարժիս) 
գյուղի զավակ, Երևանում ապրող ման կա վարժ Հա կոբ Հակոբյանը: Նա ինձ հանձնեց 
իր հոր՝ Հարժիս (Յայջի) գյուղի հրամանատար Արմենակ Գրիգորյանի հուշերի տետրը: 
Եվ ահա ես դրանից մի պատառիկ հրա պա րակում եմ: Դրանք շատ կարևոր տե
ղեկություններ են: Արմենակ Գրիգոր յանը ծնվել է 1883 թ. Շուշի քա ղաքում: Հայրը՝ 
դերձակ Ակուն (Հակոբը), 19–րդ դարի վերջերին Շու շիից վերաբնակվել է Յայջի 
գյուղում, ապրել այնտեղ և զբաղ վել դերձակությամբ: Արմենակը 1908 թ. կանչվել է 
ռուս ական բա նակ, սովորել է Պետրոգրադի սպայական վարժարանում, ստացել սպայի 
կորչում: Մասնակ ցել է Առաջին աշխարհամարտին, Սարդա րապատի ճակատա մար
տին»: Ս. Խանզադյան:
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տուր Մա լին ցյա նը (Մա լին ցո վը) հարց րեց. «Ո՞վ է ձեր ղե կա վա րը»։ 
Ես դուրս ե կա շար քից, ա սա ցի. «Ես եմ Յայ ջի գյու ղի ջո կա տի հրա

մա նա տա րը, պա րո՛ն»։
Խ. Մա լին ցյա նը բար կա ցավ ի նձ վրա. «Ին չո՞ւ ես ու շա ցել»։
 Մեր Մես րոպ Խա չյա նը մո տե ցավ պա րոն Մա լինց յա նին ու ա սաց. 

« Մի՛ բար կա նա, պա րո՛ն պա րու չիկ։ Մեր գյու ղը փոքր գյուղ է, բայց ա հա 
մեր գյու ղից ա վե լի շատ մարդ է ե կել պա տե րազ մի, քան ա մե նա մեծ 
գյու ղե րից։ Դա Ար մե նակ Գրի գո րյա նի շնոր հիվ է, նրա շնորհ քը։ Հա զիվ 
կազ մա կեր պե ցինք զո րա խում բը։ Մե րոն ցից մե կը տրեխ չու ներ, մյու սի 
շո րե րը կա րա կա տե լի էր, եր րոր դի տա նը հաց չի ե ղել»։

 Մա լին ցյա նը ձեռ քը մեկ նեց Գո րի սի վեր ևի սա րին. « Տես նո՞ւմ ե ք։ Սա րում 
ան գղ նե րի ե րա մի նման թա ռել է թուր քի զոր քը։ Թուր քե րը ո ւլ տի մա տում 
են տվել մեզ՝ Գո րի սը ի րենց հանձ նե լու պա հան ջով։ Եր կու օր ժամ կետ են 
տվել, սպա սում ե ն։ Վա ղը ա ռա վո տյան պի տի պա տաս խան տանք»։

 Հա ջորդ օ րը՝ լու սա բա ցին, մենք զան գե զուր ցի ներս հար ձակ վե ցինք 
մու սա ֆա թա կան նե րի վրա։ Ա ռաջ նային դիր քե րում է ինք մենք՝ յայ ջե ցի
ներս՝ իմ Ար մե նակ Գրի գո րյա նիս գլ խա վո րու թյամբ։

 Մեր ա ռա ջին գրո հից թուր քե րը մի փոքր ետ նա հան ջե ցին ու ամ
րա ցան նոր դիր քե րում։ Գո րի սից վերև մեզ է հաս նում թն դա նո թա ձիգ 
Թոփ չի Սի մո նը։ Նա՝ կա պի տան Սի մոն Մե լիք– Հա րու թյու նյա նը Վայոց 
ձո րի Սերս գյու ղից է ր։

 Շատ գո վե լի է Թոփ չի Սի մո նը։ Նա ո չն չաց րեց թուր քե րի բո լոր գն
դաց րային կե տե րը, ո րից հե տո մենք հար մար դիր քեր գրա վե ցինք ու 
ա ռաջ ան ցանք։ Մենք հաղ թե ցինք, թուր քե րը փա խան։

 ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թթ. 104–116, 117–127
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 ԹԻՎ 2 
ԱՐ ՇԱԿ ՊԵՏ ՐՈ ՍԻ ԶԱ ՔԱՐՅԱ ՆԻ ՀՈՒ ՇԵ ՐԸ45

«Թշ նա մին, ստա նա լով օ ժան դակ ու ժեր, սպառ նում է Խնա ծախ և 
Խոզ նա վար գյու ղե րին։ Ներ սե սը գյու ղի ազ գաբ նակ չու թյա նը տե ղա փո
խեց դե պի սա րե րը և գյու ղի կտ րիճ նե րի հետ հա մառ կռ վի բռն վեց թշ
նա մու հետ։ « Մինչև ար յան վեր ջին կա թի լը չթող նել դիր քե րը»։ 

Ար շա կի մայ րը՝ Հե ղի նեն, համ բու րեց ձի ու ճա կա տը, տրո րեց աչ քե
րը և հե ծավ ձի ուն… Կես րա րին էլ ա սաց. «Ա մի՛, դու էս տեղ սպա սի, ես 
գնում եմ դիր քե րը, կռ վող նե րի մոտ…»։

 Հե ղի նեն բար ձեց իր սի րուն ձին և ի րիկ նա դե մին ճա նա պարհ ըն
կավ դե պի հար ևան Քա րա շեն գյու ղը՝ ե րե խա նե րին այն տեղ թող նե լու 
հա մար, որ ին քը վե րա դառ նա կռ վի ճա կատ։ Ետ դար ձի ճա նա պար հին 
հան դի պում է 25 –ա մյա մի հա մա գյու ղա ցի ե րի տա սար դի՝ զի նա սար քով։ 
Ճա նա պար հին պա տա հեց խմ բա պետ Մա լին ցո վը46 և ճչաց. «Կ թող նե՞ս, 
հա՞, ֆռոն տը։ Ես քու…»։ Եվ գն դա կա հա րեց նրան։

Խ. Մա լին ցո վը իր մաու զե րի գն դակ նե րով սպա նում էր այն ան ձնա
վո րու թյուն նե րին, ո րոնք, թո ղած ֆռոն տը, ճա նա պարհ է ին բաց ա նում 
թշ նա մու ա ռաջ։ Եվ իս կա պես նրա՝ Մա լին ցյա նի զո րու թյունն էր, որ 
շու տով թշ նա մին ետ շպրտ վեց և Խնա ծախ գյու ղի բնակ չու թյու նը նո
րից ի րեն տե ղը վե րա դար ձավ»։ 
 

ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թթ. 38–49, 94–98

45  Զոհվել է Հայրենական մեծ պատերազմում 1942 թ.:
46  «Պարուչիկ Խաչատուր Մալինցյան, գորիսեցի է, հորս՝ Նիկոլայի մոր՝ Բողճու քրոջ 

տղան: 1918–1920 թթ. Զանգեզուրի ինքնապաշտ պանական կռիվերի հերոս: Պարուչիկ 
էր, հայտնի էր՝ «Պորուչիկ Խաչատուր» անունով»: Ս. Խանզադյան
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 ՑՈՒՑ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ Խ. ՄԱ ԼԻՆՑՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ

 ԹԻՎ 1 
Ա ԹԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆ ՔԸ47

(4.04.1932 թ.)

 Գո րիս քա ղա քի բնա կիչ Խա չա տուր Մա լին ցյա նի ան ձի մա սին ի նձ 
հայտ նի է 1918 թվից։ Նա Գո րիս ե կավ Շուշ վա գն դի հետ, ո րի հրա մա
նա տարն էր ո մն գն դա պետ Մ. Մե լիք– Շահ նա զա րյա նը։ Ի սկ Խա չա տուր 
Մա լին ցյա նի պաշ տո նը, ո րը այդ ժա մա նակ ցա րա կան պա րու չի կի աս
տի ճա նով էր, ի նձ հայտ նի չէր։

 Շուշ վա գուն դը նպա տակ ու ներ այ նու հետև տե ղա փոխ վել Ղա րա բա
ղի կող մե րը, բայց քա նի որ Գո րի սից Շու շի ճա նա պար հը ան ցնում էր 
քր դաբ նակ շր ջա նով և քա նի որ հա յե րը թուր քե րի հետ թշ նա մու թյուն 
ու նե ին, այդ տե ղի թուր քե րը գն դին չթո ղե ցին ան ցնի. այս պի սով՝ Շուշ վա 
գուն դը տե ղում կազ մացր վեց։

Դ րա նից հե տո Գո րի սի Ազ գային խորհր դի կող մից Խա չա տուր Մա
լին ցյա նը նշա նակ վեց ամ բողջ Զան գե զու րի զոր քե րի հրա մա նա տար և 
նրա վրա պար տա կա նու թյուն դր վեց տե ղի ու ժե րից կազ մել տե ղա կան 
մար տա կան ջո կատ ներ, քան զի այդ ժա մա նակ Գո րի սում չկային բա նա
կային ջո կատ ներ։

 Տե ղի դաշ նակ ցա կան ու ժե րի կազ մա վոր ման պա հին ա դր բե  ջա
նա կան մու սա ֆա թիստ նե րը բա նակ ցու թյուն ներ է ին վա րում։ Նրանք 
վերջ նա ժամ կետ է ին տվել Զան գե զու րի դաշ նակ ցա կան իշ խա նու թյուն
նե րին, որ պես զի Զան գե զու րը հանձ նեն Ա դր բե ջա նին։ Բայց ե րբ Զան
գե զու րի դաշ նակ ցա կան իշ խան ու թյուն նե րը մեր ժո ղա կան պա տաս խան 
տվե ցին, ա մեն օր սպա սում է ին մու սա ֆա թիստ նե րի կող մից հար ձակ
ման։ Այս պի սով՝ Ազ գային ժո ղո վի հանձ նա րար ու թյամբ Մա լին ցյա նը 
ստանձ նեց տե ղա կան ջո կատ նե րի կազ մա վոր ման գոր ծը։ 

Ադր բե ջա նա կան զոր քե րի Զան գե զու րի վրա հար ձակ ման ժա մա նակ 
Խա չա տուր Մա լին ցյա նը ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ Գո րի սի 

47  Աթա Հարությունի Գրիգորյան, Տեղ գյուղից, ծնվ՝ 1885 թ., կոմկուսի անդամ՝ 1921 թ.:
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շր ջա նում մու սա ֆա թա կան զոր քե րի դեմ կռիվ նե րին։ Այդ ժա մա նակ 
Խա չա տուր Մա լին ցյա նը հա մար վում էր ա մե նից ակ տիվ մար տի կը՝ 
վայե լե լով դաշ նակ նե րի վս տա հու թյու նը։ Նա ազ գա մի ջյան պա տե րազ
մի ըն թաց քում պտ տում էր Տեղ, Խա նա ծախ, Բա յան դուր, Խոզ նա վար, 
Ա րա վուս ու այլ գյու ղե րում և տե ղե րում ծե ծում էր, գնդ կա հա րում գյու ղա
ցի նե րին և այլն։

 Լի նե լով Տեղ գյու ղի ճա կա տի հրա մա նա տա րը, Շե գուն ցի ալ րա ղա
ցի մոտ, հան դի պե լով 18 –ա մյա գյու ղա ցու՝ Ի սի ևին գն դա կա հա րել է ր՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ նա փա խել է ճա կա տից։

 Նույն օ րը մա հա ցու կեր պով ծե ծել է գյու ղա կան ա վա գի (տա նու տե րի) 
օգ նա կան Ա լում Ղա զա րյա նին, ո րը հա ջորդ օ րը մա հա ցավ, խիստ ծե ծից, 
Խա նա ծախ գյու ղում գն դա կա հա րեց մի գյու ղա ցու։ Այդ պատ ժա մի ջոց
նե րը ար վում է ին նրա հա մար, որ պես զի դաշ նակ նե րի մոտ հե րոս եր ևա։ 

Ար դյուն քում մու սա ֆա թա կան զոր քե րի դեմ տա րած հաղ թա նա կից 
հե տո, Խա չա տուր Մա լին ցյա նը ար ժա նա նում է դաշ նակ ցա կան գն դա
պե տի աս տի ճա նի։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նը դաշ նակ ե ղե՞լ է, թե՞ ո չ՝ չգի տեմ։ Կար միր նե
րի դեմ կռիվ նե րին չի մաս նակ ցել, քա նի որ Զան գե զու րի վրա Կար միր 
բա նա կի հար ձակ ման ժա մա նակ Խա չա տուր Մա լին ցյա նը ար տաքս ված 
էր Եր ևան, բայց չգի տեմ՝ ի նչ պատ ճա ռով։

 
 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16 , գ. 1923, թթ. 28–29
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 ԹԻՎ 2 
Ա ՇՈՏ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆ ՔԸ48

(20.03.1932 թ.)

1918 թ. ազ գային կռիվ նե րի ժա մա նակ թուր քա կան զոր քը վերց րել էր 
Գո րի սի շր ջա նի Խոզ նա վար գյու ղը։ Նա խա պատ րաստ վում է ին վերց
նե լու նաև Խա նա ծա խը, ո րի պատ ճա ռով այդ եր կու գյու ղե րի ազ գաբ
նակ չու թյու նը թափ վել էր մեր Քա րա շեն գյու ղը և ցան կա նում էր ա ռաջ 
շարժ վել դե պի Գո րի սի կող մը։

Խ. Մա լին ցյա նը որ պես այդ ժա մա նա կաշր ջա նի կո մեն դանտ49, ե կավ 
մեր գյու ղը, տես նե լով Խա նա ծախ և Խոզ նա վար գյու ղե րի ազ գաբ նակ
չու թյան փա խուս տը, մեր գյու ղի վաշ տա պե տի մի ջո ցով հրա մայեց, որ 
չշարժ վեն և մնան Քա րա շեն գյու ղում։ Սա կայն, ե րե խա նե րի լաց ու կո
ծի ձայ նը չըն դու նեց այդ հրա մա նը։ Դրա հա մար ին քը՝ Խ. Մա լին ցո վը 
ձին նս տած գյու ղի գլ խա վոր փո ղո ցից գնաց և գե րեզ ման ա տան գլ խով 
գնա ցող ճա նա պար հի մեջ սե փա կան ձեռ քով խփեց եր կու տղա մար դու։

 Կա նայք հա վաք վե ցին դի ակ նե րի վրա, վերց րին դի ակ նե րը և հետ 
դա ռան Քա րա շեն գյու ղը։ Այդ խփ ված նե րի ա նուն նե րը չեմ հի շում։ 

Այդ եր կու ըն կեր նե րի սպա նու թյան ժա մա նակ ես կանգ նած է ի մի 
փո ղո ցում և նա յում է ի դե պի պա տա հա րի վայ րը։ 

Այ նու հետև Խ. Մա լին ցո վի մի ջո ցով վաշ տա պե տը ծե ծեց Քա րա շենի 
գյու ղա ցի Գրի գոր Հա րու թյու նյա նին՝ դիր քե րը ո ւշ գնա լու հա մար։

Խ. Մա լին ցո վը մեր գյու ղից վերց րեց 25 հո գի և գնաց Խա նա ծա խի 
ճա կա տը՝ թուր քե րի դեմ կռ վե լու։

 Խոզ նա վա րի կող մում թուր քե րին հաղ թե լուց հե տո վաշ տա պե տը 
հրա մայեց գյու ղի ազ գաբ նակ չու թյա նը գյու ղի տակ Շու շի ի ճա նա պար
հում դի մա վո րել Խ. Մա լին ցյա նին. ես էլ է ի մաս նակ ցում՝ մյուս ե րե խա
նե րի շար քում։

Խ. Մա լին ցյա նը բարձ րա ցավ եր կու գյու ղա ցու թևե րի վրա, և այդ 

48  Աշոտ (Արշակ) Հովսեփի Մանուկյան, ծնվ. 1910 թ., Քարաշենի (Դաշքենդ) գյուղացի: 
Գրված է հայերեն՝ անձամբ վկայի ձեռքով:

49  Զինվորական պարետ:
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գյու ղա ցի նե րը սկ սե ցին Խ. Մա լին ցյա նին պար ա ծել ի րենց թևե րի վրա՝ 
նրան հայ տա րա րե լով հայ ազ գի «փր կիչ» հե րոս։

 Մի մի այն այս քանն եմ հի շում։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 51
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 ԹԻՎ 3 
Ե ՂՈ ՂԱ ԶԱՐՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆ ՔԸ 50

(29.03.1932 թ. և 27.07.1965 թ.)
 

Ես Խա չա տուր Մա լին ցյա նին ճա նա չում եմ որ պես հա մա գյու ղա ցի։ 
Նա ցա րա կան բա նա կից վե րա դար ձավ ֆելդ ֆե բե լի աս տի ճա նով, ե ղել 
էր Կրաս նա վոդսկ քա ղա քում (դա 1911 թ. է ր։ Ես Կրաս նա վոդս կում աշ
խա տում է ի իմ բա րե կա միս մոտ՝ որ պես կա րող բան վոր)։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նը Իմ պե րի ա լիս տա կան պա տե րազ մի ակ տիվ 
մաս նա կից էր, ցա րա կան ա ֆի ցեր։

1918–1919 թթ. Խ. Մա լին ցյա նը գտն վում էր Զան գե զու րում և հա մար
վում էր ակ տիվ կռ վող մու սա ֆաթ զոր քե րի դեմ։ Նա կա նո նա վոր բա
նակ չի ու նե ցել, այլ կազ մա կեր պում էր տե ղի բնակ չու թյա նը։

 Մու սա ֆա թիստ նե րի ու հայե րի միջև քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ
մում նա ե ղել է գն դա պետ և աչ քի ը նկ նող ղե կա վար նե րից մե կը։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նը շատ խիստ մարդ էր, մա նա վանդ այն ան
ձանց նկատ մամբ, ո րոնք խու սա փում է ին պա տե րազ մե լուց։ Այդ պի սին
նե րին են թար կում էր ծե ծի։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նի գոր ծու նե ու թյու նը նման վում էր Ա նդ րա
նիկ զո րա վա րի գոր ծու նե ու թյա նը, մի այն փոքր ծա վալ նե րով, այ
սինքն՝ նա տա րել է ազ գային –ինք նա պաշտ պա նա կան պայ քար մու
սա ֆա թիստ նե րի դեմ պա տե րազ մե լով։

 Մի այն թե նա, ի նչ պես ա սել է ի, ծե ծի էր են թար կում այն մարդ կանց, 
ո րոնք չէ ին ցան կա նում դուրս գալ կռիվ կամ որ ևի ցէ օգ նու թյուն ցու ցա բե րել։

1920 թ.51 նրան ու ղար կե ցին Եր ևան, հրամ կազ մի ա ռան ձին ան դամ
նե րի հետ վե ճի հա մար և ո րից հե տո է միգ րաց վեց Ի րան։

 Հարց – Խ. Մա լին ցյա նը ո ՞ւմ հետ էր մտե րիմ, ո րոնք հի մա ապ րում են 
մեր Մի ու թյու նում։

 Պատ. – Ա սա տուր Խո սունց՝ ապ րում է Մի ջին Ա սի ա յում, Ար տեմ 

50  Եղո Հայրապետի Ղազարյան, 1892 թ. ծնված, Գորիսի գյուղացի, կոմկուսի անդամ:
51  Սխալմամբ գրված է 1919 թ.: Ճիշտ չէ, որ վտարանդվել է Իրան:



43

Խան զա դյա նը52, Վա նո Խան զա դյա նը53 նույն պես և ու րիշ ծնուն դով 
գո րիս ցի ներ, Խա չա տուր Մա լին ցյա նի հետ հան դի սա նում է ին ակ տիվ 
մաս նա կից ներ։

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նի ազ գա կան Ար մե նակ Մա լին ցյա նը 1930 թ. 
բանդ. շարժ ման ժա մա նակ ձեր բա կալ վել է ի նչ –որ պատ ճա ռով։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 46–47, 159–161

52  Արտեմ Խանզադյան (մահացել է 1983 թ.): Վաղ հասակից անդամագրվել է ՀՅԴ–ին: 
1918–21 թթ., որպես Գորիսի աշխարհազորային դասակ նե րից մեկի հրամանատար, 
մասնակցել է Սյունիքի ինքնա պաշտ պա նության կռիվներին: Լեռնահայաստանի 
անկումից հետո անցել է Իրան, բայց կարճ ժամանակ անց՝ 1922 թ., վերադարձել է 
հայրե նիք և ենթարկվել հալածանքների. մի քանի անգամ բանտարկվել է ու աքսորվել: 
1933 թ., ստիպված թողնելով ընտանիքը և հարա զատ ներին, Միջին Ասիայի վրայով 
անցել է Իրան: Ա. Զանգե զուրցի ծած կանունով բազմաթիվ հուշագրություններ ու 
հոդվածներ է տպել «Ալիք» օրաթերթում: Իսկ «Հայրենիք» ամսագրում (1968 թ., 
աշուն) տպագրված նրա «Դաշնակցության մուտքն ու աշխա տան քը Զանգեզուրում», 
հոդվածում արժեքավոր տեղեկություններ կան Զան գեզուրի դարասկզբի պատմության 
վերաբերյալ: 1960–ական թվա կաններից նամակագրություն է ունեցել իր ազգական 
Սերո Խան զադյանի հետ, որոնց մի մասը պահվում է Սերո խանզադյանի ֆոնդում. 
ՀԱԱ, ֆ. 798: 

53  Վանո Պետրոսի Խանզադյան. ծնվել է 1901 թ. Գորիսում: 17 տա րե կանում ան
դամագրվել է ՀՅԴ–ին և ակտիվորեն մասնակցել Զան գեզուրի հերոսամարտերին՝ 
Անդրանկի զորաջոկատի կազ մում, ապա հորեղբոր՝ Արտեմի խմբի հետ մասնակցել 
է 1919 թ. նոյեմ բեր յան հերոսամարտին: Այնուհետև մտել է Նժդեհի զորաջոկատի մեջ: 
Լեռնահայաստանի անկումից հետո անցել է Իրան: 1922 թ. վե րա  դառնալով հայրենիք՝ 
ենթարկվում է հալածանքների. մի քանի անգամ բանտարկվում է և աքսորվում: 
Հետագա հետապն դում նե րից ազատվելու համար 1933 թ. Միջին Ասիայի վրայով անցել 
է Իրան: Մահացել է 1962 թ.: 
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 ԹԻՎ 4
 ԲԱԳ ՐԱՏ ՋԱ ՎԱ ՀԻՐՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆ ՔԸ54

(1932 թ. և 1965 թ.)

Քն նու թյա նը հե տաքրք րող Խ. Մա լին ցյա նին ես ճա նա չում եմ 1918–
1919 թվա կան նե րից, հա րա բե րու թյուն ներս նրա հետ նոր մալ են ե ղել։ 
Նրան գի տեմ որ պես այն ժա մա նակ վա Զան գե զու րի պաշտ պա նու թյան 
ղե կա վա րի։

1918 թ. Զան գե զու րը կտր ված էր և հա մա րյա պա շար ված մու սա ֆա
թիստ նե րի կող մից։ Զան գե զու րի գյու ղե րը՝ հատ կա պես Խոզ նա վար, 
Տեղ, Կոռ նի ձոր, Խա նա ծախ, մշ տա պես հար ձա կում նե րի է ին են թարկ
վում մու սա ֆաթ զոր քե րի կող մից։ 

Այդ ժա մա նակ նե րում Զան գե զու րում էր գտն վում Ա նդ րա  նիկ զո րա
վա րը իր զոր քե րով։ Բայց հե տո նա թո ղեց ե կավ Եր ևան։ Այդ պատ
ճա ռով Զան գե զու րի պաշտ պա նու թյան ռազ մա կան ղե կա վա րը դար ձավ 
Խ. Մա լին ցյա նը, ո րը դեռ ցա րիզ մի ժա մա նակ օ ֆի ցեր է ր։

 Կա նո նա վոր զորք չու ներ, ե թե չհաշ վենք պա հա կային գու մար տա կը՝ 
մոտ 300 հո գուց բաղ կա ցած և մի հրե տա նա յին մի ա վո րում։

Խ. Մա լին ցյա նը հեն վում էր տե ղի բնակ չու թյան վրա. զո րա կո չի էր են
թար կում այն ան ձանց, ով քեր ի վի ճա կի է ին զենք գոր ծա ծե լու։ Եվ այս պես 
պաշտ պա նում էր մեր գյու ղե րը մու սա ֆա թիստ նե րի հար ձա կում նե րից։

 Պի տի ա սեմ, որ Խ. Մա լին ցյա նը շատ մեծ աշ խա տանք տա րավ 
այդ գոր ծում, և նրա շնոր հիվ Զան գե զու րի մի շարք գյու ղեր չըն կան 
մու սա ֆա թիստ նե րի ձեռ քը։ Նրա կող մից վա րած մար տե րը մու սա
ֆա թիստ նե րի դեմ վեր ջա նում է ին հաղ թա նա կով։ 

Ես այդ բո լո րը գի տեմ, քա նի որ նախ այդ թվե րին այն տեղ եմ բնակ
վել և մյուս կող մից՝ մի քա նի օր մաս նակ ցել եմ մու սա ֆա թիստ նե րի դեմ 
կռիվ նե րին, մաս նա վո րա պես Խոզ նա վար գյու ղի շր ջա նում։

 Հար ձակ վե ցինք և գրա վե ցինք այդ գյու ղին մո տա կա ա դր բե ջա նա
կան գյու ղե րը և ե ղած ա նա սուն նե րը վերց րինք։ 

54  Բագրատ Պետրոսի Ջավահիրյան, ծնվ՝ 1896 թ., երկար ժամ ա նակ ավագ տնտեսագետ 
է աշխատել ֆինմինիստրությունում:
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Ես գտ նում եմ, որ այն ժա մա նակ Խ. Մա լին ցյա նի կող մից այդ պի սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը ճիշտ չէր կազ մա կերպ ված, քա նի որ հար ձակ ման 
են թարկ ված գյու ղե րում մու սա ֆա թիս տա կան զոր քեր չկային, այլ բնակ
վում է ին գյու ղե րի հա մար յա ան զեն բնակ չու թյու նը։

Խ. Մա լին ցյա նը իր գոր ծո ղու թյուն նե րով հե տապն դում էր Զան գե զու
րի պաշտ պա նու թյու նը մու սա ֆա թիս տա կան զոր  քե րի հար ձա կում նե րից 
և դա նրան հա ջող վեց։

 Մի ա ժա մա նակ Խ. Մա լին ցյա նը շատ պա հանջ կոտ և խիստ էր այն 
ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնք խու սա փում է ին ռազ մա ճա կատ գնալ։ Այդ
պի սի մարդ կանց են թար կում էր ծե ծի և նույ նիսկ՝ սպա նում։ 

Այս պես, լսե լով ի մա ցել եմ, որ Խ. Մա լին ցյա նը ծե ծել է Տեղ գյու ղի 
բնա կիչ դար բին Դա նի ե լին, ի բր թե այն բա նի հա մար, որ հրա ժար վել է 
ռազ մա ճա կատ գնա լուց։

 Մի ու րիշ դեպ քի ես ի նքս ներ կա եմ ե ղել։ Խա չա տուր Մա լին ցյա նի 
կար գադ րու թյամբ ծե ծի են թարկ վեց Խա նա ծախ գյու ղա ցի Մի նաս Խե
րուն ցը այն բա նի հա մար, որ նա յու րաց րել էր ա դր բե ջա նա կան գյու ղե
րից վերց րած, այ սինքն՝ թա լան ված ոչ խար նե րից 30 գլուխ ոչ խար։ 

Այն ժա մա նակ լսել է ի, որ Խ. Մա լին ցյա նը ան գամ սպա նել էր Տեղ 
գյու ղից մի գյու ղա ցու, այն բա նի հա մար, որ նա մար տի ժա մա նակ դի մել 
էր փա խուս տի։ 

Որ ևէ հա կա սո վե տա կան ա րարք նրա կող մից չի նկատ վել, քա նի որ 
նրա գոր ծու նե ու թյու նը ե ղել է մինչև սո վե տա կան կար գե րի հաս տատ վե
լը Զան գե զու րում։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ, 1923, թթ. 154–158
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 ԹԻՎ 5
 ՍԱՄ ՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆ ՔԸ55

(1932 թ., 1965 թ.)

 Խա չա տուր Մա լին ցյա նին գի տեմ 1918 թ., որ պես դաշ. բա նա կի պո րու
չիկ, ո րը 1918 թ. նշա նակ վեց Զան գե զու րի գա վա ռի զի նու ժե րի ղե կա վար։

 Մինչև 1929 թ. ես բնակ վել եմ Գո րի սում, մաս նակ ցել եմ 1918–
1919 թթ. Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րին, ե րբ Զան գե
զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան գոր ծը հանձն ված էր Խ. Մա լին ցյա նին։

 Նա ե ղել է ցա րա կան բա նա կի սպա, և ե րբ Զան գե զու րում էր, Ազ
գային խոր հուր դը նրան տվեց գն դա պե տի կո չում և նշա նա կեց Զան գե
զու րի զին ված ու ժե րի հրա մա նա տար։

 Փաս տո րեն Խ. Մա լին ցյա նը փո խա րի նեց Ա նդ րա նի կին, ե րբ 
վեր ջինս Զան գե զու րից գնաց Եր ևան։ 

Ու րեմն Խ. Մա լին ցյա նը 1918–1919 թթ. Զան գե զու րի ո րոշ գյու ղե րի 
շր ջա նում տա րել է ազ գային ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տեր և այդ 
գոր ծում մեծ հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցել։ Նա մու սա ֆա թիստ նե րին թույլ 
չտ վեց, որ նվա ճեն հայ կա կան գյու ղե րը։

 Մի ա ժա մա նակ պի տի ա սեմ, որ նա իր բնա վո րու թյամբ շատ կո պիտ 
և խիստ մարդ էր այն մարդ կանց հան դեպ, ով քեր չէ ին ու զում դուրս գալ 
պա տե րազ մե լու մու սա ֆա թիստ նե րի դեմ և այդ պի սին նե րին են թար կում 
էր ծե ծի կամ գն դա կա հա րու թյան։

Խ. Մա լին ցյա նը կազ մա կերպ ված զին ված մի ա վո րում ներ չու ներ։ Եվ 
ե րբ հարկ էր լի նում դուրս գա լու մու սա ֆա թիս տա կան զոր քե րի դեմ, մեր 
գյու ղե րի գյու ղա ցի նե րին էր հա նում կռ վի։ Հենց այդ ժա մա նակ էլ, ե թե 
որ ևի ցե մե կը հրա ժար վում էր կամ չէր ու զում օգ նել, նրանց են թար կում 
էր պատ ժի։ 

Ես ա կա նա տես եմ ե ղել, թե ի նչ պես ծե ծի են թար կեց Տեղի գյու ղա ցի 
դար բին Դա նի ե լին այն բա նի հա մար, որ նա ի նչ –որ չի ու զե ցել հրա ցա
նը նո րո գել։

 Նա քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րին Զան գե զու րում չի ե ղել և չի 

55  Սամվել Հովհաննեսի Մկրտչյան, ծնվ.՝ 1898 թ., կոմկուսի անդամ՝ 1921 թ.:
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մաս նակ ցել։ Այդ ժա մա նակ ե ղել են Նժ դե հը, Դրոն։
 Հե տա գա յում դաշ նակ նե րը նրան մե ղադ րե ցին այն բա նում, որ ու

զում էր իշ խա նու թյու նը վերց նել իր ձեռ քը և դրա հա մար նրան Զան գե
զու րից հետ կան չե ցին և նա այլևս չվե րա դար ձավ։

 Նա, լի նե լով դաշ. բա նա կի գն դա պետ, ձգ տում էր իր ձեռ քը վերց
նել Զան գե զու րի գա վա ռի ղե կա վա րու մը, բազ միցս վե ճի մեջ մտ նե
լով ա ռան ձին ղե կա վար նե րի հետ, ո րի ա րդ յուն քում և կա րե րիզ մի 
հա մար հան վում է պաշ տո նից և ու ղարկ վում է Եր ևան՝ պառ լա մեն տի 
տրա մադ րու թյան տակ։ 

Իսկ ի նչ վե րա բե րում է տա րած ված լու րե րին, թե ի բր նա ձեր բա կալ
վել է որ պես կո մու նիստ և Սո վե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կիր, դա 
բա ցա հայտ սուտ է։ 

Ինչ պես Մայի սյան ա պս տամ բու թյան, այն պես էլ դաշ ա վանտ յու րայի56 
ժա մա նակ Խ. Մա լին ցյա նը Զան գե զու րում չի ե ղել և որ քան գի տեմ այդ 
ժա մա նակ նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րին չի մաս նակ ցել։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, թթ. 40–41,162–164

56  Նկատի ունի 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը:
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Խ. ՄԱ ԼԻՆՑՅԱ ՆԻ ՑՈՒՑ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 ԹԻՎ 1
(1932 թ. մարտ –ապ րիլ)

 Վա ղը թող ստեղծ վի Հայ ի րա կա նու թյուն.
ես մեծ ու րա խու թյամբ կպա տաս խա նեմ՝ 
մե ղա վոր նե րի նս տա րա նին նս տած։

Խ. Մա լին ցյան

1. Ծա գու մով Զան գե զու րի շր ջա նի Գո րիս գյու ղից ե մ՝ գյու ղա ցու ըն
տա նի քից։ Ծնող ներս զբաղ վում է ին ա նաս նա պա հու թյամբ, եղ բայր
ներս՝ մա սամբ պա տահ ա կան զբաղ մուն քով, ի սկ մա սամբ է լ՝ տնային 
տն տե սու թյամբ։ 

Ես և՛ մինչ ու սումս, և՛ ո ւս մանս ըն թաց քում մեր տա վարն ու հոր թերն 
է ի ա րա ծեց նում։ 

Ա վար տել եմ Գո րի սի հայ– ռու սա կան ե րկ դա սյա դպ րո ցը։ Ծնող ներս 
ու զում է ին ի նձ ո ւս ման տալ, սա կայն 1905 թ. ես ծլ կե ցի Բա քու, ո ւր հա
սա մայիս ամ սին և բնա կու թյուն հաս տա տե ցի Սա րու խա նո վի ձեռ նար
կու թյուն նե րում, ազ գա կա նիս՝ Վա ղար շակ Մա լին ցյա նի մոտ։ 

Ըն դուն վե ցի աշ խա տան քի Սա րու խա նո վի մոտ՝ որ պես հո րատ ման 
բան վոր՝ մինչև 1906 թ. հու լիս ա մի սը։ Դա կա րող են հաս տա տել Սա րու
խա նո վի ձեռ նարկ ու թյա նը հար ևան Միր  զո ևի 42–րդ տե ղա մա սի բան
վոր նե րը՝ ըն կեր ներ Զիլ ֆու ղար Մկրտ չյա նը և Բախ շի Հով հան նի սյա նը։

 Մաս նակ ցել եմ 1905 և 1906 թվա կան նե րի խո շոր գոր ծա դուլ նե րին։
 Սա րու խա նո վի տե ղա մա սում ծա նո թա ցա Ար սեն Բաբ ա  յա նի հետ և 

հե տա գա յում ըն դուն վե ցի ՌՍԴ/մ/Կ շար քե րը57։

57  Հարցաքննության ընթացքում իր քաղաքական համոզ մունք ների և դրանց էվոլյուցիայի 
մասին հարցումին Խ. Մալինցյանը պատաս խանում է. «1905 թ. Բաքվում ես մտա ՌՍԴԿ–
մենշևիկյան կու սակցության մեջ և մնացի մինչև 1914 թ., այսինքն՝ 9 տարի: Փաս տորեն 
ես դուրս չեմ եկել, բայց կազմակերպչ ական կապը կու սակցության հետ ավտո մատ 
կերպով խզվել է 1914 թ., երբ ես կանչվեցի ռազմ ա ճա կատ, սկզբում՝ ունտեր–աֆիցեր, 
իսկ 1915 թ. դեկտեմբերից՝ պրա   պորշ չի կի չինով: 1905–1914 թթ. ընթացքում մասնակցել 
եմ ժողով ների, խմբ ակ ների, գործադուլների նավթ արդ յունահանող Ղուկասովի մոտ: 
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1907 թ. տե ղա փոխ վե ցի աշ խա տան քի Բա լա խա նո– Սա բուն չի ի հի
վան դա նո ցը՝ նավ թար դյու նա բե րող նե րի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մար՝ 
գրա սե նյա կային պա հակ, ի սկ հետ ա  գա յում՝ գրա սե նյա կային աշ խա
տող մինչև 1909 թ. հոկ տեմ բե րը։ 

Այս տեղ կու սակ ցու թյան մեջ է ին նաև ան դամ ներ՝ դո կտոր Օ կին շ
ևի չը, Մա րի ա Սո լո մո նով նան և Մի սակ Իշ խան յա նը՝ ներ կայիս Սառ նա
րան նե րի տնօ րե նը։

1909 թ. զո րա կոչ վե ցի բա նակ և ծա ռայե ցի Վար շա վա յում, սկզ բում՝ 
63–րդ հետ ևա կային գն դում, ի սկ հե տա գա յում՝ հե ծե լա զո րում։ Զո րացր
վե ցի 1913 թվին՝ ա վագ են թաս պայի զին վո րա կան աս տի ճա նով։

2. Բա քու վե րա դառ նա լով ըն դուն վե ցի Հա սան կու լի ում գտն վող « Կով
կաս– Մեր կու րի» նա վագ նա ցային ըն կե րու թյուն՝ որ պես գրա սե նյա կային 
աշ խա տող մինչ 1914 թ. հու նի սի 1 –ը։

 Պա տե րազ մի ժա մա նակ զո րա կոչ վե լով բա նակ՝ ե ղել եմ գեր մա նա
կան, հե տա գա յում՝ ա վստ րի ա կան ռազ մա ճա կատ նե րում։ Մի քա նի ան
գամ վի րա վոր վե լուց և ա պա քին վե լուց հե տո ե կա Կով կա սյան ճա կատ 
և ը ստ զո րա կո չի մտա 19–րդ Թուր քես տա նյան գունդ, նույն պես որ պես 
են թաս պա, մինչև 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 1 –ը։ Մաս նակ ցե ցի Բա թու մի 
շրջա նի մար տե րին, Զա գո սից58, Ա ճա րիսծ ղա լի ից59, Քե սա սա պե լից, 
Մա րա դի դից, Զա լո նո դա ղից, Մուր ղու լո ւից60, Կու պի նա տից և Ար խավ61 
գե տի Պա դա ջու րի լեռ նանց քից թուր քե րի դուրս քշե լուն62։

1908 թ. վերջին մեկ ամիս նստել եմ» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923):
58  Զագոս, Զակոց. գյուղ Սպերի գավառակում՝ Ճորոխ գետից 4,5 կմ հարավ՝ նրա 

ձախակողմյան վտակի ափին:
59  Աճարիսծղալի. Ճորոխ գետի աջ կողմի վտակը: Հնում՝ Նոստե:
60  Մուրղուլ. գյուղ Արդվինից 28 կմ հյուսիս–արևմուտք: Նույն անունն ունի նաև Ճորոխի 

ձախակողմյան վտակներից մեկը:
61  Արխավ. գետ Պոնտոսում, Սև ծովն է թափվում Բաթումից 42 կմ հարավ–արևմուտք, 

համանուն գյուղի մոտ:
62  Այս շրջանի կռիվներին իր մասնակցության մասին Խ. Մալի նց յանը այլ ևս չի խոսում: 

Միայն Սևանի «Հայձուկ» տրեստում աշ խ ա տող հուն ահպատակ Պյոտր Կարոպուլոն է 
ցուցմունք նե րում վե րա պա տ  մում որոշ դրվագներ. «Նա միշտ ընդ գծում էր, որ նախ կին 
գնդ   ա պետ է եղել և պատմում էր իր ռազմական սխրանք ների մա սին: Չնա յած նաև 
հիմա է ցանկա նում հրամա ն ա տար ու թյուն անել բոլոր ենթա կա մարդկանց, ինչպես 
հին բանակում: Պատ մելով թուր   ք ական ճակա տում, Տրապիզոնի ուղ  ղությամբ իր 
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1915 թ. սեպ տեմ բե րի 1 –ին գոր ծուղ վե ցի Թիֆ լիս՝ պրա պորշ չիկ նե րի 
դպ րոց ըն դուն վե լու հա մար։ Ըն դուն վե ցի պրա պորշ չիկ նե րի 3–րդ Թիֆ
լի սյան դպ րո ցը և ա վար տե ցի 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 1 –ին։

Ն շա նակ վե ցի Ա լեք սանդ րա պո լի 223–րդ պա հեստ ային հե տևա կային 
գու մար տա կը։ Ա լեք սանդ րա պոլ63 հա սա դեկ տեմ   բե րի 15 –ին և ռազ
մաեր թային վաշ տի հետ ու ղարկ վե ցի ռազ մա ճա կատ՝ նշա նակ վե լով 
Ե լի զա վե տա պո լյան 156–րդ հե տևա կային գունդ։ Մաս նակ ցե ցի Է րզ րու
մի, Աշ կա լայի64, Մա մա խա թու նի65 և Կյու կյուրտ լո ւի66 գրավ մա նը։

1916 թ. Կով կա սյան բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան կար  գադ րու
թյամբ, ի նչ պես մյուս հայ սպա նե րը ես էլ տե ղա փոխ վե ցի 1 –ին Հայ կա կան 
հրաձ գային գունդ, ո ւր հա սա ապ րիլ ամ սին67։ Այդ գն դում մնա ցի մինչև 
1917 թ. հե ղա փո խու թյու նը՝ մաս նակ ցե լով Է րզ րու մի, Կյու կյուրտ լի ի գրավ
մա նը, որ տեղ հու նի սի 26 –ին ես վի րա վոր վե ցի՝ մնա լով մար տա դաշ տում։ 
Հե տա գա յում վեր քերս բու ժե լու հա մար է վա կո ւաց վե ցի Թիֆ լիս։

ծառայու թյան մա սին՝ նա խո սելիս տաքանում էր տպավորություն թողնելու հա մար՝ 
պատ մե լով թուրքական բա նակի թիկունքում հակա հետ ա խուզ ակ ան աշխ  ա տանքի 
մա սին: Հետ դառնալիս նա գերում և իր հետ բերում է մի գեր մ ա  ն ացի սպայի, որի 
համար իրեն 3–ամսյա արձ  ա կ ու րդ են տա լիս և վարձատրություն: Սկզբ ն ական շրջ ա
նում, երբ Զան  գե զու րի գլխավոր հրամանատարն էր, լավ հարա բե ր   ու թյուն ներ ուներ 
դաշնակ. կառավարության հետ, որը իբր նրան հայ տ   ա րա րել է ազգ ային հերոս: Բայց 
երբ վիճել է Անդ րա նիկի հետ, իր հա րաբեր ու թյունները կառավարության հետ փչա ցել 
են, և նա զին վո ր ական հագուստով հեռացել է Բաթում, որտեղ անգ լիա ցի ներն էին: 
Բաթու մում հագնելով գնդապետի համա զգեստ՝ մեկնել է Կ. Պո լիս, որտեղից էլ մեկնել է 
Փարիզ և Նուբար փաշ ա յի միջոցով ընդունվել ֆրանսիական բարձրագույն ռազմ ական 
ակադեմիա, որն ավար տելով վերադարձել է ՍՍՀՄ» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923):

63  Բնագրում գրված է Լենինական:
64  Աշկալա. քաղաք Էրզրումից 40 կմ արևմուտք:
65  Մամախաթուն. գյուղաքաղաք Էրզրում–Երզնկա ճանապար հին: 
66  Քյուքյուրթլու. գյուղ Էրզրումից 57 կմ արևմուտք: Կա նաև նույնանուն լեռ:
67  Հարցաքննության ընթացքում նա նոր տեղեկություններ է հայտնում. «1916 թ. 156–րդ 

Ելիզավետպոլյան գնդից տեղա փո խե ցին 1–ին Հայկական հրաձգային գումարտակ: 
Այստեղ տի րում էր դաշնակցական միջավայրի վիճակ. սպաների մեծ մասը համոզված 
դաշնակցականներ էին: Այդ դրությունը ինձ այնքան էլ դուր չէր գալիս: Ես դաշնակներին 
բացասաբար էի վերա բե րում: 1919–1920 թթ. իմ քաղաքական հայացքները հանգում 
էին նրան, որ ես համա կրում էի բոլշևիզմին և սպասում էի սովիշխանության գալուն»:
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 Հայ կա կան կոր պու սի շտա բի կող մից 1917 թ. դեկ տեմ բե րին նշա
նակ վե ցի Շուշ վա գունդ՝ որ պես կրտ սեր սպա68։

 Պա տե րազ մը հայ տա րա րե լուց սկ սած՝ մինչև 1918 թ. հու նի սին Զան
գե զուր հաս նելս, ոչ մի քա ղա քա կան կազ մա կերպ ու թյան չեմ մաս նակ
ցել և հատ կա պես « դաշ նակ ցու թյան» մեջ չեմ ե ղել։

 Շուշ վա գն դի ռազ մեր թի ըն թաց քում մաս նակ ցել եմ Շուշ վա գն դի և Ա. 
Թար վեր դո վի հա վա քա կան ջո կա տի մղած Հա ջի– Մու խա նի կռիվ նե րին69։

68  Շուշվա գնդի կազմավորման և ոդիսականի պատմությունը ման ր  ամասն նկարագրած 
Հովակ Ստեփանյանը գնդի սպաների կազ մում հիշատակում է նաև Խաչատուր 
Մալինցյանին՝ որպես գնդացրա յին վաշտի պետ՝ տեղակալի սպայական աստիճանով 
(«Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1934, նոյեմբեր, էջ 93):

69  Հովակ Ստեփանյանը, որը մանրամասն պատմում է այդ կռիվների մասին, նշում 
է դրանց պատճառները. «1918 թ. մեր տված 5–6 տասնյակ սպանվածները և 1–2 
տասնյակ վիրավորները չէին կարող մեզ թույլ տալ շարու ն ա կե լու մեր ճանապարհը լուռ 
ու մունջ: Թուր քերը հրա հանգ և օժ ա ն դակ ություն էին ստացել Գան ձակից, շատ կարճ 
ճան ա պար հով նավ ակներով գիշեր ու ցերեկ շա րու նակ ռազմա մթերք ու կռվողներ էին 
տեղափոխում Թոխլու ջայից (Ճամբարակին մոտ իկ թրքաբնակ գյուղ) ուղիղ Հաջի–Մու
խան, որ շրջանի ամե ն ամեծ գյուղն էր: Մար տի 13–ից մինչև մարտի 25–ը փակվեց Ելե
նով կայից դեպի Նոր–Բայ ա զետ խճու ղին: Մարտի 16–ից խզվեց և հեռ ագրական կապը: 
Մար տի 20–ին սկսվե ցին ար յուն ա հեղ ընդ հա րում ները: Երև ա  նից օգնու թյան էր եկել 
2–րդ պար տի զանական գունդը գլխապետ Ա. Թար վեր դ   յա նի հրամանատարու թյամբ: 
Գունդը ուներ եր կու դաշտ ա յին թնդ ա նոթ: Վճռված էր պատ ժել ըմբոստ թուր քե րին, 
որոնք շար ու նա կ ում էին համառ կերպով փակ պահել պետ ական խճու ղին և սպա նել 
ու կողոպտել էին մեր մի քանի տասն յակ զին վոր ներին, որոնք Կով կաս յան Սեյմի և 
ռազ մական շտաբի կար գ ա դր ությամբ միան գա մայն խաղաղ կերպով անց նում էին 
խճու ղով: Թուրքերը հար յուրա վոր զոհեր են տալիս, իսկ մեր կողմից ունե  ն ում ենք 
սպան ված մի քանի հոգի և վիրա վորներ՝ մեկ տաս ն  յակ: Այդ շրջանի կռիվ նե րում իր 
խիզախությամբ աչքի է ընկնում գորիսեցի սպա Խ. Մալինցյանը: Մութն ընկնելուն պես 
կենդանի մնացած թուրքերը փախչում են սարերը՝ Ուչ–թափա լար, ուր շա տե րը ցրտից 
կոտորվում են, իսկ մնա  ցորդները հաս նում են Շար ուր» («Հայրե նիք», Բոստոն, 1934, 
դեկտ., էջ 91): Այդ կռիվ  ների մասին է Գեղարքունիքի Լճաշենի գյու ղացի Հովհան նես 
Ղա  րիբ  յանի ցուցմունքը. «Դաշնակ ց ական կառ ա  վա րության օր ոք էր, կարծեմ 18 թե՝ 
1919 թ. փետր վա րի վեր ջերին և մարտի սկզ  բ   ն ե ր ին: Մեր գյուղ ժամանեց Շուշ վա գունդը 
Խ. Մա լին ց յանի գլխ ա վո  ր ու թյամբ: Գունդը մեզ մոտ կանգ առավ 3 օր: Երևա նից հրե
տա նի ստ ա նալով՝ սկս ե ց ոչնչացնել Ն. Բայազետի մոտ գտ ն   վող թուր քա կան գյու  ղերը՝ 
Բեղլու–Հուսեյին, Սարաչլու, Ռախ մ ա ն ք ենդ, Էֆեն դ ի    քենդ, Հա ջի–Մուխան, Աղզիբիր, 
Աղզալու, Այ ր  ի  վանք: Այդ ժամա նակ Խ. Մալինցյանը Օրդաքլու գյուղում ձեր բա կա լեց 
նշյալ գյու ղե   րից 4 թուրքերի, որոնք Ելենով կայից վեր ա դառ նում էին իրենց գյու ղերը: Այդ 
ձերբակալված թուրքերից մեկին նա փո խ ա   նա կեց մի հայ գերու հետ, իսկ մնացած 3–ին 
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 Զան գե զու րում գտն վելս 1918 թ. հու նի սից70 մինչև 1920 թ. մայի սի 
29 –ի՝ մինչև դաշ նակ նե րի կող մից իմ ձեր բա կալ վե լը

 Շուշ վա գն դի կազ մացր ման հետ ևան քով տե ղը կազմ ա կերպ վեց մի
լի ցի ա71, ո րի պե տը նշա նակ վե ցի ես, մի ա ժա մա  նակ, գյու ղե րում կազ մա

անձ ամբ իր սրով գլխ ա տեց, Օր դաքլուից Նոր Բայազետի ուղղությամբ 3–րդ թե 4–րդ 
շրջ ա դարձի վրա: Հար ձակումը սկսվեց և շարու նակ վեց 3 օր, որի ընթ աց  քում այդ բոլոր 
գյուղերը հողին հավասա րե ցրին: Այդ թուրք գյու ղերից նա խ օրոք տարհանել էին բնակ
չության հավա ն  ա բար ոչ ավել 25 տոկոսին, մնացածները, քանի որ խիստ ցրտեր էին, 
բքից սառեցին և մահացան» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 42–43):

70  Մի այլ տեղ Խ. Մալինցյանն ավելի է ճշգրտում իր Վայոց ձորից Զանգեզուր հասնելու 
ամսաթիվը՝ 1918 թ. մայիսի 26–ը, բայց խուսա փում է և չի պատմում Շուշվա գնդի Վայոց 
ձորից (Դարալա գյա զից) անցման դեպքերի մասին: Միայն Մկրտիչ Օսիպի Երիցյանն է 
(ծնված 1890 թ., Գորիս) վկայում. «Խ. Մալինցյանը իր ջոկատով Դա րա լագյազի ճամփին 
հանդիպելով թաթարական գյուղերի, կրակի տվեց մի քանի գյուղեր և թալանեց նրանց 
ունեց վածքը: Այս պի սով՝ նա՝ Խաչատուր Մալինցյանը, իր գազանային արարքներով 
հսկա յա կան վնաս հասցրեց խաղաղ բնակչությանը» (ՀԱԱ, ֆ.1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 
30): Սակայն, ըստ Հովակ Ստե փան յանի և Գառնիկ Զա քարյանի հուշագրությունների, 
տեղի է ունեցել հակառակը՝ ան կազմակերպ, տարերային կերպով դեպի տուն շտապող 
Շուշվա գնդի և Գանձակի գումարտակի զորախմբերը Վայոց ձորից դեպի Զան գեզուր 
անցնելու ժամանակ (1918 թ. մայիսից մինչև հուլիսի 1–ը) շրջակա թուրք գյուղերի 
կողմից ենթարկվել են հարձակումների ու թալանների և տվել են անհարկի զոհեր: Եվ 
միայն Վայոց ձորի հրամանատար Յապոնի (Հովհաննես Պարոնյանի) կողմից պատ
ժիչ գործողություններից հետո թուրքերը դադարեցրել են Շուշվա գնդի զորախմբերի 
դեմ իրենց հրոսակային հարձակումները (տե՛ս Ա. Սիմոնյան, «Վայոց ձոր. 20–րդ դարի 
քառուղիներում», Երևան, 2011, էջ 188–211): 

71  Խ. Մալինցյանը դիտավորյալ կամ ակամա խառ նում է դեպքերի հաջորդականությունը: 
Գա վ առ ներում միլիցիոն զորքի ան վան տակ զին  ուժեր կազմ ավորվել էին ավելի վաղ: 
Դեռ ցարիզմի տապալ մա նը հետևած անիշխ ան ու  թյան պայ     ման նե րում գավառ ների 
ազգա բնակ   չության անվտ ա ն գ  ու  թյունը ապա հովելու նպա տա կով իշխա ն ության նոր 
մարմին նե րի՝ նահան գային գործադիր կո մ ի   տե ների թույլ տվու թյամբ, 1917 թ. գարնանից 
սկսած, գավառ նե րում սկսել էին կազմավորվել զին ված ուժեր՝ որպես միլիցիոն զոր
քեր: Ընդ որում՝ դրանք սկզբում անվանապես միասնական էին, սակայն իրա  կանում, 
ըստ ազգու թյուն ների, առան ձին–առան ձին էին գործում և շատ հաճախ՝ իրար դեմ: 
Հետ ա գա յում հայկ ական այս զինված միա վո րում ները դարձան (ավելի շուտ՝ վեր ան վա
նվեցին) պարտի զան ական գում ար  տակ ներ կամ գնդեր: Խ. Մա լինցյանի՝ Զանգե զու րի 
միլիցիոն ուժե րի հրամանատար, միլ պետ, կոմիսար (այդ խառ նակ իրա դար ձ ությունների 
արագընթաց փոփո խ  ու թյուն ների ժա մա  նակ միլ պետը և գավառային կոմիսարի պաշ
տոնները կար ծես նույնաց վել էին) լինելու մասին իրենց ցուց մունք նե րում վկա յում են 
վերջի նիս գործով անցնող որոշ վկաներ: Ըստ Քրիս   տա փոր Աս րամյանի՝ «Մալինցյանը, 
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վոր վե ցին ռազ մա կա նա ցած վաշ տեր։ Ղե կա վա րում էր Կենտ րո նա կան 
ազ գային խոր հուր դը։

 Շու տով ժա մա նեց գե նե րալ Ա նդ րա նի կը, ո րը ե կավ և ղե կա վա րեց 
Վա ղու դի ի72 և մի շարք այլ օ պե րա ցի ա ներ։ Ես չմաս նակ ցե ցի դրանց, 

նշանակված լինե լով ուեզ դ  նոյ նաչալ նիկ, 1919 թ. մայիսին եկավ Բռնակոթ: Խ. Մա
լինցյանը գավառային կո մի սար էր, երբ գեներալ–նահան գա պետն էր Արսեն Շահմազ
յանը» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 32–33): Ս. Հախվերդյանը գրում է. «1919 թ. մարտի 
31–ին Կենտ րոն ական ազգ ային խորհուրդը լուծարվեց և փոխարենը ստեղծվեց Զան
գե զուր–Ղարաբաղ շրջանային խորհուրդ, վերա կազմվեց նաև ինքնա պաշտպանական 
կառույցը: Ստեղծվեց ռազմական խոր հուրդ և սպայակույտ (շտաբ): Գորիսը կամ բուն 
Զանգե զուրը բաժանվեց երկու ռազմական շրջանի. Տաթևում հրա ման ատար նշա ն
ակվեց Խ. Մալինցյանը, իսկ Տեղ–Խնձորեսկում՝ Բ. Մելիք–Հուսեյինյանը: Գա վառապետ 
նշանակվեց Նիկ. Հովսեփ յանը, իսկ նրա օգնական և միլ պետ՝ Սաքոն (Համբար ձում 
Սարգիսջանյանը): Տե՛ս Գորիսի ամ փոփ պատմություն, Երևան, 2005, էջ 216:

72  Սյունիքի երկու շրջանների երթևեկը խոչընդոտող Աղուդի և Վա ղուդի ավազակաբարո 
թուրք գյուղերի չեզոքացումը և Գորիսից Սի սիան գնալ–գալու ճանապարհի ազատումը 
մշտապես օրակար գային էր Սյունիքի իշխանությունների համար: Իսկ Անդրանիկն 
այդ գյուղերը գրավելու հատուկ ծրագիր չի ունեցել: Եղիշե Քաջունին օգոստոսի 27–
28–ի օրագրության մեջ գրում է. «Զանգեզուրէն Սիսեան տանող ճամբուն վրայ որեւէ 
գիւղ չկայ, բայց, ճամբէն ոչ շատ հեռու՝ Որոտան գետի եզերքը, լաւ դիրքերու մէջ կան 
թրքական Աղուտի, Վաղուտի եւ Որոտն գյուղերը: Այս երեք գիւղերու բնակիչ թուրքերը 
աւազակաբարոյ են եւ իրենց շրջանին մէջ ծանօթ իրենց գազանաբարոյութեամբ: 
Շատ ստիպողական պարագաներու, ստիպուած կըլլային գործածել ձորի միուս կողմը 
գտնուող լեռնային ու վտանգաւոր ճամբան: Զորամասը անշուշտ չէր կրնար այդ 
փախստական ճամբով երթալ: Բացի արժանապատ ւութեան հարց ըլլալէ, ունէինք 
ծանր բեռնաւորուած գրաստներ, որոնց համար լեռնային այդ ճամբան ուղակի սպանիչ 
էր. բնակա նաբար ընտրեցինք ուղիղ ճամբան, բայց հազիւ Եայլա հասած ու թրքական 
շրջանին մոտեցած՝ դարան մտած թուրքերը սկսան կրա կել մեր վրայ: Կռիւը տեւեց 
բաւական երկար ու թուրքերը հակա ռակ լաւագոյն դիրքերը գրաւած ըլլալուն, մթնելէ 
առաջ փախան» Եղիշէ Քաջունի, «Անդրանիկի եւ Հայկական առանձին հարուածող 
զօրամասի հետ», New Jersey, 1976): Իսկ Հովակ Ստեփանյանը հիշում է. «Անդրանիկն 
ու Սմբատը հա մա ձայնվեցին խճուղիով երթալ դեպի Սիսիան՝ ճանապարհին տե ղա
հան անելով Աղուդին ու Վաղուդին: Սակայն Ազգային խոր հուրդը տատանվում էր: Նրա 
մի անդամը՝ Ն. Օսիպովը, ինչպես հայտնեցին մի քանի տեղացիներ Անդրանիկին, 
մեծաքանակ ստա նալիքներ ուներ աղուդիցիներից և վաղուդիցիներից, ուստի և ձգձգում 
էր այդ արշավանքը: Անդրանիկն ու Սմբատը օգոստոսի 15–ին իրենց զորամասերով 
վերջապես խճուղիով արշավեցին և ճանապարհին մի փոքր հարված տվին Աղուդուն և 
Վաղուդուն, տե ղահան արին դրանց» («Արցախյեան կամ Շուշվայ գնդի պատ մութիւնը», 
«Հայրենիք», 1935, մարտ, էջ 86–87): Շուտով այս գյուղերի բնակիչները նորից են 
վերադառնում իրենց տները և սեպտեմբերի 28–ին նորից են կռվի բռնվում Սիսիանից 
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մեծ սկան դալ ծա գեց, դաշ նակ նե րը նույ նիսկ այն պես դա սա վո րե ցին, որ 
Ա նդ րա նի կի հետ սուր վե ճի բռն վե ցի73։ Ի նձ դա տի տվին՝ դա տա պար
տե լով ե րկ շա բա թյա բան տար կու թյան74։

 Թուր քե րը մո տե նում են Շու շի ին։ 
Անդ րա նի կը հա մո զում է ազ գաբ նակ չու թյա նը չթող նել ի րենց Զան գե

զու րը, այ լա պես թուր քե րը պի տի մոր թե ին բո լո րին՝ ա ռանց բա ցա ռու
թյան։ Ես թույլ չեմ տա լիս բնակ չու թյան է վա կո ւա ցի ան և հար կադր ված 
եմ լի նում կռիվ ներ մղել Կա պա նի շր ջա նում, Նու րի փա շայի զոր քե րի 
դեմ, Խո ջա խա նի75 շր ջա նում՝ մեզ հա մար հա ջող կռիվ ներ։

Գորիս շարժվող Անդրանիկի զորամասերի հետ և նորից պարտվե լով փախչում: Այս 
ավազակաբների վերջնական մաքրումը տեղի ունեցավ ավելի ուշ:

73  «мне с Андраником пришлось пойти на «ножи».
74  Անդրանիկի քարտուղար Եղիշե Քաջունին օրագրում 1918 թ. նո յեմբերի 15–ին գրում 

է. «Երեկոյան Զորավարը, շատ բարկացած, տնային բանտարկության կենթարկե 
պարուչիկ Մալինցյանը՝ ցնոր տնօրինություն» (Անդրանիկի և Հայկական առանձին 
հարվածող զորամասի հետ, Նյու Ջերսի, 1976): Եվ էլ ոչ մի բացատրություն: Իսկ 
Սերգեյ Հախվերդյանը «Գորիսի ամփոփ պատմություն» գրքում (Երևան, 2005, էջ 216) 
մեջբերում է ակա  նատեսների վկայությունները այդ մասին. «Պատմում են, որ Գորիսում 
գտն վելու առաջին իսկ օրե րին Անդրանիկը ցանկացել է մարմնական պատիժ տալ 
Գորիսի ինքնապաշտպանության ղեկա վար Խ. Մալինց յանին և պարուչիկը պատժից 
փրկվում է միայն իր կնոջ՝ երկարածամ Ծիածանի միջա մտ ության շնորհիվ: Հայր ա բար 
և անհրաժեշտաբար խիստ է Զոր ավարը»: Խ. Մալինցյանը, դիտ ա վորություն ունենալով 
քննիչներին ապ ա ցու ցելու բոլշևիկներին իր համ ակիր լինելու հանգամանքը, բոլ շևիկ
նե րին իբրև հալածելու գոր ծում և Սյունիքի թուրքերի դեմ կատարված գոր ծողություն
նե րում իր անմեղությունը կամ որ իբր նույն  իսկ օգ նել է նրանց, գրեթե ամեն դեպք, 
իրադարձություն փոր ձում է ներ կայացնել այն տես անկ յունից, որ իր արարքները հենց 
այդ պատ ճա ռով են եղել, և որի համար էլ նա պատժվել է, այդ թվում՝ նաև Անդրանիկի 
կողմից: Հավանաբար այս դեպ քից հետո՝ մինչև Անդրա նիկի Սյունիքից հեռացումը, 
շնորհա զուրկ Խ. Մալինց յանը կա րևոր դերակատար ու թյուն չի ունեցել: Այդ են փաստում 
Անդրա նիկի Զանգեզուրյան շրջանի վերա բերյալ արխիվային փաստա թղթերը: 
Միայն երկու տեղ է հիշատակվում նրա անունը՝ «Անդ րանիկի… տեղե կ ու թյուն  ները և 
սխեմաները դիրքերի մարտական դասավոր ության և ըստ գյուղերի՝ տեղաբաշխման 
մասին» անթվա կիր փաստ ա թղթում (ՀԱԱ, ֆ. 370, ց. 1, գ. 13. թ. 37 և թ. 39), որից 
երևում է, որ 9 դիրքեր ունեցող բուն Զանգեզուրի ռազմաճակատի (Գորիսի շրջանի) 
Թավլա Չուխուր և Քեոսե Մեճիթ գյուղերում գտնվող թիվ 1 դիրքում տեղաբաշխված է 
մեկ վաշտ և մեկ հար յուրակ՝ պարուչիկ Խ. Մալինցյանի հրամանատարությամբ: 

75  Գյուղ Որոտան (Բարգուշատ) և Հագարի գետերի գետա խառ նուր դից 2–3 կմ հարավ–
արևելք՝ գետի աջ կողմում: Ղ. Ալիշանը Զան գե զուրի գավառում հիշատակում է 
նույնանուն երեք գյու ղեր: Րաֆ ֆին անվանումը կապում է հիմնադիր Խոջա Օհանի 
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 Նոյեմ բե րի վեր ջին դաշ նա կից նե րը հաղ թում են, թուր քա  կան զոր քե
րը հե ռա նում են և Զան գե զու րը ա զատ վում է ։

 Ժա մա նում են ան գլի ա կան և ֆրան սի ա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
մայոր Գի պոնն76 ու կա պի տան Դե Ժեր վեն, կապ են հաս տա տում Բաք
վի հետ և պա հան ջում են Ա նդ րա նի կի հե  ռա ցու մը Զան գե զու րից և տե
ղա կան զոր քե րի կազ մա ցրու մը77։

1919 թ. հու նի սին78 Գո րիս է ժա մա նում գե նե րալ Շա տել   վոր դը՝ պա
հան ջե լով են թարկ վել Ա դր բե ջա նին, տն տես ա կան և քա ղա քա կան բնույ
թի նա խագ ծեր ա ռա ջա դրե լով79։ Իմ նա խա ձեռ նու թյամբ գյու ղա ցի նե րի 

անվան հետ:
76  Վիլյամ Հ. Գիբոն. Կովկասում անգլի ական միսիայի անդամ, մա յոր: Հրատարակել է 

հուշեր այդ ժամանա կաշրջանի դեպքերի մասին:
77  Հակառակ ընդունված տեսակետի՝ հարցաքննության ժամա նակ այդ 

իրադարձություններն այլ կերպ է ներկայացնում Խ. Մալինց յանը. «1918 թ. նոյեմբեր 
ամսին գեներալ Անդրանիկը ձեռնարկեց ինք նուրույն օպերացիա Շուշիի դեմ և 
անհաջողության մատն վե լով՝ Ազգային խորհրդի որոշումով հրամանատարությունը 
հանձն վեց ինձ: Հաջորդ օրը ես շարունակեցի այդ օպերացիան և Շուշիի կողմից 
ժամանեցին անգլիացի կապիտան Գովանսը (մի այլ տեղ նշում է նաև անգլիացի 
կապիտան Թաուզենդի անունը), ֆրան սիացի մայոր Դե–Ժերվեն և դոկտոր Գյանջունցը 
(Շուշեցի Արտաշես Գյանջենցյանը եկած է եղել որպես թարգմանիչ), Շուշիի դեմ օպե
րացիան կանգնեցնելու համար: Այդ օտարերկրացիների հետ ես ոչ մի խոսակցություն 
չվարեցի՝ բացի հաշտության բա նակ ցու թյուն ներից»:

78  Շատելվորդը Գորիս է ժամանել 1919 թ. մայիսին:
79  «1919 թ. հունիս թե հուլիս ամսին ինձ հայտնեցին, որ Շուշվա կող    մ ից դեպի Գորիս 

է գալիս ավտոմեքենա: Ես կարգադրեցի կանգ    նեց   նել այդ մեքենան հենց ճակատում՝ 
Տեղում: Պարզվեց, որ եկող  ներն էին Անդրկովկասում Դաշնակցային զորքերի ընդհ ա
նուր հրա մա նատար, գեներալ Շատելվորդը և ոչ օտար երկ ր ացի այլ ան ձիք՝ Դոկտոր 
Գյանջունցը, խմբապետ Իշխան Արգու տինսկին, Չե րազը: Նրանք հարց բարձրացրին 
Զանգեզուրը Ադրբե ջա նին հանձնելու մասին: Բայց Ազգ ային խորհուրդը և գեներալ–
կոմիսար Արսեն Շահմազ յանը մեր ժե ցին այդ առաջարկը: Գեներալ Շատել վորդը ինձ 
կանչեց իր մոտ և հարցրեց. «Եթե Ադրբեջանը պատերազմի Հայաստանի դեմ, արդ
յո՞ք դուք, այսինքն՝ հայերդ պիտի դիմադրություն ցույց տաք»: Ես պատասխանեցի, որ 
այո՛, հայերը պիտի դիմադրեն: Հե տո նա հար ց րեց. «Իսկ եթե Ադրբեջանի զորքերը 
պատերազմը վա րեն անգ լի ա ցի ների հրա մանատա րությամբ, ինչպիսի՞ն կլինի հայե րի 
դիրքո րո շու մը»: Ես դարձյալ պատասխանեցի, որ պիտի դիմա դր ենք: Դրա նից հետո 
նա հարցրեց. «Իսկ եթե կռվեն անգլի ական զոր  քե րը»: Ես պատասխա նեցի, որ եթե 
անգլիական զոր քերը պահ պա նեն խաղ աղ ությունը, իհարկե, մենք չպիտի կռվենք և 
ընդհան րա պես անգ լի ացիների դեմ չենք կարող կռվել մեր չնչին ուժերով: Այդ խոսակ
ցու թյուններից հետո նա հեռացավ: Մոռացա ավելաց նել, որ մշտա պես Զանգե զուրում 
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հզոր ցույց է կազ մա կերպ վում80։ Շա տել վոր դը թող նում է Զան գե զու րը։
 Դաշ նակ նե րը գե նե րալ– կո մի սար են նշա նա կում Ա. Շահ մա զյա նին81։
1919 թ. հոկ տեմ բեր– նոյեմ բե րին սկս վում են Ա դր բե ջա նի կազ մա

կերպ ված հար ձա կում նե րը Զան գե զու րի վրա։ Ես նշա նակ վում եմ զոր
քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տար82 և նոյեմ բե րի 7 –ին մու սա ֆա թիս տա կան 
Ա դր բե ջա նը վերջ նա կան ո րեն պարտ վում է ։

3. 1918 թ. սեպ տեմ բե րին, ե րբ Ա նդ րա նի կի ղե կա վա րու թյամբ 
սկսվում են տե ղա կան մաք րում նե րը83, ես մի շարք պա տաս խա նա

էր գտնվում Դաշնակց ային զոր քերի լիազոր անգլիացի կապիտան Թաուզենդը, որի 
ֆունկ ցիան էր կար գավորել Զան գեզուրի և հարևան ադրբեջան ական գյուղերի միջև 
կոնֆլիկտ ները: Նրա հետ միաժամանակ շատ էր գալիս անգլիացի մայոր Գիբոնը 
բացառապես ռազմական հարցերով: Ինչ պես Թաու զենդի, այն պես էլ Գիբոնի հետ 
ոչ մի գործնական կամ մասնավոր խոսակ ցություն չեմ ունեցել» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, 
գ. 1923, թթ. 115–118):

80  Այստեղ ակտիվ դեր է խաղացել Խ. Մալինցյանի ազգական Մալունց Ղազարը, որի 
տանն է, ի դեպ, ապրելիս եղել Զո րավար Անդրանիկը Գորիսում գտնվելու ժամանակ: 
«Նժդեհ» գրքում (Լոս–Անջելոս, 1989, էջ 222) նրա մասին հիշատակվում է. «Մալունց 
Ղազար, Գորիսից, հսկա հասակով, անգլիական զրա հապատ մեքենայի առաջը 
կտրողը. «Հեռացե՛ք Գորիսից. թուրքին մենք չենք ենթարկվի»:

81  ՀՀ կառա վա ր ու թյան կողմից Սյունիքի գեներալ–նահանգապետ նշանակված 
Ա. Շահմազյանը Գորիս է ժամանել 1919 թ. մարտին: Արխիվային վավերագրերում և 
հուշագրություններում նրա մասին հիշատակվում է նաև որպես՝ «Զան  գե զուրի բոլոր 
զինվոր ակ ան ուժերի հրամանա տար», «Զանգե զուրի զինված ուժերի գերա գույն 
հրամանա տար», «պետական կոմիսար» (ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 2, գ. 18):

82  Թեպետ գլխավոր հրամանատարը Արսեն Շահմազյանն էր, սա կայն Սյունիքի մղած 
ամենից լայնածավալ 1919 թ. նոյեմբերյան կռիվ ներում ռազմաճակատի գլխավոր՝ Տեղ–
Կոռնիձորի ճակատի հրա մանատարը Խ. Մալինցյանն էր: Եվ այստեղ հայերի տարած 
փայ լուն հաղթանակը վճռորոշ նշանակություն ունեցավ և՛ պա տերազմի ելքի վրա տվյալ 
փուլում և՛ Սյունիքի գոյամարտի համար ընդհանրապես:

83  Նկատի ունի հայկական ուժերի և բնակչության տեղա շար ժը և երթևեկությունը 
խափանող թրքաբնակ գյուղերի դատարկումը:
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տու կո մու նիստ նե րի՝ Բա կուն ցին84, Քրիս տա փո րին85 ա ռա ջար կում եմ 
իշ խա նու թյու նը վերց նել ի րենց ձեռ քը, ը նդ ո րում՝ նա խո րոք ես պի տի 
ձեր բա կա լե ի Ազ գային խոր հուր դը։ Բայց Բա կուն ցը և Քրիս տա փո րը չեն 
ցան կա նում պա տաս խա նատ վու թյու նը վերց նել ի րենց վրա և իմ հայ
տա րա րու թյու նը ըն դու նում են մի այն ի գի տու թյուն։

1919 թ. դեկ տեմ բե րի 14 –ին ես մեկ նում եմ Եր ևան և վե րա դառ նում եմ 
Զան գե զուր 1920 թ. փետր վա րի 5 –ին։ Ի նձ նշա նա կում են նոր կազ մա
վոր վող գն դի հրա մա նա տար։

1920 թ. մար տի 21 –ին դաշ նակ նե րը հար ձակ վում են Ղա րա բա ղի 
վրա։ Ես չեմ մաս նակ ցում86։

84  Բակունց Երեմիա Սայադի (1892–1938). ԽՄԿԿ անդամ 1908–ից: 1914  թ. Գևորգյան 
ճեմարանը ավարտելուց հետո սովորել է Պետ րո գրադի Նյարդա–հոգեբանական 
ինստիտուտում՝ միաժամանակ վարելով կու  ս ակց ական ակ տիվ աշխատանք: ՌՍԴԲ(բ)
Կ Բաքվի կոմի տեի հանձնարարությամբ 1917 թ. հուլիսին մեկնել է Զանգե զուր՝ ընդ
հատակյա աշխա տանք տանելու: Եղել է Զանգեզուրի, ապա (1919 թ. հունիս) Ղարա
բաղ–Զանգեզուրի միացյալ Ազգային խոր հրդի անդամ: Մասնակցել է 1920–1921 
թթ. քաղաքացիական կռիվ    նե րին, որից հետո նշանակվել է Զանգեզուրի Հեղկոմի 
նախագահ: 1922–1927 թթ. եղել է ՀԿ(բ)Կ Ալեք սանդրապոլի գավառ ային կոմիտեի, ապա 
ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի քար տու ղար: Ապա բարձր կուսակցական–պետական պաշտոն ներ 
է զբա ղեց րել Միջին Ասիայում և Ռուսաս տա նում: Նա երիտասարդ Ակսել Բակունցին 
ներ քաշեց 1923 թ. ՀՅԴ–ի շինծու լիկվիդացիայի գործի մեջ: Հատ կա  պես Զանգե զուրի 
Ազգային խորհրդում նրա գործու նեու թյունը սուր քննադատվել է կուս ա կից բոլ շևիկների 
կողմից և խնդիր ներ է առաջացրել նրա հետագա կարիե ր այի համար: 1927 թ. մար
տին ՀԿ(բ)Կ Կենտ կոմի պլենումում 4–րդ և վերջին անգամ քննարկվել է Կենտ կոմի 
քարտուղար Ե. Բակունցի հարցը և ըն դունվել որոշում: «Հար ցը վերաբերում է նրան, 
թե կոմունիստ Ե. Բա կունցը, 1919 թ. լինելով Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի ան դամ, 
դրա նիստում մյուսների հետ միասին քվեարկել է հօգուտ Շուռնուխի ադրբեջան ական 
գյուղերի տեղա հան ությանը: Հարցը քննու թյան առարկա էր դար ձել Ադրբեջանից 
ստացված դիմումի համաձայն» (ԲՀԱ, 2006, թ. 1): 

85  Քրիստափոր Հովհաննեսի Մկրտչյան. ծնվել է 1896 թ. Գորիսում: ԽՄԿԿ անդամ 
1916 թ– ից, Զանգեզուրի բոլշևիկյան կազմ ակեր պ ու թյան ղեկավարներից: 1920 թ. 
հուլիսին Կարմիր բանակի կողմից Զանգեզուրը բռնազավթելուց հետո դարձել է 
գավառային կոմիտեի քարտուղար: 1920 թ. աշնանը Սիսիանում ՀՀ իշխանությունների 
կողմից ձերբա կալ վել է և գնդակահարվել:

86  Դրոյի հետ Խ. Մալինցյանի գժտվելու մասին 1932 թ. իր ցուց մունք ներում վկայում է 
նաև Մկրտիչ Երիցյանը. «1919 թ. վերջերին իր զորաջոկատով Զանգեզուր է ժամանում 
խմբապետ Դրոն, Խ. Մա լինցյանի և Դրոյի միջև գժտություն է լինում, որի պատճառով 
էլ Դրոյի կողմից ձերբակալվում է և ուղարկվում Երևան»:
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 Մար տի 21 –ի հար ձակ ման ձա խող ման հետ ևան քով, մար տի 22 –ին, 
ի նձ հանձ նում են Ռազ մա ճա կա տի Մե լի քենդ– Խա նա ծախ– Տեղ հատ վա
ծը, մյուս տե ղա մա սե րում աշ խա տում են Թար վեր դո վը, Մե լիք– Հու սեյի
նո վը և Նժ դե հը՝ Կա պա նում, գե նե րալ Ղա զա րո վի ղե կա վա րու թյամբ։ 

Այդ օ րե րին ես հա կըն դեմ քա ղա քա կա նու թյուն եմ վա րում՝ չհար ձակ
վել Ղա րա բա ղի վրա։

 Ղա րա բա ղը գրա վե լուց հե տո Դրոն ի նձ կան չում է Ղա րա բաղ և ա ռա
ջար կում է իմ կադ րային գուն դը նե տել Ղա րա բաղ՝ բոլշ ևի կյան շար ժու
մը ճն շե լու հա մար87։

 Մայի սի 21 –ին ես հրա ժար վում եմ հրա մա նը կա տա րել և վե րա դառ
նում եմ Զան գե զուր։

1920 թ. մայիս 26 –ին Սի սի ա նում փոք րիկ ա պս տամբ ու թյուն է և ի նձ 
ա ռա ջար կում են մեկ նել Սի սի ան։ Ես հրա ժար վում եմ և մի նա մակ եմ գրում 
ա պս տամբ ու թյան ղե կա վար Մու շեղ Զա քա րյա նին88՝ խոս տա նա լով իմ լի

87  1920 թ. մայիս–հունիսին Դրոյի գործունեությունը Ղարաբաղում և Զանգեզուրում մինչ 
այսօր էլ չբացահայտված առեղծվածներից է և տարակուսանք է առ ա ջ ացրել հենց 
այն օրերին: Այսպես, Զան գե զուրի գեներալ–կոմի սար Ս. Մելիք–Յոլչյանը, ով ի դեպ 
Դրոյի մորա քրոջ որդին էր, հեռ ագրում է Երևան. «Հունիսի 1–ին (ճիշտը՝ մայի սի 25–ին) 
Դրոն ամբողջ ջոկատով լքել է Ղարաբաղը և ան ցել է Զան  գեզուր: Պատճառը խոր
հրդ ավոր է և բոլորովին ան հաս  կա նալի մեզ համար: Ղարա բա ղում վիճակը անորոշ է: 
Մեր ձեռքով մենք կոր ծա նեցինք Ղարա բաղը: Դա մեր կուսակցության կրախն է: Դրոն 
ան ձամբ է իշխան ությունը հանձնել բոլշևիկ նե րին: Ինչպես հայտ նում է հենց նոր 
Ղարաբաղից եկած գնդա պետ Մեսյանը, այնտեղ չկան ռու սական բոլշևիկներ և ժողո
վուրդը տատանվում է: Դրոյի և նրա ջո կատի խուճապահար փախուստը Ղարաբաղից 
Զանգե զու րում ստեղ ծել է որոշ խու ճ ապ: Լուրեր են տարածվել, թե ջոկատը հե ռա նում 
է Զան գե զու րից: Ժողովուրդը հուզվում է» (ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 8, գ. 51, թ. 2): Դրոյի այդ 
քայլը փորձում է պարզաբանել Սյունիքի գեներալ կոմի սարի պաշտոնում Ս. Մելիք–
Յուլչյանին փոխարինած Զաքար Յոլ յա նը. «Բոլշևիկների՝ Ղարաբաղը վերագրավելու 
ժամա նակ Դրոն իր զո րամասով Ղարաբաղում էր: Նա քաղաք ական իրա դար
ձությունների բերմամբ բանակցության մեջ մտնում բժիշկ Ս. Հ–ի և Ս. Տ. Գ–ի (Սահակ 
Տեր–Գաբրիելյան) հետ, որոնք ղեկա վարի հան գամանք ունեին որպես ղեկավար 
բոլշևիկներ: Դրոն, բժիշկ Ս. Հ–ի և Ս. Տ. Գ–ի հետ բանակցելուց հետո ռազմագիտորեն 
կռա   հում է, որ անհրաժեշտ է փրկել իր զորամասն ամբոխա վար ական չարաղետ հե
տևանք ներից: Նա բավականին զենքեր և ռազ մ ա մթերք է տրա մադրում ժողովրդի 
ինքնապաշտ պանության համար, իսկ իր զորա մասին հրամայում է, որ ռազմական լրիվ 
կազ մով նահանջեն Զան գեզուր» («Ալիք», 1960, նոյեմբերի 29, թիվ 263):

88  Բախշի (վերանվանյալ Մուշեղ) Զաքարյան. ծնունդով Բռնակոթ գյուղից, Ղարաբաղի 
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և Զանգեզուրի ՀՅԴ և ազգային գործիչ: Ղա րա բաղի 2–րդ համագումարում (1918 թ. 
սեպտեմբերի 8) ընտր վում է կառավարության դեր կատարող Ազգային Խոր հրդի 
անդամ՝ ստանձ  նե լով գաղթականության և խնամա տար ության գործը: Ղար ա բաղի 
3– րդ արտակարգ համագու մարում ընտրվել է նախա գահ: Ըստ Հովակ Ստեփանյանի՝ 
նա 1918 թ. հոկտեմբերի 11–ին թուրքերի կողմից Շուշի ից Զանգե զուր ուղարկված երեք 
հոգուց բաղկացած պատվի րակ ության ղեկավարն էր: 1918 թ. սեպտեմբերի 27–ին, 
Ջա միլ Ջահիդ բեյի հրամանի համա ձայն, և Շուշի քաղաքի հանձնա խմբի որոշմամբ 
այդ պատվիրակները մեկնում են Գորիս՝ «համո զե լու» Անդ րա նիկին և Զանգեզուրի 
հայությանը՝ ընդ ու  նելու թուրքա կան հպատակ ություն և ենթարկվելու Ադրբե ջանի իշխ
ան ու թյանը («Վէմ», 1936, հուլիս–հոկտեմբեր, էջ 67): Մն ա  լով Զանգե զու րում՝ 1918 թ. 
նա դարձավ Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի անդամ: 1919 թ. մար տի 31–ին Գորիսում 
(Ղափանի և Մեղ րիի պատ վիրակների բաց ա կայությամբ) տեղի ունեցած «Զան գե զուրի 
հայ համագումարում» ընտրվել է Զանգեզուրի կենտրո նական ազգային խորհրդի նախա
գահ (ՀԱԱ, ֆ.252, ց.2, գ.18): Երբ «Զանգեզուրի Ազգային խոր հուր դը» վերանվանվեց 
«Զան գե զուր–Ղարաբաղի Ազգ ային խորհուրդ», Մ. Զաքարյանը դար ձել է նոր խոր
հրդի նախագահը, բայց Խորհր դում համե րաշխ ու թյան ոգի գոյություն չուներ, քանզի, 
հակառակ որ գյու ղա ցի ական համա գում ար ներին գյուղացի ու թյունը կողմ էր նրան, բայց 
Գորի սում խուլ պայ քար կար նրա դեմ: Մուշեղի հանդեպ գորիս ցի ների հակա կրանքը 
սկիզբ էր առել 1918 թ. հոկտեմ բե րից, երբ նա, որպես Շու շիից Զանգեզուր թուրքերի 
ուղարկ ված պատ վիրակ ու թյան ղեկա վար, հանդես էր եկել և հորդորել սյունե ցի  նե րին 
ղարա բաղցիների նման ենթարկ վելու թուրքերին, որի ընթ աց քում քիչ էր մնացել հաշ
վեհարդար տեսնեին պատվի րակ ու թյան անդամ ների հետ: 1919 թ. հուլիսի 16–ին նրա 
փոխարեն Զան գե զուր–Ղարաբաղի Ազգային Խորհրդի նա խ ագահ է ընտրվում Արշակ 
Շիրինյանը, իսկ Մ. Զաքար յա նին հանձնվում է խնամա տար ու թյան (այլ վկա յու թյամբ՝ 
լուսա վոր ու թյան) գործը: Հետագայում Մ. Զաքարյանը հեռ ա  նում է կուս ակցու թյունից 
և խռո վ ություններ հրա հրում: Այս պես, 1920 թ. Բռն ա կոթ գյուղը կազմա կեր  պում և 
հանում է Դրոյի դեմ, որը քիչ էր մնում ար յունա հեղությամբ ավարտվեր: Բայց բանակ
ցելով ժողո վր դի հետ՝ Դրոյին հաջողվում է վերջ տալ գժտ ու թյանը: Զ. Յոլ յանը գրում 
է. «Դրոն լուծարքի է ենթար կում Բռնա կոթ գյու ղում ծագած ըմբոստությունը Մուշեղ 
Զաքար յանի բանտ արկ ությամբ և ղեկավարությամբ» («Ալիք», 1960, նոյեմբերի 29): Թե 
որքան վտան գ ավոր էր դարձել նրա գործունե ու թյունը,  հիշյալ հեռագրով ահազանգում 
է Սյունիքի գեներալ–կոմիսար Ս. Մելիք–Յոլչյանը. «Իմ կող  մից հետա պնդվող հայտնի 
պրովոկա տոր և գրգռ իչ Մուշեղ Զաքարյանը թաք ն վել է Տեր նա ցում և հրա հրում է զանգ
վածներին, քաոս ստեղ ծում: Մուշեղին և իր կողմնա կիցներին պատժելու իմ բազմիցս 
առաջ արկ ները զինվորական իշխ անու թյուն  ներին մնում են առանց կա տ ար ման: Դրա 
շնորհիվ կյանքը քայ քայվում է, և քաոս է ստեղծ վում: Կարգուկանոնի վեր ա կանգն ման 
համար անհրա ժեշտ է ուղ ար   կել մի գումարտակ և ուժեղ ու ան կախ լիազոր: Ստեղծված 
պայ ման նե րում ես չեմ կարող աշխա տել և մեկնում եմ Էրիվան: Դրոն գործում է անկախ 
և արդ յունքը բաց ասական է» (ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 8, գ. 51, թ. 2): Կարմիր բանակը Զան
գեզուր մտնելու ժամա նակ Մ. Զա քար յանը համա գոր ծակցում է բոլ շևիկների հետ և 
նրանց հրա հան գով 1920 թ. հուլիսի 21–ին Գո րի սից նամակ է գրում Նժդե հին և Աշոտ 
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ա կա տար ա ջակ ցու թյու նը, ա ռա ջար կում եմ աշ խա տան քը սկ սել կենտ րո
նից։ Դաշ նակ նե րը նա մակս բռ նա գրա վում ե ն։ Մայի սի 29 –ին Ռազ մա կան 
խորհր դում, ո րին մաս նակ ցում է ին Դրոն, Կու ռոն, Նժ դե հը, Դոն դա րո վը89 
և Յա պո նը90, ի նձ ձեր բա կա լում են, հան  ձնում Ռազ մա դաշ տային դա տա
րան և դա տա պար տում մահ վան։ Բայց ի նչ պես հե տա գա յում ի նձ հա ջող
վեց պար զել, գն դակ ա հա րու թյու նը չգոր ծադր վեց շնոր հիվ 3–րդ Հայկ ա
կան գն դի հրա մա նա տա րի օգ նա կան ը նկ. Գառ նիկ Վար դա նյա նի։ 

Ինձ պա հում են բան տում և մայի սի 30 –ին մի էս կա դրո նի հետ ուղար
կում են Է րի վան և նս տեց նում են Է րի վա նի բեր դում, ը նկ. Ֆիր գու լյա նի, 
Բ. Դա դա շյա նի, Գր. Պայ թու նու91 և 4–րդ գն դի սպա նե րի հետ։

 Հու լի սի 24 –ին տե ղի է ու նե նում դաշ նակ նե րի ա րտ ա կարգ դա տա վա
րու թյու նը։ Դա տավճ ռը ներ կա յաց ված է ձեզ92։

Մելիք–Մուսյանին՝ համո զելով դադարեցնել կռիվը և Ղա փ անը ևս հանձնել բոլշևիկ
ներին (ՀԱԱ, ֆ. 499, ց. 1, գ. 11, թթ. 1–3): 

89  Փոխգնդապետ Դոնդարովը Զանգեզուրի ընդհանուր հրա մա նա տարի պաշտոնին 
նշանակված գեներալ Ղազարովի (Ա. Շահմազ յանի Երևան վերադառնալուց հետո) 
շտաբի պետն էր:

90  Անկասկած այստեղ նկատի ունի Հովհաննես Պարոնյան–Յապոնին (1878–1942 թթ.), 
ով այդ ժամանակ կարճ ժամանակով թողել էր Վա յոց ձորի հրամանատարի իր 
պաշտոնը և Դրոյի զորա խմբում էր: Մյուս նշանավոր գորիսեցի Յապոնի՝ Համբար ձում 
Պետ րոսի Սարգիսջանյանի (1878–1920) մասին Խ. Մալինց յանը հիշա տա կում է հենց 
Սաքո–Յապոն անվամբ:

91  Գրիգոր Հմայակի (Իվանի) Բայթունի (Պայթունց). ծնվել է 1889 թ. Սեբաստիայի 
Մարզվան գյուղաքաղաքում: 1909 թ. ընտանիքով տե ղ  ա փոխվել է Ռուսաստան՝ 
Եկատերի նոդար: 1918 թ–ից` կոմկուսի ան  դամ: 1919 թ. ուղար կ  վում է Կարս՝ զոր ա
մասերում ընդհա տակ յա աշ խ ատանք կատա րե լու: 1920 թ. մայիսին Կարսի կայազորում 
խռո վ  ություն կազմակերպելու համար ՀՀ արտա կարգ դատա րանի կող մից որպես 
հայրե նիքի դավաճան դատա պարտ վում է 10 տար վա տաժանակիր աշխատանքի: 
1920 թ. դեկ տեմ բերի 2–ին ազատ վում է բանտից և ուղարկվում Վայոց ձոր՝ Դար
ալա գյազ՝ բոլ շևիկ յան բջիջներ ստեղ ծելու և խորհրդային իշխանություն հաս տա տե
լու համար: 1921 թ. փետրվարին Յապոնի հրամանատա րու թյամբ Լեռ նա հայաս տանի 
զինված ուժերի կողմից Վայոց ձորը գրավելու և այնտեղ տեղակայված 11–րդ Կարմիր 
բանակի 20–րդ դիվի զիայի 180–րդ գնդի առաջին գումար տակի գլխովին կործան
ման համար կանչվել է Մոսկվա՝ պատաս խանա տվության: Ապա մինչև մահը՝ 1937  թ. 
(հավանաբար նա ևս բռնադատվել է), կուսակ ցական–պետական պաշ տոններ է վարել 
Հյուսիսային Կով կա սում:

92  Վերոհիշյալ դատավճիռը դատական գործում չկա:
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 Հու լի սի 24 –ին բան տից դուրս գա լուց Սեր գո Մա նուց յա նը մի շարք 
ըն կեր նե րի ա ռա ջար կեց մեկ նել Հյու սի սային Կով կաս՝ Գայի մոտ, բայց 
ան զգու շու թյան շնոր հիվ ի մա նում են և ի նձ վա գո նով Է րի վա նից հե ռաց
նում են Թիֆ լիս, Վրա ցա կան կա ռա վա րու թյան տրա մադ րու թյան տակ, 
ո րը « Թադ լա» շո գե նա վով ի նձ ու ղար կում է ա վե լի հե ռու՝ Կ. Պո լիս։ 

Ես Կ. Պո լիս եմ ժա մա նում սեպ տեմ բե րի 17 –ին և կանգ առ նում Սա
մա թի ա յում93՝ իմ ա ռա ջին տաճ կա հայ կնոջ94 ազ գա կան նե րի մոտ։

4. 1920 թ. հոկ տեմ բե րից սկ սած՝ Ա մե րի կայից՝ կնոջս հո րեղ բո րից 
կա նո նա վոր կեր պով փող է ի ստա նում։

Սկզ բում ես ծա նո թա ցա «Եր կիր» թեր թի խմ բա գիր Հրանտ Գա լի կ
յա նի, Գե րա գույն դա տա րա նի նա խա գա հի տե ղա կալ Ժի րայր Միր զա
խա նյա նի, Հող ժող կո մի կո լե գի այի ան դամ Չո փու րյա նի հետ և հե տա
գա յում՝ Կ. Պոլ սի Զա վեն պատ րի ար քի95 հետ, ո րն ի նձ օգ նեց մեկ նել 

93  Մարմարա ծովի ափին տարածվող, մինչև վերջին ժամանակները հիմնականում 
հայերով բնակեցված Կ. Պոլսի թաղամաս:

94  Գորիսում չեն մոռացել տաճկահայ երկարածամ Ծիածանին, ում Խաչատուրը բերել էր 
Էրզրումից: Ըստ որոշ չստուգված տեղեկություն ների՝ Ծիա ծանը խեղդվել է գե տում (ըստ 
երևույթին մինչև Փարիզ ժամանելը, քանի որ Ֆրան սիա գալուց հետո Խ. Մալինցյանը 
միանգամից դա դա րում է նրա մասին հիշատակել): Հետաքննության ընթաց քում 
քննիչները ևս նրա հետագա ճակատագրի մասին որևէ հար ցում չեն անում: 
Խաչատուրի երզնկացի կնոջ՝ Ծիածանի մասին վկայություն է տվել Օրդաքլուի գյուղից 
Հովհաննես Ղարիբյանը՝ Սևանի ափա մերձ ապստամբ թուրք ական գյուղախմբի դեմ 
կռիվների և Խ. Մա լինց յանի մասին իր ցուցմունք ներում. «…Մոռացա ասել, որ այդ ժա
մա նակ Խ. Մալինց յա նի կինը նույնպես մեր գյուղում էր և կոտորածի առա ջին օրը, քանի 
դեռ լսելի չէր հրանոթների կրա կոցները, ամբողջ ժամանակ նա անհանգստանում էր, 
բայց հենց որ հրանոթ ները «խո ս եցին», նա սարկաստիկ և երանության տոնով ասաց. 
«Ա՜խ, շուտ սկսեին է՜: Ահա հիմա լավ է, երկրի երեսից կմաք րենք այդ գյա վուրներին»: 
Դրանից հետո նա ձի նստեց և մեկնեց մարտ ա դաշտ: Այդ գյուղերի ոչնչացումից հետո 
գունդը նրանց ամ բողջ անա սունը, ունեցվածքը և այլն վերցրեց իր հետ և շարժվեց 
դեպի Ն. Բայազետ: 
Հարց — Ի՞նչ ազգության էր Խաչատուրի կինը: 
Պատ. — Նա հայուհի էր: Էլ ոչինչ չունեմ հայտնելու» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 
42–43):

95  Զավեն արքեպիսկոպոս Տեր–Եղիայան (9.09.1868, Մոսուլ – 5.06.1947, Բաղդատ). 
Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքը՝ 31.08.1913–ից մինչև 1916 թ. հուլիսը և ապա՝ 1919 թ. 
փետրվարից մինչև 10.12.1922 թ.: Մինչ այդ նա եղել էր 1898–1906 թթ.՝ Կարինի, 1908–
09 թթ.՝ Վանի, 1909–13 թթ.՝ Տիգրանակերտի (Դիարբեքիրի) թեմական առաջ   նորդը: 
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Փա րիզ, Պո ղոս Նու բա րին96 ո ւղղ ված նա մա կով՝ իմ սո վո րե լուն օ ժան
դա կե լու ա ռա ջար կով։ Մեկ նե ցի՝ ու նե նա լով Վա նի բնակ չի ան ձնա գիր։

 Տեղ հաս նե լուց, փա խած դաշ նակ կա ռա վա րու թյան ան    դամ ներ՝ 
Ա. Գյուլ խան դա նյա նի97, Ա. Խա տի սյա նի98 կող մից ի նձ ա ռա ջարկ վեց 
մտ նել « Հա յաս տա նի Սպա նե րի Մի ու թյուն», բայց ես հրա ժար վե ցի և 
սպա նե րին տր վե լիք 800 ֆրան կից իմ հրա ժա րա կա նում գրե ցի։

Կ. Պոլ սում գտն վե լիս սո վո րե ցի ֆրան սե րեն լե զուն։
«Եր կիր» թեր թի խմ բագ րու թյան հետ ծա նո թա նա լու նպա  տակն էր 

«Եր կիր» թեր թի մի ջո ցով մի շարք հոդ ված ներ հրա պա րա կել Զան գե
զու րի և նրա ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, չնա յած դա ի նձ չհա ջող վեց 
դրա մա կան մի ջոց նե րի սղու  թյան պատ ճա ռով։

5. 1921 թ. հու լի սի 7 –ին, « Մե հա լի Էլ լաս» շո գե նա վով մեկ նե ցի Մար
սել և Փա րիզ։ Ամ ռա նը ապ րում է ի Պա լե– Ռոյ ա լին մո տիկ Պտի– շան փո
ղո ցի վրա, աշ նա նը՝ Սեն– Ժեր մե նում։

 Փա րի զում հան դի պե ցի Պետ դու մայի ան դամ Մի քայել Բա բա ջա նյա

Հեղինակ է «Պատրիարքական յուշերս» գրքի, որն այդ շրջանի պատմության հարուստ 
վավերագրեր է պարունա կում:

96  Պողոս փաշա Նուբարյան (1851–1930). անվանի ազգային գոր ծիչ՝ ծագումով Կապանի 
Շիկահող գյուղից Նուբար փաշայի որդին: 1906 թ. հիմնել է ՀԲԸՄ–ն: 1913 թ. 
Գևորգ Ե կաթողիկոսի կողմից նշա նակվել է ազգային պատվիրակ ության նախագահ 
հայկական բա րե նորո գում ների հարցը եվրոպ ական տերությունների առջև ա ր ծար
ծելու նպատակով: Նրա միջոց ներով տարբեր գաղթ ավայրերում և Խոր հրդային 
Հայաստանում բացվել են հիվանդանոցներ, մշա կու թա յին կենտրոններ, հիմնադրվել 
է Նուբարաշեն ավանը: 

97  Աբրահամ Գյուլխանդանյան (1875 թ. Էջմիածին–1945, Փարիզ). ՀՅԴ նշանավոր գործիչ: 
Մինչև 1918 թ. հիմնականում գործել է Բաք վում, 1905–1906 թթ. ակտիվ դերակատարու
թյուն է ունե ցել Բաքվի և Գան  ձակի ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում: 
1910–1912 թթ. ցարական իշխանությունների կողմից բան տ արկվել է: 1918 թ. Բաքվի 
ինքնապաշտպանության ղեկավար նե րից էր: Եղել է ՀՀ պառլամենտի անդամ, Ներքին 
գործոց նախարար: Հուշագրու թյուն ների և այլ աշխատանքների հեղինակ է: 

98  Խատիսյան Ալեքսանդր (1874–1945). պետական–քաղաքական գործիչ, ՀՅԴ անդամ: 
1909–1917 թթ. եղել է Թիֆլիսի քաղաքագլուխը, Կով կասյան քաղաքների միության 
նախագահ, 1917 թ.՝ Ալեքսան դրա պոլի քաղաքագլուխը, ապա՝ ՀՀ վարչապետ: Գրել է 
«Հայաս տա  նի հանրապետության ծագումն ու զարգացումը» և այլ հուշեր:
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նին99, ի սկ հե տա գա յում՝ Պո ղոս Նու բա րին և Չո բա նյան Ար շա կին100։ 
Ինձ ծա նո թաց րին գե նե րալ Դե լակ րո ւայի հետ, ո րն ի նձ նա խա պատ

րաս տում էր ռազ մա կան գոր ծին՝ Ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու հա մար, բայց 
իմ ըն դուն վելս չհա ջող վեց՝ ի րա կան ու ժեղ նե րից ա ջակ ցու թյուն չու նե նա
լու պատ ճա ռով, թե պետ Պո ղոս Նու բա րը շատ ջա նաց101։

 Հե տա գա յում ի նձ ա ռա ջար կե ցին ըն դուն վել ֆրան սի ա կան բա նակ՝ 5 
տա րով Մա րոկ կո մեկ նե լու պայ մա նով, բայց ես հրա ժար վե ցի։ 

Այդ ժա մա նակ էլ, Մի խայիլ Սկո բել ևի102 հետ զրույ ցում, ո ւմ հետ հան
դի պել է ի Մ. Բա բա ջա նյա նի մի ջո ցով, ես թույլտ վու թյուն խնդ րե ցի մեկ

99  Միքայել Հովհաննեսի Պապաջանյան (1868, Երևան–1929, Թիֆ լիս). 1912 թ. ընտրվել է 
4–րդ պետդումայի պատգամավոր: 1917 թ. Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի անդամ: 
Եղել է 1917 թ. ստեղծ ված Հայ Ժողովրդական կուսակցության հիմնա դիր ներից, իսկ 
նրա Ռամկավար–Ազատական կուսակցության մեջ մտնե լուց հետո՝ ՌԱԿ–ի վարչության 
անդամ, ՀՀ պատվիրակության, ապա Ազգային պատ  վիրակության անդամ: 1926 թ. 
ընտրվել է Հայաստանի օգնու թյան կոմիտեի Ֆրանսիայի շրջանի կենտրոն ական 
վարչության նախագահ: 1929 թ. գործուղվում է Երևան, որտե ղից վերադառնալու 
ճանապարհին՝ 1929 թ. դեկտեմբերի 23–ին, Թիֆլիսում մահացել է ուղեղի կաթվածից 
և թաղվվել Խոջիվանքի հայոց գերեզմանատանը:

100  Արշակ Հովհաննեսի Չոպանյան (1872–1954). գրող, բանասեր, թարգմանիչ, 
հասարակական գործիչ: Մեծ աշխատանք է տարել հայ գրականությունը Եվրոպայում 
քարոզելու և հայ ժողովրդի դա տը պաշտպանելու ուղղությամբ:

101  Հարցաքննության ժամանակ Խ. Մալինցյանն այդ մասին նշել է. «Զավեն Պատրիարքը 
համաձայնություն հայտնեց օգնելու՝ գրելով Նուբար փաշա յին ուղված նամակ: 
Վերջինս իր կողմից ծանոթ աց րեց ֆրանսիական գենե րալ Դելակրուայի հետ: Վերջինս 
էլ բանակ ցեց ինձ հետ իմ զին վոր ական ծառայության մասին՝ խոստանալով օգնել 
ինձ և առաջար կեց անցնել իր մոտ 3 շաբաթ անց: Գնացի նրա մոտ՝ տեղեկանալու 
գործի ընթացքին: Նա ինձ հայտնեց, որ հրաժարվել են ինձ ակա դե միա ընդունել, քանի 
որ օտար երկրա ցի ներին դժվար են ընդունում և բացի դա՝ կա թեկնածու հայկական 
կառավարության կողմից՝ հան ձինս նախկին դաշնակցական սպա Եղիազարյանի: 
Դրանով ավարտվեց իմ կապը Դելակրուայի հետ: Ակադեմիա ընդունվելու գործը 
տապալվելուց հետո Պողոս Նուբար փաշան առաջարկեց ինձ ընդունվել Ֆրանսիական 
գաղութային բանակ՝ որպես սպա, որը ես կտրականապես մերժեցի և հայտա րարեցի, 
որ հետ կգնամ հայրենիք»: 

102  Սկոբելևը եղել է պետդումայի անդամ: Հարցաքննության ժամանակ Մալինցյանը 
պատմում է. «Պետ դու  մայի նախկին պատ գամա վոր Միքայել Բաբաջանյանի 
միջոցով, որի հետ ծանոթ ացել էի Նուբար փաշայի մոտ, ես ծանոթացա Փարիզում 
ՍՍՀՄ առևտրա կան ներկայացուցիչ Սկոբելևի հետ, ում ասացի, որ ցանկա նում եմ 
վերադառնալ հայրենիք: Նա այդ նպա տակով ինձ նամակ տվեց՝ Բեռլինում ՍՍՀՄ 
առևտրական ներկա յա ցուցչի անունով»:
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նե լու Մի ու թյուն, բայց վեր ջինս տվեց ան ձնա կան նա մակ Բեռ լի նում 
Խորհր դային լի ա զոր– հա վա տար  մա տար Կրես տինս կու ա նու նով՝ Մոսկ
վա ու ղար կե լու միջ նոր դու թյան խնդ րան քով։

1922 թ. աշ նա նը ես մեկ նե ցի Բեռ լին՝ ու նե նա լով դաշ նակ ցա կան 
անձ նա գիր և որ պես վա նե ցի, քա նի որ Պատ րի ար քից թուղթ է ի ստա ցել 
որ պես վա նե ցի։

6. Գա լով Բեռ լին՝ ես մնա ցի մի քա նի օ ր։ Կանգ ա ռա Ո ւն տեր Դեն 
Լինդ մում, ապ րե ցի մոտ եր կու շա բաթ։ Դի մե ցի Խորհր դային դես պա
նորդ ը նկ. Կրես տինս կուն՝ ի նձ Մոսկ վա ու ղար կե լու խնդ րան քով։ Լի ա
զոր հա վա տար մա տա րը ի նձ խոր հուրդ տվեց գնալ Վար շա վա՝ ը նկ. Կա
րա խա նի103 մոտ, որ տեղ հեշտ կլի ներ մեկ նե լու ի րա վունք ձեռք բե րել, 
քան զի ան հրա ժեշտ էր ՍՍՀՄ Կենտ գործ կո մի թույլտ վու թյու նը։

 Դես պա նա տա նը ես հան դի պե ցի Է սէռ Սա քո Սա հակ յա նին104, ո ւմ 
մոտ ե ղա ե րեք թե չորս ան գամ՝ որ պես համ երկ րա ցի գո րի սե ցի։ Նա 
ըն տա նի քով ապ րում էր Բեռ լի նում։

7. 1922 թ. դեկ տեմ բե րի սկզ բին ես մեկ նե ցի Վար շա վա, կանգ ա ռա 
սկզ բում՝ Վս պուլ նի փո ղո ցի հ. տա նը՝ պան սի ո նում105։ Եր կու օ րից հե
տո, դի մե ցի լի ա զոր հա վա տար մա տար Օ բո լենս կուն, ո րը հար ցու փորձ 
ա րեց ի նձ՝ ՍՍՀՄ մեկ նե լու նպա տակ նե րի և պատ ճառ նե րի մա սին106, և 

103  Կարախան Լևոն Միքայելի (1889–1937). դիվանագետ: 1921–1923 թթ. եղել է ՌՍՖՍՀ 
լիազոր ներկայացուցիչը Լեհաստանում:

104  Սահակյան Սաքո (Սեմյոն) Սարգիսի (1884–1937). տնտեսագետ, Անդրկովկասի 
էսէռների առաջնորդը: Եղել է Անդրկովկասյան Սեյմի ԷսԷռական ֆրակցիայի 4 հայ 
պատգամավորների խմբում, ՀՀ Երկ րորդ խորհրդարանի անդամ (1919 թ. նոյեմբերին 
չվե րադառնալու պատճառով նրան փոխարինել է Վահան Մինա խոր յանը):

105  Հարցաքննության ժամանակ տալիս է նաև անունը՝ «Վսպուլնիյ փողոցում, կարծեմ 
Ստախովիչի մասնավոր պանսիոնում»:

106  Նման բացատրական Խ. Մալինցյանը տալիս է նաև ԽՍՀՄ ԱԳ կոմիսարին ուղղ ված 
խնդրագրում. «Հայտնում եմ, որ 1916 թ. ապ րիլից մինչև 1917 թ. դեկ տեմբերի 27–ը 
ծառայել եմ Հայկական հրա ձգային գնդում՝ Կով կաս յան ճակա տում: 1918 թ. հունվարին 
նշա նակ վել եմ Ելիզա վետ ա  պոլի նահան գի Զանգեզուրի գումար տակի հրաման ա տար, 
ուր ժա մանել եմ 1918 թ. մայիսի 26–ին: Գտնվելով Զան գե զու ր ում՝ կար և որ և նշան ա կ
ալից դեր եմ խաղա ցել ինչպես վարչ ակ ան, այնպես և զինվոր ակ ան ասպարեզներում՝ 
ունենալով մի շարք փայլուն մար տեր նախ  կին Ադրբեջանի մուսա ֆաթիս տա կան հան
րա պետ ու թյան զոր քերի դեմ, տարբեր ժամանակներում լինե լով գլխ ա վոր հրա ման ա
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թե ին չու եմ ես հայտն վել Փա րի զում և Եվ րո պա յում։ 
Ես բա ցատ րե ցի բո լոր պատ ճառ նե րը՝ ցույց տա լով դաշ նակ նե րի 

«Ար տա կարգ դա տա րա նի» դա տավ ճի ռը, տվե ցի դի մում ՍՍՀՄ Կենտ
գործ կո մի ա նու նով՝ նշե լով Է րի վա նից մի շարք պա տաս խա նա տու կո
մու նիստ ըն կեր նե րի, ի նչ պես՝ Ե.  Բա կուն ցի, Հ. Տա տյա նի107, Ա. Կա րի
նյա նի108 և Հա յաս տա նում ու րիշ նե րի. և որ քան հի շում եմ, տվե ցի ա նուն
ներ նաև Հայ ՊՔՎ –ից։ 

Այդ ըն թաց քում դես պա նա տու նը Վար շա վա յում ի նձ մի շարք գաղտ

տա ր, գավառ ային միլիցիայի պե տ, պա րետ՝ մինչ և 1920 թ. մա յի սի 29–ը: 1920 թ. մայիսի 
29–ին, երբ ռուս ական կար միր բանա կը առաջացավ դեպի Անդրկովկասի խոր  քերը, ես 
համարվում էի համ ա կիր և մոլի պաշտպան կոմկուսի ընկերներին: Բազ միցս փրկել էի 
նանց տանջանքներից, գնդ ակ ա հա  ր ությունից և կախ ա ղ ա  նից: Իմ մի գրավոր կարգա
դր ու թյու նը Բռնա  կոթի ապս տ ա  մբ նե րին, որպեսզի հեղ ա շրջում կատա րեն հօգուտ սով. 
իշխանության, նախկին իշխ ան ու թյան պաշ տոն յաների կողմից ճանապարհին բռնվեց: 
1920 թ. մայիսի 29–ին ես ձերբա կալ վեցի ու շտապ ուղարկվեցի Երևան և հան ձ  նվեցի 
ՀՀ ար տա կարգ դատա րա նին: Մինչև 1920 թ. հուլիսի 24–ը ամբողջ ժա մա նակ կալանքի 
տակ էի Երևանի ռազմ ական բան տում ուրիշ սպաների և կուսակցական ընկերների 
հետ: 1920 թ. հուլիսի 24–ին տեղի ունե ցավ դատավարությունը: Ի շնոր հիվ մի շարք 
հան գա մանքների՝ պառ   լամենտի որոշ անդամներ հաշ վի առան իմ մեծ ծառա յությունը 
Զանգեզուրում, հատ կա պես 1919 թ. նո յեմ բեր ամսի կռիվ ները, ուր ջախջախվեց Ադր բե
ջանի բանակը և Կով  կասի ար տա  կարգ կոմիսար Լեգրանի պահ ան ջով ես ազատ ար ձ
ա կ    վեցի, բայց առ անց Հայաստանի սահ ման նե րում ապ րելու իրա վ ունքի: Ես արտաքս
վեցի Վրաստանի վրայով Կ. Պոլիս: Երկար քաշ  քշուքից հետո, որպես Վան քաղաքի 
հայ, հա ջ ող վեց մեկ  նել Փա  րիզ, իսկ ավելի ուշ՝ Վարշավա: Կալանքի ժամանակ ինձ 
հետ էին 4–րդ գնդի սպաներ Մելիք–Դադայանցը, Գրիգոր Պայ թունցը, Գրի գոր յան ցը 
և ուրիշ ներ: Հայտնելով վերոշարա դր յա լը՝ խնդ րում եմ ԱԳ կոմի սա րի ա տին չմերժել ինձ 
վերադառնալու Սով. Ռուսիա և պնդում եմ, որ ես ունեմ դրա անուրանալի իրա վուն քը 
և ուստի հա մոզ ված եմ, որ որպես լավագույն կազմակերպիչ և զին  վորական, որն ունի 
մեծ և փա ռավոր ռազմական փորձ, որը լավ ագույնս ապ ացուցել է մար տադաշտում, 
կարող եմ իմ երիտ ա սարդ տարի ները տալ թան կա գին հեղափոխությանը և հանձինս 
ինձ կգտնեք ազնիվ աշխա տո ղի: Հավելյալ ներկայացվում է Հայ աս տանի արտ ա
կարգ դա տ ա րա նի դատավճռի պատճեն, անձնա գրի երկու պատճեները: Զան գեզուրի 
զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար՝ գնդապետ Խաչատուր Մալինցյան, 
1–ը հուլիսի, 1922 թ., ք. Վար շա վա» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 89):

107  Տատյան Հայրապետ Գալուստի (1896, Գորիս–1937, Մոսկվա). ԽՄԿԿ անդամ 1917 թ., 
կուսակցական–պետական աշխատող:

108  Կարինյան (Գաբրիելյան) Արտաշես Բալասիի (1886–1982). 1918  թ. Բաքվի կոմունայի 
արդարադատության կոմիսար, կու սակ ցա կան–պետական գործիչ, գրականագետ, 
պատմաբան:
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նի հանձ նա րա րու թյուն ներ տվեց և ես աշ խա տե ցի « Լու սին» ծած կա նու
նով։ Ես ստիպ ված է ի վե րաբ նակ վել Վար շա վայի մո տիկ Վո լո շի նում, 
որ տեղ շա րու նա կե ցի աշ  խա տել՝ պար զե լու, թե վրաց քա ղա քա ցի նե րից 
ով քեր են ըն դուն վել Լե հա կան Բի դյուշչս կի Ռազ մա կան դպ րո ցը և հնա
րա վո րու թյան դեպ քում կապ պահ պա նել լե հա կան բա նա կի մի շարք 
վրա ցի սպա նե րի հետ109։

 Հե տա գա յում զանգ ված նե րի ա ռջև իմ ե լույթ նե րի մի ջո ցով ծա նո թու
թյուն ներ հաս տա տե ցի լեհ հա սա րա կու թյան հետ, ո ւր կային հս կա յա
կան քա նա կով կա թո ղի կե հայեր, ի նչ պես Վար շա վա յում, նույն պես և 
Լվո վի, Ստա նի սլա վո վոյի և Գա լի ցի այի շր ջա նում։

1923 թ. փետր վա րի 23 –ին տե ղի ու նե ցավ իմ ա ռա ջին զե կույ ցը Հա
յաս տա նի և նրա քա ղա քա կա նու թյան մա սին՝ տե սա պատ կեր մամբ։

Չ նա յած հա ջո ղու թյու նը մեծ էր, բայց իմ հե տա գա ե լույթ նե րը Լե հաս
տա նի Ներ քին գոր ծե րի և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րի կող մից 
ար գել վե ցին, ո րոնք ի նձ նից ստո  րագ րու թյուն վերց րին՝ այլևս ե լույթ չու
նե նալ և ի նձ կարճ ժամ կետ տվին՝ թող նե լու Լե հաս տա նի սահ ման նե րը։

 Մի ա ժա մա նակ իմ մոտ խու զար կու թյուն կա տար վեց, կան չե ցին Ռա
ձինս կի ի ոս տի կա նա կան բա ժին, ստո րագր ու թյուն վերց նե լով չհե ռա
նալ, մինչև պար զեն իմ ի նք նու թյու նը։ 

Ես դի մե ցի հայ կա թո ղի կե ար քե պիս կո պո սին՝ Թե ո դո րո   վի չին110, 
խնդ րե լով մի ջոց ներ ձեռ նար կել ու ա ջակ ցել և վեր ջինս նա մակ գրեց ՆԳ 
նա խա րա րին, որ պես հայի՝ իմ ժամ կե տը եր կա րաց նել ու չար տաք սել։

 Մի ա ժա մա նակ ես օգ նու թյան խնդ րան քով դի մե ցի Խորհր դա յին 
դես պա նա տուն՝ հայտ նե լով իմ հնա րա վոր ար տաքս ման մա սին։

109  Հարցաքննության ժամանակ նա հայտնում է այդ մասին. «Դես պանատուն մի քանի 
այցերից հետո ընկերներից մեկը (ազգանունը չեմ հիշում) ինձ հանձնարարություն 
տվեց կապվելու վրաց սպաների հետ և պարզելու, թե ինչ ճանապարհով են նրանք 
փոստը ուղարկում ՍՍՀՄ: Էական ոչինչ ես չկարողացա պարզել և իմ կապն այդ ըն
կերոջ հետ կտրվեց 1922 թ. մարտ թե ապրիլ ամսին»:

110  Հովսեփ Թեոֆիլ Թեոդորովիչ (25.08.1864, Ժիվաչև–4.12.1938, Լվով). 1901 թ–ից Լվովի 
հայ կաթողիկե թեմի վերջին արքեպիս կո պոս: Զբաղվել է ակտիվ հասարակական 
գործու նեու թյամբ: 1902–1918 թթ. եղել է Ավստրոհունգարական պառլամենտի, 1919–
1922 թթ.՝ Լե հաստանի սահմանադիր սեյմի պատգա մավոր, 1922–1923 թթ.՝ սենա տոր:
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 Դես պա նա տան քար տու ղար Լո րեն ցը և հյու պա տոս Լիպս կին խոս
տա ցան ար տաքս ման պա րա գա յում ի նձ ու ղար կել Մի ու թյուն նույ նիսկ 
ա ռանց իմ մեկն ման թույլ տվու թյան փաս տաթղ թե րի։

 Հու լի սի սկզբ նե րին իմ ե լույթ նե րը դա դա րեց վե ցին և թույլ չտ վին 
ե լույթ ու նե նալ, ո ւս տի և կնոջս հետ խորհր դային փաս տաթղ թե րով ու
ղարկ վե ցի Մոսկ վա, սա կայն իմ հին ան ձնա գի րը չվերց րին. այն թո ղե
ցին ի նձ։ 

Իմ հե տա գա ե լույթ ներն ար գե լե լուն ա ռիթ ծա ռայեց այն, որ ես զե
կուց մանս մեջ ան դրա դառ նա լով Եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի ու 
Հայ կա կան հար ցի փո խառնչ ու թյուն– նե րին՝ ը նդ հան րա պես և մաս նա
վո րա պես մեծ պա տե րազ մին նրանց մաս նակ ցու թյա նը, որ տեղ հայ 
բուր ժո ւա զի այի ու դաշ  նակ նե րի խո րին հի մա րու թյան հետ ևան քով պա
տե րազ մի նպա տակ նե րին հայ ժո ղո վուր դը տվեց 1 500 000 զոհ, որ 
սպի տակ ձեռ նոց նե րով և ֆրակ նե րով եվ րո պա կան դի վան ա գետ նե րը 
ստո րագ րե ցին պարտ ված ժո ղո վուրդ նե րի դա տա վճի ռը՝ ոս կյա գրի չը 
թա թա խե լով Վեր սա լյան բարձր ա տյա նի թա նա քա մա նում։

 Մո ռա ցե՞լ են, որ նրանք ի րենց այդ ստո րագ րու թյու նը դրել են 
դժբախտ հայ ժո ղովր դի կար միր ա րյան մեջ թաթ ախ ե լով և որ ի րենց 
այդ ձեռ նոց ներն ու ֆրակ նե րը ա րյու նոտ ված են մեր ա րյու նով և այդ 
ա րյու նը մեր կող մից չի մո ռաց վե լու։ Գա լու է ժա մը, որ փոխ հա տու ցում 
ե նք պա հան ջե լու։

 Վար շա վայից մեկ նե ցի 1923 թ. հու լի սի 16 –ին։ Մոսկ վա հա սա 1923 թ. 
հու լի սի 23 –ին և կանգ ա ռա Բոլ շա յա Յամս կա յա փո ղո ցում, Հ– տա նը՝ 
«Տ վեր» Հյու րա նո ցում։

Հ նա րա վո րու թյուն չու նե նա լով շա րու նա կել հյու րա նո ցում ապ րել՝ 
ես տե ղա փոխ վե ցի իմ հե ռա վոր ազ գա կա նու հի Վար սե նիկ Մա մու լյա
նի ա մուս նու՝ Ա վա նես (Հով հան նես) Գևոր գո վի մոտ՝ Բոլ շոյ Նի կինս կի 
(Պ րավ դայի) փո ղոց, շենք 14, բնա կա րան՝ 44։ 

Վեր ջինս բամ բակ էր մա տա կա րա րում Մոսկ վայի Պետ կոմ բի նա տին և 
ի նձ ա ռա ջար կեց ըն դուն վել իր մոտ ծա ռա յու թյան՝ որ պես Մոսկ վայի լի ա զոր։ 

Ես հա մա ձայն վե ցի և նրա մոտ աշ խա տե ցի մինչև 1924  թ. սեպ տեմ
բե րը։ Այս տեղ ես հան դի պե ցի ա ռևտ րա կան դեմ քե րի՝ խո շոր ա ռևտ րա
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կան ներ Ժո վո տովս կուն, Խա չա տու րո վին, ո րոնք Գևոր գո վից գնում է ին 
Գուս կոմ բի նա տից ստաց  ված ամ բողջ ապ րան քը, քա նի որ Գևոր գո վը 
բամ բա կը հանձ նում և փո խա րե նը ստա նում էր բի յազ– գործ վածք, այ
սինքն՝ ապ րան քա փո խա նա կու թյուն էր կա տա րում։ 

Աշ խա տան քի մեջ մենք հա ճախ է ինք տա րա ձայն ու թյուն ներ և բա
խում ներ ու նե նում. այդ մար դը շվայտ կյան քով էր ապ րում և ես ստիպ
ված է ի հե ռա նալ։ Մոսկ վա յում ես հան դի պե ցի զին վո րա կան շր ջա նա կի 
ըն կեր նե րի հետ։ Իմ գա լու սկզ բում ես մտա դիր է ի ըն դուն վել բա նակ։ Իմ 
ա ռա ջին ծա նո թու թյու նը ե ղավ ՀՊՔՎ –ի աշ խա տա կից ներ՝ Մի րու մյան 
Լևո նի111 և Մի րու մյան Մի րու մի հետ՝ որ պես գո րի սե ցի համ երկ րա ցի նե
րի, ի սկ հե տա գա յում՝ Ռազ մա կան ա կա դե մի այի կուր սանտ նե րի բջ ջի 
քար տու ղար, հա մերկ րա ցի Խն ձո րեսկ գյու ղից Գա րե գին Ծա տու րյա նի 
հետ։ Վեր ջի նիս մոտ ծա նո թա ցա նույն ա կա դե մի այի կուր սանտ Վլա
դի միր Ե նու կի ձե ի հետ։ Զրույց նե րի ըն թաց քում նրանց հա ղոր դա կից է ի 
դարձ նում իմ ի մա ցած ֆրան սե րե նին։ Ես խնդ րե ցի նրանց ա ջակ ցու
թյու նը՝ բա նա կում ծա ռա յու թյան ըն դուն վե լու հա մար։

 Դեռ սկզ բում, ե րբ այդ ըն կեր նե րը հե տաքրքր վե ցին իմ դրու թյամբ և 
ես ցույց տվե ցի իմ փաս տաթղ թե րը։ Նրանք նկա տե ցին, որ ես «ա պա
հով ված եմ» սպի տակգ վար դի ա կան գն դա պե տի փաս տաթղ թե րով և 
ի նձ բա ցատ րե ցին, որ դրու թյունս շատ վատ է, որ սպի տակգ վար դի ա
կան հա մար վում են բո լոր նրանք, ով քեր Սպի տակ բա նա կի շար քե րում 
մարտն չել են խորհր դային իշ խա նու թյան դեմ, սա կայն ե ս՝ որ պես դաշ
նակ նե րի կող մից դատ ված և ար տաքս ված ան ձ՝ չպի տի պատ կա նեմ 
այդ պի սի հաշ վառ ման և պետք է, որ ի նչ քան հնա րա վոր է շուտ դուրս 
գամ այդ կար գա վի ճա կից։ 

Ես ծա նո թա ցա Գայի112 հետ և խնդ րե ցի նրա օգ նու թյու նը։ Գայը նշեց, 

111  Լևոն Գալուստի Միրումյան, Համկ(բ)կ անդամ, հիշյալ ժամանակ, ըստ Մալինցյանի 
լրացուցիչ ցուցմունքների (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 108), եղել է ՀՊՔՎ–ի 
տնտեսական բաժնի աշխատ ա կից, որին, թեպետ նա եղել է Գորիս քաղաքից, սակայն 
ինքը նախկինում չի ճանաչել և ծանոթացել է Գևորգովի միջոցով: 

112  Հայկ Բժշկյանց (1887–1937). ծնվել է Թավրիզում: 1914 թ–ից 6–րդ կամավորական 
 ջոկատի հեծյալ վաշտի, ապա ջոկատի հրամանատար: Կարմիր բանակի «երկաթյա 
դիվիզիայի» հրամանա տար, 1922–23 թթ.՝ ՀԽՍՀ ռազմական ժողկոմ: Բռնադատվել է:
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որ տվյալ պա րա գա յում օգ նել կա րող են մի այն քա ղա քա ցի ա կան իշ
խա նու թյուն նե րը։ Եվ պա տա հա կա նո րեն ի մա նա լով, որ Սա հակ Տեր– 
Գաբ րի ե լյա նը113, Ե րեմ Բա կուն ցը, Սա քո Համ բար ձու մյա նը114 ե կել են 
Մոսկ վա, ես ան մի ջա պես դի մե ցի նրանց՝ փաս տաթղ թերս ցույց տա լով 
նրանց։ Նրանք նույն պես ըն դու նե ցին, որ, ը ստ եր ևույ թին, ես պար զա
պես թյու րի մա ցա բար եմ ըն կել ՀՊՔՎ –ի հա տուկ հաշ վառ ման մեջ և 
ա ռա ջար կե ցին դի մել ՍՍՀՄ Կենտ գործ կոմ, ՀՊՔՎ –ի նա խա գա հին և 
ՀայՊՔՎ –ին՝ ներ կա յաց նե լով կեն սագ րու թյունս, թե որ տեղ եմ մաս նակ
ցել մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, այդ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի նկա րա գրու թյու նը, թե ի նչ պես եմ ձեր բա կալ վել, ե րբ և ո ւմ կող մից եմ 
ար տաքս վել և ո րից հե տո մի այն կա րե լի է մտա ծել իմ հե տա գա ծա ռա
յու թյան մա սին։ 

Ես ան մի ջա պես դի մում տվե ցի վե րո հի շյալ հաս տա տու թյուն նե րին՝ 
մատ նան շե լով զին վո րա կան և քա ղա քա ցի ա կան գծով ի նձ ճա նա չող մի 
շարք պա տաս խա նա տու ըն կեր նե րի՝ ի նչ պես Ա նդր կով կա սում, այն պես 
էլ Մոսկ վա յում։

 Մի ա ժա մա նակ, ը նկ. Ս. Տեր– Գաբ րի ե լյա նի, ՀՊՔՎ –ի ան դա մի հետ 
ան ձնա կան խո սակ ցու թյու նից և կոնկ րետ մի շարք դեպ քե րի հաս տա
տու մից հե տո, ե րբ դեռ այն ժա մա նակ ը նկ. Ս.  Տեր– Գաբ րի ե լյա նը Ա նդր
կով կա սյան կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցուց չի ա նու նից պաշ տո նա պես 
գրեց ՀՊՔՎ –ին՝ նկա րա գրե լով իմ ան ձը, իմ աշ խա տան քը Ա նդր կով կա
սում 1905–1909 թթ. օ րե րին և դաշ նակ նե րի ժա մա նակ և որ ե ս՝ որ պես 
Ա նդր կով կա սում խորհր դային իշ խա նու թյան վե րա հաս տատ ման ե ռան
դուն պաշտ պան, դաշ նակ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար ձեր բա կալ վել եմ, 
դատ վել և որ պես վտան գա վոր տարր ար տաքս վել եմ վտա րան դի ու թյուն։

 Դի մում տա լուց հե տո ես ոչ մի կերպ չկա րո ղա ցա ծա ռա յու թյան ըն
դուն վել, քան զի փաս տաթղ թերս խիստ կաս կա ծե լի է ին այդ հաս տա
տու թյուն նե րի հա մար և ես ստիպ ված է ի ըն դուն վել « Մոս կո վյան Արևե 

113  Տեր–Գաբրիելյան Սահակ Միրզայի (1886, Շուշի–1937). 1928–1935 թթ. եղել է ՀՍՍՀ 
Ժողկոմխորհի նախագահ:

114  Համբարձումյան Սարգիս Իսահակի (1870, Շուշի–1944, Մոսկվա). 1922–25 թթ.՝ ՀՍՍՀ 
ԿԳԿ, 1925–28 թթ.՝ Ժողկոմխորհի նախագահ:
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լյան փո խա տվ ա կան ըն կե րու թյուն» հաշ վե տա րի պաշ տո նով։ Բայց 
բան վո րա կան կո մի տե ի (բան կոմ) շնոր հիվ « Մի ու թյան» ան դամ չլի նե
լուս պատ ճա ռով ի նձ հա նե ցի աշ խա տան քից։

 Նո րից դի մե ցի ը նկ. Ս. Տեր– Գաբ րի ե լյա նին՝ ծա ռայ ու թյան ըն դուն վե
լու կամ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու՝ ի նձ Հա յաս տան վե րա դարձ նա լու 
խնդ րան քով, քան զի ես Մոսկ վա յից դուրս մեկ նե լու թույտ վու թյուն չու նե ի։ 

Ինչ պես հի շում եմ, ը նկ. Ս. Տեր– Գաբ րի ե լյա նը նո րից գրեց ՀՊՔՎ –ին 
և Սո կոլ նի կի շր ջա նի « Մի ու թյա նը»՝ խնդ րե լով թող նել ի նձ՝ վտա րան դուս 
բան կում ծա ռա յու թյան, բայց « Մի ու  թյու նը» չթո ղեց և ես դեռ եր կար ժա
մա նակ մնա ցի ա ռանց ծա ռա յու թյան։

 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ես գործ է ի վերց նում փե սա Գևոր գո վից 
կամ ի նչ –որ բան է ի վա ճա ռում։ 

Այդ ժա մա նակ ես ապ րում է ի Մերձ մոս կո վյան Կուն ցև ո յում։ Մո տա
վո րա պես ե րեք ա միս ներ ես բան կի նա խա գահ Նա րի ման Լևո նյա
նի ե րաշ խա վո րու թյամբ ըն դուն վե ցի ա ռևտր   ա  կան Ղա զան չյա նի մոտ 
ծա ռա յու թյան, ո րը Բո լոտ նո յի կող մե րում տան ձի և խն ձո րի մե ծա ծախ 
ա ռևտ րով էր զբաղ  վում։ Նրա ա ռև տու րը փակ վեց և ես նո րից մնա ցի 
ա ռանց աշ խա տան քի։

Գտն վե լով խո րը վհա տու թյան մեջ, ՀՊՔՎ –ին, ՍՍՀՄ ԿԳԿ –ին, 
ՀՍՍՀ ԿԳԿ –ին, ՍՍՀՄ կա ռա վա րու թյա նը ո ւղղ ված իմ ար դեն կրկ նա
կի դի մում նե րի պա տաս խանն էլ չս տա նա լով՝ ո րո շե ցի ան մի ջա կա նո րեն 
խո սել Կենտ գործ կո մի նա խա գահ ը նկ. Կա լի նի նի115 հետ։ 

Ա ռա ջին օ րը մեծ հեր թի պատ ճա ռով ի նձ չհա ջող վեց ը նկ նել նրա մոտ 
և պա րե տը ա ռա ջար կեց ու րիշ խնդ րա տու նե րի հետ հա վա սար հեր թա կան 
հա մար վերց նել և նա խա զգու շաց րեց, որ հեր թը հաս նե լու է 7–10 օ րից։

 Մի քա նի օր հե տո ես մո տե ցա պա րե տին և ֆրան սե րեն լեզ վով խո
սակ ցու թյու նը վա րե լով՝ խնդ րե ցի հան դի պում Կա լի նի նի հետ։ Եվ նույն 
օ րը՝ մի ժամ ան ց, ի նձ թո ղե ցին նրա մոտ՝ Նեգ լին նիյ փո ղո ցի վրա։

 Խո սակ ցու թյան սկզ բում ես նկա րագ րե ցի կա ցու թյունս, կեն սագ րու
թյունս, իմ թա փա ռում նե րը, հա տուկ հաշ վա ռու մը, միջ նոր դու թյու նը և 

115  Կալինին Մ. Ի. (1875–1946). 1919 թ–ից՝ ՀամԿԳԿ, 1938–46 թթ.՝ ԽՍՀՄ Գերագույն 
սովետի նախագահության նախագահ:
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հա տուկ հաշ վառ ման մեջ ա նար դար դրու թյու նը, խնդ րե ցի իմ քա ղա քա
ցի ա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար շտապ մի ջոց ներ ձեռ
նար կել, քա նի որ ես ոչ թե խորհր դային իշ խա նու թյան հա կա ռա կորդ 
եմ, այլ ը նդ հա կա ռա կը՝ պաշտ պան, բայց զուրկ մի շարք ըն կեր նե րի 
ա ջակ ցու թյու նից։

 Կենտ գործ կո մի նա խա գահ ը նկ. Կա լի նի նը բա ցատ րեց իմ այդ վի
ճա կի պատ ճառ նե րը, որ Խորհր դային իշ խա նու թյու նը ստիպ ված է շատ 
զգույշ լի նել այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնք վե րա դար ձել են ար տա
սահ մա նից։ Սա կայն, քա նի որ ես մատ նան շել է ի Մոսկ վայի և Հա յաս
տա նի մի շարք ըն կեր նե րի ա նուն ներ, ին քը՝ Կա լի նի նը մի ջոց ներ կձեռ
նար կի ճշ մար տու թյու նը հաս տա տե լու հա մար։ 

Ընկ. Կա լի նի նը իմ ներ կա յու թյամբ իմ մա սին հե ռա խո սով խո սեց 
Ֆե լիքս Էդ մոն դո վիչ Ձեր ժինս կու116 հետ՝ խնդ րե լով մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
պար զե լու իմ ան ձը ու տե ղե կաց նել ի րեն դրու թյու նը։

1925 թ. սեպ տեմ բե րի 19 –ին ես կանչ վե ցի ՀՊՔՎ՝ Լյուբ յան կա՝ ը նկ. 
Ձեր ժինս կու մոտ և մեր զրույ ցում ման րա մասն բա ցատ րու թյուն տվե ցի 
իմ ան ձի, Եվ րո պա գնա լու ա ռի   թի, վե րա դար ձի և Խորհր դային Մի ու
թյու նում աշ խա տե լուս հե տա գա հե ռան կար նե րի մա սին։ Ըն կեր Ձեր
ժինս կին ի նձ մի շարք հար ցեր տվեց Խորհր դային բա նա կում ազ գա յին 
հա րա  բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ իմ քա ղա քա կան պլատ  ֆոր մի մա սին։ 

Երբ շա րադ րե ցի այդ պա հե րը, ը նկ. Ձեր ժինս կին խոս տա ցավ հնա
րա վո րինս շտապ պար զել իմ վի ճա կը։ 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց, ՀՊՔՎ –ի և ՀՍՍՀ Կենտ գործ կո մի մի ջո ցով 
պաշ տո նա պես հայտ նե ցին հա տուկ հաշ վա ռու մից ի նձ հա նե լու, իմ ի րա
վունք նե րը վե րա կանգ նե լու և ի նչ պես Հա յաս տան, այն պես էլ Մի ու թյան 
այլ քա ղաք ներ մեկ նե լու թույլ տվու թյան մա սին։

1926 թ. հուն վար ամ սին ես մեկ նե ցի Հա յաս տան։
 Մոսկ վա յում ապ րե լու օ րե րին հայ կամ ռուս հա սա րա կու թյան ու րիշ 

խա վե րի հետ բա ցար ձակ կապ ված չեմ ե ղել և չեմ շփ վել ոչ մի ու րիշ 
կազ մա կեր պու թյան կամ թե կուզ ան ձանց հետ։ Իմ աշ խա տան քը ըն թա

116  Ձերժինսկի Ֆ. Է. (1877–1926). 1917 թ–ից Համառուսաս տանյան արտակարգ 
հանձնաժողովի (ՎՉԿ) նախագահ:
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ցել է մի այն Գևոր գո վի մոտ, 2 ա միս բան կում, 3 ա միս Ղա զան չյա նի 
մոտ։ Շր ջա պա տը, ո րոնց հան դի պել եմ, դրանք մեծ մա սամբ Մոսկ վայի 
կո մու նիստ ներ է ին, ո րոնց ես նշե ցի և ո րոշ դեպ քե րում՝ Ա նդր կով կա սից 
ե կած ներ, նույն պես կո մու նիստ ներ, ի նչ պես Ղա րա  բա ղի Կենտ գործ կո
մի նա խա գահ Կա րա կո զո վի117, Զան  գե զու րի գործ կո մի նա խա գահ Հա
րու թյուն Բագ րատ յա նի, ներ կա յումս ՀՍՍՀ հող ժող կո մի նա խա գահ ը նկ. 
Ա. Կա րին յա նի, Պռոշ յա նի, Բա կուն ցի, Համ բար ձու մյա նի և ու րիշ նե րի 
հետ՝ հաշ վառ ման հար ցով։ Եվ մի ան գամ էլ հան դի պել եմ Հայ կա կան 
դի վի զի այի զին կոմ ը նկ. Գ. Սաֆ րազ բե կո վի118 հետ զին վո րա կան ծա ռա
յու թյան մեջ իմ մտ նե լու և ը նդ հան րա պես որ պես նախ կին զին վո րա կան 
աշ խա տո ղի իմ հե ռա նկար նե րի հար ցով, ո րի մա սին այդ ըն կեր նե րը 
ը նդ հան րա պես ու նե ին լավ կար ծիք ներ և նրանք այդ ներ կա յաց րին Հայ 
ՊՔՎ –ին։ 

Ընդ հան րա պես, որ քան հի շում եմ, Մոսկ վա գա լու և այն  տե ղից մեկ
նե լու ըն թաց քում, ար տա սահ մա նի հետ նա մա կա գրու թյուն չեմ ու նե ցել՝ 
ոչ մի կազ մա կեր պու թյան հետ, նույ նիսկ իմ ծնող նե րի119 հետ, թե պետ 

117  Ղարագյոզյան Արմենակ Մկրտչի (1890–1937). հայրը Խնձորեսկ գյուղից էր, Հնչակյան 
կուսակցության ակտիվ անդամ, ընտանիքով վերաբնակվել էր Գորիսում: 1917 թ. 
ավա րտել է Պետրո գրադի համ ալ  սարանը, մենշևի կից դարձել բոլ շևիկ, վերադարձել 
Գորիս և սկսել կուսակց ական աշխատանքը: 1917–20 թթ. եղել է Զանգեզուրի բոլ շ և իկ
յան կազմակերպ ության ղեկավարներից: Ադրբեջանի խորհր դ այ նացումից հետո նշա
ն ակվել է 11–րդ Կարմիր բանակի Ղարաբաղ–Զանգեզուրի գոր ծերի ժամանակավոր 
արտակարգ լիազոր: 1918 թ. հոկտեմբերի 11–ին Շուշիից եկած պատվիրակների 
կողմից Ադրբե ջանին ենթարկ վելու առաջարկը քննելու համար Գորիսում հրա   վիր
ված ժողովում «խաղաղության», այսինքն՝ Զանգեզուրը թուր   քե րին ենթարկելու ակտիվ 
կողմնակիցներից էր: Հենց նրա գլխա վոր ությամբ Ղարաղշլաղ գյուղի անասունների 
ձմեռնոցում՝ Ծակերի քար այրում, բոլշևիկները գնդա ցրով գազանաբար կոտո րե  ցին 
բան տ արկված դաշնակցական, ազգային համարվող մոտ 65–78 հոգու: 1922 թ–ից՝ 
ԼՂԻՄ–ի Ժողկոմ խորհի նախագահ:

118  Սաֆրազբեկյան Գևորգ Մադաթի (1900–1937). Բռնակոթի իշխ ա ն  Մելիք–
Սաֆրազբեկյանների իշխանական տոհմից: 1926–1928 թթ.՝ Հայկ ակ ան դիվիզիայի 
կո մի սար, 1932–1937 թթ. պատասխանատու պա շտոն ներ է վարել Կար միր բանակի 
Գլխավոր քաղվարչությունում: Բռնադատվել է:

119  Ըստ Խաչատուրի եղբայր Ավանեսի թոռ Սամվել Արսենի Մա լինց յանի՝ Հին Գորիս 
գյուղի գերեզմանատանը պահպանվում է Խա չա տուրի ծնողների տապանաքարը, որի 
մի երեսին գրված է. «Հարություն Հասրաթի Մալունց, մահացել է 1909 թ.», իսկ հակա
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նրանք հա ճախ է ին դժ գո հում իմ կող մից այդ պի սի վե րա բեր մուն քի 
հա մար և դա հնա րա վոր է գտն վեն նա մակ նե րում, ո րոնք ստաց վել են 
կնոջս կող մից։ 

Ես Մոսկ վա յում ապ րել եմ ա ռանց դուրս գա լու, մի այն մեկ ան գամ՝ 
դեռևս 1924 թվին, ծառ ա յու թյան գոր ծե րով մեկ նե ցի Գուս–Խ րուս նի՝ 
Պետ կոմ բի նա տին բամ բակ հանձ նե լու։ 

Ըն կեր նե րի վե րա բեր մուն քը իմ հան դեպ շատ վայե լուչ էր և իմ ի րա
վունք նե րը վե րա կանգ նե լուն և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լուն 
հա ճախ է ին ա ջակ ցում։

8. Մաս նա վոր այ ցե լու թյուն ներ եմ ա րել Լևոն Մի րում յա նին, նրա հա
րա զատ մորն ու քրո ջը, որ տեղ հան դի պել եմ Ե.  Բա կուն ցի հետ։ 

Անձ նա կան ա ռևտ րով և այլ զբաղ մունք նե րով եր բեք չեմ զբաղ վել։ 
Խ. Մի ու թյու նում եր բեք ձեր բա կալ ված կամ դատ ված չեմ ե ղել։

1925 թ. հաշ վա ռու մից հա նե լուց հե տո ես ցան կա ցա ըն դուն վել կու
սակ ցու թյան մեջ՝ կար ծե լով, որ ըն կեր նե րը ա ջա կցու թյուն ցույց կտան, 
բայց ա մե նից մեծ հա կա ռա կորդ նե րից մե կը հան դի սա ցավ Ե րեմ Բա
կուն ցը, ե րբ ի մա ցավ, որ ես ցան կա նում եմ բարձ րաց նել Զան գե զու րում 
1918 թ. սեպ տե մբե րի բա նակ ցու թյուն նե րի հար ցը, ե րբ դաշ նակ նե րը 
ստեղ ծել է ին գն դա պետ Մե լիք– Շահ նա զա րո վի դիկ տա տու րան120՝ օգ

ռակ կողմում գրված է. «Հերիքնազ Խուրշուդի Մալունց, մահացել է 1912 թ.»:
120  Զանգեզուրի Ազգային խորհուրդը, 1918 թ. սեպտեմբերի 17–ին քննարկելով ստեղծված 

իրադրությունը, գավառում հայտա րա րեց պաշ ա րողական դրություն և զինվորական 
դիկտատոր նշա ն ակեց գնդապետ Մ. Հ. Մելիք–Շահնազարյանին, ով սեպտեմբերի 
18–ի առա ջին հրամանում իր օգնականներ է նշանակում կապի տան Յ. Ռ. Բորտին և 
Սաքո–Յապոնին: Հ. Սիմոնյանը իր «Անդրա նիկի ժամա նակը» գրքում դա բացա տրում 
է թուրքերի կողմից Բերդաձորի (Ղա րա ղշլա ղի) հայկական գյու ղերը գրավելուց հետո 
Զանգեզուրի վրա թուր քական հարձակման սպառնա լի քով: Սակայն լուրջ վտանգ էր 
նաև Գո րիսի բնակչության մի մասի, այդ թվում՝ նաև Զանգեզուրի Ազ գային խորհրդի 
որոշ անդամների՝ Ադրբե ջա նին ենթարկվելու պարտվո ղական տրա մա դրու թյունը: 
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նա կան ներ Յա պոն– Սա քոյի121, կա պի տան Բոր տի122 հետ, հենց այդ ժա
մա նակ պի տի ի րա կա նաց վե ին մի շարք ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
Զան գե զու րում, գե նե րալ Ա նդ րա նի կի ժա մա նու մը և Սի սի ա նում Ա ղու դի– 
Վա ղու դի ի կիր ճում մար տա կան գոր ծո ղու թյան ա րա գա ցու մը։ 

Երբ Գո րի սի գիմ նա զի այի նոր շեն քում իմ քա ղաք ա կան զե կույ ցի մի
ջո ցով ես դրե ցի այդ հար ցը, ա ռա ջար կե ցի հե ղա շր ջում կազ մա կեր պել, 
որ տեղ պի տի տե ղի ու նե նար Ազ գային Խորհր դի ան դամ նե րի ձեր բա
կա լու մը և իշ խան ու թյան ան ցու մը բոլշ ևիկ նե րին։

 Սա կայն դաշ նակ նե րը, այդ մա սին ի մա նա լով, ստեղ ծում են այդ ե ռյա
կի դիկ տա տու րան, պո կում են ի րա դարձ ու թյուն նե րի առ թիվ ժա մը 9 –ի 
իմ զե կույ ցի հայ տա րա րու թյու նը և հենց գի շե րը նա խազ գու շա կան մի
ջոց ներ են ձեռ նար կում։ Գն դա պետ Մ. Մե լիք– Շահ նա զա րո վը, ո րն այդ 
ժա մա նակ կե նում էր իր ազ գա կան Տիգ րան Մե լիք– Շահ նա զա րո վի123 

121  Սաքո–Յապոն կամ Յապոնացի (Համբարձում Պետրոսի Սարգիս ջան յան՝ 1878–1920). 
ծնվել է Հին Գորիս գյուղում: Զանգե զու րում ՀՅԴ հիմնադիրներից է: 1903 թ. կազ մ
ակերպում է բողոքի ցույցեր ընդ դեմ Հայ եկեղեցու ունեցվածքի բռնա գրավման, և Գորիս 
եկած «Եկե  ղեցական կալվածք ները ցուցակագրող հանձնաժողովին» հետ են վերա
դարձ նում Շուշի և Գանձակ: 1905–1906 թթ. ակտիվ մաս նակցել է ինքնա պաշտ պա նու
թյան կազմա կերպ մանը Ղարա բա ղում, Ղափա նում և Զանգեզուրի այլ շրջան ներում: 
Կատարել է հա յերի կոտո րած ների պատասխանատու ռուս չին ով նիկ ների ահա   բե կում
ներ: 1908 թ. ձերբակալ վում է և Լիժինի տխրահռչակ դատա վա ր ության ժամանակ (թիվ 
129 մեղադրյալն էր) դատա պարտ վում տա  ժա նակիր աքսորի (ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 3, գ. 
4, էջ 3447–3448), որից ազատվում է միայն 1917 թ.: Վերա դառ նալով հայրենիք՝ մինչև 
իր եղե ռական մահը կրկին զին վորագրվում է Սյունիքի ինքնա պաշտ  պան ությանը: 1917 
թ. ընդգրկ ված է եղել Ռուսաստանի սահման ա դիր ժողովի ընտրությունների ՀՅԴ–ի 
18 – հոգանոց թեկնածուների ցուցա կում: Զան գե զուրի Ազգային խորհրդի կողմից ընտ
րված զին վոր ական դիկ  տա տոր գնդապետ Մ. Մելիք–Շահնա զար յանը նշա նա կել է օգ
նա կան: 1920 թ. նոյեմբերին դաժան ա բար սպանվել է բոլ շևիկների կողմից Գորիսի 
բանտում («Դրոշակ», 1927, թ. 10):

122  Բորտ Յակով Ռոմանովիչ. Անդրանիկի «Հայկական Առանձին Հարվածող Զորամասի» 
1–ին գումարտակի հրաման ա տար: Միայն 1918 թ. աշնանը՝ թուրք ական զորքերի 
նահանջից հետո, Անդրա նի կից բաժանվելով՝ մեկնել է Երևան: Ռուսալեզու թերթերում 
անաչառ ներակայացրել է այդ շրջանի դեպքերը: 

123  Տիգրան Մելիք–Շահնազարյանի մասին Հովակ Ստեփանյանը հի շատակում է 
(«Հայրենիք», 1935, փետրվար, էջ 96) մեկ որպես «շրջանի կոմիսար», մեկ՝ «Գորիսի 
Ազգային Խորհրդի պատգա մա վոր» («Հայրենիք», 1935, փետրվար, էջ 97): 1920 թ. 
եղել է Զան գե զուրի անտառապետը (ՀԱԱ, ֆ. 525, ց. 2, գ.50, թ.1): Տեսնելով Զան գեզուր 
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մոտ, նույ նիսկ զին վոր նե րից պա հան ջում է մար տա կան պատ րաստ  վա
ծու թյուն և խնդ րում, իր մոտ՝ տուն ու ղար կել 2 ժուպ կա փամ փուշտ ներ՝ 
ե թե պաշտ պան վե լու կա րիք լի նի։ 

Եվ դա քաջ հայտ նի էր Մկր տիչ Մա շու րյա նին124, Քրիս տա փոր Մկրտչ
յա նին, Մի րում Մի րու մո վին և որ քան հի շում եմ նույ նիսկ Մու շեղ Օ հա նո
վին, ո րոնք հենց այն ժա մա նակ խո սում է ին Մե լիք– Շահ նա զա րո վի գի
շե րային հե ղաշրջ ման և ցեյ գհաու զից փամ փուշտ նե րի ստաց ման մա սին։ 

Այդ ձա խող ման օ րը, ե րբ ի նձ թույլ չտ վին ե լույթ ու նե նալ, ես ժո ղով 
ա րե ցի Մի րում Մի րու մո վի տա նը, որ տեղ է ին Քրիս տա փո րը, Ար սեն Կա
րուն ցը125, Մկր տիչ Մա շու րյա նը և ու րիշ ներ ու շա րադ րե ցի ձա խող ման 
հան գա մանք նե րը և կար  գադ րե ցի գյու ղե րի իմ կողմ նա կից նե րին ե լույթ 
չու նե նալ։ 

Ա հա այդ նկա տա ռում նե րից ա ռա ջա ցավ մի մթ նո լորտ, որ տեղ ի նձ 
հա մար ան հնար էր խո սել կու սակ ցու թյան մեջ իմ ըն դուն վե լու մա սին։

 Վա ղու դի ի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյու նը տե ղի ու նե ցավ Ե.  Բա կուն
ցի օ րհ նան քով, ի նչ պես և Շուռ նու խի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյու նը՝ 1920 
թվին, ե րբ նա Ազ գային Խորհր դի ան դամ է ր։ Ի սկ ես այդ գոր ծո ղու
թյուն նե րին չմաս նակ ցե ցի՝ հա մա րե լով դա հա լա ծանք։ 

Իսկ 1919 թ. հու նի սի 12 –ին, հենց ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
օ րե րին, ե րբ ես որ պես գլ խա վոր հրա մա նա տար, Տեղ գյու ղից մեկ նե
ցի Խն ձո րեսկ՝ հաղ թա նա կի հան դի սու թյա  նը մաս նակ ցե լու, Ե րեմ Բա
կուն ցը, ո րը նշա նակ ված էր Խն ձո րես կում հաղ թա հան դե սը ան ձամբ 
կազ մա կեր պե լու և ճա կա տի հա մար, այդ օ րը ի նձ դի մա վո րեց հոգ ևո

մտած միացյալ թուրք–բոլշևիկյան զորքի վայրագություննե րը հայ խաղաղ բնակչության 
հանդեպ՝ ինքնասպան է եղել:

124  Մկրտիչ (Մակիչ) Մանուչարի Մաշուրյան. ծնվել է Գորիսում 1897  թ.: Եղել է Զանգեզուրի 
բոլշևիկյան կազմակերպության ղեկավարներից: Մասնակցել է 1920 թ. սեպտեմբերին 
Բաքվում Հայկոմկուսի կազ մակերպությունների կոնֆերանսին: 1920 թ. ամռանը՝ 
բոլշևիկների կողմից Զանգեզուրի առաջին գրավման ժամանակ, Գորիսի միլ պետն էր: 
Սպանվել է 1920 թ. նոյեմբերի 20–ին: Նրա կերպարն է իբր հանդիսացել «Զանգեզուր» 
ֆիլմի Մակիչի նախատիպը:

125  Կարունց Արսեն Ասրիի (1894, Գորիս–1944). կոմկուսի անդամ 1920 թ. մայիսից: 
Քաղաքացիական կռիվների մասնակից, վարել է տարբեր տնտեսական, վարչական 
պաշտոններ Գորիսում:
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րա կան նե րի շքախմ բի հետ՝ մաղ թանք նե րով, օ րհ նա բա նու թյամբ և մեծ 
ճա ռով՝ Զան գե զու րի պաշտ պա նու թյան, ա դր բե ջա նա կան մու  սա ֆա
թիստ նե րի դեմ իմ տա րած վերջ նա կան հաղ թա նա կի գով քով։ Սա կայն 
նույ նիսկ այդ գոր ծում, նա մեծ թշ նա մի դուրս ե կավ, չնա յած, ի հար կե, 
ես ժա մա նա կին գրե ցի ո ւր որ հարկն էր, ո րի հա մար և հի մա ես հան դի
պում եմ Ե. Բա կուն ցի ա մե նայն հա կազ դե ցու թյա նը՝ ի նչ պես զին վո րա
կան, նույն պես և քա ղա քա ցի ա կան գծով։

9. Վե րա դառ նում եմ Հա յաս տան, տեղ եմ հաս նում 1926  թ. հուն
վա րին։ Դի մում եմ ը նկ. Ե. Բա կուն ցին, վեր ջինս ի նձ աշ խա տան քի է 
ու ղար կում ՆԳԺԿ՝ խնդ րե լով ի նձ գործ տալ վար չա պա րա տում։ ՆԳ ժող
կոմ Դուր գա րյա նը սկզ բում ի նձ ա ռա ջար կեց թարգ ման չի գործ՝ կո մի
սա րի ա տում, մինչև մի լի ցի ա յում տե ղի բաց վե լը։ Ի սկ հե տա գա յում, ե րբ 
ի մա ցան, որ ես հաշ վա պահ եմ, ի նձ նշա նա կե ցին հաշ վե տար։

 Սեպ տեմ բե րին Բա սար գե չա րում նոր շի նա րա րու թյուն նե րի կար գա
վոր ման նպա տա կով ի նձ ա ռա ջար կե ցին մեկ նել այն տեղ, բայց չու զե ցին 
բա վա րա րել հոդ ված 82 –ի պայ ման նե րը, ո րի պատ ճա ռով էլ ես հրա
ժար վե ցի Բա սար գե չար մեկ նե լուց։ 

Ըն դուն վե ցի Գյու ղատն տե սա կան բանկ հս կի չի ժա մա նա  կա վոր 
պաշ տո նի և ծա ռայե ցի մինչև 1927 թ. հուն վա րի 1 –ը։ Այս տեղ ծա նո թա
ցա Ռու բեն Սաֆ րազ բե կո վի հետ, ի սկ ՆԳԺԿ –ում ոչ մե կին չգի տե ի։

 Տա տյա նի հանձ նա րա րա կա նով ըն դուն վե ցի Ա րազ դա յա նի126 տոհ
մային տն տե սու թյուն՝ ա վագ հաշ վե տա րի պաշ տո նով ու ծա ռայե ցի 
մինչև 1927 թ. մայի սի 27 –ը և գյու ղա տն տե սու թյան աշ խա տանք նե րի 
դա դա րեց ման հետ ևան քով ես ա զատ վե ցի ծա ռա յու թյու նից։

 Գա լով Եր ևան՝ Աշ խա տան քի Բիր ժան Հան րա պե տա կան հանձ նա
ժո ղո վի մի ջո ցով ի նձ ու ղար կեց Եր ևա նի քաղ գործ կոմ՝ հաշ վա պա հի 
պաշ տո նով, ո ւր ես աշ խա տե ցի մինչև հոկ տեմ բե րի 10–15 –ը։ Եվ քա նի 
որ աշ խա տան քը բյու ջե տային էր, ի սկ ե ս՝ ար տադ րու թյան բնա գա վա ռի 
աշ խա տող է ի, խնդ րե ցի ի նձ ա զա տել։

 Գործ կո մի աշ խա տան քից ա զատ վե լով՝ մինչև 1928 թ. փետր վա րը ես 
մնա ցի ան գործ։

126  Այժմ՝ ՀՀ Արարատի մարզի Երասխ ավանը: 
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 Բազ միցս դի մե ցի Տա րած քային կա ռա վար ման պետ Ստա լի նին՝ 
խնդ րե լով ի նձ ծա ռա յու թյան ըն դու նել, բայց վեր ջինս պն դեց ու հա վաս
տի աց րեց, որ Հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը պե տա պա րա տում 
նախ և ա ռաջ տե ղա վո րում է զո րացր ված նե րից և հե տո մի այն 1 –ին 
կար գի պա հես տա յին նե րից, ի սկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում՝ պա հես
տից ու րիշ նե րի ևս։ 

Այդ պա հին ի մա նա լով, որ ես ի բր 1 –ին կար գի չեմ, տուն ե կա և պար
զե ցի, որ ես գտն վում եմ 3–րդ կար գի պա հուս տում, ո րը քա ղա քա կա նա
պես վտան գա վոր կարգ է ր։ Ես դի մե ցի Հեղ. ռազմ. խոր հուրդ՝ խնդ րե լով 
տե ղա փո խել ի նձ 1 –ին կարգ, ո րն ար վեց 1929 թ. մայիս ամ սին։

 Մինչ այդ աշ խա տան քի բիր ժայի մի ջո ցով ի նձ հա ջող վեց հաշ վա
պա հի պաշ տո նով՝ ամ սե կան 120 ռուբ լի ռո ճի կով, ծա ռա յու թյան մտ նել 
«ЗакВоенПО», ո ւր աշ խա տե ցի 1928 թ. մար տի 5 –ից մինչև մայի սի 24 –ը։ 
Իմ աշ խա տա վար ձը կր ճա տե ցին 20 ռուբ լով, ո րի հա մար ես ծանր խո
սակ ցու թյուն ու նե ցա վա րիչ Էր մա նի հետ, ո րն ի նձ ան վա նեց դաշ նակ և 
ես այդ հար ցը բո ղո քար կե ցի Զին կո մին ու Հայ ՊՔՎ –ի Հա տուկ բաժ
նին՝ խնդ րե լով մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ ի նձ ա զա տել «ЗакВоенПО» –ի իմ 
աշ խա տան քից։

 Հե տո ես աշ խա տան քի բիր ժայի միջ նոր դու թյամբ ու ղարկ վե ցի աշ
խա տան քի «Ս ևան –Եր ևա նի սառ նա րա նային տն տե սու թյուն»՝ հաշ վա
պա հի պաշ տո նով, որ տեղ աշ խա տե ցի մինչև նոյեմ բե րի 1 –ը և աշ խա
տան քը ա վար տե լուց և հանձ նե լուց հե տո 1929 թ. նոյեմ բե րի 1 –ից ես 
կր ճատ վում ե մ։

1929 թ. դեկ տեմ բե րի 10 –ին հաշ վա պա հի պաշ տո նով ըն դուն վում եմ 
Պետ թատ րոն, ո ւր աշ խա տում եմ մինչև 1930  թ. նոյեմ բե րի 12 –ը և հե
ռա նում եմ պաշ տո նից բա նակ զո րա կոչ վե լու ա ռի թով, 1930 թ. հու նի
սի 1 –ից մինչև հու լի սի 15 –ը՝ Ղա րա քի լի սա յում127, Ա ռա ջին Հայ կա կան 
հրաձ գային գն դում զին վո րա կան վե րա պատ րաստ ման հա մար։

 Բա նա կից վե րա դառ նա լուց հե տո ես ըն դուն վում եմ ծա ռա յու թյան 
Ա լա գյա զի սով խոզ –ոչ խա րա բու ծա կան տրեստ, 1930 թ. սեպ տեմ բե րի 
մե կից մինչև 1931 թ. մար տի մե կը, սով խո զի ա վագ հաշ վա պա հի պաշ

127  Այժմ՝ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքը:
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տո նով, 1930 թ. տա րե կան հաշ  վետ վու թյան կազ մե լը ա վար տե լուց և 
հանձ նե լուց հե տո։

 Սով խո զում իմ աշ խա տան քի ըն թաց քում ես հան դի պե ցի մի շարք 
հրա հանգ ներ մա տյան նե րում չգ րան ցե լու և ոչ պարզ հաշ վետ վու թյան 
դեպ քե րի։

 Հե տա գա յում ա զատ ված տնօ րեն Ապ րի յա նը տրես տի պա հան ջով 
դա տի տր վեց՝ 4000 ռուբ լու գե րա ծախս տա լու հա մար։ Բայց ես դեմ է ի 
նրան դա տի տա լուն՝ մինչև փաս տա թղ թե րում պար զու թյուն մտց նե լը, 
թե պետ տրես տը պն դեց ի րե նը։ 

Ես ստիպ ված է ի գոր ծը ու ղար կել ՊՔՎ՝ տն տե սա կան բա  ժին։ Մի ա
ժա մա նակ իր հա շիվ նե րը պար զե լու հա մար հե ռա խո սով նրան (Ապ րի
յա նին) կան չե ցի «Ա լա գյազ»։ Ապ րի յա նի գա լուց հե տո ստու գե լով նրա 
հա շիվ նե րը՝ մի ու թյան կազ  մա կեր պու մից մինչև հանձ նու մը՝ ես պար
զե ցի, որ նա գու մար նե րը մուտք է տվել և ծախ սել ճշգր տո րեն։ Թյու
րի մա ցու թյու նը կա տար վել է հին հաշ վա պա հի կող մից, ո րը սխալ մամբ 
այդ գու մա րը՝ 4000 ռուբ լին, գրել էր Ապ րի յա նի դի մաց, չնա յած որ նա 
Եր ևա նում տրես տի լի ա զոր Տեր– Սարգ սյա նից այդ փո ղե րը ստա նա լով՝ 
մուտք է տվել Մի ու թյան դրա մարկղ։

 Սա կայն, իմ այդ ա ջակ ցու թյու նը, ը նդ հա կա ռա կը, տրես  տին դուր չե
կավ և իմ դեմ ստեղ ծե ցին զր պար տանք՝ « Բան սար կու թյուն Ապ րի յա
նի պաշտ պա նու թյան հա մար, որ պես հին տնօ րե նի»։ Ի սկ նոր տնօ րե
նը ի մա նա լով, որ ես նախ  կին գն դա պետ եմ, ու ժե ղաց րեց իր պայ քա րը՝ 
հասց նե լով այն տեղ, որ դեկ տեմ բեր ամ սին, Մի ու թյան ը նտ րու թյուն նե
րում, ի նձ զր կեց ը նտ րե լու ի րա վուն քից (չ նա յած իմ ձեռ քին էր զին վո րա
կան հաշ վառ ման գր քույ կը) և չցան կա ցավ թե կուզ մի ան գամ հարց նել 
իմ զին վո րա կան կար գա վի ճա կի մա սին։ Եվ դա ար վեց մի տում նա վոր, 
այն օգ նու թյան հա մար, ո րը ա րել է ի մար դուն՝ ո րը պետք է ա նե ի՝ ը ստ 
իմ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյան։ 

Ես պարտք եմ հա մա րում, ման րա մասն նշել այդ ան ձանց ազ գա
նուն ներ՝ ը ստ Հա յաս տա նի հաս տա տու թյուն նե րի։

1. ՆԳ ժող կո մի սա րի ա տում ան ձնա կան ծա նոթ ներ չու նե ի, և այն տեղ 
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ար դեն բո լո րո վին նոր մար դիկ է ին՝ Դուր գար յան, Բեր բե րյան128, Հով
հան նես Դա վի դյան, Գա րե գին Աշ րաֆ յան, Ա նդ րա նիկ Ի սա հա կյան, Նի
կո լայ Կոս տա նյան և ու րիշ ներ։

2. Ա րազ դա յա նի « Հայ բամ բակ կոմ» –ում՝ Բ.Հա րու թյուն յան, Զա քար 
Մե լիք– Թան գյան129, Մա կար Պո պո վյան, Բար սեղ Ա սատ րյան։

3. Եր ևա նի քաղ գործ կո մում՝ Ա րամ Կոս տա նյան, Շու շանջ  յան, Գա
րա գաշ, Ստե փա նյան։

4. « Սառ նա րա նում»՝ Ս. Հա րու թյու նյան, Զու րաբ Սո ղո մոն  յան։
5. «Заквоенпо» –ում՝ Էր մո յան, Ծա տու րով, Խա չի կյան։
6. Ա լա գյազ սով խո զում՝ Մի քե լա ձե, Դա վիթ Կի զիլ բոզ ժյան։ 
Այդ ան ձանց ճա նա չել եմ աշ խա տան քի բե րու մով, ի սկ նա խա պես 

ես քիչ գի տե ի և նույ նիսկ պետք է ա սել, որ ոչ մե կին չեմ ի մա ցել։ Ի հար
կե, աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հան դի պում է ի ժա մա նա կա վոր ե կող 
և շուտ էլ հե ռա ցող աշ խա տող նե րի։

10. Ի նչ պես ես բա ցատ րել է ի, ի նձ ձայ նի ի րա վուն քից զր կու մը տե
ղի էր ու նե ցել 1930 թ., Ա լա գյազ սով խո զում, շնոր հիվ նրա, որ մար դիկ 
նույ նիսկ չհե տաքրքր վե ցին, թե ով եմ ես, չնա յած, որ հենց նոր է ի վե
րա դար ձել Կար միր Բա նա կից։ Ի սկ մեր բա նա կը այն քան զգույշ է, որ իր 
շար քե րում չէր պա հի կաս կա ծե լի ան ձանց՝ հատ կա պես բարձր հրա մա
նա տա րա կան կազ մում։

«Ա լա գյա զում» ծա ռա յու թյան ա վար տից հե տո Ա նդր կով կա սի լի ա զո
րի ա ռա ջար կով, սով խո զում տա րե կան հաշ վե  տվու թյան շտապ հանձն
ման կա պակ ցու թյամբ, ո ւր պար գև ավ ճար է ի ստա ցել մի ա մս վա ռո ճի կի 
չա փով՝ 300 ռուբ լի, մարտ ամ սին ես մեկ նե ցի Թիֆ լիս՝ Տրես տի մի այլ 
սով խոզ ու ղարկ վե լու հա մար։

Ն կա տի ու նե նա լով լի ա զո րի բա ցա կա յու թյու նը Մոսկ վա յում՝ ես 

128  Բերբերյան Անանիա Ռափայելի (1886, Ն. Նախիջևան–1958). ՍՄԿԿ անդամ 1918 թ– ից 
(վտարվել է 1937 թ.): 1922–25 թթ. եղել է Երևա նի քաղաքային և գավառական, 
ապա՝ Ալեքսանդրապոլի միլի ցիայի պետ: Այնուհետև՝ ՆԳԺ կոմիսարի տեղակալ, 
Բանվորա գյու ղացիական միլիցիայի պետ: Նա 1930 թ. Վայոց ձորի հակակոլխոզային 
զանգվածային շարժման ճնշման ղեկավարներից էր, որից հետո դարձավ Միկոյանի, 
այնու հետև Ազիզբեկով շրջգործկոմի նախագահ:

129  1920 թ. եղել է Հայաստանի անդրանիկ համալսարանի ուսանող:
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ստիպ ված է ի տրես տի վար չու թյու նում աշ խա տել մինչև 1930 թ. ապ րի լի 
12 –ը և ո րից հե տո վե րա դար ձա տուն՝ Եր ևան։

 Ձայ նի ի րա վուն քից զր կե լու և հե տո Բա նա կի հաշ վա ռու մից ի նձ 
դուրս հա նե լու ա ռի թով, ի նչ պես Հա յաս տա նի Հեղ ռազմ խոր հուրդ, Հայ 
ՊՔՎ –ի Հա տուկ բա ժին, իմ բո ղո քար կում նե րը նկա տի առ նե լով՝ նախ
քան ձայ նիս ի րա վուն քի վի ճա կի պար զու մը, ես ոչ մի տեղ աշ խա տան քի 
գնալ չէ ի ցան կա նում։ Եվ դի մել է ի ՀՍՍՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գա հին, 
Կենտ գործ կո մին։ Եվ դա եր կար տևեց՝ մինչև մայի սի 25 –ը։

ՆԳԺԿ կադ րե րի բա ժի նը, ի մա նա լով որ ես պա րապ եմ, կան չեց և 
ուղար կեց « Հայ ձուկ» տրեստ աշ խա տան քի, չնա յած ես գրանց մամբ130 է ի 
և նրանց նա խազ գու շաց րե ցի, որ ես ձայ նի ի րա վուն քից զրկ ված եմ և որ 
աշ խա տանքն ի նձ հա մար կս տեղ ծի տհաճ պայ ման ներ, ե րբ ի մա նան, 
որ ես ձայ նա զուրկ ե մ։ Պետք է ա սեմ, որ այդ մա սին նա խազ գու շաց ված 
է ին՝ ի նչ պես Հա յաս տա նի Ժող կո մի սա րի ա տը, այն պես էլ տրես տի կա
ռա վա րիչ Օ սի պո վը, բայց և այն պես նրանք նույ նպես պն դե ցին ծա ռայել 
« Հայ ձուկ» –ում։ 

Այն տեղ աշ խա տան քը և հաշ վա պա հու թյու նը հե տամ նաց էր, աշ խա
տում է ին եր կու գլ խա վոր հաշ վա պահ ներ՝ Է լո  յա նը և Պո պո վյա նը, մե կը՝ 
տա րե կան հաշ վետ վու թյան կազ  մե լու հա մար, ի սկ մյու սը՝ ըն թա ցիկ– 
հաշ վային աշ խա տանք  նե րի հա մար։

1931 թ. հուն վա րից սկ սած ո չինչ չէր ար ված։ Ես ան ցա աշ խա տան քի 
հու նի սի մե կից, սա կայն կա տա րե լով ի րենց աշ  խա տած ժա մա նակ վա, 
այ սինքն՝ հուն վա րից սկ սած աշ խա  տանք նե րը։ 

Ա ռա ջին հաշ վետ վու թյու նը հանձ նե ցի սեպ տեմ բե րի 15 –ին, ե րկ րորդ 
հաշ վետ վու թյու նը՝ հու նի սի 1 –ից մինչև նոյեմ բե րի 25 –ը և պատ րաստ վե
ցի 3–րդ ե ռամ սյա կին։ Եվ հենց այդ պա հին էլ սկս վեց վար չա կան ա պա
րա տի զտու մը։ Դրա հետև ան  քով ես հրա ժար վե ցի՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ ձայ նի ի րա  վուն քից զրկ ված եմ և ա ռանց դրա էլ զտ ման են թա կա չեմ։ 
Սա կայն հանձ նա ժո ղո վը պն դեց ի րե նը և պաշ տո նա պես պա հան ջեց և 
ես ի հար կե ստիպ ված է ի են թարկ վել ու մասն ակ ցել ա պա րա տի զտ մա
նը։ Ի նձ հա նե ցին ա ռա ջին հեր թին՝ ձայ նի ի րա վուն քից զրկ ված լի նե լու 
պատ ճա ռով՝ որ պես նախ   կին վտա րան դի և թաքն ված տար րի։ 

130  Անձնագրի վրա հատուկ նշում:
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Ամս վա վեր ջին ես ե կա Եր ևան և դի մե ցի РКИ131 ժող կո մին, զե կու ցե
ցի ի րա վի ճա կի մա սին՝ խնդ րե լով ա զա տել ի նձ։ Հար ցը կտ րուկ կեր պով 
դնե լով և սպառ նա լով ի նք նա կամ հե ռա նալ ծա ռա յու թյու նից (չ նա յած այդ 
մա սին ես ան ձամբ խո սել է ի նաև Ախ տայի շր ջա նի ՊՔՎ –ի լի ա զոր ը նկ. 
Սեր յո ժա Միր զո յա նի հետ, բայց ո րն ի նձ նա խազ գու շաց րել էր, որ ի նք
նա կամ հե ռա նա լը հա մար վում է ան նպա տա կա հար մար, հատ կա պես, որ 
հա մար վում եմ տրես տի պա տաս– խա նա տու աշ խա տող և տա րե կան հաշ
վետ վու թյան կազ մե լու լուրջ աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում)։

РКИ ժող կո մը հե ռա խո սով խո սեց ը նկ. Դաշ տո յա նի հետ իմ ձայ նի 
ի րա վուն քի ա ռի թով և պա տաս խան ստա ցավ, որ իմ ձայ նի ի րա վուն քը 
վե րա կանգն վել է դեռևս 1931 թ. հու նի սի 3 –ին։ Ի նձ հար կա վոր է գնալ և 
ստա նալ ՀՍՍՀ Կենտ գործ կո մի այդ ո րո շու մը։

 Մի ա ժա մա նակ այդ մա սին հա ղոր դեց տրես տի կա ռա վա րիչ ը նկ. 
Օ սի պո վին, ո րը դեռ դեկ տեմ բե րի 23 –ին ա սել էր, որ դրա նից հե տո ոչ 
մի կերպ ի նձ չի ա զա տի, չնա յած ես հենց այդ տեղ խնդ րե ցի, որ տա
րե կան հաշ վետ վու թյու նը հանձ նեմ, բայց հա մե նայն դեպս խնդ րում եմ 
ա զա տել ի նձ, քան զի այդ պի սի պայ ման նե րում իմ հե տա գա աշ խա տան
քը նրանց մեջ հա մա րում եմ ի նձ հա մար ան հնա րին, հատ կա պես այն 
ժա մա նակ, ե րբ մի շարք պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից ներ, ի նչ պես 
Բան կոմ Ե ղի ա զար Մա նու կյա նը, կա ռա վար չի տե ղա կալ Կա մա րյա նը և 
ու րիշ ներ, ա մեն պա հի, ա մեն մի ա ռան ձին հար մար և հրա պա րա կային 
տե ղում ան վա նում են « լի շե նեց», « ձայ նա զուրկ», « հա կա հե ղա փո խա
կան», «գն դա պետ» ու այդ դրու թյու նը շա րու նակ վում է և ներ կա յումս՝ 
վե րա կանգ նու  մից հե տո էլ, չնա յած նրան, որ հիմ նար կու թյու նը պաշ տո
նա պես ստա ցել է Կենտ գործ կո մի գրու թյու նը և հենց նույն Կա մա րյա նի 
ձեռ քով գր վել է «ի գի տու թյուն ղե կա վա րու թյա նը» և նույ նիսկ հա ղորդ
վել է տրես տի ձկ նոր սա րան նե րին, բայց ես ան տր տունջ աշ խա տե ցի, 
հանձ նե լով հու լի սի 1 –ից մինչև դեկ տեմ բե րի 1 –ը ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծի հաշ վե կշի ռը։ Եվ այդ դրու թյու նը հա տուկ ը նդ գծ վեց կո լեկ տի
վի փետր վա րի 14 –ի նիս տում, բջ ջի քար տու ղա րի, բան վո րա կան կո մի
տե ի և բան վոր նե րի կող մից։

131 Բանվորագյուղացիական տեսչություն:
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 Հաշ վա պա հու թյու նը վերց րել էր ա մե նից հար վա ծային տեմ պեր և ի րեն 
հայ տա րա րել հար վա ծային՝ խոս տա նա լով մար տի 15 –ին հանձ նել տրես
տի տա րե կան հաշ վետ վու թյու նը։ Այդ պի սի աշ խա տան քը տրես տի հա մար 
նշա նա կե լու էր մեծ խո շոր ձեռք բե րում՝ հա մե մա տած 1930 թ. հաշ վե տվու
թյան հետ, ո րը հանձն վել էր մի այն հոկ տեմ բեր ամ սին, այն աշ խա տան քի 
հա մար, ո րը սկս վել էր այդ քան ո ւշ՝ հու նի սի 1 –ից, ա վար տում է և հաշ վետ
վու թյու նը հանձ նում է ժամ կե տում։ Ի հար կե բո լո րը գոհ է ին։

11. Հա յաս տա նում գտն վե լուս ըն թաց քում՝ 1926 թ. հուն   վա րի 26 –
ից մինչև այ սօր բա ցի Ա րազ դա յա նի խորհտն տե սու թյու նից, որ տեղ 
գտնվում է ի ծա ռա յու թյան մեջ, 1931  թ., ես եր կու ան գամ ծա ռա յու թյան 
գոր ծե րով գտն վել եմ Թիֆ լիս գոր ծուղ ման մեջ, ա ռա ջին ան գամ՝ մար
տի 20 –ից մինչև ապ րի լի 13 –ը, և ե րկ րորդ ան գամ՝ նույն պես Թիֆ լիս 
տրես տի գոր   ծե րով՝ Ա նդր ֆե դե րա ցի այի մա տա կա րար ման կո  մի սա
րի ատ, ֆինպ լա նի և 1931 թ. 4–րդ ե ռամ սյա կի շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի 
կազմ ման հա մար՝ 1931 թ. հոկ տեմ բե րի 29 –ից մինչ նո յեմ բե րի 7 –ը։ 

Ե լե նով կա յում ծա ռա յու թյան մեջ գտն վե լու ըն թաց քում 5–6 ան գամ 
մեկ նել եմ գոր ծուղ ման Պետ բան կի և Մա տա կա րար ման ժող կո մի սա րի
ա տի գոր ծե րով՝ ի րենց պա հան ջով։ 

Անձ նա կան գոր ծե րով ոչ մի ան գամ չեմ մեկ նել132 և վեր ջին ան գամ 
1932 թ. հուն վա րի 1 –ի գույ քագր ման ա ռի թով ես մեկ նել եմ մեր ձկ նոր
սա րան նե րը՝ Նո րա դուզ133, Նոր– Բա յա զե տի ձկ նա գոր ծա րան, Ա դի ա

132  Հարցաքննության ժամանակ Մալինցյանը կարծես հակասող բան է ավելացնում. 
«1931 թ. կինս մտադրվեց գնալ Լեհաստան տե սակցելու ծնողներին: Այդ նպատակով, 
գտնվելով Թիֆլիսում, ես կնոջս հետ այցելեցի լեհական հյուպատոսարան, որտեղ 
անձամբ հյուպատոսի հետ զրույց ունեցանք Լեհաստան մեկնելու հնարավորության 
մասին: Դրան հյուպատոսը ասաց, որ դա շատ դժվար կլի  նի, քանի որ անհրաժեշտ 
կլինի վերականգնել լեհական հպատակությունը և որ հարկավոր է դիմում տալ: Այդ 
այցից բացի՝ էլ ոչ մի անգամ չենք եղել հյուպատոսի մոտ և դիմում էլ չտվեցինք»:

133  Նորատուս. գյուղ ՀՀ գեղարքունիքի մարզում՝ գավառ քա ղա քից 5–6 կմ հյուսիս–
արևելք՝ լճի ափին:
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ման134, Քո լաղ ռան135, Զա ղա լու136, Կրխ բու լաղ137 և Շոր ժա138՝ դեկ տեմ բե
րի 29 –ից մինչև հուն վա րի 15 –ը՝ հս կե լու գույ քագր ման ա րա գու թյու նը և 
ճշգրտու թյա նը, ստու գե լու տե ղա մա սե րում կա տար ված աշ խա  տանք նե
րը ու տնտ հաշ վար կի ան ցկա ցու մը 1932 թ. և պար զե լու մեր հաշ վային 
աշ խա տող նե րի ու ժե րը և թե ի նչ պի սի պա հանջ ներ պի տի ու նե նանք 
1932 թ. և ի նչ պես են Սևա նի Բան կոո պի կող մից բաշխ վել ֆոն դե րը։ 

Այլ շր ջան նե րում և քա ղաք նե րում ես ե րբ ևէ չեմ ե ղել։ 

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 9–21

134  Այժմ՝ Ներքին Գետաշեն. գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Մար տունի քաղաքից 3 կմ 
արևմուտք:

135  Այժմ՝ Ծովինար. գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Մարտունի քա ղաքից 15 կմ հյուսիս–
արևելք: Գյուղի նախկին օտարահունչ անունը առաջացել է այստեղ բնակություն 
հաստատած քոլանի կոչ վող թուրք ցեղի անունից:

136   Այժմ՝ Ծովակ. գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Վարդենիս քա ղաքից 9 կմ արևմուտք՝ 
Սևանի ափին:

137  Այժմ՝ Ակունք. գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Վարդենիս քա ղա քից 2 կմ հարավ: 
Հնում կոչվել է Վարդանաբակ:

138  Շորժա Ներքին. գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Վարդենիս քա  ղաքից 13 կմ հարավ–
արևելք:
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 ԹԻՎ 2
(1933 թ. հուն վա րի 10139)

 
Ես Կ. Պո լիս հա սա 1920 թ. սեպ տեմ բեր ամ սին « Թադ– լա» շո գե նա

վով։ Կանգ ա ռա « Թո քատ լյան» հյու րա նո ցում։ 
Իմ գա լու օ րը նա վի վրա հար ցազ րույց տվե ցի « Ճա կա տա մարտ» 

թեր թի թղ թակ ցին՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան դրու թյան և Լե նի նա
կա նի ու Սուր մա լո ւի ո ւղ ղու թյամբ թուր քա կան հար ձակ ման մա սին և 
ա սա ցի, որ ե թե կա ռա վա րու թյու նը չկա րո ղա նա ա զատ զո րա մա սե րը 
արևե լյան ճա կա տից նե տել Կարս ու Սա րի ղա միշ, ա պա պաշտ պան վե լը 
դժ վար կլի նի և ան շուշտ Կար սը կհանձն վի։ 

Եր րորդ օ րը Պոլ սում ես կանչ վե ցի գե նե րալ Շա տել վոր դի մոտ, ո րն 
ի նձ գի տեր Զան գե զու րի ժա մա նակ նե րից, ե րբ 1919 թ. հու նի սին140, նա՝ 
մայոր Գի պո նի, Ա դր բե ջա նում Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան ներ կա յա
ցու ցիչ իշ խան Դոլ գո րու կի ի141, թարգ մա նիչ Չեր ա զի142 հետ ե կավ և պա
հան ջեց Զան գե զու րը հանձ նել Ա դր բե ջա նին։

Մ տանք գե նե րալ Շա տել վոր դի մոտ143։ Ի նձ ներ կա յաց րեց մի ռուս, 

139  Ցուցմունքներն ավարտելուց հետո խնդրագիր է գրում քննիչին. «Լիազոր Իզվեկովին, 
Իմ գործով հարցաքննության արձանագրությունը ավարտել եմ դեռ 5 օր առաջ, 
խնդրում եմ Ձեր զեկույցը և հանդիպում: Մալինցյան Խ., 15.01.1933 թ., բանտախուց 
հ–11» (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 141):

140  «1919 թ. մայիսի 18–ին գեներալ Շատելվորդը եղավ Գորիսում և մեկ անգամ ևս 
պահանջեց ենթարկվել Ադրբեջանի իշխանությանը, որ Զանգեզուրից հեռանան Արսեն 
Շահմազյանն ու Ազգային խորհրդի անդամները»: Վլ. Ղազախեցյան, Զանգեզուր–
Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության մեկ դրվագի շուրջ, ԲՀԱ, 2006, թ. 1, էջ 253:

141  Հովսեփ Արղության Երկայնաբազուկ (1863–1925). ազգային–ազատագրական 
շարժման անվանի գործիչ: Առաջին աշխարհամարտում 7–րդ կամավորական ջոկատի 
հրամանատարը: 1918 թ. եղել է ՀՀ պառլամենտի անդամ, ապա՝ իրանում ՀՀ դեսպանը:

142  Մինաս Չերազ (1852–1929). հասարակական գործիչ: 1878 թ. Բեռլինում Հայոց 
պատվիրակության թարգմանիչը: 1912 թ. ընդգրկվել է Պողոս Նուբարի ազգային 
պատվիրակության կազմում:

143  Հարցաքննության ժամանակ ևս Խ. Մալինցյանն անդրադառնում է այդ հանդիպմանը. 
«Հետագայում գեներալ Շատելվորդին ես հան  դիպեցի Կ. Պոլսում: Կանգ առնելով 
«Թոքատլյան» հյուրա նո ցում, երկրորդ թե երրորդ օրը անգլիական «Ինտելիջենս–
սերվիս»–ի մի սպա փողոցում մոտեցավ ինձ և ասաց, որ գեներալ Շատել վորդը 
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ո րին ես չգի տե ի և չհե տաքրքր վե ցի էլ, թե ով է նա։
Զ րույ ցը վե րա բե րում էր Հա յաս տա նին, Զան գե զու րին, թե ի նչ պես ան

ցան 1919 թ. ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը Ա դր բե ջա նի դեմ, ի նչ պե սին 
է բնակ չու թյան տրա մադ րու թյու նը, ը ստ իմ կար ծի քի՝ ին չո՞վ կվեր ջա նան 
թուր քե րի հար ձա կում նե րը Կարս –Ար դա հա նի և ը նդ հան րա պես Հա յաս
տա նի վրա144։

 Թարգ ման չի մի ջո ցով ես նաև ա սա ցի, որ Զան գե զու րը Ա դր բե ջա նի 
դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը փայ լուն է ա վար տել՝ նա չի զի ջել 
իր տա րածք նե րը և հաղ թե լուց հե տո էլ չի հե տապն դել հա կա ռա կոր դին՝ 
չնա յած, որ մենք ու նե ինք դրա բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Նույ նիսկ 
դա պն դում է ին կա ռա վա րու թյան կո մի սար Ա. Շահ մա զյա նը և Զան գե
զու րի Ազ գա յին խոր հուր դը։

ցանկանում է տեսնել ինձ՝ առաջարկելով գնալ իր հետ անգլիա կան շտաբ: Մտնելով 
շտաբ՝ ես այնտեղ նկատեցի գեներալ Շա տելվորդին, որը սկսեց հարցաքննել ինձ 
Զանգեզուրի և Հայաս տանի դրության մասին, Թուրքիայի հետ Հայաստանի պատե
րազ մի և բոլշևիկների դերի մասին:
Դրան ես պատասխանեցի, որ քանզի Թուրքիայի ուժերը չափից ավե լի են գերազանցում, 
ապա անկասկած Կարսը գրավվելու է թուր քերի կողմից:
Նա հետաքրքրվեց, թե բոլշևիկները կվերցնեն Հայաստանը, և ինչ չափով է բոլշևիկ ների 
գործունեությունը ծավալված Հայաս տա նում: Բոլշևիկները չե՞ն խանգարելու հայերին 
կռիվ մղելու թուր քերի դեմ: Ես նրան տեղեկացրի, որ տվյալ պահին բոլշևիկները 
գտնվում են Զանգեզուրի շրջանում և որ դժվար թե նրանք կարողանան ինչ–որ բան 
անել կանխելու համար Կարսի անկումը: Եվ որ Հայաստանն ի վերջո սովետիզացիայի 
է ենթարկվելու, որ Կար սի մոտակայքում կռիվներ են ընթանում և որ թուրքերի ճնշման 
տակ Հայաստանը դիմադրել չի կարողանալու: Որ հայ ժողովուրդը ռուսների դեմ 
ընդհանրապես չի կռվելու:
Բացի այդ Շատելվորդը հետաքրքրվեց ադրբեջանական մուսա ֆա թիստների հետ մեր 
կռիվներով: 
Դրանից հետո նա հարցրեց, թե ինչ եմ ես մտադիր հիմա անել: Ես պատասխանեցի, որ 
պետք է բուժվեմ և ոչ մի գործով չեմ զբաղ վելու: Եվ, ի միջայլոց, թաքցրեցի նրանից այն 
փաստը, որ ես դաշ նակների կողմից արտաքսվել եմ Հայաստանից՝ որպես բոլշևիզմի 
մեջ կասկածյալի:
Ինչքան հիշում եմ, ուրիշ հարցեր չտրվեցին: 
Դրանից հետո գեներալ Շատելվորդի հետ էլ այլևս չհանդիպեցի: Եվ ոչ մեկից ոչինչ նրա 
մասին չլսեցի»:

144  1920 թ. սեպտեմբերին Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմը:
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 Վեր ջա պես Թուր քի այի հար ձակ ման առ թիվ ա սա ցի, որ Թուր քի ան 
հար ձակ վում է հս կա յա կան ու ժե րով, ա վե լի պատ րաստ ված է կռիվ նե
րին և գտն վում է լա վա գույն պայ ման նե րում. ու նի ա վե լի պատ րաստ ված 
հրա մա նա տա րա կան կազմ, քան թե մենք՝ հայերս, որ տեղ մինչև վեր
ջին պահն էլ կա ռա վա րու թյու նը չկա րո ղա ցավ բա նա կը դնել ան հրա
ժեշտ բարձ րու թյան վրա, որ կար գա պա հու թյու նը ան բա վա րար է, սպա
յու թյու նը հա մա րյա ար հա մարհ ված է ու հա լած յալ վի ճա կում և իշ խա նու
թյու նը փաս տո րեն գտն վում է «խմ բա պետ նե րի»՝ թուր քա հայ զո րա պետ
նե րի ձեռ քին, ո րոնք լայ նա մասշ տաբ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 
բա ցար ձակ ան  պատ րաստ են. ստեղծ ված է ան հաշ տե լի հա կա մար տու
թյուն՝ սպա յա կան կազ մի և խմ բա պետ նե րի միջև։ 

Եվ վեր ջա պես՝ այն հս կա յա կան ներ հա կու թյու նը թուր քա  հայե րի և 
ռու սա հայե րի միջև, որ տեղ հրա մա նա տա րա կան բար ձունք նե րը տր ված 
են խմ բա պե տու թյա նը ոչ մի այն բա նա կում, այլ նաև պառ լա մեն տում և 
կա ռա վա րու թյու նում։ 

Եվ վեր ջա պես՝ ժո ղովր դի զանգ վա ծային դժ գո հու թյուն նե րը, ո րը 
դար ձել է խմ բա պետ նե րի թա լա նի, բռ նու թյուն նե րի և բռ նա բա րու թյուն
նե րի օբյեկտ։ 

Ա հա թե ին չու, իմ կար ծի քով (և հան գա մանք ներն են այդ ա սում), որ 
թուր քե րի հետ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում հա ջո ղու թյուն չի ա կն
կալ վում և պա տե րազմն ա վար տվե լու է, այս պես թե այն պես, ոչ մեր օգ
տին, և մենք պարտ վե լու ե նք, չնա յած նրան, որ ժո ղովր դի զանգ վա ծը 
ազ գա սի րա կան տե սա կե տից պատ րաստ կլի նի ա մեն ի նչ տալ թուր քե
րի դեմ կռ վին, քա նի որ լավ գի տեն, որ թուր քե րի հաղ թա նա կը իր հետ 
բե րե լու է ա վե րում ներ, սպա նու թյուն ներ և թա լան ներ։

 Շա տել վոր դի հար ցին, թե հայ– թուր քա կան ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ըն թաց քում ռուս բոլշ ևիկ նե րը կխան գա րե՞ն և հան դես կգա՞ն 
ը նդ դեմ հայե րի, ես դրան ա սա ցի, որ չեմ կար ծում, որ Խորհր դային պե
տու թյու նը խառն վի այդ պա տե րազ մին ոչ մի այն պաշ տո նա  պես, այլև՝ 
կի սա պաշ տո նա կան կեր պով, քա նի որ դրա ա ռի թը չկա։ Ը նդ հա կա ռա
կը՝ Խորհր դային պե տու թյու նը մի քա նի ան գամ ա ռա ջար կել է իր ծա ռա
յու թյուն նե րը Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը՝ միջ նոր դե լու Թուր քի այի 
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և Հա յաս տա նի միջև կոն ֆլիկ տի լուծ ման գոր ծում, սա կայն խմ բա պետ
նե րի կող մից գլ խա վոր վող հայ կա կան կա ռա վա րու թյու նը ա վե լի լավ 
հա մա րեց լե զու գտ նել հենց թուր քե րի հետ, կամ թե նրանց դեմ կռի վը, 
քան թե ռուս– խորհր դային պե տու թյան միջ նոր դու թյու նը։ Ո ւս տի և Կար
սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ Հա յաս տա նը ար ևե լյան ճա կա տը ոչ 
մի այն չի մեր կաց րել, այլ ը նդ  հա կա ռա կը՝ ու ժե ղաց րել է նոր զո րա մա
սե րով և այդ ճա կա տի հրա մա նա տար է նշա նակ վել խմ բա պետ Սե պու
հը145, ո րը հար գանք չէր վայե լում ոչ մի այն բնակ չու թյան կող մից, այլև 
հատ կա պես բա նա կի։

 Հետ ևա բար այս պի սի ի րա վի ճա կում Թուր քի այի հետ ճա կա տում 
հաղ թա նա կի սպա սելն ա պար դյուն է և իմ կար ծի քով պարտ վե լու ե նք։

Դ րա նով մեր զրույ ցը ա վարտ վեց և Կ. Պոլ սում այլևս ոչ մի այն Շա
տել վոր դի, այլև դաշ նա կից նե րի բա նա կի այլ դեմ քե րի հետ ոչ մի այլ 
հան դի պում չեմ ու նե ցել։ 

Ես կար ծում եմ գե նե րալ Շա տել վոր դի հետ մեր հան դիպ ման ա ռի
թը ե ղել էր « Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյան օր գան Կ. Պոլ սի « Ճա
կա տա մարտ» թեր թի թղ թակ ցին իմ տված հար ցազ րույ ցը146, չնա յած իմ 
խոս քե րը շատ դեպ քե րում խե ղա թյուր ված է ին ներ կա յաց վել։

 Հենց այդ հար ցազ րույ ցի շնոր հիվ իմ ա ռա ջին կնոջ հոր եղ բայր Տիգ
րան Թայ մե զյա նը, ո րն ապ րում էր Բոս տո նում՝ են թադ րե լով, որ ես 
կնոջս հետ գտն վում եմ տա րա գրու թյան մեջ, հե ռագ րով 100 դո լար փող 
ու ղար կեց Օ տո ման յան բանկ, ո ւր մենք մի ա սին գնա ցինք ստա նա լու։

 Փո ղը ստա նա լու ժա մա նակ բան կի աշ խա տա կի ցը իմ ե րզն կա ցի 
կնոջ հա մերկ րա ցին դուրս ե կավ, ո րը մի ա ժա մա նակ հան դի սա նում էր 
Կ. Պոլ սի Զա վեն Պատ րի ար քի քար տու ղա րը։ Նա մեզ հյուր հրա վի րեց։

 Հա ջորդ օ րը կնոջս հետ նրան հյուր գնա ցինք, որ տեղ էլ խո սակ
ցու թյու նը գնաց Եվ րո պա յում իմ ա պա գա կա ցու թյան մա սին և նա ի նձ 

145  Սեպուհ–Արշակ Ներսիսյան (1872–1940). ազգային–ազա տագրա կան շարժման 
նշանավոր գործիչ: Ակտիվորեն մասնակ ցել է 1920  թ. մայիսյան հակա պետ ական 
խռովության ճնշմանը: Հրա պարակել է «Դրվագներ Սասունի կռիվներուն» հուշերը: 

146  Ըստ Խ. Մալինցյանի՝ այդ հարցազրույցը հրապարակվել է 1920  թ. սեպտեմբերի 
երկրորդ կեսի համարներից մեկում, որը մեզ չհաջողվեց գտնել հիշյալ թերթի էջերում:
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ա սաց, որ ին քը կու զե նար ի նձ ծա նո թաց նել Պատ րի արք Զա վե նի հետ, 
ո րը շատ է հե տաքրքր վում Հա յաս տա նի դրու թյամբ և ո րը մեծ ճա նա չում 
ու նի հա յու թյան մեջ և որ նա ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն կցու ցա բե րի իմ 
սո վո րե լուն կամ ծա ռա յու թյա նը։

 Հա յաս տա նից իմ մեկ նե լու սկզ բում ո րո շա կի նպա տակ ես բա ցար
ձա կա պես չու նե ի, սա կայն կար ծում է ի, որ վեր ջի վեր ջո մենք պի տի մեկ
նենք Ա մե րի կա, Բոս տոն՝ ա նե րոջս՝ Տիգ րան Թայ մե զյա նի մոտ։

 Փո ղը ստա նա լուց մենք կնոջս հետ ան մի ջա պես պա տաս խա նե ցինք նրան։
 Շու տով մենք կր կին ան գամ 400 դո լար ստա ցանք և նա մեզ ա ռա

ջար կեց մեկ նել Բոս տոն։ 
Ես գնա ցի Պատ րի արք Զա վե նի մոտ, ո րն, ի նձ շատ սր տա բաց ըն

դու նե լով, հար ցու փորձ ա րեց իմ ձգ տում նե րի և Եվ րո պա յում իմ հե տա
գա հե ռան կար նե րի մա սին։ 

Ես ա սա ցի, որ ա ներս ա ռա ջար կել է մեկ նել Ա մե րի կա, սա կայն ես 
կար ծում եմ, որ ի նձ ան հրա ժեշտ է կր թու թյուն ստա նալ, ե թե հնա րա վոր 
լի նի՝ զին վո րա կան կր թու թյուն, քա նի որ կար ծում եմ, որ հա մե նայն դեպս 
ես ե ռան դով ու կամ քով ե րի տա սարդ մարդ եմ և կա րող եմ հաս նել դրան։

 Պատ րի արք Զա վե նի հետ զրույ ցի ըն թաց քում ես աս ա   ցի, որ դաշ
նակ նե րի կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան ու թյու նից դժ գոհ եմ, չա սե լով, 
որ ես դաշ նակ նե րի կող մից դատ վել ե մ։ Ո ւս տի և Պատ րի արք Զա վե
նը ի նձ սր տա բուխ էր վե րա բեր վում, քա նի որ նա որ պես լի բե րալ– դե
մոկ րատ նե րի ա ռաջ նորդ, հետ ևում էր Պո ղոս Նու բար փա շայի, Հայե րի 
կաթ ո ղի կո սի մար տա վա րու թյա նը, ո րոնք 1914 թվից, իմ պե րի  ա լիս տա
կան պա տե րազ մից սկ սած, դաշ նակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ  նե րից ան
կախ, նրանց զու գա հեռ, բո լոր կոն ֆե րանս նե րում ի րենց ներ կա յաց նում 
է ին հայ ժո ղովր դի շա հե րի պաշտ պան ներ։

 Պատ րի արք Զա վե նը նա մակ գրեց Փա րի զում գտն վող Պո ղոս Նու
բա րին՝ հնա րա վո րու թյան դեպ քում ի նձ տե ղա վո րե լու Փա րի զի ռազ մա
կան ա կա դե մի ա յում։ 

Այդ ըն թաց քում ես սկ սե ցի սո վո րել ֆրան սե րեն լե զուն147։

147  Հարցաքննություններից մեկի ժամանակ Մալինցյանը պատմում է. «Իմ այնտեղ 
գտնվելուս ընթացքում Կ. Պոլսի հայոց պատրիար–քին այցելել եմ 10–12 անգամ: 
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Կ. Պոլ սում ես մի ան գամ ծա նու ցա գիր ստա ցա Հա յաստա նի ՆԳ 
նա խա րար Աբ րա համ Գյուլ խան դա նյա նից՝ ներ կա յա նալ Հա յաս տա նի 
սպա նե րի ը նդ հա նուր հա վա քին։ Ես հրա ժար վե ցի։

 Պա տաս խան գրու թյան մեջ ես գրե ցի. « Չեմ ցան կա նում մաս նակ ցել 
ժո ղո վին, քա նի որ ի նձ չեմ հա մա րում Հա յաս տա նի սպա»։ 

Ե կե ղե ցու բա կում մի հան դիպ ման ժա մա նակ Գյուլ խան դա նյա նը 
հայտ նեց իր դժ գո հու թյու նը՝ սպառ նա լով, որ նպաս տը, ո րը պի տի տր վի 
սպա նե րին, չեն տա լու նրանց, ով քեր չեն ցան կա նում սպա նե րի մի ու
թյան ան դամ լի նել։ 

Ես հաս տա տե ցի գրածս և այն, որ ի նձ գն դա կա հա րու թյան դա տա
պար տե լը և ար տաք սե լը ես դեռ չեմ մո ռա ցել։

Կ. Պոլ սում ես ծա նո թա ցա խորհր դային կողմ նո րո շում ու նե ցող, «Եր
կիր» թեր թի խմ բագ րի՝ Հրանտ Գա լի կյա նի148 հետ։ Ներ կա յումս ՀՍՍՀ 
գլ խա վոր դա տա րա նի նա խա գա հի տե ղա կալ Հրանտ Չո փու րյա նին149, 
« Խորհր դային Հա յաս– տան» թեր թի քար տու ղար, ՍՍՀՄ Հող ժող կո
մա տի կո լե գայի ան դամ, ներ կա յումս նույն պես Հա յաս տա նում ծա ռա
յու թյան մեջ գտն վող Ժի րայր Միր զա խա նյա նին150՝ նպա տակ ու նե նա լով 

Գլխավորապես այցելել եմ ֆրան սերեն լեզու սովորելու գործով, քանի որ ես 
պատրաստվում էի մեկնել Փարիզ»: Միաժամանակ հարցեր են տրվում նաև Զավեն 
պատ–րիարքի դիրքորոշումների մասին. «Ձեր վերջին հանդիպումից կես տարի առաջ 
Պատրիարք Զավենը ինչպե՞ս վերաբերվեց Հայաստանի սովետականացմանը»: 
Խ. Մալինցյան. «Իմ տված տեղեկատվությամբ պատրիարք Զավենը գիտեր 
դաշնակների անկման անխուսափելիության և սպասվելիք սովետականացման 
մասին և բոլշևիկների գալը նա համարում էր հայ ժողովրդի փրկություն»:

148  Հրանտ Ավետիսի Գալիկյան (1889, Վան–1938, Երևան). իրավա բան: 1915 թ. 
Վանի ինքնապաշտպանության ղեկա վարներից: Եղել է Կ. Պոլսի «Երկիր» թերթի 
խմբագիր: 1922 թ. ներգաղթել է Հայաս տան: Հեղինակ է իրավա գիտ ական գրքերի: 
Բռնադատվել է:

149  Պետք է լինի Էդուարդ Չոփուրյան (1896, Կ. Պոլիս–1938). 1911–1922 թթ. եղել է 
հնչակյան թերթերի խմբագրության անդամ: 1922 թ. վեր  ջին, երբ քեմալականները 
մոտենում էին Կ. Պոլսին` մեկնել է Հայաստան: 1927–1937 թթ.՝ ՀԿԿ անդամ, 1937 թ. 
հուլիսին ձերբակալ վել է և 1938 թ. հուլիսին գնդակահարվել: Եղել է «Հայպետհրատի» 
տնօրեն (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 4, գ. 1453):

150  Միրզախանյան Ժիրայր Ավետիսի (1886, Վան–1947, Երևան). Հայ աստան է ներգաղթել 
1921 թ.: Եղել է ՀԽՍՀ Վճռաբեկ դատա րա նի նախագահ, Գերագույն դատարանի 
դատախազ: 
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ի րենց օր գան «Եր կիր» օ րա թեր թի մի ջո ցով ջան քեր գոր ծադ րել ներ կա
յաց նե լու Զան գե զու րի դրու թյու նը՝ սկ սած 1918 թ–ից մինչև իմ ձեր բա
կալ վե լը՝ 1920 թ. մայի սի 29 –ը։

 Բայց դա ի նձ չհա ջող վեց, քա նի որ ես չհասց րի պատ րաս տել այդ 
նյու թը, սա կայն հե տա գա յում ես դրանք հանձ նե ցի Պո ղոս Նու բա րի 
պատ վի րա կու թյա նը151 Փա րի զում 1921  թ. հու նի սին։

Կ. Պոլ սում ես դաշ նակ ցու թյան կու սակ ցու թյան ներ կա  յա ցու ցիչ նե րի 
հետ ոչ մի կապ չեմ ու նե ցել և ոչ մի այլ հար ցով՝ ի նչ պես կր թու թյան, այն
պես էլ ան ձնա կան կյան քի հար ցե րով եր բեք չեմ դի մել և չեմ մտադր վել, 
քա նի որ Զան գե զու րում ի նձ հասց ված վի րա վո րան քը՝ ձեր բա կա լու մը, 
ա վե լի ո ւշ՝ մահ վան դա տա պար տու մը, կա լան քի տակ պա հե լը՝ 1920  թ. 
մայի սի 29 –ից մինչև հու լի սի 24 –ը, ար տա քսու մը ես հա մա րում է ի ի նձ 
հա մար հա վերժ չս պի ա ցող, չա պա քին վող վերք։ 

Ես ապ րում է ի Ա մե րի կայից ա նե րո ջիցս ստաց ված մի ջոց նե րով և է լի՝ 
եր րորդ ան գամ 500 դո լար ստա ցա ճամ փոր դու թյան հա մար և մի ա ժա
մա նակ նա մակ ստա ցա ա նե րո ջիցս՝ Տ. Թայ մե զյա նից, որ Փա րի զում 
ու սա նե լու ըն թաց քում ա մեն կերպ կա ջակ ցի ի նձ ոչ մի այն փո ղով, այլև՝ 
նյու թա պես, քա նի որ Ե րզն կայի նրա հա րա զատ եղ բոր ամ բողջ ըն տա
նի քից կինս մի ակն էր, որ փրկ վել է ր։ 

Ես մեկ նե ցի Փա րիզ 1921 թ. հու նի սի 7 –ին։ Կանգ ա ռա Պտի– շան փո
ղո ցում, հե տա գա յում տե ղա փոխ վե ցի ապ րե լու Մար շալ Լե– Ռո ւայի վրա։ 

Ես Զա վեն պատ րի ար քի նա մա կով ներ կա յա ցա Պո ղոս Նու բար փա
շային, որ տեղ ներ կա էր իր քար տու ղա րը՝ Հե քիմ յա նը։ 

Նա խոս տա ցավ իր ամ բող ջա կան ա ջակց ու թյու նը ի նձ՝ ա կա դե մի ա 
ըն դուն վե լու և այդ ա ռի թով բա նակ ցու թյուն ներ վա րել, ան ցնե լու իր մոտ՝ 
իր և հայե րի հետ կոն տակտ պա հե լու հար ցով և բա րե լա վե լու ֆրան սե
րեն լեզ վի իմ ի մա ցու թյու նը։ 

Ես շատ հազ վա դեպ է ի մեկ նում Փա րիզ, հա մա րյա ոչ մի ա ռն չու թյուն 
այս կամ այն քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյա նը չու նե ցա։

 Մի ան գամ հանձ նա րար վեց ի նձ կա ցու թյան ան ձն ա գիր152 ստա նալ 

151  Հավանաբար Փարիզի Նուբարյան գրադարանի արխիվում է:
152  на проживание
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բնա կու թյան ի րա վունք ու նե նա լու հա մար։ Քա  նի որ Կ. Պոլ սի պատ
րի ար քա րա նի միջ նոր դու թյամբ ֆրան  սի ա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նից 
ստաց ված ան ձնա գի րը, ո րով ես Կ. Պոլ սից ե կել է ի՝ Հո վա նա վո րյա լի153 
ան ձնա գիր էր և դրա ժամ կե տը ան ցել է ր։ Հար կա վոր էր այն փո խա րի
նել հայ կա կան ան ձնագ րով154։

 Գա լով հայ կա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն, որ տեղ ի նձ ըն դու նեց պատ
վի րա կու թյան նա խա գահ Ա վե տիք Ա հա րոն յա նը, որ տեղ ներ կա էր գե
նե րալ Ղոր ղա նո վը155։ 

153  протеже
154  Խ. Մալինցյանի դատական գործում է Փարիզում նրան տրված և Վարշավայում 1922 թ. 

հուլիսի 1–ին պատճենված ֆրան սերեն լեզվով հայկա կան անձնագրի պատճեն: Դրա 
իսկությունը հաստատ ված է Լեհաստանում ՌՍՖՍՌ Լիազոր ներկայացուց չու թյան 
հյու պա տոսական բաժնի կողմից: 
Հայաստանի հանրապետության անձնագիր–անցագիր
Մենք՝ Փարիզի կոնֆերանսում ՀՀ պատվիրակության նախագահը, ՀՀ 
կառավարության անունից խնդրում ենք դաշնակից և բարեկամ պետությունների 
քաղաքացիական և զինվորական իշխանություն–ներին, թույլ տալ Խ. Մալինցյանին 
կնոջ՝ Վանդայի (26 տարեկան) ուղեկցությամբ ազատորեն վերադառնալ Լեհաստան 
և այլ ար տա սահմանյան երկրներ և անհրաժեշտության դեպքում ցույց տալ աջակ
ցություն:
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ծնված է Վանում
Բնակվում է Փարիզում
Մասնագիտությունը՝ սպա
Տարիքը՝ 28 տարեկան
Միջահասակ
Մազերը՝ սև
Դեմքը՝ օվալաձև
Աչքերը՝ սև
Տրված է՝ Փարիզ, 29 նոյեմբերի, 1921 թ.:
Առաջին քարտուղար՝ Մ. Ղազարյան»:
(ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 87)

155  Նիկոլայ Ղորղանյան (1866–1955). 1914–17 թթ. եղել է Կով կասյան ճակատում ռուսական 
գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը: 1918  թ. մայիսին մասնակցել է Ղարաքիլիսայի 
ճակատամարտին: ՀՀ անկումից հետո, անցնելով արտասահման, ապրել է Փարիզում, 
ուր և վախճանվել է: Հեղինակն է «Հայերի մասնակցությունը Ա Աշ խար համարտին 
Կովկասյան ճակատի վրա»: Եղել է ՀՀ պատվի րա կության ռազմական փորձագետը: 
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Ի մա նա լով իմ Փա րիզ գա լու նպա տա կի մա սին, նա հարց րեց, թե ին
չու չեմ դի մել ի րեն ա ջակ ցու թյա նը։ 

Ես ա սա ցի, որ նախ՝ դեռևս բուժ վում եմ (իմ մոտ ար ևա  դար ձային 
մա լա րի ա– տենդ էր) և ե րկ րորդ՝ այն, որ ես ցան կա նում եմ զին վո րա կան 
կր թու թյուն ստա նալ և ե թե ա ջակ ցու թյան հա մար ես չեմ դի մել ի րեն՝ 
շնոր հիվ նրա, որ ես Զան գե զու րում դաշ նակ նե րի կող մից չա փա զանց 
դա ժա նո րեն եմ պատժ վել, ո ւս տի և չեմ դի մել։ 

Ա հա րո նյա նը ա սաց, որ չնա յած թյու րի մա ցու թյու ներ մեր մոտ ե ղել 
են, հա ճախ մեր հե րոս նե րին չեն գնա հա տել, այս կամ այն կու սակ ցա
կա նի դրդ մամբ ի զուր տե ղը պատ ժել են, բայց այ նու հան դերձ ես պետք 
է լի նեմ այլ կողմ նո րոշ ման, հո գումս ոխ չպա հեմ։ 

Ա պա նա, մի ֆրան սե րեն քար տեզ ներ կա յաց նե լով, խնդ րեց ցույց 
տալ, թե որ տեղ է գտն վում Քե շիշ քեն դը156։ 

Ես քար տե զի վրա ցույց տվի Քե շիշ քեն դը՝ խնդ րե լով ա սել պատ ճա
ռը, թե ի նչ է տե ղի ու նե ցել։ 

Ա հա րո նյա նը ա սաց, որ մե րոնք, այ սինքն՝ դաշ նակ նե րը, Քե շիշ քեն
դի մոտ տե ղի ու նե ցած կռիվ նե րում157 բոլշ ևիկ գն դա  պետ Մի րի մա նո
վի158 հե ծե լա զոր քից գրա վել ե նք 154 գե րի ներ և մի քա նի գն դա ցիր ներ։ 

Ես զար մա ցած հարց րե ցի. « Մի՞ թե կար ծում եք, որ գն դա պետ Մի րի
մա նո վի ջո կա տից նման քա նա կու թյամբ գն դա ցիր ներ և գե րի ներ գրա
վե լը մենք հայերս կա րող ե նք հա մա րել ի նչ –որ հա տուկ– քա ղա քա կան 
ձեռք բե րում։ Եվ ա րդյո՞ք պ–ն Ա հա րո նյա նը չի կար ծում, որ գն դա պետ 
Մի րի մա նո վի ջո կա տը դա Խորհր դային բա նա կի մի հա րյու րակն է և 
Սո վե տի դեմ մեր կռ վի ան գամ 100 քայ լը հաշ վարկ ված չէ»։

156  Այժմ՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզկենտրոն Եղեգնաձոր քաղաքը: 
157  Նկատի ունի 1921 թ. հունիսի 15–16–ի կռիվները, երբ Արևմտյան ճակատի 

հրամանատար Յապոնի (Հովհ. Պարոնյանի) գլխավորու թյամբ Լեռնահայաստանի 
ուժերը մի արագընթաց հարձակու մով ջախջախեցին Վայոց ձորում տեղաբախշված 
Կարմիր բանա կի զորամասերը և կարճ ժամանակով ազատագրեցին Վայոց ձորը:

158  Միրիմանյանը 1920 թ. գարնանը եղել է Զանգեզուր–Ղարաբաղ ուղարկված Դրոյի 
Էքսպեդիցիոն ջոկատի շտաբի պետը: Ապա՝ 1920 թ. դեկտեմբերին իշխանությունը 
բոլշևիկներին հանձնելուց հե տո, զինվորական կարերիան շարունակել է Կարմիր 
բանակում: 
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 Պա րոն Ա հա րո նյանն ա սաց. « Մենք՝ հայերս պայ քա րում ե նք խորհր
դային իշ խա նու թյան դեմ, պի տի պայ քա րենք և եր բեք չենք հա մա ձայն
վե լու մեր քա ղա քա կան կա պի տու լա ցի ային»։ 

Ես ա սա ցի, որ դա հա վա սա րա զոր է քա ղա քա կան խե լա ցնո րու թյան, 
քան զի կռի վը Սո վետ նե րի դեմ՝ դա պայ քար է 110 մի լի ո նա նոց ժո ղովր
դի դեմ… 

Եվ Ռու սաս տանն ի րեն Բաք վի նավ թաշ խար հով ա պա հո վե լու հա
մար, ի նչ պի սի պե տու թյուն էլ դե մը լի նի, եր բեք չի զի ջե լու Բա քուն, և ե թե 
պետք լի նի, նավ թային Բաք վին տի րե լու հա մար կգ րա վի ո րոշ տա րածք
ներ և քա րու քանդ կա նի այն ա մե նը, ի նչ կանգ նած լի նի այդ պե տու թյան 
ճա նա պար հին՝ այն բնա կեց ված լի նի հայե րով, թե այլ ազ գե րով։ 

Եվ մեզ՝ հայե րիս հար կա վոր էր դա նկա տի առ նել։
 Պա րոն Ա հա րո նյանն ի նձ ա սաց, որ իմ հա յացք նե րը « բոլ  շևի կի հա

յացք ներ են» և դրա նով մեր խո սակ ցու թյու նը ա վարտ վեց ու այլևս մենք 
եր բեք չհան դի պե ցինք։

 Փա րի զում ես հան դի պե ցի Պո ղոս Նու բար փա շայի պատ  վի րա կու
թյան հետ՝ պետ դու մայի ան դամ Մի խայիլ Բա բա  ջա նյա նին, Ար շակ Չո
պա նյա նին, Գաբ րի ել Նո րա տունկ յա նին, Էք մի ջյա նին։ 

Ես այն նյու թե րը, որ ցան կա նում է ի տպագ րել տալ Կ.  Պոլ սի «Եր կիր» 
թեր թում, հանձ նե ցի Մի խայիլ Բա բա ջա նո վին։

 Ռուս վտա րան դի ու թյան մա սով ես ը նդ հան րա պես ոչ մե կի հետ ծա
նոթ չէ ի և չէմ էլ ձգ տել որ ևէ կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան։

 Փա րի զում բոս տո նաբ նակ ա նե րո ջիցս՝ Թայ մե զյա նից ստա ցա 500 
դո լար, ո րը կր կին խնդ րում էր մեկ նել Բոս տոն։ 

Ես ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու հար ցով խնդ րե ցի Պո ղոս Նու  բար փա
շային։ Վեր ջինս մի ան գամ ի նձ վերց րեց իր հետ և գնա ցինք գե նե րալ 
Դե լակ րո ւայի մոտ, ո րն ա սաց, թե ա կա դե մի ա ըն դուն վե լը բա վա կա նին 
դժ վար է, բայց հնա րա վոր է ու ղար կել Սան սի րի դպ րո ցը։ Ես հրա ժար
վե ցի, քա նի որ Սան սի րը դա նույնն էր, ի նչ յուն կե րա կան դպ րո ցը։

 Մեր խո սակ ցու թյու նը և ծա նո թու թյու նը Դե լակ րո ւայի հետ դրա նով 
ա վարտ վեց։ 

Ու րիշ ֆրան սի ա ցի սպա նե րի հետ ծա նո թու թյուն՝ 1920  թ. սեպ տեմ
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բե րից մինչև Լե հաս տա նից իմ մեկ նե լը, ոչ մի տեղ և ոչ մե կի հետ ու եր
բեք չի ե ղել և մտա դիր էլ չեմ ե ղել այդ պի սին հաս տա տել։

Դ րա նից հե տո Պո ղոս Նու բարն ի նձ ա ռա ջար կեց ծա ռա յու թյան մտ նել 
Սի րի ա– Կի լի կի ա (ֆ րան սի ա կան) գա ղութ նե րում, բայց ես հրա ժար վե ցի 
մտ նել ֆրան սի ա կան զին ված ու ժեր թե կուզ գն դա պե տի աս տի ճա նով։

 Հան դի պե լով Մ. Բա բա ջա նյա նին և Փա րի զում Սո վե տա կան ներ կա
յա ցու ցիչ Սկո բել ևին՝ ես ո րո շե ցի մեկ նել Հա յաս տան և իմ ե րի տա սարդ 
ու ժե րը տալ մեր Մի ու թյա նը, քա նի որ հայե րի ծա ռա յու թյու նը օ տար բա
նակ նե րում եր բեք լավ բան չեն տվել, բա ցի չա րի քից և դա վա ճա նու
թյու նից։ Ի սկ ծա ռայել ֆրան սի ա ցի նե րին կամ ան գլի ա ցի նե րին, ո րոնք 
1914–1920 թթ. ըն թաց քում թուր քահ պա տակ հայե րին ու ղար կե ցին Գող
գո թա ու մեր ա րյու նը ծա խե ցին՝ և՛ մե ծա ծախ և՛ ման րա ծախ կեր պով՝ 
եր բե՛ք։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ հենց դրա հա մար, ես պետք է լի նե ի այդ նույն 
իմ պե րի ա լիզ մի հա կա ռակ ճամ բա րում։

 Փա րիզ գա լուս սկզ բից այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ շր ջա նակ
նե րի հետ ես ոչ մի տեղ և եր բեք չեմ կապ վել ու եր բեք և ոչ մի հա վա քի 
ու հա մա ժո ղո վի չեմ մաս նակ ցել։

 Հայ կա կան ան ձնա գիր ստա նա լով՝ ըն կեր Սկո բել ևի խորհր դով ես մեկ նե
ցի Բեռ լին՝ Խորհր դային դես պա նոր դի մոտ, ի նձ Մոսկ վա ու ղար կե լու հա մար։

 Հաս նե լով Բեռ լին՝ դես պա նա տա նը ի նձ ա սա ցին, որ հար կա վոր է հայ
տա րա րու թյուն տալ ՍՍՀՄ Կենտ գործ կո մին և մեկ նե լու թույլտ վու թյամբ 
ի նձ ի րա վունք կտան մեկ նել159, ի սկ ա ռայժմ հար կա վոր է սպա սել։ 

159  Խ. Մալինցյանը չի ասում, թե ինչու ինքը չի կարողացել օգտվել ԽՍՀՄ մեկնելու առաջին 
թույլտվությունից, ուստի և երկրորդ ան գամ է փորձել ստանալ այդ թույլտվությունը: 
Սակայն կարելի է կռա  հել, որ ինչպես հարցաքննության ընթացքում խոստովանել է 
ինքը, իր նախորդ կինը՝ Վանդա Կավալևսկայան, ոչ մի կերպ չի համա ձայն վել իր հետ 
մեկնել ԽՍՀՄ: Թերևս այդ է պատճառը, որ նա, առաջին թույլտվությունը ստանալով, 
չի մեկնել ԽՍՀՄ: «Մոսկվա, ԱԳ Ժողկոմիսարիատի վիզաների բաժնին 1922 թ. 
նոյեմբերի 15–ին Վիզաների բաժնի կողմից Ռուսաստան մեկ  նելու թույլտվություն 
է տրվել (հ–4973) քաղ. Խաչատուր Հարու թյունի Մալինցյանին կնոջ հետ: Այդ 
թույլտվությունից քաղ. Խ. Մա լինցյանը չի կարողացել օգտվել իրենից չկախված 
հանգա մանք ների պատճառով: Սրան կից ուղարկելով նրա անձնագրի պատճեն՝ 
Հյուպատոսական բաժինը խնդրում է Վիզաների բաժնին շտապ հա ղորդել՝ կարելի՞ 
է կրկին վիզայավորել այդ անձնագիրը՝ Վիզա ների բաժնի վերոնշյալ թույլտվության 



95

Ես ստիպ ված մեկ նե ցի Վար շա վա, որ տեղ Կա րա խանն է ր՝ խնդ րե լով 
ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ։

 Հաս նե լով Վար շա վա՝ ես կանգ ա ռա Վս պուլ նոյ փո ղո ցի վրայի պան
սի ո նա տում։ Հա ջորդ օ րը ես դի մե ցի Խորհր դային դես պա նա տուն՝ ը նկ. 
Լո րեն ցին, ո րն ի մա նա լով իմ Լե հաս տան գա լու պատ ճա ռը, ի նձ ա ռա
ջար կեց դի մում տալ Կենտ գործ կո մին՝ ՍՍՀՄ մեկ նե լու նպա տա կով, ո րը 
ես կա տա րե ցի160։

 Լո րեն ցը ի նձ ծա նո թաց րեց դես պա նա տան մի ըն կե րոջ հետ, ո րն ի նձ 
մի շարք հանձ նա րա րու թյուն ներ տվեց կապ պահ պա նե լու վե րա բե րյալ։ 
Այդ հանձ նա րա րու թյուն նե րը ես կա տա րե ցի։

 Շու տով ես տե ղա փոխ վե ցի բնա կու թյան Վար շա վային մո տիկ Վո լո
շին բնա կա վայ րը, քա նի որ Վար շա վա յում ապ րե լու հա մար իմ մի ջոց
նե րը չէ ին բա վա կա նաց նի, ի սկ հարկ ա վոր էր սպա սել Կենտ գործ կո մի 
թույլտ վու թյան ո րո շու մը ստա նա լուն։ 

Ես ստիպ ված է ի իմ ե րկ րորդ կե նակ ցու հի–կ նո ջիցս161 բա ժան վել, քա

հիման վրա: Լեհաստանում լիազոր ներկայացուցչություն, Հյուպատոսական բաժին 19 
հունիսի, 1923 թ., Վարշավա Հյուպատոսական բաժնի վարիչ՝ քարտուղար»: ՀԱԱ, ֆ. 
1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 90:

160  Նկատի ունի ՌՍՖՍՌ ԱԳ Ժողկոմիսարին ուղղված ԽՆԴՐԱԳԻՐ–ը, տե՛ս նախորդ 
էջերում: 

161  Այստեղ Խ. Մալինցյանը բոլորովին մոռացության է տալիս առա ջին կնոջը՝ երզնկացի 
Ծիածան Թայմեզյանին և նկատի ունի Վան դա Անտոնովնա Կովալևսկայաին, որի 
հետ նա կապվել էր Փարի զում (այդ է վկայում Փարիզում ստացած անձնագիրը, 
որտեղ նշված է եղել և այդ կնոջ անունը), և որի մասին նա պարզա բա նումներ է տալիս 
հարցաքննության ժամանակ. 
«Հարց — Անհասկանալի է: Նշանակում է Ձեր կնոջ ազգանունը՝ «Կա վա լևսկայա»–ն, 
ճիշտ չէ, եթե իր հոր եղբոր ազգանունը Նախման է:
Խ. Մալինցյան — ՍՍՀՄ մեկնելուց առաջ նա փոխեց ազգանունը՝ օգտվելով առաջին 
կնոջս՝ Կավալևսկայայի անձնագրից, որը մնաց Լեհաստանում: Այսպիսով՝ և իմ 
երկրորդ կնոջ անունը Վանդա չէ, այլ Յուզեֆա, քանի որ «Վանդա»–ն իմ առաջին կնոջ 
անունն է:
Հարց — Այդպիսով՝ Դուք Ձեր առաջին կնոջ՝ Վանդա Կավալևսկաայի անձնագրով 
ՍՍՀՄ եկաք Յուզեֆա Մարցելևնա Նախմանի հետ:
Խ. Մալինցյան — Այո՛, հենց այդպես: Դա այդպես ստացվեց, քանի որ նա և ես մեկ 
անձնագրով էինք: Վանդա Կավալևսկայա ազգանվան տակ երկրորդ կինս մինչև հիմա՝ 
9 տարի, ապրում է ՍՍՀՄ–ում:
Հարց — Չնայած նրան, ինչպես Դուք նախկինում ասել եք, որ Ձեր կին Յուզեֆան 
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նի որ նա ոչ մի դեպ քում չէր ցան կա նում մեկ նել Ռու սաս տան։
 Վար շա վա յում ես ծա նո թա ցա « Կով կաս» ռես տո րա նի տի րոջ՝ տաճ

կա հայ Մու լե նի162, ի սկ հե տա գա յում լե հա կան բա նա կի մայոր, կով կա սա
հայ Զա քա րո վի163 հետ, ո րոնց հա ճախ է ին հան դի պում ռես տո րա նում։ 
Զրույց նե րի ըն թաց քում ես նկա տե ցի, որ լեհ հա սա րակ ա կան կար ծի քը 
քիչ բան գի տի հայե րի ճա կա տագ րի մա սին, թե պետ և՛ Վար շա վա յում, 
և՛ Գա լի ցի ա յում կան շատ կա թո ղի կե հայեր՝ հատ կա պես Վար շա վա յում 
սո վո րող ե րի տա սարդ նե րի մեջ։ 

Ես ան ձամբ նպա տակ է ի դրել մի շարք զե կույց ներ կար դալ Հա յաս
տա նի հար ցի վե րա բե րյալ, մշա կույ թի, քա ղա քա կա նու թյան մա սին, 
սկզ բում՝ Վար շա վա յում, ի սկ հա ջո ղու թյան դեպ քում՝ շա րու նա կել Գա լի
ցի այի կենտ րոն նե րում։

 Մու լենն ի նձ խոր հուրդ տվեց ծա նո թա նալ Լե հա կան պառ լա մեն տի 
ան դամ հայ– կա թո ղի կե ար քե պիս կո պոս Թե ո դո    րո  վի չի հետ, ո րը ի բր 
թե մեծ քա ղա քա կան կշիռ ու նի պառ լա մեն տում։ 

Իս կա պես, ես մի օր այ ցե լե ցի ար քե պիս կո պոս Թե ո դո րո վի չին՝ Մի դո
վոյ փո ղո ցի նրա բնա կա րա նում, ծա նո թա ցա նրա հետ, հայտ նե ցի նրան 
իմ այ ցի նպա տա կը և խնդ րե ցի իր խոր հուրդ նե րը, թե ի նչ պի սի տպա վո
րու թյուն կթող նենք Լե հաս տա նում հայ կա կան հար ցի մա սին իմ ե լույթ նե
րով, և թե ի նչ պես նա՝ Թե ո դո րո վի չը կա րող է օգ նու թյուն ցույց տալ։

 Թե ո դո րո վիչն ի նձ ա սաց, որ իմ ե լույ թը ան շուշտ հա ջո ղու թյուն կա րող է 
ու նե նալ, ե թե այն լի նի նպա տա կային, բո վան դա կա լից և լավ ներ կա յաց վի։ 

Ինձ թույ լատր վեց օ գտ վե լու նրա մե ծա ծա վալ գրա դա րա նից, մի ա ժա

ՍՍՀՄ գալուց շովինիստաբար և բացասաբար էր տրա մադրված սով. իշխանության 
հանդեպ: Ձեզ վրա դա չի՞ ազդել:
Խ. Մալինցյան — Նա շովինիստաբար էր տրամադրված լեհական ոգով, այսինքն՝ 
զգում էր իրեն լեհ–շովինիստուհի: Բայց որոշ ժա մա  նակ անց, այսինքն՝ 3 տարի անց, 
իմ ազդեցությամբ նա սկսեց համակրել սով. իշխանությանը: Այստեղ դեր խաղաց 
նաև այն, որ այն բոլոր պրովոկացիաները, որ տարածվում էին Լեհաստանում ՍՍՀՄ 
հանդեպ, իրականում սուտ դուրս եկան»:

162  Հարցաքննության ընթացքում Մալինցյանը նշում է «Մուլեն» մականունով տիրոջ 
ազգանունը՝ Ջաղաց պան յան:

163  Հարցաքնության ընթացքում նա ավելի է ճշգրտում. «Վարշա վա յում գտնվող 
Պահակային գնդի մայոր Զախարովի հետ, որը ապ րում էր «Նովիյ սվետ» փողոցում»:
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մա նակ, նա խնդ րեց քա ղա քային գրա դա րա նին՝ Հա յաս տա նի պատ մու
թյան վե րա բե րյալ ի նձ նյու թեր տրա մադ րել։ 

Իմ զե կույ ցը սկս վում էր նա խաք րիս տո նե ա կան և Քրիս տո սից հե տո 
ըն կած դա րաշր ջան նե րի մեր մշա կույ թից՝ տար բեր պատ մա կան տե
սա րան ներ և պատ մա կան ան ցյա լի տար  բեր ա ռաջ նորդ նե րին էկ րա նի 
վրա ցույց տա լու մի ջո ցով։

 Սո վո րե լով լե հե րեն՝ հա վա քե ցի նյու թեր և իմ ա ռա ջին զե կույցն ա րե
ցի 1923 թ. փետր վա րի 23 –ին Վար շա վայի Կրա կո վյան ար վար ձա նում, 
ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի դահ լի ճում։ Իմ ե լույ թին հրա վիր
ված է ին Խորհր դային դես  պա նատ նից։

 Հա ջորդ օ րը Լե հաս տա նի ներք գործ նա խա րա րը ի նձ հրա վի րեց իր 
մոտ և նա խազ գու շաց րեց՝ այլևս ե լույթ ներ չու նե նալ, քա նի որ դա հա
կա ռակ է Դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի164 քա ղա քա կա նու թյա նը։

Դ րա մա սին ես բո ղո քե ցի Լե հաս տա նի ա րտ գործ նա խա  րա րին՝ 
Սպիր մուն դին, բայց վեր ջինս նույն պես պն դեց չչա  րա շա հել Լե հաս տա
նի հան րա պե տու թյան հյու րըն կա լու թյու նը, հա կա ռակ պա րա գա յում՝ 
ի նձ կար տաք սեն։ 

Ես բո ղո քե ցի Խորհր դային դես պա նա տուն և նաև ա րք ե պիս կո պոս 
Թե ո դո րո վի չին։

 Նա ա ռա ջար կեց ի նձ ըն դուն վել Լե հա կան բա նակ, ծա նո  թա նալ իր 
մո տիկ ըն կեր մար շալ Պիլ սուդս կու165 հետ և ա սաց, որ ի նձ հա մար լավ 
կլի նի լե հա կան բա նա կում։ 

Ես կտ րուկ մեր ժե ցի՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ իմ ու ժե րը ես կտամ իմ 
հայ րե նի քին ծա ռայե լուն, ո ւր շու տով պի տի գնամ։ 

Թե ո դո րո վիչն ա մեն կերպ հա մո զում էր ի նձ չմեկ նել Խորհր դային 
Մի ու թյուն՝ շատ մռայլ գույ նե րով նկա րագ րե լով Մի ու թյան դրու թյու նը և 
ը նդ հան րա պես այն տե ղի վատ վե րա բեր մուն քը զին վո րա կան նե րի հան
դեպ։ Ա ռա ջար կե լով մնալ Լե հաս տա նում, ո ւր ա պա գա բա նա կում ի նձ 
հա մար կլի նեն փայ լուն հե ռան կար ներ։ 

164  Նկատի է ունեցել Անտանտային:
165  Յուզեֆ Պիլսուդսկի (1867–1935). 1918–1922 թթ. եղել է Լեհաս տանի դիկտատոր, 

մարշալ:
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Ես կր կին հրա ժար վե ցի և ա սա ցի, որ մեկ նում եմ Խորհր դա յին Մի
ու թյուն։

 Թե ո դո րո վի չի հետ իմ ծա նո թու թյան մա սին, դեռ ծա նո թու թյան 
սկզբում, ես հայտ նել է ի դես պա նա տա նը՝ Լո րեն ցին, այն ան ձին, ով ի նձ 
հանձ նա րա րու թյուն էր տվել և դես պա նա տան հյու պա տոս Լիպս կուն։

 Լե հաս տա նում ոչ մի քա ղա քա կան կազ մա կերպ ու թյան կամ սպի
տակգ վար դի ա կան խմ բի հետ ծա նո թու թյուն չեմ հաս   տա տել166 և եր բեք 
չեմ մտադր վել բա ցի վե րոն շյալ դեմ քե րի։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 135–140

166  Հարցաքննության ժամանակ Մալինցյանը հաղորդում է Լեհաս տանում իրեն ծանոթ 
այլ անձանց մասին. «Կնոջս՝ Վանդա Անտո նովնայի քրոջ ամուսինն էր լեհական 
բանակի 36–րդ գնդի ծառայող Էդուարդ Դիրձինսկին: Նա ծառայում էր Կուտնո 
քաղաքում տեղա բաշխված 36–րդ գնդում, գրասենյակային աշխատանքում»: Դիր
ձին սկու հետ ես ծանոթացա կնոջս՝ Վանդա Կավալևսկայայի (Մա լինց  յանը դեռևս չի 
խոստովանում երրորդ կնոջ անունը և նրան ան վանում է երկրորդ կնոջ անունով, որի 
անձնագրով վերջինս ժամա նել է ԽՍՀՄ և այդ անձնագրով էլ ապրել է) հետ այցի ժամ
անակ, որի հետ ես ամուսնացա 1922 թ. Լեհաստանում՝ Կուտնո քաղա քում: Այդտեղ էլ 
ես ծանոթացա նրա հոր հետ, որն աշխա տում էր ապակու գործարանում և Նախման 
ազգանունով հորեղբոր հետ, որը գերմանական Լեհաս տանի Գլյադենովկա խոշոր 
բնակա վայրից էր»:
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Խ. ՄԱ ԼԻՆՑՅԱ ՆԻ ԴԱ ՏԱՍ ՏԱ ՆԸ

 ԹԻՎ 1
 ՄԵ ՂԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ167

 Մե ղադ րյալ Խ. Մա լին ցյա նը, 1918–1920 թթ. ըն թաց քում լի նե լով 
Զան գե զու րի զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րը, դաշ նակ նե րի և մու սա
ֆա թա կան Ա դր բե ջա նի միջև ռազմ ա կան գոր  ծո ղու թյուն նե րի ժա մա
նակ գն դա կա հա րել է ռազ մա ճա կատ գնա լուց հրա ժար վող զին վոր նե րի 
և գյու ղա ցի նե րի, կոմ  կու սին պատ կա նե լու կաս կա ծան քով ա հա բե կել և 
գն դա կա հա րել է մարդ կանց, նույ նիսկ՝ ան ձամբ իր ձեռ քով։

 Կազ մա կեր պել է թուրք ազ գաբ նակ չու թյան ջար դեր, թա  լա նել և ծաղ
րու ծա նա կի է են թար կել նրանց։

 Մե ղադ րյա լի նշյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը հաս տատ վում են մի շարք 
վկա նե րի ցուց մունք նե րով։

 Դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րու թյան կող մից կաս կած վե լով, որ մտադ
րու թյուն ու նի դառ նալ ան կախ Զան գե զու րի ռազ  մա կան դիկ տա տոր, 
դաշ նակ նե րի կող մից ձեր բա կալ վել է և դա տա պարտ վել գն դա կա հա
րու թյան։ Բայց հե տա գա յում դա տավ ճի ռը չպարզ ված պատ ճառ նե րով 
փոխ վել է և 1920 թ. նրան ար տաք սել են Կ. Պո լիս։

 Հե տաքն նու թյան ըն թաց քում հենց մե ղադ րյա լի ցուց մունք   նե րով պարզ
վել է, որ Կ. Պոլ սում հայտն վե լու 3–րդ օ րը, նրան է ներ կա յա ցել մի ան գլի
ա ցի սպա և ա ռա ջար կել է ան հա պաղ ներ կա յա նալ «Ին տե լի ջենս սեր վիս»։ 
Գնա լով այն տեղ` նա ըն դուն վել է ան գլի ա կան գե նե րալ Շա տել վոր դի կող
մից (ո րը Ա նդր կով կա սում դաշ նա կից օ կու պա ցի ոն զոր քե րի նախ կին հրա
մա նա տարն էր և ո րի հետ մե ղադ րյա լը ծա նոթ էր Զան գե զու րից)։

 Շա տել վոր դը նրա նից հե տաքրքր վել է Հա յաս տա նի կա ցու թյամբ, 
Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի դեմ Հա յաս տա նի պա տե րազմ նե րով, Հա յաս
տա նում բոլշ ևիկ նե րի խա ղա ցած դե րի և այլ հար ցե րով։

167  Մեղադրական եզրակացություն, Հ–5140 գործի, քաղ. Խ. Հ. Մա լինցյանի` ըստ ՀՍՍՀ 
ՔՕ–ի Հ–60, 63 և 67 հոդվածներով նախ ա տես ված հանցանքների: Հաստատվել է 
ՀայՊՔՎ–ի նախագահ Գերասիմ Աբուլյանի կողմից 13.10.1932 թ.:
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 Նա ման րա մասն ու սպա ռիչ պա տաս խան ներ է տվել Շա տել վոր դին, 
ո րից հե տո ի բր նրանց խո սակ ցու թյու նը ա վարտ  վել է և նրանք այլևս չեն 
հան դի պել։

Ն պա տա կադր ված լի նե լով Փա րի զում ըն դուն վել Ֆրան սի ա կան 
գլխա վոր շտա բի ա կա դե մի ան, այդ նպա տա կով Կ.  Պոլ սում 3 թե 4 ան
գամ նա այ ցե լել է պատ րի արք Զա վե նին, ո րին խնդ րել է ա ջակ ցել՝ ա կա
դե մի ա ըն դուն վե լու հա մար։

 Պատ րի արք Զա վե նից ստա նա լով Փա րի զում գտն վող Նու  բար փա
շային հաս ցե ագր ված հանձ նա րա րա կան նա մակ՝ Խ.  Մա լին ցյա նը մեկ
նել է Փա րիզ՝ նրա մոտ։

 Նու բար փա շայի հետ խո սե լով ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու մա սին՝ 
Խ. Մա լին ցյա նը նրա մի ջո ցով ծա նո թա նում է ֆրան սի ա կան բա նա կի 
գե նե րալ Դե լակ րո ւայի հետ։ Վեր ջինս ման րա մասն տե ղե կա նա լով նրա 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և գոր ծու նե ու թյան մա սին՝ խոս տա նում է 
ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու գոր ծում օգ նել նրան, ա ռա ջար կե լով ո րոշ ժա
մա նակ ան ց ներ կա յա նալ պա տաս խա նի հա մար։

Ն շա նակ ված օ րը ներ կա յա նա լով Դե լակ րո ւային՝ Խ. Մա  լինց  յա նը 
ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու մեր ժում է ստա նում, քա նի որ ար դեն հայե րից 
ու նե ին թեկ նա ծու՝ ո մն Ե ղի ա զա րյա նի։ 

Այդ ան հա ջո ղու թյու նից հե տո Պո ղոս Նու բար փա շան ա ռա ջար կում է 
նրան՝ որ պես սպա մտ նել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ֆրան սի ա կան գա
ղու թային բա նակ, որ այն տեղ նրա հա մար լավ հե ռան կար ներ կլի նեն և այլն։ 

Այդ ա ռա ջար կին Խ. Մա լին ցյա նը ի բր չի հա մա ձայն վել՝ պատ ճա ռա
բա նե լով՝ թե քա նի որ Ա կա դե մի ա ըն դուն վել չի հա ջող վել, հս տակ ո րո
շել է հետ գնալ հայ րե նիք։ 

Այդ ըն թաց քում Պո ղոս Նու բար փա շայի մոտ Խ. Մա լինց յա նը ծա նո
թա ցել է նախ կին Պետ. Դու մայի ան դամ Մի խա յիլ Բա բա ջա նո վի հետ, ի սկ 
նրա մի ջո ցով է լ՝ Փա րի զում ՍՍՀՄ Ա ռևտ րի ներ կա յա ցու ցիչ Սկո բել ևի հետ։ 

Ա կա դե մի ա ըն դուն վե լու ան հա ջո ղու թյու նից հե տո Խ.  Մա լինց յա նը 
խնդ րել է Սկո բել ևին ա ջակ ցել մեկ նե լու ՍՍՀՄ։ Սկո բել ևը ե րաշ խա վո
րա կան նա մակ է տա լիս՝ ո ւղ ղված Բեռ լի նում ՍՍՀՄ լի ա զոր հա վա տար
մա տա րու թյա նը։
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 Բեռ լի նի ՍՍՀՄ լի ա զոր հա վա տար մա տա րու թյու նում նրան խոր հուրդ 
են տա լիս մեկ նել Վար շա վա և այն տեղ հո գալ ՍՍՀՄ մեկ նե լու մա սին։

 Վար շա վա յում դես պա նա տան քար տու ղար Լո րեն ցը ա ռա  ջար կում է 
նրան դի մում տալ ՍՍՀՄ Կենտ գործ կո մի ա նու նով, ո րը և ար վում է ։

 Մինչ ՍՍՀՄ մեկ նե լու թույլտ վու թյան ստա նա լը՝ «շր ջա պատ ստեղ ծե
լու» դես պա նա տան ա ռա ջադ րան քի կա տար ման նպա տա կով Խ. Մա
լին ցյա նը մի քա նի զե կու ցում ներ է կար   դում Հա յաս տա նի մա սին։ Այդ 
ժա մա նակ էլ խոր հուրդ են տա լիս նրան դի մե լու Լե հա կան Սեյ մի ան դամ 
Ար քե պիս կո պոս Թե ո դո րո վի չին՝ որ պես Հա յաս տա նի գի տա կի։

Խ. Մա լին ցյա նը դի մում է նրան և վեր ջինս հա վա նու թան է ար ժա
նաց նում նրա նա խա ձեռ նու թյու նը։ Խ. Մա լին ցյա նը նրա   նից ա ռա ջարկ 
է ստա նում այդ պի սի զե կույց նե րով հան դես գալ Լե հաս տա նի ու րիշ քա
ղաք նե րում ևս։ Եվ ի բր հե տա գա յում Խ. Մա լին ցյա նը հրա ժար վում է հան
դես գալ զե կույց նե րով՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ շու տով մեկ նե լու է ՍՍՀՄ։ 

Ար քե պիս կո պոս Թե ո դո րո վի չը խոր հուրդ է տա լիս Խ.  Մա լինց յա
նին չմեկ նել ՍՍՀՄ՝ ա ռա ջար կե լով, որ նա որ պես սպա մտ նի Լե հա կան 
բա նակ և հո վա նա վո րու թյան հա մար ա ռա  ջար կում է ծա նո թաց նել Պիլ
սուդս կու հետ, բայց մե ղա դրյա լը կտ րա կա նա պես մեր ժում է նրա բո լոր 
ա ռա ջարկ նե րը։

 Դես պա նա տուն նրա այ ցի ժա մա նակ աշ խա տա կից նե րից մե կի կող
մից, ո րի ազ գա նու նը մե ղադ րյա լը չի հի շում, Խ.  Մա լին ցյա նը հա վա
քագր վել է « Լու սին» կլիչ կայով՝ պար զե լու հա մար, թե ի նչ ու ղի նե րով 
են Վրաց մենշ ևի կյան սպա նե րը գրագ րու թյուն վա րում ՍՍՀ Մի հետ և 
ո ւմ մի ջո ցով են ու ղար կում փոս տը, ո րի հա մար նրան ա ռա ջարկ վում 
է կապ վել այդ սպա նե րի հետ և պար զել, թե ով է մտ նում ռազ մա կան 
դպ րոց։ Ի բր ան մի ջա պես էլ ստո րագ րու թյուն է վերց վել նրա նից՝ այդ 
մա սին չհայտ նե լու։ 

Այդ մա սով նրան ոչ մի է ա կան բան չի հա ջող վում պար զել և կա պը դես
պա նա տան այդ ըն կե րոջ հետ մե խա նի կո րեն ը նդ հատ վում է 1922 թվին։

 Դես պա նա տուն հա ճա խա կի այ ցե լե լու պատ ճա ռով Խ.  Մա  լինց  յա նը եր
կու ան գամ ձեր բա կալ վել է լե հա կան ոս տի  կա նու թյան կող մից, ը նդ ո րում՝ 
ե րկ րորդ ան գամ բնա կա րա նի խու զար կու թյամբ, ո րի մա սին իր կող մից 
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հայտն վել է ը նկ. Լիպս կուն, նախ կին՝ այդ ժա մա նակ վա հյու պա տո սին։ 
Իր ե րկ րորդ ձեր բա կալ ման ա ռի թով նա լի նում է Լե հաս տա նի ՆԳ նա

խա րա րի մոտ (ազ գա նու նը չի հի շում), ո րը հե տաքրքր վել է նրա Վար շա
վա այ ցի, ԽՍՀՄ դես պան ա տուն այ  ցե լու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի մա սին՝ 
ա ռա ջար կե լով այ սու հետև դադ րա րեց նել հե տա գա բո լոր այդ այ ցե րը։

Խ. Մա լին ցյա նը, վկա յա կո չե լով իր նյու թա կան ծանր դրու   թյու նը, 
խնդ րել է ՆԳ նա խա րա րին ը նդ հան րա պես ար գե լել Լե հաս տա նում 
իր ապ րե լը՝ հույս հայտ նե լով, որ դա կս տի  պի Սով. դես պա նա տա նը և 
կշտա պեն մեկ նե լու թույլ տվու թյուն տալ ի րեն։

ՆԳ նա խա րա րի կող մից այդ պես էլ ար վում է և փաս տա թղ թե րում 
նշում է ար վում, որ նրան թույ լատր վում Լե հաս տա նի սահ ման նե րում 
ապ րել 4 օ րից ոչ ա վել։ 

Այդ նշու մով ներ կա յա նա լով Սով. դես պա նա տուն՝ 3–րդ օ րը նրան 
թույ լատր վում է մեկ նել ՍՍՀՄ։ 

Ար տա սահ մա նում իր գտն վե լու ըն թաց քում Հա յաս տա նի դրու թյան և 
բոլշ ևիկ նե րի ա ռաջ խա ղաց ման մա սին նա ման  րա մասն տե ղե կու թյուն 
է տվել «Ին տե լե ժանս– Սեր վիս» –ում աշ խա տող գե նե րալ Շա տել վոր դին, 
Պատ րի արք Զա վե նին, ֆրան սի ա կան գե նե րալ Դե լակ րո ւային և Ար քե
պիս կո պոս Թե ո դո րո վի չին։

 Զան գե զու րի զին ված ու ժե րի հրա մա նա տար ե ղած ժա մա նակ Խ. 
Մա լին ցյա նը մի քա նի ան գամ հան դի պել է վե րո հի շյալ ան գլի ա ցի Շա
տել վոր դին, կա պի տան Գո վան սին, կա պի տան Թաու զեն դին, մայոր 
Գի բո նին, ֆրան սի ա ցի մայոր Դե– Ժեր վե ին, ո րոնց տե ղե կու թյուն է տվել 
դաշ նակ ցա կան բա նա կի մար տու նա կու թյան և բոլշ ևիկ նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րի մա սին։

ՍՍՀՄ մեկ նե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լով՝ Խ. Մա լինց յա նը Վար
շա վայից մեկ նում է Մոսկ վա՝ իր հետ վերց նե լով լե հահ պա տակ քա ղա
քա ցու հի Յու զե ֆա Մար ցելև նա Նախ մա  նին, ո րի հետ ա մուս նա ցել էր 
Վար շա վա յում, ը նդ ո րում՝ իր ա ռա ջին կնոջ՝ Վան դա Կա վալևս կա յայի 
փաս տաթղ թե րով, ո րը մնա ցել էր Լե հաս տա նում և մինչև հի մա Նախ
մա նը ապ րում է ՍՍՀՄ –ում՝ որ պես Կա վալևս կա յա։

1923 թ. հու լի սին ժա մա նե լով Մոսկ վա՝ Խ. Մա լին ցյա նը ո րոշ ժա մա նակ 
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ան ց որ պես լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ, աշ խա տան քի է ըն դուն վում խո շոր 
սպե կու լյանտ, Գո րի սի բնա կիչ Հով  հան նես Գևոր գո վի մոտ, ո րը զբաղ
վում էր Գուսևս կու կոմ բի նա տին բամ բակ մա տա կա րա րե լով և «ВОКС» –ի 
մի ջոցով Լատ վի ա կան մի սի ային խա վի ար մա տա կա րա րե լով։ 

Իբր նշ ված ա ռևտ րա կան գոր ծե րով մե ղադ րյա լը մի քա նի ան գամ 
այ ցե լել է Լատ վի ա կան մի սի ա, ո րը բա ցատ րում է հետ ևյալ պատ ճա
ռով։ Գևոր գո վը պայ մա նա գիր ու նե նա լով «ВОКС» –ի հետ՝ 5 000 ֆունտ 
ստեռ լին գով 6 000 փութ ձկան խա վի ար մա տա կա րա րե լու մա սին, մա
տա կա րել է ըն դա մե նը 50 փութ։ 

Այդ հո ղի վրա մի սի ան մտադր վում է գոր ծը տալ դա տա րան և այդ 
գոր ծը կար գա վո րե լու նպա տա կով՝ որ պես վս տահ  յալ ներ կա յա ցու ցիչ, 
նա գնա ցել է Լատ վի ա կան ներ կա  յա ցուց չու թյուն և մի սի այից մի քա նի 
ան գամ ե կել են իր մոտ։

 Լե հաս տա նից մեկ նե լիս դրամ չու նե նա լով՝ ճա նա պար հի հա մար նա 
իր ա նե րո ջից փոխ էր վերց րել մեկ մի լի ոն լե հա  կան մարկ և ըն դուն վե լով 
աշ խա տան քի, ցան կա ցել էր այդ փո ղե րը փո խան ցել Լե հաս տան։ Բայց 
քա նի որ ո ՛չ Պետ բան կը, ո ՛չ էլ Փոս տը կոն վեն ցի ա չու նե ին, նա կնոջ հետ 
մտել է լե հա կան հյու պա տո սու թյուն և մի աշ խա տակ ցի մի ջո ցով Վար
շա վա են ու ղար կել 100 կամ 50 դո լար նե րով (գու մա րը չի հի շում)168։

 Հով հան նես Գևոր գո վի հետ բո լոր հա շիվ նե րը ա վար տե լով՝ Խ. Մա
լին ցյա նը 1926 թ. մեկ նում է Է րի վան, որ տեղ ծա ռայել է տար բեր հաս
տա տու թյուն նե րում՝ որ պես հաշ վային աշ խա տող։

Վ կա նե րի ցուց մունք նե րով հաս տատ վել է, որ 1931 թ. մա յի սին, մե

168  Խ. Մալինցյանը հարցաքննության ժամանակ պատմում է. «Վար շա վայից մեկնելիս, 
քանի որ փող չունեի, ես մեկ միլիոն լեհական մարկ փող պարտք վերցրեցի աներոջիցս 
և Մոսկվայում պարտք վերց նելով իմ հեռավոր ազգական Գևորկովից 1 000 ռուբլի՝ 
ցան կա  ցա ուղարկել Լեհաստան՝ աներոջս պարտքը մարելու համար: Բայց քանի որ 
ո՛չ փոստը և ո՛չ էլ բանկը ինձնից փոխանցումը չվեր ցրեցին, ես ստիպված էի չերվոնեց 
փողերը փոխել դոլարների և կնոջս հետ գնացի Սուխարևոյում գտնվող լեհական 
հյուպա տոս ու թյուն: Մտնելով գրասենյակ՝ մենք դիմեցինք աշխատակիցներից մե   
կին, որի ազգանունը և պաշտոնը չհարցրեցինք: Կինս բացա տրեց նրանց մեր այցի 
նպատակը, այսինքն, որ ցանկանում ենք փող փոխանցնել: Այդ աշխատակիցը 
անմիջապես համաձայնվեց փողը ուղարկել և մեզ տվեց մեզնից փող ստանալու մասին 
ստացական: Նամակով հայտնի դարձավ, որ աներս այդ փողերը ստացել է»:
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ղադ րյա լը ըն դուն վել է աշ խա տան քի « Հայ ձուկ» տրեստ, ո ւր մինչև ձեր
բա կալ վե լը, տրես տի աշ խա տող նե րի մեջ տա րել է հա կա սո վե տա կան 
ա գի տա ցի ա՝ գտն վե լով կա լան քի մեջ՝ բան տախ ցում ևս տա րել է հա
կա սո վե տա կան և հա կա հե ղա փո խա կան զրույց ներ169, կո պիտ է վար
վել աշ խա տող նե րի հետ, ո րի հա մար « Հայ ձուկ» –ի գրա սե նյա կի կող մից 
կանչ վել է ոս տի կա նա կան վար չու թյուն։ 

Ի րեն ա մե նուր ան վա նել է գն դա պետ, ո րն ա վար տել է Փա րի զի գենշ
տա բի Ա կա դե մի ան։

 Մի ա ժա մա նակ, մտադր ված լի նե լով ան լե գալ ան ցնել Պարս կաս
տան, ո ւր այ նու հետև մի ա նալ ըն տա նի քի հետ, Ե լե նով կայից հա ճախ 
գա լով Եր ևան, Խ. Մա լին ցյա նը հան դի պում էր կաս կա ծե լի թուր քե րի 
հետ, բայց հան դի պում նե րի նպա տա կը պարզ ված չէ170։

1931 թ. վեր ջին Խ. Մա լին ցյա նը կնոջ հետ այ ցե լել է Թիֆ լի սի լե հա
կան հյու պա տո սու թյուն՝ ի բր այն պատ ճա ռով, որ կի նը ցան կա նում է 
ե րե խա նե րի հետ մեկ նել Լե հաս տան՝ հա րա զատ նե րի հետ տեսն վե լու 
հա մար։

 Բայց ի բր հյու պա տո սը հայտ նել է, որ մեկ նու մը կապ ված է մեծ դժ վա

169  Այս մեղադրանքի համար հիմք են ընդունել որոշ ժամանակ Խ. Մալինցյանի բանտախուցն 
ուղարկված ոմն Ա. Մամյանի մատ նա  գիրը՝ գրված 07.09.1932 թ., թերթոնների վրա: 
«Սրանով ուզում եմ հայտնել հ–4 կամերայի կալանավոր Մալինցյանի մասին, նրա՝ 
հոգով գաղափարով դաշնակցական ու հակահեղափոխական լի նե լու մասին: Նա 
անուղղելի է: Ինքն իր մասին ասում է, որ ինքը Հայ հեղ. դաշնակցության անդամ է: 
Ասում է. «Ես գնդապետ եմ, մեծ մարդ եմ և սով. իշխանությունը շան պես դողում է 
ինձնից»»: Հայհոյում է ընկեր Լենինին, որն անհարմար եմ համարում ամբող ջովին 
մեջբերել բառացի: Հետո ասում էր, որ թանկ իրեր ունի և երբ տեսնվեցի կնոջս հետ, 
կինս համբուրելու ժամանակ ականջիս ասաց, որ հանգիստ լինեմ, որ խուզարկության 
ժամանակ թաքցված իրերը չեն գտել: Թուղթ չլինելու պատճռով բոլորը գրել չեմ կարող: 
Եթե կարիք լինի, բառացի կասեմ բոլորը»:

170  Այդ մասին նա հայտնել է հարցաքննություններից մեկի ժամա նակ. «1930 թ., երբ ինձ 
ձայնի իրավունքից զրկեցին, մի անգամ ես մտածեցի կեղծ բաժանվել կնոջիցս և նա 
վերականգնելով իր լեհա կան հպատակությունը և երեխաների հետ գնա Լեհաստան, 
իսկ ես անլեգալ կգնամ Պարսկաստան: Բայց դա միայն մտքովս եմ անց կացրել և ոչ 
մի միջոցառում դա իրագործելու համար չեմ կատա  րել և նույնիսկ կնոջս դա չեմ ասել և 
գլխիցս բոլորովին դուրս եմ արել այդ միտքը»:
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րու թյուն նե րի հետ, նրանք թո ղել են այդ միտ քը։
Զ բա ղեց րած լի նե լով « Հայ ձուկ» –ի գլ խա վոր հաշ վա պա հի պաշ տո նը՝ 

Խ. Մա լին ցյա նը չա րա շա հել է իր դիր քը, թույլ տա լով յու րաց նել պե տա
կան փո ղե րը (քա նա կը չի հաս տատ ված) և կա տա րել է մի շարք կոմ բի
նա ցի ան ներ դրա մա կան փաս տաթղ թե րով և «առ ձեռն գու մար նե րով»… 

Իր ցուց մունք նե րով Խ. Մա լին ցյա նը ժխ տում է կո մու նիս տնե րի գն
դա կա հա րու թյուն նե րը, թուր քա կան գյու ղե րի ա վե րում նե րը և ը նդ հան
րա պես բնակ չու թյան ա հա բե կում նե րը, բա ցա ռու թյամբ ճա կա տը դա
սալ քած եր կու զին վոր նե րի գն դակ ա հա րու թյու նը։ Եվ, ը ստ նրա, դա ար
վել է զանգ վա ծային դա սա լքու թյու նը կանգ նեց նե լու նպա տա կով, ո րին 
ի բր նա հա սել է ։

ՍՍՀՄ գա լուց հե տո օ տա րերկ րյա հայտ նի քա ղա քա կան ու ռազ
մա կան գոր ծիչ նե րի հետ կա պե րի հար ցում կտ րա կա նա պես ժխ տում է 
ի րեն օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով նրանց կող մից լր տե սու թյան և հա վա
քագր ման պա հը։

Խ. Հ. Մա լին ցյա նը՝ ծնվ. 1888 թ. Զան գե զու րի գա վա ռի ք. Գո րի սում, 
ՍՍՀՄ քա ղա քա ցի, ան կու սակ ցա կան, ե րկ դա սյա կր թու թյամբ, ա մուս
նա ցած, մինչ ձեր բա կալ վե լը Ե լե նով կայի բնա կիչ, 1927 թ. դա տի տր ված 
տն տե սա կան հան ցան քի հա մար և մեկ տա րի պայ մա նա կան դա տա
պարտ ված, բայց Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյան 10 –ա մյա կի ա ռի թով 
ներ ման ար  ժա նա ցած, մե ղադր վում է.

1. 1918–20 թթ. գն դա կա հա րել և ա հա բե կել է ի նչ պես բնակ չու թյա նը, 
այն պես էլ ը նդ հա տա կյա բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյան ա ռան ձին ան
դամ նե րի։

2. Լի նե լով ար տա սահ մա նում՝ կաս կա ծե լի կա պեր է հաս տա տել քա
ղա քա կան ու ռազ մա կան գոր ծիչ նե րի հետ, ի նչ պես նաև օ տա րեկ րյա 
հե տա խու զու թյուն նե րի ա ռան ձին աշ խա տա կից նե րի հետ։

3. ԽՍՀՄ –ում գտն վե լու ժա մա նակ բազ միցս այ ցե լել է ար տա սահ
ման յան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ (լե հա կան, լատ  վի ա կան)։

4. Ե լե նով կայի « Հայ ձուկ» –ի բան վոր նե րի մեջ՝ վա րել է հա կա սո վե
տա կան զրույց ներ՝ չա րա շա հե լով իր ծա ռայո ղա կան դիր քը։

5. Մտադ րու թյուն է ու նե ցել ան լե գալ ան ցնել սահ մա նը։
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 Մե ղադ րյա լին մեղ սագր վող հան ցանք նե րը նա խա տես ված են ՀՍՍՀ 
ՔՕ 60, 63 և 67–րդ հոդ ված նե րով։

Տ վյալ գոր ծով հե տաքն նու թյու նը հա մա րել ա վարտ ված և ՀայՊՔՎ –ի 
դա տա խա զի մի ջո ցով ներ կա յաց նել ՀայՊՔՎ –ի հա տուկ հանձ նա ժո ղո
վի կո լե գի այի լս մա նը։

 Կազմ ված է 9.10.1932 թ., ք. Է րի վան171

 ՀայՊՔՎ –ի ՕՕ 1 –ին բաժ նի լի ա զոր՝ /Պ./ Ա բու լյան

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ. 128–130

171  «Միանում եմ» – ՀայՊՔՎ–ի 1–ին բաժնի պետի տեղակալ՝ Գրիգորյան: «Համաձայն 
եմ» – ՀայՊՔՎ–ի 1–ին բաժնի պետ՝ Սայադյան: Տեղեկանք՝ «Ձերբակալվածը 1932 թ. 
մարտի 4–ից կալանքի մեջ է ՊՔՎ–ին կից պարե տա տանը»:
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 ԹԻՎ 2
 ԽՈՒ ԶԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

(4.03.1932 թ.։)

ՀՊՔվ հրա մա նի հա մա ձայն՝ կա տար ված է խու զար կու թյուն Ա մի
րյան փո ղո ցի հ–70 տա նը գտն վող Խ. Հ. Մա լինց յա նի բնա կա րա նում։ 
Խու զար կու թյան ըն թաց քում ՀՊՔՎ –ի կող մից հայտ նա բեր վել և ա ռգ
րավ վել է հետ ևյա լը.

1. Դրամ՝ 11886 ռուբ լի։
2. Դի ա պո զի տիվ նե րի եր կու տուփ։
3. Ա նդր կով կա սի և Թուր քի այի 5– վերս տա նոց քար տեզ՝ 9 է ջ։
4. « Շի նա րար» ակ ցի ո նե րա կան ըն կե րու թյուն կնի քով մա քուր թուղթ։
5. Սևա նա կղ զու հան քա հա նա ծո նե րի քար տեզ։
6. Լու սան կար ներ և ան ձնա կան ու գործ նա կան գրա գրու թյուն ներ՝ 

պորտ ֆե լի և պապ կայի մեջ։
7. Ար ծա թե հին դրա մա նիշ ներ՝ (ա մե րի կյան, ֆրան սի ա կան և ա վստ

րի ա կան)։

Ս տա ցա կան 
Առգ րավ ված 11886 ռուբ լուց հետ ստա ցա 400 ռուբ լի։

 Վան դա Մա լին ցյան, 5.03.1932 թ.

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 4
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 ԹԻՎ 3
 ՁԵՐ ԲԱ ԿԱԼ ՎԱ ԾԻ Ա ՆՁ ՆԱ ԹԵՐ ԹԻԿ172

15.01.1933 թ.,
Ծն վել է 1888 թ. սեպ տեմ բե րի 19 –ին, Ե լի զա վե տա պո լի նա հան գի 

Գո րիս քա ղա քում։
Բ նա կու թյան հաս ցեն՝ ք. Է րի վան, Ա մի րյան–70, բն. 4։ 
Ըն տա նի քի կազ մը
 Կի նը՝ Վան դա՝ 36 տ.
 Դուստ րը՝ Ար մե նաի դա՝ 9 տ., ա շա կեր տու հի։ 
Որ դին՝ Լո րիս՝ 8 տ., ման կա պար տեզ։
 Սո ցի ա լա կան դրու թյու նը՝ ծա ռայող։
 Ծա ռա յու թյու նը ցա րա կան բա նա կում՝ պա րու չիկ։
 Ծա ռա յու թյու նը դաշ նակ ցա կան բա նա կում՝ գն դա պետ։
 Ծա ռա յու թյու նը՝ Կար միր բա նա կում՝ 7–րդ խումբ։
 Սո ցի ա լա կան ծա գու մը՝ գյու ղա ցի։ 
Ան կու սակ ցա կան։

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թթ.133–134

172  Լրացված է Խ. Մալինցյանի կողմից՝ ըստ Անդրկովկասի ՊՔՎ–ի լիազոր–
ներկայացուցչության տրված հարցերի:



109

 ԹԻՎ 4
 ՔԱՂ ՎԱԾՔ ՀԱՅՊՔՎ –Ի ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈ ԼԵ ԳԱՅԻ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՆԻՍ ՏԻ 

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ

14.10.1932 թ.,
 ՔՕ 60, 63, 67 հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ Խ. Հ. Մա լինց յա նին՝ ծն

ված 1888 թ., բան տար կել Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում 5 տա րով՝ 
ժամ կե տը հաշ վե լով 07.03.1932 թ–ից։

 Հայ ՊՔՎ –ի քար տու ղար՝ Գյու զա լյան 

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 132 

 ԹԻՎ 5
 ՔԱՂ ՎԱԾՔ ՍՍՀՄ ՊՔՎ –Ի ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈ ԼԵ ԳԱՅԻ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ

26.02.1933 թ.,
Հ–60, 63, 67 հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ Խ. Հ. Մա լինց յա նին՝ ծն ված 

1888 թ., բան տար կել Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում 5 տա րով՝ 
ժամ կե տը հաշ վե լով 7.03.1932 թ–ից։

 
Անդր.ՊՔՎ –ի քար տու ղար՝ Մո րո զով 

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 142
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 ԹԻՎ 6
 ՄՈՍԿ ՎԱ, ՀՊՔՎ –Ի ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻՆ173

 ԴԻ ՄՈՒՄ

18.05.1933 թ., ք. Եր ևան, Ա մի րյան փ., 70։ 
Ա մու սինս՝ Քրիս տա փոր Մա լին ցյա նը, ՀայՊՔՎ –ի կող մից ձեր բա

կալ վել է Եր ևա նում դեռևս 04.03.1932 թ.։ Մի այն 8 ա միս ան ց նրա գոր
ծը քնն վեց Հայ.ՊՔՎ –ի կող մից, ո րն էլ ու ղար կեց Թիֆ լիս՝ Ա նդր.ՊՔՎ –ի 
հաս տատ մա նը։

Դ րա նից հե տո՝ շու տով՝ 1932 թ. վեր ջին, նա ին քը տե ղա փոխ վեց Թիֆ
լիս՝ Ա նդր.ՊՔՎ –ի տրա մադ րու թյան տակ, ո ւր գտն վում է մինչև հի մա։

Քն նի չի պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն՝ ա մուս նուս 
գոր ծը ու ղարկ ված է Մոսկ վա՝ ՀՊՔՎ –ին՝ դա տա վճի ռը հաս տա տե լու 
հա մար։ 

Ա հա ձեր բա կալ ման օր վա նից ան ցել է 14 ա միս, բայց մինչև հի մա 
ան հայտ է վերջ նա կան դա տավ ճի ռը։ 

Ինձ հա մար (ձեռ քիս ու նե նա լով եր կու փոք րա հա սակ ե րե խա ներ) 
այդ ի րա վի ճա կը ստեղ ծում է ծանր կա ցու թյուն, քա նի որ ա մուս նուս ճա
կա տագ րի ան հայ տու թյու նը ի նձ պա հում է ա նե լա նե լի ու թյան մեջ Հա
յաս տա նում, ի նձ՝ լե հու հուս հա մար բո լո րո վին օ տար ե րկ րում։

 Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա թա խան ձա գին խնդ րում եմ ա մուս
նուս՝ Քրիս տա փոր Հա րու թյու նի Մա լին ցյա նի գոր ծի շու տա փույթ լու ծում՝ 
դրա նով ի սկ ա զատ ար ձա կել ձեռ քերս՝ մի այն ե րե խա նե րիս ճա կա տագ
րի մա սին հոգ տա նե լու։

 
Եր ևա նի քա ղա քա ցի Վան դա Ան տո նով նա Մա լին ցյան

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 144

173  Հավանաբար կնոջ բողոքարկումների հետևանքով է, որ դա տավճռի ժամկետը 
կրճատվում է:
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 ԹԻՎ 7
 ՔԱՂ ՎԱԾՔ ՀՊՔՎ –Ի ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈ ԼԵ ԳԱՅԻ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՆԻՍ ՏԻ 

ԱՐՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ

10.06.1933 թ.,
Հ–58/6 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Խ. Հ. Մա լին ցյա նին՝ ծն ված 1888 թ., 

աք սո րել ՊՊՕ ՊՔՎ –ի կող մից Ա րևմ տյան Սի բիր 3 տա րով՝ ժամ կե տը 
հաշ վե լով 4.03.1932 թ–ից։

 Գոր ծը հանձ նել ար խիվ։
 

Անդր ՊՔՎ –ի քար տու ղար
 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 143

 ԹԻՎ 8
ՍՍՀՄ ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶՈՒ ԹՅԱ ՆԸ, Ք. ՄՈՍԿ ՎԱ

1937 թ. ձեր բա կալ վեց ա մու սինս՝ Մա մերտ Ի ո սի ֆի Գրա խոլ սկին 
(Խա չա տուր Հա րու թյու նի Մա լին ցյա նը)՝ ծն ված 1888 թ. ՀՍՍՀ Գո րիս 
քա ղա քում։ Մինչև ձեր բա կալ վե լը, (ա մու սինս) մշ տա պես ապ րում էր Կիև 
քա ղա քում։ Ձեր բա կալ վել է ժա մա նա կա վո րա պես Մոսկ վա յում գտն վե լու 
ը նթ աց քում։ Ա մուս նուս ճա կա տա գի րը մինչև հի մա ի նձ ան հայտ է։ Ես 
ցան կա նում եմ ի մա նալ նրա ճա կա տագ րի մա սին և ե թե ան հրա ժեշտ 
լի նի, դի մել նրան ար դա րաց նե լու խնդ րան քով։ 

Ուս տի թա խան ձա գին խնդ րում եմ հայտ նել՝ որ տեղ է գտն վում ա մուս
նուս գոր ծը, և ո ւր պետք է դի մեմ հի շյալ խնդ րան քով։ 

 Վան դա Մար ցելև նա Նախտ ման

ք. Լվո վում, Ռիլս կի փո ղոց 6, բնակ. 10
11 մար տի, 1965 թ., ք. Լվով

 ՀԱԱ, ֆ. 571, ց. 5, գ. 4600, թ. 6



112

 ԹԻՎ 9
ՀՍՍՀ ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶՈՒ ԹՅԱ ՆԸ174

1932 թ. Եր ևան քա ղա քում ձեր բա կալ վեց 1888 թ. Գո րիս քա ղա քում 
ծն ված ա մու սինս՝ Խ. Հ. Մա լին ցյա նը։ Ա մուս նուս ճա կա տա գի րը մինչև 
հի մա ի նձ ան հայտ է։ Մինչ ձեր բա կալ վե լը նա մշ տա պես բնակ վում էր 
Եր ևան քա ղա քում։ Ես ցան կա նում եմ ի մա նալ նրա ճա կա տագ րի մա սին 
և ե թե հարկ լի նի, դի մել նրան ար դա րաց նե լու խնդ րան քով։ Ո ւս տի թա
խան  ձա գին խնդ րում եմ Ձեզ՝ հայտ նել, թե որ տեղ է գտն վում ա մուս նուս 
գոր ծը, և ո ւր պետք է դի մել հի շյալ խնդ րան քով։

 Վան դա Մար ցելև նա Նախտ ման

ք. Լվո վում, Ռիլս կի փո ղոց– 6, բնակ. 10
30 –ը մար տի, 1965 թ.

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 151

 ԹԻՎ 10
 ՆՈ ՎՈ ՍԻ ԲԻՐՍ ԿԻ ՄԱՐ ԶԻ ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶԻՆ

1932 թ. Եր ևա նում ձեր բա կալ վեց ա մու սինս՝ Խ. Հ.  Մա լինց յա
նը՝ ծն ված 1888 թ.175 ՀԽՍՀ Գո րիս քա ղա քում։

1933 թ.176 պա տի ժը կրե լու հա մար (ա զատ աք սոր) նշա նակ վում է ք. 
Նո վո սի բիրսկ, ո ւր հաշ վառ ման էր կանգ նած ՊՔՎ –ի օր գան նե րում։

 Մինչև ձեր բա կալ վե լը նա մշ տա պես ապ րում էր Եր ևան քա ղա քում։ 
Ա մուս նուս ճա կա տա գի րը մինչ հի մա ի նձ ան հայտ է։ 
Ես ցան կա նում եմ ի մա նալ նրա ճա կա տագ րի մա սին և ե թե կա րիք 

լի նի, դի մել խնդ րան քով՝ նրան ար դա րաց նե լու հա մար։ 

174  Դիմումում և՛ ծննդյան, և՛ ձերբակալման թվերը սխալ են տրված:
175  Դիմումում սխալմամբ գրված է 1892 թ.:
176 Դիմումում թյուրիմացաբար գրված է 1932 թ.:
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Ուս տի թա խան ձա գին խնդ րում եմ Ձեզ, հայտ նել, թե որ տեղ է 
գտնվում ա մուս նուս գոր ծը և ո ւր պետք է դի մեմ հի շյալ խնդ րան քով։

 Վան դա Մար ցելև նա Նախտ մա նից 
20 –ը ապ րի լի, 1965 թ. 

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 152

 ԹԻՎ 11
 ՊԱ ՀԱՆ ՋԱ ԳԻՐ

Խնդ րում ե նք ստու գել և տալ տե ղե կանք 1892 թ. ծն ված Մա մերտ 
Ի ո սի ֆո վիչ Գրա խոլս կու (Խա չա տուր Հա րու թյու նի Մա լին ցյա նի) մա սին։

 Վեր ջին դատ վա ծու թյու նը (ե թե դատ ված է ե ղել)՝ 1937 թվա կա նին։
 Հար կա վոր է ամ բող ջա կան տե ղե կանք։

 Կի ևի մար զի դա տա խա զի տե ղա կալ՝ 
Ա. Խրի են կո

26.04.1965 թ.
 ՀԱԱ, ֆ. 571, ց. 5, գ. 4600, թ. 5

 ԹԻՎ 12
 ՏԵ ՂԵ ԿԱՆՔ

 
Ըստ ՔՕ 58–6 հոդ վա ծի մե ղադր վող Խա չա տուր Հա րութ յու նի Մա

լին ցյա նը ՀՊՔՎ –ի Հա տուկ Խորհր դակ ցու թյան 10.04.1933 թ. նիս տով 
դա տա պարտ վել է 3 տար վա աք սո րի՝ Ա րևմ տյան Սի բիր։ 
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Ար խի վային– հե տաքնն չա կան հ–9483 գոր ծը պահ վում է ՀՍՍՀ ՊԱԿ –
ում։ 1937 թ. դատ վա ծու թյան մա սին տվյալ ներ մեզ մոտ չկա։ 

 Տե ղե կան քը կազ մեց՝ Կազ լո վա
ՌՍՖԽՀ Հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան մի նիստ րու թյան 

ա ռա ջին հա տուկ բաժ նի աշ խա տա կից

30.04.1965 թ.
 ՀԱԱ, ֆ. 571, ց. 5, գ. 4600, թ. 5

 ԹԻՎ 13 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ177

 Վե րա նայե լով Խա չա տուր Հա րու թյու նի Մա լին ցյա նի հե տա քնն չա
կան –ար խի վային Հ–5140/9483–58 գոր ծը՝ կապ ված կնոջ Վ. Մ. Նախտ
մա նի՝ ա մուս նուն ար դա րաց նե լու դի մու մի

 Պար զե ցի

ՀՊՔՎ –ի կո լե գի այի հա տուկ խորհր դակ ցու թյան 10.06.1933 թ. դա
տավ ճի ռը, ը ստ ՀՍՍՀ ՔՕ –ի 60, 63 և 67 հոդ ված նե րի, 1888 թ. Գո
րի սում ծն ված, կրթ ված, նախ կի նում դատ ված, ձեր բա կալ ման պա հին 
« Հայ ձուկ» տրես տում որ պես գլխ. հաշ վա պահ աշ խա տող Խ. Հ. Մա լինց
յա նին աք սո րել Սի բիր՝ 3 տա րով։

 Դա տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Խ. Հ. Մա լինց յա նը մե ղա
վոր է ճա նաչ վել, որ նա 1918–1920 թթ. լի նե լով Զան գե զու րում դաշ նակ
ցա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րը՝ գն դա կա հա րել և ա հա բե կել է բնակ

177  ՊԱԿ–ի օրգաններում հետաքննության վերահսկողության գծով ՀՍՍՀ դատախազի 
օգնական Ս. Ա. Բարխուդարովի սույն որոշումը հաստատված է ՀՍՍՀ դատախազ 
Վ. Մ. Մուսախանյանի կողմից:
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չու թյա նը, ը նդ հա տա կյա բոլ շևիկ յան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռան ձին 
ան դամ նե րի։

Գտն վե լով ար տա սահ մա նում՝ կաս կա ծե լի կա պեր է հաս  տա տել քա
ղա քա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ նե րի հետ, նույն պես և օ տա րերկ րյա հե
տա խու զու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։

ՍՍՀՄ –ում բազ միցս այ ցե լել է օ տա րերկ րյա ներ կա յա ցուց չու թյուն
ներ՝ մտադր ված լի նե լով ան լե գալ ան ցնել սահ մա նը և « Հայ ձուկ» տրես
տի բան վոր նե րի մեջ տա րել է հա կա սո վե տա կան զրույց ներ։

Նշ ված մե ղադ րանք նե րը, բա ցա ռու թյամբ 1918–1920 թթ., ա ռար կա
յա կան ա պա ցուց մամբ չեն հաս տատ ված և կա ռուց ված են մի այն են
թադ րու թյուն նե րի հի ման վրա, ար ված բա ցա ռա պես հենց Մա լին ցյա նի 
ցուց մունք նե րի հի ման վրա, ո րոնց է ու թյու նը հան գում է նրան, որ նա լո
յալ է վե րա բեր վել Սով. իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ, և նրա հան դեպ 
որ ևէ հան ցանք չի կա տա րել։

Խ. Մա լին ցյա նի հա կա հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյու նը հաս տատ
վում է բազ մա թիվ վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 1932 թ. գոր ծով ու ներ կա 
ստու գում նե րով և իր մաս նա կի խոս տո վա նու թյամբ։ 

Ինչ պես եր ևում է այդ նյու թե րից, Խ. Մա լին ցյա նը, լնե լով դաշ.բա
նա կի գն դա պետ, 1918 թ–ից մինչև 1920 թ. մայի սը ե ղել է Զան գե զու րի 
զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րը, կապ ված լի նե լով դաշ նակ լի դեր ներ 
Դրոյի, Նժ դե հի հետ՝ վայ րա գու թյուն ներ է կա տա րել՝ կազ մա կեր պել թա
լան ներ և նաև՝ ծեծ ու գն դա կա հա րու թյուն ներ։

1930 թ. զրկ վել է ձայ նի ի րա վուն քից և որ պես քա ղա քա կան ա պես 
ան հա րա զատ տարր՝ հան վել է РККА –ի ղե կա վար կազ մից։

 Վե րո շա րադ րյա լից ել նե լով և հաշ վի առ նե լով, որ տվյալ պա րա գա
նե րում Խ. Մա լին ցյա նի գոր ծի բո ղո քարկ ման հա մար հիմ քեր չկան՝ ո ւս
տի և ա ռաջ նորդ վե լով ՀՍՍՀ ՔԿՕ 373 հոդ վա ծով 

Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻ
ՀՊՔՎ –ի՝ 10.06.1933 թ. ո րո շու մը՝ Խ.Մա լին ցյա նին 3 տա րով աք սո

րե լու մա սին, բո ղո քարկ ման են թա կա չէ դրա հա մար հիմ քե րի բա ցա
կա յու թյան պատ ճա ռով։

 Վե րահս կո ղու թյան կար գով հե տա գա վա րույ թը՝ ը ստ Վ. Մ.  Նախտ



116

մա նի բո ղո քարկ ման, դա դա րեց նել, և այն թող նել ա ռանց բա վա րար
ման, ո րի մա սին հայտ նել դի մո ղին։

20.09.1965 թ., ք. Եր ևան
 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 184

 ԹԻՎ 14
 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՄԱՐ ՑԵԼև ՆԱ ՆԱԽ ՄԱ ՆԻՆ

(ք. Լվով, Ռիլս կի փո ղոց– 6, բն. 10)

 Ձեր բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ՝ մեր կող մից վե րահս կող ա կան կար
գով պա հանջ վել և ու սում նա սիր վել է Խ. Ա.  Մա լինց յա նի քր. գոր ծը, ո րը 
1933 թ. դա տա պարտ վել է ե րեք տար վա աք սո րի։

 Գոր ծի ստուգ մամբ հաս տատ վել է, որ Խ. Ա.  Մա լին ցյա նի 1933 թ. 
դա տա պար տու թյու նը հիմ նա վոր է և Ձեր բո ղո քը նրա գոր ծի բո ղո քարկ
ման հա մար՝ հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով թողն վել է ա ռանց 
բա վա րար ման։

ՀՍՍՀ դա տա խա զի օգ նա կան, ար դա րա դա տու թյան խորհր դա կան՝ 
Ս. Բար խու դա րով

ք. Եր ևան
22.09.1965 թ.

 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 186
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 ԹԻՎ 15
 ՀԵ ՌԱ ԳԻՐ178

3.08.1965 թ., Եր ևան, ՊԱԿ, Ծա տու րյա նին.
 Մա լին ցյա նի դատ վա ծու թյան, ի նչ պես նաև նրա հե տա գա ճա կա

տագ րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չկան։

 Մոսկ վա, Նի կի տին
 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 174

 ԹԻՎ 16
 ՏԵ ՂԵ ԿԱՆՔ

 Մեր Հ–0985 (հար ցու մին) ՍՍՀՄ ՊԱԿ –ից հայտ նե ցին, որ Մա լին ցյա
նի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չու նեն179։

ՀՍՍՀ ՀՍՍՀ ՄԽ կից ՊԱԿ –ի հե տաքնն. բաժ նի պետ

9.08.1965 թ.
 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 180

178  Սա պատասխանն է ՀՍՍՀ ՊԱԿ–ի քնչական բաժնի պետ մայոր Ծատուրյանի՝ առ 
30.07.1965 թ. հար ցու մին (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 16, գ. 1923, թ. 173)՝ ուղղված Москва, 1 
спецотдел МООП РСФСР. «Գործի վերանայման հետ կապված՝ խնդ  րում ենք շտապ 
ստուգել և հաղորդել Խ. Հ. Մալինցյանի գտն վելու վայրի մասին, որը ՀՊՔՎ–ի Հատուկ 
Հանձնաժողովի 10.06.1933 թ. որոշմամբ աքսորվել է Արևմտյան Սիբիր՝ 3 տարի 
ժամկետով»:

179  Սամվել (Սավա) Մալինցյանը պատմում է, որ իրենց ըն տա նիքին լուրեր է հասել, 
որ Խ. Մալինցյանը զոհվել է պարս կաս տանի սահմանն անցնելու ժամանակ: Մի 
այլ վարկածի համաձայն էլ նա անցել է պարսկաստան, ուր և ապրել ու մահացել 
անհայտության մեջ:
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 ԹԻՎ 17 
ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ180

… Խա չա տուր Հա րու թյու նի Մա լին ցյա նը ծն վել է 1888 թ. Գո րիս քա
ղա քում, ազ գու թյամբ՝ հայ, բնակ վել է Եր ևան քաղ ա քում, աշ խա տել է 
« Հայ կեն ցաղ» տրես տում հաշ վա պահ։

ՀԽՍՀ ՊՔՎ կո լե գի այի Հա տուկ Խորհր դակ ցու թյան 14.10.1932 թ. 
ո րոշ մամբ, ը ստ ՀԽՍՀ ՔՕ 60, 63 67 հոդ ված նե րի, են թարկ վել է 5 
տար վա աք սո րի (այ նու հետև՝ այն փո խա րին վել է 3 տար վա) այն, բա
նի հա մար, որ նա 1918–1920 թթ. հայ– թուր քա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ 
սպառ նա ցել և ծե ծի է են թար կել մի շարք հայե րի, ո րոնք Զան գե զու րի 
ռազ մա ճա կա տում հրա ժար վել են ա դր բե ջան ցի նե րի դեմ կռ վե լուց։

Խ. Մա լին ցյա նի աք սո րե լու հա մար հիմ քեր չեն ե ղել, նա պա տաս խա
նատ վու թյան է են թարկ վել ան հիմն կեր պով։

Խ.  Մա լին ցյա նի վրա տա րա ծել ԽՍՀՄ ԳԽ նա խա գա հու թյան 
16.01.89 թ. «30–40 –ա կան թթ. և 50 –ա կան թթ. սկզբ նե րին ռեպ րե սի այի 
զո հե րի նկատ մամբ ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լու լրա ցու ցիչ մի ջո ցա
ռում նե րի մա սին» հրա մա նա գի րը և նրան հա մա րել ռե ա բի լի տա ցի այի 
են թարկ ված։

 Բաժ նի դա տա խազ՝ Ա. Թևո սյան

180  Դատական գործի ոչ բարեխիղճ ուսումնասիրման հետևանքով Խ. Մալինցյանի 
արդարացման եզրակացության մեջ (որը ներկայացվում է կրճատումներով) թույլ 
են տրվել կոպիտ սխալներ և բացթողումներ: Որոշումը հաստատված է ՊԱԿ–ի 
մարմիններում քննության վրա հսկող բաժնի պետ Մ. Վ. Չիլինգարյանի կողմից 
29.11.1991 թ.՝ ՀՀ անկախության հռչակագրի հրապարակումից (21 սեպ տեմ բերի, 
1991 թ.) երկու ամիս և մեկ շաբաթ անց:
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