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  Հիմ նա կան դպ րո ցի 8–րդ դա սա րա նի դա սա գիրքն ը նդ գր կում է Հայոց 
պատ մու թյան նոր ժա մա նա կաշր ջա նը՝ XVII դ. կե սե րից մինչև 1918 թվականը։ XVII դ. 
երկրորդ կե սից սկս վում է թուրքական և պարս կա կան տի րա պե տու թյուն նե րի դեմ 
հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րի նոր փուլը։ Սկզբում այն հիմ նա կա նում 
գլ խա վո րում էր Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին, իսկ հաջորդ դարում՝ նաև հայ րե նի
քից դուրս ապ րող հայ ա ռևտ րա կան (խո ջա յա կան) դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

 Հայ ազ գային գոր ծիչ նե րի մեծ մա սը կար ծում էր, որ մահ մե դա կան տի րա պե տու
թյու նից Հա յաս տա նը մի այ նակ ա զա տագ րել հնա րա վոր չէ, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է 
քրիս տո նյա Եվ րո պայի օգ նու թյու նը։ Հայոց անկախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգ ն
ման գործն ի րենց ձեռքն են վերց նում հայոց կա թո ղի կոս ներ Ստե փա ննոս Սալ մաս
տե ցին, Հա կոբ Ջու ղայե ցին և ու րիշ ներ։ 

XVIII դ. սկզ բին հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման նշանավոր գոր ծիչ Իս րայել Օ րին 
ա ռա ջին ան գամ փոր ձում է հայ րե նի քի ազատագրության ծրագիրը կա պել Ռու
սաստանի օ ժան դա կու թյան հետ։ 

Օ տար նե րի դեմ պայ քա րի կենտ րոն ներ են դառ նում այն շր ջան նե րը, որ տեղ 
ավելի թարմ էր հայ կա կան թա գա վորու թյուն նե րի գա ղա փա րը, պահ պան վում է ին 
պե տա կա նու թյան հատ կա նիշ ներ։ Ար ևե լյան Հա յաստ անում այդ պի սի ե րկ րա մա սեր 
է ին Սյու նիքն ու Ար ցա խը, որ տեղ ստեղծ վե ցին կի սան կախ իշ խա նու թյուն ներ՝ մե լի քու
թյուն ներ և ռազ մա կան ճամ բար ներ՝ սղ նախ ներ։ Դրանք  XVIII դ. 20–40–ա կան թթ. ա վե
լի ամ րապնդ վե ցին, և նրանց հիմ քի վրա այդ տա րածք նե րում առ ժա մա նակ վե րա
կանգն վեց հայ կա կան պե տա կա նու թյու նը, ո րը ճա նաչ վեց հար ևան Ի րա նի (Պարս
կաս տան) կող մից։ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ի ր ի նք նիշ խան վի ճա կը պահ պա նում 
էր Վաս պու րա կա նի, Մոկ սի, Սա սու նի, իսկ Կի լի կի այում՝ Զեյ թունի լեռ նային հա մայն
քի և այլ շրջան նե րի հա յու թյու նը։ 

XVIII դ. վեր ջին քա ռոր դին հնդ կա հայ գոր ծիչ Շա հա միր Շա հա մի րյանն ա ռաջ է 
քա շում Հայաստանում սահ մա նադ րա կան կար գեր հաստատելու և հան րա պե տու
թյուն ստեղ ծե լու ա ռա ջա դի մա կան մի նա խա գիծ։ Ռու սա հայ հոգ ևոր–ազգային գոր
ծիչ Հով սեփ Ար ղու թյանն ա պա գա Հա յաս տա նը պատ կե րաց նում էր որ պես մի ա պե
տու թյուն՝ Ռու սաս տա նի հո վա նու ներ քո։   

XIX դ. սկզ բին հայ ժո ղո վուր դը, օտար տի րա պե տու թյու նից իր ա զա տագ րման 
հույ սը կա պե լով Ռու սաս տա նի հետ, ռուս–պարս կա կան և ռուս–թուր քա կան պա տե
րազմ նե րում բազ մա կող մա նի օգ նու թյուն է ցույց տա լիս ռու սա կան զոր քե րին։ Սա
կայն Ար ևե լյան Հա յաս տա նի՝ Ռու սաս տա նին մի ա ցնելուց հե տո Հա յաս տա նի ա զա
տագ րու թյան ծրագ րե րին ռու սա կան ար քու նի քն ընթացք չտվեց։ 1828 թ. Ար ևելյան 
Հա յաս տա նի տա րած քում ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րը ստեղծ եցին վար չա կան 
մի մի ա վոր՝ Հայ կա կան մարզ։ Այն ի րա կա նում հայ կա կան ի նք նա վար կա զմա
վո րում չէր, այլ Ռու սաստանյան կայս րու թյան սո վո րա կան վար չա կան մի ա վոր։ 
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Սակայն նույնիսկ դա մեծ զի ջում հա մա րե լով հա յու թյա նը՝ ռու սա կան մի ա պե տու
թյու նը 12 տա րի ան ց վե րացրեց Հայ կա կան մար զը։ 1836 թ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ
րու  թյամբ ռու սա կան ար քու նի քը Հայ ե կե ղե ցուն ար գե լում է զբաղ վել քա ղա քա
կան գոր ծու նե ու թյամբ և նրան թող նում է մի այն հոգ ևոր–ե կե ղե ցա կան գոր ծե րն ու 
դպրո ցա կան կյան քը տնօ րի նե լու ի րա վունք։ 

Օս մա նյան գե րիշ խա նու թյան տակ ա վե լի ծանր էր ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը։ 
Ազ գային, կրո նա կան ու սո ցի ա լա կան դա ժան հա լա ծանք նե րի դեմ ա րևմ տա հայերի 
պայ քա րի ա ռա ջին խո շոր կենտ րո նը 1862 թ. դառ նում է Զեյ թու նը։ 

1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում ռուս նե րի կող մից 
գրավ ված Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վե լիք հայ կա կան բա րե
փո խում նե րի խն դի րը միջազգային դիվանագիտության մեջ ստացավ «Հայ կա կան 
հարց» ան վա նու մը։ Այն ազ գային–ա զա տագ րա կան շարժ ման նոր խթան դարձավ։ 
Ծա վալ վում է հայ դու կային (ֆի դա յա կան) պայ քա րը, ստեղծ վում են ա զա տագ րա
կան խմ բակ ներ ու ազ գային կու սակ ցու թյուն ներ։

Նոր շրջանում զգալի առաջընթաց ունեցավ հայկական մշակույթը: Իսկ XIX դ. 
վեր ջին և XX դ. սկզ բին հայ մշա կույ թի գրե թե բո լոր ճյու ղե րն ան նա խա դեպ  զար
գա ցում ապ րեցին։ 

Օս մա նյան սուլ թան Հա միդ II–ը ոչ մի այն չի րա գոր ծեց եվ րո պա կան մեծ տե րու
թյուն նե րին խոս տա ցած հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րը, այլև Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում և կայս րու թյան այլ տա րածք նե րում կազ մա կեր պեց հայե րի զանգ վա ծային 
կո տո րած ներ։ Հայե րը ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տեր մղեցին Սա սու նում, Զեյ թու
նում, Վա նում, Մա լա թի ա յում և այ լուր։ Հա յու թյա նը ֆի զի կա պես բնաջն ջե լու թուր քե
րի քա ղա քա կա նու թյունն ա վե լի բիրտ ե ղա նակ նե րով շա րու նակ վեց XX դ. սկզբներին, 
հատ կա պես՝ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին։ Իշ խա նու թյան գլուխ գտն վող 
ե րի տա սարդ թուր քե րը պետական մակարդակով ի րա կա նացրին հայ ժո ղովր դի 
ո չն չաց ման ու հայ րե նազրկ ման հրե շա վոր ծրա գի րը։ 

Մեծ ե ղեռ նի օ րե րին ա րևմ տա հա յու թյան մի մա սը հե րո սա կան ի նք նա պաշտ
պա նու թյան է դի մում Վաս պու րա կա նում, Տա րո նում, Շա պին Կա րա հի սա րում, 
Կի  լի կիա յում, Ո ւր ֆա յում և այ լուր։ Շնոր հիվ հա մառ պայ քա րի՝ բազմաթիվ հայեր 
փրկվեցին բնաջն ջու մից։ Շուրջ 10 հա զար հայ կա մա վո րա կան ներ ի րենց նպաստը 
բե րեցին Կով կա սյան ճա կա տում ռու սա կան զոր քե րի հաղ թա նա կին։ 

1917 թ. հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մից հե տո եր բեմ նի հաղ թա կան ռու սա կան 
բա նակն ա րա գո րեն կազ մա լուծ վեց։ Թուր քա կան զոր քերն ան ցան հա կա հար ձակ
ման։ Թշ նա մուն հա ջող վեց նաև ներ խու ժել Ար ևե լյան Հա յաս տան։ Հայոց բանակի 
և ժողովրդի միասնական ջանքերով՝ 1918 թ. մայի սյան հե րո սա մար տե րով՝ Սար
դա րա պա տ, Բաշ Ա պա րա ն, Ղա րա քի լի սա, Շի րա կ և Ջա վախ ք, կա սեց վեց թշնա մու 
ա ռաջ խա ղա ցու մը։ Ձա խող վեց ո ղջ հա յու թյա նը բնաջն ջե լու ե րիտ թուր քա կան ծրա
գի րը։ Ա վե լին՝ մայի սյան հաղթանակների բովում ծն վեց հայոց անկախ պե տա
կա նու թյու նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը։ 1918 թ. մայի սի 28–ով սկս վեց  
Հայոց պատ մու թյան նո րա գույն ժա մա նա կաշր ջա նը։
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Վե րել քի նա խա դրյալ նե րը: Հայաստանի ազատա
գրու թյան համար հայ ժո ղովր դի պայ քա րը XVII դա րի 
ե րկ րորդ կե սին թևա կո խեց վերելքի փուլ: Դրա համար 
կային մի շարք նախադրյալներ:

Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուց բացի՝ ա զա տագր
ման գոր ծին սկ սեց ակ տի վո րեն մաս նակ ցել նաև հայ 
ո ւնևոր նե րի խա վը: Հայաստանի ազատագրության 
գա ղա փա րի շուրջ մի ա վոր վե ցին հայ ժո ղովր դի բո լոր 
հատ ված նե րը թե՛ հայ րե նի քում և թե՛ գաղ թօ ջախ նե րում: 

Օս մա նյան կայս րու թյան և Սե ֆյան Ի րա նի թու լա
ցումն ա զա տագ րման իրական հույս էր ներշն չում: 
Եվրո պա կան ա ռան ձին ե րկր ներ, ո րոնք հաս կա ցել է ին 
օս մա նյան թուրքերից սպաս վող վտան գը, համարվում 
է ին Հա յաս տա նի հնա րա վոր դաշ նա կից ներ: Է ա կան 
հան գա մանք էր նաև օս մա նահ պա տակ ժո ղո վուրդ նե
րի` հույ նե րի, ա սո րի նե րի, վրա ցի նե րի, ան գամ քր դե
րի, ե զի դ նե րի հա մա տեղ պայ քա րի պատ րաս տա կա
մու թյու նը: 

Օս մա նյան տերության ժո ղո վուրդ նե րի շր ջա նում 
լուրջ ա կն կա լիքներ առաջացրեց հատ կա պես Թուր
քի այի և Վե նե տի կի հան րա պե տու թյան միջև XVII դ. 
կեսերին Կրե տե կղ զու հա մար մղված պա տե րազ մը: 
Թուրքական նվա ճու մից Կրե տե կղ զին պաշտ պա նող 
Վե նե տի կը, ինչպես նաև Հռոմն ու Ֆրան սի ան կա մե
նում է ին պա տե րազ մին հա ղոր դել հա մաք րիս տո նե ա
կան բնույթ և  հա մախմ բել հպա տակ քրիս տո նյա ժո ղո
վուրդ նե րին: 

Ել նե լով այս իրադրությունից՝ մի շարք հայ գոր ծիչ
ներ Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը կա պում է ին եվ րո պա
կան ե րկր նե րի օգ նու թյան հետ: Ազա տագ րա կան պայ
քա րի կար կա ռուն գոր ծիչ նե րից է ին Ս սի (Կի լի կի ա) կա
թո ղի կոս Խա չա տուր Գա ղա տա ցին, բա ղի շե ցի վա ճա
ռա կան մահ տե սի Շահ մու րա տը, Աղ թա մա րի նախ կին 

§ 1. ՀԱՅ Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՎԵՐԵԼՔԸ

Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին տաճարի 
գլխավոր մուտքը

ԳԼՈՒԽ

I
Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՆՈՐ ՓՈՒ ԼԸ 
XVII ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵ ՍԻՆ ԵՎ XVIII ԴԱ ՐՈՒՄ
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կա թո ղի կոս Հով հան նես Թու թուն ջին, Նոր Ջու ղայի 
հայ կա կան ա ռև տրա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ 
Գրի գոր Լու սի կեն ցը և այլք: 

Ցա վոք, այդ պատերազմի ելքը եվրոպացիների օգ
տին չէր:  Մի ջազ գային քա ղա քա կան ի րադ րու թյան փո
փո խու թյու նը խո չըն դո տեց հայերի ա զա տագ րա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

Էջ մի ած նի 1677 թ. ժո ղո վը: Իսրայել Օրու գործու
նեու թյունը: Հա յաս տա նի ա զա տա գրու թյան հար ցը 
քն նար  կե լու նպա տա կով Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս 
Հա կոբ Դ Ջու ղայե ցին Էջ մի ած նում 1677 թ. գու մա
րեց գաղտ նի ժո ղով: Մասնակցում էին աշ խար հիկ և 
հոգ ևոր 12 գոր ծիչ նե ր: Ժո ղո վը ո րո շեց դի մել Եվ րո
պա յի օգ նու թյա նը: Կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ 
կազմ ված պատ վի րա կու թյու նը 1678 թ. վեր ջին մեկ
նեց Կոս տանդ նու պո լիս` Եվ րո պա ան ցնե լու հա մար: 
Կ. Պոլսից կա թո ղի կո սը փորձեց կապեր հաստատել 
Հռո մի պապի, Ռեչ Պոսպոլիտայի և այլ ե րկր նե րի 
տիրակալների հետ: 

1680 թ. Հա կոբ Ջու ղայե ցին մա հանում է, և պատ
վի րա կու թյու նը Կոստանդնուպոլսից ձեռ նու նայն վե
րա դառ նում է Հա յաս տան: Սակայն պատվիրակներից 
Իսրայել Օ րին հայ վա ճա ռա կան նե րի հետ ո ւղ ևոր վում 
է Վե նե տիկ, ապա` Ֆրան սի ա: Այնտեղ մտ նե լով զին վո
րա կան ծա ռա յու թյան՝ ստա նում է սպայի աս տի ճան: Այ
նու հետև տե ղա փոխ վում է Գեր մա նա կան ազգի սր բա
զան հռո մե ա կան կայս րու թյուն, հաս տատ վում Դյու սել
դորֆ քա ղա քում: Նա ծա ռա յու թյան է ան ցնում կայս րըն
տիր իշ խան  Հով հան Վիլ հել մի (Գեր մա նի այի կայ սրին 
ը նտ րող իշ խան նե րից մեկը) մոտ:

Գեր մա նի ան այդ ժա մա նակ հա ջո ղու թյամբ պայքա
րում էր Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ, ո ւս տի կա րող էր 
կար ևոր դեր խա ղալ Հա յաս տա նի ա զա տագր ման գոր
ծում: Այս ա մե նը հաշ վի առ նե լով` Օ րին Վիլ հել մի հետ 
քն նար կում է Հա յաս տա նի ա զա տագր ության հար ցը: 
Գերմանական իշ խա նը խոս տա նում է ա ջակ ցել նրան: 
Հա յաս տա նում ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու նպա
տա կով Վիլ հել մի խորհր դով Օ րին գալիս է հայ րե նիք: 
Մելիք Սաֆ րա զի ա ջակ ցու թյամբ Սի սի ա նի Ան գե ղա
կոթ գյու ղում 1699 թ. հրա վիր վում է գաղտ նի խորհր

Իսրայել Օրի

Պաշ տո նա պես պա
պա կան դես պա նի տո
գայով զգես տա վոր ված 
Իս րայել Օ րու դես պա
նու թյու նը Պարս կաս տա
նում մեծ խո չըն դոտ նե
րի հան դի պեց ի նչ պես 
ֆրան սի ա կան դես պա
նոր դի, այն պես էլ այն
տեղ գոր ծող կա թո լիկ 
մի սի ո ներ նե րի (քա րո
զիչ ներ) կող մից: Նրանք 
շահ Սուլ թան Հու սե յ նին 
ներշն չում և լու րեր է ին 
տա րա ծում, թե Իս րայել 
Օ րին կեղծ դես պան է, 
ռու սա կան գոր ծա կալ և  
Պարս կաս տան է ժա մա
նել լր տե սու թյան նպա
տա կով: Նրա իս կա կան 
նպա տա կը հայոց թա գա
վո րու թյան վե րա կանգ
նումն է: Նույ նիսկ ֆրան
սի ա կան մի սի ո ներ նե րը 
նրա ա նու նը (Israel Ori), 
ա յն  պես  է  ին  տա ռա
շրջում, որ ստաց վում էր 
Il sera roi` « նա թա գա վոր 
կլի նի» ի մաս տը: 
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դակ ցու թյուն: Ո րոշ վում է լի ա զո րել Օ րուն շա րու նա կե լու 
բա նակ ցու թյուն նե րը ա րևմ տաեվ րո պա կան ե րկր նե րի, 
ինչպես և Ռու սաս տա նի հետ: 

Վ իլ հել մին ո ւղղ ված նա մա կում հայ մե լիք նե րը խնդ
րում է ին զորք ու ղար կել Հա յաս տան և հա վաս տի աց
նում էին, որ ռազ մա կան օգ նու թյան դի մաց պատ րաստ 
են նրան ճա նա չե լու Հայաստանի թա գա վոր:

 Վե րա դառ նա լով Եվ րո պա՝ Օ րին կազ մում և Վիլ հել
մին է ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան 
36 կե տից բաղ կա ցած ծրա գիր: Կայս րըն տիր իշ խա նը, 
հա վա նու թյուն տա լով ծրագ րին, ա ռա ջար կում է ստա
նալ նաև Ֆլո րեն ցի այի և Ա վստ րի այի իշ խա նու թյուն նե
րի հա մա ձայ նու թյու նը: Ֆլո րեն ցի այի դուք սը խոս տա
նում է զորք տրա մադ րել, սա կայն ա վստ րի ա կան կայս
րը, որ Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ
մա նա գիր էր կն քել, հրա ժար վում է օգնել: 

Եվ րո պա յում Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հա մար 
ի րա կան օ ժան դա կու թյուն չս տա նա լով` Օ րին Վիլ հել մի 
խորհր դով մեկ նում է Ռու սաս տան:

XVIII դա րասկզ բին Ռու սաս տա նը գոր ծուն պայ քար 
էր սկ սել Բալ թիկ, Սև և Կաս պից ծո վե րի ա ռափ նյա տա
րածք նե րում հաս տատ վե լու հա մար: 1701 թ. ամ ռանն 
Օ րին Պետրոս (Պյոտր) I ցա րին է ներ կա յաց նում Ռու
սաս տա նի օգ նու թյամբ Հա յաս տանն ա զա տագ րե լու 
ծրա գիր:

Պետրոս I–ը, որ Շվե դի այի դեմ պա տե րազ մի մեջ էր 
(Հյու սի սային պա տե րազմ, 1700–1721 թթ.), հու սադ րում 
է Օ րուն, որ պա տե րազ մի բա րե հա ջող ա վար տից հե տո 
կզ բաղ վի Հա յաս տա նի հար ցով: Այսր կով կա սյան տա
րա ծաշր ջա նում և Պարս կաս տա նում տի րող ի րա վի ճա
կին ծա նո թա նա լու նպա տա կով ցա րը Օ րու ղե կա վա րու
թյամբ պատ վի րա կու թյուն է ու ղար կում Պարս կաս տան` 
նրան տա լով ռու սական բա նա կի գն դա պե տի զին վո
րա կան աստիճան: Ա ռա քե լու թյան նկատ մամբ ա վե լորդ 
կաս կած ներ չհա րու ցե լու նպա տա կով Իս րայել Օ րին 
մեկ նում է Եվ րո պա, որ տեղ ո րոշվում է, որ ին քը պետք 
է մեկ նի Պարս կաս տան որ պես Հռո մի պա պի դես պան: 
Օ րին նա մակ է վերց նում Հռո մի պա պից, ո րով վեր ջինս 
խնդ րում էր պար սից շա հին՝ քրիս տո նյա նե րին չեն թար
կել հա լա ծանք նե րի:

Պետրոս Մեծ

Ռ ո ւ  ս ա ս  տ ա  ն ի  հ զո ր 
տի րա կալ նե րից է, որը 
երկի րը տարավ եվրո
պա կա նաց ման ուղի ով: 
1721 թ. ընդու նեց կայս
րի տիտ ղոս, և Ռու սաս
տա նը հռչակ վեց կայս
րու թյուն:
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Այս նախապատրաստություններից հետո Օ րին իր 
դես պա նախմ բով 1708 թ. ուղևորվում է դեպի Այսր կով
կաս և Պարս կաս տան: 1709 թ. լինում է Պարս կաս տա նի 
մայ րա քա ղաք Սպա հա նում և նույն թվա կա նի կե սե րին 
բռ նում վե րա դար ձի ճա նա պար հը: 

Ռու սաս տան վե րա դառ նա լիս Օ րուն է մի անում Գան 
ձա սա րի կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը: Վեր  
ջինս, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ՝ որպես Ռու սաս
տա նի հետ ստեղծ վող դա շին քի կողմ նա կից, պետք է 
պաշ տո նա պես Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հար ցի 
շուրջ բա նակ ցեր Պետրոս I –ի հետ: Բայց 1711 թ. օ գոս
տո սին մերձ կաս պյան Ա ստ րա խան քա ղա քում տա րօ րի
նակ հան գա մանք նե րում Իս րայել Օ րին հան կար ծա մահ 
է լի նում: Խա փան վում է կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–
Ջա լա լյա նի ծրա գի րը, և նա հար կադր ված վերադառ
նում է հայրենիք:

Այսպիսով՝ XVII դա րի վեր ջի և XVIII դա րի սկզբների  
ա զա տագ րա կան պայ քա րի զար թոն քը գլ խա վո րա
պես կապ ված է Իս րայել Օ րու ան վան հետ: Նա Հա
յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հար ցին գործ նա կան ըն
թացք տվեց՝ մե ծա պես կար ևո րե լով ը նդ հա նուր թշ նա
մու դեմ հնա րա վոր դաշ նա կից նե րին հա մախմ բե լու 
գա ղա փա րը:

Գանձասարի վանական 
համալիրը. XIII դ.
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ինչո՞ւ XVII դա րի ե րկ րորդ կե սին հայ ժողովրդի մոտ ազատագրական նոր 
հույսեր արթնացան:

2.  Հայաստանի ազատագրման գործին հայության ո՞ր խավերն էին մասնակցում: 
3.  Նշե՛ք Հայաստանի ազատագրական պայքարի ժամանակի հայտնի գործիչների:
4.  Ի՞նչ նպատակով և ե՞րբ Հակոբ Դ Ջուղայեցին գումարեց գաղտնի ժողով: Ի՞նչ 

որոշում կայացրեց ժողովը:
5.  Ո՞վ էր Իսրայել Օրին: Ինչո՞ւ էր նա Հայաստանի ազատագրման համար բա նակ

ցում Հովհան Վիլհելմի հետ:
6. Ե՞րբ կայացավ Անգեղակոթի ժողովը, ի՞նչ որոշում ընդունեց այն:
7.  Ինչու՞ Հովհան Վիլհելմը Օրուն խորհուրդ տվեց օգնության խնդրանքով դիմել 

Ռուսաստանին: Ինչպե՞ս արձագանքեց Պետրոս I–ը Ի. Օրու խնդրան քին:
8. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Օրու դեսպանագնացությունը, ի՞նչ արդյունք այն ունեցավ:
9.  Ո՞վ էր Գանձասարի կաթողիկոսը և ինչո՞ւ էր նա միացել Օրուն:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ձեր կարծիքով՝ հայ գործիչները Հայաստանի ազատագրության հարցը պետք 
է կապեին Եվրոպայի՞, թե՞ Ռուսաստանի հետ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խա չա տուր Գա ղա տա ցի, Հով հան նես Թու թուն ջի, Հակոբ Դ Ջուղայեցի, 
Էջմիածնի 1677 թ. գաղտնի ժողով, Իս րայել Օ րի, Ան գե ղա կոթի  1699 թ. գաղտնի 
ժողով, Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա ն   

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

Եվ րո պա կան ե րկ րնե րին դի մե լու օ րի նակ է Ս սի կա թո ղի կոս Խա չա տուր Գա ղա տա
ցու նա մա կը Ֆրան սի այի Լյու դո վի կոս XIV թա գա վո րին (1663 թ.). « Բարձ րյալն Ա ստ ված 
թող …  Ձեր սր տի մեջ ներշն չի հա վա տի զգա ցում նե րը` ա զա տե լու հա մար բո լոր քրիս
տո նյա նե րին և հատ կա պես մեր ազ գին: … Հույս ու հա վատ ու նենք, որ ձեր օ րհ նյալ 
ձեռ քե րով կկա տար վի մեր փր կու թյու նը»: 
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§ 2.  ԶԻՆ ՎԱԾ ՊԱՅ ՔԱՐԸ ԱՐ ՑԱ ԽՈՒՄ 

Պայ քա րի սկիզբը Ար ցա խում: XVIII դա րասկզ բին 
Ի րա նը հայտն վել էր չա փա զանց ծանր ի րա վի ճա կում: 
Դա նպաս տա վոր պայ ման ներ էր ստեղ ծել հպա տակ 
ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րի ծավալման 
հա մար: Ապստամբած աֆ ղան նե րին հա ջող վեց 1722 թ. 
գրա վել Ի րա նի մայ րա քա ղաք Սպա հա նը: Ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կից շտա պեց օ գտ վել դե պի հա րավ` մերձ կաս
պ յան տա րածք ներ ձգ տող Ռու սաս տա նը: 

Պար սից շա հին ա պս տամբ նե րից պաշտ պա նե լու 
պատր վա կով Պետրոս I–ը 1722 թ. ար շա վանք կազ մա
կեր պեց մերձ կաս պյան տա րածք ներ: 

Մո տա լուտ ար շա վան քի լու րը մեծ ոգ ևո րու թյուն 
ա ռա ջաց րեց հայ գոր ծիչ նե րի շր ջա նում: Նրանք սկ սե
ցին ակ տի վո րեն զբաղ վել ա զա տագ րու թյան խնդ րով: 
Վրաս տա նից հայ կա մա վոր նե րով  Սյու նիք ժա մա նեց 
Դա վիթ բե կը: Ար ցա խի մե լիք նե րն այդ ժամանակ կազ
մակերպել էին 12000–ա նոց զոր ք: Դրանից 10 000–ը, 
առաջնորդվելով Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս Ե սայի Հա
սան–Ջա լա լյա նի ցուցումով, ռազ մեր թով մեկ նեց Գան
ձա կի մո տա կա Չո լակ վայ րը՝ սպա սե լու ռու սական 
զոր քին: Սա կայն Դեր բեն դը գրա վե լուց հե տո Պետրոս 
I–ը ա նակն կալ վե րա դար ձավ Ա ստ րա խան: 

Տե ղե կա նա լով կաս պի ա կան ար շա վան քի հե տա
ձգվե լու մա սին՝ հայ կա կան զոր քը Չո լա կից վե րա դար
ձավ Ար ցախ և ձեռ նա մուխ ե ղավ երկրամասի ի նք նա
պաշտ պա նու թյա նը: Ա զա տագ րա կան պայ քա րին օ ժան
դա կե ցին Շիր վա նից Ար ցախ ե կած Ա վան և Թար խան Շուշիի բերդը
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հա րյու րա պե տերն՝ ի րենց հա մա խոհ նե րով: Գյու լիս
տա նում, Շո շում (Շու շի), Ա վե տա րա նո ցում, Ջրա բեր
դում, Քա րագլ խում և այլ վայ րե րում կազ մա կերպ վե
ցին պաշտ  պա նա կան ամ րոց ներ` սղ նախ ներ: Դրանք 
կարճ ժա մա նա կում վե րած վե ցին հայ կա կան յու րա հա
տուկ կի սան կախ իշ խա նա պե տու թյուն նե րի:

 Պարս կաս տա նի թու լա ցու մից շտապեց օգտվել նրա 
վա ղե մի հա կա ռա կոր դը` Օս մա նյան կայս րու թյու նը, ո րը 
ձեռ նա մուխ ե ղավ Պարս կաս տա նի ա րևմ տյան նա հանգ
նե րի նվաճ մա նը: Ռու սաս տա նի ազ դե ցու թյան ու ժե ղա
ցու մը կան խե լու համար Թուր քի ան նպատակադրվեց 
գրավել նաև այսր կով կա սյան տարածաշրջանը: 1723 թ. 
հու նի սին թուր քա կան զոր քե րը զավ թե ցին Թիֆ լի սը և 
շարժ վե ցին Գան ձակ:

Գերիշխանության հա մար ըն թա ցող ռուս–թուր քական 
մր ցակ ցու թյունն ա վարտ վեց 1724 թ. հու նի սի 12–ին 
Կոստանդնուպոլ սում կնք ված պայ մա նագ րով: Այսր
կով կա սյան տարածաշրջանի և Ա տր պա տա կա նի պարս
կա կան տի րույթ նե րը բա ժան վե ցին Ռու սաս տա նյան 
և Օս մա նյան կայս րու թյուն նե րի միջև: Վրաս տա նը և 
Արևելյան Հա յաս տանն ամ բող ջու թյամբ թողնվեցին Օս
մա նյան կայս րու թյան տնօ րի նու թյա նը: Ռու սաս տանն 
այլևս չէր կա րող օգ նու թյան հաս նել հայկական ու ժե
րին, ո րոնք, հա կա ռակ թուր քե րի պա հանջ նե րին, շա
րու նա կում է ին զինված պայ քա րը: Ռու սական հրա մա
նա տա րու թյու նը, որ հայերից գաղտ նի էր պա հում պայ
մա նա գրի կնքման փաստը, Պետրոս I կայ սերն ո ւղղված 
զե կու ցագ րե րում զար ման ք էր  հայտնում հայ կա կան զի 
նուժի դիմադրության և սխ րանք նե րի մա սին: 

Օգ տա գոր ծե լով հարմար պա հը` Օս մա նյան կայս րու
թյունն ան ցավ ծավալուն հար ձակ ման: 

Եր ևա նի 1724 թ. հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը: 
Թուր քա կան զոր քե րը, 1724 թ. գար նա նը ներ խու ժե լով 
Ա րա րա տյան դաշտ, սկ սում են ա վե րել հայ կա կան բնա
կա վայ րե րը: Կար բի գյու ղի բնա կիչ նե րը 40 օր վա հա
մառ դի մադ րու թյու նից հե տո միայն վայր դրեցին զեն քը, 
ե րբ թշ նա մին խոս տացավ չմտ նել իրենց բնակավայրը:

Հու նի սի 7–ին թուր քա կան զոր քը պա շա րում է 
Երևանը: Պաշտ պա նու թյան հա մար ոտ քի է կանգ նում 
նաև մեր ձա կա հայ կա կան գյու ղե րի բնակ չու թյու նը: 

Հասան–Ջալալյանների 
տոհմի զինանշանը
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Հա կա ռա կոր դի գրոհ նե րը մատն վում են ան հա ջո ղու
թյան: Պա րե նի ու զի նամ թեր քի սպառ ման պատ ճա ռով, 
սա կայն, 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ին Եր ևանն ան ձնա
տուր է լինում: Թուր քե րի կո րուստ նե րը կազ մե ցին շուրջ 
20 000 մարդ: 

Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը ցույց տվեց հայ ժո
ղովրդի ա զա տա սի րու թյունն ու ռազ մա կան բարձր ո գին: 
Դրա շնորհիվ կա սեց  վեց թուր քա կան զոր քե րի ա ռաջ խա
ղա ցու մը Սյու նիք և Ար ցախ` հնա րա վո րու թյուն տա լով 
տե ղի ու ժե րին ժա մա նակ շա հե լու և նախապատ րաստ
վելու ահեղ մարտերին: 

Զինված պայքարը Արցա  խում: Ար ցա խի ա զա
տագ րա կան ու ժե րը 1724 թ. թուր քա կան զոր քե րի դեմ 
հա մա տեղ գոր ծե լու մա սին համաձայնա գիր կնքեցին 
Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի հետ: Հա մա գոր ծակ ցե
լու ա ռա ջարկ ներ ար վե ցին նաև պարս կա կան իշ խա
նու թյուն նե րին: Հու սադ րող էր ազգային գործիչ Ի վան 
Կա րա պե տի ժա մա նու մը Ռու սաս տա նից՝ ա զա տագ
րա կան պայ քա րին օ ժան դա կե լու խոս տում ներով:

1725 թ. մար տին թուր քա կան ե րեք զո րա մա սեր ներ
խու ժե ցին Վա րան դա գա վա ռ: Կո րուստ նե րից խու սա
փե լու հա մար մե լիք նե րը դի մե ցին հնարամտու թյան: 
Շուրջ 6000 թուրք զին վոր նե րի տե ղա վոր ելով հայ կա
կան գյու ղե րում` հայ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը 
գի շե րային հան կար ծա կի գրո հով ո չն չաց րին նրանց: 
Հայ կա կան ու ժե րի հաղ թա կան գոր ծո ղու թյու նը մեծ 
ար ձա գանք ստա ցավ և բարձ րաց րեց հայե րի ի նք նա
վս տա հու թյունն ու մար տու նա կու թյու նը: 

Ան հա ջո ղու թյան մատն վեց նաև Ար ցա խի դեմ թուր
քա կան հա ջորդ հարձակումը: 1726 թ. օս մա նյան զի նու
ժի՝ Շու շին գրա վե լու փոր ձե րը հա ջո ղու թյուն չու նե ցան: 
Ու թօ րյա մար տե րում տա լով մոտ 800 զոհ` թուր քե րը նա
հան ջե ցին Գան ձակ և որ դեգ րե ցին ա նակն կալ հար ձա
կում նե րի մար տա վա րու թյու նը:  

Չս տա նա լով Ռու սաս տա նից խոս տաց ված օգ նու
թյու նը և ցան կա նա լով կան խել հե տա գա ա րյու նա հե
ղու թյու նը` հայկական ու ժե րի մի մա սը դադարեցրեց 
պայքարը: 1728 թ. մահացավ Գան ձա սա րի կա թո ղի
կո ս Եսայի Հասան–Ջալալյանը: Իսկ հաջորդ տարի 
Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տե րի գլ խա վո րու

Գյուլիստանի 
համայնապատկերը
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ներկայացրե՛ք իրավիճակը այսրկովկասյան տարածաշրջանում XVIII դա
րասկզ բին: 

2.  Ի՞նչ արդյունք ունեցավ Պետրոս I–ի կասպիական արշավանքը:
3.  Ի՞նչ է սղնախը: Թվարկե՛ք հայտնի սղնախները:
4.  Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց Օս մա նյան կայս րու թյու նը` օգտվելով Պարսկաս տանի 

թուլացումից: 
5.  Ներկայացրե՛ք 1724 թ. հու նի սի 12–ի Կոստանդնուպոլսի պայմանագիրը:
6.  Ինչո՞վ ավարտվեց Երևանի պաշտպանությունը, և ի՞նչ նշանակություն ունեցավ 

այն: 
7.  Նկարագրե՛ք ռազմական գործողությունների ընթացքը Արցախում 1724–1726 թթ.:
8.  Ինչո՞ւ արցախահայությունն ի վերջո պարտություն կրեց: 

թյամբ հայ զին վո րա կա նու թյան մի մա սը տե ղա փո խ
վեց ռու սաս տան յան բա նակ՝ նո րաս տեղծ « Հայ կա կան 
էս կադ րոնի» կազմ: Այս դեպքերը մեծ հար ված հասց
րին ար ցա խա հա յու թյան ա զա տագ րա կան շարժ մա նը: 
1729–1731 թթ. թուր քա կան նվա ճո ղների դեմ պայ քա րի 
վեր ջին օ ջախ նե րից էր Գյու լիս տա նի սղնախը` Աբ րա
համ սպա րա պե տի գլ խա վո րու թյամբ: 

Ար ցա խի զինված պայ քա րը ո գեշն չող դեր ու նե ցավ 
հայ ժո ղովր դի հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար` հա վատ 
ներշն չե լով սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը.

Անվանումը Տարեթվեր Իրադարձություններ Անուններ

Ազատագրական 
պայքարը Արցախում

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սղնախ, Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տեր, Գյու լիս տա նի, Շո շի (Շու շի), Ա վե
տա րա նո ցի, Ջրա բեր դի, Քա րագլ խի սղ նախ ներ, Երևանի 1724 թ. հերոսական 
պաշտպանություն, 1724 թ. հու նի սի 12–ի ռուս–թուրքական պայմանագիր, Իվան 
Կարապետ, « Հայ կա կան էս կադ րո ն», Աբրահամ սպարապետ
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Ա զա տագ րա կան պայ քա րի սկիզ բը Սյու նի քում: 
Դավիթ բեկ: Ի տար բե րու թյուն Ար ցա խի՝ Սյու նիքում 
հայկական ու ժե րը սկզբնական շրջանում հա մախմբ
ված չէ ին: Ան հանգս տաց նող հան գա մանք էր նաև այն
տեղ պարս կա մետ ու ժե րի ազ դե ցու թյու նը: Ի նչ պես Ար
ցա խում, այն պես էլ Սյու նի քում զին ված շար ժու մը նա
խա պես ո ւղղ ված էր հյուսիսից անընդհատ արշավող 
լեզ գի հրո սա կախմ բե րի դեմ: 

Ա զա տագ րա կան շարժումը համախմբելու համար 
քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին: Վրաս տա նի թագավոր Վախ
թանգ VI–ը, ըմբռնելով հայ ազատագրական շարժ ման 
կարևո րու թյունը, Հա յաս տան ուղարկեց հայ զին վո
րականների՝ Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ: Նրանք 
1722 թ. հա սան Սյու նիք ու հաս տատ վե ցին Շի նու հայր 
ա վա նում: Շու տով նրանց շուրջ հա մախմբ վե ցին տե ղի 
զի նվորա կան ու ժե րը: Դա վիթ բե կի ղե կա վա րու թյամբ 
ստեղծ վեց ռազ մա կան խոր հուրդ, զոր քի սպա րա պետ 
նշա նակ վեց Մխի թա րը: Ա ռա ջին լուրջ հար վա ծը 1722 թ. 
աշ նա նը հասց վեց ջևան շիր կոչ վող քոչ վոր ցե ղին: Այդ 
հաղ թա նա կը մեծ հե ղի նա կու թյուն բե րեց Դա վիթ բե
կին: Հայ կա կան ու ժե րը մի ա վո րե լու գոր ծում կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նե ցավ հա վա տու րաց մե լիք Բաղ
րին ենթակա՝ Տաթ ևի մոտ գտն վող ամ րո ցի գրա վու մը:  
Ձերբակալված Բաղրին Դա վիթ բե կի պա հան ջով գլ խա
տե ցին: Այս ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո Տաթ ևը դար
ձավ Դա վիթ բե կի նս տա վայ րը: Շր ջա կա մահ մե դա կան 
տի րա կալ նե րի դեմ վճ ռա կան՝ հաղ թա կան ճա կա տա
մար տը տե ղի ու նե ցավ Չավն դու րի մոտ:  Հետագայում 
հայ կա կան ու ժե րի կար ևոր հաղթանակներից էր 
Զևայի (Զեյվա) և Ո րո տա նի բեր դե րի ա զա տագ րու մը: 

Հա յկական իշխանության ստեղծումը: Ավելի քան 
մե կա մյա պայ քա րից հե տո հա ջող վեց Սյու նի քի մեծ մասն 
ա զա տագ րել: Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ 1724 թ. 
ստեղծ վեց հայ կա կան իշ խա նու թյուն (Կապանի Մեծ իշ
խա նու թյուն), ո րի կենտ րո նը դար ձավ Հա լի ձո րի բեր դը: 
Ա հագ նա ցող օս մա նյան վտան գը պար սից Թահ մասպ II 
շա հին ստի պեց ճա նա չե լ հայ կա կան իշ խա նու թյու նը: 

Դավիթ բեկի արձանը 
Կապանում

§ 3. ԶԻՆ ՎԱԾ ՊԱՅ ՔԱՐԸ ՍՅՈՒ ՆԻ ՔՈՒՄ
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Շահը Դա վիթ բե կին ի րա վունք վե րա պահ եց դրամ հա տե
լու, և ապա դա շինք կնք եց նրա հետ: Շա հը կոչ ա րեց շր ջա
կա պարս կա կան կա ռա վա րիչ նե րին ճա նա չելու Սյու նի քի 
հայ կա կան իշ խա նու թյու նը, ռազ մա կան օ ժան դա կու թյուն 
ցու ցա բե րելու և գոր ծելու հա մա ձայ նեց ված:

Հալիձորի հաղթանակը: Եր ևա նը գրա վե լուց հե տո 
թուր քա կան զոր քե րը շարժ վե ցին դե պի Սյու նիք և Ա տր
պա տա կան: 1727 թ. մար տին թշ նա մին պա շար եց Հա լի ձո
րի բեր դը: Ո րոշ վեց ճեղ քել պա շա րու մը և ան ց նել հա կա
հար ձակ ման: Պաշտ պա նու թյան ղե կա վար ներ Մխի թա րը 
և տեր Ա վե տի սը դի մե ցին զին վոր նե րին. «Ա րի ա ցե՛ք, մի՛ 
ե րկն չեք, հետ ևե՛ք մեզ: Ե թե մոտ է մեր վախ ճա նը, քա
ջա բա՛ր մեռ նենք, ո րով հետև մեզ հա մար ա վե լի լավ է 
պա րիսպ նե րից դուրս ա րի ու թյամբ մեռ նել, քան այս
տեղ` մեր աչ քի ա ռաջ, տես նել մեր ըն տա նիք նե րի ու 
բա րե կամ նե րի մա հը»: Շուրջ ե րեք հա րյուր զի նյալ ներ, 
ան նկատ դուրս գա լով բեր դից, հան կար ծա կի հար վա ծե
ցին թշ նա մուն և, խու ճա պի մատ նե լով, մեծ կո րուստ ներ 
պատ ճա ռե ցին: Թշ նա մին կորցրեց 148 մար տա կան դրոշ: 
Նրանից խլվեց հայերից կողոպտված ու նեց ված քը: 

Հա լի ձո րի հա ջո ղու թյու նը թուր քե րի դեմ տա րած 
ա մե նա խո շոր հաղ թա նակն էր: Այն հայե րի մեջ վե րա
ծնեց վս տա հու թյու նը սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ, նոր 
թա փ հաղորդեց զինված պայ քա րին: Հայ կա կան զի նու
ժը, հե տապն դե լով թշ նա մուն, ա զա տագ րեց Մեղ րին: 
Հա լի ձո րի և Մեղ րու հաղ թա նակ նե րն ամրապնդեցին 
հայոց պետականությունը Սյունիքում:

Մ խի թար սպա րա պետ: Դա վիթ բե կը 1728 թ. 
ա նակնկալ մահ ացավ: Ա զա տագ րա կան պայ քա րը Սյու
նի քում մեծ կո րուստ կրեց: Զին վո րա կան հրա մա նա տա
րու թյունը ստանձնեց Մխի թար սպա րա պե տը: 

Օս մա նյան զոր քե րը շու տով ան ցան հար ձակ ման: Հա
լի ձո րի ե րկ րորդ պա շար ման ժա մա նակ հայոց զին վո
րա կան հրա մա նա տա րու թյան մեջ անհամաձայնություն 
ծագեց: Մխի թա րը պա հան ջեց շա րու նա կել պաշտ պա
նու թյու նը և ու ժաս պառ ա նել թշ նա մուն: Տեր Ա վե տի սը 
նա խընտ րեց թուր քե րի հետ բա նակ ցե լու ու ղին: Մխի
թար սպա րա պե տը ստիպ ված էր գի շե րով հե ռա նալ 
բեր դից: Թուր քե րը, մտ նե լով բերդ, կո ղոպ տե ցին և կո
տո րե ցին հայ բնակ չու թյա նը: 
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Հա լի ձո րի ան կու մից հե տո Մխի թա րին հա ջող վեց մի
ա վո րել հայ կա կան ու ժե րը և ձեռք բե րում ներ ու նե նալ: 
Սա կայն 1730 թ.  Խն ձո րեսկ գյու ղի մոտ Մխի թար սպա
րա պե տի դա վա դիր սպա նու թյու նից հե տո հայոց զի նու
ժի կազ մա լու ծումն այլևս հնա րա վոր չե ղավ կա սեց նել: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, զին ված պայ քա րի շնոր հիվ և՛ Ար
ցա խում, և՛ Սյու նի քում, թե կուզ կարճ ժա մա նա կով, վե
րա կանգն վեց հայ կա կան ի նք նիշ խա նու թյու նը: 

Ազ գային–ա զա տագ րա կան կռիվ նե րը Սյու նի քում և 
Ար ցա խում հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան հե րո սա կան 
դրվագ նե րից են: Հայ կա կան զի նված պայ քա րը խոր հետք 
թո ղեց և բարձ րաց րեց հայ ժո ղովր դի ազգային ի նք նա գի
տակ ցու թյունն ու ա զա տա սի րա կան ո գին: Պարս  կաս տա
նը ստիպ ված էր իր հե տա գա քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
հաշ վի նս տե լ հայ կա կան մե լի քու թյուն նե րի հետ, ճա նա չե լ 
նրանց ի րա վունք ներն ու ի նք նիշ խա նու թյու նը: 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ինչպիսի՞ն էր իրավիճակը Սյունիքում մինչև Դավիթ բեկի ժամանումը:
2. Որո՞նք էին Դավիթ բեկի առաջին քայլերը Սյունիքում:
3.  Թվարկե՛ք Սյունիքի ազատագրության համար մղված խոշոր ճակատա մարտերը:
4. Ի՞նչ համաձայնություն ձեռք բերեց Դավիթ բեկը պարսից շահի հետ:
5. Նկարագրե՛ք Հալիձորի ճակատամարտը:
6. Ինչո՞ւ թուլացավ Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1. Տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը.

Անվանումը Խոշոր ճակատամարտեր Տարեթվեր Անուններ

Զինված պայքարը 
Սյունիքում

2.  Տրամագիր վարժության միջոցով համեմատե՛ք Արցախի և Սյունիքի զին
ված պայքարը և դրանց արդյունքները: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դա վիթ բե կ, Շի նու հայր ա վա ն, Մխի թա ր սպա րա պետ, Չավն դու րի ճա կա տա մար տ, 
Զևայի և Ո րո տա նի բեր դե ր, Հա լի ձո րի բեր դ, Սյունիքի հայկական իշխանություն     
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Հայ կա կան ի նք նա վա րու թյունն Ար ցա խում (Խամ
սայի մե լի քու թյուն ներ): Աֆ ղանների և թուրքերի դեմ 
պայ քա րում պարսից զո րահ րա մա նա տար Նա դի րը 
հաջողությունների հասավ:  Նա ե րկ րից դուրս քշեց աֆ
ղան նե րին և լուրջ հաղթանակներ տարավ թուր քա կան 
զորքի նկատմամբ: 

Ռու սաս տա նի օ ժան դա կու թյան բա ցառ ման պայ ման
նե րում ի րա կան հիմ քեր ստեղծ վե ցին հայ–ի րա նա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վալ ման հա մար: Հա յաս տա
նում Նա դի րի վա րած քա ղա քա կա նու թյունն ը նդ գր կում 
էր ռազ մա կան, վար չա քա ղա քա կան ու ա ռևտ րատն տե
սա կան ո լորտ նե րը: 

Հայ–ի րա նա կան գոր ծակ ցու թյու նը դրս ևոր վում է 
նաև Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան նկատ մամբ 
Նա դի րի բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քով: Նա ա պօ րի նի 
հար կե րից ա զա տե ց Էջ մի ած նի կալ վածք ները, ը ստ ար
ժան վույն գնա հա տե ց ու մե ծա րե ց աշ խար հիկ և հոգևոր 
հայ իշ խա նա վոր նե րին: Լի նե լով հե ռա տես քա ղա քա
կան գոր ծիչ ու հմուտ դի վա նա գետ՝ Նա դի րը հաս կա
նում էր տե ղա կան բնակ չու թյան կար ևո րու թյու նը հա
կա թուր քա կան պայ քա րում: Նրա բա նա կում է ին Դի զա
կի մե լիք Ե գա նը, Գե ղար քու նի քի մե լիք Շահ նա զա րը, 
Եր ևա նի մե լիք Հա կոբ ջա նը և ու րիշ ներ: 

1735 թ. հու նի սին Եղ վար դի հայտ նի ճա կա տա մար
տում պար տու թյան մատ նե լով թուր քե րին` Նա դի րը 
ստի պեց օս մա նյան հրա մա նա տա րու թյա նը զոր քե րը 
դուրս բե րե լ այսր կով կա սյան տարածաշրջանից: Նրա 
հաղթանակն ապահովվեց նաև հայկական ուժերի քա
ջության շնորհիվ: Հաջորդ տարի Է րզ րու մում կնք ված 
պայ մա նագ րով ճա նա չվեց Ի րա նի գերիշխանու թյունն 
Ար ևե լյան Հա յաս տա նում և Ար ևե լյան Վրաս տա նում: 
Նույն տա րում Նադիրը հռ չակ վեց Պարս կաս տա նի շահ:

 Շուտով Նա դի րը Ար ցախը Գան ձա կի խա նու թյու նից 
անջատելով՝ դարձրեց ա ռան ձին վար չա կան մի ա վոր 
(1736 թ.): Նա վե րա հաս տա տեց Ար ցա խի ներ քին բա ժա
նումն ու մե լիք նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը: Ար

§ 4–5. Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
               XVIII ԴԱ ՐԻ 30–80–Ա ԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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ցա խի մե լի քու թյուն նե րը` Ջրա բեր դ, Գյու լիս տա ն, Խա
չե ն, Վա րան դա և Դի զա կ, սկ սե ցին ան վան ել Խամ
սայի (հինգ) մե լի քու թյուն ներ: Դրանց սահ ման նե րը (տե՛ս 
էջ 14–ի քարտեզը)   ձգ վում է ին Գան ձա կի հա րա վային 
շր ջան նե րից մինչև Ա րաքս գե տը: Մելիքությունների կա
ռա վա րիչ նշա նակ վեց Դի զա կի մե լիք Ե գա նը: Նա ստա
ցավ նաև պարս կա կան խա նի տիտ ղոս: Մե լիք Ե գա նը 
մի ա վո րում էր նաև մյուս մե լիք նե րի ռազ մա կան ու ժե րը: 

Նա դիր շա հի գա հա կալ ման ժա մա նակ Ար ցա խի մե
լիք նե րը պահ պա նե ցին ի րենց նախ կին ի րա վունք նե րը 
և ներ քին կա ռա վար ման հար ցե րում ու նե ին գոր ծե լու 
լի ա կա տար ի նք նու րույ նու թյուն: Յու րա քան չյուր մե լիք 
ու ներ իր զի նու ժը՝ 1000–1500 զին վոր: 

Ի դեմս Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի` ստեղծվեց հայ
կա կան մի յու րա հա տուկ պե տա կան կազ մա վորում: 
Ար ցա խի ի նք նա վա րու թյու նը մարմ նա վո րում էր նաև 
հոգ ևոր իշ խա նու թյու նը` Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու
թյունը, որն իր հեր թին նպաս տում էր ի նք նա վա րու
թյան ամ րապնդ մա նը:

Այ րա րա տյան ե րկ րի և Ար ցա խի մե լի քա կան իշ խա
նու թյուն նե րը, սակայն, չկա րո ղացան հա մախմբ ված 
դի մա կայել Նա դի րի սպա նու թյու նից (1747 թ.) հե տո 
ստեղծ ված նոր մար տահ րա վեր նե րին: Նրանք աս տի
ճա նա բար կորց րին քա ղա քա կան ան կա խու թյուն ձեռք 
բե րե լու հնարավորությունը:   

Ա զա տագ րա կան պայ քա րի գա ղու թա հայ կեն
տ  րոն  նե րը: Հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծում 
ան վի ճե լի է գա ղու թա հայ կենտ րոն նե րի դե րը, ո րոնք 
սկսե ցին աշ խու ժա նալ XVIII դ. կե սե րից: Ա ռանձ նա հա
տուկ տեղ ու ներ հնդ կա հայ գա ղու թը:

Հնդ կաս տա նում հայե րը հաս տատ վել է ին դեռևս 
XVI–XVII դարերում: Նրանք հիմ նա կա նում զբաղ վում 
է ին վա ճա ռա կա նու թյամբ և մեծ հա ջո ղու թյուն ներ է ին 
ար ձա նագ րել այդ ո լոր տում: Ե րբ եվ րո պա կան պե
տու թյուն նե րն սկ սե ցին ներ թա փան ցել Հնդ կաս տան, 
հայերն այնտեղ ար դեն մեծ կշիռ ու նե ին: Պա տա հա կան 
չէ, որ ա նգ լի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյու
նը» դյու րությամբ Հնդ կաս տան մուտք գոր ծե լու և հայ 
վա ճա ռա կան նե րի հետ մր ցակ ցու թյու նից խու սա փե լու 
նպա տա կով 1688 թ. պայ մա նա գիր կն քեց նրանց հետ` 

 Ջրաբերդ.
Թարթառ գետը
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պար տա վոր վե լով հայ վա ճա ռա կան նե րի ապ րանք նե րն 
ան գլի ա կան նա վե րով ար տա հա նել Եվ րո պա: 

Ամ րապնդ վե լով Հնդ կաս տա նում` ան գլի ա ցի նե րն 
սկսեցին սահ մա նա փա կել հայ վա ճա ռա կա նու թյան 
ի րա վունք նե րը: Հզոր Ա նգ լի ան, ի վեր ջո, ու ժով կա րո
ղա ցավ տի րել գրե թե ամ բողջ Հնդ կաս տա նին: Հնդ կա
հայ բուր ժո ւա զի այի ներ կա յա ցու ցիչ ներն, ան հանգս
տա նա լով ի րենց կա պի տա լի հա մար, սկ սե ցին գի
տակ ցել սե փա կան պե տու թյան ան հրա ժեշ տու թյունն 
ու նշա նա կու թյու նը: Նման գոր ծիչ նե րից էր Հով սեփ 
Է մի նը:  

 Հով սեփ Է մի նի գոր ծու նե ու թյու նը: Է մի նը ծն վել է 
1726 թ. Պարս կաս տա նի Հա մա դան քա ղա քում: Այստե
ղից իր ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Հնդ կաս տան և հաս
տատ վել Կալ կա թա յում: Ե րի տա սարդ  Է մի նը գի տեր Հա
յաս տա նի ծանր վի ճա կի մա սին, տես նում էր իր հայ րե
նա կից նե րի թշվա ռու թյու նը, դա հատ կա պես ակնառու 
էր, երբ հա մե մա տում էր եվ րո պա ցի նե րի բար վոք պայ
ման նե րի հետ: Նա ոգ ևոր ված էր Ար ցա խի ու Սյու նի քի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րով: 

Է մի նը ե րա զում էր տի րա պե տել ռազ մա կան ար վես
տին և զեն քի ու ժով ա զա տագ րել հայ րե նի քը: Հոր կամ
քին հա կա ռակ, ո րն  ու զում էր նրան վա ճա ռա կան դարձ
նել, 1751 թ. մեկ նում է Ա նգ լի ա և ըն դուն վում Վուլ վի չի 
թա գա վո րա կան զին վո րա կան ա կա դե մի ա: Այս տեղ 
ծա նո թա նում է ան գլի ա կան քա ղա քա կան ու պե տա
կան գոր ծիչ նե րի հետ և նրանց ներ կա յաց նում իր գա
լու նպա տակ նե րը: Է մի նին հա ջող վում է նաև տե սակ ցել 
Ա նգ լի այի վար չա պե տի հետ: Սակայն նա հա մոզ վում է, 
որ Հա յաս տա նի ա զա տագր ման իր գա ղա փար նե րը չեն 
հա մընկնում Ա նգ լի այի շա հե րին: 

1759 թ. Է մի նը գա լիս է Հա յաս տան: Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նով ճա նա պար հոր դե լու ըն թաց քում զրույցի 
բռն վե լով հայրենակիցների հետ` նա խո սում է հայ
րե նիքի պատ մու թյան փա ռա վոր դր վագ նե րի մա սին: 
Բե րե լով ա րևմ տյան քրիս տո նյա նե րի օ րի նա կը՝ կոչ է 
ա նում պայ քա րելու հա նուն ա զա տու թյան:

 Ծա նո թա նա լով ի րա վի ճա կին` Է մի նը հա մոզ վում 
է, որ օ տար տի րա պե տու թյան դեմ ա զա տագ րա կան 
պայ քար կա րե լի է սկ սել մի այն որ ևէ հար ևան պետու

Հովսեփ Էմին
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թյան օ ժան դա կու թյամբ: Այս ա ռու մով նա հնա րա վոր 
դաշ նա կից էր հա մա րում Ռու սաս տա նին կամ Վրաս
տա նին: 

Վե րա դառ նա լով Ա նգ լի ա` Է մի նը ներ կա յա նում է ռու
սա կան դես պանին: Նրա նից վերց նե լով Ռու սաս տա նի 
վար չա պետ Մ. Վո րոն ցո վին ո ւղղ ված ե րաշ խա վո րա
կան նա մակ՝ ճա նա պարհ վում է Սանկտ Պե տեր բուրգ: 
Է մի նը Վո րոն ցո վին ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի ա զա
տագ րու թյան իր ծրա գի րը, ո րն ի րա գոր ծե լու հա մար 
մտա դիր էր դաշ նակ ցել վրաց Հե րակլ II թա գա վո րի 
հետ: Վո րոն ցովն ըն դա ռա ջում է Է մի նի խնդ րան քին և 
Հե րակլ II–ին ո ւղղ ված նա մա կով նրան ճա նա պար հում 
Վրաս տան: Վրաց թա գա վո րը հա մա ձայ նում է օ ժան դա
կել Է մի նի ծրագ րին:

 Հա յաս տա նում ա զա տագ րա կան շար ժու մը կազ
մա կեր պե լու հա մար Է մի նը կա պեր է հաս տա տում Մշո 
Ս. Կա րա պետ վան քի վա նա հայր Հով նա նի հետ: Է մի
նը և Հե րակլ II –ը  1764 թ. խրա խու սա կան նա մակ ներ են 
ու ղար կում Հով նա նին, սա կայն Եր ևա նում խա նի մար
դիկ ձեր բա կա լում են նա մա կա տա րին: Ա մե նայն հայոց 
կա թո ղի կոս Սի մե ոն Եր ևան ցին, տե ղե կա նա լով այդ 
մա սին, կշ տամ բում է Հե րակլ II–ին «անզգույշ քայլերի» 
համար, որոնք կարող էին առաջացնել պարսկական 
իշխանությունների վրեժխնդրությունը հայերի հանդեպ: 
Ստիպված Հե րակ լը Է մի նից պահանջում է հե ռա նալ 
Վրաս տա նից: Մշո Ս. Կարապետ վանքը
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Մեկ տա րի Հյու սի սային Կով կա սում մնա լուց հե տո՝ 
1766 թ., Էմինը վե րա դառ նում է Հա յաս տան և հաս տատ
վում Գե տա շե նում` Գյու լիս տա նի մե լիք Հով սե փի 
մոտ: Ար ցա խի ի րադ րու թյա նը ծա նո թա նա լու հա մար 
Է մի նը լի նում է նաև Շու շի ում, ա պա ան ցնում Գան
ձա սար: Այս տեղ նրան տե ղե կաց նում են, որ Սի մե ոն 
Երևան ցին հրա մայել է չըն դու նել և չօ ժան դա կել ի րեն: 
Հա մոզ վե լով, որ Ար ցա խում ևս կա տա րում են կա թո
ղի կո սի այդ հրա մա նը՝ Է մի նը ո րո շում է վե րա դառ նալ 
Ռու սաս տան: Սա կայն լսե լով, որ Խոյի ու Սալ մաս տի 
քրիս տո նյա նե րը պատ րաստ են տաս նութ հա զար զին
վոր տրա մադ րել ի րեն՝ Է մի նը ճա նա պարհ վում է Խոյ: 
Չու նե նա լով պա հանջ վող գու մա րը` նա չի կա րո ղա նում 
զորք վար ձել: Այսքանից հետո նա 1770 թ. վե րա դառ նում 
է Հնդկաստան:

 Մադ րա սի հայ րե նա սի րա կան խմ բա կը: Հնդ կաս
տա նի Մադ րաս քա ղա քում Շա հա միր Շա հա մի րյա նի 
գլ խա վո րու թյամբ մի խումբ հայ րե նա սեր ներ XVIII դ. 
ե րկ րորդ կե սին ստեղծեցին խմբակ: Նրանք հիմ նա
վոր գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լեցին Հա յաս տա նի ա զա
տագ րու մը նա խա պատ րաս տե լու և հայ կա կան պե տա
կա նու թյան վե րա կանգն ման գա ղա փա րը քա րո զե լու 
ո ւղ ղու թյամբ: Հա յու թյան շր ջա նում խան դա վա ռող դեր 
ու նե ցավ Հով սեփ Է մի նի ա զա տագ րա կան–հայ րե նա
սի րա կան քա րոզ չու թյու նը: Հնդ կա հայե րը ո րո շում 
կա յաց րին Է մի նին տրա մադ րել 12000 ռու փի` բա նակ 
ստեղ ծե լու հա մար: Մե ծա հա րուստ Գրի գոր Խո ջա
ջան յա նը նույ նիսկ պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նեց 
այդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար կտա կել իր ու նեց
ված քի մեկ եր րոր դը, ե թե ծրագ րին հա վա նու թյուն տա 
Սի մե ոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սը:

Շ. Շա հա մի րյա նը Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյու նը 
տես նում էր հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան մի
ջո ցով, ո րը պետք է գլ խա վո րե ին Ար ցա խի մե լիք ներն 
ու Էջ մի ած նի հոգ ևո րա կան նե րը: Նրա հա մոզ մամբ` 
հայ ժո ղո վուր դը կա րող էր օ ժան դա կու թյուն ստա նալ 
Վրաս տա նից և Ռու սաս տա նից: Շ. Շա հա մի րյա նը Հե
րակլ II–ին ա ռա ջար կում էր բա րե փո խում նե րի մի ջո ցով 
հզո րաց նել եր կի րը: Վրաց թա գա վո րին նույ նիսկ թան
կար ժեք նվեր ներ է ուղար կում և օգ նե լու նպա տա կով 
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պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նում տե ղա փոխ վե լու 
Վրաս տան: Հե րակլ II–ն իր հեր թին Լո ռու գա վա ռը նվի
րա բե րում է Շա հա մի րյա նին և նրան շնոր հում իշ խա նի 
տիտ ղոս: Շա հա մի րյա նի ա ռա ջար կու թյամբ վրաց թա
գա վո րը 1790 թ. հա տուկ ու ղերձ է հղում Պարս կաս տան 
բռ նա գաղ թեց ված հայե րին` այդ ժա մա նակ Վրաս տա նի 
կազ մում գտն վող հա յկական գա վառ նե րում մշ տա կան 
բնա կու թյուն հաս տա տե լու ա ռա ջար կով:

Հնդ կա հայ գոր ծիչ նե րը հա մոզ վել է ին, որ ա ռանց ժո
ղովր դի ա ջակ ցու թյան ա զա տագ րա կան գոր ծում հնա
րա վոր չէ հաս նել հա ջո ղու թյան: Ի րենք ա զա տագ րա
կան գա ղա փար նե րի տա րած ման, ե րի տա սար դու թյա նը 
հայ րե նի ե րկ րի պատ մու թյանն ու մշա կույ թին ծա նո
թաց նե լու հա մար կար ևո րում է ին ան հրա ժեշտ գրա
կա նու թյան դե րը: Շ. Շա հա մի րյա նի ջան քե րով 1771 թ. 
Մադ րա սում հիմն վում է հայ կա կան տպա րա ն: Այստեղ 
էլ լույս է տես նում Մով սես Բաղ րա մյա նի « Նոր տետ
րակ, որ կոչ ի յոր դո րակ» գիր քը (1772 թ.): Դա հայ ի րա
կա նու թյան մեջ հրա պա րա կա խո սա կան բնույ թի ա ռա
ջին տպա գիր աշ խա տու թյունն էր:

 Գիր քը ներ կա յաց նում է հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան 
ան ցյա լը և դրան հա կադ րում առ կա ան մխի թար վի ճա
կը: Կոչ էր ար վում հայ ե րի տա սարդ նե րին դուրս գա լու 
օ տար բռ նա կալ նե րի դեմ և զեն քի ու ժով հաս նե լու ա զա
տու թյան: Հայոց պե տա կա նու թյան ան կու մը հե ղի նա կը 
բա ցատ րում էր հայե րի ներ քին հա կա մար տու թյամբ 
և ան մի ա բա նու թյամբ, թու լու թյամբ և տգի տու թյամբ: 
Մ. Բաղ րա մյա նը քն նա դա տում է մի ա պե տա կան կար
գը` այն հա մա րե լով պե տա կա նու թյան ան կման հիմ նա
պատ ճառ նե րից: Նա ա ռա ջար կում է ստեղ ծել սահ մա
նադ րու թյուն և եր կի րը կա ռա վա րել ժո ղովր դի ը նտ րո
վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով: 

 Մադ րա սի խմ բա կը հրա տա րա կում է նաև «Ո րո
գայթ փա ռաց» գիր քը (1773 թ.): Սա ա պա գա հայ կա
կան պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար նա խա տես
ված օ րենք նե րի հա վա քա ծու էր` յու րա հա տուկ « Սահ
մա նադ րու թյուն»: Հատկանշական է, որ այն Ա ՄՆ –ի 
Սահ մա նադ րու թյու նից 14 տա րի շուտ է լույս տե սել: 

Մ. Բաղրամյանի 
«Նոր տետրակ, որ 
կոչի յորդորակ» գրքի 
անվանաթերթը

«Որոգայթ փառաց» գրքի 
անվանաթերթը
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Գիր քը սահ մա նադ րա կան հան րա պե տու թյուն ստեղ
ծե լու ծրա գիր էր և հայ քա ղա քա կան մտ քի կար ևոր 
նվա ճում նե րից:

 Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րե րը: XVIII դ. 
60–ա կան թվա կան նե րից սկ սած՝ Հա յաս տա նի ա զա
տագր մամբ մտա հոգ էր նաև ռու սաս տա նա հայ գա
ղութը: Դե պի հա րավ ծա վալ վե լու Ռու սաս տա նի ձգ տում 
նե րը և հայ ա զա տագ րա կան ու ժե րի ցան կու թյուն նե րը 
հա մըն կել է ին: Հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման նշա
նա վոր դեմքե րից է ին Ռու սաս տա նի հայե րի հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ Հով սեփ ար քե պիս կո պոս Ար ղու թյա նը և 
ազգային հասարակական գործիչ Հով հան նես Լա
զարյա նը: 

Հայ գործիչներին ոգևորում էր 1783 թ. Գե որգիևսկ 
քա ղա քում Ռու սաս տա նի և Վրաս տա նի միջև կնքված 
դաշ նագիրը, ո րով Ռու սաս տանն իր հո վա նա վո րու
թյան տակ էր առ նում Վրաս տա նը և զորք տրա մադ
րում նրան: Ար ղու թյանն ու Լա զա րյա նը 1780–ա կան 
թվա կան նե րի սկզ բին բա նակ ցու թյուն ներ է ին վա րում 
կայս րու թյան պե տա կան գոր ծիչ նե րի հետ Հա յաս
տանն ա զա տագ րե լու վե րա բե րյալ: Նրանք կազ մում 
են Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան և հայ–ռու սաս տան
յան դաշ նագ րի՝ 18 հոդ վա ծից բաղ կա ցած մի նա խա գիծ, 
որը հայտնի է «Հյուսիսային ծրագիր» անունով: Ը ստ 
նախագծի՝ Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ ա զա տագր ված 
Հա յաս տա նի թա գա վորն ը նտր վե լու էր Ռու սաս տա նի 
կայ սեր կող մից:

 Ռու սաս տա նի հո վա նու տակ հայ կա կան պե տա կա
նու թյու նը վե րա կանգ նե լու՝ 20 հոդ վա ծից բաղ կա ցած 
մեկ այլ նա խա գիծ է կազ մում Շա հա միր Շա հա մի րյա նը: 
Այս նա խագ ծով, որը հայտնի է «Հարավային ծրագիր» 
անունով, Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ ա զա տագր ված 
Հա յաս տա նը պետք է հռ չակ վեր հան րա պե տու թյուն` 
խորհր դա րա նա կան կա ռուց ված քով:

 Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Շա հա միր Շա հա մի րյա նի նա
խագ ծե րը ներ կա յաց վեցին Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու
թյա նը, սա կայն ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րը դրանց 
ընթացք չտվին:

Արքեպիսկոպոս 
Հովսեփ Արղության

Հովհաննես Լազարյան
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Նադիրը Հայաստանում:
2.  Որո՞նք էին Խամսայի մելիքությունները, ի՞նչ կարգավիճակ ստացան դրանք 

Նադիրի օրոք:
3.  Ինչո՞ւ XVIII դ. կե սե րից արդիականացավ սեփական պետականություն ունենալու 

գաղութահայության ձգտումը:
4. Ո՞վ էր Հովսեփ Էմինը: Ներկայացրե՛ք նրա գործունեությունը: 
5.  Ո՞ր երկրների հետ էր կապում Հայաստանի ազատագրության հարցը Հովսեփ 

Էմինը, ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ չիրականացավ նրա ծրագիրը:
6.   Ո՞վ էր ստեղծել Մադրասի խմբակը: Լուսաբանե՛ք դրա գործունեության 

արդյունքները:
7.  Ներկայացրե՛ք  Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Շա հա միր Շա հա մի րյա նի նա խագ ծե րը: Ի՞նչ 

անուններով են դրանք հայտնի:

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ձեր կարծիքով Հայաստանի ազատագրության երեք ծրագրերից ո՞րն էր առա
վել իրատեսական և ինչո՞ւ:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նադիր շահ, Եղվարդի ճակատամարտ, Խամսայի մելիքություններ, Հովսեփ Էմին, 
Սի մե ոն Եր ևան ցի, Շա հա միր Շա հա մի րյա ն, Մովսես Բաղրամյան, « Նոր տետ րակ, որ 
կոչ ի յոր դո րակ», Մադրասի հայրենասիրական խմբակ, «Որոգայթ փառաց»,  Հով սեփ 
Ար ղու թյա ն, Հովհաննես Լազարյան

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

 Դի զա կի մե լիք Ե գա նը հա վա տար մու թյան և ազնիվ ծա ռա յու թյան հա մար  Նա դիր 
շա հի կող մից ստա ցել էր Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի գե րա գա հու թյու նը: Մելիքը Նա
դիր շա հի` Մու ղա նի դաշ տում ձմե ռե լու ժա մա նակ նրա բա նակն ա պա հո վել է պա րե նով: 

Մի ան գամ ձմ ռա նը Նա դիր շա հը մե լիք Ե գա նին  պատվիրում է իր հա մար սունկ 
բե րել: Մե լի քը հանձ նա ռու է լի նում, բայց մյուս մե լիք նե րը նրան ա սում են, թե ին
չու է այդ ան հնա րին գործը հանձն ա ռել, որ տե ղից պետք է ձմ ռան այդ ե ղա նա կին 
սունկ գտ նի: Սա կայն մե լիք Ե գա նը հանգս տաց նում է նրանց` ա սե լով, թե ին քը կտա 
շա հի պա տաս խա նը: Եվ գնա լով շա հի մոտ՝ հայտ նում է նրան. « Ձեր հրա մա նի հա
մա ձայն՝ մար դիկ ու ղար կե ցի այն տեղ, որ տեղ սունկ է լի նում, սա կայն այդ վայ րե րը 
ծածկ ված է ին ձյու նով»: 

Նա դիր շա հը ծի ծա ղում է և ա սում, որ ին քը քաջ գի տեր, որ ձմ ռա նը սունկ չի լի
նում, այլ պար զա պես փոր ձում էր նրա հա վա տար մու թյու նը: Եվ շա հը նրան ա սում 
է. « Քա նի որ բազ մու թյան մեջ իմ հրա մանն ըն կա լե ցիր որ պես կա տա րե լի, այդ 
պատ ճա ռով իմ հայ րա ցուն ես ար դարև»:
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Վար չա քա ղա քա կան կա ցու թյու նը։ XIX դ. սկզբին Ար
ևե լյան Հա յաս տա նը պարս կա կան տե րու թյան, ի սկ Ա րևմ
տյան Հա յաս տա նը՝ Օս մա նյան կայս րու թյան տի րա պե տու
թյան տակ էր։ Հյու սի սային Հա յաս տա նի մի քա նի գա վառ
ներ՝ Լո ռին, Փամ բա կը, Շամ շա դի նը, Արևելավրացական 
թա գա վո րու թյան կազ մում էին։ Ար ևե լյան Հա յաս տա նի 
տա րած քը հիմ նա կա նում ը նդ գրկում էր Եր ևա նի, Նա
խիջ ևա նի, Գան ձա կի և Ղա րա բա ղի խա նու թյուն նե րը։ 

Ա մե նաազ դե ցիկ վար չա կան մի ա վո րը Եր ևանի խա
նու թյունն էր։ Եր ևա նի խա նը՝ սար դա րը, նաև ամ բողջ 
Ար ևել յան Հա յաս տա նի կա ռա վա րիչներից ամենա
ազդեցիկն էր։ Երևանի խանությունը բաժանված էր 
15 մահալի՝ գավառի: Մահալի կառավարիչ՝ միրբոլուք,  
նշանակում էր սարդարը: Առանձին վարչական միա վոր 
էր Երևան քաղաքը, որի գլխավոր պաշտոնյան քալան
թարն էր՝ քաղաքապետը: Եր ևան քա ղա քի կա ռա վա
րումը հա ճախ ի րա կա նաց նում է ին հայ ազնվա կա նա
կան տոհ մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 
Մե լիք–Ա ղա մա լյան նե րը։

Ղա րա բա ղի խա նու թյան կենտ րո նը հի նա վուրց հայ
կա կան Շու շին է ր։ Ար ցա խի և Սյու նի քի զգա լի մա սը 
կազ մող այս վար չա կան մի ա վո րը գե րա զան ցա պես 
հա յաբ նակ է ր։ Այս տեղ դեռ ի րենց ազ դե ցու թյունն էին 
պահ պա նում հայ մե լի քա կան տնե րը, ով քեր ի րենց տի
րույթ նե րում ու նե ին ո րո շա կի ինքնավար ի րա վունք ներ։

XIX դ. սկզ բին Ռու սա ստանյան կայս րու թյունն 
սկսեց ա նդր կով կա սյան տարածաշրջանի, այդ թվում՝ 
Արևելյան Հա յաս տա նը գրա վե լու իր վա ղե մի ծրագ րի 
ի րա կա նա ցու մը։ Այդ նպա տա կի հա մար ռու սա կան իշ
խա նու թյուն ները փորձում էին օգ տա գոր ծել ե րկ րա մա
սի քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի, հատ կա պես հայե րի 
ա զա տագ րա կան ձգ տում նե րը։ 

1801 թ. Արևելավրա ցա կան թա գա վո րու թյու նը կցվեց 

§ 1.  Ա ՐԵ ՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ XIX ԴԱ ՐԻ ՍԿԶ ԲԻՆ

ԳԼՈՒԽ

II ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ XIX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ

Տեսարան հին Երևանից 
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Ռու սաս տա նին։ Նրա հետ խա ղաղ ճա նա պար հով Ռու
սաս տա նի տի րա պե տու թյան տակ ան ցան նաև Լո
ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Իջ ևան գա վառ նե րը։ Այսպես 
սկսվեց Ար ևե լյան Հա յաս տա նի՝ Ռու սաս տա նին մի աց
ման գոր ծըն թա ցը։ 

1804–1813 թթ. ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մը։ 
Գյու լիս տա նի հաշ տու թյու նը։ Հա մոզ վե լով, որ Ա նդր
կով կա սի մնա ցած մա սի նվա ճու մը խա ղաղ ե ղա նա կով  
այլևս հնա րա վոր չէ՝ Ռու սաս տա նը 1804 թ. պա տե րազմ 
սկ սեց Պարս կաս տա նի դեմ։ 

Ռուսական զորքերը նույն թվականի մայի սին գրա վե
ցին Գան ձա կի խա նու թյան տա րած քը և պա շա րե ցին Ար
ևե լյան Հա յաս տա նում պար սիկ նե րի ա մե նաու ժեղ հե նա
կե տը՝ Երևա նի բեր դը։ Սա կայն նրանք հան դի պե ցին ու ժեղ 
դի մադ րու թյան և ստիպ ված էին վե րա դառ նալ Վրաս տան։

1805 թ. ռու սա կան բա նակն ան ցավ նոր հար ձակ ման 
և գրա վեց Շի րա կը։ Այսպես Շի րա կը մի ացվեց Ռու սաս
տա նին։ Ղա րա բա ղի խա նը հար կադր ված ռու սա կան 
հրա մա նա տա րու թյան հետ հաշ տու թյուն կն քեց և իր 
խա նու թյու նը հանձնեց Ռու սա ստանյան կայս րու թյա նը։

Ռու սա կան զոր քե րը 1808 թ. սեպ տեմ բե րին ե րկ րորդ 
ան գամ ար շա վե ցին Եր ևա նի վրա։ Այս ան գամ էլ պար
սիկ նե րին հա ջող վեց ա նա ռիկ պա հել բեր դը։ 

1812 թ. հու նի սին Նա պո լե ո նը ներ խու ժեց Ռու սաս
տան։ Օ գտ վե լով դրա նից՝ պար սկական իշխա նու  թյուն
ներն ակ տի վաց րին ի րենց գոր ծո ղու թյուն ներն Ա նդր
կով կա սում։ Ֆրան սի ա յի ջախ ջա խումից հե տո միայն 
Ռուսաստանն ան ցավ հար ձակ ման պարսկական ուժե րի 
դեմ։ Գա հա ժա ռանգ Ա բաս–Միր զան Ար ցա խում, Մեղ 
րիում և այլ վայ րե րում տե ղի ու նե ցած մար տե րում ծանր 
պար տու թյուն կրեց։ Պար սկական կողմը հար կադր ված 
էր 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ին Ար ցա խի Գյու լիս տան 
գյու ղում կն քել հաշ տու թյուն։ Այս պայ մա նագ րով Ի րա նը 
հօգուտ Ռուսաստանի հրա ժար վեց Ար ևե լյան Վրաս տա
նից, Ար ևե լյան Ա նդր կով կա սից, Գան ձա կից, Ար ցա խից, 
Շի րա կից, Զան գե զու րից, Լո ռուց, Շամ շա դի նից։

Այս պի սով` Ար ևե լյան Հա յաս տա նից Ռու սաս տա նին 
ան ցան զգա լի տա րածք ներ։ Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի 
խա նու թյուն նե րը դեռևս մնում էին Պարս կաս տա նի տի
րա պե տու թյան տակ:
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  XIX դ. սկզ բին ո ՞րն էր Ար ևե լյան Հա յաս տա նի ա մե նաազ դե ցիկ վար չա կան միա 
վո րը:

2.  Հա յաս տա նի ո ՞ր մա սերն է ին մտ նում Ղա րա բա ղի խա նու թյան կազ մի մեջ:
3.  Ե ՞րբ է սկս վել ռուս– պարս կա կան պա տե րազ մը: Համառոտ ներկայացրե՛ք պա

տերազմի ընթացքը:
4. Ի ՞նչ ար դյունք ներ ու նե ցավ ռուս– պարս կա կան պա տե րազ մը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տետրում լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Պա տե րազմ Տա րեթ վեր
Կար ևոր ի րա

դար ձու թյուն ներ

Պայ մա նա
գրի կնքման  

վայրը

Հիմնական 
ար դյունք

ներ

XIX դ. I ռուս– 
պարս կա կան

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևանի, Նախիջևանի, Գանձակի և Ղարաբաղի խանություններ,  մահալ, միրբոլուք, 
քալանթար, սար դար, Մե լիք –Ա ղա մա լյան ներ, 1804–1813 թթ. ռուս– պարս կա կան պա տե
րազմ, Ա բաս– Միր զա, Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նա գիր

§ 2.  Ա ՐԵ ՎԵ ԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ՝ ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻՆ 
          ՄԻ ԱՑ ՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒ ԼԸ 

1826–1828 թթ. ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մը։ 
1826 թ. հու լի սին Ա բաս–Միր զայի 60–հա զա րա նոց բա
նա կը, խախ տե լով Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը, ներ
խու ժեց Ար ցախ։ Սկս վեց ռուս–պարս կա կան նոր պա տե
րազմ։

Հու լի սի 26–ին պարս կա կան զոր քե րը պա շա րե ցին 
Շու շի ի բեր դը։ Ռու սա կան կա յա զո րը շր ջա կա գյու ղե րից 
հա վաք ված հայե րի օգ նու թյամբ դի մեց ի նք նա պաշտ
պա նու թյան։ Շու շի ի պաշտ պա նու թյու նը տևեց 47 օր, և 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ պա տե րազ մի հե տա
գա ըն թաց քի հա մար։
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Եր ևա նի խա նի զոր քե րն էլ ներ խու ժե ցին Շի րակ։ 
Փոքր Ղա րա քի լի սայի գյու ղա ցի նե րը ռուս սահ մա նա
պահ զին վոր նե րի հետ բա րի կադ ներ կա ռու ցե ցին և 
դի մե ցին ի նք նա  պաշտ պա նու թյան։ Իսկ 1826 թ. սեպ
տեմ բե րի 3–ին Շամ քո րի մոտ հայ նշա նա վոր գե նե րալ 
Վ. Մա դա թո վի 2–հա զա րա նոց ջո կա տը ջախ ջա խեց 
պարս կա կան 10–հա զա րա նոց զո րա մա սը։ Մար տի դաշ
տում թող նե լով մեծ ա վար՝ հա կա ռա կոր դը փա խուս տի 
դի մեց։ Սեպ տեմ բե րի 13–ին Ե լի զա վետ պո լի (Գանձակ) 
մոտ տե ղի ու նե ցած ա վե լի մեծ ու վճ ռա կան ճա կա տա
մար տում ռու սա կան զոր քե րը նոր հար ված հասց րին 
Ա բաս–Միր զայի բա նա կին և դուրս շպր տե ցին գրավ ված 
շր ջան նե րից։ 

Ռուսական զորքերի հա ջո ղու թյուն նե րը ո գեշն չե ցին 
հայ բնակ չու թյա նը։ 1827 թ. գար նա նը Թիֆ լի սում ձևա
վոր վեց հայ կա մա վո րա կան ա ռա ջին ջո կա տը, ո րը 
կազմված էր ա վե լի քան 100 մար դուց։ Ար ցա խում և 
այլ վայ րե րում ևս կազ մա կերպ վե ցին կա մա վո րա կան 
գու մար տակ ներ՝ ազ գային դրոշ նե րով, հայ հրա մա նա
տար նե րով։ Լո ռի–Փամ բա կում ճա նա չում ձեռք բե րե ցին 
Մար տի րոս Վե քի լյա նի, Շամ շա դի նում՝ Գրի գոր Մա
նու չա րյա նի ջո կատ նե րը։ 

Երևանի բերդի 
գրավումը

Վալերի Մադաթով
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1827 թ. գար նա նից ռու սա կան զոր քե րը գե նե րալ 
Ի վան Պասկ ևի չի հրա մա նա տա րու թյամբ ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ծա վալ ե ցին Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի 
խա նու թյուն նե րի սահ ման նե րում։ Վի րա հայոց հոգևոր 
ա ռաջ նորդ Ներ սես Աշ տա րա կե ցու խոս քե րով՝ մո տե
նում էր Ա րա րա տյան աշ խար հի և հայ ժո ղովր դի ա զա
տագ րու թյան ժա մը։

Պարս կա կան մե ծա քա նակ բա նա կը հերթական  
պար տու թյունը կրեց 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ին Օ շա կա նի 
մոտ տե ղի ու նե ցած  ա րյու նա հեղ ճա կա տա մար տում։ 
Ռուսական կողմը ևս ու նե ցավ մեծ կո րուստ ներ։

1827 թ. սեպ տեմ բե րին ռու սա կան զոր քե րը գրա
վե ցին Սար դա րա պա տը, այնուհետև պա շա րե ցին 
Երևանի բեր դը։ Պասկ ևի չը Եր ևա նի խա նին ա ռա ջար
կեց ա ռանց կռ վի հանձ նել բեր դը, բայց մեր ժում ստա
ցավ։ Սեպ տեմ բե րի 30–ի գի շե րը՝ մինչև լույս, ա նընդ
հատ ռմբա կոծ վում էր բեր դը։ Քանդ վեցին հա րա վային 
պա րիսպ նե րը: 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ա ռա վո տյան 
ռու սա կան զոր քերն ու հայ կա մա վոր ները մտան բերդ։ 

Եր ևա նի գրա վու մը մեծ ցն ծու թյամբ ըն դուն վեց 
հա յու թյան կող մից։ Այն, փաս տո րեն, վճ ռեց պա տե
րազ մի ել քը։ 

Թուրք մեն չայի պայ մա նա գի րը։ Պարս կա հայե
րի վե րաբ նա կե ցու մը։  1827 թ. հոկ տեմ բե րին ռու սա
կան զո րա մա սե րը մտան Թավ րիզ։ Տե ղի հայե րը աղ 
ու հա ցով դի մա վո րե ցին նրանց։ 1827 թ. վեր ջե րին և 
1828 թ. սկզբ նե րին ռուս ական զորքերը գրա վե ցին 
Խոյը, Սալ մաս տը, Ո ւր մի ան, շարժ վե ցին դե պի Ի րա
նի մայ րա քա ղաք Թեհ րան։ Շա հը ստիպ ված հաշ տու
թյուն խնդ րեց։ 

1828 թ. փետր վա րի 10–ին Թուրք մեն չայ գյու ղում  
կնքվեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր։ Այդ պայ մա նագ
րով Ար ևե լյան Հա յաս տա նի ևս մի ըն դար ձակ տա րածք՝ 
Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի խա նու թյուն ները, ան ցավ Ռու
սաս տա նի գե րիշ խա նու թյան տակ։ Պարս կաս տա նի 
տի րա պե տու թյան տակ մնա ցած հայե րին ի րա վունք 
տր վեց մեկ տար վա ըն թաց քում ի րենց շար ժա կան գույ
քով բնա կու թյուն հաս տա տելու Ռու սաս տա նին ան
ցած շրջան նե րում։ Ռուս–պարս կա կան սահ մա նի մի 
հատվածն ան ցնում էր Ա րաքս գե տով։ Պարս կա հայք 

Գեներալ Պասկևիչ 
Երևանցի

1827 թ. օ գոս տո սի 
17–ին Օ շա կա նի ճա կա

տա մար տում զոհ ված նե
րի հի շատա կը հա վեր

ժաց նե լու հա մար 1834 թ. 
Էջ միած նի կա թո ղի կո
սու թյան մի ջոց նե րով 

կառուցված հուշար ձանը
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նա հան գը՝ իր հայտ նի Խոյ և Սալ մաստ գա վառ նե րով, 
վե րա դարձ վեց պարսիկներին:

1828 թ. գար նանն սկս վեց պարս կա հպատակ հայերի 
զանգ վա ծային վե րաբ նա կե ցու մը։ Շուրջ 40–42 հա
զար հայեր Թավ րի զի, Մա կո ւի, Խոյի, Սալ մաս տի, Ո ւր
մի այի և այլ շր ջան նե րից բնա կու թյուն հաս տա տե ցին 
Արևելյան Հայաստանի տարբեր վայ րե րում։ Վե րաբ նա
կիչ նե րը 6 տա րով ա զատ վե ցին հար կե րից ու տուր քե
րից։ Աղ քատ նե րին դրա մա կան ո րոշ օգ նու թյուն տր վեց 
բնա կա րան ներ կա ռու ցե լու հա մար։

Հայե րի վե րաբ նա կե ցումը կարևոր նշա նա կու թյուն 
ու նե ցավ։ Փաս տո րեն շահ Ա բա սի կող մից Պարս կաս
տան բռ նա գաղթ ված հա յու թյան մի մա սը կր կին վե
րա դար ձավ իր հայ րե նի շե նե րը։ Այդ զանգ վա ծային 
վե րաբ նա կեց ման շնոր հիվ վե րա կանգն վեց Ար ևել
յան Հա յաս տա նի հայ կա կան ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րը։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներ կա յաց րե՛ք 1826–1828 թթ. ռուս– պարս կա կան պա տե րազ մի սկիզ բը:
2. 1826 թ. ի ՞նչ խո շոր ճա կա տա մար տեր տե ղի ու նե ցան:
3.  Նկա րագ րե՛ք 1827 թ. ռազմական գործողությունները: Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե

ցավ Երևա նի բեր դի գրա վու մը:
4. Ե ՞րբ է կնք վել Թուրք մեն չայի պայ մա նա գի րը, և ի ՞նչ էր այն նա խա տե սում:
5.  Ե ՞րբ սկսվեց Պարսկաստանից հայերի վերաբնակեցումը: Որքա՞ն հայ վերա

բնակ վեց:
6.  Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Արևելյան Հայաստանում հայերի վերաբնա կե

ցումը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 Շա րու նա կե՛ք նա խորդ դա սին լրաց րած ա ղյու սա կը` ա վե լաց նե լով XIX դ. երկ
րորդ ռուս– պարս կա կան պա տե րազ մը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1826–1828 թթ. ռուս– պարս կա կան պա տե րազմ, Շու շի ի 47 –օ րյա պաշտ պա նու
թյուն, Վ. Մա դա թով, Շամ քո րի ճա կա տա մարտ, Ե լի զա վետ պո լի ճա կա տա մարտ, 
Ի. Պասկևիչ, Ներսես Աշտարակեցի, Օ շա կա նի ճա կա տա մարտ, Սար դա րա պատ, 
Թուրք  մեն չայի պայ մա նա գիր, հայերի վերաբնակեցում



35

Ա
Ր

Ե
Վ

Ե
Լ

Յ
Ա

Ն
 Հ

Ա
Յ

Ա
Ս

Տ
Ա

Ն
Ի

 Մ
Ի

Ա
Ց

Ո
Ւ

Մ
Ը

 Ռ
Ո

Ւ
Ս

Ա
Ս

Տ
Ա

Ն
Ի

Ն



36

§ 3. ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ԶԸ։ 1836 Թ. Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ 
         ԿԱ ՆՈ ՆԱԴ ՐՈՒԹՅՈԻ ՆԸ

Հայ կա կան մար զի կազ մա կեր պու մը։ Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նում խա նա կան կար գե րի տա պա լու մից հե
տո ան հրա ժեշտ էր ստեղ ծել նոր իշ խա նու թյուն։ Դեռևս 
1827 թ. վեր ջե րին մի խումբ հայ հայ րե նա սեր մտա վո րա
կան ներ՝ Խ. Լա զար յանը, Ա. Խու դա բա շյա նը և Կ. Ար
ղու թյա նը, Ռու սաս տա նի հո վա նու ներքո ի նք նա վար 
իշ խա նու թյուն ստեղ ծե լու վե րա բե րյալ  նա խա գիծ կազ
մե ցին։ Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ Ար ևե լյան Հա յաս տա նը 
պետք է ու նե նար ի նք նա վա րու թյուն, իր զի նան շա նը, 
ազ գային դրո շը և օ րենք նե րը։ Պե տա կան պաշ տո նյա
նե րը պետք է հայեր լի նե ին։ 

Հայ կա կան պե տու թյան մեջ է ին ը նդ գրկ վե լու  Հին 
Հա յաս տա նի բո լոր կենտ րո նա կան նա հանգ նե րը։ Այ
սինքն՝ Հա յաս տա նը պետք է մի ա վոր վեր, ու նե նար 
հայ կա մա վո րա կան նե րից հա վա քագր ված բա նակ, 
հա յազ գի պաշ տո նյա ներ։ Ե րկ րի պե տա կան ծա ռայող
ներն ի րենց կր թու թյու նը ստա նա լու է ին բարձ րա գույն 
ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, մաս նա վո րա
պես՝ Լա զա րյան ճե մա րա նում։

Ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը, բնա կա նա բար, չըն
դու նեց Հա յաս տա նի ի նք նա վա րու թյան նա խա գի ծը։ 
Այ դուհան դերձ, կա տա րեց հայե րին սի րա շա հե լու քայլ. 
1828 թ. մար տի 21–ին Նի կո լայ I–ի հրա մա նագ րով 
Երևա նի և Նա խիջ ևա նի խա նու թյուն նե րից կազմ վեց 
Հայկա կան մարզը: Այն, որ պես ա ռան ձին վար չա կան 
մի ա վոր, մտ նե լու էր կայս րու թյան կազ մում, ու նե նալու 
էր իր դրո շը և զի նան շա նը։ Սակայն այդ մի ա վո րը հայ
կա կան իրական ի նք նա վա րու թյուն չէր։

Հայ կա կան մար զը կա ռա վա րում էր մար զային վար
չու թյու նը, ո րի պե տը 1830–1838 թթ. հա յազ գի գե նե րալ 
Վա սիլ Բեհ բու թովն է ր։ Պարս կա կան օ րենք ներն ու 
վար չաձ ևերն աս տի ճա նա բար փո խա րին վե ցին ռու սա
կան օ րենք նե րով ու վար չաձ ևե րով։ 

Վա սիլ Բեհ բու թով
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Շուտով Ա նդր կով կա սում կա տար վե ցին մի շարք 

վար չա կան փո փո խու թյուն ներ։ 1840 թ. վե րաց վեց Հայ

կա կան մար զը։ 1844 թ. հիմն վեց Կով կա սի փո խար

քա յու  թյու նը։ Երկու տարի անց Ա նդր կով կա սը բա 

ժան  վեց նա հանգ նե րի։ 1849 թ. հիմն վեց Եր ևանի նա

հան գը, ո րի մեջ մտան Եր ևա նի, Ա լեք սանդ րա պո լի, 

Նա խիջ ևա նի, Նոր Բա յա զե տի և Օր դու բադի գա վառ

նե րը։ Վարչական այդ վերափոխումները չէին բխում 

տեղի ժողովուրդների շահերից և նպատակ ունեին 

ամրապնդելու Ռուսաստանի դիրքերը տարածա

շրջանում:

1836 թ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյու նը։ Ռու

սա կան կա ռա վա րու թյու նը 1836 թ. մար տի 11–ին հրա

պա րակեց ե կե ղե ցա կան հա տուկ կա նո նադ րու թյուն։ 

Դրա նով սահ ման վում է ին Հայ առաքելական ե կե ղե

ցու ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, փոխ

հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռա վա րու թյան հետ։ 

Հայ ե կե ղե ցին ի րա վունք չու ներ զբաղ վե լու պե տա

կան գոր ծե րով, տնօ րի նե լու էր մի այն դպ րո ցի, ծե սե րի 

և այլ հար ցեր։ Դրա նով իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձում 

է ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին պա հել պե տա կան 

հսկո ղու թյան տակ։

 Ը ստ կա նո նադ րու թյան՝ Ռու սաս տա նում ստեղծ

վե լու էր հայ կա կան հոգ ևոր 6 թեմ։ Ռու սա կան ար

քու նի քը, փաս տո րեն, հնա րա վո րու թյուն էր ստա նում 

նաև մի ջամ տե լու հայոց կա թո ղի կոս նե րի ը նտ րու

թյանը. կա թո ղի կո սա կան եր կու թեկ նա ծու նե րից ռու

սա կան կայս րն իր  հայե ցո ղու թյամբ հաս տա տելու էր 

մե կին։

Ան շուշտ, կա նո նադ րու թյու նը պա րու նա կում էր 

նաև հա յու թյան հա մար դրա կան կե տեր։ Հայ ե կե

ղե ցին հս կա յա ծա վալ Ռու սա ստանում ստա նում  էր 

պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ, հոգ ևոր–ե կե ղե ցա կան 

ի նք նա վա րու թյուն, հայ մա նուկ նե րի կրո նա կան ու 

ազ գային դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լու ո րո շա կի 

հնա րա վո րու թյուն։ 

Հայկական մարզի 
զինանշանը
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ներ կա յաց րե՛ք Ռու սաս տա նի հո վա նու ներքո ի նք նա վա րու թյուն ստեղ ծե լու 
ծրագ րի նա խա գի ծը:

2.  Ծրա գի րը մեր ժե լուց հե տո վար չա տա րած քային ի ՞նչ մի ա վոր ստեղծ վեց Երևա
նի և Նա խիջ ևա նի նախ կին խա նու թյուն նե րից:

3.  1840 –ա կան թթ. վար չա կան ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Ա նդր կով կա
սում:

4.  Ե՞րբ է ռուսական կառավարության կողմից հաստատվել Հայ եկեղեցու կա նո
նադրությունը:

5.  Կա նո նադ րու թյամբ Հայ ե կե ղե ցու ո ՞ր ի րա վունք ներն է ին սահ մա նա փակ վում:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

 Ձեր կար ծի քով 1836 թ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյու նն ա վե լի շատ դրա կա՞ն, 
թե՞ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ու նե ցավ Հայոց ե կե ղե ցու հա մար:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ կա կան մարզ, Վ. Բեհ բու թով, Խ. Լազարյան, Ա. Խուդաբաշյան, Կ. Արղության, 
Կով կա սի փո խար քա յու թյուն, Եր ևա նի նա հանգ, 1836 թ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադրու թյուն

§ 4.  Ա ՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ 
          XIX ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ ՍԻՆ

Վարչական բաժանումը: Օսմանյան տի րա պե տու
թյան տակ գտն վող Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը բա ժան
ված էր Է րզ րու մի (Կա րին), Վա նի, Կար սի, Ա խալց
խայի, Դի ար բե քի րի և Սե բաս տի այի նա հանգ նե րի 
(վիլայեթ, փաշայություն)։ Կի լի կի այի տա րածքը 
հիմնականում ը նդ գրկ ված էր Ա դա նայի ու Մա րա շի 
նա հանգ նե րում։ Նա հան գա պետ–փա շա նե րից ա մե
նա ազ դե ցի կը Է րզ րու մի փա շան էր, որ կրում էր սե
րաս կյար տիտղոսը: Նա միա ժա մա նակ կայս րու թյան 
ար ևե լյան շր ջան նե րում տե ղա կայ ված թուրքական 
զոր քե րի հրա մա նա տարն է ր։ 

Յուրաքանչյուր նահանգ կամ փաշայություն բաժան
ված էր սանջակների (գավառներ):

Հայ իշ խա նա կան տնե րի շա ռա վիղ ներն ի րենց կի
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սան կախ վի ճա կը պահ պա նում է ին Սա սու նում, Մու
շում, Մոկ սում, Զեյ թու նում։

1806–1812 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազմը: 
XIX  դարի առաջին ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մի 
ժամանակ Ֆրան սի այի դրդ մամբ Օսմանյան կայսրու
թյունը 1806 թ. դեկտեմբերին պա տե րազմ սկ սեց Ռու
սաս տա նի դեմ։ Թեև ռուսական բանակները մի ա ժա մա
նակ ստիպ ված է ին մար տեր մղել և՛ թուր քական, և՛ պար
սկական զորքերի դեմ, այ դու հան դերձ, ու նե ցան լուրջ 
հա ջո ղո ւթյուն ներ։ 1807 թ. հու նի սի 18–ին Ա խուրյա նի 
մոտ՝ Փոքր Ղա րա քի լի սա գյու ղում, տե ղի ու նե ցած ճա
կա տա մար տում նրանք պար տու թյան մատ նե ցին թուր
քա կան զոր քե րին։ 

Ռուսաստանի հա ջո ղու թյուն նե րը ստի պե ցին օս
ման  յան Թուր քի ային 1812 թ. մայի սին հա յազ գի դի
վա նա գետ Մա նուկ բեյի ա ջակ ցու թյամբ Բու խա րես
տում կն քե լ հաշ տու թյուն: Սակայն Ա նդր կով կա սում 
ռուս նե րի գրա ված տա րածք նե րը վե րա դարձ վե ցին 
թուր քե րին։

1828–1829 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը և 
ա րևմ տա հա յու թյու նը։ Պարս կաս տա նի դեմ տա րած 
հաղ թա նակ ներն ամ րապն դե ցին Ռու սաս տա նի դիր Մանուկ Բեյ

Կարին  (Էրզրում)
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քերն Ա նդր կով կա սում։ Սա կայն ռու սա կան ար քու նի քը 
դրա նով չբա վա րար վեց։ Սկսվե ց նոր պա տե րազմ Օս
մա նյան կայս րու թյան դեմ։ 

1828 թ. հու նի սին ռու սա կան բա նա կը գե նե րալ 
Ի. Պասկ ևի չի հրա մա նա տա րու թյամբ ան ցավ Ա խու
րյան գե տը և շարժ վեց դե պի Կարս։ Ռուս նե րը և նրանց 
հետ ևս մի քա նի հա զար հայ կա մա վոր ներ պա շա րե
ցին Կար սի բեր դը և հու նի սի 23–ին գրո հով տի րե ցին 
Կար սին։

Կար սի գրա վումն ու նե ցավ ռազ մա վա րա կան խո
շոր նշա նա կու թյուն: Դրա նից հե տո ռու սա կան զոր քե
րը հու լիս–օ գոս տո սին գրա վե ցին Ջա վախք գա վա
ռը՝ Ա խալ քա լաք կենտ րո նով, Ա խալց խան ու Ար դա
հանը։

Ռու սա կան զոր քե րի հաղ թա նակ նե րը ոտ քի հա նե
ցին Բա յա զե տի հայե րին, ո րոնք կազ մում է ին տե ղի 
բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը։ 1828 թ. օ գոս
տո սին ռու սա կան զոր քե րի Եր ևա նյան ջո կա տը տե ղա
ցի հայե րի ա ջակ ցու թյամբ գրա վեց Բա յա զե տի ու Ա լաշ
կեր տի գա վառ նե րը։

Անգլիայի հրահրմամբ 1829 թ. փետր վար–մարտ 
ա միս նե րին թուր քա կան զոր քե րը, մեծ ու ժեր կենտ րո
նաց նե լով Կա րի նում, հար ձակ ման ան ցան Կար սի և 
Ա խալց խայի ո ւղ ղու թյամբ։ Նրանց հա ջող վեց հան կարԲայազետի բերդը

1829 թ. հու նի սին Վա

նի փա շան, ա վե րե լով ու 

կո ղոպ տե լով հայ կա կան 

գյու ղե րը, պա շա րեց Բա

յա զե տի բեր դը։ Տեղի ռու

սա կան կա յա զո րը և հա

զար հայ կա մա վոր ներ 

քա ջա բար դի մադ րե ցին 

հա կա ռա կոր դին և ա նա

ռիկ պա հե ցին բեր դը։ 

Այդ կռիվ նե րում, ռուս նե

րի վկա յու թյամբ, հայե րը 

մեռ նում է ին որ պես հե

րոս ներ։ 
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ծա կի ներ խու ժել Ա խալց խա և մեծ կո րուստ ներ պատ
ճա ռել բնա կիչ նե րին ու կա յա զո րին։ Սա կայն Ա խալց
խայի կա յա զո րը պա րետ, գե նե րալ Վ. Բեհ բու թո վի 
գլխա վո րությամբ հե րո սա բար մարտն չեց թշ նա մու դեմ 
և նրան փա խուս տի մատ նեց։

1829 թ. ռու սա կան զոր քե րը գրա վե ցին Կա րի նը, 
Խնու սը, Մու շը, Բա բեր դը, Օլ թին և այլ վայ րեր։ Այս պա
տե րազ մում ևս հայե րը, կար ծե լով, թե Ռուսաստանը 
ի րենց պետք է ա զա տագ րի մահ մե դա կան նե րի լծից, 
նյու թա կան և ռազ մա կան մեծ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե
ցին ռու սա կան զոր քե րին։ 

Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նա գի րը։ Ա րև մտա հայե րի 
զանգ վա ծային վե րաբ նա կե ցու մը։ Ռուս–թուր քա կան 
պա տե րազ մը ի նչ պես Բալ կա նյան, այն պես էլ Կով կաս
յան  ճա կա տում ա վարտ վեց Ռու սաս տա նի հաղ թա նա
կով։ 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին Ադրիանուպոլ սում 
կնք վեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր։

Այդ պայ մա նագ րով Սև ծո վի արևելյան ա փե րից ըն
դար ձակ մի տա րածք, ի նչ պես և Ա խալց խայի ու Ա խալ
քա լա քի գա վառ ներն ան ցան Ռու սաս տա նին։  Թուր քա
կան տիրապետության տակ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, դա նպաս տա վոր պայ մա նա գիր 
է ր։ Բայց այն չար դա րաց րեց ա րևմ տա հայե րի հույ սե րը, 
ո րոնք ձգ տում է ին ար ևե լա հայե րի նման մի ա նալու Ռու
սաս տա նին։

Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նա գիրն ա րևմ տա հայե րի 
հա մար ծանր կա ցու թյուն ստեղ ծեց։ Ռու սա կան զոր քե
րի հե ռա նա լուց հե տո թուր քե րը կա րող է ին վրեժխնդիր 
լի նել ռուս նե րին օ ժան դա կած հայերից։ Իր հեր թին ռու
սա կան հրա մա նա տա րու թյունն էլ, օ գտ վե լով այդ վի
ճակից շա հագրգ ռեց հայե րին՝ վե րաբ նակ վե լու Ռու
սաս տա նին ան ցած շր ջան ներում։ Այդ մա սին հա տուկ 
հոդ ված մտց վեց պայ մա նագ րի մեջ։ 

1829–1830 թթ. Կա րի նի, Կար սի, Բա յա զե տի շր ջան
նե րից Ռու սաս տա նի տի րա պե տու թյան տակ ան ցան 
շուրջ 75 հա զար հայեր։ Կա րին ցի նե րը բնա կու թյուն 
հաս տա տե ցին հիմ նա կա նում Ա խալց խա յի և Ա խալ քա
լա քի, կար սե ցի նե րը՝ Շի րա կի և Թա լի նի շր ջան նե րում, 
բա յա զետ ցի ներն ու ա լաշ կերտ ցի նե րը՝ Սևա նա լճի 
ա վա զա նում։ 
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Վե րաբ նա կիչ նե րը կա ռու ցե ցին բնա կա րան ներ, հո
ղը մշա կե ցին, այ գի ներ տն կե ցին, ջրանցք ներ ու ճա
նա պարհ ներ շի նե ցին, կեն դա նու թյուն և շունչ տվե ցին 
բազ մա թիվ հին ու նոր բնա կա վայ րե րի։ Ցա րիզ մի ցույց 
տված օգ նու թյու նը չն չին էր, ո ւս տի եր կար ժա մա նակ 
հայ վե րաբ նա կիչ նե րը մեծ զր կանք ներ կրե ցին, և նույ
նիսկ նրանց մի մա սը նո րից վե րա դար ձավ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տան։

Ընդ հա նուր առ մամբ, ի նչ պես պարս կա հայե րի, այն
պես էլ ա րևմ տա հայե րի վե րաբ նա կե ցումն ու նե ցավ 
մեծ նշա նա կու թյուն. Ար ևե լյան Հա յաս տա նում հա յու
թյան թի վն  ա ճեց, և այն կր կին վե րած վեց հա յա հա վաք 
կենտ րո նի։ Սա կայն մի ա ժա մա նակ Պարս կա հայքն ու 
Ա րևմ տա հա յաս տա նը կորց րին ի րենց հայ բնակ չու թյան 
մի ստ վար հատ ված:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներկայացրե՛ք XIX դ. սկզբի Արևմտյան Հայաստանի վարչական բաժանումը:
2.  Պարզաբանե՛ք 1806–1812 թթ. ռուս–թուրքական պատերազմի ընթացքն ու արդ

յունք ները:
3.  Ո րո՞նք է ին 1828–1829 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը: Ներ

կա յաց րե՛ք պատերազմի սկիզբը և Կար սի գրավ ման նշա նա կու թյու նը:
4  Տա րած քային ի ՞նչ ձեռք բե րում ներ ու նե ցան ռուսական զորքերը 1829 թ. ըն թաց

քում:
5. Ե ՞րբ է կնք վել Ադրիանուպոլսի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը:
6.  Ի ՞նչ էր նա խա տե սում այդ պայ մա նա գի րը: Փոր ձե՛ք վեր լու ծել դրա նշա նա կու

թյու նը թուր քա կան լծի տակ գտն վող մյուս ժո ղո վուրդ նե րի և հայե րի հա մար:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

1. Շա րու նա կե՛ք լրաց նել պա տե րազմ նե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը:
2.  Կազ մե՛ք Պարս կաս տա նից և Թուր քիայից ե կած հայերի՝ Ար ևե լյան Հա յաս

տա նում վե րաբ նա կեց ման մո տա վոր գծա պատ կե րը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Էրզրումի, Վանի, Կարսի, Ախալցխայի, Դիարբեքիրի և Սեբաստիայի նահանգներ 
(փաշայություններ), սերասկյար, 1806–1812 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազմ, Փոքր 
Ղարաքիլիսա, Մա նուկ բեյ, Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նա գիր, 1828–1829 թթ. 
ռուս– թուր քա կան պա տե րազմ, Ադրիանուպոլսի պայմանագիր
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§ 1.  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

Հայ մ շա կույթի զարգացման պայ ման նե րը և կենտ
րոնները։  XVII–XVIII դա րե րի հայ մշա կույ թի գլ խա վոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն էր, որ մայր հայ րե նի քում 
ստեղծ ված քա ղա քա կան ծանր կա ցու թյան պատ ճա ռով 
մշա կու թային կյան քը հիմ նա կա նում զար գա ցավ օ րե
ցօր ստ վա րա ցող հայ կա կան գաղ թավայրերում: Դրանք 
հիմնականում գտնվում էին  Հնդ կաս տա նում, Ռու սաս
տա նում, Վե նե տի կում, Իրանում և այ լուր։ 

XIX դ. ա ռա ջին ե րես նա մյա կին գրե թե ամ բողջ Արևել
յան Հա յաս տա նի ան ցու մը Ռու սաս տա նին փո խեց տա
րա ծաշր ջա նի ի րա վի ճա կը։ Ու ժե ղա ցավ գաղ թա վայ րե
րից գի տամ շա կու թային կենտ րոն նե րը հայ րե նի հո ղի 
վրա կամ դրան մոտ տե ղա փո խե լու շար ժու մը։  XIX դ. 
առաջին կեսից աստիճանաբար Թիֆլիսն ու Կ. Պոլիսը 
դարձան հայության ազգային և մշակութային կյանքի 
երկու գլխա վոր կենտրոնները:

Նույն ժա մա նա կաշր ջա նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
կյան քում ոչ մի այն դրա կան տե ղա շար ժեր չե ղան, այլև 
ա րևմ տա հայե րի զանգ վա ծային վերաբնակեցումից հե
տո տն տե սու թյունն ու մշա կույ թը մնա ցին ծայ րա հեղ 
ծանր պայ ման նե րում։  

Վենետիկի 
Ս. Ղազար կղզին

ԳԼՈՒԽ

II I
ՀԱՅ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ XVII ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ 
ԿԵՍԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ XIX ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ ՍԸ
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Դպ րոցը։ Հայ դպ րո ցը մնում էր մշա կույ թի կար ևո
րա գույն բնա գա վառ նե րից մե կը։ XVIII դա րում բաց ված 
հայտ նի կր թօ ջախ նե րից է ին Վե նե տի կի Ս. Ղա զար 
կղ զու վա նա կան և Կ. Պոլ սի Սկյու տար թա ղա մա սի 
դպ րոց նե րը։ Դրանք մեծ դեր խա ղա ցին հայ կր թա կան 
կյան քում։ Մեծ նշանակություն ունեցավ հայրենի հողի 
վրա՝ Էջ մի ած նում 1763 թ. Սի մե ոն Եր ևան ցու ջան քե
րով դպ րո ցի հիմնադրումը։

Հայ կր թա կան կյան քը վե րելք ապ րեց հատկապես 
XIX դա րում, ե րբ բաց վե ցին բազ մա թիվ բարձ րա գույն 
դպրոց ներ։ Հատ կա պես ան նա խա դեպ զար գա ցում ապ
րեց ռու սա հայ բարձ րա գույն դպ րո ցը։ 1810 թ. Ա ստ րա
խա նում հիմն վեց Ա ղա բա բյան դպ րո ցը, 1815 թ. Մոսկ
վա յում բաց վեց նշա նա վոր Լա զա րյան ճե մա րանը։ 
Վեր ջինս Ռու սաստանյան կայս րու թյու նում մի ակ 
արևե լա գի տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս
տա տու թյու նն էր, որ տեղ պատ րաստ վել են ար ևե լյան 
լե զու նե րի բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ, նշանավոր 
հա յա գետ ներ։

Վի րա հայոց հոգևոր ա ռաջ նորդ Ներ սես Աշ տա րա
կե ցին, կար ևո րե լով հա յա հոծ Թիֆ լի սի դե րը, 1824 թ. 
հիմ նեց հայ կա կան ու սումնա րան՝ հետագայում համ բա
վավոր դարձած Ներ սի սյան դպրո ցը։ Շուրջ մեկ դար 
այս հաս տա տու թյու նը մե ծա պես նպաս տեց ար ևե լա հայ 
գրա կան–հա սա րա կա կան կյան քի վե րելքին։

Լազարյան ճեմարանը



45

1837 թ. Եր ևա նում և 1838 թ. Շու շի ում բաց վե ցին թե
մա կան դպ րոց նե ր։ XIX դ. ա ռա ջին կե սին Վե նե տի կում 
գոր ծում է ր նշա նա վոր Ռա փա յե լյան դպրո ցը։ Դպ րոց
ներ կային Զմյուռ նի ա յում, Կ. Պոլ սում, Կալ կա թա յում և 
այ լուր։ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գոր ծող կր թօ ջախ նե
րից հա մե մա տա բար ճա նաչ ված է ին Վա նի, Է րզ րու մի, 
Ա խալց խա յի, Ա խալ քա լա քի դպ րոց նե րը։ Հայ ե րի տա
սար դու թյու նը կր թու թյուն էր ստա նում նաև եվ րո պա
կան հա մալ սա րան նե րում։

Տ պագ րու թյունը։ Հայ մա մու լի սկզբ նա վո րու մը։ 
Հայ տպագ րու թյու նը հա սավ նոր հա ջո ղու թյուն նե րի։ 
Հիմն վե ցին բազ մա թիվ տպա րան ներ Ա մս տեր դա մում, 
Կ. Պոլ սում, Վե նե տի կում։ Ոս կան Եր ևան ցու ջան քե րով 
1666 թ. Ա մս տեր դա մի տպա րա նում առաջին անգամ 
լույս տե սավ ամ բող ջա կան Ա ստ վա ծա շուն չը։ 

Հայե րեն բազ մա թիվ գր քեր տպագր վե ցին գաղ
թօ ջախ նե րում հիմ նադր ված տպա րան նե րում։ Հայ 
տպագ րու թյան պատ մու թյան մեջ հատ կա պես հիշար 
ժան է 1771 թ., ե րբ Սի մե ոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սը 
Էջմիածնում հիմնում է տպարան: Այն առաջինն էր 
հայ րե նի հո ղի վրա։ Շու տով կա ռուց վեց նաև Էջ մի
ած նի թղ թի գոր ծա րա նը։ Տպագ րու թյան բնա գա վա
ռում մեծ հա ջո ղու թյուն ներ են գրանցվում Կ. Պոլ սում։ 
Պողոս Ա րա պյա նը դառ նում է Օս մա նյան կայս րու
թյան ա մե նան շա նա վոր տպագ րի չը։ Նա ստեղ ծում է 

Ներսիսյան դպրոցը
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ին չո՞ւ էր XVII–XVIII դարերում հայ կա կան մշա կույ թը զար գա նում գե րա զան ցա
պես հայ րե նի քից դուրս:

2. Որտե՞ղ էր հիմնականում զարգանում հայ մշակութային կյանքը:
3.  Ո՞ր քաղաքները դարձան հայության ազգային և մշակութային կյանքի երկու 

կենտ րոնները:
4.  Թվար կե՛ք XVIII դարից մինչև XIX դարի կե սե րը բաց ված հայ կա կան դպ րոց

նե րը:
5.  Ե ՞րբ և ո ՞ւմ ջան քե րով Էջ մի ած նում հիմն վեց տպա րան:
6.   Հայրենիքից դուրս որտե՞ղ էր զարգացել հայ տպագրությունը: Նշանավոր ի՞նչ 

տպագրիչների գիտեք:
7.  Ո ՞րն է հայ ա ռա ջին ամ սա գի րը, ո՞վ էր հիմնադիրը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տետրում լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Դպ րո ցը Վայ րը Տա րե թի վը

1.

2.

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Վե նե տի կի Ս. Ղա զար կղ զու վա նա կան դպ րոց, Կ. Պոլ սի Սկյու տա րի դպ րոց, Էջ
մի ած նի դպ րոց, Ա ստ րա խա նի Ա ղա բա բյան դպ րոց, Մոսկ վայի Լա զա րյան ճե մա րան, 
Ներ սի սյան դպ րոց, Երևանի և Շուշիի թեմական դպրոցներ, Ոսկան Երևանցի, Պողոս 
Արապյան, Հարություն Շմավոնյան, «Ազդարար»

տար բեր լե զու նե րի հա մար տա ռա տե սակ ներ, այդ 
թվում` թուր քե րե նի։

XVIII դ. վեր ջին հայ մշա կույ թի ա մե նա խո շոր նվա ճու
մը հայ մա մու լի ստեղ ծումն է ր։ 1794 թ. Հնդ կաս տա նի 
Մադ րաս քա ղա քում Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի խմ բա
գ րու թյամբ լույս է տե սնում հայ կա կան ա ռա ջին ամ սա
գի րը՝ «Ազ դա րա րը»։ Այն ու ներ քա ղա քա կան, տն տե սա
կան լու րե րի բա ժին ներ: 

Հայկական մամուլը հաջորդ տասնամյակներին մեծ 
առաջընթաց ունեցավ: XIX դ. ա ռա ջին կե սին հրա տա
րակ վում էին 40 ա նուն թեր թեր և ամ սագրեր, բո լորն էլ՝ 
Հա յաս տա նից դուրս։
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§ 2.   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ

Պատմագի տու թյու նը: Այս ժամանակաշրջանում 
զար գացավ նաև հայ պատմագիտական միտքը: 

XVIII դ. 20–ա կան թթ. ա զա տագ րա կան շար ժում նե
րի պատ մու թյան մա սին կար ևո րա գույն աղ բյուր ներ են 
Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի «Պատ մու թիւն Ա ղո ւա
նից» և Ստե փա նոս Շա հու մյա նի «Ըն տիր պատ մու
թիւն Դա ւիթ Բէ կին» աշ խա տու թյուն նե րը։ Աբ րա համ 
Եր ևան ցին գրել է XVII–XVIII դա րե րի թուրք–ի րա նա կան 
պա տե րազմ նե րի և Եր ևա նի 1724 թ. ի նք նա պաշտ պա
նու թյան մա սին։

Հռ չա կա վոր պատ մա բան Մի քայել Չամ չյա նը գրեց 
իր ե ռա հա տոր «Հայոց պատ մու թյու նը», ո րը Մովսես 
Խո րե նա ցու երկից հե տո հայոց ամ բող ջա կան պատ մու
թյունը ներկայացնող ե րկ րորդ աշխատությունն էր։ 

Մխի թա րյան նե րից նշա նա վոր էր նաև Ղու կաս Ին ճիճ
յա նը, ո վ պատ մաաշ խար հա գրա կան բազ մա թիվ աշ խա
տու թյուն նե րի հե ղի նակ է ր։ 

Վի են նա յում լույս տե սած «Տի ե զե րա կան պատ մու
թյուն» ե րկ հա տո րյա կը մեծ ճա նա չում բե րեց պատ մա
բան Հով սեփ Գաթըր ճյա նին։ 

Հայոց պատ մու թյամբ սկ սե ցին զբաղ վել նաև օ տար
նե րը, ի նչ պես ռուս պատ մա բան Սեր գեյ Գլին կան: Նա 
գրեց «Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու թյուն» աշ
խա տու թյու նը։ 

Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունը:  1717 թ. 
Վե նե տի կի Սուրբ Ղա զար կղ զում Մխի թար Սե բաս
տացու կող մից հիմն վեց հայտ նի Մխի թա րյան մի ա
բա նու թյու նը: Դրան կից բաց վե ցին դպ րոց, մա տե նա
դա րան, տպա րան և այլն։ Շու տով մի ա բա նու թյու նը 
դար ձավ հայ գի տու թյան խո շո րա գույն կենտ րոն նե րից 
մե կը, որը գործում է մինչ օրս:

Մի այն XVIII դ. Մխի թար յան նե րը հրա տա րա կել են  
100 ա նուն գիրք։ 

Մեծ հաջողություններ արձանագրվեցին պատմու
թյան և աշխարհագրության ուսում նասիրման բնագա
վառներում:

Միքայել Չամչյան

Մ. Չամչյանի եռահատոր 
«Հայոց պատմությունը»
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1830–ա կան թթ. Մխի թա րյան նե րը հրա տա րա կե ցին  
«Նոր բառ գիրք Հայ կա զեան լեզ ուի» բա ռա րա նը, որը 
50 տար վա հա մա տեղ ջան քե րի ար դյունք էր։ 

Ար վեստը։ XVIII դա րից հայտ նի դար ձան գե ղան կար
չու թյան վար պետ ներ Հով նա թա նյան նե րը։ Մկր տիչ 
Նա ղա շի որ դի ներ Հա կոբ և Ա ղա թոն Հով նա թա նյան
նե րը հիմ նա կա նում ստեղծագոր ծել են Թիֆ լի սում։ 
Հ. Հով նա թան յա նը թո ղել է շուրջ 60 կտավ։ 

XIX դ. ա ռա ջին կե սին Ղրի մի Թե ո դո սի ա քա ղա
քում իր գոր ծու նե ու թյունն է սկ սում Հով հան նես Այ վա
զովսկին։ Հայտ նի նկա րիչ էր Խ. Ա բո վյա նի ման կու թյան 
ըն կեր Ստե փան Ներ սի սյա նը: Նա ստեղծել է բազ մա
թիվ հայ գոր ծիչ նե րի դի ման կար նե ր։

Դեռ XVIII դա րից օ տար հե ղի նակ նե րը վկա յում են Եր
ևա նում հայ գու սան նե րի և թատ րո նի մա սին։ Հայ հոգ
ևոր ե րաժշ տու թյան ա նա ղար տու թյան պահ պան ման 
ու զար գաց ման գոր ծում նշա նա կա լից ա վանդ ունե ցավ 
պոլ սա հայ Համ բար ձում Լի մոն ճյա նը։ Նրա մե ծա գույն 
ծա ռա յու թյու նը 1815 թ. հայ կա կան նոր ձայ նագ րու թյան 
ստեղ ծումն է ր։ Միջ նա դա րյան հայ եր գար վես տի նմուշ
նե րը, ո րոնք գրի է ին ա ռն ված հայ կա կան հա տուկ նո
տա նե րով՝ խա զե րով, Հ. Լի մոն ճյա նը կա րո ղա նում է 

Ս. Ներսիսյան.
«Խնջույք Քուռ գետի 
ափին»
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վեր ծա նել, դրանք հար մա րեց նել եվ րո պա կան գծային 
նո տա նե րին և փր կել կոր ծա նու մից։ 

Որոշակի դրսևորումներ ունեցավ հայ թատերական 
կյանքը: 1827 թ. Եր ևա նում բե մադր վեց ռուս գրող 
Ա. Գրի բոյե դո վի «Խել քից պա տու հաս» պի ե սը՝ առա
ջին անգամ և հե ղի նա կի ներ կա յու թյամբ։ Ներ կա յա
ցում ներ է ին տր վում Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպ րո ցում՝ 
թա տե րա սեր Շեր մա զա նյա նների տա նը։ 

XIX դ. ա ռա ջին կե սին կր թամ շա կու թային բնա գա վա
ռում ե ղած ձեռք բե րում նե րի հիմ քի վրա հայ մշա կույ թը 
հե տա գա յում հա սավ ան նա խա դեպ բար ձունք նե րի։

Հովհաննես Այվազովսկի.
«Ղրիմի թաթարները 

ծովի ափին»

Հովնաթան 
Հովնաթանյան
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Պատ մա գի տու թյան բնա գա վա ռում ի ՞նչ նոր աշ խա տու թյուն ներ ստեղծ վե ցին 
XVIII դարում և XIX դարի առաջին կե սին:

2.  Ո ՞ւմ ջան քե րով և ե ՞րբ է հիմ նադր վել Մխի թա րյան մի ա բա նու թյու նը:
3.  Ներ կա յաց րե՛ք ժա մա նա կաշր ջա նի խո շոր նկա րիչ նե րին:
4.  Ի ՞նչ ա վանդ է ու նե ցել Հ. Լի մոն ճյա նը հայ մշա կույ թի մեջ:
5.  Ռուս գրող նե րից ո ՞ւմ և ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյունն է ա ռա ջին ան գամ բե մա դրվել 

Եր ևա նում 1827 թ.: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տետրում լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Բ նա գա վառ Գոր ծիչ Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն

Գի տու թյուն

Ար վեստ

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մ խի թա րյան մի ա բա նու թյուն, Մխի թար Սե բաս տա ցի, Մի քայել Չամ չյան, ե ռա հա
տոր « Հայոց պատ մու թյուն», Ղու կաս Ին ճի ճյան, Հով սեփ Գաթըր ճյան, Սեր գեյ Գլին
կա, « Նոր բառ գիրք Հայ կա զեան լեզ ուի», Հով նա թա նյան ներ, Հով հան նես Այ վա զովս կի, 
Համ բար ձում Լի մոն ճյան, Ա. Գրի բոյե դով
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1.  XVII դա րի կե սե րից սկս վում է Հայոց պատ մու թյան նոր  ժա մա նա կաշր ջա նը: 
Հա յաս տա նը Ի րա նի և Օս մա նյան կայս րու թյան տի րա պե տու թյան ներ քո էր: 
Աս տի ճա նա բար սկ սում են թու լա նալ Մեր ձա վոր Ար ևել քի այս եր կու տե րու
թյուն նե րը, կա սեց վում է Թուր քի այի ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի Եվ րո պայի խոր
քե րը։ Նոր փուլ է սկս վում Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան և ան կախ պե տու
թյան վե րա կանգն ման հա մար մղ վող պայ քա րում:

•  Ո րո՞նք է ին հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման վե րել քի ներ քին և ար տա քին նա
խադ րյալ նե րը: Նշե՛ք շարժ ման հայտ նի գոր ծիչ նե րի: 

• Ի ՞նչ դեր են խա ղա ցել Հա կոբ Դ  Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սը և Իս րայել Օ րին:  

2.  XVIII դա րի ըն թաց քում ծա վալ վեց հայ ա զա տագ րա կան շար ժու մը: Բուն հայ
րե նի քում զին ված պայ քար սկս վեց պար սիկ նե րի ու թուր քե րի դեմ: Նույ նիսկ 
ստեղծ վե ցին հայ կա կան իշ խա նու թյուն և ի նք նա վա րու թյուն: Ա պա շարժ ման 
կենտ րո նը տե ղա փոխ վեց հայ կա կան գաղ թա վայ րեր: 

•  Ին չո՞ւ հենց Սյու նի քում և Ար ցա խում տե ղի ու նե ցավ զին ված պայ քար օ տար 
տի րա պե տու թյուն նե րի դեմ: Թվար կե՛ք այդ պայ քա րի նշա նա վոր ղե կա վար
նե րի: 

•  Զին ված պայ քա րի մաս նա կից նե րից ո ՞ւմ կեր պարն է ձեզ ա վե լի դուր գա լիս, 
պատ րաս տե՛ք փոք րիկ ե լույթ նրա մա սին՝ օ գտ վե լով նաև լրա ցու ցիչ գրա կա
նու թյու նից և հա մա ցան ցից:

•  Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում Ար ցա խում ստեղծ ված հայ կա կան ի նք նա վա րու թյու նը: Ի ՞նչ 
նշա նա կու թյուն է ու նե ցել այն: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք դրա սահ ման նե րը:

•  Ին չո՞ւ հնդ կա հայ գա ղու թը մի առ ժա մա նակ դար ձավ ա զա տագ րա կան շարժ
ման գա ղա փա րա կան և կազ մա կերպ չա կան կենտ րո ն: Գնա հա տե՛ք Հ. Է մի նի և 
Շ. Շա հա մի րյա նի գոր ծու նե ու թյու նը: 

•   Ո ՞վ էր Հով սեփ ար քե պիս կո պոս Ար ղու թյա նը և ին չո՞վ է հայտ նի հայ ա զա
տագ րա կան շարժ ման պատ մու թյան մեջ: 

3.  XIX դարի ա ռա ջին կե սին ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան մեր 
տա րա ծաշր ջա նում, որ տեղ հաս տա տուն մուտք գոր ծեց Ռու սաս տա նյան 
կայս րու թյու նը: Ար ևե լյան Հա յաս տա նը մի աց վեց Ռու սաս տա նին, ի սկ Ա րևմ
տյան Հա յաս տա նը շա րու նա կում էր մնալ թուր քա կան տի րա պե տու թյան 
ներ քո: 

•  Ո ՞ր պա տե րազմ նե րի ար դյուն քում Ռու սաս տա նը գրա վեց Ա նդր կով կա սը: Ի ՞նչ 
ա կն կա լիք ներ ու ներ հա յու թյու նն այդ պա տե րազմ նե րից: Պա տե րազմ նե րի 

ԲԱԺԻՆ

I ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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ար դյուն քում որ քա՞ն հայ վե րաբ նակ վեց Հա յաս տա նի ար ևե լյան հատ վա ծում: 
Պար զա բա նե՛ք դրա բա ցա սա կան և դրա կան կող մե րը: 

•  Վար չա կան ի ՞նչ բա ժան ման են թարկ վեց ե րկ րա մա սը: Հա մա ձա՞յն եք այն 
մտ քի հետ, որ Հայ կա կան մար զը ի րա կա նում ոչ մի ի նք նա վա րու թյուն 
չու ներ: Ին չո՞ւ ցա րիզ մը սահ մա նա փա կեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
ի րա վունք նե րը:

•  Ին չո՞ւ ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը XIX դ. ա ռա ջին կե սին չբա րե լավ վեց:

4.  Նոր դա րե րի ա ռա ջին փու լում՝ XVII դարի ե րկ րորդ կե սից մինչև XIX դա րի կե
սը, հայ կա կան մշա կույ թը պահ պան ման և ի նք նադրս ևոր ման դժ վա րին փուլ 
ան ցավ: Զար գա նա լով հիմ նա կա նում Հա յաս տա նից դուրս՝ այն ու նե ցավ ո րո
շա կի ձեռք բե րում ներ և նա խա պատ րաս տեց հա ջորդ շր ջա փու լում ազ գային 
մշա կույ թի զար թոնքն ու սրըն թաց վե րել քը։

•  Թվար կե՛ք այս ժա մա նա կաշր ջա նի հայ կա կան մշա կույ թի կենտ րոն նե րը: 
Նշա նա վոր ի ՞նչ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ ստեղծ վե ցին, ե ՞րբ և որ
տե՞ղ: Մշա կույ թի ի ՞նչ նոր ճյուղ սկզբ նա վոր վեց հայ կա կան մի ջա վայ րում XVIII 
դա րի վեր ջին: 

•  Գնա հա տե՛ք Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան դե րն ազ գային մշա կույ թի զար գաց
ման և ազ գա պահ պա նության գոր ծում:

•  Ներ կա յաց րե՛ք այս շր ջա նի հայ ար վես տի ձեռ բե րում նե րը և նշա նա վոր հե ղի
նակ նե րին: 

Խորհուրդ է տրվում օգտվել նաև հայոց պատմության մասին նյութեր 
պարունակող համացանցային հետևյալ կայքէջերից.

• armhistory.ru/
• www.findarmenia.com/arm/history/
• hy.wikipedia.org/wiki/
• freebooks.do.am
• armenianhouse.org/armenian-history-am.html
• dasatu.ru
• giteliq.am
• www.encyclopedia.am
• www.e-armenians.com
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Եվ րո պա կան զար գա ցած ե րկր նե րի հա մե մատ  Ռու
սաս տա նում ա վե լի ո ւշ սկս վեց ար դյու նա բե րա կան հա
սա րա կու թյան ձևա վո րումը: Ե րկ րի հա սա րա կա կան 
ա ռա ջըն թացն ա րա գա ցավ հատ կա պես Ա լեք սանդր II 
կայ սեր կող մից 1860–1870–ա կան թթ. ի րա կա նաց ված 
ա զա տա կան (լիբերալ) բա րե փո խում նե րի շնոր հիվ: 
Ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը ներ թա փան ցեց նաև 
կայս րու թյան ազ գային ե րկ րա մա սեր, այդ թվում՝ Ար ևե
լյան Հա յաս տան:

 Բա րե փո խում նե րը: Ցա րա կան հրովարտակով Ռու
սաս տա նում 1861 թ. վե րաց վեց ճոր տա տի րու թյու նը: Դա 
մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ բա ցեց ե րկ րի զար գաց ման 
հա մար: Նկա տի ու նե նա լով, որ Ար ևե լյան Հա յաս տա
նում ճոր տա տի րու թյուն չկար, այս տեղ ա վե լի ո ւշ ի րա
կա նաց վեց հո ղային վե րա փո խումը: 1870 թ. մայի սի 
14–ի ցա րա կան օ րեն քն Ար ևե լյան Հա յաս տա նում հո ղի 
սե փա կա նա տեր ճա նա չեց կալ վա ծա տե րե րին: Նրան
ցից կա խյալ գյու ղա ցի նե րին միայն բարձր փր կագ նով 
ի րա վունք տ րվեց դառ նա լու հո ղի սե փա կանա տեր: Այդ 
պատ ճա ռով շատ քիչ գյու ղա ցի ներ կա րո ղա ցան հող 
ձեռք բե րել: Բա ցի այդ, օ րեն քը չէր վե րա բե րում գյու
ղա կան բնակ չու թյան մոտ 72 տո կո սը կազ մող պե տա
կան գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րին: Մի այն 1912 թ. 
դեկ տեմ բե րի 20–ի օ րեն քով բո լոր գյու ղա ցի նե րին պար
տադր վեց հետ գնել ի րենց հո ղե րը` որ պես մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյուն: 

Կով կա սի փո խար քա յու թյան տա րած քում կա տար
վե ցին նաև դա տա կան և քա ղաք նե րի կա ռա վար ման 
բա րե փո խում ներ: Քա ղաք նե րում ը նտր վում է ին ի նք
նա վա րու թյան մար մին ներ՝ դու մա ներ: 

Վար չա կան հերթական փո փո խու թյամբ Ա նդր կով
կա սը բա ժան վեց հինգ նա հանգ նե րի: 1874 թ. օ րեն քով 
Երևա նի նա հան գը տրոհ վեց յոթ գավառների (Եր ևա նի, 

§ 1.  Ա ՐԵ ՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ԳԼՈՒԽ

I
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱՆՅԱՆ ԵՎ ՕՍ ՄԱՆ
ՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱԶ ՄՈՒՄ
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Ա լեք սանդ րա պո լի, Նա խիջ ևա նի, Սուր մա լո ւի և այլն): 
Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի մեջ ամ փոփ վե ցին Ար ցա խը, 
Գան ձա կը, Զան գե զու րը, ի սկ Լո ռին ու Ջա վախքն ը նդ
գրկ վե ցին Թիֆ լի սի նա հան գի կազ մում: 1877–1878 թթ. 
ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մից հե տո Ռու սաս տա նին 
կց ված տա րածք նե րից ստեղծ վե ցին Կար սի և Բա թու մի 
մար զե րը: 

Կով կա սի փո խար քա յու թյու նը 1882 թ. վե րա փոխ վեց 
կա ռա վար չա պե տու թյան (փոխարքայությունը վերա
կանգնվեց միայն 1905 թ.): 

Չ նա յած ան կա տա րու թյա նը՝ բա րե նո րո գում նե րն 
ա ռա ջա դի մա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցան: 

Տն տե սու թյան զար գա ցու մը: Ռու սա կան կա
պի տա լը սկսեց լայ նո րեն ներդր վել Ա նդր կով կա
սում: Տե ղի տնտե սա կան կյան քի զար գաց մա նն է ա
պես նպաս տեց եր կա թու ղու շի նա րա րու թյու նը, ո րն 
Այսրկով կա սում սկս վեց XIX դ. 60–ա կան թթ. և շա րու
նակ վեց մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ
մը: 1899 թ. գոր ծարկ վե ց Թիֆ լիս —Ա լեք սանդ րա պոլ—
Կարս եր կա թու ղին, իսկ ե րեք տա րի ան ց՝ Ա լեք սանդ
րա պոլ —Եր ևան հատ վա ծը: Եր կա թու ղին պայ ման ներ 
ստեղ ծեց կա պի տա լիս տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա րագ զար գաց ման հա մար: 

Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ար դյու նա բե րու թյան 
հիմ նա կան ճյու ղը պղն ձի ար տադ րու թյունն էր, ո րը 
կենտ րո նա ցած էր Ա լա վեր դի ում և Կա պա նում: Ե րկ

Ն. Շուստովի կոնյակի 
գործարանի շենքը 
Երևանում
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րորդ տեղն էր գրա վում սպիրտ–կո նյա կի ար տադ
րու թյու նը: Ար ևե լյան Հա յաս տա նը կո նյա կի և օ ղու 
ար տադ րու թյամբ աստիճանաբար ճանաչում ձեռք 
բերեց ամբողջ աշխարհում: Հատկապես նշանա վոր 
էր Ն. Շուս տո վի գոր ծա րա նի «Ա րա րատ» ապ րան
քանիշի կոնյա կը: 

Եր ևա նը, Շու շին, Ա լեք սանդ րա պոլ ը, Կար սը, չնա
յած ար դյու նա բե րա կան ո րոշ ձեռ նար կու թյուն նե րի առ
կա յու թյա նը, հիմ նա կա նում ա ռևտ րի կենտ րոն ներ է ին: 

Ա ճեց ցո րե նի և գա րու ար տադ րու թյու նը, վե րելք ապ
րեց բամ բա կե նու մշա կու մը: 

Հայ կա կան գյու ղը, չնայած դան դա ղ, բայց մուտք 
գոր ծեց շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ: 

Փոխ վում է ին հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա
ռուց ված քը, մարդ կանց աշ խար հա յացքն ու կեն ցա ղը: 
XX դ. սկզ բին Ար ևե լյան Հա յաս տա նում բան վոր նե րի 
թվա քա նա կը կազ մում էր 20–22 հա զար մարդ: 

Թեև զար գա ցում ապ րեց տն տե սու թյու նը՝ Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նը նախկինի պես մնում էր թույլ զար գա ցած 
ագ րա րային ե րկ րա մաս ար դարդյունաբերա ցող Ռու
սաս տանի կազ մում: 

Ազ գային ճնշ ման ու ժե ղա ցու մը: XIX դ. ե րկ րորդ 
կե սին ռու սա կան ի նք նա կա լու թյու նը սաստ կաց րեց իր 
գա ղու թային քա ղա քա կա նու թյու նն ազ գային ե րկ րա
մա սե րում: Անդրկով կա սի նվա ճու մից հե տո ռու սա կան 
ար քու նի քի սևե ռուն նպա տակն էր աս տի ճա նա բար ռու
սականաց նել տե ղա կան ժո ղո վուրդ նե րին:  

Հին Երևան, 
Աստաֆյան փողոց
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Հայ ձեռ նե րեց նե րից շա տե րը, չնա յած ցա րիզ մի 
խտրա կան քա ղա քա կա նու թյա նը, ո րո շա կի հա ջո ղու
թյուն նե րի հա սան տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան մեջ և 
Ա նդր կով կա սում դար ձան նշա նա վոր ձեռ նար կա տե րեր: 
Հայտ նի է ին Ա. Ման թա շյա նը, Մ. Ա րա մյան ցը և շատ ու
րիշ ներ: Նրանց մի մա սը նաև մե ծա համ բավ բա րե գործ
ներ է ին: Ա նձ նա կան մի ջոց նե րով բա ցում է ին դպրոց
ներ, հի վան դա նոց ներ, կա ռու ցում է ին ե կե ղե ցի ներ, 
նյու թա կան օգ նու թյուն էին ցույց տա լիս թատ րոն նե րին, 
մշա կույ թի գոր ծիչ նե րին: Հայ բա րե գործ նե րը մի ջոց ներ 
է ին տրա մադ րում նաև շնոր հա լի ե րի տա սարդ նե րին, 
որ պես զի նրանք ու սա նեն Եվ րո պայի ու Ռու սաս տա նի 
ա ռա ջա տար բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րում և դառ նան հայ րե նի քի ու ազ գի վե րելքն 
ա պա հո վող մաս նա գետ ներ:

 Հա յու թյան ի նք նու թյան պահ պան ման խնդ րով 
ա ռաջ նա հերթ զբաղ վում է ին Հայոց ե կե ղե ցին, ազ
գային դպ րոց նե րը և մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե
րը, ո րոնց դեմ էլ ցա րա կան ար քու նի քն ո ւղ ղեց իր ա ռա
ջին հար ված նե րը: 

1884 թ. ցա րի հրա մա նով ար գել վեց տար րա կա նից 
բարձր հայ կա կան դպ րոց ներ ու նե նա լը: Դրա գոր ծադր
ման ար դյուն քում փակ վեց հայ կա կան 300 դպ րոց:

 Բարձ րա ցավ հա մա ժո ղովր դա կան վր դով մուն քի 
ա լիք: Հա յու թյան պայ քա րը տվեց իր ար դյունք նե րը. 

Արամյանցների 
ընտանիքը

Ալեքսանդր Մանթաշյան
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1886 թ. նոր ու սում նա կան տար վա նից վե րա բաց վե ցին 
հայ կա կան դպ րոց նե րը:  

Շա րու նա կե լով հայ ազ գային դպ րո ցը վե րաց նե լու 
քա ղա քա կա նու թյու նը` ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
1896 թ. նո րից փա կե ցին հայ կա կան դպ րոց նե րը: Հար
վա ծի թի րախ դար ձան նաև հայ կա կան բա րե գոր ծա
կան և մար դա սի րա կան ըն կե րու թյուն նե րը: Սաստ կա
ցան հա լա ծանք նե րը հրա տա րակ չա կան գոր ծի և հատ
կա պես հայ մա մու լի նկատ մամբ, փակ վե ցին մի շարք 
պար բե րա կան ներ: 

Ազ գային ճնշ ման քա ղա քա կա նու թյու նը շա րու նակ
վեց նաև XX դ. սկզբ նե րին:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ռու սաս տա նում ե ՞րբ են ի րա կա նաց վել ա զա տա կան բա րե փո խում ներ Ա լեք
սանդր II –ի կող մից: 

2.  Ի ՞նչ էր նա խա տե սում 1870 թ. մայի սի 14 –ի ցա րա կան օ րեն քը: Ին չո՞ւ չլուծ վեց հո
ղային հար ցը Ար ևե լյան Հա յաս տա նում: 

3.  Վար չա կան ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Ա նդր կով կա սում. ի ՞նչ նպա
տակ է ին դրանք հե տապն դում: 

4. Նշե՛ք Ա նդր կով կա սում կա տար ված մյուս բա րե փո խում նե րը:
5.   Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ եր կա թու ղու գոր ծար կու մն Ար ևե լյան Հա յաս տա

նում: Ար դյու նա բե րու թյան ո ՞ր ճյու ղերն է ին այս տեղ զար գա ցած: 
6.  Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ ար ձա նագր վե ցին գյու ղատն տե սու թյան բնա գա վա ռում:
7.  Ի ՞նչ քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում ռու սա կան կա ռա վա րու թյու նն Ա նդր կով

կա սում. ո ՞րն էր դրա նպա տա կը: Ին չո՞ւ էր այդ քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ վում 
հատ կա պես հայե րի դեմ: 

8. Ե ՞րբ և ինչո՞ւ են փակ վել հայ կա կան դպ րոց նե րը: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա լեք սանդր II կայսր, ճոր տա տի րու թյան վե րա ցում, 1870 թ. մայի սի 14–ի ցա րա կան 
օ րենք, քաղաքային ինքնավարության մարմին՝  դումա, Կով կա սի կա ռա վար չա պե տություն,  
«Ա րա րատ» ապրանքանիշով կո նյակ, հայե րի ի նք նու թյան պահպանում, Ա. Մանթաշյան, Մ. 
Արամյանց, հայ կա կան դպ րոց նե րի փա կում
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§ 2.  Ա ՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅԵ ՐԻ ԴՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

XIX դ. երկրորդ կեսին Օս մա ն յան կայս րու թյու նն ան
կա սե լի ան կում էր ապ րում: Թուր քա կան տի րա պե տու
թյան ծանր պայ ման նե րում գտն վող ազ գե րը հե րո սա կան 
պայ քար էին ծա վա լե լ ի րենց ան կա խու թյու նը վե րա կանգ
նե լու հա մար: Նրան ցից շա տե րը հաղ թա նա կով ա վար տե
ցին ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քա րը և հա սան բաղ
ձա լի ար դյունք նե րի: Այլ էր ի րա վի ճա կը մեր հայ րե նի քի 
բռ նա զավթ ված մա սում՝ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի վար չա կան բա ժա նու մը, 
բնակ չու թյու նը: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հա ճա
խա կի փո խում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վար չա կան 
բա ժա նու մը: Դա ար վում էր այն նպատակով, որպեսզի 
ոչ մի նա հան գում հայե րը մե ծա մաս նու թյուն չկազ մե ին: 
Իսկ վար չա կան բա ժա նում նե րում ար գել ված էր գոր ծա
ծել Հա յաս տան ա նու նը: 

XIX դ. վերջին Արևմտյան Հայաստանի տարածքը  
բաժանված էր վեց նահանգների (վիլայեթներ): Դրանք 
էին՝ Վանի, Էրզրումի (Կարին),  Բիթլիսի, Դիարբե
քիրի, Խարբերդի և Սեբաստիայի նահանգները: Այս 
վարչա կան բաժանումը պահպանվեց մինչև Առաջին 
աշխար հա մարտը:

Վանի hայկական թաղա
մասի  ավերակ ները. 
պարզորոշ երևում են 
նախկին փողոցների, 
տների ուրվագծերը 
(ժամանակակից 
լուսանկար):
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Օս մա նյան պե տու թյան հա յա հա լած քա ղա քա կա
նու թյան հետևանքով հայե րի թի վը գնա լով պա կա
սում էր, իսկ մահ մե դա կան նե րի նը՝ ա վե լա նում: Հայե
րի հա մար մեծ չա րիք դար ձան նախ Կով կա սից, ա պա 
Բալ կան նե րից հայ կա կան հո ղե րում վե րաբ նա կեց վող 
մահ մե դա կան նե րը` չեր քեզ նե րը և մու հա ջիր նե րը: 
Նրանց տր վում է ին զա նա զան ար տո նու թյուն ներ, ին չը 
սրեց ազ գա մի ջ յան հա րա բե րու թյուն նե րը հայ կա կան 
նա հանգ նե րում: 

Կոս տանդ նու պոլ սի հայոց պատ րի ար քա րա նի 1876 թ. 
տվյալ նե րով՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նում ապ րում էր 
3 մի լի ոն հայ, ո րից մոտ 2 մի լի ո նը` Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում: Ի սկ այդ ժա մա նակ աշ խար հում ապ րում էր 
շուրջ 5 մի լի ոն հայ: 

Հայ գյու ղա ցի ու թյան վի ճա կը: Թուր քա կան կա
ռա վա րու թյու նը տար բեր մի ջոց նե րով ար գե լում էր 
հայ գյու ղա ցի նե րին դառ նալ հո ղի սե փա կա նա տե րեր: 
Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II–ը թույ լատ րեց քուրդ ա վա
տա տե րե րին ամ րա նալ հայ կա կան հո ղե րի վրա, որի 
հետևանքով բազմահազար հայեր հողազրկվեցին:  

Հայ գյու ղա ցի ու թյան հա մար իս կա կան պա տու հաս 
է ին հար կա հա նու թյան կի րառ վող հա մա կար գը, ա վա

Էրզրում 
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զա կային հար ձա կում նե րն ու կո ղո պուտը: Այդուհան
դերձ, XIX դ. վեր ջե րին հայ կա կան նա հանգ նե րում գյու
ղատն տե սու թյու նն աս տի ճա նա բար ներգ րավ վում էր 
ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տը: 

Ար դյու նա բե րու թյու նն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում: 
Եվ րո պա կան զար գա ցած տե րու թյուն նե րն ի րա կա նաց
նում է ին Օս մա նյան կայս րու թյան գա ղու թաց ման քա ղա
քա կա նու թյուն: Աս տի ճա նա բար ար տա սահ մա նյան կա
պի տա լն ամ րապնդ վեց ե րկ րի տն տե սու թյան մեջ, ստեղծ
վեցին ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ, կա ռուց
վեցին եր կա թու ղի ներ: Դրան մաս նա կից է ին դառ նում 
նաև տե ղա կան ձեռ նե րեց հայե րը, հույ նե րը, հրե ա նե րը: 
Սա կայն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն ներ և ար դի ա կան հա ղոր դակ ցու թյան մի
ջոց ներ ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ օ տա րերկ րյա կա պի տա լը 
ոչ մի նշա նա կա լի ներդ րում չկա տա րեց: 

XIX դ. վեր ջե րին զար գա ցած ար դյու նա բե րա կան 
ե րկր նե րում հիմն վում է ին գերհ զոր ձեռ նար կու թյուն ներ 
ու մե նա տի րու թյուն ներ: Իսկ հայ կա կան նա հանգ նե
րում նոր մի այն սկիզբ էր առ նում ու զար գա նում ձեռքի 
աշխատանքի վրա հիմնված մա նու ֆակ տու րային ար
տադ րու թյու նը: Վա նում, Կա րի նում, Խար բեր դում, Բիթ
լի սում, Ե րզն կա յում հիմն վում են տեքս տիլ և սնն դի ար
դյու նա բե րու թյան մա նու ֆակ տու րա ներ:  

Այս ժա մա նակահատվածում ստեղծ վում են նաև 
ա ռա ջին գոր ծա րան նե րը: Խար բեր դում հիմն վում են 
մե տաք սամ շակ ման և կի սա մե քե նա յաց ված մե քե նա շի
նա կան գոր ծա րան ներ: Մե քե նա շի նա կան գոր ծա րան է 
ստեղծ վում նաև Վա նում: 

Այս պի սով՝ հայ կա կան նա հանգ նե րում տի րա պե տող 
է ին ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման հին ձևե րը, սա
կայն սկզբ նա վոր վում և դան դա ղո րեն սկ սում է ծա վալ
վել գոր ծա րա նային ա րդյու նա բե րու թյու նը:

Արծաթյա գոտի.  
Վան,  XIX դ. վերջ — 
XX դ. սկիզբ

Արծաթյա զարդեր.  
Վան,  XIX դ. 
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 Քա ղաք նե րը, ար հեստ նե րը և ա ռև տու րը: Ա րևմտյան 
Հա յաս տա նում նոր ժա մա նակ նե րի շուն չն այն քան 
նկատելի չէր, որ քան կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում և 
ծո վեզ րյա ա րևմ տյան քա ղաք նե րում: Մարդ կանց ապ
րե լա կեր պում գե րիշ խող էր ա վան դա կա նը: Այ նու հան
դերձ, շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ար դի ա կան 
մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը նույն պես դրս ևոր վում էր հայ
կա կան նա հանգ նե րում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մի այն 10 տո  կոսն 
էր ապ րում քա ղա քում: 1893 թ. տվյալ նե րով Կար ի նում ապ
րում էր 40000, Վա նում և Բիթ լի սում` 30000–ական մարդ: 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մե մա տա բար խո շոր քա ղաք
նե րում հայ բնակ չու թյու նը զբաղ վում էր ա ռևտ րով, ար
հեստ նե րով ու ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյամբ: 

Հա մի դյան հա կա հայ քա ղա քա կա նու թյան ար դյուն
քում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում սկ սեց ու ժե ղա նալ նաև 
թուր ք ձեռ նե րեց նե րի դա սը, սա կայն ա ռաջ նայ նու թյու նը 
մնում էր հայության ձեռ քում:  

Հայ կա կան նա հանգ նե րում գերիշխում էին ար հես
տ ավորնե րն ու ա ռև տ րականները: Արհեստավորների 
զգա լի մասը միավորված էր էսնաֆությունների՝ համ
քա րությունների մեջ: Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը մուտք գոր ծե ցին ար հես տի ո լոր տը, և հայ ար հես
տա վոր նե րը դար ձան մանր ապ րանք ար տադ րող ներ: 
Նրանք ան ձամբ կամ միջ նորդ ա ռևտ րա կան նե րի մի ջո
ցով ի րաց նում է ին ի րենց ապ րան քը տե ղա կան և հե ռա
վոր շու կա նե րում: 

Հայ առևտրականները 
Թավրիզի մաքսատանը

Գորգ.
Կարս–Կաղզվան,

XIX դ. վերջ
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ վի ճա կում էր Օս մա նյան կայս րու թյու նը նոր ժա մա նակ նե րի ա վար տա կան 
փու լում: 

2.  Վար չա կան ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում: 
Ի ՞նչ նպատակով է ին դրանք ի րա գործ վում: 

3.  Թվարկե՛ք հայկական վեց նահանգները:
4.  Որ քա՞ն էր հայ բնակ չու թյան թի վն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում:   
5.  Ներ կա յաց րե՛ք ա րևմ տա հայ գյու ղա ցի ու թյան վի ճա կը: 
6.  Ի ՞նչ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն է ին վա րում եվ րո պա կան զար գա ցած 

ե րկր նե րն Օս մա նյան կայս րու թյան նկատ մամբ: 
7.   Ներ կա յաց րե՛ք Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րու թյան ը նդ հա նուր պատ

կե րը: 
8.  Ի ՞նչ նշա նա վոր հայ կա կան  քա ղաք ներ կային, և որ քա՞ն էր դրանց բնակ չու թյու

նը:  Տն տե սա կան ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
քա ղաք նե րում: 

9. Ի ՞նչ է էսնաֆությունը: Ի ՞նչ է պանդխ տու թյու նը, նշե՛ք դրա հետ ևանք նե րը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տ րա մա գիր վար ժու թյան մի ջո ցով հա մե մա տե՛ք ար ևե լա հայ և ա րևմ տա հայ գյու
ղա ցի ու թյան դրու թյու նը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ կա կան վեց նա հանգ ներ, չեր քեզ ներ, մու հա ջիր ներ, Օս մա նյան կայսրու թյան գա
ղու թա ցում, ա րևմ տա հայ ձեռ նե րեց ներ, էսնաֆություն, պանդխ տու թյուն

Արևմ տա հայ ձեռ նե րեց նե րը, աս տի ճա նա բար նեղ վե
լով օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մր ցակ ցու թյու նից, սկ սե
ցին ի րենց հիմ նա կան մի ջոց նե րը ներդնել հայ կա կան 
մի ջա վայ րում և կայս րու թյան մյուս ե րկ րա մա սե րում: 

Օս մա նյան տե րու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան 
հետ ևան քով հայե րի ստ վար զանգ ված ներ թող նում 
է ին հայ րե նի քը: Նրանք ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա
կան բնակության էին մեկ նում տարբեր ե րկր ներ կամ 
կայս րու թյան ա րևմ տյան քա ղաք ներ, հատ կա պես՝ Կոս
տանդ նու պո լիս: Այս պես կոչ ված պանդխ տու թյու նը 
մեծ չա րիք դար ձավ հա յու թյան հա մար. բուն հայ րե նի
քում նվազում էր հա յու թյան թվաքանակը, տկա րա նում 
էր ազ գային նե րու ժը: 
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§ 1. ՀԱՅ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ–ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՄԻՏ ՔԸ

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին Հա յաս տա նի տն տե սու թյան 
մեջ և սո ցի ալ–քա ղա քա կան կյան քում տե ղի ու նե ցած 
տե ղա շար ժե րը, Եվ րո պա յում ըն թա ցող հե ղա փո խու
թյուն ներն ի րենց ազ դե ցու թյունն ու նե ցան հայ քա ղա քա
կան մտ քի զարգացման վրա։ Հայ մտա վո րա կան շր ջա
նակ նե րում սկ սե ցին լայ նո րեն քն նարկ վել Հա յաս տա նի 
ա պա գայի, հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րու թյան, Հայ ա ռա
քե լա կան ե կե ղե ցու, հայոց լեզ վի դե րի և այլ կեն սա կան 
խն դիր ներ։ Այս խնդիրների լուծման մոտեցումներից 
կախված՝ հայկական միջավայրում ձևա վոր վե ցին հա
սա րա կա կան– քա ղա քա կան հո սանք ներ՝ պահ պա նո
ղա կա նու թյու նը, ա զա տա կա նու թյու նը, ազ գայ նա կա
նու թյու նը և այլն։ 

 Հայ կա կան պահ պա նո ղա կա նու թյու նը։ XIX դ. 
50–70 –ա կան թթ. գո յու թյուն ու նե ցած հայ քա ղա քա
կան հո սանք նե րի մեջ ա ռանձ նա նում էր պահ պա նո
ղա կա նու թյու նը։ Այս հո սան քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հա մոզ ված է ին, որ հայ ժո ղովր դի ա պա գան ազ գային 
ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան մեջ է։ Նրանք ձգ տում է ին 
վե րա կանգ նելու հայ կա կան թա գա վո րու թյու նը, պահ
պա նելու Հայոց ե կե ղե ցու դե րը, հայ նա հա պե տա կան 
ըն տա նի քի բա րո յա կան նկա րա գի րը, ա նա ղարտ պա
հելու հին հայե րե նը՝ գրա բա րը։ Ո ւս տի հա ճախ դեմ է ին 
ար տա հայտ վում ա մեն մի նո րա մու ծու թյան, եվ րո պա
կան ար ժեք նե րի ըն դօ րի նակ մա նը՝ դրանք հա մա րե լով 
ազ գի հա մար վնա սա կար։ 

 Մի ա ժա մա նակ պահ պա նո ղա կան նե րը փոր ձում 
է ին Հայ ե կե ղե ցու և դպ րո ցի մի ջո ցով կր թել ազ գի 
ե րի տա սար դու թյա նը, պատ րաս տել գիտ նա կան ներ, 
թարգ մա նիչ ներ, գրող ներ, հոգ ևո րա կան ներ։ Աչ քի 
ը նկ նող ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է ին Գաբ րի ել վար
դա պետ Այ վա զովս կին (ն կա րիչ Հ. Այ վա զովս կու եղ

ԳԼՈՒԽ

II
ՀԱՅ ԱԶ ԳԱՅԻՆ–ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ 
ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Վարդապետ 
Գաբրիել Այվազովսկու 

դիմանկարը
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բայրը),  Հով հան նես Չա մուռ ճյա նը և ու րիշ ներ։ Պահ
պա նո ղա կան նե րին հա մակ րում է ին ազ գային–պահ
պա նո ղա կան հա յացք ներ ու նե ցող գրող Ծե րեն ցը, 
պատ մա բան ներ Ս. Պա լա սա նյա նը, Ա. Ե րի ցյա նը  և 
ու րիշ ներ։

Ա զա տա կա նու թյու նը հայ ի րա կա նու թյան մեջ։ 
Հայ հա սա րա կու թյան մեջ հան դես ե կած ա զա տա կա ն  
հոսանքի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ոգ ևոր ված եվ րո պա
կան ա զա տա կան (լի բե րալ) գա ղա փար նե րով, պայ
քար սկ սե ցին հա յու թյան հա սա րա կա կան և մշա կու
թային կյան քը փո փո խե լու, հայ ա վան դա կան դպ րոցն 
ու ե կե ղե ցին բա րե փո խե լու հա մար։ Ա զա տա կան նե րը 
կամ ա զա տա միտ նե րը սուր քն նա դա տու թյան  է ին են
թար կում հայ ի րա կա նու թյան հին՝ նա հա պե տա կան 
բար քե րը, հատ կա պես՝ դրանց ջերմ պաշտ պան  ե կե
ղե ցուն։ Հա ճախ ա զա տա կան նե րի այդ քն նա դա տու
թյու նը հաս նում էր ծայ րա հե ղու թյան: Ա զա տա կան
նե րը նույ նիսկ ը ստ պատ շա ճի չէ ին գնա հա տում Հայ 
ե կե ղե ցու եր կա րա մյա ազ գային–մ շա կու թային դե րը, 
հայոց լեզ վի ա նա ղար տու թյան պահ պան ման գոր ծում 
գրա բա րի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյու նը։ Պա տա հա կան 
չէ, որ  նրանք պա հան ջում է ին հրա ժար վել գրա բա
րից և ան ցնել ամ բողջ ժո ղովր դի հա մար հաս կա նա լի 
աշ խար հա բա րին։ 

Ա զա տա կան նե րի մեծ մա սը շատ զգու շա վոր էր, 
ո ւս տի դեմ էր ար տա հայտ վում հա սա րա կար գը հե ղա
փո խա կան ճա նա պար հով փո խե լու գա ղա փար նե րին, 
ա պս տամ բա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին։ 

Ար ևել ա հայ ա զա տա կան նե րի ա մե նան շա նա վոր 
դեմ քե րից էր Ստե փա նոս Նա զա րյան ցը: Նա Մոսկ վա
յում լույս էր ըն ծայում նշա նա վոր «Հյու սի սա փայլ» ամ
սա գի րը։ Նազարյանցը գտ նում էր, որ հայ ժո ղո վուր դը 
պետք է ու նե նա մշա կու թային ի նք նա վա րու թյուն, լու
սա վո րյալ, ա ռա ջա դի մա կան դպ րոց։ Թիֆ լի սում հրա
պա րա կա խոս Գրի գոր Ա րծ րու նին հիմ նադ րեց «Մ շակ» 
թեր թը: Այն շու տով դար ձավ հայ կա կան լի բե րա լիզ մի, 
հայ ազ գային– հա սա րա կա կան մտ քի յուրահատուկ 
դարբ նոց։

Արևմ տա հայ ա զա տա կան նե րը՝ Գրի գոր Օ տյան, 
Նա հա պետ Ռու սի նյան և այլք, ա վե լի հա մար ձակ 

Ծե րեն ց

«Մշակ» թերթի 
համարներից մեկը
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մտքեր է ին ար տա հայ տում։ Նրանք սուլ թա նա կան կա
ռա վա րու թյու նից և Կ. Պոլ սի հայ վեր նա խա վից պա
հան ջում է ին հա յու թյա նը շնոր հել ը նտ րա կան ի րա
վունք, հա մայն քային կյան քը կար գա վո րող հա տուկ 
կա նո նա դ րու թյուն։ Եր գի ծա բան Հա կոբ Պա րո նյա նը 
(1843–1891 թթ.)  և ու րիշ ներ ծաղ րում է ին սուլ թա նա
կան իշ խա նու թյան կա մա կա տար հայ մե ծա հա րուստ 
ա մի րա յա կան դա սին։

Հայ ազ գայ նա կա նու թյու նը։ XIX դ. ե րկ րորդ կե սին 
ա զա տա կան հո սան քից ան ջատ վե ցին ա վե լի ար մա տա
կան տրա մադր ված ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք ձևա վո
րե ցին հա սարա կա կան–քա ղա քա կան նոր ո ւղ ղու թյուն
ներ։ Դրան ցից մե կը ներ կա յաց նում էր հա սա րա կու թյան 
հե ղա փո խա կան վե րա փոխ ման կողմ նա կից, մեծ ժո
ղովր դա վար Մի քայել Նալ բան դյա նը (1829–1866)։ Նա 
հա մոզ ված էր, որ հայ ազ գային ար ժեք նե րը պետք է 
հա մա պա տաս խա նեց նել եվ րո պա կան ար ժե քային հա
մա կար գին, ա պս տամ բու թյան ճա նա պար հով հաս նել 
ի րա վա հա վա սար, ար դար հա սա րա կու թյան ստեղծ
մա նը։ Այս պի սով՝ Մ. Նալ բան դյանն ազ գային հե ղա
փո խա կան–ժո ղովր դա վա րա կան ո ւղ ղու թյան հիմ նա
դիրն է ր։  

Արևմ տա հա յու թյան վի ճա կի ծան րա ցու մը ստի
պեց ա զա տա կան նե րին ա ռա ջին հեր թին մտա հոգ վե լ 
ազ գի ա զա տագ րու թյան խնդ րով։ Շու տով հայ ա զա
տա կան միտ քը, շնոր հիվ Մատ թե ոս Մա մուր յա նի, 
Գրի գոր Ա րծ րու նու և հատ կա պես խո շոր տե սա բան 
ու մե ծա նուն վի պա սան Րաֆ ֆու (Հակոբ Մելիք–
Հակոբյան, 1835–1888 թթ.), թևա կո խեց իր ազ գայ նա
կա նու թյան փու լը։ Հայ ազ գայ նա կան նե րը ջեր մո րեն 
ող ջու նե ցին Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը, 
հան գա նա կու թյուն ներ կազ մա կեր պե ցին հե րոս զեյ
թուն ցի նե րին օգ նե լու հա մար։ Ա պս տամ բու թյան մի
ջո ցով ա զա տագ րու թյան հաս նե լու գա ղա փար նե րը 
նոր բարձ րու թյան հա սան Րաֆ ֆու ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում։ 

Ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը հայ ի րա
կա նու թյան մեջ 1880–ա կան թթ. կե սե րից հան գեց րեց 
ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը։

Մի քայել Նալ բան դյա ն

Գրիգոր Արծրունի
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ գոր ծոն ներ ազ դե ցին հայ քա ղա քա կան մտ քի զար գաց ման վրա: 
2.  Ի ՞նչ հար ցեր է ին քն նարկ վում հայ մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րում: Թվար կե՛ք 

հայտ նի հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան հո սանք նե րը: 
3.   Ով քե՞ր է ին պահ պա նո ղա կան նե րը, նշե՛ք հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի:
4.  Ի ՞նչ հայտ նի գոր ծիչ ներ ու նե ին հայ ա զա տա կան նե րը, նշե՛ք նրանց հրա տա րա

կած պար բե րա կան նե րը: 
5.  Ո ՞վ էր Մի քայել Նալ բան դյա նը, ո ՞ր ո ւղ ղու թյան հիմ նա դիրն էր: Ի ՞նչ հա մոզ մունք 

ու ներ նա, համ աձա՞յ ն եք նրա հետ:
6.  Ո ՞ւմ շնոր հիվ հայ ա զա տա կան միտ քը թևա կո խեց ազ գայ նա կա նու թյան փու լը: 

Ի ՞նչ ար դյունք տվեց ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը հայ ի րա կա նու
թյան մեջ: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Ա ղյու սա կի տես քով ներ կա յաց րե՛ք ե րեք հո սանք նե րը և հա մե մա տե՛ք նրանց 
հայացքները:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Պահ պա նո ղա կա նու թյուն, ա զա տա կա նու թյուն, ազ գայ նա կա նու թյուն, Գաբ րի ել վար
դա պետ Այ վա զովս կի, Հով հան նես Չա մուռ ճյան, Ծե րենց, Ստե փա նոս Նա զա րյանց, 
«Հյու սի սա փայլ» ամ սա գիր, Գրի գոր Ա րծ րու նի, «Մ շակ» թեր թ, Գրի գոր Օ տյան, Նա հա
պետ Ռու սի նյան, Հա կոբ Պա րո նյան, Մի քայել Նալ բան դյան, ազ գային հե ղա փո խա
կան–ժո ղովր դա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն, Րաֆ ֆի (Հա կոբ Մե լիք– Հա կո բյան) 

§ 2.  Ա ՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ։      
          ԶԵՅ ԹՈՒ ՆԻ 1862 Թ. Ա ՊՍ ՏԱՄ ԲՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Սահ մա նադ րա կան շար ժու մը։ Ա րևմ տա հա յերը շա
րունակում էին մնալ Օսմանյան կայսրության ի րա վա
զուրկ հպատակներ (ռայա)։ Կ. Պոլ սի հայ մե ծա հա րուստ
նե րի՝ ա միրանե րի դա սը, ո րը սուլ թա նա կան իշ խա նու
թյուն նե րի հետ սերտ կա պեր ու ներ, մի այ նակ տնօ րի նում 
էր ա րևմ տա հա յու թյան կյան քի բո լոր հար ցե րը։ XIX դ. 
կե սե րից չհան դուր ժե լով այդ վի ճա կը՝ պոլ սա հայ մյուս 
խա վե րն ա մի րա յա կան դա սի մե նաշ նոր հը վե րաց նե լու և 
ի րենց ի րա վունք նե րի հա մար պայ քար ծա վա լե ցին։ 
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1857 թ. մի խումբ մտա վո րա կան ներ՝ Ն. Ռու սի նյա նը, 
Գ. Օ տյա նը և ու րիշ ներ, Կ.Պոլ սի հայ հա մայն քի ը նդ
հա նուր ժո ղո վի հաս տատ մա նը ներ կա յաց րին ա րևմ
տա հայե րի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նադ
րու թյան նա խա գիծ: Այդ կա նո նադ րու թյու նը ստա ցավ 
«Ազ գային սահ մա նա դրու թյուն» ան վա նու մը։ Նա խա
գի ծը, բա ցի հոգ ևո րա կան նե րից ու ա մի րա նե րից, ո րո
շա կի ի րա վունք ներ էր տա լիս նաև ա րևմ տա հայ մյուս 
խա վե րին։ Դրա մեջ տես նե լով ի րենց ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փա կում՝ ա մի րա նե րը թուր քա կան իշ խա նու
թյուն նե րի ա ջակ ցու թյամբ պայ քար ծա վա լե ցին սահ մա
նադ րու թյան դեմ։ Սա կայն ժո ղո վուր դը ոտ քի կանգ նեց 
իր իրավունքների պաշտպանության համար: Սահ մա
նադ րա կան շար ժումն ար ժա նա ցավ Կ. Պոլ սի բազ մա
հա զար հայ ա ռաջա դի մա կան ու ժե րի ա ջակ ցու թյա նը և 
դրա շնոր հիվ ա վարտ վեց վեր ջին նե րիս հաղ թա նա կով։

1860 թ. մայի սին Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո
ղո վը հաս տա տեց կա նո նադ րու թյու նը։ Սա կայն կող մե
րի միջև պայ քա րը շա րու նակ վեց։

 Սահ մա նադ րու թյու նը գոր ծադ րե լու հա մար դեռ ան
հրա ժեշտ էր, որ սուլ թա նը հաս տա տի այն։ Իշ խա նու
թյուն նե րի հրա հան գով ստեղծ ված հանձ նա ժո ղով նե րը 
զգա լի ո րեն վե րա նայե ցին նա խա գի ծը, ո րից հե տո մի
այն՝ 1863 թ. մար տին, սուլ թա նն այն վա վե րաց րեց։ Կ. Պոլիսը XIX դ. վերջին
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Ազ գային սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես վում էր 
ստեղ ծել ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը կազ մա կեր պող 
մար մին ներ՝ Ազ գային ժո ղով, Ազ գային կենտ րո նա կան 
վար չու թյուն, տար բեր խոր հուրդ ներ։ Օ րենս դիր մար մի
նը՝ Ազ գային ժո ղովը, ը նտր վում էր ամ բողջ ազ գի կող
մից: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը տր վում էր Հայոց պատ
րի ար քին և Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյա նը։

 Ան շուշտ, հայ հա մայն քի կա ռա վար ման հա մար 
ստեղծ ված վե րո հի շյալ մար մին նե րը ժո ղովր դա վա րա
կան իշ խա նու թյան լի ար ժեք մար մին ներ չէ ին։  Թուր քա
կան բռ նա պե տու թյան պայ ման նե րում ժո ղովր դա վա
րու թյան մա սին խոսք լի նել ի սկ չէր կա րող։ Այ դու հան
դերձ, սահ մա նադ րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա
լիս հա մայն քի լայն խա վե րին ևս մաս նա կից դառ նա լու 
ա րևմ տա հա յու թյան կր թա լու սա վո րա կան, տն տե սա
կան կյան քի կա ռա վար մա նը։ Պա տա հա կան չէ, որ այն 
հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քում ու նե ցավ 
ա ռա ջա դի մա կան նշա նա կու թյուն։  

Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը։ Կի լի կի այի 
հյու սիս–ար ևե լքում ըն կած Զեյ թուն լեռ նային հա մայն
քում ապ րում էր շուրջ 40 հա զար հայ։ Քա ջա րի զեյ թուն
ցի նե րը, շնոր հիվ հե րո սա կան պայ քա րի, շա րու նա կում 
է ին պահ պա նել ի րենց ի նք նա վար կար գա վի ճա կը։ 
Նրանք ապ րում է ին փակ տն տե սու թյամբ. ար տադ րում 
է ին ի րենց ան հրա ժեշտ գրե թե ա մեն ի նչ, այդ թվում՝ 
զենք և մի այն սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ հար կեր 
վճա րում Մա րա շի փա շա նե րին։ 

1862 թ. ամ ռա նը թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը Զեյ
թու նը հպա տա կեց նե լու նոր փորձ կա տա րեց։ Թն դա
նոթ նե րով զին ված օս մա նյան զոր քը զա նա զան քոչ վոր 
ցե ղախմ բե րի ու ղեկ ցու թյամբ շարժ վեց լեռ նա գա վա ռի 
վրա։ Թուր քերն սկ սե ցին հրե տա կո ծել հայ կա կան դիր
քե րը։ Սպան վեց մոտ 200 խա ղաղ բնա կիչ։ 

 Զեն քի դի մած շուրջ հինգ հա զար զեյ թուն ցի նե րի 
պայ քա րը գլ խա վո րե ցին չորս տա նու տեր իշ խան նե րը՝ 
Մկր տիչ Յա ղու բյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ։ Հու լի սի 
վեր ջին Ս. Ա ստ վա ծած նի վան քում գու մար վեց ի նք նա
պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րի խորհր դակ ցու թյուն։ 
Մար տիկ նե րը բա ժան վե ցին խմ բե րի՝ ի րենց հրա մա նա
տար նե րով։ Ո րոշ վեց կռվել մինչև վեր ջին մար դը։   

Զեյթունցի
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 Թուր քա կան զոր քե րի լայ նած ավալ գրո հը տար բեր 
ո ւղ ղու թյուն նե րով սկս վեց օ գոս տո սի 2–ի ն։ Զեյ թուն
ցի նե րը մի ա հա մուռ ու ժե րով ամ բողջ օ րը կա տա ղի դի
մադ րու թյուն ցույց տվե ցին։ Մահ տե սի Գրի գոր վար
դա պե տի գլ խա վո րած քա ջա րի ռազ միկ նե րը հա րյու
րա վոր զո հեր պատ ճա ռե ցին թշ նա մուն, նրա նից խլե ցին 
մեծ քա նա կու թյամբ զի նամ թերք։ Ե րի տա սարդ ռազ միկ 
Մար կոս Թաշ ճյա նը կա րո ղացավ հաս նել հայ կա կան 
դիր քե րի վրա կրակ տե ղա ցող թշ նա մու հրա նո թաձ իգին 
և կյան քի գնով վնա սա զեր ծել նրան։ 

Մար տե րից մե կի ժա մա նակ Զեյ թու նի ձո րում լեռ նա
գա վա ռի պաշտ պան նե րը ծու ղա կի մեջ գցե ցին թուր
քե րին, կո տո րե ցին ա վե լի քան 750 հո գու, մյուս նե րին 
փա խուս տի մատ նեց ին։ Առ այ սօր թուր քե րը հի շում են 
ի րենց այդ պար տու թյու նը և շա րու նա կում ճա կա տա
մար տի վայ րը կո չել «Կո տո րա ծի ձոր»։ Թուր քա կան 
կող մի ը նդ հա նուր զո հե րի թիվն ան ցնում էր 2 հա զա
րից։ Հաղ թա նա կը հայե րին տրվեց շուրջ 600 քա ջոր դի
նե րի ա րյան գնով։ 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում իր պե տու թյան ազ դե
ցու թյունն ամ րապն դե լու նպա տա կով Կ. Պոլ սի ֆրան սի

Զեյթուն, 
«Կոտորածի ձոր»
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Կ. Պոլ սում ե ՞րբ և ին չո՞ւ սկս վեց ա րևմ տա հա յու թյան պայ քա րը հայ ա մի րա յա կան 
դա սի դեմ: Ի ՞նչ ա նու նով է հայտ նի այդ շար ժու մը և ին չո՞ւ: 

2.  Ով քե՞ր է ին կազ մել ա րևմ տա հայե րի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նա դ րու
թյան նա խա գի ծը: Ե ՞րբ է այն վա վե րաց վել Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի և սուլ թա
նի կող մից:

3.  Ներ կա յաց րե՛ք Զեյ թու նի ի նք նա վար վի ճա կը: 
4.  Ե ՞րբ սկս վեց Զեյ թու նի հզոր ա պս տամ բու թյու նը: Նշե՛ք դրա պատ ճառ նե րը: 
5.  Նկա րագ րե՛ք ա պս տամ բու թյան ըն թաց քը: Որ քա՞ն էին կող մե րի կո րուստ նե րը:
6.  Ին չո՞վ ա վարտ վեց ա պս տամ բու թյու նը:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Զեյթունի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Սահ մա նադ րա կան շար ժում, ա մի րա յա կան դաս, Նա հա պետ Ռու սի նյան, Գրի գոր 
Օ տյան, Ազ գային սահ մա նա դրու թյուն, Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղով, Զեյ թու նի ի նք նա վար 
կար գա վի ճակ, Մկր տիչ Յա ղու բյան, մահ տե սի Գրի գոր վար դա պետ, Մար կոս Թաշ ճյան, 
Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյուն 

ա կան դես պա նը փոր ձեց օգ տա գոր ծել պա տեհ ա ռի թը։ 
Նա Զեյ թու նի վեր նա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին խոս
տա ցավ օգ նել՝ կա թո լի կու թյուն ըն դու նե լու պայմանով: 
Զեյ թուն ցի նե րը ստիպ ված հա մա ձայ նե ցին։ Սուլ թա նը, 
զգու շա նա լով, որ զեյ թուն ցի նե րի կա թո լի կու թյուն ըն
դու նե լը հնա րա վո րու թյուն կտա Ֆրան սի ային մի ջամ
տե լու Թուր քի այի ներ քին գոր ծե րին, գնաց զիջ ման։ 
Կնք վեց հաշ տու թյուն. վե րաց վեց գա վա ռա կի շր ջա փա
կու մը, խա բե ու թյամբ ձեր բա կալ ված զեյ թուն ցի ներն 
ա զատ ար ձակ վե ցին։ Հայե րը պար տա վոր վե ցին վճա
րել հար կե րը։ 

Զեյ թու նը կորց րեց իր ի րա վուն ք նե րի մի մա սը։ Սա
կայն հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող շատ հար
ցե րում շա րու նա կեց գոր ծել ի նք նու րույն։

1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը հս կա յա կան ազ դե ցու
թյուն ու նե ցավ հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման ծա
վալման, հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան մտ քի զար
գաց ման վրա:
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§ 1. ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ

 Ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մի սկիզ բը։ Ղրի մի 
պա տե րազ մում (1853–1856 թթ.) թուր քերից ու նրա եվրո
պա կան դաշ նա կից նե րից կրած ծանր պար տու թյու նը 
խա թա րել էր Ռու սաս տա նի մի ջազ գային վար կը։ Կորց
րած հե ղի նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու և Բալ կան նե
րին ու Ա րևմ տյան Հա յաս տա նին տի րե լու նպա տա կով 
1877 թ. ապրիլին Ռու սաս տա նը պա տե րազմ սկ սեց Օս
մա նյան կայս րու թյան դեմ։ 

 Կով կա սյան  ճա կա տում ռու սա կան զոր քե րը հար ձակ
ման ան ցան մի քա նի ո ւղ ղու թյուն նե րով։ Նրանց գլ խա
վոր հար վա ծող ու ժը 52–հա զա րա նոց Կով կա սյան կոր
պուսն էր: Կորպուսի հրամանատարն էր հա յազ գի նշա
նա վոր զո րա վար, գե նե րալ Մի խայիլ Լոռիս–Մե լի քո
վը (Լո ռու Մե լի քյան)։ Պա տե րազ մին մաս նակ ցում է ին 
հա յազ գի բազ մա թիվ այլ զո րավար ներ։ Ճա կա տի ձախ 
թևում կռ վող Եր ևա նյան ջո կա տի հրա մա նա տա րը գե
նե րալ Ար շակ Տեր–Ղու կա սովն (Տեր–Ղու կա սյան) է ր։ 
Նրա զո րա ջո կա տը, ան ցնե լով Ա րա րատ լե ռը Հայ կա կան 
պա րից բա ժա նող լեռ նանց քով, պա տե րազ մի ա ռա ջին 
ամ սին գրա վեց Բա յա զե տի ու Ա լաշ կեր տի գա վառ նե րը։ 
Մայի սին ռուս նե րը գրո հով վերց րին Ար դա հա նը։

 Սա կայն  ճա կա տի աջ թևում ռու սա կան ուժե րի կրած 
ան հա ջո ղու թյու նից հե տո Տեր–Ղու կա սո վի զո րա ջո
կատը, հայտն վելով շր ջա պատ ման վտան գի մեջ, ը նդ
հա նուր հրա մա նա տա րու թյու նից նա հան ջի հրա ման 
ստա ցավ։ Փոր ձա ռու հայ զո րահ րա մա նա տարն այդ նա
հան ջը կա տա րեց մեծ վար պե տու թյամբ։ Նա կա րո ղա
ցավ իր ջո կա տի հետ ա պա հո վել նաև բազ մա հա զար 
հայ գյու ղա ցի նե րի ան կո րուստ նա հան ջը։ 

 Բա յա զե տի  պաշտ պա նու թյու նը։ Հայե րի մաս նակ
ցու թյու նը պատերազմին։ 1877 թ. հու նի սին մոտ 10–հա
զա րա նոց թուր քա կան զոր քը պա շա րեց Բա յա զե տը։ Տե
ղի ռու սա կան կա յա զորն ու շր ջա կա գյու ղե րի բազ մա թիվ 

Գեներալ Միխայիլ
 Լոռիս–Մելիքով 

Դիմանկարը` Հովհաննես 
Այվազովսկու

Երևանյան ջոկատի 
հրամանատար Արշակ 

Տեր–Ղուկասով

ԳԼՈՒԽ

II I
ՌՈՒՍ–ԹՈՒՐ ՔԱ ԿԱՆ 1877–1878 ԹԹ. 
ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ԵՎ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԻ 
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ
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հայ գյու ղա ցի ներ հե րո սա բար հետ մղե ցին թշ նա մո ւ բո լոր 
գրոհ նե րը: Նրանք 23 օր ա նա ռիկ պա հե ցին բեր դա քա ղա
քը։ Սպառ վում էին նյու թա կան ու ռազ մա կան բո լոր պա
շար նե րը։ Դր սից օգ նու թյուն չս տա նա լու դեպ քում այլևս 
ան կա րե լի էր շա րու նա կել դի մադ րու թյու նը։ Ի րենց օր հա
սա կան դրու թյան մա սին Տեր–Ղու կա սո վին լուր հասց նե
լու բազ մա թիվ փոր ձերն ա պար դյուն ան ցան։ Հայ պաշտ
պան նե րից մի այն Սամ սոն Տեր–Պո ղո սյա նին  հա ջող վեց 
քր դա կան տա րա զով, ծպ տյալ ան ցնել թշ նա մու օ ղա կով և 
լուր հասց նել Տեր–Ղու կա սո վին։ Եր ևա նյան ջո կատն օգ
նու թյան ե կավ Բա յա զե տի կա յա զո րին և հա մառ մար տե
րից հե տո ա զա տագ րեց քա ղա քը պա շա րու մից։ Այս դեպ
քե րը գե ղար վես տա կան վար պե տու թյամբ նկա րագր ված 
են Րաֆ ֆու նշա նա վոր «Խեն թը» վե պում։

Բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան պայ
քա րը խան դա վա ռել էր նաև հա յու թյա նը։ Իր ա զա տագ
րու թյան հույ սը նա կա պել էր Ռու սաս տա նի հաղ թա նա կի 
հետ։ Այդ նպա տա կով շա տե րը զին վո րագր վում էին ռու
սա կան բա նա կին, պա րեն մա տա կա րա րում զոր քե րին, 
ի րա կա նաց նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք, հան գա
նա կու թյուն ներ կա տա րում։ Ա նդր կով կա սի զա նա զան 
շր ջան նե րում կազ մա վոր ված հե ծյալ և հետ ևա կային ո ւթ 
կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը հիմ նա կա նում հա մալր ված 
է ին հայե րով: Դրանք ակտիվ մասնակցություն ունեցան 
ռուս–թուրքական հերթական պատերազմին:

Պատերազմի ավարտը: 1877 թ. աշ նա նը ռուսական 
զորքերը պա շա րե ցին Կար սը, ո րի գրա վու մը հանձ նա րար
վեց  հա յազ գի մեկ այլ գե նե րա լի՝ Հով հան նես Լա զար ևին 
(Լա զա րյան)։ Խի զախ զո րա վա րը հայտ նեց Լո ռիս–Մե լի
քո վին, որ ին քը ան դա դար գրո հե լու  է, մինչև բեր դի ան

Րաֆֆու «Խենթը» վեպի 
գլխավոր հերոսն իր 
քաջերի հետ
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ո ՞ր պա տե րազ մից հե տո էր ըն կել Ռու սաս տա նի մի ջազ գային հե ղի նա կու թյու նը:  
2.  Ո ՞րն էր ռուս–թուր քա կան հեր թա կան պա տե րազ մի գլ խա վոր պատ ճա ռը: Ե ՞րբ 

է սկս վել այն:
3.  Ովքե՞ր էին Կով կա սյան կոր պու սի և Եր ևա նյան ջո կա տի հրա մա նա տա րները: 
4.  Որ քա՞ն է տևել Բա յա զե տի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը: Ո ՞վ լուր հասց րեց 

Եր ևա նյան ջո կա տի հրա մա նա տա րին: Գե ղար վես տա կան ի ՞նչ գործ է նվիր ված 
այս ի րա դար ձու թյա նը:

5.  Ներ կա յաց րե՛ք հայե րի մաս նակ ցու թյու նը պա տե րազ մին: Ի ՞նչ ա կն կա լիք ուներ 
հայ ժո ղո վուր դը Ռու սաս տա նից:

6.  Ո ՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ և ե ՞րբ ռու սա կան զոր քը գրա վեց Կար սը: Ի նչ պե՞ս ա վարտ
վեց պա տե րազ մը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1877–1878 թթ. ռուս–թուրքական պա տե րազմ, Մի խայիլ Լո ռիս–Մե լի քով (Լո ռու Մե
լիք յան), Ար շակ Տեր–Ղու կա սով (Տեր–Ղու կա սյան), Սամ սոն Տեր–Պո ղո սյան, Հով հան
նես Լա զարև (Լա զա րյան) 

 § 2. ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ

 Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը և 
Հայ կա կան հար ցը։ Կ. Պոլ սի մեր ձա կայ քում գտն վող 
Սան Ստե ֆա նո ա վա նում՝ հայ մե ծա հա րուստ Ա ռա քել 
Դա դյա նի ա մա ռա նո ցում, 1878 թ. փետր վա րի 19–ին 
կնք վեց ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայմանագիր։ 
Ըստ դրա՝ Ռու սաս տա նին է ին ան ցնե լու Կար սը՝ իր շրջա
կա գա վառ նե րով, Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տը, Սև ծո վի 

կումը։ Եվ իս կա պես այն չու շա ցավ։ Նոյեմ բե րի 6–ին հայ 
կա մա վոր նե րի ա ռա ջա պահ ջո կա տի ու ղեկ ցու թյամբ ըն թա
ցող վճռա կան գրոհն ա վարտ վեց փայ լուն հաղ թա նա կով։ 

1878 թ. փետր վա րին թուր քերն ա ռանց լուրջ դի մադ
րու թյան հանձ նե ցին նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ռազ
մա վա րա կան մյուս կենտ րո նը՝ Կա րի նը, ի նչ պես նաև 
Սև ծո վի ա ռափ նյա մի շարք շր ջան ներ։ 

Բալ կա նյան ճա կա տում ռու սա կան զոր քե րը հա սան 
Կ. Պոլ սի մա տույց նե րին։ Կնք ված զի նա դա դա րով Թուր
քի ան ընդունեց իր պար տու թյու նը։ 
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ա ռափ նյա շր ջան ները։ Կա րի նը և Բա սե նը վե րա դարձ
վում է ին օս ման յան տե րու թյա նը։ Այդ գա վառ նե րի հայ 
բնա կիչ նե րը նո րից հայտն վում է ին թուր քա կան վրեժ
խնդ րու թյան վտան գի ա ռջև։

Ռուս–թուր քա կան բա նակ ցու թյուն նե րի օ րե րին մի 
խումբ հայ ազ գային գոր ծիչ ներ, այդ թվում՝ Կ. Պոլ սի 
հայոց պատ րի արք Ներ սես Վար ժա պե տյա նը, հան դի
պում ներ ու նե ցան  ռու սա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա
վար կոմս Ն. Իգ նատ ևի հետ։ Նրանց կար ծի քով հաշ տու
թյան պայ մա նագ րում հայե րին հար կա վոր էր շնոր հել 
նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ բալ կա նյան մյուս ժո ղո վուրդ
նե րին։ Հայոց պատ րի ար քը պա հան ջում է ր պայ մա նագ
րում հա մա պա տաս խան կետ մտց նել Ռու սաս տա նի հո
վա նա վո րու թյան տակ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ի նք
նա վա րու թյուն ստեղ ծե լու կամ ռուսական զորքերի գրա
ված շր ջան նե րը Ռու սաս տա նին մի աց նե լու վե րա բե րյալ։ 

Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րով մի ջազ գային դի վա
նա գի տու թյան մեջ առաջին անգամ ձևա կեր պում ստա
ցավ Հայ կա կան հար ցը: Այն դար ձավ XIX դ. ե րկ րորդ 
կե սի և XX դ. սկզբ նե րի հայ քա ղա քա կան կյան քի գլ խա
վոր խն դի րը:  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գրում Հայ կա
կան հար ցը ձևա կեր պում ստա ցավ 16–րդ հոդ վա ծով։ 
Դրա նով սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը պար տա
վոր էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և 

«Բեռլինի կոնգրեսը» 
Հեղինակ` Անտոն ֆոն 
Վերներ, 1881 թ.
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կրկին Թուր քի ային վե րա դարձ վող գա վառ նե րում ան
հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել և ա պա հո վել 
հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից։ 
Այդ մի ջազ գային փաս տաթղ թում գոր ծած վել է Հա յաս
տան բա ռը։ Դրա նով թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն 
ըն դու նում է ին, որ այդ ե րկ րա մա սը հայ կա կան է։ 

 Պայ մա նա գի րը նա խա տե սում էր, որ ռու սա կան 
զոր քե րը 6 ա միս ժամ կե տով՝ մինչև բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նա ցու մը, պետք է մնային Հա յաս տա նում։ Թուր
քա կան իշ խա նու թյուն նե րը պար տա վոր վում է ին նաև 
բռ նու թյուն ներ չգոր ծադ րել պա տե րազ մում ռուսական 
զորամասերին ա ջակ ցած քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ։

16–րդ հոդ վածն ի րա կա նում չէր կա րող բա վա րա
րել ա րևմ տա հա յու թյան պա հանջ նե րը։ Այ դու հան դերձ, 
պայ մա նա գիրը պա րու նա կում էր նաև դրա կան կե տեր. 
նախ՝ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի զգա լի հատ վածն անց
նում էր ռու սա կան տի րա պե տու թյան տակ։ Ե րկ րորդ՝ 
նոր ժա մա նակ նե րում մի ջազ գային փաս տաթղ թի մեջ 
թուր քա կան տի րա պե տու թյան տակ գտն վող հայ կա կան 
հո ղերն ան վան վում է ին Հա յաս տան։ Եր րորդ՝ Հայ կա
կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մը ոգ ևո րում էր հայե րին և 
մղում ա զա տագ րա կան նոր պայ քա րի։     

 Հայ կա կան հար ցը Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վում։  Սան 
Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գիրն ամ րապն դում էր Ռու սաս
տա նի դիր քերն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում և Բալ կան նե
րում։ Դա հարուցեց ա ռա ջին հեր թին Մեծ Բրի տա նի այի 
ու Ա վստ րո–Հուն գա րի այի դժ գո հու թյու նը։ Մեծ տե րու
թյուն նե րը Ռու սաս տա նին սպառ նա ցին պա տե րազ մով 
և պա հան ջե ցին 1878 թ. հու նի սին Բեռ լի նում գու մա րել 
վե հա ժո ղով՝ ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայ ման
նե րը քն նար կե լու նպա տա կով։ 

 Հայե րի պա հանջ նե րը վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց նե լու 
հա մար Մկր տիչ Խրի մյա նի (Խ րի մյան Հայ րիկ) գլխա
վո րու թյամբ հա տուկ պատ վի րա կու թյուն կազմվեց։ Հայ 
պատ վի րակ նե րը մինչև վեհաժողովի սկսվելը հան դի
պում ներ ունե ցան եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րի ղե
կա վար նե րի հետ, ստա ցան օգ նու թյան խոս տում ներ։ 
Բայց, ի նչ պես ցույց տվեց կյան քը, եվ րո պա ցի պե տա կան 
գոր ծիչ նե րը բնավ ցան կու թյուն չու նե ին օգ նելու հայե րին: 
Նրանք Հայ կա կան հարցն օգ տա գոր ծում է ին Թուր քի այի 

1878 թ. Բեռլինի 
վեհաժողովի հայ 

պատվիրակությունը 
Խրիմյան Հայրիկի գլխա
վորությամբ. նստածները 

(աջից ձախ)՝  Խրիմ յան 
Հայրիկ, Խո րեն Նարբեյ, 

կանգ նածները՝ Մինաս 
Չերազ, Ստեփան 

Փափազյան
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վրա ճն շում գոր ծադ րե լու հա մար։ Այս պես՝ վե հա ժո ղո վի 
նա խօ րյա կին Ա նգ լի ան Թուր քի այի հետ կն քած գաղտ նի 
պայ մա նագ րով ստա ցավ Կիպ րոս կղզին և պար տա վոր
վեց ա մեն կերպ վե հա ժո ղո վում պաշտ պա նել նրա շա
հե րը։ Պա տա հա կան չէ, որ հայ պատ վի րակ նե րին թույլ 
չտր վեց նույ նիսկ մտ նել վե հա ժո ղո վի շեն քը։ 16–րդ հոդ
վա ծի փո խա րեն Բեռլինի պայմանագրում մտց վեց նոր 
հոդ ված՝ 61–ր դը: Հայ կա կան հար ցը վճռ վեց ա ռանց հայե
րի մաս նակ ցու թյան։

61–րդ հոդ վա ծը նույն պես թուր քա կան կա ռա վա
րու թյա նը պար տա վո րեց նում էր հայ կա կան մար զե
րում բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել, ա պա հո վել հայե րի 
ան վտան գու թյու նը։ Բայց բա րե փո խում նե րի հս կո ղու
թյու նը դր վե լու էր ոչ մի այն Ռու սաս տա նի, այլև վե հա
ժո ղո վի մաս նա կից բո լոր պե տու թյուն նե րի վրա։ Մեծ 
տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը հա մոզ ված է ին, որ 
բա րե փո խում նե րը սուլ թա նի կող մից չեն կա տար վե լու։ 
Դա վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն կտար մի ջամ տե լու 
Թուր քի այի ներ քին գոր ծե րին և նրա նից նոր զի ջում ներ 
կոր զելու։ 

Պայ մա նա գի րը նա խա տե սում էր ռու սա կան զոր քե րի 
ան հա պաղ դուրս բե րում գրա ված տա րածք նե րից։ Դրա
նով ոչ մի ե րաշ խիք չէր մնում 61–րդ հոդ վա ծի կեն սա
գործ ման հա մար: «Հա յաս տան» հաս կա ցու թյան փո խա
րեն պայ մա նագ րում հայտն վել էր «հա յաբ նակ մար զեր» 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը։ Այ սինքն՝ այժմ խոս քը ոչ թե 
Հա յաս տա նի, այլ սոսկ հայե րով բնա կեց ված տա րած քի 
մա սին է ր։ Ռու սաս տա նին էին մնում մի այն Կարսն ու 
շր ջա կայ քը։ Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տը նույն պես վե րա
դարձ վե լու է ին կայսրությանը։ 

 Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը մեծ հի աս թա փու թյուն ա ռա
ջաց րեց հայե րի շր ջա նում։ Հայ ժո ղովր դի մեջ զգա լի ո րեն 
պա կա սեց հա վա տը Եվ րո պայի նկատ մամբ։ Հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյու նը բո ղոք ներ կա յաց րեց վե հա ժո ղո վի 
ղե կա վա րու թյա նը։ Մ. Խրի մյա նը, Գ. Սր վանձ տյան ցը և 
ու րիշ  շատ գոր ծիչ ներ հան դես ե կան կո չե րով՝ օ տար տե
րու թյուն նե րին խնդ րագ րեր ներ կա յաց նե լու փո խա րեն 
ան ցնել զին ված պայ քա րի կազ մա կերպ մա նը։ 

Մի առիթով Մ. Խրիմյանն ասել է. «Վեհա ժո ղո վի 
դռան վրա գրված էր՝ իրա վուն քը ուժո վինն է, քաղա քա

Բեռ լի նի վեհա ժո ղո
վից հետո Մ. Խրի մյա նը 
շատ պատ կե րա վոր ներ
կայաց րել է հայ պատ
վի րա կու թյան անհա
ջո ղության պատ ճա ռը. 
«Գնա ցի Եվրո պա ձեզ 
ազա տու թյուն բերե լու և 
ի՞նչ տեսա այն տեղ. Բեռ
լի նում դրված էր մի մեծ 
պղինձ [կաթ սա], մեջը 
լիքը հարի սա: Գալիս 
էին զանա զան  ազգերի 
պատ վի րակ ներ երկաթե 
շերեփ նե րով և հարի սա
յից վերց նում ու գնում... 
բ ո ւ լ  ղա  ր ը ,  ս ե ր  բ ը . . . 
ամենն ալ առին իրենց 
մասե րը... Մի աղեր սա
թուղթ ունեի ձեռ քիս, ան 
ալ թրջվեց ու հարի սին 
մեջ մնաց. ուս տի և եկած 
եմ  այս  պես  դատար
կաձեռն .  շերեփների 
մասին մտածեցե՛ք»:

Իսկ Գրիգոր Արծ րու
նին ազդարարեց. «Այն 
ազգը, որ ինքն իր վրա 
հույս չունի, նա ապագա 
չունի»:

Խրիմյան Հայրիկ
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գի տու թյու նը գթու թյուն չու նի, իրա վունքն ալ սուրի ծայ րին 
է: Հայաս տան ցի նե՛ր, սիրե ցե՛ք երկա թը, ձեր փրկու թյունը 
երկա թով կլինի»:

Մեծ տե րու թյուն նե րի կող մից Հայ կա կան հար ցի մի
ջազ գայ նա ցումն ի րա կա նում ո չինչ չտ վեց հա յու թյա նը։ 
Ը նդ հա կա ռա կը՝ ա վե լի սրեց մեծ տե րու թյուն նե րի հա
կա սու թյուն նե րը, նպաս տեց Օս մա նյան կայս րու թյու
նում հա կա հայ կա կան տրա մադ րու թյուն նե րի ա ճին։ 
Հայ կա կան հար ցից ա զատ վե լու հա մար սուլ թան Հա
միդ II–ն ը նտ րեց խնդ րի լուծ ման բար բա րո սա կան ճա
նա պարհ՝ հայե րի զանգ վա ծային բնաջնջ ման քա ղա քա
կա նու թյու նը։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Որ տե՞ղ և ե ՞րբ կնք վեց ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը: Ներ կա
յաց րե՛ք դրա ար դյունք նե րը Ռու սաս տա նի հա մար: 

2.   Ի ՞նչ է Հայ կա կան հար ցը: Ի ՞նչ գոր ծու նե ու թյուն է ին ծա վա լել հայ գոր ծիչ նե րը 
Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան կն քու մից ա ռաջ և ի ՞նչ ա ռա ջարկ ներ կա յաց րին 
ռու սա կան կող մին: 

3.   Ներ կա յաց րե՛ք  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ վա ծը: Գնա հա տե՛ք այն:
4.   Ին չո՞ւ մեծ տե րու թյուն նե րը ստի պե ցին Ռու սաս տա նին վե րա նայե լ Սան Ստե

ֆա նոյի պայ մա նա գի րը: 
5.   Ո ՞վ էր գլ խա վո րում հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը, և ի ՞նչ գոր ծու նե ու թյուն 

ծա վա լեց այն մինչև Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը:
6.   Պար զա բա նե՛ք 61–րդ հոդ վա ծի է ու թյու նը: Գնա հա տե՛ք Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի 

ար դյունք նե րը հայե րի հա մար:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1.   Մեծ տե րու թյուն ներն ին չո՞ւ ան տե սե ցին հայ ժո ղովր դի շա հե րը Բեռ լի նի վե
հա ժո ղո վում:

2.  Որքանո՞վ են արդիական Խրիմյան Հայրիկի և Գրիգոր Արծրունու՝ Բեռլինի 
վեհաժողովի դասերը ներկայացնող խոսքերը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գիր, Ա ռա քել Դա դյան, Հայ կա կան հարց, Ներ սես Վար
ժա պե տյան, Ն. Իգ նատև, Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ ված, Մկր տիչ Խրիմ
յա ն (Խ րի մյան Հայ րիկ), Բեռ լի նի վե հա ժո ղով, Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ ված, 
«ձեր փրկությունը երկաթով կլինի»: 
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§ 1.  ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա զա տագ րա կան խմ բակ նե րի և կազմակերպու
թյուն ների ա ռա ջա ցու մը։ Ա րևմ տա հա յու թյան նկատ
մամբ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ճն շում նե րը 
սաստ կա ցան XIX դա րի ե րկ րորդ կե սից։ Սուլ թա նա կան 
բռ նա տի րու թյան դեմ պայ քա րի կո չեր հն չեց րին ժա մա
նա կի նշա նա վոր գոր ծիչ ներ Գ. Ա րծ րու նին, Րաֆ ֆին, 
Ռ. Պատ կան յա նը, Մ. Խրի մյա նը և ու րիշ ներ։ Հայ կա կան 
հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մը մի կող մից՝ զարկ տվեց հայե
րի ա զա տագ րա կան պայ քա րին, մյուս կող մից՝ ա վե լի 
սրեց հայ–թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։  

 Հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով 1870–1880–ա կան թթ. ստեղծ վե ցին բազ մա
թիվ գաղտ նի խմ բակ ներ ու կազ մա կեր պու թյուն ներ։

1869 թ. Ա լեք սանդ րա պո լում (այժմ՝ Գյում րի), հինգ 
տա րի ան ց՝ Մեծ Ղա րա քի լի սա յում (Վա նա ձոր) հիմն
վե ցին ար ևե լա հայ ա ռա ջին ա զա տագ րա կան խմբակ
ները։ Ա լեք սանդ րա պո լի խմ բա կը՝«Բա րեն պա տակ ընկե
րու թյու ն», ո րի ղե կա վա րը ե րի տա սարդ ման կա վարժ 
Ար սեն Կրի տյանն էր, գոր ծեց 6 տա րի։ Մեծ Ղա րա քի լի
սայի կազ մա կեր պու թյու նը կրում էր «Հայ րե նի քի սի րո 
գրա սեն յակ» ա նու նը: Այս խմ բակ նե րը նպա տակ է ին 
դրել հաս նելու Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյա նը, նրա 
եր կու հատ ված նե րի մի ա վոր մա նը։

 Արևմ տա հայ ա ռա ջին կազ մա կեր պու թյու նը՝ «Միու
թյուն ի փր կու թյու ն», ստեղծ վեց 1872 թ. Վա նում։ Այն 
գաղտ նի կա պեր ու ներ ար ևե լա հայե րի հետ, ո րոնց 
մի ջո ցով դի մում էր Ռու սաս տա նին և խնդ րում՝ հայ 
ժո ղովր դին փր կել «բար բա րոս նե րի ձեռ քից»։ Խմ բա
կը գո յու թյուն ու նե ցավ մոտ եր կու տա րի և լայն գոր
ծու նե ու թյուն ծա վա լել չկա րո ղա ցավ։ 1870–ա կան թթ. վեր
ջին Վա նում ստեղծ վե ցին նոր խմ բակ ներ՝ «Սև խաչը» 
և «Զի նա կիրը»։ Վեր ջին ներս կար ևո րում է ին ժո

ԳԼՈՒԽ

IV
ԱԶԳԱՅԻՆ–ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ 
ՊԱՅՔԱՐԸ XIX ԴԱՐԻ 70–90–ԱԿԱՆ 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Ալեքսանդրապոլ.
Սուրբ Ամենափրկիչ 
եկեղեցին կառուցված 
1847 թ.

Հին Ղարաքիլիսա
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ղովրդին զի նե լը, ի նք նա պաշտ պա նու թյան նա խա
պատ րաս տու մը։

 Նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծու մը։ Ա վե լի 
կազ մա կերպ ված ու ե ռան դուն աշ խա տանք ծա վա լե ցին 
1880–ա կան թթ. հիմ նադր ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ 

Դրան ցից ա ռանձ նա ցավ 1881 թ. Կա րի նում ստեղծ
ված «Պաշտ պան հայ րե նյաց» գաղտ նի կազ մա կեր պու
թյու նը։ Այն հիմ նադ րել էր Խա չա տուր Կե րեք ցյանը: 
Նրա ան դամ նե րի մեջ մեծ թիվ է ին կազ մում տե ղի նշա
նա վոր Սա նա սա րյան վար ժա րա նի սա նե րը։ Քիչ չէ ին 
նաև ար հես տա վոր ներն ու գյու ղա ցի նե րը։ Պա տա հա
կան չէ, որ իր հա մա կիր նե րով «Պաշտ պան հայ րե նյա
ցի» ան դամ նե րի թի վը հաս նում էր 5 հա զա րի։ Կազ մա
կեր պու թյու նը նպա տակ էր դրել ա զա տագ րելու Հա յաս
տա նը։

«Պաշտ պան հայ րե նյա ցը» փոր ձեց իր մաս նա ճյու
ղե րը ստեղ ծել նաև այլ գա վառ նե րում, կա պեր հաս
տա տեց մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ար ևե լա հայ 
գոր ծիչ նե րի հետ, զբաղ վեց զենք ու դրամ ձեռք բե րե
լու խնդ րով։ Կազ մա կեր պու թյան ու նե ցած տպագ րա
կան մե քե նայով տպագր վե ցին  ու տա րած վե ցին հայ
րե նա սի րա կան կո չեր։

1882 թ. նոյեմ բե րի վեր ջե րին թուր քա կան կա ռա վա
րու թյու նը բա ցա հայ տեց կազ մա կեր պու թյու նը, ե ղան 
ձեր բա կա լու թյուն ներ։ «Պաշտ պան հայ րե ն յա ցի» ա ռա
վել ակ տիվ ան դամ նե րի դա տա վա րու թյանն ան ձամբ 
հետ ևում էր սուլ թան Հա միդ II–ը։ Հա յու թյան շր ջա նում 
հու զում ներ չա ռա ջաց նե լու հա մար իշ խա նու թյուն նե րը 
ստիպ ված ե ղան մեղ մել գրե թե բո լոր դա տա պար տյալ
նե րի պատ ժա չա փե րը, փո խել մա հա պատ ժի մա սին 
դա տա րա նի նախ նա կան վճի ռը։ Այս կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նե ու թյունն ան հետ ևանք չմ նաց։ «Ձայն մը 
հն չեց Է րզ րու մի լեռ նե րեն» հայտ նի ազ գային–հե ղա փո
խա կան եր գը նվիր վել է «Պաշտ պան հայ րե նյա ցին»։

1882 թ. մոսկ վաբ նակ մի խումբ հայ ու սա նող ներ հիմ
նե ցին «Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյու նը»։ Մի ու թյու նը 
գաղտ նի տպագ րեց «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր» թեր
թը: Այն ա ռա ջին հայ քա ղա քա կան լրա գիրն է։ «Հայ
րե նա սեր նե րը» կոչ է ին ա նում՝ հույ սը դնել սե փա կան 
ու ժե րի վրա, հրա ժար վել Եվ րո պայի օգ նու թյամբ ա զա
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տագր վե լու ան հե ռան կար գոր ծե լա կեր պից, Հու նաս
տա նի օ րի նա կով՝ զեն քի մի ջո ցով, ա զա տագր վել օ տար 
տի րա պե տու թյու նից։

1880–ա կան թթ. Ար ևե լյան Հա յաս տա նում և Ա նդր կով
կա սում ևս ստեղծ վե ցին ա զա տագ րա կան կազ մա կեր
պու թյուն ներ։ Եր ևա նի «Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմբա կը, 
որ ու ներ մոտ 30 ան դամ, նպա տակ էր դրել պայ քա րելու 
հայոց լեզ վի ու դպ րո ցի պահ պան ման հա մար, ա զա
տագ րել Հա յաս տա նը ի նչ պես ռու սա կան, այն պես էլ օս
մա նյան տի րա պե տու թյու նից։ 1883 թ. ոս տի կա նու թյու նը 
բա ցա հայ տեց կազ մա կեր պու թյու նը, նրա ան դամ նե րի 
մեծ մասն աք սոր վեց։ Հայ կա կան հար ցի լու ծումն իր 
գլխա վոր նպա տակն էր հա մա րում նաև 1882 թ. Թիֆ
լի սում ստեղծ ված խմ բա կը, ո րի հիմ նա դի րը Գ. Ա րծ
րու նին է ր։ Նրա աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է ին 
Րաֆֆին, Գ. Սուն դու կյա նը և ու րիշ ներ։ 

Ազ գային–ա զա տագ րա կան խմ բակ նե րը եր կար 
կյանք չու նե ցան։ Սա կայն նրանց գոր ծու նե ու թյունն ան
հետևանք չմ նաց։ Դրանց հիմ քի վրա շու տով կազ մա վոր
վե ցին ազ գային–քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Հայ գոր ծիչ նե րից ով քե՞ր հն չեց րին պայ քա րի կո չը:
2.   Ի ՞նչ նպա տա կով ստեղծ վե ցին ա զա տագ րա կան ա ռա ջին խմ բակ ներն ու կազ

մա կեր պու թյուն նե րը: 
3.   1860–1870 –ա կան թթ. ի ՞նչ խմ բակ ներ ստեղծ վե ցին Հա յաս տա նի եր կու մա սե րում:  
4.   Ե ՞րբ, որ տե՞ղ և ո ՞վ է հիմ նադ րել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը:  

Ներ կա յաց րե՛ք դրա գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը: 
5.   Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում Մոսկ վա յում ստեղծ ված մի ու թյու նը: Ինչո՞վ էր այն հայտնի:
6.  Եր ևա նում և Թիֆ լի սում ի ՞նչ խմ բակ ներ է ին ստեղծ վել:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ ա զա տագ րա կան խմ բակ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայ ա զա տագ րա կան խմ բակ ներ և կազ մա կեր պու թյուն ներ, «Բա րեն պա տակ ըն կե
րու թյուն», Ար սեն Կրի տյան, «Հայ րե նի քի սի րո գրա սեն յակ», «Մի ու թյուն ի փր կու թյուն», 
«Սև խա չ», «Զի նա կի ր», Խա չա տուր Կե րեք ցյան, «Պաշտ պան հայ րե նյաց», «Հայ րե նա
սեր նե րի մի ու թյուն», «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր», «Հա յա սեր–ազ գա սեր»
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§ 2. ՀԱՅ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿՈՒ ՍԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ստեղծ ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը։ XIX դ. 70–80–ա կան թթ. հայ ժո
ղո վուր դը հայտն վել էր սո ցի ալ–տն տե սա կան ու քա
ղա քա կան ծանր պայ ման նե րում։ Հա յաս տա նի ա զա
տա գրու թյան հա մար պայ քարն ա վե լի ար դյու նա վետ 
մղե լու հա մար ան հրա ժեշտ էր քա ղա քա կան կազ մա
կերպ վա ծու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ, քանի որ 
ազատագրական խմբակների հնարավորությունները 
սահմանափակ էին։ 

Սկս վեց խմ բակ նե րի և մի ու թյուն նե րի մի ա վոր ման 
գոր ծըն թաց, ո րն էլ հան գեց րեց ազ գային–քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Կու սակ ցու թյուն նե րի 
ձևա վոր մա նը մե ծա պես նպաս տեց նաև Հայ կա կան հար
ցի մի ջազ գայ նա ցու մը, ի նչ պես նաև Ա րևմ տյան Եվ րո պա
յում և Ռու սաս տա նում հե ղա փո խա կան, ժո ղովր դա վա
րա կան ու ազ գայ նա կան շար ժում նե րի ծա վա լու մը։ 

Ար մե նա կան կու սակ ցու թյուն։ Վաս պու րա կան աշ
խար հի կենտ րոն Վան քա ղա քում գոր ծող խմբակ նե րը, 
կր թամ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը, բազ մա թիվ 
հայտ նի մտա վո րա կան նե րի աշ խույժ գոր ծու նե ու թյունն 
ազ գային գա ղա փար նե րի տա րած ման բա րեն պաստ 
հող է ին նա խա պատ րաս տել։ Այն տե ղի ե րի տա սարդ նե
րի ո գեշն չող ներն է ին ազ գային գոր ծիչ ներ, ժո ղովր դի 
մեջ հայտ նի «ն շա նա վոր ե րեք Մկր տիչ նե րը»՝ Խրի մ
յանը, Փոր թու գա լյա նը և Ա վե տի սյա նը։ 

Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի հե տապն դում նե րից 
խու սա փե լով՝ ու սու ցիչ Մ. Փոր թու գա լյա նը ստիպ ված 
տե ղա փոխ վեց Ֆրան սի այի Մար սել քա ղա քը, որ տեղ 
սկ սեց հրա տա րա կել «Ար մե նի ա» թեր թը։ Փոր թու գա լյա
նի սա նե րը չդա դա րեց րին ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը։ Վա
նում այդ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում 1885 թ. աշ նա նը 
ե րի տա սարդ մտա վո րա կան Մ. Ա վե տի սյա նի ղե կա վա
րու թյամբ ստեղծ վեց ա ռա ջին հայ ազ գային–քա ղա քա
կան կու սակ ցու թյու նը՝ «Ար մե նա կան ներ» ա նու նով։ Այդ 
ա նու նը նրանք կու սակ ցու թյա նը վե րագ րե ցին ի րենց 
ուսու ցիչ Մ. Փոր թու գա լյա նի հրա տա րա կած թեր թի հայ
րե նա սի րա կան գա ղա փար նե րին հետևե լու հա մար։ 

Մկրտիչ Փորթուգալյան
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Ար մե նա կան ներն ի րենց գլ խա վոր նպա տակ հռ չա
կե ցին ա րևմ տա հա յու թյան ա զա տագ րու մը, Հայ կա կան 
հար ցի լու ծու մը։ Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
նրանք կար ևո րում է ին ի նչ պես եվ րո պա կան ե րկր նե րի 
օգ նու թյու նը, այն պես էլ զին ված պայ քա րը։

 Կու սակ ցու թյան ծրագ րում նշ վում էր, որ ան հրա
ժեշտ է ա ռանց ցու ցա մո լու թյան ժո ղովր դին նա խա
պատ րաս տել հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան։ 
Ար մե նա կան նե րի մեծ մասն ա նօ գուտ և վտան գա վոր էր 
հա մա րում հայ դու կային պայ քա րը։ Մի այն Հա յաս տա նի 
ա զա տագ րու մից հե տո, ը ստ ար մե նա կան նե րի՝ կա րե լի 
էր պայ քա րել հե ռա վոր նպա տա կի՝ սո ցի ա լա կան ա զա
տագ րու թյան, այ սինքն՝ ի րա վա հա վա սար հա սա րա կու
թյուն ստեղ ծե լու հա մար։

Հն չա կյան կու սակ ցու թյուն։ XIX դ. 70–80–ա կան թթ. 
Եվ րո պա յում սո վո րում է ին զգա լի թվով հայ ուսա նող
ներ։ Նրանք գտն վում է ին ժա մա նա կի ա ռա ջա դի մա կան 
գա ղա փար նե րի ազ դե ցու թյան տակ։ Այդ պի սի ու սա նող
նե րի մի խում բ 1887 թ. օ գոս տո սին Շվեյ ցա րի այի Ժնև 
քա ղա քում ստեղծ եց հայ ազ գային նոր կու սակ ցու թյուն։ 
Նրա հիմ նա դիր ներն է ին Ա վե տիս Նա զար բեկ յա նը, 
Ռու բեն Խա նա զա տը, Մա րո Վար դա նյա նը և ու րիշ ներ։ 
Նրանք սկ սե ցին հրա տա րա կել «Հն չակ» թեր թը, ո րի 
ա նու նից էլ կու սակ ցու թյու նը կոչ վեց Հն չա կյան։

Սկզ բում հն չա կյան նե րը ռու սա կան հե ղա փո խա կան 
հայտ նի մի ո ւղ ղու թյան՝ նա րոդ նի կու թյան ազ դե ցու թյան 
տակ է ին։ Նրանք ըն դու նե ցին սոցիալիզմի գաղափարը։ 
Ո ւս տի սո ցի ա լիս տա կան, այն է՝ հավասարության և 
ար դարության վրա հիմնված հա սա րա կու թյուն ստեղ
ծե լու դրույթը կար ևոր տեղ զբա ղեց րեց հն չա կյան նե րի 
ծրագրում։ 

 Սո ցի ա լիզ մի գա ղա փա րը որ քան էլ հո գե հա րա զատ 
լի ներ հն չա կյան նե րին, չէր կա րող ա վե լի կարևոր վել, 
քան ազ գի ա զա տագ րու թյան խն դի րը։ Հայ քա ղա քա կան 
մտ քի պատ մու թյան մեջ հն չա կյան ներն ա ռա ջինն է ին, 
որ Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը տես նում է ին հայ րե նի քի 
ան ջատ–ան ջատ մա սե րի մի ա վոր ման, ամ բող ջա կան 
պե տա կա նու թյան վե րաս տեղծ ման մեջ։ Այդ նպա տա
կին հաս նե լու հա մար նրանք ի րենց գրե թե բո լոր ու ժե
րը և գոր ծու նե ու թյու նը կենտ րո նաց րել է ին Ա րևմ տյան 

Ավետիս Նազարբեկյան
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Հայաս տա նում. հայ դու կային խմ բեր է ին ստեղ ծում, 
ցույ ցեր, զին ված ե լույթ ներ կազ մա կեր պում և այլն։

Հն չա կյան նե րը 1890–ական թթ. բողոքի ցույց  եր կազ
մակերպեցին Կ. Պոլսում, գործուն մասնակցու թյուն ունե
ցան Սա սու նի 1894 թ. ինքնապաշտպանության և Զեյ թու նի 
1895–1896 թթ. ա պս տամ բու թյան կազ մա կերպմանը։ 

1896 թ. Լոն դո նում հրա վիր ված ա ռա ջին հա մա
գու մա րում Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը պա ռակտվեց 
սոցի ա լիս տա կան և ազ գային թևե րի։ Սո ցի ա լիս տա կան 
թևը, ո րը Ա. Նա զար բե կյա նի ղե կա վա րու թյամբ փոք րա
մաս նու թյուն կազ մեց, պա հան ջում էր կու սակ  ցու թյան 
ծրագ րի մեջ պահ պա նել սո ցի ա լիզ մի մա սին կե տը: 
Հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րի մե ծա մաս  նու թյան՝ ազ
գային թևի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով՝ սո ցի ա լիզ
մի մա սին խո սե լը դեռ վաղ էր, քա նի որ ա ռաջ նա հերթ 
խն դիրն օ տար տի րա պե տու թյու նից ա զա տագր վելն է ր: 
Ան շուշտ, այս ո ւղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն իրա վա
ցի է ին: Նրանք հրա պա րա կա խոս Ար  փիար Ար փի ա
րյա նի հետ հե ռա ցան կու սակ ցու թյու նից և ի րենց կո չե
ցին «Վե րա կազ մյալ հն չա կյան ներ»։ Նա զար բե կյա նի 
կողմ նա կից նե րը հե տա գա յում հիմ նա կա նում ան դա
մակ ցե ցին սո ցի ալ–դե մոկ րա տա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րին։

 Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն։ 1880–ա կան թթ. 
վեր ջին հա կա սուլ թա նա կան պայ քա րը վե րելք էր ապ րում։ 
Թուր քա կան բռ նա տի րու թյան դեմ մարտնչող մարդ կանց՝ 
հե ղա փո խա կա ննե րի հա ջո ղու թյու նը հնա րա վոր կդառ
նար մի այն մի ա վոր ման, մի մյանց հետ դաշ նակ ցե լու դեպ
քում։ Ո ւս տի 1890 թ. Թիֆ լի սում ստեղծ ված նոր կու սակ
ցու թյունն ի րեն կո չեց Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ
նակ ցու թյուն։ Նրա հիմ նա դիր ներն է ին Քրիս տա փոր 
Մի քայե լյա նը, Սի մոն Զա վա րյա նը, Ստե փան Զո րյա նը 
(Ռոս տոմ) և այ լք։ Շու տով դաշ նակ ցու թյու նը դար ձավ հայ 
ի րա կա նու թյան ա մե նաազ դե ցիկ կու սակ ցու թյու նը։ 

 Դաշ նակ ցա կան նե րը հրա տա րա կում է ին«Դ րո շակ» 
թեր թը, ո րի հա մար հայտ նի է ին նաև «դրո շա կա կան
ներ» ա նու նով։ Նրանք ևս ի րենց կար ևո րա գույն խն
դիրն է ին հա մա րում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա
տագ րու թյու նը։ Այդ կեն սա կան հար ցում մի ան ման մո
տե ցու մը կա րող էր լավ հիմք հանդ իսա նալ մի ա վոր ման 
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հա մար։ Պա տա հա կան չէ, որ դաշ նակ ցա կան նե րը փոր
ձե ցին մի ա վոր վել հն չա կյան նե րի հետ։ Նույ նիսկ ե ղավ 
մի ա վոր ման մա սին ը նդ հա նուր հայ տա րա րու թյուն։ Սա
կայն ծա գած գա ղա փա րա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի 
պատ ճա ռով մի ա վոր ման փոր ձը ձա խող վեց։ 

1892 թ. Թիֆ լի սում հրա վիր ված ա ռա ջին ը նդ հա նուր 
ժո ղո վը կու սակ ցու թյու նը վե րան վա նեց «Հայ հե ղա
փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն» (ՀՅԴ)։ Եր կու տա րի ան ց 
«Դ րո շա կում» տպագր ված կու սակ ցու թյան ծրա գի րը նա
խա տե սում է ր՝ զի նել ժո ղովր դին, ձևա վո րել մար տա կան 
խմբեր, ի րա կա նաց նել ա պս տամ բա կան և ա հա բեկ չա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ։

 Ար դեն 1890 թ. սեպ տեմ բե րին դաշ նակ ցա կան նե րը 
կազ մա կեր պե ցին Սար գիս Կու կու նյա նի ար շա վան քն 
Ար ևե լյան Հա յաս տա նից Ա րևմ տյան Հա յաս տան՝ եր կիրն 
ա զա տա գրե լու նպա տա կով։ 1896 թ. 30 հայ ե րի տա սարդ
ներ ներ խու ժե ցին Կ. Պոլ սի Օտ տո մա նյան բան կը՝ պա
հան ջե լով ան հա պաղ գոր ծադ րել 61–րդ հոդ վա ծը՝ հա
կա ռակ դեպ քում սպառ նա լով պայ թեց նել բան կը։ 1897 թ. 
դաշ նակ ցու թյու նը Պարս կաս տա նից կազ մա կեր պեց 
Խա  նա սո րի ար շա վան քը (Խանասորի դաշտի անունից) 
և պատ ժեց Վա նի 1896 թ. ի նքնա պաշտ  պա նու թյան 1500 
մաս նա կից նե րին դա վադ րա բար սպա նած քուրդ մազ
րիկ ցե ղին։ Դա րա վեր ջին դաշ նակ ցու թյունն իր հս կո ղու
թյան տակ վերց րեց հայ դու կային շար ժու մը՝ տա լով հայ 
ֆի դայի նե րի բազ մա թիվ փայ լուն դեմ քեր։ ՀՅԴ–ն գլ խա
վո րեց Սա սու նի 1904 թ. ա պս տամ բու թյու նը։

Խանասորի արշավանքի 
մասնակիցները
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 Դաշ նակ ցա կան ներն ի նք նա պաշտ պա նա կան լուրջ 
աշ խա տանք կա տա րե ցին 1905–1906 թթ. հայ–թա թա րա
կան կռիվ նե րում, ծան րակ շիռ դեր ու նե ցան 1914–1916 թթ. 
կա մա վո րա կան շարժ ման կազ մա կերպ ման և 1918 թ. 
մայի սին հայ կա կան պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման 
գոր ծում։

 Հայ ազ գային կու սակ ցու թյուն ներն ի րենց գոր ծե
լա կեր պով և ծրագ րային դրույթ նե րով տար բեր վել են 
մի մյան ցից։ Սա կայն ա րևմ տա հա յու թյա նը թուր քա կան 
դժն դակ տի րա պե տու թյու նից ա զա տագ րե լը բո լորն էլ 
հա մա րել են ի րենց ա ռաջ նային խն դի րը։ Այդ նպա տա
կին հաս նե լու հա մար նրանք գոր ծի են դրել հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ զի նա կան պայ քա րը։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ին չո՞ւ էր ան հրա ժեշտ ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: 
2.  Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է ա ռա ջա ցել հայ ազ գային ա ռա ջին կու սակ ցու թյու նը: Ին չի՞ հետ 

էր կապ ված անվանումը: Ո ՞վ էր հիմ նա դի րը, և ո ՞ւմ գոր ծու նե ու թյամբ էր նա խա
պատ րաստ վել դրա ստեղ ծու մը: 

3.  Ով քե՞ր հիմ նադ րե ցին Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը: Ին չո՞ւ և ե ՞րբ այն պա ռակտ
վեց: Ը ստ նրանց ծրագ րի` ի նչ պե՞ս էր լուծ վե լու Հայ կա կան հար ցը: 

4.  Ե ՞րբ է հիմ նադր վել ազ գային եր րորդ կու սակ ցու թյու նը: Ին չո՞ւ էր սկզ բում կու
սակ ցու թյունը կոչ վում հե ղա փո խա կան նե րի, ի սկ հե տո` հե ղա փո խա կան: 

5.  Հա մե մա տե՛ք ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի ծրագ րե րը, ի ՞նչ նմա նու թյուն ներ և 
տար բե րու թյուն ներ կային: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 Կազ մե՛ք ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին ա ղյու սակ` ներ կա յաց նե
լով հիմ նա դիր նե րին, վայ րը, տա րե թի վը, ծրագ րային հիմ նա կան պա հանջ նե րը, 
գոր ծու նե ու թյան նշա նա վոր ի րա դար ձու թյուն նե րը: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ ազ գային կու սակ ցու թյուն ներ, «ն շա նա վոր ե րեք Մկր տիչ ներ», «Ար մե նի ա» թերթ, 
Ար մե նա կան  կու սակ ցու թյուն, Ա վե տիս Նա զար բե կյան, Ռու բեն Խա նա զատ, Մա րո Վար
դա նյան, «Հն չակ» թերթ, Հն չա կյան կու սակ ցու թյուն, « Վե րա կազ մյալ հն չա կյան ներ», 
Ար փի ար Ար փի ա րյան, «Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն» (ՀՅԴ) կու սակ ցու թյուն, 
Քրիս տա փոր Մի քայե լյան, Սի մոն Զա վա րյան, Ստե փան Զո րյան (Ռոս տոմ), «Դ րո շակ» 
թերթ, Սար գիս Կու կու նյան, բանկ Օտ տո մա նի գոր ծո ղու թյուն, Խա նա սո րի ար շա վանք
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 § 3. ՀԱՅ ԴՈՒ ԿԱՅԻՆ ՇԱՐԺ ՈՒ ՄԸ

 Հայ դու կային շարժ ման սկիզ բը։ Սուլ թան Աբ դուլ 
Հա միդ II–ի հաս տա տած ա րյու նա լի վար չա կար գի դեմ 
հայ ժո ղո վուր դը դուրս ե կավ ա զա տագ րա կան պայ քա
րի։ Ա րև մտա հայ գյու ղա ցին ի նք նա բուխ ծա վա լեց ան
հա տա կան, պար տի զա նա կան շար ժում, ո րը ստա ցել է 
հայ դու կային կամ ֆի դա յա կան ան վա նու մը։ Հայ դուկ
նե րը (հուն գա րե րեն՝ հետ ևակ) կամ ֆի դայի նե րը (ա րա
բե րեն՝ զոհ, այ սինքն՝ ի նք նա զոհ) վրի ժա ռու ներ է ին, ով
քեր բարձ րա նում է ին լեռ նե րը, հե ռա նում ան տառ նե րը 
և փոք րիկ խմ բե րով ան զի ջում պայ քար ծա վա լում օս
մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի դեմ։ Նրանք հա ճախ ան ձ
նա կան վրի ժա ռու թյուն է ին ի րա կա նաց նում թուրք ու 
քուրդ ա տե լի պաշ տո նյա նե րի նկատ մամբ։ Նշա նա վոր 
հրա պա րա կա խոս ու գրող Րաֆ ֆին նրանց ան վա նել է 
ժո ղովր դա կան վրի ժա ռու ներ ու հե ղա փո խա կան ներ։

 Արևմ տյան Հա յաս տա նում հայ դու կային շարժ ման 
հան դես գա լը պա տա հա կան եր ևույթ չէր։ Այն հետ ևանք 
էր ա րևմ տա հա յու թյան քա ղա քա կան և սո ցի ալ–տն տե
սա կան ծանր վի ճա կի։ Հայ դու կային պայ քա րը հատ կա
պես ու ժե ղա ցավ 1890–ա կան թթ.։ Ազ գային կու սակ ցու
թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ դաշ նակ ցու թյունը, սկ սե
ցին ո ւղ ղոր դել շար ժու մը։

 Ա ռա ջին ֆի դայի նե րից է ին Մար գար Վար ժա պե տը, 
Ա րա բոն, Թո րոս Ծա ռու կյա նը և ու րիշ ներ։ 1880–ա կան 
թթ. վեր ջին Փոքր Հայ քում՝ Սե բաս տի այի նա հան գում, 
ա ռա ջա ցան զին ված ջո կատ ներ՝ չել լո ներ ա նու նով։ Չել

Արաբո

Հայ քաջարի 
ֆիդայիների 
խմբակային նկար
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լո նե րում ը նդ գրկ ված հայ ֆի դայի նե րը ներ կա յա նում է ին 
որ պես քր դեր, որ պես զի չա ռա ջաց նեն թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րի վրեժխնդ րու թյու նը հա յու թյան նկատ մամբ։ 

Ն շա նա վոր հայ դու կա պետե րը։ Հայ դու կային շար
ժու մը տվեց հայ դու կա պետ ե րի մի ո ղջ հա մաս տե ղու
թյուն։ Դրանց մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ուներ Ա րա
բոն։ Նա ծն վել է 1863 թ. Սա սու նի Կոռ թեր գյու ղում, 
կռվել է չել լո նե րի կազ մում։ Ա րա բոն շու տով ան հատ 
վրի ժա ռո ւից դար ձավ հայ դու կա պետ։

 Խու սա փե լով իշ խա նու թյուն նե րի հե տապն դում նե
րից՝ Ա րա բոն ան ցել է Այսր կով կաս, մտել դաշ նակ ցու
թյան շար քե րը, մաս նակ ցել նրա ա ռա ջին ը նդ հա նուր 
ժո ղո վին։ Ցա վոք, 1893 թ. Ա րևմ տյան Հա յաս տան վե
րա դառ նա լիս նրա ջո կատն ըն կել է շր ջա պատ ման 
մեջ։ Ա րա բոն և իր 16 ֆի դայի նե րը հե րո սա բար զոհ վել 
ե ն։ Ժո ղո վուր դը եր կար ժա մա նակ չի հա վա տա ցել իր 
ա ռաջ նոր դի մահ վա նը և սպա սել է նրա վե րա դար ձին։

1890–ա կան թթ. սկզբ նե րին մեծ ժո ղովր դա կա նու
թյուն ձեռք բե րած ֆի դա յա պետ ե րից էր Աղ բյուր Սե րոբը 
(Սե րոբ Վար դա նյան, ծնվել է 1864 թ.)։ Նրա ծնն դա վայ
րը Նեմ րութ լե ռան լան ջին ըն կած Սո խորդ գյուղն է ր։ 
Կի նը՝ Սո սեն, ով իր ա մուս նու հետ կի սեց հայ դու կային 
կյան քի բո լոր դժ վա րու թյուն նե րը, հար ևան Թե ղուտ 
գյու ղից է ր։ Նեմ րու թը հե տա գա յում դար ձավ Սե րո բի 
գոր ծու նե ու թյան կար ևոր վայ րե րից մե կը։ 

1890–ա կան թթ. կե սե րին Աղ բյուր Սե րո բին հա ջող վում 
է մի ա վո րել Ա րևմ տյան Հա յաստ անում գոր ծող հայ դու
կային խմ բե րի մեծ մա սը։ Հատ կա պես Բաբ շե նի 1898 թ. 
հաղ թա կան կռ վից հե տո Սե րո բը դառ նում է Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի ա զա տա րա րի խորհր դա նիշ։ Նրա գոր ծու
նե ու թյու նից ան հանգս տա ցած՝ իշ խա նու թյուն նե րը ջանք 
չեն խնա յում «Նեմ րու թի հս կային» վե րաց նե լու հա մար։ 
1899 թ. Սա սու նի Գե լի ե գու զան (Ընկուզաձոր) գյու ղում 
Սե րո բին դա վադ րա բար սպա նում ե ն։ Մեկ տա րի ան ց 
Սե րո բի հա վա տա րիմ զին վոր ներ Գևորգ Չա վուշն ու 
Ա նդ րա նի կը վրեժխն դիր են լի նում ի րենց ա ռաջ նոր դին 
մատ նած դա վա ճան Ա վե ից և սպա նու թյան կազ մա կեր
պիչ, քուրդ ցե ղա պետ Բշարե Խա լի լից։ Ա նդ րա նիկն ու 
Գևոր գը փո խա րի նում են ի րենց հայ դու կա պե տին։

 Անդ րա նիկ Օ զա նյա նը հայ դու կային շարժ ման պայ

Աղբյուր Սերոբ
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ծառ դեմ քե րից էր։ Ծն վել է 1865 թ. Շա պին Կա րա հի
սար քա ղա քում: Սկզ բում կռ վել է տար բեր խմ բե րում, 
ա պա մի ա ցել Աղ բյուր Սե րո բին։ 1901 թ. Գևոր գի հետ 
նա ղե կա վա րել է Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը, Սա սու նի 
1904 թ. ա պս տամ բու թյու նը։ Ա նդ րա նի կը ժո ղովր դա կան 
հե րո սի համ բավ է ձեռք բե րել Բալ կա նյան և Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ։ Հայտ նի 
է հայ դու կային կռիվ նե րի վե րա բե րյալ նրա հե ղի նա կած 
«Մար տա կան հրա հանգ ներ» կա նո նա գիր քը։

 Հայ դու կա պետե րի մեջ Գևորգ Չա վու շը (ծն վել է 
1870 թ. Սա սու նի Մկ դենք գյու ղում) տա րի քով ա մե նա
երիտասարդն է ր։ 24 տա րե կա նում նա ար դեն ճա նաչ ված 
ֆի դայի է ր՝ Սա սու նի ապստամբության ղե կա վար նե րից 
մե կը։ Հայ դու կային բազ մա թիվ կռիվ նե րի մաս նակ ցած 
Գևոր գը քա ջա բար զոհ վել է 1907 թ. Մշո Սու լուխ գյու ղի 
մոտ տե ղի ու նե ցած ան հա վա սար կռվում։

 Վե րո հի շյալ հայ դու կա պետ ե րը հա մոզ ված է ին, որ ե թե 
ան գամ ի րենց ան հա տա կան–խմ բային պայ քա րը դա տա
պարտ ված է ան հա ջո ղու թյան, միև նույնն է՝ կռի վը չպետք 
է դա դա րեց նել։ Բայց շարժ ման մեջ կային նաև գոր ծիչ ներ, 
ով քեր, ան հե ռան կար հա մա րե լով հայ դու կային պայ քա րը, 
ա ռա ջար կում է ին հրա ժար վել ան հա տա կան վրի ժա ռու
թյու նից, ցու ցա մո լա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից և ժո ղովր
դին հան դարտ նա խա պատ րաս տել հա մընդ հա նուր ա պս
տամ բու թյան։ Այդ պի սի գոր ծիչ նե րից էր սա սուն ցի Հրայր 
Դժոխքը։  Նրա հա մար կու սակ ցու թյուն նե րը մի այն մի ջոց 
է ին ա զա տագ րու թյան գործն ա ռաջ տա նե լու հա մար։ Հրայ
րը, ի տար բե րու թյուն շա տե րի, հույ սեր չէր կա պում եվ րո պա
կան տե րու թյուն նե րի օգ նու թյան հետ և խիստ կար ևոր էր 
հա մա րում սուլ թա նա կան վար չա կար գի դեմ հայ–քր դա կան 
դա շին քի ստեղ ծու մը։ Հ րայ րը Սա սու նի 1904 թ. ա պս տամ բու
թյան ղե կա վար նե րից էր և ո րի ժա մա նակ էլ զոհ վել է ։

 Ան կաս կած, հայ դու կային պայ քա րը չէր կա րող հան
գեց նել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագր մա նը։ Սա
կայն ֆի դա յա կան կռիվ նե րը հա ճախ ստի պում է ին իշ
խա նու թյուն նե րին մեղ մե լ ժո ղովր դի հարս տա հա րումը, 
հրա ժար վե լ խա ղաղ բնակ չու թյա նը կո տո րե լու քայ լե
րից և ա մե նա կար ևո րը՝ ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված
նե րին մղում է ին նոր պայ քա րի, հա սու նաց նում հա մա
ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան գա ղա փա րը։

Գևորգ Չավուշ
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ է նշա նա կում հայ դուկ և ֆի դայի: Պար զա բա նե՛ք հայ դու կային շարժ ման 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 

2.  Ով քե՞ր է ին ա ռա ջին հայ ֆի դայի նե րը: Ո ՞վ էր Ա րա բոն, ի ՞նչ գի տեք նրա մա սին:
3.  Ներ կա յաց րե՛ք Աղ բյուր Սե րո բի գոր ծու նե ու թյու նը: Ի ՞նչ գի տեք նրա մա սին: 
4.  Ով քե՞ր վրեժխն դիր ե ղան Աղ բյուր Սե րո բի հա մար: Պատ մե՛ք նրանց մա սին:
5.  Ի ՞նչ մո տե ցում ու ներ Հրայր Դժոխ քը հայ դու կային պայ քա րի հար ցում: Գնա հա

տե՛ք նրա մո տե ցու մը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Օգտ վե լով դա սա նյու թից, « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րա նից և հա մա ցան
ցի կայ քէ ջե րից՝ պատ րաս տե՛ք ե լույթ հայ նշա նա վոր որ ևէ հայ դու կապետի մա սին: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ դու կային կամ ֆի դա յա կան շար ժում, հայ դուկ, ֆի դայի, Մար գար Վար ժա պետ, 
Ա րա բո, Թո րոս Ծա ռու կյան, չել լո ներ, Աղ բյուր Սե րոբ, Սո սե, Բաբ շեն, Գե լի ե գու զան 
(Ընկուզաձոր), Ա նդ րա նիկ Օ զա նյան, Գևորգ Չա վուշ,  Սու լու խի կռիվ, Հրայր Դժոխք

§ 4–5.  Ա ՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅԵ ՐԻ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԸ ԵՎ Ի ՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ 
ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՏԵ ՐԸ 1890–Ա ԿԱՆ ԹՎԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՆ

Արևմ տա հա յու թյան բնաջնջ ման հա մի դյան ծրա
գի րը։ Բեռ լի նի պայմանագրի 61–րդ հոդ վա ծը շու տով 
մո ռաց վեց սուլ թան Հա միդ II–ի կող մից։ Ա վե լին՝ նա 
նախընտրեց այդ հոդ վա ծի կեն սա գործ ման այլ ճա նա
պարհ, այն է՝ հայե րին բնաջն ջե լու ու ղին. չկա հայ ժո ղո
վուրդ, չկա և Հայ կա կան հարց։

 Սուլ թա նը պաշ տո նա պես պե տա կան գա ղա փա րա
խո սու թյուն դարձ րեց պա նիս լամիզ մը (հա մաիս լա մա
կա նու թյուն) և պան թյուր քիզ մը (հա մա թուր քա կանու
թյուն)։ Պա նիս լա մի զմի գա ղա փա րն իշ խա նու թյուն
նե րին հնա րա վո րու թյուն էր տա լու Թուր քի այի դրո շի 
ներ քո մի ա վո րե լու իս լա մա դա վան, ի սկ պան թյուր քիզ
մը՝ թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րին։ Եր կու դեպ քում էլ 
սրբա զան պա տե րազ մի՝ ջի հա դի կոչ էր ար վում բո լոր ոչ 
մահ մե դա կան նե րի՝ գյա վուր նե րի (ան հա վատ ներ) դեմ։ 
Հատ կան շա կան է՝ ան հա վատ նե րի շար քում հա մի դյան 
իշ խա նու թյուն ներն ա ռա ջի նը նկա տի ու նե ին հայե րին։ 
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 Հայ կա կան հար ցը «լու ծե լու» նպա տա կով Աբդուլ 
Հա մի դը հայե րի դեմ հա նեց կայս րու թյան ան հնա զանդ 
քոչ վոր քր դա կան ցե ղե րին։ 1891 թ. նա քր դե րից ու հյու
սիս կով կա սյան գաղ թա կան նե րից, ո րոնք հայտ նի է ին 
«չեր քեզ ներ» հա վա քա կան ա նու նով, ստեղ ծեց հա տուկ 
հե ծյալ գն դեր: Դրանք իր ա նու նով կոչ վե ցին հա մի դի ե։ 
Հա մի դիե ա կան նե րը կա ռա վա րու թյու նից ոչ մի այն ռո
ճիկ է ին ստա նում, այլև ի րա վունք ունե ին ա զա տո րեն 
կո ղոպ տե լու հայ բնակ չու թյա նը, ձմռան ա միս նե րին 
ի րենց բազ մա քա նակ ա նա սուն նե րով ապ րե լու հայ կա
կան գյու ղե րում։ Այս խո րա մանկ քայ լով սուլ թա նը սի
րա շա հեց ա պս տամբ քր դե րին և նրանց ո ւղ ղե լով հայե
րի դեմ՝ ա ռա ջաց րեց հայ–քր դա կան հա կա մար տու թյուն։ 

Բռ նաճն շում նե րը հա սան ա ներ ևա կայե լի չա փե րի։ Բան
տե րը լց վե ցին քա ղա քա կան բան տար կյալ նե րով, կա խա
ղան բարձ րաց վե ցին հայ դու կային շարժ ման բազմաթիվ 
մասնակիցներ։ Մա մու լում մտց վեց խիստ գրաքն նու թյուն, 
ար գել վեց «Հա յաս տան» բա ռի գոր ծա ծու թյու նը։ 

 Հայ կա կան կո տո րած նե րը։ Հայերի ա ռա ջին զանգ վա
ծային կո տո րած ներն սկս վե ցին 1890–ա կան թթ. սկզ բին 
նախ Կա րի նում, ա պա՝ Կ. Պոլ սում։ Օս մա նյան մայ րա քա
ղա քի Գում Գա փու թա ղա մա սում ոս տի կա նու թյու նը կրակ 
բա ցեց խաղաղ հայ ցու ցա րար նե րի վրա։ Ե ղան զո հեր ու 
ձեր բա կա լու թյուն ներ։ Շու տով տե ղա կան բնույթ ու նե ցող 
ջար դե րը տա րած վե ցին ամ բողջ կայս րու թյու նում։ 

1894 թ. հա մի դի ե ջո կատ նե րը նետ վե ցին Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նի գյու ղե րի ու քա ղաք նե րի վրա։ Ա ռա ջին հար վածն 
ո ւղղ վեց ա զա տա տենչ Սա սու նի դեմ։ Ա պս տամ բու թյու նը 
ճնշ վեց ա րյան մեջ։ Մեծ տե րու թյուն նե րը հա տուկ հանձ
նա խումբ ու ղար կե ցին գա վառ։ Հանձ նա ժո ղո վի նյու թե րին 
ծա նո թա նա լուց հե տո պարզ դար ձավ, որ Սա սու նի շուրջ 
40 գյու ղե րում բնաջնջ վել է 10 հա զար խա ղաղ բնա կիչ։ 
Ոճրա գոր ծու թյան նյու թե րի հի ման վրա մեծ տե րու թյուն նե
րը 1895 թ. մայի սի 11–ին օս մանյան կա ռա վա րու թյա նը ներ
կա յաց րին «Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը»։

Սա կայն իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն չի րա գոր ծե ցին 
այդ ծրա գի րը, այլև կազ մա կեր պե ցին հայե րի զանգ վա
ծային կո տո րած ներ. սեպ տեմ բե րին՝ Տրա պի զո նում, 
Կ. Պոլ սում, Բա բեր դում, ա պա՝ գրե թե ո ղջ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում։ Կ. Պոլ սում կա ռա վա րու թյան նս տա վայ

Քուրդ  համիդիեական 
սպա
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րի ա ռջև հն չա կյան նե րի կազ մա կեր պած խա ղաղ ցույ ցը 
կր կին գն դա կոծ վեց, զոհ վե ցին հա զա րա վոր մար դիկ։ 

Ա մե նուր մահ մե դա կան մո լե ռանդ հոգ ևո րա կա նու
թյու նը լու րեր էր տա րա ծում, թե հայե րը նա խա պատ
րաս տում են ա պս տամ բու թյուն, ո ւս տի ալ լա հը պա հան
ջում է հաշ վե հար դար տես նել նրանց հետ։ 

Ս տա նա լով Տրա պի զո նում բազ մա թիվ հայե րի ծո
վում ջրա սույզ ա նե լու լու րը՝ աշ խա ր հահռ չակ ծո վանկա
րիչ Հովհովհաննես Այ վա զովս կին ստեղ ծեց կտավ ներ՝ 
կո տո րած նե րի թեմաներով։ 

 Մի շարք վայ րե րում հայե րը կազ մա կերպ վե ցին ու 
դի մե ցին ի նք նա պաշտ պա նու թյան:

 Ուր ֆայի (Ե դե սի ա) հայե րը ե րեք ա միս հետ մղե ցին 
տե ղի մահ մե դա կան նե րի գրոհ նե րը։ Հա վա տա լով, թե 
կա ռա վա րա կան զոր քե րը ե կել են քա ղա քում կարգ ու 
կա նոն հաս տա տե լու՝ հայե րը չխոչըն դո տե ցին նրանց 
մուտ քը հայ կա կան թա ղա մաս։ Սա կայն զորքն իր հեր
թին սկ սեց կո տո րած ներ՝ ո չն չաց նե լով 7 հա զար մարդու։ 

 Բազ մա հա զար ա րևմ տա հայեր գաղ թե ցին տար բեր 
ե րկր ներ, հայկական մի շարք գա վառ ներ հա յա թափ վե
ցին և բնա կեց վե ցին թուր քե րով ու քր դե րով։ Ջար դե րից 
խու սա փե լու նպա տա կով շատ հայեր ստիպ ված ըն դու
նե ցին մահ մե դա կա նու թյուն: Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
1890–ա կան թթ. ո չն չաց վեց շուրջ 300 հա զար հայ։ Այս 
կոտորածները բնորոշվում են մեկ ընդհանուր ան վա
նումով՝ ցեղասպանություն։ 

 Սուլ թան Հա մի դին չհա ջող վեց 1890–ա կան թթ. հա
յու թյա նը ցեղասպանելու իր հրե շա վոր ծրա գի րը ա վար
տին հասց նել։ Հա մաշ խար հային հան րու թյան բարձ
րաց րած ձայ նը և ա րևմ տա հայե րի ի նք նա պաշտ պա նա
կան կռիվ նե րը ձա խո ղե ցին նրա ծրագիրը։ Սա կայն հայ 
ժո ղովր դին ո չն չաց նե լու և հայ րե նազր կե լու ծրագ իրն 

Տրապիզոնի 
նավահանգիստը
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օ րա կար գից չհան վե ց։ Հետագայում այն կր կին դր վե ց 
գոր ծո ղու թյան մեջ։

 Սա սու նի և Զեյ թու նի հե րո սա մար տե րը։ Ա րևմտա
հա յաս տա նի և Կի լի կի այի տար բեր շր ջան նե րում հայե
րը դի մե ցին ի նք նա պաշտ պա նու թյան։ 1890–ա կան թթ. 
կե սե րին հա կա սուլ թա նա կան պայ քա րի գա գաթ նա կե
տը կազ մե ցին Սա սու նի և Զեյ թու նի հե րո սա մար տե րը։

1890–ա կան թթ. Բիթ լի սի նա հան գի լեռ նային Սա սուն 
գա վա ռը՝ իր 35 հա զար հայ բնակ չու թյամբ, դար ձել էր 
հայ դու կային շարժ ման կենտ րոն նե րից մե կը։ Սա սուն
ցի նե րը պահ պա նում է ին ի րենց կի սան կախ վի ճա կը և 
նույ նիսկ հրա ժար վում է ին հար կեր վճա րել։ 1894 թ. հու
լի սին օս մա նյան զոր քը, ո րը բաղ կա ցած էր նաև հա մի
դիե ջո կատ նե րից, շարժ վեց Սա սու նի վրա։

 Թուր քա կան զոր քե րը հան դի պե ցին սա սուն ցի նե
րի ուժեղ հա կա հար վա ծին։ Ի նք նա պաշտ պա նության 
ընդհա նուր ղեկավարն էր Մեծն Մուրադը (Համբարձում 
Բոյաջյան), իսկ կռիվները գլ խա վո րե ցին Գևորգ Չա
վուշը և Հրայ րը։ Թուր քե րը հա մա ձայ նե ցին գնալ բա նակ
ցու թյուն նե րի։ Սա կայն նեն գա բար սպա նե ցին բա նակ ցու
թյուն նե րին ներ կա յա ցած հայե րին և վերսկ սե ցին հար ձա
կում նե րը։ Մի այն օ գոս տո սի վեր ջին թշ նա մուն հա ջող վեց 
ներ խու ժել Սա սուն:  

1895 թ. հոկ տեմ բե րին թուր քե րի դեմ մար տեր սկսվե
ցին Զեյ թու նում։ Ծե րու նա զարդ Ղա զար Շով րո յա նի և 
հն չա կյան գոր ծիչ Գա րուն Ա ղա սու գլ խա վո րու թյամբ 
զեյ թուն ցի նե րը զի նա թա փե ցին թուր քա կան կա յա զո րը, 
գրա վե ցին պա հա կա տու նը և մեծ քա նա կու թյամբ զի
նամ թերք։ Շու տով Զեյ թու նի վրա շարժ վեց թուր քա կան 
եր կու բա նակ։ Մինչև դեկ տեմ բե րի 13–ը տևած մար տե

Համայնա պատկեր 
Սասունից
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րում կրե լով ծանր կո րուստ ներ՝ թուր քե րը նա հան ջե ցին։  
Ի րեն չար դա րաց րած փա շային թուր քա կան կա ռա վա
րու թյու նը փո խա րի նեց նոր հրա մա նա տա րով։ Սա կայն 
Զեյ թու նը գրա վե լու ո ւղ ղու թյամբ վեր ջի նիս ջան քե րը ևս 
ան հա ջո ղու թյան մատն վեց ին։

 Գոր ծին մի ջամ տե ցին մեծ տե րու թյուն նե րը։ Նրանց 
միջ նոր դու թյամբ 1896 թ. հուն վա րի 30–ին Հա լե պում 
կնք վեց հաշ տու թյուն։ Թուր քե րը գնա ցին մեծ զի ջում նե
րի. պար տա վոր վե ցին զոր քե րը հետ քա շել Զեյ թու նից, 
բռ նու թյուն ներ չգոր ծադ րել ա պս տամ բու թյան մաս նա
կից նե րի նկատ մամբ, ե րաշ խա վո րել նրանց գույ քի ա պա
հո վու թյու նը։ Զեյ թու նում կառավարիչը պետք է լիներ 
եվ րո պա ցի, ի սկ տե ղա կան պաշ տո նյա նե րը՝ հայեր։ Այս 
ա մե նի դի մաց հն չա կյան գոր ծիչ նե րը պար տա վոր վում 
է ին զեն քը հանձ նել և եվ րո պա ցի դի վա նա գետ նե րի օգ
նու թյամբ հե ռա նալ Զեյ թու նից։ Ա կն հայտ էր, որ զեյ թուն
ցի նե րի այս պայ քա րը պսակ վել էր հաղ թա նա կով։

 Պաշտ պա նա կան կռիվ նե րը Վա նում։ Ի նք նա պաշտ
պա նա կան կռիվ ներ տե ղի ու նե ցան նաև Վա նում։ Թուր
քա կան զոր քե րը 1896 թ. հու նի սի 3–ին ներ խու ժե ցին քա
ղաք։ Նրանց մի ա ցան հա մի դիե ա կան զոր քե րը։ Հայե րը 
ցույց տվե ցին կա տա ղի դի մադ րու թյուն։ Վա նի պաշտ
պա նու թյունն ի րենց վրա վերց րին հիմ նա կա նում ար մե
նա կան նե րը՝ Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի գլ խա վո րու թյամբ։ 
Նրանց մի ա ցան դաշ նակ ցա կան ներն ու հն չակ յան ները։ 
Թշ նա մին գեր մա նա կան հրա նոթ նե րով ռմբա կո ծեց քա
ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սե րը։ Սկս վեց հր դեհ, ո րը 
սպառ նում էր տա րած վել մյուս թա ղա մա սե րում։ Շր ջա կա 
գյու ղե րից դե պի քա ղաք շա րու նակ վող հայ գյու ղա ցի նե րի 
հոսքն ա վե լի էր ծան րաց նում պաշտ պան նե րի վի ճա կը։ 

Վանի բերդը
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ի ՞նչ է պա նիս լա միզ մը և պան թյուր քիզ մը: Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդն ի ՞նչ էր ծրագ
րել Հայ կա կան հար ցը լուծելու հա մար: 

2.   Որ քա՞ն հայ կո տոր վեց 1890–ա կան թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ի նչ պե՞ս է 
ո րակ վում այդ եղելությունը: 

3.   Ո ՞ր վայ րե րում տե ղի ու նե ցան կո տո րած ներ: Ի ն չի՞ հետ էր կապ ված Մայի ս յան 
բա րե նո րո գում նե րի ծրագ րի ի հայտ գա լը: Ին չո՞վ պա տաս խա նեց սուլ թա նը այդ 
ծրագ րին: Հայե րը որ տե՞ղ դի մադ րու թյուն ցույց տվե ցին թուրք ջար դա րար նե րին:

4.   Ին չո՞ւ թուր քե րը 1894 թ. հու լի սին զոր քեր շար ժե ցին Սա սու նի դեմ: Ով քե՞ր գլխա
վո րե ցին տե ղի հե րո սա մար տը: Ին չո՞վ ա վարտ վեց այն: 

5.   Նկա րագ րե՛ք Զեյ թու նի հե րո սա մար տի սկիզ բը, ըն թաց քը և ա վար տը: Ով քե՞ր 
է ին գլ խա վո րում տե ղի ա պս տամ բու թյու նը:  

6.  Ե ՞րբ է սկս վել Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Ին չո՞ւ հայե րը հա մա ձայն վե
ցին դա դա րեց նել դի մադ րու թյու նը և հե ռա նալ Պարս կաս տան: Ի ՞նչ պա տա հեց 
նրանց հետ: Հի շե՛ք՝ ով քեր և ե րբ լու ծե ցին նրանց վրե ժը: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Պա նիս լա միզմ (հա մաիս լա մա կա նու թյուն), պան թյուր քիզմ (հա մա թուր քա կա նու

թյուն), հա մի դի ե, Սա սու նի 1894 թ. հե րո սա մարտ, Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա
գիր, Զեյթու նի 1895–1896 թթ. ա պս տամ բու թյուն, Ղա զար Շով րո յան, Գա րուն Ա ղա սի, 
Վա նի 1896 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյուն

 Վա նում ևս գոր ծին մի ջամ տե ցին եվ րո պա ցի հյու պա
տոս նե րը։ Հայե րը հա մա ձայ նե ցին վեր ջին նե րիս միջ նոր
դու թյամբ ա ռա ջարկ ված հաշ տու թյան պայ ման  նե րին։ 
Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը խոս տա ցան պաշտ պան
նե րին թույ լատ րել անար գել  ան ցնե լու Պարս կաս տան։ 
Սա կայն թուր քերն ի րենց խոս տու մը դր ժե ցին։ Ե րբ 1500 
վա նե ցի ներ հասել է ին Պարս կաս տանի սահ մա նագլ խին, 
նրանց վրա հար ձակ վե ցին քր դա կան մազ րիկ ցե ղի հրո
սակ նե րը։ Փրկ վեց մի այն 30 մարդ։ Զոհ վեց նաև Մկր տիչ 
Ա վե տի սյա նը։ Վա նում և շր ջա կայ քում թուր քե րը սպա նե
ցին մոտ 20 հա զար մար դու, ա վե րե ցին Վաս պու րա կա նի 
մի շարք վան քեր, ո չն չաց րին բազ մա թիվ ձե ռագ րեր։

 Ինք նա պաշտ պա նա կան մար տեր տե ղի ու նե ցան 
նաև Մա լա թի ա յում, Մու շում, Դի ար բե քի րում, Շա տա
խում և այ լուր։ Դրանց շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ կան
խել բազ մա թիվ մարդ կանց կո տո րա ծը։
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§ 1. Ա ԶԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ Ա ՐԵՎՄՏՅԱՆ 
        ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 

Նոր մար տա վա րու թյան ըն դու նու մը:  XX դա
րասկզ բին աբ դուլ հա միդ յան վար չա կար գը հայ կա կան 
նա հանգ նե րում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու փո
խա րեն ա վե լի սաստ կաց րեց ճն շում նե րը հայե րի նկատ
մամբ: 

Հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման ղե կա վար ու ժե րը 
այս պայ ման նե րում որ դեգ րե ցին նոր մար տա վա րու
թյուն: ՀՅԴ–ն ձեռ նա մուխ ե ղավ Ա րևմտ յան Հա յաս
տանում (Երկիր) ը նդ հա նուր ա պս տամ բու թյան նա խա
պատ րաստ մա նը: Կռ վող խմ բե րի և զի նամ թեր քի կենտ
րո նաց ման վայ րեր ը նտր վե ցին Վաս պու րա կանն ու 
Տարո ն–Սա սու նը: 

Հն չակ յան նե րը նույն պես ստեղ ծում է ին զին ված 
խմբեր և նա խա պատ րաստ վում հա մընդ հա նուր ա պս 
տամ բու թյան: Դրա կենտ րո նը, ը ստ նրանց ծրագ րի, 
դառ նա լու էր Կի լի կի ան: Այն ուներ նպաստավոր աշխար
հագ րա կան դիր ք և ծովով կապված էր Եվ րո պա յի հետ: 

Այս պի սով՝ հա յոց ա զա տա մար տի գլ խա վոր խնդիրը 
դար ձավ ժո ղովր դին ը նդ հա նուր ա պստամ բու թյան նա
խա պատ րաս տե լը:  

Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը: 1890 –ա կան թթ. վեր
ջե րից ա րևմտա հա յու թյան մոտ ստեղծվել էր հու սա
հա տա կան վիճակ: Նման պայմաններում չէր կարելի 
լիովին հրաժարվել հայ դու կա յին պայ քա րից:  Հայ դու
կա յին պայ քա րի շա րու նակ ման կողմ նա կից ներ Ա նդրա
նի կը և Գևորգ Չա վու շը փոր ձում է ին վրեժխնդրա կան 
քայլերով ոգևորել ժո ղովր դին: 

Այս ի րադ րու թյու նում բա րո յա հո գե բա նա կան մեծ ազ
դե ցու թյուն ու նե ցավ Ա ղբ յուր Սե րո բին սպա նած քուրդ 
ցե ղա պետ Բշա րե Խա լի լին պատժելը (1900 թ.): Դա բարձ
րաց րեց նաև Ա նդ րա նի կի, Չա վու շի և մյուս նե րի հե ղի նա

ԳԼՈՒԽ

V
ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԾԱ ՎԱ ԼՈՒ ՄԸ XX ԴԱ ՐԻ ՍԿԶ ԲԻՆ

Քրիստափոր 
Միքայելյան

Կ. Պոլ սում նա խա
պատ րաստ վում էր մա հա
փորձ ար յու նոտ սուլ թան 
Աբ դուլ Հա մի դի դեմ: Այն 
նա խա ձեռ նել էր դաշ նակ
ցու թյու նը: Նրա առաջ
նորդ Ք. Մի քա յել յա նը 
գլ խա վո րեց այդ նպա տա
կով ստեղծ ված խում բը: 
Սա կայն նրան վի ճակ ված 
չէր ան ձամբ ի րա կա նաց
նե լու իր մտահ ղա ցու մը. 
1905 թ. մար տի 17 –ին նա 
նա հա տակ վեց Սո ֆի այի 
մոտ գտնվող Վի տոշ լե
ռան լան ջին՝ նռ նակ ներ 
փոր ձար կե լիս: Այնու ա մե
նայ նիվ, 1905 թ. հու լի սի 
21 –ին ծրագր ված մա հա
փորձն ի րա կա նաց վեց, 
սա կայն սուլ թանը հրաշ
քով կեն դա նի մնաց: Գոր
ծո ղու թյու նը մի ջազ գա յին 
մեծ ար ձա գանք  ստա ցավ:
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կու թյու նը: Սա կայն այդ ա ռու մով ա մե նա ն շա նա վոր ի րա
դար ձու թյու նը Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռիվն էր: 

1901 թ. նոյեմ բե րի 3 –ին Ա նդ րա նի կը 37 հայ դուկ նե րի 
և 20 զին ված գյու ղա ցի նե րի հետ մտ նում է Մուշ ից հա
րավ –ար ևելք ըն կած Ս. Ա ռա քե լոց վանքը և այն վե րա ծում 
ի նք նա պաշտ պա նա կան ամ րո ցի: Թուր քա կան զոր քը 
շրջա պա տում է վան քը: Ե րեք օր ան ց սկս վում է մարտը: 
Հայ կռ վող նե րի թի վը հայ դուկ նե րի հետ մի ա սին շու տով 
հաս նում է 140 –ի: Թշ նա մու ուժն անհամեմատ ա վելի էր:

 Բիթ լի սի նա հան գա պե տը, որ ստանձ նել էր թուր քա
կան զոր քի հրա մա նա տա րու թյու նը, բա նակ ցու թյուն ներ 
է սկ սում: Հայ կա կան կող մը պա հան ջում է նե րում շնոր
հել քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րին, զի նա թա փել ու 
պատ ժել քր դա կան զին ված ա վա զա կախմ բե րին, հա յե
րին վե րա դարձ նել նրան ցից զավթ ված հո ղերը և այլն: 
Քանի որ բա վա րար վեց մի այն ա ռա ջի ն պա հան ջը, կա
տա ղի մար տե րը վերսկս վում են: Պաշ ար ված նե րի զի
նամ թեր քը սպառ վում էր: Այդ պատճառով նո յեմ բե րի 
27 –ի գիշ ե րը հայ դուկ նե րը, տե ղա ցած ձյան պայ ման նե
րում սպի տակ սա վան նե րով փա թաթ ված, ան նկատ հե
ռա նում են վան քից: 

Մշո Ս. Առաքելոց վանքի 
ներկա վիճակը
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Ս. Ա ռա քե լոց վան քի հե րո սա կան կռի վը մեծ տպա վո
րու թյուն է գոր ծում և ոգ ևո րում հա յու թյա նը: 

Սա սու նի 1904 թ. ապստամբությունը: Ընդ հա նուր 
ա պս տամ բու թյու նը նա խա տես ված էր սկ սել 1905 թ. ամ
ռա նը Սա սու նում և Վաս պու րա կա նում: Դա ան նկատ 
չմ նաց, և սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյունն սկ սեց ու
ժեր կենտ րո նաց նել Սա սու նի մա տույց նե րում: 

Արևելյան Հայաստանում և ամբողջ Այսրկով կասում 
ծա վալ վում է Սա սու նին օգ նե լու շար ժում: Ու ղարկ ված 
մեկ տասն յա կից ա վե լի հայ դու կա յին խմ բե րից մի
այն Թոր գո մի «Մր րիկ»  ձի ա վոր խմ բին է հա ջող վում 
1903 թ. ամ ռան սկզբ նե րին հաս նել նշանակման վայր: 
Նույն տար վա աշ նանը Սա սու նի հայտ նի Գե լի ե գու
զան գյու ղում ստեղծ վում է ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ղե կա վար մար մին՝ Ա նդ րա նի կի գլ խա  վո րու թյամբ: Այդ 
մարմնի ան դամ ներ է ին Մու րա դը, Սմ բա տը, Սե պու հը 
և ու րիշներ:

1904 թ. գար նան սկզբ նե րին թուր քա կան 10– հազա
րա նոց զորքը սկ սում է իր ա ռաջ խա ղա ցու մը: Սա սու նի 
դեմ դուրս են բեր վում նաև մի քա նի հա զար զին ված քր
դեր: Նրանց դի մագ րա վում են 200 փորձ ված հայ դուկ
ներ և շուրջ 1000 զին ված սա սուն ցի ներ: 

Ապ րի լի 1 –ին թշ նա մին մի ա ժա մա նակ հար ձա կ
վում է հա րա վա յին և հյու սի սա յին կող մե րից: Թուր
քա կան հրա մա նա տա րու թյունն ա ռա ջար կում է զեն քը 

Թորգոմի խումբը

Հրայր
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վայր դնել: Ա նդ րա նիկն ու Հրայ րը պա տաս խա նում 
են, որ զեն քը վայր կդ նեն միայն Մա յիս յան բա րե նո
րո գում նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման դեպ քում: Թշ նա
մին վերսկ սում է հար ձա կու մը: Ապ րի լի 13 –ի կա տա ղի 
մարտերում զոհ վում է Հրայ րը: Նրա մար մի նն ըն կեր
նե րը հո ղին են հանձ նում Գե լի ե գու զա նում՝ Ա ղբ յուր 
Սե րո բի կող քին: 

Ապ րի լի 22 –ին թշ նա մին մի այն մեծ զո հե րի գնով է 
կա րո ղանում գրա վել Գե լի ե գու զա նը: Սակայն կռիվ նե
րը շա րու նակ վում են մինչև մա յի սի կե սե րը: 

Սա սու նի 1904 թ. ապստամբությունն ա վարտ վեց 
պար տու թյամբ: Հայե րի անձնազոհ կռիվ նե րը և մեծ 
տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյու նը հար կադ րե ցին 
սուլ թա նին հրա ժար վել Սա սու նի հայե րին բնաջն ջելու 
ծրագ րից:  

Հայ դու կային շարժ ման ան կու մը: Ա զա տագ րա
կան պայ քա րի ղե կա վար նե րը Մշո դաշ տի հա յու թյա նը 
չվտան գե լու համար վերջ տվե ցին պար տի զա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Ի վեր ջո ո րոշ վեց  հայ դուկ նե
րին դուրս բե րել ե րկ րից և դա դա րեց նել ֆիդայական 
պայ քա րը: Հայ  ա զա տա մար տիկ նե րի մի մա սը հաս
տատ վեց Պարս կաս տա նում: Մյուս նե րն անցան Ար
ևել յան Հա յաս տան, ո ւր հայ– թա թա րա կան կռիվ նե րի 
ժա մա նակ կարևո ր դե րա կա տա րում ու նե ցան: Մի այն 
Գևորգ Չա վուշն իր խմ բով հետ ուղար կվեց Մուշ և Սա

Սուլուխի կամուրջը

Սասունցի ֆիդայի
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սուն` ժո ղովր դի կող քին լի նե լու, նրան պաշտ պա նե լու 
նպատակով: 

Սա կայն 1907 թ. մայի սի 27 –ին Սու լուխ գյուղի 
մոտ տե ղի ու նե ցած կռ վում հայ րե նի քի ա զա տու թյան 
պայքարին իր կյան քը նվի րա բե րած հայորդին հե
րոսաբար զոհվում է:

Չ նա յած մեծ դժ վա րու թյուն նե րին` հա յու թյու նը շա
րու նակ եց պայ քա րել իր ա զա տու թյան և ազ գային– 
պատ մա կան ի րա վունք նե րին վերատիրանալու հա մար:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ա րևմ տա հա յու թյան հան դեպ XX դ. սկզ բին ի ՞նչ քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում 
սուլ թա նա կան վար չա կար գը: 

2.  Ի ՞նչ մար տա վա րու թյուն ը նտ րեցին հայ ա զա տագ րա կան շար ժման ղեկավար 
ուժերը: Ի ՞նչ աշ խա տանք ներ է ին տարվում Տա րոն–Սա սու նում, Վաս պու րա կա
նում և Կիլիկիայում: 

3.   Ովքե՞ր էին կողմ շարունակելու հայդուկային պայքարը: Ի՞նչ գործողու թյուններ 
նրանք իրականացրին:

4.   Ներ կա յաց րե՛ք Մշո Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռ վի սկիզբն ու ըն թաց քը: Ի ՞նչ նշա նա
կու թյուն ու նե ցավ այն:

5.  Ը նդ հա նուր ա պս տամ բու թյու նը ե ՞րբ պետք է սկս վեր: Կով կա սա հա յու թյան շրջա
նում ի ՞նչ շար ժում էր ծա վալ վել: 

6.  Ներ կա յաց րե՛ք Սա սու նի 1904 թ. ապստամբության ըն թաց քը: Ձեր կար ծի քով ին
չո՞ւ այն ա վարտ վեց պար տու թյամբ: 

7.  Ի նչո՞ւ որոշվեց դադարեցնել ֆիդայական պայքարը Երկրում: Ե՞րբ և որտե՞ղ է 
զոհվել Գևորգ Չավուշը:

 
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Հայ դու կային պայ քա րը արդյո՞ք սպա ռել էր ի րեն, և ճի՞շտ էր դրա նից               
հրա ժա րու մը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երկրում ընդհանուր ապստամբության նախապատրաստում, Ս. Առաքելոց վան քի 
կռիվ, Թորգոմ, «Մրրիկ» խումբ, Սասունի 1904 թ. ապստամբություն, Սուլուխի կռիվ, 
հայդուկային շարժման անկում
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 Հայոց ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րումը և 
հա մա հայ կա կան ցա սու մը: XX դ. սկզ բին ռու սա կան 
մի ա պե տու թյան գա ղու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը 
հա յե րի նկատ մամբ նոր դրսևորումներ ունեցավ: 

Ինչպես գիտեք, Հա յոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քից 
ստաց վող ե կա մուտ նե րի հաշ վին է ին պահ վում հայ
կա կան դպ րոց նե րը և մշա կու թային այլ հաստա տու
թյուն ներ:  Կով կա սի կա ռա վար չա պետ Գ. Գո լի ցի նը 
կազ մել էր Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ու նեց ված քի 
բռնագ րավ ման ծրա գիր: Նի կո լայ II կայս րն ըն թացք 
տվեց դրան ու 1903 թ. հու նի սի 12 –ին հաս տատ եց 
Հայոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քը բռ նագ րա վե լու մա սին 
օ րեն քը: Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու կալ վածք նե րը, 
գույ քը, ա վանդ նե րը են թա կա է ին պե տա կա նաց ման:

 Ցա րիզ մի այդ քայ լը մեծ վր դով մունք ա ռա ջաց րեց 
հա յու թյան գրե թե բո լոր խա վե րի մեջ: Մայր ա թոռն ու 
հայ ազ գա յին ու ժե րը կազ մա կեր պե ցին ժո ղո վրդի դի
մադ րու թյու նը: Այդ նպա տա կով Թիֆ լի սում ստեղծ վեց 
«Ինք նա պաշտ պա նու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե», 
ո րտեղ վճ ռա կան դեր էր խա ղում Ռոս տո մը (Ս տե
փան Զոր յան): Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Մկրտիչ 
Խրիմյանը ևս կանգնեց ազ գա յին ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար ծա վալ վող շար ժ ման գլուխ:

Նի կո լայ II  կայսր
(1894–1917 թթ.)

Թիֆլիսը XX  դ. սկզբին

§ 2.  ՀԱ ՄԱԶ ԳԱՅԻՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ
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 Բո ղո քի ա ռա ջին ցույ ցը տե ղի ու նե ցավ 1903 թ. հուլի սի 
29 –ին Ա լեք սանդ րա պո լում: Հա ջորդ ա միս նե րին հուժ
կու ե լույթ ներ ու կա ռա վա րա կան ու ժե րի հետ  բա խում
ներ ե ղան Եր ևա նում, Գան ձա կում, Թիֆ լի սում, Բաք
վում, Լո ռի ում և այ լուր: 

Պայ քա րի ձևե րից մեկն էլ դար ձավ հա յատ յաց պաշ
տոն յա նե րի ա հա բե կու մը, ո րն ի րա կա նաց նում է ին ազ
գա յին– հե ղա փո խա կան կու սակ ցու թյուն նե րը: 1903 թ. 
հոկ տեմ բե րին հն չակ յան նե րը Գ. Գո լի ցի նի դեմ մա հա
փորձ կազ մա կեր պե ցին, սա կայն վեր ջինս ողջ մնաց: 

Ոտ քի ե լան նաև հա յու թյան մյուս հատ ված ները: 
Պոլ սա հա յու թյու նը բուռն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լեց 
ա րևմտա հա յե րի շր ջա նում` ի պաշտ պա նու թյուն Մայր 
ա թո ռի ա վան դա կան ի րա վունք նե րի: Իր բո ղոքն ու հա
մե րաշ խու թյու նը հայտ նեց նաև Եվ րո պա յի ու Ա մե րի
կա յի հա յու թյու նը: Պայ քա րի մեջ մտավ նաև Եվ րո պայի 
հայ ու սա նո ղու թյու նը:

 Հա յու թյան հա մազ գային պայ քա րը շա րու նակվեց 
եր կու տա րի և ի վեր ջո պսակ վեց հա ջո ղու թյամբ: 
Հայատ յաց կա ռա վար չա պե տը հե ռաց վեց պաշ տո նից, 
ի սկ հա կա հայ օ րեն քը 1905 թ. օ գոս տո սի 1 –ին չեղ յալ 
հայ տա րա րվեց: Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն վե րա
դարձ վե ցին բռ նագ րավ ված հո ղե րը, գույքը, դրա մը, ի սկ 
հայ կա կան տար րա կան դպ րոց նե րը նո րից հանձն վե ցին 
նրա տնօ րի նու թյա նը: 

Հայ– թա թա րա կան ազ գա մի ջյան բա խու մը: Ազ գե
րին ճն շե լու ցա րա կան վար չա կար գի քա ղա քա կա նու
թյու նը նոր ձևով ար տա հայտ վեց ռու սաս տան յան ա ռա
ջին հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ: 1905 թ. հուն վա րի 
9 –ին սկս ված այդ հե ղա փո խու թյան ն պա տակն էր տա
պա լել Ռուսաստանի ա ռա ջըն թա ցի գլ խա վոր խոչըն
դոտ մի ա պե տու թյունը և երկրում հաս տա տել սահ մա
նադ րա կան կար գեր: 

Հե ղա փո խու թյան ա լի քը հա սավ նաև Ար ևել յան Հա
յաս տա ն և Կով կա սի փո խար քա յու թյան մյուս տա րածք
նե ր: Կայսր Նի կո լայ II –ը, սա կայն, մտա դիր չէր հեշ տու
թյամբ զի ջե լ իր մի ա հե ծան ի րա վունք նե րը: Հեղա փո
խու թյան ու ժե րը մաս նա տե լու նպա տա կով ցա րիզ մը 
կրո նա կան և ազ գա յին թշ նա մանք բոր բո քեց կայս րու
թյան ազ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի միջև: 

Նիկոլ Դուման

Համազասպ 
Սրվանձտյանց 

(կանգնած), Քեռի (Արշակ 
Գավաֆյան և Վարդան 
(Սարգիս Մեհրաբյան)
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Դ րա հետ ևան քով Ա յսր կով կա սում կռիվ ներ ծա վալ
վե ցին հա յե րի և տե ղի մահ մե դա կան նե րի (կով կաս յան 
թա թար ներ՝ այժմյան ա դր բե ջան ցի ները) միջև:  

Հայ– թա թա րա կան բա խու մը սկիզբ ա ռավ 1905 թ. 
փետր վա րի 6 –ին: Բաք վի նա հան գա պետ Մ. Նա կա
շի ձե ի ան մի ջա կան հրա հր մամբ տեղում սկս ված հայ
կական ջարդերը շա րու նակ վե ցին մի քա նի օր: Անա
կնկալի եկած Բաքվի հայ  բնակ չու թյու նը պատ րաստ 
չէր դիմադ րելու և զգալի կո րուստ ներ ու նե ցավ: Սակայն 
հայե րը շատ ա րագ հա մախմբ վե ցին և հայ դու կա պետ 
Նիկոլ Դու մա նի գլ խա վո րու թյամբ ար ժա նի հա կա հար
ված տվե ցին հա կա ռա կոր դին:  

Ազ գա մի ջյան կռիվ նե րը շու տով տա րած վե ցին ե րկ րա
մա սի այլ նա հանգ ներ: Ը նդ հա րում ներ ե ղան Ե րևա նում, 
այ նու հետև Բաք վում, փո խար քա յու թյան կենտ րոն Թիֆ
լի սում և Ար ևել յան Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րում: 

Հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը ե րկ րա մա սում 
շա րու նակ վե ցին մինչև 1906 թ. սեպ տեմ բերը: Այդ ժա
մա նակ արդեն ա ռա ջին հե ղա փո խու թյու նն ան կում էր 
ապ րում, ուստի ռու սա կան իշ խա նու թյու նը ո րոշ ե ց դա
դա րեց նել ազ գա մի ջյան բա խու մը:

 Հայե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր
պումը: Հա յու թյու նն այդ դժ վա րին օ րե րին ա պա վի
նեց սե փա կան ու ժե րին և պաշտ պա նեց ազ գի ու հայ
րե նի քի պա տի վը: Ինք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա
վա րումն իր ձեռ քը վերց րեց ՀՅԴ կուսակցությունը: 
Նի կոլ Դու մա նը Բաք վից հե տո ղե կա վա րեց Եր ևա նի 
նա հան գի, Վար դա նը՝  Ղա րա բա ղի, Ար մեն Գարոն՝ 
Թիֆ լի սի ի նք նա պաշտ  պա նու թյու նը: Կռիվ նե րում 
աչ քի ըն կան Քե ռին, Սև քա րե ցի Սա քոն, Դրոն, 
Համազասպը, Մու րա դը  և շատ ու րիշ ներ: Ա ռա վել 
հա յատ յաց գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ դաշ նակ ցու թյունը 
մա հա պատ ժի վճիռ կա յաց րեց: Դրոն Բաք վում սպա
նե ց Մ. Նա կա շի ձե ին: Նման պատ ժի ար ժա նա ցան 
նաև Նա խիջ ևա նի հա յե րի կո տո րա ծի կազ մա կեր
պիչ գե նե րալ Դ. Ա լի խա նով –Ա վարս կին և շատ ուրիշ 
հայատյաց պաշտոնյաներ: 

Ազ գային ի րա վունք նե րի հա մար զին ված պայ քա րում 
զգա լի ներդ րում ու նե ցավ նաև Հն չա կյան կու սակ ցու
թյու նը: Վեր ջի նիս մարտական խմ բե րը մասնակ  ցե ցին 

Սևքարեցի Սաքո

Նակաշիձեի 
ահաբեկումը Դրոյի 
կողմից Բաքվում, 
1905 թ. մայիսի 11
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Նա խիջ ևա նի, Էջ մի ած նի և այլ գա վառ նե րի հա յու թյան 
ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը: Զան գե զու րում էր մարտն
չում հն չա կյան հայտ նի գոր ծիչ Փա րա մա զի (Մատ թե ոս 
Սարգս յան) խում բը:  

Այդ ծանր ժա մա նա կաշր ջա նում իր ժո ղովր դի կող
քին էր և նրան ա ջակ ցում էր Հայոց ե կե ղե ցին՝ Ա մե նայն 
հայոց կա թո ղի կոս Խրի մյան Հայ րի կի գլ խա վո րու թյամբ: 

Չնայած հայ ժո ղո վուր դը 1905–1906 թթ. ու նե ցավ 
նյու թա կան ու մարդ կա յին զգա լի կո րուստ ներ, սա կայն 
ձեռք բերեց մար տա կան կարևոր փոր ձա ռու թյուն: Այդ 
դժո խա յին օ րե րին ի րենց ար ևե լա հայ եղ բայր նե րին օգ
նու թյան է ին շտա պել ա րևմ տա հա յե րը: Հա յու թյան եր
կու հատ ված նե րի ա զա տա մար տիկ նե րին մեկ տե ղել 
էր ազ գա յին մի աս նու թյան և սե փա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան վեհ  գա ղա փա րը:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց ցա րիզ մը Հայոց ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա
կե լու հա մար: 

2.  Ձեր կար ծի քով ո ՞րն էր 1903 թ. հու նի սի 12–ի օ րեն քի ի րա կան նպա տա կը: Ի ՞նչ 
ա վարտ ու նե ցավ հա յու թյան մի ա հա մուռ պայ քա րը:

3.   Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել ռու սաստանյան ա ռա ջին հե ղա փո խու թյու նը. ո ՞րն էր դրա 
գլխավոր նպա տա կը: 

4.  Ո րո՞նք է ին Այսր կով կա սում ազ գա մի ջյան բա խում նե րի պատ ճառ նե րը:
5.  Ո ՞ւմ հրահր մամբ և որտեղի՞ց սկս վե ցին հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը: 
6.  Ո՞ր կուսակցությունը գլխավորեց հայերի ինքնապաշտպանությունը: Ով քե՞ր աչ

քի ըն կան կռիվ նե րում: 
7. Ի ՞նչ դիր քո րո շում ուներ և ի ՞նչ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լեց Հայոց ե կե ղե ցին: 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ հետ ևանք ներ և նշա նա կու թյուն ու նե ցան հայ– թա թա րա կան կռիվ նե րը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1903 թ. հունիսի 12–ի օրենք, Թիֆլիսի «Ինքնապաշտպանության կենտրոնական 
կոմիտե», ռուսաստանյան առաջին հեղափոխություն, հայ–թաթարական կռիվներ  
(1905–1906 թթ.), կովկասյան թաթարներ, Մ. Նակաշիձե, Նիկոլ Դուման, Համազասպ, 
Սևքարեցի Սաքո, Վարդան, Արմեն Գարո, Դրո, Փարամազ
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§ 3. Ա ՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒ ՆԸ Ա ՌԱ ՋԻՆ 
         ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԻ ՆԱ ԽՕ ՐԵ ԻՆ

Ե րիտ թուր քե րի հե ղաշր ջու մը: XX դ. սկզ բնե րին 
Օս մա նյան կայս րու թյունում աս տի ճա նա բար ու ժե
ղա նում էր հա կահամիդյան պայ քա րը: Շարժ ման մեջ 
ազ դե ցիկ դիրք ուներ ե րիտ թուր քե րի « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյու նը: Հայ ազգային 
ուժերի մի մասը, այդ թվում՝ ՀՅԴ–ն, սուլ թա նա կան 
բռ նա կա լու թյան դեմ պայ քա րում ան հրա ժեշտ հա
մա րեց հա մա գոր ծակ ցել Օս ման յան կայս րու թյու նում 
գոր ծող ը նդ դի մա դիր բո լոր ու ժե րի հետ: Դաշ նակ
ցու թյունն իր նոր ծրագ րում ա ռա ջադ րեց Ա րևմտ յան 
Հա յաս տա նում (հայ կա կան վեց նա հանգ նե րում) լայն 
ի նք նա վա րու թյան պա հան ջը: 

1907 թ. դեկ տեմ բե րին Փա րի զում հրա վիր ված Օս
ման յան կայս րու թյան ը նդ դի մա դիր ու ժե րի ե րկ րորդ 
հա մա ժո ղո վը ո րո շեց զին ված ա պս տամ բու թյան մի
ջո ցով տա պա լել հա միդ յան բռ նա տի րու թյու նը և հաս
տա տել սահ մա նադ րա կան կար գեր:  1908 թ. հու լի սին 
տե ղի ու նե ցավ պե տա կան հե ղա շր ջում: Ե րիտ թուրք 
սպա նե րը, զոր քի գլուխ ան ցած, Մա կե դո նի ա յից շարժ
վե ցին Կ. Պո լիս` սուլ թա նից պա հան ջե լով վե րա կանգ
նել 1876 թ. չգոր ծադր ված սահ մա նադ րու թյու նը: Ա հա
բեկ ված սուլ թա նը տե ղի տվեց: Եր կի րը հռ չակ վեց սահ
մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն: 

Օս ման յան կայս րու թյան հպա տակ ժո ղո վուրդ նե
րը մեծ հույ սեր է ին կա պել այս հե ղաշրջ ման հետ: 
Մեծ էր ոգ ևո րու թյու նը նաև հայ կա կան մի ջա վայ
րում: Հայ ա զա տագ րա կան ու ժե րը նույ նիսկ պայ քա
րի օ րա կար գից հա նե ցին ա րևմ տա հա յու թյա նը ը նդ
հա նուր զին ված ա պս տամ բու թյան նա խա պատ րաս
տե լու խնդիրը:

 Կի լի կի այի կո տո րած նե րը և ի նք նա պաշտ պա նու 
թյու նը: Սա կայն ոգ ևո րու թյու նը շատ կարճ տևեց: Ե րիտ
թուր քե րը ոչ մի այն սահ մա նադ րա կան քիչ թե շատ է ա
կան բա րե փո խում ներ չի րա գոր ծե ցին, այլ ա վե լի վատ
թար ձևով շա րու նա կե ցին սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի հա
կա հայ քա ղա քա կա նու թյու նը: 
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Դ րա ա ռա ջին ցայ տուն քայ լը կա տար վեց ե րիտ թուր
քե րի հե ղաշր ջու մից մեկ տա րի չան ցած: 1909 թ. ապ
րի լին Ա դա նայի նա հան գում տե ղի ու նե ցավ հա յե րի 
կո տո րած: Ա դա նա քաղաքում ապ րի լի 1 –ին սկս վեց և 
ե րեք օր շա րու նակ վեց հայե րի կո տո րա ծը: Հայե րը դի
մե ցին ի նք նա պաշտ պա նու թյան և կարողացան ար ժա նի 
հա կա հար ված հասցնել թուր քե րին: 

Սա կայն իշ խա նու թյուն նե րը խա բե ու թյամբ Ա դա
նայի հայե րից հա վա քե ցին զեն քը: Ապ րի լի 12–14–ին 
տե ղի ունե ցավ կո տո րա ծի ե րկ րորդ փու լը: Այս ան գամ 
ջարդեր տե ղի ու նե ցան ինչպես Ա դա նայի, այնպես էլ 
Հա լե պի նա հանգ նե րի հայ կա կան մի շարք բնա կա
վայ րե րում: Կոտորածներին մաս նակ ցեց նաև զոր քը: 
Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի հա տուկ հանձ նախմ բի հա
վա քած տվյալ նե րով` ը նդ հա նուր առ մամբ սպան վել 
էր  30  հա զար հայ, ո րից 20 հա զա րը` Ա դա նայի նա հան
գում: Ա վեր վել է ին տաս նյակ ե կե ղե ցի ներ, դպրոց ներ, 
հա րյու րա վոր տներ, խա նութ ներ, ա գա րակ ներ և այլն: 

Հայե րի կո րուստ ներն ա վե լի մեծ կլի նե ին, ե թե չդի
մե ին ի նք նա պաշտ պա նու թյան: Դի մադ րու թյուն կազ
մա կերպ վեց Հաճ ընում, Սիսում և այլ վայ րե րում: 
Հաճ ընի հա յու թյան 12 օր տևած պաշտ պա նու թյու նը 
գլխա վո րում էր Ներ սես վար դա պե տը: Սիս քա ղա
քում 1500 հայեր 7 օր շա րու նակ Ղևոնդ և Գյուտ վար
դա պետ նե րի գլխա վո րու թյամբ հաջողությամբ դի
մագ րա վե ցին թշ նա մուն:

 Կի լի կի ա յի դեպ քե րը ցույց տվին, որ ե րիտ թուր քե րը 
որ դեգ րել են հա յե րի բնաջնջ ման աբ դուլ հա միդ յան պե
տա կան ծրագ ի րը: 

Ադանայի 
կոտորածներից 

մազապուրծ եղած 
մի խումբ հայեր
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 Հայ կա կան հար ցը 1912–1914 թթ.: Բալ կան յան ե րկր
նե ր Սեր բի ան, Բուլ ղա րի ան, Հու նաս տա նը և Չեռ նո
գո րի ան 1912 թ. հոկ տեմ բե րին պա տե րազմ սկ սե ցին 
Օս ման յան կայս րու թյան դեմ (Բալ կան յան ա ռա ջին 
պա տե րազմ): Նրանց նպա տակն էր թուր քե րին վռնդել 
Եվրոպայից: Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման հա մար 
ա ռա ջա ցավ նպաս տա վոր մի ջազ գային ի րա վի ճակ: 
Մեծ դեր խա ղաց նաև Ռու սաս տա նի ար դեն փոխված՝ 
դրա կան դիր քո րո շու մը  Հայ կա կան հար ցում: 

Հայ ազ գա յին մար մին ները ե ռան դուն գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լե ցին: 1912 թ. հոկ տեմ բե րին Թիֆ լի սում 
ստեղծ վեց Հա յոց ազ գա յին բյու րոն: Նրա գլ խա վոր 
նպա տա կն էր նպաս տել Հայ կա կան հար ցի լուծ մա նը: 

Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Գևորգ Ե –ն 1912 թ. 
հոկ տեմ բե րի 2 –ին Կով կա սի փո խար քա Ի. Վո րոն
ցով– Դաշ կո վի մի ջո ցով դի մեց ռու սա կան կայս րին` 
հա յե րին պաշտ պա նե լու խնդ րան քով: Այ նու հետև նո
յեմ բե րի 10 –ի կոն դա կով Պո ղոս Նու բար փաշ ան նշա
նակ վեց Եվ րո պա յում կա թո ղի կո սի լի ա զոր ներ կա յա
ցու ցիչ:  Նրա գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված Ազ գա յին 
պատ վի րա կու թյու նը հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի 
հու շա գիր պատ րաս տեց տե րու թյուն նե րին ներ կա յաց
նե լու հա մար: 

1913 թ. ամ ռա նը Հայ կա կան հար ցը կր կին դար ձավ 
վեց տե րու թյուն նե րի (Ռու սաս տան, Մեծ Բրի տա նի ա, 
Ֆրան սի ա, Գեր մա նի ա, Ի տա լի ա, Ա վստ րո–Հուն գա րի ա) 
դի վա նա գի տա կան պայ քա րի ա ռար կա: 

Կ. Պոլ սում ռու սա կան դես պա նու թյան թարգ մա նիչ 
Ա նդ րեյ Ման դել շտա մը կազ մեց հայ կա կան բա րե նո
րո գում նե րի նա խա գի ծ: Ը ստ նա խագ ծի` հայ կա կան վեց 
նա հանգ նե րից` Է րզ րում, Վան, Բիթ լիս, Դի ար բե քիր, 
Խար բերդ, Սե բաս տի ա,  կազմ վե լու էր մեկ նա հանգ: 
Նա հան գի գե րա գույն կա ռա վա րի չը՝ ը նդ հա նուր նա
հան գա պե տը, պետք է լի ներ թուր քահ պա տակ քրիս
տոն յա կամ եվ րո պա ցի: Ան տան տի ե րկր նե րը հա վա նու
թյուն տվե ցին ռու սա կան նա խագ ծին, ի սկ Ե ռյակ մի ու
թյան ե րկր նե րը մեր ժե ցին: 

Գևորգ Ե Սուրենյանց

Պողոս Նուբար փաշա
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Ի վերջո սկս վեց բա նակ ցու թյուն նե րի նոր փուլ՝ այս 
ան գամ ռու սա կան ու թուր քա կան կող մե րի միջև: 1914 
թ. հուն վա րի 26 –ին ստո րա գր վեց Ա րևմտ յան Հա յաս
տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե րա բեր
յալ ռուս– թուր  քա կան հա մա ձայ նա գի րը: Ը ստ հա մա
ձայ նագ րի` յոթ նա հանգ նե րից (ա վե լաց վել էր Տրա
պի զո նի նա հան գը) ձևա վոր վում էր վար չա կան եր կու 
մի ա վոր: Դրանք կա ռա վար ե լու է ին օ տա րերկր յա եր
կու տե սուչ նե րը: Նրանք է ին տնօ րի  նե լու դա տա կան, 
ոս տի կա նա կան, վար չա կան գոր ծե րը: Պաշ տո նա կան 
գրագ րու թյու նը կատարվելու էր հայե րեն, թուր քե րեն, 
քր դե րեն:

Անշուշտ, ռուս– թուր քա կան հա մա ձայ նա գի րը հայե
րին ի նք նա վա րու թյուն չէր տա լիս և ավելի համեստ 
պա հանջներ էր առաջադրում, քան Մանդելշտամի ծրա
գիրը: Այդ էր պատ ճա ռը, որ Հայ կա կան հար ցի լուծ ման 
հա մար պայ քա րի այս փու լում հայ ազ գային քա ղա քա
կան ուժե րը խզե ցին կա պե րը ե րիտ թուր քե րի հետ և 
դարձան իշխանություններին ընդդիմություն: 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը տար բեր 
պատ ճառ նե րով նորից ձգձ գում էր հայկական բա
րե նո րո գում նե րի ի րա գոր ծու մը: Վեր ջա պես 1914 թ. 
ապ րի լին տե սուչ ներ ը նտր վե  ցին հո լան դա ցի դի վա
նա գետ Լ. Վեստ ե նեն կը և նոր վե գա ցի գն դա պետ 
Ն. Հո ֆը: Վես տե նեն կը նշա նակ վեց Է րզրու մի, Տրա
պի զո նի և Սե բաս տի ա յի նա հանգ ներն ը նդ գր կող  մա
սի տե սուչ (նս տա վայ րը՝ Էր զրում), ի սկ Հո ֆը՝ Վա նի, 
Բիթ լի սի, Խար բեր դի և Դի ար բե քի րի նա հանգ ները 
ներառող մա սի տե սուչ (նս տա վայ րը՝ Վան): Հո ֆը նոր 
էր ե կել Ա րևմտ յան Հա յաս տան, ի սկ Վես տե նեն կը դեռ 
չէր  ժա մա նել, ե րբ սկսվեց Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մը: 

Օգտ վե լով բա րեն պաստ ի րա վի ճա կից` Թուր քի ան 
չեղ յալ հա մա րեց  բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը և կա
սեց րեց  եվ րո պա ցի տե սուչ նե րի աշ խա տան քը: Այս պի
սով` հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի հեր թա կան փոր ձը 
նույն պես ձա խող վեց:
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ինչպե՞ս էր կոչվում ե րիտ թուր քե րի կազ մա կեր պու թյու նը: 
2.  Հայ կա կան հար ցում ի ՞նչ պա հանջ էր ա ռա ջադ րել ՀՅԴ–ն իր նոր ծրագրով:
3.  Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մը: Ի ՞նչ մար տա վա րու թյուն 

ը նտ րե ցին հայ քա ղա քա կան ու ժե րը հե ղաշր ջու մից հե տո: 
4.  Հայ կա կան հար ցում ի ՞նչ ծրա գիր որ դեգ րե ցին ե րիտ թուր քե րը: Նկարագրե՛ք 

Կիլիկիայի 1909 թ. դեպքերը և հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը:
5. Ե ՞րբ սկս վեց Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մը: Ո ՞րն էր դրա նպա տա կը: 
6.  Հայկական ազ գային ի՞նչ նոր մար մին ներ ստեղծ վե ցին 1912 թ., և ո ՞րն էր նրանց 

գործունեության նպա տա կը: 
7.  Ո ՞վ էր Ման դելշ տա մը և ի ՞նչ նա խա գիծ կազ մեց:  
8.  Ե ՞րբ է ստո րագր վել ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գի րը: 
9.  Ին չու՞ էր ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ձգձ գում բա րե նո րո գում նե րի 

ի րա գոր ծու մը: Ե ՞րբ և ով քե՞ր ը նտր վե ցին տե սուչ ներ. ո ՞րն էր նրանց նս տա
վայ րը: 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ին չո՞ւ չի րա կա նա ցավ հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի 1914 թ. ծրա գի րը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

« Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյուն, ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջում, 
Կի լի կի այի հա յու թյան 1909 թ. կո տո րած ներ և ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տեր, Հայ
կա կան հար ցի վե րա բա ցում, Հա յոց ազ գա յին կենտ րո նա կան բյու րո (Հայոց ազ գային 
բյու րո), Պո ղոս Նու բար, Ազ գա յին պատ վի րա կու թյու ն, Ա նդ րեյ Ման դելշ տամ, ռուս–
թուր քա կան 1914 թ. հա մա ձայ նա գիր, Լ. Վես տե նենկ, Ն. Հոֆ
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§ 1. ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ 
         ԿՈՎ ԿԱՍՅԱՆ ՃԱ ԿԱ ՏԸ

 Հա յաս տա նը և Օս ման յան կայս րու թյան ու Ռու
սաս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ծրագ րե րը: Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տն սկս վեց 1914 թ. օ գոս տո սի 1 –ին (հին 
տո մա րով՝ հու լի սի 19 –ին): Ա նար դա րա ցի ու զավ թո ղա
կան պատերազմն ըն թա նում էր մեծ տե րու թյուն նե րի 
եր կու խմ բա վո րում նե րի` Ան տան տի և Ե ռյակ (մեկ տա
րի ան ց՝ Քա ռյակ) մի ու թյան  միջև:  

Ան տան տի հա կա ռա կորդ Գեր մա նի ա յին հա ջող վեց 
օսմանյան Թուր քի ա յին ներգ րա վել իր դա շին քի մեջ՝ 
վեր ջի նիս խոս տա նա լով ա մեն կար գի ա ջակ ցու թյուն Ան
տան տի դեմ պա տե րազ մի ժա մա նակ: Գլ խա վոր պատ
ճա ռը, որ դր դեց ե րիտ թուր քե րին նույնպես ներ քաշ վե
լու պա տե րազ մի մեջ, թուրք– ռու սա կան հա կա մար տու
թյունն էր: Երիտթուրքերը մտա դիր է ին Ռու սաստանյան 
կայս րու թյու նում բնակ վող թուր քա լե զու, ի նչ պես նաև 
մահ մե դա կան մյուս ժո ղո վուրդ նե րին օգ տա գոր ծել ռուս
նե րի դեմ և ա պա գա յում մի ա վո րել նրանց « Մեծ Թու
րանի» մեջ: Պան թյուր քա կան այդ ծրագ րի ի րա գործ ման 
ճա նա պար հին լուրջ խո չըն դոտ է ին հա յերն ու Հա յաս
տա նը: Հետև ա բար Օս ման յան կայս րու թյան պա տե րազ
մի մեջ մտ նե լու հիմ նա կան նպատակներից էր նաև հայ 
ժո ղովր դի բնաջնջումը, նրա հայրենազրկումը: 

 Ռու սաս տա նը ևս մեծ ա կն կա լիք ներ ու ներ Թուր քիա
յի հետ ռազմական հեր թա կան բախումից: Նա ձգտում էր 
ը նդ լայ նե լու իր ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րը` տեր դառ նա լու 
սև ծով յան նե ղուց նե րին և Կ. Պոլ սին, նվա ճե լու Ա րևմտ
յան Հա յաս տա նը, ամ րապն դե լու իր դիր քերն Ի րա նում: 

 Կով կա սյան ճա կա տը 1914–1917 թթ.: Թուր քական 
հրա մա նա տա րու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն էր 
տա լիս Կով կաս յան ճա կա տին: Այս ուղղությամբ թուր
քերը կենտրոնացրել էին 300–հազարանոց երրորդ բա

ԳԼՈՒԽ

VI
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐ ԴԸ 
Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԻ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ
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ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՃԱԿԱՏԸ ԵՎ  
ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԹԻԿՈՒՆՔԸ (1917 թ. մայիս–դեկտեմբեր)
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նա կը: Երբ գեր մա նա կան ու թուր քա կան ռազ մա նա վե րը 
1914 թ. հոկ տեմ բե րի 16–17 –ը (նոր տոմարով՝ 29–30–ը)* ան
սպա սե լի  հարվածներ հասցրին Ռուսաստանի սև ծո վ
յան նա վա հան գիստ նե րին, ռուսական կառավարու
թյունը մի քանի օր անց պաշ տո նա պես պա տե րազմ 
հայ տա րա րեց Օս ման յան կայս րու թյա նը: Պա տե րազ
մի սկզ բում ռուս նե րը Կով կա սյան ճա կա տում ու նե ին 
մոտ 182– հա զա րա նոց զորք: Մեկ ամիս անց ճա կա տա
յին գի ծը Բա թու մի մո տից ձգ վում էր մինչև Ո ւր մի ա լճից 
արևելք ըն կած  վայ րե րը՝ կազ մե լով 720 կմ:

 Կով կաս յան ճա կա տում ա ռա ջին նշա նա վոր ի րա
դար ձու թյու նը Սա րի ղա միշ ի ճա կա տա մարտն էր: Այն 
ըն թա ցավ 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9 –ից մինչև 1915 թ. հուն
վա րի 5 –ը: Թուր քա կան եր րորդ բա նա կը, ո րի հրա մա
նա տա րու թյունն ան ձամբ ստանձ նել էր Էն վեր փաշ ան, 
կա րո ղա ցավ գրա վել Օլ թին, Ար դա հա նը և Կարս– Սա
րի ղա միշ ի շր ջա նում դուրս գալ ռու սա կան զոր քե րի թի
կուն քը: Սա կայն ռուս զին վոր նե րի ու հայ կա մա վոր նե
րի հե րո սա կան կռիվ նե րի շնոր հիվ օս ման յան 90– հա
զա րա նոց բա նա կը գլ խո վին ջախ ջախ վեց: Էն վե րը մի 
կերպ խուսափեց գերի ընկնելուց: Թուր քա կան զոր քից 
փրկ վեց մի այն 12000 հո գի: 

Մի ա ժա մա նակ թուր քե րը հար ձակ ման է ին ան ցել 

*  Այսուհետ՝ մինչև 1918 թ. ապրիլի 18–ը, տարեթվերը տրված են հին 
տոմարով:

Ռուսական զորքը Սարի
ղամիշի ճակատային 
տեղամասում,
1914 թ. դեկտեմբեր
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Ի րա նի հյու սի սում: Օս ման յան կա նո նա վոր ու ժե րը և տե
ղա կան թուրք– քուրդ– թա թա րա կան խա ժա մու ժը հաշ վե
հար դար տե սավ Ա տր պա տա կա նի հա յե րի նկատ մամբ: 
1915 թ. հուն վա րի դրու թյամբ այդ վայ րե րից մոտ 50000 
հա յ էր ներգաղ թել Այսր կով կաս:

 Ռու սա կան կով կաս յան բա նա կը 1915 թ. գար նանը 
գրա վեց Թավ րի զը, Վա նը: Ռու սա կան զո րա մա սե րը, 
նրանց հետ նաև հայ կա կան կա մա վո րա կան ու ժե րը հա
սան Մուշ ի և Բիթ լի սի մա տույց նե րը, բայց այս անգամ 
չկա րո ղա ցան գրա վել այդ շր ջան նե րը: 

Անս պա սե լի ո րեն Վա նի զո րա խում բը 1915 թ. հու լի սի 
կեսերին նա հան ջեց: Ռու սա կան զոր քը օ գոս տո սի սկզ
բին վերս տին նվա ճեց նախ կին դիր քե րը, սա կայն Բիթ
լի սի և Մուշ ի հա յու թյունն այդ ըն թաց քում կոտորվեց 
թուրքերի կողմից:

 Կով կաս յան ճա կա տում թվա կան շոշ ա փե լի ա ռա վե
լու թյուն ա պա հո վե լով` ռու սա կան զոր քե րը 1915 թ. վերջից 
ան ցան վճռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի: Ձմ ռան դա ժան 
սառ նա մա նի քի պայ ման նե րում 1916 թ. փետր վա  րի 3 –ին 
նրանք գրա վե ցին Է րզ րու մը: Դա Կով կա սյան ճա կա տում 
ռուս նե րի ա մե նա խոշ որ հաղ թա նակն էր: Այ նու հետև 
կով կա սյան բա նա կը  մի քանի ամսվա ընթացքում գրա
վե ց Տրա պի զոն, Ե րզն կա և Բա բերդ քա ղաք նե րը: 

Այս պի սով` Ռու սա ստա նը 1916 թ. ամ ռան վեր ջին գրա
վել էր իր դաշ նա կից ներ Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան
սիայի հետ ո րոշ ված` Օսմանյան կայսրությունից ի րեն 
հա սա նե լիք տա րած քնե րը և շատ քիչ փո փո խու թյուն նե
րով այդ դիր քե րում մնաց մինչև 1917 թ. վեր ջը: 

Էնվե րի փախուս տը.
 Էնվե րը (ձախից 

չորրորդը) Կոնի ա յի 
կայա րա նում՝ Կով կա ս
յան ճակա տից դեպի 

Կ. Պոլիս փախուս տի 
ճանա պարհին



116

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե՞րբ է սկսվել Առաջին աշխարհամարտը: Ո՞ւմ միջև էր ընթանում պատերազմը:
2.  Ներ կա յաց րե՛ք Օս ման յան կայս րու թյան և Ռու սաս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան 

ծրա գրե րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում: 
3. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ Թուր քի ան դար ձավ Գեր մա նի ա յի դաշ նա կի ցը: 
4.  Ե՞րբ է սկսվել պատերազմը Կովկասյան ճակատում: 
5.  Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը: Պար զա բա նե՛ք դրա գլխա

վոր ա րդ յունք նե րը:
6.  Նշա նա կա լի ի ՞նչ ի րա դար ձու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Կով կաս յան ճա կա տում 

1915 թ.: 
7. Հայկական ո՞ր քաղաքները գրավեց ռուսական բանակը 1916 թ. ընթացքում:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ ռու սա կան զոր քի ան սպա սե լի նա հան ջը Վա նից:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կատ, Ան տանտ, Ե ռյակ (Քա ռյակ) մի ու
թյուն, Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մարտ, Էն վեր փա շա, Վա նի զորախմբի նա հանջը  

§ 2. ՀԱՅ ԿԱ ՄԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒ ՄԸ

 Կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի ստեղ ծու մը: Ռու
սա ստանն ու Թուրքիան կար ևորում է ին պա տե րազ
մում հա յե րին ի րենց կող մը ներգ րա վե լու խնդ իրը: 
Պատահական չէ, որ այդ օրերին հայ քա ղա քա կան ղե
կա վար մար մին նե րի ա ռջև ծա ռա ցել էր դժ վա րա գույն 
խն դիր՝ ինչ  դիր քո րոշ ում ու նե նալ, ինչպես գոր ծե լ, որ  
ա պա հով վի հա յու թյան ան վտան գու թյու նը:

Անդրկով կա սի ռու սա կան իշ խա նու թյու նները 1914 թ. 
աշ նան սկզբ նե րին դի մեցին գործ նա կան քայ լե րի՝ հա
յե րի ա ջակ ցու թյու նը պա տե րազ մի դեպ քում ստա նա լու 
նպա տա կով: Կով կա սի փո խար քա Վո րոն ցով– Դաշ կո վի 
և Հա յոց ազ գա յին բյու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
տե ղի ու նե ցան բա նակ ցու թյուն ներ, ձեռք բեր վեց փո
խա դարձ հա մա ձայ նու թյուն: 
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Այդ օ րե րին արևելա հա յու թյան մեջ տի րում էր ը նդ
հա նուր ոգ ևո րու թյուն: Գրե թե ոչ ոք կաս կած չու ներ ռու
սա կան բա նա կի ա րագ հաղ թա նա կի հար ցում: Հայ րե
նա սի րա կան բուռն վե րել քի պայ   ման նե րում էլ Ազ գա
յին բյու րոն գլ խա վո րեց հայ կա մա վո րա կան շարժ ման 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րը: Ջո կատ նե րի 
ձևա վոր մամբ ան մի ջա կա նո րեն զբաղ վում էր բյու րո
յի կազմած գոր ծա դիր մար մի նը՝ Հով սեփ Ար ղու թյա նի 
ղե կա վա րու թյամբ: 

Հայ քա ղա քա կան ու ժե րը կա մա վո րա կան շարժ ման 
գլ խա վոր նպա տա կ հռչակեցին Ռու սաս տա նի հո վա նու 
ներ քո հայ կա կան ի նք նա վա րու թյան ստեղծումը: Ա հա 
թե ին չու ո րոշ վեց ձևա վո րել հայ կա կան զո րա մի ա վոր
ներ և կռ վել թուր քե րի դեմ:  

Եր կիրն ա զա տագ րե լու կո չին ար ձա գան քե ցին հա
զա րա վոր հայեր: Աս տի ճա նա բար Թիֆ լի սում կենտ
րո նա ցան հայ դու կա յին պայ քա րի քա ջա րի հրա մա նա
տար ներն ու մար տիկ նե րը: Կա մա վոր ներ է ին գա լիս 
Ռու սաս տա նի ա մե նա տար բեր վայ րե րից, Բալ կան նե
րից և հե ռա վոր Ա ՄՆ –ից: 

1914 թ. նո յեմ բե րի սկզ բին ար դեն ձևա վոր վել է ին 
կա  մա վո րա կան չորս ջո կատ ներ: I ջո կա տը ստեղծ վեց 
Ա նդ րա նի կի հրա մա նա տա րու թյամբ: II  ջոկատը ղե
կավարեց Դրոն: III ջո կա տի հրամանատար դարձավ 
Հա մա զաս պը, իսկ IV ջոկա տինը՝ Քե ռին: Պա հես տա
յին ու ժե րի հի  ման վրա շու տով կազ մա վոր ված V ջո կա
տի հրամանատարությունը ստանձնեց Վար դա նը:

Այն ժամանակ գե
րիշ խում էր այն տե սա
կե տը, որ մի քա նի ամ
սում կով կա ս յան ռու
սա կան զորքը կգրա վի 
Վա նը, Էրզրու մը, Բիթ
լի սը, և արևմտա հա
յե րը կա զա տագր վեն 
թուր   քա կան տի րա
պե տությունից: «Ին
չի՞ս են պետք կո շիկ ու 
մուշ տակ, – ասում էր 
Անդրա նի կը, – զին վո
րին կու տամ չա րուխ 
ու հալ վա և հինգ օրեն 
Վան եմ»: Դեպ քե րից 
մի քա նի տա րի անց 
Ա. Խա տի ս յա նը գրում 
է. «Այս մտայ նու թ յունը 
այն քան հզոր և տի րա
կան էր, որ հա մա կեց 
նույ նիսկ չե զո քու թ յան 
կողմ նա կից նե րին»:

Վարդանն իր 
զինակիցներով
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VI  ջո կա տի դրա մա կան ա պա հո վու մը և կա մա վոր
նե րի հա վա քագ րումն իրականացրեց Հն չակ յան կու
սակ ցու թյու նը: Ջո կա տի հրա մա նա տա րն էր կա պի տան 
Ա . Ջան փո լադ յա նը: 

 Հայ  կա մա վոր նե րը մարտի դաշ տում: Ա ռա ջի նը 
ռազ մի դաշտ մեկնեց Ա նդ րա նի կի ջո կա տը: Հայ կա
մա վոր նե րը կռ վի ա ռա ջին ի սկ օ րե րից խի զա խո րեն և 
անձնու րա ցա բար  մարտն չեցին թշ նա մու դեմ:

1915 թ. ապ րի լի սկզ բին Դրո յի, Հա մա զաս պի, Քե ռու 
և Վար դա նի ջո կատ նե րը Քա նա քե ռում միա վոր վե ցին: 
Ստեղծ վեց, այս պես կոչ ված, Ա րա րատ յան գունդը՝ 
Վար դա նի գլ խա վո րու թյամբ, որը շուտով մեկնեց ռազմի 
դաշտ: Ա մե նու րեք հայ բնակ չու թյու նը խան դա վա ռու
թյամբ ըն դու նեց Արարատյան գնդի կա մա վոր նե րին: 
Էջ մի ած նում  նրանց օ րհ նեց Ա մե նայն հայոց կա թո ղի
կոս Գևորգ Ե –ն: Բա յա զետ հաս նե լով՝ գուն դը միացավ 
ռուսական զո րա ջո կա տին, ո րն ա ռա ջադ րանք էր ստա
ցել` հար ձակ վե լու Վա նի ո ւղ ղու թյամբ:

 Վա նում հա յե րը 1915 թ. ապ րի լի սկզբից հե րո սա կան 
պայ քա ր է ին սկ սել թուրք–քր դա կան գե րակ շիռ ու ժե րի 
դեմ: Հա յոց գունդն ան ցավ հար ձակ ման՝ Վա նի պաշտ
պան նե րին օր ա ռաջ օգ նու թյան հաս նե լու նպա տա կով: 
Մա յի սի 5 –ին 150–հոգանոց հայկական հեծ յալ ջոկատն 
առաջինը մտավ հա յոց հի նա վուրց մայ րա քա ղաք: Հա
ջորդ օ րը Վան հա սան Արարատյան գուն դը և ռու սա
կան զո րա ջո կա տը: 

Հայ կամավորների միացյալ գուն դը շու տով ա զա
տա գրեց նաև Շա տա խի և Մոկ սի գա վառ նե րը: 

Այս ըն թաց քում Ա նդ րա նի կն իր ջո կա տով մի շարք 
հաղ թա կան կռիվ ներ մղեց թուր քա կան ու ժե րի դեմ: 
Հատ կա պես նշա նա վոր էր 1915 թ. ապ րի լի 16–18 –ի Դիլ
մա նի ճա կա տա մար տում նրա ջոկատի տարած փայ
լուն հաղ թա նա կը: Այ նու հետև Ա նդ րա նի կն ան ցավ Վա
նի նա հանգ և միացավ հայկական գնդին:

 Սա կայն Վանի ը նդ հա նուր նա հան ջի ժա մա նակ հայ 
բնակ չու թյան հետ հար կադր ված նա հան ջե ցին նաև հայ 
կա մա վո րնե րը: 

Մի առ ժա մա նակ տի րած հի աս թա փու թյու նից հե տո 
կա մա վո րա կան շար ժու մը 1915 թ. աշնանը կր կին թափ 
հա վա քեց: Համալրվեցին նախկին վեց ջոկատները: 

Հայ կամավորները  
ձգտու մ էին օր առաջ 
մտնել հայ կա կան նա
հանգները և ռու սա կան 
զո րա մա սե րի հետ ազա
տել արևմտա հա յ եղբայր
նե րին սպառ նա ցող մեծ 
աղե տից: «Պա տե րազ մը, 
երևի, ամառը կվեր ջա
նա,— գրում էր Ս. Վրա ց
յա նը 1915 թ. փետր վա րի 
վեր ջին, ՀՅԴ Ամե րի կա յի 
կո մի տե ին ուղար կած նա
մա կում,— և պա տե րազ
մից հե տո կմեկ նեմ Ամե րի
կա, ուր հա վա նա բար, կլի
նեմ սեպ տեմ բե րի մեջ… 
կմնամ մի քա նի տա րի, 
մինչև որ բո լոր ամե րի կա
հա յե րին վե րա դարձ նենք 
հայ րե նիք… Հույս կա, 
որ թե՛ Ռու սաս տա նը, թե՛ 
Անգլի ան ու Ֆրան սի ան 
ուժ կտան մեր պա հանջ
նե րին, և մոտ ապա գա յում 
կստեղծվի ազատ Հա յաս
տան: Հա մե նայն դեպս, 
այդ հույ սով ենք ապ րում 
բո լորս և մի այն դրա հա
մար աշխա տում»:

Սիմոն Վրացյան
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Ստեղծվեց ևս 2 ջոկատ: Հ. Ար ղու թյա նի գլ խա վո րու
թյամբ կազմվեց VII ջո կա տը: Նո յեմ բե րին կազ մա վոր
վեց պա հես տա յին VIII ջո կա տը՝ Նի կոլ Աղ բալ յա նի 
ղե կա վա րու թյամբ: Կա մա վոր նե րի ը նդ հա նուր թի վը 
1915 թ. վեր ջին և 1916 թ. սկզ բին հա սավ 10 հա զա րի: Հայ 
կա մա վո րնե րը կր կին մեկ նե ցին ռազ մի դաշտ ու փառ
քով պսա կե ցին ի րենց և ազ գի պատիվը: 

1916 թ. հուն վա ր– փետր վա րին հայ կա կան ջո կա տնե
րը ա զա տագ րե ցին Խնու սը, Մու շը, Բիթ լի սը: Ռևան
դու զի մոտ տե ղի ու նե ցած կռիվ նե րից մե կում՝  1916 թ. 
մա յի սի 15 –ին, զոհ վեց IV գն դի հրա մա նա տար, նշա նա
վոր հայ դուկ Քե ռին: 

Այս պես` հայ կա մա վո րնե րը կար ևոր ներդ րում ունե
ցան ռու սա կան զոր քի տա րած հաղ թա նակ նե րում: Կա
մա վոր նե րից մոտ 800 –ն իր կյանքը տվեց հա նուն ա պա
գա Հա յաս տա նի:

 Ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րն ի րա զեկ է ին հա յե րի 
ի նք նա վա րա կան և ան կա խա կան նպա տակ նե րին: Այդ 
պատ ճա ռով նրանք ո րո շե ցին լու ծա րե լ հայ կա կան ջո

Գևորգ Ե կաթողիկոսն օրհնում է հայ կամա վորնե րին. 1915 թ. ապրիլ

Քեռի
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ին չո՞ւ է ին ռու սա կան և թուր քա կան կող մե րը փոր ձում հայե րին ներգ րա վել 
ի րենց կող մը:

2.  Ի նչ պե՞ս սկիզբ ա ռավ ու ծա վալ վեց կա մա վո րա կան շար ժու մը: Ո ՞ր մար մինն էր 
ղե կա վա րում կա մա վո րա կան շար ժու մը, ի սկ ո՞ րը` ան մի ջա կա նո րեն ջո կատ նե
րի ստեղ ծու մը:  

3.  1914 թ. ո ՞ր ջո կատ նե րը կազմ վե ցին. թվար կե՛ք դրանց հրա մա նա տա րա կան կազ
մը: 

4.  1915 թ. վերջին որքա՞ն էր հայ կամավորների և ջոկատների թիվը:
5.  Ի ՞նչ ներդ րում ու նե ցան հայ կա մա վոր նե րը Կով կա սյան ճա կա տում: Ով քե՞ր աչ քի 

ըն կան: 
6.  Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ հայ կա մա վո րա կան շար ժու մը:
7.  Ին չո՞ւ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը վե րած վե ցին հրաձ գային  գու մար տակ ների: 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ դիր քո րոշ ում կոր դեգ րե իք պա տե րազ մի և կա մա վո րա կան շարժ ման հար
ցում, ե թե մաս նա կից լի նե իք այն օրերի ի րա դար ձու թյուն նե րին:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1914–1916 թթ. հայ կա մա վո րա կան շար ժում, Ազ գային բյու րոյի գոր ծա դիր մար մին, 
Հով սեփ Ար ղու թյան, կա մա վո րա կան 8 ջո կատ ներ, Ա . Ջան փո լա դյան, Ն. Աղ բա լյան, 
Ա րա րա տյան գունդ, Քա նա քեռ, Դիլ մա նի ճա կա տա մարտ, վեց հայ կա կան հրաձ գային 
գու մար տակ ներ 

կատ նե րը: Հա յոց ազ գա յին բյու րոն, սա կայն, կա րո ղա
ցավ դրան ցից կա նո նա վոր զո րա մի ա վոր ներ ստեղ ծե լու 
ի րա վունք ձեռք բե րել: 

1916 թ. ամ ռա նը կա մա վո րա կան 8 ջո կատ նե րը վե
րա կազ մա վոր վե ցին վեց հայ կա կան հրաձ գային գու
մար տակ նե րի: Դրանք մտան ռու սա կան կա նո նա վոր 
զոր քերի կազմը: Այսպիսի շարունակություն գտավ 
հայկական ազգային զինուժի պատմությունը Կով կաս
յան ճակատում:
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

Դ ՐՈՅԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԸ ՑԱ ՐԻՆ 

 Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին Կով կա սի փո
խար քա յու թյան կյան քում տե ղի ու նե ցավ մի 
ար տա սո վոր ի րա դար ձու թյուն: 1914 թ. նոյեմ բե
րի 26 –ին Թիֆ լիս ժա մա նեց Նի կո լայ II ցա րը: 
Նա ե կել էր` ոգ ևո րե լու տե ղի ժո ղո վուրդ նե րին: 
Չորս օր Թիֆ լի սում մնա լուց հե տո նա մեկ նեց 
ճա կատ, ե ղավ ան գամ Սա րի ղա մի շի ճա կա տա
յին ա ռա ջա վոր դիր քե րում: Փո խար քա յու թյան 
նս տա վայ րում գտն վե լու օ րե րին այ ցե լեց նաև 
Թիֆ լի սի քա ղա քա յին հի վան դա նոց՝ քա ղա
քա պետ Ա. Խա տիս յա նի ու ղեկ ցու թյամբ: Վեր
ջինս ցա րին տա րավ այն հի վան դա սեն յա կը, ո ւր 
պառ կած էր Բա յա զե տի կռիվ նե րում վի րա վոր
ված Դրոն: Այ ցի մաս նա կից գե նե րալ Յու դե նի չը 
փայ լուն գնա հա տա կան է տա լիս հայ հրա մա նա
տա րին: Ցա րը, շրջ վե լով դե պի Դրոն, հարց նում 
է. « Դուք որ տե՞ղ եք ստա ցել ձեր զին վո րա կան 
կրթու թյունը»: Հետ ևում է պա տաս խա նը. « Հե
ղա փո խա կան գոր ծի մեջ, Ձե՛րդ մե ծու թյուն»: Նման պա տաս խա նից ցա րը մի պահ 
այ լայլ վեց (« հե ղա փո խու թյուն» բա ռը միշտ էլ նրան սար սա փեց նում էր), սա կայն 
Դրոն կա րո ղա ցավ շտ կել ի րա վի ճա կը. « Մեր հե ղա փո խա կան գոր ծը կա տար
վում էր Թուր քի ա յում»: Ռու սա կան ի նք նա կա լը հան դարտ վեց, ա պա հայ ռազ մի կի 
« շապ կի վրա կպց րեց Գե որ գիևյան խա չը»:

 

Ըստ Ա. Խա տիս յա նի հուշ ե րի



122

§ 3.  ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ Ե ՂԵՌ ՆԸ

« Ցե ղաս պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: XX դարի 
սկզբ նե րին մի ջազ գա յին ի րա վուն քի մեջ դեռ չկար 
« ցե ղաս պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: Կի րառ վում 
է ին « կո տո րած», « ջարդ», «ե ղեռն» և այլ բառեր: Մի
այն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9 –ին Մի ա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պու թյան ըն դու նած « Ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու և դրա հա մար 
պատ ժի մա սին» փաստաթղթում տր վեց դրա ի րա վա
կան ձևա կեր պու մը: Ը ստ այդ կարևոր փաս տաթղ թի` 
ցե ղաս պա նու թյուն են համարվում այն գոր ծո ղու թյուն
նե րը, ո րոնք կի րառ վում են որ ևէ ազ գի կամ կրո նա
կան հա մայն քի լի ա կա տար կամ մաս նա կի ո չն չաց ման 
նպա տա կով: Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րից են` ա) խմ բի կամ 
հա մայն քի ան դամ նե րի սպա նու թյու նը, բ) նրանց մարմ
նա կան լուրջ վնաս վածք կամ մտա վոր խան գա րում հասց
նե լը, գ) ե րե խա նե րի հանձ նու մը մարդ կա յին մի խմ բից 
մյու սին և այլն:

Ս տորև կհա մոզ վենք, որ հա յու թյան նկատ մամբ 
թուր քե րը ի րա կա նաց րել են ցե ղա սպա  նու թյու նը ո րա
կող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյան ե րիտ թուր քա կան պե
տա կան ծրա գի րը: Ե րիտ թուր քե րը շարունակեցին հա
յե րի ո չն չաց ման աբդուլհամիդյան ծրա գի րը: « Միու թյուն 
և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյու նը այդ ծրագիրը 
հաս տա տեց 1910–1911 թթ. Սա լո նի կում կա յա ցած իր 
գաղտ նի ժո ղով նե րում: Ո րոշ վել էր ո չնչաց նել նաև հույ
նե րին, ա սո րի նե րին, ի սկ ոչ թուրք մահ մե դա կան նե րին` 
թուր քաց նել: 

Այս պի սով` ա րևմ տա հա յե րի ո չն չաց ման ծրա գի րը 
պե տա կա նո րեն մշակ վել ու նա խա պատ րաստ վել էր 
թուրքական կառավարող ուժերի կող մից մինչև Ա ռա
ջին աշ խար հա մար տի մեջ Թուր քի ա յի պաշ տո նա
պես մտ նե լը: 

1914 թ. հոկ տեմ բե րին ե րիտ թուր ք ա ռաջ նորդ նե րից 
կազմվեց Ե րե քի գոր ծա դիր կո մի տեն: Դրան հանձ նա
րար վեց ան մի ջա պես կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց նել 
հա յե րի բռ նա գաղթն ու կո տո րած նե րը: Ստեղծ վեց նաև, 

ՄԱԿ–ի գլխավոր 
գրասենյակը 
Նյու Յորքում
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այս պես կոչ ված, « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյունը», 
որի մեջ ը նդ գրկ վե ցին բան տե րից ա զատ ված և քրե ա
կան ան ցյալ ու նե ցող տար րե րը: Եռ յա կի գոր ծու նե ու
թյան հսկո ղու թյու նը դր վեց ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 
Թալեաթ փաշ ա յի վրա: 

Մեծ ե ղեռ նը: Հա յե րի ո չն չաց ման թուր քա կան 
պե տա կան ծրա գի րն աշ խար հա մար տի ա ռա ջին եր
կու տա րի նե րին գոր ծադր վեց ամ բողջ ա րևմ տա հա
յու թյան նկատ մամբ: Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան այդ 
փու լը հա մայն մարդ կու թյա նը հայտ նի է Մեծ ե ղեռն 
ա նու նով:

Ա ռա ջին հեր թին ո րոշ վել էր ո չն չաց նել կռ վե լու 
ունակ հայ երիտասարդությանը: Զո րա հա վա քի ըն
թաց քում օս ման յան բա նակ զո րա կոչ վե ց 18–45 տա
րե կան ա վե լի քան 300 հա զար հա յ: 1914 թ. վեր ջից 
սկսվեց նրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյան զի նա թա փու
մը, տե ղա փո խու մը թի կունք, այ նու հետև` ոչնչացումը: 
Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տից հե տո ար գել վեց նաև 
հայ զին ծա ռա յող նե րին նշա նա կել հրա մա նա տա րա
կան պաշ տոն նե րում, ծա ռա յել ռուս– թուր քա կան ճա
կա տում:

 Մյուս քայ լով ե րիտ թուր քե րը ձեռնամուխ եղան հա
յու թյան ազ գա յին, քա ղա քա կան և հոգ ևոր ղե կա վար 
գոր ծիչ նե րի վերացմանը: 

Ա ռա ջին ձեր բա կա լու թյուն նե րը տե ղի ու նե ցան տա
կա վին 1914 թ. հոկ տեմ բե րին: Զեյ թու նում դա ժա նո րեն 

Եղերական 
տարագրության 

ճանապարհին
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խոշ տանգ վե լով սպան վեց նշա նա վոր գոր ծիչ Նա զա
րեթ Չա վուշ ը:  

Հայ ղե կա վար ու ժե րին ու մտա վո րա կա նու թյա
նը գլխա վոր և ան սպա սե լի հար վա ծը հասց վեց հենց 
կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում: 1915 թ. ապ րի լի 11 –ին 
(նոր տո մա րով՝ ապ րի լի 24 –ին) և հա ջոր դող մի քա նի 
օ րե րին Կ. Պոլ սում ոս տի կա նու թյու նը, ը ստ թուր քա
կան պաշ տո նա կան տվ յալ նե րի, ձերբակալեց 2300 –ից 
ա վե լի մարդ: Նրանց թվում է ին օս ման յան խորհր դա
րա նի պատ գա մա վոր ներ Գրի գոր Զոհ րա պը, Վարդ
գե սը, բա նաս տեղծ ներ Դա նի ել Վա րու ժա նը, Սի
ա ման թոն, Ռու բեն Սևա կը, եր գա հան Կո մի տա սը, 
հայտ նի գիտ նա կան ներ և մշա կույ թի այլ գոր ծիչ ներ: 
Մայ րա քա ղա քից աք սոր ված հայ մտա վո րա կան նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը դա ժա նո րեն սպան վեց աք սո րի 
ճա նա պար հին: 

1915 թ. ապ րի լի 15 –ին կայս րու թյան նա հան գա յին 
պաշ տո նյա նե րին ու ղարկ վեց ե րիտ թուրք պա րագ լուխ
ներ Թա լե ա թի, Էն վե րի և Նա զը մի գաղտ նի հրա մա նը, 
ո րով հրա հանգ վում էր  խս տո րեն գոր ծադ րել հա յե րի 
ո չն չաց ման ծրա գի րը:

Կ. Պոլ սի կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե րից մե
կում 1915 թ. հու նի սի 15 –ին կա խա ղան բարձ րաց վե ցին 
Հնչակ յան կու սակ ցու թյան 20 գոր ծիչ ներ՝ Փա րա մա զի 
գլխա վո րու թյամբ: 

Դանիել Վարուժան

Քրդերի զինված 
հրոսակախումբ, 1915 թ.
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Ապա սկս վեց ցե ղաս պա նա կան մե ծա ծա վալ գոր
ծո ղու թյու նը`  հա մա տա րած կո տո րած նե ր, բռ նի տե ղա
հա նու թյուն և աք սո ր: 

Հայ տա րա գիր նե րը քշ վե ցին Մի ջա գետ քի և Սի րի
ա յի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, հատկապես՝ 
Դեր  Զոր: Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյու նը շա րու նակ վեց 
նաև հա ջորդ տար վա ըն թաց քում: Աք սո րա վայ րե րում 
ո ղջ մնա ցած 600 հա զար հայ տա րա գիր նե րի կե սը 
նույն պես ո չն չա ցվեց: 

Այս պի սով` հա յե րի Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկսվել 
է 1914 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու նակ վել մինչև 
1916 թ. ա մա ռը:  

Մեծ ե ղեռ նի հետ ևանք նե րը: Հայոց ցե ղաս պա նու
թյու նը հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թու թյան դեմ 
ո ւղղ ված  ծանր ոճ րա գոր ծու թյուն նե րից է: 

Ցե ղաս պա նու թյունն ի րա գործ վեց ոչ մի այն Ա րև
մտյան Հա յաս տա նում, այլև թուր քա կան պե տու թյան 
բո լոր հա յաբ նակ վայ րե րում: Ցե ղաս պա նու թյան 
ծան րա գույն հե տևան քը մեր հայ րե նի քի մե ծա գույն 
մա սի՝ Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի հա յա թա փումն էր, 
հա յե րի հայ րե նազր կու մը: Ա րևմտ յան Հա յաս տա
նում և կայս րու թյան մյուս նա հանգ նե րում ապ րող 
ա վե լի քան 2,5 մի լի ոն հա յե րից 1,5 մի լի ո նը դար ձավ 
Մեծ ե ղեռ նի զոհ:

Գրիգոր Զոհրապ

Հայերի բռնի 
տարհանում
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Ե ղեռ նից փրկ ված ա րևմ տա հա յե րի մեծ մասը 
սփռվե ց աշ խար հով մեկ: Նրանց մի մասը` մոտ 250 հա 
զար մարդ, հիմ նա կա նում կա նայք և ե րե խա ներ, 
մնաց բուն ե րկ րում և մահ մե դա կա նաց վեց: Ե ղեռ
նից փրկված նե րից մոտ 300 հա զար մարդ ա պաս տան 
գտավ Ար ևել յան Հա յաս տա նում և Ա յսր կով կա սի տար
բեր շր ջան նե րում:

Այսպիսով՝ ցե ղաս պա նու թյան մյուս հետ ևանքը հայ
կա կան սփ յուռ քի ձևա վո րու մն էր: Հար յուր հա զա րա
վոր հա յեր ստիպ ված է ին  բնա կու թյուն հաս տա տել աշ
խար հի տար բեր ե րկր նե րում:

 Վիթ խա րի էր նաև հայ ժո ղովր դի նյու թա կան կո
րուս տը, ժա մա նա կի դրա մով հաշ ված՝ ա ռն վազն 20 
մի լի արդ ֆրանկ ոս կի: Հա յե րի շար ժա կան և ան շարժ 
գույքն ան ցավ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին կամ 
թա լան վեց ու յու րաց վեց թուր քե րի և քր դե րի կող մից: 

Ոչն չաց վե ցին հայ կա կան պատ մամ շա կու թա յին 
հա զա րա վոր ար ժեք նե ր, քա նի որ դրանք նյու թա կան 
վկա ներն է ին մարդ կու թյան բնօր րան նե րից մե կում` Հա
յաս տա նում հա զա րամ յակ ներ ապ րած հայ ազ գի: Հայ
կա կան հազարավոր ե կե ղե ցիներ  ու վան քեր ա վեր վե
ցին կամ կո ղոպտ վե ցին: Վե րաց վե ցին 1500 հայ կա կան 
դպ րոցներ ու վար ժա րաններ: Ո չն չաց վե ցին 20 հա զա
րից ա վե լի հայ կա կան ձե ռագ րեր և հնա տիպ գր քեր: 

Կոմիտաս

Հայ որբեր
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ և ո ՞ր փաս տաթղ թով է տր վել ցե ղաս պա նու թյան ի րա վա կան ձևա կեր պու մը: 
Ո ՞ր գոր ծո ղու թյուն ներն են ո րակ վում որ պես ցե ղաս պա նու թյուն: 

2.  Ու րիշ ի ՞նչ ժո ղո վուրդ ներ գի տեք, ո րոնց նկատ մամբ ե րբ ևէ ի րա կա նաց վել է ցե
ղաս պա նու թյուն:

3.   Ե ՞րբ և որ տե՞ղ էր հաստատվել հայե րին ո չն չաց նե լու ե րիտ թուր քա կան պե
տական ծրա գիրը: 

4.  Ե ՞րբ է կազմ վել Ե րե քի կո մի տեն: Ի ՞նչ դեր է խա ղա ցել այն հայ կա կան կո տո րած
նե րի ի րա գործ ման մեջ:

5.  Ե՞ րբ է սկսվել և ի՞նչ փու լե րով է ըն թա ցել Մեծ ե ղեռ նը: 
6.  Ե ՞րբ սկս վե ցին հա մա տա րած կո տո րած ներն ու տե ղա հա նու թյու նը: Որ քա՞ն հայ 

զոհվեց Մեծ ե ղեռ նի տարիներին:
7.  Պար զա բա նե՛ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րը:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն կու նե նա Թուր քի այի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ճա նա չու մը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Ցե ղաս պա նու թյուն, « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու և 
դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցի ա, հայե րի ո չն չաց ման ե րիտ թուր քե րի պե
տա կան ծրա գիր, Ե րե քի կո մի տե, Թա լե աթ, Նազըմ, Հայոց մեծ ե ղեռն, Գ. Զոհրապ, 
Վարդգես, 1,5 մլն զոհ, Մեծ եղեռնի հետևանքներ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նա
չում և հա տու ցում:

Եվ վեր ջա պես՝ ցե ղաս պա նու թյու նն իր հետքն է 
թողել հա յու թյան  բո լոր սե րունդ նե րի կեն սա գոր ծու նե
ու թյան, բնա վո րու թյան, ազ գա յին նկա րագ րի և աշ խար
հա յաց քի ձևա վոր ման վրա:

 Մինչ օ րս Թուր քի ան չի դա տա պար տե լ և ճա նա չե լ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: Ի սկ Մեծ ե ղեռ նից փրկ ված 
հա յե րի սե րունդ նե րը և ը նդ հան րա պես ամ բողջ հա
յու թյու նը շա րու նա կում են  պայ քա րել ոչ մի այն ճա
նաչ ման, այլև ար ժա նի հա տուց ման և ամ բող ջա կան 
հայ րե նի քի  վե րա կանգն ման հա մազ գա յին նպա տա
կի հա մար:
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§ 4.  Ի ՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՐՈ ՍԱ ՄԱՐ ՏԵ ՐԸ 1915 Թ.

 Վա նի փա ռա պանծ հաղ թա նա կը: Ա րևմտ յան Հա
յաս տա նում և կայս րու թյան հայ կա կան մի շարք բնա կա
վայ րե րում  հա յե րը կա րո ղա ցան հա մախմբ վել ու զեն քը 
ձեռ քին ար ժա նա պատ վո րեն պայ քա րել թուրք և քուրդ 
ջար դա րար նե րի դեմ: 

Ա ռա ջին ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րը տե ղի 
ունե ցան Վա նի նա հան գում: 1915 թ. ապ րի լ– մայի սին 
կա տա ղի մար տեր ըն թա ցան Շա տախ և Մոկս գա վառ
նե րում: Տե ղի հա յու թյու նը դի մադ րեց մինչև հայ կա մա
վոր նե րի օգ նու թյան հաս նելը:

Հ զոր ի նք նա պաշտ պա նու թյուն կազ մա կերպ վեց Վան 
քա ղա  քում, որտեղ ապրում էր մոտ 22,5 հազար հայ:  

Քա ղա քի հա յու թյու նը կենտ րո նա ցած էր եր կու թա
ղա մա սե րում՝ Այ գես տան և Քա ղա քա մեջ: Ի րա վի ճա կը 
դժ վա րա ցել էր նաև այն պատ ճա ռով, որ նա հան գի մի 
քա նի տաս նյակ հա զար հայեր ա պաս տա նել է ին Վա
նում` խու սա փե լով կո տո րա ծից: Վա նե ցի նե րին այլ ե լք 
չէր մնում, քան զին ված պայ քար մղել: 

Այ գես տա նում ստեղծ վեց զին վո րա կան մար մին: 
Նրա կազ մում  է ին Ար մե նակ Ե կար յա նը (ղե կա վար), 
Ա րամ Մա նուկ յա նը և ու րիշ ներ: Ի սկ Քա ղա քա մե ջում 
ձևա վոր վեց տեղի զին վո րա կան մար մինը՝ Հայ կակ 
Կոսո յա նի ղե կա վա րու թյամբ:  

Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նն սկս վեց ապ րի լի 
7 –ին և տևեց մոտ մեկ ա միս: Կռիվ նե րին մաս նակ ցում 
է ին նաև կա նայք, աղ ջիկ ներ և պա տա նի ներ: Բո լո րին 
հա մա կել էր այն գա ղա փա րը, որ լավ է մեռ նել, քան 
հանձն վել: 

Ի մա նա լով ռու սա կան զոր քի և հայ կա մա վոր ների 
ա ռաջ խա ղաց ման մա սին` թուր քե րը փախուստի դիմե
ցին: Մայի սի 5 –ին Վան  մտան ա ռա ջին հայ կա մա վոր
նե րը: 

1915 թ. մա յի սի 7 –ին Վա նի նա հան  գա պետ նշա
նակ վեց ակա նա վոր գոր ծիչ Ա րամ Մա նուկ յա նը: Ռու
սա կան զոր քի հու լի սյան նա հան ջի պատ ճա ռով Վա նի 
հայ կա կան իշ խա նու թյու նը դա դա րեց  գոր ծե լուց: Վա
նի փոր ձը, սակայն Ա. Մա նուկ յա նն օգ տա գործ եց Եր ևա

Արմենակ Եկարյան

Թշնամուց 
առգրաված թնդանոթ
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նի նա հան գում 1917 թ. վեր ջին և 1918 թ. ա ռա ջին կե սին՝ 
հայոց պետականության վերականգնման ժամանա
կահատվածում:

 Շա պին Կա րա հի սար: Հու նի սի 3 –ին սկս վեց Շա պին 
Կա րա հի սար քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սի դի մադ
րու թյու նը: Տե ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը ղե կա վա րե լու 
հա մար ստեղծ վեց զին վո րա կան խոր հուրդ, ո րը գլ խա վո
րեց Ղու կաս Տե ով լե թյա նը: Շու տով դի մադ րու թյան վայր 
ը նտ րվեց քա ղա քի հար ևա նու թյամբ գտնվող հի նա վուրց 
բեր դը, ո ւր պատս պար վե ցին 5 հա զա րից ա վե լի հա յեր: 
Պաշտ պան նե րը քա ջա բար հետ մղե ցին թշնա մու բո լոր 
գրոհ նե րը: Հու նի սի վեր ջին պա րե նի, ջրի, դե ղո րայ քի 
պա կա սի պատ ճա ռով ի րադ րու թյու նը դար ձավ սպառ
նա լից: Զին վո րա կան խոր հուր դը վճ ռեց՝ քա նի դեռ սո վը 
ու ժա սպառ չի ա րել մարդ կանց, ճեղ քել հա կա ռա կոր դի 
պաշ ա րու մը: Հու նի սի 29 –ի ո ւշ գիշ ե րը մոտ 1000 հո գուց 
բաղ կա ցած հա յե րի ջո կա տը գրո հեց թուր քա կան ու ժե րի 
վրա և ճեղ քեց շր ջա փա կու մը: Ներ խու ժե լով բերդ` թուր
քե րը կո տո րեցին տե ղում մնա ցած հայե րին: 

« Մու սա լե ռան քա ռա սուն օ րը»: Հայ ժո ղովր դի անձ 
նա զոհ պայ քա րի փա ռա հեղ օ րի նակ է Մու սա լե ռան 
ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Հու լի սի վեր ջե րին  թուր քա
կան իշ խա նու թյուն նե րը պահանջում են տա րագր վել 
Մի ջերկ րա կան ծո վի հյու սի սար ևել յան ա փին ըն կած 
Սուետի ա գա վա ռա կի հա յու թյա նը: Տե ղի զուտ հայ կա
կան վեց գյու ղե րի 4200 –ից ա վե լի բնա կիչ ներ վճ ռում են 
չեն թարկ վել և բարձ րա նալ մո տա կա Մու սա լե ռը: Կազմ
վում է պաշտ պա նու թյան վար չա կան մար մին, ո րի նա
խա գահ է դառնում Տիգ րան Ա նդ րե աս յա նը, ի սկ զին
վո րա կան մա սի ղե կա վա րը՝ Ե սայի Յա ղու բյա նը: 

Վանի հայկական 
վարչությունը 
Արամ Մանուկյանի 
(ձախից առաջինը) 
գլխավորությամբ  
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Օ գոս տո սի սկզ բից սկս վում են հա մառ և ա րյու նա լի 
կռիվ նե րը: Թուր քա կան զոր քի թի վը ե ռա պատկ վում է` 
հաս նե լով 20 հա զա րի: Լի ա կա տար շր ջա փակ ման մեջ 
գտն վող հա յե րի հա մար փր կու թյան մի ակ ել քը Մի ջերկ
րա կան ծովն էր, որ տեղ պա րե կու թյուն է ին ա նում բրի
տա նա կան և ֆրան սի ա կան ռազ մա նա վե րը: 

Սեպ տեմ բե րի 5 –ին ֆրան սի ա կան « Գի շեն» հա ծա
նավն ան սպա սե լի ո րեն հայտն վում է Մու սա լե ռան 
ա փա մերձ ջրե րում: Կապ  է հաս տատ վում նա վա պե տի 
հետ, ո րը խոս տա նում է մի քա նի օ րից գալ օգ նու թյան: 
Սեպ տեմ բե րի 10 –ին հաս նում է բաղ ձա լի օգ նու թյունը, 
ի սկ եր կու օր հե տո  սկս վում է մարդ կանց տար հա նումը: 
Փրկ ված 4058 հա յե րը տե ղա փոխ վում են Ե գիպ տո սի 
Պորտ  Սա իդ քա ղա քը: 

Սո ւե տի ա հայե րի հե րո սա կան պայ քա րին է նվիր ված 
հայտ նի գրող Ֆրանց Վեր ֆե լի « Մու սա լե ռան քա ռա
սուն օ րը» վե պը, ո րը թարգ ման վել է 30 լե զու նե րով: 

Ուր ֆա: Ե րիտ թուրք ջար դա րար նե րի դեմ ի նք նա
պաշտ պա նու թյուն կազ մա կերպ վեց նաև Ո ւր ֆա յում 
(Ե դե սի ա): Քա ղա քի 100 հա զար բնակ չից 35 հա զա րը 
հայ էր: Թուր քե րը վա ղօ րոք մշա կած ծրագ րով փոր
ձե ցին ա նակն կա լի բե րել հայե րին, բայց չս տաց վեց: 
Հայկական ե կե ղե ցու զան գե րի ղողանջը հայերին 
զենքի կոչեց: Սեպ տեմ բե րի 29 –ին սկս վեց ան ձնա զոհ 
պայ քա րը թուր քե րի մի քա նի ան գամ ա վել ու ժե րի դեմ: 

Ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա
մար ստեղծ վեց զին վո րա կան խոր հուրդ՝ Մկր տիչ 
Յոթնեղ բայր յա նի գլ խա   վո րու թյամբ: Ան հա վա սար 
կռ վում շա տե րը զոհ վում են, ի սկ ծանր վի րա վոր 
Մ. Յոթ նեղ բայրյա նը ո սո խի ձեռ քը չընկ նե լու հա մար 

Ֆրանսիական 
«Գիշեն» հածանավը
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ի նք նաս պան է լինում: Ո ւր ֆա ցի նե րը հե րո սա բար դի
մա դրում են մինչև նոյեմ բե րի կե սե րը: Նույ նիսկ թուրք 
հրա մա նա տա րը խոս տո վա նում է. «Ի՞նչ կլի ներ մեր վի
ճա կը, ե թե այս ծանր օ րե րին մի քա նի Ո ւր ֆա  մեր դեմ 
այս պես ծա ռա նար»: 

Այն դժն դակ օ րե րին հայ ժո ղո վուր դը, զեն քի դիմելով, 
կա րո ղա ցավ պայ քա րել թուրք ոճ րա գործ նե րի դեմ նաև 
Մուշում, Սասունում և բազ մա թիվ այլ վայ րե րում: 

Այս պի սով` զին ված դի մադ րու թյան շնոր հիվ տասն
յակ հա զա րա վոր հա յեր փրկ վե ցին: Պատմությունը 
ցույց է տալիս, որ հայության ուժը մի աս նա կան ու մի
ա կամ լի նելու մեջ է: Յուրաքանչյուր հայ միշտ պետք է 
պատրաստ լինի պաշտ պա նե լու հայ րե նիքն ու ազ գը: 
Ի սկ Վա նի պաշտ պա ննե րի փայ լուն հաղ թա նա կի շնոր
հիվ Վասպուրականում թեև կար ճատև, բայց գո յու թյուն 
ու նե ցավ  ազ գա յին տե ղա կան իշ խա նու թյուն` ա պա գա ան
կա խու թյան նախատիպը: Սա է ի նք նա պաշտ պա նա կան 
մար տե րի պատ մա կան նշա նա կու թյու նը: 

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին արձա
գանք ները: Թուր քե րի ոճ րա գոր ծու թյունը դա տա
պարտ ե ցին ժա մա նա կի հա սա րա կա կան– քաղա քա
կան և պե տա կան նշա նա վոր բազ մա թիվ գոր ծիչ նե ր` 
Յ. Լեփ սի ու սը, Ջ. Բրայ սը, Ֆ. Նան սե նը, Վ. Բր  յու
սովը, Վ. Վիլ սո նը, Հ. Մոր գեն թա ուն և ու րիշ ներ:  

 Տես նե լով, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը և դաշ
նա կից ե րկր նե րը հետ ևո ղա կան չեն այդ հար ցում` դա
տավճ ռի ի րա կա նաց մա նը ձեռ նա մուխ ե ղան ան ձնա զոհ 
հայ վրի ժա ռու նե րը: Նրանք գոր ծում է ին ՀՅԴ –ի կող մից 
1919 թ. խիստ գաղտ նի պայ ման նե րում կյան քի կոչ ված 
« Նե մե սիս» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: 

1921 թ. մար տի 15 –ին Բեռ լի նում Սո ղո մոն Թեհ լիր յա նն 
ի րա կա նաց րեց Մեծ ե ղեռ նի ա մե նագլ խա վոր պա տաս խա
նա տու Թա լե ա թի մա հա պա տի ժը: Գեր մա նա կան դա տա
րա նը, հան գա մա նո րեն և ա նա չա ռո րեն քն նե լով հար ցը, 
դրա հետ կապ ված նաև Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հան
գա մանք նե րը, Ս. Թեհ լիր յա նին ար դա րաց րեց և ա զատ 
ար ձա կեց: Պատժ վե ցին նաև նախ կին վար չա պետ Սա յիդ 
Հա լի մը,  Բե հաէդ դի ն Շա քի րը, Ջե մա լը և Էն վե րը: Այս պես 
ի կա տար ած վեց Հա յոց ցե ղա սպա նու թյան գլ խա վոր պա
տաս խա նա տու նե րի դա տավ ճի ռը:
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից ան մի ջա պես 
հե տո Ան տան տի ե րկր նե րը թուր քա կան նոր կա ռա վա
րու թյու նից պահանջեցին դա տա կան գործ հարուցել 
երիտթուրքերի դեմ: Հա յե րի կո տո րած նե րի վե րա
բեր յալ հա վաք վե ցին մե ղադ րա կան բազ մա հա զար 
ա պա ցույց ներ: Ան գամ թուր քա կան դա տա րա նը հար
կադր ված էր ըն դու նել ե րիտ թուր քե րի ծանր հան ցանք
նե րը: Դա տա վճիռն ար ձակ վեց 1919 թ. հու լի սի 5 –ին: 
Մեծ ե ղեռ նի գլխա վոր պա տաս խա նա տու ներ Թա լե
ա թը, Էն վե րը, Ջե մա լը և ուրիշներ դա տա պարտ վե ցին 
մահ վան, չնա յած որ այդ պա հին գտնվում էին երկրից 
դուրս: Մյուս հան ցա գործ նե րը ա զա տազրկ վե ցին տար
բեր ժամ կետ նե րով: 

Այս պի սով` Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ  ման ա ռա
ջին լուրջ քայ լը կա տա րվեց Մեծ եղեռնից մի քանի տարի 
անց՝ հենց թուրքական իշխանություն ների կողմից:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներ կա յաց րե՛ք Վա նի հե րո սա մար տի ըն թաց քը և ար դյունք նե րը:
2.  Ե ՞րբ է սկս վել Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Ո ՞վ էր գլխա վո

րում այն և ի ՞նչ ա վարտ ու նե ցավ: 
3.  Ե ՞րբ է սկս վել և ա վարտ վել սո ւե տի ա հայե րի հե րո սա կան դի մադ րու թյու նը:  

Փոր ձե՛ք պար զել նրանց հա ջո ղու թյան պատ ճառ նե րը: 
4.  Ներ կա յաց րե՛ք Ո ւր ֆայի հա յու թյան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Ո ՞վ էր գլխա վո

րում այն: 
5.  Վեր հա նե՛ք 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տերի պատ մա կան նշա նա կու

թյու նը:
6.  Ո րո՞նք է ին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ մա նը միտ ված ա ռա

ջին քայ լե րը: 
7.  Ի ՞նչ վճիռ կա յաց րեց թուրքական դա տա րա նը Մեծ ե ղեռ նի կազ մա կեր պիչ նե րի 

հան դեպ: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վա նի, Շա տա խի, Շա պին Կա րա հի սա րի, Մու սա լե ռան և Ո ւր ֆայի 1915 թ. ի նք
նա պաշտ պա նա կան մար տեր, Վա նի նա հան գա պետ Ա րամ Մա նուկ յա ն, Արմենակ 
Եկարյան, Հայ կակ Կո սո յա ն, Ղու կաս Տե ով լե թյան, Տիգ րան Ա նդ րե աս յա ն, Ե սայի Յա
ղու բյա ն, Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման 
ա ռա ջին քայ լեր, Յոհաննես Լեփսիուս, Սողոմոն Թեհլիրյան  

Յոհաննես Լեփսիուս
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§ 5. ՀԱՅ ԱԶ ԳԱՅԻՆ– ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ՎԵ ՐԵԼ ՔԸ 
          1917 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 

 Մի ա պե տու թյան անկումը Ռու սաս տա նում: 1917 թ. 
փետր վա  րի վերջին Ռու սաս տա նում սկսված հե ղա փո
խու թյան շնորհիվ տապալվեց միապետությունը: Եր
կի րը բռ նեց ժո ղովր դա վա րա կան հան րա պե տու թյան 
ձևա վոր ման ու ղին: Մար տի 2 –ին կազմ վեց Ժա մա նա
կա վոր կա ռա վա րու թյուն՝ բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ
խա նու թյան նոր մար մի նը Ռու սաս տա նում: 

Հե ղա փո խա կան ա լի քը հա սավ նաև Անդրկով կաս, 
տա րած վեց Հա յաս տա նում: Բո լո րը ող ջու նում է ին հե
ղա փո խու թյու նը, պա հան ջում հաս տա տել ի րա կան 
ա զա  տու թյուն ներ և ի րա վունք ներ: 

Վե րաց վեց Կով կա սի փո խար քա յու թյու նը: Փոխա
րենը 1917 թ. մար տի 9 –ին կազ մվեց ե րկ րա մա սի իշ խա
նու թյան նոր մար մի ն՝ Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի
տե (Ա ՀԿ): Ա ՀԿ –ում հա յե րի ներ կա յա ցու ցիչը  Մ. Պա
պա ջան յա նն էր: Իր ո ղջ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
Ա ՀԿ–ն այդ պես էլ հեղինակավոր իշ խա նու թյուն չդար
ձավ ե րկ րա  մա սում:  

Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը և Ա րև մտյան 
Հա յաս տա նը: Հայ կա կան հար ցում Ռուսաստանի նոր 
իշխանության ո րոշ քայ լե ր լավատեսական հույ սեր 
ա րթ նաց րին հայ քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում: 

1917 թ. ապ րի լի 26 –ին հրա պա րակ վեց Ժա մա նա կա
վոր կա ռա վա րու թյան ո րոշ ու մը Ա րևմտ յան Հա յաս տա
նի և գրավ ված մյուս վայ րե րի կա ռա վար ման մա սին: 
Ա ռա ջին ան գամ Օս ման յան կայս րու թյու նից նվաճ ված 
հայ կա կան տարածքները միավորվեցին որ պես վար չա

Երևանը XX դարի 
սկզբներին
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կան ա ռան ձին մի ա վոր՝ Թուր քա հա յաս տան ան վա նու
մով: Այն կազմված էր ե րեք մար զե րից (Է րզ րում, Խնուս, 
Վան): Արևմտահայաստանը (Թուրքահայաստան) կա
ռա վարե լու էր գե նե րալ– կո մի սա րը: Կո մի սարի  քա ղա
քա ցի ա կան գծով տե ղա կալ նշանակվեց Հա կոբ Զավր
յա նը: Տա րած քն ան մի ջա կա նո րեն են թարկվում էր Ժա
մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյա նը:

 Ռու սա կան նոր իշ խա նու թյու նը սկ սեց հայ կա կան 
մար զե րում հա յան պաստ քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա
նաց նել՝ ի տար բե րու թյուն ցա րիզ մի: Թույ լատ րվեց բո
լոր հա յե րին վե րաբ նակ վելու հիշ յալ մար զե րում: 

Արևմ տա հայե րի ազ գային խոր հուր դը: Արևմտա
հա յաս տանի վերածննդի սկիզբը: Ինչպես գիտեք, 
Ա նդր կով կա սում ա պաս տան էին գտել մոտ 300 հա
զար ա րևմ տա հայ գաղ թա կա ններ: Օգտվելով Ռու սաս
տա նում հաս  տատ  ված քա ղա քա կան ա զա տու թյունից՝ 
արևմտահայերը ստեղ ծեցին ազ գային մար մին ներ: 
Եր ևա նում 1917 թ. մա յի սին կա յա ցավ ա րևմ տա հա յե
րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: Հայ րե նի քի վե րաբ նա կեց
ման, Հա յաս տա նում ազ գա յին վարչու թյուն կազ մա կեր
պե լու, կր թա կան, տն տե սա կան և այլ հար ցե րի վե րա
բեր յալ ըն դուն վե ցին կար ևոր ո րոշումներ: 

Ընտր վեց ղե կա վար մար մին՝ Ա րևմ տա հայ ազ գա
յին խոր հուրդ, ո րի նա խա գահն էր Վա հան Փա փա
զյա նը (Կոմս): 

Էրզրումում, Վանում և Խնուսում ձևա վոր վե ցին  և 
սկ սե ցին գոր ծել Ա րևմ տա հայ ազ գա յին խորհր դի տե
ղա կան մար մին նե րը: 1917 թ. ըն թաց քում նրանք մեծ 
գործ կա տա րե ցին ա վեր ված բնա կա վայ րե րը վե րա
կանգ նե լու և վե րաբ նա կեց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Աշ նան 
վեր ջե րին հայ կա կան մար զե րում մոտ 300 հա զար հայ 
բնակ չու թյուն կար: Տեղերում կազ մա կերպ վե ցին ժո
ղովր դա կան մի լի ցի ա յի ջո կատ ներ ու կա մա վո րա կան 
խմ բեր՝ բնակչության անվտանգությունն ապահովելու 
և կարգուկանոն հաս տատելու նպատակով: 

Հայոց ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը: Ռու սաս տա
նի տարբեր ե րկ րա մա սե րում ստեղ ծվում էին ազգային 
նոր մար մին ներ, ո րոնք տնօ րի նում էին սեփա կան 
ժողովրդի տարաբ նույթ խնդիր նե րի լու ծու մը: Այդ գոր
ծըն թա ցը դրսև որ վեց նաև հայ կա կան միջա վայ րում:  

Կով կա սյան ռու սա
կան զորքի ջո կա տի պետ 
գե նե րալ Նա զա րո վը նոր 
նշա նա կում էր ստա ցել: 
Հրա ժեշ տի հան դիպ ման 
ժամա նակ նա իր ջո կատի 
կազ մում կռված IV հայ
կա կան գու մար տա կի 
զինվորներին ասաց. «Իմ 
փա ռա պանծ հրա ձի՛գ հա
յեր: Մեկ տա րուց ավե լի է, 
ինչ մենք մի ա սին խփում 
ենք թուր քե րին, ձեր փա
ռա հեղ մար տերի ժա մա
նակ ես ան ձամբ հա մոզ
վե ցի հայ զին վոր նե րի 
գեր հե րո սա կան հատ
կու թ յուն ների մեջ: Կեց ցե՛ 
ազ գը, որն ու նի նման 
պան ծա լի արծիվ ներ»: 

Ըստ Մոսկվայում լույս 
տեսնող «Արմյանսկի 

վեստնիկ» շաբաթաթերթի 
1917 թ. հուլիսի 30–ի համարի 

նյութերի:

Վահան Փափազյան
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1917 թ. աշնանը Թիֆ լի սում տե ղի ու նե ցավ ար ևե
լա հա յե րի հա մագումարը: Մաս նակ ցում է ին քա ղա քա
կան և հա սա րա կա կան տար բեր կազ մա կեր պու թյուն
նե րի 228 պատ գա մա վոր ներ, որոնց կե սից ա վե լին 
դաշ նակ ցա կան ներ է ին: Հա մագումարը ո րո շում ներ 
ըն դու նեց Կով կա սյան ճա կա տի պաշտ պա նու թյան, 
հայ կա կան ազ գային զո րա մա սե րի ստեղծ ման և այլ 
հար ցե րի մա սին:

 Հա մա գումարի ա վար տից քիչ ան ց ձևա վոր վեց 
15– հո գա նոց գոր ծա դիր մար մին՝ Հա յոց ազ գա յին խոր
հուրդը: Այն հայտնի է նաև Արևելահայ ազգային 
խորհուրդ անունով: Խորհր դի նա խա գահն էր Ա. Ա հա
րո նյա նը, քար տու ղա րը՝ Ն. Աղ բալ յա նը: 

Հա յոց ազ գա յին խորհր դի նս տա վայ րը Թիֆ լիսն էր: 
Կով կա սի հա յաբ նակ քա ղաք նե րում և Հա յաս տա նի 
վար չա կան կենտ րոն նե րում ձևա վոր վե ցին խորհր դի 
տե ղա կան մար մին նե րը: Ազ գա յին կենտ րո նա կան նոր 
մար մնի ստեղ ծու մով ա վարտ վեց Հա յոց ազ գա յին բյու
րո յի (1912–1917 թթ.) գոր ծու նե ու թյու նը:

Հայոց ազգային խորհուրդը դարձավ հայության կեն
սական խնդիրները տնօրինող գլխավոր մար մինը:

Սահմանափոխության հարցը Անդրկովկասում: 
Երկ րա  մա սում ազգա մի ջ յան հա րա բե րու թ յուն նե րը 
կար   գա   վո րե լու գործում մեծ նշա նա կու թ յուն էին ստա
ցել արդարացի սահ մա նա փոխու թ յան իրագործումը և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ զեմստ
վո ների հաստատու մը: Անդրկով կա սը Ռուսաստանի 
այն շրջան նե րից էր, որ տեղ զեմստ վո նե ր չէին ներդր
վել: Դրա ներդրումը նախ պա հան ջում էր փոփոխել 
երկրա մա սի վար չա կան սահ մա ն ները: Նախ կին փո
խար քա յու թ յան տա րած քում կի րա ռե լով «բա ժա նի՛ր, որ 
տի րես» սկզբուն քը՝ ցա րիզ մը մի տում նա վոր անար դա
րա ցի վար չա կան սահ մա նաբաժանում էր կատարել: 
Հետ փետր վա ր յան ժա մա նա կաշր ջա նում վրա ցի, հայ 
և թա թար քա ղա քա կան ու ժերը փոր ձե ցին փոխ հա
մա ձայ նու թ յամբ շտկել աղա վաղ ված ազգագ րա կան–
վար չա կան քար տե զը: Այդ գոր ծում ամե նից ավե լի շա
հագրգռ ված էին հա յե րը, քա նի որ նրանք բո լո րից շատ 
էին տու ժել ինքնա կա լու թ յան գաղութային քա ղա քա
կա նու թ յու նից:Նիկոլ Աղբալյան 

Ավետիս Ահարոնյան
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Բազ մա թիվ քննար կում նե րից հետո` 1917 թ., հրա
պա րակ եկավ Անդրկով կասի վար չա կան սահ մա նա
փո խու թ յան վե րա բե ր յալ կառավարական ծրագիր: 
Ըստ դրա՝ հա յաբ նակ գա վառ նե րից կազմ վե լու էին 3 
հայ կա կան նա հանգ ներ՝ Երևանի, Ալեք սանդ րա պո
լի, Գան ձա կի` 64 000 քառ. կմ ընդհանուր տա րած քով: 
Արևելահայերի հա մագումարը հա վա նու թ յուն տվեց 
այդ ծրա գրին: 

Սակայն հետագայում` Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից 
հետո, այդ հար ցում գե րակշ ռեց վրաց–մահ մե դա կան 
հա մա գործակ ցու թ յու նը և այդ ծրա գիրն այդ պես էլ 
չիրա գործվեց: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ տա պալ վեց մի ա պե տու թյու նը Ռու սաս տա նում: Իշ խա նու թյան ի ՞նչ մար մին
ներ ստեղծ վե ցին Պետ րոգ րա դում և Թիֆ լի սում: 

2.  Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը Հայ կա կան հար ցի 
լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ: Հա մե մա տե՛ք հայե րի նկատ մամբ ցա րիզ մի և Ժա մա նա
կա վոր կա ռա վա րու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը: 

3.  Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է հրավիրվել ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: Ո ՞վ էր գլ
խա վո րում Ա րևմ տա հայ ազ գային խոր հուր դը: 

4.  Հա յաս տա նի վե րա կանգն ման նպա տա կով ի ՞նչ աշ խա տանք ներ տար վե ցին 1917 
թ. ընթացքում:

5.  Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է հրավիրվել ար ևե լա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: 
6.  Ո ՞վ էր գլ խա վո րում Հայոց ազ գային խոր հուր դը: Ի ՞նչ դերակատարում ստանձ

նեց Հայոց ազ գային խոր հուր դը:
7.  Ի՞նչ էր նախատեսում Անդրկովկասի վարչական սահմանափոխության կառա

վարական ծրագիրը: 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ին չո՞ւ էին հայերը շահագրգռված երկրամասում սահմանափոխություն կատա
րելու հարցում:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Ռու սաս տա նի Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյուն, ցա րիզ մի տա պա լում, Ժա մա նա
կա վոր կա ռա վա րու թյուն, Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե, Մի քայել Պա պա ջա նյան, 
«Թուր քա հա յաս տան», Հա կոբ Զավ րյան, Ա րևմ տա հայ ազ գային խոր հուրդ, Վա հան 
Փա փա զյա ն (Կոմս), Հայոց ազ գային խոր հուրդ, Ա վե տիս Ա հա րո նյան
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§ 6. ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ

Անդր կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը: Բոլշ ևիկ նե րի կու
սակ ցու թյու նը 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25 –ին (նոր տո մա
րով՝ նոյեմ բե րի 7 –ին) Պետ րոգ րա դում ի րա կա նաց րեց 
պե տա կան հե ղաշր ջում և  իր ձեռ քը վերց րեց իշ խա նու
թյու նը: Վ. Լե նի նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղ ծվեց նոր կա
ռա վա րու թյու ն՝ Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր
հուր դ (ԺԿԽ): Այս պես սկս վեց Ռու սաս տա նի պատ մու
թյան խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նը: 

Այսրկովկասի գրե թե բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րը 
դա տա պար տե ցին բոլշ ևիկ յան հե ղաշր ջու մը: Ռու սաս
տա նի մայ րա քա ղա քում տեղի ունեցած իշ խա նա փո
խու թյամբ երկրամասում ա ռա  ջա ցավ իշ խա նա կան 
ճգնա  ժամ: Այն հաղ թա հա րե լու նպա տա կով Թիֆ լի
սում 1917 թ. նո յեմ բե րին գու մար վեց տե ղի քա ղա քա
կան և ռազ մա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր
դակ ցու թյուն: Արդյունքում՝ նոյեմ բե րի 15 –ին կազ մա
վոր վեց գոր ծա դիր նոր մար մին, ո րը կոչ վեց Ա նդր կով
կասյան կո մի սա րի ատ, ի սկ Ա ՀԿ–ն լու ծար վեց: 

Կո մի սա րի ա տում գլ խա վոր պաշ տոն նե րը զբա ղեց
նում է ին մենշ ևիկ ներն ու է սէռ նե րը: 12 կո մի սար նե րից 
3 –ը հա յ է ին:

 Նոր գոր ծա դիր մար մի նը, սա կայն, չկա րո ղա ցավ 
կար գա վո րել ե րկ րա մա սի ներ քին կյան քը: Դեռ ա վե լին՝ 

Ձմեռային պալատի 
գրավումը 1917 թ. 
հոկտեմբերի 25–ին 
Պետրոգրադում
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վատ թար ա ցան ժո ղովր դի կեն սա պայ ման նե րը, հա մա
տա րած բնույթ ըն դու նե ցին ա վա զա կու թյունն ու կո ղո
պու տը: Ազ գա միջ յան բա խում նե րի ա լի քը հե ղե ղեց ո ղջ 
ե րկ րա մասն ու  ճա կա տա յին թի կուն քը:  

Երզն կայի զի նա դա դա րը: Կտ րուկ փոխ վեց ի րա վի
ճա կը նաև Կով կա սյան ճա կա տում: Ա նդր կո մի սա րի ա
տը հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն ներ սկ սեց Թուր քի ա յի 
հետ և 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5 –ին Ե րզն կա յում ստո րագ
րեց զի նա դա դա րի հա մա ձայ նա գիր: Ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը դա դա րեց վում է ին մինչև հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի կն քու մը: 

Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո ռուս– թուր քա 
կան ճա կա տը փլուզվեց: Ռուսական զորքը լքեց ճա
կատը, իսկ ազ գային զորա մա սերը, ո րոնք պետք է փո
խա րի նե ին ռուս նե րին, դեռ նոր է ին ձևա վոր վում և ճա
կատ չէ ին հա սել: 1917 թ. դեկ տեմ բե րի վերջին ճակատի՝ 
Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի հատվածում մնացել էր ըն դա
մե նը 17 հա զար մար տիկ: 

« Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» հրո վար տակը: 
Խոր հր դա յին Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 1917 թ. 
դեկ տեմ բե րի 29 –ին ըն դու նեց « Թուր քա հա յաս տա
նի մա սին» հրո վար տա կը (դեկ րե տ): Դեռ նո յեմ բե րին 
ստեղծ վել էր հանձ նա ժո ղով, ո րի կազ մում է ին բոլշ ևիկ
ներ Վա հան Տեր յա նը, Սար գիս Լու կաշ ի նը, ՀՅԴ ներ կա
յա ցու ցիչ Ռոս տո մը և ու րիշ ներ: Այդ հանձ նա ժո ղովն էլ 
կազ մեց վե րո հի շյալ հրո վար տա կի նա խա գի ծը: 

Այդ հրովարտակով բոլշ ևիկ յան կա ռա վա րու թյունը 
ճանաչում էր Արևմտյան Հայաստանում հայերի ինքնո
րոշման (անկախ պետություն ստեղծելու, Ռու սաս

Երզնկա, 1917 թ.
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տանին միանալու կամ ինքնուրույն այլ որոշում կայաց
նելու) իրավունքը: Այդ իրավունքի ի րա գործ ման հա
մար ա ռա ջար կվում էր ռու սա կան զոր քե րը դուրս բե
րել Ա րևմտ յան Հա յաս տա նից, ստեղ ծել հայ կա կան 
ժո ղովրդա կան մի լի ցի ա, բռ նա գաղթ ված հա յե րին 
վե րա դար ձնել հայ րե նիք: Փաս տա ցի դա նշա նա կում 
էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը վե րա դարձ նել Թուր քի ա
յին, որովհետև զորքերի դուրսբերումը կնշանակեր 
անպաշտպան թողնել երկրամասը: Հրո վար տա կի 
դրա կան նշա նա կու թյու նը թերևս այն էր, որ Խորհր դա 
յին Ռու սաս տա նը հրա պա րա կայ նո րեն ճա նա չում էր 
Արևմտյան Հայաստանում հայ ժո ղովր դի ա զատ ի նք նո
րոշ ման և ազ գա յին պե տու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քը: 

Բրեստ– Լի տովս կի հաշ տու թյունը և Հայ կա կան 
հար ցը: Խորհ րդա յին կա ռա վա րու թյու նը խզեց հա րա
բե րու թյուն նե րը Ան տան տի դաշ նա կից ե րկր նե րի  հետ: 
Նա Բրեստ– Լի տովս կում 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին զի
նա դա դա ր կն քեց, ապա հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն
ներ սկսեց հա կա ռա կորդ Քա ռյակ մի ու թյան հետ: 

Նման քաղաքական շրջադարձով խորհրդային 
ղե կա վարությունը նպատակ ուներ պա տե րազ մող 
ե րկր նե րում հրահ րելու հա մաշ խար հա յին սո ցի ա լիս
տական հե ղա փո խու թյուն: Այնպես որ, բոլշ ևիկ նե
րի հա մար Ա րևմտյան Հա յաս տա նի խնդ րի լու ծումն 
ուներ ածանցյալ նշանակություն: Չնա յած դրան՝ Հայ
կա կան հար ցը քննարկ  վեց բա նակ ցու թյուն նե րի ո ղջ 
ըն թաց քում:

Շուտով Բրեստ–Լիտովսկի բանակցությունները ընդ
հատվեցին: Պա տե րազ մը վերսկս վեց. Գեր մա նի ան 
հար ձակ ման ան ցավ Պետ րոգ րա դի ո ւղ ղու թյամբ, ի սկ 
թուր քա կան զոր քը՝ Կով կաս յան ճա կա տում: 

Ի վեր ջո, շուրջ ե րեք ա միս ձգված բա նակ ցու թյուն նե
րից հե տո  Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը 1918 թ. մար տի 
3 –ին (նոր տո մա րով)  Բրեստ– Լի տովս կում ստո րագ
րեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր իր հա մար շատ ծանր 
պայ ման նե րով: Ան տան տի նախ կին ան դամ Ռու սաս
տա նը, ան ջատ հաշ տու թյուն կն քե լով, դուրս ե կավ 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից: 

Հաշ տու թյան 4–րդ հոդ վա ծի և ռուս– թուր քա կան 
լրա ցու ցիչ պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Թուր քի ա յին վե

Կովկասյան ճա կա
տում ռուսներին փո խա
րինող հայկական զո րա
մասերում կենսա կան էր 
բարո յա կա մա յին ոգու 
բարձ րա ցու մը: Ավե լի 
քան երեք տարի շարու
նակ վող պա տե րազ մից 
ֆի զի կա պես հոգ  նած, 
բա րո յա կա մա յին որոշ 
ան  կո ւմ  ապ րող  հայ 
մար տիկ նե րի հա մար 
ոգեշնչ ման աղ բ յուր կա
րող էին ծա ռա յել հայ 
ժո ղովր դի անցյա լի և 
ներ կայի հե րո սա կան 
էջե րը: Ամե նա թարմ օրի
նակ էր հայ կա մա վո րա
կան շար ժու մը: 

«Ռազ միկ» թերթը 
այդ մասին գրում է, որ 
հայ քա ջոր դի նե րը, նետ
վելով ինք նա մո ռաց կռվի, 
պատ մու  թ  յան էջե  րը 
հարս տաց րին բազ  մա
թիվ սխրա գոր ծու  թ յուն
նե րով: «Եվ ոգին էր, որ 
արավ այդ գոր ծե րը… 
Այդ ոգին է, որ պա կա
սում է  այս խառ նակ 
շրջա նում մեր հայ րե նի
քի շատ զո րա մա սե րին: 
Այդ ոգին է, որ պետք 
է աշխա տենք ներշն չել 
նրանց»:

«Ռազմիկ», 
Հայ զինվորական 

միության թերթ, 1917 թ. 
նոյեմբերի 20, թիվ 1
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րադարձվեցին Ա րևմտ յան Հա յաս տա նում գրավված 
հողերը: Ռու սաս տա նը պար տա վոր վեց իր զոր քե րը շու
տա փույթ դուրս հա նել ոչ մի այն  Ա րևմտ յան Հա յաս տա
նից, այլև Կար սի և Բա թու մի մար զե րից: Ռու սաս տա նը 
պար տա վոր վում էր նաև Անդրկովկասից հա նել իր բո
լոր ուժե րը և զո րաց րել հայ կա կան զո րա մա սե րը: 

Այս պի սով՝ Բրես տ–Լի տովս կի պայ մա նագ րով ոտ նա
հար վե ցին հայ ժո ղովր դի ի րա վունք նե րը: Բոլշ ևիկ նե րը 
գոր ծար քի գնա ցին Ռու սաս տա նի ե րեկ վա թշ նա մի նե րի 
հետ, որ պես զի պահ պա նեն ի րենց իշ խա նու թյու նը: Ե րբ 
ստո րագր վում էր այդ չա րա բաս տիկ պայ մա նա գի րը, 
ռու սա կան զորքն ար դեն լքել էր Կով կաս յան ճա կա տը, 
և վերսկսվել էր պա տե րազ մն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ բոլշ ևիկ նե րը գրա վե ցին իշ խա նու թյու նը: 
2.  Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մից հե տո ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին 

Ա նդր կով կա սում: Ո՞ր ուժերից կազմվեց ե րկ րա մա սի իշ խա նու թյան նոր մար 
մի նը:

3.  Ե ՞րբ կնք վեց Ե րզն կայի զի նա դա դա րը: Ին չո՞ւ Կով կա սյան ճա կա տը փլուզվեց: 
4.  Ե ՞րբ է ըն դուն վել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին բոլշ ևի կյան դեկ րե տը: Ով քե՞ր 

է ին այն կազ մել: Գնահատե՛ք այդ փաստաթուղթը:
5.  Ի ՞նչ նպատակ էր հետապնդում Խորհր դային Ռու սաս տա նը՝ առանձին 

բանակցություններ սկսելով Քառյակ միության հետ: 
6.  Ե ՞րբ  է կնք վել Բրեստ– Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը: 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ին չո՞ւ Խորհր դային Ռու սաս տանն ան տե սեց հայ ժո ղովր դի շահերը և Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նը վե րա դարձ րեց Թուր քի ային:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջում, Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ, Ա նդր
կով կա սյան կո մի սա րի ատ, Ե րզն կայի զի նա դա դար, « Թուր քա հա յաս տա նի մա
սին» հրո վար տա կ (դեկ րե տ), Վա հան Տե րյան, Սար գիս Լու կա շին, Բրեստ–Լի
տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նա գիր, հայ ժո ղովր դի ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում, 
հայ ժո ղովր դի ա զատ ի նք նո րոշ ման և ազ գա յին ան կախ պե տու թյուն ու նե նա լու 
ի րա վուն ք
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§ 7. Ի ՐԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՎԵՐՍԿՍ ՄԱՆ 
          ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

 Հայ կա կան զո րա մի ա վո րում նե րի ստեղ ծու մը: 
Ե րկ րա մա սում ար մա տա պես փոխ ված քա ղա քա կան 
վիճակում Հայոց ազ գային խոր հուր դը ձեռք բե րեց 
բա նա կա յին կոր պուս ստեղ ծե լու ի րա վունք: 1917 թ. 
նոյեմ բե րի 16 –ի հրա մա նով Կով կաս յան ճա կա տում 
ստեղծվելու էր Հայ կա կան կոր պու սը: Հրա մա նա տար 
հաս  տատ վեց գե նե րալ Թով մաս Նա զար բե կյանը, ի սկ 
կո մի սար՝ Դրոն: Կոր պու սը բաղ կա ցած էր եր կու դի վի
զի այից, յու րա քան չյու րում կար 4 գունդ:

 Հայ կա կան կոր պու սի զո րա մի ա վոր նե րի հա մալրման 
գլ խա վոր վայր դար ձավ Եր ևա նի նա հան գը: Հա յոց ազ
գա յին խոր հուր դը 1917 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին Թիֆ
լի սից Եր ևան գոր ծու ղե ց Ա րամ Մա նուկ յա նին՝ օժտե լով 
նրան ար տա կարգ լի ա զո րու թյուն նե րով: Ա րա մի ա ռաջ
նա հերթ խն դիրն էր կար գու կա նոն հաս տա տել նա հան
գում և ա ջակ ցել ազ գային զո րա մա սե րի կազ մա վոր մա
նը: Շու տով Եր ևան ժա մա նեց գե նե րալ Մով սես Սի լի կ
յա նը՝  կոր պու սի ա ռա ջին դի վի զի ա յի հրա մա նա տա րը: 
Եր ևան ե կավ նաև Դրոն: 

Արևմ տա հայե րից ձևա վոր վեց հայ կա կան մյուս խո շոր 
զո րա մի ա վո րը՝ դի վի զի ան, ո րի հրա մա նա տար նշա
նակ  վեց Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը: Նրան շնորհ վեց գե նե
րալ– մա յո րի աս տի ճան: Հայ կա կան այս դի վի զի ան շու
տով վե րած վեց ա վե լի մեծ զո րա մի ա վոր ման և կոչ վեց 
Հա տուկ հա վա քա կան ջո կատ:  

Թուրքերի կողմից վերսկսված պատերազմի պայ
ման ներում տե ղի ու նե ցավ հայ կա կան զո րա մի ա վո
րում նե րի հա մախմ բում: 1918 թ. մար տի 1 –ին կոր պու
սի և հա վա քա կան ջո կա տի մի ա վո րու մից ստեղծ վեց 
Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սը՝ Թ. Նա զար բեկ յա նի 
ընդհանուր հրա մա նա տա րու թյամբ:  

Պայ քար երկրամասում իշ խա նու թյան հա մար: 
Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Ա յսր կով կա
սում իշ խա նու թյան հա մար սուր պայ քար էր ծա վալ վել 
տեղի հիմ նա կան քա ղա քա կան ու ժե րի միջև: Վրա
ցի մենշ ևիկ նե րը նպա տա կադր վել է ին երկրամա սում 
հաս տա տել վրա ցա կան գե րիշ խա նու թյուն: Նրանց և 

Թովմաս Նազարբեկյան

Անդրանիկ Օզանյան
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թաթար–մու սա վա թա կան նե րի շա հե րը շատ հար ցե
րում հա մընկ նում է ին. ար դյուն քում ձևա վոր վեց վրաց– 
թա թա րա կան դաշ ին քը: Այս եր կու ու ժե րը նպա տակ 
է ին դրել թույլ չտալու հայե րին հայկական ընդարձակ 
հողերի վրա ստեղ ծել ան կախ Հա յաս տան:  

Վրաց–թաթարական ուժերին քա ղա քա կան լուրջ 
մրցա կից էին ոչ միայն հայ ազգային ուժերը, հատկա
պես դաշնակցականները, այլև հայ նշանավոր 
բոլշևիկ Ս. Շա հում յա նը: Վերջինս գլխավորում էր 
Բաքվում հաստատված խորհրդային իշխանությունը: 
Շա հու մյա նը և նրա կողմ նա կից նե րը խնդիր է ին դրել 
գրա վե լու իշ խա նու թյու նը նաև ե րկ րա մա սի կենտ րոն 
Թիֆ լի սում: 

Ն ման ի րադ րու թյու նում ե րկ րա մա սի իշ խա նու թյան 
կա ռուց ված քում տե ղի ու նե ցավ փո փո խու թյուն: 1918 թ. 
փետր վա րի 10 –ին մենշ ևիկ նե րի, մու սա վա թա կան նե
րի, դաշ նակ ցու թյան և այլ կուսակցությունների պատ
գա մա վոր նե րից ձևա վոր վեց օ րենս դիր բարձ րա գույն 
մար մին՝ Անդր կովկաս յան Սեյ մը: Դրա նա խա գահն 
էր մենշ ևիկ Ն. Չխե ի ձեն: Ս. Շահումյանը, խու սա փե լով 
Սեյմի հետապնդումներից, մար տի սկզբ նե րին վե րա
դար ձավ Բա քու: 

Ս. Շա հում յա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված խոր
հր դա  յին իշ խա նու թյու նը հայտ նի էր նաև Բաք վի կո
մու նա ա նու նով: Բաք վի Հա յոց ազ գա յին խորհր դի 
ջան քե րով տե ղում ստեղծ վել էր Հայ կա կան կորպուսի 
15– հա զա րա նոց զի նու ժ: Երկաթուղու շրջափակման 
պատճառով այն մի ա վոր վեց կո մու նա յի զոր քի հետ՝ 
կազ մե լով նրա մեծ մասը: Հայ կա կան զո րա մա սե րի 
շնոր հիվ էր, որ թուր քե րը մինչև 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 
կե սե րը չէ ին կա րո ղա նում գրա վել Բա քուն:

 Պա տե րազ մի վերսկ սու մը, Ա նդր կով կա սի ան կա
խա ցումը: Երզնկայի զինադադարը խախտած  թուր քա
կան զո րքե րը 1918 թ. հուն վա րի 28 –ին  (նոր տո մա րով՝ 
փետր վա րի 10) ան ցան հակահարձակման: Հա մառ դի
մադ րու թյու նից հե տո հայ կա կան զոր քը և հայ բնակ չու
թյու նը նա հան ջե ցին դե պի Է րզ րում: 

Ա նդ րա նի կը նշա նա կվե ց ռազմավարական նշանա
կու թյուն ունեցող Էրզրումի պաշտ պա նա կան շր ջա նի ղե
կա վար: Դա ոգ ևո րեց քա ղա քի և շր ջա նի հայ բնակ չու

Մովսես Սիլիկյան

Ստեփան Շահումյան
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թյա նը: Սա կայն փոքրաթիվ ուժերով Է րզ րու մը պա հել 
հնա րա վոր չե ղավ. փետր վա րի 27 –ին այն ան ցավ թուր
քե րի ձեռ քը:

 Մար տի երկրորդ կեսին թուր քա կան զորքն սկ սեց 
սպառ նալ արդեն Այսր կով կա սին և Ար ևել յան Հա յաս
տա նին: 

Անդր կով կա սի Սեյ մը չէր ճա նա չել Բրեստ– Լի տովս
կի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը, այդ պատ ճա ռով ո րո
շ եց Թուր քի ա յի հետ ա ռան ձին հաշ տու թյան բա նակցու
թյուն ներ վա րել: Հա յե րից պատ վի րակ ներ է ին Հ. Քա
ջազ նու նին և Ա. Խա տիս յա նը:  Բա նակ ցու թյուն նե րն 
ըն թա ցան ար դեն թուր քե րի կող մից գրավ ված Տրա պի
զո նում  1918 թ. մար տի 1 –ից մինչև ապ րի լի 1 –ը:

 Հենց սկզ բից ա կն հայտ դար ձան Թուր քի ա յի զավ
թո ղա կան նպատակները: Թուր քե րը պահանջում է ին՝ 
ճա նա չել Բրեստ– Լի տովս կի պայ մա նա գի րը և ան կա խ 
հռ չա կել Ա նդր կով կա սը: Այդ ի րա վի ճա կում Սեյմն ը նդ
հա տեց բա նակ ցու թյուն նե րը և ապ րի լի 1 –ին ե րկ րա
մա սը հայ տա րա րեց ռազ մա կան դրու թյան մեջ: Փաս
տացի դա նշա նա կում էր պա տե րազ մի հայ տա րա րում 
Թուր քի ա յին: 

Թուր քա կան զո րա մա սերն ան ցան 1914 թ. ռուս–թուր
քա կան պե տա կան սահ մա նը: Վրա ցա կան կոր պու սը 
չկա րո ղա ցավ դի մադ րել, և թուր քե րը արագորեն գրա
վե ցին Բա թու մը: 

Ռազ մա քա ղա քա կան այդ դժ վա րին վի ճա կում Ա լեք 
սանդ րա պո լում 1918 թ. ապ րի լի 6–8 –ը տե ղի ունե  ցավ 
հայ ազ գա յին– քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
խորհր դակ ցու թյուն: Մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նու թյու
նը հան դես ե կավ Ա նդր կով կասն ան հա պաղ ան կախ 
հռ չա կե լու թուր քա կան պա հան ջի դեմ: Ո րոշ վեց ու ժե րը 
հա մախմ բել ճա կա տը պա հե լու համար: 

Սա կայն Սեյ մը, ի դեմս վրաց– թա թա րա կան մե ծա
մաս նու թյան, 1918 թ. ապ րի լի 9–ին հայ տա րա րեց Ռու
սաս տա նից ե րկ րա մա սի ան ջատ ման ու ան կա խու թյան 
հռ չակ ման մա սին: Ստեղծ վեց Ա նդր կով կա սի Ժո
ղովր դա վա րա կան Դաշ    նա յին Հան րա պե տու թյու նը 
(ԱԺԴՀ): Հաս տատ վեց նոր կա ռա վա րու թյուն՝ վրացի 
մենշևիկ Ա. Չխեն կե լու գլ խա վո րու թյամբ: 

Հայ կա կան I հրա
ձգա յին բրի գա դի «Զին
վոր» թեր թը դեռ 1917 թ. 
վեր ջին զգու շաց նում 
էր. «Մեծ և ահա վոր է 
գա լիք օրե րի վտան գը, 
բայց դժբախ տա բար շատ 
քչերն են ըմբռ նում այս 
անվի ճե լի ճշմար տու 
թյու նը»: Թշնա մու զոր
քե րը կա րող են խախ  տել 
Երզն կա յի զի նա դա դա րը 
և, հար ձակ ման անց նե
լով, գրա վել Արևմ տյան 
Հա յաս տանն ու Արև ել
յան Հա յաս տանը: «Մեզ 
ուժ է պետք թշնա մու 
ախոր ժա կը սան ձելու 
հ ա  մ ա ր ,  ո ւ  ժ ի  ա ռ ա ջ 
կխո նարհ վի նա: Այդ է 
մեր մի ակ փրկու թ յու նը:  
Մեր ժո ղո վուր դը պետք 
է հաս կա նա վեր ջա պես 
այս դառը ճշմար տու թ յու
նը և, հաս կա նա լով հան
դերձ, պետք է հան դես 
բե րի այս ահա վոր ժա
մին իր բո լոր ու ժերն ու 
կա րո ղու թ յուն նե րը, եթե 
չի ու զում, որ մեր անու նը 
ընդ միշտ ջնջվի մարդ
կա յին  պատ մու  թ  յան 
էջե րից»,— միան գա մայն 
իրա վա ցի ո րեն գրում էր 
թեր թը: 

«Զինվոր», 1917 թ. 
դեկտեմբերի 25, թիվ 3
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ է ստեղծ վել Հայ կա կան կոր պու սը: Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու ներ այն: Ներ կա յաց
րե՛ք դրա հրա մա նա տա րա կան կազ մը: 

2.  Ին չո՞ւ Ա. Մա նու կյա նը գոր ծուղ վեց Եր ևան: 
3.  Ո՞ւմ հրամանատարությամբ և ե՞րբ է ստեղծ վել ա րևմ տա հայ դի վի զի ան: 
4.  Ո ՞ր ու ժե րից և ե ՞րբ ձևա վոր վեց Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սը: Ո ՞վ էր հրա մա

նա տա րը: 
5.  Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մից հե տո ե րկ րա մա սում ո ՞ւմ միջև էր մղ վում իշ խա

նու թյան հա մար հիմ նա կան պայ քա րը: Ի նչ պե՞ս և ե ՞րբ ձևա վոր վեց Սեյ մը: 
6.  Ո ՞վ էր գլ խա վո րում Բաք վի կո մու նան: Ին չո՞ւ թուր քե րը մինչև 1918 թ. ա շու նը 

չկա րո ղա ցան գրա վել Բա քուն: 
7.  Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել և ի ՞նչ ա վարտ ու նե ցան Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րը: 
8.  Ին չո՞ւ էր Թուր քի ան պա հան ջում Ա նդր կով կա սը ան ջա տել Ռու սաս տա նից: 
9.  Ա լեք սանդ րա պո լում ի ՞նչ նպա տա կով գու մար վեց և ի ՞նչ ո րո շեց հայ ազ գային քա

ղա քա կան ու ժե րի խորհր դակ ցու թյու նը: 
10.  Ե ՞րբ է ստեղծ վել Ա ԺԴՀ–ն և ո ՞ւմ ջան քե րով:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ին չո՞ւ հնա րա վոր չե ղավ պա հել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ կա կան կոր պուս, Թով մաս Նա զար բե կյան, Մով սես Սի լի կյան, ա րևմ տա հայ դի
վի զի ա, Հա տուկ հա վա քա կան ջո կատ, Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պուս, Ա նդր կով կա սյան 
Սեյմ, Ստե փան Շա հու մյան, Բաք վի կո մու նա, Տրա պի զո նի թուրք–ան դր կով կա սյան բա
նակ ցու թյուն ներ, հայ ազ գային–քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի Ա լեք սանդ րա
պո լի խորհր դակ ցու թյուն, Ա. Չխեն կե լի, Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ    նա յին 
Հան րա պե տու թյու ն (Ա ԺԴՀ)
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§ 8. ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՓԱ ՌԱ ՀԵՂ ՀԵ ՐՈ ՍԱ ՄԱՐ ՏԵ ՐԸ 

 Պա տե րազ մի վե րա ճու մը թուրք– հայ կա կանի: 1918 թ.  
գարնանը թուրքերը 50– հա զա րա նոց զորք է ին կենտ րո
նաց րել Կով կա սյան ճա կա տում: Նրանք ծրագրել էին 
նվաճել ամ բողջ Ար ևել յան Հա յաս տա նը, հաս նե լ Բա քու, 
Դաղս տան և Հյու սի սա յին Ի րան: 

Անդր կով կա սի նո րահռ չակ պե տու թյան կա ռա վա րու
թյու նը Բա թու մի ան կու մից հե տո ճա կա տային զոր քե րին 
հրա մայեց դա դա րեց նել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րը, ի սկ մայի սի 11 –ից Բա թու մում վերսկ սեց Թուր քի ա յի 
հետ ը նդ հատ ված բա նակ ցու թյուն նե րը: 

Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սը լի էր թշ նա մու 
ա ռաջ խա ղա ցու մը կանգ նեց նե լու վճ ռա կա նու թյամբ: 
Հայ–վ րաց– թա թա րա կան մի ա ցյալ ու ժե րով հա ջո ղու
թյամբ կլուծ վեր այդ խն դի րը, սա կայն մենշ ևիկ ներն ու 
մու սա վա թա կան նե րը շա րու նա կե ցին ի րենց հա կա հայ 
քայլերը: Մինչ դեռ Ա ԺԴՀ–ն ներ կա յա նում էր ի բրև ե րեք 
ժո ղո վուրդ նե րի դաշ նային պե տու թյուն: 

Չխեն կե լու կա ռա վա րու թյու նը հայե րի հաշ վին 
արվող զի ջում նե րի գնով փոր ձում էր համա ձայնու
թյան գալ թուր քե րի հետ: Արդյունքում՝  1918 թվականի 

Կարսի բերդը
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ապ րիլի 12 (25) –ին Կարսն ա ռանց դի մադ րու թյան 
հանձն վեց թուր քե րին:  

Հայ կա կան ու ժե րը հար կադր ված ան ցան Ա խու րյան 
գե տի ձախ ափը: Թուր քա կան կող մը վերջ նա գիր ներ
կա յաց րեց Ա լեք սանդ րա պո լում տե ղա կայ ված հայ կա
կան զոր քի հրա մա նա տա րու թյա նը: Պա հան ջվում էր 
հանձ նել քա ղա քը և զոր քը 25 կմ հե ռաց նել եր կա թու
ղուց: Չսպա սե լով վերջ նագ րի պա տաս խա նին` թշ նա
մին մայիսի 15–ին գրա վե ց քա ղա քը: 

Այս պես՝ թուրք –անդր կով կա սյան պա տե րազ մը վե
րա ճեց թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մի: Ճա կա տային 
գի ծը Ջա վախ քից ձգ վում էր Ա լեք սանդ րա պոլ, ա պա 
Ա րաքս գե տով մինչև Մար գա րա: 

Դեռ մա յի սի 7 –ին թուր քե րը ներ  խու  ժել էին Ջա վախք: 
Հա յե րը հա մառ դի մադ րու թյուն ցու ցա բե րե ցին Ա խալ

Սարդարապատի 
հերոսամարտի 

հուշահամալիրը
Հեղինակ՝ Ռաֆայել 

Իսրայելյան
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քա լա քի գա վա ռում: Թուր քա կան զո րա մա սե րը շրջա
փա կել է ին նաև Ա խալց խան: Թուր քե րին այդ պես էլ 
չհա ջող վեց գրա վել Ա խալց խան. մար տե րը շա րու նակ
վե ցին մինչև հու նի սի 6 –ը:

 Թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մի կար ևոր ի րա դար
ձու թյուն նե րից է Շի րա կի գո յա մար տը: Տե ղի  բնակ չու
թյա նը մի ա ցան ա րևմ տա հայ հա զա րա վոր գաղ թա կան
ներ և մայի սի կե սե րին մի ա ցյալ ու ժե րով մաք րե ցին 
Ա րա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծը  քր դե րից ու թա թար նե րից:

Սար դա րա պա տի և Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար
տե րը: Ա լեք սանդ րա պո լի գրա   վու մից հե տո թշնա մու 
զոր քը մտավ Ա րա րատ յան դաշտ և ո ւղ ղու թյուն վերց
րեց դե պի Եր ևան: Հայ բնակ չու թյու նը և Սի լի կյա նի 
գլխա վո րած Եր ևա նյան զո րա խում բը հա մախմբ վե
ցին՝ թշնա մու դեմ կռվելու համար: 

Հաղ թա նա կի կոփ ման գոր ծում մե ծա գույն ներդ րում 
ու նե ցավ 1918 թ. մար տի 24 –ին Եր ևա նի նա հան գի դիկ
տա տոր հաս տատ ված Ա րամ Մա նու կյա նը: 

Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո ս Գևորգ Ե Սու րե նյան ցը 
հրա ժար վեց տե ղա փոխ վել Բյու րա կան և մնաց Ս. Էջ
միած նում՝ ժո ղովր դի ու զոր քի կող քին:

 Մա յի սի 19 –ին սկս վեց թուր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը: 
Առանձին հայկական կորպուսի Եր ևան յան զո րա խմբի 
կազ մում այդ պա հի դրու թյամբ կար մոտ 10 հա զար 
մար տիկ: Նրանցից Սար դա րա պա տի ո ւղ ղու թյամբ 
կռվում էր 5500 –ը: Ի սկ թշ նա մին նույն ո ւղ ղու թյան վրա  
ուներ 6 հա զար կա նո նա վոր զորք և 1500 քր դա կան 
հե ծե լա զոր: 

Մա յի սի 21 –ին՝ կա տա ղի մար տից հե տո, հայ կա կան 
ու ժե րը նա հան ջե ցին` հանձ նե լով Սար դա րա պատ կա
յա րանն ու գյու ղը: Գե նե րալ Նա զար բեկ յա նը Ղա րա քի
լի սա յից Մ. Սի լիկ յա նին հրա մայեց հա կա հար ձակ ման 
մի ջո ցով կան խել թուր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի 
Եր ևան: 

Այդ օր հա սա կան պա հին հայ ժո ղո վուր դը, նրա ռազ
մա կան և քա ղա քա կան ու ժե րը մի ա բա նու թյան հի ա նա
լի վար քա գիծ դրս ևո րե ցին: Թշ նա մուն հաղ թե լու, նրան 
վռն դե լու հա մար կողք կող քի կանգ նած է ին հայ զին վո
րա կան նե րը, աշ խար հա զո րային նե րը, կա նայք ու պա
տա նի նե րը, հոգ ևո րա կան նե րը: 

Բաշ Ապարանի 
հերոսամարտի 
հուշահամալիրը 
Հեղինակ՝ Ռաֆայել 
Իսրայելյան

Մեկ նե լով Վաղար շա
պատ` Արամ Մանու կյա
նը հոր դո րում է Ամե նայն 
հայոց կաթո ղի կո սին 
Ս. Էջմի ած նից հեռա նալ 
Բյու  րա կան: Սակայն 
Գևորգ Ե Սու րե նյան ցը, 
պատ մա կան զու գա հեռ 
անց  կաց  նե  լով  Վար
դա նանց պատե րազ մի 
հետ, պատաս խա նում է. 
«Ուրեմն, վիճա կը ծանր 
է: Ո՛չ, տղերքս, Հայոց 
կաթո ղի կո սը նահան ջող 
չէ: ... Ասա ցե՛ք հայ բանա
կին,  թե `  ես տեղիցս 
չեմ շարժ վում: Ես չեմ 
թող նում Ս. Էջմի ա ծի նը: 
Եթե մեր զին վոր նե րը 
նրան չեն կարո ղա նում 
պաշտ պա նել և թուր քե րը 
մտնե լու են Ս. Էջմիա 
ծին, իմ դիա կը պիտի 
գտնեն Ս. Իջման սրբա
վայ րում... ասա ցե՛ք զին
վոր նե րին, որ նրանք 
պատաս խա նա տու են 
բոլոր հա յերի կյան քի 
համա ր»:
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Գն դա պետ Դա նի ել Բեկ– Փի րում յա նն իր զո րա մա
սե րին նա խա պատ րաս տեց հա կա հար ձակ ման: Մար
տից ա ռաջ կրա կոտ ճառ ա սաց Գա րե գին ե պիս կո պոս 
Հով սեփ յա նը: 

Մա յի սի 22 –ի  ա ռա վոտ յան հայ կա կան զոր քը դի մեց 
հար ձակ ման: Հա ջորդ օ րը Սար դա րա պա տը ազատա
գրված էր: 

Պա տե րազ մի ճա կա տա յին այս հատ վա ծում կռվող 
հայ կա կան ու ժե րը մի ա վոր վե ցին Սար դա րա պա տի 
ջո կա տի մեջ՝ գն դա պետ Դ. Բեկ– Փի րում յա նի հրա մա
նա տա րու թյան ներ քո: Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար
տի օ րե րին` մայի սի 22 –ից մինչև 28 –ը, թշ նա մին կորց
րեց 3500 սպան ված և նա հան ջեց մոտ 60 կմ: Թուր քե րը 
խու ճա պա հար ան ցան Ա խուր յա նի աջ ա փը: Ա ռջ ևում  
Ա լեք սանդ րա պոլն ու Կարսն է ին: 

Մա յի սի 29 –ին գե նե րալ Սի լիկ յա նը հան դես ե կավ 
Ա լեք սանդ րա պո լը գրա վե լու կո չով, սա կայն Նա զար
բեկ յա նից հրա ման ե կավ՝ դա դա րեց նե լու ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Սար դա րա պա տի ճա կա տա մարտն ա վարտ վեց 
հայ կա կան զոր քի փառ ա հեղ հաղ թա նա կով: Թշ նա
մին կրեց ա ռա ջին խոշ որ պար տու թյու նը:

 Մյուս հաղ թա նա կը նվաճ վեց Բաշ Ա պա րա նի ճա կա
տային հատ վա ծում: Թուր քե րը մոտ 10 հա զար զոր քով 
շարժ վե ցին դե պի Բաշ Ա պա րան: Նպա տակն էր դուրս 
գալ Աշ տա րակ և Քա նա քե ռի գրավ մամբ փա կել օ ղա կը 
Եր ևա նի շուրջը:

Մայի սի 23 –ին գե նե րալ Սի լիկ յա նը Եր ևան յան զո րա
խմ բի ու ժե րից 5 հա զար հո գու ու ղար կեց Բաշ Ա պա րա նի 
ճա կա տ, ո րի հրա մա նա տար նշա նակ վեց Դրոն: Նույն 
օ րը հայ կա կան ու ժե րը տա րան ա ռա ջին հաղ թա նա կը: 
Նրանց հետ մի ա սին թուր քե րի դեմ քաջաբար կռ վում էր 
նաև եզ դի նե րի ջո կա տը: Կա տա ղի մար տե րը Բաշ Ա պա
րա նի ճա կա տում շա րու նակ վե ցին մինչև մայի սի 29 –ը: 
Ի վեր ջո հայ կա կան ու ժե րը պար տու թյան մատ նե ցին 
թշ նա մուն: Բաշ Ա պա րա նի հա ջո ղու թյու նը հա յոց զոր
քի ե րկ րորդ խոշ որ հաղ թա նակն էր:

 Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մար տը: Ա լեք սանդ րա
պո լի ան կու մից հե տո Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի 
ու ժե րի մի մա սը, որ շարժ վել էր դե պի Ղա րա քի լի սա, 

Դանիել Բեկ–Փիրումյան

Գարեգին Հովսեփյան
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մայի սի 22 –ին նա հան ջեց Դի լի ջան: Ա նդ րա նի կը, ո ւմ 
հանձ նա րար ված էր պա հել Ղա րա քի լի սա յից հյու սիս 
ըն կած տե ղա մա սը, հետ մղեց թուր քա կան ե րեք հար
ձա կում, ա պա ան ցավ Դսեղ: 

Դի լի ջա նում, ստա նա լով Սար դա րա պա տի ա ռա ջին 
հաղ թա նա կի լու րը,  ժո ղո վուրդն ու հայ կա կան զո րա
մա սե րը ոգ ևոր վում են: Մա յի սի 25 –ին կազ մա կերպ վում 
է Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տը: Հայ կա կան կողմն ու ներ 
7 հա զար կռ վող, ի սկ թուր քե րը՝ 10 հա զար: 

Ա ռա ջի նը մար տի նետ վեց Գա րե գին Նժ դեհն՝ իր ջո
կա տով: Այդ պես սկս վեց  Ղա րա քի լի սա յի հե րո սա մար
տը: Աչ քի ըն կան ճա կա տի հրա մա նա տար գնդապետ 
Ա. Բեյ– Մա մի կոն յա նը, գն դա պետ Ն. Ղոր ղա նյա նը և 
հա րյու րա վոր քա ջա րի մար տիկ ներ: Թշ նա մին սկզ բում 
նա հան ջեց, սա կայն շու տով հար ձակ ման ան ցավ և մա
յի սի 30 –ին գրա վեց Ղա րա քի լի սան: 

Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տը կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նե ցավ: Թուր քե րը մեծ կո րուստ ներ ու նե ցան 
և չշա րու նա կե ցին հար ձա կու մը Դի լի ջան— Ղա զախ ո ւղ
ղու թյամբ: Այս ճա կա տա մար տը նույն պես ա պա ցու ցեց, 
որ  բարձ րա ցել է հայ ժո ղովր դի մար տա կան ո գին և դի
մադ րա կան նե րու ժը: 

Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի պատ մա կան նշա 
նա կու թյու նը: Մեծ ե ղեռ նից և պա տե րազ մից դեռ 
լի ո վին ո ւշ քի չե կած հա յու թյու նը 1918 թ. գար նան 
վճռական օ րե րին կա րո ղա ցավ ազ գո վին ի նք նա կազ
մա կերպ վել: Հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի զա
վակ նե րը հա մախմբ վե լով կռ վե ցին հա նուն Հա յաս տա
նի ա զա տու թյան և ան կա խու թյան: 

 Մեր պատ մու թյան ռազ մա կան տա րեգ րու թյու նը 
հարս տա ցավ նոր սխ րանք նե րով ու ա նուն նե րով: Այս 
հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ բնա ջն ջու մից փրկ վեց արևե
լա հա յու թյու նը, ի նչ պես և Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ 
հար յուր հա զա րա վոր ա րևմ տա հա յեր: 

Մայիսյան հերոսամարտերի բոցերում ծնվեց անկախ 
Հայաստանի Հանրապետությունը:

Թուր քա կան կող մը ստիպ ված էր Բա թու մի բա նակ
ցու թյուն նե րում մեղ մաց նել իր պա հանջ նե րը և նո րաս
տեղծ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ 1918 թ. հու
նի սի 4 –ին կն քել հաշ տու թյան պայ մա նա գիր: 

Գարեգին Նժդեհ

Ղարաքիլիսայի 
հերոսամարտի քաջարի 

հայ զինվորներ



152

Այս պի սով՝ ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի 
բե րու մով նո րահռ չակ հայ կա կան պե տու թյու նը դար
ձավ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի մաս նա կից կողմ: Հե
տա գա յում այս հիմ քի վրա է, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նը ճա նա չում ստա ցավ Ան տան տի ե րկր նե
րի կող մից և իր տա րած քա յին ու քա ղա քա կան ի րա
վունք նե րը ձևա կեր պեց Սև րի պայ մա նագ րով:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Փաս տե րով ցո՛ւյց տվեք, որ ե րիտ թուր քե րը շա րու նա կում է ին ի րենց պան թյուր
քա կան ծրա գի րը: 

2. Ե ՞րբ Կար սը հանձն վեց թշ նա մուն և ինչո՞ւ:
3.   Հիմ նա վո րե՛ք, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում պա տե

րազմն ի րոք ըն դու նել էր թուրք– հայ կա կան բնույթ: 
4.  Օ գտ վե լով քար տե զից՝ ցո՛ւյց տվեք ճա կա տային գծի դա սա վո րու թյու նը 1918 թ. 

մայի սի սկզ բի դրու թյամբ:
5.  Ե՞րբ գրավվեց Ալեքսանդրապոլը: Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցան Ջա վախ քի և Շի

րա կի դի մադ րա կան մար տե րը: 
6.  Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Ե–ն հրա ժար վեց տե

ղա փոխ վել Բյու րա կան: 
7.  Ներ կա յաց րե՛ք Սար դա րա պա տի ո ւղ ղու թյամբ ու ժե րի դա սա վո րու թյու նը և ռազ

մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը:    
8.  Նկա րագ րե՛ք Բաշ Ա պա րա նի և Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մար տե րի ըն թաց քը և 

ար դյունք նե րը: 
9.  Մայի սյան հե րո սա մար տե րը պատ մա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցան. պա

տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք փաս տե րով:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

 Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ հայ կա կան զոր քը մի այ նակ պա տե րազ մեց թուր քա կան 
զոր քի դեմ Կով կա սյան ճա կա տում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ժամանակ:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Թուրք–ան դր կով կա սյան պա տե րազ մի վե րա ճում թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի, 
Ջա վախ քի և Շի րա կի գո յա մար տեր, Եր ևա նյան զո րա խումբ, Եր ևա նի նա հան գի դիկ
տա տոր Ա րամ Մա նու կյան, Դա նի ել Բեկ–Փի րու մյան, Գա րե գին Հով սե փյան, Սար դա
րա պա տի ջո կատ, Բաշ Ա պա րա նի ճա կատ, Ղա րա քի լի սայի ճա կատ, Գա րե գին Նժդեհ, 
Ա. Բեյ–Մա մի կո նյան, Ն. Ղոր ղա նյան, Մայի սյան փառահեղ հե րո սա մար տեր
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§ 1. ՀԱՅ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՎԵ ՐԵԼ ՔԸ: ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Մ շա կույ թի զար գաց ման նա խադ րյալ նե րը: Հա յ կա
կան մշա կույ թն ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
ե րկ րորդ շր ջա փու լում մեծ վե րելք ապ րեց, զար գա ցավ 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա հունչ և հարս տա ցավ 
նոր ձեռք բե րում նե րով:  

Ժամանակի գի տու թյան, տեխ նի կայի ու ար վես
տի զար գաց ման ար դյունք նե րը ար ևե լա հայ ու ա րևմ
տա հայ մշա կույ թի վե րել քի կար ևոր նա խադ րյալ ներ 
դարձան:  

Եվ րո պա կան քա ղա քակր թա կան նվա ճում նե րի հետ 
ան մի ջա կան շփու մը, դրանց մի մա սի յու րա ցումն ու հա
մադ րու մը ազ գային ար ժե հա մա կար գի հետ ա պա հո վեց 
հա յ մշա կույ թի ա ռա ջըն թա ցը բուն Հա յաս տա նում, մեր
ձա վոր հա յա բնակ շր ջան նե րում ու հայ կա կան գաղ թա
վայ րե րում: 

Ռու սաս տա նում վե րելք ապ րող ժո ղովր դա վա րա
կան շար ժում նե րը, ռու սա կան առաջադիմական գրա
կա նու թյունն ու ար վես տը է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նե
ցան ար ևե լա հա յու թյան մշա կու թային վե րել քի վրա: 
Ի սկ ա րևմ տա հա յու թյու նը մշա կու թա յին զար գաց ման 
ազ դակ ներ էր ստա նում եվ րո պա կան, մաս նա վո րա
պես՝ ֆրան սի ա կան ի րա կա նու թյու նից: Ար ևե լա հայե րի 
մշա կու թային գլ խա վոր կենտ րո նը Թիֆ լիսն էր, ի սկ 
ա րևմ տա հայե րի նը՝ Կոս տանդ նու պո լի սը:

Այս ժա մա նա կաշր ջա նում մշա կու թա յին կյան քում 
նա խա ձեռ նու թյունն ան ցնում է եվ րո պա կան բարձ րա
գույն կր թու թյուն ստա ցած հայ ե րի տա սար դու թյա նը: 
Մտա վո րա կան նոր սե րուն դը գե րա կա խն դիր է հռ չա
կում ժո ղովր դի մեջ լու սա վո րու թյան տա րա ծու մը, 
ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյան վե րել քի ա պա հո
վու մը, ա զա տու թյան ու ար դա րու թյան հա մար պայ
քա րե լը: 

ԳԼՈՒԽ

VII
ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ XIX ԴԱ ՐԻ 
Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵ ՍԻՆ ԵՎ XX ԴԱ ՐԻ ՍԿԶ ԲԻՆ  
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Հայ մշա կու թային կյան քի վե րել քին նպաս տեց նաև 
քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:  

Կր թա կան հա մա կար գը: Նոր ժամանակներում 
ա ռաջ  նային նշա նա կու թյուն ստացավ հայ կա կան մի ջա
վայ րում ար դի ա կան կր թա կան հա մա կար գի ստեղ ծումը:  

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին, չնա յած ցա րիզ մի հա րու
ցած ար գելք նե րին, վե րելք ապ րեց հայ կա կան դպ րո
ցը: Արևե լա հա յու թյան շրջանում կար եր կու տեսակի 
դպրոց` պե տա կան և ազ գային: Աս տի ճա նա բար ա ճեց 
պե տա կան դպ րոց նե րի թի վը, որտեղ ու սուց ման պար
տա դիր լե զուն ռու սե րենն էր: 

Հայոց ե կե ղե ցու տնօ րին ման ներ քո գոր ծող ծխա
կան տար րա կան  դպ րոց նե րում դա սա վան դում է ին 
կրոն, հայե րեն, ռու սե րեն, վայել չագ րու թյուն, թվա
բա նու թյուն, եր գե ցո ղու թյուն: Տր վում է ին նաև նախ
նա կան գի տե լիք ներ աշ խար հագ րու թյու նից, բնա գի
տու թյու նից, պատ մու թյու նից: Հայ կա կան գրե թե բո
լոր բնա կա վայ րե րում կային տար րա կան դպ րոց ներ: 
Այսր կով կա սում 1914 թ. դրու թյամբ կար 400 հայ կա
կան ե կե ղե ցա կան դպ րոց` 31 հա զա րից ա վե լի ա շա
կեր տով:

Պերճ Պռոշյան

Շուշիի ռեալական 
վարժարանի շենքը
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 Բաց վե ցին նաև ի գա կան ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն ներ: Այդ գործում մեծ է Պերճ Պռոշ յա նի ա վան դը: 
Նրա ան մի ջա կան ջան քե րով 1864 թ. Շու շի ում և 1866 թ. 
Երևա նում բաց վե ցին ի գա կան դպ րոց ներ: Դրանք շու
տով ստա ցան միջ նա կար գի աս տի ճան և մեծ դեր խա
ղա ցին ու սուց չու հի ներ պատ րաս տե լու գոր ծում: 

1874 թ. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Դ–ի 
նա խա ձեռ նու թյամբ Էջ մի ած նում բաց վեց հոգ ևոր ճե
մա րան: Ճե մա րա նի գլ խա վոր խն դի րը  հոգ ևո րա կան
ներ պատ րաս տելն էր: Ճեմարանը դար ձավ նաև հա
յագի տա կան խո շոր կենտ րոն: Այս տեղ դա սա վան դել և 
կրթու թյուն են ստա ցել բազ մա թիվ նշա նա վոր հայ գոր
ծիչ ներ: 

Օս մա նյան կայս րու թյան կազ մում գտն վող ա րևմ
տա հա յու թյու նը կր թու թյան ո լոր տում դան դաղ, բայց 
հաս տա տուն քայ լեր էր կա տա րում: Գոր ծում է ին եր կու 
կար գի ազ գային դպ րոց ներ` նա խա կր թա րան (տար
րա կան) և ե րկ րոր դա կան (միջ նա կարգ): Դպ րոց նե
րի կա ռա վա րու մը, ը ստ Ազ գային սահ մա նադ րու թյան, 
հանձն վեց թա ղային խոր հուրդ նե րին: 

Ա վե լա ցավ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի թի
վը բուն հայ րե նի քում: Մկր տիչ Խրի մյա նը Վա րա գա 

Գևորգյան 
ճեմարանի շենքը
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ո րո՞նք է ին հայ մշա կույ թի վե րել քի նա խադ րյալ նե րը XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX 
դ. սկզբ նե րին:  

2.  Ներ կա յաց րե՛ք հայ մշա կույ թի գլ խա վոր կենտ րոն նե րը, դրանց դե րա կա տա րու
թյու նը:

3. Ին չո՞ւ էր ան հրա ժեշտ ժո ղովր դին լու սա վո րե լը և կր թե լը:
4.  Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան կր թա կան կյան քում: Ի ՞նչ տե սա կի դպ

րոց ներ կային Ար ևե լյան Հա յաս տա նում. ի ՞նչ է ին դա սա վան դում այդ դպրոց նե
րում: 

5.  Ի ՞նչ տի պի ա րևմ տա հայ դպ րոց ներ կային և ո ՞ւմ կա ռա վար ման ներ քո է ին դրանք:
6.  Թվար կե՛ք այդ ժա մա նա կաշր ջա նի նշա նա վոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն

նե րը. ե ՞րբ և ո ՞ւմ կող մից են հիմ նադր վել դրանք: 
7.  Փոր ձե՛ք հիմ նա վո րել, որ հայ կա կան դպ րո ցա կան կյան քը XIX դ. ե րկ րորդ կե սին 

և XX դ. սկզբ նե րին իս կա պես վե րելք էր ապ րում:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Քա ղա քակր թա կան նվա ճում նե րի յու րա ցում և հա մադ րում ազ գային ար ժե հա մա
կար գի հետ, հայ կա կան մշա կույ թի եր կու գլ խա վոր կենտ րոն ներ, միջ նա կարգ դպ րոց, 
Շու շի ի և Եր ևա նի ի գա կան դպ րոց ներ, Էջ մի ած նի հոգ ևոր ճե մա րան, Վա րա գա վան քի 
« Ժա ռան գա վո րաց» վար ժա րա ն, Կա րի նի Սա նա սա րյան վար ժա րան

վան քում 1857 թ. բա ցեց « Ժա ռան գա վո րաց» վար ժարա
նը: 1870 թ. Գա րե գին Սր վանձ տյան ցը Վա նում հիմնա
դրեց ի գա կան վար ժա րան: 

Կա րի նի ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի մեջ 
ա մե նահռ չա կա վո րը 1881 թ. բաց ված Սա նա սա րյան 
վար ժա րանն էր: Ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը մե ծա հա
րուստ Մկր տիչ Սա նա սա րյա նի մի ջոց նե րի հաշ վին 
բարձ րա գույն կր թու թյուն էր ստա ցել Գեր մա նի ա յում, 
մասնավորապես` Լայպ ցի գի հա մալ սա րա նում: 

Չնայած դժվարություններին՝ հայ կա կան մշա կույ
թը, պահ պա նե լով իր ի նք նա տի պու թյունն ու մի աս նա
կա նու թյու նը, զարգացավ և կար ևոր դեր խա ղաց ազ գի 
հա մախ մբ ման, ա ռա ջա դի մա կան գա ղա փար նե րի տա
րած ման գոր ծում: 
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§ 2. ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

Բ նա կան գի տու թյուն նե րը: Այս ժա մա նա կա շրջա
նի գրե թե բո լոր հայ գիտ նա կան ները, ազ գային պե
տու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ապ րում և 
աշ խա տում է ին հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս` 
Արևմտյան Եվ րո պա յում, Ռու սաս տա նում, Ա ՄՆ–ո ւմ 
և այլ վայ րե րում: Ծա նո թա նանք նրան ցից մի քա նի սի 
գոր ծու նե ու թյա նը:

Ն շա նա վոր գիտ նա կան Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին ժա
մա նա կա կից ե րկ րա քի մի ա գի տա կան բնա գա վա ռի 
հիմ նա դիրն է: Նա հայտ նի հրա պա րա կա խոս Գ. Ա րծ
րու նու եղ բայրն էր, «Մ շակ» թեր թում տպագ րում էր հոդ
ված ներ, ե րա զում էր աշ խա տել հայ րե նի քում:

 Քի մի կոս Ջա կո մո (Հա կոբ) Չամ չյա նն իր գի տա
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյունն սկ սել է Հռո մի 
հա մալ սա րա նում: Նա հա մար վում է ժա մա նա կա կից 
օր գա նա կան լու սա քի մի այի հիմ նա դի րը: 

Ֆի զի կայի աս պա րե զում XX դ. կար ևոր հայտ նա գոր
ծու թյուն նե րից մե կը` տա րա ծու թյան մեջ պատ կեր ներ 
հա ղոր դե լու հա մա կար գը, մշա կել է Հով հան նես Ա դամ
յա նը (1879–1932): Նա աշ խա տել է Բեռ լի նում, Պե տեր
բուր գում, խորհր դային իշ խա նու թյան տա րի նե րին` նաև 
Եր ևա նում: Նա դրել է գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան 
հիմ քը:

Աստ ղա գի տու թյան բնա գա վա ռում հռ չակ վել է վե
նե տիկ ցի հե տա զո տող Խո րեն Սի նա նյա նը: Ս. Ղա զար 
կղ զու հայ կա կան ա ստ ղա դի տա րա նում նա է ա ռա ջի նը 
հայտ նա բե րել Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կը: 

Հայ բժիշկ նե րի փայ լուն հա մաս տե ղու թյան մեջ իր 
ուրույն տեղն ու նի Մար գար Ա ռուս տա մո վը: Ցա րա կան 
կա ռա վա րու թյու նը նրան աք սո րել էր Ա ստ րա խան: 1892 թ. 
այս տեղ բռնկ ված խո լե րայի հա մա ճա րա կի ժա մա նակ 
ան գնա հա տե լի օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել հի վանդ նե րին և 
պայ քա րել հա մա ճա րա կի տա րած ման դեմ: 

Ֆի զի ո լո գի այի բնա գա վա ռում մեծ գործ է կա տա րել 
ռուս մեծ գիտ նա կան Ի. Պավ լո վի սան Լևոն Օր բե լին: 
Զար գաց նե լով Պավ լո վի ո ւս մուն քը՝ նա դար ձել է է վո
լյու ցի ոն ֆի զի ո լո գի այի հիմ նա դի րը: 

Հովհաննես Ադամյանն 
աշխատանքի պահին
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Հա յա գի տու թյու նը: XIX դ. կեսերից բուռն զար գա ցում 
ու նե ցավ հա յա գի տու թյու նը: Հա յոց լեզ վի, գրա կա նու
թյան, պատ մու թյան, Հա յաս տա նի աշ խար հագ րու թյան 
հե տա զո տու թյան աս պա րե զում բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լե ցին հայ և օ տա րերկ րա ցի գիտ նա կան նե րը: 

Հայե րե նի ու սում նա սի րու թյու նը դր վեց գի տա կան 
լուրջ հիմ քե րի վրա: Հա յա գի տու թյան այս ճյու ղի վե րել
քը կապ ված է լեզ վա բան նե րի նոր սերն դի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի՝ Ստեփան Մալ խա սյա նցի, Մանուկ Ա բե ղյա
նի, Հրաչյա Ա ճա ռյա նի և ու րիշ ների բե ղուն գոր ծու նե
ու թյան հետ:

 Հա յա գի տու թյու նը խո շոր հա ջո ղու թյուն նե րի հա սավ 
նաև Ֆրան սի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ռու սաս տա նում: 
XIX դ. վեր ջին և XX դ. սկզ բին ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու
թյան ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ցույց տվին հա
յե րե նի տե ղը հն դեվ րո պա կան լեզ վաըն տա նի քում՝ որ
պես նրա ա ռան ձին ճյուղ: 

Հայ միջ նա դա րյան պատ միչ նե րի եր կե րի թարգ մա
նու թյան, հայ ազ գագ րու թյան և հա վա տա լիք նե րի հե
տա զո տու թյան ա ռու մով նշա նա կա լից էր Մոսկ վայի Լա
զա րյան ճե մա րա նի պրո ֆե սոր Մկր տիչ Է մի նի դե րը: 

Ռու սաս տա նի ան վա նի կով կա սա գետ Նի կո ղայոս 
Մա ռը (1864–1934) հիմ նա վո րա պես զբաղ վել է Ա նի ի պե
ղում նե րով: Նրա հա յա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ամ փո փումն էր «Ա նի» աշ խա տու թյու նը: 

XIX դ. վեր ջին և XX դ. սկզբ նե րին հզոր ա ռա ջըն
թաց ու նե ցավ հա յա գի տու թյան ա ռանց քային ճյու ղե րից 
մեկը՝ հայ պատ մա գի տու թյու նը:  

XIX դ. հայ պատ մա գի տու թյան մե ծա վաս տակ դեմ քե
րից է Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան անդամ Ղևոնդ Ա լի
շա նը (1820–1901): Նա իր գի տա կան հս կա յա կան ժա ռան
գու թյամբ (ա վե լի քան 45 հա տոր) մե ծա պես նպաս տել է 
ազ գային գի տու թյան զար գաց մա նը: 

Հայ ժո ղովր դի ամ բող ջա կան պատ մու թյու նը 
ստեղծելու գործում հատ կան շե լի է Ան տոն Գա րա գա շ
յա նի «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» ու սում նա սի րու
թյու նը: 

Հայոց պատ մու թյան զանազան հիմ նա հար ցե րի, 
Հայ կա կան հար ցի լուծ ման և հե ռան կար նե րի մա սին 
ու րույն վե րա բեր մունք ու ներ ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, 

Հրաչյա Աճառյան
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պատ մա բան և բա նա սեր Մա ղա քի ա ար քե պիս կո պոս 
Օր մա նյա նը: Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նրա «Ազ գա պա
տում» ե ռա հա տոր ու սում նա սի րու թյու նը: 

Հայոց պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյու նը ո րա կա կան 
նոր աս տի ճա նի բարձ րաց րեց պատ մա բան Լե ոն (Ա ռա քել 
Բա բա խա նյան): Նա գրել է հայոց պատ մու թյան գրեթե բո
լոր պատ մա կան շր ջան նե րի ու հիմ նախն դիր նե րի մա սին: 

Բյու զան դի այի պատ մու թյան, հայոց միջ նա դա րի և 
Հայ կա կան հար ցի ու սում նա սի րու թյան աս պա րե զում 
զգա լի ներդ րում ու նի Նի կո ղայոս Ա դոն ցը: Իր « Հա յաս
տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» ար ժե քա վոր 
աշ խա տու թյու նում ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի պատ
մաաշ խար հագ րա կան և հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան 
կա ռուց ված քը, հայ–բյու զան դա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը և այլ հարցեր: 

Հայ գիտ նա կան նե րի այս փայ լուն սե րն դի շատ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ ի րենց բեղուն գոր ծու նե ու թյու նը 
շա րու նա կե ցին նաև Հայոց պատ մու թյան նո րա գույն 
շր ջա նում:

Ղևոնդ Ալիշան

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Թվար կե՛ք XIX դ. ե րկ րորդ կե սի և XX դ. սկզ բի բնա կան գի տու թյուն նե րի հայ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Ին չո՞վ են նրանք հայտնի: 

2.    Ով քե՞ր է ին այդ ժա մա նա կաշր ջա նի նշա նա վոր հա յա գետ նե րը: Ի ՞նչ գոր ծե րով 
են աչ քի ըն կել: 

3.   Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ հայ պատ մա գի տու թյու նը ան նա խըն թաց վե րելք ապ րեց:
4.   Ով քե՞ր է ին այս ժա մա նա կաշր ջա նի հայ պատ մա գի տու թյան նշա նա վոր ներ կա

յա ցու ցիչ նե րը. լու սա բա նե՛ք նրանց գոր ծու նե ու թյու նը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 Պատ րաս տե՛ք հայ նշա նա վոր որ ևէ գիտ նա կա նի մա սին զե կույց և ներ կա յաց
րե՛ք դա սա րա նում:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անդ րե աս Ա րծ րու նի, ե րկ րա քի մի ա, Ջա կո մո Չամ չյան, լու սա քի մի ա, Հով հան նես 
Ա դամ  յան, գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյուն, Խո րեն Սի նա նյան, Մար գար Ա ռուս տա մով, 
Լևոն Օր բե լի, հա յա գի տու թյուն,  Ստեփան Մալ խա սյա նց, Մանուկ Ա բե ղյա ն, Հրաչյա 
Ա ճառյա ն, Նի կո ղայոս Մառ, Մկր տիչ Է մին, Ան տոն Գա րա գա շյան, Մա ղա քի ա Օր մա նյան, 
Լե ո, Նի կո ղայոս Ա դոնց
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§ 3.  ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՄԱ ՄՈՒ ԼԸ

Գ րա կա նու թյան հա սա րա կա կան դե րի բարձ րա
ցու մը: Բուռն վե րելք է ապ րում նաև հայ գրա կան կյան
քը: Հա սա րա կա կան կյանքի աշխուժացման մեջ ա ռաջ
նա կարգ դեր է կատարում գե ղար վես տա կան գրա կա
նու թյու նը: 

XIX դ. կե սե րին հայ գրա կա նու թյան մեջ գե րիշ խող էր 
կլա սի ցիզ մը: Այս ո ւղ ղու թյան գրող նե րի եր կե րում ներ
բող վում է ին հայ րե նա սի րու թյու նը, ան ձն վի րու թյու նը, 
ա ռա քի նու թյու նը, ա ռա ջադր վում էր հայ րե նի քի ա զա
տու թյան գա ղա փա րը: Հայ կլա սի ցիզ մի գլուխ գոր ծո ցը 
Ար սեն Բագ րա տու նու « Հայկ դյու ցազն» (1858 թ.) վի
պերգն է:

Կ լա սի ցիզ մին հա ջոր դում է ռո ման տիզ մը: Գրա բա
րին փո խա րի նե լու է գա լիս աշ խար հա բա րը: Զու գա հե
ռա բար ձևա վոր վում է հայ նոր գրա կա նու թյու նը` ար ևե
լա հայ և ա րևմ տա հայ հատ ված նե րով: 

Հայ գրող նե րի նոր սե րն դի շար քե րում ա ռանձ նա
նում է Մի քա յել Նալ բան դյա նը, ո րի ո ղջ ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը հա մակ ված է ջերմ հայ րե նա սի րու թյամբ և 
ա զա տա սի րա կան ո գով: Նա հիմք դրեց գրա կան քննա
դա տու թյա նը` զարգացնելով կյան քի ճշ մա րիտ ար տա
ցոլ ման սկզ բուն քը: 

Ժա մա նա կի ազ գային ո գու ար տա հայ տի չը պոե զի ան 
էր: Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լյա նի, Մի քայել Նալ բան դյա նի, 
Նա հա պետ Ռու սի նյա նի, Ռա փայել Պատ կա նյա նի բա
նաս տեղ ծու թյուն նե րը գրված էին ազ գային–հայ րե նա
սի րա կան շնչով:

 Մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն է ձեռք բե րում Ռա փա
յել Պատ կա նյա նի պոե զի ան: Նա ասում էր, որ հային 
պետք է դաս տի ա րա կել` հի շեց նե լով նրան իր կորց րած 
փառ քը, սո վո րեց նե լով « պա ղա րյուն նայել այն մահ
վան վրա, որ նա կա րող է ստա նալ՝ զո հե լով ան ձը 
ազ գի ա զա տու թյա նը... »:  

Զարգացում է ապրում ազգային ռոմանտիզմը: Հայ 
մեծ գրող Րաֆ ֆին նոր հուն բա ցեց ազ գային վի պա
սա նու թյան մեջ: Նա իր վե պե րում ստեղ ծեց ազգային 
կերպարներ, ովքեր կոչ ված է ին քա րո զե լու ազ գային 

Միքայել Նալբանդյան
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ա զա տագ րու թյան գա ղա փարը: Փր կու թյան մի ակ ու
ղին զին ված պայ քարն է: 

1880–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սին հայ գրա կա նու թյու նը 
ռո ման տիզ մից ան ցում է կա տա րում ռե ա լիզ մին: 

 Գե ղար վես տա կան ար ձա կը զար գա նում է նոր հե
րո սի, սո ցի ա լա կան նոր մի ջա վայ րի և ժան րային նոր 
տար բե րակ նե րի ը նտ րու թյամբ: Լայն տա րա ծում է 
գտնում նո րա վե պը, գե ղար վես տա կան սյու ժե նե րի 
կի զա կե տում հայտն վում են կի նը և ըն տա նի քը, ան
հա տի և հա սա րա կու թյան հա կադ րու թյու նը, օ տար
ված ան հա տի ող բեր գա կան ճա կա տա գի րը: Ար ձա կի 
նոր սերն դի ա կա նա վոր դեմ քերն է ին Մու րացանը, 
Շիր վան զա դեն, Գրի գոր Զոհ րա պը, Նար–Դո սը և 
ու րիշ ներ:

Հանդես է գալիս ան ձնա կան քնա րեր գու թյու նը՝ հայ
րե նի քի, բնու թյան, սի րո, կա րո տի ու թախի ծի վե րապ
րում նե րով: Այդ   պոե զի այի նոր սե րուն դը ներկայացնում 
էին Հով հան նես Թու մա նյանը, Ա վե տիք Ի սա հակ յանը  
և ու րիշ ներ:

XX դա րաս կիզ բը բե կում է նշա նա վո րում հայ գե
ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ: Դա սա կան ռե ա
լիզ մը փոխարինվում է նոր ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ նա տու
րալիզմ, սիմ վո լիզմ, նե ո ռո ման տիզմ: Փոխ վում է նաև 
գրա կա նու թյան հե րո սը: Սո ցի ա լա կան տի պե րին փո
խա րի նում են հե ղա փո խա կա նը, մտա վո րա կա նը: 

Պոե զի ա յում աս պա րեզ է գա լիս բա նաս տեղծ նե րի 
նոր սե րուն դը՝ Սի ա ման թո, Վա հան Տե րյան, Դա նի ել 
Վա րու ժան, Մի սաք Մե ծա րենց: Դրա մա տուր գի ա յում 
նոր ո ւղ ղու թյուն է նշա նա վո րում Լևոն Շան թը:

 Մա մու լը: Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան բնո
րոշ կող մե րից է տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, մշակ
ման ու տա րած ման եր ևույ թը: Այդ աս պա րե զում յու
րա հա տուկ դեր էր վե րա պահ ված մա մու լին: Այն XIX 
դ. ե րկ րորդ կե սի և XX դ. սկզբ նե րի զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան կար ևո րա գույն մի ջոցն էր: Հայ կա կան 
մա մու լը, որ պես ազ գային մշա կույ թի նոր բնա գա վառ, 
զար գա նում էր ժա մա նա կի ար դի ա կան պա հանջ նե րին 
համըն թաց:  

Հա յաս տա նի եր կու հատ ված նե րում ու հայ կա կան 
գաղ թա վայ րե րում քա նա կա պես ու ո րա կա պես ա ճում 

Հովհաննես Թումանյան

Ավետիք Իսահակյան
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է հայ պար բե րա կան նե րի թի վը: XIX դ. ե րկ րորդ կե սին 
հիմ նա դր վել է 250 թեր թ ու հան դես: Հայ մա մու լը հատ
կա պես ծաղ կում ապ րեց Կ. Պո լսում և Թիֆ լի սում: 

 Դա րի կե սե րի ա մե նան շա նա վոր պար բե րա կա նը 
1858–1864 թթ. Մոսկ վա յում  հրա տա րակ ված « Հյու սի
սա փայլն» էր: Խմ բա գի րը ա կա նա վոր հրա պա րա կա
խոս, հա յա գետ և ար ևե լա գետ Ստե փա նոս Նա զա ր
յանն էր: 

Ժա մա նա կի հա սա րա կա կան կար ծի քը ձևա վո րե լու 
ա ռու մով հս կա յա կան դեր ու ներ 1872 թ. Թիֆ լի սում լույս 
տես նող ա զա տա կան ո ւղ ղու թյան «Մշակ» թեր թը: Դրա 
հիմ նա դիրն ու եր կա րա մյա խմբագիրն էր նշա նա վոր 
հրա պա րա կա խոս Գրի գոր Ա րծ րու նին:  

Թիֆ լի սում, Կ. Պոլ սում, Սանկտ Պե տեր բուր գում, 
Փա րի զում, Վե նե տի կում և այ լուր հայե րեն, եր բեմն 
նաև օ տար լե զու նե րով հրա տա րա կում է ին գրա կան–
գե ղար վես տա կան պատ կե րա զարդ պար բե րա կան ներ: 
Օ րի նակ՝ Ա. Չո բա նյա նի խմ բագ րու թյամբ Փա րի զում 
հրա տա րակ վում էր «Ա նա հիտ» հանդեսը, Գ. Լևո նյանի 
խմբագ րու թյամբ Թիֆ լի սում՝ « Գե ղար վեստը»:

 Հայ մա մու լի պատ մու թյան մեջ նոր եր ևույթ էր կու
սակ ցա կան թեր թե րի ու ամ սագ րե րի հրա տա րա կու մը: 
Կու սակ ցա կան մա մու լը թեժ գա ղա փա րա կան պայ քա

«Անահիտ» հանդես

«Դրոշակ» թերթի առաջին և երկրորդ համարները 
հրատարակվել են Թիֆլիսում 1891 թ. մայիսին և 

սեպտեմբերին, Դաշնակցության գաղտնի տպարանում: 
«Դրոշակ»ի 3–րդ համարը լույս է տեսել Ռումինիայում, 
1892 թ.: 4–րդ համարից սկսած (1893 թ.)՝ հրատարակվել 

է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում:
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րի, տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րի միջև մր ցակ ցու թյան  և 
բախ ման ասպարեզ էր:  

Դաշ նակ ցու թյան պաշ տո նա կան ա ռա ջին օր գան 
«Դ րո շա կը», որ հիմ նադր վել էր Թիֆ լի սում, տե ղա
փոխ վեց Ժնև (Շ վեյ ցա րի ա): Դա րասկզ բին սկ սե ցին 
լույս տես նել «Ա զա տա մարտ», « Հո րի զոն»  և տաս նյակ 
այլ պար բե րա կան ներ:     

Հն չա կյան նե րի հրա տա րա կած պար բե րա կան նե րից 
աչ քի է ին ը նկ նում «Հն չա կը», «Ե րի տա սարդ Հա յաս
տա նը»: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ XX դ. սկզ բնե րին հրա տա րակ
վող հայ կա կան պար բե րա կան նե րի թի վը կազ մեց շուրջ 
1000 ա նուն:  Այս պես հայ մա մու լը, բազ մա նա լով ու տա
րած վե լով հայ կա կան մի ջա վայ րում՝ սկ սեց է ա կան դեր 
խա ղալ հա սա րա կա կան մտա ծո ղու թյուն, վե րա բեր
մունք և կար ծիք ձևա վո րե լու գոր ծում: 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ի ՞նչ ո ւղ ղու թյուն ներ կային հայ գրա կա նու թյան մեջ: 
2. Ներ կա յաց րե՛ք այդ ո ւղ ղու թյուն նե րի նշա նա վոր հեղինակներին:
3.   Թվար կե՛ք նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից: Դրան ցից ի ՞նչ եք կար դա ցել: Ո՞ր 

ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կամ ո ՞ր հե րո սին եք նա խընտ րում. ին չո՞ւ:
4.   Ի ՞նչ դեր էր խա ղում մա մու լը ժա մա նա կի հա սա րա կա կան կյան քում: 
5.   Վեր հի շե՛ք, թե ո րն էր հայե րեն ա ռա ջին պար բե րա կա նը: Որ տե՞ղ և ի ՞նչ նշա նա վոր 

պար բե րա կան ներ է ին հրա տա րակ վում XIX դ. երկրորդ կեսին և XX դ. սկզբին:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX դ. սկզբ նե րին հա սա րա կա կան կյան քում ի ՞նչ դեր 
ու նե ին գրա կա նու թյու նը և մա մու լը: Ա րդյո՞ք այն պահ պան վել է նաև մեր օ րե րում:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կ լա սի ցիզմ, ռո ման տիզմ, ռե ա լիզմ, Ար սեն Բագ րա տու նի, նա տու րա լիզմ, սիմ վո լիզմ, 
նե ո ռո ման տիզմ, գրա կա նու թյան հա սա րա կա կան դե րի բարձ րա ցում,  Ա. Չո բանյան, 
«Ա նա հիտ», Գ. Լևո նյան, « Գե ղար վեստ», «Ա զա տա մարտ», « Հո րի զոն», «Ե րի տա սարդ 
Հա յաս տան»
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§ 4–5.   ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ ԵՎ ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Ժա մա նա կի ա ռա ջա դի մա կան երևույթները լի ո վին 
դրս ևոր վե ցին նաև հայ ար վես տի և ճար տա րա պե տու
թյան մեջ:

Կեր պար վես տը: Ար վես տի ար դի ա կան ո ւղ ղու
թյուն նե րը թա փան ցե ցին նաև հայ կեր պար վես տի 
բնա գա վա ռը: Ի հայտ եկան մաս նա գի տա կան բարձր 
կրթու թյուն ստա ցած ստեղ ծա գոր ծող նե րի նոր սե
րունդ: Սանկտ Պե տեր բուր գի, Մոսկ վայի, Փա րի զի, 
Հռո մի գե ղար վես տի ա կա դե մի ա նե րը ա վար տած  
հայ գե ղան կա րիչ նե րը հե ղի նա կեցին բարձ րար վեստ 
գոր ծեր: 

Հայ կա կան մշա կույ թին փառք ու ճա նա չում բերեցին 
աշ խար հահռ չակ ծո վան կա րիչ Հ. Այ վա զովս կին, Վ. Սու
րե նյա նցը, Գ. Բա շին ջա ղյա նը, Մ. Սա րյա նը, Փ. Թեր լե
մե զյա նը, Ե. Թադ ևո սյա նը և ու րիշ ներ:

 Պե տեր բուր գի գե ղար վես տի ա կա դե մի այի սան 
Գևորգ Բա շին ջաղ յա նը հայտ նի է իր բնան կար նե րով 
(« Դե պի Ա րա գած տա նող ճա նա պար հը», «Ա րա րատ» և 
այլն):  Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը, բնան կա րից բա ցի, ստեղ
ծել է նաև կրո նա կան և պատ մա դի ցա բա նա կան պատ
կեր ներ: 

Մարտիրոս  Սարյան

Գևորգ Բաշինջաղյան.
«Ս. Ղազար կղզին 
գիշերով»
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Այդ շր ջա նի հայ նկար չու թյու նը, այդ թվում նաև 
բնան կա րը,  գե ղար վես տա կան նոր ո րակ և ազ գային 
շեշտ ված դի մագ ծեր է ձեռք բե րել հատ կա պես Մար
տի րոս Սա րյա նի (1880–1972) գոր ծե րում: 

Պատ մա կան նկա րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման 
գոր ծում բա ցա ռիկ դեր է խա ղա ցել Վարդ գես Սու րե
ն յան ցը: Նա ան դրա դար ձել է նաև ա ռաս պե լա կան 
շրջա նի պատ մու թյա նը: 

Նոր շր ջա նի հայ քան դա կա գոր ծու թյան հիմ նա դիր
նե րից է Հռո մի գե ղար վես տի ա կա դե մի այի շր ջա նա
վարտ, պոլ սա հայ վար պետ Եր վանդ Ոս կա նը: Շո շա
փե լի է նաև քան դա կա գործ Ա նդ րե աս Տեր–Մա րու քյա
նի ներդ րու մը: Նրա կեր տած Խա չա տուր Ա բո վյա նի 
հու շար ձա նը նոր շր ջա նի հայ կեր պար վես տի ա ռա ջին 
կո թո ղային քան դակն է: 

Թատ րո նը: Այս շրջանում ստեղծվում է հայ պրո
ֆե սի ո նալ թատ րո նը: 1861 թվա կա նին Կ. Պոլ սում  
կազմվեց ա ռա ջին մշ տա կան խում բը` Պետրոս Մա
ղաք յա նի ղե կա վա րու թյամբ: Այն հայտնի է  «Արևելյան 
թատ րոն» անունով: 

Շուտով Կ. Պոլ սում Հակոբ Վար դո վյա նի գլ խա վո
րու թյամբ 1868 թ. ստեղծ վում է նոր թա տե րա կան կազ
մա կեր պու թյու ն, որը հան դես էր գա լիս հայե րեն ու 
թուր քե րեն ներ կա յա ցում նե րով: 

Հայ թատ րո նը զար գա նում է նաև Թիֆ լի սում: Այս
տեղ հրա վիր ված պոլ սա հայ դե րա սան նե րը՝ Պետ րոս 
Ա դա մյան, Սի րա նույշ, ի րենց խա ղա ցան կով մե ծաց
նում են հա սա րա կու թյան հե տաքրք րու թյու նը թատ րո
նի հան դեպ: 

Ե րաժշ տու թյու նը: Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հայ ե րաժշ տա կան մշա կույթն ունեցավ ան նա խադեպ 
նվա ճում ներ: Սիրանույշ

Մարտիրոս Սարյան.
«Հայաստան»
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 Տիգ րան Չու խա ջյա նը հիմնադրեց հայ օ պե րային 
ար վես տը: Նրա «Արշակ Բ» օ պե րան (1868 թ.) հայ օ պե
րային ժան րի ա ռա ջին ստեղ ծա գոր ծու թյունն է: 

XIX դ. ե րկ րորդ կե սի կար ևո րա գույն ձեռք բե րում
նե րից է ար ևե լա հայ կոմ պո զի տո րա կան դպ րո ցի ձևա
վորու մը: Դրա հիմ նա դիրն էր Քրիս տա փոր Կա րա–
Մուր զան: 

Ս տեղծ վեց հայ ա շու ղա կան ազ գային դպ րո ցը` 
Ջիվա նու (Սե րով բե Լևո նյան) գլ խա վո րու թյամբ:

 Հայ հոգ ևոր եր գը նո տագ րե լու և ա ղա վա ղում նե րից 
փր կե լու խն դի րը փայ լուն կեր պով լու ծեց հան ճա րեղ 
Կո մի տա սը: Նա տա րի ներ շա րու նակ զբաղ վեց հայ 
ժո ղովր դա կան և հոգ ևոր եր գե րի  նշագր մամբ, հե տա
զո տու թյամբ և ժո ղովր դա կա նաց մամբ: 

Հայ ազ գա յին օ պե րա յի ա ռա ջըն թա ցի ճա նա պար
հին նշա նա կա լի քայլ էր Ար մեն Տիգ րա նյա նի «Ա նուշ» 
օ պե րան: Այն 1912 թ. բե մադր վեց Ա լեք սանդ րա պո լում և 
ձեռք բե րեց մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն:

Ճար տա րա պե տու թյուն: Ար դյու նա բե րա կա նացող 
Ռու սա ստանյան կայս րու թյան կազ մում գտնվող 
Արևել յան Հայաստանի առաջընթացը նկատվում է 
նաև քաղա քա շինու թյան բնագավառում: Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նում քա ղաք ներն է ա կան վե րա կա ռուց ման 
են թարկ վե ցին: Եր ևան, Ա լեք սանդ րա պոլ, Գորիս, 
Նոր Բա յա զետ քա ղաք նե րի կա ռու ցա պա տումն 
ի րա կա նաց վեց ը ստ հաս տատ ված գլ խա վոր հա տա
կագծե րի:  

Քրիս տա փոր 
Կա րա–Մուր զան 
իր երգչախմբով

   Արմեն Տիգրանյան
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Հա յաս տա նում կառուցվեցին եվ րո պա կան տի պի 
շենքեր: Տե ղա կան սև տու ֆից կա ռուց ված Եր ևա նի 
բնա կե լի տնե րն ի րենց ճար տա րա պե տու թյամբ զու
գակ ցում է ին ազ գային ա վան դույթ նե րը ռու սա կան 
կլա սի ցիզ մի  ո ճի հետ: 

Հայ կա կան կա պի տա լը, որ գոր ծում էր հիմ նա
կանում հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս, մեծ դեր խա
ղաց Թիֆ լի սի և Բաք վի կա ռու ցա պատ ման ու զար գաց
ման գոր ծում: Բազ մազգ բնակ չու թյուն ու նե ցող Թիֆ լի
սում հայե րի թվաքա նա կը գե րակշ ռող էր, ո րի պատ ճա
ռով քաղա քա գ լու խն ա վան դա բար հայ էր ը նտր վում: 
Քա ղա քի կենտ րո նի ճար տա րա պե տա կան կեր պա րում 
կար ևոր է ին հայ կա կան թատ րոն նե րի շեն քե րը, հայ 
մե ծա հա րուստ նե րի ա ռանձ նատ նե րը, ա ռևտ րա կան 
տնե րը և այլն:

 Թիֆ լի սում գոր ծող նշա նա վոր հայ ճար տա րա
պետ նե րից է ին Գ. Տեր–Մի քե լյա նը, Ս. Սար կիս յա նը, 
Հ. Քա ջազ նու նին և ու րիշ ներ: Նրանց կա ռու ցած շեն
քերը բարձր մա կար դա կի և նուրբ ճա շա կի շնոր հիվ 
բռ նել են ժա մա նա կի քն նու թյու նը և այ սօր էլ զար դա
րում են Թբի լի սի ի կենտ րո նը: Հայ ճար տա րա պետ նե
րը Բաք վում ևս ծան րակ շիռ ներդ րում ու նեն քա ղա քի 
կա ռու ցա պատ ման գոր ծում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րն այս ա ռու մով 
լուրջ փո փո խու թյուն ներ չու նե ցան: Ա րևմ տա հայ ճար

Թիֆլիսի կենտրոնի 
շենքերից
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Թվար կե՛ք կեր պար վես տի տա րած ված ո ւղ ղու թյուն նե րը: Ի ՞նչ նշա նա վոր հայ կեր
պար վես տա գետ ներ գի տեք. նշե՛ք նրանց գոր ծե րից մի քանիսը:

2.   Ներ կա յաց րե՛ք հայ պրո ֆե սի ո նալ թատ րո նի պատ մու թյու նը և նշա նա վոր ներ կա
յա ցու ցիչ նե րին. ի ՞նչ գի տեք նրանց մա սին: 

3.    Ի ՞նչ ձեռք բե րում ներ ար ձա նագր վե ցին հայ ե րաժշ տա կան ար վես տում: Ով քե՞ր է ին 
նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. նրանց ո ՞ր գոր ծե րին եք ծա նոթ:

4.   Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված քա ղա քա շի նու թյան զար գա ցու մը: 
5.  Ի ՞նչ նշա նա վոր ճար տա րա պետ ներ է ին գոր ծում այդ շր ջա նում: Ի ՞նչ գի տեք նրանց 

մա սին:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 Օ գտ վե լով լրացուցիչ գրականությունից և հա մա ցան ցից՝ պատ րաս տե՛ք զե կույց
ներ ար վես տի բնա գա վա ռի որ ևէ եր կու ներ կա յա ցու ցչի վե րա բե րյալ, փորձե՛ք 
ներ կա յացնել նրանց մա սին կեն սագ րա կան հե տաքր քիր տվյալ ներ:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վարդ գես  Սու րե նյա նց, Գևորգ Բա շին ջա ղյան, Մար տի րոս Սա րյան, Ե ղի շե Թադևոս
յա ն, Եր վանդ Ոս կան, Ա նդ րե աս Տեր–Մա րու քյան, պրո ֆե սի ո նալ թատ րոն,  Պետ րոս Մա
ղա քյան, «Ար ևե լյան թատ րոն», Ս. Վար դո վյան, Պետ րոս Ա դա մյան, Սի րա նույշ, Տիգ րան 
Չու խաճ յան, «Ար շակ Բ» օ պե րա, հայ ա շու ղա կան դպ րոց, Քրիս տա փոր Կա րա–Մուր զա, 
Ջի վա նի, Կո մի տաս, Ար մեն Տիգ րա նյա ն, «Ա նուշ» օ պե րա, քա ղա քի գլ խա վոր հա տա կա
գիծ, Գ. Տեր–Մի քե լյան, Ս. Սար կիս յան, Հ. Քա ջազ նու նի, ար դի ա կան նվա ճում նե րի և 
ազ գային ա վան դույթ նե րի հա մադ րում

տա րա պե տու թյու նը  զար գա նում էր Կ. Պոլ սի Պա լյան
նե րի նշա նա վոր տոհ մի ճար տա րա պետ նե րի շնոր հիվ: 

Այս պի սով՝ հայ ճար տա րա պե տու թյու նը զար գա ցավ 
նոր ժա մա նակ նե րի ար դի ա կան նվա ճում նե րի ու ազ գային 
ա վան դույթ նե րի հա մադր ման ո գով: 

Ինչ պես տե սանք, նոր ժա մա նակ նե րի ա վար տա
կան փու լում հա յու թյու նը ըն թա նում էր ժա մա նա կի 
քա ղա քակր թա կան զար գա ցում նե րի ուղիով և աս
տի ճա նա բար հաս տա տում էր իր ար ժա նի տե ղը քա
ղա քա կիրթ աշ խար հում:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԸ 
ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ 

III

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԸ 
ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
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§ 1.  ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳԱՂ ԹԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԸ

Հայոց պատ մու թյու նը, ի նչ պես գի տեք, ը նդ գր կում 
է ոչ մի այն Հա յաս տա նի, այլև բուն հայ րե նի քից դուրս 
ա ռա ջա ցած հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի պատ մու թյու
նը: Ե ղել են ժա մա նակ ներ, որ հայ ազ գային, քա ղա քա
կան, մշա կու թային կյան քը հիմ նա կա նում զար գա ցել է 
Հա յաս տա նից դուրս: Դա մեր պատ մու թյան ա ռանձ նա
հա տուկ կող մե րից է:

 Գա ղութ նե րի ա ռա ջա ցու մը: Հայ ժո ղովր դի ո րոշ 
հատ ված ներ պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կա շրջան
նե րում վե րաբ նակ վել են Հա յաս տա նից դուրս` մո
տա կա կամ հե ռա վոր ե րկր նե րում: Հայ րե նի քից հե ռու 
հայե րը հայտն վում է ին կա մա վոր կամ բռ նի ե ղա նակ
նե րով կա տար վող ար տա գաղ թերի հետևանքով: Ի սկ 
ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը տար բեր է ին` ան կախ պե
տա կա նու թյան կո րուստ, օ տար նե րի դա ժան տի րա պե
տու թյուն, ցե ղաս պա նու թյուն, տն տե սա կան, սո ցի ա լա
կան և քա ղա քա կան ծանր վի ճակ, սով, հա մա ճա րակ
ներ և այլն: 

Միջ նա դա րի ըն թաց քում հայե րը՝ զանգ վա ծա բար, 
ա ռան ձին խմ բե րով կամ ան հա տա պես, հաստատվել 
է ին Բյու զան դի ա յում, Ի րա նում, Օս մա նյան կայսրու
թյունում (կենտրոնական ու արևմտյան նա հանգ նե ր, 
ա րա բա կան ե րկր նե ր): Նոր դա րե րի սկզ բում հայե րի 
հոս քը մե ծա ցավ դե պի Հնդ կաս տան, Ռու սաս տան, 
Եվրո պայի տար բեր պե տու թյուն ներ և այլն: 

Հայե րը հոծ զանգ վա ծներով բնակ վում է ին տարբեր 
քա ղա քներում, ա վա ններում, գյու ղերում կամ հիմ
նում է ին նոր բնա կա վայ րեր: Նրանք բնա կու թյան նոր 
ե րկ րում սո վո րա բար ձևա վո րում է ին հայ կա կան հա
մայնք: Յու րա քան չյուր պե տու թյու նում ստեղծ ված 
հա մայն քը ըն դուն ված է ան վա նել գա ղութ: 

Գա ղու թի կազ մա վոր ման և գո յատև ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է ին նաև այլ պայ ման ներ: Ա ռաջ նա հերթ 

ԳԼՈՒԽ

I
ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ
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խն դիր էր մայ րե նի լեզ վի, ազ գային հա վա տի, ի նք նա
գի տակ ցու թյան, ա վան դա կան ապ րե լա կեր պի պահ
պա նու մը: 

Հայե րի ար տա հոս քը ծանր հետ ևանք ներ ու նե ցավ 
Հա յաս տա նի հա մար: Բուն հայ րե նի քում պա կա սեց 
հայ ժո ղովր դի ներուժը: Է ա կան փո փո խու թյուն կրեց 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան գրե թե մի ա տարր էթ նի կա
կան պատ կե րը: Մե ծա ցավ եկ վոր քոչ վոր նե րի և մու
սուլ ման նե րի թի վը: Ե րկ րի բազ մա թիվ նա հանգ նե րում 
խիստ նվազեց բնիկ ժո ղովր դի` հայե րի թվաքա նա կը: 
Ի սկ Մեծ ե ղեռ նից հե տո հա յազրկ վեց Հա յաս տա նի 
մեծ մա սը: 

Խոշոր գաղ թա վայ րե րը: Հայ կա կան գա ղութ ներն 
ա ռա ջա ցել են դեռևս միջ նա դա րում: Ար տա գաղ թը 
հատ կա պես ա ղե տա լի չա փե րի հա սավ քոչ վո րա կան 
ցե ղե րի ար շա վանք նե րի շր ջա նում և հայոց թա գա վո
րու թյուն նե րի ան կու մից հե տո:

 Նոր դա րե րի սկզ բի դրությամբ հայե րը բնա կու թյուն 
է ին հաս տա տել աշ խար հի ա վե լի քան 20 ե րկր նե րում: 
XVII դա րի կե սե րից մինչև XX դա րի սկզբ նե րը հիմ նա կան 
գաղ թա վայ րերն է ին Ի րա նը, Հնդ կաս տա նը, Ռու սաս
տանը, Ա րև մուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րը, Սի րի ան, Լի
բա նա նը, Ե գիպ տո սը: Այս ժա մա նա կաշր ջա նում ո րոշ հա
մայնք ներ ստ վա րա ցան, ի սկ մի մասն էլ ան կում ապ րեց: 

Նոր Ջուղայի 
Ս. Աստվածածին 
եկեղեցին
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Մեծ թվով հայեր է ին ապ րում Օսմանյան կայսրու
թյան մայրաքաղաք Կոս տանդ նու պոլ սում: Այնտեղ 
XV դա րից ձևա վոր ված հայ գաղ թա վայ րը փաս տո րեն 
դար ձավ այն կենտ րո նա տե ղին, ո ւր ստեղծ վեց և վե
րելք ապ րեց հայ քա ղա քակր թու թյան բաղ կա ցու ցիչ 
մա սը կազ մող ա րևմ տա հայ մշա կույ թը: XIX դ. վեր
ջե րին Կ.Պոլ սում կար 200 հա զար հայ բնակ չու թյուն: 
Այնտեղի հա մայն քը հայության ազ գային, կրո նա կան, 
հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան կյանքում ունեցավ 
վիթխարի դերակատարություն: 

Կազ մա կերպ ված հա մայնք էր ձևա վոր վել նաև 
Զմյուռ նի ա յում, որ տեղ այդ ժա մա նակ ապ րում էր 
12000 հայ: 

Հնդ կաս տա նի հայ հա մայն քը XVIII դա րում ստվա
րացավ հատ կա պես ի րա նա հա յու թյան հաշ վին: Հա
ջորդ դա րասկզ բին այն տեղ հաշվ վում էր մոտ 25 հա
զար մարդ: 

Հայկական եկեղեցի 
Լվովում
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Ի րա նի հայ հա մայն քում նոր ժա մա նակ նե րի ա վար
տին հաշվվում էր մոտ 200 հա զա ր մարդ: 

Ե գիպ տո սում այդ նույն ժա մա նակ հայե րի թի վը 
մոտ 15 հա զար էր: 

Նոր դա րե րում ա մե նա մեծ հայ կա կան գաղ թա վայ րը 
ձևա վոր վեց Ռու սաս տա նյան կայսրու թյու նում: Այս
տեղ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րե ին, Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նից դուրս, ապ րում էր մեկ մի լի ոն հայ: Մեծ 
հա մայնք ներ է ին կազ մա վոր վել Թիֆ լի սում, Բաք վում, 
Հյու սի սային Կով կա սում, Մոսկ վա յում և Սանկտ Պե
տեր բուր գում: Իսկ Ղրի մում հայ կա կան հա մայնք գո
յու թյուն ու ներ դեռ միջ նա դա րից:  

Խո շոր գաղ թա վայ րեր է ին ձևա վոր վել նաև Լե հաս տա
նում, Բուլ ղա րի ա յում, Ռու մի նի ա յում և Ֆրան սի ա յում:

 Հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում մեր հայ րե նա կից
նե րը ապ րել են որ պես հա վա քա կան ամ բող ջու թյուն, 
դի մագ րա վել են ձուլ ման վտան գին, պաշտ պա նել հա
մայն քի շա հե րն ու ազ գի պա տի վը: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ո րո՞նք են հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 
2.   Ի ՞նչ է գա ղու թը: Ո ՞ր ե րկր նե րում է ին հաստատվում հայե րը միջ նա դա րում և նոր 

ժա մա նակ նե րում: 
3.   Ի ՞նչ պայ ման ներ են ահ րա ժեշտ գա ղու թի գո յատև ման հա մար: 
4.   Ներ կա յաց րե՛ք ար տա գաղ թի հետ ևանք նե րը Հա յաս տա նի հա մար:
5.   Թվար կե՛ք հայ կա կան հիմ նա կան գաղ թա վայ րե րը: Ներ կա յաց րե՛ք դրանց թվա

քա նա կը Նոր դա րե րում: Որ տե՞ղ է ին ա մե նից շատ հայեր ապ րում` հայ րե նի քո՞ւմ, 
թե՞ գաղ թա վայ րե րում: 

6.   Փորձե՛ք գնահատել Կ. Պոլսի հայ համայնքի դերը մեր պատմության մեջ:

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑ

Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ ի մա նալ հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի պատ մու թյու նը: 

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի պատ մու թյուն, ար տա գաղթ, համայնք, գա ղութ, ա վան
դա կան ապ րե լա կերպ, Հա յաս տա նի մի ա տարր էթ նի կա կան պատ կեր, Զմյուռնիա, 
Ղրիմի հայկական համայնք 
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Ազ գային–քա ղա քա կան կյան քի կազ մա կեր պումը: 
Գաղթավայրերի հայերը, աս տի ճա նա բար շփվելով 
բնա կու թյան ե րկ րի հա սա րա կու թյա ն հետ, մաս նակ
ցում էին նրա  տն տե սա կան, քա ղա քա կան ու սո ցի ալ–
մշա կու թային կյան քին: Որ պես տվյալ պե տու թյան հպա
տակ ներ կամ քա ղա քա ցի ներ՝ նրանք կա տա րում է ին 
ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը և օ գտ վում որոշակի 
ի րա վունք նե րից: 

Մի ա ժա մա նակ նրանք պետք է լու ծե ին քիչ թե շատ 
ի նք նու րույն ազ գային կյան քի կազ մա կերպ ման հիմ
նախն դի րը: Գաղ թա վայ րում ծն ված սե րունդ նե րին հա
յե ցի դաս տի ա րա կու թյուն տա լու, ազ գային ի նք նու
թյու նը պահ պա նե լու և Հա յաս տա նից հե ռու գո յատ ևե
լու հա մար ան հրա ժեշտ էր ու նե նալ ազ գային ե կե ղե
ցի, դպ րոց, հա մայն քի գոր ծե րը տնօ րի նող ազ գային 
մար մին ներ և գոր ծիչ ներ:    

Գաղ թա վայ րե րի հայե րը, ելնելով տվյալ ե րկ րի հա
սա րա կա կան զար գաց ման պայ ման նե րից և պե տու թյան 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նից, ձգ տում է ին ստա նալ ազ
գային կյան քի կազ մա կերպ ման հա մար ո րո շա կի ի րա
վունք ներ: Օ րի նակ` Ռու սաս տա նյան կայս րու թյան մի 
շարք հայ կա կան հա մայնք ներ ու նե ին ազ գային սո վո
րույթ նե րով գոր ծող դա տա րան, օ գտ վում է ին ա ռևտ րա
կան և այլ ար տո նու թյուն նե րից:

 Հա մայն հա յու թյա նը մի ա վո րող ոչ մի այն հոգ ևոր, այլև 
ազ գային–քա ղա քա կան կա ռույ ցի դեր էր կա տա րում Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին:  Գրե թե բո լոր գաղ թա վայ րե
րում  հիմն վե ցին հայ կա կան ե կե ղե ցի ներ և դպ րոց ներ: 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը 
և զար գա ցու մը հան գեց րին նրան, որ օ տար ե րկր նե
րում ստեղծ ված հայ կա կան կա պի տա լը այլևս չէր 
կա րո ղա նում դի մա կայել հզոր ե րկր նե րի կա պի տա
լի մրցակ ցու թյա նը: Նրա բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ էր զար գա նալ սե փա կան հայ
րե նի քում և հայ րե նի պե տու թյան հո գա ծու թյան 
ներ քո: Ահա թե ինչու Նոր դարերում Հա յաս տա նի ան

§ 2.  ԳԱՂ ԹԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ՀԱՅԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
           ԳՈՐ ԾՈՒՄ
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կա խու թյան վե րա կանգն ման համար գոր ծու նե ու թյուն 
է ին ծա վա լել Հնդ կաս տա նի և Ռու սաս տա նի հայ կա
կան գա ղութ նե րի հայտ նի գոր ծիչ նե րը՝ Հ. Է մինը, Մ. 
Բաղ րա մյանը, Շ. Շա հա մի րյանը, Հ. Ար ղու թյանը և 
ու րիշ ներ: 

XIX դ. վերջից ստեղծ վե ցին հա մազ գային նոր կա ռույց
ներ` ազ գային կու սակ ցու թյուն ներ, հա սա րա կա կան տար
բեր կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլն: 

Ազ գային նշա նա կու թյան կա ռույց նե րի շար քում 
պետք է նշել Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վը, ո րը ստեղծ վել 
էր 1844 թ.: Ազ գային սահ մա նադ րու թյան հաս տա տու մից 
հե տո ա րևմ տա հա յու թյան հա մար այն դար ձավ կենտ
րո նա կան ազ գային մար մին: 

Հա մազ գային կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն ստա ն ձ 
նեց ե գիպ տա հայ մե ծա հա րուստ Պո ղոս Նուբար փա 
շայի կող մից Ե գիպ տո սում 1906 թ. հիմն ված Հայ կական 
բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյունը: 

Քա ղա քա կան ա ռու մով հա մազ գային նշա նա կու
թյուն ստա ցան նաև 1912 թ. ստեղծ ված Հայոց ազ գային 
բյու րոն և Ազ գային պատ վի րա կու թյու նը: 

Կր թու թյան և տպագ րու թյան կազ մա կեր պու մը: Հա
յա պահ պա նու թյան խնդ րի լու ծու մը նախ և ա ռաջ կապ
ված էր գա ղութ նե րում հայ կա կան դպ րոց նե րի ստեղծ
ման հետ: Նոր դա րե րում հայ կա կան դպրոցը ա ռա վե լա
բար զար գա նում էր Հա յաս տա նից դուրս: 

Այս շր ջա նում հայ կա կան բազ մա թիվ դպ րոց ներ 
էին հիմն վել Կոս տանդ նու պոլ սում, Վե նե տի կում, 
Հնդկաս տա նում, Ռու սաս տա նում, Ե գիպ տո սում և այ
լուր: Դրանց մի մա սին, հատ կա պես կր թա կան և մշա
կու թային կյան քում մեծ դեր խա ղա ցած  ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րին, դուք ար դեն ծա նո թա ցել եք 
Նոր դա րե րի հայ կա կան մշա կույ թը ներ կա յաց նող դա
սե րից (վերհիշե՛ք այդ դա սանյութե րը):

Կ. Պոլ սում 1860–ա կան թվա կան նե րին գոր ծում 
է ին արական` 34 և իգական` 14 դպ րոց ներ: Պոլ սա հայ 
նշա նա վոր դպ րոց նե րի շար քում ա վե լա ցավ 1886 թ.  
հիմ նա դր ված Կեդ րո նա կան վար ժա րա նը: Կ. Պոլ սի 
մոտ գտն վող Ար մա շի վան քում 1889 թ. բաց վեց դպ
րե վան ք: Այն բարձ ր հոգ ևոր ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն էր և ա րևմ տա հա յե րի հա մար ու նե ցավ նույն 

Հայկական բարե
գործական ընդհանուր 
միության զինանշանը
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նշա նա կու թյու նը, ի նչ Գևոր գյան ճե մա րա նը ար ևե լա
հա յե րի կյան քում: 

Հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում գոր ծում է ին բազ մա
թիվ նշա նա վոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: 
Օ րի նակ` Կալ կա թա յում 1821 թ. հիմն ված Մար դա սի րաց 
ճե մա րա նը, 1870 թ. Վե նե տի կում տե ղի Ռա փայե լյան 
ու Փա րի զի Մու րատյան վար ժա րան նե րի մի ա վոր մամբ 
ստեղծ ված Մու րատ–Ռա փայե լյան վար ժա րա նը: 

Դուք գիտեք, որ ավելի քան 500 տա րի ա ռաջ Վե նե տի
կում է սկզբ նա վոր վել հայ կա կան տպագ րու թյու նը: Այն 
զար գա նում էր ա ռա վե լա բար հայ կա կան տար բեր գաղ
թա վայ րե րում: Նոր ժա մա նակ նե րում հրա տա րակ չա կան 
գոր ծը մեծ ա ռա ջըն թաց ու նե ցավ, տպա րան ներ հիմն վե
ցին Ա մս տեր դա մում, Մար սե լում, Զմյուռ նի ա յում, Մադ
րա սում և այ լուր: Տպագ րա կան ար վես տը բուռն զար
գա ցում ապ րեց հատ կա պես Կոս տանդ նու պոլ սում: XX դ. 
սկզբ նե րին այս տեղ գործում էր 68 հայ կա կան տպա րան: 

Հա յա պահ պա նու թյան խն դի րը: Օ տար ա փե րում 
ապ րող հայե րի հա մար մշ տա պես գո յու թյուն ու նի ձուլ
ման վտան գը: Մու սուլ մա նա կան ե րկր նե րի հայ կա կան 

Հակոբ Մեղապարտի 
արձանը Ս. Ղազար 

կղզում
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հա մայնք նե րը խա ղաղ պայմաններում հա մե մա տա
բար ա վե լի քիչ է ին են թարկ վում ձուլ ման, ո րով հետև 
կային կրո նա կան, մշա կու թային և սո վո րու թային է ա
կան տար բե րու թյուն ներ հայե րի ու մու սուլ ման նե րի 
միջև: Ի սկ եվ րո պա կան քրիս տո նե ա կան ե րկր նե րում 
ու ծաց ման հա մար նպաս տա վոր մի ջա վայր էր ա ռա ջա
նում: Այդ պատ ճա ռով հատ կա պես Լե հաս տա նում, նաև 
Ֆրան սի ա յում, Ռու սաս տա նում և այլ ե րկր նե րում դա
րե րի ըն թաց քում հա րյուրհա զա րա վոր հայեր, կորց նե
լով ազ գային լե զուն, հա վա տը, սո վո րույթ նե րը, ձուլ վել 
են տե ղի իշ խող ազ գե րին: 

Պատմությունը ցույց է տալիս, որ կազ մա կերպ ված 
ազ գային կյան քով ապ րող գաղ թա վայ րե րը կա րո ղա
ցել են պահ պա նել ազ գային լե զուն, հա վա տը, զար
գաց նել մշա կույ թը: 

Հայ կա կան կր թու թյու նը, գի տու թյու նը, տպագ րա կան 
գոր ծը, մա մու լը, ար վես տը նոր ժա մա նակ նե րում, հատ
կա պես նրա ա ռա ջին փու լում հիմ նա կա նում զար գա ցել 
են Հա յաս տա նից դուրս: Գաղ թա վայ րե րում ստեղծ ված 
մշա կույթն է ա պես նպաս տել է  Հա յաս տա նում ազ գային 

Հայերի բողոքի երթը 
Լիբանանում՝ ուղղված 
Մեծ եղեռնի զոհերի 
հիշատակի 91–րդ 
տարելիցին
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մշա կույ թի զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև ծա ռայել է ազ
գային ի նք նու թյան պահ պան ման գոր ծին և՛ հայ րե նի
քում, և՛ գաղ թա վայ րե րում: 

Մեր օ րե րում նույն պես հայ կա կան գաղ թա վայ րե րի՝ 
Սփյուռ քի ա ռջև ծա ռա ցած են ազ գա պահ պա նու թյան, 
գո յատև ման ու հայ րե նի քի հզո րաց մա նը ա ջակ ցե լու 
հիմ նախն դիր նե րը:

  Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Գաղ թա վայ րե րի հայե րը ի ՞նչ ի րա վունք ներ պետք է ձեռք բե րե ին ազ գային ի նք
նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար: 

2.  Նշե՛ք, թե ի նչ ար տո նու թյուն ներ ստա ցան հայե րը ո րոշ ե րկր նե րում. հի շե՛ք հայոց 
և հա մաշ խար հային պատ մու թյուն նե րից ձեր սո վո րա ծը: 

3.  Ին չո՞ւ գաղ թա վայ րե րի հա յու թյան ա ռա ջա դեմ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ծրագ րեր 
կազ մե ցին և պայ քար ծա վա լե ցին Հա յաս տա նի ան կախ պե տա կա նու թյու նը վե
րա կանգ նե լու հա մար:

4.  Ո րո՞նք է ին գա ղու թա հա յու թյան ազ գային–քա ղա քա կան կյան քի հիմ նա կան 
կենտ րոն նե րը և հա մազ գային կա ռույց նե րը Նոր դա րե րում: Թվար կե՛ք հայտ նի 
գոր ծիչ նե րի: 

5.  Ներ կա յաց րե՛ք գաղ թա վայ րե րի նշա նա վոր կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 
6.  Ո ՞ր ե րկր նե րում էր զար գա ցած հայ կա կան տպագ րու թյու նը:
7.  Ին չո՞ւ է քրիս տո նե ա կան ե րկր նե րում հայե րի ձուլ ման վտանգն ա վե լի մեծ, քան 

մահ մե դա կան մի ջա վայ րում: 
8.  Ի ՞նչ դեր է ու նե ցել հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում ստեղծ ված ազ գային մշա կույ

թը Հա յաս տա նի հա մար: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Պատ րաս տե՛ք ե լույթ՝ «Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու դե րը գաղ թա վայ րե րի հա յու
թյան ազ գային կյան քի կազ մա կերպ ման և հա յա պահ պա նու թյան գոր ծում» թե մայով: 
Օգտ վե՛ք նաև Հայոց ե կե ղե ցու պատ մու թյու նից ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նից, ի նչ պես 
նաև հա մա ցան ցի նյու թե րից:

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ,  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հայե ցի դաս տի ա րա կու թյուն, ազ գային ի նք նու թյուն, Հայկական բա րե գոր ծա կան 
ը նդ հա նուր մի ու թյուն, Կ. Պոլ սի Կեդ րո նա կան վար ժա րան, Ար մա շի դպ րե վանք, Կալ
կա թայի մար դա սի րաց ճե մա րան, Վե նե տի կի Մու րատ–Ռա փայե լյան վար ժա րան, ու ծա
ցում, հա յա պահ պա նու թյան խն դիր



180

1.  XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզբին  աշ խար հի ա ռա ջա տար ե րկր
նե րում զար գա նում էր ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նը։ Հա յաս տա նը 
ար դյունաբերականաց ման ու ղին բռ նած Ռու սաս տա նի և կի սա գա ղու թային 
Օս մա նյան կայսրու թյան կազ մում էր: Այս ի րա վի ճա կը պայ մա նա վո րեց Հա
յաս տա նի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը նրա եր կու խո շոր հատ
ված նե րում: Այ նուա մե նայ նիվ, ար դյու նա բե րա կան քա ղա քակր թու թյան նվա
ճում նե րը մուտք գոր ծե ցին նաև հայ ի րա կա նու թյուն, սկ սե ցին փո խել մարդ
կանց կեն ցա ղը, ապ րե լա կեր պը, աշ խար հա յաց քը։ 

•  Ի ՞նչ բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց վե ցին XIX դ. ե րկ րորդ կե սին Ռու սաս տա
նում: Ներ կա յաց րե՛ք դրանց ազ դե ցու թյու նն Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տն տե սա
կան և սո ցի ա լա կան կյան քի զար գաց ման վրա: Ին չո՞ւ ցա րիզ մը հայե րի նկատ
մամբ ու ժե ղաց րեց ազ գային ճնշ ման քա ղա քա կա նու թյու նը: 

•  Ը նդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց րե՛ք ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը Օս մա նյան 
կայսրությու նում: 

2.  Հայ ա զա տագ րա կան շար ժու մը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին թափ հա վա քեց, 
ձևա վոր վե ցին հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան ե րեք հիմ նա կան հո սանք ներ, 
ո րոնք մշա կում է ին շարժ ման նոր գա ղա փա րա խո սու թյու նը, նա խա պատ րաս
տում պայ քա րի զին ված փու լի ծա վա լու մը: Դրա ա ռա ջին լուրջ դրս ևո րում ները 
ե ղան ա րևմ տա հայ սահ մա նադ րա կան շար ժու մը և Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ
բու թյու նը: 

•  Թվար կե՛ք ե րեք հո սանք նե րը, նշե՛ք դրանց գլ խա վոր տար բե րու թյուն նե րը: 
Հայտ նի ի ՞նչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գի տեք: Ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րի տա
րա ծու մը հայ կա կան մի ջա վայ րում ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ: 

•  Ներ կա յաց րե՛ք ա րևմ տա հայ սահ մա նադ րա կան շարժ ման առաջացման պատ
ճառ նե րը և նշա նա կու թյու նը: 

•  Ո րո՞նք է ին Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան պատ ճառ նե րը, նշե՛ք հայտ նի 
մաս նա կից նե րի: 

3.  Հայ ազ գային–ա զա տագ րա կան շարժ ման ըն թաց քը ո րո շա կի ո րեն կախ ված էր 
նաև Ռու սաս տա նյան կայս րու թյան և մյուս խո շոր տե րու թյուն նե րի ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյու նից, նրանց դիր քո րո շու մից։ Շու տով մի ջազ գային հա րա
բե րու թյուն նե րի օրակարգում իր ձևա կեր պումն ստա ցավ Հայ կա կան հար ցը:

•  Ո ՞ր պա տե րազ մի հետ կապ ված և ո ՞ր պայ մա նագ րե րով մի ջազ գային դի վա
նա գի տու թյան մեջ մտավ Հայ կա կան հար ցը: Պար զա բա նե՛ք հար ցի է ու թյու
նը: Ար տա հայ տե՛ք ձեր տե սա կե տը հար ցի մի ջազ գայ նաց ման վե րա բե րյալ, 
գնա հա տե՛ք հայտ նի «61–րդ հոդ վա ծը»:

Բ Ա Ժ ԻՆ

II  և I I I ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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4.  XIX դա րի 60–ա կան թթ. վեր ջե րից հայ ա զա տագ րա կան  պայ քա րը քայլ առ 
քայլ դր վեց կազ մա կերպ ված հիմ քե րի վրա։ Ա ռաջ ե կան ազ գային–քա ղա քա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք գլ խա վո րե ցին հայ ժո ղովր դի պայ քա րը 
ան կա խու թյան և ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք նե րի ձեռք բեր ման հա մար: 
Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան շար ժու մը մտավ զին ված պայ քա րի փու լը:  

•  Թվար կե՛ք հայտ նի խմ բակ ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Պար զա բա նե՛ք 
ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

•  Պատ րաս տե՛ք հա մա ռոտ զե կույց ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րից  որ ևէ մե կի 
մա սին՝ օ գտ վե լով լրա ցու ցիչ գրա կա նու թյու նից և հա մա ցան ցի նյու թե րից:

•  Ո րո՞նք է ին հայ դու կային շարժ ման ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: Թվար կե՛ք 
ձեզ հայտ նի հայ դուկ նե րի: 

•  Ներ կա յաց րե՛ք ձեր սի րե լի ֆի դա յու կեր պա րը, մեկ նա բա նե՛ք ձեր ը նտ րու թյու նը: 

5.   Հայ ժո ղո վուր դը շա րու նա կում էր հաս տա տա կա մո րեն պայ քա րել իր պատ
մա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման և ժա մա նա կի ա ռա ջա դի մա կան մի
տում նե րին հա մա հունչ զար գա նա լու հա մար: Սա կայն հո գե վարք ապ րող Օս
մա նյան կայսրու թյու նը քա ղա քա կիրթ մո տե ցում որ դեգ րե լու փո խա րեն ո րո
շել էր բար բա րոսական լու ծում տալ Հայ կա կան հար ցին: 

•  Ո ՞վ էր հայե րի ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ա ռա ջին հե ղի նակն ու ի րա գոր ծո ղը: 
Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցան 1890–ա կան թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րը: Վերհա
նե՛ք Սա սու նի, Զեյ թու նի և Վա նի հե րո սա կան կռիվ նե րի նշա նա կու թյու նը:

6.  XX դա րի սկզ բին ազ գային շար ժում նե րը նոր ըն թացք ստա ցան Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նում, ծա վալ վեց ազ գային, ժո ղովր դա վա րա կան և սո ցի ա լա կան ի րա
վունք նե րի հա մար հզոր պայ քար նաև Ար ևե լյան Հա յաս տա նում:

•  Ին չո՞ւ փոխ վեց հայ ազ գային ղե կա վար ու ժե րի մար տա վա րու թյու նը XX դա
րասկզ բին: Վերհի շե՛ք` ե րբ է տե ղի ու նե ցել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը: Ձեր կար
ծի քով ին չո՞ւ Սա սու նի 1904 թ. ապստամբությունն ա վարտ վեց ան հա ջո ղու թյամբ: 

•  Պար զա բա նե՛ք հայ դու կային պայ քա րի նշա նա կու թյու նը: 
•  Ին չո՞ւ էր ցա րիզ մը հա մա ռո րեն փոր ձում սահ մա նա փա կել Հայ ա ռա քե լա կան 

ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րը և փա կել հայ կա կան դպ րոց նե րը: 
•  Ներ կա յաց րե՛ք հայ–թա թա րա կան 1905–1906 թթ. կռիվ նե րի ար դյունք նե րը և 

դասերը:

7.  Օս մա նյան կայս րու թյու նը XX դ. սկզ բին ան կա սե լի ո րեն գնում էր դե պի 
կոր ծա նում։ Ե րիտ թուր քե րի կու սակ ցու թյու նը, գա լով իշ խա նու թյան, փորձ 
ա րեց ար դի ա կա նաց նե լու տե րու թյու նը. եր կի րը հռ չակ վեց սահ մա նադ րա
կան մի ա պե տու թյուն, ազ դա րար վեց ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին: Սա կայն դա ձևա կան քողն էր, ո րի տակ թաքն ված էր ե րիտ թուր
քե րի իս կա կան է ու թյու նը՝ մար դա տյա ցու թյու նը և մե ծա պե տա կան ազ գայ
նա մո լու թյու նը: 
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•  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյան ար դյուն քում իշ խա նու թյան ե կան ե րիտ թուր քե րը: Ի ՞նչ 
գա ղա փա րա խո սու թյուն որ դեգ րե ցին նրանք ար տա քին և ներ քին քա ղա քա
կա նու թյան մեջ: 

•  Մի ջազ գային ի ՞նչ ի րադ րու թյու նում վե րա բաց վեց Հայ կա կան հար ցը: Ին չո՞ւ 
թուր քա կան կող մին ի վեր ջո հա ջող վեց հեր թա կան ան գամ տա պա լել հայ կա
կան բա րե նո րո գում նե րի գոր ծադ րու մը: 

8.  XX դա րի սկզ բին մեծ տե րու թյուն նե րի միջև ե ղած ար մա տա կան հա կա սու
թյուն նե րը  հան գեց րին ը նդ հա նուր պա տե րազ մի։ Այն ըն թա ցավ եր կու խմ բա
վո րում նե րի՝ Ե ռյակ դա շին քի (Քառյակ միության) և Ան տան տի միջև։  Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մեց Կով կա սյան ճա կա տը, որ տեղ 
հեր թա կան ան գամ բախ վե ցին Ռու սաս տա նը և Թուր քի ան: Մեծ էին հայե րի 
ա կն կա լիք նե րը ռու սա կան զեն քի հաղ թա նա կից:

•  Ներ կա յաց րե՛ք Ռու սաս տա նյան և Օս մա նյան կայս րու թյուն նե րի նպա տակ նե
րը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում: Ո րո՞նք է ին Կով կա սյան ճա կա տի գլ խա վոր 
ռազ մա քա ղա քա կան ար դյունք նե րը 1914–1916 թթ.: 

•  Ինչ պե՞ս սկզբ նա վոր վեց ու ծա վալ վեց հայ կա մա վո րա կան շար ժու մը Կով
կա սյան ճա կա տում: Թվար կե՛ք ջո կատ նե րը, հրա մա նա տար նե րին և նրանց 
ռազմա կան հա ջո ղու թյուն նե րը: 

9.  Օ գտ վե լով Մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջաց րած խա ռը ի րադ րու թյու նից՝ ե րիտ թուր
քե րը հա յու թյան նկատ մամբ պե տա կա նո րեն ի րա գոր ծե ցին վա ղօ րոք մշակ
ված հրե շա վոր ծրա գի րը: Հա յաս տա նի մեծ մա սը հա յազրկ վեց, ի սկ հայե րի 
մեծ մա սը հայ րե նազրկ վեց:  

•  Բա ցատ րե՛ք «ցե ղաս պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: Հիմ նա վո րե՛ք, որ հայե րի 
նկատ մամբ թուր քա կան պե տու թյան ի րա կա նաց րա ծը ցե ղաս պա նու թյուն է: 

•  Խմ բային կամ ան հա տա կան աշ խա տան քով պատ րաս տե՛ք «Հայոց մեծ 
ե ղեռնը և դրա հետ ևանք նե րը» թե մայով ե լույթ՝ օ գտ վե լով նաև լրա
ցու ցիչ աղ բյուր նե րից ու հա մա ցան ցի հա մա պա տաս խան կայ քէ ջե րից 
(genocide.am, www.genocidemuseum.am/arm/armenian_genocide.php,  
encyclopedia.am, hy.wikipedia.org և այլն ):

10.  1917 թվա կա նին, ըն թա ցող հա մաշ խար հային կռ վի պայ ման նե րում Ռու սաս
տա նում տե ղի ու նե ցան եր կու հե ղա փո խու թյուն ներ, ո րոնք ար մա տա պես 
փո խե ցին նրա զար գաց ման ու ղին։ Դրանք մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցան նաև 
նախ կին կայս րու թյան ազ գային ե րկ րա մա սե րի ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան 
ըն թաց քի վրա:

•  Ցա րիզ մի տա պա լու մից հե տո ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ ե ղան Ռու սաս տա նի 
կենտ րո նում և Ա նդր կով կա սում: 

•  Փաս տե րով ցո՛ւյց տվեք, որ հայ ազ գային–քա ղա քա կան կյան քը վե րելք ապ
րեց 1917 թվա կա նին: Ազ գային ի ՞նչ նոր մար մին ներ ստեղծ վե ցին:



183

11.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը, Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րի հետ ա ռան ձին հաշ
տու թյուն կն քե լով, դուրս ե կավ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից: Այդ ճա նա պար
հին նա զո հա բե րեց հա յու թյան պատ մա կան ի րա վունք նե րը, և Հա յաս տա նի 
մեծ մա սը կրկին հայտն վեց թուր քա կան տե րու թյան կազ մում: Վերսկս վեց 
պա տե րազ մը Կով կա սյան ճա կա տում, ո րն ի վեր ջո վե րած վեց հայ–թուր քա
կան բախ ման:  

•  Ո ՞ր պայ մա նագ րով բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյու նը դուրս ե կավ պա տե րազ մից: 
Ներ կա յաց րե՛ք Կով կա սյան ճա կա տում ձևա վոր ված հայ կա կան զո րա մի ա վո
րում նե րը, հրա մա նա տար նե րին: 

•  Ի րա կա նում ո ՞ւմ միջև էր ըն թա նում պա տե րազ մը Կով կա սյան ճա կա տում 
1918 թ. ապ րիլ–մայիս ա միս նե րին: Թվար կե՛ք  հայ ժո ղովր դի Մայի սյան հե
րո սա մար տե րը, աչ քի ըն կած ղե կա վար նե րին և զո րա կան նե րին: Վեր հա նե՛ք 
Մայի սյան փա ռա հեղ հաղ թա նակ նե րի պատ մա կան նշա նա կու թյու նը:

•  Խմ բային կամ ան հա տա կան աշ խա տան քով պատ րաս տե՛ք ե լույթ Մայի սյան 
հե րո սա մար տե րից մե կի վե րա բե րյալ՝ օ գտ վե լով նաև լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե
րից ու հա մա ցան ցի նյու թե րից: 

12.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX դ. սկզ բին հս կա յա կան զար գա ցում ապ րեց հայ կա
կան մշա կույ թը: Վե րելք ապ րեց կր թա կան գոր ծը, հայ գիտ նա կա ննե րը քայ
լում է ին ժա մա նա կի գի տա կան նվա ճում նե րին հա մա հունչ։ Գրա կա նու թյան և 
ար վես տի ո լորտ նե րը նույն պես զար գա նում է ին ար դի ա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի 
և սկզ բունք նե րի հի ման վրա։ 

•  Ներ կա յաց րե՛ք հայ ազ գային կրթական նշանավոր հաստատությունները: Գի
տու թյան ո ՞ր աս պա րեզ նե րում նվա ճում նե րի հա սան հայ գիտ նա կա ննե րը: 

•  Ձեր կար ծի քով հա յա գի տու թյու նը ին չո՞ւ վե րելք ապ րեց: Նշե՛ք հայտ նի հա յա
գետ նե րի: Ի՞նչ նշա նա վոր հայ պատ մա բան նե րի գի տեք: 

•  Խմ բային կամ ան հա տա կան աշ խա տան քով պատ րաս տե՛ք ե լույթ հայ մշա
կույ թի որ ևէ ա կա նա վոր գործ չի մա սին՝ օ գտ վե լով նաև լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե
րից ու հա մա ցան ցի նյու թե րից:

13.  Նոր դա րե րի Հայոց պատմ ու թյան ու րույն մասն է կազ մում հայ կա կան գաղ
թա վայ րե րի պատ մու թյու նը։ Հայ րե նի քից հե ռու ձևա վոր ված հա մայնք նե րի 
ա ռջև ծա ռա ցել է ին ազ գային ի նք նու թյան պահ պան ման, մշա կույ թի զար գաց
ման և Հա յաս տա նին օգ նե լու, հզորացնելու հիմ նախն դիր նե րը: 

•  Ո ՞ր ե րկր նե րում է ին կազ մա վոր վել խո շոր հայ կա կան գա ղութ ներ: Ներ կա
յաց րե՛ք դրանց պատ մա կան նշա նա կու թյու նը: 

• Հա մազ գային ի ՞նչ կա ռույց ներ են ստեղծ վել Նոր դա րե րում:
•  Փաս տե րով ցո՛ւյց տվեք գաղ թա վայ րե րի դե րը և ու նե ցած ներդ րու մը ազ գային 

մշա կույ թի զար գաց ման և հա յա պահ պա նու թյան գոր ծում: 
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1677 թ — Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան նպա տա կով Էջ մի ած նում 

գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րու մը Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի

կո սի գլխա վո րու թյամբ

1699 թ. — Մե լիք Սաֆ րա զի և Իս րայել Օ րու նա խա ձեռ նու թյամբ Ան գե

ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան գու մա րու մը

1701 թ. — Իս րայել Օ րու կազ մած Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան 

ծրագ րի ներ կա յա ցու մը Պետ րոս I–ին

1708 – 1709 թթ. — Իս րայել Օ րու դես պա նագ նա ցու թյու նը Պարս  կաս տան

1722 թ. —  Ռու սա կան զոր քե րի Կաս պի ա կան ար շա վան քը

1722 թ. ա շուն — Դա վիթ բե կի գլ խա վո րած հայոց զոր քի հաղ թա նա կը ջևան

շիր ցե ղի դեմ

1724 թ. հու նիսի 7–ից 

 սեպ տեմ բե րի 26

— Եր ևա նի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը օս մա նյան զոր քե

րի դեմ

1724 թ. 

հու նի սի 12

— Ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Կ. Պոլ սում

1724 թ. — Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան իշ խա նու թյան 

ստեղ ծու մը Սյու նի քում

1725 թ. մարտ — Թուր քա կան բա նա կի ո չն չա ցու մը Վա րան դա յում

1727 թ. մարտ —  Հա լի ձո րի հաղ թա կան ճա կա տա մար տը թուր քա կան զոր քե րի 

դեմ

1729–1731 թթ. —  Գյու լիս տա նի սղ նա խի պայ քա րը թուրք նվա ճող նե րի դեմ 

Աբ րա համ սպա րա պե տի գլ խա վո րու թյամբ

1735 թ. հու նիս — Պար սից և օս մա նյան զոր քե րի միջև Եղ վար դի ճա կա տա

մար տը

1736 թ. — Ար ցա խի (Խամ սա) մե լի քու թյուն նե րի ի նք նա վա րու թյան 

ստեղ ծու մը

1759–1770 թթ. — Հով սեփ Է մի նի գոր ծու նե ու թյու նը Հա յաս տա նում

1771 թ. — Էջ մի ած նի տպա րա նի հիմ նու մը Սի մե ոն Եր ևան ցի կա թո ղի

կո սի կող մից

1772 թ. —  Մ. Բաղ րա մյա նի « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գրքի 

լույ սըն ծա յու մը Մադ րա սում

1784 – 1786 թթ. — Մ. Չամ չյա նի ե ռա հա տոր « Պատ մու թյուն Հայոց» եր կի 

տպագ րու թյու նը

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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1794 թ. — Հայ ա ռա ջին պար բե րա կան «Ազ դա րա րի» տպագ րու մը 

Մադ  րա սում Հա րու թյուն քա հա նա Շմա վո նյա նի կող մից

1801 թ. — Ար ևե լյան Վրաս տա նի բռ նակ ցու մը Ռու սաս տա նին

1804 թ. հուն վար – 

1813 թ. հոկ տեմ բեր

— Ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մը

1806 թ. դեկ տեմ բեր – 

1812 թ. մայիս

— Ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը

1810 թ. — Ա ստ րա խա նի Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նու մը

1812 թ. մայի սի 16 — Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

1813 թ. 

հոկ տեմ բե րի 12

— Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

1815 թ. — Մոսկ վայի Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը

1815 թ. — Հայ կա կան նոր ձայ նագ րու թյան ստեղ ծու մը Հ. Լի մոն ճյա նի 

կող մից

1821 թ. — Կալ կա թայի հայ կա կան Մար դա սի րաց ճե մա րա նի բա ցու մը

1824 թ. — Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ նու մը Ներ սես Աշ տա րա

կե ցու կող մից

1826 թ. հու լիս – 

1828 թ. փետր վար

— Ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մը

1827 թ. 

հոկ տեմ բե րի 1

— Եր ևա նի բեր դի գրա վու մը

1828 թ. 

փետր վա րի 10

— Ռուս–պարս կա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 

Թուրք մեն չա յում

1828 թ. մար տ –

1840 թ. ապ րիլ

— Հայ կա կան մար զը

1828 թ. ապ րիլ – 

1829 թ. սեպ տեմ բեր

— Ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը

1828 թ. հու նի սի 23 — Կար սի գրա վու մը ռու սա կան զոր քի կող մից

1829 թ. 

սեպ տեմ բե րի 2

—  Ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 

Ադրիանուպոլ սում

1836 թ. մար տի 11 —  Հայ ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը ռու

սական կառա վա րության կողմից

1836 – 1837 թթ. — « Նոր բառ գիրք Հայ կա զեան լեզ ուի» բա ռա րա նի տպագ րու

թյու նը

1837 թ. — Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը
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1838 թ. — Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը

1844 թ. — Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նու մը

1857 թ. — Վա րա գա վան քի « Ժա ռան գա վո րաց» վար ժա րա նի 

բացու մը

1860 թ. մայի սի 24 — Ազ գային կա նո նադ րու թյան հաս տա տու մը Կ. Պոլ սի 

Ազգային ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից

1861 թ. — «Ար ևե լյան թատ րո նի» հիմնադրումը Կ. Պոլ սում

1862 թ. օ գոս տոս — Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը

1868 թ. — Հ. Վար դո վյա նի ե րկ լե զու թատ րո նի ստեղ ծու մը Կ. Պոլ սում

1868 թ. — Հայ ա ռա ջին` «Ար շակ Բ» օ պե րայի ստեղ ծու մը Տ. Չու խա ճ

յա նի կող մից

1869 թ. — Ա. Կրի տյա նի գլ խա վո րու թյամբ « Բա րեն պա տակ ըն կե րու

թյուն» խմ բա կի ստեղ ծու մը Ա լեք սանդ րա պո լում

1870 թ. — Մու րատ–Ռա փայե լյան վար ժա րա նի ստեղ ծու մը 

Վե նե տի կում

1870 թ. մայի սի 14 — Ար ևե լյան Հա յաս տա նում հո ղի սե փա կա նու թյան մա սին 

ցա րա կան օ րեն քի ըն դու նու մը

1872 թ. — Գ. Ա րծ րու նու կող մից «Մ շակ» թեր թի հիմ նադ րու մը 

Թիֆ լի սում

1874 թ. — Էջ մի ած նի հոգ ևոր ճե մա րա նի բա ցու մը

1877 թ. ապ րիլի 12 –ից 

1878 թ. փետր վարի 19

— Ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը

1877 թ. նոյեմ բե րի 6 — Կար սի գրա վու մը Հ. Լա զար ևի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տի 

կող մից

1878 թ. 

փետր վա րի 19

— Ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 

Սան Ստե ֆա նո յում

1878 թ. հու նի սի 1 – 

հու լի սի 1

— Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը

1878 – 1879 թթ. — «Սև խաչ» և « Զի նա կիր» գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ստեղ ծու մը Վա նում

1881 թ. — Կա րի նի Սա նա սա րյան վար ժա րա նի բա ցու մը

1881 թ. — Խ. Կե րեք ցյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ « Պաշտ պան հայ րե

նյաց» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը Կա րի նում

1882 թ. — « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյան» հիմ նու մը Մոսկ վա յում. հայ 

ա ռա ջին քա ղա քա կան լրագ րի` «Ա զա տու թյան ա վե տա բե

րի» հրա տա րա կու մը
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1885 թ. — Ա ռա ջին հայ ազ գային–քա ղա քա կան՝ Արմե նա կան կու սակ

ցու թյան հիմ նադ րու մը Վա նում

1887 թ. օ գոս տոս — Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը Ժն ևում

1890 թ. 

հու լիս–օգոստոս

— «Հայ հե ղա փո խա կան  դաշ նակ ցու թյուն» (ՀՅԴ) կու սակ ցու

թյան հիմ նադ րու մը Թիֆ լի սում

1890 թ. սեպ տեմ բե րի 22 — Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը  Ա րևմ տյան Հա յաս տան

1894 – 1896 թթ. —  Հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րը (հա մի դյան ջար դեր). 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին փու լը

1894 թ. հու լիս–օ գոս տոս — Սա սու նի հե րո սա մար տը

1895 թ. մայի սի 11 —  Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի կող մից բա րե նո րո

գում նե րի ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին

1895 թ. հոկ տեմ բե ր – 

1896 թ. հուն վա ր

— Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը

1896 թ. հու նի սի 3–8 — Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը` Մ. Ա վե տի սյա նի գլ խա վո

րու թյամբ

1896 թ. օ գոս տո սի 14 — Դաշ նակ ցու թյան կազ մա կեր պած « Բանկ Օտ տո մա նի» գոր

ծո ղու թյու նը Կ.Պոլ սում

 1897 թ. հու լի սի 25–27 —  Խա նա սո րի ար շա վան քը. քր դա կան մազ րիկ ցե ղի պատ ժու

մը հայե րի կող մից

1898 թ. —  Աղ բյուր Սե րո բի հաղ թա նա կը Բաբ շե նի նշա նա վոր կռ վում

1901 թ. նոյեմ բե րի 3–27 — Մշո Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը

1903 թ. հու նի սի 12 —  Հայոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման մա սին ցա րա

կան օ րեն քի ըն դու նու մը

1903 թ. հու լի սի վերջ — Հայ ժո ղովր դի հա կա ցա րա կան շարժ ման սկիզ բը

1904 թ. մարտ–մայիս — Սա սու նի ապստամբությունը

1905 թ. փետր վա րի 6 — Հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի սկիզ բը

1906 թ. — Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան 

(Հ ԲԸՄ) հիմ նադ րու մը

1908 թ. հու լիս — Ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մը օս մա նյան Թուր քի ա յում

1909 թ. ապ րիլ — Հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում և այլ վայ րե րում

1912 թ. հոկ տեմ բեր–

1917 թ. սեպ տեմ բեր

— Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոյի (Հայոց ազ գային 

բյու րո) գոր ծու նե ու թյու նը

1912 թ. նոյեմ բերի 10 — Պո ղոս Նու բա րի նշա նա կու մը Ազ գային պատ վի րա կու թյան 

ղեկավար

1914 թ. հուն վա րի 26 —  Հայկական բա րե նո րո գում ների վե րա բե րյալ ռուս–թուր քա

կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը
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1914 թ. օ գոս տոսի 1  (հին 

տոմա րով՝ հու լիսի 19) – 

1918 թ. նոյեմ բե րի 11

— Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը

1914 թ. հոկ տեմ բե րի 

վերջ – 1916 թ. ա մառ

— Հայոց մեծ ե ղեռ նը

1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9 – 

1915 թ. հուն վա րի 5

— Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը

1915 թ. ապ րի լի 7 –  

մայի սի 5

— Վա նի փառապանծ ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը

1915 թ. ապ րի լի 16–18 — Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը

1915 թ. մայի սի 7 –

հու լի սի 9

— Ա րամ Մա նու կյա նը` Վա նի նա հան գա պետ

1915 թ. հու նի սի 3–29 — Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 

Ղ. Տե ով լե թյա նի գլ խա վո րու թյամբ

1915 թ. օ գոս տոսի 1 –  

սեպ տեմ բերի 10

— Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը Տ. Ա նդ րե ա սյա նի ղե կա վա րու

թյամբ

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 29 – 

նոյեմ բե րի կե սեր

— Մ. Յոթ նեղ բայ րյա նի գլ խա վո րու թյամբ Ո ւր ֆայի (Ե դե սի ա) 

հե րո սա մար տը

1916 թ. 

փետր վա րի 3

— Է րզ րու մի գրա վու մը ռու սա կան կով կա սյան բա նա կի կող

մից

1917 թ. փետր վա րի 27 — Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կը 

Ռու սաս տա նում

1917 թ. մար տի 9 — Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի (Ա ՀԿ) ստեղ ծու մը

1917 թ. ապ րի լի 26 — Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում վարչական նոր միավոր ստեղ

ծելու վե րա բե րյալ Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ո րոշ

ման հրա պա րա կու մը

1917 թ. մայի ս — Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը Եր ևա նում

1917 թ. սեպ տեմ բե ր –  

հոկ տեմ բե ր

— Ար ևե լա հայե րի առաջին հա մագու մա րը Թիֆ  լի սում

1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25 — Բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում

1917 թ. նոյեմ բե րի 15 — Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղծումը

1917 թ. նոյեմ բե րի 16 — Հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը Կով կա սյան ճա կա տում

1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5 — Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը

1917 թ. դեկ տեմ բե րի 29 — « Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» հրո վար տա կի (դեկ րետ) ըն

դու նու մը Խորհր դային Ռու սաս տա նի կող մից



189

1918 թ. հուն վա րի 28 — Պա տե րազ մի վերսկ սու մը Կով կա սյան ճա կա տում

1918 թ. փետր վա րի 10 — Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի ստեղծումը

1918 թ. փետր վա րի 27 — Է րզ րու մի ան կու մը

1918 թ. մար տի 1 — Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը

1918 թ. մար տի 1 – 

ապ րի լի 1

— Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րը

1918 թ. մար տի 3 (նոր տո

մա րով)

— Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րու

մը

1918 թ. մար տի 24 — Եր ևա նի Հայոց ազ գային խորհր դի կող մից Ա րամ Մա նու

կյա նին Եր ևա նի նա հան գի դիկ տա տոր հաս տա տե լը

1918 թ. ապ րի լի 6 – 8 —  Հայ ազ գային–քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ներ  կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյու նը Ա լեք սանդ րա

պո լում

1918 թ. ապ րի լի 9 — Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե

տու թյան (Ա ԺԴՀ) ստեղ ծու մը

1918 թ. 

ապ րի լի 12 (ապ րի լի 25) 

— Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին

1918 թ. մայի սի 11 – 

հու նի սի 4

— Հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը Բա թու մում

1918 թ. մայի սի 22 – 28 — Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը

1918 թ. մայի սի 23 – 29 — Բաշ Ա պա րա նի հե րո սա մար տը

1918 թ. մայի սի 25 – 30 — Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մար տը

1918 թ. մայի սի 28 — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը

1918 թ. հու նի սի 4 — Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը. Ա ռա

ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում թուրք–հայ

կա կան պա տե րազ մի ա վար տը

 **  
 

** 1918 թ. մայիսի 1–ից ԱԺԴՀ–ում մտցվեց նոր տոմարը. ապրիլի 18–ը նոր տոմարով համարվեց մայիսի 1:
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