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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Այսրկովկա սի մար գա րի տը հա մար վող Շու շի քա ղա քը 1920 թ. մարտ-ապ րիլ 
ա միս նե րին դար ձավ Թուր քիա յի և Ադր բե ջա նի կազ մա կեր պած ու նրանց զին ված 
ու ժե րի ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նութ յան հեր թա կան թի րա խը: Մի քա նի օ րում հրո 
ճա րակ դար ձան շուրջ եր կու դա րե րի ըն թաց քում շու շե ցի հա յե րի ստեղ ծած հա մա-
մարդ կա յին ար ժեք նե րը՝ հայ ժո ղովր դի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան բա ցա ռիկ գո-
հար ներ, ճար տա րա պե տա կան կո թող ներ, շուրջ 7.000 տա րաբ նույթ շի նութ յուն ներ, 
ո րոնց նյու թա կան ար ժե քը ցայ սօր դեռ գնա հատ ված չէ։ Ցե ղաս պա նութ յա նը զոհ 
գնա ցին շուրջ 8 հա զար հայ խա ղաղ բնա կիչ ներ, մոտ 12 հա զար մարդ դար ձավ 
փախս տա կան, ա նօթ ևան՝ չու նե նա լով ապ րուս տի մի ջոց ներ։ 

Ադր բե ջանն ան պա տիժ շա րու նա կել ու այ սօր էլ շա րու նա կում է իր ցե ղաս պա-
նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Խորհր դա յին իշ խա նութ յան գրե թե յոթ տաս նամ յակ-
նե րի սպի տակ ե ղեռ նը և  ար ե նո ցի դը պատ մա կան Հա յաս տա նի եր բեմ ի երկ րա մա-
սե րում՝ Նա խիջ ևա նում, Ար ցա խում և ԱդրԽՍՀ-ին բռնակց ված այլ մար զե րում ու 
քա ղաք նե րում, 1988-1994 թթ., 2016 թ. և 2020 թ. Ադր բե ջա նի նա խա ձեռ նած ագ րե սիվ, 
ա հա բեկ չա կան ու զավ թո ղա կան պա տե րազմ ներն աս վա ծի ա պա ցույցն են:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան կրթութ յան, գի տութ յան և մ շա կույ թի նա խա րա րութ-
յան, ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի Պատ մութ յան ինս տի տու տի և «Մ շա-
կույթ և  ա պա գա» հիմ նադ րա մի (ՌԴ) հա մա տեղ նա խա ձեռ նութ յամբ հու լի սի 15-16-ը 
տե ղի ու նե ցավ մի ջազ գա յին առ ցանց գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս՝ «Ադր բե ջա նի 
ցե ղաս պա նա կան վար քը. պատ մութ յուն և  ար դիա կա նութ յուն (ի րա վա քա ղա քա կան 
գնա հա տա կա նից մինչև մի ջազ գա յին դա տա րան)» խո րագ րով՝ նվիր ված Շու շիի հայ 
բնակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ տա րե լի ցին:

Ներ կա յաց ված զե կու ցում նե րը նպա տա կաուղղ ված էին հա յոց մշա կու թա յին ու 
լու սա վոր չա կան կենտ րոն նե րից մե կում՝ Շու շիում, 1920 թ. թուր քե րի ի րա կա նաց րած 
հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան դրդա պատ ճառ նե րի, բուն ըն թաց քի և հետ ևանք նե րի վեր-
հան մա նը: Պա հանջ ված են Ադր բե ջա նի կազ մա կեր պած ոճ րա գոր ծութ յան մա սին 
բարձ րա ձայ նե լը, հիմ նա հար ցի վրա մի ջազ գա յին հան րութ յան ու շադ րութ յունն սևե-
ռե լը և սահ ման ված ըն թա ցա կար գով հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին ատ յան ներ 
դի մե լու, Ադր բե ջա նին ի րա վա կան ու քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար-
կե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ի րա վա սու մար մին նե րին ներ կա յաց նե լը:

Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցութ յան հայտ էին ներ կա յաց րել հիմ նախնդ րով զբաղ-
վող մաս նա գետ ներ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, Ֆ րան սիա յից, Անգ լիա յից, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նից և Ար ցա խից: 

 Գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում ա ռաջ նա հերթ քննարկ ման հա մար նա խա տես վել 
են հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րի թե մա նե րը. 1) Շու շիի ող բեր գա կան դեպ քե րի վե րաի-
մաս տա վոր ման պատ մա կան ու քա ղա քա գի տա կան տե սանկ յուն նե րը, 2) Շու շիի ող-
բեր գութ յան ժո ղովր դագ րա կան ու ազ գագ րա կան հետ ևանք նե րը, 3) Ճար տա րա պե-
տա կան կո թող նե րի և  ար վես տի գոր ծե րի ոչն չա ցու մը Շու շիում, 4) Շու շիի ող բեր գութ-
յան թե ման գրա կա նութ յան ու բա նահ յու սութ յան մեջ, 5) Շու շիում ադր բե ջան ցի վան-
դալ նե րից ան վե րա դարձ տու ժած հոգ ևոր-մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, 6) Շու շիի կոր-
ծան ման վե րա բեր յալ փաս տե րի աղբ յու րա գի տա կան ու փաս տագ րա կան հիմ քե րը, 
7) Շու շիի անկ ման ռազ մա գի տա կան տե սանկ յուն նե րը:

Թեև զե կու ցում նե րը տպագ րութ յան են ըն դուն վել գի տա ժո ղո վում փոր ձար կե լուց 
և գի տախմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա վա նութ յանն ար ժա նա նա լուց ու գրա խոս-
վե լուց հե տո, ներ կա յաց րած նյու թի բո վան դա կութ յան ու փաս տե րի ար ժա նա
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հա վա տութ յան հա մար պա տաս խա նա տու են հե ղի նակ նե րը:
Գի տա ժո ղո վը նա խա տես ված էր 2020 թ. մար տի 22-25-ը, սա կայն հա մա վա րա կով 

պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով այն հե տաձգ վեց: Այդ ըն թաց-
քում գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու կամ ի րենց հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը 
տպագ րե լու ցան կութ յուն հայտ նե ցին մեր գոր ծըն կեր նե րը, ո րոնց սի րով ըն դա ռա ջե-
ցինք՝ թե ման ա վե լի հա մա կող մա նի լու սա բա նե լու հնա րա վո րութ յունն ա ռա վե լա գույնս 
օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով:

Կոպ տո րեն խախ տե լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի «Ուժ և  ու ժի սպառ նա լիք չգոր-
ծադ րե լու» սկզբուն քը, հեր թա կան ան գամ տոր պե դա հա րե լով խա ղաղ կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը և  ոտ նա հա րե լով ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի միջ նոր դա-
կան ջան քե րը՝ Ադր բե ջա նը 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին վերսկ սեց ագ րե սիվ, զավ-
թո ղա կան ու ա հա բեկ չա կան պա տե րազ մը Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան դեմ: 1994 թ. 
մա յիս յան զի նա դա դա րից հե տո, օգտ վե լով մի ջազ գա յին հան րութ յան եր կա կի ստան-
դարտ նե րից ու Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
վրա աչք փա կե լու ա րա տա վոր պրակ տի կա յից, ադր բե ջա նա կան կող մը մինչև ա տամ-
նե րը սպա ռա զին վեց և Թուր քիա յի ան թա քույց ա ջակ ցութ յամբ, մի ջազ գա յին ա հա-
բե կիչ նե րի ներգ րավ մամբ ագ րե սիվ, ա հա բեկ չա կան պա տե րազմ սկսեց Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան դեմ՝ այն ոչն չաց նե լու և հայ բնակ չութ յա նը ցե ղաս պա նութ յան 
են թար կե լու ակն հայտ նպա տակ նե րով: Այդ մա սին են վկա յում ա հա բեկ չա կան ու 
զավ թո ղա կան պա տե րազ մի 44-օ րե րի ըն թաց քում Ադր բե ջա նի ԶՈՒ ռազ մա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը, սա դիզ մը, վան դա լիզ մը, մի խոս քով՝ այն նույն մե թոդ նե րը, 
ո րոնք գոր ծադր վել են պատ մա կան Հա յաս տա նի արևմտ յան ու ար ևել յան ըն դար ձակ 
շրջան նե րում և Այսր կով կա սի ու Օս ման յան Թուր քիա յի մյուս հա յաբ նակ վար չա տա-
րած քա յին միա վոր նե րում: 2020 թ. աշ նա նը և զի նա դա դա րի վե րա բեր յալ ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յու նից հե տո տեղ գտած զար գա ցում նե րը, հատ կա պես մեր պե տա կա-
նութ յա նը և հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան գո յութ յա նը նետ ված մար տահ րա վեր նե րը 
հի շեց նում են 100 տա րի ա ռաջ մեր հայ րե նի քում և ն րա շուրջ ծա վալ ված ռազ մա քա-
ղա քա կան ու գաղտ նի-դի վա նա գի տա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք ա ղե տա լի 
հետ ևանք ներ ու նե ցան Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր դի հա մար: Պատ ճառ նե րի 
փնտրտու քը և  անց յա լի դա սե րի վեր հա նու մը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ զբա ղեց րել 
են հա յա գի տութ յան մշակ նե րի միտ քը: 2020 թ. հու լի սի 15-16-ի առ ցանց գի տա ժո ղո-
վում ներ կա յաց ված զե կու ցում նե րում բա վա կան ար ժե քա վոր բա ցա հայ տում ներ կան 
մեր նախ նի նե րի ձա խո ղում նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց վե րաի մաս տա վո րու մը կար ևոր 
ու ղերձ ներ է պա րու նա կում գա լիք սե րունդ նե րին: 44-օր յա պա տե րազ մի և զի նա դա-
դա րին հա ջոր դած դառ նա ղի ի րո ղութ յուն նե րից հնա րա վոր էր խու սա փել, ե թե ժա-
մա նա կին մեր պե տա կան ու ռազ մա կան գոր ծիչ ներն ա կան ջա լուր լի նեին այդ ու-
ղերձ նե րին: Դ րանք պահ պա նում են ի րենց ար դիա կա նութ յու նը, դեռ ա վե լին՝ դար ձել 
են պա հանջ ված ստեղծ ված ճգնա ժա մից դուրս գա լու և կորց րա ծը հետ բե րե լու ու-
ղի նե րի ո րո նում նե րում: Այս տե սա կե տից նաև գի տա ժո ղո վի զե կու ցում նե րի ժո ղո-
վա ծո ւի հրա տա րա կումն ու նի ոչ միայն գի տա ճա նա չո ղա կան, այլ նաև գործ նա կան-
կի րա ռա կան նշա նա կութ յուն:

Մհեր Հարությունյան
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Գիտաժողովի կազմակերպիչներ

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի 
նախարարություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայագիտության և 
հասարակական գիտությունների բաժանմունք, Պատմության ինստիտուտ
«Մշակույթ և ապագա» հիմնադրամ (Ռուսաստան)

Գիտաժողովի գործընկերներ

Արցախի գիտական   կենտրոն (Արցախի Հանրապետություն)
«Խաչմերուկ» սոցիոլոգիական և քաղաքագիտական նախաձեռնու թյունների 
հասարակական կազմակերպություն (Երևան)
Հայաստանի ազգային արխիվ 
ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
«Կաճառ» գիտական   կենտրոն (Արցախի Հանրապետություն)
«Օրբելի» վերլուծական հետազոտությունների կենտրոն (Երևան)
«Հայաստանի հետ բարեկամության և համագործակցության ընկերակցու
թյուն» (ՌԴ)
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան (Արցախի Հանրապետություն)

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Լուսինե Ղարախանյան, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության 
և մշակույթի նախարար

Յուրի Սուվարյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտու
թյունների բաժանմունքի ակադեմիկոսքարտուղար

Աշոտ Մելքոնյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
Արամ Սիմոնյան, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 

տնօրեն
Մելանյա Բալայան, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

մշակույթի նախարարի խորհրդական
Արմեն Մարուքյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Հայոց հարցի և 

Հայոց ցեղասպանության բաժնի վարիչ
Ստեփան Դադայան, Արցախի գիտական կենտրոնի գիտաշխատող
Վահան Բաբախանյան, Սոցիոլոգիական և քաղաքագիտական նախա ձեռ

նությունների «Խաչմերուկ» հասարակական կազմակերպության (Երևան) նախա
գահ, ռուսհայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի անդամ 
(Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ)

Վալերի Ավանեսյան, Արցախի պետական   համալսարանի պրոռեկտոր
Մհեր Հարությունյան, «Կաճառ» գիտական   կենտրոնի ղեկավար, Շուշիի 

տեխնոլոգիական համալսարանի Հումանիտար ամբիոնի վարիչ, Կազմկոմիտեի 
պատասխանատու քարտուղար
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Соорганизаторы конференции:

Министерство образования, науки и культуры Республики Арцах 
Отделение арменоведения и общественных наук,  
Институт истории Национальной Академии наук Республики Армения
Фонд “Культура и будущее” (Россия) 

Партнеры конференции:

Научный центр Арцаха (Республика Арцах)
Общественная организация социологических и политологических 
инициатив “Хачмерук” (Ереван)
Национальный Архив Республики Армения
Институт арменоведческих исследований Ереванского государственного 
университета
Научный центр “Качар” (Республика Арцах)
Центр аналитических исследований “Орбели” (Ереван)
Российское общество дружбы и сотрудничества с Арменией (Россия)
Технологический университет Шуши (Республика Арцах)

ОРГКОМИТЕТ

Лусине Караханян, министр образования, науки и культуры Республики 
Арцах

Юрий Суварян, академиксекретарь Отделения арменоведения и 
общественных наук НАН РА

Ашот Мелконян, директор Института истории НАН РА
Арам Симонян, членкорреспондент НАН РА, директор Института 

арменоведческих исследований ЕГУ
Мелания Балаян, советник министра образования, науки и культуры 

Республики Арцах
Армен Марукян, заведующий отделом Истории Армянского вопроса и 

Геноцида армян Института истории НАН РА
Степан Дадаян, научный сотрудник Научного центра Арцаха
Ваган Бабаханян, председатель общественной организации социологических 

и политологических инициатив “Хачмерук” (Ереван), член Координационного 
Совета российскоармянских организаций (СанктПетербург)

Валерий Аванесян, проректор Арцахского государственного университета
Мгер Арутюнян, руководитель Научного центра “Качар”, Заведующий 

Гумманитарной кафедры Шушинского технологического университета, 
ответственный секретарь Оргкомитета
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Conference organizers

Ministry of Education, Science and Culture of the Republic of Artsakh  
Division of Armenology and Social Sciences,  
Institute of History of the National Academy of Sciences of the Republic of 
Armenia
Foundation “Culture and Future” (Russia)

Conference partners

Scientific center of Artsakh
Public organization of sociological and political science initiatives “Crossroad” 
(“Khachmeruk”)
National Archive of the Republic of Armenia
Scientific center “Kachar” (Republic of Artsakh)
Institute of Armenian Studies of Yerevan State University
“Orbeli” Analytical Research Center (Armenia)
“Association of Friendship and Cooperation with Armenia” (Russia)
Shushi University of Technology (Republic of Artsakh)

ORGANIZING COMMITTEE

Lusine Gharakhanyan  minister of Education, Science and Culture of the 
Republic of Artsakh

Yuri Suvaryan  academic secretary of the Department of armenology and social 
sciences of NAS RA

Ashot Melkonyan  director of the Institute of history of NAS RA
Aram Simonyan  corresponding member of NAS RA, director of the Institute for 

Armenian Studies of Yerevan State University
Melania Balayan  advisor to the minister of Education, Science and Culture of 

the Republic of Artsakh
Armen Marukyan  head of the Department of history of the Armenian Question 

and the Armenian Genocide, Institute of history of NAS RA 
Stepan Dadayan  Researcher at Scientific center of Artsakh
Vagan Babakhanyan  chairman of the public organization of sociological and 

political science initiatives “Khachmeruk” (Yerevan), member of the Coordinating 
Council of RussianArmenian Organizations (Saint Petersburg) 

Valery Avanesyan  vicerector of the Artsakh State University
Mher Harutyunyan  head of the Scientific Center “Kachar”, head of the chair 

of Humanities in Shushi University of Technology, Executive secretary of the Organizing 
Committee



Ադրբեջանւմ  ՀՀ  դիվանագիտական ներկայացւցիչ Մ. Հարւթյւնյանի գրւթյւնը  ՀՀ 
արտաքին գործերի ինիստրւթյանը` Գեգեչկորիի հետ ւնեցած հանդիպման, Արցախւմ 

Ադրբեջանի կազմակերպած հայերի կոտորածների հանգամանքների քննարկման մասին, 29 
մարտի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 417, թ. 139):

Записка дипломатического представителя РА в Азербайджане М. Арутюняна министерству 
иностранных дел РА о состоявшейся встрече с Гегечкори, обсуждении организованной 
Азербайджаном резни армян в Арцахе, 29 марта 1920 г. (НАА, ф. 200, п. 1, д. 417, л. 139).

RA Diplomatic Representative in Azerbaijan M. Harutyunyan’s letter to the RA Ministry of Foreign 
Afairs about the meeting with Gegechkori, the discussion of the circumstances of the Armenians’ 
massacres organized by Azerbaijan in Artsakh, March 29, 1920 (NAA, f. 200, l. 1, w. 417, p. 139).
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ԱՀ ԿԳՄ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՄԵԼԱՆՅԱ ԲԱԼԱՅԱՆԻ  

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔԸ

Գերաշնորհ Սրբազան հայր
Գիտագործնական համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկ նայք և 

պարոնայք
Թույլ տվեք ջերմորեն ողջունել ձեզ՝ «Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը. 

Պատմություն և արդիականություն (իրավաքաղաքական գնահատականից մինչև 
միջազգային դատարան)» Շուշիի հայ բնակչության ցեղասպանության 100րդ 
տարելիցին նվիրված միջազգային գիտագործնական առցանց համաժողովի 
բացման կապակցությամբ: 

Սույն գիտագործնական համաժողովը պետք է կայանար Շուշիում մարտի 
2325ը, սակայն հայտնի պատճառներով հետաձգվել է: Ի վերջո, ստիպված ենք 
հեռավար հարթակում անցկացնել կարևոր այս միջոցառումը, որը կոչված է ուղիղ 
մեկ դար հետո վերհանելու XIX դարի և XX դարասկզբին հայկական մշակութային 
ու լուսավորչական կյանքի և ազատամիտ ոգու առաջատար ջահա կիրներից 
մեկում՝ Շուշիում 1920թ. մարտի 23ին թուրքերի կողմից իրականացված հայերի 
ցեղասպանության դրդապատճառները, բուն ընթացքը և հետևանքները: 

1920թ. ոչնչացվեց Շուշիի հայության մեծ մասը, իսկ դրան հաջորդած 
խորհրդային ժամանակներում հայոց բերդաքաղաքը բազում անակնկալների ու 
հակասությունների հանգուցակետ դարձավ: Ջնջել հայկական հետքը, սպանել 
հայոց բերդաքաղաքի ֆենոմենը, այնուամենայնիվ չհաջողվեց: 

Լիահույս եմ՝ ներկայացված գիտական աշխատանքների քննարկումների 
արդյունքը և ընդունված եզրակացության կարևոր ուղերձը կդառնա «Ազգային 
միասնությամբ դեպի նոր վերածնունդ ու հզոր ազգային պետականություն» 
գաղափարը, որը մեր ազգային կորուստների հատուցման, ինչպես նաև մխիթա
րանքի կարևորագույն երաշխիքն ու գործոնն է: Այո՛, ներկայում հսկայական գործ 
ունենք կատարելու՝ կանխատեսելի ապագայի համար: Այն ուսումնասիրությունները, 
որ կատարվել և կատարվում են, դրանց արդյունքում ստացված գաղափարները, 
որոնց մի մասն էլ այս օրերին կներկայացվեն ինչպես հանրության դատին, 
այնպես և միջազգային համապատասխան կառույցներին, պետք է գործնական 
կիրառություն ստանան:
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Երախտագիտությամբ ուզում եմ ներկայացնել գիտագործնական համաժողովի 
կազմակերպիչներին՝ ՀՀ Ազգային Ակադեմիայի հայագիտության և հասարա
կական գիտությունների բաժանմունքը և պատմության ինստիտուտը, Ռուսաս
տանի Դաշնության «Մշակույթ և ապագա» հիմնադրամը և Արցախի Հանրա
պետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը: 

Մեր աշխատանքների ծրագիրը հրապարակված է, բայց և այնպես հակիրճ 
ներկայացնեմ ընթացակարգը: 

Հաջորդելու են լիագումար նիստը, այնուհետև մասնախմբային աշխատանք
ները, որոնց բոլորս մասնակցելու հնարավորություն ունենք: Զեկուցումների 
համար նախատեսված է առավելագույնը 10 րոպե: Նախապես մեր խնդրանքն է 
ընդունված ժամանակաչափի պահպանումը: 

Գիտագործնական կոնֆերանսի վերջնափուլում ակնկալում ենք մասնախմբերի 
ղեկավարների կողմից ամփոփիչ քննարկում աշխատանքների արդյունքների 
վերաբերյալ: 

Թույլ տվեք ևս մեկ անգամ երախտագիտության խոսք ասել գիտագործնական 
համաժողովի նախաձեռնողներին, աջակցողներին, մասնակիցներին և մաղթել 
բեղմնավոր ու արդյունավետ աշխատանք:

Համոզված եմ, որ գիտաժողովի ընթացքում կայանալիք քննարկումները 
կլինեն հետաքրքիր ու օգտակար, իսկ գիտաժողովի մթնոլորտը` նպաստավոր 
նոր գաղափարների առաջադրման համար:

Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ
Ադրբեջանի կողմից հաճախակի կրկնվող սադրիչ գործողությունները, նրա 

ղեկավարության կողմից հակահայկական և ռազմատենչ հռետորաբանությունը 
այս պահին էլ վկայում են, որ Ադրբեջանի նպատակներն ու գործելաոճը չեն 
փոխվել:

Մեր վստահությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում պաշտպանության 
դիրքերում ամուր կանգնած մեր զինվորներին ու հրամանատարությանը: 
Համոզված ենք, որ Հայոց բանակը միշտ անպարտ կանգնած կլինի մեր հայրենիքի 
սահմաններին:

Համաժողովի աշխատանքները սկսելուց առաջ ուզում եմ խնդրել 1 րոպե 
լռությամբ մեր խոնարհումը և հարգանքի տուրքը մատուցել հայրենիքի պաշտ
պա նության համար Տավուշի մարզում նահատակված մեր զինվորականներին, 
նաև վերջերս երկրային կյանքին հրաժեշտ տված մեր պատվարժան գործընկերներ 
պ.գ.դ. պրոֆեսորներ Համլետ Գևորգյանին և Համլետ Հարությունյանին, որոնք 
ևս պետք է մասնակցեին համաժողովին:

Շնորհակալություն:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ  

ՈՒՂԵՐՁԸ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ  

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ

Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ 
Սիրելի հայրենակիցներ 
Ուզում եմ ողջունել բոլորիդ և Շուշիի հայ բնակչության ցեղասպանության 

հարյուրերորդ տարելիցին նվիրված միջազգային առցանց գիտաժողովի կազմա
կերպման կապակցությամբ հայտնել իմ գոհունակությունը: Նման թեմաներով 
հետազոտությունների և գիտաժողովների անցկացումը չափազանց կարևոր է 
առաջին հերթին մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության ընթացքում տեղի 
ունեցած շրջադարձային իրադարձություններն ավելի խոր ու համապարփակ 
վերաիմաստավորելու, դրանց պատճառներն ու հետևանքները վեր հանելու և 
բազմակողմանիորեն վերլուծելու և, իհարկե, այդ ամենից դասեր քաղելու առումով: 
Իսկ գլխավոր դասն անկասկած մեկն է. հավատալ ու ապավինել սեփական 
ուժերին, լինել հզոր ու միասնական, աչքի լույսի պես պահել ու պահպանել մեր 
պապերի հողը և գալիք սերունդների համար կառուցել հուսալի ապագա: 

Շուշին հայ ժողովրդի ճակատագրի կրողն է ու մարմնացումը՝ իր վայրիվերում
ներով, իր կորուստներով ու հաղթանակներով, իր հոգևոր ու մշակութային, 
գիտակրթական, տնտեսական հարուստ ժառանգությամբ: 1920 թ. Շուշիի հայ 
բնակչության զանգվածային կոտորածները հայոց ցեղասպանության շարունա
կությունն էին, որոնց տասնամյակներ անց հաջորդեցին ադրբեջանահայության 
կոտորածներն ու բռնագաղթը: Այդ ցեղասպանական գործողությունները շարու
նակ վեցին, քանի որ չստացան միջազգային հանրության համապատասխան իրա
վական ու քաղաքական գնահատականները: Աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը 
պետք է անի ամեն ինչ ցեղասպանությունները անվերապահորեն դատապարտելու 
և կանխելու ուղղությամբ: 

Հայ ժողովրդի հանդեպ Ադրբեջանի ռազմատենչ ու ֆաշիստական քաղա քա
կանությունը չի փոխվել նաև այսօր: Մենք պարբերաբար ականատես ենք 
պաշտոնական Բաքվի հայատյաց ու սադրիչ գործողություններին ողջ հայության 
դեմ Արցախում, Հայաստանում և արտերկրում: Սակայն մենք այլևս երբեք թույլ 
չենք տա, որ կրկնվեն 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ոճրագործությունները: 
Դրա երաշխիքը հայոց զինված ուժերն են, մեր հաղթական բանակը, սահմանին 
կանգնած հայ զինվորը: Դրա ապացույցը օր օրի զարգացող ու բարգավաճող 
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հինավուրց բերդաքաղաքն է: Միավորելով համայն հայության տարբեր հատ ված
ների, տարբեր սերունդների ջանքերը՝ 1992 թ. ազատագրեցինք Շուշին՝ դարձնելով 
այն բոլոր հայերի համար ոգեշնչման աղբյուր և միասնության ու խիզախության 
խորհրդանիշ: Ես լավ գիտեմ այդ պատմական ու փառավոր հաղթանակի գինը, 
այն պահելու ու ամրագրելու հրամայականը: Շուշիի երբեմնի փառքի վերա կանգ
նումը մեզ համար պատվի ու պատասխանատվության խնդիր է՝ խոստում ու 
երդում հանուն մեր բոլոր նահատակների անմար հիշատակի: Այդ երդումն ան
խախտ է և ուղենիշ մեր պետականության ամրապնդման, մեր հայրենիքի շենաց
ման ու հզորացման ճանապարհին:

Հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ ևս ողջունոււմ եմ գիտաժողովի բոլոր 
մաս նակիցներին և մաղթում հաջող ու արդյունավետ աշխատանք:
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ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀ,  

ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ  

ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ  

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Միջազգային գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ 
Այս օրերին աշխարհասփյուռ հայությունը հարգում է 100 տարի առաջ Շուշիում 

հայ բնակչության կոտորածի զոհերի հիշատակը: Հիշատակի օր է ոչ միայն մեր 
անմեղ նահատակներին օրհնելու և սրբացնելու, այլ նաև ոգեկոչման և հետագա 
պայքարի կոչելու համար: 1918 թ. մայիսի վերջերին Այսրկովկասի 3 հանրապե
տու թյունների հռչակումից հետո քաղաքական քարտեզում տեղ փնտրող արհես
տածին Ադրբեջան պետության մուսավաթական կառավարությունը, երիտ թուր
քերի և նրանց հաջորդած քեմալականների հովանու ներքո, նպատա կադրեց 
արևելահայության ցեղասպանության ճանապարհով իրականացնել համաթուր
քա կանության ծրագրով նախատեսված օղուզական պետության՝ Սև ծովից մինչև 
Կասպից ծով ընկած տարածքում այսպես կոչված «Մեծ Ադրբեջան» պետության 
ստեղծումը, որը պետք է կամրջեր թուրքական պետությունը Կովկասի և Միջին 
Ասիայի թրքախոս ժողովուրդների հետ, ինչը տեղավորվում էր Մեծ Թուրան 
ստեղծելու հեռագնա նկրտումների մեջ: Առաջնորդվելով ծավա լապաշ տական 
քաղաքականությամբ՝ Ադրբեջանի մուսավաթական կառավարու թյունը հավակնում 
էր բռնազավթել նաև պատմական Հայաստանի մի շարք տարածքներ, այդ թվում 
նաև հայոց հինավուրց Արցախ աշխարհը: Եվ որքան ուժեղանում էին Ադրբեջանի 
իշխանությունների ճնշումներն ու բռնությունները, այնքան ավելի անկոտրում էին 
դառնում Արցախի հայության անկախ ու ազատ ապրելու և իր պատմությունն 
ինքնուրույն կերտելու կորովն ու կամքը: Ուստի Ադրբեջանն ի դեմս Զանգեզուր
Ղարաբաղի գեներալնահանգապետ հայատյաց Խոսրով բեկ Սուլթանովի՝ 
փորձեց նախահարձակ լինել և երիտթուրքերի ոճրագործ օրինակով ցեղասպա
նության ճանապարհով ընկճել Լեռնային Ղարաբաղի հայության դիմադրությունը: 
1919 թ. հունիսի 4ին, 5ին Շուշիի մերձակա Հայբալիշեն գյուղի հայության բնա
ջնջումից հետո անպատիժ մնացած թուրքմուսավաթականները 1920 թ. մարտի 
2226ը կազմակերպեցին նաև Շուշիի հայության զանգվածային ջարդը, որին զոհ 
գնաց ավելի քան 10 հազար հայ, ոչնչացվեց մշակությաին հսկայական ժառան
գություն: Հայ բնակչությունը ցեղասպանության ենթարկվեց իր բնօրրանում, 
այնպես ինչպես երիտթուրքերն իրագործեցին արևմտահայերի բնաջնջումը 1915
1916 թթ. Արևմտյան Հայաստանում: Ուստի թուրքմուսավաթականների կիրառած 
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քաղաքականու թյունը պետք է որակել որպես արևմտահայերի ցեղասպանության 
շարունակություն և բաղկացուցիչ մաս: Քանզի հայոց ցեղասպանությունն իր 
աշխարհագրական ընդգրկմամբ՝ Կիլիկիայից մինչև Բաքու, համաթուրքականու
թյան ամբողջական ծրագրի իրականացման հետևանք էր: Սակայն ի դերև ելան 
իր պատմական բնօրրանից ցեղասպան քաղաքականության միջոցով արցախա
հա յե րին արմա տախիլ անելու՝ Ադրբեջանի ղեկավարության բոլոր ջանքերը: Ար
ցա  խա յությունը զենքով դիմագրավեց իր անվտանգության վրա ծանրացած սպառ
 նա լիքին: Այս և հետագա տարիների ազգայինազատագրական հուժկու պայ
քարում 1991թ. սեպտեմբերի 2ին ծնվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տու
թյունը: 

Լիահույս եմ, որ «Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը. պատմություն և 
արդիականություն» խորագիրը կրող գիտաժողովին ներկայացվող զեկուցումները 
գիտաքաղաքական առումով իրենց նպաստը կբերեն Հայոց ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչման, դատապարտման և հատուցման գործընթացին:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆԻ  

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Արցախի Հանրապետության մեծարգո՛ Նախագահ 
Բարձրաշնո՛րհ Սրբազան 
Ազգային ժողովի հարգարժա՛ն նախագահ, գիտաժողովի հարգելի՛ մասնա

կիցներ
Պատմության պարուրաձև զարգացման օրինաչափությամբ անպատասխան 

մնացած հարցադրումները կրկին առաջադրվում են։ Ցեղասպանությունների ան
պատ ժելիությունը, իրավաքաղաքական գնահատականն ուրանալը ճանապարհ 
են հարթում մարդկության դեմ նոր ոճրագործությունների իրագործման համար: 
Այսօրվա գիտագործնական համաժողովի զեկուցումները նպատակաուղղված են 
վեր հանելու հայոց մշակութային և լուսավորչական կենտրոններից մեկում՝ Շու
շիում, 1920 թվականին թուրքերի կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանության 
քաղաքական դրդապատճառները, բուն ընթացքն ու հետևանքները, վերագնա
հատելու պատմական այդ իրողության էությունը։

 1920 թվականի Շուշիի կոտորածը անպատիժ մնացած Թուրքիայի ցեղասպան 
վարքագծի շարունակությունն է, ծանոթ և երբևէ փոփոխություն չկրող ձեռագիր, 
ցեղասպան վարքագիծ՝ իր անատոմիական կառույցով, դրանից բխող բնազդային 
մղումներով ու նկրտումներով, որը, ըստ էության, չի փոխվել և չի փոխվելու։ 
Պարզապես պատմության դասերն ուսանելի են և հղումներ են տալիս այն մասին, 
որ հարևան Ադրբեջանի բարոյական ու գաղափարական գերակայությունների 
մակարդակը սկսվում և ավարտվում է ջարդարարական և զավթողական 
նկրտումներով։ 

1920 թվականի Շուշիի կոտորածի թեմայով բազմակողմանիորեն, համա
պարփակ պետք է գեներացվի ադրբեջանցիների ցեղասպան վարքագծի թեման։ 
Միջազգային հանրության ուշադրությունը բոլոր հնարավոր ու անհնարին 
միջոցներով պետք է սևեռվի այս հիմնահարցի վրա, իրավասու մարմինները 
պետք է դիմեն համապատասխան միջազգային ատյաններ՝ Ադրբեջանին իրա
վա կան ու քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջա տիրու
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թյամբ։ Ազգային ճանապարհի պատմաքննական հայացքը թելադրում է՝ թշնամու 
հետ հարաբերվել միմիայն ուժի լեզվով, և սա պետք է լինի մեր ազգային դի վա
նագիտության միջուկը։ Աշխարհաքաղաքական ներկա իրավիճակում, դժբախ
տա բար, բարեկրթությունը, քաղաքակրթությունը, իրավապաշտության և օրինա
պահության թույլատրելի սահմանում լինելը այլևս վճռորոշ չեն։

Հարգարժա՛ն գիտաժողովականներ
Այսօր հարյուրամյա հեռավորությունից մենք խնկարկում ենք Շուշիի անմեղ 

զոհերի հիշատակը մեր գիտական խոսքով, մեր պետականաշինությամբ, մեր 
հայրենիքի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը անխոցելի 
պահելու ուխտյալ վճռականությամբ, մեր համազգային նպատակների կենսահաս
տատմամբ։ Մենք հավաքական իմաստնությամբ զորացած ժողովուրդ ենք, մեր 
կամքն անզիջում է, և անցյալում պետք է մնա միմիայն արտաքին ուժերին 
հավատալու կամ ապավինելու անհեռատես քաղաքականությունը։

Ողջունում և շնորհակալություն եմ հայտնում գիտաժողովի բոլոր մասնա կից
ներիդ: Հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին:
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ՀՀ ԳԱԱ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ  

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ, ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ   

ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆԻ 

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ 

Ողջունում եմ գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին: Արձանագրենք, որ վաղուց 
սպասված միջազգային գիտաժողովը վերջապես կայանում է՝ դատելով ծրագրից 
և զեկուցումների պատկառազդու հեղինակների և թեմատիկ ընդգրկման լայն 
շրջանակից: Կարելի է հուսալ, որ մեր գիտաժողովի հիմնական նպատակը, որը, 
իմ կարծիքով, 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը գնահատելն է, դրա պատճառները, 
ցեղասպանության հանցագործության հետևանքները և պանթուրքիզմի հեռագնա 
նպատակները պարզաբանելը, կկարողանանք իրագործել: Այսօր, ավելի քան 
հրատապ է համապատասխան գնահատականներ տալու հենքի վրա դիմել 
միջազգային հանրությանը, որպեսզի ձեռնարկվեն մարդասպանների նկատմամբ 
համապատասխան իրավական միջոցառումներ, և նաև ապահովվի հատուցում 
1915 թ. և հետագա ցեղասպանությունների կորուստների համար:

100 տարի առաջ՝ մարտի 23ին տեղի է ունեցել մի ահավոր սպանդ. Շուշիում 
հրդեհվել են հայ բնակչության 7000 տներ: Երբեմնի ծաղկուն 7000 տուն՝ 
ականատեսների ու պատմաբաների տեղեկություններով: Շուրջ 35 հազար հայ՝ 
բնակչության մի զգալի մասը՝ ոչնչացվել է: Երևի մեր աղետյալ ժողովրդի բախտը 
մի փոքր բերել է նրանով, որ այդ օրը Քարինտակի ձորում մառախուղ էր, որի 
քողի տակ ոմանք կարողացել են փրկվել: Ի դեպ, հայրս նույնպես 1912 թ. ծնվել 
է Շուշիում, 8 տարեկան էր, երբ ականատես է եղել այդ ջարդերին: Մշուշի տակ 
քողարկվելու հնարավորությունից օգտվելով՝ տատս մի կերպ փրկել է իր 
երեխաներին՝ փախչելով դեպի Քարինտակ: Շատերը, որոնց հետագայում ես 
հանդիպել եմ, օրինակ՝ պրոֆեսոր Առաքելյանը, որ այն ժամանակ թեմական 
դպրոցի դասատու էր, հետո դարձավ մանկավարժական համալսարանի արտա
սահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, անձամբ է պատմել, թե ինչ սոսկալի 
վիճակում էր Շուշին այդ օրերին, և թե ինչպես է ժողովրդի մի մասը կարողացել 
մազապուրծ փախչել: Ի դեպ, եթե կարդաք շուշեցի Վաղարշ Վաղարշյանի հուշերը, 
որոնք վերնագրված են՝ «Ընկերներս, բարեկամներս և ես», արժեքավոր տեղեկու
թյուններ կիմանաք ընդհանրապես Շուշիի կյանքի և, մասնավորապես, այն 
մասին, թե ինչպես են նրա հորը՝ հացթուխ Բոգդանին, սպանել ու գցել իրենց 
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բակի ջրհորը: Սարսափելի դաժանություն, բայց դա թուրքի ձեռագիրն էր, որը 
մեզ հայտնի էր վաղուց: Ո՞րն էր թուրքերի ոճրագործությունների պատճառը: Դրա 
պատճառը, ըստ իս, ուղղակի այն էր, որ հայ ազգին պատկանող բնատարածքը 
թուրքերը փորձում էին զավթել: Թուրքական զավթողական քաղաքականության 
շարունակություն էր նաև Շուշիի կործանման հիմնական պատճառը: Սպասվում 
էր մեկ ամիս հետո՝ ապրիլի 28ին, Ադրբեջանում բոլշևիկյան կարգերի հաստա
տումը: Նոր իշխանությունների պայմաններում գուցե կդժվարանար այդ ոճրա
գոր ծությունը կատարելը: Պատմական Արցախը չէր մտնում Ադրբեջանի արհես
տականորեն ստեղծված հանրապետության կազմի մեջ, որի ռեակցիոն կա ռա
վարությունը գտնում էր, որ եթե այդպես շարունակվի, ապա պատմական Արցախի՝ 
որպես ռազմավարական տարածքի նկատմամբ իրենց անհիմն հավակնությունները 
ի դերև կելնեին, ուստի նպատակադրվել էին հայ բնակչության այդ հատվածը 
ոչնչացնել, ինչպես 1915 թ. Թուրքիայում, որպեսզի տարածքը կարողանային զավ
թել: Եվ հանցագործի սառնասրտությամբ նրանք ավերեցին Շուշին՝ դարձնելով 
այն ուրվականների քաղաք: Տակավին անցած դարի 60ականների վերջերին ես 
անձամբ տեսել եմ Շուշիի սրտակեղեք ավերակները: Թուրք ջարդարարները և 
ադրբեջանցիների հանցագործ նախնիներն անողոքաբար ավերեցին, թալանեցին 
երբեմնի ծաղկուն քաղաքը, կոտորեցին հայ ազգաբնակչությանը, բայց իրենց 
գերնպատակին չհասան, որովհետև արցախցիներն ամուր են և մինչև այսօր 
պայքարում են իրենց երկրի անկախության, մայր Հայաստանին միանալու համար: 
Ի դեպ, արցախցիների այդ պահանջը շատ բնական է, որովհետև դեռ սկսած V 
դարից, երբ Արշակունյաց թագավորությունը վերացավ, ստեղծվեց հայկական մի 
պետություն, բոլորդ գիտեք, Արցախի և Ուտիքի պետությունը՝ Վաչագան Բարե
պաշտի թագավորությամբ, դրան հաջորդեց Խաչենի իշխանությունը, հետո 
հաջորդեցին Խամսայի մելիքությունները, այսինքն մինչև 1813 թ. կիսանկախ 
կերպով Արցախի բնակչությունը ապրում էր, գոյատևում, արարում, ոչ մի դեպքում 
չէր կարող հանդուրժել հետամնաց, թափառական ցեղերի արհեստականորեն 
ստեղծված պետության կազմի մեջ մտնելը: Հենց այդ պետության ղեկավարները 
1920 թ. մարտին ձեռնարկեցին քստմնելի քայլը՝ ցեղասպանության ոճրագոր ծու
թյունը: Դա դարձավ արցախյան հիմնախնդրի սկիզբը, և Շուշիի հայ բնակչության 
ցեղասպանության 100րդ տարելիցի առթիվ մենք նաև պիտի արձանագրենք, որ 
միևնույն ժամանակ դա Արցախյան շարժման ավելի քան մեկ դարն է, որովհետև 
1918 թ. սկսված պայքարի գագաթնակետը 1920 թ. մարտյան եղեռնագործությունն 
էր. թաթարները և թուրքերը միասին կարծում էին, թե խնդիրը կլուծեն այդ 
եղանակով: Բայց խնդիրը չկարողացան և չէին էլ կարող լուծել, որովհետև, թեև 
Շուշին դատարկվեց, հայ բնակչության մի մասը փախավ հարևան գյուղերը, մյուս 
մասը՝ Հյուսիսային Կովկաս, բայց Արցախի մնացած շրջանների գյուղական 
բնակչությունը քիչ չէր, որը շարունակեց պայքարը, որի արդյունքում հասանք 
հիմնախնդրի միջանկյալ լուծման. 1923 թ. պատմական Արցախի միայն մի մասի 
վրա ստեղծվեց ինքնավար մարզ: Ինքնավար մարզի հայ ազգաբնակչության 
հանդեպ արդեն Ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունների ահաբեկչական, 
խտրական ու բռնատեղահանման քաղաքականությունը տարբեր դրսևորումներով 
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ու հնարներով գործադրվեց խորհրդային իշխանության տարիներին:
Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու շարժումը, որը միշտ էլ ընդհատակում 

շարունակվում էր, նորից արտահայտվեց 1988ին, արդեն բացահայտ, իսկ 
1990ականների սկզբին ազատագրական պայքարով հայ ազգաբնակչությունն 
իր հայրենակիցների աջակցությամբ կարողացավ նվաճել Արցախի անկախու
թյունը: Բայց այդ պայքարի սկիզբը կարելի է համարել 19181920 թթ., այսինքն՝ 
Արցախյան շարժումը ոչ թե սկսվել է, ինչպես կարծում են ոմանք, միայն 1988ին, 
այլ 102 տարի առաջ: Եվ Շուշիի խնդրո առարկա ոճրագործությունը պետք է 
դիտարկել այդ համատեքստում:

Կարծում եմ, որ առցանց գիտաժողովին ներկայացված զեկուցումներն առանց
քագաղափարային այդ հունով էլ գնալու են: Գիտաժողովի կազմկոմիտեն մշակել 
է բանաձևի շատ սուր ու հիմնավորված տեքստ, որի նախագիծը ձեզ կներկայացվի 
և բոլոր մասնակիցների հավանությանն արժանանալուց պետք է դառնա այս 
գիտաժողովի ընդունած հանրագումարային փաստաթուղթը: Ի դեպ, մի անգամ 
էլ ընդգծեմ, որ այս ողբերգական իրադարձությանը երբեք այսպիսի լուրջ 
գիտաժողովի մակարդակով անդրադարձ չի կատարվել, և կարծում եմ, որ այս 
առցանց գիտաժողովի արդյունավետ աշխատանքով կստեղծվի նման եղանակով 
անցյալի դասերը վերաիմաստավորելու ավանդույթ: 

Հաջորդ խնդիրը պիտի լինի այն, որ գնանք ոճրագործությունների հետքերով, 
միջազգային հանրությունից պահանջենք ցեղասպանության այդ ակտի դատա
պարտում և հատուցում: Հայաստանում՝ Երևանում գործող մասնագիտացված 
թանգարանինստիտուտում ստեղծենք մի առանձին սրահ՝ նվիրված Շուշիի 
ցեղասպանությանը, որին մեծ թվով մարդիկ են զոհ գնացել: 

Արդիական է մնում Արցախյան շարժումը շարունակելը և իր տրամաբանական 
ավարտին հասցնելը, քանի որ անկախության համար պայքարը, ըստ էության, 
դեռ չի ավարտվել, քանի որ Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է հարցը սրել, 
ձգտում է նորից վերանվաճել պատմական Արցախը, ոչնչացնել այնտեղ արդեն 
շուրջ երեք տասամյակ արարվող հայկական պետականությունը: 

Մենք պետք է մեր զեկուցումները, մեր հարցադրումները կառուցենք այդ ոգով 
և մեր ծանրակշիռ խոսքը հասցնենք միջազգային հանրության գիտակցությանը, 
որ սա նոր խնդիր չէ, սա ուղղակի ազգայինազատագրական պայքար է, 
ինքնորոշման իրացման համար պայքար է, հետևաբար այս խնդիրը մենք պիտի 
միշտ պահենք հրատապ վիճակում, անընդհատ անդրադառնանք դրա իրավա
քա ղաքական ու պատմական փաստարկներին և դրանք հանրահռչակելու, 
միջազգային գիտական համակարգում ինտեգրելու նպատակով կազմակերպենք 
նման գիտաժողովներ:

Շուշին, իհարկե, XIX դարում Հարավային Կովկասում՝ պատմական Հայաս
տանի տարածքում, խոշոր մշակութային կենտրոն էր, երկրորդը Թբիլիսիից հետո. 
թեև տխուր փաստ է, բայց այդպես է, միակը մինչև 1920 թվականը: Այնտեղ է 
գործել հռչակավոր Խանդամիրյան թատրոնը, իսկ մինչ այդ թատերական խմբերի 
ձևով այդտեղ են բեմել XIX դարի խոշորագույն հայ արտիստները, որոնց անուն
ները գիտեք, ես չեմ ուզում թվարկել: Այնտեղ է գործել ռեալական ուսումնարանը, 
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որը տվել է աշխարհին հռչակավոր գիտնականներ, որոնք սովորելով եվրոպական 
երկրներում, Ռուսաստանում, դարձել են խոշոր գործիչներ: Մի խոսքով՝ Շուշիի 
ներդրումը հայ մշակութային, գիտական կյանքում վիթխարի է, և չի կարելի 
երբևիցե հանդուրժել, որ Շուշիին նորից վիճակվի մի ճակատագիր, որը շատ 
տխուր է, անընդունելի. այն, Արցախի հետ միասին, երբեք չպիտի լինի Ադրբեջանի 
կազմում:
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ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ  

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆ, 

ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ  

ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ 

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ  

Այսօրվա հանդիպման առիթը 100 տարի առաջ Շուշիի հայ բնակչությանը 
պատուհասած ողբերգությունն է: Մենք պարտավոր ենք մեզ պարտադրված 
քարոզչական պատերազմում հակահարված հասցնել մեր հարևաններին, առավել 
ևս հենց հիմա՝ այս պահին, երբ հերթական անգամ սահմանին իրավիճակը 
սրված է: Մեզ մեղադրւմ են մի բանի մեջ, որով, ըստ էության, զբաղվել է Ադրբեջան 
կոչված պետությունը շուրջ 100 տարի: Ինչու՞ չէ, դրանից առաջ՝ 19051906 թթ. 
թաթարահայկական ընդհարումների ժամանակ թաթարներն իրենց իսկական 
դեմքը ցույց տվեցին: Նրանք հարձակումներ գործեցին հայաբնակ թաղամասերի 
վրա և խաղաղ բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանության հանցագործություններ 
կատարեցին: Դրանք սկսվեցին 1905 թ. փետրվարի 6ին Բաքվի կոտորածներով, 
որոնք շուտով տարածվեցին Այսրկովկասի այլ շրջաններում. Երևանի նահանգ, 
Զանգեզուրի գավառ, Արցախ և այլ շրջաններ: Այդ ցեղասպանական հանցագոր
ծությունները Ադրբեջան կոչված պետության ստեղծման նախաշեմին կրկնվեցին 
1918թ. մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին Արեշի, Նուխիի այլ շրջաններում, իսկ 
1918 թ. սեպտեմբերին արդեն թուրքական բանակը ներխուժեց Բաքու և կազմա
կերպեց Բաքվի սոսկալի կոտորածը: 

Այդ սոսկալի ցեղասպան քաղաքականությունը շարունակվեց արդեն Ադրբե
ջան պետության կողմից Խոսրովբեկ Սուլթանովին գեներալնահանգապետ նշա
նակելուց հետո՝ 1920 թ. մարտին, հատկապես Շուշիում, որին զոհ գնացին բազ
մա հազար հայեր: Այդ քաղաքականությունը շարունակվեց նաև խորհրդային իշ
խա նության տարիներին՝ շատ անթեղված ձևով հայ բնակչությանը իր բնօրրանից 
դուրս մղելու նպատակով, երբ պարզվեց, որ 95 տոկոս հայ բնակչություն ունեցող 
Լեռնային Արցախի էթնիկական պատկերը՝ դեմոգրաֆիան, աստիճանաբար փոխ
վեց. Արցախյան շարժման նոր փուլի նախաշեմին՝ 1988 թ., այն արդեն դարձել 
էր 7475 տոկոս: 

Այնուհետև այդ քաղաքականությունը շարունակվեց նաև Խորհրդային Ադր
բեջանի գոյության վերջին տարիներին, երբ, ինչպես հայտնի է, կազմակերպվեցին 
ու անպատիժ կերպով իրականացվեցին Սումգայիթի, Կիրովաբադի (1988 թ.), 
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Բաքվի (1990 թ.) հայ բնակչության կոտորածներ, որոնք նմանվում էին 100 տարի 
առաջ նույն Բաքվում տեղի ունեցած ոճրագործություններին: 

Այս քաղաքականությունը շարունակվում է անպատիժ կերպով. 2016 թ. ապ
րիլին ադրբեջանական ներխուժման հետևանքով տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ: 
Այս ամենն ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որր երբեք վերադարձ չի կարող լինել 
դե պի անցյալ: Ադրբեջանի այն սպասումներն ու ակնկալիքները, թե ինչոր կար
գա վիճակով Արցախը նորից կհայտնվի Ադրբեջանի տիրապետության տակ, 
երբեք չեն իրականանա, որովհետև մենք՝ գիտության ոլորտի աշխատակիցներս 
ու գիտաշխատողներս, շատ լավ գիտենք, որ դա միանշանակ ենթադրում է ցեղա
սպանություն, և հաղթահարված տարիների պատմական փորձը հուշում է, որ 
ամեն մի վերադարձ դեպի անցյալ ենթադրում է արցախահայության ցեղասպա
նություն, որը երբեք հայ ժողովուրդը թույլ չի տա: 

Այսօրվա մեր գիտաժողովի նպատակներից մեկն էլ այն է, որ համաշխարհային 
հանրությանը ցույց տանք իրականությունը և վերջում մեր ընդունած բանաձևի 
մեջ, որի նախագիծն արդեն տարածված է, հատկանշվում է, որ ցեղասպան երկրի 
հետ հայ ժոովուրդն անելիք չունի, իսկ մենք մեր իրավունքները վաղուց հաստատել 
ենք մեր հաղթական զենքի զորությամբ:
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ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ԹԵՄԻ  

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՊԱՐԳԵՎ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ 

ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԸ

Բարի ողջույն կրկին անգամ բոլորիդ 
Նախ իմ երախտագիտությունը միջազգային առցանց գիտաժողովի նախա

ձեռնողներին, աջակիցներն և բոլոր մասնակիցներին: Առաջին հերթին բարի երթ 
եմ մաղթում այս մեր կարևոր, խիստ պահանջված գիտաժողովին: Եվ հայցում 
Աստծո օրհնությունը, Աստծո հատուկ օրհնությունը: Եվ աղոթում եմ 100 տարի 
առաջ կատարված ցեղասպանության անմեղ զոհերի համար: 1918 թ. երիտ
թուրքերը իրենց կուսակցության մասնաճյուղը ստեղծեցին Բաքվում, Ադրբեջանում 
մուսավաթ (մուսամովսեսական) կուսակցությունը, որը նույն ձեռագրով շարու
նա կեց ցեղասպանությունը: Մինչև այսօր էլ Տավուշում ռմբակոծվում են մեր խա
ղաղ բնակավայրերը, ոճրագործի այդ ձեռագիրը չի փոխվում: Դրա պատասխանը 
մեկն է՝ ունենալ անկախ պետականություն և կազմակերպված բանակ: Սա է մեր 
պաշտպանության ձևը և եղանակը: Եվ ես հույս ունեմ, որ ձեր զեկույցների շնորհիվ 
մենք կկարողանանք միջազգային ամենաբարձր ատյաններ բարձրացնել այս 
հարցը, ներկայացնենք և վերջ տանք ցեղասպան այս քաղաքականությանը: 
Մարդկության դեմ գործված մեղքը վաղեմության ժամանակ չունի. 100 տարի, թե 
200 տարի: Բայց կա ավելի կարևոր հանգամանք՝ հետևողական պիտի լինենք, 
անընդհատ պիտի բախենք բոլոր դռները: Ավետարանում՝ «Անիրավ դատավորի 
առակում» մի ուսուցողական դրվագ կա. այրի կինն այնքան է գալիս կաշա ռակեր 
դատավորի մոտ, որ վերջինս ասում է. «լավ, ով կին, արի՛, ես քո հարցը կքննեմ»: 
Մենք չպիտի հոգնենք, անընդհատ պիտի բախենք բոլոր դռները մինչև մեր հարցը 
քննեն և դատապարտեն: Եվ սա կլինի մեր մարդկային ներդրումը աշ խարհում 
ցեղասպանության հանցագործությունները հետագայում կանխար գե լելու գործում: 
Մեր այս պայքարը միայն մեզ համար չէ, այլ նաև քաղա քակրթության համար է: 
Աշխարհի բոլոր ազգերի համար է, որ իրենց զերծ պահենք մարդկային, 
պատմական և մշակութային ցեղասպանությունից: 
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Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում, թող Աստված օրհնելով օրհնի. մենք 
կարողանանք մեր սուրբ նահատակների հիշատակով կասեցնել այդ ցեղասպան 
ձեռագիրը: 

Այսօր Էրդողանն ու Ադրբեջանի իշխանությունը, սկսած Լիբիայից մինչև 
Չինաստան, փորձում են Հայաստանի, Վրաստանի, Արցախի վրայով անցկացնել 
պանթուրանիզմի իրենց այդ կամուրջը: Դա նրանց չի հաջողվի, իսկ մեզ բոլորիս 
հաջողություն և Աստծո օգնություն: Ամեն:



ԳԼՒԽ Ա 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆՒՅՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ՝ ՇՒՇԻԻ ՀԱՅ 

ԲՆԱԿՉՒՅԱՆ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՒՅՒՆԸ. 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ՓՒԼԵՐԸ ԵՎ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ



Բաքվի թեմական առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոսի գրւթյւնը Գևորգ Ե կաթողիկոսին` 
Ադրբեջանւմ և Արցախւմ թւրքերի կազմակերպած վայրագւթյւնների, 1920 թ. մարտի 

23-ի Շւշի քաղաքի հայերի կոտորածի, հայւթյան գոյատևմանան բարենպաստ պայմանների 
մասին, 14 օգոստոսի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 2053, թ. 1):

Записка предводителя Бакинской епархии епископа Баграта Католикосу всех армян Геворгу 
V о бесчинствах, организованных турками в Азербайджане и Арцахе, резне армян города 

Шуши 23 марта 1920 года, о благоприятных условиях существования армянства, 14 
августа 1920 г. (НАА, ф. 57, п. 2, д. 2053, л. 1).

 The letter of the diocesan leader of Baku, Bishop Bagrat, to Catholicos Gevorg V about 
the atrocities organized by the Turks in Azerbaijan and Artsakh, the massacre of Armenians in the 
city of Shushi on March 23, 1920, and the unfavorable conditions for the survival of the Armeni-

ans, August 14, 1920 (NAA, f. 57, l. 2, w. 2053, p. 1).
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 19181920 ГГ. 
И ТРАГЕДИЯ АРМЯН В ГОРОДЕ ШУШИ: УРОКИ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Историческая правда зависит от того, 
что общество предпочитает помнить 

и что оно предпочитает забыть
Наполеон Бонапарт

Предисловие

Когда проходила в режиме online международная научная конференция, по
священная 100летию шушинской трагедии в городе, который являлся колыбелью 
армянской истории, религии, театра, языка и литературы, мы не знали тогда, что 
разразится 44х дневная война, и город Шуши станет азербайджанотурецким и 
историки вновь будут задаваться извечным вопросом «почему это произошло» и 
нужно провести много конференций в будущем, чтобы мучительно искать ответы. 
Нам кажется, что такое предисловие является необходимым к представленной ста
тье, ведь Азербайджан и Турция развязали войну в «благоприятной» для них меж
дународной обстановке и неблагоприятной для армянской стороны.

11 ноября 1918 г. ранним утром пять минут шестого было подписано переми
рие в Компьенском лесу между Францией от имени Антанты с одной стороны и 
Германией1 – с другой, которая остановила отсчет времени самой жестокой, кро
вопролитной войны в истории человечества до той поры. Перемирие предпола

1 За месяц до этого Германия приняла за основу перемирия 14 пунктов 28 президента США Вудро Вильсона 
от Демократической партии.

mailto:vm.avanesyan@yahoo.com
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гало созыв некой конференции, где необходимо было оформить юридически 
окончание Первой мировой войны и создать новую систему1 в международных 
отношениях. Местом конференции в конечном итоге был выбран Париж. В ми
ровой историографии тема послевоенного устройства мира и формирование вер
сальсковашингтонской системы является классической и достаточно изучена 
исследователями. Поэтому автор не ставил цель вступать в историографические 
дискуссии по выдвинутым проблемам, а предполагал на основе дипломатических 
документов и, используя подписанные перемирия и договора проанализировать 
и собрать воедино позиции основных акторов, региональных и мировых, которые 
прямо или косвенно имели отношение к армянской проблеме, то есть мы попы
тались создать международный фон накануне трагических событий в марте 1920 
г. в г. Шуши. При исследовании темы были использованы методы комплексного 
и сравнительного анализа и объективного историзма. Исходя из того, что в не
большой статье невозможно рассмотреть международные отношения в полном 
объеме, тем более в таких ограниченных по времени рамках, мы решили остано
виться на армянском, греческом, турецком, русском вопросах и в этом контексте 
изучить позиции США, Франции, Великобритании и Италии.

Международные отношения в 19181920 гг. прошли под знаком завершения 
Первой мировой войны, распада империй, созыва Парижской мирной конферен
ции, образования независимых государств и, в частности, в Закавказье возник
новения территориальных споров. Причем, чаще всего региональные проблемы 
становились предметом обсуждения на международном уровне.

В 1917 году произошли события, которые стали судьбоносными не только для 
всей системы международных отношений, но и в истории армянского народа. Это 
выход России из мировой войны, а в последующем заключение сепаратного мира 
с германским блоком, членом которого была Османская Турция. Ведь с началом 
войны Россия стала главным участником на всех театрах военных действий и 
соглашения для участников Антанты никак не предусматривала заключение се
паратного мира, поэтому Франция и Англия назвали этот акт “предательством 
интересов союзников”, потому что еще 5 сентября 1914 г. в Лондоне была подпи
сана англофранкорусская “Декларация о не заключении сепаратного мира”, 
которая свидетельствовала о намерении союзников вести войну до победы. В том 
же году США вошли в мировую войну, хотя с ее началом в 1914 году объявили о 
своем нейтралитете. Даже предвыборная кампания в 1916 г. демократа Вудро 
Вильсона проходила под знаком “США вне войны”. 

Принятие Парижской мирной конференцией Устава Лиги Наций сыграло важ
ную роль в подведении итогов мировой войны, послевоенного устройства и фор
мировании новой системы международных отношений. Дело в том, что Устав был 
включен в мирные договора с побежденными странами. Страны – победители 

1 до ВерсальскоВашингтонской системы в международных отношениях действовали Вестфальская систе
ма, созданная по итогам Тридцатилетней войны (161848гг.) и Венская как результат наполеоновских войн 
(1814151914гг.)
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поразному воспринимали идею о подобной международной организации. Если 
для В.Вильсона учреждение Лиги Наций стало “квинтэссенцией американской 
внешнеполитической концепции”1, то Д. Ллойд Джордж и Ж. Клемансо не рас
сматривали ее как главный инструмент мира, полагаясь на традиционные дипло
матические средства, и включили рассмотрение данного вопроса в конце повест
ки конференции. Вильсон, пригрозив покинуть конференцию, добился его об
суждения и принятия решения в первоочередном порядке. Вообще идея создания 
Лиги Наций принадлежит лорду Грею2, министру иностранных дел Великобрита
нии, который обратился к Вильсону в сентябре 1915 г. с тем, чтобы вовлечь США 
в войну. Общеизвестно, что США с началом первой мировой войны объявили о 
своем нейтралитете. Грей прекрасно понимал, что философия, заложенная в его 
обращении, соответствовала убеждениям президента США. В результате в мае 
1916 Вильсон выступил с планом создания всемирного сообщества народов, по 
которому формируется такой международный порядок, основанный на демокра
тии, коллективной безопасности и самоопределении. Важно подчеркнуть: Грей 
выдвинул также тезис о том, что все члены предложенной им всемирной органи
зации должны взять на себя обязательство противостоять любой агрессии и на
казывать нации, отвергающие мирное урегулирование споров. 

8 января 1918 г. Вильсон выступил на совместном заседании палат конгресса 
с изложением американских целей войны, представив их в виде “Четырнадцати 
пунктов”. В рамках мирной конференции были образованы несколько комиссий, 
в том числе комиссия по выработке Устава Лиги Наций3, которую возглавил лич
но В. Вильсон. Представили для обсуждения несколько проектов  американский, 
английский и французский. Париж требовал включения в Устав пункта о создании 
международных вооруженных сил, которые способны поддерживать безопасность 
в Европе. Против французов выступили Вильсон и Ллойд Джордж, предваритель
но объединив свои проекты. Дело в том, что Вильсон торопил комиссию завер
шить свою работу к 13 февраля, чтобы после рассмотрения проекта Устава Лиги 
Наций на пленарном заседании мирной конференции успеть представить его в 
сенатскую комиссию по иностранным делам конгресса США. 

Встреча президента с членами сенатской комиссии по иностранным делам 
состоялась в Белом доме 26 февраля, на ней президенту стало ясно, что влия
тельная оппозиция в лице республиканцев в высшем законодательном органе 
страны будет ожесточенно сопротивляться его планам в отношении Лиги Наций. 
Еще до прибытия Вильсона, оппозиция, возглавляемая сенатором республиканцем 
Лоджем призывала отклонить идею создания Лиги Наций, утверждая, что эта 
организация заставит США отказаться в пользу других стран от права вести тор
говлю оружием и амуницией и, кроме того, противоречит доктринам Вашингтона 

1 Киссинджер, Генри. Дипломатия. Москва, 1997. с.198.
2 Основы будущего объединения народов, т.е. Лиги Наций, выразил еще Иммануил Кант в своем трактате 
“К вечному миру” в 1795 году, где предлагал осуществлять контроль над возникающими конфликтными 
ситуациями и прилагать усилия к сохранению и укреплению мира между государствами. 
3 иначе она называлась комиссией отеля “Крийон”, где проходили заседания



32

(Америке не следует вмешиваться в запутанные дела европейцев) и Монро (Аме
рика не вмешивается в дела Европы, но и не позволяет европейцам вмешивать
ся во внутренние дела Америки с целью изменения республиканского строя). 

Накануне отъезда Вильсона в Париж по инициативе Лоджа и других оппози
ционеров в Сенат была внесена резолюция, подписанная 37 сенаторами (количе
ство подписей превышало то, которое требовалось для провала Устава Лиги На
ций в Сенате1). В резолюции было сказано, что Устав Лиги Наций в форме, 
предложенной ныне мирной конференцией, не будет принят Соединенными Шта
тами и что вопрос об этой международной организации следует рассматривать 
только после заключения мира с Германией.

Однако Вильсон был уверен в том, что американский народ поддерживает его 
политику. Следующие факты говорят об этом. В марте 1919 г. 32 из 48 законо
дательных палат Штатов и 33 губернатора поддерживали Вильсона в данном 
вопросе. Из 1377 издателей газет выступали в пользу Лиги Наций 718 и только 
181 из них были против2. После поездки в США Вильсон убедился в том, что если 
в Устав не внести некоторых изменений, Сенат не ратифицирует его. Поэтому ему 
пришлось согласиться с поправками демократа Хитчхока, независимого респу
бликанца Тафта и вышеупомянутого Лоджа. Суть всех этих поправок сводилась к 
фиксированию условий выхода из Лиги Наций, сохранению за США прав и инте
ресов, вытекающих из доктрины Монро, невмешательству Лиги Наций во вну
триполитические вопросы. 

Статья 22 Устава Лиги Наций предусматривала решение колониального во
проса посредством создания системы мандатных территорий. В первом пункте 
отмеченной статьи было сказано: “Следующие принципы применяются к колони
ям и территориям, которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом 
государств, управляемых ими перед тем, и которые населены народами, еще не 
способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях совре
менного мира. Благосостояние и развитие этих народов составляет священную 
миссию цивилизаций и подобает включить гарантии осуществления этой миссии 
в настоящий Устав”3. Второй пункт уточняет: “Лучший метод практически прове
сти этот принцип – это доверить опеку над этими народами передовым нациям 
... , которые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в качестве 
мандатариев и от имени Лиги”4. 

Рассмотрим предысторию вопроса. В годы первой мировой войны Велико
британия и Франция, будучи крупнейшими державами, имеющими многочислен
ные колонии, остро дискутировали по этому вопросу. Разработал же основные 
положения мандатной системы и отразил в проекте под названием ЮжноАфри
канского Союза премьерминистр Ян Смэтс при содействии личного секретаря и 
советника Ллойд Джорджа по международным вопросам Филиппа Керра. Затем, 
1 по конституции США любая резолюция, касающаяся международных договоров, принимается 2/3 голосов. 
2 Роль Вудро Вильсона в организации Парижской мирной конференции 1919г. Stud.wiki 
3 Лига Наций и ее историческая роль. Приложение. Устав Лиги Наций studwood.tu 
4 Мандатная систем и распределение мандатов, studwood.ru 
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в январе 1919 г. его приняли на Парижской конференции.
Важное значение мандатной системе придавал В.Вильсон, который предлагал 

передать управление над бывшими колониями “передовым нациям”, тем самым 
помешать Великобритании, Франции, Италии присоединить указанные террито
рии. По мнению историков, программа Вильсона предусматривала цель открыть 
для американской торговли и капиталовложений закрытые до этого части Азии и 
Африки. Устав Лиги Наций был одобрен мирной конференцией 28 апреля 1919 
г. и вошел в качестве составной части во все мирные договора с Германией и ее 
европейскими союзниками – Версальский, СенЖерменский, Трианонский и Ней
иский, а позже и Севрский. Мандаты лишь делились на три категории: А, В и С. 
“С” был самым широким и позволял мандатарию не допускать проникновения в 
подмандатную территорию иностранного контингента. Тип мандата зависел от 
оценки великими державами степени развития территории, в отношении которой 
он применялся. К классу “А” были отнесены территории Порты, к классу “В” – 
владения Германии в восточной Африке – Того, Камерун, к классу “С” – югоза
падная Африка и острова Тихого океана. Мандат класса “С” позволял мандатарию 
управлять подмандатной территорией по своим национальным законам, что фак
тически превращало опекаемые территории в часть государства – мандатария. 
Важно подчеркнуть различие между государством – протекторатом и государ
ствоммандатарием. Государство, которому выдавали мандат, было ограничено 
обязательством перед Лигой Наций. Подмандатные территории фактически не 
имели суверенитета во внутренних делах и полностью управлялись получившим 
мандат государством. Суверенитет протектората (защищаемое государство), ча
стично делегируется протектору: защищаемое государство не полностью суверен
но во внешнеполитических делах при почти полном сохранении суверенитета во 
внутренних делах. 

Рассмотрим греческий вопрос. Малоазийский поход или Малоазиатская кам
пания, так в греческой историографии называют Вторую грекотурецкую войну 
19191922 гг.1 Она имеет свою предысторию. После приобретения незави симости 
Греции от Османской империи в 1830 г. с помощью великих держав Вели
кобритании2, России и Франции там установилась вначале династия Виттельсба
хов (Бавария), а затем – Глюксбургов (Дания). С восстановлением гречес кой не

1 В 1897 году разразилась первая война между Грецией и Турцией за освобождение греческих земель, все 
еще оставшихся под властью турок. Она известна также как Тридцатидневная война и Черный 97 в Греции. 
Причины войны были вызваны восстанием христианского населения против турецкого ига на острове Крит. 
В итоге Греция потерпела поражение, и был заключен Константинопольский мир, по которому Крит получил 
автономию. 
2 поддерживая в Европе и Америке восстания против тирании деспотических абсолютистских правительств 
экономически отсталых стран, британская политика добивалась политического подчинения себе 
освобождающихся наций и колоний, извлекая из этого весьма реальные экономические выводы для 
английской торговли и промышленности. Достаточно вспомнить классическое изречение Дж. Каннинга, 
министра иностранных дел (18221827гг.), премьерминистра (1827) Великобритании по поводу восстания 
южноамериканских колоний против испанского владычества, “Испанская Америка будет свободной, а 
если мы неплохо поведем дело, то она сделается английской”. Цит. по: Европейские державы и Греция в 
эпоху мировой войны (по секретным материалам министерства иностранных дел с приложением копий и 
дипломатических документов) Москва. 1922. стр. 56. 



34

зависимости главным национальным мотивом стала идея восстанов ления Визан
тийской империи, т.е. собирание всех земель, на которых жили греки (Megali Idea). 
Но эти земли находились в основном в составе Османской империи и неизбежным 
следствием такой политики стало возникновение противоречий между двумя сто
ронами. Однако Великобритания и Франция не желали распада Османской импе
рии, т.е. не поддержали греческое королевство в их стремлении. Что касается 
России, то она сама добивалась установления своего господства в Константино
поле и проливах. По этой причине возникали русскотурецкие войны. Экономи
чески же (финансовые инвестиции, экспорт, импорт) Греция зависела от Велико
британии, Франции и России.

В Первой и Второй Балканских войнах (19121913 гг.) Греция вышла победи
телем, увеличив свою территорию на 70%, а население с 2.7 до 4.8 млн. В этих 
войнах определялись противники (Болгария, Турция) и союзники (Сербия, Румы
ния, Черногория, страны Антанты) в будущей мировой войне.

Накануне войны политическая жизнь Греции не отличалась стабильностью. 
Общество было расколото на сторонников правительства Э. Венизелоса, лидера 
Либеральной партии, настроенного проантантски и короля Константина, держав
шегося скорее нейтрального курса, который был в данном случае выгоден Гер
мании. Если иметь в виду известную формулу, что «внешняя политика является 
продолжением внутренней», то этот раскол в верхах предопределили судьбу ко
ролевства в годы Первой мировой войны и после нее. 

С началом войны Греция объявила о своем нейтралитете. Однако была втя
нута в войну не по своей воле. В октябре 1915 г. в Салониках на севере Греции 
высадились британская и французская дивизии, создав новый фронт. По суще
ству с введением войск Антанты суверенитет Греции над территорией Салоник и 
вдоль северной границы был потерян. Кроме того, на Балканах расширение всту
пало в противоречие с такими планами Болгарии и Сербии, которые также пре
тендовали на османские территории. 

Логическим завершением такого положения стало вынужденное отречение 
Константина I от престола под давлением командования союзных войск, особен
но французского. Вообще король Константин был связан с Германией через свое 
происхождение, брак и образование. Его супругой была София, родная сестра 
императора (кайзера) Вильгельма II. Кроме того, король пользовался поддержкой 
со стороны армии, высшие чины которой полагали, что необходимо сохранять 
нейтралитет, с целью сохранения территорий, недавно приобретенных в балкан
ских войнах.

В июне 1917 г. Греция вступила в войну на стороне Антанты, а 300т. ее солдат 
готовы были пополнить Армию Востока («Armée d’ Orient») .

18 января 1919г. в Париже открылась мирная конференция, где должны были 
юридически оформить окончание мировой войны. Греческая делегация, возглав
ляемая премьерминистром Э. Венизелосом, добивалась реализации внешнепо
литических интересов в районе Балкан, Малой Азии и Средиземноморья, в част
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ности, предусматривался переход к Греции Восточной Фракии, Северного Эпира, 
Смирны (в мае 1919 г. Греция получила согласие держав Антанты на занятие 
Смирны, которая перешла под греческий контроль после высадки греческого 
десанта прилегающих территорий побережья Малой Азии и Додеканезских остро
вов). Преданность Греции державам Антанты проявилась в отправке экспедици
онного корпуса на юг России в составе многонациональных сил против больше
виков. 

Как видим, для относительно маленькой Греции решение грандиозных задач 
было сопряжено с определенными трудностями внутриполитического и внешне
политического характера. Уже было отмечено, что внутренняя политика Греции 
не отличалась стабильностью по причине противоборства двух политических сил 
– венизелистов и монархистов. С 1917 по 1920 гг. политический вес премьерми
нистра Э. Венизелоса был достаточно сильным. Благодаря его энергичным уси
лиям на мирной конференции Греция превратилась в балканскую и средиземно
морскую державу. Но, 25 октября 1920г. произошло событие, которое перевер
нуло судьбу греческого королевства. Король Александр, прогуливаясь по фамиль
ному владению (Татой) с немецкой овчаркой по кличке Фриц, наткнулся на обе
зьянумакаку, которая укусила короля за ногу. Укус оказался смертельным, и он 
скончался от сепсиса. На престол вступил Константин I , отец Александра I , ко
торый правил Грецией до него. Придя к власти, Константин I решил, что силы 
эллинского оружия будет достаточно, чтобы довести грекотурецкую войну до 
победы, тем самым отказываясь от помощи Антанты. Парламентские выборы в 
Греции в ноябре 1920 г. завершились поражением Либеральной партии Э. Вени
зелоса, который подал в отставку с поста премьерминистра и покинул страну. 
Что касается внешнеполитических трудностей, то они сводились к следующему. 
Как известно, союзники возложили на Грецию роль ударной силы по подавлению 
националистического движения, возглавляемого Кемалем. особенно усердно ста
рался в этом деле английский премьерминистр Д. Ллойд Джордж. Франция и 
Италия вначале, руководствуясь решениями Парижской конференции, также ока
зывали поддержку Греции. Однако интересы союзников в районе Средиземно
морья и Ближнего Востока не совпадали и разногласия среди них усилились. 
Франция и Италия превратились из туркофобов в туркофилы. Да и Англия нача
ла заигрывать с кемалистами. Ясно было, что Греция могла рассчитывать на се
рьезные успехи в противостоянии с Турцией в средиземноморском балканском 
регионе, если союзные державы окажут ей сильную поддержку. Однако этого не 
произошло, и Греция осталась один на один с растущей мощью кемалистов и 
потерпела в последующем сокрушительное поражение.

Таким образом, не решение греческого вопроса в том ключе, в каком оно 
начиналось, то есть сохранение за собой зоны оккупаций по Мудросскому, пре
вратившись в ведущую державу в восточной части Средиземноморья, отрица
тельно сказалось и на судьбе армянского вопроса.

В системе международных отношений в этом регионе образовалась дыра, 
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поскольку Греция выпала из нее и этот вакуум заполнила кемалистская Турция, 
которую признали бывшие союзники, изменив свою стратегическую ориентацию. 

В системе международных отношений восточный вопрос занимал особое ме
сто на протяжении XIX в. Квинтэссенцией английской политики явилось противо
действие царской России установлению своего господства на Балканах и в про
ливах, т.е. Великобритания выступала геополитическим противником России. 
Лишь единожды тройка ведущих держав в составе Великобритании, России и 
Франция выступила единым фронтом за независимость Греции. В сохранении 
территориальной целостности Османской империи, “больного человека” Европы, 
велика “заслуга” Великобритании, хотя отклонения были. Речь идет о европейских 
владениях Османской империи. В русскотурецкой войне 18771878 гг., в резуль
тате которой Румыния, Черногория получили независимость, а Болгария в фор
мате вассалитета, а в восточной Анатолии к России отошли Карс, Ардаган, Батум. 
Балканские войны в начале ХХ в. вновь сократили европейские владения Осман
ской империи. Турция, руководящаяся младотурками, вступила в Первую мировую 
войну в ноябре 1914г. на стороне Германии и АвстроВенгрии (Болгария участво
вала в войне с 1915г.), преследуя агрессивные цели: разрушить Россию, присое
динив Закавказье, Северный Кавказ, Крым, а в перспективе Поволжье, Южную 
Сибирь и Туркестан. Младотурки назвали этот безумный план Туран йолу (“Путь 
в Туран”)1. Но реализовать этот авантюристический план турки не смогли. К 1916г. 
русские заняли всю Восточную Турцию, вышли в Иранский Курдистан и очисти
ли Западную Персию. Англичане, опираясь на помощь арабов, освободили Па
лестину, Сирию, Ливан, Месопотамию, Хиджаз. Не спасли Турцию перемирие 
большевиков с Четверным союзом. Агония наступила в 1918 г. 30 октября в 
порту Мудрос (о.Лемнос), когда было заключено Мудросское перемирие между 
представителями Антанты и Турции. Это означало, что Турция потерпела пора
жение в войне 19141918 гг. и независимое существование Турции было упразд
нено. Далее началось обсуждение турецкой проблемы на Парижской мирной 
конференции. В конце января 1919 г. Верховный Совет Антанты принял решение 
об отделении Армении, Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии от Османской 
империи. Важно отметить, что за долю наследства Оттоманской Турции боролись 
четыре государства – Великобритания2, Франция, Италия и Греция. По Мудрос
скому перемирию они же разделили внутренние районы Малой Азии на зоны 
оккупации. Проект мирного договора с Турцией союзники обсуждали на апрель
ской конференции в СанРемо (Италия) и июльской Спа (Бельгия). Затем отпра
вили турецкому правительству для подписания, но они ответили протестом по 
поводу статей и изложили их в ноте. Турция считала что “ее ответственность в 
мировой войне меньше, чем ответственность ее союзников, что она не соверша

1 см. Турецкий фашизм и “советская” Турция zen.yandex.ru
2 По существу Великобритания из сторонника сохранения территориальной целостности превратилась в 
апологета раздела всех владений Османской империи, включая Сeверную Африку, арабские территории, и 
даже собственно турецкие владения в Mалой Азии. Это нашло свое отражение в соглашении СайксаПико с 
участием Великобритании, России, Франции, а позднее Италии.
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ла никаких опустошений и, исходя из этого, заслуживает снисходительного обра
щения. А это вызвало возмущение у представителей Англии, Франции, Греции. 
В своем выступлении Л. Джодж говорил: “...турок является постоянным источни
ком бед в Европе и Азии. Он – сама неприятность и проклятье... Фактически 
турок – самый большой преступник из всех наших врагов”. А. А. Мильеран доба
вил: “чтобы ответ Союзников в Турции был простым и ясным заявлением о том, 
что они не могут согласиться с протестом, изложенным в ноте”. 

В проекте ответа Турции союзники пошли еще дальше: “Союзникам ясно, что 
настало время, когда необходимо покончить раз и навсегда с владычеством турок 
над другими народами... Союзные Державы полны решимости освободить от 
турецкого правления все районы, населенные нетурецким большинством. Было 
бы несправедливо, равно как и не способствовало бы прочному миру на Ближнем 
Востоке. Если бы значительные массы нетурецкой национальности вынуждены 
были остаться под турецким правлением... Верно, что договор (Севрский – В. А.) 
лишает Турцию империи, которой ее правители столь печально и плохо управля
ли”1.

Примечательна позиция Великобритании на этих конференциях. В частности, 
на заседании от 7 июля 1920 года, где ее представлял Л. Джордж, премьерми
нистр, Францию – А. Мильеран, председатель Совета министров, Италию – князь 
Сфорца, министр иностранных дел, Японию – виконт Шинда, Грецию – Венизе
лос, бывший премьерминистр, и приведем несколько высказываний английско
го премьера: “Англия и Франция и другие державы постоянно подпитывали и 
поддерживали Турцию. В 1878 г. Великобритания с помощью Франции спасли 
Турцию от развала. Европейские державы оказывали финансовую поддержку 
Турции. И каков же результат? Как только началась война (первая мировая – В. 
А.), турки захлопнули дверь перед носом тех, кто постоянно проявлял дружелюбие 
по отношению к Турции”2. В ответе проекта мирного договора было подчеркнуто: 
“По мнению союзников, Турция добровольно вступила в заговор против свободы 
всех стран, в то время, когда тираническая цель заговора стала очевидной для 
всех. Они (союзники – В. А.) считают, что Турция тем самым виновна в особенном 
предательстве по отношению к Державам, которые в течение более чем полуве
ка являлись ее преданными друзьями. Турция вступила в войну, не имея никако
го оправдания или повода. Союзники обратились к Порте с заявлением о том, 
что если Турция сохранит свой нейтралитет в течение войны, то союзники гаран
тировали бы целостность турецких владений. Турецкое правительство игнориро
вало это заявление, подтвердив тем самым, что амбиции, а не безопасность были 
целью ее вступления в войну”3. О судьбе турецких владений говорилось в 13 
пункте “14 пунктов” Вудро Вильсона. На Лондонской конференции в декабре 1918 

1 www.genocide.ru/lib/barsegov/responsibility/v1/443460
Печатается по: Documents on British Foreign Policy. 19191939. First series. vol VIII, 1920,Londom, 1958 P. 
443449, 543546, 553556
2 Великобритания надеялась, что Османская Турция отблагодарит ее вхождением в войну, на стороне Антанты. 
3 www.genocide.ru 

http://www.genocide.ru


38

г., где вырабатывали повестку дня Парижской мирной конференции, затрагива
лась и эта проблема. Но важнейшие обсуждения и решения были приняты во 
время мирной конференции. Итоговый документ был принят в Севре 10 августа 
1920 г. Этой проблематикой также занимались на апрельской конференции со
юзных держав в СанРемо (Италия) и июньской в Спа (Бельгия).

Рассматривая турецкую проблему нельзя не учитывать одно важное обстоя
тельство: перемирия, обсуждения на конференциях и, наконец, подписание Севр
ского договора имело место только с участием султанского правительства, которое 
теряло свою значимость и влияние, начиная с 1918г. Параллельно набирало мощь 
кемалистское движение, претендуя на роль освободителя турецких территорий от 
оккупированных сил. С чего это началось? Еще в 1915г. младотурецкое прави
тельство, опасаясь оккупации Турции державами Антанты начало подготовку 
структур для развертывания партизанской войны. Эти структуры стали впослед
ствии основой для создания обществ защиты прав, которые начали кемалистскую 
революцию. В конце 1918 – начале 1919г. в Анатолии началось движение против 
оккупации Антантой ряда районов, а когда в мае 1919г. Греция по решению Вер
ховного Совета Антанты заняла Измир, движение переросло в освободительную 
войну. В городах Эрзурум и Сивас состоялись конгрессы, в которых участвовали 
офицеры и провинциальные чиновники, которые провозгласили план “спасения 
Отчизны”. На конгрессах создали руководящий центр – Представительный коми
тет во главе с Мустафой Кемалем. 

Резолюции носили антигреческий и антиармянский характер. Кемалисты по
требовали созвать парламент в Стамбуле, который принял декларацию о незави
симости Турции (“Национальный обет”). А когда оккупационные власти разогна
ли этот парламент, тогда Представительный комитет созвал в Анкаре Великое 
национальное собрание Турции (ВНСТ) провозгласившие себя единственной за
конной властью в стране. Естественно, ослабевшее султанское правительство не 
имело достаточное количество военное силы для подавления этого движения, 
согласилось на то, чтобы державы Антанты начали открытую вооруженную ин
тервенцию в Турцию, главная роль в осуществлении которой отводилась грече
ской армии. Параллельно, страны оказывали давление на султанское правитель
ство с целью вынудить его подписать Севрский договор. 

В этой обстановке М.Кемаль обратился за помощью к Советской России. В 
письме от 26 апреля 1920г. М.Кемаль обратился к В.Ленину с предложением “... 
установить дипломатические отношения и разработать общую военную стратегию 
на Кавказе. Чтобы защитить новую Турцию и Советскую Россию от империалис
тической опасности в Причерноморье и на Кавказе... он надеется на содействие 
Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических 
врагов”. Как видно из письма Турцию и Россию объединяет антиимпериализм. 
Письмо примечательно во многих отношениях. 

Мустафа Кемаль предложил совместный план действий с Советской Россией 
в отношении Закавказья: “Первое, мы принимаем на себя обязательство соеди
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нить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большеви
ками. Второе, если Советские силы предполагают дипломатическим путем, по
средством своего влияния заставят Грузию войти в союз и предпринять изгнание 
англичан с территории Кавказа, турецкое правительство берет на себя военные 
операции против империалистической Армении и обязывается заставить Азер
баджанскую Республику войти в круг советских государств (подчеркнуто мною 
– В.Аванесян). Третье, Чтобы, вопервых, изгнать империалистические силы, ко
торые занимают нашу территорию, и, вовторых, чтобы укрепить нашу внутрен
нюю силу (подчеркнуто мною – В.Аванесян) для продолжения нашей общей борь
бы против империализма, мы просим Советскую Россию в виде первой помощи 
дать нам... (далее идет перечисление необходимой военной продукции)1. Данное 
письмо примечательно в трех аспектах: Позиция Москвы кардинально изменилась, 
и она отказалась от декрета Совнаркома “О Турецкой Армении (11 января 1918г.) 
по которому Советская Россия поддерживала право армян этого региона (Запад
ная Армения) на самоопределение и на создание единого армянского государства. 
Кемалистская Турция, получив значительную военную помощь от России, подго
товила почву для отказа от статей Севрского договора, тем самым доказывая 
султанскому правительству, что именно они являются общенациональным прави
тельством. Наконец, кемалистская Турция при содействии Советской России 
успешно реализовала второй пункт письма в отношении Армении и Азербайджа
на. 

Важно подчеркнуть, что ввод кемалистских войск на армянские земли сопро
вождался новой волной геноцида. Согласимся с академиком Р.Сафрастяном, что 
кемалистский режим и кемалистская идеология унаследовали все черты младоту
рок – крайний национализм и расизм. “Кемалистское движение, по сути, было 
движением младотурок... Кемаль своей деятельностью продолжил реализацию 
младотурецкой программы, основной целью которой было уничтожение армян
ского народа, армянской государственности”, – отмечал тюрколог2. 

Царская Россия вступила в мировую войну, будучи одним из трех “учредите
лей” военнополитического блока Антанты. Ведь до англофранцузского соглаше
ния первым шагом в этом направлении стал франкорусский союз 18911893 гг. 
Решение “русского вопроса” нужно рассматривать в динамике. Вступившие в 
войну державы преследовали свои интересы. Априори победившие страны долж
ны были “поживиться” за счет побежденных. И когда закончилась война, Париж
ская мирная конференция была организована не как Генеральная Ассамблея всех 
европейских государств, а как конгресс победителей. Все главные решения при
нимались советом десяти, затем – советом четырех, а на определенном этапе 
тройкой лидеров США, Франции, Великобритании. Этого было достаточно, чтобы 
сложилось впечатление диктата или “навязанного решения”.

1 topwar.ru
2 выступление на конференции, посвященной 100летию Севрского договора в НАН РА и с повесткой 
“Турция: очная ставка с Севром: геополитические размышления”.
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Главной задачей Российской империи было получить выход к черноморским 
проливам и обезопасить себя от удара с южного направления. С этой целью в 
апреле 1915 г. было заключено тайное англофранкорусское соглашение, которое 
предусматривало передачу Босфора и Дарданеллы под контроль России. В октя
бре того же года переговоры были продолжены в Лондоне: с французской сто
роны бывший генеральный консул в Бейруте, а с английской Марк Сайкс, совет
ник лорда Китченера по Ближнему Востоку. Ведь на повестке дня стоял вопрос 
разграничения зон влияния именно на Ближнем Востоке. В марте 1916 г. перего
ворщики отправились в Россию для согласования плана раздела Малой Азии. К 
Черноморским проливам и Константинополю царское правительство потребовало 
аннексии турецких территорий, оккупированных русской армией в ходе войны: 
Трабзона, Эрзрума, Вана, Битлиса и Муша. К маю 1916 г. союзники сумели достичь 
договоренности по последнему разделу Османской империи. 

Февральская и октябрьская революции изменили ситуацию в отношении рус
ского вопроса. Прежде всего, в апреле 1917 Временное правительство заявило о 
том, что оно поддерживает независимость отдельных народов. Это было ударом 
по политике Запада, потому что они рассматривали России как “единую и неде
лимую”. Более того, союзники направили свои войска в Россию, чтобы поддер
жать своего распадающегося союзника и сохранить Восточный фронт против 
Центральных держав и защитить уже поставленное оружие, чтобы оно не попало 
в руки немецких войск. Октябрьская революция, установив большевистскую дик
татуру, подтвердила желание национальных районов существовать самостоятель
но. Если сравнить Великую французскую революцию конца XVIIIго века с Ок
тябрьской, то можно отметить следующее: Великая французская революция на
чала с объявления республики “единой и неделимой”. Этому принципу были 
принесены в жертву тысячи жизней, и французское единство было спасено. 
Русская революция берет лозунгом: “Россия разъединенная и раздробленная”. 
Мы замечаем унитаризм во Франции и самоопределение в России. 

Западные послы определили в качестве самой большой опасности для России 
– распад государства по национальному признаку. Но ситуация менялась. Если в 
1917 г. большевики после Октября выступали за права наций на самоопределение 
по итогам плебисцита, то они одновременно выступали за скорей шее заключение 
мира без аннексий и контрибуций1, а если государства Антанты откажутся пойти 
на всеобщий мир, они были готовы начать переговоры о мире сепаратном.

Кроме того, Советская Россия на начальном этапе проводила идеологи
зированную внешнюю политику. Дело в том, что большевики были уверены в 
мировой революции вслед за Октябрьской. Поэтому оказание помощи мировой 
революции они считали основной задачей, но не регулирование межгосударствен
ных отношений. Наглядным примером такой политики стала политическая и воен
1 большевики отказались от всех секретных договоренностей царского правительства. Среди документов, 
опубликованных большевиками, наиболее сенсационным был проект русскогерманского договора в Бьерке 
(1905г.), англорусское соглашение 1907г. о Персии, соглашение СайксаПико о разделе Турции. На Вильсона 
особое впечатление произвел Лондонский договор Антанты с Италией (1915г.)
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ная поддержка кемалистской революции в Турции. ПольскоСоветская война 1919
1920 гг. находилась в той же логике: связать революция в России с революцией 
в Германии, а для этого надо пройти по Польше. 

Попробуем связать 14 пунктов В.Вильсона с БрестЛитовским сепаратным ми
ром и, в особенности, с шестым пунктом, в котором выдвигалась идея как решить 
проблему России. Позиция американского президента заключалась в следующем: 
вывод всех иностранных войск и, в частности, германских с оккупированных 
территорий единой и неделимой России, возможность независимого определения 
своего собственного политического развития, приглашение в будущую всемирную 
организацию (Лига Наций). В.Вильсон надеялся на то, что Россия не возвратит ся 
в БрестЛитовск1, где их ожидают устрашающие условия сепаратного мира.

Таким образом, мы замечаем два противоположных подхода: США, в лице ее 
президента выступала за “единую и неделимую Россию”, а кайзеровская Германия 
намеревалась раздробить Россию. В связи с этим Кайзер объявил “БрестЛитов
ский мир одним из величайших триумфов мировой истории, значение которого 
в полной мере оценят лишь наши внуки”2. Чтобы спасти свою революцию, Россия 
вынуждена была пойти на заключение сепаратного мира. В марте 1918 г. Пред
ставители Великобритании, Франции, Японии, Италии, Румынии и Сербии под
писали коллективную ноту, в которой выразили протест против нарушения дого
вора от 5 сентября 1914 г.3, запрещающего союзникам заключение сепаратного 
мира или перемирия. По существу западные союзники отвергли БрестЛитовск 
как договор, навязанный силой.

Поскольку мы будем рассматривать армянский вопрос, обратимся к IV статье 
Брестского мира: Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить ско
рейшее очищение провинции Восточной Анатолии и их упорядоченное возвра
щение Турции; Округа Ардаган, Карс и Батум также незамедлительно очищаются 
от русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию государ
ственноправовых и международноправовых отношений этих округов, а предо
ставит населению этих округов установить новый строй в согласии с соседними 
государствами, в особенности, с Турцией4.

Следующий этап в динамике  это определение позиций основных игроков 
по русскому вопросу после Бреста. 

Запад, когда убедился, что невозможно восстановить Восточный фронт, начал 
выходить на прямые переговоры с большевистским правительством, тем самым 
предупредить возможный союз Германии и России против Запада. Вильсон пошел 
по этому пути дальше, считая, что пришло время для официального признания 
большевистского режима. 

Германия думала иначе (Людендорф и его окружение) и, в частности, расчле

1 переговоры шли 22 декабря 1917 г. – 2 марта 1918 
2 цит. по redstory&ru/war/utkin/0809html
3 5 сентября 1914 г. в Лондоне была подписана англофранкорусская “Декларация о не заключении 
сепаратного мира”
4 ru.m.wikisource.org
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нить Россию и укрепить сепаратистские силы на границе. В русской политике 
Германии говорилось: «Необходимо укрепить, насколько это возможно, силы со
противления живущих на границах народов, поскольку война с восстановившим 
свои силы русским колоссом начнется рано или поздно»1. 

В русском вопросе Франция заняла самую жесткую позицию. После перемирия 
в Компьене она отворачивается от России, делая ставку на Польшу и Румынию, 
границы которых должны быть увеличены за счет России. С другой стороны, 
Франция прекрасно понимала, что ни Польша, ни Румыния, ни другое государство 
в Восточной Европе не смогут стать противовесом вечному рейнскому врагу, 
поэтому она в принципе желала восстановления консервативного строя в сильной 
России. В Великобритании стратегическая линия была иной. Дело в том, что 
война сокрушила могущество Германии, Россия уже не могла претендовать на 
наследство Оттоманской империи, что является для Британии чрезвычайно бла
гоприятным обстоятельством, можно было не опасаться давления на Индию с 
севера, а возможное сближение между Россией и Францией близко к нулю. В 
Лондоне задумались над тем, кто в будущем станет сдерживать посягательство 
на гегемонию в Европе – французы или немцы. Анализ показал, что британская 
политика должна учитывать потенциальную опасность со стороны Германии. В 
создавшейся ситуации Д. Ллойд Джордж полагал, что лучшим курсом было бы 
предоставить русским решать свои противоречия между собой. Так будет восста
новлен восточный вал против немцев, а вступившая в полосу депрессии британ
ская промышленность получит крупный рынок.

Таким образом, В. Вильсон и Л. Джордж склонялись к тому, чтобы иметь дело 
с большевиками как дефакто правительством России. Французы и итальянцы, 
Клемансо, Пишон и Соннино отрицали любую возможность контакта с правитель
ством большевиков. Японцы поддержали позицию французов и итальянцев. Од
нако, рассматривая позиции этих государств нельзя не учитывать фактор граж
данской войны в России. 

Принято считать, что гражданская война началась с разгона Учредительного 
собрания 5 января 1918 г. Большевики, которые были представлены всего 25%, 
применили силу и разогнали его, т.е. не приняли многопартийную систему. По 
существу Россия разделилась на два лагеря: большевиков и «других». 

Первой иностранной державой, принявшей решение вмешаться в граждан
скую войну в России, была Япония. В начале 1919 г. «других» поддерживали не 
менее 180 тысяч войск интервентов из Англии, Франции, Италии, Греции, Сербии, 
Японии, США и Чехословакии. Силы интервентов соединялись с армиями Колча
ка, Деникина, Юденича, Врангеля, к ним прибавилась польская армия Пилсуд
ского. Большевики считали, что гражданская война и иностранная интервенция 
прошли две фазы. Первая фаза (19181919гг.) знаменовалась двумя наступлени
ями белых на Советскую Россию со всех сторон: Генерал Юденич с запада в 
Эстонии, адмирал Колчак с востока в Сибири, генерал Деникин с юга на Украи

1 Redstory&.ru/war/utkin/0809html 
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не. Большевики отчаянно боролись за то, чтобы удержать центральные районы 
страны во главе с Москвой и отразить по очереди все наступавшие армии. Вторая 
фаза, начавшаяся зимой 19191920гг. ознаменовалась тем, что Красная Армия 
перешла в контрнаступление, преследуя одну за другой отступавшие армии белых, 
а затем, круша по очереди все национальные республики, тем более, убедившись 
в том, что Центральная и Западная Европа не пойдут по пути рискованного со
циального эксперимента. Политика большевиков была нацелена на то, чтобы 
восстановить рухнувшую Российскую империю в новом коммунистическом обли
чии, т.е. Запад дал возможность большевикам восстановить потерянные терри
тории, в том числе за счет Украины, Белоруссии, Закавказья. Что касается Поль
ши, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии, то их независимость Запад признал 
сразу же. 

Наконец, рассмотрим обсуждение “русского вопроса” на Парижской конфе
ренции и Верховном Совете держав Антанты где, как уже отмечалось, проблемы 
послевоенного устройства мира решала “Великая тройка” лидеров США, Велико
британии и Франции. 

Ж. Клемансо считал, что правительство новой России предало дело союзни
ков, поэтому они не имеют юридических обязательств приглашать российских 
представителей на конференции. 

С другой стороны, на конференции представлены государства – победители, 
а Россия – страна, побежденная в войне. И в третьих, приглашение на конферен
цию означало бы фактическое ее признание.

Л. Джордж полагал, что поскольку немцы в рамках перемирия отказались от 
условий БрестЛитовского мирного договора, то представителей Советской России 
следовало бы пригласить в состав миротворцев. По “русскому вопросу” обозна
чились два подхода на Парижской конференции. Одну возглавляла Франция, 
которая ратовала за интервенцию против России. Эту точку зрения поддержал 
главнокомандующий союзными войсками Фердинанд Фош. США и Великобрита
ния выступили за приглашение.

В январе Л. Джордж вынес “Русский вопрос” на рассмотрение Верховного 
Совета держав Антанты, предложив три варианта решения: уничтожить, изоли
ровать и пригласить “русских” представителей, в том числе большевиков. В.Виль
сон поддержал Л. Джорджа по поводу приглашения, министры иностранных дел 
Франции и Италии воздержались. В конечном итоге остановились на том, чтобы 
переговоры с участием правительства большевиков и белогвардейцев на ней
тральной территории, хотя и эта идея провалилась.

В понятие “русский вопрос” каждое государство вкладывало свой смысл и 
поразному воспринималось как среди победителей, так и побежденных. Одни 
подразумевали под этим целостность государства, другие – его раздробленность. 
Обе стороны задавались вопросом: Какие политические силы (монархисты, ли
бералы, анархисты, социалисты) представляют русских? Кого считать представи
телем России: большевиков или разношерстное белое движение или русских эми
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грантов, в том числе бывших членов царского и временного правительств? Од
нозначных ответов не нашлось. Когда была созвана мирная конференция, един
ственным надежным каналом для сообщения с Петроградом и Москвой был 
Стокгольм, где большевики имели своего представителя. Почему именно эти го
рода? Потому что в определенный период большевики могли контролировать 
только эти города. 

В международных отношениях армянский вопрос рассматривался как часть 
восточной проблемы. В результате русскотурецкой войны 187778 гг. в СанСте
фано и Берлине усилиями европейских держав вопрос приобретает самостоятель
ный характер и превращается в международную проблему в системе междуна
родных отношений. Предпринятые шаги в деле решения армянского вопроса, 
носившие не всегда настойчивый характер, наталкивались на противодействие 
со стороны Османской империи и не увенчались успехом. Напротив, османы уже
сточили политику в отношении армян и приступили к их физическому истребле
нию. В Первую мировую войну армяне вступили в составе двух империй Россий
ской и Османской, в последней правили младотурки, которые руководствовались 
националистической и расистской идеологией. Каждая империя придерживалась 
агрессивной политики. Российская империя, как уже отмечалось, в случае победы 
захватила бы наряду с Константинополем и проливами территории Западной Ар
мении (соглашение СайксПико), а младотурки – Закавказье, Крым и другие тер
ритории России, населенные мусульманами. В первом и во втором случаях армя
не потенциально не рассматривались как фактор независимости. Обострение 
армянского вопроса произошло в 1915 г., когда младотурецкое правительство по 
заранее запланированному плану решило истребить целый народ1 коренных жи
телей Малой Азии, т.е. армян. Резко отреагировали на этот акт союзники по Ан
танте – Великобритания, Франция и Россия – и приняли по инициативе России 
декларацию, назвав это злодеяние “преступлением против человечества и циви
лизации”2. Обострение армянского вопроса отразилось на восточноармянских 
землях Российской империи, где появилось 350 т. беженцев, которые спасались 
от геноцида3, а в Западной Армении Османской империи, где поэтапно начали 
истреблять армян, вначале интеллигенцию, затем мужчин призывного возраста, 
которых призвали в турецкую армию, разоружали и уничтожили, и на заключи
тельном этапе депортировали женщин, стариков и детей в Сирийскую пустыню 
и, наконец, тотально отказались от содеянного. 

После Октябрьской революции ситуация в Закавказье некоторое время раз
1 убийство целого народа – так назвал действие турецкого правительства в 1915 г. титан исторической науки 
Арнольд Тойнби. см. Барсегов Ю. Геноцид армян и совтременность . armenianhouse.org
2 см. Значение совместной декларации держав Антанты от 24 мая 1915г. в вопросе массового истребления 
армян и ее воздействие на власти Османской империи. cyberleninka.ru, а также см. Британский документ об 
планомерном уничтожении армян в исторической Армении от 23 мая 1915 года, где было отмечено: “Ввиду 
этих преступлений, совершаемых Турцией против человечества и цивилизации, союзные правительства 
заявляют Блистательной Порте, что они возлагают на всех членов османского правительства, а также на ее 
агентов, личную ответственность за армянскую резню. vstrokax.net
3 см. Российская империя спасла 350 тысяч армян от геноцида. По личному приказу Николая Второго была 
приоткрыта русскотурецкая граница – и было спасено 350 т. армян из Турции. tsargrad.tv
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вивалась в отрыве от европейских и российских событий. Кратко остановимся на 
них. Прежде всего, был созван в феврале 1918 г. Закавказский сейм – парламент, 
который должен был сформировать органы власти для региона. Османская Тур
ция, получив картбланш по БрестЛитовскому договору, начала присоединять не 
только Батум, Карс и Ардаган, но и Закавказские территории. Параллельно шли 
переговоры в г. Трапезунд между представителями Закавказского сейма и Осман
ской Турцией, которая требовала признания БрестЛитовского договора и объяв
ления независимости Закавказья от России. 

Закавказский сейм принял декларацию о независимости и создал Закавказ
скую Демократическую Федеративную республику (ЗДФР)1. Турция, выходя за 
рамки Бреста, потребовала не только территории Эриванской и Тифлисской гу
берний, но и ликвидации ЗДФР. Грузия “откинулась” покровительством со сто
роны Германии, и провозгласила свою независимость. Армения приобрела ее в 
результате героических битв под Сардарапатом, Каракилисом, БашАпараном. Что 
касается Азербайджана, то в результате тайных переговоров между Турцией и 
кавказскими татарами, которые проводились в Стамбуле, было создано “Второе 
турецкое государство” т.е. внешний фактор стал определяющим в этом процессе2. 

В Мудросском перемирии содержались статьи (4, 11, 16, 24), в которых затра
гивались интересы Армении, как восточной, так и западной частей. Прежде все
го, должны были быть выведены турецкие войска из Закавказья (ст.11), все во
еннопленные и интернированные армяне должны быть собраны в Константино
поле, чтобы без всяких условий передать союзникам (ст. 4), предусматривали уход 
турецких войск из Киликии (ст.11). “ В случае беспорядков в одном из армянских 
вилайетов союзники сохраняют за собой право занять часть его”, – говорилось в 
ст. 24. Следует заметить, что не все статьи Мудросского перемирия адекватно 
отражали сложившуюся ситуацию, в частности, турецкие войска не выводились 
из армянских вилайетов, а союзные войска не были введены туда, а кавказская 
исламская армия , состоящая из османских регулярных войск, расформированная 
пополняла ряды первой азербайджанской дивизии, которая стала инструментом 
теперь в руках новосозданного Азербайджана.

Таким образом, армянский вопрос был решен созданием государства на вос
точноармянских землях в урезанном виде. Нагорный Карабах, руководствуясь 
принципом самоопределения народов, объявил о своей независимости и присту
пил к созданию органов власти и сил самообороны. Побудительной причиной 
такого шага стало нежелание Карабаха “войти в пределы Азербайджана”3. Респу
блика Армения после приобретения независимости обратилась к властям Азер
байджана с призывом признать Карабах частью Армении и тем самым мирно 
решить все спорные территориальные вопросы, однако получила отказ. Важно 
подчеркнуть, что оспариваемая территория намного больше территории, на ко
1 см. Подробнее: Котанджян Т. НагорноКарабахский конфликт в начале 20 века. Часть 1 (1918 г.), часть 2 
(1919 г.) часть 3 (19201921 годы). Карабах: 19181921 гг. министерство иностранных дел. республика Арцах. 
2 Карабах: 19181921 гг. nkr.am
3 цит. по. Котанджян Т. НагорноКарабахский конфликт... vk.com
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торой в 1923 г. советским руководством была создана НагорноКарабахская ав
тономная область (НКАО).

При обсуждении армянского вопроса в указанные хронологические рамки (в 
19181920е годы) создавалось впечатление, что идея объединённого государства 
и западной и восточной частей исторической Армении может стать реальностью. 
Об этом говорили и следующие факты: восстановление государственности в Вос
точной Армении в 1918 году, наличие декрета Совнаркома «О турецкой Армении», 
где предусматривалось самоопределение и создание единого армянского государ
ства, обсуждение на Парижской мирной конференции этой проблемы, распад 
Османской империи, принятие Устава Лиги Наций и в частности статьи 22, по ней 
создавалась система мандатных территорий и предполагалось установить по от
ношению к Армении мандат, обращение к президенту США В. Вильсону опреде
лить ее границы, обличительные речи Л. Джорджа, Ж. Клемансо, А. Мильерана 
и представителей Италии против турецких зверств в отношении армян. Но, по 
существу, эти факты в вялотекущей форме действовали до мая 1920го года, то 
есть до той поры, когда Республика Армения подала заявку о вступлении в Лигу 
Наций, в надежде, что эта мировая организация защитит ее от вторжений Турции. 
Великобритания, Италия и Франция отклонили ее под предлогом того, что Севр
ский договор не подписан. Далее события развивались по нисходящей линии, 
что касается армянского вопроса. После подписания Севрского договора султан
ским правительством страныучастницы Лиги Наций объявили, что границы, на
черченные В. Вильсоном настолько растянуты, что они «с трудностью могли бы 
принять ответственность по их обеспечению и защите»1. Не ратификация амери
канским конгрессом Устава Лиги Наций, куда составной частью входил Севрский 
договор, а также отрицательная позиция Конгресса по вопросу передачи манда
та на Армению заставила В. Вильсона отказаться от этой идеи. Франция и Италия 
превратились из туркофобов в туркофилы, а Великобритания начала заигрывать 
с кемалистами. Происходило сближение между Турцией и Советской Россией, а 
это, в свою очередь, вызвало опасение западных держав потерять свое влияние 
в Турции. И когда в октябре 1920го года кемалистская Турция вторглась в пре
делы Армении, правительство обратилось за помощью к Лиге Наций, и пока это 
обсуждалось, в Армении была установлена Советская власть. Идея создания «на
ционального очага» в турецкой Армении отпала. 

Подведем некоторые итоги. Рассматривая международный фон накануне шу
шинской трагедии, выскажем смелое предположение, что такое могло случиться 
в результате неудач в решении армянского вопроса. Очевидно, что новосозданный 
руками кемалистов Азербайджан продолжил геноцидальную политику младотурок 
в отношении армян. Крайний национализм и расизм, присущий им стал сопут
ствующей идеологией. В новой системе международных отношений решения 
армянского, греческого, турецкого, русского вопросов в том виде, в каком поли

1 Армения в документах международной дипломатии и советской внешней политики, Москва, 1972 год, стр. 
691
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тические силы пришли к власти, вынуждены были вольно или невольно отказать
ся от реализаций первоначальных замыслов, а позиции США, Великобритании, 
Франции и Италии способствовали этому. Государственные интересы также из
менились. «Реальная политика» вышла на первый план. Известная дефиниция о 
том, что «внешняя политика» является продолжением «внутренней», только ины
ми средствами нанесла непоправимый ущерб, прежде всего в реализации армян
ского вопроса. Ведь никакого осуждающего отклика на шушинскую трагедию не 
последовало со стороны ведущих держав Запада. В связи с этим, хотелось бы 
вспомнить об одном поучительном историческом факте. В ЮгоЗападной Афри
ке в 19041907х годах немецкими войсками в ходе подавления восстания было 
уничтожено около 65000 человек из племени гереро и 10000 человек из племе
ни нама. В 1985 году ООН признала уничтожение племен актом геноцида. В 2004 
году акт геноцида признала и Германия.1 Вот так.
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Резюме

Международные отношения в 19181920 гг. и  
трагедия армян в городе Шуши: уроки и последствия

Валерий Аванесян

В статье рассматривается подведение итогов Первой мировой войны и формиро вание 
новой системы международных отношений. Важными аспектами этой системы явл яются 
обсуждения на различных конференциях в 19181920х годах армянского, греческ ого, 
турецкого, русского вопросов. Позиции ведущих держав Запада также нашли свое 
отражение в исследовании. Автор не обошел вниманием дискуссии по Уставу Лиги Наций.

Ключевые слова: армянский, греческий, турецкий, русский вопросы, пози ции США, 
Великобритании, Франции, Италии, Парижская мирная конферен ция.

Ամփոփում

Միջազգային հարաբերությունները 19181920 թթ. և հայերի 
ողբերգությունը Շուշի քաղաքում. դասերը և հետևանքները

Վալերի Ավանեսյան

Հոդվածում քննարկվում են Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդ յունք ների 
ամփոփումը և միջազգային հարաբերությունների նոր համակարգի ձևա վորումը։ Այս հա
մակարգի կարևոր ասպեկտներն են 19181920ական թթ. տար բեր խորհրդաժողովներում 
հայ կական, հունական, թուրքական, ռուսական հար ցերի քննարկումները։ Հետազոտու թյան 
մեջ իրենց արտացոլումն են գտել Արևմուտ քի առաջատար տերությունների դիրքո րո շում
ները։ Հեղինակը չի շրջան ցել նաև Ազգերի լիգայի կանոնադրության շուրջ քննար կում ները։

Հինաբառեր. հայկական, հւնական, թւրքական, ռւսական հարցեր, ԱՄՆի, Մեծ 
Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի դիրքորոշւներ, Փարիզի խաղաղ կոնֆերանս:
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Abstract

International Relations in 19181920 and the Tragedy of Arme
nians in the City of Shushi: Lessons and Consequences

Valery Avanesyan

The article deals with the summary of results of the First World War and the formation of 
a new system of international relations. The important aspects of this system are the discussions 
of Armenian, Greek, Turkish, and Russian issues at various conferences in the 19181920s. The 
positions of the leading Western powers are also reflected in the study. The author did not 
ignore the discussion on the Charter of the League of Nations.

Keywords: Armenian, Greek, Turkish, Russian issues, positions of the USA, Great Britain, 
France, Italy, Paris peace conference.
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ГЕНОЦИД АРМЯН В ШУШИ И СОВРЕМЕННАЯ 
ГЕОПОЛИТИКА

Факты и подробности геноцида в арцахском городе Шуши армянские исто
рики хорошо изучили и, опираясь на исследования армянских историков, следу
ет остановиться на геополитическом аспекте геноцида армян в Шуши. Шуши, 
точнее именно ее армянские кварталы трижды подвергались погромам, в том 
числе и в конце XX века. 

Напомним, что первое преступление со стороны кавказских татар, как их 
называли в то время, было совершено в 1905 году, когда местные мусульмане 
устроили погромы в армянских кварталах города. Таким образом события марта 
20го года, столетие которых мы сейчас вспоминаем, были далеко не первым 
преступлением против мирного армянского населения города. И каждый раз это 
была резня, совершаемая с колоссальной жестокостью и животным зверством. 
Отметим, что оценка этого преступления иногда сводится к случайному характеру 
этих событий. Однако это совершенно неверная оценка. 

В истории всех геноцидов, организованных и проведенных против армян не 
было «случайных» действий. То же самое касается и Османской империи, когда 
еще при АбдулХамиде II, в конце XIX века было организовано массовое истре
бление армян1. Затем пришел 1915 год – основной этап большого геноцида. Но 
ведь эти события были продолжением османской политики, но уже при младо
турках из партии «Единение и прогресс».

В чем же была подоплека этих преступлений, какая идеология лежала в их 
1 Общее число убитых армян в 18951896 гг. оценивается минимум в 300 тысяч человек. См.: Степанян С. 
С. (ред.) 1991, 9.
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основе? Прежде всего в том, что самосознание тогдашнего населения империи у 
многих его представителей не изменилось и по сей день. Имеется в виду именно 
формирование самосознания турецкого народа. Об этом писали и турецкие уче
ные. Так, один из наиболее интересных и глубоких мыслителей Танер Акчам, 
связывал геноцид с этим самосознанием, становлением турецкого национального 
«Я»1. Когда народ не просто не готов признать права представителей других 
национальностей, народов, миллетов, как они в Турции называют. В массовом 
сознании турок немусульмане – христиане, езиды – как бы недочеловеки. Термин, 
который позже взяли на вооружение нацисты, но на практике именно таким под
ходом руководствовались османские турки, а потом, в значительной степени и 
турки республиканского периода. Таким образом, особой разницы в массовом 
сознании по отношению к национальным меньшинствам как Османской империи, 
так и республиканской Турции не было. 

Однако и в османский период был один грандиозный проект, который поя
вился в середине XIX века, а позже оказал определяющее влияние на изменение 
национального самосознания этнических турок – пантуранизм, как идея объеди
нения народов уральской и алтайской языковой семьи, а несколько позже – 
пантюркизм – идея создания империи тюркских народов. 

В восприятии турок развал империи воспринимался болезненно. Неспокойные 
христианские регионы воспринимались как «чужие» Когда империя потеряла Бал
каны – регион, населенный славянскими народами все было понятно: это христи
ане, чего еще можно было от них ожидать? 

Затем «предателями османской родины» стали арабы, несмотря на идею па
нисламизма, которую при АбдулХамиде II усердно пропагандировали в Османской 
империи. Казалось бы, эта доктрина давала возможность скрепить на этой осно
ве всю империю. Но в политической практике эта идея не была воспринята му
сульманским населением империи. Арабымусульмане были тоже недовольны 
османским владычеством и высокомерием, с которым к ним относились в Осман
ской империи. В арабоязычных регионах все чаще поднимали восстания против 
стамбульских властей. 

Что же оставалось турецким националистам появившимся в этот критический 
период Османской империи? Появилась идея опереться на этнических турок, ко
торых обычно считали какойто низшей частью общества – пастухами, крестья
нами. Слово турок было воплощением именно этого понимания для «элиты ос
манов». Какието кочевники Малой Азии... А тут мы –османы, интеллектуалы, 
образованная и «продвинутая элита». Но вот сознание поменялось – элита наце
лилась на выживание. Наконецто начали писать на турецком языке. На турецком, 
а не османском, стали писать стихи, литературные произведения2. И вот тогда 
начал появляться не османский, а турецкий национальный дух. Но он был гипер
трофированным изначально. Турками они считали всех тюрок от Адриатики до 

1 Танер Акчам 1995. 
2 Гордлевский В. А. 1912, 104.
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Тихого океана, всех, кто говорил на тюркских языках. И вот так была заложена 
мина замедленного действия под самосознание самого народа. 

И поэтому после того, как произошла революция в 1908 году, произошли 
события, которые подробно описал профессор Раймон Кеворкян в своей книге 
«Геноцид армян. Полная история»1. Когда армянские фидаи спустились с гор во 
время младотурецкой революции, их с оркестрами встречали в касабах, в малень
ких турецких городках. Даже армянские фидаи поверили в то, что империя из
менится и все народы вне зависимости от национальности и религии получат 
равные права. Однако эти надежды не оправдались. Партия «Единение и Про
гресс» («Иттихад ве Терраки») постепенно узурпировала власть и начала кампанию 
по выдавливанию всех национальных и религиозных меньшинств из властных 
структур империи. Между тем в середине 19 века армяне составляли значительную 
часть населения Османской империи. 

Таким образом, Младотурецкая революция не оправдала надежды хрис тианс
кого населения империи на уравнения христиан в правах с мусульманами. 

В 1914 году началась Первая мировая война, и турки в нее вступили на сто
роне германского блока. Почему? Да потому что Германия поддержала турецкое 
устремление на Восток, в тюркские регионы, туда, где, по их мнению, проживают 
турки – узбекские, казахские, киргизские, как их называют в Турции. Впрочем, в 
тот период существовал только Туркестан. 

На турецкие планы был отклик и из Российской империи. Целая плеяда ту
рецких националистов выросла на земле Российской империи. По нашим подсче
там выходцами из Российской империи являются 24 ведущих пантюркиста, судя 
по «Энциклопедии жизни», выпущенной в Турции. Это были татары, башкиры 
будущие азербайджанцы, потому что тогда не было этого названия, оно появилось 
только в 1918 году. Например, великий турецкий националист Зеки Велиди Тоган 
– башкир по национальности, а членом Великого национального собрания Турции 
после образования республики был Аяз Исхаки (Гаяз Исхаков) – почитаемый в 
Татарии известный национальный поэт, пантюркист по убеждениям. 

Эти люди вообщето с презрением относились к интересам своих народов. 
Они считали свои языки просто диалектами, а великий османский язык должен 
был стать основой среднего и высшего образования. Эта пропаганда с призыва
ми «освободить турок» от власти российского императора нашла живой отклик в 
рядах пришедших к власти турецких националистов2. Вот с этим багажом Турция 
вступила в Первую мировую войну. И Германская империя поддержала турецкие 
претензии, обещав османским союзникам поддержку экспансии на Восток. 

Сама теория, пантюркистская доктрина создания некоей империи «Великий 
Туран» строилась на завоевании огромной территории, практически до Тихого 
океана. А причем тут, казалось бы, азербайджанцы? Да при том, что еще с XIX 
века во всех мечетях Российской империи шла массированная пропаганда среди 

1 Кеворкян Р. 2015.
2 Подробнее этот процесс описан нами в: НадеинРаевский В. А. 2017, С. 1920.
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мусульман с призывами перебраться под длань халифа всех мусульман – султана 
Османской империи. Эта пропаганда шла в том числе и среди бакинских и шу
шинских татар, как их тогда называли. Это всё подогревало антирусские настро
ения, и безусловно, антиармянские. Ситуация в Елизаветпольской губернии всег
да была крайне неспокойной и опасной. В 1905 году проходили массовые армян
ские погромы, а потом и в 1920 году турки послали туда свою военщину. когда 
армяне оказались беззащитны. Их попытки самообороны против поддержанных 
турками бандитов не смогли уберечь от массовых погромов и в Шуши были уби
ты десятки тысяч армян. С точки зрения турок это было продолжением истребле
ния армянского клина, который разрезал «единый тюркский мир» и был препят
ствием на пути осуществления идеи создания «Великого Турана».

Казалось бы, это трагедия армянского народа вековой давности, но играет 
ли она свою роль в современной геополитике и какую? Представляется, что эта 
роль попрежнему крайне важна. 

Разве в наши дни пантюркизм утратил свою актуальность и ушел в далекое 
прошлое? Нет, эта доктрина или «национальный идеал» турок вновь обрел свою 
актуальность. Более того, после распада СССР турки почувствовали себя хозяе
вами на постсоветском пространстве. Были открыты десятки университетов, ли
цеев, было выделено 26 тысяч стипендий для обучения турецких или «тюркских» 
студентов в турецких вузах. И к настоящему времени этот стипендиальный фонд 
был полностью использован. В Турции проходили обучение разного рода техни
ческие специалисты, менеджеры, государственные служащие. 

Какие же идеи вкладывали в голову этим школьникам и студентам? Идею 
любви к Турции, нелюбви к Европе, да и к русским. Вот это было самое главное. 
Своеобразно преподавалась и история. В основном это была история Османской 
империи и Турецкой республики, а знание российской истории в российских «ту
рецких лицеях» изучалось крайне поверхностно. Россия спохватилась довольно 
поздно, в России эти лицеи были закрыты только в 2006 году, правда многие из 
них переформатировались в частные школы, чтобы так или иначе сохраниться. 
Но дело уже было сделано. В тюркских республиках на постсоветском простран
стве выросла новая протурецкая элита. Элита антироссийская, антиармянская. 
Обратите внимание, как решаются вопросы, связанные с Арменией, какой быва
ет позиция тюркоязычных республик. Как правило, мягко выражаясь, эта позиция 
весьма недружелюбна по отношению к Армении. 

Таким образом, понимание геополитической ситуации, взгляда на мир в целом, 
носит откровенно протурецкий характер, что крайне позитивно турецкой экспан
сии. В настоящее время в Турции в понимании своего места в мире доминируют 
три идейные доктрины. Это так называемый неоосманизм, к которому причастен 
бывший глава МИД, а позже и премьерминистр Турецкой Республики Ахмет 
Давутоглу1. Его взял на вооружение и Эрдоган2. Кроме того, идеология базирует

1 Davutoğlu A. 2012.
2 Аватков В. А. 2014, Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Сободная мысль. № 3. – С. 7178. 
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ся на идеях «умеренного исламизма». Но грань между умеренным исламизмом и 
радикальным (террористическим) очень тонкая. При этом в идейном багаже ту
рецкой верхушки сохранился и пантюркизм – доктрина, от которой турки не от
казывались. 

Что изменилось на Кавказе с точки зрения геополитики? В свое время Арме
ния рассекала как бы единый «тюркский мир» на две части, отделяя турок от 
остальных тюркских народов и, как бы мешая создать некое «единое тюркское 
пространство». Сейчас есть два армянских государства: собственно Республика 
Армения и мужественный Нагорный Карабах (Республика Арцах). То есть попреж
нему геополитически «армянский клин», но теперь уже два армянских государства 
попрежнему разделяют «тюркский мир». Именно так относятся турки к этой ре
альности. 

У нас, к сожалению, не все до конца осознают эту особенность построения 
этого геополитического пространства. Произошли изменения в самой Турции, 
вошли в конфликт Гюлен и Эрдоган. Роль Фетхуллаха Гюлена в проведении по
литики «мягкой силы» Турции была крайне высока. Он проводил в жизнь идею 
построения новой системы образования, воспитания «нового турка» через турец
кие лицеи и университеты. В рамках системы образования подконтрольной си
стеме Движения «Хизмет» удалось воспитать «нового турка» не только в самой 
Турции, но и на постсоветском пространстве. Конечно, Гюлен и Эрдоган поссо
рились, но от этого экспансия не прекратилась1. 

Отмечу и то, что турки попрежнему отрицают, как и прежде, сам факт гено
цида армян. Но отметим появление новых документов, освещающих это престу
пление. В прошлом 2019 году при поддержке Константина Затулина, Института 
стран СНГ удалось выпустить крайне интересную книгу на русском языке под 
названием «Приказы убивать» турецкого автора Танера Акчама2, который сумел 
убедительно доказать, что те телеграммы, которые в процессе организации вла
стями геноцида армян в Османской империи и которые не были введены в науч
ный оборот, поскольку турки доказывали, что этих телеграмм не было, что они 
были придуманы самими армянами, являются подлинными. Танер Акчам доказал, 
что шифры которыми пользовался Талаатпаша, а тогда, в условиях мировой 
войны все телеграммы шифровывались, полностью соответствуют шифрам те
леграмм, направленных Талаатом по другим вопросам внутренней политики в 
самые разные регионы империи. 

Танер Акчам привел часть этих телеграмм, в том числе указания Талаата чи
новникам – что делать в Алеппо с армянскими сиротами, а там было более полу
тора тысяч армянских детейсирот только в одном из приютов. По мнению Тала
атпаши, тех, кому было меньше четырех лет нужно распределить по турецким 
приютам, потому что их можно отуречить и они не будут помнить своих родителей. 
При этом всех, кто старше – этапировать в ДейрЭзЗор, что было равнозначно 

1 НадеинРаевский В. А. 2018. 
2 Танер Акчам  2019.
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смертному приговору1. Именно эти приказы и были исполнены. Показательны и 
возмущенные телеграммы Талаата местным властям с весьма характеным содер
жанием: почему все дороги завалены трупами? Почему не убираете? Немедленно 
привести все в порядок. Талаата возмущало, что там постоянно путешествуют 
представители иностранных консульств и видят всю эту картину2. 

Много страшных документов приведено в этой книге. Таким образом, дока
зательная база по геноциду армян в Османской империи существенно дополнена 
свидетельствами того, что именно османское государство организовало это пре
ступление и следило за его последовательным исполнением.

Более того, есть и другие абсолютно неопровержимые доказательства этой 
государственной политики уничтожения. В период Османской империи была со
здана 31 правительственная комиссия по «тюркизации брошенной армянской и 
греческой собственности»3. При этом во время геноцида 2015 года пострадали не 
только армяне, но и греки, и айсоры и езиды. Но эти комиссии не смогли спра
виться с грабежом собственности уничтоженных и депортированных жертв гено
цида и эта работа была продолжена в республиканский период. В период прав
ления Мустафы Кемаля, то есть в республиканский период было создано 29 ко
миссий «по тюркизации брошенной собственности», которые продолжили ту же 
работу османского периода4. Обратил бы внимание и на название комиссий – 
«брошенной» или «оставленной» собственности: вроде бы владельцы все броси
ли или оставили и кудато ушли... Сколько бы ни говорили разные доброхоты, 
что это дела давно минувшие и незачем все это вспоминать, но уже совершенные 
преступления против человечности, сам факт которых упрямо отрицается потом
ками преступников требует называть вещи своими именами, а преступления ква
лифицировать именно как преступления. 

Геноцид в Шуши – это продолжение политики османов уже рухнувшей империи 
и, соответственно, их приспешников, из местных «кавказских татар». Но методы 
действий и человеконенавистничество стали непременной частью формирующе
гося самосознания и этих преступников, ставших исполнителями чужих, турецких 
устремлений, которые воспринимались как часть собственного самосознания, 
собственных устремлений. 

На современном геополитическом пространстве мы видим прежние устрем
ления претендентов на региональную гегемонию и ориентацию на достижение 
своих целей с использованием прежних геноцидальных методов. 

1 Танер Акчам  2019, 183193.
2 Танер Акчам  2019, 212214.
3 Onaran 201311(1). 
4 Onaran 201311(2).



56

ЛИТЕРАТУРА

1.  Гордлевский В. А. 1912, Очерки по новой османской литературе. // Труды по восто
коведению, издаваемые Лазаревским интом восточ. языков. Вып. XXXIX/ Москва: 
Типогр. Крестнаго колендаря. С. 104.

2.  Кеворкян Р. 2015, «Геноцид армян. Полная история» Центр арменоведческих иссле
дований «Анив», «Яузакаталог», Москва. Издание осуществлено попечением заслу
женного строителя РФ Вардкеза Арцруни.

3.  НадеинРаевский В. А. 2017, «Пантюркизм: идеология, история, политика. Экспан
сионистская доктрина: от Османской империи до наших дней и судьбы Турции, Рос
сии и Армении». Москва: Издательство «Русская панорама». С. 1920.

4.  НадеинРаевский В. А. 2018, «Пантюркизм: от Османской империи до наших дней и 
судьбы Турции, Армении и России» (Москва, ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Ин
ститут политических и социальных исследований ЧерноморскоКаспийского региона, 
Армавирский государственный педагогический университет, Научнопедагогическая 
Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова). 

5.   Степанян С. С.  1991(ред.), Германские источники о геноциде армян.: Период первой 
мировой войны: Сб. док и мат. в 2х томах. / Сост.: С.С. Степанян, Н.К. Бандасарян. 
– Т. 1. –Ереван: Айястан.

6.   Танер Акчам 1995. Турецкое национальное «Я» и армянский вопрос. Москва: АО 
«АриоНикс».

7.  Танер Акчам 2019, Приказы убивать. Перевод с английского. Под редакцией Надеи
наРаевского В. А. Библиотека Лазаревского клуба. Институт стран СНГ (Институт 
диаспоры и интеграции). Москва.

8.  Davutoğlu A. 2012, Stratejik Derinlik. Türkiye՛nin Uluslararası Konumu. – İstanbul: Ср.: 
Аватков В. А. 2014, Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Со
бодная мысль. № 3. – С. 7178. 

9.   Onaran, Nevzat. 201311(1)   Osmanlı’da Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1914
1919)  Evrensel Basım Yayın. 

10.  Onaran, Nevzat. 201311(2)  Cumhuriyet՛te Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi. 
(19201930). Inceleme arastirma. Evremsel Basim Yayin. 

Резюме

Геноцид армян в Шуши и современная геополитика

Виктор НадеинРаевский

Первое преступление со стороны кавказских татар против армянского населения было 
совершено в 1905 году – это были погромы в армянс ких кварталах города. Геноцид марта 
20го года был продолжением политики уже рухнувшей Османской империи и был нацелен 
на реализацию пан тюркистской идеи создания империи «Великий Туран». Это была 
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спланиро ванная и осуществлявшаяся под контролем османского государства политика. 
Геноцид в Шуши был продолжением геноцида армян в Османской империи, нача тым в 
1915 г. и перенесенным на территорию распавшейся Российской импе рии. Основной целью 
пантюркистских военных и политических кругов Турции оставалась реализация «нацио
нального идеала» турок – создания Туранского госу дарства. С точки зрения пантюркистских 
лидеров единству «турецкого мира» мешал «армянский клин», и его ликвидация представ
лялась важным эта пом создания единого тюркского пространства. 

 В современном геополитическом измерении сохранилась ситуация, при которой соз
данию единого «тюркского мира» мешают уже два армянских государства – Армения и 
Арцах. Именно поэтому необходимо помнить о геноциде в Шуши. 

Ключевые слова: Геноцид, Шуши, «Единение и Прогресс», пантюркизм, «Великий 

Туран», Танер Акчам, Гюлен, Эрдоган, Талаат, «брошенная собственность».

Ամփոփում

Հայոց ցեղասպանությունը Շուշիում և  
ժամանակակից աշխարհաքաղաքականությունը

Վիկտոր ՆադեինՌաևսկի

Հայ բնակչության դեմ կովկասյան թաթարների առաջին հանցագործությունը կատար
վել է 1905 թվականին. դրանք ջարդեր էին քաղաքի հայկական թաղամասերում: Մարտի 
20ի ցեղասպանությունն արդեն քանդված Օսմանյան կայսրության քաղաքականության 
շարունակությունն էր և նպատակ ուներ իրականացնել «Մեծ Թուրանի» կայսրությունը 
ստեղծելու համաթուրքական գաղափարը: Դա օսմանյան պետության վերահսկողության 
ներքո պլանավորված և իրականացվող քաղաքականություն էր: Շուշիի ցեղասպանությունը 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության շարունակությունն էր, որը սկսվեց 
1915ին և տեղափոխվեց քայքայված Ռուսական կայսրության տարածք: Թուրքիայի պան
թուր քական ռազմական և քաղաքական շրջանակների հիմնական նպատակը մնում էր 
թուր քերի «ազգային իդեալի» ՝ Թուրանական պետության ստեղծումը: Պանթուրքական 
առաջ նորդների տեսանկյունից «հայկական սեպը» խանգարում էր «թուրքական աշխարհի» 
միաս նությանը, և դրա վերացումը, կարծես, կարևոր փուլ էր միասնական թյուրքական 
տարածքի ստեղծման գործում:

Ժամանակակից աշխարհաքաղաքական հարթությունում մնացել է նույն այն իրա վի
ճակը, երբ արդեն երկու հայկական պետությունները՝ Հայաստանը և Արցախը, խոչընդոտ 
են համարվում միասնական «թյուրքական աշխարհի» ստեղծման համար: Այդ պատճառով 
անհրաժեշտ է հիշել Շուշիում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին:

Հինաբառեր. Ցեղասպանւթյւն, Շւշի, «Միասնւթյւն և առաջընթաց», պան
թւրքիզմ, «Մեծ Թւրան», Թաներ Աքչամ, Գյւլեն, Էրդողան, Թալեաթ, «լքված սեփա
կանւթյւն»:
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Abstract

Armenian Genocide in Shushi and Modern Geopolitics

Victor NadeinRaevskiy

The first crime against the Armenian population was organized by Caucasian Tatars in 1905 
who committed massacres in the Armenian parts of the city. The genocide of March 20 was a 
continuation of the policy of the already collapsed Ottoman Empire and was aimed at realizing 
the PanTurkish idea of creating the “Great Turan” empire. It was a policy planned and 
implemented under the control of the Ottoman state. The genocide in Shushi was a continuation 
of the Armenian genocide in the Ottoman Empire, which began in 1915 and was exported to 
the territory of the destroyed Russian Empire.

The main goal of the panTurkish military and political circles of Turkey was to realize the 
“national ideal” of the Turks  the creation of Turanian state. From the point of view of Pan
Turkish leaders the "Armenian wedge" hindered the unity of the "Turkish world" and the latter's 
elimination seemed to be an important stage in the creation of a united Turkish territory.

In the current geopolitical dimension, the situation remains the same, when the two 
Armenian states, Armenia and Artsakh, are already hindering the creation of a united "Turkic 
world". That is why it is necessary to remember the genocide in Shushi.

 
Keywords: Genocide, Shushi, “Unity and Progress”, PanTurkism, “Great Turan”, Taner 

Akcam, Gulen, Erdoğan, Talaat, “abandoned property”.
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ԱՐԱՄ ՀՐԱՉԻԿԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
պատմական գիտւթյւնների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
Հայագիտական հետազոտւթյւնների  

ինստիտւտի տնօրեն 
Հոդվածը ներկայացվել է 10.08.2020, 

գրախոսվել է 12.08.2020, 
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

 

ՇՈՒՇԻԻ ԱՎԵՐՈՒՄԸ, ՆՐԱ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՋԱՐԴԸ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴԱՍԵՐԸ

2020 թ. մարտի վերջին լրացավ հայկական Շուշիի ավերման, նրա հայ ազգա
բնակչության ջարդի 100 տարին:

Հայ ժողովրդի համար XX դարի առաջին երկու տասնամյակները հիրավի 
դարձան աներևակայելի ողբերգության տարիներ, երբ մենք իրապես կանգնեցինք 
իսպառ ոչնչացման եզրին: Անվերջանալի ու սոսկալի իրադարձությունների 
շարանի մի օղակ էր «Կովկասի Փարիզ» անվանված, հայոց տնտեսության ու 
մշակույթի երևելի կենտրոն Շուշի քաղաքի հայաթափումը:

Շուշին բնակատեղի է եղել անհիշելի ժամանակներից, սակայն որպես 
մշտական և բազմամարդ գյուղաքաղաք հայտնի է 1752 թվականից, իսկ քաղաքի 
կարգավիճակ ստացել է Ռուսական կայսրության իշխանությունների կողմից՝ 1840 
թվականին: Մինչ այդ Շուշին հայտնի էր որպես պաշտպանական հզոր կառույց՝ 
շնորհիվ իր քարաշեն բերդի, որը հայկական սղնախների հին պատնեշների վրա 
կառուցել է Ղարաբաղի Փանահ խանը:

XVIII դարի վերջից Շուշին դարձավ մեր ժողովրդի գոյության անքակտելի 
մասը: Քաղաքի հայ ազգաբնակչությունն էր, որ համառ ու հերոսական դիմա
դրու թյուն ցույց տվեց պարսից Աղա Մուհամեդ խանի 1795 և 1797 թթ. արշա
վանքներին: 18041813 թթ. ռուսպարսկական առաջին պատերազմի ժամանակ՝ 
1805 թ., Շու շին գրավվեց ռուսական զորքի կողմից: Դրան մեծապես աջակից 
եղան քաղաքի հայ բնակիչները: 1813 թ. հոկտեմբերի 12ին կնքված Գյուլիստանի 
հաշտության պայմանագրով ամբողջ Արցախը Շուշիի հետ միասին անցավ 
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Ռուսական կայսրության տիրապետությանը: Սկսվեց քաղաքի վերընթաց շրջանը, 
և այն աստիճանաբար դարձավ Կովկասի արհեստավորաառևտրական և մշա
կութային երևելի կենտրոն: Շուշին դեպի իրեն ձգեց ոչ միայն Արցախի, Զան
գեզուրի, Սևանի ավազանի, Նախիջևանի, այլև նույնիսկ հյուսիսային Իրանի 
բազմաթիվ հայ բնակիչների: Քաղաքը հիմնականում բաղկացած էր հայկական 
և թուրքթաթարական թաղերից: Հայկական թաղամասերը, որոնք ավելի մաքուր 
ու բարեկարգ էին, սկզբնական շրջանում ձևավորվել էին նաև ըստ բնակիչների 
գաղթած վայրերի և կոչվում էին դրանց անուններով՝ Ագուլեցոց, Ղազանչեցոց, 
Մեղրեցոց, Թավրիզեցոց թաղեր և այլն: Հետագայում՝ XX դարասկզբին, դրանք 
ընդլայնվեցին և ստացան հետևյալ անվանումները՝ ԳյավուրՂալայի, Կազարմայի, 
Քամու աղացի, Ղամլուղի, Հին հանգստարանի, Բաղունց ձորերի։

Հայկական և թուրքական թաղերի սահմանում գտնվում էր հայերի շուկան՝ 
Մեծ մեյդանը կամ Թոփխանան: Այստեղից մինչև Հին հանգստարանի թաղը, 
Աղաբեկանց ձորը և Ցածի մեյդանը ձգվում էին Թատրոնի, Ագուլեցոց եկեղեցու 
ու Փոստի փողոց ները, որոնք հասնում էին մինչև թուրքական թաղեր: Սրանք 
Շուշիի ամենագեղեցիկ և ամենահարուստ փողոցներն էին1:

1821 թ. տվյալներով Շուշիում 500 տուն հայ բնակիչ էր ապրում2: Ստորև 
ներկա յաց նում ենք Շուշի քաղաքի բնակչությունն ըստ տարեթվերի:

Աղյուսակ 1
Շուշի քաղաքի բնակչությունը3

Տարեթիվ Բնակչւթյան ընդհանւր
թվաքանակ Հայեր Թւրքթա թարներ Այլազգիներ

1875 19945   
1880 19945   
1884 24552   
1897 25881 14420 10778 683
1904 34847   
1906 25656   
1910 38879 20664 17617 598
1917 42687   

դարավերջին Շուշին բնակչության թվաքանակով Այսրկովկասի չորրորդ քաղաքն 
էր՝ Բաքվից, Թիֆլիսից և Գանձակից հետո:

Ստորև ներկայացնում ենք այդ քաղաքի տարածքն ու բարեկարգ կարգա վի
ճակը բնորոշող որոշ տվյալներ, որոնք ավելի քան խոսուն են, և ի թիվս Ռուսական 
կայս րության շատ այլ քաղաքների՝ Շուշին առանձնացնում են որպես ժամանակի 
ներկա յա նալի բնակավայրերից մեկը (տե՛ս աղյուսակ 2): Քաղաքի ջրամատա
1 Տե՛ս Ա-ԴՕ, Հայթուրքական ընդհարումը Կովկասում (19051906 թթ.), Երևան, 1907, էջ 149, Սիմոնյան Հ., 
Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք I, Երևան, 2003, էջ 368369:
2 Տե՛ս http://hy.wikipedia.org/wiki/ Շուշի, էջ 10:
3 Русский календарь на 1875 год, Москва, 1875, с. 103; тоже на 1880 год, Москва, 1880, с. 198; тоже на 1884 
год, Москва, 1884, с. 153; тоже на 1906 год, СанктПетербург, 1906, с. 124; тоже на 1917 год, Пе тер бург, 1916, 
с. 111; Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 года, том Елисавет польская губерния в 1904 году, 
СанктПетербург, 1906, орд VII, табл. I, с. 220221; тоже в 1910 году, СанктПе тер бург, 1914, отд. VII, табл. I, 
с. 891, 914, 915.

http://hy.wikipedia.org/wiki/ ??
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կարարումը կա տարվում էր և՛ ջրմուղի, և՛ ջրհորների միջոցով, գործում էր կոյուղի, 
որը քչերից մեկն էր երկրամասում1:

Աղյուսակ 2
Շուշի քաղաքը2

1904 թ. 1910 թ.

Բնակելի տարածքը (քառակւսի վերստ) * 3.6 4.0
Բնակելի շինւթյւններ քարից 2742 
Բնակելի շինւթյւններ այլ նյւթերից 241 
Ընդաենը 2983 4216
Բնակելի տներ թիթեղյա տանիքով** 1191 3406
Բնակելի տներ փայտյա կամ խառը (փայտից և թիթեղից) տանիքով 1289 810
Բնակելի տներ կղինդրե տանիքով 139 
Բնակելի տներ հողե տանիքով 364 
Սալահատակ փողոցներ (վերստ) 100 170
Սալահատակ մայթ (վերստ) 25 
Հրապարակների թիվը 25 9
Փողոցային կերոսինե լամպերի թիվը 310 

Ռուսական տիրապետության հաստատումից հետո Շուշին տնտեսական լուրջ 
վերելք ապրեց: Քաղաքում արագորեն զարգացան արհեստներն ու առևտուրը, 
հատկա պես մետաքսաթելի, գործվածքների, արծաթյա, ոսկյա, փայտե իրերի 
արտադրությունը, գորգագործությունը և այլն: Երկուստեք առևտրական աշխույժ 
հարաբերություններ հաստատվեցին Կենտրոնական Ռուսաստանի, Սիբիրի, 
լեհական նահագների, Միջին Ասիայի, Իրանի, Թուրքիայի, անգամ Չինաստանի 
և եվրոպական երկրների հետ: Ռու սա կան և եվրոպական կենցաղն արագորեն 
մուտք էր գործում Շուշիի հայկական թաղա մասեր: Քաղաքի նշանավոր շուկայում 
կարելի էր գնել այնպիսի ապրանքներ, որոնք գործածվում էին Եվրոպայի և 
Ռուսաստանի ունևոր մարդկանց տներում:

1904 թ. տվյալներով քաղաքում գործում էին 870 արհեստանոց, 3000 արհես
տա վոր, 2000 առևտրական: 1910 թ. տվյալներով այստեղ կային նաև երկու 
արդյունա բերա կան փոքր ձեռնարկություններ՝ 18 բանվորով: Քաղաքն ուներ 
կրեդիտային մեկ ընկերություն և մի քանի ապահովագրական ընկերությունների 
ներկայացուցիչներ3: Քաղաքի բյուջեն հիմնականում հավասարակշռված էր և 
մուտքերի ու ծախսերի մասով կազմում էր 1904 թ. 91.5 հազար ռուբլի, իսկ 1910 
թ. թե՛ մեկ և թե՛ մյուս մասով կտրուկ անկում էր ապրել և կազմում էր ընդամենը 
49.7 հազար և 48.2 հազար ռուբլի4: Բյուջեի անկման պատճառը բացատրվում էր 
1 Տե՛ս Города России в 1904 году, СанктПетербург, 1906, отд. VII, табл. III, с. 232, 298։
2 Տե՛ս Города России в 1904 году, СанктПетербург, 1906, VII отд., табл. II, III, с. 226, 227, 232; Города России 
в 1910 году, СанктПетербург, 1914, VII отд., табл. II, с. 298, 299։
* Աղբյուրում նշված է 396 դեսյատին, որը կազմում է 3,9 քառակուսի վերստ:
** Այս չափանիշով Շուշին Կովկասում երևելի տեղ էր գրավում։
3 Տե՛ս Города России в 1904 году, СанктПетербург, 1906, VII отд., табл. XVI, с. 278, таб. XVIII, с. 284; тоже 
в 1910 году, СанктПетербург, 1914, отд. VII, табл. XVII, с. 977, табл. XIX, с. 989։
4 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. XVIII, с. 291; тоже в 1910 году, отд. VII, табл. XIII, с. 1000։
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ռուսական առաջին հեղափոխության և հայթաթարական ընդհարումների թողած 
տնտեսական ավերումով, քաղաքի ունևորհարկատու հայ բնակչության մի 
որոշակի մասի՝ Շուշիից հեռանալով կամ սնանկաց մամբ: Շուշիի առևտրաարհես
տագործական աշխույժ հարաբերությունների արտահայ տու թյունն էին նաև երեք 
հյուրանոցները, 18 (1910 թ. տվյալներով՝ 34) իջևանատներն ու հասարակական 
սննդի 94 օբյեկտները1:

Քաղաքում գործում էին մեկ ուղղափառ, չորս հայլուսավորչական եկեղեցիներ, 
մեկ հայկական վանք, երկու մզկիթ, մուսուլմանական մի քանի աղոթատներ2: Շուշին 
ուներ մեկ հիվանդանոց, իսկ բնակչության բուժօգնության պատկերը հետևյալն էր.

Աղյուսակ 33

Բուժօգնության կազմակերպման պատկերը
1904 թ. 1910 թ.

Հիվանդանոցի մահճակալների թիվը 28 34
Բժիշկներ 8 9
Ատանաբւյժներ 0 3
Մանկաբարձւհիներ 4 3
Բւժակներ 0 4
Այլ բւժանձնակազմ 0 3
Դեղատներ 3 4
Դեղատնային խանւթներ 3 2

Հիվանդանոցային եկ մահճակալի հարաբերակցւթյւնը 
քաղաքի բնակիչների թվին 1245 1144

XIX դարի 20ական թվականներից Շուշիի կյանքում տեղի ունեցան մշա
կութային լուրջ տեղաշարժեր: 1825 թ. Բազելի Ավետարանական ընկերության 
բողոքական քարո զիչների եռանդուն ջանքերով քաղաքում բացվեց առաջին 
դպրոցը՝ կից տպարանով, որտեղ տպագրվեց հիմնականում կրոնաբարոյական 
բովանդակությամբ մեծ թվով գրականություն: Ու թեև դպրոցը և տպարանը 1837 
թ. փակվեցին, սակայն «առաջին ծիծեռնակն» իր դերը խաղաց՝ զարկ տալով 
Շու շիի կրթական գործի զարգացմանը: Բողոքական քարոզիչների գործը շարու
նա կեցին 1831 թ. և 1838 թ. հիմնված ռուսական գավառական, ապա հայկական 
թեմական ուսումնարանները, որոնք մեծ լումա ունեցան երիտասարդ սերնդի 
կրթության և դաստիարակության գործում: Ռուսական դպրոցը XIX դարի 70
ական թվականներն վերափոխվեց քաղաքային պետական դպրոցի, իսկ 
հայկական թեմականը դարձավ ապագա հայ առաջադեմ մտավորականության 
սկզբնական դարբնոց՝ երկամյա դպրոցից վերածվելով քառամյա հաստատու թյան: 
Նրա սաներից շատերը հետագայում իրենց ուսումը շարունակեցին ռուսա կան ու 
եվրոպական առաջավոր քաղաքների ուսումնական հաստատու թյուն ներում՝ հա

1 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. VII, с. 248; тоже в 1910 году, отд. VII, табл. VII, с. 931։
2 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. XI, с. 263; тоже в 1910 году, табл. XII, с. 956։
3 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. V, с. 242, 243; тоже в 1910 году, отд. VII, табл. V, с. 922, 923։
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մալրելով հայ ժողովրդի սերուցքը հանդիսացող գործիչների շարքերը:
1864 թվականից հիմնվեց Մարիամյան օրիորդաց վարժարանը, որը, ինչպես 

և թեմականը, գործեց մինչև Շուշի հայկական քաղաքի ավերումը 1920 թվականին: 
Մարիամ յան դպրոցը ծխական էր: Սակայն հետագայում՝ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի նախօրյակին, արդեն Շուշիում կային երկու օրիորդաց միջնակարգ 
դպրոցներ՝ ՄարիամՂուկասյան և Հռիփսիմյան հաստատությունները:

Քաղաքի կրթական գործը նոր որակ ստացավ 1881 թ. ռեալական դպրոցի 
հիմնադրումով: Եթե մինչ այդ Շուշիի պետական դպրոցները կրթություն էին 
մատուցում նախագիմնազիայի և գիմնազիայի հումանիտար ծրագրերով, ապա 
ռեալականը բնագիտատեխնիկական յոթամյա կրթություն էր ապահովում: XIX 
դարի վերջերից Շուշիում նախագիմնազիայի ծրագրով սկսեց գործել ռուսական 
օրիորդաց Մարինսկու դպրոցը: Տարբեր տարիների Շուշիում գործել են 
տարրականծխական, այդ թվում՝ կարուձևի երկու մասնավոր դպրոցներ: XIX 
դարի 90ական թվականների կեսերին կային երկու պետական, երկամյա և ավելի 
կրթական ծրագրեր ունեցող վեց մասնավոր դպրոցներ՝ 13 ուսուցիչներով և 785 
աշակերտներով (487 տղա ու 298 օրիորդ)1:

Բացի այդ՝ գոյություն ունեին գրագիտություն սովորեցնող 14 հաստատու
թյուններ՝ 524 աշակերտներով, որոնք մեծիմասամբ թուրքթաթարներ էին2:

Հատկանշական է, որ Շուշիի կրթական հաստատություններից միայն մի 
քանիսը կարողացան ապահովել շարունակական գործունեություն: Մյուսները 
կարճ կյանք ունեցան և արագ փակվեցին: Այնուամենայնիվ XX դարասկզբին 
Շուշիում կրթական գործունեություն իրականացնում էին հետևյալ պետական 
հաստատությունները:

Աղյուսակ 43

Կրթական 
հաստատւթյւն

թվական թվական
1904 1910

ւսւցիչ աշակ.
այդ թվւմ

ւսւցիչ աշակ.
այդ թվւմ

տղա աղջիկ տղա աղջիկ
Արական 
իջնակարգ
ւսւնարան (I)

19 478  

50 658 407 251
Արական 
իջնակարգ
ւսւնարան (II)

   

Իգական 
իջնակարգ
ւսւնարան

   

Տարրական 
ւսւնարան* 46** 1175** 872** 303** 27 972 699 273

1 Տե՛ս Начальное народное образование в России, т. I, под ред. Г. Фальборка и В. Чарноульского, Санкт
Петербург, 1900, табл. II, с. 29, табл. VIII, с. 74, 252։
2 Տե՛ս նույն տեղում, табл. LVI, с. 372։
3 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. XV, с. 274, 275; тоже в 1910 году, отд. VII, табл. XVI, с. 972, 973։
* 1904 թվականին՝ ինը հաստատություն, 1910 թվականին՝ ութ:
** Ոչ լրիվ տվյալներ են:
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Դպ րոցու սում նա րան նե րի մի մասն ու ներ գրա դա րան ներ, բա ցի այդ Շու շիում 
գոր ծում էին հան րա յին գրա դա րանըն թեր ցա րան ներ, ո րոնք բաց էին բո լոր ցան
կա ցող նե րի հա մար1:

Շու շիում տար բեր ժա մա նակ գոր ծել են դա տա րան ներ, թատ րոն, լույս են տե սել 
մե կու կես տասն յակ* պար բե րա կան ներ՝ « Հայ կա կան աշ խարհ» թեր թը (1874), 
« Գործ» ամ սա գի րը (18821884), « Կո կոն» թեր թը (18951896), «Ազ գա գրա կան հան
դե սի» Ա գիր քը (1896), «Կ ռունկ» թեր թը (18981900), « Ղա րա բաղ» ե ռօր յա թեր թը 
(19111912), «Ա շա կերտ» թեր թը (1913), « Պայ քար» թեր թը (19141917), « Փայ լակ» 
շա բա թա թեր թը (19151917), « Ծիա ծան» ամ սա գի րը (1916), «Ե ռանդ» թեր թը (1917), 
« Նե ցուկ» թեր թը (1917), «Ա պա ռաժ» երկ շա բա թա թեր թը (19171919), «Աշ խա տանք» 
թեր թը (1917), «Աս պա րեզ» թեր թը (1917), «Ար ցախ» շա բա թա թեր թը (1919), 
« Ղա րա բա ղի սուր հան դակ» թեր թը (1919), « Նոր կյանք» թեր թը (1919)2: Դ րանք մեծ 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցան քա ղա քի հա սա րա կա կան կյան քի վրա՝ հայ մտա վո րա կա
նութ յա նը սեր մա նե լով ա ռա ջա դեմ գա ղա փար ներ, խթա նե ցին ազ գա յինա զա տագ
րա կան շարժ ման ար մա տա վո րու մը ե րի տա սար դութ յան շրջա նում:

Վե րա հաս 19051907 թթ. ռու սա կան ա ռա ջին հե ղա փո խութ յու նը, ցա րիզ մի 
հա յա հա լած, բիրտ ու նենգ քա ղա քա կա նութ յու նը, նրա հրահ րած հայթա թա րա
կան ընդ հա րում նե րը ծանր հար ված հասց րին Շու շի քա ղա քի տնտե սա կան ու 
մշա կու թա յին կյան քին՝ ան դառ նա լի կո րուստ ներ պատ ճա ռե լով հայ բնակ չու թյա
նը: Ա ռա ջա դի մութ յան ու ղին կա մացկա մաց բռնած շու շե ցի հա յը կանգ նեց ու նեց
վածքն ու կյան քը կորց նե լուն դեմ հան դի ման:

Ցա րա կան ինք նա կա լութ յա նը ընդ հա նուր առ մամբ հա ջող վեց Այսր կով կա սի 
ո րոշ վայ րե րում ( Բաք վի, Եր ևա նի, Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ ներ, Կար սի մարզ) 
բնակ չութ յան լայն զանգ ված նե րին մե կու սաց նել ռու սա կան ա ռա ջին հե ղա փո խութ
յան պայ քա րի հոր ձա նու տից: Դ րան էր ուղղ ված, մաս նա վո րա պես, թուրքհայ կա
կան ընդ հա րում ներ կազ մա կեր պե լու դի վա յին ծրա գի րը, որ հղա ցավ և  ի րա կա
նաց րեց Ռու սաս տա նի իշ խա նա կան վեր նա խա վը: Այդ ընդ հա րում նե րի ջա տա գո
վը նախ ևա ռաջ Կով կա սի փո խար քա, հայտ նի հա յա տյաց իշ խան Գ. Գո լի ցինն էր: 
Իշ խա նութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քը հա յե րի նկատ մամբ ոգ ևո րիչ ե ղավ թուր քե րի 
հա մար: Ն րանց մեջ այն կար ծի քը ստեղծ վեց, թե կա րե լի է ան պա տիժ կեր պով 
թա լա նել հա յե րին և  են թար կել ջար դե րի:

Ցա րիզ մը Կով կա սում ա մե նա հե ղա փո խա կան տարր հա մա րում էր հա յութ յա
նը, իսկ կա յու նութ յան ե րաշ խիք՝ թուր քե րին: Ա հա թե ին չու հենց վեր ջին նե րիս 
մի ջո ցով էին ցան կա նում երկ րա մա սը զերծ պա հել հա մա ռու սաս տան յան հե ղա
փո խա կան շար ժում նե րից: Դ րա հա մար, Գո լի ցի նի կար ծի քով, պետք էր զի նել 
թուր քե րին ընդ դեմ հա յե րի:

1 Տե՛ս Города России в 1904 году, отд. VII, табл. XII, с. 265, тоже в 1910 году, отд. VII, табл. XIII, с. 961։
* Սա վրիպակ պետք է համարել, որովհետև բերված իսկ ցանկում 18 պարբերականի անուն է: Մեր ուսում
նասիրությունների արդյունքում երևան ենք հանել շուրջ երեք տասնյակ պարբերականներ, որոնք տարբեր 
ժամանակամիջոցներում լույս են տեսել Շուշիում (տե՛ս Հարությունյան Մ., Արցախի պարբերական մամուլի 
պատմությունից: Արցախի պարբերական մամուլի մատենագիտություն (18742009 թթ.), Պատմաքննական 
ներածությամբ, ծանոթագրություններով, մեկնաբանություններով, Ստ., «Դիզակ պլյուս», 2010, էջ 4252) (Խմբ.):
2 Տե՛ս Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն (17941967), Երևան, 1970, էջ 342, Հայ պարբերական 
մամուլը: Մատենագիտական համահավաք ցուցակ 17941980, Երևան, 1986, էջ 411449:
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Նի կո լայ IIը և ն րա շրջա պա տը ամ բող ջութ յամբ պաշտ պա նում էին հա յա կեր 
կա ռա վար չա պե տի մտադ րութ յու նը: Դի վա յին ծրագ րում նե րառ վել էին երկ րա մա
սի ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րը, բա նա կը, ոս տի կա նութ յունն ու ժան դար մե րիան, 
մու սուլ ման հոգ ևո րա կա նութ յու նը, թուրք խա ներն ու բե կե րը, թուրքքրդա կան 
խու ժա նը և,  ի հար կե, պա նիս լա միզ մի և թուր քա կա նութ յան ախ տով վա րակ ված 
այս պես կոչ ված «մտա վո րա կա նութ յու նը»:

Հա յատ յաց ու բար բա րոս քա ղա քա կա նութ յան զսպա նա կը ա րա գութ յամբ 
սկսեց բաց վել: Բաք վի 1905 թ. ջար դե րին հետ ևե ցին թուրքհայ կա կան ընդ հա
րում նե րը Բաք վի, Գան ձա կի, Եր ևա նի նա հանգ նե րի քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում: 
Բա ցա ռութ յուն չէր նաև Շու շին: Քա ղա քի ոս տի կա նա պետ Սա խա րո վը ա մեն ինչ 
ա նում էր թշնա մաց նե լու Շու շիի հա յե րին և թուր քե րին:

Ն րա հա կա հայ գոր ծու նեութ յու նը այն քան բա ցա հայտ ու լկտի դար ձավ, որ 
հայտ նի հե ղա փո խա կան, ազ նիվ ու նվիր ված հայ րե նա սեր, գո րի սե ցի Յա պո նա
ցի Սա քոն Զան գե զու րից ան ցավ Շու շի և գն դա կա հա րեց հան ցա գործ ոս տի կա
նա պե տին ու ն րա պրիս տավ Շու մակ ևի չին1: 1905 թ. գար նանն ու ամ ռա նը թուրք
հայ կա կան ա ղե տա լի ընդ հա րում ներ տե ղի ու նե ցան Զան գե զու րում, ո րոնց կրա կը 
ան ցավ Շու շի: Սկզ բում ընդ հա րում նե րը սահ մա նա փակ էին և  եր կուս տեք ջան քե
րով ա րա գո րեն մար վում էին: Բայց քա ղա քի ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րը, զի
նե լով թուրք բնա կիչ նե րին, դրդե ցին նրանց սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րի: Շու շիում 
ու նրա շրջա պա տի թուր քա կան գյու ղե րում թուրք և քուրդ բե կե րի ու ա վա զա կա
պե տնե րի ղե կա վա րութ յամբ կազ մա վոր վե ցին զին ված ջո կատ ներ, ո րոնք խնդիր 
ու նեին Գան ձա կի ու Շու շիի գա վառ նե րում հայ բնակ չութ յան ջարդ ի րա կա նաց նել:

Կա տա ղի մար տեր ըն թա ցան Խա չե նում, Ա ռա ջա ձոր գյու ղի մա տույց նե րում, 
Շու շիԵվ լախ ճա նա պար հին թա լան վե ցին ու հո շոտ վե ցին բազ մա թիվ հա յեր, և  
այդ բո լո րը՝ իշ խա նութ յուն նե րի աչ քի, առջև հա ճախ նրանց թե լադ րան քով:

Ի հար կե, ար ցա խա հա յութ յու նը հան գիստ նստած չէր սպա սում, այլ ՀՅԴ տե
ղա կան կո մի տեի և Գան ձա կի նա հան գում հայ կա կան ու ժե րի ընդ հա նուր հրա մա
նա տար Խա նա սո րի Վար դա նի ( Սար գիս Մեհ րաբ յան) գլխա վո րութ յամբ ակ տի
վո րեն զին վում էր՝ պատ րաստ վե լով օր հա սա կան կռվի:

Սա կայն ցա վով պետք է նշել, որ, ի տար բե րութ յուն թուր քե րի, հայ մե ծա հա
րուստ նե րը, նա մա նա վանդ Բաք վում և  այլ քա ղաք նե րում ապ րող ուն ևոր շու շե ցի
նե րը զար մա նա լի ան տար բե րութ յուն ցու ցա բե րե ցին հայ րե նի ե զեր քի ճա կա տագ
րի նկատ մամբ՝ դժկա մութ յամբ և  ոչ բա վա րար նյու թա կան օգ նութ յուն հատ կաց
նե լով զենքզի նամ թերք հայ թայ թե լու կար ևո րա գույն գոր ծին:

Ինք նա պաշտ պա նութ յան հրա մա նա տա րութ յու նը Շու շիի հայ կա կան թա ղա
մա սե րում ստեղ ծեց մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ղե կա վա րող օ ղակ ներ՝ բա
նի մաց և զին վո րա կան գոր ծին գի տակ ան դամ նե րով: Մի շարք վայ րե րում կազ
մա կերպ վե ցին ամ րաց ված պաշտ պա նա կան դիր քեր:

Օ գոս տո սի 7ի, լույս 8ի գի շե րը ան հայտ ան ձանց կող մից սպան վեց մի թուրք 
լապ տե րա վա ճառ: Դա թուր քե րի շրջա նում հա կա հայ հիս տե րիա ա ռա ջաց րեց: 

1 Տե՛ս «Դրոշակ», 1927, թիվ 10 (163), հոկտեմբեր, էջ 319, «Հայրենիք», 1925, թիվ 1 (37), նոյեմբեր, էջ 34, Սիմոնյան 
Հ., նշվ. աշխ., էջ 253:
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Սկս վեց եր կուս տեք մե ղադ րանք նե րի, ա լանթա լա նի ու բռնութ յուն նե րի շա րան, 
ո րը օ գոս տո սի 16ին հեշ տութ յամբ վե րած վեց կա տա ղի զին ված բախ ման: Իշ խա
նութ յուն նե րը, այդ թվում՝ զոր քը, դի տոր դի դե րում էին, մինչ դեռ աս տի ճա նա բար 
ա վե լա նում էր եր կուս տեք զո հե րի թի վը: Օ գոս տո սի 17ին նոր թա փով վերսկս վեց 
եր կուս տեք հրաձ գութ յու նը: Թուր քե րը մեծ թվով կո րուստ ներ ու նե ցան, մա հով 
ըն կան նաև մի շարք ան վե հեր հայ մար տիկ ներ, այդ թվում՝ հայտ նի հե ղա փո խա
կան, շու շե ցի Մար գար Ժամ հար յա նը (Մ ռավ)1:

Օ գոս տո սի 18ի վաղ ա ռա վոտ յան կռի վը նո րից թե ժա ցավ: Թուր քե րին Աղ
դա մից օգ նութ յան էին ե կել նոր ու ժեր, ո րոնց հա ջող վեց նե ղել հայ պաշտ պան
նե րին: Սա կայն դա եր կար չտևեց: Մեր մար տիկ նե րը հա կագ րո հով խու ճա պի 
մատ նե ցին խու ժա նին: Թուր քե րը, տա լով բազ մա թիվ զո հեր, ա ճա պա րան քով 
նա հան ջե ցին, սա կայն հասց րին հրո ճա րակ դարձ նել հայ կա կան թա ղա մա սե րը: 
Մոխ րի վե րած վե ցին 400ից ա վե լի տուն, խա նութ ներ, ար հես տա նոց ներ, պա
հեստ ներ, հայ կա կան թատ րո նի շեն քը, հի վան դա նո ցը, Մա րիամ յան դպրո ցը և  
այլն2:

Օ գոս տո սի 20ի կե սօ րին կռի վը դա դա րեց: Հա յե րից սպան վել էր 40, վի րա
վոր վել 68 մարդ, թուր քե րի կո րուստ նե րը շատ ա վե լին էին: Միայն սպան ված նե
րը շուրջ 500ն  էին, իսկ վի րա վոր նե րը շատ մեծաթիվ էին3: Հայ մար տիկ նե րը 
զեն քի ու ժով և նա խա հար ձակ գոր ծո ղութ յուն նե րով կա րո ղա ցան զսպել նաև Աղ
դա մի շրջա նի թուրք հրո սակ նե րին4:

Հաղ թա նա կը շո շա փե լի էր, սա կայն Շու շին ա վեր վել էր, տնտե սա պես քայ
քայ վել, ողջ մնա ցած հա յե րից շա տե րը լքել էին քա ղա քը, խո րա ցել էին հա յե րի և 
թուր քե րի միջև թշնա մանքն ու անվս տա հութ յու նը: Շու տով թե՛ քա ղա քում և թե՛ 
գա վա ռի հայ կա կան գյու ղե րում վրա հա սավ սո վը: Հայ բնակ չութ յան հա մար ող
բեր գութ յուն դար ձավ նաև այն, որ ռու սա կան պատ ժիչ զոր քը իր ամ բողջ ա տե
լութ յու նը թա փեց ան մեղ հայ գյու ղա ցու գլխին՝ նրան են թար կե լով ա վե րի ու կո
ղո պու տի, շա տե րին ձեր բա կա լե լով ու տեղահանելով հայ րե նի օ ջախ նե րից: Ե ղան 
բազ մա թիվ զո հեր:

Օգտ վե լով ռու սա կան կա զա կա կան և  ոս տի կա նա կան ջո կատ նե րի ան թա քույց 
ա ջակ ցութ յու նից՝ թուր քա կան խու ժա նը փա կեց Շու շի տա նող ճա նա պարհ նե րը, 
գե րե վա րեց և ս պա նեց բազ մա թիվ հա յե րի: Հա յատ յաց լկտի քա ղա քա կա նութ յամբ 
հատ կա պես աչ քի ըն կավ Գան ձա կի նա հան գի պատ ժիչ ջո կատ նե րի ընդ հա նուր 
հրա մա նա տար, երդվ յալ հա յա կեր, գե նե րալ Գո լոշ չա պո վը:

Սա կայն ար ցա խա հա յութ յու նը չընկր կեց. «…նոր ա ղետ նե րը, տմար դի հա րևա
նի հար ձա կում նե րը,– հայ ժո ղովր դի սո ցիա լա կան տար բեր խա վե րին, նրա տար
բեր հատ ված նե րին մղե ցին հա մե րաշխ գոր ծակ ցութ յան, ամ րապնդ վեց ազ գա յին 
գի տակ ցու թյու նը, ու ժե ղա ցավ միմ յանց սա տար կանգ նե լու ձգտու մը»5:

Թուրքհայ կա կան ընդ հա րում նե րի վեր ջին փու լը սկսվեց 1905 թ. կե սե րից և 

1 Այս մասին տե՛ս Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 367371:
2 Տե՛ս Լեո, Անցյալից, Թիֆլիս, 1925, էջ 159, Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 372373:
3 Տե՛ս Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 373:
4 Տե՛ս նւյն տեղւմ, ինչպես նաև «Դրոշակ», 1905, թիվ 13 (166), դեկտեմբեր, էջ 203204:
5 Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 713:
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դարձ յալ ընդգր կեց նաև Շու շին: Շու շե ցի նե րը, սա կայն, այս ան գամ ևս հան կար
ծա կիի չե կան: Թուր քե րը, որ 1905 թ. օ գոս տո սին շո շա փե լի կո րուստ ներ էին կրել, 
ա մեն ևին խել քի չե կան և նո րից նպա տա կադր վե ցին հա յա թափ ա նե լ քա ղա քը: 
Զին վե լու հետ մեկ տեղ՝ նրանք դարձ յալ դի մե ցին քա նիցս փորձ ված մե թո դի՝ ա մե
նուր ա ղա ղա կե լով, թե հա յե րը պատ րաստ վում են ի րեն ցից մաք րել Շու շին: Միա
ժա մա նակ նրանք օգ տա գոր ծե ցին հայ ազ գաբ նակ չութ յան հա մար մշտա կան 
պա տու հաս դար ձած թուրք և քուրդ ա նաս նա պահ խու ժա նի քո չը, ո րի ու ղի նե րից 
մեկն անց նում էր Շու շիի մա տույց նե րով: Օգտ վե լով քո չի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ
յու նից՝ թուրք զին ված բա շի բո զուկ նե րը Շու շին մե կու սաց րին շրջա կա հայ կա կան 
գյու ղե րից և պատ րաստ վե ցին ոչն չաց նել նրա հայ բնակ չութ յա նը1: Թուր քե րին 
ոգ ևո րում էր նաև այն հան գա ման քը, որ ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րը, ինչ պես 
միշտ, դարձ յալ նրանց թի կուն քում էին և  ակ տիվ պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն ներ կի
րա ռե լով՝ փոր ձում էին հայտ նա բե րել ու ձեր բա կա լել ընդ հա տա կում գոր ծող դի
մադ րա կան շարժ ման հայ կազ մա կեր պիչ նե րին,  ա ռա ջին հեր թին ՀՅԴ ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին, ո րոնք ղե կա վա րում էին Շու շիի հայ բնակ չութ յան ինք նա պաշտ պա
նութ յան գոր ծը:

Նախ քան Շու շիի վրա գրո հե լը թուր քե րը հար ձա կում ներ գոր ծե ցին քա ղա քից 
կտրված հայ կա կան բնա կա վայ րե րի վրա՝ ա լանթա լա նի են թար կե լով դրանք: Մա
զա պուրծ բնակ չութ յու նը լցվեց Շու շի՝ ա վե լի տագ նա պա լի դարձ նե լով վի ճա կը2: 
Կար ծե լով, թե հայ բնակ չութ յու նը ան զեն ու վե հե րոտ է և խու սա փում է պաշտ պա
նա կան մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լուց, 1906 թ. հու լի սի 12ին Շու շին շրջա պա տող 
խու ժա նը ներ սում գտնվող ցե ղա կից նե րի հետ միա սին (1000ից ա վե լի զին ված 
բար բա րոս ղո չի ներ) դի մեց հար ձակ ման: Սկզ բում քա ղա քի ռուս զին վո րա կա նութ
յու նը պաշտ պան կանգ նեց հայ բնակ չութ յա նը, սա կայն մեր ռազ միկ նե րի կազ մա
կեր պած հա կա հար վա ծի հա ջո ղու թյու նը տես նե լով՝ փո խեց մտադ րութ յու նը և  ան
ցավ թուր քե րի կող մը: Բայց ար դեն ուշ էր: Վեր ջի վեր ջո հայ քա ջա մար տիկ նե րը 
մտան թուր քա կան թա ղա մա սե րը և կ րա կի մատ նե ցին դրանք՝ կի րա ռե լով թշնա
մու որ դեգ րած միև նույն մար տա վա րութ յու նը: Ի վեր ջո հու լի սի 22ին հրաձ գութ
յու նը դա դա րեց, հա յե րի հաղ թա նա կը կա տար յալ էր: Միայն սպան ված թուր քե րի 
թի վը 190ից ա վե լի էր: Հաղ թա նա կը կոփ վեց հայ մար տիկ նե րի անձ նա զո հութ յան, 
հմտութ յան և կազ մա կերպ վա ծութ յան շնոր հիվ: Շու շին հե րո սա բար դի մադ րեց և 
կա րո ղա ցավ փրկել հայ բնակ չութ յա նը զանգ վա ծա յին թա լա նից ու կո տո րա ծից3:

Սա կայն ա վերն ու զո հե րը ծանր նստե ցին հա յութ յան վրա: Շու շիի, Ար ցա խի 
և  ամ բողջ հա յութ յան հա մար այս ընդ հա րում նե րը քա ղա քա կան և սո ցիալտնտե
սա կան լուրջ հետ ևանք ներ ու նե ցան: Հա յա թափ ե ղան բազ մա թիվ բնա կա վայ րեր, 
զոհ վե ցին բազ մա թիվ ան մեղ մար դիկ: Ան կում ապ րեց տնտե սութ յու նը, սաստ կա
ցավ սո վը հատ կա պես գյու ղա կան շրջան նե րում: Ա ռա վել ող բեր գա կան դար ձավ 
լեռ նա յին շրջան նե րի հայ բնակ չութ յան դրութ յու նը: Ընդ հա րում նե րը հնա րա վո
րութ յուն չտվե ցին գյու ղա կան ցանքս կա տա րե լու, չկային սերմ նա ցու, նյու թա կան 

1 Տե՛ս Սիմոնյան Հ., Ազատագրական պայքարի ւղիներւմ, գիրք II, Երևան, 2003, էջ 16:
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 19:
3 Տե՛ս Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., գիրք II, էջ 2025, «Դրոշակ», 1906, թիվ 81 (174), օգոստոս, էջ 115:
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այլ մի ջոց ներ: Տե ղի ու նե ցավ ա նա սուն նե րի զանգ վա ծա յին ան կում: Քա ղաք նե րում 
մեծ չա փե րի հա սավ գոր ծազր կութ յու նը, ե տըն թաց ապ րե ցին առև տուրն ու ար
հեստ նե րը: Դա հատ կա պես նկա տե լի դար ձավ հա յա շատ քա ղաք նե րում՝ Բաք վում, 
Գան ձա կում և  ի հար կե, Շու շիում: Շատ հայ ար հես տա վոր ներ և  առևտ րա կան ներ 
թո ղե ցին քա ղա քը և գաղ թե ցին Կով կա սի ու Կենտ րոն ական Ռու սաս տա նի տար
բեր վայ րեր, ա պա՝ Թավ րիզ և Ի րա նի այլ քա ղաք ներ: Դա դա րեց մշա կու թա յին 
ու կրթա կան օ ջախ նե րի գոր ծու նեութ յու նը, դան դա ղեց ե րի տա սարդ սերն դի 
կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան գոր ծը: Ռուս հա սա րա կա կան քա ղա քա կան 
շրջա նակ նե րում հա յութ յու նը սկսեց դիտ վել որ պես ռու սա կան մի ջա վայ րին խորթ, 
ան հան գիստ ու վտան գա վոր տարր, գնա լով խո րա ցավ ա նար դար ու ան հիմն 
կաս կա ծան քը հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ: Ու ժե ղա ցավ բռնութ յուն նե րի և հա լա
ծան քի ա լի քը հայ մտա վո րա կա նութ յան նկատ մամբ: Գոր ծին քիչ օգ նեց նաև Կով
կա սի նոր կա ռա վար չա պետ կոմս Վո րոն ցովԴաշ կո վի վա րած ա վե լի մեղմ ու 
չա փա վոր քա ղա քա կա նութ յու նը: Սա կայն ընդ հա րում նե րի շնոր հիվ արթ նա ցավ 
հա յի ազ գա յին գի տակ ցութ յու նը: Նա սկսեց հաս կա նալ իր ազ գա յին ար ժա նա
պատ վութ յու նը զեն քով պահ պա նե լու ար ժե քը: Հա մե րաշ խութ յան, միաս նութ յան 
գա ղա փա րը սկսեց դիտ վել որ պես անհ րա ժեշ տութ յուն: Ե կե ղե ցա կան գույ քի 
բռնագ րա վու մը և  այ նու հետև թուրքհայ կակ ան ընդ հա րում նե րը ու ժե ղաց րին ազ
գա յին գի տակ ցութ յու նը: Ամ րապնդ վեց արևմ տա հայար ևե լա հայ հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը1:

Մի փոքր անդ րա դառ նանք թուրքհայ կա կան ընդ հա րում նե րի պատ ճառ նե րին: 
Դ րանց սկզբից ռու սա կան և  եվ րո պա կան մա մուլն ու հա սա րա կա կան քա ղա քա
կան գոր ծիչ նե րը նշում էին հա յե րի և թուր քե րի սո ցիալտնտե սա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, հա նի րա վի շեշ տում, որ ընդ հա րում նե րի բուն պատ ճա ռը մի 
կող մից երկ րա մա սի հայ տար րի բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րելն ու ուն ևոր լի նելն 
էր, մյուս կող մից՝ թուր քի աղ քատ, հարս տա հար ված լի նե լը: Այս տե սա կե տը այն
քան էր ար մա տա ցել, որ դրան տուրք էին տա լիս նաև շատ ա ռա ջա դեմ գոր ծիչ ներ 
և մա մու լի օր գան ներ, ո րոնց մեջ քիչ չէին սո ցիալդե մոկ րա տա կան աշ խար հա յացք 
ու նե ցող նե րը:

Սա միան գա մայն ա նար դար մո տե ցում էր հետև յալ պատ ճա ռով: Նախ Կով
կա սի ա մե նա հա րուստ տար րը հենց թուրք խա նե րը, բե կերն ու ա ղա լար ներն էին, 
ո րոնք ի րենց ձեռ քում կենտ րո նաց րել էին հո ղա յին հսկա յա կան տա րածք ներ, 
տաս նամ յակ նե րով ա վա զա կութ յամբ ու ա վար չութ յամբ զբաղ վելով, հատ կա պես 
հայ բնակ չութ յա նը ա լանթա լա նի են թար կե լով՝ կու տա կել էին հսկա յա կան հարս
տութ յուն: Այլ բան է, որ այդ ան լուր մի ջոց նե րը «մե ռած» էին, վե րած ված գան ձի 
և տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ դեր չէին խա ղում: Ն րան ցից բա ցի՝ և՛ 
Շու շիում, և՛ այլ քա ղաք նե րում ու հատ կա պես Բաք վում կա պի տա լիս տա կան տնտե
սա հա րա բե րութ յուն նե րում ներգ րավ ված էին ոչ քիչ թվով թուրք գոր ծա րար ներ, 
ո րոնք հա ջո ղութ յամբ ներդ րում ներ էին ա նում, այս պես ա սած «պտտեց նում» 
ի րենց գու մար նե րը: Ոչ քիչ հարս տութ յուն էին կու տա կել շատ թուրք քոչ վոր ա նաս
նա պահ ներ:

1 Տե՛ս Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., գիրք II, էջ 6365:
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Հա յե րի ուն ևոր և մր ցակ ցութ յան մեջ ա վե լի հա ջո ղակ լի նե լը չէր բուն պատ
ճա ռը, այլ դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած թու նոտ այն նա խան ձը որ պա տել էր 
թուր քին, ներ սից կե րել նրան և նա խա ձեռ նող, աշ խա տող ու ստեղ ծա գործ, դա տող 
հա յին դարձ րել աչ քի փուշ: Նույն ա տե լութ յու նը հա ճախ հա մա կել էր նաև թուրք 
բան վո րութ յա նը, ո րի գե րա կշռող մա սը սևա գործ էր՝ ի տար բե րութ յուն ո րակ յալ 
հայ բան վո րութ յան: Կույր, գա զա նա յին ա տե լութ յան օբ յեկտ էր դար ձել հայ մտա
վո րա կա նութ յու նը՝ ու սու ցի չը, ին ժե նե րը, բժիշ կը, փաս տա բա նը, գյու ղատն տե սը:

Ս րան պետք է ա վե լաց նել նաև թուր քի բար բա րոս, ոճ րա գործ ցե ղա յին հո գե
բա նու թյու նը, քոչ վո րի հան ցա վոր բնազ դը, ո րոնք նրա պատ մա կան զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն էին: Թա լանն ու ա վա զա կութ յու նը, «գյա վու րին» խոշ
տան գելն ու սպա նե լը տգետ և խա վա րամ տութ յան մեջ խար խա փող թուր քի հա
մար տղա մարդ կութ յան յու րա տե սակ նշան էին, հպար տութ յան ա ռար կա: Թուր
քա կան այս պես կոչ ված «պոե տիկ պա տում նե րը» լի էին նմա նօ րի նակ «հե րո սութ
յուն նե րի» նկա րագ րութ յուն նե րով: Թուրքհայ կա կան ընդ հա րում նե րի պատ ճառ
նե րից են եր կու ժո ղո վուրդ նե րի քա ղա քակր թա կան հա յացք նե րի (քա ղա քա կան, 
գա ղա փա րա կան, մշա կու թա յին ու կրո նա կ ան) ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու 
տար բե րութ յուն նե րը: Թուր քա կան վեր նա խա վը ձգտում էր գե րիշ խա նութ յան Կով
կա սում: Այդ նկրտում նե րը ա ջակ ցութ յուն էին ստա նում Թուր քիա յից, ինչոր չա փով 
նաև Ի րա նից ու ռու սա կան ինք նա կա լութ յու նից: Ա ռա ջին եր կու երկր նե րի ցան
կութ յուն ներն ա վե լի հե ռուն էին տա րած վում: Ն րանք չէին կորց նում կով կաս յան 
թուր քե րի մի ջո ցով երկ րա մա սը նո րից ձեռք գցե լու հույ սը: Գոր ծի էր դրվել դրա 
ի րա գործ ման զեն քը՝ կրո նա կան ան հա դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  այդ հիմ քի վրա 
տա րած ված պա նիս լա միզ մի գա ղա փա րա խո սութ յու նը, ո րը լայն ար ձա գանք էր 
գտել թուրք մոլ լա նե րի, հո ղա տե րե րի, նավ թարդ յու նա բե րող նե րի և  այս պես կոչ
ված «թուրք մտա վո րա կա նութ յան» շրջա նում: Թուրքհայ կա կան ընդ հա րում նե րի 
գլխա վոր պատ ճառ նե րից էր ցա րա կան ինք նա կա լութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը: 
Կով կա սը հնա զանդ պա հե լու, ռու սա կան ա ռա ջին հե ղա փո խութ յան ազ դե ցութ յու
նը երկ րա մա սում չե զո քաց նե լու, ա զա տա տենչ հա յի ե րա զան քը սպա նե լու նպա
տա կով ցա րիզ մը կանգ նեց թուրք հե տա դի մա կան ու խա վա րա միտ էթ նո սի կող
քին՝ կազ մա կեր պե լով և  ուղ ղոր դե լով նրան դե պի հա յե րի սպան դի ի րա կա նա ցու
մը: Ինք նա կա լութ յու նը այդ քայ լով փոր ձեց հայ ազ գա յինա զա տագ րա կան շար
ժու մը ար մա տից ոչն չաց նել, սրել միջ հա մախմ բա յին հա կա սութ յուն նե րը: Գոր ծի 
դնե լով ռուս ազ գայ նա կան մտա վո րա կա նութ յան՝ Սու վո րի նի, Վիտ տեի, հե տա
գա յում Ս տո լի պի նի և ն րանց գա ղա փա րա կան զի նա կից նե րի նե րու ժը՝ ցա րա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը հայ ազ գա յին կու սակ ցութ յուն նե րը հոր ջոր ջե ցին ազ գայ նա մոլ 
ու ան ջա տո ղա կան, իսկ հայ ժո ղովր դին՝ անվս տա հե լի էթ նիկ տարր: Բա րե բախ
տա բար ռուս մտա վո րա կա նութ յան շրջա նում գտնվե ցին շա տե րը (Ալ. Ամ ֆի տեատ
րով, Յու. Վե սե լովս կի, Մ. Կո վալևս կի և  ու րիշ ներ), ո րոնք եվ րո պա ցի ա ռա ջա դեմ 
բազ մա թիվ գոր ծիչ նե րի հետ ի րենց ձայ նը բարձ րաց րին՝ ի պաշտ պա նութ յուն հայ 
ժո ղովր դի և ն րա ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րի:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը նոր, մինչ այդ չտեսն ված ող բեր գութ
յուն բե րեց հայ ժո ղովր դին: Հա յոց պատ մութ յան ա մե նասև է ջին՝ Մեծ ե ղեռ նին 
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հետ ևեց տագ նապ նե րով ու օր հա սա կան կռիվ նե րով լե ցուն մի ժա մա նա կաշր ջան: 
Ռու սա կան ինք նա կա լութ յան տա պա լու մը նրա լծի տակ գտնվող ժո ղո վուրդ նե րի 
մեջ ա զա տութ յան ու դե մոկ րա տա կան զար գաց ման հույ սեր ներշն չեց: Սա կայն, 
ա վա՜ղ, հայ ժո ղո վուր դը նո րից կանգ նեց ֆի զի կա կան ոչն չաց ման եզ րին: Ցա րիզ
մի վե րա ցու մից հե տո Կով կա սը շատ շու տով կրկին վե րած վեց ազ գա միջ յան կռիվ
նե րի թա տե րա բե մի: Նո րաս տեղծ Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հան
րա պե տութ յուն նե րի միջև ծա գե ցին տա րած քա յին վե ճեր, ո րոնք մե ծա պես թու
լաց րին այդ երկր նե րը, հող նա խա պատ րաս տե ցին նրանց ան կա խութ յան վե րաց
ման և խորհր դայ նաց ման հա մար:

Իր կազ մա վոր ման հենց ա ռա ջին օր վա նից Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յու նը 
հայ կա կան ան կախ պե տութ յան նկատ մամբ սկսեց վա րել ագ րե սիվ, նվա ճո ղա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն: Մշ տա պես ու նե նա լով Թուր քիա յի ա ջակ ցութ յու նը, ան թա
քույց հո վա նա վոր վե լով Այսր կով կա սի անգ լիա կան կա ռա վար չութ յան և բ րի տա
նա կան զոր քե րի կող մից՝ Ադր բե ջա նը պա հան ջեց իր տա րածք ներ ճա նա չել Նա
խիջ ևա նը, Ար ցախն ու Զան գե զու րը: Սկս վեց հիշ յալ հայ կա կան այդ հո ղե րի հայ 
բնա կիչ նե րի ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի նոր փու լը ադր բե ջա նա կան 
զավ թիչ նե րի նկրտում նե րի դեմ:

Նո րաս տեղծ Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նը, շրջա պատ ված լի նե լով թշնա
մի նե րով, ըստ էութ յան ան կա րող էր ի րա կան և  արդ յու նա վետ օգ նութ յուն ցույց 
տալ վտանգ ված երկ րա մաս նե րին: 1918 և 1919 թվա կան նե րին հա յե րը պաշտ պա
նա կան հե րո սա մար տեր մղե ցին մաս նա վո րա պես Զան գե զու րում և Ար ցա խում՝ 
դի մա կա յե լով ադր բե ջա նա կան ա հագ նա ցող վտան գին: Զո րա վար Անդ րա նի կի՝ 
Զան գե զու րից հե ռա նալն ա վե լի ծան րաց րեց հայ կա կան զույգ երկ րա մա սե րի 
դրութ յու նը: 1919 թ. օ գոս տո սի 12ին Շոշ գյու ղում գու մար վեց ար ցա խա հա յե րի 
7րդ հա մա գու մա րը, ո րը հենց սկզբից մեր ժեց Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան և  
անգ լիա ցի նե րի կող մից Ար ցա խի ու Զան գե զու րի գե նե րալնա հան գա պետ նշա
նակ ված, հայ ժո ղովր դի ո խե րիմ թշնա մի Խոս րովբեկ Սուլ թա նո վի վերջ նա գի րը, 
ո րով պա հանջ վում էր 48 ժամ վա ըն թաց քում ըն դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ
յու նը, հա կա ռակ դեպ քում երկ րա մա սը կհպա տա կեց վի զեն քի ու ժով: Խու սա փե լով 
ազ գա միջ յան ընդ հա րում նե րից, հաշ վի առ նե լով Նա խիջ ևա նի կո րուս տը և ծայ
րա հեղ ծանր վի ճա կը՝ հա մա գու մա րը վեր ջի վեր ջո օ գոս տո սի 22ին ո րո շեց ըն դու
նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը: Հա մա ձայ նա գի րը հա յերն ըն դու նե ցին մի 
պայ մա նով, որ Ադր բե ջանն այ դու հետ չէր մի ջամ տե լու Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ներ
քին գոր ծե րին1: Ա տե լի Սուլ թա նո վը տո նում էր իր հաղ թա նա կը, սա կայն բո լո րո վին 
ձեռք չէր քա շել Ար ցախն ու Զան գե զու րը հա յա թափ ա նե լու մտադ րութ յու նից: Ա վե
լին, իր նպա տա կը ի րա գոր ծե լու հա մար նա ի սպաս դրեց իր տրա մադ րութ յան 
տակ ե ղած բո լոր ու ժերն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Ճիշտ է, 1919 թ. նո յեմ բե րին Գո րի սի մա տույց նե րում թուր քա կան բա նակն ու 
զին ված խու ժա նը խայ տա ռակ պար տութ յուն կրե ցին, սա կայն Սուլ թա նո վը մնաց 
անդրդ վե լի և  ետ չկանգ նեց Ար ցախն ու Զան գե զու րը զեն քի ու ժով հնա զան դեց
նե լու իր ծրա գրե րից: Օ գոս տո սի 22ի հա մա ձայ նա գի րը դի տե լով լոկ ժա մա նակ 

1 Տե՛ս «Слово», 28 августа 1919, Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Թեհրան, 1982, էջ 322323:
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շա հե լու մի ջոց՝ նշա նա վոր հա յա կե րը փոր ձում էր մի կող մից ջլա տել հայ կա կան 
ու ժե րը, տնտե սա կան շրջա փակ ման են թար կել Ար ցա խի բնա կա վայ րե րը՝ սո վի ու 
թշվա ռութ յան մատ նե լով դրանց բնա կիչ նե րին, մյուս կող մից զի նում ու վար ժեց
նում էր իր ձեռ քի տակ ե ղած թուրք և քուրդ բա շի բո զուկ նե րին՝ պատ րաստ վե լով 
վճռա կան գո տե մար տի:

1919 թ. նո յեմ բերդեկ տեմ բեր ա միս նե րին, այ նու հետև 1920 թ. սկզբին Ադր
բե ջա նի զին ված ու ժերն ու թուր քա կան խու ժա նը լուրջ պար տութ յուն կրե ցին Զան
գե զու րում՝ Գա րե գին Նժ դե հի ղե կա վա րած ու ժե րի կող մից: Այս հան գա ման քը 
ոգ ևո րիչ ե ղավ ար ցա խա հա յութ յան հա մար: Սա կայն ջախ ջա խիչ պար տութ յու նից 
գա զա զած թուր քե րը տեն դա գին պատ րաստ վե ցին զեն քով վերջ նա կա նա պես լու
ծում տա լու խնդրին: Գար նան սկզբին թշնա մին Ղա րա բա ղում և ն րա շուրջ կու
տա կեց 10 հա զա րից ա վե լի կա նո նա վոր զորք, ինչ պես նաև քրդա կան ղո չի նե րից 
կազմ ված հե ծե լա զոր: Այդ զո րա մա սե րի ընդ հա նուր հրա մա նա տար էր նշա նակ վել 
օս ման թուրք Նու րի փա շան, օգ նա կան՝ զո րա վար Նև րու զո վը: Ն րանց տրա մադ
րութ յան տակ էին բազ մա թիվ թուրք սպա ներ1: Պետք է հա տուկ նշել, որ Ադր բե
ջա նը, շնոր հիվ զին վո րա կան նա խա րար Սա մեդ բեկ Մեհ ման դա րո վի ե ռան դուն 
և բա նի մաց ջան քե րի, կա րո ղա ցել էր կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ստեղ ծել լավ 
զին ված ու մար տու նակ բա նակ, ո րը պատ րաստ վում էր ի րա կա նաց նելու Ար ցա խի 
վերջ նա կան հպա տա կե ցու մը: Ար ցա խա հա յութ յու նը ե լավ օր հա սա կան պայ քա րի: 
Հայ կա կան փոք րա թիվ ու ժե րը պատ րաստ վե ցին նա խա հար ձակ ապս տամ բութ
յան: Սա րու շեն գյու ղում կենտ րո նա ցավ ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րի շտա
բը: Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րում էին Ար սեն Մի քա յել
յա նը, գնդա պետ Զա խար Մես յա նը, Դա լի Ղա զա րը ( Մի քա յել Բա դալք յոխ յան), 
Ար սեն Հով հան նիս յա նը, Ա սա տուր Ա վե տիս յա նը, Հո վակ Ս տե փան յա նը, կա պի
տան Մար տի րոս յան ցը2:

Նշ ված ղե կա վար գոր ծիչ նե րը Եր ևա նի կա ռա վա րութ յու նից ու հատ կա պես 
Դ րո յից ստա ցել էին խիստ հրա հանգ՝ գոր ծել զգույշ և ծա ծուկ, գաղտ նի պա հել 
ապս տամ բե լու ի րենց մտադ րութ յու նը թուր քե րից: Սա կայն հայ զին վո րա կան ղե
կա վա րութ յու նը տե ղե րում սկսեց գոր ծել բա ցեի բաց, միան գա մայն լե գալ և ցու
ցադ րա կան: Ադր բե ջա նա կան կող մին իս կույն պարզ դար ձավ, որ հա յե րը պատ
րաստ վում են զին ված ե լույթ նե րի:

1920 թ. փետր վա րի 19ին Սուլ թա նո վը վերջ նագ րով դի մեց ար ցա խա հա յութ
յա նը: Այն քննար կե լու հա մար փետր վա րի 22ին Շոշ գյու ղում գու մար վեց Ղա րա
բա ղի 8րդ հա մա գու մա րը, ո րը կտրուկ մեր ժեց Սուլ թա նո վի վերջ նա գի րը և 
ք վեար կեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը միա նա լու օգ տին: Դ րան հա կա ռակ՝ 
Շո շում հա վաք վեց 4550 պատ գա մա վոր նե րից կազմ ված մեկ այլ «հա մա գու մար», 
որն ըն դու նեց վերջ նա գի րը՝ ճա նա չե լով Ղա րա բաղն իբրև Ադր բե ջա նի մաս3: Այ
նո ւա մե նայ նիվ Սուլ թա նո վը խիստ դժգոհ մնաց ար ցախ ցի նե րի ո րո շում նե րից՝ 
կրկնա պատ կե լով իր ե ռան դը:
1 Տե՛ս «Ժողովուրդ», 26 մարտի 1920:
2 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 114, ց. 2, գ. 3, թթ. 2124, Սիմոնյան Ա., 
Զանգեզուրի գոյամարտը 19171921 թթ., Երևան, 2017, էջ 429:
3 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 372, Գևորգյան Հ., Դրո, Երևան, 2014, էջ 562563:
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Թուր քե րը նախ ամ րաց րին Շու շին և Խան քենդ ա վա նը, ա պա գրա վե ցին Աս
կե րա նի ան ցու ղին և դ րա նով իսկ ա պա հո վե ցին Ադր բե ջա նի կա պը Շու շիի հետ: 
Ադր բե ջա նա կան նա խա հար ձակ նե րի հա ջորդ քայ լը ե ղավ այն, որ զոր քե րը կենտ
րո նաց րին ոչ միայն Ջ ևան շի րի սահ ման նե րում, Աս կե րա նում, Խան քեն դում, Շու
շիում, այլև Կար յա գի նո յում, Ջաբ րա յի լում, Աղ դա մում և  այլ վայ րե րում1:

1920 թ. մար տի 20ին Սուլ թա նո վը նոր վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց ար ցա խա
հա յու թյա նը՝ ըն դու նել Ադր բե ջա նի վերջ նա կան և հա մընդ հա նուր գե րիշ խա նութ
յու նը, բայց դարձ յալ մեր ժում ստա ցավ: Մար տի 21ին դրութ յու նը կտրուկ լար վեց. 
Թար թառ ա վա նում կո ղոպտ վե ցին հա յե րի խա նութ նե րը, իսկ Մա րա ղա, Չայ լու և 
Թա լիշ գյու ղե րի սահ ման նե րում թուր քե րը սկսե ցին քշել ու տա նել հա յե րի նա խի
րը, ոտ նա տակ տալ ար տե րը: Աս կե րա նի շուր ջը և Խան քեն դում ադր բե ջա նա կան 
զոր քե րը նոր բա խում նե րի աոիթ տվե ցին, իսկ Շու շիում Սուլ թա նո վը պա հան ջեց 
հա յե րի զի նա թա փում: Քա ղա քի հայ կա կան մա սի սահ ման նե րում թուր քա կան նո
րա նոր զոր քե րը դիր քեր գրա վե ցին, չնա յած հայ կա կան մա սում վա ղուց աո կա էին 
թուրք զո րա մա սեր: Բո լոր քայ լե րը վկա յում էին, որ Ղա րա բա ղի հա րա բե րա կան 
խա ղա ղութ յունն ապ րում է իր վեր ջին ժա մե րը:

Մար տի 22ին մու սուլ ման նե րի կրո նա կան տոնն էր՝ բայ րա մը, որն ա րա գաց
րեց դեպ քե րը: Մար տի 22ի լույս 23ի գի շե րը հա յե րը՝ Դա լի Ղա զա րի ( Մի քա յել 
Բա դալք յոխ յան) գլխա վո րութ յամբ, հար ձակ վե ցին Աս կե րա նի վրա, ջար դե ցին 
թուր քե րից և դաղս տան ցի նե րից բաղ կա ցած ստորաբաժանումը: 50 ասկ յար նե րից 
փա խուս տի դի մե լով ա զատ վե ցին 15ը2: Գ րա վե լով Ար ցա խի գլխա վոր մի ջանց քը՝ 
հայ մար տիկ նե րը Շու շին այդ պես կտրե ցին Ադր բե ջա նից: Դա սպաս վող դեպ քե
րի կանխ ման փորձ էր: Հայ կա կան ու ժե րը հար ձակ վե ցին նաև Խան քեն դի վրա, 
որ տեղ ևս գտն վում էին թուր քա կան զոր քե րը, պա շա րե ցին այն և կտ րե ցին Շու շիի 
հետ նրա կա պը ևս: Հար ձա կում ե ղավ նաև Թար թառ ա վա նի վրա3:

Նշ ված դեպ քերն ի րենց ար ձա գանքն ու նե ցան Շու շիում, որ տեղ միա միտ հա յե րը 
հույս ը դրել էին Սուլ թա նո վի՝ քա ղա քի հա յե րին պաշտ պա նե լու ազ նիվ խոս քի վրա:

Մար տի 23ի լու սա բա ցին քա ղաք մտան 35 զին ված հայ մար տիկ ներ և հան
դուգն հար ձա կում գոր ծե ցին 600ից ա վե լի զին վոր ու նե ցող թուր քա կան զո րա նո
ցի վրա: Հար ձա կու մը հան դի պեց ուժ գին դի մադ րութ յան, և դա ազ դան շան ե ղավ, 
որ թուր քա կան զոր քե րը տար բեր ծայ րե րից միա հա մուռ հար ձակ վեն քա ղա քի 
հայ կա կան մա սի վրա: Սկս վեց ի րա րան ցում: Հայ կա կան մա սում հրդեհ ծա գեց, 
ո րը շու տով տա րած վեց ա մե նուր: Հա յութ յու նը խու ճա պի մատն վեց, թու լա ցավ 
նրա առանց այն էլ ան բավ ա րար ինք նա պաշտ պա նութ յու նը, ժո ղո վուր դը ա հա
բեկ ված բռնեց փա խուս տի ճա նա պար հը:

Շա տե րը մնա ցին բո ցե րի մեջ, իսկ մու սա վա թա կան զին վոր նե րը և մու սուլ մա
նա կան մո լե ռանդ ամ բո խը ան ցան ծրագր ված ջար դա րար գոր ծո ղութ յուն նե րի ու 
թա լա նի: Այդ օ րը սպան վեց մի քա նի հա զար մարդ՝ կա նայք, ծե րեր և  ե րե խա ներ: 
Բար բա րոս զոր քի ու խու ժա նի ձեռ քով սրա խող խող ըն կան հա սա րա կա կան, քա
1 Տե՛ս «Слово», 27 марта 1920, Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 372, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 429:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 606, թ. 27, ֆ. 206, ց. 1, գ. 84, թ. 34, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 430:
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 84, թ. 34, «Յառաջ», 7 ապրիլի 1920, թիվ 73, Հայաստանի պառլաենտի նիստերի 
արձանագրւթյւններ 19181920 թթ., էջ 480, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 430:
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ղա քա կան, կրո նա կան, մշա կու թա յին բազ մա թիվ գոր ծիչ ներ:
Եր կու օր վա ըն թաց քում Շու շիի հայ կա կան մա սը՝ շուրջ 2000 տուն, բազ մա թիվ 

խա նութ ներ և  ար հես տա նոց ներ, հրդե հի ճա րակ դար ձան: Քա ղա քում կան գուն 
մնա ցին միայն 25 շի նութ յուն, այդ թվում՝ թե մա կան դպրո ցը, Բեգ լար յա նի շքեղ 
տու նը և մի քա նի այլ ար ժե քա վոր շեն քեր:

Հե տա գա մի քա նի օ րե րին մու սա վա թա կան ներն ու խու ժա նը շա րու նա կե ցին 
ան սանձ կա մա յա կա նութ յուն նե րը, բռնութ յուն ներն ու ան պա տիժ սպա նութ յուն նե
րը, Ար ցա խի ազ գա յին խոր հուր դը դա դա րեց գոր ծել: Շու շիում Բեգ լար յա նի և մ յուս 
չայր ված տնե րում ա պաս տա նած ա վե լի քան 5000 հո գի՝ կին ու ե րե խա, գեր վե ցին 
և նետ վե ցին բան տե րը: Այս վի ճա կում Շու շին մնաց եր կու շա բաթ: Ոճ րա գործ 
Սուլ թա նո վը, գտնվե լով մե կու սա ցած ու պա շար ված դրութ յան մեջ, զգու շա նում էր 
կո տո րել հայ գե րի նե րին:

Պա շար ված, բայց կան գուն էր մնա ցել նան Խան քեն դը՝ այդ տեղ գտնվող 
թուրք զոր քե րով, ո րոնք հրե տա նու շնոր հիվ կա րո ղա ցան պա հել ի րենց դիր քը: 
Հա յե րը վա ղուց քաշ վել էին այդ տե ղից1:

Զան գե զու րից մեծ դժվա րութ յամբ զին յալ ներ և ռազ մամ թերք հասց վեց հայ
կա կան ու ժե րին: Բայց հրա մա նա տա րութ յու նը և նա մա նա վանդ զան գե զուր յան 
մար տիկ նե րի ղե կա վար, գնդա պետ Ա. Թար վերդ յա նը անվճ ռա կան ու ա պաշ նորհ 
գտնվե ցին, ո րի հետ ևան քով ա վեր ներն ու կո տո րա ծը շա րու նակ վե ցին: Ճիշտ է, 
Դի զա կում հայ ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը հա ջո ղութ յան հա սան, բայց թուր
քե րը կա րո ղա ցան մեծ թա փով ա ռաջ շարժ վել:

Ա մե նու րեք շա րու նակ վում էին հա մառ կռիվ նե րը, դրանք մեծ թափ էին ստա
ցել հատ կա պես Ջ ևան շի րում և Գան ձա կի գա վա ռում: Մար տի 24ին ադր բե ջա
նա կան զոր քե րը թուրք խու ժա նի ա ջակ ցութ յամբ Ջ ևան շի րի շրջա նում (Ին ջա գե
տից սկսած) դի մե ցին հար ձակ ման: Հա յե րը, որ ա ռա ջա ցել էին մինչն Թար թառ 
ա վա նը, քաշ վե ցին Մա րա ղա, Չայ լու և Թա լիշ գյու ղե րը, ո րոնց շուրջ տե ղի ու նե
ցավ հա մառ կռիվ: Հա յե րը, խնա յե լով փամ փուշտ նե րը, հետզ հե տե թո ղե ցին Մա
րա ղան, եր կու Չայ լու նե րը, Մար գու շա վանն ու կենտ րո նա ցան Թա լի շում:

Ադր բե ջա նա կան մեկ այլ զո րա մաս՝ թնդա նոթ նե րով զին ված, խու ժա նի ու ղեկ
ցու թյամբ մար տի 25ին հար ձակ վեց Գան ձա կի գա վա ռի Կա րա չի նար և Էր քեջ 
գյու ղե րի վրա: Այս շրջա նի զին ված հա յե րը՝ ՏերԱ նան յա նի ղե կա վա րութ յամբ, 
դուրս ե կան թշնա մուն դի մադ րե լու: Եր կու օր վա հա մառ կռվից հե տո զի նամ թեր
քի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հայ կա կան զին ված ու ժե րը ստիպ ված թո ղե ցին 
Կա րա չի նա րը, Խար խա փու տը, Պա րի սը, Էր քե ջը, Մա նա շի դը և Ներ քին Շե նը: 
Մտ նե լով այդ գյու ղե րը՝ թուր քե րը ան լուր չա րա գոր ծութ յուն ներ կա տա րե ցին բնակ
չութ յան նկատ մամբ: Ապ րի լի 2ին ըն կավ Թա լի շը, ա վե րու մի ու ջար դի են թարկ
վե ցին Գան ձա կի գա վա ռի գյու ղե րը՝ Չար դախ լուն, Բա նան ցը, Գե տա շե նը, Սու լու
կը2:

Եր կա րատև պա շա րու մից հե տո՝ ապ րի լի 3ին, ըն կավ Աս կե րա նի բեր դը՝ եզ
1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 263, թ. 69, 163164, գ. 423, թ. 9, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թ. 145, «Հառաջ», 12 
մայիսի, 1920, Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 372373, Нагорный Карабах в 19181923 гг., Ереван, 1992, с. 416, 
Գևորգյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 569, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 430431:
2 Տե՛ս Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 434435:
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րա փա կե լով ինք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի ան հա ջո ղութ յու նը: Ադր բե ջա նը 
ցնծութ յան մեջ էր, ա մե նուր կո չեր էին լսվում. « Ղա րա բա ղը լիո վին մաք րենք գյա վուր 
հա յե րից»: Բայց թուրք բար բա րոս նե րի ան հուն ու րա խութ յու նը Շու շիի հա յա թա
փումն ու ա վե րումն էր:

Ապ րի լի 6ին Ադր բե ջա նի զոր քե րը ար շա վով մտան Շու շի: Միա ժա մա նակ 
պա շա րու մից ա զատ վե ցին Խան քեն դի զո րա մա սը, Շու շիի զոր քը և  ին քը՝ Սուլ թա
նո վը1: Դ րա նից հե տո նրա և Հա բիբ բեյ Սե լի մո վի թողտ վութ յամբ սկսվեց Շու շիում 
կեն դա նի մնա ցած ան զեն ու ան պաշտ պան հա զա րա վոր հա յե րի նկատմամբ 
բռնութ յուն նե րի, բռնա բա րու թյուն նե րի, տան ջանք նե րի ու սպա նութ յուն նե րի մի 
եղ կե լի շա րան, որ պի սին դժվար է պատ կե րաց նել: Շու շիի ա ռաջ նորդ Վա հան 
ե պիս կո պո սին և թե մա կան դպրո ցի տե սուչ, նշա նա վոր բոլշ ևիկ Ա լեք սանդր Ծա
տուր յա նին ( Ռու բե նի) գլխա տե ցին և ն րանց գլուխ նե րը, ի ցույց բո լո րի, բարձ րաց
րին ձո ղե րի վրա:

1920 թ. մար տի 23ից մինչև ապ րի լի 6ը թուր քե րը և քր դե րը Շու շիում 
սպանեցին կամ բռնատեղահանեցին գրե թե ամ բողջ հա յութ յա նը: Քա ղա քի 35 
հա զար բնա կիչ ու նե ցող հայ կա կան թա ղա մա սը ոչն չաց վեց, ա վեր ված Շու շիի 
տե րը դար ձավ 23 հա զար բնա կիչ ու նե ցող թուր քա կան մա սը2: Քա ղա քի ճա կա
տա գի րը մե կընդ միշտ ո րոշ ված էր: Եր բեմ նի ծաղ կուն ու շեն շող բնա կա վայ րը 
վե րած վել էր մոխ րա կույ տի: Ղա րա բա ղի վար չա կան ու մշա կու թա յին կենտ րո նի 
հրդե հու մը և  ա վե րու մը ան դառ նա լի կո րուստ էին տա րա ծա շրջա նի ամ բողջ հա
յութ յան և  ընդ հան րա պես հայ մշա կույ թի հա մար:

Ո րո՞նք էին Շու շիի անկ ման և  ար ցա խա հա յութ յան 1920 թ. սկզբի պար տութ յան 
պատ ճառ նե րը: Մու սա վա թա կան հրո սա կախմ բե րին հա ջող վեց հսկա յա կան ա վեր
ներ կա տա րել Ար ցա խում այն պատ ճա ռով, որ հա յերն ապս տամ բել էին ի րենց 
հա մար անն պաստ պայ ման նե րում ա ռանց լուրջ ու բազ մա կող մա նի նա խա պատ
րաս տութ յան՝ չու նե նա լով ա մուր կար գա պա հութ յամբ կա նո նա վոր զորք, անհ րա
ժեշտ քա նա կի ռազ մա մթերք ու զենք: Մարտապ րիլ յան դեպ քե րը ե կան հաս տա
տե լու դեռևս 1920 թ. փետր վա րի 2ին Դի զա կի Հա րար գյու ղում հրա վիր ված Ար
ցա խի ազ գա յին խորհր դի մի քա նի ան դամ նե րի և զին ված ջո կատ նե րի հրա մա
նա տար նե րի խորհր դակ ցութ յու նում ար ձա նա գրված այն կան խա տե սու մը, թե 
« Ղա րա բա ղում ե ղած սա կա վա թիվ ռազ մամ թեր քով կռվի դեպ քում ե րեք օր միայն 
կա րող ենք դի մա նալ»3:

Այ նինչ ռուս, թուրք գե նե րալ նե րի ու սպա նե րի մի ջո ցով Ադր բե ջանը կա րո ղա
ցել էր հատ կա պես 1919 թ. դեկ տեմ բեր1920 թ. մարտ ա միս նե րին զգա լի ա ռա

1 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 373, Գևորգյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 571, 577, 578, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., 
էջ 436:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 417, թթ. 139140, գ. 563, թ. 67, ֆ. 278, ց. 1, գ. 30, թթ. 12, ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 
27, թ. 55, «Слово», 16 апреля 1920, Սիմոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 438:
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, q. 606, թ. 30: Համլետ Գևորգյանը, իր արժեքավոր մենագրության մեջ 
վկայակոչելով Եղիշե Իշխանյանին, Հովակ Ստեփանյանին և դեպքերի ականատես ու մասնակից այլ գործիչ
ների, իրավացիորեն նշում էր, որ Արցախի ողբերգությունն ու նամանավանդ Շուշիի կործանումը հետևանք 
էին արցախյան մարտական ջոկատների ղեկավարներ Դալի Ղազարի, Արսեն Միքայելյանի, Զախար 
Մեսյանի, ռոտմիստր ՏերՄարտիրոսյանի և նրանց մի շարք գործընկերների հապճեպ կազմակերպած, 
վատ փոխհամաձայնեցված, չկշռադատված, տաքարյուն ու անմիտ գործողությունների (տե՛ս Գևորգյան Հ., 
նշվ. աշխ., էջ 565569):
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ջըն թաց ու նե նալ բա նա կա շի նութ յան ուղ ղութ յամբ, և  այդ գոր ծում ա նու րա նա լի էր 
ռազ մա կան նա խա րար, գե նե րալմա յոր Սա մեդ բեկ Մեհ ման դա րո վի դե րը:

Մու սա վա թա կան « Բա կի նեց» թեր թը, անդ րա դառ նա լով բա նա կի կազ մա կերպ
ման ուղ ղութ յամբ ձեռք բեր ված հա ջո ղութ յուն նե րին, գրում էր. «Ադր բե ջա նը պար
տա վոր է կեն դա նութ յան ժա մա նակ ան ձե ռա կերտ հու շար ձան կանգ նեց նել իր 
ա ռա ջին և  ան փո փոխ ռազ մա կան նա խա րար գե նե րալ Մեհ ման դա րո վի հա մար: 
Միայն զին վո րա կան գոր ծի այդ պի սի գի տա կը կա րող է կարճ ժա մա նա կում ոչն
չից ստեղ ծել բա նակ, ո րը պա տիվ կբե րեր եվ րո պա կան ցան կա ցած փոքր պե
տութ յան: ... Ի հար կե, ոչ ո քի չի զար մաց նում Վ րաս տա նի և Հա յաս տա նի հան րա
պե տութ յուն նե րի զոր քե րի օ րի նա կե լի վի ճա կը, որ քա նով որ վրա ցի ներն ու հա յե
րը ծա ռա յութ յան են ան ցել ռու սա կան բա նակ նե րում և զին վո րա կան ո գին նրանց 
մոտ բարձր է: Եվ գեն[ե րալ] Մեհ ման դա րո վի մեծ աշ խա տան քը հենց նրա նով էլ 
բարձր է, որ, ի պա տիվ մեր կա ռա վա րութ յան, պետք է ա սել, որ սա միշտ և  ա մեն 
ին չում ա ջակ ցել է իր ռազ մա կան նա խա րա րին բա նա կի կա ռուց ման հա մար՝ նրան 
տրա մադ րե լով դիկ տա տո րա կան ի րա վունք ներ և  ան սահ մա նա փակ վար կեր»1:

Եվ դա այն դեպ քում, երբ Ար ցա խի ու Զան զե զու րի հայ պաշտ պան նե րի հա մար 
զենք ու զի նամ թերք ձեռք բե րե լը կապ ված էր ա նա սե լի դժվա րութ յուն նե րի հետ: 
Մար տիկ ներն ի րենց ստա ցած փամ փուշտ ներն օգ տա գոր ծում էին խիստ խնա յո
ղա բար: Հա յաս տա նը չէր կա րո ղա նում բա վա րար քա նա կութ յամբ զի նամ թերք 
ա ռա քել Զան զե զուր, իսկ Ար ցախն ընդ հան րա պես Եր ևա նից ո չինչ չէր ստա նում: 
Ար ցախ ցի նե րի միակ հույ սը շա րու նա կում էր մնալ Զան գե զու րը, որն իր սուղ հնա
րա վո րութ յուն նե րից, այ նո ւա մե նայ նիվ, բա ժին էր հա նում նրանց:

Ար ցա խա հա յե րի պաշտ պա նա կան խմբե րը ապս տամ բութ յա նը պատ րաստ վում 
էին ան կազ մա կերպ, հա խուռն, ոչ ծա ծուկ, այլ ցու ցադ րա կան ձևով, ո րը չէր կա րող 
վրի պել հա կա ռա կոր դի ու շադ րութ յու նից: Պար տութ յան մեջ ի րենց լուրջ մեղ քի 
բա ժինն ու ներ հայ կա կան ու ժե րի ղե կա վա րութ յու նը, որն ակն հայ տո րեն թե րա
գնա հա տեց թշնա մու ու ժե րը, լրջո րեն չմշա կեց ապս տամ բութ յան ռազ մա կան պլա
նը, զին վո րա կան պրո ֆե սիո նա լիզ մը փո խա րի նեց խի զախ, բայց տա քար յուն և  
ան հաշ վեն կատ գոր ծե լա կեր պով:

Հեր թա կան ան գամ իր դե րը խա ղաց մեր ան միա բան, ոչ միաս նա կան լի նե լը, 
հա կա ռակ թշնա մու, ո րը կա րո ղա ցավ հա մախմ բել իր բո լոր ներ քին ու ժե րը՝ արդ
յու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց նել հա կա հայ քա րոզ չութ յուն, Ադր բե ջա նի հա սա
րա կութ յան լայն խա վե րին միա վո րել մի ընդ հա նուր գա ղա փա րի՝ հայ ժո ղովր դի 
և մաս նա վո րա պես ար ցա խա հա յութ յան նկատ մամբ ա տե լութ յան ներ քո:

Շու շիի ան կու մը, նրա հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծը թո ղել են ու սա նե լի պատ
մա կան դա սեր:

Հայ ազ գի գո յութ յու նը և  ան խա թար զար գա ցու մը ա պա հո վող ա մե նա կար ևոր 
գոր ծո նը մեր ե ռա միաս նութ յունն է՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յուն և Սփ յուռք: Մեր միա ձույլ հա սա րա կութ յունն է միայն, որ տեր 
կկանգ նի ժո ղովր դի կյան քին ու պատ վին, հայ էթ նո սի ամ բողջ նե րու ժը կծա ռա
յեց նի այդ կար ևո րա գույն գոր ծին:

1 «Бакинец», 29 марта 1920.
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Մենք դա տա պարտ ված ենք ստեղ ծե լու քա ղա քա կա նա պես, տնտե սա պես ու 
բա րո յա հո գե բա նա կան տե սա կե տից միա ձույլ և  ու ժեղ հա սա րա կութ յուն, ո րը 
վստա հո րեն կըն թա նա դե մոկ րա տա կան ա ռա ջըն թա ցի, չոր րորդ տեխ նո լո գիա կան 
հե ղա փո խութ յան, հայ ազ գա յին գա ղա փա րի վրա խարսխ ված Հա յոց պե տա կա
նութ յան նպա տակ նե րի ու իղ ձե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հով:

Մեր էթ նո սի և պե տա կա նութ յուն նե րի գո յատև ման ե րաշ խա վո րո ղը ե ղել է, կա 
ու լի նե լու է Հա յոց հզոր բա նա կը, ո րը պետք է գտնվի մեր մշտար թուն հո գա ծութ
յան ներ քո:

Յու րա քանչ յուր հայ մար դու սրբա զան պարտ քը պետք է դառ նա ծննդյան օր
վա նից սկսած՝ նո րե լուկ սերն դի կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան ազ նիվ գոր ծը: 
Մեր ե րի տա սար դութ յա նը մշտա պես պետք է նե րար կել բա րո յա կան բարձր ո գի, 
հայ րե նա սի րութ յուն, ան հուն նվիր վա ծութ յուն սե փա կան ժո ղովր դին, հայ րե նի 
ե զեր քը պաշտ պա նե լու ան կոտ րում կամք ու վճռա կա նութ յուն: Յու րա քանչ յու րի 
մեջ անհ րա ժեշտ է արթ նաց նել ո գու ան հա տա կան բարձր հատ կա նիշ ներ, սեր
մա նել ագ րե սո րի, կե ղե քի չի, բար բա րո սի դեմ ան կոտ րում պայ քա րե լու, նրան ան
պայ ման պատ ժե լու ան սանձ ցան կութ յուն:

Հայ մտա վո րա կա նութ յու նը մի կողմ պետք է թող նի սե փա կան, եր բեմներ բեմն 
ի հայտ ե կող երկ չո տութ յու նը, պո տեն ցիալ վտանգ նե րի նկատ մամբ բա րե հո գի 
վե րա բեր մուն քը, նեղ, ե սա սի րա կան բնազդ նե րը և լր ջո րեն ծրագ րի ու ի րա կա
նաց նի սե փա կան պե տա կա նութ յուն նե րի և ժո ղովր դի օ րա վուր բար դա ցող խնդիր
նե րի և  ի րա կան մար տահ րա վեր նե րի արդ յու նա վետ ու թի րա խա վոր ված լու ծու մը: 
Մ տա վո րա կա նութ յու նը պետք է գի տակ ցի, որ մեր նկատ մամբ հստակ նպա տա
կադր ված քա րոզ չութ յու նը մե ծա գույն վտանգ է մեր ազ գա յին ան վտան գութ յա նը, 
և դ րա ան տե սու մը կամ լուրջ չըն դու նե լը ծանր հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ:

Մի ջազ գա յին աս պա րե զում հե տա մուտ պետք է լի նենք հա յի դրա կան կեր պա
րի ան դուլ քա րո զին՝ մեր եր կու պե տա կա նութ յան նկատ մամբ դրա կան կար ծիք 
հաս տա տե լու կար ևո րա գույն նպա տա կին: Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել լոբ բիս տա
կան յու րա քանչ յուր հնա րա վո րութ յուն, հա յա սեր մթնոլորտ ստեղ ծե լու, մեր ան
կա խութ յան, ա զատ զար գաց ման, ար ցա խա հա յութ յան խնդի րը հայ ժո ղովր դի 
իղ ձե րին հա մա պա տաս խան լու ծե լու հա մար: Այս դժվա րին խնդիր նե րը հա ջո ղութ
յուն կու նե նան միայն գրա գետ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յուն վա րե լու ճա նա
պար հով՝ հատ կա պես գեր տե րութ յուն նե րի, դե մոկ րա տա կան բո լոր ու ժե րի հետ 
հա րա բեր վե լիս:

Մեր պե տա կա նութ յուն ներն ու հա սա րա կութ յու նը դժվա րին խնդիր ու նեն լու
ծե լու: Դա թուր քա լե զու եր կու հար ևան նե րի հետ խա ղաղ գո յակ ցելն է: Հս տակ է, 
որ մեր քա ղա քակր թա կան ճա նա պարհ նե րը տար բեր են, և թուր քի գի շա տիչ, 
կրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան ու պան թուր քիս տա կան բնազդ նե րը ոչ 
մի տեղ չեն կո րել: Ել նե լով թուրք ժո ղովր դի ցե ղա յին հատ կա նիշ նե րից՝ Թուր քիան 
միշտ լի նե լու է Ադր բե ջա նի կող քին՝ ընդ դեմ Հա յաս տա նի: Մենք՝ հա յերս, հստակ 
պետք է գի տակ ցենք, որ այս եր կու ազ գա կից ժո ղո վուրդ նե րի հետ հա րա բե րութ
յուն նե րում շատ հա ճախ քա ղա քակր թու թյան մշակ ված բա րո յա կան նոր մե րը ար
ժեք չեն ու նե նում:
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Դեռևս Ա ռա ջին հան րա պե տութ յան հռչակ ման ա ռա ջին պա հե րից և  ար ցախ
յան ճգնա ժա մի օ րե րին Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը, ցա վոք, հետ ևո ղա կա նո
րեն աոաջ նորդ վում էր մի ջազ գա յին ի րա վուն քի և հա մընդ հա նուր բա րո յա կա նութ
յան սկզբունք նե րով, մի բան, որ ար դա րաց ված չէր, երբ հա յութ յունն իր դի մաց 
ու ներ բա րո յա կա նու թյու նից գա ղա փար չու նե ցող Տաճ կաս տան և Ադր բե ջան, 
ո րոնք հար մար պա հի, ա ռանց րո պե ան գամ վա րա նե լու ոտ նա տակ էին տա լիս 
այդ սկզբունք նե րը: Թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում և թե՛ Զան զե զու րում 
ու Ար ցա խում, ի հար կե, կա յին գոր ծիչ ներ, ո րոնք մշտա պես նա խազ գու շաց նում 
էին նման գոր ծե լա կեր պից բխող վտանգ նե րի մա սին և  ա ռա ջար կում գոր ծել այն
պես, ինչ պես գոր ծում է թշնա մին՝ ա նո ղոք ու դա ժան: Բայց նրանք կա ռա վա րա
կան շրջան նե րում ե ղա նակ չէին ստեղ ծում: Ն ման գոր ծե լա կեր պը ծանր նստեց 
հա յութ յան վրա: Օ րի նակ՝ 1918 թ. վեր ջե րին Գո րի սից դե պի Շու շի ար շա վան քը 
դա դա րեց նե լու և  անգ լիա ցի նե րի ճնշման տակ Զա բու ղի ձո րից վե րա դառ նա լու 
մա սին Անդ րա նի կի ո րո շու մը դրա ակ նա ռու ա պա ցույց նե րից մեկն էր: Գա րե գին 
Նժ դեհն էր, որ, Ջան գե զուր գա լով, վճռա կա նա պես փո խեց թշնա մու դեմ կռվե լու 
մար տա վա րութ յու նը և  այս տեղ հրա պա րակ բե րեց «ակն ընդ ա կան» սկզբուն քը:

Միան շա նակ պետք է գի տակ ցենք, որ ադր բե ջա նա կան պե տութ յան հետ հա
րա բեր վե լիս քա ղա քա կան, սո ցիալտնտե սա կան բո լոր վի ճակ նե րում այս պե տութ
յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ հան դես է 
գա լու տա րած քա յիննվա ճո ղա կան հա վակ նութ յուն նե րով, փոր ձե լու է հա գեց նել 
մեր ու նեց ված քին ու մշա կու թա յին ար ժեք նե րին տեր դառ նա լու ան կոտ րում ծա
րա վը:

Ա մուր, բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն ներ պետք է զար գաց նենք հար ևան 
Ի րա նի հետ: Ա մեն ինչ պետք է ա նենք՝ ա պա հո վե լու նրա չե զոք, իսկ լա վա գույն 
դեպ քում մեզ հա մար բա րեն պաստ դիր քո րո շու մը Ար ցա խի հար ցում:

Հա յաս տա նի ար դի և  ա պա գա շա հե րը սեր տո րեն միահ յուս ված են Ռու սաս
տա նի շա հե րին: Հայ ժո ղովր դի հա մար ա պա ցուց ման կա րիք չու նի այն ճշմար
տութ յու նը, որ դե մոկ րա տա կան Ռու սաս տանն է մեր միակ ու ան փո խա րի նե լի 
ռազ մա վա րա կան դաշ նա կի ցը: Բո լոր տե սա կի մեծ ու փոքր հա կա ռու սա կան տրա
մադ րութ յուն նե րը պետք է վճռա կա նո րեն և վերջ նա կա նա պես ար մա տա խիլ ար վեն 
հայ հա սա րա կութ յան միջից:
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Ամփոփում

Շուշիի ավերումը, նրա հայ բնակչության ջարդը. 
պատճառները, հետևանքներն ու պատմական դասերը

Արամ Սիմոնյան

XVIII դարի վերջից Շուշի քաղաքը դարձել է հայ ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը: 
Ռուսական կայսրությանը միանալուց հետո Շուշին սկսեց ակտիվորեն զարգանալ և XX 
դարի սկզբին վերածվեց Կովկասյան տարածաշրջանի խոշոր կենտրոններից մեկի: 
Առաջին ռուսական հեղափոխության ժամանակ Շուշին վերածվեց ադրբեջանահայկական 
բախումների ասպարեզի: Քաղաքի հայ բնակչությունը ոտքի ելավ պայքարելու իր գոյության 
նկատմամբ ծայրահեղ ազգայնական և հակահայ ադրբեջանցի հրոսակների ոտնձգու
թյունների դեմ, որոնց հստակորեն աջակցում էին ցարական սատրապները: Չնայած ուժերի 
անհավասարությանը՝ քաղաքի հայերը կարողացան պաշտպանել իրենց գոյության իրա
վունքը: Բայց, այնուամենայնիվ, այս արյունալի բախումները և ցարիզմի հակահայկական 
քաղաքականությունը զգալի բացասական քաղաքական և սոցիալտնտեսական հետևանք
ներ ունեցան Կովկասի հայ բնակչության համար: Դժվար կացությունում է հայտնվել նաև 
Արցախը, այդ թվում՝ Շուշի քաղաքը: Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Ռուսա կան 
կայսրության փլուզումը և Անդրկովկասում անկախ պետությունների ստեղծումը 
ծայրահեղորեն սրել են ազգամիջյան հարաբերությունները կովկասյան տարածաշրջանում: 
Իր կազմավորման առաջին օրերից Ադրբեջանի Հանրապետությունը սկսեց վարել կատաղի 
հակահայկական քաղաքականություն, որն առաջին հերթին սպառնալիք էր ներկայացնում 
Արցախի և Զանգեզուրի հայ բնակչության գոյության համար: Այս բարբարոսական, 
անմարդկային քաղաքականության գագաթնակետը Շուշիի ոչնչացումն էր: 1920 թ. մարտի 
23ից ապրիլի 6ը ադրբեջանական թուրքերի և Ադրբեջանի Հանրապետության քրդերի 
զինված կազմավորումները կոտորեցին Շուշիի գրեթե ամբողջ հայ բնակչությանը: Արցախի 
վարչական ու մշակութային կենտրոնի անկումն անփոխարինելի կորուստ դարձավ ողջ 
հայ էթնոսի համար: Շուշիի անկումը և նրա բնակչության ցեղասպանությունը արյունոտ 
հետք թողեցին մեր հիշողության մեջ և տվեցին պատմության լուրջ դասեր. հայ ազգի 
գոյության և զարգացման գրավականը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և 
Սփյուռքի (Հայկական Սփյուռք) անխորտակելի միասնությունն է, մենք «դատապարտված 
ենք» ստեղծելու ուժեղ հասարակություն ՝ միավորված քաղաքական, սոցիալտնտեսական, 
բարոյական և հոգեբանական առումներով, մեր էթնոսի և երկու հայկական պետությունների 
գոյության երաշխավորը հայկական բանակն է և կլինի: Միշտ պետք է հիշել, որ բոլոր 
քաղաքական, սոցիալտնտեսական իրավիճակներում Ադրբեջանը հանդես կգա տարած
քային պահանջներով ընդդեմ Հայաստանի և հայ ժողովրդի, հայ ժողովուրդը պետք է 
ամուր, բարիդրացիական հարաբերություններ զարգացնի Իրանի Իսլամական Հանրա
պետության հետ և անընդհատ գիտակցի, որ մեր միակ մշտական դաշնակիցը եղել ու 
կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունը:

Հինաբառեր. Հայկական Շւշիի ավերւմ, հայահալած քաղաքականւթյւն, ցարիզ
ի քաղաքականւթյւն, թւրքհայկական ընդհարւներ, արցախահայերի պաշտպա
նական խմբեր, ընդհարւների պատճառներ, պատմական դասեր
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Резюме

Разрушение Шуши, погром армянского населения: 
причины, последствия и уроки истории

Арам Симонян

С конца XVIII века город Шуши стал неотъемлемой частью жизни армянского народа. 
После вхождения в состав Российской империи Шуши стал активно развиваться и в нача
ле XX века превратился в один из крупных центров Кавказского края. В годы Первой 
русской революции Шуши превратился в арену азербайджаноармянских столкновений. 
Армянское население города поднялось на борьбу против посягательств на его существо
вание со стороны крайне националистически и антиармянски настроенных азербайджан
ских громил, явно поддерживаемых царскими сатрапами. Несмотря на неравенство сил, 
армяне города смогли отстоять свое право на существование. Но, тем не менее, эти кро
вавые столкновения и антиармянская политика царизма имели значительные отрицатель
ные политические и социальноэкономические последствия для армянского населения 
Кавказа. Тяжелым оказалось и положение Арцаха, в том числе и Шуши. Первая мировая 
война, крушение Российской империи и создание независимых государств в Закавказье 
до крайности обострили межнациональные отношения в Кавказском крае. Азербайджанская 
республика с первых дней своего образования начала проводить ярую антиармянскую 
политику, которая в первую очередь представляла угрозу для существования армянского 
населения Арцаха и Зангезура. Кульминацией этой варварской, бесчеловечной политики 
стало уничтожение Шуши. С 23го марта по 6е апреля 1920 г. вооруженные формирования 
туроказери и курдов Азербайджанской республики вырезали почти все армянское насе
ление Шуши. Тридцатипятитысячное армянское население города перестало существовать. 
Некогда цветущий и лучезарный город и знаменитый очаг армянской культуры превра
тился в руины. Разгром административного и культурного центра Арцаха стал невоспол
нимой утратой для всего армянского этноса. Падение Шуши и геноцид его населения 
оставили кровавый след в нашей памяти и преподали серьезные уроки истории: гарантия 
существования и развития армянской нации – это нерушимое единство Республики Арме
ния, Арцаха и Спюрка (армянской диаспоры); мы «обречены» на создание сильного об
щества, сплоченного в политическом, социальноэкономическом и нравственнопсихоло
гическом отношении; гарантом существования нашего этноса и двух армянских государств 
является и будет являться Армянская армия; необходимо всегда помнить, что Азербайджан 
во всех политических, социальноэкономических ситуациях в отношении Армении и армян
ского народа будет выступать с территориальными претензиями; армянский народ должен 
развивать крепкие, добрососедские отношения с Исламской Республикой Иран и постоян
но осознавать, что единственным нашим неизменным союзником является и будет являть
ся Российская Федерация.

Ключевые слова: разрушение армянского Шуши, политика преследования армян, 
политика царизма, турецкоармянские столкновения, отряды защиты арцахских 
армян, причины конфликтов, исторические уроки.
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Abstract

The destruction of Shushi, the massacre of its Armenian popula
tion: reasons, consequences and lessons from history

Aram Simonyan

Since the end of the 18th century the city of Shushi has become an integral part of the life 
of the Armenian people. After joining the Russian Empire, Shushi began to actively develop and 
at the beginning of the XX century became one of the major centers of the Caucasus region. 
During the First Russian Revolution, Shushi turned into an arena of AzerbaijaniArmenian 
clashes. For the sake of its existence the Armenian population of the city rose up to fight against 
the encroachments of extreme nationalist and antiArmenian Azerbaijani bandits, who were 
openly supported by the satraps of the tsar. Despite the inequality of forces, the Armenians 
living in the city were able to defend their right to exist. Nevertheless, these bloody clashes and 
the antiArmenian policy of tsarism had significant negative political and socioeconomic 
consequences for the Armenian population of the Caucasus. Artsakh, including the city of 
Shushi, was also in a difficult situation. The First World War, the collapse of the Russian Empire 
and the creation of independent states in Transcaucasia extremely aggravated interethnic 
relations in the Caucasus region. From the first days of its formation, the Republic of Azerbaijan 
began to pursue a fierce antiArmenian policy, which, first of all, posed a threat to the existence 
of the Armenian population of Artsakh and Zangezur. The culmination of this barbaric, inhuman 
policy was the destruction of Shushi. From March 23 to April 6, 1920, the armed formations 
of the Azeri Turks and the Kurds living in the Azerbaijan Republic massacred almost the entire 
Armenian population of Shushi. The fall of the administrative and cultural center of Artsakh 
became an irrevocable loss for the entire Armenian ethnos.  The fall of Shushi and the genocide 
of its population left a bloody trace in our memory and taught serious history lessons: the 
guarantee of the existence and development of the Armenian nation is the indestructible unity 
of the Republic of Armenia, the Artsakh and Spyurk (Armenian Diaspora); we are "doomed" to 
create a politically, socioeconomically, morally and psychologically cohesive and strong society; 
the guarantee of the existence of our ethnos and the two Armenian states is and will be the 
Armenian Army; it must always be remembered that in all political, socioeconomic situations, 
Azerbaijan will make territorial claims against Armenia and the Armenian people; the Armenian 
people should develop strong, goodneighborly relations witհ the Islamic Republic of Iran and 
constantly be aware that the Russian Federation is and will be the only reliable ally forever.

Keywords: the destruction of the Armenian Shushi, the policy of persecution of the Arme
nians, the policy of tsarism, the TurkishArmenian clashes, defense groups of the Artsakh Ar
menians, the causes of conlicts, historical lessons for history
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Ըստ Ա. Մի քա յել յա նի՝ պատ մա կան Հա յաս տա նի ար ևել յան մա սում հա յե րի և  
եկ վորզավ թիչ նե րի՝ թյուրքթա թար նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի լար ման սկիզ բը 
19051906 թթ. հայ և թա թարթյուր քա կան ըն դհա րում ներն էին1։

Տո ղե րիս հե ղի նա կի խո րին հա մոզ մամբ՝ XIX դա րում Այսր կով կա սում հայ և 
թ յուրքթա թա րա կան շա հե րի հա կա մար տութ յան սկիզբ պետք է ըն դու նել 1826
1828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մը, ո րում ռու սա կան զեն քի փայ լուն հաղ
թա նակ ներն արդ յունք էին նաև հայ կա մա վո րա կան նե րի մա տու ցած անգ նա հա
տե լի ա ջակ ցութ յան2: Այդ ա ջակ ցութ յու նը բոր բո քեց տե ղի մահ մե դա կան նե րի 
թշնա ման քը, որն ա վե լի սրվեց գեն. Կ րա սովս կու Ժա մա նա կա վոր վար չութ յան 
կող մից Հա յաս տա նի ար ևել յան շրջան նե րից Պարս կաս տան բռնի տե ղա հան ված
նե րի վե րա դար ձը կազ մա կեր պե լուն զու գըն թաց: Հայ րե նա դար ձութ յու նը և 
ռուսական ցարի 1828 թ. մար տի 21ի հրա մա նագ րով Հայ կա կան մար զի ստեղ
ծու մը՝ կայս րութ յա նը միաց ված Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի նա հանգ նե րի ընդգրկ

1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 156, հմմտ.՝ Բեհբւդեան 2001, 778: 
2 Հովհաննիսյան 2018, 204205:
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մամբ1, հայ վեր նա խա վի մեջ Ռու սաս տա նի ա ջակ ցութ յամբ ան կախ պե տա կա
նութ յու նը վե րա կանգ նե լու սին հույ սեր արթ նաց րին: «Ան կա խա կան շար ժու մը» 
մա րե լու հա մար «բա ժա նիր, որ տի րես» նշա նա բա նով ղե կա վար վող ցա րը 1840 
թ. ապ րի լի 10ի օ րի նագ ծով վե րաց րեց Հայ կա կան մար զը և գա ղու թաց ված Հա
յաս տա նի ար ևել յան տա րածք նե րը տար րա լու ծեց այդ նա հանգ նե րի մեջ. Զան գե
զուրն ու Ար ցա խը որ պես Ղա րա բա ղի գա վառ մտցրեց Կաս պիա կան մար զի մեջ, 
իսկ Եր ևանն ու Նա խիջ ևա նը Վ րա ցի մե րե թա կան նա հան գի մեջ։ 1844 թ. հիմն վեց 
Կով կա սի փո խար քա յութ յու նը, իսկ 1846 թ. տա րա ծաշր ջա նը են թարկ վեց նոր վար
չա կան բա ժան ման. ստեղծ վե ցին Թ բի լի սիի (18461918), Քու թա յի սիի (18461918), 
Շա մա խիի (18461859) և Դեր բեն դի (18461860) նա հանգ նե րը: Միայն 1849 թ. 
ռուսթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի լար ման ազ դե ցութ յան տակ Թ բի լի սիի նա
հան գից ա ռանձ նաց վեց Եր ևա նի նա հան գը՝ Մեղ րիի և Տա շի րի ընդգրկ մամբ: 1859
1860 թթ. ստեղծ վեցին Բաք վի նա հան գը (18591918) և Դաղս տա նի մար զը (1860
1918), իսկ 1868 թ.՝ Ե լի զա վետ պո լի նա հան գը, ո րի մեջ էին մտցվել Ղա զա խի և 
Ե լի զա վետ պո լի գա վառ նե րը՝ Թ բի լի սիի, Շու շին և Զան գե զու րը՝ Բաք վի նա հանգ
նե րից: 

Երկ րորդ լա րու մը կապ ված էր Բալ կան յան պա տե րազ մի հետ, երբ Ռու սաս
տանն իր սահ ման նե րի մեջ ընդգրկ ված Հա յաս տա նի հա յութ յա նը դե պի ի րեն 
գրա վե լու հա մար շա հար կեց Թուր քա հա յաս տա նի ( Թուր քիա յի կող մից բռնա զավթ
ված տա րածք նե րի) բա րե նո րո գում նե րի խնդի րը։ Այսր կով կա սի թյուրքթա թա րա
կան վեր նա խա վը ռուս կա ռա վա րութ յան «հա յա սի րա կան ըն թաց քին» պա տաս
խա նեց հա յատ յա ցութ յան ծա վա լուն քա րոզ չութ յամբ, քա նի որ Թուր քիա յի հետ 
կապ ված էին ազ գա յին, կրո նա կան և հա մա թու րա նա կան քա ղա քա կան կա պե րով։

Ըստ Մի քա յել յա նի՝ հայ և թ յուրքթա թա րա կան շա հե րի հա կա մար տութ յու նը 
սրվեց մա նա վանդ Այսր կով կա սում Զեմստ վո կազ մե լու հա մար (1864 թ. զեմստ
վոյական ռե ֆոր մի և 1890 թ. զեմստ վոյական նոր կա նո նադ րութ յան հա մա ձայն 
կազմ վել էին տե ղա կան ինք նա վա րութ յան մար մին ներ.  Ա.Հ.) ե ղած խորհր դակ
ցութ յուն նե րի ժա մա նակ, երբ անհ րա ժեշտ ե ղավ գա վառ նե րի և շր ջան նե րի աշ
խար հագ րա կանցե ղագ րա կան սահ ման նե րը գծել, և  երբ հա յութ յունն իր ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով կա մե նում էր ա պա հո վել հայ կա կան շրջան ները՝ իբրև 
զեմստ վո յա կան միութ յուն, իսկ թա թար ներն ու վրա ցի նե րը միաց յալ ճա կա տով 
փոր ձում էին պա հել ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող վար չա կան բա ժա նում նե րը, ո րոնց 
մեջ ի րենք թվա կան մե ծա մաս նութ յուն էին կազ մում:

Հա յատ յա ցութ յունն ա ռա վել ծա վալ վեց ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա
կին, երբ կով կա սա հա յութ յու նը նո րից նետ վեց ռու սա կան քա ղա քա կա նութ յան 
գիրկը՝ իր կա մա վո րա կան խմբե րով2:

Ցա րի գա հըն կե ցութ յու նից հե տո ստեղծ ված Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ
յու նը պա տե րազ մը մինչև հաղ թա կան ա վարտ շա րու նա կե լու հա մար ա ռե րես հայ
տա րա րեց ազ գութ յուն նե րի լայն ինք նո րոշ ման սկզբուն քի մա սին: Հայ քա ղա քա
կան վեր նա խա վը հեր թա կան ան գամ խաբ վեց այդ դի վա նա գի տա կան ձեռ նար

1 Ուլւբաբյան 1994, 180:
2 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 157:
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կով, բայց չկա րո ղա ցավ «հայ դա տի ջերմ բա րե կամ Կե րենս կու»1 մի ջո ցով աշ
խար հա մար տի տար բեր ճա կատ նե րում կռվող 300 հա զար հայ ռազ միկ նե րից2 
(ո րոն ցից 120 հա զա րը զո րա կոչ վել էր Ռու սաս  տա նի գա ղու թաց րած Հա յաս տա նից) 
գո նե կե սին բե րել հայթուր քա կան ռազ մա ճա կատ: Հայտ նի է, որ հայ կա կան վեց 
հրաձ գա յին գու մար տակ նե րում 1917 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ ծա ռա յում էր 5179 
մարդ, ո րից 174ը՝ սպա, իսկ 1917 թ. նո յեմ բե րին կազ մա վոր ված հայ կա կան Ա ռան
ձին բա նա կա յին կոր պու սում՝ 20 հա զար մարդ՝ գե նե րալլեյ տե նանտ Թով մաս 
Նա զար բե կո վի հրա մա նա տա րութ յամբ3։ 1918 թ. մար տի դրութ յամբ արևմ տա հայ 
կա նո նա վոր և  ան կա նոն ու ժե րը միա սին ու նեին 25 հա զար անձ նա կազմ4: Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Ֆ րան սիա յի, Անգ լիա յի և ԱՄՆի բա նակ ներ զո
րա կոչ ված հայ մար տիկ նե րի թիվն անց նում էր 50 հա զա րից5: Վե րո հիշ յալ թվե րը 
վկա յւմ են, որ ե թե հայ քա ղա քա կան վեր նա խա վը կով կաս յան դաշ նւթ յւն ստեղ
ծե լւ ցնո րամ տւթ յան փո խա րեն հե տա մւտ լի ներ ազ գա յին պե տա կա նւթ յան 
ստեղծ մա նը,ա պա Թւր քիա յի դեմ կա րե լի էր մո բի լի զաց նել հար յւր հա զա րից ոչ 
պա կաս զո րա խւմբ: 

Բոլշ ևիկ յան հե ղա փո խութ յամբ թուրքա կան ճա կա տը լքած ռու սա կան զոր քե
րի՝ ի րենց ռազ մամ թեր քի և պա հեստ նե րի մեծ մա սը Վ րաս տա նին ու Ադր բե ջա նին 
թող նե լու տվյա լը ա պա տե ղե կատ վութ յուն է, քա նի որ ի րա կա նում վրա ցի ներն ու 
թյուրքթա թար նե րը զի նա թա փել են նա հան ջող ռու սա կան զո րա մա սե րին, ին չը 
զլա ցան ա նել հա յե րը: Հա յաս տա նին մնա ցին ճա կա տի վրա թուրքա կան ար շա վող 
զո րա մա սեր, թի կուն քում՝ ա տե լութ յամբ լցված Ադր բե ջա նի6 թյուրքթա թար ներ, 
իսկ ներ սւմ՝ սով յալ գաղ թա կա նութ յուն։

Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում Այսր կով կա սում գո յութ յուն ու նե ցող ե րեք գե րիշ խող 
ազ գութ յուն նե րի միաց յալ Սեյ մը ի րա կան ուժ չու ներ իր տրա մադ րութ յան տակ (՞) 
և  ոչ էլ բաղ ձանք ՝ դի մադ րե լու հա յութ յան ար տա քին թշնա մուն՝ Թուր քիա յին։ Դեռ 
ա վե լին, Սեյմն ա նուղ ղա կի կեր պով օ ժան դա կում էր վեր ջի նիս ա ռաջ խա ղաց մա նը, 
ո րի արդ յուն քում «դաշ նա կից Հա յաս տա նից» զավթ վե ցին Երզն կան, Էրզ րու մը: 
Թուր քե րը հա սան ռուսթուր քա կան 1914 թ. սահ մա նին, զավ թե ցին Սա րի ղա մի շը 
և մո տե ցան Ղար սի ամ րո ցին։ Հայ քա ղա քա կան վեր նա խա վի ա նի րա տե սա կան 
«մեկ և  ու ժեղ ճա կատ» կազ մե լու մտադ րութ յու նը հօդս ցնդեց: Սեյ մի կա ռա վա
րութ յու նը Ղար սը թուրք զավ թիչ նե րին հանձ նե լու հրա ման ար ձա կեց7։ 

Թուր քիայի գաղտ նի գոր ծա կալ նե րը Հա յաս տա նի ար ևել յան զա նա զան վայ
րե րում՝ Նու խի, Գան ձակ, Ղա զախ, Շա մա խի ևն, բազ մա թիվ հայթա թա րա կան 
և հայթյուր քա կան ընդ հա րում ներ հրահ րե ցին8։ Հայ քա ղա քա կան ղե կա վա րութ
յու նը չէր կա րո ղա նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կից փրկութ յան ելք գտնել: Թ յուրք
թա թար նե րի ա ջակ ցութ յամբ թուր քա կան զավ թիչ նե րը գրա վե ցին Բա քուն և բ նիկ 

1 Բեհբւդեան 2001, 779:
2 Aрутюнян 1971, 296.
3 https://hy.wikipedia.org ( եռնմ ն օրը 18. 08. 2020):
4 Հայ զինվոր 2014, հունիս, № 23: 
5 Հայ ժողովրդի պատմություն 1981, Հ. 6, 547:
6 Բեհբուդեան 2001, 779:
7 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 158:
8 Բեհբուդեան 2001, 780
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20000 հա յե րի1 են թար կե ցին ցե ղաս պա նութ յան։ Ե թե Բաք վի Ժո ղովր դա կան կո
մի սար նե րի խորհր դի նա խա գահ Ստ. Շա հում յա նին նա մակ ներ հղե լու փո խա րեն 
Ար ցա խի Կո մի սար նե րի խորհր դի նա խա գահ Հայ րա պետ Մու սա յել յա նը2 173204,5 
հա զա րա նոց բա նա կին հրա մա յեր հար վա ծել ար շա վող թուր քա կան բա նա կի թի
կուն քին, ա պա այ սօր մենք, հավանաբար, կու նե նա յինք բո լո րո վին այլ ռազ մա
քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն, սա կայն աս տե ղա յին ժա մը բաց էր թողն ված ան դառ
նա լիո րեն: Թուրք զավ թիչ նե րի օ ժան դա կութ յամբ նո րաս տեղծ Ադր բե ջա նը զոր քեր 
մտցրեց Շա մա խի, Նու խի և Գան ձակ6 և  այդ պատ մա կան հայ կա կան տա րածք
նե րը, փաս տո րեն, բռնա զավ թեց։ 

1918 թ. սեպ տեմ բե րի 22ին թուրք զավ թիչ նե րի 4 հա զա րա նոց զոր քը՝ Նու րի 
փա շա յի գլխա վո րութ յամբ, ներ խու ժեց նաև Ար ցախ: Ար ցա խի Ժո ղովր դա կան խոր
հուր դը, զավ թիչ նե րի դեմ ժո ղովր դա կան շար ժում ծա վա լե լու փո խա րեն,սեպ տեմ
բե րի 25ին թշնա մու առջև բա ցեց մայ րա քա ղաք Շու շիի դռնե րը (Աս կե րան Շու շի 
խճու ղու շրջա կայ քում թուր քե րին հա ջող վեց ա նար յուն գրա վել 8 հայ կա կան գյու
ղեր): Ի հեճուկս մոր թա պաշտ իշ խա նա վոր նե րի՝ հայ գյւ ղա ցիւթ յւ նը Մսմ նա յի 
ճա կա տա մար տում ջար դեց թուրք զավ թիչ նե րին: Մի ջա գետ քի ուղ ղութ յամբ կրած 
պար տութ յան արդ յուն քում թուր քա կան բա նակ նե րի մի մա սը ժա մա նա կա վո րա
պես հե ռա ցավ տա րա ծաշր ջա նից, իսկ մյուս մա սը՝ Նու րի փա շա յի գլխա վո րութ
յամբ, լրաց րեց մու սա վա թա կան բա նա կի շար քե րը: Իր ու ժին ա պա վի նած հայ 
մշակ նե րը վե րա կանգ նե ցին Ար ցա խի ան կա խութ յու նը, սա կայն, ինչ պես ցույց 
տվե ցին հե տա գա դեպ քե րը, իշ խա նութ յան ե կած նե րը հե րո սա կան ժո ղովր դի 
ա նա ռակ զա վակ ները դուրս եկան:

Ան կա խութ յան հռչա կագ րից հե տո ՀՀ կա ռավ արութ յան ա մե նակնճ ռոտ հար
ցը պատ մա կան հո ղե րի ա զա տագր ման խնդիրն էր, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար 
այն ժա մա նակ նե րում չկա յին և  առ այ սօր մշակ ված չեն հե ռա կա և մո տա կա ծրագ
րեր: Դի վա նա գի տութ յան աս պա րե զում պատ մա կան հո ղե րի վե րա միա վոր ման 
Հա յաս տա նի ար դա րա ցի պա հան ջին Վ րաս տանն ու Ադր բե ջա նը հա կադ րե ցին 
վի ճե լի տա րածք ներ չա րա բաս տիկ տեր մի նը։ Ար դի փու լում նրանց կող մից գոր
ծա ծութ յան մեջ են դրված սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յան, իսկ մեր կող մից՝ 
«անվ տան գութ յան գո տի» տեր մին նե րը:

Վ րաս տա նը հա վակ նութ յուն ներ ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի Լո ռու և Ա խալ
քա լա քի, իսկ Ադր բե ջա նը՝ Ար ցա խի և Զան գե զու րի նկատ մամբ։ Բ նա կա նա բար, 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը չէր կա րող թույլ տալ 400000ից ա վե լի հայ ազ
գաբ նակ չութ յուն ու նե ցող հա յոց մար զե րի զավ թու մը։ Անհ րա ժեշտ էր խա փա նել 
Ադր բե ջա նի և Թուր քիա յի՝ Ար ցախ Զան գե զուր Նա խիջ ևա նի վրա յով միա նա լու 
թու րա նա կան ծրա գի րը7: Տո ղե րիս հե ղի նա կի խո րին հա մոզ մամբ՝ զավ թիչ նե րից 

1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 158:
2 Թումյան 2008, 5051: 
3 МеликШахназаров 1995, 9: 
4 Թումյան 2008, 93:
5 Իշխանյան 1999, 209: 
6 Բեհբուդեան 2001, 780
7 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 159:
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տա րածք նե ր ա զատագ րե լու և հայ րե նի հո ղե րի հա մա հա վաք հնա րա վոր է ի րա
գոր ծել միայն ու ժի դիր քե րից՝ եր կա թով և  ար յամբ1: Դա չար վեց, և մեր նախ նի
նե րը որ պես չլուծ ված ժա ռան գութ յուն մեզ թո ղե ցին նոր ընդ հա րում ներ, կո տո
րած ներ ու հա լա ծանք ներ: Ան թույ լատ րե լի է գորդ յան հան գույ ցը որ պես բեռ գցել 
հա ջորդ սե րունդ նե րի ու սին։

Ար ցա խին ու Զան գե զու րին տեր դառ նա լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա
նը զի ջու մների մղե լու հա մար Ադր բե ջա նը գոր ծա կալ ներ ու ղար կեց Նա խիջ ևա նի, 
Զան գի բա սա րի և Ղար սի շրջան նե րը՝ հա կա պե տա կան խռո վութ յան դրդե լով 
դրան ցում բնա կեց ված թյուրք, թա թար և քուրդ տար րերին: Միա ժա մա նակ նե ղում 
էր իր սահ ման նե րի մեջ ապ րող հա յե րին՝ պար բե րա կան կո տո րած նե րով, թա լա
նով և հայ կա կան բնա կա վայ րե րի ա վե րու մով Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան 
վրա ազ դե լու հա մար։ Բաք վի նավ թի ար տա հա նութ յու նը դե պի Հա յաս տան դա
դա րեցմամբ, եր կա թուղ ինե րի շար ժա կան կա րո ղութ յու նը նվա զեց նե լով և Վ րաս
տա նի հետ հա մա խոր հուրդ՝ շու կա յի մեջ հայ կա կան դրամ ներն ա նար ժեք դարձ
նե լով տնտե սա կան ճնշմամբ՝ Ադր բե ջա նը փոր ձում էր պար տադ րել Հա յաս տա
նի կա ռա վա րութ յա նը զի ջում ներ ա նե լ։ Իր բա րե կա մութ յամբ Թուր քիա յի հետ՝ 
մա հա ցու սպառ նա լիք էր դար ձել2 և  այ սօր էլ այդ պի սինն է Հա յաս տա նի հա մար։ 
Վ տան գի դեմն առ նե լու հա մար «որ պես զի Հա յաս տանն ապ րի, Ադր բե ջա նը 
պետք է կոր ծան վի» նշա նա բա նը որ քան հրա տապ, նույն քան էլ ա նի րա գոր ծե լի 
մնաց սուբ յեկ տիվ ու օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով:

Դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի հաղ թա նա կից հե տո Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ
յու նը բնա կա նո րեն կա մե ցավ օգտ վել այդ հան գա ման քից և վերջ տալ հար ևան
նե րի ոտնձ գութ յուն նե րին՝ «հո ղա յին վի ճե լի խնդիր նե րին»: Այդ ա ռու մով Հա յաս
տանն իր տրա մադ րութ յան տակ «ու ներ Բաք վի, Գան ձա կի և Թ բի լի սիի հա յութ-
յան բա րո յա կան և թ վա կան ու ժը, իսկ Լո ռիի, Ար ցա խի և Զան գե զու րի մեջ 
ու ներ կազ մա կերպ ված հա մա կիր նե րի հո սան քը, ո րի վրա էլ կռթնած՝ ա ռաջ 
կտա ներ սահ մա նա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ իր քա ղա քա կա նութ յու նը»3։ ՀՀում 
թա թա րա կան գա ղութ նե րի առ կա յութ յու նը հնա րա վոր էր դարձ նւմ Ադր բե ջա նի 
հա յատ յաց քայ լե րին պա տաս խա նել հա մար ժեք խստութ յուն նե րով։

Ըստ դեպ քե րի ա կա նա տե սի՝ կի սա պա տե րազ մա կան հա րա բե րութ յուն ներն 
արդ յունք էին գլխա վո րա պես եր կու խո շոր և հա կընդ դեմ ձգտում նե րի՝ պան թուր
քա կան միութ յան և  ազ գա յին ան կա խութ յան գա ղա փար նե րին։ 

Պան թուր քա կան տեն չանք: Թուր քիա յի ազ դե ցութ յու նը շատ խո շոր էր Ադր
բե ջա նի վրա, իսկ այն տեղ ապ րող թյուրքթա թար նե րը վա ղուց էին ե րա զում թուր
քա կան տիրա պե տութ յան տակ անց նե լու մա սին: Թ յուրքթա թա րա կան բո լոր 
կենտ րոն նե րում կազ մա կերպ վել էին հա մաթուր քա կան գա ղա փար ներ քա րո զող 
զին վո րա քա ղա քա ցիա կան կո րիզ ներ4: 

Ան տան տի պե տութ յուն նե րի հաղ թա նա կից հե տո Թուր քիան զոր քե րը ա ռե
րևույթ հա նեց Այսր կով կա սից, բայց Ադր բե ջա նին թո ղեց թնդա նոթ ներ, հրա ցան
1 https://ru.wikipedia.org (բեռնման օրը 14. 08. 2020):
2 Բեհբուդեան 2001, 780:
3 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 159:
4 Բեհբուդեան 2001, 781:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E
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ներ, ռազ մամ թերք, սպա ներ և «կա մա վո րա կան ներ»: Թուրք հրա հան գիչ նե րը 
Զան գի բա սա րում, Վե դի բա սա րում, Նա խիջ ևա նում և Ղար սում կազ մա կեր պե ցին 
«Ազ գա յին խոր հուրդ ներ», թո ղե ցին թուրք զո րա մա սեր և տ րա մադ րե ցին խո շոր 
դրա մագ լուխ: Ն պա տակն էր Ադր բե ջանԱր ցախԶան գե զուր Նա խիջ ևանԹուր քիա 
տա րած քա յին կապ ստեղ ծել և թու րա նա կան տի րա պե տութ յամբ օ ղա կել Հա յաս
տա նի հան րա պե տութ յու նը1: Նեղ սահ ման նե րով ՀՀն դի մադ րա կան ուժ և  ու ժեղ 
տնտե սութ յուն չէր կա րող ու նե նալ և  ա պա գա յում չէր կա րող լուրջ սպառ նա լիք 
դառ նալ Թուր քիաի հա մար։ 

Ազ գա յին ան կա խութ յուն: ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ազ գա յին ան կա խութ յան 
պահ պան ման և պատ մա կան տա րածք նե րի հա վա քագր ման գա ղա փա րով՝ ձգտում 
էր վե րա կազ մել և  ու ժե ղաց նել բա նա կը, վեր ջաց նել հար ևան հան րա պե տութ յուն
նե րի հետ ծա գած սահ մա նա յին խնդիր նե րը, ստեղ ծել պե տա կան արդ յու նա վետ 
գոր ծող մե քե նա և ու ժեղ տնտե սութ յուն։

Ա խալ քա լա քի,  Լո ռու, Ար ցա խի և Զան գե զու րի մար զե րում ապ րող 400000ից 
ա վե լի հայ բնակ չութ յու նը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում մնա ցել էր հա
մե մա տա բար անվ նաս թե՛ տնտե սա պես և թե՛ ֆի զի կա պես։ Ադր բե ջա նում և Վ րաս
տա նում բնակ վում էին ևս «կես մի լիոն ըն դու նակ, ա ռողջ և ձեռ նե րեց հա յեր, 
ո րոնց կա րիքն այն քան զգա լի էր Հա յաս տա նի վե րա շի նութ յան գոր ծի» և հա յոց 
նո րա կազմ բա նա կի ամ րաց ման հա մար2։ Ղար սի, Ա լեք սանդ րա պո լի, Եր ևա նի 
տնտե սա պես ա վեր ված գա վառ նե րով, մի քա նի հար յուր հա զար գաղ թա կան նե րով 
(300350 հա զա րից մինչև 650 հա զա ր. պետք էր խթա նել Ռու սաս տան ան ցած 
600 հա զար հա յե րի վե րա դար ձը)3 և Բա յա զե տի սա կա վա հող շրջա նով նո րաս
տեղծ հա յոց կա ռա վա րութ յու նը չէր կա րող իր գո յութ յու նը եր կա րատև դարձ նել։ 
Դ րան պետք է գու մա րել նաև 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 29ին թւրքադր բե ջա նա կան 
զի նակ ցութ յան դա շին քը, որն իր սուր ծայ րով ուղղ ված էր Հա յաս տա նի հան րա
պե տութ յան դեմ4։ 

1918 թ. դե պի Բա քու ար շա վող թուր քա կան բա նա կը լուրջ սպառ նա լիք էր 
համարում Ար ցա խը և Զան գե զուր մտած գե նե րալմա յոր Անդ րա նիկի զո րա մա սը: 
Թուրք զավ թիչ ները հա սել էին Աս կե րան և վերջ նա գիր ներ կա յաց րել Շու շի քա
ղա քի և շր ջա նի հա յութ յա նը՝ անձ նա տուր լի նե լու պա հան ջով5։ Գո րիսՇու շի խճու
ղին թուրքմու սա վա թա կան զոր քե րից մաք րե լու և  երթ ևե կութ յունն անվ տանգ 
դարձ նե լու Ար ցա խի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յան նա խա ձեռ նած ան հա ջող 
զո րա շար ժից հու սալք ված Շու շին ըն դա ռաջ գնաց վերջ նագ րին և Նու րի փա շա յին 
հա վա տարմութ յուն հայտ նեց ՝ խոս տա նա լով ազ դել նաև Զան գե զու րի հա յութ յան 
վրա6։ 

1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 159:
2 Բեհբուդեան 2001, 782:
3 Դանիելյան 2002, 112117: 
4 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 160:
5 Բեհբուդեան 2001, 783:
6 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 163:
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1918 թ. սեպ տեմ բե րի 26ին1 (242, 25ը3,4,5, 276,7, հոկ տեմ բե րի 8ին) թուրք 
զավ թիչ նե րի հա զար8,9 (2 հա զար10, 3 հա զար11, «6000անոց Գալ լի պոլ յան դի վի
զիան, 9 դաշ տա յին թնդա նոթ նե րով, 66 գնդա ցիր նե րով և 3 զրա հա պատ ինք նա
շար ժե րով»12) զին վո րից բա ղա կա ցած մի զո րա մաս մտավ Շու շի, ո րից 200300ը 
տե ղա փոխ վե ցին Խան քեն դի13։ Սա կայն ա զա տա տենչ հայ գյու ղա ցի նե րը չճա նաչե
ցին թուրք զավ թիչ նե րի իշ խա նութ յու նը14։ Վա րան դա յի Մսմ նա գյու ղի մոտ հայ
կական ԻՊՈՒե րը շրջա պա տե ցին շուրջ 400 թուրք զավ թիչ նե րի և ջար դե ցին 
նրանց, գրա վե ցին եր կու թնդա նոթ և մի քա նի գնդա ցիր ներ։ Հաղ թա կան ճա կա
տա մար տի լու րը ոգ ևո րեց Ար ցա խի ողջ հա յութ յա նը։

Հոկ տեմ բե րի 26ին Ար ցա խի զին վո րա կան նե րը զոր. Անդ րա նի կին հայտ նե
ցին, թե պատ րաստ են 15000 կռվող ներ տրա մադ րե լու, ե թե գե նե րալմա յո րը 
մտնի Ար ցախ: Զան գե զու րի հա յութ յան հա մա գու մա րի ո րո շու մով 1918թ. նո յեմ բե
րի 29ին գե նե րալմա յոր Անդ րա նի կը Հար վա ծող զո րա մա սով և ար ցախ ցի նե րի 
գնդով շարժ վեց դե պի Զա բուղ: Նո յեմ բե րի 30ից դեկ տեմ բե րի 1ը տևած հա մառ 
կռիվ նե րի արդ յուն քում Մար քիզ լե ռան բար ձունք նե րը գրավ վեցին, և բաց վեց Գո
րիս Բեր դա ձոր խճու ղին: Մ նում էր Շու շիից քշել ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րին 
և Ար ցա խը միա վո րել Զան գե զու րի հետ: Սա կայն անգ լիա ցի նե րի հան դեպ Ար ցա
խի քա ղա քա կան վեր նա խա վի հա վատ քը15, Շու շիի վեր նա խա վի կող մից գե նե րալ
մա յոր Անդ րա նի կին գրված աննր բան կատ նա մա կը և գեն. Թոմ սո նի պա հան ջա
գի րը՝ դա դա րեց նել հե տա գա ա ռաջ խա ղա ցու մը, շե ղեցին հա յութ յա նը շի տակ 
ճա նա պար հից16։ 

Դա րե րով թրծված թուր քա կան դի վա նա գի տութ յու նը կա րո ղա ցավ ի չիք դարձ
նել հա յութ յան ռազ մա կան հաղ թա նակ նե րը։ 

Զոր. Անդ րա նի կը հետ քաշ վեց Գո րիս՝ փո խա նակ ճամ բար խփելու Մար քիզ 
լե ռան տա րած քում և կա յա զոր ներ տե ղադ րելու ար դեն ա զատ ված բնա կա վայ րե
րում: Այս ռազ մա վա րա կան սխալն օգ տա գործեց թշնա մին: Թ յուրքթա թարքրդա
կան գրո հա յին ներ մտցվե ցին հա յոց զոր քե րի լքած բնա կա վայ րերն ու կար ևոր 
ռազ մա վա րա կան դիր քե րը: Ար ցա խը կտրվեց ՀՀի հետ հա ղոր դակ ցութ յան կա
պից17: 

Այս պի սով՝ չնայած հայ զին վո րութ յան թա փած ար յան լճե րին և ռազ մա կան 
1 Իշխանյան 1999, 239:
2 Աբրահամյան 1991, 10: 
3 Բեհբուդեան 2001, 784:
4 Բալայան 2002, 298: 
5 Բալայան 2012, 89: 
6 Ուլուբաբյան 1994(1), 32: 
7 Կիսիբեկյան 2011, 337: 
8 Ուլուբաբյան 1994(2), 207
9 Ուլուբաբյան 1994(1), 32:
10 Աբրահամյան 1991, 10:
11 Թումյան 2008, 165: 
12 Իշխանյան, 1999, 239:
13 Թումյան 2008, 169:
14 Мелкумян 2000, 66: 
15 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 163:
16 Բեհբուդեան 2001, 784:
17 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 163:
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ակ նա ռու հա ջո ղութ յուն նե րին՝ Ար ցա խի հար ցը հայ ման կա միտ դի վա նա գի տութ
յան մեղ քով մնաց առ կախ և՝ «վի ճե լի տա րածք ներ» Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի 
միջև: Այ սօր էլ հայ կա կան դի վա նա գի տութ յու նը չի կա րո ղա նում «վի ճե լի տա րածք
նե րի» գորդ յան հան գույ ցից գլուխ հանել: Հայ զին վո րութ յան թա փած ար յունն ու 
անն կա րագ րե լի հաղ թա նակ նե րը զանց առ նե լով՝ երկ չոտ փոր ձեր են կա տար վում 
գո նե «ստա տուս քվո» տեր մի նով դուրս մղե լու չա րա բաս տիկ «վի ճե լի տա րածք ներ» 
հաս կա ցութ յու նը: 

Հայ քա ղա քա կան վեր նա խա վը աշ խա տա վոր զանգ վա ծին ա նի րա տե սա կան 
հույս էր ներշն չում, թե 1918 թ. հե տո խոս քը ոչ թե զեն քին, այլ ճար պիկ դի վա նա
գի տութ յանն է պատ կա նում, և  անհ րա ժեշտ է, որ «մեր վի ճե լի խնդիր նե րը ռազ
մա ճա կա տէն տա նինք դէ պի խորհր դա ժո ղու նե րու կա նաչ սե ղան նե րը»1:

Ի րա կա նութ յունն էլ այն էր, որ անգ լիա կան գա ղու թա րար նե րը չէին կա մե նում 
վերջ տալ ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի և չ ճա նաչ ված Ար ցա խի պե տութ յան միջև 
ե ղած «վի ճե լի հո ղա մա սե րի խնդրին»: 

Ադր բե ջա նը պե տա կան ա հա բեկ չութ յան են թար կեց Շա մա խու, Նու խիի և Գան
ձա կի շրջան նե րի հա յութ յա նը և կտ րեց Բա քուԹ բի լիսի եր կա թու ղով կա պը Հա
յաս տա նի հետ: Գ րո հա յին նե րի մի ջո ցով Եվ լախ Շու շի խճու ղին դարձ րեց «մղձա
վան ջա յին գո տի». հա յերն այլևս չէին կա րող ա զատ երթ ևե կել և տն տե սա պես 
զար գաց նել Ար ցա խը: Կազ մա կեր պվեց տնտե սա կան բոյ կոտ՝ թյուրքթա թար նե
րին ար գել վեց նավթ, հա գուս տե ղեն, շա քար ևն ծա խե լը Ար ցա խի հա յութ յան վրա2: 
Թուր քա կան դի վա նա գի տութ յան ա ջակ ցութ յամբ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց Ար
ցա խը Ադր բե ջա նի տնտե սա կան ան բա ժա նե լի մաս լի նե լու գա ղա փա րը, որն էլ 
որ պես խայծ կուլ տվե ցին այն տեղ հա վա քագր ված ո րոշ հայ բոլշ ևիկ ներ:

Արդ յուն քում հա յութ յան խա խուտ միաս նա կան ճա կատն Ար ցա խում պա ռակտ
վեց եր կու՝ ադր բե ջա նա կան գա ղու թա րար նե րի կա մա կա տար նե րի և գա ղու թա յին 
ռե ժի մի դեմ պայ քա րող հայ րե նա սեր նե րի հո սանք նե րի։ Թոմ սո նի հրա հան գով 
Ար ցա խից աք սոր վե ցին վեր ջին հո սան քի ղե կա վար նե րը։ 

Այս պայ ման նե րում էլ Ար ցա խի հա յութ յան 7րդ հա մա գու մա րը կա յաց րեց Ադր
բե ջա նի կա ռա վա րութ յան հետ խայ տա ռակ, անձ նատ վա կան և սե պա րատ հա
մա ձայ նութ յուն. «Ն կա տի ու նե նա լով, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վի ճա կը պի տի 
ո րոշ վի հաշ տութ յան վե հա ժո ղո վի կող մից, որ ա մեն ընդ հա րում կոր ծա նա րար 
ազ դե ցութ յուն կու նե նա Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չութ յան հա մար3 (ժո ղովր դա
կան շար ժու մը գլխա վո րե լու ա նըն դու նա կութ յունն ար դա րաց նե լու ան հիմն փորձ 
է.  Ա. Հ.), որ Ար ցա խի հար ցը որ ևէ տե սակ վճռվե լով՝ հա յե րը և թուր քե րը պետք 
է ապ րեն միա սին, Ար ցա խի հա յե րի 7րդ հա մա գու մա րը, 1919 թ. օ գոս տո սի 15ին 
իր ա ռա վոտ յան նիս տում ո րո շեց կանգ առ նել Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան հետ ու նե ցած հետև յալ ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան վրա: 

ա) Եր կու կող մերն ըն դու նում են ներ կա ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յու նը 
(ակն հայտ է, որ ադր բե ջա նա կան գա ղու թա րար նե րը դեռևս վստահ չէին ի րենց 

1 Բեհբուդեան 2001, 785:
2 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 164:
3 Բեհբուդեան 2001, 785:
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ու ժե րի վրա.Ա. Հ.) մինչև այդ հար ցի՝ հաշ տութ յան հա մա ժո ղո վի կող մից վճռվե
լը, որ պար տա դիր է եր կու կող մե րի հա մար։

բ) Ղա րա բա ղի լեռ նա յին մա սի՝ Շու շիի, Ջի վան շի րի և Ջիբ րա յե լի ( Դի զակ, 
Վա րան դա, Խա չեն, Ջ րա բերդ) գա վառ նե րը ի րենց հայ ազ գաբ նակ չութ յամբ ժա
մա նա կա վո րա պես պի տի մնան Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յան սահ ման նե րի մեջ։

գ) Շու շիի, Ջի վան շի րի և Ջիբ րա յե լի նա հանգ ները կան ջատ վեն Ար ցա խի գե նե
րալնա հան գա պե տութ յու նից՝ որ պես վար չա կան ա ռան ձին միավոր,և հա յոց լեռ-
նա կան կազ մա կեր պութ յան վար չութ յու նը կկազմ վի հա յե րից՝ այն պայ մա նով, 
որ նկա տի առն վեն փոք րա մաս նութ յան ի րա վունք նե րը։ ( Կո պիտ և  ան նե րե լի 
դի վա նա գի տա կան սխալ էր ադր բե ջա նա կան գա ղու թա րար նե րի ներ մուծ ած տար
րե րին «ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն» ո րա կե լը.  Ա.Հ.): 

դ) Ար ցա խի լեռ նա յին մա սի ( Դի զակ, Խա չեն, Վա րան դա և Ջ րա բերդ) վար չա
կան պաշ տո նա տար ան ձե րը կնշա նակ վեն Հա յոց խորհր դի ան դամ նե րի ա ռա ջար
կությամբ ( հիմք է ստեղծ վում կա մա կա տար, ազ գու րաց պաշ տոն յա նե րի մի ջո ցով 
ժո ղովր դա կան շար ժու մը խեղ դե լու հազ կերտ յան փորձ ված քա ղա քա կա նութ յան 
հա մար.  Ա.Հ.):

ե) Ար ցա խի գե նե րալնա հան գա պե տութ յան մեջ կհիմն վի վեց հո գուց բաղ կա
ցած խոր հուրդ՝ ե րեք հայ և  ե րեք թուրք։ ( Սա Ար ցա խի հա յւթ յան շա հե րը պաշտ
պա նե լւ կոչ ված ներ կա յա ցւ ցիչ նե րի հա մա գւ մա րի անձ նատ վւթ յւն էր: Ոտ նա
հար վում էր բնիկ ազ գա յին մե ծա մաս նութ յան ի րա վուն քը, քա նի որ հաղ թո ղի 
կեց վածք ըն դւ նած եկ վոր «ազ գա յին փոք րա մաս նութ յու նը» հա մա հա վա սար ներ
կա յա ցու ցիչ ներ ու նե նա լու ի րա վունք էր ստա նում.  Ա.Հ.):

զ) Խորհր դի հայ ան դամ նե րը կընտր վեն Լեռ նա յին Ար ցա խի հայ ազ գաբ նակ
չութ յան հա մա ժո ղո վի կող մից։ Հա մա ժո ղով նե րը վե րընտ րութ յան ի րա վունք ու նեն։

է) Մի ջազ գա յին բնույթ կրող բո լոր սկզբնա կան հար ցե րը չեն կա րող կի րառ վել 
ա ռանց Խորհր դի քննութ յան։

ը) Խոր հուր դը շի նա րա րա կան և գեն.նահ.եան կա ռա վա րութ յան հար ցե րի 
մեջ նա խա ձեռ նութ յան ի րա վունք ու նի։

թ) Խոր հուրդն ի րա վունք ու նի վե րահս կե լու գեն.-նա հան գա պե տութ յան 
վար չութ յու նը, ա ռանց խառն վե լու վար չութ յան գոր ծու նեութ յան մեջ։( Սա հաղ
թո ղի քա մահ րա կան վե րա բեր մւն քի դրսևո րւմ էր պարտ վո ղի նկատ մամբ: Ի՞նչ 
լծակ նե րով Խոր հւր դը պի տի վե րահս կեր գեն.նա հան գա պե տւթ յան վար չութ
յու նը.  Ա.Հ.):

ժ) Կ հիմն վի գեն.նա հան գա պե տի քա ղա քա ցիա կան օգ նա կա նի պաշ տոն, և  
այդ պաշ տո նում կնշա նակ վի մի հայ։

ժա) Գեն.նա հան գա պե տի քա ղա քա ցիա կան օգ նա կա նի հա մար հա մա գու մա
րը Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յա նը կա ռա ջար կի եր կու թեկ նա ծու, ո րո նցից մե կը 
պի տի հաս տատ վի պաշ տո նի մեջ։ (Պաշ տո նակ ռի վը մո ռա ցութ յան է մատ նում 
գե րա կա ազ գա յին շա հե րը: Մեր թշնա ի նե րը լավ են յւ րաց րել Դա րեհ 1ի նի 
պատ գա մը հա յե րին պա ռակ տե լւ վե րա բեր յալ.  Ա.Հ.):

ժբ) Ար ցա խի հա յերն ու նեն կուլ տու րա կան ինք նո րոշ ման ի րա վունք։ 
ժգ) Կուլ տու րա կան ինք նո րո շու մը կի րա կա նաց վի Ար ցա խի Ազ գա յին Խոր հր
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դի կող մից, ո րը կընտր վի հա յե րի պար բե րա կան հա մա ժո ղով նե րի կող մից։
ժդ) Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը կվե րահս կի հա յոց Ազ

գա յին Խորհր դի գոր ծու նեութ յու նը՝ լիա զոր ված հա յե րի մի ջո ցով։
ժե) Զին վո րա կան մա սե րը կբնակ վեն Խան քեն դիի և Շու շիի մեջ, խա ղաղ ժա

մա նակ վա կազ մով։ (Սուլ թա նո վին Շու շիում և Խան քեն դում զո րա մաս պա հե լու 
ի րա վունք տա լը ռազ մա վա րա կան ան հե ռա տես և պարտ վո ղա կան քայլ էր: Դ րա
նով նա վերջ նա կա նա պես դար ձավ դրութ յան տերն ու գոր ծըն թաց նե րի թե լադ
րո ղը: Գո նե, որ պես այ լընտ րանք, կա րե լի էր պա հան ջել, որ զո րա մա սե րը բաղ
կա ցած լի նեին հա վա սար քա նա կւթ յամբ հայ և թա թար զին վոր նե րից ու սպա
նե րից.  Ա.Հ.): 

ժզ) Զո րա մա սե րի ա մեն մի տե ղա փո խութ յու նը դե պի Ար ցա խի լեռ նա յին մա սը՝ 
Շու շիի, Ջիբ րա յե լի և Ջի վան շի րի գա վառ նե րը, ուր կբնակ վեն հա յեր, կա րող է 
տե ղի ու նե նալ Խորհր դի ան դամ նե րի եր կու եր րոր դի հա մա ձայ նութ յամբ։

ժէ) Քա ղա քա կան հա մոզ ման հա մար ոչ ոք չի կա րող հե տապնդ վել, ոչ դա
տա կան և  ոչ էլ վար չա կան կար գով:

ժը) Բո լոր հա յե րը, ո րոնք քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով ստիպ ված են ե ղել 
հե ռա նալ Ար ցա խից, կա րող են նո րից ի րենց տե ղե րը վե րա դառ նալ»1։

Այս հա մա ձայ նութ յու նը, ո րը կազմ վեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նից ան
ջատ, ե ղավ Ադր բե ջա նի դի վա նա գի տա կան խո շոր հաղ թա նա կը: Նախ՝ այն ի չիք 
դարձ րեց Հա յաս տա նի հա ն րա պե տութ յան հետ վե րա միա վոր վե լու մասին նա խորդ 
հա մա գու մար նե րի ո րո շում նե րը, ինչը խո սում էր 7րդ հա մա գու մա րի պատ գա մա
վոր նե րի վհա տա կան, ան ջա տո ղա կան և  անձ նատ վա կան տրա մադ րութ յուն նե րի 
գերիշխման մա սին: 

Ազ գա դավ այդ հա մա ձայ նութ յան մեջ շեշտ ված «բ», «ժա» և «ժդ» կե տե րը 
ի րա վա բա նա կան հիմք ստեղ ծե ցին Ադր բե ջա նի կող մից, Հա յաս տա նի Հա ն րա
պե տութ յա նը շրջան ցե լով, Ար ցա խի ներ քին կյան քին մի ջամ տե լու և  ար ցա խա հայ 
վեր նա խա վի պաշ տոն ներ ստա ցած ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով հայ ազ գաբ
նակ չութ յան մեջ ազ գա դավ դիր քո րո շում քա րո զե լու հա մար2։ Դի վա նա գի տա կան 
փաս տաթղ թով գոր ծա ծութ յան մեջ դրվե ցին « Ղա րա բա ղի լեռ նա յին» մաս և 
« Լեռ նա յին Ղա րա բաղ» տեր մին նե րը, ո րով կաս կա ծի տակ դրվեց Ար ցախ նա
հան գի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը: Սա ազ գա դավ, կենտ րո նա խւյս գոր
ծիչ նե րի մի ջո ցով զավ թիչ նե րի կող մից ՀՀ ներ քին գոր ծե րին ա նօ րեն կեր պով 
մի ջամ տե լը օրի նա կա նաց նե լու դա սա կան օ րի նակ է: Ցա վա լին այն է, որ վե րո
հիշ յալ տեր մին ներն այ սօր էլ գոր ծա ծում են հայ դի վա նա գի տութ յու նը և  օ րենս
դիր նե րը:

Եր կու երկր նե րի հա սա րա կա կան և պե տա կան գոր ծիչ նե րի մեջ գո յութ յուն 
ու նեին ակ տի վիստ նե րի հո սանք ներ, ո րոնք ղե կա վա րում էին հա սա րա կա կան 
կար ծի քը և  ազ դում կա ռա վա րութ յուն նե րի ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նութ յան վրա3: 
(Ա. Մի քա յել յա նը փոր ձում է գու մա րել «X»ն  ու «Y»ը: Ե թե Ադր բե ջա նի զավ թո ղա

1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 164165:
2 Բեհբուդեան 2001, 787: 
3 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 165:
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կան և Հա յաս տա նի հայ րե նի տա րածք նե րի միա վոր ման ծրագ րե րի միջև հա
վա սա րութ յան գիծ դներ Թոմ սո նը, ա պա կա րե լի էր փոր ձել հաս կա նալ նպա տա
կը, բայց հայ ժո ղովր դի ծո ցից ե լած և  ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յունն ու շա հե
րը գի տակ ցող մտա վո րա կա նը բա րո յա կան ի րա վունք չու ներ դա ա նե լու.  Ա.Հ.):

Ադր բե ջա նի ակ տի վիստ նե րից էին ծայ րա հեղ ռա սիստ ներ իթ թի հա տա կան 
Խան Խոյս կին և մու սա վա թա կան Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը:

1920 թ. փետր վա րին Իթ թի հա տի Բաք վում կա յա ցած « Հա մա գու մա րը բարձ
րա ձայն հայ տա րա րում և պա հան ջում է մինչև պա տե րազ մը գո յութ յուն ու նե ցած 
Թուր քիա յի տա րած քի լիա կա տար ան ձեռնմ խե լիութ յու նը»1։(Այ սօր էլ Ադր բե ջա նի 
հիմ նա կան կռվա նը տա րածք նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը և  ամ բող ջա կա նութ յունն 
է: Հարկ է, որ հայ կա կան դի վա նա գի տւթ յւ նը դրան հա կադ րի Ար ցա խի Հա ն
րա պե տութ յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան և  ան ձեռնմ խե լութ յան ի րա
վուն քի թե զը.  Ա.Հ.): 

Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան զավ թո ղա կան նկրտում նե րի մա սին է վկա յում 
«Ադր բե ջան» թեր թի 1920 թ. հուն վա րի 26ի խմբագ րա կա նը. « Զան գե զու րը Ադր
բե ջա նի ա մե նաար ժե քա վոր և  ան բա ժան մասն է։ Ն րա նկատ մամբ ա մեն մի ոտնձ
գութ յուն ողջ Անդր կով կա սի մեջ կայ ծա կի ա րա գութ յամբ հու զում կա ռա ջաց նի»2 
(Ակ ներև է, որ Ադր բե ջա նի ա հա բեկ չա կան քա ղա քա կա նութ յու նը ու ժի դիր քե րից 
ճնշում գոր ծադ րե լու մի ջոց է ե ղել, որն ու ղեկց վել է խա ղաղ հայ ազ գաբ նակ չութ յան 
կո տո րած նե րով ու այլ բռնա րարք նե րով.Ա.Հ.): Ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ նե րը նպա
տակ ու նեին զեն քի մի ջո ցով վերջ տալու Ար ցախ Զան գե զու րի հար ցին։ Ս րանց 
կուռքն էր Խ. Սուլ թա նո վը, որն «ան կախ կա ռա վա րու թեան կամ քէն» (՞) կա վե րեր 
հայ կա կան գյու ղեր և  իր կազ մա կեր պած գրո հա յին նե րով սար սա փի մեջ կպա հեր 
թէ Եվ լախ Շու շի խճու ղին և թէ նրա շուր ջը բնակ վող խա ղաղ հայ աշ խա տա վո
րութ յա նը3։ ( Մի՞ թե Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նւթ յան գոր ծին լծված Ա. Մի քա յել
յանն ի րոք հա վա տում էր,որ Սուլ թա նո վը գոր ծում էր ինք նագ լուխ: Մեր օ րե րում էլ 
սում գա յիթ յան ցե ղաս պա նութ յու նը՝ որ պես պե տա կան ա հա բեկ չութ յան դա սա կան 
փաստ, ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա կան ե քե նան ներ կա յաց նում էր իբրև Ադր բե
ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ան գի տութ յամբ ի րա կա նաց ված վայ րա գութ յուն: Գւ ցե 
այն ժա մա նակ վա Ազ գա յին խորհր դի, ԻՊ Մարմ նի ո րոշ ան դամ ներ և 1988ի 
շարժ ման ո րոշ գոր ծիչ ներ ադր բե ջա նա կան պե տա կան ա հա բեկ չութ յա նը վե րա
բեր վում էին որ պես «գոր ծին օ գուտ» եր ևույթ՝ մի ջազ գա յին հան րութ յան ի ջամ
տւթ յան ակն կա լի քով.  Ա.Հ.):

Հա յաս տա նի ակ տի վիստ նե րը կա ռա վա րութ յու նից պա հան ջում էին գոր ծուն 
քայ լե րի դի մել Ար ցախԶան գե զու րի հար ցին վերջ տա լու հա մար և «…ա ռիթ չէին 
փախց ներ՝ քննա դա տե լու կա ռա վա րութ յան թույլ քա ղա քա կա նութ յու նը»4։ Այդ հո
սանքն ա վե լի ու ժե ղա ցավ 1919 թ. ա մա ռը, Ղայ բա լի գյու ղի հա յե րի կո տո րա ծից…, 
Ար ցա խի Ազ գա յին Խոր հր դի մի քա նի գոր ծիչ նե րի բռնի աք սո րից հե տո։ 1919 թ. 
Զան գե զու րում Ադր բե ջա նի զո րա մա սե րի նկատ մամբ տա րած հաղ թա նա կը ուժ 
1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 165:
2 Բեհբուդեան 2001, 787:
3 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 166:
4 Բեհբուդեան 2001, 788:
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ներշն չեց հայ ակ տի վիստ նե րին, ո րոնք «միայն զէն քի մի ջո ցով» էին տես նում Ար
ցա խի հար ցի լու ծու մը և կա ռա վա րութ յու նից պա հան ջում էին քայ լեր ա նել հենց 
այդ ուղ ղութ յամբ։

Օ գոս տոս յան ազ գա դավ հա մա ձայ նութ յու նը նոր քննա դա տութ յուն նե րի դար
պաս բա ցեց: Ակ տի վիստ նե րին հայտ նի էր, որ Ադր բե ջա նը քայլ առ քայլ քան դում 
էր ար ցա խա հա յութ յան դի մադ րա կան ճա կա տը՝ 50 մի լիոն ռուբ լի դրա մագ լուխ 
հատ կաց նե լով հա յե րից զեն քեր գնե լու և հայ քա ղա քա կան վեր նա խա վի պաշ
տոն ներ ստա ցած մա սի ա ջակ ցութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար։ Կազ մա կերպ ված 
էր լրտե սա կան հզոր ցանց Ար ցա խի գյու ղե րի մեջ, և նավ թը, շա քարն ու ա ղը 
մի ջոց ներ էին հայ բնակ չութ յան քա ղա քա կան տրա մադ րութ յան վրա ազ դե լու հա
մար։ «Ար ցա խի Ազ գա յին Խոր հուրդն էլ կվե րահսկ վեր, մա նա վանդ որ բո լոր պաշ-
տոն յա նե րը աշ խա տա վարձ կստա նա յին Ադր բե ջա նից1։ 

Ակ տի վիստ նե րի հո սանք կար նաև 2րդ գն դի զին վո րա կան նե րի մեջ, ո րոնք 
ա ռա ջար կե ցին կա ռա վա րութ յա նը՝ «թույլ տա լու, որ ի րենք եր թան Ար ցախ` ար գե
լե լու ա նոր են թար կու մը Ադր բե ջա նի լու ծին»։ Եր ևա նի Ար ցախ ցի նե րի հայ րե նակ
ցա կան միութ յու նը դի մեց ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը՝ զգու շաց նե լով, որ. «… պատ
րաստ վում է Հա յաս տա նի վեր ջին անվ նաս մնա ցած շրջա նի ոչն չա ցու մը... Խնդ
րում ենք վճռա կան քայ լեր առ նել թրքա կան է մի սար նե րի և Ադր բե ջա նի շո վի նիս
տա կան շրջան նե րի ար յու նա լի ագ րե սիվ նպա տակ նե րի ա ռաջն առ նե լու հա մար»։

 Վ րաս տա նի հայ ակ տի վիստ նե րի կար ծի քով, «… հա յութ յու նը … չի հա մա
ձայ նի իր վի զը թե քել թրքա կան յա թա ղա նի հան դեպ... Ար ցա խի փրկութ յու նը նրա 
կազ մա կերպ ված կամքն է և կա տար յալ վճռա կա նութ յու նը՝ ա մեն գնով ա պա հո վել 
իր ա զա տութ յու նը…»2։

 

2. ՇՒՇԻԻ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՒՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԸՆԹԱՑՔՆ Ւ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ադր բե ջա նի ազ դե ցութ յա նը հա կազ դե լու և ժո ղովր դի ինք նա պաշտ պա նութ յու
նը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 7ին Ար սեն Մի քա յել յա նը 
և գնդ. Զ. Մես յա նը մտան Ար ցախ:

Գ յու լիս տա նի բա ցա ռա պես հայ բնակ չութ յու նը, չկա մե նա լով Գան ձա կի նա
հան գին միա նալ, բա զում դի մում ներ էր հղել դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի Այսր
կով կաս յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յա նը՝ խնդրե լով ի րենց շրջա նը միաց նել Ար ցա խին ։ Ն րանք ստեղ ծել էին ԻՊ 
և Զին վո րա կան մար մին ներ, նշա նա կել էին ի րենց ճա կատ նե րի հրա մա նա տար
նե րի և պատ րաստ էին զեն քով դի մադ րե լու Ադր բե ջա նի գա ղու թա րար նե րի յու
րա քանչ յուր ոտնձ գութ յան։

Ջի վան շի րի Մեծ Շեն գյու ղում դեկ տեմ բե րի 18ին տե ղի ու նե ցավ խորհր դակ
ցութ յուն, ո րին մաս նակ ցում էին նաև Վան քի շրջա նի և Խա չե նի 911 աչ քի ընկ նող 
գոր ծիչ ներ։ Պարզ վեց, որ այդ շրջա նի ինքնապաշտպանության մար մին նե րի կազ
1 Հայրենիք 1923, մայիս, № 7, 166:
2 Բեհբուդեան 2001, 788789:
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մա կեր պութ յուն նե րը հա մե մա տա բար թույլ են1 (՞)։
Դեկ տեմ բե րի 24ին Ա. Մի քա յել յանն ու գնդ. Զ. Մես յանն ան ցան Վանք գյու ղը՝ 

ու սում նա սի րե լու ՀՀի հետ Բա սար գե չար Զօ դի կարճ ճա նա պար հով կապ պահ
պա նե լւ հնա րա վո րւթ յւ նը։

Դեկ տեմ բե րի 28ին Սեյ տի Շեն գյու ղում շրջա նի 12 աչ քի ընկ նող գոր ծիչ ներ 
նրանց ներ կա յաց րին Խա չե նի տնտե սա պես անմ խի թար դրութ յու նը: Խա չե նը 
գտնվում էր մշտա կան վտան գի տակ՝ Եվ լախ Շու շի խճու ղուն և Աղ դա մին շատ 
մոտ գտնվե լու պատ ճա ռով2:( Սա չա փա զան ցութ յուն է: Տե ղան քին քա ջա ծա նոթ 
լի նե լով, կա րող եմ վկա յել, որ ռազ մա շունչ բնակ չութ յուն ու նե ցող, ան տա ռա պատ 
ձո րե րով և բար ձունք նե րով հա րուստ տա րած քը հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում 
կազ մա կեր պե լու ա մուր պաշտ պա նութ յուն: 199092 թթ. այդ բնա գի ծը թվա կան 
գե րա զան ցւթ յւն ւ նե ցող ադր բե ջա նա կան բա նա կի հա մար ա նան ցա նե լի բնագ
ծի էր վե րած վել ըն դա ե նը 60ի մոտ ֆի դա յի նե րի ջան քե րով.  Ա. Հ.): Շր ջա նը 
ռազ մականապես շատ թույլ էր, սա կայն բնակ չութ յան մեծ մա սը սպա սում էր 
Ադր բե ջա նի լծից ա զատ վե լուն և ՀՀին միա նա լուն։ Քն նարկ վեց կենտ րո նա կան 
մար մին ստեղ ծե լու և ն րա շուր ջը ու ժեր հա մախմ բե լու, ժո ղովր դի ԻՊն հ զո րաց
նե լու և գա լիք ա նակն կալ նե րը դի մագ րա վե լուն պատ րաստ վե լու հար ցե րը։

1920 թ. հուն վա րի 3ին նրանք Վա րան դա յի Տռ նա վարզ գյու ղում հան դի պե ցին 
ԻՊ մարմ նի ան դամ նե րին, Վա րան դա յի, Դի զա կի և Շու շի քա ղա քի մի քա նի գոր
ծիչ նե րի և Զան գե զու րից Ար ցախ մտած մի քա նի կազ մա կեր պիչ նե րի հետ։ Հուն
վա րի 4ին խորհր դակ ցութ յու նում ո րոշ վեց կազ մել ԻՊ և զին վո րա կան մար մին
նե րի ներ քին կա նո նա գիր։ 

Հանձ նա րար վեց քա ղա քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Խ. Ե.ին և բժ. Գ.ին կազ մա
կեր պել ԻՊ մար մին, ցու ցա կագ րել կռվող ու ժե րը և զեն քի քա նա կը և  այդ բո լո րի 
մա սին տե ղե կագ րել Ինքն. կենտր. մարմ նին3։ 

1920 թ. հուն վա րի 34ին մաս նա վոր և  ընդ հա նուր խորհր դակ ցութ յուն նե րի 
ըն թաց քում Ար ցա խը բա ժան վեց վեց շրջան նե րի՝ Գ յու լիս տան, Ջի վան շիր, Խա չեն, 
Դի զակ, Վա րան դա և Շու շի քա ղաք՝ ի րենց լիա զոր նե րով: Ն րանք պետք է կազ
մա կեր պեին ԻՊ մար մին ներ, զի նեին բնակ չւթ յա նը, ձեռք բե րեին ռազ մամ թերք, 
կապ պահ պա նեին կենտ րո նի հետ և հս կեին կա նո նագ րի ան շեղ գոր ծադ րութ յա
նը։ Զին վո րա կան գոր ծը են թարկ վեց զին վո րա կան ընդ հա նուր հրա մա նա տա րին։ 
Ո րոշ վեց պա հել 7 սուր հան դակ՝ Գ յու լիս տան Ջի վան շիր՝ 1, Ջի վան շիր Խա չեն՝ 1, 
Խա չեն Վա րան դա՝ 1, Վա րան դա Շու շի՝ 1, Վա րան դա Դի զակ՝ 1, Ար ցախ Զան գե
զուր՝ 2։

ԻՊ կենտ րո նա կան մարմ նի ան դամ ներ նշա նակ վե ցին՝ Ա. Շ., Պ. Ա., Ա. Ա., 
Չ. Մ. և Ա. Մ.։ (Ա նւն ներն ւ ազ գա նւն նե րը պար զելն այս ւ սւմ նա սի րւթ յան 
նպա տա կի եջ չի մտել. Ա. Հ.):

1919 թ. նո յեմ բե րի 23-ին Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յուն նե-
րի միջև, դաշ նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րով և մաս նակ ցութ յամբ, 

1 Բեհբուդեան 2001, 790 – 791:
2 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 111:
3 Բեհբուդեան 2001, 791792
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կա յա ցավ հա մա ձայ նութ յուն, ըստ ո րի եր կու կող մե րը զեն քի ու ժին չպի տի 
դի մեին՝ «վի ճե լի հո ղա մա սե րի խնդի րը կար գադ րե լու հա մար»1։ ( Հայ դի վա
նա գի տւթ յան ա ռա ջին սխալ նե րից եկն էլ պատ մա կան հայ կա կան հո ղե րը որ
պես վի ճե լի հո ղա մա սեր ըն դւ նելն էր: Հենց այն ժա մա նակ նե րւմ էր անհ րա ժեշտ 
Ադր բե ջա նին հայ տա րա րել Հա յաս տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նւթ յան դեմ 
ոտնձ գւթ յւն ներ կա տա րող ագ րե սոր.Ա. Հ.):

 Սա կայն Ադր բե ջա նը ծրագ րել էր Ար ցա խի ուղ ղութ յամբ ճամփա հար թել դե
պի Զան գե զուր, Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան սահ ման նե րի մեջ գտնվող Նա
խիջ ևա նի թա թար գրո հա յին նե րով մաք րել այդ շրջա նը և Զան գե զու րի սահ մա
նա յին հայ կա կան գյու ղե րը հայ ագ գաբ նակ չութ յու նից։

1919 թ. դեկ տեմ բե րի 18ին Օր դու բա դի և Նա խիջ ևա նի թա թար նե րը շրջա պա
տե ցին Ներ քին Ա գու լի սը, կրա կի մատ նե ցին տնե րը, կո ղոպ տե ցին ազ գաբ նակ
չութ յանը, սպա նե ցին 70ի չափ հա յեր, իսկ մնա ցած նե րին քշե ցին դե պի Վե րին 
Ա գու լիս գյու ղը։

Դեկ տեմ բե րի 24-ին՝ ժա մը 15:00-ին, թա թար նե րը Ա գու լի սում ան կա նոն 
կրակ բա ցե ցին և միա ժա մա նակ գյու ղի զա նա զան մա սե րում հրդե հե ցին հա
րուստ նե րի տնե րը։ Ժա մը 17:00ին Օր դու բա դի պա րետ Էդիլբեյը հա յե րին տե
ղա փո խեց թա թա րա կան թա ղը։ Հա ջորդ օրն ա ռա վո տից ժան դարմ նե րը ա պաս
տա նած հա յե րին քշե ցին փո ղոց նե րը և հա մա զար կե րով կո տո րե ցին նրանց՝ նա
խա պես զա տե լով կա նանց և  օ րիորդ նե րին՝ ի րենց գլխա վոր նե րի հա մար։ Կո տո-
րա ծին մաս նակ ցում էին գա վա ռա պե տը, տե ղի և Նա խիջ ևա նի թա թար նե րը, 
բազ մա թիվ պաշ տոն յա ներ, սպա ներ՝ ի րենց զո րա մա սե րով»2։ 

Ա գու լի սի ցե ղաս պա նւթ յւ նը Ադր բե ջա նի կա ռա վա րւթ յւ նը բա ցատ րեց այս
պես. « Զան գե զու րի գա վա ռի 40ի չափ մու սուլ ման գյու ղե րը՝ թա լան ված հա յե րի 
և հայ կա կան զոր քի կող մից և զրկ ված տնե րից և կա րո ղութ յու նից, փա խել են 
Նա խիջ ևա նի գա վառ։ Թուրք փախս տա կան նե րը, կո տոր վե լով ցրտից և սո վից, 
զայ րա ցած հա յե րի դեմ, կա ռա վա րութ յան հա մար անս պա սե լի կեր պով շարժ վե ցին 
դե պի Ա գու լիս և գ րա վե ցին վե րո հիշ յալ գյու ղե րի հայ կա կան տնե րը»3։

Ակն հայտ է, որ Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը սա տա րում էր իր գրո հա յին նե
րին՝ Հա յաս տա նին պատ կա նող Նա խիջ ևա նում բնիկ հա յե րին ցե ղաս պա նե լու, 
տա րած քի էթ նիկ պատ կե րը բռնի փո խե լւ հար ցւմ, ին չը չենք կա րող ար ձա նագ
րել Ար ցա խի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի մա սին՝ թևա նա կան նե րի շարժ ման պա հով:

Ա գու լի սի հա յե րի ցե ղաս պա նւթ յանն ի պա տաս խան՝ 1920 թ. հուն վա րի 5ին 
տու մե ցի խմբա պետ Թ ևա նը, «Դ րօի հրա մա նով», հար ձակ վեց շրջա նի Ա լիան լու 
գյու ղի վրա, իսկ հուն վա րի 19ին, Զան գե զու րի ԻՊՒե րը Շ ռու խը մաք րե ցին թա
թա րա կան բան դա նե րից: Սա կայն Ար ցա խում ԻՊ Կենտր. Մար մի նը, փո խա նակ 
սա տա րե լու և  ընդ լայ նե լւ թևա նա կան շար ժւ մը, կտրուկ մի ջոց նե րով վերջ տվեց 
թևա նա կան նե րի «վտան գա վոր ար կա ծախնդ րութ յուն նե րին», և Թ ևա նին «խիստ 
և ս պառ նա կան դի տո ղութ յուն ար վեց»4։ Այս քայ լով Ար ցա խի ԻՊ կենտ րո նա կան 

1 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 111:
2 Բեհբուդեան 2001, 794:
3 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 115:
4 Բեհբուդեան 2001, 794:
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մարմ նի գոր ծիչ նե րը կաշ կան դե ցին թափ առ նող ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ
քա րը և հայ բնակ չւթ յա նը ներքա շե ցին Ադր բե ջա նի դրա ծո Սուլ թա նո վի հետ 
հաշտ ապ րե լու ար կա ծախնդ րութ յան եջ: Վեր ջինս էլ Թ ևա նի նկատ մա մբ կի րառ
ված պատ ժա ի ջոց ներն ըն կա լեց որ պես հայ քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի կող ից 
իր իշ խա նւթ յան սա տա րւմ: 

 Ադր բե ջա նի արտ գործնա խա րար Խան Խոյս կին Շ ռւ խի դեպ քե րին ար ձա
գան քեց հետև յալ սպառ նա կան նո տա յով՝ ուղղ ված ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը. 
« Պարտքս եմ հա մա րում ձեզ տե ղե կաց նել, որ մահ մե դա կան խա ղաղ (՞) ազ գաբ
նակ չութ յան դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը չդա դա րեց նե լու դեպ քում իմ կա
ռա վա րութ յու նը ստիպ ված կլի նի վճռա կան մի ջոց ներ ձեռք առ նել պաշտ պա նե լու 
հա մար իր քա ղա քա ցի նե րի կյանքն ու գույ քը՝ դրանց ա ռա ջա նա լիք ամ բողջ պա
տաս խա նատ վութ յու նը թող նե լով հայ կա կան կա ռա վա րութ յան վրա»1։ 

Հա յաս տա նի Հ ան րա պե տութ յան տա րած քում ապ րող թա թար նե րին Ադր բե
ջա նի քա ղա քա ցի ներ հայ տա րա րող այս նո տա յից ու սա նե լի դա սեր կա րող են 
քա ղել նաև այ սօր վա հայ դի վա նա գետ ներն ու քա ղա քա կան վեր նա խա վը:

Դի վա նա գի տա կան սպառ նա լիք նե րից Ադր բե ջա նը ան ցավ նաև ու ժի ցու ցադր
ման: 1920 թ. հուն վա րի 20ին Գան ձա կից «… մի քա նի զո րա մա սեր …  ար շա վում 
են դե պի Զան գե զուր…»2։ Հուն վա րի 25ին « Շու շի Գո րիս խճու ղով Ադր բե ջանն 
անց է կաց րել 3 հատ ե րեք մատ նա չափ տրա մա գիծ ու նե ցող դաշ տա յին թնդա
նոթ ներ (1902 թ. նմւ շի՝ ռւ սա կան 76,2 մմ թեթև դաշ տա յին ա րագ կրա կող հրա
նոթ:  Քա նի որ եկ գնդի հա մար նա խա տես ված էր եկ հրա նոթ, ա պա կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ հւն վա րի 20ին Զան գե զւ րի ռազ մա ճա կատ են տե ղա փոխ վել 
ադր բե ջա նա կան ե րեք գւնդ)… Հուն վա րի 27ին Շու շի են ժա մա նել Նու րի փա
շան, տաճ կա կան սպա ներ և գե նե րալ Նով րու զո վը՝ ադր բե ջան յան զօր քե րի հետ»3: 
Հայ կա կան հե տա խու զութ յու նից ստա նա լով այս տե ղե կութ յուն նե րը՝ ՀՀ արտ գործ. 
նա խա րա րը հետև յալ երկ չոտ նո տան է հղել Ադր բե ջա նին. « Հա յաս տա նի կա ռա
վա րութ յան ստա ցած պաշ տո նա կան տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա՝ Շու շիում և 
Ար ցա խում կենտ րո նա նում են մեծ քա նա կութ յամբ ադր բե ջա նա կան զոր քեր՝ հրա
մա նա տա րութ յամբ թուր քա կան և  ադր բե ջա նա կան գե նե րալ նե րի՝ Ար ցա խը գրա
վե լու հա մար։ Հա կա ռակ … նո յեմ բե րի 23ի հա մա ձայ նութ յան՝ մի քա նի զո րաս
յու ներ ար դեն սկսել են շարժ վել... Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ա նու նից 
խնդրում եմ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նից ձեռք առ նել ա մե նաշ տապ մի ջոց ներ 
կա սեց նե լու հա մար ծրագր ված հար ձա կու մը»4։ 

Հա մե մա տե լով եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի նո տա նե րը՝ տես նում ենք հայ
կա կան դի վա նա գի տութ յան ան հար կի զգույշ ռազ մա վա րութ յունը, որն ըն դուն ված 
և հարգ ված չէ ա սիա կան վայ րե նա բա րո մի ջա վայ րի՝ մաս նա վո րա պես զավ թւմ
նե րի ւ ղին որ դեգ րած Ադր բե ջա նի հետ տար վող քա ղա քա կա նութ յան մեջ: Ըստ 
եր ևույ թին, թշնա մին այս նո տան ըն կա լել է որ պես բո ղո քող կող մի թւ լւթ յան 
ար տա հա յտւթ յւն: Պատ մութ յու նը կրկնվում է նրա նից դա սեր չքա ղող նե րի հա

1 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 116:
2 Բեհբուդեան 2001, 796:
3 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 116:
4 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 116117:



96

մար: Ապ րիլ յան պա տե րազ մը և  ադր բե ջանական կող մի վեր ջերս ա րած ռազ մա
տենչ հայ տա րա րութ յու նը՝ 64 ժա մում լու ծե լու Ար ցա խի հար ցը, վկա յում են, որ մեր 
հա կա ռա կոր դը հաս կա նում է միայն ռազ մա կան ու ժի լե զուն:

 Ադր բե ջա նի ռազ մա կան պատ րաս տութ յուն նե րը և մո տա լուտ վտան գը զգաս
տաց րել էին գա վա ռին և  են թար կեց րել ղե կա վա րող Կենտ րո նա կան մարմ նին։ 
Սա կայն Շու շիի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը չէին մտա ծում միա նալ գա վա ռի ու ղուն 
(՞): Հայ բոլշ ևիկ նե րը Ար ցա խը Ադր բե ջա նին միաց նե լու տե սա կե տը պատ ճա ռա
բա նում էին, թե Շու շիԵվ լախ խճու ղով ար ցա խա հա յութ յու նը տնտե սա պես ա վե լի 
կապ ված է հա մե մա տա բար հա րուստ Ադր բե ջա նի հետ, քան Զան գե զու րի լեռ նե
րով՝ աղ քատ Հա յաս տա նի հետ1։ Ն րանց նպա տակն էր Ար ցա խը դարձ նել բոլշ
ևիկ յան Ռու սաս տա նի հե նա կետ՝ ՀՀը բոլշ ևի կաց նե լու հա մար2։ Սո ցիալ-հե ղա-
փո խա կան նե րը ևս  այդ գա ղա փա րի ջա տա գով ներ էին ( Ար սեն Հով հան նիս յան 
և Ռու բեն Տեր Գաս պար յան): ( Մի քա յել յա նը փաս տա ցի խոս տո վա նւմ է, որ պայ
քար էր գնւմ արևմ տա ետ նե րի և հ յւ սի սա ետ նե րի իջև, ո րի արդ յւն քւմ հայ 
գոր ծիչ նե րը չէին կա րո ղա նւմ հաշ վի առ նել փո փոխ վող ի ջազ գա յին պայ ման ներն 
ւ հայ ազ գի ի րա կան շա հե րը.Ա. Հ.):

Սոց- դե մոկ րատ նե րը հա մակ րում էին Ար ցա խը ՀՀին կցե լուն, բայց դեմ էին 
որ ևէ զին ված ընդ հար ման։ Միայն ո րոշ ան հատ ներ նրանց մեջ ջեր մո րեն կողմ
նա կից էին Ար ցա խի ա զա տագր մա նը։ Ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան Ժո ղովր դա կան 
կու սակ ցութ յան Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը Ար ցա խը Հա յաս տա նին միաց
նե լու կողմ նա կից  էր, և ժա մա նա կակ ցի պնդւ մը, թե Շու շիի նրանց հետ ևորդ 
Ռու բեն Շահ նա զար յա նը հա մա գոր ծակ ցում և սա տա րում էր Խ. Սուլ թա նո վի քա
ղա քա կա նութ յա նը3, կա րիք ու նի ստուգ ման։ 

ՀՅԴն գա վա ռում վա րում էր Ար ցախն Ադր բե ջա նի լծից ա զա տագ րե լու և ՀՀ
ին կցե լու ու ղեգիծ։ Սա կայն Շու շիի դաշ նակ ցա կան նե րը, շրջա պատ ված լի նե լով 
լրտես նե րի բազմութ յամբ, ի րենց դեմ ու նե նա լով Սուլ թա նո վի կաս կա ծամ տութ յու
նը, մաս նակ ցում էին միջ կու սակ ցա կան ժո ղով նե րին և դի մում նե րի ժա մա նակ 
չէին զատ վում մյուս նե րից, բայց գա վա ռի գոր ծիչ նե րին հայտ նում էին, որ ի րենք 
հա մա կիր չեն ըն դուն ված բա նաձ ևե րին և  ա ռա ջար կութ յուն նե րին4։ Ա. Մի քա յել
յա նի տե ղե կութ յունն այս հար ցում ևս ճշտ ման կա րիք ու նի: Ըստ իս՝ ժո ղովր դա
կան նե րը ևս, ՀՅԴի պես, ա ռե րես լավ հա րա բե րութ յուն ներ էին պա հում ադր բե
ջա նա կան գա ղու թա րար նե րի հետ՝ ի րենց ազ գայ նա կան հա յացք նե րը թաքց նե լու 
հա մար: Ե թե ՀՅԴի ա ռե րես քա ղա քա կա նութ յունն ու ղեկց վեր քրիս տա փոր յան 
«հա րատև կռվի» գա ղա փա րի ի րա կա նաց մամբ և Շւ շի քա ղա քի ԻՊ լիարժեք 
կազ մա կերպ մամբ, ա պա Ար ցախը, ամենայն հավանականությամբ, այլ քա ղա քա
կան ճա կա տա գիր կու նե նար:

1920 թ. հուն վա րի 24ին, Ա գու լի սի և Շ ռու խի դեպ քե րից և Թ ևա նի «ա վանտ
յու րա յից» հե տո, քա ղա քի միջ կու սակ ցա կան ժո ղո վի կող մից պատ գա մա վո րութ յուն 
ւ ղարկ վեց (1 բոլշ ևիկ, 1 սոցհե ղա փո խա կան և 1 դաշ նակ ցա կան) Ճար տար՝ գա
1 Դավիթ Հովհաննեսի ՏերԴանիելյանը հերքել է այս մոլորությունը. հմմտ.՝ Դավիթ Անանուն 1920, 684690:
2 Բեհբուդեան 2001, 796: 
3 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 117:
4 Բեհբուդեան 2001, 797:
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վա ռից պա հան ջե լով դրսից ե կած գոր ծիչ նե րին հե ռաց նել Ար ցա խից։ Ն րանց 
պատաս խա նե ցին, որ Ար ցա խի գա վա ռի գոր ծիչ նե րը ո րո շել են ձեռք առ նել ԻՊ 
մի ջոց ներ, և շատ ցա վա լի է, որ քա ղա քի կու սակ ցա կան պա րագ լուխ նե րը բա ցա
սա կան վե րա բեր մունք են ցույց տա լիս դե պի այս դրա կան աշ խա տան քը։ Ար ցա
խում դրսի գոր ծիչ ներ չկան, և ոչ ոք ի րա վունք չու նի հե ռաց նե լու տե ղա կան գոր
ծիչ նե րին ի րենց հայ րե նի քից։ Պատ վի րա կութ յու նը խոս տա ցավ ԻՊՄ հա մա գոր
ծակ ցութ յան ա ռա ջար կը ներ կա յաց նել Շու շի՝ կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին, և կարճ ժա մա նա կում պա տաս խան տալ1։

 1919 թ. հուն վա րին Սուլ թա նո վի հրա մա նով Բալ լու ջա են ժա մա նում եր կու հայ 
գա վա ռա պետ ներ՝ ի րենց ոս տի կան նե րով՝ ձեր բա կա լե լու հա մար Խենթ Մահ րա
սա յին, Ա լեք սան դա յուն և  ու րիշ նե րի։ Ղա զա րը ( Մի քա յել Բա դալք յոխ յանը՝ 1886
1920 թթ.) զի նա թա փում է գա վա ռա պետ նե րին և հ րա հան գում, որ լուր տա նեն 
Սուլ թա նո վին, թե չկա րո ղա ցան ձեր բա կա լել Խենթ Մահ րա սա յին և  իր ըն կեր նե
րին2։ (Այս մի ջա դե պը ի օ րի նակ է,թե ի րա կա նում ինչ պի սի վճռա կա նութ յամբ 
պի տի աշ խա տեր ԻՊ մար մի նը.Ա.Հ.): Սա կայն վեր ջինս կարծես թե տեղ յակ էլ 
չէր Ղա զա րի՝ Ար ցախ մտնե լու և Բալ լու ջա յի մի ջա դե պի մա սին։

Ադր բե ջա նի պատ րաս տութ յուն նե րին3 և գա վա ռի աշ խա տանք նե րին զու գըն
թաց ա ռաջ էր տար վում նաև Շու շի քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծը։ 
Գա վա ռի տե ղա կան գոր ծիչ նե րը չէին կա րող Շւ շի մտնել, որ տե ղից ա միս ներ 
ա ռաջ փա խել էին՝ Ադր բե ջա նա կան ոս տի կան նե րի հսկո ղութ յու նից ա զատ վե լու 
հա մար։ Շու շիում կա յին բա վա կան հին և հե ղա փո խա կան ան հատ ներ, ո րոնց 
էլ հանձն ված էր քա ղա քի ԻՊ գոր ծի կազ մա կեր պու մը։ Ար ցա խի ԻՊ կենտրո
նական մար մնի պա հան ջով հուն վարի 27ին Յ. Ս4.ն ներ կա յաց րեց Շու շիի ԻՊ 
ծրա գիրը, ո րի հա մա ձայն քա ղաքն ւ ներ շուրջ 100 զին ված կռվող ներ, ո րոնք 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում պի տի գրա վեին կար ևոր դիր քե րը։ ԻՊՄն  անհ
րա ժեշտ հա մա րեց վտան գի րո պեին դրսից 100 հո գի ևս  օգ նութ յան ու ղար կել, 
ո րոնց պի տի միա նային նաև Հա յոց թա ղի 3040 ոս տի կանները։ 240 հո գով հնա-
րա վոր էր ա պա հո վել քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յու նը5։ Ըն դա մե նը մեկ տա
րի ա ռաջ Շու շիում տե ղա կայ ված անգ լիա կան զոր քե րի քա նա կը վկա յում է, որ 
խե լա ցի ծրա գիր մշա կե լու դեպ քում քա ղա քը կա րե լի էր պաշտ պա նել նաև 100 
զին վո րով: Եր կու պա տե րազմ նե րի փորձն ու տե ղան քին քա ջա տեղ յակ լի նե լը թույլ 
են տա լիս ա սե լ, որ ի րա րից բարձր պա տե րով և նեղ փո ղոց նե րով անջր պետ ված 
թա ղա մա սե րը փոք րիկ ամ րոց ներ են հի շեց րել, և դ րանք պաշտ պա նե լու հա մար 
մեծ ու ժեր պետք չեն: 191819 թթ. Շու շիի թա ղա մա սե րում տե ղի ու նե ցած ընդ հա
րում ներն էլ վկա յում են,որ փոք րա թիվ ու ժե րով բազ միցս անց նե լով հա կա հար
ձակ ման, հա յե րը խու ճա պի են մատ նել ադր բե ջա նա կան գա ղու թա րար նե րի ու
ժե րին: Անհ րա ժեշտ էր քա ղաք մտցնել նաև բա վա կան թվով ռազ մամ թերք և 
ձեռ քի ռում բեր։ Շու շիի ԻՊ Մարմ նի կար ծի քով՝ ոս տի կա նա պետ Ա վե տիս Տեր

1 Հայրենիք 1923, յունիս, № 8, 118
2 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, թ. 21:
3 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 116119:
4 Յովակ Ստեփանյանը:
5 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 118:
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Ղու կաս յա նին անհ րա ժեշտ էր ծա նո թաց նել կա տար ված աշ խա տանք նե րին և հա
մո զել, որ նա ստանձ նի ԻՊ ու ժե րի ընդ հա նուր հրա մա նա տա րութ յու նը։

Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մար մի նը «կա յաց րեց հետև յալ ո րո շում նե րը. 1) ա մեն 
ջանք թա փել քա ղա քի 100 կռվող նե րի թի վը բարձ րաց նե լու, 2) կռ վի նա խօր յա կին 
քա ղաք մտցնել Վա րան դա գա վա ռի եր կու հայ գա վա ռա պետ նե րին՝ 40ա կան 
ոս տի կան նե րով. ն կա տի էր առն վում այն հան գա մանքը, որ ոս տի կան ներն ա վե լի 
դյու րութ յուն ու նեին քա ղաք մտնե լու, իսկ գա վա ռի գյու ղա ցի նե րը չէին ու զում 
պաշտ պա նել ԻՊ դա վա ճա նած և Սուլ թա նո վի հետ հա մա գոր ծակ ցող շու շե ցի նե
րին: 3) ան պայ ման բա նակ ցել և գա վառ հրա վի րել քա ղա քի հայ ոս տի կա նա պետ 
Ա. ՏերՂու կաս յա նին՝ նրան հանձ նե լու հա մար Շու շիի թե՛ ինք նա պաշտ պա նութ
յու նը և թե՛ ղե կա վա րութ յու նը, 4) 1918 թ. Մսմնայում թուր քե րից խլված եր կու թնդա
նոթ նե րը կար գի բե րել և  անհ րա ժեշտ պա րա գա յում դրան ցով ռմբա կո ծել քա ղա
քի թուր քաց թա ղը, 5) ռազ մամ թեր քի փո խադ րութ յու նը ա րա գաց նել և թե լադ րել, 
որ ի րենց տրա մադ րութ յան տակ ե ղած գու մա րով փամ փուշտ ներ գնեն»1։

Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մար մի նը Զան գե զու րից խնդրել է վտան գի պա րա գա յում 
օգ նութ յան հաս նել ար ցախ ցի նե րին։

Սա կայն Ար ցա խում Ադր բե ջա նի նա հան գա պետ նշա նակ ված Խ. Սուլ թա նովն 
ա վե լի ե ռան դով էր գոր ծում։ Նախ նա հզո րաց նում է Թար թա ռի շրջա նի զո րա
մա սը, ա պա ա վե լաց նում Կար յա գի նի ւղ ղւթ յամբ ադր բե ջա նա կան գրո հա յին
նե րի թի վը։ 

Զ գու շա նա լով հա յե րի վրեժխնդ րութ յու նից՝ նա Շւ շիի Հա յոց թա ղից տե ղա
փոխ վում է մահ ե դա կան մա սը։ Հուն վա րի 29ին իր մոտ կան չե լով նա հան գա
պե տութ յան կից խորհր դի հայ ան դամ նե րին՝ հայտ նում է, որ Ադր բե ջա նի կա ռա
վա րութ յու նը վճռել է գրա վել Մար գուշ ևա նի շրջա նի Յուզ բա շով կան՝ Ա վան Յուզ
բաշ յա նի կալ ված քը2։ Այդ պա հան ջը նա պատ ճա ռա բա նում է ՀՀից ակն կալ վող 
ար շա վան քով և Թար թա ռի թւր քա կան զո րա մա սի սպա նե րի բնա կութ յան հար
մա րութ յուն ներն ա պա հո վե լու մտադ րութ յամբ: Նա ա ռա ջար կում է այդ հար ցը 
լու ծել հա տուկ պատ գա մա վո րութ յան մի ջո ցով՝ հա մո զե լով շրջա նի գյու ղա ցիութ
յա նը։ Քա ղա քի վեր նա խավը ինք նագ լուխ կեր պով, Ադր բե ջա նի գոր ծա կալ Գի գի 
ա ղա Քա լան թար յա նի գլխա վո րութ յամբ, պատ գա մա վո րութ յուն ու ղար կեց Ջի վան
շիր:

Թար թա ռի շրջա նի թա թա րա կան զո րա մա սի սպա յա կույ տը Յուզ բա շով կա 
մտնե լու թույ լատ րութ յան վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց Ջի վան շի րի հա յե րին։ Ջի վան
շի րի ԻՊ մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Վանք գյու ղում գտնվող գնդա պետ Զ. Մես
յա նի խորհր դով դի մում են Ադր բե ջա նի զո րա մա սի սպա յա կույ տին՝ մի քա նի օր 
ժա մա նակ տա լու՝ շրջա նի հա մա գու մար հրա վի րե լու, գյու ղա ցիութ յան և Վա րան
դա յի ԻՊ կենտր. մարմ նի ան դամ նե րի կար ծիքն ի մա նա լու հա մար: Վանք գյու ղից 
գնդա ցիր է տե ղա փոխ վում Մար տա կերտ, որ պես զի ոգ ևո րեն շրջա նի հա յութ յա նը։

Փետր վա րի 12ը Հա րավ գյու ղում կա յա ցավ Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մարմ նի 
ան դամնե րի խորհր դակ ցութ յուն՝ քննե լու ստեղծ ված կա ցութ յու նը: ( Զանգ ված նե րի 

1 Բեհբուդեան 2001, 800:
2 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 118119:
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մար տա կան տրա մադ րութ յուն նե րը չար տա ցո լող ո րոշ ման ըն դու նու մը վկա յում էր 
Ար ցա խի ԻՊ կենտ րո նա կան մարմ նի ան դամ նե րի անվճ ռա կա նութ յունն ու կտրվա
ծութ յու նը հե ղա փո խա կա նա ցած զանգ վա ծից.  Ա. Հ.):

ա) Մար գուշ ևա նը և Յուզ բա շով կան զի ջել Ադր բե ջա նին, բ) ոչ մի ընդ դի մութ
յուն ցույց չտալ, ո րով հետև հա մա պա տաս խան ուժ չու նենք, և Զան գե զուրն էլ 
ան տեղ յակ է ու ան պատ րաստ՝ մեզ օգ նութ յան հաս նե լու հա մար, գ) ա վե լի ընդ
լայ նել զին վո րա կան կազ մա կեր պութ յուն ները, ո րով հետև Մար գուշ ևա նի դեպ քե րը 
«սկիզբն է եր կանց»,

դ) ցու ցա կագ րել բո լոր սպա նե րին և  ա պա հո վել նրանց ակ տիվ մաս նակ ցութ
յու նը,

ե) բո լո րի մա սին տե ղե կագ րել Զան գե զուր՝ հայտ նե լով միա ժա մա նակ մեր կազ
մա կեր պութ յան, զին վո րա կան ու ժի մա սին և  այն, որ Ար ցա խում առ կա սա կա վա
թիվ ռազ մամ թեր քով որ ևէ կռվի ժա մա նակ միայն ե րեք օր կա րե լի է դի մա նալ»1։

Ա. Մի քա յել յա նի ե) կե տը չի դի մա նում քննա դա տութ յան: Ե թե ըն դու նե լու լի
նենք, որ Ար ցախն ու ներ 20 հա զա րից ա վե լի հրա ցա նա կիր՝ յու րա քանչ յու րը 100
200 փամ փուշ տով2 (24 մլն), իսկ Աղ դա մում կու տակ ված Նու րի փա շա յի Գե լի բո
լու դի վի զիան ու ներ 6 հա զար զին վոր3՝ ա մեն ե կին շար քից հա նե լւ հա մար կար 
333 փամ փուշտ: Ան գամ ըն դւ նե լով 3 հա զար մար տիկ նե րի թի վը, իև նւյն է, 
Նւ րի փա շա յի դի վի զիա յի ա են ի զին վո րի դեմ կնար 50200 գնդակ: Ան գամ 
ըն դու նե լով, որ Ադր բե ջա նը ար ցախ յան ռազ մա ճա կատ էր նե տել 80 հա զար4 զին
վոր՝ ա մեն մի թշնա մու զին վո րի վե րաց նե լու հա մար մնում է 2550 փամ փուշտ, 
իսկ Ար սե նի տար բե րա կով՝ 3,757,5 փամ փւշտ: Պի տի նշենք,որ Ար ցա խի ԻՊՄի 
աշ խա տան քա յին տեմ պե րով բա զում տա րի ներ էին ան հար ժեշտ ԻՊ կազ մա կեր
պե լու հա մար: Իսկ թշնա մին չէր սպա սում և  օ րըս տօ րե սեղ մում էր օ ղա կը: Ադր
բե ջա նաար ցախ յան 19881994 թթ. պա տե րազ մի փոր ձը վկա յում է, որ ծա վալ վող 
ընդ հա րում նե րի պայ ման նե րում ԻՊ ու ժեր կազ մա կեր պելն ա վե լի ա րագ է ըն թա
նում, քա նի որ վտան գի առ կա յութ յու նը ստի պում է զենք ու զի նամ թերք հայ թայ թել 
նույ նիսկ ռազ մա կան և մարդ կա յին տվյալ նե րով բազ միցս գե րա զան ցող թշնա մուց: 
Սա կայն այն ժա մա նակ Ար ցա խի բախ տը տնօ րի նող նե րը բար վոք հա մա րե ցին 
այդ շրջա նը, որ քան էլ այն կար ևոր լի նի, զի ջել ա ռանց կռվի5։ 

Իսկ դեպ քե րը զար գա ցան նրանց կամ քին հա կա ռակ։ Ջի վան շի րի հա յե րը 
գրա վե ցին կար ևոր ռազ մա կան դիր քե րը։ Ոչ Գի գի ա ղան, և  ոչ էլ Զ. Մես յա նի 
նա մա կը ԻՊ կենտր. մարմ նի ա նու նով, ազ դե ցութ յուն չու նե ցան Մար գուշ ևա նի 
ըմ բոստ և ռազ մա շունչ ո գի ու նե ցող հայ գյու ղա ցիութ յան վրա։ (Գ րա սեն յա կա յին 
վեր նա խա վը թե րագ նա հա տել էր դյու ցա զուն ժողվր դի հնա րա վո րութ յուն նե րը.
Ա.Հ.): Փետր վարի 3ին՝ ա ռա վոտ յան դեմ, Ջի վան շի րի շրջա նի հայ զին յա լնե րը 
մեր ժե ցին Յուզ բա շով կան հանձ նել Թար թա ռի զո րա մա սի սպա յա կույ տին՝ այն 
ո րա կե լով որ պես զո րա մա սե րի տե ղա փո խութ յան մասին  օ գոս տոս յան հա մա ձայ

1 Բեհբուդեան 2001, 801:
2 Իշխանյան 1999, 192:
3 Իշխանյան 1999, 239:
4 Թումյան 2008, 283:
5 Բեհբուդեան 2001, 801 802:
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նութ յան խախտ ման փորձ1:
Զեն քի ւ ժով հա յի ար ժա նա պա տիվ ապ րե լու ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու Մար

գուշ ևա նի մի ջա դե պը, ո րը ոգ ևո րիչ տպա վո րութ յուն էր ա ռաջ բե րել Ար ցա խի ա զա
տա տենչ հա յե րի և գոր ծիչ նե րի մեջ, վա խեց րեց ադր բե ջա նա կան գա ղւ թա րար
նե րին և ս տի պեց նրանց անց նել զիջ ման քա ղա քա կա նութ յան:

Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մար մի նը Սա րու շեն գյու ղում գու մա րված փետր վար 5ի 
նիս տում ո րո շեց.

ա) Ա վե լի ըն դար ձա կել և լայ նաց նել զին վո րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
մաս նա կի կեր պով կա տա րե լով զի նա կան մար զանք ներ և զին վո րա կան հա մախմ
բում ներ:

բ) Ան մի ջա պես ցու ցա կագ րել բո լոր սպա նե րը և գ րել քա ղաք՝ Յ. Ս.ին, որ 
այն տեղ գտնվող սպա նե րի ա նուն նե րը հա ղոր դի և բա նակ ցի՝ գա վառ անց նե լու 
հա մար:

գ) Ռազ մամ թեր քի տե ղա փո խութ յան գոր ծը ա րա գաց նել՝ գո յութ յուն ու նե ցող 
մեկ խում բը բաժա նե լով եր կու սի, զի նա բեր նե րի թիվն ա վե լաց նել:

դ) Նա խօ րոք պատ րաս տութ յուն ներ տես նել դե ղո րայ քի, ծխա խո տի, գա րիի, 
ալ յու րի, խո տի, որ պես զի կռիվ նե րի ժա մա նակ ա նակն կալ նե րի և դժ վա րութ յուն
նե րի չհան դի պենք:

ե) Բժշ կա կան մա սի կազ մա կեր պութ յու նը հանձ նել բժշկա կան ու սա նող և ԻՊ 
մարմ նի ան դամ Ա. Ա.ին:

զ) Գա րի, ալ յուր ևն հա վա քել թշվառ և  աղ քատ գյու ղա ցի նե րին օգ նե լու ան վան 
տակ՝ ա մեն պա հեստ տե ղա կան ԻՊ մարմ նի հսկո ղու թեան տակ թող նե լով:

է) Անհ րա ժեշտ դեպ քում կենտ րո նա կան պա հես տա տե ղի ներ պի տի հան դի
սա նան՝ Դի զա կի մեջ՝ Հադ րութ և Տու մի, Վա րան դա յի Ա. շրջան՝ Սարգ սա շեն և 
Հա րավ, Վա րան դա յի Բ. շրջան՝ Կ ղար ծի, Շու շի՝ թող նել տե ղա կան ԻՊ մարմ նին, 
Խա չենՋ վան շիրԳ յու լիս տան՝ թող նել Զ. Մ.ի հա յե ցո ղութ յա նը2:

Հուն վարի 27ին Շու շի է ժա մա նում Նու րի փա շան գե նե րալ Նով րու զո վի և 
ադր բե ջանական մի քա նի հա զա րա նոց բա նա կի հետ: Փետր վար 67ին, Խ. Սուլ
թա նո վը, քննա դա տե լով ար ցախ ցի նե րի հա մա ռութ յու նը՝ Ադր բե ջա նին չմիա նա լու 
հար ցում, հայ տա րա րել էր, թե. «1012 օր վա ըն թաց քում Զան գե զու րի և Ար ցա խի 
հար ցը վեր ջա ցած կլի նի»3: Նույ նիսկ այս սպառ նա լի քը չարթ նաց րեց երկ չոտ հայ 
վեր նա խա վին խոր ար ջաք նից՝ կազ մա կեր պե լու ոչ միայն Շու շիի ինք նա պաշտ
պա նութ յու նը, այլև դուրս քշե լու քա ղա քը զավ թած ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րին:

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը փետր վա րի 20ին դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րին հայտ նում էր, որ «Ադր բե ջա նը ո րո շել է ի րա գոր ծել այն պլա նը, որ 
ա ռաջ չէր հա ջող վել… Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չութ յան բո լոր խա վե րում ա ռաջ է 
ե կել մեծ հու զում»4: Փետր վա րի 22ի գի շե րը, հայ կա կան Բա րե կեն դա նի օ րը, Ադր
բե ջա նա կան կա նո նա վոր զո րա մա սե րը հար ձակ վում են Խան քեն դու հա յե րի վրա, 
սպա նում մոտ 100 հո գի, վի րա վո րում շա տե րին, թա լա նում տնե րը, առ ևան գում 
1 Բեհբուդեան 2001, 802:
2 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 115116:
3 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 117:
4 Բեհբուդեան 2001, 802:
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կա նանց և  օ րիորդ նե րի: Իսկ հա յե րի մնա ցած մա սը գի շե րով կա րո ղա նում է փա
խուս տի դի մել և  անց նել հայ կա կան գյու ղե րը: Խան քեն դու հայ բնակչությունը 
բռնատեղահանվում է1:

Աս կե րա նի մի ջով անց նող Եվ լախ Շու շի խճու ղու մոտ գտնվող 23 ջրա ղաց
նե րում սպան վում են 810 քյա թուկ ցի հա յեր: Աղ տա մում առևտ րի գնա ցած 1215 
խա չեն ցի հա յեր զոհ են գնում թա թա րա կան վայ րա գութ յուն նե րին2:

Ադր բե ջա նի պե տա կան ա հա բեկ չութ յան հետևանքով հա յե րից մաքր վում է 
Եվ լախԱղ դամԱս կե րան Խան քեն դի Ղայ բա լիԹ թու ջուր ճա նա պար հը, որ պես զի 
զավ թիչ նե րի զոր քե րի տե ղա փո խութ յու նը դե պի Զան գե զուր անն կա տե լի մնա:

Այս բո լո րից հե տո Սուլ թա նովն ա ռա ջար կում է Ազ գա յին խոր հր դին, որ վեր
ջինս իր հա մա ձայ նութ յու նը տա ադր բե ջան յան զորք մտցնել Ար ցախ՝ Զան գե զու
րի և Բա սար քե չա րի կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ծրագ րած հար ձա
կում նե րը դի մագ րա վե լու հա մար:

Փետր վա րի 19ին՝ Խան քեն դու կո տո րա ծից ե րեք օր ա ռաջ, Սուլ թա նո վը թիվ 
1927 գրութ յամբ Ազ գա յին Խորհր դից պա հան ջում է. «…որ պես սկզբուն քա յին 
հարց՝ քննութ յան դնել Ար ցա խը վերջ նա կա նա պես Ադր բե ջա նին միաց նե լը՝ իբր 
նրա տնտե սա կան ան բա ժա նե լի մաս»3:

Այս պի սով՝ Ար ցա խի վեր նա խա վի երկ չոտ, ան հե ռա տես և  ոչ ար ժա նա պա տիվ 
քա ղա քա կա նութ յունը եր կի րը կանգ նեց րեց ան խու սա փե լի պա տե րազ մի առջև՝ 
Շու շիի հա յութ յան հա մար բա վա կա նին ան բա րեն պաստ պա յա ման նե րով: Փետր
վարի 28ին 8րդ հա մա գու մա րի՝ Ար ցախն Ադր բե ջա նին վերջ նա կա նա պես միաց
նե լու վերջ նա գի րը ցույց տվեց հայ վեր նա խա վի ան հե ռա տես իբր դի վա նա գի տութ
յան կրա խը:

Ադր բե ջա նի ուժ գին պատ րաս տութ յուն նե րին զու գըն թաց՝ հա յոց կող մի տա րած 
աշ խա տանք նե րի շրջա նա կը բա վա կա նին ուռ ճաց ված և ի րա կա նութ յա նը չհա մա
պա տաս խա նող է ներ կա յաց ված Ա. Մի քա յել յա նի հու շե րում: Ըստ նրա՝ գո յութ յուն 
ու նե ցող ԻՊ մար մին նե րի ան դամ նե րի թիվն ա վե լա նում էր, շրջա նի կազ մա կեր
պող նե րը և գոր ծիչ նե րը՝ կրկնա պատկ վում: Գ յու ղե րում ստեղծ վել էին մար մին ներ, 
և կար նոր մալ կապ: Ու ժեղ պայ քար էր սկսվել (չի նշվում պայ քա րի գո նե մեկ 
օ րի նակ.Ա.Հ.) Ադր բե ջա նի լրտես նե րի և հատ կա պես հայ փե րե զակ նե րի դեմ, 
ո րոնք Շու շիից գա վառ էին անց նում՝ Բաք վից բե րած է ժան ապ րանք նե րով, 
պտտվում գյու ղե րը, ծա խում կամ փո խա նա կում այդ ի րե րը, շփման մեջ մտնում 
գյու ղա ցի նե րի հետ, ծա նո թա նում ընդ հա նուր կա ցութ յա նը, վե րա դառ նում քա ղաք, 
ի րենց հա վա քած տե ղե կութ յուն նե րը հա ղոր դում Սուլ թա նո վին4 :

Ա ռաջ էին տար վում պա հեստ նե րի պատ րաս տութ յուն նե րը: Հ րա հանգ ված էր 
տե ղա կան ԻՊ մար մին նե րի մի ջո ցով հրա վի րել գյու ղի ուն ևոր նե րին ու հա մա կիր
նե րին և ն վա զա գույն քա նա կութ յամբ, ա ռանց պար տադ րե լու, կա մա վոր կեր պով, 
ցո րեն, ալ յուր, գա րի և խոտ հա վա քել՝ աղ քատ նե րի և ԻՊ մար մին նե րի ա ռօր յա 
հոգ սե րի հա մար: ԻՊ մար մին նե րը միա ժա մա նակ պար տա վոր էին ցո րե նը ա ղալ 
1 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 118:
2 Բեհբուդեան 2001, 805:
3 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 118:
4 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 119120:
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և  ալ յու րի վե րա ծել: Շր ջան նե րում ստեղծ վում են կենտ րո նա վայ րեր, ո րոնք մոտ 
պի տի գտնվեին ռազ մա ճա կատ նե րին և նախ պի տի ար ձա նագ րեին գրաստ ներ, 
որ պես զի փո խադ րութ յան դեպ քում դժվա րութ յուն ներ չծա գեին: Պա հեստ նե րը բա
վա կան չէին: Անհ րա ժեշտ էր մտա ծել նաև դե ղո րայ քի մա սին, ո րի կա րիքն այն քան 
զգա լի էր, և  որ կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ պի տի լի ներ ա պա գա հա վա նա կան 
ընդ հա րում նե րի ըն թաց քում: Ան հ րա ժեշտ էր Շու շիից, Աղ դա մից և  այլ վայ րե րից 
դե ղո րայք գնել և փո խադրել գա վառ: Այդ գործը հանձ նա րար ված էր բժշկա կան 
ու սա նող նե րից մե կին, որ միա ժա մա նակ Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մարմ նի ան դամ 
էր:

Բա վա կան ու շադ րութ յուն էր դարձ վում ծխա խո տի և  ա ղի վրա: Անհ րա ժեշտ 
էր կապ պահ պա նել թա թա րա կան առևտ րա կան կենտ րոն նե րի հետ և դ րա մով 
կամ ցո րե նով փո խա նա կել: Ադր բե ջա նի պատ րաս տութ յուն ներն ա ռաջ են բե րում 
տեն դա յին (՞) աշ խա տանք ներ հայ գյու ղա ցիութ յան մեջ: Յու րա քանչ յուր ոք զգում 
էր մո տա լուտ վտան գը և տես նում ռազ մա գոր ծո ղութ յուն նե րի ուր վա կա նը: Ե ռան
դուն կեր պով տե ղի են ու նե նում թյուր քե րից փամ փուշ տի և հ րա ցան նե րի գնում: 
Ինք նա բե րա բար և կազ մա կերպ ված(՞) կեր պով խմբեր են անց նում Զան գե զուր՝ 
ռազ մամ թեր քի տե ղա փո խութ յան հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ տասն յակ հա զա րա վոր 
փամ փուշտ ներ չէին բա վա կա նաց նում ՝ որ ևէ լուրջ կռվի ժա մա նակ դի մագ րա վե
լու թշնա մուն՝ ե թե Զան գե զու րի կող մից զին վո րա կան օ ժան դա կութ յուն չհաս ներ 
մեզ1: (Այլ ա կա նա տես նե րի վկա յութ յուն նե րից կա րե լի է դա տել, որ լավ կազ մա
կեր պե լու դեպ քում ե ղած ռազ մամ թեր քը բա վա րար էր և մի բան էլ ա վե լի: Ծա վալ
ված մար տե րը վկա յե ցին, որ չկար զի նամ թեր քի նկատ մամբ խնա յո ղա կան վե րա
բեր մունք, քան զի որ պես կա նոն շատ էին անն պա տակ կրա կոց նե րը: Ադր բե ջանա
ար ցախ յան 19881994 թթ. և 2016 թ. ապ րիլ յան պա տե րազմ նե րի փորձն էլ նույնն 
է վկա յում2):

Ար սե նը խոս տո վա նում էր, որ ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծը սկսվել է ու շա
ցու մով: Շու շիում բա վա կա նին ուշ սկսե ցին զգալ գա լիք վտան գը: Շու շիի հայ 
վեր նա խա վը մատն վել էր խու ճա պի, սա կայն ինք նա կազ մա կերպ վե լուն խան գա
րում էին գա ղու թա րար նե րի կա մա կա տար նե րը3: 

Ըստ Մի քա յել յա նի՝ հայ քաղ վեր նա խա վի երկ վութ յու նը մե ծա պես վնա սեց Ար
ցա խի ԻՊ գոր ծին: Ա վե լաց նենք, որ Ար ցա խի ԻՊՄի անվճ ռա կա նութ յու նը թույլ 
տվեց Սուլ թա նո վին նա խա ձեռ նութ յու նը վերց նել իր ձեռ քը և թե լադ րել դեպ քե րի 
հե տա գա ըն թաց քը: Շու շիի մեջ ՀՀն կողմ նա կից ներն ան կա րող գտնվե ցին արդ
յու նա վետ ԻՊ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու, թեև Հա յոց թա ղի թա ղա մա սերն ու
նեին պաշտ պան վե լու հար մար դիր քեր և հ նա րա վո րութ յու ներ՝ մահ մե դա կան թա
ղա մա սի ակ տի վութ յու նը ճնշե լու և  այն լրի վութ յամբ վե րաց նե լու հա մար: 

Գա վա ռի գոր ծիչ նե րը հա մոզ ված էին, որ անհ րա ժեշտ է Ար ցա խը միաց նել 
ՀՀին և  եր կիրն ա զա տել ա նո րոշ և  ան կա նոն վի ճա կից: (Այ սօր էլ, Ռու սաս տա նի 
և ԱՄՆի ծա վա լա պաշ տութ յան նկա տե լի ա ճի պայ ման նե րում, նման տրա մադ

1 Բեհբուդեան 2001, 806:
2 2020 թ. 44օրյա պատերազմում վիթխարի քանակությամբ զենք ու զինամթերք թողնվեց ոսո խին, ինչին 
կանդրադառնանք այն դեպքում, երբ կատարվեն անհրաժեշտ ուսումնա սիրություն ներ:
3 Հայրենիք 1923, յուլիս, № 9, 120:
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րութ յուն ներն Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում գնա լով ակ տի վա նում են.Ա.Հ.): 
Ն րանց մի մա սը ՀՀ կա ռա վա րութ յու նից պա հան ջում էր ա վե լի վճռա կան լի նել: 
Դժ վա րութ յու նը կապում էին գար նան ե ղա նա կի հետ, երբ Զան գե զու րի և Ար ցա խի 
միջև գտնվող Հա գա րի գե տը կա րող է հոր դել և դժ վա րաց նել ակն կալ վող օ ժան
դա կութ յու նը: Ուս տի այդ մտա վո րական նե րը ա ռա ջար կում էին մինչև գա րուն 
լու ծել Ար ցա խի հար ցը1: Մի քա յել յա նի այս վկա յութ յու նը հեր քում է ադր բե ջա նա
կան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և ն րանց ջրա ղա ցին ջուր լցնող հայ պատ մա բան
նե րի այն թե զը, որ Շու շիի հա յե րի մար տի 23ի ցե ղաս պա նութ յունն իբր հայ կա կան 
ապս տամ բութ յան պա տաս խանը և հետ ևանքն էր:

Գ յու ղա ցիութ յու նը ա վե լի ար մա տա կան էր տրա մադր ված և  ար դա րա ցիո րեն 
ձգտում էր փոխվ րեժի Խան քեն դու դեպ քե րի հա մար: Կար մտադ րութ յուն հար
ձակ վելու թա թա րա կան Մա լի բեկ լու և Ավ դալԳ յու լափ լու գյու ղե րի վրա: Մթ նո լոր
տը է լեկտ րա կա նա ցած էր և ԻՊՄն տա րե րա յին շարժ մա նը կազ մա կերպ ված ըն
թացք տա լու և ղե կա վա րե լու փո խա րեն զսպում էր այն՝ մո տա լուտ հա մա գու մա րի 
պատ ճա ռա բա նութ յամբ և ս պա սում ա վե լի պա տեհ ա ռի թի2: (Ակն հայտ է, որ ժո
ղովր դին հա մա կող ոգ ևո րւթ յան պա հը ձեռ քից բաց թողն վեց.Ա.Հ.):

1920թ. փետր վա րի 22-ից մար տի 4-ը Շոշ գյու ղում տե ղի է ու նե ցել Ար ցա-
խի հա յութ յան 8-րդ հա մա գու մա րը: Շու շիի կուս. ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չկա րո ղա
ցան հա մա ձայ նութ յան եզր գտնել հա մա գու մա րի տե ղի մա սին: Սուլ թա նո վը 
սպառ նում էր և հ րա հան գում, որ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա վաք վեն Շու շիում՝ խոս
տա նա լով պատ գա մա վոր նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յուն և խոս քի կա տար յալ ա զա
տութ յուն:

Եր կու օր շա րու նակ տե ղի են ու նե նում ա նարդ յունք բա նակ ցութ յուն ներ գա
վա ռի և քա ղա քի միջև: Քա ղա քի 50 ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 78 հո գի գնում են Շոշ 
գյուղ: Շո շի հա մա գու մա րը վեր ջին նիս տին ու նե նում է 96 պատ գա մա վոր, և բա
նաձ ևերն էլ անց նում են միա ձայն3: Շու շիի հա մա գու մա րի ան ջա տո ղա կան նե րը 
23 ձայ նով «վճռում են Ար ցա խը հա մա րել Ադր բե ջա նի ան բա ժան մա սը, ո րի վրա 
հեն վե լով, Ադր բե ջա նի ԶԼՄնե րը պա հան ջում էին «ժո ղովր դի ար տա հայ տած կամ
քի» հա մա ձայն Ար ցա խը միաց նել Ադր բե ջա նին: Ըստ եր ևույ թին էլ, 1920 թ. այս 
ո րո շումն էլ հիմք է դար ձել Ար ցա խը Ադր բե ջա նի կազ մում թող նե լու՝ որ պես ինք
նա վար մարզ:

Սա կայն Ար ցա խի 8րդ, օ րի նա կան հա մա գու մա րը ըն դու նել է հետև յալ բա
նաձ ևը.

«1919 թ. օ գոս տո սի 15ին, Ղա րա բա ղի հայ ժո ղովր դի ամ բողջ ներ կա յա ցուց
չութ յու նը 7րդ հա մա գու մա րում, ման րա մասն քննե լով Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան 
վի ճա կը, այն ի րա վա կան հո ղի վրա էր կանգ նած, որ վի ճե լի երկ րա մա սե րի՝ այս 
կամ այն պե տության հետ վերջ նա կա նա պես կցվե լու խնդի րը կախ ված է վե հա ժո
ղո վի ո րո շու մից, և հետ ևա պես ի զուր ար յու նա հե ղութ յան տե ղիք չտա լու և հար ևան 
ժո ղովր դի հետ խա ղաղ համակեցության հա մար անհ րա ժեշտ է կյան քի այն պի սի 

1 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 110:
2 Բեհբուդեան 2001, 808:
3 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 111:
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ճա նա պարհ գծել, որ եր կու ժո ղո վուրդ ներն էլ հա մե րաշխ և հան գիստ ապ րեն:
Այդ հի ման վրա Ար ցա խի հա յութ յան 7րդ հա մա գու մա րը, Ադր բե ջա նի կա ռա

վա րության ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ո րոշ հաս կա ցո ղութ յան գա լով, մշա կեց 26 
կե տից բաղ կա ցած ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան մի կա նո նա գիր: Հայ ժո
ղովր դի ներ կա յա ցուց չութ յունն այն հույսն ու ներ, թե այդ հա մա ձայ նութ յամբ եր կու 
ժո ղո վուրդ ներն էլ հաշտ ու հա մե րաշխ կապրեն համատեղ ա ռանց ա չա ռութ յան, 
Ադրբեջանը  եր կու ժո ղովուրդներին էլ հա մա հա վա սար վե րա բեր մունք ցույց կտա 
և կարգ ու կա նո նը կպահ պա նի:

8րդ հա մա գու մա րի՝ Շո շում հա վաք ված պատ գա մա վոր նե րը դժբախ տա բար 
ստիպ ված են մատ նանշ ել այն տխուր և միան գա մայն ցա վոտ հան գա մանքը, որ 
հա մա ձայ նութ յու նը կա յաց նե լուց մինչև այ սօր Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը ոչ 
մի կարգ ու կա նոն չկա րո ղա ցավ պահ պա նել Ար ցա խում, այլ ընդ հա կա ռա կը պատ
ճառ ե ղավ ա նիշ խա նութ յան:

 «…» Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան ա մե նագլ խա վոր կե տե րը խախտ ված 
են Ադրբե ջա նի կա ռա վա րութ յան կող մից: Ա ռա ջին կե տը պարզ ա սում է. « Ներ կա 
ժա մա նակա վոր հա մա ձայ նութ յու նը ըն դուն վում է կող մե րից մինչև այդ հար ցի 
ո րո շու մը խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վում, ո րի ո րո շու մը պար տա դիր է եր կու կող
մե րի հա մար էլ»: Մինչ դեռ Ար ցա խի ժա մա նա կա վոր գե նե րալնա հան գա պետն իր 
սույն տար վա փետր վա րի 19ի գրութ յամբ, թիվ 1927, հա նուն Շու շիի Ազ գա յին 
խորհր դի, հայտ նում է հետև յա լը. «…  օ րա կար գի իբրև ա ռա ջին կետ, կխնդրեմ 
քննութ յան դնել Ար ցա խի հար ցի քա ղա քա կան մա սը՝ միա նա լու Ար ցա խը Ադր բե
ջա նի հետ, իբրև նրա տնտե սա կան ան բա ժա նե լի մա սը»1:

«…» Ժա մա նա կա վոր գե նե րալնա հան գա պետ Սուլ թա նո վը սույն թվի փետր
վարի 14ի՝ Ազ գա յին Խորհր դի, իր խորհր դի հայ ան դամ նե րի և հայ ին տե լի գեն
ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պաշ տո նա կան խորհր դակ ցութ յան մեջ «…» ար տա
հայտ վել է.

«Ինչ պես կնա յի Ազ գա յին խոր հուր դը Ար ցա խի ա պա գա յի վրա: Խա ղա ղութ յան 
վե հա ժո ղովն ար դեն գո յութ յուն չու նի. Ֆ րան սիան և Ի տա լիան չեն կա րող ի րենց 
ա պու րը ե փել, ուր մնաց մեր կե րա կու րը, և մենք ինք ներս պետք է դուրս գանք 
այս ան նոր մալ դրութ յու նից»:

«…» Հաս կա նա լի է, որ Սուլ թա նո վը «…» խախ տում է մեր պայ ման նե րի հենց 
ա ռա ջին կե տը: Հա մա ձայ նութ յան 7րդ կետն ա սում է. « Մի ջազ գա յին բնույթ կրող 
բո լոր սկզբուն քա յին հար ցե րը չեն կա րող կի րառ վել՝ ա ռանց Խորհր դի նախ նա կան 
քննութ յան»: «…» Փետր վա րի 18ի դրութ յամբ ժա մա նա կա վոր գե նե րալ նա հան
գա պետ Սուլ թա նո վը Շու շիի Ազ գա յին խորհր դին «…» ա ռա ջար կում է «…» Ար ցա
խի վի ճա կը ընդ միշտ կա պե լ Ադր բե ջա նի հետ:

 «…» Հետ ևա պես և  ամ բող ջա պես խախտ ված է հա մա ձայ նութ յան կե տը:
Հա մա ձայ նութ յան 15րդ կե տը հետև յալն է. « Զին վո րա կան մա սե րը բնակ վում 

են Խան քեն դում և Շու շիում՝ խա ղաղ ժա մա նակ վա կազ մով», բայց ամ բողջ ամս
վա ընթաց քում այդ կե տը չի պահ պան ված: Զան գե զու րի դեմ եր կու ան գամ ար
շա վե լու դեպ քում թէ՛ Խան քենդ և թէ՛ Շու շի են մտել մի քա նի գնդեր, ո րոնք ե կել 

1 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 112:
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են Գան ձա կից, Բաք վից և Զա քա թա լա յից: Եվ այդ գնդե րը ա հա գին հու զում են 
ա ռաջ բե րել Ար ցա խի ժո ղովր դի մեջ:

16րդ կետն ա սում է. « Զո րա կան բո լոր տե ղա փո խութ յուն նե րը Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի շրջա նում՝ Շու շիի, Ջի վան շի րի և Ջիբ րա յի լի գա վառ նե րում, ո րոնք հա
յե րով բնակ ված են, կրնան տե ղի ու նե նալ Խորհր դի ան դամ նե րի եր կու եր րոր դի 
հա մա ձայ նութ յամբ»: Հա մա ձայ նութ յան այս կե տը հիմ նո վին խախտ ված է՝ սկսած 
1919 թ. հոկ տեմ բեր ամ սից մինչև այժմ: Ադր բե ջա նը մոտ 12 հա զար զին վոր է 
անց կաց րել Աս կե րա նից, Խան քեն դուց և Շու շիից, հոկ տեմ բեր ամ սին, դե պի Զան
գե զուր, մինչ դեռ այս պի սի մի կար ևոր խնդիր պետք է քննութ յան առն վեր խորհր
դում և  ո րոշ վեր ձայ նե րի եր կու եր րոր դի մե ծա մաս նութ յամբ:

 Բա ցի դրա նից Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը պաշ տո նա պես հայտ նել է Ազ
գա յին խորհր դին և Ջի վան շի րի հայ ժո ղո վր դին, որ Ա վան Յուզ բաշ յա նի կալ ված
քում զորք պի տի կենտ րո նաց նի. մի հան գա մանք, որ միան գա մայն խախ տում է 
ամ բողջ ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յու նը:

Ար ցա խի հա յութ յան 8րդ հա մա գու մա րը, քննութ յան առ նե լով Ար ցա խի ներ կա 
քա ղա քա կան վի ճա կը և ման րա մասն ծա նո թա նա լով բո լոր վե րո հիշ յալ փաս տե
րին, հետև յալ եզ րա կա ցութ յան ե կավ.

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա յութ յան 8րդ հա մա գու մա րը՝ բաղ կա ցած 96 պատ
գա մա վոր նե րից՝ Գ յուլիս տա նի, Ջի վան շի րի, Խա չե նի, Վա րան դա յի և Դի զա կի 
շրջան նե րից, ո րը տե ղի ու նե ցավ Շոշ գյու ղում, 1920 թ. փետր վա րի 28ից մինչև 
մար տի 4ը, ման րա մասն և բազ մա կող մա նի քննութ յան առ նե լով Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի ներ կա քա ղա քա կան դրութ յու նը, գտնում է, որ 7րդ հա մա գու մա րից 
հե տո (22 օ գոս տոս, 1919 թ.) Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը պար բե րա բար խախ
տել է ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան ա մե նագլ խա վոր կե տե րը: 8րդ հա մա
գու մա րը, հա մա ձայն պատ գա մավոր նե րի ի րենց ընտ րած ժո ղովր դի տված ման
դա տի, հետև յալ ո րո շում նե րը կա յաց րեց.

1. Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը պար բե րա բար խախ տել է Ար ցա խի ժա մա
նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան ա մե նագլ խա վոր կե տե րը.

2. 1920 թ. փետր վա րի 22ին Խան քեն դում, Աս կե րա նում և Շու շիԵվ լախ խճու
ղու վրա կա ռա վա րութ յան զոր քե րի և  ա գենտ նե րի ձեռ քով ակն հայտ  նպա տա կով 
կո տոր վել են մի քա նի հար յուր հա յեր, թա լան վել են Խան քեն դու հա յե րի բնա կա
րան նե րը և տար վել նրանց ու նեց ված քը.

3. 8րդ հա մա գու մա րը, հա վա տա րիմ մնա լով 7րդ հա մա գու մա րի ո րո շում նե
րին և  եր կուս տեք ստո րագր ված ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յանը, մինչև վե
հա ժո ղո վի վերջ նա կան ո րո շու մը Ար ցա խի և  առ հա սա րակ Անդր կով կաս յան հան
րա պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի վե րա բեր յալ, պա հան ջում է Ադր բե ջա նի կա ռա
վա րութ յու նից ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան կե տե րի ամ բող ջա կան կի րա ռու
մը կյան քի մեջ.

4. Վճ ռա կա նա պես բո ղո քում է ամ բողջ քա ղա քա կիրթ աշ խար հի ա ռաջ՝ Խան
քեն դում, Աս կե րա նում և Շու շիԵվ լախ խճու ղու վրա տե ղի ու նե ցած ան լուր կո տո
րած նե րի առ թիվ և կոչ է ա նում քա ղա քա կիրթ աշ խար հի խղճին՝ վերջ տա լու 
Ադր բե ջա նի նման քա ղա քա կա նութ յանը.
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5. Հայտ նում է, որ նման դեպ քե րի կրկնութ յու նը կստի պի Ար ցա խի հա յութ յա
նը ի ր կյան քի և պատ վի պաշտ պա նութ յան հա մար հա մա պա տաս խան մի ջոց նե
րի դի մել.

6. Միա ժա մա նակ 8րդ հա մա գու մա րը կոչ է ուղ ղում Ադր բե ջա նի թյուրք գյու
ղա ցիութ յանն իր բո ղո քի ձայ նը միաց նե լու Ար ցա խի հա յութ յան բո ղո քին, ինչ պես 
նաև դի մում է ա նում մա մու լին.

7. Եվ վեր ջա պես ո րո շում է այս բա նաձ ևի պատ ճե նը ու ղար կել դաշ նա կից 
պե տութ յուն նե րի Անդր կով կա սի ներ կա յա ցու ցիչ Հաս կե լին, դաշ նա կից պե տութ
յուն նե րի դի վա նա գի տա կան և զին վո րա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ինչ պես նաև 
Ար ցա խի ժա մա նա կա վոր գե նե րալնա հան գա պե տին:

Նա խա գահ Ղա րա բա ղի հա յութ յան 8րդ հա մա գու մա րի՝ Դ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Մար տի 6, 1920թ.1: 
Յո թե րորդ կե տը XIX դա րի վեր ջի հայ քա ղա քա կան ւ ժե րի կող ից որ դեգ րած 

կոր ծա նա րար՝ Եվ րո պա յի ւ շադ րւթ յւ նը հայ կա կան հար ցի վրա հրա վի րե լւ ոչ 
ի րա տե սա կան գոր ծե լաո ճի շա րւ նակ ման ար տա հայ տութ յունն էր: Ցան կա լի էր, 
որ հա մա գու մա րի 3րդ և 5րդ կե տե րը լրաց նեին ի րար և լի նեին ա վե լի ար մա
տա կան, օ րի նակ. Սուլ թա նովն ու նրան են թա կա զին ված կազ մա վո րում նե րը հա
մար վեին օ րեն քից դուրս, ընտր վեր Ար ցա խի հե ղա փո խա կան կա ռա վա րութ յուն, 
հայ տա րար վեր հա մընդ հա նուր զո րա կոչ, և մտց վեր ար տա կարգ դրութ յուն: 

Ծա նո թա նա լով 8րդ հա մա գու մա րի ո րո շւմ նե րին՝ Սուլ թա նովն ան ցավ ա վե
լի վճռա կան գոր ծո ղւթ յւն նե րի: Մար տի 1ին Սուլ թա նո վի հա տւկ հրա մա նով 
ցու ցա կագր վում են աշ խար հա մար տին մաս նակ ցած շու շե ցի հայ սպա ներն ւ վե
տե րան նե րը, և  ար գել վում է նրանց անց նե լը դե պի գա վառ2: Հ րա մա նից կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ Սուլ թա նովն ու ներ իր լրտես նե րը նաև Ար ցա խի ԻՊ մարմ նում, 
ո րը գաղտ նի հրա հան գել էր Շու շիի ԻՊ մարմ նին աշ խար հա մար տի սպա նե րին 
ւ ղար կել գա վառ, որ պես զի նրանք ստանձ նեն գոր ծուն դեր ԻՊ կազմակերպմանը:

 Մար տի 4ին Խ. Սուլ թա նո վի նախաձեռնությամբ ադր բե ջա նա կան բա նա կի 
սպա նե րի և 23 ւ ղեկ ցող զին վոր նե րի տե ղա վո րու մը հա յե րի կար ևոր դիրք ու նե
ցող տնե րի մեջ նշա նա կում էր Շու շիում վերսկ սել ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րի 
չհայ տա րար ված պա տե րազ մը: Ու ժե ղաց վում է նաև հայ կա կան թա ղի թյուրք ոս
տի կան նե րի կազ մը3: Մարտի 713ին Ադր բե ջա նի ծա վա լած պե տա կան ա հա բեկ
չւթ յան հետևանքով Խա նա ծա խի ճա նա պար հին սպան վում են 6, Եվ լախ Շու շի 
խճու ղում՝ 10, Շւ շի Հւ նոտ սայ լւ ղւ Հա րամ Ջուր կոչ վող վայ րում՝ 2, Քա րին 
Տակ գյու ղի ճամ փին՝ մեկ քա րինտակ ցի հայեր: Մարտի 89ին Շու շի քա ղա քից 
գաղտ նի հե ռա նում են է սէռ նե րի պա րագ լուխ Ար սո Հով հան նիս յա նը և ՀՅԴա կան 
Հով. Ս տե փան յանն ի րենց ըն տա նիք նե րով՝ բա վա կան խու ճապ ա ռա ջաց նե լով 
ժո ղովր դի մեջ: Մար տի 12ին Սուլ թա նո վը Շու շի է մտցնում հա ճիսամլ վե ցի 150 
քւրդ գրո հա յին նե րի ՝ ա հա բե կե լով հայ բնակ չութ յա նը:

Մար տի 13-ին Սուլ թա նո վը հա տուկ հրա հանգ է ու ղար կում Ար ցա խի հայ-
1 Յառաջ 2020, 4 ապրիլի, № 71 (Ամբողջական տեքստը` https://www.aniarc.am/2020/03/06/karabakh
armenians8thcongress1920text/), հմմտ.` Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 112114:
2 Բեհբուդեան 2001, 813: 
3 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 116:

https://www.aniarc.am/2020/03/06/karabakh-armenians-8th-congress-1920-text/
https://www.aniarc.am/2020/03/06/karabakh-armenians-8th-congress-1920-text/
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կա կան շրջա նի հայ ոս տի կա նա պետ նե րին, որ ի րենց ոս տի կան նե րով կազմ 
ու պատ րաստ վի ճա կի մեջ մարտի 23-ին քա ղաք գան՝ նա հան գա պե տի տո նը 
շնոր հա վո րե լու1: Այս հրա հան գը ժա մա նա կա կից ներն էլ են դի տար կել իբրև ո րո
գայթ՝ գա վա ռի հայ զին ված ոս տի կա նութ յու նը՝ թվով 250 հո գի, զի նա թա փե լու, 
ձեր բա կա լե լու և  ոչն չաց նե լւ հա մար: Հ րա հան գը և մար տի 23ին Շու շի մտնող 
ոս տի կա նա կան խմբի գնդա կո ծու մը ադր բե ջա նա կան կա յա զո րի կող մից վկա յում 
են, որ քա ղա քի բնիկ հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը նա խօ րոք ծրագր ված էր, և  ապս
տամ բութ յան տե սութ յու նը հո րին ված էր այն ար դա րաց նե լու հա մար:

 Միա ժա մա նակ Սուլ թա նո վը հրա հան գում է Մու սուլ ման լա րի կա յա զո րի պե տին 
«հո ղի ե րե սից մաք րել Խ ծա բերդ, Տու մի և Հին Թա ղեր գյու ղե րը (հա յա շատ և 
ռազ մու նակ գյու ղեր, ո րոնց մի ջո ցով Ա ր ցա խի հա յութ յու նը կապ էր պահ պա նում 
Զան գե զու րի հետ)2:

Այս պի սով՝ մինչ ԻՊՄն խա ղաղ կեր պով ա ռաջ էր տա նում ԻՊ աշ խա տանք
նե րը, Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը նա խա պատ րաս տա կան զին վո րա կան ցույ
ցեր էր կա տա րում Ար ցա խում, Օր տու բա թի կող մից՝ Զան գե զու րի ուղ ղութ յամբ և 
ՀՀ ներ սում՝ թա թա րա կան ապս տամ բութ յամբ: Այդ բո լո րը նշան ներ էին, որ պատ
րաս տութ յուն է տեսն վում լայ նա ծա վալ պա տե րազ մով զավ թե լւ Ար ցախն ւ Զան
գե զու րը:

Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մար մնի ո րո շմամբ հետև յալ կան խար գե լիչ և  անհ րա ժեշտ 
քայ լերն արվեցին.

ա) Մաս նա կի սպա նութ յուն նե րի, թա թա րա կան ա վա զա կա յին խմբե րի գոր ծու
նեութ յան ա ռաջն առ նե լու և Ադր բե ջանի հան կար ծա կի հար ձա կում նե րը կան խե
լու նպա տա կով գի շե րա յին պա հակ ներ նշա նա կվեցին գյու ղե րի և կար ևոր ճա
կատ նե րի ա պա հո վութ յան հա մար, բ) մի քա նի կար ևոր կենտ րոն նե րի մեջ կա
տա րվեցին զին վո րա կան հա մախմ բում ներ: գ) 1918 թ. թուր քա կան ար շա վան քի 
ժա մա նակ Մսմ նա գյու ղի ձո րում թուր քա կան զո րագն դից խլված թնդա նոթ նե րը 
Տու միից տե ղա փոխ վեցին Սա րու շեն, ուր վար պե տը օրն ի բուն աշ խա տում էր 
դրանց վրա: դ) Շու շիի մեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րի շնոր հիվ գա վառ տե
ղա փոխ վեց մի տպա րան և հիմք դրվեց « Ղա րա բա ղի Լ րա բեր»ի, որ վե րան վան
վեց «Ա զատ Ղա րա բաղ» օ րա թեր թի, շատ փոք րիկ ծա վա լով, ժո ղովր դին տեղ յակ 
պա հե լու ստեղծ ված կա ցութ յա նը, պայ քա րե լու տա րած վող և  է լեկտ րա կա նաց նող 
սադ րիչ լու րե րի ազ դե ցութ յան դեմ: ե) Զին վո րա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա տուկ 
խորհր դակ ցութ յան մեջ, ո րին մաս նակ ցում էր և քա ղա քի ԻՊ Մարմ նի ան դամ 
զին վո րա կան գլխա  պետ Յ. Ս.ն, ո րոշ վում է, կռվի պա րա գա յում (ևս ի փաստ, 
որ ապս տամ բւթ յան տե սւթ յւ նը սնանկ է.  Ա.Հ.) ու ժե րը դա սա վո րել հետև յալ 
կեր պով.

Աս կե րան: Ղա զա րը, Խա չե նի և Ք յա թու կի շրջա նի 250 զին վոր նե րով, պի տի 
գրա վեր և պաշտ պա ներ Աս կե րանի կիր ճը:

Խան քեն դի: Գն դա պետ Զ. Մ. 450 զին վոր նե րով պի տի գրա վեր Խան քեն դին, 
որտեղ կենտ րո նա ցած էր թա թա րա կան մի զո րա գունդ և բա վա կան թվով ռազ

1 Բեհբուդեան 2001, 814:
2 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 116:
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մամ թերք: Միա ժա մա նակ 100 հո գի պի տի գրա վեին Ղայ բա լի գյու ղի բար ձունք
նե րը՝ ար գե լե լու Հա ջի Սամ լո ւի կող մից թյուր քե րի հար ձա կու մը1:

Մարտակերտի և Թար թա ռի շրջա նում, 350 զին վո րով, գլխա պետ Յ. Տեր
Մար տի րոս յա նը, պի տի հսկեր այդ շրջա նի ադր բե ջա նա կան զին վոր նե րի շար
ժում նե րը: Խ ծա բեր դի շրջա նի 450 զին վոր ներ՝ գլխա պետ Հ. Ս տե փան յա նի հրա
մա նա տա րութ յամբ, պար տա կա նութ յուն ու նեին կապ պահ պա նե լու Զան գե զու րի 
հետ և գ րա վե լով ո րոշ դիր քեր՝ նպաս տե լու հայ կա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղաց մա
նը: ( Պար զո րոշ եր ևւմ է, որ Ար ցա խի ԻՊ մար ի նը նա խա հար ձակ մար տա վա
րւթ յւն չէր որ դեգ րել և  ամբողջ հւյ սը դրել էր Զան գե զւ րից սպաս վող զոր քե րի 
հար ձակ ման վրա: Եվս ի կռվան է ապս տամ բւթ յան ադր բե ջա նա կան վար կա ծի 
դեմ):

Չա նախ չու գու մար տա կը՝ 500 հո գի, գլխա պետ Ն. Ա.ի ղե կա վա րութ յամբ, պի
տի կտրեր դե պի Զան գե զուր տա նող խճու ղին և պաշտ պա ներ Շու շիի թի կուն քը2: 
Այս զո րա շար ժին կա րե լի էր հատ կաց նել ըն դա ե նը 150200 հո գի,իսկ նա ցած 
300 հո գին անհ րա ժեշտ էր Քա րինտա կի ա րա հե տով մտցնել Շւ շի: Ն ման մար
տա վա րւթ յան դեպ քւմ սւլ թա նո վա կան նե րը ստիպ ված կլի նեին անց նել քա ղա քի 
մահ ե դա կան մա սը, և հայ բնակ չւթ յւ նը կփրկվեր ցե ղաս պա նւթ յւ նից: 

Շու շիի ԻՊ մարմ նի տվյալ նե րով զեն քի տակ կա յին 120 ե րի տա սարդ ներ 
և 40 ոս տի կան ներ: (Մար տի 23ին այդ ւ ժե րի գոր ծո ղւթ յւն նե րի մա սին ո չինչ 
հայտ նի չէ.  Ա.Հ.): Անհ րա ժեշտ էր, սա կայն, դրսից օգ նութ յուն հասց նել քա-
ղա քին՝ ա վե լի ա պա հովե լու հա մար: Այդ նպա տա կով Վա րան դա յի եր կու ոս-
տի կա նա պե տնե րը 45-ա կան զին ված ոս տի կան նե րով և 160 զին ված գյու ղա-
ցի նե րով պի տի գաղտ նի ներս մտնեին քա ղաք՝ Ն. Ա.-ի հսկո ղութ յամբ: Այդ 
ամ բողջ զին ված ու ժե րը՝ թվով 410 հո գի, պի տի գտնվեին քա ղա քի ԻՊ մարմ-
նի և  ոս տի կա նա պետ Ա վե տիս Տեր-Ղու կաս յա նի հրա մա նի տակ3: Ռազ մա վա
րա կան սխալն ակն հայտ է: 250 զին յալ նե րի՝ Եր ևան յան մւտ քով, ադր բե ջա նա կան 
զին վոր նե րի կող ից գրավ ված զո րա նո ցի մո տով Շւ շի անն կատ մտցնելն անհ
նա րին էր: Ն պա տա կա հար մար էր դրանց ի մա սը Կաշ կա ռով և Քա րին տա կի 
ա րա հե տով մտցնել Նոր, Մե լի քենց, Մեղ րե ցոց և Բա րւթ խա նա յի թա ղե րը և վ նա
սա զեր ծել հա յե րի տնե րւմ գտնվող սպա նե րին ւ զին վոր նե րին: Ո րից հե տո կա
րե լի էր մո տե նալ զո րա նո ցին՝ վեր ևից կրա կի տակ պա հե լով այն, ա ջակ ցել Երևան
յան մւտ քով մտնող նե րին: Հաենայն դեպս այս դեպ քւմ զո րա նո ցից դւրս գա
լւ ադր բե ջա նա կան կա յա զո րի ցան կա ցած փորձ կդա տա պարտ վեր ան հա ջո ղւթ
յան: 

Այդ ակ տիվ ու ժե րից զատ, ո րոնց թի վը հաս նում էր մոտ 2500 հո գու, կա յին 
նաև մոտ 500 զին վոր Գ յու լիս տա նի, Ղզ ղա լա յի և  այլ շրջան նե րում:

 Փաս տո րեն Ար ցա խի ԻՊ մար մի նը 2,5 ամս վա ըն թաց քում Ար ցա խի զին վո
րա կան ու ժը հասց րել էր 3000 հո գու, ո րը, պատ կա ռե լի թիվ լի նե լով, բա վա կան 
չէր «միայ նակ ո րոշ քայ լե րի դի մե լու»՝… ա ռանց Զան գե զւ րի օգ նւթ յան4: 
1 Բեհբուդեան 2001, 815:
2 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 118:
3 Բեհբուդեան 2001, 816:
4 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 118:
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Աս վա ծը նո րից հաս տա տւմ է,որ ապս տամ բւթ յան վար կա ծը կոչ ված է ե ղել 
քո ղար կե լւ 1920 թ. մար տի 23ին Ար ցա խի դեմ սկսված ադր բե ջա նա կան բա ցա
հայտ ին տեր վեն ցիան: Ար ցա խի ԻՊՄում չկա յին ոչ Նի կոլ Դու ման ներ, ոչ Խա
նա սո րի Վար դան ներ և  ոչ էլ Հա մա զասպ ներ, ո րոնք փոքր և հա ջող ռազ մա գոր
ծո ղութ յուն նե րով ոգ ևո րեին և  ապս տամ բութ յան մղեին ժո ղովր դին: Զին վո րա կա
նութ յան թի վը նվազ ներ կա յաց նե լու մի տումն էլ Մի քա յել յա նի մոտ ակն հայտ է, 
ո րը հա կա սում Ստ. Շա հում յա նին և զոր. Անդ րա նի կին 1520 հա զա րա նոց զորք 
տրա մադ րե լու այն ժա մա նակ վա իշ խա նութ յուն նե րի պատ րաս տա կա մութ յա նը: 
Ար ցա խի ԻՊ մարմ նի եջ հա վաք ված նե րը Տռ նա վար զի խորհր դակ ցութ յան ա նւ
նից դի եցին զան գե զուր ցի նե րին՝ շեշ տե լով, որ ա ռանց Զան գե զու րի օգ նութ յան 
« որ ևէ լուրջ կռվի ա տեն Ար ցախն ան կա րող է ե րեք օ րեն ա վե լի դի մադ րել: Ուս տի 
և խնդ րե ցինք պատ րաստ ըլ լալ՝ մեզ օ ժան դա կե լու հա մար»1: Ինչ պես զոր. Անդ
րա նի կի ար շա վան քի, այն պես էլ հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րի ժա մա նակ մենք 
չենք նկա տում Ար ցա խի գոր ծիչ նե րի ակ տիվ ռազ մա վա րա կան որ ևէ գոր ծո ղութ յուն: 
Իսկ ա ռանց դրա հնա րա վոր չէր պայ քա րել Ադր բե ջա նի զավ թո ղա կան ծրագ րե րի 
դեմ, ո րի մա սին վկա յում են 19881994 թթ. Ադր բե ջա նաար ցախ յան պա տե րազ
մի ռազ մա ճակատ նե րում տա րած մեր փա ռա վոր հաղ թա նակ նե րը: Եր ևի նշված 
հան գա մանքը նկա տի առ նե լով է, որ Ա. Մի քա յել յա նը Ար ցա խի ԻՊն ս տանձ նած
նե րին թու լա մորթ և  ան գոր ծուն յա է հա մա րում: Զան գե զու րից հու սադ րե ցին, « որ 
ի րենք ա մեն պատ րաս տութ յուն տե սած են՝ Ար ցա խին օգ նութ յան հաս նե լու, որ 
ո րոշ ուղ ղութ յամբ ի րենք էլ ու ժեր են կենտ րո նաց նում: Հ րա հան գում էին մեր ու
ժերն էլ կենտ րո նաց նել և հատ կա պես ու շադ րութ յուն դարձ նել Աս կե րա նի վրա»2:

Ար ցա խը զի նա թա փե լու և վերջ նա կա նա պես գրա վե լու նպա տա կով 1920 թ. 
մարտի 23ին Ադր բե ջա նը լայ նա ծա վալ ագ րե սիա սկսեց: Ֆի զի կա կան բնաջն ջւ
ից փրկվե լւ հա մար ար ցախ ցի ներն ան ցան տա րե րա յին ինք նա պաշտ պա նա կան 
կռիվ նե րի: 

Կ ռիվ նե րի ղե կա վա րութ յու նը կենտ րո նա ցած չէր մեկ ան հա տի ձեռ քում. պա
րե նա վոր ման ընդ հա նուր վա րիչն էր Հա րութ յուն Թում յա նը (որը հե տո Աս կե րա նի 
շտա բի վա րիչն էր), Վա րան դա յի պա րե նա վոր ման վա րիչ ներ՝ Բ յու զանդ Վար դա
պետ, Մար տի րոս Ար զու ման յան և Դա նիել Ա ռա քել յան (վեր ջինս հե տո հի սուն 
հո գով միա ցավ Ղա զա րին): Կ ղար ծի Հա ցիՂզ ղա լա յի շրջա նի պա րե նա վոր ման 
վա րիչ՝ Խա չա տուր Մել քում յան, Դի զա կի պա րե նա վոր ման վա րիչ՝ Աս լան Շահ նա
զար յան՝ եր կու օգ նա կան նե րով՝ Ար մե նակ Տեր Բաղ դա սար յան և Աբ րա համ Ա թա
բեկ յան, Սա րու շե նի ռազ մամ թեր քի և հե տո պա րե նա վոր ման վա րիչ՝ Խա չա տուր 
Ե ղիա զար յան, բժշկա կան մա սի վա րիչ՝ Ա սա տուր Ա վե տիս յան, Կենտ րո նա կան 
շտա բի պետ՝ Բագ րատ Բա րա ղամ յան: Թն դա նո թի հսկող Կոս տիա Ա թա յան, Ճար
տար Սո սի շրջա նի պա րե նա վոր ման վա րիչ՝ ճար տա րե ցի Գ ևորգ: Շու շի քա ղա քը 
են թարկ վում է իր ԻՊ մարմ նին և Ար ցա խի ԻՊՄ-ի հետ կապ էր պա հում Ա. 
Մի քայել յա նի մի ջո ցով:

Աղ դա ի կող ից սկսված ադր բե ջա նա կան ագ րե սիան կա սեց նե լւ նպա տա կով 

1 Բեհբուդեան 2001, 816:
2 Հայրենիք 1923, սեպտեմբեր, № 11, 119:
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Ղա զա րը մոտ 350 զին վոր նե րով Ք յա թու կից իջ նում և գ րա վում է Աս կե րա նի կիրճն 
ու Խո ջալ լու կա յա նը, զի նա թափ ա նում այն տե ղի ադր բե ջա նա կան կա յա զո րին: 
Կտր վում է Շու շի քա ղա քի հա ղոր դակ ցութ յու նը Աղ դա մի ու Բաք վի հետ:

Մարտի 2728ին Ադր բե ջա նի զո րա մա սե րը ու ժեղ հար ձա կում սկսե ցին Աս կե
րա նի դիր քե րը գրա վե լու հա մար, բայց տա լով մի քա նի հար յուր սպան ված ներ՝ 
նա հան ջե ցին: Ղա զա րի զին վոր նե րը հե տապն դում են նրանց գրե թե մինչև Աղ դամ: 
Այ նու հետև Ղա զա րը դիր քեր է փո րում և ս պա սում թշնա մու հար ձակ մա նը և հայ
կա կան օ ժան դակ զո րա մա սե րի ժա ման մա նը: Ն րա զո րա մա սի թի վը ա ճում է 
մինչև 700 հո գու1: ( Սա մի ան գամ ևս հաս տա տում է փոք րա թիվ ու ժե րով և մաս
նա կի հաղ թա նակ նե րով բնակ չութ յա նը ոգ ևո րե լու և  ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր
ծում ներգ րա վե լու մար տա վա րութ յան մեր վար կա ծի ճշմար տա ցիութ յու նը.Ա.Հ.):

Մարտի 31ին Սա րու շեն է հաս նում Զան գե զու րի հայ կա կան զո րա մա սի գնդաց
րա յին մի խումբ, որն իս կույն ու ղարկ վում է Աս կե րան: Ապ րիլի 1ին Սա րու շեն է 
հաս նում Զան գե զու րի հայ կա կան զո րա մա սի պետ Ա. Թար վերդ յա նը՝ իր շտա բով 
և 100 ձիա վոր նե րով: Ապ րիլի 2ին նա ճա նա պարհ վում է դե պի Դա շու շեն՝ ու սում
նա սի րե լու Խան քեն դին այդ կե տից ռմբա կո ծե լու կա րե լիութ յու նը և  ա պա՝ գնա լու 
Աս կե րան՝ խորհր դակ ցե լու հա մար Ղա զա րի և Զ. Մես յա նի հետ2:

Ապ րի լի 3ին, ա ռա վոտ յան ժա մը 7ից Ադր բե ջա նի զոր քե րը հար ձակ վում են 
Աս կե րա նի վրա: Թշ նա մին կի րա ռում է թնդա նոթ ներ, բայց նրա մի քա նի հար
ձա կում ներ հետ են մղվում: Կ ռի վը տե ղի է ու նե նում մոտ 50 քայլ հե ռա վո րութ յան 
վրա: 

«… Ղա զա րը խնդրում է փամ փուշտ հասց նել ի րեն: Մոտ 10000 փամ փուշտ բար
ձած ա վա նակ նե րի, ջո րի նե րի և ձիե րի վրա»… ճա նա պար հի դժվա րութ յուն նե րի 
հետ ևան քով Զան գե զու րից ուշ ստաց վեց, որն էլ հան դի սա նում է «Աս կե րա նի անկ
ման ա մե նաող բեր գա կան պատ ճառ նե րից մե կը»3: Սա ԻՊ մարմ նի ան հո գութ յան 
խոս տո վա նութ յուն է: 191820 թթ., 19881994 թթ. և 2016 թ. ապ րիլ յան պա տե րազմ
նե րւմ ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րի դեմ մղված հե րո սա մար տե րի ւ սւմ նա սի
րւթ յւ նը ցւյց է տա լիս, որ մեր մար տիկ նե րը, անն կա րագ րե լի խի զա խութ յուն և 
տո կու նութ յուն ցու ցա բե րե լով հան դերձ, ան նպա տակ փամ փուշտ ներ շատ էին կրա
կում, որն էլ պատ ճառ էր դառ նում զի նամ թեր քի սպառ մա նը: Հայ զին վո րը պետք 
է գի տակ ցի յւ րա քանչ յւր փամ փւշ տի գի նը և  անն պա տակ կրա կե լւ փո խա րեն 
վարժ վի «ի գնդակ՝ ի թշնա ի» նշա նա բա նով: Մ յւս կող ից՝ 2020 թ. 44օր յա 
պա տե րազ ի ա ռան ձին տե ղա մա սե րւմ եր զոր քե րի ւ նե ցած ան հա ջո ղւթ յւն
նե րի պատ ճառ նե րի նախ նա կան վեր լւ ծւթ յւն նե րը ցւյց են տա լիս, որ կռվե լւ 
կամք չցւ ցա բե րած ո րոշ զին վո րա կան ներ ար դա րա ցւմ են գտնւմ «փա մփւշտ
նե րի սա կա վւթ յան» ա վան դա կան պատ ճա ռա բա նւթ յան եջ:

Աս կե րա նի բեր դի ւղ ղւթ յամբ ըն թա ցող թեժ մար տե րի ըն թաց քւմ Խա չե նի 
թևի կռվող նե րը սկսում են հետ նա հան ջել: Ա. Թար վերդ յա նը, Ղա զա րի հրա հան
գի հի ման վրա, իր ձիա վոր նե րից 50 հո գու ու ղար կում է օգ նութ յան: Ադր բե ջա նա

1 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 118:
2 Բեհբուդեան 2001, 818:
3 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 119:
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կան թնդա նոթ նե րը ա վե րւմ էին փոր ված խրա մատ նե րը և սան րւմ Խա չե նի 
մար տիկ նե րի շար քե րը: Փամ փուշտ նե րի պա կա սութ յան պատ ճա ռով կռվող նե րը 
հետ են նա հան ջում: Աս կե րա նի ռազ մա ճա կա տի կենտ րո նը կռվում էր ա նե րեր, 
ո րով հետև այն տեղ էին Ղա զա րը և Զ. Մես յա նը: 

Ապ րի լի 3ին՝ ե րե կո յան մոտ ժա մը 4ին, Զ. Մես յա նը հրա հան գում է ան մի ջա
պես գրա վել եր կու բար ձունք նե րը՝ կռվող նե րի ան կո րւստ նա հանջն ա պա հո վե լւ 
հա մար: Զավ թիչ նե րի հե ծե լա զորն անց նում է հար ձակ ման: Մու թը վրա է հաս նում 
Աս կե րա նի ան կու մից հե տո: Ղա զարն ընկ նում է հե րո սա բար1:

Ադր բե ջա նա կան բա նա կի և Խան քեն դւ 1500 զին վո րից բաղ կա ցած կա յա
զո րի իա ցւ մը կան խե լւ հա մար գնդա պետ Զ. Մես յա նը, Ա լեք սան Դա յու և ս պա 
Լա լա յա նի հետ միա սին, մոտ 400 զին վոր նե րով, մար տի 22ի գի շե րը շրջա պա
տում է ներ կա յիս Ս տե փա նա կեր տի ադր բե ջա նա կան զո րա նո ցը: Զավ թիչ նե րը 
շրջա պա տ ված պահ վել են մինչև ապ րի լի 3ը՝ Աս կե րա նի ան կու մը: Աս կե րա նի 
ան կ ման լւ րը հւ սալ քւմ է հայ կռվող նե րին, և ն րանք խումբխումբ քաշ վում են 
դե պի Խ նա ծա խի դիր քե րը2: Եվ լախ Շու շի խճու ղու վրա գտնվող մոտ 10 հայ կա
կան գյու ղեր ա վեր վում են ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րի կող մից: 

 Դի զա կի ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տար Հով ակ Ս տե փան յա նը մոտ 450 զին
վոր նե րով ա ռա ջա նում է դե պի Զան գե զուր, գրա վում Մու սուլ ման լա րը: Մար տի 
24ին մեր ա ռա ջա պահ սուր հան դակ նե րը՝ ղա րաղշ լա ղե ցի Ե ղի շի ա ռաջ նոր դութ
յամբ, հան դի պում են Զան գե զու րի ա ռա ջա պահ նե րին: Մար տի 25ին գնդա պետ 
Ա. Թար վերդ յա նը ՝ 500 հետ ևա կով և 100 ձիա վոր նե րով, 6 թնդա նո թով, 12 գնդա
ցիր նե րով և բա վա կա նա չափ փամ փուշտ նե րով, թող նում է դիր քե րը և  անց նւմ 
Զան գե զու րի մի այլ ճա կատ, որ տե ղից թշնա մու գե րա զանց ու ժե րը սպառ նում էին 
Գո րի սին3: 

 Շու շիի ԻՊ մարմ նի և նա խօրոք ե ղած ա ռա ջար կի հի ման վրա Ար ցա խի 
ԻՊԿՄն կա տա րում է իր վրա դրված պար տա կա նութ յուն նե րը՝ քա ղաք ու ղար կե
լով Վա րան դա յի եր կու շրջա նի ոս տի կա նա պե տնե րին՝ ի րենց զին ված ոս տի կան
նե րով (90 հո գի), 160 զին ված գյու ղա ցի ներ՝ Ն. Ա.ի (սպա Ներ սես Ա զիզ բեկ յա
նի.Ա.Հ.) և Գ.ի ղե կա վա րութ յամբ (ընդ հա նուր ղե կա վարն էր Ա ղա պա րոն Դա
նիել բեկ յա նը.Ա.Հ.): Քա ղաքն այդ կռիվ նե րի ժա մա նակ իր տրա մադ րութ յան տակ 
ու ներ մոտ 400 զին ված կռվող ներ, ո րոնց օգ տա գոր ծու մը կախ ված էր քա ղա քի 
ԻՊ մարմ նից և  ոս տի կա նա պետ Ա. Տ. Ղու կաս յա նի հրա հանգ նե րից:

 Սա կայն ԻՊ մար մի նը ան գի տակ էր ի րե րի կա ցութ յա նը, իսկ Ա. Տ. Ղու կաս
յանն էլ՝ ան տար բեր: Օգ նա կան ու ներ սի ու ժե րը գոր ծում են ան ներ դաշ նակ: ( Սա 
ինք նաար դարաց ման և  արթ նա ցած խիղ ճը թմրեց նե լւ թւյլ փո՞րձ է.  Ա.Հ.):

 Շու շիում Գար նա նա մու տի ( Նով րու զի) տո նա կա տա րութ յան ժա մա նակ Բաք

1 Բեհբուդեան 2001, 819:
2 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 120: Հովակ Ստեփանյանը անհաջողությունը կապել է Ալեքսան դայու 
արդեն հանձնված թշնամիների վրա կրակ բացելու և նրա ու սպա Լալայանի սպանվելու հետ (ՀՅԴ ԿԱ, 
թծ. 1649, գ. 3, թ. 2728):
3 Բեհբուդեան 2001, 820, Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 121: Պարզ չէ՝ խոսքը ծանր պահին 
Արցախը թողնելու գնդապետ Թարվերդյանի մասին է, թե ոչ: Եթե այո, ապա նրա ճանապարհը Դիզակի 
սահմանագլխին փակել է Թևան Ստեփանյանը և պահանջել հետ գնալ ռազմաճակատ (ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1469, 
գ. 1, թ. 38):
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վի 5րդ գն դի հար բած և թմ րան յու թե րի ազ դե ցութ յան տակ գտնվող սպա ներն ու 
զին վոր նե րը հրդե հել են ի րենց բնա կած հա յե րի տնե րը և  ան կա նոն հրա ցա նաձ
գութ յուն կա տա րել՝ խու ճա պի մատ նե լով քնից արթ նա ցած խա ղաղ հայ բնա կիչ
նե րին: 

 Ներ սես Ա զիզ բեկ յա նի գւ մար տա կի և քա ղա քի ԻՊ մար տիկ նե րը ա պա հո
վե ցին 815000 հայ ազ գաբ նակ չութ յան անվ տանգ նա հան ջի ճամ փան՝ Քա րին
տա կի լեռ նա յին ա րա հե տով և Հու նո տով դե պի Վա րան դա յի գյւ ղե րը: Այս ժա
մա նակ է, որ տխրահռ չակ ադր բե ջա նա կան գոր ծա կալ Գի գի ա ղան խւ ճա պի 
մատն ված ժո ղովր դին հայ տա րա րում է, թե նրանք, ով քեր հա վաք վեն Բեկ լար յան
ցի բա կում, Սուլ թա նո վը ձեռք չի տա և կա պա հո վի նրանց կյան քը: Մոտ 23000 
կին, ե րե խա և  այլ ա նօգ նա կան բնա կիչ ներ հա վաք վում են հիշ յալ տան բա կու մ՝ 
իբրև «ա պա հով» վայ րում: Սուլ թա նո վը, դրժե լով խոս տու մը, բան տերն է լցնում 
ի րեն վստա հութ յուն հայտ նած խա ղաղ քա ղա քա ցի նե րին: Ապ րի լի 4ին՝ Աս կե րա
նի ան կու մից հե տո, Շւ շի մտած թյուրք զին վոր ներն ու գրո հա յին նե րը թրա տում 
և կաց նա հա րում են բան տարկ ված նե րի մի մա սին: Սուլ թա նո վը չի խնա յում նույ
նիսկ հայտ նի բոլշ ևիկ և Ար ցա խը Ադր բե ջա նին կցե լու ջա տա գով, քննա դատգրող 
Ալ. Ծա տուր յա նին: Շւրջ 2 հա զար պա տա նի ներ ւ աղ ջիկ ներ բռնի մահ ե դա
կա նաց վւմ են1: 

Այս պի սով՝ մար տի 23ից ապ րի լի 4ը ի րա կա նաց ված՝ Շւ շիի հա յե րի ցե ղաս
պա նւթ յան հետևանքով 72123 հա զար ան եղ հայ մար դիկ մորթ վւմ են և քա ղա
քի փա ռա շւք մա սից՝ հայ կա կան թա ղից նւմ են 7 հա զար կո ղոպտ ված և  ա վեր
ված տներ՝ 40 հա զար եռ յալ պա տւ հան նե րով4: 

 

3. ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՇՒՇԻԻ ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՒՅՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

Շւ շիի կոր ծա նւ ից հե տո Գ յու լիս տա նի, Ջ իվան շի րի և  այլ ճա կատ նե րի վրա 
մղվում էին տե ղա կան բնույ թի կռիվ ներ: Ապ րի լի 4ին Տռ նա վարզ գյու ղում տե ղի 
է ու նե ցել մի խորհր դակ ցութ յուն, ո րին մաս նակ ցում էին Հ. Թում յա նը, Ա. Թար
վերդ յա նը, Զ. Մես յա նը, Կ. Ա թա յա նը, Ա. Ա վե տիս յա նը, Ա. Մի քա յել յա նը և  այ լք: 
Ըն դւն վել է հետև յալ ո րո շու մը.

ա) գն դա պետ Թար վերդ յա նին ճա նա չել Ար ցա խի զին ված ու ժե րի հրա մա նա
տար,

բ) շա րու նա կել ԻՊ կռիվ նե րը:
Խորհր դակ ցութ յու նից հե տո ամ րաց վում են ռազ մա ճա կատ նե րը, և կազ մա

կերպ վում Զան գե զու րից փամ փուշ տի փո խադ րութ յան գոր ծը: Ապ րի լի 45ին եր
կու կող մերն էլ պատ րաս տութ յուն ներ են տես նում. Ադր բե ջա նը՝ հար ձակ ման, իսկ 
Ար ցա խը՝ ինք նա պաշտ պա նութ յան հա մար:

Ապ րի լի 67ին Շու շիից թա թար նե րը սկսում են ռմբա կո ծել Շոշ և Քա րին տակ 

1 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 121122:
2 Լեո 1925, 438: 
3 Шагинян 1927, 38: 
4 Ուլուբաբյան 1994(1), 7980:
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գյու ղե րը: Ադր բե ջա նի բա նա կը կա տա ղի հար ձակ ման է անց նւմ Դա շու շե նի ւղ
ղւթ յամբ: Թշ նա մւ գե րակ շիռ ւ ժե րի դեմ մղված հա մառ կռիվ նե րից հե տո ապ
րի լի 8ին մեր զոր քե րը նա հան ջում են Տռ նա վա րզի դիր քե րը1:

Ապ րի լի 9ի ա ռա վորտ յան 7ից մինչև ե րե կո յան 7ը տե ղի ու նե ցած օր հա սա
կան կռիվ նե րի ըն թաց քում մեր զոր քե րը, չնա յած փամ փուշ տի պա կա սութ յա նը, 
հետ են մղում թշնա մու բո լոր հար ձա կում նե րը Տռ նա վա րզի դիր քե րի վրա: Ապ րի
լի 11ին հետ մղվեց թշնա մու վեր ջին խո շոր հար ձա կու մը: Գի շե րը ժա մը 1112ի 
կող մե րը 20 մար տիկ ներ, գնդա պետ Զ. Մես յա նի գլխա վո րւթ յամբ, գաղտ նա գո
ղի մո տե նում են Սզ նե քի բար ձունք նե րւմ գտնվող թա թար զին վոր նե րի դիր քե րին 
և հար ձակ վում թշնա մւ խրա մատ նե րի վրա2: Գի շե րա յին խե լա հեղ այդ հար ձա
կու մը ա նակն կա լի է բե րում զավ թիչ նե րին և ս տի պւմ նրանց ճո ղոպ րել դե պի 
խճու ղի և Շու շի: Մեր զոր քե րը որ պես ռազ մա վար վերց նւմ են բա վա կա նա չափ 
փամ փուշտ ներ և մեկ գնդա ցիր:

Փոք րա թիվ ւ ժե րով գե րակ շիռ զավ թիչ նե րի դեմ պայ քա րւմ հա ջո ղւթ յան 
իակ գրա վա կա նը գի շե րա յին հար ձա կւմ նե րի մարտա վա րութ յան որ դեգ րումն 
է: 19881994 թթ. պա տե րազ ի փորձն էլ ցւյց է տվել դրա ա ռա վե լւթ յւն նե րը: 
Ն ման մար տա վա րւթ յւ նը թւյլ է տա լիս լւ ծել ա ե նա բարդ խնդիր ներ և խւ սա
փել ան տե ղի զո հեր տա լւց: 

Դժ բախ տա բար տա րա ծաշր ջա նա յին ան բա րեն պաստ զար գա ցում նե րը խան
գա րում են հայ կա կան ու ժե րին ա զա տագ րելու Շու շին: Կով կա սւմ տե ղի են ու նե
նում զին վո րա կան և քա ղա քա կան խո շոր դեպ քեր. Դե նի կի նը պարտ վում է, և 
բոլշ ևիկ յան Ռու սաս տա նի զոր քե րը մո տե նում են Ադր բե ջա նի սահ ման նե րին:

Ապ րի լի 17ին Ար ցախ մտած Դրոյի3 զին վոր նե րի աչ քի առջև բաց վե ցին շւրջ 
20 օր տևած ռազ մա կան գոր ծո ղւթ յւն նե րի ա հա վոր հետ ևանք նե րը. Գ յուլի ս տա
նի շրջա նի ռազ մա ճա կա տա յին մի քա նի հայ գյու ղեր դա տարկ վել էին, իսկ ազ
գաբ նակ չութ յու նը գաղ թել էր դե պի անվ թար և  ա պա հով Ջի վան շիր: Խա չե նի մոտ 
10 գյու ղե րի բնակ չութ յու նը տե ղա փոխ վել էր Վան քի շրջա նը: Վա րան դա յի ա ռա
ջին շրջա նի գյու ղե րից Քա րին տա կը, Շո շը և Քա րա շե նը գտնվում էին թշնա մու 
ձեռ քում: Վա րան դա յի երկ րորդ շրջա նը մնա ցել էր ա պա հով: Շու շի քա ղա քի հայ
կա կան մա սը այր վել և  ա վեր վել էր,իսկ Դի զա կը մնա ցել էր կան գուն: Բազ մա թիվ 
գաղ թա կան ներ հա ցի և բ նա կա րա նի կա րիք ու նեին: Զին վո րա կան ու ժե րը կազ
մա լուծ ված վի ճա կում էին, և միայն Թար վերդ յա նի զո րա մա սը կար իբրև ա տաղձ 
ա պա գա զին վո րա կան կազ մա կեր պութ յան հա մար4:

Դ րաս տա մատ Կա նա յա նը, մի քա նի խորհր դակ ցութ յուն նե րից հե տո, կազ մա
կեր պեց քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն՝ հետև յալ կազ մով. Ա. Շահ նա զար յան՝ 
վա րիչ նե րի խորհր դի նա խա գահ, Ա. Ա վե տիս յան՝ ներ քին գոր ծոց վա րիչ, բժ. Տեր
Գ րի գոր յան՝ ա ռող ջա պա հա կան մա սի վա րիչ, Խ. Մել քում յան՝ պա րե նա վոր ման 
վա րիչ, Հար. Թում յան՝ գաղ թա կա նւթ յան մա սի վարիչ, Արշ. Քա մալ յան՝ գյու
ղատն տե սւթ յան վա րիչ, Գր. Ղա րագ յոզ յան՝ լու սա վո րութ յան վա րիչ. Ա. Մի քա
1 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 122:
2 Բեհբուդեան 2001, 821:
3 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 123:
4 Բեհբուդեան 2001, 823:
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յել յան՝ քա ղա քա ցիա կան ու զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի միջև կապ պահ պա
նող1:

Վա րիչ նե րի խորհր դի պար տա կա նութ յունն էր ՝ վա րել ներ քին կյան քի վե րա
բեր յալ բո լոր գոր ծա ռութ յուն նե րը, նպաս տել զին վո րա կան իշ խա նութ յան գործու
նեու թյանը և պա րե նա վո րել թե՛ բա նա կը և թե՛ գաղ թա կան նե րին: 

Դ րոն ստանձ նում է զին վո րա կան գոր ծը և ձեռ նար կում է բա նա կի վե րա կազ
մութ յունը: Վա րիչ նե րի խորհր դի հա մա ձայ նութ յամբ և գոր ծակ ցութ յամբ հայ տա
րա րում է Վա րան դա յում և Դի զա կում 2125 տա րե կան նե րի զո րա հա վաք և կարճ 
ժա մա նա կում զի նւմ մոտ 3000 հո գւ2:

Վա րիչ նե րի խորհր դի մի ջո ցով սկսվում են ցո րե նի, գա րու և խո տի, դար մա նի 
գնում ներ ու բռ նագ րա վում ներ զին վոր նե րի հա մար: Դր վա տան քի է ար ժա նի ար
ցա խա հայ գյու ղա ցիութ յու նը, ո րը մար տի 22ից մինչև մա յի սի 26ը անտր տունջ 
կե րակ րում էր հա զա րա վոր կռվող նե րի և  այդ բո լո րի փո խա րեն ստա նում էր չնչին 
գու մար «…» հայ կա կան կտրոն նե րով:

Դրոյի ջան քե րով հե ռա խո սա յին ցան ցով պատ վեց Վա րան դա յի և Դի զա կի 
շրջա նը: Ս տեղծ վեց ու ղիղ գծով կապ Զան գե զու րի հետ: Դի զա կի շրջա նում տե
ղա վոր վում է Նժ դե հը՝ Ղա փա նի իր զո րա մա սով:

Ապ րի լի 24ին Խա չեն Ջի վան շիր են ու ղարկ վում գնդա պետ Զ. Մես յա նը և Գ. 
Ղա րագ յոզ յա նը՝ զին վո րա կան և քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն ներ կազ մա կեր
պե լու հա մար:

Ապ րի լի 25ին Թա ղա վարդ գյու ղում տե ղի է ու նե նում ար ցա խա հա յւթ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի 9րդ3 հա մա գու մա րը՝ գլխա վո րա պես 3 կար ևոր նպա տակ նե րի 
հա մար.

ա) հաս տա տել և  ըն դու նել վա րիչ նե րի խորհր դի գո յութ յու նը և կազ մը.
բ) ն պաս տել զո րա հա վա քին և պա րե նին.
գ) ո րո շել Ար ցա խի քա ղա քա կան դիր քը Հա յաս տա նի հան դեպ և  ընտ րել ներ

կա յա ցու ցիչ ներ՝ անդր կով կաս յան խորհր դա ժո ղո վում Ար ցա խի դա տը պաշտ պա
նե լու հա մար4: 

Այս հա ղոր դւ ից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Ա. Մի քա յել յա նը, ըստ եր ևւյ թին, 
ներ կա չի ե ղել հա մա գւ մա րին և տեղ յակ չի ե ղել վեր ջի նիս ըն դւ նած ո րոշ մա նը: 
Սա կայն ո րո շւ մը պատ մա կան է,  ւս տի եջ բե րւմ ենք այն.

9րդ հա մա գու մա րը միա ձայն ըն դու նել և հռ չա կել է հետև յալ ո րո շու մնե րը.
 Չեղ յալ հայ տա րա րել ար ցա խա հա յւթ յան 7րդ հա մա գւ մա րի Ադր բե ջա նի 

հետ կնքված ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նւթ յւ նը:
 Հռ չա կել Ար ցա խի իա ցւ մը ՀՀին՝ որ պես նրա ան բա ժան մաս:
 Խնդ րել ՀՀ Մոսկ վա յւմ գտնվող պատ վի րա կւթ յա նը՝ հա մա գւ մա րի ո րոշ

ման մա սին հայտ նել Խորհր դա յին Ռւ սաս տա նի կա ռա վա րւթ յա նը5:
Ո րոշ ման երկ րորդ կետը, ըստ իս, զգաց մւն քա յին էր. հաշ վի չեն առն վել փո

1 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 123:
2 Գևորգյան Հ. 2014, 592:
3 Աբրահամյան 1991, 39:
4 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 124:
5 Աբրահամյան 1991, 39:
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փոխ ված ի ջազ գա յին պայ ման նե րը:  Կա րե լի էր 2րդ կե տով Ար ցա խը հռչա կել 
բոլշ ևիկ յան Ռւ սաս տա նի բա րե կամ, և Սւլ թա նո վի իշ խա նւթ յւ նը՝ որ պես թւրք 
զավ թիչ նե րի կա մա կա տա րի՝ լւ ծա րել: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով 1988ի ար ցա
խա հա յւթ յան ա զա տագ րա կան պայ քա րի նա խօր յա կին Հա յաս տա նի ադր բե ջա
նա կա նաց ման մա կար դա կը, դրական ենք հա մա րւմ 9րդ հա մա գւ մա րի ո րո
շւն ւ դեպ քե րի հե տագա ըն թաց քը: Այդ զար գա ցւմ նե րի շնո րհիվ ե ղավ 1988
1994 թթ. ադր բե ջա նաար ցա խ յան պա տե րազ ի արդ յւն քւմ ա ռաջ ե կած ստա
տւս քվոն:

Շու շիի հա յւթ յան ցե ղաս պա նւթ յւ նից և Աս կե րա նի ան կու մից հե տո, դաշ
նա կից պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ, 1920թ. ապ րիլ 
11ին, Թ բի լի սիում տե ղի է ու նե նում Անդր կով կաս յան պե տութ յուն նե րի խորհր դա
ժո ղո վը, ո րի ա ռա ջին նիս տում ըն դւ նված բա նաձ ևը ստա տւսքվո յի պահ պան
ման փորձ էր.

«Ադր բե ջա նի, Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի հան րա պե տութ յուն նե րի խորհր դա
ժո ղո վը, սկսե լով իր աշ խա տանք նե րը, ո րո շում է նախ՝ ան մի ջա պէս դա դա րեց նել 
բո լոր ար յու նա լի ընդ հա րում նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում Ղա զա խում, Նա խիջ
ևա նում, Օր դու բա դում և Ար ցա խում… Ն. Ա ղաև, Ս. Մա մի կոն յան և Ե. Գե գեչ կո րի»1:

Ապ րիլի 12ի նիս տում ընտր վում է 6 հո գուց բաղ կա ցած հանձ նա ժո ղով, ո րը 
պետք է.

1) Տե ղում հսկի խորհր դա ժո ղո վի ո րո շում նե րը՝ ար յու նա լի ընդ հա րում նե րը դա
դա րեց նե լու և նախ կին գո յա վի ճա կը վերա կանգ նե լու, 

2) հե տա զո տի տե ղի ու նե ցած ընդ հա րում նե րի պատ ճառ ներն ու պատ կե րը:
Այդ հանձ նախմ բի ան դամ նե րից էին Ա. Պա պով յա նը, Ռ. Յուզ բաշ յա նը, Ալ շի

բա յան և Վե քի լո վը2:
Հանձ նա ժո ղո վը Ար ցախ է հաս նում ապ րիլի 22ի կող մե րը: Ար ցախ հաս նե լուց 

հե տո հանձ նախմ բի ան դամ նե րի միջև տե ղի են ու նե նում տա րա ձայ նութ յուն ներ: 
Թ յուր քե րը պնդում են, թե նախ և  ա ռաջ պետք է այ ցե լել թա թա րա կան ա վեր ված 
Ավ դալԳ յու լափ լու և Զան գե զուր, իսկ հա յե րը՝ թե պետք է քննել Շու շիի հա յե րի 
ցե ղաս պա նութ յու նը և հայկական գյու ղե րի ա վե րա ծութ յու նը: Հանձ նա խւ մբը ապ
րի լի 25ին գրա վոր ազ դա րա րութ յուն է ու ղարկ ում գա վառ, որ ապ րիլի 27ին պի
տի անց նի գա վառ՝ ծա նո թա նա լու ընդ հա նուր կա ցութ յա նը:

Վա րիչ նե րի խոր հուր դը ընտ րում է եր կու հո գի՝ բա նակ ցե լու հանձ նախմ բի հետ 
և ժա մադ րա վայր է նշա նա կում Չա նախ չի գյու ղը: Քա նի որ այդ նա մա կին պա
տաս խան չի ստաց վում, ստիպ ված Ար ցա խի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յան 
ա նու նից գրվում է երկ րորդ նա մա կը, ո րին ի պա տաս խան ստաց վում է հետև յալ 
բո վան դա կութ յամբ նա մակ.

« Հե ղա փո խա կան Ար ցա խը, միշտ էլ կողմ նա կից լի նե լով Ադր բե ջա նի պրո լե
տա րիա տի շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը,սպա սել է Ադր բե ջա նի կող մից խորհր դա
յին իշ խա նութ յան ճա նաչ մա նը, կա պի տա լի բռնութ յուն նե րից նրա պրո լե տա րիա
տի ա զա տագր մա նը և  այդ ի մա նա լով՝ մեր հա յացք ներն ուղղ ված են ե ղել դե պի 

1 Բեհբուդեան 2001, 824:
2 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 124:
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Խոր. Ռու սաս տա նի հետ ու նե ցած միութ յան: Ար ցա խի դե մոկ րա տիան խո րա պես 
հա մոզ ված է և հա վա տում է Անգ լիա յից և Արև մուտ քի մնա ցած իմ պե րիա լիս տա
կան պե տութ յուն նե րից աշ խա տա վոր ժո ղովր դի ա զատ վե լուն՝ Խոր. Ռու սաս տա
նի, Ադր բե ջա նի և Թւր քիա յի Դաշ նակ ցութ յան ջան քե րով:

Կեց ցեն Խորհրդ. Ադր բե ջա նը, Խորհրդ. Ռու սաս տա նը և Թւր քիան, կար միր 
բա նակն ու պրո լե տա րիա տի ա ռաջ նորդ նե րը:

Ար ցա խի Ռև կո մի նա խա գահ՝ Խ. Սւլ թա նով, 1920, 29 ապ րիլ, Շու շի»1:
Այս կո չի հետ միա սին հան կարծ «հե ղա փո խա կա նա ցած» Սուլ թա նովն ու ղար

կում է մի հրա հանգ, ո րով Ար ցա խի վա րիչ նե րի խոր հուր դը հայ տա րա րում է լուծ
ված և հ րա մա յում է այդ կո չը տա րա ծել շրջան նե րւմ՝ հնա րա վո րութ յուն տա լով, 
որ աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յու նը ներ կա յա ցու ցիչ ներ ընտ րի՝ Շու շիի հեղ կո մի 
հա մար:

Դ րոն հրա վի րեց վա րիչ նե րի խորհր դի միաց յալ խորհր դակ ցա կան ժո ղո վը, 
ո րը ո րո շեց պա տաս խա նել «Ռև կո մին» և նրա մի ջո ցով Մոսկ վա ու ղար կել մի հե
ռա գիր.

Ա) Ար ցա խի հայ աշ խա տա վոր ժո ղո վուր դը եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում պայ
քա րել է ռուս ցա րա կան կա ռա վա րութ յան և Ադր բե ջա նի խանբե կա կան իշ խա
նութ յան դեմ.

Բ) Ար ցա խի ժո ղո վուր դը բա րե կա մա կան զգաց մունք ու նի հան դեպ Ռու սաս
տա նի մեծ զանգ վա ծի, բայց չի հա վա տում մի հե ղա փո խութ յան, որ ար յու ն ռուշտ 
Սուլ թանովնե րի մի ջո ցով և ղե կա վա րութ յամբ է ա ռաջ տար վում.

Գ) Ար ցա խի հայ ժո ղովր դի կամքն է միա նալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա
նը2: 

Ան կաս կած Սուլ թա նո վը թույլ չէր տա նման բո վան դա կութ յամբ հե ռագ րի հղու
մը Լե նի նին: 

1920 թ. ապ րի լի 30ին Խոր. Ադր բե ջա նը, իսկ մա յի սի 1ին ՌԽՖՍՀը ՀՀին 
ա ռա ջար կում են «ան հա պաղ դա դա րեց նել ա մեն տե սա կի ռազ մա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րը Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի տա րած քում և իր զոր քե րը դուրս բե րել նրա 
սահ ման նե րից: Դա պետք է կա տար վի այս ա ռա ջար կութ յու նը ստա նա լուց հե տո՝ 
քսան չորս ժամ վա ըն թաց քում: Հա կա ռակ պա րա գա յում այն կի րա գործ վի Ռու
սաս տա նի կար միր բա նա կի ու ժե րով, և դ րա հետ ևանք նե րի հա մար ամբողջ պա
տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում է Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան վրա3:

Քա նի որ Դրոյի և Նժ դե հի զոր քե րը դուրս չբեր վե ցին Ար ցա խից, ուս տի Ռու
սաս տա նը փո խեց իր կոշտ դիր քո րո շու մը: 1920 թ. մա յիսի 45ին Վա րան դա են 
գա լիս կար միր բա նա կի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Լ ևան դովս կին և Սա հակ Տեր Գաբ
րիել յա նը՝ բա նակ ցե լու Դրոյի և Վա րիչ նե րի խորհր դի հետ: Ն րանք պա հան ջւմ 
են դա տար կել միայն Ար ցա խը և  անց նել Հա քա րի գե տի մյուս կող մը՝ Զան գե զուր, 
ո րով հետև Ռու սաս տա նը մտա դիր է Ար ցախ մտցնել կար միր զո րա մա սեր և  այն 
հայ տա րա րել չե զոք գո տի4: Փաս տո րեն կար միր նե րը ակ նար կում էին ա պա գա յում 

1 Բեհբուդեան 2001, 824825:
2 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 125:
3 ՀՀ ՊՊԿԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 218, թ. 137:
4 Բեհբուդեան 2001, 825:
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Ադր բե ջա նին և Հա յաս տա նին զսպե լու հա մար Ար ցա խին տրվե լիք գոր ծուն դե րի 
մա սին:

Դ րոն պա տաս խա նում է, որ Ար ցախ է մտել իր կա ռա վա րութ յան հրա հան գով 
այն ժա մա նակ, երբ Ադր բե ջա նը սկսել է կո տո րել Շու շի քա ղա քի ան զեն բնակ
չութ յա նը և  ա վե րել հայ կա կան գյու ղե րը: Կ հե ռա նա միայն այն ժա մա նակ, երբ 
հա մա պա տաս խան հրա ման ստա նա իր կա ռա վա րութ յւ նից: Այն ժա մա նակ 
Լ ևան դովս կին և Սա հակ Տեր Գաբ րիել յա նը ա ռա ջար կում են Վա րիչ նե րի խորհր
դի իշ խա նութ յու նը տա րա ծել միայն Վա րան դա յի և Դի զա կի վրա: Այս ա ռաջար կին 
Դրոյի տված միև նույն՝ վե րո հիշ յալ պա տաս խա նը վկա յում է քա ղա քա կան ճկու
նութ յան պա կա սի մա սին: Փաս տո րեն Ռու սաս տա նը ՀՀի կա ռա վա րութ յա նը՝ ի 
դեմ Դրոյի, ա ռա ջար կում էր բոլշ ևի կա ցում՝ Ար ցա խի Վա րան դա և Դի զակ գա
վառ նե րի դի մաց1:

Ադր բե ջա նի բոլշ ևի կա ցու մը, Խորհրդ. Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
երևա լը, Հա յաս տա նի բոլշ ևիկ յան հե ղաշրջ ման մա սին տա րած ված լու րե րը և բոլ
շ ևիկ յան գոր ծա կալ նե րի աշ խա տանք նե րը ա ռաջ են բե րում Ար ցա խի հայ ժո ղովր
դի մեջ տրա մադ րութ յան բե կում: Նույ նիսկ Վա րիչ նե րի խորհր դի մի քա նի ան
դամ նե րի մեջ տրա մադ րութ յուն է ստեղծ վում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հետ 
հաս կա ցո ղութ յան գա լու2:

Մա յիսի 1418ը Խա չեն գա վա ռը բոլշ ևի կաց վում է: Մա յիսի 21ին Ջի վան շի րի 
հայ բոլշ ևիկ նե րը՝ միա ցած ռուսական կար միր բա նա կի մի հար յուր յակ ձիա վոր
նե րի հետ, հար ձակ վում են Վանք գյու ղի վրա՝ Զ. Մես յա նին ձեր բա կա լե լու, բայց 
չեն կա րո ղա նում:

Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում ռու սա կան ո րոշ զո րա մա սեր են տե ղա փոխ վում դե
պի Շու շի և Զան գե զուր: Այս պի սով՝ հա կա ռակ Դրոյի և Վա րիչ նե րի խորհր դի 
թա փած ջանքերի և կազ մա կեր պած բա նա կին՝ Ար ցա խը դրվում է նոր ա նակն
կա լի առջև3:

Մա յիսի 24ին Չա նախ չի գյու ղում Դ րոն, Նժ դե հը, գնդա պետ Մի րի ման յա նը և 
Ա. Մի քա յել յա նը հրա վի րում են խորհր դակ ցութ յուն և  ար ձա նագ րում.

Ա) Որ Ար ցա խի ժո ղովր դի տրա մադ րութ յուն նե րը զգա լի փո փո խութ յան են 
են թարկ վել և  աս տի ճա նա բար կա րող են վե րած վել թշնա մութ յան.

Բ) Որ մա յիս 12ից սկսած Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նից «…» ոչ մի տե ղե
կութ յուն չի ստաց վել: Ու րեմն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը գտնվում է օր հա
սա կան վտան գի մեջ.

Գ) Որ Նժ դե հի Ղա փա նի զո րամ ասը չի կա րող եր կար մնալ Ար ցա խում, ո րով
հետև բո լորն էլ գյու ղա ցի ներ են և կա մա վոր, ուստի կկա մե նան վե րա դառ նալ 
հայ րե նիք՝ դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի լծվե լու.

Դ) Որ ռու սա կան բա նա կի ո րոշ զո րա մա սեր խճու ղու վրա յով գրա վում են 
կար ևոր դիր քեր, ո րով կտրում են Ար ցա խի հայ կա կան զո րա մա սի նա հան ջի ճամ
փան:
1 Դիվանագիտական ճկուն քաղաքականության հնարավորությունների քննարկումը չի մտնում մեր այս 
ուսումնասիրության շրջանակների մեջ:
2 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 126:
3 Բեհբուդեան 2001, 825:
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Այս բո լո րը նկա տի առ նե լով՝ ո րոշ վում է Ար ցա խում իշ խա նութ յու նը հանձ նել 
հայ բոլշ ևիկ նե րին՝ նրանց տրա մադ րութ յան տակ թող նե լով բա վա կան թվով ռազ
մամ թերք, հե ռա խոս ներ և մեկ գնդա ցիր՝ ժո ղովր դի ինք նա պաշտ պա նութ յան հա
մար, և բա նա կի, սպա նե րի ու վտանգ ված գոր ծիչ նե րի հետ միա սին անց նել Զան
գե զուր:

 Մա յի սի 26ին իշ խա նութ յու նը հանձն վում է բժ. Համ բար ձում յա նին, և հայ կա
կան զո րա մա սը՝ Դ րոյի ա ռաջ նոր դութ յամբ, Քիր սի վրա յով անց նում է դե պի Խ ծա
բերդ և  ա պա՝ Զան գե զուր1:

 Այս պի սով՝ կա րե լի է են թադ րել, որ Խորհր դա յին իշ խա նութ յունը ոչ միայն 
Բաք վի հա յութ յանն ա զա տեց նա խա պատ րաստ վող ցե ղաս պա նութ յու նից, այլև 
ար ցա խա հա յութ յա նը շունչ առ նե լու և  իր մղած պայ քա րը վե րա գ նա հա տե լու ժա
մա նակ տվեց:

ԵԶՐԱԿԱՑՒՅՒՆՆԵՐ 

Սույն աշ խա տան քով հնա րա վո րինս փոր ձել ենք վե րաի մաս տա վո րել 1920 թ. 
մար տի 23ին Ադր բե ջա նի ի րա կա նաց րած՝ Շու շիի հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը՝ մեր մտո րում նե րը հիմ նա վո րե լով ի րա դար ձութ
յուն նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցի հու շե րով, ո րին հա ճախ մե ղադ րում են ճա կա
տագ րա կան սխալ ներ գոր ծե լու և  ար կա ծախնդ րութ յան հաս նող ո րո շում ներ ի 
կա տար ա ծե լու ան հա ջող փոր ձե րի մեջ:

Մաս նա կիցա կա նա տե սից մեջ բե րում ներ կա տա րե լով՝ հեր քել ենք ադր բե ջա
նա կան քա րոզ չութ յան աս պա րեզ նե տած և քա ղա քա կան հո տա ռութ յան պա կաս 
ու նե ցող հայ պատ մա գիր նե րի կող մից գոր ծած վող «մարտ յան ապս տամ բութ յան» 
վար կա ծը:

Տո ղե րիս հե ղի նա կի խո րին հա մոզ մամբ՝ հայ և թյուրքթա թա րա կան շա հե րի 
հա կա մար տութ յան սկիզբ պետք է ըն դու նել ոչ թե 19051906 թթ. հայ և թա թար
թուր քա կան ըն դհա րում ները, ինչ պես դա ա րել է Ա. Մի քա յել յա նը, այլ 1840 թ. 
Այսր կով կա սի վար չա կան բա ժա նու մը, երբ ցա րիզ մը, ըստ եր ևույ թին, հիմք ըն
դու նե լով 1555 թ. Ա մա սիա յի թուրքի րա նա կան զավ թո ղա կան պայ մա նա գի րը2՝ 
որ պես մի ջազ գա յին փաս տա թուղթ, Հա յաս տա նի ար ևել յան տա րածք նե րը մտցրեց 
Վ րա ցաԻ մե րե թա կան նա հան գի և Կաս պիա կան մար զի մեջ։ Ադր բե ջա նա կան 
պատ մա բան ներն էլ, հիմք ըն դու նե լով 1868 թ. Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի ստեղ
ծու մը, ո րի մեջ մտցվել էին Ղա զա խը, Շու շին և Զան գե զու րը, Ար ցա խի նկատ մամբ 
ներ կա յաց նում են զավ թո ղա կան նկրտում ներ։ 

Ներ կա ու սում նա սի րութ յամբ քա ղա քա գետ նե րի ու շադ րութ յու նը փոր ձել ենք 
կենտ րո նաց նել այն կար ևոր փաս տի վրա, որ Այսր կով կա սում պե տա կա նութ յուն 
կեր տե լու ա ռա ջին փորձ կա տար վել է Ար ցա խի Շու շի կենտ րո նում 1917 թ. սեպ
տեմ բե րի 18ին: Եվ այն ժա մա նակ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը, Ար ցա խի ան կա խութ յան 
ճա նաչ մամբ և փո խօգ նութ յան պայ մա նագ րի կնքմամբ, կա րող էր թույլ չտալ 
400000ից ա վե լի հայ ազ գաբ նակ չութ յուն ու նե ցող տա րածք նե րի զավ թու մը թուրք
1 Հայրենիք 1923, հոկտեմբեր, № 12, 127:
2 https://hy.wikipedia.org/wiki/Ամասիայի_պայմանագիր(բեռնման օրը 14. 08. 2020):

https://hy.wikipedia.org/wiki/????_?????
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ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րի կող մից:
Ան չափ կար ևո րում ենք, որ 1918 թ. դե պի Բա քու ար շա վող թուր քա կան բա

նա կի հա մար լուրջ սպառ նա լիք էր Ար ցախը՝ իր նե րու ժով և Զան գե զուր մտած 
գե նե րալմա յոր Անդ րա նիկը՝ իր զո րա մա սով: Ա. Մի քա յել յա նի տվյալ նե րին մո տե
ցել ենք քննա կան վեր լու ծութ յամբ, քա նի որ սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով նա ԻՊ 
կա նո նա վոր ու ժե րի ստեղ ծու մը վե րագ րում է ի րեն և Մես յա նին: Այ նինչ, դեռևս 
1918 թ. հոկ տեմ բե րի 26ին ար ցախ ցի նե րը զոր. Անդ րա նի կին հայտ նել էին, թե 
պատ րաստ են 15000 կռվող ներ տրա մադ րե լու, ե թե նա մտնի Ար ցախ: Դ րան 
հա վա տա լով է, որ 1918 թ. նո յեմ բե րի 29  դեկ տեմ բե րի 1ը գե նե րալմա յոր Անդ
րա նի կը Հար վա ծող զո րա մա սի և ար ցախ ցի նե րի գնդի զո րա շար ժով զավ թիչ նե
րից ա զա տագ րեց Զա բու ղը, Մար քիզ լե ռան բար ձունք նե րը և բա ցեց Գո րիս Բեր
դա ձոր խճու ղին: Ին չո՞ւ ա ռաս պե լա կան հե րո սը չշա րու նա կեց ադր բե ջա նա կան 
զավ թիչ նե րի դուրս քշե լը Շու շիից և  ա վար տին չհասց րեց Ար ցա խի միա վո րե լը 
Զան գե զու րի հետ՝ մինչ այ սօր էլ մնում է ա ռեղծ ված: Ա. Մի քա յել յա նը դա վե րագ
րում է դա րե րով թրծված թուր քա կան դի վա նա գի տութ յան խա փա նա րա րա կան 
գոր ծու նեութ յա նը։ Կար ծում ենք, որ պետք է պար զել, թե ին չո՞ւ Ար ցա խից օ ժան
դա կող զո րա շարժ չե ղավ կամ, թե ին չո՞ւ Ար ցա խի գոր ծիչ նե րը թույլ տվե ցին Թոմ
սո նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին անվ տանգ այ ցե լե լ զոր. Անդ րա նի կին: Ան հաս կա նա լի 
է նաև, թե ին չու գե նե րալմա յոր Անդ րա նի կը, փո խա նակ ամ րա նար Մար քիզ լե
ռան տա րած քում և կա յա զոր ներ տե ղադ րեր ար դեն ա զա տագր ված բնա կա վայ
րե րում՝ հե տա գա յում ու ժի դիր քից պայ ման ներ թե լադ րե լու ակն կա լի քով, հետ 
քաշ վեց Գո րիս: Ոչ միայն Ա. Մի քա յել յա նը, այլև ժա մա նա կի գոր ծիչ նե րը փաս տում 
են միայն, որ այս ռազ մա վա րա կան սխա լից օգտ վե լով՝ թշնա մու գրո հա յին նե րը 
շրջա փակ մամբ Ար ցա խը կտրե ցին Զան գե զու րից:

Հի րա վի, չնա յած հայ զին վո րութ յան թա փած ար յան լճե րին և ռազ մա կան ակ
նա ռու հա ջո ղութ յուն նե րին՝ Ար ցա խի հար ցը 19181920 թթ. հայ վեր նա խա վի մեղ
քով մնաց «վի ճե լի տա րածք» Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև: Մեր օ րե րում էլ 
հայ վեր նա խա վը չի կա րո ղա նում «վի ճե լի տա րածք նե րի» գորդ յան հան գույ ցից 
ար ժա նա պա տիվ ելք գտնել: 

Խո րա պես հա մոզ ված ենք, որ թուր քա կան դի վա նա գի տութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
շրջա նա ռութ յան մեջ դրված Ար ցախն Ադր բե ջա նի տնտե սա կան ան բա ժա նե լի մաս 
լի նե լու գա ղա փա րի ազ դե ցութ յան տակ է ար ցա խա հա յութ յան 7րդ հա մա գու մա րը, 
ՀՀից ան ջատ, Ադր բե ջա նի հետ կնքել ազ գա դավ, «ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ
յուն», ո րով և, ի րա վա բա նա կան հիմք է ստեղծ վել Ադր բե ջա նի կող մից Ար ցա խի 
ներ քին կյան քին մի ջամ տե լու և Ադր բե ջա նից աշ խա տա վարձ ստա ցող պաշ տոն
յա նե րի մի ջո ցով, հայ ազ գաբ նակ չութ յան մեջ ադր բե ջա նա կան կող մո րո շում քա
րո զե լու հա մար։ Հենց այն ժա մա նակ նե րում են շրջա նառ վել « Դաշ   տա յին և Լեռ նա
յին Ղա րա բաղ» տեր մին նե րը՝ կաս կա ծի տակ դնե լով Ար ցա խի տա րած  քա յին ամ
բող ջա կա նութ յու նը: 

Փոր ձա ռու և ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող Հա մա զաս պի փո խա րեն գրա սեն
յա կա յին գնդ. Զ. Մես յա նին Ար ցախ գոր ծու ղե լը վկա յում է, որ ՀՀ կա ռա վա րութ
յու նը հիմ նա կա նում մտա հոգ ված էր Նա խիջ ևա նի ա զա տագր ման և  ադր բե ջա նա
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կան զավ թիչ նե րի դեմ պայ քա րի ե լած ար ցախ ցի նե րին այն տեղ տե ղա փո խե լու 
ցնո րա միտ ծրագ րի ի րա կա նաց մամբ:

Շու շիի ԻՊ կազ մա կերպ ման վերաբերյալ Մի քա յել յա նի տե ղե կութ յուն նե րը վի
ճա հա րույց են: Ըստ նրա քա ղա քում կա յին շուրջ 100 զին ված կռվող ներ և Հա յոց 
թա ղի 3040 ոս տի կան ներ: Ան շուշտ, նեղ փո ղոց նե րում կռվե լու հա մար մեծ ու ժեր 
պետք չեն: 19181919 թթ. ընդ հա րում ներն էլ վկա յում են, որ փոք րա թիվ ու ժե րով 
հա յե րը ոչ միայն պաշտ պան վել, այլև ան ցել են հա կա հար ձակ ման, խու ճա պի 
մատ նել թշնա մուն Շու շիի հայթուր քա կան ռազ մագ ծի ողջ եր կայն քով: Ա. Մի քա
յել յա նի վկա յութ յամբ՝ Շու շիի զին յալ նե րի ընդ հա նուր հրա մա նա տա րութ յու նը 
ստանձ նած Ա վե տիս ՏերՂու կաս յա նին պա կա սում էր նա հան գա պետ Խ. Սուլ
թա նո վի վճռա կա նութ յու նը։ Վեր ջինս հզո րաց նում էր Թար թա ռի և Կար յա գի նի 
շրջան նե րի գրո հա յի նե րի քանակակազմը նաև քուրդ գրո հա յին նե րով, Հա յոց թա
ղից տե ղա փոխ վում է թուր քա կան մա սը։ Սա կայն ա կա նա տե սը չի նշում, որ Ադր
բե ջա նի պե տա կան ա հա բեկ չութ յան հետևանքով կա տար վել են Եվ լախԱս կե
րանՇու շի ճա նա պար հի շրջա կայ քի բնա կա վայ րե րի բնակ չութ յան ոչ միայն զանգ
վա ծա յին սպա նութ յուն ներ ազ գա յին հո ղի վրա, այլև բռնի տե ղա հա նութ յուն ներ:

 Կար ծում ենք՝ 1920 թ. փետր վա րի 22 - մար տի 4-ը Շո շի և Շու շիի հա մա
գու մար նե րի ո րո շու մնե րը էա կան տար բե րութ յուն ներ չու նեն: Միակ տար բե րութ
յունն այն է, որ Շո շի հա մա գու մա րը պա հան ջում էր Ադր բե ջա նից ժա մա նա կա վոր 
հա մա ձայ նութ յան կե տե րի ամ բող ջա կան կի րա ռում: Ար մա տա կան ո րո շում կլի ներ, 
ե թե ստեղծ վեր Ազ գա յին փր կութ յան կա ռա վա րութ յուն, Սուլ թա նովը հա մար վեր 
օ րեն քից դուրս և ձեր բա կալ վեր, հայ տա րար վեր հա մընդ հա նուր զո րա հա վաք և  
այլն:

 Ա. Մի քա յել յա նը քա ղա քա կան գնա հա տա կան ներ չի տվել Սուլ թա նո վի մար
տի 113ը ար ձա կած հրա ման նե րին ու ծա վա լած ագ րե սիվ գոր ծու նեութ յա նը: Այ
նինչ դրանք զավ թիչ նե րին բնո րոշ բռնաճն շում ներ, բռնա րարք ներ էին: Սուլ թա
նո վը սրտա ցա վութ յամբ չէր ղե կա վար վել, երբ պա հան ջել էր հայ ոս տի կան նե րին 
ներ կա յա նալ Շու շի,այլ նրանց զի նա թա փե լու և կո տո րե լու մտադ րութ յամբ: Եվ սա 
ևս մի փաստ է, որ մար տի 23ի Շու շիի հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը նա խօ րոք 
մշակ ված հրե շա վոր մի ծրա գիր էր, և  այն ար դա րաց նե լու հա մար էլ, Ադր բե ջա նը 
կա ռա վա րա կան մա կար դա կով նա խօ րոք հո րի նել էր ապս տամ բութ յան տե սութ
յու նը: 

Ըստ Ա. Մի քա յել յա նի՝ ցե ղաս պա նութ յան նա խօր յա կին Շու շիի ԻՊՈՒի թվա
կազ մը պի տի հասց վեր 410 հո գու:

Հա մոզ ված ենք, որ ռազ մա վա րա կան սխալ էր այն, որ ԻՊՄն հույ սը դրել էր 
Զան գե զու րից ակն կալ վող օգ նութ յան վրա: Այ նինչ կա րե լի էր հա ջող և փոքր ռազ
մա գոր ծո ղութ յուն նե րով ոգ ևո րել ժո ղովր դին, ա րա գաց նել զորա միա վո րում նե րի 
կազ մա վո րու մը և թշ նա մուց ձեռք բե րել ռազ մա վար՝ զի նամ թեր քի և հան դեր ձան
քի տես քով: 

Մեր պատ մագ րութ յու նը պետք է լրջո րեն աշ խա տի Ադր բե ջա նի բա նա կի 1920 
թ. մարտի 23ի սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րը Ար ցա խի դեմ լայ նա ծա վալ ռազ մա կան 
ագ րե սիա հա մա րե լու ուղ ղութ յամբ: Մի քա յել ( Ղա զար) Բա դալք յոխ յա նի՝ մոտ 350 
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զին վոր նե րով Աս կե րա նի կիր ճի գրա վու մը և Խո ջա լու կա յա նի ադր բե ջա նա կան 
կա յա զո րի զի նա թա փու մը ոչ թե ար կա ծախնդ րութ յուն պետք է ո րա կել, այլ ագ
րե սո րի ա ռաջ խա ղա ցու մը կա սեց նե լու խի զա խում: 

Աս կե րա նի դիր քե րի վրա մար տի 2728ին ադր բե ջա նա կան զավ թիչ նե րի 
նկատ մամբ տա րած հաղ թութ յու նից ոգ ևոր ված ևս 350 հո գու միա նա լը Մ. Բա
դալք յոխ յա նի մար տիկ նե րին վկա յում է փոք րա թիվ ու ժե րով և մաս նա կի հաղ թա
նակ նե րով բնակ չութ յա նը ոգ ևո րե լու և  ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծում ներգ րա
վե լու մար տա վա րութ յան տո ղե րիս հե ղի նա կի վար կա ծի ճշմար տա ցիութ յու նը:

Ապ րի լի 3ին՝ ա ռա վոտ յան ժա մը 7ից, Ադր բե ջա նի զոր քե րը՝ Խա լիլ փա շա յի 
հրա մա նա տա րութ յամբ, թնդա նոթ նե րի կա տա ղի կրա կի ա ջակ ցութ յամբ, հար
ձակ վել էին Աս կե րա նի վրա: Ըստ Ա. Մի քա յել յա նի՝ ոչ միայն փամ փուշտ նե րի 
պա կա սութ յու նը, այլև Ար ցա խի ԻՊն ս տանձ նած նե րի թու լա մոր թութ յունը և  ան
գոր ծուն յա լի նե լը հան դի սա ցան Աս կե րա նի անկ ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը: 
Մ. Բա դալք յոխ յանն ըն կավ հե րո սի մա հով, իսկ ողջ մնա ցած հայ մար տիկ նե րը 
լքե ցին Աս կե րա նը:

Մար տի 22ի գի շե րը զի նամ թերք ձեռք բե րե լու ակն կա լի քով Ար ցա խի ԻՊՈՒի 
հար ձա կու մը զավ թիչ նե րի՝ Վա րա րակ նում (Խան քեն դում) տե ղա կայ ված կա յա զո
րի վրա ան հա ջող ելք ու նե ցավ: 

 Շու շիի ինք նա պաշտ պա նութ յան ձա խող ման վե րա բեր յալ մեր եզ րա հան գում
նե րը հետև յալն են. 

1. Մահ մե դա կան գար նա նա յին տո նա կա տա րութ յան ժա մա նակ, նա խօ րոք 
տրված ազ դան շա նով, Շու շին ռազ մա կա լած Բաք վի 5րդ գն դի թուրք սպա ներն 
ու զին վոր նե րը հրդե հել են ի րենց հյուրընկալած հա յե րի տնե րը և  ան կա նոն հրա
ցա նաձ գութ յուն կա տա րել՝ խու ճա պի մատ նե լով քնից արթ նա ցած խա ղաղ հայ 
բնա կիչ նե րին:

2. Հա վատ ըն ծա յե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Ադր բե ջա նի, ինչ պես նաև Սուլ
թա նո վի հետ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յա նը, ըստ ո րի ոչ մի պա րա գա յում մար
տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ Շու շիում չպի տի ծա վալ վեին, քա ղա քի 120550 զին
յալ նե րի զգա լի մա սը տար վել էր Վա րա րակ նի զո րա նո ցի գրո հին մաս նակ ցե լու:

3. Ար ցա խի ԻՊ կենտր. մար մի նը ու շա ցու մով Շու շիին օգ նութ յան է ու ղար կել 
եր կու ոս տի կա նա պե տնե րի՝ 90 ոս տի կան նե րով և 160 զին ված գյու ղա ցի նե րով՝ 
Ա ղա պա րոն Դա նիել բեկ յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Գա վա ռից օգ նութ յան հա սած ի 
այլ գւ մար տակ՝ սպա Ներ սես Ա զիզ բեկ յա նի հրա մա նա տա րւթ յամբ, զբա ղեց րել 
է Քեր ծի թա ղի հատ վա ծը: Ոս տի կան ներն ւ Ա. Դա նիել բեկ յա նը չեն կա րո ղա ցել 
կա տա րել ի րենց վրա դրված ա ռա ջադ րան քը՝ շրջա փա կել զո րա նոցն ւ զբա ղեց
նել Կւ սա նաց վան քի հա րա կից թա ղա մա սե րի դիր քե րը:

4. Ի րենց հեր թին, քա ղա քի ԻՊ մար մի նը և Ա. Տ. Ղու կաս յանն ա նըն դու նակ 
են գտնվել ոչ միայն հա մա ձայ նեց նելու Շու շիի ներ սի և  օգ նա կան ու ժե րի գոր ծո
ղութ յուն նե րը, այլև կազ մա կեր պելու դեռևս 1919 թ. գո յութ յուն ու նե ցող Շու շիի 
հայթուր քա կան ռազ մա գ ծի պաշտ պա նութ յու նը, ո րից էլ օգտ վել են թվա կան գե
րա զան ցութ յուն ու նե ցող ադր բե ջա նա թուր քա կան զավ թիչ նե րը:

5. Քեր ծի թա ղի հատ վա ծը զբա ղեց րած Ն. Ա զիզ բեկ յա նի գւ մար տա կը չի ծա
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վալ վել դե պի Մեղ րե ցոց և Ա ե նափր կիչ ե կե ղե ցւ թա ղա մա սե րը, ին չը թւյլ կտար 
փրկել գո նե Շւ շիի ի մա սը: Այ նո ւա ե նայ նիվ, վեր ջի նիս մար տիկ նե րին հա ջող
վել է ա պա հո վել շուրջ 8000 հայ ազ գաբ նակ չութ յան անվ տանգ նա հան ջի ճամ
փան՝ Քա րին տա կի լեռ նա յին ա րա հե տով և Հու նո տով: Այդ ըն թաց քում քա ղա քի 
Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցուն հա րող թա ղա մա սե րում զավ թիչ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը 
կա սեց վել է փոք րա թիվ ԻՊ ու ժե րի կող մից: Ե թե Շու շիից ԻՊ ու ժե րը չհան վեին, 
և  օգ նութ յան հա սած նե րը միա նա յին նրանց, ա պա այ սօր մենք, հավանաբար, 
կու նե նա յինք այլ պատ մա կան ի րա վի ճակ: Ցա վոք, պատ մա կան անց յա լը փո խել 
չենք կա րող, սա կայն կա րող ենք նրա է ջե րից դա ռը, բայց օգ տա կար դա սեր քա
ղել:

Սուլ թա նո վի հրա մա նով բան տարկ ված են 23 հազար քա ղա քա ցի ներից Դրոյի 
պահանջով ազատ արձակվածներից բացի, տուժածները մոտ 22,5 հա զա ր 
շուշեցիներ բռնի մահ մե դա կա նաց վել են, իսկ մոտ 500 քաղաքացիների դեռևս 
ապ րի լի 4ին գա զա նա բար սպա նել են Գան ձա կից Շու շի մտած ադր բե ջա նա կան 
բա նա կի զին վոր նե րը:

Այս պի սով՝ Շու շիի հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը ադր բե ջա նա կան կա ռա վա րութ
յան կազ մա կեր պած պե տա կան ա հա բեկ չութ յան տխրահռ չակ օ րի նակ է, ո րը շա
րու նա կե լու մղու մով ապ րիլի 67ին թշնա մին հար ձակ վել է Քա րա շե նի վրա: Օր
հա սա կան կռիվ ներ մղե լով թշնա մու ահ ռե լի ու ժե րի դեմ՝ ապ րիլի 8ին մեր զոր
քե րը նա հան ջել են դե պի Տռ նա վարզ: Ապ րիլի 9ին ամբողջ օ րը ար յու նա լի կռիվ
ներ են ծա վալ վել Տռ նա վար զի դիր քե րի հա մար: Թշ նա մին չի կա րո ղա ցել հաղ
թա հա րել հայ մար տիկ նե րի դի մադ րութ յու նը:

Գի շե րը ԻՊ ու ժե րը ան ցել են հա կա հար ձակ ման և ռազ մա կան նա խա ձեռ նութ
յու նը վերց րել ի րենց ձեռ քը: Ան շուշտ, թվա քա նա կով և զին վա ծութ յամբ գե րա զան
ցող զավ թիչ նե րի դեմ գի շե րա յին հար ձակ ման ռազ մա վա րութ յու նը գե րա դա սե լի 
է ցե րե կա յին մար տե րից 

Չա նախ չիի 1920 թ. մա յի սի 24ի խորհր դակ ցութ յունն անհ րա ժեշտ էր գու մա
րել մինչև Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը: Եր ևի այդ դեպ քում խորհր դա յին իշ
խա նութ յունը ոչ միայն Բաք վի հա յութ յա նը, այլև ար ցա խա հա յութ յա նը կա զա տեր 
նա խա պատ րաստ վող ցե ղաս պա նութ յու նից:

Անժխ տե լի փաստ է, որ խորհր դայ նա ցու մը հա յութ յա նը շունչ առ նե լու և  իր 
մղած պայ քա րը վե րա գ նա հա տե լու ժա մա նակ տվեց:
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թ., Շոշ. https://www.aniarc.am/2020/03/06/karabakharmenians8thcongress1920text/
(բեռն ման օ րը՝ 10. 08. 2020):

Ամփոփում

Շուշի քաղաքի ինքնապաշտպանության ձախողման 
պատճառները ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ  

Արսեն Միքայեյանի եկնությամբ

Ա շոտ Հա րութ յուն յան

Անց յալ դա րի 80ա կան թվա կան նե րից մինչ օրս շա րու նակ վող ադր բե ջա նաար ցախ
յան «գորդ յան հան գույ ցի» լուծման հա յե ցա կարգ մշա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել նախ կի նում Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի ար ևել յան տա րածք նե րում տե ղի ու նե ցած 
նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րի պատ մա կան փոր ձը: Ու սում նա սի րե լով 191920ա կան նե րի 
ադր բե ջա նաար ցա խ յան հա կա մար տութ յան ա կա նա տես նե րից մե կի՝ Ար սեն Մի քա յել յա նի 
հու շե րի եզ րա փա կիչ մա սը՝ փոր ձել ենք քննա դա տա կան վեր լու ծութ յամբ 1920 թ. մար տի 
23ին Հա յաս տա նի Ար ցախ նա հան գի ա նա ռիկ ամ րոց Շու շի քա ղա քում Ադր բե ջա նի կող
մից ի րա կա նաց ված հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ յու նից դա սեր տալ հայ քա ղա քա
կան վերնախավին՝ հե տա գա ցե ղաս պա նութ յուն նե րը կան խե լու հույ սով: Միև նույն ժա մա
նակ, հա մե մա տե լով անց յա լի և ներ կա յի հա կա մար տութ յուն նե րը՝ տո ղե րիս հե ղի նա կը 
ներ կա յաց րել է դրան ցում առ կա նմա նութ յուն նե րը՝ փոր ձա գետ նե րի ու շադ րութ յու նից վրի
պած այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք հան գեց րել են մեր հաղ թա նա կին, ինչ պես նաև Ար ցա խի և 
Ադր բե ջա նի միջև հա կա մար տութ յու նը «ու ժի կի րառ մամբ» լու ծե լու հա յե ցա կար գը՝ Միաց
յալ Հա յաս տա նի տես լա կա նի տե սանկ յու նից: Մի քա յել յա նի կող մից հա ճա խա կի օգ տա
գործ վող Ղա րա բաղ օ տա րա հունչ տե ղան վա նու մը փո խա րի նել ենք հա յա հունչ Ար ցա խով: 
Շե ղա տա ռե րով ա ռանձ նաց ված են տո ղե րիս հե ղի նա կի դա տո ղութ յուն նե րը: 

 Թե մա յի նպա տակն է Ա. Մի քա յել յա նի վկա յութ յուն նե րով հեր քել ադր բե ջա նա կան 
քա րոզ չութ յան կող մից մշակ ված և նույ նիսկ ո րոշ հայ պատ մա բան նե րի կող մից օգ տա
գործ վող «մարտ յան ապս տամ բութ յան» վար կա ծը և լույս սփռել այն ի րա դար ձութ յուն նե րի 
վրա, ո րոնց հետևանքով տե ղի ու նե ցավ Շու շիի հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը: 

Հինաբառեր. պատ մա կան Հա յաս տան, Ադր բե ջան, թյւրքթա թար ներ, հա յատ յա
ցւթ յւն, հո ղա յին վե ճեր, ցե ղաս պա նւթ յւն, մղձա վան ջա յին գո տի 
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Резюме

Причины провала самообороны в городе Шуши в 
интерпретации представителя правительства  

РА Арсена Микаеляна 

Ашот Арутюнян

Чтобы разработать концепцию азербайджаноарцахскского «гордиева узла», существу
ющего с 1980х годов, необходимо учитывать исторический опыт подобных ситуаций, 
имевших место в прошлом на восточных территориях Армянского нагорья. Изучая мемуа
ры одного из свидетелей азербайджаноарцахского конфликта 191920 гг. Арсена Микае
ляна: «Последние события в Арцахе», мы попробовали с критическим анализом преподать 
урок армянской политической элите из истории геноцида армян, совершенного Азербайд
жаном 23 марта 1920 года в городе Шуши, неприступной крепости Арцаха, провинции 
Армении, с надеждой предотвратить повторение дальнейших преступлений против чело
вечества. В то же время, сравнивая прошлые и настоящие конфликты, автор моих строк 
представил сходство в них, выпавшие из внимания экспертов факторы, приведшие к 
победе, и концепцию «применения силы» для урегулирования конфликта между Арцахом 
и Азербайджаном с точки зрения идеала Единой Армении.

Цель этой статьи, по мнению А. Микаеляна, опровергнуть версию «мартовского вос
стания», разработанную азербайджанской пропагандой и даже применяемую некоторыми 
армянскими историками.

Ключевые слова: историческая Армения, Азербайджан, тюркотатары, армяно

фобия, земельные споры, геноцид.

Abstract

Reasons for the Failure of Selfdefense in the City of Shushi 
Interpreted by the Representative of Armenian Government 

Arsen Mikayelyan

Ashot Harutyunyan

In order to develop the concept of the AzerbaijaniArtsakh “Gordian knot” which has been 
going on since the 1980s, it is necessary to take into account the historical experience of similar 
situations that took place in the past in the eastern territories of the Armenian Highlands. 
Studying the final part of the memoirs of Arsen Mikayelyan who is one of the eyewitnesses of 
the AzerbaijaniArtsakh conflict of 19191920, we tried to teach a lesson through critical analysis 
to the Armenian political elite illustrating the Armenian Genocide committed by Azerbaijan on 
March 23, 1920, in Shoushi, the impregnable fortress in the Artsakh province of Armenia. It 
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aimed to prevent the repetition of further genocides. Comparing past and present conflicts, 
the author of my lines presented their similarities and the factors that escaped the attention of 
the experts that led to our victory, as well as the concept of resolving the conflict between 
Artsakh and Azerbaijan by “use of force”, from the point of view of the ideal of United Armenia. 

We have replaced the foreign name "Karabakh” frequently used by Mikayelyan with 
Armeniansounding “Artsakh”. The judgments of the author of my lines are separated by italics.

The purpose of this article is to contradict by means of Mikayelyan's testimonies the version 
of the “March uprising” developed by Azerbaijani propaganda and even used by some Armenian 
historians, to shed light on the events that led to the genocide of the Armenians of Shushi.

Keywords: Historical Armenia, Azerbaijan, TurkicTatars, Armenophobia, land dis  putes, 
genocide, nightmare zone
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ՄՀԵՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
պատմական գիտւթյւնների թեկնածւ, դոցենտ, 

պահեստազորի մայոր, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի 
տնօրեն, Շւշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 

հւմանիտար ամբիոնի վարիչ  
Արցախի Հանրապետւթյւն, Շւշի, Մւրացան 2

Էլ. հասցե՝ kachar.gk.shushi@mail.ru

Հոդվածը ներկայացվել է 10.08.2020, գրախոսվել է 08.08.2020, 
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.08.2020

ՇՈՒՇԻՈՒՄ 1920 Թ. ՄԱՐՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 
(ՊԱՏՄԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ)1 

Ներածւթյւն

Մեկ դար ա ռաջ Այսր կով կա սի ծաղ կուն քա ղաք նե րից, հայ հոգ ևորմշա կու
թա յին ու քա ղա քա կան կենտ րոն նե րից մե կը՝ Շու շի քա ղա քը, դար ձավ ինք նահռ
չակ Ադր բե ջա նի դե մոկ րա տա կան հան րա պե տութ յան (այ սու հետև` ԱԴՀ) կա նո
նա վոր զոր քե րի և թուրքքրդա կան զին ված հրո սա կախմ բե րի ռազ մա կան հան
ցա գոր ծութ յան զո հը: Մի քա նի օ րում հրո ճա րակ դար ձան Շու շի քա ղա քի ոս կե
դա րի (18201920 թթ.) ըն թաց քում ա րար ված հա մա մարդ կա յին նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող ար ժեք նե րը, հայ ժո ղովր դի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան բա ցա ռիկ գո
հար ներ, ճար տա րա պե տա կան կո թող ներ, իսկ այդ ա մենն ա րա րած հայ ազ գաբ
նակ չութ յու նը ցե ղաս պա նութ յան են թարկ վեց. գա զա նա բար հո շոտ վե ցին հա զա
րա վոր խա ղաղ քա ղա քա ցի ներ, առ ևանգ վե ցին և հե տա գա յում մահ մե դա կա նաց
վե ցին հար յու րա վոր աղ ջիկ ներ ու ե րե խա ներ, զնդան նե րում տան ջա մահ կամ 
սրա խող խող ար վե ցին հար յու րա վոր եր ևե լի ու ան մեղ մար դիկ: Մարդ կութ յան դեմ 
ի րա գործ ված այդ ոճ րա գոր ծութ յու նից ու ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յու նից ան գամ 

1 Հետազոտությունն իրականացվել է ԱՀ ԿԳՍ նախարարության տրամադրած ֆինանսական աջակցության 
շնորհիվ՝ N 18 AK007. «Ռազմարվեստի զարգացման արդի փուլի առանձնահատ կությունները Արցախում» 
գիտական թեմայի շրջանակում: 

mailto:kachar.gk.shushi@mail.ru
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100 տա րի անց հայ պատ մագ րութ յունն այդ պես էլ սպա ռիչ պա տաս խան ներ չի 
տվել Ար ցա խում 1920 թ. ռազ մա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի և թուրքադր բե
ջա նա կան զավ թիչ նե րի դեմ պայ քա րի, Ա լեք սանդր Խա տիս յա նի կա ռա վա րութ յան 
քա ղա քա կա նութ յան, ընդ հան րա պես Ար ցա խի և, մաս նա վո րա պես, հայ դի մադ
րա կան շարժ ման կենտ րոն Շու շիի ինք նա պաշտ պա նութ յան հետ առնչ վող բազ
մա թիվ հար ցե րի:

Ձեռ նար կե լով սույն հոդ վա ծը՝ նպա տակ ենք ու նե ցել 1920 թ. գար նա նա յին 
ռազ մար շա վում Շու շի քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յան ձա խող ման պատ ճառ
նե րի վե րա բեր յալ հայ պատ մագ րութ յան գնա հա տա կան նե րի քննա կան վեր լու
ծութ յան հի ման վրա վեր  հա նել դրանց պատ մա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան 
ու ռազ մա կան տե սանկ յուն նե րը և  ար դի մար տահ րա վեր նե րի հետ հա մադր մամբ 
կա տար ված հա մա պա տաս խան հետ ևութ յուն ներն ու անհ րա ժեշտ եզ րա հան գում
նե րը ներ կա յաց նել ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րութ յա նը: 

Ա ռա ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար հե տա մուտ ենք ե ղել հետև յալ 
կոնկ րետ խնդիր նե րի լուծ մա նը.

ա) ներ կա յաց նել թե մա յի ու սում նա սի րվածութ յան աս տի ճա նը, ին չը թույլ կտա 
ո րո շար կել սույն հոդ վա ծի հե ղի նա կի տեղն ու դե րը հիմ նախնդ րի ձևա կերպ ման 
ու գի տա կա նո րեն պար զա բան ման գոր ծում,

բ) սահ մա նել Շու շիի ինք նա պաշտ պա նութ յան ձա խող ման պատ ճառ նե րի շուրջ 
հայ պատ մագ րութ յան ա ռա ջադ րած գա ղա փար նե րի ու տե սա կետ նե րի վեր լու
ծութ յան ռազ մա գի տա կան բա ղադ րիչ նե րը,

գ) վեր  հա նել թույլ տրված սխալ նե րի ու բաց թո ղում նե րի ի րա կան, հա ճախ 
լռութ յան մատն ված, չքա ղա քա կա նաց ված ու չնեն գա փոխ ված պատ ճառ նե րը՝ 
պատ մութ յան դա սե րը սե րունդ նե րին ա վան դե լու, հետ ևա բար՝ պատ մա գի տութ յան 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից մեկն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: 

գ) զու գա հեռ ներ անց կաց նել հար յուր տա րի ա ռաջ տեղ գտած ռազ մա քա ղա
քա կան դեպ քե րի ու ար դի մար տահ րա վեր նե րի միջև, որ պես զի անհ րա ժեշտ եզ
րա հան գում նե րով նպաս տենք ժա մա նա կա կից պե տա կանքա ղա քա կան ու անվ
տան գա յինպաշտ պա նա կան ճիշտ օ րա կար գի և  ա պա գա զար գա ցում նե րի ին
տեգ րե լի տես լա կա նի ձևա վոր մա նը:

Ն մա նօ րի նակ հար ցադ րու մը և շր ջա նառ վող ու նո րա հայտ փաս տե րի ռազ մա
գի տա կանքննա կան վեր լու ծութ յան հի ման վրա միան գա մայն նոր եզ րա հան գում
նե րը և, ընդ հան րա պես, հե տա զո տա կան արդ յունք նե րը կազ մում են սույն հոդ
վա ծի գի տա կան նո րույ թի ա ռանց քը: 

Թե մա յի ւ սւմ ա սիր վա ծւթ յան աս տի ճա նը

Թեև Շու շիի մարտ յան ե ղեռ նա գոր ծութ յան թե ման ան կա խութ յան շրջա նի հայ 
պատ մագ րութ յան ու շադ րութ յանն է ար ժա նա ցել, սա կայն Շու շիի ինք նա պաշտ
պա նութ յան գոր ծում լուրջ թե րա ցում նե րի ու կո պիտ սխալ նե րի, ժա մա նա կի 
քննութ յա նը չդի մա ցած մար տա վա րութ յան ող բեր գա կան հետ ևանք նե րի և հա րա
կից այլ հար ցե րի մա սին ա ռան ձին ու ընդ հան րաց ված գի տա կան ու սում նա սի
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րութ յուն դեռևս չկա: Կար ծում ենք, որ հիմ նախնդ րի պատ մագ րութ յան հա մա ռոտ 
տե սութ յան ներ կա յա ցու մը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի պատ կե րա ցում կազ մելու 
ինչ պես հիմ նախնդ րի լու սա բան ման նա խորդ փոր ձե րի, այն պես էլ դրա գի տա կան 
մշակ ման աս պա րե զում ու սում նա սի րութ յան կա րոտ հար ցե րի շրջա նա կի և  ա ռաջ
նա հեր թութ յուն նե րի մա սին: 

Ար ցախ յան շարժ ման քա ղա քա կան փու լի տա րի նե րին հա կա մար տութ յան 
ա կունք նե րի հան դեպ հե տաքրք րութ յան ա ճին զու գըն թաց ստեղծ ված մե ծա ծա վալ 
գրա կա նութ յան է ջե րում ար ծարծ վել են 19181921 թթ. ի րա դար ձութ յուն նե րի ա մե
նա տար բեր կող մերն ու տե սանկ յուն նե րը1: Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Խի կար Բար սեղ յա նը ա վե լի քան ե րեք տաս նամ յակ ա ռաջ էր նշել 
Շու շիի ե ղեռ նա գոր ծութ յունն ու սում նա սի րե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին՝ գրե լով, 
որ այն «ի հար կե, սպա սում է իր գի տակ հե տա զո տո ղին2: Թեև Շու շիի ող բեր գութ
յա նը հա ջոր դած տա րի նե րին և մինչև Ար ցախ յան շարժ ման քա ղա քա կան փու լի 
մեկ նար կը ևս  անդ րա դարձ ներ ե ղել են 1920 թ. մարտ յան ոճ րա գոր ծութ յա նը, 
սա կայն մնա լով 19181921 թթ. ի րա դար ձութ յուն նե րի ետ նա խոր շում` այն ա ռանձ
նա հա տուկ ու շադ րութ յան չի ար ժա նա ցել: 

Ա կա նա տես նե րի՝ պար բե րա կան մա մու լում հրա պա րակ ված հա վաս տի վկա
յութ յուն նե րը ո րո շա կի լույս են սփռել 1920 թ. մարտ յան դեպ քե րի վրա3, սա կայն 
շրջան ցել են Շու շի քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յան հիմ նախն դիր նե րը, դրանց 
հետ ևան քով ու նե ցած ան հա ջո ղութ յուն նե րի խոր քա յին պատ ճառ նե րը:

Դ րանք ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յան նյութ է դարձ րել տո ղե րիս հե ղի նա կը4: 
Այ նու հետև, լայն քննարկ ման նյութ դարձ նե լու մտադ րութ յամբ հրա պա րա կում ներ 
ենք ու նե ցել նաև պար բե րա կան մա մու լում5: Շու շիում 1920 թ. մարտ յան ե ղեռ նա
գոր ծութ յան պատ ճառ նե րը, ինք նա պաշտ պա նութ յան կազ մա կերպ ման թե րութ
յուն նե րը և հատ կա պես «ապս տամ բութ յան» ա ռաս պե լի խնդի րը քննվել, ու արդ
յունք նե րը հրա պա րակ վել են նաև գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րում6: Ի հար կե, 
մինչ այդ էլ ե ղել են տար բեր հե ղի նակ նե րի ա ռան ձին հրա պա րա կում ներ, սա կայն 
դրան ցում, ակ ներ ևա բար, կոնկ րետ հար ցադ րում նե րի պա տաս խան նե րը դժվար 
է գտնել7:

Հիմ նախնդ րի եր կա րատև ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում մենք հան գել 
էինք այն եզ րա կա ցութ յան, որ Շու շիի մարտ յան ե ղեռ նա գոր ծութ յու նը պետք է 
դի տար կել արևմ տա հա յութ յան զգա լի մա սի բնաջն ջու մից կամ իր բնօր րա նից` 
Արևմտ յան Հա յաս տա նից նրա դե պոր տա ցիա յից հե տո նաև Ար ևել յան Հա յաս

1 Այդ շրջանի համապատասխան գրականության տեսությունը տե՛ս Հարությունյան 2019, 4447, 169184:
2 Սովետական Հայաստան 1989, 9 ապրիլի:
3 Մշակ 1920, № 9, Մշակ, 1920, № 37, Ավանգարդ 1990, № 45, Ավանգարդ 1991, №№ 3435 և այլն:
4 Հարությունյան 1994:
5 Ազատ Արցախ 1999, 23 մարտի, № 33, Ազատ Արցախ 1999, 24 օգոստոսի, № 99, Մարտիկ 2000, 2024 
մարտ, № 12, Ազատ Արցախ 2005, 24 մարտի, № 34, հմմտ. Մարտիկ 2005, 1926 մարտ, № 11, Азат Арцах 
2005, 26 марта, № 20: 
6 Հարությունյան 2008, № 1, 7178, հմմտ. Հարությունյան 2009, 135146, 215220, Հարու թյուն յան 2015, 37
51, Հարությունյան 2015, № 3, 1220, Հարությունյան 2020, № 1, 93105 և այլն:
7 ԼՂ Հանրապետություն 1995, № 4, № 7 հմմտ. ԼՂ Հանրապետություն 1997, № 11, ԼՂ Հանրապետություն 
1996, № 159, ԼՂ Հանրապետություն 1996, 10 սեպտեմբերի, Երեկոյան Երևան 1989, 4 դեկտեմբերի, ԼՂ 
Հանրապետություն 1995, 1 ապրիլի և այլն:
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տա նում և Այսր կով կա սի հա յաբ նակ այլ վայ րե րում հայ ժո ղովր դի ցե ղաս պա նութ
յան` Թուր քիա յի շա րու նա կա կան քա ղա քա կա նութ յան հա մա տեքս տում1: Այդ գա
ղա փա րը տա րի ներ անց դար ձել է ա ռան ձին հոդ ված նե րի վեր նագ րեր2: Թ յու
րըմբռ նու մից խու սա փե լու հա մար հատ կան շենք, որ ժա մա նա կի պար բե րա կան 
մա մու լում («Մ շակ», « Նոր աշ խա տա վոր», « Հա ռաջ» և  այլն) ընդ հան րա պես Արևել
յան Այսր կով կա սում, այդ թվում Հա յաս տա նի ար ևել յան շրջան նե րում և մաս նա
վո րա պես Ար ցա խում, մա նա վանդ Շու շիում Թուր քիա յի ու Ադր բե ջա նի կազ մա
կեր պած ցե ղաս պա նութ յու նը դի տարկ վել է Հա յաս տա նի արևմտ յան նա հանգ նե
րում և Օս ման յան կայս րութ յու նում ի րա կա նաց ված հայ ազ գաբ նակ չութ յան ե ղեռ
նի հա մա տեքս տում: Շու շիում 1920 թ. մար տին մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան 
կազ մա կեր պած ե ղեռ նա գոր ծութ յուն նե րը մարդ կութ յան դեմ գործ ված հան ցա գոր
ծութ յան տե սանկ յու նից դի տար կե լով՝ ցե ղաս պա նութ յուն է ան վա նել նաև Եր ևա նի 
պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի ԽՄԿԿ ամ բիո նի դո ցենտ, պատ մա կան գի տութ
յուն նե րի թեկ նա ծու, ծննդով Դի զա կի (այժմ՝ Ար ցա խի Հադ րու թի) շրջա նի Կարմ
րա կուճ գյու ղից Սու րեն Բաղ դա սար յա նը (19111989) ԽՄԿԿ կենտ կո մին, ԽՍՀՄ 
ղե կա վա րութ յա նը, ԿԿ գլխա վոր քար տու ղար Մ. Ս. Գոր բա չո վին և XXVII հա մա
գու մա րին հաս ցեագ րված դի մում նե րում3:

Ար ցա խի 19181923 թթ. պատ մութ յան հիմնահարցերն ար տա ցո լող ա ռա ջին, 
ա ռա վել ամ բող ջա կան հրա տա րա կութ յուն կա րե լի է հա մա րել Հա յաս տա նի ԳԱ 
պատ մութ յան ինս տի տու տի, ՀՀ ՄԽ ա ռըն թեր գլխա վոր ար խի վա յին վար չութ յան 
և Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան ամ բիո նի հա
մա տեղ կազ մած փաս տաթղ թե րի ու նյու թե րի հաս տա փոր ժո ղո վա ծուն՝ պատ մա
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վ. Մի քա յել յա նի ղե կա վա րութ յամբ ու 
խմբագ րութ յամբ4: Ժո ղո վա ծուն ամ փո փել է Եր ևա նի ու Մոսկ վա յի հինգ ար խիվ
նե րից և պար բե րա կան մա մու լից եր ևան հան ված փաս տաթղ թեր ու նյու թեր, ո րոն
ցից շա տե րը հրա պա րակ վել են ա ռա ջին ան գամ: Ժո ղո վա ծուն կա րե լի է հա մա րել 
ադր բե ջա նա կան կող մի քա րոզ չա կան ակ տի վութ յան և պատ մա կան փաս տե րի 
կա մա յա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րի5 հա ջող ված պա տաս խա նը: Ադր բե ջա նա կան 
ժո ղո վա ծո ւի հիմ նա րար քննա դա տութ յամբ իր ժա մա նա կին մա մու լում հան դես է 
ե կել պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Էդ. Զոհ րաբ յա նը6:

Քն նարկ վող թե մա յի լու սա բան ման հա մար ար ժե քա վոր հրա տա րա կութ յուն
նե րից հատ կան շե լի են Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի լույս ըն ծա յած փաս տաթղ
թե րի ժո ղո վա ծու նե րը7: Թե մա յին առնչ վող հե տաքր քիր փաս տաթղ թեր ու նյու թեր 
կան Ար ցա խի թե մին նվիր ված « Վա վե րագ րեր հայ ե կե ղե ցու պատ մութ յան» մա
տե նա շա րի ին նե րորդ գրքում8: Մեզ հե տաքրք րող հար ցե րի լու սա բան ման հա մար 

1 Հարությունյան 2008, № 1, 7178, Հարությունյան 2010, 45, Հարությունյան 2015, 3751, Հարությունյան 
2015, № 3, 1220 և այլն:
2 Հմմտ. Բալայան 2015, № 6, 3142, Balayan 2016, № 2, 95105: 
3 Կաճառ 2020, 2628, 38, 51, 65: 
4 Микаелян 1992:
5 Гулиев 1989:
6 Երեկոյան Երևան 1989, 28 հոկտեմբերի, № 248:
7 Վիրաբյան 2003, Վիրաբյան 2012:
8 Բեհբուդեան 2001:
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հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող ա ռան ձին փաս տաթղ թեր հրա պա րակ վել են 
տար բեր պար բե րա կան նե րում1:

Զ գա լի փաս տա կան նյութ են պա րու նա կում պար բե րա կան մա մու լում հրա պա
րակ ված դեպ քե րի մաս նա կից նե րի և ժա մա նա կա կից նե րի օ րագ րութ յուն ներն ու 
հու շագ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև դրանց հի ման վրա կազմ ված և վեր ջին երկ
տաս նամ յա կի ըն թաց քում լույս ըն ծայ ված կամ վե րահ րա տա րակ ված գրքե րը2:

Վի ճա հա րույց ո րոշ հար ցե րի պա տաս խան նե րի բազ մա զան տար բե րակ նե րի 
ու ա ռան ձին վար կած նե րի կա րե լի է հան դի պել 19181921 թթ. ի րա դար ձութ յուն
նե րի մա սին պատ մող տա րաբ նույթ հրա պա րա կում նե րում, եր կե րում ու գրքե րում3:

Հայ պատ մագ րութ յան մեջ այս կամ այն կերպ ար ծարծ ված, բայց դեռևս միաս
նա կան կար ծի քի չար ժա նա ցած հիմնահարցերից կա րե լի է հատ կան շել Շու շիից 
նա հան ջող ռու սա կան ստո րա բա ժան ման հան դեպ վե րա բեր մուն քը, զեն քի և զի
նամ թեր քի, կռվող ու ժի պա կա սը, նա խան շա նակ ման վայր Շու շիի գնդի տե ղա
փո խու մը, ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող Բեր դա ձո րի ան կու մը, հա յե
րի դի մադ րութ յան կար ևոր կենտ րոն նե րից մե կի՝ Բաք վի կո րուս տը, զորավար 
Անդրանիկի ար շա վան քի ընդ հա տու մը, կա ռա վար ման ու անվ տան գութ յան ա պա
հով ման ո լորտ նե րում թույլ տրված կո պիտ սխալ նե րը, հատ կա պես ինք նա պաշտ
պա նութ յան սխալ ռազ մա վա րութ յու նը, նա խա հար ձակ մահ մե դա կան նե րի հետ 
գո յակ ցութ յան հնա րա վո րութ յան մա սին պատ րանք նե րը, ռազ մա քա ղա քա կան ու 
սո ցիալտնտե սա կան մի շարք գոր ծոն նե րի ան տե սու մը և  այլն: Սա կայն, մեր կար
ծի քով, ա մե նահ րա տապ խնդի րը այս պես կոչ ված «ապս տամ բութ յան» ա ռաս պե
լի և հայ կա կան կող մին նա խա հար ձակ ներ կա յաց նե լու ադր բե ջա նա կան նեն գա
փոխ ման բա ցա հայ տումն է: Այս խնդրին վերս տին անդ րա դառ նա լը հրա տապ է 
այն ցա վա լի ի րո ղութ յան ա ռու մով, որ թեև վե րո հիշ յալ գի տա կան հրա պա րա կում
նե րում բազ միցս ցույց ենք տվել «ապս տամ բութ յան» ա ռաս պե լի ան հար կի շրջա
նա ռութ յան ռազ մա քա ղա քա կան ու գի տա ճա նա չո ղա կան բա ցա սա կան հետ ևանք
նե րը, սա կայն հայ պատ մագ րութ յան մեջ հա մա ռո րեն շա րու նա կում են նա խորդ
նե րի սխալ նե րի վե րար տադ րութ յան ա կա մա կամ մի տում նա վոր փոր ձե րը4:

Մեր կար ծի քով՝ հիմ նա հար ցի ճշգրիտ գնա հատ մա նը խան գա րում էր այն հան

1 Արցախի և Զանգեզուրի պաշտպանությունը 1920 թ., «Երկիր», 7 հոկտեմբերի 1994 թ., Газиян А., ”… Но 
в Карабахе войн не станет меньше“  свидетельствуют письма убийц и мародеров после Шушинской резни 
1920 г., ”Голос Армении“, 30 марта 2004 г.,№ 32, с. 12:
2 Հայրենիք 1923, № 7, 156167, № 8, 110122, № 9, 115121, № 11, 110119, № 12, 118127 (այն արտատպվել 
է. Բեհբուդեան 2001, 778827), Հայրենիք 1935, №№ 37, Հայրենիք 1929, Յունիս, № 8, արտատպված է` 
Դրօշակ 1990, մարտ, 7896, Հայրենիք 1934, № 5, Լեո 1925 (վերահրատարակվել է 2009 թ., Երևանում), 
МеликШахназаров 1995, MelikShahnazarow 1996, ՏերԴանիելյան Մ. (Արամայիս) 1993, Իշխանյան 1999, 
Թումյան 2008, Կսիբեկյան 2011 և այլն:
3 Գրիգորյան 1996, № 1, 88111, Գևորգյան 2014, Խատիսյան 1968, Կարապետյան 1990, Հովհաննիսյան 1966, 
№ 3, 6675, Հովհաննիսյան 1971, Ղարիբյան 2007, 205217, ՄելիքՇահնազարյան 1990,  №№ 56, 2529, 
Միրզոյան, Սարգսյան 1991, № 2, էջ 9095, Պողոսյան 1990, № 8, 5862, Սարգսյան 1989, № 3, 63104, 
Սարգսյան 1964, Սիմոնյան 1991, Սողոմոնյան 1968, № 1, 113128, Սողոմոնյան 1972, № 1, 185196, Վիրաբյան 
2011, ՏերԳասպարյան 1993, Քաջազնունի 1923, Микаелян, Хурщудян 1988, № 4, 4356, Мкртчян, Давтян 
1997 (նույնը հայերեն և անգլերեն տպագրվել է 2008ին, Երևանում), Галоян 1988, Эвоян, Баликян 1989, 
№ 1, с. 86130, Баликян 1990, № 2, с. 256258, Hovannisian 1972, Hovannisian 1996, Карабахский вопрос: 
история и сущность в документах и фактах, С., 1989, Атаджанян 1989 և այլն:
4 Հարությունյան 2013, № 1, էջ 2243, Հարությունյան 2015, № 1, էջ 5069, Բալայան 2015, № 6, 31, հմմտ. 
Balayan 2016, № 2, 95, Գևորգյան 2014, 563564, 568569, Աբրահամյան 2003, 178183 և այլն:
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գա ման քը, որ ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին հա ջոր դած ա ռա ջին մի քա նի 
տա րի նե րին, կապ ված «նոր կար գե րի» հաս տատ ման, դրանց «ա ռա վե լութ յան» 
ա ռաս պե լի հաս տատ ման և նախ կին իշ խա նութ յուն նե րի վար կա բեկ ման որ դեգր
ված ու ղեգ ծի հետ, հնչել են միայն փո խա դարձ մե ղադ րանք ներ: Ժա մա նա կի հա
յազ գի գոր ծիչ նե րի ու հե ղի նակ նե րի անսկզ բուն քա յին մո տեց ման պատ ճա ռով 
երկ րորդ շնչա ռութ յունն ստա ցավ հրե շա վոր ե ղեռ նա գոր ծութ յա նը զու գըն թաց դի
վա նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով ԱԴՀի շրջա նա ռութ յան մեջ դրած հա յե րի «ապս
տամ բութ յան» մա սին ստա հոդ վար կա ծը, ըստ ո րի մու սա վա թա կան կա ռա վա
րութ յան կազ մա կեր պած ոճ րա գոր ծութ յու նը ներ կա յաց վում էր որ պես հա յե րի 
հու սա հատ ընդվզ ման հետ ևանք: 

Շու շիում կա տար ված ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ դեռևս 1920 թ. մար
տի 30ին «մու սա վա թի» խորհր դի ընդ հա նուր ժո ղո վի, իսկ ապ րի լի 1ին Ադր բե
ջա նի պառ լա մեն տի ըն դու նած բա նաձ ևե րում լկտիա բար մե ղադր վել են հա յերն 
ու Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը: Փոր ձե լով քա վութ յան նո խազ դարձ նել մի 
խումբ ապս տամբ նե րի` ԱԴՀն չի մո ռա ցել նաև սպառ նա լ, որ «հե տա գա յում ա վե-
լին կար վի, ե թե Ղա րա բա ղի հա յութ յու նը խո հեմ ու հնա զանդ չպա հի ի րեն1», 
ինչն ա ներկ բա բա ցա հայ տում է մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան հան ցա գործ 
ու ֆա շիս տա կան բնույ թը (ընդգ ծու մը մերն է. Մ. Հ.): Ն ման մեր կա պա րա նոց մե
ղադ րանք նե րով հե ղեղ ված էին նաև այն ժա մա նակ վա պաշ տո նա կան հա ղոր դագ
րութ յուն նե րը, դի վա նա գի տա կան գրագ րութ յուն նե րը և պար բե րա կան մա մու լի 
է ջե րը: Սա կայն ան հեր քե լի փաս տե րի ծան րութ յան տակ ակն հայտ է դառ նում 
Թուր քիա յի ծրագ րած և ԱԴՀի պե տա կա նո րեն կազ մա կեր պած ու ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րի հեր թա կան զո հը դար ձավ նաև ծաղ
կուն Շու շի քա ղա քը:

Ա լեք սանդր Խա տիս յա նի կա ռա վա րութ յան ու ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի
քա յել յա նը, ո րի խղճին, դա տե լով ժա մա նա կա կից նե րի ար ժա նա հա վատ վկա յութ
յուն նե րից ու գնա հա տա կան նե րից, ծան րա ցած է Շու շիի ինք նա պաշտ պա նութ յան 
ա ղե տա բեր ձա խո ղու մը2, թվար կե լով հա կա ռա կոր դի ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե
րը և ներ կա յաց նե լով վճռա կան բախ ման ան խու սա փե լիութ յու նը, ջա նում էր ա պա
ցու ցել, որ բա վա րար ու ժեր կա յին բնակ չութ յան ինք նա պաշտ պա նութ յան ու անվ
տան գութ յան ա պա հով ման հա մար, սա կայն առ կա հնա րա վո րութ յուն նե րը չօգ
տա գործ վե ցին3: 

Մեր հայ րե նա կից Լեոն, ծանր տա նե լով հա րա զատ ծննդա վայ րի կո րուս տը, 
դառ նա ղի խոս քե րով է գնա հա տում ող բեր գութ յու նը՝ մե ղադ րե լով Դաշ նակ ցութ յուն 
կու սակ ցութ յա նը և ՀՀ կա ռա վա րութ յան ու ՀՅԴ բյու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն 
Մի քա յել յա նին ան նե րե լի ար կա ծախնդ րութ յան ու «տղա յամ տութ յան» հա մար4: 
Ան շուշտ, տե ղի սղութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս անդ րա դառ նալու բո լոր 

1 Азербайджан 1920, 2 апреля, № 67:
2 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. №№ 1 6, ՀՀ ԲԿԱ (Հայաստանի հանրապետության Բոստոնի կենտրոնական 
արխիվ), ֆ. Ս. Վ. (Սիմոն Վրացյան), թծ. 8, գ. № 10, 3: Հմմտ. Hovannisian 1996, 149151, Իշխանյան 1999, 
614615, Գևորգյան 2014, 563565:
3 Հայրենիք 1923, № 11, 118, № 12, 121:
4 Լեո 1925, 437438:
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կար ծիք նե րին, բայց  և այն պես, այս եր կու սը, թերևս, տի պա կան են շրջա նառ վող 
եր կու հիմ նա կան տե սա կետ նե րի հա մար: Ի դեպ, «ապս տամ բութ յան» մա սին 
պնդող խնդրո ա ռար կա դեպ քե րին ժա մա նա կա կից ա մե նա հայտ նի հայ հե ղի նակ
նե րը, որ պես կա նոն, մար տի 23ին Շու շի քա ղա քից բա վա կան հե ռու են ե ղել 
( Հա րութ յուն Թում յա նը Աս կե րա նում էր, Աբ րա համ Կի սի բեկ յա նը` Հադ րու թում, 
Ե ղի շե Իշ խան յա նը` Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նում, Լեոն` Թիֆ լի սում, և  այս
պես շա րու նակ):

Այս հիմ նախն դիրն ար ծար ծե լով՝ չենք կա րող ան տե սել 1922 թ. հու նի սին Ար
ցա խի և Զան գե զու րի գոր ծիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ Թավ րի զում տե ղի ու նե ցած 
ժո ղո վի նա խա գահ Գե րա սիմ Բա լա յա նի և քար տու ղար Զա քար Յոլ յա նի ստո րագ
րութ յամբ « Ղա րա բա ղի դէպ քե րի պատ մու թիւն» խո րագ րով զե կու ցա գիրտե ղե
կագ րի1 ար ձա նագ րում նե րը, ո րոնք փաս տում են Շու շիի կոր ծան մա նը ՀՀ կա ռա
վա րութ յան և ՀՅԴ բյու րո յի մեղ սակ ցութ յու նը: Այդ փաս տը չեն ան տե սել ՀՅԴ 
հայտ նի գոր ծիչ, ա նա չառ հու շագ րող Ե ղի շե Իշ խան յա նը2 և պատ մա բան Համ լետ 
Գ ևորգ յա նը3: Վեր ջինս, մաս նա վո րա պես, գրել է. «Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած ի րա
դար ձութ յուն նե րը ներ կա յաց նող վա վե րագ րե րի հա վաստ մամբ՝ այդ գոր ծում հիմ
նա կան մե ղա վոր նե րը Ար ցախ գոր ծուղ ված ՀՅԴ բյու րո յի գոր ծիչ ներն էին»4: Այս
պի սով՝ ակն հայտ է դառ նում, որ ժա մա նա կին այդ կու սակ ցութ յան ա պի կար գոր
ծիչ նե րը կամ լիա զորներ կա յա ցու ցիչ նե րը ոչ միայն գոր ծիք դար ձան Ադր բե ջա նի 
մու սա վա թա կան իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ քին Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նութ յու նը 
ձա խո ղե լու և Շու շի քա ղա քը կոր ծա նե լու գոր ծում, այլ նաև հե տա գա յում ի րենց 
ան պա տաս խա նա տու շա ղակ րա տութ յուն նե րով ջուր էին լցնում ադր բե ջա նա կան 
քա րոզ չութ յան ջրա ղա ցին՝ հա յե րին որ պես սադ րիչ ներ մե ղադ րե լու և Ադր բե ջա նի 
ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րը պար տա կե լու չա րա նենգ ձեռ նար կում նե րում:

Հարկ է նշել, որ տա րաբ նույթ ու զա նա զան ծա գում ու նե ցող փաս տաթղ թե րում 
հան դի պող տե սա կետ նե րը, ի րար հա կա սող տե ղե կութ յուն ներն իս կա կան խառ
նաշ փոթ են ստեղ ծել և գ րե թե անհ նար դարձ րել միան շա նա կո րեն որ ևէ վար կած 
պնդե լը, մա նա վանդ` ա պա ցու ցե լու հա ջո ղութ յու նը: Այս խառ նի ճա ղան ջութ յու նը, 
ցա վոք, նկա տե լի է նաև հե տա գա ու սում նա սի րող նե րի աշ խա տութ յուն նե րում: Այն 
տպա վո րութ յունն է ստեղծ վում, որ ար խի վա յին փաս տաթղ թե րը հա ճախ օգ տա
գործ վել են ոչ քննա դա տա բար, ա ռանց դրանց ծագ ման բնույ թի հաշ վառ ման 
(խոս քը, օ րի նակ, փաս տաթղ թի մի տում նա վոր կամ վար կա բե կիչ, քա ղա քա կան 
պատ վեր, ոչ ի րա զեկ կամ ա չա ռու հե ղի նա կի ձեռ քի գործ լի նե լու մա սին է) և բա
նա քաղ ված տե ղե կութ յուն նե րի ստուգ ման:

Ու սում նա սի րե լով այդ շրջա նին վե րա բե րող բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր ու վա
վե րագ րեր, ո րոնց մեծ մա սը հրա պա րակ վել է ա ռան ձին ժո ղո վա ծու նե րում, գի
տա կան հան դես նե րում ու աշ խա տութ յուն նե րի հա վել ված նե րում` կա րե լի է գալ 
1 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. №№ 16 (վերջապես մեզ հաջողվեց ծանոթանալ այդ բնագրերի պատ ճե ններին, իսկ 
մինչ այդ դրանց մասին որոշակի պատկերացում էինք կազմել հիշյալ գործերի նյու թերից պատմաբաններ 
Ռիչարդ Հովհաննիսյանի և Համլետ Գևորգյանի ընդարձակ մեջբե րում ների շնորհիվ. հմմտ.՝ Hovannisian 
1996, 153, Գևորգյան 2014, 566):
2 Իշխանյան 2009, 548, 552554, 577 և այլն:
3 Գևորգյան 2014, 563565:
4 Գևորգյան 2014, 566:
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այն եզ րա հանգ ման, որ դրան ցում ա պա կողմ նո րո շող ու գի տա կա նութ յան պա
հանջ նե րը չբա վա րա րող, ին չու չէ, նաև ա նար ժա նա հա վատ տե ղե կութ յուն ներ շատ 
կան, ո րոնց սար դոս տայ նում չխճճվե լու հա մար հարկ է քննա խույզ մո տե ցում ցու
ցա բե րել և դ րանք օգ տա գոր ծել զգու շո րեն՝ կի րա ռե լով պատ մա հա մե մա տա կան 
մե թո դը և, որ կար ևոր է` ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման տրա մա բա նութ յա նը 
հա մա պա տաս խան: Ան շուշտ, դրա նով չենք ու զում ա սել, թե նա խորդ ու սում նա
սի րող ներն այս ա մե նը չեն նկա տել և, ա ռա վել ևս, մտա դիր չենք նշույլ ան գամ 
նսե մաց նե լու կամ ստվեր գցե լու նրանց կա տա րած շնոր հա կալ ու տքնա ջան աշ
խա տան քի վրա: Բայց նաև չենք կա րող չար տա հայ տել նրանց եր կե րից մեր ստա
ցած տպա վո րութ յու նը, ո րոնց ընդ հա նուր թե րութ յու նը, մեր կար ծի քով, քա ղա քա
գի տա կան մտքի ու գնա հա տա կան նե րի պա կասն է: Սա հատ կա պես ակն հայտ է, 
այս պես կոչ ված «ապս տամ բութ յան» ա ռաս պե լի տար փող ման ու ան հար կի ուռ
ճաց ման պա րա գա յում, մինչ դեռ չենք կար ծում, թե ա մեն ինչ ե ղել է այն պես, ինչ
պես հա ճախ ներ կա յաց վում է՝ ա կա մա տրվե լով հա կա ռա կոր դի աս պա րեզ հա նած 
հեր թա կան քա ղա քա կան սադ րան քին: Պա տա հա կան չէ, որ ու սում նա սի րող նե րից, 
օ րի նակ, Բագ րատ Ու լու բաբ յա նը, փոր ձել է խու սա նա վել եր կու տե սա կետ նե րի 
միջև1 (այ սինքն` ապս տամ բութ յու՞ն, թե՞ զին ված ինք նա պաշտ պա նութ յուն նա խա
հար ձակ ե ղած ադր բե ջա նա կան զոր քե րից): Ընդ հա նուր մտայ նութ յունն այն է, որ 
է լեկտ րա կա նաց ված (լար ված) մթնո լոր տում Սուլ թա նո վը և մ յուս դա հիճ ներն ա ռի
թի էին սպա սում հա յե րի վա ղուց ծրագր ված բնաջն ջումն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Սա ևս կա րե լի է ըն դու նել: Սա կայն ոչ հա մո զիչ ու անտ րա մա բա նա կան է ադր բե
ջա նա կան կող մի շրջա նա ռութ յան մեջ դրած այն թյուր վար կա ծը, թե իբր «հայ
կա կան կողմն է տվել այդ ա ռի թը»: Այդ քա րոզ չա կան վար կա ծը որ ևէ կերպ չի 
տե ղա վոր վում այն ակն հայտ ու ան հեր քե լի փաս տի մեջ, որ մու սա վա թա կան Ադր
բե ջա նի կա նո նա վոր զոր քե րի և թուրքթա թար նե րից ու քրդե րից կազ մա վոր ված 
ա վա զա կախմ բե րի հար ձակ մա նը հա յե րը պա տաս խա նել են զին ված ինք նա պաշտ
պա նութ յամբ, ին չը Ադր բե ջա նի քա րոզ չա կան մե քե նան ներ կա յաց րել է որ պես 
ապս տամ բութ յուն՝ հետ ևան քը պատ ճա ռի նեն գա փո խե լու մի ջո ցով մի ջազ գա յին 
հան րութ յա նը մո լո րեց նե լու և  եր բեմ նի ծաղ կուն Շու շի քա ղա քի ա վե րումն ու հայ 
բնակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յունն ար դա րաց նե լու նպա տա կով2:

Ու սում նա սի րե լով խնդրո հար ցի վե րա բեր յալ բազ մա թիվ վա վե րագ րերն ու 
վկա յութ յուն նե րը` կա րե լի է հա մոզ վել, որ հայ ժո ղովր դին այդ պես էլ չհա ջող վեց 
լիար ժե քո րեն ինք նա կազ մա կերպ վել և  ամ բող ջո վին չե զո քաց նել բնիկ նե րի դան
դաղ ոչն չաց ման կամ ու ծաց ման թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Այս տե սանկ
յու նից մա նա վանդ վե րաի մաս տա վոր ման կա րիք ու նի բախ տո րոշ ժա մա նակ նե
րում ժո ղովր դի ղե կա վար ման ղե կը ստանձ նած քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե
րի ու ա ռան ձին գոր ծիչ նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Սա դյու րին խնդիր չէ, ո րով հետև 
նրանք հասց րել են տաս նամ յակ ներ շա րու նակ հե ղե ղել հայ տե ղե կատ վա կան ու 
գա ղա փա րա կան ամ բողջ տա րա ծութ յունն ի րենց եր ևա կա յա կան ու մտա ցա ծին 
պատ մութ յուն նե րով՝ ինք նար դա րաց ման և քա ղա քա կան ընդ դի մա խոս նե րին մե

1 Ուլուբաբյան 1994, 7883:
2 Հարությունյան 2015, 32:
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ղադ րե լու (ա վե լի ճիշտ՝ մեղ քը նրանց գլխին բար դե լու) մի խոս քով՝ պա տաս խա
նատ վութ յու նից խու սա փե լու նպա տակ նե րով: Սա կայն ակ ներև է, որ ոչ ոք չի 
կա րող խու սա փել պա տաս խա նատ վութ յու նից և յու րա քանչ յուր գոր ծիչ վաղ թե ուշ 
կանգ նե լու է պատ մութ յան դա տաս տա նի ա ռաջ:

Ինչ վե րա բե րում է Ադր բե ջա նի մու սա վա թա կան պա րագ լուխ նե րի ցե ղաս պա
նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը, ո րին զոհ գնաց նաև Շու շի քա ղա քը, ա պա այդ 
մա սին վկա յող փաս տե րը շատ են: Ըստ այն ժա մա նակ վա վա վե րագ րե րի՝ ար դեն 
1920 թ. սկզբնե րին Ադր բե ջա նում գլուխ էին բարձ րաց րել իթ թի հա տա կան նե րը և  
ագ րե սիվ քա րոզ չութ յուն ու տրա մադ րութ յուն ներ էին տա րա ծում և՛ կա ռա վա րութ
յան, և՛ ողջ մահ մե դա կան բնակ չութ յան շրջա նում1: Սա նաև Ար ևել յան Այսր կով
կա սում հայ ազ գաբ նակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յան, այդ թվում` Շու շիի կոր ծան ման 
թուրքադր բե ջա նա կան նա խա պատ րաս տութ յուն նե րի մա սին մեր տե սա կե տը 
հաս տա տող ևս մեկ փաս տարկ է:

Ու սում նա սի րե լով այն ժա մա նակ վա վա վե րագ րե րը և  ա կա նա տես նե րի ու մաս
նա կից նե րի վկա յութ յուն նե րը՝ ըն դու նե լի ենք հա մա րում ող բեր գա կան ի րա դար
ձութ յուն նե րի հետև յալ վե րա կանգ նու մը. Սուլ թա նո վի հրա մա նով մու սա վա թա կան 
զոր քե րը հար վա ծել են հա յութ յան գլխա վոր կենտ րո նին` Շու շիին: Միա ժա մա նակ, 
Աղ դա մում կենտ րո նաց ված զոր քը և ս պա ռա զին ված ամ բո խը, ինչ պես և կան խա
տես ված էր, սկսել են ար շա վանքն Աս կե րան Խո ջա լու Խան քենդ Շու շի եր թու ղով` 
նպա տակ ու նե նա լով հա մալ րել ու ըստ ա մե նայ նի ա ջակ ցել Շու շիի հա յութ յա նը 
«հնա զան դեց նող» (ի րա կա նում` բնաջն ջող) ոճ րա գործ նե րին: Բա ցի այդ եր թու ղուց 
ինք նա վար Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ բա ցա հայտ պա տե րազմ սկսած ԱԴՀի 
զոր քերը` ու ժե ղաց ված զի նա վառ ա վա զակ նե րով, լայ նա ծա վալ հար ձակ ման էին 
ան ցել նաև Գան ձա կի, Շամ քո րի և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով՝ հայ ազ գաբ նակ չութ յան 
բռնի տե ղա հա նութ յան ու էթ նի կա կան զտման նպա տա կով:

Ար ցա խի հայ ազ գաբ նակ չութ յանն ա հա բե կե լու, սար սա փազ դու կո տո րած նե
րով ընկ ճե լու` ԱԴՀի պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցու մը Սուլ թա նո
վը պա տա հա բար չէր Շու շիից սկսել, քա նի որ Ար ցա խի մայ րա քա ղա քի բնակ չութ
յունն առն վա զն 1919 թվա կա նից պա տան դի կար գա վի ճա կում էր ( Լեո) և, ինչ պես 
վա վե րագ րերն են հաս տա տում, այդ դի մադ րա կան կենտ րո նին տի րե լը հա կա ռա
կոր դը հա մա րում էր Ար ցա խը նվա ճե լու կար ևոր գոր ծոն: Այդ մա սին է վկա յում 
նաև հետև յալ վա վե րա գի րը. « Հու սով եմ, Ադր բե ջա նի նա խա րար նե րի խորհր դի 
նա խա գա հի ա նու նով զե կու ցագ րում պնդում էր տխրահռ չակ Սուլ թա նո վը, որ 
Շու շի քա ղա քում Կենտ րո նի և հայ կա կան շարժ ման պաշ տո նա պես են թար կե ցու
մով, Ղա րա բա ղում հա յե րի են թար կեց ման հար ցը ա րագ կըն դու նի բա րե հա ջող 
ա վարտ»2:

Հա մա ձայն նա խա պես ծրագր ված մար տա վա րութ յան (կամ ռազ մա կան տեր
մի նա բա նութ յամբ` պաշտ պա նութ յան մտահ ղաց ման), ինք նա պաշտ պա նութ յան 
ու ժե րը 1920 թ. մար տի 23ին դուրս շպրտե ցին ադր բե ջան ցի զավ թիչ նե րին և  
ա զա տագ րե ցին Ար ցա խի ռազ մաստ րա տե գիա կան հե նա կե տե րից մե կը` Աս կե

1 Վիրաբյան 2003, փաստ. № 362 (թիվ 132 առ 30 հունվարի 1920 թ., Բաքու), 434:
2 Микаелян 1992, док. № 153, 238:
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րա նը, ինչ պես Աղ դա մից ադր բե ջա նա կան զոր քե րի հե տա գա ա ռաջ խա ղա ցու մը 
կա սեց նե լու, այն պես էլ կե նացմա հու պայ քա րում Շու շիում ու Խան քեն դում ադր
բե ջա նա կան զոր քե րից պաշտ պան վող աշ խար հա զո րա յին նե րի թի կունքն ա պա
հո վե լու հա մար: Ա ռանց Խան քեն դի մու սա վա թա կան կա յա զո րի շրջա պա տ ման 
ու մե կու սաց ման հնա րա վոր չէր լու ծել Աս կե րա նի և Շու շիի թի կունքն ա պա հո վե
լու խնդի րը: Հենց ինք նա պաշտ պա նութ յու նից բխող այս քայ լերն են ադր բե ջան
ցի նե րը նեն գա փո խել «ապս տամ բութ յուն» հաս կա ցութ յամբ, մի կող մից՝ ի րենց 
ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը «ար դա րաց նե լու», իսկ մյուս կող մից` ցե ղաս պա նութ յու նը 
ու րա նա լու, ա պա և` ժխտե լու նպա տա կով:

Ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ղե ղի հոր ձա նու տում գլու խը կորց րած 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յան մե րօր յա հետ ևորդ նե րը ցի նի կա բար խո սում են այն 
մա սին, որ իբր Շու շիի կո րուս տը դեռ Ար ցա խի կո րուստ չէր (ո մանք շատ հե ռու 
գնա լով ակ նար կում են Շու շին հա նուն Ար ցա խի «զո հա բե րե լու» վար կա ծի մա սին1), 
մինչ դեռ Շու շիի կո րուս տը, ինչ պես ցույց տվե ցին հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րը, 
զգա լի նա հանջ էր ա ռանց այն էլ սաղմ նա յին վի ճա կում գտնվող պաշտ պա նա
կանանվ տան գա յին բա ղադ րիչ նե րի ա պա հով ման դիր քե րից:

Այս պի սով՝ Շու շիի ե ղեռ նա գոր ծութ յան լու սա բան ման հիմնահարցերի վե րո
հիշ յալ քննութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրանց մի մա սը, և հատ կա պես «ապս տամ
բութ յան» ա ռաս պե լը հայ պատ մագ րութ յունն ի ներ ցիա յով շրջա նա ռում է՝ ա կա մա 
հայտն վե լով ցե ղաս պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ու րա ցող մեր հա կա ռա կորդ
նե րի նեն գա փո խում նե րի սար դոս տայ նում: Դա հատ կա պես ակն հայտ է պատ
մութ յու նը որ պես քա ղա քա կան զենք Հա յաս տա նի դեմ օգ տա գոր ծող նրա հա
րևան նե րի վա րած տե ղե կու թա յին պա տե րազ մի հա մա տեքս տում: Բա րե բախ տա
բար, հայ րե նա կան պատ մագ րութ յան մեջ վեր ջին շրջա նում նկա տե լի է այն ու
սում նա սի րող նե րի տե սա կա րար կշռի ա ճը, ո րոնք դա լավ հաս կա նում են և, ըստ 
այդմ, վե րա նա յում են նա խորդ սխալ մո տե ցում նե րը2: 

  Շու շի քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յան ձա խող ման պատ ճառ նե րին ա ռան
ձին անդ րա դառ նա լը պայ մա նա վոր ված է պատ մագ րութ յան հիմ նախն դիր նե րը 
ճիշտ հաս կա նա լու և պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի մեջ դի տար կե լու անհ րա
ժեշ տութ յամբ:

Ռու սա կան կայս րութ յան տրո հու մից հե տո Ար ցա խի նկատ մամբ կով կաս յան 
թա թար նե րի (ո րոնք հե տա գա յում հոր ջորջ վե ցին ադր բե ջան ցի ներ) հա վակ նութ

1 Советский Карабах 1988, 20 июля, Ազատ Արցախ 1999, 8 հունիսի, № 66, Ազատ Արցախ 1999, 2 նոյեմբերի, 
№ 129:
2 Հմմտ. Ղուլյան 2009, 308, Բաղդասարյան 2015 (թվային տարբերակ. http://theanalyticon.
com/?p=6079#more6079 [ներբեռնումը՝ 18.02.2020 թ.]): 2018 թ. ԱրՊՀում՝ Ղարաբաղյան շարժման 30րդ 
տարեդարձին նվիրված գիտաժողովում, պ. գ. դ., պրոֆեսոր Հրանտ Աբրահամյանը, որը մասնագիտացել 
էր Արցախի պատմության 19181923 թթ. Ժամանա կահատվածի ուսումնասիրությամբ, խոստովանեց, որ 
«մինչև հիմա սխալվել է՝ գրելով 1920 թ. մարտյան ապստամբության մասին: Փաստերը խեղաթյուրելով՝ դա 
շրջանառության մեջ են մտցրել մուսավաթական Ադրբեջանի պաշտոնյաները, իսկ հետագայում լայնորեն 
տարածել ադրբեջանցի պատմաբաններն ու մյուս հեղինակները (պատմաբանը ծանոթացել էր նրանց 80ից 
ավելի գործերին), որպեսզի Շուշիում հայ ազգաբնակչության հանդեպ իրականացված եղեռ նա գործությունն 
արդարացնեն և դրանում մեղադրեն հայերին»: Մեր պարտքը համարեցինք անհապաղ արձանագրել, որ այդ 
մասին շարունակաբար գրում ենք արդեն տասը տարի, սակայն սառույցը տեղից չի շարժվում: Եվ Հրանտ 
Աբրահամյանի այս արձագանքն առաջինը կարելի է համարել անհրաժեշտ տեղաշարժի եկնարկի համար 
(հմմտ. Հարությունյան 2020, 104, ծ. 32): 
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յուն նե րի ա ռանց քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ էր հատ կաց վում Շու շիին: Նոր հնչե
ղութ յուն էր ստա ցել « Շու շիին տի րո ղը տերն է ամ բողջ Ար ցա խի» հին ի մաստ նութ
յու նը: Մա սամբ դրա նով է բա ցատր վում այն, որ ի րար հա ջոր դող զավ թիչ նե րը` 
տաճ կա կան զոր քե րը, անգ լիա ցի նե րը, նրանց հետ ևից մու սա վա թա կան նե րը և 
ա պա կար միր բա նա կը ձգտում ու մղվում էին դե պի Ար ցա խի հի նա վուրց ոս տա
նը: Ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող Շու շիի կորուս տը բա ցա սա բար 
ազ դեց Ադր բե ջա նի զավ թո ղա կան նկրտում նե րին դի մագ րա վե լու, Ար ցա խը Հա
յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան կազ մում պա հե լու ժո ղովր դա կան լայն 
զանգ ված նե րի հա վա քա կան իղ ձե րի ի րա կա նաց ման վրա: Ընդս մին, այդ ող բեր
գութ յան պատ ճառ նե րի վեր հա նու մը հնա րա վո րութ յուն կտա լույս սփռել նաև այն 
մութ ու խճող ված հար ցի վրա, թե եր կա րատև պայ քա րով իր ինք նու րույ նութ յու նը 
պահ պա նած ար ցա խա հա յութ յունն ինչ պես հան կարծ հա նի րա վի հայտն վեց Հա
յաս տա նի վար չա կան սահ ման նե րից դուրս, մինչև ան գամ մե կու սաց վեց մայր 
երկ րից:

Մենք ժա մա նա կին անդ րա դար ձել ենք Շու շիի մարտ յան ող բեր գութ յան թե՛ 
ներ քին և թե՛ ար տա քին պատ ճառ նե րին: Ներ քին պատ ճառ նե րից ա ռանձ նաց րել 
ենք այն ժա մա նակ վա ղե կա վար մար մին նե րի, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի` ո րոշ 
դեպ քե րում թույլ տված վրի պում ներն ու սխալ նե րը, թե րա ցում ներն ու չա փա զանց 
զգու շա վո րութ յու նից ե կող անվճ ռա կա նութ յու նը: Ժա մա նա կի ղե կա վար գոր ծիչ
նե րից մե կի` Ե ղի շե Իշ խան յա նի ար ժե քա վոր հու շագ րութ յան մեջ խո սուն փաս տեր 
կան Ար ցա խում և  ամ բողջ Հա յաս տա նում քա ղա քա կան ա ռան ձին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ու գոր ծիչ նե րի, ինք նա պաշտ պա նութ յան ո րոշ ղե կա վար նե րի թույլ 
տված այն պի սի սխալ նե րի մա սին, ո րոնք ծանր կո րուստ նե րի պատ ճառ են դար
ձել, ու նե ցել ա նուղ ղե լի հետ ևանք ներ: Հի րա վի, պատ մա կան դա սեր են պա րու
նա կում կադ րե րի սխալ ընտ րութ յան, քա ղա քա կան մե նաշ նոր հի հետևանքով 
ձևա վոր ված կա ռա վա րութ յան ու դրա չկա յա ցած ան դամ նե րի ար կա ծախնդ րութ
յան պատ ճա ռած վնաս նե րը: Ոչ պա կաս վնա սա կար ե ղան Ար ցա խի հայ ազ գաբ
նակ չութ յան զանգ վա ծա յին վե րաբ նա կեց ման մա սին ա նի րա կան մտքե րը, որ 
ու նեին Հա յաս տա նի ղե կա վար մի քա նի գոր ծիչ ներ, ինչը, ակ ներ ևա բար, խան
գա րում էր ինք նա պաշտ պա նութ յան ու երկ րի կա ռա վար ման արդ յու նա վետ կազ
մա կերպ մա նը1: Հա մար ձա կութ յուն պետք է ու նե նալ խոս տո վա նե լու, որ այդ ա մե
նը հա ճախ դյու րաց րել է հա կա ռա կոր դի չար դի տա վո րութ յուն նե րի ի րա գոր ծու մը, 
խո չըն դո տել ճիշտ ու նպա տա կաս լաց վճիռ նե րի կա յացումը, անհ րա ժեշտ նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի պա տե հա ժա մո րեն կա տար ումը: Հենց այս 
թե րութ յուն նե րով են պայ մա նա վոր ված բազ մա թիվ ձա խո ղում նե րը, այդ թվում 
նաև Ար ցա խի կա ռա վա րութ յան չար դա րաց ված խա ղա ղա սի րա կան, հաշտ վո ղա
կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Հար ևան մահ մե դա կան նե րը (ներ կա յիս ադր բե ջան
ցի նե րի նախ նի նե րը) չա րա շա հե ցին հայ ղե կա վար նե րի բար յա ցա կա մութ յու նը և 
հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև օգտ վե ցին հա յե րի որ դեգ րած ինք նա
պաշտ պա նութ յան կրա վո րա կան ռազ մա վա րութ յու նից և ռազ մա կան նա խա ձեռ
նութ յու նը վերց րին ի րենց ձեռ քը: Թե րա ցում նե րի ու անվճ ռա կա նութ յան ար տա

1 Իշխանյան 1999, VIII:
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հայ տութ յուն ներ էին նաև ռու սա կան սահ մա նա պահ 6րդ գն դի շա րա նա կար գից 
հետ ըն կած ստո րա բա ժա նում նե րի չզի նա թա փելը1, Բեր դա ձո րի պաշտ պան նե րին 
անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն չհասց նելն ու Թիֆ լի սում կազ մա վոր ված Շու շիի (կամ 
Ար ցախ յան) գնդի նա խան շա նակ ման վայր տե ղա փո խու մը ժա մա նա կին չկազ մա
կեր պե լը, Զո րա վար Անդ րա նի կի ար շա վան քին արդ յու նա վե տո րեն չնպաս տե լը, 
դրա ծո գե նե րալնա հան գա պե տին և Վա րա րակ նում (ներ կա յիս Ս տե փա նա կեր
տում) ու Շու շիիում հիմ նա վոր վող ադր բե ջա նա կան զին ված կազ մա վո րում նե րին 
լրջո րեն ու ժա մա նա կին չընդ դի մա նա լը, 1919 թ. հու նի սի սկզբնե րին Շու շիում 
Սուլ թա նո վի ար յու նոտ սադ րանք նե րը, մո տա կա Ղայ բա լի շեն, Կրկ ժան, Փահ լուլ 
( Վար դութ), Դա շու շեն գյու ղե րի ա վե րում ներն ու բնա կիչ նե րի կո տո րած ներն ան
պա տիժ թող նե լը, զին ված պայ քա րին ան բա վա րար նա խա պատ րաստ վե լը և  այլն: 
Ինչ խոսք, այդ ա մե նի մա սին ա ռան ձինա ռան ձին կա րե լի է խո սել ա վե լի եր կար՝ 
ման րա մաս նե րը դի տար կե լով օբ յեկ տիվ ու սուբ յեկ տիվ հան գա մանք նե րի ամ բող
ջութ յան մեջ, սա կայն ի րա վի ճա կը պատ կե րաց նե լու հա մար նպա տա կա հար մար 
ենք գտնում հա մա ռոտ անդ րա դառ նալ մեր կար ծի քով ա ռա վել կար ևոր ար տա քին 
գոր ծոն նե րի ու աշ խար հա քա ղա քա կան ան բա րեն պաստ զար գա ցում նե րի ռազ
մա գի տա կան բա ղադ րիչ նե րից մի քա նի սի վրա:

Շու շիի ող բեր գութ յան պատ ճառ նե րից թերևս ա մե նագլ խա վո րը և, ընդ հան
րա պես, Ար ցա խի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման խնդրի չլուծ ման խո չըն դո
տը տաճ կա կան գոր ծոնն էր: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե
րին, մա նա վանդ ռու սա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո, տաճ կա կան գոր ծա կալ ներ 
էին վխտում հա վա տա կից նե րով խիտ բնա կեց ված շրջան նե րում` հե տա մուտ լի
նե լով Այսր կով կա սում հե նա րան ու նե նա լու և ռու սա կան կով կաս յան բա նա կի թի
կուն քին սպառ նա լիք ստեղ ծե լու, իսկ բա րեն պաստ պայ ման նե րի պա րա գա յում` 
նաև ի րենց զավ թո ղա կան ծրագ րերն ա վե լի դյու րութ յամբ ի րա գոր ծե լու հե ռագ նա 
նպա տակ նե րին: Տաճ կա կան զոր քե րի բա ցա հայտ ագ րե սիա յի հետ ևան քով 1918 
թ. սեպ տեմ բե րին ոչ միայն ըն կավ Բա քուն, այլև սրի քաշ վեց տե ղի հայ բնակ չութ
յան մի մա սը, ին չը ևս ծանր նստեց ու բա ցա սա բար անդ րա դար ձավ Ար ցա խի 
ինք նա պաշտ պա նութ յան կազ մա կերպ ման վրա: Տ րա մա բա նա կան կլի ներ, ե թե 
ոչ միայն ար ցա խա հա յութ յան ուշքն ու միտ քը սևեռ վեր դե պի նավ թարդ յու նա բե
րա կան ու հայ կա կան դի մադ րա կան կենտ րո նը` հույս փայ փա յե լով, թե տա ճիկ
նե րը ջարդուփշուր կլի նեն Բաք վի պաշտ պա նութ յան հիմ նա կան ծան րութ յունն 
ու սած հայ կա կան ու ժե րից, այլև ջան քե րը կենտ րո նաց վեին ի րենց հայ րե նա կից
նե րին հնա րա վո րինս ա ջակ ցե լու վրա: Դա կա րող էր դրսևոր վել ըստ ա մե նայ նի 
խո չըն դո տներ հա րու ցե լով դե պի Բա քու ար շա վող թուրք զավ թիչ նե րի ա ռաջ, 
ո րոնք, ինչ պես ժա մա նա կա կիցն է իր հա մար պար զել հե տա գա յում, ի րենց էքս
պան սիան պատ ճա ռա բա նում էին Եռ յակ ( Քառ յակ) զի նակ ցութ յան նավ թի ու բեն
զի նի սուր կա րի քը բա վա րա րե լու ձգտմամբ2: Փաս տո րեն թուր քե րը կա րո ղա ցան 
Դա շին քի շա հե րը ծա ռա յեց նել ի րենց կայ սե րա պաշ տա կան շա հե րին և լու ծել պան
թուր քա կան խնդիր ներ: Ան կաս կած, մեծ էր Բաք վի ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ

1 Իշխանյան 1999, 9293:
2 Իշխանյան 1999, 162:
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յու նը: Կորց նե լով Բա քուն` հա յե րը, ցա վոք, ձեռ քից բաց թո ղե ցին նավ թի տնտե
սա կան ու քա ղա քա կան հզոր գոր ծո նը, ինչն ու նե ցավ ա նուղ ղե լի բա ցա սա կան 
հետ ևանք ներ: Ժա մա նա կը ցույց տվեց, որ Բաք վի ան կու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տվել թուրք զավ թիչ նե րին ար շա վե լու նաև Ար ցա խի վրա և սո ղոս կե լու Շու շի: Այս 
տե սա կե տից, թերևս, ճիշտ կլի ներ Ար ցա խից մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
սկսման նշան ներ ցույց տալ, շե ղել տաճ կա թա թա րա կան ու ժե րի ու շադ րութ յու նը 
և թեթ ևաց նել Բաք վի պաշտ պան նե րի, դրա նով իսկ` Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա
նութ յան գոր ծը: Սա կայն, դժբախ տա բար, ոչ Ար ցա խից, ոչ էլ Գան ձա կից նման 
տա րա շար ժեր չձեռ նարկ վե ցին: Բաք վի պաշտ պան նե րը մե կու սի կռվե ցին ու 
պարտ վե ցին: Հենց դրա նից հե տո տաճ կա կան զոր քե րը հնա րա վո րութ յուն ստա
ցան ներ խու ժե լու Ար ցախ, ո րի կենտ րոն Շու շին հանձն վեց ա ռանց լուրջ դի մադ
րութ յան: Ինչ քան էլ ջա նանք ար դա րաց նել կամ հիմ նա վո րել ժա մա նա կի քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րի` Շու շիի հանձն ման ո րո շու մը` փաս տե լով պա տե րազ մում 
Թուր քիա յի վե րա հաս պար տութ յան ակ ներ ևութ յունն ու ո մանց ակն կա լութ յուն նե
րը, ինչ պես նաև բնակ չութ յան զի նա թափ ման և բան տար կութ յան մի ջո ցով ա զա
տագ րա կան շարժ ման ակ տի վիստ նե րի մե կու սաց ման հետ ևանք նե րի պայ մա նա
կան թեթ ևութ յու նը կամ տա նե լիութ յու նը, միև նույն է, տաճ կա կան զոր քե րի մուտ
քը ծանր հար ված էր Շու շիի ինք նա պաշտ պա նութ յա նը, ին չը բա րո յա հո գե բա նա
կան ճնշող ներ գոր ծութ յուն ու նե ցավ ու եր կա րատև բա ցա սա կան նստվածք թո ղեց 
մարդ կանց գի տակ ցութ յան մեջ, իսկ դրան հա կա ռակ՝ բարձ րաց րեց մահ մե դա կան 
բնակ չութ յան մար տա կան ո գին ու ընդ լայ նեց նրա հա վակ նութ յուն նե րի շրջա նա
կը: Ս խալ ված չենք լի նի, ե թե ար ձա նագ րենք, որ Շու շիի մարտ յան ե ղեռ նա գոր
ծութ յան սկիզ բը դրե ցին տաճ կա կան (օս ման յան կամ թուրք) զավ թիչ նե րը հենց 
1918 թ. սեպ տեմ բե րի 25ին: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից ու Մուդ րո սում զի նա դա դա րի պայ մա
նագ րի ստո րագ րու մից (1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30) հե տո, երբ տաճ կա կան զոր քե րը 
հար կադր ված էին հե ռա նալ Այսր կով կա սից, բազ մա թիվ տա ճիկ սպա ներ, ան գամ 
ե րիտ թուր քա կան պա րագ լուխ ներ ու ռազ մա կան հրա հան գիչ ներ1 մնա ցին մահ
մե դա կան նե րով բնա կեց ված շրջան նե րում և շա րու նա կե ցին ի րենց սև գոր ծը` բոր
բո քե լով հա վա տա կից նե րի մո լե ռան դութ յու նը, դա վագրգ ռե լով նրանց այ լազ գի
նե րի ու այ լա դա վան նե րի դեմ: Թուր քա կան (տաճ կա կան) բա նա կի հրա մա նա տա
րա կան կազ մի բազ մա թիվ բարձ րաս տի ճան, մի ջին ու կրտսեր սպա ներ ծա ռա
յութ յան էին ըն դուն վել Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րում և, փաս տո րեն, գլխա վո րում 
էին հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յու նը նաև Ար ցա խում: 
Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րում թուր քա կան բա նա կի բարձ րաս տի ճան սպա նե րի 
ընդգրկ ման (անձ նա կազ մին ու սու ցա նե լու և հայ կա կան խա ղաղ բնա կա վայ րե րի 
վրա զին ված հար ձա կում նե րը գլխա վո րե լու նպա տա կով) մա սին վկա յում են ի րա
զեկ ժա մա նա կա կից նե րը: Այս պես, օ րի նակ, Թիֆ լի սում ադր բե ջա նա կան պատ
վի րա կութ յան հետ ոչ պաշ տո նա կան հան դիպ ման մաս նա կից, Թիֆ լի սում Հա
յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Լ ևոն Ե վան գուլ յա նը գրել է. «Իսկ 
մենք մեր կող մից ան վա նե ցինք Նու րի և Խա լիլ փա շա նե րին և Խա լիլ բե յին և  

1 Այդ մասին են վկայում արխիվային փաստաթղթերը: Հմմտ. Արցախ 1989, № 1, 89:
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ու րիշ նե րին, ո րոնք, լի նե լով տա ճիկ կա ռա վա րութ յան սպա ներ, ի րոք հան դի սա
նում են իբրև դրսի ա գի տա տոր, ո րոնք գրգռում են տե ղա կան ժո ղովր դին Ղա
րա բա ղում և Շա րուր Նա խի ջևա նում Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան դեմ, և պա
հան ջե ցինք դրանց հե ռա ցու մը հիշ յալ վայ րե րից»: Այս վկա յութ յան հատ կա պես 
հետև յալ հատ վա ծը հաս տա տում է Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րում թուր քա կան 
բա նա կի ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին ծա ռա յութ յան ըն դու նե լու հաս տատ ոչ 
ե զա կի փաս տե րը: «Ադր բե ջա նի պատ վի րակ նե րը փոր ձե ցին պաշտ պա նել այդ 
ան ձանց,շա րու նա կել է Լ ևոն Ե վան գուլ յա նը, ա ռար կե լով, որ նրանք ներ կա յումս 
այլևս կապ չու նեն թուրք կա ռա վա րութ յան հետ և լոկ իբրև զին վո րա կան ներ մտել 
են Ադր բե ջա նա կան ծա ռա յութ յան մեջ»1:

Դ րա նից բա ցի՝ մինչև հե ռա նա լը տա ճիկ նե րը հասց րել էին լու ծել մի շարք 
ռազ մա վա րա կան խնդիր ներ, մաս նա վո րա պես, մու սա վա թա կան նե րի հետ հա
մա գոր ծակ ցութ յամբ ծանր հար ված ներ էին հասց վել հայ կա կան դի մադ րա կան 
կար ևոր կենտ րոն նե րին` Բաք վին, Շու շիին` հող նա խա պատ րաս տե լով նո րա թուխ 
Ադր բե ջա նի կա յաց ման, այ սինքն` Կով կա սում տաճ կա կան ա ռաջ նա դիր քի (ֆոր
պոս տի) հաս տատ ման հա մար: Հե տա գա, մա նա վանդ 1920 թ. թուրքհայ կա կան 
պա տե րազ մին և Մոսկ վա յի ու Կար սի չա րա ղետ պայ մա նագ րե րին հա ջոր դած 
ի րա դար ձութ յուն ներն ա նա ռար կե լիո րեն ա պա ցու ցում են ոչ միայն Թուր քիաԱդր
բե ջան հան ցա վոր կա պե րը, այլև բա ցա հայ տում տաճ կա կան ռազ մա մոլ նե րի հե
ռագ նա նպա տակ նե րը Ադր բե ջա նի ստեղծ մամբ Կով կա սում իր մշտա կան ա ջա
կիցն ու հե նա րանն ու նե նա լու, Ի րա նի նկատ մամբ իր հա վակ նութ յուն նե րին հա
գուրդ տա լու և, վերջ նա կան արդ յուն քում, հա մա թու րա նա կան ծա վա լա պաշտ 
զա ռան ցանք նե րը կեն սա գոր ծե լու հա մար: Ար ցախ յան պա տե րազ մի տա րի նե րին 
ժա մա նա կա կից Թուր քիա յի բռնած բա ցա հայտ հա կա հայ կա կան դիր քը, իսկ վեր
ջին շրջա նում, Ադր բե ջա նում ու հատ կա պես` Նա խիջ ևա նում իր ռազ մա քա ղա քա
կան ազ դե ցութ յան մե ծա ցու մը գա լիս են մեկ ան գամ ևս փաս տե լու աշ խար հա քա
ղա քա կան զար գա ցում նե րում, ազ դե ցութ յան գո տի նե րի հա մար պայ քա րում ու 
շա հե րի բախ ման կի զա կե տում Ադր բե ջան Թուր քիա ագ րե սիվ հա մա գոր ծակ ցութ
յան ա կունք ներն ու հա րա ճուն վտան գը:

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել այս պես կոչ ված թուրքադր բե ջա նա կան տան դե մի 
ևս մի քա նի դրսևո րում ներ: Անգ լիա ցի նե րի օ ժան դա կութ յամբ ու պաշտ պա նութ
յամբ գե նե րալնա հան գա պե տութ յան հաս տա տումն Ար ցա խում հող նա խա պատ
րաս տեց Ադր բե ջա նի զավ թո ղա կան նկրտում նե րի ի րա կա նաց ման և բռ նա պե
տութ յան հաս տատ ման հա մար: Այդ ճա նա պար հին Ադր բե ջա նը չէր կանգ նում 
ոչն չի ա ռաջ՝ սկսած տնտե սա կան բոյ կո տից ու շրջա փա կու մից, վեր ջաց րած բնա
կա վայ րե րի ու խա ղաղ բնակ չութ յան ֆի զի կա կան բնաջնջ մամբ: Ի դեպ, նկա տենք, 
որ XX դա րասկզ բի այս մե թոդ ներն էին կի րառ վում նաև դա րա վեր ջին՝ ար ցա խա
հա յութ յան օ րի նա կան շար ժու մը բռնաճն շե լու փոր ձե րի ըն թա ցում:

Ի վեր ջո, ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գա ցու մը հասց րեց նրան, որ Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց ու բա ցա հայտ ագ րե սիա ձեռ նար կեց Ար ցա խի դեմ: Ծա վալ ված 

1 ՀԱԱ, ֆ. 275, ց. 5, գ. 212, թ. 42 (հմմտ.՝ Յալանուզյան Մ., Ադրբեջանը պատրաստ է գրոհել, https://republic.
mediamax.am/story/98/[ներբեռնումը՝ 21.02.2020 թ. ]):
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ծանր մար տե րը Շու շիում, Վա րա րակ նում, ա պա և Աս կե րա նում հիմ նա կա նում 
ան հա ջող էին ըն թա նում հայ աշ խար հա զո րա յին նե րի հա մար, ո րով հետև զգաց
վում էր զեն քի ու զի նամ թեր քի պա կա սը, ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն էին 
ու նե նում կազ մա կեր պա կան թե րութ յուն նե րը: Մ յուս կող մից էլ Ադր բե ջա նը Ար ցա
խի դեմ էր հա նել իր գրե թե ամ բողջ զի նուժն ու զի նա նո ցը, ին չի հետ ևան քով էլ, 
թերևս, ապ րի լի 28ին XI կար միր բա նա կը, ա ռանց լուրջ դի մադ րութ յան, գրա վեց 
Բա քուն:

Վճ ռո րոշ էր նաև անգ լիա կան գոր ծո նը: Տա ճիկ նե րին փո խա րի նած անգ լիա
ցի նե րը հակ ված էին Ար ցախն ու Զան գե զու րը տես նել Ադր բե ջա նի, իսկ Նա խի
ջևանն ու Կար սի մար զը` Հա յաս տա նի կազ մում: Հա յե րը չկա րո ղա ցան օգտ վել 
թուր քա կան զոր քե րի դեմ մարտն չե լու, դրա նով իսկ դաշ նա կից երկր նե րի հաղ
թա նա կին նպաս տե լու քա ղա քա կան փաս տար կու մից, այդ մի ջո ցով անգ լիա ցի նե
րին սի րա շա հե լու և  ի րենց կող մը գրա վե լու հնա րա վո րութ յու նից: Ընդ հա կա ռա կը, 
Բաք վում հաս տատ ված անգ լիա կան ա ռա քե լութ յու նը, մշտա պես գտնվե լով մու
սա վա թա կան նե րի քա րոզ նե րի ու շո ղո քոր թութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան տակ, ադր
բե ջա նա մետ քա ղա քա կա նութ յուն էր վա րում, մա նա վանդ, որ Անգ լիան ու նրա 
դաշ նա կից նե րը, ինչ պես ի րենց ա խո յան Զի նակ ցութ յու նը, նավ թամ թերք նե րի կա
րիք էին զգում և զուտ շա հա դի տա կան նպա տա կով հակ ված էին գո հաց նել ադր
բե ջան ցի նե րի թե կուզ և  ա պօ րի նի ու հա վակ նոտ պա հանջ նե րը: Կ ռա հել կա րե լի 
է, թե ինչ մի ջոց նե րով էին ադր բե ջան ցի նե րի պա րագ լուխ ներն ի րենց ընդ դի մա
խոս նե րին «սևաց նում» անգ լիա ցի նե րի աչ քին` մե ղադ րե լով հա յե րին բոլշ ևիկ յան 
գա ղա փար նե րի տա րած ման, ռու սա սի րութ յան մեջ: Ադր բե ջա նա կան կող մը ներշն
չում էր անգ լիա ցի նե րին, թե իբր Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը հա կաանգ լիա կան մի տում ներ են մտցնում ժո ղովր դի մեջ1: Չան տես վեց նաև 
Բաք վի կո մու նա յում հա յե րի տե սա կա րար կշռի հան գա ման քը, ին չը ևս մու սա վա
թա կան նե րը վար պե տո րեն շա հար կում էին: Ան շուշտ, այս ա մենն ու ժե ղաց նում էր 
անգ լիա կան ֆի նան սատն տե սա կան և  այ լա զան շա հե րի գոր ծո նի ցայ տու նութ յու
նը2: 

Ար տա քին ու ներ քին գոր ծոն նե րի մի ջա կայ քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կրա վո րա կան դիր քը և գործ նա կան օգ նութ յան ու
շա ցու մը, մա նա վանդ Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծի ար հես տա վար ժո
րեն կազ մա կերպ ման ու ընդ հա նուր թշնա մու դեմ հա մա տեղ պայ քա րե լու ռազ մա
վա րութ յան ու մար տա վա րութ յան հստա կեց ման ան հե տաձ գե լի գոր ծում թե րա
ցու մը: Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նութ յան ան մի ջա կան պա տաս խա նա տու Դ րաս
տա մատ Կա նա յա նի և Կա պա նի, Ար ևի քի ու Գող թա նի ( Կա պար գող թի) ընդ հա նուր 
հրա մա նա տար Գա րե գին Նժ դե հի զո րա մա սե րի ու շա ցած մի ջամ տութ յու նը ե ղավ 
այն ժա մա նակ, երբ արդեն Շու շին ա վեր ված էր և Ադր բե ջանը պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ էր վա րում Ար ցա խի մյուս շրջան նե րում: Ի հար կե, ճիշտ չէր լի
նի ան տե սել թե կուզ ու շաց ված օգ նութ յան ու նե ցած ո րո շա կի նշա նա կութ յու նը 

1 Իշխանյան 1999, 84:
2 Այդ մասին, բրիտանական արխիվների նյութերի հիման վրա, արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում 
Ռիչարդ Հովհաննիսյանը: Հմմտ. Hovannisian 1972, 156161:
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(ո րը, կար ծում ենք, կա րող էր ա վե լի մեծ լի նել, ե թե Դ րաս տա մատ Կա նա յանն 
ըն դու ներ Շու շին մու սա վա թա կան նե րից ան հա պաղ ա զա տագ րե լու մար տա վա
րութ յան Գա րե գին Նժ դե հի ա ռա ջար կութ յու նը), թեև ներ քին ան հա մե րաշ խութ յու
նը և հայ բոլշ ևիկ նե րի առ ճա կա տու մը, ինչ պես նաև կար միր բա նա կի սպառ նա լից 
մո տի կութ յու նը և չ կան խա տես ված այլ գոր ծոն ներ ի չիք դարձ րին հնա րա վոր դրա
կան տե ղա շար ժերն ու ակն կալ ված հա ջո ղութ յուն նե րը:

Դժ վար է միան շա նակ հա մա ձայ նել այն կար ծիք նե րին, թե Ադր բե ջա նի մու
սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան մայ րա մու տին ժա մա նակ շա հե լու դեպ քում հնա
րա վոր էր խու սա փել Շու շիի ա վե րու մից ու բնակ չութ յան սրա ծու մից: Բազ մա թիվ 
փաս տեր գա լիս են հաս տա տե լու, որ Սուլ թա նո վը և Ադր բե ջա նի ղե կա վար ներն 
ակ տի վո րեն նա խա պատ րաստ վում էին զեն քի ու ժով Ար ցա խը նվա ճե լուն, իսկ այդ 
նպա տա կի հա մար գլխա վոր թի րախ էր ընտր ված հենց Շու շի քա ղա քը: Ժա մա
նա կակից նե րից մե կի վկա յութ յամբ` « Կա մե նա լով մե կընդ միշտ վերջ տալ Ար ցա խի 
ինք նու րույ նութ յա նը՝ մու սա վա թա կան նե րը 1920 թ. մար տի սկզբնե րին ի րենց գրե
թե ամ բողջ կա նո նա վոր զոր քե րը և բազ մա թիվ զին ված ա վա զա կախմ բե րը նե
տե ցին լեռ նա յին երկ րա մա սի սահ ման նե րի ուղ ղութ յամբ, իսկ մար տի 20ին հայ 
ազ գաբ նակ չութ յա նը զի նա թափ վե լու վերջ նա գիր ներ կա յաց րին»1: 

Ադր բե ջա նի նա խա հար ձակ լի նե լու մտադ րութ յուն նե րի մա սին այլ վկա յութ
յուն ներ էլ կան: « Մարտ ամս վա սկզբնե րին, նոր հա մալ րում նե րով կրկին ու ժե ղաց
վե ցին Շու շիի, Խան քեն դու և Աղ դա մի կա յա զոր նե րը: Շու շիում եր ևա ցին թուրք 
սպա ներ՝ գե նե րալ Խա լիլ փա շա յի գլխա վո րութ յամբ2: Հույժ գաղտ նիութ յամբ հան
դերձ՝ մինչև ան գամ տե ղե կութ յուն ներ էին շրջա նառ վում այն մա սին, որ մինչ այդ 
Շու շի էին ժա մա նել Նու րի փա շան3 և Նով րու զո վը: Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու
նը նրանց պար տա վո րեց րել էր գոր ծել «լայն մասշ տա բով և  են թար կել տալ Ղա
րա բաղ Զան գե զու րը»4: Այս ա մե նը վկա յում է, որ Շու շիի ա ղետն ա ռանց ա ռի թի 
էլ, վաղ թե ուշ, լի նե լու էր, քա նի որ Ադր բե ջանն Ար ցա խը զավ թե լու այլ ճա նա պարհ 
չէր ու զում տես նել, բա ցի հայ ազ գաբ նակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յան մի ջո ցով նրա 
տա րածք նե րի բռնագ րա վու մից:

Շու շիի ող բեր գութ յան պատ ճառ նե րի շար քին կա րե լի է դա սել տնտե սա կան 
գոր ծո նը: Շու շիի տնտե սա կան ան կու մը5, ինչը, ան կաս կած, ազ դում էր նաև բնակ
չութ յան կա րո ղութ յուն նե րի ու դի մադ րա կան ո գու վրա, պա րարտ հող նա խա
պատ րաս տեց այն հեշ տութ յամբ կոր ծա նե լու հրե շա վոր ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
հա մար: 

Օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից էին նաև հա ղոր դակ ցութ յան ճա նա պարհ նե րի արդ
յու նա վետ օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յան սահ մա նա փակ վա ծութ յու նը, կա պի 
մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յու նը, եր բեմ նի ռու սա կան կայս րութ յան այլ շրջան նե րից 
տնտե սա պես կախ ված լի նե լը և  այլն:

Սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից զուտ ռազ մա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման թե րա

1 Микаелян 1992, док. № 153, с. 238: 
2 Атаджанян 1989, 27:
3 Յառաջ 1920, 26 փետրվարի, № 42: 
4 Հովհաննիսյան 1971, 142:
5 ՏերԳասպարյան 1993, 6063:



143

ցում նե րից պետք է ա ռանձ նաց նել հայ կա կան կա նո նա վոր ստո րա բա ժա նում նե րի 
ու ինք նա պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի ու ղե կա վա րող կա ռույց նե րի չկա տա րե
լա գոր ծու մը1, հե տա խու զութ յան ու հա կա հե տա խու զութ յան բա ցա կա յութ յու նը, 
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Ամփոփում

Շուշիի 1920 թ. մարտյան եղեռնագործության պատճառները 
և արդի մարտահրավերները (պատմական, քաղաքական, 

իրավական ու ռազմական տեսանյուններ)

Մհեր Հարությունյան

Ձեռնարկելով սույն հոդվածը՝ նպատակ ենք ունեցել քննական վերլուծության ենթար
կելու 1920 թ. գարնանային ռազմարշավում Շուշի քաղաքի ինքնապաշտպանության 
ձախողման պատճառների վերաբերյալ հայ պատմագրության գնահատականները և արդի 
մարտահրա վերների հետ համադրմամբ կատարված համապատասխան հետևությունների 
ու անհրաժեշտ եզրահանգումների վրա հրավիրելու ուսումնասիրողների ուշադրությունը:

Հայ պատմագրության մեջ այս կամ այն կերպ արծարծված, բայց դեռևս միաս նական 
կարծիքի չարժանացած հիմնահարցերից կարելի է հատկանշել Շուշիից նահանջող 
ռուսական ստորաբաժանման հանդեպ վերաբերմունքը, զենքի և զինամթերքի, կռվող ուժի 
պակասը, նախանշանակման վայր Շուշիի գնդի տեղափոխումը, ռազմավարական նշանա
կություն ունեցող Բերդաձորի անկումը, հայերի դիմադրության կարևոր կենտրոններից 
մեկի՝ Բաքվի կորուստը, զորավար Անդրանիկի արշավանքի ընդհատումը, կառավարման 
ու անվտանգության ապահովման ոլորտներում թույլ տրված կոպիտ սխալները, հատ կապես 
ինքնապաշտպանության սխալ ռազմավարությունը, նախահար ձակ մահմեդա կան ների հետ 
գոյակցության հնարավորության մասին պատրանքները, ռազմաքաղաքական ու սոցիալ
տնտեսական մի շարք գործոնների անտեսումը և այլն:

Շուշի քաղաքի ինքնապաշտպանության ձախողման պատճառներին առանձին 
անդրադառնալը պայմանավորված է պատմագրության հիմնախնդիրները ճիշտ հաս կա
նա լու և պատճառահետևանքային կապի մեջ դիտարկելու անհրաժեշտությամբ:

Հինաբառեր. Շւշի, մարտյան եղեռնագործւթյւն, Զանգեզւր, Արցախ, Հայաստան, 
Ադրբեջան, գեներալնահանգապետ, Այսրկովկաս, ինքնապաշտպանւթյւն, ՀՅԴ
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Резюме

Причины мартовского арменоцида 1920 г. в г. Шуши и 
современные вызовы (исторические, политические, 

правовые и военные аспекты)

Мгер Арутюнян

Работая над статьей, мы стремились критически анализировать оценки армянской 
историографии о причинах провала самообороны города Шуши во время весенней 
кампании 1920 года и обратить внимание исследователей на соответствующие выводы и 
необходимые заключение, сделанные в сочетании с современными вызовами.

 Из проблем, поднятых в армянской историографии тем или иным образом, но еще 
не удостоившись единого мнения, можно отметить отношение к российскому 
подразделению, отступившему из Шуши, дефицит оружия и боеприпасов, нехватка боевой 
силы, транспортировка Шушинского полка до места назначения, падение имеющего 
стратегическое значение Бердадзора, потеря одного из важнейших центров армянского 
сопротивления Баку, прерывание маневра генерала Андраника, грубые ошибки в сфере 
управления и обеспечения безопасности, особенно неправильная стратегия самообороны, 
иллюзии возможности сосуществования с агрессивно настроенными мусульманами, 
пренебрежение рядом военнополитических и социальноэкономических факторов и т. д.

 Акцент на причинах провала самообороны Шуши связан с необходимостью правильно 
понять проблемы историографии и рассмотреть их в причинноследственной связи.

Ключевые слова: Шуши, мартовский геноцид, Зангезур, Арцах, Армения, 
Азербайджан, генералгубернатор, Закавказье, самооборона, АРФД

Abstract 

Causes of the March Armenocide of 1920 in Shushi and Modern 
Challenges (historical, political, legal and military aspects)

Mher Harutyunyan

Undertaking this article, we aimed to analyze the estimations of Armenian historiography 
on the reasons for the failure of selfdefense of Shushi in the spring of 1920 military campaign, 
to draw the researchers' attention to the relevant findings and necessary conclusions made in 
combination with modern challenges.

Among the keywords that have been mentioned in Armenian historiography in one way or 
another, but have not yet received a common opinion, are the attitude towards the Russian unit 
retreating from Shushi, the lack of weapons, ammunition and fighting force, transportation of 
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the Shushi regiment to its destination, the fall of Berdadzor, which is of strategic importance, 
the loss of Baku which was one of the most important centers of Armenian resistance, the 
interruption of General Andranik՛s invasion, gross mistakes in the sphere of management and 
security, especially the wrong strategy of selfdefense, the illusions about the possibility of 
coexistence with aggressive Muslims, the neglect of a number of militarypolitical and socio
economic factors, etc. 

Referring to the reasons of the failure of Shushi's selfdefense separateley is associated 
with the need to correctly understand the problems of historiography and consider them in a 
causal connection.

Keywords: Shushi, March genocide, Zangezur, Artsakh, Armenia, Azerbaijan, Gover
norGeneral, Transcaucasia, selfdefense, ARF 



151

ՀԱՄ ԼԵՏ ՄԱՐՏԻԿԻ ԳԵՎՈՐԳ ՅԱՆ,  
 Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան  

հա մալ սա րա նի հա սա րա կա գի տւթ յան ամ բիո նի  
պրո ֆե սոր, պ.գ.դ. 

Հոդվածը ներկայացվել է 22.04.2020,  
գրախոսվել է 10.04.2021,

ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ՇՈՒՇԻԻ 1920 Թ. ՋԱՐԴԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԵՐԸ

1918 թ. հու նի սի 4ին, երբ Անդր կով կաս յան Սեյ մի ու Կո մի սա րիա տի լու ծար
մամբ կնքվեց Բա թու միի հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը, Հա րա վա յին Կով կա սում 
ձևա վոր վում են ե րեք ան կախ հան րա պե տութ յուն ներ` Հա յաս տան, Վ րաս տան և 
Ար ևե լա կով կաս յան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տութ յուն, ո րը Թուր քիա յի ռազ
մա կան նա խա րար Էն վեր փա շա յի եղ բոր՝ Նու րի փա շա յի և Ջե մալ Ջա հիդ բե յի 
գլխա վո րած թուր քա կան զոր քե րի կող մից 1918 թ. սեպ տեմ բե րին Բա քու քա ղա քը 
գրա վե լուց հե տո կոչ վեց Ադր բե ջա նի դե մոկ րա տա կան հան րա պե տութ յուն:

Բա թու միի պայ մա նագ րով Հա րա վա յին Կով կա սում ձևա վոր ված ե րեք հան
րա պե տութ յուն ներն ի սկզբա նե ու նեին ո րո շա կի հա կա սութ յուն ներ, ո րոնք վե րած
վում են բա ցա հայտ թշնա մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, ան գամ պա տե րազ մի:

Հարկ է նշել, որ հայ և հա րավ կով կաս յան թուր քե րի, իսկ Բա թու միի պայ մա
նագ րից հե տո Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յուն նե րի փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րում վի ճե լի տա րածք նե րի հար ցում ա ռա վել դժվարն ու ան լու ծե լին 
Ար ցա խի, Զան գե զու րի ու Շա րուրՆա խիջ ևա նի խնդիրն էր. այդ գավառների 
նկատ մամբ Ադրբե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը, հատ կա պես ռու սա կան զոր քե րի կող
մից Կով կաս յան ռազ մա ճա կա տը պար պե լուց հե տո, ա վե լի ուժգ նութ յամբ էին շա
րու նա կում դրսևո րել ի րենց զավ թո ղա կան ձգտում նե րը:

Հա յաս տա նը թե պետ հռչա կել էր իր ան կա խութ յու նը, սա կայն տնտե սա կան 
և ռազ մաքա ղա քա կան ա ռու մով դեռևս չա փա զանց թույլ էր և բո լո րո վին ի զո րու 
չէր որ ևէ լուրջ քայ լեր ձեռ նար կել՝ պե տա կա նութ յու նը հզո րաց նե լու ու վի ճե լի տա
րածք նե րի հար ցը հօ գուտ հան րա պե տութ յա ն լու ծե լու ուղ ղութ յամբ:

Ի րենց որ դեգ րած ծրագ րե րի ի րա գործ ման գոր ծում նա խա ձեռ նութ յունն ու 
հնա րա վո րութ յունն այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քա կան կող մինն էր: Պա տե
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րազ մը շա րու նակ վում էր, և թուր քա կան զոր քե րը, լա վա գույնս օգտ վե լով ռու սա
կան զոր քե րի զանգ վա ծա բար հե ռա նա լու պատ ճա ռով ռազ մա ճա կա տի մեր կա
ցու մից, ա ռանց մեծ ջան քեր գոր ծադ րե լու, Թուր քիա յի պաշտ պա նութ յան նա խա
րար Էն վեր փա շա յի եղ բոր՝ Նու րի փա շա յի գլխա վո րութ յամբ 1918 թ. մա յի սի կե
սե րին մուտք են գոր ծում Հա րա վա յին Կով կաս1:

Ռի չարդ Հով հան նիս յա նի բնու թագր մամբ՝ «Այն ժամ Ադր բե ջա նի հան րա պե
տութ յու նը մո տա կա Ե լի զա վե տ պո լը (Գ յան ջա) ընտ րեց որ պես իր ժա մա նա կա վոր 
մայ րա քա ղաք և դի մեց թուր քա կան օգ նութ յա նը, որ պես զի իր գե րիշ խա նութ յու նը 
հաս տա տի Բաք վի նա հան գում և Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի մնա ցած մա սում՝ Ղա
րա բա ղում և Զան գե զու րում»2:

Հա րա վա յին Կով կաս թուր քա կան զոր քե րի մուտք գոր ծե լուց հե տո թուրք իշ
խա նութ յուն նե րի հանձ նա րա րութ յամբ Նու րի փա շան Գան ձա կում կազ մա կեր պում 
է իս լա մա կան բա նա կը, ո րը պի տի սա տար կանգ ներ ինքնահռ չակ Ար ևե լա կով
կաս յան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տութ յա նը՝ բռնա զավ թե լու հայ կա կան նա
հանգ նե րը, այդ թվում՝ նաև Զան գե զուրն ու Ար ցա խը3:

Հաս տատ վե լով Գան ձա կում՝ Նու րի փա շան վերջ նա գիր է ներ կա յաց նում ար
ցա խա հա յութ յան 1ին հա մա գու մա րի մաս նա կից պատ գա մա վոր նե րի կող մից 1918 
թ. հու լի սի 22ին ընտ րված Ար ցա խի ղե կա վար մարմ նին՝ Ար ցա խի կա ռա վա րութ
յա նը ( Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յուն) և պա հան ջում ըն
դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը:

Ար ցա խի 1ին հա մա գու մա րի մաս նա կից պատ գա մավոր նե րը, քննար կե լով 
Նու րի փա շա յի՝ ի րենց ա ռա ջադ րած Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նությ ունն ըն դու նե լու 
ա ռա ջար կութ յու նը, մերժում են ընդունել այն: Ռի չարդ Հով հան նիս յա նի ամ փոփ 
բնու թագր մամբ՝ «1918 թ. օ գոս տո սի սկզբնե րին ար ցա խա հա յութ յու նն իր գու մա
րած ա ռա ջին հա մա գու մա րում մեր ժում է ըն դու նել ի րեն ներ կա յաց րած Նու րի 
փա շա յի վերջ նա գիրն ու հետ է վե րադարձ նում նրա պատ վի րակ նե րին»4:

Նույն տար վա սեպ տեմ բե րի 12ին Ար ցա խի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յու նը 
ստա նում է Ջա մա լՋա հիդ փա շա յի ստո րագ րութ յամբ վա վե րացված հետև յալ 
վերջ նա գի րը.

Ա. Ըն դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նու թիւ նը
Բ. Յանձ նել ժո ղովր դի մօտ գտնւող ռազ մամ թեր քը
Գ. Բա նալ Աս կե րանՇու շի խճու ղին…5:
Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում Ար ցա խի կա ռա վա րութ յու նը պի տի անհ րա ժեշտ 

քայ լեր ձեռ նար կեր դի մա կա յե լու իր անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող մար տահ րա
վեր նե րին: Այդ նպա տա կով ար ցա խա հա յութ յու նը 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 6ին Շու
շիում հրա վի րում է երկ րորդ հա մա գու մա րը, ո ր ի թիվս քննարկ վող մի շարք հրա
տապ հար ցե րի՝ պի տի իր վե րա բեր մունքն ու գնա հա տա կա նը հայտ ներ Ար ցա խի 
ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ:

1  Յու սա բեր, 1918, թիւ 235:
2  Հով հան նիս յան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 88:
3  Տե՛ս նույն տե ղում:
4  Տե՛ս  Հով հան նիս յան Ռ., Նշվ. աշխ., էջ 88:
5  Յու սա բեր, 1918, թիւ 240:
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Հա մա գու մա րի ո րոշ մամբ Ար ցա խի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յու նը հե տայ
սու կոչ վե լու էր Ար ցա խի Հա յոց Ժո ղովր դա կան (Ազ գա յին) Խոր հուրդ, ո րը բաղ
կա ցած էր 10 ան դամ նե րից:

Խոր հրդի ո րոշ մամբ՝ իր ան դամ նե րի կե սը մեկ նե լու էր գյու ղե րը, իսկ մյուս 
կե սը պի տի մնար քա ղա քում1:

Ե ղի շե Իշ խան յա նի հա վաստ մամբ՝ երկ րորդ հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր
նե րը ե րեքչորս օր քննար կում են վերջ նա գի րը և  ո րո շում, որ «Ղա րա բա ղի հա
յու թիւ նը չի կա րող ճա նա չել Ադր բէ ջա նի գե րիշ խա նու թիւ նը, եւ որ Ղա րա բա ղի 
հար ցը Բա թու մի խորհր դա ժո ղո վի ո րո շու մով պէտք է լու ծում ստա նայ Պոլ սի 
խորհր դա ժո ղո վում, մին չեւ այդ Ղա րա բա ղը պէտք է մնայ ինք նու րոյն»2:

Թուրք հրա մա նա տա րութ յան ու Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի՝ Ար ցա խին 
ներ կա յաց րած վերջ նագ րե րը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի ու սում նա սի րութ յունն 
ա ներկ բա ցույց է տալիս, որ ար ցա խա հա յութ յան հրա վի րած հա մա գու մար նե րի 
մաս նա կից պատ գա մա վոր նե րն ի րենց ներ կա յաց ված վերջ նագ րին մեր ժո ղա կան 
կամ խու սա փո ղա կան պա տաս խան տա լու հա մար, որ պես կա նոն, վկա յա կո չում 
են Պոլ սում կա յա նա լիք խորհր դա ժո ղո վը, ո րը կոչ ված է ո րո շե լու վի ճե լի տա րածք
նե րի, այդ թվում նաև Ար ցա խի կար գա վի ճա կի, պատ կա նե լիութ յան հար ցը: Ան
տա րա կույս, Ար ցա խի կող մից հա ման ման մար տա վա րութ յամբ ա ռաջ նորդ վե լը 
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես իր ներ քին կյան քում տի րող ի րա վի ճա կի, այն պես էլ 
Հա յաս տա նում տի րող կա ցութ յան թե լադ րան քով:

Թուր քե րի՝ Ար ցա խին տի րե լու նկրտում ներն ա վե լի գործ նա կան բնույթ են 
կրում հատ կա պես Բաք վի ան կու մից հե տո: Թուր քա կան զի նու ժը սեպ տեմ բե րի 
14ին գրա վում է Բա քուն ու սրի քա շում հայ բնակ չութ յա նը: Իր ու շադ րութ յունն 
ա ռա վե լա գույնս կենտ րո նաց նե լով Զան գե զու րի ու Ար ցա խի վրա՝ թշնամին ծրագ
րում է իր ա ռա ջադ րած վերջ նա գի րը չընդու նե լու դեպ քու մ զենքի ու ժով լու ծել 
խնդի րը:

1918 թ. սեպ տեմ բե րի 19ին Ար ցա խի կա ռա վա րութ յու նը ստա նում է Նու րի 
փա շա յի ե րեք լեզուներով՝ թուր քե րեն, ֆրան սե րեն և հա յե րեն գրված վերջ նա գի
րը, ո րի մի ջո ցով թուրք հրա մա նա տա րութ յու նը հեր թա կան ան գամ ա ռա ջար կում 
է ըն դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը և  ար գելք չհան դի սա նալ զոր քի Շու շի 
մուտք գոր ծե լուն՝ միա ժա մա նակ սպառ նա լով, որ հա կա ռակ պա րա գա յում ար ցա
խա հա յութ յան հետ կվար վեն այն պես, ինչ պես վար վել են Սա սու նի և Զեյ թու նի 
հետ3:

Այդ նույն օ րե րին շա րու նակ վում էին Ար ցա խի 3րդ հա մա գու մա րի աշ խա
տանք նե րը: Հա մա գու մա րի երկ րորդ օ րը շրջան նե րից հա ղոր դագ րութ յուն ներ են 
հաս նում, ո րոնք հայտ նում են Վա րան դա յի և Խա չե նի ուղ ղութ յամբ դե պի Ար ցախ 
թուր քա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղաց ման մա սին: Նու րի փա շան, կան խա տե սե լով, 
որ Ար ցա խը դարձ յալ կա րող է մեր ժել իր ա ռա ջադ րած վերջ նա գի րը, հրա մա յում 
է, որ Աղ դա մում վա ղօ րոք կենտ րո նա ցած Ջա միլ Ջա հիդ բե յի գլխա վո րած դի վի

1  Տե՛ս Մ շակ, 1919, 27 փետր վա րի:
2  Հայ րե նիք ամ սա գիր, 1933, թիւ 11, էջ 89:
3  Տե՛ս  Կի սի բեկ յան Ա., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 337:
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զիան պատրաստվի ներ խու ժել Ար ցախ: Կա րե լի է ա սել, որ Աս կե րա նի ան կու մից 
հե տո թուր քե րի հա մար բաց վում է դե պի Շու շի տա նող ու ղին: Հարց է ծա գում, 
ինչ պի սի՞ ռազ մա կան կա րո ղութ յուն ներ ու ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժեր ու ներ 
Շուշին, և  արդ յո՞ք հայ բնակ չութ յու նը մար տա կան ու բա րո յահո գե բա նա կան պատ
րաստ վա ծութ յամբ ի զո րու էր կազ մա կեր պել քա ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յու նը 
և խո չըն դո տել թուր քա կան զո րա մա սի մուտ քը Շու շի: Վս տա հա բար կա րե լի է 
պնդել, որ ե թե ա դրբեջանցինե րը փոր ձեին միայն ի րենց ռազ մա կան ու ժե րով 
ներ խու ժել Շու շի, ա պա քա ղա քի հայ բնակ չութ յու նը, չնա յած ու նե ցած զենք ու 
զի նամ թեր քի սահ մա նա փա կութ յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ կա րող էր դի մել ինք նա
պաշտ պա նութ յան ու խո չըն դո տել թուր քե րի մուտ քը քաղաք: Բայց ի րա վի ճա կը 
կտրուկ փոխ վում է, երբ աս պա րե զում է հայտն վում Ջա միլ Ջա հիդ բե յի՝ զրա հա
տեխ նի կա յով զին ված կա նո նա վոր զո րա մա սը:

Պի տի ա սել, որ Շու շին ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու ներ ոչ միայն հա
յութ յան հա մար, այլև թուրք հրա մա նա տա րութ յան հե տապն դած ծրագ րե րում:

Գե րա սիմ Բա լա յա նի և Զա խար Յոլ յա նի խմբագ րած «Ղա րա բա ղի դեպ քե րի 
վե րա բեր յալ՝ սկսած հու նիս ամ սից 1918 թ. մինչև մա յիս ամ սի 26ը 1920 թ.» խո
րա գի րը կրող զե կու ցագ րի ու շագ րավ բնու թագր մամբ՝ «Շու շին հան դի սա նում էր 
միակ կուլ տուրկրթա կան կենտ րո նը թէ՛ Ղա րա բա ղի և թէ՛ Զան գեզու րի հա յու թեան 
հա մար իր միջ նա կարգ դպրոց նե րով, գրա դա րան նե րով և հա սա րա կա կան և  այլ 
կազ մա կեր պու թիւն նե րով, ուր մօտ 100 տար ւայ ըն թաց քում շատ սե րունդ ներ էին 
կրթւել: Շու շին միակ շաղ կապն էր 300.000 հայ բնակ չու թեան, և ներ կա յումս, երբ 
չկայ այդ քա ղա քը, չկայ ու րեմն նաև կրթա կան կենտ րոն ա հա գին թւով բնակ չու
թեան հա մար, չկայ մարմ նի սիր տը, չկայ Ղա րա բա ղին և Զան գե զու րին մտա ւոր 
կեան քի մա տա կա րա րո ղը»1:

Թուր քա կան կողմը, ան շուշտ, չէր կա րող չի մա նալ Ար ցա խի և Զան գե զու րի 
հա յութ յան կյան քում Շու շիի ու նե ցած անգ նա հա տե լի ու վճռո րոշ դերն ու նշա նա
կութ յու նը և  այդ պատ ճա ռով Կով կա սում հաս տատ վե լու ա ռա ջին իսկ օ րից իր 
գլխա վոր ու շադ րութ յու նը բևե ռում է նախ և  ա ռաջ Շու շի քա ղա քին տիրելուն:

Պատ րաստ վե լով ներ խու ժել Շու շի՝ քա ղա քի մահ մե դա կան մա սի պա րետ Հա
սան Բաս րի բե յը Ջա միլ  Ջահիդ բե յի հրա մա նով պա րիսպ նե րի հար ևա նութ յամբ 
կենտ րո նաց նում է զգա լի քա նա կութ յամբ մար տա կան ու ժեր և հ րա հան գում հայ
կա կան քա ղա քա մա սին հա վա քել ու հանձ նել իր մոտ գտնվող զեն քը:

Այս ի րա վի ճա կում իր բարձ րութ յան վրա է գտնվում Ազ գա յին խոր հուր դը: Վա
ղօ րոք տե ղե կա նա լով թուրք հրա մա նա տա րութ յան մտադ րութ յան մա սին և շատ 
լավ հաս կա նա լով, որ դրա նով թուր քա կան կող մը ձգտում է զի նա թա փել ու հեշ
տութ յամբ բռնա զավ թել Շու շին՝ Ազ գա յին խոր հուր դը գաղտ նի հրա հան գում է 
բնակ չութ յա նը թաքց նել զեն քը, իսկ թուրք պա րե տին հանձ նել միայն հնա ցած 
բեր դան հրա ցան նե րը: Կա տա րե լով Ազ գա յին խորհր դի հրա հան գը՝ հայ կա կան 
քա ղա քա մա սի հա յե րը հա վա քում են բերդան հրա ցան նե րը, և  այն պա հին, երբ 
ու զում են բար ձել սայ լե րը, հան կարծ վրա են հաս նում մի խումբ ե րի տա սարդ ներ, 

1 ՀՅԴ ԿԱ (Հ.Յ.  Դաշ նակ ցութ յան  Բոս տո նի  Կենտ րո նա կան Ար խիվ, թծ. (թղթած րար), 1649, գ. 1, էջ 5:
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գո ղա նում են ամ բողջ զենքն ու ա րա գո րեն ան հե տա նում1:
«Այդ դեպ քին տե ղե կա նա լուց հե տո, գրում է Ար ցա խի կա ռա վա րութ յան ռազ

մա կան մա սի վա րիչ Հա րութ յուն Թում յա նը, թուր քե րը այ լեւս ա նօ գուտ հա մա րե
ցին զենք պա հան ջել քա ղա քի հա յե րից: Ն րանք բա վա կա նա ցան հայ տա րա րե լով, 
որ զենք պա հող նե րը խստիվ կպատժ վեն»2:

Սեպ տեմ բե րի 25ին Ջա միլ Ջահիդ բե յի գլխա վո րած 6000 զին վոր նե րից բաղ
կա ցած Գա լի պոլ յան դի վի զիան, իր կազ մում ու նե նա լով նաև 3 զրա հա պատ ինք
նա շարժ, 66 գնդա ցիր ու 9 դաշ տա յին թնդա նոթ, ճա նա պար հին ռմբա կո ծե լով ու 
զի նա թա փե լով հայ կա կան գյու ղե րը, ներ խու ժում է Շու շի3:

Ա ռանց դի մադ րութ յան գրա վե լով Ար ցա խի մայ րա քա ղաք Շու շին՝ Ազ գա յին 
խորհր դի մի քա նի ան դամ նե րի ու մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լե լուց հե տո Ջա
միլ Ջա հիդ բե յը ձգտում է նույն պի սի հա ջո ղութ յամբ և  ա ռանց ա վե լորդ ջանք ու 
ե ռանդ գոր ծադ րե լու՝ գրա վել նաև Ար ցախն ամ բող ջութ յամբ, բայց գա վա ռը, ինչ
պես ա ներկ բա ցույց տվեց ժա մա նա կը, բնավ տրա մադր ված չէր որ ևէ դեպ քում, 
ա ռանց դի մադ րութ յան հանձն վել թուրքա դրբեջանական զո րա մա սե րին ու մանա
վանդ ըն դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը:

Ա վե լին՝ Ար ցա խի բնա կա վայ րե րը ներ խու ժած թուրքադրբեջանական ռազ
մա կան ու ժե րի դեմ մղած մի շարք կռիվ նե րում ար ցա խա յութ յան ինք նա պաշտ
պա նա կան ու ժե րը տո նում են անժխ տե լի հաղ թա նակ ներ ու խա փա նում գա վա ռը 
բռնա զավ թե լու թշնա մու բազ միցս կրկնվող ձեռ նար կում նե րը:

Հարկ է ընդգ ծել, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում, բա ցի Շու շի քա ղա քից, գա
վա ռը թուրք ադրբեջանցինե րի հա մար մնում էր բա ցար ձա կա պես ան ձեռնմ խե լի4:

Ար ցախն ու Զան գե զու րը բռնա զավ թե լու նո րահռ չակ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ
յուն նե րի նկրտում ները նախ կին սցե նա րով դրսևոր վում են նաև Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տից հե տո, երբ Հա րա վա յին Կով կա սում հաս տատ վում են հաղ թող Ան
տան տի տե րութ յուն նե րը, ո րոնց շար քում ա ռա վել ազ դե ցիկն ու գե րիշ խո ղը Անգ
լիա յի դի վա նա գի տա կան ու ռազ մա կան ներ կա յա ցուց չութ յունն էր, որն ի սկզբա
նե որ դեգ րել էր, կա րե լի է ա սել, հա կա հայ, ադր բե ջա նա մետ քա ղա քա կա նութ յուն:

Պատ մա կան տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ցա խում և Զան գե զու րում տե
ղի ու նե ցած դեպ քե րի ու սում նա սի րութ յունն ա ներկ բա հա վաս տում է, որ Ադր բե
ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ու անգ լիա կան կող մի հա մար գաղտ նիք լի նել չէր կա րող 
Զան գե զուրն ու Ար ցա խը խա ղաղ ճա նա պար հով Ադր բե ջա նին են թար կե լու ի րո
ղութ յու նը: Անց յա լի փոր ձը, Զան գե զու րի և Ար ցա խի հա յութ յան ան կոտ րում կամքն 
ու մար տա կան ո գին միան շա նակ հա վաս տում են, որ հակառակորդ կողմը հար
ցի լու ծումը տեսնում էր մի միայն զեն քով:

Այս կա պակ ցութ յամբ ար տա հայ տե լով Ար ցա խի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի իշ
խա նութ յուն նե րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յու նը` Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի 
շտա բի պետ, ցա րա կան բա նա կի գե նե րալլեյ տե նանտ Սուլկ ևի չը Խոս րով բեկ 

1  Տե՛ս  Թում յան Հ., նույն աշխ., էջ 170:
2  Նույն տե ղում:
3  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 5:
4  Տե՛ս Գևորգ յան Հ., ՀՀ կա ռա վա րութ յան մար տա վա րութ յու նը Ս յու նի քում և Ար ցա խում 19181920 թթ., Ե րե
ւան, 2018, էջ 510 631:
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Սուլ թա նո վին հաս ցեագ րած հրա հան գում գրում է. «Գլ խից հա նել ու դեն շպրտել 
Ղա րա բա ղի հար ցի խա ղաղ լուծ ման վե րա բեր յալ հաս կա ցո ղութ յու նը»1:

Ա վե լին՝ հստակ ներ կա յաց նե լով Ար ցա խի խնդի րը բա ցա ռա պես զեն քի ու ժով 
լու ծե լու Ադր բե ջա նի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը` Սուլկ ևի չը միա ժա մա նակ խոր
հուրդ է տա լիս «...աբ դուլ հա միդ յան հե ծե լագն դե րի օ րի նա կով քրդե րից կազ մա
կեր պել զին ված ջո կատ ներ և դ րանք ա մե նու րեք օգ տա գոր ծել հա յե րի դեմ»2:

Ս տա նա լով կա ռա վա րութ յան հանձ նա րա րութ յունն ու ֆի նան սա կան անհ րա
ժեշտ մի ջոց նե րը` Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը թուրք սպա նե րի ա ջակ ցութ յամբ կազ
մա կեր պում է քրդա կան հա տուկ զին ված հեծ յալ խմբեր, ո րոնք կոչ վում էին ջան
բե զար ներ (կյան քից հոգ նած, հու սա հատ ված) և դ րանք կենտ րո նաց նում է Շու
շիում ու Ար ցա խի սահ մա նա մերձ շրջան նե րում (Աղ դամ, Ջ ևան շիր, Ջեբ րա յիլ): 
Ու շագ րավ է, որ քրդա կան հե ծե լախմ բե րի հրա մա նա տա րութ յու նը Խոս րով բեկ 
Սուլ թա նո վը վստա հում է իր եղ բայր նե րին` Սուլ թան  բե կին և Իս կան դեր  բե կին3:

Ս պա ռե լով ար ցա խա հա յութ յա ն՝ Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը հո ժա րա կամ 
ըն դու նե լուն միտված բո լոր փոր ձե րը՝ Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը 1919 թ. մա յիս 
հու նիս ա միս նե րին դի մում է զեն քի:

Ս թափ գնա հա տե լով ու հա մա կող մա նիո րեն հաշ վար կե լով Ար ցա խի հա մար 
Շու շիի ու նե ցած ռազ մա վա րա կան դերն ու նշա նա կութ յու նը՝ Սուլ թա նո վը վճռում 
է նախ և  ա ռաջ լու ծել քա ղա քին լիո վին տի րե լու խնդի րը: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ 
Ադր բե ջա նի բա նա կի մի քա նի կա նո նա վոր զո րա մա սեր, ինչ պես նաև իր եղ բոր՝ 
Սուլ թան բեկ Սուլ թա նո վի գլխա վո րած քրդա կան ու մահ մե դա կան հրո սա կախմ
բե րը մա յի սի 3ին կենտ րո նա նում են Շու շիի շրջա կայ քում և փա կում են դե պի 
քա ղա քը ձգվող ու ղի նե րը: Միա ժա մա նակ, ադր բե ջա նա կան կա նո նա վոր զո րախմ
բե րը գրա վում են հայ կա կան թա ղա մա սի կար ևո րա գույն դիր քերն ու հրա մա նա
տա րա կան բար ձունք նե րը, դրա նով քա ղա քա մա սը կտրում դրսի աշ խար հից:

Սուլ թա նո վի տեն դա գին պատ րաս տութ յուն նե րը, ինչ խոսք, չէին կա րող անն
կատ մնալ. հայ կա կան կող մը նույն պես ո րո շա կի քայ լեր է ձեռ նար կում դի մա կա
յե լու ադր բե ջա նա կան հար ձա կում նե րին:

Հո վակ Ս տե փան յա նի ի րա զեկ մամբ՝ Զին վո րա կան շտա բի հանձ նա րա րութ
յամբ ի րենց հա ջող վել էր մի քա նի տասն յակ զին վոր ներ մտցնել Շու շի, նրանցից 
ա մե նաըն տիր 60 զին վոր նե րի Ազ գա յին խորհր դի կար գադ րութ յամբ տե ղա բաշ
խում են քա ղա քի ա մե նա կար ևոր ու իշ խող դիր քում՝ զո րա նո ցում: Դարձ յալ իր սև 
գործն է կա տա րում գե նե րալ Շա տել վոր դը: Հենց նրա գոր ծուն ա ջակ ցութ յամբ ու 
հրա հան գով հու նի սի 4ին Շու շիում գտնվող անգ լիա կան ա ռա քե լութ յան զին վոր
նե րը հա յե րից խա բեութ յամբ բռնագ րա վում են քա ղա քին տի րա պե տող ա մե նա լավ 
դիր քը՝ զո րա նոցը, ու այն հանձ նում թուրք զին վոր նե րի տնօ րի նութ յա նը, ա պա 
թմբուկ նե րի և զուռ նա յի նվա գակ ցութ յամբ թուր քա կան թա ղից թուրք զինվոր նե րին 
բե րում ու տե ղա բաշ խում են Շու շիի հի նա վուրց բեր դի հայ կա կան զո րա նո ցում, 
ա պա նաև գրա վում քա ղա քի հայ կա կան մա սը4:
1 Սև յան Վ.,  Շու շի, Եր ևան, 1991, էջ 74:
2  Նույն տե ղում:
3  Տե’ս նույն տե ղում, էջ 7475:
4  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 3, էջ 2:
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«Շու շիի մեջ, նշում է Լեոն, սկսվեց վեր ջին ժա մա նակ նե րը սո վո րա կան դար
ձած ե րե ւույ թը՝ հրա ցա նաձգութ յու նը թուրք եւ հայ թա ղե րի մի ջեւ: Հա յե րը շտա
պե ցին մտնել ի րենց դիր քե րի մեջ՝ պաշտ պան վե լու հա մար: Բայց ե կան անգ լո
հնդիկ զոր քե րը, հա նե ցին հա յե րին դիր քե րից եւ տա րան նրանց քա ղա քից դուրս: 
Հա յերը, այս պի սով, մնա ցին ան պաշտ պան՝ թուր քե րի կա մա յա կա նութ յա նը մատն
ված»1:

Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը Շու շին լիո վին տի րե լու նպա տա կով ա վե լաց նում է 
քա ղա քում գտնվող թուրք զին վոր նե րի քա նա կը և խիստ հսկո ղութ յուն սահ մա նում 
գա վա ռից դե պի Շու շի ձգվող ու ղի նե րի վրա: Բացի այդ ա մե նից՝ հենց Սուլ թա նո
վի նա խա ձեռ նութ յամբ քա ղա քում տե ղա բաշխ ված անգ լիա կան ա ռա քե լութ յան 
հնդիկ զին վոր նե րի թի վը հասց նում են 300ի, ո րոն ց մեծ մա սը մու սուլ ման ներ 
են2:

Սուլ թա նո վի ձեռ նար կած պատ րաս տութ յուն նե րը պար զո րոշ հու շում էին, որ 
Շու շիի հայ բնակ չութ յա նը սպա սում է մի նոր, նա խորդ նե րի հա մե մա տութ յամբ 
ա ռա վել դժվա րին մար տահ րա վեր ներ:

Հայ կա կան զի նու ժի զգա լի մա սը թե պետ անգ լիա ցի նե րի գոր ծուն մաս նակ
ցութ յամբ դուրս էր բեր վել Շու շիից, բայց քա ղա քում մնում են ոչ մեծ քա նա կութ
յամբ մար տա կան ու ժեր, ո րոնք պատ րաստ էին մինչև վեր ջին փամ փուշ տը դի
մա կա յել հա կա ռա կոր դի հար ձա կում նե րին:

Պետք է նկա տել, որ հայ մար տա կան ու ժե րի ա մե նա խո ցե լի տե ղը ռազ մա
մթեր քի պա կա սութ յունն էր, նրանք կռվում էին՝ ու նե նա լով խիստ սահ մա նա փակ 
քա նա կութ յամբ ռազ մամ թերք:

Սուլ թա նո վը, վա ղօ րոք ստա նա լով Շու շիում անգ լիա կան զին վո րա կան ներ
կա յա ցու ցիչ մա յոր Մոնկ  Մե զո նի հա մա ձայ նութ յու նը, հու նի սի 4ին հրա մա յում է 
թուր քա կան քա ղա քա մա սից կրակ տե ղալ հայ կա կան քա ղա քա մա սի վրա, ա պա 
գրո հի է նե տում քա ղա քում գտնվող ադր բե ջա նա կան զո րա մասը, նրան ա ջակ ցող 
Հա ջի Սամ լո ւի քրդա կան հե ծե լա գունդն ու թուրք քոչ վոր նե րի հրո սա կախմ բե րը:

Ե. Իշ խան յա նի վկա յութ յամբ՝ «Մեր փամ փուշ տի պա շա րը իւ րա քան չիւր հրա
ցա նա կի րի հա մար փամփուշ տա կալ նե րի մէջ ե ղածն էր՝ 150200 հատ: Մեր մար
տիկ նե րին խստիւ ար գել ւած էր անն պա տակ հրա ցան ար ձա կե լը, և թուր քե րի 
կրա կած 15002000 փամ փուշ տին պա տաս խա նում էին մէկ ու անվ րէպ գնդա կով: 
Մեր զուսպ լի նե լը ա ւե լի էր գա զա զեց նում թուր քե րին, ո րոնք ա ւե լի և  ա ւե լի էին 
ու ժե ղաց նում կրա կը: Մեր մօ տա ւոր հաշ ւով այն օ րը՝ յու նի սի 4ին, թուր քե րը եր կու 
հա րիւր հա զա րից ա ւե լի փամ փուշտ էին պար պել՝ շփոթ ա ռաջ բե րե լու նպա տա
կով, բայց ի զուր»3:

Այդ օ րը Շու շիում ըն թա ցող կռվում ու նե նա լով սահ մա նա փակ քա նա կութ յամբ 
ռազ մամ թերք ու թվա կազ մով զգա լիո րեն զի ջե լով հա կա ռա կոր դին՝ ար ցախ ցի 
քա ջա կո րով մար տիկ նե րը մար տում դրսևո րած ի րենց ան բա սիր վար պե տութ յան 
ու մար տա կան հզոր, ան կոտ րում ո գով, հեր թա կան ան գամ ա պա ցու ցում են, որ 

1  Լեո, Անց յա լից, 2009, էջ 390:
2  Տե՛ս  Թում յան Հ., նշվ. աշխ., էջ 223:
3  Իշխանեան Ե., Լեռնային Ղարաբաղ. 19171920, Ե., 1999, էջ 450:
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հաղ թա նակ ներ նվա ճե լու գլխա վոր պայ մա նը բո լո րո վին էլ թվա քա նակն ու զին
վա ծութ յան գե րակշ ռութ յու նը չէ:

Ռմ բա կո ծութ յան հետ ևան քով հայ կա կան քա ղա քա մա սի բնակ չութ յան մեջ թե
պետ ծայր է առ նում խու ճա պը, սա կայն հայ կա կան մար տա կան ու ժե րը հա մա
պա տաս խան դիր քեր են գրա վում և դի պուկ հա մա զար կե րով պա տաս խա նե լով 
թուր քե րի կրա կա հեր թե րին ու հար ձա կում նե րին՝ ան կա սե լի գրոհ են ձեռ նար կում 
ու դիր քե րից դուրս մղում թուրք զինվոր նե րին, ո րոնք, լքե լով մար տա դաշ տը, դի
մում են փա խուս տի:

Որ պես ռազ մա վար՝ հայ մար տիկ նե րը հա կա ռա կոր դից առգ րա վել են եր կու 
գնդա ցիր, հրա ցան ներ, ատր ճա նակ ներ և զի նամ թերք: Հայ կա կան կող մը ու նե ցել 
է ութ վի րա վորներ, ո րոն ցից մա հա ցել են եր կու սը, իսկ կռվի ժա մա նակ զոհ վել է 
հար յու րյա կի լե գեն դար հրա մա նա տար, «Գեորգիև յան խաչ» շքան շա նի լրիվ աս
պետ մա յոր Բագ րա տը, որն ան ձամբ է ա ռաջ նոր դել հար յու րյա կի գրոհն ու ա ռա
ջինն է ներ խու ժել թուրք զին վոր նե րի հե նա կե տը1:

Դժ վար է ա սել, թե հե տա գա յում ինչ պի սի ուղղ վա ծութ յամբ պի տի զար գա նա
յին Շու շիում տե ղի ու նե ցող կռիվ նե րը, ե թե չմի ջամ տեին ծա վալ վող դեպ քե րին 
ակն դետ հետ ևող անգ լիա կան ա ռա քե լութ յան զին վոր նե րը:

Հա րութ յուն Թում յա նի վկա յութ յամբ՝ «Կռ վի տաք ժա մա նակ, երբ սկսել էր ու
ժե ղա նալ խու ճա պը թուր քա կան դիր քե րում, հնդկա կան զին վոր նե րի շղթան, ա րագ 
եր թով մո տե նա լով հայ կա կան պաշտ պա նա կան կե տե րին թի կուն քից, հայ մար
տիկ նե րին ստի պե ց հե ռա նալ դիր քե րից: Հա յե րի ամ բողջ պաշտ պա նա կան գի ծը 
գրավ վեց անգ լիա կան զին ված ու ժե րի կող մից»2:

Գ. Բա լա յա նի և Զ. Յոլ յա նի կազ մած զե կու ցագ րում այդ դեպ քի մա սին նույն
պես նշվում է. «Յու նի սի 4ին 1919 թ. Ադր բէ ջա նը ու ժեղ զին ւո րա կան ցոյց է կազ
մա կեր պում և  անգ լիա ցի նե րի մի ջո ցով գրա ւում է հայ կա կան մա սում գտնւող զօ
րա նո ցը: Անգ լիա ցին րի մի ջո ցով հե ռաց նում են դիր քե րում գտնւած հայ մար տիկն
րին և քա ղա քի պաշտ պա նու թիւ նը վերց նում իբրև ի րենց ձեռ քը»3:

Բ րի տա նա կան ա ռա քե լութ յան ճնշմամբ հրա ցա նաձ գութ յու նը դա դա րեց վում 
է հու նի սի 5ին, ժա մը 16ին:

Թուր քե րը, օգտ վե լով անգ լիա ցի զին վոր նե րի օգ նութ յու նից, վե րա կանգ նում 
են մար տա շար քերն ու ա վե լի սաստ կաց նում հայ կա կան քա ղա քա մա սի վրա տե
ղա ցող կրակն ու ռմբա կո ծութ յու նը, իսկ հայ կա կան ու ժե րը հայտն վում են ծան րա
գույն ի րա վի ճա կում:

Աբ րամ Կի սի բեկ յա նի մեկ նա բան մամբ՝ հայտն վե լով ծան րա գույն կա ցութ յու
նում՝ Շու շիի հա յե րը քա ղա քի ռմբա կո ծութ յու նը դա դա րեց նե լու խնդրան քով ճա
րա հատ յալ դի մում են անգ լիա ցի նե րին, ո րոնք, ի զար մանս դի մող նե րի, պա տաս
խա նում են. «Ադր բէ ջա նի կա ռա վա րու թիւ նը պա հան ջում է, որ Դաշ նակ ցութ յան 
ա կա նա վոր գոր ծիչ ներ Ե ղի շե Իշ խան յա նը, Հա րութ յուն Թում յա նը և Աս տվա ծա
տուր Ա վե տիս յա նը հե ռա նան Ղա րա բա ղից, ո րից հե տո կդա դա րի քա ղա քի ռմբա

1  Տե՛ս Թումյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 39:
2  Նույն տեղում, էջ 223:
3 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 11:
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կո ծու մը, իսկ մենք նրանց ա պա հով Թիֆ լիս կհասց նենք: Ու րիշ ելք չկար. նրանք 
ներ կա յա ցան ու անգ լիա կան փակ ավ տո յով անգ լիա ցի նե րի հսկո ղութ յամբ քա
ղա քից դուրս տա րան այդ ե րեք անձ նա վո րութ յա նը: Մի ժա մից հե տո ռմբա կո
ծութ յու նը դա դա րեց1:

Ռմ բա կո ծութ յու նը, ճիշտ է, դա դա րում է Շու շիում, բայց գա վա ռի շրջան նե րում 
դեպ քե րը զար գա նում են միան գա մայն հա կա ռակ ուղղ վա ծութ յամբ:

Քա նի որ Ար ցա խին զի նա կան ու ֆի նան սա կան օգ նութ յուն ցույց տա լու գոր
ծում Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը խիստ սահ մա նա
փակ էին, ուս տի Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը ի սկզբա նե քայ լեր է ձեռ նար կում 
զուտ դի վա նա գի տա կան ճա նա պար հով ա ջակ ցել Ար ցա խին, և  այդ նկա տա ռու մով 
ՀՀ վար չա պետ ներ Հովհ.  Քա ջազ նու նին ու Ալ. Խա տիս յա նը, ինչ պես նաև ար տա
քին գոր ծե րի նա խա րար նե րը բազ միցս դի մել են հաղ թող Ան տան տի տե րութ յուն
նե րին՝ հայ ցե լով նրանց մի ջամ տութ յունն ու օգ նութ յու նը:

Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րը, Փա րի զի 
խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սում ՀՀ պատ վի րա կութ յան նա խա գահ Ա վե տիս Ա հա
րոն յա նի մի ջո ցով Մեծ Բ րի տա նիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին հաս ցեագ
րած դի մու մում ներ կա յաց նե լով Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծադրած բռնա
րարք նե րի հետ ևան քով Ար ցա խում տի րող ա ղե տա լի կա ցութ յու նը, նշում է. «Ադր
բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը, օգտ վե լով գոր ծե լու լրիվ ի րա վուն քի ա զա տութ յու նից, 
իր բո լոր ջան քե րը թա փեց, որ պեսզի զին վո րա կան ձևով գրա վի այն բո լոր շրջան
նե րը, որ տեղ հա յե րը բնակ չութ յան հսկա յա կան մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում:

Անց յալ հուն վար ամ սից ի վեր ադր բե ջա նա կան բա նա կը կրկնա կի հար ձա կում 
գոր ծեց Հայ կա կան Ղա րա բա ղի դեմ, ո րի ժո ղո վուր դը միա ձայն ո րո շել էր իր ընդ
հա նուր ժո ղո վում միա նալ մայր հայ րե նի քին՝ Հա յաս տա նին:

Որ պես զի հայ լեռ նա կան նե րի դի մադ րութ յու նը ընկ ճի՝ ադր բե ջա նա կան կա
ռա վա րութ յու նը, որ իր զոր քե րով ար դեն գրա վել էր ռազ մա գի տա կան գլխա վոր 
կե տե րը, իս կա կան դա րան կազ մա կեր պեց:

1919 թ. հու նիս ամ սի ա ռա ջին շա բա թում չորս գյու ղեր սոս կա լի կո րուստ ներ 
կրե ցին: Հայ կա նայք ու աղ ջիկ ներ բռնա բար վե ցին: Ան զեն ժո ղո վուր դը սրի անց
կաց վեց: Այդ ան կար գութ յուն նե րի ըն թաց քում 580 մարդ սպան վեց…»2:

Այդ օ րե րին Ար ցա խում կա տար ված դեպ քե րի մա սին ու շագ րավ տե ղե կութ
յուն ներ են պա րու նա կվում Գան ձա սար գյու ղի բնա կիչ Ա թա նես Ղահ րա ման յա նի 
վկա յութ յու նում: Ա թա նես Ղահ րա ման յա նը Խա չե նից ան ցել է կռիվ նե րի շրջան ու 
այն տեղ ա կա նա տես է ե ղել ա դրբեջանական կա նո նա վոր զոր քե րի ու նրանց հա
մա գոր ծակ ցող քրդա կան հրո սա կախմ բե րի կող մից հայ կա կան գյու ղե րում ի րա
կա նաց ված ան մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին: Նա հու նիսի 17ին հաս նում է 
Թիֆ լիս ու իր տե սածն է պատ մում Վ րաս տա նում Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան 
ներ կա յա ցուց չութ յան տե ղե կա տու բյու րո յին3:

Ըստ Ա. Ղահ րա ման յա նի վկա յութ յան՝ հու նի սի 4ին, երբ ադր բե ջա նա կան 

1 Աբ րամ  Կի սի բեկ յան, նշվ. աշխ., էջ 357:
2  Նա խիջ ևան  Շա րուր 1918 1921 թթ., էջ 190:
3  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 8/8, գ.19, էջ 1:
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զի նու ժը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ է սկսում Շու շի քա ղա քում, քրդա կան հեծ
յալ հրո սա կախմ բե րը Սուլ թան  բեկ Սուլ թա նո վի գլ խա վո րութ յամբ կազմ ու պատ
րաստ սպա սում են Խան քեն դի մեր ձա կայ քում, որ պես զի անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում օգ նութ յան շտա պեին քա ղա քում գոր ծող Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի ա ռաջ
նոր դած զո րախմ բին, ե թե հա յե րը դուրս քշեին նրան Շու շիից: Ան գամ չսպա սե լով 
Շու շիում Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի ա ռա քե լութ յան ա վար տին՝ Սուլ թան  բե կի գլխա
վո րած քրդա կան հրո սա կախմ բերն անս պա սե լիո րեն հար ձակ վում են Ղայ բալ լու 
գյու ղի վրա ու սրի քա շում հայ բնակ չութ յա նը: Կո տո րա ծից հրաշ քով փրկվում են 
ըն դա մե նը 18 կին ու ե րե խա: Ղայ բալու գյու ղի կո տո րա ծի լուրն առ նե լուն պես 
Կրկ ժան, Փահ լուլ, Ջա մի լու, Ղ լիշ բաղ և Խա նա բադ գյու ղե րի բնա կիչ նե րը, մատն
վե լով ահ ու սար սա փի, գաղ թում են Աս կե րա նի շրջա նի Խ նա ծախ և Բա լու ջա 
գյու ղե րը1:

Հա ջորդ օ րը՝  հու նի սի 5ին, քրդա կան հրո սա կախմ բե րը թուր քա կան զո րա
մա սի գոր ծուն ա ջակ ցութ յամբ հար ձակ վում են Խ նա ծախ գյու ղի վրա: Ար ժա նին 
պի տի մա տու ցել Խ նա ծա խի մար տիկ նե րին. դույզնինչ տե ղիք չտա լով ի րենց գյու
ղի վրա գրո հող թշնա մու գե րակշ ռող ու ժե րի ճնշմա նը՝ ան կոտ րում պաշտ պա նութ
յամբ դի մագ րա վում են հա կա ռա կոր դի հար ձա կում նե րին: Ան հա ջո ղութ յունից 
հետո նույն ու ժե րը, ստա նա լով հա մալ րում, հու նի սի 6ին և 7ին շա րու նա կում են 
գրոհ նե րը, բայց հայ ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը, դի մե լով հա կա հար ձակ ման, 
հետ են մղում թշնա մու ձեռ նար կած բո լոր գրոհ նե րը:

Հու նի սի 7ին մար տա դաշ տում հայտն վում է անգ լիա կան մի վաշտ, ո րի պե տը 
պա հան ջում է, որ ի րեն ներ կա յա նա հայ կա կան զի նու ժի հրա մա նա տա րը: Ի պա
տաս խան անգ լիա կան վաշ տի հրա մա նա տա րի՝ հա յե րը հայտ նում են, որ ի րենք 
զին վոր ներ չեն, այլ հա սա րակ գյու ղա ցի ներ ու չու նեն հրա մա նա տար:

Ա վե լի քան տա րօ րի նակ է ու զայ րա ցու ցիչ անգ լիա կան վաշ տա պե տի պահ
վածքն ու հետև յալ հայ տա րա րութ յու նը. «...գիւ ղա ցի նե րը պէտք է հպա տա կո ւեն 
Ադր բէ ջա նին, ու այդ դէպ քում նրանց ֆի զի կա կան գո յու թիւ նը ա պա հո վո ւած է. 
իսկ ե թէ նրանք եր կու օ րո ւայ ըն թաց քում չհա մա ձայ նո ւեն են թար կո ւե լու, ա պա 
անգ լիա ցիք վերց նում են ի րեն ցից պա տաս խա նատ ւու թիւ նը, ե թէ կո տո րած ներ 
լի նեն»:

Հայ կա կա ն կող մը անգ լիա ցի վաշ տա պե տին պա տաս խա նե լու հա մար մատ
նան շում է թուր քե րի ու քրդե րի կող մից ի րա կա նաց ված Ղայ բալ ու գյու ղի կո տո
րա ծը, սա կայն անգ լիա ցիք պա տաս խա նում են, որ դա Ադր բէ ջա նի ներ քին գործն 
է եւ ի րենք այդ պի սի գոր ծե րին չեն խառն ւում»2:

Զու գա հե ռա բար Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը բազ միցս ռազ մա կան գոր ծո
ղութ յուն ներ են ձեռ նա րկում՝ Զան գե զու րը բռնա զավ թե լու նպա տա կով, բայց չա
րա չար պարտ վում են՝ հան դի պե լով զան գե զուր յան մար տա կան ու ժե րի ան կոտ
րում դի մադ րութ յանը:

Զան գե զու րում 1919 թ. նո յեմ բե րի 47ը տե ղի ու նե ցած քա ռօր յա հե րո սա մար
տում կրած պար տութ յու նից և հա ջորդ տար վա հուն վարմարտ յան դեպ քե րից հե

1  Նույն տե ղում:
2  Նույն տե ղում:
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տո ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն ները ե ռանդով նա խա պատ րաս տութ յուն ներ 
են տես նում զեն քի ու ժով մե կընդ միշտ լու ծե լու Ար ցա խի խնդի րը, և  այդ գոր ծում 
Ադր բե ջա նի թի կուն քում դարձ յալ կանգ նած էր Թուր քիան, որ թե պետ պարտ վել 
էր 1ին աշ խար հա մար տում, բայց շա րու նա կում էր ինչինչ մի ջոց նե րով սա տար 
կանգ նել իր կրտսեր եղ բո րը:

Հա մաիս լա մա կան ու հա մա թու րա նա կան շար ժու մը շա րու նա կում էր գոր ծել, 
ո րի ար տա հայ տութ յու նը կա րե լի է հա մա րել Թուր քիա յի և Ադր բե ջա նի միջև 1919 
թ. հոկ տեմ բե րի 29ին կնքված դա շին քը, ո րի հոդ ված նե րից կա րելի է հի շա տա կել. 
«Իս լա մի Խա լի ֆա յու թեան ներ կա յա ցու ցիչ օս մա նեան կա ռա վա րու թեան եւ Ադր
բէ ջա նի մի ջեւ, որ ճգնում է ձեռք բե րել իր ան կա խու թիւ նը, սկզբուն քով հա մա ձայ
նու թիւն կա յա ցաւ, որ ո րե ւէ յար ձակ ման կամ Ադր բէ ջա նի բնա կան սահ ման նե րու 
պահ պան ման տե սա կէ տով ա ռա ջա նա լիք ո րե ւէ վտան գի դէպ քում օս մա նեան 
կա ռա վա րու թիւ նը կա րիք ե ղած պա րա գա յին իր զին ւո րա կան ա ջակ ցու թիւ նը պի
տի տայ, եւ եր կու մահ մե տա կան երկր ներն ի րար փո խա դար ձա բար նե ցուկ պի տի 
ըլ լան...»:

Հա մա ձայն Մուդ րո սի հա մա ձայ նագ րի, երբ Թուր քիան պար տա վոր վում էր իր 
զոր քե րը դուրս բե րել գ րավ յալ շրջան նե րից ու նաև Ար ցա խից, այդ տա րածք նե
րում թո ղեց հսկա յա կան քա նա կութ յամբ զենք ու զի նամ թերք, ինչ պես նաև պա
տե րազ մի բո վով ան ցած փոր ձա ռու սպա ներ: Որ ևէ կաս կած լի նել չի կա րող, որ 
դրա նով Թուր քիան հե տապն դում էր կան խամ տած ված, հե ռա հար նպա տակ ներ:

Ար ցա խում ծա վալ վող հե տա գա դեպ քերը ե կան ա պա ցու ցե լու, որ Ադր բե ջա նի 
հան դեպ Թուր քիա յի ստանձ նած պար տա վո րութ յունն ա վե լի քան ի րա կան էր ու 
կշռա դատ ված:

Զան գե զուր յան մար տա կան ու ժե րը 1920 թ. հուն վարմարտ ա միս նե րին լիո վին 
մաք րել էին Զան գեզու րի տա րած քը մահ մե դա կան բնակ չութ յու նից և դեպ քե րի 
զար գաց մամբ պի տի լուրջ ու շադ րութ յուն բևե ռեին Ար ցա խի վրա: Քա նի որ ար դեն 
բաց վել էին Զան գե զու րի տա րած քով դե պի Ար ցախ տա նող ու ղի նե րը, ուս տի ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը կա րող էր ո րո շա կի մար տա կան ու ժեր ու ղար կել ար ցա խա հա
յութ յանն օգ նութ յան ու վերջ նա կա նա պես լու ծել գա վա ռը Մայր հայ րե նի քին միա
վո րե լու խնդի րը:

Այ սու հան դերձ, այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ զան գե զուր յան մար
տա կան ու ժե րը Զան գե զու րի տա րած քը մաք րում էին թուրք բնակ չութ յու նից, Ար
ցա խում տի րող ի րա վի ճա կը ա վե լի և  ա վե լի էր լար վում ու շի կա նում:

Ար ցա խում տի րող կա ցութ յու նը ա վե լի պայթ յու նավ տանգ է դառ նում, երբ Ադր
բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը Անգ լիա յի ներ կա յա ցուց չութ յան ղե կա վար գե նե րալ 
Թոմ սո նի հա մա ձայ նութ յամբ 1919 թ. հուն վա րի 15ին Զան գե զուրԱր ցա խի գե նե
րալնա հան գա պետ է նշա նա կում դոկ տոր Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վին, որն ա ռա
վե լա պես հայտ նի էր իր բռնա պե տա կան հա կում նե րով ու հա յութ յան նկատ մամբ 
դրսևո րած թշնա մա կան վե րա բեր մուն քով1:

Հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես 
նաև Զան գե զու րում ու Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճա կը հրա մա յա բար թե լադ րում 

1 ՀՅԴ ԲԿԱ, թծ. 3/3 3.3, գ.3, թ. 2:
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էր, որ այս հար ցում ՀՀ կա ռա վա րութ յան մար տա վա րութ յու նը նույն պես պի տի 
լի ներ միան շա նակ, ա ռա վե լա գույնս կշռա դատ ված և հա մա հունչ Հա յաս տա նում, 
Զան գե զու րում և Ար ցա խում տի րող կա ցութ յա նը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յունն ու որ դեգ րած մար տա վա րութ յու նը բնու
թագ րող փաս տե րը մատ նան շում են, որ վի ճե լի հար ցե րը վճռե լիս ՀՀ վար չա պետ 
Ալ. Խա տիս յա նի գլխա վո րած Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան հա մար ա ռա վել նա
խա պատ վե լին ե ղել է խա ղա ղութ յան ու ղին, այ սինքն` վի ճե լի հար ցե րը լու ծել ոչ 
թե զեն քի մի ջո ցով ու ար յու նա հե ղութ յամբ, այլ քա ղա քա կան դաշ տում՝ խա ղաղ 
ճա նա պար հով: ՀՀ վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նի ներ կա յաց րած տե ղե կութ յուն նե
րից պարզ վում է, որ նա այդ օ րե րին խա ղա ղութ յուն հաս տա տե լու, ինչ պես նաև 
Ար ցա խի հար ցով դի մել է ոչ միայն Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան նա խա գահ Ու
սու բե կո վին, այլև Փա րի զում գտնվող Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան պատ վի
րա կութ յա նը, որ պես զի նրա մի ջո ցով Խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց ներ 
Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի ի րա կան պատ կերն ու շու տա փույթ վճիռ կա
յաց վեր Ար ցա խի վե րա բեր յալ1:

Իզուր էին Ար ցա խի հար ցը քա ղա քա կան դաշ տում խա ղաղ ճա նա պար հով 
վճռե լու ՀՀ կա ռա վա րութ յան վար չա պե տի ձեռ նար կած քայ լե րը: Դեպ քե րը Ար ցա
խում զար գա նում էին միան գա մայն այլ սցե նա րով ու բո լո րո վին այլ ուղղ վա ծութ
յամբ:

Հա յոց Ազ գա յին խոր հուր դը, ա պա նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը, ի դեմս Շու շիի 
գնդի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի, ա ջակ ցել էին Ար ցա խին, բայց այդ օգ նութ յու նը, 
պի տի ա սել, այն քան էլ ծան րակ շիռ ու բա վա րար չէր, որ պես զի ա պա հո վեր ար
ցա խա հա յութ յան ապս տամ բութ յան հաղ թա նա կը:

Քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը դեռևս ի  զո րու չէր բա վա րար քա նա կութ յամբ 
ռազ մա կան ու ժեր, զենք ու զի նա թերք ա ռա քել Ար ցախ, ուս տի ՀՅԴ բ յու րո յի հա
մա ձայ նութ յամբ այն տեղ է գոր ծու ղում Ար սեն Մի քա յել յա նին ու գնդա պետ Զ. Մես
յա նին, ո րոնց հե տա գա յում միա նում է ՀՀ բա նա կի մա յոր Սեր յո ժա Դա լի Ղա զա
րը, ո րոնք պի տի կազ մա կեր պեին ու ա ռաջ նոր դեին ար ցա խա հա յութ յան զին ված 
պայ քա րը:

Ար ցախ գոր ծուղ ված Ար սեն Մի քա յել յանն ու գնդա պետ Մես յա նը 1919 թ. դեկ
տեմ բե րի 19ին հաս նում են Գ յու լիս տան, որ տե ղից պի տի անց նեին Ար ցախ:

Ար ցա խի Ազ գա յին խորհր դի ռազ մա կան մա սի վա րիչ Խա չա տուր Մել քում յա
նի վկա յութ յամբ՝ չան ցած եր կու օր Սուլ թա նո վը տե ղե կա նում է Ար ցա խում ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գտնվե լու մա սին և նա հան գա պե տին կից 
խորհր դին հայտ նում, որ ինչոր կաս կա ծե լի մար դիկ են ան ցել Ջի վան շի րի շրջան 
(Գ յու լիս տան, Ջ րա բերդ):

Հայ կա կան խոր հուր դը կտրա կա նա պես ժխտում է, որ նման բան չկա, և միա
ժա մա նակ հայտ նում է ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտր. կո մի տեին, որ ե թե ի րոք որ ևէ 
լուրջ գործ է կա տար վում, ա պա ցան կա լի ու նպա տա կահար մար կլի նի, որ այն 
կա տար վի գաղտ նի2:

1  Խա տի սեան Ա.,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան ծա գումն ու զար գա ցու մը,  Հա մազ գա յին, 1968, էջ 197:
2 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 4, էջ 9 10:
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ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բ յու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նը 
գնդա պետ Մես յա նի ըն կե րակ ցութ յամբ Ար ցախ էր գոր ծուղ վել ու հանձ նա րա րութ
յուն ստա ցել, որ պես զի Ար ցա խի Ազ գա յին խորհր դի ու Ար ցա խի ՀՅԴ կենտ րո նա
կան կո մի տեի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ա ռանց ցու ցադ րա կան ե լույթ նե րի, հնա
րա վո րինս ա նաղ մուկ, լռել յայն և պատ շաճ մա կար դա կով նա խա պատ րաս տեին 
ու ա ռաջ նոր դեին ար ցա խա հա յութ յան ա զա տագ րա կան պայ քա րը:

Հարց է ա ռա ջա նում՝ Ար ցա խին ան ծա նոթ գոր ծիչ ներն ինչ պե՞ս, ի՞նչ հի մունք
նե րով պի տի ա ռաջ նորդ վեին, որ պես զի կա րո ղա նա յին կազ մա կեր պել ու ա ռաջ
նոր դել ար ցա խա հա յութ յան ա զա տագ րա կան պայ քա րը, ո րը, ան տա րա կույս, լի
նե լու էր դժվա րա գույնն ու լե ցուն բազ մա թիվ չնա խա տես ված եր ևույթ նե րով ու 
ա նակն կալ նե րով:

Այդ հան գա ման քը, բնա կա նա բար, չէր կա րող չմտա հո գել Ար ցա խի պա տաս
խա նա տու գոր ծիչ նե րին, ո րոնք ստեղծ ված կա ցութ յան թե լադ րան քով 1920 թ. 
հուն վա րի 1ին գու մա րում են ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտր. կո մի տեի ար տա կարգ նիստ, 
որ տեղ լսում ու քննար կում են Զան գե զու րից ե կած ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և Ներ սես 
Նա սիբ յա նի զե կու ցում ներն ու կա յաց նում հետև յալ ո րո շու մը. «Կ. Կո մի տէն, ան
ցիա լում և  այժմ էլ կանգ նած լի նե լով այն տե սա կե տի վրայ, որ հայ կա կան Ղա րա
բա ղը ինչ գնով էլ ու զում է լի նի, պի տի ա զա տագ րել և միաց նել Հա յաս տա նին, 
բայց նկա տի ու նե նա լով, որ Հա յաս տա նից ե կած ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պայ ման նե
րին ծա նոթ չեն, որ ա ռանց տե ղա կան ըն կեր նե րի մաս նակ ցու թեան չեն կա րող 
որ ևէ գործ սկսել և յա ջո ղու թեամբ ա ռաջ տա նել, այդ իսկ պատ ճա ռով ա ռա ջար
կում է Հա յաս տա նից ե կած ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ա ռանց Կ.Կ.ի հա մա ձայ նութ յան 
Ղա րա բա ղում ոչ մի գործ չը սկսել»1:

Ա յո, ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտ րո նա կան կո մի տեի ո րո շու մը շատ ճիշտ էր ու կշռա
դատ ված և հա մա հունչ Ար ցա խում տի րող կա ցութ յա նը:  Գոր ծի շա հե րը պա հան
ջում էին, որ  բո լոր նրանք, ով քեր կոչ ված էին կազ մա կեր պե լու և  ա ռաջ նոր դե լու 
ար ցա խա հա յութ յան ա զա տագ րա կան պայ քա րը, գոր ծեին ա ռա վե լա գույնս փոխ
հա մա ձայ նեց ված ու խո րա պես կշռա դատ ված և հաշ վարկ ված մար տա վա րութ
յամբ:

Ինչ պի սի՞ հանձ նա րա րութ յամբ էին Ար ցախ գոր ծուղ վել Ա. Մի քա յել յանն ու 
գնդա պետ Զ. Մես յա նը, և  ո՞րն էր տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ցա խի հար
ցում ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րած մար տա վա րութ յու նը:

Հո վակ Ս տե փան յա նի տե ղե կաց մամբ՝ Ա. Մի քա յել յանն իր հետ կա յա ցած 
զրույց նե րից մե կի ժա մա նակ հետև յալ տե սա կետն է պնդում. «քա նի որ Հա յաս
տա նը խու սա փում է ար տա քին պա տե րազ մից, ա պա միայն Ար ցա խին ապս տամ
բեց նելն է հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու Զան գե զու րից ար շա վե լու Ար ցախ՝ ար ցա
խա հա յութ յանն օգ նե լու պատր վա կով»2:

Ե թե, ի րոք, Ա. Մի քա յել յա նը հա ման ման տե սա կետ է հայտ նում, ա պա կա րե
լի է եզ րա կաց նել, որ նա Ար ցախ էր ե կել հենց այդ նպա տա կով, այ սինքն՝ ապս
տամ բութ յուն ա ռաջ բե րե լու հանձ նա րա րութ յամբ:

1  Նույն տե ղում, էջ 11:
2  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 3, էջ 5:
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Ա. Մի քա յել յանն ու Զ. Մես յա նը ՀՅԴ բ յու րո յից խիստ հրա հանգ էին ստա ցել 
գաղտ նի պա հել, սկզբնա կան շրջա նում չբա ցա հայ տել ի րենց ստա ցած հանձ նա
րա րութ յու նը և միայն անհ րա ժեշտ պա հին այդ մա սին տե ղե կաց նել Ար ցա խի գոր
ծըն կեր նե րին:

Պատ մա կան հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած դեպ
քե րը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի հա վաստ մամբ՝ ար ցա խա հա յութ յան ա զա
տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու ու ա ռաջ նոր դե լու գոր ծում ի սկզբա նե 
այն քան էլ հարթ չեն ըն թա ցել ՀՅԴ բ յու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նի 
և Ար ցա խի պա տաս խա նա տու գոր ծիչ նե րի փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու միմ յանց 
նկատ մամբ դրսևո րած վե րա բեր մուն քը: Իսկ այդ ան ցան կա լի ու տհաճ եր ևույ թը 
չէր կա րող իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը չգոր ծել Ար ցա խում ծա վալ վող դեպ
քե րի վրա:

Ն րանց փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա ան հա մա ձայ նութ յու նը դրսևոր վում 
է Վա րան դա յի Տռ նա վարզ գ յու ղում կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ: Այդ հանդիպ
ման ժա մա նակ, ինչ պես որ սպաս վում էր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
ու Ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի ան դամ նե րը հիմ նա կա նում քննար կում են 
Ար ցա խի ա զա տագ րա կան պայ քա րը հու սա լիո րեն կազ մա կեր պե լուն առնչ վող 
հար ցե րը և հան գում ընդ հա նուր հայ տա րա րի՝ գտնե լով, որ անհ րա ժեշտ է միաս
նա կան ու ժե րով ա ռաջ տա նել ինք նա պաշտ պա նա կան գործն ու ընտ րել կենտ րո
նա կան ինք նա պաշտ պա նա կան մար մին:

Իսկ ի՞նչ սկզբուն քով, ինչ պե՞ս կա տա րել կենտ րո նա կան ինք նա պաշտ պա նա
կան մարմ նի ան դամ նե րի ընտ րութ յու նը:

ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտ րո նա կան կո մի տեի ա ռա ջար կութ յամբ՝ Ար ցա խի Կենտ
րո նա կան ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի կազ մում պի տի ընդգրկ վեին Հա յաս
տա նից ե կած եր կու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ ՀՅԴ կենտր. 
կո մի տեի և Ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի կազ մից: Կենտ րո նա կան ինք նա
պաշտ պա նա կան մարմ նի պար տա կա նութ յունն էր հա մադ րել ու ղե կա վա րել գա
վա ռի տար բեր շրջան նե րում գոր ծող զին վո րա կան և  ինք նա պաշտ պա նա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նեութ յունն ու անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րը ժա մա նա կին 
հա ղոր դել Ազ գա յին խորհր դին:

Ար սեն Մի քա յել յա նը չի հա մա ձայն վում ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտ րո նա կան կո
մի տեի ա ռա ջար կած տար բե րա կով կազ մել Կենտ րո նա կան ինք նա պաշտ պա նա
կան մար մին, բայց ա սում է, որ ա ռանց տե ղա կան ըն կեր նե րի մաս նակ ցութ յան և 
հա մա ձայ նութ յան ո չինչ չի ձեռ նար կե լու1:

Խա չա տուր Մել քում յա նի խոս տո վա նութ յամբ՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա
ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նը այն քան էլ հաշ վի չէր առ նում ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտր. 
կո մի տեի կար ծի քը, քա նի որ ինքն ա վե լի մեծ լիա զո րութ յուն նե րով էր գոր ծուղ վել 
Ար ցախ2:

Պարզ վում է, որ Ա. Մի քա յել յա նի հա ման ման կեց ված քն ու նի ո րո շա կի հիմք, 
և  այն բո լո րո վին պա տա հա կան չէր: Նա Խ. Մել քում յա նին ցույց է տա լիս ՀՅԴ 

1 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 4, էջ 1213:
2 Նույն տե ղում, էջ 9:
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բ յու րո յից տրված մի փոք րիկ թղթի վրայ գրված լիազո րա գիր, ո րի բո վան դա կութ
յու նը հետև յալն է. «Մի քա յե լեա նը հան դի սա նում է Ղա րա բա ղում Բիւ րօն: Բո լոր 
կու սակ ցա կան մար մին նե րը են թարկ վում են նրան»1:

ՀՅԴ բ յու րո յի կող մից տրված լիա զո րա գի րը ստո րագ րել է Ռու բեն Տեր Մի
նաս յա նը, որն այդ ժա մա նակ, կա րե լի է ա սել, ա մե նաազ դե ցիկ դեմքն էր ՀՅԴ 
բ յու րո յում:

Թե պետ Տռնա վարզ գյու ղում կա յա ցած հան դիպ ման ըն թաց քում Ա. Մի քա յել
յա նի ժխտո ղա կան վե րաբեր մունքն ա ռա ջաց նում է ըն կեր նե րի դժգո հութ յու նը, 
բայց փետր վա րի 3ին և 4ին տե ղի ու նե ցած ժո ղով նե րի ժա մա նակ ընտր վում են 
հա տուկ հանձ նախմ բեր, ո րոնք պի տի կազ մեին Ինք նա պաշտ պա նա կան ու Զին
վո րա կան մար մին նե րի ներ քին կա նո նա գի րը:

Ե թե ընդ հան րաց նենք ու գնա հա տենք 1920 թ. հուն վա րի 34ին Վա րան դա յի 
շրջա նի Տռ նա վարզ գյու ղում տե ղի ու նե ցած հան դիպ ման ըն թաց քում ՀՀ կա ռա
վա րութ յան, ՀՅԴ բ յու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտր. կո մի տեի 
ան դամ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի ձեռք բե րած արդ յուն քը, ա պա պի տի նշել, 
որ մշակ վեցին հա մա ձայ նութ յան, գոր ծու նեութ յան ընդ հա նուր սկզբունք նե րը, կա
տար վեց աշ խա տան քի բա ժա նում, ո րոշ վե ցին ինք նա պաշտ պա նա կան և զինվո
րա կան մար մին նե րի լիա զոր ներն ու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ի րենց հա մա պա տաս
խան աշ խա տա վար ձով, ըն դուն վեց Ինք նա պաշտ պա նա կան ու Զին վո րա կան մար
մին նե րի կա նո նա գի րը:

Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը ընտ րում են Կենտ րո նա կան ինք նա պաշտ
պա նա կան մարմ նի հինգ ան դամ նե րին, ո րոն ցից եր կու սը Ար սեն Մի քա յել յանն ու 
գնդա պետ Զ. Մես յանն են2:

Կենտ րո նա կան ինք նա պաշտ պա նա կան մար մի նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա
րութ յան և Ազ գա յին խորհր դի հրա հան գի, պի տի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տանք նե րը տա ներ հնա րա վո րինս ա նաղ մուկ ու լռել յայն և ձգ տեր խու սա փել ան
ցան կա լի զին ված բա խում նե րից ու մի ջա դե պե րից: Շատ կար ևոր էր, որ այդ ըն
թաց քում Ար ցա խում պահ պան վեր խա ղաղ կար գա վի ճակ: Բայց այն օ րե րին, երբ 
Տռ նա վարզ գյու ղում ար դեն դեռ նորնոր էր ա վարտ վել խորհր դակ ցութ յու նը, 
մաս նա կից նե րը նա մակ են ստա նում, ո րի հե ղի նա կը հայտ նում է, որ հուն վա րի 
4ին Դի զա կի Տու մի գյու ղի խմբա պետ Թ ևանն իր մի քա նի զի նա կից նե րով հար
ձակ վել է նույն շրջա նի թուր քա կան Ալիան լու գյու ղի վրա՝ թա լա նի նպա տա կով, 
բայց հայ տա րա րում է, որ այդ ա մե նը կա տա րում է Դ րո յի հրա մա նով: Թ ևա նը 
միա ժա մա նակ հայ տա րա րում է, որ շու տով հար ձակ վե լու են հայ կա կան զոր քե րը, 
և Ար ցա խը կա զա տագր վի ու կմիաց վի Հա յաս տա նին:

Թուր քա կան գյու ղի վրա Թ ևա նի զի նախմ բի հար ձա կու մը կա րող էր տե ղիք 
տալ լուրջ հետ ևանք նե րի: Թուր քե րը կա րող էին դի մել պա տաս խան գոր ծո ղութ
յուն նե րի, և  այդ պա րա գա յում չէր բա ցառ վում, որ ան խու սա փե լի (՞. Խմբ.) դառ
նա յին ազ գա միջ յան զին ված բա խում նե րը, ինչը բնավ ձեռն տու չէր Ար ցա խին, 
ո րը դեռևս պատ րաստ չէր զին ված առ ճա կատ ման ու ընդ հա րում նե րի:

1 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 13:
2  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 114:
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«Նո րըն տիր Ինքն. Կեդր. Մար մի նը, խորհր դակ ցու թեան միւս ան դամ նե րու 
հետ, գրում է Ա.  Մի քա յել յա նը, նկա տի ա ռաւ այդ նա մա կը եւ ո րո շեց, որ բո լորս 
ալ խումբխումբ ճամ բայ ել նենք դէ պի Տու մի գիւ ղը, տեղ ւույն վրայ քննենք Թե ւա
նի ար կա ծախնդ րու թեան ման րա մաս նու թիւն նե րը եւ կտրուկ մի ջոց նե րու դի մե լով՝ 
ջա նանք ա ռա ջին իսկ մեր քայ լով վերջ տալ նման վտան գա ւոր ար կա ծախնդ րու
թիւ նը»1:

Կենտ րո նա կան Ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի մի քա նի ան դամ ներ մեկ նում 
են Տու մի և շ նոր հիվ գն դա պետ Զա քար Մես յա նի ջան քե րի՝ հարթ վում է մի ջա դե
պը, ա պա խիստ դի տո ղութ յուն է ար վում Թ ևա նին, ու թուր քե րից նրա բռնագ րա
ված ապ րանք նե րը վե րա դարձ նում են տե րե րին2:

Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նա կան մար մի ննե րը, որ քան էլ աշ խա տեին գոր ծել 
ծա ծուկ ու լռել յայն, Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը, այ նո ւա մե նայ նիվ, շնոր հիվ իր բազ
մա թիվ լրտես նե րի ու մատ նիչ նե րի զե կու ցում նե րի, տե ղե կա նում էր գա վա ռում 
գտնվող ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու նրանց ծա վա լած գոր ծու
նեութ յան մա սին:

Այդ փաս տը պար զո րոշ եր ևաց հուն վա րի վեր ջե րին, երբ Դա լի Ղա զա րը Գան
ձա կի վրա յով անց նում է Խա չե նի շրջան և Բա լու ջա գյու ղում անս պա սե լիո րեն 
հան դի պում է Սուլ թա նո վի ա ռա ջին հայ օգ նա կան Բագ րատ Մե լիքՇահ նա զար
յա նին, շրջա նա յին կո մի սար ներ Բագ րատ Մի քա յել յա նին և Ա ղա պա րոն Դա նիել
բեկ յա նին և մոտ 20 ձիա վոր մի լի ցիո ներ նե րի: Դա լի Ղա զարն ա ռանց որ ևէ հրա
հան գի և տե ղե կութ յուն ու նե նա լու Ղա րա բա ղում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին, զի
նա թա փում է բո լո րին և խս տո րեն հրա հան գում, որ չհա մար ձակ վեն մյուս ան գամ 
մտնել հայ կա կան գյու ղե րը, և հ րա մա յում է նրանց վե րա դառ նալ Շու շի3:

Բա լու ջա գյու ղում տե ղի ու նե ցած դեպ քի պատ ճա ռով գա զա զած Սուլ թա նո վը 
ժո ղո վի է կան չում Շու շիի բո լոր հայ գոր ծիչ նե րին, միջ կու սակ ցա կան խորհր դի 
ան դամ նե րին և ս պառ նա լի քով պատ վի րում, որ նրանք մեկ նեն գա վառ և պա հան
ջեն Հա յաս տա նից ե կած նե րին ան հա պաղ թող նել Ար ցա խի սահ ման ներն ու հե
ռա նան:

Ար ցա խում Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գտնվե լու փաս տը խո րը ան
հանգս տութ յուն է պատ ճա ռում Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին և, ի հար կե, Խ. 
Սուլ թա նո վին, ո րոնք հար մար պատր վակ էին փնտրում ձեռ նար կե լու ա ռա վել 
վճռա կան գոր ծո ղութ յուն ներ՝ Ար ցախն ա ռանց որ ևէ պայ մա նի վերջ նա կա նա պես 
գրա վե լու և  իր ան բա ժա նե լի մա սը դարձ նե լու նպա տա կով: Ար ցա խում Հա յաս
տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գտնվե լու փաստն ու Դա լի Ղա զա րի կող մից թուրք 
ոս տի կան նե րին զի նա թա փե լու դեպքն ա վե լի քան բա վա րար էին, որ պես զի Ադր
բե ջանն ու Խ. Սուլ թա նո վը Ար ցա խի նկատ մամբ ձեռ նար կեին ա ռա վել վճռա կան 
ու ազ դու գոր ծո ղութ յուն ներ:

Նա խորդ փոր ձե րից Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն ներն ար դեն խո րա պես հա
մոզ վել էին, որ Ար ցա խը երբեք չի հա մա ձայն վե լու ճա նա չել Ադր բե ջա նի իշ խա

1  Նույն տե ղում, էջ 114:
2  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 115:
3  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 17:
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նութ յու նը ու ա ռա վել ևս հա մա կերպ վե լու նրա կազ մում ընդգրկ վե լու ու նրա ան
բա ժա նե լի մա սը կազ մե լու ի րո ղութ յա նը: Այդ պատ ճա ռով Ադր բե ջա նը պատ րաստ
վում է անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում դի մել զեն քի և  ան թա քույց հայ տա րա րում է, 
որ «Ադր բէ ջա նի շա հե րի պաշտ պա նու թեան տե սա կէ տից ան հա րա ժեշտ է հա մա
րում զոր քեր մտցնել Հադ րութ, Մար գուշ ևան և Քիր սի դիր քե րը՝ ա պա գայ յար ձա
կում նե րից Բա սար Բի լա րի և Զան գե զու րի կող մից ա պա հո վե լու Ադր բէ ջա նի սահ
ման նե րը»1:

Զու գա հե ռա բար Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը հեր թա կան ան գամ վերջ նա
գիր է ներ կա յաց նում Ար ցա խին և խս տա գույնս հրա հան գում գու մա րե լ նոր հա
մա գու մար: Ըն դա ռա ջե լով Ադր բե ջա նի ա ռա ջար կութ յա նը՝ Ար ցա խի Ազ գա յին 
խոր հուր դը փետր վա րի 28ը նշա նա կում է հա մա գու մա րի օր և պաշ տո նա կան 
գրութ յուն ներ է ու ղար կում բո լոր շրջան ներ: Հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցում են Ար ցա խում գոր ծող կու սակ ցութ յուն նե րի, ան գամ բոլշ ևիկ նե րի ու 
է սեռ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի մա սը, ինչ պես նաև Դի զա կի, Վա րան դա յի, Խա
չե նի, Ջի վան շի րի և Գ յու լիս տա նի հայ բնակ չութ յան կող մից ընտր ված պատ գա
մա վոր նե րը2:

Ար ցա խը պի տի գու մա րեր իր հեր թա կան՝ 8րդ հա մա գու մա րը, իսկ ինչ պի սի՞ն 
է ՀՀ կա ռա վա րութ յան դիր քո րո շու մը: Այդ հար ցում ՀՀ վար չա պետ Ալ. Խա տիս
յա նը Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վին ուղղ ված բո ղոքու ղեր ձում հայտ նում 
է, որ Ղա րա բա ղը կազ մում է Հա յաս տա նի ան բա ժա նե լի մա սը, և ն րա բռնակ ցու
մը մեկ այլ պե տու թեան ամ բող ջո վին հա կա սում է ազ գե րի ինք նո րոշ ման սկզբուն
քին3:

Ինչ պես նա խորդ հա մա գու մար նե րի հրա վիր ման ժա մա նակ, այս ան գամ ևս 
Խ. Սուլ թա նո վը պա հան ջում է, որ 8րդ հա մա գու մա րը տե ղի ու նե նա Շու շի քա
ղա քում: Շու շին, ինչ պես ար դեն հայտ նի է, գտնվում էր նրա ազ դե ցութ յան ո լոր
տում, և  ե թե անհ րա ժեշտ լի ներ ճնշում գոր ծադ րել հա մա գու մա րի պատ գա մա
վոր նե րի վրա և ն րանց ստո րագ րել տա լ իր պա հան ջը, այն է՝ ան վե րա պահ ըն
դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը, ա պա Սուլ թա նո վը կա րող էր օգ տա գոր ծել 
քա ղա քում տե ղա բաշխ ված զոր քի ու ժը:

Ի հար կե, Ար ցա խի տար բեր շրջան նե րից ընտր ված պատ գա մա վոր նե րը քաջ 
գի տակ ցում էին հա մագու մա րը Շու շիում գու մա րե լու Սուլ թա նո վի նպա տա կը և 
ջան քեր էին գոր ծադ րում, որ այն տե ղի ու նե նա ոչ թե Շու շիում, այլ նրա մեր ձա կա 
Շոշ գյու ղում:

Այս գոր ծում, պետք է ընդգ ծել, որ զգա լի է Ար սեն Մի քա յել յա նի դե րա կա տա
րութ յու նը:

Որ պես զի խո չըն դո տի, թույլ չտա, որ հա մա գու մա րը գու մար վի և  ըն թա նա 
նա հան գա պետ Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի գրած սցե նա րով, Ար սեն Մի քա յել յա նը 
փետր վա րի 28ին մի ծած կա գիր նա մակ է ու ղար կում Խա չիկ Մել քում յա նին, որ
տեղ գրում է. «Ադր բէ ջա նը փետ րո ւա րի 28ին հա մա գու մար է նշա նա կել Շու շի 

1  Նույն տե ղում:
2  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 581, թ. 29:
3  Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 50 (մաս 1), թ. 124:
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քա ղա քում մի շարք հայ տա րա րութ յուն ներ ա նե լու: Ն կա տի ու նե նա լով Ադր բէ ջա նի 
և բոլշ ևիկ նե րի ազ դե ցու թիւ նը քա ղա քում և միւս կող մից էլ այն հան գա ման քը, որ 
մի շարք ներ կա յա ցու ցիչ ներ չեն կա րող Շու շի գ նալ, այդ պատ ճա ռով ա մէն կերպ 
աշ խա տեք 28ի հա մա գու մա րը խան գա րել և կա յաց նել Շո շ գիւ ղում»1:

Անհ րա ժեշտ էր գա վա ռի տար բեր շրջան նե րից, նույ նիսկ Շու շիից ընտր ված 
պատգամա վոր նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը կենտ րո նաց նել Շոշ գյու ղում ու կա
տար ված փաս տի ա ռաջ կանգ նեց նել Խ. Սուլ թա նո վին: Այդ նպա տա կով Ա. Մի
քա յել յա նը փետր վա րի կե սե րին նա մակ է ու ղար կում Շու շիում գտնվող Հո վակ 
Ս տե փան յա նին և հայտ նե լով, որ դեպ քերն ար դեն հա սու նա նում են՝ ա ռա ջար կում 
է, որ նա հե ռա նա Շու շիից ու անց նի գա վառ:

Ար ցա խում սպա սում էին Դ րո յին: Փետր վա րի 15ին Վա րան դա յի Հա րավ գյու
ղում տե ղի է ու նե նում զին վո րա կան գաղտ նի ժո ղով, որի մաս նա կից նե րը Դ րո յին 
ու ՀՀ կա ռա վա րութ յանն են ու ղար կում Ար ցա խում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ 
ձեռ նար կե լու ի րենց ա ռա ջադ րած ծրա գիրն ու նա խա գի ծը:

Ճիշտ է՝ Ար ցա խում սպա սում էին Դ րո յին, բայց այդ ժա մա նակ օ րա կար գում 
հա մա գու մա րի հրա վիր ման խնդիրն էր, ո րը, Ա. Մի քա յել յա նի գնա հատ մամբ, 
պի տի տե ղի ու նե նար ոչ թե Սուլ թա նո վի ա ռա ջար կած Շու շի քա ղա քում, այլ Շոշ 
գյու ղում:

Փետր վա րի 28ին Շոշ գյու ղում են հա վաք վում Վա րան դա յի, Խա չե նի, Ջի վան
շի րի և Գ յու լիս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ բա ցի բոլշ ևիկ նե րից: Շոշ գյու ղում կա
յա ցած հա մա գու մա րին Դի զա կի շրջա նից մաս նակ ցում է ըն դա մե նը մեկ ներ կա
յա ցու ցիչ, մյուս նե րը գնում են Շու շի ու միա նում բոլշ ևիկ նե րին:

Այս պի սով՝ Ար ցա խի պատ գա մա վոր նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի, և 8րդ 
հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե նում Շու շի քա ղա քում և Շոշ գյու ղում: Սուլ թա նո վի 
սպառ նա լի քով Շու շիում հա վաք ված պատ գա մա վոր նե րը բազ միցս փոր ձում են 
Շոշ գյու ղում հա վաք ված պատ գա մա վոր նե րին հա մո զել, որ տե ղա փոխ վեն Շու շի, 
բայց նրանց ջան քերն անց նում են ա պարդ յուն:

Խ. Մել քում յա նի բնու թագր մամբ՝ «Շու շի են հա ւաք ւում հայ ժո ղովր դի տա
կանք նե րը և բոլշ ևի կեան հո վե րով տա րո ւած նե րը. թվով 45 հո գի, իսկ Շո շու գիւ
ղումն են հա ւաք ւում 96ից ա ւե լի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք միշտ էլ պայ քա րել են 
Ադր բէ ջա նի դէմ և մեծ յոյ սեր էլ չեն ու նե ցել բոլշ ևիկ նե րից»2:

Հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել են նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
և գա վա ռի գոր ծիչ նե րը: Շու շի քա ղա քում և Շոշ գյու ղում նույն օ րե րի կա յա ցած 
հա մա գու մար ներն ըն դու նում են, կա րե լի ո րա կել, հա կոտն յա, ի րա րա մերժ ո րո
շում ներ:

Շոշ գյու ղում տե ղի ու նե ցած հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր նե րը, նկա տի ու
նե նա լով Ադր բե ջա նի կող մից հայ կա կան բնա կա վայ րե րում ի րա կա նաց ված կո
տո րած նե րը, ա վա րա ռութ յան բազ մա թիվ դեպ քերը, ինչ պես նաև օ գոս տոս յան 
հա մա ձայ նագ րի մի շարք կե տե րի խախ տում նե րը, կա յաց նում են հետև յալ ո րո
շու մը. «…ի նկա տի ու նե նա լով, որ Ադր բէ ջա նի կա ռա վա րու թիւ նը բազ միցս խախ

1 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, Նույն տե ղում, գ. 4, էջ 1920:
2 Նույն տե ղում, էջ 22:
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տել է 7րդ հա մա գու մա րի հա մա ձայ նագ րի գլխա ւոր կե տե րը՝ զօրք տե ղա փո խե լով, 
կո տո րած ներ կազ մա կեր պե լով և կա տա րեալ ա նիշ խա նու թեան են թար կե լով գա
ւա ռը, բո ղո քում է այդ բո լո րի դէմ և պա հան ջում է Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թիւ նից 
սրբու թեամբ կա տա րել հա մա ձայ նագ րի կէ տե րը, և 8րդ հա մա գու մա րը կանգ նած 
է 7րդ հա մա գու մա րի ո րո շում նե րի վրայ1:

Շու շի քա ղա քում հա վաք ված նե րը ներ կա յաց նում են հետև յալ ո րո շու մը. «Քա
նի որ Ղա րա բա ղի լեռ նա յին մա սը տնտե սա պէս կապ ւած է Եւ լախՇու շի խճու ղիով 
Ադր բէ ջա նի հետ, ուս տի հա մա գու մա րը ո րո շում է, որ նա պէտք է լի նի Ադրբե ջա
նի ան բա ժա նե լի մա սը, և մի ջոց ներ պետք է ձեռք առ նել Հա յաս տա նից ե կած 
գոր ծա կալ նե րին հե ռաց նե լու Ղա րա բա ղից»2:

Եր կու մա սի բա ժան ված հա մա գու մա րի տար բեր ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող ո րո
շում նե րը ներ կա յաց նում են Սուլ թա նո վի դա տին:

Խ. Սուլ թա նո վին, ի հար կե, չէր կա րող բա վա րա րել այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ: 
Նա ձգտում էր հա մա գու մա րից կոր զել Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յու նը ճա նա չե լու և 
ն րա ան բա ժա նե լի մա սը կազ մե լու ո րո շու մը:  Շու շիում կա յա ցած հա մա գու մա րը 
թե պետ ըն դու նեց հա ման ման ո րո շում, բայց նրա գնա հատ մամբ ա ռա վել կար ևո
րը Շոշ գյու ղի հա մա գու մարն էր, ո րի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում էին ա վե լի 
մեծ թվով պատգա մա վոր ներ, ո րոնք մեր ժե ցին ըն դու նել Շու շիում հա վաք վե լու իր 
պա հանջն ու չըն դու նե ցին այն պի սի որո շում, ինչ պի սին էր՝ Շու շիում հա վաք ված 
պատ գա մա վոր նե րի ըն դու նա ծը: Ն րա հա մար, թերևս, ա ռա վել մտա հո գի չը Շոշ 
գյու ղում կա յա ցած հա մա գու մա րում Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա յութ
յան փաստն է:

Ադր բե ջա նի և Սուլ թա նո վի հա մար այլևս այ լընտ րանք գո յութ յուն ու նե նալ չէր 
կա րող, նրանք պի տի շա րու նա կեին նա խա պատ րաստ վել, բայց այս ան գամ՝ ա ռա
վել լրջութ յամբ:

Հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի տե ղե կաց
մամբ՝ հա մա գու մա րի ա վար տից հե տո Ար ցա խում այլևս չէր նկատ վում Ադր բե ջա
նի իշ խա նութ յան և  ոչ մի նշույլ: Ար ցա խի վար չութ յու նը փաս տո րեն են թարկ վում 
է Ա. Մի քա յել յա նին: Ե թե Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն ները որ ևէ գոր ծի հար ցով 
դի մում էին ի րենց են թա կա հայ պաշ տոն յան ե րին, ա պա նրանք պար տա դիր ներ
կա յա նում էին Ա. Մի քա յել յա նին և գոր ծում նրա հրա հանգ նե րով: Շր ջան նե րում 
կա տար վող դեպ քե րի ու վե ճե րի մա սին ինք նա պաշտ պա նա կան մար մին նե րը 
հայտ նում էին Կենտ րո նա կան մարմ նին ու Ա. Մի քա յել յա նին և փաս տո րեն չէին 
են թարկ վում Ադր բե ջա նին3:

Ար ցա խի հա մար կար ևո րա գույնն ա ռանց որ ևէ ար կա ծախնդ րութ յան և ցու
ցադ րա կան եր ևույթ նե րի, հա մա կող մա նիո րեն հաշ վարկ ված ու կշռա դատ ված 
մար տա վա րութ յամբ կազ մա կերպ վե լու ու գոր ծե լու խնդիրն էր:

Այ սու հան դերձ, 8րդ հա մա գու մա րի ա վար տից հե տո ան գամ, ինք նա պաշտ
պա նութ յան գոր ծին մաս նա կից տե ղա կան գոր ծիչ նե րը, նույ նիսկ ՀՅԴ Ա պա ռա ժի 

1 Նույն տե ղում, էջ 23:
2 Նույն տեղում:
3 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1469, գ. 1, 2, 3, 4:
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կենտր. կո մի տեի ան դամ նե րը դեռևս հստակ չգի տեին ի րենց գոր ծու նեութ յան 
բուն նպա տակն ու ուղղ վա ծութ յու նը, ի րենք ին չի՞ էին պատ րաստ վում՝ ինք նա
պաշտ պա նութ յան, թե՞ ապս տամ բութ յան:

Թե պետ Ա. Մի քա յել յա նը Ար ցա խի գոր ծըն կեր նե րին չէր հայտ նում ՀՀ կա ռա վա
րութ յան ու ՀՅԴ բ յու րո յի կող մից ի րեն տրված հանձ նա րա րութ յան բուն նպա տա կը, 
սա կայն գա վա ռում ծա վա լած նրա բա ցար ձակ գոր ծու նեութ յու նը, այն է՝ Զան գե զու րից 
զենք ու զի նամ թեր քի տե ղա փո խութ յու նը, զա նա զան շրջան նե րում պա րե նա վոր ման 
և դե ղո րայ քի պատ րաս տութ յուն ներ տես նելն ար դեն խո սուն փաս տեր էին1:

Այս հար ցում փոքր ինչ ան հաս կա նա լի է տե ղա ցի գոր ծիչ նե րի ար տա հայ տած 
դժգո հութ յու նը Ա. Մի քա յել յա նից, ո րը ինչինչ պատ ճա ռա բա նութ յամբ բա ցեի բաց 
նրանց չէր հայտ նում իր գոր ծու նեութ յան բուն նպա տակն ու ուղղ վա ծութ յու նը: Ե թե 
ան գամ հպան ցիկ ու շադ րութ յամբ դի տենք Տռ նա վարզ գյու ղում փետր վա րին տե
ղի ու նե ցած ժո ղո վի կող մից ընտր ված հա տուկ հանձ նախմ բե րի կազ մած Ինք նա
պաշտ պա նա կան ու Զին վո րա կան մար մին նե րի ներ քին կա նո նա գի րը, ա պա 
միան գա մայն պարզ ու հաս կա նա լի է դառ նում, որ Ա. Մի քա յել յանն ու Զ. Մես յա
նը ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բ յու րո յի հանձ նա րա րութ յամբ Ար ցախ էին ե կել՝ 
ա ռաջ բե րե լու ար ցա խա հա յութ յան ապս տամ բութ յու նը:

Գա վա ռի տար բեր շրջան նե րի ինք նա պաշտ պա նա կան մար մին նե րի ան դամ
նե րը, կար ծես ըմբռ նե լով Ար սեն Մի քա յել յա նի գոր ծու նեութ յան ի րա կան նպա տա
կը, գա լիս են նրա մոտ ու հայտ նում, որ այդ պի սի գոր ծու նեութ յու նը Ար ցա խին 
ան խու սա փե լիո րեն կտա նի դե պի կոր ծա նում: Ն րանց պնդմամբ՝ ե թե Զան գեզու
րում գտնվող Հա յաս տա նի զո րա մա սը ե րեք օր վա ըն թաց քում Ար ցախ չմտնի, 
ա պա Ար ցա խը մի միայն իր սե փա կան ու ժե րով ու այդ պի սի պատ րաս տութ յամբ 
ոչ միայն ան զոր կլի նի հար ձա կում ձեռ նար կե լու, այլև չի կա րո ղա նա լու եր կար 
ժա մա նակ պաշտ պան վել2:

Հարկ է ընդգ ծել, որ նրանց նշած Զան գե զու րում գտնվող հայ կա կան զո րա
մա սը վե րա բե րում է Դ րո յի գլ խա վո րած ըն դա մե նը 600 մար տիկ նե րից բաղ կա ցած 
զո րա մա սին, ո րի հրա մա նա տարն այդ օ րե րին գտն վում էր մար տա դաշ տում և 
կ ռիվ ներ էր մղում իր հայ րե նի Սուր մա լու գա վա ռը ներ խու ժած քուրդ հրո սա կախմ
բե րի դեմ:

Բա ցի Դ րո յի գլխա վո րած զո րա մա սից՝ Զան գե զու րում այդ ժա մա նակ Հա յաս
տա նի մեկ այլ զո րա մաս գո յութ յուն չու ներ:

Մի հար ցում նրանց հար ցադ րու մը տե ղին է ու հիմ նա վոր ված:
Ռազ մամ թեր քի քա նա կը Ար ցա խում խիստ սահ մա նա փակ էր: Պարզ վում է, 

որ Ար սեն Մի քա յել յա նը եր կուս ու կես ա միս նե րի ըն թաց քում կա րո ղա ցել էր Զան
գե զու րից Ար ցախ տե ղա փո խել ըն դա մե նը 60.000 փամ փուշտ և  եր կու գնդա ցիր3:

Հաս կա նա լի է, որ տևա կան կա նո նա վոր կռիվ նե րի բռնկման պա րա գա յում, 
ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում են շրջան նե րի ինք նա պաշտ պա նա կան մար մին նե րի 
ան դամ նե րը, այդ պի սի պատ րաստ վա ծութ յամբ Ար ցա խը ոչ միայն ան զոր կլի նի 

1 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 28:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, գ. 1, էջ 28:
3 Տես նույն տեղում, գ. 3, էջ 16:
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հար ձա կում ձեռ նար կելու, այլև չի կա րո ղա նա լու եր կար ժա մա նակ պաշտ պան վել:
Ար ցա խում ծա վալ վող դեպ քե րը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի հա վաստ

մամբ՝ գա վա ռում ի րա վի ճա կը կտրուկ կեր պով փոխ վում է, երբ այն տեղ է հաս
տատ վում Դա լի Ղա զա րը, և Ա. Մի քա յել յա նի հաս տա տած մե նիշ խա նութ յու նը 
փո խա րին վում է եր կիշ խա նութ յան: Հա մա ձայն սահ ման ված կար գի՝ Ար ցա խի 
ռազ մա կան ու ժե րը պի տի գոր ծեին Զ. Մես յա նի ընդ հա նուր հրա մա նա տա րութ
յամբ, սա կայն Դա լի Ղա զա րը կա րո ղա նում է իր ձեռ քը վերց նել զին վո րա կան 
գոր ծը, և գա վա ռում կազ մա կերպ ված զին վո րա կան ու ժերն ա ռա վե լա պես գոր ծում 
են նրա որ դեգ րած մար տա վա րութ յամբ:

Պատ մա կան տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճակն 
ու այն տեղ տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի հա վաստ
մամբ՝ Ա. Մի քա յել յանն ու Դա լի Ղա զա րը գոր ծում են ոչ թե լռել յայն, ա ռանց աղ
մու կի և ցու ցադ րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, այլև ճիշտ հա կա ռակ մար տա վա րութ
յամբ ու ուղղ վա ծութ յամբ: Ն րանց գոր ծու նեութ յու նը կրում էր բա ցա հայտ տե սա
նե լի, ցու ցադ րա կան բնույթ, և  այդ ա մենը, ան կաս կած, չէր կա րող վրի պել նրանց 
գոր ծո ղութ յուն նե րին ակն դետ հետ ևող Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ու Խ. Սուլ
թա նո վի տե սա դաշ տից1:

Հ.  Թում յա նի մեկ նա բան մամբ՝ Ար ցա խի ապս տամ բութ յու նը թույլ կազ մա կեր
պե լու ու չկշռա դատ ված մար տա վա րութ յամբ գոր ծե լու հար ցում իր մեղ քի մեծ 
բա ժի նն ու նի ՀՀ ռազ մա կան մի նիստր Ռու բեն ՏերՄի նաս յա նը, ո րը Հա յաս տա
նի կա ռա վա րութ յան հանձ նա րա րութ յամբ պի տի լրջո րեն զբաղ վեր Ար ցա խի 
խնդրով: Միա ժա մա նակ, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից նրան տրված 
հանձ նա րա րա կան նե րի, նախ և  ա ռաջ պի տի խո րա պես ու սում նա սի րեին Ար ցա
խում տի րող ի րա վի ճա կը, ա պա պահ պա նե լով խիստ զգու շա վո րութ յուն՝ հան գիստ 
ու լռել յայն կազ մա կեր պեին ար ցա խա հա յութ յան ինք նա պաշտ պա նութ յու նը2: Ի րա
կա նում տե ղի է ու նե նում ճիշտ հա կա ռա կը: Ն րա ընտ րութ յամբ՝ Ար ցախ գոր ծուղ
ված գոր ծիչ նե րը փո խա նակ ի րենց գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լեին՝ հիմք ու նե նա լով 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա ռա ջադր ած հանձ նա րա րա կան նե րը, գոր ծում էին ճիշտ 
հա կա ռակ ուղղ վա ծութ յամբ՝ բա ցա հայտ ու միա հե ծան և բո լո րո վին հաշ վի չէին 
առ նում ան գամ Կենտ րո նա կան ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի և ՀՅԴ Ա պա
ռա ժի կենտր. կո մի տեի ան դամ նե րի կար ծի քը:

Ըստ Հ. Թում յա նի՝ հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան հանձ նա րա րա կա նի, Ռու
բե նը Ար ցախ պի տի ու ղար կեր լուրջ, շրջա հա յաց, փորձ ված գոր ծիչ ներ: Միա ժա
մա նակ նա պար տա վոր էր Ադր բե ջա նի կող մից Ար ցա խի վրա հար ձա կում ձեռ
նար կե լու դեպ քում Զան գե զու րի մի ջո ցով ան հա պաղ ռազ մա կան օգ նութ յուն տալ 
Ար ցա խին: Բայց չեն կա տար վում ոչ մե կը և  ոչ էլ մյու սը:

«Սա կայն, նշում է Հ. Թում յա նը, հե տա գա յում միայն պարզ վեց, որ ՏերՄի
նաս յանն ու նե ցել է գոր ծո ղութ յուն նե րի իր կոր ծա նա րար ծրա գի րը, ո րը նա աշ
խա տել էր թաքց նել ղե կա վար մար մին նե րից»3:

1 Տես ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, 3, 4, 5:
2 Տե՛ս Թում յան Հ., նշվ. աշխ., էջ 273:
3 Նույն տե ղում:
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Ո՞րն է, և  ի՞նչ հան գա մանք նե րով է պայ մա նա վոր ված ՀՀ ռազ մա կան նա խա
րա րի կոր ծա նա րար ծրագի րը:

Հ. Թում յա նի փաս տարկ մամբ՝ Ռու բե նի ան մի ջա կան նպա տակ նե րի մեջ էր 
մտնում Հա յաս տա նին միաց նել ոչ թե Ար ցա խը, այլ Նա խիջ ևա նը, որն ըստ նրա 
ծրագ րի՝ հայ կա կան զոր քե րը պի տի գրա վեին 1920 թ. գար նա նը: Բայց ինչ պե՞ս, 
չէ՞ որ Նա խիջ ևա նում ռազ մա կան մեծ ու ժեր էին կենտ րո նա ցած Նու րի, Խա լիլ, 
Ք յա զիմ և մ յուս փա շա նե րի ու բե կե րի ձեռ քում, իսկ Ադր բե ջա նը եր բեք չէր կա րող 
թույլ տալ, որ Նա խիջ ևա նի նման ռազ մա վա րա կան կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող շրջանն անց նի Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յա նը: Որ պես զի հնա րա վո
րութ յուն ըն ձեռ վեր Հա յաս տա նին միաց նե լու Նա խիջ ևա նը, անհ րա ժեշտ էր չե զո
քաց նել Ադր բե ջա նի ան խու սա փե լի ռազ մա կան մի ջամ տութ յու նը, այ սինքն՝ պի տի 
Հա յաս տանն ա պա հո վել Ադր բե ջա նի հար ձա կու մից, բայց ինչ պե՞ս, ի՞նչ մի ջոց նե
րով:

«Հա յաս տա նի ռազ մա կան մի նիստ րը, պնդում է Հ. Թում յա նը, մտա ծեց օգ
տա գոր ծել Ադր բե ջա նի եւ Հայ կա կան Ղա րա բա ղի մի ջեւ ստեղծ ված լար ված հա
րա բե րութ յուն նե րը եւ «Ղա րա բա ղի հա յութ յան զին ված ու ժե րը նե տել Ադր բե ջա նի 
դեմ ա ռանց նա խա պես ա պա հո վե լու այդ ու ժե րը զի նամ թեր քով եւ պա րե նով1:

Հարկ է նկա տել, որ ա վե լի քան տա րա կու սե լի է ու ոչ հա մո զիչ Հ. Թում յա նի 
ար տա հայ տած «Ղա րա բա ղի հա յութ յան զին ված ու ժե րը նե տել Ադր բե ջա նի դեմ 
ա ռանց նա խա պես ա պա հո վե լու այդ ու ժե րը զի նամ թեր քով եւ պա րե նով» դա տո
ղութ յու նը: Մի ՞թե Ռու բե նը չէր հաս կա նում, որ Ար ցա խում ապս տամ բութ յուն ա ռաջ 
բե րե լու հա մար ա ռա վել օգ տա կար ու արդ յու նա վետ կլի ներ, ե թե Ադր բե ջա նի 
կա նո նա վոր զո րա մա սե րի հար ձա կում նե րին դի մա կա յեր զենք ու զի նամ թեր քի 
բա վա րար քա նա կութ յամբ զին ված բա նա կը: Ան տա րա կույս, ե թե ար ցախ յան մար
տա կան ու ժե րին հա ջող վեր կանգ նեց նել Ադրբեջանի կա նո նա վոր զոր քե րի հար
ձա կու մը, ա պա Ադր բե ջա նը հար կադր ված կլի ներ իր ու շադ րութ յունն ա ռա վե լա
պես կենտ րո նաց նե լ Ար ցա խի վրա, և  այդ դեպ քում Նա խիջ ևան ար շա վող հայ կա
կան զոր քե րին ա ռա վել մեծ հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձեռ վում ա զա տագ րե լու Նա
խիջ ևանն ու վերջ նա կա նա պես լու ծե լու մաք րա մա քուր հայ կա կան նա հան գը Հա
յաս տա նին միա վո րե լու խնդի րը:

Պատ մա կան տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը միան շա նակ մատ նան շում է, որ հայ պե տա կան և ռազ մա
կան գոր ծիչ նե րից Նա խիջ ևա նի, ինչ պես նաև Ար ցա խի խնդրում ա ռա վել մեծ հե
տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րել Դ րոն: Նա բազ միցս փոր ձել է իր ա ռաջ նոր դած 
զո րա մա սով ար շա վել Նա խիջ ևան ու զեն քի ու ժով լու ծել գա վա ռը Հա յաս տա նին 
միա վո րե լու խնդի րը, սակայն միշտ էլ հան դի պել է ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա րու ցած 
ար գելք նե րին, բայց ոչ եր բեք Ռու բե նի ա ջակ ցութ յա նը: Փոքրինչ ա ռաջ անց նե լով՝ 
նշենք, որ 1920 թ. օ գոս տո սին, երբ Դ րոն պատ րաստ վում էր գե նե րալ Շել կով նիկ
յա նի զո րա մա սի զի նակ ցութ յամբ ար շա վել Նա խիջ ևան, ստա նում է ՀՀ զին վո րա
կան նա խա րար Ռու բե նի անս պա սե լի ու կտրուկ հետև յալ հրա մա նը. «Զին ւո րա կան 
նա խա րա րը, նկա տի ու նե նա լով այն պա րա գան, որ Ար ցա խից Գո րիս ան ցած 

1 Նույն տեղում, էջ 274:
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բոլշ ևի կեան հե ծեալ մի գունդ Նա խիջ ևան էր գնա ցել թուր քե րին օգ նու թեան, որ
պես զի Հա յաս տա նը չգրա ւի Նա խիջ ևա նը, գտնում էր, որ այդ պէս շարժ ւե լը նշա
նա կում էր պա տե րազմ յայ տա րա րել Ռու սաս տա նին, ինչ որ ան խո հե մու թիւն է»1:

Հ. Թում յա նի հա մոզ մամբ՝ Ռու բե նը դի տա վոր յալ էր ընտ րում Ա. Մի քա յել յա
նին, որ պես զի նրա մի ջո ցով կա րո ղա նար ի րա կա նաց նել Ար ցա խի նկատ մամբ իր 
լրջո րեն չկշռա դատ ված ծրա գի րը: Այդ նշա նա կու մը Ռու բե նը թաքց րել է ան գամ 
Եր ևա նում գտնվող Ար ցա խից ար տաքս ված գոր ծիչ ներ՝ Ե ղի շե Իշ խան յա նից, Հա
րութ յուն Թում յա նից ու Աստ վա ծա տուր Ա վե տիս յա նից, ո րոնք քա ջա տեղ յակ էին 
Ար ցա խում տի րող կա ցութ յանն ու կա րող էին անհ րա ժեշտ ու օգ տա կար խոր
հուրդ ներ տալ:

Կա րե լի է նկա տել. ե թե Ար ցա խի գոր ծիչ նե րից Դա լի Ղա զա րի գոր ծու նեութ յան 
ա մե նաընդգծ ված քննադա տը Հո վակ Ս տե փան յանն է, ա պա Ար սեն Մի քա յել յա
նի նը՝ Հա րութ յուն Թում յա նը, ո րի գնա հատ մամբ՝ Ռու բե նը Ար ցախ է ու ղար կում 
մի մար դու, ո րը նոր էր վե րա դար ձել Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յից և  ոչ միայն բան 
չէր հաս կա նում զին վո րա կան գոր ծե րից, այ լեւ լուրջ անձ չէր: Նա թե թեւ էր բնա
վո րութ յամբ, մե ծա միտ էր եւ ինք նա հա վան: Հե տե ւա պես ո րե ւէ ե րաշ խիք լի նել չէր 
կա րող, որ այդ պի սի մե կը իր ար կա ծախնդ րա կան թեթ ևա միտ գոր ծո ղութ յուն նե
րով ծանր փոր ձութ յուն նե րի պատ ճառ չէր դառ նա դժբախտ Ղա րա բա ղի հա մար2:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Ար ցա խի կենտ րո նա կան մարմ նի հանձ նա րա րութ յամբ 
Ար ցա խի մար տա կան ու ժե րը պի տի գոր ծեին գնդա պետ Զ. Մես յա նի հրա մա նա
տա րութ յամբ, և ցավ չէ, որ Ա. Մի քա յել յա նը բան չէր հաս կա նում զին վո րա կան 
գոր ծե րից, բայց ա վե լի քան պար սա վե լի են ու չկշռա դատ ված նրանց գոր ծու նեութ
յան մար տա վա րութ յու նը, ար կա ծախնդ րա կան թեթ ևա միտ ցու ցադ րա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րը:

Ե լա կետ ու նե նա լով Ար ցա խում կա տար ված դեպ քե րը պատ կե րող հու շագ րութ
յուն նե րի և վա վե րագ րե րի վկա յութ յուն նե րը՝ կա րելի է ա սել, որ Դա լի Ղա զա րի 
ժա ման մամբ Ար ցա խում հաս տատ վում է մի նոր ի րա վի ճա կ, որ տեղ գոր ծող գլխա
վոր ան ձը դառ նում է հենց Դա լի Ղա զա րը: Խ. Մել քում յա նի տե ղե կաց մամբ՝ Դա
լի Ղա զա րը իր ձեռքն է վերց նում զին վո րա կան գոր ծը և շր ջե լով շրջան նե րը՝ օրը 
ցե րե կով հրա պա րա կավ զո րա հան դես ներ է կազ մա կեր պում ու ոգ ևոր ված ճա ռեր 
ար տա սա նում: Ն րա ներ կա յութ յու նը լուրջ ազ դե ցութ յուն է գոր ծում ու ո րո շա կիո
րեն փո խում Ա. Մի քա յել յա նի գոր ծու նեութ յան ուղղ վա ծութ յու նը: Նա նույն պես, 
հե տևե լով իր գոր ծըն կե րոջ օ րի նա կին, գոր ծում է բա ցա հայտ և  եր բեմն ոչ միայն 
մաս նակ ցում է Դա լի Ղա զա րի կազ մա կեր պած զո րա հան դես նե րին, այլև ինքն է 
նա խա ձեռ նում հա ման ման զո րա հան դես ներ3:

Հ. Ս տե փան յա նը նշում է, որ ին քը՝ որ պես զին վո րա կան, Ա. Մի քա յել յա նի 
ա ռա ջար կութ յամբ ու ըն կե րակ ցութ յամբ մեկ ան գամ մեկ նել է՝ դի տե լու Ղա րա բու
լա ղի մեր ձա կայ քում նշա նակ ված մեծ զո րա շար ժը, ո րին մաս նակ ցում էին չորս 
հինգ վաշտ ար ցախ ցի զին վոր ներ: Իսկ այս նույն օ րը Վա րան դա յի Ճար տար 

1 Խմ բա պետ Մար տի րոս Աբ րա հա մեան, Իմ յի շե լի յու շե րը, հ. 1, էջ 161:
2 Թում յան Հ., նշվ. աշխ., էջ 274:
3 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 4, էջ 24:
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գյու ղում զո րա հան դես է անց կաց նում Դա լի Ղա զա րը1:
Ե ղի շե Իշ խան յա նը, որն այդ ժա մա նակ գտնվում էր Զան գե զու րում, անդ րա

դառ նա լով Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի գնա հատ մա նը, իր քննա դա տա կան 
վե րա բեր մունքն է ար տա հայ տում ապս տամ բութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի ոչ ծան
րակ շիռ, ցու ցադ րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ և  որ պես ա պա ցույց իր 
քննա դա տա կան դի տո ղութ յուն նե րի՝ նշում է. «Ապս տամ բու թիւ նից ա ռաջ մի ան
գամ Դա լի Ղա զա րի ա ռա ջար կու թեամբ Ար ցա խի ձիա ւոր մար տիկ ու ժե րի ընդ
հա նուր ցու ցադ րում է կա տար ւում. բո լոր շրջան նե րից ձիա ւոր մար տիկ նե րը կենտ
րո նա նում են ո րո շեալ վայ րում, հա զա րից ա վե լի հե ծեալ ներ: Դա լի Ղա զա րը չա
փա զանց ոգ ևոր ւում է ձիա ւոր նե րով ու բա ցա կան չում. այս քան ձիա ւոր ուժ միա տեղ 
հա ւաք ւած մեր կա ռա ւա րու թիւ նը չու նի. այս ձիա ւոր նե րով կա րե լի է ամ բողջ Մու
ղա նի դաշ տը գրա ւել»2:

Ինչ խոսք, որ հա ման ման ե լույթ նե րը, Ար ցա խի մի շարք վայ րե րում բազ միցս 
կրկնվող բա ցա հայտ զին վո րա կան մար զում նե րը և  այլ բնույ թի ցու ցադ րա կան 
ձեռ նար կում նե րը չէին կա րող չգրա վել ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի ու
շադ րութ յու նը:

«Ար սեն Մի քա յել յա նը, շա րու նա կում է Ե. Իշ խան յա նը, Դա լի Ղա զա րը և Մե
սեա նը թե րագ նա հա տել էին Ադր բե ջա նի զին ւո րա կան ու ժը և  ու նե ցած նիւ թա կան 
կա րո ղու թիւ նը: Եւ Ար ցա խի հա յու թեան հա սած դժբախ տու թիւ նը ամ բող ջո վին այդ 
թե րագ նա հատ ման ար դիւնքն է»3:

Ար ցախ գոր ծուղ ված ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը քա ջա տեղ յակ 
էին, որ իր կազ մա վոր ման ա ռա ջին իսկ օ րից Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը, 
օգտ վե լով Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան դե ռեւս ոչ այն քան կա յուն վի ճա կից և 
Թուր քիա յի, ա պա նաև Անդր կով կա սում հաս տատ ված դաշ նա կից տե րութ յուն նե
րի ա ջակ ցութ յու նից, հաս տա տա կա մո րեն նպա տա կադր վել էր բռնութ յամբ զավ թել 
Ար ցա խը և դրա նով իսկ մե կընդ միշտ ար մա տա խիլ ա նել Հա յաս տա նին վե րա
միա վոր վե լու ար ցա խա հա յութ յան ձգտում նե րը:

Միա ժա մա նակ, Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը, շրջա փակ ման մեջ վերց նով 
Ար ցա խը, ձգտում են սո վա մա հութ յան սպառ նա լի քով ի րենց կամ քը թե լադ րել ար
ցա խա հա յութ յա նը: Կա ռա վա րութ յան հրա հան գով խստո րեն ար գել վում է ար ցախ
ցի նե րին վաճառել հա ցա հա տիկ, գյու ղատն տե սա կան ու րիշ մթերք ներ եւ այլն:
Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ` կա խա ղան էր սպառ նում բո լոր նրանց, ով քեր կհա
մար ձակ վեին խախ տել հրա հանգն ու ո րե ւէ մթերք վա ճա ռել հա յե րին:

Ար ցա խի նկատ մամբ կի րա ռած վե րո հիշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով 
Միայն Բեր դա ձոր, Հա րար և Փա րա ջանց գյու ղե րի 5000 գաղ թա կան նե րից բոյ
կո տի օ րե րին մա հա ցավ 1500 մարդ:

Ժա մա նա կա կից նե րի վկա յութ յամբ Ղա րա բա ղի բո լոր գյու ղե րում սո վը հա մա
ճա րա կի նման կո տո րում էր հատ կա պես ծե րե րին ու ե րե խա նե րին: Այս պես` Ծամ
ձոր գյու ղում, որ ու ներ ըն դա մե նը 120 ըն տա նիք, եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում 

1 Նույն տե ղում, գ. 3, էջ 2021:
2 Իշ խա նեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 614:
3 Նույն տե ղում, էջ 615:
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սո վա մահ ե ղան 90 մարդ1:
Այ սու հան դերձ, ար ցախ ցի նե րը, չհան դուր ժե լով մու սա վա թա կան նե րի զավ թո

ղա կան պա հանջ նե րը, բազ միցս գու մար ված հա մա ժո ղով նե րում ար տա հայ տե լով 
ողջ ար ցա խա հա յութ յան կամքն ու ցան կութ յուն նե րը, մշտա պես Հա յաս տա նի հան
րա պե տութ յա նը վե րա միա վոր վե լու ո րո շում ներ էին կա յաց նում: Հա յոց հի նա վուրց 
Ար ցախ աշ խար հում բա զում ա նընդ մեջ ար յու նա լի բա խում ներ էին տե ղի ու նե ցել 
հա յե րի ու թուր քե րի մի ջև:

1919 թ. նո յեմ բե րին Զան գե զու րում կրած խայ տա ռակ պար տութ յու նից և հա
ջորդ տար վա հուն վարփետր վար յան դեպ քե րից հե տո ադր բե ջա նա կան իշ խա
նութ յուն նե րը ե ռան դով նա խա պատ րաս տութ յուն ներ են տես նում զեն քի ու ժով 
լու ծե լու Ար ցա խի խնդի րը:

Ար ցա խում ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բ յու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի
քա յել յա նը, ա հա զան գե լով Ար ցա խին սպառ նա ցող ի րա կան վտան գի մասին, Դ րո
յին հետև յալն է գրում. «Զան գե զու րի ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը սոս կա լի 
յուզ մունք են ա ռաջ բե րում Ադր բէ ջա նի թրքու թեան մէջ: Ան մի ջա պէս զօր քեր են 
տե ղա փո խում: Թր քու թիւ նը զին ւում, կա մա ւո րա կան խմբեր է կազ մում և նա խա
պատ րաս տա կան աշ խա տան քի է դի մում՝ յար ձա կո ւե լու Զան գե զու րի և Ար ցա խի 
հար ցը ընդ միշտ լու ծե լու հա մար: Ի նկա տի ու նե նա լով Շուռ նու խի գոր ծո ղութ յուն
նե րի հետ ևան քով Ար ցա խում ստեղ ծո ւած դրու թեան բար դու թիւ նը՝ Ար ցա խի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը խնդրում են Դ րօ յին, միշտ պատ րաստ լի նել՝ Ադր բէ ջա նի յար
ձակ ման դէպ քում օգ նու թեան հաս նե լու: Մինչ այդ պա հան ջում են ու ղար կել փամ
փուշտ ներ և դ րամ2:

Դեպ քե րը զար գա նում և  ի րար են հա ջոր դում չա փա զանց ա րագ: Ե թե ի րոք 
ադր բե ջա նա կան զոր քե րը Հա ճի Սամ լո ւի քրդա կան հե ծե լախմ բե րի հա մա գոր
ծակ ցութ յամբ ներ խու ժեին Ար ցախ, ա պա ի՞ն չով և  ի՞նչ պես կա րող էր Դ րոն օգ նել 
ար ցախ ցի նե րին:

Ա վե լին՝ նույն օ րե րին Դ րոն իր հանձ նա րա րութ յամբ Ար ցախ գոր ծուղ ված իր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ստա նում է հետև յալ ա հա զան գը. «Հայ կա կան Ղա րա բա ղը 
զին ւած է չա փից դուրս թոյլ, իսկ ռազ մամ թերք կայ չնչին քա նա կու թեամբ...»3:

Ի պա տաս խան ար ցախ ցի նե րի դի մու մի ու ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նի ու իր հանձ նա րա րութ յամբ Ար ցա խում գտնվող գոր ծիչ
նե րի ա հա զան գի՝ Դ րոն հայտ նում է հետև յա լը. «... Ինչ քան հնա րա ւոր է, իր ու ժե
րի սահ ման նե րում կօգ նի ձեզ: Դ րօն Ար ցա խի գոր ծիչ նե րին տա լիս է իր ա պա գայ 
գոր ծո ղու թիւն նե րի ծրա գի րը Ար ցա խին օգ նու թիւն հասց նե լու դէպ քում, և  ա ռա
ջար կում է՝ Ադր բէ ջա նի յար ձակ ման դէպ քում Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նու թեան 
գոր ծո ղու թիւն նե րի տե ղա կան նա խա գի ծը ու ղար կել ի րեն: Դ րօն յայտ նում է, որ 
իր տրա մադ րու թեան տակ ե ղած դրա մի ու ռազ մամ թեր քի պա շար շատ քիչ կայ, 
ուս տի Գո րի սից մեկ նում է կարճ ժա մա նա կով Քե շիշ քենդ ( Վա յոց Ձոր), որ տե ղից 
ու ղիղ գծով կապ վե լու է Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հետ՝ ա րա գաց նե լու փամ

1 Տե՛ս Սևյան Վ., նշվ. գիրքը, էջ 75:
2 Տե՛ս ՀՀ ԲԿԱ,, թծ. 8, գ. 10:
3 ՀՅԴ ԲԿԱ, թծ. 1469, գ. 1, էջ 24:
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փուշ տի և դ րա մի ա ռա քու մը Ար ցա խի հա մար և վերջ նա կա նա պէս ստա նա լու 
կա ռա ւա րու թեան հա ւա նու թիւ նը Ար ցա խի գոր ծո ղու թիւն նե րի սկսման վե րա բե րեալ 
և ծա նօ թա նա լու ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թեան հետ»1:

Ե թե Զան գե զու րում, ա պա նաև Ար ցա խում ծա վալ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը պի
տի կեն սա գործ վեին ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մա ձայ նութ յամբ ու ո րոշ մամբ, ա պա 
որ ևէ հարկ չպետք է լի ներ, որ Դ րոն վե րո հիշ յալ նպա տա կով մեկ ներ Քե շիշ քենդ 
( Վա յոց Ձոր), իսկ այն տե ղից՝ Եր ևան: ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պար տա վոր էր ակն
դետ հետ ևել Զան գե զու րում ծա վա լող գոր ծո ղութ յուն նե րին ու պատ րաստ լի ներ ժա
մա նա կին Ար ցախ մեկ նող զո րա մա սե րին ա պա հո վելու անհ րա ժեշտ զենք ու զի
նամ թեր քով: Այ սինքն՝ այս դեպ քում պի տի ան խա փան ու արդ յու նա վետ գոր ծեին 
թի կուն քի, այն է՝ այս պա րա գա յում Հա յաս տա նի ու ռազ մա ճա կա տի, այն է՝ Զան
գե զու րի ու Ար ցա խի կապն ու հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րը: Հա վա նա բար, ՀՀ կա
ռա վա րութ յու նը դեռևս ինչ պես հարկն է չէր հաղ թա հա րել նա խորդ տա րում Թուր
քիա յի և Ադր բե ջա նի բազ մա պի սի ա ջակ ցութ յամբ հան րա պե տութ յան գրե թե ողջ 
տա րած քում բռնկված մահ մե դա կան բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին զին ված ե լույթ
նե րի պատ ճա ռով հան րա պե տութ յա նը հա րու ցած ծան րա գույն հետ ևանք նե րը:

Ար ցախ ցի նե րի դի մու մը և Դ րո յի պա տաս խանն ու ձեռ նար կած քայ լե րը մատ
նան շում են, որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը, գլխա վոր ու շադ րութ յու նը բևե
ռե լով մահ մե դա կան բնակ չութ յան զին ված ե լույթ նե րի խա ղա ղեց ման, ա պա նաև 
Զան գե զու րը թուրք բնակ չութ յու նից մաք րե լու հույժ կար ևոր խնդիր նե րի կեն սա
գործ մա նը, դեռևս ինչ պես հարկն է չէր նա խա պատ րաս տել անհ րա ժեշտ մի ջոց նե ր՝ 
վերջ նա կա նա պես լու ծե լու նաև Ար ցա խի հար ցը: Այդ պատ ճա ռով հայ կա կան մար
տա կան ու ժե րի մուտ քը Զան գե զու րից Ար ցախ ձգձգվում է, թե պետ այն տեղ ծա
վալ վող դեպ քե րն, ընդհակառակը, թե լադ րում էին գոր ծել ա ռա վե լա գույնս ա րագ 
և կազ մա կերպ ված:

Զան գե զու րում և Ար ցա խում ծա վալ վող հե տա գա դեպ քե րը միան շա նակ մատ
նան շում են, որ Ադր բե ջա նը, եր բեք չհրա ժար վե լով Զան գե զուրն ու Ար ցա խը բռնա
զավ թե լու նկրտում նե րից, զան գե զուր յան հուն վար յան դեպ քե րից հե տո դույզնինչ 
մատն ված չէր ան գոր ծութ յան: Այդ մա սին ա ներկ բա հա վաս տում են ՀՀ ար տա քին 
գոր ծոց նա խա րա րութ յա նը հաս ցեագ րված՝ Ադր բե ջա նում հա վա տար մագր ված 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան զե կու ցագ րե րը: Ներ կա յաց րած զե
կու ցագ րե րում Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը բազ միցս 
տե ղե կաց նում ու ա հա զան գում է Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան ռազ մա կան ձեռ
նար կում նե րի իս կութ յու նը, մաս նա վո րա պես Զան գե զու րի և Ար ցա խի սահ մա նա
մերձ տա րածք նե րում զոր քե րի կենտ րո նաց ման փաս տե րը2:

1920 թ. հուն վա րի 22ի թվագ րյալ հա ղոր դագ րութ յու նում Ադր բե ջա նում հա
վա տար մագր ված ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան աշ խա տա կից Ա ռա
քել յա նը հա ղոր դում է. «Այ սօր Սուլ թա նո վը հա տուկ ա ռա ջադ րան քով մեկ նել է 
Ղա րա բաղ: Հու սա լի աղբ յուր նե րի տե ղե կաց մամբ՝ պարզ վում է, որ նա մեկ նում է 
Վա րան դա և Զան գե լան՝ այն տեղ զոր քեր կենտ րո նաց նե լու նպա տա կով, իբր թե 

1 ՀՀ ԲԿԱ, թծ. 8, գ. 10:
2 Տե՛ս Нагорныи Карабах в 19181923 гг., Ереван, 1992, с. 355362:
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կան խե լու Զան գե զու րից սպառ նա ցող վտան գը»1:
Ադր բե ջա նի տեն դա գին նա խա պատ րաս տութ յու նը, ինչ խոսք, չէր կա րող 

գաղտ նիք լի նել ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մար:
1920 թ. մար տի 6ին ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ա լեք սանդր Խա տիս

յա նը Ար ցա խի հայ րե նակ ցա կան միութ յան ա նու նից հե ռագ րում է Ա մե րիկ յան զին
վո րա կան կո մի սա րին, իսկ կրկնօ րի նակ նե րը՝ Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան սիա յի, Ի տա
լիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և տե ղե կաց նե լով Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց վող ռազ մա կան պատ րաս տութ յուն նե րի մա սին՝ խնդրում է շտապ 
մի ջոց նե րի դի մել՝ կան խե լու ադր բե ջա նա կան կա նո նա վոր զո րա մա սե րի մաս նակ
ցութ յամբ Ար ցա խի վրա ձեռ նարկ վող հար ձա կու մը2:

Ա մե րիկ յան զին վո րա կան կո մի սա րին հայտ նե լով Ար ցա խին սպառ նա ցող 
վտան գը՝ Ալ. Խա տիս յա նը հույս է հայտ նում, որ գե րա գույն կո մի սա րը, ու նե նա լով 
«…մեծ հե ղի նա կութ յուն, եվ րո պա կան մշա կույթ, չի հաշտ վե լու Ադր բե ջա նի հյու սած 
խար դա վանք նե րի հետ և կ ձեռ նար կի հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը՝ նպաս տե լու 
մայր հայ րե նի քին՝ Հա յաս տա նին Ար ցա խի քա ղա քա կան վե րա միա վոր մա նը: Մեկ 
ան գամ ևս հի շեց նում ենք Ձեզ, որ ադր բե ջան ցի նե րը չեն հա մար վում Ար ցա խի և 
Հա յաս տա նի որ ևէ մա սի բնիկ ներ: Օգտ վե լով Թուր քիա յի քա ղա քա կան և նենգ 
քա ղա քա կա նութ յու նից՝ Ադր բե ջա նը ձգտում է բռնա զավ թել մեր հայ րե նի քի այս 
կամ այն տա րած քը: Այդ քա ղա քա կա նութ յունն ուղղ ված է մեր հայ րե նի քի միաս
նա կա նութ յան դեմ և  ա ռաջ է բե րում պա տե րազ մի մշտա կան ի րա վի ճակ:

Խո նար հա բար խնդրում ենք՝ Ձեր մի ջամ տութ յամբ վերջ տա լու Թուր քիա յի և 
Ադր բե ջա նի դա վե րին ու խար դա վանք նե րին:

Նա խա գահ՝ Ա նա նուն, քար տու ղար՝ Հա րութ յուն յան»3:
Ըն դա մե նը եր կու օր անց՝ մար տի 8ին, Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա

խա րար Ալ. Խա տիս յանն ու ղերձ է հղում Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րին և ն րա ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց նե լով Ադրբե ջա նի կա նո նա վոր զո րա մա
սե րի կող մից Ար ցա խին սպառ նա ցող ի րա կան վտան գը՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ա նու նից «…կտրուկ բո ղոք է հայտ նում ընդ դեմ Խան քեն դի և Աղ դա մի ան մեղ 
խա ղաղ հայ բնա կիչ նե րի կո տո րա ծի ու ադր բե ջա նա կան կա ռա վա րութ յան ագ
րե սիվ գոր ծու նեութ յան կա պակ ցութ յամբ, որն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նե լու է 
մե ծա ծա վալ ար յու նա հե ղութ յան»4:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա նու նից Ադր բե ջա նին հայտ նե լով կտրուկ բո ղո քը՝ Ալ. 
Խա տիս յանն ընդգ ծում է.

«…խնդրում եմ ձեռ նար կել Ձե զա նից կախ ված բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը՝ 
կան խե լու ադր բե ջա նա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Ար ցա խի խոր քե րը, ո րը սպառ
նում է ան խու սա փե լի ար յու նա հեղ ընդ հա րում ներ»5: ՀՀ կա ռա վա րութ յունն Ար
ցա խի հար ցով, ինչ պես ար դեն նշվել է, բազ միցս էր դի մել դաշ նա կից տե րութ
յուն նե րի մի ջամ տութ յանն ու օգ նութ յա նը, բայց ան գամ ա մե նա ճա կա տագ րա կան 

1 Նույն տե ղում, с. 362:
2 Տե՛ս Нагорный Карабах в 19181922 гг., с. 382383:
3 Նույն տե ղում:
4 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 475, թ. 117:
5 Նույն տե ղում:
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պա հին, ինչ պես հարկն է, չէր ստա ցել ակն կալ վող ա ջակ ցութ յու նը: Բա ցա ռութ յուն 
չէր կա րող կազ մել նաև այդ դի մու մի պա տաս խա նը:

Պատ մա կան հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ցա խի և Զան գե զու րի ի րա կան 
կա ցութ յու նը լու սա բա նող սկզբնաղբ յուր նե րի ու սում նա սի րութ յու նը պար զո րոշ 
ցույց է տա լիս, որ հա մա ձայն Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի որ դեգ րած մար տա
վա րութ յան՝ զոր քե րը Ար ցա խի ու Զան գե զու րի վրա հար ձա կու մը պի տի ձեռ նար
կեին մի քա նի ուղ ղութ յամբ ու միա ժա մա նակ, ընդս մին ա ռա վել մե ծա քա նակ 
մար տա կան ու ժեր նա խա տես վում էր կենտ րո նաց նել Ար ցա խի ուղ ղութ յամբ: Հա
ման ման մար տա վա րութ յամբ, այն է՝ մե ծա քա նակ զոր քե րի մաս նակ ցութ յամբ հզոր 
հար ձա կում նե րի ձեռ նարկ մամբ՝ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը ձգտում էին ու 
լիա հույս էին ա րա գո րեն ընկ ճել ար ցա խա հա յութ յան դի մադ րութ յու նը, ո րից հե տո 
ա վե լի դյու րին կլի ներ լու ծել Զան գե զու րը բռնա զավ թե լու խնդի րը:

Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ար սեն Մի քա յել յանն ու Կ. Ա թա նես յա նը Զան
գե զու րի իշ խա նութ յա նը հաս ցեագ րած նա մա կում հայտ նում են, որ «Ադր բե ջա նը 
խո շոր ու ժեր է կենտ րո նաց նում 1. Ջեբ րա յիլԶան գե զուր ուղ ղու թեամբ, 2. Նա խի
ջ ևա նի և Օր դու բա դի ուղ ղութ յուն նե րով` շրջա փա կե լու Զան գե զու րը...

Միա ժա մա նակ Ադր բե ջա նը խո շոր ու ժեր է մտցնում Թար թա ռի հո վի տը»1:
Զան գե զու րի իշ խա նութ յուն նե րին տե ղե կաց նե լով Ար ցա խին սպառ նա ցող 

վտան գի ի րո ղութ յա նը` նրանք հա վա տա ցած էին, որ ժա մա նա կին կստա նան ՀՀ 
մար տա կան ու ժե րի ա ջակ ցութ յու նը:

Ս տա նա լով նա մա կը` Ս. Մե լիքՅոլչ յա նը Ա. Մի քա յել յա նի ու Կ. Ա թա նես յա նի 
հա ղոր դա ծի մասին տե ղե կաց նում է ՀՀ վար չա պե տին ու սպա րա պե տին և պա
տաս խան նա մա կում գրում է. «Դ րօն այս տեղ չէ, սպա սեց եք նրա վե րա դար ձին, 
ո րով հետև Ղա րա բա ղի գոր ծե րի ղե կա վա րու թիւ նը մտնում է նրա ի րա ւա սու թիւն
նե րի մէջ, մա նա ւանդ որ մեզ մօտ չկա ոչ մի փամ փուշտ ու ոչ մի դրամ:

Ս. Մե լիքՅոլչ յա նը միա ժա մա նակ նրանց հի շեց նում է Դ րո յի հրա հան գը.  
«...ինչ քան կա րե լի է ի րենց գոր ծու նեու թիւ նը տա նեն գաղտ նի, որ Ադր բե ջա նը 
չջղայ նա նա...»2:

Ի՞նչ պի տի ար վեր. ՀՀ կա ռա վա րութ յունն այդ պա հին չէր կա րող օգ նութ յուն 
հասց նել Ար ցախ: Գոր ծի շա հե րը հրա մա յա բար պա հան ջում էին, որ Ար ցա խի 
ապս տամ բութ յան կազ մա կեր պիչ նե րը գոր ծեին սթափ, կշռա դատ ված ու ան պայ
ման հաշ վի առ նեին ար ցա խա հա յութ յան հնա րա վո րութ յուն ներն ու Դ րո յի կող մից 
ի րենց տրված ա նաղ մուկ ու ա ռանց ցու ցադ րա կան ե լույթ նե րով գոր ծե լու հրա հան
գը:

Ըստ Գ. Բա լա յա նի և Զ. Յոլ յա նի կազ մած վե րո հիշ յալ զե կու ցա գիրտե ղե կա
գ րի` Զան գե զու րից Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նի 
հա ղոր դած «Զան գե զու րի ու ժե րի գլխա ւոր ու շադրու թիւ նը պէտք է դարձ նել Օր
դու բա թի և Նա խիջ ևա նի վրայ» տե ղե կութ յու նը ստա նա լուց հե տո Ա. Մի քա յե լեա
նը Դա լի Ղա զա րի հետ սկսում են ի րենց պա տաս խա նատ ւու թեամբ ինք նագ լուխ 

1 ՀՀ ԲԿԱ, ֆ. Ս. Վ. ( Սի մոն Վ րա ցեան), թծ. 8, գ. 10, էջ 3:
2 Նույն տե ղում:



179

գոր ծել: Ա. Մի քա յե լեա նը իր ստա ցած տե ղե կու թիւն նե րին ի րա զեկ չէ ա նում տե
ղա կան ինք նա պաշտ պա նու թեա նը գոր ծակ ցող գոր ծիչ նե րին...»1:

Մար տի սկզբնե րին Ար սեն Մի քա յել յա նի, Դա լի Ղա զա րի և Հո վակ Ս տե փան
յա նի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի է ու նե նում զին վո րա կան գաղտ նի ժո ղով, որ տեղ 
ընտր վում է զի նա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րա կան կազ մը և  ո րոշ վում, չսպա սե լով 
Զան գե զու րից սպաս վող օգ նութ յա նը, մար տի 23ին սկսել ապս տամ բութ յու նը:

Ըստ ՀՅԴ Ա պա ռա ժի կենտր. կո մի տեի ան դամ Խ. Մել քոն յա նի, ո րը միա ժա
մա նակ Ա. Մի քա յել յա նի հրա հան գով նշա նակ վել էր Վա րան դա յի լիա զոր, «Ար
ցա խում ապս տամ բութ յուն սկսե լու ո րո շու մը, տեղ յակ չպա հե լով ան գամ գա վա ռի 
ինք նա պաշտ պա նա կան շրջան նե րի հրա մա նա տար նե րին ու ա ռանց նրանց հա
մա ձայ նութ յան, կա յաց վել է Ա. Մի քա յել յա նի, Դա լի Ղա զա րի և Դի զա կի ինք նա
պաշտ պա նա կան շրջա նի հրա մա նա տար Հո վակ Ս տե փան յա նի հա մա տեղ հա
մա ձայ նութ յամբ ու վճռով: Այդ նրանք են ո րո շել ապս տամ բութ յու նը սկսել մար տի 
16ին, ա պա փո խել են օրն ու նշա նա կել մար տի 23ին»2:

Ա վե լին՝ ըստ նրա պնդման՝ «Ղա րա բա ղի ապս տամ բու թիւ նից ես ոչ մի տե ղե
կու թիւն չեմ ու նե ցել:Ա պա ցույց դո րան, որ մար տի 22ին ես պա տահ մամբ գա լիս 
եմ Սա րու շեն և նոյն օ րը վե րա դառ նում Կ ղար ծի, կես ժամ չան ցած, ինձ նից յե տոյ 
գա լիս է Աւ դուռՄիւ րի շէ նի ճա կա տի հրա մա նա տար սպայ Մի քա յել Պար սե ղեա նը 
և յայտ նում, որ այս գի շեր պի տի Չ րախ լո ւի դիր քե րը բռնենք և  ար դէն ին քը Դա լի 
Ղա զա րի դիս պո զի ցեան ու նի ստա ցած»3:

Մար տի 22ի գի շե րը Խ. Մել քում յա նը 120 զին վոր նե րով Կ ղարծի գյու ղից մեկ
նում է Մ յու րի շեն, ա պա Մի քա յել Պար սե ղեա նի գլխա վո րած մար տախմ բի հետ 
գրա վում են Չ րախ լո ւի բո լոր դիր քերն ու սպա սում Դա լի Ղա զա րի հրա հան գին:

Հարկ է նկա տել, որ ա վե լի քան ան հաս կա նա լի է ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ 
բ յու րո յի ներ կա յա ցուց չի նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի ու նե ցած զին վո րա կան ժո ղո վի 
կա յաց րած` Ար ցա խում տի րող կա ցութ յա նը ոչ հա մա հունչ, միան գա մայն չկշռա
դատ ված ու վնա սա կար այ դօ րի նակ ո րո շու մը:

Ըստ Խ. Մել քոն յա նի` Ար ցա խում թույլ կազ մա կերպ ված ապս տամ բութ յան վա
ղա ժամ կետ բռնկման գլխա վոր մեղ սա գործ նե րից մե կը, ե թե ոչ ա մե նագլ խա վո րը, 
ե ղել է Դա լի Ղա զա րը՝ իր ան խո հեմ, չկշռա դատ ված ու ցու ցադ րա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րով: Դա լի Ղա զա րը, որն իր ձեռքն էր վերց րել Ար ցա խի զին վո րա կան գոր
ծը, փո խա նակ, հա մա ձայն ի րենց տրված հրա հան գի, գաղտ նիո րեն ու ա նաղ մուկ 
նա խա պատ րաս տեր մար տա կան ու ժե րը, շրջել է շրջան նե րում և հ րա պա րա կավ 
ու ցու ցադ րա բար կազ մա կեր պել Ար ցա խի մար տա կան ու ժե րի զո րա հան դես ներ4:

Դի զա կի զին վո րա կան շրջա նի հրա մա նա տար Հո վակ Ս տե փան յա նի բնու
թագր մամբ` «... ա զատ լեռ նե րում օդ ծծող Դա լի Ղա զա րը, Ար սէն Մի քա յէ լեա նը, 
Զա խար Մե սեանն ու ռոտ միստր ՏէրՄար տի րո սեա նը կազ մա կեր պում են օ րը 
ցե րե կով պա րատ ներ (զօ րա տես) և հա զա րա ւոր զին ւած հայ գիւ ղա ցի նե րի վաշ
տե րը թմբկա հա րու թեամբ զի նա վար ժու թիւն ներ են կա տա րում Վա րան տա յում և 
1 Նույն տե ղում, էջ 34:
2 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ, 4, էջ 22:
3 Նույն տե ղում, էջ 28:
4 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 22:
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Ջի ւան շի րում ու Խա չէ նում»1:
Ի րա կա նում գնդա պետ Զա խար Մես յա նը չի կազ մա կեր պել զո րա հան դես ներ, 

այդ մա սին, բա ցի Հ. Ս տե փան յա նի մեջ բե րու մից, չկա որ ևէ մեկ այլ փաս տա թուղթ, 
ո րը մատ նան շեր ցու ցադ րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին նրա մաս նակ ցութ յու նը:

Դա լի Ղա զա րի չկշռա դատ ված ու ցու ցադ րա կան վե րո հիշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե
րի ի րո ղութ յու նը, ինչ պես ար դեն նշվել է, վկա յա կո չում է նաև Ե ղի շե Իշ խան յա նը:

Ի հար կե, քնած չէին Ար ցա խում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րին ակն դետ 
հետ ևող Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը:

«... Դա լի Ղա զա րի գա լուց յե տոյ, գրում է Խ. Մել քոն յա նը,  Ղա րա բա ղի ինք
նա պաշտ պա նա կան գոր ծը այլ պատ կեր է ստա նում: Կա մացկա մաց ռազ մա կա
նի է անց նում և  ամ բող ջը յայտ նի է դառ նում Սուլ թա նո վին: Այն, որ մինչև Դա լի 
Ղա զա րի գա լը գաղտ նի էր, յե տոյ յայտ նի է դառ նում, ո րով հետև հրա պա րա կի 
վրայ էր ա մէն ինչ»2:

Ա վե լին, Խ. Մել քոն յա նի գնա հատ մամբ` «...խո րա պէս հա մոզ ված եմ, որ ե թէ 
Դա լի  Ղա զա րը այդ օ րե րին չգար Ղա րա բաղ, եր բեք Ա. Մի քա յել յա նը յանձն չէր 
առ նել ա ռանց Զան գե զու րի և Դ րօ յի կար գադ րու թեան այդ պի սի պա տաս խա նա
տու գործ սկսել, ան գամ ե թէ ցան կա նար էլ...»3:

Ադր բե ջա նը տեղ յակ էր Ար ցա խում տի րող կա ցութ յանն ու զոր քեր է կենտ րո
նաց նում՝ հեր թա կան անգամ զեն քի կի րառ մամբ ար ցա խա հա յութ յա նը պար տադ
րե լու ըն դու նել իր իշ խա նութ յու նը:

Հա յաս տա նի զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տա ր  գլխա վոր շտա բի պետ, 
գնդա պետ Վե քի լո վի և գե նե րալ զո րաբ նա կա րա նա պետ (квартирмейстр) գնդա
պետ Պ րի մա տո վի կազ մած՝ Հա յաս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը (հուն
վա րի 1ից մինչև ապ րի լի 1ը 1920 թ.) ներ կա յաց նող հա մա ռոտ տե ղե կագ րի վկա
յութ յամբ՝ թե պետ նո յեմ բե րի 22ին կա յա ցած հայադր բե ջա նա կան հա մա ձայ նա
գի րը չլու ծեց Ար ցա խի հար ցը, սա կայն Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հույս ու
ներ, որ այդ հար ցը լուծ վե լու էր գար նա նը Փա րի զում կա յա նա լիք կոն ֆե րան սում4:

1920 թ. գար նա նը Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ նար կած քայ լերն ու 
Զան գե զու րին և Ար ցա խին սպառ նա ցող ա ղե տը հրա մա յա բար թե լադ րում էին ՀՀ 
կա ռա վա րութ յա նը, որ անհ րա ժեշտ է ձեր բա զատ վել այդ հար ցում դրսևո րած հան
գիստ ու սպա սո ղա կան կար գա վի ճա կից և գոր ծել ա ռա վել վճռա կան մար տա վա
րութ յամբ, մա նա վանդ որ քա ջա տեղ յակ էր Զան գե զուրն ու Ար ցա խը զեն քի ու ժով 
զավ թե լու նպա տա կով Ադր բե ջա նի տեն դա գին ռազ մա կան նա խա պատ րաս տութ
յա նը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը Զան գե զու րի ու Ար ցա խի վրա Ադր բե ջա նի հար ձա կու
մը կան խե լու նպա տա կով, հա վա տա րիմ իր դա վա նած մար տա վա րութ յան, դի մում 
է ոչ միայն դաշ նա կից տե րութ յուն նե րին, այլև որ պես միջ նոր դի՝ Վ րաս տա նի կա
ռա վա րութ յա նը:

Հա յաս տա նի վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նը Վ րաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 
1 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ, 3, էջ 8:
2 Նույն տե ղում:
3 Նույն տե ղում:
4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427 (մաս 1), թ. 179:
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նա խա րար Գե գեչ կո րիին հաս ցեագ րած դի մու մում նախ հի շեց նում է, որ Անդր
կով կաս յան ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի ընդ հա նուր հա մա ձայ նութ յամբ Թիֆ լի
սում նա խա տես վում էր հրա վի րել կոն ֆե րանս, ո րը կոչ ված էր լու ծե լու ոչ միայն 
վի ճե լի տա րածք նե րի, այլև Զան գե զու րի և Ար ցա խի հար ցը: Հա կա ռակ դրան՝ 
Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը խախ տում է 1919 թ. օ գոս տո սի 22ին Ար ցա խի 
Ազ գա յին խորհր դի հետ կնքած հա մա ձայ նա գի րը և  ո րո շում է զեն քի ու ժով բռնագ
րա վել Զան գե զու րն ու Ար ցա խը:

Ալ. Խա տիս յա նի տե ղե կաց մամբ՝ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը, կենտ րո նաց
նե լով կա նո նա վոր զո րա մա սեր ու հրո սա կախմ բեր, մար տի 20ին Ար ցա խի հայ 
բնակ չութ յա նը ներ կա յաց րել է զի նա թափ վե լու վերջ նա գիր: Ար ցա խի բնակ չութ
յու նը մեր ժում է ըն դու նել ի րեն ներ կա յաց րած վերջ նա գի րը՝ գտնե լով, որ դրա նով 
Ադր բե ջա նը խախ տում է օ գոս տո սի 22ի հա մա ձայ նա գի րը, իսկ զի նա թա փու մը 
հա վա սա րա զոր է կո տո րա ծի1:

Ըստ Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի պա
տաս խա նա տու աշ խա տա կից ներ գնդա պետ Վե քի լո վի և գն դա պետ Պ րի մա տո վի 
կազ մած տե ղե կագ րի՝ «Գար նան ա ռա ջին նշան նե րը ցույց են տա լիս, որ Ադր բե
ջա նը պատ րաստ վում է Ար ցա խի հար ցը լու ծել զեն քի մի ջո ցով: Մար տի 11ին և 
12ին Բաք վից Ղա րա բաղ և Զան գե զուր ( Ջեբ րա յի լի տա րած քով) է ու ղար կել զոր
քե րի հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր տե սա կի զեն քե րով բար ձած 90 վա գոն: Ղա րա
բա ղի զի նա թափ ման հար ցը վճռված է»2:

Ալ. Խա տիս յա նը Վ րաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Գե գեչ կո րիին 
ուղղ ված վե րո հիշ յալ դի մու մում հայտ նում է, որ Ադր բե ջա նը, ստա նա լով ար ցա
խա հա յութ յան մեր ժո ղա կան պա տաս խա նը, Ար ցա խը զեն քի ու ժով զի նա թա փե լու 
նպա տա կով ադրբեջանական կա նո նա վոր զո րա մա սե րի ու հրո սա կախմ բե րի մի
ջո ցով ամ բողջ ճա կա տով հար ձա կում է ձեռ նար կում Զան գե զու րի և Ար ցա խի վրա: 
Շու շիում կո տոր վել է ողջ հայ բնակ չութ յու նը: Հա կա ռակ հայ բնակ չութ յան կամ քի 
ու ցան կութ յան, Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սի ո րոշ ման և Լորդ Քեր զո նի 
վեր ջին հե ռագ րի՝ Ադր բե ջա նը ձգտում է վերջ նա կա նա պես նվա ճել Ար ցախն ու 
Զան գե զու րը:

Ալ. Խա տիս յա նի գնա հատ մամբ՝ օգտ վե լով Անդր կով կաս յան ե րեք հան րա պե
տութ յուն նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող վի ճե լի հար ցե րը խա ղաղ ճա նա պար հով 
լու ծե լու Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան դրսևո րած խա ղա ղա սի րա կան դիր քո րո
շու մից՝ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը Անդր կով կա սում վերս տին վա ռում է պա
տե րազ մի բռնկման կրա կը, ո րը կա րող է կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն գոր ծել 
բո վան դակ Անդր կով կա սի վրա3:

Վ րաց ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին ներ կա յաց նե լով վի ճե լի տա րածք նե րի, 
մաս նա վո րա պես Ար ցա խի, Զան գե զու րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի դրսևո րած զավ
թո ղա կան նկրտում նե րը՝ Ալ. Խա տիս յա նը նշում է. «Իմ կա ռա վա րութ յան ա նու նից 
խնդրում եմ, հա նուն Անդր կով կա սին սպառ նա ցող վտան գի կանխ ման, ձեր կող

1 Տե՛ս ՀՀ ԲԿԱ, ֆ. ՍՎ, գ. 8/8, էջ 3:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427 (մաս 1), թ. 179:
3 Տե՛ս ՀՀ ԲԿԱ, ֆ. ՍՎ, գ. 8/8, էջ 3:
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մից Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան վրա գոր ծադ րեք հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, 
որ պես զի ան հա պաղ դա դա րեց նեն Ար ցա խի և Զան գե զու րի վրա ի րա կա նաց վող 
հար ձա կում նե րը և հ րա ժար վեն Ար ցա խի հար ցը զեն քի ու ժով լու ծե լու փոր ձե րից»1:

Պի տի ընդգ ծել, որ Գե գեչ կո րին սթափ և կշ ռա դատ ված է գնա հա տում հայ
ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի բռնկման պա րա գա յում Անդր կով կա սին, այդ թվում 
Վ րաս տա նին սպառ նա ցող վտան գի հա վանա կա նութ յու նը և հիմք ըն դու նե լով Ալ. 
Խա տիս յա նի կող մից ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա նու նից ի րեն ներ կա յաց րած խնդրան
քը՝ նո յեմ բե րի 5ին դի մում է Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սի գլխա վոր կո
մի սա րին, ԱՄՆի ներ կա յա ցու ցիչ գնդա պետ Հաս կե լին, Անդր կով կա սում Բ րի տա
նիա յի գլխա վոր կո մի սար Ո ւորդ րո պին, Ֆ րան սիա յի և Ի տա լիա յի ա ռա քե լութ յուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հետև յալ ու ղեր ձով.

«Ձերդ գե րա զան ցու թիւն,
Ըստ մեր ու նե ցած տե ղե կու թիւն նե րի՝ Զան գե զու րի գա վա ռում նա խա պատ

րաստ վում են գոր ծո ղու թիւն ներ, ո րոնք կա րող են ու նե նալ վատ թա րա գույն հե
տևանք ներ: Գտ նում ենք, որ Անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րի միջև գո
յու թիւն ու նե ցող ամ բողջ դժվա րութ յուն նե րը կա րե լի է կար գա վո րել միայն խա ղաղ 
հա մա ձայ նութ յան միջո ցով: Զենքի մի ջո ցով վի ճե լի հար ցե րի լու ծու մը ան ցան կա
լի է ու վտան գա վոր: Մենք ձգտում ենք հա վաս տիաց նել Հա յաս տա նին և Ադր բե
ջա նին բա րե կա մա բար լու ծել Զան գե զու րի գա վա ռում ի րենց միջև գո յու թիւն ու նե
ցող վի ճե լի հար ցե րը:  Հույս ու նե նա լով, որ մեր միջ նոր դութ յու նը կա րող է հան
գեց նել ցան կա լի արդ յուն քի, պա տիւ ու նենք խնդրել Ձեզ՝ գոր ծադ րել Ձեր ու նե ցած 
ողջ ազ դե ցու թիւ նը, կան խե լու զի նո ւած բա խու մը Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև:

Այդ նկա տա ռու մով՝ Վ րաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թիւ նը գտնում 
է, որ ժա մա նակն է ձեռ նար կել այն պի սի ազ դե ցիկ գոր ծո ղու թիւն ներ, ո րոնք կհան
գեց նեն վի ճե լի հար ցե րի խա ղաղ կար գա վոր մա նը»2:

Ժա մա նա կը միան շա նա կո րեն ցույց տվեց, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից 
դաշ նա կից տե րութ յուն նե րին և Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը ներ կա յաց րած դի
մում ներն այս ան գամ դարձ յալ որ ևէ ցան կա լի արդ յունք չեն ու նե ցել և չէին կա րող 
ու նե նալ: Զան գե զուրն ու Ար ցա խը զեն քի ու ժով բռնա զավ թե լու Ադր բե ջա նի իշ
խա նութ յուն նե րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յունն ու նկրտում ներն ան բե կա նե լի 
էին:

Նույն տար վա մար տի 23ին ադր բե ջա նա կան բազ մա հա զա րա նոց բա նա կը, 
ո րին միա նում են Հա ջի  Սամ լո ւի քրդա կան հեծ յալ հրո սա կախմ բե րը, տար բեր 
ուղ ղութ յուն նե րով ներ խու ժում են Ար ցախ: Սկս վում են ան հա վա սար, իսկ մի քա
նի ինք նա պաշտ պա նա կան շրջան նե րում` հե րո սա կան մար տե րը:

Հա ջորդ օ րը՝ մար տի 23ին, Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Խոյս
կին Հա յաս տա նում հա վա տար մագր ված ի րենց դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց
չին հայտ նում է. 22ի գի շե րը ամբողջ Ղա րա բա ղում բռնկվել է հա յե րի ապս տամ
բութ յու նը: Միա ժա մա նակ, հայ կա կան զին ված ու ժե րը հար ձակ վել են Խան քեն դի, 
Աս կե րա նի և  այլ բնա կա վայ րե րի վրա: Հար ձա կումն ա ռայժմ հետ է մղվել, հայ

1 Նույն տե ղում:
2 Նույն տե ղում, էջ 8:
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կա կան կող մի կո րուստ ներն ա վե լի մեծ են: Շ տապ հա ղոր դեք Վե դի բա սա րի և 
Նա խիջ ևա նի շրջան նե րում կա յա նա լիք հե տա գա դեպ քե րի մա սին: Անհ րա ժեշտ 
է հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով ան հա պաղ օգ նել Վե դի բա սա րին ու Նա խիջ ևա նին 
և ն րանց տե ղե կաց նել Ղա րա բա ղում ծա վալ վող դեպ քե րի մասին»1:

Միան գա մայն պարզ է և հաս կա նա լի Հա յաս տա նի տա րած քում գտնվող թուր
քաբ նակ շրջան նե րում, մաս նա վո րա պես Վե դի բա սա րում ու Նա խիջ ևա նում ծա
վալ վող դեպ քե րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի ցու
ցա բե րած հե տաքրք րութ յան բուն նպա տա կը: Հա յաս տա նի թուր քաբ նակ շրջան
նե րի զին ված ե լույթ ներն ան տա րա կույս ի րենց վրա կբևե ռեին ՀՀ կա ռա վա րութ
յան ու շադ րութ յու նը, և Ադր բե ջանն ա ռա վել դյու րին մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ՝ 
կա րող էր հաղ թա հա րել ար ցա խա հա յութ յան դի մադ րութ յունն ու վերջ նա կա նա պես 
լու ծել գա վա ռը Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յանը են թար կե լու խնդի րը:

Իսկ այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ադր բե ջա նա կան զին վո րա կան ու ժե րը 
Ար ցա խում և մաս նա վո րա պես Շու շիում ձեռ նար կած գոր ծո ղութ յուն նե րին զու գըն
թաց, ինչ պես ար դեն նշվել է, հեր թա կան ան գամ հար ձա կում են գոր ծում նաև 
Զան գե զու րի վրա: Այդ հար ձա կու մը կա րե լի է հա մա րել ադր բե ջա նա կան հրա մա
նա տա րութ յան ծրագ րած մար տա վա րա կան քայլ, ո րի գլխա վոր նպա տա կը նախ 
և  ա ռաջ Ար ցա խի գրա վումն էր: Ե թե Ադր բե ջա նին հա ջող վեր այդ հար ձակ մամբ 
Ար ցա խը կտրել Զան գե զու րից, ա պա Ար ցա խը լիո վին կհայտն վեր շրջա փակ ման 
մեջ, և  այդ դեպ քում ադր բե ջա նա կան կա նո նա վոր զո րա մա սերն ու նրանց զո
րակ ցող թուրք և քուրդ հրո սա կախմ բե րը մեծ հնա րա վո րութ յուն էին ձեռք բե րում 
ա ռա վել դյու րին մի ջոց նե րի գոր ծադր մամբ հաղ թա հա րելու ար ցա խա հա յութ յան 
ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի դի մադ րութ յունն ու բռնագ րա վելու գա վա ռը:

Ըստ ՀՀ զին վո րա կան նա խա րա րութ յան հե տա խու զութ յան բաժ նի պետ կա
պի տան Տիգ րան Դ ևո յա նի կող մից Հա յաս տա նի զին վո րա կան ու ժե րի շտա բի պե
տին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րի՝ ադրբեջանական զի նա կան ու ժե րը Զան գե զու րի 
վրա հար ձա կում են գոր ծել ե րեք ուղ ղութ յամբ. 1. Մին քեն դից դե պի Գո րիս,  
2. Կար լա րա յից Ղա փա նը Զան գե զու րից կտրե լու նպա տա կով դե պի Ա լի Ղու լի  
Ու շա ղի և 3. Ջեբ րա յի լի կող մից2:

Զան գե զու րի մար տա կան ու ժե րը, ինչ պես ար դեն նշվել է, հեր թա կան ան գամ 
դրսևո րե լով մար տա կան ան կոտ րում ո գի և մարտն չե լու ան զու գա կան վար պե
տութ յուն, մար տի 2326ին տե ղի ու նե ցած կռիվ նե րում ջախ ջա խել են թնդա նոթ
նե րի և բազ մա թիվ հրո սա կախմ բե րի ա ջակ ցութ յամբ հար ձակ վող ադր բե ջա նա
կան 5րդ և 7րդ գն դե րին, ո րոնք վեր ջերս էին Բաք վից ու Լեն քո րա նից տե ղա
փոխ վել Ջեբ րա յիլ3:

Հա մա ձայն Ադր բե ջա նի բա նա կի 2րդ դի վի զիա յի շտա բի պետ, գնդա պետ 
Սո կո լո վի խոս տո վա նութ յան՝ ադր բե ջա նա կան կա նո նա վոր զո րա մա սե րի զի նակ
ցութ յամբ Զան գե զու րի վրա ձեռ նարկ ված հար ձակ մա նը մաս նակ ցել են նաև 
Դաղս տա նի և լեզ գի նե րի գու մար տակ ներն ու քրդա կան հեծ յալ զո րախմ բե րը, 

1 ՀԱԱ, Ֆ. 200, ց. 1, գ. 427, թ. 214:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427, թ. 242:
3 Տե՛ս Нагорный Карабах в 19181923 гг., с. 432:
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ո րոնք մաս նակ ցել էին նա խորդ տար վա նո յեմ բե րին տե ղի ու նե ցած կռիվ նե րին1:
Զան գե զու րում հեր թա կան ան գամ պար տութ յուն կրե լուց հե տո Ադր բե ջա նի 

իշ խա նութ յուն նե րը ի րենց ողջ ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նում են Ար ցա խի վրա:
Ինչ պի սի՞ն էր Ար ցա խի և ա դրբեջանցիների մար տա կան ու ժե րի հա րա բե րակ

ցութ յու նը: Ըստ ՀՀ զին վո րա կան նա խա րա րութ յան գլխա վոր շտա բի կազ մած 
վե րո հիշ յալ տե ղե կագ րի` հայ կա կան բա նա կի գլխա վոր շտա բը ա մե րիկ յան հյու
պա տո սութ յան ու շադ րութ յանն է ներ կա յաց նում Ար ցա խի և ադրբեջանցիների 
մար տա կան ու ժե րի մո տա վոր քա նա կը: Ե թե հիմք ըն դու նենք տե ղե կագ րում ներ
կա յաց ված տվյալ նե րը, ա պա պարզ վում է, որ այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Ար ցա խում զին ված տղա մարդ կանց քա նա կը հա վա սար է ե ղել մո տա վո րա պես 
30.000ի: Տե ղե կագ րում նշված չէ, թե 30.000 զին ված տղա մարդ կան ցից քանիսն 
է մաս նակ ցել Ար ցա խի տար բեր շրջան նե րում ըն թա ցող ինք նա պաշտ պա նա կան 
մար տե րին: Այս ա ռու մով տե ղե կագ րում հա մե մա տա բար ա վե լի սպա ռիչ ու ո րո
շա կի են ներ կա յաց ված Ար ցա խի վրա հար ձակ վող ա դրբեջանական զոր քե րի 
քա նա կի մա սին տվյալ նե րը2:

Ար ցա խի վրա տար բեր ուղ ղութ յուն նե րից հար ձակ վող զոր քե րի քա նա կը կազ
մել է. «Ըն դա մե նը՝ 4 հետ ևա կա յին, 3 հեծ յալ գնդեր և ռոտ միստր Սուլ թա նո վի 
քրդա կան 45 ջո կատ նե րից բաղ կա ցած հեծ յալ դի վի զիո նը: Սո վո րա բար ղա րա
բաղ յան կռիվ նե րի ժա մա նակ ադր բե ջա նա կան գոր ծող կա նո նա վոր զոր քե րի 
գնդե րի անձ նա կազ մը ա ռա վե լա գույնս հա մալր վում էր, և ն րանց կազ մում կա րե
լի է հաշ վել 8000 սվին և 2000 սուր»3:

Ե թե հիմք ըն դու նենք այդ տվյալ նե րը, ա պա ստաց վում է, որ Ար ցա խի վրա 
հար ձակ վող 4 հետ ևա կա յին գն դե րը ի րենց կազ մում ու նե ցել են 32.000, իսկ 3 
հեծ յալ գնդե րը` 6000 զին վոր նե րը և  այդ ա մե նին գու մա րած` ռոտ միստր Սուլ թա
նո վի քրդա կան 45 ջո կատ նե րից բաղ կա ցած հեծ յալ դի վի զիան:

ՀՀ զին վո րա կան նա խա րա րութ յան գլխա վոր շտա բի կազ մած տե ղե կագ րում 
ներ կա յաց ված տվյալ նե րը միան շա նա կո րեն ցույց են տա լիս, որ ե թե նույ նիսկ 
Ար ցա խի 30.000 զին ված տղա մար դիկ ամ բող ջութ յամբ մաս նակ ցեին մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին, ա պա դարձ յալ զուտ քա նա կա կան ա ռու մով զգա լիո րեն զի
ջել էին թշնամու մար տա կան ու ժե րին:

Հ. Ս տե փան յա նի հա վաստ մամբ՝ կազմված էր ապս տամ բութ յան բռնկման 
դեպ քում ար ցախ յան մար տա կան ու ժե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի մար տա վա րութ յան 
նա խա գի ծը, ո րի կրկնօ րի նա կը ու ղար կվել էր Դ րո յին, սպա րա պետ գե նե րալ Թ. 
Նա զար բեկ յա նին, իսկ նա այդ նա խա գի ծը հանձ նել է Զան գե զու րի զին վո րա կան 
ու ժե րի հրա մա նա տար գե նե րալ Ղա զար յա նին:

Ե թե կա ռուց ված քա յին վեր լու ծութ յան են թար կենք նա խա գի ծը, ա պա պի տի 
ա ռանձ նաց նել հետև յա լը.

1. Ռոտ միստ ՏերՄար տի րոս յա նը պի տի զո րա հա վաք կա տա րեր ու գրա վեր 
Մար գուշ ևանն ու Թար թա ռը, ա պա իր գլխա վո րած զո րախմ բի ու ժը ցույց տա լու 

1 Տե՛ս նույն տե ղում:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427, թ. 242:
3 Նույն տե ղում, թ. 174:



185

նպա տա կով ա ռա ջա նար Աղ դամ: Միա ժա մա նակ ռոտ միստ ՏերՄար տի րոս յա նը 
պի տի մշտա պես հսկեր ու իր ձեռ քում պա հեր Եվ լախԱղ դամ խճու ղու այն մա սը, 
որն անց նում էր Թար թա ռով ու դրա նով խո չըն դո տեր ադր բե ջա նա կան կա նո նա
վոր զոր քի տե ղա շար ժե րը դե պի Շու շի:

2.Գն դա պետ Զ. Մես յա նը Ջի վան շի րի ու ժե րի մի մա սի ու Խա չե նի ու ժե րով 
ար շա վում է Խան քենդ և գրա վում է այդ ա վա նը, որ տեղ գտնվող զի նա պա հեստ
նե րում ամ բար ված էին մեծ քա նա կութ յամբ զենք ու զի նամ թերք:

3. Դա լի Ղա զա րը գրա վում է Աս կե րա նի կիրճն ու Խո ջա լուն և կտ րում Խան
քեն դի և Աղ դա մի կա պը: Միա ժա մա նակ Դա լի Ղա զա րը պի տի քայ լեր ձեռ նար կեր՝ 
դրսից պաշտ պա նե լու Շու շին, ու թույլ չտար, որ լրա ցու ցիչ ու ժեր տե ղա փոխ վեին 
ու կենտ րո նա նա յին քա ղա քում:

4. Դի զա կի ռազ մա կան ու ժե րը պետք է գրա վեին Մու սուլման լա րի ա մա ռա նոց
նե րը և  ա նակն կալ հար վա ծեին ադր բե ջա նա կան զոր քի ու կա մա վո րա կան խմբե
րի թի կուն քին: Դ րա նով նրանք հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռեին Դ րո յի էքս պե դի ցիոն 
զո րա մա սին, որ նա ա ռա վել դյու րին ու ա րա գո րեն անց ներ Զան գեզու րից դե պի 
Ար ցախ ձգվող ճա նա պարհն ու նշա նակ ված ժա մին հաս ներ նա խանշ ված վայ րը:

5. Գաղտ նիք չէր, որ Ար ցա խի ա մե նա թույլ կող մը Շու շիի պաշտ պա նութ յունն 
էր: Քա ղա քի զո րա նո ցում տե ղա բաշխ ված էր թուր քա կան զո րա մա սը, թուրք բնակ
չութ յու նը զին ված էր, իսկ հա յերն ան զեն ու ան պաշտ պան: Ա վե լին՝ Շու շիի հայ
կա կան քա ղա քա մա սի ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի տրա մադ րութ յան տակ 
չկար գրե թե ո չինչ: Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս, ի՞նչ մի ջոց նե րով կա րե լի էր փրկել Շու շիի 
հա յութ յա նը վե րա հաս ա ղե տից:

Ըստ կազ մած նա խագ ծի՝ ան հար ժեշտ էր չորս կող մից շրջա փա կել քա ղա քը 
և թույլ չտալ, որ ադր բե ջա նա կան բա նա կի հրա մա նա տա րութ յու նը լրա ցու ցիչ մար
տա կան խմբե րով ու ժե ղաց ներ քա ղա քում գտն վող թուր քա կան զո րա մա սը:

Այս տեղ իր վճռա կան խոս քը պի տի ա սեր Խան քեն դի վրա հար ձակ վող գնդա
պետ Զ. Մես յա նի գլխա վո րած զո րա խում բը: Շու շիի փրկութ յան գլխա վոր ե րաշ
խի քը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր այդ ա վա նի գ րավ մամբ: Ե թե գնդա պետ Զ. 
Մես յա նը կա րո ղա նար ժա մա նա կին գրա վել Խան քեն դը, ա պա նրա զի նա պա
հեստ նե րում մեծ քա նա կութ յամբ ամ բար ված զի նամ թերքն ու թնդա նոթ նե րը կա
րե լի էր գոր ծադ րել թուր քե րի դեմ, և  այդ պա րա գա յում նրանք չէին հանդգ նի 
կո տո րած ներ սան ձա զեր ծել քա ղա քում:

6. Զու գա հե ռա բար գնդա պետ Զ. Մես յա նը մեկ վաշ տի և Վա րան դա յի հրա մա
նա տա րի եր կու վաշ տե րի ու ժե րով պետք է գրա վեր հա մա պա տաս խան դիր քերն 
ու խո չըն դո տեր, թույլ չտար, որ Հա ջի Սամ լո ւի քուրդ զին յալ նե րը Խա լի ֆալ լուի 
ձո րով մտնեին Շու շի և  օգ նեին ի րենց ազ գա կան Խ. Սուլ թա նո վին:

Հ. Ս տե փան յա նի հա վաստ մամբ՝ Ա. Մի քա յել յանն ու Դա լի Ղա զարը հա վա
նութ յուն են տվել նա խագ ծին ու ա նա ռար կե լիո րեն ըն դու նել նա խագ ծի ա ռա ջադ
րած բո լոր կե տե րը1:

Ա վե լին, Ա. Մի քա յել յա նը հա վա տաց րել է, որ «Խան քեն տին գրա վե լուց յե տոյ 
Զա խա րը (նկա տի ու նի գն դա պետ Մես յա նին.  Հ. Գ.) մտնե լու է Շու շի, այն պէս 

1 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 3, էջ 2324:
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որ այդ քան մի մտա ծիր քա ղա քի մա սին, այլ գնա և կա տա րիր քո դժւա րին խնդի
րը Դի զա կում, ուր չու նենք կա րող ոյժ, իսկ հայ դուկ Սա սուն ցի Մա նու կը լաւ կռւող 
է, բայց չի կա րող ղե կա վա րել, նա կլի նի քո օգ նա կա նը»1:

Հարկ է ընդգ ծել՝ թե պետ նա խա գի ծը վատ չէր մտած ված, բայց Ար ցա խում, 
հատ կա պես Շու շիում ծա վալ վող հե տա գա դեպ քե րը բո լո րո վին չեն կա տար վում 
այն պես, ինչ պես ներ կա յաց ված էր նա խագ ծում:

Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու Կենտ րո նա կան ինք
նա պաշտ պա նա կան մարմ նի ո րոշ ման՝ փոխ վում է ապս տամ բութ յան օ րը. այժմ 
պետք է սկսվեր ոչ թե փետր վա րի 16ին, այլ փետր վա րի 23ին, ո րի մա սին սուր
հան դակ նե րի մի ջո ցով ան մի ջա պես հա ղոր դում են Զան գե զու րին:  Միա ժա մա նակ 
Զան գե զու րի հետ հա մա ձայ նեց նում են միմ յանց հետ հա ղոր դակց վե լու մի ջոց նե
րը, ո րի հա մա ձայն «Խ ծա բեր դի մօ տի սա րի գլխից ամ սի 22ին ցոյց տալ հինգ 
մեծ կրակ, պա տաս խա նը Կոռ նի ձո րից ստա նալ մի մեծ կրա կով, դա նշան կը 
լի նի, որ Զան գե զու րը պատ րաստ է օգ նու թեան գա լու Ղա րա բա ղի հինգ ապս տամբ 
գա ւա ռա մա սե րին, բա ցի այդ նշա նից, եր կուե րեք օր ա ռաջ Զան գե զու րից գրա ւոր 
պա տաս խան պի տի ստաց ւէր հա մա ձայ նու թեան հա մար, իսկ մար տի 22ի ա ռա
ւօ տեան Կոռ նի ձո րի դաշ տից թնդա նօ թի մի հար ւած պի տի ա ւե տեր միւս օ րը 
գաղտ նի ապս տամ բու թեան պատ րաս տու թիւ նը»2:

Հա մա ձայ նեց ված բո լոր նշան նե րով՝ Զան գե զու րը տա լիս է իր հա մա ձայ նութ
յու նը, և մար տի 23ի ա ռա վոտ յան ժա մը 3ին ապս տամ բութ յու նը սկսվում է վա
ղօ րոք սահ ման ված բո լոր շրջան նե րում: Մեծ հա ջո ղութ յամբ բո լոր ճա կատ նե րում 
կտրում են հե ռա խո սա յին և հե ռագ րա յին թե լե րը, Դա լի Ղա զա րը գ րա վում է Աս
կե րա նը, իսկ ռոտ միստր ՏերՄար տի րոս յա նը՝ Թար թա ռը, բայց չի կա րո ղա նում 
շարժ վել դե պի Աղ դամ3:

Այդ հար ցի վե րա բեր յալ իր հու շերում ու շագ րավ տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում 
դեպ քե րի ան մի ջա կան մաս նա կից Զա րեհ Մե լիքՇահ նա զա րո վը:

Ն րա ի րա զեկ մամբ՝ «Ար ցա խում ապս տամ բութ յուն սկսե լու ծրա գիրն ու մար
տա վա րութ յան խնդիր նե րը զին վո րա կան նե րը քննար կել են ի րենց տա նը կա յա ցած 
խորհր դակ ցութ յու նում: Նա այդ ժա մա նակ ծա ռա յել է Ար ցա խի բա նա կում, բայց 
հինգ օ րով նրան բա նա կից հետ են կան չել, և  ի րենց տա նը կա յա ցած խորհր դակ
ցութ յան ժա մա նակ ինքն է գրի ա ռել, սրբագ րել խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից
նե րի ե լույթ ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը»4:

Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը, ի թիվս մի շարք հար ցե րի, հիմ նա կա նում 
քննար կել են հույժ կար ևոր հետև յալ խնդի րը. Ար ցա խի ո՞ր շրջան նե րում պի տի 
սկսեին ապս տամ բութ յու նը:

Զա րե հի հա վաստ մամբ՝ Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նը 
պնդել է, որ ապս տամ բութ յու նը հար կա վոր է սկսել ե րեք՝ Խան քենդ, Աս կե րան և 
Ղա րա բաղԳան ձակ շրջան նե րում, և մար տա կան ու ժե րը պի տի տե ղա բաշ խել 
հենց այդ բնա կա վայ րե րում: Ն րա գնա հատ մամբ՝ «… Շու շիի վրա պետք չէ հար
1 Նույն տե ղում:
2 Նույն տե ղում. 1649, գ. 3, էջ 2526:
3 Տե՛ս նույն տե ղում:
4 Տե՛ս МеликШахназаров З., Записки карабахского солдата, Москва, 1995, с. 52:
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ձա կում գոր ծել, քա նի որ այն տեղ թուր քերն ի րենք կհանձն վեն»1:
Ի հա կադ րութ յուն Ա.  Մի քա յել յա նի՝ Զա րե հի հայ րը՝ Սամ սոն Մե լիքՇահ նա

զա րո վը և Դա լի Ղա զա րը պա հան ջել են նախ՝ սկսել Շու շիից, ա րա գո րեն գրա վել 
Խան քեն դը, ա պա նոր շարժ վել Աս կե րան: Ն րանց փաս տարկ մամբ՝ ե թե Ար ցա խի 
մար տա կան ու ժե րը կենտ րո նա նան Ա. Մի քա յել յա նի մատ նան շած ուղ ղութ յուն նե
րում, այդ թվում նաև Աս կե րա նում, ա պա Շու շին միան գա մայն կմնա ան պաշտ
պան, և դ րա նով հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն կըն ձեռ վի հա կա ռա կոր դին հեշ տութ
յամբ գրա վելու ու ամ րապնդ վելու քա ղա քում: Իսկ Շու շին իր աշ խար հագ րա կան 
դիր քով ու նի ան վի ճե լի գե րիշ խող դիրք ամ բողջ Ար ցա խի նկատ մամբ:

Թե պետ խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը հա մա ռո րեն փոր ձում են ա պա
ցու ցել, որ ա ռա վել նպա տա կա հար մար ու օգ տա կար կլի նի, ե թե Ար ցա խի մար
տա կան ու ժե րը գոր ծեն ի րենց ա ռա ջար կած մար տա վա րութ յամբ, սա կայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բյու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նը մնում է 
անդրդ վե լի:

Այս հա րցում ա վե լի քան տա րօ րի նակ է Ա. Մի քա յել յա նի դիր քո րո շու մը. չէ՞ որ 
նա օ րեր ա ռաջ ըն դու նել էր Հո վակ Ս տե փան յա նի ներ կա յաց րած մար տա վա րութ
յան նա խա գիծն ու նրա նում տեղ գտած՝ Շու շիի ա զա տագր մա նը վե րա բե րող մի
ջո ցա ռում նե րի պա հանջ նե րը:

Ան կա րող լի նե լով կոտ րել Ար սեն Մի քա յել յա նի հա մա ռութ յու նը՝ Դա լի Ղա զա
րը պա տաս խա նում է. «Ձեր հրա մա նը ես կկա տա րեմ և կ վերց նեմ Աս կե րա նը, 
բայց ի մա ցեք, որ Շու շին այդ ժա մա նակ կմնա ան պաշտ պան, և թուր քե րը կգրա
վեն քա ղա քը: Ն րանց նույ նիսկ հարկ չի լի նի կռվով վերց նել քա ղա քը: Դ րա հա մար 
ան գամ բա վա րար կլի նի միայն հրդե հե լը, հի շե ցե՛ք իմ խոս քե րը…»2:

Ե թե հիմք ըն դու նենք Ար սեն Մի քա յել յա նի գոր ծու նեութ յու նը բնու թագ րող 
սկզբնաղբ յուր նե րում տեղ գ տած տվյալ նե րը, ա պա պի տի շեշ տել, որ ա վե լի քան 
տա րօ րի նակ է ու նաև պար սա վե լի ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցուց չի պահ
վածքն ու գոր ծե լա կեր պը: Վճռ վում էր Ար ցա խի ճա կա տա գի րը, և  այդ բախ տո րոշ 
պա հին ինչ պե՞ս կա րե լի էր շրջան ցել տե ղա ցի գոր ծիչ նե րի, ան գամ Կենտ րո նա կան 
ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի ան դամ նե րի կար ծի քը ու միայ նակ կա յաց նել 
կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նե ցող վճիռ ներ, ո րոնք կա րող էին պատ ճառ 
դառ նալ ան կան խա տե սե լի ու անշր ջե լի ող բեր գութ յան:

Անհասկանալի է, թե ինչու է ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բյու րո յի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի ո րոշ մամբ փոխ վել ապս տամ բութ յան օ րը. այն պետք է սկսվեր ոչ թե 
փետր վա րի 16ին, այլ մարտի 23ին, ո րի մա սին սուր հան դակ նե րի մի ջո ցով ան
մի ջա պես հա ղոր դում են Զան գե զու րին:

1920 թ. մար տի 23ին ու ժեղ կռիվ ներ են սկսվում Ար ցա խի հա րա վա յին և  ար
ևել յան սահ մա նների ամ բողջ եր կա րութ յամբ՝ Դի զա կից մինչև Գ յու լիս տան, 
ա ռանձ նա պես կա տա ղի մար տեր են ծա վալ վում Աս կե րա նի ճա կա տում: Աս կե րա
նի ուղ ղութ յու նը զուտ մար տա վա րա կան ա ռու մով կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն 
ու ներ և՛ ադր բե ջա նա կան, և՛ հայ կա կան կող մերի հա մար: Շու շիում գտնվում էր 

1 Նույն տե ղում:
2 Նույն տե ղում, էջ 53:
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թուր քա կան զո րա նո ցը, որ տեղ տե ղա բաշխ ված էին ա վե լի քան վեց հար յուր թուրք 
զին վոր ներ, բա ցի դրա նից՝ թուր քա կան թաղա մա սը նույն պես զին ված և կազ մա
կերպ ված էր: Ե թե քա ղա քում բռնկվեին կռիվ նե րը, ա պա որ ևէ կաս կած լի նել չէր 
կա րող, որ թուրք զին ված ամ բո խը կմիա նար կա նո նա վոր զոր քին ու կհար ձակ վեր 
հայ կա կան քա ղա քա մա սի վրա: Կա րե լի է ա սել, որ Շու շիում տնօ րի նում էր թուր
քա կան կող մը: Դե պի քա ղաք ձգվող հիմ նա կան ու ղին անց նում էր Աս կե րա նով: 
Գ րա վել Աս կե րա նը նշա նա կում էր փա կել Շու շի տա նող մայ րու ղին ու ա վե լի ա պա
հո վել ու ամ րապն դել Շու շի հա յե րի պաշտպանությունը հնա րա վոր հար ձա կու մից:

Ավելին, Ասկերանի աննկուն պաշտպանությունը կարող էր նախադրյալներ 
ստեղծեր Շուշի քաղաքի ուղղությամբ ազատագրական մարտեր մղելու համար:

Թուրք հրա մա նա տա րութ յունը, ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն տա լով Աս
կե րա նի ուղ ղութ յա նը, Աղդա մում կենտ րո նաց նում է զգա լի քա նա կութ յամբ ադր
բե ջա նա կան կա նո նա վոր ռազ մա կան զո րա մա սեր և բազ մա թիվ թուրք ու քուրդ 
ան կա նոն ու ժեր, այս պես կոչ ված՝ կա մա վո րա կան խմբեր, ո րոնք կռիվ նե րը սկսվե
լու դեպ քում 15 կմ ձգ վող ճա կա տով՝ սկ սած Վա րա զա բույ նից մինչև Քա րագ լուխ, 
պի տի հար ձակ վեին Աս կե րա նի վրա1:

Կ ռիվ նե րը սկզբնա կան շրջա նում Աս կե րա նի ճա կա տում, ինչ պես ար դեն նշվել է, 
հաջողությամբ էին զարգանում հայկական կողմի համար. հայ մար տա կան ու ժե րը 
Դա լի Ղա զա րի հրա մա նա տա րութ յամբ մար տի 23ին սրըն թաց գրո հով գրա վում են 
Աս կե րա նը: Թշ նա մին, մար տա դաշ տում թող նե լով բազ մա թիվ սպան ված և վի րա վոր 
զին վոր ներ ու զգա լի քա նա կութ յամբ զենք և զի նամ թերք, դի մում է փա խուս տի2:

1920 թ. մար տի 23ին, երբ Դա լի Ղա զա րի գլխա վո րած մար տա կան ու ժե րը 
գրա վում են Աս կե րա նը, այդ նույն ժա մա նակ հայ կա կան մեկ այլ, թվա կազ մով 
ա վե լի թույլ մար տախմ բեր փոր ձում են շրջա պա տել Շու շիի և Խան քեն դի (ներ կա
յիս Ս տե փա նա կերտ, նախ կի նում՝ Վա րա րակն) թուր քա կան զո րա նոց նե րը, որ տեղ 
գտնվող զին վոր նե րը թվա քա նա կով զգա լիո րեն գե րա զան ցում էին ի րենց շրջա
պա տե լու փորձ ա նող հայ մար տիկ նե րին3:

Ար ցա խի մար տա կան ու ժե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յու նը միան
շա նա կո րեն ցույց է տալիս, որ դրանք, հատ կա պես Շու շիում, ձեռ նարկ վել են ոչ 
այն քան կազ մա կերպ ված ու փոխ հա մա ձայ նեց ված և տե ղիք տվել մեծ ող բեր գութ
յան ու զո հե րի:  Նույն օ րը, երբ հայ մար տա կան ու ժե րը մուտք են գոր ծում Աս կե
րան, տե ղի է ու նե նում Շու շիի ող բեր գութ յու նը:

Ե. Իշ խան յա նի հա վաստ մամբ՝ Շու շիի հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծը կա տար
վել է հայ մար տախմ բե րից մե կի չկշռա դատ ված և  ան միտ ինք նա գոր ծո ղութ յան 
հետ ևան քով: Մար տի 22ին ե րե սուն հինգ զին յալ ներ Բագ րատ Մի քա յել յա նի գլխա
վո րութ յամբ Եր ևան յան դռնե րից ներս են մտնում քա ղաք և  ա ռանց շու շե ցի նե րին 
տեղ յակ պա հե լու` անն կատ մո տե նում և շր ջա պա տում են թուրք զին վոր նե րի զո
րա նո ցը, և հա մա զար կեր տե ղա լով` պա հան ջում այն տեղ գտնվող ա վե լի քան 600 
զին վոր նե րին դուրս գալ ու հանձն վել:
1 Տե՛ս Թում յան Հ., նշվ. աշխ., էջ 281:
2 Աս կե րա նի կռիվ նե րի մա սին տե՛ս Գևորգ յան Հ., ՀՀ կա ռա վա րութ յան մար տա վա րութ յու նը Ս յու նի քում և 
Ար ցա խում 19181920 թթ., Եր ևան, 2018, էջ 788795:
3 ՀԱԱ, Ֆ. 120, ց. 1, գ. 563, թ. 173:
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Բ նա կան է, որ 600 զին վոր ներ հենց այն պես, ա ռանց դի մադ րութ յան չէին 
կա տա րե լու ի րենց ներ կա յաց րած՝ հանձն վե լու պա հան ջը: Այս տեղ էլ կա տար վում 
է ա մե նա սար սա փե լին ու ա մե նաող բեր գա կա նը. վեց հար յուր թուրք զին վոր ներ 
ա րա գո րեն դուրս են գա լիս զո րա նո ցից, հրա ցա նա զարկ ա նում, փա խուս տի մատ
նում ի րենց շրջա պա տող նե րին և հար ձակ վում Շու շիի հայ բնակ չութ յան վրա1:

Բագ րատ Մի քա յել յա նի գլխա վո րած մար տախմ բի չկշռա դատ ված, ան միտ 
գոր ծո ղութ յան հետ ևան քով թուրքջար դա րար նե րի զոհն են դառ նում Շու շիի հա
զա րա վոր հայ բնա կիչ ներ: Բա ցի հա զա րա վոր մարդ կա յին զո հե րից՝ ար ցա խա
հա յութ յու նն ու նե նում է հսկա յա կան նյու թա կան կո րուստ ներ, ո րոնց ընդ հա նուր 
գու մա րը հաս նում է հար յու րա վոր մի լիոն ռուբ լու2:

Շու շիի կո տո րա ծին ի րենց կազ մած վե րո հիշ յալ տե ղե կագ րում անդ րա դառ նում 
են նաև գնդա պետ Վե քի լովն ու գնդա պետ Պ րի մա տո վը՝ նշե լով. «Մար տի 22ին 
ապս տամբ նե րը գրա վել են Աս կե րա նի բեր դը և շր ջա փա կել են Խան քենդի ու 
Շու շիի մուսավաթական կայազորները:

Թա թար նե րը պա տաս խա նել են Շու շիի գլխո վին կո տո րա ծով (մար տի 22ին 
սպան վել է 8000 մարդ) և Զան գե զու րի վրա ձեռ նար կած ընդ հա նուր հար ձա կու
մով…»3:

Ըստ Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի ան դամ, Դի զա կի ճա կա տի 
հրա մա նա տար Հո վակ Ս տե փան յա նի վկա յութ յան` Շու շիի մեծ ող բեր գութ յան 
պատ ճա ռը Խան քեն դում նա խօ րեին տե ղի ու նե ցած դեպ քերն էին: Խան քեն դը, 
որ տեղ գտնվել են զեն քի պա հեստ ներն ու թնդա նոթ նե րը, հա մար վել է Ար ցա խի 
ապս տամ բութ յան կենտ րո նա կան ճա կա տը, ո րի հրա մա նա տա րութ յու նը հանձ
նա րար ված էր գնդա պետ Մես յա նին: Ն րա գլխա վո րութ յամբ մար տա կան ու ժե րը 
պի տի հար ձակ վեին Խան քեն դի վրա, գրա վեին այն տեղ ամ բար ված զենքն ու 
զի նամ թեր քը, թնդա նոթ նե րը, ա պա ա ռա ջա նա յին դե պի Շու շի և պաշտ պա նեին 
քա ղա քը հա կա ռա կոր դի հնա րա վոր հար ձա կում նե րից: Սա կայն դեպ քե րը զար
գա նում են վատ թա րա գույն ուղղ վա ծութ յամբ: Այն մար տա կան խում բը, ո րը մտնում 
է Խան քենդ, ինչինչ պատ ճառ նե րով ա ռաջ նոր դում է ոչ թե ան ձամբ գնդա պետ 
Մես յա նը, այլ Ա լեք սան դա յին ու սպա Լա լա յա նը, ո րոնք հա ջո ղութ յամբ գրա վում 
են ա վա նը, բայց չեն կա րո ղա նում ի րենց ձեռ քում պա հել: Ա լեք սան դա յին անձ
նա տուր ե ղած թուրք զին վոր նե րի վրա կրակ է բա ցում, իսկ թուրք զին վոր նե րից 
մի քա նի սը, զեն քի դի մե լով, սպա նում են նրան, ա պա և ս պա Լա լա յա նին: Ա ռաջ
նորդ նե րի կո րուս տը վճռա կան ազ դե ցութ յուն է գոր ծում: Ար ցախ ցի մար տիկ նե րը, 
խու ճա պի մատն վե լով, լքում են մար տա դաշտն ու դի մում փա խուս տի4:

Հ. Ս տե փան յա նի գնա հատ մամբ` «...այս դժբախ տու թիւ նը պատ ճառ է դառ նում 
Շուշ ւա մեծ տրա գե տիա յին, քա նի որ Խան քեն տու ա ռատ ռազ մամ թեր քը մնում է 
թշնա մու ձեռ քում, ինչ պես և դաշ տա յին թնդա նօթ նե րը... ա մե նա մեծ ան յա ջո ղու
թիւ նը հէնց այդ տեղ պա տա հեց: Միւս կող մից՝ դրսից մեծ յա ջո ղու թեամբ Շու շի 
մտած վառա կիր Ներ սէս Ազ բէ կեա նը փո խա նակ ան մի ջա պէս գրա ւե լու զօ րա նո ցը, 
1 Տե՛ս Իշ խա նեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 612:
2 Տե՛ս նույն տե ղում:
3 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427 (մաս 1), թ. 179:
4 Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 3, էջ 14, 14 բ:
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բարձ րա նում է Ռի զին Բախ չա կոչ ւած վայ րը և  այն տե ղից յի մա րա բար հա մա զար
կեր տե ղում քնած աս կեար նե րի վրայ, ո րոնք զարթ նե լով դի մում են ինք նա պաշտ
պա նու թեան, ա պա և գն դա ցիր նե րից կրակ բաց ա նե լով `զին ւած հա յե րին փա
խուս տի են մատ նում: Գիւ ղա ցի ա ռաջ նորդ նե րը և զին ւոր նե րը հեշ տու թեամբ նա
հան ջում են` չմտա ծե լով, թէ ինչ հան ցա ւոր քայլ են ա նում...»

«Շու շում, երբ թուր քե րը հաս տատ լուր են առ նում Խան քեն տու դեպ քի մա սին, 
իսկ քա ղաք մտած հայ ոյ ժե րի անշ նորք գոր ծո ղու թիւնն էլ ա ւե լի է ե րես տա լիս 
նրանց, սկսում են կրա կել տնե րը, թա լա նել և կո տո րել հայ բնակ չու թեա նը: Հայ 
քա ղա քա ցի նե րի մե ծա մաս նու թիւ նը ա հա բեկ ւած թող նում է քա ղա քը և նա հան ջող 
ոյ ժե րի հետ մտնում գա ւառ: Շու շում մնում են 34 հա զար հա յեր` Ռու բէն Շահ նա
զա րեա նի յոր տոր նե րով: Դ րանց մեծ մա սը կո տոր ւում են և բռ նա բար ւում: Ս պան
ւում է և թե մի ա ռաջ նոր դը...»1:

Շու շիի կոր ծա նու մը, կա րե լի է փաս տել, ծան րա գույն ու ան փո խա րի նե լի կո
րուստ է Ար ցա խի հա մար:

Գե րա սիմ Բա լա յա նի և Զա խար Յոլ յա նի կազ մած տե ղե կագ րի գնա հատ մամբ՝ 
«Որ պեսզի պարզ լի նի, թէ Շու շի քա ղա քի ա ւե րու մով ինչ վնաս է կրում տե ղա կան 
հա յու թիւ նը, բա ւա կան է ա սել, որ Շու շին հան դի սա նում է միակ կուլ տուրկրթա կան 
կենտ րո նը թէ Ղա րա բա ղի և թէ Զան գե զու րի հա յու թեան հա մար իր միջ նա կարգ 
դպրոց նե րով, գրա դա րան նե րով և հա սա րա կա կան այլ և  այլ կազ մա կեր պու թիւն
նե րով, ուր մօտ 100 տար ւայ ըն թաց քում շատ սե րունդ ներ էր կրթւել: Շու շին միակ 
շաղ կապն էր 300.000 հայ բնակ չու թեան, և ներ կա յումս երբ չկայ այդ քա ղա քը, 
չկայ ու րեմն նաև կրթա կան կենտ րոն ա հա գին բնակ չու թեան հա մար, չկայ մարմ
նի սիր տը, չկայ Ղա րա բա ղին և Զան գե զու րին մտա ւոր կեան քի մա տա կա րա րո ղը:

Ղա րա բա ղին հասց րած հար վա ծը խիստ ան գութ էր և  ան փո խա րի նե լի…»2:
Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած դեպքե րի ու սում նա սի րութ յունն ա ներկ բա հա վաս

տում է, որ Ար ցա խի ռա զմա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րութ յու նը մար տա կան գոր
ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քը ծրագ րե լիս զուտ մար տա վա րա կան ա ռու մով թույլ էր 
տվել էա կան ու չկշռա դատ ված սխալ ներ և վ րի պում ներ:

Այս ա ռումով երիցս ճիշտ է և ու շագ րավ Դ րո յի տված գնա հա տա կա նը:
«Դ րոն, գրում է Ա. Կի սի բեկ յա նը, խիստ ջղայ նա ցավ ու խիստ կարմ րե լով, 

ձեռ քը մեկ նե լով դե պի Ար սեն Հով հան նիս յա նը (նկա տի ու նի ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Մի քա յել յա նին. Հ.Գ.)` ա սաց.

Դուք բո լորդ` փոք րից մինչև մե ծը, ե րե խա ներ եք, ու րիշ ո չինչ: Ի՞նչ եք մտա ծել, 
որ մտել եք Աս կե րա նի փո սի մեջ, և  ա նու շադ րութ յան մատ նե լով` Շու շին թո ղել 
ան տեր ու ան տի րա կան: Մի՞ թե դուք այդ քա նը չեք հաս կա նում, որ Շու շին ում ձեռ
քին է գտնվում, նա էլ Ղա րա բա ղի տերն է…

 Դուք ձեր բո լոր ու ժե րը պետք է կենտ րո նաց նեիք հենց Շուշ վա վրա և  այն տեղ 
մաք րեիք թշնա մուց, ո րից հե տո թշնա մին Ղա րա բա ղի որ ևէ կե տում չէր կա րող 
կանգ նել»3:

1 Նույն տե ղում:
2 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 3:
3 Կի սի բեկ յան Ա., նշվ., աշխ., էջ 503504:
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Զա վեշ տա լի է, որ այն պա հին, երբ այր վում է Շու շիի հայ կա կան թա ղա մա սը, 
կա տար ված դեպ քե րից ան տեղ յակ՝ Ար սեն Մի քա յել յա նը նա մա կով Խ. Մել քում
յա նին հայտ նում է, թե «…յա ջո ղու թիւն նե րը մեր կողմն են. Աս կե րա նը, Խան քեն
տին մեր ձեռ քին է, և մեր թնդա նօթ նե րի հրա նո թից Շուշ ւա թուր քա կան թա ղը 
այր ւում է: Միւս օ րը Սղ նա խի ճա կա տից ե կող նե րը պատ մե ցին, որ Շու շու հայ կա
կան թաղն է այր ւում: Ան մի ջա պէս մի սուր հան դակ եմ ու ղար կում Սա րու շէն և  
երկ տո ղով հայտ նում Ա. Մի քա յե լեա նին ման րա մասն տե ղե կու թիւն ներ»1:

Շու շիի ող բեր գա կան դեպ քե րի մա սին պատ մում է նաև Զա րեհ Շահ նա զա րո
վը, ո րը միակն է Շու շիի սպան դի փրկված նե րից, ո րի վկա յութ յու նից պարզ վում 
է, որ քա ղա քում տե ղի ու նե ցած կո տո րա ծի ժա մա նակ, ճիշտ է, ոչ մեծ ընդգր կու
մով, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինք նա պաշտ պա նա կան մար տեր ե ղել են:

Ըստ Զա րե հի պատ մա ծի՝ 1920 թ. մար տի 13ին ի րենց գու մար տա կի հրա մա
նա տար, շտաբս  կա պի տան Գա րե գի նը ի րեն թույ լատ րում է զո րա մա սից մեկ նել 
տուն՝ Շու շի, և տե սակ ցե լ հի վանդ հո րը՝ Սամ սոն Շահ նա զար յա նին: Մար տի 17ին 
մահ ճա կա լին գամ ված Սամ սո նը կան չում է որ դուն՝ Զա րե հին, և պատ վի րում իր 
մոտ հրա վի րել ի րենց հար ևա նին՝ ե րա ժիշտ Ար տա շե սին՝ կլար նե տով: Գա լիս է 
ե րա ժիշ տը: Մա հա մերձ հայ րը խնդրում է, որ նա նվա գի «Դ լե յա ման»ը: Ար տա
շե սը նվա գում է, և  այդ պա հին ե րաժշ տութ յու նը լսե լիս փոքր ինչ պայ ծա ռա նում 
է հի վան դի դեմ քը, բայց դա ըն դա մե նը վայրկ յան ներ էին:

«Դ լե յա մա նի» հնչյու ննե րը լսե լիս Սամ սոն Շահ նա զար յա նը կնքում է իր մահ
կա նա ցուն2:

Շու շիի կո տո րա ծի նա խօ րեին Զա րե հը փո ղո ցում հան դի պում է թուր քա կան 
զո րա մա սի զին վոր նե րին ու նրանց ա ռաջ նոր դին:

Զա րե հի բնու թագր մամբ՝ Խոս րով բեկ Սուլ թա նով, այդ պես էին ան վա նում այդ 
սար սա փե լի դա ժան մար դուն, հա յե րի երդվ յալ թշնա մուն, ո րը Անդր կով կա սի մու
սուլ ման նե րի ա ռաջ նորդ նե րից մեկն էր: Սուլ թա նո վը պա տաս խա նա տու է թուրք 
մու սուլ ման նե րի կող մից բռնա զավ թած Ար ցա խի բնա կա վայ րե րում ի րա կա նաց րած 
հայ բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի հա մար: Այդ նա էր, ո րի հրա մա
նով կո տո րե ցին ծե րե րին, կա նանց ու ե րե խա նե րին3:

Ար ցա խի մար տա կան ու ժե րը գտնվում էին մար տա կան դիր քե րում: Այն պա
հին, երբ Շու շիում սկսվում է հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծը, քա ղա քում ե ղել են շատ 
քիչ թվով հայ զին վոր ներ:

Մար տի 23ի ա ռա վոտ յան ու ժեղ հրա ցա նաձ գութ յուն է սկսվում քա ղա քի ամ
բողջ եր կու սահ ման նե րում՝ հայ կա կան և թուր քա կան: Միա ժա մա նակ բռնկվում 
է հրդե հը: Թուր քե րը, տես նե լով, որ հա յե րը ցույց չեն տա լիս կազ մա կերպ ված 
դի մադ րութ յուն, սկսում են հրդե հել տնե րը, իսկ քա մին, ի դժբախ տութ յուն հայ 
բնակ չութ յան, այդ պա հին փչում էր հայ կա կան քա ղա քա մա սի ուղ ղութ յամբ: Չ նա
յած հա յե րի բնա կա րան նե րը քա րա շեն էին, բայց կրա կի բո ցե րով ա րա գո րեն 
բռնկվում են տնե րի փայտ յա ձեղ նա հար կերը, ու հրդե հը տա րած վում է հայ կա կան 

1 Նույն տե ղում,թծ. 1649, գ. 3, էջ 30:
2 Տե՛ս ЗареМелик Шахшназаров, նշվ. աշխ., էջ 40:
3 Նույն տեղում, էջ 41:
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ողջ թա ղա մա սով: Հր դե հի բո ցե րից ա զատ վե լու հա մար բնա կիչ նե րը դուրս են 
գա լիս տնե րից ու թափ վում փո ղոց նե րը:

Ճիշտ է, քա ղա քում հայ զին վոր նե րի քա նա կը սահ մա նա փակ էր, բայց կա յին 
46 մար տիկ նե րից բաղ կա ցած մի քա նի մար տա կան խմբեր, ո րոնք կա րող էին 
դի մել կազ մա կերպ ված ինք նա պաշտ պա նութ յան, բայց, դժբախ տա բար, քա ղա քում 
չեն ե ղել փոր ձա ռու զին վո րա կան ներ, ո րոնք միա վո րեին ու ա ռաջ նորդեին մար
տա կան խմբերն ու կազ մա կեր պեին բնակ չութ յան պաշտ պա նութ յու նը:Այդ պատ
ճա ռով մար տախմ բե րը դուրս են ե կել տնե րից ու գոր ծել են միմ յան ցից ան ջատ, 
չփոխ կա պակց ված ու չհա մա ձայ նեց ված:

Այս խո սուն փաստն ա վե լի քան բա վա րար է պնդե լու, որ Ար ցա խի ապս տամ
բութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի տե սա դաշ տից դուրս է մնա ցել ա մե նա կար ևո րը՝ ողջ 
Ար ցա խի հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող կենտ րո նի՝ Շու շիի 
ճա կա տա գիրն ու քա ղա քի հայ բնակ չութ յան պաշտ պա նութ յան ու անվ տան գութ
յան ա պա հով ման խնդի րը:

Զա րե հը 6 մար տիկ նե րից կազմ ված խմբի կազմում անն կատ դուրս է գա լիս 
այր վող տնից ու ա րագ տե ղա շար ժե րով և  օգտ վե լով հրդե հի հետ ևան քով ա ռա
ջա ցած ծխա ծած կույ թից՝ կա րո ղա նում է մի դիր քից տե ղա փոխ վել մեկ այլ դիր ք  
ու ա ռաջ շարժ վե լու ըն թաց քում դի պուկ կրա կոց նե րով գնդա կա հա րում ի րենց 
հան դի պած թուրք զին վոր նե րին, ո րոնք այդ պա հին տար ված էին ոչ միայն խու
ճա պի ու սար սա փի մատն ված հա յե րի գնդա կա հա րութ յամբ, այլև ա վա րա ռութ
յամբ, հա յի ու նեց ված քի թա լա նով1:

Բա րե բախ տա բար, մար տախմ բի մար տիկ նե րը զին ված էին հե ռա հար մո սին
նե րով և  ու նե ցել են մեծ քա նա կութ յամբ զի նամ թերք, ո րը նրանց հնա րա վո րութ յուն 
էր ըն ձե ռում ա նընդ մեջ կրակ տե ղա լով ի րենց հան դի պած հա կա ռա կոր դի վրա՝ 
ա ռաջ շարժ վել:

Նույն օ րը՝ ե րե կո յան, ա նընդ մեջ կռիվ ներ մղե լով՝ մար տա խում բը հաս նում է 
քա ղա քի մե ծա հա րուստ նե րից մե կի տա նը, որ տեղ հան դի պում են այն տեղ հա
վաք ված տար բեր սե ռի ու տա րի քի 500600 փախս տա կան հա յե րի, ո րոնց այդ 
տե ղում կանգ նեց րել էր քա ղա քի նախ կին քա ղա քագ լուխ Գի գի ա ղան՝ խոս տա
նա լով փրկել նրանց կյանքն ու ա պա հո վել անվ տան գութ յու նը:

Զա րե հի խմբի ան դամ նե րը դի մել են փախս տա կան նե րին ու հոր դո րել, որ 
չլսեն ու չհա վա տան Գի գի ա ղա յի տված կեղծ խոս տում նե րին: Գի գի ա ղան իր 
հեր թին դի մում է փախս տա կան նե րին և գլ խից հա նե լով փա փա խը՝ հար վա ծում 
է գետ նին ու հա վա տաց նում, որ նրանց հետ ոչ մի վատ բան չի պա տա հե լու, ե թե 
մնան քա ղա քում, այ լա պես նրանք կեն թարկ վեն ան խու սա փե լի կո տո րա ծի: 
Փախս տա կան նե րը եր կընտ րան քի մեջ էին՝ ի՞նչ պի տի ա նեին, ու՞մ լսեին:

«Այդ ժամ մեր ըն կեր նե րը, գրում է Զա րե հը, դի մում են ե րի տա սար դութ յա նը. 
Տ ղա ներ, ով ու զում է մա հից փրկվել, ե կեք մեզ հետ»: Իսկ ես ա սա ցի նախ կին 
քա ղա քագլ խին. «Գի գի ա ղա, դուք կոր ծա նել եք ձեր որ դուն, ինքդ խու սա փել ես 
դաշ նակ ցա կան գնդա կից, իսկ այժմ ու զում եք կոր ծա նել հար յու րա վոր ան մեղ 
մարդ կանց: Դու ինքդ կեն դա նի կմնաս, բայց նրանք ոչ խա րի պես կմորթ վեն: Եվ 

1 Նույն տե ղում:



193

ա վե լաց րի բարձ րա ձայն, որ պես զի բո լո րը լսեն. «Ես ձեզ եմ հարց նում, ե ղե՞լ է 
այն պես, որ ինչ որ հայ, ո րը ըն կել է թուր քի կամ մու սուլ մա նի ձեռ քը, փրկվել է 
նրանց յա թա ղա նից»1:

Դժ բախ տա բար, հա վաք ված նե րից քչերն են հետ ևել Զա րե հի խմբին ու փրկվել, 
իսկ մեծ մա սը հա վա տա ցել է Գի գի ա ղա յի խոս տում նե րին ու մնա ցել քա ղա քում: 
Հե տա գա յում պարզ վում է, որ նրան ցից շատ քչե րին է հա ջող վել փրկվել, իսկ մե
ծա մաս նութ յա նը կո տո րել են ոչ միայն զին վոր նե րը, այլև քա ղա քի թուրք բնա կիչ
նե րը, ո րոնք մեծ հա ճույ քով շրջում էին հայ կա կան քա ղա քա մա սում և  այր ված 
տնե րից ու մոխ րա կույ տե րի մե ջից հա վա քում հրդե հի ճի րան նե րից փրկված հա յի 
ու նեց ված քը:

«Խոր տակ ված տրա մադ րութ յամբ, Շու շիի ող բեր գութ յան պատ մութ յու նը եզ
րա փա կում է Զա րե հը, մենք ի ջանք Շու շիի մեր ձա կայ քում գտնվող հայ կա կան 
գյու ղի ուղ ղութ յամբ: Քա ղա քը քանդ ված և հր դեհ ված՝ փռված էր մեր ոտ քե րի 
տակ: Մի քա նի թա ղա մա սեր դեռևս այր վում էին, և հս կա յա կան հրդե հի ծու խը 
մի քա նի կի լո մետր տրա մագ ծով ծած կել էր քա ղա քի շրջա կայ քը:

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ներք ևում լսվում էին կրա կոց ներ և  ան հաս կա նա լի 
աղ մուկ…»2:

Ինչ պի սի՞ն է Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան գնա հա տա
կա նը Շու շիի ող բեր գութ յան և  ընդ հան րա պես Ար ցա խում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի 
նկատ մամբ:

ՀՀ վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նի գնա հատ մամբ՝ մար տի 22ին Շու շիում 
բռնկված ապս տամ բութ յան սկզբնա կան շրջա նում հա ջո ղութ յու նը ու ղեկ ցել է հայ
կա կան կող մին, ու այդ պատ ճա ռով Ադր բե ջա նի վար չա պետ, ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րը բո ղո քի նա մակ է հղում ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը: Ադր բե ջա նի ներ կա
յաց րած բո ղո քին Ալ. Խա տիս յա նը տվել է խու սա փո ղա կան պա տաս խան՝ հայտ
նե լով, որ իր գլխա վո րած կա ռա վա րութ յու նը որ ևէ մաս նակ ցութ յուն չու նի ապս
տամ բութ յան բռնկման գոր ծում:

Քա նի որ ապս տամ բութ յու նը Ար ցա խում զար գա նում է ար ցա խա հա յութ յան 
հա մար վատ թա րա գույն ուղղ վա ծութ յամբ, հետ ևա բար փոխ վում են նաև ՀՀ կա
ռա վա րութ յան դիր քո րո շումն ու կեց ված քը:

«... Ղա րա բա ղը, շա րու նա կում է Հա յաս տա նի վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նը, 
կապ րէր սար սա փե լի օ րեր: Ապս տամ բու թիւ նը ձա խող վե ցաւ, սկսան ճնշում նե րը: 
Ապ րի լի 6ին գե րա գոյն կօ մի սար ներ՝ տը Մարտէկլ, Գա բա ու Ո ւորտ րոպ (ֆրան
սիա կան, ի տա լա կան և  անգ լիա կան) ու ղար կե ցին յանձ նա ժո ղով Շու շի և հ րա ւի
րե ցին խա ղա ղու թեան խորհր դա ժո ղով Թիֆ լի սի մէջ:

... 13ին ստո րագ րո ւե ցաւ ար ձա նագ րու թիւն բո լոր վի ճե լի հար ցե րը խա ղա
ղու թեամբ լու ծե լու հա մա ձայ նու թեան մա սին»3:

Ս. Վ րաց յա նի հա վաստ մամբ՝ Ար ցա խում բռնկված ապս տամ բութ յու նը և Շու
շիի հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծի լու րը ցնցող տպա վո րութ յուն է գոր ծել ոչ միայն 

1 Նույն տե ղում, էջ 48:
2 Նույն տե ղում, էջ 51:
3 Խա տի սեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 198:
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Հա յաս տա նում, այլև Թիֆ լի սում, ուր գտնվում էին հաղ թող տե րութ յուն նե րի դի
վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րը:

«Մար տի 27ին, գրում է Ս. Վ րաց յա նը, Ղա րա բա ղի հայ րե նակ ցա կան միու
թեան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Գ. Բա լա յեա նը և Լէօն մի յու շա գիր ներ կա յաց րե ցին 
Անգ լիա յի, Ֆ րան սիա յի, Ի տա լիա յի ու Յու նաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, գնդ. 
Հաս կե լին, Հա յաս տա նի վար չա պե տին և Վ րաս տա նի կա ռա վա րու թեան՝ խնդրե
լով նրանց միջ նոր դու թիւ նը Ղա րա բա ղի հար ցում: Ն րանք պա հան ջում էին՝ ան
մի ջա պէս հե ռաց նել ադր բէ ջա նա կան զօ րա մա սե րը, բա նալ ճա նա պարհ նե րը և 
յար գել օ գոստ. 22 ի հա մա ձայ նու թիւ նը»1: Նույն օ րը Ար ցա խում բռնկված կռիվ նե
րը դա դա րեց նե լու խնդրան քով դաշ նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչնե րի միջ նոր դութ
յանն է դի մում նաև Վ րաս տա նի վար չա պետ Ժոր դա նիան:

Ամփոփում

Շուշիի 1920 թ. ջարդերը և հայ բնակչության 
ինքնապաշտպանության փորձերը

Համլետ Գևորգյան

1920 թ. գարնանը Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերն ու Զանգեզուրին 
և Արցախին սպառնացող մարտահրավերները հրամայաբար թելադրում էին ՀՀ կառա
վա րությանը, որ անհրաժեշտ է ձերբազատվել այդ հարցում դրսևորած հանգիստ ու սպա
սո ղական  դիրքից և գործել առավել վճռական մարտավարությամբ, մանավանդ քաջա
տեղյակ էր Զանգեզուրն ու Արցախը զենքի ուժով զավթելու նպատակով Ադրբեջանի տեն
դագին ռազմական նախապատրաստությանը: Ադրբեջանական զինված ուժերն Արցախում 
և մասնավորապես Շուշիում ձեռնարկած գործողություններին զուգընթաց՝ հերթական 
ան գամ հարձակում են գործել նաև Զանգեզուրի վրա: Եթե Ադրբեջանին հաջողվեր այդ 
հարձակմամբ Արցախը կտրել Զանգեզուրից, ապա Արցախը լիովին կհայտնվեր շրջա փակ
ման մեջ, և այդ դեպքում ադրբեջանական կանոնավոր զորամասերն ու նրանց զորակցող 
թուրք և քուրդ հրոսակախմբերը մեծ հնարավորություն էին ձեռք բերում առավել դյուրին 
միջոցների գործադրմամբ հաղթահարելու արցախահայության ինքնապաշտպանական 
ուժերի դիմադրությունը:

Արցախի մարտական ուժերը գտնվում էին մարտական դիրքերում: Այն պահին, երբ 
Շուշիում սկսվել է հայ բնակչության կոտորածը, քաղաքում եղել են շատ քիչ թվով հայ 
զին վորներ: Թեև քաղաքում հայ զինվորների քանակը սահմանափակ էր, բայց կային 46 
մարտիկներից բաղկացած մի քանի մարտական խմբեր, որոնք կարող էին դիմել կազմա
կերպված ինքնապաշտպանության, բայց, դժբախտաբար, քաղաքում չեն եղել փորձառու 
զինվորականներ, որոնք միավորեին ու առաջնորդեին մարտական խմբերն ու կազմակեր
պեին բնակչության պաշտպանությունը: Այդ պատճառով մարտախմբերը դուրս են եկել 
տներից ու գործել են միմյանցից անջատ, չփոխկապակցված ու չհամաձայնեցված:

Արցախում սաստկացած ռազմական գործողությունների և Շուշիի հայ բնակչության 

1 Վ րա ցեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 374:
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կոտորածի լուրը ցնցող տպավորություն է գործել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Թիֆլիսում, 
ուր գտնվում էին հաղթող տերությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունները:

Հինաբառեր. Հայաստան, Արցախ, Զանգեզւր, Շւշի, Ադրբեջան, թւրք զավթիչ
ներ, կոտորածներ, ինքնապաշտպանւթյան ւժեր, ռազմական գործողւթյւններ, կառա
վարւթյւն

Резюме

Погромы 1920 г. в Шуши и попытки самообороны 
армянского населения

Гамлет Геворгян

Шаги, предпринятые азербайджанскими властями весной 1920 года, и вызовы, 
угрожающие Арцаху, диктовали правительству Республики Армения избавиться от 
спокойного и выжидающего положения в  этом вопросе и предпринять более решительную 
тактику, тем более, что были особенно хорошо осведомлены о лихорадочной подготовке 
Азербайджана к захвату силой оружия Зангезура и Арцаха. Параллельно с операциями в 
Арцахе, в частности в Шуши, азербайджанские вооруженные силы вновь атаковали 
Зангезур. Если бы Азербайджану удалось отрезать Арцах от Зангезура этим нападением, 
Арцах оказался бы полностью в осаде, и в этом случае регулярные азербайджанские 
воинские части и поддерживающие их турецкокурдские бандформирования имели бы 
прекрасную возможность преодолеть сопротивление сил  самообороны арцахских армян.

Арцахские вооруженные силы находились на боевых позициях. Во время расправы 
над армянским населением в Шуши в городе было очень мало армянских солдат. Количество 
армянских солдат в городе было ограничено, но было несколько боевых групп по 46 
бойцов, которые могли прибегнуть к организованной самообороне, но, к сожалению, в 
городе не было опытных солдат, которые могли бы объединиться и возглавить боевые 
группы и организовать защиту населения. Поэтому боевые группы покинули свои дома и 
действовали раздельно, разрозненно и нескоординированно.

Известие об эскалации боевых действий в Арцахе, резне армянского населения Шуши 
произвело шокирующее впечатление не только на Армению, но и на Тбилиси, где 
располагались дипломатические миссии державпобедительниц.

Ключевые слова: Армения, Арцах, Зангезур, Шуши, Азербайджан, турецкие 
захватчики, массовые убийства, силы самообороны, боевые действия, правительство
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Abstract

The Massacres of 1920 in Shushi and the Attempts  
of Selfdefense of the Armenian Population

Hamlet Gevorgyan

The steps taken by the Azerbaijani authorities in the spring of 1920 and the challenges 
threatening Zangezur and Artsakh imperatively dictated to the Armenian government that it 
was necessary to get rid of the calm and expectant attitude expressed with regard to this issue 
and act with more decisive strategy, especially since the government was well aware of 
Azerbaijan's feverish military preparations to seize Zangezur and Artsakh by force of arms. In 
parallel with the operations in Artsakh, particularly in Shushi, the Azerbaijani armed forces 
again attacked Zangezur.  If Azerbaijan managed to cut off Artsakh from Zangezur with this 
attack, Artsakh would be completely under siege, and in this case the regular Azerbaijani military 
units and the TurkishKurdish bandit formations supporting them would have a great opportunity 
to overcome the resistance of the ArtsakhArmenian selfdefense forces.

The Artsakh military forces were in combat positions. At the moment when the massacre 
of the Armenian population in Shushi began, there were very few Armenian soldiers in the city. 
The number of Armenian soldiers in the city was limited, but there were several battle groups 
of 46 fighters who could resort to organized selfdefense, but unfortunately there were no 
experienced soldiers in the city who could unite and lead the fighting groups and organize the 
protection of the population. That is why the fighting groups came out of their homes and acted 
separately, scattered and uncoordinated.

The news of the escalation of hostilities in Artsakh, the massacre of the 
Armenian population of Shushi made a shocking impression not only in Armenia, but also 

in Tbilisi, where the diplomatic missions of the victorious powers were located.

Keywords: Armenia, Artsakh, Zangezur, Shushi, Azerbaijan, Turkish invaders, massacres, 
selfdefense forces, military operations, government
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ՀԱՄԼԵՏ ՄԱԼԽԱՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
պատ մա կան գի տւթ յւն նե րի դոկ տոր 

ՀՀ ԳԱ Պատ մւթ յան ինս տի տւ տի  
գլխա վոր գի տաշ խա տող,  

նո րա գւյն պատ մւթ յան բաժ նի վա րիչ 
Հոդվածը ներկայացվել է 12.03.2020,  

գրախոսվել է 10.04.2021, 
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ՇՈՒՇԻԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ 
(1919 Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԵՎ 1920 Թ. ՄԱՐՏ)

« Հա յոց ար ևե լից կող մանց»` Ար ցախ աշ խար հի բազ մա դար յան պատմութ յան 
ա ռա վել ծանր ու դրա մա տիկ ի րա դար ձութ յուն նե րով լի տա րի ները 19181920 թվա
կան ներն էին: Հենց այդ տա րի նե րին Լեռ նա յին Ղարա բա ղը դար ձավ «վի ճե լի 
տա րածք»:

1918 թ. մա յի սի վեր ջե րին Անդր կով կա սի ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի հռչա
կու մից հե տո Ադր բե ջա նի նո րա թուխ մու սա վա թա կան կա ռա վա րությու նը հա վակ
նում էր բռնա զավ թել պատ մա կան Հա յաս տա նի մի շարք տա րածք ներ, այդ թվում՝ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը: Ել նե լով ի րենց ռազ մա վարա կան նպա տակ նե րից՝ Ադր բե
ջա նի նվա ճո ղա կան ծրագ րե րին բա ցա հայտ կեր պով օգ նում էին Օս ման յան Թուր
քիան, ո րոշ ժա մա նակ անց` Անգ լիան, իսկ ա վե լի ուշ` Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը, 
ին չը մե ծա պես բարդ ու դժվարին վի ճակ էր ստեղ ծում Հա յաս տա նի հա մար:

1918 թ. աշ նա նը թուր քա կան բա նա կի հե ռա նա լուց հե տո երկ րա մասում հաս
տատ վեց անգ լիա ցի նե րի գե րա կա յութ յու նը: Բ րի տա նա կան զինվո րա կան հրա մա
նա տա րութ յան Անդր կով կաս մուտք գոր ծե լուց հե տո արցա խա հա յութ յան հա մար 
սկսվե ցին ա վելի դա ռը ժա մա նակ ները: Անդրկով կա սում խա ղա ղութ յուն հաս տա
տե լու ձգտման քո ղի տակ երկ րա մասում Անգ լիան աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րը 
ա պա հո վե լու խնդիր ու ներ: Մի կող մից` Բաք վի «սև  ոս կու» շլաց նող ցոլ քը, մյուս 
կող մից` Ադր բե ջա նին որ պես պատ վար ընդ դեմ Ռու սաս տա նի օգ տա գոր ծե լու հա
վակ նութ յու նը անգ լիա ցի նե րին դարձ րին ադր բե ջան ցի նե րի դաշ նա կի ցը: Բաք վում 
բրիտա նա կան զոր քե րի հրա մա նա տար գե նե րալ Թոմ սո նին, այ նու հետև` նրան փո
խա րի նած գնդա պետ Շա տել վոր դին թև  ու թի կունք դարձ րած Ար ևել յան Հա յաս
տա նի Շու շու, Զան գե զու րի, Ջեբ րա յի լի և Ջի վան շի րի գավառ նե րի գե նե րալնա հան
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գա պետ հռչակ ված (Ադր բե ջա նի կա ռա վա րության 1919 թ. հուն վա րի 15ի ո րո շու մով) 
Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը, դի վա նագի տա կան ճնշում նե րով, սպառ նա լիք նե րով, 
զին ված ուժ գոր ծադ րե լով, ցան կա նում էր ար ցա խա հա յութ յու նից կոր զել Ադր բե ջա
նին հպա տակ վե լու հա մա ձայ նութ յուն: Ար ցախ ցի նե րի պա տաս խա նը ան փո փոխ էր 
ու հստակ. «Ո՛չ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յա նը, միա ժա մա նակ կողմ` հար ևան թուրք 
ժո ղովր դի հետ խա ղաղ բա րե կամա կան հա րա բե րութ յուն պահ պա նելուն»:

Որ քան ու ժե ղա նում էին Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ճնշում ներն ու բռնութ
յուն նե րը, այն քան ա վե լի ան կոտ րում էր դառ նում Ար ցա խի հա յության ան կախ ու 
ա զատ ապ րե լու և  իր պատ մութ յունն ինք նու րույն կեր տելու կո րովն ու կամ քը: 
Չ կա րո ղա նա լով հաշտ վել այս ի րո ղութ յան հետ՝ Ադրբե ջա նը շա րու նա կում էր բո
լոր մի ջոց նե րով սպառ նալ գա վա ռի հա յութ յան ֆի զի կա կան գո յութ յա նը: Ադր բե
ջա նի կա ռա վա րութ յու նը մշտա պես ա նուշադ րութ յան էր մատ նում Հա յաս տա նի 
հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուննե րի պար բե րա բար ար ված նա խազ գու շա ցում
ներն ու հոր դոր ները` դա դա րեց նե լու ոտնձ գութ յուն նե րը Հա յաս տա նի տա րած քի 
մաս կազմող Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նկատ մամբ:

Ադր բե ջա նը փոր ձեց նա խա հար ձակ լի նել և  ա րա գո րեն ընկ ճել Լեռ նային Ղա
րա բա ղում հա յութ յան դի մադ րութ յու նը: Տեղ յակ լի նե լով ի րե րի դրութ յա նը՝ Ղա
րա բա ղում ԱՄՆի զին վո րա կան հրա մա նա տա րութ յան ներկա յա ցու ցի չը վկա յա
բե րում է, որ մա յիս ամ սից Ադր բե ջա նի կա ռա վա րության, ի դեմս Սուլ թա նո վի, 
գոր ծու նեութ յու նը Ղա րա բա ղի հա յե րի նկատմամբ կտրուկ ագ րե սիվ բնույթ ստա
ցավ1: Բա վա կան է նշել, որ ապ րիլմայիս ա միս նե րին ադր բե ջա նա կան կա նո նա
վոր զո րա մա սե րը և քր դա կան զին ված խմբա վո րում ներն ա վե լի քան 40 հար ձա
կում կա տա րե ցին հայ կական բնա կա վայ րե րի վրա2: Ադր բե ջա նի հա ճա խա կի 
դար ձած զինված հար ձա կում նե րը սպառ նում էին Ղա րա բա ղի հա յութ յան ֆի զի
կա կան գո յութ յա նը:

Ս տեղծ ված կա ցութ յու նն օ րի նա չա փո րեն դնում էր տե ղի հա յութ յա նը զի նե լու 
և  ինք նա պաշտ պա նութ յան պատ րաստ վե լու խնդի րը: Սա կայն մայոր Գի պո նի 
գլխա վո րութ յամբ անգ լիա կան 5 հո գա նոց ներ կա յա ցուց չության Շու շի ժա մա նե լուց 
հե տո (1918 թ. նո յեմ բե րի սկզբին) բնակ չութ յան զգո նութ յու նը և  ինք նա պաշտ պա
նութ յան նա խա պատ րաստ ման գոր ծը չափա զանց թու լա ցավ: Ար ցա խի զին ված 
կազ մա վո րում նե րի մի մա սը ցրվեց: Ժո ղո վուրդն իր հույ սը դրեց ներ կա յա ցուց
չութ յան վրա: Այս ի րո ղութ յան և հ նա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին խոս վում է 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ազ գային խորհր դի նա խա գա հի՝ Բաք վի Հա յոց ազ գա յին 
խորհր դին ուղ ղած նամա կում. «Անգ լիա կան ներ կա յա ցուց չութ յան այս տեղ ժա մա
նե լուց հե տո, մեր ամ բողջ հույ սը դնե լով նրա վրա, դի մել ենք խա ղաղ կյան քի՝ 
հաս տատ հա մոզ ված լի նե լով, որ մեր կյան քի դեմ ոչ մի դավ չի նյութ վե լու»: Այ
նուհետև շա րու նա կում է. « Ղա րա բաղ ցի նե րը, ճշգրտութ յամբ կա տա րե լով անգլիա
կան ներ կա յա ցուց չութ յան ա ռա ջար կութ յու նը, Սուլ թա նո վի գոր ծո ղություն նե րին 
հա կակ շիռ ո չինչ չձեռ նար կե ցին: Այդ պես վար վե լով չա րա չար պի տի պատժ վենք 

1 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 1, թ. 64:
2 Նույն տե ղում, թ. 1:
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ու հիմ նա հա տակ կոր ծան վենք»1, տագ նա պում է նա մակա գի րը: Ղա րա բա ղի հա
յութ յան զանգ վա ծա յին կո տո րա ծի սկիզ բը դրվեց 1919 թ. մա յի սի 20ից: Այդ օ րը 
թուր քե րը ար գե լե ցին սննդամ թերք անց կացնել հայ կա կան շրջան ներ: Սնն դամ
թերք անց կաց նե լու յու րա քանչ յուր փորձ ա վարտ վում էր ճա նա պար հին թուր քե րի 
կող մից թա լա նով ու սպա նություն նե րով2: Ղա րա բա ղում ի րադ րութ յու նը չա փա
զանց լար վեց մեկ շա բաթ անց (մա յի սի 27ին)` քո չի սար բարձ րա նա լու ժա մա նակ: 
Այդ օ րը քոչ վորնե րը զին ված խմբե րի ու ղեկ ցութ յամբ բռնե ցին սար տա նող ճա
նա պար հը: Ժո ղո վուր դը սպառ նաց, որ ե թե Ադր բե ջա նը շա րու նա կի տնտե սա կան 
բոյկո տը, Ղա րա բա ղը ստիպ ված կլի նի փա կել քոչ վոր նե րի ճա նա պար հը: Իր նպա
տա կին հաս նե լու հա մար Ադր բե ջա նը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ հանեց լրա ցու
ցիչ կա նո նա վոր զո րա մա սեր և հա զա րա վոր ան կա նոն քուրդ ե լու զակ ներ, ոչ պաշ
տո նա կան տվյալ նե րով` շուրջ 10 հա զար մարդ: Շուտով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
հայտն վեց օ ղա կի մեջ:

 Սուլ թա նո վը մտա դիր էր ա ռա ջին հար վա ծը հասց նել Ար ցա խի ա զատագ րութ
յան շարժ ման կենտ րոն Շու շի քա ղա քին:

Հու նի սի սկզբնե րին գե նե րալ նա հան գա պե տը կար գադ րեց Շու շիի հայկա կան 
մա սից գան ձա րա նը և հե ռագ րա տու նը տե ղա փո խել քա ղա քի թուրքա կան մաս: 
Դա լրջո րեն ան հանգս տաց րեց քա ղա քի հայ բնակ չութ յա նը: Բանն այն է, որ այդ 
հիմ նար կութ յուն նե րում աշ խա տող նե րի մեծ մա սը կանայք էին, և ն րանց հա մար 
դժվար էր թուր քա կան մա սում աշ խա տե լը: Բոլոր ար ժեթղ թե րի 95 %ը (600000 
ռուբ լի) պատ կա նում էր հա յե րին, ինչ պես և 3000000 ռուբ լի խնա յո ղա կան դրա
մարկ ղի գու մա րը3: Հա յե րը դի մե ցին անգ լիա կան ներ կա յա ցուց չութ յա նը` այդ տե
ղա փո խութ յու նը ար գե լե լու խնդրան քով: Ներ կա յա ցուց չութ յու նը հա վաս տիաց րեց, 
որ տե ղա փո խութ յու նը չի կա տար վի: Սա կայն հու նի սի 2ին Սուլ թա նո վը, ա ռանց 
որ ևէ նա խազգու շաց ման, գան ձա տու նը և հե ռագ րա տու նը քա ղա քի հայ կա կան 
թա ղամա սից փո խադ րեց թուր քա կան թա ղա մաս: Հու նի սի 2ին նա Շու շիի 
թուրքա կան թա ղա մաս մտցրեց քրդա կան 3 հա զարանոց ավազակախումբ, ինչ
պես նաև 1500 զին ված թա թա րա կան քոչ վոր ներ: Հու նի սի 2ին և 3ին Շու շիի 
հայ կա կան թա ղա մա սից բո լոր թա թար նե րը ծա ծուկ հե ռա ցան թա թա րական թա
ղա մաս4: Հու նի սի 3ին թուր քա կան զո րա մա սե րը փա կե ցին Շուշիից դե պի Գո րիս 
տա նող խճու ղին5: Հա մա կող մա նի նա խա պատ րաս տությու նից հե տո` հու նի սի 4ին, 
ա ռա վոտ յան ժա մը 10ին, Սուլ թա նո վի հրա մանով սկսվեց Շու շիի հայ կա կան թա
ղա մա սի գնդա կո ծու մը: Այդ օ րը քա ղա քի թուր քա կան թա ղա մաս աշ խա տան քի 
մեկ նած 50 հա յե րից վե րա դառ նում են 7ը, իսկ մնա ցած նե րին քրդե րը գա զա նա
բար հո շո տում են6: Շու շիի հայկա կան թա ղա մա սի գնդա կո ծու մը տևեց շուրջ 16 
ժամ: Մու սա վաթ զին վորնե րը և քր դա կան բան դան մտան քա ղա քի հայ կա կան 
թա ղա մաս և սոս կալի ա վե րա ծութ յուն ներ կա տա րե ցին7: Եր կու կող մե րից զոհ վեց 
1 Նույն տեղում, ֆ. 223, ց. 1, գ. 74, թ. 45:
2 Нагорный Карабах в 19181923 гг., 1992, 264265. 52
3 Ա րա մա յիս, Ղա րա բա ղի տագ նա պը, 1993, 26:
4 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 1, թ. 64:
5 Նույն տե ղում:
6 « Ժո ղո վուրդ», 22 հու նի սի 1919 թ.:
7 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 1, թ. 64:
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20 մարդ: Այդ օ րե րին քա ղա քի թուր քա կան մա սում մորթ վեց 40 հայ1: Սուլ թա նո
վի հրոսա կախմ բերն ի րենց «բարձ րութ յան» վրա գտնվե ցին Ղայ բա լի շեն գյու ղը 
կոր ծա նե լիս: Ղայ բա լի շե նը գտնվում էր Շու շիի հար ևա նութ յամբ: Գ յու ղի վրա հար
ձա կու մը սկսվեց հու նիս 5ին` գի շեր վա ժա մը 10ին: Թուր քե րը ե րեք կող մից աք
ցա նի մեջ ա ռան գյու ղը և փա կե ցին այն տե ղից դուրս գա լու բո լոր ճա նա պարհ նե
րը: Հ րո սակ նե րը, մտնե լով գյուղ, սոս կա լի ոճ րա գործութ յուն կա տա րե ցին: 70 տուն 
ու նե ցող գյու ղը մեկ օր վա ըն թաց քում վերած վեց մոխ րա կույ տի, իսկ հար յու րա վոր 
մար դիկ՝ մեծ մա սամբ ե րե խա ներ, կա նայք ու ծե րեր, սրի քաշ վե ցին: Ըստ Ղա րա
բա ղի դեպ քե րը քննող պառ լա մեն տա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մած ար ձա նա
գրութ յան, Ղայ բա լի շե նի կոր ծան ման ժա մա նակ մորթ վել է 500 մարդ: Ե կե ղե ցին 
քարու քանդ է ար վել: Տ նե րի ա վե րակ նե րում կի սա խանձ դիակ ներ են: Գե տի նը 
ծածկ ված է ե րե խա նե րի դիակ նե րով: Ղայ բա լի շե նի մոտ գտնվող մա տուռում մորթ
վել էր 50 հայ2: Ըստ այլ աղբ յուր նե րի` գյու ղի 700 բնակ չից փրկվել էին 100180 
մարդ3: Այս սահմռ կե ցու ցիչ ի րո ղութ յու նը հաս տա տող փաստե րով է հա գեց ած 
դեպ քե րի ու ի րա դար ձութ յուն նե րի ա կա նա տե սի այս վկա յա բե րու մը. « Ղայ բա լու շե նի 
տնե րը վառ վում էին մե կը մյու սի հետ ևից, և ծու խը թանձ րա ցել էր լե ռան լան ջին: 
Պարզ էր, որ «բա րի հար ևան նե րը» անց նում էին տնե տուն ու մի առ մի վա ռում` 
գյու ղի հետ քը կորց նե լու մտադ րութ յամբ: Բայց եր կին քը խղճաց, սկսվեց մի հորդ 
անձրև ու բո ցավառ վող տնե րի կրա կը հանգց րեց, ո րից հե տո տի րեց մի սպա նող, 
գե րեզմա նա յին լռութ յուն»4:

Սուլ թա նո վը Ղայ բա լի շե նի ա վե րու մը կազ մա կեր պել էր բրի տա նա կան զին վո
րա կան սպա յա կույ տի հա մա ձայ նութ յամբ: Ըստ ա կա նա տես նե րի` այն պա հին, 
երբ թուրքքրդա կան զոր քը հո շո տում էր խա ղաղ բնակ չութ յանը, բրի տա նա կան 
ներ կա յա ցուց չութ յան ան դամ նե րը Սուլ թա նո վի տան պա տու հա նից հրճվան քով 
դի տում էին այդ «տե սա րա նը»5:

Մու սա վա թա կան ու քրդա կան բան դա նե րը, նրանց հետ թա թա րա կան խու
ժա նը նոր ար յու նա հե ղութ յուն ներ կազ մա կեր պե ցին նաև քա ղա քամերձ Կրկ ժան, 
Փահ լուր, Ջա մի լու գյու ղե րում` կո տո րե լով հար յու րա վոր մարդ կանց: Հու նիս յան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ Ղա րա բա ղում զոհ վեց 600620 մարդ6:

Հու նի սի 7ին թշնա մին հար ձակ վեց Քա րին տակ ու Դա շու շեն գյու ղե րի վրա 
և հան դի պե լով բնակ չութ յան լուրջ դի մադ րութ յա նը՝ նա հան ջեց7: Մուսա վա թա կան 
Ադր բե ջա նի կա ռա վա րող շրջան նե րում ու բրի տա նա կան հրա մա նա տա րութ յան 
սպա յա կույ տում հու նիս յան դեպ քե րը մեծ ի րա րանցում ա ռաջ բե րե ցին:

Գե նե րալնա հան գա պետ Սուլ թա նո վը պաշ տո նանկ ար վեց, անգ լիական հրա
մա նա տա րութ յու նը ևս հետ կան չեց իր ներ կա յա ցու ցիչ Մոնկ Միզո նին8: Ար ցախ յան 
ե ղեռ նա գոր ծութ յու նը խո րա պես ցնցեց Կով կա սի ողջ հա յութ յա նը: Ա մե նուր տե ղի 

1 «Պահակ», 14 հունիսի 1919 թ.:
2 ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թթ. 168172:
3 Նույն տե ղում, ֆ. 199, ց. 1, գ. 23, թ. 387, գ. 76, թ. 12:
4 Ա րա մա յիս, 64:
5 ՀԱԱ, ֆ. 314, ց. 1, գ. 34, թ. 92:
6 Նույն տե ղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 1, թ. 64, գ. 309, թթ. 139, 152:
7 Նույն տե ղում, ֆ. 57, ց. 2, գ. 557, թ. 26:
8 «Ար ձա գանք», 16 հու նի սի 1919 թ.:
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ու նե ցան բո ղո քի մի տինգ ներ: Այս պես, հու նի սի 22ին Թիֆ լի սում կա յա ցավ 30 
հա զա րա նոց մի տինգ: Մաս նա կից նե րի թվում էին նաև թիֆ լի սա հայ մտա վո րա
կա նութ յան աչ քի ընկ նող ներ կա յացու ցիչ ներ Հովհ. Թու ման յա նը, Ալ. Ս պեն դիար
յա նը, Մե լիքՀով սեփ յա նը և  ու րիշ ներ: Մի տին գի մաս նա կից նե րի ա նու նից ըն դուն
վեց դի մում` ուղղ ված դաշ նա կից երկր նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րին, որ տեղ մաս
նա վո րա պես պա հանջ վում էր դա տի տալ կո տո րա ծի հե ղի նակ նե րին, Ղա րա բա ղից 
անհա պաղ հե ռաց նել Ադր բե ջա նի կող մից նշա նակ ված «իշ խա նութ յա նը», ո րին չի 
ճա նա չել և չի ճա նա չում հայ կա կան Ղա րա բա ղը, և կ ցել մայր երկ րին` Հա յաս տա
նին1:

Հու նի սի 16ին Եր ևա նում կա յա ցած մի տին գի մաս նա կից նե րի՝ Հա յաստա նի 
հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յա նը հաս ցեագր ված դի մու մում մաս նա վո րա պես 
աս ված է, որ Ադր բե ջա նի զոր քե րը՝ Սուլ թա նո վի գլխա վորութ յամբ, ա վե րել են 
հայ կա կան 6 գյուղ, սպա նել են 600 մարդ և ս պառ նում են շա րու նա կել կո տո րա
ծը, ար յան մեջ խեղ դել Ղա րա բա ղը: Մենք հա մոզված ենք, որ սա շա րու նա կութ
յունն է էն վեր նե րի ու թա լեաթ նե րի ար յու նոտ քա ղա քա կա նութ յան: Բազ մա մարդ 
մի տինգ ներ տե ղի ու նե ցան նաև Ա լեքսանդ րա պո լում, Կար սում, Ե կա տե րի նո դա
րում և Անդր կով կա սի հա յա շատ վայ րե րում2:

Հու նիս յան կո տո րած նե րի կա պակ ցութ յամբ իր ձայ նը հնչեց րեց նաև Ա մե նայն 
հա յոց կա թո ղի կոս Գ ևորգ Vը: Թիֆ լի սում գտնվող անգ լիա կան գե նե րալ Կո րիին 
ուղղ ված հե ռագ րում վե հա փառ հայ րա պե տը խնդրում էր պաշտ պան կանգ նել 
Ղա րա բա ղի հա յութ յա նը, ո րը գտնվում էր նոր ջար դերի վտան գի ա ռաջ3: Հա յաս
տա նի հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յունն Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յանն ուղղ
ված հե ռագ րով ա մե նավճ ռա կան կերպով բո ղո քեց Ղա րա բա ղի նկատ մամբ գոր
ծադր ված բռնի և  ար յու նա լի գործո ղութ յուն նե րի դեմ և վերս տին հայ տա րա րեց, 
որ ին քը չի ճա նա չում Սուլթա նո վի «գե նե րալնա հան գա պե տութ յու նը» հայ կա կան 
Ղա րա բա ղի սահման նե րում4:

Ար խի վա յին փաս տաթղ թե րի ու նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, 
որ Ղա րա բա ղի ջար դե րը նա խա պես ծրագր վել ու կազ մա կերպ վել էին Ադր բե ջա
նի մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան և ն րա դրա ծո Սուլ թանո վի կող մից:

Անգ լիա կան հրա մա նա տա րութ յան կող մից Շու շի մեկ նած գնդա պետ Գ լա տեր
բեր գը, ծա նո թա նա լով կա տար ված ար յու նա լի անց քե րին, Շա տելվոր դին ներ կա
յաց րած զե կու ցագ րե րում հա մար ձա կութ յուն ու նե ցավ խոստո վա նել ճշ մար տութ
յու նը: Գ լա տեր բեր գը փաս տե րի հի ման վրա ցույց է տա լիս, որ ցան կութ յան դեպ
քում Սուլ թա նո վը կա րող էր կան խել այդ ողբեր գութ յու նը: Վեր ջում նա պա հան ջում 
է կա տա րած հան ցա վոր քայ լե րի հա մար դա տի տալ գե նե րալնա հան գա պետ 
Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վին5: Այդ կա պակ ցութ յամբ Սուլ թա նո վին գլխա վոր հան
ցա գործ է ճա նա չում նաև տե ղում հար ցը ճշտե լու նպա տա կով Ղա րա բաղ մեկ նած 
Ադր բե ջա նի պառլա մեն տա կան նե րից ( Չու բար յան, Խո ջա յան, Ղա րա բե կով, Ռուս

1 «Ժողովուրդ», 27 հունիսի 1919 թ., «Հայաստանի աշխատավոր», 26 հունիսի 1919 թ.:
2 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 1, թ. 45, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 469, թթ. 12:
3 « Ժո ղո վուրդ», 22 հու նի սի 1919 թ., «Ազգ», Բոս տոն, 2 սեպ տեմ բե րի 1919 թ.:
4 «Ար ձա գանք», 16 հու նի սի 1919 թ.:
5 « Պա հակ», Բոս տոն, 26 օ գոս տո սի 1919 թ., ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թթ. 168171:
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տամ բե կով) կազմ ված հանձ նա ժո ղո վը1:
Այդ կա պակ ցութ յամբ ար տա հայ տե լով իր տե սա կե տը՝ Ադր բե ջա նի կա ռա վա

րութ յան ղե կա վար Ու սուբ բե կո վը ցի նի կո րեն ա սել է. «Որ քան էլ ցա վա լի լի նեն 
Ղա րա բա ղի վեր ջին անց քե րը, ի մա ցած ե ղեք, որ դրանք վերջի նը չեն լի նե լու, 
քա նի դեռ Ղա րա բա ղի հայ կա կան գա վառ նե րը կշա րու նակեն ի րենց դի մադ րութ
յու նն Ադր բե ջա նին»2:

Այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը ար ցա խա հա յութ յա նը մե կընդ միշտ հա մո զեցին, որ 
պետք չէ հա վա տալ անգ լիա ցի նե րին ու դաշ նա կից մյուս երկր նե րին և հույ սեր 
կա պել նրանց հետ: Այդ կա պակ ցութ յամբ դի պուկ է աս ված. «Անգ լիա ցի ներն ա կա
նա տես էին…, բայց կար ծես ի րենց լռութ յամբ սրբագոր ծում էին թուր քա կան տա
կանք նե րի ար յուն ռուշ տութ յուն նե րը…»3: Արցա խա հա յութ յու նը հա մոզ վեց, որ իր 
հայ րե նի քի ու իր օ ջա խի պաշտ պա նը միայն ինքն է ու իր թի կուն քին կանգ նած 
մայր Հա յաս տա նը: Դ րա ա պա ցույցը հու նիս յան դեպ քե րին ան մի ջա պես հա ջոր դող 
օ րե րին Ղա րա բա ղի գավառ նե րում տե ղի ու նե ցող գյու ղա ցիա կան հա մա գու մար
ներն էին և ն րանց ըն դու նած ո րո շում նե րը` եր բեք չեն թարկ վել Ադր բե ջա նին4:

Այդ օ րե րին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չու ներ ռազ
մա կան ու ժով ի րա կան օգ նութ յուն ցույց տալ Ար ցա խին, ստիպ ված բավա րար վեց 
նրան վե րա բե րող մի շարք ո րո շում ներ ըն դու նե լով: Այս պես, օ րի նակ, Հա յաս տա
նի հան րա պե տութ յան մի նիստր նե րի խոր հուր դը 1919 թ. հու նի սի 14ի նիս տում 
լսեց զին վո րա կան մի նիստ րի պաշ տո նա կա տար Դ րաս տա մատ Կա նա յա նի (Դ րո) 
ա ռա ջար կութ յու նը Ղա րա բա ղի զո րա մաս (բաղ կա ցած 1 հետ ևակ գու մար տա կից, 
եր կու լեռ նա յին թնդա նո թից և 54 ձիա վոր հե տա խույզ նե րից) կազ մա կեր պե լու 
հա մար 1500000 ռուբ լի հատկաց նե լու մա սին5: Մինչ այդ մի նիստր նե րի խոր հուր
դը հու նի սի 6ի նիստով Ղա րա բա ղի կա րիք նե րի հա մար հատ կաց րել էր ևս 1 մլն 
ռուբ լի: Մի շարք խան գա րիչ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով այս և ն ման այլ ո րո
շումնե րը կյան քի չկոչ վե ցին, ո րը և բա ցա սա բար անդ րա դար ձավ ար ցախա հա յոց 
ինք նա պաշտ պա նա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման վրա:

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ Շու շին թեև փաս տո րեն գրավ վել էր Սուլ թա
նո վի կող մից, սա կայն այս ոճ րա գոր ծութ յամբ նա ո չինչ չշա հեց. դեռ կան գուն էին 
գա վառ նե րը, ուր հա յութ յու նը միա կամ էր` եր բեք անձ նա տուր չլի նել թշնա մուն:

1920 թ. գար նան սկզբին Ադր բե ջա նը ձեռ նա մուխ ե ղավ ու ժա յին մե թոդով 
Ղա րա բա ղի հար ցի «լուծ մա նը» և  այդ նպա տա կի հա մար ոչ միայն զինվո րա կան 
հիմ նա կան ու ժեր, այլև «կա մա վոր նե րի» ան վան տակ ա հա գին թվով զին ված 
հրո սա կախմ բեր կենտ րո նաց րեց Ղա րա բա ղի գա վա ռում: Ս տույգ տվյալ նե րով 
1920 թ. գար նա նը Ղա րա բա ղում կենտ րո նաց ված էր ա վե լի քան 10 հա զար զին
վոր: Շ տապ կեր պով կազ մա կերպ վեց քրդա կան մի դի վի զիա: Շու շի ժա մա նեց 
Նու րի փա շան 10 թուրք սպա նե րի ու ղեկցութ յամբ6: Մար տի 11ին և 12ին Բաք վից 

1 « Պա հակ», Բոս տոն, 26 օ գոս տո սի 1919 թ.:
2 ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թթ. 168170:
3 Ա րա մա յիս, նշվ. աշխ., էջ 66:
4 «Աշ խա տա վոր», 19 հու նի սի 1919 թ., «Ար ձա գանք», 24 հու նի սի 1919 թ.:
5 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 27, մաս ա ռա ջին, թ. 134:
6 « Ժո ղո վուրդ», 26 մար տի 1920 թ.:
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Ջեբ րա յի լի վրա յով Ղա րա բաղ և Զան գե զուր ու ղարկ վեց 90 վա գոն` բեռն ված զեն
քով ու զի նամ թեր քով1: Եվլախ կա յա րա նը լցված էր բեռ նա տար ավ տո մե քե նա նե
րով, զեն քի տար բեր տե սակ նե րով ու ռազ մամ թեր քով2:

Ամ րաց վե ցին Շու շին և Խան քենդ ա վա նը: Մու սա վա թա կան զո րա մասե րը գրա
վե ցին Աս կե րա նի ան ցու ղին և դ րա նով ա պա հո վե ցին Ադր բե ջա նի կա պը Շու շիի 
հետ3:

Ամ րա նա լով Ղա րա բա ղի ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող կե տե րում` 
Ադր բե ջա նը փոր ձեց զի նա թա փել ժո ղովր դին: Այդ պի սի փոր ձեր ար վե ցին նաև 
Զան գե զու րի սահ ման նե րում և Ջեբ րա յի լի շրջա նում: Ադր բեջա նի գոր ծա կալ նե րը 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ժո ղով ներ էին գու մա րում, զենք բա ժա նում մու սուլ ման 
բնակ չութ յանն ու գրգռիչ ճա ռեր ար տա սա նում հա յե րի դեմ: Այդ ա մե նը խո սում է 
այն մա սին, որ Ղա րա բա ղի դեմ ուղղված Ադր բե ջա նի դա վե րը մաս նա կի բնույթ 
չու նեին: Ղա րա բա ղը և Զան գեզու րը գործ ու նեին լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յունն իր բնօր րան եր կի րը թշնամուց 
պաշտ պա նե լու և նախն յաց երկ րում ապ րե լու իր օ րի նա կան ի րավուն քը վե րա հաս
տա տե լու հա մար հար կադր ված էր ան հա վա սար կռվի ելնել թուրքթա թա րա կան 
կա նո նա վոր բա նակ նե րի և բազ մա հա զար հրոսակ նե րի դեմ, երբ սրանք Ադր բե
ջա նի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հրամա նով « Ղա րա բաղ Զան գե զու րի հար ցը 
մեջ տե ղից վե րաց նե լու» նպա տակով ու զում էին զի նա թափ ա նել և  ար յան բաղ նիք 
սար քել այդ գա վառ ներում: Այլ խոս քով` ստեղծ ված կա ցութ յու նը թե լադ րեց ար
ցա խա հա յութ յա նը դի մե լու ինք նա պաշտ պա նութ յան: Ինք նա պաշտ պա նութ յան 
գոր ծի կազ մակեր պու մը ղե կա վա րում էին ար ցախ ցի գոր ծիչ նե րը: 1920 թ. հուն
վա րին Եր ևա նից Զան գե զու րի վրա յով Ղա րա բաղ ժա մա նե ցին Ար սեն Մի քա յել
յանը, Ա սա տուր Ա վե տիս յա նը, Ար սեն Հով հան նիս յա նը (Ար սո), Դա լի Ղա զարը, 
կա պի տան Մար տի րոս յան ցը, գնդա պետ Մես յա նը և մի քա նի այլ սպաներ: Ն րանք 
Վա րան դա յի Սա րու շեն գյու ղում հիմ նե ցին զին վո րա կան շտաբ, ո րի պետ հաս
տատ վեց Ար սեն Մի քա յել յա նը: Ն րա մեր ձա վոր զի նակից նե րը դար ձան Ար տեմ 
Թու ման յա նը, Ա նու շա վան Ա վե տիս յա նը, Խա չատուր Մել քում յա նը և  ու րիշ ներ: 
Գա վա ռում նոր կազ մա վոր ված զո րա մա սերի հա մար նշա նակ վե ցին ռազ մա կան 
պե տեր: Կա պի տան Մար տի րոս յանցը նշա նակ վեց Ջի վան շի րի զո րա մա սի հրա
մա նա տար, գնդա պետ Մես յանը` Խա չե նի, Դա լի Ղա զա րը` Վա րան դա յի, Հո վա կիմ 
Ս տե փան յա նը` Դիզա կի4: Զին վո րա կան հրա մա նա տար նե րը վե րո հիշ յալ շրջան
նե րում կազմա կեր պե ցին նոր զո րա մա սեր, ծա ռա յութ յան վերց րին նախ կին սպա
ներին և սկ սե ցին լրջո րեն նա խա  պատ  րաստ վել ինք նա պաշտ պա նութ յան:

Ադր բե ջա նի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հրա հան գով Սուլ թա նո վը 1920 թ. 
մար տի 20ին վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց Ղա րա բա ղի հայ ազ գաբնակ չութ յա նը, 
ըստ ո րի հա տուկ նշա նակ ված տե ղե րում ե րեք օր վա ընթաց քում նրանք պի տի 

1 «Нагорный Карабах в 19181923», с. 431.
2 ՀԱԱ, ֆ. 198, ց. 1, գ. 52, թթ. 5152:
3 Աբրահամյան Հ., 1991, 34:
4 ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 3, թթ. 2124:
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կա մա վոր հանձ նեին ի րենց զեն քե րը1: Ղա րա բա ղի բնակ չութ յու նը հա մա րե լով այդ 
վերջ նա գի րը օ գոս տոս յան ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի ակն հայտ խախ տում 
և պա տե րազ մի նա խան շան, ո րին պի տի ան խու սա փե լիո րեն հա ջոր դեին բռնութ
յուն նե րը, վճռա կա նո րեն մեր ժեց այն: Մար տի 20ին Սուլ թա նո վի կար գադ րութ
յամբ Ղա րա բա ղում կենտ րո նա ցած թուրքթա թա րա կան մե ծա թիվ զոր քե րը սկսե
ցին բռնությամբ զի նա թա փել բնակ չութ յա նը: Ղա րա բա ղի գե նե րալնա հան գա պե
տը Շու շի քա ղա քի մահ մե դա կան բնա կիչ նե րին հրա հան գում է պատ րաստ լինել 
և ս պա սել իր ազ դան շա նին` քա ղա քի հայ կա կան մա սը հիմ նա հա տակ կոր ծա նե
լու հա մար: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի դեմ Ադր բե ջա նի հար ձա կու մը 
սկսվեց 1920 թ. մար տի 22ին:

Այդ օ րը Ադր բե ջա նի սահ մա նի ամ բողջ եր կայն քով` Գան ձա կից մինչև Զան
գե զուր, ծա վալ վե ցին մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Աս կե րա նի (հրամա նա տար` 
Ղա զար), Խան քեն դի (հրա մա նա տար` Զ. Մես յան), Դի զա կի (հրա մա նա տար` Հո
վակ Ս տե փան յան) զորամասերը կե նաց ու մահու կռիվ էին մղում մի քա նի ան գամ 
թվա քա նա կով գե րա զան ցող հա կա ռակոր դի դեմ: Թշ նա մու ան ցած ճա նա պար հին 
հա զա րա վոր մար դիկ են կոտոր վում, կա նայք ու աղ ջիկ ներ ա նարգ վում, ա վեր վում 
են ամ բողջ գյու ղեր: Ադր բե ջան ցի զին վո րը 1920 թ. ապ րի լի 8ին մո րը ու ղար կած 
նա մա կում գրում է. «Աղ դա մից դուրս ե կանք և մինչև Շու շիբեր դը գրա վե ցինք, 
ինչ քան հա յի գյու ղեր կա յին, այ րե ցինք ու ի րենց էլ կո տո րե ցինք, կա նանց էլ 
բանտար կե ցինք, ո րոնց շատ նե ղութ յուն ներ էինք տա լիս»2:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան ի րա դար ձություն նե րի 
կի զա կե տը դար ձավ Շու շիի հայ ազ գաբ նակ չութ յան սպան դը: Այդ օ րե րին ար ցա
խա հա յութ յան դա հիճ Սուլ թա նո վի ղե կա վա րութ յամբ մու սա վա թա կան բա նա կը և 
մահ մե դա կան խու ժա նը Շու շիում կա տա րե ցին սոս կա լի ոճ րա գոր ծութ յուն` կրա կի 
ու թնդա նո թի բե րան տա լով հայ բնակ չութ յան մեծ մա սին: Թա թար նե րը պատ
րաստ վում էին մեծ հան դի սավո րութ յամբ նշել 1920 թ. Նով րուզ բայ րա մը` Ա մա
նո րը: Տո նա կա տա րութ յանը մաս նակ ցե լու ան վան տակ զոր քը բեր վեց Շու շի: Շու
շի ե կան նաև Աղդա մի թուրք բե կե րը3, ինչ պես նաև Ղա րա բա ղի տար բեր շրջան
նե րից տասն յակ հար յու րա վոր մու սուլ ման ներ:

Ի թիվս Ղա րա բա ղի մյուս շրջան նե րի՝ Շու շիի հա յութ յա նը ևս կարգադր ված 
էր մինչև մար տի 22ը հո ժա րա կամ զեն քե րը հանձ նել: Ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո՝ 
մար տի 22ի ա ռա վոտ յան, Սուլ թա նո վի հրա մա նով զինվո րա կան պա հա կախմ բե
րը սկսում են շրջել քա ղա քի հայ կա կան թա ղամա սը և խու զար կել բնա կա րան նե
րը: Այդ պի սի մի պա հա կա խումբ՝ սպա յի գլխա վո րութ յամբ, ներս է խու ժում մի հայ 
ըն տա նիք և պա հան ջում հանձ նել զեն քե րը: Տա քար յուն հայ ե րի տա սար դի ներ
կա յութ յամբ թուրք սպան քստմնե լի ա ռա ջար կութ յուն է ա նում ե րի տա սար դի գե
ղե ցիկ հար սին: Ե րիտա սար դը հրա զե նով սպա նում է թուրք սպա յին: Ասկ յար նե րը 
նույն բախտին են ար ժա նաց նում ե րի տա սար դին, նրա հար սին, մո րը, քրո ջը և 
գոռումգոչ յու նով դուրս են թափ վում, թա թար զին վոր նե րին օգ նութ յան կանչում, 

1 «Հառաջ», 20 ապրիլի 1920 թ.:
2 Ահրահամյան Հ., 37:
3 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 14, թթ. 8485:
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թե` հա յե րը կո տո րում են թուր քե րին: Այս դեպ քը Սուլ թա նո վը միտում նա վոր վե
րագ րում է նրան, թե իբր քա ղաք է թա փան ցել հայ կա կան մի ջո կատ և փոր ձել է 
զի նա թա փել ասկ յար նե րին: Գա զա զած նա հան գա պե տը կար գադ րում է հիմ նա
հա տակ կոր ծա նել Շու շիի հայ կա կան թա ղա մա սը (7 հա զար տուն): Սկս վեց Շու շիի 
հա յութ յան նոր սպան դը: Թա թար զին վոր ները և մահ մե դա կան մո լե ռանդ խու
ժա նները խու ժում են քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մասը, հրդե հում բազ մա թիվ բնա
կե լի տներ ու հա սա րա կա կան շինութ յուն ներ, կո տո րում ան զեն բնակ չութ յա նը: 
Ըստ ա կա նա տե սի հա ղորդ ման՝ «Ա մե նու րեք կրա կի բո ցեր էին բարձ րա նում: Ե րե
կո յան դեմ քա ղա քի տե սա րա նը սոս կա լի էր: Ա մեն կող մից լսվում էին լա ցի ու 
աղ մուկի ձայ ներ»1:

Մու սուլ մա նա կան զոր քը և բ նակ չութ յու նը մի ամ բողջ օր` մար տի 23ին, ար յան 
խրախ ճանք է կա տա րում քա ղա քում: Հայ բնակ չութ յան մեծ մա սը սրի է քաշ վում` 
սպան վում են հա զա րա վոր տղա մար դիկ, կա նայք, ծե րեր և  ե րե խա ներ: Շու շիում 
զոհ ված նե րի թի վը հաս նում էր մոտ 8 հա զարի2: Այդ օ րե րին Շու շիում զոհ վե ցին 
Ա լեք սանդր Ծա տուր յա նը ( Ռու բեն), Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ Վա հան ե պիս կո
պո սը, բժիշկ Յա րա միշ յա նը, բանաս տեղծ ներ Մ. Ջա նում յա նը, Փիր ջան յա նը, ու
սու ցիչ ներ Թավ րիզ յա նը, Տեր Գաբ րիել յա նը, գի տութ յան ու մշա կույ թի այլ ներ
կա յա ցու ցիչ ներ3:

Մա հից փրկված Շու շիի հա յութ յան բե կոր նե րը՝ 56 հա զար մարդ, մա զա պուրծ 
փա խան Վա րան դա և Դի զակ4:

Կո տո րա ծին մաս նակ ցած զին վոր նե րի ու կա մա վոր նե րի նա մակ նե րը լրա ցու
ցիչ լույս են սփռում Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի ու մահմե դա կան նե րի 
ձեռ քով կա տար ված ո ճիր նե րի վրա: Բաք վում գտնվող որդուն հայ րը (գրողն ըստ 
եր ևույ թին շու շե ցի թուրք էր) գրում էր. « Տե սածդ Էրմե նիս տա նը այր ված է, հինգ 
կամ տա սը տուն պա հե ցին: Հա զա րից ա վե լի հա յեր գե րի բռնվե ցին, տղա մարդ
կանց բո լո րին կո տո րե ցին, խա լի ֆին (ե պիս կո պո սին. խոս քը Վա հան ե պիս կո պո
սի մա սին է.  Հ.Հ.), բո լոր մե ծամեծ մարդ կանց: Ն շա նա վոր հա յե րին սպա նե լուց 
հե տո գլուխ նե րը կտրած շուկա նե րում պտտեց նել էին տա լիս»5: Քա ղա քի հայ կա
կան թա ղա մա սում թուր քե րի կա տա րած թա լա նի ու կո ղո պու տի մա սին նույն նա
մա կա գի րը նշում է, որ «այս կող մե րում այլևս ոչ մի հայ չեք գտնի և  ոչ էլ այն պի
սի թուր քի կա րող եք հան դի պել, որ հար յուր հա զա րից պա կաս թա լան բե րած 
լի նի: Այն պի սի մարդ կա, որ մեկ մի լիո նից ա վե լի ապ րանք է բե րել…: 1015 տուն 
է մնա ցել, կա ռա վա րութ յու նը չու զեց այ րել, որ պես զի ասկ յար նե րը բնակ վեն: Քա
ղա քը ա վե րակ դար ձավ»6: Մեկ այլ նա մա կա գիր վշտա ցած էր, որ հա յե րի կո տո
րա ծով և տ նե րի ու խա նութ նե րի թա լա նով ի րենք մի միլիո նի չափ կո րուստ ու նեն, 
ո րով հետև նրանց տված ա պա ռիկ նե րը չեն կարող հա վա քել7:

Այս պի սով մարտապ րիլ ա միս նե րին մու սա վա թա կան բա նա կը և մուսուլ մա
1 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 563, թ. 67:
2 Նույն տեղում, գ. 427, առաջին մաս, թ. 179, երկրորդ մաս, թ. 245, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թ. 145:
3 Աբրահամյան Հ., 37:
4 ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց. 5, գ. 461, թ. 145, « Հա ռաջ», 20 ապ րի լի 1920 թ.:
5 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 263, թթ. 163164:
6 Նույն տե ղում:
7 Նույն տե ղում, թ. 113:
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նա կան մո լե ռանդ խու ժա նը՝ թուրք սպա նե րի հրա մա նա տա րությամբ, ան հա մար 
կո տո րած ներ ու ա վե րա ծութ յուն ներ պատ ճա ռե ցին Արցախ աշ խար հին: Ա վեր վե
ցին ա վե լի քան ե րեք տասն յակ գյու ղեր ու շե ներ: Ս պան վե ցին հա զա րա վոր խա
ղաղ բնա կիչ ներ: Ղա րա բա ղի ամ բողջ տարած քում սպան ված նե րի թի վը հաս նում 
էր 10 հա զա րի1: Ըստ Ղա րա բա ղի հա յոց Ազ գա յին խորհր դի կազ մած վի ճա կագ
րութ յան՝ կոր ծան ված գյու ղերից ու շե նե րից մոտ 20 հա զար չա փա հաս և  ա վե լի 
քան 4 հա զար ան չա փահաս մարդ ա պաս տան գտան Վա րան դա յի, Դի զա կի և 
մա սամբ Զան գե զուրի գյու ղե րում2:

1920 թ. ապ րի լի 4ին Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յան Եր ևա նի խոր հուր
դը, լսե լով Ս. Վ րաց յա նի զե կու ցու մը Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի վեր ջին դեպ քե րի 
մա սին, ո րո շեց բո լոր մի ջոց նե րով ա ջակ ցել կա ռա վարութ յա նը` ա պա հո վե լու հա
մար Զան գե զու րի և Ղա րա բա ղի միա ցու մը Հայաս տա նի հան րա պե տութ յա նը3: 
Ապ րի լի 7ին Եր ևա նում ապ րող ղա րա բաղցի նե րի հայ րե նակ ցա կան միութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ հրա վիր վեց ընդհա նուր ժո ղով: Միութ յան վար չութ յան նա
խա գահ Դա վիթ Ա նա նու նը ժո ղովա կան նե րին տե ղե կաց րեց Ղա րա բա ղի ար յու
նա լի անց քե րի մա սին: Ժո ղովա կան նե րը կո չով դի մե ցին հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի 
դե մոկ րա տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, որ նրանք գոր ծի դնեն բո լոր մի ջոց
նե րը` սանձե լու Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յա նը, վերջ տա լու ար ցա խա հա յութ յան 
դեմ ուղղ ված բար բա րո սութ յուն նե րին4:

Հայ ժո ղովր դի ար ցախ յան հատ վա ծի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի կազ մակեր պած 
վան դա լիզ մի դեմ բո ղո քի ձայն բարձ րաց րեց Հա յաս տա նի կա ռավա րութ յու նը և 
վճ ռեց ան հա պաղ օգ նութ յան հաս նել: Կա ռա վա րութ յու նը դաշ նա կից նե րի ու շադ
րութ յունն է հրա վի րում հա յութ յան նկատ մամբ Լեռնա յին Ղա րա բա ղում սաստ կա
ցող կո տո րած նե րի վրա և կոչ է ա նում միացյալ ճնշում գոր ծադ րե լու Ադր բե ջա նի 
վրա` այդ ար յու նա հե ղութ յուն նե րին վերջ տա լու հա մար:

Ղա րա բա ղը գրա վե լու նպա տա կով Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան և ն րա դրա
ծո Սուլ թա նո վի քա ղա քա կա նութ յու նը ար ցա խա հա յութ յա նը ոտ քի հա նեց պայ քա
րի, ին չը Ադր բե ջա նի կող մից ներ կա յաց վեց որ պես «ապս տամ բութ յուն»: Բաք վում 
Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յացու ցիչ Մար տի րոս Հա րութ յուն յա նը ապ
րի լի 15ին, այ սինքն` Ղա րա բա ղի հայտ նի դեպ քե րից մի քա նի օր անց, Ադր բե ջա
նի արտ գործ նա խա րար Խան Խոյս կու հան դիպ ման ժա մա նակ խստո րեն դա տա
պար տում է Ադր բե ջանին` Ղա րա բա ղի նկատ մամբ ցու ցա բե րած ագ րե սիվ քա ղա
քա կա նութ յան և հա վակ նութ յուն նե րի հա մար5: Մեկ այլ հան դիպ ման ժա մա նակ 
(ապ րի լի 20ին) նա Խան Խոյս կուն դա տա պար տում է՝ ա սե լով, որ Ադր բե ջա նի 
ղեկա վար նե րի և Սուլ թա նո վի վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը մի նպա տակ ու նի` 
բնիկ ժո ղովր դին ար մա տա խիլ ա նել իր պատ մա կան բնօր րա նից6:

Ղա րա բա ղում ստեղծ ված մթնո լոր տի և ժո ղովր դա կան ընդվզ ման մանրա մաս

1 Նույն տե ղում, թթ. 163164:
2 Նույն տե ղում, թ. 69, « Հա ռաջ», 12 մա յի սի 1920 թ.:
3 « Հա ռաջ», 11 ապ րի լի 1920 թ.:
4 « Հա ռաջ», 11 ապ րի լի 1920 թ.:
5 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 563, թթ. 155156:
6 Նույն տե ղում, ֆ. 278, ց. 1, գ. 14, թթ. 7273:
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ներն ա վե լի ո րո շա կի ար տա հայտ ված են այն զե կուց ման մեջ, որ վար չա պետ Ալ. 
Խա տիս յա նը ըն թեր ցել է պառ լա մեն տի նիս տում: «1918 թ. նո յեմ բե րին Զան գե զու
րում պար տութ յուն կրե լուց հե տո Ադր բե ջա նի կա ռավա րութ յու նը նո րից փորձ 
ա րեց գրա վել Ղա րա բա ղը` նպա տակ ու նե նա լով կա տար ված փաս տի ա ռաջ դնել 
թե՛ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը, և թե՛  Փա րի զի կոն ֆե րան սին, ընդգ ծել է 
վար չա պետն ու ա վե լաց րել, մարտի 22ը, որ ներ կա յաց վում է Ղա րա բա ղի «ապս
տամ բութ յան» օր, ես հերքում եմ. հա յե րի կող մից ապս տամ բութ յուն չի ե ղել, այլ 
դա պա տաս խան է ե ղել Ադր բե ջա նի կա նո նա վոր զոր քե րի հար ձակ ման: Ժո ղո
վուր դը, զգա լով մո տա լուտ վտան գը, կանգ նել է. և  ե թե դա ապս տամ բութ յուն չէ 
նրանց կողմից, ու րեմն, ա վե լի ճիշտ, նոր մալ վե րա բեր մունք է կո տո րա ծի դեմ»1:

Բո լո րո վին հիմ քից զուրկ են «ապս տամ բութ յու նը» Հա յաս տա նի կող մից կազ
մա կեր պված լի նե լու վե րա բեր յալ ադր բե ջա նա կան կող մի վայ րա հա չոցնե րը:

Այս պի սով՝ Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան բո լոր ջան քե րը, կա տար ված բռնա
րարք նե րի, գա զա նութ յուն նե րի ու հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ի րա կանաց նող նե րի և  
ան մի ջա կան մաս նա կից նե րի բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը մի նպա տակ ու նեին` բնիկ 
ժո ղովր դին ար մա տա խիլ ա նել իր պատ մա կան բնօր րա նից: Ադր բե ջանն այդ պես 
էլ չկա րո ղա ցավ իր իշ խա նութ յու նը տարա ծել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վրա: Ար ցա
խա հա յութ յու նը զեն քով դի մագրա վեց իր անվ տան գութ յան վրա ծան րա ցած սպառ
նա լի քին: Այս և հե տագա մյուս կռիվ նե րից ծնվեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա
պե տութ յու նը (1991 թ.):

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. Աբ րա համ յան Հ. 1991, Ար ցախ յան գո յա մարտ, Երևան, Գիտելիք, 175 էջ:
2. «Ազգ», Բոս տոն, 2 սեպ տեմ բե րի 1919 թ.:
3. «Աշ խա տա վոր», 19 հու նի սի 1919 թ.:
4. Ա րա մա յիս 1993, Ղա րա բա ղի տագ նա պը, Երևան, Հայաստան, 118 էջ:
5. «Ար ձա գանք», 16 հու նի սի 1919 թ.:
6. «Ար ձա գանք», 24 հու նի սի 1919 թ.:
7. « Ժո ղո վուրդ», 22 հու նի սի 1919 թ.:
8. « Ժո ղո վուրդ», 27 հու նի սի 1919 թ.:
9. « Ժո ղո վուրդ», 26 մար տի 1920 թ.:
10. « Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր», 26 հու նի սի 1919 թ.:
11. « Հայ րե նիք», մա յիս, 1926, էջ 5152:
12. « Հա ռաջ», 12 մա յի սի 1920 թ.:
13. « Հա ռաջ», 11 ապ րի լի 1920 թ.:
14. « Պա հակ», 14 հու նի սի 1919 թ.:
15. « Պա հակ», Բոս տոն, 26 օ գոս տո սի 1919 թ.:
16. Нагорный Карабах в 19181923 гг., Сборник документов и материалов, Ереван, 1992.

1 ՀԱԱ, ֆ. 198, ց. 1, գ. 52, թթ. 4952:
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Ամփոփում

Շուշիի հայության կոտորածները  
(1919 թ. հունիս և 1920 թ. մարտ)

Համլետ Հարությունյան

«Հայոց արևելից կողմանց»` Արցախ աշխարհի, բազմադարյան պատմության առավել 
ծանր ու դրամատիկ իրադարձությունները տեղ գտան 19181920 թվականներին, երբ 
Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարվեց «վիճելի տարածք»:

Բաքվում բրիտանական առաքելության աջակցությամբ Արևելյան Հայաստանի Շուշիի, 
Զանգեզուրի, Ջեբրայիլի և Ջիվանշիրի գավառների գեներալնահանգապետ հռչակված 
Խոսրով բեկ Սուլթանովը դիվանագիտական ճնշումներով, սպառնալիքներով, ուժ 
գործադրելով ցանկանում էր արցախահայությունից կորզել Ադրբեջանին հպատակվելու 
համաձայնություն: Արցախցիները թեև մերժում էին Ադրբեջանի իշխանությունը, բայց դեմ 
չէին թուրք ժողովրդի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների պահպանմանը:

Սուլթանովը 1919 թ. հունիսի սկզբներին առաջին հարվածը հասցրեց Արցախի 
ազատա գրական շարժման կենտրոն Շուշի քաղաքին՝ մարդկային ու նյութական անդառ
նալի կորուստներ պատճառելով հայկական թաղամասերին: Այնուհետև 70 տուն ունեցող 
մոտակա Ղայբալիշենը մեկ օրվա մեջ վերածվեց մոխրակույտի, իսկ հարյուրավոր մարդիկ 
սրի քաշվեցին, որոնց մեծ մասը երեխաներ էին, կանայք ու ծերեր: 

Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը շարունակվեցին նաև 
1920 թ.: Մուսուլմանական զորքը և բնակչությունը մարտի 2326ին ցեղասպանության 
հանցագործություններ էին կատարում Շուշի քաղաքում: Զոհված խաղաղ բնակիչների 
թիվը հասնում էր 8 հազարի, մազապուրծ փախածներինը՝  շուրջ 56 հազարի:

1920 թ. մարտապրիլ ամիսներին մուսավաթական բանակի և մուսուլմանական մոլե
ռանդ խուժանի, թուրք սպաների հրամանատարությամբ, Արցախում կատարած կոտորած
ներից ու ավերածություններից  տուժեցին ավելի քան երեք տասնյակ գյուղեր ու շեներ, 
սպանվեցին 10 հազար խաղաղ բնակիչներ: Ըստ Ղարաբաղի Հայոց Ազգային խորհրդի 
կազմած տեղեկանքի, կործանված գյուղերից ու շեներից մոտ 20 հազար չափահաս և ավելի 
քան 4 հազար անչափահաս մարդ ապաստան գտավ Վարանդայի, Դիզակի և մասամբ 
Զանգեզուրի գյուղերում:

Հինաբառեր. Արցախ, «վիճելի տարածք», Շւշի, Զանգեզւր, Սւլթանով, Ղայբա լի

շեն, կոտորած, սպառնալիք, հարձակւմ, ավերված գյւղեր:
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Резюме

Резня армян Шуши (июнь 1919 – март 1920 гг.)

Гамлет Арутюнян

1918–1920 гг. были наиболее тяжёлым и полным драматических событий временем 
для «Армянского восточного края» – Арцаха, которого в эти годы объявили «спорной 
территорией».

Провозглашенный при поддержке британской миссии в Баку генералгубернатором 
части Восточной Армении – Шуши, Зангезурского, Джебраильского и Дживанширского 
уездов, Хосровбек Султанов дипломатическим давлением, угрозами, примением силы 
стремился вырвать у арцахских армян согласие стать поданными Азербайджана. Арцахцы 
отвергали власть Азербайджана, хотя и не были против сохранения добрососедских 
отношений с тюркским народом.

В начале июня 1919 г. Султанов нанес первый  удар по  центру освободительного 
движения Арцаха – городу Шуши, нанеся ее армянской части необратимые человеческие 
и материальные потери. Затем, за один дель было обращено в пепел близлежавшее село 
Гайбалишен, имевшее 70 домов. Сотни человек были вырезаны, большинство из них – 
женщины, дети и старики.

Трагические события, происходившие в Нагорном Карабахе, продолжились и в 1920 
г. 2326 марта мусульманские войска и население осуществили преступление геноцида в 
городе Шуши. Число убитых армянских жителей достигало 8.000, едва спасшихся бегством 
– около 5.0006.000. 

От резни и разрушений, причиненных Арцаху мусаватистской армией и мусульманским 
фанатичным сбродом под руководством турецких офицеров в мартеапреле 1920 г., 
пострадали более трех десятков сел и поселков, были убиты 10.000 мирного населения. 
По справке, составленной Армянским Национальным советом Карабаха, около 20.000 
взрослых и более 4.000 несовершеннолетних лиц укрылись в селах Варанды, Дизака и 
частично Зангезура. 

Ключевые слова: Арцах, «спорная территория», Шуши, Зангезур, Султанов, 
Гайбалишен, резня, угроза, нападение, разрушенные села.
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Abstract

Massacres of the Armenians of Shushi 
(June 1919 – March 1920)

Hamlet Harutyunyan

The most difficult and dramatic events of the centuriesold history of the Artsakh world  
"On the other side of the Armenian East", took place in 19181920, when Nagorno Karabakh 
was announced a "disputed territory". Khosrov Bek Sultanov, who was proclaimed a Governor 
General of the Eastern Armenian provinces of Shushi, Zangezur, Jebrail and Jivanshir with the 
support of the British mission in Baku, wanted to extort an agreement from the Artsakh 
Armenians to submit to Azerbaijan through diplomatic pressure, threats and force. Although 
the people of Artsakh rejected the Azerbaijani government, they were not against maintaining 
goodneighborly relations with the Turkish people. 

In early June 1919, Sultanov dealt the first blow to the city of Shushi  the center of the 
Artsakh liberation movement, causing irreparable human and material losses to the Armenian 
districts. Then the nearby Ghaibalishen, which has 70 houses, turned to ashes in one day, and 
hundreds of people were killed, most of them children, women and the aged. 

The tragic events that took place in Nagorno Karabakh continued in 1920 as well. The 
Muslim army and the population committed genocidal crimes in the city of Shushi on March 
2326. The number of dead civilians reached 8000, the number of escaped refugees was about 
50006000. In MarchApril 1920, under the command of the Musavat army, the fanatical 
Muslim mob and the Turkish officers, more than thirty villages were damaged in the massacres 
and destruction in Artsakh, and 10,000 civilians were killed. According to a reference issued 
by the Armenian National Council of Karabakh, about 20,000 adults and more than 4,000 
minors from the destroyed villages and buildings found refuge in the villages of Varanda, Dizak 
and partly Zangezur. 

Keywords: Atsakh, “disputed territory”, Shushi, Zangezur, Sultanov, Ghaibalishen, massa
cre, threat, assault, destroyed villages. 



ԳԼՒԽ Բ

ԱՐՑԱԽԻ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԻՐԱԴԱՐՁՒՅՒՆՆԵՐԻ  

ՆԵՆԳԱՓՈԽՒՄՆԵՐՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ 
ՊԱՏՄԱԳՐՒՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ



Շւշիւմ աերիկյան առաքելւթյան քարտւղարի գրւթյւնը Ղարաբաղի գեներալ-
նահանգապետին` առաքելւթյան շենքի վրա արձակված կրակոցների համար բողոքներ 

կայացնելւ մասին, 5 հւնիսի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 60, թ. 35):

Записка секретаря американской миссии в Шуши генерал-губернатору Карабаха об 
осуществлении протестов из-за произведённых выстрелов по зданию миссии, 5 июня 1919 

г. (НАА, ф. 252, п. 1, д. 60, л. 35).

A letter from the Secretary of the US Mission in Shushi to ile a complaint to the Governor-General 
of Karabakh over the shooting at the mission building, June 5, 1919 (NAA, f. 252, l. 1, w. 60, p. 35).
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պատմական գիտւթյւնների դոկտոր

Արցախի պետական համալսարան, պատմւթյան 
և քաղաքագիտւթյան ամբիոն

Արցախի Հանրապետւթյւն,  
Ստեփանակերտ, Մ.Գոշի 5

Էլ.հասցե՝ vahrambalayan@mail.ru 

Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021, գրախոսվել է 10.04.2021,
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՇՈՒՇԻՈՒՄ 
XIX ԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

Մինչև XVIII դա րի 50ա կան թվա կան նե րը Շու շին ազ գա յին հիմ քում միա տարր 
հայ կա կան բնա կա վայր էր: Ղա րա բա ղի խա նութ յան գո յութ յան շրջա նում Շու շի 
սկսե ցին թա փան ցել պար սիկ ներ, թուր քեր և քր դեր, ո րոնց պաշտոնական աղբ
յուր նե րը հիշատակում են մահ մե դա կան ներ հա վա քա կան ան վամբ: Ղա րա բա ղի 
խա նե րի հա կա հայ քա ղա քա կա նութ յան, ինչ պես նաև 17951797թթ. Ա ղա Մու համ
մադ խա նի ար շա վանք նե րի հետ ևան քով Ար ցա խի մի շարք բնա կա վայ րե րից, այդ 
թվում Շու շիից, հա յութ յունն սկսեց ար տա գաղ թել: 

1813թ. Գ յու լիս տա նի պայ մա նագ րից հե տո այդ ա մե նին գու մար վեցին ցա րա
կան ար քու նի քի` Ղա րա բա ղի խա նի և ն րան հպա տակ մահ մե դա կան բե կե րի 
նկատ մամբ ու նե ցած քա ղա քա կան սեթ ևե թանք ներն ու ընդգծ ված կողմ նա կալ 
մո տե ցում նե րը, հա կա հայ դիր քո րո շում նե րը: 1823թ. ի րենց դա վա ճա նած Մեհ տի 
Ղու լի խա նին ռուս նե րը ոչ միայն թույ լատ րե ցին Պարս կաս տա նից վե րա դառ նալ 
Շու շի, այլև իր հետ բե րել մահ մե դա կան 3000 ըն տա նիք ներ, ո րոնց մեծ մա սը 
թուր քեր էին: Վեր ջին նե րիս ռու սա կան կա ռա վա րութ յու նը 6 տա րով ա զա տեց հար
կե րից: Մահ մե դա կան վե րաբ նա կիչ նե րի մի մա սը հաս տատ վեց Շու շիում: Այդ 
ա մե նի հետ ևան քով, հօգուտ թուր քե րի, մի քա նի տա րով փոխ վեց Շու շիի ազ գագ
րա կան դեմ քը: 

Մես րոպ Թա ղիադ յա նը, լի նե լով Շու շիում, գրել է, որ 1821թ. նո յեմ բե րին բնա
կա վայ րում ապ րում էին հա յեր և թուր քեր: Հա յերն ու նեին 500 տուն բնակ չութ յուն1:

Ռու սա կան աղբ յուր նե րի տվյալ նե րի հա մա ձայն` 1823թ. ամ րո ցում ապ րում էր 

1 Թաղիադեանց Մ. 1847, 286287:

mailto:vahrambalayan@mail.ru
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8290 մարդ, ո րից հա յեր` 3350 (41 տո կոս), թուր քեր (թա թար ներ)` 4670 (56 տո
կոս), այլ ազ գեր, հիմ նա կա նում քրդեր՝ 270 (3 տո կոս)1:

Հե տաքր քիր է, որ ներ կա յումս ադր բե ջան ցի հե ղի նակ նե րը, ա ռանց սկզբնաղբ
յուր ներ մատ նան շե լու, կա մա յա կա նո րեն նույն հա րա բե րակ ցութ յու նը վե րագ րում 
են Շու շիի պատ մութ յան հե տա գա շրջա նին, այն դեպ քում, երբ 1833 թվա կա նից 
ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը բեր դա վա նում ար դեն փոխ վել էր: 1833թ. Շու շիում 
ապ րում էր 7304 մարդ, ո րոն ցից 3850ը (52,8 տո կո սը) հա յեր էին, 3446ը (47,1 
տո կո սը)՝ թուր քեր (թա թար ներ), 0,1 տո կոսն էլ՝ այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ2:

Ըստ 1841թ. ե կե ղե ցա կան ծխա կան մատ յան նե րի` Շու շիի հայ ազ գաբ նակ չութ
յու նը հետև յալ սե ռա յին կազմն ու ներ. «Սբ. ԱԾ Մայր ե կե ղեց վոյ Ա գու լեաց՝ 447 
տուն՝ 1304 ա րա կան, 1174 ի գա կան, Ա մե նափր կիչ ե կե ղեց ւոյ Ղա զան չեց վոց՝ 364 
տուն՝ 1221 ա րա կան, 1016 ի գա կան, Սբ. ԱԾ ե կե ղեց ւոյ Մեղ րե ցոց՝ 102 տուն՝ 241 
ա րա կան, 217 ի գա կան, Սբ. ԱԾ ե կե ղեց ւոյ Ներ քին թա ղի՝ 46 տուն՝ 153 ա րա կան, 
127 ի գա կան»3: 

1841թ. Շու շիում ապ րում էր 5453 հայ: 10 տար վա մեջ հա յե րի թի վը հա սավ 
6827ի, ո րոն ցից Ա գու լե ցոց թա ղում՝ 485 տուն՝ 1521 ա րա կան և 1312 ի գա կան 
բնա կիչ նե րով, Ղա զան չե ցոց թա ղում հա մա պա տաս խա նա բար՝ 378 տուն՝ 1354 
ա րա կան, 1051 ի գա կան, Մեղ րե ցո ցում` 188 տուն՝ 672 ա րա կան, 560 ի գա կան և 
Վե րին թա ղում՝ 56 տուն՝ 202 ա րա կան, 155 ի գա կան4:

Հա ջորդ տե ղե կութ յու նը մեզ է հա սել ռու սա կան աղբ յուր նե րից: 1854 թվա կա
նին ար դեն քա ղա քի կար գա վի ճակ ու նե ցող Շու շիում բնակ չութ յու նը կազ մել էր 
15.194 մարդ, ո րից 7760ը (51.1 տո կո սը) հա յեր էին, 7391ը (48,6 տո կո սը)՝ թուր
քեր (թա թար ներ), 43ը (0,3 տո կո սը)՝ ռուս ներ5:

1852թ. Թիֆ լի սից, Շա մա խուց և Նու խիից հե տո Այսր կով կա սում իր մե ծութ
յամբ չոր րորդ քա ղա քը հա մար վում էր Շու շին:

Այդ ժա մա նակ նե րից սկսած՝ Շու շին բռնել էր հա մա չափ զար գաց ման ու ղին: 
Ար հես տա գոր ծութ յան վրա խարսխ ված Շու շիի տնտե սութ յու նը նոր բնագ ծեր նվա
ճե լու հա մար աշ խա տու ժի կա րիք ու ներ: Ինք նա բե րա բար Ար ցա խի լեռ նա յին սա
կա վա հող գյու ղե րում կու տակ ված ա զատ աշ խա տու ժի սպառ ման կենտ րոն դար
ձավ քա ղա քի կար գա վի ճակ ստա ցած Շու շին: 6 տար վա ըն թաց քում քա ղա քի 
ազ գաբ նակ չութ յու նը 4753 մար դով ա վե լա ցավ:

Նախ կի նում գո յութ յուն ու նե ցած ղա զան չե ցոց, ա գու լե ցոց, մեղ րե ցոց, ղա րա
բաղ ցուց կամ ջրա բերդ ցուց թա ղե րին ա վե լա նում են նո րե րը: Այդ ժա մա նակ Շու
շիի հայ կա կան քա ղա քա մասն ար դեն բաղ կա ցած էր 18 թա ղա մա սե րից. «1. Մե
լի քենց թաղ, Ղում լու ղու թաղ, 2. Քա մու ճե ղաց (Ջ րա ղաց. Վ.Բ.), 3. Խանց կեց ւոց 
թաղ, 4. Կա զար մէն թաղ, 5. Վե րին թաղ, 6. Փօշ տին թաղ, 7. Վան քին թաղ, 8. 
Աղբ րին թաղ, 9. Ներ քին թաղ, 10. Ա ղա բե կենց ձո րին թաղ, 11. Ա գու լեաց թաղ, 

1 ՀԱԱ, ֆ. 93, ց. 1, գ. 163; (Описание Карабахской провинции составленное в 1823г. действительном статстким 
советником Могилевским и полковником Ермоловым 2ым, 1866г.)
2 ՀԱԱ, ֆ. 93, ց. 1, գ. 5152:
3 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 305, թ. 43:
4 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 2604:
5 Кавказский Календарь на 1856 г., отдел III, 1855, 358359.
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12. Ղա զան չե ցոց թաղ, 13. Մեղ րեց ւոց թաղ, 14. Գեա ւուր Թա լին թաղ, 15. Հին 
հանգս տա րա նի թաղ, 16. Դա բաղ նե րին ձոր թաղ, 17. Բա ղունց ձո րին թաղ և 18. 
Դիւ զին թաղ»1:

XIX դա րի կե սե րին Վե րին թա ղի բնակ չութ յունն ա ճում էր ի հա շիվ այս տեղ 
տե ղա փոխ ված փահ լուր ցի նե րի և վա րա րակ ցի նե րի2:

Ար ցա խի ո րոշ գյու ղե րից այն քան շատ բնա կիչ ներ էին ապ րում Շու շում, որ 
հա ճախ այդ թա ղե րում ձևա վոր վում էին նոր մի ջա վայր կամ թա ղա մա սեր, ո րոնք 
կոչ վում էին նրանց նախ կին բնա կա վայ րե րի ա նուն նե րով: Օ րի նակ՝ Մեղ րե ցոց 
ե կե ղե ցու ներք ևով անց նող ճա նա պար հի տակ ապ րում էին մի քա նի տասն յակ 
գի շե ցի ըն տա նիք ներ, և  այդ մա սը կոչ վում էր « Գի շե ցոց տներ»3:

Տար բեր գյու ղե րում ար մա տա վոր ված սո վո րութ յուն նե րը Շու շիի մի ջա վայ րում 
փո խա կերպ վում կամ էլ այս կամ այն դրսևո րում նե րով շա րու նա կում են գո յատ ևել՝ 
դառ նա լով քա ղա քա յին հա մա կե ցութ յան նոր կա նոն ներ: Հե տաքր քիր է ա յն փաս
տը, որ վե րո հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վածում Շու շիում ապ րող թուրքթա թար նե րին 
և քր դե րին պար սիկ ներ էին ան վա նում: 1881թ. Հա յկու նին, լի նե լով Շու շիում, գրել 
է. «Բ նա կիչ նե րը կամ հայ են, կամ պար սիկ, մի քա նի տնւոր էլ՝ ծա ռա յող ռսներ»4:

Հա մա ձայն Շու շիում կազմ ված ըն տա նե կան ցու ցակ նե րի` 1860թ. քա ղա քում 
կար 2966 ըն տա նիք, ո րը կազ մում էր 17.484 մարդ: Հայ կա կան քա ղա քա մա սում 
բնակ վում էր 9533 մարդ (54.53 տո կոս), իսկ թուր քա կա նում` 7951 մարդ (45.47տո
կոս)5:

1873թ. Շու շիում կազ մա կերպ ված մար դա հա մա րի տվյալ ներն ա ռա վել ամ բող
ջա կան տե ղե կութ յուն ներ են հա ղոր դում մեզ քա ղա քի բնակ չութ յան թվի և կազ մի 
վե րա բեր յալ:

1873թ. Շու շիում ապ րում էր 24552 մարդ, ո րից 13504 (55 տո կո սը) հա յեր էին, 
10804 (44 տո կո սը)՝ թուր քեր (թա թար ներ) և 244ը (1 տո կո սը)՝ այլ ազ գե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ6:

Շու շիի ազ գաբ նակ չութ յան օ րե ցօր ա ճող թվա քա նա կի մա սին են խո սում 
1886թ. կազմ ված քա ղա քի ըն տա նե կան ցու ցակ նե րից ստաց ված տվյալ նե րը:

1886թ. Շու շիի ազ գաբ նակ չութ յունն ար դեն կազ մել էր 26.806 մարդ, ո րից 
15.188 (56.7 տո կո սը) հա յեր էին, 11.595 (43.2 տո կո սը)՝ թուր քեր (թա թար ներ), 21 
(0.07 տո կո սը)՝ ռուս ներ, և միայն 2 հո գի` հրեա ներ7:

1886 թվա կա նի տվյալ նե րով` Շու շին բնակ չութ յան թվա կազ մով Բաք վից 

1 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 1, թ. 52:
2 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4627, թ. 27:
3 Կիսիբեկյան Ա. 2011, հ.1, 180:
4 Հայկունի 2010, 316:
5 ՏերԳասպարյան Ռ. 1993, 7879: Այս տվյալը հեղինակը վերցրել է «Камеральное описание города Шуши 
за 1860 г.», Архив министерств. внут. дел Азерб. ССР, фонд 10, ед. хран. 48, лист 11025, սակայն ըստ 
ներկայացվածի քաղաքում հայերից, թուրքերից բացի այլազգիներ չկային, որը անհավանական է թվում: 
Ամենայն հավանականությամբ ազգային փոքրամասնությունների ցուցակները ներառվել էին հայերի և 
թուրքերի ընտանիքների կազմի մեջ:
6 Статистические таблицы о народонаселении Кавказского края, сборник сведений о Кавказе т. VII 1880, 
XXIIXXV. 
7 Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 
г., ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 1, գ. 118, թ. 8993:



216

(86.611 մարդ) և Թիֆ լի սից (78445 մարդ) հե տո իր մե ծութ յամբ Այսր կով կա սում 
եր րորդ քա ղաքն էր: Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Շու շին ա վե լի շատ բնա
կիչ ներ է ու նե ցել, քան Եր ևա նի նա հան գի Նա խիջ ևա նը, Օր դու բա դը և Նոր Բա
յա զե տը, կամ Քու թա յի սի նա հան գից` Բա թու մը, Օ զուր գե թին, Փո թին, Սու խու մը, 
Ռե դուտ Կա լեն միա սին վերց րած1: 11 տա րի նե րի ըն թաց քում Շու շիի հա յե րի թվա
քա նա կը պա կա սեց 768 շնչով:

Այս պես, 1897թ. ա ռա ջին հա մա ռու սա կան մար դա հա մա րի տվյալ նե րով Շու
շիում ապ րում էր 25881 մարդ, ո րից 14420ը (55.7 տո կո սը)՝ հա յեր, 10778ը (41.6 
տո կո սը)՝ թուր քեր (թա թար ներ), 396ը (1.5 տո կո սը)՝ ռուս ներ, 133ը՝ լե հեր, 1 չեխ, 
1 լա տիշ, 73 մոլ դո վա ցի ներ, 1 ֆրան սիա ցի, 12 գեր մա նա ցի ներ, 5 պար սիկ ներ, 1 
օս, 2 գնչու ներ, 4 հրեա ներ, 39 վրա ցի ներ, 4 ա վար ներ, 1 չե չեն, 8 բաշ կիր ներ, 1 
չու վաշ: Բա ցի այդ՝ քա ղա քում ապ րում էին 249 ժա մա նա կա վոր բնա կիչ ներ և 745 
օ տա րերկր յա բնա կիչ ներ2:

Բ նակ չութ յան թվա կազ մի նման ան կու մը կա րե լի է բա ցատ րել հիմ նա կա նում 
տնտե սա կան այն տե ղա շար ժե րով, որ XIX դա րի վեր ջե րին կա տար վեց Այսր կով
կա սում: Տն տե սա կան տե ղա շար ժե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված էին հետև
յալ նոր զար գա ցում նե րով ու շար ժա ռիթ նե րով.

ա)  Պարս կաս տա նի հետ Ռու սաս տա նի ար տա քին ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան 
անկումը, որի հետևանքով Շու շին դա դա րում է մե ծա ծախ առևտ րի կենտ րոն լի
նե լուց.

բ) տա րա ծաշր ջա նի քա ղաք նե րի հետ Շու շիի եր կա թու ղա յին կա պի բա ցա կա
յութ յու նը. 

գ) Դաշ տա յին Ղա րա բա ղի բնա կա վայ րե րի ա րագ զար գա ցու մը և Շու շիին 
հա կակ շիռ ստեղ ծե լու հան գա ման քը.

դ) Բաք վի նավ թարդ յու նա բե րութ յան ան նա խա դեպ ա ճը. Բա քուն դար ձել էր 
է ժան աշ խա տու ժի կլան ման վայր:

1899թ. Բաք վում կար 22.000 բան վոր, 1900 թ.` 26.000, իսկ 1901 թ.` ար դեն 
33.000: Հա յե րը կազ մում էին բան վոր նե րի 25 տո կո սը, պար սիկ նե րը` 22, ռուս
նե րը` 19, լեզ գի նե րը` 14, Կա զա նի թա թար նե րը` 3, այ լազ գի նե րը` 13: Բաք վի բան
վոր նե րի թի վը հա մալր վում էր Ար ցա խից և Ս յու նի քից տե ղա փոխ ված հա յե րի 
հաշ վին:

Քա նի որ Շու շին վա ճա ռա շահ քա ղաք էր, հետ ևա բար առևտ րա կա նի հո գե
բա նութ յուն ու նե ցող ազ գաբ նակ չութ յան մի մա սը, նոր կյան քի և տն տե սա կան 
շա հա վետ հե ռան կար նե րի ո րո նում նե րի ակն կա լի քով, հայտն վում էր «սև  ոս կու» 
համ բավ ու նե ցող Բաք վում:

« Տա րազ»ի թղթա կի ցը տա րա կու սան քով գրել է. « Զար մա նա լի ի րո ղու թիւն է, 
որ թուրք ազ գաբ նակ չու թիւ նը, լի նի նա գիւ ղում թէ քա ղա քում, վա րակ ւած չէ գաղ
թա կա նու թեան, ե թէ կա րե լի է ա սել, հա մա ճա րակ ախ տով: Շու շու թուր քե րը տե

1 Իշխանեան Բ. 1917, 117, 121:
2 Первая всеобщая перепись Российской империи, т. LXIII, Елисаветпольская губерния, под ред. Тройницкого 
1904, 23.
3 «Արշալոյս» 1905, օգոստոսի 30, հմ. 2: Բանվորների ըստ ազգային կազմի տոկոսային հարաբերակցության 
մնացած մասը՝ 16 տոկոսը ամենայն հավանականությամբ թուրքեր էին:
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ղից չեն շարժ ւում. Ն րանք հետզ հե տէ առ նում են գաղ թող հա յե րի տնե րը, հետզ
հե տէ բարձ րա նում են դէ պի հա յոց թա ղը....»1: Իսկ «Ար ձա գանք»ի թղթա կի ցը 
նույն ժա մա նա կաշր ջա նում նկա տել է. « Սիւ նեաց աշ խար հի Շու շի քա ղա քը, ո րի 
որ դի քը այն քան մեծ հա կում ու նեին ու րիշ քա ղաք ներ գաղ թե լու, դար ձեալ բո վան
դա կում է իւր պա տե րի մէջ 19120 հայ 32570 բնակ չից, ա սել է՝ 60%»2: 

XIX դա րի 80ա կան թվա կան նե րից՝ պան թուր քիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ
յան ձևա վոր ման շրջա նում, թուրք ազ գայ նա կան նե րը փոր ձում էին Այսր կով կա սի 
բնիկ ժո ղո վուրդ նե րին՝ մա նա վանդ հա յե րին, դուրս մղել և նրանց տե ղը գրա վե լու 
ճա նա պար հով հաս տատ վել ու տա րա ծաշր ջա նում թե լադ րո ղի դեր ստանձ նել:

Դ րա ար ձա գանք նե րը հա սել էին նաև Շու շի: 1881թ. Հայ կու նին գրել է. «Ն րանց 
(թուր քե րի  Վ.Բ.) տներն ամ բող ջա պէս լե րան ար ևե լեան լան ջե րուն են սփռո ւած 
ե ղել, իսկ այժմ դրանք կա մացկա մաց բարձ րա նում և բռ նում են նաև լե րան արևմ
տեան լան ջերն եւս: Ինձ թվում է, որ շատ ժա մա նակ չան ցած՝ շու շե ցի հայք ստի
պո ւած պէտք է լի նին կա՛մ քա ղա քի յետ ըն կած ան կիւն նե րու մը սեղ մո ւիլ, կուչ գալ, 
կա՛մ թող նել ի րանց բնա կա վայ րը և գաղ թել»3:

XIX դա րի վեր ջե րին և XX դա րի սկզբնե րին Շու շիի ազ գաբ նակ չութ յան թվա
կազ մի աճ է նկատ վում: Դա հիմ նա կա նում բա ցատր վում է Շու շիի տնտե սութ յան 
մեջ ար հես տա գոր ծութ յան նկատ մամբ մա նու ֆակ տու րա յին, ֆաբ րի կա յին, գոր
ծա րա նա յին ար տադ րութ յան զգա լի ա ճով: Շու շե ցի գոր ծա րար նե րը, դա ժան մրցա
պայ քա րին դի մա նա լու նպա տա կով, տնտե սութ յան մեջ սկսե ցին ներդ րում ներ 
կա տա րել և ֆաբ րի կա նե րը հա գեց նել ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով: Դա ո րո շա
կիո րեն մեղ մեց ի րա վի ճա կը: Լուծ վեց քա ղա քի ազ գաբ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ
յան հար ցը: 1904թ. Շու շիի բնակ չութ յան թի վը հա սավ 33187ի, ո րից 17982ը (54.2 
տո կո սը) հա յեր էին, 14548 (43.8 տո կո սը) թուր քեր (թա թար ներ) էին, 593ը (1.8 
տո կո սը)՝ ռուս ներ, և 64ը (0.2 տո կո սը)՝ այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ4:

Շու շիի հա յութ յան հա մար նոր ար հա վիրք դար ձան 19051906 թվա կան նե րի 
հայթուր քա կան ընդ հա րում նե րը, ո րոնց հետ ևան քով հայ կա կան քա ղա քա մա սում 
ա վեր վել են 300, իսկ թուր քա կա նում 200 բնա կե լի տներ, հա սա րա կա կան շեն
քեր5:

Հար յու րա վոր հա յեր զոհ գնա ցին այդ ընդ հա րում նե րին, իսկ մյուս մասն էլ 
նո րից վերց րեց գաղ թա կա նութ յան ցու պը:

Ն կա տենք, որ այդ ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ, վեր ջին հաշ վով, հա յե րին հա
ջող վեց ու ժի մի ջո ցով խա ղա ղութ յուն պար տադ րել թուր քե րին: Այդ ա մե նով հան
դերձ՝ հա յութ յան մի մեծ հատ ված, ան հաս կա նա լի ու ան բա ցատ րե լի տրա մա բա
նութ յամբ, իր ու նեց վածքն ու հայ րե նի քը թող նում էր թուր քին և բախտ ո րո նում 
օ տար ա փե րում:

Ցա վա լի այդ հար ցե րին անդ րա դար ձել էր քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նի 
հայ կա կան մա մու լը: «Ար շա լոյս» թեր թը իր խմբագ րա կա նում գրել է. « Շա տա նա լու, 

1 «Տարազ» 1891, հմ. 22:
2 Ա.Կ. 1891, մարտ, N 2, 18:
3 Հայկունի 2010, 20:
4 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 265, թ. 144:
5 Բալայան Վ. 2017, 343:
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տա րած վե լու ձգտու մով զին ված թուր քը ոչ մի բա նի ա ռաջ կանգ չի առ նում: Նա 
խլում է, գո ղա նում է, հնա րում է վե ճեր, … կազ մա կեր պում սուտ վկա յութ յուն և 
կա տա րում սպա նութ յուն ներ: Կռ վի մեջ թուր քը բնազ դա յին բա վա կա նութ յուն է 
ստա նում, մինչ դեռ հա յը` վիշտ ու կսկիծ:

Պատ մութ յու նը ստեղ ծել է հա յե րի մեջ, հա կա ռակ տա րած վե լու օ րեն քի, ցրվե
լու հա կում, … նա եր կար չի մտա ծում, որ պայ քա րի և տա րած վի իր երկ րում, այլ 
դի մում է տա րագ րութ յան:

Ինք նա պաշտ պա նութ յան զգաց մուն քը հա յի մեջ դա րե րով ճնշված է ե ղել: Նա 
դա ռել է ա վե լի վախ կոտ, թուր քի ու ժը իր եր ևա կա յութ յան մեջ բարձ րաց նող և 
հակ ված ա վե լի փախ չե լու թուր քե րից, քան նրան դի մադ րե լու: Հա մար յա ա ռանց 
պայ քա րի թուր քե րը տա րի ներ շա րու նակ նո րա նոր տա րածք ներ էին գրա վում: 
Տա րած վե լու հո սան քը զար գա նա լով թուր քե րի մեջ ա ռաջ բե րեց մի քա ղա քա կան 
վար դա պե տութ յուն, որ թուր քը ա մե նից լավն է, և նա պետք է տի րի Անդր կով կա
սին և  ին չու չէ՝ նաև աշ խար հին: Այդ ա մե նը հիմ նա վոր վում էր շա րիա թի մի ջո ցով 
հետևյալ կերպ. Անդր կով կա սը ա ռաջ պատ կա նում էր իս լամ դա վա նող նե րին, ու
րեմն նա պետք է ա զատ վի քրիս տոն յա նե րից, ռուս նե րից և ն րանց դաշ նա կից 
հա յե րից, և  որ ռուս նե րին անց նե լը հա կա ռակ է շա րիա թին, և կա տար վա ծը ա պօ
րի նի է …

Ա մեն մի հայ, որ կա մե նում է ի րա վա ցի տեր դառ նալ իր կայ քին, պար տա վոր 
է տալ նախ կին իս լա մա կան պե տութ յա նը նշա նակ յալ հար կը: Իսկ ե թե նա այդ 
հար կը չի տա լիս, ու րեմն դա մեղ սա գոր ծութ յուն է, և  ա մեն մի մահ մե դա կան ոչ 
միայն ի րա վունք ու նի, այլև պար տա կան է խլել նրա նից կայ քը»1:

«Այժմ, պատ մում է Շու շիում ապ րող «Ար շա լոյս»ի թղթա կի ցը, երբ հա մե մա
տա բար քա ղաքս խա ղաղ և  ա պա հով դրու թեան մէջ է, քան հայթուր քա կան ընդ
հա րում նե րից յե տոյ, և մա նա ւանդ Շու շիԵւ լախ ճա նա պար հը բաց է, հա յե րը սկսել 
են մեծ խմբե րով գաղ թել քա ղա քիցս դէ պի Կով կա սի և Ռու սաս տա նի ա ւե լի ա պա
հով քա ղաք նե րը:

Գաղ թում են, ինչ պէս կա րո ղա նում են … Եվ այդ պի սով գաղ թում է ուն ևո րը և 
չուն ևո րը, տնա տէ րը և  ոչ տնա տէ րը, վա ճա ռա կանն ու ար հես տա վո րը:

Գաղ թում է նա, ով շատ հեշ տու թեամբ կա րող է ապ րել ու րիշ քա ղաք նե րում, 
բայց և գաղ թում է նա, ով զրկո ւած է ա մեն ին չից և  ամ բողջ յոյ սը դրել է իր բազ
կի վրայ՝ թե ի րան և թե իր բազ մա մարդ ըն տա նի քը կե րակ րե լու հա մար: Հատ
կա պես կա րե լի է ա սել, որ գաղ թել են հա մար յա բո լոր ուն ևոր և մի ջին դա սա կար
գե րը: Մ նում են, ու րեմն, ստո րին (ար հես տա ւոր և բան ւոր) դա սա կար գե րը, ո րոնք 
ա ռանց ուն ևոր նե րի գո յու թիւն ու նե նալ չեն կա րող, ո րով հետև ուն ևորն է գլխա ւո
րա պես նրանց աշ խա տանք, գործ, ապ րե լու մի ջոց տա լիս: Մար գա րէ չպետք է 
լի նել գու շա կե լու հա մար, որ վա ղը, միւս օ րը այդ դա սա կար գերն էլ, աշ խա տանք 
չգտնե լու պատ ճա ռաւ, դի մեն օ տար քա ղաք նե րը»2:

Այս պայ ման նե րում Շու շիի հա յութ յան թի վը կտրուկ պա կա սեց: Ե թե հայթա
թա րա կան ընդ հա րում նե րի նա խօր յա կին՝ 1904թ., քա ղա քում ապ րում էր 17982 

1 Արշալոյս 1906, մարտի 23, N 63: 
2 Արշալոյս 1905, հոկտեմբերի 13, N 37:
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հայ, ա պա 1906 թ. այդ թի վը պա կա սեց 5184ով և հա սավ 12798ի1:
Մի կարճ ժա մա նա կա հատ ված, երբ 1907 թվա կա նից Ռու սա կան կայս րութ

յու նում կյան քը ո րո շա կիո րեն կար գա վոր վեց, մինչև 1917թ. ի րա դար ձութ յուն նե րը, 
Շու շին նո րից ապ րեց իր բնա կա նոն կյան քով: Դա իր բա րե րար ազ դե ցութ յունն 
ու նե ցավ ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: 1914թ. Շու շիի ազ գաբ նակ
չութ յան թի վը հա սավ 42.130 մար դու, ո րից 22.004 (52.2 տո կո սը) հա յեր էին, 
18.864ը (44.7 տո կո սը)՝ թուր քեր (թա թար ներ), 1188ը (2.8 տո կո սը)՝ ռուս ներ, և 
74ը՝ այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ2:

1916թ. Շու շիում ապ րում էր 43.864 մարդ3: Մեկ այլ հե ղի նա կի տվյալ նե րի 
հա մա ձայն` Շու շիում 43869 բնա կիչ նե րից 23.396ը (53.33 տո կո սը) հա յեր էին, 
19121ը` մահ մե դա կան ներ, 1249ը` ռուս ներ, մյուս նե րը` վրա ցի ներ, լեռ նա կան ներ, 
եվ րո պա ցի ներ4: Հա մար յա նույն տվյալ ներն են պա րու նա կվում անգ լիա կան աղբ
յուր նե րում5: Ե ղի շե Իշ խան յա նի հաշ վարկ նե րով` քա ղա քում 1918թ. ապ րում էր 
32,000 հայ6:

1886 թվա կա նից մինչև 1914 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Այսր
կով կա սի քա ղաք նե րի ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի խո րա պատ կե րի վրա 
տե սա նե լի են Շու շիի հա ման ման զար գա ցում նե րի արդ յունք նե րը: Ս տորև ներ կա
յաց րած աղ յու սա կը7 պատ մում է դրա մա սին: 

Անդր կով կա սի քա ղաք նե րը
Թիֆ լի սի նա հանգ 
Թ վա կան ներ 1886 1897 1914 18861914

1  Թիֆ լիս 78445 159590 344629 339,32%

2 Ա խալ քա լաք 4303 5440 7484 73,92%

3 Ա խալց խա 16116 15357 23924 50,84%

4  Գո րի 7243 10269 25635 254,20%

5  Դւ շեթ 2027 2566 2213 9,17%

6 Սղ նախ 10604 8994 17690 66,80%

7  Թե լավ 11214 13929 13231 35,82%

8  Զա քա թա լա 1231 3009 4000 224,13%

 Ըն դա ե նը` 131183 21151 440826 236.04%

 Քու թա յի սի նա հանգ
1  Քւ թա յիս 22643 32476 57917 156,00%

2  Բա թւմ 14803 28508 38615 160,86%

1 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 265, թ. 144:
2 Кавказский календарь на 1915 г. 1914, 81214.
3 Кавказский календарь на 1917г. 1916, 190.
4 Ալեքսանյան Հ. 2007, 116:
5 Armenia, political and Ethnic Boundaries 18781948, 1998, 447.
6 Իշխանեան Ե. 1999, 321:
7 Իշխանեան Բ. 1917, 117121: 
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3 Օ զւր գեթ 1472 4710 8580 482,88%

4  Փո թի 4709 7346 19667 317,64%

5  Սւ խւմ 412 7998 46530 11193,68%

6  Ռե դւդ Կա լե 382 780 802 109,98%

 Ըն դա ե նը` 44421 81818 172111 287,70%

Եր ևա նի նա հանգ 
1 Եր ևան 14738 29006 51286 248,00%

2 Ա լեք սանդ րա պոլ 24230 30616 54316 116,80%

3  Նա խիջ ևան 6939 8790 8945 29,00%

4 Օր դւ բադ 4199 4611 5655 34,67%

5  Նոր Բա յա զետ 7488 8486 13290 77,50%

 Ըն դա ե նը` 47594 81509 130492 174,15%

Գան ձա կի նա հանգ
1  Գան ձակ 20294 33625 56305 177,44%

2  Նւ խի 25894 24734 54678 111,12%

3  Շւ շի 26800 25881 42568 60,00%

 Ըն դա ե նը` 72994 84210 153551 112,00%

Բաք վի նա հանգ 
1  Բա քւ 86611 111904 248812 187,27%

2  Ղւ բա 13917 15363 13459 3,40%

3  Լեն քո րան 4222 8733 13967 223,70%

4  Շա մա խի 22139 20007 27527 24,07%

 Ըն դա ե նը` 126889 156007 303765 147,28%

1920թ. մար տի 23ի ե ղեռ նա գոր ծութ յու նից հե տո 10000 ա վե լի հա յեր զոհ վե
ցին, ողջ մնա ցած ներն էլ հիմ նա կա նում լքե ցին քա ղա քը:

Մու սա վա թա կան թուր քե րի կա տա րած գործն իր ա վար տին հասց րին բոլշ ևիկ 
գոր ծիչ նե րը: 1921թ. 400 շու շե ցի ներ դի մում են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի կենտ գործ
կո մի նա խա գահ Ար մե նակ Ղա րագ յոզ յա նին` խնդրե լով թույլ տալ վե րա դառ նալ 
հայ րե նի քա ղաք, վե րա շի նել տնե րը և բ նակ վել այն տեղ: Խորհր դա յին Ադր բե ջա
նի դրա ծոն մեր ժեց այդ խնդրան քը: Դ րա փո խա րեն հար ևան թուր քաբ նակ և 
քր դաբ նակ գյու ղե րից սկսե ցին մահ մե դա կան նե րի տե ղա փո խել Շու շի և հա յե րի` 
շուրջ 800 երկ հար կա նի կի սա վեր տնե րը տրա մադ րե ցին նրանց1: 

1 Կիսիբեկյան Ա. 2011, հ.1, 7; հ. 2, 143:
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Շու շին լիո վին հա յա թա փե լուց հե տո խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ
յունն ար գե լեց այն դարձ նել ԼՂԻՄ կենտ րոն: 1921թ. հու լի սի 5ին, Կով կաս յան 
բյու րո յի տխրահռ չակ ո րո շու մը կա յաց նե լու ժա մա նակ, Նա րի մա նո վը պնդում էր, 
որ Շու շիի փո խա րեն Խան քեն դի գյու ղը դարձ նեն ԼՂԻՄ վար չա կան կենտ րոն:

Ա վե լին, ԼՂԻՄ սահ ման նե րը ճշտող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Միրջա ֆար Բա
ղի րո վը 1923թ. հոկ տեմ բե րի 8ին ԱԿ(բ)Կ Կենտ կո մին հայտ նում է, որ անհ րա ժեշտ 
է Բեր դա ձո րի և Ս տե փա նա կեր տի ա րան քում գտնվող թուր քաբ նակ Խալ փա լու, 
Զարս լու, Մու սուլ ման լար գյու ղե րը, ինչ պես նաև Շու շի քա ղաքն ընդգր կել Քրդս
տա նի օկ րու գի կազ մի մեջ և  այն դարձ նել նոր ձևա վոր վող վար չա կան միա վո րի 
կենտ րոն1: Միայն ար ցա խա հա յութ յան պայ քա րի շնոր հիվ այդ ծրա գի րը ձա խող
վեց:

1921թ. Շու շին ու ներ 9223 բնա կիչ, ո րոն ցից 8894ը թուր քեր էին: 1923թ. Շու
շիում ապ րում էր 6965, 1926թ.` 5104, 1939թ.` 5428, իսկ 1959թ.` 6100 մարդ2:

1982թ. հուն վա րի 14ին Վա գի ֆի դամ բա րա նի բաց մա նը մաս նակ ցե լու և դ րան 
նվիր ված մի ջո ցա ռում ներն ան ձամբ ղե կա վա րե լու հա մար Հ. Ա լի ևը 300 հո գուց 
բաղ կա ցած մի շքախմ բով ժա մա նել էր Ս տե փա նա կերտ և Շու շի3: 

Դամ բա րա նի բաց ման ժա մա նակ Հ. Ա լի ևը, եր ևա կա յութ յամբ հա մեմ ված իր 
ճա ռում, նշել է. «Այս տեղ ( Շուշ իում) է սկիզբ ա ռել Ադր բե ջա նի պատ մութ յու նը, և 
այս տեղ է, որ նա պի տի շա րու նա կի զար գա նալ»4: 

Դեռևս 1968թ. բա նաս տեղծ Սա մեդ Վուր ղու նի տղան` Վա գիֆ Վե քի լո վը, մոլ
լա Փա նահ Վա գի ֆին նվիր ված «Ես ճշմար տութ յուն եմ ո րո նել» հոդ վա ծում գրել 
է, որ Ղա րա բաղն այն հողն է, ուր ադր բե ջան ցի նե րը տեղ են հատ կաց րել և հաց 
ու ջուր տվել եղ բայր հա յե րին5: 

Ա հա այդ զա ռան ցա կան մտա վար ժանք նե րի պայ ման նե րում Ադր բե ջա նը փոր
ձում էր հզո րաց նել խորհր դա յին տա րի նե րին թուր քաբ նակ դար ձած Շու շին:

Շու շիի թուրք (ադր բե ջան ցի) ազ գաբ նակ չութ յու նը տա րեց տա րի ա ճում էր: 
1988թ. քա ղա քում ապ րում էր 13500 մարդ, ո րի 15 տո կո սը` մոտ 2200 հո գի, հա
յեր էին, իսկ մնա ցա ծը` թուր քեր(ադր բե ջան ցի ներ)6: 

Ար ցախ յան ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի ա ռա ջին իսկ օ րե րից սկսած՝ 
Շու շիի հա յութ յա նը նո րից ար տաք սե ցին ի րենց հայ րե նի բնա կա վայ րից: Դ րա փո
խա րեն Խորհր դա յին Հա յաս տա նից տե ղա փոխ ված թուր քե րով (ադր բե ջան ցի նե
րով) սկսե ցին վե րաբ նա կեց նել քա ղա քը:

Պա տա հա կան չէ, որ Շու շիի ազ գաբ նակ չութ յու նը 1989թ. հա սել էր 16.000ի, 
ո րից 15710ը ադր բե ջան ցի ներ (թուր քեր) էին և  ըն դա մե նը 290ը` հա յեր7: 

Քա ղաքն ա զա տագ րե լուց հե տո ա ռա ջին հեր թին ի րենց հայ րե նի օ ջախ ներ 
վե րա դար ձավ XX դա րի 80ա կան թվա կան նե րին բեր դա քա ղա քում ապ րած շու
շե ցի նե րի մի մա սը: Ն րանց հետ միա սին քա ղա քում հաս տատ վե ցին Ադր բե ջա նից 
1 WWW.irsaz.com/100331140534plf, Վ.Բալայան 2012, 178: 
2 ՏերԳասպարյան Ռ 1993, 83: Бакинский рабочий 1959, 24 сентября; Кочарян Г. 1925, 9.
3 Բեգլարյան Հ. 2005, 467:
4 Բեգլարյան Հ. 2005, 442:
5 Молодеж Азербайджана 1968, 21 сентября, N 112.
6 Դաբաղյան Ա., Գաբրիելյան Մ. 2004, 26:
7 ethnokavkaz.narod.ru/rnkarabakh.htm/.

http://WWW.irs-az.com/100331140534plf
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բռնա գաղթ ված նե րը և պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ԼՂՀից 
տե ղա հան ված քա ղա քա ցի նե րը: Հե տա գա տա րի նե րին Շու շիում վե րաբ նակ վել 
են տար բեր երկր նե րի և բ նա կա վայ րե րի հայ քա ղա քա ցի ներ: 1996թ. Շու շիում 
հաս տատ ված բնակ չութ յան նե րէթ նիկ խմբե րի հետև յալ պատ կե րի մա սին է պատ
մում ներ քո հիշ յալ աղ յու սա կը1:

 Նե րէթ նիկ խւմբ ըն տա նիք տո կո սը

 շւ շե ցի ներ 221 20,7

ստե փա նա կերտ ցի ներ 302 28,3

բռնա գաղթ ված ներ Ադր բե ջա նից 222 21,0

տե ղա հան ված ներ ԼՂՀ շրջան նե րից 200 18,7

վե րաբ նա կիչ ներ ՀՀից 121 11,3

Ըն դա ե նը 1066 100,0

 Նախ կին ժա մա նակ նե րի հա մե մատ՝ քա ղա քը չնա յած նոսր է բնա կեց ված, 
այ նո ւա մե նայ նիվ տա րաբ նա կեց ման ո րոշ ե ղա նակ նե րի ազ դե ցութ յամբ գրե թե 
ամբողջ տա րած քը զբա ղեց վել է: Հետ պա տե րազմ յան տա րի նե րից ա ռայ սօր քա
ղա քի վե րաբ նա կեց ման և բ նա կան ա ճի մա սին պատ կե րա ցում կազ մում ենք ներ
քո հիշ յալ աղ յու սա կի2 մի ջո ցով: 

տա րե թիվ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Շ ո ւ  շ ի ի 
բնակ չութ
յան թի վը

3609 3609 2900 2600 2745 2893 2994 3052 3119 3191 3320 3429 3599 3880 4136 4247 4281 4310 4233 4246

*2005 թ. Մար դա հա մա րի տվյալ նե րով

Քա ղա քի ա ռանձ նատ նե րում ապ րող բնա կիչ նե րի մի մասն ի ր կա րիք նե րի 
հա մար սահ մա նա փակ չա փով զբաղ վում է հո ղա գոր ծութ յամբ ու ա նաս նա պա
հութ յամբ:

Շու շիի ազ գաբ նակ չութ յու նը հիմ նա կա նում ներգ րավ ված է պե տա կան հաս
տա տութ յուն նե րի աշ խա տանք նե րում: Զ գա լի թիվ են կազ մում զին ծա ռա յող նե րը:

Շու շիում 2010թ. կար 1419 տուն, 3880 բնա կիչ3, 2018թ.՝ 1619 տուն, 4446 բնա
կիչ4:

Եզ րա կա ցւթ յւն ներ

Մինչև XVIII դա րի 50ա կան թվա կան նե րը Շու շին ազ գա յին հիմ քում միա տարր 
հայ կա կան բնա կա վայր էր: 

Ղա րա բա ղի խա նութ յան գո յութ յան շրջա նում Շու շի սկսե ցին թա փան ցել պար
1 Դաբաղյան Ա., Գաբրիելյան Մ. 2004, 31:
2 Տվյալները մեզ է տրամադրել ԼՂՀ վիճակագրական ազգային ծառայությունը:
3 ԱրՊՀ հայագիտական կենտրոն: 
4 ԱՀ առկա բնակչության թվաքանակը 2018 թ. հունվարի 1ի դրությամբ. 2018, էջ 5:
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սիկ ներ, թուր քեր, քրդեր, ո րոնց, հա վա քա կան ի մաս տով, աղբ յուր նե րն ան վա նում 
էին մահ մե դա կան ներ: 

Ռու սա կան տի րա պե տութ յան ա ռա ջին տար ինե րին մահ մե դա կան բե կե րի 
նկատ մամբ ցա րա կան ար քու նի քի ու նե ցած բա րե հաճ վե րա բեր մուն քի հետ ևան
քով թուր քե րի, քրդե րի և պար սիկ նե րի թվա քա նա կը Շու շիում սկսեց ա ճել:

1830ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րից բեր դա վա նի տնտե սա կան վե րել քի և 
դ րան հա ջոր դած կրթամշա կու թա յին, հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քի աշ
խու ժաց ման պայ ման նե րում հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կը մինչև 1920թ. 
մարտ յան ջար դե րը ան շեղ ա ճում էր և գե րա զան ցում մահ մե դա կան նե րի, մաս
նա վո րա պես թուրքթա թար նե րի թվա քա նա կը:

1920թ. մարտ յան ջար դե րից հե տո և դ րան հա ջոր դած խորհր դա յին տա րի նե
րին Ադր բե ջա նի հա յատ յաց քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով Շու շիի հայ բնա
կիչ նե րի թվա քա նա կը կտրուկ նվա զեց:

1992թ. մա յի սի 9ին Շու շին ա զա տագր վե լուց հե տո հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը 
վե րա հաս տատ վեց բեր դա քա ղա քում: Շու շին վե րա կանգ նեց իր հա յե ցի կեր պա րը:
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Ամփոփում

Ժողովրդագրական գործընթացները Շուշիում  
XIX դարից ինչև եր օրերը

Վահ րամ Բա լա յան 

Մինչև XVIII դա րի 50ա կան թվա կան նե րը Շու շին ազ գա յին հիմ քում միա տարր հայ
կա կան բնա կա վայր էր: 

Ղա րա բա ղի խա նութ յան գո յութ յան շրջա նում Շու շի սկսե ցին թա փան ցել պար սիկ ներ, 
թուր քեր, քրդեր, ո րոնց, հա վա քա կան ի մաս տով, աղբ յուր նե րն ան վա նում էին մահ մե դա
կան ներ: 

Ռու սա կան տի րա պե տութ յան ա ռա ջին տար ինե րին մահ մե դա կան բե կե րի նկատ մամբ 
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ցա րա կան ար քու նի քի ու նե ցած բա րե հաճ վե րա բեր մուն քի հետ ևան քով թուր քե րի, քրդե րի 
և պար սիկ նե րի թվա քա նա կը Շու շիում սկսեց ա ճել:

1830ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րից բեր դա վա նի տնտե սա կան վե րել քի և դ րան հա
ջոր դած կրթամշա կու թա յին, հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քի աշ խու ժաց ման պայ
ման նե րում հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կը մինչև 1920թ. մարտ յան ջար դե րը ան շեղ 
ա ճում էր և գե րա զան ցում մահ մե դա կան նե րի, մաս նա վո րա պես թուրքթա թար նե րի թվա
քա նա կը:

1920թ. մարտ յան ջար դե րից հե տո և դ րան հա ջոր դած խորհր դա յին տա րի նե րին Ադր
բե ջա նի հա յատ յաց քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով Շու շիի բնա կիչ նե րի` հա յե րի թվա քա
նա կը կտրուկ նվա զեց:

1991թ. մա յի սի 9ին Շու շին ա զա տագր վե լուց հե տո հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը վե րա
հաս տատ վեց բեր դա քա ղա քում: Շու շին վե րա կանգ նեց իր հա յե ցի կեր պա րը:

Հինաբառեր. Շւ շի, հա յեր, թւր քեր, թա թար ներ, քրդեր, ռւս ներ, ազ գա յին, թվա
քա նակ, ա ճեց, նվա զեց, բնա կիչ ներ:

Резюме

Демографические процессы в Шуши с  
XIX века до наших дней

Ваграм Балаян

До 50х годов XVIII в. Шуши был населенным пунктом, где проживали исключительно 
армяне.

В период существования Карабахского ханства в Шуши начали проникать персы, турки, 
курды, которых собирательно называли мусульманами. 

В первые годы русского господства вследствие доброжелательного отношения царского 
двора к мусульманским бекам численность турок, курдов и персов в Шуши начала расти. 

С начала 1830х годов в условиях экономического роста и последующего оживления 
культурнообразовательной и общественнополитической жизни крепостного поселения 
численность армянского населения до мартовских погромов 1920 г. неуклонно росла и 
превысила мусульманское, в частности тюркотатарское население. 

После мартовских погромов 1920 г. и в последующие советские годы в результате 
армянофобской политики Азербайджана армянское население в Шуши резко сократилось. 

После освобождение Шуши 9 мая 1992 г. армянское население вернулось в город
крепость. Шуши восстановил свой армянский облик. 

Ключевые слова: Шуши, армяне, турки, татары, курды, русские, национальный, 
численность, увеличилась, уменьшилась (сократилась), жители. 
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Abstract

Demographic Processes in Shushi from the XIX
Century to the Present Day

Vahram Balayan

Until 1950s of the XVIII century Shushi was a homogeneous settlement on a national basis 
(ethnicity).

During the existence of Karabakh Khanate the Persian, Turkish and Kurdish people who 
in a collective sense were named Muslims by some sources, began to penetrate into Shushi.

Due to the benevolent attitude of the Tsarist Courtyard towards the Muslim beks during 
the first years of Russian domination the number of Turks, Kurds and Persians began to increase 
in Shushi. 

In the conditions of Berdavan's economic growth from the beginning of 1830s which was 
followed by the activation of educationalcultural, socialpolitical life, the number of the Armenian 
population was steadily increasing, surpassing the number of Muslims, particularly Turks and 
Tatars till the massacres of March in 1920.

After the massacres of 1920 and in the Soviet years that followed, the number of Armenians 
in Shushi was dramatically decreased, as a result of Azerbaijanis' antiArmenian policy.

After the liberation of Shushi on May 9, 1992, the Armenian population was reestablished 
in the cityfortress. Shushi restored its Armenian image.

Keywords: Shushi, Armenians, Turks, Tatars, Kurds, Russians, national, number, in
creased, decreased, population.
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ԿՈՂՄԻՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԱՍԱՏՈՒՐ 
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ

Խորհրդային միության կա ռա վա րութ յան սխալ տա րած քա յին բա ժան ման հետ
ևան քով պատ մա կան Մեծ Հայ քից, այ սինքն՝ Հա յաս տա նից ան ջատ վում են Նա
խիջ ևա նի ողջ շրջա նը, Լեռ նա յին, Դաշ տա յին Ղա րա բա ղը և հանձն վում Ադր բե
ջա նին: Դ րա նից բա ցի՝ Թուր քիա յին է հանձն վում հսկա յա ծա վալ Կար սի մար զը, 
ո րում նաև Բագ րա տու նի նե րի հռչա կա վոր Ա նի մայ րա քա ղաքն էր: Այ սինքն՝ բուն 
ՀՍՍՌին մնում է պատ մա կան Հա յաս տա նի մեկ տաս նե րորդ մա սը և  այն, ինչ 
որ պես Հայ կա կան նա հանգ 1828ին մտել էր Ռու սա կան կայս րութ յան մեջ, խիստ 
փոք րաց ված ձևով է դառ նում ներ կա Հա յաս տա նի տա րածք:

Թուր քե րը, ո րոնք ի րենց կո չե ցին ադր բե ջան ցի ներ  (եր կիրն էլ 1918ից կոչ վեց 
Ադր բե ջան և  աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա եր ևաց միայն 1918ից 
սկսած), ե ռան դուն ձևով սկսե ցին հա լա ծել հա յե րին ու հա յա թափ ա նել ի րենց 
խորհր դա յին տա րած քում հայտն ված հայ կա կան գյու ղերն ու քա ղաք նե րը: Ա հա 
մի փաստ Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նի «Նա ղաշ Հով նա թան « Տա ղեր» գրքի ա ռա
ջա բա նից. «1961 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին, երբ Շո ռո թի վեր ջին բնա կիչ նե րը դեռևս 
չէին լքել ի րենց բնօր րա նը, Նա ղաշ Հով նա թա նի ծննդյան 300ամ յա կին նվիր ված 
հան դի սութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա
նի մի խումբ աշ խա տա կից ներ ե ղան Շո ռո թում և կա մե ցան պսակ դնել տա պա նին: 
Ո րո նում ներն ի զուր ան ցան: Տա րեց նե րը հի շում էին, որ տա պա նա քա րը մինչև 

mailto:aelita.dolukhanyan@gmail.com
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1920ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րը պահ պան ված է ե ղել ... Վերս տին պետք ե ղավ 
մխի թար վել այն ճշմար տութ յամբ, թե իս կա կան հու շար ձա նը հո բել յա րի թո ղած 
ժա ռան գութ յունն է»1։

Թուր քե րի և  ադր բե ջան ցի նե րի կող մից հայ կա կան պատ մա կան հու շար ձան
նե րի ոչն չա ցումն անպատիժ կատարվում է դա րե ր շարունակ: Վերց նենք Ռո բերտ 
Կըր Պոռ թե րի հու շե րը (1823թ.) Ա նիի ա վե րակ նե րի ճար տա րա պե տա կան հիաս
քանչ լի նե լու մա սին և հի մա այ ցե լենք Ա նի. անգ լիա ցի ճա նա պար հոր դի նկա րագ
րած շքեղ շի նութ յուն նե րը ուղ ղա կի չեք գտնի, թուր քե րը դրանք քան դել են: Նույ
նը կա տար վել է ամբողջ Արևմ տա հա յաս տա նի ու Կի լիկ յան Հա յաս տա նի տա րած
քում: Վեր ջի նիս վե րա բեր յալ ֆրան սիա ցի հա յա գետ Վիկ տոր Լանգ լո ւան ա հա
զան գում է Ֆ րան սիա յի թա գա վոր Նա պո լեոն Եր րոր դին, ո րի մի ջոց նե րով հնա
գի տա կան պե ղում նե րի էր մեկ նել 18521853 թվա կան նե րի ըն թաց քում2։

Այս բո լոր փաս տե րը հայտ նի էին հրա շա լի միջ նա դա րա գետ, պատ մա բան, 
բա նա սեր Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նին, ո րը չլռեց և խորհր դա յին տա րի նե րին՝ XX 
դա րի II կե սին, հան դես ե կավ հա յոց պատ մութ յունն ու անց յա լը նեն գա փո խող 
ադր բե ջան ցի գիտ նա կան նե րի՝ մաս նա վո րա պես Զիա Բու նիա թո վի քննադատու
թյամբ և՛ հոդ ված նե րով, և՛ գրքե րով:

Այ սօր այդ եր կու գրքերն ա ռա վել քան ար դիա կան են: Դ րանք են՝ ա) «Աղ վա
նից աշ խար հի գրա կա նութ յան հար ցե րի շուր ջը», Եր ևան, 1966, 286 էջ, բ) «О 
литературе Кавказской Албании», Ереван, 1969, Изд. АН Арм. ССР, 220 стр.

Մ նա ցա կան յա նի նույն գրքի հա յե րեն ու ռու սե րեն տար բե րակ նե րը կար ևոր 
են: Հա յե րե նը՝ որ պես զի հա յե րը գի տա կան փաս տե րով ի մա նան ի րենց ի րա վունք
նե րը, ռու սե րե նը՝ մեր ի րա վունք ներն ի մա նա ն ռու սե րե նով կար դա ցող խորհր դա
յին գիտ նա կան նե րը, նաև կրթված հան րութ յու նը:

Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յու նից հայտ նի է, որ 387ին Բ յու զան դիան ու Պարս
կաս տա նը Հա յաս տա նը բա ժա նում են ի րենց միջև: Երկ րի Ար ևել յան մասն անց
նում է Պարս կաս տա նին, ուր Ար շա կու նի նե րը շա րու նա կում են թա գա վո րել մինչև 
428 թվա կա նը: Սա կայն հայ կա կան պե տա կա նութ յու նը թու լաց նե լու նպա տա կով 
պար սիկ նե րը Հա յաս տա նի Ար ևել յան կող մի մի շարք նա հանգ ներ՝ Ու տի քը, Ար
ցա խը, Փայ տա կա րա նը հանձ նում են Աղ վան քին: Այս փաս տը գի տեն նաև մե րօր
յա օ տա րազ գի հա յա գետ նե րը:

Ֆ րան սիա ցի հա յա գետ Ժան Պիեռ Մա հեն հա տուկ հոդ ված է նվի րել Աղ վան
քի ար քա Վա չա գան Բա րե պաշ տին, ո րը Մով սես Կա ղան կատ վա ցու « Պատ մու  թիւն 
Ա ղո ւա նից աշ խար հի» եր կի հիմ նա կան դեմքն է: Իր այս հոդ վա ծում Մա հեն նշում 
է, թե Մեծ Հայ քի վաղն ջա կան տա րածք նե րը՝ Ու տի քը, Ար ցա խը և Փայ տա կա րա
նի մի մա սը հանձն վե ցին Աղ վան քին: Սա սան յան Պե րո զը սպան վում է հեփ թաղ
նե րից, և ն րա փո խա րեն Պարս կաս տա նի գա հին նստում է Վա ղար շը, ո րը շտա
պում է կնքել Ն վար սա կի (484թ.) պայ մա նա գի րը: Այդ պայ մա նագ րով Վա հան 
Մա մի կոն յա նը դառ նում է Ար ևել յան Հա յաս տա նի մարզ պան, փաս տո րեն երկ րի 
ի րա վա կան տե րը, և Պարս կաս տա նը խոս տա նում է չխառն վել Հա յաս տա նի ներ

1 Նաղաշ Հովնաթան 1983, 67:
2 Տե՛ս Langlois V. 1855.
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քին գոր ծե րին: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Աղ վան քը սերտ կա պե րի մեջ էր Մեծ 
Հայ քի հետ: Մա հեն հի շեց նում է, որ Մաշ տոցն այ բու բեն էր ստեղ ծել նաև աղ վան
նե րի հա մար1: 

Այս հար ցե րին անդ րա դառ նում է Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նը՝ տա լով սպա ռիչ 
գի տա կան պա տաս խան ներ: Նախ քան այդ պա տաս խան նե րին անդ րա դառ նա լը 
դի մենք գի տա կան մեծ հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող հան րա գի տա րան նե րում ե ղած՝ 
Հա յաս տա նի, Թուր քիա յի մա սին փաս տեր պա րու նա կող հոդ ված նե րին:

Այժմ Ադր բե ջա նի նա խա գա հը, խախ տե լով կրթված մար դուն հա տուկ բա ռա
պա շա րը, հա յե րին կո չում է «մուն դառ էր մա նի», Եր ևանն ու Ար ցա խը հա մա րում 
ի րեն ցը: Թող նա բա ցի հետև յալ հան րա գի տա րան նե րը:

1988ին Փա րի զում լույս տե սած «Petit Robert – 2»2 հան րա գի տա րա նի հոդ
վա ծը. «Arménie» «Hayastan» նա խա պես կոչ վել է Ու րար տու, սկզբնա վոր վել է Վա
նա լճի շրջա կայ քում... Տիգ րա նի ժա մա նակ Հա յաս տա նը հզոր պե տութ յուն էր՝ 
կազմ ված Մեծ և Փոքր Հայ քե րից: 1828ին Ռու սա կան կայս րութ յան մեջ մտցնե լուց 
հե տո Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դառ նում է Եր ևա նը: Տր դատ Եր րոր դի ժա մա
նակ (294324) Հա յաս տանն ա ռա ջի նը ողջ աշ խար հում քրիս տո նեութ յու նը հռչա
կել է պե տա կան կրոն, և Գ րի գոր Լու սա վո րի չը դար ձել է ա ռա ջին կա թո ղի կո սը: 
Թուր քե րի մա սին աս վում է, որ նրանք Հա յաս տա նի տա րածք են ե կել XI դա րի 
սկզբին3։

«Ադր բե ջան ցի» ա նուն հնա գույն ժա մա նակ նե րում Հա յաս տա նի պատ մութ յան 
մեջ չի հի շա տակ վում:

Բ րոկ հաուզ, Էֆ րո նի բա ռա րա նում Հա յաս տա նը ներ կա յաց ված է որ պես վաղն
ջա կան պատ մութ յուն ու նե ցող լեռ նա յին եր կիր, որն ըն կած էր Սև ու Կաս պից 
ծո վե րի ա րան քում4։ Նույն բա ռա րա նում չկա Ադր բե ջան պե տութ յուն: Բ րոկ հաու զը, 
Էֆ րո նը նշում են, թե Ադր բե ջա նը Պարս կաս տա նի մի մասն է՝ Թավ րիզ կենտ րո
նով, այն Պարս կաս տա նի ա մե նահ յու սիսարևմտ յան հատ վածն է5։

Ֆրան սիա կան հա յա գի տութ յան սկզբնա վո րող Սեն Մար տե նի 1818ին Փա րի
զում լույս տե սած « Հի շա տա կա րան ներ Հա յաս տա նի պատ մութ յան և  աշ խար հագ
րութ յան» կո թո ղա յին աշ խա տութ յան I հա տո րում Ար ցա խը, Գան ձա կը և Հա յաս
տա նի Ար ևել յան կող մի բո լոր գա վառ նե րը նկա րագր վում են որ պես պա պե նա կան 
հայ կա կան տա րածք ներ՝ սկսած վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից:

Սեն Մար տենն իր գրքում նշում է, թե լեռ նա յին Ար ցա խում դեռ XIX դա րի 
սկզբին կա յին փոք րիկ ինք նու րույն հայ կա կան իշ խա նութ յուն ներ, ո րոնց տե րերն 
ի րենց կո չում էին մե լիք ներ, այ սինքն՝ փոք րիկ թա գա վոր ներ6։

Նա նաև Ար ցա խ նա հան գի մա սին խո սե լիս հի շեց նում է, թե իր օ րե րում, այ
սինքն՝ 1818ին, Ար ցա խի մեծ մասն ար դեն Ռու սա կան կայս րութ յան կազ մում էր:

Հա յա գե տը մեզ է ա վան դում նաև Գան ձակ քա ղա քի ան վան բա ցատ րութ յու նը: 

1 Դոլուխանյան Ա. 2020, 286։
2 «PetitRobert  2» 1988, 104.
3 «PetitRobert  2» 115.
4 Брокгауз ф. Ефрон И. 2012, 71.
5 Հմմտ. 21:
6 Saint Martin A. 1818, 34.
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Այն ա ռա ջա ցել է «գանձ» բա ռից, ո րով հետև հայ թա գա վոր ներն ի րենց գան ձե րը 
պա հում էին այդ քա ղա քում1։

Կա րե լի է նմա նօ րի նակ բազ մա թիվ փաս տեր բե րել, սա կայն վե րա դառ նանք 
Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նի գրքին, ո րը բազ մա կող մա նի փաս տե րով ա պա ցու ցում 
է, թե որ քան սին են Զիա Բու նիա թո վի և ն րա մե րօր յա հետ ևորդ նե րի նեն գա փո
խում նե րը:

Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նը զու գադ րա բար ներ կա յաց նում է Աղ վան քի ու Մեծ 
Հայ քի պատ մութ յունն ու գրա կա նութ յու նը՝ սկսած V դա րից մինչև XIII դա րը նե
րառ յալ՝ Մես րոպ Մաշ տո ցից (V դար) մինչև Կի րա կոս Գան ձա կե ցի (XIII դար):

Հեն վե լով Կոր յու նի, Մով սես Խո րե նա ցու, Մով սես Կա ղան կատ վա ցու եր կե րի 
ըն ձե ռած փաս տե րի վրա՝ Մ նա ցա կան յա նը ներ կա յաց նում է Մաշ տո ցի աղ վա նա
կան գրե րը ստեղ ծե լու ի րո ղութ յու նը և ցա վով նկա տում, թե այդ գրե րով ստեղծ ված 
որ ևէ աղ վա նա կան գրա կան կամ կրո նա կան գործ չի հա սել մեր օ րե րը:

Ար դեն V դա րից Աղ վան քում երկ րի ներ քին կա ռա վա րումն ու տնտե սութ յու նը 
անց նում է հա յե րի ձեռ քը: Գ րա գետ մար դիկ, չնա յած ար դեն կար Մաշ տո ցի ստեղ
ծած աղ վա նա կան գի րը, գրում ու խո սում էին հա յե րեն2։

Ար ցա խը, Ու տի քը, Փայ տա կա րա նը և մ յուս հայ կա կան գա վառ նե րը Մեծ Հայ
քի կազ մում են ե ղել մինչև Ար տա շես Ա ռա ջի նի ժա մա նակ նե րը: Ստ րա բո նի պատ
մութ յան փաս տե րը նեն գա փո խե լը ո չինչ չի նշա նա կում: Ստ րա բո նը նշում է, թե 
Ար ցա խը և Ու տի քը հա յա խոս գա վառ ներ էին3։

Ի  դեպ, նշա նա վոր հա յա գետ Մա րի Բ րոս սեն, որն ա ռա ջի նը ֆրան սե րե նով 
հրա տա րա կեց Ս տե փա նոս Օր բել յա նի ամ բող ջա կան «Ս յու նի քի պատ մութ յու նը», 
մի ա ռան ձին գիրք նվի րեց այդ պատ մութ յա նը՝ իր ա ռա ջա բա նով, ծա նո թագ րութ
յուն նե րով, ո րոն ցում շատ մեծ տեղ են զբա ղեց նում այն հատ ված նե րը, ո րոնք 
վե րա բե րում են Ար ցա խին: Դ րան ցում, բա ցի հայ կա կան ի րո ղութ յուն նե րից, աղ
վա նա կա նի մա սին և  այդ ժո ղովր դի ստեղ ծած գրա կա նութ յան վե րա բեր յալ ո չինչ 
չենք գտնում4։

Աս. Մ նա ցա կան յա նը եր կար խո սում է VII դա րի հայ պատ միչ Մով սես Կա ղան
կատ վա ցու « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» եր կի մա սին, ո րը, ըստ Զիա Բու
նիա թո վի ու ներ կա ադր բե ջա նա կան գիտ նա կան նե րի, իր պատ մութ յու նը գրել է 
աղ վա նե րեն, հե տո հա յե րը թարգ մա նել են գրա բար՝ ոչն չաց նե լով բո լոր բնագ րե
րը, ինչ պես նաև աղ վա նա կան ողջ գրա կա նութ յու նը: Ա հա այդ իսկ պատ ճա ռով 
այն պի սի «աղ վա նա ցի» նշա նա վոր մա տե նա գիր ներ, ինչ պի սիք են Մով սես Կա
ղան կատ վա ցին, Դավ թակ Քեր թո ղը, Հա մամ Ար ևել ցին, Մ խի թար Գո շը, Կի րա կոս 
Գան ձա կե ցին, իբր հի մա չու նեն ի րենց աղ վա նե րեն բնագ րե րը, այլ կան միայն 
հա յե րեն թարգ ման ված նե րը:

Մ նա ցա կան յա նը շատ ճիշտ նկա տում է, թե վե րո հիշ յալ մա տե նա գիր նե րի այս
պես կոչ ված թարգ մա նութ յուն նե րում չկան աղ վա նա կան լեզ վի հետ քեր, ո րը բնա
կան է թարգ մա նութ յուն նե րի հա մար:
1 Saint Martin A. 1818, 150:
2 Мнацаканян А. 1969, 16.
3 Мнацаканян А. 19:
4 Հմմտ. Stéphanos Orbelian 1864,1866.
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Կամ ին չու՞ Մով սես Կա ղան կատ վա ցին չի օգ տա գոր ծել որ ևէ աղ վան մա տե
նագ րի գործ, մինչ դեռ բա րեխղ ճո րեն թվար կում է այն բազ մա քա նակ հայ կա կան 
աղբ յուր նե րը, ո րոն ցից օգտ վել է իր եր կը շա րադ րե լիս: Ա վե լին՝ պատ մա բա նը 
փաս տե րով հիմ նա վո րում է, որ աղ վա նա կան ե կե ղե ցու պաշ տո նա կան լե զուն ե ղել 
է հա յե րե նը1։

Ման րա մասն ներ կա յաց վում է VII դա րի բա նաս տեղծ Դավ թակ Քեր թո ղի «Ողբք 
ի մահն Ջ ևան շիր մե ծի իշ խա նին» քերթ վա ծը: Սա հրա շա լի մի գործ է, ո րը պահ
պան ված է Մով սես Կա ղան կատ վա ցու « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» մատ
յա նում՝ քերթ վա ծի ստեղծ ման ման րա մաս նե րով2։

Ըստ Մ նա ցա կան յա նի՝ Դավ թակ Քեր թո ղը ե ղել է հայ և  իր ող բը գրել է մայ
րե նի լեզ վով: Ող բը գրված է հա յե րե նի այբ բե նա կար գով՝ Աից մինչև Ք: Ըստ ո րում՝ 
օգ տա գործ ված են հա յե րե նի բո լոր 36 տա ռե րը: Ջ ևան շիրն էլ ե ղել է հա յաց ված 
պարս կա կան Սա սան յան դի նաս տիա յի շա ռա վիղ՝ հա յա սեր ու հա յա մետ3։

 1986 թվա կա նին գրա կա նա գետ Լ ևոն Մկրտչ յա նը, ո րը խիստ շնոր հա կալ 
գործ է կա տա րել հայ միջ նա դար յան բա նաս տեղծ նե րին ռու սե րեն ու եվ րո պա կան 
լե զու նե րով թարգ մա նե լու գոր ծում, Դավ թակ Քեր թո ղի վե րո հիշ յալ քերթ վա ծը շքեղ 
ձևով հրա տա րա կել է գրա բա րով, ար ևե լա հա յե րե նով, ռու սե րե նով, անգ լե րե նով, 
ֆրան սե րե նով, գեր մա նե րե նով, իս պա նե րե նով, լե հե րե նով։ Գր քի ա ռա ջա բա նում 
նա ի րա վա ցիո րեն գրում է. « Հա յաս տա նը շա հագրգռ ված էր Աղ վան քի ու ժե ղա
ցու մով, ո րով հետև Աղ վան քի մեջ էր մտնում Հա յաս տա նի մի մա սը, և  ո րով հետև 
Աղ վան քում ե կե ղե ցին հայ կա կան էր, ո՛չ քաղ կե դո նա կան, որ նույն պես ու ժե ղաց
նում էր Հա յաս տանն ու նրա կա պե րը ի րե նից ան ջատ ված հյու սի սար ևել յան 
շրջան նե րի հետ4:

 Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նը փաս տում է, որ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու ողջ 
պատ մութ յան մեջ օգ տա գործ ված է հայ կա կան թվա կա նութ յու նը նշե լու ձևը և  ոչ 
թե աղ վա նա կա նը։ Նա միա ժա մա նակ փաս տում է, թե Ջ ևան շիր իշ խա նին նվիր
ված եր գի հե ղի նա կը հա յե րե նի փայ լուն գի տակ է5:

Ադր բե ջան ցի նե րը աղ վա նա կան գրա կա նութ յան դեմք են հա մա րում IX դա րի 
երկ րորդ կե սի իշ խան, ա պա Հա յաս տա նի Ար ևել յան կող մանց թա գա վոր Հա մամ 
Ար ևել ցուն, ո րը Ներ սես Շ նոր հա լուց ե րեք դար ա ռաջ փա ռա բա նել է հա յոց այ
բու բե նը՝ ու սու ցո ղա կան չա փա ծո տո ղեր նվի րե լով հա յոց այ բու բե նի ա ռան ձին 
տա ռե րին6:

 Ա. Մ նա ցա կան յա նը չի մո ռա նում հի շեց նել, որ հայ միջ նա դար յան մա տե նա
գ րութ յան փայ լուն դեմ քե րից Վար դան Ար ևել ցին (XIII դար), ո րը պատ միչ էր, աշ
խար հա գետ, մեկ նիչ, թարգ մա նիչ, փի լի սո փա, ման կա վարժ, ծնվել է Գան ձակ 
քա ղա քում ու ի րեն կո չել Վար դան Գան ձա կե ցի, Վար դան Աղ վան ցի։ Այս հիմ քով 
նրան մի՞ թե կա րե լի է ազ գութ յամբ աղ վան հա մա րել։ Վար դան Ար ևել ցին բազ միցս 

1 Мнацаканян А. 107.
2 Մովսես Կաղանկատվացի 1983, 225230:
3 Մովսես Կաղանկատվացի 1983, 127:
4 Դաւթակ Քերթող 1986, 15։
5 Мнацаканян А. 134.
6 Мнацаканян А. 154155։
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ա պա ցու ցում է իր հայ լի նե լը։
Ա մե նազ վար ճա լին Մ խի թար Գո շի Դա տաս տա նա գիր քը աղ վա նա կան օ րենսդ

րութ յան նմուշ հա մա րելն է։ Այս պես ա սող նե րը բա րի լի նեին ծա նո թա նալ Մ խի թար 
Գո շի կեն սագ րութ յա նը և ն րա գրած Դա տաս տա նագր քի վե րա բեր յալ Բ րոս սեի 
ու սում նա սի րութ յա նը։ Ա հա թե ինչ է գրում Բ րոս սեն. «17031709 թթ. վրաց ար
քա յազն Վախ թան գը կազ մեց « Հա վատք օ րի նա ցը»՝ իր հայ րե նի երկ րում ի րա վա
կան դաշտն ու ժե ղաց նե լու հա մար։ Նա ծա նո թա ցավ հայ կա կան օ րենսգր քին և  
ո րոշ օ րենք ներ թարգ մա նա բար մտցրեց իր Դա տաս տա նագր քի մեջ1:

Ինչ պես տես նում ենք, աղ վա նա կան օ րենսգր քի մա սին ո չինչ չկա, ո րով հետև 
Մ խի թար Գո շը XII դա րի հայ մա տե նագ րութ յան մեջ նո րա րար նե րից է, և հայ կա
կան ա վան դազ րույց նե րը նրա մա սին պատ մում են զա նա զան հրաշք ներ։ Նա մեծ 
ման կա վարժ էր և  ու սու ցիչն էր այն պի սի նշա նա վոր մա տե նա գիր նե րի, ինչ պի սիք 
էին Վար դան Ար ևել ցին, Կի րա կոս Գան ձա կե ցին և հե տա գա յի շատ մա տե նա գիր
նե ր։

Կի րա կոս Գան ձա կե ցին իր պատ մութ յան հենց սկզբում թվար կում է այն հայ 
պատ միչ նե րի ա նուն ներն ու գոր ծե րը, ո րոնց ին քը ծա նոթ է՝ Ա գա թան գե ղոս, Մով
սես Խո րե նա ցի, Ե ղի շե, Ղա զար Փար պե ցի, Փավս տոս Բու զանդ, Կոր յուն, Սե բեոս, 
Ղ ևոնդ, Թով մա Արծ րու նի, Շա պուհ Բագ րա տու նի, Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ
ցի, Մով սես Կա ղան կատ վա ցի, Ուխ տա նես, Ս տե փա նոս Ա սո ղիկ, Ա րիս տա կես 
Լաս տի վեր ցի, Մատ թեոս Ուռ հա յե ցի, Սամ վել Ա նե ցի, Վա նա կան վար դա պետ2:

Ին չու՞ չի հի շա տա կում որ ևէ աղ վան մա տե նագ րի ա նուն։
Բ րոս սեն Գան ձա կե ցու պատ մութ յու նը ֆրան սե րեն թարգ մա նել ու հրա տա րա

կել է Ուխ տա նե սի եր կի հետ ու գրքի վեր նագ րում ա սում է, թե դրանք եր կու հայ 
պատ միչ ներ են3:

Իր գրքի եզ րա հանգ ման մեջ, ել նե լով բեր ված բազ մա քա նակ փաս տե րից, 
Մ նա ցա կան յա նը հա վաս տում է, թե եր կար դա րեր Աղ վան քը Մաշ տո ցի հայ գրե րը 
հա մա րել է իր երկ րի պե տա կան գի րը և հա յե րե նը ճա նա չել որ պես պե տա կան 
լե զու։

Աղ վան քում տևա կա նո րեն ե ղել է հայ կա կան թա գա վո րութ յուն։ Այն կար դեռ 
մինչև IXXII դա րե րը։ Հե տո այն միա ցել է հայ Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րութ
յա նը, այ նու հետև Զա քար յան նե րի գե րիշ խա նութ յունն է վերց րել։ Ար ցա խի հայ 
մե լիք նե րը եր կի րը կա ռա վա րել են ինք նու րույն՝ մինչև XIX դա րի սկիզ բը։

Ա. Մ նա ցա կան յա նի «Աղ վա նից աշ խար հի գրա կա նութ յան հար ցե րի շուր ջը» 
մե ծար ժեք մե նագ րութ յան մեջ բո լոր հար ցադ րում նե րի հիմ քում դրված է փաս տը 
և  ոչ թե ագ րե սիվ ազ գա յին շա հը, ո րով ա ռաջ նորդ վում են ադր բե ջան ցի գիտ նա
կան նե րը, մաս նա վո րա պես Զիա Բու նիա թովն իր «Азербайджан в VIIIX вв.» 
գրքում։ Ար դեն գրքի վեր նա գի րը ա ղա ղա կում է նրա կեղծ բո վան դա կութ յան 
մասին։ Չէ՞ որ մի ջազ գա յին պատ մա գի տութ յու նը VIX դա րե րում ներ կա Ադր բե
ջա նի տե ղում չի ճա նա չում նման պե տութ յան գո յութ յու նը։ Խնդ րում եմ բա ցել 

1 Դոլուխանյան Ա. 2002, 60։
2 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 68։
3 Դոլուխանյան Ա. 2002, 112։
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աշ խար հի քար տեզ ներն ու ատ լաս նե րը, և  ա մեն ինչ պարզ կդառ նա։ 
 Փաս տո րեն Ա. Մ նա ցա կան յա նի վե րո հիշ յալ գիրքն ա վե լի քան ար դիա կան է 

ու շա րու նա կում է իր ար դար պաշտ պա նա կան դիր քո րո շու մը՝ հօ գուտ պատ մա կան 
ճշմար տութ յա ն։
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Ամփոփում

Պատ մական ու գրական փաստերի նենգափոխուն 
Ադրբեջանի գիտնականների կողից՝ ըստ պատմաբան 

Ասատուր Մնացականյանի

Աելիտա Դոլուխանյան

Թուրքերը, որոնք իրենց կոչեցին ադրբեջանցիներ (երկիրն էլ 1918ից կոչվեց Ադր
բեջան և աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա երևաց միայն 1918ից սկսած), եռանդուն 
ձևով սկսեցին հալածել հայերին ու հայաթափ անել իրենց խորհրդային տարածքում հայտ
նված հայկական գյուղերն ու քաղաքները:

Ա. Մնացականյանի «Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը» մեծարժեք 
մենագրության մեջ բոլոր հարցադրումների հիմքում դրված է փաստը և ոչ թե ագրեսիվ 
ազգային շահը, որով առաջնորդվում են ադրբեջանցի գիտնականները, մասնավորապես 
Զիա Բունիաթովն իր «Азербайджан в VIIIX вв.» գրքում։ Արդեն գրքի վերնագիրը աղա
ղակում է նրա կեղծ բովանդակության մասին։ Չէ՞ որ միջազգային պատմագիտությունը 
VIX դարերում ներկա Ադրբեջանի տեղում չի ճանաչում նման պետության գոյությունը։ 
Խնդրում եմ բացել աշխարհի քարտեզներն ու ատլասները, և ամեն ինչ պարզ կդառնա։ 

Փաստորեն Ա. Մնացականյանի վերոհիշյալ գիրքն ավելի քան արդիական է ու շա
րունակում է իր արդար պաշտպանական դիրքորոշումը՝ հօգուտ պատմական ճշմարտու
թյան։

Հինաբառեր. Ասատւր Մնացականյան, Արցախ, Ուտիք, պատմական ճշմար
տւթյւն, Ադրբեջան, պատիչ, արդիական, Զիա Բւնիաթով, Աղվանք, Մեծ Հայք։

Резюме

Фальсификация исторических и литературных  
фактов азербайджанскими учеными по мнению историка  

Асатура Мнацаканяна

Аэлита Долуханян

Турки, назвавшие себя азербайджанцами, а страну с 1918 года  Азербайджаном, на 
политической карте мира появились только с 1918 года. Они усердно начали преследовать 
армян и выселять армянское население с деревень и городов.

В ценной монографии А. Мнацаканяна «О литературе Кавказской Албании» все 
вопросы основаны на фактах, а не на агрессивном национальном интересе, которым 
руководствуются азербайджанские ученые, в частности Зия Буниатов в его книге 
«Азербайджан в VIIIX веках». Название книги уже кричит о еë ложном содержании. Ведь 
международная историография не признает существования такого государства на месте 
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современного Азербайджана в VIX веках. Достаточно открыть карты и атласы мира, и всë 
станет ясным.

Фактически, вышеупомянутая книга А. Мнацаканяна более чем актуальна и сохраняет 
свою справедливую оборонительную позицию в пользу исторической правды.

 Ключевые слова: Асатур Мнацаканян, Арцах, Утик, историческая правда, Азер
байджан, историк, современный, Зия Буниатов, Кавказская Албания, Великая Армения.

Abstract

Falsiication of Historical and Literary Facts by Azerbaijani 
Scientists According to Historian Asatur Mnatsakanyan

Aelita Dolukhanyan

The Turks, who called themselves Azerbaijanis, and the country which was called Azerbaijan 
since 1920 and appeared on the political map of the world only in 1920, zealously began to 
persecute Armenians and evict the Armenian population from villages and cities оf their Soviet 
territory.

In A. Mnatsakanian’s valuable monograph "On the Issues of Literature of Caucasian Albania" 
all questions are based on facts, and not on the aggressive national interest by means of which 
the Azerbaijani scholars are guided, particularly Zia Buniatov in his book "Azerbaijan in VIIIX 
centuries". 

The title of the book is already shouting about its false content. Indeed, the international 
historiography does not recognize the existence of such a state on the site of presentday 
Azerbaijan in VIX centuries.

It is enough to open the maps and atlases of the world and everything will become clear.
In fact, the aforementioned book of A. Mnatsakanian is more than actual and continues its 

fair defensive position in favor of historical truth.

Keywords: Asatur Mnatsakanian, Artsakh, Utik, historical truth, Azerbaijan, historian, ac
tual, Zia Buniatov, Caucasian Albania, Great Armenia.
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К ВОПРОСУ О ПРОНИКНОВЕНИИ ТЮРКСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА В КРЕПОСТЬ ШУШИ

В середине XVIII в. АрцахКарабах, историческая часть Восточной Армении, 
вопреки воли его коренного армянского населения и владетельных князей 
(меликов), приобрел абсурдное, противоречащее историческим реалиям 
необоснованное название «Карабахское ханство”, с центром крепостьШуши. Как 
могло оно произойти? Насколько правомерно было историческую Хамсу, 
существующую автономно со времен шаха Абаса I, в составе пяти владетельных 
армянских княжеств, переименовать в «Карабахское ханство”? Был ли этот акт 
произведен властными структурами Персии или нет? На эти и другие вопросы 
читатель, интересующийся историей АрцахКарабаха, ждет ответа. 

В наше время читателю не интересны работы, написанные по инерции и под 
жестким контролем цензуры, согласно традиции советского периода. Значимость 
проблемы возрастает в связи с развязанностью историков соседней республики. 
Вот что пишет один из них, именуемый Т. Мустафазаде: «Гарабагское ханство 
было создано и развивалось не на пустом месте, а на базе единого тюркско
мусульманского политического этнического образований”1. Сотрудники института 
истории им. Бакиханова АН Азербайджана предельно кратки. «После смерти 
Надир шаха, на Карабахской земле возникло самостоятельное Азербайджанское 
государство – Карабахское ханство”2,  заключают они. Думаю нет необходимости 
продолжать. Каждый из них, по поводу или без, старается подчеркнуть, что 
Карабах и его центр Шуши принадлежат Азербайджану. Но историческая наука 
основанная на реальных фактах действительности утверждает иначе. Шуши, как 

1 Мустафазаде 2005,91.
2 Карабхское ханство, Институт истории АН Азербайджана.

mailto:artsakhgk@rambler.ru
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по своему рождению, так и по цивилизационному развитию принадлежит 
армянскому народу.

В середине XVIII в. АрцахКарабах представлял собой единое армянское 
политикоадминистративное образование. В книге известного русского историка, 
члена Российской академии наук, второй половины XIX в. П. Г. Буткова мы читаем: 
«Карабах есть страна… Главнейшие обитатели ее армяне, управляемые 
наследственно 5 своими меликами или природными князями по числу кантонов… 
Крепчайшее по место положению селение здесь Шуша. Оно принадлежит мелику 
Шахназару Варандинскому…”1

Как неоспоримый факт о том, что АрцахКарабах в этническом отношении 
представлял мононациональной страной, в которой проживал коренной армянский 
народ мы находим в «Описании городов и мест, ближним Грузии» грузинского 
царя Ираклия II 1769г. адресованное петербургскому двору, в котором речь идет 
также о Шуши. Ираклий II писал: «Хамса (АрцахКарабаха) составляет владение и 
во оных…, народ весь армянского закона, в том владении находится армянский 
патриарх; … Армяне имеют большую крепость (Шуши. – С.Д.), места гористые, 
лесные…”2.

Армянское население Карабаха к середине XVIII в. составляло сто тысяч 
дворов3. Других этнических групп, ведущих оседлый образ жизни в Карабахе не 
существовало. Возможно, поэтому тюркский хронист Мирза Джемал Джеваншир 
в своем сочинении ни разу не упомянул о наличии тюркского этнического оседлого 
элемента на всей территории Карабаха. Между тем, по меркам азербайджанских 
историков, коренным населением Карабаха с древнейших времен являются 
албанцы (якобы современные азербайджанцы), а армян заселила царская Россия 
только в 1828 году. 

В территориальноадминистративном плане АрцахКарабах представлял собой 
довольно значительное пространство исторической части Восточной Армении 
общей площадью более 15,5 тыс. квадратных километров 4.

Азербайджанская историческая наука не в состояние доказать наличие следов 
тюркского этноса на всей территории нагорной части Карабаха, в т.ч. крепости 
Шуши. Известно только, что первый тюрок, который получил возможность 
переселяться в крепость Шуши, сделал это во второй половине 50х годов XVIII 
века. Звали его Панах. Он был не один, а во главе тюркского бандформирования, 
без всякого сопротивления, с согласия мелика Шахназара, которому принадлежала 
крепость Шуши. Он был необходим мелик Шахназару в качестве подмоги в проти
востоянии с другими армянскими меликами Карабаха, но не как коронованный 
властитель т.н. карабахского « ханства». Особенностью исторической литературы 

1 Будков 1869, т. 1, 385386.
2 Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия относящиеся к Грузии 1891, т. 1, 
434435.
3 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы, комментарии, 
2008, т.1, 52.
4 Բալայան 1997, 18.
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Азербайджана в том, что ни один из них не описывает процесс возникновения 
этого антиисторического образования.

Вопрос, выстраданный 235летним противостоянием армянства Арцах
Карабаха тюркским племенам (в наши дни азербайджанцам) гласивший: как же 
удалось Панаху появиться в Шуши в те далекие времена?”, вечно будет на устах 
армян, требуя ответа. 

Исторической науке известно, что с середины XI в. из степей Центральной 
Азии на восточную часть южного Кавказа вторглись орды тюроксельджуков. 
Историк из Баку З. Гаджиева пишет: «Джеванширы – это тюркские племена, 
которые пришли в Анатолию во времена монголского Хюлакю хан, а в период 
Эмира Тимура (Тамерлана [вторая половина XIV в.]) были переселены в Гарабаг”1. 
Они распологались на Муганской степи. Не исключено что тюркское кочевье 
появились и на равнинной части Карабаха. В составе племенных союзов 
«Игирмидорд» и «Отузики» (от тюркского соответстенно 24 и 32) значились и 
племена «джеваншир”. Не имея постоянных мест поселений, они жили в землянках, 
занимаясь разбойничеством. 

В 30е годы XVIII в. племя «джеваншир» изза разбойничьего нрава и не 
управляемость, Надир шах переселял их на восток Персии в Хорасан. Историк Э. 
Исмаилов, не зная как благочестить, записал их в ряд политических жертв Надир 
шаха. Он пишет: «Племя джеваншир, которые … не поддержало Надир шаха в 
1736г., было выселено из Карабаха в Хорасан”2. При этом, главы племени братья 
ФазлАлибек и ПанахАлибек находились у шаха под особым надзором3. Вскоре 
Бехбудали (он же ФазлАлибек), изза возмушения по поводу переселения 
дживанширцев в Хорасан и неповиновения шаху в 1738г. был казнен. Панах боясь 
подвергнуться участи брата, сбежал из шахского дворца. Пока был жив Надир 
шах (он был убит в 1747г.) Панах скрывался где угодно, в т.ч. у армянского мелика 
Джраберда4.

После смерти Надир шаха, активности Панаха не было предела. Собрав пару 
сотен всадниковразбойников он отправился на Мугань и Мильскую степи, и 
«объявил себя ханом”, пишет историк З. Гаджиева5. Иначе сказать сам себя возвел 
в ранг «хана”. Вообще, присваивать себе произвища было в традиции главарей 
бандформирований. Подобное имело место и в действиях самого Надира. Он также 
носил произвище «хан”, до того как явился к шаху Тахмаспу II (1726г.), будучи главой 
бандформирования и предложил свои услуги. Самовольно присваивая себе титулы 
и произвища «хан”, «султан» и др. они приобрели возможность самоутверждаться 
в условиях необычной среды у степных разбойников. В отличии от Надира, который 
оставил это «воровское» произвище главы племени афшар, факта из прошлой 
жизни, Панаху оно служило средством признать его не только в тюркской среде. 
1 Гаджиева 2008, 18.
2 Исмаилов, www.irs.az.com
3 Исмаилов, www.irs.az.com
4 Раффи 1991, 43. 
5 Гаджиева 2008, 18. 

http://www.irs.az.com
http://www.irs.az.com
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Следует также заметить, что Панах объявил себя «ханом» перед 200 всадниками, 
в 1747 году, за много лет до того, как он появился в Шуши, когда его родное племя 
находилось в изгнании в Хорасане. 

Азербайджанских историков проблема легитимности и правового обоснования 
«ханского» титула Панаха не оченьто волнует. Они вполне довольствуются тем, 
что Панахреальный представитель тюркской племени джеваншир в роли 
«самопровозглашенного хана» – самозванца обосновался в крепости Шуши. 
Историк Г. Мамедова пишет: «После смерти Надир шаха 1747 году… глава племени 
джеваншир Панах хан провозгласил себя ханом Карабаха»1. Как видно , Панах 
еще при жизни Надира носил титул самопровозглашенного «хана», у своих 
сородичей, а кто и когда присвоил ему этот титул, для Г. Мамедовой задача не 
столь важна. Известно только, что это не мог быть Надир шах. Он был гонимым 
самим шахом. Получается Мамедова Г. также склонна считать его самозванцем. 
Заметим, ни один азербайджанский историк наших дней, не указывает, кем был 
выдан фирман титул «хана» Панаху. 

Существует не мало версий, кто же выписал Панаху фирман титула «хан». 
Согласно М. Ю. Нерсесова, автору «правдивой истории» (ճշմարտացի պատմու
թյուն – Թարիխ – Ե. Սաֆի, 18541855թթ.) посвященной истории Карабаха титул 
«хана» Панах получил от управляющего Атрпатакана Амир Аслана в 1748 году, 
чтобы привлечь Панаха на свою сторону2. По утверждению тюркского хронографа 
М.Дж. Джеваншира, Панах получил титул «хана» из рук Адил«шаха»3, первого в 
списке «временщиков» на посту шаха Персии в 17471748 гг. Это голословное 
утверждение, такого фирмана не существует4. В стране, где было возможным 
появление некоронованных шахов (Адил был первым в списке из 14 лжешахов), 
не могло быть проблем для появления и лжеханов. 

Данная версия тюркского хронографа крепко засела в исторической 
литературе, в т. ч. и армянской. Известно, что Адил провозгласил себя правителем 
Персии в июне 1747г., но уже весной 1748г. он был убит. Утверждать, что за этот 
малый промежуток времени он сумел формировать 20 ханств5 и выписывать им, 
в т. ч. Панаху фирман «хана» просто не мыслимо. Возникает вопрос: где правда? 
Известно, что за все это время Панах не прекращал свои разбойнические действия 
против соседей  Гянджинского, Ереванского и Нахиджеванского ханств6. 
Единственное, что могло прийти ему на ум, это необходимость заботится о своей 
безопасности. 

Чужеродные этнические элементы в истории АрцахКарабаха всегда обусловли
вали появлением немалых вопросов. В случае с Панахом не мешает поразмыслить: 
был ли в истории второй такой случай, когда коронованный хан не имел своего 

1 Мамедова 2009,202.
2 Կոստիկյան, http://hpioa.am/4822/1/199923(342)pdf. 
3 Джеваншир, 1959.
4 Чобанян 2013, 18.
5 Абасов 2007, 35.
6 Джеваншир 1959, 36.
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ханского местопребывания, крепости или дворца: Найти чтолибо приемлимое по 
этой части в пользу Панаха, историческая литература молчит. Все что имел Панах 
 это степные стойбища с обычной землянкой, которые могли находиться как в 
Мильской, так и на Муганской степях. Историк З. Гаджиева касаясь вопроса 
местопребывания Панаха как «хана», вынуждена признаться: «Если каждое из 
азербайджанских ханств формировалось вокруг одного из городов, то на 
территории Гарабагского ханства такого центрального населенного пункта, 
который мог бы стать укрытием при опасности, не было. Поэтому, первой задачей 
хана стало строительство надежней крепости»1. Историк Ф. Абасов, обращаясь к 
этому вопросу, пишет: «На заре своего существования Гарабагское ханство 
подвергалось опасности со стороны Шекинского ханства и иранского шаха 
Мухаммеда Гасан хана Каджара. В этих условиях Панахалихан принял решение о 
строительстве неприступной крепости, где он мог укрыться в минуту опасности. 
Она была сооружена в 1748 году в Кебирлинском магале и получила название 
«Баят»2. Какие выводы вытекают из приведенных цитат: 

а) полное незнание истории вопроса вообще, а АрцахКарабаха в частности. 
Относительно исторических памятников (крепостей и дворцов) край не имел себе 
равных среди других провинций. Они гипотетически могли бы стать центром 
выдуманного «ханства». Очевидно, под Карабахским ханством авторы имели ввиду 
территории Муганской или Мильской степей. Панах искал место для укрытия в 
местах, где он промышлял. Выставлять Панаха в роли добродетеля и строителя 
государства  это абсурд. 

б) Шах Мухаммед Гасан хан Каджар не мог быть правителем Персии в эти 
годы. Он стал шахом Персии только в 1796 году. Был убит в Шушинской крепости 
в 1797 году; 

в) Адил «шах» (17471748гг.), как и его сменщик Ибрагим «шах» (17481749гг.), 
не могли выдать Панаху фирман хана. Панах нужен был им как стражник, а не в 
роли властвующей силы; 

г) что касается местечка «Баят», то этот топоним происходит от названия 
тюркского племени «байат» (баят), пришедшего с огузами в XIXIIвв. из Централь
ной Азии3. Панах был настолько беспомощным, любителем готового, что обосно
вался на развалинах поселения чужой племени; 

д) в сочинении Мирзы Джамала Джеваншира указывается: «Еще в то время, 
когда армянские магалы Хамсы не подчинялись ему (Панаху), он нашел 
целесообразным построить в удобном месте (Баян) крепость…»4. Утверждение 
хрониста означает, что «указ о ханском титуле», выданный Панаху якобы Адил 
«шахом», не имеет отношения к армянскому Карабаху. 

Таким образом, утверждение азербайджанских историков о том, что Панах 

1 Гаджиева 2008,18.
2 Абасов 2007,35.
3 Айвазян 2013, N1,115.
4 Джеваншир 1959,7.
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основал крепость «Баят» как центр ханства, не могло соответствовать действитель
ности. Он не мог видеть себя в роли хана Карабаха. У него была одна задача: как 
обеспечить свою личную безопасность?

На современной политикоадминистративной карте Азербайджана обозначены 
два населенных пункта под названием «Баят». Один на правому берегу реки Кура, 
другойна ее левому берегу. Который из них стал стоянкой Панаха, неизвестно. 
Если учесть поход шекинского хана Челеби против Панаха, то, по всей вероятности, 
речь идет о Баяте, расположенном на левом берегу, так как Баят, расположенный 
на правой стороне Куры, не представлял собой угрозы для Шеки. Следует учесть, 
что Челеби должен был переправить войско через реку Кура, которая создавала 
дополнительные трудности с большими людскими потериями.

В исторической памяти сохранились изречения, породившиеся противостоя
нием Шекинского хана Челеби с Панахом. Челеби, возвращаясь в Шеки, после 
очеред ного столкновения с ним, заявил: «Панах до сих пор был не отчеканенным 
сереб ром… Мы пришли, отчеканили его и вернулись»1. У Лео оно звучит так: 
«Панах был монетой без штампа, мы пришли и дали ему также этот штамп»2. 
Данные изречения в разных вариантах подтверждают: а) выражения «не 
отчеканенный», «без штампа» означали фальшивый, поддельный, т.е. «ложный 
хан». б) Панах сам присвоил себе титул «хана»; т. е. самопровозглашенный «хан».

Хронист Мирза Джамал Джеваншир сообщяет, что по истечение «пятилетнего 
пребывания в крепости Баят было решено «…» оставаться в ней «…» не сов
местимо с правилами предосторожности «…» Крепость необходимо соорудить на 
таком месте, которое было связано с карабахскими горами, чтобы во время 
столкновения с врагами илаты могли сохранить свой скот и имущество…»3 
Приведенная цитата тюркского хрониста дает нам основу утверждать, что Панах 
скитался вокруг Баята в течении пяти лет, до конца 1752 года. 

Так считает также историк З. Гаджиева. После 5ти летнего пребывания «изза 
слабости стратегического положения Баята, жаркого климата…»4, Панах покинул 
его. По версии историка Лео Панах находился в Баяте до 1749 года5. При этом, 
обеспечение своей безопасности и умножение награбленного навара от 
посягательства таких же разбойников как он, как главная его забота, по всей 
видимости Баят не был в состоянии обеспечить, поэтому поиск нового места 
будущей стоянки стал жизненной задачей Панаха.

Поиски людей Панаха привели его на историческую территорию меликства 
Хачен. Он решил обосноваться в развалинах крепости Тигранакерта, известный 
в среде тюркского кочевья под названием Тернегюрт. Уход Панаха со степей был 
естественен. Его, отпрыска полудиких кочевых племен, осенили дворцы и 
крепости армянских меликов. Они не могли исчезнуть из его памяти в бытность, 
1 Джеваншир 1959,7.
2 Լեո 1946, հ. III, գ. II, 756.
3 Джеваншир 1959, 8.
4 Гаджиева 2008,20.
5 Լեո 1946, հ. III, գ. II, 756.
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когда он скрывался от Надир шаха у мелика Джраберда. Возникает вопрос: можно 
было на данном этапе его приостановить? Очевидно, да. Уберечь армянский 
АрцахКарабах от проникновения тюркского элемента могло единство армянских 
меликов АрцахКарабаха, основываясь на решение тайного Собора 1714 г. в 
Гандзасаре1.

Бакинский историк З. Гаджиева утверждает: «крепость в Тернегюрте была 
построена с 20 ноября 1751 по 7 ноября 1752гг.»2. Можно подумать, что при 
«правительстве» Панаха, существовала специальная комиссия, которая 
зафиксировала начало и конец строительства крепости. Панах не имел отношения 
к данной крепости. Истории не известен факт, что кочевье способно построить 
крепость из тесаных каменных глыб. Городкрепость Тигранакерт был основан 
царем Армении Тиграном II еще в I в. до н.э. Он имел цитадель и весь комплекс 
инфраструктуры тех лет. Городкрепость просуществовал до середины XIVв. как 
один из административнодуховных центров Арцаха. В наше время под руко
водством профессора ЕрГУ Г. Петросяна ведутся археологические раскопки. После 
Баята, Тигранакерт (Тернегюрт) был райским уголком, с родником Шахбулаг 
(шахский родник). Крепость принадлежала меликству Хачен.

Историк З. Гаджиева, четко зафиксировав начало и конец строительства 
крепости, забывает, что событие произошло в середине XVIII века. Задумка 
азербайджанских авторов, что в течение пяти лет Панах построил две крепости 
– исторический нонсенс.

Рассмотрим еще одно утверждение.Тюркский хронограф М. Дж. Джеваншир 
пишет: «По истечение трехчетырех лет самостоятельного (правления) в Шахбулаги 
Молва о… (Панахе) получила широкую огласку…»3. Не означает ли это, что Панах 
по меньшей мере находился в крепости Тернегюрт до 17541755гг. Но историк 
наших дней Ф. Абасов не согласен. Он пишет: «Однако, вскоре выяснилось, что 
и она (крепость) не гарантирует полной безопасности…», Панах решил построить 
новую крепость, которая была заложена в 1751 году4. Речь идет о крепости Шуши. 
Такого же мнения и историк Ф. Алиев: «В 1751 году закладывается новая крепость, 
окруженная скалой и высокими стенами. Новая резиденция быстро превратилась 
в экономический центр Карабахского ханства… Таким образом, на развалинах 
древнего города Шуши, разрушенного еще монголами, возникла новая Шуша»5. 
Как понять подобную путаницу и историческую несостоятельность, что в течении 
одного «1751» года, Панах параллельно вел строительство трех крепостей – Баят, 
Тернегюрт и Шуши? Думаем, понять тут особо нечего. Каждый из историков 
усердствует по своему, желая показать «мощь» своего «героя», а на самом деле 
сея нелепицу в героизации главаря бандформирования на чужеродной им земле, 
армянского Карабаха. Если исключить из последней цитаты словосочетание «на 
1 Даниелян 2009, 107109.
2 Гаджиева 2008, 20.
3 Джеваншир 1959, 20.
4 Абасов 2007, 36.
5 Алиев 2014, 207.
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развалинах древнего города Шуши», то на деле это и есть мифоизация процесса 
«вырастания» Панаха из главаря бандформирования 1747 года в «государственного 
деятеля» уже в 1751 году. 

Крепость Тигранакерт не могла стать местом укрытия Панаха ни в 1751 году, 
ни после. Она находилась на стыке нагорной и равнинной частях Карабаха, на 
территории меликства Хачен, в центре исторического Карабаха. С одной стороны 
располагались меликства Гюлистан и Джраберд, с другой – Варанда и Дизак. 
Обосноваться в крепости, означало объявить им войну, на что Панах не мог 
решиться. Он выбрал иной путь, более коварный по отношению к армянским 
меликам: «нарушить единство меликов Карабаха и занять прочную позицию в 
Карабахе… привлечь на свою сторону хотя бы одного из меликов»1, пишет 
Раффи. 

Политическое единство меликов перед общим врагом оставляло желать 
лучшего. К осени 1751г. четверо меликов: мелик Гюлистана Овсеп – мелик Джра
берда Алакули, мелик Хачена Алаверди и мелик Дизака Есаи успели поссориться 
с меликом Варанды Шахназаром вплоть до вооруженного столкновения, осадив 
резиденцию мелика Шахназара в Аветараноце. По версии историка Лео мелики 
обвиняли мелика Шахназара в узурпации меликской власти в Варанде, якобы убив 
брата Овсепа2. Не добившись желаемого, с наступлением зимы мелики 
возвратились в свои месторасположения, решив весной 1752г. возобновить осаду. 
Соответствовал ли истине факт братоубийства меликом Шахназаром или нет, так 
и неизвестно. Возможно, поэтому весной 1752г., мелики больше не появились в 
Аветараноце. Но силы, которые старались внести разлад между меликами, не 
дремали. Первый шаг уже был сделан. Было выявлено слабое звено в единой 
цепи меликств АрцахКарабаха. Им оказался мелик Варанды Шахназар, которому 
принадлежала и крепость Шуши.

Известно, что фундамент крепости Шуши был заложен и заселен в годы 
освободительного движения в первой четверти XVIII в. под предводительством 
Авана Юзбаши против турецких захватчиков3. 

Азербайджанские историки на каждом шагу удивляют своей некомпетентностью 
в исследовании серьезных проблем. Взяв за основу своих работ труды тюркских 
хронографов, их антиармянскую направленность, в то же время они обходят 
факты, которые явно сводят на нет их «исторические построения» о роли Панаха 
в «открытии» Шуши. Так, тюркский хронист М. Дж. Джеваншир указывает, что 
путь от Баята до Шуши Панах прошел за 89 лет4. То есть в Шуши он мог войти 
только в 17561757гг, что сводит на нет выдуманные историками Азербайджана 
политические « конструкции» и хвалебные выражения в адрес Панаха, тогда как 
он до конца дней своих оставался главой обычного бандформирования. 

1 Раффи 1991,46.
2 Լեո 1946 հ. III, գիրք II, 754.
3 Армянорусские отношения в первой трети XVIII в. 1967, т. II, ч. II, 286287.
4 Джеваншир 1959,8.
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Так, историки из Баку Я. Махмудов и К. Шукюров, характеризуя его, пишут: 
«Строительство новых оборонительных систем и закладка городов наряду с 
военнополитическими делами должны считаться созидательным успехом Панах 
хана”1. Между тем, этот «созидатель» каждый раз, переехав в новое место, отдавал 
распоряжение разрушить прежние строения2, что характерно только грабителю.

О Шуши, как древнейшим армянском населении имеется богатая историческая 
литература. В ряду этих исследований следует отметить фундаментальную работу 
историка В. Балаяна «Шуши» изданное в 2017 году. Значительное место в 
исследовании отводится периоду истории Шуши до середины XVIII в. Автор на 
основе разного рода исторических источников (археологических и письменных) 
показывает, что Шуши под разными топонимами «Քար» (камень), «Քարագլուխ» 
(каменная высь), «Շիկաքար» (каленный камень), «Ղալա» (крепость), служил 
важным оборонительным центром армянства Арцаха3.

Шуши был основан армянами, что подтверждается материалами, найденными 
во время раскопок раннехристианских погребений. Шушинское плоскогорье было 
заселено армянами в период Хаченского княженства4. 

О Шуши, основанном армянами, писал историк Б. Улубабян, отметив, что глава 
Хаченского княжества Сахл Смбатян еще в IX в. разбил арабов у крепости 
Шикакар, которая находился на месте современного Шуши5. Известный историк 
Аш. Ованисян также указывает, что основателем крепости в местности «Քարի 
գլուխ”, т.е. Шуши был Аван Юзбаши в 1717 году, если не раньше6.

Уникальный исторический материал представлен в книге арцахского историка 
Г. Арутюняна «Немые каменные свидетели Шуши». Автор, изучая надписи 
надгробных плит, в качестве примера приводит род Мирзы Мелконахана, который 
с конца XVII в. проживал в Шуши7. С приобретением политической независимости 
Арцаха историческое, материальное и духовное наследия Шуши стали темой 
международных научных конференций8.

Таким образом, факты говорят о несостоятельности и абсурдности заявлений 
азербайджанских историков о первом заселении Шуши лишь во времена Панаха. 

Возвращаясь к вопросу о проникновении тюркского элемента в Шуши 
отметим, что события осени 1751 г. в Аветараноце оставили глубокий след во 
взаимоотношениях между меликами. Тяга к единству была нарушена. Чтобы 
восстановить её, необходимо было объединенными силами гнать Панаха из 
Тигранакерта (Тернегюрт), который, открывал дорогу в Шуши. Раффи пишет: 
«Мелик Гюлистана Овсеп, мелик Джраберда Алахкули и мелик Хачена Алаверди, 

1 Махмудов, Шукюров http://www.virtualkarabakh.az./read.php?lang=3.
2 Гаджиева 2008, 20.
3 Բալայան 2017, 4261.
4 Սաֆարյան, Պետրոսյան, Ենգիբարյան 2014, 95.
5 Ուլւբաբյան, 1991, 330.
6 Հովհաննիսյան 1959, 609.
7 Հարւթյւնյան 2013, 225.
8 «Կաճառ» 2014, Գ. 6, 1216.

http://www.virtualkarabakh.az./read.php?lang=3
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решив, что крепость расположена в опасной близости от их владений начали 
борьбу с Панахханом и вновь не позволили ему осуществить свой замысел”1. 
Меликство Хачен, которому принадлежал крепость сопротивлялся до конца. 
Решающая битва между армянскими войсками и силами Панаха произошла у замка 
села Улубаб, места пребывания мелика Алаверди. 

Армянские войска, потеряв убитыми 300 войнов, вынуждены были отступить2. 
Гюлистан и Джраберд не успели прийти ему на помощь. По всей вероятельности 
«вместе с войсками хана против армянства сражались армейские части Варанды. 
Родственник против родственника”3, пишет Б. Улубабян. 

Первая брешь в единстве меликов была положена. Но пока был жив мелик 
Хачена Алаверди дорога в Шуши была закрыта. Неблаговидную роль в устранении 
мелика Алаверди сыграл танутэр села Хндзристан Мирзахан. Последний, 
соблазнившись предложением Панаха, что займет место мелика заманил его к 
себе в Хндзристан и передал в руки Панаха. В 1755 году мелик Алаверди был убит 
людьми Панаха. Меликом Хачена стал Мирзахан.

Панах рвался в Шуши. Он был уверен, что только там он сумеет обеспечить 
свою личную безопасность. В свою очередь Шахназар, который стоял особняком 
к другим меликам, домогался роли «векила», управляющего Карабахом. Для 
достижении своей цели Шахназар искал подмогу,чтобы усмирить остальных 
меликов. В своем неблаговидном устремлении, как ни странно, Шахназар искал 
ее среди врагов армянства. Шахназар и Панах шли друг к другу. 

В поисках союзника Шахназар устанавливал политические связи с грузинскими 
царями Теймуразом II и Ираклием II, с правителями соседних ханств Гандзака, 
Нахиджевана и Карадага. Этот союз был направлен против Шекинского хана 
Гаджи Челеби, который в свою очередь хотел в условиях политического хаоса в 
Персии главенствовать над персидскими владениями южного Кавказа. В этом 
противостоянии, которое произошло в апреле 1752 году. Шекинский хан Челеби 
одержал победу над грузинским царем. Мелик Шахназар, Панах, ханы Гандзака, 
Нахиджевана и Карадага, которые были в плену у грузинского царя Теймураза, 
были освобождены4. Согласно историку П. Чобаняну этот факт сыграл «решающую 
роль для пересмотра меликом Шахназаром своей политики в поисках союзников»5. 
Считаем, из всех версий о приходе Панаха в Шуши, наиболее правоподобной 
является версия историка П. Чобаняна, имеющая достоверную историческую 
основу. Проявление Шахназаром лояльности к Панаху сильно раздражало меликов. 
В этом и главная причина осады в 1751г. резиденции мелика Шахназара в 
Аветараноце, а весной 1752г. Шахназара в Аветараноце не могло быть. 

Пологаем, что карабахских меликов взбудоражило против мелика Шахназара 
не выдуманный тюркскими хронистами факт о «братоубийстве», а возможность 
1 Раффи 1991, 44.
2 Բալայան 2017,88.
3 Ուլւբաբյան 1991,432.
4 Будков 1869 т. 1, СПб, 239.
5 Чобанян 2013,17.
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Панаха с ведома мелика Шахназара перебраться в «Большой сгнах» – Шуши. 
Очевидно, мелик Шахназар был уверен в своих возможностях, что сумеет держать 
Панаха на поводке, и при надобности воспользоваться его непредсказуемостью. 
Что касается Панаха, то ему было на руку, на первых парах находиться в роли 
сторожевого пса, если учесть место его пребывания в Шуши. «Замок» Панаха 
находился в нижней части города, ближе к краю Шушинского плато, обрывающе
гося в глубокий каньон, там, где обычно должны находиться подобные силы. 

Обосновавшись в Шуши во второй половине 50х годов XVIII в., Панах не мог 
не прислушиваться к мелику Шахназару. Все это намного увеличивает вину мелика 
Шахназара за выбор союзника из тюркской среды в затеянном им противостоянии 
с другими меликами за верховенство в Арцахе, забыв, что он находится в тесном 
окружении мусульманского мира. Этот урок длиною в 263 лет, должен остаться 
в памяти армянства на вечные времена.

Проникновение тюркского этноса в пределы крепости Шуши стало пророчес
ким в истории Арцаха. Самопровозглашенные «ханы» приходили и бесчестно 
исчезали, оставляя за собой тюркский элемент как напоминание о самозванцах 
второй половины XVIII начала XIX вв., приведшее в марте 1920г. к трагедии 
Шуши. Нависла угроза исчезновения цивилизации Шуши. Удастся ли армянству 
XXI в. собрать,возродить ее, покажет время. Достаточно перелистать страницы 
истории Шуши, пройти по его старинным улицам, где каждый ее камень 
одухотворен армянским мастером, станет понятным, кого считать истиным 
хозяином Шуши и всего исторического Арцаха. 
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Резюме

К вопросу о проникновении тюркского элемента  
в крепость Шуши

Степан Дадаян

В статье рассматривается один из проблемных вопросов этнополитической истории 
АрцахКарабаха, проникновение тюркского элемента в его нагорную часть. Мелик Варанды 
Шахназар, воспользовавшись политическим кризисом, имевшим место в Персии после 
смерти Надир шаха, начал борьбу за лидерство над другими меликами. Чтобы добиться 
успеха, он искал подмогу вне Карабаха от тюркских племен. В исторических документах 
тех времен, в сочинениях историков XVIIIXIX вв., подчеркивается, что тюркские 
бандформиро вания во главе с Панахом проникли в нагорную часть АрцахКарабаха 
(ТернегюртТигранакерт) в первой половине 50х годов, а в Шуши, во второй половине 

http://www.irs.az.com
http://www.azerbaijan.az/parta/Karabakh
http://www.virtualkarabakh.az./read.php?lang=3
http://www.virtualkarabakh.az./read.php?lang=3
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50х гг. XVIII века. В статье делается вывод: проникновение Панаха в Шуши и провозгла
шение себя ханом Карабаха не может быть обосновано как с политической позиции, так и 
правовой. В истории к имени подобных людей добавлялось слово «лжесамозванец».

Засевшие в крепости с времен Панаха его родичи в марте 1920г. спалили Шуши, 
вырезав его коренное армянское население.

Ключевые слова: АрцахКарабах, меликство, тюркский этнос, Шуши, мелик 
Шахназар, Панах, Варанда, бандформирование, ханство, кризис, крепость.

Ամփոփում

Թուրքական էթնիկ տարրի  
Շուշիի ամրոց ներթափանցելու հարցի շուրջ  

Ստեփան Դադայան

Հոդվածում դիտարկվում է ԱրցախՂարաբաղի էթնոքաղաքական պատմության 
հիմնահարցերից մեկը՝ թուրքական տարրի մուտքը նրա լեռնային տարածքը: Վարան դայի 
մելիք Շահնազարը, օգտվելով Պարսկաստանում քաղաքական ճգնաժամից, որը սկիզբ է 
առել Նադիր շահի մահից անմիջապես հետո, պայքար է սկսում մյուս մելիքների դեմ, 
որպեսզի իրեն ընդունեն որպես առաջնորդ: Որպեսզի պայքարում հաջողություն ունենա, 
նա կարիք ուներ լրացուցիչ զինված ուժի դրսից՝ թուրքական ցեղերից: Տվյալ ժամանա
կաշրջանի պատմական փաստաթղթերը, ինչպես նաև XVIIIXIX դդ. պատմաբանները 
ընդգծում են որ թուրքական ավազակախմբերը՝ Փանահի գլխավորությամբ, մուտք են 
գործել ԱրցախՂարաբաղի լեռնային մասը (ՏեռնեգյուրդՏիգրանակերտ) 50ական թթ. 
առաջին կեսին, իսկ Շուշի՝ XVIII դ. 50ական թթ. երկրորդ կեսին: Հոդվածում կատարվում 
է եզրակա ցություն, որ Փանահի թափանցումը Շուշի և ինքն իրեն խան հռչակելը հիմնա
վորված չեն ոչ քաղաքական, ոչ էլ իրավական առումով: Պատմության մեջ նրա նմանների 
անվան դիմաց ավելացվել է «կեղծինքնակոչ» հասկացությունը: Փանահի ժամանակ
ներիցից բնակու թյուն հաստատելով ամրոցում՝ նրա ցեղակիցները 1920թ. մարտ ամսին 
հրդեհեցին Շուշին՝ սրի քաշելով նրա բնիկ հայ բնակչությանը:

Հինաբառեր. ԱրցախՂարաբաղ, ելիքւթյւն, Շւշի, ելիք Շահնազար, Փանահ, 
Վարանդա, ավազակախմբեր, խանւթյւն, ճգնաժամ, ամրոց: 
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Abstract

Օn the issue of penetration of the Turkish ethnic element into 
Shoushi fortress 

Stepan Dadayan

The article considers one of the issues of the ethnopolitical history of ArtsakhKarabakh, 
the entry of the Turkish element into its mountainous territory. Taking advantage of the political 
crisis in Persia, which began shortly after the death of Nadir Shah, Varanda's Shahnazar began 
a struggle against other Meliks to be accepted as a leader. In order to succeed in the struggle 
he needed additional armed forces out of Karabakh – from the Turkish tribes. The historical 
documents of that period, as well as the historians of the XVIIIXIX centuries emphasize that 
the Turkish bands headed by Panah penetrated into the mountainous part of ArtsakhKarabakh 
(TernegyurdTigranakert) in the first half of 50s and Shoushi – in the second half of the 50s 
of the XVIII century. The article concludes that Panah’s penetration into Shoushi and declaring 
himself as а khan have no bases from the political and legal perspectives.  

In history the word "impostor" was added in front of the names of people like him. Having 
settled in the fortress since the time of Panah his relatives burned Shoushi and murdered its 
indigenous Armenian people in March 1920. 

Keywords: ArtsakhKarabakh, Melikdom, Shoushi, Melik Shahnazar, Panah, Varanda, 
bands, Khanate, crisis, fortress. 
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ՇՈՒՇԻԻ 1920 Թ. ՄԱՐՏՅԱՆ ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ԱՐՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հար յուր տա րի ա ռաջ՝ 1920 թ. մար տի 23ին, քա ղա քա կան լար ված պայ ման
նե րում, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա յոց հզոր բնօր րան Շու շիում հայ ժո ղովր դի 
նկատ մամբ ի րա գործ վեց հեր թա կան ոճ րա գոր ծութ յու նը՝ հրի ու սրի մատն վեց 
Շու շիի հայ բնակ չութ յու նը, տե ղի ու նե ցան բռնութ յուն ներ, ան մարդ կա յին դա ժա
նութ յուն ներ… 

1920թ. մար տի 22ից23ին՝ Նով րուզ բայ րա մի՝ Ա մա նո րի օ րե րին, ադր բե ջա
նա կան զոր քե րը և տե ղի մահ մե դա կան նե րը, Անգ լիա յի՝ Մեծ Բ րի տա նիա յի ա ջակ
ցութ յամբ Ղա րա բա ղի գե նե րալնա հա գա պետ նշա նակ ված Խոս րով բեկ Սուլ թա
նո վի հրա հան գով, ներ խու ժում են Շու շիի հայ կա կան թա ղա մաս ու հիմ նա հա տակ 
ա վե րում, թա լա նի, հրի ու սրի մատ նում այն, ար յան խրախ ճանք կա տա րում Շու
շիի հայ կա կան թա ղա մա սում։ Ոչ ստույգ տվյալ նե րով Շու շիում զոհ վեց մոտ 8 
հա զար հայ1։ Դա հայ ռազ միկ նե րից ու աշ խար հա զո րա յին նե րից կրած խայ տա ռակ 
պար տութ յան վրեժն էր, որ Ադր բե ջա նի մու սա վաթ հրո սակ նե րը լու ծե ցին Շու շիի 
ու շրջա կա գյու ղե րի հայ խա ղաղ բնակ չութ յու նից։

«1920թ. մար տին մու սա վա թա կան իշ խա նութ յու նը Ղա րա բա ղի ուղ ղութ յամբ 
ու ղար կեց ու նե ցած 30 հա զար կա նո նա վոր զոր քից 20 հա զա րը2։» Ղա րա բա ղի 
ինք նա պաշտ պա նութ յան մարմ նի ան դամ Ար սեն Մի քա յել յա նի վկա յութ յամբ այդ 
ժա մա նակ Շու շիում կար շուրջ 400հո գա նոց հայ կա կան զի նուժ, ո րը պետք է 
կա րո ղա նար գո նե մա սամբ ա պա հո վել քա ղա քի պաշտ պա նութ յու նը։ Նա նշում 

1 Հարությունյան Հ. 1998,էջ 39, 43էջ։ հմմտ.Հարությունյան Հ.. 1996, էջ 60:
2 Установление Советской властьи в Закавказье, 1971, стр.437։
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է, որ քա ղաք էր ու ղարկ վել նաև Վա րան դա յի եր կու ոս տի կա նա պե տ՝ 90 զին ված 
մարդ կան ցով, և մո տա կա գյու ղե րից շուրջ 160 զին ված գյու ղա ցի։ Քա ղա քը, սա
կայն, չի կա րո ղա նում օգ տա գոր ծել այդ ու ժե րը։ Ինք նա պաշտ պա նա կան մար մի
նը ան գի տակ էր ի րե րի կա ցությանը, իսկ ե կած օգ նա կան ու ժերն էլ գոր ծում էին 
ինք նագ լուխ, ո րից օգտ վում են քա ղա քի ռու սա մոլ և թր քա մոլ ու ժե րը՝ Գի գի ա ղա
յի գլխա վո րութ յամբ, և  ա մեն կերպ խո չըն դո տում կար ևոր դիր քե րը գրա վե լու, 
բնակ չութ յա նը փրկե լու գոր ծո ղութ յուն նե րը1։ Ա սել է թե՝ դի մադ րութ յու նը չու ներ 
կազ մա կեր պիչ։ 

Ցա վոք, Շու շիում հայ կա կան ջո կատ նե րի ան հա մա ձայ նեց ված, ոչ միաս նա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետևանքով, ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րին, այդ թվում՝ 
« Շու շիի զո րա նո ցում գտնվող 200 զին ված զին վոր նե րին,ո րոնք բո լորն էլ մահ մե
դա կան ներ էին2», հա ջող վեց ի րա կա նաց նել Շու շիի ամ րո ցի կազ մա կերպ ված 
շրջա փա կու մը, իսկ վաղ ա ռա վոտ յան նրանց հա ջող վեց պա տաս խան հար ված 
հասց նել հա յե րին, ո րից հե տո տե ղի ադր բե ջան ցի բնա կիչ նե րի հետ նրանք ի րա
կա նաց րին հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծը, բռնա տե ղա հա նու մը և Շու շիի հայ կա կան 
թա ղա մա սի հրդե հու մը։

Փաս տո րեն, «1920թ. մարտ ամ սին Շու շին եր րորդ ան գամ են թարկ վեց հար
ձակ ման, այս ան գամ ա վե լի դա ժա նո րեն։ Քա ղաքն ա վեր վեց, գրե թե ողջ բնակ
չութ յու նը(շուրջ 40 հա զար) մորթ վեց…»3

Մի քա նի հա զար բնա կիչ նե րի հա ջող վեց, օգտ վե լով ամ պա մած ե ղա նա կից, 
խու սա փել կո տո րա ծից և հե ռա նալ քա ղա քից Վա րան դա յի ուղ ղութ յամբ։ «... Ողջ 
մնա ցած նե րը թո ղե ցին մեռ նող « Փոք րիկ հայ կա կան Փա րի զը», ինչ պես շա տե րը 
կո չում էին Շու շին», գրում է Շու շիի ի րա դար ձութ յուն նե րի մաս նա կի ցը4։

Մարդ կա յին զո հե րը շատ էին։ Զո հե րի թվում էին Վա հան ե պիս կո պո սը, ո րին 
ադր բե ջան ցի նե րը կա խել էին,սպան վել է բժիշկ Յա րա միշ յա նը, հրդե հի զոհ է 
դարձել ոս տի կա նա կան մա սի պետ Ա վե տիս Տեր Ղու կաս յա նը… Հայ կա կան մա սից 
ո չինչ չի մնա ցել, ա մե նու րեք լիա կա տար ա վե րա ծութ յուն է, եր ևում են միայն 
հրդեհ ված տնե րի ցցված պա տե րը…5։

Ֆ րի դուն Շու շինս կին Շու շիի մարտ յան ջար դե րի մա սին հա ղոր դում է. « Տե ղի 
մու սա վա թա կան իշ խա նութ յուն նե րը հրահ րե ցին հայմու սուլ մա նա կան կո տո րած 
և 1920թ. մար տի 22ին վա ռե ցին գե ղեց կու հի Շու շին։ Ե ռօր յա կո տո րած նե րի ու 
հրդեհ ման հետևանքով ոչն չաց վեցին 7 հա զա րից ա վե լի տներ։ Զոհ վե ցին հա զա
րա վոր մար դիկ։ 45հա զա րա նոց բնակ չութ յուն ու նե ցող քա ղա քի կե սից ա վե լին 
զրկվեց տնե րից։ Եր բեմ նի տնտե սա կան ու մշա կու թա յին հա րուստ կենտ րոն Շու
շին վե րած վեց ա վե րակ նե րի6»։

Շու շիի կո տո րա ծը ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի՝ Ար ցա խը նվա ճե լու և 
հ պա տա կեց նե լու` հայ ժո ղովր դի հա մար պատ մա կան հեր թա կան ծան րա գույն 

1 Միքայելյան Ա., 1923, Հայրենիք, թիվ 12։
2 Համաշխարհային դիվանագիտություն, 2005, էջ 110 (Diplomatiya aləmi 2005, p. 110 (ադրբեջաներեն))։ 
3 Золян С., 2001, стр. 32. (Այս թվերը չափազանցված են և հիմնազարկ.  Խմբ.):
4 МеликШахназаров З. 1995, стр. 12.
5 Թումյան Հ. 2008, էջ 286, Հմմտ.՝ Richard G. Hovannisian. 1997,p. 152. Հմմտ.՝ By prof. Richard G. Hovannisian, 
1998,Vol. II, p. 318.
6 Шушинский Ф., 1968, стр. 84.
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ի րա դար ձութ յու նե րով լի տա րի նե րի՝ 19181920 թվա կան նե րի փոր ձե րի գա գաթ
նա կե տը դար ձավ։  Եվ րո պա կան հե տա զո տող Մայքլ Կ րո ւա սա նի կար ծի քով՝ «1920 
թ. մար տի վեր ջին ադր բե ջա նա կան ու ժե րի մաս սա յա կան կենտ րո նա ցու մը Լեռ
նա յին Ղա րա բա ղում մի նպա տակ էր հե տապն դում՝ հայ կա կան ու ժե րի դի մադ
րութ յան ճնշում և Շու շիի կոր ծա նում, ո րը հան դի սա նում էր հայ կա կան ու ժե րի 
հե նա կե տը1»։ 

Ինչ պի սի՞ ի րա վի ճակ էր տի րում այդ ժա մա նակ Անդր կով կա սում: 1918թ. ձևա
վոր ված անդր կով կաս յան ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի՝ Հա յաս տա նի, Վ րաս տա
նի և Ադր բե ջա նի միջև ծա գե ցին մի շարք «վի ճե լի տա րածք ների» հարցեր։ 1918թ. 
նո րահռ չակ մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան հա վակ նութ յուն ներն ուղղ ված էին 
պատ մա կան Հա յաս տա նի մի շարք տա րածք նե րի, հատ կա պես Ար ցախ աշ խար
հի բռնա զավթ մա նը՝ ոչն չաց նե լով հա յե րին՝ բռնի ու ժով Ար ցա խը Ադր բե ջա նին 
են թար կեց նելուն։ Հենց այդ տա րի նե րին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը Անդր կով կաս յան 
տա րա ծաշր ջա նում դար ձավ որ պես «վի ճե լի տա րածք»։ 

Հա րա վա յին Կով կաս Թուր քիա յի ներ խուժ ման հետևանքով ձևա վոր ված Ադր
բե ջա նի՝ Ար ցա խի նկատ մամբ ան զուսպ և  ոչն չով չհիմ նա վոր ված տա րած քա յին 
հա վակ նութ յուն նե րը, որոնց իրականացմանը բա ցա հայտ կեր պով Թուր քիա յից 
բա ցի սկսե ցին ա ջակ ցել նաև Անգ լիան, ա պա և Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը, սկիզբ 
դրե ցին ադր բե ջա նաղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յա նը։ 

Փաս տո րեն, Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձե ցին թուր քա կան զոր
քե րի ուղ ղա կի ա ջակ ցութ յամբ,Անգ լիա յի և Ռու սաս տա նի թողտ վութ յամբ հաս նել 
ի րենց նպա տա կին։ Ուս տի պարզ էր, որ Շու շիի մարտ յան կազ մա կերպ ված ջար
դե րը հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան հե
տևանք էին։ 

Ին չո՞ւ անգ լիա ցի նե րը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պատ կա նե լիութ յան հար ցում 
պաշտ պա նե ցին մու սա վա թա կան նե րին։ Ն ման դիր քոր շու մը աշ խար հա քա ղա քա
կան զար գա ցում նե րի և ծ րագ րե րի արդ յունք էր, թե՞…

Հայտ նի է, որ 1918 թ. աշ նա նը՝ թուր քա կան բա նա կի հե ռա նա լուց հե տո, Անդր
կով կա սում հաս տատ վեց անգ լիա ցի նե րի գե րա կա յութ յու նը: Խա ղա ղութ յուն հաս
տա տե լու ձգտման քո ղի տակ Անգ լիան երկ րա մա սում աշ խար հա քա ղա քա կան 
շա հե րը ա պա հո վե լու խնդիր ու ներ: Բ րի տա նա կան զին վո րա կան հրա մա նա տա
րութ յան՝ երկ րա մաս մուտք գոր ծե լուց հե տո ար ցա խա հա յութ յան հա մար սկսվե ցին 
ա ռա վել դա ռը ժա մա նակ ներ: 

Գե նե րալ Թոմ սոնն այն քան էր հղփա ցել Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան ա ռա
տա ձեռն «նվեր նե րով» և լկ տիա ցել անգ լիա կան գլխա վոր հրա մա նա տա րութ յան 
խրա խու սանք նե րով, որ գոր ծում էր հա մար ձակ, ա ռանց քաշ վե լու ան գամ դաշ
նա կից ֆրան սիա ցի նե րից, ո րոնց ներ կա յա ցու ցի չը Թիֆ լի սում բա ցար ձակ դեմ էր 
ար տա հայտ վել անգ լիա ցի սպա նե րի՝ Ադր բե ջա նում վա րած թյուր քո ֆիլ քա ղա քա
կա նութ յա նը2։

Անգ լիա կան հրա մա նա տա րութ յու նը մի նպա տակ ու ներ՝ ստի պել Ղա րա բա ղի 

1 Michael P. Croissant. ISBN 0-275-96241-5
2 հմմտ. Թումյան Հ. 2008, էջ 199։

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0275962415
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հա յութ յա նը են թարկ վել Ադր բե ջա նին, դրա նով իսկ «վե րա ծել Անդր կով կա սը մի 
ա պա հով պլաց դար մի՝ ոչ միայն Անդր կասպ յան մու սուլ մա նա կան երկր նե րը նվա
ճե լու եւ գա ղութ նե րի վե րա ծե լու հա մար, այ լեւ Անդր կով կասն ա պա հո վե լու ռուս
նե րի վե րագ րա վու մից եւ դարձ նե լու հա կա բոլ շե ւիկ յան պայ քա րի կռվան՝ օգ տա
գոր ծե լով նրա հա րուստ նյու թա կան ռե սուրս նե րը1»:

Ի զուր չէ, որ 1919թ. Անդր կով կա սում գտնված անգ լիա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե
րից մե կը (գե նե րալ Բի չը) մաս նա վոր խո սակ ցութ յան ժա մա նակ ա սել է. « Սա 
պատ մութ յան մեջ չէ՞ որ միակ դեպքն է, երբ կա րե լի է Ռու սաս տա նին քշել Անդր
կով կա սից։2»

Ուս տի Ադր բե ջա նին որ պես պատ վար ընդ դեմ Ռու սաս տա նի օգ տա գոր ծե լու 
հա վակ նութ յու նը անգ լիա ցի նե րին դարձրեց ադր բե ջան ցի նե րի դաշ նա կի ցը: Եվ 
պա տա հա կան չէ, որ Բաք վում բրի տա նա կան զոր քե րի հրա մա նա տար գե նե րալ 
Թոմ սո նին, այ նու հետև նրան փո խա րի նած գնդա պետ Շա տել վոր դին թև  ու թի
կունք դար ձած Ար ևել յան Հա յաս տա նի Շու շու, Զան գե զու րի, Ջեբ րա յի լի և Ջի վան
շի րի գա վառ նե րի գե նե րալնա հան գա պետ հռչակ ված Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը3 
դի վա նա գի տա կան ճնշում նե րով, սպառ նա լիք նե րով, զին ված ուժ գոր ծադ րե լով 
ևս ձգ տում էր ար ցա խա հա յութ յու նից կոր զել Ադր բե ջա նին հպա տակ վե լու հա մա
ձայ նութ յուն։ Ի հար կե, ար ցա խա հա յութ յան անհ նա զան դութ յունն ու ինք նու րույ
նութ յունն Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ յա նը չէր հա
մա պա տաս խա նում, ուս տի նրանք չէին կա րող հան դուր ժել ար ցա խա հա յութ յան 
նման պահ ված քը։ Ադր բե ջա նը փոր ձեց նա խա հար ձակ լի նել և  ա րա գո րեն ընկ ճել 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա յութ յան դի մադ րութ յու նը։ Հա ճա խա կի դար ձած զին ված 
հար ձա կում նե րը սպառ նում էին Ղա րա բա ղի հա յութ յան ֆի զի կա կան գո յութ յա նը։

Աշ խար հա քա ղա քա կան բար դա գույն պայ ման նե րում ծնված Հա յաս տա նի Ա ռա
ջին հան րա պե տութ յու նը ան կախ պե տա կա նու թան վե րա կանգն ման հա յոց իղ ձե
րի մարմ նա վո րումն էր: Դա րա կազ միկ այդ ի րա դար ձութ յու նը ազ գա յին գի տա կան 
միտ քը մեր օ րե րում փոր ձում է ի մաս տա վո րել ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կան 
այն գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում, ո րոնք ու ղեկ ցել են ինք նիշ խան պե տա կա
նութ յան վե րա կանգն ման մեր պայ քա րին, կամ ո րոն ցում թափ է ա ռել այն4: 

Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նը իր ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տում 
ե ղել է ա վե լի կամ պա կաս ա զատ իր սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում։ Սա կայն 
1919թ. կե սե րին նրա մի ջազ գա յին վի ճա կը բար դա ցավ։ Հա յաս տա նի հան րա պե
տութ յան ան կա խութ յա նը լուրջ վտանգ էր սպառ նում՝ պայ մա նա վոր ված Թուր
քիա յի և Ադր բե ջա նի զավ թո ղա կան նկրտում նե րով, ինչ պես նաև Վ րաս տա նի 
թուր քա մետ դիր քո րոշ մամբ։

Հ րա ժար վե լով իր ազ դե ցութ յան ո լոր տում Անդր կով կա սը պա հե լու ու ժա յին 
մար տա վա րութ յու նից՝ Ռու սաս տա նի հա րա վի կա մա վո րա կան բա նա կի և «Հա

1 Թումյան Հ. 2008, էջ 199։
2 ՀԱԱ (ՀՊՊԿԱ), ֆ.45, գ. 33,թ. 5, հմմտ. Թումյան Հ. 2008, էջ 199։
3 «Нагорный Карабах в 19181923гг.», 1992,с. 64.Գեներալ Վ.Թոմսոնի երաշխավորությամբ 1919 թ. հունվարի 
15ին Խոսրով բեկ Սուլթանովը՝ ծննդով Շուշիի Մինքենդ գյուղից, ազգությամբ քուրդ, մասնագիտությամբ բժիշկ, 
մուսավաթական, նշանակվել է նշված գավառների գեներալնահանգապետ։ Հմմտ. Արամայիս 1993, էջ 114։
4 Մանասյան Ալ. 2018, էջ 3։ 
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տուկ խորհր դակ ցութ յան» գլխա վոր հրա մա նա տա րութ յու նը, հա մա ձայն 1919թ. 
հու լի սի 2ի գաղտ նի հրա հան գի,ան ցավ Անդր կով կա սի հետ առևտ րատն տե սա
կան և ֆի նան սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մար տա վա րութ յա նը՝ նպա տակ ու նե
նա լով տի րա նալ Անդր կով կա սի կար ևո րա գույն տնտե սա կան լծակ նե րին և ռազ
մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող օբ յեկտ նե րին, դրա նով իսկ հաս նել Անդր
կով կա սի նկատ մամբ քա ղա քա կան գե րիշ խա նութ յա նը։ Անդր կով կա սում իր հե նա
կե տը ստեղ ծե լու նպա տա կով, ի դեմս Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան, « Հա  տուկ 
խորհր դակ ցութ յու նը» փոր ձում էր վե րա կանգ նել պաշ տո նա կան հա րա բե րութ յուն
նե րը վեր ջի նիս հետ1։

 Փաս տո րեն, եր կու կող մերն էլ՝ ինչ պես Ռու սաս տա նի հա րա վի կա մա վո րա կան 
բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տա րութ յունն ու « Հա տուկ խորհր դակ ցութ յու նը», այն
պես էլ Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նը, ձգտում էին վե րա կանգ նել պաշ տո նա
կան հա րա բե րութ յուն նե րը՝ ա ռաջ նորդ վե լով քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րով և 
սե փա կան շա հե րով։

Սա կայն Անդ կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի զավ թո ղա կան մտադ րութ յուն
նե րի ու ժե ղաց մամբ 1919 թ. աշ նա նը կրկին բար դա ցավ հան րա պե տութ յան ռազ
մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը։

Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի ան բար յա ցա կամ, հա ճախ նույ նիսկ բա ցա հայտ 
թշնա մա կան վե րա բեր մուն քը 1919թ. աշ նա նը վե րած վեց ուղ ղա կի սպառ նա լի քի։ 
Ինչ վե րա բեր ում է Թուր քիա յին, ա պա այս տեղ տե ղի են ու նե ցել փո փո խութ յուն
ներ, ո րոնք սկզբում հու սադ րող էին, բայց հե տո ո րոշ ժա մա նակ Հա յաս տա նի 
հա մար վտան գա վոր բնույթ էին ստա ցել։ Պատ մա կան աս պա րե զում հայտն վել է 
քե մա լա կան Թուր քիան, ո րը ձգտում էր ընդ լայ նե լ իր սահ ման ներն ու ազ դե ցութ
յունն Ար ևել քում,ան մի ջա կան կապ հաս տա տե լ Ռու սաս տա նի մու սուլ մա նա կան 
շրջան նե րի հետ։ Իսկ թուրքթա թա րա կան ժո ղո վուրդ նե րով բնա կեց ված տա րածք
նե րից դե պի Ռու սաս տան տա նող կա մուր ջը Կով կասն էր, ո րին տի րե լը հա մա թու
րա նա կան պլան նե րի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան պայ մանն էր։ Այդ քա ղա քա կան 
մտադ րութ յան մեջ հա տուկ դեր ու ներ Բաք վի նավ թա հան քե րը գրա վե լու ակն կա
լի քը2։ Այդ տե սանկ յու նից Վ րաս տա նի, Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հռչա կու մը ձեռն տու էր թուր քե րին, քա նի որ ա վե լի էին խո րա նում նո րաս տեղծ 
հան րա պե տութ յուն նե րի ի րա րա մերժ ձգտում նե րը։ Դ րա նով իսկ ռազ մա քա ղա քա
կան նպաս տա վոր պայ ման ներ էին ստեղծ վում դե պի Կով կաս թուր քե րի հե տա գա 
ա ռաջ խա ղաց ման հա մար։

1919 թ. օ գոս տո սին քե մա լա կան զոր քե րի հա մար Անդր կով կա սից անգ լիա կան 
զոր քե րի հե ռաց մամբ Թուր քիա յի և Ադր բե ջա նի հա մար բա րեն պաստ պայ ման ներ 
են ստեղծ վել Հա յաս տա նի ոչն չաց ման և Թուր քիա յի սահ ման նե րը Ադր բե ջանին 
մո տեց նե լու հա մար։ Այդ նկա տա ռու մով Մ. Քե մա լը հե ռագ րեց Մահ մուդ փա շա յին. 
«Մենք ոչ մի թիզ հող չենք զի ջե լու Հա յաս տա նին»3։ Թուր քիա յի ակ տիվ ա ջակ
ցութ յամբ ոգ ևոր ված Ադր բե ջանն ու Վ րաս տա նը ձգտում էին լու ծել Հա յաս տա նի 

1 Հայոց պատմություն 2010, հ.4, էջ 137։
2 Հայոց պատմություն 2010, հ.4, էջ 107108։
3 Քեմալ Մուստաֆա 1932,. էջ 120; Հմմտ.՝ Սիմոնյան Հ. 1986, էջ 502։
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հան րա պե տութ յան հետ տա րած քա յին վե ճե րը ռազ մա կան ու ժի մի ջո ցով։
1919 թ. օ գոս տո սի 22ին Ադր բե ջա նի ճնշման տակ Շու շիում Լեռ նա յին Ղա

րա բա ղի և Ադր բե ջա նի միջև ստո րագր վեց հա մա ձայ նա գիր, ո րով Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղը ժա մա նա կա վո րա պես՝ մինչև Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վի կող
մից հար ցի վերջ նա կան ո րո շու մը, ճա նա չում է Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յու նը։ Վեր
ջինս իր իշ խա նութ յու նը տա րա ծեց նաև Շու շիի, Ջ ևան շի րի և Կար յա գի նո յի գա
վառ նե րի վրա, ին չի հետևանքով Զան գե զու րը եր կու կող մից սեղմ վեց «օ ղա կի» 
մեջ։ Այդ պատ ճա ռով Ադր բե ջա նը տեն դա գին պատ րաստ վում է պա տե րազ մի, 
«որ պես զի նվա ճի Զան գե զու րը։ Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի գոր ծա կալ նե րը շա րու
նա կում են պատ րաս տել դա վադ րութ յուն ներ Հա յաս տա նի դեմ»1։ Ադր բե ջա նը 
ձգտում է տի րա նալ Զան գե զու րին և իր վե րահս կո ղութ յու նը հաս տա տել տա րած
քում Աղ դա մից մինչև Ղա մար լու, ա պա միա նալ Ա րաք սի մու սուլ ման նե րին և նրանց 
օգ նութ յամբ կապ հաս տա տել Թուր քիա յի հետ։ Իր ռազ մա կան ծրագ րերն ի րա
կա նաց նե լու նպա տա կով և Թուր քիա յի ուղ ղա կի ճնշմամբ գաղտ նի ռազ մա կան 
պայ մա նագ րեր են կնքվել՝ ուղղ ված ինչ պես կա մա վո րա կան բա նա կի, այն պես էլ 
Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան դեմ2։

Կար ևոր է նշել, որ Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա վո րած Միլ լի շար ժու մը կա րող էր 
ան հա ջող լի նել, ե թե այն որ ևէ խո շոր պե տութ յան կող մից ա ջակ ցութ յուն չստա
նար։ Ն ման պե տութ յուն էր Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը, ո րը պայ քա րում էր մի
ջազ գա յին «իմ պե րիա լիզ մի» դեմ: Մ. Քե մա լին հա ջող վեց շատ դի վա նա գի տո րեն 
օգտ վել ստեղծ ված հան գա մանք նե րից և իր գլխա վո րած շար ժու մը հայ տա րա րել 
«իմ պե րիա լիզ մի» դեմ ուղղ ված հե ղա փո խա կան պայ քար, ո րը, իբր, նպա տակ էր 
հե տապն դում Թուր քիա յում կո մու նիս տա կան կար գեր հաս տա տե լու։ Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի ղե կա վար նե րը հա վա տա ցին դրան և միա նա լով Մ. Քե մա լին՝ նրան 
ցու ցա բե րե ցին հա մա կող մա նի ա ջակ ցութ յուն3։

Փաս տո րեն, Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի և քե մա լա կան Թուր քիա յի միութ յու
նը ա ռա ջին հեր թին ոտ նա հա րում էր Հա յաս տա նի և հայ ժո ղովր դի շա հե րը։ Ինչ
պես ար դեն նշվեց, Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան վի ճա կը բար դա ցել է նաև 
նրա նով, որ նրա ան մի ջա կան հար ևան նե րը՝ Վ րաս տանն ու Ադր բե ջա նը, դեռևս 
1919 թ. հու նի սի 16ին կնքել են գաղտ նի հա կա ռու սա կան ռազ մա կան պայ մա նա
գիր՝ ուղղ ված նաև Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան դեմ։ Այս բարդ ի րա վի ճա կից 
դուրս գա լու հա մար Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը Վ րաս
տա նի հետ մեր ձեց ման ու ղի ներ էր փնտրում՝ դրա նով իսկ փոր ձե լով կան խել 
Ադր բե ջա նի հետ Վ րաս տա նի ռազ մա կան պայ մա նագ րից բխող գոր ծո ղութ յուն
նե րը4։

Ինչ պի սի՞ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էին գտնվում ՀՀն և Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղը։

Ար ցա խա հա յութ յու նը հա մոզ վեց, որ իր հայ րե նի քի ու իր օ ջա խի պաշտ պա նը 
միայն ինքն է ու իր թի կուն քին կանգ նած մայր Հա յաս տա նը: Դ րա ա պա ցույ ցը 
1 ՀԱԱ, Ֆ. 200, ց. 1, գ. 355, մ. 1, թ. 206: Հմմտ.՝ Петросян Г. 2012,стр.317.
2 Петросян Г. 2012, стр.318.
3 Հմմտ. «Հայրենիք» ամսագիր, 1926, № 3, մարտ, էջ 70, Հմմտ. 1940 թ., № 12, դեկտեմբեր, էջ 143:
4 Հմմտ. Петросян Г. 2012, стр.320.
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հու նիս յան դեպ քե րին ան մի ջա պես հա ջոր դող օ րե րին Ղա րա բա ղի գա վառ նե րում 
տե ղի ու նե ցող գյու ղա ցիա կան հա մա գու մար ներն էին և ն րանց ըն դու նած ո րո շում
նե րը` եր բեք չեն թարկ վել Ադր բե ջա նին1:

Այդ օ րե րին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չու ներ ռազ
մա կան ու ժով ի րա կան օգ նութ յուն ցույց տալու Ար ցա խին, ստիպ ված բա վա րար
վեց նրան վե րա բե րող մի շարք ո րո շում ներ ըն դու նե լով2: 1919 թվա կա նի սեպ տեմ
բերհոկ տեմ բե րին Եր ևա նում տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նում կա ռա վա րող կու սակ
ցութ յան՝ ՀՅԴ ին նե րորդ ընդ հա նուր ժո ղո վը, ո րի օ րա կար գի կար ևո րա գույն 
հար ցը հենց Ար ցախն էր: Բա նա վե ճեր ե ղան, թե ինչ պես կար գա վո րել Ար ցա խի 
խնդի րը: Միակ դաշ նակ ցա կա նը, ո րը կողմ էր ար տա հայտ վում Ար ցա խը Հա կա
րի գե տից այն կողմ թող նել Ադր բե ջա նի կազ մում, Իշ խան Ար ղութ յանն էր: Ընդ
հա նուր ժո ղո վում, սա կայն, այս տե սա կե տը ա նըն դու նե լի էր:

Ին նե րորդ ժո ղո վից եր կու տա րի անց Հա յաս տա նի վեր ջին վար չա պետ Սի մոն 
Վ րաց յա նը ՀՅԴ Ա մե րի կա յի շրջա նի 29րդ պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վին ու ղար
կած գրութ յան մեջ, որը տեղ է գտել ՀՅԴ Բոս տո նի « Հայ րե նիք» ամ սագ րի ա ռա
ջին հա մա րում, այս պես է ներ կա յաց նում. «Ընդ հա նուր ժո ղո վը խիստ կտրուկ 
հրա հանգ տվեց ա պա հո վե լու Ղա րա բա ղի միա ցու մը Հա յաս տա նին: Մինչ դեռ Հա
յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու 
կա րիքն այն քան կար ևոր էր Հա յաս տա նի հա մար, որ ա վե լի ի մաս տուն կլի ներ, 
որ այս հար ցում ո րոշ չա փով լի նեինք վե րա պահ, մա նա վանդ, որ չէր կա րե լի չհա
մա ձայն վել այն մտքին, որ Ղա րա բա ղը Ադր բե ջա նի հա մար ա վե լի ևս կեն սա կան 
տնտե սա կան նշա նա կութ յուն ու նի, քան Հա յաս տա նի, և դժ վար թե Ադր բե ջա նը 
այս հար ցում տե ղի տար՝ ա ռանց ար տա քին սաս տիկ ճնշման: Ղա րա բա ղը ե ղավ 
կռվախն ձոր Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև:

Բ յու րոն, հա մա ձայն Ընդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ ման, Ղա րա բաղ ու ղար կեց գոր
ծիչ ներ՝ կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար: Ադր բե ջան ցիք 
ի րենց հեր թին ուղ ղար կե ցին զին վո րա կան ու ժեր:

1920 գար նա նը ա ռաջ ե կավ Ղա րա բա ղի ապս տամ բութ յու նը, ո րին հա ջոր դեց 
փաս տա կան պա տե րազ մը ադր բե ջա նա կան զոր քե րի հետ, ո րով հետև Զան գե զու
րում գտնվող Հա յաս տա նի զո րա մա սը, ըն կեր Դ րո յի հրա մա նա տա րութ յամբ, վե
րա հա սու լի նե լով հայադր բե ջան յան ընդ հա րում նե րին՝ մտավ Ղա րա բաղ և մաս
նակ ցեց կռիվ նե րին: Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը Ղա րա բա ղի դեմ ուղ ղեց հա
մար յա իր ամ բողջ բա նա կը, ո րից օգտ վե ցին բոլշ ևիկ նե րը և  ապ րիլ 28ին մտան 
Բա քու»3:

Ար ցախ ցի նե րը, հատ կա պես գյու ղա ցիութ յու նը, չէին ու զում են թարկ վել: Ղա
1 Աշխատավոր», 19 հունիսի 1919 թ., «Արձագանք», 24 հունիսի 1919 թ.: Հմմտ. Հարությունյան Հ.,էջ 57։
2 Այսպես, օրինակ, Հայաստանի հանրապետության մինիստրների խորհուրդը 1919 թ. հունիսի 14ի նիստում 
լսեց զինվորական մինիստրի պաշտոնակատար Դրաստամատ Կանայանի (Դրո) առաջարկությունը 
Ղարաբաղի զորամաս (բաղկացած 1 հետևակ գումարտակից, երկու լեռնային թնդանոթից և 54 ձիավոր 
հետախույզներից) կազմակերպելու համար 1 500 000 ռուբլի հատկացնելու մասին։ Մինչ այդ մինիստրների 
խորհուրդը հունիսի 6ի նիստում Ղարաբաղի կարիքների համար հատկացրել էր ևս 1 մլն ռուբլի: Մի շարք 
խանգարիչ հանգամանքների պատճառով այս և նման այլ որոշումները կյանքի չկոչվեցին, որը և բացասաբար 
անդրադարձավ արցախահայոց ինքնապաշտպանական համակարգի ամրապնդման վրա: ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 
1, գ. 27, մաս առաջին, թ. 134: Հմմտ. Հարությունյան Հ.,էջ 57։
3 «Հայրենիք», 1922 թ., թիվ 1, Նոյեմբեր, էջ 4354։
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րա բա ղի հա յութ յան 8րդ հա մա գու մա րը 1920ի փետր վա րի վեր ջինմար տի 
սկզբին ըն դու նեց բա նաձև, ո րում աս վում էր, որ Ադր բե ջա նը պար բե րա բար խախ
տել է ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նութ յան ա մե նագլ խա վոր կե տե րը, կո տո րել մի 
քա նի հար յուր հա յե րի: Հա վա տա րիմ մնա լով 7րդ հա մա գու մա րի ժա մա նա կա վոր 
հա մա ձայ նութ յա նը՝ ար ցա խա հա յութ յու նը հայ տա րա րեց, որ ե թե կրկնվեն ջար
դերն ու հար ձա կում նե րը, Ղա րա բա ղի հա յութ յու նը իր կյան քի և պատ վի պաշտ
պա նութ յան հա մար հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի կդի մի:

Այս պես՝ 1920թ. մար տին Շու շիում բռնկվում է ապս տամ բութ յուն, ո րը փաս
տա ցի ղե կա վա րում էր ՀՅԴ Ար ցա խի ներ կա յա ցու ցիչ (ինչ պես ար դեն նշվել էր 
վեր ևում) Ար սեն Մի քա յել յա նը:

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն չէր տա լիս Ղա րա բա ղում զին
ված ապս տամ բութ յա նը, բայց կա ռա վա րութ յու նից դուրս գտնված ու ժե րը կազ
մա կեր պե ցին ապս տամ բութ յուն Ղա րա բա ղում՝ Շու շիի պա րիսպ նե րի տակ և լեռ
նե րում։

Սի մոն Վ րաց յա նը գրում է. «Ապս տամ բութ յու նը կազ մա կերպ ված էր ան փորձ 
մարդ կանց ձեռ քով: Հետ ևանք նե րը կա րող էին լի նել շատ ա վե լի ա ղե տա բեր, ե թե 
ապ րի լին Ղա րա բաղ չհաս ներ Դ րոն իր էքս պե դի ցիոն զո րա մա սով: Ապ րի լին նա 
զո րա հա վաք հայ տա րա րեց Վա րան դա յում և Դի զա կում, ամ րաց րեց ճա կատ նե րը 
և 45 օր մնաց Ղա րա բա ղում: Ապ րի լի 22ին Թա ղա վարդ գյու ղում հրա վիր վեց 
Ղա րա բա ղի 9րդ հա մա գու մա րը, ո րը 44 ձայ նով մե կի դեմ մի ան գամ էլ ո րո շեց 
մեր ժել Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յու նը և Ղա րա բա ղը հա մա րեց Հա յաս տա նի մաս1»: 

Դ րոն Ղա րա բա ղում էր 1920ի ապ րի լի կե սե րից: Ըստ Ար սեն Մի քա յել յա նի` 
Դ րո յի մուտ քը մեծ ոգ ևո րութ յուն էր ա ռաջ բե րել: Նա պետք է վե րա կազ մեր և  ու
ժե ղաց ներ Ղա րա բա ղի դի մադ րա կան ու ժը և Ղա րա բա ղը միաց ներ Հա յաս տա նին: 
Դ րո յի ժա մա նու մից կարճ ժա մա նակ անց Ղա րա բաղ է գա լիս նաև Նժ դե հը` Կա
պա նի իր զո րա մա սով, և տե ղա վոր վում Դի զա կի շրջա նում:

Ին չո՞ւ հա յե րը կազ մա կերպ ված դի մադ րութ յուն չցու ցա բե րե ցին մու սա վա թա
կան նե րին։

Ս տեղծ ված կա ցութ յու նը օ րի նա չա փո րեն դնում էր տե ղի հա յութ յա նը զի նե լու 
և  ինք նա պաշտ պա նութ յան պատ րաստ վե լու խնդի րը: Սա կայն մա յոր Գի պո նի 
գլխա վո րութ յամբ անգ լիա կան 5 հո գա նոց ներ կա յա ցուց չութ յան Շու շի ժա մա նե լուց 
հե տո (1918 թ. նո յեմ բե րի սկզբին) բնակ չութ յան զգո նութ յու նը և  ինք նա պաշտ պա
նութ յան նա խա պատ րաստ ման գոր ծը չա փա զանց թու լա ցավ: Ար ցա խի զին ված 
կազ մա վո րում նե րի մի մա սը ցրվեց: Ա վե լի ուշ՝ 1919թ. ապ րի լի 24ին, Շու շիում 
տե ղի ու նե ցած Ղա րա բա ղի հա յութ յան 5րդ հա մա գու մա րի (ապ րի լի 2329) ո րո
շու մից կա տա ղե լով, Շա տել վորդը2 հայ տա րա րեց. «Ի նկա տի ու նե ցե՛ք, որ ձեր 
ճա նա պարհ նե րը կա րող են փա կել, այն ժա մա նակ դուք որ տե ղի՞ց մթերք կստա
նաք, ինչ պե՞ս կպահ պա նեք հա ղոր դակ ցութ յուն ար տա քին աշ խար հի հետ։ Կա րող 
են ձեզ տնտե սա կան բոյ կոտ հայ տա րա րել, կա րո՞ղ եք ա ռանց հա ցի ապ րել։ Եվ 
1 Վրացյան Ս. 1993, էջ 396։
2 Շատելվորդն ապրիլի սկզբին փոխարինել էր Բաքվում գտնվող անգլիական զորամասերի հրամանատար 
Վ. Թոմսոնին։ Նա արցախահայությունից պահանջում էր ենթարկվել Ադրբեջանին։ Համագումարի աշխա
տանքներին մասնակցելու համար նա ժամանել էր Շուշի։
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ե թե հուզ ված, զին ված ամ բո խը հար ձակ վի ձեզ վրա, կա րո՞ղ եք պաշտ պան վել»1։ 
Այդ հար ցե րը տա լով Շա տել վորդը, կար ծես թե, միև նույն ժա մա նակ սո վո րեց նում 
էր Ադր բե ջա նին, թե ինչ պետք է ա նել Ղա րա բա ղը հպա տա կեց նե լու հա մար։ Եվ 
Սուլ թա նո վի հետ տե սակ ցե լուց հե տո նա դժգոհ թող նում հե ռա նում է Շու շիից։ 
Իսկ ժո ղո վուրդն էլ իր հույ սը դրեց ներ կա յա ցուց չութ յան վրա: Այ նինչ Դի զա կի 
շրջա նի Դո լան լար գյու ղի ուղ ղութ յամբ, հենց հա մա գու մա րի օ րե րին՝ ապ րի լի 28
ին, թուր քա կան մե ծա թիվ ու ժե րը հար ձա կում ձեռ նար կե ցին2։ Դա պա տաս խան 
էր հա մա գու մա րի ո րոշ ման, թե Ադր բե ջա նը ճա նա չել չեն ու զում, և նա խան շան, 
որ հար ձա կում ներն այ սու հետ սիս տե մա տիկ են դառ նա լու՝ ան պաշտ պան, ա մեն 
կող մից կտրված Ղա րա բա ղի հա մա ռութ յու նը կոտ րե լու հա մար։ Ա վե լին, մա յի սի 
5ին Սուլ թա նովը հրա մա յեց, որ Շու շիում գան ձա րա նը հայ կա կան մա սից տե ղա
փո խեն թուր քա կան մա սը, չնա յած, որ «գրե թե բո լոր ծա ռա յող նե րը հա յեր էին, 
բո լոր ար ժե քա վոր թղթե րի 95 տո կո սը (600 000 հա զար ռուբ լի) պատ կա նում էր 
հա յե րին, ինչ պես և 3 000 000 ռուբ լի խնա յո ղա կան դրա մարկ ղի գու մա րը, ին
վեն տա րը հա յե րի ծախ քով էր ձեռք բեր ված և  ե թե գան ձա րա նը տե ղա փոխ վեր 
թուր քա կան մա սը, հա յե րից ո՞վ պետք է հանդգ ներ այն տեղ գնա լու3»։ Ի հար կե 
Շու շիի հա յե րը Սուլ թա նո վի գնդա ցիր նե րի, թնդա նոթ նե րի, զոր քե րի ու զին ված 
ամ բո խի դեմ չէին կա րող դուրս գալ՝ ի րենց տրա մադ րութ յան տակ ու նե նա լով 
միայն «70 զին ված ե րի տա սարդ, պա հես տում էլ՝ …400 փամ փուշտ»4։ Ս տեղծ ված 
նման ա նե լա նե լի պայ ման նե րում Սուլ թա նովը բարձ րա ձայ նեց, որ «գան ձա րա նում 
պահ վում են Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան մե ծա քա նակ գու մար նե րը, և  այդ գու
մար նե րի պահ պա նու մը միայն ի րենց ասկ յար նե րին կա րող են վստա հել…»5։ Առ
հա սա րակ նկա տե լի և հաս կա նա լի էր, որ Ղա րա բա ղում անգ լիա ցի նե րի բռնած 
դիր քը տա նում է դե պի ար յու նա հե ղութ յուն։

Ղա րա բա ղի հա յութ յան զանգ վա ծա յին կո տո րա ծի սկիզ բը դրվեց 1919 թ. մա
յի սի 20ից: Այդ օ րը թուր քե րը ար գե լե ցին սննդամ թերք անց կաց նել հայ կա կան 
շրջան ներ: Սնն դամ թերք անց կաց նե լու յու րա քանչ յուր փորձ ա վարտ վում էր ճա
նա պար հին թուր քե րի կող մից թա լա նով ու սպա նութ յուն նե րով6: Ղա րա բա ղում 
ի րադ րութ յու նը չա փա զանց լար վեց մեկ շա բաթ անց (մա յի սի 27ին)` քո չի սար 
բարձ րա նա լու ժա մա նակ: Այդ օ րը քոչ վոր նե րը զին ված խմբե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
բռնե ցին սար տա նող ճա նա պար հը:

Ժո ղո վուր դը սպառ նաց, որ ե թե Ադր բե ջա նը շա րու նա կի տնտե սա կան բոյ կո
տը, Ղա րա բա ղը ստիպ ված կլի նի փա կել քոչ վոր նե րի ճա նա պար հը: Իր նպա տա
կին հաս նե լու հա մար Ադր բե ջա նը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ հա նեց լրա ցու ցիչ 
կա նո նա վոր զո րա մա սեր և հա զա րա վոր ան կա նոն քուրդ ե լու զակ ներ, ոչ պաշ տո
նա կան տվյալ նե րով` շուրջ 10 հա զար մարդ: Շու տով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
հայտն վեց օ ղա կի մեջ:

1 Արամայիս(Միսակ ՏերԴանիելյան) 1993, էջ 18։
2 Արամայիս 1993, էջ 21։
3 Արամայիս 1993, էջ 2526։
4 Արամայիս 1993, էջ 26։
5 Արամայիս 1993, էջ 27։
6 Нагорный Карабах в 19181923 гг., 1992, стр.264265.
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Սուլ թա նո վը մտա դիր էր ա ռա ջին հար վա ծը հասց նել Ար ցա խի ա զա տագ րութ
յան շարժ ման կենտ րոն Շու շի քա ղա քին:

1920 թ. գար նան սկզբին Ադր բե ջա նը ձեռ նա մուխ ե ղավ ու ժա յին մե թո դով 
Ղա րա բա ղի հար ցի «լուծ մա նը» և  այդ նպա տա կի հա մար ոչ միայն զին վո րա կան 
հիմ նա կան ու ժեր, այլև «կա մա վոր նե րի» ան վան տակ ա հա գին թվով զին ված 
հրո սա կախմ բեր կենտ րո նաց րեց Ղա րա բա ղի գա վա ռում: 

Ս տույգ տվյալ նե րով 1920 թ. գար նա նը Ղա րա բա ղում կենտ րո նաց ված էր ա վե
լի քան 10 հա զար զին վոր: Շ տապ կեր պով կազ մա կերպ վեց քրդա կան մի դի վի
զիա: Շու շի ժա մա նեց Նու րի փա շան՝ 10 թուրք սպա նե րի ու ղեկ ցութ յամբ1:

Մար տի 11ին և 12ին Բաք վից Ջեբ րա յի լի վրա յով Ղա րա բաղ և Զան գե զուր 
ու ղարկ վեց 90 վա գոն` բեռն ված զեն քով ու զի նամ թեր քով2: Եվ լախ կա յա րա նը 
լցված էր բեռ նա տար ավ տո մե քե նա նե րով, զեն քի տար բեր տե սակ նե րով ու ռազ
մամ թեր քով3:

Ամ րաց վե ցին Շու շին և Վա րա րակն( Խան քենդ) ա վա նը: Մու սա վա թա կան զո
րա մա սե րը գրա վե ցին Աս կե րա նի ան ցու ղին և դ րա նով ա պա հո վե ցին Ադր բե ջա նի 
կա պը Շու շիի հետ4:

Ամ րա նա լով Ղա րա բա ղի ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող կե տե րում` 
Ադր բե ջա նը փոր ձեց զի նա թա փել ժո ղովր դին: Այդ պի սի փոր ձեր ար վե ցին նաև 
Զան գե զու րի սահ ման նե րում և Ջեբ րա յի լի շրջա նում: Ադր բե ջա նի գոր ծա կալ նե րը 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ժո ղով ներ էին գու մա րում, զենք բա ժա նում մու սուլ ման 
բնակ չութ յանն ու գրգռիչ ճա ռեր ար տա սա նում հա յե րի դեմ: Այդ ա մե նը խո սում է 
այն մա սին, որ Ղա րա բա ղի դեմ ուղղ ված Ադր բե ջա նի դա վե րը մաս նա կի բնույթ 
չու նեին:

Ղա րա բա ղը և Զան գե զու րը գործ ու նեին լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ5: 

Ար ցա խա հա յութ յունն ու նրա քա ղա քա կան ու ժե րը ժա մա նա կին կռա հե ցին 
անգ լիա ցի նե րի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան էութ յու նը և հա մոզ վե ցին, 
որ նրանց խոս տում նե րին հա վա տա լը սխալ է, իսկ նրանց հետ հույ սեր կա պե լը՝ 
կոր ծա նա րար։ Ուս տի նման պայ ման նե րում ար ցա խա հա յութ յա նը մնում էր ա պա
վի նել սե փա կան ու ժե րի վրա։

« Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յունն իր բնօր րան եր կի րը թշնա մուց 
պաշտ պա նե լու և նախն յաց երկ րում ապ րե լու իր օ րի նա կան ի րա վուն քը վե րա հաս
տա տե լու հա մար հար կադր ված էր ան հա վա սար կռվի ել նել թուրքթա թա րա կան 
կա նո նա վոր բա նակ նե րի և բազ մա հա զար հրո սակ նե րի դեմ, երբ սրանք Ադր բե
ջա նի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հրա մա նով « Ղա րա բաղ Զան գե զու րի հար ցը 
մեջ տե ղից վե րաց նե լու» նպա տա կով ու զում էին զի նա թափ ա նել և  ար յան բաղ նիք 
սար քել այդ գա վառ նե րում: Այլ խոս քով` ստեղծ ված կա ցութ յու նը թե լադ րեց ար
ցա խա հա յութ յա նը դի մե լ ինք նա պաշտ պա նութ յան: Ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր

1 «Ժողովուրդ», 26 մարտի 1920 թ.:
2 «Нагорный Карабах в 19181923», стр.431.
3 ՀԱԱ, ֆ. 198, ց. 1, գ. 52, թթ. 5152: Հմմտ. Հարությունյան Հ., էջ 58։
4 Աբրահամյան Հ. 1991,էջ 34: 
5 Հմմտ. ՝ Հարությունյան Հ., էջ 58։



260

ծի կազ մա կեր պու մը ղե կա վա րում էին ար ցախ ցի գոր ծիչ նե րը: 1920 թ. հուն վա րին 
Եր ևա նից Զան գե զու րի վրա յով Ղա րա բաղ ժա մա նե ցին Ար սեն Մի քա յել յա նը, Ա սա
տուր Ա վե տիս յա նը, Ար սեն Հով հան նիս յա նը (Ար սո), Դա լի Ղա զա րը, կա պի տան 
Մար տի րոս յան ցը, գնդա պետ Մես յա նը և մի քա նի այլ սպա ներ: Ն րանք Վա րան
դա յի Սա րու շեն գյու ղում հիմ նե ցին զին վո րա կան շտաբ, ո րի պետ հաս տատ վեց 
Ար սեն Մի քա յել յա նը: Ն րա մեր ձա վոր զի նա կից նե րը դար ձան Ար տեմ Թու ման յա
նը, Ա նու շա վան Ա վե տիս յա նը, Խա չա տուր Մել քում յա նը և  ու րիշ ներ: Գա վա ռում 
նոր կազ մա վոր ված զո րա մա սե րի հա մար նշա նակ վե ցին ռազ մա կան պե տեր: Կա
պի տան Մար տի րոս յան ցը նշա նակ վեց Ջի վան շի րի զո րա մա սի հրա մա նա տար, 
գնդա պետ Մես յա նը` Խա չե նի, Դա լի Ղա զա րը` Վա րան դա յի, Հո վա կիմ Ս տե փան
յա նը` Դի զա կի1: 

Զին վո րա կան հրա մա նա տար նե րը վե րո հիշ յալ շրջան նե րում կազ մա կեր պե ցին 
նոր զո րա մա սեր, ծա ռա յութ յան վերց րին նախ կին սպա նե րին և սկ սե ցին լրջո րեն 
նա խա պատ րաստ վել ինք նա պաշտ պա նութ յան:

Ի՞ն չը ա ռիթ հան դի սա ցավ Շու շիի հայ բնակ չութ յան կո տո րա ծի ի րա կա նաց ման 
հա մար։

Ադր բե ջա նի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հրա հան գով Սուլ թա նո վը 1920 թ. 
մար տի 20ին վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց Ղա րա բա ղի հայ ազ գաբ նակ չութ յա նը, 
ըստ ո րի հա տուկ նշա նակ ված տե ղե րում ե րեք օր վա ըն թաց քում նրանք պի տի 
կա մա վոր հանձ նեին ի րենց զեն քե րը2: Ղա րա բա ղի բնակ չութ յու նը, այդ վերջ նա
գի րը հա մա րե լով օ գոս տոս յան ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի ակն հայտ խախ
տում և պա տե րազ մի նա խան շան, ո րին պի տի ան խու սա փե լիո րեն հա ջոր դեին 
բռնութ յուն նե րը, վճռա կա նո րեն մեր ժեց այն: Մար տի 20ին Սուլ թա նո վի կար գադ
րութ յամբ Ղա րա բա ղում կենտ րո նա ցած թուրքթա թա րա կան մե ծա թիվ զոր քե րը 
սկսե ցին բռնութ յամբ զի նա թա փել բնակ չութ յա նը: Ղա րա բա ղի գե նե րալնա հան
գա պե տը Շու շի քա ղա քի մահ մե դա կան բնա կիչ նե րին հրա հան գում է պատ րաստ 
լի նել և ս պա սել իր ազ դան շա նին` քա ղա քի հայ կա կան մա սը հիմ նա հա տակ կոր
ծա նե լու հա մար: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի դեմ Ադր բե ջա նի հար ձա
կու մը սկսվեց 1920թ. մար տի 22ին:

Այդ օ րը Ադր բե ջա նի սահ մա նի ամ բողջ եր կայն քով` Գան ձա կից մինչև Զան
գե զուր, ծա վալ վե ցին մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ: Աս կե րա նի (հրա մա նա տար` 
Ղա զար), Վա րա րակ նի ( Խան քեն դի) (հրա մա նա տար` Զ. Մես յան), Դի զա կի (հրա
մա նա տար ներ` Հո վակ Ս տե փան յան և Ա լեք սան Դա յի) կե նաց ու մա հու կռիվ էին 
մղում մի քա նի ան գամ թվա քա նա կով գե րա զան ցող հա կա ռա կոր դի դեմ: Թշ նա
մու ան ցած ճա նա պար հին հա զա րա վոր մար դիկ են կո տոր վում, կա նայք ու աղ
ջիկ ներ ա նարգ վում, ա վեր վում են ամ բողջ գյու ղեր:

1920թ. ապ րի լի 7ին ադր բե ջան ցի զին վոր Իս մա յիլ Ալ ման դար բե կո վը Շու շիից 
Բաք վում գտնվող իր եղ բորը գրել է. «Տե սածդ Էր մե նիս տա նը (խոս քը վե րա բե րում 
է Շու շու հայ կա կան մա սին) այր ված է։ Հինգ կամ տա սը տուն պա հե ցին։ Հա զա
րից ա վե լի հա յեր գե րի բռնվե ցին։ Տ ղա մարդ կանց բո լո րին կո տո րե ցին, մինչև 

1 ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 3, թթ. 2124: Հմմտ. ՝ Հարությունյան Հ., էջ 59։
2 «Հառաջ», 20 ապրիլի 1920 թ.:
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ան գամ խա լի ֆին (ե պիս կո պո սին), բո լոր մե ծա մեծ մարդ կանց…ն շա նա վոր հա յե
րին սպա նե լուց հե տո գլուխ նե րը կտրած բա զար նե րում պտտեց նել էին տա լիս…
Այս կող մե րում (քա ղա քում) այլևս ոչ մի հայ չեք գտնի և  ոչ էլ թյուր քի կա րող եք 
հան դի պել, ո րը հար յուր հա զա րից պա կաս թա լան բե րած լի նի… Հա յե րի ողջ հարս
տութ յու նը քա ղա քի բնա կիչ մու սուլ ման նե րը թա լա նե ցին1»: 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի 
կի զա կե տը դար ձավ Շու շիի հայ ազ գաբ նակ չութ յան սպան դը:

Այդ օ րե րին թա թար նե րը պատ րաստ վում էին մեծ հան դի սա վո րութ յամբ նշելու 
1920 թ. Նով րուզ բայ րա մը` Ա մա նո րը: Տո նա կա տա րութ յա նը մաս նակ ցե լու ան վան 
տակ զոր քը բեր վեց Շու շի: Շու շի ե կան նաև Աղ դա մի թուրք բե կե րը2, ինչ պես նաև 
Ղա րա բա ղի տար բեր շրջան նե րից տասն յակ հար յու րա վոր մու սուլ ման ներ:

Ին չո՞վ էին զբաղ վում հա յերն այդ ժա մա նակ։
1919թ. օ գոս տո սին Ղա րա բա ղի հա յե րի 7րդ հա մա գու մա րը հա մա ձայ նութ յուն 

էր տվել Բաք վի հետ կնքելու ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նա գիր, ըստ ո րի՝ Ար ցա խը 
մինչև Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վում իր կար գա վի ճա կի վերջ նա կան լու
ծու մը հա մար վում էր Ադր բե ջա նի սահ ման նե րում գտնվող տա րածք3:

Հա մա գու մա րի օ րե րին սուր տա րա կար ծութ յուն ներ կա յին Ար ցա խի քա ղա քա
ցի նե րի և գ յու ղա ցի նե րի միջև. վեր ջին նե րը մե ղադ րում էին քա ղա քա ցի նե րին, որ 
դա վա ճա նել են` հա մա ձայ նե լով հա մա կերպ վել Ադր բե ջա նի պայ ման նե րին:

Հա մա գու մա րի օ րե րին Բաք վում Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա
ցու ցիչ, շու շե ցի Տիգ րան Բեկ զադ յանն իր հայ րե նա կից նե րին ակ նար կել էր, որ 
դրսից օգ նութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն չկա, և Ար ցախն ին քը պետք է 
պաշտ պա նի ի րեն: Բա ցի այդ, անգ լիա ցի նե րի կող մից Ղա րա բաղ Զան գե զու րի 
գե նե րալնա հան գա պետ նշա նակ ված Սուլ թա նո վը վերջ նա գիր էր ներ կա յաց րել՝ 
48 ժամ վա ըն թաց քում հպա տակ վել, հա կա ռակ դեպ քում սպառ նում էր հա յութ յա
նը հնա զան դեց նել զեն քով:

Թուրքթա թա րա կան հա կա հայ կա կան գոր ծու նեութ յան պատ ճա ռով գա վա ռը 
հայտն վել էր մե կու սաց ման մեջ և  ամ բող ջո վին կտրվել դրսի աշ խար հի հետ հա
ղոր դակց վե լու ճա նա պարհ նե րից։ Ազ գա միջ յան կռիվ նե րը, ա հագ նա ցող սովն ու 
հա մա ճա րա կա յին հի վան դութ յուն նե րը մարդ կա յին հա զա րա վոր կյան քեր էին խլում։

1917 թ. նո յեմ բերդեկ տեմ բե րի դրութ յամբ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում գրե թե իշ
խա նութ յուն չկար։ Գո յութ յուն ու նե ցող միակ տե ղա կան մար մի նը՝ 72 հո գուց կազմ
ված գոր ծա դիր կո մի տեն, ըստ էութ յան, ան գոր ծութ յան էր մատն ված։

Ար ցա խում ի րա դար ձութ յուն նե րը շու տով այն պի սի ըն թացք ստա ցան, որ միջ
կու սակ ցա կան բյու րո յի վե րա կազ մութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն զգաց վեց։ Ա նիշ
խա նութ յունն առ կա էր բո լոր բնա գա վառ նե րում։ Տն տե սա կան ճգնա ժամն ան նա

1 Թումյան Հ. 2008, էջ 286287։
2 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 14, թթ. 8485: Հմմտ. ՝ Հարությունյան Հ., էջ 60։
3 ՀԱԱ, ֆ.199,ց.1,գ.90,թ.6768։Հմմտ. Արամայիս 1993, էջ 2629։Нагорный Карабах в 19181923 гг. 1992, 
док. № 214. Հմմտ. Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. 2008. Документы и 
комментарий / Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов,– Т. 1. с. 366. Հմմտ. 
Временное соглашение армян Нагорного Карабаха с Азербайджанским Правительством, 26 августа 1919 года. 
См.: К истории образования НагорноКарабахской автономной области Азербайджанской ССР. 19181925., 
1989, с. 2325. Маммадов. Мусаев. 2008 ,стр.29.
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խա դեպ չա փե րի էր հա սել, քա ղա քա կան կրքերն ու ազ գա միջ յան հա կա մար տութ
յուն նե րը եր կու ժո ղո վուրդ նե րին մղում էին փո խա դարձ վրի ժա ռութ յան և  ան խո հեմ 
քայ լե րի։  Մու սա վա թա կան նե րը, օգտ վե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, ու ժե ղաց նում 
էին տե ղի մահ մե դա կան նե րի լրտե սա կան ու քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յու նը։ Այդ ա մե
նին գոր ծա դիր կո մի տեն չէր կա րո ղա նում հա մար ժեք քայ լե րով հա կազ դել։ 

Անդր կով կա սում ան կախ պե տութ յուն նե րի կազ մա վոր ման ու գո յութ յան ամ
բողջ շրջա նում նրանց միջև հա րա բե րութ յուն ներն ու նեին լար ված բնույթ՝ պայ
մա նա վոր ված տա րած քա յին վե ճե րով։ Ան կախ պե տութ յան կար գա վի ճա կում 
հայտն վե լուն պես «վի ճե լի» տա րածք նե րին տի րա նա լու Ադր բե ջա նի ձգտու մը դար
ձավ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա քար։

19181920 թթ. Լեռ նա յին Ղա րա բաղԱդր բե ջան հա կա մար տութ յա նը հօ գուտ 
Բաք վի ան մի ջա կան մի ջամ տութ յուն ցու ցա բե րե ցին ոչ միայն թուր քե րը, այլև 
նրանց փո խա րի նե լու ե կած, Բաք վում նավ թա յին շա հեր հե տապն դող անգ լիա ցի
նե րը, որոնք ա մեն կերպ փոր ձում էին ճնշել ար ցախ ցի նե րին և ս տի պել նրանց 
են թարկ վել մու սա վա թա կան Ադր բե ջա նին: Այդ փոր ձե րը ի վեր ջո ձա խող վե ցին: 
Ո՛չ թուր քե րին, ո՛չ անգ լիա ցի նե րին չհա ջող վեց կոտ րել ար ցախ ցի նե րի կամ քը, 
հայ րե նի երկ րա մա սը զավ թիչ նե րից պաշտ պա նե լու նրանց վճռա կա նութ յու նը: 

Այս պի սով՝ ռուս բոլշ ևիկ նե րի ան մի ջա կան օգ նութ յամբ և ս պառ նա լի քի տակ 
Ար ցա խը ևս խորհր դայ նաց վեց: Ռու սաս տա նը, սա կայն, խորհր դա յա նաց նե լով Ղա
րա բա ղը, դա չի միաց րել Ադր բե ջա նին: Ա պա ցույ ցը 1920թ. օ գոս տո սի 10ին Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի միջև կնքված հա մա ձա յա գիրն էր, ո րով Ղա
րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը հա մար վում էին վի ճե լի տա րածք ներ:

19181920 թթ. պաշտ պա նա կան մար տե րում ար ցա խա հա յութ յու նը, ի դեմս երկ
րա մա սի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րի և ն րանց 
ձևա վո րած ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յան ու Ազ գա յին խորհր դի, ձեռք բե րեց ինք
նա կազ մա կերպ ման ու ինք նա կա ռա վար ման ի րա վա քա ղա քա կան անգ նա հա տե լի 
փորձ: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը հայ տա րա րե լով Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան ան
կապ տե լի մաս՝ ար ցա խա հա յութ յան ձևա վո րած լե գի տիմ իշ խա նութ յուն նե րը կազ
մա կեր պե ցին հայ րե նի երկ րա մա սի ինք նա պաշտ պա նութ յու նը1, ար ժա նա պատ վո րեն 
այն ներ կա յաց րին Ադր բե ջա նի ու անգ լիա ցի նե րի հետ բա նակ ցութ յուն նե րում2: 

19191920 թթ. թուր քա կան կա նո նա վոր բա նա կի ու մու սա վա թա կան նե րի հետ 
բա խում նե րում ար ցա խա հա յութ յու նը հե րո սա կան գո յա մար տե րում հայ րե նի երկ
րա մա սը աշ խար հա քա ղա քա կան բար դա գույն պայ ման նե րում հասց րեց «նոր 
ա փեր», ի րա վա քա ղա քա կան նոր մի ջա վայր՝ պայ մա նա վոր ված տա րա ծաշր ջա նը 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ազ դե ցութ յան ո լոր տում հայտն վե լով և  անդր կով կաս
յան հան րա պե տութ յուն նե րում խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ մամբ3:

1 19171923 թթ. իրադարձությունների վերաբերյալ արխիվային փաստական նյութերին կարելի է ծանոթանալ 
Հրանտ Աբրահամյանի «Մարտնչող Արցախը. 19172000» (Եր., 2003) գրքի Ա մասում:
2 Մանրամասն Հմմտ. Нагорный Карабах в 19181923 гг. (под ред. В. А. Микаеляна), Е., 1992:
3 1920 թ. ապրիլի 2429ին Լեռնային Ղարաբաղի Թաղավարդ գյուղում տեղի ունեցավ արցախահայության 
9րդ համագումարը, որը հայրենի երկրամասը հռչակեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անկա պ
տելի մաս: Գուցե այն կարող էր դիվանագիտական իմաստով ավելի նուրբ քայլ անել՝ խորհրդային իշխա
նություն հռչակելով Լեռնային Ղարաբաղում: Դա կնշանակեր, որ երկրամասը հռչակվում է Հայաստանի 
մաս՝ բայց չհակադրվելով երկրամաս վերադարձած բոլշևիկյան Ռուսաստանին: 
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Շու շին այ սօր կան գուն է, Շու շին այ սօր վե րա կանգ նում է իր վա ղե մի փառքն 
ու վե հութ յու նը, Շու շին միշտ ե ղել է ու կմնա հայ կա կան բնօր րա ն…
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Ամփոփում

Շուշիի 1920 թ. մարտյան ոճրագործությունը ներքա ղաքական 
ու արտաքաղաքական գործընթացների համատեքստում

Նունե Սարումյան

Հար յուր տա րի ա ռաջ Շու շիում մահ մե դա կան նե րի կող մից հայ բնակ չութ յան նկատ
մամբ ի րա գործ վեց դա ժան ոճ րա գոր ծութ յուն, ո րը տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ ված ներ քին 
քա ղա քա կան լար ված ի րա վի ճա կի, ինչ պես նաև ար տա քին քա ղա քա կան ու ժե րի ա ջակ
ցութ յան և թողտ վութ յան արդ յունք էր։ Ն մա նա տիպ ի րա վի ճա կում Անդ կով կաս յան տա րա
ծաշր ջա նում ձևա վոր ված Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յու նը Թուր քիա յի հո վա նա վո րութ յամբ 
և Անգ լիա յի ա ջակ ցութ յամբ ա մեն մի ջոց կի րա ռեց Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հա մա ձայ
նութ յամբ ու ղի հար թելու թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յան ի րա կա նաց ման հա մար։
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Չ նա յած ստեղծ ված ծանր պայ ման նե րին և  օր հա սա կան վի ճա կին՝ Շու շիի հայ բնակ
չութ յու նը տե ղի հայ կա կան ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի մի ջո ցով հնա րա վո րինս տա
րե րայ նո րեն դի մադ րե լով, մեծ կո րուստ նե րի գնով կա րո ղա ցավ մի քա նի հա զար հո գու 
փրկել։ Ա նա սե լի դա ժա նութ յուն նե րը, բռնութ յուն նե րը, գա զա նութ յուն նե րը հա սա րա կա կան 
ա ռա ջա դեմ գոր ծիչ նե րի կող մից դա տա պարտ վե ցին, սա կայն ի րենք՝ մահ մե դա կան ոճ րա
գործ նե րը փոր ձե ցին ու փոր ձում են այդ ոճ րա գոր ծութ յու նը բար դել հայ բնակ չութ յան վրա։

19181920 թթ. պաշտ պա նա կան մար տե րում ար ցա խա հա յութ յու նը՝ ի դեմս երկ րա մա
սի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րի և ն րանց ձևա վո րած 
ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յան ու Ազ գա յին խորհր դի, ձեռք բե րեց ինք նա կազ մա կերպ ման 
ու ինք նա կա ռա վար ման ի րա վա քա ղա քա կան անգ նա հա տե լի փորձ,թուր քա կան կա նո նա
վոր բա նա կի ու մու սա վա թա կան նե րի հետ բա խում նե րում նա հե րո սա կան գո յա մար տե րում 
հայ րե նի երկ րա մա սը աշ խար հա քա ղա քա կան բար դա գույն պայ ման նե րում հասց րեց «նոր 
ա փեր», ի րա վա քա ղա քա կան նոր մի ջա վայր։

Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի արդ յուն քում Շու շին այ սօր կան
գուն է, Շու շին այ սօր վե րա կանգ նում է իր վա ղե մի փառքն ու վե հութ յու նը, Շու շին միշտ 
ե ղել է ու կմնա հայ կա կան բնօր րա ն…

Հինաբառեր. ոճրագործւթյւն, բռնւթյւններ, Շւշիի ամրոց, շրջափա կւմ, Շւ շիի 
հայկական թաղամաս, հրդեհւմ, ինքնապաշտպանական մարին

Резюме

Мартовское преступление в Шуши 1920 года в контексте 
внутриполитических и внешнеполитических процессов

Нуне Сарумян

Сто лет назад мусульмане в Шуши совершили чудовищное преступление против 
армянского населения, которое стало результатом напряженной внутриполитической 
ситуации в регионе, а также поддержки внешнеполитических сил. В аналогичной ситуации 
Азербайджанская Республика, образованная в Закавказском регионе под эгидой Турции и 
при поддержке Великобритании, использовала все средства, чтобы подготовить почву для 
реализации идеологии тюркизма с согласия Советской России.

Несмотря на тяжелые условия, армянское население Шуши с помощью местных 
армянских сил самообороны отразило ужасную ситуацию и сумело спасти несколько тысяч 
человек ценой больших потерь. Невыразимые зверства, насилие и зверства были осуждены 
прогрессивными общественными деятелями, но сами мусульманские преступники пытались 
и пытаются обвинить в этом преступлении армянское население.

19181920 гг. в оборонительных боях армяне Арцаха в лице съездов полномочных 
представителей народов региона, сформированного ими Народного правительства и 
Национального совета приобрели бесценный правовой и политический опыт самоор
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ганизации и самоуправления, в самых сложных геополитических условиях в столкновениях 
с турецкой регулярной армией и мусаватистами в героической борьбе они вывели свою 
родину на «новые берега», новую политикоправовую среду.

В результате современных политических событий Шуши стоит сегодня, Шуши 
восстанавливает былую славу и величие, Шуши всегда был и останется колыбелью армян… 

Ключевые слова: Преступление, насилие, крепость Шуши, блокада, армянский 
квартал Шуши, пожар, отряд самообороны

Abstract

March Crime in Shushi of 1920 in the Context of Internal Politi
cal and Foreign Political Processes

Nune Sarumyan

One hundred year ago, a brutal crime was committed by Muslims against the Armenian 
population in Shushi, which was the result of the internal political situation in the region, as 
well as the support of foreign political forces. 

In a similar situation, the Republic of Azerbaijan formed in the Transcaucasian region, 
under the auspices of Turkey and with the support of Britain, used every means to pave the 
way for the implementation of the ideology of Turkism with the consent of Soviet Russia. Despite 
the difficult conditions, the Armenian population of Shushi resisted the dire situation with the 
help of the local Armenian selfdefense forces and managed to save several thousands of people 
at the cost of great losses. The unspeakable cruelty, violence and atrocities were condemned 
by progressive public figures, but the Muslim criminals themselves tried and are trying to blame 
the Armenian population in that crime.

In the defensive battles of 19181920s, the Armenians of Artsakh, represented by the 
congresses of the plenipotentiaries of the people of the region, the People’s Government and 
the National Council formed by them, gained invaluable legal and political experience of self
organization and selfgovernment.

In the clashes with the Turkish regular army and the Musavatists, the Armenians of Artsakh 
brought their homeland to "new shores", into a new politicallegal environment struggling 
heroically for survival in difficult geopolitical conditions. As a result of modern political events, 
Shushi is standing today¸ Shushi is restoring its ancient glory and majesty, Shushi has always 
been and will remain an Armenian cradle…

Keywords: crime, atrocities, Shushi fortress, blockade, Armenian district of Shushi, ire, 
selfdefense body.
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ՇՒՇԻԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՒՅԱՆ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՐԱԳՈՐԾԱԾ 

ՄՇԱԿՒԹԱՅԻՆ ԵՂԵՌՆԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՒՅՒՆԸ



Գանձակի հայոց վիճակային փոխանորդ Լևոն վարդապետի գրւթյւնը Արսեն վարդապետին՝ 
Շւշիի հայերի կոտորածների մասին, 21 ապրիլի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 46, թ. 14):

 Записка армянского епархиального викария Гандзака Левона вардапета Арсену вардапету о 
резне армян Шуши, 21 апреля 1920 г. (НАА, ф. 57, п. 5, д. 46, л. 14).

Armenian Diocesan Vicar of Gandzak Archimandrite Levon’s letter to Archimandrite Arsen about 
the massacres of Armenians in Shushi, April 21, 1920 (NAA, f. 57, l. 5, w. 46, p. 14).
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Տ. ՆԵՐՍԵՍ ՔԱՀԱՆԱ ԱՍՐՅԱՆ
Հայ առաքելական եկեղեցւ Արցախի թեի

հրատարակչական բաժնի տնօրեն,
Ստեփանակերտի Ս. Աստվածամոր Հովանի 

մայր եկեղեցւ հոգևոր հովիվ
Րաֆֆի 7, Շւշի, Արցախի Հանրապետւթյւն

էլ. հասցե՝ monk-deacon@mail.ru 
Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021, գրախոսվել է 10.04.2021,

ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

1920 Թ. ՇՈՒՇԻԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՐՑԱԽԻ ԹԵՄԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ԵՎ 

ՀԵՏԱԳԱ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ 

Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու պատ մութ յունն ամ բող ջո վին հա մա հունչ է հայ 
ժո ղովր դի պատ մութ յա նը: Եվ հայ ժո ղովր դի կյան քում ար ձա նագր ված պատ մա
կան կար ևո րա գույն ի րա դար ձութ յուն ներն ի րենց ուղ ղա կի դրսևո րում ներն են ու
նե ցել նաև Հայ ե կե ղե ցու ի րա կա նութ յան մեջ: Բ նա կա նա բար, բա ցա ռութ յուն չէ 
նաև հայ ժո ղովր դի ա մե նամ ռայլ է ջե րից մե կը՝ 1920թ. մար տին Ադր բե ջա նի կող
մից ի րա կա նաց ված՝ Շու շիի հայ բնակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը, ո րի հետ ևան
քով ծան րա գույն կո րուստ ներ ու նե ցավ նաև Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ար ցա խի 
թե մը: 

Կո տո րա ծից օ րեր անց մա մու լում լու րեր հայտն վե ցին այն մա սին, որ դա ժա
նա բար սպան վել են նաև Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ Վա հան ե պիս կո պոս ՏերԳ
րի գոր յա նը1 և Շու շիի քա հա նա նե րը2: Ապ րի լի 16ին Հա յաս տա նի ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րին ուղղ ված իր զե կույ ցում Ադր բե ջա նում Հա յաս տա նի դի վա նա
գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Մար տի րոս Հա րութ յուն յա նը, Շու շիի կո տո րա ծի վե րա
բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լիս, մեջ բե րում ներ է կա տա րում իր տրա մադ
րութ յան տակ հայտն ված մի քա նի նա մակ նե րից, ո րոնց հե ղի նակ նե րը ոճ րա գոր

1 Ծնվել է 1845 թ. Մեղրիում: Ուսանել է Գևորգյան ճեմարանում: Կնոջ մահվանից հետո մտել է վանք և 1887 
թ. ապրիլի 21ին ձեռնադրվել աբեղա: Նույն թվականի հուլիսի 16ին ստացել է վարդապետական պատիվ 
և նշանակվել Արցախի թեմի Նուխիի առաջնորդական փոխանորդ՝ դառնալով նաև Ս. Էջմիածնի սինոդի 
անդամ: 1913 թ. փետրվարի 27ին նշանակվել է Տաթևի վանքի վանահայր: 1916 թ. ապրիլի 30ին նշանակվել 
է Արցախի թեմի կառավարիչ: 1917 թ. ապրիլի 16ին օծվել է եպիսկոպոս: Սպանվել է 1920 թ. մարտի 23ին:
2 Տես «Նոր աշխատավոր» 1920. «Մշակ» 1920:

mailto:monk-deacon@mail.ru
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ծութ յան ան մի ջա կան մաս նա կից թուր քեր էին: Նա մակ նե րից մե կում 
մաս     նա վո րա  պես աս վում է. « Հա զա րից ա վե լի հա յեր գե րի բռնվե ցին, տղա մարդ
կանց բո լո րին կո տո րե ցին, մինչև ան գամ ա վե տա րա նը, խա լի ֆին (ե պիս կո պո սին), 
բո լոր մե ծա մեծ մարդ կանց…. Ն շա նա վոր հա յե րին գլուխ նե րը կտրած բա զար նե
րում պտտեց նել էին տա լիս սպա նե լուց հե տո»1:

Շու շիի կո տո րա ծի և  ե կե ղե ցա կան նե րի կո րուստ նե րի լու րե րի իս կութ յու նը հաս
տա տում է նաև Գան ձա կի ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ Լ ևոն վար դա պետ Պ սեր
յա նը՝ ապ րի լի 21ին հոգ ևո րա կան նե րից մե կին ուղղ ված իր նա մա կում և հա վե լում. 
«Այս տեղ եր կար ժա մա նակ ան հա ւատ մնա ցինք այս տե ղե կու թիւն նե րի հան դէպ, 
ո րոնք ա ւե լի և  ա ւե լի յա մա ռում են, հա մա րե լով դրանք պռո վօ կա ցիա՝ Գան ձա կի 
շրջա կայ քի հայ գիւ ղե րի զի նա թա փու թիւ նը դիւ րաց նե լու և հայ ժո ղո վուր դը խեղ
ճաց նե լու նպա տա կով: Անձ նա պէս ինքս դեռևս չեմ ու զում հա ւա տալ, մինչև իսկ 
մի ռուս պաշ տօ նեայ ինձ յանձ նեց մի բա նա լի, ըստ եր ևույ թին ե կե ղե ցու, ո րը նա 
գտել է Հա յոց մա սում և տե սել մի հայ քա հա նա յի դիակ՝ ի շարս այլ սպա նո ւած
նե րի»2:

Շր ջա նառ վող լու րե րը խոր տագ նապ են պատ ճա ռում Գ ևորգ Ե Ա մե նայն հա
յոց կա թո ղի կո սին: Վե հա փառ հայ րա պե տի հրա հան գով հայ րա պե տա կան դի վա
նը ապ րի լի 17ին նա մա կով դի մում է Վ րաս տա նի թե մի ա ռաջ նորդ Մ խի թար ե պիս
կո պո սին. «Ն կա տի ու նե նա լով, որ Դուք ըստ ա մե նայ նի հնա րա ւո րու թիւն կու նե նաք 
այդ տխուր լու րը ստու գե լու՝ Նո րին Սր բու թիւ նը հրա մա յեց դի ւա նիս գրել Գե րա
պատ ւու թեանդ ստու գե լու ինչ պէս այս, նույն պէս և Շու շի քա ղա քի կո տո րած նե րի 
լու րե րը և  իս կու թիւ նը, ա մե նայն ման րա մաս նու թեամբ հա ղոր դել դի ւա նիս՝ զե կու
ցա նե լու Նո րին Սր բու թեա նը»3:

Պա տաս խան նա մա կում Մ խի թար Սր բա զա նը հայտ նում է. «…. ցաւ ի սիրտ՝ 
ա մե նա խո նար հա բար զե կու ցում եմ Ձերդ սր բու թեան, որ …. թուր քե րը, վերց նե լով 
Շու շին, ա ւե րել և  ոչն չաց րել են քա ղա քի հայ կա կան մա սը, կո տո րե լով ա ռանց 
սե ռի և հա սա կի խտրու թեան մօտ 5000 հայ4, ո րոնց թւում թե մա կալ ա ռաջ նորդ 
տ. Վա հան սր բա զան ե պիս կո պո սին, ո րի գլու խը կտրե լով բար բա րո սա բար շրջեց
րել են քա ղա քում ի տես գա զա նա ցած խու ժա նի: Ս պա նո ւած են և բո լոր քա հա
նա նե րը, բա ցա ռու թեամբ տ. Գաբ րիէլ5 քա հա նայ տ. Յով հան նի սեա նի, ո րը, բան
տից փախ չե լով, մա հո ւա նից ա զա տո ւել է»6:

Ար ցա խի թե մա կալ ա ռաջ նոր դի և թե մի հոգ ևո րա կան ու աշ խար հիկ ծա ռա

1 Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 19181920թթ. 2003, 459:
2 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու պատմութեան 2001, 744745:
3 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու պատմութեան 2001, 744:
4 Զոհերի թվի հարցն անշուշտ փոքրինչ դուրս է մեր համեստ ուսումնասիրության շրջանակներից, 
այդուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ այն շոշափվում է մեջբերման մեջ, հարկ ենք համարում նշել, որ այդ 
առնչությամբ տարբեր տվյալներ են նշվում: Օրինակ՝ Հ. Աբրահամյանը հղում է կատարում արխիվային մի 
վավերագրի (որի տակ ստորագրել էր ՀՀ բանակի գլխավոր շտաբի պետ գնդապետ Վեքիլովը), որտեղ 
ասված է, որ մարտի 22ին Շուշիում սպանվել է 8000 մարդ (Աբրահամյան 2003, 317): Իսկ ողբերգական 
իրադարձություններից շուրջ 6 տարի անց Շուշի այցելած Մ. Շահինյանը գրում է. «1920 թվականի մարտին 
այստեղ երեք օրում ավերել ու կրակի են մատնել 7000 տուն ու մորթել են՝ ոմանք ասում են 34 հազար հայ, 
ոմանք՝ 12 հազարից ավելի։ Փաստ է, որ 35 հազար հայերից Շուշիում ոչ ոք չէր մնացել» (Шагинян 1931, с. 362): 
5 Հրատարակչական վրիպակ է, պետք է լինի Գարեգին (Հմմտ. ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 216, թթ. 1516):
6 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 749:
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յող նե րի սպա նութ յան, ինչ պես նաև թե մի կրած նյու թա կան կո րուստ նե րի և  այլ 
ար հա վիրք նե րի մա սին ա ռա վել ըն դար ձակ պատ կե րա ցում ենք կազ մում թե մի 
կոն սիս տո րիա յի1 ան դամ Կա րա պետ քա հա նա Վար դա պետ յան ցի և  ա տե նադ պիր 
Միր զա Տեր Սարգս յա նի՝ մա յի սի 15ին Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սին ուղղ ված 
զե կույ ցից. « Վա հան ե պիս կո պո սը սպան ւեց ա ռաջ նոր դա րա նում, չկա մե նա լով 
դուրս գալ: Վա հան ե պիս կո պո սի սպա նու թեան մա սին մե զա նից յե տոյ դուրս ե կած 
հայ ոս տի կա նա պետ Ա ւե տիք Տէր Ղու կա սեա նը պատ մում է, որ նոյն օ րը ե րե կո
յեան ժա մը 10ին ին քը կա րո ղա ցել է մտնել Սր բա զա նի մօտ և յայտ նել, թե այլևս 
հնար չկայ մնա լու, պետք է կամ փախ չել, կամ մի կերպ ընկ նել Սուլ թա նո վի մօտ: 
Սր բա զա նը պա տաս խա նել է, թե ա ռաջ նոր դա րան և կոն սիս տո րիա չեմ թող նիլ և 
չ դուրս գալ, և …. յա մա ռում է ու նստում»: Կես ժամ չան ցած բար բա րոս նե րը ներ
խու ժում են ա ռաջ նոր դա րան և դա ժա նո րեն սպա նում Վա հան սր բա զա նին և  
ա ռաջ նոր դա րա նում գտնվող թե մա կան ծա ռա յող նե րին ու նրանց ըն տա նիք նե րին: 
Ին քը՝ Ա վե տիք Տեր Ղու կաս յա նը, կա րո ղա նում է ար դեն հրդեհ ված ա ռաջ նոր դա
րա նի պա տու հան նե րից մե կից ցած նետ վել ու մի կերպ մա զա պուրծ փախ չել:

Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը հայտ նում են, որ կո տո րած նե րին զոհ են գնա ցել նաև 
թե մա կան վար չութ յան գրե թե բո լոր ան դամ նե րը. « Կոն սիս տո րա յի կող մից սպան
ւած են՝ ան դամ Խո րէն ա. քահ. Իս կան դա րեա նը, կար գա պահ Ա նա նիա Տէր Դա
նիէլ յա նը և դի ւա նա պահ Յով հան նէս Ղա րա բէ կեա նը: Քա հա նա նե րից սպան ւած 
է Յա րու թիւն ա. քահ. Վար դա պե տեա նը, իսկ Գա րե գին ա. Քահ. Յով հան նի սեանը 
ա զատ ւել է բան տից կի սա մեռ դրու թեան մէջ և միան գա մայն մերկ. սպան ւած են 
թեմ. դպրո ցի տե սուչ Աղ. Ծա տու րեա նը, ու սու ցիչ Գաբ րիէլ Ղու լիքև խա յեա նը, հո
գա բար ձու Անդ րեաս բէկ Տէր Յա րու թիւ նեա նը, Ղու կա սեան ու սում նա րա նի տե սուչ 
բժ. Նի կո ղա յոս Եա րա մի շեա նը և  այլն: Այս պէս ա հա չկայ հոգ ևոր վար չու թիւն, և 
մ նա ցել ենք մի ան դամ ու մի ա տե նադ պիր, մերկ ու քաղ ցած, կոչ ւած է ժա մա նա
կա ւոր մար մին գոր ծե րը վա րե լու»2:

Քա հա նա նե րից մե կի սպա նութ յան ման րա մաս նե րը նկա րագ րում է Զա րեհ 
Մե լիք Շահ նա զար յա նը՝ մեջ բե րե լով կո տո րած նե րի դժոխքով ան ցած Տաթ ևիկ 
Տեր Սա հակ յան ցի հու շե րը: Վեր ջինս, ներ կա յաց նե լով գերեվար ված հա յե րի նկատ
մամբ ի րա գործ ված ո ճիր նե րը, իր խոս քի շա րու նա կութ յան մեջ պատ մում է. «Այ
նու հետև սկսում են հաշ վե հար դար տես նել գե րի տղա մարդ կանց և պա տա նի նե
րի հետ, ո րոնց նա խօ րոք կապկ պել էին: Ն րանց հեր թով բե րում էին կաշ վե գոգ
նո ցով դահ ճի մոտ, ո րը, սուր դա նա կը ձեռ քին, նստած էր ա թո ռին: Ա ռա ջի նը նրա 
մոտ բե րե ցին գե ղեց կա հա սակ, եր կա րա մո րուք քա հա նա Տեր Հա րութ յու նին: Ն րա 
ձեռ քե րը կապ ված էին թի կուն քին, ոտ քե րը՝ շղթայ ված: Դա հի ճը նրան գցում է 
մեջ քի վրա, գլու խը դնում ծնկա նը, հե տո բռնում մո րու քը և ցու ցադ րա բար սուր 
դա նա կով կտրում գլու խը: Հե տո թուր քե րը քա հա նա յի գլու խը ցից են հա նում և 
տա նում քա ղա քի թա թա րա կան թա ղա մա սի փո ղոց նե րով պտտեց նում»3:

Հս կա յա կան էին նաև Ար ցա խի թե մի կրած նյու թա կան կո րուստ նե րը: Կա րա

1 Թեմական հոգևոր մարմին՝ վարչական և դատական գործառույթներով:
2 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան 2001, 747748:
3 МеликШахназаров 1995, ст. 4344:
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պետ քա հա նա Վար դա պետ յան ցի և  ա տե նադ պիր Միր զա Տեր Սարգս յա նի վե
րոնշ յալ զե կույ ցում ամ փոփ կեր պով ծա նուց վում է. «Ա ռաջ նոր դա րա նը, թե մա կան 
դպրո ցը, ե կե ղե ցի նե րը թա լան ւած են, ա պա այր ւած: Կ ռի ւը սկսւե լով ա ռա ւօ տեան 
ժա մը 5ին՝ հնա րա ւո րու թիւն չի ե ղել կոն սիս տո րիա յից ոչ մի դո կու մենտ, ոչ մի 
գործ ու գանձ ա զա տել, նույն պէս և  ե կե ղե ցի նե րից»1: Լիար ժեք գնա հա տել հասց
ված վնա սը պար զա պես անհ նար է: Ամ բողջ գույ քը, ե կե ղե ցա կան պա րա գա նե րը, 
ար վես տի գոր ծե րը, գիրքգրա կա նութ յու նը, փաս տաթղ թե րը և  այլ նը, կո ղոպտ վել 
կամ ոչն չաց վել են: Սա կայն թե կուզ միայն այն փաս տը, որ Շու շին 1830ա կան նե
րից ի վեր Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ար ցա խի թե մի հոգ ևոր կենտ րոնն էր2, և  
այն տեղ բնա կա նա բար կենտ րո նաց ված էր վե րոնշ յալ ար ժեք նե րի մի զգա լի մա սը, 
ո րո շա կիո րեն հու շում է, որ կո րուստ նե րի չա փերն ի րոք բա վա կա նին մեծ են ե ղել: 
Մե ծա գույն կո րուստ նե րից մե կը թերևս կա րե լի է հա մա րել Ար ցա խի թե մի ար խի
վի ոչն չա ցու մը: 

Ող բեր գա կան այս ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ ևան քով Հայ ե կե ղե ցու կրած կո
րուստ նե րի շար քում ար ձա նագր վեց նաև ևս մեկ ա ռանձ նա հա տուկ ցա վա լի 
փաստ: Կու սա նոց նե րը Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցում հազ վա դեպ եր ևույթ ներ են: 
1816 թվա կա նից Շու շիում գոր ծում էր Կու սա նաց ա նա պա տը, ո րը Նոր Ջու ղա յի 
Ս. Կա տա րի նե և Թիֆ լի սի Ս. Ս տե փա նոս վան քե րի հետ միա սին պահ պա նում էր 
Հայ ե կե ղե ցու կա նանց մե նաս տան նե րի մո ռաց ված ա վան դույթ նե րը։ Ի րա կա նաց
ված ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի հետևանքով վերջ դրվեց նաև բա ցա ռիկ այս եր ևույ թի 
գո յութ յա նը3:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վե րոնշ յա լը՝ կա րող ենք փաս տել, որ 1920 թ. Շու շիի 
ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով Ար ցա խի թեմն ուղ ղա կի գլխատ վեց, ինչ պես բա
ռա ցիո րեն (թե մա կալ ա ռաջ նոր դի և հոգ ևոր իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
օ րի նա կով), այն պես էլ ա վե լի լայն, փո խա բե րա կան ի մաս տով: Շու շիի ան կու մը 
փաս տա ցիո րեն նաև Ար ցա խի թե մի հոգ ևոր կենտ րո նի ոչն չա ցումն էր:

Ար ցա խի թե մի ան դառ նա լի կո րուստ ներն ի րենց ծան րա գույն հետ ևանք ներն 
ու նե ցան թե մի հե տա գա ճա կա տագ րի վրա: Հենց միայն թե մի ա ռաջ նոր դի սպա
նութ յու նը մեծ հար ված էր Ար ցա խին ու նրա թե մին: Բար դա գույն ժա մա նա կա
հատ վա ծում՝ 19161920 թթ., թե մի հոգ ևոր տես չութ յունն ստանձ նած Վա հան ե պիս
կո պոս ՏերԳ րի գոր յա նը, զուտ հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի իր կար գա վի ճա կից բխող 
կար ևո րութ յու նից զատ, իր անձ նա կան բարձր հատ կա նիշ նե րի և  ան սահ ման 
հայ րե նա սի րութ յան շնոր հիվ մեծ հե ղի նա կութ յուն էր ոչ միայն ե կե ղե ցա կան աս
պա րե զում, այլ նաև ար ցա խա հա յութ յան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քում: 
Լի նե լով Ար ցա խը Մայր Հա յաս տա նին միա վո րե լու ա մե նա ջեր մե ռանդ ջա տա գով
նե րից մե կը՝ Սր բա զա նը կար ևո րա գույն տար բեր գոր ծըն թաց նե րում գոր ծուն ներ
կա յութ յուն և  ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում ու ներ. բա նակ ցում էր Ադր բե ջա նի 
կա ռա վա րութ յան և  անգ լիա կան մի սիա յի հրա մա նա տա րութ յան հետ՝ փոր ձե լով 
ա պա հո վել իր հոգ ևոր հո տի անվ տան գութ յու նը, մաս նակ ցում էր ար ցա խա հա

1 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան 2001, 747:
2 Տես Բալայան 2007, 7078: 
3 Տես Մկրտչյան 2014, 204213:
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յութ յան հա մա գու մար նե րին, ինք նա պաշտ պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կազ մա
կերպ մա նը, փոր ձում էր հար թել ներ քա ղա քա կան կյան քում առ կա տա րա ձայ նութ
յուն ներն ու պահ պա նել ար ցա խա հա յութ յան միաս նա կա նութ յու նը և  այլն1: Իսկ 
զուտ հոգ ևո րա կա նի նրա կեր պա րը ժա մա նա կա կից նե րը բա ցա ռա պես մե ծա գույն 
դրվա տան քով են բնո րո շում. «ե կե ղե ցա սեր, դպրո ցա սեր, ա նա չառ և շի տակ պաշ
տոն յա ե կե ղե ցու և  իր ա ռաջ նոր դա կան կա ռա վա րութ յան», «վե րին աս տի ճա նի 
մաք րութ յան և բա րո յա կա նութ յան» տեր և  այլն2: Իսկ ժա մա նա կա կից նե րից Ե ղի
շե Իշ խան յա նը հե տա գա յում գրում է. « Շատ հա մեստ մարդ էր Վա հան Սր բա զա
նը և յարգ ւած ժո ղովր դի կող մից», «բա րի, ան բա սիր վար քի տէր և  ե կե ղե ցուն 
նւիր ւած մարդ»3: Եվ, ըստ էութ յան, ա վե տա րա նա կան քաջ հով վի իր նկա րա գի րը 
Վա հան Սր բա զա նը պսա կեց մար տի րո սա կան վախ ճա նով՝ հրա ժար վե լով փա
խուս տի կամ ա ռա վել ևս դա հիճ Սուլ թա նո վի ո ղոր մա ծութ յանն ա պա վի նե լու մի
ջո ցով սե փա կան կյան քը փրկե լու որ ևէ փոր ձից:

 Ն ման ար ժա նա վոր ա ռաջ նոր դից ու նրա կազ մած թե մա կան վար չութ յու նից 
զրկվե լով՝ Ար ցա խի գլխատ ված թեմն ան կա րող գտնվեց որ ևէ կերպ դի մադ րե լու 
Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան ու հա կաե կե ղե ցա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Նշ յալ 
ի րա դար ձութ յուն նե րից շուրջ մեկ ա միս անց՝ ապ րի լի 28ին, Ադր բե ջա նը խորհր
դայ նաց վեց, իսկ մու սա վա թա կան պա րագ լուխ նե րը մի ակն թար թում վե րած վե ցին 
բոլշ ևիկ հե ղա փո խա կան նե րի: Սա կայն այս «գու նա փո խութ յու նը» որ ևէ կերպ չփո
խեց Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Ա վե լին, 
այն, ինչ որ նա խորդ տա րի նե րին Ադր բե ջա նին չհա ջող վեց ի րա կա նաց նել Թուր
քիա յի և  արևմտ յան երկր նե րի (մաս նա վո րա պես անգ լիա ցի նե րի) ա մե նա լայն 
ա ջակ ցութ յան պայ ման նե րում, ի կա տար ած վեց Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի օգ
նութ յամբ. Ար ցա խը բռնակց վեց Ադր բե ջա նին: Ար ցա խի բռնա յու րաց ման հար ցե
րի վերջ նա կան լուծ ման հա մա պատ կե րում Ադր բե ջա նի հա մար պա կաս կար ևոր 
չէր նաև իր զավ թո ղա կան ծրագ րե րի հա մար ի րա կան վտանգ ներ կա յաց նող ան
ձանց ու հաս տա տութ յուն նե րի չե զո քա ցումն ու ոչն չա ցու մը: Ուս տի բնա կան է, որ 
ադր բե ջա նա կան իշ խա նու թիւն նե րի հա մար ի րենց ազ դե ցու թեան ո լոր տից դուրս` 
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նից կա ռա վար վող և  ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի 
օ ջախ լի նե լու փա ռա պանծ ա վան դույթ ներ ու նե ցող Ար ցա խի թեմն ա ռաջ նա հերթ 
թի րախ էր դի տարկ վում: Իսկ Խորհր դա յին միութ յան որ դեգ րած հա կակ րո նա կան 
ու հա կաե կե ղե ցա կան դա ժան պայ քարն ուղ ղա կի ան սահ մա նա փակ դաշտ էր 
բա ցում Ար ցա խի թե մի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի սան ձար ձակ քա ղա քա կա նու թեան 
հա մար: Վա հան սր բա զա նի սպա նութ յու նից հե տո եր կու տա րի շա րու նակ Մայր 
Ա թոռ Ս. Էջ միա ծի նը չէր կա րո ղա նում Ար ցա խում թե մա կալ ա ռաջ նորդ նշա նա կել: 
Այդ եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րին հա ջող վեց 
գրե թե կազ մա լու ծել Ար ցա խի թե մը. ար դեն 1922 թ. թե մի մեջ մտնող 159 բնա կա
1 Տես Աբրահամյան 2009, 165199:
2 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան 2001, 626:
3 Իշխանյան 1999, 140, 656: Հերթական անգամ հիշելով Վահան Սրբազանին՝ Ե. Իշխանյանը խոր կսկիծով 
գրում է. «….կրկին ու կրկին յիշեցի Ղարաբաղի անփառունակ ապստամբութիւնը, որի հետևանքը եղաւ Շուշու 
հայկական մասի ծայրէիծայր հրդեհի ճարակ դառնալը ու հիմնայատակ կործանւելը և կրկին պատկերացրի, 
թէ ինչպէս է նահատակւել այն բարի ծերունին, այրւելով հրդեհւած հինաւուրց առաջնորդարանի շէնքում, 
որտեղ իր կացարանն էր» (Իշխանյան 1999, 657):
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վայ րե րից 27ը չու նէին ե կե ղե ցի, քա հա նա ներ ու
նեին միայն 39ը1: Հա մե մա տութ յան հա մար 
նշենք, որ 1914 թ. տե ղե կագ րի հա մա ձայն՝ Ար ցա
խի թեմն ու ներ 222 գոր ծող ե կե ղե ցի և 188 քա հա
նա2: Վի ճա կագ րա կան այս թվե րը կտրուկ նվա զե
ցին հատ կա պես 1920 թ. սկսած:

1922 թ. մար տի 27ին Գէորգ Ե Կա թո ղի կո սի 
հայ րա պե տա կան տնօ րի նութ յամբ Ա նա նիա ար
քե պիս կո պոս Հա մա զասպ յա նը նշա նակ վեց Ար
ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ: Դ ժո խա յին պայ ման նե
րում եր կու տար վա պաշ տո նա վա րու մից հե տո 
յո թա նա սունամ յա ա ռաջ նոր դը ստիպ ված ե ղավ 
1924 թ. մա յի սի 27ին հրա ժա րա կան ներ կա յաց
նել: 1925 թ. Գէորգ Ե Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո
սի տնօ րի նութ յամբ Մայր Ա թո ռ Ս. Էջ միած նի միա

բան Վր թա նէս ծայ րա գոյն վար դա պետ (1928ից՝ ե պիս կո պոս) Հա կոբ յա նը նշա
նակ վում է Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ: Չ նա յած Մայր Ա թո ռի և Ար ցա խի թե մի 
ա ռաջ նոր դի գոր ծադ րած հե րո սա կան բո լոր ջան քե րին՝ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ
յուն նե րի բռնութ յուն նե րը հա սան ի րենց գա գաթ նա կե տին՝ հան գու ցա լուծ վե լով 
1933 թ. Ար ցա խի թե մի վերջ նա կան փա կու մով3: Հե տա գա տա րի նե րին Ար ցա խում 
հոգ ևորե կե ղե ցա կան կյան քի վե րա կանգն ման բո լոր ջան քե րը կտրա կա նա պես 
կա սեց վե ցին Ադր բե ջա նի կող մից՝ ընդ հուպ մինչև 1980ա կան նե րի վերջ Ար ցա խը 
վե րա ծե լով Հայ եկե ղե ցու և հոգ ևո րա կա նութ յան հա մար փակ տա րած քի: Բազ
մա թիվ վան քեր, ե կե ղե ցի ներ ու մա տուռ ներ կամ լիո վին ոչն չաց վե ցին, կամ էլ 
վե րած վե ցին կրթա կանմշա կու թա յին նշա նա կութ յան շի նութ յուն նե րի, պա հեստ
նե րի, ա նաս նա գո մե րի և  այլն: Ա ռա վել հայտ նի կո թող նե րը «աղ վա նա կա նաց նե լու» 
և «ադր բե ջա նա կա նաց նե լու» աճ պա րա րութ յուն նե րով հայ տա րար վե ցին «ադր բե
ջա նա կան հու շար ձան ներ»4: 1920 թ. ա վե րակ ված Շու շիում այր ված ու թա լան ված, 
բայց դեռևս կան գուն մնա ցած ե կե ղե ցի նե րը հե տա գա տա րի նե րին աստ ճա նա բար 
վե րա ցան երկ րի ե րե սից. իս պառ ոչն չաց վե ցին Ա գու լեց վոց ե կե ղե ցին ու Կու սա
նաց ա նա պա տը, Մեղ րե ցոց ե կե ղե ցուց մնաց միայն խո րա նի հատ վա ծը, որն ադր
բե ջան ցի նե րը վե րա ծե ցին բա ցօթ յա կի նո դի տում նե րի բե մի: Պղծ վե ցին նաև հրաշ
քով կան գուն մնա ցած եր կու ե կե ղե ցի նե րը. Ս. Հով հան նես Մկր տիչ ( Կա նաչ ժամ) 
ե կե ղե ցին ադր բե ջան ցի նե րը հան քա յին ջրե րի ըմ պե լաս րահ էին դարձ րել5, իսկ 
հո յա կերտ Ղա զան չե ցոց Ս. Ա մե նափր կիչ տա ճա րի պղծման վեր ջին ե ղա նակն 
իբրև զի նա պա հեստ ծա ռա յեց նելն էր:

Այս պի սով՝ կա րող ենք փաս տել, որ 1920 թ. Շու շիի ցե ղաս պա նութ յու նը 
«սկիզբն էր եր կանց», ար յու նոտ այն ե լա կե տը, ո րով սկսվեց Ադր բե ջա նի կող մից 

1 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան 2001, 759766: 
2 Տես «Արարատ» 1914, 637:
3 Տես Գարիկ սարկաւագ Ասրյան 2016, 97110: 
4 Տես Տ. Ներսէս քահանայ Ասրեան 2017, 245276:
5 Տես Մկրտչյան, Դավթյան 2008, 3032:

Գևորգ Ե Սուրենյանց
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Ար ցա խի թե մի քայ քայ ման և վե րաց ման բուն գոր ծըն թա ցը: 
Ադր բե ջա նա կան բռնա րարք նե րի ա վե րիչ հետ ևանք նե րը թո թա փե լու և Ար ցա

խում հոգ ևորե կե ղե ցա կան կյան քի վե րա կանգն ման հնա րա վո րութ յունն ըն ձեռ վեց 
միայն ար ցախ յան ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի շնոր հիվ: 1989 թ. Վազ գեն 
Ա Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սի հայ րա պե տա կան տնօ րի նութ յամբ վե րա բաց վեց 
Ար ցա խի պատ մա կան թե մը1: Իսկ 1992 թ. Շու շիի ա զա տագ րու մից հե տո թե մա կալ 
ա ռաջ նորդ Պարգև Սր բա զա նի տնօ րի նութ յամբ Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նոր դա րա նը, 
72 տար վա հար կա դիր բա ցա կա յութ յու նից հե տո, վե րա հաս տատ վեց Շու շիում: 2019 
թ. Ար ցա խի թե մը տո նեց վե րա բաց ման 30ամ յա կը: Այդ 30 տա րի նե րը հո գ ևոր 
վե րածնն դի, կո րուստ նե րի վե րա կանգն ման և նոր ար ժեք ներ ստեղ ծե լու2 տա րի ներ 
են: Ի հար կե, ինչ պես քա նիցս ար դեն նշե ցինք, կո րուստ նե րի մի զգա լի մասն ան
դառ նա լի է, դրա վե րա կանգ նու մը, հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, անհ նար է: 

Ամ փո փե լով վե րոնշ յա լը՝ փաս տենք, որ Ադր բե ջա նի (լի նի մու սա վա թա կան, 
խորհր դա յին, թե հետ խորհր դա յին) հետ թե կուզ հա մա կե ցութ յան և  ար ցա խա հա
յութ յան ա մե նաբ նա կան ի րա վունք նե րի, ան գամ կյան քի, սե փա կա նութ յան, հա
վա տի և դա վա նան քի ա զա տութ յան ի րա վունք նե րի ի րա գոր ծումն ան հա մա տե ղե
լի ի րո ղութ յուն  է: Աստ վա ծա տուր այդ ի րա վունք նե րի ի րա գոր ծու մը հնա րա վոր է 
բա ցա ռա պես սե փա կան ան կախ պե տա կա նութ յան պայ ման նե րում:

ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
Ա. Ար խի վա յին վա վե րագ րեր
Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիվ, Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սի դի վան, ֆ. 57, 

ց. 5, գ. 216, թթ. 1516:
Բ. Տ պա գիր վա վե րագ րեր
Վա ւե րագ րեր Հայ ե կե ղե ցու պատ մու թեան 2001, Գիրք Թ, Հայ ա ռա քե լա կան 

եկե ղե ցու Ար ցա խի թե մը (18131933 թթ.), կազ մեց եւ ա ռա ջա բա նը գրեց Սանդ րօ 
Բեհ բու դեա նը, Ե րե ւան, «Ոս կան Ե րե ւան ցի» հրա տա րակ չու թիւն, 980 էջ:

Հա յե րի կո տո րած նե րը Բաք վի և Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ նե րում 19181920թթ. 
2003, Փաս տաթղ թե րի և ն յու թե րի ժո ղո վա ծու, Պա տաս խա նա տու խմբա գիր՝ Ա մա
տու նի Վի րաբ յան, Կազ մող ներ՝ Սոն յա Միր զո յան, Ալ վարդ Ղա զի յան, Եր ևան, 
« Լու սաս» ՍՊԸ տպա րան, 523 էջ:

Գ. Մա մուլ
«Ա րա րատ» 1914, Յու լիս, Ս. Էջ միա ծին:
 « Նոր աշ խա տա վոր» 1920, 14 ապ րի լի, Թիֆ լիս:
«Մ շակ» 1920, 9 մա յի սի, Թիֆ լիս:

Դ. Հու շագ րութ յուն
Իշ խան յան Ե. 1999, Լեռ նա յին Ղա րա բաղ (19171920), Երևան, « Հա յաս տան», 

730 էջ:
1 Տես Տ. Ներսէս քահանայ Ասրեան 2018, 509528:
2 Ամենավառ վկայությունը Ստեփանակերտի Ս. Աստվածամոր Հովանի փառահեղ մայր եկեղեցու կառուցումն 
է, որի օծման և բացման արարողությունը կատարվեց Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ 
2019 թ. ապրիլի 7ին՝ Արցախի թեմի վերաբացման 30ամյակի առիթով: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Шагинян М. 1931, Советское Закавказье, Очерки, 19221930, Москва, Государственное 
издательство художественной литературы “Ленинград”, 680 с.

2. МеликШахназаров З. 1995, Записки карабахского солдата (Воспоминания участника 
событий 191820 гг. в Нагорном Карабахе), Москва, 79 с.

3. Աբ րա համ յան Հ. 2003, Մարտն չող Ար ցա խը 19172000, Գիրք Ա, 19171923, Եր ևան, 
« Զան գակ97», 340 էջ:

4. Աբ րա համ յան Հ. 2009, Ար ցա խա հա յութ յան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քը և 
Ար ցա խի թե մը (19011933), Ս. Էջ միա ծին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի հրա տա րակ
չու թիւն, 224 էջ:

5. Բա լա յան Մ. 2007, Շու շիի վե րա ծու մը Ղա րա բա ղի հոգ ևոր կենտ րո նի, « Շու շին հա յոց 
քա ղա քակր թութ յան օր րան», Շու շիի ա զա տագր ման 15րդ տա րե դար ձին նվիր ված 
գի տա ժո ղո վի նյու թեր, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տութ յուն» հրա տա րակ չութ յուն, էջ 7078:

6. Մկրտչ յան Շ., Դավթ յան Շ. 2008, Շու շի. ող բեր գա կան ճա կա տագ րի քա ղա քը, Եր ևան, 
« Գասպ րինտ», 242 էջ:

7. Մկրտչ յան Հ. 2014, Շու շիի կու սա նաց ա նա պա տը, « Շու շին՝ հայ կա կան մշա կույ թի 
օ ջախ», Հայ կա կան գրատ պութ յան 500ամ յա կին նվիր ված գի տա կան կոն ֆե րան սի 
զե կու ցում ներ, Շու շի, « Կա ճառ» գի տա կան կենտ րո նի հրա տա րակ չութ յուն, էջ 204213:

8. Գա րիկ սար կա վագ Ասր յան 2016, Ար ցա խի թե մը Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի բռնաճն
շւն ե րի կի զա կե տւմ 19201933 թթ., «21րդ դար», Եր ևան, թիվ 5 (69), էջ 97110:

9. Տ. Ներ սէս քա հա նայ Աս րեան 2017, Ար ցա խի փա կո ւած թե մի պատ մու թիւ նից (1933
1988), « Հայ կա զեան Հա յա գի տա կան Հան դէս», Հա տոր ԼԷ., Պեյ րութ, էջ 245276:

10. Տ. Ներ սէս քա հա նայ Աս րեան 2018, Ար ցա խի վե րա բա ցո ւած թե մը Խորհր դա յին միու
թեան վեր ջին տա րի նե րին (19881991), « Հայ կա զեան Հա յա գի տա կան Հան դէս», Հա
տոր ԼԸ., Պեյ րութ, էջ 509528:

Ամփոփում

1920 թ. Շուշիի ցեղասպանության հետևանքով Արցախի թեի 
կորուստները և հետագա ողբերգական ճակատագիրը

Տ. Ներսես քահանա Ասրյան

1920 թ. մար տին Ադր բե ջա նի կող մից Շու շիի հա յութ յան նկատ մամբ ի րա կանացված 
ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով հսկա յա կան կո րուստ ներ ու նե ցավ նաև Հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցու Ար ցա խի թե մը: Շու շին 1830ա կան թվա կան նե րից Ար ցա խի թե մի հոգ ևոր կենտ
րոնն էր, այս տեղ էր կենտ րո նաց ված ադ մի նիստ րա տիվ ռե սուր սը և հոգ ևորմշա կու թա յին 
ու նյու թա կան ժա ռան գութ յան զգա լի մա սը: Ադր բե ջան ցի նե րի ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա
նութ յան հետ ևան քով այդ ա մե նը բա ռա ցիո րեն ոչն չաց վեց: Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ Վա հան 
ե պիս կո պոս ՏերԳ րի գոր յա նը և թե մա կան վար չութ յան ան դամ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը դա
ժա նա բար սպան վե ցին: Ե կե ղե ցա կան ամ բողջ ու նեց ված քը կո ղոպտ վեց կամ հրկիզ վեց: 
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Ե կե ղե ցա կան ղե կա վա րութ յու նից ու հոգ ևոր կենտ րո նից զրկված Ար ցա խի թե մը հայտն
վեց խիստ խո ցե լի ու ան պաշտ պան ի րա վի ճա կում: Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
հետ ևո ղա կա նո րեն մե ծաց րին բռնաճն շում նե րը և 1933 թ. վերջ նա կա նա պես փա կե ցին 
Ար ցա խի թե մը: Մինչև 1988 թ. Ար ցա խի տա րած քում ար գել ված էր Հայ ա ռա քե լա կան ե կե
ղե ցու գոր ծու նեութ յու նը:

Միայն ար ցախ յան ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ 
Ար ցա խում վե րա կանգ նել հոգ ևորե կե ղե ցա կան կյան քը և  ար ցա խա հա յութ յան կրո նի ու 
դա վա նան քի ա զա տութ յան ի րա վուն քը:

Հինաբառեր. Ադր բե ջան, Շւ շի, ցե ղաս պա նւթ յւն, Ար ցա խի թեմ, Վա հան ե պիս կո
պոս ՏերԳ րի գոր յան, կո րւստ ներ, բռնաճն շւն եր:

Резюме

Потери Арцахской Епархии в результате геноцида в Шуши и 
ее дальнейшая трагическая участь

Отец Нерсес Асрян

В результате совершенного Азербайджаном геноцида армян в городе Шуши в марте 
1920г. Арцахская епархия Армянской Апостольской Церкви тоже понесла колоссальные 
потери. Начиная с 1830х гг. Шуши являлось духовным центром Арцахской епархии, где 
были сосредоточены административный ресурс и значительная часть духовнокультурного, 
а также материального наследия. Все это было буквально уничтожено в результате геноцида, 
совершенного азербайджанцами. Глава Арцахской епархии епископ Ваан ТерГригорян и 
большинство членов епархиального управления были жестоко убиты. Все церковное 
имущество было разворовано или предано огню.

Лишенная церковного руководства и духовного центра, Арцахская епархия оказалась 
в крайне уязвимой и беззащитной ситуации. Азербайджанские власти последовательно 
уси лили репрессии и в 1933 году окончательно ликвидировали Арцахскую епархию. До 
1988г. деятельность Армянской Апостольской Церкви на территории Арцаха была 
запрещена.

Только благодаря Арцахской национальноосвободительной борьбе стало возмож ным 
восстановить духовноцерковную жизнь и право армян Арцаха на свободу религии и 
вероисповедания.

Ключевые слова: Азербайджан, Шуши, геноцид, Арцахская епархия, епископ Ваан 
ТерГригорян, потери, репрессии.
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Abstract

Losses of the diocese of Artshakh as a result of Shoushi geno
cide of 1920 and further tragic fate

Father Nerses Asryan

The Artsakh Diocese of the Armenian Apostolic Church also suffered huge losses due to 
the genocide committed by Azerbaijan against the Armenians of Shushi in March 1920. Since 
1830s Shushi had been the spiritual center of the Diocese of Artsakh, and the administrative 
resources, as well as the major part of the cultural, spiritual and material heritage were 
accumulated there. As a result of the genocide committed by the Azerbaijanis, all of this has 
been literally destroyed. Bishop Vahan TerGrigorian, the leader of the Diocese of Artsakh, and 
the majority of the Diocesan Board were brutally murdered. The whole Church property was 
stolen or burnt. Deprived of the Church leadership and spiritual center, the Diocese of Artsakh 
found itself in an extremely vulnerable and defenseless situation. The Azerbaijani authorities 
consistently intensified their repressions, and in 1933 they ultimately banned the Diocese of 
Artsakh. Until 1988, the activities of the Armenian Apostolic Church were banned in the territory 
of Artsakh. 

Only thanks to the Artsakh nationalliberation struggle it was possible to restore the 
spiritualecclesiastical life in Artsakh and the right of the Armenians of Artsakh to freedom of 
religion and belief.

Keywords: Azerbaijan, Shushi, genocide, Diocese of Artsakh, Bishop Vahan TerGrigorian, 
losses, repressions.
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1920 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ 
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՈՒՇԻՈՒՄ 

1836թ. ռու սա կան կայս րութ յան հայտ նի կա նո նադ րութ յամբ Շու շին ճա նաչ վել 
էր Ղա րա բա ղի հոգ ևոր կենտ րոն, որ տեղ էլ տե ղա կայ վել էր ա ռաջ նոր դա րա նը: 
Լեո յի բնո րոշ մամբ՝ « Շու շին դառ նում էր հոգ ևոր կենտ րոն այն հա յութ յան հա մար, 
որ ապ րում էր ե րեք քա ղաք նե րում ( Շու շի, Նու խի, Լեն քո րան) և դ րանց վե րա բե
րո ւող գա ւառ նե րում»1:

Այս ի րո ղութ յու նը ինք նին նոր հնա րա վո րութ յուն էր Շու շիի հոգ ևոր կյան քի 
վե րըն թա ցի, ինչն էլ ան վե րա պա հո րեն կա տար վեց: 

Շու շիի հա յաբ նակ թա ղա մա սե րից յու րա քանչ յու րը ու նե ցել է իր հոգ ևոր կենտ
րո նը՝ ե կե ղե ցին: XIX դա րասկզ բից մինչև 1920թ. այս տեղ կա ռուց վել և  ակ նա ռու 
հոգ ևոր գոր ծու նեութ յուն են ի րա կա նաց րել Ա գու լե ցոց Ս.Աստ վա ծա ծին, Մեղ րե ցոց 
Ս.Աստ վա ծա ծին, Ղա զան չե ցոց Ս.Ա մե նափր կիչ, Վե րին Թա ղի Ս. Հով հան նես Մկր
տիչ կամ Ղա րա բաղ ցոց, Ներ քին Թա ղի Ս.Աստ վա ծա ծին, Կու սա նաց Ս.Աստ վա
ծա ծին ե կե ղե ցի նե րը: 

Ա գու լե ցոց Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու մա սին ա ռա ջին տե ղե կութ յուն նե րը վե
րա բե րում են 1785թ.2, իսկ 1822թ. ե կե ղե ցին պար զա պես վե րա կա ռուց վել է և 
հայտ նի էր որ պես «…զ հո յա կապ նո րա շէն տա ճարս յա նուն սբ. Աստ վա ծած նի»3: 

Մեղ րե ցոց Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու մա սին մեզ հայտ նի ա ռա ջին հի շա տա
կութ յու նը վե րա բե րում է 1708թ.4: Ե կե ղե ցին վե րա կա ռուց վել է 1832թ., այ նու հետև 
1906թ. հիմ նո վին վե րա նո րոգ վել էր: 

1 Լէօ 1914, էջ 124:
2 ՀԱԱ, ֆ. 332, ց. 1, գ. 616, թ. 24:
3 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 2626, թ. 8: 
4 Թօփճեան Յ. 1895, 45:
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Շու շիի ար ևել յան Ներ քին թա ղում գոր ծում էր Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին: Սա
կայն թա ղա մա սում թուր քե րի աս տի ճա նա կան ներ թա փանց ման հետևանքով հա
յե րը ստիպ ված տե ղա փոխ վե ցին Վե րին թա ղա մաս, որ տեղ էլ 1847թ. կա ռու ցե ցին 
Ս. Հով հան նես Մկր տիչ ե կե ղե ցին ( Կա նաչ ժա մը): 18441858թթ. կա ռուց վեց Շու շիի 
ա մե նա մեծ հոգ ևոր կենտ րո նը հա մար վող Ղա զան չե ցոց Ս.Ա մե նափր կիչ մայր տա
ճա րը: 

1838թ. բաց վեց Ղա րա բա ղի Հա յոց հոգ ևոր թե մա կան դպրո ցը: Թե մա կան 
դպրո ցի բա ցու մը և  արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը, հոգ ևոր մյուս դպրոց նե րի 
հետ միա սին, ևս  ի րենց նպաս տը բե րե ցին Շու շիում և  ողջ Ղա րա բա ղում հոգ ևոր
մշա կու թա յին կյան քի ան նա խա դեպ վե րըն թա ցին:

Սա կայն 191820թթ. տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը միան
գա մայն այլ ըն թացք հա ղոր դե ցին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու, մաս նա վո րա պես 
Ար ցա խի թե մի գոր ծու նեութ յան ու, վեր ջին հաշ վով՝ գո յութ յան ա ռու մով: 

Դեռևս 1918 թվա կա նից Ադր բե ջա նը կա նո նա վոր զո րա մա սեր էր կենտ րո նաց
րել Ղա րա բա ղի սա հա մա նին և պար բե րա բար հար ձա կում ներ էր գոր ծում՝ նպա
տակ ու նե նա լով նվա ճել այն: Ղա րա բա ղը հայտն վել էր շրջա փակ ման մեջ: 

1918թ. Ղա րա բա ղի թե մի ա ռաջ նորդ Վա հան ե պիս կո պո սը նա մակ է ու ղար կել 
Մայր Ա թոռ, ո րում ման րա մասն ներ կա յաց րել է թուր քա կան հար ձա կում նե րի հե
տ ևան քով ստեղծ ված կա ցութ յու նը, ե կե ղե ցի նե րի ու վան քե րի բա ցա հայտ կո ղո
պու տը, թա լանն ու ա վե րա ծութ յուն նե րը. « Տաճ կաադր բէ ջա նա կան ար շա ւան քը 
մեր վի ճա կում ա ւե րել է 35ի չափ հայ գիւ ղեր, ո րոնց 11ը Վա րան դա յի և Խա չէ նի 
գա ւա ռա ծայ րե րից են: … Ժո ղովր դի մի մա սը կո տո րած, ե կե ղե ցի նե րը նոյն պէս 
կո ղոպ տո ւած»1: 

1919թ. մա յի սի 20ից, ինչ պես Համ լետ Հա րութ յուն յանն է գրել. « Ղա րա բա ղի 
հա յութ յան զանգ վա ծա յին կո տո րա ծի սկիզ բը դրվեց»2: 1919թ. հու նի սին Ղա րա
բա ղում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի կա պակ ցութ յամբ ար դեն իսկ իր ձայ նը 
հնչեց րեց նաև Ա մե նայն հա յոց Գ ևորգ 5րդ կա թո ղի կո սը: Թիֆ լի սում գտնվող 
անգ լիա կան գե նե րալ Կո րիին ուղղ ված հե ռագ րում վե հա փառ հայ րա պե տը 
խնդրում էր պաշտ պան կանգ նել Ղա րա բա ղի հա յութ յա նը, ո րը գտնվում էր նոր 
ջար դե րի վտան գի ա ռաջ3: 

1920թ. Շու շիում հա յե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յու նը 
թերևս դար ձավ ա մե նաող բեր գա կան ի րա դար ձութ յու նը Ղա րա բա ղի հոգ ևոր մշա
կու թա յին կենտ րո նի հա մար: Ցե ղաս պա նութ յան հետևանքով մե ծա պես տու ժեց 
նաև Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ղա րա բա ղի հոգ ևոր թե մը: Ժա մա նա կակ ցի 
վկա յութ յամբ « Շու շին միակ շաղ կապն էր 300.000 հայ բնակ չու թեան, և ներ կա
յումս երբ չկայ այդ քա ղա քը, չկայ ու րեմն նաև հոգ ևոր և կր թա կան կենտ րոն 
ա հա գին բնակ չու թեան հա մար, չկայ մարմ նի սիր տը, չկայ Ղա րա բա ղին և Զան
գե զու րին մտա ւոր կեան քին մա տա կա րա րո ղը: Ղա րա բա ղին հասց ված հար վա ծը 

1 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ., Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը (1813
1933թթ. ) 2001, 662663:
2 Հարությունյան Հ., Շուշիի հայության կոտորածները (1919 թ. Հունիս և 1920թ. մարտ), էջ 52: http://
armstudies.asjoa.am/68/1/50.pdf
3 «Ժողովուրդ» 1919, 22 հունիսի; «Ազգ» 1919, Բոստոն, 2 սեպտեմբերի:

http://armstudies.asj-oa.am/68/1/50.pdf
http://armstudies.asj-oa.am/68/1/50.pdf
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խիստ ան գութ էր և  ան փո խա րի նե լի»1: Ի րա վամբ, Շու շին հոգ ևորմշա կու թա յին 
ու կրթա կան կենտ րոն էր ոչ միայն Ղա րա բա ղի, այլև հոգ ևոր թե մի մեջ նե րառ ված 
ա վե լի ըն դար ձակ տա րածք նե րի՝ Զան գե զու րի հա մար: Հետ ևա բար, ինչ պես պահ
պան ված վա վե րա գիրն է վկա յում՝ « հասց ված հար վա ծը ան գութ էր»:

Հոգ ևո րա կա նութ յան և  ե կե ղե ցու դեմ ի րա կա նաց ված բռնութ յուն նե րի մա սին 
պահ պան վել են բազ մա թիվ վկա յութ յուն ներ ինչ պես ժա մա նա կա կից նե րի թո ղած 
վկա յութ յուն նե րում, այն պես էլ Հայ ե կե ղե ցու վա վե րագ րե րում: 

Շու շիում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի և մաս նա վո րա բար հոգ ևո րա կա նութ
յան նկատ մամբ կա տա րած բռնա րարք նե րի նկա րագ րութ յամբ կոն սիս տո րիա յի 
ան դամ Կա րա պետ քա հա նա Վար դա պետ յան ցը հա տուկ զե կու ցա գիր է ու ղար կել 
Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սին՝ միա ժա մա նակ խնդրե լով թե մի նոր կա ռա վա րիչ 
նշա նա կել. « Տար ւոյս մար տի 10, 23ին Շու շում սկսած կռիվ նե րը խաչ դրին քա
ղա քի հայ կա կան թա ղի վրայ: Այր ւեց հա յոց ամ բողջ քա ղա քա մա սը… Վա հան 
ե պիս կո պո սը սպան ւեց ա ռաջ նոր դա րա նում, չկա մե նա լով դուրս գալ: Ա ռաջ նոր
դա րա նը, թե մա կան դպրո ցը, ե կե ղե ցի նե րը թա լան ւած են, ա պա այր ւած: Կ ռի վը 
սկսւե լով ա ռա ւօ տեան ժա մը 5ին՝ հնա րա ւո րու թիւն չի ե ղել կոն սիս տո րիա յից ոչ 
մի դո կու մենտ, ոչ մի գործ ու գանձ ա զա տել, նոյն պէս և  ե կե ղե ցի նե րից»2: Վե րոնշ
յա լը փաս տա ցի վկա յութ յուն է նաև ե կե ղե ցում պահ պան վող ար ժե քա վոր փաս
տաթղ թե րի ու ե կե ղե ցա կան այլ մա սունք նե րի կորս տի մա սին: Նույն վա վե րա գի
րը հա ղոր դում է նաև, որ « Վա հան ե պիս կո պո սի սպա նու թեան մա սին մե զա նից 
յե տոյ դուրս ե կած հայ ոս տի կա նա պետ Ա ւե տիք Տէր Ղու կա սեա նը պատ մում է, որ 
նոյն օ րը ե րե կո յեան ժա մը 10ին ին քը կա րո ղա ցել է մտնել Սր բա զա նի մօտ և 
յայտ նել, թէ այլևս հնար չկայ մնա լու, պէտք է կամ փախ չել, կամ մի կերպ ընկ նել 
Սուլ թա նո վի մօտ: Սր բա զա նը պա տաս խա նել է, թէ ա ռաջ նոր դա րան և կոն սիս
տո րիա չեմ թող նիլ և չ դուրս գալ և վս տահ, որ թուր քերն ի րան ձեռք չեն տալ, 
յա մա ռում է ու նստում…»3: 

Ըստ նույն վա վե րագ րի. « Կոն սիս տո րիա յի կող մից սպան ւած են՝ ան դամ Խո
րեն ա.քահ. Իս կան դա րեա նը, կար գա պահ Ա նա նիա ՏէրԴա նիէ լեա նը և դի ւա նա
պահ Յով հան նէս Ղա րա բէ կեա նը: Քա հա նա նե րից սպան ւած է Յա րու թիւն ա.քահ. 
Վար դա պէ տեա նը …: Այս պէս ա հա չկայ հոգ ևոր վար չու թիւն և մ նա ցել ենք մի 
ան դամ ու մի ա տե նադ պիր»4:

Վ րաս տա նի հա յոց թե մի ա ռաջ նորդ Մ խի թար ե պիս կո պո սը Ա մե նայն հա յոց 
կա թո ղի կո սին ուղղ ված հա տուկ գրութ յան մեջ, իր մտա հո գութ յունն ար տա հայ
տե լով թուր քե րի կող մից Շու շիի գրավ ման մա սին, նշել է. « … տար ւոյս ապ րի լի 
6ին, թուր քե րը, վերց նե լով Շու շին, ա ւե րել եւ ոչն չաց րել են քա ղա քի հայ կա կան 
մա սը, կո տո րե լով ա ռանց սե ռի և հա սա կի խտրու թեան մօտ 5000 հայ, ո րոնց 
թւում թե մա կալ ա ռաջ նորդ տ. Վա հան սր բա զան ե պիս կո պո սին, ո րի գլու խը կտրե
լով բար բա րո սա բար շրջեց րել են քա ղա քում ի տես գա զա նա ցած խու ժա նի: Ս պա
նո ւած են և բո լոր քա հա նա նե րը, բա ցա ռու թեամբ տ. Գաբ րիէլ քա հա նայ տ. Յով
1 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 3:
2 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 747:
3 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 747:
4 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 747:
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հան նի սեա նի, ո րը բան տից փախ չե լով՝ մա հո ւա նից ա զատ վել է: Շու շիի մնա ցած 
հայ բնակ չու թիւ նը, մօ տա ւո րա պէս 6000 հո գի, քա ղա քից հե ռա նա լով գիւ ղե րը, 
ա զա տո ւել են կո տո րա ծից: Շու շիի հետ մենք ներ կա յումս հա ղոր դակ ցու թիւն չու
նենք»1: 

Հի րա վի, գա զա նութ յան ակն հայտ դրսևո րում, որ թուր քի կող մից ար դեն իսկ 
թե անս պա սե լի և թե ե զա կի չէր2: Շու շիում հա յե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված 
սպան դի մա սին հո գե ցունց վկա յութ յուն ներ է պա րու նա կում նույն օ րե րին Շու շիում 
գտնված Զա րեհ Մե լիք Շահ նա զար յա նի « Ղա րա բաղ ցի զին վո րի գրութ յուն նե րը» 
հու շագ րութ յու նը, ո րում նե րառ ված են թե հե ղի նա կի և թե այլ շու շե ցի նե րի դժնդակ 
օ րե րի հու շե րը: « Շու շիի սպան դից չորս օր անց հան դի պե ցինք գե ղեց կու հի, սա
կայն կի սա խե լա գար ված Տաթ ևիկ Տեր Սա հակ յան ցին, ո րը հրաշ քով էր փրկվել 
սպան դից և սար սա փով պատ մում էր թուրք ոճ րա գործ նե րի գա զա նութ յուն նե րի 
մա սին, նշե լով. « հայ գե րի նե րին հեր թով բե րում էին սուր դա նա կը ձեռ քին թուրք 
դահ ճի մոտ: Ա ռա ջի նը բե րում են ձեռ քե րը մեջ քին կա պած, ոտ քե րը եր կաթ նե րով 
շղթայ ված գե ղեց կա հա սակ, եր կա րա մի րուք քա հա նա Տեր Հա րութ յու նին և սուր 
դա նա կով գլխա տում: Այ նու հետև քա հա նա յի գլու խը ցից են հա նում ու տա նում 
քա ղա քի թուր քա կան թա ղա մա սի փո ղոց նե րով ի ցույց բո լո րի»3:

Թիֆ լի սում հրա տա րակ վող «Ս լո վո» ռու սա լե զու թեր թը նույն 1920թ. ապ րի լի 
16ին գրել է. « քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սում քա րը քա րի վրա չի մնա ցել»: 

1886 թվա կա նից Կու սա նաց Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու մայ րա պետն էր Վար
վա ռա Բա հաթր յան ցը: 1920թ. հա յե րի ջար դե րի ժա մա նակ Կու սա նաց ա նա պա
տից փրկվել են միայն Հ ռիփ սի մե մայ րա պետն ու Նու նե Սարգս յա նը, ո րոնք 
ա պաս տա նել են Աշ խա բա դում4: Վեր ջինս նույն պես ո րոշ հու շագ րութ յուն ներ է 
թո ղել 1920թ. ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին5: 

Ի դեպ, ժա մա նա կա կից նե րի վկա յութ յուն նե րի շար քում կար ևոր տեղ ու նեն 
նաև կո տո րա ծին մաս նակ ցած թուրք զին վոր նե րի ու կա մա վոր նե րի նա մակ նե րը: 
Բաք վի ի րենց հա րա զատ նե րին ու ղարկ ված գրութ յուն նե րում նրանք ան թա քույց 
հպար տութ յամբ են նկա րագ րել Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցած դեպ քերն ու մահ
մե դա կան նե րի կա տա րած ան նա խա դեպ թա լա նը: Այս պես՝ ջար դե րի մաս նա կից 
թուրք սպա Իս մա յիլ Ա լի մար դան բե կո վը Շու շիից Բաք վում ապ րող իր եղ բո րը 
հղված նա մա կում գրել է. «… Տե սածդ Էր մա նիս տա նը (խոս քը Շու շիի հայ կա կան 
թա ղա մա սին է վե րա բե րում.  Մ.Բ.) հիմ նո վին վառ ված է, հինգ կամ տա սը տուն 
պա հե ցինք: Հա զա րից ա վե լի հա յեր գե րի բռնվե ցին, տղա մարդ կանց բո լո րին կո
տո րե ցինք, մինչև ան գամ ա վե տա րա նը, խա լի ֆին ( Վա հան ե պիս կո պո սին) …»6: 
Փաս տե րը բազ մա թիվ են ու խո սուն:

1920թ. մար տի 23ի ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի հետևանքով Շու շիի 
հայ կա կան թա ղա մա սի հետ միա սին հրկիզ վե ցին նաև հայ հոգ ևորպաշ տա մուն

1 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 749:
2 Բալայան Մ. 2009, 207:
3 МеликШахназаров З. 1995, 4041.
4 Բալայան Վ. 2017, 279:
5 ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 2722, թ. 78:
6 Բալայան Վ. 2017, 445:
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քա յին ճար տա րա պե տութ յան կար ևո րա գույն կո թող նե րը՝ ե կե ղե ցի նե րը: 
Ա գու լե ցոց ե կե ղե ցին թուր քե րը հրկի զել էին դեռևս 1905թ. հայթա թա րա կան 

ջար դե րի ժա մա նակ: Սա կայն ե կե ղե ցին կի սա վեր պահ պան վել է մինչև 1972թ.: 
Խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում թուր քե րը հիմ նա հա տակ քան դել և տե ղում կա ռու
ցել են թուր քա կան դպրոց1, իսկ ե կե ղե ցու կա ռուց ման մա սին ար ձա նագ րութ յամբ 
ճա կա տա յին քա րը վեր ջերս գտնվել է Շու շիի հայ կա կան գե րեզ մա նա տա նը:

1920թ. Մեղ րե ցոց Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին ևս հր կիզ վեց: Ն րա նից պահ
պան վել են ե կե ղե ցու կի սա վեր պա տե րի ո րոշ մնա ցորդ ներ:

1920թ. մար տի 23ին Շու շիի հայ կա կան թա ղա մա սի հետ միա սին հրկիզ վե ցին 
նաև Ղա րա բա ղի հա յոց թե մա կան հոգ ևոր դպրո ցը, Մեղ րե ցոց ե կե ղե ցուն կից 
գոր ծող ծխա կան դպրո ցի երկ հար կա նի շեն քը, Վե րին թա ղի կամ Կա նաչ ժա մի 
և Ա գու լե ցոց ե կե ղե ցա կան ծխա կան դպրոց նե րի շեն քե րը: Գան ձա կից Լ ևոն վար
դա պե տը 1920թ. ապ րի լի 21ի գրութ յամբ հետև յալն է հա ղոր դել. « Ղա րա բա ղից 
ստա ցո ւած տե ղե կու թիւն նե րը ար դէն ա ներկ բա յօ րէն ա սում են Շու շու հայ կա կան 
մա սի ա ւե րա ծու թիւն, հայ բնակ չու թեան կո տո րա ծը, ո րի ժա մա նակ սպա նո ւել են 
Վա հան Սր բա զա նը և քա հա նա նե րը: Եւ ինչ պէս պատ մում են ռուս բժիշկ, ին տե
լի կենդ ռուս ներ, բա րեա ցա կամ զին ւո րա կան թուր քեր, այդ ա ւե րա ծու թիւ նը և կո
տո րա ծը ա մե նա սոս կա լի նե րից են, ո րոնց են թար կո ւել են և շր ջա կայ հայ գիւ ղե րը: 
… մինչև իսկ մի ռուս պաշ տօ նեայ ինձ յանձ նեց մի բա նա լի, ըստ եր ևույ թին ե կե
ղե ցու, ո րը նա գտել է Հա յոց մա սում և տե սել մի հայ քա հա նա յի դիակ՝ ի շարս 
այլ սպա նո ւած նե րի»2:

191820թթ. ան նա խա դեպ բռնութ յուն նե րը պատ ճառ հան դի սա ցան Շու շիում 
ազ գա յին ու հոգ ևոր կյան քի ընդ հա նուր անկ ման: Ակն հայտ փաստ է, որ ցան կա
ցած ժո ղովր դա կան շար ժում կամ պա տե րազմ ու նի իր ծնող պատ ճառ նե րը, և 
դ րանց հիմ նա վոր լու ծու մը մե ծա պես կախ ված է հա մա կող մա նի վեր լու ծութ յու նից 
ու ճիշտ ըն կա լու մից: Ար ցախ յան հիմ նախնդ րի լուծ ման պա րա գա յում թերևս ճիշտ 
կողմ նո րոշ վե լը այն քան էլ դժվար չէ, քան զի ինչ պես պատ մա կան փաս տե րը, այն
պես էլ մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յան ներ կա ժա մա նակ նե րում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձութ յուն նե րը ա վե լի քան ակ նա ռու են և մատ նան շում են միայն մեկ ճա
նա պարհ, որ կոչ վում է. «Ազ գա յին միաս նութ յամբ դե պի նոր վեր ածնունդ ու հզոր 
ազ գա յին պե տա կա նութ յուն» գա ղա փա րը:

Եզ րա կա ցւթ յւն

XIX դա րի սկզբնե րից Շւ շիւմ և  ողջ Ղա րա բա ղւմ հոգ ևորմշա կւ թա յին 
կյան քը ան նա խա դեպ վե րըն թաց ապ րեց: Շւ շիի հա յաբ նակ թա ղա մա սե րից յւ
րա քանչ յւ րը ւ նե ցավ իր հոգ ևոր կենտ րո նը՝ ե կե ղե ցին:

191820թթ. բռնւթ յւն նե րը պատ ճառ հան դի սա ցան Շւ շիւմ ազ գա յին ւ 
հոգ ևորմշա կւ թա յին կյան քի ընդ հա նւր անկ ման: 

1920թ. մար տի 23ի ող բեր գա կան ի րա դար ձւթ յւն նե րի հետևանքով զոհ վե
ցին Ղա րա բա ղի հա յոց հոգ ևոր թե ի ա ռաջ նոր դը և Շւ շիի հոգ ևո րա կա նւթ յան 
1 Բալայան Վ. 2017, 281:
2 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2001, 744745:
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եծ մա սը: Շւ շիի հայ կա կան թա ղա մա սի հետ իա սին հրկիզ վե ցին նաև ե կե ղե
ցի նե րը, դպրոց նե րը: 

Թւր քե րի կող ից Շւ շիւմ 1920թ. մար տի 23ին հա յե րի նկատ մամբ ի րա կա
նաց ված ջար դե րը կրել են ընգծ ված քա ղա քա կան, կրո նա կան ւ մշա կւ թա յին 
նպա տակ ներ: 

Հոգ ևո րա կա նւթ յան և  ե կե ղե ցւ դեմ ի րա կա նաց ված բռնւթ յւն նե րի մա սին 
պահ պան վել են բազ մա թիվ վկա յւթ յւն ներ ինչ պես ժա մա նա կա կից նե րի թո ղած 
վկա յւթ յւն նե րւմ, այն պես էլ Հայ ե կե ղե ցւ վա վե րագ րե րւմ: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. ՀԱԱ, ֆ. 332, ց. 1, գ. 616, թ. 24: 
2. ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 2626, թ. 8: 
3. ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 2722, թ. 78:
4. ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1649, գ. 1, էջ 3:
5. Ազգ, Բոս տոն, 1919, 2 սեպ տեմ բե րի:
6. Բա լա յան Մ. 2009, Հայ Աղ վա նից ե կե ղե ցին (սկզբնա վո րւ ից ինչև եր օ րե րը), 
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Ամփոփում

1920 թվականի բռնությունները Հայ առաքելական եկեղեցու 
նկատմամբ Շուշիում

Մելանյա Բալայան

XIX դարի սկզբներից Շուշիում և ողջ Ղարաբաղում հոգևորմշակութային կյանքը 
աննախադեպ վերընթաց ապրեց: Սակայն 191820թթ. բռնությունները պատճառ հան
դիսացան Շուշիում ազգային ու հոգևորմշակութային կյանքի ընդհանուր անկման: 1920թ. 
մարտի 23ի ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով զոհվեց հոգևորա կանության 
մեծ մասը, որոնց թվում էր Ղարաբաղի հայոց հոգևոր թեմի առաջնորդը: Շուշիի հայկական 
թաղամասի հետ միասին հրկիզվեցին նաև հայ հոգևոր ճարտարա պետության կարևորա
գույն կոթողներ հանդիսացող եկեղեցիները: Հոգևորականության և եկեղեցու դեմ 
իրականացված բռնությունների մասին պահպանվել են բազմաթիվ վկայություններ ինչպես 
ժամանակակիցների թողած վկայություններում, այնպես էլ Հայ եկեղեցու վավերագրերում: 

Հինաբառեր. Ղարաբաղ, եպիսկոպոս, հոգևորականւթյւն, եկեղեցի, առաքելա
կան, ծխական, քաղաքականւթյւն, Շւշի:

Резюме

Насилие в отношении Армянской Апостольской Церкви  
в Шуши в 1920 году

Меланя Балаян

С начала XIX века национальнодуховная и культурная жизнь переживала беспреце
дентный рост как в г. Шуши, так и во всем Карабахе. Однако, политические события в 
191820гг. привели к общему спаду национальной и культурной жизни города Шуши. В 
результате трагических событий 23 марта 1920г. большинство армянских священ но служи
телей были убиты, в их числе глава Епархии Армянской Апостольской церкви Карабаха. 
Вместе с армянским кварталом г. Шуши были подожжены церкви, которые являются 
важными памятниками армянской архитектуры. Сохранились многочисленные свидетельства 
о вандализме и насилии, которые были организованы в отношении Армянской Апостольской 
церкви и духовенства Карабаха, как в воспоминаниях современниковочевидцев, так и в 
документах Армянской церкви.

Ключевые слова: Карабах, епископ, духовенства, церковь, апостольский, 
политика, Шуши. 
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Abstract

Violence against the Armenian Apostolic Church
in Shushi in 1920

Melanya Balayan 

At the beginning of the XIX century the culturalreligious life in Shushi and in the whole 
territory of Karabakh has been incredibly flourished. However, the violence of 19181920 led 
to a complete decline in national, cultural and religious life in Shushi. As a result of tragic events 
of March 23, 1920, the majority of Armenian clergy and religious leaders were killed or 
beheaded; among them was the Primate of the Diocese of Artsakh of the Armenian Apostolic 
Church. Together with the Armenian district of Shushi, the churches which are considered to 
be the valuable monuments of Armenian religious architecture were set on fire. Numerous 
testimonies of violence against the clergy have been preserved both in the testimonies of 
contemporaries and in the documents of the Armenian Apostolic church.

Keywords: Karabakh, Bishop, clergy, church, Apostolic, parish, politics, Shushi.
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XIX դա րի սո ցիալտնտե սա կան տե ղա շար ժե րը ո րո շա կի պայ ման ներ էին 
ստեղ ծում կրթաու սում նա կան կյան քի զար գաց ման հա մար: Նոր տնտե սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը պա հանջ են դնում ու նե նալ ուս յալ մաս նա գետ ներ: Հայ մե
ծա հա րուստ նե րը մի ջոց ներ չէին խնա յում ի րենց զա վակ նե րին, ինչ պես նաև տա
ղան դա շատ հայ րե նա կից նե րին հայ րե նի երկ րում և  ար տա սահ մա նում ու սում տա
լու: Քա ղա քի մշա կույ թի բնա գա վա ռում ձեռք բե րած հա ջո ղութ յուն նե րը արդյունք 
էին դպրո ցա կան կյան քի կազ մա կերպ ման, ին չում անգ նա հա տե լի դեր ու նե ցան 
հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին և, մաս նա վո րա պես, Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ նե րը: 

18201920 թթ. ըն թաց քում Շու շիում գոր ծող թվով տա սը կրթօ ջախ նե րի համ
բա վը դուրս էր ե կել երկ րա մա սի սահ ման նե րից: Դ րանց թվում էին Ղա րա բա ղի 
Հա յոց թե մա կան դպրո ցը (հիմն վել է 1838 թ.), Ղա րա բա ղի Տի րա մայր Սուրբ Մա
րիամ օ րիոր դաց ու սում նա րա նը (1864 թ.), Ռեա լա կան ու սում նա րա նը (1881 թ.), 
Մա րիամ Ղու կաս յան օ րիոր դաց գիմ նա զիան (1912 թ.) և  այլն: 

Մա տաղ սերն դի կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան գոր ծում մեծ էր բա րե րար
նե րի դե րը, ո րոնց հատ կաց րած նյու թա կան մի ջոց նե րով էլ հիմն վել են դպրոց ներ 
և  ու սում նա րան ներ:

Դպ րոց նե րի դե րը Շու շիի կյան քում անժխ տե լի է, և  այդ տե սա կե տից ա ռաջ
նութ յան պա տի վը պատ կա նում է Հա յոց թե մա կան հոգ ևոր դպրո ցին: Այն բաց վել 
է 1838 թ. հու նի սի 22ին Բաղ դա սար միտ րո պո լիտ Հա սան Ջա լալ յա նի ջան քե րով 

mailto:Vrezh1639@mail.ru
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ու մի ջոց նե րով: Սկզ բում դպրո ցը պահ պա նութ յան ո րո շա կի աղբ յուր ներ չու ներ: 
Բաղ դա սար միտ րո պո լի տը դպրո ցը բա ցեց՝ հույ սը դնե լով հայ րե նա կից նե րի 
ա ջակ ցութ յան և  օ ժան դա կութ յան վրա1: 

Սե փա կան շենք չու նե նա լու պատ ճա ռով դպրո ցը տե ղա վոր ված է ե ղել վար ձու 
շեն քում՝ տա րե կան 100 ռուբ լի վար ձով: Դպ րոցն սկզբում 65 ա շա կերտ և 2 ու սու
ցիչ ու ներ: Ն յու թա կան սղութ յան պատ ճա ռով այն 1843 թ. ժա մա նա կա վո րա պես 
փակ վել է: 1845 թ. միտ րո պո լի տը կրկին ժո ղովր դի օգ նութ յանն է դի մում, և դպ
րո ցը նույն թվի օ գոս տո սի 17ին վե րա բաց վում է` 45 ա շա կեր տով և 5 ու սուց չով2: 
Շու շե ցի Քա լան թար յան ներն ի րենց տու նը վեց ա միս ժա մա նա կով ձրի տրա մադ
րում են դպրո ցին, իսկ պե տա կան դպրո ցի տե սուչ Խիտ րո վը հանձն է առ նում ձրի 
վա րել դպրո ցի տես չութ յան պաշ տո նը և ռու սե րեն, պատ մութ յուն ու աշ խար հագ
րութ յուն դա սա վան դել3:

Թե մա կան դպրո ցը պա հե լու նպա տա կով Բաղ դա սար միտ րո պո լի տը յու րա
քանչ յուր ծխա կա նից գանձ վող հա տուկ տուրք (20 կո պեկ) սահ մա նեց, իր մի ջոց
նե րով շենք կա ռու ցեց: 1853 թ. իր հիմ նադ րած թե մա կան դպրո ցի հա մար շենք 
կա ռու ցե լու նպա տա կով նա ա ռաջ նոր դա րա նի դի մաց հո ղա տա րածք է վերց նում, 
սա կայն մահ վան պատ ճա ռով նրա ձեռ նար կու մը մնում է ան կա տար: Դա ա վար
տին է հասց նում Սար գիս ար քե պիս կո պոս Հա սան Ջա լալ յա նը՝ 1872 թ. հու նի սի 
22ին կա տա րե լով դպրո ցի նոր շեն քի բա ցու մը:

Դպ րոցն ա վե լի բա րե կարգ տեսք է ստա նում 19081910 թթ. տե սուչ Ա վե տիք 
Տեր Պո ղոս յա նի օ րոք և ն րա ջան քե րով4:

1913 թ. շու շե ցի նե րը պատ րաստ վում էին նշելու դպրո ցի հիմ նադր ման 75ամ
յա կը5: Թե մա կա նի հիմ նադր ման հո բել յա նի ա ռի թով հան գա նա կութ յուն ներ են 
կա տար վում: Զա վեն և Բաբ կեն ե պիս կո պոս նե րը հան գա նա կում են 600.000 ռուբ
լուց ա վե լի գու մար, ո րը նե րա ռում էր մոսկ վաբ նակ ղա րա բաղ ցի Բաղ դա սար Ար
զու ման յա նի նվի րա բե րած 200.000 ռուբ լին, Հ ռիփ սի մե Խան դա միր յան Ղու կաս
յա նի, դպրո ցի սան Մի քա յել Ա րամ յան ցի, Մով սես Թա վադ յա նի, Գ րի գոր Բեգ լար
յան ցի որ դի նե րի նվի րա բե րութ յուն նե րը և  այլն6: Մի քա յել Ա րամ յան ցը դպրո ցին 
էր նվի րել 45.000 ռուբ լի ար ժո ղութ յամբ իր տու նը, ո րը գտնվում էր Շու շիում: Նա 
իր վրա էր վերց րել նաև վե րա կա ռուց ման և ճա նա պար հի վե րա նո րոգ ման ծախ
սե րը7, ո րի հա մար հու լի սի 18ի կոն դա կով ստա ցել էր Վե հա փա ռի օրհ նութ յու նը8:

Թե մա կան դպրո ցին գու մար ներ են նվի րա բե րել նաև մոսկ վաբ նակ Ա. Խան
դա միր յա նը` 10.000 ռուբ լի, շու շե ցի բաք վաբ նակ Ղա րա բեկ յան ցը` 1000 ռուբ լի, 
Պո ղոս Ա լեք սան յա նը` 3000 ռուբ լի, Մկր տիչ Հով հան նիս յա նը և Սու րեն Ա դամ յա
նը` 20.000 ռուբ լի, Պո ղոս Ղու կաս յա նը` 10.000 ռուբ լի, Մ նա ցա կան Խու նուն ցը` 

1 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 174, թ. 115:
2 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգևոր դպրոցի (18381913), Թիֆլիս, 1914, էջ 183:
3 «Տարազ», Թիֆլիս, 1913, հմ. 78: 
4 Խուդոյան Ս., Արևելահայ դպրոցները 18301920 թվականներին, Եր., 1987, էջ 370374:
5 Քոչարյան Ա., Շուշիի հայոց հոգևոր թեմական դպրոցի հիմնադրման 75ամյակի տոնակատարությունները՝ 
ըստ արխիվային վավերագրերի, ԲՀԱ, 2012, հմ. 12, էջ 213:
6 «Տարազ», Թիֆլիս, 1913, հմ. 78:
7 Անթանեսյան Վ., Միքայել Արամյանց, Եր., 2011, էջ 46:
8 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 309, թ. 86 շրջ.87:



289

7000 ռուբ լի և  ուրշ ներ1: 
Շու շիում մա տաղ սերն դի կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան գոր ծում մեծ 

ա վանդ են ներդ րել Թադ ևոս Թա միր յանն ու Ա րիս տա կես Խան դա միր յան ցը: Վեր
ջինս իր մա հից ա ռաջ այդ նպա տա կի հա մար հատ կաց րել է 15.000 ռուբ լի, ո րը, 
տա րի ներ շա րու նակ մնա լով բան կում, 1891 թ. կազ մել էր 48.000 ռուբ լի: Նույն 
թվա կա նին Խան դա միր յան ցի ցան կութ յունն ի կա տար է ա ծում նրա հար սը` Նի նո 
Խան դա միր յան ցը՝ այդ 48.000 ռուբ լին բաշ խելով հետև յալ կերպ. 20.000 ռուբ լի 
հատ կաց նում է Շու շիի Հա յոց թե մա կան դպրո ցին, 20.000 ռուբ լի` Շու շիում օ րիոր
դա կան նոր ու սում նա րան բա ցե լու, 5.000 ռուբ լի` այդ դպրո ցի գա վի թը դրսից 
ջուր բե րե լու գոր ծին, իսկ մնա ցած 3.000 ռուբ լին՝ չքա վոր հայ ա շա կերտ նե րին: 
Իսկ Թադ ևոս Թա միր յա նը մեկ մի լիոն ռուբ լի էր կտա կել Շու շի քա ղա քին, ո րից 
300 000 ռուբ լի՝ թե մա կան դպրոց նե րին, 100 000 ռուբ լի՝ ռուսթա թա րա կան 
դպրո ցին2:

1910 թ. Բաք վում բնակ վող շու շե ցի Պ. Թադ ևոս յա նը 30.000 ռուբ լի նվի րում 
է իր ծննդա վայ րի ազ գա յին ու սում նա րա նին և խոս տա նում ա պա գա յում ուս ման 
ծրագ րե րը ընդ լայ նե լու նպա տա կով ևս 20.000 նվի րել: 1912 թ. « Կոչ նակ»ը հայտ
նում է, որ Շու շիում մա հա ցած Գ րի գոր Բեգ լար յան ցի որ դի նե րը թե մա կան դպրո
ցին են հատ կաց րել 15.000 ռուբ լի: 1915 թ. աշ նան սկզբնե րին Թիֆ լի սում վախ
ճան ված Ա. Թ յու նի պեկ յա նը կրթա կան նպա տակ նե րի հա մար կտա կում է 150.000 
ռուբ լի3:

Թե մա կան դպրո ցի գոր ծու նեութ յունն ընդ հատ վեց 1920 թ. մար տին Շու շի քա
ղա քում տե ղի ու նե ցած ողբերգական ի րա դար ձութ յուն նե րի պատճառով:

Շու շիի հա յութ յունն Ար ևել յան Հա յաս տա նում ա ռա ջի նը լուրջ ու շադ րութ յուն 
դարձ րեց աղ ջիկ նե րի կրթութ յան գոր ծին, և  այդ հար ցում ի րենց ման կա վար ժա
կան նվիր վա ծութ յամբ ակ տիվ դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցան հենց ար ցախ ցի կին 
լու սա վո րիչ նե րը4: Այդ գոր ծին նվիր վե ցին ա ռա ջա դեմ գոր ծիչ ներ Պ. Շանշ յա նը, 
Պ. Պ ռոշ յա նը, Հ. Հա խում յա նը, Մ. Հա խում յա նը, և  ու րիշ ներ, ո րոնց նա խա ձեռ
նութ յամբ 1864 թ. Շու շիում հիմն վեց «Դպ րո ցա սեր հա յուհ յաց ըն կե րութ յուն»ը5: 
Ըն կե րութ յան ան մի ջա կան օ ժան դա կութ յամբ 1864 թ. ապ րի լի 7ին Շու շիում բաց
վեց օ րիոր դաց դպրոց մե ծա հա րուստ Համ բար ձում Հա խում յա նի սե փա կան տա
նը՝ Մա րիամ Հա խում յա նի մի ջոց նե րով և տ նօ րի նութ յամբ: Վեր ջի նիս խրա խու սել 
և մե ծա պես օգ նել էին այն ժա մա նակ թե մա կա նի տե սուչ Պետ րոս Շանշ յա նը և  
ու սու ցիչ Պերճ Պ ռոշ յա նը: Այս դպրո ցի բա ցումն այն քան մեծ ի րա դար ձութ յուն էր, 
որ ան գամ փո խար քա յի կին, մեծ իշ խա նու հի Օլ գա Ֆ յո դո րով նան Մա րիամ Հա
խում յա նին հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց6:

Այս տեղ բարձր մա կար դա կի վրա էր աղ ջիկ նե րի կրթման և դաս տիա րակ ման 
գոր ծը: Մա րիամ Հա խում յա նը խոս տա ցել էր ու սում նա րա նի վար ձը իր սե փա կա
1 Ավանեսյան Ա., Հարությունյան Գ., Արցախի կրթական համակարգը, հ. Ա, Ստեփանակերտ, 2014, էջ 329330:
2 Բալայան Վ., Շուշի. տեղն ու դերը հայոց քաղաքակրթական համակարգում, Եր., 2017, էջ 335:
3 http: //www.shushi.org/education.php.
4 Ավանեսյան Ա., Հարությունյան Գ., Արցախի կրթական համակարգը, էջ 336354:
5 Հարությունյան Մ. Գ., Մշակութային կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում 19րդ դարի երկրորդ կեսին և 20րդ 
դարի սկզբին, Ստ., 2010, էջ 21:
6 Ղարաբաղու տիրամայր Սուրբ Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի բացուիլը, Շուշի, 1864:
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նութ յու նից վճա րել և  իր հաշ վին պա հել եր կու աղ քատ ա շա կեր տու հի1: Դպ րո ցում 
ու սու ցու մը հա յե րեն է տար վել: Այն փակ վում է 1872 թ.: 

Մա րիամ յան դպրո ցի փակ վե լուց ո րոշ ժա մա նակ անց` 1879 թ. մար տի 13ի 
հայ րա պե տա կան կոն դա կով Շու շիի ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ Ա րիս տա կես 
վար դա պետ Սեդ րակ յա նի ջան քե րով բաց վեց Հ ռիփ սիմ յան ի գա կան դպրոց2: Ն րա 
գրութ յան հա մա ձայն՝ դպրո ցի ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րը պա տա հա կան էին և 
սա կավ, ուս տի խնդրում էր օգտ վել վի ճա կա յին արդ յունք նե րից3: 1884 թ. Ղա րա
բա ղի թե մի ծխա կան դպրոց նե րի թե մա կան տես չի ներ կա յաց րած տե ղե կագ րի 
հա մա ձայն՝ Հ ռիփ սիմ յան դպրո ցը ժա մա նա կա վո րա պես գոր ծում էր Ար զու ման 
Բա բալ յան ցի տա նը` Կու սա նաց ա նա պա տի մո տա կայ քում: Այն ու ներ 2 դա սա րան` 
50 ա շա կեր տով4:

1886 թ. Շու շիում բաց վում է ևս մեկ՝ « Մա րիամ յան» ա նու նը կրող օ րիոր դաց 
դպրոց5: 1896 թ. շու շե ցի Բա բա Բեգ լար յա նը հօ գուտ Մա րիամ յան օ րիոր դաց ու
սում նա րա նի մի հո ղա մաս է կտա կել, ո րից ստաց ված մի ջոց նե րով պետք էր չորս 
որ դե գիր նե րի ուս ման վճա րը ի րա կա նաց վեր6: Հա մա ձայն սի նո դի կտակ նե րի վե
րա բեր յալ գոր ծի՝ շու շե ցի Հով հան նես Գ րի գո րի Խու նուն ցը իր կտա կի 6րդ կե տի 
բ մա սով` հօ գուտ աղ քատ ու սա նող նե րի` կտա կել է 1) քա ղա քի հայ կա կան ե կե ղե
ցա կանծխա կան ի գա կան ու սում նա րան նե րին՝ 150 ռուբ լի, 2) Մա րիամ յան դպրո
ցին` 150 ռուբ լի7:

Օ րիոր դաց դպրո ցը 1896 թ. փակ վում է և վե րա բաց վում է 1905 թ. փետր վա
րին8: 

1909/10 ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում դպրո ցին դրա մա կան մուտք է ե ղել 
ա շա կերտ նե րի ուս ման վար ձից 2.000 ռուբ լի և մոսկ վաբ նակ շու շե ցի Ժամ հար յան 
եղ բայր նե րի նվի րադ րա մը, ո րը տրվում է յու րա քանչ յուր տա րի` 200 ռուբ լի չա փով: 
Դպ րո ցը տե ղա վոր ված էր ա ռաջ նոր դա րա նի շի նութ յան մի մա սում, ո րը կազ մում 
էր շի նութ յան մո տա վո րա պես կե սը, սա կայն զուրկ էր անհ րա ժեշտ հար մա րութ
յուն նե րից9: Բաք վի հա յոց ե կե ղե ցի նե րի գոր ծա կա լի ա ռա ջար կով10, բա րե գոր ծա կան 
նպա տա կով, Մա րիամ յան օ րիոր դաց դպրո ցին 50.000 ռուբ լի գու մար նվի րե լու 
ցան կութ յուն էր հայտ նել նաև Նի կո լայ Ա ռա փել յան ցը (Ա ռա ֆել յանց), նա մա կով 
այդ պի սի ցան կութ յուն էին հայտ նել նաև բաք վաբ նակ շու շե ցի ներ Բեգ լար յան ցը 
և Սա րու խան յան ցը11, իսկ շու շե ցի Թեո դո րոս Խա չի յան ցը կտա կել է 1000 ռուբ լի: 

Դպ րո ցը գոր ծու նեութ յու նը դա դա րեց րեց 1920 թ. ադր բե ջան ցի նե րի կազ մա
կեր պած կո տո րած նե րի պատճառով: Իսկ ար դեն խորհր դա յին տա րի նե րին Մա
րիամ Ղու կաս յան դպրո ցը գոր ծել է՝ որ պես Մ. Ֆ րուն զեի ան վան ու սում նա րան:

1 «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1864, մարտի 14, ապրիլի 4:
2 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 1, գ. 149, թ. 13: 
3 Նույն տեղում, թ. 13 շրջ.14:
4 Ֆ. 56, ց. 10, գ. 883, թ. 162 շրջ.: «Մշակ», 1879, հուլիսի 18:
5 Ֆ. 56, ց. 10, գ. 914, թ. 33 շրջ.34:
6 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 1553, թ. 27 շրջ.:
7 Նույն տեղում, թ. 165165 շրջ.:
8 Նույն տեղում, գ. 905, թ. 14:
9 Նույն տեղում, գ. 932, թ. 3:
10 Նույն տեղում, գ. 1830, թ. 53 շրջ.:
11 Նույն տեղում, թ. 46 շրջ.:
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Հայ ժո ղովր դին բա ժին հա սած բազ մա տե սակ ա ղետ նե րի հետ ևան քով որ բա
ցած հայ մա նուկ նե րին օգ նե լու նպա տա կով Շու շիի կա նանց հանձ նա ժո ղո վը հիմ
նում է որ բա նոցդպրոց1: Վե հա փա ռը Բաք վի հա յոց ե կե ղե ցի նե րի գոր ծա կալ Զա
վեն ե պիս կո պո սին հանձ նա րա րում է սա տա րել բա րե գոր ծա կան այդ ձեռ նար կութ
յա նը ու այդ գոր ծի հա ջո ղութ յունն ա պա հո վե լու հա մար դի մել բա րե գործ ան ձանց 
և հաս տա տութ յուն նե րին2: Զա վեն ե պիս կո պո սը դի մում ներ է հղում բա րե րար 
Մով սես Բու դաղ յան ցին3, Բաք վի Մար դա սի րա կան ըն կե րութ յա նը, Ն պաս տա մա
տույց մաս նա ժո ղո վին և  այլ բա րե րար նե րի: Թիֆ լի սի Ն պաս տա մա տույց հանձ
նա ժո ղո վը խոս տա նում է Շու շիի որ բա նոցդպրո ցին հատ կաց նել 34 հա զար ռուբ
լի գու մար4: Սա կայն որ բա նո ցին տրվող օգ նութ յու նը սուղ էր: Հատ կա պես ա ռա ջին 
տա րի նե րին որ բա նո ցի վի ճա կը հու սա հա տա կան էր: Զա վեն ե պիս կո պո սի մի ջո
ցով որ բա նո ցին էր հատ կաց վել 200 ռուբ լի, ին չում ա վանդ ու նեին Սար գիս Խան
դա միր յան ցը և տի կին Բա հաթր յա նը5:

1911 թ. մար տի 25ին Շու շիի որ բա նո ցի հո գա բար ձութ յու նը «Մ շակ» թեր թի 
խմբագ րութ յանն է ներ կա յաց նում որ բա նո ցի գո յութ յու նը պահ պա նե լու հա մար 
նվի րատ վութ յուն ներ կա տա րած ան ձանց ցան կը` նվի րա բեր ված գու մար նե րի տե
ղե կա ցու մով՝ թեր թում նվի րա տու նե րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լու և  այդ տվյալ
նե րը հրա պա րա կե լու խնդրան քով: Վեր ջին ներս Բա քու, Կ րաս նո վոդսկ, Սա մար
ղանդ և  այլ քա ղաք նե րից էին, մոտ 130 նվի րա տու ներ` 500 ռուբ լուց քիչ ա վե լի 
գու մա րով, ո րը հան գա նա կել էր հո գա բար ձութ յան ան դամ Մ. Ե ղիա զար յան ցը, 
իսկ 250 ռուբ լի` Մ նա ցա կան Խու նուն ցը6: 

Որ բա նո ցին նվի րատ վութ յուն ներ են կա տա րել նաև Ար ցա խի տար բեր բնա
կա վայ րե րի հա յե րը, ո րոնք նույն պես ան մասն չմնա ցին այդ ծանր պա հին: 1911 
թ. Շու շիի բնա կիչ Թեո դո րոս Խա չի յան ցը Շու շիի որ բա նո ցին կտա կել է 250 ռուբ
լի, չքա վոր նե րին՝ 200 ռուբ լի, մա րա ղա ցի Ա ռա քել Տեր Ներ սիս յան ցը՝ 15 ռուբ լի7: 

Շու շիում կա յին ե րեք մի դաս յա ե կե ղե ցա կանծխա կան դպրոց ներ, ո րոն ցից 
Թադ ևոս յա նը և Ա գուլ յա ցը` երկ սեռ, Մեղ րե ցոց Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու մի
դաս յա նը` ա րա կան8:

 Թադ ևոս յան երկ սեռ մի դաս յա դպրո ցը գտնվում էր Վե րին թա ղի Ս. Հով հան
նես Մկր տիչ ե կե ղե ցու բա կում: Դպ րո ցը հիմն վել է 1895 թ. բաք վաբ նակ շու շե ցի 
Ի սա հակ Թադ ևոս յան ցի մե կե նա սութ յամբ: 1896 թ. ցա րա կան կա ռա վա րութ յան 
հրա մա նով մյուս դպրոց նե րի հետ միա սին փակ վում է նաև այս դպրո ցը և վե րա
բաց վում միայն 1905 թ.` ազ գա յին դպրոց նե րը վե րա բա ցե լու թույլտ վութ յուն ստա
նա լուց հե տո9:

Այս տեղ սո վո րում էին քա ղա քի ա մե նաչ քա վոր ե րե խա նե րը: Ու սու մը դպրո ցում 

1 ԳԱԹ, Հ. Առաքելյանի ֆոնդ, թ. 796:
2 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 1830, թ. 12:
3 Նույն տեղում, թ. 6:
4 ԳԱԹ, Հ. Առաքելյանի ֆոնդ, թ. 797:
5 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 1590, թ. 18 շրջ., 19:
6 Ֆ. 227, ց. 1, գ.159, թ. 35:
7 Ֆ. 200, ց. 1, գ. 1553, թ. 44:
8 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 1908, թ. 11 շրջ.:
9 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 905, թ. 14:
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ձրի էր, ե րե խա նե րը ձրիա բար ստա նում էին նաև դպրո ցա կան պա րա գա ներ, 
ծայ րա հեղ չքա վոր նե րը` նաև հա գուստ: Թադ ևոս յան դպրո ցը պահ վում էր բաք
վաբ նակ շու շե ցի Ի սա հակ Թադ ևոս յա նի կտա կած 30.000 ռուբ լի գու մա րի տո
կոս նե րով, ո րոնք տա րե կան կազ մում էին 1.600 ռուբ լի, և  ո րոն ցով հո գում էին 
դպրո ցի ծախ սե րը: Մայր գու մա րը պահ վում էր բան կում` դպրո ցի ա նու նով, տո
կոս նե րի մնա ցոր դը կցվում էր մայր գու մա րին: Դպ րոցն ու ներ եր կու սեն յա կից և 
պատշ գամ բից բաղ կա ցած լավ կա հա վոր ված սե փա կան շի նութ յուն, ո րը կա ռուց
վել էր բա րե րար Ի սա հակ Թադ ևոս յա նի մի ջոց նե րով1: 

Շու շիի ե կե ղե ցա կանծխա կան դպրոց նե րը պահ վում էին ե կե ղե ցու արդ յունք
նե րով, ու սում նա վար ձով, ինչ պես նաև նվի րատ վութ յուն նե րով: Բա ցա ռութ յուն չէր 
նաև Մեղ րե ցոց մի դաս յա ա րա կան դպրո ցը, ո րը գտնվում էր Մեղ րե ցոց Ս. Աստ
վա ծա ծին ե կե ղե ցու բա կում: Այն բաց վել էր 1907 թ. աշ նա նը: Սո վո րող նե րից մոտ 
35 հո գի ձրիա վարժ էին՝ իբրև չքա վոր: Դպ րո ցի շի նութ յու նը, ե կե ղե ցա պատ կան 
լի նե լով, ու ներ ան հար մա րութ յուն ներ2: Դպ րո ցի տա րե կան ե կա մուտ նե րը ձևա
վոր վում էին ա շա կերտ նե րի ուս ման վար ձից՝ 200 ռուբ լի, և Մեղ րե ցոց Ս. Աստ վա
ծա ծին ե կե ղե ցու հատ կաց րած նպաս տից` մոտ 500 ռուբ լի3:

Այս դպրո ցին իր ա վանդն էր բե րել Թեո դո րոս Խա չի յան ցը, որը դպրո ցի վե
րա նո րո գութ յան նպա տա կով ներդ րել էր 3.000 ռուբ լի և կա ռու ցել ե րեք սեն յա կից 
բաղ կա ցած երկ րորդ հարկ: Մա նուկ սերն դի ուս ման ու դաս տիա րա կութ յան գոր
ծի հա մար Խա չի յան ցի կա տա րած բա րե գոր ծութ յու նը ար ժա նա ցել է Վե հա փա ռի 
գո հու նա կութ յա նը և 1913 թ. փետր վա րի 8ի կոն դա կով օրհն վել4:

Շու շիի եր րորդ մի դաս յա դպրոցն Ա գուլ յաց ե կե ղե ցու երկ սեռ դպրոցն էր, ո րը 
գտնվում էր Ա գուլ յաց Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու բա կում: Դպ րո ցը բաց վել էր 1908 
թ. սեպ տեմ բե րին5: Այս դպրո ցում ու սու մը ձրի էր: Ե րե խա նե րը ձրիա բար ստա նում 
էին նաև դպրո ցա կան պա րա գա ներ, ա մե նաչ քա վոր նե րը` հա գուստ: Դպ րո ցի շի
նութ յու նը պատ կա նում էր Ա գուլ յաց ե կե ղե ցուն, որն ու ներ անհ րա ժեշտ հար մա
րութ յուն ներ: Ա գուլ յաց դպրո ցը պահ վում էր Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան 
ըն կե րութ յան Շու շիի մաս նաճ յու ղի հաշ վով: Մաս նաճ յու ղը հո գում էր դպրո ցի հա
մար յա բո լոր ծախ սե րը6:

Շու շիում գոր ծում էր նաև Կու սա նաց վան քի ե կե ղե ցա կանծխա կան դպրո ցը: 
Այն բաց վել է 1914 թ. Ղա րա բա ղի թե մի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ Զա վեն ե պիս
կո պո սի ջան քե րով: Դպ րո ցի պահ պա նութ յան ծախ սե րը հո գում էր բաք վաբ նակ 
Ար սեն Կա րա սիլ նիկ յա նը, որն ար ժա նա նում է Վե հա փա ռի օրհ նութ յա նը7:

Բա րե րար նե րի շնոր հիվ Շու շիում բաց ված հա ջորդ դպրո ցը Մա րիամ Ղու կաս
յան օ րիոր դաց դպրոցն էր: Դպ րո ցը կա ռուց վում է շու շե ցի Պո ղոս, Ար շակ, Հա կոբ 
և Աբ րա համ եղ բայր նե րի հո ժա րութ յամբ` ի րենց հան գուց յալ քրոջ` Մա րիամ Ղու
կաս յա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու հա մար:
1 Նույն տեղում, գ. 932, թ. 3 շրջ.:
2 Ֆ. 56, ց. 15, գ. 543, թ. 25:
3 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 932, թ. 3 շրջ.:
4 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 309, թ. 20:
5 Ֆ. 56, ց. 15, գ. 620, թ. 11:
6 Ֆ. 57, ց. 2, գ. 932, թ. 3 շրջ. 4:
7 Նույն տեղում, գ. 1032, թ. 5456:
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1914 թ. սեպ տեմ բե րից Մա րիամ Ղու կաս յան օ րիոր դաց դպրո ցը գոր ծել է Ղու
կաս յան նե րի սե փա կան տա նը: Ղու կաս յան եղ բայր նե րը դպրո ցին նվի րա բե րում 
են 300.000 ռուբ լի, ո րի տո կոս նե րը կազ մում էին դպրո ցի հաս տա տուն ե կամ տի 
աղբ յու րը: 

1881 թ. հին ված Շւ շիի ռեա լա կան ւ սւն ա րա նը կար գա վի ճա կով պե տա
կան էր: Սկզբ նա կան շրջա նւմ պա րապ մւնք ներն անց կաց վւմ էին շւ շե ցի ե
ծա հա րւստ Մով սես բե կի տա նը: Հաս տա տւթ յւնն ւ ներ 2 նա խա պատ րաս տա
կան և 5 հին ա կան դա սա րան ներ: 1901 թ. Կով կա սի փո խար քա յի ո րոշ մամբ 
ւ սւն ա րա նի հա մար կա ռւց վւմ է ի փոքր շենք, իսկ ար դեն 19011908 թթ. 
շւ շե ցի բա րե րար Գ րի գոր Ա ռա քել յա նի ի ջոց նե րով կա ռւց վւմ է ւ սւն ա րա նի 
ե ռա հարկ նոր շենք, ո րը ինչ օրս կան գւն նա ցած ե զա կի կա ռւյց նե րից է:  
 Ռեա լա կան ւ սւն ա րա նը, թեև պահ վւմ էր պե տա կան ի ջոց նե րով, բայց հայ 
բա րե րար նե րը տար բեր տա րի նե րի ւ սւն ա րա նին հատ կաց րել են գւ մար ներ. 
Թադ ևոս Թա իր յա նը՝ 100 000 ռւբ լի1, Հով հան նես Խւ նւն ցը՝ 200 ռւբ լի2 և  
այլն: Ռեա լա կան ու սում նա րա նը գոր ծել է մինչև 1920 թվա կա նը:

Շու շիում գոր ծում էր նաև մեկ այլ ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա րան, ո րը 
բաց վել էր 1883 թ. շու շե ցի մե ծա հա րուստ նե րի հան գա նա կած գու մար նե րով3: Այս 
ու սում նա րա նի շրջա նա վարտ նե րը նպաս տե ցին Շու շիի տնտե սութ յան զար գաց
մա նը: 

Բա ցի վե րը նշված նե րից՝ Շու շիում գոր ծում էին քա ղա քա յին տղա յոց դպրո ցը 
(հիմ նադր վել է 1875թ., ու ներ 300350 սո վո րող, ուս ման տևո ղութ յու նը՝ 7 տա րի), 
ե րեք պե տա կան դպրոց՝ մոտ 200 ա շա կերտ նե րով, ո րոնց մեծ մա սը հա յեր էին: 
XIX դա րում և XX դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րում գոր ծում էին մաս նա վոր և  
երկ սեռ ծխա կան դպրոց ներ թա ղա կան ե կե ղե ցի նե րին ա ռըն թեր: Շու շիում էր 
գտնվում 1900ա կան թթ. Ղա րա բա ղի միակ ման կա տու նը, ո րի 100 սա նե րից 70ը 
արևմ տա հայ էին: Գոր ծում էր 2 ման կա պար տեզ, նաև կա րուձ ևի 2 դպրոց: Այս
պի սի ակ տիվ կրթաու սում նա կան գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ ար դեն 1897 թ. Շու շիի 
գա վա ռի 138.771 բնակ չից գրա գետ էին 9.654ը կամ 6,96%ը, որն ա վե լի բարձր 
ցու ցա նիշ էր, քան Եր ևա նի նա հան գի ցու ցա նի շը4: 

Այս պի սով՝ գա լիս ենք այն հա մոզ ման, որ չնա յած ֆի նան սա կան սուղ մի ջոց
նե րին, ցա րա կան իշ խա նութ յուն նե րի ճնշում նե րին ու հե տապն դում նե րին, շնոր հիվ 
բա րե գործ նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան և քա ղա քի հայ հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նվի րատ վութ յան, Շու շիի հայ կա կան դպրոց նե րը մեծ դեր 
ու նե ցան ար ցա խա հա յութ յան ու սում նա ռութ յան հա մար: Դպ րո ցա կան ցան ցի ընդ
լայ նու մը հիմք հան դի սա ցավ մշա կու թա յին զար թոն քին, և XIX դա րը դար ձավ 
կա ր ևոր շրջան Ար ցա խի մշա կույ թի բազ մա դար յան պատ մութ յան հա մար: 

Ան շուշտ, պետք է ընդգ ծել, որ Ար ցա խում գրահ րա տա րակ չութ յան և պար բե
րա կան մա մու լի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր Շու շիի՝ արդ յու նա բե րա կան, 
ար հես տա գոր ծա կան և  առևտ րա կան կենտ րոն դառ նա լով: Այս ա մե նի արդ յուն քում 
1 Բալայան Վ., նշվ. աշխ, էջ 335:
2 Ֆ. 57, ց. 2, գ.1553, թ. 165165 շրջ.:
3 Բալայան Վ., նշվ. աշխ, էջ 202:
4 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. СпБ, 1905, с. 1.
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ժա մա նա կի ըն թաց քում գրահ րա տա րակ չութ յու նը դար ձավ նաև շու շե ցի բա րե
գործ նե րի ու շադ րութ յան և հո գա ծութ յան ա ռար կան: Գ. Լ ևոն յա նը ի րա վա ցիո րեն 
նշել է, որ Թիֆ լի սից հե տո հայ կա կան տպագ րութ յան գոր ծում Անդր կով կա սի 
քա ղաք նե րի մեջ ա մե նան շա նա կա լից դե րը խա ղա ցել է հենց Շու շին1:

Շու շիում գրահ րա տա րա կութ յան գոր ծի բար գա վա ճու մը 18641902 թթ. սեր
տո րեն պայ մա նա վոր ված էր « Հա յոց հոգ ևոր տես չութ յուն» տպա րա նով2, որ տեղ 
տպագր վեց 41 գիրք: 40 տար վա ըն թաց քում հրա տա րակ վե ցին կրթա կան3, գրա
կան, կրո նա կան, քե րա կա նա կան, ու սու ցո ղա կան, թարգ մա նա կան ուղղ վա ծութ յան 
գրքեր, Կով կա սի Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յան Շու շիի գրա դա րա նի գրա
ցու ցակ ներ4, բա րե գոր ծութ յան մա սին հրա պա րա կա խոս Կոս տան տին Մե լիք Շահ
նա զար յա նի (Տմբ լա չի Խա չան) գրքե րը, հա յա գետ Մա նուկ Ա բեղ յա նի ա ռա ջին 
աշ խա տութ յու նը:

Ա ռանձ նա կի հարկ ենք հա մա րում հի շա տա կել շու շե ցի ան վա նի հա յա գետ 
Լեո յի ա նու նը, որն իր գրահ րա տա րակ չա կան գոր ծու նեութ յու նը սկսել էր հենց այս 
տպա րա նում որ պես սրբագ րիչ, և  իր բազ մա թիվ գրքե րը տպագր վե ցին այդ տեղ, 
ո րոն ցից մե կի հրա տա րա կութ յու նը հո վա նա վո րել էր շու շե ցի բա րե գործ Սմ բատ 
Դադ յա նը: Մի շարք գրքեր տպագր վե ցին շու շե ցի բա րե գործ ներ Ա վե տիք Պապ
յան ցի և Հով սեփ Տեր Մի նաս յա նի հո վա նա վո րութ յամբ:

Շու շիում գրահ րա տա րակ չութ յան գոր ծը թե մա տիկբո վան դա կա յին ո րա կա
կան ա վե լի բարձր մա կար դա կի բարձ րաց րեց հայտ նի հրա տա րա կիչբա րե գործ 
Միր զա ջան Մահ տե սի Հա կոբ յան ցը, որն իր տա ն կից մաս նա շեն քում որ դի նե րի 
հետ հիմ նեց տպա րան5: Այն տեղ 18791900 թթ. հրա տա րակ վեց 50 միա վոր գիրք, 
ին չը էա կան թիվ էր ան գամ ամ բողջ Անդր կով կա սի հայ կա կան տպագ րութ յան 
հա մա պատ կե րում:

Մի շարք գրքեր տպագր վե ցին շու շե ցի բա րե գործ ներ Տ. Նա զար յա նի, Ս. Հա
խում յան ցի, Զ. Սարգս յա նի, Ա. Հա կոբ յան ցի հո վա նա վո րութ յամբ:

« Միր զա ջան Մահ տե սի Հա կոբ յանց» տպա րա նը այր վեց 1905 թ. հայթա թա
րա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ թա թար խա ժա մու ժի կող մից:

1890 թ. սկսած՝ գրահ րա տա րակ չութ յան ո լոր տում սկսում է ակ տի վա նալ Հա
յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յու նը՝ Շու շիի տե ղա կան վար չութ յան հետ հա մա տեղ 
ո րո շե լով հրա տա րակ վե լիք գրքե րի թե ման և ն պա տակ հե տապն դե լով տպագ րել 
ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի հա մար նա խա տես ված օգ տա կար գրքեր: Բարձր 
գնա հա տե լով շու շե ցի նե րի բա րե գոր ծա կան նա խա ձեռ նութ յու նը՝ «Մ շակ»ը գրել 
է. « Շու շիի տե ղա կան վար չու թեան ձեռ նար կած գոր ծը հա մակ րե լի գործ է և խ րա
խու սան քի ար ժա նի, մեր ժո ղո վուր դը զուրկ է բո լո րո վին որ ևէ մտա ւոր սնուն դից: 
Հենց այդ պատ ճա ռով ժո ղովր դա կան գիրք հրա տա րա կե լը մի վե րին աս տի ճա նի 

1 Լևոնյան Գ., Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը, Եր., 1958, էջ 227:
2 Ավագյան Ս., Նյութեր Ղարաբաղի նախասովետական շրջանի մամուլի պատմությունից, Եր., 1969, էջ 1619:
3 Կարգադրութիւն Ղարաբաղու Սուրբ տիրամայր Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի, Շուշի, 1864: 
Ղարաբաղու տիրամայր Սուրբ Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի բացուիլը, Շուշի, 1864: Հաշիւ Ղարաբաղի 
հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան 18891890 ուսումնական տարուայ համար, Շուշի, 
1890: Կանոնադրութիւն Շուշուայ հոգեւոր դպրոցի, Շուշի, 1894:
4 Գրացուցակ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի, Շուշի, 1891, 1894:
5 Ավագյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 3337:
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լուրջ գործ է»1:
Շու շիում գրահ րա տա րակ չա կան գոր ծի զար գաց ման մեջ մեծ ա վանդ ու նեն 

Տիգ րան Նա զար յա նը, Համ բար ձում Ա ռա քել յա նը, Լեոն, Սեդ րակ Ման դին յա նը, 
Գ րի գոր Տեր Ղա զար յա նը, Հով հան նես ՏերԳ րի գոր յա նը, Ա ռա քել Բա հաթր յա նը, 
Սոֆ յա Ա ռա քել յա նը2: 1879 թ. Շու շիում ան վա նի մտա վո րա կան Տիգ րան Նա զար
յա նը հիմ նեց հրա տա րակ չա կան գրա սեն յակ բա րե գոր ծա կան նպա տա կով, չուն
ևոր խա վե րի հա մար հա սա նե լի գնե րով գրքե րի տպագ րութ յամբ3, իսկ Համ բար
ձում Ա ռա քել յա նը 1881 թ. Շու շիում հիմ նեց Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն
կե րութ յան ա ռա ջին գա վա ռա կան մաս նաճ յու ղը: Այս ըն կե րութ յուն նե րի մի ջոց նե
րով հրա տա րա կել է Ն. ՏերԱ վե տիք յա նի «Ք նար խոս նա կը», թարգ մա նութ յամբ 
լույս ըն ծա յել Հ. Սենկ ևի չի « Պոզ նա նի ու սուց չի օ րագ րից» պատմ ված քը և շատ այլ 
գրքեր: Անդ րա դառ նա լով Շու շիում հրա տա րակ չա կան գոր ծի վի ճա կին՝ Տիգ րան 
Նա զար յա նը ի րա վա ցիո րեն նշել է, որ «տպագ րութ յան ար հես տը Շու շիում լավ է 
դրված»4:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րող ենք նշել, որ Շու շիի սո ցիալտնտե սա
կան զար գա ցու մը, մշա կու թա յինլու սա վոր չա կան զար թոն քը և բա րե գոր ծութ յան 
վե րել քը պայ մա նա վո րեց գրահ րա տա րակ չութ յան սկզբնա վո րու մը: Որ պես տա
րա ծաշր ջա նի արդ յու նա բե րա կանառևտ րա կան խո շո րա գույն կենտ րոն նե րից մե
կը՝ փաս տո րեն Շու շին զբա ղեց րել է նաև ար ևե լա հա յութ յան հոգ ևորմշա կու թա յին 
ու հա սա րա կա կանքա ղա քա կան ա ռա ջա տա րի դիրք, ին չը մե ծա պես պայ մա նա
վոր ված էր նաև գրատ պութ յան աս պա րե զում շու շե ցի բա րե գործ նե րի հայ րե նան
վեր գոր ծու նեութ յամբ:

Շու շիի մշա կույ թի ծաղկ մա նը հա մըն թաց զգա լի վե րելք է ապ րում նաև թա
տե րա կան կյան քը: Շու շիի թա տե րա կան կյան քի պատ մութ յու նը այդ ժա մա նաշր
ջա նի քա ղա քի մշա կու թա յին կյան քի աշ խույժ ստեղ ծա րա րութ յան վառ դրսևո րումն 
էր: Շու շիում թա տե րա կան ար հես տա վար ժութ յան տար րեր պա րու նա կող ա ռա ջին 
ներ կա յա ցում ներն ի րա կա նութ յուն են դար ձել դեռևս 1840ա կան թվա կան նե րին, 
երբ հայ րե նի քա ղա քը վե րա դար ձած ու սա նող նե րը սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ 
կա տա րում էին տար բեր բե մադ րութ յուն ներ: 1868 թ. սկսած՝ բե մադ րութ յուն նե րը 
տե ղի էին ու նե նում հայ մե ծա հա րուստ Համ բար ձում Հա խում յա նի տան դահ լի ճում: 
Իսկ 1873 թ. հա տուկ թատ րո նի հա մար Մկր տիչ ( Նի կի տա) Խան դա միր յա նի ջան
քե րով փայ տից կա ռուց վում է քա ղա քա յին ա կում բի շենք և  ի պա տիվ կա ռու ցո ղի 
կոչ վում « Խան դա միր յան թատ րոն»: 

1891 թ. հու լի սի 7ին Ղա զան չե ցոց Սբ. Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցու հար ևա նութ
յամբ Մկր տիչ Խան դա միր յա նի մի ջոց նե րով կա ռուց վել է քա ղա քա յին թատ րո նի 
նոր շեն քը՝ 350 տե ղա նոց դահ լի ճով, հար մա րա վետ բե մով, ճե մաս րա հով և  այլ 
հար մա րութ յուն նե րով: Մու րա ցա նի « Ռու զան» դրա մա յի բե մա կա նաց մամբ սկսվում 
է « Խան դա միր յան թատ րո նի» ո րա կա պես նոր փուլ, ո րը կա րե լի է ոս կե դար հա
մա րել: Թատ րոնն ու նե ցել է է լեկտ րա կան լու սա վո րութ յուն, որն այն տա րի նե րի 
1 «Մշակ», 1887, օգոստոսի 20:
2 Ավագյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 103114:
3 «Մշակ», 1881, ապրիլի 22:
4 «Տարազ», 1891, հմ. 22, էջ 319:
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հա մար դեռևս հազ վագ յուտ եր ևույթ էր ողջ ռու սա կան Անդր կով կա սում:
Թա տե րա կան կյան քի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ մեծ դե րա կա տա րում է ու նե

ցել XIX դա րի 90ա կան նե րին մի խումբ ե րի տա սարդ նե րի կող մից հիմն ված 
« Թա տե րա կան» բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յու նը1: « Թա տե րա կան ըն կե րութ յան» 
ան դամ նե րը ներ կա յա ցում ներ էին բե մադ րում « Խան դա միր յան թատ րո նի» դահ
լի ճում և հա վաք ված գու մար նե րը հատ կաց նում բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար: «Մ շակ»ը նշում է, որ մի ներ կա յա ցու մից հա վաք վել էր 300 ռուբ լի գու
մար2:

1905 թ. վեր ջա կետ է դրվում Շու շիի ծաղ կուն թատ րո նի ոս կե դա րին: Խան
դա միր յա նի թատ րո նի շեն քը զոհ է գնում 1905 թ. հայթուր քա կան ընդ հա րում նե
րին և  ամ բող ջա պես հրկիզ վում: 

1905 թ. հե տո Շու շիում թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րը տրվում էին տար բեր 
դպրոց նե րի դահ լիճ նե րում, մե ծա հա րուստ նե րի տնե րում: Շու շե ցի մե ծա հա րուստ 
Մել քում յան եղ բայր նե րի տան դահ լի ճը տրա մադր ված էր այդ նպա տա կի հա մար, 
որ տեղ ներ կա յա ցում ներ է բե մադ րել Ա. Քո չար յա նը3:

Հա սա րա կա կանքա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը, կրթութ յան զար գա ցու մը Շու
շիում, տպագր ված գրքերն ու թեր թե րը պետք է հասց վեին բնակ չութ յան լայն 
զանգ ված նե րին: Դ րա հա մար կա րիք էր զգաց վում, որ Շու շիում բաց վեին գրա
դա րան ներ, ըն թեր ցա րան ներ: Այդ գոր ծը նույն պես մտա հո գում էր հայ մե ծա հա
րուստ նե րին, հոգ ևո րա կան նե րին, բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րին, ո րոնց 
ան մի ջա կան նվի րատ վութ յամբ ու մաս նակ ցութ յամբ քա ղա քում ի րար հետ ևից 
սկսե ցին բաց վել նմա նա տիպ հաս տա տութ յուն ներ: 

1859 թ. սեպ տեմ բե րին Սար գիս ար քե պիս կո պո սի կող մից բաց վեց գրա դա
րանըն թեր ցաս րահ, ո րը կոչ վում էր « Հա սա րա կաց մա տե նա դա րան Շու շուց հա
յոց»4: Ար ցա խում բաց ված այս ա ռա ջին հան րա յին կա ռույ ցին շու շե ցի բա րե րար ներ 
Պ. Աստ վա ծատր յա նը, Պ. Բա բա յա նը և Ա. Բա հաթր յա նը գրքեր նվի րե ցին5, իսկ 
տի կին Ն վարդ Ժամ հար յա նը իր ա մուս նու` գրող Մար գար Ժամ հար յա նի ամ բողջ 
գրա դա րա նը (բաղ կա ցած 238 գրքից)6 նվի րա բե րեց: «Ըն թեր ցա սի րաց ըն կե րութ
յան» կող մից բաց ված գրա դա րանըն թեր ցա րա նին Աստ վա ծա տուր Շ խիեան ցին 
և Պ. Բա բայ Բա ղա դուր յան ցին հա յե րեն և ռու սե րեն լե զու նե րով մե ծա քա նակ 
գրքեր են տրա մադ րել7: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ XIX դա րի երկ րորդ 
կե սին և XX դա րի սկզբին, շնոր հիվ բա րե րար նե րի և բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ
յուն նե րի մի ջոց նե րի, նվի րատ վութ յուն նե րի, կազ մա կեր պած աշ խա տանք նե րի, 
Շու շին դար ձավ ոչ միայն Ար ցա խի, այլև Անդր կով կա սի ու բո վան դակ հա յութ յան 
կար ևո րա գույն կրթամ շա կու թա յին կենտ րոն նե րից մե կը: 

1 Հարությունյան Մ.Գ., նշվ. աշխ., էջ 24:
2 «Մշակ», Թիֆլիս, 1897, հմ. 15, էջ 23:
3 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 258:
4 «Կռունկ Հայոց աշխարհի», 1860, հմ. 2, էջ 149150:
5 Նույն տեղում:
6 «Մշակ», 1909, հունվարի 22:
7 «Կռունկ Հայոց աշխարհի», 1860, հմ. 2, էջ 148:
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Ամփոփում

Շուշիի բարեգործական կազմակերպությունների և 
բարերարների կրթամշակութային գործունեու թյունից  

(XIX դարի վերջ  XX դարի սկիզբ)

Վ րեժ Հա րութ յուն յան

XIX դա րի երկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզբին, շնոր հիվ բա րե րար նե րի և բա րե գոր ծա
կան ըն կե րութ յուն նե րի մի ջոց նե րի, նվի րատ վութ յուն նե րի, կազ մա կեր պած աշ խա տանք նե
րի, Շու շին դար ձավ ոչ միայն Ար ցա խի, այլև Անդր կով կա սի ու բո վան դակ հա յութ յան կա
ր ևո րա գույն կրթամ շա կու թա յին կենտ րոն նե րից մե կը: Ն րանց հո գա տա րութ յան, նվիր վա
ծութ յան շնոր հիվ կրթութ յու նը, մշա կույ թը Շու շիում հա սավ բարձր մա կար դա կի, կա ռուց
վե ցին նո րա նոր շեն քեր: Այդ սուրբ գոր ծին լծվել էին մեծ թե փոքր, աղ քատ թե հա րուստ, 
յու րա քանչ յու րը ինչ քա նով կա րող էր: Հատ կա պես պետք է ա ռանձ նաց նել Ղու կաս յան նե րի, 
Ար զու ման յան նե րի, Ա լեք սան յան նե րի, Խան դա միր յանց նե րի, Թ յու նի պեկ յան նե րի, Ա ռա
փել յանց նե րի, Թա միր յանց նե րի և  այլ ըն տա նիք նե րի կա տա րած ազ գան վեր գոր ծու նեութ
յու նը այդ սուրբ գործում:

Հինաբառեր. Շւ շի, կրթւթ յւն, բա րե գոր ծա կան ըն կե րւթ յւն, Ղւ կաս յան ներ, 
Թա իր յանց, Ա ռա փել յանց, Խան դա իր յանց:
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Резюме

Образовательная и культурная деятельность 
благотворительных организаций и меценатов Шуши  

(вторая половина XIX  начало XX вв.)

Вреж Арутюнян

Во второй половине IX и в начале XX веков Шуши стал одним из важнейших 
образовательных и культурных центров Арцаха, а также Закавказья и всего армянского 
народа благодаря пожертвованиям и организованной работе благот вори телей и 
благотворительных организаций. Благодаря их заботе и преданности образование и культура 
в Шуше достигли высокого уровня, были построены но вые здания. В это священное дело 
были подключены все: и стар , и млад, а богатые, и бедные. Особо следует выделить 
патриотическую деятельность Гукася нов, Арзуманянов, Алексанянов, Хандамирянцев, 
Тунипекянов, Арапелянцев, Та мирянцев и других семей в этом священном деле.

Ключевые слова: Шуши, образование, благотворительные организации, Гукасяны, 
Тамирянцы, Арапелянцы, Хандамирянцы.

Abstract

On the educational and cultural activities of  
Shushi charitable organizations and benefactors

 (the end of the XIX century – the beginning of the XX century)

Vrezh Harutyunyan

In the second half of the XIX century and at the beginning of the XX century, thanks to 
funds from benefactors and charitable organizations, donations and organized activities Shoushi 
became one of the most important educational and cultural centres not only for Artsakh, but 
also for Transcaucasia and for all Armenians. Thanks to their care and devotion, education and 
culture reached a high level in Shushi, new buildings were built. The old and the young, the 
poor and the rich were engaged in this noble task, to the extent possible.

Particular attention should be paid to the patriotic activities of the Ghukasyans, Arzumanyans, 
Aleksanyans, Khandamiryants, Tunipekyans, Arapelyants, Tamiryants and other families in this 
noble work.

Keywords: Shoushi, education, charitable organization, the Ghukasyans, the Tamiryants, 
the Arapelyants, the Khandamiryants.
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ԱՆ ՆԱ ԳՐԻԳՈՐԻ Ա ՍԱՏՐ ՅԱՆ 
ար վես տա գի տւթ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր  

ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տւ տի փոխտնօրեն,  
երաժշ տւթյան բաժնի վարիչ  

ՀՀ, Եր ևան, Մար շալ Բաղ րամ յան պո ղո տա 24/4
Էլ. հաս ցե՝ annaasatryan2013@gmail.com 

Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021, գրախոսվել է 10.04.2021,
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ՇՈՒՇԻՈՒՄ

«1920 թվականի նախօրյակին Շուշին եղել է մի ծաղ կող 

երաժշտական օազիս: Այստեղ, որպես սոխակ ների ծառուղուց, 

հնչել է «համաարևելյան» համբավ ձեռք բերած երաժշտությունը»:

Մարիետա ՇԱՀԻՆՅԱՆ1 

Ներածւթյւն

Ծան րակ շիռ են Շու շիի դերն ու նշա նա կութ յու նը Անդր կով կա սի, Մի ջին Ա սիա
յի և Ռու սաս տա նի, ինչ պես նաև սփյուռ քա հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի՝ կոմ պո
զի տո րա կան և կա տա րո ղա կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում: Պա տա հա կան 
չէ, որ քա ղա քը կոչ վել է «Անդր կով կա սի կոն սեր վա տո րիա»: Այս տեղ ակ տիվ է ե ղել 
ե րաժշ տա կան կյան քը, ինչն էլ իր հեր թին նպաս տել է շու շե ցի նե րի ե րաժշ տա կան 
մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: Այս տեղ են ծնունդ ա ռել և ձ ևա վոր վել ե րաժշ տար
վես տի հե տա գա յում ան վա նի գոր ծիչ ներ: 

Շու շիում են ծնվել և ն րա ե րաժշ տա կան մթնո լոր տում որ պես ե րա ժիշտ ներ 
ձևա վոր վել հայ կոմ պո զի տոր ներ և  ե րա ժիշտկա տա րող ներ Գ րի գոր Ս յու նին, Ե ղի
շե Բաղ դա սար յա նը, Դա նիել Ղա զար յա նը, Ար շակ Կոս տան յա նը, Բոգ դան Թու
ման յա նը, Հով հան նես Իոա նիս յա նը, Ա լեք սանդր Ա լեք սանդր յա նը, Գ րի գոր Մե
լիք յա նը, Բա լա Մե լիք յա նը և  ու րիշ ներ:

Ծան րակ շիռ է Շուշիի դե րը ժո ղովր դա կան ե րաժշ տա կան ար վես տի զար գաց
ման գոր ծում: Անդր կով կա սում լայն ճա նա չում գտած շու շե ցի ե րա ժիշտ նե րը նոր 
աս տի ճա նի են բարձ րաց րել ժո ղովր դա կան ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րով (թառ, 

1 Բրուտյան Ց. 2000, 34:
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քա ման չա, զուռ նա և  այլն) կա տա րո ղա կան ար վես տը, մշա կելկա տա րե լա գոր ծել 
են ար ևել յան ե րաժշ տութ յան զա նա զան ժան րեր:

Շու շե ցի ե րա ժիշտ նե րից շա տերն ի րենց բազ մարդ յուն գոր ծու նեութ յու նը նվի
րա բե րե ցին ոչ միայն հա րա զատ, այլև տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի ազ գա յին ե րաժշ
տութ յան զար գաց ման գոր ծին:

Շւ շե ցի ե րա ժիշտ նե րի ներդ րւ մը հայ պրո ֆե սիո նալ  
ե րաժշ տւթ յան ա ռա ջըն թա ցի գոր ծւմ

XX դա րասկզ բի հայ ե րաժշ տար վես տի ե րախ տա վոր նե րի շար քում իր ար ժա
նի տեղն է գրա վում կոմ պո զի տոր և խմ բա վար, Գ րի գոր Ս յու նի կեղ ծա նու նով 
հան դես ե կած Գ րի գոր Միր զա յա նը, որն իր ստեղ ծա գոր ծութ յամբ և, ի մաս նա վո
րի, ժո ղովր դա կան եր գե րի մշակ մամբ զգա լի դեր կա տա րեց հայ պրո ֆե սիո նալ 
ե րաժշ տութ յան ազ գա յին ո ճի բյու րե ղաց ման գոր ծում: Մե լիք նե րի տոհ մից էր սե
րում Գ րի գո րի պա պի հայ րը՝ Մե լիք Հով հան նես Միր զա բեկ յանՍ յու նին, նույն ին
քը՝ ա շուղ Թեյ մու րը, ո րը Պար սից Ֆա թա լի շա հի հրա վե րով եր կար տա րի ներ 
անցկաց րել էր պա լա տում, եր գել ու հե ղի նա կել բազ մա թիվ պարս կա կան թես նիֆ
ներ: Շա րու նա կե լով հոր ար վես տը՝ Թեյ մու րի զա վակ նե րից մե կը շու տով Խն ձո
րես կից տե ղա փոխ վում է Շու շի, դառ նում ա շուղ Դա դա սի Ս յու նե ցի, այ նու հետև՝ 
Ա թա բեկ: Դա դա սու որ դի նե րից Հով հան նե սը՝ ժո ղովր դա կան բա նաս տեղծեր գիչ 
և ման րան կա րիչ ա շուղ Վա րան դե ցին, ա մուս նա նում է Ան նա Հա խուն ցի հետ: 
Ա մու սին նե րը մե կը մյու սի ետ ևից կորց նում են ի րենց տասն չորս զա վակ նե րին 
դեռևս մա նուկ հա սա կում: Որ դե կո րուս հոր, ար դեն նավ թարդ յու նա բե րութ յան ու 
պղնձարդ յու նա բե րութ յան աս պա րե զի խո շոր սե փա կա նա տեր դար ձած մե ծա հա
րուստ Վա նի բե յի մե ծա գույն ե րա զանքն էր զա վակ ու նե նա լը: 1876ի սեպ տեմ բե
րի 10ին Գան ձա կի (հե տա գա յում՝ Կի րո վա բադ) գա վա ռի Գե տա բեկ գյու ղում 
ծնվում է նրա տասն հին գե րորդ զա վա կը՝ Գ րի գոր Հով հան նես Վա րան դե ցի Դա
դա սի Միր զա բեկ յան Ս յու նին: Եր կու տա րի անց Ս յու նի նե րի ըն տա նի քը բնա կութ
յուն է հաս տա տում Շու շիում: Տագ նա պած նո րած նի ա ռող ջա կան թույլ վի ճա կով 
և նա խորդ ե րե խա նե րի դժբախտ ճա կա տագ րով, Գ րի գո րի ծնող նե րը յոթ տա րի 
շա րու նակ դի մում են տար բեր գու շակ նե րի և կա տա րում նրանց թե լադ րանք նե րը: 
Ա ռողջ մե ծա ցած Գ րի գո րի 7ամ յա կը հայ րը նշում է ան նա խա դեպ ճո խութ յամբ. 
այդ օ րը նա որ դուն նվի րում է իր ձեռ քով պատ րաս տած դափն ու սու րը և  ա սում՝ 
«…առ այս դա ֆը և եր գե ա մեն ան գամ, որ սիրտդ նե ղա նա և սր տիդ ցա վե րը 
փա րա տին: Իսկ երբ մե կը քե զի ցավ պատ ճա ռե և կամ վրադ բռնա նա, առ այս 
սու րը և կուրծ քը խրե… բայց, որ դի՛, տե՛ս որ այս դաֆն ու սու րը պա րապ ժա մանց
նե րու կամ խենթ նպա տակ նե րու հա մար չի գոր ծա ծես»1: Սե րե լով ա շուղ նե րի տոհ
մից, օժտ ված լի նե լով հնչեղ ձայ նով ու ե րաժշ տա կան վառ ըն դու նա կութ յուն նե րով, 
Գ րի գո րը վաղ հա սա կում տար վում է ե րաժշ տութ յամբ: 

Ն րա ման կութ յան տա րի ներն անց նում են Շու շիում, որ տեղ և ս տա նում է տար
րա կան կրթութ յու նը: Սա կայն շատ շու տով նա կորց նում է հո րը և  որ պես եր գիչ 

1 Բրուտյան Ց. 2000, 105:
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ժո ղովր դա կան ե րա ժիշտ ներ Ար տե մի ու Բա լա յի հետ թա փա ռում գյու ղից գյուղ: 
1904ին ա վար տում է Պե տեր բուր գի կոն սեր վա տո րիան` ա շա կեր տե լով Ն. Ռիմս
կի Կոր սա կո վին, Ա.Լ յա դո վին, Ա.Գ լա զու նո վին, ղե կա վա րում տե ղի հայ կա կան 
ե կե ղե ցու երգ չա խում բը, ներ դաշ նա կում հոգ ևոր եր գեր, կա տա րում ժո ղովր դա կան 
եր գե րի մշա կում ներ, գրում մե ներ գեր և պո լի ֆո նիկ գոր ծեր: Ե րաժշ տութ յուն է 
դա սա վան դել Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպրո ցում, Հա յոց դրա մա տի կա կան ըն կե րութ
յան մի ջո ցով բե մադ րել իր «Ա րեգ նա զան» օ պե րե տը, գրել «Աս լի և Քա րամ» եր
գա խառն դրա ման: Հե տա գա յում զբաղ վել է հա մեր գա յին գոր ծու նեութ յամբ: 1908
ին շրջա գա յե լով հա յաբ նակ տար բեր վայ րե րում` Տ րա պի զոն, Կա րին, Թիֆ լիս, 
Թեհ րան, Կ. Պո լիս ևն, 1923ից` ԱՄՆ, հա վա քել է ժո ղովր դա կան ե ղա նակ ներ, 
դրանք ներ դաշ նա կել և կա տա րել իր երգ չախմ բե րով` նպաս տե լով հայ ժո ղովր
դա կան լայն զանգ ված նե րում բազ մա ձայն եր գե ցո ղութ յան տա րած մա նը: 

1921ի օ գոս տո սին Ս յու նին վե րա դառ նում է Թիֆ լիս՝ եր կա րատև թա փա ռա կան 
կյան քից ու լար ված գոր ծու նեութ յու նից վատ թա րա ցած ա ռող ջա կան վի ճա կով, 
տևա կան հանգս տի կա րոտ: Նույն թվա կա նի աշ նա նը ա ռող ջութ յու նը վե րա կանգ
նե լու ակն կա լի քով և  այ նու հետև Հա յաս տա նում բնա կութ յուն հաս տա տե լու մտադ
րութ յամբ նա ըն տա նի քի հետ մեկ նում է Պո լիս: Բայց ի րա դար ձութ յուն նե րի ըն
թաց քը նրան տա նում է ԱՄՆ, որ տեղ էլ անց նում է նրա հե տա գա ողջ կյան քը: 
Բ նակ վե լով Ֆի լա դել ֆիա յում և շր ջե լով ԱՄՆ հա յաբ նակ քա ղաք նե րով՝ Ս յու նին 
շա րու նա կում է իր ե րաժշ տա կանհա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յու նը: Նա կազ մա
կեր պում է երգ չախմ բեր ու հա մերգ ներ տա լիս Բոս տո նում, Ո ւոթր թաու նում, Ն յու 
Յոր քում, Ֆի լա դել ֆիա յում, Չի կա գո յում, Դետ րոյ տում, Փ րո վի դեն սում և  այ լուր՝ 
ունկնդ րի կող մից ար ժա նա նա լով բա ցա ռիկ ըն դու նե լութ յան: Հա մերգ նե րից եր
կու սը (1924ի հուն վա րի 27ին և տա սը տա րի անց՝ 1934ի փետր վա րի 24ին) 
շա հում են մի ջազ գա յին մրցա նակ ներ: 1930ի փետր վա րի 19ին Ֆի լա դել ֆիա յում 
ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յամբ Ս յու նին բե մադ րում է հայ կա կան և  ար ևել յան թե
մա նե րով գրված իր « Պայ քար և զո հո ղութ յուն» ման կա կան օ պե րան, ո րի բո լոր 
դե րա կա տար նե րը մա նուկ ներ ու պա տա նի ներ էին: Ս յու նին Հա րութ յուն Մեհ րապ
յա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ԱՄՆում հիմ նում է «Ա մե րի կա հայ ե րաժշ տա
կան միութ յու նը», որն ար գա սա բեր գոր ծու նեութ յուն ծա վա լեց ա մե րի կա հայ գաղ
թօ ջա խի բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տի բա րե լավ ման գոր ծում: 

Սա կայն Հայ րե նի քի կա րո տը կրծում էր կոմ պո զի տո րի հո գին: Ի մխի թա րութ
յուն՝ նա հայ րե նիք է ու ղար կում ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի 
հա մար, Եր ևա նի կոն սեր վա տո րիա յին է նվի րում մի շարք ե րաժշ տա կան գոր ծիք
ներ, ո րոնց պա կասն այն ժա մա նակ խիստ զգում էր սիմ ֆո նիկ նվա գա խում բը, 
նո րա բաց ե րաժշ տա կան հրա տա րակ չութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ի րեր, նո տա
ներ, պար տի տուր նե րի հա մար թղթեր… 

Ս յու նին հիմ նադ րում է ե րաժշ տա կան ստու դիա, ղե կա վա րում սի րո ղա կան 
երգ չախմ բեր ու հան դես գա լիս հա մաշ խար հա յին մրցույթ նե րում, գրում է և հ րա
տա րա կում բան վո րա կանհե ղա փո խա կան եր գեր և խորհրդա հայ ժո ղովր դի նոր 
կյան քը գո վեր գող ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: 

ԱՄՆում ապ րած տա րի նե րին Ս յու նին հան դես է ե կել որ պես Խորհրդային Հա
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յաս տա նի բա րե կամ, ե ռան դուն մաս նակ ցել ՀՕԿի գոր ծու նեութ յա նը: ԱՄՆում ի 
հայտ են գա լիս մի շարք հի վան դութ յուն ներ, ո րոնք քայ քա յում են ե րաժշ տի ա ռող
ջութ յու նը, բայց հու սա հատ վե լու փո խա րեն՝ Ս յու նին ա սում էր. « Քեփդ տեղն ա րա, 
ին ծի ղա րա պաղ ցի կը սեն»1: Սր տի տագ նապ, տևա կան ծանր շա քա րախտ, ա պա՝ 
կո կոր դի քաղց կեղ, որն էլ գե րեզ ման ի ջեց րեց կոմ պո զի տո րին հա զիվ 63 տա րե կան 
հա սա կւմ: Վախ ճան վեց Ս յւ նին 1939ի դեկ տեմ բե րի 18–ին, Ֆի լա դել ֆիա յւմ 
(ԱՄՆ)՝ Հայ րե նի քւմ վեր ջին հանգր վա նը գտնե լւ փա փա գով: Ն րա և կ նոջ աճ յւ
նա սա փոր նե րը Հա յաս տան հա սան 1959ին, որ դւ՝ Ռւ բե նի ի ջո ցով և 1968ին 
«վեր ջա պես իր նյւ թե ղեն հյւ լե նե րը խառն վե ցին ա ռեղծ վա ծա յին Հա յաս տան աշ
խար հի նվի րա կան հո ղին, բայց ոչ իր ե րա զած, իր պաշ տած Ղա րա բա ղի…»2: 

Ցա վոք, մինչև օրս Ս յու նիի ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գութ յու նը լրիվ հրա տա
րակ ված, նույ նիսկ՝ հա վաք ված և  ի մի բեր ված չէ: Ն րա ժա ռան գութ յու նը բաղ կա
ցած է ժո ղովր դա կան եր գե րի մշա կում նե րից, հայ նշա նա վոր բա նաս տեղծ նե րի 
գրա կան խոս քի ե րաժշ տա կա նա ցու մը հան դի սա ցող՝ ժո ղովր դա կան մե ղե դի նե րի 
վրա հիմն ված եր գե րից ու ռո մանս նե րից, թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րի հա մար 
գրված ե րաժշ տա կան կտոր նե րից և ն վա գախմ բա յին ո րոշ ստեղ ծա գոր ծութ յուն
նե րից: Իր գոր ծու նեութ յան վեր ջին շրջա նում Ս յու նին մշա կեց բան վո րա կան հե
ղա փո խա կան եր գեր («Ան վախ ըն կեր», « Դու զոհ գնա ցիր», «Ին տեր նա ցիո նալ»), 
1930–ա կան թվա կան նե րին Խորհր դա յին Հա յաս տա նում ստեղծ ված մաս սա յա կան 
եր գե րի նմա նո ղութ յամբ հո րի նեց « Նոր կյան քի եր գեր» շար քը (1934): 

Դաշ նա մու րի նվա գակ ցութ յամբ ինք նու րույն մե ներ գե րը (Հ.  Թու ման յա նի «Ինձ 
մի խնդրիր», Ավ. Ի սա հակ յա նի «Ախ, ալ վար դի» ևն) գրված են հայ քա ղա քա յին 
ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան ո ճով, ու նեն ար տա հայ տիչ մե ղե դի ներ: Ս րանք, ինչ
պես և բուն ժո ղովր դա կան եր գե րի մշա կում նե րը (օ րի նակ՝ « Նեն նի» օ րո րո ցա յի նը), 
զգա լի դեր են խա ղա ցել ազ գա յին ռո ման սի ձևա վոր ման ու զար գաց ման գոր ծում:

Կոմ պո զի տո րի ստեղ ծա գոր ծութ յան ա ռա վել ար ժե քա վոր բա ժինն են գեղջ կա
կան եր գե րի խմբեր գա յին մշա կում նե րը, ո րոն ցից լա վա գույն նե րը (« Սա րե րի հո վին 
մեռ նիմ», « Սա րե րը հո վել ա», «Ա լագ յազ» ևն) ա ռանձ նա նում են ընդ հա նուր բա
րեհն չու նութ յամբ և հայ խմբեր գա յին ե րաժշ տութ յան դա սա կան ժա ռան գութ յան 
մասն են կազ մում: Ս յու նին թե՛ խմբեր գա յին և թե՛ մե ներ գա յին մշա կում նե րում պահ
պա նում է հայ ժո ղովր դա կան եր գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ հաս նե լով ո ճա կան 
ա նա ղար տութ յան: Ն րա եր գե րից շա տե րը, այդ թվում՝ « Սա րե րի հո վին մեռ նեմ», 
« Սա րեն կու գա ձիա վոր», «Ա լագ յազ», «Ախ, ալ վար դի», «Ե թե մի օր», «Ինձ մի 
խնդրիր» եր գերն ի րենց մշտա կան տեղն ու նեն հա մեր գա յին եր կա ցան կում: 

1881ին Շու շիում է ծնվել ու իր նախ նա կան կրթութ յունն ստա ցել հայ կոմ պո
զի տոր, խմբա վար, ե րաժշ տա կան հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ե ղի շե Բաղ դա սար-
յա նը ( Բաղ դա սար յանց, 1881, Շու շի  1919, Ար մա վիր, Հ յու սի սա յին Կով կաս): 
1900ին Ե.  Բաղ դա սար յա նը մեկ նել է Պե տեր բուրգ, սո վո րել կոն սեր վա տո րիա յում, 
1901ից` Ա. Կ. Լ յա դո վի ստեղ ծա գոր ծա կան դա սա րա նում: Դեռևս ու սում նա ռութ
յան ըն թաց քում նա զբաղ վել է և՛ խմբա վա րութ յամբ, և՛ ստեղ ծա գոր ծութ յամբ, և՛ 

1 Բրուտյան Ց. 2000, 113:
2 Նույն տեղում:
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ե րաժշ տա կան խմբագ րա կան աշ խա տան քով: Կոն սեր վա տո րիան ա վար տե լուց 
հե տո ո րոշ ժա մա նակ աշ խա տել է Մոսկ վա յում, ղե կա վա րել Լա զար յան ճե մա րա
նի ու սա նո ղա կան երգ չա խում բը, դա սա վան դել ե րաժշ տա կան տե սա կան ա ռար
կա ներ: Կով կա սի հա յաբ նակ քա ղաք նե րում ( Բա քու, Ար մա վիր, Շու շի և  այ լուր) 
կազ մա կեր պել է երգ չախմ բեր և ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գախմ բեր, որ պես 
խմբա վար և դի րի ժոր հան դես ե կել հա մերգ նե րով: 1910ին նա հիմ նադ րել է Մոսկ
վա յի հայ կա կան երգ չախմ բա յին ըն կե րութ յու նը և ղե կա վա րել նրա գոր ծու նեութ
յու նը: Իբրև խմբա վար հան դես է ե կել Բաք վում, Ար մա վի րում, իսկ ամ ռան ա միս
նե րին նրա հայտ նութ յու նը Շու շիում մեծ աշ խու ժութ յուն է ա ռա ջաց րել ե րաժշ տա
կան կյան քում, ո րով հետև ան մի ջա պես կազ մել է երգ չա խումբ, ժո ղովր դա կան 
գոր ծի քա յին ան սամբլ ներ և հա մերգ ներ տվել: 

Ե.  Բաղ դա սար յա նի մաս նակ ցութ յամբ է կազմ վել և Պե տեր բուր գում հրա տա
րակ վել «Ք նար մու զա յի» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծուն (1900), Հ.Այ վա
զովս կու հի շա տա կին նվիր ված « Գե ղար վես տա կան ալ բո մը» (1903), «Ար ցունք ներ» 
գրա կանգե ղար վես տա կանե րաժշ տա կան ժո ղո վա ծուն (1907): Ե. Բաղ դա սար յա
նը եր գե րի, խմբեր գե րի, ռո մանս նե րի, ժո ղովր դա կան եր գե րի ու շա րա կան նե րի 
հե ղի նակ է, այդ թվում` կոմ պո զի տո րի ա ռա ջին եր կը` Ալ.  Ծա տուր յա նի խոս քե րով 
և Ալ. Ս պեն դիար յա նի ռու սե րեն թարգ մա նութ յամբ 1901ին գրված « Մի լար, բլբու
լը», ինչ պես նաև «Մ շո ող բը», « Մաղ թանք», « Քեզ» (ռու սե րեն), «Ար ևել յան ե ղա
նակ ներ» դաշ նա մու րա յին պիես նե րը: Գ րել է «Ա նուշ» (1909, ըստ Հովհ. Թու ման
յա նի) և «Ար տա վազդ Բ» (ըստ Հար.  Թու ման յա նի) օ պե րա նե րը, «Ան տա ռի մա
նուկ» ման կա կան ե րաժշ տա կան պատ կերն ըստ Ղ. Ա ղա յա նի, «Գ յուլ նազ տա տի 
հե քիա թը» ման կա կան օ պե րան` ըստ Ղ. Ա ղա յա նի հե քիա թի:

Շու շիում է ծնվել սո վե տա հայ կոմ պո զի տոր, խմբա վար, եր գիչ, ման կա վարժ, 
ՀԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ (1945), ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր ու սու ցիչ 
(1944), Բա թու մի (1922) և Լե նի նա կա նի (1924) ե րաժշ տա կան ստու դիա նե րի հիմ
նա դիր, իր ստեղ ծա գոր ծութ յամբ և  ակ տիվ գոր ծու նեութ յամբ հայ պրո ֆե սիո նալ 
ե րաժշ տութ յան և խմ բեր գա յին ար վես տի զար գաց մա նը զգա լի ա վանդ մա տու ցած 
Դա նիել Ղա զար յա նը (1883, Շու շի  1958, Եր ևան), որը, որ պես ե րա ժիշտ մկրտվե
լով Շուշ վա թե մա կան դպրո ցում, ընդգրկ վե լով Կա րա Մուր զա յի, Գ րի գոր Ս յու նիի 
ու Ս տե փան Դե մուր յա նի եր գե ցիկ խմբե րում և 1921ին ա վար տե լով Թիֆ լի սի կոն
սեր վա տո րիան, շուրջ կես դար ծա ռա յեց հայ ե րաժշ տա կան մշա կույ թի ա ռա ջըն
թա ցին: Դ.  Ղա զար յա նը եր գե րի ու ռո մանս նե րի, խմբեր գե րի, շուրջ 300 ման կա
կան եր գե րի (« Սի րուն թի թեռ», « Սա գիկմա գիկ», «Է ծիկ» և  այլն), խմբեր գե րի, 
ե րաժշ տա կան պատ կեր նե րի (« Պապն ու շաղ գա մը», « Փի սի կի գան գա տը») և 
ման կա կան հինգ օ պե րա նե րի (« Հաղթ ված բա զեն», « Գայ լը», «Ան գործ մա նու կը», 
« Տիկ նի կի պսա կը» և « Փոք րիկ կա ռու ցող նե րը»), դրա մա նե րի հա մար գրված 
ե րաժշ տութ յան (« Սոս և Վար դի թեր», « Գի քոր»), նվա գախմ բա յին ու դաշ նա մու
րա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հե ղի նակ է: Ն րա գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան 
բնա գա վա ռը երգն է. մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն են վա յե լում «Ու ռին», « Լան ջեր 
մար ջան», « Սար դար դեր», «Աշ նան գի շեր», «Ա նուշ գա րուն», « Քույր իմ նա զե լի»… 
Իր եր գե րի հա մար ընտ րել է Ավ. Ի սա հակ յա նի, Վ.  Տեր յա նի, Ալ.  Ծա տուր յա նի,  
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Շ.  Կուր ղին յա նի, Գ.  Սար յա նի, Սար մե նի. Վ.  Մի րաք յա նի, Հ.  Հայ րա պետ յա նի,  
Մ.  Կոր յու նի, Վ. Ա ղաս յա նի, Մե տաք սեի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը:

Խմ բա վար Դ.  Ղա զար յա նը, հետ ևե լով իր ու սուց չի` Ս տե փան Դե մուր յա նի օ րի
նա կին, հըն թացս իր գոր ծու նեութ յան 50 տա րի նե րի տար բեր քա ղաք նե րում, այդ 
թվում` Եր ևա նում, Լե նի նա կա նում, Կի րո վա կա նում, Նոր Բա յա զե տում, Էջ միած
նում, Հոկ տեմ բեր յա նում, Դի լի ջա նում, Ղար սում, Մոսկ վա յում, Լե նինգ րա դում, 
Թ բի լի սիում, Բաք վում, Խար կո վում, Ռոս տո վում, Նոր Նա խիջ ևա նում, Ար մա վի
րում, Կ րաս նո դա րում, Վ լա դի կավ կա զում, Նո վո ռո սիյս կում, Բա թու մում, Սու խու
մում, Բոր ժո մում, Սո չիում, Ա խալց խա յում, Ա խալ քա լա քում, Աշ խա բա դում, Գան
ձա կում, Շու շիում, Ս տե փա նա կեր տում, Կաղզ վա նում, Նու խիում և  այ լուր կազ մել 
է շուրջ 250 եր գե ցիկ խումբ և տ վել ա վե լի քան 1000 հա մերգ: Մասշ տա բա յին 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել գե ղար վես տա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան բնա գա վա
ռում. կազ մա կեր պել է երգ չախմ բեր Եր ևա նի Ու սուց չի տա նը, Հաղ թա նա կի այ գում, 
Կար միր բա նա կի տա նը: Հա ճա խա կի ե լույթ ներ է ու նե ցել նրա կազ մա կեր պած 
կույ րե րի քա ռա ձայն եր գե ցիկ խում բը:

Ման կա վարժ Ղա զար յա նը ա վե լի քան 50 տա րի աշ խա տել է հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում` որ պես երգե րաժշ տութ յան ու սու ցիչ: Պատ րաս տել է եր գե ցո ղութ
յան դա սա տու նե րի բազ մա թիվ ո րակ յալ կադ րեր, իբրև ման կա վար ժա կան կա բի
նե տի փոր ձա ռու մե թո դիստ` դա սա տու նե րի հա մար կազ մել ծրագ րեր, դպրո ցա
կան եր գա րան ներ և  այլն:

Ե րաժշ տա կանհա սա րա կա կան գոր ծիչ Ղա զար յա նը 1923ին կազ մա կեր պել է 
Բա թու մի ժո ղովր դա կան ե րաժշ տա կան ստու դիան, ո րը մեկ տա րի անց վե րած վեց 
ժո ղովր դա կան կոն սեր վա տո րիա յի, իսկ 1924ին` Լե նի նա կա նի ե րաժշ տա կան ստու
դիան, ո րը հե տա գա յում վե րած վեց ե րաժշ տա կան դպրո ցի: 1937ին Ղա զար յա նը 
ե րաժշ տա կան ստու դիա է կազ մա կեր պել նաև Եր ևա նի Կար միր բա նա կի տա նը: 
1933ին Պիո ներ նե րի պա լա տում Ղա զար յա նի ջան քե րի շնոր հիվ իր գոր ծու նեութ
յունն է վերսկ սում Եր ևա նի ման կա կան օ պե րան, որ տեղ մինչև 1939 թվա կա նը 
բե մադր վում են Դ.  Ղա զար յա նի « Հաղթ ված բա զեն», « Գայ լը», Ս.  Մու րադ յա նի 
« Շունն ու կա տուն», Վ. Ումր Շա տի «Ու լիկ նե րը», Ա. Մա յիլ յա նի « Տիկ  նիկզի զի կը», 
Ա.  Մա նուկ յա նի « Չա րի վեր ջը» և ման կա կան այլ օ պե րա ներ: Եվ պա տա հա կան չէ, 
որ 1997ին՝ շուրջ չորս տա րի տևած նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րից 
հե տո, Շու շիում դպրո ցա կան նե րի առջև իր դռնե րը բա ցած` Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
Հան րա պե տութ յու նում միակ ե րաժշ տա կան միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան գի շե
րօ թիկ դպրո ցը, որ տեղ ու սա նում են շնոր հա լի պա տա նի ներ ու աղ ջիկ ներ, որ տեղ 
հա ջո ղութ յամբ գոր ծում են փո ղա յին նվա գա խումբն ու երգ չա խում բը, իր հիմ նադր
ման օր վա նից կրում է Դա նիել Ղա զար յա նի ա նու նը: Դ.  Ղա զար յա նի ա նունն է կրում 
նաև Ար թի կի ե րաժշ տա կան դպրո ցը:

Շու շիում է ծնվել հայ օ պե րա յին եր գիչ, քնա րադ րա մա տիկ տե նոր Ար շակ Կոս-
տան յա նը (18651920): Սո վո րել է Կա զա նի հա մալ սա րա նում, 1892ին ա շա կեր տել 
նշա նա վոր երգ չու հի Նի նա Դա րիա լի Ղոր ղան յա նին, ե րաժշ տա կան կրթութ յու նը 
շա րու նա կե լու նպա տա կով 1893ին մեկ նել Ի տա լիա: Վե րա դառ նա լով Ռու սաս
տան` եր գել է Վո րո նե ժի, Խար կո վի, Իր կուտս կի, Կա զա նի, Սա րա տո վի և  այլ 
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քա ղաք նե րի օ պե րա յին թատ րոն նե րում: 1903ին հաս տատ վել է Մոսկ վա յում, եր
գել Սո լո դով նի կո վի նշա նա վոր օ պե րա յին խմբում: Աչ քի է ըն կել գրա վիչ, ան կաշ
կանդ եր գե ցո ղութ յամբ: Ն րա կա տա րած դե րեր գե րից են` Հեր ցոգ, Ալֆ րեդ ( Վեր դի, 
« Ռի գո լետ տո», «Տ րա վիա տա»), Ֆաուստ ( Գու նո, « Ֆաուստ»), Ալ մա վի վա 
( Ռոս սի նի, «Ս ևիլ յան սափ րիչ»), Տու րիդ դու ( Մաս կա նի, « Գեղջ կա կան պա տիվ»), 
Գեր ման ( Չայ կովս կի, « Պի կո վա յա դա մա»), Վ լա դի միր Ի գոր ևիչ ( Բո րո դին, «Իշ
խան Ի գոր»), Ե ֆիմ, Սա կուս (Ա.  Ռու բինշ տեյն, « Վա ճա ռա կան Կա լաշ նի կով», 
« Նե րոն») և  այլն1: Հա մերգ նե րով հան դես է ե կել նաև ծննդա վայ րում` Շու շիում:

Շւ շե ցի ե րա ժիշտ նե րի ներդ րւ մը ար ևել յան ժո ղովր դա կան  
գոր ծի քա յին ե րաժշ տւթ յան ա ռա ջըն թա ցի գոր ծւմ

Բոգ դան Թու ման յա նը (1881, Շու շի1975, Տաշ քենդ) 16 տա րե կա նում Բաք վում 
կազ մա կեր պում է ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գա խումբ, փայ լուն նվա գա հան
դես ներ տա լիս Բաք վում և Անդր կով կա սի այլ քա ղաք նե րում: 1922ին Բ.  Թու ման
յա նը տե ղա փոխ վում է Տաշ քենդ, հիմ նադ րում ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գա
խումբ` եր կար տա րի ներ ղե կա վա րե լով այն: Նա է հիմ նադ րել Տաշ քեն դի ռա դիո յի 
ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գա խում բը, ստեղ ծել Տա ջի կա կան և Ույ գու րա կան 
ռա դիո նե րի նվա գախմ բե րը` ստեղ ծե լով դրանց նվա գա ցան կը: Մի կող մից` նա փո
խադ րում և ն վա գախմ բի հա մար գոր ծի քա վո րում էր ար ևել յան դա սա կան մե ղե դի
ներն ու պա րեր գե րը, մյուս կող մից` յու րաց րած հայ և տե ղի ժո ղովր դա կան ե րաժշ
տութ յան լե զուն` հո րի նում սե փա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոն ցից ժա մա նա
կին մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն են վա յե լել Ույ ղու րա կան ժո ղովր դա կան թե մա նե րով 
սյո ւի տը, կա րակալ պակ յան եր գա յին ու նվա գա րա նա յին մե ղե դի նե րը, բազ մա թիվ 
եր գեր և խմ բեր գեր ույ ղուր, ուզ բեկ, տա ջիկ բա նաս տեղծ նե րի խոս քե րով, ջու թա կի 
հա մար` «Ար ևել յան ֆան տա զիա», « Հու շեր», «Ե րաժշ տա կան պահ» և  այլն2:

Անգ նա հա տե լի է շու շե ցի ե րա ժիշտ Հով հան նես Իոա նիս յա նի ( Հով հան նիս յան, 
1881, Շու շի1938) ներդ րու մը ար ևել յան ժո ղովր դա կան գոր ծի քա յին ե րաժշ տութ
յան զար գաց ման գոր ծում: Նա հան դես էր գա լիս ոչ միայն որ պես մե նա կա տար, 
այլև զար գաց նում ու խո րաց նում էր ան սամբ լա յին ու նվա գախմ բա յին կա տա րո
ղա կա նութ յու նը` նպաս տե լով բազ մա ձայ նութ յան ար մա տա վոր մա նը: 1900ին Հ. 
Իոա նիս յանն ա վար տում է Շու շիի ռեա լա կան դպրո ցը: 1910ին ա վար տե լով Նո
վո ռո սիյս կի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը՝ նա վե րա դառ նում է Շու շի, 
ոչ միայն աշ խա տում որ պես լա վա գույն բժիշկ, այլև կազ մա կեր պում զին վո րա կան 
նվա գա խումբ և  եր կար տա րի ներ ղե կա վա րում այն: 1920ին Հ. Իոա նիս յա նը տե
ղա փոխ վում է Բա քու, հիմ նադ րում ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գա խում բը, 
ո րը հե տա գա յում ստա նում է «Ա ռա ջին ադր բե ջա նա կան պե տա կան նվա գա խումբ» 
ա նու նը: «Այդ նվա գախմ բով է, որ Ադր բե ջա նը Մոսկ վա յում ներ կա յա ցավ մշա կույ
թի և  ար վես տի անդ րա նիկ տաս նօր յա կին»3: Ն վա գա խում բը բազ մա թիվ հա մերգ
նե րով հան դես է ե կել Անդր կով կա սի և Ռու սաս տա նի տար բեր քա ղաք նե րում: 

1 Տե՛ս Բրուտյան Ց. 2000, 242243:
2 Տե՛ս Բրուտյան Ց. 2000, 239240:
3 Բրուտյան Ց. 2000, 241:



307

Բա ցի այս նվա գախմ բից` Հ. Իոա նիս յա նը հիմ նադ րել է այլ նվա գախմ բեր ևս (1925, 
1927, 1932), այդ թվում նաև կա նանց ա ռա ջին նվա գա խում բը: 1938ին նրան 
շնորհ վում է Ադր բե ջա նի ար վես տի վաս տա կա վոր գործ չի կո չում1:

Շու շիում է ծնվել գրե թե բո լոր ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի վրա նվա գող վար
պետ, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ Ա լեք սանդր Ա լեք սանդր յա նը (1889, Շու
շի1970): 1903ին ա վար տել է Շուշ իի թե մա կան դպրո ցը, ուս ման ըն թաց քում հայ 
վար պետ նե րի մոտ սո վո րել տար բեր գոր ծիք նե րի վրա նվա գել և  այն քան կա տա
րե լա գործ վել, որ դպրոցն ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո դար ձել է քա ղա քի փո
ղա յին նվա գախմ բի ղե կա վա րը: 1902ին Գ. Ս յու նիի ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի 
ան սամբ լում թա ռա հար էր, իսկ ա վե լի ուշ` ժո ղովր դա կան ան սամբլ նե րի ղե կա վար: 
1921ին փո խադր վել է Եր ևան, աշ խա տել ինք նա գործ խմբե րի հետ: 1930–36 թվա
կան նե րին հրա վիր վել է Եր ևա նի կոն սեր վա տո րիա և ղե կա վա րել ար ևել յան գոր
ծիք նե րի ամ բիո նը: 1936–37ին ղե կա վա րել է Հայ ֆիլ հար մո նիա յի ժո ղովր դա կան 
գոր ծիք նե րի նվա գա խում բը, 1938–67ին` Հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գիպա րի 
ան սամբ լի ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի խում բը: Վիր տո ւոզ մե նա կա տարն ու հմուտ 
ղե կա վա րը նաև իր ան սամբլ նե րի հա մար հո րի նել է ազ գա յին ժո ղովր դա կան ու 
ար ևել յան մե ղե դի նե րի ռիթ մաին տո նա ցիոն կա ռույց նե րի տար րե րով ներ թա փանց
ված եր գեր և պա րե ղա նակ ներ: Դ րան ցից են այդ նվա գախմ բե րի կա տար մամբ 
հնչած « Դի լի ջան», « Զույգ սև  ա չեր», « Զու լեյ կա յի պա րը», « Նա զե լի», « Նաիր յան 
աղջ կա պա րը», «Ս ևա նի», « Նու նե», «Ար տա շա տի» և  այլն2:

Շու շե ցի հռչա կա վոր թա ռա հար նե րից են հայր և  որ դի Մե լիք յան նե րը` հատ
կա պես ար ևել յան դա սա կան մու ղա մաթ նե րի փայ լուն գի տակ ներն ու վիր տո ւոզ 
մեկ նա բան նե րը, ո րոնց փառ քը տա րած վել էր ար ևել յան երկր նե րում: Հայ րը` Գ րի
գոր Մե լիք յա նը (18591929, Շու շի), դար ձավ որ դու` Բա լա յի ու սու ցի չը և ն րան 
փո խան ցեց իր վար պե տութ յան գաղտ նիք նե րը: 

Հայ թա ռա հար Բա լա Մե լիք յա նը ( Մե լի քով, 18881935, Շու շի) հա տուկ ե րաժշ
տա կան կրթութ յուն չի ստա ցել, որ պես ե րա ժիշտ ձևա վոր վել է Շուշ իի ժո ղովր դա
ե րաժշ տա կան մի ջա վայ րում, հոր` նշա նա վոր թա ռա հար Գ րի գոր Մե լի քո վի ազ դե
ցութ յամբ: 19 տա րե կա նում ար դեն Բա լա Մե լիք յա նը ճա նաչ ված թա ռա հար էր և  իր 
գոր ծու նեութ յամբ կապ ված էր նաև Բաք վի, Թիֆ լի սի ու Եր ևա նի ե րաժշ տա կան 
կենտ րոն նե րի հետ: Վիր տո ւոզ թա ռա հար, մու ղամ նե րի ան զու գա կան մեկ նա բան 
Մե լիք յանն իր կազ մա կեր պած գոր ծի քա յին ան սամբլ նե րով հա մերգ նե րով որ պես 
մե նա կա տար և ն վա գակ ցող հան դես է ե կել նաև Մոսկ վա յում և Լե նինգ րա դում:

Շւ շիի ե րաժշ տա կան կյան քի հա եր գա յին զար կե րա կը

Շու շիում շատ ակ տիվ էր տրո փում ե րաժշ տա կան կյան քի զար կե րա կը: Դ րա
նում մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ Շուշ վա թե մա կան դպրո ցը, որ տեղ երգե րաժշ
տութ յան դա սա վան դու մը գտնվում էր բարձր մա կար դա կի վրա, իսկ դպրո ցի 
եր գե ցիկ խում բը հա ճախ էր հա մերգ նե րով հան դես գա լիս` կա տա րե լով ժո ղովր
1 Տե՛ս Բրուտյան Ց. 2000, 240241:
2 Տե՛ս Բրուտյան Ց. 2000, 241:
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դա կան և հայ րե նա սի րա կան եր գեր: Շուշ իի թե մա կան վեց դաս յա դպրո ցում 
ե րաժշ տութ յան դա սըն թա ցը տևում էր վեց տա րի, ո րից ա ռա ջին ե րեք տա րի նե րի 
ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սո վո րում էին եր գե ցո ղութ յուն, իսկ հա ջորդ ե րեք տա
րի նե րին յու րաց նում էին հայ կա կան նոր ձայ նագ րութ յունն ու եր գը: Դպ րո ցի շրջա
նա վարտ նե րը կա տա րե լա պես տի րա պե տում էին հայ կա կան ձայ նագ րութ յանն ու 
ա զատ թե լադ րութ յուն ներ գրում: Դժ վար է գե րագ նա հա տել Շուշ իի թե մա կան 
դպրո ցի դե րը հայ ե րաժշ տութ յան նվիր յալ նե րի դաս տիա րակ ման գոր ծում: Շուշիի 
թե մա կան դպրոցը, ըստ էութ յան, մեկն էր այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հայ ե րաժշ
տա կան ի րա կա նութ յան մեջ գոր ծող ե րեք կենտ րոն նե րից` Էջ միած նի Գ ևորգ յան 
ճե մա րա նի և Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպրո ցի կող քին, որ տեղ խիստ կար ևոր վում 
էր երգե րաժշ տութ յան դա սա վանդ ման բարձր մա կար դա կի ա պա հո վու մը, ո րակ
յալ ե րաժշ տա կան կադ րե րի պատ րաս տու մը: Շուշիի թե մա կան դպրո ցում են որ
պես ե րա ժիշտ ներ ձևա վոր վել Գ րի գոր Ս յու նին, Դա նիել Ղա զար յա նը, Ա լեք սանդր 
Ա լեք սանդր յա նը և  այլք:

1892ին Շուշ իի Մա րիամ յան և թե մա կան դպրոց նե րում որ պես ե րաժշ տութ յան 
դա սա տու աշ խա տան քի է հրա վիր վում Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպրո ցի շրջա նա
վարտ, քսա նամ յա Ս տե փան Դե մուր յա նը (1872–1934): Շու շիում նա աշ խա տում 
է մինչև 1895ը, ա պա ընդ մի ջում նե րով` մինչև 1917ը, մե ծա պես նպաս տե լով հայ 
եր գի տա րած ման գոր ծին: Կարճ ժա մա նակ անց Ս տե փան Դե մուր յա նը դառ նում 
է Շուշ վա ա շա կեր տութ յան ա մե նա սի րե լի ու սու ցի չը: « Շա տե րը սի րե ցին նրան ու 
նրա ա ռար կան, հե տա գա յում իր ու սուց չի մա սին կգրի նրա ար ժա նա վոր սա նը` 
Դա նիել Ղա զար յա նը, Եվ ե թե թե մա կան դպրո ցը տվեց բազ մա թիվ գրա գետ 
ե րաժշ տա սեր ներ, ո րոնք շնոր հա կալ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե ցին Ղա րա բա ղում 
և  այ լուր, ա պա դրա հա մար նախ և  ա ռաջ պար տա կան ենք Ս տե փան Դե մուր յա
նին»1: Բախ տո րոշ էր նրանց հան դի պու մը Դա նիե լի հա մար: Ա հա այս տեղ էլ 
վճռվում է ե րա ժիշտ դառ նա լու նրա ճա կա տա գի րը: Եվ պա տա հա կան չէ, որ հե
տա գա յում նա, հետ ևե լով իր ու սուց չի` Դե մուր յա նի օ րի նա կին, պի տի եր գե ցիկ 
խմբեր կազ մեր ու հա մերգ նե րով հան դես գար տար բեր հա յա շատ քա ղաք նե րում: 
Ս տե փան Դե մուր յա նի կազ մա կեր պած քա ռա ձայն եր գե ցիկ խում բը տոն օ րե րին 
եր գում էր ճար տա րա պե տա կան նշա նա վոր կո թո ղի` Շու շիի Ղա զան չե ցոց Ս. Ա մե
նափր կիչ ե կե ղե ցում: 

1903ի ապ րի լի 13ին Խան դա միր յան թատ րո նում Ս տե փան Դե մուր յա նի ղե
կա վա րութ յամբ տե ղի է ու նե նում Շու շիի թե մա կան դպրո ցի եր գե ցիկ խմբի հա
մեր գը, ո րի ըն թաց քում հնչում են « Բամփ ո րո տան», «Գ յու լում ջան», « Սի րո երգ», 
«Ա րաք սի ար տա սու քը», « Ջան մա րալ», «Եխ սո ջան», « Հա մեստ աղ ջիկ», 
« Հաբր բան», «Լ ռեց, ամ պե րը», « Հո րո վել», «Ա հա հրեշ տակ», ժո ղովր դա կան եր
գեր2, իսկ օ գոս տո սի 3ին Ս տե փան Դե մուր յա նի ղե կա վա րութ յամբ տե ղի ու նե ցած 
Հայ կա կան սի րո ղա կան եր գե ցիկ խմբի հա մեր գի ծրագ րում նե րառ ված էին հայ
կա կան ժո ղովր դա կան « Ջան գյու լում», « Հաբր բան», «Եխ սո ջան», « Ջան, մա րալ 
1 Տե՛ս Ասատրյան Ա. 2007, 233243:
2 XX դարի առաջին քսանամյակի Շուշիի երաժշտական կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների 
վերաբերյալ տեղեկությունների համար օգտվել ենք հետևյալ աշխատություններից` Մազմանյան Ռ. 2006, 
208 էջ: Մազմանյան Ռ., ձեռագիր, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի արխիվ:
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ջան» եր գե րը, « Ծի ծեռ նակ ներ» վրա ցա կան եր գը, Շու բեր տի սե րե նա դը, Չայ կովս
կու ռո մանս նե րից մե կը1: 

1911ի հու նի սի 21ին Շու շիի ժո ղո վա րա նի դահ լի ճում տե ղի է ու նե նում կոմ
պո զի տոր Ս.  Դե մուր յա նի և  եր գիչ Ն.  Ղա րա քե շիշ յա նի հա մեր գը, իսկ նո յեմ բե րի 
27ին Շու շիի թե մա կան դպրո ցի դահ լի ճում տե ղի ու նե ցած հա մեր գին ե լույթ են 
ու նե նում հայ կա կան սի րո ղա կան եր գե ցիկ խում բը` Ս.  Դե մուր յա նի ղե կա վա րութ
յամբ, ֆլեյ տա հար Դ.  Վի նոգ րա դո վը, բա լա լայ կա հար նե րի նվա գա խում բը` Ն. 
 Թեյ մու րազ յա նի ղե կա վա րութ յամբ, ջու թա կա հար Ս.  Փա փազ յա նը: Դաշ նա մու րի 
նվա գա մա սը կա տա րում է Ս.  Դե մուր յա նը: 1912ի հու լի սի 25ին հա սա րա կա կան 
ժո ղո վա րա նի ա մա ռա յին դահ լի ճում տե ղի է ու նե նում Շու շիի հայ կա կան սի րո ղա
կան եր գե ցիկ խմբի հա մեր գը` Ս.  Դե մուր յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Մե նա կա տար
ներեր գիչ ներ Ս.  Դե մուր յան, Գ.  Պո ղոս յան: Ծ րագ րում` Ք.  Կա րա Մուր զա՝ հատ
ված ներ « Շու շան» օ պե րա յից, Կո մի տաս՝ « Հո րո վել», Չայ կովս կի՝ «Ա շուն», հայ կա
կան ժո ղովր դա կան եր գեր՝ «Օ րո րո ցի երգ», « Ջան մա րալ», « Սի րե ցի, յարս տա
րան», « Ճա խա րակ»:

Ակ տիվ ե րաժշ տա կան կյան քով ապ րող Շու շիում հա ճա խա կի էին հա մերգ ներ 
կազ մա կերպ վում: 1894ին Շու շի է ժա մա նում Ք րիս տա փոր Կա րա- Մուր զան, երգ
չա խումբ կազ մում և հա մերգ նե րով հան դես գա լիս ժո ղովր դա կան և հոգ ևոր եր
գե րի կա տար մամբ: Եր գե ցիկ խմբի հա մերգ նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է 
նաև Դա նիել Ղա զար յա նը2: 

Քր. Կա րա Մուր զա յի հա ջորդ այ ցե լութ յու նը Շու շի 1901ին էր. մա յի սի 20ին 
տե ղի է ու նե նում նրա կազ մա կեր պած և ղե կա վա րած Հայ կա կան սի րո ղա կան 
եր գե ցիկ խմբի հա մեր գը, ո րին անդ րա դառ նում է «Մ շա կը»` 1901ի մա յի սի 10ի N 
100ում: Շու շիի Խան դա միր յան թատ րո նի դահ լի ճում հու նի սի 5ին, 12ին և 20ին 
տե ղի ու նե ցած 70 հո գուց բաղ կա ցած սի րո ղա կան քա ռա ձայն եր գե ցիկ խմբի հա
մերգ նե րի մա սին են պատ մում «Մ շա կի» հու նի սի 12ի, 19ի և հու լի սի 3ի հա մար
նե րում տպագր ված նյու թե րը: Իր՝ Շուշիի հա մեր գաշր ջա նը Կա րա Մուր զան եզ
րա փա կում է հայ կա կան սի րո ղա կան եր գե ցիկ խմբի հու լի սի 22ի հա մեր գով, ո րի 
ծրագ րում տեղ էին գտել բա ցա ռա պես ժո ղովր դա կան եր գե րի կա տա րում նե րը3: 

Ա հա թե ինչ պես ար ձա գան քեց ե րաժշ տա կան քննա դա տութ յու նը հու նի սի 12
ին տե ղի ու նե ցած հա մեր գին. «Ամ սիս 12ին կա յա ցաւ ե րաժշ տա պետ Կա րա Մուր
զա յի երկ րորդ և վեր ջին հա մեր գը… «Ձ մեռն ան ցավ» դո ւէ տի մէջ օր. Տէր Սա հա
կեան և  օր. Տէր Մի քաէ լեան շնոր հա լի էին, իսկ «Ջ րօրհ նեաց գի շե րը», որ տեղ 
աղ քատ նե րը ժո ղով ված եր գում էին « Ցուր տը փչեց», մի այն պի սի հե տաքրք րու թիւն 
պատ ճա ռեց հան դի սա կան նե րին, որ յար գե լի ե րաժշ տա գէ տին ո րո տա լից ծա փա
հա րե ցին և նո ւի րե ցին մի շքեղ ծաղ կեայ պսակ թարմ ծա ղիկ նե րից և թա նա քա
ման…

1 Մազմանյան Ռ. 2006, 65:
2 Անշուշտ, ԿարաՄուրզայի համերգները մեծ տպավորություն են թողնում Դ. Ղազարյանի վրա: Հետո՝ 
տարիներ անց, 1912ի ապրիլի 8ին Կաղզվանի հայկական դպրոցի դահլիճում Դանիել Ղազարյանի 
ղեկավարած աշակերտական երգեցիկ խումբը ԿարաՄուրզայի մահվան 10րդ տարելիցի կապակցությամբ 
պիտի հանդես գար համերգով, որի ծրագրում ընդգրկված էին ԿարաՄուրզայի խմբերգերը:
3 Մազմանյան Ռ. 2006, 3032:
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Չար լե զու նե րը բամ բա սե ցին պ. Կա րա Մուր զա յին և նա բա ւա կա նա ցաւ մեր 
քա ղա քում միայն եր կու կօն ցեր տով…»1: 

Իսկ բամ բա սան քի պատ ճա ռը հետև յալն էր. «...մարդ աչ քե րին չէ հա ւա տում, 
երբ բե մի վրայ տես նում է օ րիորդ նե րին խառն տղա նե րի հետ: Ինչ պե՞ս, Շու շի, և  
այդ պի սի քայլ, ուր «ա յան նե րի» աչ քում այդ պի սին նե րը «դուրս ըն կած ներ» են 
հաշ ւում, ուր տղա յի և  օ րիոր դի ի րար հետ ու նե ցած մի փոք րիկ խո սակ ցու թիւ նը 
ա պա գայ ա մուս նու թեան գրա ւա կան են ըն դու նում, ուր կի սաին տե լի գենտ մարդ
կանց շրջա նում ան գամ բամ բա սանք նե րը ա ռօ րեայ կեան քի խօ սակ ցու թեան որ
պես անհ րա ժեշտ նիւթ են ծա ռա յում…»2: 

Մեծ հա ջո ղութ յամբ է անց նում հու նի սի 20ին տե ղի ու նե ցած հա մեր գը ևս. 
« Յու նի սի 20ին Պ. Կա րա Մուր զան տո ւեց իր երկ րորդ ու վեր ջին կօն ցեր տը ու 
մեկ նեց Շու շուց: Տաս նե րեք զա նա զա նա կերպ կտոր նե րից կազմ ված ծրա գի րը կա
տար վեց ա ւե լի քան բա րեխղ ճու թեամբ և թո ղեց հան դի սա կան նե րի վրա խոր և 
հա ճե լի տպա ւո րու թիւն: Bisե րին և  ան կեղծ ծա փա հա րու թիւն նե րին վերջ չը կար: 
Պա տո ւար ժան խմբա պե տը ստա ցաւ, իբրև շնոր հա կա լա կան հա ւաս տիք, թան
գա գին ըն ծայ և կեն դա նի ծա ղիկ նե րից շի նած մի շքեղ պսակ…»3: 

Հա մեր գից ոգ ևոր ված՝ «… Կօն ցեր տի վեր ջում մի քա նի ե րի տա սարդ ներ ներս 
խու ժե ցին դե րա սա նա կան ա ռանձ նա րա նը և գ րե թե զօ րով դուրս բե րե ցին բա
զուկ նե րի վրա պ. Կա րա Մուր զա յին և խիտ բազ մու թեան ա ռաջ օ դի մեջ բարձ
րաց րին ուռ ռա նե րով և կեց ցե նե րով… Աղմ կա լի օ վա ցիա յից յե տոյ շա տե րը ներ
կա յա ցան ե րաժշ տա գե տին և  ա ռանձ նա կի ար տա հայ տե լով ի րանց գո հու նա կու
թիւ նը, բա րե մաղ թե ցին նրան ող ջերթ և  ա րատև ա ջո ղու թիւն…»4:

Իսկ Ք րիս տա փոր Կա րա Մուր զա յի մա հից հե տո՝ 1903ի հու լի սի 1ին և 4ին 
Շու շիում կազ մա կերպ վում են նրա հի շա տա կին նվիր ված հա մերգ ներ: Ե լույթ է 
ու նե նում 70 ա շա կերտա շա կեր տու հի նե րից եր գե ցիկ խում բը` Պո ղոս Կա րա Մուր
զա յի ղե կա վա րութ յամբ: Հա մեր գին մաս նակ ցում է նաև Ս.  Դե մուր յա նը` կա տա
րե լով « Հա մեստ աղ ջիկ» եր գը. «... Թատ րօ նի դահ լի ճը ծայ րէ ի ծայր լի էր և՛ հայ, 
և՛ ռուս, և՛ թուրք հա սա րա կու թեամբ, որ ար տա յայ տում էր իր գո հու նա կու թիւ նը 
բուռն ծա փա հա րու թիւն նե րով և bisե րով... Ծ րագ րի մէջ նշա նակ ված 12 կտոր 
եր գե րից շա տե րը լաւ էին. լաւ էին մա նա ւանդ « Բամբ ո րո տան» և « Վարդ կօ շիկ» 
ժո ղովր դա կան եր գե րը: Պ. Դե մու րեան եր գեց « Հա մեստ աղ ջիկ»ը` մէջ ընդ մէջ 
« Զիմ վզին»ի հետ. վեր ջինս եր գում էր խում բը... Ինչ որ մեզ է վե րա բեր վում, մենք 
քաղցր պար տա կա նու թիւն ենք զգում ար տա հայ տել պա րո նին մեր ան կեղծ շնոր
հա կա լու թիւ նը այն ե ռան դի հա մար, ո րով նա աշ խա տում է կեն դա նի պա հել իր 
վաս տա կա ւոր եղ բօր յի շա տա կը և  ար դիւ նա ւոր դարձ նել նրա թո ղած գե ղա րո ւես
տա կան թան գա գին ժա ռան գու թիւ նը, մա նա ւանդ, որ իր կօն ցէրտ նե րի նիւ թա կան 
ար դիւն քը պա րո նը ծա ռա յեց նում է հան գու ցեալ Կա րա Մուր զա յի որ բե րի օգ տին... 
Լ սում ենք, որ ա ռա ջի կայ շա բաթ տե ղի պի տի ու նե նայ մի երկ րորդ կօն ցէրտ ևս, 

1 Արցախեցի 1901:
2 Մ.Ղ. 1901:
3 Սերմացան 1901:
4 Սերմացան 1901:
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ե թէ ա նակն կալ խո չըն դոտ ներ չը գան ա ռաջ»1:
1895ին, ա վար տե լով Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա րա նը, հայ րե նի Շու շի է վե

րա դառ նում Գ րի գոր Ս յու նին, կազ մա կեր պում երգ չա խումբ և հան դես գա լիս իր 
բազ մա ձայ նած ժո ղովր դա կան եր գե րից կազմ ված անդ րա նիկ հա մեր գով2: 

Շու շիում Գր. Ս յու նիի հա ջորդ հա մեր գը տե ղի է ու նե նում 1903 թ. հու լի սի 24
ին. « Յու լի սի 24ին Շու շու հոգ ևոր դպրո ցի դահ լի ճում տե ղի ու նե ցաւ երկ սեռ խմբի 
հա մեր գը կօն սեր վա տօ րիա յի ու սա նող Գր.  Միր զո յեան ցի նա խա ձեռ նու թեամբ: 
Ե թէ չենք սխալ վում, պա րո նը ա ռա ջին ան գամն է, որ հա մերգ է տա լիս Շու շում: 
Հա մեր գը գրա ւել էր ամ բողջ հա սա րա կու թեան ու շադ րու թիւ նը, ո րով միայն բա
ցատր վում է այդ ե րե կո յեան դահ լի ճի ծայ րէի ծայր լիք լի նե լը: Հա մեր գը ընդ հան
րա պէս լաւ տպա ւո րու թիւն թո ղեց հա սա րա կու թեան վրա: Ա ջող էին մա նա ւանդ 
«Իմ եա րը», «Ա րիք Հայ կա զուն քը», « Հել լէ եարն», « Մեր հայ րե նիք» և  այլն: Ամ բողջ 
ծրագ րում պ. Միր զո յեա նը ու նէր և  իր սե փա կան ե րաժշ տու թիւ նը: Հա սա րա կու
թիւ նը բուռն ծա փա հա րու թեամբ ըն դու նեց պ. Միր զո յեա նին, մա նա ւանդ նրա 
ոգևո րու թեա նը չափ չկար, երբ խում բը զին ւո րա կան ե րաժշ տա կան խմբի հետ 
եր գեց « Զեյ թու նի քայ լեր գը», ո րը մի քա նի ան գամ կրկնվեց: Հա սա րա կու թեան 
մէջ աչ քի էին ընկ նում և ռուս ներ»3:

1903ի հու լի սի 31ին Շու շիում կա յա նում է ար դեն Պե տեր բուր գի կոն սեր վա
տո րիա յի ու սա նող, կոմ պո զի տոր Գ րի գոր Ս յու նիի հա մեր գը4: 

Շու շիում ե րաժշ տա կան կյան քը հատ կա պես աշ խու ժա նում էր ամ ռան ա միս
նե րին, երբ հանգս տա նա լու նպա տա կով Շու շի էին վե րա դառ նում տար բեր կրթօ
ջախ նե րում սո վո րող և տար բեր վայ րե րում աշ խա տող շու շե ցի ե րա ժիշտ ներն ու 
կազ մա կեր պում հա մերգ ներ: Այս պես՝ Մոսկ վա յի կոն սեր վա տո րիա յի ու սա նող, 
վա ղա մե ռիկ Ե ղի շե Բաղ դա սար յա նը, վե րա դառ նա լով իր ծննդա վայ րը, կազ մա
կեր պում է եր գե ցիկ խումբ, ստեղ ծում Շու շիում ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի ա ռա
ջին ան սամբ լը, մաս նակ ցում տար բեր հա մերգ նե րի ու հան դես նե րի` մեծ հե տաքրք
րութ յուն ա ռա ջաց նե լով ունկն դիր նե րի շրջա նում: 

1901ի օ գոս տո սի 1ին Շու շիի Խան դա միր յան թատ րո նում Ե ղի շե Բաղ դա սար
յա նի ղե կա վա րութ յամբ ե լույթ է ու նե նում ար ևել յան նվա գա խում բը: Հա մեր գին մաս
նակ ցում են եր գե ցիկ խում բը, եր գիչ ներ Ա.  Մել քում յա նը, Ե. Տեր Մի քա յել յա նը, Մ.  
Սարգս յա նը, ջու թա կա հար Վ.  Միր զո յա նը, դաշ նա կա հա րու հի Ա.  Գա լամ յա նը, քա
ման չա հար Ա.  Մե լիք Շահ նա զար յա նը: Ծ րագ րում ընդգրկ ված էին Գ.  Կա զա  չեն  կո յի, 
Մ. Եկ մալ յա նի, Ե.  Բաղ դա սար յա նի, Ս.  Դե մուր յա նի, Ալ. Ս պեն դիար  յա նի ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րը: Դաշ նա մու րի նվա գա մա սը կա տա րում է Ե.  Բաղ դա սար յա նը5: 

Վե րո հիշ յալ՝ « Յօ գուտ գրա դա րա նի և չ քա ւոր ու սա նող նե րի»6 կա յա ցած հա
մեր գին ար ձա գան քում է Կա րա Մուր զան: «... Կօն ցեր տի ծրա գի րը բազ մա կող մա
նի էր, խում բը եր գում էր բա ւա կան լաւ, և  ե թե մի քա նի տեղ վատ էր, դա շնոր հիւ 

1 Ներքին լուրեր 1903, N 148:
2 Ասատրյան Ա. 2009, 387:
3 Ներքին լուրեր 1903, N 166:
4 Մազմանյան Ռ. 2006, 64:
5 Մազմանյան Ռ. 2006, 33:
6 ԿարաՄուրզա, 1901:
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Բաղ դա սա րեան ցին ներ դաշ նա կո ղի էր, ո րի ներ դաշ նա կած ա սիա կան եր գե րից 
մի քա նի սը ան տա նե լի էին, օր. « Խա ւա րար են ա չերդ»: Ի հար կէ, մի ու սա նո ղից, 
ո րը մի տա րի է բան սո վո րում, չէ կա րե լի ա ւե լին պա հան ջել բայց եր ևում է, որ նա 
աշ խա տել էր և  առ հա սա րակ աշ խա տա սեր է: Լաւ էր ա սիա կան օր կէստ րը, միայն 
հար կա ւոր է նրա վրա ա սիա կան ներ դաշ նա կած ե ղա նակ ներ նո ւա գել, եւրօ պա
կան նե րը վատ տպա ւո րու թիւն են թող նում. ա մե նից ա ւե լի մեզ դուր ե կաւ ու սա նող 
Մ.  Շահ նա զա րեա նի նո ւա գե լը ա սիա կան ջու թա կի վրա. նրա քնքոյշ ձայ նե րը 
կար ծես վիօ լօն չել լի ֆի լո ժե լետ նե րը լի նէին…»1:

Հա մեր գին հնչում են Տիգ րան Չու խաճ յա նի « Զեյ թուն ցի նե րի քայ լեր գը»` ռուս 
կոմ պո զի տոր Գ րի գո րի Կա զա չեն կո յի մշակ մամբ, Մ. Եկ մալ յա նի «Ով դու բա րե
կամ» եր գը, Ե.  Բաղ դա սար յա նի մշա կում ներն ու ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, հայ
կա կան և ռու սա կան ժո ղովր դա կան եր գեր2:

Մեկ տա րի անց` 1902 թ., Ե.  Բաղ դա սար յա նը, կոն սեր վա տո րիա յի վար չութ
յու նից 100 ռուբ լու չա փով կրթա թո շակ ստա նա լով, գա լիս է Շու շի և  իր սե փա կան 
մի ջոց նե րով կազ մա կեր պում է հա մերգ: Հա մեր գին հան դես է գա լիս Ե.  Բաղ դա
սար յա նի 50 հո գուց բաղ կա ցած ար ևել յան նվա գա խում բը և քա ռա ձայն երգ չա
խում բը, տեղ են գտնում նաև դաշ նա մու րա յին, ջու թա կի և վո կալ կա տա րում ներ: 
«Օ գօս տո սի 11ին, Մ.  Խան դա մի րեա նի թատ րօ նա կան դահ լի ճում կա յա ցաւ կայ
սե րա կան կօն սեր վա տօ րիա յի ու սա նող պ. Ե.  Բաղ դա սա րեա նի հա մեր գը: Թատ
րո նում հա ւաք վել էր մեծ բազ մու թիւն: Քա ռա ձայն խում բը եր գում էր ներ դաշ նակ: 
Բա ցի խմբա կան եր գե րից եր գե ցին մի քա նի հա յե րէն եւ ռու սե րէն րօ մանս ներ: Պ. 
Բաղ դա սա րեա նի հե ղի նա կած « Քեզ» րօ ման սը եր գում էր պ. Ա. Գուր ջեան. դաշ
նա մու րի վրա նո ւա գող նե րից աչ քի ըն կաւ օր. Հ.  Ղա լա մեան ու Ե.  Սա րու խա նեան. 
ջու թա կի վրա նո ւա գում էր ու սա նող ՏէրԳ րի գո րեան: Օր. Մ.  Սարգ սեան լաւ եր
գեց «Ոհ, ինչ ա նուշ». օ րիոր դի ձայ նը փոք րիկ է, բայց գե ղե ցիկ: Ա մե նից վեր ջը 
«Ա րե ւե լեան օր կէստրն» էր, բաղ կա ցած մօտ 50 հո գուց, ո րոնք նո ւա գում էին թա
ռե րի, սա զե րի, քեա ման չա նե րի, ջու թակ նե րի, նա ղա րա նե րի եւ շատ ա րե ւե լեան 
գոր ծիք նե րի վրա` ներ դաշ նա կած զա նա զան ձայ նե րով: Ա րե ւե լեան օր կէստ րը 
կազ մել է պ. Բաղ դա սա րեա նը: Այս տա րի կօն սեր վա տօ րիա յի վար չու թիւ նից 100 
րուբ լի նո ւեր ստա նա լով` պ. Բաղ դա սա րեան ե կաւ այս տեղ եւ կազ մա կեր պեց 50 
հո գուց այդ օր կէստ րը: Հա սա րա կու թիւ նը կրկնել տո ւեց մի քա նի կտոր ներ եւ շատ 
գոհ մնաց օր կեստ րից»3:

1913ի հու լի սի 18ին և 20ին Շու շիի հա սա րա կա կան ժո ղո վա րա նի ա մա ռա յին 
դահ լի ճում տե ղի ու նե ցած հա մեր գի ըն թաց քում ե լույթ են ու նե նում քա ռա ձայն 
եր գե ցիկ խում բը` Ե.  Բաղ դա սար յա նի ղե կա վա րութ յամբ, երգ չու հի Ս. Ակ սաց յա նը, 
եր գիչ Ս.  Մու րադ յա նը: Ծ րագ րում` Ա.  Տիգ րան յան  Ա նու շի մե ներ գը («Աղ ջի բախ
տա վոր») հա մա նուն օ պե րա յից, Ե.  Բաղ դա սար յան  « Կոր ծան վե ցավ», « Համրերգ», 
« Մի գե ղե ցիկ», «Ան ցար սա րեր», Մ. Եկ մալ յան  «Լ ռեց, ամ պե րը»: Կա տար վում 
են նաև Շու մա նի, Ռու բինշ տեյ նի, Չայ կովս կու, Ռիմս կի Կոր սա կո վի եր գերն ու 

1 ԿարաՄուրզա 1901:
2 Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Ե.Բաղդասարյանի ֆ., N74:
3 Ներքին լուրեր 1902, N180:
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ռո մանս նե րը: Դաշ նա մու րի նվա գա մա սը կա տա րում է Վ.  Դոբ րո սելս կա յան: 
1913ի օ գոս տո սի 1ին Շու շիի ա մա ռա յին ա կում բի դահ լի ճում տե ղի է ու նե նում 

Ե ղի շե Բաղ դա սար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից կազմ ված հա մեր գը, ո րի ըն
թաց քում ե լույթ են ու նե նում եր գե ցիկ խում բը` Ե.  Բաղ դա սար յա նի ղե կա վա րութ
յամբ, երգ չու հի Ս. Ակ սաց յա նը, եր գիչ Ս.  Մու րադ յա նը: 1913ի օ գոս տո սի 15ին 
տե ղի է ու նե նում Շու շիի հայ կա կան սի րո ղա կան եր գե ցիկ խմբի հա մեր գը` Ե.  
Բաղ դա սար յա նի ղե կա վա րութ յամբ, ա մա ռա յին ա կում բի դահ լի ճում: Մաս նակ ցում 
էին երգ չու հի Ս. Ակ սաց յա նը և  եր գիչ Ս.  Մու րադ յա նը:

Շու շիում 1902ի հու լի սի 3ին տե ղի է ու նե նում եր գիչ, քնա րադ րա մա տիկ տե
նոր Ար շակ Կոս տան յա նի (18651920) հա մեր գը1. «… Յու լի սի 3ին, Ն.  Խան դա
մի րեա նի թատ րօ նա կան դահ լի ճում կա յա ցաւ օ պե րա յին եր գիչ Ա.  Կոս տա նեա նի 
հա մեր գը: Ծ րա գի րը բա ւա կան հե տաքր քիր էր կազմ ված: Պ. Կոս տա նեան լաւ 
եր գիչ է, եր գում է զգաց ված, աշ խոյժ տեմ պե րա մեն տով, ձայ նը ար ծա թեայ հնչիւն 
է, տեմբ րը դու րե կան, վա րի եւ վե րի րէ գիստ րը քիչ թոյլ է. ինչ վե րա բե րում է մի ջին 
կրծքա յին րէ գիստ րին, բա ւա կան զօ րեղ է: Ձայ նի դիա պա զօ նը այն քան էլ մեծ չէ, 
նոյն իսկ գլխա յին լեա, սիբե մօլից եր գի չը խու սա փում է: Պ. Կոս տա նեան եր կար 
տա րի ներ եր գում է օ պե րա յին բե մի վրա եւ հէնց դրան կա րե լի է վե րագ րել նրա 
մի քա նի շար ժո ւածք նե րը հա մեր գա կան էստ րա դա յի վրա. օ պե րա յին եր գի չը բե
մի վրա, բա ցի եր գե լուց, խա ղում է, նա ի րան բո լո րո վին ա զատ է զգում խա ղի 
ժա մա նակ. նոյնը չէ հա մեր գա կան էստ րա դան, որ տեղ զա նա զան բե մա կան շար
ժո ւածք ներ ար գել վում են. այս տեղ եր գի չը ինչ պէս մի դէկ լա մա տօր միայն զգաց
ված եր գով եւ նուրբ ար դա սա նու թեամբ պէտք է ազ դէ հան դի սա կան նե րի վրա: 
Ընդ հան րա պէս պ. Կոս տա նեան մեծ ա ջո ղու թիւն ու նե ցաւ …ա մե նից վեր ջը եր գեց 
ժո ղովր դա կան եր կու երգ «Կ ռունկ» եւ « Պաղ աղ բիւ րի մօտ»: Պ. Կոս տա նեան ցին 
շատ ծա փա հա րե ցին. սի րող նե րից մաս նակ ցում էր Ս. Ա դա մեան, ո րը իբ րեւ սի
րող, բա ւա կան ա ջող նո ւա գեց Չայ կօվս կու բալ լա դան ջու թա կի վրա: Դաշ նակ ցում 
էր օր. Վ.  Շան շիե ւան, ո րը ա մե նայն բա րեխղ ճու թեամբ կա տա րեց իր դե րը: Հա
մեր գը վեր ջա ցաւ ժա մը 12ին. հան դի սա կան ներ բա ւա կան կա յին, եւ ե թէ թատ
րօ նը լի քը չէր, դրա պատ ճա ռը կա րե լի է հա մա րել գնե րի չա փա զանց թան գու թիւ
նը…»2:

Շու շիի Խան դա միր յան թատ րո նի դահ լի ճում օ գոս տո սի 21ին եր գիչ Ս տե փան 
Բար խու դար յա նի հա մեր գի ծրագ րում տեղ են գտնում հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
եր գեր` « Պաղ աղբ յու րի մոտ», « Լո րիկ», « Սի րու հիս, քեզ հա մար», «Կ ռունկ», նաև` 
Չայ կովս կի3: Հա մեր գին մաս նակ ցում է Ե.  Բաղ դա սար յա նը: Ս.  Բար խու դար յա նը 
կա տա րում է Ա.  Բոյ տո յի, Պ. Ի.  Չայ կովս կու ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից, ինչ պես 
նաև հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գեր4:

1904ի հու լի սի 1ին շու շե ցի ներն ունկնդ րում են եր գիչ Ար շակ Կոս տան յա նի 
հա մեր գը, ո րի ըն թաց քում հնչում են հայ կա կան և ռու սա կան եր գեր5: «...Ե րեկ, 

1 Մազմանյան Ռ. 2006, 50:
2 Ներքին լուրեր 1902, N147:
3 Մազմանյան Ռ. 2006, 51:
4 Ծրագիր, ԳԱԹ, երաժշտական բաժին, Ե.Բաղդասարյանի ֆ., N76:
5 Մազմանյան Ռ. 2006, 80:
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ամ սիս 1ին, Ն. Խան դա մի րեա նի դահ լի ճում « Մօսկ վա յի օ պե րա յին ար տիստ» Ա. 
Կոս տա նեա նը տո ւեց հա մերգ, բաղ կա ցած գլխա ւո րա պէս ռու սե րէն և  եր կու հա
յե րէն եր գե րից: Հա սա րա կու թիւ նը, ինչ պէս և միշտ, շտա պել էր լցնել դահ լի ճը ու 
այդ պի սով ցոյց տալ իր յար գան քը ար ժա նա ւոր ար տիս տին: Հա մեր գը ընդ հան
րա պէս ա ջող ան ցաւ: Մա նա ւանդ բուռն ոգ ևո րու թիւն ա ռա ջաց րեց «Կ ռունկ» եր գը, 
որ ստի պե ցին կրկնել: Պ. Կոս տա նեա նը bisե րին եր գեց ծրագ րից դուրս ռու սե րէն 
և հա յե րէն եր գեր: Հա մեր գը վեր ջա ցաւ 11 ժա մին, և հա սա րա կու թիւ նը գոհ սրտով 
հե ռա ցաւ...»1: 

Մի քա նի տա րի անց` 1910 թ. հու նի սի 30ին, Ա.  Կոս տան յա նը հա մեր գով հան
դես է գա լիս Շու շիի ա մա ռա յին ժո ղո վա րա նի դահ լի ճում` կա տա րե լով Ալ.Ս պեն
դիար յա նի, Էր լի խի, Չայ կովս կու, Գ լին կա յի, Պու չի նիի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից:

 «Մ շա կը» 1907ի ապ րի լի 10ի N 75ում «Ու սա նո ղա կան ե րե կույթներ կա յա ցում 
Շու շում» վեր նագ րով հոդ վա ծում անդ րա դառ նում է 1907ի մար տի 31ին Շու շիի 
90 հայ ա շա կերտ նե րից բաղ կա ցած եր գե ցիկ խմբի հա մեր գին` ու սու ցիչ Հա րութ
յուն Մե լիք յա նի ղե կա վա րութ յամբ, ո րի ծրագ րում տեղ էին գտել Կո մի տա սի «Ա լագ
յազ», « Սո նա յար», « Խու մար պառ կե», Ք.  Կա րա Մուր զա յի « Վարդ կո շիկս» և 
Գր. Միր զա յա նի « Սա րեն կու գա» խմբեր գե րը:

1914ի ամ ռա նը իր ծննդա վայր` Շու շի է վե րա դառ նում Դ.  Ղա զար յանն իր 
մտե րիմ ըն կե րոջ` կոմ պո զի տոր Եր վանդ Սար դար յա նի (18841977) հետ: Ե րի տա
սարդ նե րը Շուշիի թե մա կան և Մա րիամ յան օ րիոր դաց միջ նա կարգ դպրոց նե րի 
ա շա կերտ նե րից և սի րող նե րից կազ մա կեր պում են եր գե ցիկ խումբ: Ն րանց մե
ծա պես ա ջակ ցում է Ս տե փան Դե մուր յա նը, որն այդ տա րի նե րին աշ խա տում էր 
Շու շիում: Պահ պան վել են տե ղե կութ յուն ներ առ այն, որ հա մերգ նե րը տե ղի են 
ու նե ցել Շու շիի ա մա ռա յին ժո ղո վա րա նի դահ լի ճում: Բա վա կան հա րուստ է ե ղել 
եր կա ցան կը` Գ րի գոր Միր զա յան, Ա նու շա վան ՏերՂ ևոնդ յան, Ս տե փան Դե մուր
յան, Դա նիել Ղա զար յան, Ար մեն Տիգ րան յան, Տիգ րան Չու խաճ յան, ինչ պես նաև 
Մոն յուշ կո, Մաս նե: Հա մերգ նե րին, ո րոնք ջերմ ըն դու նե լութ յան են ար ժա նա նում, 
անդ րա դար ձել են «Մ շա կը» 1914ի հու լի սի 13ի հա մա րում` « Գա վա ռա կան հա
մերգ» վեր տա ռութ յամբ հոդ վա ծում, և « Հո րի զո նը»:

1914ի հու լի սի 4ին և 6ին ա մա ռա յին ժո ղո վա րա նի դահ լի ճում տե ղի է ու նե
նում Շու շիի եր գե ցիկ խմբի հա մեր գը` Դա նիել Ղա զար յա նի և Եր վանդ Սար դար
յա նի ղե կա վա րութ յամբ, ո րի ըն թաց քում ե լույթ են ու նե նում Ս.  Դե մուր յա նը, Հ. 
 Պո ղոս յա նը, Ե.  Սար դար յա նը (երգ), Հ.  Շահ գելդ յա նը (դաշ նա մուր)` կա տա րե լով 
Գր.  Միր զա յա նի, Ա.  ՏերՂ ևոնդ յա նի, Ստ.  Դե մուր յա նի, Դ.  Ղա զար յա նի, Ա.  Տիգ
րան յա նի, Տ.  Չու խաճ յա նի, Մոն յուշ կո յի, Մաս նեի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: Դաշ
նա մու րի նվա գա մա սը կա տա րում են Օ.  Դե մուր յանն ու Հ.  Շահ գելդ յանը:

1913ի օ գոս տո սի 8ին Շու շիի ա մա ռա յին ա կում բի դահ լի ճում տե ղի է ու նե նում 
երգ չու հի Ա.Ս տե փան յա նի և դաշ նա կա հա րու հի Հ. Գ յուրջ յա նի հա մեր գը, ո րի 
ծրագ րում ընդգրկ ված էին Բա խի և Ռախ մա նի նո վի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
գնչո ւա կան եր գեր և ռո մանս ներ: Իսկ 1919ի օ գոս տո սի 13ին Շու շիի ա մա ռա յին 
ա կում բի դահ լի ճում ներ կա յաց վում է Ար մեն Տիգ րան յա նի «Ա նուշ» օ պե րան (դի

1 Ներքին լուրեր 1904, N 141:
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րի ժոր` Լ.  Վար դու նի, ռե ժի սոր` Գ.  Քո չար յան):
Շուշիի ե րաժշ տա կան կյան քում կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 1907թ. մար տի 

31ին քա ղա քի հոգ ևոր դպրո ցի դահ լի ճում տե ղի ու նե ցած բա րե գոր ծա կան ներ
կա յա ցումհա մեր գը` ի նպաստ ռեա լա կան դպրո ցի կա րի քա վոր ա շա կերտ նե րի: 
Ե րե կույ թի 3րդ բաժ նում ե լույթ է ու նե նում 90 ա շա կերտա շա կեր տու հի նե րից բաղ
կա ցած երգ չա խում բը, ո րը ղե կա վա րում էր ռեա լա կան դպրո ցի ու սու ցիչ Հա րութ
յուն Մե լիք յա նը: Եր գե ցիկ խմբի ծրա գի րը կազմ ված էր հիմ նա կա նում Կո մի տա սի, 
ինչ պես նաև Գ. Ս յու նիի մշա կում նե րից: Ծ րագ րում ընդգրկ ված էին նաև ջու թա կի 
և վո կալ կա տա րում ներ. « Դահ լի ճը ծայ րէ ծայր լիքն էր երկ սեռ հա սա րա կու թեամբ. 
կա յին բա ւա կա նի ռուս ներ եր կու սե ռից, զին ւո րա կան ներ և պաշ տօ նա կան անձ
նա ւո րու թիւն ներ… Եր րորդ մա սը ա մե նաա ջողն էր. հա մեր գա յի նը: Րեա լա կան 
դպրո ցի ե րի տա սարդ ու սու ցիչ պ. Յա րու թիւն Մե լի քեա նը մօտ 90 հո գուց բաղ կա
ցած քա ռա ձայն խումբ էր կազ մել և կարճ ժա մա նակ վայ ըն թաց քում հա սա րա կու
թեան տո ւեց բա ւա կա նին գե ղե ցիկ և ներ դաշ նակ կազմ ված եր գեր: Խում բը եր գեց 
Կո մի տաս վար դա պե տի «Ա լա գեազ», « Սո նա եար», « Խու մար պառ կէ», Կա րա 
Մուր զա յի « Վարդ կօ շիկս» և Գր.  Միր զա յեա նի « Սա րէն կու գայ» ներ դաշ նակ եր
գե րը: Գո վե լի և խ րա խու սան քի ար ժա նի է պ. Յա րու թիւն Մե լի քեա նի ե ռան դը, որ 
ին քը այն քան էլ մաս նա գէտ չը լի նե լով ձայ նագ րու թեան մէջ, բայց կա րո ղա ցել էր 
վե րո հի շեալ եր գե րը կարճ ժա մա նա կում սո վո րեց նել ա շա կերտա շա կեր տու հի նե
րին: Բա ցի հա յե րէն եր գե րից պ. Գե րա սի մօ վը (ռուս) սօ լօ եր գեց մի քա նի օ պե
րա յին կտոր ներ: Պա րո նի ձայ նը շատ դու րե կան է և բարձր նօ տա նե րում շատ 
զօ րեղ է հնչում: Այ նու հետև ե րաժշ տա պետ պ. Լե մո սը ջու թա կի վրա մի քա նի 
կտոր ներ նո ւա գեց. ն րան ձայ նակ ցում էր դաշ նա մու րի վրա տի կին Ս մո րադս կա
յան: Հան դի սա կան նե րը թէ Մե լի քեա նին և թէ միւս նե րին բուռն ծա փա հա րու թեամբ 
էին դի մա ւո րում: Հա մեր գից յե տոյ տե ղի ու նե ցան եւ րօ պա կան և  ա սիա կան պա րեր 
մինչև ժա մը 3ը…»1:

Իսկ 1908 թ. մա յի սի 11ին Շու շիի հոգ ևոր դպրո ցի ձայ նագ րութ յան ու սու ցիչ 
Ռու բեն Մա նաս յա նի՝ ի նպաստ տե ղի կա րի քա վոր ա շա կերտ նե րի կազ մա կեր պած 
հա մեր գի ըն թաց քում 80 ա շա կերտ նե րից կազմ ված երգ չա խում բը կա տա րում է 
Կո մի տա սի և Ս յու նիի մշա կում նե րից. «… Քա ռա ձայն խում բը բա ւա կան ա ջող եր
գեց Կո մի տաս վար դա պե տի ներ դաշ նա կած « Սա րի վրով», «Ե րիե րի ջան», « Մեզ 
նոր արև», «Ա լա գեազ», « Մեր դռա նը», « Սօ նաեար», «Անձրևն ե կաւ», յե տոյ Կա
րա Մուր զա յի « Նոր Մօ դա յի խմբեր գը», « Ջան գիւ լում», և Գ.  Միր զա յեա նի «Ինջ լիկ» 
եր գե րը: Հա մե մա տա բար թոյլ եր գե ցին Կո մի տաս վար դա պե տի « Հի մի էլ լռենք» 
և « Հոյ ջա նում» եր գե րը: Բայց չը նա յե լով դրան, պէտք է ա սած, որ հա մեր գը բա
ւա րար տպա ւո րու թիւն թո ղեց...»2:

1 Յովսեփեան Լ. 1907:
2 Յովսեփեան Լ. 1908:
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Եզ րա կա ցւթ յւն ներ

1. Շւ շին ապ րւմ էր ակ տիվ հա եր գա յին կյան քով` շնոր հիվ Ք րիս տա փոր 
Կա րա Մւր զա յի, Ս տե փան Դե մւր յա նի, Ե ղի շե Բաղ դա սար յա նի, Գ րի գոր Ս յւ նիի 
և  այ լոց բե ղւն գոր ծւ նեւթ յան: Տե ղի էին ւ նե նւմ հա երգ ներ ինչ պես տե ղի 
ե րաժշ տա կան կո լեկ տիվ ե րի ւ ժե րով, այն պես էլ հյւ րա խա ղե րով հան դես էին 
գա լիս ան վա նի ե րա ժիշտ նե րը:

2. Հա եր գա յին հայ տագ րե րւմ եծ տեղ էր գրա վւմ խմբեր գա յին եր գե ցո
ղւթ յւ նը: Հա երգ նե րի ծրագ րե րւմ տեղ էին գտնւմ ինչ պես հայ դա սա կա ննե
րի ( Տիգ րան Չւ խաճ յան, Կո ի տաս, Մա կար Եկ մալ յան, Ք րիս տա փոր Կա րա Մւր
զա, Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յան) ստեղ ծա գոր ծւթ յւն նե րը, այն պես էլ ժա մա նա
կա կից կոմ պո զի տոր նե րի (Ս տե փան Դե մւր յան, Ե ղի շե Բաղ դա սար յան, Գ րի գոր 
Ս յւ նի, Ա նւ շա վան ՏերՂ ևոնդ յան) խմբեր գերն ւ ժո ղովր դա կան եր գե րի խմբեր
գա յին մշա կւն ե րը: Զ գա լի տեղ էր հատ կաց վւմ նաև արևմ տաեվ րո պա կան 
( Բախ, Ֆ րանց Շւ բերտ, Ռո բերտ Շւ ման, Ջա կո մո Պւչ չի նի, Ժ յւլ Մաս նե, Ս տա
նիս լավ Մոն յւշ կո) և ռւս ( Մի խա յիլ Գ լին կա, Նի կո լայ Ռիմս կի Կոր սա կով, Պ յոտր 
Չայ կովս կի, Սեր գեյ Ռախ մա նի նով, Գ րի գո րի Կա զա չեն կո) դա սա կան, ինչ պես 
նաև ւկ րաի նա կան ( Նի կո լայ Լի սեն կո) ե րաժշ տւթ յան պրո պա գանդ մա նը:

3. Հն չւմ են ինչ պես հայ ժո ղովր դա կան եր գեր, այն պես էլ ռւ սա կան, գնչւա
կան, վրա ցա կան ժո ղովր դա կան եր գեր:

4. Պ րո պա գանդ վւմ է նաև հայ կա կան օ պե րա յին ե րաժշ տւթ յւ նը: Հա երգ
նե րի ըն թաց քւմ հնչւմ են հատ ված ներ Կա րա Մւր զա յի « Շւ շան» օ պե րա յից, 
ա րիա ներ Ա. Տիգ րան յա նի «Ա նւ շից», ներ կա յաց վւմ է «Ա նւշ» օ պե րան:

Այս պի սով` կա րող ենք վստա հա բար ար ձա նագ րել այն եծ դերն ւ նշա նա
կւթ յւ նը, որն ւ նե ցավ Շւշ իի` «Անդր կով կա սի կոն սեր վա տո րիա յի» ե րաժշ տա
կան մթնո լոր տը հայ ե րաժշ տա կան գոր ծիչ նե րի ձևա վոր ման գոր ծւմ, որոնք 
ի րենց զգա լի ա վան դը բե րե ցին տա րա ծաշր ջա նւմ և ն րա սահ ման նե րից դւրս 
ե րաժշ տւթ յան զար գաց ման գոր ծին:

...2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10ին լրա նւմ է Գ րի գոր Ս յւ նիի ծննդյան 
145ամ յա կը: Այդ տա րե դար ձին ըն դա ռաջ՝ կար ծւմ եմ նպա տա կա հար մար կլի նի 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել Շւ շիւմ կոմ պո զի տո րի թան գա րան ստեղ ծե լւ 
ւղ ղւթ յամբ՝ ներգ րա վե լով նաև Ս յւ նիի ժա ռանգ նե րին: Եվ այդ թան գա րա նի 
հետ հա մա տեղ, ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տւ տը ձեռ նա մւխ կլի նի կոմ պո զի տո
րի ժա ռան գւթ յան հրա տա րա կւթ յան գոր ծին:

2013 թվա կա նին ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տւ տի գի տա կան խորհր դի ո րոշ
մամբ, Ս յւ նի ըն տա նի քի հո վա նա վո րւթ յամբ հրա տա րակ վեց Ս յւ նիի խմ բեր գե
րը պա րւ նա կող ստվա րա ծա վալ հա տո րը՝ Ռո բերտ Ա թա յա նի գի տա կան նա խա
բա նով և վեր լւ ծա կան դի տո ղւթ յւն նե րով: Եվ այդ հա տո րը ես սի րով կւ ղար կեմ 
Շւ շի, որ պես զի դառ նա Գ րի գոր Ս յու նիի թան գա րա նի ա ռա ջին նմւ շը:
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Ամ փո փում 

Երաժշտական յանքը Շուշիում

Ան նա Ա սատր յան

Ծան րակ շիռ են Շու շիի դերն ու նշա նա կութ յու նը Անդր կով կա սի, Մի ջին Ա սիա յի և Ռու
սաս տա նի, ինչ պես նաև սփյուռ քա հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի՝ կոմ պո զի տո րա կան և կա
տա րո ղա կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում: Պա տա հա կան չէ, որ քա ղա քը կոչ վել է 
«Անդր կով կա սի կոն սեր վա տո րիա»: Այս տեղ ակ տիվ է ե ղել ե րաժշ տա կան կյան քը, ինչն էլ 
իր հեր թին նպաս տել է շու շե ցի նե րի ե րաժշ տա կան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: Շու շիում 
են ծնվել և ն րա ե րաժշ տա կան մթնո լոր տում որ պես ե րա ժիշտ ներ ձևա վոր վել հայ կոմ պո
զի տոր ներ և  ե րա ժիշտկա տա րող ներ Գ րի գոր Ս յու նին, Ե ղի շե Բաղ դա սար յա նը, Դա նիել 
Ղա զար յա նը, Ար շակ Կոս տան յա նը, Բոգ դան Թու ման յա նը, Հով հան նես Իոա նիս յա նը, Ա լեք
սանդր Ա լեք սանդր յա նը, Գ րի գոր Մե լիք յա նը, Բա լա Մե լիք յա նը և  ու րիշ ներ: Ծան րակ շիռ է 
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Շուշ իի դե րը ժո ղովր դա կան ե րաժշ տա կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում: Անդր կով կա
սում լայն ճա նա չում գտած շու շե ցի ե րա ժիշտ նե րը նոր աս տի ճա նի են բարձ րաց րել ժո ղովր
դա կան ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րով (թառ, քա ման չա, զուռ նա և  այլն) կա տա րո ղա կան 
ար վես տը, մշա կելկա տա րե լա գոր ծել են ար ևել յան ե րաժշ տութ յան զա նա զան ժան րեր:

Շու շե ցի ե րա ժիշտ նե րից շա տերն ի րենց բազ մարդ յուն գոր ծու նեութ յու նը նվի րա բե րե ցին 
ոչ միայն հա րա զատ, այլև տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի ազ գա յին ե րաժշ տութ յան զար գաց ման 
գոր ծին:

Հիմնաբառեր. Շւ շի, ե րաժշ տա կան կյանք, Գ րի գոր Ս յւ նի, Ե ղի շե Բաղ դա սար յան, 
Դա նիել Ղա զար յան, Ար շակ Կոս տան յան, Բոգ դան Թւ ման յան, Հով հան նես Իոա նիս յան, 
Ա լեք սանդր Ա լեք սանդր յան, Գրիգոր Մելիքյան, Բալա Մելիքյան:

Резюме

Музыкальная жизнь в Шуши 

Анна Асатрян

Весомы роль и значение Шуши в деле развития как композиторского, так и музыкально
исполнительского искусства Закавказья, Средней Азии и России, а также зарубежных 
армян. Не случайно город назывался “консерваторией Закав казья”. Музыкальная жизнь 
здесь была достаточно активной, что способствовало повышению музыкального уровня 
шушинцев. Армянские композиторы и исполнители Григор Сюни, Егише Багдасарян, 
Даниел Казарян, Аршак Костанян, Богдан Туманян, Ованнес Иоанисян, Александр 
Александрян, Григор Меликян, Бала Меликян и другие родились в Шуши и сформировались 
как музыканты в музыкальной атмосфере этого города. Весом вклад Шуши и в развитие 
народного музыкального искусства. Завоевавшие широкую популярность в Закавказье 
музыканты подняли на новую ступень искусство игры на народных музыкальных 
инструментах (тар, кеманча, зурна и т.п.), обработали и усовершенствовали различные 
жанры восточной музыки. 

Ключевые слова: Шуши, музыкальная жизнь, Григор Сюни, Егише Багдасарян, 
Даниел Казарян, Аршак Костанян, Богдан Туманян, Ованнес Иоанисян, Александр 
Александрян, Григор Меликян, Бала Меликян.
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Abstract

Music life in Shushi

Anna Asatryan 

The role and significance of Shushi is notable in the development of composing and 
performing musical arts of Transcaucasia, Central Asia and Russia, as well as of Armenians in 
Diaspora. It is no coincidence that the city was called "the Transcaucasian Conservatory". The 
music life was active there, which in its turn contributed to the increase of the musical level of 
the people of Shushi. Armenian composers and musiciansperformers Grigor Syuni, Yeghishe 
Baghdasaryan, Daniel Ghazaryan, Arshak Kostanyan, Bogdan Tumanyan, Hovhannes Ioanisyan, 
Alexander Alexandryan, Grigor Melikyan, Bala Melikyan and others were born in Shushi and 
became musicians in the musical atmosphere of the city. The role of Shushi in the development 
of folk music is also significant. The musicians of Shushi, who are widely known in Transcaucasia, 
raised the art of playing folk musical instruments (tar, kamancha, zurna, etc.) to a new level, 
and have developed and perfected various genres of Eastern music. Many of the musicians from 
Shushi dedicated their multifaceted activities not only to the development of their native music, 
but also to the national music of different peoples. 

Keywords: Shushi, music life, Grigor Syuni, Yeghishe Baghdasaryan, Daniel Ghazaryan, 
Arshak Kostanyan, Bogdan Tumanyan, Hovhannes Ioanisyan, Alexander Alexandryan, Grigor 
Melikyan, Bala Melikyan.
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ԳՐԻԳՈՐ ՎՐՈՒՅՐԻ ՕՐԴՈՅԱՆ
ԵԹԿՊԻ Արվեստի պատմւթյան և տեսւթյան 

ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտւթյան 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021,  
գրախոսվել է 10.04.2021, 

ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ՇՈՒՇԻԻ ԽԱՆԴԱՄԻՐՅԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՎԵՐԵԼՔՆ  
ՈՒ ԱՆԿՈՒՄԸ

« Շու շին Անդր կով կա սի մյուս քա ղաք նե րի բա ցար ձակ հա կա պատ կերն է: 
Տ նե րը կա նո նա վոր են, գե ղե ցիկ են, բարձր եւ բազ մա թիվ հրա շա գեղ պա տու-
հան նե րով լու սա վոր ված: Փո ղոց ներն ա մե նուր պատ ված են լայն սա լիկ նե րով, 
իսկ տա նիք նե րը՝ եվ րո պա կա նի նման են»1: 

Խան դա իր յան թատ րո նի շեն քը (1902):

1 Верещагин В., 1870, 215.
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XIX դա րա վեր ջին և XX դա րասկզ բին հայ թա տե րա կան մշա կույ թի նշա նա վոր 
կենտ րոն նե րից մե կը Շու շին էր: Պա տա հա կան չէ, որ ժա մա նա կին շա տե րը Շու շին 
ան վա նում էին « Կով կաս յան փոքր Փա րիզ»1: Թիֆ լի սից հե տո շեն ու բա րե կե ցիկ 
կյան քով ապ րող այս ա մա ռա նո ցա յին քա ղա քը գրա վիչ էր հյու րա խա ղա յին դե
րա սա նախմ բե րի հա մար ոչ միայն իր աշ խար հագ րա կան նպաս տա վոր դիր քով 
և թա տե րա սեր ու նրբան կատ հան դի սա կա նով, այլև իր թատ րո նա կան շեն քով, 
ո րի հար մա րա վե տութ յունն ու բե մադ րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը թերևս կա րող 
էին բա ցա ռիկ հա մար վել ընդ հան րա պես այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հայ գա վա ռա
կան ի րա կա նութ յան մեջ: Ճար տա րա պե տո րեն և տեխ նի կա պես թատ րո նի բո լոր 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող այս շքե ղա շուք կա ռույ ցը, որ գտնվել է Ղա
զան չե ցոց ե կե ղե ցու հա րևա նութ յամբ՝ Խան դա միր յան նե րի սե փա կա նութ յու նը 
հա մար վող հո ղա տա րած քում, ա ռա ջին ան գամ իր հյու րըն կալ դռնե րը բա ցեց 1891 
թվա կա նի հու լի սի 7ին՝ Մու րա ցա նի « Ռու զան» ներ կա յա ցու մով: Կազ մա կեր պի չը 
թատ րո նի հիմ նա դիր Մկր տիչ ( Նի կի տա) Խան դա միր յանն էր, ո րը սկզբնա պես 
իր շուրջն էր հա մախմ բել տե ղի շնոր հա լի թա տե րա սեր նե րին և ն րանց հոր դո րել 
հիմ նա վո րա պես բա րե փո խե լ Շուշ իի թա տե րա կան կյան քը:

Շւ շիի « Խան դա իր յան» թատ րո նի դե րա սա նա կան կազ մը, 1901թ.
1-ին շարք (կանգ նած ներ), ձա խից՝ Հւ շա րար Տի րաց յան, Օ նիկ Ս տե փան յան, Գ ևորգ Պետ րոս յան, 

Մաթ ևոս Ա ղա յան
2-րդ շարք, ձա խից՝ Հով հան նես Զա րիֆ յան, Փա ռան ձեմ, Մկր տիչ Խան դա իր յան, Վար դի թեր Ֆե լեկ-

յան, Վո լոդ յա Մե լիք- Փա շա յան
3-րդ շարք, ձա խից՝ Աշ խեն Ա րաքս յան, Պո ղոս Ա րաքս յան, Մա րի-Հ րա նւյշ Ֆե լեկ ան

1 ՄելիքՇահնազարյան Ա., 2012:
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Մինչ այդ տե ղի բնակ չութ յան հա մար ար դեն վա ղուց էր ա վան դույթ դար ձել 
պար բե րա բար հա ղոր դա կից լի նե լ հայ նո րա գույն թա տե րա կան ար վես տին, շփվե լ 
նրա լա վա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Դեռևս 1865ին էր, երբ Չմշկ յանԱմ
րիկ յան Ման դին յան թա տե րա խումբն ա ռա ջին ան գամ այս տեղ հան դես ե կավ 
« Վար դան Մա մի կոն յան», « Սա մվել» և «Շ կո լի վար ժա պե տը» հյու րա խա ղա յին ներ
կա յա ցում նե րով: Սա շու շե ցի նե րի ա ռա ջին հան դի պումն էր նո րա գույն թատ րո նի 
հետ և բե մա հար թա կից դրա մա յի ըն կալ ման ա ռա ջին փոր ձը: Ինչ պես եր ևում է, 
այդ, հի րա վի պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը վճռո րոշ դեր խա ղաց Շու շիի հե տա
գա մշա կու թա յին կյան քում:

Այս պես 1873ին Խան դա միր յան ներն այս տեղ կա ռու ցե ցին քա ղա քա յին 
ա կումբ, ո րը նա խա տես ված էր, ինչ պես հա սա րա կա կան հա վա քույթ նե րի, այն պես 
էլ թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րի, պա րա յին և  ե րաժշ տա կան հա մերգ նե րի հա
մար: Իսկ 1882ին Շու շիում չա փա զանց նշա նա կա լի եր ևույթ դար ձան Պետ րոս 
Ա դամ յա նի հյու րա խա ղե րը: Այս ան գամ շու շե ցի հան դի սա կանն ա ռիթ ու նե ցավ 
հա ղոր դակց վե լու եվ րո պա կան թա տե րագ րութ յանը՝ Շեքս պի րի « Համ լետ» ու Ջա
կո մետ տիի «Ոճ րա գոր ծի ըն տա նիք» պիես նե րին: Ներ կա յա ցում ներն ի րա պես 
ցնցող տպա վո րութ յուն էին գոր ծել: Լեոն, որն այդ ժա մա նակ Շու շիում էր և  ա դամ
յա նա կան խա ղի ա կա նա տե սը, գրել է. « Դեմ քե րի վրա շեքս պիր յան հան ճա րի 
հրճվանքն էր դրոշմ վել. ար վես տի բարձր գա ղա փար նե րի ու ճա շա կի հետ էր 
կա պել Ա դամ յա նը տե ղի հան դի սա տե սին: Հ րաշք գոր ծած բե մա կան հան ճա րը 
դար ձել էր ամ բողջ քա ղա քի սի րե լին»1: Նույն պես ու շագ րավ է դրա մա տուրգ Ե կա
տե րի նա Բա հա թու րի վկա յութ յու նը. «Ա դամ յա նը հա մա կում էր ա մեն քին, հասց նում 
ինք նա մո ռա ցութ յան, հիպ նո սաց նում: Ամ բողջ դահ լի ճը ցնցվում էր, հան դի սա
տես նե րը մի մար դու պես ոտ քի էին կանգ նում, մի վայրկ յան կար ծես քա րա ցած 
լի նեին: Ես ինքս մո ռա ցա, որ թատ րո նում եմ, մո ռա ցա, որ տա ժա նա կիր աշ խա
տան քից փա խած այդ ոճ րա գոր ծը ( Կոր րա դո.– Գ. Օ.) մի միայն հան ճա րեղ դե րա
սան է…»2: 

Ա միս ներ անց այս տեղ հյու րա խա ղե րի են ե կել Սաֆ րազ յան ա մու սին նե րը 
(Ս տե փան և Ալ մա)՝ բա վա կան հա րուստ խա ղա ցան կով. « Շու շա նիկ», « Սան դուխտ 
կույս», « Սամ վել», « Թուղթ խա ղա ցո ղի կյան քը», « Խան Սա րի բի վե զի րը», 
« Կըռթկըռթ» և  այլն3: Հա ջորդ տա րի՝ 1883 թվա կա նին, թա տե րա կան կյանքն 
այս տեղ, է՛լ ա վե լի է աշ խու ժա նում՝ աս պա րեզ են գա լիս սի րո ղա կան խմբեր, Աբ
րա համ Տեր Գաս պար յա նի և Հով հան նես Ճա ղար բեկ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
բե մադր վում են Գ. Սուն դուկ յա նի « Պե պոն» (1883), « Քան դած օ ջա խը», Թ. Ֆա
սուլ յաճ յա նի (փոխ.) «Եր կու քաղ ցած նե րը» (1887), Մ. ՏերԳ րի գոր յա նի « Վույ քի 
իմ վե չեր» և «Ո՞վ է մե ղա վոր» (1883) վո դե վիլ նե րը4:

Հե տաքրք րութ յու նը թատ րո նի նկատ մամբ գնա լով ա ճում էր: 8081 թվա կան
նե րին ներ կա յա ցում ներ են կազ մա կերպ վել նաև դպրո ցա կան մի ջա վայ րում. «Որ
դիա կան սեր կամ Ֆեո դո րա» (Խ. Ա բով յան), « Վար դան Մա մի կոն յան կամ Վար
1 Զարյան Ռ., 1961, 176:
2 Խանդամիրյան Բ., Հարությունյան Ս., 1978, 7:
3 Սաֆրազյան Ստ., 1882:
4 Հարությունյան Բ., 1980, 139140, 291:
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դա նանց պա տե րազմ» (Հ. Կա րեն յան) և « Դա լալ Ղա ղո» (Մ. ՏերԳ րի գոր յան)1: 
Շա տերն ար դեն ոչ թե սոսկ հե տաքրքր վում էին բե մա կան ար վես տով՝ իբրև հան
դի սա տես, այլ նաև մաս նակ ցում էին հյու րա խա ղե րի ե կած դե րա սան նե րի ներ
կա յա ցում նե րին՝ հան դես գա լով օ ժան դակ կազ մում: Իսկ ա հա 80ա կան նե րի 
վեր ջին, երբ ֆրան սիա կան ուղ ևո րութ յու նից հե տո քա ղաք է վե րա դար ձել Մկր տիչ 
Խան դա միր յա նը, Շու շին սկսել է ապ րել լիար ժեք և կա նո նա վոր թա տե րա կան 
կյան քով: Ծա գու մով ազն վա կան այս ե րի տա սար դը, որ ստա ցել էր եվ րո պա կան 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան փայ լուն կրթութ յուն, դեռևս պա տա նե կան տա
րի նե րին էր հրա պուր վել թատ րո նով: Ֆ րան սիա յում ու սա նե լու տա րի ներն էլ ի րենց 
ար գա սա բեր դե րը կա տա րե ցին՝ նրա այդ հա կումն ա վե լի հստակ և ն պա տա կա
յին դարձ նե լու ա ռու մով:

XIX դա րի 7080ա կան թվա կան նե րին Խան դա միր յա նը գտնվել է Մար սե լում՝ 
մե տաք սի ար տադ րութ յան մեջ մաս նա գի տա նա լու նպա տա կով, ինչ պես պատ վի
րել էր հայ րը: Այս տեղ նա, ի հար կե, չէր կա րող ան հա ղորդ մնալ այն նշա նա կա լի 
թա տե րա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին, որ տե ղի էին ու նե նում Ֆ րան սիա յի մայ րա
քա ղա քա յին կյան քում: Հենց այդ ժա մա նակ էլ Փա րի զում մի կող մից լայն թափ 
էր առ նում մաս նա վոր թատ րոն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, մյուս կող մից ձևա վոր վում 
էին թա տե րա կան գե ղա գի տութ յան նո րա գույն ուղ ղութ յուն ներ՝ նա տու րա լիզմն ու 
նեո ռո ման տիզ մը:

Այս պի սի նպաս տա վոր մի ջա վայ րում՝ մշա կու թա յին տար բեր հո սանք նե րի կի
զա կե տում, էա պես հարս տա ցել են նրա թա տե րա կան գի տե լիք նե րը, և հղկ վել է 
գե ղար վես տա կան ճա շա կը: Գա լով Շու շի, ո րը ժա մա նա կին պատ մա կան Հա յաս
տա նի ար ևել յան գա վառ նե րից մեկն էր, նա լծվել է իր վա ղե մի ե րա զանքն ի րա
կա նաց նե լու գոր ծին՝ թա տե րա կան կյան քի բա րե նո րոգ մա նը: Միև նույն ժա մա նակ 
նա բնավ չի խզել իր հոգ ևոր կապն ա ռա ջա դեմ ու քա ղա քա կիրթ եվ րո պա կան 
աշ խար հի հետ: Բո րիս Խան դա միր յա նը՝ որ դին, տա րի ներ անց մտա բե րել է, որ 
հայրն «իր գրա դա րա նը մշտա պես հարս տաց նում էր հայ կա կան, ռու սա կան պար
բե րա կան նե րով ու գրա կա նութ յամբ, Ֆրան սիա յից ստա նում էր պատ կե րա զարդ 
«Իլ յուստ րա ցիոն» հրա տա րա կութ յու նը, ո րին կից ա ռան ձին հա տոր նե րով Շու շի 
էին գա լիս Զո լա յի, Մո լիե րի, Ռու սո յի, Ս տեն դա լի, Մո պա սա նի և  այլ դա սա կան նե
րի եր կե րը: Ֆ րան սիա յից նա իր հետ բե րել էր հա յա գի տութ յա նը վե րա բե րող գրա
կա նութ յուն ևս: Նաև թարգ մա նիչ էր, ֆրան սե րե նից թարգ մա նել է Ժորժ Օ նեի 
« Դոկ տոր Ռա մոն»: Թարգ մա նութ յուն ներ է ա րել նաև ռու սե րե նից: Հ րա տա րա կել 
է «Անձ կութ յան ժա մեր» ո տա նա վոր նե րի ժո ղո վա ծուն, գրել է պիես ներ»2:

Վս տա հա բար կա րե լի է ա սել, որ Շու շի վե րա դառ նա լիս Խան դա միր յանն ար
դեն ո րո շա կի պատ կե րա ցում ու նե ցել է իր հե տա գա ա նե լիք նե րի մա սին, ընդ 
ո րում՝ ոչ միայն մե տաք սա գոր ծութ յան աս պա րե զում, այլ նաև ու, թերևս, ա ռա ջին 
հեր թին թատ րո նա շի նութ յան: Նա խա պես նա ան մի ջա պես իր շուրջն է հա մախմ
բել տե ղի թա տե րա սեր նե րի մեջ աչ քի ըն կած ու ժե րը և փոր ձել է ստեղ ծել մշտա
կան գոր ծող դե րա սա նա խումբ: Այդ կազ մից հայտ նի են մի քա նի ազ գա նուն ներ՝ 

1 Հովհաննիսյան Հ., 1996, 416:
2 Խանդամիրյան Բ., Հարությունյան Ս., 1978, 12:
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Գ. Նա զար յան, Ա. Աբ րա համ յան, Ա. Կոս տանդ յան, Օ. Թա ռում յան, Ս. Մի քա յել յան, 
Գ. Իշ խան յան, Մ. Դավթ յան, դե րա սա նու հի ներ՝ Գ. Թա ռում յան, Գ. Ա թա բեկ յան, 
Գ. Գ յան ջեց յան1:

Սի րո ղա կան այս խմբի գոր ծու նեութ յու նը սկզբնա պես ծա վալ վել է հա յոց թե
մա կան և հոգ ևոր ու սում նա րան նե րում: Հենց այդ ժա մա նակ էլ, ըստ եր ևույ թին, 
Խան դա միր յա նը ձեռ նա մուխ է ե ղել թատերա կան շենք կա ռու ցե լու իր նա խագ ծի 
ի րա գործ մա նը: Ու շագ րավ է, որ զու գա հե ռա բար նա հան դես է ե կել ոչ միայն, 
իբրև թա տե րա կան գոր ծի հմուտ կազ մա կեր պիչ, այլև ռե ժի սոր՝ խա ղա ցան կում 
ընդգր կե լով, ինչ պես հայ րե նա կան, այն պես էլ եվ րո պա կան դրա մա տուր գիա յի 
գոր ծեր՝ Գ. Սուն դուկ յա նի «Է լի մեկ զո հ» (1889), « Պե պոն» (1890), « Խա թա բա լա» 
(1890), Հ. Կա րեն յա նի « Վար դա նանց պա տե րազ մը» (1890), Խ. Գալ ֆա յա նի «Ար
շակ Երկ րոր դը» (1891), Մ. ՏերԳ րի գոր յա նի «Էս էլ քի մո ցիք լութ յուն» (1890), 
« Պե պո յի տկճու րը» (1891), Ն. Փու ղին յա նի « Դա լալ Ղա ղոն» (1889), Վ. Մա դաթ
յա նի « Կըռթ Կըռ թը» (1890), Է. ՏերԳ րի գոր յա նի «Կռ վա պատ ճա ռը ես էի» (1890) 
և Մո լիե րի «Բռ նի ա մուս նութ յու ն» (1890) պիես նե րը2:

Վեր ջա պես 1891 թվա կա նին ազ դա րար վեց Շու շիի նո րա կա ռույց « Խան   դա   միր  յան 
թատ րո նի» բա ցու մը՝ Մու րա ցա նի « Ռու զան» պիե սի բե մադ րութ յամբ: Պետք է նկա
տել, որ բա րե գոր ծա կան սկզբուն քով ներ կա յաց ված այս գոր ծի ընտ րութ յունն էլ 
պա տա հա կան չէր, այս տեղ էլ Խան դա միր յա նը դրսևո րել է ի րեն որ պես լայ նա խոհ 
և թատերա կան գոր ծին քա ջա տեղ յակ անձ նա վո րութ յուն: Ար ցախ յան ի րա կա նութ
յա նը վե րա բե րող և նեո ռո ման տիզ մի ո գով ներշնչ ված դրա մա տի կա կան եր կի բե
մադ րութ յու նը նշա նա կա լից էր ոչ միայն իր հայ րե նա սի րա կան հնչե ղութ յամբ, այլև 
ի րա պես պրո ֆե սիո նալ թատ րոն ու նե նա լու գի տակ ցութ յամբ. չէ՞ որ հենց ազ գա յին 
թա տե րագ րութ յունն է կան խո րո շում ազ գա յին բե մար վես տի դի մա գի ծը: Հայ մա մուլն 
էլ չի հա պա ղել ար ձա գան քե լու այդ պատ մա կան ի րո ղութ յա նը: Այս պես՝ « Տա րա զի» 
թղթա կի ցը գրել է. « Հու լի սի 7ին Շու շիում թա տե րա սեր նե րը հօ գուտ Շու շու բա
րե գոր ծա կան ըն կե րութ յան ներ կա յաց րին « Ռու զան» պիե սը՝ պա րոն Մ. Խան դա
միր յա նի թատ րո նա կան նո րա կա ռույց դահ լի ճում: Դահ լի ճը, բե մը, ո րի վրա ա ռա
ջին ներ կա յա ցումն այդ օրն էր, կարգ ու սար քը, հար մա րութ յուն նե րը Շու շում 
չտեսն ված բա ներ են: Ա ռա ջին ներ կա յաց մա նը դահ լի ճը լիքն էր: Մի տոմ սակ 
ան գամ չէր մնա ցել, և շա տե րը ձեռ նու նայն հետ էին դառ նում թատ րո նից: Տի կին 
Ն. Յա րա միշ յան Ռու զա նը բե մին կեն դա նութ յուն էր տա լիս: Նա կա տար յալ ֆու րոր 
ա րավ հա սա րա կութ յան մեջ: Ինչ պես եր ևում էր, տի կի նը շատ էր աշ խա տել իր 
դե րի վրա, և հենց այդ պատ ճա ռով սար ու ձո րի հե ռա վո րութ յուն կար նրա և 
խա ղա ցող նե րի միջև, ո րոնք սո վո րա բար մեկն վում էին բե մի անկ յու նում և խո սում 
էին ե կե ղե ցու փո խա սաց նե րի նման: Տի կին Յա րա միշ յա նի պես աշ խույ ժով խա
ղա ցո ղը միշտ կա րող է գա վա ռա կան բե մի զարդ հա մար վել»3:

Թեև հե տա գա յում տե ղա ցի դե րա սա նա կան ու ժե րից կազմ ված այս թա տե րա
խումբն այդ պես էլ չդար ձավ բա ռիս բուն ի մաս տով պրո ֆե սիո նալ՝ ժա մա նա կը 

1 Հովհաննիսյան Հ., 1996, 417:
2 Հարությունյան Բ., 1980, 316, 323, 325, 330, 332, 340:
3 Հարությունյան Բ., 1980, էջ 23:
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չբա վա րա րեց, այ նո ւա մե նայ նիվ նրա առ կա յութ յունն էա պես նպաս տեց հյու րա
խա ղա յին ներ կա յա ցում նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծին, ո րոնք 90ա կան նե րից ի 
վեր սկսել են ա վե լի հա ճա խա կի եր ևույթ դառ նալ Շուշ իի ի րա կա նութ յան մեջ: 
« Խան դա միր յան թատ րո նը» հայ դե րա սան նե րի հա մար Կով կա սի ա մե նագ րա վիչ 
հու րա խա ղա յին կենտ րոն նե րից մեկն էր և  իր նշա նա կութ յամբ ա վե լի կար ևոր, 
քան Ա լեք սանդ րա պո լի և Եր ևա նի թատ րոն նե րը1: Ա մե նից ա ռաջ, դա պայ մա նա
վոր ված էր բա րե կե ցիկ և հար մա րա վետ թատ րո նա կան շեն քի առ կա յութ յամբ, որ 
Թիֆ լի սից հե տո, ար ևե լա հայ ի րա կա նութ յան մեջ հի րա վի կա րող էր ե զա կի 
երևույթ հա մար վել: Թատ րոնն ու ներ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի բո լոր նո րա գույն 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող բե մա հար թակ, գե ղե ցիկ և  
ըն դար ձակ դահ լիճ, սրան կից՝ լայն ու հար մա րա վետ ճե մաս րահ:

Խան դա միր յան ներն ապ րում էին այդ նույն շեն քում, ո րի ա ռան ձին մի մաս
նաճ յու ղը հա տուկ նա խա տես ված էր հու րա խա ղե րի ե կած դե րա սան նե րի հա մար՝ 
իբրև հան րա կա ցա րան: Շեն քի բա կա յին հատ վա ծում գտնվում էր մրգա տու ծա
ռե րով այ գին, որն ա ռանձ նա կի գրավ չութ յուն էր հա ղոր դում ամ բողջ շի նութ յա նը: 
« Թատ րո նը քա րա շեն էր, դրսի կող մից երկ հար կա նի, բա կից՝ մա սամբ ե ռա հարկ, 
ուր պահ վում էին դե կոր նե րը, բու տա ֆո րիան, ռեկ վի զի տը, թատ րո նա կան այլ 
պա րա գա ներ՝ պատ վիր ված ան ձամբ թատ րո նա տի րոջ կող մից և պատ րաստ ված 
նրա ճա շա կով ու ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ: Դե կոր նե րի օգ տա գոր ծու մը մե
քե նա յաց ված էր, դե րա սան ներն ու նեին ի րենց հար դա սեն յակ նե րը: Շեն քի ա ռա ջին 
հար կում ապ րում էր Խան դա միր յանն իր ըն տա նի քով: Այդ հար կում էր գտնվում 
նաև թատ րո նի գրա դա րա նը: Դահ լի ճը, ո րը լու սա վոր վում էր նավ թի լամ պե րով, 
ու ներ 350 ա թոռ՝ պար տեր, օթ յակ ներ, ամ ֆի թատ րոն: Շենքն ու ներ կա յա ցում նե
րը սպա սար կում էին Խան դա միր յա նի կող մից պատ րաստ ված մար դիկ, ո րոնց 
աշ խա տա վար ձը վճա րում էր ին քը՝ Խան դա միր յա նը, թատ րո նի ե կա մուտ նե րից: 
Շեն քը տրվում էր վար ձով՝ նա խա պես կա յաց ված հա մա ձայ նութ յամբ»2: Գ րի գոր 
Ա վետ յա նը, ո րը ժա մա նա կին հա ճախ է հյու րա խա ղե րով այ ցե լել Շու շի, ա ռանձ
նա կի ջեր մութ յամբ է մտա բե րել Շու շիում անց կաց րած իր հյու րա խա ղա յին օ րե րը. 
« Նի կի տա Խան դա միր յա նի թատ րո նը, ո րը… աչ քի էր ընկ նում սարք ու կար գով, 
իր մաք րութ յամբ, մա նա վանդ տի րոջ կող մից դե պի դե րա սան ներն ու նե ցած սի րով 
ու հար գան քով, դար ձել էր մեզ հա մար մի ուխ տա տե ղի, և  ա մեն ա մառ շտա պում 
էինք օր ա ռաջ գնալ ու մեր սի րե լի Նի կի տա Աբ րա մի չին տես նել: Ար տա սո վոր մի 
մարդ էր նա, եր կար ժա մա նակ Փա րի զում էր ապ րել և  այն տե ղից հե տը բե րել 
մաք րութ յուն, խստութ յուն ու ճշմար տութ յուն՝ դե պի ա մեն ինչ և  ա մեն քի վե րա բեր
մամբ»3:

Ս տեղծ վել էր պար բե րա բար Շու շի այ ցե լող դե րա սան նե րի մի խումբ, ո րոնց 
թվում էին Գ րի գոր Աբ րա համ յա նը, Մա թեոս Ա ղա յա նը, Մա րի Զա բե լը, Վար վա ռա 
Մե լիք յա նը, Ար շակ Հա րութ յուն յա նը և  ու րիշ ներ: « Դա րա վեր ջին Շու շի այ ցե լող 
խմբե րը ղե կա վա րել է այն պի սի մի պրո ֆե սիո նալ դեմք, ինչ պի սին էր Գ ևորգ Պետ

1 Հովհաննիսյան Հ., 1996, 418:
2 Խանդամիրյան Բ., Հարությունյան Ս., 1978, 1112:
3 Ավետյան Գ., 1933, 134136:
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րոս յա նը: Շու շիի բե մում շատ է ծա փա հար վել հայ շրջիկ խմբե րի ա ռաջ նու հին՝ 
Փա ռան ձե մը ( Սա հակ յան Սա ղա թել յան): Այս բե մում հա ճախ են խա ղա ցել պոլ սե
ցի Մա րի և Վար դի թեր Ֆե լեկ յան նե րը, և գու ցե, ա մե նից ա վե լի՝ Ա րամ Վ րույ րը 
Մա րի Զա բե լի հետ»1: Մինչև 1905 թվա կա նը, մինչև տե ղի հայ բնակ չութ յան ե ղեռ
նա կան կո տո րած ներն ու քա ղա քի հրդեհ վե լը, ո րին զոհ գնա ցին բազ մա թիվ մշա
կու թա յին հու շար ձան ներ և դ րանց թվում նաև Խան դա միր յան թատ րո նը, Շու շին 
այն ե զա կի հայ կա կան քա ղաք նե րից էր, որն ի րա վամբ կա րող էր պար ծե նալ բո
վան դա կութ յամբ հա րուստ և կա նո նա վոր հիմ քե րի վրա դրված իր թա տե րա կան 
կյան քով: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում չի ե ղել քիչ թե շատ նշա նա վոր մի հայ դե րա
սան, որ գո նե մեկ ան գամ հյու րա խա ղե րով այս տեղ հան դես ե կած չլի ներ: Վե րո
հիշ յալ դե րա սան նե րից բա ցի՝ Շու շի հա ճախ են այ ցե լել Հով հան նես Ա բել յա նը, 
Սի րա նույ շը, Սա թե նիկ Ա դամ յա նը, Հով հան նես Զա րիֆ յա նը և  ու րիշ ներ:

Տասն հինգ տա րի շա րու նակ ու ա նընդ մեջ աշ խա տե լով ի նպաստ հայ ժո ղովր
դի և ն րա թա տե րա կան մշա կույ թի բար գա վաճ մա նը՝ Շու շիի Խան դա միր յան թատ
րո նը թերևս այ սօր էլ շա րու նա կեր գոր ծել նույն քան արդ յու նա վետ ու ե ռան դուն, 
ե թե տե ղի չու նե նա յին 1905ի ամ ռան այն սահմռ կե ցու ցիչ ի րա դար ձութ յուն նե րը, 
ո րոնց զոհ գնաց տե ղի հայ բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յունն իր պատ մա կան ար
ժեք նե րով հան դերձ: Այդ օր հա սա կան դեպ քե րը հե տա գա յում այս պես է վեր հի շել 
հայ մեծ դե րա սան և ծ նուն դով շու շե ցի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նը. «Ես տե սա, թե 
ինչ պես բոր բո քուն, ա հռե լի մի բոց հար ևան տնից սո ղաց դե պի Խան դա միր յան 
թատ րո նը, տա նիքն ա ռավ իր կոր ծա նա րար ճար ճատ յու նի մեջ, և շեն քը սկսեց 
բո ցա վառ վել: Կար ծես ոչ ոք չէր տես նում այդ կոր ծա նա րար ա ղե տը, որ գնար 
օգ նութ յան: Ես ճչա լով փորձ ա րի վա զել դե պի բո ցա վառ վող թատ րո նը, հրա ցա
նա վոր մի մարդ բռնեց թևիցս և  ինձ շպրտե լով բա կի մի անկ յու նը, հրա մա յեց 
չշարժ վել: Թատ րո նի շեն քը ան տեր ու ա նօգ նա կան իմ աչ քի ա ռաջ ճար ճա տում 
էր բո ցե րի լա փից: Մի՞ թե չէր կա րե լի փրկել այն: Մի՞ թե այն գե ղե ցիկ լու սա վոր 
սրա հը, այն ա թոռ ներն ու ջա հե րը, այն բեմն ու վա րա գույ րը, այն «ան տառ ներն 
ու պա լատ նե րը» պետք է բոցկլ տա յին ու մոխ րա նա յին հրդե հի ե րա խում: Մի՞ թե 
թատ րոն ա սած բա նը վե րա նա լու էր իմ կյան քից…»2: Նուն պի սի ցա վա գին հույ
զե րով ու մտքե րով էր տո գոր ված այդ դժնդակ օ րե րին ողջ հայ ժո ղո վուր դը, ո րին 
ա նո ղո քա բար սրա խող խող էին ա նում ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև հո գե պես, և 
թերևս հենց դա էր ա մե նա սոս կա լին ու ող բեր գա կա նը:

Այս պի սով՝ ի րա վամբ կա րե լի է ա սել, որ անգ նա հա տե լի է Խան դա միր յան 
թատ րո նի դերն ու նշա նա կութ յու նը հայ թատ րո նի պատ մութ յան մեջ: Կա ռուց վե
լով XIX դա րա վեր ջի նո րա գույն բե մադ րա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 
շնոր հիվ իր գոր ծուն յա ու բա նի մաց հիմ նադ րի ջան քե րի, և  ա ռա վե լա պես՝ նրա 
հայ րե նա սի րութ յան՝ այդ բա ցա ռիկ թա տե րա կան կա ռույ ցը դար ձել է Կով կա սի 
նշա նա վոր մշա կու թա յին կենտ րոն նե րից մե կը, դե պի ուր ձգվել են գրե թե բո լոր 
ճա նաչ ված հյու րա խա ղա յին թա տե րախմ բե րի ու ա ռաջ նա կարգ դե րա սան նե րի 
ճա նա պարհ նե րը: Կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում այս տեղ են հան դես ե կել հայ բե մի 

1 Հովհաննիսյան Հ., 1996, 418:
2 Վաղարշյան 1959, 5354:
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շատ ու շատ նշա նա վոր վար պետ ներ՝ ի րենց լա վա գույն դե րե րով, ին չը մե ծա պես 
նպաս տել է հայ թա տե րա կան մշա կույ թի հե տա գա ա ռա ջըն թա ցին, ինչ պես նաև 
տե ղի դե րա սա նա կան խմբե րի ձևա վոր մա նը: Եվ այդ ա մե նը շնոր հիվ այն ի րո
ղութ յան, որ Շու շիի քա ղա քա յին կյան քը, ըն թա նա լով ժա մա նա կին հա մա քայլ, 
ար ձա գան քել է ար տա քին աշ խար հի բո լոր բարձ րո րակ գե ղար վես տա կան 
երևույթ նե րին՝ չխոր շե լով նաև նո րա րա րա կան ստեղ ծա գոր ծա կան գա ղա փար նե
րից, ո րոնք հայ թատ րո նում ի հայտ ե կան հատ կա պես XIX դա րա վեր ջին և XX 
դա րասկզ բին: 

Հենց դրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է Խան դա միր յան թատ րո նի գլխա վոր 
պատ մա կան ա ռա քե լութ յու նը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ 

1. Ա վետ յան Գ. 1933, Քա ռա սուն և հինգ տա րի հայ բե մի վրա, Եր ևան:
2. Զար յան Ռ. 1961, Ա դամ յա նի կյան քը, Եր ևան:
3. Խան դա միր յան Բ., Հա րութ յուն յան Ս. 1978, Է ջեր Շու շիի հայ թատ րո նի անց յա լից, 

Եր ևան:
4. Հա րութ յուն յան Բ. 1980, XIXXX դա րե րի հայ թատ րո նի տա րեգ րութ յուն (18011922), 

հատ. 1, Եր ևան:
5. Հով հան նիս յան Հ. 1996, Հայ թատ րո նի պատ մութ յուն. XIX դար, Եր ևան:
6. Մե լիք- Շահ նա զար յան Ա. 2012, Կով կաս յան փոքր Փա րի զը // «Ա նա լի տի կոն», Ս տե

փա նա կերտ, 04 (40), ապ րիլ, http://theanalyticon.com/?p=1644
7. Սաֆ րազ յան Ստ. 1882, Շու շի, « Մե ղու Հա յաս տա նի», 16 սեպ տեմ բե րի:
8. Վա ղարշ յան Վ. 1959, Ըն կեր ներս, բա րե կամ ներս և  ես, գիրք Ա, Եր ևան:
9. Верещагин В. 1870, Путешествие по Закавказью в 18641865 гг., Всемирный 

путешественник, т. 7, Москва.

Ամփոփում

Շուշիի Խանդաիրյան թատրոնի վերելքն ու անկումը

Գրիգոր Օրդոյան

Անգ նա հա տե լի է Խան դա միր յան թատ րո նի դերն ու նշա նա կութ յու նը հայ թատ րո նի 
պատ մութ յան մեջ: Կա ռուց վե լով XIX դա րա վեր ջի նո րա գույն բե մադ րա կան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան, շնոր հիվ իր գոր ծուն յա ու բա նի մաց հիմ նադ րի ջան քե րի, և  ա ռա վե
լա պես՝ նրա հայ րե նա սի րութ յան, այդ բա ցա ռիկ թա տե րա կան կա ռույ ցը դար ձել է Կով կա
սի նշա նա վոր մշա կու թա յին կենտ րոն նե րից մե կը, դե պի ուր ձգվել են գրե թե բո լոր ճա նաչ
ված հյու րա խա ղա յին թա տե րախմ բե րի ու ա ռաջ նա կարգ դե րա սան նե րի ճա նա պարհ նե րը: 
Կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում այս տեղ են հան դես ե կել հայ բե մի շատ ու շատ նշա նա վոր 
վար պետ ներ՝ ի րենց լա վա գույն դե րե րով, ին չը մե ծա պես նպաս տել է հայ թա տե րա կան 
մշա կույ թի հե տա գա ա ռա ջըն թա ցին, ինչ պես նաև տե ղի դե րա սա նա կան խմբե րի ձևա վոր
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մա նը: Եվ այդ ա մե նը շնոր հիվ այն ի րո ղութ յան, որ Շու շիի քա ղա քա յին կյան քը, ըն թա նա
լով ժա մա նա կին հա մա քայլ, ար ձա գան քել է ար տա քին աշ խար հի բո լոր բարձ րո րակ գե
ղար վես տա կան եր ևույթ նե րին՝ չխոր շե լով նաև նո րա րա րա կան ստեղ ծա գոր ծա կան գա ղա
փար նե րից, ո րոնք հայ թատ րո նում ի հայտ ե կան հատ կա պես XIX դա րա վեր ջին և XX 
դա րասկզ բին: Հենց դրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է Խան դա միր յան թատ րո նի գլխա վոր 
պատ մա կան ա ռա քե լութ յու նը:

Հինաբառեր. Շւ շի, Կով կաս յան փոքր Փա րիզ, Խան դա իր յան թատ րոն, հյւ րա
խա ղեր, դե րա սա նա խւմբ, նեո ռո ման տիզմ, մշա կւյթ:

Резюме

Развитие и упадок театра Хандамирян города Шуши

Григор Օрдоян

Неоценима роль и значение театра Хандамирян в истории армянской театральной 
культуры. Построенный в конце XIX века соответственно новейшим техническим требова
ниям архитектуры, благодаря высокой образованности и деловым качествам его основателя, 
но более всего его патриотизму, это уникальное в свое время театральное здание стало 
важнейшим культурным центром на Кавказе, куда стекались пути почти всех гастро
лирующих театральных трупп и выдающихся актеров. За короткое время здесь выступило 
много знаменитостей армянской сцены, что, несомненно, во многом способствовало 
последующему прогрессу армянской театральной культуры, а также созданию местных 
актерских трупп. И все это благодаря тому, что городская жизнь в Шуши, идя в ногу со 
временем, откликалась на все высокохудожественные явления внешнего мира, не чуждаясь 
также и новаторских творческих идей, которые особенно проявились в армянском театре 
конца XIX и начала XX веков. Именно этим и обусловлена главная историческая миссия 
театра Хандамирян.

Ключевые слова: Шуши, Кавказский маленький Париж, Театр Хандамирян, 
гастроли, актерская труппа, неоромантизм, культура.
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Abstract

The Rise and Fall of the Khandamiryan Theater of Shushi

Grigor Ordoyan

The role and significance of the Khandamiryan Theater is invaluable in the history of the 
Armenian theater. Built in accordance with the latest theatrical requirements of the late XIX 
century, and thanks to the efforts of its active and knowledgeable founder, especially thanks to 
his patriotism, this unique theatrical structure has become one of the most prominent cultural 
centers in the Caucasus, that's why the paths of almost all the famous touring troupes and 
leading actors stretched there. In a short period of time, many famous masters of the Armenian 
theatrical stage performed here with their best roles, which greatly contributed to the further 
development of the Armenian theatrical culture, as well as to the formation of local groups of 
actors. And all this thanks to the fact that the city life of Shushi, keeping pace with the times, 
has responded to all highquality artistic phenomena of the outside world without shying away 
from the innovative creative ideas that appeared in  Armenian theater, especially in the late 19th 
and early 20th centuries. That was the main historical mission of the Khandamiryan Theater.

Keywords: Shushi, Caucasian Little Paris, Khandamiryan Theater, tours, group of actors, 
neoromanticism, culture.



330

ՄԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐԻԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մւթ յան ինս տի տւտ

Էլ. հաս ցե` marina-arutunyan@mail.ru 
Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021,  

գրախոսվել է 10.04.2021,
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ՇՈՒՇԻՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 
ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ ՓՐԿՎԱԾ՝ XVIII ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻ ԵՎ  

XIX ԴԱՐԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐԸ 

Նե րա ծա կան

Հայ գրչութ յան ար վես տի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը նվիր ված են բազ
մա թիվ գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ: 

Ար ցա խի գրչագ րութ յան ար ժե քա յին հա մա կար գի ու սում նա սի րութ յան հար ցում 
կար ևոր վում են Սար գիս ար քեպս. Հա սան Ջա լալ յան ցի1, Մա կար եպս. Բար խու
դար յա նցի2, Մես րոպ ար քեպս. Սմ բատ յան ցի3, Յով հան նես եպս. Շահ խա թուն յան
ցի4, Կա րա պետ ե պիս կո պոս ՏերՄկրտչ յա նի5, Գա րե գին Հով սեփ յա նի6, Խա չիկ 
Դադ յա նի7, Օ. Ե գան յա նի8 և  ու րիշ նե րի ձե ռագ րա կան հա վա քա ծու նե րի դերն ու 
նշա նա կութ յու նը: 

Սա կայն ինչ պես վե րոնշ յալ գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րում, այն պես էլ ժա
մա նա կա կից գրա կա նութ յան մեջ քիչ տե ղե կութ յուն ներ կան Շու շիի ձե ռագ րա կան 
մշա կույ թի, հատ կա պես վեր ջի նիս մշա կւ թա յին ար ժեք նե րի ոչն չա ցւ ից փրկված՝ 
XVIII դա րի վեր ջի և XIX դա րի ձե ռագ րե րի վե րա բեր յալ: Այս հրա պա րա կու մը նպա
տակ ու նի լրաց նե լու Շու շիի ձե ռագ րա կան մշա կույ թի պատ մութ յան ու սում նա սի

1 Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 228, վավ. 15:
2 Բարխուտարեանց Մ. 1895: 
3 Սբատեանց Մ. 1904: 
4 Շահխաթունեանց Յովհ. եպիսկ. 1842: 
5 Կարապետ եպիսկոպոս 1914: 
6 Հովսեփեան Գ. 1951: 
7 Թօփճեան Յ. 1898: 
8 Եգանեան Օ., Գանձասարի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն, էջ 5962: 
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րութ յան բաց թողն ված է ջե րը: 
Գր չութ յան ար վես տը (նաև՝ գրչագ րւթ յւն) պատ մա կան Հա յաս տա նում 

ստեղծ վել էր դեռևս հնա գւյն ժա մա նա կաշր ջա նւմ` փո րագ րւթ յւն նե րի տես
քով: Ար վես տի այս տե սա կը լայ նո րեն կի րառ վել է միջ նա դա րում։ Ար ցա խւմ նշա
նա վոր էին Դա դի վան քի (նաև՝ Դա դո յի), Ա մա րա սի, Գան ձա սա րի1, Գտ չա վան քի 
(հնում՝ Ք թիշ, հե տա գա յում՝ Կ տիչ, Գ տիչ, իսկ նոր ժա մա նակ նե րում մե լի քա նիստ 
Տող գյու ղի ա նու նով՝ Տող), Խա նա ծա խի, Ա վե տա րա նո ցի, Խզ նա վար գյու ղի, Չա
րե քա վան քի, Փա ռի սո սի վան քի, Ե րից ման կանց վան քի, Ծա րա գա վա ռի, Սբ. 
Հա կո բա վան քի2, Ե ղի շե ա ռաք յա լի վան քի, Ա ռա ջա ձոր գյու ղի Սբ. Աստ վա ծա ծին 
ե կե ղե ցու (ներ կա յիս Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար տա կեր տի շրջան), Հիր հե րի 
( Հեր  հե րի), ինչ պես նաև Ար ցա խի հյու սիսար ևել յան հատ վա ծի մի շարք վայ րե րի 
գրչագ րութ յան կենտ րոն նե րը: 

 Շւ շիւմ3 ձե ռագ րա կան մշա կւյ թը լայն թափ ստա ցավ XVIII դա րի երկ րորդ 
կե սից: Սա կայն ցա վով նշենք, որ ինչ պես Ար ևել յան Հա յաս տա նի մյուս շրջան նե
րում, այն պես էլ Ար ցա խում գրված և  ըն դօ րի նակ ված հայ կա կան ձե ռագ րե րից 
քչերի հանդեպ է բարեհաճ գտնվել պատ մա կան ճա կա տա գի րը: Խն դիրն այն է, 
որ դեռևս իջ նա դա րւմ Հա յաս տա նւմ վաչ կա տւն ցե ղե րը (սել ջուկթուր քեր, 
թա թարմոն ղոլ ներ, Լանկ Թե մու րի ար յու նար բու հրո սա կախմ բեր) անխ նա ոչն
չաց նում էին մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, նախ և  ա ռաջ ձե ռագ րե րը, գոր գե րը, հայ
կա կան ե կե ղե ցի նե րը, իսկ ոսկ յա և  ար ծաթ յա թան կար ժեք զար դե րը, կեն ցա ղա
յին ի րե րը` հափշ տա կում: Նույն դա ժա նութ յամբ էին վար վում նաև կով կաս յան 
թա թար նե րը: Պետք է նշել, որ այս վաչ կա տուն ցե ղե րը, ո րոնք մինչև XX դա րի 
սկիզ բը ազ գա յին ինք նութ յան գի տակ ցութ յուն չու նեին և  ի րենց ու րիշ նե րից՝ մաս
նա վո րա պես քրիս տոն յա նե րից, տար բե րում էին «մու սուլ ման» ընդ հան րա կան 
ան վա նու մով, այս պես կոչ ված «ադր բե ջան ցի» տիտ ղո սը ամ րագ րե ցին XX դ. 
սկզբին: Փաս տո րեն, Թուր քիա յի քա ղա քա կան նոր նկրտում նե րի և ճն շում նե րի 
տակ, թուրքական բանակի ինտերվենցիայի հետևանքով 1918 թ. ստեղծ վում է 
կով կաս յան թա թար նե րի, այս պես կոչ ված, ադր բե ջա նա կան պե տութ յու նը. նավ
թա շատ Բա քուն հռչակ վում է պե տութ յան մայ րա քա ղա քը, ո րի կա ռուց մա նը, ինչ
պես նաև նրա արդ յու նա բե րա կան և մ շա կու թա յին զար գաց մա նը «ադր բե ջան ցի
ներն» ա մեն ևին չեն մաս նակ ցել:

«Ադր բե ջան ցի նե րը» տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Նա խիջ ևա նում, Ար ցա խում 
( Լեռ նա յին, Դաշ տա յին) և Բաք վում հայ կա կան կո տո րած նե րին զւ գա հեռ մշա
կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չաց ման քա ղա քա կա նութ յուն էին ի րա կա նաց րել: Ն րանք 
նպա տա կաս լաց հա յա թա փել էին Նա խիջ ևա նը և Դաշ տա յին Ար ցախ Գարդ ման

1 Տարբեր դարաշրջաններում Գանձասարում գրված ձեռագրերի, ինչպես նաև վանքում եղած իրերի, 
տապանաքարերի վերաբերյալ որոշ արժեքավոր տեղեկություններ կան ԳԱԹում (ֆոնդ Ս. Քամալյանի, 
ց. 2, բաժին 44):
2 Բարխուտարեանց Մ. 1996, 109: 
3 Շուշի բերդաքաղաքի հիմնադրման և բնակեցման ճշգրիտ տարեթվի մասին տարբեր կարծիք ներ 
կան գիտական գրականության մեջ: Ընդհանրապես, հետազոտողների մի մասը (հատ կապես` օտար 
ուսումնասիրողները) Շուշիի հիմնադրումը համարում են XVIII դարի հիսու նա կան թվականները: Սակայն 
նշենք, որ այն որպես բնակավայրամրոց գոյություն է ունեցել դեռևս ավելի վաղ ժամանակներում (Բալայան 
Վ. 2017, 38): 1846 թ. Շուշի ամրոցը վերանվանվել է Շուշի քաղաք (Աբրահամյան Հ., Շուշիի ինքնավարության 
հարցի շուրջ, էջ 4: Աբրահամյան Հ. 2015): 
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քը, աս տի ճա նա բար ոչն չա ց րել հայ կա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, բար բա րո
սա բար բնաջն ջել Ջու ղա յի խաչ քա րե րը, իսկ թուր քե րը տա րի նե րով մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յուն են ի րա կա նաց րել Արևմտ յան Հա յաս տա նում: Այս մա սին վկա
յւմ են բազ մա թիվ փաս տեր՝ փաս տա վա վե րագ րա կան ժո ղո վա ծու ներում, հու շա
գրութ յուն նե րում, գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներում, պատ մագ րա կան և մա տե
նա գի տա կան աշ խա տութ յուն ներում, որոնք ներկայացված են:

 Ար ցա խի, հատ կա պես նրա մշա կւ թա յին կենտ րոն Շւ շիի հա մար 19181920 
թվա կան նե րը հա մար վւմ են ա ռա վել ծանր ի րա դար ձւթ յւն նե րով լի ժա մա նա
կաշր ջան1, քա նի որ այս տա րի նե րին էր, որ Ադր բե ջա նի նո րա թուխ մու սա վա թա
կան կա ռա վա րութ յու նը հա վակ նում էր բռնա զավ թել պատ մա կան Հա յաս տա նի 
մի շարք տա րածք ներ, այդ թվում՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը: Ինչ պես նշւմ է պ.գ.դ. 
Համ լետ Հա րւթ յւն յա նը, ար ևե լա հա յւթ յան վի ճակն ա վե լի ծան րա ցավ, երբ 
Արևել յան Հա յաս տա նի Շու շու, Զան գե զու րի, Ջեբ րա յի լի և Ջի վան շի րի գա վառ նե
րի գե նե րալնա հան գա պետ հռչակ ված (Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյան 1919 թ. 
հուն վա րի 15ի ո րո շու մով) Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը դի վա նա գի տա կան ճնշում
նե րով, սպառ նա լիք նե րով, զին ված ուժ գոր ծադ րե լով ցան կա նում էր ար ցա խա
հա յութ յու նից կոր զել Ադր բե ջա նին հպա տակ վե լու հա մա ձայ նութ յուն: Սա կայն ար
ցախ ցի նե րի պա տաս խա նը ան փո փոխ էր ու հստակ. ո՛չ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ
յա նը2: Չ կա րո ղա նա լով հաշտ վել այս ի րո ղութ յան հետ` Ադր բե ջա նը շա րու նա կում 
էր բո լոր մի ջոց նե րով սպառ նալ գա վա ռի հա յութ յան ֆի զի կա կան գո յութ յա նը: 
Ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի լայ նամասշ տաբ հար ձա կում նե րը սկսվե ցին 1920 
թ. մար տի 22ի ե րե կո յան: Լույս 23 ի գի շե րը թուր քա կան կա նո նա վոր զո րա մա
սե րը և խու ժա նը սկսե ցին ա վե րել ու վա ռել հայ կա կան թա ղա մա սե րի շի նութ յուն
նե րը, մշա կու թա յին հու շար ձան նե րը, կո ղոպ տե ցին հա յե րին, կազ մա կեր պե ցին ւ 
ի րա կա նաց րին ար յւ նա լի ջար դեր: Չ նա յած ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րին՝ 
Շու շիում հա յե րն ու նե ցան ինչ պես մարդ կա յին3, այն պես էլ մշա կու թա յին ար ժեք
նե րի զգա լի կո րուստ ներ: Շւ շիւմ ա վեր վե ցին հայ կա կան դպրոց նե րը ( թե մա կան 
դպրո ցը4, մաս նա վոր, հա սա րա կա կան դպրոց ներ), Բագ րատ ՏերՍա հակ յա նի և 
Մել քոն Բա բա ջան յա նի տպա րան նե րը (ո րոնց գոր ծու նեու թյունն ընդ հատ վեց 1920 
թ. մար տի 23ին), պատ մամ շա կու թա յին5 հու շար ձան նե րը (ե կե ղե ցի ներ, խաչ քա
րեր, մշա կւ թա յին օ ջախ ներ): 

 Չ նա յած «ադր բե ջան ցի նե րի» կող մից ի րա կա նացված՝ մշա կու թա յին ար ժեք
նե րի ոչն չաց մա նը, հայ մշա կույ թի ան խոնջ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րի շնոր հիվ 
փրկվել և մեզ են հա սել մի քա նի ձե ռագ րեր, ո րոնք պահ վում են Եր ևա նի Մես րոպ 
Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նում և Էջ միած նի ձե ռագ րա տա նը: 

 Մեր գի տա կան ու սում նա սի րութ յան մեջ շեշ տը հիմ նա կա նում դրել ենք XVIII 
դա րի վեր ջին և XIX դա րում գրված ձե ռագ րե րի վրա. 

1 Բալայան Վ. 2017, 423: 
2 Հարությունյան Հ., Շուշիի հայության կոտորածները (1919 թ. հունիս և 1920 թ. մարտ), էջ 5051: 
3 Միքայէլեան Ա., Ղարաբաղի վերջին դեպքերը, էջ 121122:
4 ԼԷօ 1914: 
5 Հարությունյան Մ. Գ. 2010:
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ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐ
ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 7428
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
(ԲԺՇԿԱՐԱՆ) 

 ՎԱՅՐ՝ Շու շի բերդ, 17911792 թ.: ԳՐԻՉ ՝ Մի քա յէլ Աս տա պա տե ցի: 
 ԹԵՐԹ՝ 154: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 33,2 Х 21,2: 
 ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկ սիւն: ԳԻՐ՝ բո լոր գիր: ՏՈՂ՝ 3740: ԿԱԶՄ՝ 
 ստվա րա թու ղթ: Հշտկրն. գրչի՝ էջ 4 ա, 72ա, 103ա: ՎԻՃԱԿԸ՝ լավ: 
 
 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - « Մի քա յէլ Աս տա պա տեց ւոյ Տո մար բժշկու թեան, 

Բժշ կա րան»:  «Ա չից դեղ խիստ ազ նիւ»1: « Վասն ստա մոքն այ տո ցի»2: « Վասն 
լեր դա ցաւ»3 : « Վասն գլխա ցա ւին»4: «Ա չա ցաւ»5: 

 « Տո մա րա կան ա ղիւ սակ»6 :
 « Վասն ա կան ջի ցա ւե րին»  «Ա կանջն որ խլա նաց, կամ ջուր եր բայ մնաց 

մէջն և չի լսէ, առ գլուխ սխտոր ծե ծե, գդալ քա ցախ և գ դալ ջուր և  ա պա կէ մէջ 
ե փես, քա մէ պարզ ջուրն շի շի մէջ ա ծէ յե տոյ քիչքիչ քսել....»7:

 « Վասն բե րա նի խո ցե րին»8: 
 «Օձն որ մարդն խայ թէ»  «....թթու բան լից վրայն խնձո րի տերևն ծե ծէ կա պէ 

վրայն նաև ծե ծած տերևն խնձո րի և ջուրն հան խառ նէ գի նին և տուր խմէ. օ ձա
հա րի և  այլ գա զան հա րի շատ վարն (խառ նուրդ) լա ւէ և փոր ձաց...օձն որ մար դոյ 
բե րանն կշտում չի լա ւա նայ, բողկն ծե ծէ ջուրն խառ նէ զաֆ րանն և խ մել տուր....»9: 

 « Հապ փո րա ցա ւի»10 : «Ս պե ղա նիք զա նա զան կազ մեալ, օ րի նա կէ»11 : « Հապ 
հա զի»12 :

 « Թո ւա կան Սար կա ւա գի»13 : « Տո մա րա կան գոր ծիք»14 ( Լուս նա ցոյց) :
 ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉԻ - « Տօ մար բժշկու թե ա րա րեալ վա ղե մի ի մաստ նոց.....

ձե ռամբ յօգ նա մեղ Մի քա յէլ քա հա նա յի.... օգ նեա Սբ Հո գի Աս տո ւած իմ»15 : 
 «Բժ շկա րան գիրք ա րա րեալ վա ղե մի ժա մա նա կաց իւր այ բու բեն գրոցն օ րի

նակ է՝ ձե ռամբ Տէր Մի քա յէ լէ Աս տա պա տեց ւոց Շու շի բերդն ՍՄԽԱ թո ւին»16:
 « Տէր Մի քա յէլ գրողս յի շեա ՍՄԽԱ թո ւին Շու շու բերդս»17 : 

1 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 4ա: 
2 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 15ա:
3 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 17ա: 
4 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 30ա:
5 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 42ա:
6 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 61ա71բ, 77բ, 123բ 124բ, 151ա152ա:
7 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 73բ:
8 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 74ա: 
9 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 95ա: 
10 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 103բ: 
11 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 107բ: 
12 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 117բ: 
13 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 125ա126բ: 
14 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 127ա: 
15 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 4ա: 
16 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 72ա: 
17 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 103ա: 
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 ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - Ձե ռագ րում ու շագ րավ է « Լուս նա ցոյց» ը: Այն ներ
կա յաց ված է աղ յու սակ նե րով, ո րոն ցում գրված են տա րեթ վե րը՝ սկսած 1774 թ. 
մինչև 1912 թ.: Տա րեթ վե րին զու գա հեռ նշված են ա միս նե րը՝ ըստ հա մաս տե ղութ
յուն նե րի(խոյ, ցուլ, երկ վոր յակ, խեց գե տին, ա ռյուծ, կույս և  այլն)1 : Ո րոշ աղ յու
սակ նե րում կան հա յոց տա րեթ վե րի վեր ծա նութ յուն2: 

ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 8212
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
 ՎԱՅՐ՝ Շու շի, 1822 թ.: ԳՐԻՉ ՝ Մես րովբ Թա ղիա դեանց: 
 ՍՏԱՑՈՂ՝ Ա ղա Կա րա պետ: ԹԵՐԹ՝ 123: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: 
 ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21 Х 17,2: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միա սիւն: ԳԻՐ՝ 
 նոտր գիր: ՏՈՂ՝ 2029: ԿԱԶՄ՝ կտդ: Հշտկրն. գրչի՝ էջ 6 ա, 77բ: 
 15, 7981, 120123 է ջե րը ՝ չգրված: ՎԻՃԱԿԸ՝ բա վա րար, կազ մի Ա 
 փեղ կի ար տա քին եզ րի կա շին քեր ծո ւածմա շո ւած: 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - « Գիրք որ կո չի Աս տո ւա ծան մա նու թիւն» (էջ 6ա): 
« Յա ռա ջա բա նո ւի հե ղի նա կի»3 : 

Ա) «Գ լուխ նա խըն թաց, յա ղագս թէ որ քան մեծ ի ցէ ճա նա չելն զԱս տո ւած»4 : 
Բ)«Գ լուխ նա խըն թաց յա ղագս թէ որ քան մեծ ի ցէ ճա նա չելն զԱս տո ւած»5: 
Գ) «Եզ րա կա ցո ւի»6 : 
Դ) «Ն մա նու թիւն»7: 
Ե ) « Յա ղագս թէ Աս տո ւած է գո յա ցա կան էակ և ն մա նո ւի»8 : 
Զ) « Յա ղագս թէ Աս տո ւած է կեն դա նի էակ» - «....թէ Աս տո ւած ի ցէ կեն դա

նի, բայց զի կարգ բա նին այս պէս պա հան ջե վասն այն ցու ցա նե լի է նախ վկա յու
թեամբ Սբ գրոց....»9 : 

Է) « Յա ղագս թէ Աս տո ւած է ի մա ցա կան էակ» - «....ի մա ցա կան գոլն ցու ցա
նի նախ վկա յու թեամբ Սբ գրոց, զի ա սէ յոր ի մաս տուն է մտօք, զօ րա ւոր և մեծ, և  
ի մաս տունն ա սէ գոյ ’ի նմա հո գի մտա ւոր .... Սբ Միա ծին....»10 : 

Ը)« Յա ղագս թէ Աս տո ւած է անձ նիշ խան էակ»  « Սոյն է ա սել թէ Աս տո ւած 
է անձ նիշ խան, քան զի անձ նիշ խան ա նո ւին ո՛չ այլ ինչ է, թէ ո՛չ կամք ա զատ: Ա պա 
’ի ցու ցա նելն թէ կամքն է ’ի Աս տո ւած, միան գա մայն ցու ցա նի և  անձ նիշ խա նու
թիւն....»11 Թ)« Յա ղագս թէ Աս տո ւած է ճշմա րիտ էակ»12: 

Ժ) « Յա ղագս թէ Աս տո ւած է ա մե նա բա րի էակ»13 : 

1 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 127ա127բ, 153բ  154ա: 
2 ՄՄ, ձեռ. Հմր 7428, թ. 138ա139ա, 142ա 148ա: 
3 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 7ա: 
4 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 7 բ: 
5 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 7 բ: 
6 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 10ա: 
7 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 16բ: 
8 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 19ա: 
9 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 21ա: 
10 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 22ա: 
11 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 22 բ: 
12 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 23բ: 
13 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 24բ: 
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Ի) « Յա ղագս թէ Աս տո ւած է մի միայն»1 : 
Լ) « Յա ղագս նմա նո ւի, որ ար տա հա նի ’ի ճա նաչ ման է Սր բոյ Եր րոր դու թեան»2:
 « Տէր՝ ի թո ւա կա նիս Հա յոց»3 :
 « Փի լիպ պո սի Հա մա ռօտ մեկ նու թիւն ո մանց բա նից ե ղե լոց ի Տ րա մա բա-

նու թեանն Ան տո նի Գովդ նոյ»4 :
Ա) «Եզրք», « Պարզ նա խա դա սու թեանց ո մանց ա ռա ջին ըն տե րա կա յի»5:
Բ) «Օ րէնք Աս տո ւա ծա յին....»6:
Գ) « Կա նօնք ներ գոր ծո ւի»7:
Դ) «Որ պես բաղ ձանք բա րո յա կան ա ռա քի նու թեան»8 :
Ե) « Զին չէ հա ւա սա րեալ և  ան հա ւա սար սահ մանն»9:
Զ) « Զին չէ տե սա կա նո ւին գործ նա կա նի և տե սա կա նի»10:
Է) « Զին չէ գոր ծո ղա կան հա ւա քա բա նո ւին, ո րոյ մե ծա գոյն և  այլն», « Զին չէ, որ 

ա սէ, թէ ա պա ցու ցո ւիք այ լոց»11:
Ը) «Արդ մարդ կո ւի և կեն դա նո ւի նշա նա կել են....»12:
Թ) « Վասն գո յա ցո ւի»13 :
Ժ) « Զին չէ, որ ա սէ գո յա ցո ւի ա ռանց քա նա կո ւե և  այլն»14 :
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉԻ - «Եւ այժմ ար տագ րեալ զգու շու թեամբ ’ի նախ կին 

գա ղա փա րե ան տի ’ի նո րին իսկ ձե ռագ րէ աշ խա տա սի րու թեամբ նո ւաստ Մես
րով պայ սար կա ւա գի Կար բեց ւոյ միա բան Թա ղիա դեանց, որ պաշ տօ նա տար հա
րա զատ եւ ծա ռայ՝ Յով հան նէս խորհր դա կան գրա գիր Ար քե պիս կո պո սի Տա րօ
նաց ւոյ: ’Ի հայ րա պե տու թեան տեառն Եփ րե մայ Սր բա զան կա թո ղի կո սին Ա մե նայն 
Հա յոց, յա մի 1822, փետր ւա րի 19, ’ի Շու շի քա ղա քի, ո րի վի ճա կայ Ար ցա խու»15 : 

 «....զայս գիրք .... իբրև զբո լո րեալ փունջս ծաղ կանց ըն ծա յե ցի Ա ղայ Կա րա
պետ գե րազ նիւ ի մաս տա սի րի եւ այն՝ ո՛չ վասն մարմ նոյ բա րե ցան կու թեան, այլ 
յա ղագս զբա րե կա մո ւին .... Խո նարհ ծա ռայ գե րազ նիւ ձե ռամբ Մես րովբ սար կա
ւագ Կար բե ցի Դաւ թայ Թա ղիա դեանց»16:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍԲ. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐ

ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 166 
 ԱՒԵՏԱՐԱՆ 

1 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 26ա: 
2 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 57ա: 
3 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 78 ա: 
4 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 82ա: 
5 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 82բ: 
6 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 83 ա: 
7 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 89 ա: 
8 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 89բ:
9 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 92բ: 
10 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 93բ: 
11 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 95ա: 
12 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 103ա: 
13 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 106ա:
14 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 106բ: 
15 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 6ա: 
16 ՄՄ, ձեռ. Հմր 8212, թ. 77բ: 
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ՎԱՅՐ՝ Շու շի, 186772թթ.: ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Մար գա րիտ Ա լեք սա նեանց:
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ան հայտ: ԹԵՐԹ՝ 241: ՊՐԱԿՆԵՐ՝ 50: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 34,6 Х 24,5: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկ սիւն: ԳԻՐ՝ բո լոր գիր:
ՏՈՂ՝ 31: Մնրնկր՝ ա վե տա րա նիչ, կխ, լզ: ԶԱՐԴԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ՝ թռչնա

գիր, կեն դա նա գիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, թուղթ: ԿԱԶՄ՝ ար ծա թա պատ տախ տակ: 
Հշտկրն. գրչի՝ էջ 3ա: ՎԻՃԱԿԸ՝ լավ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - ‹‹Ա ւե տա րան ըստ Մատ թէո սի››: ‹‹Ա ւե տա րան ըստ 
Մար կո սի›› ‹‹Ա ւե տա րան ըստ Ղու կա սու››: ‹‹Ա ւե տա րան ըստ Յո հան նու››:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ - Ման րան կար ներն աչ քի են ընկ նում մեծ նրբա
ճա շա կութ յամբ: ‹‹Ա ւե տա րան››ի յու րա քանչ յուր գլուխ սկսվում է գլխա տա ռե րով, 
ո րոնց գրված քը ներ կա յաց վել է զա նա զան կեն դա նի նե րի կամ ձկնե րի, եր բեմն՝ 
նուրբ ծա ղիկ նե րի պատ կեր նե րով: Ո րոշ գլխագ րեր գրված են ե րեք լեզ վով՝ հա յե
րեն, ռու սե րեն և ֆ րան սե րեն: Ձե ռագ րի սկզբում պատ կեր ված են չորս ա վե տա
րա նիչ նե րը: Աշ խա տան քում կան կի սա խո րան ներ1 և լու սան ցա զար դեր: Հե տաքր
քիր է Սբ. Գ րի գոր Նա րե կա ցու ման րան կա րը, ո րում նրա հա յացքն ուղղ ված է 
դե պի եր կինք՝ ամ պե րի մեջ եր ևա ցող մա նու կը գրկած Տի րա մո րը2: Ու շագ րավ են 
Շու շի քա ղա քի հա յոց թա ղա մա սի3, Մայր Ա թոռ Սբ . էջ միած նի ման րան կար նե րը4: 

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉԻ - «Հո գին Սուրբ ե կես ցէ: Սուրբ Ա ւե տա րան Յի սու սի 
Ք րիս տո սի: Ձե ռագ րեաց Մար գա րիտ Ա լէք սա նեաց, ի Շու շի, յա մի 1872(ՌՑԻԱ)»5: 

«Ձե ռագ րեաց Մար գա րիտ դուստր Ղա զան չե ցի, այժմ Շու շի քա ղա քա ցի, հան
գու ցեալ ազ նո ւա զարմ Ումբ րիբէ յի Յով հա նեան, ի կող մա նէ ա մուս նոյն Ա լէք սա
նեանց, ի կաս րու թեան Ռու սաց Ա լեք սանդր Բ, ի Հայ րա պե տու թեան Տ. Տ. Գէոր
գայ Դ Կա թո ղի կո սի Ա մե նայն Հա յոց եւ յա ռաջ նոր դու թեան հա յոց Ղա րա բա ղու 
վի ճա կի Տեառն Սարգ սի ար քե պիս կո պո սի Ջա լա լեանց….»: 

«Շ նոր հօք Սուրբ Հոգ ւոյն, ո ղոր մու թեամբ Տեառն մե րոյ եւ Փրկ չին Յի սու սի 
Ք րիս տո սի, ազդ մամբ ա մե նա կա լին եւ ա մե նագ թա ծին Աս տու ծոյ եւ պաշ տե լի բա
րե խօ սու թեամբ եւ պաշտ պա նու թեամբ ա մե նասր բու հի Աս տո ւա ծա մօրն եւ Թա
գուհ ւոյն երկ նի եւ երկ րի, միակ Տի րա մօր Կու սին Մա րիա մայ, ես մե ղա ւոր ա նար
ժան ա ղա խին Մար գա րիտս ի դստե րացն Ումբ րիբէ յի Յով հա նեանց, ծնե լոյ ի 
Շու շի քա ղա քի, աշ խար հին Ար ցա խայ Մե ծին Հա յաս տա նի, սկիզբն ա րա րի ձե
ռամբ ի մով գծագ րել զ Սուրբ Ա ւե տա րանս, ի Փրկ չա կան թո ւին 1867 և շ նոր հա
պարգև օ ժան դա կու թեամբ Սր բոյ Եր րոր դու թեանն յա ւարտ հա սու ցի աշ խա տե լով 
կա րի յոյժ վասն գե ղեց կու թեան մա տե նիս, յա մի Տեառն 1872, ի տիս ա մաց կե նաց 
ի մոց իբրև ե րես նից: Նո ւի րե ցի զայս ի դուռն Ա րա րա տեան Աս տո ւա ծա կա ռոյց 
Ա ռա քե լա կան Մայր Սուրբ Կա թո ղի կէ ե կե ղեց ւոյն Սր բոյ Էջ միած նայ, ի փրկու թիւն 
հոգ ւոց ծնո ղացն ի մոց Ումբ րիբէ յի եւ Հ ռիփ սի մէին եւ եղ բօրն ի մոյ Յով հա նի սին 
…. ի փրկու թիւն հոգ ւոյս տա ռա պեալ ա ղա խին Մար գա րիտս եւ ա մուս նոյս Պետ

1 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 166, թ. 3ա, 15ա, 120ա, 149ա: 
2 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 166, թ. 10 բ , 50 ա , 76 բ, 117 ա: 
3 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 166, թ. 10 ա: 
4 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 166, թ. 149 բ: 
5 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 166, թ. 3ա: 
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րո սի Ա լէք սա նեանց»:
ԿԱԶՄ - Ձե ռագ րի կազ մը ար ծա թա պատ է, ո րի վրա փո րագր ված են գե ղե ցիկ, 

մանր քան դակ ներ: Ա ռա ջին ե րե սին՝ ձվաձև շրջա նա կի մեջ, փո րագր ված է Հի սուս 
Ք րիս տո սի բարձ րա քան դակ ման րան կա րը: Նա պատ կեր ված է գա հի վրա նստած 
դիր քով՝ Ա վե տա րա նը ձախ ձեռ քին: Կազ մի նույն ե րե սի չորս անկ յուն նե րում՝ կլոր 
շրջա նակ նե րի մեջ, փո րագր ված են չորս ա վե տա րա նիչ նե րը, ո րոնց յու րա քանչ
յու րի ձեռ քին կա մե կա կան Ա վե տա րան: Շր ջա նակ նե րից դուրս առ կա են գե ղե ցիկ 
զար դա քան դակ ներ: Կազ մի երկ րորդ ե րե սի կենտ րո նում՝ ձվաձև շրջա նա կի մեջ, 
առ կա է ինք նա տիպ բարձ րա քան դակ, ո րում պատ կեր ված են նո րա ծին Հի սու սը, 
Մա րիամ Աստ վա ծա ծի նը, Հով սե փը և  եր կու հրեշ տակ ներ: Առ կա են նաև այլ գե
ղե ցիկ զար դա քան դակ ներ1: 

 ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 186
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԵԱՆ
(հա յա տառ պարս կե րեն)

 ՎԱՅՐ՝ Շու շի, 1809թ.: ԳՐԻՉ՝ գրիչ՝ Ա լի բեգ Վա լիֆ:
 ԹԵՐԹ՝ 137: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 35,5 Х 22: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ:
 ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միա սիւն: ԳԻՐ՝ բո լոր գիր: ՏՈՂ՝ 14 24:
 ԿԱԶՄ՝ ստվա րա թուղթ: Վի ճա կը՝ ան բա վա րար: 
 Հշտկրն. էջ 137 ա: Հի շա տա կագ րութ յուն՝ էջ 76բ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - Ձե ռագ րում ներ կա յաց վում են պարս կե րենով ար ձա
նագ րութ յուն ներ` սո ցիա լա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ: Հիմ նա կա նում վե րա
բերում են կալ վածք նե րի, գյու ղա ցի նե րի ա նա սուն նե րի հաշ վառ մա նը:

ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 279
ԿՈՆԴԱԿ

 ՎԱՅՐ՝ Շու շի, 1822 թ.: ԳՐԻՉ՝ ան հայտ: ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ՝ ԵՓՐԵՄ Ա 
ՁՈՐԱԳԵՂՑԻ : ԾԱՂԿՈՂ՝ ան հայտ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 45,4 Х 32,7: ՆՅՈՒԹ՝ 

թուղթ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միաս յուն: ԳԻՐ՝ նոտր գիր: ՏՈՂ՝ 36: Մնրնկր՝ լզ.: 
 ԶԱՐԴԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ՝ թռչնա գիր: Վի ճա կը՝ բա վա րար:
 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  « Յի սու սի Ք րիս տո սի ծա ռայ եւ շնոր հի: Նո րին Տէր 

Եփ րեմ Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց եւ Ծայ րա գոյն Պատ րիարգ Աս տո ւա ծայ նոյ 
եւ Ա ռա քե լա կա նի ե կե ղեց ւոյ Ք րիս տո սի, նաև Մե ծի Մայր Ա թո ռոյն Սր բոյ Կա թո
ղի կէ Էջ միած նի ….. Շ նորհք, սէր, ո ղոր մու թիւն, խա ղա ղու թիւն եւ ա մե նա քաղցր 
ակ նար կու թիւն Սր բոյ Եր րոր դու թեան հան դերձ սքան չե լահ րաշ զօ րու թեամբ քրիս
տո սա մուխ Սր բոյ Գե ղար դեանն եւ պահ պա նու թեամբ Ա ջոյ Սր բոյ Լու սա ւոր չին եւ 
Սր բոյն Յա կո բայ Մծբ նայ Հայ րա պե տին եւ այլ ա մե նայն Աս տո ւա ծա յին Սր բու

1 ‹‹Էջմիածին›› 1962, N 12, էջ 5759:
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թեանց եւ Մա սանց Սր բոց ի Մայր Ա թոռն լու սոյ զե տե ղեալ գու մա րե լոց .…. Գի
տու թիւն լի ցի սի րե լու թեան ձե րում, զի մե ծաւ հա ւա տով եւ կա տա րե լա գոյն ջեր մե
ռան դու թեամբ առլ ցեայ թուղթ ձեր ժա մա նեաց առ մեզ հան դերձ ըն ծա յիւք ձե ռամբ 
արժ նա պա տիւ Տէր Մկր տիչ պար կեշ տակ րօն քա հա նա յին Ա ւա գով Խա լի ֆեանց: 
Ար դարև վշտա ցաք յոյժ ընդ վշտակ ցու թիւնս ձեր ի բազ մու թեան վնա սա րան մա
րա խաց, ըստ սրբա զան Ա ռա քե լոյն Պօ ղո սի թէ զհի ւան դա նայ եւ ես ոչ հի ւան դա
նամ եւ այլն: Բա րի էր խնդիրն ձեր եւ հա ճոյ կա մաց մե րոց, ըստ ո րում պտուղ 
մե ծի հա ւա տոյ կա տա րեալ զղջման եւ ջեր մե ռան դու թեան, զոր եւ ար ժան իսկ էր 
կա տա րել ա ռանց զան ցա ռու թեան, ա ռա քե լով զսքան չե լա գործ Աջ Սր բա զան Հայ
րա պե տին Յա կո բայ թէ ի սէր սի րե լի որ դիու թեան ձե րոյ եւ թէ ի պա տիւ յար գոյ 
Ան տօն Ար քե պիս կո պոս սի րել ւոյ մե րոյ եւ ար ժա նա պա տիւ յա ջորդ Խա չա տուր 
վար դա պետ եւ նօ տար Յօ հան նէս վար դա պետ խա չա կիր սի րե լի որդ ւոցն մե րոց 
…. Որ եւ մենք մաղ թենք յԱս տու ծոյ հե ղուլ ի ձեզ ա ռա տա պէս զշնորհ մե ծի գթու
թեան եւ ո ղոր մու թեան իւ րոյ եւ ու րախ առ նել զձեզ զա մե նե սեան ա րա գա հաս 
օգ նա կա նու թեամբ բա րե խօ սու թեան Սր բոյն Յա կո բայ Ա մէն: Ա ղօ թա րար վասն 
ձեր յա մե նայն սրտէ վշտա լի Եփ րեմ. 1822, մա յիս 2, ի Շու շի»1:

ՁԵՌԱԳԻՐ Հմր 657

ՎԱՅՐ՝ Շու շի, 1893թ.: ԳՐԻՉ՝ Ար շակ Տեր Մի քա յել յան2:

Եզ րա կա ցւթ յւն

Գր չութ յան ար վես տը (նաև՝ գրչագ րութ յուն) պատ մա կան Հա յաս տա նում 
ստեղծ վել էր դեռևս հնա գույն ժա մա նա կաշր ջա նում` փո րագ րութ յուն նե րի տես քով: 
Ար վես տի այս տե սա կը լայ նո րեն կի րառ վել է միջ նա դա րում։ Շու շիում ձե ռագ րա
կան մշա կույ թը լայն թափ ստա ցավ XVIII դա րի երկ րորդ կե սից: Սա կայն ցա վով 
նշենք, որ ինչ պես Ար ևել յան Հա յաս տա նի մյուս շրջան նե րում, այն պես էլ Ար ցա
խում գրված և  ըն դօ րի նակ ված հայ կա կան ձե ռագ րե րի ո րոշ մասն են հա սել մեզ: 
Խն դիրն այն է, որ դեռևս միջ նա դա րում Հա յաս տա նում վաչ կա տուն ցե ղե րը (սել
ջուկթուր քեր, թա թարմոն ղոլ ներ, Լանկ Թե մու րի ար յու նար բու հրո սա կախմ բեր) 
անխ նա ոչն չաց նում էին մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, նախ և  ա ռաջ ձե ռագ րե րը, 
գոր գե րը, հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րը, իսկ ոսկ յա և  ար ծաթ յա թան կար ժեք զար դե
րը, կեն ցա ղա յին ի րե րը` հափշ տա կում: Հե տա գա յում նույն դա ժա նութ յամբ էին 
վար վում նաև կով կաս յան թա թար նե րը:

Ադր բե ջան ցի նե րը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Նա խիջ ևա նում, Ար ցա խում 
( Լեռ նա յին, Դաշ տա յին) և Բաք վում հայ կա կան կո տո րած նե րին զու գա հեռ մշա
կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չաց ման քա ղա քա կա նութ յուն էին ի րա կա նաց րել: Սա կայն 
հայ մշա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից հա ջող վել էր փրկել մշա կու թա յին ո րոշ 
ար ժեք ներ, այդ թվում` ձե ռագ րեր: 

1 ‹‹Էջմիածին›› 1971, N 8, էջ 70: 
2 Էջմիածնի Ձեռագրատուն, ձեռ. Հմր 657:
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Ամ փո փում

Շուշիում մշակութային արժեքների ոչնչացուից  
փրկված՝ XVIII դարի վերջի  XIX դարի ձեռագրերը

Մա րի նե Հա րութ յուն յան 

Այս պի սով՝ այս գի տա կան ու սում նա սի րութ յու նը հիմք է տա լիս հան գելու այն եզ րա կա
ցութ յան, որ դա րեր ի վեր Ար ցա խում զար գա ցած է ե ղել գրչութ յան ար վես տը: Ար ցա խի 
տար բեր վայ րե րում գոր ծել են գրչութ յան ար վես տի նշա նա վոր կենտ րոն ներ, ո րոն ցից է 
Շու շիի գրչագ րութ յան կենտ րո նը: Շու շիում ձե ռագ րա կան մշա կույ թը լայն թափ ստա ցավ 
XVIII դա րի երկ րորդ կե սից: Այս տեղ գրվել և ծաղ կա զարդ վել են մի շարք ձե ռագ րեր, ո րոնց 
մի մա սը ոչն չաց վել է ար տա քին թշնա մի նե րի աս պա տա կութ յուն նե րի պատ ճա ռով: 

Գի տա կան հոդ վա ծում հիմ նա կա նում անդ րա դար ձել ենք Շու շիում մշա կու թա յին ար
ժեք նե րի ոչն չա ցու մից փրկված՝ XVIII դա րի վեր ջի և XIX դա րի ձե ռագ րե րի ընդ հա նուր 
նկա րագ րութ յա նը: Այս ձե ռագ րե րը ներ կա յումս պահ պան վում են Եր ևա նի Մես րոպ Մաշ
տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նում և Էջ միած նի ձե ռագ րա տա նը:

Հինաբառեր.  Մա տե նա դա րան, գրչւթ յւն, ձե ռա գիր, վանք, ման րան կար, նկար
չւթ յւն, մշա կւյթ, ամ րոց, ե կե ղե ցի

Резюме

Рукописи конца XVIII  XIX веков, спасенные от 
уничтожения культурных ценностей в Шуши

Марине Арутюнян

Таким образом, данное научное исследование приводит к выводу, что искусство письма 
в Арцахе развивалось веками. В разных районах Арцаха были известные центры письма, 
один из которых находился в Шуши. Рукописная культура развивалась в Шуши со второй 
половины XVIII века. Здесь был написан и раскрашен ряд рукописей, некоторые из которых 
были уничтожены нападениями внешних врагов. 

 В научной статье мы в основном представили общее описание рукописей конца XVIII 
и XIX веков, сохранившихся при уничтожении культурных ценностей в Шуши. Эти рукописи 
в настоящее время хранятся в Матенадаране имени Месропа Маштоца и в Доме рукописей 
Эчмиадзина.

Ключевые слова: Матенадаран, письменность, рукопись, монастырь, миниатюра, 
живопись, культура, замок, церковь 
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Abstract

Manuscripts of the late XVIII  XIX Centuries in Shushi Saved 
from the Destruction of Cultural Values

Marine Harutyunyan

 Thus, this scientific study leads to the conclusion that the art of writing has been developed 
in Artsakh for centuries. There were famous centers of the art of writing in different regions 
of Artsakh and one of them was in Shushi. Manuscript culture developed in Shushi from the 
second half of the XVIII century. A number of manuscripts were written and decorated in Shushi 
some of which were destroyed by the invasions of external enemies.

In the scientific article, we have mainly referred to the general description of the manuscripts 
of the end of XVIII century and XIX century which were saved during the destruction of cultural 
values in Shushi. These manuscripts are currently kept in the Matenadaran after Mesrop 
Mashtots in Yerevan and in the Manuscript Library of Etchmiadzin.

 
Keywords: Matenadaran, writing, manuscript, monastery, miniature, painting, culture, 

castle, church



Արցախի թեի կառավարիչ Վահան եպիսկոպոսի գրւթյւնը Գևորգ Ե Աենայն hայոց 
կաթողիկոսին` հւնիսի 4-ին Շւշիւմ տեղի ւնեցած արյւնալի դեպքերի և շրջակա գյւղերի 
հայերի կոտորածների մասին, 12 հւնիսի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 557, թ. 26 և շրջերես):

    Записка управляющего Арцахской епархией епископа Ваана Католикосу всех армян Геворгу 
V о кровавых инцидентах, имевших место 4 июня в Шуши и армянской резне в окрестных 

деревнях, 12 июня 1919 г. (НАА, ф. 57, п. 5, д. 557, л. 26 и оборотная сторона).

The letter of the Governor of the Artsakh Diocese, Bishop Vahan to the Catholicos of All Armeni-
ans, about the bloody events that took place in Shushi on June 4 and the massacres of Armenians 

in the surrounding villages, June 12, 1919 (NAA, f. 57, l. 5, w. 557, p.  26 and the other side).



ԳԼՒԽ Դ

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՒՅՒՆՆ 
ԱԴՐԲԵՋԱՆՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԱՆԹՒՐՔԻԶՄԻ 

ԲԱՂԿԱՑՒՑԻՉ ՄԱՍ



ՀՀ Վարչապետ և ԱԳ նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանի հեռագիրը ԱԴՀ ԱԳՆ Խան Խոյսկւն` 
Շւշիւմ և Արցախի այլ վայրերւմ թւրք սպաների ղեկավարւթյամբ բազմահազարանոց զորք 

կենտրոնացնելւ դեմ բողոքելւ մասին, 20 փետրվարի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 475, թ. 
64):

Телеграмма премьер-министра и министра ИД Александра Хатисяна министру ИД АДР 
Хану Хойскому с протестом против концентрации под руководством турецких офицеров 
многотысячного войска в Шуши и других местностях Арцаха, 20 февраля 1920 г. (НАА, ф. 

200, п. 1, д. 475, л. 64).

RA Prime Minister and Foreign Minister Alexander Khatisyan’s telegram to the ADR Foreign 
Minister Khan Khoyski protesting against the concentration of thousands of troops led by Turkish 
oicers in Shushi and other parts of Artsakh, February 20, 1920 (NAA, f. 200, l. 1, w. 475, p. 64).
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ԱՐ ՄԵՆ ՑՈ ԼԱ ԿԻ ՄԱ ՐՈՒՔ ՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատ մւթ յան ինս տի տւ տի 

Հայ կա կան հար ցի և Հա յոց  
ցե ղաս պա նւթ յան պատ մւթ յան բաժ նի

վարիչ գի տաշ խա տող, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
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ՄՈՒՍԱՎԱԹԱԿԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԵՎ ՕՍՄԱՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՇՈՒՇԻԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

1918 թ. սեպ տեմ բե րին թւր քա կան բա նա կի հետ եկ տեղ Բաք վի հա յե րի կո
տո րած ներն ի րա կա նաց նե լւց հե տո ար հես տա ծին Ադր բե ջան պե տւթ յան իշ խա
նւթ յւն ներն ի րենց հան ցա վոր քա ղա քա կա նւթ յան հին ա կան թի րա խը դարձ րին 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չւթ յա նը: 

Ղա րա բա ղին ռազ մա վա րա կան կար ևոր նշա նա կւթ յւն էր տրվւմ ոչ իայն 
կով կաս յան թա թար նե րի, այլև տա րա ծաշր ջան ներ խւ ժած թւր քա կան զոր քե րի 
կող ից, ո րով հետև այդ երկ րա մա սը, ինչ պես նաև Զան գե զւրն ւ Նա խիջ ևա նը 
զավ թե լւ դեպ քւմ ցա մա քա յին կապ կստեղծ վեր Ադր բե ջա նի և Թւր քիա յի իջև, 
և կդր վեին Մեծ Ադր բե ջա նի ստեղծ ման հիմ քե րը, ո րը դիտ վւմ էր իբրև Մեծ Թւ
րա նի ստեղծ ման կար ևոր փւ լե րից ե կը: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տին Այսր կով կա սւմ ստեղծ ված ռազ մա քա
ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կը մւ սա վա թա կան իշ խա նւթ յւն նե րի մոտ հւյ սեր էր 
արթ նաց րել, որ թւր քե րի գոր ծւն ա ջակ ցւթ յամբ և բ րի տա նա կան զոր քե րի հրա
մա նա տա րւթ յան լւռ հա մա ձայ նւթ յամբ հնա րա վոր կլի նի Ղա րա բա ղի հայ բնակ
չւթ յա նը ոչն չաց նե լւ ի ջո ցով ի րենց են թար կել երկ րա մա սը: 

Ներ կա հրա պա րակ ման նպա տա կը 19191920 թթ. Ղա րա բա ղւմ Ադր բե ջա նի 
իշ խա նւթ յւն նե րի ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղւթ յւն նե րի թւր
քա կան հետ քի հա մա կող մա նի քննւթ յւնն է ինչ պես կո տո րած նե րի ծրագ րա վոր
ման ւ կազ մա կերպ ման, այն պես էլ դրանց զոհ դար ձած խմբե րի դի մադ րւթ յան 
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կազ մա լւծ ման ձևե րի ւ ե թոդ նե րի հա ե մա տա կան վեր լւ ծւթ յան ի ջո ցով։ Այս 
ա ռւ մով կար ևոր է նաև Ղա րա բա ղւմ 19191920 թթ. տե ղի ւ նե ցած կո տո րած
նե րին ան ի ջա կա նո րեն մաս նակ ցած թւրք գոր ծիչ նե րի և ն րանց հրա հանգ ներն 
ի րա կա նաց րած կով կաս յան թա թար նե րի ւ քրդե րի ողջ շրջա նա կի բա ցա հայ տւ
մը։

Սե փա կան ծրագ րե րի ի րա գործ ման նպա տա կով 1919 թ. հւն վա րի 15ին Ադր
բե ջա նի իշ խա նւթ յւն ներն անգ լիա ցի նե րի հա մա ձայ նւթ յամբ Ղա րա բա ղի գե
նե րալնա հան գա պետ նշա նա կե ցին Խոս րովբեկ Սւլ թա նո վին: Բայց Ղա րա բա
ղի հա յե րի IV և V հա մա գւ մար նե րի ո րո շւն ե րով Ղա րա բա ղը հռչակ վել էր Հա
յաս տա նի ան բա ժան մաս, ւս տիև նա չէր պատ րաստ վւմ են թարկ վելւ Ադր բե
ջա նի նշա նա կած գե նե րալնա հան գա պե տին1: Մաս նա վո րա պես, Ղա րա բա ղի 
Ազ գա յին խոր հուր դը բրի տա նա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յանն ուղղ ված՝ 
1919 թ. մա յի սի 30ի գրութ յան մեջ Սուլ թա նո վի նշա նակ մանն իր ան հա մա ձայ
նութ յու նը հիմ նա վո րում էր նրա նով, որ վեր ջինս հայտ նի է որ պես թուր քա կան 
նախ կին գոր ծա կալ և  ար դեն աչ քի է ըն կել իր հա կա հայ կա կան տրա մադ րութ յուն
նե րով2: Ա վե լին, նշվում էր, որ Սուլ թա նո վը Բաք վի հա յե րի ջար դե րի պա տաս խա
նա տու նե րից մեկն է3, քան զի նրա կող մից կազ մա վոր ված հրո սա կախմ բե րը քա
ղա քը գրա վե լուց հե տո ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են ու նե ցել հայ բնակ չութ յան 
զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րին4։ 

Հատ կան շա կան է, որ բրի տա նա կան զոր քե րի հրա մա նա տար գե նե րալ Թոմ
սո նը նույն պես Սուլ թա նո վին թուր քա մետ գոր ծիչ և պա նիս լա միստ էր հա մա րում, 
սա կայն միա ժա մա նակ նշում էր, որ ի րենց հսկո ղութ յան տակ նա արդ յու նա վետ 
կաշ խա տի և կար գու կա նոն կհաս տա նի Ղա րա բա ղում5։

Մեծ Ե ղեռ նի և Ղա րա բա ղի ու մաս նա վո րա պես Շու շիի հայ բնակ չութ յան կո
տո րած նե րի նախ նա կան հա մե մա տութ յունն ան գամ թույլ է տա լիս պնդել, որ 
ե րիտ թուր քե րի հետ սերտ կա պեր ու նե ցող մու սա վա թա կան իշ խա նութ յուն նե րը և  
ան ձամբ Սուլ թա նո վը ամ բող ջութ յամբ փո խա ռել էին հա յե րին բնաջն ջե լու ե րիտ
թուր քա կան փոր ձը։ Եվ ինչ պես վկա յում են փաս տե րը, Ղա րա բա ղում ու մաս նա
վո րա պես Շու շիում նրանք ձգտում էին գրե թե նույ նութ յամբ կրկնել Մեծ ե ղեռ նին 
նա խոր դած նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև այդ հան
ցա գոր ծութ յան փու լե րը՝ նույն հա ջոր դա կա նութ յամբ ու մե թոդ նե րով:

Ղա րա բա ղի գե նե րալնա հան գա պե տի պաշ տո նում նշա նակ վե լուց հե տո Սուլ
թա նո վը մի կող մից ձգտում էր անգ լիա ցի նե րի ա ջակ ցութ յամբ բան տար կել կամ 
Ղա րա բա ղից հե ռաց նել հայ մտա վո րա կան նե րին և հե ղի նա կա վոր գոր ծիչ նե րին, 
իսկ մյուս կող մից՝ նյու թա կան օգ նութ յուն տրա մադ րել չքա վոր հա յե րի այն հատ
վա ծին, ո րը պատ րաստ էր ըն դու նելու Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը6։ Զանգ վա
ծա յին կո տո րած նե րից ա ռաջ հայ բնակ չութ յան ու շադ րութ յու նը շե ղե լու և ն րա 
1 Нагорн ый  К ара ба х в 19181923 гг.: сборник документов и матер иалов, под редакцией  В . А. Микаеляна, 1992, 
Ер., 1992, док. № 49 с. 79, док. № 109, с. 167. 
2 Նույն տեղում, док. № 145, с. 227. 
3 Նույն տեղում, док. 71, с. 109. 
4 «Кавказское слово», Тифлис, 1919, 21 марта. 
5 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 86, с. 140. 
6 Нагорный Карабах в 19181923 гг. , док. 56, с. 90. 
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զգո նութ յու նը բթաց նե լու այս հնարք նե րը, ո րոնց դրսևո րում նե րից էր նաև սո ցիա
լա կան տար բեր խմբե րին պատ կա նող հա յե րին միմ յանց դեմ տրա մադ րե լը, ցե
ղաս պա նութ յու նից ա ռաջ կի րա ռել էին նաև ե րիտ թուր քե րը1: Ն ման գոր ծո ղութ
յուն նե րով ե րիտ թուր քե րի վար չա կար գը Օս ման յան կայս րու թյու նում, իսկ մու սա
վա թա կան իշ խա նութ յուն նե րը՝ Ղա րա բա ղում փոր ձում էին պա ռակ տել հայ բնակ
չութ յա նը՝ զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի ժա մա նակ վեր ջի նիս զրկե լով ինք նա կազ
մա կերպ վե լու և  ինք նա պաշտ պան վե լու հնա րա վո րութ յու նից։

Շու շիի անհ նա զանդ հայ բնակ չութ յան հետ հաշ վե հար դար տես նե լու ա ռա ջին 
փոր ձը Սուլ թա նո վը կա տա րեց դեռ 1919 թ. ամ ռա նը: Բ րի տա նա ցի նե րի հա վաս
տիա ցում նե րին հա կա ռակ՝ գե նե րալնա հան գա պե տի կար գադ րութ յամբ հու նի սի 
սկզբին քա ղա քի գան ձա րա նը և հե ռագ րա տու նը Շու շիի հայ կա կան մա սից տե
ղա փոխ վեց թուր քա կան մաս, ին չը լրջո րեն ան հանգս տաց րեց քա ղա քի հայ բնակ
չութ յա նը2: Սուլ թա նովն այս նա խա պատ րաս տա կան քայ լե րով Շու շիի հա յե րին 
զրկում էր ինչ պես ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից, այն պես էլ ար տա քին աշ խար հի 
հետ հա ղոր դակց վե լու ու ղի նե րից՝ փա կե լով նաև Շու շիից դե պի Գո րիս տա նող 
ճա նա պար հը3: 

Քր դա կան ծա գու մը4 Սուլ թա նո վին հնա րա վո րութ յուն տվեց իր եղ բոր՝ Սուլ
թանբեկ Սուլ թա նո վի և հո րեղ բո րոր դու՝ Չին գիզ Յըլդ րը մի5 հրա մա նա տա րութ
յամբ կարճ ժա մա նա կում կազ մա վո րել քուրդթա թա րա կան ոչ կա նո նա վոր հրո
սա կախմ բեր6։ Ինչ պես հայտ նի է, Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի ցե ղաս պա
նութ յան ըն թաց քում թուր քա կան վար չա կար գերն ակ տի վո րեն ներգ րա վում էին 
նաև քրդա կան հրո սա կա խմբե րին7։ Պա տա հա կան չէ, որ Շւ շիի հա յե րին կո տո
րե լւ հար ցւմ Սւլ թա նո վը, օգտ վե լով թւր քա կան փոր ձից, նւյն պես ա պա վի նեց 
իր ցե ղա կից նե րի օ ժան դա կւթ յա նը, երբ 1919 թ. հւ նի սի 2ին Շւ շիի թւր քա կան 
թա ղա մաս մտցրեց շւրջ ե րեքհա զա րա նոց քրդա կան հրո սա կա խւմ բը և 1500 
թա թար զին վոր նե րի8:

Նա խա պատ րաս տա կան քայ լե րից հե տո՝ հւ նի սի 4ի ա ռա վոտ յան, Սւլ թա

1 Տե՛ս Авакян А., Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений, Е., 1999, с. 17.
2  Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 151, с. 235.
3 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց.  1 , գ.  1 , թ. 64:
4 Шахвердиев А. , Аз ербайджанские курды, Международный Азербайджанский Журнал «Наследие», № 1 (43), 
2010, с. 41.
5 Չինգիզի իսկական ազգանունը Սուլթանով էր, սակայն նա ներկայանում էր որպես Յըլդրըմ, ինչն էլ 
արձանագրվել է նրա փաստաթղթեր ու մ: 
6  Walker Ch., Armenia and Karabagh: The Struggle for Unity, Minority  Rights Group Publications, 1991, p. 80.
7 Ինչպես հայտնի է, դեռևս 1891 թ. սուլթան Աբդուլ  Համ իդի կողմից քրդերից կազմավորած «համ ի դիե» հատ
ուկ գնդերը 18941896 թթ. Արևմտյան Հայաստանում իրականացրին հայ բնակչ ությ ան դաժ ան կոտ որած ը։ 
(Տե՛ս Սպիրով Դ.Ա., Հայերի սարսափելի կոտո րած ները (1894–1896 թթ.), Եր., 1997, էջ 3841:) Առաջին 
աշխարհամարտի նախօրյակին էլ հայերի բռնի տեղահանության ու բնաջնջման գործընթացը համակարգելու 
նպատակով երիտթուրքերի ս տե ղծ ած  « Հատուկ կազմակերպություն»ը («Թեշքիլաթը մահսուսան») կարճ 
ժամանակում համա լրվեց  բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով  և  ք րդ երով՝ կառույցի ան դամ նե րի 
թի վը հասց նելով 30.000ի։ (Տե՛ս Авакян А., Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений, с. 
28.) Մեծ եղեռնի ընթացքում քրդական հրոսակախմբերը ոչ միայն զբաղված էին Արևմտյան Հայաստանի 
տարբեր բնակավայրերից Միջագետքի անապատներ բռնի տեղահանվող հայերի վրա հարձակումներով ու 
կոտորելով, (Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 138, թ. 1) , այլև «մահվան քա րա վա նն երից» գեղեցիկ հայ կանանց ու 
աղջիկներին առևանգելով ու հայերի ունեցվածքը թալանելով։ (Տե՛ս ՎանՎասպուրականի հերոսամարտը  
75 (նյութերի ժողովածու), կազմող Հ. Դ. Փափազյան, Եր., 1990, էջ 66։)
8 ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 1,  թ . 64:

http://irs-az.com/pdf/1277198588485931750.pdf
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նո վի հրա մա նով սկսվեց Շւ շիի հայ կա կան թա ղա մա սի գնդա կո ծւ մը, ին չից հե
տո ներ խւ ժե ցին թա թար զին վոր նե րը և քր դա կան հրո սա կա խւմ բը, սոս կա լի 
ա վե րա ծւթ յւն ներ կա տա րե ցին, ւ ի քա նի տասն յակ հա յեր սպան վե ցին1: Հւ
նիսի 5ի գի շե րը գե նե րալնա հան գա պե տի եղ բոր՝ Ս. Սւլ թա նո վի գլխա վո րած 
600 հո գա նոց քրդա կան հրո սա կա խւմ բը հար ձակ վեց Շւ շիից ոչ հե ռւ գտնվող 
Ղայ բա լի շեն գյւ ղի վրա, և 70 տւն ւ նե ցող բնա կա վայ րը եկ օր վա ըն թաց քւմ 
մոխ րա կւյ տի վե րած վեց, տներն ւ ե կե ղե ցին ա վեր վե ցին, ա վե լի քան 500 հո գի, 
ո րոնց եծ մա սը ե րե խա ներ, կա նայք ւ ծե րեր էին, սրի քաշ վե ցին2: 

1919 թ. հւ նիս յան կո տո րած նե րի փաս տե րի վրա հին վե լով՝ բրի տա նա կան 
զոր քե րի հրա մա նա տա րւթ յան ներ կա յա ցւ ցիչ գնդա պետ Ք լա տեր բերգն իր զե
կւ ցագ րւմ պա հան ջւմ էր քրեա կան պա տաս խա նատ վւթ յան են թար կել գե նե
րալնա հան գա պետ Խ. Սւլ թա նո վին3։ Սա կայն բրի տա նա կան հրա մա նա տա րւթ
յւ նը բա վա րար վեց իայն նրան Ղա րա բա ղից հե ռաց նե լով և Հա յաս տա նի կա
ռա վա րւթ յա նը հա վաս տիաց նե լով, որ վճռա կան քայ լեր կձեռ նար կի Ղա րա բա ղի 
հա յե րի կյան քի և  ւ նեց ված քի անվ տան գւթ յան ա պա հով ման ւղ ղւթ յամբ4։ 

Շւ շիի և շր ջա կա գյւ ղե րի հայ բնակ չւթ յան 1919 թ. հւ նիս յան կո տո րած նե րի 
փւ լը ա պա գա ա ղե տի նա խեր գանքն էր, ճիշտ այն պես, ինչ պես 1909 թ. ապ րի լին 
տե ղի ւ նե ցած՝ Ա դա նա յի և Կի լի կիա յի հա յե րի կո տո րած նե րը ե րիտ թւր քե րի հա
մար կայս րւթ յան ամ բողջ հայ բնակ չւթ յան նկատ մամբ ա վե լի մասշ տա բա յին 
հան ցա գոր ծւթ յւ նից՝ Մեծ Ե ղեռ նից ա ռաջ ւ ժե րի յւ րա տե սակ փար ձար կւմ էր։ 

Այս դեպ քե րից ըն դա ե նը եկ ա իս անց անգ լիա կան զոր քե րը հե ռա ցան 
Ղա րա բա ղից, իսկ Սւլ թա նո վը վե րա դար ձավ իր նախ կին դիր քին։ 1919 թ. օ գոս
տո սի 12ին Ղա րա բա ղից հե ռա ցավ «Ա ե րիկ յան օգ նւթ յան կո ի տե»ի ա ռա քե
լւթ յւ նը, իսկ 13ին՝ բրի տա նա կան զոր քե րը, ին չից ան ի ջա պես հե տո Սւլ թա
նո վի հրա մա նով նախ՝ փակ վեց Շւ շի – Եվ լախ ճա նա պար հը, իսկ հե տո հրե տա
նին ւղղ վեց Շւ շիի հայ կա կան թա ղա մա սի և Շոշ գյւ ղի վրա, որ տեղ օ գոս տո սի 
12ին գւ մար վել էր Ղա րա բա ղի հա յե րի VII հա մա գւ մա րը։ Սւլ թա նո վը հա մա
գւ մա րին վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց՝ պա հան ջե լով 48 ժա մւմ ըն դւ նել Բաք վւմ 
մշակ ված հա մա ձայ նագ րի կե տե րը և Ղա րա բա ղը ժա մա նա կա վո րա պես ճա նա չել 
Ադր բե ջա նի կազ մւմ5։ 

Ս տեղծ ված ծանր պայ ման նե րւմ 1919 թ. օ գոս տո սի 22ին Ղա րա բա ղի հա յե
րի VII հա մա գւ մա րի և Ադր բե ջա նի կա ռա վա րւթ յան իջև կնքված ժա մա նա կա
վոր հա մա ձայ նագ րի 2րդ հոդ վա ծով Ղա րա բա ղը ժա մա նա կա վո րա պես ընդգրկ
վւմ էր Ադր բե ջա նի Հան րա պե տւթ յան կազ մւմ6։ Ակն հայտ է, որ այս պայ մա
նագ րի կնքւ մը չի ե ղել Ղա րա բա ղի հա յե րի VII հա մա գւ մա րի ա զատ կամ քի 
ար տա հայ տւթ յւ նը, այլ ստո րագր վել է ւ ժի կամ դրա կի րառ ման սպառ նա լի քի 
պայ ման նե րւմ:
1 Հարությունյան Հ., Շուշիի հայության կոտորածները (1919 թ. հունիս և 1920 թ. մարտ), «Բանբեր Հայագի
տության», № 1. Եր., 2015 թ. էջ 53:
2  Н аг ор ны й Ка рабах в 19181923 гг., док. 155,  с. 241.
3 « Кавказское слово », Ти фл ис ,1  и юл я 1919.
4 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 21 3,  с . 32 2.
5 Нагорны й Карабах в 19181923 гг., док. 216, с. 331.
6 Նույն տեղում, док. 214, с. 324.
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Փա րի զի խա ղա ղւթ յան վե հա ժո ղո վին ւղղ ված՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տւթ
յան հւ շագ րւմ հստակ ար ձա նագր վւմ էր, որ ադր բե ջա նա կան զոր քե րի և հ րո
սա կախմ բե րի կող ից ի շարք հայ կա կան բնա կա վայ րե րւմ կազ մա կերպ ված 
կո տո րած նե րից, հար յւ րա վոր կա նանց և  աղ ջիկ նե րի բռնա բա րւթ յւն նե րից հե
տո թնդա նոթ նե րի առջև ան պաշտ պան նա ցած և Անգ լիա յի օգ նւթ յւ նից զրկված 
Ղա րա բա ղը հար կադր ված կնքեց ժա մա նա կա վոր զի նա դա դար՝ հա նւն հայ 
բնակ չւթ յան ֆի զի կա կան գո յւթ յան պահ պան ման՝ ար ձա նագ րե լով, որ ի րենց 
ի րա վւնք նե րի վերջ նա կան հստա կե ցւ մը պետք է կա տար վի Խա ղա ղւթ յան վե
հա ժո ղո վի կող ից1։ Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րա յին ի րա վւն քի տե սանկ յւ նից 
Ղա րա բա ղի հա յե րի VII հա մա գւ մա րին Ադր բե ջա նի պար տադ րած հա մա ձայ նա
գի րը ա նօ րի նա կան էր, քան զի « Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի ի րա վւն քի մա սին» 
Վիեն նա յի կոն վեն ցիա յի 52րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ւ ժի կամ դրա կի րառ ման 
սպառ նա լի քի պայ ման նե րւմ ստո րագր ված պայ մա նագ րերն առ ո չինչ են2: 

Փա րի զի խա ղա ղւթ յան վե հա ժո ղո վին ւղղ ված՝ ՀՀ վար չա պետ Ա. Խա տիս
յա նի 1919 թ. օ գոս տո սի 28ի հայ տա րա րւթ յան եջ բա ցա հայտ վւմ էր Ադր բե
ջա նի կող ից Ղա րա բա ղի հա յե րին պար տադր ված պայ ման նե րի քա ղա քա կան 
են թա տեքս տը՝ նշե լով, որ ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րւ մը Ադր
բե ջա նի կող ից Ղա րա բա ղի նվաճ ման հա մա թւր քա կան նկրտւն ե րի ի րա գործ
մա նը իտ ված քայլ է, ո րով փորձ է ար վւմ Ղա րա բա ղը և Զան գե զւ րը Ադր բե
ջա նին են թար կե լւ ի ջո ցով իա նալ Թւր քիա յին և Հ յւ սի սա յին Պարս կաս տա նին 
և ս տեղ ծել թյւր քա կան իաս նա կան տա րածք՝ Ար ևել յան Հա յաս տա նը կտրե լով 
Արևմտ յան Հա յաս տա նից և ձա խո ղե լով իաց յալ Հա յաս տա նի ստեղ ծւ մը3։

Հաս կա նա լի էր նաև, որ Ադր բե ջա նը ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի պայ
ման նե րով չի բա վա րար վե լւ, քան զի այն դի տար կւմ էր սոսկ որ պես Ղա րա բաղն 
ի րեն են թար կե լւ ա ռա ջին քայլ և հե տա գա յւմ փոր ձե լւ է ժա մա նա կա վոր են
թար կւ մը դարձ նել վերջ նա կան: Այս մա սին է վկա յւմ նաև հետև յալ հատ կա նշա
կան փաս տը։ Բարձր գնա հա տե լով Ղա րա բա ղը Ադր բե ջա նին բռնակ ցե լւ գոր ծւմ 
Սւլ թա նո վի ջան քե րը՝ նրան ա ռա ջարկ վւմ է Ադր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րի նա
խա րա րի պաշ տո նը, ո րին են թարկ վւմ էր նաև Ղա րա բա ղի գե նե րալնա հան գա
պե տը, սա կայն վեր ջինս 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 2ի պա տաս խան նա մա կւմ Ղա
րա բա ղից իր հե ռա նա լը տվյալ պա հին ան թւյ լատ րե լի էր հա մա րւմ՝ գտնե լով, 
որ պետք է զար գաց նել ձեռք բեր ված հա ջո ղւթ յւ նը և Ադր բե ջա նի իշ խա նւթ յւ
նը տա րա ծել նաև Զան գե զւ րի վրա, ին չից հե տո, նրա կար ծի քով, հնա րա վոր 
կլի ներ լւ ծել նաև հա րավարևմտ յան Ադր բե ջա նի հար ցը4։ Այս պի սով՝ Սւլ թա նո վը 
ան թա քւյց ակ նար կւմ էր, որ Ղա րա բա ղի և Զան գե զւ րի՝ Ադր բե ջա նին իաց
նե լը պայ ման ներ կստեղ ծի Հ յւ սի սա յին Ի րա նի՝ Ատր պա տա կա նի տա րա ծաշր
ջա նի նկատ մամբ հա վակ նւթ յւն ներ ցւ ցա բե րե լւ հա մար։

Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րւ ից հե տո՝ 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 
7ին, Ադր բե ջա նի զին ված ւ ժե րի գլխա վոր շտա բի պե տը Ղա րա բաղն ի րենց իշ
1 Նույն տեղում, док. 219, с. 337.
2 Междун ародное право в до ку ме нт ах, сост. сборника Н. Т. Блатова, М., изд. Юрид. лит., 1982, с. 86.
3 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 217, с. 334.
4 Նույն տեղում, док. 220, с. 338.
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խա նւթ յան տակ պա հե լւ նպա տա կով Սւլ թա նո վին կար գադ րւմ է քրդե րից նոր 
հեծ յալ և հետ ևա կա յին զին ված ստո րա բա ժա նւն եր կազ մա վո րել1։ Այդ գոր ծւմ 
ար դեն բա վա կա նա չափ փոր ձա ռւթ յւն ւ նե ցող Սւլ թա նո վը քրդա կան նոր հրաձ
գա յին գւ մար տակ և հե ծե լա զո րա յին դի վի զիա է կազ մա վո րւմ2։

1920 թ. սկզբին մւ սա վա թա կան Ադր բե ջա նը ձեռ նա մւխ ե ղավ ւ ժա յին ե
թո դով Ղա րա բաղն ի րեն վերջ նա կա նա պես են թար կե լւ ծրագ րի ի րա գործ մա նը, 
ինչն ան խւ սա փե լիո րեն հան գեց նե լւ էր հայ բնակ չւթ յան զանգ վա ծա յին կո տո
րած նե րին: 

1920 թ. հւն վա րի վեր ջին թւր քա կան բա նա կի եր կւ բարձ րաս տի ճան սպա
նե րի՝ Նւ րի3 և Խա լիլ4 փա շա նե րի ժա մա նւ մը Շւ շի ակ տի վաց րեց հա յե րի դեմ 
ծրագր վող ա պա գա գոր ծո ղւթ յւն նե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե
րը5: Մար տի սկզբին նրանց իա ցավ նաև Ք յա զիմ բե յը՝ 10 թւրք սպա նե րի հետ, 
ին չը լւրջ ան հանգս տւթ յւն ա ռա ջաց րեց հայ բնակ չւթ յան շրջա նւմ6։ 

Սւլ թա նո վը փոր ձւմ էր փա րա տել հա յե րի կաս կած նե րը և բարձ րաս տի ճան 
թւրք սպա նե րին ներ կա յաց նւմ էր որ պես ռազ մա կան խորհր դա տւ ներ: Ըստ 
ա ե նայ նի, հենց այդ թւրք սպա նե րի խորհր դով ամ րաց վե ցին Շւ շին և Խան
քեն դի ա վա նը, նրանց ան ի ջա կան ղե կա վա րւթ յամբ Ղա րա բա ղի շւրջ կենտ
րո նա ցած ա վե լի քան 10 հա զա րի հաս նող թա թա րա կան զոր քերն ւ քրդա կան 
զին ված հրո սա կախմ բե րը վե րա դա սա վոր վե ցին այն պես, որ հսկո ղւթ յան տակ 
առն վե ցին ռազ մա վա րա կան կար ևոր դիր քե րը, և դա դա րեց վեց հա ղոր դակ ցւթ
յւ նը Ղա րա բա ղի և Զան գե զւ րի իջև7: 

Ժա մա նա կա կից ցե ղաս պա նա գի տւթ յան եջ որ պես տվյալ հան ցա գոր ծւթ
յան նա խա պատ րաս տման պար տա դիր նա խա պայ ման նշվւմ է վիկ տի ի զա ցիա
յի գոր ծըն թա ցը8, ո րը կի րառ վել է ինչ պես 18941896 թթ. հա յե րի կո տո րած նե րից 
ա ռաջ9, այն պես էլ ե րիտ թւր քե րի վար չա կար գի կող ից՝ հա յե րին ե ղադ րե լով 

1 Նույն տեղում, док. 221, с. 340.
2 Нагорный Карабах в 19181923 гг.,, док. 248, с. 372.
3 Այսրկովկասում թուրքական զորքերի հրամանատար Նուրի փաշան Բաքվի գրավումից առաջ երաշխավորել 
էր խաղաղ բնակչության  կյանքի ու գու յքի անվտանգությունը, սակայն քաղաքը գրավելուց հետո նրա 
թողտվությամբ թուրքական զորքերը և թաթա րական հրոսակախմբերը 1918 թ. սեպտեմբերի 1517ին 
իրականացրին տասնյակ հազարավոր հայերի կոտորածը և թալանեցին նրանց ունեցվածքը։ (Տե՛ս Ստեփան
յան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը, Եր., 2011, էջ 399400:) 
4  Օսմանյան կայսրո ւթյան ռազմական նախարար Էնվեր փաշայի հորեղբայր Խալիլ փաշան 1914 թ. եղել է 
«Հատուկ կազմակերպության» («Թեշքիլաթը մահսուսայի») հիմնադիրներից մեկը։ Լինելով «Մեծ Թուրան» 
երևակայական պետությ ան  ս տե ղծման գ աղափարի ջատագով ՝ Խա լի լն ամեն կերպ փորձում էր  դրա 
կենսագործման մեջ ներգրավել Ադրբեջանի մուսավաթական իշխա նություններին։
5 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 254, с. 376.
6 Նույն տեղում, док. 94, с. 151.
7 Տե՛ս Հարությունյան Հ., Շուշիի հայո ւթյան կոտորածները, էջ 5860:
8 «Վիկտիմիզացիան» կամ «զոհաբերման» գործընթացը նախորդում է ցեղասպանության հանցագործությանը, 
որի ըն թա ցք ու մ հանցավոր վարչակարգը նա խապես թիրախավորում է պոտենցիալ զոհին՝ որոշակի էթնիկ, 
կրո նական կամ ազգային խմբին՝ քարոզչական միջոցներով վերջինիս ներկայացնելով իբրև չարիք, սպառնալիք 
և հասարակությանն աստիճանաբար հանգեցնելով տվյալ խումբը ոչնչացնելու անխուս ափ ել իո ւթ յա ն և նույնիսկ 
անհրաժեշտության մտքին։ (Տե՛ս Harf B., Rescu ing Endangered Peoples: Missed Opportunities, Social Research. An 
International Quar te rl y of the Social Sciences, N.Y., Spring, 1995, p. 24.) Բնական է, որ եթե թիրախավորվում է զոհ 
խումբը, ուրեմն՝ պետք է նախանշվի նաև ապագա դահիճը, որի դերում հանդես է գալու տվյալ հասարակության 
մեկ այլ էթնիկ կամ կրոնական խումբ՝ ակտիվորե ն մասնակցելով զոհ խմբի ոչնչացման գործընթացին և 
դառնալով իշխանությունների հանցակիցը։ (Տե՛ս Հովհաննիսյան Ն., Հայոց ցեղասպանությունը ցեղասպա
նագիտական հայեցակարգային համակարգում, Եր., 2002, էջ 18:)
9 18941896 թթ.՝ Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային կոտորածների նախապատրաստական 
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Օս ման յան կայս րւթ յան բո լոր դժբախ տւթ յւն նե րի եջ1: Ուս տի պա տա հա կան 
չէր, որ Շւ շիի հա յե րի ջար դե րից ա ռաջ մւ սա վա թա կան իշ խա նւթ յւն նե րի գոր
ծա կալ նե րը Ղա րա բա ղւմ ժո ղով եր էին հրա վի րւմ ւ գրգռիչ ճա ռե րով մւ սւլ
ման բնակ չւթ յա նը տրա մադ րւմ հա յե րի դեմ: Նով րւզ բայ րա մը տո նե լւ ան վան 
տակ Ղա րա բա ղի տար բեր շրջան նե րից Շւ շի էին բեր վել հա զա րա վոր մւ սւլ
ման ներ, ո րոնց Սւլ թա նո վը հրա հան գեց պատ րաստ լի նել և ս պա սել իր ազ դան
շա նին` քա ղա քի հայ կա կան մա սը հին ա հա տակ կոր ծա նե լւ հա մար2:

Ղա րա բա ղի հայ բնակ չւթ յան դեմ վճռա կան գոր ծո ղւթ յւն նե րի դի ե լւ հա
մար մւ սա վա թա կան իշ խա նւթ յւն նե րին իայն հար մար ա ռիթ էր հար կա վոր։ 
Այդ պատ ճա ռով լւ րեր տա րա ծե լով, թե իբր հայ կա կան ի ջո կատ Շւ շի է թա
փան ցել3, Սւլ թա նո վը փաս տո րեն ա ռաջ նորդ վւմ էր ցե ղաս պա նւթ յան սկզբնա
կան փւ լւմ ե րիտ թւր քե րի կող ից շրջա նառ ված «հա յե րի ապս տամ բւթ յւն 
բարձ րաց նե լւ» կեղծ վար կա ծով, ո րը Հա յոց ցե ղաս պա նւթ յան ժխտման և նեն
գա փոխ ման թւր քա կան «հա յե ցա կար գի» անկ յւ նա քարն է կազ մւմ4։ 

Շւ շիի կո տո րած նե րը «հա յե րի ապս տամ բւթ յւ նը» ճնշե լւ շին ծւ վար կա ծով 
հե տա գա յւմ փոր ձեց ար դա րաց նել նաև Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րար Ֆ. Խան Խոյս կին՝5 նշե լով, թե իբր դեպ քե րի նա խօր յա կին հայ կա կան եր կւ 
զին ված խւմբ՝ յւ րա քանչ յւ րը 26 մար դւց բաղ կա ցած, մտել է Շւ շի, իա ցել 
այն տեղ ե ղած զին ված մարդ կանց և հար ձակ վել ադր բե ջա նա կան զոր քե րի վրա6: 
Ակն հայտ է, որ հետ ևե լով Օս ման յան կայս րւթ յան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 
Թա լեաթ փա շա յին, Սւլ թա նով ւ Խան Խոյս կին «ապս տամ բւթ յւն բարձ րաց
նե լւ» շին ծւ ե ղադ րանք նե րով ձգտւմ էին ար դա րաց նել հայ բնակ չւթ յան դեմ 
ի րա կա նաց վե լիք զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը և դ րանց պա տաս խա նատ վւթ

շրջանում, Աբդուլ Համիդը համաիսլամականությունը որպես միջոց օգտագործում էր մուսուլման թուրքերին 
ու քրդերին քրիստոնյա հայերի դեմ գրգռելու համար: Հայերի դեմ քարոզչությո ւն ն իր ականացվում էր 
իսլամական եղբայրությունների ղեկավարների՝ շեյխերի և մոլլաների միջոցով, որոնք շրջում էին երկրով 
մեկ և թուրքերին ու քրդերին գրգռում «գյավուր» հայերի դեմ: Կայսրության հայ բնակչո ւթյունը նրանց 
կողմից ներկայացվում էր որպես Օսմանյան կայսրությանը թշնամի քրիստոնյա աշ խարհի սպասարկու, 
որը ենթակա է ոչնչացման։ (Տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի 
ծագումնաբանությունը (18761920 թթ.), Եր., 2009, էջ 163165:)
1 Տե՛ս Марукян А., Проблема геноцид а армян в современной геноцидологии, Ер., 2010, с. 43.
2 Հարությունյան Հ., Շուշիի հայության կոտորածները, էջ 60:
3 «Հառաջ », Թիֆլիս, 26 փետրվարի 1920։
4 Առաջին աշխարհամարտ ի սկսվելուց կարճ ժամանակ անց Օսմանյան կայսրությունում տարածվեց Թալեաթ 
փաշայի կողմից առաջ քաշված «հայկական կոմիտեների զինված ապստամ բութ յան» գաղափա րը, ինչին էլ իբ ր 
թե օսմանյան իշխանություն նե րը փորձել են հակազդե լ։ (Տե՛ս Սահակյան Ռ., Ցեղասպանության պատմությունից,  
Եր., 1990, է ջ 295:) Հայերի հատուկենտ ինքնապաշտպա նական մա րտերը թուրքական իշխա նություն ները 
ջանում էին ներկայացնել իբրև համընդհանուր ապստամբություն, սակայն անգամ գերմանացի պաշտոն յա
ների հաղորդած տվյալներով հաստատվում էր, որ 1915 թ. ընթացքում Օսման յան կայսրությունում գրանցվել 
են հայերի այսպես կոչված ապստամբության չորս դեպք` Վանում, ՇապինԳա րահիսարում, Մուս ա լե ռո ւմ և 
Ուրֆայ ում, որոնք ժամանակագրական առումով չեն հա մընկնում։ (Տե՛ս Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության 
ժխտման հիմնական փաստարկները. աղավաղման և կեղծարարության ուսումնասիրություն., Եր., 2005,  
էջ 18:) Դեպքերի միջև ժամանակագրական խզումը նշա նա կում է, որ նշված վայրերում հայերը դիմել են 
ինքնապաշտպանության այն պա հի ն,  երբ բնաջնջվելու հերթը հասել է իրենց, հակառակ պարագայում հայե րն 
այդ «ապս տամբությունը» կկազմա կերպեին բոլոր տեղերում միաժա մանակ` հա ջողութ յան ավելի մեծ շանսեր 
ունենալու նպատակով, թույլ չտա լով, որ թուրքերն առան ձինառանձին ճնշեին այդ օջախները:
5 Ադրբեջանի վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Ֆ. ԽանԽոյսկին նե րքին գործերի նախարար 
Բ. ԽանՋիվանշիրի հետ դեռևս 1918 թ. սե պտեմբերի 1517ին աչքի էր ընկել Բաքվի հազարավոր հայերի 
կոտորածը և նրանց ունեցվա ծքը կողոպտելու գործողությո ւնների կազմակերպմամբ։ (Տե՛ս Ստեփանյան Գ., 
Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը, էջ 399400:)
6 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 284, с. 417.
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յւ նը դնել զո հի վրա։ 
Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղւթ յւն նե րին հա ջոր դեց Ղա րա բա ղի հա յե րին 

Սւլ թա նո վի ներ կա յաց րած վերջ նա գի րը, ո րով պա հանջ վւմ էր թւյլ տալ թա թա
րա կան զոր քե րի և քր դա կան հրո սա կախմ բե րի ա նար գել մւտ քը Դի զա կի, Վա
րան դա յի և Ջեբ րա յի լի շրջան ներ՝ երժ ման դեպ քւմ սպառ նա լով ռազ մա կան ւժ 
կի րա ռել: Մինչ այդ հա յե րի հա մար փակ վել էր նաև Շւ շիԱղ դամ ճա նա պար հը, և 
հայ բնակ չւթ յան նկատ մամբ տնտե սա կան բոյ կոտ էր կի րառ վւմ: Լւ րեր էին 
ստաց վել, որ Խան քեն դիւմ և Աղ դա մւմ մոտ 400 հա յեր դա ժա նա բար սպան վել 
են թա թա րա կան զոր քե րի կող ից, իսկ նրանց տնե րը և  ւ նեց ված քը թա լան վել են1:

1920 թ. փետր վա րի 28ից մար տի 4ը կա յա ցած՝ Ղա րա բա ղի հա յե րի VIII հա մա
գու մա րը, ար ձա նագ րե լով ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ժա մա նա կա
վոր հա մա ձայ նագ րի 1ին, 7րդ, 15րդ և 16րդ հոդ ված նե րի2 խախ տում նե րը, մեր ժեց 
Սուլ թա նո վի պա հան ջը և պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու՝ 
Ղա րա բա ղի հա յե րի կյանքն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը պաշտ պա նե լու հար ցում3։

Մեր ժւմ ստա նա լւց հե տո Բա քւն մար տի 11ին և 12ին Ղա րա բաղ ւ ղար կեց 
զեն քով ւ զի նամ թեր քով բեռն ված 90 վա գոն4: Մար տի 20ից մւ սա վա թա կան 
իշ խա նւթ յւն նե րը սկսե ցին ի րա կա նաց նել Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան բռնի 
զի նա թա փու մը5։ Վս տա հա բար կա րե լի է պնդել, որ կո տո րե լուց ա ռաջ հայ կա կան 
բնա կա վայ րե րը շրջա պա տե լու, ար տա քին աշ խար հից կտրե լու և զի նա թափ վե լու 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու այս սցե նա րը6 Սուլ թա նո վին հու շել էին Շու շիում գտնվող 
թուր քա կան բա նա կի բարձ րաս տի ճան սպա նե րը, ո րոնք հա յե րի կո տո րած նե րի 
կազ մա կերպ ման մեծ փորձ ու նեին։ 
1 Նույն տեղում, док. 283, с. 416.
2 1919 թ. օգոստոսի 22ի ժամանակավոր համաձայնագրի 1ին հոդվածի համաձայն՝ կողմերի համար պայմա
նա գիրը գործելու էր մինչև Խաղաղության համաժողովում տվյալ հարցի լուծումը, որը հավասարապես 
պարտադիր պետք է լիներ երկու կողմերի համար, սակայն Սուլթանովի կողմից Ղարաբաղը Ադրբեջանին 
վերջնականապես ենթարկելու վերջնագիրն այս կետի կոպիտ խախտում էր։  Փ աստաթղթի 7րդ հոդվածով 
ազգամիջյան բնույթի սկզբունքային բոլոր հարցերը նա խա պե ս պետք է քննարկվեին գե ներալնահանգապետին 
կից երեք հայերից և երեք մահմեդականներից կազմված խորհրդում, ինչի ց հե տո  մ իա յն  կա րող էին կյանքի 
կոչվել, սակայն Սուլթանովը առանց որևէ քննարկումների Ղարաբ աղի հայերին փորձում էր պարտադրել 
ինչպես զինաթափվելու, այնպես էլ Ադրբեջանին վերջնականապես ենթարկվելու որոշումները։ Վերջապես 
համաձայնագրի 15րդ հոդվածով միայն Խանքենդիում և Շուշիում պետք է մնային  թ աթ արական սահմանափակ 
կայազորներ, իսկ 16րդ հոդվածով Լեռնային Ղարաբաղի հայերով բնակեցված Շուշիի, Ջիվանշիրի և Ջեբրայիլի 
շրջաններում զորքերի ցանկացած տեղաշարժ կարող էր իրականացվել միայն գեներալնահան գապետին կից 
գործող խորհրդի անդամների 2/3ի համաձայնությամբ: (Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918192 3 гг .,  док. № 2 14, 
с. 323326.) Քաջ գիտակցելով, որ խորհրդի երեք հայ անդամները չէին համաձա յն վի , որ Խանքենդիում և 
Շուշիում լրացուցիչ թաթարական և քրդական ուժեր կենտրոնացնելու և Ղարաբաղի մյուս տարածքներում 
զորքերի տեղաշարժերի հետ, Սու լթանովը խախտեց նաև համաձայնագրի այս կե տերը։ 
3 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 257, с. 377 380.
4 Նույն տեղում, док. 283, с. 416.
5 Նույն տեղում, док. 268, с. 392.
6 Մեծ եղեռնի առաջի ն փո ւլ ու մ հա յկական գյուղերը շրջապատվ ում էին քրդական հրոսակախմբերով կամ 
«Հատուկ կազմակերպության» («Թեշքիլաթը մահսուսայի») ստորաբաժա նումներով, ինչից հետո հայ բնակ
չությանը մի քան ի ժա մվ ա ըն թա ցք ու մ իր ենց մոտ եղած բոլոր զենքերը հանձնելու վերջնագիր էր ներկայացվում, 
հակառակ դեպքում սպառնում էին հողի ն հա վա սա րե ցն ել գյուղը: Անգամ զենքերը հանձնելու պարագայում 
հայ բնակչությունը կոտորվում էր, իսկ բնակավայրը՝ վերածվում ավերակների։ (Տ ե՛ ս Ав ак ян  А . Ге но ци д 1915г. 
Механизмы принятия и ис полнения решений, с. 89.) Զինաթափվելու պահանջը բավարարելու և կոտորածից 
փրկվելու հ ամ ար  հ այ եր ը երբեմն ստիպված վաճառում էին իրենց անասունները, որպեսզի չափազանց բարձր 
գնով իրենց հարևան թուրքերից, քրդերից և չերքեզներից զենք գնեին և հա նձ նեի ն։  ( Տե՛ս Гамелен А., Брон 
Ж.М., Восст ан овленная п амять, Ер., 1995, с. 27.) Այդուհանդերձ, հայերի կողմից զենքերն անգամ կամավոր 
հանձնելու հանգամանքը թուրքական իշխա նությունների կողմից քարոզչական առումով շահարկվում էր, թե 
իբր հայերն այդ զենքով մտադիր էին թիկունքից հարվածել օսմանյան բանակին, ուստի զենք և զինամթերք 
փնտրելու պատրվակով ժանդարմներն ու քրդական հրոսակախմբերն Արևմտյան Հայաստանի  բ նա կա վա յ
րերում իրականացնում էին հայ բնակչության զանգվածային կոտորածներն ու նրանց ունեցվածքի թալանը:
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Շու շիի հա յութ յա նը ևս կար գադր ված էր ե րեք օր վա ըն թաց քւմ հա տւկ նշա
նակ ված տե ղե րւմ հո ժա րա կամ հանձ նել զեն քե րը: Քաջ գի տակ ցե լով, որ այդ 
քայ լով փորձ էր կա տար վւմ նոր կո տո րած նե րից ա ռաջ հա յե րին զրկել ինք նա
պաշտ պան վե լւ ի ջոց նե րից, Ղա րա բա ղի բնակ չւթ յւ նը վճռա կա նո րեն եր ժեց 
զի նա թափ վե լւ պա հան ջը, ին չը նաև 1919 թ. օ գոս տո սի 22ի ժա մա նա կա վոր 
հա մա ձայ նագ րի 19րդ հոդ վա ծի խախ տւմ էր1: Վերջ նագ րի ժամ կե տը լրա նա լւց 
հե տո՝ մար տի 22ի ա ռա վոտ յան, Սւլ թա նո վի հրա մա նով Ղա րա բա ղւմ կենտ րո
նա ցած թւրքթա թա րա կան զոր քե րը սկսե ցին խւ զար կւթ յւն ներ ի րա կա նաց նել 
Շւ շիի հայ կա կան թա ղա մա սւմ և բռ նւթ յամբ զի նա թա փել բնակ չւթ յա նը2:

Զի նա թափ ման ան վան տակ սկսվեց Շւ շիի հա յե րի նոր կո տո րա ծը: Մար տի 
23ին Սւլ թա նո վի և թւրք սպա նե րի ղե կա վա րւթ յամբ թա թար զին վոր նե րը, քրդա
կան հրո սակ նե րը և մահ ե դա կան մո լե ռանդ ամ բո խը ներ խւ ժեցին Շւ շիի հայ կա
կան թա ղա մաս, սկսեց կո տո րել խա ղաղ բնակ չւթ յա նը՝ չխնա յե լով ան գամ կա նանց, 
ծե րե րին և  ե րե խա նե րին։ Միայն Շւ շիւմ զո հե րի թի վը կազ եց մոտ 8000 մարդ3: 
Շւ շիի հայ կա կան թա ղա մա սը գրե թե ամ բող ջւթ յամբ հրկիզ վեց, այր վե ցին բնա
կե լի տներն ւ հա սա րա կա կան շի նւթ յւն նե րը: Մա հից փրկված Շւ շիի հա յւթ յան 
բե կոր նե րը, թվով 56 հա զար մարդ, մա զա պւրծ փա խան Վա րան դա և Դի զակ4:

Շւ շիի կո տո րած նե րը «հա յե րի ապս տամ բւթ յւ նը ճնշե լւ» շին ծւ վար կա ծով 
ար դա րաց նող Ֆ. Խան Խոյս կին պնդւմ էր, որ Շւ շիւմ հայ մտա վո րա կա նւթ յան 
ի մա սը իբր գտնվւմ է Սւլ թա նո վի հո վա նա վո րւթ յան ներ քո, իսկ մյւս նե րը 
հե ռա ցել են «ապս տամբ նե րի» հետ5: Մինչ դեռ Ղա րա բա ղի և մաս նա վո րա պես 
Շւ շիի հայ բնակ չւթ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քւմ մւ սա վա թա կան նե րը Սւլ
թա նո վի գլխա վո րւթ յամբ կրկնօ րի նա կե ցին նաև ե րիտ թւր քե րի կող ից հայ 
մտա վո րա կա նւթ յան նկատ մամբ ա ռանձ նա կի դա ժա նւթ յամբ հաշ վե հար դար 
տես նե լւ6 Մեծ ե ղեռ նի երկ րորդ փւ լը7։ Ժա մա նա կա կից ցե ղաս պա նա գի տւթ յան 

1 Нагорный Карабах в 19181923 гг., док. 214, с. 326.
2 Նույն տեղում, с. 416.
3 Նույն տեղում, док. 283, с. 41 6. 
4  Hovannisian R., The Republic of A rm enia. Volume 3, From London to Sèvres, FebruaryAugust, 19 20 . Be rk el ey  
and Los Angeles: University of California Press, 1996, p. 152.
5 Нагорный Карабах в 19181923 гг ., док. 284, с. 418.
6 Հայ մտավորականության ոչն չացումը նույնպես թուրքական ցեղասպանական գործելաոճի վառ դրսևորում
ներից մեկն էր։ Հայ մտա վո րա կան նե րին ձեր բա կա լե լու ու ոչն չաց նե լու մի ջո ցով ե րիտ թ ու ր քա կ ան իշ խա նութ յուն
ները հա յե րին զրկե ցին ազ գա յի ն ընտ րա նուց՝ վա խե նա լով, որ վեր ջինս կա րող է ձա խո ղել հա յե րին բնաջն ջե լու 
կա ռա վա րութ յան  հ ան ց ա վո ր ծրա գի րը: 1915 թ. ապ րի լի 24ին և հա ջորդ մի քա նի օ րե րին Կ. Պոլ սում և վա ղօ րոք 
կազմ ված ցու ցակ նե րով ոս տի կա նութ յու նը կա լա նեց  80 0 ից ա վե լի հայ մտավորականների (Տե՛ս Սա հակ յան 
Ռ., Խու դա վերդ յան Կ., Հա յե րի ցե ղաս պա նութ յ ու ն ը տաս ն ամ յակ նե րի լույ սի ներ քո, Եր., 1995, էջ 24:), որոնց 
թվում էին օսմ ան յան խորհր դա րա նի պ ատ գա մա վոր ներ, բա նա ստեղծ ներ, գրող ներ, հրա պա րա կա խոս ներ, և 
լ րագ ր ող ներ , գիտ նա կան ներ, կուս ակ ցական գործիչներ և հոգևորականներ, որո նք  դա ժա նո րեն սպան վեցին  
տա րագր ման ճա նա պար հին: Հայ մտավորականության ոչնչաց ման գործընթացը տարածվեց նաև Արևմտյան 
Հայաս տանում և կայսրության հայաբնակ այլ տարածքներու մ՝  ձ երբակալված հայ մտավորա կան ների թիվը 
հասցնելով 2345ի։ (Տե՛ս Halacoglu Yu., Die Armenien frage, KlagenfurtWienLjubljanaSarajevo, 2006, p. 60.)
7 Մեծ եղեռնի առաջին փուլում երիտթ ուրքական իշխանությու նն եր ը հայ տղամարդկանց զորակոչեցին օսմանյան 
բա նակ և ոչնչացրին` զուգահեռաբար իրականացնելով հայկական բնակավայրերի զինաթափման գործըն
թացը: Այս գործողություններով ցեղասպանությ ան  կ ազ մա կե րպ իչները նպատակ էին հետապնդում հայերին 
սպասվելիք զանգվածային կոտորածներից առաջ զրկել ինք նա պա շտ պանական ուժից և միջոցներից: Մեծ 
եղեռնի երկրորդ փուլում նախ մայրաքաղաք Կ.Պոլսում, իսկ այնուհետև կայսրության մյուս բնակավայրերում 
իրականացվեց հայ մտավորականության ձերբակալման և ա քսորի ճանապարհին նրանց ֆիզիկապես 
ոչնչացնելու գործողությունը: Թուրքական իշխանությունները հայ մտավորականության մեջ վտանգ էին տեսնում,  
որ նրանք իրենց հեղինակությամբ ու ազդեցությամ բ հա յ բնակչ ությանը կարող էին մղել անհնազանդության 
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եջ այս հան ցա վոր գոր ծո ղւթ յւն նե րին տրվել է «պո լի տի ցի դ» կամ «քա ղա քա
կան սպա նւթ յւն» ան վա նւ մը1։ Շւ շիւմ զոհ վե ցին բժիշկ Յա րա իշ յա նը, բա
նաս տեղծ ներ Մ. Ջա նւմ յա նը, Փիր ջան յա նը, ւ սւ ցիչ ներ Թավ րիզ յա նը, Տեր Գաբ
րիել յա նը, գի տւթ յան ւ մշա կւյ թի այլ ներ կա յա ցւ ցիչ ներ: Ար ցա խի թե ի ա ռաջ
նորդ Վա հան ե պիս կո պո սը կա խա ղան բարձ րաց վեց, իսկ Շւ շիի ոս տի կա նա պետ 
Ա վե տիս Տեր Ղւ կաս յա նը ող ջա կիզ վեց2:

Բ նա կան է, որ Ղա րա բա ղի ու մաս նա վո րա պես Շու շիի հա յե րի կո տո րած նե րի 
ըն թաց քում նույն պես պետք է ըն դօ րի նակ վեր օս մա նահ պա տակ հա յե րի բնաջնջ
ման ըն թաց քում ի րա կա նաց ված հայ բնակ չութ յան ու նեց ված քի զանգ վա ծա յին 
թա լա նի և  ու նեզրկ ման գործ ըն թա ցը, քան զի ինչ պես ե րիտ թուր քե րը, այն պես էլ 
մու սա վա թա կան նե րը հենց հա յե րի ու նեց ված քին տեր դառ նա լու խթա նով էին 
մու սուլ ման նե րին մաս նա կից դարձ նում այդ հան ցա գոր ծութ յա նը3։ 

Շու շիի հայ կա կան թա ղա մա սի տնե րը այ րե լուց ա ռաջ դուրս էին հա նում ամ
բողջ ու նեց ված քը, կահկա րա սին, ո րը թա լա նի ու կո ղո պու տի էր են թարկ վում 
թա թար նե րի և քր դե րի կող մից։ Ինչ վե րա բե րում է ան շարժ գույ քին, ա պա հայ
կա կան թա ղա մա սում թողն վեց միայն 1015 տուն, ո րոնք մու սա վա թա կան իշ խա
նութ յուն նե րը նա խա տե սել էին թա թա րա կան բա նա կի կա րիք նե րի հա մար4: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, 1920 թ. մարտապ րիլ ա միս նե րին թուրք սպա նե րի և 
Սուլ թա նո վի ղե կա վա րութ յամբ մու սա վա թա կան բա նա կը, քրդա կան հրո սա կախմ
բերն ու մո լե ռանդ մու սուլ ման ամ բո խը Ղա րա բա ղում կո տո րե ցին մոտ 10 հա զար 
հա յե րի, ա վե րե ցին ա վե լի քան ե րեք տասն յակ գյու ղեր ու շե ներ: Ջար դե րից 
փրկված շուրջ 25 հա զար մարդ ա պաս տան գտավ Վա րան դա յի, Դի զա կի և մա

և այդպիսով ձախողել իրենց ցեղասպանական ծրագրերը, ուստի հայերին ինքնապաշտպանվելու ուժից և 
միջոցներից զրկելուց հետո հաջորդ քայլով զրկեցի ն նա և ին ք նակազմակերպվելու հնարավորությունից:
1 «Պոլիտիցիդը» կամ քաղաքական սպանությունը ցեղասպանության հետ կապված կարող է հանդես գա լ 
եր կու ձևով։ Մի դեպքում այն կարող է լինել ցեղասպանությա ն հանցագործության տարատեսակ, երբ որևէ 
հանցավոր վարչակարգ իր քաղաքական հակառակորդների և ընդդիմախոսների նկատմամբ հաշվեհարդար 
է տեսնում՝ վերջիններիս ֆիզիկապես ոչնչացնելու միջոցով։ Մյուս դեպքում այն հանդես է գալիս որպես 
ցեղասպանության հանցագործության փուլերից մեկը, երբ հանցավոր վարչակարգը որևէ ռասայական, էթնիկ, 
կրոնական կամ ազգային խումբը որպես այդպիսին ամբողջութ յա մբ  կամ մասնակի ոչնչացնելուց առաջ նախ 
ֆիզիկապես վերացնում է տվյալ խմբի ընտրախավին, օրինակ՝ մտավորականությանը, որպեսզի վերջինս իր 
հեղինակությամբ ու ազդեցությամբ զոհ խմբին չմղի դիմադրության կամ անհնազանդության և այդպիսով 
չձախողի վերջինիս ցեղասպանել ու ծրագիրը ։ (Տե՛ս Հովհաննիսյան Ն., Հայոց ց եղասպանությունը ցեղասպա
նագիտական հայեցակարգային համակարգում, էջ 1417:) Ի դեպ, երիտթուրքերին կարելի է մեղադրել պո
լիտիցիդի թե՛ առաջին և թե՛ երկրորդ դրսևորման մեջ։ Առաջին դեպքում երիտթուրքերը 1913 թ. ֆիզիկապես 
վերացրին իրենց հակառակորդ քաղաքական ուժի՝ «Ազատութ յուն և համաձայնություն» («Հյուրիեթ վե իթիլաֆ») 
կուսակցության առաջնորդներին՝ երկրում հաստատելով իրենց միակուսակցական իշխանությունը։ (Տե՛ս Авакян 
А., Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений, с. 74.) Միա կուսակցակա ն համակարգը 
երիտթուրքերին հնարավորություն տվեց Առաջին աշխար հա մա րտ ի ընթացքում կազմակերպելու հայերի 
ցեղասպանությունը՝ Մեծ եղեռնը, որի երկրորդ փուլը՝ հայ մտավորականության ոչնչացումը, «պոլիտիցիդի» 
կամ «քաղաքական սպանության» եզրույթի երկրորդ դրսևորումն է։
2 Hovannisian R., The Republic of Armenia. Volume 3, From London to Sèvr es , Fe bruar yAugust, 1920, p. 152 .
3  Ցե ղ աս պա նութ յա նը զու գա հեռ ըն թա ցող հա յե րի զանգ վա ծա յին ու նե զրկման քա ղա քա կա նութ յանն օրի նա
կան տեսք տա լու նպա տա կով ինչ պես ե րիտ թուր քա կան, այն պես էլ հե տա գա յում քե մա լա կան իշ խա նութ
յուն նե րը ստեղ ծե ցին այս պես կոչ ված «Լք յալ գույ քե րի մա սին» օ րենք նե րի մի ամ բողջ շարք։ Թուրքական 
իշխանությունների կողմից ձևավորվել էին «Լք յալ գույ քե րի հանձնաժողովներ», որոնք պետ ք է աճուրդով 
վաճառեին հայերի ունեցվածքը, իսկ ստացված գումարները վերադարձնեին սեփականատերե րի ն կա մ 
նրանց ժառանգներին։ Այս հանձնա ժողովների միջոցով, սակայն, իրականացվեց օսմանահպատակ հայերի 
ինչպես անշարժ գու յքի, այնպես էլ շարժական ունեցվածքի պետակ ան որ են  վ երահսկվող բռնազավթում ը, 
որին տեր դարձավ ինչպես պետությունը, այնպես էլ մահմեդակ ան բնակչությունը։ (Մանրամասն տե՛ս Լե ւոն 
Վար դան, Հայ կա կան տասն հին գը եւ հա յե րու լքեալ գոյ քե րը, Պէյ րութ, 1970:) 
4 ՀԱԱ, ֆ. 200 , ց.  1 , գ. 263, թթ. 163164:
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սամբ Զան գե զու րի գյու ղե րում1: 
Այս պի սով՝ 1919 թ. հու նի սին և 1920 թ. մար տին կազ մա կերպ ված՝ Շու շիի հա

յե րի կրկնա կի ջար դե րը Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան նկատ մամբ ի րա գործ ված 
ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յուն ներ չէին։ Բաք վի հա յե րի 1918 թ. կո տո րած նե րի հետ 
մեկ տեղ դա ե րիտ թուր քե րի կող մից ծրագր ված ու հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գործ վող 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յան դրսևո րում նե րից մեկն 
էր, ո րը ադր բե ջա նա կան բա նա կի ստո րա բա ժա նում ներն ու քրդա կան հրո սա
կախմ բերն ի րա գոր ծե ցին թուր քա կան բա նա կի բարձ րաս տի ճան սպա նե րի և 
ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող Խ. Սուլ թա նո վի ղե կա վա րութ յամբ:

Ամփոփում

Մուսավաթական Ադրբեջանի և Օսմանյան կայսրության 
համագործակցությունը Շուշիի հայ բնակչության 

կոտորածների կազմակերպման գործում

Ար են Մա րուք յան

1918ի սեպ տեմ բե րին Բաք վում թուր քա կան բա նա կի ա ջակ ցութ յամբ հա յե րի կո տո րա ծից 
հե տո ար հես տա կա նո րեն ստեղծ ված Ադր բե ջա նի պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձե ցին 
այդ հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յու նը տա րա ծել նաև Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան վրա: Ա ռա
ջին աշ խար հա մար տի ա վար տին Անդր կով կա սում ստեղծ ված նոր ռազ մա քա ղա քա կան ի րա
վի ճա կը Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին հույս տվեց, որ թուր քե րի ակ տիվ ա ջակ ցութ յամբ և 
բ րի տա նա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յան լուռ հա մա ձայ նութ յամբ հնա րա վոր կլի նի հպա
տա կեց նել Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յա նը: Ղա րա բա ղը ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու
ներ ինչ պես կով կաս յան թա թար նե րի, այն պես էլ թուր քե րի հա մար, քա նի որ այս տա րա ծաշր
ջա նի, ինչ պես նաև Զան գե զու րի և Նա խիջ ևա նի բռնագ րավ ման դեպ քում նախ՝ ցա մա քա յին 
կապ կհաս տատ վեր Ադր բե ջա նի և Թուր քիա յի միջև, և  երկ րորդ՝ կդրվեին այս պես կոչ ված 
Մեծ Ադր բե ջա նի հիմ քե րը, ո րը հա մար վում էր մտա ցա ծին պան թուր քա կան   պե տութ յան ՝ Մեծ 
Թու րա նի ստեղծ ման կար ևոր փու լե րից մե կը:

Հիմն վե լով զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի պլա նա վոր ման և կազ մա կերպ ման ձևե րի և 
մե թոդ նե րի հա մե մա տա կան   վեր լու ծութ յան, ինչ պես նաև այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րին զոհ 
դար ձած խմբե րի հնա րա վոր ընդ դի մութ յան կազ մա քանդ ման վրա՝ այս հրա պա րակ ման մեջ 
հա մա պար փակ ու սում նա սիր վում են թուր քա կան հետ քե րը Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան 

նկատ մամբ 19191920 թթ. Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նութ յան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ: Այս ի մաս տով շատ կար ևոր է բա ցա հայ տել թուրք զին վո րա կան ղե
կա վար նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը, ո րոնք հրա հան գում էին կով կաս յան թա թար նե
րին և քր դե րին ի րա կա նաց նե լ Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան 19191920 թվա կան նե րի կո տո
րած նե րը:

Ամ փո փե լով, կա րե լի է փաս տել, որ 1919ի հու նի սին և 1920ի մար տին Շու շիի հա յե րի 

1 «Հառաջ», Թիֆլիս, 20 ապրիլի 1920 թ.:
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կրկնվող ջար դե րը ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յուն ներ չէին Ղա րա բա ղի հայ բնակ չութ յան դեմ, 
այլ 1918 թ. Բաք վի հա յե րի կո տո րած նե րի հետ միա սին դար ձել էին Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յան փու լե րից մե կը, ո րը պլա նա վո րել և հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա
կա նաց նում էին ե րիտ թուր քե րը: Շու շիի հա յե րի ջար դերն ի րա կա նաց նում էին ադր բե ջա նա կան 
բա նա կի ստո րա բա ժա նում նե րը և քր դա կան ա վա զա կախմ բե րը ՝ թուր քա կան բա նա կի բարձ
րաս տի ճան սպա նե րի և ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող ադր բե ջան ցի գե նե րալ նա հան գա պետ 
Խ. Սուլ թա նո վի ղե կա վա րութ յամբ:

Հինաբառեր. Շւ շիի հա յե րի ջար դեր, Հա յոց ցե ղաս պա նւթ յւն, պան թւր քիզմ, Ղա
րա բաղ, Ադր բե ջան, մւ սա վա թա կան ներ, քրդեր, ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նա գիր, ե րիտ
թւր քեր, Թւր քիա, «վիկ տի ի զա ցիա», «պոլ իտի ցիդ»։ 

Резюме

Сотрудничество мусаватисткого Азербайджана и  
Османской империи в организации погромов  

армянского населения Шуши

Армен Марукян

После резни армян, Баку в сентябре 1918 г., осуществлен ной при содействии турецкой 
армии власти искусственно созданного государства Азербайджан попытались распрост
ранить эту преступную политику также на армянское население Карабаха. Сложившаяся в 
конце Первой мировой войны новая военнополитическая ситуация в Закавказье у властей 
Азербайджана породила надежду на то, что при активной поддержке турок и молчаливом 
согласии командования британских войск удастся покорить армянское население Карабаха. 
Карабах был стратегически важен как для кавказских татар, так и для турок, поскольку в 
случае оккупации данного региона, а также Зангезура и Нахичевана, вопервых, 
установилась бы сухопутная связь между Азербайджаном и Турцией, а вовторых, были 
бы заложены основы так называемого Великого Азербайджана, что считалось одним из 
важных этапов создания воображаемого пантюркистского государства Великий Туран.

На основе сравнительного анализа форм и методов планирования и организации 
массовых убийств, а также дезорганизации возможного противодействия групп, ставших 
жертвой этих преступлений, в настоящей публикации всесторонне исследуется турецкий 

след в геноцидных действиях, осуществленных азербайджанскими властями в отношении 
армянского населения Карабаха в 19191920 гг. В этом смысле очень важно раскрытие 
непосредственного участия турецких военных деятелей, которые инструктировали 
кавказских татар и курдов при осуществлении массовых убийств армянского населения 
Карабаха в 19191920 гг.

Обобщая можно констатировать, что повторные погромы армян Шуши в июне 1919 и 
марте 1920 годов были не отдельными преступлениями против армянского населения 
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Карабаха, а вместе с массовой резней армян Баку 1918 года представляли собой один из 
этапов преступной политики Геноцида армян, который был запланирован и последовательно 
проводился младотурками. Погромы армян Шуши были осуществлены подразделениями 
азербайджанской армии и курдскими бандами под руководством высоко поставленных 
офицеров турецкой армии и сотрудничающего с ними азербайджанского генерал
губернатор Х. Султанова.

Ключевые слова: погромы армян Шуши, Геноцид армян, пантюркизм, Карабах, 
Азербайджан, мусаватисты, курды, временное соглашение, младотурки, Турция, 
«виктимизация», «политицид».

Abstract

Cooperation between Musavat Azerbaijan and the  
Ottoman Empire in Organizing the Massacres of the  

Armenian Population in Shushi

Armen Marukyan

After the massacre of Armenians in Baku in September 1918 with the support of Turkish 
army, the authorities of the artificially created state of Azerbaijan tried to spread this criminal 
policy towards the Armenian population of Karabakh.

At the end of the First World War, the new militarypolitical situation in Transcaucasia gave 
hope to the Azerbaijani authorities that with the active support of the Turks and with the tacit 
consent of the British Army headquarters it will be possible to subjugate the Armenian population 
of Karabakh. Karabakh was of strategic importance to both the Caucasian Tatars and the Turks, 
as in the case of confiscating this region, as well as Zangezur and Nakhichevan, a land connection 
would firstly be established between Azerbaijan and Turkey, and secondly the foundations of 
the socalled Greater Azerbaijan would be laid down, which was one of the important stages of 
the creation of Greate Turan imaginary state. On the basis of a comparative analysis of the 
forms and methods of planning and organizing mass killings, as well as the possible disintegration 
of the opposition groups that fell victim to these crimes, this publication thoroughly explores 
the Turkish trace of genocide actions perpetrated by the Azerbaijani authorities against the 
Armenian population of Karabakh in 19191920. In this sense, it is very important to reveal the 

direct participation of Turkish military leaders who instructed the Caucasian Tatars and Kurds 
to carry out the massacres of the Armenian population of Karabakh in 19191920.

In conclusion, it can be stated that the repeated massacres of Armenians of Shushi in June 
1919 and in March 1920 were not separate crimes against the Armenian population of Karabakh, 
but together with the Baku Armenian massacres in 1918 became one of the stages of the criminal 
policy of Armenian Genocide planned and consistently implemented by the Young Turks. The 
massacres of the Armenians of Shushi were carried out by the subdivisions of Azerbaijani army, 
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the Kurdish gangs under the leadership of highranking officers of the Turkish army and the 
Azeri governorgeneral Kh. Sultanov who was cooperating with them.

Keywords: Massacres of Shoushi Armenians, Armenian Genocide, PanTurkism, Kara
bakh, Azerbaijan, Musavatists, Kurds, Provisional Agreement, Young Turks, «victimization», 
«politicid».
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Ներածւթյւն

Ու ղիղ 32 տա րի ա ռաջ ար ցա խա հա յութ յու նը, հա վա տա լով Գոր բա չո վի հայ
տա րա րած վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նութ յա նը, պայ քար սկսեց սահ մա նադ
րա կան ճա նա պար հով իր մայր հայ րե նի քի՝ Հա յաս տա նի հետ վե րա միա վոր վե լու 
հա մար: Սա կայն ԽՍՀՄ քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յու նը, չցան կա նա լով լու ծում 
տալ այդ հիմ նախնդ րին, Ար ցա խում և Հա յաս տա նում ըն թա ցող բազ մա մարդ հան
րա հա վաք նե րը ո րա կեց սադ րիչ, ծայ րա հե ղա կան գործողություններ, մի խումբ 
ազ գայ նա կան նե րի պա հանջ:

Պա տեհ ա ռիթ էր ստեղծ վել Ադր բե ջա նի հա մար վե րա կեն դա նաց նե լու պան
թուր քիզ մի դոկտ րի նան և գործ նա կա նում ի րա կա նաց նելու այն: Նո րից ո րե րորդ 
ան գամ այդ քա ղա քա կա նութ յան ճա նա պար հին խոչընդոտ էր դիտվում բո վան դակ 
հա յութ յու նը: Այն վե րաց նե լու հա մար թուրք հանցագործները կազմակերպում են 
հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը: Մարդկության դեմ այդ հանցագործությունը նոր 
իրավիճակում փորձարկելու նպատակներից մեկն այն էր, թե ինչ պի սի ար ձա գանք 
կգտնի այն Խորհրդային միությունում և  աշ խար հում: 

Դ րա արդ յուն քը ե ղան Ադր բե ջա նի շուրջ 400 հա զար հա յե րի բո նի տե ղա հա
նու մը, ինք նո րոշ ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա սա րա կութ յան դեմ լայ նա ծա վալ 
ռազ մա կան ագ րե սիան, ո րը հան գեց րեց ծանր մարդ կա յին և ն յու թա կան կո րուստ
նե րի: Այն փաս տը, որ Ադր բե ջանն իր պա տաս խա նատ վութ յունն ու մեղ քը կա
տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և սան ձա զերծ ված ագ րե սիա յի հետ ևանք նե րի 
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հա մար ըն դու նե լու փո խա րեն շա րու նա կում է հա կա հայ կա կան տեն դագին գոր
ծու նեութ յու նը, ու ժի դիր քից սպառ նա լիք նե րը, վկա յում է, որ Բա քուն առ այ սօր 
շա րու նա կում է վտանգ ներ կա յաց նել ոչ միայն իր իսկ բնակ չութ յան, այլև ողջ 
տա րա ծաշր ջա նի հա մար: Դ րա հիմ նա կան պատ ճառն այն է, որ Բաք վի հրե շա վոր 
ոճ րա գոր ծութ յա նը ա ռայժմ ո՛չ քա ղա քակսւն, ո՛չ  ի րա վա կան, ո՛չ բա րո յա կան գնա
հա տա կան չի տրվել1: Ան գամ զղջու մի որ ևէ նշույ լի բա ցա կա յութ յու նը, ա վե լին, հայ 
ժո ղովր դի հան դեպ ա ճող սպառ նա լիք նե րը հաս տա տում են, որ «սում գա յիթ նե րը», 
«կի րո վա բադ նե րը», «բա քու նե րը» դեռևս մնում են Ադր բե ջա նի պաշ տո նա կան 
քա ղա քա կա նութ յան օ րա կար գում: Եվ այս ա մե նը կա տար վում է մի ջազ գա յին հան
րութ յան աչ քի ա ռաջ, ո րի թողտ վութ յամբ է հնա րա վոր դար ձել ար յու նա լի խրախ
ճան քը, ո րը հա մա կել էր Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ամ բողջ տա րած քը։

Սւմ գա յիթ յան ցե ղաս պա նւթ յւ նը

Այդ ըն թաց քում ի րա կա նաց վող վե րը նշված ցե ղաս պա նութ յուն նե րը ոչ թե 
պա տա հա կա նութ յուն ներ էին, այլ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան և Ադր բե ջա նի 
ղե կա վա րութ յան հան ցա վոր գոր ծո ղութ յան հետ ևանք: Այ նինչ « Ցե ղաս պա նութ յան 
հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ման և դ րա պատ ժի մա սին» 1948թ. դեկ տեմ բե րի 
9ի կոն վեն ցիա յով նա խա տես վում է խստա գույն պա տաս խա նատ վութ յուն։ Դեռ 
1988թ. փետր վա րի 26ին՝ մինչև Սում գա յիթ յան ջար դե րը, հայ գրող ներ՝ Ս. Կա
պու տիկ յա նը և Զ. Բա լա յա նը հայ ժո ղովր դի ա նու նից ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գահ Մ. Գոր բա չո վի առջև բարձ րաց րին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նո րոշ ման 
և  ան կա խութ յան ի րա վուն քի հիմ նախն դի րը։ Այդ առ թիվ նրա պա տաս խա նը («Իսկ 
դուք մտա ծե՞լ եք Բաք վում ապ րող 270 հազ. հա յե րի ճա կա տագ րի մա սին»)՝ վկա
յում է, որ նա լա վա տեղ յակ էր հա յե րի դեմ կազ մա կերպ վող ցե ղաս պա նութ յա նը2: 
Տեղ յակ էր ու ոչ մի կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի չդի մեց։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ մի 
եր կու օր հե տո հա յե րի կո տո րած ներ տե ղի ու նե ցան Ադր բե ջա նում: 

1988 թ. փետր վա րի 2729ը Ադր բե ջա նի մայ րա քա ղաք Բաք վից ոչ հեոու 
գտնվող արդ յու նա բե րա կան Սում գա յիթ քա ղա քում ի րա կա նաց վեց քա ղա քի հա
յութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը: Զոհ վե ցին մի քա նի տասն յակ հա յեր, մոտ 200 մարդ 
վի րա վոր վեց: Այդ ջար դե րից հե տո քա ղա քի 18 հա զար հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը 
ստիպ ված բռնեց գաղ թի ճա նա պար հը: Պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րի վկա յութ յամբ 
զո հե րի թի վը կազ մել է 32 մարդ, սա կայն մինչև օրս ստույգ հնա րա վոր չէ պար զել 
խա ժա մուժ գա զա նի կրքին զոհ դար ձած մարդ կանց ճշգրիտ թի վը: Այ նինչ ի րա
կա նում դիա րան նե րում այդ օ րե րին գրանց վել է 115 դիակ։ Ըստ փաս տա կան 
տվյալ նե րի՝ զոհ վել է 100 մարդ3։

Սում գա յիթ յան փախս տա կան նե րի վկա յութ յամբ հա յե րի կո տո րա ծը ե ղել է լավ 
կազ մա կերպ ված։ Դա է վկա յում այն հան գա ման քը որ խա ժա մու ժը զին ված է ե ղել 
քա ղա քի գոր ծա րան նե րում վա ղօ րոք պատ րաստ ված դա նակ նե րով, սրա ծայր մե
տա ղա ձո ղե րով և տար բեր տե սա կի սա ռը զեն քե րով: Նա խօ րոք մար դաս պան նե

1 Аннексия и Депортация 1998, 10.
2 Արաբյան 1996, 55:
3 Сумгаит … Геноцид …гласность?... 1990, 55.
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րին տրվել են քա ղա քում բնակ վող հա յե րի հաս ցե նե րը: Կո տո րա ծի օ րե րին հա յե
րի բնա կա րան նե րում ան ջատ վել են հե ռա խոս նե րը: Կո տո րա ծին նա խոր դող ժա
մե րին հան րա հա վա քում խո սել և  եր թը գլխա վո րել են քա ղա քի կու սակ ցա կան 
կո մի տեի ա ռա ջին և  երկ րորդ քար տու ղար նե րը։ Քա ղա քի ի րա վա պահ մար մին
նե րը ե րեք օր մատն ված են ե ղել ան գոր ծութ յան: Վեր ջին օ րը քա ղաք մտած զին
վոր նե րի աչ քի առջև կա տար ված բազ մա թիվ սպա նութ յուն ներ չեն կանխ վել նրանց 
կող մից:

Սում գա յիթ յան հան ցա գոր ծութ յան երկ րորդ փու լը այդ կո տո րա ծի հետ քե րի 
վե րա ցումն էր, ո րը կա տար վեց շատ ա րագ և  ոչ ա ռանց կենտ րո նի օգ նութ յան: 
Միու թե նա կան պաշ տո նա կան լրատ վա կան մի ջոց նե րը ջանք ու ե ռանդ չէին խնա
յում, որ տե ղի ու նե ցա ծը ներ կա յաց նեն մի խումբ խու լի գան նե րի ա րարք: Հա յե րի 
ցե ղաս պա նութ յա նը Սում գա յի թում նման ո րա կում տվեց նաև երկ րի քա ղա քա կան 
ղե կա վա րութ յու նը: Կա տար վա ծին չտրվեց քա ղա քա կան գնա հա տա կան: Ի րա կա
նութ յու նը թաքց վեց երկ րի ժո ղովր դից։

Հա ջորդ փու լը կապ ված էր սում գա յիթ յան ցե ղաս պա նութ յան դա տա վա րութ
յան հետ: Որ պես զի չբա ցա հայտ վեն ցե ղաս պա նութ յան ի րա կան կազ մա կեր պիչ
նե րը, և հաս տատ վի պաշ տո նա կան վար կա ծը, դա տա վա րութ յու նը աղ ճատ վեց։

Խորհր դա յին Միութ յան մի քա նի քա ղաք նե րում տե ղի ու նե ցան ա ռան ձին դա
տա վա րութ յուն ներ, մե ղադր վե ցին ջար դե րին մաս նակ ցած մի քա նի մարդ, իսկ 
ի րա կան կազ մա կեր պի չը՝ Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը, մնաց ան պա տիժ։

Միայն 3 ան ձի վե րա բեր յալ գոր ծը հանձն վեց ԽՍՀՄ գե րա գույն դա տա րան:
1988թ. հոկ տեմ բեր և նո յեմ բեր ա միս նե րին դա տա վա րութ յան ըն թաց քում 

ա պա ցուց վեց, որ ոճ րա գործ ոմն Ա. Ախ մե դով, ո րը գլխա վո րում էր 41ա թա ղա մա
սի հա յե րի կո տո րա ծը, փետր վա րի 29ին մի ձեռ քին բռնել է կա ցին, իսկ մյու սում՝ 
բարձ րա խոս և  ա նընդ հատ կո չել է՝ բղա վե լով. « Մու սուլ ման նե՛ր, ցո՛ւյց տվեք հա յե
րի տնե րը, որ տե՞ղ են նրանք ապ րում», « Մա՛հ հա յե րին»: Ն րա դրդմամբ ա ռանձ
նա կի դա ժա նութ յամբ սպան վել է 7 հայ, քա րու քանդ են ար վել հա յե րի բազ մա թիվ 
բնա կա րան ներ, ոչն չաց վել կամ յու րաց վել է նրանց գույ քը: Ընդ հա նուր նյու թա կան 
վնա սը հաշ վարկ վեց 216 հա զար ռուբ լի1։ Վ կա նե րի ցուց մունք նե րով մեր կաց վե ցին 
նրանց ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը: Թ վում էր, թե հրա պա րա կայ նո րեն կդա տա պարտ
վեին ոճ րա գործ ցե ղաս պան նե րը, այ նինչ 94 մե ղադր յալ նե րի վե րա բեր յալ 30 
քրեա կան գոր ծե րը մնա ցին ա նո րոշ մշու շի մեջ և հռ չակ ված հրա պա րա կայ նութ
յան ու ժո ղովր դա վա րութ յան պայ ման նե րում Մոսկ վա յում քննվեց ըն դա մե նը 1 
գործ: Զոհ ված նե րի հա րա զատ նե րի և փաս տա բան նե րի կող մից խնդիր դրվեց 
բո լոր գոր ծե րը միաց նել, ու ղար կել լրա ցու ցիչ քննութ յան՝ մեր կաց նե լու հա մար 
ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պիչ նե րին, ղե կա վար նե րին, հրահ րող նե րին: Դա
տա րա նը միայն մե կին դա տա պար տեց մահ վան, իսկ մնա ցած գոր ծե րի ճա կա
տա գիրն առ այ սօր հայտ նի չէ։ Փաս տո րեն Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան պե
տա կան, կու սակ ցա կան, ազ գայ նա մոլ որ ևէ գոր ծիչ՝ լի նի նա Ա լի ևը, Իս կեն դե րո վը, 
Կ ևոր կո վը, Սու լեյ մա նո վը, Մա մե դո վը, Վեզի րո վը թե Բու նիա թո վը, քրեա կան կար
գով դա տա կան պա տաս խա նատ վութ յան չեն թարկ վեց: ՄԱԿի դրույթ նե րը չեն 

1 Արաբյան 1996, 55:
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կի րառ վել ու չեն կի րառ վում Ադր բե ջա նի ամ բոողջ տա րած քում, այդ թվում՝ Բաք
վում և  այ լուր հայ բնակ չութ յան նկատ մամբ թույլ տված հան ցա վոր գոր ծո ղութ
յուն նե րի հա մար: Դ րա պատ ճա ռով էլ ստեղծ վել էր ան պատ ժե լիութ յան ու սան
ձար ձա կութ յան մթնո լորտ։

Այն, որ ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պի չը Ադր բե ջա նի կու սակ ցա կան և պե
տա կան ղե կա վա րութ յունն էր, կաս կա ծից վեր է: Դեռ մինչև ղա րա բաղ յան դեպ
քե րի ծա վա լու մը՝ 1988թ. փետր վա րի 14ին Ս տե փա նա կեր տում կա յա ցած կոմ կու
սի մար զա յին բյու րո յի նիս տում, Ադր բե ջա նի կոմ կու սի կենտ կո մի բաժ նի վա րիչ 
Ռ. Ա սա դո վը հայ տա րա րեց, որ 100 հա զար ադր բե ջան ցի ներ ա մեն րո պե պատ
րաստ են մտնել Ղա րա բաղ և ս պանդ սար քել1: Փետր վա րի 20ից հե տո Ադր բե
ջա նի հե ռուս տա տե սութ յու նը և ռա դիոն ան նա խա դեպ հա կա հայ կա կան վայ նա սուն 
բարձ րաց րին, ո րին մաս նակ ցում էին հան րա պե տութ յան կու սակ ցա կան և պե տա
կան մի շարք գոր ծիչ ներ:

Սում գա յի թի հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը բռնեց իր քննութ յու նը՝ ան պատ
ժե լիութ յան սինդ րո մը նպաս տեց հե տա գա դեպ քե րի զար գաց մա նը: Ադր բե ջա նի 
տար բեր վայ րե րում հա յե րը սկսե ցին հար ձակ ման են թարկ վել ադր բե ջան ցի նե րի 
կող մից: Ար դեն 1988 թ. մա յի սին Շու շիի կուսշրջ կո մի նա խա ձեռ նութ յամբ սկսվեց 
հա յե րի բռնա գաղթ քա ղա քից: Մա յի սի 16ից սկսած՝ ե րեք օր վա ըն թաց քում Շու
շիի հա յե րի մե ծա մաս նութ յու նը վտար վում է քա ղա քից, իսկ նրանց տներն ու ամ
բողջ ու նեց ված քը՝ կո ղոպտ վում2:

Սեպ տեմ բե րին ար յու նա լի դեպ քեր տե ղի ու նե ցան Խո ջա լու գյու ղում, իսկ սեպ
տեմ բե րի 18ին Շու շիի ամ բողջ հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը վտար վեց քա ղա քից:

Ադր բե ջա նի հա յւթ յան բռնա գաղ թի փւ լե րը

Ընդ հա նուր առ մամբ Ադր բե ջա նում հայ բնակ չութ յան ցե ղաս պա նութ յունն ու 
զանգ վա ծա յին բռնա գաղ թը եր կու տար վա ըն թաց քում հա ջոր դա բար բռնկվեցին 
չորս փու լե րով: Ա ռա ջին փու լը սկսվեց Սում գա յի թով, տեղի հա յե րի ցե ղաս պա
նութ յամբ, ո րի հետ ևան քով սկսվեց հա յութ յան բռնա գաղ թը Ադր բե ջա նից: Երկ
րորդ փու լը սկսվեց 1988թ. նո յեմ բերդեկ տեմ բե րին, երբ ցե ղաս պա նութ յան ա լի
քը ո լո րապ տույ տի մեջ ներ քա շեց Ադր բե ջա նի գրե թե ամ բողջ հայ բնակ չութ յա նը 
և սկս վեց երկ րորդ մեծ բռնա գաղ թը:

Փաս տո րեն, բռնութ յուն նե րի երկ րորդ ա լի քը սկսվեց 1988 թ. նո յեմ բե րին և 
դեկ տեմ բե րին:

Զանգվածային հար ձա կում նե րի են թարկ վե ց Կի րո վա բա դի (այժմ Գ յան ջա), 
Մին գե չաու րի, Շամ խո րի, Խան լա րի, Դաշ քե սա նի, Վար դա շե նի, Շա քիի հայ ազ
գաբ նակ չութ յու նը: Ա ռա վել ու ժեղ հար ձակ ման են թարկ վեց Կի րո վա բա դի հա յութ
յու նը: Եր կու շա բաթ շա րու նակ հայ կա կան թա ղա մա սի ե կե ղե ցում հա վաք ված 
հա յութ յու նը դի մադ րութ յուն ցույց տվեց ադր բե ջա նա կան ամ բո խին: Քա ղաք 
մտցվե ցին զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում ներ, ո րոնք, նույն պես են թարկ վե լով 
հար ձակ ման, ու նե ցան սպան ված ներ և վի րա վոր ներ: Նո յեմ բե րի վեր ջե րին, դեկ
1 Արշակյան 2004, 19:
2 Արշակյան 2004, 43:
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տեմ բե րի սկզբնե րին վե րը նշված քա ղաք նե րի և հայ կա կան գյու ղե րի հայ ազ գա
բ նակ չութ յու նը հար կադ րա բար բռնեց գաղ թի ճա նա պար հը: Տե ղա հան ար վեց 
Նա խիջ ևա նի վեր ջին հայ կա կան Ազ նա բերդ գյու ղի բնակ չութ յու նը: Բռ նա գաղ
թած նե րի մեծ մա սը չկա րո ղա ցավ իր հետ դուրս բե րել իր ու նեց ված քը, և  այն 
թա լան վեց ադր բե ջան ցի նե րի կող մից1:

Այդ ժա մա նակ կենտ րո նը, չցան կա նա լով ըմբռ նել տե ղի ու նե ցած եր ևույթ նե րը, 
ձևա կան ո րո շում ներ էր ըն դու նում՝ բռնա գաղթ ված նե րին հետ վե րա դարձ նե լու 
ի րենց բնա կութ յան նախ կին վայ րե րը: Նույ նիսկ երկ րի բարձ րա գույն իշ խա նութ յան 
ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մար նե րը ի զո րու չե ղան հիմ նախնդ
րին լու ծում տալու: Կենտ րո նի բռնած հան դուր ժո ղա կան դիր քը հա յե րի ցե ղաս պա
նութ յան և բռ նա գաղ թի նկատ մամբ հան գեց րեց ար յու նա լի ընդ հա րում նե րի Թուրք
մե նիա յում, Ֆեր գա նա յում, Նոր Ու զե նում և մի շարք այլ վայ րե րում: Դ րանք բո լո րը 
ա պա ցույց էին, որ ազ գա յին հար ցը պա հան ջում է ան մի ջա կան և  ա րագ լու ծում:

Հա յութ յան հան դեպ բռնութ յուն նե րը Ադր բե ջա նում շա րու նակ վե ցին 1989 թ.:
Հու լիսօ գոս տոս ա միս նե րին նո րից սկիզբ ա ռավ ադր բե ջա նա հայերի եր րորդ 

մեծ բռնա գաղ թը։ Ադր բե ջա նում նո րից սո վո րա կան դար ձան հայ ազ գաբ նակ չութ
յան ստվար զանգ ված նե րին հա լա ծե լու, մինչև ու շագ նա ցութ յան աս տի ճան ծե ծե
լու, դա նա կա հա րե լու, խոշ տան գե լու դեպ քե րը: Այդ օ րե րին Կի րո վա բա դի հայ կա
կան թա ղա մա սում հրկիզ վե ցին հա յե րին պատ կա նող հար յու րա վոր տներ: Այս 
դեպ քե րը մո տեց րին 1990 թ. հուն վար յան ի րա դար ձութ յուն նե րը: 

Բաք վի հա յւթ յան ցե ղաս պա նւթ յւ նը

1990 թ. հուն վա րի 1320ը Բաք վում ժո ղովր դա կան ճա կա տը Ադր բե ջա նի կա
ռա վա րող շրջան նե րի հետ ձեռ նար կեց մի նոր ցե ղաս պա նութ յուն, ո րը Ադր բե ջա
նում հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը ա վար տին մո տեց նե լու ա մե նավճ ռա կան փու լը 
ե ղավ: Սկս վեց ադր բե ջա նա հա յութ յան բռնա գաղ թի, ար տաքս ման չոր րորդ և վճ
ռա կան փու լը: Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րը դեն 
էին նե տել ին տեր նա ցիո նա լիստ նե րի դի մակ նե րը, հրահ րում և  ըն թացք էին տա լիս 
ար յու նա հե ղութ յուն նե րին: Կազ մա կերպ չա կան ա ռու մով Սում գա յի թը զուր չէր ան
ցել: Բաք վի հա յութ յան կո տո րա ծը կազ մա կերպ ված էր նույն ե ղա նա կով, ինչ որ 
դրան նա խոր դող ցե ղաս պա նութ յու նը: Ե թե ա ռա ջին դեպ քում 1988 թ. ի րա վա պահ 
մար մին նե րը չէին մի ջամ տում բար բա րոս ամ բո խի գոր ծե րին, ա պա այս դեպ քում 
ի րենք ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յուն էին ցու ցա բե րում ջար դե րին: 

Բաք վում հա յե րի նկատ մամբ ի րա գործ ված ջար դե րի վե րա բեր յալ գոր ծի 
քննութ յուն չկա տար վեց: Ինչ պես Սում գա յի թի դեպ քում, Մոսկ վան չցան կա ցավ 
բա ցա հայ տել սպան դի ու ջար դի կազ մա կեր պիչ նե րին ու ոգ ևո րող նե րին: Ադր բե
ջա նում սպան ված ջար դա րար նե րը հայ տա րար վե ցին «ազ գա յին հե րոս ներ» և տեղ 
գտան «Եղ բայ րա կան գե րեզ մա նո ցում»: ԽՍՀՄ գլխա վոր դա տա խազ Ա. Սու խա
ր ևը լռութ յամբ պաշտ պա նեց Բաք վում կա տար ված վան դա լիզ մը: Ադր բե ջա նա կան 
ազ գայ նա մոլ տար րե րը 1990թ. հուն վար ամ սին սկսե ցին նոր բար բա րո սութ յուն

1 Հայոց ցեղասպանություն, պատճառներ և դասեր 1995, 26:
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ներ: Դեռևս 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 30ի մի տին գում հնչե ցին կո չեր հա յե րին բնաջն
ջե լու վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև Ի րա նի հետ սահ մա նը քան դե լու և Ա րաք սի այն 
ա փին բնակ վող եղ բայր նե րին միա նա լու մա սին, ինչն ար վել է դեռևս դեկ տեմ բե
րի 12ին և  ա վարտ վել դեկ տեմ բե րի վեր ջին 3 օ րե րին: Այդ փաս տը ա վե լի ուշ 
հաս տա տեց ԽՄԿԿ կենտ կո մի գլխա վոր քար տու ղար Մի խա յիլ Գոր բա չո վը՝ նշե լով, 
որ. «Ադր բե ջա նի ծայ րա հե ղա կան ու ժե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը ստա նում էին ա վե
լի ու ա վե լի բա ցա հայտ հա կա պե տա կան, հա կա սահ մա նադ րա կան բնույթ: Ի րա
դար ձութ յուն նե րը Բաք վում դար ձել էին ան կա ռա վա րե լի, Գե րա գույն խոր հուր դը 
և ԽՄԿԿն կաթ վա ծա հար էին, քանդ վել էր 200 կմ խորհր դա յին պե տա կան սահ
մա նը Ի րա նի հետ, հար ձա կում ներ էին կա տար վում տե ղա կան մար մին նե րի վրա: 
Ես շտապ Բա քու գոր ծու ղե ցի Եվ գե նի Պ րի մա կո վին և Անդ րեյ Գի րեն կո յին, ով քեր 
ա ռա ջար կե ցին ար տա կարգ ի րա վի ճակ հայ տա րա րել ու զոր քեր մտցնել: Այժմ էլ 
հա մա րում եմ, որ դրա նով կանխ վեց ա վե լի մեծ ար յու նա հե ղութ յու նը»1: Դեռևս 
Բաք վում հա յե րի ու մյուս ազ գութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կո տո րա ծը սկսվե
լուց 4 օր ա ռաջ Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը դի մել էր Մ. Գոր բա չո վին և 
ն րան տեղ յակ պա հել, որ Բաք վում, Շա հում յա նի և Խան լա րի շրջան նե րում, Գե
տա շե նում և  այլ տե ղե րում ստեղծ վել է ար տա կարգ ի րադ րութ յուն: Տե ղի են ու նե
նում սպա նութ յուն ներ, հրկի զում ներ, շրջա փակ վում են ճա նա պարհ նե րը, կա մուրջ
նե րը, առ ևանգ վում են պա տանդ ներ: Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը Մ. 
Գոր բա չո վից խնդրում էր «Ան հա պաղ մի ջոց ներ ձեռ նար կել ա պա հո վե լու հայ 
բնակ չութ յան անվ տան գութ յու նը, դա դա րեց նե լու բար բա րո սա կան գոր ծո ղութ յուն
նե րը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ա նուղ ղե լի կոր ծա նա րար հետ ևանք նե րի ամ
բողջ տա րա ծաշր ջա նում»2։

Սում գա յի թում և Բաք վում, եր կու դեպ քում էլ հա յե րի ջար դի նա խա պատ րաստ
ված լի նե լը եր ևում է նրա նից, որ բո լոր բնակ կա ռա վար չութ յուն նե րին վա ղօ րոք 
կար գադր ված էր կազ մել հայ բնա կիչ նե րի ցու ցա կը, ար գե լել հա յե րին աշ խա տան
քի գնալ: Ե թե Սում գա յի թում դա ար վեց փետր վա րի 28ից սկսած, ա պա Բաք վում 
դեռևս 1989թ. դեկ տեմ բե րի 25ից սկսած: Այդ օ րը ծայ րա հե ղա կան նե րը այ րե ցին 
Բաք վի հա յոց ե կե ղե ցին, նրանց հա ջող վեց վեր ջին հա յե րին ա զա տել տալ աշ խա
տան քից: Ա ռա վել անհ նա զանդ կամ «դան դա ղա շարժ» ղե կա վար նե րի ազ գա նուն
նե րը, ո րոնք մտած ված կամ ա կա մա չէին կա տա րում այդ կար ևո րա գույն պա հան
ջը, փակց վում էին հա տուկ ցու ցա տախ տակ նե րին՝ լեյ տե նանտ Շ միդ տի փո ղո ցում 
գտնվող ժո ղովր դա կան ճա կա տի պաշ տո նա կան նստա վայ րի առջև: Ինչ պես նաև 
այն հար յու րա վոր հա յե րի ազ գա նուն նե րը, ո րոնք դեռ շա րու նա կում էին աշ խա տել 
Ադր բե ջա նի կոմ կու սի կենտ կո մում, հան րա պե տութ յան ՊԱԿի հա մա կար գում 
գտնվող մի շարք հաս տա տութ յուն նե րում: Եր կու դեպ քում էլ հա յե րին ար տաք սե
լու և բ նաջն ջե լու կո չերն ա հագ նա ցան այն բա նից հե տո, երբ ա ռանձ նաց վե ցին 
հա յե րի հաս ցե նե րը, և ճշտ վեց այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ սկսե լու էին ցե
ղաս պա նութ յու նը: Կան խամ տած ված ու ծրագր ված հա յաս պա նութ յան հա մար 
նա խա պատ րաս տել էին բո լոր մի ջոց նե րը (եր կա թե ձո ղեր, քա րա կույ տեր), ստեղ

1 ՄելիքՇահնազարյան 1988, 40:
2 Московский комсомоле 2006, 2 марта:
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ծել էին հան ցա գոր ծութ յան, հան ցա վոր նե րի ու հան ցա կից նե րի քո ղարկ ման պայ
ման ներ ու հո գե բա նա կան տրա մադր վա ծութ յան վի ճակ, գոր ծե լու հա մար հար
մա րա վետ մթնո լորտ:

1990թ. հուն վա րի սկզբին ա զե րի նե րի զին ված ջո կատ նե րի թի վը հաս նում էր 
մի քա նի հա զա րի: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ազ գա յին խորհր դի նա խա գա հութ յու նը, 
հան դես գա լով հայ տա րա րութ յամբ, նշում էր, որ Բաք վում կազ մա կերպ վում է նոր 
Սում գա յիթ: Խորհր դա յին և հա մաշ խար հա յին հա սա րա կայ նութ յու նից պա հանջ
վում էր վճռա կա նո րեն դա տա պար տել ադր բե ջան ցի նե րի միջ նա դար յան գա զա
նութ յուն նե րը, ո րոնք կրկին հրե շա վոր ո ճիր ներ են գոր ծում ընդ դեմ մարդ կութ յան1: 
Ադ րե ջա նի « Ժո ղովր դա կան ազ գա յին ճա կա տի» պա րագ լւխ Ա. Փա նա խո վը և 
Ադր բե ջա նի կոմ կւ սի կենտ կո ի ա ռա ջին քար տւ ղար Ա. Վե զի րո վը, հւն վա րի 
13ին հան դես գա լով հե ռւս տա տե սւթ յամբ, ադր բե ջա նա կան ժո ղովր դին կոչ են 
ա նւմ հար ձա կւմ գոր ծել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի և Ադր բե ջա նի հա յաբ նակ բնա
կա վայ րե րի վրա: Վե զի րո վը նւյ նիսկ կոչ էր ա նւմ հա կա հայ կա կան գոր ծո ղւթ
յւն ներն ա վար տել ինչև հւն վա րի 16ը2: Ն րանց ե լւյթ նե րից հե տո Բաք վւմ 
սկսվե ցին հայ ըն տա նիք նե րի դեմ հար ձա կւն երն ւ բար բա րո սւթ յւն նե րը: 
Հւն վա րի 13ին Բաք վի փո ղոց նե րւմ թափ ված էին կտտանք նե րի են թարկ ված 
տասն յակ հա յե րի դիակ ներ: Այդ օր վա նից հա լա ծանք նե րը Բաք վւմ կազ մա կերպ
ված ձև  ըն դւ նե ցին: Քա ղա քը պլա նա չափ կեր պով տւն առ տւն «մաքր վւմ էր 
հա յե րից»: Ընդ ո րւմ, ինչ պես 2 տա րի ա ռաջ Սւմ գա յի թւմ, ան չա փա հաս նե րի 
և կա նանց նկատ մամբ բռնա բա րւթ յւն ներ ւ խոշ տան գւն եր էին կա տար վւմ: 
Բա քւ տա նող ճա նա պարհ նե րը շրջա փակ ված էին: Ով կեն դա նի էր նւմ, ւղար
կւմ էին նա վա հան գիստ, որ տեղ վերջ նա կա նա պես կո ղոպտ վւմ էր և նա վով 
է վա կւ աց վւմ հին ա կա նւմ դե պի Թւրք ե նիա՝ Կ րաս նո վոդսկ: Բաք վի հար յւ
րա վոր փախս տա կան ներ ի րենց տե ղե կւթ յւն նե րւմ հաս տա տւմ են, որ «ժո
ղովր դա կան ճա կա տի» կող ից կազ մա կերպ ված ւ ղե կա վար վող հե տապն դւմ
ներն ւ ջար դե րը ըն թա նւմ էին ըստ ի ան փո փոխ սխե մա յի, ո րը մշա կել էին 
կազ մա կեր պիչ նե րը3: 1020 ոճ րա գործ ներ ներ խւ ժւմ էին ի բնա կա րան և սկ սւմ 
տան տե րե րին տե ռո րի ըն թար կել, ծե ծել ւ տան ջել, այ նւ հետև եր ևւմ էին «ժո
ղովր դա կան ճա կա տի» ներ կա յա ցւ ցիչ նե րը, ո րոնք ա հա բեկ ված հա յե րին ա ռա
ջար կւմ էին ան հա պաղ գնալ նա վա հան գիստ: Ն րանց թւյ լատր վւմ էր ի րենց 
հետ ծան րոց վերց նել, սա կայն խլվւմ էին ամ բողջ կան խիկ դրա մը, խնա յո ղա կան 
գրքւյկ նե րը և  ար ժե քա վոր ի րե րը: Նա վա հանգս տւմ տե ղա կայ ված էր «ժո ղովր
դա կան ճա կա տի» ի պա հա կա կետ: Փախս տա կան ներն այս տեղ դարձ յալ խւ
զարկ վւմ էին, եր բեն նո րից են թարկ վւմ ծե ծի: Այդ օ րե րին Բաք վի ոս տի կա
նւթ յան հա վա քա կան դի ման կա րի բնո րոշ գի ծը ներ կա յաց րեց ԱԺՃի ա ռաջ նորդ
նե րից ե կը՝ Է. Մա ե դո վը, Մոսկ վա յի մամ լո ա սւ լի սի ժա մա նակ: «Ես ան ձամբ 
վկա էի, երբ եր կա թւ ղւ կա յա րա նից ոչ հե ռւ սպա նե ցին 2 հա յի: Հա վաք վել էր 
ամ բո խը, նրանց վրա լցրե ցին բեն զին և  այ րե ցին, իսկ 200 մ հե ռւ գտնվւմ էր 

1 Աբրահամյան 2007, 199:
2 Սովետական Ղարաբաղ 1990, 16 հունվարի:
3 Սովետական Ղարաբաղ 1990, 18 հունվարի:
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Նա ի նիս յան շրջա նի ոս տի կա նա կան բա ժան մւն քը, և  այն տեղ կա յին ներ քին 
զոր քե րի մոտ 400500 զին վոր, ո րոնք ե քե նա յով 20 ետ րի վրա ան ցան այդ 
ած խա ցած դիակ նե րի մո տով, և  ոչ ոք փորձ չա րեց ցրել ամ բո խը»1: Այդ բո լոր 
ման րա մասն պլա նա վոր ված ստոր գոր ծո ղւթ յւն ներն ա ռա վել արդ յւ նա վետ 
անց կաց նե լւ նպա տա կով կազ մա վոր վել էին նաև ի րա վա պահ մար ին նե րի, 
«շտապ օգ նւթ յան», բնակ կեն ցա ղա յին ծա ռա յւթ յան հան ցա գործ խմբեր, ո րոնք 
գոր ծւմ էին իաս նա բար: Մա հա երձ ծեծ վա ծը հա մար վւմ էր կեն ցա ղա յին վաս
վածք ստա ցած, փշրված ձեռ քե րով ւ ոտ քե րով, ջարդ ված կո ղե րով ար յւնլ վիկ 
դեմ քով մար դը մա հա նւմ էր սիր տա նո թա յին ան բա վա րար վա ծւթ յւ նից՝ ըստ 
տրված մահ վան վկա յա կա նի2: Ս պանդ, կո տո րած ներ և ջար դեր… պատշ գամբ
նե րից նետ վող մար դիկ և մոխ րա ցած դիակ ներ կա մւրջ նե րին: Ա հա սա է 1990թ. 
հւն վար յան ջար դե րի օ րե րի Բա քւն: Բաք վի հայ կա կան ջար դե րի պատ կե րը 
ա ռա վել ակն հայտ եր ևւմ է այդ օ րե րի պար բե րա կան մա մւ լի է ջե րից: 
« Զանգ վա ծա յին ան կար գւթ յւն նե րի գծով հարւցված քրեա կան գոր ծերի կարճ 
ւ կտրւկ ո րո շւն ե րւմ կար դւմ ենք. «1990թ. հւն վա րի 13ին, ժա մը 17:00ից 
հե տո Լե նի նի ան վան հրա պա րա կի ի տին գից դւրս ե կած մոտ 50 հա զար մարդ, 
բա ժան վե լով խմբե րի, կա տա րե ցին ջար դեր, ա վե րա ծւթ յւն ներ, հրկի զւն եր, 
բռնւթ յւն ներ և ս պա նւթ յւն ներ: Քանի որ ա նա նւն ամ բոխն է կո տո րել և դիա
կապ տւթ յամբ զբաղ վել, բռնա բա րել և ս պա նել ծե րե րին, եզ րա կա ցւթ յւն ներ 
ա նե լը դեռ շւտ է, չնա յած ար դեն այ սօր աչ քի է զար նւմ ի հան գա մանք, որ 
բռնված նե րի եջ չկա ոչ ի բաք վե ցի, նրանք բո լորն էլ Հա յաս տա նի, ԼՂԻՄի կամ 
Նա խիջ ևա նի շրջան նե րից են»3: Հուն վա րի 15ին հա յե րի ջար դե րը և հար ձա կում
նե րը նրանց վրա շա րու նակ վել են, իսկ ամ բող ջութ յամբ վերց ված վեր ջին ե րեք 
օ րե րում նախ նա կան տվյալ նե րով զոհ վել են 43 հա յեր: Սա կայն այդ թի վը չի կա
րե լի վերջ նա կան հա մա րել, ո րով հետև Բաք վում դեռևս չեն ստուգ վել բո լոր այն 
բնա կա րան նե րը, որ տեղ ե ղել են ջար դա րար նե րը: Հուն վա րի 16ին Բաք վում բա
ցա հայտ վել են հա յե րի 64 կո ղոպտ ված բնա կա րան ներ: Հան րա պե տութ յան մայ
րա քա ղա քի Լե նին յան շրջա նում հայտ նա բեր վել են 4 ած խա ցած դիակ ներ, ո րոնք 
ա ռայժմ ճա նաչ ված չեն: Ան ցած օր վա ըն թաց քում ար ձակ վել են 30 հայ պա տանդ
ներ: Հուն վա րի 17ին Բաք վում կա տար վել են 45 բնա կե լի տնե րի կո ղո պուտ ու 
հրկի զում: Այդ հուն վար յան օ րե րին ո՞վ կա րող էր ան տար բեր նա յել, օ րի նակ, երբ 
Բաք վում հայ կա կան ջար դե րից գա զա զած ամ բո խը բա ռիս բուն ի մաս տով մար
դուն կտորկտոր է ա րել և ն րա մնա ցորդ նե րը նե տել աղ բարկղ4: Հւն վա րի 15ին, 
երբ շա րւ նակ վւմ էին հայ կա կան ջար դե րը, ԽՍՀՄ Գե րա գւյն խորհր դի նա խա
գա հւթ յւ նը փո խա նակ ըն դւ նե լւ ար տա կարգ դրւթ յւն հայ տա րա րե լւ ո րո շւմ, 
ըն դւ նւմ է «ԼՂԻՄւմ և ի քա նի այլ շրջան նե րւմ ար տա կարգ դրւթ յւն հայ
տա րա րե լւ ո րո շւմ»: Ար տա կարգ դրւթ յւն է մտցվւմ ԼՂԻՄւմ, նրա սահ մա
նա կից շրջան նե րւմ: Մինչ դեռ Բաք վւմ ար տա կարգ դրւթ յւն է հայ տա րար վւմ 
իայն հւն վա րի 18ին, երբ հայ կա կան ջար դերն ըստ էւթ յան ա վարտ վել, և մայ
1 Մոսեսովա, Հովնանյան 1992, 1820:
2 Մոսեսովա, Հովնանյան 1992:
3 Հակոբյան 2008, 9396:
4 Մոսեսովա, Հովնանյան 1992, 1820:
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րա քա ղա քւմ հա յեր չէին նա ցել: Մոսկ վան, հայ կա կան ջար դերն օգ տա գոր ծե լով, 
որ պես պատր վակ՝ զոր քեր է մտցնւմ Բա քւ՝ ջախ ջա խե լւ իշ խա նւթ յան ձգտող 
ժո ղովրդա կան ճա կա տը:

Մեկ շա բաթ շա րւ նակ երկ րի պաշ տո նա կան լրատ վա կան ի ջոց նե րը սկզբւմ 
թաքց նւմ, ա պա կցկտւր տե ղե կւթ յւն ներ էին հա ղոր դւմ Բաք վւմ հա յե րի ցե
ղաս պա նւթ յան մա սին: Ե թե Գոր բա չո վի հայ տա րա րւթ յան հա մա ձայն բա նա կը 
Սւմ գա յիթ մտավ «ե րեք ժամ ւ շա ցւ մով», տվյալ դեպ քւմ այն Բա քւ մտավ եկ 
շա բաթ ւ շա ցւ մով: Հ նա րա վոր է, որ բա նա կը նւյ նիսկ Բա քւ չմտներ, ե թե ար
յան ծա րա վից մո լեգ նած ցե ղաս պան թւր քը չհար ձակ վեր քա ղա քի ռւս ազ գաբ
նակ չւթ յան, զին վո րա կան զո րա մա սե րի վրա, և  ե թե ան ի ջա կան վտանգ չսպառ
նար խորհր դա յին կար գե րին Ադր բե ջա նւմ:

Այս ան գամ նւյն պես պաշ տո նա կան լրատ վա կան ի ջոց նե րը փոր ձե ցին կոծ
կել հա յւթ յան սպան դը և հայ տա րա րե ցին, որ զոհ վել են 100ից ա վե լի հա յեր։

Խորհր դա յին զոր քե րը դի վի զիա յի հրա մա նա տար Ա լեք սանդր Լե բե դի գլխա
վո րւթ յամբ Բա քւ են մտնւմ հւն վա րի 20ին: Ս պան վւմ են 130 ցւ ցա րար ներ 
և գ րո հա յին ներ:

Միայն հայ ազ գւթ յա նը պատ կա նե լւ հա մար Բաք վւմ սպան վե ցին 200ից 
ա վե լի հա յեր1: Հուն վար յան ջար դի օ րե րին Բաք վում զոհ վել է ո րոշ տվյալ նե րով 
150300, իսկ մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն 1000 մարդ2: Այս տվյալ նե րը մո տա վոր 
են: Բաք վում հե տապն դում նե րի ժա մա նակ սպան ված նե րի հստակ թիվն այդ պես 
էլ հայտ նի չե ղավ։

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, ինչ պես Սում գա յի թում, այն պես էլ Բաք վում 
զոհ գնա ցած հա յե րի թվա քա նա կը հնա րա վոր չէ պար զել։

Կո տո րածն ու ղեկց վում էր հրկի զում նե րով և թա լա նով: Բաք վի հուն վար յան կո
տո րա ծից հե տո «ին տեր նա ցիո նալ» քա ղա քը ա զատ վեց 200 հա զա րից ա վե լի հա
յե րից, ո րոնք ա պաս տան գտան Հա յաս տա նում և ԽՍՀՄ տար բեր հան րա պե տութ
յուն նե րում: Բաք վի ար յու նա լի դեպ քե րից հե տո Ադր բե ջա նի տա րած քում հայ չմնաց:

ԽՍՀՄ տար բեր պաշ տո նա կան ատ յան նե րում ա միս ներ շա րու նակ քննարկ
վում էր ոչ թե հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը Բաք վում, այլ խորհր դա յին զոր քի մուտ
քը քա ղաք և  ընդ հա րում նե րը ադր բե ջան ցի նե րի հետ:

19881990 թթ. հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը Ադր բե ջա նում մեկ ան գամ ևս  
ա պա ցու ցեց, որ պա նիս լա միզ մի և պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յու նը խոր 
ար մատ ներ էր գցել հան րա պե տութ յու նում: Սկ սած 1960ա կան թվա կան նե րից 
մինչև վեր ջին հայտ նի ի րա դար ձութ յուն նե րը՝ Ադր բե ջա նի գիտ նա կան նե րը, նեն
գա փո խե լով հա յոց և հա րևան ժո ղո վուրդ նե րի պատ մութ յու նը, յու րաց նե լով նրանց 
միջ նա դար յան մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րին, ե րի տա սար դութ յա նը դաս տիա րա կում 
էին պան թուր քիզ մի ո գով, հայ կա կան և հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի տա րածք նե րը 
հա մա րում էին ադր բե ջա նա կան: Այս պի սով՝ գա ղա փա րա պես նա խա պատ րաստ
վում էր « Մեծ Ադր բե ջա նի» և Թու րա նի ստեղ ծու մը: Պա տա հա կան չէ, որ Ադր բե
ջա նը բա րո յա կան, ֆի նան սա կան, ռազ մա կան օգ նութ յուն է ստա նում Թուր քիա յից: 

1 Аннексияи и Депортация 1988, 11:
2 Առավոտ 2010, 14 հունվարի։
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Թուր քա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը ա մեն կերպ օ ժան դա կում են Ադր բե ջա նի 
կայսւց մա նը, որ պես թուր քա կան հա մա դաշ նութ յան մի օ ղակ: Ադր բե ջա նը, ինչ պես 
70 տա րի ա ռաջ, կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում « Մեծ Թու րա նի» ճա նա պար հին: 
1988 թ. թուր քա կան Միլ լիեթ թեր թը գրում էր. « Մեզ հա մար կար ևո րը թուր քա կան 
դրոշ նե րի հայտն վելն էր վեր ջին ադր բե ջա նա կան հան րա հա վաք նե րում»1: Մեկ 
այլ թերթ նշում էր, որ ադր բե ջան ցի նե րը թուր քեր են, իսկ Ադր բե ջա նում ձեռ քից 
ձեռք է անց նում Մեծ Թուր քիա յի քար տե զը2: Պան թուր քիզ մը ա վե լի վառ ար տա
հայ տութ յուն գտավ Ադր բե ջա նում ազ գա յին ճա կատ ստեղ ծե լուց հե տո:

19881990թթ. Ադր բե ջա նում ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յուն նե րի մեջ իր 
մեղ քի բա ժինն ու նի ԽՍՀՄ քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յու նը, ո րը չկան խեց և գ րե
թե ոչ մի մի ջոց ձեռք չա ռավ հա յութ յա նը փրկե լու: Զոր քե րը միշտ հայտն վում էին 
այն պա հին, երբ մո լե ռանդ ամ բո խը ա վար տել էր իր գոր ծը: Ան հե թեթ հայ տա րա
րութ յուն նե րը չէին կա րող չծնել նոր հան ցա գոր ծութ յուն ներ, դեռ ա վե լին, սկսած 
1991 թ. ապ րի լի 30ից ե րեք ա միս շա րու նակ Խորհր դա յին պե տութ յունն ին քը 
Ադր բե ջա նա կան Օ մո նի հա տուկ ստո րա բա ժա նում նե րի հետ, զին ված ու ժե րի մի
ջո ցով ի րա կա նաց րեց հա յութ յան բռնա գաղ թը Գե տա շե նի շրջա նում, Շա հում յա
նում ու Ար ցա խի մյուս շրջան նե րում: 24 հայ կա կան գյու ղեր հա յա թափ վե ցին, զոհ
վե ցին շատ մար դիկ: Դա ար դեն ագ րե սիա էր խորհր դա յին պե տութ յան կող մից:

Ներ կա յիս հայադր բե ջա նա կաև պատ մութ յան ի րո ղութ յու նը շատ հե ռու է 
թվում Ադր բե ջա նի կող մից լայն տա րա ծում գտած պե տա կան մո տե ցում նե րից: 
Պե տութ յան և ԶԼՄնե րի կող մից հայադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վե
րա բեր յալ այն ըն կա լումն է ստեղծ վել, թե իբր հա յե րը դա ժան հան ցա գործ ներ են 
և զավ թիչ ներ, իսկ ադր բե ջան ցի նե րը՝ ան մեղ զո հեր:

Եզ րա կա ցւթ յւն ներ

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը, անհ րա ժեշտ 
ենք հա մա րում տալ կա տար ված դեպ քե րի ի րա վա քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը:

Իր ցե ղա յին բնազ դով և քոչ վո րի հո գե բա նութ յամբ Ադր բե ջա նում ապ րող ադր
բե ջան ցու հա մար 19881990 թթ.  հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը հան դի սա նում էր 
Թուր քիա յում ի րա գործ ված արևմ տա հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յան շա րու նա կութ
յու նը:

Հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը Ադր բե ջա նում կրել է շա րու նա կա կան բնույթ և 
ս պի տակ գե նո ցի դի հետ մեկ տեղ շա րու նակ վել է մեկ դա րից ա վե լի:

Ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պիչ են հան դի սա ցել Ադր բե ջա նի մու սա վա թա
կան, ա պա նաև կո մու նիս տա կան և  ան կախ Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յան իշ
խա նութ յուն նե րը: Հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը Ադր բե ջա նում ի րա կա նաց վեց 
պան թուր քիզ մի կար գա խոս նե րի ներ քո:

Այդ հրե շա վոր ի րա դար ձութ յուն նե րը ազ դան շան էին մի ջազ գա յին հան րութ
յա նը, որ Այսր կով կա սում երբ ևէ չի կա րող հաս տատ վել ար դար և կա յուն խա ղա
ղութ յուն, քա նի դեռ պա տաս խա նատ վութ յան չեն են թարկ վել 19881990 թթ. Ադր
1 Коммунист 1906, 6 января:
2 Коммунист 1906, 6 января:
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բե ջա նում և Ար ցա խում հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պիչ ներն ու ի րա կա
նաց նող նե րը: Այդ մա սին պետք է ի մա նան բո լոր նրանք, ով քեր այ սօր հո վա նա
վո րում են Ադր բե ջա նին Ար ցա խի հետ կապ ված հար ցե րում, գրգռում են նրա 
ղե կա վար նե րի ա խոր ժա կը և խ րա խու սում՝ Այսր կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում 
ցե ղաս պա նութ յան նոր գոր ծո ղութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու:

Միա ժա մա նակ Ար ցա խի կա յաց ման զու գա հեռ՝ ըն թա նում են մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և գեր տե րութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ բա նակ ցութ յուն
ներ, ո րոնց մաս նակ ցում է նաև Ադր բե ջա նը. այն դեպ քում, ե թե Ադր բե ջա նը ցե
ղաս պան պե տութ յուն ճա նաչ վի՝ մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ ընդ հան րա պես 
կզրկվի բա նակ ցութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից, և  օ րա կար գից դուրս 
կգան նրա ա նօ րի նա կան նկրտում նե րը Ար ցա խի նկատ մամբ:

Այ սօր խիստ կար ևոր է Ադր բե ջա նին պա տաս խա նատ վութ յան կան չե լը և մի
ջազ գա յին հան րութ յան պա հան ջով նրա նից նախ կին ադր բե ջա նա հա յութ յա նը 
հասց ված նյու թա կան ու բա րո յա կան վնա սի լիար ժեք փոխ հա տու ցում պա հան ջե
լը: Սա կար ևոր հիմ նախն դիր է: Դժ բախ տա բար մինչև օրս Ադր բե ջա նում հա յե րի 
նկատ մամբ ցե ղաս պա նութ յու նը չի հա ջող վել ներ կա յաց նել հա մար ժեք կեր պով: 
Այ սօր առ կա են բազ մա թիվ վա վե րագ րեր, նյու թեր, հրա պա րակ ված աշ խա տութ յուն
ներ, ո րոնք կա րող են ա պա ցու ցել ցե ղաս պա նութ յան փաս տե րը: Դ րա հի ման վրա 
Ադր բե ջա նը պար տա վոր է փոխ հա տու ցել բռնա գաղթ ված հա յե րին, քա նի որ նրանք 
այն տեղ թո ղել են մեծ ծա վա լի ու նեց վածք, ո րը չի կա րե լի հա մե մա տել Հա յաս տա
նից մեկ նած ադր բե ջան ցի նե րի ու նեց ված քի հետ: Ընդ ո րում՝ վեր ջին ներս ստա ցել 
են հա մա պա տաս խան փոխ հա տու ցում և չեն են թարկ վել բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րի:

Փաս տո րեն հա յե րի հան դեպ վայ րա գութ յուն նե րը, ո րոնք կազ մա կերպ վում էին 
Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից XX դա րի ըն թաց քում, կրկին ընդգ ծում են 
Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման հա մար պայ քա րի ի րա վա ցիութ յու նը, ժողովուրդ, 
ո րը պայ քա րի ե լավ իր վաղն ջա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յան պաշտ պա
նութ յան հա մար և հա սավ ան կախ հան րա պե տութ յան ստեղծ մա նը:

Ամփոփում

Հայերի ցեղասպանությունն Ադրբեջանում 19881990 թթ.

Է դիկ Մի նաս յան

Հա րուստ փաս տա ցի նյու թի հի ման վրա հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են 19881990թթ. 
Սում գա յի թի, Բաք վի, Կի րո վա բա դի (Գ յան ջա), Շու շիի և  այլ վայ րե րի կո տո րած նե րի վեր
լու ծութ յու նը և դ րանց պատ ճառ նե րը: Մատ նանշ վում է, որ դրանք Ադր բե ջա նի ղե կա վար 
շրջան նե րի կող մից հա յե րի նկատ մամբ կի րառ վող ազ գայ նա կան քա ղա քա կա նութ յան հե
տ ևանքն են: Հե ղի նա կը եզ րա կաց նում է, որ Սում գա յի թի, Բաք վի և  այլ վայ րե րի ադր բե
ջա նա հա յութ յան կո տո րած նե րը փաս տո րեն XX դա րի սկզբին Թուր քիա յի կող մից ի րա կա
նաց ված արևմ տա հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան շա րու նա կութ յունն են, և  որ նման քա ղա քա
կա նութ յու նը Ադր բե ջա նը հա ջոր դա կա նո րեն շա րու նակ վում է ի րա կա նաց նել նաև մեր 
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օ րե րում: Անհ րա ժեշտ է, որ մի ջազ գա յին հան րութ յու նը դա տա պար տի Ադր բե ջա նի ցե ղաս
պան քա ղա քա կա նութ յու նը և պա տաս խա նութ յան կան չի նրան:

Հինաբառեր. Սւմ գաիթ, ոճ րա գոր ծւթ յւն, Ադր բե ջան, վայ րա գւթ յւն, զոհ, վե րա
կա ռւ ցւմ, ան պատ ժե լիւթ յւն, Ազ գա յին խոր հւրդ, բար բա րո սւթ յւն ներ, Գե րա գւյն 
խոր հւրդ, օ րենսդ րւթ յւն, գա զա զած ամ բոխ:

Резюме

ГЕНОЦИД АРМЯН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
19881990 ГГ.

Эдик Минасян

На основе фактического мaтeриaлa в статье представлены xрoнoлoгия погромов aрмян в 
Сумгаите, Баку, Шуши и других местах в 1988  1990 гг. и их причины. Показано, что они явились 
следствием нацио налистической политики правящих кругов Азербайджана по отно шению к 
армянам. Автор приходит к заключению, что сумгаитские и бакинские погромы не что иное, как 
продол же ние геноцида восточных армян, организованного в Турции в начале XX века, и что в 
Азер байджане подобная политика являлась преемствен ной. Необходимо, чтобы между народная 
общественность осудила геноцидную политику Азербайджана и призвала его к ответу.

Ключевые слова: Сумгаит, преступность, Азербайджан, зверство, жертва, 
реконструкция, безнаказанность, Национальный совет, варварство, Верховный Совет, 
законодательство, Национальный совет

Abstract

THE ARMENIAN GENOCIDE IN AZERBAIJAN IN 19881990

Edik Minasyan

Based on rich factual material, the article presents the analysis of the massacres of Sumgait 
and Baku, Kirovabad (Ganja), Shushi and other places in 19881990 and their causes. It is 
pointed out that it is the result of the nationalistic policy of the Azerbaijani leadership towards 
the Armenians.

The author concludes that the massacres of Azerbaijani Armenians in Sumgait, Baku and 
other places are in fact a continuation of the genocide of Western Armenians committed by 
Turkey at the beginning of XX century, and that nowadays such a policy is still pursued by 
Azerbaijan. It is necessary for the international community to condemn Azerbaijan's genocidal 
policy and call it to account.

Keywords: Sumgait, crime, Azerbaijan, atrocity, victim, reconstruction, impunity, National 
Council, barbarism, Supreme Council, legislation, National Council, furious crowd.
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АЗЕРБАЙДЖАН: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
ИЛИ 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГЕНОЦИДОГЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗАКАВКАЗСКИХ ТУРОК

МНОГОПЛАНОВОСТИ ВОПРОСА

Феномен нетерпимости в межнациональных отношениях, первым самовыра
жением которого является язык ненависти, одна из опаснейших социальных бо
лезней современной цивилизации. История свидетельствует, что бацилла нетер
пимости может инфицировать целые общества, стать источником социальных 
катаклизмов исторического масштаба. Она корень многих форм социальных не
дугов  агрессивного национализма, нацизма, апартеида, сегрегации, расизма1. В 
крайних своих формах она способна порождать геноцид  преступление против 
всей человеческой цивилизации. Нетерпимость в своих разновидностях, как пра
вило, проявляет себя как составляющая политики экспансионизма, великодер
жавного шовинизма, скрытых и явных форм колониализма. Тем не менее наши 
представления о культурных, социальноисторических, политических и психоло
гических мотивах совершения такого деяния недостаточны для диагностики ду
ховного состояния государств или обществ, склонных к их совершению, равно 

1 Нацизм, апартеид, шовинизм, расизм – все эти социальные вирусы зреют из «закваски» агрессивной 
нетерпимости. 
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как и для профилактики и лечения этих социальных недугов. В условиях, когда 
распространение вируса нетерпимости имеет тенденцию перерасти в пандемию, 
сокрытие актов геноцида различного рода фальсификациями, их непризнание по 
соображениям политической целесообразности, от кого оно не исходило, есть 
потворство геноцидальной политики, толкающей человечество к новым бедстви
ям. Между тем, практика их сокрытия и освобождение преступников от ответ
ственности становятся повседневностью истории, некоей дозволенной нормой 
поведения сильных, превращающей нашу цивилизацию в джунгли. 

Свершившиеся в XX веке акты геноцида, в частности, геноцид армян в Ос
манской империи и республиканской Турции, проливают свет на одну из причин 
такого состояния дел. Заключается она в политизации самой оценки этих злоде
яний, преднамеренном понижении «ранга» геноцидных актов, сведение их к «при
скорбным трагическим событиям» или инцидентам, якобы юридически не под
падающим под определение геноцида. Уже имеющиеся факты сокрытия очевид
ных с точки зрения здравого смысла и духа правосудия геноцидных актов доста
точны, чтобы ученые, сознающие свою моральную ответственность за такое 
состояние дел, били в набат. Актуальность глубокого осмысления проблемы оче
видна. Ведь нет удовлетворительных ответов на следующие, казалось бы, простые 
вопросы: а) почему и как у тех или иных сообществ или акторов международно
го политического ринга аккумулируются импульсы нетерпимости и ненависти к 
другим и б) как они проявляются в поведении субъектов  носителей этих мен
тальнопсихологических качеств? 

Разумеется, каждый из перечисленных социальных недугов имеет важную для 
его идентификации специфику, фиксирующуюся в определении феномена. Не
которые из них очень существенны в контексте рассматриваемой нами проблемы. 
Ненависть и нетерпимость, например, могут проявляться как обоюдные, взаимно 
обратные отношения, в то время как дискриминация, апартеид и геноцид пола
гают неравных по силе и статусу сторон: обычно преступление геноцида совер
шают сильные в отношении слабых. 

Проблема многоплановая, и нам представляется, что главные аспекты «боль
шой темы» можно охватить, условно говоря, в планпроспекте со следующими 
пунктами: 

а) внутренние историкокультурные процессы формирования агрессивной 
нетерпимости и геноцидного поведения: 

б) внешние факторы, стимулирующие формирование геноцидогенной поли
тической культуры; 

в) рефлексия на акты геноцида преступником, жертвой и международным 
сообществом; 

г) наказание за преступление против человечества как условие искоренения 
актов геноцида из политических отношений народов и государств; 

д) совершенствование международноправовых, политических и когнитивных 
средств оценки актов геноцида как условие выработки механизмов предупреж
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дения подобных преступлений и преодоления их последствий. 
Данный анализ в основном относится к указанному выше пункту б). Уточнение 

подхода далее сводится к тому, что проблема геноцидного поведения рассматри
вается не на уровне общетеоретических принципов и концептов для их примене
ния к конкретным деяниям. Мы пытаемся раскрыть проблему на конкретном 
примере, намереваясь извлечь из такого анализа обобщения как раз для обще
теоретических и философских выводов. 

Таким примером для нас служат существовавшие в XX веке на востоке Закав
казья разноименные государствоподобные политические образования, в названии 
которых был внедрен не относящийся к региону топоним Азербайджан – название 
северозападной провинции Ирана. Первое такое государствоподобное образо
вание с названием Азербайджанская Демократическая Республика (АДР)1 в За
кавказье появилось в 1918 году в результате вторжения в регион турецких войск. 
Второе было учреждено XI Красной армией Советской России в апреле 1920 года 
и имело название Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (Аз. 
ССР). Третья в этом ряду  образовавшаяся в ходе распада СССР и в 1992 году 
ставшая членом ООН  нынешняя Азербайджанская Республика (АР). 

Этот пример нами выбран потому, что он представляет аномальный случай в 
истории геноцидных актов XX века: вопреки кричащей очевидности геноцидного 
поведения всех трех указанных образований, факт остается незамеченным миро
вым сообществом. Это требует объяснения, но уже не с точки зрения внутренних 
побуждений субъекта преступления, а с точки зрения мотивов внешних акторов, 
находящихся в тех или иных отношениях с преступником. 

Очевидно, что агрессивная нетерпимость и ненависть к другим, а тем более 
политическое поведение с такими качествами формируются не в одночасье. За
рождение и становление этих качеств, их укоренение в культуре и в специфиче
ских формах политического поведения2 полагают не только исторически сложив
шиеся внутренние мотивы, но благоприятствующие этому процессу внешние 
стимулы. Это обстоятельство сводит вопрос о формировании геноцидогенной 
культуры в современной АР к анализу изменений государственноправового ста
туса региона за последние два столетия, свершившихся вмешательством внешних 
сил. Вопрос, который требует политикоцивилизационного осмысления, заключа

1 Это был первый, предшествующий Турецкой Республике Северного Кипра опыт Турции по созданию новых 
турецких государств за пределами своих границ.
2 Вне нашего рассмотрения останутся более глубокие корни агрессивного национализма в современном 
азербайджанском обществе и геноцидного поведения Азербайджанской Республики, относящиеся, как мы 
сформулировали выше, к внутренним историкокультурным истокам формирования предрасположенности к 
этим качествам у тюрков кочевников, оказавшихся в средневековье на волнах монголотатарских нашествий 
в среде оседлых народов Персии и Переднего Востока. В качестве возможной предпосылки можно, 
например, указать экстенсивную форму хозяйствования ведущими тюркскими кочевыми племенами в степях 
Центральной Азии. Кочевник, привыкший брать у природы готовые продукты, в среде оседлых народов 
не теряет это «отношение к миру», проявляющееся в склонностях к краже и разбойничеству. Перешедший 
к оседлому образу жизни кочевник, кроме завоевания чужих территорий и применения грубой силы и 
жестокости в отношении подчиненных себе народов, не имел ни культурных, ни экономических рычагов в 
обосновании государств. 
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ется в следующем. Способствовали ли внешние факторы становлению геноци
дального поведения нынешней АР и если да, то по каким мотивам? В этом кон
тексте четко выделяются следующие периоды становления общества (а ныне и 
государства) – носителя такой культуры: 

 с 1813 г. до 1918 г. (от присоединения края к Российской империи до ее 
распада; период формирования империей неэтнической общности кавказских 
татар), 

 19181920 гг. (период хаоса, вызванного Первой мировой войной и распадом 
Российской империи), 

 19201930 гг. (от выдвижения большевистского сценария создания не наци
ональной Азербайджанской ССР как форпоста «красной революции» на Востоке 
до сталинского проекта строительства новой социалистической азербайджанской 
нации), 

 19301988 гг. (выдвижение сталинского проекта азербайджанизации кавказ
ских татар и его мутация при дальнейшем внедрении), 

 1988  1992 гг. (от карательных операций против Карабахского движения и 
геноцида армянства Аз. ССР до распада СССР),

 с 1992 г до наших дней (Запад и углубление геноцидального менталитета 
азербайджанского общества в постсоветский период). 

Ниже эти этапы будут рассмотрены в выделенной очередности. По всем этим 
выделенным нами этапам имеется обширная литература. Наша цель  не раскры
тие этих этапов в их детализации до «подробностей событий», а выделение по
литических подтекстов и векторов выделенных этапов, проливающих свет как 
раз на подробности, логику и результаты этих переходов.

1813-1918 гг.: НАЧАЛЬНЫЕ УРОКИ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ И 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ. ПЕРВАЯ ТРАНСЭТНИЧЕСКАЯ МУТАЦИЯ – ОТ 
ПЕРСИЯН В КАВКАЗСКИЕ ТАТАРЫ

Сразу после присоединения Закавказья к России в 1828 году, в русле обеща
ний, данных империей армянам Карабаха1, была создана Армянская область, ко
торая тем не менее не включала в свои пределы Карабах. Но вскоре в ходе тер
риториальноадминистративных реорганизаций региона Армянская область была 
упразднена. Последняя такая реорганизация была произведена в 1867 году. В 
Закавказье были созданы пять губерний – Кутаисская, Тифлисская, Ереванская, 
Елизаветпольская и Бакинская. Территориальноадминистративное деление реги
она империя проводила с расчетом не допускать создания независимых нацио
нальных государств, и это вполне логически вытекало из общего курса имперской 
политики. В первую очередь, имелись в виду Армения и Грузия, так как именно 
они имели вековые традиции государственности. В свете этого становятся понят

1 См.: Из ордера Ф.А. Потемкина П.С. Потемкину от 3 апреля 1783 г.//Армянорусские отношения в XVIII 
веке. Сб. документов. Т. IV, стр. 239. Ер. 1990.
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ными и упразднение Армянской области, и раздробление земель Восточной Ар
мении их включением в пределы Ереванской, Тифлисской и Елизаветпольской 
губерний. 

Другие задачи встали перед империей в многонациональном Восточном За
кавказье, где исповедующие ислам автохтонные народы веками жили в ареале 
высокой персидской культуры и духовно тяготели к Ирану как своей Родине 
(Ватане). Вот почему империя взяла курс на деиранизацию края – его духов
нокультурного отдаления от Персии. Она стала не замечать исповедующих ислам 
народы и народности региона, первоначально названные ею персиянами1, и «со
брала» их под общим названием «мусульмане». Многоцветная этномозайка реги
она была представлена ее конфессиональным «двуцветным портретом»: христи
анемусульмане. Однако политика деиранизации все же полагала опору в этой 
безымянной массе мусульман. В качестве таковой империя выбрала традиционно 
настроенную против персов малочисленную общину местных турков. Она вынес
ла их «за скобки» региональной мусульманской уммы, нарекла их «кавказскими 
татарами»2 и, как полагалось самой логикой проводимой политики, предоставила 
им всевозможные привилегии. По рескрипту 1846 года империя распахнула две
ри гражданских служб перед сыновьями кавказскотатарского мусульманского 
дворянства, пополнению рядов которых она активно способствовала. Но «этно
политическая перестройка» этим не была завершена. Выяснилось, что первона
чальная конфессиональная линия размежевания народов Восточного Закавказья 
христианемусульмане не обеспечивала нейтралитет русской общины в будущих 
конфликтах, к которым империя должна была прибегать для управления сложным 
регионом. Русские, приток которых постоянно рос, будучи христианами должны 
были поневоле стать стороной конфликта, если не изменить «конфессиональный 
портрет» региона. Вскоре в политическое обращение была введена новая, на этот 
раз этноконфессиональная линия размежевания. Был подобран новый тандем 
понятий мусульманеармяне, фиксирующий главные стороны будущих конфлик
тов. Через ряд политических перезагрузок терминологическая эволюция приняла 
приемлемый для империи формат с тремя ключевыми понятиями – армяне, му
сульмане, кавказские татары. В нем четко обозначены стороны будущих конфлик
тов, в мусульманской массе выделена опора в политике деиранизации, загнаны 
в зону политических маргиналов тяготеющие к Ирану народы и народности, на
конец, в будущих конфликтах обеспечен нейтралитет пребывающих в регионе 
русских. 

Выделение в мусульманской массе «кавказских татар» и предоставление им 
экономических и иных привилегий привлекло в этот сегмент общества этнически 

1 Именно как персияне были идентифицированы местные «туземцы» в первых камеральных описаниях 
мусульманского населения Баку. См.: Ф. А. Тагиев. История города. С. 44. Баку, 1999. 
2 Кавычки здесь вполне уместны, т.к. в итоге выяснилось, что не этническая общность, а подогнанные 
имперскими службами под эту номинацию разнородные племенные группы, наплывом перешедшие из 
Персии в Россию особенно после упразднения в 1861 г. крепостного права. 
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безымянную массу переселенцев из Персии  отходников1, притоку которых им
перия не препятствовала, в том числе, изза потребности в рабочей силе в бурно 
развивающемся крае. В устроенном империей миксере «кавказские татары» (т.е. 
разношерстное население края, которому прикрепили этот эпитет) к концу XIX 
века хотя и стали самой большой по численности в мусульманской массе, но так 
и не обрели этническую идентичность. Это была не этническая, а статистическая 
общность. Но именно эта безликая статистическая общность оказалась подходя
щей для имперских служб в планируемых в регионе политических операциях. 
Предполагалось, что она в силу неопределенности этнической принадлежности и 
почти сплошной безграмотности в отличие от армян и грузин не будет претендо
вать на создание национальной государственности, не будет вовлечена в соци
альные движения, а, следовательно, не будет представлять политическую опас
ность для империи. В XIX веке это стало пожалуй основным мотивом благосклон
ности империи к ним2. А вот к армянам отношение империи в конце XIX и начале 
XX веков стало подчеркнуто негативным. Закрывались армянские школы, были 
отняты монастырские земли и церковные имущества, ставших причиной нараста
ния антимонархических настроений среди армян. В ответ в 19051907 гг. царская 
охранка по всему Восточному Закавказью травила на армян кавказских татар, 
провоцируя их на погромы. В кавказских татарах империя усмотрела уже не толь
ко фактор деиранизации региона, но и карательную силу3. Имперские службы 
этим погромам дали название «армянотатарские столкновения», скрывающее как 
агрессивную сторону этих «столкновений», так и свои симпатии к ней4. Экономи
ческие, административные и иные привилегии кавказских татар в армянских 
погромах 19051907 гг. переросли в привилегии грабежа и насилия. С одной 
стороны, еще не угасшие кочевнические нравы присвоения чужого, а с другой  
этническое безличье стали моральнопсихологической закваской, ускорившей 
трансформацию предоставленных кавказским татарам социальных привилегий в 
привилегии вседозволенности и насилия. Вот так не имевшие этнической иден
тичности массы кочевников-переселенцев (отходников), «ставшие» кавказскими 
татарами, получили санкцию на вседозволенность в отношении армян и испове

1 Немалую часть этнически безымянной массы переселенцев из Азербайджана (северозападной провинции 
Персии) составляли тюркоязычные «кочующiя постущескiя и разбойничьи племена», которые, как отмечается 
в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, селились вблизи городов и занимались разбойничеством 
(см.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. I, с. 213).Численность переселенцев за последнюю 
четверть XIX столетия, по данным российских служб, около миллиона человек, пополнивших армию 
чернорабочих в промышленном Апшероне и осевших в плодородных долинах Куры и Аракса – в самых 
подходящих для кочевого хозяйствования районах. Этот наплыв этнически разношерстной, в большей части 
тюркоязычной массы отходников, отнесенных российской администрацией к кавказским татарам, и определил 
перелом в демографической ситуации Восточного Закавказья в плане увеличения доли общины, названной 
царской администрацией кавказскими татарами. 
2 Вероятно, полагалось также, что у этой массы не могли возникнуть социальноэкономические претензии 
ввиду их неоспоримой привилегированности в этих сферах общественной жизни.
3 На политику мобилизации империей кавказских татар для наказания армян указывает один из видных 
большевистских деятелей Воровский, См.: В.В. Воровский Сочинения. Т. 3, М., 1933, с. 106107. 
4 Этим событиям посвящена книга эксгубернатора Баку (1902 – 1904 гг.) Александра Новикова «Резня в 
Баку.1905 г.». Она переиздана издвом «Веда». Таганрог, 2015. Отв. ред. Арутюнов В. А.
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дующих ислам коренных народов. 
Но в конце XIX столетия политика, проводимая империей в русле деираниза

ции, привела к результату, не предусмотренному империей. Образованная часть 
нового поколения «кавказских татар», обратив взор на Стамбул, стала носителем 
идей пантюркизма. По сути, политика деиранизации Восточного Закавказья при
няла форму туркизации многонационального края. Ошибка в расчетах, чем поль
зовалась кишащая в регионе агентура Стамбула. Она лучше, чем высшая россий
ская администрация, оценила перспективы имперской политики деиранизации и 
сама действовала в этом русле. Как бы там ни было, но на выходе реализованной 
политики империя получила «не тот продукт». Она взрастила вражески настроен
ную к себе силу в ущерб народов, являющихся ее естественными союзниками, 
на что указал наместник Кавказа граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков1. 

В царившей в Закавказье такой атмосфере в 1917 году Российская империя 
угодила в водоворот потрясений и распада. В ноябре, сразу после Петрограда и 
Москвы, в промышленном Баку была установлена советская власть. Националь
ной опорой советской власти здесь стали армяне, которые опасались отделения 
края от России изза нависшей над регионом угрозы вторжения Турции. Армяне, 
имевшие важные позиции в экономике края, знали, что при советской власти они 
потеряют все нажитое. Но в этот момент они делали выбор не между социализмом 
и капитализмом, а между геноцидной Турцией и Советской Россией.

1918-1920 гг.: ОТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ К ГЕНОЦИДАЛЬНОМУ 
СОЗНАНИЮ И ПОВЕДЕНИЮ В ХОДЕ ТУРЕЦКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В 
ЗАКАВКАЗЬЕ

В марте 1918 г. «вернувшиеся из Петрограда домой» депутаты Всероссийско
го Учредительного собрания от Закавказья образовали в Тбилиси Закавказский 
Сейм для учреждения отколовшегося от России государства – Закавказской Де
мократической Федеративной Республики (ЗДФР), которая практически продер
жалась всего около месяца и усердиями внешних сил (в основном  Турции) была 
распущена в мае 1918 года. 26 мая Грузия объявила о выходе из ЗДФР. 27 мая 
мусульманская фракция Закавказского Сейма приняла текст Декларации Азер

1 “Вашему Величеству известно, пишет Николаю Второму наместник Кавказа, что во всей истории наших 
отношений к Турции по Кавказу вплоть до русскотурецкой войны 18771878 гг., кончившейся присоединением 
к нашей территории нынешних Батумской и Карсской областей, русская политика непрестанно с Петра 
Великого базировалась на доброжелательном отношении к армянам, которые и отплачивали за это нам 
во время военных действий активной помощью нашим войскам… Только в 90х годах прошлого века эта 
исконная политика России по отношению армян резко изменилась во время Сасунской резни, когда армяне 
получили от князя ЛобановаРостовского категорический отказ в заступничестве перед Турцией. Вашему 
величеству хорошо известно, к каким печальным результатам привело это изменение нашей политики, 
создав, в связи с неудачными мерами, принимаемыми по отношению армянской церкви внутри России, 
антирусское настроение среди вообще всех армян, а в том числе и русских подданных, вовлеченных тем 
самым во враждебное русскому правительству революционное движение… Я полагаю, государь, что теперь 
настало время вернуться к исконной русской политике покровительства турецким армянам и настоятельно 
необходимо изыскать лишь те формы, в которые оно должно в данный момент вылиться” (См.: “Красный 
архив”, № 1, (26), М., 1928, стр. 118120). 
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байджанской Демократической Республики (АДР), 28 мая провозгласила незави
симость Республика Армения. Развала ЗДФР ждали турки, рассчитывающие уже 
вне пределов самой Турции покончить с Арменией и армянством, а заодно и 
передать власть в Баку образованному в Тбилиси и состоящему в основном из 
членов партии «Мусават» правительству АДР1. 

В первый же день своей независимости Республика Армения в сражениях под 
Сардарапатом и Баш Апараном против ворвавшихся в Армению турецких войск 
отстояла свое право на жизнь. Туркам не удалось осуществить замысел по унич
тожению возрожденного армянского государства. Но они получили возможность 
продолжать интервенцию в направлении Баку, по пути предав огню десятки и 
десятки армянских населенных пунктов. 15ого сентября 1918 г. Баку пал. На 
штыках турецкой армии и поддержки экспедиционного корпуса кайзеровской 
Германии в Баку «прибыло» правительство АДР. В течение трех дней аскеры и 
толпы кавказских татар устроили «кровавый пир». Жертвами резни стали десятки 
тысяч армян – мирных жителей города2. Справившись с Баку, турецкие войска 
двинулись на Нагорный Карабах (Арцах), чтобы расправиться с цитаделью ар
мянства в регионе. Однако 18 октября 1918 г. у села Мсмна карабахские силы 
самообороны разгромили наголову турков. Потерпевшие поражение в Первой 
мировой войне турки по требованию победителей через месяц покинули регион. 
Но за короткое время они успели изменить этнополитическую ситуацию в реги
оне. Речь идет не только о свержении законных властей в Баку и замене их му
саватистским «привозным правительством». Они вовлекли кавказских татар в 
погромы армян, и на этот раз не на почве «экономической ревности», а этниче
ской ненависти и агрессивной нетерпимости. Мусаватистское правительство про
должало курс истребления армян в марте 1920 г. в исторической столице Арцаха 
Шуши, предав огню город и организовав резню более 30 тысяч жителей города 
и близлежащих сел. Окончательно заразившись от турок вирусом геноцидиаль
ного сознания, кавказские татары в ходе турецкой интервенции прошли через 
очередную духовнополитическую мутацию. Их разношерстная масса в условиях 
отсутствия собственного историкокультурного багажа как основы консолидации 
нашла общность в ненависти к своим оппонентам в этнополитических вопросах 
региона – к армянам и другим автохтонным народам - и стала идентифицировать 
себя на этой основе. 

В 1919 г. учрежденная турецкой армией и предъявившая обширные террито
риальные притязания (от Баку до Батуми, включая и армянский Нагорный Кара
бах) АДР подала заявку на членство в Лигу наций, которая отказала ей в приеме. 
АДР фактически предъявила претензии на территории, где она не имела ни ад
министративного, ни военного, ни фактического, ни политического присутствия. 
28 апреля 1920 г. без признанных или фактически установленных границ АДР 
1 Последняя хотя и была провозглашена, но наверняка так и «осталась бы на бумаге», если не вмешательство 
Турции в этнополитические процессы Закавказья. 
2 Опыт создания военной интервенцией нового государствасателлита за своими пределами Турцией был 
использован, когда в 1974 г. она «учредила» Турецкую Республику Северного Кипра.
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сошла со сцены истории, когда XI Красная армия Советской России вошла в Баку, 
свергла поставленное турецкой армией у власти мусаватистское правительство и 
сама «учредила» Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику (Аз. 
ССР). Аз. ССР не была правопреемницей АДР, но, как показали дальнейшие 
события, в элитных кругах республики сохранилось духовное состояние ненависти 
к армянам и ко всем автохтонным народам. Ведь в ряды коммунистов влились 
недавние участники бакинских погромов армян и поджога Шуши. 

1920-1930 гг.: ОТ ВЫДВИЖЕНИЯ ДО ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО АЗ. ССР КАК ОБЩЕГО ГОСУДАРСТВА 
АРМЯН И МУСУЛЬМАН

Еще до прихода к власти будущий лидер Турции Кемаль Ататюрк, обещавший 
Москве стать форпостом «красной революции» на Востоке, в 1921 г. добился 
включения армянских земель Нахичевани и Нагорного Карабаха в пределы Со
ветского Азербайджана. В политических кулуарах армянских коммунистов успока
ивали тем, что Советский Азербайджан должен воплощать идею принципиально 
нового решения национального вопроса в условиях социализма. Ей предвещался 
статус не национальной (в ходу был также термин вненациональный), а не име
ющей титульной нации интернациональной республики. Причем понятие интер
национальный понимался не как синоним понятия многонациональный, каковым 
на самом деле было Восточное Закавказье. Политический смысл понятия «интер
национальный Азербайджан» указывал именно на не национальный характер 
республики, как общего государства для населяющих его народов. Основным 
«живым материалом» построения такого не национального государства должны 
были служить две общины края – мусульмане и армяне. Унаследованное от Рос
сийской империи восприятие Восточного Закавказья как армяномусульманского 
края, представленное через тандем понятий «армянемусульмане», оставалось в 
силе до тридцатых годов советской власти. В официальных и неофициальных 
документах понятия армяне и мусульмане постоянно фигурировали в паре, под
черкивая уникальный юридикополитический характер Аз. ССР как нового типа 
социалистической вненациональной1, не имеющей титульной нации республики. 
Характерным является выражение, с которого начинается фактически непринятое, 
но реализованное решение Кавбюро от 5 июля 1921 года, по которому Нагорный 
Карабах вопреки воле его народа был включен в пределы Аз. ССР. Документ 
начинается словами: «Исходя из необходимости национального мира между му
сульманами и армянами…», подтверждая, что именно армяне и мусульмане явля
ются сторонами этнополитического спора вокруг национальногосударственного 

1 Именно выражение «крепкий вненациональный центр и источник классовой революции Востока» 
употреблено в направленном летом 1920 г. в Москву письме видными политическими деятелями различных 
национальностей, среди которых и лидер Азербайджана Нариман Нариманов, в котором эта идея была 
выдвинута (см.: «Из истории образования НагорноКарабахской автономной области Азербайджанской ССР: 
документы и материалы», Баку, 1989, стр. 39). https://bit.ly/2whRzKP 
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устройства Аз. ССР. Другим «кулуарным аргументом» отторжения Нагорного Ка
рабаха и Нахичевани от Армении служила идея о том, что в едином государствен
ном союзе СССР, вопрос учреждения которого уже был на повестке, границы 
союзных республик для граждан этой великой федерации никакого значения не 
будут иметь. Вначале, казалось, соблюдались все формальности построения вне
национальной Аз. ССР. Сама автономия была обоснована как советская форма 
национальногосударственного образования, в этом статусе выделяя ее отдельной 
строкой в годовых экономических отчетах1. На флаге и гербе Нахичеванской 
Автономной Республики наряду с тюркским названием автономии было написано 
и на армянском языке. Языком сношения с Автономной областью Нагорного 
Карабаха был признан армянский. В преамбуле декрета об учреждении армянской 
автономии, говоря о событиях 19051907 гг., специально подчеркивалось, что 
целью советской власти является обеспечение братского сотрудничества народов 
«в едином государственном союзе»2. На VI Съезде Компартии Азербайджана ее 
политический лидер С.М. Киров подчеркивал, что образованием Автономной об
ласти Нагорного Карабаха обеспечивается «юридическое существование армян
ского народа в пределах Советского Азербайджана»3. В первые годы, казалось, 
политические процессы велись в русле создания в Аз. ССР общего государства 
армян и мусульман. Но последующие действия большевистского центра показали, 
что проект не национального (интернационального) Азербайджана был всего лишь 
прикрытием грабежа армянских земель. Вскоре в Аз. ССР  в не национальной 
советской республике  взялись за осуществление политики коренизации – вы
теснения из государственного и партийного аппарата кадров иных национально
стей и внедрения в эти структуры кавказских татар4. Политика коренизации в Аз. 
ССР продвигалась особенно активно, хотя она была предусмотрена именно для 
национальных республик, но не для интернационального Азербайджана. Ленин
ская когорта большевиков все дело ввела в задуманное турками русло образова
ния на Востоке Закавказья нового турецкого государства. Однако в конце двад
цатых и начале тридцатых годов Сталин задумал в этом «форпосте социализма 
на Востоке» осуществить строительство новой «азербайджанской нации». Он 
решил исправить допущенную царской Россией и большевиками ошибку в наци
ональной политике региона, приведшей к туркизации (именно туркизации, а не 
тюркизации) кавказских татар5. 

1 См: «К истории образования НагорноКарабахской автономной области Азербайджанской ССР: документы 
и материалы», Баку, 1989, стр. 273
2 См.: Собрание узаконений и распоряжений РабочеКрестьянского Правительства АССР за 1923 г. Баку,1923, 
стр. 384385. 
3 С.М. Киров. Доклад на VI съезде АКП(б). 05.05.1924 // АПД УДП АР, ф. 1, оп. 169, д. 249/11, л. 3.
4 Смысл политики коренизации заключался в подготовке национальных кадров в национальных республиках. 
Подробно об этом см.: Тадеуш Свентеховский. Русское правление, модернизаторские элиты и становление 
национальной идентичности в Азербайджане. 
http://www.sakharovcenter.ru/publications/azrus/az_016.htm
5 Тюркский мир не однороден как в генетическом, так и историкокультурном аспектах. Карта генетики 
казахов подтверждает высокий процент чингизидов среди них. 
 http://xnc1acc6aafa1c.xnp1ai/?page%20id=349) 

http://www.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_016.htm
http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page%20id=349
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1930-1988 ГОДЫ: МУТАЦИЯ СТАЛИНСКОГО ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИИ. ОЧЕРЕДНАЯ 
МЕТАМОРФОЗА С БАГАЖОМ ГЕНОЦИДОГЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ 
КАВКАЗСКИХ ТАТАР В АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

Идея, заложенная в основе сталинского проекта, казалась простой: «распла
вить в одном котле» исповедующий ислам народы и народности республики и 
получить новую нацию, отличную в равной мере как от персидской, так и от ту
рецкой идентичности. Строительство новой нации должно было осуществиться 
за счет культуры и истории как раз автохтонных нетюркских народов. И это по
нятно. Перешедшие из Персии тюркоязычные племена, нареченные империей 
кавказскими татарами, не имели исторических связей с краем и необходимого для 
реализации проекта багажа материальной и духовной культуры1. По идее Сталина, 
в задуманном им миксере кавказские татары (отчасти уже отуреченные), ставшие 
носителями истории и культурных ценностей коренных народов, должны были 
осознать себя не турками, а именно азербайджанцами2. Великий персидский поэт 
Низами Гянджеви был объявлен азербайджанским поэтом, лишь на том основании, 
что жил и творил в Гандзаке (Гяндже). Этой участи удостоилось все те иранские 
поэты, которым хоть раз приходилось побывать «в этих местах» или родились в 
иранской провинции Азербайджан3. Все это сопровождалась травлей коренных 
нетюркских народов, их вытеснением из этнической карты республики, грабежом 
их истории и культуры в пользу «проектной нации». Печально известен налог 
«лезги пул» на обучение на родном языке автохтонных народов. От налога осво

Этого нельзя сказать о закавказских и османских турках. Их языковая общность с казахами или киргизами 
производны от исторических обстоятельств. В контексте нашей темы важнее не столько генетическая, сколько 
историкокультурная и психологическая отдаленность турков от остальных тюркских народов. Кочевник 
турок, оказавшийся в ареале оседлых народов и учреждая империю, стоял перед выбором: или освоить 
высокую культуру оседлых народов и ассимилироваться в них, или ассимилировать эти народы, принудив их к 
принятию своей культуры. Турки выбрали второй путь, в течение столетий выработавший в них агрессивные 
формы обращения с порабощенными народами, приведшей к геноциду армян, греков, ассирийцев. Эти 
культурные коды поведения турок у казахов или туркменов просто не могли формироваться. Отдаленность 
турков от других народов тюркского мира в плане политической культуры и дает основание фиксировать 
это различие в понятиях «турок» и «тюрок». За совершенные турками преступления остальные тюркские 
народы никак не ответственны. Но оказывается, что некоторые турки пытаются приобщить весь тюркский 
мир к содеянному турками преступлению против человечества. К примеру, в связи с тем, что в январе 2012 
г. Cенат Франции поддержал законопроект, который вводит уголовное преследование за отрицание геноцида 
армян в Османской империи во время Первой мировой войны, азербайджанский режиссёр и сценарист Рустам 
Ибрагимбеков заявил: “Антитурецкая направленность нового закона очевидна. Однако его заложниками, 
фактически, становятся представители всего тюркского мира…». https://novostink.net/politics/30554velika
poteryaibragimbekovotkazalsyaotfrancuzskogoordena.html 
1 Подробности выдвижения и продвижения Сталиным идеи создания новой нации с этнонимом азербайджанцы 
на конкретном фактическом материале обстоятельно раскрыты Арисом Казиняном в книге «Полигон 
Азербайджан» (Ереван, 2011). 
2 В этом был и геополитический замысел. Турки назвали учрежденное ими в 1918 г. государство Азербайджаном, 
присваивая название его северозападной провинции у Ирана с видами создания в будущем за счет него 
Большого Азербайджана. Сталин не был против в удобный момент осуществить турецкий проект Большого 
Азербайджана в «советском исполнении». В годы Второй мировой войны он был близок к реализации этого 
замысла. В постсоветское время он снова оказался в турецком пакете геополитических планов. 
3 Грабежу чужих культурных ценностей новоявленной нацией посвящена работа Гарника Асатряна и Николая 
Геворкяна «Азербайджан: принцип присвоения и иранский мир». Ереван, 1990. 
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бодились лишь родители тех учеников, которые записались азербайджанцами. В 
водовороте ассимиляционных процессов оказались практически все нетюркские 
народы республики, включая армян. Известны попытки азербайджанизации сред
невековых армянских историков и деятелей культуры Мовсеса Каланкатвеци, 
Киракоса Гандзакеци, Мхитара Гоша и др. Присваивались оказавшиеся в пределах 
Аз. ССР памятники армянской архитектуры, в том числе хачкары. Потерпев неу
дачу в этой попытке кражи чужого культурного наследия, в 2005 г. Баку уничто
жил крупнейшее в мире средневековое кладбище хачкаров, включенных в список 
нематериального культурного наследия человечества. Бакинские власти не допу
стили представителей ЮНЕСКО на место преступления, охарактеризованного 
британским изданием The Guardian «худшим культурным геноцидом XXI века». 

Азербайджанизация республики была новым советскоимперским проектом и 
не подлежала апелляции1. Протестующие обвинялись в национализме2. Москва 
осталась заложницей подделанного сталинского проекта строительства новой 
азербайджанской нации и после смерти «отца народов», хотя были очевидны 
расхождения первоначального замысла от результатов его реализации. Сталинский 
проект по строительству азербайджанской нации на деле был трансформирован 
в проект окончательного формирования туркизированного государства и обще
ства  носителей изощренных форм геноцидной политики и поведения. Ведь само 
осознанное участие в грабеже и присвоении чужой истории и культуры полагает 
человека особого духовного настроя. Пока не раскрыто многое во внутренней 
«кухне» этой трансформации. Не открыты пока архивы по делу Багирова – пер
вого секретаря компартии Азербайджана, более тридцати лет проводишего «линию 
партии» по насильственной азербайджанизации коренных нетюркских народов 
республики. Тем не менее, нельзя сказать, что проект азербайджанизации испо
ведующих ислам народов республики осуществлен. Автохтонные народы ушли в 
своеобразное национальное подполье, и хотя всем были розданы паспорта с 
меткой «азербайджанец», все «внутри» знали кто есть тюрок, а кто нет. Потому в 
постсоветских условиях этот «химерный этнос» сразу подал признаки разложения3. 

1 Стартовавшая в 30ых годах азербайджанизация республики продолжается по сей день. Новая нация так и не 
сформировалась. В итоге азербайджанизации республики, на месте конгломератного сообщества кавказских 
татар появился конгломерат азербайджанцев с сохранением политически ориентированного на Турцию ядра. В 
постсоветских условиях набирает процесс возвращения людей к собственным этническим истокам, их выхода 
из национального подполья. Среди лезгин, талышей и других народов Восточного Закавказья набирает силу 
движение за восстановление отнятой у них этнической идентичности. «Азербайджанцы» есть статистическая, 
а не этническая общность, каковыми были «кавказские татары».
2 В реальности коренные народы не исчезли, хотя и частично поддались азербайджанизации. Многие ушли в 
своеобразное национальное подполье. Притеснения и преследования особенно жестокими были в отношении 
основного оппонента этой политики – армян. 
3 «Казалось бы, окончательно найденная идентичность (этноним, лингвоним) вдруг на глазах начала 
раскалываться на региональные составляющие «тюрки»  «не тюрки»». См: Рахман Бадалов. Баку: город и 
страна// Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001, стр. 274
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1988-1991 гг.: ЦЕНТР И ГЕНОЦИД АРМЯНСТВА АЗ. ССР

В советские десятилетия проблема Нагорного Карабаха склонялась постоянно. 
Руководство Советской Армении неоднократно поднимало вопрос об исправлении 
допущенной в 1921 г. ошибки. «Беспокоили» высшие власти и трудящиеся На
горного Карабаха, не раз направлявшие в Центр обращения с требованием вос
становления исторической справедливости и воссоединения области с Арм. ССР. 
На основе этих обращений Президиум Совета Министров СССР 23 ноября 1977 
г. дал заключение по разрешению проблемы. Отмечая, что «Нагорный Карабах 
искусственно был присоединен к Азербайджану», Президиум Совмина СССР за
ключил: «Надо присоединить Нагорный Карабах («Арцах» поармянски) к Армян
ской ССР. Тогда все станет на свои законные места»1. Этого не было сделано. 
Надежды воссоединения с родиной стали более реальными, когда новый лидер 
СССР Горбачев в 19851987 гг. провозгласил «курс перестройки и гласности». 
Посетившие в ЦК КПСС народные депутации возвращались с обнадеживающими 
новостями о благосклонности Центра к «нашим просьбам и требованиям»2. В 
учреждениях и на партсобраниях стали открыто говорить на тему, что раньше 
было немыслимо. С такой предысторией 20 февраля 1988 г. Внеочередная сессия 
народных депутатов областного Совета НКАО обратилась к Верховным Советам 
Аз. ССР, Арм. ССР и СССР рассмотреть и положительно решить вопрос о пере
даче области из состава Аз. ССР в состав Арм. ССР. Вопрос не был рассмотрен. 
Он был переадресован пополненной криминальными элементами толпе азербайд
жанцев, которая на следующий день после публикации решения областного Со
вета из Агдама двинулась на Степанакерт, «чтобы там навести порядок». Толпа 
до Степанакерта не дошла. На трассе АгдамСтепанакерт их дорогу перекрыли 
жители райцентра Аскеран. Поход на Степанакерт не состоялся. Но к концу дня 
выяснилось, что убиты двое молодых азербайджанцев. Одного из них, Али Гад
жиева, убил незнакомый толпе милиционеразербайджанец, которого с места со
бытия увез знакомый всем милиционер из Агдама. Это было подтверждено всеми, 
кто на месте выяснил подробности события3. Лишь спустя месяц возбудили уго
ловное дело, но оно так и осталось нераскрытым. В те же дни из Арм. ССР (из 
города Кафан), где не было никаких межнациональных распрей, азербайджанцы 
стали организованно выходить. Властям города, начавшим переговоры с руково
дителями соседних Азербайджанских районов, удалось уговорить некоторых вер
нуться в свои дома. Всех не удалось убедить. Добравшихся до Баку направили в 
Сумгаит, где на организованных митингах они разжигали страсти толпы лживыми 

1 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарий. Т. 1, М., 
2008, стр. 665
2 Об этом пишет один из лидеров Карабахского движения в Армении Вазген Манукян в сборнике статей 
«Время прыгнуть с поезда» (на арм. яз.), Ереван, 2002, стр. 36. 
3 См.: Александр Василевский. “Туча в горах”. Журнал “Аврора”, № 10, 1988. 
Дядя Али Гаджиева, работавший на степанакертской автобазе, рассказал товарищам по работе об этом. Как 
в Агдаме, так и в Степанакерте, все знали детали случившегося. Не мог не знать об этом и Катусев, тем 
более, что новоизбранный лидер областной партийной организации Генрих Погосян особо просил его учесть 
этот факт в своих заявлениях. 
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историями о насилиях портив азербайджанцев в Кафане. В этой накаленной об
становке прибывший в регион заместитель генпрокурора СССР Катусев выступил 
по телевидению, сообщив об убийстве под Аскераном двух азербайджанцев в 
выражениях, наводящих на мысль, что их убили армяне. Провокаторы из Кафана 
и Катусев из генпрокуратуры «работали синхронно», направляя разъяренную тол
пу митингующих на армян. Лишь через два дня в город были введены практиче
ски безоружные курсанты МВД СССР, которым был дан приказ «не вмешивать
ся!». Генсек КПСС Горбачев на заседании Президиума ВС СССР от 18 июня 1988 
г. решительно отрицал, что имевшее место есть акт геноцида. Он свел мотивы 
преступления к «хулиганским побуждениям». Его зловещий вопрос, адресованный 
армянамучастникам заседания Президиума ВС «А вы подумали об армянах в 
Баку?» по сути имел смысл санкции на продолжение погромов. Единое судебное 
дело было расчленено на несколько несвязанных между собой производств. В 
Баку адекватно поняли позицию Центра, и уже осенью 1988 г. начались митинги 
с требованием освободить «сумгаитских героев». Волна погромов прошлась по 
всему Аз. ССР. 

Как в 1988ом, так и в последующие два десятилетия, оценивая «события в 
Нагорном Карабахе и вокруг него» (с февраля 1988 г. именно такой ярлык был 
прикреплен к событиям), поведение Центра главным образом охарактеризовалось 
в категориях нерешительность, растерянность, непрофессиональность, неспособ
ность управлять конфликтом и в схожих с ними понятиях. В 19881991 гг. совет
ские аналитики, возможно, и не могли допускать другое. В высших политических 
кругах постсоветской России по сей день царит осторожное табу на тему поведе
ния генсека партии и его соратников в ЦК (Яковлева, Ельцина, Шеварднадзе)1. 
Вопрос деликатный. Вклад Горбачева в распад СССР высоко ценится Западом, 
который в нем видит главного инженера по демонтажу СССР  «империи зла». 
Неслучайно 15 октября 1990 г., когда в руководимой им стране полыхали погро
мы и резня, он был удостоен Нобелевской премии. Видимо в Кремле опасаются, 
что критику Горбачева Запад воспримет как доказательство намерения кремля 
восстановить СССР. Заслуга Горбачева в распаде СССР положительно оценива
ется и в новообразованных на постсоветском пространстве государствах. Ведь 
именно он, разрушив СССР, подал им суверенитет. Мы воздерживаемся от исто
рикополитических оценок проекта распада СССР по союзным республикам и 
осуществивших его деятелям. Это тема иного исследования. Между тем, что ни 
месяц, в России (и не только в России) издается книга о Горбачеве как изменни
ке. 

В контексте заявленной в заглавии статьи темы, объективное рассмотрение 
деятельности возглавляемой Горбачевым команды по ликвидации СССР актуаль

1 В марте 2011 г. Президент РФ Д. Медведев вручил Горбачеву орден Андрея Первозванного, отметив, что 
он видит в этом «символ уважения к тому государству,… которое было нашей общей родиной  Советскому 
Союзу». А ведь Медведев знал, что именно при Горбачеве СССР ушел в небытие. Двусмысленными были эти 
слова или нет, трудно сказать. Остается фактом, что официальная Москва пока воздерживается от оценок 
действий генсека и его команды по развалу СССР. https://ria.ru/20110302/341189157.html
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но в двух аспектах. Первый  это то, что ни в какой другой сфере деятельности 
генсека КПСС столь явно не раскрывается его намерение упразднить СССР, как 
в конфликте «вокруг Нагорного Карабаха». Второй аспект связан с более глубоким 
проникновением азербайджанского общества в менталитет агрессивности, вседо
зволенности и безнаказанности. 

Мы выше неслучайно остановились на событиях первых дней конфликта. 
Поход толпы из Агдама на Степанакерт, не задержание милиционера, прилюдно 
убившего Али Гаджиева и не раскрытие этого дела, организованный выход азер
байджанцев из мирного Кафана и их прибытие в Сумгаит для участия в митингах, 
опоздание почти на трое суток ввода войск в город  все это могло иметь место 
лишь с ведома и при участии Центра. Дело было вовсе не в растерянности или 
нерешительности, а, тем более, не в способности высших властей СССР. Центр 
был в силах пресечь эти события, и надо иметь представление о мощи советских 
спецслужб, чтобы не сомневаться в этом. И потому события 19881991 гг. «в 
Нагорном Карабахе и вокруг него» получают более адекватное объяснение в кон
тексте другого, немыслимого в 1988 году предположения: Горбачев со своей ко
мандой дело вел к расчленению СССР по союзным республикам. 

Эту политическую версию мы испытали в написанной для этой цели статье и 
обнаружили, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха нет ни одного события 
19881991 гг., которое противоречило бы этому тезису1. Все становится понятным. 
Цель демонтажа СССР по союзным республикам предполагала нахождение самой 
уязвимой точки в его конструкции. Все знали, что она в межнациональных отно
шениях. И Горбачев знал. Почему был выбран Нагорный Карабах? Потому что его 
народ все советское годы не мирился с совершившимся над ним произволом и 
был готов «войти через открывшиеся двери гласности», чтобы на основе Истины 
и Права добиться разрешения проблемы Карабаха. Объявленный Горбачевым 
курс на демократизацию и гласность, казалось, дал народу возможность «досту
чаться до верхов». Эта возможность была предоставлена. В 1987 г. под обраще
нием в ЦК КПСС с требованием исправить историческую ошибку и вернуть На
горный Карабах в состав Советской Армении поставило подпись практически все 
взрослое население области. Своеобразный референдум! Никого не преследова
ли, никого не арестовали, как это было раньше в таких случаях. Казалось, курс 
гласности предоставил шанс справедливого решения проблемы. Вскоре стало 
ясно, что гласность была провозглашена не для справедливого решения проблем. 
Это выяснилось сразу после публикации решения областного Совета НКАО с 
просьбой об административном переподчинении области. 24 февраля «Правда» 
сообщила, что ЦК КПСС, рассмотрев эту просьбу, расценил ее как дело «экстре
мистски настроенных лиц». ЦК КПСС заключил: «действия и требования, направ
ленные на пересмотр существующего национальнотерриториального устройства, 

1 Manasyan A.S., The Artsakh independence Process In The Context Of The USSR Collapse. http://www.
fundamentalarmenology.am/Article/10/286/THEARTSAKHINDEPENDENCEPROCESSINTHECONTEXTOF
THEUSSRCOLLAPSE.html
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противоречат интересам трудящихся Азербайджанской и Армянской ССР, наносят 
вред межнациональным отношениям». А ведь всего месяц назад приехавшими 
делегацией в Москву этим «экстремистски настроенным лицам» дали «розовые 
надежды»1. 

Провокацией под Аскераном и сумгаитской резней ходатайство областного 
Совета НКАО “рассмотреть вопрос” было переведено в плоскость кровавого кон
фликта, превратив его в детонатор взрывоопасного заряда национальных отно
шений. Вопросы о том, как это отразится на судьбах народов региона, Центр не 
интересовали. Следя за ритмами конфликта, Центр провокационными статьями 
(в основном, в «Правде») и передачами по центральному телевидению постоянно 
подливал масло в огонь, когда замечал спад протестного движения2. В обоснова
ние своей позиции Центр выдвигал и правовые аргументы. Они сводились к тому, 
что согласно статьи 78 Конституции СССР без согласия республики передача 
области из Аз. ССР в Армянскую ССР невозможна3. Что касается СССР, то его 
история знает более двух десятков случаев передачи территорий из состава одной 
союзной республики в состав другой или изменения статуса4. Мог ли Центр ввести 
процесс решения проблемы в знакомое из практики русло, зная, что Нагорный 
Карабах был включен в пределы Аз. ССР насильственно, что из Нахичевани ар
мяне вытеснены практически полностью и что в отношении НКАО Баку ведет ту 
же политику деарменизации. Конечно мог! Были все основания для положитель
ного ответа на ходатайство областного Совета. Но там не взялись даже за фор
мальное рассмотрение вопроса. Отрицательный ответ был заранее готов. Главный 
аргумент Центра  78ая статья Конституции, согласно которой территория союз
ной республики не может быть изменена без ее согласия. Этот аргумент, припи

1 Это была очередная делегация пользующихся высоким авторитетом представителей интеллигенции НКАО 
и была принята кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС П. Н. Демичевым, заведующим подотделом 
межнациональных отношений ЦК КПСС В. А. Михайловым, а в начале февраля  министром иностранных 
дел СССР А. А. Громыко. Именно Михайлов на вопрос карабахцев, есть ли надежда на справедливое решение 
вопроса, ответил положительно. После возвращения делегации домой в Степанакерте появились листовки, 
написанные явно под впечатлениями московских встреч: «Карабахцы, судьба нашей области благодаря 
перестройке, гласности и демократии зависит только от нас. Настало время для проведения на ведущих 
предприятиях, в колхозах и совхозах области общих партийных, профсоюзных и комсомольских собраний, 
в повестку дня которых должен быть включен вопрос о воссоединении Карабаха с МатерьюРодиной. Дух 
гласности и демократии должен стать импульсом для открытого и откровенного обсуждения этого вопроса. 
Выписки из резолюций этих собраний, заверенные соответствующими печатями, необходимо отправлять в 
ЦК КПСС» (см.: «Черный сад»: как начинался распад СССР. https://www.bbc.com/russian/russia/2013/02/130131_
karabakh_history.shtml). 
2 С середины ноября 1988 г. целый месяц в Баку бушевали митинги протеста против вырубки реликтовых 
деревьев в местечке Хачин тап для строительства там пансионата для Ереванского алюминиевого завода, 
когда там вообще не было деревьев! Центр мог одним телерепортажем развеять эти ложные сведения и 
разрядить накал страстей. Просто надо было сказать правду. Зная правду, он ее скрывал как в случае 
аскеранского инцидента, сумгаитской резни, выхода азербайджанцев из Кафана. Ложь служила маховиком 
раскрутки конфликта. 
3 В интервью телеканалу ArmNews в августе 2020 г. Пол Гобл, давая объяснения по поводу носящего его 
имя плана регулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, отметил как странное то обстоятельство, 
что многие эксперты вообще не знают, что в советские годы было множество случаев изменения границ 
союзных республик. https://bit.ly/32zMUzY
4 Кровавый бакинский январь 1990 года раскрыл лживость заявления Горбачева о том, что войска в 
Сумгаите опоздали на три часа. Спасавшиеся свидетельствовали, что по крайней мере, два дня вандалы 
бесчинствовали в городе «без свидетелей». Что касается ввода войск в Баку, то скрыть правду здесь стало 
невозможно. В аэропорту Баку войска ждали почти неделю, пока погромщики завершат свое дело. 

https://www.bbc.com/russian/russia/2013/02/130131_karabakh_history.shtml
https://www.bbc.com/russian/russia/2013/02/130131_karabakh_history.shtml
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сывающий некую полноценность суверенитету республик, стал ключевым в по
ведении Центра. Все его значимые шаги за 19881991 гг. получают объяснение 
именно в контексте проекта демонтажа СССР по союзным республикам, для ко
торого Карабахский конфликт (да и «вдруг возникшие» другие конфликты) служил 
необходимым фоном его реализации. Сумгаитская резня, последующие акты 
массового насилия по всей республике, кровавые погромы армян в Баку в янва
ре 1990 г., блокада НКАО и Армении со стороны Азербайджана  все эти события 
должны были показать неизбежность ломки государственного устройства СССР 
изза конфликтов между союзными республиками. Но объективный анализ собы
тий 19881991 гг. доказывает обратное: межнациональные проблемы были транс
формированы в конфликты для осуществления расчленения СССР по союзным 
республикам. Из этого следует, что не просьба областного Совета НКАО о пере
подчинении области, а сумгаитская резня и последующие погромы армян1 запу
стили процесс распада СССР, ибо именно они показали, что Центр, который в 
силах пресечь вандализм и обеспечить физическую безопасность граждан еди
ного государства, на стороне погромщиков. Кстати, из Аз. ССР прозвучал первый 
звонок юридического развала СССР, когда 19 января 1990 г. Нахичеванская АССР 
провозгласила о независимости автономии и ее выходе из СССР. Акту предше
ствовали погромы армян Нахичевани и разрушение 700километрового участка 
государственной границы с Ираном. Проект развала СССР не мог быть ориенти
рован на цивильное разрешение имеющихся межнациональных проблем. Требо
вались кровь и жертва. На алтаре реализации распада СССР оказалось армянство 
Аз. ССР, целые десятилетия до этого бывшее мишенью для изощренных форм 
«мягкого» прессинга. 

В 19881991 гг. в кровавых бойнях подвергся геноциду народсоучредитель 
этой советской республики. В контексте нашей темы актуален вытекающий из 
изложенного вывод: Аз. ССР и «ставшие» азербайджанцами кавказские татары 
завершили свое пребывание в СССР с более глубоким укоренением агрессивной 
вседозволенности в общественном сознании и уверенности в безнаказанности за 
злодеяния против человечества. 

ПОДКОРМКА ГЕНОЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ЗАПАДОМ В ХОДЕ И ПОСЛЕ РАСПАДА СССР

Напоминая о погромах в Сумгаите, Конгресс США Резолюцией от 19 ноября 
1989 г. обязал исполнительные власти в двусторонних переговорах с советским 
руководством способствовать достижению такого урегулирования конфликта во
круг Нагорного Карабаха, «которое действительно отражало бы взгляды народа 
этой области»2. Можно составить целый список принятых в столицах Запада до
кументов, выражающих опасения за судьбы подвергавшихся массовым насилиям 

1 Резни и погромы армян в АДР и Аз. ССР не сводились к избиениям и грабежам. Они сопровождались 
массовыми убийствами мирного населения и были актами геноцида. 
2 http:// query/z?c101:S.J.RES.178.ES:thomas.loc.gov/cgibin/
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армян в Аз. ССР. Все были в курсе творимых там зверств. Но при этом Запад не 
скрывал симпатий к Горбачеву. Недаром 15 октября 1990 г., когда в руководимой 
им стране полыхали пожары конфликтов, он был удостоен Нобелевской премии 
за его, как было сказано в заявлении Нобелевского комитета, «ведущую роль в 
мирном процессе». На этом фоне заявления и резолюции, осуждающие кровавые 
погромы армян, должны были быть оформлены в выражениях, обходящих ответ
ственность генсека за ввержение в хаос одну шестую часть планеты в подобный 
«мирный процесс». Для такого масштабного проекта как демонтаж СССР, истя
зания, на которые было обречено армянство Аз. ССР, авторами проекта навер
няка воспринимались как возможно достойные сожаления, но неизбежные его 
детали1. Описанные в предыдущем параграфе события февраля 1988 г. не остав
ляют места для сомнения, что проект развала СССР через межнациональные 
розни был в рабочих папках Запада уже в дни сумгаитского погрома. 

Кто же автор этого проекта? Не исключено, что он был задуман и иницииро
ван самим генсеком КПСС и его командой, а новый курс «Перестройка и глас
ность!» служил его прикрытием. В такой версии Западу оставалось лишь поддер
жать процесс «демократизации империи зла», запущенный ее новым лидером, 
что он и делал открыто. Возможно также, что сама подсказка ключевых идей шла 
от Запада, предоставившего по ходу развертывания процесса поддержку генсеку 
КПСС в виде оперативных экспертных советов. Как в первом, так во втором 
случае, осуждения погромов армян должны были носить декларативный характер 
и не переходить границу формальных нареканий, каковыми они и были.

Как бы там ни было, Западу была известна просматривающаяся в действиях 
генсека КПСС цель, озвученная им в рассуждениях о суверенитете союзных ре
спублик и обновлении СССР. Эта цель  демонтаж СССР по союзным республикам. 
Формула устраивала Запад. Ведь как раз она учитывала расположенность к та
кому распаду политических элит многих союзных республик, обеспечив самый 
реальный и самый недорогостоящий план реализации распада. Да, для запуска 
процесса нужен был конфликт, каковым оказался конфликт вокруг Нагорного 
Карабаха. Но, имея исторический шанс обрести полный суверенитет, республики 
должны были отложить «свои карабахи», что не трудно было вычислить. 

Отношение Запада к проекту «Распад по союзным республикам» был озвучен 
в критический момент развития событий – сразу после того, как Россия, Украина 
и Беларусь 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще объявили о создании Содруже
ства Независимых Государств (СНГ). По решению Европейского Совета (Маа
стрихт, 9  11 декабря 1991 г.)2 16 декабря 1991 г. в Брюсселе заседание Совета 

1 В отличие от государств совесть мировой общественности в лице ведущих философов, социологов, 
правозащитников и общественных деятелей XX века из Европы, Канады и США выступила Открытым 
письмом к мировой общественности, называя вещи своими именами. Авторы письма в происходящих 
антиармянских погромах в Аз. ССР усмотрели повторение геноцида армян в Османской империи. Открытое 
письмо с 132 подписями было опубликовано в газете New York Times 27 июля 1990 года (текст письма см. 
также: https://aga-tribunal.info/en/open_27-7-1990_en/). 
2 Сама дата заседания Совета ЕС на следующий же день Беловежского соглашения говорит о том, что проект 
распада СССР по союзным республикам уже был в папке ЕС, спешившего сообщить об этом во избежание 
осложнений и для ускорения юридического оформления распада.

https://aga-tribunal.info/en/open_27-7-1990_en/
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ЕС на уровне министров иностранных дел заявило о критериях ЕС для признания 
новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза1 . Сре
ди критериев официального признания новых государств на территории Совет
ского Союза и Восточной Европы было указано и «уважение нерушимости всех 
границ, которые не могут быть изменены иначе, как мирными средствами и с 
общего согласия».

Государствачлены ЕС как условие международного признания бывших союз
ных республик выдвинули требование о взаимном уважении ими всех существу
ющих границ. Но и при таком условии в ряду новых государств Азербайджанская 
Республика, как в свое время предшествующие ей АДР и Аз. ССР, оказалась 
особым случаем. Азербайджанская Республика уже успела оценить советизацию 
Азербайджана как его аннексию и, отказавшись от правопреемства Аз. ССР, про
возгласила восстановление просуществовавшей в 19181920 гг. АДР. Акт призна
ния Азербайджанской Республики в границах Аз. ССР оказался абсолютно лишен
ным правовых оснований, так как государство, правопреемницей которого Азер
байджанская Республика себя декларировала, не имело ни признанных, ни фак
тически установленных границ. Европа стала не замечать эти «мелочи» и призна
ла Азербайджанскую Республику в границах Аз. ССР. Если все же полагать, что 
Европа, имеющая привычку в иных вопросах добираться до самых незначитель
ных подробностей, могла пренебречь этим не укладывающимся в правовую ло
гику признания фактом, то не только традициям европейской правовой культуры, 
но и международному праву противоречил более разительный факт. Азербайд
жанская Республика не могла быть признана в границах бывшей Аз. ССР с На
хичеванью в силу действующего Карсского договора от 18 октября 1921 г., по 
которому она была передана под покровительство (но не под суверенитет!) Аз. 
ССР2. Если же этот договор признать юридическим нонсенсом с момента подпи
сания, то придется вернуться к статусу Нахичевани как признанной самим Баку 
неотъемлемой территорией Армении3. Другой юридической преградой признания 
Азербайджанской Республики в границах Аз. ССР  провозглашение НагорноКа
рабахской Республики в полном соответствии со всеми нормами международного 
и внутреннего права СССР. Она отдала предпочтение Азербайджану, где до 16 
декабря 1991 г., т.е. до момента принятия критериев ЕС, ни разу не было акта 
самоопределения (референдума) на предмет суверенитета и установления на этой 

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_119#Text
2 Именно в юридическом статусе протектората младотурки и большевики русскотурецким Московским 
договором от 16 марта 1921 г. решили Нахичевань передать Аз. ССР, которая уже 2 декабря 1920 г. 
была признана неотъемлемой частью Советской Армении. В Карсском договоре статус протектората был 
заменен статусом покровительства, обычно трактуемого как более слабой формы протектората. Сам статут 
покровительства (протектората) означает, что отданная под покровительство территория есть чужая, 
юридически не принадлежащая государствупротектору территория. Собственная территория государства 
не может быть отдана под его протекторат по определению, и международная практика не знает такого 
юридического нонсенса.
3 Кстати, этот и без того противоправный договор в 1923 году был вторично нарушен, когда был изменен 
статус Нахичевани как протекторатной территории, «подарив» ей статус автономной республики в составе 
Аз. ССР. 
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основе легитимных границ!
Извне наделяя Азербайджанскую Республику нелегитимными границами, Ев

ропа продолжала линию турковкемалистов и большевиков, постфактум присое
диняясь к ним, и для себя узаконила произвол в отношении армян как на засе
дании Кавбюро РКП(б) 1, так и при подписании Карсского договора. В оправдание 
Европы можно выставить аргумент, что карабахов по бывшему СССР было мно
го и что в декабре 1991 г. Европа могла не учесть «эти мелочи». Да, аналогичные 
проблемы были, но нигде вопрос не был связан с геноцидом государствообразу
ющего народа, каковым было армянство Аз. ССР, и нарушением действующего 
договора. В игнорировании этого факта раскрываются и мотивы того, почему 
продолжавшиеся почти четыре года массовые погромы армян по всему Аз. ССР 
Европой не были оценены как акты геноцида. Дело было не только в том, что 
такая оценка навела бы тень на взявшегося за распад СССР Горбачева. Квали
фикация кровавых погромов армян в Аз. ССР как актов геноцида помешала бы 
на финише демонтажа СССР применения принципа «Распад по союзным респу
бликам». Европа осмотрительно избегала такой квалификации зверств в отноше
нии армян в Аз. ССР, чтобы при признании новых государств по принципу «Рас
пад по союзным республикам» самой открыто не оказаться на стороне геноцид
ного государства. Уже в феврале 1988 г. в сумгаитских изуверствах против армян 
не был усмотрен геноцидный акт. И в этом кроется косвенное доказательство 
того, что уже в эти дни февраля 1988 года принцип «Распад по союзным респу
бликам» был в папках Запада. 

Но юридически и морально нелицеприятные стороны признания Азербайд
жанской Республики в границах Аз. ССР не ограничиваются этим. Такое призна
ние не просто освободило Баку от груза преступлений против человечества. Этим 
актом Европа провоцировала Баку на войну против НКР для освобождения «сво
их» территорий от армянской «оккупации». Вряд ли Запад, когда он для облегче
ния развала СССР выбрал принцип «Распад по союзным республикам», учитывал 
последствия такого подхода для духовного мира азербайджанского общества. Это 
был не просто заговор молчания о геноциде армянства Аз. ССР. Европа награ
ждала Азербайджанскую Республику армянскими территориями. И это в Азер
байджане не могло быть понято иначе, как поощрение своего поведения. 

Последствия не заставили себя долго ждать. За этническими чистками после
довали преследования людейполукровок от смешанных армяноазербайджанских 
браков. Армянофобия стала официальной идеологией внутренней и внешней по
литики. Пропаганда ненависти к армянам добралась до детских садов и школьных 
учебников. Баку стал пополнять террористами ряды исламских фундаменталистов 
и финансировать исламское государство ИГИЛ 2. Проявлением духовного состо
яния азербайджанского общества стало всенародное ликование по поводу экс

1 Решение Кавбюро РКП(б) и вовсе не было принято. Оно считалось «принятым» без обсуждения и 
голосования.
2 Амбарян Гагик. Террористическая организация “Исламское государство” и Азербайджан
https://bit.ly/3lxMxhT
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традиции из Венгрии Рамиля Сафарова1, в 2004 г. убившего спящего армянско
го офицера Гургена Маргаряна в Будапеште, где он вместе с ним проходил обу
чение в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» 2. 

История Сафарова, героизированного за убийство спящего человека, была 
знаковой. Баку со своими повадками в открытую вышел на международную аре
ну и, как и раньше, отделался словесными демаршами и «суровыми нарекания
ми». Более адекватных средств для Баку не нашлось. Не последовали какиелибо 
санкции за извращение европейских структур «икорной дипломатией» 3. Начатое 
с дела Сафарова расширение форматов самореализации и насаждения своих 
политикокультурных стандартов на международном поприще должно было иметь 
развитие. Ведь у Баку были все основания для уверенности, что все сходит с рук. 
Летом 2020 г. в Москве азербайджанцы развязали так называемую «абрикосовую 
войну», пытаясь спровоцировать армяноазербайджанский конфликт на россий
ской почве, зная какую опасность представляет это для многонациональной Рос
сии. 

Типичные проявления политической культуры Азербайджана, начиная с вос
питания в духе армяноненавистничества детей в школах, детских садах и грабежа 
истории и культуры народов региона, кончая героизацией убийцы спящего ар
мянского офицера, спонсированием ИГИЛа и развязыванием «абрикосовой во
йны» в России, вряд ли можно представить как стихийно или импульсивно воз
никшие явления. Это не действия кочевников яйлагной стоянки, где тревога из 
одной юрты резонансом отдается другим, и все племя всплеском выбегает из 
палаток для защиты стоянки. Акты азербайджанцев за пределами самого Азер
байджана явно не проявления былой инстинктивной солидарности. Они невоз
можны без руководящего центра (института) их планирования и координации. 
Оставшиеся ненаказанными преступления вдохновляют Баку на новые масштаб
ные террористические действия на международной арене. Хронологически по
следним месседжем от внешних акторов на дозволение реализации накопленного 
потенциала фашиствующей агрессивности стало предание молчанию геноцида 
армянства Аз. ССР и признание АР с юридически не принадлежащими ей терри

1 В интернете великое множество статей, посвященных этой жуткой истории (см., например, https://lenta.ru/
articles/2012/09/03/hero/). Баку выпросил у Будапешта экстрадицию Сафарова, якобы обещав, что убийца 
отбудет наказание в Азербайджане. Но в день возвращения в Баку президент Ильхам Алиев не только 
подписал указ о его помиловании, но поднял в чине, подарил квартиру. Народ ликовал. Имя убийцы стало 
самым популярным для новорожденных мальчиков. Это напоминало ликования и фейерверки в том же Баку 
7 декабря 1988 г., когда Армению постигло разрушительное Спитакское землетрясение. 
2 В Баку не только торжественно встречают убийц армян. Есть традиция хоронить таких «мужчин» как 
национальных героев. Еще в 1967 г. подобной чести был удостоен директор школы Аршад Мамедов, 
совершивший зверское, культовое убийство школьникаармянина Нельсона Мовсисяна. На похороны изувера 
явились первые лица республики, обещавшие поставить герою достойный памятник. Подробности см.: 
https://artsakhpress.am/rus/news/7332/
3 В интернете великое множество статей, посвященных этой жуткой истории (см., например, https://lenta.ru/
articles/2012/09/03/hero/). Баку выпросил у Будапешта экстрадицию Сафарова, якобы обещав, что убийца 
отбудет наказание в Азербайджане. Но в день возвращения в Баку президент Илхам Алиев не только подписал 
указ о его помиловании, но поднял в чине, подарил квартиру. Народ ликовал. Имя убийцы стал самым 
популярным для новорожденных мальчиков. Это напоминало ликования и фейерверки в том же Баку 7 
декабря 1988 г., когда Армению постигло разрушительное Спитакское землетрясение. 
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ториями Нахичевани и Арцаха. Хотели того или нет в западных столицах, но это 
стало поощрением геноцидного поведения Азербайджанской Республики, стиму
лом ее становления как одного из мировых центров экспорта идеологии агрес
сивного национализма и геноцидального поведения. Свидетельство тому  ее 
попытка в июле 2020 г. перенести армяноазербайджанский конфликт на россий
скую почву1.

Резюме 

АЗЕРБАЙДЖАН: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
ИЛИ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНОЦИДОГЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАКАВКАЗСКИХ ТУРОК

Александр  Манасян

Феномен нетерпимости в межнациональных отношениях, первым   самовыражением 

которого является язык ненависти, одна из опаснейших социальных болезней современной 

цивилизации. История свидетельствует, что бацилла нетерпимости может инфицировать 

целые общества, стать источником социальных катаклизмов исторического масштаба. 

Свершившиеся в XX веке акты геноцида, в частности геноцид армян в Османской империи 

и республиканской Турции, проливают свет на одну из причин такого состояния дел.

Признания Азербайджанской Республики в границах Аз. ССР не просто освободило 

Баку от груза преступлений против человечества. Этим актом Европа провоцировала Баку 

на войну против НКР для освобождения «своих» территорий от армянской «оккупации». 

Вряд ли Запад, когда он для облегчения развала СССР выбрал принцип «Распад по 

союзным республикам», учитывал последствия такого подхода для духовного мира 

азербайджанского общества. Это был не просто заговор молчания о геноциде армянства 

Аз. ССР. Европа награждала Азербайджанскую Республику армянскими территориями. И 

это в Азербайджане не могло быть понято иначе, как поощрение своего поведения.  

Ключевые слова: кавказские татары, геноцидное поведение, сталинский проект 
строительства азербайджанской нации, политика перестройки и гласности, проект 
демонтажа СССР по национальным республикам, геноцид армянства Азербайджана,  
внешние факторы в становлении геноцидогенной культуры

1 В Баку не только торжественно встречают убийц армян. Есть традиция хоронить таких «мужчин» как 
национальных героев. Еще в 1967 г. подобной чести был удостоен директор школы Аршад Мамедов, 
совершивший зверское, культовое убийство школьникаармянина Нельсона Мовсисяна. На похороны изувера 
явились первые лица республики, обещавшие поставить герою достойный памятник. Подробности см.: 
https://artsakhpress.am/rus/news/7332/
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Ամփոփում

ԱԴՐԲԵՋԱՆ. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՄ

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Ալեքսանդր Մանասյան

Ազգամիջյան հարաբերություններում անհանդուրժողականության երևույթը, որի 

առաջին ինքնարտահայտումը ատելության լեզուն է, ժամանակակից քաղաքակրթության 

ամենավտանգավոր սոցիալական հիվանդություններից մեկն է: Պատմությունը ցույց է 

տալիս, որ անհանդուրժողականության մանրէն կարող է վարակել ամբողջ հասարա

կությունների և դառնալ պատմական մասշտաբի սոցիալական համաղետների աղբյուր: 

XX դարում իրականացված ցեղասպանության հանցագործողությունները, մասնավորապես 

Օսմանյան կայսրությունում և հանրապետական Թուրքիայում կազմակերպված հայերի 

ցեղասպանությունը, լույս են սփռում նման իրավիճակի պատճառներից մեկի վրա: 

Ադրբեջանի Հանրապետության ճանաչումը նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ սահման

ներում Բաքվին պարզապես չազատեց մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների 

բեռից: Եվրոպան այս արարքով հրահրեց Բաքվին պատերազմ սկսել ԼՂՀի դեմ  «իր» 

տարածքները հայկական «օկուպացիայից» ազատելու համար: Հազիվ թե Արևմուտքը, երբ 

ԽՍՀՄ փլուզումը դյուրացնելու նպատակով ընտրեց «Փլուզում ըստ միութենական հան

րապետությունների» սկզբունքը, հաշվի էր առել այդ մոտեցման հետևանքները ադրբե

ջանական հասարակության հոգևոր աշխարհի համար:

Դա պարզապես լռության դավադրություն չէր Ադրբեջանական ԽՍՀ հայ ազգաբնակ

չության ցեղասպանության նկատմամբ: Եվրոպան Ադրբեջանի Հանրապետությանը պար

գևատրեց հայկական տարածքներով: Եվ դա Ադրբեջանում այլ կերպ չէր կարող ընկալվել, 

քան որպես սեփական վարքի խրախուսում:

Հինաբառեր.  կովկասյան թաթարներ, ցեղասպանական վարք, ադրբեջանական 
ազգի կառւցման ստալինյան նախագիծ, վերակառւցման և հրապարակախոսւթյան 
քաղաքականւթյւն, ըստ ազգային հանրապետւթյւնների ԽՍՀՄ կազմաքանդման 
նախագիծ, Ադրբեջանի հայւթյան ցեղասպանւթյւն, ցեղասպան մշակւյթ



394

Abstract

AZERBAIJAN: HISTORY OF THE DISEASE OR EXTERNAL  
FACTORS OF THE FORMATION OF GENOCIDAL POLITICAL  

CULTURE BY TRANSCAUCASIAN TURKS

Alexander Manasyan

The phenomenon of intolerance in interethnic relations, the first selfexpression of which 

is the hate speech, is one of the most dangerous social diseases of modern civilization. History 

shows that the "bacterium of intolerance" can infect entire societies and become a source of 

social cataclysm on a historic scale. 

The acts of genocide committed in the 20th century, in particular the Armenian genocide 

in the Ottoman Empire and Republican Turkey, shed light on one of the reasons for such a 

situation. Recognition of the Republic of Azerbaijan within the borders of the former Azerbaijani 

SSR simply did not relieve Baku of the burden of crimes against humanity. By this act, Europe 

provoked Baku to start a war against the NKR in order to liberate “its” territories from the 

Armenian “occupation”. It is unlikely that the West choosing the principle of "Collapse by union 

republics" in order to facilitate the collapse of the USSR, took into account the consequences 

of this approach for the spiritual world of Azerbaijani society. It was not just a conspiracy of 

silence against the genocide of the Armenian population by the Azerbaijani SSR. Europe awarded 

the Republic of Azerbaijan with Armenian territories. And in Azerbaijan it could be perceived 

only as an encouragement of its own behavior and not otherwise.

Keywords: Caucasian Tatars, genocidal behavior, Stalin’s project of building the Azerbai
jani nation, the policy of reconstruction and publicity, the project of dismantling the USSR 
across the national republics, the genocide of the Armenians of Azerbaijan, genocidal culture
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19871992 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ  
ԽՍՀՈՒՄ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ ԿԱՏԱՐՎԱԾԸ 
130 ՏԱՐԻՆԵՐ ՁԳՎՈՂ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

Ավելի քան 100 տարի առաջ ցեղասպանության հենքի վրա ստեղծեցին 
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, ինչը հետո վերանվանեցին 
Ադրբեջանական ԽՍՀ, ու դրա նախանշված ուղենիշը իր ստեղծման օրից 
հայության դեմ ցեղասպանության շարունակականությունը Կասպիցի արևմուտքում 
ապահովելու քաղաքականությունն է: Լրացան այդ ցեղասպան պետությանը 
կամայականորեն հատկացված տարածքներում բնակչության կոտորածների 
հարյուրերորդ և Սումգայիթի, Գանձակի, Բաքվի ցեղասպանությունների 30րդ 
տարելիցները: XX դարի ընթացքում տեղ գտած ցեղասպանություններն էլ՝ այդ 
պետությանը կամայականորեն հատկացված տարածքներում բնակվող հայկական 
էթնիկ խմբի նկատմամբ իրականացրին ճգնաժամային իրավիճակներում: Խոսքը 
19051906 թթ., 19181920 թթ., 19871992 թթ. ոճրագործությունների մասին է, 
որոնք հայ ազգին իր բնօրրանում ցեղասպանելու քաղաքականության իրականա
ցում էին: 

Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանական ԽՍՀի տարածքում ցեղասպա
նական քաղաքականությունը տարվում էր թեև քողարկված, բայց հետևողական1: 
Գործնականում ամեն տարի Ադրբեջանից հեռանում էր ավելի քան 10 հազար 
հայ2, որոնք հիմնականում պահպանում էին սեփականությունը, մշակութային ու 

1 Խոջաբեկյան 2005, 2141, https://www.lragir.am/2019/08/30/471137
2 http://www.nkr.am/ru/karabakhinsovietperiod :

mailto:refugeesazssr@gmail.com
https://www.lragir.am/2019/08/30/471137
http://www.nkr.am/ru/karabakh-in-soviet-period
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ավանդապաշտական կապերը:
Խորհրդային տարիների հակահայ քաղաքականության ողջ ընթացքը լարել 

ու սրել էր Ադրբեջանում հայության ինքնապաշտպանական բնազդը, որը սպասում 
էր ազդակի: Եվ Արցախյան շարժումը հայության ինքնապաշտպանական բնազդի 
արտա հայտու թյունն էր՝ օր առաջ համախմբելու, դիմակայելու և կասեցնելու 
համընդ հանուր ցեղա սպանության ալիքը: Չլիներ Արցախյան շարժումը՝ Ադրբե
ջանի վերահսկո ղու թյան տակ հայտնված տարածքներում հայությունը կունենար 
1915ին համար ժեք կորուստներ: 

Այս աշխատանքում տրվում է հիմնավորում, որ 19871992 թվականներին 
Ադրբեջանական ԽՍՀում հայության հանդեպ կատարվածը 130 տարիներ ձգվող 
ցեղասպանության շարունակությունն է: 

ԽՍՀՄի փլուզման հավանականությունը սանձարձակեց տարածքը էթնիկ 
հայերից մաքրելու ցանկությունը, և Ադրբեջանական ԽՍՀի իշխանությունների 
հակահայ քաղաքականությունը 1987ից ստացավ բացահայտ ու ագրեսիվ բնույթ: 
Ցեղասպան բռնարարքները 1987թ.ին` Չարդախլուում, 1988ին` Սում գայիթում, 
Նախիջևանում, 19881992ին` Գանձակում ու Գարդմանքում, 19881990ին` 
Բաքվում, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայաբնակ բոլոր 
վայրերում հայաթափեցին հայկական այդ օջախները: Ադրբեջանական ԽՍՀից 
շուրջ 800 000 հայ քաղաքացիներ ցեղասպանության վտանգի ներքո բռնի 
տեղահանվեցին, ցրվեցին աշխարհով մեկ, դարձան փախստական1: Այդ օրերին 
հայերի հետ միասին այդ տարածքներից ցեղասպանության վտանգի ներքո 
հեռացան շուրջ 300 000 ռուսներ, 70 000 պարսիկներ, 50 000 հրեաներ, նաև 
ասորիներ, հույներ և այլ ազգերի ներկայացուցիչներ :

Առաջին հայ փախստականները Ադրբեջանական ԽՍՀից հայտնվեցին 1987
ին Չարդախլու գյուղում տեղ գտած բռնարարքներից հետո2, իսկ առաջին 
«ադրբեջանցի փախստականները» հայտնվեցին 1988ի ուշ աշնանը3:

Հայությունը 1992ին կասեցրեց ցեղասպան մեքենայի առաջխաղացումը դեպի 
Լեռնային Արցախ: Բռնկված ինքնապաշտպանական պատերազմին մասնակցեց 
Ադրբեջանական ԽՍՀից փախստական դարձած հայությունը. զոհվեց շուրջ 190 
բաքվեցի, որոնցից յոթը՝ Շուշիի մատույցներում, իսկ Սումգայիթից զոհվեց 35 
հոգի, որոնցից մեկը՝ կրկին Շուշիի մատույցներում: Ու եթե նրանց չէր հաջողվել 
ցեղասպանությունը կանխել Բաքվում ու Սումգայիթում, նրանք դա կասեցրին 
Շուշիում` «իրենց արյունով գծելով Լեռնային Արցախի ազատության սահման
ները»4:

Ինքնապաշտպանական այդ պատերազմը ռազմական ուղիով ցեղասպա
նությունից պաշտպանության միակ ելքն էր տարածաշրջանի ողջ հայության 
համար, իսկ Լեռնային Արցախի ինքնորոշման կամարտահայտությունը ցեղասպա
նությունից փրկության իրավաքաղաքական քայլ էր:

Ադրբեջանում 19881990ին հայերի ջարդը տարվում էր կենտրոնացված 

1 Ավագյան 2018, 265284, https://www.lragir.am/2020/07/04/561467/ :
2 Բաղդասարյան 2004:
3 https://www.youtube.com/watch?v=yBe92Wa5npw&index=4&list=UU6eY6UIBBJqiS2Q0ZRig40A
4 http://www.kniga.am/?page=museum&place_id=384&search= 

https://www.lragir.am/2020/07/04/561467/
https://www.youtube.com/watch?v=yBe92Wa5npw&index=4&list=UU6eY6UIBBJqiS2Q0ZRig40A
http://www.kniga.am/?page=museum&place_id=384&search
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կառավարմամբ ու «ներդաշնակ» ժամանակացույցով, այդ մասին է վկայում Վլ.
Խոջաբեկյանը. «Ադրբեջանում հայ բնակչության ցեղասպանությունն ու զանգվա
ծային բռնագաղթը Սումգայիթից հետո բռնկվեց իրար հաջորդող բազմաթիվ 
փուլերով: Մարդասպանության բռնկման ամեն մի նոր փուլ սկսվում էր 
զանգվածային ջարդերով ու մեծ բռնագաղթով: Եվ եթե բռնկման ամեն մի նոր 
փուլի համար բնորոշը «կարմիր» ջարդն էր, ապա հարաբերական դադարի 
փուլերում բռնագաղթը ջարդով էր ուղեկցվում մերթընդմերթ: Հարաբերական 
դադարի ընթացքում փախստականների շարքերր նոսրանում էին: 

1988թ. նոյեմբերի 2122ին Ադրբեջանում սկսվեց հայ բնակչության ցեղա
սպանության բռնկման երկրորդ փուլը: Ցեղասպանության ալիքը ոլորապտույտի 
մեջ ներքաշեց Ադրբեջանի գրեթե ամբողջ հայ բնակչությանը:

1989թ. հուլիսօգոստոսյան օրերից սկիզբ առավ երրորդ, մեծ բռնագաղթը:
1990թ. հունվարին Բաքվում ժողովրդական ճակատը, Ադրբեջանի կառավարող 

իշխանությունների հետ բռունցք կազմած, ձեռնարկեց մի նոր ցեղասպանություն, 
որը դարձավ Ադրբեջանից հայերի արտաքսման չորրորդ և ավարտին մոտեցնելու 
ամենավճռական փուլը: Սումգայիթը երկնեց Բաքու»1: 

Ու գործի դրվեց խորհրդային տարիներին քողարկված վիճակում պահված 
«ազգային բռնության մշակույթը», որի ձևերն ու «արտահայտչամիջոցները» 
որքանով բազմազան էին, նույնքան էլ աննկարագրելի դաժան2, դրանք արդեն 
կիրառվել էին 1909ին Կիլիկիայում հայերի ջարդերի ժամանակ, 18941896ին, 
1915ին՝ Օսմանյան Թուրքիայում:

1988թ. մայիսին Ղազախում, որտեղ մի քանի հայ ընտանիքներ դեռ մնացել 
էին, երկու դեռահաս հայուհիների և նրանց հղի քրոջը մերկացրել էին, փողոցով 
տանելով սպանելու` ստիպում էին նրանց պարել, միայն ինչոր տարեց 
ադրբեջանցիներ նրանց փրկեցին3: 

19871992 թթ. Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում 
հայության դեմ կատարվածը գնահատվել է ցեղասպանություն4 :

1990թ. փետրվարի 13ին Հայկ. ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց որոշում` 
դատապարտել հայկական ջարդերը Բաքվում և Ադրբեջանական ԽՍՀի այլ 
շրջան ներում, գնահատել դրանք որպես հայ ժողովրդի ցեղասպանության շարու
նա  կու թյուն և պահանջել Խորհրդային միության ԳԽից ճանաչել և դատապարտել 
1990թ. հունվարին հայերի ցեղասպանությունը Բաքվում և Ադրբեջանական ԽՍՀ 
մի շարք այլ բնակավայրերում5: Այս որոշումը այժմ էլ մնում է ուժի մեջ, թեև ՀՀն 
որևէ ձևով այս որոշումը չի վերահաստատել: 2008թ. ՀՀ Ազգային ժողովը մշակեց 

1 Խոջաբեկյան 2005, 
2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=M711Us0sqOI&feature=emb_logo:
3 Abrahamian 2006 , 
4 Марутян 1995, Оганезов и др. 2014, Улубабян и др. 1989, Բաղդասարյան 2004, Кривопусков 2007, https://
www.nybooks.com/articles/1990/09/27/anopenletteronantiarmenianpogromsinthesov/, http://www.aztagdaily.
com/archives/384408 , https://www.youtube.com/watch?v=kxC_7TLkrgA , https://vstrokax.net/istoriya/tseloperatsii
koltsoochistitartsahotarmyan/?fbclid=IwAR1dh_XyMkvTMLmhGa5mxdlNjXURxQSp6Zxx1Lesa46B4cpI80jAUzTfI, 
https://www.youtube.com/watch?v=6fV2urslvPs, https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=M711Us0
sqOI&feature=emb_logo : 
5 https://www.youtube.com/watch?v=4go7FG9P9oQ&t=100s :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=M711Us0sqOI&feature=emb_logo
https://www.nybooks.com/articles/1990/09/27/an-open-letter-on-anti-armenian-pogroms-in-the-sov/
https://www.nybooks.com/articles/1990/09/27/an-open-letter-on-anti-armenian-pogroms-in-the-sov/
http://www.aztagdaily.com/archives/384408
http://www.aztagdaily.com/archives/384408
https://www.youtube.com/watch?v=kxC_7TLkrgA
https://vstrokax.net/istoriya/tsel-operatsii-koltso-ochistit-artsah-ot-armyan/?fbclid=IwAR1dh_XyMkvTMLmhGa5mxdlNjXURxQSp6Zxx1L-esa46B4cpI80jAU-zTfI
https://vstrokax.net/istoriya/tsel-operatsii-koltso-ochistit-artsah-ot-armyan/?fbclid=IwAR1dh_XyMkvTMLmhGa5mxdlNjXURxQSp6Zxx1L-esa46B4cpI80jAU-zTfI
https://www.youtube.com/watch?v=6fV2urslvPs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=M711Us0sqOI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=M711Us0sqOI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4go7FG9P9oQ&t=100s
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նա խա գիծ, որը այդպես էլ չհաստատվեց1: Արցախի հանրապետության Ազգային 
ժո ղովը ընդունել է որոշումներ, որոնցում կիրառվում է ցեղասպանություն 
եզրույթը2:

Ադրբեջանում 19871992 թվականներին պետական մակարդակով կազմա
կերպված ու իրականացված ցեղասպանության արդյունքում սպանված հայերի 
թիվը մնում է չուսումնասիրված3: Հայկական երրորդ հանրապետությունը ան
տարբերություն է ցուցաբերել հայության այդ հատվածի ճակատագրի նկատմամբ 
և չի նախաձեռնել համալիր հետազոտություն: Սակայն այս ֆոնին հայկական 
իշխանության կողմից կամ էլ առանձին անձանց կողմից հնչել են թվեր, որոնք 
չունեն հիմնավորումներ:

Վերոհիշյալ իրադարձությունների մասին պահպանված փաստաթղթերը, լուսա
նկարները և տեսանյութերը քիչ են: Ոճրագործությունների հետքերը վերացվել են, 
նյութերն ու փաստաթղթերը ոչնչացվել են, իսկ եթե կան ու պահպանվել են, ապա 
հավանաբար Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքմենիայի ու Հայաստանի արխիվ
ներում, իսկ միգուցե և Ադրբեջանի։ Խորհրդային իշխանությունները խորհրդային 
Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների հետ համաձայնեցված չհետաքննեցին ու 
չբացահայտեցին հայերի դեմ իրականացված հակամարդ հանցագործությունները, 
չդատապարտեցին ո՛չ կազմակերպիչներին, ո՛չ էլ իրականացողներին: 

 Անկասկած է, որ Սումգայիթում, Բաքվում և Ադրբեջանի վերահսկողության 
տակ կամայականորեն հայտնված մյուս հայաբնակ տարածքներում այսօր 
սպանված հայերի թիվը դժվար է պարզել, բայց այդ թվերի սանդղակը հնարավոր 
է որոշել` ելնելով ջարդերը իրականացնելու համար ընդգրկված հրոսակախմբերի 
ու մարդասպանների թվերից, ջարդերի տևողությունից ու մասշտաբներից: Մեր 
աշխատանքում փորձագիտական եզրակացությունը այն է, որ Սումգայիթում 1988 
թվականի փետրվարի 26ից 29ը` 4 օրում, սպանվածների թիվը ավելի քան երեք 
հազար է4: Ելնելով «գործողությունների» մասշտաբներից, վկայություններից, 
Բաքվում և շրջակա բնակավայրերում հայ ազգաբնակչության խտությունից ու 
բաշխվածությունից՝ մեր փորձագիտական եզրակացությունը նաև այն է, որ 
Բաքվում միայն 1990ի հունվարի 1119ը` 9 օրում, սպանվածների, անհայտ 
կորածների թիվը մեկ տասնյակ հազարից շատ է, միգուցե և մի քանի տասնյակ 
հազար է5: 

1 ՀՀ ԱԺ հայտարարությունը 19881992 թ.ի ընթացքում Ադրբեջանական ԽՍՀի բոլոր և ԼՂԻՄի 
(հետագայում՝ ԼՂՀ) բազմաթիվ բնակավայրերում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից տեղի հայ 
բնակչության նկատմամբ իրագործված ոճրագործությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչման մասին: 
Նախագիծ, Պ41224.12.2008ԱՀ012/0:
2 Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և  Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի 17.09.1989 թվականի 
N 1597XI համատեղ որոշումը` «Ադրբեջանական ԽՍՀում, ԼՂԻՄում, Հայկական ԽՍՀ  սահմանային 
շրջաններում հայ ազգաբնակչության և խորհրդային բանակում հայազգի զինծառայողների անվտանգության 
ապահովման խնդիրների մասին»: Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և  Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային 
խորհրդի 01.12.1989 թվի N 1651XI համատեղ որոշումը «Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում 
իրադրությունը նորմալացնելու միջոցառումների մասին» ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 1989 թվականի 
նոյեմբերի 28ի որոշման մասին», https://www.aysor.am/am/news/2017/02/28/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5
%B4%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%A9%D4%BC%D5%82%D5%80%D4%B1%D4%BA/1220095 :
3 https://www.youtube.com/watch?v=1N5NV_pbhQ0 :
4 https://www.lragir.am/2020/03/07/524751/ :
5 https://www.lragir.am/2020/03/07/524751/, https://www.youtube.com/watch?v=0HLsdNMR4kY,

https://www.aysor.am/am/news/2017/02/28/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%A9-%D4%BC%D5%82%D5%80-%D4%B1%D4%BA/1220095
https://www.aysor.am/am/news/2017/02/28/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%A9-%D4%BC%D5%82%D5%80-%D4%B1%D4%BA/1220095
https://www.youtube.com/watch?v=1N5NV_pbhQ0
https://www.lragir.am/2020/03/07/524751/
https://www.lragir.am/2020/03/07/524751/
https://www.youtube.com/watch?v=0HLsdNMR4kY
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19871992 թթ. Ադրբեջանում հայության դեմ տեղ գտած ցեղասպանության 
փաստը քողարկելու համար կեղծել են իրողությունը՝ իբրև կոնֆլիկտը սկիզբ է 
առել 1992 թվին, ներադրբեջանական կոնֆլիկտը ներկայացրել են իբրև 
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ, իսկ հայության ինքնապաշտպանական 
գործողությունները, որոնցով կասեցվեց ցեղասպան մեքենայի հետագա ընթացքը 
դեպի Արցախ, կեղծվեցին ու կոչվեցին «Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ»: Նույնանման 
կեղծիք գործեց, երբ 1905թ. փետրվարից մինչև 1906թ. հուլիս ընկած իրադար
ձությունների բովանդակությունը խաթարեցին ու կոչեցին «հայթաթարական 
պատերազմ»: Ալ. Նովիկովը, որը 19021904թ.թ. Բաքվի քաղաքագլուխն էր, 
հակա դարձում էր1, որ դա հայթաթարական պատերազմ չէր, այլ նպատակային 
կազմակերպված անզեն հայերի ջարդ էր զինված թաթարների կողմից: Նովիկովը 
փորձում է հասկանալ պատճառը ու պարզում է, որ այդ օրերին հայերին ջարդում 
էին իրենց ազգային պատկանելության համար: Նա այդ ջարդերի կազմակերպիչ 
նշում է տեղական ցարական իշխանություններին, պանիսլամիզմ քարոզող 
կենտրոններին: 

Մադրիդյան փաթեթի հիմքում ընկած Միջազգային ճգնաժամային խմբի 
ռեկոմենդացիաները արգելում են հայերի վերաբնակեցումը «օկուպացված 
տարածքներում»2: Հարց է ծագում, ո՞ր հայերի վերաբնակեցումը, կամ տարածք
ները օկուպացված են ո՞ր հայերի կողմից: Ստեղծված իրողությունը հուշում է, որ 
Միջազգային ճգնաժամային խումբը չի սայթաքել ռասիստական ռեկոմենդացիա 
տալիս, այլ բացահայտ ու անկաշկանդ, քաղաքական կոռուպցիայի դաշտից 
խոսում է փախստական դարձած Ադրբեջանական ԽՍՀ հայ քաղաքացիների 
իրավունքների դեմ՝ արգելելով հայ փախստականներին վերաբնակվել ցեղասպան 
մեքենայից ազատագրված հայրենիքի անվտանգ հատվածում: Ու սա մի սցենար 
է, որը 1926 թվականին կիրառվել էր Նախիջևանում, որտեղ 1917 թվին ապրում 
էր շուրջ 53 900 հայ: Բայց արդեն 1926 թվի մարդահամարի տվյալներով այդ 
թիվը շուրջ 5 անգամ նվազեց՝ կազմելով ընդամենը 11276 մարդ: 19181920 թթ. 
ջարդից փրկված և իրենց տուն ու տեղը լքած նախիջևանցի հայերին խորհրդային 
կարգեր հաստատվելուց հետո էլ ադրբեջանական իշխանություններն ամեն կերպ 
արգելեցին վերադառնալ իրենց բնօրրանը, թեև նրանց տները դատարկ էին, 
դռները՝ փակ, հողերն անմշակ3: Նախիջևանը հիմնահատակ հայաթափվեց 1988 
թվին: 

Թուրքիզմի տարածման ճանապարհին կանգնած էր հայությունը, ու սկիզբը 
Նախիջևանի հայաթափումն էր: Այսօր հայաթափված Նախիջևանը որքանով 
թուրքիզմի հզորացման գործոն է, նույնքան խոցելի է դարձնում հայության 
կենսունակությունն ու տարածաշրջանի անվտանգությունը4: Հայաբնակ Նախի
ջևանը անհրաժեշտ հանգամանք է, որ պետք է ապահովի նաև տարածաշրջանի 

https://www.youtube.com/watch?v=3tRyt5AXK90, 
http://www.aztagdaily.com/archives/384408:
1 Новиков 2015: 
2 https://www.crisisgroup.org/ru/europecentralasia/caucasus/nagornokarabakhazerbaijan/nagornokarabakh
viewingconflictground:
3 Խոջաբեկյան 2005:
4 https://www.youtube.com/watch?v=tlgu2yF8R34 :

https://www.youtube.com/watch?v=3tRyt5AXK90
http://www.aztagdaily.com/archives/384408
https://www.crisisgroup.org/ru/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-viewing-conflict-ground
https://www.crisisgroup.org/ru/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-viewing-conflict-ground
https://www.youtube.com/watch?v=tlgu2yF8R34
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բնիկ ժողովուրդների հավասարակշռված համակեցությունը ու դառնա անվտան
գության և խաղաղության երաշխիք: Սա համահայկական քննարկման խնդիր է, 
լուծումներ պահանջող խնդիր: «Արցախը նույնիսկ իրավունք ունի Նախիջևանի 
հարցը բարձրացնելու, որովհետև Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնա
վար մարզը Ադրբեջանական ԽՍՀն ստեղծող սուբյեկտներ են, իսկ Ադրբեջա
նական ԽՍՀն ստեղծելիս իրենց հայտարարության մեջ գրված էր, որ դա հայերի 
ու մահմեդականների միությունն է»1: 

Մադրիդյան սցենարը փորձարկվել է ու շատ հաջողված էր դեռևս 1939 թ. 
հունիսի 23ին, երբ Ալեքսանդրետի սանջակը պաշտոնապես լուծարվեց և բռնակց
վեց Թուրքիային՝ ստանալով Հաթայի վիլայեթ անվանումը: Այդ բռնակցման 
հետևանքով հուլիսի 1623ը ընկած ժամանակահատվածում տեղաբնակ շուրջ 
40000 հայեր և 20000 արաբներ լքեցին իրենց բնակավայրը և հաստատվեցին 
Սիրիայի այլ շրջաններում ու Լիբանանում2:

Քննարկում: Այսպիսով՝ 19871992 թթ. Ադրբեջանում հայության դեմ տեղ 
գտած ցեղասպանության փաստը քողարկելու համար կեղծեցին իրողությունը՝ 
իբրև կոնֆլիկտը սկիզբ է առել 1992 թվին, ներադրբեջանական կոնֆլիկտը 
ներկայացրին իբրև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ՝ անվանելով այն 
«Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ», Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ փախստականների 
գոյության և նրանց իրավունքների վերականգնման հարցը նպատակային 
շրջանցեցին ու դուրս թողեցին միջազգային քննարկման դաշտից՝ նրանց հանդեպ 
արդեն 30 տարիներ շարունակաբար տանելով անհամաչափ քաղաքականություն: 
Ցեղասպանից ազատագրված տարածքներին տվել են «օկուպացված» կարգա
վիճակը և մերժել են հայ փախստականների՝ այդ տարածքներում ապրելու 
իրավունքը, շրջանառության մեջ են դրել հորինված սկզբունքներ, մոտեցումներ, 
պատմություններ, ինչպես Խոջալուի դեպքերը3 :

Ու հենց կեղծիքը կիրառում են ցեղասպանության ընթացքը շարունակական 
պահելու համար. վերջին 30 տարիներին իրականացրել են հակահայ, կեղծ ու 
հորինված պատմությունների այնպիսի քարոզ, որի արդյունքում այսօր էլ 
ադրբեջանական հանրության հոգեվիճակը նույնն է՝ ինչ 19871992թվականներին 
էր, ինչ թուրքական հանրության հոգեվիճակը 1915թ.ին էր: Դրա վկայությունը 
2016 թվի ապրիլն է, երբ պատերազմը դրանց համար հնարավորություն էր 
մորթելու և ըմբոշխելու «ազգային բռնության իրենց մշակույթը», ու Սլոյանի գլուխը 
բնակավայրերում պտտելիս` այնտեղ էլ «խաղաղ» բնակչությունն էր հրճվանք 
ապրում իր «բռնության մշակույթից»:

19871992 թվականներին Ադրբեջանում հայության դեմ տեղ գտած ցեղա
սպանության փաստը բացառապես ներադրբեջանական կոնֆլիկտ է: Սակայն 
1994 թվից մինչ օրս տարվում է այնպիսի բանակցային գործընթաց, որ հանկարծ 
ու այդ ներադրբեջանական կոնֆլիկտը չլուծվի, որ տարածաշրջանը անընդհատ 
թեժ լինի ու կառավարելի: Հայկական երկու պետությունների իշխանությունները 

1 https://www.lragir.am/2018/09/17/379344/ :
2 Սուքիասյան 2017, https://varuzhan.me/2015/02/05/hatay/,
3 https://www.lragir.am/2016/05/13/132672/#sthash.FPcsqxym.dpuf, https://news.am/arm/news/438348.html :

https://www.lragir.am/2018/09/17/379344/
https://varuzhan.me/2015/02/05/hatay/
https://www.lragir.am/2016/05/13/132672/#sthash.FPcsqxym.dpuf
https://news.am/arm/news/438348.html
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արտաքին թելադրանքի տակ խոսել են հենց պարտադրված կեղծիքի շուրջ: Այսօր 
պահանջված է մնում Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ փախստականների իրա վունք
ների վերականգման ընթացքը՝ իրական կոնֆլիկտը բացահայտելու համար1, 
տարածքների «օկուպացված» կարգավիճակը «հիմնա վորում է» հայ զինվորների 
սպանությունը ու ցեղասպանության շարունակական պահելու միտումը: Հայերի 
ցեղասպանությունը որպես սպառնալիք հենց այսօր կիրառում են տարածաշրջանի 
բնիկ ժողովուրդների դեմ՝ նրանց տարրալուծելու, հնարավորությունները մսխելու 
և կառավարելի պահելու համար2: 

Եզրակացություն: Տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության 
հաստատման համար Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ փախստականների իրա
վունքների վերականգնման խնդիրը առանցքային գործոն է, և օր առաջ այն պետք 
է դրվի քաղաքական սեղանի վրա: Անհրաժեշտ է, որ հայկական 2 պետու
թյունները 19871992 թթ. Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ադրբեջանական 
ԽՍՀի ազգությամբ հայ քաղաքացիների հանդեպ իրակա նաց ված ոճրագործու
թյունները ճանաչեն ցեղասպանության շարունակություն, իրականացնեն հետա
քննու թյուն՝ վեր հանելու այն ուժերին, որոնք կազմակերպել, իրականացրել ու 
արդեն 30 տարիներ շարունակական են պահում հայության դեմ ցեղասպա
նությունը3, տարածքները ճանաչեն որպես ցեղասպանից ազատագրված տարածք
ներ, նպաստեն այդ տարածքների իրավատիրոջ՝ Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ 
փախստականների իրավունքների վերականգնմանը, նրանց այդ տարածքներում 
բնակություն հաստատելուն: Ցեղասպանությանը դիմակայելու հետևանքով ծագած 
հակամարտության ընթացքում փախստականների կրած վնասների փոխհատուց
ման համար Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում(ՄԻԵԴ) սկսված 
գործընթացը, ինչը կրկին հենվում է կեղծ ու շինծու պատմության վրա, օր առաջ 
պետք է կասեցնել: Հայությունը չի կարող հանդուրժել այն վնասները, որ հասցրեց 
Ադրբեջանը իր քաղաքացիներին՝ նրանց հանդեպ հրահրած ցեղա սպանական 
պա տերազմի ընթացքում: 19871994 թթ. ողջ վնասի հատուցումը ցեղասպան 
Ադր բեջանի պարտքն է թե՛ «ադրբեջանցի փախստականների» և թե՛ հայ փախս
տա կանների հանդեպ4:

Անհրաժեշտ է նպաստել և աջակցել Կասպիցի արևմուտքի ժողովուրդների 
հետ Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ փախստականների երկխոսության կայացմանը: 
Այդ երկխոսությունը կվերաբերի տարածաշրջանում ապագա անվտանգ ու 
ներդաշնակ կյանքի, ժողովուրդների և մարդու իրավունքների վերահաստատմանը, 
այդ ժողովուրդների ինքնությունը հարգող և զարգացնող համակեցության 
կազմավորմանը5: 

1 https://www.lragir.am/2020/01/02/506266/ :
2 https://www.lragir.am/2020/02/06/515511/ :
3 https://www.lragir.am/2019/10/07/482555/ :
4 https://www.lragir.am/2020/07/02/560922/ :
5 https://www.lragir.am/2020/02/06/515511/ :

https://www.lragir.am/2020/01/02/506266/
https://www.lragir.am/2020/02/06/515511/
https://www.lragir.am/2019/10/07/482555/
https://www.lragir.am/2020/07/02/560922/
https://www.lragir.am/2020/02/06/515511/
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Ամփոփում

19871992 թվականներին Ադրբեջանական ԽՍՀում 
հայության հանդեպ կատարվածը 130 տարիներ ձգվող 

ցեղասպանության շարունակությունն է

Մարիամ Ավագյան

Այս աշխատանքը հիմնավորում է, որ 19871992 թթ. Ադրբեջանական ԽՍՀ
ում հայության հանդեպ կատարվածը հարյուր երեսուն տարիներ ձգվող 
ցեղասպանության շարունակությունն է ու դրա մի դրվագը, երբ 18941896 թթ. 
տեղ գտավ Մեծ աղետի նախացնցումը, 1915ին` Մեծ աղետը, իսկ հետագայում 
եղան հետցնցումներ, որոնցից մեկը 19871992 թթ. էր: 

Ցեղասպանության հենքի վրա կամայականորեն ստեղծված Ադրբեջանի 
Դեմոկրա տական Հանրապետությունը, այնուհետև Ադրբեջանական ԽՍՀը, 
այսօր էլ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հայության և տարածաշրջանի բնիկ 
ժողովուրդների ցեղասպանությունը ամրագրեցին որպես պետական քաղաքա
կանություն: 

Ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունների հակահայ քաղաքականությունը 
1987ից ստացավ բացահայտ ու ագրեսիվ բնույթ, ցեղասպան բռնարարքները 
հայաթափեցին Ադրբեջանի հայկական օջախները: Շուրջ 800 000 հայ դարձան 
փախստական: 

Տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հաստատման համար 
Ադրբեջանական ԽՍՀից հայ փախստականների իրավունքների վերականգնման 
խնդիրը առանցքային գործոն է, և օր առաջ այն պետք է դրվի քաղաքական 
սեղանի վրա:

Հինաբառեր. Հայ փախստական, Ադրբեջան, ցեղասպանւթյւն, ՄԻԵԴ, ազատա
գրված տարածք
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Резюме

Преступления, совершенные в отношении граждан 
армянской национальности в Азербайджанской ССР  

в 19871992 годах, являются продолжением 
непрекращавшегося 130летнего геноцида

Мариам Авакян

Работа обосновывает, что преступления, совершенные в отношении граждан 
армянской национальности в Азербайджанской ССР в 19871992 гг. являются 
продолжением и очередным этапом непрекращавшегося 130летнего геноцида 
aрмян, когда в 18941896 годах имел место форшок перед Великой Катастрофой, 
в 1915 году произошла Великая Катастрофа, а затем произошли афтершоки, один 
из которых был в 19871992 годах.

На основании Геноцида произвольно созданная Азербайджанская Демократи
чес кая Республика, затем Азербайджанская ССР, а сегодня Азербайджанская 
Республика закрепили геноцид армян и коренных народов региона в качестве 
государственной политики.

Антиармянская политика властей Азербайджанской ССР с 1987 года приобрела 
открытую и крайне агрессивную форму, геноцид опустошил армянские поселения 
Азербайджана. Около 800 000 армян стали беженцами.

Вопрос восстановления прав армянских беженцев из Азербайджанской ССР 
является ключевым фактором в обеспечении безопасности и мира в регионе, и 
он должен быть включен в повестку переговоров по Карабахскому конфликту 

Ключевые слова: Армянский беженец, Азербайджан, геноцид, ЕСПЧ, освобожденные 
территории

Abstract

The actions committed against the Armenians in the Azerbaijani 
SSR in 19871992 are continuation of genocide that has lasted 

for 130 years

Mariam Avagyan

This work proves the fact that the actions committed against the Armenians in the 
Azerbaijani SSR in 19871992 are continuation of genocide and an episode of it that 
lasted for one hundred and thirty years; when the foreshock of the Great Catastrophe 
occurred in 18941896, the Great Catastrophe in 1915, and later there were 
aftershocks, one of which was in 19871992.
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The Democratic Republic of Azerbaijan, which was arbitrarily created on the basis 
of the Genocide, thereafter the Azerbaijani SSR, and currently the Republic of 
Azerbaijan, established the genocide of the Armenians and the indigenous peoples of 
the region as a state policy. Since 1987 the antiArmenian policy of the authorities of 
the Azerbaijani SSR became obvious and aggressive, and the genocide devastated the 
Armenian settlements that were under the control of the Azerbaijani SSR. About 
800,000 Armenians became refugees.

The issue of restoring the rights of Armenian refugees from the Azerbaijan SSR 
is a key factor in establishing security and peace in the region, and it must be included 
on the agenda of Karabakh conflict negotiations.

Keywords: Armenian refugee, Azerbaijan, genocide, ECHR, liberated territories.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ АРМЕНИЕЙ ГЕНОЦИДА АРМЯН НА 
ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 19881992 ГГ.

Данная научная статья посвящена процессу официального признания Парла
ментом Республики Армения факта Геноцида армян на территории современного 
Азербайджана 19881992 гг., и мероприятиям в связи с 30 годовщиной геноцида 
армян в Баку в 1990 г. Многие факты, представленные в этой научной статье, 
впервые вводятся в широкий научный оборот. Вопрос об официальном признании 
со стороны Республики Армения и Республики Арцах (далее Арцах) факта гено
цида армян на территории современного Азербайджана в 19881992 гг. является 
краеугольным камнем в решении проблемы армянских беженцев из Азербайджа
на, однако, помимо сугубо гуманитарного и правового аспектов, он имеет и при
кладное политическое значение с точки зрения государственных интересов и 
национальной безопасности Республики Армения и Арцаха. На примере истории 
и печальной судьбы азербайджанских армян можно без особого труда представить 
и доказать международному сообществу, на понятном для него языке, практиче
скую невозможность мирного сосуществования арцахских армян и азербайджан
ских тюрок в рамках единого государства, а также нейтрализовать любые азер
байджанские спекуляции на тему одностороннего возвращения на места прежне
го проживания исключительно так называемых азербайджанских «беженцев». 
Вопрос азербайджанских армян, образно выражаясь, является «щитом и мечем» 
армянской государственности в деле противостояния азербайджанской пропаган
дистской машине.
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На совместном заседании национального собрания Армении и Арцаха 
18.01.2020 г. было принято историческое заявление в преамбуле которого собы
тия января 1990 года в г. Баку были названы геноцидальным актом, однако для 
того чтобы лучше представить себе подлинную правовую, юридическую, поли
тическую сущность и актуальность затронутого вопроса, следует сделать краткий 
экскурс в его историческое прошлое. 

Община азербайджанских армян в изгнании (беженцы) в процентном соотно
шении от общего числа населения Республики Армения к началу 1990ых гг. со
ставляла около 12%1. Азербайджанские  армяне являются одной из основных по
страдавших и заинтересованных сторон арцахскоазербайджанского конфликта, 
без учета их законных прав и интересов невозможно достижения прочного, спра
ведливого, долговременного мира в регионе Южного Кавказа, а также внутрипо
литической стабильности в Армении.

Вопрос об официальном признании со стороны Республики Армения и Респу
блики Арцах (далее Арцах) факта геноцида армян на территории современного 
Азербайджана в 19881992 гг. является краеугольным камнем в решении пробле
мы армянских беженцев из Азербайджана, однако помимо сугубо гуманитарного 
и правового аспектов, он имеет и прикладное политическое значение с точки 
зрения государственных интересов и национальной безопасности Республики Ар
мения и Арцаха. Вопрос азербайджанских армян  самое слабое звено в инфор
мационнопропагандистской войне, развязанной и уже давно ведущейся автори
тарным режимом Баку против Республики Армения, Арцаха и всего армянского 
народа, можно сказать, что этот вопрос «ахиллесова пята» азербайджанского 
милитаризма. 

Дело в том, что на примере истории и печальной судьбы азербайджанских 
армян можно без особого труда представить и доказать международному сооб
ществу, на понятном для него языке, практическую невозможность мирного со
существования арцахских армян и азербайджанских тюрок в рамках единого го
сударства, а также нейтрализовать любые азербайджанские спекуляции на тему 
одностороннего возвращения на места прежнего проживания исключительно так 
называемых азербайджанских «беженцев»2 и т.д. Образно выражаясь, вопрос 

1 По официальным данным Миграционной службы Министерства Территориального Управления и 
Развития Республики Армения, численность армянского населения в крупных городах и районах АзССР 
361. 453 www.smsmta.am
2 З  к      щ   на прежние места проживания создается ошибочное 
впечатление, что речь идет исключительно об одностороннем возвращении азербайджанских  «беженцев» 
(точнее перемещенных лиц, так как людей в статусе беженца в Азербайджане просто нет) на  места прежнего 
проживания  на территории РА и НКР, но в действительности  дело обстоит совершенно иначе. Как нас 
заверили в представительствах стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, речь здесь идет о возвращении 
всех исключительно беженцев, в том числе и армянских беженцев из Азербайджана, на свои прежние места 
проживания. Что касается вероятности подобного развития событий,  то оно вероятно настолько же, насколько 
вероятно возвращение азербайджанских  «беженцев» в РА и Арцах,  не больше того и не меньше. Концепция 
всеобъемлющего решения проблемы беженцев в зоне арцахскоазербайджанского конфликта может быть 
исключительно универсальной, либо взаимное возвращение беженцев на свои прежние места проживания, 
либо взаимное исключение их возвращения, другого просто не дано! В ответе на наши запросы (со стороны 
НПО «ААА») в адрес посольств стран сопредседателей минской группы ОБСЕ и представительства УВКБ 

http://www.smsmta.am
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азербайджанских армян, является «щитом и мечем» армянской государственности 
в деле противостояния азербайджанской пропагандистской машине.

В результате политики этнических чисток1 и массовой насильственной депор
тации спланированной и осуществленной руководством Азербайджана на самом 
высоком государственном уровне2 по отношению к собственным мирным граж
данам3 армянской национальности совершенно не причастными к арцахскому 
движению и полностью лояльными государству, вдали от зоны конфликта и за 
долго до его военной фазы, Азербайджан в 19881990 гг. было вынуждено по
кинуть практически всё его полмиллионное коренное армянское население. Этот 
яркий пример служит неопровержимым доказательством лучше всего иллюстри
рущим факт того, что происходившее в зоне карабахского противостояния в пе
риод 19881994 гг.  не было всего лишь борьбой за свободу и независимость 
Арцаха и тем более территориальным конфликтом между Арменией и Азербайд
жаном, а было, по сути, Великой Отечественной Войной армянского народа про
тив азербайджанской милитаристской геноцидальной машины, на которой решал
ся вопрос  быть армянскому народу или ему не быть, что автоматически, подоб
но косовскому прецеденту, делает практически безальтернативным международ
ное признание независимости Арцаха, а это в свою очередь значит и снятие 
многолетней незаконной блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана. 

Фактически в 1991 г. уже деюре, Азербайджанская ССР, считавшаяся малой 
империей и тюрьмой народов, распалась на две части, на ее территории на одном 
и том же юридическом основании образовались два независимых государства, 
практически равные в правовом и политическом статусе. Это  Республика Арцах4 
и Азербайджанская республика, причем Арцах, в отличие от Азербайджанской 
республики5, не отказывалась от правопреемственности Азербайджанской ССР, 

ООН в Ереване, были получены ответы, а именно из посольства США 09.14.2010,08.13.2010; Франции 
24.11.2008; УВКБ ООН 23.06.2010, N 112/2010, в которых сопредседатели подтвердили наличие подобного 
подхода к решению вопроса беженцев у международного сообщества. Все документы из личного архива 
председателя НПО «ААА».
1 Актами геноцида армян проживавших в Сумгаите, Баку, Кировабаде (Гандзаке) в 19881990 гг., а так же 
последовавшими программы и акты массового насилия по всей республике. 
2 Имена всех заказчиков, организаторов и исполнителей погромов давно и хорошо известны, это практически 
все прошлое руководство Аз. ССР и Народного Фронта Азербайджана.
3 Согласно конституции СССР от 1977 г., статья 33 «в СССР установлено единое союзное гражданство», 
однако оно не прямое, а опосредованное через гражданство союзной республики  «каждый гражданин 
союзной республики является гражданином СССР», а в статье 76 конституции СССР прямо сказано, что 
«союзная республика  суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими 
советскими республиками в Союз ССР.
4 Закон СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР, от 3 апреля 
1990 г. 
5 Азербайджанская Республика вышла из состава СССР с нарушением закона СССР о порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР, от 3 апреля 1990 г. Нынешняя 
Азербайджанская Республика правопреемница учрежденной Турцией и существовавшей с 28 мая 1918 
года по 28 апреля 1922 года так называемой «АДР». Она отвергла правопреемство АзССР. Этот отказ 
от правопреемства АзССР юридически был оформлен в декларации «О восстановлении государственной 
независимости Азербайджанской Республики» (30 августа 1991 г.) и «Конституционном акте о государственной 
независимости Азербайджанской Республики» (18 октября 1991 г.). Во второй статье «Конституционного 
акта…» дана правовая оценка советизации АзССР как оккупации Азербайджана Советской Россией.  В 
«Конституционном акте о государственной независимости Азербайджанской Республики»  название 
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провозгласившей себя правопреемником некем не признанной и не имевшей 
международнопризнанных границ, так называемой Азербайджанской Демокра
тической Республики (АДР)1. 

В свое время АзССР также была основана на исторических землях коренных 
народов нынешней Восточной части Южного Кавказа, таких как удины, лезгины 
азербайджанские армяне и др. как «единый государственный союз» основных 
двух общин республики, а именно «мусульман и армян». Армяне АзССР были 
фактически одной из государствообразующих и титульных наций этой республи
ки2.  Мотивируя именно этим обстоятельством и «исходя из необходимости наци
онального мира  между мусульманами и армянами…» республики, в свое время 
Кав бюро ЦК РКП (б) приняло решение от 5 июля 1921 года о передаче НК в 
состав АзССР3.  Флаг второго автономного образования АзССР  Нахичеванской 
автономной республики, также весьма красноречив, он носил название республи
ки на двух языках, а именно на тюркском и армянском4. Фактически второй пост 
в иерархии государственных должностей АзССР пост первого заместителя пред
седателя Верховного Совета АзССР законодательно был закреплен за армянином, 

Азербайджанской Демократической Республики изменено.  Азербайджанская Демократическая Республика 
post factum была переименована в «Азер байджанскую Республику». Для того чтобы показать, что якобы  
нынешняя Азербайджанская Республика восстановила существовавшую в 19181920 годах государственность 
с тем же названием. Но государства под названием  «Азербайджанская Республика» до того  не существовало. 
1 Азербайджанская Демократическая Республика  (АДР) 19181920 гг.  искусственно созданное в 1918 г. на 
Южном Кавказе на штыках и в результате кровавой турецкой интервенции марионеточного «государства», 
построенного на крови армян и прочих коренных народов Восточной части Южного Кавказа. АДР имела 
безграничные территориальные претензии практически ко всем своим соседям, в первую очередь к Арме
нии, Грузии и России. Эта страна претендовала на обширные территории от Баку и Дербента до Батуми и 
Тавриза, изза чего так и не была принята в Лигу наций и без международнопризнанных границ бесславно 
сошла с исторической арены. В противоположность новоявленному в Закавказье Азербайджану, Арцах имеет 
богатую историю государственности, эта страна никогда не была частью «независимого» Азербайджана.
2 В адресованном Центру письме закавказских большевиков от 10 июня 1920 года, под которым подписался  
и тогдашний лидер кавказских тюрок  Нариман Нариманов, для АзССР употребляется весьма характерное 
для нее понятие «вненациональная» см. «К истории образования НагорноКарабахской автономной области 
Азербайджанской ССР, 19181925. Документы и материалы», Баку, 1989, стр. 56, 99101. ср. Манасян А., 
Карабахский конфликт: ключевые понятия и хроника, Ер., 2005, с.25.
3 Этот принцип зафиксирован в «Декрете об образовании Автономной области Нагорного Карабаха» 
(АОНК) от 7 июля 1923 года, в котором цель советской власти в АзССР объявлена установление «единого 
государственного союза» населяющих республику двух основных общин  армян и мусульман см. «Декрет Аз. 
ЦИК об образовании Области Нагорного Карабаха», Нагорный Карабах в 19181923 гг. Сборник документов и 
материалов, Ер.1992, с.650, док N451. В первые годы советской власти практически во всех политикопра
вовых документах о национальногосударственном устройстве АзССР постоянно фигурировала формула 
«мусульманеармяне», чем дополнительно признавался статус армян АзССР как  одного из учредителей 
интернациональной республики. При чем языком сношения с Автономной областью Нагорного Карабаха 
декретом Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета (АзЦИК) от 31 июля 1923 года «О 
национализации государственных учреждений в АзССР» был объявлен армянский. В русле «языкового 
равенства» народов республики декрет  обязал  государственные учреждения «давать ответы и разъяснения» 
гражданам всех национальностей  на том языке, на котором подана бумага», т.е. на котором они обращаются 
в госучреждения. 
4 В статье 112 Конституции Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики, принятой 
18 сентября 1937 года Чрезвычайным Х съездом Советов Нахичеванской АССР, содержалось следующее 
описание: «Государственным флагом Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики 
является государственный флаг Азербайджанской ССР, состоящий из красного полотнища, в левом углу 
которого, у древка наверху, помещены золотые серп и молот, и надпись на азербайджанском и армянском 
языках АзССР» с добавлением под надписью «АзССР» буквами меньшими размера надписи «Нахичеванская 
АССР» на азербайджанском и армянском языках».
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председателем областного Совета народных депутатов НКАО1. Достаточно отме
тить то, что среди первых девяти руководителей азербайджанской большевист
ской партии периода 19201933 гг. азербайджанских тюрок было в лучшем случае 
всего двое, а именно Мирза Гусейнов2 и Рухулла Ахундов3, и руководили они 
вместе сроком немногим более года. Даже если не считать Степана Шаумяна, в 
19261929 гг. республикой руководил Левон Мирзоян4, а до него армянскими 
лидерами азербайджанской большевистской партии, фактическими главами ре
спублики были, соответственно, Анастас Микоян5 и Рубен Рубенов6. Позже армян
ское население АзССР стало постепенно вытесняться  как из государственных 
структур управления, так и вообще из республики, и подвергаться различного 
рода притеснениям, доходящим до открытой  дискриминации. Фактически азер
байджанское военнополитическое руководство в 19881990 гг. грубо нарушило 
неписаный закон сосуществования двух государствообразующих и титульных общин 
АзССР, азербайджанских армян и тюрок в рамках единого государства, что конеч
но крупный просчет азербайджанской политической элиты. После произошедшего 
с армянами АзССР в 19881990 гг. Азербайджан не имеет ни моральных прав, ни 
юридических оснований претендовать на принадлежность ему Арцаха. Здесь сле
дует заметить, что ставить знак равенства между армянами АзССР и азербайджан
цами АрмССР в корне некорректно, не только потому, что первых было более 
полмиллиона, а вторых всегото около 160, а потому, что принципиально различ
ными были их статусы, в то время как армяне АзССР являлись одной из титульных 
и государствообразующих наций республики, азербайджанцы в АрмССР не обла
дали подобным статусом, а были всего лишь национальным меньшинством.

Общину азербайджанских армян вообще в классическом понимании этого 
термина было бы неверно называть диаспорой. Армяне на Востоке Южного Кав
каза (в нынешнем Азербайджане) народ автохтонный, они проживали здесь из
древле, задолго до прихода в регион в широких масштабах из Маньчжурии, Алтая 
и Средней Азии основной части предков, современных азербайджанцевтюрок7. 
Тюрки  азербайджанцы на Южном Кавказе вообще народ пришлый. Значитель

1 Манасян А., Карабахский конфликт: ключевые понятия и хроника, с. 172173.
2 28 апреля 1920  23 июля 1920
3 1926 г.
4 Мирзоян Левон Исаевич. Родился 14.11.1897, в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии в с. Ашан; в 
1917 году вступил в РСДРП(б), с 1919 года на партийной работе; с 21 января 1926  5 августа 1929 первый 
секретари ЦК КП Азербайджанской ССР ; секретарь Казахстанского крайкома ВКП(б) в 19331937; первый 
секретарь ЦК КП(б) Казахстана в 19371938 гг. Арестован 23 мая 1938 г. Приговорён: ВКВС СССР 26 февраля 
1939 г., обв.: участии в к.р. организации. Расстрелян 26 февраля 1939 г. Реабилитирован 10 декабря 1955 г. 
5 Анастас Иванович Микоян (родился 13 (25) ноября 1895, село Санаин в Армении  21 октября 1978, 
Москва)  российский революционер, советский государственный и партийный деятель. Член партии с 1915 
года, член ЦК с 1923 года. В марте 1919 года возглавил Бакинское бюро Кавказского крайкома РКП(б). С 
занятием Баку в1920 большевиками вступил в город в качестве уполномоченного Реввоенсовета XI армии. 
6 Рубен Гукасович Рубенов (Мкртчян), (родился в Тифлисе в семье рабочегоармянина. 1894  27 ноября 1937) 
революционер, советский партийный и государственный деятель. Первые секретари ЦК КП Азербайджанской 
ССР с. 0 7.02.1933  10.12.1933 гг.
7 Прародина тюрок локализуется на пространствах между югом Сибири, современной Монголией и 
Маньчжурией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
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ная часть их прямых предков оказалась здесь лишь в ХIХXX вв. как отходники1 
(тюркоязычные гастарбайтеры из северного Ирана). 

До 1918 г. на Южном Кавказе вообще не было никакого Азербайджана, а до 
1936 г. азербайджанцев  (это терминнеологизм) не имевший статус конкретного 
этнонима. Понятие азербайджанец является собирательным и в нынешнем его 
виде оно всё еще отображает скорее не этническое происхождение индивида, а 
его гражданскую принадлежность2. Чтобы поставить всё на свои места, следует 
знать о ком именно идет речь; если об азербайджанцах (azərbaycanlılar), то у них 
нет  своей «особой» истории до 1936 г.3, а если об азербайджанских тюрках (они 
имеют смешанное этническое происхождение), тут дело обстоит совершенно ина
че, и путать и тем более подменять эти два разных понятия, как это делают 
многие, называя тюрок Восточной части Южного Кавказа «азери» (azərilər), не
допустимо4. В том же случае, если речь идет о тюрках Азербайджана, а не об 
азербайджанцах, всё становится предельно ясно, ведь их история хорошо извест
на. Хотя в этом случае об автохтонности придется забыть напрочь. Следователь
но, в данном регионе никак не могло быть никакой азербайджанской земли, 
азербайджанских ханств и т.д. Все это фикция!

Азербайджанские армяне по большей части являются потомками коренного 
христианского населения исторических провинций и Арцах Утик (Карабах) , Соб
ственно Албании (Агванка), (в Албании они наряду с удинским народом)5. В со
ветское время в историографии по этому вопросу особых дискуссии не было. При 
всем этом никто не ставил под сомнение автохтонность их предков на землях, 
которые с 1918 года стали называться Азербайджаном. Здесь следует таже заме
тить, что ярким примером хваленной азербайджанской «толерантности» и «муль
тикультурализма» в действии, наряду с исторической судьбой азербайджанских 
армян, может послужить судьба удинского народа6. 
1 История Азербайджана, т. II, Баку, 1962, с. 253262; Манасян А., Нагорный Карабах: как это произошло 
конфликт, Ер., 2010, с. 15.
2 Айвазян Г., О термине «азербайджанцы», судьбах коренного населения Азербайджана и подлинных предках 
современных азербайджанцев, «Историкофилологический журнал», Ереван, 2013, № 1 (192), с. 104119.
3 Понятие азербайджанцы вообще приобрело гражданство лишь в 1936 г. В связи с одним из требований 
конституционной реформы СССР, которое гласило, что для образования союзной республики требовалось, 
чтобы численность «титульной нации», составляла не менее одного миллиона человек. Ни один этнос в 
Азербайджанской ССР не набирал такого количества людей. Тогдато и было принято директивное решение 
о «переименовании» мусульман республики в азербайджанцев. Тем самым набралось нужное количество для 
образования союзной республики, а тюрки стали азербайджанцами, а значит и основной титульной нацией 
республики. Таким образом, тюрки Азербайджанской ССР актом присвоения названия республики в качестве 
собственного этнонима, стали основной «титульной нацией» Азербайджана.
4 Факты о геноцидной политике Азербайджана. Сост., отв. ред., автор вступ. статьи и комемент. к.и.н., доцент 
М. А. Арутюнян. «Качар» (Ежегодник НЦК). Кн. 14, Шуши, Издво Научного центра «Качар», 2020, с. 197.
5 Подробнее см.: Акопян А., АлбанияАлуанк в греколатинских и древнеармянских источниках, Ер., 1987,302; 
Свазян Г., История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII в.), Ер., 2009, 347 с.
6 Айвазян Г., 2019, К вопросу об  этногенезе удинского народа и  уточнению термина «страна Утийцев», Вестник 
арменоведения Ереван, «Гитутюн», № 1 (19), с. 8099.
Айвазян Г. 2015 , Об удинской этноконсолидации собственно албанцевхристиан в эпоху средневековья Армения 
и христианский Кавказ, Республиканский симпозиум, посвященный 1700летию принятия христианства в 
Кавказской Албании и Грузии, Ереван, 1516 декабря 2015 г. доклады и тезисы докладов,  (ред.), Акопян 
А., Ереван, Гитутюн, с. 20 44.
Айвазян Г., 2016, К вопросу об этногенезе армян Азербайджана в свете албаноудинской проблематики Историко
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Однако вопреки всем историческим фактам азербайджанские авторы и про
пагандисты со всех трибун без тени стыда и совести твердят, что в результате 
войны 19881994 годов более 20% территории Азербайджана было оккупировано 
Арменией и более миллиона «азери» стали «беженцами». С правовой и юридиче
ской точки зрения беженцев  азербайджанцев из Армении в Азербайджане вооб
ще нет1, что же касается «беженцев» азербайджанцев из Арцаха и его освобожден
ных территорий  это внутренне перемещенные лица  «ВПЛ» комбатанты,2 ак
тивно участвовавшие в блокаде Арцаха и боевых действиях против него. В дей
ствительности все было с точностью до наоборот, это Армения и Арцах подвер
глись неспровоцированной агрессии со стороны Азербайджана как в 19181920, 
так и в 19881994 годах. Это коренное армянское население Восточной части 
Южного Кавказа по указке руководства Азербайджана подверглось этническим 
чисткам и массовой насильственной депортации, под страхом массового истре
бления, с родной земли. К тому же армянская сторона не оккупировала, а осво
бодила всего часть Нагорного Карабаха и вовсе не выходила за пределы его 
историкогеографических границ. Ведь в свое время в нарушении решения Кав
бюро РКП (б) от 05.07.1921 г. вместо всего Нагорного Карабаха (включая ныне 
освобожденные территории) автономия была образована на небольшой его части, 
и позже область по этому факту «задним числом» была переименована из АОНК 
в НКАО3. К тому же под оккупацией азербайджанской стороны всё еще находят

культурный вклад армян Гардмана и Ширвана (история и современность) , Республиканский симпозиум (Ереван, 
2930 апреля, 2016), доклады и тезисы докладов, (ред.), Акопян А., Ереван, «Гитутюн», с. 324.
Айвазян Г. 2016, Удины и Албанская церковь Азербайджана «21й Век», журнал фонда «Нораванк», Ер., 
ООО «ТАСК», № 3 (40) с. 5366.
Айвазян Г. 2018, К вопросу о дезинтеграции и деэтнизации удинского народа, Армения и Восточнохристианская 
Цивилизация – III, Республиканская конференция, посвященная 70летию со дня рождения известного 
арменистакавказоведа, Павла Чобаняна (19482017 гг.) (ред.), Акопян А., Ереван, «Гитутюн», 1718 мая, 
2018, с. 1730. 
1 Законом о гражданстве Азербайджанской республики им всем автоматически, «в явочном порядке», 
предоставлялось гражданство Азербайджана. См. Закон о гражданстве Азербайджанской республики 1998г., 
Статья №5, пункт  3.
2 Комбатант  лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил 
одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический 
статус (определение комбатанта прямо или косвенно содержится в ЖК, III и ДП,I, к Женевским Конвенци
ям). строгое определение понятию комбатант было сформулировано в 1907 году на 2й Гаагской конфе
ренции в Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (далее IV Гаагская конвенция). Тогда были 
установлены критерии, с помощью которых можно было отличить комбатантов от других участников 
вооружённых конфликтов. Позднее, с принятием Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, 
касающейся защиты жертв международных вооружённых конфликтов 1977 года, в статье 43 данного 
протокола появляется определение вооружённых сил и также впервые вводится понятие комбатанта как 
составляющего вооружённые силы. См. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. 
Приложение о законах и обычаях сухопутной войны, 1907, Статья 1.; Дополнительный протокол I к Женевским 
конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооружённых конфликтов, 1977.
3 Автономная Область Нагорного Карабаха (АОНК) НагорноКарабахская Автономная Область (НКАО). Разные 
названия армянской автономной области, образованной по Постановлению Кавбюро РКП(б) от 5 июля 1921 
г. Первое название – АОНК – соответствует Постановлению Кавбюро о включение «в пределы» АзССР 
всего Нагорного Карабаха и создании здесь автономной области с широкими правами. Второе название – 
НКАО – отражает грубое нарушение этого Постановления Кавбюро и образование армянской автономной 
области лишь на части включенных в пределы АзССР территорий Нагорного Карабаха. Кавбюро РКП (б) 
5 июля 1921 г. постановило: «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив 
ему широкую областную автономию…». Принятый 7 июня 1923 г. Декрет Азербайджанского Центрального 
Исполнительного Комитета (АзЦИК) «Об образовании Автономной области Нагорного Карабаха» в нарушение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%281907%29
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ся исконные земли армян Восточной части Южного Кавказа, такие как Шаумя
новский, Шамхорский, Ханларский, Дашкесанский, Кедабекский, армяноудинские 
Куткашенский и Вардашенский районы, армянский Гандзак, Нахичевань и т. д. 

Что же стало причиной подобного искажения причинноследственной связи 
и подлинного образа арцахскоазербайджанского конфликта? Ответом на этот 
скорее риторический, чем практический вопрос, может служить азбучная истина 
о том, что прежде чем нести правду о произошедшем миру, ее следует признать 
самому! Фактически вопрос азербайджанских армян остался за рамками перего
ворного процесса, ведущегося в формате Минской группы ОБСЕ. После сумгаит
ского этапа1 геноцида армян в Азербайджане прошло уже более 30 лет, однако 
по надуманным причинам сомнительного характера события, произошедшие в 
19881992 гг. по отношению к армянам АзССР, в Армении и Арцахе, на офици
альном государственном уровне все еще так и не признаны в качестве геноцида 
и продолжают, вопреки здравому смыслу, квалифицироваться в качестве «погро
мов». Описание всех ужасов произошедших с армянами Азербайджана в период 
19881990 гг. выходит за рамки нашей задачи, эти факты являются аксиомати
ческой истиной, не требуют дополнительных доказательств. К тому же целым 
рядом постановлений Верховного Совета Армянской ССР, до сих пор не утратив
ших юридическую силу, уже были признаны и осуждены злодеяния, геноцидаль
ные акты, совершенные в отношении армянского населения АзССР, в частности: 
1) «Постановление Верховного Совета Армянской ССР об осуждении злодеяний, 
совершенных против армянского населения в городе Сумгаите в феврале 1988 
года»2; 2) Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального 
Совета Нагорного Карабаха о Постановлении Верховного Совета СССР от 28 
ноября 1989 года «О мерах по нормализации обстановки в НагорноКарабахской 
Автономной области»3; 3) Постановление Верховного Совета Армянской ССР «О 
вопросе обеспечения безопасности армянского населения Азербайджанская ССР, 
НКАО, приграничных районов Армянской ССР и армянвоеннослужащих советской 
армии»4; 4) Постановление Верховного Совета Армянской ССР «Об убийствах, 

Постановления Кавбюро решил: «Образовать из армянской части Нагорного Карабаха автономную область…». 
Так за пределами автономной области были оставлены южные (Кубатлу, Зангелан, Физули, Джабраил), 
ее западные районы (Лачин, Кельбаджар), центральные (Ханлар, Шаумян) и северные (Кархат/Дашкесан, 
Гетабек, Шамхор) районы Нагорного Карабаха, хотя во многих из этих районах в момент принятия Декрета 
АзЦИКа этнические армяне составляли большинство населения. «Автономная область Нагорного Карабаха» 
(АОНК) по факту случившегося была переименована в «НагорноКарабахскую автономную область» (НКАО) 
в 1936 году. См. «Декрет Аз. ЦИК об образовании Области Нагорного Карабаха», Нагорный Карабах в 1918
1923 гг. Сборник документов и материалов, Ер.1992, док. N 451, с. 650.
1 Ему предшествовали так называемая «армянотатарская резня 19051907 гг., в результате которой было 
разрушено 128 армянских поселений и погибло, по разным оценкам, до 10 тыс. человек. 
2 Հայկական ՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի որոշում «Ադրբեջանական ՍՍՀ Սումգայիթ քաղաքում կատարված  
ոճրագործությունները դատապարտելու մասին», 15.06.1988, N 1255XI:
3 Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի որոշում «Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում իրադրությունը 
նորմալացնելու միջոցառումների մասին» ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի 1989 թվականի նոյեմբերի 28ի 
որոշման մասին, 01.12.1989, N 1651XI:
4 Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային Խորհրդի որոշում, «Ադրբե
ջանական ԽՍՀում, ԼՂԻՄում, Հայկական ԽՍՀ սահմանային շրջաններում հայ ազգաբնակչության և 
խորհրդային բանակում հայազգի զինծառայողների անվտանգության ապահովման խնդիրների մասին», 
17.09.1989, N 1597XI:
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погромах и других злодеяниях совершенных в городе Баку и ряде других насе
ленных пунктах Азербайджанская ССР и еще большем обострении в следствие 
этого ситуации в регионе, от 13. 02.1990 г.».

На новом этапе, уже в независимой Армении, с 2007 г. с инициативой об 
официальном признании1 со стороны парламента Республики Армения и Арцаха 
произошедшего на территории современного Азербайджана в 19881992 гг. в 
качестве геноцида армян в Азербайджане, выступает НПО Ассамблея Азербайд
жанских Армян2 (далее «ААА»). Факты и документы, о которых ниже пойдет речь, 
в широкий научный оборот вводятся практически впервые. НПО «ААА» направи
ла целый ряд обращений по данному вопросу на имя руководства Республики 
Армения и Арцаха. В ответ на эти обращения организация получила ответы из 
МИД РА3 и из Национального собрания РА за подписью тогдашнего главы пар
ламента Т. Торосяна4, о необходимости экспертной оценки произошедшего на 
территории современного Азербайджана в 19881992 гг., как геноцида и соответ
ствии их конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года о преду
преждении преступления геноцида и наказании за него музееминститутом гено
цида армян. Организация «ААА» представила соответствующий пакет необходимых 
документов и имеющиеся множество вопиющих фактов, свидетельствующих о 
сути произошедшего на территории современного Азербайджана в 19881992 гг., 
в музей институт геноцида армян, откуда 23.10.2008 г. на имя председателя НПО 
«ААА» пришел официальный ответзаключение со справкой на 2 листах за под
писью директора музея А. Демояна5 в котором приветствовалась инициатива о 
признании на законодательном уровне факта геноцида армян в Азербайджане и 
представлялось  заключение о полном соответствии произошедшего на террито
рии современного Азербайджана в 19881992 гг., конвенции ООН от 9 декабря 
1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него6. Ини
циатива о признании геноцида армян в Азербайджане лично от имени Католико
са Всех армян и Армянской Апостольской церкви была поддержана и благослов
лена в послании, адресованном на имя председателя НПО «ААА» из первопре

1 Четкой правовой и политической оценки и подтверждения приверженности решениям ВС АрмССС по 
данному вопросу.
2 НПО Ассамблея Азербайджанских Армян «ААА», организация представляющей и защищающей законные 
права и интересы общины азербайджанских армян в изгнании (беженцев), а также занимающейся вопросами 
международных отношений, аналитическими, научными азербайджановедческими исследованиями, историей 
России, ее взаимоотношений с народами Кавказа и т.д. 
3 29.02.2008 г. N 25/02496;07.112008, N 25/16059, Документы и материалы из личного архива председателя 
НПО «ААА».
4 22.07.2008, ն554 Документы из личного архива председаделя НПО «ААА».
5 23.10.2008, N 0214. Документы из личного архива председателя НПО «ААА».
6 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята резолюцией 260 
(III) Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций от 9 декабря 1948 года в Парижe. Конвенция 
вступила в силу 12 января 1951 года. Она устанавливает международный правовой статус понятия «геноцид» 
как тягчайшего преступления против человечества, а также даёт его юридическое определение. Являет 
собой кульминацию многолетней борьбы польского юриста еврейского происхождения Рафаэля Лемкина за 
установление юридической ответственности за уничтожение этнических групп и признание международным 
сообществом геноцида как преступления против человечества. Всем странамучастницам предписывается 
принимать меры к предотвращению и наказанию актов геноцида в военное и мирное время.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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стольного Эчмиадзина1. Имея на руках весь необходимый пакет документов НПО 
«ААА» в 2008 г. обратилась ко всем представленным в парламенте РА фракциям 
политических партий с инициативой о признании национальным собранием РА 
на официальном уровне факта произошедшего на территории современного Азер
байджана в 19881992 гг. по отношению к армянам в качестве геноцида. На 
инициативу НПО «ААА» положительно откликнулась парламентская фракция пар
тии «Наследие», которая в письмах на имя председателя НПО «ААА» от 26.11. 
2008 г., за подписью секретаря фракции, приветствовала инициативу о призна
нии на законодательном уровне факта геноцида армян в Азербайджане и выра
жала готовность представить соответствующий законопроект2. Практически па
раллельно этому процессу, со стороны парламентской фракции партии АРФД 
(Дашнакцутюн) в оборот пытались ввести зеркальный законопроект, не содер
жащий четкого определения геноцид в отношении произошедшего в АзССР в 
19881990 гг. Фракцией «Наследие» 01. 05. 2009 г. был представлен законопро
ект относительно признания факта геноцида армян в Азербайджане,3 которому, 
по целому ряду причин объективного и субъективного характера и, в первую 
очередь, отсутствия политической воли и государственного мышления, также не 
было суждено воплотиться в жизнь. В последний раз по мотивам именно этого 
законопроекта было представлено заявление Национального Собрания РА, при
уроченного к 30летию Сумгаитской резни, однако на этот раз все четкие фор
мулировки, политические и правовые оценки событий, как геноцида, предвари
тельно были изъяты из текста документа4. На совместном заседании националь
ного собрания Армении и Арцаха 18.01.2020. было принято историческое заяв
ление, в преамбуле которого события января 1990 года в г. Баку были названы 
геноцидальным актом. Этому 13.01.2020. г. предшествовала церемония возложе
ния венков к хачкарам в память о невинных жертвах геноцида армян в Азербайд
жане 19881990 гг. в Цицернакаберде с участием представителей беженцев и 
руководства республики Армения во главе с Примьерминистром Н. Пашиняном, 
а  во  главе с католикосом всех армян Гарегином Вторым была отслужена поми
нальная месса по невинно убиенным.

В качестве эпилога следует здесь сказать, что, насильственно депортирован
ные (под страхом массового истребления) из мест своего исконного проживания 
армяне Восточной части Южного Кавказа до сих пор так и не получили ни поли
тической, ни материальной, ни моральной компенсации за нечеловеческие испы
тания, что выпали на их долю.  В 1992 году практически все прогрессивное ми
ровое сообщество закрыло глаза на этот факт, а также проигнорировало леги

1 03.02.2009, N 122, Документы из личного архива председателя НПО «ААА».
2 26.11.2008, ԺԽ0507/08
3 Պ41224.12.2008ԱՀ012/0 Հայաստանի Հանրապետւթյան Ազգային Ժողովի հայտարարւթյան նախա
գիծ 19881992 թվականների ընթացքւմ Ադրբեջանական ԽՍՀի բոլոր և ԼՂԻՄԻ (հետագայւմ` ԼՂՀԻ) 
բազմաթիվ բնակավայրերւմ ադրբեջանական իշխանւթյւնների կողից տեղի հայ բնակչւթյան նկատմամբ 
իրագործած ոճրագործւթյւնները որպես ցեղասպանւթյւն ճանաչման մասին.
4 Պ25406.02.2018ԱՀ013/0 Հայաստանի Հանրապետւթյան Ազգային Ժողովի Հայտարարւթյւն նախա
գիծ «Հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի ոճրագործությունների դատապարտման վերաբերյալ»:
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тимность образования государства Арцах и отказ Азербайджана от правопреемства 
АзССР, и признала последний в нарушении международного права, в границах 
АзССР, этим вольно или невольно спровоцировав арцахскую войну. Подобный 
неприемлемый подход стал одной из основных причин вытеснения с повестки 
дня арцахского конфликта вопроса армян Восточной части Южного Кавказа – 
одной из основных пострадавших и заинтересованных сторон арцахскоазербайд
жанского конфликта и соучредителя Азербайджанской ССР. Армении и Арцаху 
предстоит упорная и напряженная работа для того, чтобы в повестку дня мирно
го урегулированию арцахского конфликта были включены и представлены закон
ные права и интересы азербайджанских армян (беженцев), а первым шагом на 
этом пути является официальное признание факта геноцида армян на территории 
современного Азербайджана в 19881992 гг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акопян А. 1987, АлбанияАлуанк в греколатинских и древнеармянских источниках, 

Ереван, Издво АН Арм. ССР, 302 с.

2. История Азербайджана, Баку, Издво АН АССР, т. II, 1960, 953 с. 

3. Нагорный Карабах в 19181923 гг. Сборник документов и материалов, Сборник доку

ментов и материалов, 1992, . (ред.), Микаелян В.А. Ереван, изд.во АН Армении, 755 с.

4. Манасян А. 2005, Карабахский конфликт: ключевые понятия и хроника, Ереван, Изд

во Гаспринт, 214с. 

5. Манасян А. 2010, Нагорный Карабах: как это произошло конфликт, Ереван, Издво; 

САМАР, 120 с. 

6. Свазян Г. 2009, История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII в.), Ереван, 

Издво НАН РА, 347 с.

7. Айвазян Г., 2013, О термине «азербайджанцы» судьбах коренного населения Азербайд

жана и подлинных предках современных азербайджанцев, «Историкофилологический 

журнал», Ереван, № 1 (192), с. 104119.

8. Айвазян Г., 2019, К вопросу об  этногенезе удинского народа и  уточнению термина 

«страна Утийцев», Вестник арменоведения Ереван, «Гитутюн», № 1 (19), с. 8099.

9. Айвазян Г. 2015, Об удинской этноконсолидации собственно албанцевхристиан в эпо

ху средневековья Армения и христианский Кавказ, Республиканский симпозиум, по

священный 1700летию принятия христианства в Кавказской Албании и Грузии, Ере

ван, 1516 декабря 2015 г. доклады и тезисы докладов,  (ред.), Акопян А., Ереван, 

Гитутюн, с. 20 44.

10. Айвазян Г., 2016, К вопросу об этногенезе армян Азербайджана в свете албаноудин

ской проблематики. Историкокультурный вклад армян Гардмана и Ширвана (история 

и современность), Республиканский симпозиум (Ереван, 2930 апреля, 2016), доклады 

и тезисы докладов, (ред.) Акопян А., Ереван, «Гитутюн», с. 324.

11. Айвазян Г. 2016, Удины и Албанская церковь Азербайджана «21й Век», журнал фонда 

«Нораванк», Ереван, ООО «ТАСК», № 3 (40) с. 5366.



419

12.  Айвазян Г. 2018, К вопросу о дезинтеграции и деэтнизации удинского народа, Арме

ния и Восточнохристианская Цивилизация – III, Республиканская конференция, посвя

щенная 70летию со дня рождения известного арменистакавказоведа, Павла Чобаня

на (19482017 гг.) (ред.) Акопян А., Ереван, «Гитутюн», 1718 мая, 2018, с. 1730. 

Резюме

К вопросу о процессе официального признания Арменией 
геноцида армян на территории Азербайджана  

в 19881992 гг.

Григорий Айвазян

Данная научная статья посвящена процессу официального признания Парламентом 

Республики Армения факта Геноцида армян на территории современного Азербайджана 

19881992 гг., и мероприятиям в связи с 30летием геноцида армян в Баку в 1990 г. Мно

гие факты, представленные в этой научной статье, впервые вводятся в широкий научный 

оборот. Вопрос об официальном признании со стороны Республики Армения и Республи

ки Арцах, факта геноцида армян на территории современного Азербайджана в 19881992 

гг. является краеугольным камнем в решении проблемы армянских беженцев из Азербайд

жана.

Ключевые слова: Геноцид, армяне, процесс, официальное признание, парламент, 

факты, Республика Армения, современный Азербайджан.

Ամփոփում

19881992 թ. Ադրբեջանի տարածքում հայերի 
ցեղասպանության փաստի Հայաստանի պաշտոնական 

ճանաչման գործընթացի շուրջ

Գրիգորի Այվայան

Այս գիտական   հոդվածւմ ներկայացված փաստերից շատերն առաջին անգամ են 

մտցվւմ գիտական   լայն շրջանառւթյան եջ: Հայաստանի Հանրապետւթյան խորհրդա

  րանի կողից 19881992 թվականներին ժամանակակից Ադրբեջանի տարածքւմ հայերի 

ցեղասպանւթյան փաստի ճանաչման գործընթացը հինաքար է` Ադրբեջանից հայ փախս

տականների խնդիրը լւծելւ համար, այնւաենայնիվ, զւտ մարդասիրական և 

իրավական տեսանկյւններից բացի, այն կիրառական և քաղաքական նշանակւթյւն 

ւնի՝ Հայաստանի Հանրապետւթյան և Արցախի պետական   շահերի և ազգային անվտան

գւթյան առւներով: Ադրբեջանահայերի խնդիրը Բաքվի ավտորիտար ռեժիի սան

ձազերծած տեղեկատվական և քարոզչական պատերազի աենաթւյլ օղակն է: Ադրբեջա
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նահայւթյան պատմւթյան և տխւր ճակատագրի օրինակով, կարելի է հեշտւթյամբ 

ապացւցել իջազգային հանրւթյանը, նրա համար հասկանալի լեզվով, արցախահայւ

թյան և ադրբեջանցի թւրքերի՝ եկ պետւթյան եջ խաղաղ գոյակցւթյան գործնական 

անհնարինւթյւնը, նաև չեզոքացնել ադրբեջանական որևէ շահարկւմ, բացառապես, 

այսպես կոչված, ադրբեջանցի «փախստականների»՝ նախկին բնակւթյան վայրեր իա

կողմա նիորեն վերադառնալւ թեմայի վերաբերյալ: Ադրբեջանահայերի խնդիրը, պատ

կերավոր ասած, հայկական պետականւթյան «վահանն ւ թւրն» է ադրբեջանական 

քարոզչաեքենային դիմակայելւ գործւմ:

Հինաբառեր. ցեղասպանւթյւն, հայեր, գործընթաց, պաշտոնական ճանաչւմ, 
խորհրդարան, փաստեր, Հայաստանի Հանրապետւթյւն, ժամանակակից Ադրբեջան:

Abstract

On the process of recognition of Armenian Genocide by the 
Armenian Parliament on the territory of modern Azerbaijan in 

19881992

Grigori Ayvazyan

Many of the facts presented in this scientiic article are being entered into scientiic 
wide circulation for the irst time.

The process of recognition of the Armenian Genocide by the Armenian Parliament 
on the territory of modern Azerbaijan in 19881992 is a cornerstone for solving the 
problem of Armenian refugees from Azerbaijan, however, apart from purely 
humanitarian legal aspects, it has practical and political signiicance in terms of the 
state interests and national security of the Republic of Armenia and Artsakh.

The problem of the AzerbaijaniArmenians is the weakest link in the information 
and propaganda war unleashed by the authoritarian regime of Baku. By the example 
of the sad fate of the history of Armenians living in Azerbaijan, one can easily prove 
to the international community, in a language understood by them, the practical 
impossibility of peaceful coexistence of the Armenians of Artsakh and the Azerbaijani 
Turks in one state, neutralize any Azeri speculation, especially the issue of unilateral 
returne of the socalled Azerbaijani «refugees» to their former places of residence. 
Figuratively speaking, the problem of the AzerbaijaniArmenians is the «shield and 
sword» of the Armenian statehood in resisting the Azerbaijani propaganda machine.

Keywords: Artsakh conlict, genocide, recognition, facts, Parliament, Republic of Arme
nia, modern Azerbaijan.
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ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՒԼՒՄ



Վրաստանի և Իերեթի թեմակալ առաջնորդ Մխիթար եպիսկոպոսի գրւթյւնը  
Աենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե-ին` Շւշիւմ թւրքերի կազմակերպած հայերի 

կոտորածի, Արցախի թեմակալ առաջնորդ Վահան եպիսկոպոսի դաժան սպանւթյան մասին, 
10 հւնիսի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 46, թ. 15 և շրջերես):

Записка епархиального предводителя Грузии и Имерети епископа Мхитара Католикосу всех 
армян Геворгу V об организованной турками в Шуши армянской 3.резне, жестоком убийстве 
епархиального предводителя Арцаха епископа Ваана, 10 июня 1920 г. (НАА, ф. 57, п. 5, д. 46, 

л.15 и оборотная сторона).

The letter of the Diocesan Leader of Georgia and Imereti, Bishop Mkhitar, to the Catholicos of All 
Armenians Gevorg V about the massacre of Armenians organized by the Turks in Shushi, the brutal 
murder of the Diocesan Leader of Artsakh, Bishop Vahan, June 10, 1920 (NAA, f. 57, l. 5, w. 46, p. 

15 and the other side).
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ТЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ ГОРОДА ШУШИ И ГЕНОЦИДА 
ЕГО АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 2326 МАРТА 1920 Г.  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

Вступление 

Трагедия уничтожения четвертого по важности центра Закавказья  города 
Шуши, нашла широкое отражение в армянской и зарубежной историографии. 
Современники  составители официальных документов и участники событий 2326 
марта 1920 г., как и авторы последующих публикаций, верно отмечали, что город 
стоял на пути мусаватистских планов по захвату всего Карабаха и Зангезура, что 
его уничтожение было поэтапной, продуманной операцией и состоялось благодаря 
нарушению временного соглашения с армянским населением края от 22 августа 
1919 г.

Источниковедческая база свидетельств о разрушении Шуши

Важные документы о трагедии содержит сборник архивных материалов «На
горный Карабах в 19181923 гг.», который сообщает, что к 18 февраля 1920 г. в 
Шуши прибыли Нурипаша и Халилбей с турецкими офицерами. Последние нара
щивали в городе и на границе с Зангезуром войска1, а временный азербайджанский 
генералгубернатор Х.бек Султанов заговорил с членами Шушинского Армянского 
национального совета (далее  АНС) о «восстании», которое якобы готовят ереван

1 Нагорный Карабах 1992, 370.

file:///D:/Shushi/ 
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ские эмиссары. «Провокация с восстанием,  заметила газета «Арач»,  видимо 
необходима Султанову для оправдания своих по следующих поступков»1. Тот же 
потребовал обязательного по соглашению 1919 г. согласия армян на усиление азер
байджанского гарнизона, как и призыва с их стороны к Зангезуру подчиниться 
власти Баку (второе нарушало соглашение двух противоборствовавших республик 
от 23 ноября 1919 г. о неприменении силы при разрешении любых споров). Сто
роны не достигли взаимопонимания, но условились созвать VIII Национальный 
съезд Карабаха.

В дополнение, МИД Республики Армения телеграфировал своей делегации на 
Парижской мирной конференции, предупредив ее о подготовке противником ши
рокого наступления, чтобы «разоружить и окончательно подчинить Карабах и занять 
Зангезур»2. Такие же телеграммы для широкого оглашения пошли своим диплома
там в Тегеран и Баку, куда командировали Р. ТерГаспаряна. Все это мало походило 
на подготовку восстания. Тем не менее, начальник французской военной миссии А. 
де Пуадебар предупредил из Тифлиса: татарам «строго приказано ждать первого 
шага со стороны армян, чтобы свалить с себя ответственность»3.

28 февраля  5 марта 1920 г. в с. Шош и г. Шуши собрались две части VIII съез
да. Большинство в 96 делегатов указали в Шоше на огромный человеческий и ма
териальный урон, который они понесли после соглашения от 22 августа 1919 г.4, 
вследствие бездействия и слабости правительства. Хотя п. 1 данного текста оставлял 
Мирной конференции странпобедителей в I мировой войне определить политиче
скую принадлежность края, 19 февраля 1920 г. Х.бек Султанов потребовал от съез
да дать согласие на «окончательное вхождение Карабаха в Азербайджан как нераз
рывной экономической его части»5. В те же дни, когда Лондонская конференция 
держав Антанты назначила Комиссию по армянским границам и трижды заслушала 
делегацию РА, губернатор заявлял в Шуши, что конференции больше нет и никто не 
поможет армянам. Он уже 6 месяцев нарушал пп. 15 и 16 августовс кого соглашения 
и наращивал войска, не спрашивая согласия 2/3 членов краевого Совета. 

Между тем, резолюция VIII съезда армян Карабаха указала, что 22 февраля были 
разграблены дома и убито до 400 человек в Вараракне (Ханкенде), Аскеране и на 
дороге Шуши  Евлах. Дальнейшие преступления вынудят людей «обратиться к 
соответствующим мерам по защите своей жизни и чести»6. Съезд настаивал на 
соблюдении августовской договоренности и не принимал полного подчинения. 6 
марта он направил свое решение Верховному комиссару Союзников полковнику В. 
Гаскелю и другим посланцам стран Антанты. В тот же день его документ дополни
ло воззвание Зангезурского АНС: «Пока стоит Карабах, то и Зангезур недоступен 

1 Там же, 371.
2 Там же, 373.
3 Там же, 376.
4 Национальный архив Армении, ф. 57, оп. 5, д. 202, л. 34 об. (далее: НАА 57/5/202/34 об.); 200/1/50/ 
145–156; д. 581/29; 314/1/34/130–134. Секретарь Карабахского АНС А. Кисибекян указывает 5. 03. 1920 г.: 
Կիսիբեկյան 1955, 195, 203, 211. Сравни: Աբրահամյան 2012, 2930. 
5 Нагорный Карабах 1992, 378.
6 Там же, с. 380.
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для врага, в тылу которого 250тысячное армянское население Карабаха»1. Поэто
му Азербайджан потребовал от карабахцев открыть дороги для пропуска к их се
лениям татарских подразделений и массово разоружиться, широко применяя при 
этом шантаж беженцами, экономическую блокаду, эмбарго на продажу хлеба, ар
тиллерию и резню гражданского населения. Направляемые турками татарские вла
сти начали настоящую войну против мирных жителей, принуждая тех к полному 
бесправию и капитуляции. Вопрос вооруженного столкновения стал делом времени.

Отметим, что руководимые Халилом татары были хорошо подготовлены и все
цело использовали созданную ими ситуацию. Участники событий и жители Шуши 
отмечали, насколько неожиданным оказалось столкновение для большинства его 
армянского населения, проснувшегося от выстрелов и пожаров2. Егише Ишханян 
приводит не только слова горожан, но и оценки губернатора ЗангезураКарабаха 
С. МеликËлчяна, члена комиссии по расследованиям событий Р. Юзбашяна, вые
хавшего из Тифлиса в Шуши вместе с двумя британскими офицерами; выводы 
собрания земляческого союза ЗангезурКарабах и обращение его активистов 6 июля 
в Верховный судебный орган Армянской революционной партии Дашнакцутюн 
(АРФД). В свою очередь, Р. Юзбашян поведал 30 июня 1920 г. на собрании в 
Ереване, что встреченные им на развалинах Шуши горожане ничего не знали о 
целях небольшой группы Арсена Микаеляна, атаковавшей в ночь на 23 марта та
тарский гарнизон. Семьи «спокойно спали в своих домах, и вдруг все перевернулось 
верх дном, дома один за другим охватил огонь, люди в ужасе и панике метались 
из стороны в сторону, многих убили, а кому удалось бежать  бросились в село 
КаринТак, причем многие попали в плен»3. 

Изложение Е. Ишханяна, включая его отказ принять поручение партии по ор
ганизации восстания в Карабахе, свидетельствует о серьезных разногласиях между 
правительством РА вместе с бюро АРФД с одной стороны, и Карабахским АНС  с 
другой. Этот факт подтверждают представитель бюро АРФД в крае А. Микаелян 
и секретарь местного АНС А. Кисибекян4. Совет требовал серьезной подготовки, 
большего финансирования и тесного взаимодействия с армией РА через Зангезур. 
Текст Ишханяна показывает, что кабинет А. Оганджаняна считал будущие действия 
восстанием против иноземного ига5, значит, в Ереване недооценивали настроения 
горожан в Шуши, временный характер августовского соглашения 1919 г. и решаю
щую роль, неоправданно отведенную тогда Мирной конференции победителей в 
мировой войне. Термин «восстание» использует и С. Врацян, хотя он уравновеши
вает данную оценку тезисом о попытке карабахцев нарушить план Султанова и 
нанести упреждающий удар6. 

1 Там же, 381. Меморандум VIII съезда от 6. 03. 1920: НАА 200/1/563/4850; опубликован: Ղարիբյան 2012, 
247250.
2 Աճառյան 1967, 255. МеликШахназаров 1995, гл. Гибель Шуши. Իշխանյան 1999, 575. А также МеликШах
назаров 2009, 84.
3 Իշխանյան 1999, 623, 625. Сравни: Բալայան 2015, 33. 
4 Միքայէլեան 1923, 110. Կիսիբեկյան 1955, 173176, 181183. Իշխանյան 1999, 551, 553, 563564, 576578.
5 Իշխանյան 1999, 554, 563, 575–579։
6 Վրացյան 1993, 395։
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В то же время государство и партийные власти РА недооценивали регулярную 
татарскую армию, усиленную турецкими офицерами. Бывший командующий Вос
точным форонтом и официальный представитель кемалистов в регионе Халилбей 
не мог разворачивать действия, не имея достаточно масштабных планов. Между 
тем, А. Микаелян (ТерОваннисян) не подчинялся и даже не поддерживал постоян
ной связи с разместившимся в Горисе губернатором МеликËлчяном. Так что не 
случайно, когда 2425 марта 1920 г. министр иностранных дел Ф. Хан Хойский и 
газета «Азербайджан» известили из Баку об армянских атаках, предпринятых в 
Вараракне (Ханкенде), Аскеране, Тертере и Шуши ночью 22/23 марта, они законо
мерно называли их «восстанием» и даже «вероломным нападением». Однако в 
отличие от министра иностранных дел РА А. Хатисяна, в Баку замалчивали, что 
упреждающие удары армян Карабаха, по разъяснению А. Кисибекяна, были вы
званы рядом событий: «Руководство Карабаха, видя лихорадочную подготовку 
правительства Азербайджана, пришло к выводу, что не сегодня, так завтра прави
тельство Азербайджана обязательно перейдет к нападению, и чтобы сорвать наме
рение врага и взять инициативу в свои руки, предприняло упреждающее наступле
ние»1. 

Как известно, 20 марта Султанов выдвинул шушинцам трехдневный ультиматум 
о сдаче оружия. К 22 марта Азербайджан начал широкомасштабное наступление, а 
утром взялся за массовое насильственное разоружение2, включая обыски в Шуши. 
Сначала 11 и 12 марта в Джебраил направили 90 вагонов оружия и боеприпасов. 
Затем Азербайджан не выполнил требования стран Антанты о выводе войск3. 22го 
числа в шушинскую тюрьму бросили 400 видных горожан, первым из них был убит 
отец Е. Ишханяна – Иванбек, потребовавший встречи с Султановым. За ним вы
резали всех остальных4. 

Собственно, военные, атакующие действия армян, начатые в 4 часа ночи 23 
марта 1920 г. в Шуши, отмечены А. Тумяном5, они подробно и обвинительно опи
саны А. Кисибекяном6, а также участником обороны, прикрывавшим эвакуацию 
горожан З. МеликШахназаровым и А. Микаеляном. Кисибекян отмечает, что «во
йна началась в тайне от народа Карабаха, от его ЦК АРФД Апараж, вопреки реше
ниям VIII съезда и благодаря предательскому шагу Арсена Ованнисяна, шагу, кото
рый ничем не возможно оправдать. Вина Арсена Ованнисяна многократно усили
вается, потому что он смотрел сквозь пальцы на оборону города»7. В результате 
опрометчивых и разрозненных действий, а ведь атаковавшие были не готовы к 
массовым поджогам и ничего не смогли им противопоставить, турецкотатарские 
силы сразу перенесли удар на мирное население, приступив к заранее подготов

1 Կիսիբեկյան 1955, 219:
2 Нагорный Карабах 1992, 388, 394–395.
3 Там же, с. 416.
4 Իշխանյան 1999, 579. Приводится в: Բալայան 2017, 443։ 
5 Թւմյան 2008, 281:
6 Կիսիբեկյան 1955, 219: 
7 Там же, с. 220. В данном случае речь идет об А. Микаеляне (ТерОваннисяне), а не об активном в это же 
время эсере Арсене Ованнисяне.
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ленной резне и уничтожению города. А. Микаелян тоже отмечал в воспоминаниях, 
что просочившиеся в город 400 варандинцев «действовали своевольно»1. У бойцов 
не было руководства, а Орган самообороны понимал, что исполнение атаки требо
вало обязательной внешней поддержки. Вопреки этому, армянские силы были рас
средоточены в обширной войсковой операции, а защита наиболее уязвимых горо
жан Шуши не стала ее основной задачей, так как главным для всего плана было 
помешать азербайджанскому нападению на Загезур. 

А. Микаелян рассказывает о вывозе семей ряда партийных лидеров, о заметном 
исходе населения из города, о более позднем перемещении сел Гюлистана в Джра
берд и 10 сел Хачена в район Ванка. Тем не менее, не было массовой эвакуации 
шушинцев в села, чтобы выждать до окончания боев или прихода Красной армии, 
способной стать отдельной проблемой для мусаватистов. Между тем, организован
ная переброска населения – обычный прием тотальной войны, широко применяв
шийся турками и татарами, но недооценивавшийся военнопартийными лидерами 
РА. 

В итоге, 26 марта Хан Хойский рассказывал дипломатическому представителю 
РА в Баку Мартиросу Арутюняну об успешном подавлении вооруженного выступле
ния, которое министр называл «восстанием» против власти мусаватистов и «пре
дательским нападением». М. Арутюнян заметил, что политика Султанова «не могла 
привести к иным последствиям, поскольку она заключалась в продолжающихся 
нарушениях достигнутого соглашения с целью любыми средствами, вопреки согла
шению, окончательно присоединить Карабах к Азербайджану»2. Хан Хойский же 
заверял в уважении августовского текста и лишь сослался на «слабость» и «невни
мание» своего правительства. Он с гордостью показал постановление заседавших 
в Шуши делегатов, подчинившихся требованию Султанова. М. Арутюнян заметил: 
из запертых в шушинском здании 60 человек «за» проголосовали только 52 деле
гата. «Мы это должны были сделать для устранения влияния Зангезура», – заклю
чил азербайджанский министр3. 

«Это» – означало полное уничтожение гражданского населения города Шуши, 
включая резню захваченных в плен мужчин и подростков, убийство детей и надру
гательства над жещинами и юношами. Причем убийство после изнасилования жерт
вы особенно подчеркивает изуверское желание захватчиков максимально измучить 
неугодных им жителей. Каждый народ, столкнувшийся с геноцидом, обязан пом
нить: у разрозненных членом сообщества практически нет шанса против геноцид
ного государства и его армии. Отдельный человек не может противостоять прово
кациям, организованным против него с помощью государственных механизмов. 

Геноцидному насилию может противостоять только организованное общество, 
использующее государственные возможности как в самообороне, так и при защи
те своих интересов на внешней арене – будь то политика или правовое поле. Воз

1 Միքայէլեան 1955, 120:
2 Нагорный Карабах 1992, 390. 
3 Там же, 391. Уточним: в Шуши работали 52 человека, а решения принимали с перевесом в 23 голоса: 
Միքայէլեան 1923, 110119. Կիսիբեկյան 1955, 198, 200201.
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мездие, международные суды и возмещение ущерба – необходимая часть обуздания 
агрессора, рвущегося воевать на чужой территории и разорять чужие дома без 
ущерба для своей экономики. Устранение национальных, расовых или религиозных 
обществ – мирное или насильственное, а тем более погромы и резня – не является 
допустимым приемом войны или политики. Все это преступление, которое не оправ
дывают ни войны, ни политические восстания против инородного угнетения. Че
ловек не является придатком к деспотической власти и имеет право ее устранять. 
Хотя, конечно, геноциды часто используют военные действия и социальны кризи
сы. Поэтому вполне оправданным и актуальным было заявление премьерминистра 
А. Хатисяна на чрезвычайном заседании парламента Республики 3 апреля 1920 г.: 
«Азербайджан нарушил соглашение, следовательно, в Карабахе больше не должно 
быть его власти»1.

Небольшим дополнением в богатую источниковедческую базу по теме стало 
привлечение автором этих строк ряда документов из Национального архива Арме
нии2. 

Зарубежные исследования о шушинских событиях

Одна из ранних книг об Арцахе, написанная Л. Чорбаджяном, П. Донабедяном 
и К. Мутафяном, адекеватно описывая события, сообщает: «Армяне решили взять 
инициативу в свои руки и выступить ночью 22/23 марта 1920 г., однако столица 
края была полна турецкотатарскими солдатами»3, немедленно подвергшими город 
огню и мечу. Тысячи домов были разрушены до основания, а большинство насе
ления третьего по значимости центра Закавказья вырезали4.

Что касается аналитической работы, то большую научную ценность имеют 
специализированая статья «Нагорный Карабах в 1920 г.», а также подробные и 
хорошо документированные разделы изданного в 1996 г. III тома четырехтомной 
«Республики Армения» зарубежного члена Национальной Академии наук Р. Ован
нисяна. Автор вычленяет социальнополитические характеристики двух дествовав
ших в Карабахе групп. Если, опираясь на настроения относительно вооруженных 
крестьян, бюро АРФД направило А. Микаеляна для организации самообороны, а 
военное министерство РА придало ему помощником полковника З. Месяна, кото
рого с января 1920 г. усилил главный идеолог восстания ДалиГазар (М. Бадал
кëхян), то Центральный орган самообороны Карабаха (Асатур Аветисян, Хачатур 
Мелкумян, Аслан Шахназарян), районный АНС, местный ЦК АРФД, Армянское 
межпартийное бюро г. Шуши (большевик Арменак Карагезян, эсер Рубен ТерГас
парян, дашнак Мартирос Арзуманян), ее интеллигенция, народники, эсеры и боль
шевики, а также основная часть почти безоружных горожаншушинцев хотели до
ждаться близкого прихода Красной армии, которая и вытеснит мусаватистов. Это 

1 Нагорный Карабах 1992, 406.
2 Махмурян 2010, с. 6570.
3 Chorbajian, Donabedian, Mutaian 1994, 126.
4 Там же, 141.
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политическое крыло остерегалось турецкоазербайджанского военного альянса. Оно 
требовало тщательной подготовки и обязательной военной поддержки из Армении 
экспедиционными силами Д. Канаяна, а также тесной и интеграции в рамках под
чинявшегося Еревану губернаторства КарабахЗангезур1.

Имевшиеся противоречия привели к роспуску местного ЦК АРФД и Комитета 
самообороны. Затем Р. Ованнисян акцентирует внимание на агрессивной политике 
Х. Султанова, включая его требование от 19 февраля 1920 г. к расширенному за
седанию АНС с участием интеллигенции г. Шуши о полном подчинении Карабаха 
Азербайджану по экономическим основаниям2. Заметим, губернатор и его руковод
ство не принимали широкого товарообмена между Баку и Карабахом как частью 
РА. Лидеры мусавата не желали экономических связей с Арменией. Все они доби
вались экономической самодостаточности и автономности (автаркии), пусть даже 
посредством резни местного, чуждого им населения в Арцахе и других районах. 

Историк из США подробно описывает VIII съезд армян Карабаха, на котором 
собравшееся в г. Шуши меньшинство назвало себя совещательным органом, не 
имеющим права выносить решения3. Здесь открыто тянули время и заявляли, что 
судьба объединения с Азербайджаном зависела от его способности выполнять со
глашение августа 1919 г. Именно эти, мирно настроенные и слабовооруженные 
люди, стали главным объектом татарской резни. В отличие от них, 96 полномочных 
делегатов в Шоше резко потребовали уважать соглашение 1919 г. и поддерживать 
в крае порядок, иначе им придется защищать свою жизнь и имущество. В плане 
терминов, Р. Ованнисян пишет о самообороне и скорее о военном выступлении, 
мятеже, чем о полноценном восстании4. Хотя общую армейскую операцию осущест
вляли 1720 – 2 тыс. бойцов по всему Карабаху, чтобы затруднить действия азер
байджанской армии против Зангезура. Шуши оказался самым уязвимым пунктом 
схемы Микаеляна, назначенной на 17е, а потом на 23 марта. Тот признавал, что 
успех всего замысла зависел от «пополнения из Зангезура в течение трех дней»5. 
Автор подчеркивает, что широкая операция должна была перекрыть Аскеран, от
крыть дорогу на Зангезур, захватить гарнизон и боеприпасы в Ханкенд, а затем 
переслать их в Аскеран и Шуши. Две первые задачи решить удалось, но третья 
закончилась неудачей, а горожан Шуши совсем не подготовили к стрельбе на ули
цах. Все действия были направлены именно на срыв азербайджанского наступления 
в Зангезур, намеченного на 25 марта. Все понимали, что быстрая помощь Армении, 
подоспевшая только 12–13 апреля, была обязательной и что в отместку противник 
ударит по наиболее беззащитному административному центру края. Именно неуда
ча в Ханкенде лишила аскеранцев боеприпасов и «определила плачевную участь 
Шуши»6. 
1 Hovannisian 1996, 133, 136137, 140. Автор называет Центральный орган амообороны Карабаха Комитетом 
самообороны.
2 Գ. Հովհաննիսյան 1971, 131-132. R. Hovannisian 1996, 138. 
3 Hovannisian 1996, 144145.
4 Там же, 147м5м, м5о. Эт  rising, rebel, revolt,   insurrection.
5 Միքայէլեան 1923, 118։
6 Hovannisian 1993, 1316. Hovannisian 1996, 151. 
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Разрозненные действия Агапарона Даниеляна, Багратбека Микаеляна и Нер
сеса Азизбекяна вызвали хаос. Последний открыл стрельбу издали, разбудив про
тивника. Этот «бой застал армяншушинцев врасплох». Между тем, азербайджан
ские войска и их соотечественникигорожане превратили армянскую часть города 
в пылающий ад. «С 23 по 26 марта около 2 тысяч строений были поглощены огнем, 
включая церкви и консисторию, культурные учреждения, школы, библиотеки, де
ловую часть города и большие дома торговцев»1. У призывавшего к покорности 
епископа Ваана ТерГригоряна вырвали язык, затем отрубили голову. Начальника 
городской полиции Аветиса ТерГукасова сожгли заживо. Вместе с ними погибли 
500 представителей интеллигенции. Помощник губернатора Григорий (Гига) Калан
тарян вместе со школьным инспектором Рубеном Шахназаряном сослались на обе
щание Султанова и собрали оставшихся горожан во дворе дома Бегларянца, где их 
растерзали в худших традициях 1915 г. 

«Сердце Нагорного Карабаха было стремительно вырвано в отместку за план, 
задуманный Армянской республикой»2, – заключает Р. Ованнисян, – причем нема
лую ответственность за трагедию несут британские генералы В.М. Томсон, Д.И. 
Шатлворт и Дж.Н. Кори, навязавшие Султанова 200 тысячам арцахцам3. Опытные 
колонизаторы позаботились, чтобы после их ухода ситуация ухудшилась. Азарбайд
жанцы же вопили о «предательской авантюре», «злонамеренном мятеже», «низком 
нападении». Резолюцией своего парламента от 1 апреля они требовали сокруши
тельными ударами подавить «беспорядки, угрожающие их свободе и независимо
сти»4.

То, что геноцид называют борьбой за целостность и безопасность государства, 
а для его осуществления используют долгосрочную политику5 и военную обстанов
ку, отмечает Дж. Гуайта, описывающий цепь погромов 1918 г. в Баку, 1920 г. в 
Мараше, Шуши и Аджне, 1922 г. в Смирне. Преемственность политики младотурок 
и кемалистов, широкая география и активность местного населения, направлявше
гося кадровыми офицерами, отличали уничтожение процветавшего центра культу
ры Шуши6. Похожими по оценкам, но более насыщенными политикой являются 
материалы международной конференции «НагорноКарабахский кризис: время для 
решения», проведенной 17–18 мая 2000 г. в Вашингтоне. Ее участники отметили 
армянскую принадлежность края, высокую культуру его самоуправления в 1918–
1920 гг., как и наличие турецкоазербайджанского военного альянса. Они правиль
но выделили длительное нарушение бакинскими властями августовского соглаше
ния 1919 г. как главную причину шушинской резни. Гибель в ней 20 тыс. человек7 
заставила «XI съезд Карабаха аннулировать все соглашения и провозгласить объе

1 Обе цитаты: там же, 152. 
2 Там же, 152. 
3 Сравни: Зубов 2000, 159. Махмурян 2002, 5860, 6770, 7778, 208209. 
4 НАА 200/1/563/101; Hovannisian 1996, 153. 
5 Armenia and Karabagh 1991, 80.
6 Гуайта 2005, 4446, 49, 62. 
7 Предметный анализ изменения национального облика Шуши после ее мартовского сожжения, человеческих 
потерь в городе и в более чем 30 селах: Пономарев В.А. 2010, 208-210. 
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динение с Арменией»1. Понятно, что геноцидные злодеяния лишают преступную 
власть какихлибо прав на управление подчиненным народом, и в материалах кон
ференции особенно подчеркивается: «С 1918 по 1920 г. край обладал всеми необ
ходимыми атрибутами государства, включая армию и законные власти. Лига Наций 
и ведущие державы мира признали статус спорности Нагорного Карабаха»2. 

Именно поэтому книга Т. де Ваала представляет иной, неоколониалистический 
подход, с обилием фактических неточностей. В его интерпретации погибли не ты
сячи, а сотни людей; намеренное сожжение города в 1920 г. приравнивается к 
разрушениям, полученным при его освобождении в 1992; историческое прошлое 
не важно, а мир и безопасность обеспечивает, с некоторыми оговорками, только 
российское присутствие: армянская и азербайджанская стороны равно виновны в 
варварской резне по принципу – кто больше, и совершенно невозможно понять 
– кто прав и кто виноват3. 

С ним категорический не согласна баронесса К. Кокс, уточнявшая 1 июля 1997 
года в Палате лордов отношение британского правительства к приниципу самоо
пределения применительно к Арцаху. Она перечислила геноцидные преступления, 
включая резню 20.000 армян в Шуши, подготовившую почву для резни 1988 г. в 
Сумгаите, 1990 г. в Баку и «жестокую, безжалостную этническую чистку» по всему 
Азербайджану. Эти действия сразу поставили мирный политический процесс в Ар
мянской ССР перед необходимостью физической защиты соотечественников в 
соседней советской республике. Вся эта долгая история геноцида и резни, говори
ла К. Кокс, объясняет  почему армян Карабаха невозможно оставалять в прежнем 
подчинении, «а характер ведения войны: начатой Азербайджаном, без всяких со
мнений подтверждает его неприемлемость»4. В таком же ключе составлено и При
ложение I к письму постоянного представителя Армении при ООН от 6 марта 2018 
г., адресованное Генеральному секретарю организации5. 

Историки Республики Армения о Шуши 23-26 марта 1920 г.

Уже в 1991 г., на самом начальном этапе нашей независимости, исследователь 
Г.Б. Абрамян уделил должное внимание провокациям и широкому наступлению 
азербайджанских войск в 1920 г., вызвавшему необходимость сопротивления. Он 
отмечал, что самооборона включала в себя упреждающий удар проникшего в 
Шуши армянского отряда, а в ответ на это противник начал поджоги и уничтоже
ние города6. В следующей, обобщающей работе историк добавляет: если местные 
большевики собирались придерживаться соглашения 1919 г., то партия Дашнак
цутюн и ее союзники, значительная часть интеллигенции и почти все крестьянство 
края видели «единственный путь к спасению в воссоединении с матерьюАрме

1 The NagornoKarabagh Crisis 2000, 3.
2 Там же. Сравни: Balancing Hegemony 1997, 71. 
3 de Waal T. 2003, 45, 5152, 128129, 185190, 288. Сравни: де Ваал Т. 2005, 74, 8283, 181182, 252258, 379. 
4 The Lords Hansard, 1. 07. 1997, col. 155. 
5 Генеральная Ассамблея ООН 2018, 3. 
6 Աբրահամյան 1991, 3536. Աբրահամյան 2003, 183, 185. 
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нией, даже посредством вооруженной борьбы»1. Цель же мусаватского Азербайд
жана состояла в завоевании всего КарабахаЗангезура. При этом Г. Абрамян на
зывает борьбу арцахцев за безальтернативное объединение с Арменией восста
нием. Этому тезису противоречит его собственное признание, что горожане даже 
не знали о нападении на шушинские казармы, организованном пришлым отрядом 
ночью 23 марта. 

Абрамян верно уточняет, что объединение было ответом на политику бакинских 
властей по истреблению армян во всем регионе. Действия автохтонного народа 
стали реакцией на применение против него до 80 тыс. солдат2, включая тата
рокурдские банды, под командой Халилапаши. Между тем, Центральный орган 
самообороны Карабаха имел в списках только 3 тыс. бойцов, а наиболее уязвимой 
оставался Шуши, откуда начался отток населения, включая почти всех членов 
АНС. Оставшиеся же горожане превращались в заложников. 

Вслед за первой книгой Г. Абрамяна, в 1994 г. свет увидели две монографии 
Б. Улубабяна. Его «Борьба Арцаха за существование» рассказывает о неустанной 
работе органов самообороны, но опрометчивости военного руководства; о попыт
ке Микаеляна атаковать казарму и панике среди безоружных шушинцев ночью 
23 марта. Он называет последнего «близоруким, несчастным человеком, высту
пившим против зверств, погромов, всевозможных козней, заранее организован
ных Султановым»3. Но разве для последнего повод был обязательным? Преды
дущее нападение на город 47 июня 1919 г. доказывает обратное. Главный палач 
края не скрывал своих геноцидных намерений: он объвлял, что в случае непо
корности армян Арцаха вырежут всех до единого. Чтобы осуществить угрозу, 
временному губернатору было достаточно простого несогласия армян с его за
мыслом. Он действовал последовательно и открыто, независимо от мнения или 
любых действий местного населения, кроме капитуляции. 

Во второй монографии «История Арцаха с истоков до наших дней» основные 
тезисы повторились, причем главная вина справедливо возложена на двух врачей: 
Султанова и начальника военнофельдшерской школы в Шуши А.К. Мехманда
рова4. 

В 1996 г., одновременно с исследованием историка из США Р. Ованнисяна, в 
Республике Армения вышла актуальная монография Г.М. Арутюняна «Нагорный 
Карабах в 19181921 гг.», 2й раздел ее 5й главы под названии «Общенародное 
восстание» в крае5. К 2013 г. Г.М. Арутюнян издал статью «Шуши в арцахской 
борьбе за существование (19181920 гг.)». В книге автор подробно описал различия 
в политических походах двух частей VIII съезда, адекватно отразил противоречия 
между Карабахским АНС и военным штабом А. Микаеляна6. Историк уточнил: 20 
1 Աբրահամյան 2003, 177։ О неосведомленности шушинцев: там же, 188189. 
2 Թւմյան 2008, 283. Сравни: Բալալյան 2002, 303. Բալալյան 2017, 449, который приводит и архивный 
источник в НАА 200/1/581/98. 
3 Ուլւբաբյան Գոյամարտ 1994, 80։ Автор указывает на 36 июня 1920 г.
4 Ուլւբաբյան Պատմւթյւն 1994, 225։ 
5 Հարւթյւնյան 1996, 202228: Аналогичное определение в: гл. 39, части 3 монографии Татула Акопяна 2010. 
6 Там же, 211212. 
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марта 1920 г. Султанов выполнил приказ своего правительства и дал армянам три 
дня для добровольного разоружения, а 22го числа турки и татары начали широкое 
наступление. «В предшествовавшие нападению дни правительство Азербайджана 
в его телеграммах как правительству Армении, так и союзным странам стремилось 
доказать, что армянский народ Карабаха восстал и осуществил нападение на азер
байджанские войска. На самом же деле, это было не восстание, а ответ на нападе
ние регулярных войск Азербайджана. 22 марта, вдоль всей азербайджанской гра
ницы: от Гандзака до Мусульманлара – Зангезура развернулись боевые действия. 
…Ударные силы мусаватской армии сосредоточились на шоссейной дороге Аг
дамАскеранХанкендШуши»1.

Армянские отряды тоже сосредоточились на Аскеране, Ханкенде и Шуши. С 
ночи 22 марта до 7 апреля они успешно контролировали Ханкенд, где разоружили 
1.500 солдат противника. 23 марта  3 апреля держали героическую оборону кре
пости Аскеран против Халилапаши2. И только 12 апреля удалось остановить широ
комасштабное вражеское наступление. 

Именно в контексте этих боев Г. Арутюнян обоснованно освещает Шушинскую 
трагедию 2326 марта 1920 г. При этом он уделил недостаточно внимания боевым 
действиям в городе, обороне отрядом ДалиГазара Аскерана, как и позиции каби
нета РА относительно тактики и политических целей руководителей боев или VIII 
съезда. Заметим, что М. Жирохов компенсирует данный пробел, отмечая недостат
ки в организации военного дела, а сам Г. Арутюнян в публикации 2015 г. уже од
нозначно квалифицирует бои 22/23 марта как самооборону3. 

Указанные нами аспекты получили более подробный и углубленный анализ в 
последующих работах Г. Б. Абрамяна. Если Г. Арутюнян, а за ним и А. Гарибян, в 
отличие от Р. Ованнисяна, старались сгладить факт партийной инициативы АРФД4, 
приведшей к навязанному А. Микаеляном и плохо завершившемуся вооруженному 
выступлению в городе, необоснованно перенося акцент на местных лидеров, то 
Г. Абрамян убедительно демонстрирует несогласие местных политических сил с 
навязанным из Еревана планом. Добавим от себя, что назначение А. Микаеляна 
бюро АРФД вызывает серьезное возражение: при наличии кадровой армии и 
государства, которое и так единолично контролировалось дашнаками, необосно
ванно приписывать партийным функционерам задачу по присоединению к ре
спублике большого региона. Тяга к прямому партийному диктату в обход государ
ственных структур сказывалась и в том, что Микаелян не отчитывался губерна
тору региона МеликËлчяну, игнорируя также мнение арцахских органов самоу
правления.

Что касается «восстания», о котором упоминает А. Г. Симонян5, то будет умест

1 Там же, 21н-нмо. С  так : Հ. Հարութ ու ա  н0мо, о9:
2 Абрамян 1990, 8. 
3 Жирохов 2012, 5. Հարւթյւնյան 2015, 59: 
4 Հ. Հարւթյւնյան, ՀՀ դաշնակցւթյւնն Արցախի համար մղվող պայքարւմ 19171920 թթ.  Շւշին 2007, 
147. Ա. Ղարիբյան, Շւշիի 1920 թ. կոտորածը.  Շւշին 2007, 176177: 
5 Սիմոնյան 2017, 654: 
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ным уточнить: восстанием является массовое, народное выступление с оружием 
в руках. Между тем, несомненно, что как раз местное, особенно шушинское на
селение не только не поддерживало ограниченное по числу бойцов и плохо под
готовленное выступление А. Микаеляна и Агапарона Даниеляна в главном городе 
края – оно даже было не осведомлено об их налете1. Разделяя утверждения авто
ра о том, что турецкое командование осуществляло единый план по захвату Ка
рабахаЗангезура и намеренно вело ситуацию к столкновению; что армянские 
отряды пытались «предотвратить ожидаемые события», а мусаватисты осущест
вляли «запланированные погромы и грабежи»2, нам приходится зафиксировать 
низкое качество подготовки и общую нецелесообразность иницативы бюро АРФД, 
безосновательно присвоившего себе государственные и армейские функции. При
чем в условиях, когда и государственный аппарат, и войска находились под его 
безусловным контролем. Разделяя недовольство Симоняна общей организацией 
дела3, подчеркнем, что ответственность за это лежит не на местных лидерах, а на 
проигнорировавшем их мнение партийном органе. 

Наряду с указанными исследованиями, ряд выводов позволяют сделать и два 
обобщающих сборника: изданный в 2007 г. «Шуши  колыбель армянской циви
лизации» и книга 2010 г. «Государственный терроризм Азербайджана и политика 
этнических чисток, направленная против Нагорного Карабаха». В первом из них 
уделяется должное внимание статистике, VIII съезду, ультиматуму Султанова от 20 
марта 1920 г., азербайджанскому наступлению от 22го числа. Во втором освеще
ны вопросы источниковедения и историографии, тактические просчеты и недо
статочная защита города. К положительным сторонам данных книг относится и 
то, что ночные события 22/23 марта уже не квалифицируются как восстание4. 

Анализ трагедии 23-26 марта 1920 г. специалистами из Степанакерта 
и Шуши

В этом плане примечательны публикации историков из Степанакерта и Шуши 
Ш. Мкртчяна, В. Балаяна, С. Дадаяна, Мгера Арутюняна. Так, Ш. Мкртчян акцен
тирует политику геноцида, осуществленную 23–26 марта. Вместе с Ш. Давтяном, 
они опубликовали множество фотографий руин г. Шуши, свидетельствующих о 
масштабах злодения5. В свою очередь, В. Балаян описывает попытку просочив
шихся в город армян атаковать шушинскую казарму и пользуется термином «об
щенародное восстание»6. Он отмечает, что за два года борьбы с врагом в крае 
закрылись или были уничтожены все фабрики, мастерские и очаги культуры. И 
хотя в дальнейшем автор попрежнему называет бои 23 марта восстанием, он 

1 Աբրահամյան 2003, 188: 
2 Սիմոնյան 2017, 613, 640641: 
3 Там же, 655: 
4 Հ. Ալեքսանյան, Շուշիի և Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը 19161926 թթ.  Շուշին 2007, 121, а также 
149, 170, 175177. 
5 Մկրտչյան 2003, 9, 15, 52, 71. Մկրտչյան, Դավթյան 2008, 9, 4142: 
6 Բալայան 2002, 278, 302. Բալայան 2017, 442: 
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уточняет, что широкомасштабное вражеское нападение началось 22 марта1 и при
водит свидетельство Г. Ачаряна о внезапном ночном истребительном нападении 
татар на город. В. Балаян правомерно сравнивает геноцидную тактику младотурок 
24 апреля 1915 г. и аресты Султанова 22 марта 1920 г.; указывает на выдающу
юся административную, экономическую и культурную роль Шуши, что и сделало 
его главной жертвой политики Баку2. 

Другой современный исследователь  С. Дадаян подробно анализирует поли
тическое содержание VIII съезда карабахских армян и точно подмечает, что авгу
стовское соглашение 1919 г. не приняли Джраберд, часть Хачена и весь Зангезур. 
«Из общего количества 255 селений Карабаха и Зангезура 130 даже под угрозой 
смерти не приняли временной власти Азербайджана»3. Он также напоминает о 
выступлении в дни VIII съезда члена АРФД О. Степаняна в Шуши, что тесные 
экономические связи совсем не означают обязательного подчинения любой стра
ны ее торговому партнеру4. От себя добавим: чем выше или равнее политический 
статус сторон, тем больше шансов на взаимовыгодное сотрудничество. 

С. Дадаян справедливо подчеркивает: карабахцы рассматривали ультиматум 
о разоружении «как прелюдию к предрешенной резне». И хотя азербайджанские 
идеологи квалифицируют события 2326 марта как подавление мятежа и след
ствие непокорности, автор монографии делает в конечном итоге правильный 
вывод: предать многочисленные города и села огню, вырезать поголовно их 
население  «это беспрецедентное преступление»5. В 19181920 гг. ненависть к 
армянам стала государствообразующим фактором в Азербайджане и элементом 
его национальной идеологии. Сформировалось геноцидальное государство, при
чем наши соседи и сегодня отказываются понимать, что разбой и уничтожение 
домов, резня женщин, стариков и детей, пытки и убийства пленных и заключен
ных в тюрьмах  это тяжкое нарушение методов ведения войны. Они запрещены 
международным правом и являются военными преступлениями против человече
ства, у которых нет срока давности. Мы же, армяне, должны понимать, что чем 
деспотичнее государство, тем меньше оно заботится о своих подданных и тем 
больше его склонность к насилию. В таком обществе у человека нет права даже 
на жизнь, не говоря уже об освобождении от деспотии.

Из указанных нами исследователей М. Арутюнян стал самым последователь
ным критиком термина «восстание». Он справедливо утверждает, что уже с 1915 
г. этот термин использовался Османской империей, а затем и Азербайджаном для 
оправдания истинного геноцида. Там считали нормальным истребление народа 
на его родине, в собственном доме, если тот не желал подчиняться безграничной 
деспотии чужеземных завоевателей. Оставляя в скобках право народа на борьбу 

1 Բալայան 2015, 31: 
2 Balayan 2016, 9698. Բալայան 2017, 442443, 446: 
3 Меморандум 1919 г. правительства РА для секретариата Парижской мирной конференции: НАА 200/1/309/245. 
Дадаян 2017, 246; о VIII съезде: там же, 246250. 
4 Там же, 248. 
5 Там же, 251 и 254. 
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против поработителей и абсурдность слов о «предательстве» по отношению к 
разнузданному произволу и постоянному террору; напоминая, что Карабах не был 
частью Азербайджана, а признал лишь временное соглашение с оговоренным для 
него правом владеть оружием и запрещать перемещение войск; уточняя, что не 
арцахцы, а другая сторона нарушила двустороннее августовское соглашение, а 
заодно и против РА  соглашение о неприменении силы в конфликтах от 23 ноя
бря 1919 г., выделим главное: восстания просто не было, ни в 1915, ни в 1920 г. 
Самооборона, попытки упреждающего удара в Карабахе – несомненно, хотя нель
зя решать подобные задачи недостаточными средствами и лишь имитировать 
войну. Противник такого не прощает.

М. Арутюнян справедливо и доказательно пишет о геноцидном процессе 1915
1920 гг., о его истребительном характере в 1920 г. в Карабахе, превратившем 
само явление в арменоцид1. Он адекватно характеризует военные действия в 
Аскеране, Ханкенде и Шуши как самооборону с предупредительным ударом по 
мусаватистским войскам. И верно отмечает, что Султанов ждал лишь повода, 
чтобы осуществить давно задуманное уничтожение армян2. По его оценке, при
вычка властей в Баку отвечать на «восстание» истреблением отражает уровень 
мышления кочевых племен; а проблема другой стороны заключалась в ее безо
ружности, беззащитности, в несерьезном отношении к делу со стороны А. Мика
еляна, бюро АРФД и правительства РА3, а следовательно – в недостаточной 
эффективности ответных действий. Между тем, безнаказанность захватчика спо
собствует только расширению его планов, а поэтому армяне должны делать все 
возможное для достижения успеха.

Наряду с верными наблюдениями, М. Арутюнян неоправданно избегает терми
на «упреждающий удар». Дело не в том, что армяне должны оправдываться за 
проявленную инициативу, а в том, что не удалось обеспечить положительный ре
зультат. Но именно результат и проверяет вполне законные методы борьбы на их 
историческую, военную и политическую целесообразность. А наша наука проверя
ет любую трактовку уточнением: что именно происходило, а что  нет. Исследователь 
акцентирует фактор самообороны, что применимо к региону в целом, но не к Шуши. 
Тут как раз оборона горожан была крайне насущной, но неосуществленной. 

Со своей стороны, автор данных строк применяет формулировки упреждаю
щий удар и военное выступление. 

Все авторы отдают дань памяти жертвам уничтожения города посредством рез
ни и пожара  то есть преступления геноцида, осуществленного турками и мусава
тистами 2326 марта 1920 г.4 Они справедливо указывают на выдающуюся соци
альноэкономическую роль 4го (после Тифлиса, Баку, Елизаветполя) по населению 
1 Մ. Հարությունյան 2015, 5, 7, 9, 22, 46, 49. Մ. Հարությունյան 2020, 95: 
2 Там же, 32, 7, 9, 22: 
3 Մ. Հարությունյան 2020, 99100: 
4 Աբրահամյան 1991, 3738. Աբրահամյան 2003, 183, 185187. Ուլուբաբյան Գոյամարտ 1994, 8182. 
Ուլուբաբյան Պատմություն 1994, 225226. Chorbajian, Donabedian, Mutafian 1994, 127. Շուշին 2007, 178
179. Ադրբեջանի քաղաքականությունը 2010, 9495. Махмурян 2010, 67. Բալայան 2017, 443445, Махмурян 
2018, 318 и многие другие. 
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города в Закавказье, с его одной из первых в регионе бесплатной больницей 
братьев Жамгарянов на 130 коек, водопроводом, газовым освещением, великолеп
ным зданием Общественного собрания, 2 кинотеатрами и театром М. Хандамирян
ца, 6 школами, включая гимназию и реальное училище, с библиотекой на 10 тыс. 
томов, 22 газетами и 3 типографиями, печатавшими книги с 1828 г. А после траге
дии в Шуши осталось 9,2 тыс. жителей, из них армян  289 человек1. 

Выводы

В качестве обобщения автор данных строк предлагает свои формулировки 2018 
г. об упреждающем ударе Центрального органа самообороны Карабаха, организо
ванном ночью 23 марта 1920 г. в Шуши и о военном выступлении армян в данном 
городе2. Подчеркнем, что даже ограниченное право на самоопределение, о котором 
напоминали арцахцы на своем VIII съезде, обернулось азербайджанотурецким ге
ноцидом, потому что не было подкреплено достаточной силой. Геноцид новейшей 
истории часто прикрывают войной или социальными кризисами. Запланировавшее 
его государство провоцирует сопротивление населения, чтобы применить истреби
тельное насилие, уничтожая и вытесняя неугодный народ. Оно говорит о предате
лях и территориальной целостности, не признавая своих обязанностей перед насе
лением и законных норм или процедур наказания. Фактически оно защищает воз
можность неограниченного произвола и террора во внутренней политике. Понятно, 
что подобное поведение власти лишает её права суверенитета на подчиненных 
людей. 

Народ, находящийся под угрозой геноцида должен помнить, что для него не
приемлема и смертельно опасна имитация войны. Могла быть полезной эвакуация 
шушинцев в ближайшие села, позволявшая получить пользу от прибытия экспеди
ционного корпуса РА из Зангезура или Красной армии и уже ее столкновения с 
мусаватистами. Иначе край оказывался под ударом хорошо подготовившегося и 
целенаправленно создавшего повод врага3. Тезис восстания вызывает возражения 
в силу ограниченного контингента действовавших в Аскеране и Ханкенде армянских 
бойцов и полной неожиданности военного выступления для жителей г. Шуши. Бо
лее того, никто не был готов к поджогу, который применит враг, и не имел встреч
ных мер. 

В целом, армянские историки ведут плодотворную работу, а внутренние дис
куссии только повышают интерес к работе и ее научнополитическую эффектив
ность. 

1 Подробнее: Կիսիբեկյան 1955, 18, 2021. Մկրտչյան 1979, 5960. МеликШахназаров 2009, 122123, 68, 
86–88. 
2 Махмурян 2018, 318. 
3 Там же, 319. 
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Резюме 

Тема уничтожения города Шуши и геноцида его армянского 
населения 2326 марта 1920 г. в отечественной и 

зарубежной историографии

Гаянэ Махмурян

В рамках более масштабной операции, 23 марта 1920 г. Центральный орган 

самообороны Карабаха организовал военное выступление армян в г. Шуши, которое 

служило упреждающим ударом. Даже ограниченное право на самоопределение, о котором 

арцахцы напомнили 28 февраля – 5 марта на VIII съезде в с. Шош, обернулось 

азербайджанотурецким геноцидом, так как армянские требования не были подкреплены 

достаточной силой. Имитация войны вместо эвакуации шушинцев в села, чтобы дождаться 

экспедиционного корпуса Республики Армения из Зангезура или готовившейся к 

наступлению на Баку Красной армии, численность которых была сопоставима с силами 

мусаватистов, означала подставить город под удар хорошо подготовившегося и ждавшего 

повода врага. Термин восстание, издавна применяемый в армянской историографии, 

вызывает возражения в силу ограниченного контингента действовавших в Аскеране и 

Ханкенде армянских бойцов и  полной неожиданности военного выступления для жителей 

г. Шуши. Никто из не был готов к поджогу, который враг применил 2326 марта 1920 г. в 

этом городе, и не имел встречных мер.

Ключевые слова: Шуши 2326 марта 1920 г., Нагорный Карабах, Арцах, VIII съезд 
Карабахских армян, самоооборона, восстание, историография.

Ամփոփում

1920 թ. մարտի 2326ի Շուշի քաղաքի կործանման ու նրա 
հայ բնակչության ցեղասպանության թեման հայրենական և 

օտարերկրյա պատմագրության եջ 

Գայանե Մախմուրյան

Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության կենտրոնական մարմնի 1920 թ. մարտի 23ին 

Շուշիում կազմակերպած զինված ելույթը, որպես ավելի մեծ գործողության մաս, 

կանխարգելիչ հարվածի մի փորձ էր: Ինքնորոշման սահմանափակ իրավունքն անգամ, 

ինչի մասին արցախցիները հերթական անգամ հիշեցրին փետրվարի 28ից մարտի 5ը 

Շոշ գյուղում հրավիրված VIII համագումարում, կոպտորեն խախտեցին Շուշիի հայ 

բնակչության ցեղասպանության թուրք և ադրբեջանցի կազմակերպիչները, քանի որ այդ 

տարրական իրավունքն ապահովված չէր բավարար ուժով։ Շուշեցիներին գյուղեր 

տարհանելու փոխարեն, որպեսզի նրանք այնտեղ սպասեին Զանգեզուրից օգնության եկող 
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Հայաստանի հանրապետության ռազմարշավային զորամասին կամ Բաքվի ուղղությամբ 

առաջխաղացման նախապատրաստվող Կարմիր բանակին, որոնց և մուսավաթականների 

ուժերի հարաբերակցությունը համադրելի էր, պատերազմ նմանակելը նշանակում էր լավ 

պատրաստված ու հարմար առիթի սպասող թշնամու հարվածի տակ դնել անպաշտպան 

քաղաքը։ Ապստամբություն եզրաբառը, որը վաղուց է կիրառվում հայկական 

պատմագրության մեջ, առաջ է բերում առարկություններ՝ հաշվի առնելով Ասկերանում ու 

Խանքենդում առկա հայ մարտիկների սակավությունն ու զինված ելույթի անսպասելիությունը 

Շուշիի հայ բնակչության համար։ Փաստորեն որևէ մեկը պատրաստ չի եղել և հակազդելու 

միջոց չի ունեցել 1920 թ. մարտի 2326ին քաղաքի հրկիզման թշնամու գործողություններին։

Հինաբառեր. Շւշին 1920 թ. մարտի 2326ին, Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ, 
Ղարաբաղի հայերի VIII համագւմարը, ինքնապաշտպանւթյւն, ապստամբւթյւն, պատ
մա գրւթյւն:

Abstract

The topic of the destruction of Shushi on March 2326, 1920 
and the genocide of its Armenian population in domestic and 

foreign historiography 

Gayane Makhmourian

As a component of a larger military operation, the armed rising which was organized by 

the central body of the Karabakh selfdefense in Shushi on March 23, 1920, was an attempt of 

a preventive strike. Even the limited right to selfdetermination, about which the people of 

Artsakh once again reminded at the VIII Congress convened in the village of Shosh from 

February 28 to March 5, was grossly violated by the Turkish and Azeri organizers of the 

genocide of Armenian population in Shushi, because that basic right was not provided with 

sufficient force. 

Instead of evacuating the people of Shushi to the villages so that they could wait there for 

the military expeditionary unit of the Republic of Armenia coming to the rescue from Zangezur 

or the Red Army preparing for the military campaign in the direction of Baku, the ratio of which 

to the Musavat forces was comparable, imitating a war meant leaving the defenseless city under 

the attack of a wellprepared enemy who waits for an opportunity. The term "revolt", which has 

long been used in Armenian historiography, raises objections, taking into account the small 

number of Armenian fighters in Askeran and Khankend and the unexpectedness of the armed 

rising for the Armenian population of Shushi.  

Keywords: Shushi on March 2326, 1920, Mountainous Karabakh, Artsakh, 8th congress of 
the Karabakh Armenians, selfdefense, revolt, historiography. 
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ԹՈՒՐՔԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ 
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՍՏԵՐԵՈՏԻՊԵՐԸ ՕՍԻՊ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄԻ 

«ԿԱՌԱՊԱՆԸ» ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ 
ՆԱԴԵԺԴԱ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ

Գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան մեջ ամ փոփ ված են ինչ պես ավ տո, այն պես էլ հե

տե րոս տե րեո տի պե րը, ո րոն ցից հնա րա վոր է դառ նում կռա հել ոչ միայն տվյալ էթ նո սի 

բնա վո րութ յան ու խառն ված քի, այլև այլ էթ նոս նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի մա սին պատ կե րա

ցում նե րը: Հո գե բա նութ յան մեջ կա կոն տենտ վեր լու ծութ յան մե թոդ, ո րով մենք քա նա կա

կան և  ո րա կա կան ցու ցիչ նե րի հա մադր ման արդ յուն քում ստա նում ենք, օ րի նակ դրդա

պատ ճառ նե րի, մղում նե րի, նա խա հար ձակ լի նե լու և մեր խնդրո ա ռար կա յի մա սին հա մա

պա տաս խան պատ կեր։ Այս ա ռու մով հե տաքր քիր վեր լու ծութ յան նյութ են պա րու նա կում 

գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան այն նյու թե րը, ո րոն ցում ար տա հայտ ված են բա ցա սա

կան ստե րեո տի պեր։ 

Ժա մա նա կակից հո գե բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ «ստե րեո տիպ» հաս կա ցութ յունն 

ու նի տա րաբ նույթ սահ մա նում ներ, ո րոնց ընդ հան րաց ված ձևա կեր պումն ու նի հետև յալ 

նկա րա գի րը. ստե րեո տի պը, այդ թվում և  էթ նի կա կան ստե րեո տի պը, մարդ կանց ու խմբե

րի մա սին ընդ հան րաց ված ու կա յուն. պատ կե րա ցում ներն են, ո րոնք ի րենց մեջ ամ փո փում 

են ստան դար տաց ված խմբա յին փոր ձը՝ ա վե լի հա ճախ աղ ճա տե լով ի րա կա նութ յու նը: 

«Ս տե րեո տի պը» դիտ վում է որ պես մարդ կանց ու եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ կան խա կալ 

կար ծիք, ո րը հետ ևանք է կոնկ րետ եր ևույ թի ոչ թե ան մի ջա կան գնա հա տա կա նի` հիմն ված 

թարմ տպա վո րութ յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի վրա, այլ ստաց ված է ստան դար տաց ված 

դա տո ղութ յուն նե րից ու սպա սե լիք նե րից, իսկ «Էթ նի կա կան ստե րեո տի պե րը ո րո շա կի պատ

կե րա ցում ներ ու դիր քո րո շում ներ են, հա մոզ մունք ներ սե փա կան կամ այլ էթ նո սի մա սին: 

Դ րանց մեջ ևս կան և՛ զգաց մունք ներ, և՛ վար քի ծրագ րեր, ո րոնք գոր ծի են դրվում էթ նոս

նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պում նե րի ըն թաց քում» [1, 209]: Հա մաշ խար հա յին ու հայ 

գրա կա նութ յան մեջ բա վա կա նին մեծ թիվ են կազ մում թուր քե րի, թուր քա կան էթ նո սի 

նկատ մամբ ար տա հայտ ված ստե րեո տի պե րը: Թուր քե րի, մաս նա վո րա պես ադր բե ջան ցի 
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թուր քե րի հան դեպ որպես ստերեոտիպերի արտահայտման օրինակ հոդ վա ծի շրջա նակ

նե րում ներ կա յաց ված է միայն Օս պիպ Ման դելշ տա մի « Կառապանը» ստեղ ծա գոր ծութ յու

նը, ո րը, ըստ էութ յան, հրկիզ ված Շու շիից (1920 թվա կան) ստա ցած տպա վո րութ յուն նե րի 

ար տա ցո լումն է։ Խո հա կա նութ յամբ ու ա ներ ևա կա յե լի զսպվա ծութ յամբ է ար տա հայտ ված 

Օ. Ման դելշ տա մի ժա մա նա կի և  ի րա կա նութ յան զգա ցո ղութ յու նը:

 Հր կիզ ված Շու շին նրա պոե զիա յում դառ նում է քա ղա քա կան թե մա, որ տեղ ար տա

հայտ ված են թուր քե րի նկատ մամբ բա ցա սա կան հե տե րո կարծ րա տի պեր։ Գե ղա գի տա կան 

ու հո գե բա նա կան, հու զա կան ու զգաց մուն քա յին ճշգրիտ մեկ նութ յուն նե րով է ներ կա յաց վում 

բար բա րոս նե րի հրկի զած Շու շին, ո րը ժա մա նա կի ի րո ղութ յուն նե րը հա մա պար փակ պատ

կե րով փո խան ցում է ըն թեր ցո ղին.

« Քա ռա սուն հա զար մե ռած պա տու հան
Պտտ վում էր չորս բո լո րը,
Եվ աշ խա տան քի ան հոգ բո ժո ժը 
Թաղ ված էր բար ձուն քում։
Եվ ա նա մոթ շիկ նում են
Մերկ տնե րը հրկիզ ված, 
Ն րանց վրա մուգ եր կին քը
Մի գա մած էր հանց ժան տախտ» [3, 184]։

Էթ նի կա կան ստե րեո տի պե րը են թա գի տակ ցա կան են, գրում է Ալ բերտ Նալ չաջ յա նը, 

բայց նույ նիսկ այդ պի սին լի նե լով դրանք՝ ի րենց կրո ղի հա մար անն կա տե լիո րեն, ազ դում 

են նրա ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: Այդ ազ դե ցութ յան նշան նե րից մե կը մար դու 

մի ջէթ նի կա կան ըն կա լում նե րի ընտ րա կա նութ յունն է. հեշ տութ յամբ է ըն կալ վում այն ին

ֆոր մա ցիան, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ստե րեո տի պին, հաս տա տում և  ու ժե ղաց նում է 

այն [3, 215]: 

Չ նա յած ա մու սին նե րը Շու շիի 1920 թվա կա նի կո տո րա ծից տաս տա րի անց են գտնվում 

քա ղա քում, այ նու հան դերձ «մերկ տնե րը», «մե ռած պա տու հան ներն» ու «ժան տախ տի նման 

մի գա մած եր կին քը» մատ նում են կա տար ված սար սա փե լի ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին, 

և Շու շին դառ նում է «գի շատ չա յին» [6, 517]: Հր կիզ ված Շու շին ման դելշ տամ նե րի ըն կա

լում նե րում հաս տատ վում ու ամ րապնդ վում է` ձևա վո րե լով բա ցա սա կան հե տե րոս տե րեո

տի պեր թուր քե րի, դրա կան ավ տոս տե րեո տի պեր հա յե րի նկատ մամբ: 

« Կառապանը» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ձիակառքը քշողը թուրք է, որը գրո ղի և ն րա 

կնոջ մոտ ա ռա ջաց րել էր վա խի և զ գու շա վո րութ յան զգա ցում. « Մենք չէինք հա վա տում, 

որ նա մեզ, ի րոք, կհասց նի Ս տե փա նա կերտ», գրված է նրա հու շե րում։ Վա խը որ պես 

բա զա յին հույզ և զ գու շա վո րութ յու նը ար տա հայտ ված են բո լոր բա ռե րի են թա տեքս տե րում:

Нам попался фаэтончик,
Пропеченный как изюм,
Словно дьявола погоншик,
Односложен и угрюм.
Մեզ բախտ ըն կավ մի կա ռա պան
Չո րա ցած էր չա մի չի պես,
Նա դևե րի կառապանն էր,
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Ք չա խոս էր ու մռայլ [6, 518]:
Ս տե րեո տիպն այս տեղ ար տա հայտ ված է «դևե րի» բա ռի մեջ, ո րը բա նաս տեղ ծի ի մա

ցա կան, հու զա կան ու զգաց մուն քա յին բլոկն է: Այդ բա նաս տեղ ծութ յու նը ամ բող ջա պես 

էթ նի կա կան բա ցա սա կան հե տե րոս տե րեո տի պի դրսևո րում է: Նույն բա ցա սա կան ըն կա

լում ներ են ար տա հայտ ված նաև հետև յալ քա ռա տո ղում. 

Բարձր լեռ նանց քում,
Թուր քա կան կող մում, 
Մահ վան հետ խնջույք
Ա սես` ե րա զում [6, 518]:

« Մահ վան հետ խնջույք» պատ կե րա վոր ար տա հայ տութ յան մեջ ևս  ամ բող ջա նում է 

թուր քին վե րագր վող վար քա յին մո դե լը: Եվ մահ սփռելն ու ա վե րա ծութ յուն նե րը դառ նում 

են թուր քա կան /ադր բե ջա նա կան/ էթ նի կա կան հան րույ թի ինք նութ յան, մշա կույ թի և  առ

հա սա րակ ինք նա հաս տատ ման մե խա նիզմ ներ:

Բա ցա սա կան ստե րեո տի պը հենց ին քը «սոս կանք դի մագ ծով» կա ռա պանն է, ո րին 

Ման դելշ տա մը ըն կա լում է որ պես վա խի ու վտան գի օբ յեկտ` բնու թագ րե լով որ պես «ժան

տախ տի նա խա գահ»:

Հր կիզ ված Շու շին տես նե լու պա հից ամ բող ջա նում են Օ սիպ և Նա դեժ դա Ման դելշ

տամ նե րի դիր քո րո շում նե րը թուր քե րի նկատ մամբ: Նա դեժ դա Ման դելշ տա մի` Օ սիպ Ման

դելշ տա մի կնոջ վեր հուշ ար ձա կում ևս բա վա կա նին շատ են բա ցա սա կան ստե րեո տի պե

րը: Այս պես. «Օ սիպ Ման դելշ տա մի տպա վո րութ յունն այն էր, որ շու կա յի մու սուլ ման նե րը 

այն մար դաս պան նե րի մնա ցուկ ներն են, ո րոնք տա սը տա րի ա ռաջ ա վե րել են քա ղա քը, 

միայն թե դա նրանց օ գուտ չտվեց. ա մե նուր նույն ար ևել յան աղ քա տութ յու նը, հրե շա վոր 

ցնցո տի նե րը, դեմ քե րին թա րա խոտ պա լար ներ: Բ ռե րով վա ճա ռում էին ե գիպ տա ցո րե նի 

ալ յուր, նաև ե գիպ տա ցո րե նի կողր, բլիթ ներ: Մենք չհա մար ձակ վե ցինք այդ ձեռ քե րից գնել 

բլիթ ներ, չնա յած քաղ ցած էինք: Շու կա յի մար դիկ մեզ ա ռա ջար կե ցին գի շե րել ի րենց մոտ, 

բայց ես վա խե նում էի ար ևել յան թա րա խոտ պա լար նե րից, իսկ Ման դելշ տա մը հա մակ ված 

էր այն մտքով, որ մեր առջև ցե ղաս պան ներ են: Կա ռա պա նը (թուրք) նրա հա մար ա սո

ցաց վում է հան ցա գործ կեր պա րի հետ, և մե ռած քա ղա քի բո վան դակ պատ կե րը նա ա մե

նա խիտ գույ նե րով, հույ զե րի ու մտքե րի գե նե րա ցիա յով տես նում է կա ռա պա նի մեջ: 

Եվ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում
Գի շատ չա յին Շու շիում,
Վե րապ րե ցի ես սար սափ ներ,
Որ ներ հակ են մեր հո գուն [6, 183]:

Բա նաս տեղ ծի գրա վոր խոս քի ինչ պես տեքս տում, այն պես էլ են թա տեքս տում սար սա

փի, խոր քա յին ընկճ վա ծութ յան, հիաս թա փութ յան ու էկ զիս տեն ցիալ վա կո ւու մի դրսևո րում

ներ են: Եվ բնավ պա տա հա կան չէ, որ հրկիզ ված Շու շիի տպա վո րութ յուն նե րը ամ բող ջա

նում են «դժբախտ», ա պա «մահ վան քա ղաք» ար տա հայ տութ յունների մեջ:

Ո րո շե ցինք մտնել Ս տե փա նա կերտ` մար զա յին քա ղաք, գրում է Ն. Ման դելշ տա մը: Եվ 

Ման դելշ տա մը Ս տե փա նա կերտ մտնե լու ճա նա պար հին տես նում է ա րո տա վայ րից վե րա

դար ձող նա խի րը և ն րա մոտ ա ռա ջա նում է ա զա տագր ված լի նե լու զգա ցո ղութ յուն: Սա 
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հո գե բա նա կան «պ րիզ մա յի է ֆեկտն է», ո րը ստա ցել է հետև յալ վեր բալ դրսևո րու մը. « Մենք 

այն պի սի զգա ցո ղութ յուն ու նենք, որ փրկվել ենք», գրում է նա: 

Հր կիզ ված Շու շիի մա սին մեծ գրո ղի հու շե րը և  առ հա սա րակ « Ճա նա պար հոր դութ յուն 

դե պի Հա յաս տան» էս սեում ար տա հայտ ված մտքե րը, դիր քո րո շում ներն ու ստե րեո տի պե

րը պետք է գե նե րաց վեն: Վա խը որ պես բա զա յին հույզ ար տա ցոլ վել է տո ղի, բա ռի, գրված

քի, մտքի յու րա քանչ յուր անկ յու նում: Գու ցե հենց այս` թուր քե րի նկատ մամբ ար տա հայտ ված 

բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րի ֆո նին էլ ընդգծ վում են հա յե րի նկատ մամբ ար տա հայտ ված 

դրա կան կարծ րա տի պե րը.

Ինչ քան սի րե լի է ինձ դժվար ապ րող,
Հար յու րամ յա կը տա րի հաշ վող,
Ծ նող, քնող, ճչա ցող,  
Հո գին գամ ված այս ազ գը:

Իսկ « Հա յաս տա նը» շար քը ար տա ցոլ քում է, որ Ման դելշ տա մի հա մար Հա յաստանը 

վարդ է, նույ նիսկ ար յան մեջ: Էթ նի կա կան ստե րեո տի պե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում են թա

կա են փո փո խութ յան, իսկ ե թե ստե րեո տի պա ցու մը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը չեն փոխ

վում, ա պա ստե րեո տի պը ա ռա վել կոշտ` պերս ևե ռա տիվ ե րանգ է ստա նում: Այս պես. «որ

ևէ էթ նո սի բնա վո րութ յան գծե րի մա սին ա վե լի մեծ հա վա նա կա նութ յամբ ճիշտ են այն 

ստե րեո տի պե րը, ո րոնք ի րա րից ան կախ ա ռաջ ե կած հե տե րոս տե րեո տի պե րի խմբե րում 

նույնն են: Պարզ ա սած, ե թե թուր քե րի մա սին նույն բա ներն են ա սում և՛ հա յե րը, և՛ հույ նե

րը, և ՛ ա րաբ ներն ու ռուս նե րը և  այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ա պա բա վա կա նին մեծ  

հա վա նա կա նութ յամբ այդ ստե րեո տիպպատ կե րա ցում նե րը մոտ են ճշմար տութ յա նը» [3, 

227]: Գի տա կան ու սում նա սիր ման նյութ պետք է դառ նա ա ռան ձին էթ նոս նե րի մա սին նույն 

ստե րեո տի պե րի հա վա քագր ման թե ման, ո րը կա րող է և պետք է նպաս տի էթ նոս նե րի 

նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն նե րի, նվաս տա ցում նե րի, ե ղեռ նա գոր ծութ յուն նե րի վե րաց մա նը:
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Ամփոփում

Թուրքերի նկատմամբ արտահայտված բացասական 
ստերեոտիպերը Օսիպ Մանդելշտաի «Կառապանը» 
բանաստեղծության եջ և Նադեժդա Մանդելշտաի 

հուշերում
Լուսինե  Ղարախանյան

Հոդվածում ներկայացված են XX  դարի ռուսական և համաշխարհային դասական 

պոեզիայի կարկառուն ներկայացուցիչ Օսիպ Մանդելշտամի մի քանի բանաստեղծություններ, 

որոնք գրվել են 1920 թվականի ջարդերի հետևանքով այրված և ավերված Շուշիի 

տպավորության տակ: Մանդելշտամի պոեզիայում այրված Շուշին դառնում է քաղաքական 

թեմա: Բարբարոսների կողմից այրված Շուշին  ներկայացված է գեղագիտական և 

հոգեբանական, զգայական և հուզական պատումով, որն ընթերցողին է փոխանցում այդ 

ժամանակի համապարփակ պատկերը:

Վախը, որպես հիմնական հույզ, արտացոլվում է յուրաքանչյուր բառի և տողի մեջ, 

նրա ստեղծագործության և մտքի մեջ: 

Թուրքերի նկատմամբ բացասական կարծրատիպերի ֆոնի վրա էլ ավելի են ընդգծվում 

համակրանքը, կարեկցանքը և դրական վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ:

Հինաբառեր. բացասական ստերեոտիպեր, ադրբեջանցի թւրքեր, հրկիզված Շւշի, 
հետերոկարծրատիպեր, Օսիպ Մանդելշտամ, էթնիկական, հոգեբանական «պրիզմայի 
էֆեկտ»:

Резюме

Отрицательный стереотип, сложившийся в отношении к 
туркам  в стихотворении «Фаэтонщик» Осипа Мандельштама 

и воспоминаниях Надежды Мандельштам

Лусине Караханян

В статье представлены несколько стихотворений выдающегося представителя 

классичкской русской и мировой поэзии XX века Осипа Мандельштама, написанные под 

впечатлением сгоревшего и разрушенного Шуши, в результате погромов 1920го года. 

Сгоревший город Шуши, в поэзии Мандельштама, становится политической темой. 

Сожженный варварами Шуши, представлен эстетитечским и психологическим, чувственным 

и эмоциональным повествованием, которое передает читателю всеобеъмлющую картину 

того времени. 

Страх, как базовая эмоция, отражается в каждом слове и строке, в его сочинении и 

мысли. 

На фоне отрицательных стереотипов по отношению к туркам еще больше подчерки

вается симпатия, сострадание и положительное отношение к армянам. 
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Abstract

Negative steerotypes expressed against turks in  
Osip Mandelstam’s “The phaetonist” poem and in memories of 

Nadezhda Mandelstam 
Lusine Kharaxanyan

The article presents a few poems created with the impressions of burnt Shushi by Osip 

Mandelstam  one of the classic figures of Russian and world poetry of the 20th century. 

The burnt Shushi becomes a political topic in his poetry, where negative stereotype is 

expressed towards the Turks. Shushi burned by barbarians is presented with accurate aesthetic 

and psychological, emotional and sentimental interpretations, which convey the realities of the 

time to the reader in a comprehensive way. Fear as a basic emotion is reflected in every corner 

of the line, word, writing, thought. Against the background of the negative stereotypes expressed 

towards the Turks, the positive stereotypes expressed towards the Armenians are emphasized.

Keywords: negative stereotypes, Azerbaijani Turks, burnt Shushi, heterostereotypes, Osip 
Mandelstam, ethnic, psychological “prism efect”.
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ТЕМА ШУШИНСКОЙ РЕЗНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Долгие годы меня интересовала тема резни армян в русской литературе. Мно
голетние поиски показали, что в отличие от темы Геноцида армян, которая доста
точно широко представлена в русской литературе, резня армян в Шуши еще не 
удостоилась xудожественного осмысления. 

В различных публикациях, как, например, заметка в газете «Слово», издава
емой в Тбилиси1, в выступлении Орджоникидзе2 можно встретить оценки траги
ческиx событий, которые, однако, не считаются литературными произведениями. 
Серго Орджоникидзе с ужасом вспоминал картину, которую увидел в некогда 
красивейшем армянском городе Шуши в мае 1920 года, разрушенном и разгром
ленном до основания азербайджанскими и турецкими войсками. 

Знаменитая русская писательница Мариэтта Шагинян имеет ценные воспоми
нания, изложенные довольно образными и xудожественными мотивами. Спустя 
шесть лет после погромов, посетив Шуши, писательница была ошеломлена тиши
ной. «Первое, что меня поразило,  тишина. Такой страшной тишины я не испы
тала нигде, никогда, и сразу же она кажется неестественной. Вдруг вам начинает 
мерещится, что тишина бормочет: камни шушукаются, шатаются, шуршат, и во
лосы у вас на голове  встают дыбом. Здесь в течении трех дней в марте 1920 
года было разрушено и сожжено 7000 домов и вырезано  цифры называют 

1 Тбилисская газета «Слово» в номере от 16 апреля 1920 года, сообщая о погромах в Шуши, писала: «В городе 
не осталось камня на камне». Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2894200.html (Дата обращения: 10 
апреля 2021 г.).
2 Серго Орджоникидзе, возглавлявший с апреля 1920 г. Кавказское бюро ЦК РКП (б) и активно участвовав
ший в установлении советской власти в Азербайджане, отмечал в 1936 г.: «Я с ужасом вспоминаю и сегодня 
ту картину, которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен, 
разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы женщин и детей» (Орджоникидзе 1945, 422).

mailto:yuliaharutyunyan22@gmail.com
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разные; одни говорят:  34 тысячи армян, другие  более 12 тысяч. Факт тот, что 
из 35 тыс. армян не осталось в Шуше ни одного. Койгде в канавах  еще можно 
увидеть пучки женских волос  с запекшейся на них  черной кровью. Человеку с 
воображением здесь трудно дышать: идешь, идешь, идешь сплошным рядом 
обугленных стен, точнее кусков стен, торопишься итти и боишься  никогда не 

выйти; ждешь, чтоб тишина раз
валилась, наконец, на куски над 
твоей головой и дала тебе на
брать в легкие воздуха…»1.

 В описании последствий 
кровопролития в Шуши непре
взойденным считается стиxотво
рение знаменитого русского по
эта XX века Осипа Мандельшта
ма «Фаэтонщик». Мрачные впе
чатления и тяжелые чувства по
лучили свое воплощение в стро
каx, отражающиx зеркало души. 

 Так, в Нагорном Карабаxе,
 В xищном городе Шуше, 
 Я изведал эти страxи
 Соприродные душе…2

 Интересные образы xудожественного отражения трагической развязки резни 
армянского населения Шуши можно найти в дневниковыx записяx жены поэта 
Надежды Мандельштам, сопровождавшей его в путешествии. Вспоминая о по
ездке в Карабаx, она описала, как они на рассвете выеxали на автобусе из Гянджи 
в Шушу. Город начинался с бесконечного кладбища, потом кроxотная базарная 
площадь, куда спускаются улицы разоренного города. Случалось видеть деревни, 
брошенные жителями, состоящие из несколькиx полуразрушенныx домов, но в 
этом городе, когдато, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы 
и резни была до ужаса наглядной. 

 Они прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, 
без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки 
обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из зна
менитого розового туфа, двуxэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти 
остовы всюду сквозит синее небо. 

 Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уце
лел, то бежал из этого города смерти. На всеx нагорныx улицаx не встретили ни 

1 Шагинян 1927, 38, ср. также Мкртчян, Давтян 1997, 73. 
2 Мандельштам 1990, 183. (электр. версия: https://rvb.ru/20vek/mandelstam/dvuhtomnik/01text/
vol_1/01versus/0188.htm [дата обращения: 13.04. 2021])

Надежда Мандельштам в квартале Мегрецоц
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одного человека. Лишь внизу  на базарной площади  копошилась кучка народу, 
но среди ниx ни одного армянина, только мусульмане. 

 У Осипа Мандельштама создалось впечатление, будто мусульмане на рынке  это 
остатки теx убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им 
это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицаx.

 Торговали горстями кукурузной муки, початками, лепешками…
 Они не решились купить лепешек из этиx рук, xотя есть xотелось… Осип 

Мандельштам писал, что в Шуше то же, что у нас, только здесь нагляднее и по
этому невозможно съесть ни куска xлеба… И воды не выпьешь из этиx колодцев…

 В городе не было не только гостиницы, но даже комнаты для приезжающиx 
по имени «общо», где спят вместе мужчины и женщины. Автобус на Гянджу уxо
дил наутро. Люди на базаре предлагали им переночевать у ниx, но Надежда бо
ялась восточныx болячек, а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед 
ним погромщики и убийцы.

 «Решили еxать в Степанакерт, областной город. Добраться туда можно было 
только на извозчике. Вот и попался безносый извозчик, единственный на стоян
ке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и часть лица. Им не верилось, что 
он действительно довезет до Степанакерта…»

 На высоком перевале
 В мусульманской стороне
 Мы со смертью пировали
 Было страшно, как во сне.1

 Поэту было страшно, так как в «Нагорном Карабаxе, в xищном городе Шуше» 
он увидел следы массовыx убийств армян, разрушений, погромов:

 Сорок тысяч мертвыx окон 
 Там видны со всеx сторон.

Осип Мандельштам никак иначе не мог назвать этот город, как xищным. 
Шуши в стиxотворении Мандельштама – мертвый город, а в тюркаx, оставшиxся 
в Карабаxе, поэт видел наследников убийц и не мог отделаться от мысли, что 
перед ним погромщик.

Три основных образа стиxа  смерть, страx, сон. Как правильно отметил Т. Xзма
лян: «Интонации стиxа зыбки, и он как бы балансирует между сном и явью, сном и 
страxом, сном и смертью.»2 Поэт ассоциирует погромщиков Шуши с фаэтонщиком.

 Нам попался фаэтонщик,
 Пропеченный, как изюм, 
 Словно дьявола погонщик,
 Односложен и угрюм. 

1 Мандельштам 1990, 183(электр. версия: https://rvb.ru/20vek/mandelstam/dvuhtomnik/01text/vol_1/01versus/0188.
htm [дата обращения: 13.04. 2021]).
2 Xзмалян 1991, 91.  
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 «Фаэтонщик» становится для Мандельштама преступным образом, который 
олицетворяет варварскую сущность извозчика. И в этом тоже поэт не ошибается, 
так как фаэтонщик является классическим наследником сожженныx в Шуше пред
ков, которые, как клеймо, отражаются на его лице.

 Я очнулся: стой, приятель!
 Я припомнил  черт возьми! 
 Это чумный председатель
 Заблудился с лошадьми1.

Задумываясь над этими словами, Игорь Чиннов писал: «Что именно называ
ет Мандельштам чумой? И кто такой фаэтонщик  тот, кто правит, кто держит в 
рукаx “вожжи”, “бразды правления”, кто направляет xод коней: Мандельштам 
называет его “чумный председатель”… Этот председатель правит “безносой ка
нителью”. Что же это за “безносая канитель”, что значит “пошли толчки, разгоны” 
и что значит “чума”?»2. 

 Армянам xорошо известно, что такое «чума». Об этом узнал и Мандельштам, 
увидев разграбленный город. После 23 марта 1920 года на территории Армении 
турками были уничтожены еще тысячи армян. 

Свыше семи десятилетий Шуши оставался в плену у коварного врага, и лишь 
майское солнце 1992 года подарило древнему армянскому престольному городу 
новую жизнь и новое дыxание. Поновому наступали весны для Шуши, поновому 
восходили зори возрождающегося города, возвещающие о торжестве созидатель
ного гения человека над злом. 

Так прошло 30 лет. Но 27 сентября 2020 года вследствие террористической 
войны древний армянский город Шуши, считавшийся «Кавказским Парижем», 
снова оккупирован азербайджанотурецкими заxватчиками. Они безвозбранно 
оскверняют армянские памятники и церкви  это продолжение геноцидальной 
политики Азербайджана, выявившейся более ста лет назад. Ввиду агрессии про
тивника десятки тысяч людей остались без крова, без нажитого годами имуще
ства. Тысячи погибшиx и без вести пропавшиx, сотни пленныx… Все это неоспо-
римое докaзательство кровожадности врага. Геноцид армянского народонасе
ления Арцаха, продолжавшийся более века, по сей день остается безнаказанным. 
Нюрнберг военных террористов положил бы конец преступлениям Азербайджана 
и Турции.
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Резюме

ТЕМА ШУШИНСКОЙ РЕЗНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Юлия Арутюнян

Многолетние поиски показали, что в отличие от темы Геноцида армян, которая доста

точно широко представлена в русской литературе, резня армян в Шуши еще не удостоилась 

xудожественного осмысления.

Знаменитая русская писательница Мариэтта Шагинян имеет ценные воспоминания, 

изложенные довольно образными и xудожественными мотивами.

Непревзойденным остается стиxотворение выдающегося русского поэта XX века Оси

па Мандельштама «Фаэтонщик». Мрачные впечатления и тяжелые чувства получили свое 

воплощение в строкаx, отражающиx зеркало души автора.

Осип Мандельштам никак подругому не мог назвать этот город, как xищным. Шуши 

в стиxотворении Мандельштама – мертвый город, а в тюркаx, оставшиxся в Арцаxе, поэт 

видел наследников убийц, не мог отделаться от мысли, что перед ним погромщики.

Интересные образы xудожественного отражения трагических последствий резни ар

мянского населения города Шуши можно найти в дневниковыx записяx жены поэта На

дежды Мандельштам.

Свыше семи десятилетий Шуши оставался в плену у коварного врага, и лишь майское 

солнце 1992 года подарило древнему армянскому престольному городу новую жизнь и 

новое дыxание. Поновому наступали весны для Шуши, поновому восходили зори воз

рождающегося города, возвещающие о торжестве созидательного гения человека над 

злом. 

Так прошло 30 лет. Но 27 сентября 2020 года вследствие террористической войны 

древний армянский город Шуши, считавшийся «Кавказским Парижем», снова оккупирован 

азербайджанотурецкими заxватчиками. Они безвозбранно оскверняют армянские памят

ники и церкви  это продолжение геноцидальной политики Азербайджана. Ввиду агрессии 

противника десятки тысяч людей остались без крова, без нажитого годами имущества. 

Тысячи погибшиx и без вести пропавших, сотни пленныx… Все это является доказатель

ством кровожадности врага. Геноцид армянского народонаселения Арцаха, продолжавший

ся более века, остается безнаказанным по сей день. Нюрнберг военных террористов по

ложил бы конец преступлениям Азербайджана и Турции.



454

Ключевые слова: Осип Мандельштам, Мариэтта Шагинян, Нагорный Карабаx, 
Шуши, фаэтонщик, трагическая судьба, погромы, жертвы, резня, геноцид, страxи, чума.

Ամփոփում

ՇՈՒՇԻԻ ԿՈՏՈՐԱԾԻ ԹԵՄԱՆ ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Յուլիա Հարությունյան

Բազմամյա փնտրտւքը ցւյց է տվել, որ ի տարբերւթյւն Հայոց ցեղասպանւթյան 

թեմայի, որը բավական լայնորեն ներկայացված է ռւս գրականւթյան եջ, Շւշիւմ 

հայերի կոտորածը դեռևս չի արժանացել գեղարվեստական վերաիմաստավորման:

Նշանավոր ռւս գրող Մարիետտա Շահինյանն ւնի արժեքավոր հւշեր, որոնք 

շարադրված են բավական ազդեցիկ ւ գեղարվեստական մոտիվերով:

Անգերազանցելի է նւմ XX դարի ականավոր ռւս գրողներից եկի՝ Օսիպ 

Մանդելշտաի «Կառապանը» բանաստեղծւթյւնը: Նրա մռայլ տպավորւթյւնները և 

ծանր ապրւները իրենց մարնացւն են ստացել բանաստեղծական տողերւմ, որոնք 

արտացոլւմ էին դրանց հեղինակի հոգւ հայելին:

Օսիպ Մանդելշտամը բոլորովին այլ կերպ, քան գիշատիչ, չէր կարողացել անվանել 

այդ քաղաքը: Շւշին Մանդելշտաի բանաստեղծւթյան եջ եռած քաղաք էր, իսկ ի դեմս 

Արցախւմ նացած թւրքերի բանաստեղծը տեսնւմ էր մարդասպանների ժառանգների, 

ւստի չէր կարողանւմ ազատվել այն մտքից, որ իր առջև ջարդարար է: 

Շւշի քաղաքի հայ բնակչւթյան կոտորածի ողբերգական հետևանքների գեղար

վեստական արտացոլման հետաքրքիր պատկերներ կարելի է գտնել բանաստեղծին 

ւղեկցող կնոջ՝ Նադեժդա Մանդելշտաի օրագրւթյւններւմ:

Ավելի քան յոթ տասնամյակ Շւշին նաց նենգ թշնամւ գերւթյան եջ, և իայն 

1992ի մայիսյան արևը նոր կյանք և նոր շւնչ հաղորդեց հայոց հին գահանիստ քաղաքին: 

Գարւնները Շւշիի համար նորովի եկան, վերակառւցող և վերակենդանացող քաղաքի 

արշալւյսները նորովի բացվեցին, և նրանք հայտարարեցին չարի նկատմամբ մարդւ 

ստեղծագործ հանճարի հաղթանակի մասին:

Այսպիսով՝ անցավ 30 տարի: Բայց 2020ի սեպտեմբերի 27ին սանձազերծված ագ

րե սիվ և ահաբեկ չական պատերազից հետո «Կովկասյան Փարիզ» համարվող հին հայ

կական Շւշին կրկին գրավվեց ադրբեջանցի և թւրք զավթիչների կողից: Ադրբեջան

ցիները անպատիժ պղծւմ են հայկական հւշարձաններն ւ եկեղեցիները. սա Ադրբեջանի 

ցեղասպան քաղաքականւթյան շարւնակւթյւնն է, որը ի հայտ է եկել ավելի քան 100 

տարի առաջ: Հազարավոր զոհվածներ, տասնյակ անհայտ կորածներ, հարյւրավոր ռազ

մա գերիներ: Այս աենը ապացւյցն է այն բանի, թե որքան արյւնարբւ է թշնաին: Ար

ցախի հայ բնակչւթյան ցեղասպանւթյւնը, որը շարւնակվւմ է ավելի քան հարյւր 

տարի, նւմ է անպատիժ: Ադրբեջանցի և թւրք ռազմական հանցագործների և ահա բե

կիչ ների Նյւրնբերգը վերջապես վերջ կդնի Ադրբեջանի և Թւրքիայի ռազմական հան

ցա գոր ծւթյւնների շարքին:
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Հինաբառեր. Օսիպ Մանդելշտամ, Մարիետա Շահինյան, Լեռնային Ղարաբաղ, 
Շւշի, կառապան, ողբերգական ճակատագիր, ջարդեր, զոհեր, կոտորած, ցեղա սպանւ
թյւն, սարսափներ, ժանտախտ:

Abstract

THE TOPIC OF SHUSHI MASSACRE IN RUSSIAN LITERATURE

Yulia Harutyunyan

Many years of research have shown that, unlike the topic of the Armenian Genocide, which 

is widely represented in Russian literature, the massacre of Armenians in Shushi has not yet 

deserved an artistic reinterpretation. Famous Russian writer Marietta Shahinyan has valuable 

memories, which are composed with quite inluential and artistic motives. The poem “The 

Phaetonist” by one of the outstanding Russian writers of the 20th century, Osip Mandelstam, 

remains unsurpassed. His gloomy impressions and hard feelings received their embodiment in 

poetic lines, which relected the mirror of the author’s soul. Osip Mandelstam could not call 

the city in any other way than a «predator». Shushi was a dead city in Mandelstam’s poem, and 

among the Turks who remained in Artsakh, the poet saw the heirs of murderers, so he could 

not get rid of the thought that a there was a massacre in front of him. Interesting images of 

the artistic relection of tragic consequences of the massacre of Armenian population in the city 

of Shushi can be found in the diary entries of the poet’s wife, Nadezhda Mandelstam.

For over seven decades Shushi remained in the captivity of insidious enemy, and only the 

May sun in 1992 gave the ancient Armenian throne city a new life and a new breath. Spring 

came anew for Shushi, the dawn of a rebuilding and reviving city reopened, and they proclaimed 

about the victory of man’s creative genius over evil.

So, 30 years passed. But on September 27, 2020, ater an aggressive and terrorist war, 

the ancient Armenian city of Shushi, which was considered to be the “Caucasian Paris”, was 

again occupied by the Azerbaijani and Turkish invaders. Azerbaijanis profane Armenian 

monuments and churches with impunity  this is a continuation of the genocidal policy of 

Azerbaijan, which emerged more than 100 years ago. As a result of the aggression, thousands 

of people were let homeless, without property that they acquired over the years. Thousands of 

dead, dozens of missing, hundreds of prisoners of war. All this comes to prove how bloodthirsty 

the enemy is. The genocide of the Armenian population of Artsakh, which has been going on 

for more than a hundred years, remains unpunished. 

Nuremberg of Azerbaijani and Turkish war criminals and terrorists will inally put an end 

to the series of war crimes of Azerbaijan and Turkey. 

Keywords: Osip Mandelstam, Marietta Shahinyan, Nagorno Karabakh, Shushi, phaetonist, 
tragic fate, massacre, victims, genocide, fears, plague.
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ՇՈՒՇԻԻ ՀԱՅԵՐԻ 1920 Թ. ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ 
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ «ՄՇԱԿ» ԹԵՐԹՈՒՄ

Շուշիի հայ ազգաբնակչության 1920 թ. ջարդերի վերաբերյալ բազմաքանակ 
վավերագրերի շարքում մեծ նշանակություն ունեն այդ ժամանակաշրջանում հրա
տարակված հայ և օտարերկրյա պարբերական մամուլի նյութերը: 

XX դարասկզբին արևելահայ իրականության մեջ առավել ազդեցիկ պար
բերականներից էր «Մշակ»ը, որ, հիմնադրվելով 1872ին Թիֆլիսում, ժամանակի 
ամենահայտնի մտավորականներից մեկի՝ Գրիգոր Արծրունու կողմից, գործեց 
մինչև 1921թ.՝ ընդհուպ մինչև Վրաստանի խորհրդայնացման առաջին օրը՝ փետր
վարի 25ը՝ ուրույն հետագիծ թողնելով հայ պարբերական մամուլի պատմության 
մեջ: Ուսումնասիրողները լրագրի անցած ճանապարհը բաժանում են երեք փուլի՝ 
1. 18721883 թթ., 2. 18841892 թթ., 3. 18931921 թթ.: Երրորդ փուլը «Մշակ»ն 
անց նում է առանց հիմնադիր խմբագրի: 1892 թ. դեկտեմբերի 19ին Արծրունին 
կնքում է մահկանացուն՝ լրագրի հրապարակման գործը թողնելով կնոջը՝ Մարիամ 
ՄելիքԱղամալյան Արծրունուն, և եղբորը՝ Անդրեասին: Արծրունու մահից հետո 
մոտ երեք տասնամյակ «Մշակ»ը խմբագրեցին Ալեքսանդր Քալանթարը (1895
1913 թթ.), Համբարձում Առաքելյանը (19131918 թթ.), Տիգրան Հախումյանը (1918
1919 թթ.), Լևոն Քալանթարը և Լեոն (Առաքել Բաբախանյան, 19201921 թթ.): 
Նրան ցից յուրաքանչյուրն իր գաղափարական կնիքն է թողել «Մշակ»ի գոր
ծունեության վրա:

 19181920ական թվականներին «Մշակ»ն աչքի է ընկնում համազգային 
մտահոգություններով, հայության պատմաքաղաքական դրության և դրա բազմա
կողմ զարգացումների լայնախոհ քննարկումներով: Թերթի էջերում, առավել քան 
արևելահայ որևէ պարբերականում, լայնորեն լուսաբանվել են XX դարասկզբի 
իրադարձությունները (Առաջին աշխարհամարտը, Թուրքիայի հայահալած 
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քաղաքականությունը, Արևմտյան Հայաստանի հայաթափումը, Եղեռնը, հայերի 
նկատմամբ մեծ տերությունների քաղաքականությունը, Արևելյան Հայաստանում 
տեղի ունեցող պատմաքաղաքական իրադարձությունները և այլն): Լրագիրը 
մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել Արցախի պատմական ճակատա
գիրը՝ անդրադառնալով XX դարասկզբին Արցախում ու Սյունիքում տեղի ունեցող 
դրամատիկ իրադարձություններին, այդ թվում՝ Շուշիի 1920 թ. եղեռնագործությանը: 
Թերթի հաղորդած տեղեկություններն ունեն սկզբնաղբյու րային նշանակություն 
ու ճանաչողական արժեք՝ Արցախի պատմության այդ ծանրագույն շրջանի 
ուսումնասիրության համար: 

 Թերթը, թեև ոչ կանոնավոր, 19181919ից արդեն անդրադառնում է նորաթուխ 
Ադրբեջանի մուսավաթական կառավարության՝ պատմական Հայաստանի մի 
շարք տարածքները, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղը բռնազավթելու հավակնու
թյուններին, որոնց բացահայտ կերպով օգնում էին Օսմանյան Թուրքիան, որոշ 
ժամանակ անց` Անգլիան, իսկ ավելի ուշ` Խորհրդային Ռուսաստանը: «Ահա ձեզ 
Ղարաբաղի հարցը, որին կամենում է տիրանալ Ադրբեյջանը և այդ ձգտումը չի 
խեղդվում դաշնակիցների կողմից: Ընդհակառակը, մեզ հասած տեղեկություններին 
նայած, Ադրբեջանը համառում է շնորհիվ այն բարյացակամության, որ ցույց է 
տալիս դեպի նրա նվաճողական ձգտումները Բագուի անգլիական հրամանա
տարությունը։ Ինչո՞ւ է անգիտացվում մեր իրավունքը Ղարաբաղի նկատմամբ: 
Նրա համար, որ այժմ մենք թույլ ենք: Մենք սպառեցինք մեր ույժերը Ռուսաստանի 
համար, որը հեղափոխությունից առաջ տմարդի ու խարդախ էր հայության 
նկատմամբ, իսկ հեղափոխությունից հետո՝ շատ խոստացող, բայց թույլ և 
ապիկար: Եվ այժմ հնձում ենք մեր սխալ քաղաքականության պտուղները: 
Հայաստանի կառավարությունը թող չընկրկի անիրավության հանդեպ: Կա դեռևս 
դիմադրության կորով հայ ժողովրդի մեջ: Ղարաբաղի հարցում մենք զիջող չենք 
կարող լինել: Միմիայն բռնությունը կարող է կաշկանդել մեր ձեռքերը և փակել 
մեր բերանը», գրում է «Մշակ»ը 1919 թվականի մարտի 11ի համարում1: 

Այդ շրջանում թերթը «Վերջին տեղեկություն» խորագրի ներքո պարբերաբար 
ընթերցողին տեղեկացնում է Արցախում տիրող խառնակ իրադրության մասին՝ 
անդրադառնալով Ադրբեջանի կառավարության 1919 թ. հունվարի 15ի 
տխրահռչակ որոշումով ԱրցախԶանգեզուրի գեներալնահանգապետ նշանակված 
հայատյաց Խոսրով բեկ Սուլթանովի դիվանագիտական ճնշումներին, սպառնա
լիքներին, խաղաղ բնակչության վրա զինված ուժ գործադրելու՝ պարբերաբար 
կրկնվող դեպքերին, որոնց նպատակը արցախահայությունից Ադրբեջանին 
հպատակվելու համաձայնություն կորզելն էր: «Ադրբեջանական զորքերը, թուրք 
ասկերները և տեղական հրոսակախմբերը թվով մի քանի հազար մարդ, թուրք 
օֆիցերների առաջնորդությամբ գրավելով Զաբուղի կիրճը, ձեռնարկել են ար
շավանքի Ջեբրայիլի (Կարեագինի) գավառի հայկական գյուղերի վրա»,  հա
ղորդում է թերթը 1919 թ. հունվարի 28ի համարում: Ականատեսների վկայու
թյունների հիմքով մանրամասներ են հաղորդվում Ասկերանի գյուղերում ադրբե
ջանական զորքերի ոչնչացրած ջրաղացների, հացի մթերքների հափշտակության, 

1 Մշակ 1919, թիվ 54։
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հայ ազգաբնակչությանը ալյուրն աղալու հնարավորությունից զրկելու և այլ 
ոտնձգությունների մասին, որոնց հետևել էր Ջեբրայիլի հայ ազգաբնակչությանն 
ուղղված «հնազանդվելու և զենքները հանձնելու» վերջնագիրը: 1919 թվականի 
փետրվարի 15ի համարում անդրադառնալով Խոսրով բեկ Սուլթանովին 
Ղարաբաղի գերենալնահանգապետ նշանակելու ցավալի փաստին՝ դրանից 
բխող դառնաղի հետևանքներով՝ «Մշակ»ը մեջբերում է «Ադրբեջան» թերթում 
նրա մի հրապարակումը, որում «ռուս վարձկան գրչակը» փորձում է ապացուցել, 
որ «հայերի թիվը այդ երկրում անհամեմատ պակաս է թուրքերից, որ հայերը 
բնիկներ չեն, այլ գաղթած Պարսկաստանից ու Թուրքիայից, որ մելիքները ծագում 
են առել Չինգիզ խանից» և այլն: «Սակայն բառերն ու պատրանքները կորչում են, 
փաստերը մնում», հակադարձում է «Մշակ»ի թղթակիցը,  այդ կուռ փաստը 
Ղարաբաղի համառ հայ գեղջուկն է, որ մերժել է Ադրբեջանը և պիտի անսասան 
մնա իր որոշման մեջ: Պատմական կեղծիքներն անույժ են այս կուռ փաստի 
առաջ»1: «Ղարաբաղի ընդհանուր նահանգապետ Սուլթանովը սկսել է գործել: 
Թվով 2000 մարդ Խանքեդիի շուրջը փորում են խրամատներ և կառուցանում են 
ամրություններ: Հայերը այդ համարում են նշան թուրքերի ապագայ յարձակողա
կան գործողությունների Ղարաբաղի դեմ»2,  կարդում ենք «Մշակ»ի 1919 
թվականի մարտի 29ի մեկ այլ հրապարակման մեջ: 

Արցախում XX դարասկզբին տիրող իրավիճակի շուրջ լրագրի 1919 թվականի 
օրախնդիր հրապարակումներից ուշարժան են հատկապես «Ինչու է Ադրբեջանը 
աչք տնկել Ղարաբաղի վրա» խորագրով վերլուծականները3, «Հայկական 
Ղարաբաղը»4, «Ղարաբաղ»5, «Շւշւմ»6, «Կյանքը Շւշւմ»7, «Լւրեր Շւշւց»8, 
«Բռնւթյան դեմ»9, «Ղարաբաղի դրւթյան մասին»10 վերլւծականներն ւ 
հաղորդագրւթյւնները: 

«Մշակ»ը պարբերաբար հրապարակւմ է նաև Շւշիից ստացվող «Նոր 
կյանք» շաբաթաթերթի նյւթերը: Թեմայի ւսւնասիրւթյան ծիրւմ հատկապես 
հետաքրքրական են «Ղարաբաղ. ւղևորի դիտողւթյւնները» շարքը, որը 
ստորագրել է թերթի թղթակից Դ. Անանւնը՝ Թիֆլիսից Արցախ իր ւղևորւթյան 
տպավորւթյւնների փոխանցմամբ՝ որպես ականատեսի վկայւթյւններ, որոնք 
հատկանշվւմ են ինքնատիպ դիտարկւներով և ւնեն ճանաչողական զգալի 
արժեք: Թերթւմ տեղեկւթյւններ կան նաև Արցախի հայւթյան 2րդ և 3րդ 
համագւմարների անցակցման և «տիրողի լեզւ բանեցնող» թւրքերին զսպելւ 
ի քանի կարևոր որոշւների մասին: «Ժողովերւմ» խորագրի ներքո 
մանրամասներ են հաղորդվւմ նաև այդ ծանր շրջանւմ Ղարաբաղի 
հայրենակցական իւթյան ժողովերի մասին՝ օրեցօր բարդացող իրավիճակի 
1 Մշակ 1919, թիվ 36:
2 Մշակ 1919, թիվ 69։
3 Մշակ 1919, թիվ 47։
4 Մշակ 1919, թիվ 51։
5 Մշակ 1919, թիվ 54։
6 Մշակ 1919, թիվ 56։
7 Մշակ 1919, թիվ 59։
8 Մշակ 1919, թիվ 61։
9 Մշակ 1919, թիվ 60։
10 Մշակ 1919, թիվ 62։
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շւրջ «Ղարաբաղի գործիչների մտքերի փոխանակւթյան» և որոշւների 
քաղաբերւներով: 

1920 թ. սկզբներին Արցախւմ իրավիճակը սրվւմ է: Սւլթանովը Արցախի 
Հայոց Ազգային խորհրդից պահանջւմ է վերջնականապես ենթարկվել 
մւսավաթական Ադրբեջանին: Միաժամանակ նա հրամայւմ է մւսավաթական 
բանակը տեղաշարժել ւ կենտրոնացնել ռազմական նշանակւթյւն ւնեցող 
կետերւմ` Սյւնիք ներխւժելւ իտւմով: «Մշակ»ը տագնապով հետևւմ էր 
իրադարձւթյւնների զարգացմանը Սյւնիքւմ ւ Արցախւմ և 1920 թվականի 
փետրվարի 10ի համարւմ գրւմ է. «Մահեդականների սարքած գազանային 
կոտորածները Ագւլիսւմ Ղարաբաղի հայւթյան եջ թողել են շատ ճնշիչ 
գրգռւած տրամադրւթյւն: Շրջանի ի քանի տներւմ սկսվել են յւզմւնքներ: 
Դրւթյւնը հղի է վերջին աստիճանի բարդ հետևանքներով: Գլւխ է բարձրացնւմ 
յւզված ժողովրդի եջ ավազակաբարոյ տարրին շրջանից ընդիշտ արտաքսելւ 
տրամադրւթյւն: Յաենայն դեպս Ղարաբաղի խնդիրը մոտ է իր լւծման»1: 

Ստեղծված իրավիճակը քննարկելւ համար 1920 թ. փետրվարի 28ից ինչև 
մարտի 5ը Շոշ գյւղւմ հրավիրվւմ է արցախահայւթյան ւթերորդ համա
գւմարը, որը երժւմ է Սւլթանովի պահանջը և հավաստւմ, որ օգոստոսի 22ի 
համաձայնագիրը Ադրբեջանի կողից պարբերաբար խախտման հետևանքով 
կորցրել է իր ւժը: «Մշակ»ը, ձեռքը պահելով իրադարձւթյւնների զարկերակին, 
հաղորդւմ է, որ «Հայաստանի արտաքին գործերի ինիստր Խատիսյանը 
հեռագրով բողոքել է Ադրբեջանի կառավարւթյան այդ տմարդի գործողւթյւնների 
դեմ, որոնք չեն համապատասխանւմ անցեալ տարվա նոյեմբերի 23ին երկւ 
պետւթյւնների իջև կապւած համաձայնւթյան, որի համաձայն տերիտորիալ 
հարցերը վճռվելւ են խաղաղ ճանապարհով»2: Որևէ զսպող իջոց չէր կարող 
կանխել Ադրբեջանի կողից վաղօրոք կանխամտածված հայասպան ծրագրերը: 
«Մշակ»ը իանգամայն իրավացի էր Ղարաբաղի իրավիճակը նկարագրելւ 
հարցւմ՝ դրա նկատմամբ Ադրբեջանի քաղաքականւթյւնը որակելով իբրև 
իմպերիալիստական, որ իրականացվւմ էր Անգլիայի ւ Թւրքիայի օգնւթյամբ: 
1920 թվականի փետրվարի 29ին թերթը «Ղարաբաղը նոր աղէտի առջեւ» խորա
գրով փոխանցւմ է Հայաստանի կառավարւթյան պաշտոնական հաղորդագրւ
թյւնը, ըստ որի՝ Նւրի փաշան գնացել է Շւշի՝ Արցախն ւ Զանգեզւրը սրով 
նվաճելւ համար: Հոդվածագիրը ցավով հիշեցնւմ է, թե ով է Կովկասւմ հայտնի 
Նւրի փաշան. «Բագւի եջ 30000 հայ կոտորողը, ապա Անգլիացիների ձեռքով 
Բաթւմւմ կալանավորված իբրև ոճրագործ, ապա Անգլիացիների աչքի առջև 
բանտից փախած ի ԺեոնԹիւրք, Էնվեր փաշայի եղբայրը և այլն, և այլն: … 
Մինչև Բագւն վերցնելը նա ի կոչ ւղղեց Ղարաբաղի հայերին, հպատակւթյան 
հրավիրեց, յանձնարարելով, հակառակ դէպքւմ, յիշել Ադանան, այսինքն՝ 30000 
հայերի ջարդը»: «Մշակ»ի խմբագրւթյան համար այլևս անկասկած է դառնւմ, 
որ Ղարաբաղը ի նոր աղետի առջև է կանգնած, որը լինելւ է պատմւթյան դառը 
փորձին առերեսվելւ ևս եկ իրողւթյւն. «Աղետ է սպառնւմ նրա քաջարի 

1 Մշակ 1920, թիվ 1։
2 Մշակ 1920, թիվ 3:
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ժողովրդին, որ ւնի իր գեղեցիկ պատմւթյւնը, որ տարիների ընթացքւմ իակն 
է եղել, որ պահպանել է ազատւթյան և անկախւթյան գաղափարը հայւթեան 
եջ, բայց որ անցյալ տարի տրագիքական դրւթյան եջ ընկավ ոչ թե այն 
պատճառով, որ թւլացել էր և անարի դարձել, այլ որովհետև այդպես կաեցան 
Բագվւմ նստած անգլիական գեներալները: Բացի դրանից, օրհասական վտանգի 
իջոցին հրապարակ իջավ Ղարաբաղի պատմական դժբախտւթյւնը»1,գրւմ 
է թերթը՝ հիշեցնելով, որ Ղարաբաղը, դժբախտաբար, ոչ իայն Մելիք Հաթւի, 
Մելիք Մեժլւի, Մելիք Յովսեփի և այլ ազնվագւյն մարդկանց հայրենիքն է, այլ 
նաև Մելիք Շահնազարի, որի շառավիղները կան ւ գործւմ են անգամ այդ 
չարաղետ ժամանակներւմ: Հոդվածագիրը եղադրւմ է նաև Հայաստանի 
կառավարւթյանը, որ ապիկար գտնվեց իր ժողովրդի ւ երկրի առաջնակարգ 
շահերը պաշտպանելւ եջ: «Սա այնպիսի աղետ է, որի առջև պիտի նսեմանան 
բոլոր նախընթաց սարսափները: Պիտի վերանայ այնւհետև դրացիւթյան աեն 
ի հասկացողւթյւն, և մշտնջենական անեծքը պիտի ծանրանա Կովկասի բոլոր 
ազգերի վրա»: Քանի ւշ չէ, պետք է փրկել սկզբւնքները, գաղափարը, հավատն 
ւ վստահւթյւնը, հորդորւմ է թերթը, պետք է փրկել Ղարաբաղը: Պետք է 
նկատել, որ ադրբե ջանցիների ւ թւրքերի ճնշման պայմաններւմ Ղարաբաղի 
առանձնահատւկ վիճակի գնահատման հարցւմ «Մշակ»ը պաշտպանւմ էր 
Հայաստանի հանրապետւթյան կառավարւթյանը, հորդորւմ նրան հինավորել 
Ղարաբաղի չեզոքւթյւնը: Հետաքրիր է նաև, որ Հայաստանի կառավարւթյան 
և Անդրանիկի հակադրւթյւնների պարագայւմ «Մշակ»ը պաշտպանւմ էր 
Անդրանիկին, բայց և քննադատեց նրա համակերպւմը անգլիացիների ցանկւ
թյանը՝ Արցախ արշավելւց ձեռնպահ նալւ հարցւմ: 

1920 թվականի մարտի սկզբից սկսած՝ «Մշակ»ի էջերը ողողվւմ են Արցախւմ 
տեղի ւնեցող ահազդեցիկ իրադարձւթյւնների մասին հաղորդագրւթյւններով: 
Մարտի 7ին թերթը, ծանւցելով արցախահայերի օրհասական դրւթյան մասին, 
նկարագրւմ է Ղայբալիշեն գյւղի կոտորածը: «Ղարաբաղի մարդակեր նահան
գապետը դեն է դրել իր դիմակը և ձեռնարկել է Ղարաբաղի նվաճման: Նորերս 
նա Բագւի վոկզալւմ խրոխտանքով ասել է իր հայ բարեկաներին, թե ինչև 
որ ամբողջ Ղարաբաղը չչոքեցնե իր առջև, չպիտի հանգստանայ: Սւլթանովը, 
այո՛, հայ բարեկաներ էլ ւնի, ինչւ ծածկել եր ամոթը, ցավով արձանագրւմ 
է «Մշակ»ի թղթակիցը,  դրանց եջ կա եկը, որ անորակելի դավաճան Մելիք
Շահնազարի սերւնդից է և պաշտոնեայ է Սւլթանովի մոտ: Իր նման ի 
քանիսների հետ նա թւղթ է շինել, իբր թե Ղարաբաղի հայւթեան անւնից, որով 
պահանջւմ է, որ Հայոց կառավարւթյւնը չիջամտէ Ղարաբաղի գործերին: 
Կրկնվւմ է Հայ ելիքւթյւնների պատմւթյւնը աենայն ճշտւ թյամբ»2, 
դառնորեն եզրակացնւմ է «Մշակ»ի թղթակիցը: 

Գրեթե անսխալ ւ դիպւկ ներկայացվւմ են այն նպատակները, որոնք իր 
առջև դրել էր Ադրբեջանի կառավարւթյւնը՝ ւնենալով համապատասխան 
փորձառւթյւն և օգտվելով իր համար նպաստավոր պայմաններից ւ անպատ

1 Մշակ 1920, թիվ 4: 
2 Մշակ 1920, մարտի 7:
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ժելիւթյան մթնոլորտից: «Թւրքերը, ոտնատակ տալով իրանց ստորագրած 
պայմանները, զորքեր են կենտրոնացնւմ Ղարաբաղւմ՝ հայկական մասերը 
գրավելւ համար, գրւմ է թերթը 1920 թվականի մարտի 7ի համարւմ:  Աենից 
նշանավորը իր ռազմագիտական դրւթյամբ հանդիսանւմ է Ջրաբերդի գաւառը, 
և այդտեղից էլ թւրքերը պիտի սկսեն նվաճւմը՝ ոչնչացնելով այդտեղի 
հայւթյանը: …. Միաժամանակ Ադրբեջանի կառավարւթյւնը իլիոններ է բաց 
թողել Ղարաբաղի հայւթեանը զինաթափ անելւ համար: Հայերին խաբւմ են 
և նրանց զենքերը գնւմ թանկ գնով»1: Մարտի սկզբին «Մշակ»ը հաղորդւմ է, 
որ «Շւշիի հայկական մասը ենթարկւած է բլոկադայի, և հաղորդակցւթյւնը 
դժվարացել է»: Մարտի 21ի համարւմ «Վերջին ժամ» հատկանշական խորագրով 
թերթը հրապարակւմ է Շւշիից ւղարկված մասնավոր ի նամակ՝ հետևյալ 
բովանդակւթյամբ. «Շատ սարսափելի և ծանր դեպքեր են գալիս եր գլւխը: Ոչ 
ի ապահովւթյւն թե կեանքի և թէ գւյքի: Օր չէ լինւմ, որ քաղաքից դւրս, 
510 ճամբորդ հայերի դիակ չընդւնւին այստեղ ւ այնտեղ ընկած: Վերջին երկւ 
ամսւայ ընթացքւմ քանիքանի հայ ընտանիքներ նացին որբ ւ անտիրական: 
Դիմւներն ւ գանգատները խորամանկ Սւլթանովի կողից նւմ են ան
հետևանք: Տաճկական հայակեր եաթաղանը աեն ի րոպե կանգնած է եր 
աչքերի առաջ: Մտնւմ ենք անկողին՝ յոյս չւնենալով, թէ հետևեալ առաւոտը 
կենդանի կընանք թէ ոչ: Չենք իմանւմ եր այս կրիտիքական դրւթեան մասին 
սկի այդտեղ մտածող, հոգ տանող կա՞յ, թէ չէ»2։ «Մշակ»ը հրապարակւմ է նաև 
թիֆլիսաբնակ ւ երևանաբնակ ղարաբաղցի հայերի իւթյւնների նախագահներ 
Լեոի և Գ.Բալայանի հւշագիրը՝ ւղղված դաշնակից պետւթյւնների կովկասյան 
ներկայացւցիչներին ւ Վրաստանի կառավարւթյանը, որւմ հիշեցնւմ է 1919 
թվականի օգոստոսյան համաձայնագրի մասին, ըստ որի՝ «Ղարաբաղը ճանաչեց 
պ. նահանգապետի ժամանակավոր իշխանւթյւնը, իսկ ադրբեջանյան կառա
վարւթյւնը երաշխավորեց հայերին ժողովրդի կւլտւրական ւ ֆիզիկական 
կյանքը, ինչպես նաև քաղաքական իրավւնքները ապահովող սահմանադրւ
թյւն», որը, սակայն, կոպիտ կերպով խախտվեց: Հւշագրւմ եջբերվւմ են 
բոլոր այն կետերը, որոնք այդ ամբողջ ընթացքւմ խախտվել են ադրբեջանական 
կառավարւթյան կողից՝ ողբերգական հետևանքներով հանգեցնելով ներկայի՝ 
«խստորեն վատթարացած դրւթյանը»: «Ադրբեջանը պահանջւմ է Ղարաբաղից 
անպայման ճանաչել իր իշխանւթյւնը, զինաթափ անել ազգաբնակչւթյանը և 
զորամասեր մտցնել հայկական գյւղերը: Այդ նպատակով Խալիլփաշան և 
Սւլթանովը նորից դիմւմ են ջարդերի ւ ահաբեկման քաղաքականւթյան՝ 
յւսալով ւժասպառ անելով ւ երկիւղ ներշնչելով հասնել իրանց նպատակին»3:

Ադրբեջանական բանակին պատրաստվւմ էին դիմադրել Արցախի ինքնա
պաշտպանական շրջանները՝ Վարանդան, Խաչենը, Ջրաբերդն ւ Դիզակը: Բայց 
թւրքադրբեջանական յաթաղանի սպառնալիքի դիմաց Շւշին նացել էր ան
պաշտպան, որտեղ հայւթյան դրւթյւնը անտանելի էր: Բոլոր քայլերը վկայւմ 

1 Մշակ 1920, մարտի 7:
2 Մշակ 1920, մարտի 7:
3 Մշակ 1920, թիվ 9:
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էին, որ Շւշիի հարաբերական խաղաղւթյւնն ապրւմ է իր վերջին ժաերը: 
1920 թվականի ապիլի 4ի համարւմ արդեն «Մշակ»ն արձագանքւմ է Շւշիի 
մարտի 22ի զարհւրելի կոտորածին և հետագա դեպքերին. «Խեղճ Շւշի… 
Դժբախտ իր խաղաղասիրւթեամբ, դժբախտ՝ որ ի կտոր կեանք վայելելւ 
համար պատրաստ էր խնդրել աենքին, նւյնիսկ և Սւլթանովին: Այսօր նա 
վերածւած է ի հսկայական սպանդանոցի: Այսօր նա ի լւռ գերեզմանատւն 
է, ւր բորենիներն են խնդւմ դիակների հոտից»1: Ներկայացվւմ են այն քայլերը, 
որոնք ստեղծված իրավիճակւմ ձեռնարկեց Հայաստանի կառավարւթյւնը՝ հւյս 
ւնենալով, որ «Ադրբեջանի կառավարւթյւնը կդադարեցնի արշավանքը և 
վիճելի հարցերը կլւծի Հայաստանի կառավարւթյան հետ ոչ զենքի ւժով»: 
«Մշակ»ը լայնորեն լւսաբանւմ է Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարար 
Ալեքսանդր Խատիսյանի պաշտոնագիրը՝ ւղղված դաշնակից եծ պետւթյւնների 
կովկասյան ներկայացւցիչներին և Վրաստանի կառավարւթյան արտաքին 
գործերի նախարար Եվգենի Գեգեչկորիին, որւմ ներկայացնւմ է այն դավա
ճանական հարձակման ւ կոտորածների մասին, որոնք ձեռնարկել է Ադրբեջանի 
կառավարւթյւնը անպաշտպան Արցախի հայւթյան դեմ: Պաշտոնագրւմ 
Խատիսյանը հայտնւմ է, որ սրի է քաշված Շւշիի ամբողջ հայւթյւնը, և 
ավելացնւմ, որ Ղարաբաղի ւ Զանգեզւրի դեմ սկսված արշավանքի նպատակն 
է բնաջնջել այդ երկւ հայկական նահանգների հայ ազգաբնակչւթյւնը և 
Նախիջևանի վրայով իանալ Թւրքիայի հետ՝ «շրջապատելով այդպիսով 
Հայաստանը թւրքթաթարական թշնաի օղակով»2: Խատիսյանը Գեգեչկորիից 
խնդրւմ է ազդել Ադրբեջանի կառավարւթյան վրա, որպեսզի արյւնահեղւթյւնը 
դադարի, և Անդրկովկասյան երեք հանրապետւթյւնների ներկայացւցիչների 
ծրագրած խորհրդակցւթյւնը Թիֆլիսւմ կայանա: «Մշակ»ը երկրորդւմ է 
«Ադրբեջան» թերթի մարտի 31ի ի հաղորդւմը, ըստ որի՝ «հայերի հարձա
կւները Շւշւ, Խանքենդի վրայ յետ են մղւած»3: «Ադրբեջանի կառավարւթյան 
արտաքին գործերի ինիստր ԽանԽոյսկին Ղարաբաղի դեպքերին տալիս է 
բոլորովին այլ լւսաբանւթյւն, մատնանշելով, թե իբր նախահարձակ հայերն 
են եղել»4: 1920 թվականի ապրիլի 11ին «Մշակ»ը «Վերջին ժամ» խորագրի ներքո 
դարձյալ անդրադառնւմ է Շւշիի կոտորածին. «Շւշւց Թիֆլիս եկած ի թւրք 
վաճառական հաղորդեց եզ, թե Շւշւմ ցավոք սրտի տեղի է ւնեցել հայկական 
կոտորած թւրք գազանացած խւժանի և զորքերի ձեռքով Ասկերանը գրավելւց 
յետոյ: Կոտորածին ենթարկվել են գլխավորապես անպաշտպան հայ կանայք, 
երեխաներ և ծերւնիներ: Հրդեհւած են ի քանի հայ տներ: Ներկայւմս Շւշւմ 
համարեա հայ չկայ»: 

1920 թվականի ապրիլմայիս աիսներին թերթը շարւնակւմ է լւսաբանել 
ւ սւր քննադատւթյան ենթարկել մւսավաթականների անսանձ կամայա
կանւթյւնները Լեռնային Ղարաբաղւմ՝ իրավիճակը դիտելով տարբեր կող
երից: Ներկայացվւմ են այդ իրադարձւթյւններին առնչվող ի շարք հւշա

1 Մշակ 1920, թիվ 9:
2 Մշակ 1920, թիվ 9:
3 Մշակ 1920, թիվ 9:
4 Մշակ 1920, թիվ 9:



463

գրեր, հեռագրեր, պաշտոնագրեր: Շւշիի եղեռնագործւթյան մասին ւշագրավ 
հրապարակւներ են հատկապես ականատեսների վկայւթյւնները: Մեջբերենք 
հատվածներ 1920 թվականի ապրիլի 5ին Հադրւթից «Մշակ»ին հասցեագրված 
ի նամակից. «…. Մի երկւ ժամվայ ընթացքւմ քաղաքը այրվւմ էր կազարի 
մոտ, Կանաչ ժաի մոտ և ներքևի հանգստարանւմ: … Սրբազանին ւ 
քահանային թւրքերը գլխատւմ են և տւնը իսկւյն այրւմ: Աթաբեգյանների 
ամբողջ ընտանիքին, Խալոնց Ալխենքի բոլոր ընտանիքներին թիքաթիքա են 
անւմ և տան եջ այրւմ: Մենք Սաքօյի (բժ. Համբարձւմյան) խորհրդով այն 
տնից, որի եջ ապաստանել էինք, անիջապես երեխաների հետ դւրս եկանք, 
անկարող լինելով վերցնել նւյնիսկ ի թաշկինակ: … Շւշւ հայ բնակիչների 
կեսը ոչնչացավ ամբողջ ընտանիքներով: Երեք ժանվա ընթացքւմ Շւշին 
կործանվեց: Ամբողջ քաղաքը այրված ւ կողոպտված է, բացառւթյամբ թւրքա
կան թաղամասի և ԳեավւրՂալայի: … Շատերին կենդանի այրել են, մոտ 12000 
հոգի հրաշքով ազատվեցին և գտնվւմ են գավառւմ առանց դրաի ւ շորի. 
2500 հոգի գերի ընկան, նրանց վիճակը հայտնի չէ»1։ 

Թերթւմ տեղեկւթյւններ կան նաև Շւշիի դեպքերից հետո Թիֆլիսւմ անց
կացված բազմամարդ իտինգների մասին, որ կազմակերպել է ղարա բաղցիների 
հայրենակցական իւթյւնը և օրախնդիր բանաձևեր ընդւնել՝ «Անիջապես 
դադարեցնել յանցավոր և անիտ արիւնահեղւթյւնը երկւ դարավոր հարևան 
ժողովւրդների իջև», «Բոլոր վիճելի հարցերը լւծել խաղաղ ճանապարհով»2, 
որոնք այդպես էլ ազատւթյան դւռ չբացեցին Արցախի համար: Թերթւմ 
առանձին ւշագրավ նյւթեր կան գաղթականների հետագա ճակատագրի մասին: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով արձանագրենք, որ Արցախւմ, մասնավորապես Շւ
շիւմ 19181920 թվականներին տեղի ւնեցած ռազմաքաղաքական իրադար
ձւթյւնները լայնորեն արտացոլված են «Մշակ»ի էջերւմ: Սկզբնաղբյւրային 
ար ժեք ւ նե ցող այդ հրապարակւներն առատ նյւթ են տալիս Արցախի 
պատմւթյան այդ ծանրագւյն շրջանի ւսւնասիրւթյան համար։ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մշակ(Թիֆլիս), 1919, մարտի 11, թիվ 54։

2. Մշակ 1919, թիվ 36:

3. Մշակ 1919, թիվ 69։

4. Մշակ 1919, թիվ 47։

5. Մշակ 1919, թիվ 51։

6. Մշակ 1919, թիվ 54։

7. Մշակ 1919, թիվ 56։

8. Մշակ 1919, թիվ 59։

9. Մշակ 1919, թիվ 61։

10. Մշակ 1919, թիվ 60։

11. Մշակ 1919, թիվ 62։

1 Մշակ 1920, թիվ 13։
2 «Մշակ», 1920, թիվ 10:



464
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Ամփոփում

Շուշիի հայերի 1920 թ. կոտորածների անդրադարձը  
«Մշակ» թերթում

Թեհմինա Մարության

Հոդվածի ուսումնասիրության առարկան Շուշիի հայ բնակչության 1920 թ. կոտորած

ներին «Մշակ» լրագրի անդրադարձի լուսաբանումն է: Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել 

թերթի 19181920 թթ. այն հրապարակումները, որոնք շոշափում են Արցախի պատմական 

ճակատագիրը՝ ներկայացնելով XX դարասկզբին Արցախում ու Սյունիքում տեղի ունեցած 

դրամատիկ իրադարձությունները, այդ թվում՝ Շուշիի 1920 թ. եղեռնագործությունը: Մեր 

խնդիրն է՝ ի մի բերել ու վերլուծել Շուշիի պատմության այդ չարաղետ անկյունադարձի 

վերաբերյալ թերթի հաղորդած տեղեկությունները, որոնք սկզբնաղբյուրային նշանակություն 

ու ճանաչողական արժեք ունեն Արցախի պատմության այդ ծանրագույն շրջանի ուսում

նասիրության համար: Վերոնշյալով էլ պայմանավորված է հոդվածի արդիակա նությունը՝ 

պատմության դառը փորձին առերեսվելու իրողությամբ:

 Հոդվածում կիրառել ենք լրագրության ուսումնասիրության արդի մեթոդներ, 

պատմական, համադրման մեթոդներ, բովանդակային վերլուծություն, ընդհանրացում։

Հինահարցեր. Լեռնային Ղարաբաղ, Սյւնիք, Շւշի, «Մշակ», լրագիր, հրապարա
կախոսւթյւն, կոտորած, ցեղասպանւթյւն:

Резюме

Отражение резни армян Шуши 1920 года в газете «Мшак»

Техмина Марутян

Предметом изучения статьи является освещение в газете «Мшак» погромов армянского 

населения Шуши в 1920 году. Целью статьи является изучение публикаций газеты 1918

1920 годов, затрагивающие историческую судьбу Арцаха, рассказывающие о драматических 

событиях, произошедших в Арцахе и Сюнике в начале ХХ века, в том числе и геноцид 

армян в Шуши 1920ом году. Наша задача  обобщить и проанализировать предоставленную 
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газетой информацию об этом зловещем поворотном моменте в истории Шуши, имеющем 

первостепенное значение и познавательную ценность для изучения этого сложнейшего 

периода в истории Арцаха. Вышесказанное объясняется актуальностью статьи, отражающей 

горький опыт истории.

В статье мы использовали современные методы изучения журналистики, исторический, 

сравнительный методы, контентанализ, обобщение.

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Сюник, Шуши, «Мшак», газета, гласность, 
резня, геноцид.

Abstract

A reference to Shushi Armenian Massacres of 1920 in  
“Mshak” Newspaper

Tehmina Marutyan

The subject of the article is the coverage of "Mshak" newspaper's reference to the massacres 

of the Armenian population of Shushi in 1920. The purpose of the article is to study the 

newspaper's publications in 19181920, touching upon the historical fate of Artsakh, telling 

about the dramatic events that took place in Artsakh and Syunik at the beginning of the XX 

century, including the Armenian genocide in Shushi in 1920. Our task is to summarize and 

analyze the information provided by the newspaper about this ominous turning point in the 

history of Shushi, which is of primary importance and cognitive value for the study of this most 

difficult period in the history of Artsakh. 

The above mentioned explains the relevance of the article, facing the bitter experience of 

history.

In the article we used modern methods of studying journalism, historical, comparative 

methods, content analysis and generalization.

Keywords: NagornoKarabakh, Syunik, Shushi, “Mshak”, newspaper, oration, massacre, 
genocide. 
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ՄՀԵՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
պ. գ. թ., դոցենտ,  

Արցախի ժուռնալիստների միության  
վարչության անդամ

«Կաճառ» գիտական կենտրոնի տնօրեն
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի  

հումանիտար ամբիոնի վարիչ
Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Մուրացան 2
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ԷՋԵՐՈՒՄ

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է հարյուր տարի առաջ տեղի 
ունեցած դեպքերի և այնօրյա պարբերական մամուլում դրանց անդրադարձների 
ու հայեցակարգային մոտեցումների վերաիմաստավորման պահանջով, անցյալի 
լույսի տակ 2020 թ. աշնանը մեր պետականությանը պատուհասած աղետի 
պատճա ռահետևանքային կապը ճիշտ գնահատելու և հասկանալու անհրաժեշ
տությամբ:

1920 թ. դեպքերին անդրադարձած պատմաբաններն ու այլ հեղինակները 
թեև օգտագործել և ընդարձակ մեջբերումներ են կատարել Շուշիի կոտորածների 
վերաբերյալ ժամանակի պարբերական մամուլի հրապարակումներից, բայց, 
ինչպես ցույց են տվել մեր ուսումնասիրությունները, նրանց տեսադաշտից դուրս 
են մնացել ինչպես հղված պարբերականների առանձին համարներ, այնպես էլ 
այն ժամանակվա այլ հրատարակություններ: Մյուս կողմից՝ վերոհիշյալ մեջբե
րումները հիմնականում բանաքաղաքական ու գեղատեսիլ բնույթ են կրում, 
ընդամենն ընտրովի փաստերի արձանագրումներ են և վերլուծության կամ 
համադրման չեն ենթարկվել, մինչդեռ առանձին հրապարակումներ լույս են 
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սփռում այնպիսի հիմնահարցերի վրա, որոնք հայ պատմագրությունն ինչինչ 
պատճառներով չի պարզաբանել կամ շրջանցել է: Մեր խնդիրն է վերլուծության 
ենթարկել և գիտական շրջանառության մեջ դնել 1920 թ. Շուշիի ողբերգության 
մասին այն ժամանակվա պարբերական հրատարակությունների՝ նախորդ ուսում
նասիրողների ուշադրությունից վրիպած այն տեղեկությունները, որոնք կարող են 
բացահայտել հայ պատմագրության առաջ ծառացած մի շարք հիմնահարցեր և 
ամբողջացնել մասնավորապես Շուշիի կործանման իրական պատճառների, 
անցյալի ողբերգությունից բխող անհրաժեշտ դասերի մասին մեր պատկերա
ցումները:

Այն ժամանակվա հայ պարբերական հրատարակությունների հրապարակում
ները տարբեր ծավալով ու հաճախադեպությամբ օգտագործել են ինչպես ակա
նատեսհուշագրողներ Արսեն Միքայելյանը1, Հարություն Թումյանը2, Գրիգոր 
Հովհաննիսյանը3, այնպես էլ Բագրատ Ուլուբաբյանը4, Համլետ Հարությունյանը5, 
Հրաչիկ Սիմոնյանը6, Հրանտ Աբրահամյանը7 և ուրիշ պատմաբաններ8, որոնք, 
սակայն, սահմանափակվել են ոչ միայն արդեն իսկ շրջանառված նույն հրապարա
կումներով, այլև դրանց տեղեկությունների վրա խարսխված գրեթե նույնանման 
մեկնաբա նություններով:

Արցախի 19181920 թվականների դեպքերին այն ժամանակվա պարբերական 
մամուլի նյութերի հիման վրա անդրադարձած հեղինակներից հատկանշելի է 
Արցախի պարբերական մամուլի հմուտ ուսումնասիրող, բանասիրական գիտու
թյունների դոկտոր Սմբատ Ավագյանը9:

Շուրջ երեք տասնյակ10 պարբերական հրատարակություններ ունեցած Շուշի 
քաղաքի կործանումը, որի ընթացքում հրկիզվեցին ու ավերվեցին նաև հինգ 
տպարանները, մինչև այդ մեծ աղետը գոյատևած պարբերականների խմբագրու
թյունները (ըստ երևույթին, սպանվեցին կամ մազապուրծ փախան նաև դրանց 
աշխատակիցներից շատերը), ընդհատեց նաև քաղաքի հրատարակչական գործը, 
հրդեհի ճարակ դարձան մեր ժողովրդի մտավոր ժառանգության անգին 
գոհարները, ուստի մեզ չեն հասել տեղի պարբերական մամուլի 1920 թ. մարտով 
թվագրված նմուշներ: Մնում է մեզ հետաքրքրող տեղեկույթը որոնել Հայաստանի 
առաջին հանրապետությունում և Վրաստանում (հատկապես մայրաքաղաք 
Թիֆլիսում) խնդրո առարկա ժամանակամիջոցում լույս տեսած պարբերական 
հրատարակություններում*: Երևանում լույս տեսնող «Յառաջ», «Ռազմիկ» և 
Թիֆլիսում հրատարակվող «Աշխատավոր», «Նոր աշխատավոր», «Մշակ», «Արձա
գանք» և այլ թերթերից հնարավորինս քաղել ենք ուշագրավ տեղեկու թյուններ 

1 Հայրենիք 1923, №№ 79, 1112:
2 Թումյան 2008:
3 Հովհաննիսյան 1971:
4 Ուլուբաբյան 1994:
5 Հարությունյան 1996:
6 Սիմոնյան 1996:
7 Աբրահամյան 1996, Աբրահամյան 2003:
8 ՏերԳասպարյան 1993, Սևյան 1991, Կարապետյան 2000, Գևորգյան 2014, Բալայան 2017: 
9 Երեկոյան Երևան 1989, 4 դեկտեմբերի, № 278, Ավագյան 1991: 
10 Հարությունյան 2010, 4253:
* «Մշակ» թերթին չենք անդրադարձել, քանի որ դրան նվիրված առանձին զեկուցում արդեն ներկայացվել է:
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Շուշիի մարտյան ոճրագործությունների, ինչպես նաև դրանց պատճառների 
վերհանման համար հետաքրքրություն ներկայացնող նախընթաց ու հաջորդած 
դեպքերի վերաբերյալ: Առաջադրված գիտական խնդրից դուրս ենք համարել 
հետագա տարիների և Սփյուռքի հրապարակումների դիտարկումը, որովհետև 
Շուշիի ողբերգական դեպքերին անմիջական անդրադարձները, մեր կարծիքով, 
ավելի իրատեսորեն են արտացոլում ու արտահայտում տվյալ ժա մանակը, 
մարդկանց հոգեբանությունը և իրադարձությունների պատճառահե տևանքային 
կապն ու իրավիճակային զարգացումների տրամաբանությունը: 

Նպատակահարմար ենք գտել բանաքաղված նյութերը համակարգել ըստ այն 
հիմնախնդիրների լուսաբանման թեմատիկ ուղղությունների, որոնք տվյալ պահին 
արդիական հնչեղություն ունեն և կարող են ամբողջացնել մեր պատկերացումները 
Շուշիում արմենոցիդի քաղաքականության իրագործման արտաքաղաքական ու 
ներքաղաքական հանգամանքների, ինչպես նաև ադրբեջանական կեղծարա
րությունների և հիմնազուրկ պնդումների մասին և, իհարկե, նյութ տալ հետագա 
ուսումնասիրությունների համար:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՂ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

Այս բառեզրով կարելի է բնութագրել Շուշի քաղաքում և հայաբնակ գրեթե 
բոլոր շրջաններում Ադրբեջանի իրականացրած ցեղասպանության ու էթնիկական 
զտումների քաղաքականությանը զուգահեռ լայնորեն կիրառած ապատեղեկատ
վական քարոզչությունը, որի նպատակն էր միջազգային հանրության՝ ի դեմս 
ար տա սահմանյան երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների և զին վո
րական առաքելությունների, ինչպես նաև Այսրկովկասի տարածաշրջանի քաղա
քա  կանապես ակտիվ հասարակության ուշադրությունը շեղել հայ ազգաբնակ չու
թյան ցեղասպանության հանցագործություններից և Հայաստանի առաջին հանրա
պե տու թյան, մասնավորապես՝ Զանգեզուրի և Արցախի դեմ նախաձեռնած ագրե
սիայից:

Ադրբեջանը կիրառում էր նաև «տեղեկատվական շրջափակում»՝ նպատակ 
ունենալով թաքցնել հայ ազգաբնակչության, մեծ իմաստով նաև մարդկության 
դեմ մուսավաթական կառավարության գործադրած հանցագործությունները: Կար
ծում ենք, որ նպատակահարմար է հենց այստեղից էլ սկսել կոնկրետ օրինակների 
ներկայացումը, որոնք քաղված են հենց այն ժամանակվա պարբերական հրատա
րակություններից: Բավական հարուստ նյութ կա ՀՅԴ Վրաստանի կենտրոնական 
և Թիֆլիսի տեղական կոմիտեների տպագիր մարմին «Նոր աշխատավոր» բան
վորական և գյուղացիական օրաթերթում, որի համար ներից մեկը1 մեզ հե
տաքրքրող թեմաների շուրջ բավական ուշագրավ տեղեկություններ է պարունա
կում: Ադրբեջանում «Նոր աշխատավոր» թերթի թղթակցի հաղորդ մամբ՝ «Ղարա
բաղի դեպքերի հետ միաժամանակ արգելված է Թիֆլիսի թերթերի վաճառումը»: 
Խոսքը, մասնավորապես, «Слово» և «Մշակ» թերթերի մասին է, որոնց վերջին 

1 Նոր աշխատավոր 1920, 8 ապրիլի թ., № 6:
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համարները, ինչպես տեղեկացնում էր սեփական թղթակիցը, «ստացվել են անցյալ 
կիրակի օրը»: Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր տեղեկույթ է, ինչը վկայում է, 
որ Ադրբեջանն է կազմակերպել Շուշիում և Արցախի այլ բնա կավայրերում խաղաղ 
հայ բնակչության կոտորածները և զինված ինքնապաշտ պանության փորձերը 
«ապստամբություն» եզրաբառով նենգափո խումը: Մարդ կության դեմ ուղղված 
հանցագործությունները նենգափոխելով ստա հոդ ու մտացածին տեղեկու
թյուններով և քաղաքական դեմագոգիայով հագեցած ճամարտա կություններով՝ 
Ադրբեջանը փորձում էր խլացնել տեղեկատվության մյուս միջոցների ձայնը: 
«Ադրբէջանեան վերջին լուրեր» խորագրի տակ նույն նյութի շարունակությունը 
բացահայտում էր տեղեկատվությունը սահմանափակելու մեկ այլ եղանակ՝ 
«լրագրական սպեկուլյացիան»: 1920 թ. ապրիլի 7ին «Слово» թերթի մեկ օրինակը 
վաճառվում էր 5060 ռուբլով, իսկ «Աշխատավորը» «նույնիսկ կոնտրոբանտ չկա 
վաճառքում»: Այս տեղեկույթը համադրելով այլ փաստերի հետ՝ կարող ենք 
եզրակացնել, որ Ադրբեջանն իր ոճրագործությունների մասին արտա հոսքը 
հնարավորինս կանխելու նպատակ էր հետապնդում, ինչի մասին վկայում են հենց 
այն ժամանակվա պարբերական հրատարակությունների նյութերը: Այսպես, 
օրինակ՝ նույն համարում «Ղարաբաղի գոյամարտը» թղթակ ցությունում 
ծանուցվում էր, որ Բաքվում «գործ է դրւում բոլոր միջոցները ճշմարտութիւնը 
Ղարաբաղի անցքերի մասին թագցնելու համար»:

Դրանից բացի, ադրբեջանական քարոզչամեքենան ապատեղեկատվություն 
ու «հերքումներ» էր տարածում՝ փորձելով խեղաթյուրել հանցագործություններով 
ու արյունահեղություններով առլեցուն իրականությունը: Այսպես՝ «Ադրբէջանի 
տեղեկատու բաժնի «հերքումը»» հրապարակումից հայտնի է դառնում, որ Վրաց 
կառավարությանը կից ադրբեջանական առաքելության տեղեկատվական բաժինը 
բազմաբառ մի հաղորդագրությամբ «կտրուկ կերպով» հերքել է Բաքվում, 
Գանձակում և այլուր կատարվող բռնությունների մասին եղած բոլոր լուրերը և 
պնդել, որ ամեն տեղ հանգստություն է տիրում: «Նոր աշխատավոր» թերթի 
խմբա գրությունն իր հերթին հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ այդ 
հաղորդա գրությունը «ամբողջովին մտացածին է և չի համապատասխանում 
իրականութեան»: Միաժամանակ խմբագրությունը անհերքելի փաստերի հիման 
վրա պնդել է, որ «բոլոր տեղեկութիւնները, որոնք տպագրւած են եղել «Ոճրա
պատում», «Ադրբէջան», «Վերջին լուրեր» «Ադրբէջանեան Նամակներ» բաժին
ներում և ապացուցում են հարիւրաւոր հայերի անհետացումներն ու մասսայական 
կոտորածները Նուխու, Արէշի (Ճալէթ, Վարդաշէն) և Գանձակի գաւառներում՝ 
հիմնւած են անվիճելի տւեալների վրայ»:

Ադրբեջանական հաղորդագրության հիմնական փաստարկը «շնորհակալական 
հեռագիրներն» են, որոնք թխվում էին ոճրալից իրականությունը քողարկելու և 
թիրախային լսարանին մոլորեցնելու նպատակով: Այդ կապակցությամբ ուշագրավ 
են ոչ միայն «Նոր աշխատավոր» թերթի խմբագրության այն դիտարկումը, որ 
««շնորհակալական հեռագիրները», որոնց մասին խօսում է տեղեկատու բաժինը, 
արդիւնք են այնպիսի «բարի կամեցողութեան», ինչպիսին գործադրւում է Նուխում, 
հայերի գոյքերը բռնագրաւելիս», այնպես էլ նույն համարում «Ոճրապատում» 
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խորագրի տակ տպագրված «Նորից ՆուխիԱրէշի զոհերը» թղթակցության 
տեղեկությունները:

Թերթի նույն համարում առանձին արտատպված է նաև խնդրո առարկա 
հաղորդագրության տեքստի հայերեն թարգմանությունը: Այդտեղ աչքի է զարնում 
բառերի շահարկումը, որ բնորոշ է թուրքադրբեջանական կեղծապատիր 
քարոզչությանը: «Բագւում, ինչպէս և Գանձակում ու Ադրբէջանի միւս քաղաքներում 
կատարեալ հանգստութիւն է տիրում» ոչ պատահական շեշտադրումներով 
պնդումը աղաղակող կեղծիքը և սուտը մեկ ճիշտ տեղեկությամբ փաթեթավորված 
մատուցելու պարզագույն հնար է, որի մասին խոսելու հիմք է տալիս նույն թերթի 
հետևյալ դիտարկումը. «Ճիշտ է միայն այն, որ մասսայական կոտորածներ տեղի 
չեն ունեցել Բագւում՝ շնորհիւ Ուսուբբէկովի ուլտիմատումի և դաշնակիցների 
պահանջի, իսկ Գանձակում՝ շնորհիւ գեն. Մակաևի»1:

Շարունակելով խնդրո առարկա հաղորդագրության քննարկումը՝ չենք կարող 
չնկատել ադրբեջանական քաղաքական դեմագոգիայի աղաղակող արտահայ
տությունները, որոնք, մեր կարծիքով, անմիջապես մատնում են իրականությունը 
խեղաթյուրելու Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչության 
բուն նպատակը: «Տեղական իշխանութիւններն ու Ադրբէջանի կառավարութիւնը 
ձեռք են առել և ձեռք են առնում ամենակտրուկ միջոցներ կարգը պահպանելու 
և, առանց ազգի խտրութեան, հանրապետութեան բոլոր քաղաքացիների կեանքն 
ու գոյքն ապահովելու»,լսարանին մոլորեցնում են հաղորդագրության հեղինակ
ները: Այս համապատկերում ներկայացվել է նաև Ղարաբաղում տեղի ունեցող 
դեպքերի ադրբեջանական մեկնաբանությունը: «Ղարաբաղի մահմեդա կան 
խաղաղ ազգաբնակչութեան և Ասկեարանում, Շուշում, Խանքենդում և այլ կէտե
րում բացառապէս կարգը պահպանելու համար դրւած ադրբէջանեան փոքրաթիւ 
ու բաժանբաժան զորամասերի վրայ հայ ապստամբների կատարած դաւաճա
նական յարձակումից և զորքերին զինաթափելուց և մասամբ կոտորելուց, մասամբ 
էլ գերի վերցնելուց յետոյ Ադրբէջանի կառաւարութիւնը այնտեղ զորքեր ուղարկեց 
ապստամբութիւնը ճնշելու, մեղաւորներին պատժելու և կարգը վերականգնելու 
համար»2:

Ներկայացնելով 1920 թ. ապրիլի սկզբներին Արցախի դեմ ագրեսիայի 
հետևանքով բացված ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը՝ հաղորդագրության 
մեջ նշվել է. «Ներկայումս Ասկեարանի բարձունքները գտնւում են Ադրբէջանի 
զորքերի ձեռքին»: Հաղորդագրությունից տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադր
բեջանն օրինաչափ գործողություններ է իրականացնում «խախտված կարգը 
վերականգնելու» համար և չի թաքցնում անգամ հետագա գործողությունները, 
բայց իրականում հանրությանը և, մանավանդ, հայկական կողմին դնում էր 
կատարված փաստի առաջ: «Ասկեարանում մնացած զորամասից բացի, բոլոր 
մնացած զորամասերը գնում են Խանքենդի և Շուշու վրայ՝ իրագործելու կառա
ւարութեան կողմից իրենց վրայ դրւած պարտականութիւնը»: Այս մեջբերումն 
ուշագրավ է նաև մեկ այլ տեսանկյունից: Փաստորեն, պաշտոնապես ընդունվում 

1 Հմմտ.՝ Նոր աշխատավոր, 1920, № 6:
2 Հմմտ.՝ Աշխատավոր 1920, 24 մարտի, № 67:



471

է Ադրբեջանի կառավարության և կանոնավոր զորքերի մեղսակցությունը Արցախի 
դեմ ագրեսիային ու խաղաղ բնակչության ցեղասպանության հանցագործություն
ներին: Ապահովագրելով իրենց կառավարությանը պատասխանատվության 
ենթարկելուց՝ հաղորդագրության հեղինակները փորձել են հերթական կեղծիքը 
փաթաթել ընթերցողի վզին. «Սրան պէտք է աւելացնել, որ խաղաղ ազգաբնակ
չութեան դէմ, որոնք չեն մասնակցել ապստամբների դաւաճանական արարքին, 
որևէ ռեպրեսիա ձեռք չի առնված»: Մեջբերված հատվածներում ակնհայտ 
կեղծիքն ու սուտը պարզ են Արցախի 19181920 թթ. պատմությանը շատ թե քիչ 
ծանոթ յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդու համար, իսկ նրանք, ովքեր նոր են 
ծանոթանում այդ ամենին, ասվածի մասին կարող են օբյեկտիվ կարծիք կազմել 
հետևյալ օրինակներից: Հայտնի փաստ է, որ 1920 թ. ապրիլի 3ին Ադրբեջանի 
գրեթե ամբողջ զորքերի ներգրավմամբ Ասկերանը գրավելուց հետո ագրեսորները 
ներխուժեցին նաև Շուշի և սրախողխող արեցին բանտարկված հարյուրավոր 
խաղաղ բնակիչների՝ կանանց, երեխաների ու ծերերի1: Ադրբեջանի կանոնավոր 
զորքերի՝ Շուշի ներխուժելուց հետո դաժան հաշվեհարդարի զոհ դարձան նույնիսկ 
այն քաղաքացիները, որոնք ոչ միայն որևէ առնչություն չեն ունեցել զինված 
ինքնապաշտպանության հետ, այլև բարիդրացիություն, այլազգիների հանդեպ 
հանդուրժողականություն են քարոզել: Այդ գործիչների թերևս ամենակարկառուն 
ներկայացուցիչները Ալեքսանդր Ծատուրյանն ու Արցախի թեմի առաջնորդ 
Վահան եպիսկոպոս ՏերԳրիգորյանն էին, որոնց գազանաբար սպանել էին: Իսկ 
եպիսկոպոսին գլխատել և գլուխը ցից հանած շրջել էին ավերված քաղաքի 
մահմեդական թաղամասերում: Սրանք եզակի օրինակներ չեն, այդպիսի ոճրա
գործությունների մասին բազմաթիվ տեղեկու թյունների կարելի է հանդիպել այն 
ժամանակվա պարբերական մամուլի էջերում2: 

Եվ զանգվածային կոտորածների ու ռազմական հանցագործությունների 
արյունալի համապատկերում ավելի ցայտուն է երևակվում ադրբեջանական ան
սահման ցինիզմը. «Ադրբէջանի կառավարութիւնը, Ղարաբաղ զորամասեր ուղար
կելով, ղեկավարւել է մի նպատակով՝ վերջ տալ անիշխանութեանը, որ առաջացել 
է հայ ապստամբների դաւաճանական վարքով»: Ակներև է ադրբեջանական 
դիվանագետների քարոզչական հնարքը՝ ամեն ինչ բարդել հայերի, տվյալ 
դեպքում՝ «ապստամբների» վրա և ըստ ամենայնի արդարացնել Ադրբեջանի կա
ռավարության 1918 թ. ի վեր գործադրվող ցեղասպանական քաղաքականությունը 
ու կանոնավոր զորքերի ռազմական հանցագործությունները: Ճանապարհներին 
հայ ուղևորների սպանությունները, խաղաղ բնակավայրերի վրա ավազակային 
հարձակումները, հանրային ու մասնավոր ունեցվածքի կողոպուտի կամ դիտավոր
յալ ոչնչացման բազմաթիվ դեպքերը, տնտեսական շրջափակումը և այն ժամա
նակվա պարբերական մամուլում արձանագրված՝ ադրբեջանցիների այլ հանցա
գոր ծու թյունների քրոնիկոնը անվիճելի կերպով փաստում է, որ անիշխանությունը, 
գույքի ու անձնական կյանքի անպաշտ պան վածությունը, քրեածին իրավիճակը 
ստեղծվել են հենց Ադրբեջանի կառա վարության նվաճողական, ահաբեկչական 

1 ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 1469, գ. 1, թ. 35:
2 Նոր աշխատավոր, 1920, № 8, № 10, № 11, № 13 և այլն:
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ու էթնիկ զտումների քաղաքականության պատճառով, որի միակ նպատակը 
պատմական Հայաստանի տարածքների՝ Արցախի, Զանգեզուրի, Նախիջևանի 
բռնազավթումն էր և Արևելյան Այսրկովկասի մյուս հայաբնակ շրջանների ժողովր
դա գրական կազմի փոփոխումը հօգուտ մահմեդական բնակչության: 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ԿՈՂՄԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՒՄՆԵՐԸ

Հայ պարբերականները պատեհաժամորեն լուսաբանել են ադրբեջանական 
կողմի ագրեսիվ, իրենց բնույթով ցեղասպանական գործողությունները, որոնց 
հավաստիությունը հետագայում հաստատվել են ժամանակակիցների, այդ թվում՝ 
ըստ էության տեղի ունեցած դեպքերում շահագրգռվածություն չունեցած հեղի
նակների բազմաթիվ վկայություններում, նորահայտ արխիվային փաստաթղթերում 
և արժանահավատ այլ նյութերում պահպանված համապատասխան տեղեկու
թյուններով: Ադրբեջանական կողմն իր ոճրագործությունները քողարկելու նպա
տա կով դրանք վերագրել է հայկական կողմին և զրպարտել ցեղասպանական 
գործողություններից իրականում տուժած հայ բնակչությանը: Դեռևս Թուրքիայում 
լայնորեն կիրառվող քարոզչական այս ցինիկ մեթոդի ընդօրինակումը Ադր
բեջանում ազդեցություն է գործել որոշակի շրջանակների, այդ թվում նաև, 
դժբախտաբար, հայերի վրա, որոնք, մի պահ հավատալով ոճրագործների կեղծիք
ներին, միամտաբար կասկածել են հայկական կողմի բողոքների հավաստիությանը: 
Այդ սովորությունը հասել է մինչև մեր օրերը, և հազվադեպ չեն այն հայերը, որոնք 
տարակուսում են, թե իրենք (ադրբեջանցիները) նույնն են ասում մեր մասին, 
ինչոր մենք՝ նրանց մասին: Եվ այդպիսի մարդիկ նեղություն չեն տալիս իրենց 
խորամուխ լինելու, թե որ կողմն է կապկում մյուս կողմին, ով է ոճրագործը, և ով՝ 
անմեղ զոհը: Անիրազեկ մեր հայրենակիցների հետ պետք է հետևողական 
աշխատանք տանել, բացել նրանց աչքերը և օգնել զանազանելու ճշմարտությունը 
կեղծիքից, իրականությունը՝ պատրանքներից, դահճին՝ զոհից:

Այս տեսակետից մենք կրկին անդրադառնում ենք «ապստամբությունից» 
զինված ինքնապաշտպանությունը տարբերակելու խնդրին: Զինված ինքնա
պաշտպանությունը բոլոր ազգերի անկապտելի իրավունքն է, որից օգտվել է նաև 
հայ ժողովուրդը ամենուր, այդ թվում նաև՝ Արցախում: Սակայն դա նախահարձակ 
Ադրբեջանը նենգափոխել է «ապստամբություն» եզրույթով՝ իր ցեղասպանական 
քաղաքականությունը քողարկելու, պատասխանատվությունից խուսափելու և 
արյունահեղության մեղավորների խարանը հայերի գլխին բարդելու համար: Հենց 
այս առումով ադրբեջանցի ոճրագործների կեղծիքի տարածմանն են ակամա 
նպաստում նրանք, ովքեր համառորեն դեռ խոսում են «ապստամբության» մասին, 
նույնիսկ կառչում շահագործվող ժողովուրդների «ապստամբության» միջազգային 
իրավունքից՝ չհասկանալով, որ դա մեր պարագայում միայն ադրբեջանցի կեղծա
րարների հերթական ստահոդ քարոզչության շահերին է ծառայում:

Այս խոսույթի համատեքստում ուշագրավ հրապարակումներ կարելի է գտնել 
այնօրյա պարբերական մամուլում: Այսպես, օրինակ՝ Հայ ժողովրդական կուսակ
ցութեան օրգան «Ժողովուրդ» քաղաքական, հասարակական և գրական օրա
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թերթում այսպես են լուսաբանվել 1920 թ. մարտյան դեպքերը. «Ղարաբաղում 
սկսվել են արյունահեղ կռիվներ Ադրբեջանի զորքերի և հայ ազգաբնակության 
միջև։ Կռիվները սկսվել են մարտի 20ից և շարունակվում են մինչև այսօր։ Զոհերի 
թիվը չափազանց մեծ է։ Այս արյունահեղությունների պատճառը եղել է Ղարաբաղի 
գեներալնահանգապետ Սուլթանովի հրամանը, որով նա պահանջել է հայերից 
զինաթափ լինել և հանձնել բոլոր զենքերը։ Ադրբեջանի զորքերը հրաման են 
ստացել զինաթափ անել հայերին ուժով։ Այդ առիթ է տվել ուժեղ ընդհարումների, 
որոնք տեղի են ունենում ամբողջ Ղարաբաղում։ Զանգեզուրի հայկական զինական 
ուժերը ուղևորվել են օգնության Ղարաբաղի հայության»1։

«Հառաջ» հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, գրական օրաթերթը 
ծանուցել է այն մասին, որ «Զանգեզուրցիներն ու ղարաբաղցիները միացած են», 
որի մասին ավետող հեռագիրը մեծ խանդավառությամբ կարդացվեց 1920 թ. 
ապրիլի 3ին պառլամենտի նիստում: Այն բավական հետաքրքիր է ժամանա
կաշրջանի հիմնական միտումները հասկանալու համար, ուստի մեջբերում ենք 
ամբողջովին. 

«Հեռագիր Գորիսից՝ տրված մարտի 31ին
Խորին հրճվանքով շտապում ենք ուրախացնել ձեզ, որ Զանգեզուրի և 

Ղարաբաղի բոլոր ճակատներում ունեցել ենք փառավոր հաղթություններ։
Ղարաբաղի և Զանգեզուրի փառապանծ զավակները հրաշքներ են գործում։ 

Թշնամու բոլոր հարձակումները հետ են շպրտված, ընդհակառակը, մերոնք, 
հարձակման դիմելով, ջարդել են ադրբեջանական զորքը, վերցրել են գերիներ և 
քշել թշնամուն մինչև Հաքյարի գետը։

Զանգեզուրի և Ղարաբաղի մեջ ընկած երկրամասը մաքրված է թշնամուց։ 
Մենք գրավել ենք Դամիրչիլարը, Կաբարին, Դոնդարանը, Խաչալասանը, Զան
գիլանը մինչև Բարտազ։ Այս րոպեին գրավեցինք հռչակավոր Մարկիզն ու 
Ավդալլարը։

Շուշու խճուղին մեր ձեռքին է։ Բոլոր ճակատներում կռիվը շարունակվում է։ 
Ասկերանը Ղարաբաղի գյուղացիության ձեռքին է։ Թշնամու բոլոր հարձակումները 
փշրվեցին Ասկերանի ամրությունների առաջ։ Ղարաբաղի գյուղացիությունը 
շրջապատել է Մալիբեյլուն, Խանքենդին և Շուշին։ Քաջարի զանգեզուրցիներն 
այսօր առավոտյան վաղ, Խծաբերդի ուղղությամբ հարձակման դիմեցին և 
միացան ղարաբաղցիներին և ընդհակառակը՝ կալատարասցիները (բերդձոր
ցիները. Մ.Հ., Ն.Հ.) Ղարաբաղից անցան Զանգեզուր։

Համառ կռիվները շարունակվում են, հետևանքների մասին կհաղորդենք։ 
Օրդուբադի մոտ գտնվող շրջանը գրավված է մեր կողմից։

Զանգեզուրը պատրաստ է մեռնել Հայաստանի փառքի և պատվի համար։
Զանգեզուրի Ազգային խորհուրդ2»
Ադրբեջանի նախահարձակ լինելու և Արցախի բոլոր ճակատներով մարտեր 

սկսելու մասին է վկայում նաև հետևյալ հրապարակումը. «Մոտ օրերի ընթացքում 
Թիֆլիսում անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների ընդհանուր համաձայ

1 Ժողովուրդ 1920, № 48: 
2 Յառաջ 1920, № 72: 
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նությամբ պետք է կայանա կոնֆերանս, որը նպատակ ունի հիշված հանրապե
տությունների միջև ծագած բոլոր վիճելի հարցերը լուծելու, իմիջիայլոց, նաև 
հողային (տերիտորիալ) խնդիրները։ Հակառակ սրան՝ Ադրբեջանի կառավարու
թյունը, խախտելով անցյալ տարվա օգոստոս 22ին Ղարաբաղի Հայոց Ազգային 
խորհրդի հետ կնքած համաձայնությունը, որոշել է զենքի ուժով խլել հայկական 
Ղարաբաղը և Զանգեզուրը։ Մարտ ամսի 20ին Ադրբեջանի կառավարությունն 
իր կանոնավոր զորքը և զինված բանդաները կենտրոնացնելուց հետո, Ղարաբաղի 
հայ ազգաբնակության ներկայացրեց վերջնագիր զինաթափ ման մասին։ 
Ազգաբնակությունը նման վերջնագիրը համարելով օգոստոս 22ի համաձայնության 
բացահայտ խախտումն և այդ խախտումը համարելով նախասկիզբ նախորոշված 
ջարդի՝ մերժեց այդ ապօրինի պահանջը։ Ադրբեջանը ստանալով մերժումն՝ բռնի 
ուժով սկսեց հայ ազգաբնակության զինաթափումը և սկսեց ընդհանուր առաջ
խաղացումն Ղարաբաղի և Զանգեզուրի դեմ։ Ստացված վերջին տեղեկությունների 
համաձայն՝ Ադրբեջանի կանոնավոր զորքը և մահմեդականների զինված 
բանդաները առաջ խաղալով Զանգեզուրի և Ղարաբաղի վրա՝ ամբողջ ճակատով 
ոչնչացնում են գյուղերը և ջարդում են խաղաղ հայ ազգաբնակությունը։ Շուշում 
ջարդված է ամբողջ ազգաբնակությունը։ Այս առաջխաղացման նպատակն է 
նախա պես գծված ծրագրով՝ կատարելապես հնազանդեցնել հայկական Ղարա
բաղը և Զանգեզուրը՝ հակառակ ազգաբնակության, խաղաղարար կոնֆերանսի 
և Լորդ Քըրզոնի վերջին հեռագրի տրամադրության։

Ադրբեջանի կառավարությունը, օգտվելով Հայաստանի կառավարության 
խաղաղասիրությունից, որի ցանկությունները և ձգտումները միշտ ուղղված են 
եղել անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների միջև եղած վիճելի հարցերը 
խաղաղությամբ լուծելու կողմը, Ադրբեջանի կառավարությունը նորից հրդեհ է 
նետում Անդրկովկասում, որը կարող է չափազանց աղետաբեր լինել իր հե
տևանքներով։ Իմ կառավարության անունից նպատակ ունենալով կանխել ամբողջ 
Անդրկովկասին սպառնացող աղետը, խնդրում եմ Ձեզ, Ձեր կողմից ցույց տալ 
հնարավոր աջակցությունը Ադրբեջանի կառավարության ցույց տալու համար 
Ղարաբաղի և Զանգեզուրի վրա հետագա առաջխաղացման անմիջապես 
դադարեցնելու անհրաժեշտությունը՝ հրաժարվելով Ղարաբաղի խնդիրը զենքի 
ուժով լուծելու փորձից։

Արտ. Գործ. Նախ. Ա. Խատիսյան1»
Թուրքական (տաճկական) բանակի հրամանատարական կազմի բազմաթիվ 

բարձրաստիճան, միջին ու կրտսեր սպաներ ծառայության էին ընդունվել 
Ադրբեջանի զինված ուժերում և, փաստորեն, գլխավորում էին հայերի ցեղասպա
նու թյան թուրքական քաղաքականությունը նաև Արցախում: Ադրբեջանի զինված 
ուժերում թուրքական բանակի բարձրաստիճան սպաների ընդգրկման (անձնա
կազմին ուսուցանելու և հայկական խաղաղ բնակավայրերի վրա զինված հարձա
կումները գլխավորելու նպատակով) մասին վկայում են իրազեկ ժամանա
կակիցները: Այսպես, օրինակ՝ Թիֆլիսում ադրբեջանական պատվիրակության 
հետ ոչ պաշտոնական հանդիպման մասնակից, Թիֆլիսում Հայաստանի դիվա

1 Յառաջ 1920, 2 ապրիլի, № 69:
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նագիտական ներկայացուցիչ Լևոն Եվանգուլյանը գրել է. «Իսկ մենք, մեր կողմից 
անվանեցինք Նուրի և Խալիլ փաշաներին և Խալիլ բեյին, և ուրիշներին, որոնք 
լինելով տաճիկ կառավարության սպաներ, իրոք հանդիսանում են իբրև դրսի 
ագիտատոր, որոնք գրգռում են տեղական ժողովրդին Ղարաբաղում և Շարուր
Նախիջեւանում Հայաստանի կառավարության դեմ և պահանջեցինք դրանց 
հեռացումը հիշյալ վայրերից»: Այս վկայության հատկապես հետևյալ հատվածը 
հաստատում է Ադրբեջանի զինված ուժերում թուրքական բանակի ռազմական 
հանցագործներին ծառայության ընդունելու հաստատ ոչ եզակի փաստերը: 
«Նրանք փորձեցին պաշտպանել այդ անձանց,շարունակել է Լևոն Եվանգուլյանը, 
առարկելով, որ նրանք ներկայումս այլևս կապ չունեն թուրք կառավարության հետ 
և լոկ իբրև զինվորականներ մտել են Ադրբեջանական ծառայության մեջ»1:

Թիֆլիսի «Մշակ» և «Աշխատավոր» թերթերը ներկայացրել են Ադրբեջանի 
հեռագրական գործակալության հաղորդագրությունն այն մասին, որ «…մարտի 
20ին Աղդամում, Շուշում և Խանքենդում ձերբակալուել են շատ հայեր և թուրքեր 
(մահմեդականներ), որոնք պղտորում են հայերի մտքերը Ղարաբաղում: Այդ 
անձինք յանձնուելու են զինուորական դատարանին՝ երկու ազգերի խաղաղ 
բնակիչներին կոտորել տալու համար»2:

Սա ապատեղեկատվության դասական օրինակ է, որը տարածվում էր 
հանրությանը մոլորեցնելու և ցեղասպանական գործողությունները քողարկելու 
նպատակով:

Երբ մենք պնդում ենք հայերի «ապստամբության» առասպելի մասին, հիմք 
ենք ընդունում այն ժամանակվա պարբերական մամուլի օպերատիվ հրապարա
կումները: Այսպես՝ «Մշակ» թերթը գրել է. «Ադրբէջանի կառավարութեան արտա
քին գործերի մինիստր ԽանԽոյսկին Ղարաբաղի դէպքերին տալիս է բոլորովին 
այլ լուսաբանութիւն, մատնանշելով, թէ իբր նախայարձակ հայերն են եղել»3:

Հայերի ապստամբության մասին առասպելը սկսել է ուռճացվել ու տարածվել 
1920 թ. մարտ ամսից էլ շատ առաջ, ինչը վկայում է, որ Ադրբեջանի ծայրահեղական 
տրամադրված կառավարությունը Սուլթանովի միջոցով նախապատրաստում էր 
հայ ազգաբնակչության զանգվածային կոտորածներ նրանց «ապստամբությունը» 
ճնշելու և կարգը պահպանելու պատրվակի տակ: Այդ մասին են վկայում ոչ միայն 
ժամանակի պարբերական մամուլի նյութերը, այլ նաև ադրբեջանցիների հրա
պա րակած վավերագրերը: 

Մամուլի հրապարակումները վկայում են, որ Ղարաբաղում «ապստամբության» 
մասին Սուլթանովի տեղեկատվականհոգեբանական գրոհն սկսվել էր տակավին 
1920 թ. հունվարից, եթե ոչ ավելի վաղ4:

Երևանից Լեռնային Ղարաբաղի գյուղեր են ժամանել առաջապահ ուժեր, 
որոնք տեղի հայերին ապստամբության կոչ են անում (В селения Нагорного Кара
баха прибыли эшелоны из Эривани, призывавшие местных армян к восстанию, 

1 ՀԱԱ, ֆ. 275, ց. 5, գ. 212, թ. 42 (հմմտ.՝ Յալանուզյան Մ., Ադրբեջանը պատրաստ է գրոհել, https://republic.
mediamax.am/story/98/[ներբեռնումը՝ 21.02.2020 թ. ]):
2 Մշակ 1920, 28 մարտի, № 8, Աշխատավոր1920, 24 մարտի, № 67:
3 Մշակ 1920, 4 ապրիլի, № 9:
4 Նոր աշխատաւոր 1920, № 14:
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(телеграфное сообщение Карабахского ГенералГубернатора от 8 января, № 8). 
[259  260])1: 

Հայ պատմաբանների և ուսումնասիրողների ուշադրությունից վրիպել են 
բազմաթիվ հետաքրքիր և, ամենակարևորը, դեռևս չշրջանառված տեղեկություն
ներ տվող նյութեր, որոնք հրապարակվել են «Բանբեր» գրական, գեղարվեստական 
և հասարակական ամսագրի, «Ռազմիկ» զորական թերթի, «Աշխատավորի ձայն» 
բանվորական և գյուղացիական օրաթերթի, «Երիտասարդ բանվոր» բանվոր և 
գյուղացի երիտասարդական կոմունիստական միության կովկասյան շրջանային 
և Բաքվի կոմիտեների օրգանի, «Էջմիածին» շաբաթաթերթի, «Հայաստանի 
կօօպերացիա» կոոպերատիվ երկշաբաթաթերթի և այլ պարբերականների 
էջերում:

Ավելի քան հրատապ են ոչ միայն պարբերականների արժեքավոր տեղեկու
թյունները գիտական շրջանառության մեջ դնելը, այլև դրանք նորովի մեկնաբանելը 
և անցյալի իրադարձությունները նորահայտ փաստերի լույսի ներքո քննելը: 
Իհարկե, այս ուղղությամբ աշխատանքները դեռ շարունակվում են, որոնք ոչ թե 
եզակի, այլ համընդհանուր ու նպատակասլաց բնույթ պետք է կրեն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱԱ, ֆ. 275, ց. 5, գ. 212, թ. 42 (հմմտ.՝ Յալանուզյան Մ., Ադրբեջանը պատրաստ է 
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2. Ավագյան Ս., Ղարաբաղ. փաստերի տրամաբանությունը (պարբերական մամուլի 
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Հայրենիք (Բոսթոն), մայիս, № 7, էջ 156167, յունիս, № 8, էջ 110123, յուլիս, № 9, էջ 

117121, սեպտեմբեր, № 11, էջ 110119, հոկտեմբեր, № 12, էջ 118127: 

5. Մշակ 1920, 28 մարտի, № 8: 

6. Մշակ 1920, 4 ապրիլի, № 9:
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1 Буниятов 1990 (ред.), История Азербайджана по документам и публикациям, Баку: Элм, с. 260:
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Ամփոփում

Շուշիի կործանման թեման այնօրյա հայկական 
պարբերական հրատարակությունների էջերում

Մհեր Հարությունյան, Նանե Հարությունյան

Շուշի քաղաքում և հայաբնակ գրեթե բոլոր շրջաններում Ադրբեջանի իրականացրած 

ցեղասպանության ու էթնիկական զտումների քաղաքականությանը զուգահեռ՝ լայնորեն 

կիրառվում էր ապատեղեկատվական քարոզչությունը, որի նպատակն էր միջազգային 

հանրության՝ ի դեմս արտասահմանյան երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների 

և զինվորական առաքելությունների, ինչպես նաև Այսրկովկասի տարածաշրջանի քա

ղաքականապես ակտիվ հասարակության ուշադրությունը շեղել հայ ազգաբնակչության 

ցեղասպանության հանցագործություններից և Հայաստանի հանրապետության, մասնա

վորապես, Զանգեզուրի և Արցախի դեմ նախաձեռնած ագրեսիայից:

Ադրբեջանը կիրառում էր նաև «տեղեկատվական շրջափակում»՝ նպատակ ունենալով 

թաքցնել հայ ազգաբնակչության, մեծ իմաստով նաև մարդկության դեմ մուսավաթական 

կառավարության գործադրած հանցագործությունները: Մարդկության դեմ ուղղված հան

ցագործությունները նենգափոխելով ստահոդ ու մտացածին տեղեկություններով և 

քաղաքական դեմագոգիայով հագեցած ճամարտակություններով՝ Ադրբեջանը փորձում 

էր խլացնել տեղեկատվության մյուս միջոցների ձայնը: Ադրբեջանն իր ոճրագործությունների 

մասին արտահոսքը հնարավորինս կանխելու նպատակ էր հետապնդում, ինչի մասին 

վկայում են հենց այն ժամանակվա պարբերական հրատարակությունների նյութերը: 

Դրանից բացի՝ ադրբեջանական քարոզչամեքենան ապատեղեկատվություն ու «հեր

քում ներ» էր տարածում՝ փորձելով քողարկել Ադրբեջանի հանցագործություններով ու ար

յունահեղություններով առլեցուն իրականությունը: 

Ադրբեջանական խեղաթյուրումների հիմնական փաստարկը «շնորհակալական հեռա

գիրներն» էին, որոնք թխվում էին ոճրալից իրականությունը քողարկելու և թիրախային 

լսարանին մոլորեցնելու նպատակով: 

Հիմնաբառեր. Շուշի, պարբերական մամուլ, ցեղասպանություն, Ադրբեջան, 
ապատեղեկատվություն, մուսավաթական կառավարություն, ոճրագործություններ, տեղե
կույթի արտահոսք, ոճրալից իրականություն
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Резюме

Тема разрушения Шуши на страницах тогдашних армянских 
периодических изданий

Мгер Арутюнян, Нане Арутюнян

Параллельно с проводимой Азербайджаном политикой геноцида и этнической чистки 

в Шуши почти во всех армянонаселенных районах широко использовалась дезинформа

ционная пропаганда, чтобы отвлечь внимание международного сообщества в лице ино

странных дипломатов, военных миссий и политически активных обществ в Закавказском 

регионе от геноцидных преступлений против армянского народонаселения, от агрессии 

против Республики Армения, в частности, Зангезура и Арцаха, инициированных Азербайд

жаном.

Азербайджан применял «информационную блокаду» для того, чтобы скрыть престу

пления, совершенные правительством «Мусават» против армянского населения, в широком 

смысле, против человечества.Фальсифицируя преступления против человечества с помо

щью ложной и надуманной информации и политической демагогии, Азербайджан пытался 

заставить замолчать другие средства массовой информации. Азербайджан стремился мак

симально предотвратить утечку информации о своих преступлениях, о чем свидетельству

ют материалы периодических изданий того времени.

Кроме того, азербайджанская пропагандистская машина распространяла дезинформа

цию и «опровержения», пытаясь замаскировать действительность Азербайджана, которая 

полна преступлений и кровопролития.

Основным аргументом в пользу азербайджанских искажений стали «благодарственные 

письма», которые были составлены, чтобы прикрыть криминальную реальность и ввести 

в заблуждение целевую аудиторию.

Ключевые слова: Шуши, периодика, геноцид, Азербайджан, дезинформация, прави
тельство Мусават, преступления, утечка информации, криминальная реальность

Abstract

The topic of the destruction of Shushi on the pages of the 
Armenian periodic publications existing at that time

Mher Harutyunyan, Nane Harutyunyan

In parallel with Azerbaijan's policy of genocide and ethnic cleansing in Shushi and in almost 

all Armenianpopulated regions, disinformation propaganda was widely used, the aim of which 

was to divert the attention of the international community in the face of the military missions 

of foreign diplomats, as well as the politically active society in the Transcaucasian region, from 
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the crimes of genocide of the Armenian population and the aggression against the Republic of 

Armenia, particularly against Zangezur and Artsakh. Azerbaijan used an “information blockade” 

to hide the crimes committed by the Musavat government against the Armenian population, in 

a broad sense, against humanity. By falsifying crimes against humanity with the help of false 

and imaginative information and political demagoguery, Azerbaijan tried to drown out the voice 

of the other means of information.

Azerbaijan tried to prevent the leakage of information about its crimes as much as possible, 

as evidenced by the materials of the periodicals of that time. Azerbaijan aimed to prevent the 

leak of its crimes as much as possible, as evidenced by the materials of periodicals of that time. 

Besides, the Azerii propaganda machine was spreading disinformation and “disproofs” in an 

attempt to hide the reality of Azerbaijan, which is full of crime and bloodshed.

The main argument for the Azerbaijani distortions was the “letters of appreciation”, which 

were compiled to cover up the criminal reality and mislead the target audience.

Keywords: Shushi, periodicals, genocide, Azerbaijan, disinformation, the Musavat govern
ment, crimes, leakage of information, criminal reality
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ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ШУШИНСКОГО УЕЗДА 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА.  

ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА РФ)

1905 год во многом стал роковой отметкой, началом конца Российской импе
рии. В книге «Как я их помню»1 Галина фон Мекк, дочь крупнейшего российско
го промышленника, пишет: 

«Несмотря на то, что после волнений 19041905 и депрессии, в экономике 
России произошел большой подъём, повлиявший и на МосковскоКазанскую же
лезную дорогу отца и на все его дела. В 1905 году в Москве, Петербурге и во 
многих городах России проходили рабочие забастовки. Карательная экспедиция 
Семёновского полка провела показательные расстрелы невинных». На станции 
Голутвино жертв похоронили в братской могиле. 

Империя бурлила не только в центрах, но и на национальных окраинах. Пол
ные трагизма свидетельства о резне армянского населения Шушинского уезда 
Елизаветпольской губернии хранятся в ГА РФ в личном архиве князя Давида 
Иосифовича Бебутова (18591916?).

В публикации «Архив армянского князя»2 журналист Ева Казарян пишет о 
личности самого князя и его легендарном архиве, изначально насчитывающем 

1 Мекк Г.Н. Как я их помню. Д.А фон Мекк, 2019. Оформление АО «Издательство ИКАР». М, 2019 стр. 120123
2 Казазян Е. Архив армянского князя (Давида Осиповича Бебутова) // Сайт газеты «Новое время» от 4.09.2010. 
/URL: https://www.nv.am/arhivarmyanskogoknyazya 
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2281 единицу хранения. Но он был рассеян, часть попала в университетский 
пригород Парижа Нантер, в библиотеку международных источников по современ
ной истории (B.D.I.C.). Другие части находятся в Гарварде и Амстердаме. Родос
ловная Бебутовых восходит к градоначальнику Тифлиса АшхарБеку, а самым 
известным представителем этого рода был князь Василий Осипович Бебутов  
знаменитый генерал, герой Кавказских походов и Крымской войны. В отличие от 
своего знаменитого родственника князь Давид Бебутов славой на полях сражений 
себя не покрывал и сферу деятельности выбрал совершенно иного рода. Он был 
одним из первых учредителей масонских лож в России. Позже примкнул к кадетам. 
О нём, в частности, упоминает писательница Нина Берберова в своей известной 
книгеисследовании “Люди и ложи. Русские масоны XX стoлетия”. Бебутов был не 
столько идейным, сколько финансовым рупором российского масонства. Его мо
сковская квартира и петербургский особняк стали местом тайных собраний ма
сонской ложи. Князь был известен своей особой, “личной”, неприязнью к царю 
Николаю II. За границей он издал порусски толстый иллюстрированный сборник 
“Последний самодержец”, полный памфлетов и карикатур на царя. При каждом 
удобном случае Бебутов резко критиковал Николая, а стены квартиры князя были 
оклеены шаржами на него. Для стороннего наблюдателя подобная политическая 
дерзость Бебутова граничила с фанфаронством, и многие не воспринимали кня
зя всерьёз. Но, как оказалось, совершенно напрасно.

В своих “Воспоминаниях” Давид Бебутов признаётся, что дал Азефу 12000 
рублей для убийства Николая. Там же он попытается объяснить причину краха 
масонства в России, которую он видел в том, что натура русского человека не 
проникается ритуалом и обрядностью, жёсткой дисциплиной. В 1914 году Бебутов 
выехал в Германию. Туда он вывез собранную им огромную коллекцию книг и 
документов по истории общественного движения в России и на Западе. В течение 
Первой мировой войны коллекция невероятно разрослась. Впоследствии все мате
риалы Бебутов передал во временное распоряжение германских социалдемократов, 
с тем чтобы после свержения самодержавия она перешла в собственность РСДРП, 
но при непременном условии: большевики должны помириться с меньшевиками. 

Некоторые документы архива хранятся в ГА РФ. В папках с экслибрисом с 
изображением черепа. Это ценные свидетельства – о погромах со стороны татар
ского (мусульманского) населения и карательного («летучего») отряда под коман
дованием полковника ( в некоторых документах подполковника) Веверна. 

В одном деле хранятся два прошения Наместнику Кавказа: первое  жителей 
18 сёл Шушинского уезда, второе – сельских обществ Елизаветпольского уезда на 
уездного начальника Авалиани как главного виновника татарскоармянской резни. 

Начнем по порядку. 
Среди сёл, попавших под так называемое «усмирение» Веверна, попали Аве

тараноц, Саргсашен, Зарданашен, Тагаварт, Таг, Тог, Драхтик, Азох, Шехер, Сос, 
Керд, Машадишен, КюзейЧертар, КюнейЧертар, Мохренес, Гиши, Мушкапат, 
Агорти. Летучим отрядом казаков командовал не только подполковник Веверн, 
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но и его помощники – Мировой Посредник Ермолаев, Уездный Начальник Фрей
лих, казачьи офицеры Бирюлькин и Гаджиев. 

Приводим текст жалобы (с сокращениями) на Веверна и его команды1. 
«Прошение
Ваше Сиятельство, 
Помогите и будьте справедливы; вот тот крик, который невольно выходит из 

глубины души измученного, исстрадавшегося и обездоленного крестьянства…
Разрешите, Ваше Сиятельство, вопрос: где нам искать спасения или по меньшей 
мере спокойствия? Мы находимся между огнем и водою. С одной стороны нас 
разоряют, убивают и режут окружающие нас татары, с другой стороны нас грабят, 
насилуют, оскорбляют, унижают и обесчещивают казаки, как бы дополняя дикие 
действия татар…

Ищем причины – не находим, а если и находим – им не верят, не придают 
значения, а положение наше из дня в день становится все более и более ужасным 
и нестерпимым. 

Если татары благодаря своему невежеству, азиатской необузданности и рас
пущенности совершают такие дерзкие нападения на армян, как это имело место 
в Баку, Эривани, Нахичевани, Елисаветполе, Шуши и даже в Тифлисе, если они 
врываются в армянские села и дают простор своим разбойничьим наклонностям, 
грабя сельчан, поджигая их дома, зарубая садовые деревья, предавая огню скир
ды сена, ячменя и пшеницы; если они, неизвестно во имя каких целей уничтожа
ют продукты культуры, разрушая и поджигая нефтяные промысла, фабрики и 
заводы; если они, не обладая понятием чести и нравственности, насилуют и 
обесчещивают женщин; если они вообще на пути своем все предают опустошению 
и уничтожают, сохранив без изменения монгольские привычки, то все нами по
нятно, понятно потому, что они стоят на самой низкой ступени развития и куль
туры и легко становятся в руках провокаторов орудием…

Но мы не можем понять, каким образом может быть допустим в христианском 
государстве под эгидой христианского царя и самими христианами такой произ
вол, такие бесчинства и безобразия, которые к лицу разве что татарскому насе
лению, но не казакам, да и не казакам, а начальникам их, людям более или менее 
интеллигентным, образованным и именующим себя христианами, на которых и 
падает вся ответственность зверской расправы казаков, так как последние лишь 
исполняют свой долг. Мы этого понять не можем и потому что казаки, по их соб
ственному заявлению, бесчинства эти творят не потому что это им нравится, а 
потому что они такими безобразиями хотят вызвать протест общества, дабы их 
вернули обратно на родину». 

На требования начальников сдать оружие заявители пишут, что несправедли
во лишать человека средств защиты, коли обезоруживают одну часть населения, 

1 Прошение наместнику Кавказа от жителей 18 сел Шушинского уезда, разоренных летучим отрядом полковника 
Веверна, от сельских обществ Елизаветпольского уезда с жалобой на уездного начальника Авалиани как 
главного виновника азербайджаноармянского столкновения. 1906. ГАРФ ед хранения №17171 13 
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то надо то же самое сделать и с другой частью. 
В конце прошения армяне просят вернуть отобранное оружие, так как таковое 

имеется у мусульман в изобилии и никто не отнимает и не думает отнимать; при 
невозможности выдать им обратно взятое у них оружие сделать надлежащее 
распоряжение о немедленном и поголовном разоружении мусульман, так как при 
существующих острых отношениях армяне очутятся в положении жертв; предпи
сать начальникам казачьих отрядов о прекращении дикой расправы казаков с 
неповинным ни в чем крестьянским населением; предать суду виновников бес
чинств  подполковника Веверна, Мирового Посредника Ермолаева, Уездного 
начальника Фрейлиха, казачьих офицеров Бирюлькина и Гаджиева и других; воз
вратить нам взятую с нас сумму в виде непонятного и ничем не вызванного 
штрафа; покрыть убытки наши, понесенные за время пребывания казаков в 
указанных селах. 

Что же послужило причиной такого «пристрастия» к армянам, к желанию их 
«усмирить» и наказать? Ведь зверства эти, конечно, по степени своей жестокости 
отличаются от тех, что учиняли над армянами в Османской империи, но все же 
выглядят кощунственно. За десять лет, когда император Николай II стал спасите
лем сотен тысяч армян от турецкого геноцида, он прошел свой путь от врага 
армян до их благодетеля. История, похожая на то, как царь Трдат, убивший первых 
христианок Армении, стал христианином. 

СПРАВКА

«Николай II (Романов Николай Александрович) (18681918г.), последний рос
сийский император (18941917г.). Во внешней политике России в период царство
вания Николая II Армянский вопрос занимал значительное место. В 1896г. Николай 
II принял участие в Бальморальских переговорах с Англией, в ходе которых был 
затронут вопрос о положении армян в Турции. Николай II, как и правящие круги 
Англии, не проявил беспокойства в связи с резнёй армянского населения Османской 
империи в 189496 гг., считал нецелесообразным занятие Западной Армении рус
скими войсками, так как это «слишком дорогое предприятие, которое не принесет 
возмещения России...». В 1908 г. Николай II принял в Петербурге католикоса всех 
армян Матевоса II Костанднуполсеци и армянского общественного деятеля М. Че
раза, которые пытались заручиться поддержкой России для возобновления Армян
ского вопроса. Николай II уклонился от какихлибо конкретных обещаний, ограни
чившись общими рассуждениями о симпатиях России к христианамармянам. Более 
активную позицию заняло царское Правительство в канун Первой Мировой войны, 
когда Армянский вопрос вновь стал предметом обсуждения в дипломатических 
кругах европейских держав (см. Армянские реформы 191214гг.). С началом Первой 
Мировой войны 191418гг. царские власти в Закавказье с ведома Николая II поощ
рительно отнеслись к созданию армянских добровольческих отрядов в составе 
русской армии на Кавказском фронте, однако в дальнейшем царское правительство 



485

стало проявлять недоверие к армянским добровольческим формированиям и рас
пустило их. Политика царского правительства в областях Западной Армении, заня
тых в ходе войны русскими войсками, свидетельствовала о том, что царизм не 
помышлял об удовлетворении чаяний армянского народа, не был намерен предо
ставить Армении автономию или какуюлибо иную форму государственности. Вну
тренняя политика царского правительства в период правления Николая II отличалась 
реакционностью, разгулом великодержавного шовинизма. В 1903 г. Николай II 
подписал указ о конфискации армянского церковного имущества, который был 
направлен на подрыв материальной самостоятельности армянской церкви, угрожал 
развитию армянской национальной школы, содержавшейся преимущественно на 
средства церкви. Этот антиармянский акт вызвал бурю возмущения армянского 
народа, массовые антицаристские выступления трудящихсяармян во многих горо
дах и местностях Закавказья. В условиях начавшейся первой русской революции 
Николай II был вынужден отступить: 1 августа 1905г. он подписал указ о возвра
щении армянского церковного имущества: одновременно разрешалось вновь от
крывать армянские школы»1.

Впрочем, Николай II не в первый раз попадал в запутанные отношения с 
армянами, за которыми всегда стояла политика. Так, резонансным, бывшим на 
контроле не только у министра внутренних дел Ивана Горемыкина, но и у самого 
царя стало так называемое Дело о тайном кружке турецкоподданных армян, 
именующееся «Армения»2. 

Не будет ошибкой считать, что хоть царь и отменил свой антиармянский закон, 
спустя время именно эти импульсы докатились до закавказских окраин. Разуме
ется, здесь сошлось много факторов – и поляризация российского общества, 
часть которого была обнадежена Манифестом, который Николай II подписал 17 
октября 1905 года, другая часть была недовольна слишком мягким и непоследо
вательным управлением и в открытую шла к национализму и шовинизму. В это 
время убивали не только армян, но и евреев. После кровавого января Николай 
восстанавливает Кавказское наместничество Высочайшим указом Правительству
ющему Сенату 26 февраля 1905 года. В его состав включено шесть губерний, 
пять областей и два самостоятельных округа, в губернскую шестерку попадает и 
Елисаветпольская, где и происходят описываемые события. 

Наместником Его Величества на Кавказе стал граф Илларион Иванович Во
ронцовДашков (18371916) с самыми широкими полномочиями. 

В чрезвычайных обстоятельствах он мог отменять постановления губернских 
и областных лиц Кавказского края. При Наместнике находился совещательный 
орган  Совет, состоящий из двух специально назначенных Императором лиц, 
представителей министерства финансов и внутренних дел, Главного управления 
землеустройства и земледелия, старшего председателя Тифлисской судебной па

1 http://www.genocide.ru/enc/nikolayii.htm
2 Олюнина В. А. Дело о тайном кружке турецкоподданных армян, именующемся «Армения».Сайт электронной 
газеты «Еркрамас» от 25.11.2018. /URL: https://www.yerkramas.org/article/146834/delootajnomkruzhke
tureckopoddannyxarmyanimenuyushhemsyaarmeniya
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латы и директора канцелярии наместника. 
Высочайшим Указом от 22 мая 1905 года была также учреждена должность 

Заведующего полицией на Кавказе, на правах помощника Наместника по поли
цейской части. 

И, тем не менее, результатом слабого управления последним Романовым стал 
раскол в армии. В эти годы на Кавказе создается альтернативная Наместничеству 
таинственная организация «Военный Союз». 

Именно патриотическая пресса того времени, а не личная инициатива Намест
ника сделала тему погромов в Шушинском уезде резонансной на всю Россию. 
Армяне стали разменной монетой не только как жертвы распада империи, но и 
интриг в военных кругах. Когда Наместнику под давлением общественного мнения 
пришлось направить в Шушинский уезд Комиссию под председательством Вей
денбаума, в обществе мало кто слышал о неком «Военном Союзе» на Кавказе. 
Появляются публикации в газете «Русь», «XX век», где автор Ф. Купчинский1 
вступает в полемику с генералом Мантейфелем, который отрицает существование 
«Военного Союза», считая, что это «домыслы автора», так как якобы создан был 
не Союз, а «Совет офицеров и классных чиновников тифлисского гарнизона», 
который разбирал самые мирные вопросы: о полковых читальнях, о мерах сбли
жения офицеров с нижними чинами, об основании императорского собрания. 

Однако полемика разгорается, и в нее вступает начальник полиции, генерал 
Ширинкин, который после появления письма Мантейфеля публикует в № 117 «XX 
века» выдержки из своего доклада Наместнику, где он прямо утверждает:

1. «Военный Союз» существует;
2. Он был организован генералом Грязновым (начальником штаба);
3. Центром этого союза служил главный штаб Кавказского округа;
4. Этот союз руководил всей политической жизнью, практически упразднив 

гражданские власти Кавказа;
5. Возник Союз в противовес общей гуманной политике Наместника;
6. Причины возникновения союза – недовольство местного офицерства На

местником;
7. Тифлисское патриотическое общество всячески этот союз поддерживало. 

СПРАВКА 

Генерал Грязнов Федор Федорович (18551906)
Русский военачальник, генералмайор Генерального штаба, исследователь За

кавказья.
Родился 13 мая 1855 года. 
Окончив курс в Нижегородской военной гимназии и во 2м военном Констан

тиновском училище, был произведён в 1873 году в прапорщики 22й артиллерий
ской бригады. В 1880 году Грязнов окончил Николаевскую академию генераль

1 Вырезки из газеты «Русь» к вопросу о кавказском военном союзе и рукопись о деятеле отряда полковнике 
Веверне. (б/д) ГАРФ ед. хранения 1771 14

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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ного штаба и поступил в Офицерскую кавалерийскую школу. Окончив её в 1886 г., 
Грязнов нёс службу по генеральному штабу, командовал эскадроном, а в 1889 году 
был произведён в надворные советники и назначен вицеконсулом в Армению в 
город Ван. Выполняя функции военного агента, он занимался военногеографи
ческим изучением районов Северного Курдистана, прилегающих к российскому 
Закавказью. 

Пробыв на этой должности около 6 лет, Грязнов был произведён в 1895 году 
в полковники генерального штаба и в 1897 году назначен командиром 45го 
драгунского Северского полка; в 1899 г. он получил в командование лейбгвардии 
Гродненский гусарский полк, 6 декабря того же года произведён в генералмай
оры, 1 декабря 1903 г. назначен начальником Николаевского кавалерийского 
училища. 

Преданный кавалерийскому делу, он изучил его практически и научно и в 
19021903 гг. читал в Николаевской академии генерального штаба курс тактики 
кавалерии, изданный затем особой книгой под названием «Конница». 

В 1905 году был назначен начальником штаба Кавказского военного округа. 
Руководил подавлением антиправительственных выступлений. 

16 января 1906 года Грязнов был смертельно ранен в Тифлисе бомбой, бро
шенной революционером, когда карета генерала проезжала у Александровского 
сада напротив дворца наместника. Непосредственным исполнителем убийства 
был рабочий железнодорожных мастерских Арсен Джорджиашвили. 

В 1921 году киносекцией Наркомпроса Грузии был снят пропагандистский 
кинофильм «Убийство Генерала Грязнова» (другое название «Арсен Джорджи
ашвили»). 

В публикации «Кавказская «военная диктатура» и погромные дела её. Кара
тельные походы полковника Веверна» Ф. Купчинский пишет, что под давлением 
«Военного Союза» был командирован полковник Веверн с довольно значительным 
отрядом. «Официальная посылка отряда была мотивирована необходимостью 
отобрания оружия, причем исключительно в армянских деревнях». 

СПРАВКА

Филипп Петрович Купчинский (?1919?)  российский поэт и литератор, воен
ный корреспондент газеты «Русь» в осаждённом ПортАртуре.

В 19041905 годах ещё студентом СанктПетербургского университета был 
военным корреспондентом газеты «Русь» на Дальнем Востоке. Был награждён 
георгиевским крестом; попал в плен к японцам и вернулся в Россию только после 
окончания русскояпонской войны. А. М. Стессель вспоминал о сообщении Б. 
Тагеева:

«…когда он с Купчинским выехал на китайской шаланде из Артура в Инкоу, на 
пути им на горизонте встретился японский миноносец, который мог их не заметить. 
Тагеев и бывший с ним унтерофицер хотел пройти мимо незамеченными, но Куп

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_18-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_18-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8)
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чинский вдруг вскочил и стал махать белым платком миноносцу, после чего послед
ний и взял всех троих в плен. По донесению Тагеева, Купчинский начал немедлен
но рассказывать японцам все, что знал о ПортАртуре, несмотря на то, что его 
никто и не расспрашивал об этом. Тот же Купчинский, когда был в Японии в плену, 
вращаясь в кругу пленных офицеров, которые его еще не знали, был посвящен 
несколькими нашими офицерами в план бегства, которое они хотели устроить.

Купчинский выдал заговорщиков японцам. Все офицеры были арестованы, 
<…> а Купчинский, едва ли не в знак признательности к нему японцев, был от
пущен из плена». 

В 1909 году был арестован охранным отделением по обвинению в разглаше
нии государственной тайны и провёл несколько месяцев в тюрьме.

Был сотрудником газеты А. А. Суворина «Новь». А. Боровой писал:
«Писатель» он был своеобразный. Умственно ограниченный, малообразован

ный, притом находившийся всецело под влиянием Суворина, нахватавшийся те
ософских воззрений и сливший их с идеей необходимости всесторонней и систе
матической физической культуры, он выработал сумбурнейшую мешанину, кото
рую и преподносил на страницах газеты как философию «нового человека». <…> 
Пресная жвачка! И, тем не менее, я должен констатировать: он имел успех. Никто 
из нас не получал такой огромной читательской корреспонденции. Его благоглу
пости утверждались, развивались, оспаривались. Сотни, может быть, тысячи ме
щан явно жили этой мутносамодовольной кашицей. 

После закрытия газеты Купчинский уехал на фронт начавшейся Первой ми
ровой войны.

В ночь с 10 на 11 марта 1917 года Купчинский организовал уничтожение тела 
Г. Распутина1. 

 Купчинский приводит слова Наместника с оттенком «святой простоты»: 
«У татар оружие хранится для грабежей, так как татары занимаются раз-

боем, и тут нет ничего политического, а у армян, занимающихся мирным 
трудом, оружия не должно быть; если оно есть, значит, держится в противо-
правных целях и должно быть отобрано». Следовательно, для армян Шушин
ского уезда не принципиально, чья рука направила карателей. Обе противоборству
ющие стороны – и Наместничество, и Военный Союз Кавказа – их злейшие враги. 

Комиссией Вейдербаума было собрано 63 показания, и это лишь часть, так 
как не все женщины подавали жалобы на изнасилования. Казаки бесчинствовали, 
не жалея ни почти детей 12 лет, вырывая их из рук стариков, ни увечных, ни 
парализованных, ни пожилых 70летних армянок. Начинались погромы по сигна
лу, так же и прекращались. 

Проводим несколько свидетельств:
Мариам Крикорьянц, 3538 лет: «Ворвались к нам в дом пять казаков. Это 

было в среду Страстной недели. Ограбили дом, начали меня тащить, я не отда

1 Электронная энциклопедия «Peoplelife.ru», статья «Купчинский Филипп Петрович». /URL: https://www. 
peoplelife.ru/155247
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валась, изорвали предъявляемое платье и изнасиловали. У меня похитили много 
серебра». 

Нубара Баласанянц, 14 лет, круглая сирота: «Я бежала с теткой Азизой в горы 
от казаков. Два казака схватили меня и три тетку в горах и изнасиловали нас. 
Казаки лишили меня девственности». 

Нахшуна Каспарянц, 40 лет: «Я была дома, со мной был сын 2122 лет. Сына 
моего казаки избили, а меня на его глазах изнасиловали, а затем ограбили дом. 
Дочь моя убежала». 

Мариагюль Оганджанянц, 17 лет: «В нашем доме был только отец старик. 
Ворвались 67 человек, побили отца и выгнали его из дому, а из казаков трое из
насиловали меня. Я вышла замуж на масленице. Были следы насилия, но прошли». 

В протоколах дознания Комиссии1 хранится свидетельство Тер-Акопа Баг-
дасаряна, приходского священника села Сос от 4 апреля 1906 года (печата-
ется в сокращении). 

Наше селение с августа месяца по настоящее время испытывало бедствия, 
одни ужаснее других. До нас доходили сведения о столкновениях между татарами 
и армянами то в Баку, то в Эривани, то в Нахичевани, но к счастью, и в Шуши, 
и в нашем Варандинском ущелье отношения между армянами и татарами продол
жали оставаться по прежнему хорошими, и мы были уверены, что эти отношения 
не будут нарушены и в будущем. Так продолжалось до второй половины августа. 

В августе вдруг расположившиеся недалеко от нашего селения кочевники, 
числом в несколько тысяч человек, быстро направились вниз со своим скотом и 
имуществом. Татарское селении Диланалу, что в двухтрех верстах от нас, также 
неожиданно опустело. Это обстоятельство озадачило нас, мы не знали причины, 
но это внушало нам чтото недоброе. Ниже селения Диланалу, на местности Ама
рас, где находится старинный армянский монастырь того же названия, располо
жены сады наших односельчан; там же и проживало около 1015 дымов. Эти 
односельцы наши, боясь, как бы не случилось с ними чеголибо неприятного, 
решили переселиться к нам. 

Не успели они переселиться к нам, как мы получили сведение, что в Шуши идёт 
резня между татарами и армянами. Жители Амараса, узнав о резне, сейчас же на
чали запрягать арбы, чтобы со своими семействами приехать в наше селение. 

В это время татары из кочевников трех деревень окружили амарасцев, отпряг
ли быков, буйволов и угнали. Интересно то, что между этими татарами были и 
такие лица, которые перед тем были караульными и служителями у тех же армян. 

Татары между прочим отпрягли быков и нашего Каспара Багдасарянца. Послед
ний, зная грабителей, спустился в среду кочевников, чтобы через влиятельных 
знакомых татар получить обратно своих быков. Но татары кочевники зарезали 
несчастного Багдасарянца и кожу с лица, с ушами, носом сняли. Через несколько 
дней нам, с опасностью для нашей жизни, удалось взять трупы и похоронить. 

1 Протоколы дознания комиссии под председательством Вейденбаума, назначенного для ревизии по действиям 
полковника Веверна. ГАРФ ед. хранения 1771 15 
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Мы вернулись и послали телеграмму генералгубернатору с просьбой времен
но прислать войско для охраны нашего селения. Охраны не получили. Прошло 
некоторое время, мы узнали, что появился особый отряд казачий, под началом 
полковника Веверна, что отряд этот объезжает селения и внушает и татарам, и 
армянам спокойно жить, грозя нарушителям строгим наказанием. Мы очень об
радовались этому, когда узнали, что отряд приближается к нашему селению, мы 
сейчас же приступили к заготовлению для отряда хлеба, мяса, фуража, пригото
вили также помещение. 

22 марта около 2 часов издали показался отряд. Я собрал почетных лиц, надел 
ризу, взял крест, Евангелие, хлебсоль и вышел за селом встречать отряд. Впереди 
шли армяне из разных селений, ведя лошадей с вьюками казаков. Эти армяне, 
заметив в нашем селении женщин, удивились и сказали: «Что это такое: с ума сошли 
что ли, что женщин оставили в селении? Ведь казаки везде оскорбляют женщин». 

Какова же была реакция предводителей отряда? Ермолаев сказал: «Ваш хлеб
соль не может быть принят, с вами будет иная расправа». Далее священник пишет, 
что погром начался по сигналу трубы. Власти слышали вопли несчастных, виде
ли и знали, какие безобразия творят, но не препятствовали. Краденые вещи за 
бесценок они передавали молоканам в деревню Скобелевку. 

Вражду Ермолаева к армянам ТерАкоп Багдасарян объясняет тем, что она 
делается в угоду татарам. Речь идет о подкупе. У Ермолаева, который говорит 
потатарски, хорошие связи с беями. 

Так, из Соса забрали 12014 ружей, 300 рублей сверх грабежей. Требовали 50 
ружей и 500 рублей штрафа, считая по 5 рублей с дыма. 

Позже в Сосе слышали, как Ермолаев хвалился перед сослуживцами: «Я достиг 
своей цели, я рад, что армяне так наказаны. Им и этого мало». 

Подобные слова приводит и публицист Купчинский в упомянутом очерке «Кав
казская «военная диктатура» и погромные дела её. Карательные походы полков
ника Веверна». Описывает, что начальники не реагировали на происходящее, «пре
спокойно сидели в комнате одного из домов. Они наглухо заперли окна и двери, 
но всетаки все слышали и видели. Несмотря на мольбы сельчан прекратить этот 
ад, они или молчали, или говорили хладнокровно: «Этого ещё мало вам!»

Также Купчинский приводит рассказ свидетеля Амбарцума БабаеваТушеяза, 
которого Веверн вызвал к себе и просил притащить еще два мешка ячменя. 
Армянин отвечает, что нет возможности выйти на улицу, солдаты страшно изби
вают сельчан. На что Веверн ответил: «Так вам и надо! – этого еще мало, что 
казаки вас бьют,  они ещё должны резать!»

«Какие же еще нужны данные для привлечения к суду этих интеллигентово
фицеров, таким несмываемым позором покрывшим свои имена? А эти господа 
продолжают «служить»! Принадлежность к «военному союзу», который они на
звали «правовым», оставляет их всегда правыми, чтобы они ни совершили!

На деле телеграфируют из Шуши, что там вновь началась армянотатарская 
резня…что действуют войска…Мы уже знаем, как они действуют. Неужели нет сил 
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прекратить эти вопиющие разбои и зверства среди бела дня под видом усмирения?
К суду подполковника Веверна и его помощников Гаджиева, Бирюлькина и 

Ермолаева! 
Порядочные товарищи должны требовать их удаления, и русское офицерство 

должно настаивать на суде над ними!»
Единственный эпизод в пользу армян был описан все теми же священником 

Соса. Случилось это 17 августа, когда татары числом в несколько тысяч человек, 
из которых до 700 были из персидскоподданых под начальством одного хана, 
окружили Сос. Татары ворвались в селение, начались грабежи, армяне, пользуясь 
туманом, успели скрыться через единственно свободный проход. Потом селение 
подожгли. В это время прибывшая из ближайшего армянского села помощь с 
одной стороны и прискакавший казачий отряд в 50 человек – с другой открыли 
огонь по татарам, началось отчаянное сражение, татары были отрезаны, оставив 
на поле сражения много трупов. 

Как описывает ТерАкоп Багдасарян, положение армян оставалось опасным, 
но они не решились бросить пепелище. В октябре, числа 19, было совершено на 
Сос  новое и более сильное нападение. Правда, и это было отражено, но жители 
решили бросить это селение и разместиться по разным армянским селам. Причем, 
в некоторых комнатах поместилось по 2030 душ: теснота, плохая пища и другие 
неудобства жизни развили болезни, среди детей началась оспа. Население умень
шилось на 60%. Так они жили 4 месяца. 

В феврале в бытность генерала Такайшвили в Шуши армянам было предло
жено возвратиться обратно, их уверяли, что опасности не будет. Генерал Такай
швили говорил, что он знает виновников, что ими являются помощник пристава 
Ибрагимов, а затем Аскерханов, что он их удалил и предал суду. Армяне повери
ли, вернулись в с. Сос. Через несколько дней произошло столкновение в селе 
Каджар.

Вернемся к последнему документу из архива Давида Иосифовича Бебутова, 
хранящегося в ГА РФ,  это Прошение сельских обществ Елизаветпольского 
уезда на уездного начальника Авалиани как главного виновника татарско-ар-
мянской резни1. На имя Наместника пишут представители Геташенского (Чай
кендского), Баянского, Хачисарского (Чардахлинского) и Загликского сельских 
обществ. Речь идет о том, что Авалиани проявляет безграничную ненависть к 
армянам, ежедневно открыто сталкивается с ними, оскорбляет даже в присут
ственных местах, называя «собаками», угрожает довести их до плачевного состо
яния. Хуже всего не то, что он арестовывает армян по малейшей жалобе татар, 
но и считает, что их нужно убивать на месте. 

Авалиани выдал мусульманам свыше 120 свидетельств на право приобретения 
и ношения оружия, якобы для охраны их скота. В их свидетельствах не обозна

1 Прошение наместнику Кавказа от жителей 18 сел Шушинского уезда, разоренных летучим отрядом 
полковника Веверна, от сельских обществ Елизаветпольского уезда с жалобой на уездного начальника 
Авалиани как главного виновника азербайджаноармянского столкновения. 1906. ГАРФ
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чаются номера ружей, на эти документы их приобретают в неограниченном ко
личестве. Только в апреле 1906 года под огнем артиллерии обезоружены жители 
армянских селений Геташен (Чайкенд), Баян, Хачисар (Чардахлы), Каракешиш, 
Барсум, Джагир. Выдано около 600 ружей. Были все основания полагать, что 
они отобраны у армян и выданы мусульманам, так как ни один армянин от Ава
лиани ружья не получил. Далее начинаются убийства, грабежи, население лиша
ется возможности заниматься полевыми работами. Близ урочища Аджикенд убит 
аробщик Хойлар Абрам Петрос и тяжело ранен мальчик, житель Елисаветполя 
Карегин Семенов. Этих свидетельств в описи слишком много, чтобы здесь их все 
приводить. 

Также в Прошении пишется, что в Елисаветпольском уезде предводителями 
шаек становятся беглые каторжане. Это Амир Кули оглы, Алекпер Вели оглы, 
Нагий, ДалиАли. Они перенесли свою деятельность на нагорную часть уезда, 
где почти исключительно проживает армянское население. Авалиани не только 
не задерживает их, но и косвенно поддерживает. В это время происходит пока
зательный случай. Для того, чтобы натравить Авалиани на армян, в первой по
ловине апреля 1906 года татары устраивают провокацию в отношении жителей 
села Каракешиш. Днем открывают усиленную пальбу на таком месте, чтобы все 
было слышно в колонии Елендорф, где квартируется казачья сотня Лабинского 
полка, несколько сот баранов доводят до границы земель каракешинцев. Затем 
берут их обратно и скрывают в мусульманской части г. Багманлар и в отдаленных 
зимовниках жителей сел ТопалГасанлы, сами скачут к Авалиани, после чего, по 
указанию провокаторов, полиция доводит следы баранов до села Каракешиш. 
Этим мусульмане доказывают факт якобы вооруженного нападения каракешинцев 
на них и обвиняют в угоне. Армян наказывают через избиение казаками. Они 
проводят свое расследование, требуют, чтобы провокаторы были наказаны, но 
это не на руку Авалиани. 

Что же делает Наместник, получив эти страшные свидетельства преступления 
своих подчиненных? Кладет под сукно. 

Из всего этого исследования выпадает одно важное звено – личность самого 
Веверна или хотя бы его имя. Представителя славной династии артиллеристов и 
инженеров. Александр Савенко в очерке «Династия артиллеристов и инженеров 
Вевернов» пишет1: 

«Традиционно представители семьи Вевернов были верными стражами рус
ского самодержавия. Им не раз приходилось вставать на его защиту. В любой 
ситуации Веверны руководствовались соображениями чести и благородства, не 
переходили границы общечеловеческой морали. Но в семье, как говорится, не 
без урода. Известен случай, когда один из Вевернов участвовал в усмирении 
жителей Кавказа в ходе начавшихся в годы Первой русской революции межэтни
ческих столкновений между армянами и мусульманами, проявив при этом неопи

1 Савенко А. Династия артиллеристов и инженеров Вевернов от 2.01.2011 Сайт «Проза.ру». /URL: https://
www. proza.ru/2011/02/01/1786
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суемые зверства и жестокости.
Один из вождей Советской власти Лев Троцкий в книге «Наша первая рево

люция» (1927 год) писал, что во 2й половине июля и 1й половине августа 1906 
года близ Шуши Елизаветопольской губернии шли столкновения татар с каратель
ным отрядом подполковника Веверна. 23 Августа 1906 года карательному отря
ду Веверна в Джеванширском уезде (Закавказье) снова было оказано сопротив
ление мусульманским населением. На двадцать девятом (закрытом) заседании 
Государственной Думы 17 апреля 1907 года депутат Горбунов (Терская область) 
рассказал о том, что в Шушинском уезде утром 19 марта подполковник Веверн в 
сопровождении мирового посредника 2го района Ермолаева и некоторых офи
церов вступил в одно из селений с 320 казаками и 4 пушками. «Он потребовал 
от сельского старшины немедленно представить ему 40 ружей системы «Моси
немаузеровской» и 60 берданок. Затем, огласив список «агитаторов» и агента 
партии «дашканцутюн», потребовал их выдачи. Народ ответил, что нет у них 
ружей и из людей никого не могут выдать, так как часть перешла в город, а часть 
рассеялась неизвестно куда. Селение немедленно подверглось бомбардировке и 
штрафу в 2210 р. Казаки получили свободу действий и начали душу терзающие 
зверства». «…Нельзя разсказать того, что вытерпела бумага оффиціальнаго от
чета по следствію о злоупотребленіяхъ казаковъусмирителей, произведенному г. 
Вейденбаумомъ въ Шушинскомъ уезде. Если бы эти вещи не были засвидетель
ствованы оффиціальнымъ дознаніемъ, всегда склоннымъ смягчать происшествія, 
непріятныя для правительственной репутаціи, до минимумовъ действительности, 
эти строки можно было бы принять за отрывокъ изъ романа … маркиза деСадъ. 
Отчетъ г. Вейденбаума заключаетъ въ себе такія грязныя подробности, что про
читать ихъ вслухъ съ эстрады или съ кафедры не поворотится самый смелый 
языкъ.  «Командированная кавказскимъ наместникомъ следственная комиссія, 
подъ председателъствомъ Г. Д. Вейденбаума, объехала пострадавшія армянскія 
селенія, свыше пятнадцати. Удостоверены факты грабежа и насилій; изнасило
вана родильница. Г. Вейденбаумъ лично посетилъ эту несчастную женщину. Въ 
Гюнэ и въ Чертазе констатированы многочисленные факты физическаго насилія, 
грабежи и поджоги. Въ Сусе обнаруженъ большой грабежъ и фактъ поголовнаго 
избіенія крестьянъ, изнасилованія одиннадцати женщинъ и растленія параличемъ 
разбитой двенадцатилетней девочки, которую изверги вырвали изъ объятій ста
рикадеда. Разследованіе фактовъ произвело на комиссію невыносимо тяжелое 
впечатленіе. Сообщенія епископа Ашота объ ужасахъ не только подтверждаются, 
но бледнеютъ предъ действительностью. Нетъ селенія, где бы не были сожжены 
дома со всемъ имуществомъ. Въ Туге сожженъ двухъэтажный домъ Муселянца, 
съ хлебнымъ амбаромъ и складомъ мануфактурныхъ товаровъ. Везде казакамъ 
давалась полная свобода. Въ некоторыхъ селеніяхъ несколько дней грабили, из
бивали, истязали, изнасиловали женщинъ и девицъ, вырывая ихъ подъ часъ изъ 
рукъ отцовъ, братьевъ и мужей, ловя ихъ въ горахъ, въ садахъ и въ лесахъ, Ред
ко кто избавился отъ побоевъ, истязаній, ограбленія, a изъ женщинъ спаслась 
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отъ позора лишь часть убежавшихъ или скрывшихся въ секретныхъ местахъ до
мовъ. Въ селеніи Сосъ умеръ отъ побоевъ Аванесъ Аирапетянцъ. Товарищу про
курора было заявлено объ этомъ, но следствія и вскрытія произведено не было 
до сихъ поръ. Мать Аванеса, семидесятилетняя старуха, изнасилована пятью ка
заками. Въ селеніи Азохе казаки требовали отъ Хосрова Карапетянца отдать жену. 
Получивъ отказъ, они повалили ее и изнасиловали. Одна азохская женщина из
насилована на глазахъ детей, затемъ ее заставили целовать половые органы. 
Уничтожено казаками многое, чего не могли они взять. Награбленныя же вещи, 
навьючивъ ими лошадей, они отвезли въ переселенческое селеніе Скобелевку, 
частью же продавали дорогой. Пострадали преимущественно те селенія, которыя 
подвергались раньше нападенію татаръ. Въ селеніи Чертазе саблей казака раненъ 
священникъ, y другого священника ограбленъ сосудъ со Св. Тайнами. Есть при 
смерти избитые, неизлечимые, изувеченные, преждеврменные роды, выкидыши, 
случаи смерти новорожденныхъ. Въ горахъ многія женщины сделались истерич
ными. Паника настолько сильна, что, когда комиссія подъезжала къ селеніямъ, 
женщины, несмотря на предупрежденія быть спокойными, бежали въ горы и въ 
сады. Названныя селенія окончательно разорены и опустошены на глазахъ мест
ныхъ военныхъ и административныхъ властей. Отрядъ былъ подъ начальствомъ 
полковника Веверна, офицеровъ Бирюлкина, Гаджіева, въ сопровожденіи уезд
наго начальника Фрейлиха, мирового посредника Ермолаева, пристава Фота. 
Ермолаевъ по свидетельству многихъ, поощрялъ казаковъ, a некоторые дома самъ 
обливалъ керосиномъ и поджигалъ». 

Так описывал зверства карателей под командованием Веверна известный пу
блицист начала XX века A. Амфитеатров в своей книге «Женское нестроеніе», 
изданной в 1907 году. Этот очерк создавался с целью увековечения памяти одной 
из заслуженных старинных офицерских династий, и о таких «подвигах» одного 
из представителей этой семьи можно было бы скромно умолчать, но, как писал 
Николай Костомаров, «истинная любовь историка к своему отечеству может про
являться только в строгом уважении к правде». Будем считать это исключением, 
которое только подтверждает правило: главная традиция фамилии Веверн – это 
беззаветное служение Отчизне». 
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Резюме

Трагические страницы истории Шушинского уезда после 
первой русской революции 1905 года. По материалам 

государственного архива Российской федерации (ГА РФ)

Валерия Олюнина

Первая русская буржуазнодемократическая революция, как в историографии часто 

называют события 190507 гг., внесла изменения в социальнополитическую систему Рос

сийской империи. В 1905 году в Москве, Петербурге и во многих городах России прохо

дили забастовки рабочих. Пронеслись по империи и национальные погромы. И если по 

отношению к евреям эти шовинистические акции хорошо известны, то армянские погро

мы в Закавказье – тема, если не запрещенная, то мало изученная. Среди ее причин – не 

только возникновение альтернативной организации в противовес Кавказскому Наместни

честву – Военный Союз, который по акциям устрашения может считаться хунтой, но и 

армянофобия в среде российского военного и государственного аппарата. В статье рас

сматривается резонансный погром армян Шушинского уезда силами казачества под руко

водством подполковника Веверна. Исследование опирается на ряд ценнейших документов 

из архива князя Давида Иосифовича Бебутова, которые сегодня хранятся в Государствен

ном архиве Российской Федерации (ГА РФ). 

Ключевые слова: революция, погромы, Шушинский уезд, Закавказье, Кавказский 
Наместник, армянофобия 
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Ամփոփում

Շուշիի գավառի պատմության ողբերգական էջերը 1905 
թվականի Ռուսաստանի առաջին հեղափոխությունից հետո.  

Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվի  
(ՌԴ ՊԱ) նյութերի

Վալերիա  Օյունինա

Առաջին ռուսական բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը, ինչպես որ պատմա

գրության մեջ հաճախ անվանում են 190507 թվականների իրադարձությունները, փոփո

խու թյուններ մտցրեց Ռուսական կայսրության հասարակականքաղաքական համակար

գում: 1905ին բանվորական գործադուլներ տեղի ունեցան Մոսկվայում, Սանկտ Պետեր

բուրգում և Ռուսաստանի շատ քաղաքներում: Ազգային ջարդերը նույնպես տարածվեցին 

ամբողջ կայսրության մեջ: Եվ եթե հրեաների հետ կապված այս շովինիստական գոր

ծողությունները լավ հայտնի են, ապա Անդրկովկասում հայկական ջարդերի թեման, եթե 

ոչ արգելված, ապա քիչ ուսումնասիրված է: Դրա պատճառներից են ոչ միայն Կովկասյան 

փոխարքայությանը ի հակակշիռ այլընտրանքային կազմակերպության` Ռազմական միու

թյան ստեղծումը, որը ահաբեկչական գործողությունների տեսանկյունից կարող է համարվել 

վարչախումբ, այլ նաև հայատյացության դրսևորումները Ռուսաստանի ռազմական և պե

տական ապարատի շրջանում: Հոդվածում ուսումնասիրվում է Շուշիի շրջանի հայերի ռեզո

նանսային ջարդը կազակների զինված ուժերի կողմից փոխգնդապետ Վեվերնի ղեկա

վարությամբ: Հետազոտությունը հիմնված է իշխան Դավիթ Հովսեփի Բեբութովի արխիվի 

մի շարք արժեքավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք այժմ պահվում են Ռուսաստանի 

Դաշնության պետական արխիվում (ՌԴ ՊԱ):

Հինաբառեր. Հեղափոխւթյւն, ջարդեր, Շւշիի շրջան, Անդրկովկաս, Կովկասի 
փոխարքա, հայատյացւթյւն

Abstract

Tragic pages of the history of Shushi province after the First 
Russian Revolution of 1905 according to the materials of the 

State Archive of the Russian Federation (SARF)

Valeria Olyunina

The irst Russian bourgeoisdemocratic revolution, as the events of 19051907 are oten 
called in historiography, brought changes to the social and political system of the Russian 
Empire. In 1905, workers’ strikes took place in Moscow, St. Petersburg and in many other 
Russian cities. National massacres have also been spread throughout the Empire. And if these 
chauvinistic actions associated with Jews are well known, then the Armenian massacres in 
Transcaucasia is a topic that if not forbidden, then it is little studied. One of the reasons for that 
is not only the creation of a Military Alliance as an alternative organization against the Caucasus 
viceroyalty, which in terms of terrorist acts can be considered a regime, but also manifestations 



of antiArmenianism in the military and state apparatus of Russia. The article explores the 
resonant massacre of Armenians in the region of Shushi by the Cossack armed forces led by 
Lieutenant Colonel Vevern.

The research is based on a number of valuable documents from the archive of Prince David 
Iosifovich Bebutov, which are now kept in the State archive of the Russian Federation (SARF).

Keywords: revolution, massacres, the region of Shoushi, Transcaucasus, Caucasian 
viceroy, antiArmenianism.



Ադրբեջանւմ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացւցիչ Տ. Բեկզադյանի գրւթյւնը ՀՀ արտաքին 
գործերի նախարարին` Արցախի հարցի շւրջ քննարկւմ ւնենալւ համար Երևան գալւ 

թւյլտվւթյւն խնդրելւ մասին, 11 հւնիսի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 309, թ. 137):

Записка дипломатического представителя РА в Азербайджане Т. Бекзадяна министру 
иностранных дел РА с просьбой о разрешении приехать в Ереван для ведения обсуждений 

вокруг Арцахского вопроса, 11 июня 1919 г. (НАА, ф. 200, п. 1, д. 309, л.137).

RA Diplomatic Representative in Azerbaijan T. Bekzadyan’s letter to the RA Minister of Foreign 
Afairs asking for permission to come to Yerevan to discuss the Artsakh issue, June 11, 1919 (NAA, f. 

200, l. 1, w. 309, p. 137).



ԳԼՒԽ Զ

ԹՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՒՅԱՆ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՒՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ



Արցախի հայոց կոնսիստորիայի անդաների գրւթյւնը հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե-ին` 
Շւշիւմ մարտի 23-ին թւրքերի կազմակերպած՝ հայերի կոտորածների նկարագրւթյան 

մասին, 15 մայիսի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 46, թ. 16-17):

Записка членов армянской консистории Арцаха Католикосу всех армян Геворгу V с 
описанием армянской резни, организованной турками 23 марта в Шуши, 15 мая 1920 г. (НАА, 

ф. 57, п. 5, д. 46, л.16-17).

 The letter of the members of the Armenian Consistory of Artsakh to the Armenian Ca-
tholicos Gevorg V about the description of the massacres of Armenians organized by the Turks in 

Shushi on March 23, May 15, 1920 (NAA, f. 57, l. 5, w. 46, pp. 16-17).
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՀՐԱՆԻ ՓԱՇԱԲԵԶՅԱՆ,
 «Լւսավոր Ավետիս»  

էլ. կայքի խորհրդի անդամ 
Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2021,  

գրախոսվել է 10.04.2021,
ընդւնվել է տպագրւթյան 20.04.2021

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ, 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հատուցման 
խնդիրներում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը 
կառուցված է հետևյալ հարցադրումներին տրված ճշգրիտ պատասխանների վրա. 

Ե՞րբ է ձևավորվել պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը։ 
Հայերի ցեղասպանությունը դատապարտվել է 1896, 1909, 1915, 1919 թթ., 

որտե՞ղից ծագեց Հայերի ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը և Հայերի 
ցեղասպանությունը մեկ անգամ ևս կրկին դատապարտելու խնդիրը: 

Ե՞րբ է իրականացվել Հայերի ցեղասպանությունը, ո՞ր տարիներին, ո՞ւմ կողմից 
և ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության ժամանակագրությունը, 19151923, թե՞ 1894
1923 թթ.: 

Ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության հետևանքով հայությանն ու Հայաստանին 
հասցված վնասը, և իրականացվել է, արդյո՞ք, այդ վնասի գնահատումը, հաշվար
կը, այլ կերպ ասած՝ գոյություն ունի, արդյո՞ք, վնասի հատուցման հաշվարկի 
ամբողջական փաթեթը: 

1. Պանթւրքիզի գաղափարախոսւթյան ձևավորւմը՝ 1873-1923 
թթ. 

• Արմինիուս Վամպերի, «Բուխարա», 1873 թ., «Կենտրոնական Ասիա», 1874 
թ., Լոնդոն։ Գրքում գովերգվում են թուրք ցեղի գերակայությունն ու…. 
հին փառքը:
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• Ֆրանց Ֆոն Վերներ, «Թուրքերը. էսքիզներ», 1877 թ., Լայպցիկ։ Գրքում 
ուրվագծվում է պանթուրանիզմի քաղաքական մեծ ծրագիրը։ 

• Կոնստանտին Բոռժեցկի, «Հին և արդի թուրքերը», 1889 թ., Փարիզ։ 
Գրքում ցույց է տրվում առասպելական Թուրքիայի անծայրածիր կայս
րությունը վերականգնելու ճամփան:

• Լեոն Կահուն, «Ասիայի պատմության ներածություն. թուրքերն ու մոն
ղոլները իրենց ծագումից մինչև 1405», 1896 թ., Փարիզ։ Հետապնդում է 
Օսմանյան թուրքերի մոտ ռասայական զգացումներ արթնացնելու և դեպի 
Կենտրոնական Ասիա, ընդհուպ մինչև Չինաստան ծավալապաշտական 
ախորժակներ գրգռելու նպատակ… 

• Ալբերտ Կոհեն, գերմաներեն և թուրքերեն հրապարակված ծրագրային 
գրքերի ամբողջ մի շարք է, դրանցից հիշատակենք երեքը.

• «Թուրքականություն և համաթուրքականություն», 1915 թ., Վայմար, 
պանթուրքիզմի տեսական հիմնավորումն է, 

• «Մտորումներ Մեծ Թուրքիայի բնույթի և ծրագրի շուրջ», աշխարհա
կալական այս ծրագիրը բնութագրում է և զատորոշում պանթուրանիզմը 
պանթուրքիզմից։ 

• «Պատերազմից դեպի խաղաղություն անցման տնտեսության մասին», 
թուրքերեն ուսումնասիրություն, որի հեռակա նպատակն է Առաջին 
աշխարհամարտից հետո Օսմանյան Թուրքիայի տնտեսությունը դնել 
«Իթթիհադ վե Թերաքքի» կուսակցության ենթակայության տակ։

• Խալիդե Էդիբ, «Նոր Թուրան», 1916թ., Վայմար։ 
• Զիա Գյոքալփ, «Թուրքականության հիմունքները», 1923թ., Անկարա։ 
Նկատելի է, որ 1873 թ. մինչև 1923 թ. ներկայացվել ու շրջանառության մեջ 

են դրվել պանթուրքիզմի հիմունքները, քաղաքական ծրագրերը։ Նկատելի է նաև, 
որ պանթուրքիզմի գաղափարախության տարածմանը զուգահեռ սկսվում է 
Հայերի ցեղասպանության առաջին մեծ շրջափուլը՝ 189496 թթ. ու շարունակվում 
մինչև 1923 թ., շարունակվում մինչև այսօր։ 

2. Հայերի ցեղասպանւթյան դատապարտման ժամանակը 

Միջազգային ընկերակցությունը Լոզանի կոնֆերանսից հետո` 19231965 թթ., 
Հայերի ցեղասպանության խնդիրը վարպետորեն շրջանցեց և մոռացության 
մատնեց: 

Մոռացության պատը հնարավոր եղավ քանդել 1965 թ. Մեծ եղեռնի 50ամյա 
տարելիցի օրերին Խորհրդային Հայաստանում բռնկված պահանջատիրության 
ցույցերով, շարժումով և, մանավանդ, 19731975 թթ. Հայկական սփյուռքում ձևա
վորված ազգայինազատագրական պայքարի` Գուրգեն Յանիկյանի, Գևորգ Աճեմ
յանի, Սիմոն Սիմոնյանի, Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի, 
Հայերի ցեղասպանության արդարության մարտիկների և այլ կազմա կերպու
թյունների ու անհատների մեծ ջանքերի ու զոհողությունների գնով: 

19651985 թվականները Հայերի ցեղասպանության ճանաչման տարիներն են: 
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Այդ ժամանակ էր, որ հայ ազատագրական պայքարի ծավալմանը զուգընթաց` հա
մաշխարհային լրատվամիջոցները բառացիորեն ողողվեցին հայության և Հայաս
տանի, ինչպես նաև Հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ տեղեկություն ներով, 
հարցազրույցներով, հոդվածներով, գրքերով, հաղորդաշարերով ու ֆիլմերով… 

1985ը Գորբաչովյան «պերեստրոյկայի» և 1987ը՝ Եվրոպական պառլամենտի 
«Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին» բանաձևի ընդունման 
տարեթվերն են, որոնց անմիջապես հաջորդել են Սումգայիթում, Բաքվում, Գան
ձակում և այլ վայրերում բնակվող ազգությամբ հայ քաղաքացիների հալածանք
ները, կոտորածը, բռնագաղթը և ԼՂՀի ու ՀՀի դեմ Ադրբեջանի Հանրապե
տության սանձազերծած ագրեսիան: 

Նոր ժամանակների հայ ազգայինազատագրական պայքարի նոր փուլը 
Արցախյան ազատամարտն է` 19881994 թթ., որի հաղթական ավարտից հետո, 
իսկապես, պետք է գար Հայերի ցեղասպանության դատապարտման և հատուց
ման ժամանակը՝ մանավանդ որ ազգովին դիմակայել էինք հայերի նոր ցեղա
սպանություն կազմակերպելու դավադրությանը: 

Ու թեև թանկարժեք ժամանակը կորսված է, սակայն ամեն ինչ չէ, որ կորած է: 
Պարզապես պետք է ընդունել, որ Հայերի ցեղասպանության ճանաչման 

պարտադրված գործընթացն ավարտված է, և պետք է անցում կատարել Հայերի 
ցեղասպանության միջազգային դատապարտման և հատուցման գործընթացին: 

3. Հայերի ցեղասպանւթյան իրականացման ժամանակաշրջանը և 
ցեղասպանւթյան դատապարտւմերը 

Հայերի ցեղասպանությունը իրականացվել է 18941923 թթ. ընթացքում 
Թուրքիայի իրար հաջորդող կառավարությունների կողմից՝ սուլթանական, 
երիտթուրքական, քեմալական, հետագայում՝ հանրապետական։ Իրականացվել 
է Օսմանյան կայսրության տարածքում, Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկյան 
Հայաստանում, Արևելյան Հայաստանում, Բաքվում, Շուշիում... 

Եվ 19182016 թթ. ընթացքում՝ Ադրբեջանի երեք հանրապետությունների իրար 
հաջորդող կառավարությունների կողմից՝ Ադրբեջանում, Արցախում, Նախիջևա
նում և հայկական այլ տարածքներում։ 

Հայերի ցեղասպանության, հայատյացության, հալածանքների, հայկական 
մշակութային ու քաղաքակրթական արժեքների ոչնչացման, ինչպես նաև հայ 
մշակույթի կեղծարարության և մշակութային արժեքների յուրացման քաղաքա
կանությունն ու գործելակերպը Թուրքիայի և Ադրբեջանի կառավարությունների 
կողմից շարունակվում է մինչև այսօր։ 

Ավելին՝ պետական ահաբեկչության այդ նույն քաղաքականությունն իրակա
նացվում է նաև Մեծ Մերձավոր Արևելքի այլ հին ժողովուրդների նկատմամբ՝ 
հույների, ասորիների, թալիշների և այլն։ 

Հայերի ցեղասպանությունը դատապարտվել է 1896, 1909, 1915, 1919 թթ.: 
18941896 թթ. Սուլթան Աբդուլ Համիդ 2րդի կազմակերպած կոտորածներին 

զոհ են գնացել 300 հազար, բռնի կրոնափոխության ենթարկվել՝ 200 հազար, 
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տարագրվել՝ 100 հազար հայ: Հայկական կոտորածներն իրականացրել են թուր
քական կանոնավոր զորամասերը, «Համիդիե» գնդերը, ոստիկանությունը և 
ազգայնամոլ ամբոխը։ 

Համիդյան կոտորածների ընթացքում տեղի է ունեցել հայերի բռնի կրոնա
փոխությունը, ինչը հիմք է հանդիսացել իսլամացման ու թուրքացման քաղաքա
կանության սկզբնավորման և էլ ավելի բիրտ եղանակներով դրա շարունակության 
համար: 

18941896 թթ. համիդյան կոտորածները դատապարտել են ժամանակի առա
ջադեմ գործիչներ Ժան Ժորեսը, Վիկտոր Բերարը, Անատոլ Ֆրանսը, Յոհաննես 
Լեփսիուսը, Լինչը և ուրիշներ: 

1909 թ. Ադանայի կոտորածների ձեռագիրը նույնն է, այն կազմակերպել է 
թուրքական իշխանությունը, իրականացրել ազգայնամոլ ամբոխը, մասնակցել 
թուրքական բանակը: Ադանայի կոտորածներին զոհ է գնացել շուրջ 30 հազար 
հայ: Ցեղասպանության փաստի առնչությամբ, թեև ձևական, բայց և այնպես 
դատավարություն է կազմա կերպվել: Կազմակերպված հրդեհի միջոցով դատավա
րու թյան նյութերը փորձել են կրակի մատնել ու ոչնչացնել, թեև շատ նյութեր 
փրկվել են և պահպանվում են առ այսօր: 

1915 թ. ապրիլի 24ին Կոստանդնուպոլսի հայ մտավորականների ձերբակա
լությամբ սկսվել է Հայերի ցեղասպանության ամենամեծ ալիքը, որը շարունակվել 
է մինչև 1923 թ. և, ըստ էության, շարունակվում է մինչև այսօր։ Հայերի ցեղասպա
նության հետևանքով զոհվել է ավելի քան մեկ ու կես միլիոն հայ, և կես միլիոն 
հայ բռնագաղթվել է, դարձել փախստական ու տարագիր։ 

1915 թ. մայիսի 24ին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը հանդես 
են եկել երիտթուրքական կառավարության սանձազերծած՝ հայերի կոտորածներն 
ու ցեղասպանությունը դատապարտող հատուկ հայտարարությամբ, որտեղ 1915 
թ. ապրիլյան կոտորածները որակել են որպես «Թուրքիայի նոր ոճիրը մարդ
կության և քաղաքակրթության դեմ»: Տեքստում մասնավորապես ասված էր. 
«Հաշվի առնելով մարդկության և քաղաքակրթության դեմ Թուրքիայի նոր 
հանցագործությունները՝ Դաշնակից պետությունների կառավարությունները 
հրապարակայնորեն հայտարարում են Բարձր դռանը այս հանցագործությունների 
համար Օսմանյան կառավարության բոլոր անդամների անձնական պատասխա
նատվության մասին, ինչպես նաև տեղական այն պաշտոնյաների, որոնք 
մասնակից կդառնան այդ կոտորածներին»: 

Օսմանյան կայսրությունը, որն իրականացրել է Հայերի ցեղասպանությունը, 
ինքն է առաջիններից մեկը ճանաչել ու դատապարտել այն։ Կոստանդնուպոլսի 
ռազմական հատուկ ատյանը 1919 – 1920 թթ. իրականացրել է երիտթուրք պարա
գլուխների դատավարությունը՝ նրանց ներկայացնելով երկու մեղադրանք. Օս
ման յան կայսրությունը պատերազմի մեջ ներքաշելու և կայսրության հպատակ 
հայ քաղաքացիների կոտորածները, ցեղասպանությունն ու բռնագաղթը իրակա
նացնելու համար, ինչի հիման վրա երիտթուրք պարագլուխներից Թալեաթը, Էն
վերը, Ջեմալը, Նազիմը, Քեմալ բեյը, Ջեմալ Ազմին, Նայիմը, Բեհաեդդին Շաքիրը 
հեռակա կարգով դատապարտվել են մահվան, որը հետագայում ի կատար են 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%AC_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%85%D5%B8%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D4%BC%D5%A5%D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%85%D5%B8%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D4%BC%D5%A5%D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%A1%D5%A9_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%AC_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%AC_%D4%B1%D5%A6%D5%B4%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%A5%D5%A4%D5%A4%D5%AB%D5%B6_%D5%87%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%80
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ածել «Նեմեսիս գործողության» հայ վրիժառուները: 
Հայերի ցեղասպանությունը ճանաչել և դատապարտել են ՄԱԿի անդամ 39 

պետություններ, ՄԱԿի մի քանի հանձնաժողովներ (1985), Եվրոպայի խոր
հուրդը (1998, 2001), Եվրախորհրդարանը (1987, 2000, 2002, 2015), Եկեղեցիների 
համաշխարհային խորհուրդը (1983), Ժողովուրդների մշտական դատական 
ատյանը (1984), ԱՄՆ 50 նահանգներից 49ը և այլն։ 

1919 թ. կատարվել է Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հա
յաստանին հասցված նյութական վնասի գնահատումը: 

1920 թ. ստորագրվել է Սևրի պայմանագիրը, որի 8893րդ հոդվածները 
վերաբերում էին Հայաստանին, և 1920 թ. նոյեմբերի 22ին ԱՄՆ 28րդ նախագահ 
Վուդրո Վիլսոնը ընդունել է Իրավարար վճիռ Թուրքիայի և Հայաստանի սահմանի 
վերաբերյալ: 

Վերոնշյալ փաստերը ցույց են տալիս, որ հայ ժողովրդին ու Հայաստանին 
հասցված վնասի հատուցումը, որն իրականացվելու էր Սևրի դաշնագրի և Վիլ
սոնի Իրավարար վճռի դրույթների գործադրմամբ, ինչպես նաև պատճառված 
նյութական վնասի հատուցմամբ՝ որոշվել է, ստորագրվել, վավերացվել, սակայն 
չի իրականացվել: 

Ավելին՝ 1923 թ. կայացած Լոզանի կոնֆերանսից հետո այդ ամենը միտում
նավոր կերպով մոռացության է մատնվել: 

4. Հայերի ցեղասպանւթյան ժամանակագրւթյան հարցը` 1915-1923 
թթ., թե՞ 1894-1923 թթ. 

Իրավական դիրքորոշման տեսակետից կարևոր է, թե ինչ ժամանակահատ
վածում և ում կողմից է իրականացվել Հայերի ցեղասպանությունը: Այդ իմաստով 
մերժելի է 19151923 թթ. ձևակերպումը: Ճիշտ է և պատմականորեն փաստարկված՝ 
18941923 թթ. ձևակերպումն ու ժամանակագրությունը, որով հետև երեք և ավելի 
իրար հաջորդող թուրքական կառավարություններ՝ օսման յան, երիտթուրքական, 
քեմալական, նույնատիպ բնաջնջման գործողություն ներ են իրականացրել 
հայության նկատմամբ: 

Անպայման պետք է հիշատակել նաև 189496 թթ. Աբդուլ Համիդ 2ի կազմա
կերպած Համիդյան կոտորածները, 1909 թ. երիտթուրքերի կազմակերպած՝ Ադա
նայի հայության կոտորածը, որոնք նույնպես Հայերի ցեղասպանության դրվագ
ներից են: Մենք ո՛չ իրավական, ո՛չ քաղաքական, և ո՛չ էլ բարոյական իրավունք 
ունենք դրանք անտեսելու և մոռացության մատնելու, առավել ևս, որ դրանք 
Հայերի պահանջատիրության ապագա քայլերի իմաստով խիստ կարևոր 
նշանակություն ունեն ընդհանուր շղթայի մեջ: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D4%B1%D4%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4
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5. Հայ ժողովրդի, մարդկւթյան և քաղաքակրթւթյան դեմ Թւրքիայի 
իրար հաջորդող կառավարւթյւնների իրականացրած 
հանցագործւթյւններն առնվազն վերջին 100 տարիների ընթացքւմ 

Որպեսզի պատկերացում կազմենք Հայերի ցեղասպանության հետևանքով 
հայերին հասցված ամբողջական վնասի վերաբերյալ, հարկավոր է պարզապես 
հիշել թուրքական իրար հաջորդող՝ սուլթանական, երիտ թուրքական, քեմալական 
կառավարությունների կողմից իրականացված բոլոր հանցագործությունները 
մարդ կության և հայության նկատմամբ:

Պարզապես թվարկենք դրանք։ 
Այլատյացության, հայատյացության, ազգային գերազանցության ու սնապար

ծության, ռասիզմի գաղափարախոսության` պանթուրքիզմի ձևավորում, տարա
ծում և քարոզչություն: 

Հայերի տեղահանության և ցեղասպանության ծրագրերի ու գաղափարների 
մշակում, տարածում, քարոզչություն: 

18941896, 1909, 19151918, 19191923 թթ. ընթացքում հայ ժողովրդի բնօրրա
նում` Հայկական լեռնաշխարհում, և Օսմանյան կայսրության տարածքում Հայերի 
ցեղասպանության ու բռնագաղթի իրականացում, հայ ժողովրդի ունեցվածքի 
հափշտակում և յուրացում: 

1915ին և դրան հաջորդող տարիներին՝ հույների, ասորիների, արաբների 
(հետագայում՝ 1920ական թթ. կեսերից սկսած, նաև քրդերի) կոտորածների ու 
ցեղասպանության իրականացում, նրանց ունեցվածքի հափշտակում և յուրացում: 

1918 թ., ագրեսիայի ձեռնարկում Արևելյան Հայաստանի հայության նկատ
մամբ, Բաթումի ապօրինի պայմանագրի (4 հունիս 1918 թ.) պարտադրում նորա
ստեղծ Հայաստանի հանրապետությանը:

1918 թ., Բաքվի հայերի կոտորած, ցեղասպանություն, հայերի ունեցվածքի 
կողոպուտ։ 

1920 թ., Շուշիի հայերի կոտորած, քաղաքի հրդեհում, հայերի ունեցվածքի 
կողոպուտ։ 

1920 թ., ագրեսիայի ձեռնարկում անկախ և ինքնիշխան պետության` Հայաս
տանի Հանրապետության նկատմամբ, այնուհետև անօրինական և ապօրինի 
պայմանագրերի (2 դեկտեմբեր 1920 թ., Ալեքսանդրապոլ և 13 հոկտեմբեր 1921 թ., 
Կարս) պարտադրում ագրեսիայի ենթարկված կողմին` Հայաստանի հանրա
պետությանը (և Խորհրդային Հայաստանին): 

Հայ ժողովրդի իրավունքների հաշվին 3 մարտ 1918ին մի կողմից՝ Ռուսաս
տանի ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության և մյուս կողմից՝ Գեր
մանիայի, ԱվստրոՀունգարիայի, Բուլղարիայի և Օսմանյան կայսերական կառա
վարության միջև ստորագրվեց Բրեստի լրացուցիչ պայմանագիրը։ Այդ պայ
մանագրով Ռուսաստանը Թուրքիային հանձնեց Արևմտյան Հայաստանը և 
Արևելյան Հայաստանի մի զգալի մասը։ Պայմանագրով ստանձնած հանձնա
ռության համաձայն՝ Ռուսաստանը զորացրեց հայկական կամավորական գնդերը 
և զորքերը դուրս բերեց Հայաստանից։ 16 մարտ 1921ին ստորագրված, այսպես 
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կոչված, Մոսկվայի անօրինական պայմանագիրը՝ Ռուսաստանի սոցիա լիստական 
ֆեդերատիվ սովետական հանրապետության կառավարության և Թուրքիայի 
Ազգային մեծ ժողովի միջև, ըստ էության, Բրեստի լրացուցիչ պայմանագրի 
շարունակությունն էր և դրա «վավերացումը»։

Վերոհիշյալ պայմանագրերը փաստորեն կոպտորեն խախտել են միջազգային 
իրավունքի հիմնարար դրույթները, քանի որ կնքվել են ագրեսիայի ու պար
տադրանքի արդյունքում:

1937 թ., Դերսիմի հայերի ու ալևիների կոտորածների ու ցեղասպանության 
իրականացում: 

1955 թ., սեպտեմբեր, Կոստանդնուպոլսի հույների ու հայերի կոտորածներ, 
ցեղասպանություն, հույների ու հայերի ունեցվածքի թալան, հափշտակում։ Ըստ 
պաշտոնական տվյալների՝ սեպտեմբերի 67ին մահացել է 11 մարդ, մինչդեռ 
հայկական ու հունական համայնքների մոտ եղած տեղեկություններն այլ են. 37 
սպանված, 300ից ավելի բռնաբարված կին, ավերված 71 եկեղեցի, 3 թերթի 
խմբագրություն, 4.500 արհեստանոց ու խանութ, 26 դպրոց, 2.100 տուն ու 
բնակարան: 

1974 թ., Կիպրոսի Հանրապետության հյուսիսային տարածքների բռնազավ
թում, տեղի հույն և հայ բնակչության կոտորածներ, ցեղասպանություն, բռնա
գաղթ, ունեցվածքի հափշտակում։ 

18941923 թթ., 1923ից մինչև այսօր հայոց քաղաքակրթական արժեքների, 
այդ թվում` պատմաճարտարապետական հուշարձանների և եկեղեցիների ու խաչ
քարերի ոչնչացում ու ավերում: Համաձայն 1914 թ. տվյալների՝ հայկական 
եկեղեցիների ու եկեղեցական համալիրների ընդհանուր թիվն Արևմտյան 
Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության մեջ կազմել է 2549 (այդ թվում՝ IVV դդ. 
վաղ քրիստոնեական հուշարձանները): Դրանց մեծ մասը թալանվել, հրկիզվել և 
ավերվել է ցեղասպանության ժամանակ: ՅՈՒՆԵՍԿՕի 1974 թ. տվյալների 
համաձայն՝ 1923ից հետո պահպանված 913 պատմաճարտարապետական 
հուշարձաններից 464ը հիմնահատակ ոչնչացվել են, 252ը ավերակ վիճակում 
է, 197ը հիմնական վերանորոգման կարիք ունի: Այսօր արդեն գրեթե ոչինչ չի 
մնացել վերականգնելու, Թուրքիայի Հանրապետության կառավարությունները 
դրանք բոլորը ծրագրավորված կերպով ոչնչացրել են: 

Հայերի և տարածաշրջանի այլ ժողովուրդների պատմության, մշակույթի և 
քաղաքակրթական այլ արժեքների կեղծարարություն, յուրացում: 

Հայերի ցեղասպանության ժխտողականություն: Այս հարցով ժամանակ 
շահելու և հատուցումը հետաձգելու ակնկալիքներով` պատմաբանների հանձնա
ժողովի ստեղծման առաջարկներ: 

ԱՄՆ 28րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի 1920թ. նոյեմբերի 22ի Իրավարար 
վճռով Հայաստանին պատկանող տարածքի բռնազավթում: 

1993ից Հայաստանի Հանրապետության շրջափակում: 
Ադրբեջանի երեք հանրապետությունների իրար հաջորդող կառավարու

թյունների իրականացրած հանցագործությունները Հայաստանի, հայերի, տարա
ծաշրջանի այլ ժողովուրդների և մարդկության նկատմամբ Թուրքիայի իշխանու
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թյունների ձեռագրի ու ծրագրի կրկնությունն են, որի ամբողջական պատկերը 
կներկայացնենք հաջորդ պարագրաֆում՝ ստորև։ 

6. Հայ ժողովրդի, մարդկւթյան և քաղաքակրթւթյան դեմ 
Ադրբեջանի երեք հանրապետւթյւնների իրար հաջորդող կառավա-
րւ թյւնների հանցագործւթյւններն առնվազն վերջին 100 տարի-
ների ընթացքւմ, որոնք Թւրքիայի իրար հաջորդող կառա վարւ-
թյւն ների ցեղասպանական ծրագրերի մասն են կազմւմ և այդ 
ծրա գրերի ւղղակի պատճենահանւմ ւ կրկնօրինակւմերն են: 
Ավելի եծ ժամանակային ծավալ ընդգրկել չենք կարող, քանի որ 
Ադրբեջան անվանւմով արհեստական պետւթյւնը ստեղծվել է 
1918-ին։ 

19051906 թթ., մասնակցություն Կովկասում հայերի դեմ հրահրված խժդժու
թյուններին, հայերի հալածանքներ ու սպանություններ, նրանց ունեցվածքի 
հափշտակում: 

1918 թ., մասնակցություն թուրքական զորքերի իրականացրած՝ Բաքվի հայերի 
կոտորածներին, նրանց ունեցվածքի հափշտակում: 

19181921 թթ., զինված հարձակումներ ու բռնություններ Ղարաբաղի, Նա
խիջևանի, Զանգեզուրի հայ բնակչության նկատմամբ, ագրեսիա Հայաստանի 
հանրա պետության նկատմամբ, տարածքային անհիմն պահանջների ներկա
յացում, անկայունության հրահրում տարածաշրջանում: 

1920 թ., Շուշի քաղաքի հայ բնակչության կոտորած, քաղաքի հրդեհում, 
քաղաքի հայերի ունեցվածքի հափշտակում: 

Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելու անօրինական որոշման ընդունում։ 1921 թ. 
հուլիսի 5ին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կովկասյան բյուրոյի 
նիստը, արհամարհելով Ազգերի լիգայի համապատասխան որոշումը և Արցախի 
ժողովրդի կարծիքը` որպես Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի 
միջև սահմանների որոշման ժողովրդավարական գործիք, ի հակադրություն 
միացման բանաձևի, արարողակարգային խախտումներով անօրինական որոշում 
ընդունեց Խորհրդային Հայաստանից Արցախի բռնի անջատման մասին՝ 
Խորհրդա յին Ադրբեջանի կազմում լայն իրավասություններով ազգային ինքնա
վարություն կազմավորելու պայմանով: Այսպիսով պատմական հայկական ու 
հայաբնակ տարածքների մեծ մասը հանձնվեց Խորհրդային Ադրբեջանին: 

1921 թ., Մոսկվայի ապօրինի պայմանագրի ստորագրում, Նախիջևանի երկրա
մասի բռնակցում Ադրբեջանին` խնամակալության անվան ներքո: Նախ ջևանի 
երկրամասի բռնազավթում և շահագործում, հանցագործություններ և հալածանք
ներ Նախիջևանի բնիկ հայերի նկատմամբ, ի վերջո՝ Նախիջևանի երկրամասի 
հայաթափում։ 

19211988 թթ., Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթում և 
շահագործում, հանցագործություններ Արցախի բնիկ հայության նկատմամբ: 

1930ական թթ. մինչև մեր օրերը Ադրբեջանում, Նախիջևանում և Արցախում 



509

ապրող ժողովուրդների` հայերի, ուդիների, թալիշների, թաթերի, ավարների, 
լեզգիների բռնի ձուլում, նրանցից շատերի նկատմամբ ցեղասպանական գործո
ղությունների իրականացում: 

1960ական թթ. մինչև մեր օրերը, տարածաշրջանի ժողովուրդների, այդ 
թվում, մասնավորապես, հայերի պատմության և մշակույթի կեղծարարություն, 
քաղաքակրթական և պատմական, ճարտարապետական արժեքների ոչնչացում 
կամ յուրացում: 

1988 թ., Արցախի հայության՝ ապրելու, զարգանալու և ապագա ունենալու 
կամքի և իրավունքի արտահայտության ճնշում բռնամիջոցներով, հայերի զանգ
վա ծային սպանություններով, հալածանքներով, ահաբեկումներով, բանտարկու
թյուն ներով: 

1988 թ., Սպիտակի երկրաշարժի վերականգնողական աշխատանքների 
համար նախատեսված շինանյութի, ինչպես նաև աղետի գոտու համար ժողովված 
մարդասիրական օգնության ամոթալի կողոպուտ ու թալան: 

19881990 թթ., Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի հայ բնակչության 
ցեղասպանության և բռնագաղթի իրականացում, ունեցվածքի հափշտակում: 

19911994 թթ., լայնածավալ ագրեսիա ԼՂՀի, ինչպես նաև ՀՀի սահ մա
նամերձ շրջանների նկատմամբ: 

Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետություն է, որի կառավարությունը ավերել 
է և շարունակում է ոչնչացնել բազմաթիվ հին հայկական հուշարձաններ, 
եկեղեցիներ, հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը: Այս ամենի խոսուն 
վկայություն է Ադրբեջանի Հանրապետության, Արցախի և Նախիջևանի հայ կա
կան տարածքներում գտնվող 89 միջնադարյան հայկական եկեղեցիների, 5480 
խաչքարերի և 22.700 գերեզմանների ոչնչացումը, այդ թվում՝ Ագուլիսում 400 
խաչքարերի և 2005 թ. Նախիջևանում Ջուղայի հազարավոր միջնադարյան 
բնօրինակ և հնագույն խաչքարերի ոչնչացումը: 

2016 թ., ապրիլ, ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ու ագրեսիայի սան ձա
զերծում Արցախի Հանրապետության և Արցախի հայության նկատմամբ, պատե
րազ մական նոր հանցագործությունների իրականացում։ 

19882019 թթ., ԼՂՀի, ՀՀի շրջափակում, ազատ զարգանալու հնարա
վորության իրավունքի խոչընդոտում, արգելափակում: 

19882019 թթ., միջազգային ընտանիքի կողմից թույլ իրականացվող վերա
հսկողության պայմաններում, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սպառա
զինությունների թույլատրելիության բոլոր նորմերի ու սահմանումների խախտում, 
տարածաշրջանային անկայունության հրահրում: Ադրբեջանի Հանրապետության 
իշխանությունների կողմից, հատկապես նոր սերնդի մոտ, հայատյացության, 
այլատյացության, ռասիզմի սերմանում, ազգամիջյան կույր ատելության բորբոքում 
ու հրահրում, նոր պատերազմների ու ցեղասպանության քարոզչություն և 
նախապատրաստություն: 
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7. Ամփոփիչ խոսք

Սա է ոչ ամբողջական ցանկը մարդկության և հայության դեմ՝ Թուրքիայի և 
Ադրբեջանի իրար հաջորդող կառավարությունների իրականացրած հանցագործու
թյունների, առնվազն վերջին 100 տարիների ընթացքում։ 

Այս ամենին հավելենք, որ մինչև այսօր չեն կատարվել հայ ժողովրդին 
հասցված ողջ վնասի գնահատումն ու հաշվարկը, ինչպես նաև 1923ից հետո 
ընկած ժամանակահատվածում այլ հանցագործությունների միջոցով հայությանն 
ու Հայաստանին հասցված ամբողջ վնասի չափի գնահատումն ու հաշվարկը: 

Սակայն այստեղ թվարկված հանցագործություններն ուղիղ մատնանշում են 
այն վնասները, որոնք կարելի է և պետք է հաշվարկել ու այդպես պատրաստել 
Հայերի ցեղասպանության հետևանքով հայությանն ու Հայաստանին հասցված 
ամբողջ վնասի իրական չափը, վնասների հատուցման ամբողջական փաթեթը: 

Մեկ կարևոր նկատառում ևս՝ որպես եզրափակիչ խոսք: 
Հայերի նկատմամբ 1894  1923 թթ. ընթացքում իրականացված կոտորածն 

ու բռնագաղթը հանդիսանում են ցեղասպանություն, համաձայն՝ ՄԱԿի «Ցեղա
սպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա պատժի մասին» 
կոնվենցիայի (9 դեկտեմբեր 1948 թ.)։ Հայերի ցեղասպանությունը ենթակա է 
դատապարտման՝ համաձայն ՄԱԿի «Պատերազմի հանցագործությունների և 
մարդկության դեմ հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ 
չկիրառելու մասին» կոնվենցիայի (26 նոյեմբեր 1968 թ.)։ 

Կարող ենք փաստել, որ Հայերի ցեղասպանությունը մինչև այսօր շարու նակ
վում է և շարունակվելու է, քանի դեռ չեն իրականացվել հանցագործության դա
տա  պարտումը և պատճառված վնասի ամբողջական հատուցումը: Եվ քանի դեռ 
հա յու թյունը չի վերագտել ապրելու, զարգանալու և առաջընթացի իրավական  
քա ղաքական, ազգային  պետական ամուր և անսասան հիմքերը: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ջոն Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք I, Երևան, 

1982: 

2. Ջոն Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք II, Երևան, 

1983: 

3. ՄԱԿը հարցապնդում է յղել Թուրքիայի Հանրապետութեանը՝ 19151923ին տեղահա

նուած հայերի մասին  http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8%d5%80

%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4%d4%b7

%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%

d5%ab%d5%b6%d5%9d19151923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl

9zlrCB7HGE129YxM 

4. «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատժի 

մասին» ՄԱԿի կոնվենցիա, 9 դեկտեմբերի 1948 թ., https://www.arlis.am/DocumentView.

aspx?DocID=75835 

5. «Պատերազմի հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80
http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8-%d5%80%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d4%b7-%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%9d-1915-1923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl9zlrCB7HGE129YxM
http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8-%d5%80%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d4%b7-%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%9d-1915-1923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl9zlrCB7HGE129YxM
http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8-%d5%80%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d4%b7-%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%9d-1915-1923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl9zlrCB7HGE129YxM
http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8-%d5%80%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d4%b7-%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%9d-1915-1923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl9zlrCB7HGE129YxM
http://asbarez.com/arm/348948/%d5%84%d4%b1%d4%bf%d5%a8-%d5%80%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d4%b7-%d5%85%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d4%b9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%9d-1915-1923/?fbclid=IwAR2kKpb7l_daQVHQc2_S6tPe5HZhWTQXb4KJm6QCuEl9zlrCB7HGE129YxM
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75835
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75835
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նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին» ՄԱԿի կոնվենցիա, 26ը 

նոյեմբերի 1968 թ., http://lousavoravedis.org/?p=8581 

6. Ռուսաստանի Դաշնության Պետական դումայի հայտարարությունը 19151922 թթ. հայ 

ժողովրդի ցեղասպանության դատապարտման մասին, http://www.genocidemuseum.

am/arm/Russia_Duma_Resolution.php

7. Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ԱՄՆ Սենատի բանաձևի ամբողջական տեքստը, 

http://govwa.info/?p=4202&lang=hy 

Ամփոփում

Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և 
հատուցման հարցերի ռազմավարության մասին

Տիգրան Փաշաբեյան

Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հատուցման խնդիրներում 

Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը կառուցված է հետևյալ 

հարցադրումներին տրված ճշգրիտ պատասխանների վրա. 

• Ե՞րբ է ձևավորվել պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը։ 

• Հայերի ցեղասպանությունը դատապարտվել է 1896, 1909, 1915, 1919 թթ., որ

տե՞ղից ծագեց Հայերի ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը և Հայերի ցեղա

սպա  նությունը մեկ անգամ ևս կրկին դատապարտելու խնդիրը: 

• Ե՞րբ է իրականացվել Հայերի ցեղասպանությունը, ո՞ր տարիներին, ո՞ւմ կողմից, և 

ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության ժամանակագրությունը, 19151923, թե՞ 18941923 

թթ.: 

• Ո՞րն է Հայերի ցեղասպանության հետևանքով հայությանն ու Հայաստանին հասց

ված վնասը, և իրականացվել են արդյո՞ք այդ վնասի գնահատումը, հաշվարկը, 

այլ կերպ ասած՝ գոյություն ունի, արդյո՞ք, վնասի հատուցման հաշվարկի ամբող

ջական փաթեթը: 

Հայերի նկատմամբ 1894  1923 թթ. ընթացքում իրականացված կոտորածն ու բռնա

գաղթը հանդիսանում են ցեղասպանություն՝ համաձայն ՄԱԿի «Ցեղասպանության հան

ցա գործության կանխարգելման և դրա պատժի մասին» 1948 թ. դեկտեմբերի 9ի կոն վեն

ցիայի։ Հայերի ցեղասպանությունը ենթակա է դատապարտման՝ համաձայն ՄԱԿի 

«Պատերազմի հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների նկատ

մամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին» 1968 թ. նոյեմբերի 26ի կոնվեն ցիայի։ 

Կարող ենք փաստել, որ Հայերի ցեղասպանությունը մինչև այսօր շարունակվում է և 

շարունակվելու է, քանի դեռ չի իրականացվել հանցագործության դատապարտումը և 

պատճառված վնասի ամբողջական հատուցումը: Եվ քանի դեռ հայությունը չի վերագտել 

ապրելու, զարգանալու և առաջընթացի իրավական  քաղաքական, ազգային  պետական 

ամուր և անսասան հիմքերը: 

Հինաբառեր. հայերի ցեղասպանւթյւն, ՄԱԿ, Հայաստանի Հանրապետւթյւն, 

http://lousavor-avedis.org/?p=8581
http://www.genocide-museum.am/arm/Russia_Duma_Resolution.php
http://www.genocide-museum.am/arm/Russia_Duma_Resolution.php
http://gov-wa.info/?p=4202&lang=hy
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կոնվենցիա, պատերազմական հանցագործւթյւններ, կոտորած, բռնագաղթ, դատա
պարտւմ

Резюме

О стратегии признания, осуждения и  
наказания геноцида армян

Тигран Пашабезян

Стратегия Республики Западная Армения в вопросах признания, осуждения и воз ме

щения ущерба за Геноцид армян основана на правильных ответах на следующие вопросы:

•  Когда сформировалась идеология пантюркизма?

•  Геноцид армян был осужден в 1896, 1909, 1915, 1919 годах, где в очередной раз 

возник вопрос о признании Геноцида армян и вопрос об осуждении Геноцида 

армян?

•  Когда был совершен Геноцид армян, в какие годы, кем и какова хронология 

Геноцида армян, 19151923 или 18941923?

•  Какой ущерб нанесен армянам и Армении в результате Геноцида армян, и был ли 

он нанесен? Существует ли оценка и расчет этого ущерба, другими словами, 

существует ли полный пакет компенсации?

Резня и депортация армянского населения, произошедшие в 18941923 годах, являются 

геноцидом в соответствии с Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Геноцид армян подлежит осуждению в 

соответствии с Конвенцией ООН против военных преступлений и преступлений против 

человечности от 26 ноября 1968 года. Можно констатировать, что Геноцид армян 

продолжается по сей день и будет продолжаться до осуждения преступления и полной 

компенсации причиненного ущерба. И до тех пор, пока армяне заново не откроют для себя 

прочную и непоколебимую политикоправовую, национальногосударственную основу для 

жизни, развития и прогресса.

Ключевые слова: Геноцид армян, ООН, Республика Армения, Конвенция, военные 
преступления, резня, депортация, осуждение

Abstract

ON THE STRATEGY OF RECOGNITION, CONDEMNATION AND  
COMPENSATION OF THE ARMENIAN GENOCIDE

Tigran Pashabezyan

The strategy of Western Armenia in the issues of recognition, condemnation and 

compensation for damage for the Armenian Genocide is based on correct answers to the 
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following questions:

• When was the ideology of PanTurkism formed?

• The Armenian Genocide was condemned in 1896, 1909, 1915, 1919. Where did the 

question of recognizing the Armenian Genocide and the question of condemning the 

Armenian Genocide arise from? 

• When was the Armenian Genocide committed, in which year, by whom and what is the 

chronology of the Armenian Genocide, 19151923 or 18941923?

• What is the damage caused to the Armenians and Armenia as a result of the Armenian 

Genocide and has the damage been estimated and calculated, in other words, is there 

a complete package of compensation for the damage calculation? 

The massacre and deportation of the Armenians population that took place in 18941923 

is a genocide in accordance with the "UN Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide" which was adopted on 9 December 1948. The Armenian Genocide is subject 

to condemnation in accordance with the "UN Convention on the NonApplicability of Statutory 

Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity" which was adopted on November 26, 

1968. 

It can be stated that the Armenian Genocide continues to this day and will continue until 

the crime is condemned and the damage caused is fully compensated. And it will continue until 

the Armenians find the strong and unshakable legalpolitical, nationalstate bases for living, 

developing and progressing.

 
Keywords: Armenian Genocide, UN, Republic of Armenia, Convention, war crimes, mas

sacre, deportation, condemnation
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ОСУЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЕНОЦИДА СО 

СТОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Полноценная политикоправовая оценка преступлений Азербайджана, разо
блачение их корней и целей является важнейшей темой: в образе этого государ
ства, в понимании и в представлении миру, в восприятии миром связанных с ним 
проблем, в т.ч. в разрешении т.н. Карабахского конфликта. Однако все эти во
просы так и не получили комплексного рассмотрения: ни теоретического струк
турированного и информационного описания, ни должного прикладного приме
нения на практике. По сути все компоненты Армянского ашхара (мира) – Респу
блика (Восточная) Армения, Республика Арцах, внешний Спюрк, армянская диа
спора в России и республиках бывшего СССР, Республика Западная Армения – не 
сделали необходимых шагов по этой теме. 

Настоящая работа является попыткой в очередной раз привлечь внимание 
экспертов разных специальностей, государственные и общественные структуры 
к неотложным мерам по комплексному подходу к проблеме: историков, политоло
гов, госслужащих, дипломатов, социологов, культурологов, юристов, политиков, 
общественных деятелей, деятелей сферы культуры и образования  внутри и вне 
Армении. Ни в коей мере не умаляя вклада многих экспертов и организаций, мы 
чаще упоминаем статьи и мероприятия общественной организации «Хачмерук», 
поскольку её миссия в консолидации, и она приглашает к сотрудничеству всех, 

file:///D:/Shushi/ 
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кому небезразлична указанная тема. 
Текущее положение
Перечислим некоторые наши оценки текущего положения:
 нет комплексного подхода, объединяющего воедино разные аспекты про

блемы с привлечением экспертов различных специальностей,
 оценка масштаба преступлений занижена, нет адекватных правовых доку

ментов по комплексной политикоправовой оценке,
 нет увязки со стратегией ООН по предупреждению геноцида и ответствен

ности по защите,
 нет общепринятой концепции по корням преступлений, по связи с пантюр

кизмом,
 не сформулированы идеология, стратегия, внятная позиция с учётом уроков 

прошлого,
 учёт потерянного наследия, оценка ущерба имеют фрагментарный характер,
 борьба с фальсификациями, контрпропаганда осуществляются не системно, 

разрозненно, вне общей стратегии, в отсутствие панорамной картины и отчетно
сти,

 беженские группы, организации слабы финансово и ресурсно, дезинтегриро
ваны, их обращения к властям остаются без обратной связи. В Спюрке и странах 
СНГ, где 75% армян и 75% всех армян беженцев, таких организаций просто нет,

 тема почти не представлена в общественных структурах, её нет в повестке 
дня Спюрка, общин, офиса по работе с диаспорой,

 практически нет отражения в художественных формах, в искусстве, театре,
 тема представлена очень эпизодично в СМИ, соцсетях, веб ресурсах,
 сотрудничество по этой теме с блоком дружественных стран, народов, орга

низаций и деятелей – на низком уровне.
Главная причина в том, что отсутствует государственная политика в этой теме 

общенациональной значимости. К сожалению, как государственный Музейинсти
тут Геноцида армян, так и ведущая организация Спюрка NAASR также игнориру
ют эту проблему. Как результат, отсутствует структурированный единый полити
коправовой пакет документов, а движение за признание, осуждение, возмещение 
и предупреждение продолжается без широкой солидарности и продуктивности. 
Отсутствует независимый аудит, что создаёт иллюзию нормального положения.

Корневым вопросом является триада:
 признание именно Геноцида армян в Азербайджане (далее ГАА), причем  с 

1918 года, 
 признание пантюркистской сущности Азербайджана и непрерывной при всех 

властях Азербайджана геноцидной политики против армянского народа и Армении 
в разных формах, 

 признание геноцидного по содержанию образа Азербайджана и неизбежно
сти геноцидного рецидива  генерирования геноцидной машиной Азербайджана 
новых и новых преступлений. 
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Причины текущего положения
Необходимость переосмысления термина геноцид и его «оболочки».
Попрежнему используется старая узкая, «статичная» формулировка, хоть и 

признанная официальной в 1948 году. 
Э. Маркарян ещё в 2005 г. подчёркивал: «требуются специальные многопла

новые геноцидологические исследования имевших в 19881990 гг. событий в 
Азербайджане. Помимо описаний требуется их научный анализ с широкими обоб
щениями и выводами… Очень существенным пробелом является отсутствие обоб
щающих научных исследований, которые, в частности, могли бы дать объяснение 
тому, как стали возможными подобные злодеяния в этой стране»1. «Я бы предло
жил перейти от простой констатации самого факта её проявления к постановке 
вопроса о том, какими способами и путями возможно изжить менталитет и систе
му ценностей, порождающих в мире подобные варварские и дикие этнические 
стереотипы деятельности»2. «Субстанция, которая несёт в себе данный ключ, 
носит социокультурный характер. Именно в ней заключены самые сокровенные 
тайны и этнокультурного мира»3. Э. Маркарян также акцентирует важнейшее по
нятие геноцидогенность. Оно редко использовалось до недавнего времени экс
пертами в мире. Но в последние годы – всё чаще4. 

Критически анализируя трактовку терминов, А. Манасян справедливо отмечал: 
«тезис о том, что распространенная и задающая рамки общественного восприя
тия формула «Геноцид армян в Османской империи в 1915–1923 гг.» и её обосно
вание не соответствует фактическому и политическому содержанию преступлени
я»5. Помимо самого геноцида необходимо говорить и о его генезисе, о глубоком 
содержании, об «оболочке»: о «геноцидальной природе политической культуры», 
о соответствующем «культурном коде», о «неизменном геноцидальном нраве», о 
«геноцидном поведении» и т.д. «Геноцид армян имеет особенность, которую сле
дует понятийно выделить, и это то, что народ был истреблен на своей же исто
рической родине. Эта особенность Геноцида армян отражена в понятии Егерн, 
что и означает истребление народа на своей Родине. Настало время ввести дан
ное понятие в широкий оборот и закрепить в международных документах»6. А. 
Манасян предлагает дискуссию по пяти новым тезисам в своей работе, опубли
кованной в марте 2020 г.7 Отметим, что он неоднократно призывал уйти от узко
го, локального, ограниченного, статичного использования термина геноцид и 
использовать панорамный, динамический подход, раскрывающий причиннослед

1 Маркарян Э. С. 2005, Глобальные аспекты геноцида армян. Опыт культурологического анализа, Ереван: 
Музейинститут геноцида армян НАН РА, стр.80 https://agatribunal.info/markaryan_2/, 22.8.2020 
2 Там же, стр. 84
3 Там же, стр. 86
4 Бабаханян В. 2020, Термин «геноцидогенность» https://agatribunal.info/term1/, 22.8.2020
5 Манасян А.С. 2015, Геноцид армян. Попытка политического переосмысления век спустя, Вестник 
Арменоведения, № 3. pp. 724. ISSN 18294073 http://crossroadorg.info/manasyan_2015/, 22.8.2020
6 Манасян А.С. 2015, Геноцид армян. Попытка политического переосмысления век спустя, Вестник 
Арменоведения, № 3. pp. 724. ISSN 18294073 http://crossroadorg.info/manasyan_2015/, 22.8.2020 
7 Манасян А.С. 2020, Азербайджан: история болезни или внешние факторы в формировании геноцидной 
политической культуры закавказских турок https://agatribunal.info/manasyan_2032020/, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/markaryan_2/
https://aga-tribunal.info/term-1/
http://crossroadorg.info/manasyan_2015/
http://crossroadorg.info/manasyan_2015/
https://aga-tribunal.info/manasyan_20-3-2020/
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ственные связи и глубинные корни, а именно – говорить об образе и субъекта 
геноцида1, и образе последствий (конфликтов)2. 

О реинтерпретации геноцида и связанных понятий говорилось и в нашем 
выступлении на Конференции к 100летию Севрского мирного договора3. 

Влияние России 

При олигархическом режиме в Армении отношение Москвы по рассматрива
емой проблеме прямо транслировалось на Ереван. Вопервых, в Москве тради
ционно сдержанно относятся к слову геноцид. Даже многие преступления фаши
стов в Великой Отечественной войне редко когда именуются геноцидом. Симво
лично, что только спустя 75 лет после окончания ВОВ в России Следственным 
комитетом начаты несколько «дел по геноциду фашистов»4. Вовторых, есть 
прямая ответственность М. Горбачёва за то, что имело место в Сумгаите, Баку, 
Кировабаде и всем Азербайджане. Не говоря уже о резне армян в 19051906 
годах в Баку и роли царской политики, описанных в книге бывшего губернатора 
Баку В. Новикова5. Втретьих, Москва исходя из приоритета сиюминутной конъ
юнктуры, продолжает политику симметричности в отношении Армении и Азер
байджана, политику «и нашим, и вашим». Эта циничная политика, наблюдаемая 
также и со стороны ряда зарубежных стран и организаций, осуждалась Э. Мар
каряном в вышеупомянутой работе: «Важно, например, решительно отказаться 
от явно присущего им (международным организациям – В.Б.) стереотипа исполь
зования во всех ситуациях паритетного подхода к Азербайджану и Армении: если 
чтолибо делается по отношению к одной из них, то нечто подобное нужно сделать 
и по отношению к другой. Пора, наконец, осознать, что народы этих стран явля
ются носителями качественно отличных друг от друга локальных типов культур, 
традиций. Как в той, так и в другой стране они могут быть источниками наруше
ний прав человека, норм демократии и иных противоправных действий. Тем не 
менее, исключительно важно перестать использовать по отношению к данным 
народам стереотипные подходы»6. Вчетвертых, подвешенный десятилетиями во
прос якобы неразрешаемого «Карабахского конфликта» выгоден определённым 
силам в Москве, поэтому продолжается извращение сути и образа конфликта и 
формирование далёких от правды представлений в общественном сознании рос
сиян через СМИ и пропаганду.

1 Манасян А.С. 2019, Армения не смогла создать соответствующий образ Азербайджана, проводящего 
антиармянскую политику http://crossroadorg.info/manasyan_1812019/, 22.8.2020
2 Манасян А.С. 2019, Неверные формулировки искажают образ 100летнего конфликта изза Азербайджана 
http://crossroadorg.info/manasyan_752019/, 22.8.2020
3 Бабаханян В. 2020, Некоторые аспекты переосмысления темы Геноцида армян https://agatribunal.info/
sevr1082020/, 22.8.2020
4 Дела по преступлениям геноцида в годы ВОВ https://miaban.ru/info/russia/dela1/,22.8.2020 
5 Новиков А.И. 2015, Резня в Баку. 1905 г. / отв. ред. Арутюнов В.А..  ИАПС «Антитопор».  Таганрог: Изд
во «Веда», 120 с.
6 Маркарян Э. С. 2005, Глобальные аспекты геноцида армян. Опыт культурологического анализа, Ереван : 
Музейинститут геноцида армян НАН РА, стр.87 https://agatribunal.info/markaryan_2/, 22.8.2020 

http://crossroadorg.info/manasyan_18-1-2019/
http://crossroadorg.info/manasyan_7-5-2019/
https://aga-tribunal.info/sevr-10-8-2020/
https://aga-tribunal.info/sevr-10-8-2020/
https://miaban.ru/info/russia/dela-1/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%90%D0%9F%D0%A1,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://aga-tribunal.info/markaryan_2/
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Влияние Запада

Мы согласны с негативной оценкой А. Манасяном роли Запада: «мы имеем 
дело со своего рода аномальным случаем в истории геноцидных актов XX века 
 в том смысле, что вопреки кричащей очевидности геноцидного поведения всех 
трех указанных образований (Азербайджана – В.Б.), факт остается вне списка 
подобных преступных деяний века и незамеченным политической элитой совре
менной мировой системы… Ответственность за предупреждение такой перспек
тивы мирового развития в первую очередь лежит на сильных мира сего, и их 
статус в Совете Безопасности ООН прямо указывает на эту их миссию»1. 

Внешний Спюрк

Стержнем деятельности Спюрка после Геноцида армян в Турции было его 
международное признание, и поневоле считалось, что тема Геноцида армян в 
Азербайджане будет отвлекать от главной задачи. Потомки выходцев из Турции 
не имели достаточной информации о ГАА, ранг которого был определён словами 
«погромы, резня». 

В июле 2019 года на международном медиафоруме представителей инфор
мационных ресурсов армянских диаспор в Бейруте нами был поднят этот вопрос: 
«Мы должны квалифицировать преступления против армянского народа со сто
роны Азербайджана именно как преступления Геноцида. Это не «погромы», не 
«резня», а именно геноцидные акты. Я не видел никаких официальных подобных 
заявлений в наших газетах, сайтах, СМИ никакой партии, как и со стороны властей 
Армении…»2 Примечательно, что эта позиция не нашла понимания у участников. 
Спюрку предстоит реинтерпретация отношения к Геноциду армян со стороны 
Турции и Азербайджана как единого процесса. 

Армянская диаспора в России

Наблюдаемая индифферентность к этой теме есть следствие общей аполи
тичности армянских общин в России.

Власти Армении 

Начиная с первого президента Армении установилась политика извращения 
и непризнания ГАА, принижения и замалчивания проблемы властями. Лишь не
сколько публицистов и общественных деятелей высказывались по теме, причем, 
как правило, в канун памятных дат. 

Наши неоднократные письма бывшим и нынешним властям3 остались без 
1 Манасян А.С. 2020, Азербайджан: история болезни или внешние факторы в формировании геноцидной 
политической культуры закавказских турок https://agatribunal.info/manasyan_2032020/, 22.8.2020
2 Выступление В. Бабаханяна на медиафоруме в Бейрут, июль 2019 г. http://crossroadorg.info/beirut_1/, 
22.8.2020 
3 Одно из обращений В.Бабаханяна к властям Армении, 17.1.2017 https://miaban.ru/themes/geninazer/
obrash_17_1_2017/, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/manasyan_20-3-2020/
http://crossroadorg.info/beirut_1/
https://miaban.ru/themes/gen-in-azer/obrash_17_1_2017/
https://miaban.ru/themes/gen-in-azer/obrash_17_1_2017/
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ответа, как и многие Обращения, в т.ч. беженских организаций1. Мы выступили 
на форуме АрменияСпюрк 18 сентября 2017 г., во время форума также задали 
прямой вопрос замминистра МИДа Шаваршу Кочаряну. Было послано письмо и 
в МИД Армении. Адекватных ответов не последовало. Слушания в Национальном 
собрании Армении в феврале 2018 г. закончились принятием позорной Резолю
ции2. В феврале 2019 г. в Открытом письме депутатам парламента мы повторили 
призыв, высказанный в письме Н. Пашиняну в июне 2018 г., посетить хачкары 
в Цицернакаберде в Дни памяти3. 

Отметим, что с начала 2020 г. всётаки появились признаки прогресса в от
ношении памяти жертв ГАА. Только в 2020 г. премьер прислушался к призыву и 
впервые за долгие годы совершил ритуал дани памяти у хачкаров в Цицернака
берде. Но и при этом ни он, ни президент пока не назвали вещи своими именами, 
они не произносят слова геноцид. Позитивные изменения заметны и в формули
ровках новой Резолюции Совместного заседания в январе 2020 г. депутатов двух 
парламентов Армении и Арцаха4 Однако указанные подвижки медленны и фраг
ментарны. Вопрос чёткой полноценной официальной политикоправовой оценки 
ГАА с 1918 года по сей день остаётся попрежнему открытым.

Беженцы из Азербайджана

Три беженские организации в Армении и Арцахе периодически заявляют о 
необходимости признания ГАА наряду с правами беженцев. Но эти голоса пока 
слабы. Эти организации не имеют веб сайтов и достаточных ресурсов. Спустя 30 
лет после Баку и 32 года после Сумгаита в Армении осталось не более 20% бе
женцев изза несправедливого отношения властей и соответствующей политики. 
А те из беженцев, кто ещё остался в живых, уже не верят в справедливость. К 
тому же, в России и во внешнем Спюрке так и не создана ни одна организация 
беженцев.

Отсутствие общенациональной идеологии

Десятилетиями об этом говорит и пишет Г. Улубабян, первым опубликовавший 
книгу о ГАА5. На упомянутом медиа форуме мы заявили: «Очень важно, что Гено
цид со стороны Азербайджана есть продолжение Геноцида в Турции – это единый 
процесс, это единый геноцидный тандем двух пантюркистских стран. Мы много 
говорим о разном, но одного не говорим. Против нас идёт «танк» под именем 
пантюркизм. Это суть их идеологии, это не партийная, а их государственная 
идеология, которая выражается в разных формах. У нас же нет ни государствен

1 Видео выступления М. Авакян и О. Аванесова,6.4.2020 https://agatribunal.info/nt_642020/, 22.8.2020
2 В.Бабаханян о Резолюции Национального собрания Армении 28 февраля 2018 г. https://agatribunal.info/
arifmetika/, 22.8.2020 

3 Открытое письмо депутатам парламента 12 февраля 2019 г. https://agatribunal.info/1222019/, 22.8.2020
4 https://agatribunal.info/parliament_1812020/, 22.8.2020
5 Улубабян Г., Золян С., Аршакян А. «Сумгаит… Геноцид… Гласность», Ереван, Общество «Знание» Армянской 
ССР, 1989

https://aga-tribunal.info/nt_6-4-2020/
https://aga-tribunal.info/arifmetika/
https://aga-tribunal.info/arifmetika/
https://aga-tribunal.info/12-2-2019/
https://aga-tribunal.info/parliament_18-1-2020/
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ной идеологии, ни стратегии, ни концепции»1. 

Пути изменения положения

Сложившееся положение, которое оставалось практически неизменным в те
чение 30 лет независимости Армении, невозможно трансформировать без опре
делённой стратегии и плана, без государственного участия, финансовой и иной 
поддержки. Путь изменения лежит через консолидацию усилий на базе развития 
имеющегося научного наследия. В этом наследии значима роль выдающихся 
учёных: Юрий Георгиевич Барсегов (19252008), доктор юридических наук, про
фессор, иностранный член АН Армении; Эдуард Саргисович Маркарян (1929
2011), доктор философских наук, профессор, автор 20 научных трудов, более 100 
статей и многих научных концепций, являющих собой несомненную веху в исто
рии гуманистической мысли; Алвард Сарухановна Газиян (19302017), кандидат 
искусствоведения, этнограф, архивист; Сергей Лазаревич ТерГабриэлянц (1936
2016), доктор военных наук, профессор, автор книги «Некоторые аспекты Гено
цида армян»; Левон Грантович МеликШахназарян (19582015), основатель ана
литического центра «Восканапат», автор свыше 500 публикаций, в разные годы 
преподаватель кафедры политологии Ереванского университета международных 
отношений имени А. Ширакаци, член Президиума Верховного Совета НКР. Их 
труды могут служить фундаментом для продолжения исследований как в теоре
тикометодологическом, так и в прикладном аспектах.

Сложность, указанная в начале настоящей работы, в том, что тема находится 
на стыке большого числа разных наук и требует одновременного вовлечения 
экспертов высокого уровня с независимым и творческим подходом: историков, 
политологов, госслужащих, дипломатов, социологов, культурологов, юристов, по
литиков, общественных деятелей, деятелей сферы культуры и образования. Эта 
тема также требует участия всех ветвей власти, включая четвёртую ветвь, всех 
компонентов Армянского ашхара (мира). Без такого объединения, без совместной 
работы невозможно добиться успеха. Потому так важна институционализация и 
создание действенного государственнообщественного органа по этой проблеме. 

Динамика движения по комплексному политико-правовому 
признанию ГАА

Нам представляется процесс развития темы и её ключевого вопроса – при
знания ГАА – в виде следующих этапов. Важно зафиксировать узловые события 
и видеть процесс в динамике. Первое изложение было дано в главе «Инициативы 
по правовому признанию ГАА» в книге, изданной нами в сентябре 2017 г.2 Спустя 
три года в нашей статье приведены дополнительные данные на середину 2020 

1 Выступление В. Бабаханяна на медиафоруме в Бейрут, июль 2019 г. http://crossroadorg.info/beirut_1/, 22.8.2020
2 Бабаханян В., 2017 «Геноцидная политика и акты Геноцида армян в Азербайджане и Турции  единый 
процесс. 100 лет без правового признания» https://aga-tribunal.info/aga-0/, 22.8.2020

http://crossroadorg.info/beirut_1/
https://aga-tribunal.info/aga-0/


521

года с анализом. Хронология событий после 2016 года даёт картину развития 
Движения по комплексному политикоправовому признанию ГАА1. Продолжая 
определённую логику этого развития, предлагаем ряд конкретных шагов для даль
нейшего развития.

Четыре структурных предложения 
Ниже приводим четыре блока необходимых практических шагов:
 формирование рабочей комиссии
 проведение новых парламентских Слушаний
 формирование Общественного Трибунала
 единый пакет материалов.
Сформировать в Арцахе государственнообщественную рабочую комиссию 

по политикоправовому признанию ГАА
Рассматриваемую тему не может вести один институт или одно министерство. 

Тема ГАА многоаспектная, геополитическая – на стыке многих ведомств и орга
низаций. Без структурирования темы и комплексного подхода успешного резуль
тата не будет. Понимая это, в июне 2020 г. власти Турции создали новое ведомство 
по пропаганде турецкой точки зрения против признания Геноцида армян2. 

Ранее мы отмечали, что наблюдаемый прогресс отношения властей Армении 
к теме ГАА недостаточен. Поэтому, сопоставляя реальное восприятие проблема
тики ГАА на государственном и общественном уровнях, считаем целесообразным, 
чтобы на данном этапе эта тема была под патронажем Республики Арцах. В поль
зу этого вывода говорит и гораздо большее количество и частота заявлений го
сударственных структур Арцаха по преступлениям Азербайджана. В Республике 
Арцах преступления в Сумгаите и Баку именуются геноцидом. Список двух десят
ков официальных Заявлений с 2013 года3. 

Для функционирования предлагаемой комиссии есть определённый задел. 
Часть общественных организаций и экспертов уже объединилась и регулярно 
работает. Создан новый информационный веб ресурс, специализированный толь
ко по теме ГАА – на трёх языках, содержит более 500 материалов. Проведены 
десятки обсуждений, мероприятий, акций, публичные Обращения. Тема активно 
представлена в Координационном совете российскоармянских организаций – по 
сути, единственной структуре такого уровня в России.

На данном этапе развития темы приоритетная задача – подключить заинте
ресованные государственные организации к совместной системной работе. Цель 
государственнообщественной комиссии: объединяя заинтересованные организа
ции и экспертов, друзей армянского народа в разных странах, формировать про
екты, вырабатывать экспертные рекомендации по направлениям и наиболее ак
туальным проектам и совместными усилиями способствовать их реализации. 
Должна быть Комплексная программа и дорожная карта, план. Эпизодическими 

1 Бабаханян В., 2020 Этапы Движения по комплексному политикоправовому признанию Геноцида армян в 
Азербайджане https://agatribunal.info/stages1/, 22.8.2020
2 https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/8794551
3 https://agatribunal.info/artsakhappeals/, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/stages-1/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8794551
https://aga-tribunal.info/artsakh-appeals/
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и разрозненными публикациями или конференциями мы продолжим проигрывать 
и тему, и информационную войну. Считаем, что в основе позиции по вопросам, 
связанным с Азербайджаном, должен быть его образ – образ геноцидогенного 
государства. 

Из общественного сектора инициативу «Хачмерук» поддерживают, в частно
сти, Международный независимый Экспертноправовой Центр репараций и ре
ституций, Русскоармянская ассоциация юристов АРМРОСС, Координационный 
совет российскоармянских организаций, Ассамблея азербайджанских беженцев, 
а также организации в Арцахе: Арцахский Научный центр, Молодёжный центр 
общественных исследований и другие.

Организовать в Национальном собрании Республики Арцах 
Слушания с полноценным обсуждением темы ГАА 

Как было отмечено выше, два раза в последние годы прошли Слушания в 
Национальном собрании Армении по теме преступлений Азербайджана, однако 
результаты попрежнему недостаточны. После принятия Национальным собрани
ем полноценного акта о политикоправовой оценке ГАА вторым этапом следует 
рекомендовать властям Армении сделать аналогичный акт. Пора заканчивать 
слишком затянувшийся период, когда законодательная и исполнительная власти 
Армении не дают полноценной политикоправовой оценки преступлениям Азер
байджана с 1918 года. Раньше властям мешали сиюминутная конъюнктура и внеш
нее влияние. Сегодня мешает недостаточная информированность у принимающих 
решения по теме. Мы призываем международное сообщество признать именно 
ГАА с 1918 г. и осудить. Но при этом сами на уровне парламентов пока этого не 
сделали (сделанные в прежние годы Заявления Парламента и МИДа Арцаха  
только о Сумгаите и Баку).

Продолжение политики бывших властей Армении по замалчиванию под раз
ными предлогами факта именно геноцидных преступлений со стороны Азербайд
жана против армянского народа в течение века не имеет никакого малейшего 
оправдания. 

Формирование Общественного Трибунала

23 марта 2020 г. мы выступили1 с инициативой формирования Обществен
ного Трибунала2. Эта идея была заложена ещё в июне 2018 г. в названии сайта 
AGATribunal.info при его создании, AGA аббревиатура Armenian Genocide in 
Azerbaijan. 25 марта 2020 г. было послано письмо в ООН с подписью: Обществен
ный Трибунал и 12 организаций и 3 экспертов3. Вопрос формирования Трибунала 
неоднократно обсуждался в ходе онлайн дискуссий, организуемых «Хачмеруком»4, 

1 https://agatribunal.info/program_2232020/, 22.8.2020 
2 https://agatribunal.info/tribunal_about/, 22.8.2020
3 https://agatribunal.info/tribunal_2532020/, 22.8.2020
4 http://crossroadorg.info/club/, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/program_22-3-2020/
https://aga-tribunal.info/tribunal_about/
https://aga-tribunal.info/tribunal_25-3-2020/
http://crossroadorg.info/club/
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а также на Международной научнопрактической онлайн конференции, посвящён
ной 100летию Геноцида армянского населения Шуши1. 

Формирование Единого пакета документов по теме ГАА
Консолидация, о которой многократно говорилось в этой работе, предполага

ет также и консолидацию наиболее важных материалов и их структурирование.
Нашим заделом являются:
 трёхъязычный сайт с более чем 500 статей по ГАА,
 хронология важных событий за последние годы,
 изданный в 2017 г. первый сборник материалов по ГАА,
 библиография, список 50 авторов с индивидуальными страницами, со ссыл

ками на их публикации по ГАА,
 перечень документов и заявлений государственных и общественных струк

тур,
 перечень преступлений Азербайджана2 и т.д.

Заключение

Л. МеликШахназарян писал: «Геноцид армян в Азербайджане явился продол
жением Геноцида армян в Османской Турции, и об этом мы просто обязаны пом
нить. Не является логичным и тот факт, что на скорбных Картах Геноцида армян 
указываются лишь города и районы на территории современной Турции. Это был 
единый геноцидальный акт, и деление этого преступления против человечества 
на отдельные составляющие является стратегической ошибкой. Оба турецких 
образования повинны в равной степени, оба должны понести равное наказание, 
в том числе и в виде территориальной компенсации. Иное развитие событий 
является насмешкой над логикой, истиной и историей. Собственно говоря, это 
происходит уже сегодня»3. Мы сегодня видим, что и спустя семь лет после этих 
слов насмешка над логикой, истиной и историей продолжается.

Историки, Институт истории говорят о факте ГАА. Архивисты, Национальный 
архив тоже. Три беженские организации тоже. Видные общественные деятели 
сделали сотни выступлений и публикаций. Две международные конференции 
также констатировали факт ГАА. Большинство выступивших в двух Слушаниях 
парламента Армении – за признание ГАА. Прошло 102 года с первого преступле
ния геноцида Азербайджана  резни армян в ряде деревень на пути марша гене
рала Нури паша с регулярной армией Турции на Баку, в котором в сентябре 1918 
г. было убито около 30 тысяч мирных армян. Те, кто родились с врождённым и 
пожизненным постгеноцидным синдромом от чудом уцелевших на спасительном 
пароме изгнанников из геноцидного Азербайджана в 1990 г., скоро сами станут 
дедушками представителей второго поколения после Сумгаита. Кого и чего мы 
ждём и сколько ещё надо ждать в деле признания правды? Что ещё надо сделать, 

1 https://agatribunal.info/conf1572020/, 22.8.2020
2 https://agatribunal.info/crimes/, 22.8.2020
3 https://voskanapat.info/?p=1691, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/conf-15-7-2020/
https://aga-tribunal.info/crimes/
https://voskanapat.info/?p=1691
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чтобы властями Армении была дана полноценная политикоправовая оценка пре
ступлений Азербайджана? Помимо мер, указанных в статье, общественная орга
низация социологических и политологических инициатив «Хачмерук» ведёт мони
торинг и Реестр отношения разных чиновников и публичных деятелей к теме ГАА1. 
Время идеологического и информационного саботажа прошло, период длиной в 
целый век предательства правды в угоду сиюминутной конъюнктуре и интересам 
неких скрытых сил прошёл, время прикрытия замалчивания и бездействия фи
говым листком полуправды, недоправды и прочей демагогии прошло. Наступил 
момент истины. Для всех и для каждого.

Резюме

Практические меры по международному осуждению 
преступлений геноцида со стороны Азербайджана и их 

предупреждению
Ваган Бабаханян

Полноценная политикоправовая оценка преступлений Азербайджана, разоблачение 

их корней и целей является важнейшей темой: в образе этого государства, в понимании и 

в представлении миру, в восприятии миром связанных с ним проблем, в том числе в раз

решении так называемого Карабахского конфликта. В статье приводятся основные фак

торы, характеризующие низкую оценку состояния этой темы, и причины, способствующие 

этому. На основе работ и концепций видных учёных автор в течение ряда лет провёл 

множество встреч, круглых столов, написал десятки публикаций. Им представлена ретро

спективная картина развития этой темы за последние годы с условным разделением на 

этапы по степени консолидации акторов и усилий. Автором предложены четыре приори

тетных структурных шага для реализации, в которых общественная организация социоло

гических и политологических инициатив «Хачмерук» и её партнёры готовы участвовать. 

Оптимизм автора основан на том, что избранный путь консолидации продолжается, по

скольку он является главным ключом в продвижении темы полноценной международной 

политикоправовой оценки Геноцида армян в Азербайджане.

Ключевые слова: Геноцид, Азербайджан, признание, Арцах, конфликт, парламент, 
стратегия.

1 https://agatribunal.info/reestr2/, 22.8.2020

https://aga-tribunal.info/reestr-2/
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Ամփոփում

Գործնական իջոցներ Ադրբեջանի կողից հայերի 
ցեղասպանության հանցագործությունների իջազգային 

դատապարտման ու դրանց կանխարգելման համար

Վահան Բաբախանյան

Ադրբեջանի հանցագործությունների լիարժեք քաղաքական և իրավական 
գնահատումը, դրանց արմատների և նպատակների բացահայտումը ամենա
կարևոր թեմաներն են այս պետության պատկերում, աշխարհին հասկացնելու և 
ներկայացնելու, դրա հետ կապված խնդիրները, այդ թվում, այսպես կոչված, 
ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը աշխարհի կողմից ընկալելու 
մեջ: Հոդվածում ներկայացված են այս թեմայի դրվածքի ցածր գնահատումը բնու
թագրող հիմնական գործոնները և դրան նպաստող պատճառները: Ակա նավոր 
գիտնականների աշխատանքների և առանցքագաղափարների հիման վրա  
հեղինակը տարիների ընթացքում անցկացրել է բազմաթիվ հանդիպումներ, կլոր 
սեղաններ, գրել տասնյակ հրատարակություններ: Նա ներկայացրել է վերջին 
տա րիների՝ այս թեմայի զարգացման հետահայաց պատկերը` պայմանականորեն 
բաժանելով փուլերի` ըստ դերակատարների համախմբման աստիճանի և ջան
քերի: Իրականացման համար հեղինակը առաջարկում է չորս գերակա կառուց
վածքային քայլեր, որոնց պատրաստ են մասնակցելու «Խաչմերուկ» սոցիոլոգիա
կան և քաղաքագիտական նախաձեռնությունների հասարակական կազմակերպու
թյունը և նրա գործընկերները: Հեղինակի լավատեսությունը հիմնված է այն 
փաստի վրա, որ համախմբման ընտրված ուղին շարունակվում է, քանի որ այն 
հան դի սանում է Ադրբեջանում հայ ազգաբնակչության ցեղասպանության լիարժեք 
միջազ գային քաղաքական և իրավական գնահատման թեման խթանելու հիմնա
կան բանալին:

 
Հինաբառեր. Ցեղասպանւթյւն, Ադրբեջան, ճանաչւմ, Արցախ, հակամարտւ

թյւն, խորհրդարան, ռազմավարւթյւն:
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Abstract

Practical Measures for the International Condemnation and 
Prevention of the Armenian Genocide and Other Crimes  

by Azerbaijan

Vahan Babakhanyan

The full political and legal assessment of the crimes committed by Azerbaijan, revealing 

their roots and goals are the most important topics in the image of this state, in understanding, 

presenting to the world the problems related to it, including the world perception of the so

called settlement of the Karabakh conflict.

The article presents the main factors characterizing the low rating of the position of this 

topic, and the reasons that contribute to this. Based on the works and key ideas of prominent 

scientists, the author wrote dozens of publications, has held many meetings, round tables over 

the years. He presented a retrospective picture of the development of this topic in recent years, 

conventionally dividing it into stages according to the degree of consolidation of actors and 

efforts. 

The author proposes four priority structural steps for implementation, in which the public 

organization of sociological and political science initiatives “Khachmeruk” (Crossroad) and its 

partners are ready to participate.

The author's optimism is based on the fact that the chosen path of consolidation continues, 

since it is the main key in promoting the issue of a fullfledged international, political and legal 

assessment of the Armenian Genocide in Azerbaijan.

Keywords: Genocide, Azerbaijan, recognition, Artsakh, conlict, parliament, strategy.
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ԲԱՆԱՁԵՎ

ՇՈՒՇԻԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100ՐԴ 
ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ «ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՔԸ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
(ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ)» ԹԵՄԱՅՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌՑԱՆՑ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (ՇՈՒՇԻ, 2020 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 1516)

Ադրբեջանի պետական ահաբեկչւթյան ւ էթնիկական զտւների քաղաքա
կանւ թյւնը Հայկական լեռնաշխարհի հյւսիսարևելյան շրջաններւմ առայսօր 
իջազգայնորեն չի դատապարտվել, իսկ արյան ւ ավերածւթյւնների իջոցով 
ստեղծված այդ պետւ թյւնը պատասխանատվւթյան չի ենթարկվել: Անպատ
ժելիւթյան զգացւմը Ադրբեջանի ղեկավարւթյան ոճրագործ ձեռքերին ազատւ
թյւն է տվել՝ նորից նախճիրներ նյւթելւ բնիկ ժողովւրդների դեմ, բարբարո
սաբար ոչնչացնելւ նրանց ստեղծած քաղաքակրթային արժեքները:

Այսպես կոչված` Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետւթյան կարճատև 
գոյւ թյւնն անհաեմատելիորեն հարւստ է պատերազների սանձազերծւմով, 
բռնւթյւն ներով, ավազակային հարձակւներով ւ կողոպւտներով, էթնիկական 
զտւներով և բնիկներին պատկանող պատմաճարտարապետական կոթողների 
զանգվածային ոչնչացւմով: Թւրքական սվինների օգնւթյամբ ստեղծված այդ 
խամաճիկային պետւթյւնն ինքնահռչակման օրից` 1918 թ. մայիսի 27ից ի վեր 
Հայկական լեռնաշխարհի հյւսիսարևելյան շրջաններւմ իրականացնւմ է պե
տա կան ահաբեկչւթյան քաղաքա կանւթյւն՝ դառնալով ցեղասպանւթյան թւր
քական քաղաքականւթյան կւյր գործիքը: Այդ քաղաքականւթյան սահմռկե
ցւցիչ դրսևորւները Այսրկովկասի ողջ տարածաշրջանի պատմւթյան մռայլ 
էջերն են կազմւմ: Դրանցից հատկանշելի են Բաքվի 1918 թ. և Շւշիի 1920 թ. 
եղեռնագործւթյւնները: Իր պատմական հայրենիքից հայ ազգաբնակչւթյան 
բռնի տեղահանւթյան քաղաքականւթյան ավելի քան 70ամյա անպատիժ 
գործադրւն այսօր հայրենազրկել է Ադրբեջանւմ հնւց ի վեր ապրող կես 
իլիոնից ավելի հայերի, մարդկային ւ մշակւթային վիթխարի և անդառնալի 
կորւստների պատճառ դարձել: Բայց այդ աենին քաղաքական գնահատական 
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չտալը, չդատապարտելը և հանցագործ Ադրբեջանին պատասխանատվւթյան 
չենթարկելը հանգեցրել են նրան, որ այդ պետւ թյւնն այսօր դարձել է տարա
ծա շրջանի աենաագրեսիվ, սպառազինւ թյւնների մրցավազքով և նոր պատե
րազմ սանձազերծելւ մոլւցքով տառապող ի անկանխատեսելի ւ վտանգավոր 
կազմավորւմ, պատերազի մշտական օջախ, որը սպառնւմ է այսրկով կասյան 
տարածաշրջանի անվտանգւթյանը, իջազգային կառւյցների տնտեսական, 
քաղաքական և տարածաշրջանային այլ ծրագրերի իրականացմանը: Այդ սպառ
նալիքը հատկապես ակնհայտ է հայկական կողի համար, քանզի տասնամյակների 
փորձը վեր ջինիս օգնւմ է ավելի լավ ճանաչել եկվոր հարևանների խարդախւ
թյւնները, կանխա տեսել նրանցից եկող վտանգը: Միաժամանակ, դա Արցախի 
հայ ազգաբնակչւթյանն իրավւնք է տալիս դիելւ զինված ինքնապաշտ
պանւթյան, ինչպես արդեն դա արել է XX դարի 90ականների սկզբներին և 2016 
թ. ապրիլին Ադրբեջանի նախահարձակմանը դիմագրավելւ ժամանակ կամ էլ 
կան խարգելիչ հակահարված հասցնելւ սահմանագծւմ հակառակորդի դիպւկա
հարների ւ դիվերսիոնհետախւզական խմբերի չդադարող սադրանքների ւ 
ոտնձգւթյւնների զսպման նպատակով: Իսկ համաշխարհային ւժային կենտ
րոնները, կաշկանդված իրենց հակասական շահերից և կւրացած ադրբեջա
նական քարոզչաեքենայի կեղծիքների խաբւսիկ ցոլքից, դեռևս հապաղւմ են 
բռնել պանթւր քական զառանցանքներով տառապող ոճրագործի ձեռքը, դատա
պարտել պատերազի սպառնալիքներով ւ հրադա դարի ռեժիմը խախտելով, 
զանազան սադրանքներով իրավի ճակը ապակայւնաց նելւ և խաղաղարար 
գործընթացը տապալելւ Ադրբեջանի քաղա քականւթյւնը: Առաջընթացի հասնե
լւ համար հայկական կողի անելիքները ևս շատ են, մանավանդ որ ճշմար
տւթյւնը տեղ հասցնելւ համար պահանջվւմ է երկարատև ւ անդադար պայ
քար: Այս տեսակետից կարելի է հատկանշել նաև հասարակւթյան ակտիվւթյան 
գործոնը: 

Ցեղասպանւթյւն վերապրած եր հայրենակիցների սերւնդների նպատակը 
ոչ իայն Ադրբեջանի պետական ահաբեկչւթյան ւ էթնիկական զտւների 
քաղաքականւթյան դատապարտւն է, այլև իջազգային հանրւթյւնից, նախ 
և առաջ ԱդրբեջանԼՂՀ հակամարտւթյան կարգավորման գործընթացւմ ներ
գրավված պետւթյւններից նւյնն ակնկալելն ւ պահանջելն է: 

Այսպես կոչված` Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետւթյան կողից 
ծրագրված ւ կազմակերպված՝ Բաքւ և Շւշի քաղաքների հայ բնակչւթյան 
ջարդերը և Արցախի երբենի ծաղկւն մայրաքաղաքի հրկիզւմը էթնիկական 
զտման ադրբեջանական քաղաքականւթյան հերթական դրսևորւներն էին, ոչ 
իայն արենոցիդի թւրքական քաղաքականւթյան շարւնակւթյւնը, այլ նաև 
ոտնձգւթյւն ամբողջ մարդկւթյան ւ ժողովրդավարւթյան դեմ: Երկւ օր 
շարւնակված իջազգային առցանց գիտաժողովի մասնակիցները դատա
պարտւմ են Ադրբեջանի ոճրագործւթյւնները և վստահւթյւն են հայտնւմ, 
որ իջազգային հանրւթյան կողից այդ երկրի պետական ահաբեկչւթյան ւ 
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էթնիկական զտւների շարւնակվող քաղաքականւթյան դատապարտւմը կամ 
դրան համարժեք քաղաքական, իրավական գնահատական տալը կարող է դառ
նալ նման հակամարդկային դրսևորւների կանխարգելման աենաարդ յւնավետ 
իջոցը:

Ներկայիս Ադրբեջանը, լինելով այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական 
հանրա պետւթյան իրավահաջորդը և օգտվելով անպատժելիւթյւնից, որդեգրել 
է իր նախորդի ոճրագործ քաղաքականւթյւնը: Դրա վկայւթյւնն են հանդի
սանւմ Ադրբեջանի հայ ազգաբնակչւթյան 19871991 թվականների ջարդերը և 
բռնատեղահանւթյւնները, ագրեսիայի նախաձեռնւմը Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետւթյան դեմ, իսկ ներկայւմ, սահմաններ փակելով, հրադադարի ռե
ժիմը պարբերաբար խախտելով, խաղաղարար գործընթացին խոչընդոտելով, 
պատերազի ւ սպառազինւթյւնների մրցավազքի մշտական հրահրւմը:

Թւրքիայի ւ Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականւթյւնը վերապրած
ների սերւնդները դատապարտւմ և անընդւնելի են համարւմ քաղաքական 
հինախնդիրները բիրտ ւժի իջոցով լւծելւ՝ այդ երկւ կազմավորւների 
քաղաքական գիծը: Թեև եր ժողովւրդը իշտ էլ կարծել է, թե իայն քաղա
քակիրթ ճանապարհով կարելի է լւծել պետւթյւնների իջև վիճահարւյց հիմ
նա խնդիրները, սակայն պատմւթյւնը սովորեց նւմ է, որ ծառացած խնդիրները 
պետք է լւծել` ապավինելով սեփական ւժերին, եր ազգի բազկի ւ մտքի 
հավաքական զորւթյանը: Ուստի Շւշիի հայերի հանդեպ եղեռնա գոր ծւթյան 
100րդ և Արևմտյան Հայաստանի ւ Թւրքայի տարածքւմ հայ ազգաբնակ
չւթյան ցեղասպանւթյան 105րդ տարելիցներին հայ ժողովւրդը իջազգային 
հանրւ թյւնից ընդաենն ակնկալւմ է դատապարտել Ադրբեջանի՝ տասնամյակ
ներ շարւնակվող հակահայկական գործողւթյւնները ւ բոլոր հնարավոր իջոց
ներով ւ ազդեցւթյան լծակներով այդ երկրի ավտորիտար իշխանւթյւններին 
հետ պահել Այսրկովկասի ան վտան գւթյանը մշտապես սպառնալւ անիտ 
մարտավարւթյւնից: Կամ գոնե համակող մանիորեն աջակցել Ադրբեջանի ագրե
սիվւթյւնը զսպելւ կարևոր առաքելւթյւնն արդեն գրեթե երեք տաս նամյակ 
իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապե տւթյանը և նրա 
փառապանծ պաշտպանւթյան բանակին:

Անթւյլատրելի է աչք փակել նաև աենաբարձր մակարդակով Նախիջևանւմ 
իրա կանացվող հայկական մշակւթային արժեքների յւրացման և ոչնչացման 
վրա: Երբ ծայրահեղական ահաբեկիչները Մերձավոր Արևելքւմ գազանաբար 
ոչնչացնւմ են մշա կւթային համամարդկային արժեքները, իսկ պատմական 
Կոստանդնւպոլսւմ մզկիթի է վերածվւմ Սւրբ Սոֆիայի տաճարը, առավել քան 
զգացվւմ է Նախիջևանւմ ադրբեջան ցիների կողից հայկական բացառիկ 
խաչքարերի ջարդւփշւր անելւ նախադեպը և վանդալիզի այլ գործողւթյւն
ները դատապարտելւ, ինչպես նաև Ադրբեջանին պատաս խանատվւթյան 
ենթարկելւ անհրաժեշտւթյւնը:

Նախիջևանյան թեման շարւնակւթյւնն է Ադրբեջանի պետական ահաբեկ
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չւ թյան ւ էթնիկական զտւների քաղաքականւթյան երկացման և Արցախի 
հետ սերտորեն առնչվւմ է ինչպես Ադրբեջանի հետ հակամարտւթյան համա
տեքստւմ, այնպես էլ այն առւմով, որ հենց Նախիջևանի ողբերգական ճակա
տագիրը մղեց Արցախի հայ ազգա բնակչւթյանը պարզելւ պայքարի դրոշը` 
Ադրբեջանի ոճրագործ քաղաքակա նւթյւնից ինքնապաշտպանվելւ նպատակով: 
1920 թ. մարտյան ողբերգւթյանը զոհ գնացին նաև ժամանակին Ագւլիսից Շւշի 
տեղափոխված եր հայրենակիցները, ւստի Արցախի ոստանի ւ Նախիջևանի 
կապը ոչ իայն պատմականորեն է, այլ նաև Ադրբեջանի նւյն ոճրագործ քաղա
քա կանւթյանը ենթարկվելւ դժբախտւթյւնն ւնենալւ տեսանկյւնից:

Շւշիի մարտյան ողբերգւթյան 100րդ տարելիցին նվիրված իջազգային 
առցանց գիտաժողովւմ ներկայացված զեկւցւները նպատակ ւնեն ևս եկ 
անգամ բարձրա ձայնելւ Արցախի երբենի ոստանւմ Ադրբեջանի կազմակերպած՝ 
հայերի կոտորածների մասին, իջազգային հանրւթյան ւշադրւթյւնը սևեռելւ 
հինահարցի վրա և իրավասւ մարիններին ներկայացնելւ սահմանված ընթա
ցա կարգով համապատասխան իջազգային ատյաններ դիելւ և Ադրբեջանին 
իրավական ւ քաղաքական պատասխանատվւթյան ենթարկելւ անհրաժեշ
տւթյւնը:

Շւշիւմ Ադրբեջանի կողից կազմակերպված ոճրագործւթյւնները հայ 
ազգա բնակչւ թյան նկատմամբ ցեղասպանւթյան տասնամյակներ շարւնակվող 
քաղաքակա նւթյան հերթական դրսևորւն էին և բացահայտւմ են Ադրբեջանի 
ահաբեկչական, ագրեսիվ ւ անմարդկային բնւյթը: 

Մեր օրերւմ, երբ տեղաբնիկների ցեղասպանւթյան իջոցով ձևավորված 
Ադրբեջանի ղեկավարները բարձր ամբիոններից ճամարտակւմ են ժողովրդա
վարական արժեքների մասին, պետականորեն իրենց իսկ կազմակերպած ւ 
իրագործած ոճրագործւթյւնների, այդ թվւմ նաև ս. թ. հւլիսի 12ին Տավւշի 
շրջանւմ ինքնիշխան Հայաստանի Հանրա պետւթյան տարածքային ամբողջա
կանւթյւնը խախտելւ նպատակով սադրիչ նախա հար ձակման համար ցինի
կորեն եղադրւմ դրանց զոհ գնացած անեղ հայերին, ավելի քան հրատապ է, 
մանավանդ ներկայւմ լայն թափ ստացած տեղեկատվական պատերազի պայ
ման ներւմ, անցյալի ողբերգական իրադարձւթյւնների վերաիմաստա վորւմը, 
դրանց համարժեք գնահատական տալը և դրանով իսկ Ադրբեջանին դիմակազերծ 
անելը:
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КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 100ЛЕТИЮ ГЕНОЦИДА 

АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУШИ ПО ТЕМЕ:  
“ГЕНОЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ (ОТ ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ СУДУ)” 
(1516 ИЮЛЯ 2020 Г., Г. ШУШИ, РЕСПУБЛИКА АРЦАХ)

Политика Азербайджана по государственному терроризму и этнической чист
ке в северовосточных районах Армянского нагорья еще не была осуждена на 
международном уровне, а государство, созданное в результате кровопролития и 
разрушения, не было привлечено к ответственности. Ощущение безнаказанности 
дало преступным рукам азербайджанского руководства свободу вновь совершать 
зверства против коренных народов, варварски разрушать созданные ими циви
лизационные ценности. Недолгое существование так называемой Азербайджан
ской Демократической Республики несравнимо богато развязанными ею войнами, 
насилием, бандитскими нападениями и грабежами, этническими чистками и мас
совым разрушением принадлежащих коренным народам исторических и архитек
турных памятников. Это марионеточное государство, созданное с помощью ту
рецких кинжалов, со дня самопровозглашения 27 мая 1918 года и поныне прово
дит политику государственного терроризма в северовосточных районах Армян
ского нагорья, став слепым инструментом турецкой геноцидальной политики. 
Ужасающие проявления этой политики стали трагическими страницами истории 
всего региона Южного Кавказа. Среди них выделяются преступления геноцида в 
Баку в 1918 г. и в Шуши в 1920 г. Сегодня более чем 70летняя безнаказанная 
политика насильственного изгнания армянского населения с его исторической 
родины лишила родины более полумиллиона армян, долгое время проживавших 
в Азербайджане, что привело к огромным необратимым человеческим и культур
ным потерям. 

Но неспособность международного сообщества дать политическую оценку 
всему этому, не осудить это, не привлечь к ответственности преступный Азер
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байджан привела к тому, что сегодня эта страна превратилась в регионе в самое 
агрессивное, непредсказуемое и опасно одержимое образование в гонке воору
жений и развязывании новой войны, превратилось в постоянный источник вой
ны, угрожающий безопасности региону Южного Кавказа в реализации экономи
ческих, политических и других региональных программ международных органи
заций. Эта угроза особенно очевидна для армянской стороны, поскольку много
летний опыт помогает ей лучше распознавать мошенничества пришлых соседей 
и прогнозировать исходящую от них опасность.

В то же время отмеченное дает армянскому населению Арцаха право прибег
нуть к вооруженной самообороне, как это уже делалось в начале 1990х годов и 
в апреле 2016 года, для пресечения непрекращающихся провокаций, включая 
снайперов и диверсионноразведывательных групп Азербайджана, а также для 
превентивного отпора азербайджанскому наступлению. А мировые центры силы, 
скованные своими противоречивыми интересами, ослепленные обманчивым по
током фальсификаций азербайджанской пропагандистской машины, попрежне
му не хотят остановить зарвавшегося преступника, страдающего пантюркистски
ми иллюзиями, не хотят осудить политику Азербайджана по дестабилизации си
туации с помощью различных провокаций, угроз войны, политику нарушений 
режима прекращения огня и сворачивания мирного процесса.

Армянской стороне предстоит еще немало сделать для достижения прогресса, 
поскольку для осуществления справедливости требуется долгая и упорная борьба. 
С этой точки зрения, существенное значение имеет также и фактор общественной 
активности. Задача поколений наших соотечественников, переживших Геноцид, 
 не только осуждение государственного терроризма и политики этнической чист
ки Азербайджана, но и требование того же от международного сообщества и, в 
первую очередь, от государств, участвующих в урегулировании конфликта Азер
байджана и НКР. Массовая резня армянского населения в городах Баку и Шуши 
и сожжение некогда процветающей столицы Арцаха, спланированные и осущест
вленные так называемой Азербайджанской Демократической Республикой, были 
еще одним проявлением политики этнической чистки Азербайджана, это было не 
только продолжением турецкой политики арменоцида, но и посягательством на 
все человечество и демократию.

Участники двухдневной международной онлайнконференции осуждают звер
ства Азербайджана и выражают уверенность в том, что со стороны международ
ного сообщества будет дана адекватная политикоправовая оценка с осуждением 
продолжающейся политики Азербайджана государственного терроризма и этни
ческих чисток, что является наиболее эффективным способом предотвращения 
продолжения преступлений против человечности.

Сегодня Азербайджан, будучи правопреемником так называемой Азербайд
жанской Демократической Республики, пользуясь безнаказанностью, продолжает 
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преступную политику своего предшественника. Свидетельством этого являются 
массовые убийства армянского населения в Азербайджане в 198791 годах, де
портации, начало вооруженной агрессии против НагорноКарабахской Республи
ки, а в настоящее время  закрытие границ, регулярное нарушение режима пре
кращения огня, создание препятствий мирному процессу и разжигание войны и 
гонки вооружений.

Поколения армян, пережившие политику и преступления геноцида со стороны 
Турции и Азербайджана, осуждают и считают неприемлемым политическую линию 
этих двух образований на решение политических проблем с помощью грубой 
силы. Наш народ всегда считал, что только цивилизованным путем могут быть 
решены спорные проблемы между государствами, но история учит, что острые 
проблемы необходимо решать, полагаясь на свою собственную силу, коллективную 
силу воли и разума всей нации. Поэтому в 100ую годовщину Геноцида армян в 
Шуши и в 105ую годовщину апогея Геноцида армян на территории Западной 
Армении и Турции армянский народ ожидает, что международное сообщество 
осудит многолетние антиармянские преступления Азербайджана и использует все 
возможные средства и рычаги для сдерживания авторитарных властей этой стра
ны от бессмысленной тактики постоянных угроз безопасности в регионе Южного 
Кавказа.

Мы призываем также всесторонне поддержать НагорноКарабахскую Респу
блику (Арцах) и ее славную Армию обороны, которая почти три десятилетия 
выполняет свою миссию по сдерживанию агрессии Азербайджана. Недопустимо 
закрывать глаза на массовое присвоение и уничтожение армянского культурного 
наследия в Нахичевани. Когда радикальные террористы на Ближнем Востоке 
варварски уничтожают общечеловеческие культурные ценности и когда Собор 
Святой Софии превращается в мечеть в историческом Константинополе, особен
но остро воспринимается прецедент уничтожения азербайджанцами уникальных 
армянских хачкаров в Нахичевани, поэтому требуется суровое осуждение этих и 
других актов вандализма, а также привлечение Азербайджана к ответственности.

Преступления в Нахичевани являются продолжением азербайджанской поли
тики государственного терроризма и этнической чистки и вместе с преступлени
ями против Арцаха показывают, как в контексте конфликта, так и вне него, что 
общая трагическая судьба Нахичевани (в лице его деарменизации) подняла знамя 
борьбы за права армянского населения Арцаха и за защиту от преступной поли
тики Азербайджана. В мартовской резне 1920 г. жертвами стали также и те наши 
соотечественники, кто некогда переехал из Агулиса в Шуши, поэтому связь меж
ду Арцахом и Нахичеваном не только историческая, но и с точки зрения несчаст
ной судьбы быть подвергнутыми той же преступной политике Азербайджана.

Доклады, представленные на международной онлайнконференции, посвя
щенной 100летию мартовской трагедии в Шуши, направлены на то, чтобы в 
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очередной раз поднять вопрос о массовой резне армян, организованной Азер
байджаном в древней Арцахской области, привлечь внимание международного 
сообщества к этому вопросу, чтобы представить в установленном порядке заяв
лений в компетентные органы соответствующих международных инстанций для 
привлечения Азербайджана к правовой и политической ответственности.

Зверства, организованные Азербайджаном против мирного армянского насе
ления в Шуши в 1920 г., стали еще одним проявлением многолетней политики 
геноцида против армянского народа, они ещё один раз доказали террористичес
кую, агрессивную и бесчеловечную сущность и образ Азербайджана. В наши дни 
лидеры Азербайджана, взявшие власть в результате Геноцида коренных народов, 
лицемерно вещают с высоких трибун о своей приверженности демократическим 
ценностям, цинично обвиняют ни в чем не повинных армян, против которых эти 
власти сами совершают преступления, в т.ч. и недавние вооруженные провокации 
с нарушением территориальной целостности суверенной Республики Армения в 
Тавушской области 12 июля. В связи с этим более чем актуально, особенно в 
контексте нынешней широкомасштабной информационной войны, переосмыслить 
трагические события прошлого, дать им адекватную оценку и тем самым сорвать 
маски с Азербайджана.

Источник на армянском -  
https://armenpress.am/arm/news/1022179.html

file:///D:/Shushi/ 
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ANNOUNCEMENT

INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE DEDICATED TO THE 100TH 
ANNIVERSARY OF THE ARMENIAN GENOCIDE IN SHUSHI ON THE 
TOPIC OF “THE GENOCIDAL BEHAVIOR OF AZERBAIJAN. HISTORY 
AND MODERNITY (FROM LEGALPOLITICAL ASSESSMENT TO THE 

INTERNATIONAL COURT)” (SHUSHI, JULY 1516, 2020)

The Azerbaijani policy of state terrorism and ethnic cleansing in the northeastern 
regions of the Armenian Highlands has not yet been condemned internationally, and 
the state which was created through bloodshed and destruction has not been brought 
to justice. The sense of impunity gave the criminal hands of the Azerbaijani leadership 
the freedom to once againe commit atrocities against the indigenous peoples, in order 
to barbarically destroy the civilized values created by them. The short existence of the 
socalled Democratic Republic of Azerbaijan is incomparably rich in unleashing wars, 
violence, banditries and robberies, ethnic cleansing and mass destruction of historical 
and architectural monuments of indigenous people. Created with the help of Turkish 
needles, this "puppet state" has been pursuing a policy of state terrorism in the north
eastern regions of the Armenian Highlands since the day of its selfproclamation on 
May 27, 1918, becoming a blind instrument of Turkish policy of genocide. The terrible 
manifestations of this policy are the dark pages of the history of the entire South 
Caucasus region. Among them are noteworthy the Armenian massacres of Baku in 
1918 and of Shushi in 1920. Today, more than 70 years of impunity for the policy of 
forced deportation of the Armenian population from its historical homeland have 
deprived more than half a million Armenians living in Azerbaijan of their homeland, 
causing enormous irreversible human and cultural losses.

However, not giving a political assessment to all this, not condemning it and not 
bringing the criminal Azerbaijan to justice, led to the fact that today this country has 
become the most aggressive, unpredictable and dangerous formation in the region, 
suffering from the arms race and mania of unleashing a new war, a permanent hotbed 
of war, which threatens the security of the Caucasus region, the implementation of 
economic, political and other regional programs of international organizations. This 
threat is especially obvious for the Armenian side, as decades of experience help the 
latter to recognize better its newcomer neighbors' frauds, to predict the danger that 
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may come from them. At the same time, it gives the Armenian population of Artsakh 
the right to resort to armed selfdefense, as it was already done in the early 90s of 
XX century and when resisting the Azerbaijani attack in April 2016, or take a preventive 
counterattack in order to suppress incessant provocations and harassment of enemy 
snipers and subversiveintelligence groups on the border. And the world power 
centers, constrained by their contradictory interests and blinded by the deceptive flash 
of falsifications of the Azeri propaganda machine, are still reluctant to catch the hand 
of a criminal suffering from PanTurkic delusions, to condemn Azerbaijan's policy of 
thwarting the peace process by threatening war and violating the ceasefire, destabilizing 
the situation with various provocations. There is also a lot to be done by the Armenian 
side to achieve progress, especially since a long and continuous struggle is required 
to convey the truth. From this point of view, the factor of public activity can also be 
noted. The goal of the generations of our compatriots who survived the genocide is 
not only to condemn the state terrorism and ethnic cleansing policy of Azerbaijan, but 
also to expect and demand the same from the international community, first of all, 
from the states involved in the settlement process of the AzerbaijanNKR conflict. The 
massacre of the Armenian population of Baku and Shushi, planned and organized by 
the socalled Democratic Republic of Azerbaijan, and the burning of the once 
prosperous capital of Artsakh were another manifestation of the Azerbaijani policy of 
ethnic cleansing, not only a continuation of the Turkish policy of armenocide, but also 
an encroachment on all humanity and democracy. 

The participants of the twoday international online conference condemn the 
crimes of Azerbaijan and express confidence that the international community’s 
condemnation of the country’s ongoing policy of state terrorism and ethnic cleansing, 
or an adequate political and legal assessment can be the most effective way to prevent 
such inhumane manifestations. Today’s Azerbaijan, being the legal successor of the 
socalled Democratic Republic of Azerbaijan and taking advantage of the impunity, 
has adopted the criminal policy of its predecessor. This is evidenced by the massacres 
and forced deportations of the Armenian population in Azerbaijan in 198791, the 
initiation of aggression against the Nagorno Karabakh Republic, and nowdyas closing 
borders, regularly violating the ceasefire, obstructing the peace process by constantly 
inciting war and arms races. The generations of survivors of the genocidal policies of 
Turkey and Azerbaijan condemn and consider unacceptable the political line of these 
two formations to solve political problems by brute force. Although our people have 
always thought that the disputed problems between the states can be resolved only in 
a civilized way, history teaches us that the problems we face should be solved by relying 
on our own strength, the collective power of our nation’s arm and mind. Therefore, 
on the 100tհ anniversary of the Armenian massacres in Shushi and on the 105th 
anniversary of the Armenian genocide in the territory of Western Armenia and Turkey, 
the Armenian people only expect from the international community to condemn 
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Azerbaijan’s decadeslong antiArmenian actions and by all possible means and levers 
of influence to hold back the country’s authoritarian authorities from the senseless 
strategy of constantly threatening the security of the South Caucasus, or at least 
comprehensively support the NagornoKarabakh Republic and its glorious Defense 
Army, which has been carrying out its important mission to curb Azerbaijani aggression 
for almost three decades. It is also impermissible to turn a blind eye to the appropriation 
and destruction of the Armenian cultural values which was performed at the highest 
level in Nakhichevan. When extremist Islamists brutally destroy cultural and universal 
values in the Middle East and the Hagia Sophia is turned into a mosque in historic 
Constantinople, the necessity to condemn the precedent of smashing the unique 
Armenian khachkars (crossstones) by Azeris in Nakhichevan and other acts of 
vandalism, as well as bringing Azerbaijan to responsibilty is felt more than ever. The 
Nakhichevan issue is a continuation of the revelation of Azerbaijan's policy of state 
terrorism and ethnic cleansing and is closely related to Artsakh, both in the context 
of the conflict with Azerbaijan and in the sense that It was the tragic fate of Nakhichevan 
that pushed the Armenian people of Artsakh to wave the flag of the struggle in order 
to defend itself from the criminal policy of Azerbaijan. Our compatriots who once 
moved from Agulis to Shushi fell victim to the March tragedy in 1920, so the connection 
between Artsakh and Nakhichevan is not only historical, but also in terms of having 
the misfortune of being subjected to the same criminal policy of Azerbaijan. The 
reports presented at the international online conference dedicated to the 100th 
anniversary of the March tragedy in Shushi aim to raise the issue of the massacres of 
Armenians organized by Azerbaijan in the former capital of Artsakh, to draw the 
international community’s attention to this issue and present the competent authorities 
the necessity to appeal to the relevant international bodies and bring Azerbaijan to 
legal and political responsibility. The atrocities organized by Azerbaijan in Shushi were 
another manifestation of the decadeslong policy of genocide against the Armenian 
population and reveal the terrorist, aggressive and inhuman nature of Azerbaijan. In 
our days, when the leaders of Azerbaijan, formed through the Genocide of indigenous 
peoples, are fighting for democratic values from high tribunes, cynically blaming the 
innocent Armenians who fell victim to the crimes they have organized and committed 
at the state level, including the recent armed provocations with violation of the 
territorial integrity of the sovereign Republic of Armenia in the Tavush region on July 
12. In this regard, it is more urgent, especially in the context of the information war 
that is currently gaining momentum, to reconsider the tragic events of the past, giving 
them an adequate assessment and thereby tearing off the masks of Azerbaijan.
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Արցախի թեի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոսի նամակը` հայ-թաթարական
բախւներից տւժած շւշեցիների օգտին կատարված նվիրատվւթյւնների մասին, 14 

հոկտեմբերի 1905 թ. (ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 16, գ. 373, թ. 1 և շրջերես):

Письмо предводителя Арцахской епархии епископа Ашота о пожертвованиях в пользу 
шушинцев, пострадавших в результате армяно-татарских столкновений, 14 октября 1905 г. 

(НАА, ф.56, п.16, д. 373, л.1 и оборотная сторона).

The letter of the Primate of the Artsakh Diocese, Bishop Ashot, about the donations made to the 
people of Shushi who sufered from the Armenian-Tatar conlicts,October 14, 1905 (NAA, f. 56,  

l. 16, w. 373, p. 1 and the other side).



Մկրտիչ Ա կաթողիկոսին հասցեագրված նամակը՝ Շւշիի հայ հասարակւթյան ծանր 
կացւթյան, թւրքերի կողից կատարվող կոտորածների և վեհափառի իջոցով հարևան 

տերւթյւնների իջնորդւթյւնը խնդրելւ, այդ չարագործւթյւններին վերջ դնելւ մասին, 31 
հոկտեմբերի 1905 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 14, գ. 229, թ. 5-6):

Адресованное Католикосу Мкртичу I письмо о тяжёлом положении армянства Шуши, резне, 
совершаемой со стороны турков, и прощении через Его Святейшество о посредничестве 
соседних держав в прекращении этих злодеяний, 31 октября 1905 г. (НАА, ф.56, п.14, д. 229, 

л. 5-6).

Letter addressed to Catholicos Mkrtich I about the diicult situation of the Armenian society in 
Shushi, the massacres committed by the Turks and asking for the mediation of the neighboring 

powers through His Holiness to put an end to these atrocities, October 31, 1905 (NAA, f. 56, l. 14, 
w. 229, pp. 5-6).



Արցախի թեի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոսի հեռագիրը Մկրտիչ Ա Խրիմյան Աենայն հայոց 
կաթողիկոսին՝ Շւշիի ւ շրջակա բնակավայրերի հայերի վրա թաթարների զանգվածային 

հարձակւների և հայերի ծանր վիճակի մասին, 30 դեկտեմբերի 1905 թ.  
(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 14, գ. 229, թ. 10-11):

Телеграмма предводителя Арцахской епархии епископа Ашота Католикосу всех армян 
Мкртичу I Хримяну о массовых нападениях татар на армян Шуши и ближайших населённых 

пунктов и тяжёлом положении армян, 30 декабря 1905 г.  
(НАА, ф.56, п.14, д. 229, л. 10-11). 

The telegram of the Primate of the Artsakh Diocese, Bishop Mkrtich Khrimian, to the Catholicos of 
All Armenians about the mass attacks of the Tatars on the Armenians of Shushi and the surround-

ing settlements and the plight of the Armenians, December 30, 1905  
(NAA, f. 56, l. 14, w. 229, pp. 10-11).



Շւշի քաղաքի համայնապատկերը:

Панорама города Шуши.

The panorama of Shushi.



Արցախի թեի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոսի կոչը Շւշիի հայերին` չքավոր ընտանիքներին 
օգնելւ անհրաժեշտւթյան մասին, 3 հւնվարի 1906 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 29, թ. 1):

Призыв предводителя Арцахской епархии епископа Ашота к армянам Шуши о 
необходимости помощи нуждающимся семьям, 3 января 1906 г. (НАА, ф.227, п.1, д. 29, л. 1). 

The call of the Primate of the Artsakh Diocese, Bishop Ashot on the necessity to help the Armeni-
ans of Shushi - the poor families, January 3, 1906 (NAA, f. 227, l. 1, w. 29, p. 1):



Ներսես վարդապետի հեռագիրը Մկրտիչ Ա Խրիմյան Աենայն հայոց կաթողիկոսին՝ Շւշիւմ 
սկսված փոխհրաձգւթյան մասին, 12 հւլիսի 1906 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 14, գ. 229, թ. 45):

Телеграмма архимандрита Нерсеса Католикосу всех армян Мкртичу I Хримяну о начавшейся 
в Шуши перестрелке, 12 июля 1906 г. (НАА, ф.56, п.14, д. 229, л. 45).

The telegram of archimandrite Nerses to the Catholicos of All Armenians Mkrtich Khrimian about 
the shootout in Shushi, July 12, 1906 (NAA, f. 56, l. 14, w. 229, p. 45).



Բժիշկ Գրիգոր Սաղոյանի գրւթյւնը` շւշեցիներին ռազմական և բժշկական օգնւթյւն ցւյց 
տալւ անհրաժեշտւթյան մասին,14 հւնիսի 1906 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 16, գ. 373, թ. 20):

Записка врача Григора Сагояна о необходимости оказания военной и медицинской помощи 
шушинцам, 14 июня 1906 г. (НАА, ф.56, п.16, д. 373, л.20).

Dօctor Grigor Saghoyan’s letter on the need to provide military and medical assistance to the 
people of Shushi, June 14, 1906 (NAA, f. 56, l. 16, w. 373, p. 20).



Շւշիի քաղաքագլխի գրւթյւնը հայերի օգնւթյան Թիֆլիսի կոիտեին` Շւշիւմ տեղի 
ւնեցած հայ-թաթարական ընդհարւների և անհրաժեշտ օգնւթյան մասին, 

20 հւլիսի 1906 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 16, գ. 373, թ. 78):

Записка городской главы Шуши Тифлисскому комитету помощи армянам об имевших место 
в Шуши армяно-татарских столкновениях и необходимой помощи, 20 июля 1906 г.  

(НАА, ф.56, п.16, д. 373, л.78).

The letter of the mayor of Shushi to the Tbilissi (Georgia) Committee for the Relief of Armenians 
about the Armenian-Tatar clashes in Shushi and the necessary assistance, July 20, 1906 (NAA, f. 56, 

l. 16, w. 373, p. 78).



Շւշի քաղաքի համայնապատկերը: Ծովի մակարդակից 5000 ոտնաչափ բարձրւթյան վրա:

Панорама города Шуши. На высоте 5000 футов над уровнем моря. 

The panorama of Shushi. 5000 feet above sea level.



Շւշի-Գանձակ ճանապարհային վարչւթյան նախագահի գրւթյւնը Թիֆլիսի կենտրոնական 
նպաստամատւյց կոիտեին` Շւշի-Եվլախ խճւղւ հայ ւղևորների կոտորածի, ինչպես նաև 
խճւղին վերանորոգելւ անհրաժեշտւթյան մասին, 3 հոկտեմբերի 1907 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 16, 

գ. 373, թ. 138 և շրջերես):

Записка председателя дорожного управления Шуши-Гандзак Тбилисскому центральному 
комитету содействия о резне армянских пассажиров по дороге Шуши – Евлах, а также о 

необходимости восстановления дороги, 3 октября 1907 г. (НАА, ф.56, п.16, д. 373, л. 138 и 
оборотная сторона).

Letter of the Chairman of the Shushi-Gandzak Road Department to the Tbilissi Central Relief 
Committee on the massacre of Armenian passengers on the Shushi-Yevlakh highway, as well as the 
need to repair the highway, October 3, 1907 (HAA, f. 56, l. 16, w. 373, p. 138 and the other side).



Կապանի ազգային խորհրդին Անդրանիկի գրւթյւնը Շւշին թւրքերի ձեռքն 
ընկնելւ,Զանգեզւրի վրա թւրքերի հնարավոր հարձակմանը նախապատրաստվելւ 
անհրաժեշտւթյան մասին, 29 սեպտեմբերի 1918 թ. (ՀԱԱ, ֆ. 370, ց. 2, գ. 164, թ. 1):

Записка Андраника национальному совету Капана о захвате Шуши турками, о 
необходимости подготовки к возможному нападению турков на Зангезур, 29 сентября 1918 г. 

(НАА, ф. 370, п.2, д. 164, л. 1).

Andranik’s letter to the Kapan National Council about falling into the hands of the Turks of Shushi 
and the need to prepare for a possible Turkish attack on Zangezur, September 29, 1918 (NAA, f. 

370, l. 2, w. 164, p. 1).



Վրաստանւմ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացւցիչ Ա. Ջամալյանի գրւթյւնը ՀՀ արտաքին 
գործերի նախարարին` Ֆոն Կրեսսի հետ ւնեցած հանդիպման, թւրքերի և ադրբեջանցիների 

կազմակերպած հայերի կոտորածների քննարկման մասին, 17 հոկտեմբերի 1918 թ. 
(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 147, թ. 38-39):

Записка дипломатического представителя РА в Грузии А. Джамаляна министру 
иностранных дел РА о встрече с Фоном Кресси, обсуждении организованной турками и 

азербайджанцами резни армян, 17 октября 1918 г. (НАА, ф.200, п. 1, д. 147, л. 38-39).

RA Diplomatic Representative in Georgia A. Jamalyan’s letter to the Minister of Foreign Afairs 
of the Republic of Armenia about his meeting with Von Kress and the discussion of massacres of 
Armenians organized by Turks and Azeris, October 17, 1918 (NAA, f. 200, l. 1, w. 147, pp. 38-39).



Արցախցիների և սյւնեցիների հայրենակցական իւթյան վարչւթյան զեկւցագիրը 
հայրենակցական իւթյւնների կենտրոնական խորհրդին` Արցախը և Զանգեզւրը 

Ադրբեջանին բռնակցելւ նպատակով օսմանյան զորքերի դեպի Շւշի կատարած արշավի 
մասին, 25 նոյեմբերի 1918 թ. (ՀԱԱ, ֆ. 245, ց. 3, գ. 10, թ. 8 և շրջերես):

Докладная записка правления земляческого союза арцахцев и сюникцев центральному 
совету земляческих союзов о походе к Шуши османских войск с целью насильственного 

присоединения Арцаха и Зангезура к Азербайджану, 25 ноября 1918 г.  
(НАА, ф. 245, п. 3, д. 10, л. 8 и оборотная сторона).

Report of the Board of the Patriotic Union of Artsakh and Syunik to the Central Council of the 
Patriotic Unions about the campaign of Ottoman troops to Shushi in order to annex Artsakh and 

Zangezur to Azerbaijan, November 25, 1918 (NAA, f. 245, l. 3, w. 10, p. 8 and the other side).



Տեսարան Շւշի քաղաքից:

Вид из города Шуши.

The view from the city of Shushi.



Բաքվի հայկական տեղեկատվական բյւրոյի «Թւրքերը Շւշիւմ» հաղորդւմը,
28 փետրվարի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 243, թ. 22-23):

Сообщение армянского информационного бюро г.Баку «Турки в Шуши», 28 февраля 1919 г. 
(НАА, ф. 200, п. 1, д. 243, л. 22-23).

The program “Turks in Shushi” by the Armenian Information Bureau of Baku,February 28, 1919 
(NAA, f. 200, l. 1, w. 243, pp. 22-23).



Արցախի հայկական ազգային խորհրդի պատվիրակ Լևոն Զարաֆյանցի գրւթյւնը ՀՀ 
նախարարների խորհրդին` Արցախւմ ադրբեջանական զինված ւժերի հաստատման, Արցախն 
ւ Զանգեզւրը գրավելւ նրանց նկրտւների, տեղի հայերի ծանր դրւթյան և անհետաձգելի 

օգնւթյան խնդրանքի մասին, 17 մարտի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 243, թ. 53-54):

Записка делегата Армянского национального совета Арцаха Левона Зарафянца 
Совету министров РА об утверждении азербайджанских вооружённых сил в Арцахе, их 

устремлениях завоевать Арцах и Зангезур, тяжёлом положении местных армян и просьбе о 
незамедлительной помощи, 17 марта 1919 г. (НАА, ф.200, п. 1, д.243, л. 53-54).

The letter of the delegate of the Armenian National Council of Artsakh Levon Zarafyants to the 
Council of Ministers of the Republic of Armenia on the placing of the Azerbaijani Armed Forces in 
Artsakh, their aspirations to occupy Artsakh and Zangezur, the diicult situation of the local Arme-
nians and the request for urgent assistance, March 17, 1919 (NAA, f. 200, l. 1, w. 243, pp. 53-54).



Դասակի հրամանատար Ս. Սարկիսյանցի գրւթյւնը` Արցախւմ հայերի կոտորածների մասին, 
8 հւնիսի 1919թ. (ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 309, թ. 76 և շրջերես):

Записка командира взвода С. Саркисянца о резне армян в Арцахе, 8 июня 1919 г. (НАА, ф.200, 
п. 1, д. 309, л. 76 и оборотная сторона).

Platoon Commander /S. Sarkisyants’s post about the massacres of Armenians in Artsakh, June 8, 
1919 (NAA, f. 200, l. 1, w. 309, p. 76 and the other side).



ՀՀ ԱԳՆ գրւթյւնը Ադրբեջանւմ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացւցիչ Տ. Բեկզադյանին` 
Սւլթանովի անօրինական գործողւթյւնների հետևանքով Շւշիւմ ւ նրա շրջակայքւմ տեղի 
ւնեցած արյւնալի դեպքերի առիթով ԱԴՀ կառավարւթյանը բողոքներ կայացնելւ մասին, 16 

հւնիսի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 211, թ. 164):

Записка дипломатическому представителю МИД РА в Азербайджане Т. Бекзадяну о 
составлении жалоб в правительство АДР по поводу кровавых инцидентов, имевших место 
в Шуши и его окрестностях вследствие незаконных действий Султанова, 16 июня 1919 г. 

(НАА, ф. 200, п. 1, д. 211, л. 164).

The letter of the RA MFA to the RA diplomatic representative in Azerbaijan T. Bekzadyan to ile a 
complaint to the ADR government over the bloody incidents in and around Shushi as a result of 

Sultanov’s illegal actions, June 16, 1919 (NAA, f. 200, l. 1, w. 211, p. 164).



ՀՀ ԱԳ նախարար Ս. Տիգրանյանի գրւթյւնը Երևանւմ ԱԴՀ դիվանագիտական 
ներկայացւցչին` Շւշիւմ և նրա շրջակայքւմ Սւլթանովի կազմակերպած հայկական 

կոտորածների դեմ բողոքելւ և արյւնահեղւթյւնների եջ Ադրբեջանի կառավարւթյանը 
պատասխանատւ համարելւ մասին,16 հւնիսի 1919 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 309, թ. 147):

Записка министра ИД РА С. Тиграняна дипломатическому представителю АДР в 
Ереване о протесте против организованной Султановым армянской резни в Шуши 

и его окрестностях и признании ответственным за кровопролития правительства 
Азербайджана, 16 июня 1919 г. (НАА, ф.200, п. 1, д. 309, л. 147).

RA Minister of Foreign Afairs S. Tigranyan’s letter to the ADR diplomatic representative in Yerevan 
about protesting against the Armenian massacres organized by Sultanov in and around Shushi and 
holding the Azerbaijani government responsible for the bloodshed, June 16, 1919 (NAA, f. 200, l. 1, 

w. 309, p. 147).



Հայաստանի հեռագրական գործակալւթյան հաղորդւմը` 1919 թ. հւնիսին Շւշիւմ տեղի 
ւնեցած հայերի կոտորածների և անգլիական զորքի տեղաշարժման մասին,18 հւնիսի 1919 թ. 

(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 231, թ. 141, 143):

Сообщение телеграфного агентства Армении об имевшей место в июне 1919 г. в Шуши 
резне армян и передвижении английского войска, 18 июня 1919 г. (НАА, ф. 200, п. 1, д. 231, 

л. 141, 143).

Report of the Armenian Telegraph Agency on the massacres of Armenians in Shushi in June 1919 
and the movement of British troops, June 18, 1919 (NAA, f. 200, l. 1, w. 231, p. 141, 143).



Հայաստանի հեռագրական գործակալւթյան հաղորդւից` Շւշիի հայ բնակչւթյան 
կոտորածների առթիվ Թիֆլիսւմ տեղի ւնեցած 30.000-անոց իտինգի ընդւնած բանաձևի 

մասին(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 231, թ. 156-157):

Сообщение телеграфного агентства Армении о резолюции, принятой на 30-тысячном 
митинге в Тбилиси в связи с резнёй армянского населения Шуши (НАА, ф. 200, п. 1, д. 231,  

л. 156-157).

According to the report of the Armenian Telegraph Agency on the resolution adopted by the 
30,000 rally in Tbilissi (Georgia) on the massacre of the Armenian population in Shushi  

(NAA, f. 200, l. 1, w. 231, p. 156-157).



Տեսարան Շւշի քաղաքի ավերված թաղամասերից:

Вид из разрушенных кварталов города Шуши.

The view of the ruined districts of Shushi.



Գեներալներ Ղազարյանի և Մելիք-Յոլչյանի հւյժ գաղտնի հեռագիրը ՀՀ բանակի 
հրամանատարին, զինվորական ւ ներքին գործերի նախարարներին և վարչապետ 

Խատիսյանին` Նւրի փաշայի բազմահազարանոց զորքով Շւշի ժամանելւ և Զանգեզւրի 
վրա պատրաստվող հարձակման մասին, 8 փետրվարի 1920 թ.  

(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 475, թ. 63):

Строго секретная телеграмма генералов Газаряна и Мелика-Ёлчяна главнокомандующему 
армией РА, военному министру, министру внутренних дел и премьер-министру Хатисяну 
о прибытии Нури-паши с многотысячным войском в Шуши и готовящемся нападении на 

Зангезур, 8 февраля 1920 г. (НАА, ф.200, п. 1, д. 475, л. 63).

General Ghazaryan and Melik-Yolchyan’s top-secret telegram to the RA Army Commander, the 
Military and Interior Ministers and the Prime Minister Khatisyan about the arrival of Nuri Pasha 
with thousands of troops in Shushi and the planned attack on Zangezur,February 8, 1920 (NAA, f. 

200, l. 1, w. 475, p. 63).



Թիֆլիսից Երևան Արցախի հայրենակցական իւթյան նախագահ Բալայանի հեռագիրը ՀՀ 
վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանին՝ Ադրբեջանի կողից Արցախի հայւթյան նկատմամբ 

նախապատրաստված և արդեն սկսված բնաջնջման գործընթացը դադարեցնելւ համար 
վճռական քայլեր ձեռնարկելւ խնդրանքի մասին, 5 մարտի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 247, 

թ. 30):

Телеграмма из Тифлиса в Ереван председателя земляческого союза Арцаха Балаяна 
премьер-министру Александру Хатисяну с просьбой предпринять решительные меры по 

прекращению подготовленного и уже начатого процесса уничтожения армянства Арцаха со 
стороны Азербайджана, 5 мая 1920 г. (НАА, ф.200, п. 1, д. 247, л. 30).

The telegram of the President of the Artsakh Patriotic Union Balayan to the RA Prime Minister 
Alexander Khatisyan (from Tbilissi to Yerevan) օn the request to take decisive steps to stop the 

process of annihilation prepared and already started by Azerbaijan for the Armenians of Artsakh, 
March 5, 1920 (NAA, f. 200, l. 1, w. 247, p. 30).



Շւշիի ավերակների համայնապատկերը 1920 թ. մարտյան եղեռնագործւթյւնից հետո:

Панорама разрушений Шуши после мартовского геноцида 1920 года. 

The panorama of the ruins of Shushi in 1920 ater the March genocide.



ՀՀ վարչապետ և ԱԳ նախարար Խատիսյանի հեռագիրը օտարերկրյա կոիսարներ 
Ուորդրոպին, Հասկելին և այլոց` ադրբեջանական զորքի և զինված մահեդական 

ավազակախմբերի կողից իրականացվող հայկական կոտորածների և զենքի ւժով Արցախյան 
հարցը լւծելւ Ադրբեջանի փորձերը կանխելւ խնդրանքի մասին, 30 մարտի 1920 թ. 

 (ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 475, թ. 204):

Телеграмма премьер-министра и министра ИД РА Хатисяна иностранным комиссарам 
Уордропу, Хаскелю и др. с просьбой о предотвращении армянской резни, осуществляемой 
азербайджанским войском и вооружёнными мусульманскими разбойничьими группами, и 

попыток Азербайджана решить Арцахский вопрос силой оружия, 30 марта 1920 г. 
 (НАА, ф. 200, п. 1, д. 475, л. 204).

RA Prime and Foreign Minister Khatisyan’s telegram to foreign commissars Wardrop, Haskell 
and others about the request to prevent Azerbaijan’s attempts to resolve the Nagorno-Karabakh 

conlict by force of Azerbaijani troops and armed Muslim gangs, March 30, 1920 (NAA, f. 200, l. 1, 
w. 475, p. 204).



Ասլան Շահնազարյանի հեռագիրը ՀՀ կառավարւթյանը և պառլաենտին` Շւշիի հայ 
բնակչւթյան կոտորածի ւ հայկական թաղամասի հրկիզման և Արցախւմ հայւթյան 

բնաջնջման կանխման նպատակով իջոցներ ձեռնարկելւ խնդրանքի մասին, 10 ապրիլի 1920 
թ. (ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 423, թ. 9):

Телеграмма Аслана Шахназаряна правительству и парламенту РА с просьбой предпринять 
меры по предотвращению резни армянского населения Шуши, поджога армянского квартала 

и уничтожения армянства Арцаха, 10 апреля 1920 г. (НАА, ф.200, п. 1, д. 423, л. 9).

Aslan Shahnazaryan’s telegram to the Government and Parliament of the Republic of Armenia on 
the request to take measures to prevent the massacre of the Armenian population of Shushi and 
the burning of the Armenian district and the extermination of the Armenians in Artsakh, April 10, 

1920 (NAA, f. 200, l. 1, w. 423, p. 9).



Հատված Վրաստանւմ ՀՀ դիվանագիտական առաքելւթյանը կից հայկական
Տեղեկատվական բյւրոյի բյւլետենից` Շւշիի հայերի սարսափելի կոտորածի մասին,16 

ապրիլի 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 11, գ. 548, թ. 138):

Отрывок из бюллетеня армянского Информационного бюро при дипломатической миссии РА 
в Грузии об ужасной резне армян Шуши, 16 апреля 1920 г. (НАА, ф. 200, п. 11, д. 548, л. 138).

Excerpt from the bulletin of the Armenian Information Bureau under the RA Diplomatic Mission in 
Georgia about the horrible massacre of the Armenians of Shushi, April 16, 1920  

(NAA, f. 200, l. 11, w. 548, p. 138).



Կովկասւմ ֆրանսիական զինվորական իսիայի հրամանատար, ֆրանսիական առաքելւթյան 
նախագահ Պւադեբարի գրւթյւնը Աենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե-ին` Արցախւմ 

հայերի կոտորածների առթիվ ցավակցւթյւն հայտնելւ մասին, 22 ապրիլի 1920 թ. 
(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 46, թ. 1 և շրջերես):

Письмо поддержки командующего французской военной миссией на Кавказе, председателя 
французской миссии Пуадебар с выражением соболезнования Католикосу всех армян Геворгу 

V в связи с резнёй армян в Арцахе, 22 апреля 1920 г. 
 (НАА, ф. 57, п. 5, д. 46, л. 1 и оборотная сторона).

The letter of Pouadebar, Commander of the French Military Mission in the Caucasus, Head of the 
French Mission, expresses his condolences to Catholicos of All Armenians George V on the occasion 

of the massacres of Armenians in Artsakh, April 22, 1920  
(NAA, f. 57, l. 5, w. 46, p. 1 and the other side).



Թադևոս Թաիրյանցի ջրամբարը և Մարգարիտ այւնց տւնը:

Водохранилище Тадевоса Тамирянца и дом бабушки Маргарит.

TadevosTamiryants’ Reservoir and Grandma Margarit’s house.



Վրաստանի և Իերեթի թեմակալ առաջնորդ Մխիթար եպիսկոպոսի գրւթյւնը 
Կաթողիկոսական դիվանին՝ Շւշիի հետ հաղորդակցւթյւն չլինելւ պատճառով այնտեղի 

դրւթյան մասին տեղեկւթյւններ չւնենալւ մասին, 11 մայիսի 1920 թ. 
(ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 46, թ. 10):

Записка епархиального предводителя Грузии и Имерети епископа Мхитара Католическому 
дивану о неимении информации о ситуации в Шуши по причине отсутствия сообщения с 

ним, 11 марта 1920 г. (НАА, ф. 57, п. 5, д. 46, л. 10).

The letter from the Diocesan Leader of Georgia and Imereti, Bishop Mkhitar to the Catholicos of-
ice on not having information about the situation in Shushi due to lack of communication with it, 

May 11, 1920 (NAA, f. 57, l. 5, w. 46, p. 10).



Լեռնային Ղարաբաղի գյւղացիների պաշտպանւթյան կոիտեի գրւթյւնը Շւշիի Հեղկոին` 
Հեղկոի խոստւներին չհավատալւ և հետագա իրադարձւթյւնների համար Հեղկոին 

պատասխանատւ համարելւ մասին, 1920 թ.(ՀԱԱ, ֆ. 252, ց. 1, գ. 10, թ. 159):

Записка комитета обороны сельчан Нагорного Карабаха Ревкому Шуши о недоверии 
обещаниям Ревкома и признании Ревкома ответственным за последующие события, 1920 г. 

(НАА, ф. 252, п. 1, д. 10, л. 159).

The letter of the Committee for the Protection of the Peasants of Nagorno Karabakh on not believ-
ing in the Shushi Revolutionary Committee and its promises and holding the Revolutionary Com-

mittee responsible for further events, 1920, (NAA, f. 252, l. 1, w. 10, p. 159).
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