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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայ ժողովուրդը իր հազարամյակների պատմության 

հոլովույթում ինքնությունը պահպանելու համար հարկադրված 

է եղել ընդդիմանալ արևմուտքից ու արևելքից իրեն 

շրջապատող հզոր տերությունների հարձակումներին։ Փոխվել 

են աշխարհակալ հա րևան պետությունները, բայց անփոփոխ 

են մնացել Հայաստանը գրավելու, իրենց միաձուլելու նրանց 

ձգտումները։ Անհավասար այդ պայքարում հայ ժողովուրդը 

թեպետ հաճախ զրկվել է անկախ պետականությունից, բայց 

պահպանել է իր ազգային նկարագիրը։ Կորցրել է 

պետականությունը, սակայն երբեք չի համակերպվել այդ 

վիճակին, մշտապես մաքառել է պետականությունը 

վերականգնելու համար։ Եվ հատ կանշական է, որ մեր 

պատմության նորագույն շրջանը դարձավ հայկական պետա-

կանության դարաշրջան։

Մարդկային հասարակության զարգացման վերընթաց ուղու 

օրինաչափությունները հավաստում են, որ քաղաքակրթության 

ավելի բարձր աստիճաններում պատմության ընթացքը 

արագանում է։ Անհամեմատ կարճ ժամանակում իրականանում 

են ավելի մեծածավալ և հեղաշրջիչ իրադարձություններ։ 

Այդպես եղավ նորագույն շրջանում` 20-րդ դարում, երբ բոլոր 

ասպարեզներում կատարվեց այնպիսի վերելք, այնպիսի թռիչք, 

որ հնարավոր չէր երևակայել։ Մեզանում այն սկսվեց Առաջին 

հանրապետության սկզբնավորումով և շարունակվում է 

Երրորդ հանրապետության հրապարակ գալով։

Սարդարապատի հերոսամարտով կյանքի կոչված Հայաս-

տանի Հանրապետությունը կարճատև կյանք ունեցավ, գոյա-

տևեց ընդամենը երկուսուկես տարի։ Հանրապե տությունը 

ծանր ժառանգություն ստացավ։ Առաջին աշխարհամարտի 

տարիներին կազմալուծվել, քայքայվել էր տնտեսությունը, 

երկիրը լցվել էր ցեղասպանությունից մազապուրծ հազարավոր 
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գաղթականներով, շարունակվում էին ճնշումները Ռուսաս-

տանի և Թուրքիայի կողմից։ Անկախություն ձեռք բերած հան-

րապետությունը փորձեց վերականգնել երկրի տնտեսությունը, 

կարգավորել միջազգային հարաբերությունները, սակայն 

չհասցրեց մեծ բարեփոխումներ կատարել` 1920թ. վերջին 

Հայաստանում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր։ 

Երկրում հաստատված երկրորդ պետությունը` Հայաստանի 

Խորհրդային Սոցիալիս տական Հանրապետությունը (ՀԽՍՀ), 70 

տարվա կյանք ունեցավ։ Կոմունիստական կուսակցության 

մենատիրական քաղաքականության հետևանքով խաթարվում 

էին ժողովրդավարությունը, մարդու ազատությունը։ 

Վարչահրամայական համակարգի պայմաններում, հատկապես 

1930-ական թվականներին հնարավոր դարձավ քաղաքա կան 

բռնություններ իրականացնել, որոնց զոհ դարձան հազարավոր 

անմեղ քաղաքա ցիներ։ Մենք կորցրեցինք ազգային 

մտավորականության նկատելի մասին, նշանավոր գրողների, 

արվեստի, գիտության գործիչների, պետական քաղաքական 

ճանաչված դեմքերի։

Այդ ամենով հանդերձ` խորհրդային իշխանության ժամա-

նակ խաղաղ շինարա րական աշխատանքի, ժողովուրդների 

բարեկամական համագործակցության շնորհիվ հայ ժողո-

վուրդը վիթխարի նվաճումների հասավ։ Պետությունը առանձ-

նահատուկ կա րևո րություն էր տալիս կրթության, գիտության, 

արվեստի, առողջապահության զար գաց մանը։ Երկիրը 

պատվեց դպրոցների և ուսումնարանների լայն ցանցով, 

վերացվեց զանգվածային անգրագիտությունը։ Բացվեցին 

բազմաթիվ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, 

արվեստի, գիտության կենտրոններ։ Հիմնվեցին մեծաթիվ գոր-

ծարաններ և արդյունաբերական այլ ձեռնարկություններ, 

մեքենայացվեցին գյուղա տնտեսական աշխատանքները, 

կառուցապատվեցին գյուղերն ու քաղաքները։ Հայաս տանը 

հետամնաց ագրարային երկրից վերափոխվեց, դարձավ 

զարգացած գյուղա տնտեսության, արդյունաբերության, առա-

ջավոր գիտության ու մշակույթի երկիր։

1991թ. փլուզվեց Խորհրդային Միությունը, Հայաստանը 

ձեռք բերեց անկախություն։ Հին հասարակարգի ու նրա 

կառույցների կազմալուծման, դաժան շրջափակման, կոր ծա-
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նարար երկրաշարժի ծանր պայմաններում սկսվեց Ղարա-

բաղյան ազատագրական պայքարը։ Հայ ժողովուրդը 

սեփական ուժերին ապավինած, միասնական ու միակամ 

դարձած, աննկարագրելի դժվարին պայքարից դուրս եկավ 

հաղթանակով։ Դժվարին պայմաններում դրվում են Հայաս-

տանի Երրորդ հանրապետության հիմքերը։ Այդու հանդերձ 

հանրապետությունը հաստատուն քայլերով ու լավատեսորեն է 

ոտք դնում երրորդ հազարամյակ։ 

Պատանի բարեկամներ, նորանկախ հանրապետության 

կառուցումը բնականորեն վերապահվում է գերազանցապես 

ձեր սերնդին։ Դուք պարտավոր եք հիմնավոր գիտելիքներ 

ձեռք բերել, խորապես տիրապետել հայրենի երկրի պատ-

մությանը, դասեր քաղել նրա անցած ուղուց, որպեսզի, 

դիմակայելով կյանքի մարտահրավերներին, կարողանաք 

դառնալ հայրենիքի լիիրավ քաղաքացիներ, Հայաստանի 

Հանրա պե տության արժանավոր կառուցողներ։ 

Դա ձեր սերնդի պատմական առաքելությունն է։

Վ. Բարխուդարյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
(1918 թ. ՄԱՅԻՍԻ 28 – 1920 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2) 

ԹԵՄԱ 1  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

1.  Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը։ 
 Բաթումի պայմանագիրը

Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը։ Երբ հայ ժողովուրդը թուր-
քա կան զավթիչների դեմ կյանքի ու մահվան կռիվներ էր մղում 1918թ. մա յիս-
յան հերոսա մարտերում, սուր հակասություններ էին առաջացել երկրա մասի 
երեք հիմնական ազգություններից կազմված Անդրկովկասյան Դաշնային 
Հանրապետության իշխա նության մարմիններում։ Այդ իսկ պատճառով 
Անդրկով կասյան Դաշնության փլուզումը դարձավ անխուսափելի։

1918թ. մայիսի 26-ին լուծարվեց Անդրկովկասյան սեյմը (պառլամենտը), և 
դրանով իսկ կազմալուծվեց Անդրկովկասյան Հանրապետությունը։ Այդ նույն 
օրը Վրաստանը հռչակեց իր անկախությունը, հաջորդ օրը` Ադրբեջանը, իսկ 
մայիսի 28-ին Թիֆլիսում գործող Հայոց (կենտրոնական) ազգային խորհուրդը 
որոշում կայացրեց հռչակել Հայաստանի անկախությունը։ Ընդունված 
հայտարարագրում մասնավորապես ասվում էր. «Անդրկովկասի քաղաքական 
ամբողջության լուծարումով և Վրաստանի ու Ադրբե ջանի անկախության 
հռչակումով ստեղծված նոր կացության հանդեպ` Հայոց ազգային խորհուրդը 
իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն և միակ իշխա-
նություն»։ 

Այսպիսով` եղեռն ապրած հայ ժողո-
վուրդը, թշնամու մահաբեր սպառնալիքի 
պայմաններում, ուժ գտավ իր մեջ և 
վերականգնեց հայոց անկախ պետակա-
նու թյունը։ Հայաստանի անկախության 
հռչակումը պատմական անհրաժեշտու-
թյուն էր և ստեղծ ված պայմաններում 
միակ նախընտրելի ուղին։ Հայաստանի 
անկախության համար հայ ժողովուրդը 
պարտական էր ազատագրական իր 
տևա կան պայքարին, իսկ կոնկրետ 
պարագայում` Սարդարապատի, Բաշ-
Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հաղթական 
հերոսա մարտերին։ Ի նշանավորումն այդ 
իրադարձության` Մայիսի 28-ը համար-

ԲԱԺԻՆ 1

Բաշ Ապարանի հերոսամարտի 
հուշակոթողը



7

վում է համայն հայության նվիրական տոներից մեկը` Առաջին հանրապետու-
թյան անկախության օրը։ 

Հայաստանի անկախության հռչակումը շրջադարձային եղավ հայ ժողո-
վրդի քաղաքական և հոգևոր-մշակութային կյանքում։

Բաթումի պայմանագիրը։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, 1918թ. ապրիլին 
Տրապի զոնում ընդհատված թուրք-անդրկովկասյան բանակցությունները 
մայիսի սկզբներին վերսկսվեցին Բաթումում։ Թուրքերն, արբեցած իրենց 
ռազմական հաջողություններով, ավելի կողոպտիչ պայմաններ ներկայացրին։ 
Նրանք մայիսի 26-ին վերջնագիր տվեցին անդրկովկասյան պատվիրա-
կությանը։ Բայց քանի որ հենց նույն օրը Անդրկովկասյան Հանրապետությունը 
կազմալուծվեց, ուստի նորահռչակ հանրապետություններից յուրա քան չյուրն 
ինքը պետք է լուծեր Թուրքիայի հետ պատերազմի և խաղաղության հարցը։

Հենց Հայաստանի անկախության հռչակման 
օրը` մայիսի 28-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը 
որոշեց նոր պատվիրակություն ուղարկել Բաթում և 
հաշտություն կնքել թուրքերի հետ։ Նորանկախ 
Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորեց Ալ. 
Խատիսյանը։ Չնայած մայիսյան հերոսամարտերին, 
այդուհանդերձ, մահացու վտանգը արևելահայու-
թյան գլխից լիովին չէր վերացել։ Այդ իսկ պատ-
ճառով անհրաժեշտ էր հաշտություն կնքել և փոքր-
ինչ դադար առնել։ 

Մայիսի վերջին սկսվեցին հայ-թուրքական 
բանակցությունները։ Հունիսի 4-ին կնքվեց Բաթումի 
հաշտության պայմանագիրը Հայաստանի Հանրա-
պե տության և Օսմանյան Թուրքիայի միջև։ 
Պայմանները չափազանց ծանր էին Հայաստանի համար։ 

Կնքված պայմանագրով հայ-թուրքական սահմանագիծը այնպես էր տար-
վում, որ երկիրը մասնատվում և չնչին տարածք էր թողնվում Հայաստանին։ 

Պայմանագրի համաձայն` Հայաստանը ունենալու էր սահմանափակ թվով 
զորք։ Երկաթուղիների վերահսկողությունն անցնելու էր Թուրքիային, որ-
պեսզի կարողանա Հայաստանի վրայով զորք տեղափոխել Ադրբեջան։ Դրա 
նպատակն էր խորտակել Ստ. Շահումյանի գլխավորած Բաքվի կոմունան և 
տիրանալ Բաքվի նավթին։ Դրանից զատ` Հայաստանը պարտավորվում էր 
կազմալուծել հայկական ազգային անկանոն զորա խմբերը և այլն։ 

Այսպիսով, Բաթումի պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում ոչ միայն 
Արևմտյան Հայաստանը, այլև Արևելյան Հայաստանի զգալի մասը` Կարսի 
մարզը և շուրջ 5 գավառ։ Հայաստանի Հանրապետությանը փաստորեն մնում 
էր ընդամենը 12 հազ. քառ. կմ տարածք, որն ընդգրկում էր Սևանա լճի 
ավազանը և Արարատյան դաշտի մի մասը։ Այս կապակցությամբ տեղին է 
հիշել գերմանացի մի դիվանագետի արտա հայտած հետևյալ պատկերավոր 

Ալեքսանդր Խա տի սյան
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խոսքերը. «Թուրքերը հայերին տեղ տվեցին Սևանում լողանալու համար, 
բայց դուրս գալու` չորանալու համար տեղ չտվեցին»։ Ընդհանուր հաշվով 
Թուրքիան Արևելյան Հայաստանից խլում էր 28 հազ. քառ. կմ տարածք։ 

Բայց, մյուս կողմից, ճակատագրի հեգնանքով, սա անկախ Հայաստանի 
առաջին միջազգային փաստաթուղթն էր, որով Թուրքիան առաջինը ճանաչեց 
Հայաստանի անկախությունը։ Ալ. Խատիսյանը, ամփոփելով հայ-թուրքական 
բանակցությունների արդյունքները, իր ուղարկած նամակում գրում էր. «Մենք 
կբերենք վատ հաշտության պայմանագիր, բայց կբերենք նաև անկախ 
Հայաստան, տուն, բույն, որտեղ կռվում է ժողովրդական միտքը։ Այս բոլորը 
կկապի, կմիավորի, կբարձրացնի ոգին, իսկ դա կարևոր է։ Ես հավատում եմ 
մեր պետությանը»։ Բաթումի պայմանագիրը, որը չի վավերացվել ո՛չ 
Հայաստանի և ո՛չ էլ Թուրքիայի կառավարությունների կողմից, իր ուժը 
պահպանեց մինչև համաշխարհային պատերազմի ավարտը` 1918թ. նոյեմբերը։ 

Այսպիսով` չափազանց ծանր պայմաններում հռչակվեց Հայաստանի 
պետական անկախությունը: Նորահռչակ Հայաստանի Հանրապետությունը 
հարկադրված էր կնքել Բաթումի կողոպտիչ պայմանագիրը: Բայց դրա 
շնորհիվ ձեռք բերվեց դադար, որը հնարավորություն տվեց սկսելու պետական 
շինարարության գործընթացը:

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Որո՞նք են Անդրկովկասյան Դաշնային Հանրապետության կազմալուծման 
պատ ճառները։ Ե՞րբ լուծարվեց Անդրկովկասյան սեյմը։ Ձեր կարծիքով՝ 
ի՞նչ պայման ներում հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը։ 

2.  Ե՞րբ կնքվեց Բաթումի պայմանագիրը։ Ի՞նչը ստիպեց Թուրքիային ճանաչել 
Հայաստանի անկախությունը։ Մինչև ե՞րբ է իր ուժը պահպանել Բաթումի 
պայմանագիրը: Փորձե՛ք գնահատել Բաթումի հաշտության պայմանա
գիրը։

ԹեսՏ
Հայաստանի անկախությունը հռչակվեց.

1) 1918թ. մայիսի 24-ին‚ 2) 1918թ. մայիսի 28-ին‚
3) 1918թ. հունիսի 4-ին‚ 4) 1918թ. մայիսի 26-ին։

2. Իշխանության մարմինների ձեվավորումը
Իշխանության մարմինների ստեղծումը: Պետական շինարարության 

կարևո րագույն օղակներից է գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանու-
թյունների ձևա վորումը: Հայաստանի անկախության հռչակումից և Բաթումի 
հաշտության պայմա նագրի կնքումից հետո Թիֆլիսում կազմվեց անդրանիկ 
կառավարությունը։ Նա 1918թ. հուլիսի երկրորդ կեսին, Հայոց ազգային 
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խորհրդի անդամների հետ, փոխադրվեց մայրաքաղաք Երևան և անմիջապես 
անցավ գործի։ Կառավարության նախագահ (վարչապետ) ընտրվեց 
Հովհաննես Քաջազնունին (1868-1937)։

Մինչ նորակազմ կառավարությունը Թիֆլիսից 
կժամաներ Երևան, տեղում պետական կառույցներ 
ստեղծելու և կարգուկանոն հաստատելու ուղղու-
թյամբ հսկա յական կազմակերպչական աշխատանք 
էր կատարվել։ Այն իրականացրել էր Երևանի 
ազգային խորհրդի փաստացի ղեկավար, հայ 
ազատագրական շարժման ականավոր գործիչ Արամ 
Մանուկյանը (Սարգիս Հովհաննիսյան, 1879-1919)։ 
Նրան իրավամբ կարելի է համարել Հայաստանի 
Առաջին հանրապետության հիմնադիր։ 

Կառավարության ստեղծումից հետո խնդիր 
դրվեց ձևավորել բարձրագույն օրենսդիր մարմինը` 
խորհրդարանը։ Հանրապետության գոյության 2,5 

տարվա ըն թացքում կազմվել է երկու գումարման խորհրդարան։ Առաջին 
խորհրդարանը կոչվել է Հայաստանի խորհուրդ` 46 պատգամավորով, 
բազմակուսակցական սկզբունքով։ Երկրորդ գումարման խորհրդարանը 
(պառլամենտ) ձևավորվել է 1919թ. հունիսին անցկացված համաժողովրդական 
ընտրությունների միջոցով։ Բաղկացած էր 80 պատ գամավորից, որոնց ճնշող 
մեծամասնությունը Դաշնակցություն կուսակցության ներկա յացուցիչներ էին։ 
Առաջին խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց մասնագիտությամբ գյուղա-
տնտես Ավետիք Սահակյանը‚ իսկ երկրորդինը` գրող, հրապարակախոս 
Ավետիս Ահարոնյանը (1866-1948)։

Ա  վե տիք Սա  հակյան Ավետիս Ահա րո նյանԱ րամ Մանուկյան

Պետական կառավարման տեսակետից ՀՀ-ն համարվում էր խորհրդա-
րանական դեմոկրատական (ռամկավար) հանրապետություն, որտեղ 
բարձրա գույն օրենսդիր իշխա նությունը խորհրդարանն էր, իսկ բարձրագույն 
գործադիր իշխանությունը` կառավարությունը, որի նախագահը (վարչապետը) 

Հովհաննես Քաջազնունի
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համարվում էր հանրապետության առաջին պաշտոնատար անձը։ Վերջինս 
ընտրվում էր խորհրդարանի կողմից, և նրա գլխավորած կառավարությունը 
պատասխանատու էր խորհրդարանի առաջ։ 

Պետական իշխանության կայացման 
գործում կարևոր էր նաև դատական իշ-
խա նության ձևավորումը։ Սկզբում ժամա-
նակավորապես, որոշ փոփոխու թյուն նե-
րով, պահ պանվեցին Ռուսական կայսրու-
թյան օրենքները։ Հետագայում աստիճա-
նաբար սկսեցին արմատավորվել հայ 
ազ գային-պետական ոգուն բնորոշ 
օրենք  ներ։ Դատաիրավական համակար-
գում մտցվեց եռաստիճան (շրջանային, 
դատաստանական պալատ և սենատ) 
դատական ատյան։ Բարձրագույն դատա-

կան մարմինը սենատն էր: Հանրապետության դատական համակարգի 
ժողովրդավարացման դրսևորում էր 1919թ. երդվյալ ատենակալների դատա-
րանի հիմնումը։ 

Իշխանության համակարգում իրենց ուրույն տեղն ունեին տեղական 
իշխանության` գավառային, քաղաքային և համայնքային մարմինները։ Աշ-
խար համարտի ավարտից հետո, երբ ՀՀ տարածքը սկսեց ընդարձակվել, 
գավառների թիվն անցավ մեկ տասնյակից։ Հանրապետական նշանակության 
քաղաքների թիվը նույնպես անցնում էր մեկ տասնյակից։ Ավելի ուշ` 1920թ. 
մայիսին, վարչական տեսակետից հանրապե տության տարածքը բաժանվեց 
չորս նահանգների` Արարատյան, Շիրակի, Վանանդի և Սյունիքի։ Այդ 
ժամանակ ՀՀ տարածքը հասավ շուրջ 70 հազ. քառ. կմ-ի, 2 մլն բնակ չությամբ։ 
Կառավարության նախաձեռնությամբ մշակվեց և գործողության մեջ դրվեց 
զեմստվային (տեղական ինքնակառավարման) մարմինների մասին օրենքը։ 
Իշխանության տեղական մարմինները ընտրովի էին: Վերակազմվեցին 
քաղաքային ինքնավարությունները և այլն։

Ազգային բանակի ստեղծումը։ Հայոց անկախ պե-
տա կանության կայացման ամենազորեղ կռվաններից 
մեկը սեփական ազգային բանակի ստեղծումն էր։ 
Պատ մության փորձը սովորեցնում է, որ այն ազգն է 
անվտանգ, իսկ պետությունը` կենսունակ, որն ունի 
կարգապահ ու մարտունակ բանակ։ 

Բաթումի պայմանագրից հետո Թուրքիայի պա-
հան ջով Հայաստանը կարող էր ունենալ ընդամենը 
մեկ դիվիզիա։ Այդ իսկ պատճառով 1918թ. ամռանը 
հայկական կոր պուսը վերակազմավորվեց մեկ հետևա-
կային դիվիզիայի, որի հրամանատար նշա նակվեց 

Հայաստանի Հանրապետության առաջին 
խորհրդարանի շենքը Երևանում

Մովսես Սի լիկյան
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գեներալ Մովսես Սիլիկյանը (1862-1937)։ Դիվիզիայի զորայինների ընդհանուր 
թիվը հասնում էր 16 հազարի։ Հանրապետության առաջին ռազմական 
նախարարն էր գեներալ Հովհաննես Հախվերդյանը (1873-1937), իսկ հայոց 
բանակի գլխավոր հրամանատարը (սպարապետ)` 
գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանը (1855-1931)։ 

Կազմալուծվեցին ՀՀ տարածքում գտնվող կամա-
վոր հայդուկային խմբերը։ Մասնավորապես խոսքը 
վերաբերում է փառաբանված հայդուկապետ Անդրա-
նիկի գլխավորած հավաքական զորաջոկատին։ 
Գեներալ Անդրանիկը որոշակի տարա ձայնություններ 
ուներ կառավարության հետ, ուստի 1919թ. գարնանը 
նա իր սուրը և մյուս զենքերը հանձնեց կաթողիկոսին 
և մեկընդմիշտ հեռացավ Հայաստանից։ Ազ գային 
հերոս Անդրանիկը արտասահմանում շարունակեց իր 
ազգանվեր գործու նեությունը։ Նա մահացավ 1927թ. ԱՄՆ-ի Ֆրեզնո քաղա-
քում, թաղվեց Փարիզի Պեր-Լաշեզ գերեզմանատանը։ Երախտագետ հայ 
ժողովուրդը ի կատար ածեց Անդրանիկի կտակը։ 2000թ. նրա աճյունը 
տեղափոխվեց հայրենիք և հանդիսավորությամբ թաղվեց Երևանի Եռաբլուր 
զինվորական պանթեոնում, այնտեղ, ուր հանգչում են Հայաստանի ու 
արցախյան հերոսամարտի մյուս նահատակ հերոսները։

1919թ. հունվարից, երբ արդեն թուրքական զորքը 
հեռացել էր Անդրկովկասից, և ավարտվել էր նաև 
հայ-վրացական պատերազմը, կատարվեց բանակի 
մասնակի զո րա ցրում։ Դրա փոխարեն հայտա րար-
վեց 20-25 տարեկան զինապարտ քաղա քացիների 
զորակոչ։ ՀՀ զինված ուժերը աստիճանաբար 
համալրվում էին թե՛ զորքով և թե՛ զին տեխնիկայով 
ու նյութատեխնիկական միջոցներով։ Արդեն 1920թ. 
հունվարին հանրա պետության զորքի թիվը հասնում 
էր 25 հազարի, իսկ աշնանը, թուրք-հայկական պա-
տե րազմի շրջանում, շուրջ 40 հազարի, այդ թվում` 33 
գեներալ և 2000-ից ավելի սպա։ 

Բանակում կարևոր խնդիրներից էին նաև 
կարգապահության ամրապնդումը, մարտական ոգու բարձրացումը, մայրենի 
լեզվի արմատավորումը և այլն։ Այդ ուղղությամբ ևս զգալի աշխատանքներ 
կատարվեցին։ Սակայն ժամանակի պակասը և մի շարք աննպաստ 
հանգամանքներ հնարավորություն չտվեցին ավարտին հասցնել հայկական 
ազգային բանակի կայացումը։ 

Դիվանագիտական կապերի հաստատումը։ Յուրաքանչյուր նորանկախ 
պետու թյան առաջնահերթ խնդիրներից է հասնել այլ պետությունների հետ 
դիվանագիտական կապերի հաստատման և միջազգային ճանաչման։ ՀՀ 

Թովմաս Նա զար բե կյա ն

Գեներալ Ան  դրանիկ
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առաջին ճանաչողը եղավ Թուրքիան, սակայն կողմերի միջև անմիջական 
հարաբերություններ չհաստատվեցին։ Հայաստանը դիվանագիտական կա-
պեր հաստատեց ու ներկայացուցչություններ հիմ նեց ինչպես իր անմի ջական 
հարևանների` Վրաստանի, Պարսկաստանի ու Ադրբե ջանի, այնպես էլ 
Քառյակ դաշինքի և Անտանտի մի շարք երկրների հետ։ Ընդհանուր հաշվով 
մեկ-երկու տարվա ընթացքում Հայաստանը դիվանագիտական կապեր հաս-
տատեց աշխարհի շուրջ 40 պետությունների հետ։ Դիվանագիտական ներկա-
յա ցուցչություններ (դեսպանատներ) բացվեցին Թիֆլիսում, Թեհրանում, 
Փարիզում, Հռո մում, Վաշինգտոնում, Տոկիոյում, Կիևում, Կրասնոդարում և 
այլուր։ Տարբեր երկրներում դիվանագիտական աշխատանք էին վարում 
Արմեն Գարոն, Տիգրան Բեկզադյանը, Գրիգոր Զամոյանը, Լևոն Եվանգուլ-
յանը, Հովսեփ Արղությանը և շատ ուրիշներ: 

1920թ. հունվարին Անտանտի պետությունների Գերագույն խորհուրդը 
փաստորեն (de facto) ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանը 
պատրաստվում էր անդամակցելու այն ժամանակվա միջազգային ամենա-
հեղինակավոր կազմակեր պությանը` Ազգերի լիգային։ Սակայն 1920թ. վերջին 
Հայաստանի անկախության վերացման ու խորհրդայնացման հետևանքով 
այդ հարցը փակվեց։ 

Դիվանագիտական կապեր հաստատելով՝ Հայաստանի կառավարու թյու-
նը նպատակ էր հետապնդում հասնել Հայաստանի միջազգային ճանաչմանը‚ 
դրանով նպաստ բերել Հայկական հարցի լուծմանը, օտար պետությունների 
հետ իրականացնել առևտրատնտեսական հարաբերություններ, ստանալ 
հումանիտար օգնություն և այլն։

Հայաստանի Հանրապետության պետա
կան խորհրդանիշները։ Անկախ պետա կա-
նությունը անհնար է պատկերացնել առանց 
ազգային-պետական խորհրդանիշների։ Պե-
տա կան դրոշ ընդունվեց եռագույնը` կարմիր, 
կապույտ և ծիրանի գույներով։ Կարմիրը 
խորհրդանշում էր ազատագրական պայ-
քարում հայ ժողովրդի թափած արյունը, 
կապույտը` Հայաստանի ջինջ երկինքը, իսկ 
ծիրանագույնը` աշխատանքը։ 

Պետական օրհներգ (հիմն) ճանաչվեց 
ազատության մեծ երգիչ Մ. Նալբանդյանի 
խոսքերի հիման վրա գրված «Մեր հայրենիք» 
հայրենասիրական երգը։ Հաստատվեց նաև 
զինանշանը (գերբը), որի հեղինակներն էին 
մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թա-
մանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը։ Զի-
նանշանի վրա պատկերված առյուծը և 

Հանրապետության դրոշը

Հանրապետության 
զինանշանը
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արծիվը գաղափարի իմաստով մարմնավորում էին երկու` Արևելյան և 
Արևմտյան Հայաստանները։ Այդ նշանակում էր, որ հայ ժողովուրդը երազանք 
ուներ հասնելու երկու Հայաստանների միացմանը։ Հատկանշական է, որ 
մերօրյա Հայաստանի Հան րա պետությունը ժառանգել և ընդունել է այն 
ժամանակվա բոլոր երեք խորհրդանիշները` դրոշը, օրհներգը և զինանշանը։ 

Հատուկ օրենքով սահմանվեցին ՀՀ պետական և ազգային-կրոնական 
տոները` Նոր տարվա, Ծննդյան, Վարդանանց, Տյառնընդառաջի, Զատկի, 
Մայիսի 1-ի և այլն։ Կարգավորվեցին պետության և եկեղեցու փոխհա րա բե-
րությունները։ Հռչակվեցին բոլոր կրոնների (խղճի) կատարյալ ազատություն 
և հավասարություն։ 

Հայոց պետականության անվիճելի արժեքներից մեկը դարձավ հայերենը 
պետա կան-պաշտոնական լեզու ճանաչելը և գործողության մեջ դնելը։ Մայ-
րենին ստացավ պետական լեզվի կարգավիճակ։ Ցարական ժամանակների 
նախկին պետական դպրոց ները ազգայնացվեցին ու հայաշունչ դարձան։ 

Սահմանվեցին պետական շքանշաններ։ Հայոց անկախ պետականության 
կայաց ման գործում կարևոր երևույթ էր ազգային դրամի (արժույթի) ստեղ-
ծումը, որը տպվեց Լոնդոնում և փոխադրվեց Հայաստան: Շրջանառության 
մեջ դրվեցին հայկական չե կերը (կուպյուր), հիմնվեց հանրապետության 
պետական բանկը և այլն։ 

Հայկական անկախ պետականության վերականգնման պատմական 
նշանա կությունը։ Այսպիսով, դարերի ընդմիջումից հետո, հայ ժողովրդի հե-
րո սական մաքա ռումների արդյունքում, 1918թ. մայիսի 28-ին ծնվեց Հայաս-
տանի Առաջին հանրա պետությունը։ Դա օրինաչափ պատմական անհրա ժեշ-
տու թյուն էր։ 

Հայաստանի անկախության հռչակումը նոր դարաշրջան բացեց հայ 
ժողովրդի բազմադարյան պատմության մեջ։ Դրանով փաստորեն սկսվեց 
հայոց պատմության նորագույն ժամանակաշրջանը։ 

Անկախ պետականության վերականգնումը պայմաններ ստեղծեց ազգա-
յին վերա ծնության ու զարգացման համար։ 

Կարճ ժամանակամիջոցում Հայաստանը դարձավ կազմակերպված պե-
տու թյուն` իրեն բնորոշ գրեթե բոլոր հատկանիշներով` իշխանության մարմին-
նե րով‚ տնտեսական-քաղաքական համակարգով, ազգային բանակով, 
դիվանագիտական կապերով, պետա կանության խորհրդանիշներով և այլն։

Պետական կառուցվածքի ու կառավարման տեսակետից Հայաստանը 
դեմոկրա տական (ժողովրդավարական) հանրապետություն էր` խորհրդա-
րանի գերակայությամբ։ Ծրագրվում էր Հայկական հարցի լուծումից հետո 
ընդունել սահմանադրություն: 

Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ աշխարհացրիվ հայության 
հայրենիքը, նրա հասարակական-քաղաքական և հոգևոր-մշակութային 
կյանքի միավորման կենտրոնը։
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Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Իշխանության ի՞նչ մարմիններ ստեղծվեցին։ Փորձե՛ք ներկայացնել 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքը սխեմայի ձևով։

2.  Ինչպե՞ս կազմավորվեց հայկական բանակը։ Ի՞նչ կարող եք ասել նրա 
մարտու նակության մասին։ Ովքե՞ր էին հայոց բանակի առաջին ղեկավար 
գործիչները։

3.  Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեցին Հայաստանի իշխանությունները նորանկախ 
հան րապետության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Ձեր կարծիքով՝ 
ինչո՞ւ Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը‚ բայց դիվա
նագիտական կապեր չհաստատեց նրա հետ։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատաս
խանը։ 

4.  Ձեր կարծիքով՝ պետությունը պե՞տք է ունենա խորհրդանիշեր։ Ինչո՞ւ են 
դրանք անհրաժեշտ։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ Որո՞նք են Հայաս
տանի Հան րապետության ազգայինպետական խորհրդանիշերը։ Բնու
թագրե՛ք դրանք։

5.  Ըստ Ձեզ ո՞ր է անկախ պետականության վերականգնման ամենակարևոր 
նշա նակությունը։

ԹեսՏ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կազմում էր.

1) շուրջ 70 հազ. քկմ‚ 2) 12 հազ. քկմ‚
3) 50 հազ. քկմ‚ 4) 100 հազ. քկմ։

1-ին թեմայի ամփոփում

1.  1918թ. մայիսի 26ին լուծարվեց Անդրկովկասյան սեյմը‚ և կազմալուծվեց 
Անդր կովկասյան Հանրապետությունը։ Նույն թվականի մայիսի 28ին 
հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերականգնվեց հայոց 
անկախ պետա կանությունը‚ որը շրջադարձային եղավ հայ ժողովրդի 
քաղաքական և հոգևոր մշակութային կյանքում։

2.  Անկախության հռչակումից հետո‚ քանի որ արևելահայությանը սպառ
նացող թուրքական վտանգը չէր վերացել‚ անհրաժեշտ համարվեց բա
նակցություններ վարել Թուրքիայի հետ‚ կնքել հաշտության պայմանագիր։ 
Հաշտությունը կնքվեց Բաթումում 1918թ. հունիսի 4ին‚ որը չափազանց 
ծանր էր Հայաստանի համար։ 

3.  Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո ստեղծվեցին բարձրա
գույն իշխանության մարմինները (գործադիր‚ օրենսդիր‚ դատական)։ 
Թիֆլիսում կազմվեց Հայաստանի անդրանիկ կառավարությունը‚ որից 
հետո ձևավորվեց բարձրագույն օրենսդիր մարմինը՝ խորհրդարանը։ 
Պետական իշխանության կայացման գործում կարևոր էր նաև դատական 
իշխանության ձևավորումը‚ մտցվեց եռաստիճան դատական համակարգ 
և այլն։
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4.  Նորանկախ պետության կարևոր խնդիրներից էր ստեղծել սեփական 
ազգային բանակ‚ որը երկրի ու ժողովրդի անվտանգության գլխավոր 
երաշխավորն էր։ 1918թ. ամռանը հայկական կորպուսը վերակազմա
վորվեց մեկ դիվիզիայի‚ կազ մա լուծվեցին Հայաստանի տարածքում 
գործող հայդուկային խմբերը։ Հայկական բանակը աստիճանաբար 
համալրվեց և 1920թ. թուրքհայկական պատերազմի շրջանում հասավ 
շուրջ 40 հազարի։

5.  Հայաստանի նորաստեղծ հանրապետության առաջնահերթ խնդիրներից 
էր միջազգային ճանաչման հասնելը։ Հայաստանին հաջողվեց 
դիվանագիտական կապեր հաստատել ինչպես հարևան պետությունների 
(Վրաստան‚ Պարս կաստան‚ Ադրբեջան)‚ այնպես էլ Քառյակ միության և 
Անտանտի մի շարք երկրների հետ։ 

6.  Հայաստանի անկախ պետությունը անհնար է պատկերացնել առանց 
ազգային պետական խորհրդանիշերի՝ պետական դրոշի‚ հիմնի 
((օրհներգի)‚ զինանշանի‚ պետական և ազգային կրոնական տոների ու 
շքանշանների‚ պետական լեզվի ու ազգային դրամի։ Հանրապետության 
իշխանություններն աստիճանաբար հաստատեցին այդ խորհրդանիշերը։

7.  Անկախ պետականության վերականգնումը, որի համար դարեր շարունակ 
պայքարել էր հայ ժողովուրդը, պսակվեց հաջողությամբ։ Այն նոր և 
հուսալի պայմաններ ստեղծեց ազգային վերածնության ու զարդոնքի 
համար:

ԹԵՄԱ 2 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և 
կրթամշակութային կյանքը
սոցիալտնտեսական դրությունը։ Նորանկախ Հայաստանի Հանրա պե-

տությունը հայտնվեց սոցիալ-տնտեսական ծանր դրության մեջ։ Առաջին աշ-
խարհամարտի և թուրքական արշավանքի հետևանքով ավերված ու քայ-
քայված հանրապետության փոքր տա-
րած քում պատսպարվում էին 300 հազա-
րից ավելի գաղթականներ։ Մոլեգնում 
էին սովն ու համաճարակային հիվանդու-
թյունները, գլուխ էին բարձրացրել անիշ-
խանական երևույթները։ Ահա այս վի-
ճակը նկատի ուներ առաջին վարչապետ 
Հովհ. Քաջազնունին, երբ խորհրդա-
րանում երկրի կացությունը բնութագրեց 
«անձև քաոս և ավե րակների կույտ»։ Հայ գաղթականներ
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Հայաստանի տնտեսությունը թույլ էր զարգացած։ Աշխարհամարտի և 
թուրքական ներխուժման հետևանքով առանց այն էլ թույլ տնտեսությունը 
կազմալուծվել էր։ Թուրք-թաթարական շրջափակումների հետևանքով 
կտրվել էր արտաքին կապը, չկային ապրանքների կանոնավոր արտահանում 
և ներմուծում։ Բնականաբար անխուսափելի էին սովը և դրան ուղեկից 
համաճարակային հիվանդությունները` տիֆը և խոլերան։ Ընդամենը մի քանի 
ամսվա ընթացքում սովը, ցուրտը և համաճարակային հիվանդությունները 
խլեցին շուրջ 180 հազար մարդու կյանք, որոնց մեծ մասը գաղթականներ էին։ 
Համաճարակից մահացավ նաև հայ մեծագույն գոր ծիչներից մեկը` ներքին 
գործերի նախարար Արամ Մանուկյանը։

Ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը մի կերպ պահպանելու համար 
կառավարությունը ձեռնարկեց մի շարք արտակարգ միջոցներ։ 
Կենսականորեն անհրաժեշտ մթերքների` հացի, բամբակի, շաքարի, աղի, 
գետնախնձորի և այլնի վաճառքի նկատմամբ սահմանվեց պետական 
մենաշնորհ։ Մի շարք դեպքերում պարզապես բռնագրավում էին ունևոր 
մարդկանց ունեցվածքը, որպեսզի բաժանեին սովյալներին ու անտուններին։ 
Դրսից օգնություն ստանալու նպատակով Ամերիկա մեկնեց Հովհ. 
Քաջազնունին, որին վարչապետի պաշտոնում փոխարինեց Ալեքսանդր 
Խատիսյանը (1876-1945)։ 

Այդ ծանր վիճակը շարունակվեց մինչև 1919թ. մայիս, մինչև որ Հայաստան 
հասցվեց ԱՄՆ-ի օգնությունը` 1,3 մլն փութ ալյուր, 257 հազար փութ ցորեն, 
ինչպես նաև շաքար, ձեթ, թեյ, կակաո և այլ պարենամթերք։ Ամերիկյան ալ-
յուրը մեղմեց սովը, և ժողովրդի վիճակը փոքր-ինչ բարելավվեց։ Երախտա-
պարտ հայ ժողովուրդը չի մոռանում ամե րիկյան մարդասիրական օգնու-
թյունը։

Գաղթականության վիճակը և ներգաղթի խնդիրը։ Հանրապետության 
ներքին կյանքի բարդ խնդիրներից էր գաղթականության և որբերի հարցը։ 
Արևելյան Հա յաստանում էին ապաստանել Մեծ եղեռնից մազապուրծ մոտ 
300 հազար արևմտա հայեր։ Գաղթականության մի հոսք էլ առաջացավ 
Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից։ Ենթարկվելով թուրք-թաթա րա-
կան բռնությունների ու կոտորածների` տասնյակհազարավոր հայեր ներ-
գաղթեցին Հայաստան։

Կառավարությունը պետք է դժնդակ պայմաններում հայտնված գաղ թա-
կանությանը կերակրեր, պատսպարեր, հող և աշխատանք տար։ Գաղթական 
յուրաքանչյուր շնչին օրական տրվում էր կես ֆունտ (200 գրամ) ալյուր։ Նրանց 
խնդիրներով զբաղվում էին խնամատարության, պարենավորման և ներքին 
գործերի նախարարությունները։ 

Գաղթականության մեջ առավել մեծ հոգածություն էին պահանջում որբ 
երեխաները։ Պաշտոնական տվյալներով` Հայաստանում կային 40 հազարից 
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ավելի անտեր ու թափառական որբեր։ Նրանց խնամքը իրականացնելու 
համար հիմնվեցին մի քանի տասնյակ որբանոցներ, որոնցից ամենախոշորը 
Ալեքսանդրապոլում էր։

Պետությունն իր սուղ միջոցներով ի 
վիճակի չէր հոգալ որբերի խնամքի 
ծախսերը։ Այդ պատճառով որբերին ու 
գաղթականությանը օգնության ձեռք էին 
մեկնում արտասահմանյան բարեգոր ծա-
կան կազմակերպությունները։ Դրանցից 
առավել աչքի ընկավ Ամերիկյան օգնու-
թյան կոմիտեն (ԱՕԿ)։ 1919թ. մայիսից 
Ամերկոմը հիմնականում իր վրա վերցրեց 
որբ երեխաների խնամակալության գոր-
ծը։ Միջոցներ ձեռնարկվեցին որբերին 
արհեստներ սովորեցնելու, իսկ հասակա-
վոր գաղթականներին` աշխատանքով ապահովելու։ 

Առավել ծանր ու անորոշ էր Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող 
հայ գաղթա կանության վիճակը։ 

Հայաստանի կառավարությունը որոշ քայլեր ձեռնարկեց արևմտա հա յու-
թյան ներ գաղթը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սակայն 1920թ. աշնանից, երբ 
Հայկական հարցի հայանպաստ լուծումը փաստորեն ձախողվեց, փակվեց 
նաև ներգաղթի խնդիրը։ Հայրենիքից զրկված հարյուրհազարավոր տարագիր 
հայեր ստիպված էին համալրել սփյուռքահայերի շարքերը։

Տնտեսության վերականգնմանը և 
զարգացմանը ուղղված միջո ցառում նե
րը։ 1919թ. գարնանից, երբ հանրապետու-
թյան տարածքը զգալիորեն ընդարձակ-
վեց, և ժողովրդի վիճակը փոքր-ինչ կա-
յունացավ, կառավարությունը որոշ ջան-
քեր գործադրեց տնտեսությունը բարե-
կար գելու ուղղությամբ։ 

Վերանորոգվեցին ու գործարկվեցին 
բազմաթիվ ձեռնարկություններ` կաշվի, 
օճա ռի, կոնյակի, սպիրտի, ծխախոտի, 
հախճապակու և այլն։ Պետականացվեց Շուստովի կոնյակի գործարանը։ 
Սարիղամիշում և Դիլիջանում հիմնվեցին սղոցարաններ, վերսկսվեց Կողբի 
ու Կաղզվանի աղահանքերի և Ալավերդու ու Զանգեզուրի պղնձահանքերի 
շահագործումը։ Կարգի բերվեցին հաղորդակցության ուղիները, որոշ չափով 
կանոնավորվեց առևտուրը, ընդլայնվեց փոստ-հեռագրային ծառայությունը և 
այլն։ Առևտրատնտեսական կյանքի աշխու ժացման նպատակով հիմնվեց 
Հայաստանի կոոպերատիվների մությունը (Հայկոոպը): 

Ալեքսանդրապոլի գաղթականների 
դպրոցի սաները

Կաշվի արտադրություն
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Փորձեր արվեցին հայ և օտարերկրացի կապիտա լիստների ներգրավելու 
Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Թեև շրջանառության մեջ դրվեց հայկական 
դրամա նիշը, սակայն տնտեսության թույլ զարգացած լինելու պատճառով այն 
արագ արժե զրկվեց։

Հանրապետությունում վերանո րոգ-
վե ցին ու կառուցվեցին մի շարք ջրանցք-
ներ։ Կատարվեցին ճահճուտների չորաց-
ման և աղուտների վերացման աշխա-
տանքներ։ Հայթայթվեցին սերմացու ու 
գյուղգործիքներ և բաժանվեցին գյուղա-
ցիներին։ 

Կառավարությունը և խորհրդարանը 
ընդունեցին մի շարք օրենքներ կալ վա-
ծատիրական բոլոր հողերի բռնագրավ-
ման և դրանք անհատույց գյու ղացիներին 

հատկացնելու վերաբերյալ։ Հո ղային հարցը լուծելու նպատակով ստեղծվեցին 
հողային կոմիտեներ ու հողային հատուկ մարմիններ: 

Այսպիսով, մեկ-երկու տարում տնտեսության բնագավառում նկատելի 
աշխատանք կատարվեց։ Սակայն դրանք միայն առաջին քայլերն էին։ Այն 
նախագծերը, որոնք չհասցրին կենսագործվել, կյանքի կոչվեցին արդեն 
Խորհրդային Հայաստանում։ 

Կրթամշակութային կյանքը։ Դրական տեղաշարժեր կատարվեցին 
մշակութային կյանքում։ Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը 
հայրենիք վերադառնալու նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց հայ մտա վո-
րականության համար։ Հայաստան եկան կամ տեղում գործում էին գիտության 
ու մշակույթի բազում գործիչներ` Ալ. Թամանյանը, Թ. Թորամանյանը, Հ. Աբել-
յանը, Հ. Մանանդյանը, Մ. Աբեղյանը, Ն. Աղբալյանը, Լ. Շանթը, Յու. Ղամբար-
յանը, Ստ. Մալխասյանը և շատ ուրիշներ։ Նրանք լծվեցին գիտակրթական 
գործի բարելավմանը։

Առաջընթաց ապրեց կրթական 
գոր ծը։ Դպրոցական համակարգը 
դար ձավ երկաստիճան` տարրական և 
միջնակարգ։ Եթե 1918/19 ուստարում 
Հայաստանն ուներ 130 տարրական 
դպրոց՝ 11 հազար աշակերտով, ապա 
1919/20 ուստարում` 450 դպրոց՝ 41 հա-
զար աշակերտով։ Հանրապետությու-
նում գործում էր 20 միջնակարգ դպրոց` 
5000-ից ավելի սովորողներով։ 1920թ. 
հունվարից տարրական դպրոցներում 
սահ մանվեց անվճար կրթություն։ 

Ա լա վերդու պղնձա հան քերը

Ուսուցչական սեմինարիայի շենքը 
Երևանի Աստաֆյան (այժմ` Աբովյան) 
փողոցում
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Հայաստանի ազգային-մշակութային կյանքում նշանակալի իրադարձու-
թյուն էր պետական համալսարանի հիմնա դրու մը։ 1919թ. մայիսի 16-ին կառա-
վա րու թյունը որոշում կայացրեց հիմնել համալ սարան: 1920թ. հունվարին, 
համալսա րանի հանդի սավոր բացման ժամանակ, վարչապետ Ալեքսանդր 
Խատիսյանը արտահայտեց հետևյալ միտքը, որ մենք կործանեցինք բռնու-
թյան շղթան, իսկ այժմ եկել է ժամանակը` փշրելու տգի տության շղթան։ 
Համալսարանի ռեկտոր նշանակվեց նշանավոր իրա վագետ, պրոֆեսոր Յու. 
Ղամբարյանը։ 

Համազգային արժեք էր պետական 
պատկերասրահի, ազգային գրադարանի, 
հնագիտական, ազգագրական և այլ 
թանգարանների բացումը։ Ծրագրվում էր 
Երևանում հիմնել կոնսերվատորիա, պե-
տական թատրոն, բժշկական, գյուղա-
տնտեսական կրթօջախներ, Ալեքսան-
դրա պոլում` գեղարվեստի ուսումնարան, 
Կարսում՝ ռազմական գիմնազիա և այլն։ 

Այսպիսով` Հայաստանի տնտեսական 
և մշակութային կյանքում փոփո խու թյուն-
ներն ակնբախ էին։ Չնայած հանրապե-
տության սոցիալ-տնտե սական ծանր 
դրութ յանը, այնուամենայնիվ, կարճ ժա-
մա նակում հնարավոր եղավ դնել տնտե-
սության հիմքերը, հայացնել հայրենիքը, 
տեղաշարժեր արձանագրել կրթամշա կու-
թային ոլոր տում, բացել համալսարան և 
այլն։

Երկրի ներքին դրության մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավա րու
թյան հայտարարությունից (1918թ.)

Բացառիկ ծանր պայմանների մեջ գործի է անցել իմ կազմած կառավարությունը։ 
Կառավարությունը գտնում է երկիրը այնպիսի վիճակի մեջ, որի բնորոշման համար մի բառ 
կա միայն` կատաստրոֆային։ 

Խոր ցնցումները չէին կարող չթողնել իրենց հետևից ահռելի հետքեր։ Տնտեսական 
կյանքի ու ֆինանսական դրության կատարյալ քայքայում, դադարում ապրանքների 
արտադրության ու փոխանակության, կենսամթերքների ծայրաստիճան պակասություն, 
ամենաանհրաժեշտ առարկաների բացակայություն կամ սոսկալի թանկություն, ներմուծման 
բացարձակ ընդհատում, երկաթուղային հաղորդակցության դադարում, երթևեկության ուրիշ 
միջոցների պակասություն, ապա հարյուր հազարներով հաշվվող անտուն ու անսնունդ 
գաղթականություն, անապահով կացություն սահմանների վրա և որպես անխուսափելի 
հետևանք այս բոլորի` անիշխանություն։

Ազգային գրադա րա նի շենքը
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Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ինչպիսի՞ն էր նորանկախ հանրապետության սոցիալտնտեսական 
դրությունը։ 

2.  Ի՞նչ միջոցներ ձեռնարկեց Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի 
ֆիզի կական գոյությունը պահպանելու համար։ Ինչպե՞ս կարող եք գնա
հատել ԱՄՆի հումանիտար օգնությունը։ Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը։

3.  Փորձե՛ք նկարագրել հայ գաղթականության վիճակը։ Ի՞նչ հետևություններ 
կարելի է անել։ Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկվեցին որբ երեխաներին օգնելու նպա
տակով։ 

4.  Թվարկե՛ք տնտեսության բարելավմանն ուղղված կառավարության մի
ջոցա ռումները։ Դրանցից որո՞նք եք դուք ավելի կարևորում։ Հիմնավորե՛ք 
ձեր տեսակետը։ Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներից ովքե՞ր եկան 
Հայաստան և ի՞նչ դեր խաղացին երկրի մշակութային կյանքում: Ի՞նչ քայլեր 
էր ծրագրել կառավարությունը մշակույթի բնագավառում:

5.  Ձեր կարծիքով՝ Հայաստանի կառավարությունը ինչո՞ւ էր կարևորում 
կրթական գործը։ Ե՞րբ Ալ. Խատիսյանը հայտնել «Մենք կործանեցին 
բռնության շղթան‚ իսկ այժմ եկել է ժամանակը փշրելու տգիտության 
շղթան» միտքը։ Ինչպե՞ս կարող եք այն մեկնաբանել:

ԹեսՏ
Օգնություն ստանալու նպատակով Ամերիկա մեկնեց.

1) Ալ. Խատիսյանը‚ 2) Ավ. Սահակյանը‚
3) Հովհ. Քաջազնունին‚ 4) Ալ. Թամանյանը։

2. Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքը։ 
 1920թ. Մայիսյան ապստամբությունը

Քաղաքական կյանքը, կուսակցությունները։ Հա-
յաս տանի սոցիալ-տնտեսական ծանր դրությունն իր 
դրոշմն էր թողնում հասարակական-քաղաքական կյան-
քի վրա։ Այդուհանդերձ նկատվում էր հասարակական 
կյանքի աշխուժացում։ Երևանը և Ալեք սանդրապոլը 
դարձան հասարակական-քաղաքական կյանքի կենտ-
րոն ներ։ Հանրա պետությունում լույս էին տեսնում մի 
քանի տասնյակ անուն պարբերականներ, գործում էին 
բազմաթիվ հրատարակություններ ու տպարաններ։ 
Թերթերն ու ամսագրերը լուսաբանում էին երկրի 
առօրյան։ Կառավարությունը հիմնականում ապահովում 
էր խոսքի ու մամուլի ազատությունը։ 

Հանրապետության քաղաքական կյանքի հիմնական դերակատարները 
կուսակ ցու թյուններն էին։ Հայաս տա նում գործում էին մի շարք քաղաքական 

Հայ հեղափոխական 
դաշնակցություն 
կուսակցության 

զինանշանը
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կուսակցու թյուններ։ Դրանցից առավել աչքի էին ընկնում Դաշ նակցությունը, 
Հայ ժողովրդական, Հայ (սահ մանադրա կան) ռամկավար, Սոցիալիստ-
հեղափոխական (էսէռ), Սոցիալ-դեմոկրատ (մենշևիկ, 
բոլշևիկ) կուսակցու թյուն ները։ Հանրապետությունում շատ 
չնչին էր Ս. Դ. հնչակ յան կուսակցության դերակատա րու-
թյունը։ Վերոնշյալ կազմակերպությունների մի մասը 
պաշտպանում էր սոցիալիզմի գաղափարներ, իսկ մյուս 
մասը` ազա տա կան (լիբերալ) արժեքներ: Բազմակուսակ-
ցական համակարգի ձևավորումը, անշուշտ, նպաստում էր 
երկրի ժողովրդավարացման (դեմոկրատացման) գործ-
ընթացներին:

Կուսակցությունների կողքին կային հասարակական 
զանազան կազմակեր պություններ ու միություններ` 
արհեստակցական, Կարմիր խաչի, հայրենակցական, սկաուտական և այլն։ 
Դաշնակցությունը համարվում էր հանրապետության հիմնական կա ռավարող 
կուսակցությունը։ Երկրի առջև ծառացած բարդ խնդիրները լուծելու համար 
Դաշնակցության հետ ժամանակավորապես միասնական (կոալիցիոն) 
կառավարություն կազմեց Հայ ժողովրդական կուսակցությունը։ Վերջինս 
Դաշնակցության պես պաշտ պանում էր Արևելյան և Արևմտյան 
Հայաստանների միավորումով Միացյալ և Անկախ Հայաստան ստեղծելու 
գաղափարը։ Այդ ծրագիրն էր պաշտպանում նաև Հայ ռամկա վարների 
կուսակցությունը։ Ռամկավարները արտահայտում էին գերազանցապես հայ 
գաղթականների շահերը։ Հատկա նշական է, որ ազգային հարցում հայ 
քաղաքական կուսակցությունները հիմնականում միակամ էին:

1919թ. փետրվարին Երևանում կայացավ Արևմտահայերի 2-րդ համա-
գումարը, որը որոշում ընդունեց Միացյալ և Անկախ Հայաստան ստեղծելու 
մասին։ Այդ գաղափարը կենսագործելու նպատակով Հայաստանի կառա-
վարությունը անկախության առաջին տարեդարձի օրը` 1919թ. մայիսի 28-ին 
պաշտոնական հայտարարություն արեց Միացյալ և Անկախ Հայաստանի 
հռչակման մասին։ Սակայն այդ հռչակագիրը կուսակցությունների միջև առաջ 
բերեց սուր տարաձայնություններ, որովհետև ընդունվել էր առանց խոր-
հրդարանի գիտության։ Մի շարք կուսակցություններ բողոք արտահայտեցին, 
իսկ ՀԺԿ-ն հեռացավ կառավարությունից։ Դրանով քայքայվեց կոալիցիան։ 
Դաշնակցությունը միայնակ ստանձնեց երկրի կառավարման ղեկը և 
պատասխանատվությունը։ 

1920թ. Մայիսյան ապստամբությունը։ Հանրապետությունում գործող 
գրեթե բոլոր քաղաքական կուսակցությունները և հասարակական 
կազմակերպությունները, բացա ռությամբ բոլշևիկների, ընդհանուր առմամբ 
պաշտպանում էին հայոց անկախ պետա կանությունը։ Մինչդեռ Հայաստանի 

Ռամկավար-
ազատական 

կուսակցության 
զինանշանը
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բոլշևիկները բաց չէին թողնում իշխանությունը գրավելու և Ռուսաստանի 
օրինակով Հայաստանում ևս խորհրդային կարգեր հաստատելու առիթը։ 

1919թ. սեպտեմբերին բոլշևիկները ստեղծեցին իրենց ղեկավար կենտ-
րոնը, որը կոչվեց Հայաստանի կոմիտե կամ Արմենկոմ։ 1920թ. հունվարին 
Հայաստանի բոլշևիկյան կազմակերպությունների խորհրդաժողովը (կոնֆե-
րանսը) որոշեց արտաքին ու ներքին նպաստավոր պայմանների դեպքում 
ապստամբել և գրավել իշխանությունը։ Նրանք այդպիսի նպաստավոր 
իրադարձություն համարեցին 1920թ. ապրիլի վերջին (28-ին) Ադրբեջանի 
խորհրդայնացումը` Ռուսաստանի 11-րդ Կարմիր բանակի կողմից։

Կարմիր բանակի մուտքը Անդրկովկաս և Ադրբեջանի խորհրդայնացումը 
ազդա նշան հանդիսացան Հայաստանում ապստամբություն սկսելու համար։ 
Ապստամբության կենտրոն դարձավ Ալեքսանդրապոլ (այժմ` Գյումրի) 
քաղաքը։ Բոլշևիկները որոշեցին 1920թ. մայիսմեկյան հակակառավարական 
ցույցերը վերածել զինված ապստամ բության։ Ապստամբությունը ղեկավարե-
լու համար ստեղծվեց Հայաստանի ռազմա հեղափոխական կոմիտե (ՀՌՀԿ)։ 
Ապստամբների կողմն անցան հեղափոխական գաղափարներով տարված 
զինվորականության մի մասը և «Վարդան զորավար» զրահագնացքը։ 
Վերջինիս հրամանատար կապիտան Սարգիս Մուսայելյանը նշանակվեց 
ապստամբական ուժերի ղեկավար։

Պետության համար ստեղծվեց վտանգավոր դրու-
թյուն։ Քաղաքական ճգնա  ժամը հաղթահարելու համար 
որոշվեց ստեղծել ուժեղ ձեռքի կառա վարություն։ Մա-
յիսի 5-ին հրաժարական տվեց Ալ. Խատիսյանի կառա-
վա րությունը, նրա փոխարեն կազմվեց այսպես կոչված 
Բյուրո-կառավարություն (Դաշնակցության ղեկավար 
մարմնի ա  նդամներից)։ Վարչապետ նշանակվեց Համա-
զասպ Օհանջանյանը (1873-1947)։ Նորաստեղծ կառավա-
րու թյունը ձեռնարկեց մի շարք արտակարգ միջոցա-
ռում ներ։ Արգելվեցին գործադուլները և ցույցերը։ 
Հիմնվեցին արտակարգ դատարաններ, սահմանվեց 
մահապատիժ և այլն։

Թեև մայիսի 10-ին ՀՌՀԿ-ն Ալեքսանդրապոլում իշ-
խա նությունը վերցրեց իր ձեռքը, սակայն անվճռական 
գտնվեց, և մի քանի օր անց կառավարական ուժերը 
Սեպուհի (Արշակ Ներսիսյան) հրամանատարությամբ 
ստիպեցին ապստամբներին անձնատուր լինել։ Ապս-
տամբական թույլ բռնկումներ եղան նաև Կարսում, 
Սարիղամիշում, Նոր Բայազետում, Ղազախ-Շամշա-
դինում և այլուր։ Այդ ելույթները նույնպես հեշտությամբ 
ճնշվեցին։ Գնդակահարվեցին մի շարք բոլշևիկ ղեկա-
վարներ, իսկ մի քանի հարյուր ակտիվիստներ բան-

Համազասպ 
Օհանջանյան 

Սե պու  հ



23

տարկվեցին։ Կասեցվեց նորաստեղծ Հայաստանի կո մու նիստական (բոլշևիկ-
յան) կուսակցության (ՀԿ(բ)Կ) գործունեությունը։ Բոլշևիկների մի մասն անցավ 
ընդ հա տակ, իսկ մյուս մասը հեռացավ Ադրբե ջան, որ պեսզի այնտեղից 
նախապատրաստեր իշխանությունը գրավելու նոր գործողություններ։ 

Այսպիսով` Մայիսյան ապստամբությունը պարտ վեց։ Պարտության հիմնա-
կան պատճառն այն էր, որ ապստամբ բոլշևիկները բավարար աջակցություն 
չստա ցան ժողովրդի կողմից։ Ապստամբության ղեկավարները հույսը դրել 
էին դրսի` Կարմիր բանակի օգնության վրա, որը տեղի չունեցավ։ Ապստամ-
բու թյունը ընթացավ անկազ մակերպ, անջատ-անջատ, առանց միասնական 
ղեկավար կենտրոնի։ 

Այդուհանդերձ, չնայած Մայիսյան ապստամբությունը ճնշվեց, սակայն 
սասանեց կառա վարության դիրքերը, ընկավ բանակի մարտունակությունը։ 

Թուրքթաթարական խռովությունները։ Հայաստանի Հանրապետության 
ներքին կյանքի ամենացավոտ հարցերից էին հանրապետությունում զգալի 
թիվ կազմող թուրք-թաթարների հաճախ կրկնվող խռովությունները։ Դրանք 
հրահրվում և ուղղորդվում էին Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից։ Վերջիններս 
ձգտում էին խորտակել Հայաստանի անկախությունը, զավթել նրա տա-
րածքները և անմիջական սահմանային կապ հաստատել իրար հետ։ 

Հակահայկական շարժման թեժ օջախներ էին համարվում Մեծ Վեդին, 
Զանգի բասարը (Մասիսի շրջ.), Շարուր-Նախիջևանը, Արդահանը, Սուրմալուն 
և այլն։ 

1918թ. վերջին, աշխարհամարտի ավարտից հետո, օսմանյան թուրքերը, 
հեռանալով Անդրկովկասից, Հայաստանի թուրքաբնակ վայրերում թողեցին 
մեծ թվով ասկյարներ (զինվորներ) ու զինվորական մասնագետներ։ Նրանք 
սկսեցին հավաքագրել տեղացի մահմեդականներին: Թուրք-թաթարական 
խռովարարները չէին ենթարկվում Հայաստանի օրինական իշխանություն նե-
րին։ Նրանք հալածում էին հայ խաղաղ բնակչությանը, կատարում ահա բեկ-
չական գործողություններ, փակում ճանապարհները և այլն։ Անգամ Երևանում 
հավատարմագրված Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչը զբաղ-
ված էր Հայաստանի դեմ ուղղված լրտեսական գործունեությամբ։

Ստեղծված պայմաններում Հայաստանի իշխանությունները ստիպված 
էին դիմել համապատասխան գործողությունների։ Սկզբում փորձ արվեց կոն-
ֆլիկտները հարթել խաղաղ միջոցներով։ Բայց արդյունք չտվեց։ Խռովա րար-
ները դա համարեցին Հայաստանի թուլության նշան։ 1919թ. կեսերից թուրք-
թաթարական խռովությունները ստացան բացահայտ զինված ապստամբու-
թյան բնույթ։ Հայաստանի կառավարությունը ստիպված էր զինված ուժի 
գործադրման միջոցով հնազանդեցնել նրանց։ Արդեն 1920թ. ամռանը հիմնա-
կանում կասեցված էին թուրք-թաթարական խռովությունները։ Թուր քերի մի 
մասը հեռացավ Հայաստանից։ Մի շարք ազատված բնակավայրերում բնա-
կություն հաստատեցին արևմտահայ գաղթականներ ու Ադրբեջանից տեղա-
հանված հայ փախստականներ։ 
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Այսպիսով` Հայաստանի կառավարությունը բավարար վճռականություն 
հանդես բերեց ճնշելու թուրք-թաթարական խռովությունները։ Դա մի կողմից 
նպաստեց պետականության հիմքերի ամրապնդմանը, մյուս կողմից` երկրի 
հայացմանը։

Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակագրից

«Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն 
ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը, համաձայն 
բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության, յայտարարում է, որ 
այսօրվանից Հայաստանի բաժանբաժան մասերը մշտնջենապես միացած են իբրև անկախ 
պետական միություն...

1918թ., մայիսի 28, Երևան քաղաք»

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ինչո՞վ էր պայմանավորված Հայաստանի քաղաքական կյանքի 
աշխուժացումը։ Որո՞նք էին աչքի ընկնող հասարակականքաղաքական 
կազմակերպությունները։ Փորձե՛ք բնութագրել քաղաքական 
կուսակցությունները։ 

2.  Ի՞նչ եք կարծում‚ ինչո՞ւ Միացյալ և Անկախ Հայաստանի հռչակումը կու
սակցությունների միջև առաջ բերեց սուր տարաձայնություններ։ Դուք 
գտնո՞ւմ եք‚ որ Հայաստանում իրոք ստեղծվել էր քաղաքական ճգնաժամ։ 
Ի՞նչ նպատակ էին հետապնդում Հայաստանի բոլշևիկները։ Ձեր 
կարծիքով՝ ինչո՞ւ նրանք դիմեցին զինված պայքարի։ Ի՞նչ ընթացք ունեցավ 
Մայիսյան ապստամբությունը։ 

3.  Ովքե՞ր էին կազմակերպում թուրքթաթարական խռովությունները։ Ի՞նչ 
նպա տակներ էին հետապնդում դրանք։ Ի՞նչ միջոցների դիմեց 
Հայաստանի կառավարությունը թուրքթաթարական խռովությունները 
ճնշելու համար։ 

4.  Լրացրե՛ք «Մայիսյան ապստամբությունը» աղյուսակը.

Ապստամբության 
նպատակը

Ղեկավարները
(գործիչները)

Կարևոր 
իրադարձությունները

Նշանակությունը
(հետևանքները)

ԹեսՏ
Համապատասխանեցրե՛ք տարեթիվը իրադարձության հետ.

1. 1919թ. սեպտեմբեր, ա) Միացյալ և Անկախ Հայաստանի հռչակումը,
2. 1920թ. մայիսի 5, բ) Արևմտահայերի 2-րդ համագումարը,
3. 1919թ. փետրվար, գ) Հայաստանի կոմիտեի (Արմենկոմի) ստեղծումը,
4. 1919թ. մայիսի 28։ դ) Ալ. Խատիսյանի կառավարության հրաժարականը։
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2-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Անկախության հռչակումից հետո Հայաստանի 1ին հանրապետությունը 
հայտնվեց սոցիալտնտեսական ծանր դրության մեջ։ Երկրում մոլեգնում 
էին սովը և դրան ուղեկից համաճարակային հիվանդությունները (տիֆը‚ 
խոլերան)։ Հայաստանի ներքին կյանքի բարդ ու դժվարին խնդիրները 
լուծելու նպատակով կառավարությունը մի շարք մթերքների վաճառքի 
նկատմամբ սահմանեց պետական մենաշնորհ, բռնագրավեց ունևոր 
մարդկանց ունեցվածքը և բա ժանեց սովյալներին։ Դրսից օգնություն 
ստանալու նպատակով Ամերիկա գոր ծուղվեց Հովհ. Քաջազնունին։

2.  1919թ. գարնանից կառավարությունը լուրջ ջանքեր գործադրեց 
տնտեսությունը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Վերանորոգվեցին ու 
գործարկվեցին տասնյակ ձեռնարկություններ (կաշվի, օճառի, կոնյակի, 
սպիրտի, ծխախոտի և այլն)։ Շահագործվեցին Կողբի ու Կաղզվանի 
աղահանքերը‚ Ալավերդու ու Զանգեզուրի պղնձահանքերը։ 
Վերանորոգվեցին ու կառուցվեցին մի շարք ջրանցքներ‚ կա տարվեցին 
ճահճուտների չորացման և աղուտների վերացման աշխատանքներ։ 
Կառավարությունը հայթայթեց սերմացու ու գյուղգործիքներ և բաժանեց 
գյուղացիներին։ 

3.  Առաջընթաց ապրեց նաև մշակութային կյանքը։ Հայաստան հրավիրվեցին 
գիտության ու մշակույթի բազում անվանի ներկայացուցիչներ: 
Աշխուժացավ դպրոցական համակարգը. այն դարձավ երկաստիճան` 
տարրական և միջ նակարգ։ Բացվեցին պետական համալսարանը‚ 
պատկերասրահը, ազգային գրադարանը, ազգագրական և այլ 
թանգարաններ: 

4.  Հանրապետության հասարակականքաղաքական կյանքում կարևոր դեր 
սկսե ցին խաղալ քաղաքական կուսակցությունները‚ որոնցից առավել 
աչքի էին ընկնում Դաշնակցությունը, Հայ ժողովրդական և այլ 
կուսակցությունները։ 

 5. 1920թ. մայիսին բոլշևիկները ապստամբություն բարձրացրին՝ 
ցանկանալով գրավել իշխանությունը։ Սակայն, չստանալով ժողովրդի 
բավարար աջակցու թյունը‚ ապստամբությունը պարտություն կրեց։ 
Պարտություն կրեցին նաև Հայաստանի ներքին կյանքը խաթարող թուրք
թաթարական խռովությունները։ 
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ԹԵՄԱ 3 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԸ (1918-1920ԹԹ.)

1. Հարաբերությունները հարեվան պետությունների հետ 
Հանրապետության միջազգային դրությունը (1918թ.)։ Ինչպես արդեն 

գիտենք, 1918թ. հունիսի 4-ին Թուրքիայի հետ Բաթումում հաշտություն 
կնքելուց հետո Հա յաստանի Հանրապետությունը հայտնվել էր չափազանց 
ծանր դրության մեջ։ Ընդամենը 12 հազ. քառ. կմ տարածք, թուրք-թաթարական 
շրջափակում, հարյուրհազարավոր գաղթականություն և այլն։ 

1918թ. ամռանը Հայաստանի պատվիրակությունը (նախագահ Ա. 
Ահարոնյան) փորձ արեց բանակցել Քառյակ միության երկրների (Գերմանիա, 
Ավստրո-Հունգարիա, Թուրքիա, Բուլղարիա) հետ` Բաթումի պայմանագիրը 
փոքր-ինչ մեղմելու նպատակով, բայց արդյունքի չհասավ։ 

Քանի դեռ շարունակվում էր աշխարհամարտը, Անդրկովկասում տեր ու 
տնօրի նություն էին անում Քառյակ միության երկրներից Գերմանիան և 
Թուրքիան։ Նրանք նույնիսկ մրցակցում էին իրար հետ, թե տարածաշրջանում 
ով ավելի մեծ ազդեցություն կնվաճի։ Նրանց համար մեծ գրավչություն ուներ 
ադրբեջանական նավթը։ Հայաստանը իրավունք չուներ հարաբերվելու այլ 
պետությունների և հատկապես Անտանտի երկրների ու Ռուսաստանի հետ։ 

Այս վիճակը շարունակվեց մինչև 1918թ. վերջերը` Առաջին 
աշխարհամարտի ավարտը։ Ի վերջո, Անտանտը հաղթեց Քառյակ դաշինքին։ 
Պարտված Գերմանիան և Թուրքիան իրենց զորքերը դուրս բերեցին 
Անդրկովկասից։ Դրա շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 
ընդարձակվեց` հասնելով մինչև 70 հազար քառ. կմ-ի: 

Այժմ արդեն տարածաշրջանում ազդեցիկ դիրք գրավեց Անտանտի 
երկրներից Անգլիան։ Աշխարհամարտի ավարտից հետո Հայաստանի 
արտաքին քաղաքական վիճակը փոքր-ինչ բարելավվեց, և նա սկսեց ավելի 
ակտիվ արտաքին քաղա քականություն վարել։ 

Հայվրացական հարաբերությունները։ ՀՀ արտաքին քաղաքականու-
թյան հիմնական ուղղություններից մեկը բարիդրացիական հարաբերու-
թյունների հաստատումն էր անմիջական հարևանների հետ։ Հայաստանի 
հարևաններն էին Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը և Պարսկաստանը։ 
Նրանց հետ կանոնավոր հարաբերությունների հաստատումը հարթ 
չընթացավ, որովհետև իրար միջև կային ազգային, տարածքային-
սահմանային լուրջ վեճեր։ Միակ երկիրը Պարսկաստանն էր, որը Հայաստանի 
հետ չի ունեցել որևէ լուրջ խնդիր և հանրապետության գոյության ողջ 
ընթացքում պահպանել է բարեկամական հարաբերություններ։ 
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Հայկական տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ունեին հարևան 
մյուս երեք պետությունները, այդ թվում նաև Վրաստանի Հանրապետությունը։ 

Պատմությունից մենք գիտենք, որ հայ և վրաց ժողովուրդների միջև 
գոյություն է ունեցել դարավոր բարեկամություն։ Նրանք շատ անգամ 
համատեղ պայքարել են օտար նվաճողների դեմ։ Սակայն 1918թ. Վրաստանի 
և Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո տարածքային-սահմանային 
վեճ ծագեց նրանց միջև, որի պատճառը դեռևս ցարիզմի ժամանակներում 
կատարված վարչատարածքային անարդար բաժանումն էր։ Հայկական երկու 
գավառներ` Լոռին ու Ախալքալաքը մտցվել էին Թիֆլիսի նահանգի մեջ։ 
Նորահռչակ Վրաստանի Հանրապետությունը ամեն կերպ ձգտում էր իր սահ-
մանների մեջ ներառել հայաբնակ այդ գավառները։ Հայաստանի կառավա-
րությունը ջանում էր հարցը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Սակայն 
սահ մանային այդ վեճը 1918թ. դեկտեմբերին վերաճեց հայ-վրացական զին-
ված ընդհարման` պատերազմի։ Երբ վրաց իշխանությունները սկսեցին 
բռնութ յուններ գործադրել տեղի հայության նկատմամբ, հայկական զորա-
մասերը մտան Լոռի, հաղթանակ տարան վրացիների նկատմամբ և իրենց 
հսկողության տակ առան գավառամասը։ Հալածանքի ու հետապնդումների 
ենթարկվեցին Վրաստանում ապրող հայերը։ Փակվեցին ճանապարհները։ 
Բարեբախտաբար պատերազմը կարճ տևեց` շուրջ երեք շաբաթ: 

Խնդրին միջամտեցին Անտանտի` Անգլիայի և Ֆրանսիայի զինվորական 
ներկայացուցիչները։ 1919թ. հունվարին կողմերի միջև կայացվեց համաձայնու-
թյուն։ Լոռին հայտարարվեց «չեզոք գոտի»։ Կարճ ժամանակամիջոցում բարե-
լավվեցին հայ-վրացական հարաբերությունները։ Վերաբացվեցին հաղորդակ-
ցության ուղիները։ 

Հայ-վրացական վիճելի տարածքային խնդիրը վերջնականորեն լուծվեց 
նրանով, որ 1921թ. Ախալքալաքի գավառը կցվեց Վրաստանին, իսկ Լոռին 
միացվեց Հայաստանին։ 

Հայադրբեջանական հարաբերությունները։ Շատ ավելի բարդ էին 
հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Առանձնապես սուր և շարունակական 
բնույթ կրեցին տարածքային-սահմանային վեճերը։ Ադրբեջանը ձգտում էր 
նվաճել Լեռնային Ղարաբաղը (Արցախը), Զանգեզուրը (Սյունիքը), Շարուր-
Նախիջևանը և այլ տարածքներ։ Այդ խնդրում Ադրբեջանին աջակցում էին 
Անգլիան և Թուրքիան, իսկ 1920թ. գարնանից` նաև Խորհրդային Ռուսաստանը։ 

1918թ. վերջին անգլիացիների միջամտությամբ կասեցվեց Անդրանիկի 
զորախմբի առաջխաղացումը դեպի Շուշի ու Արցախ։ Անգլիական 
հրամանատարության աջակցությամբ Արցախ-Զանգեզուրի նահանգապետ 
նշանակվեց թուրք ջարդարար Խոսրով բեկ Սուլթանովը։ Արցախ-Սյունիքի 
հայությունը չճանաչեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը և զենքը ձեռքին 
պայքարի ելավ իր ազատության ու մայր հայրենիքին միանալու համար։ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձգտում էր խաղաղ 
միջոցներով լուծել Ադրբեջանի հետ ունեցած վիճելի հարցերը։ Սակայն այդ 
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բանակցությունները արդյունք չտվեցին։ Մեծ տերությունները, շահագրգռված 
լինելով Բաքվի նավթով, ավելի հաճախ ճնշում էին գործադրում Հայաստանի 
վրա, որպեսզի նա զիջումներ անի Ադրբեջանին։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի 
կառավարությունը անում էր հնարավորինը պաշտպան կանգնելու 
արցախահայության արդար դատին` «Ղարաբաղը համարելով անբաժանելի 
մասը Միացյալ և Անկախ Հայաստանի Հանրապետության»։

Շուշիի հայությունը 1920թ. մարտին ենթարկվեց 
ահավոր ջարդի: Զոհվեց մոտ 8 հազար հայ: Հայաս-
տանի կառավարության որոշմամբ Դրոյի զորախումբը 
մտավ Ղարաբաղ։ Ապրիլի 25-ին արցախահայության 
9-րդ համագումարը որոշում կայացրեց Լեռնային 
Ղարաբաղը վերամիավորել Հայաստանի Հանրապե-
տու թյանը։ 

Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական հարաբե րու-
թյուններում կտրուկ փոխվեց, երբ մի քանի օր անց` 
ապրիլի 28-ին, 11-րդ Կարմիր բանակի միջամտությամբ, 
առանց որևէ կրակոցի, խորհրդայնացվեց Ադրբեջանը։ 

Դրանից հետո վերջինիս սկսեց պաշտպանել Խորհրդային Ռուսաստանը։ 
Խորհրդային Ադրբեջանի կառավարությունը և Ռուսաստանի 11-րդ Կարմիր 
բանակի հրամանատարությունը վերջնագիր ներկայացրին Հայաստանի 
Հանրապետությանը։ Դրան հետևեց թուրք-թաթար-բոլշևիկ զինուժի ներխու-
ժումը Ղարաբաղ, Զանգեզուր և Նախիջևան։ Կարմիր բանակի օգնությամբ 
Ադրբեջանը տիրեց Լեռնային Ղարաբաղին։ Ավելի ուշ` 1921թ. հուլիսին, 
Խորհրդային Ռուսաստանի բարձրագույն իշխանությունների թողտվությամբ 
Լեռնային Ղարաբաղը, ինքնավար մարզի կարգավիճակով, բռնակցվեց 
Ադրբեջանին։ 

Այդ տեսակետից ծանր ճակատագիր ունեցավ նաև Նախիջևանը։ 1919թ. 
կեսերին անգլիացիների օգնությամբ Նախիջևանի գավառը պաշտոնապես 
միացվեց Հա յաստանի Հանրապետությանը։ Սակայն տեղի թաթարները 
Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների աջակցությամբ ապստամ բու-
թյուն բարձրացրին ու հրաժարվեցին ճանաչել Հայաստանի իշխանությունը։ 
Շարուր-Նախիջևանի թաթարների շարունա կական խռովությունների, ավե-
րա ծությունների, թալանի հետևանքով երկրամասը գրեթե լիովին հայա թափ-
վեց։ Նախիջևանահայության մի մասը կոտորվեց, իսկ մյուսը հարկադրված 
դիմեց արտագաղթի։ 1920թ. աշնանը` թուրք-հայկական պատերազմի ժամա-
նակ Թուրքիան բռնազավթեց Նախիջևանի գավառը։ Իսկ 1921թ. (Մոսկվայի և 
Կարսի պայմանագրերով) Նախիջևանը հանձնվեց Խորհրդային Ադրբեջանին։ 

Միանգամայն այլ ընթացք ստացան իրադարձությունները Զանգեզուրում: 
Հայոց պատմության լուսավոր էջերից է Զանգեզուրի քաջակորով ժողովրդի 
ազգային-ազա տագրական պայքարը թուրք-թաթար-բոլշևիկյան ոտնձգու-

Դրո
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թյուն ների դեմ: Այդ պայքարը գլխավորեց տաղանդավոր զորավար, ականա-
վոր քաղաքագետ ու գաղափարախոս Գարեգին Նժդեհը (1886-1955)։

1920թ. աշնանը ինքնապաշտպանական համառ 
կռիվների շնորհիվ լիովին ազատա գրվեց Զանգեզուրը։ 
Այն սկզբում հռչակվեց Ինքնավար Սյունիք, ապա` 
Լեռնա հայաստան, իսկ 1921թ. հուլիսին վերջնակա նա-
պես միացվեց Խորհրդային Հա յաստանին։ Ներ կա յումս 
Սյունիքի մարզը Հայաստանի կազմում լինելու համար 
հայ ժողովուրդը մեծապես պարտական է Գ. Նժդեհին:

Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերու-
թյուններին, ապա դրանք անմի ջականորեն առնչվում 
էին Հայկական հարցին։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ինչո՞ւ էր Հայաստանի համար անհրաժեշտ վերանայել Բաթումի պայ
մանագիրը։ Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը խանգարեց դրան։ Ո՞ր երկրներն էին 
տնօրինություն անում Անդրկովկասում և ի՞նչ նպատակներ էին 
հետապնդում։ 1ին աշխարհամարտից հետո ո՞ր պետությունը ազդեցիկ 
դիրք գրավեց Անդրկովկասում։ 

2.  Ինչո՞ւ ծագեց հայվրացական պատերազմը։ Ե՞րբ և ինչպե՞ս լուծվեց հայ
վրացական վիճելի տարածքների հարցը։ 

3.  Հայկական ի՞նչ տարածքներ էր ձգտում նվաճել Ադրբեջանը։ Ո՞ր երկրներն 
էին աջակցում Ադրբեջանին և ինչո՞ւ։ Ի՞նչ ընթացք ունեցավ վիճելի 
տարածքների հարցի լուծումը։ 

4.  Ե՞րբ Նախիջևանը պաշտոնապես միացվեց Հայաստանի Հանրապե տու
թյանը։ Ինչո՞ւ չհաջողվեց Նախիջևանը պահել Հայաստանի կազմում։ 
Բերե՛ք փաս տարկներ ձեր տեսակետի օգտին։

5.  Ինչպե՞ս կարող եք գնահատել Հայաստանի Հանրապետության հարաբե
րու թյուն ները հարևան երկրների հետ: Բերե՛ք փաստարկներ Ձեր տեսակ
ետի օգտին։

6.  Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Երկրներ Տարածքային խնդիրներ Լուծումներ
Հայաստան
Վրաստան
Ադրբեջան

ԹեսՏ
Լոռին «չեզոք գոտի» հայտարարվեց.

1) 1919թ. հունվարին‚ 2) 1920թ. մարտին‚
3) 1921թ. հուլիսին‚ 4) 1918թ. նոյեմբերին։

Գարեգին Նժդեհ
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2. Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության 
կոնֆերանսում։ Սեվրի պայմանագիրը
Հայկական պատվիրակությունները Փարիզի կոնֆերանսում։ Հայաս-

տանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր խնդիրը 
Հայկական հարցի լուծումն էր։ Այսինքն` պահանջ էր դրվում Թուրքիայի տի-
րա պետության տակ գտնվող արևմտահայ նահանգները միացնելու Հայաս-
տա նի Հանրապետությանը և այդպիսով ստեղծել Միացյալ, Անկախ Հայաս-
տան։ 

Ինչպես հայտնի է, 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին ստորագրված Մուդրոսի զի-
նա  դադարով (նավահանգիստ Էգեյան ծովում) Թուրքիան ընդունեց իր պար-
տությունը և դուրս եկավ պատերազմից։ Պարտություն կրեցին Քառյակ միու-
թյան նաև մյուս երկրները, ու այդպիսով ավարտվեց Առաջին աշխարհա-
մարտը։ 

1919թ. հունվարին բացվեց Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը 
(խորհրդա ժողովը)։ Այստեղ հաղթանակած Անտանտի երկրները (Անգլիան, 
Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան և այլն) պետք է հաշտության 
պայմանագիր կնքեին պարտված Քառյակ միության երկրների, այդ թվում` 
Թուրքիայի հետ։ Անտանտի երկրների «փոքր դաշնակիցն» էր համարվում 
նաև Հայաստանը, որովհետև նա մասնակցություն էր ունեցել պատերազմին 
և կրել վիթխարի կորուստներ։

Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերը այդ կոն ֆե-
րանսում պաշտպանելու համար Փարիզ մեկնեց հան-
րա պետության պատվիրակությունը Ավետիս Ահարո-
նյանի նա խագահությամբ։ Ավելի վաղ, 1912 թվականից, 
Փարիզում գործում էր մեկ այլ` Հայ (արևմտահայ) ազ-
գային պատվիրակություն` եգիպտահայ մեծահարուստ, 
հասա րակական գործիչ Պողոս Նուբար Փաշայի (1851-
1930) գլխավորությամբ։

Հայկական այս երկու պատվիրակությունները հա-
մատեղ մեծ աշխատանք կատարեցին Հայկական հար-
ցի նախապատրաստման ու կոնֆերանսին ներկայաց-

նելու ուղղությամբ։ 1919թ. փետրվարին նրանք խաղա ղության կոնֆերանսին 
ներկայացրին հայկական պա հանջների մի հուշագիր, որով դաշնակից տերու-
թյուններից պահանջվում էր ՀՀ-ին միացնել արևմտա հայ մի շարք 
նահանգներ` ծովային ելքով։ 

Միացյալ Հայաստանի գաղափարի իրականացման համար շատ կարևոր 
էր նաև մանդատի (հովա նա վորության կամ խնամակալության) հարցը։ 
Այսինքն` անհրաժեշտ էր, որ մի հզոր պետություն հովանավորեր Միացյալ 
Հայաստանին` ապահովեր նրա անվտանգությունը, օգներ տնտեսապես, 

Պողոս Նուբար փաշա
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մինչև որ կայանար որպես ինքնուրույն պե տություն։ Հույս էր տածվում, որ 
Միացյալ Հայաստանի խնամակալությունը կստանձնի ԱՄՆ-ը։ Փարիզի 
խաղաղության խորհրդաժողովը և նորաստեղծ Ազգերի լիգան որոշում են 
Հայաստանի մանդատը հանձնել ԱՄՆ-ին: 1919թ. հուլիսին Հայաստանի 
գերագույն կոմիսար է նշանակվում ամերիկացի գնդապետ Ուիլյամ Հասկելը: 

ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը շատ էր հե-
տաքրքրվում Հայաստանով և Հայաստանի մանդատի 
ջերմ պաշտպաններից էր։ Նա պատվիրակություն 
ուղարկեց տարածաշրջան` ուսումնասիրելու Հայաս-
տանի խնամակալությունը ստանձնելու պայ մաններն 
ու հնարավորությունները։ Սակայն, ի վերջո, ԱՄՆ-ի 
սենատը, Վիլսոնի կամքին հակառակ, հրաժարվեց 
ընդունել Հայաստանի մանդատը։ 

սան Ռեմոյի խորհրդաժողովը: 1920թ. ապրիլին 
Իտալիայի Սան Ռեմո քաղաքում կայացավ Անտանտի 
տերությունների (Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և 
Ճապոնիայի) ղեկա վարների կոնֆերանս, ուր մշակվեց և Օսմանյան Թուր-
քիայի կառավարությանը ներ կայացվեց առաջիկա հաշտության պայմանագրի 
նախագիծը։ Այստեղ հստակեցվեցին նաև Հայկական հարցի հետ կապված մի 
շարք խնդիրներ` մանդատի, տարածքների, ռազմական օգնության և այլն։

սևրի պայմանագիրը։ Եվ վերջապես, 1920թ. օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր 
կոչվող արվարձանում Անտանտի երկրները սուլթանական Թուրքիայի հետ 
կնքեցին հաշտության պայմանագիր։ Հայաստանի կողմից պայմանագիրը 
ստորագրեց հանրապետության պատվիրակության ղեկավար Ավ. 
Ահարոնյանը։ Նա այդ օրը համարել է իր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։

Պայմանագրի 88-ից 93-րդ հոդված ները վերաբերում էին Հայաստանին։ 
Օսմանյան Թուր քիան պարտավորվում էր ճանաչել Միացյալ Հայաստանը։ 
Հա յաս տանին էին անց նելու Էրզրումի, 
Տրա պիզոնի, Վանի և Բիթլիսի 
նահանգները ոչ ամբողջությամբ` ընդա-
մենը 90 հազար քառ. կմ, ելքով դեպի Սև 
ծով։ Դա նշա նակում էր, որ Միացյալ, 
Անկախ Հայաս տանի ընդհանուր 
տարածքը հանրապե տության (Արևելյան 
Հայաս տանի) առկա 70 հազար քառ. կմ-ի 
հետ կազմելու էր 160 հազար քառ. կմ։ 
Ընդ որում` հայ-թուրքական պետական 
սահմանը որոշելու էր ԱՄՆ-ի նախագահը, որն էլ նույն թվականի նոյեմբերին 
գծեց Միացյալ, Անկախ Հայաստանի քարտեզը։ Սակայն, ցավոք, հետագա 
դեպքերն ու իրադարձությունները աննպաստ ընթացան։ Սևրի պայմանագիրը 
մնաց թղթի վրա։ 

Վուդրո Վիլ սո ն

Սևրի պայմանագրի ստորագրումը
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Հայաստանն ըստ Սևրի պայմանագրի
(10.VIII. 1920)

Թուրքիայի խորքերում ծավալվել էր ազգայնական (միլլի) զինված մի 
շարժում` թուրք գեներալ Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Քեմա լա-
կանները չճանաչեցին սուլթանական կառավարության ստորագրած Սևրի 
պայմանագիրը։ Մյուս կողմից, Սևրի պայմանագիրը ստորագրած Հայաս-
տանին դաշնակից համարվող պետությունները` Ֆրանսիան, Իտալիան, ապա 
նաև Անգլիան, աստիճանաբար երես դարձրին հայերից և մոռացության 
մատնեցին իրենց իսկ ստորագրած պայմանագիրը։ Ասպարեզում մնում էր 
միայնակ Հայաստանը, որը չուներ բավարար ուժ և կարողություն 
քեմալականներից ազատագրելու արևմտահայ նահանգները։ 

Այսպիսով` մեծ տերությունների մեղքով հերթական անգամ ձախողվեց 
Հայկական հարցի լուծումը։ Թեև Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց, սակայն 
մինչև օրս շարունակում է մնալ Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ հայ 
ժողովրդի իրավունքների միջազգային ճանաչման փաստաթուղթ:

Կիլիկիահայության աղետը։ Սևրի 
պայմանագրին սերտորեն առնչվում էր 
նաև կիլիկիահայության ճակատագիրը։ 
Պայմանագրով Կիլիկիայի հովանավորու-
թյունը ստանձնել էր Ֆրանսիան։ Կիլիկիա-
հայության համար լուրջ սպառնալիք 
դարձավ քեմալական շարժումը։

1920թ. սկզբին քեմալական զինյալ 
ուժե րը և թուրք-քրդական զինված խա ժա-
մուժը հարձակվում են հայ և մյուս քրիս-

տոնյա բնակչության վրա։ Հայերի կողմից ինքնա պաշտպական մարտեր 
ծավալվեցին Մարաշում, Հաճընում, Այնթապում, Ուրֆա յում և Կիլիկիայի այլ 
վայրերում։ Սակայն ֆրանսիական զինված ուժերի կողմից հա յերին լքելու 
հետևանքով հայերի ինքնա պաշտպանությունը թուլացավ, և տեղի ունե ցան 
կոտո րածներ։

Մարաշ
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Հայ ազգային-քաղաքական շրջանները մտադիր էին Կիլիկիայում 
ստեղծել ինքնա վարություն Ֆրանսիայի հովանու ներքո։ 1920թ. օգոստոսին 
հռչակվեց Կիլիկիայի ինքնավարությունը 
ազգային գործիչ Միհրան Տամատյանի 
(1863-1945) գլխավո րությամբ։ Սակայն 
Ֆրանսիան իր շահերի թելադրանքով դեմ 
արտահայտվեց Կիլի կիայի 
ինքնավարությանը։ Շուտով նա 
համաձայնության եկավ թուրքերի հետ։ 
Արձակվեց Մ. Տամատյանի գլխավորած 
կառավարությունը։ Հայերին զինաթա փե-
ցին։ Ֆրանսիական զինված ուժերը լքեցին 
Կիլիկիան` տեղի 150 հազար հայությանը 
թողնելով թուրքական հրոսակների ճի-
րան ներում։ Կենդանի մնացած հայերը 
հար կադրված կրկին արտագաղթեցին 
հարևան արաբական երկրներ` Սիրիա, 
Լիբանան, Եգիպտոս, նաև` Կիպրոս, 
Եվրոպա։ Երկրամասը հայաթափվեց։ 

Ահա այսպիսի աղետալի հետևանքներ ունեցավ Ֆրանսիայի վարած քա-
ղա քա կանությունը Կիլիկիայի ու կիլիկիահայության խնդրում։ Այստեղ տեղին 
է հիշեցնել, որ երբ աշխարհամարտի տարիներին Ֆրանսիային օգնություն էր 
հարկավոր, կազմվեց հիմնականում հայերից բաղկացած 5000-անոց 
«Արևելյան լեգեոնը» (1916թ.), որն աչքի ընկավ մի շարք կռիվներում, իսկ այժմ, 
երբ պետք էր Ֆրանսիայի գործնական օգնու թյունը հայերին, այն չկայացավ։ 

Հանրագումարի բերելով ՀՀ վարած արտաքին քաղաքականությունը 1918-
1920թթ.՝ կարելի է եզրակացնել, որ այդ քաղաքականությունը ունեցել է 
գերազանցապես արևմտյան կողմնորոշում։ Հայկական հարցի պատմության 
փորձը ուսուցանում է, որ հիմնականում սեփական ուժերին ապավինելն է 
ազգի գոյատևման ու զարգացման ճշմարիտ երաշխիք:

Սեվրի պայմանագրից

Հոդված 88. Թուրքիան հայտարարում է, որ ճանաչում է Հայաստանը, ինչպես այդ 
բանն արդեն արել են դաշնակից տերությունները, որպես ազատ և անկախ պետություն։

Հոդված 89. Թուրքիան և Հայաստանը, ինչպես և բարձր պայմանավորվող կողմերը, 
համաձայնում են Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայեթներում Թուրքիայի և 
Հայաստանի միջև սահմանազատումը թողնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
որոշմանը և ընդունել ինչպես նրա որոշումը, նույնպես և այն բոլոր միջոցառումները, որոնք 
նա կարող է առաջարկել Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու և հիշյալ սահմանագծին հարող 
օսմանյան բոլոր տերիտորիաների ապառազմականացման վերաբերյալ։

Հոդված 92. Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմաններն ըստ պատ
կանելույն կորոշվեն շահագրգռված պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ...

Հաճն

Ուր ֆա
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Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ո՞րն էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական 
ուղղությունը և ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում այն։ Ե՞րբ բացվեց Փարիզի 
խաղաղության կոն ֆերանսը։ Ի՞նչ էր նախատեսում կոնֆերանսին 
ներկայացված հայկական պահանջների հուշագիրը։ 

2.  Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ առաջացավ Հայաստանի մանդատի հարցը։ Ո՞ր պե
տությանը նախապես հանձնվեց Հայաստանի խնամակալությունը, և ինչո՞ւ 
այն մերժեց Հայաստանի մանդատը։ Ի՞նչ հետևություններ կարող եք անել։

3.  Ե՞րբ կնքվեց Սևրի պայմանագիրը։ Կարելի՞ է ասել‚ որ Սևրի պայմանագիրը 
ար դարացրեց հայ ժողովրդի հույսերը։ Հիմնավորե՛ք ձեր կարծիքը։ Ի՞նչ եք 
կարծում‚ ինչո՞ւ չիրագործվեց Սևրի պայմանագիրը (Հայաստանին 
վերաբերող մասով)։ 

4.  Ե՞րբ հռչակվեց Կիլիկիայի ինքնավարությունը։ Ինչո՞ւ չգոյատևեց այն: Ի՞նչ 
եք կարծում‚ որո՞նք էին Կիլիկիայի հայաթափության պատճառները։

5.  Ինչպե՞ս կարելի է բնութագրել Հայաստանի կառավարության արտաքին 
քաղա քա կանությունը։ Ձեր կարծիքով՝ արդարացրե՞ց իրեն այդ քաղաքա
կանությունը։

ԹեսՏ
սևրի պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 
կազմում էր.

1) 70 հազ. քկմ‚ 2) 160 հազ. քկմ‚
3) 50 հազ. քկմ‚ 4) 80 հազ. քկմ։

3-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Բաթումի 1918թ. հունիսի 4ի պայմանագրից հետո Հայաստանի Հանրա
պետության դրությունը չափազանց ծանր էր։ Դրությունը փոխվեց‚ երբ 
1918թ. նոյեմբերին Քառյակ դաշինքի երկրները պարտություն կրեցին, և 
Գերմանիան ու Թուրքիան հեռացան Անդրկովկասից։ Երկրամասում 
ազդեցիկ դիրք գրավեց Անգլիան։

2.  Նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում էր բարի դրացի
ական հարաբերություններ հաստատել իր անմիջական հարևանների՝ 
Վրաստանի‚ Ադրբեջանի‚ Թուրքիայի և Պարսկաստանի հետ‚ սակայն 
դրան խանգարեցին սահմանայինտարածքային վեճերը։ Վրաստանը 
փորձում էր իր սահմանների մեջ մտցնել Լոռի և Ախալքալաք գավառները։ 
Հայվրացական վիճելի տարած քային խնդիրը լուծվեց միայն 1921թ.‚ երբ 
Լոռին միացվեց Հայաստանին‚ իսկ Ախալքալաքը՝ Վրաստանին։

  Շատ ավելի բարդ էին հայադրբեջանական հարաբերությունները։ Ադրբե
ջանին հաջողվեց Թուրքիայի‚ Անգլիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի 
աջակցությամբ տիրանալ Արցախին և Նախիջևանին‚ իսկ Սյունիքը Գ. 
Նժդեհի շնորհիվ մնաց անառիկ։
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3.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մտահոգության 
հիմնական խնդիրը հայկական հարցն էր։ Նորանկախ պետությունը 
ձգտում էր Հայաս տանին միացնել արևմտահայ նահանգները և ստեղծել 
Միացյալ Հայաստան։ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանս մեկնած 
հայկական երկու պատվի րակությունները մեծ աշխատանք կատարեցին 
Հայկական հարցի նախա պատրաստման ուղղությամբ։ Ի վերջո 1920թ. 
օգոստոսի 10ին Սևրի պայ մանագրով Հայաստանը ճանաչվեց միացյալ և 
անկախ։ Սակայն խոշոր տե րությունների երկդիմի քաղաքականության 
հետևանքով Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց և մնաց թղթի վրա։

4.  Սևրի պայմանագրով Կիլիկիան անցավ Ֆրանսիայի հովանավորության 
տակ։ Կիլիկիահայությունը լուրջ քայլեր ձեռնարկեց Ֆրանսիայի հովանու 
ներքո ինքնավարություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Սակայն Ֆրանսիան‚ 
ելնելով իր տնտեսական և քաղաքական շահերից‚ Կիլիկիան հանձնեց 
Թուրքիային, որը հանգեցրեց նոր կոտորածների։ Կոտորածներից զերծ 
մնացած բնակչությունը գաղթեց հարևան երկրներ՝ Սիրիա‚ Լիբանան‚ 
Եգիպտոս‚ նաև Կիպրոս և Եվրոպա։ Կիլիկիան հայաթափվեց։

ԹԵՄԱ 4 ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ  

1.  Հայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների 
ոլորտում
Հայռուսական հարաբերությունները։ Ռուսական կայսրության կործա-

նումից և Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո բավականին բարդ 
հարաբերություններ ստեղծվեցին Ռուսաստանի հետ։ 1917թ. Հոկտեմբերյան 
հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում փաստորեն առաջացել էին երկու 
հակադիր ուժեր, որոնք քաղա քացիական կռիվներ էին մղում իրար դեմ։ 
Դրանցից մեկը Խորհրդային Ռուսաստանն էր (ՌՍԽՖՀ)։ Նա պայքարում էր 
խորհրդային սոցիալիստական կարգերը ամբողջ Ռուսաստանում հաստա տե-
լու համար։ Խորհրդային Ռուսաստանին այլ կերպ կոչում էին «կարմիրներ»։ 
Մյուս կողմը հին` բուրժուական համարվող կարգերի պահպանման 
կողմնակից ուժերն էին, որոնք չէին ընդունում բոլշևիկյան կարգերը։ Սրանց 
էլ կոչում էին «սպիտակներ»։ Ռուսաստանի հարավային և արևելյան շրջան-
ներում ստեղծվեցին մի շարք ոչ խորհրդային պետական կազմա վորումներ` 
Կուբանի, Թերեքի, Դոնի, Ղրիմի, Սիբիրի և այլն։ Սրանց ղեկավարում էին 
նախկին ցարական գեներալներ։ 

Նորանկախ Հայաստանի կառավարությունը ի սկզբանե չկարողացավ 
նոր մալ հարաբերություններ հաստատել «կարմիրների»` Խորհրդային Ռու-
սաստանի հետ, թեև այդ ուղղությամբ որոշ փորձեր արվեցին։ Դրա հիմնական 
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պատճառն այն էր, որ Հա յաստանի իշխանությունները չէին ընդունում 
խորհրդային վարչաձևը։ Իր հերթին խորհրդային կառավարությունն էլ 
ցանկություն չուներ ճանաչելու Հայաստանի անկախությունը։ 

Դրան հակառակ բավականին սերտ հարաբերություններ հաստատվեցին 
Ռուսաս տանի հարավի և Սիբիրի ոչ խորհրդային պետական 
կազմավորումների հետ։ Հա յաստանն այնտեղ դիվանագիտական 
ներկայացուցչություններ բացեց։ Հայաստանը նյութական որոշակի օգնություն 
ստացավ ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների ու հատկապես 
գեներալ Ա. Դենիկինի գլխավորած Հյուսիսային Կովկասի կառա-
վարությունից։ Լավ կապեր էին հաստատվել նաև Ուկրաինայի, Սիբիրում` 
ծովակալ Ա. Կոլչակի կառավարության հետ և այլն։ Հայ-ռուսական 
հարաբերությունների այս վիճակը շարունակվեց մինչև 1920թ. սկզբները։ 

Հայռուսական բանակցությունները Մոսկվայում և դրանց ձախողումը։ 
Այն բա նից հետո, երբ խորհրդային Կարմիր բանակը քաղաքացիական 
կռիվների արդյունքում պարտության մատնեց Դենիկինի կամավորական 
բանակին և մտավ Հյուսիսային Կովկաս` անմիջական վտանգ ստեղծվեց 
Անդրկովկասի երեք հանրապետությունների խորհրդայնացման համար։ 

1920թ. ապրիլի վերջին խորհրդայնացվեց Ադրբեջանը։ Փոփոխված քա ղա-
քական իրադրության պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը որոշեց 
բանակցել Խորհրդային Ռուսաստանի հետ` բարեկամական պայմանագիր 
կնքելու և Հայաստանի անկախությունը ճանաչել տալու նպատակով։ 

1920թ. մայիսին Մոսկվա մեկնեց ՀՀ պատվիրա կու-
թյունը` խորհրդարանի փոխ խոսնակ, գրող Լևոն 
Շանթի (1869-1951) գլխավորությամբ։ Մոսկվայի հայ-
ռուսական բանակցությունները ընթացան հունիս-
հուլիս ամիսներին և գործնական արդյունք չտվեցին։ 
Նրանք ձախողվեցին այն պատճառով, որ թե՛ ռուսական 
և թե՛ հայկական կողմը պատշաճ կամք և պատրաս տա-
կամություն հանդես չբերեցին պայմանագիր կնքելու 
համար։ Մի կողմից, Հայաստանի կառավարությունը 
թեև ցանկություն ուներ Ռուսաստանի հետ կնքելու 
բարեկամական դաշնագիր, սակայն, մյուս կողմից, 

շարու նակում էր հույսեր կապել Արևմուտքի «դաշնակիցների» հետ, որովհետև 
առաջիկայում սպասվում էր մեծախոստում Սևրի պայմանագրի ստորագրումը։ 
Իր հերթին խորհրդային կողմն էլ Հայաստանի հետ պայմանագրի կնքումը 
պայմանավորում էր նրանով, որ Հայաստանը պետք է որոշակի տարածքային 
զիջումներ աներ Ադրբեջանին ու Թուրքիային, ինչպես նաև միջանցք տար, 
որպեսզի Կարմիր բանակը ցամաքով կապվեր քեմալական Թուրքիայի հետ։ 
Հայկական կողմը չհամաձայնեց դրան։ Մոս կովյան բանակցությունները մտան 
փակուղի, ընդհատվեցին` Երևանում շարունակելու նպատակով։

Լևոն Շանթ
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Քեմալական շարժումը և խորհրդաթուրքական մերձեցումը։ Ինչպես 
հայտնի է, աշխարհամարտում պարտված Թուրքիայի արևելյան նահանգ-
ներում 1919թ. կեսերից սկսվել էր ազգայնական (միլլի) մի շարժում, որը 
հաճախ նրա ղեկավար, գեներալ Մուստաֆա Քեմալի անունով կոչում են նաև 
քեմալական շարժում։ Այդ շարժման նպատակն էր պայքարել Անտանտի 
երկրների դեմ` պահպանելու Թուրքիայի տա րածքային ամբողջականությունը։ 
Այդ շարժումն իր սուր ծայրով ուղղված էր նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի 
ազատագրական ձգտումների դեմ։ Քեմալականները խնդիր էին դրել ուժի 
միջոցով հակազդել Փարիզի կոնֆերանսին և թույլ չտալ տա րածքային որևէ 
զիջում։ Ավելին, նրանք նպատակ ունեին բռնազավթել արևելահայ 
տարածքները և ոչնչացնել հայոց պետականությունը։ 

1920թ. հունվարին թուրքական խորհրդարանը (մեջլիսը) մշակեց թուրքերի 
տա րածքային պահանջների «Ազգային ուխտ» անվամբ մի փաստաթուղթ։ 
Ազգային ուխտի համաձայն` Թուրքիայի սահմանների մեջ էին մտնելու ոչ 
միայն արևմտահայ բոլոր նահանգները, այլև արևելահայ` Կարսի և Արդա հա-
նի շրջանները։ Այս պահանջները դրվեցին քեմալականների գործողություն-
ների հիմքում։ Քեմալականները վճռական էին հայերին ոչ մի թիզ հող 
չզիջելու հարցում: 

1920թ. գարնանը թուրք ազգայնականները Անկարայում, Կ. Պոլսի սուլթա-
նական կառավարությունից անկախ, ստեղծեցին առանձին կառավարություն 
Մ. Քեմալի գլխավորությամբ և մերձենալու ու բարեկամանալու առաջարկ 
արեցին Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությանը։ Աշխարհամարտից 
թուլացած Թուրքիան ակնկալիք ուներ Ռուսաստանից ստանալ տնտեսական 
և ռազմական օգնություն:

Խորհրդային Ռուսաստանը քանի որ պայքարում էր Անտանտի 
տերությունների (իմպերիալիստների) դեմ, միաժամանակ Անտանտի դեմ 
պայքարի դրոշով էին հանդես գալիս նաև քեմալականները, ուստի այստեղ 
նրանց քաղաքական շահերը համընկնում էին։

Այդ հիման վրա տեղի ունեցավ Խորհրդային Ռուսաստանի և Թուրքիայի 
մերձեցում։ 1920թ. ամռանը Մոսկվայի հայ-ռուսական բանակցություններին 
գրեթե զուգահեռ բանակցություններ ընթացան նաև Ռուսաստանի և Թուր-
քիայի պատվիրակությունների միջև։ Այդ բանակցությունների արդյունքում 
օգոստոսի 24-ին ստորագրվեց ռուս-թուրքական մերձեցման նախնական 
պայմանագիր։ Ռուսաստանը ճանաչում է թուրքերի «Ազգային ուխտը», որն իր 
սուր ծայրով ուղղված էր Սևրի պայմանագրի դեմ: Դրանից հետո Ռուսաս-
տանը սկսեց օգնել թուրքերին դրամով (ոսկով), զենքով ու զինամթերքով։ Իսկ 
թուրքերն այդ օգնությունը իրականում օգտագործեցին ոչ թե Անտանտի 
տերությունների, այլ Հայաստանի ու Թուրքիայի մյուս ճնշված ազգային 
փոքրամասնությունների` հույների, ասորիների դեմ։ Այդպիսով, Հայաստանի 
Հանրա պետությունը հայտնվեց երկու զորեղ ուժերի` Խորհրդային 
Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի, այլ խոսքով` «ռուսական մուրճի և 
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թուրքական սալի» արանքում։ Ընդ որում, Ադրբեջանը դարձավ կապող օղակ 
Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ 

Բաքվում մշակվեց Հայաստանի վրա հարձակման և խորհրդայնացման 
ծրագիր, որում գլխավոր դերակատարը լինելու էր քեմալական Թուրքիան: 
Դրանով հող նախապատրաստվեց Հայաստանի վրա հարձակման համար։ 

Այսպիսով` 1920թ. աշնանը Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնեց 
թուրքական ներխուժման վտանգի առաջ։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն էր պատճառը‚ որ բարդ հարաբերություններ էին 
ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետության և Խորհրդային Ռուսաստանի 
միջև։ 

2.  Ի՞նչ իրադարձություններ հարկադրեցին Հայաստանի կառավարությանը 
բա նակ ցություններ վարել Խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Ե՞րբ և ո՞ւմ 
գլխավորությամբ ՀՀ պատվիրակությունը մեկնեց Մոսկվա։ Որո՞նք էին 
հայռուսական բանակցությունների ձախողման պատճառները։ 

3.  Ե՞րբ սկսվեց քեմալական շարժումը և ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում։ Ձեր 
կարծիքով՝ որո՞նք էին ռուսթուրքական մերձեցման պատճառները։ Ե՞րբ 
կնքվեց ռուսթուրքական մերձեցման նախնական պայմանագիրը, և 
ինչպե՞ս օգտվեց Թուրքիան դրանից։ 

ԹեսՏ
ե՞րբ է ՀՀ պատվիրակությունը Լ. Շանթի գլխավորությամբ մեկնել 
Մոսկվա.

1) 1920թ. սեպտեմբերին‚ 2) 1920թ. հունվարին‚
3) 1920թ.օգոստոսին‚ 4) 1920թ. մայիսին։

2.  1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը։ Հայաստանի 
Հանրապետության անկումը
Թուրքհայկական պատերազմը։ 1920թ. սեպտեմբերի 23-ին քեմալական 

Թուր քիան առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի 
Հանրապետության վրա։ Սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը, որը տևեց 
շուրջ երկու ամիս։ Սեպտեմբերի 28-ից ծավալվեցին վճռական ռազմական 
գործողությունները։ Ի սկզբանե պատերազմն անհաջող ընթացք ունեցավ 
հայկական կողմի համար։ Ոսոխը գրավեց Սարիղամիշն ու Մերդենեկը։ 
Թուրքական զորքը քանակապես գերազանցում էր հայկականին։ 

Կառավարությունը մի շարք արտակարգ միջոցառումներ ձեռնարկեց 
երկիրը պատերազմական պայմաններին համապատասխանեցնելու համար։ 
Նա դիմեց նաև դիվանագիտական քայլերի՝ դրսից օգնություն ստանալու 
համար։ Սակայն «դաշնակից» երկրները՝ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, 
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ինչպես նաև ԱՄՆ-ը, հայ ժողովրդի համար ճակատագրական այդ պահին 
անտարբեր գտնվեցին՝ թողնելով նրան միայնակ։ Ինչ վերաբերում է 
Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությանը, ապա նա վարում էր 
չմիջամտելու քաղաքականություն։ Կարմիր բանակը տեղակայված էր հայ-
ադրբեջանական սահմանի երկարությամբ և սպասում էր հարմար պահի՝ 
մուտք գործելու և խորհրդայնացնելու Հայաստանը։

1920թ. հոկտեմբերի 30-ին, առանց լուրջ 
դիմադրության, ընկավ Կարսը։ Հակա ռա կոր-
դի ձեռքն ընկան մեծ թվով գերիներ և ռազ-
մավար։ Կարսի անկումը փաստորեն որոշեց 
պատերազմի ելքը։ Մի քանի օր անց՝ նոյեմ-
բերի սկզբներին, հանձնվեց նաև Ալեքսան-
դրապոլը։ Լիա կատար ջախջախումից խու-
սա փելու և քիչ թե շատ պատվաբեր հաշ տու-
թյուն կնքելու նպա տակով՝ նոյեմբերի 18-ին 
կողմերի միջև վերջնական զինա դադար կա-
յացվեց, և դադարեցվեցին ռազմական գործողություն ները։

Ընդհանուր առմամբ հայկական բանակը չկարողացավ լուրջ դիմադ րու-
թյուն ցույց տալ` չնայած առանձին դեպքերում հայ զինվորների խիզախու-
թյանը։ 

Հայաստանի պարտության հիմնական պատճառը ոչ միայն թուրքական 
զորքի թվային գերազանցությունն էր, այլ նաև այն, որ հայկական բանակը 
չցուցաբերեց մարտունակություն և պատշաճ կազմակերպվածություն։ Իր 
բացասական դերը խաղաց նաև բոլշևիկների «սև» քարոզչությունը: Հայ 
բնակչության մի մասը միամտաբար կարծում էր, որ քեմալականները 
հեղափոխականներ են, որոնք իբրև թե գալիս են հայ աշխատավորին 
ազատելու դաշնակցականների տիրապետությունից և այլն:

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Հայաստանի 
ռազմական պարտությունը առաջ բերեց քաղաքական 
ճգնաժամ։ 1920թ. նոյեմբերի 23-ին հրաժարական տվեց 
Հ. Օհանջանյանի բյուրո-կառավարությունը, և կազմվեց 
Ս. Վրացյանի (1882-1969) կոալի ցիոն կառավարությունը՝ 
էսէռների մասնակցությամբ, որն էլ անմիջապես սկսեց 
հաշ տության բանակցությունները թուրքերի հետ։ 

Նոյեմբերի 25-ին Ալեքսանդրապոլում (Գյումրի) 
սկսվեցին հաշտության բանակ ցությունները։ Հայկա-
կան պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ալ. Խատիս-
յանը, իսկ թուրքականը՝ նրանց զորքերի հրամանատար 
Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան։ Վերջինս հայկական պատվիրակությանը 
թելադրեց հաշտության պայմանները, իսկ նոյեմբերի 30-ին Հայաստանին 
ներկայացրեց վերջնագիր։

Կարս

Սիմոն Վրացյան
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Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի (1920 թ.)

Հաշվի առնելով հայ ժողովրդի գլխին կախված թուրքական մահացու 
վտանգը՝ Հայաստանի կառավարությունը իր գոյության մայրամուտին` 
դեկտեմբերի 1-ին, հարկադրված ընդունեց թուրքական դաժան վերջնագրի 
պայմանները։ Եվ 1920թ. դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ալ. Խատիսյանը 
ստորագրեց Ալեքսանդրապոլի հաշտության պայմանագիրը։ Սակայն մինչ 
այդ, դեկտեմբերի 2-ին, ՀՀ կառավա րությունը արդեն հրաժարական էր տվել, 
հետևաբար հայկական պատվիրակության ստորագրությունը չուներ 
իրավական ուժ։ Այդուհանդերձ, փաստը կատարվել էր, և Հայաստանին էր 
պարտադրվել մի ծանր պայմանագիր։ 

Ամենից առաջ Թուրքիայի պարտադրանքով Հայաստանը հրաժարվում էր 
Սևրի դաշնագրից։ Պայմանագրով Թուրքիային էին անցնում Կարսի մարզը և 
Սուրմալուի գավառը։ Վերջինս երբեք չէր եղել Թուրքիայի կազմում։ 
Նախիջևանի մարզը նույնպես անցավ Թուրքիայի հովանու տակ, որը շուտով 
(Մոսկվայի պայմանագրով) հանձնվեց Ադրբեջանին։ Հայ-թուրքական 
պետական սահմանը դարձան Ախուրյան և Արաքս գետերը։ Պայմանագրի 
համաձայն Հայաստանին թույլատրվում էր ունենալ խիստ սահմանափակ 
թվով զինուժ և այլն։

երևանի հայռուսական բանակցությունները և 1920թ. դեկտեմբերի 2ի 
համաձայնագիրը։ 1920թ. հուլիսին Մոսկվայում ընդհատված հայ-ռուսական 
բանակ ցությունները վերսկսվեցին Երևանում միայն հոկտեմբերի կեսին, այն 
ժամանակ‚ երբ սկսվել էր թուրք-հայկական պատերազմը, և հայ ժողովրդի 
գլխին կախվել էր մահացու վտանգ։ Ռուսական կողմից բանակցությունները 
վարում էր Հայաստանում Ռուսաս տանի լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս 
Լեգրանը։ Լեգրանի դիվանագիտական առա քելության նպատակն էր միջնոր-
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դական դեր կատարել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև և նպաստավոր 
պայմաններ ստեղծելով՝ խորհրդայնացնել Հայաստանը։ 

Բանակցությունների արդյունքում հոկտեմբերի 28-ին ստորագրվեց հայ-
ռուսական նախնական հաշտության պայմանագիրը։ Պայմանագրի 
նախագծով Խորհրդային Ռուսաստանը պետք է ստիպեր թուրքերին զորքը 
հետ քաշել մինչև 1914թ. նախա պատերազմյան ռուս-թուրքական սահմանը, 
ինչպես նաև ճանաչել ՀՀ անքակտելի իրավունքները Նախիջևանի և 
Զանգեզուրի նկատմամբ։ Իր հերթին Հայաստանը պարտավորվում էր 
հրաժարվել Սևրի պայմանագրից և տարանցիկ ճանապարհի իրա վունք տալ 
խորհրդային Կարմիր բանակին՝ զորք, զենք և ռազմամթերք փոխադրելու 
Թուրքիա։ Սակայն այդ պայմանագրի նախագիծը հավանության 
չարժանացավ խորհրդային իշխանությունների կողմից։

Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը նպատակ ուներ ժամանակ 
շահել, սպասել, որ Հայաստանը լիակատար ռազմական պարտություն կրի 
Թուրքիայից, և հարմար պահին խաղաղ ճանապարհով խորհրդայնացնել։

Նոյեմբերի վերջին, երբ Հայաստանը արդեն պարտվել էր, երկրի 
խորհրդայնացումը դարձավ օրակարգի հարց։ Խորհրդային կառավարությունը 
Բ. Լեգրանի միջոցով պահանջեց Հայաստանի խորհրդայնացում։ Մինչ այդ 
արդեն 11-րդ Կարմիր բանակի զորամասերին հրահանգված էր մտնել 
Հայաստան և խորհրդայնացնել այն։

1920թ. նոյեմբերի 29-ին Ադրբեջանում ստեղծված 
Հայաստանի ռազմահեղա փոխական կոմիտեն (ՀՌՀԿ) 
Սարգիս Կասյանի (1876-1937) նախագահությամբ և 
կարմիրբանակայինների ուղեկցությամբ Ղազախից 
մուտք գործեց Հայաստան՝ Քար վանսարա (Իջևան) և 
հայտարարություն արեց Հայաստանի խորհրդայնաց-
ման մասին։ Հայկական զորքը դիմադրություն ցույց 
չտվեց ռուսական զորամասերին, և հայ ժո ղովուրդը 
լուռ համաձայնությամբ ընդունեց խորհրդային իշխա-
նությունը։ 

Ստեղծված ռազմաքաղաքական ճգնաժամի պայ-
մաններում 1920թ. դեկտեմբերի 1-ին հանրապետության բարձրագույն ղեկա-
վարությունը որոշեց ընդունել «կարմիր ների» առաջարկը Հայաստանի 
խորհրդայնացման վերաբերյալ։ Հաջորդ օրը՝ դեկտեմ բերի 2-ին, Ալեքսանդ-
րապոլի պայմանագրի ստորագրումից մի քանի ժամ առաջ, Երևանում, 
Հայաստանի ներկայացուցիչ Դրոյի և Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցիչ 
Լեգրանի միջև ստորագրվեց համաձայնագիր, որով Հայաստանը հռչակվեց 
Սոցիալիստական Խորհրդա յին Հանրապետություն (ՀՍԽՀ)։ Տեղի ունեցավ 
իշխանության խա ղաղ փոխանցում։ Ս. Վրացյանի կառավարությունը կա-
մավոր հեռացավ ասպարեզից, և ամբողջ իշխանությունը անցավ Հայաստանի 
հեղկոմի (Հայհեղկոմ) ձեռքը։ 

Սարգիս Կասյան
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Այսպիսով` քեմալաբոլշևիկյան ռազմաքաղաքական հարվածների տակ 
Հայաստանի Հանրապետությունը անկում ապրեց, և խաղաղ ճանապարհով 
խորհրդայնացվեց: Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը այլընտրանք 
չուներ։ Խորհրդային Հայաստանը դարձավ Հայաստանի առաջին Հանրա-
պետության իրավահաջորդը։

ՌՍԽՖՀ եվ Հայաստանի Հանրապետության համաձայնագրից 
(2 դեկտեմբերի 1920թ.)

1. Հայաստանը հայտարարվում է անկախ Սոցիալիստական Հանրապետություն։
2. Մինչև Հայաստանի խորհուրդների համագումարի հրավիրումը կազմավորվում է 

ժամանակավոր Ռազմահեղափոխական կոմիտե, որին անցնում է ամբողջ իշխանությունը 
Հայաստանում։

3. Ռուսաստանի խորհրդային կառավարությունը ճանաչում է, որ Հայաստանի ՍԽՀ 
տարածքի կազմում անվիճելի մտնում են` Երևանի նահանգը, իր կազմի մեջ մտնող 
գավառներով, Կարսի մարզի մի մասը, որը կապահովի ռազմական տեսակետից 
երկաթուղագծին տիրելը Ջաջուռ կայարանից մինչև Արաքս կայարանը, Ելիզավետպոլի 
նահանգի Զանգեզուրի գավառը, նույն նահանգի Ղազախի գավառի մի մասը` օգոստոսի 
10ի Համաձայնագրի սահմաններում և Թիֆլիսի նահանգի մասերը, որոնք Հայաստանի 
տիրապետության տակ էին մինչև 1920թ. հոկտեմբերի 28ը։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ սկսվեց թուրքհայկական պատերազմը և ի՞նչ ընթացք ունեցավ այն։ 
Որո՞նք էին հայկական բանակի պարտության պատճառները։ 

2.  Ե՞րբ կնքվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Ներկայացրե՛ք նրա 
բովանդա կությունը։ Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ այն չի կարելի համարել 
իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ:

3.  Ե՞րբ վերսկսվեցին հայռուսական բանակցությունները։ Ձեր կարծիքով՝ 
ի՞նչ նպա տակ էր հետապնդում Ռուսաստանը։ Ներկայացրե՛ք 1920թ. 
հոկտեմբերի 28ի հայռուսական նախնական պայմանագիրը։ Փորձե՛ք 
գնահատել այն։ 

4.  Ինչպե՞ս ընթացավ Հայաստանի խորհրդայնացումը։ Դուք համաձա՞յն եք 
այն կարծիքին‚ որ խորհրդայնացումը Հայաստանում այլընտրանք չուներ։ 
Բերե՛ք փաստեր ձեր տեսակետի օգտին։ Փորձե՛ք գնահատել 1920թ. 
դեկտեմբերի 2ի Երևանի համաձայնագիրը։ 

5.  Լրացրե՛ք «Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերը համեմատական 
աղյուսակը:
Պայմանագրեր Նմանություն Տարբերություն

Բաթումի

Ալեքսանդրապոլի
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ԹեսՏ
Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ո՞ր գետերը դարձան հայ
թուրքական սահմանը.

 1) Արաքսը և Ախուրյանը‚ 2) Եփրատը և Տիգրիսը‚
 3) Կուրը և Արաքսը‚ 4) Արաքսը և Որոտանը։

4-րդ թեմայի ամփոփում

1.  1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո նորանկախ Հայաստանի 
իշխանությունները չկարողացան նորմալ հարաբերություններ հաստատել 
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Դրան հակառակ Հայաստանը սերտ 
կապեր է հաստատում Ռուսաստանի հարավի և Սիբիրի ոչ խորհրդային 
պետական կազմավորումների հետ։ Դենիկինի զորքին պարտության 
մատնելուց հետո քաղաքական իրավիճակը փոխվում է։ Հայաստանը 
փորձում է հարա բերություններ հաստատել Խորհրդային Ռուսաստանի 
հետ և հասնել նրա կողմից Հայաստանի անկախության ճանաչման։ 1920թ. 
մայիսին Մոսկվա է մեկնում Հայաստանի պատվիրակությունը Լևոն 
Շանթի գլխավորությամբ։ Սակայն բանակցությունները ձախողվում են։ 

2.  Օգտվելով ստեղծված նպաստավոր իրավիճակից՝ 1920թ. սեպտեմբերին 
Թուր քիան հարձակվեց Հայաստանի վրա‚ սկսվեց թուրքհայկական 
պատերազմը. որը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 18ը։ Հայաստանը 
պարտություն կրեց։

3.  Հայաստանի ռազմական պարտությունը առաջ բերեց քաղաքական 
ճգնաժամ, և 1920թ. նոյեմբերի 23ին Հ. Օհանջանյանի բյուրո
կառավարությունը հրաժա րական տվեց։ Նոր կառավարությունը Ս. 
Վրացյանի գլխավորությամբ անմի ջապես բանակցություններ սկսեց 
թուրքերի հետ։ Հաշտության պայմանագիրը կնքվեց 1920թ. դեկտեմբերի 
2ի լույս 3ի գիշերը Ալեքսանդրապոլում։ Այս պայմանագիրը չափազանց 
ծանր էր Հայաստանի համար։ Հայաստանը հրաժարվում էր Սևրի 
պայմանագրից‚ Թուրքիային էր անցնում Կարսի մարզը‚ Սուրմալուի 
գավառը‚ Նախիջևանի մարզի հովանավորությունը։ Հայթուրքական 
պետական սահմանը դառնում էին Արաքս և Ախուրյան գետերը։ 

4.  1920թ. նոյեմբերի 29ին Ադրբեջանում ստեղծված Հայաստանի ռազ մահե
ղափոխական կոմիտեն Սարգիս Կասյանի գլխավորությամբ և 11րդ 
Կարմիր բանակի զորամասերի ուղեկցությամբ Ղազախից մտավ 
Հայաստան, և Քար վանսարայում ((Իջևան) հայտարարվեց Հայաստանի 
խորհրդայնացման մասին։ Դեկտեմբերի 2ին Երևանում կնքված հայ
ռուսական համաձայնագրով Հա յաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը վայր դրեց իր լիազորու թյունները‚ և իշխանությունը 
խաղաղ ճանապարհով հանձնվեց Հայաստանի հեղկոմին։
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ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1920–1945 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

ԹԵՄԱ 5 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 1920–1922 ԹԹ.

1.  Խորհրդային վարչակարգի հաստատումը
Իշխանության մարմինների ստեղծումը։ Հայաստանում հռչակված 

խորհրդա յին իշխանությունը գործում էր հեղափոխական կոմիտեների 
(հեղկոմ) միջոցով։ 

Հայաստանի Ռազմհեղկոմը, դեկտեմբերի սկզբներին ժամանելով Երևան, 
ամբողջ իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը։ Նրա նախագահն էր հայտնի 
բոլշևիկ Սարգիս Կասյանը։

Հեղկոմներ ստեղծվեցին ամբողջ երկրում։ Դրանք օրենսդիր և գործադիր 
մար միններ էին։ Իրականում խորհրդային իշխանության քաղաքականությունը 
մշակվում էր կոմունիստական կուսակցության կողմից, որը և կառավարում էր 
երկիրը։ 

Վերացվեց հին պետական համակարգը, և ստեղծվեց նորը, կազմավոր-
վեցին գավառային (թվով 9) և շրջանային (ավելի քան 30), ինչպես նաև 
գյուղական հեղկոմներ։ Հայաստանի Հեղկոմի առաջին դեկրետը վերաբերում 
էր Արտակարգ հանձնաժողովի (Չեկա՝ Չրեզվիչայնայա կոմիսիա) ստեղծ-
մանը, մի մարմին, որը կոմունիստական կուսակցության ձեռքին գործիք ծա-
ռայեց իր իշխանությունն ամ րապնդելու և, այսպես կոչված, հակահեղա փո-
խության դեմ պայքարելու համար։ Հին դատական համակարգին փոխարի-
նելու եկան «ժողովրդական դատարանները» և «հեղափոխական տրիբու -
նալը»։ Վերացվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքները, 
որոնց փոխարինեց Խորհրդային Ռուսաստանի օրենսդրությունը։

Հեղկոմները գոյատևեցին շուրջ մեկ տարի, որից հետո նրանց փոխա-
րինեցին ընտրովի խորհուրդները։ Խորհրդային իշխանությունը չուներ 
սոցիալական լայն հենարան և իր ամրապնդման համար այլախոհների 
նկատմամբ դիմեց բռնության։ Հայաստանում կրկնվում էր Խորհրդային 
Ռուսաստանի փորձը։ Առաջին զանգվածային բռնությունները տեղի ունեցան 
նոր իշխանության հաստատումից անմիջապես հետո։ Դրանք կիրառվեցին 
Դաշնակցություն կուսակցության, պառլամենտի ու նախկին կառա վարության 
անդամների և բանակի սպայության նկատմամբ։ Ծառայությունից ազատվեց 
և Հայաստանից հեռացվեց բանակի հրամանատար Դրոն։

ԲԱԺԻՆ 1
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«Ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը։ ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմը և 
Հայաս տանի Ռազմհեղկոմը տարբեր վերաբերմունք դրսևորեցին Դաշնակ-
ցություն կուսակ ցության և ընդհանրապես հայ մտավորականության նկատ-
մամբ։ Ղեկավար գործիչների մի մասը (Ա. Մռավյան, Ս. Կասյան) կողմնակից 
էր մեղմ վերաբերմունքի, իսկ մյուսը պաշտպանում էր կոշտ քաղաքա-
կանությունը։ Վերջինների մեջ աչքի էին ընկնում զինվորական գործերի 
ժողկոմ Ավիս Նուրիջանյանը և Ռուսաստանից գործուղված չեկիստ Գևորգ 
Աթարբեկյանը։ Հիշյալ տարաձայնությունները, սակայն, չխանգարեցին, որ 
Հայաստանում ևս գործադրվեն բռնություններ։ 1920թ. դեկտեմբերին և 1921թ. 
հուն վարին Հայաստանի բանակի շուրջ 1400 սպաներ ժամանակավորապես 
արտաքսվեցին երկրից։ 

Բռնություններն ավելի լայն ծավալ ընդունեցին ռազմական կոմունիզմի 
քաղաքա կանությունը կիրառելիս։ Ռազմական կոմունիզմը տնտեսական 
միջո ցառումների համակարգ էր, որը բացառում էր քաղաքի և գյուղի միջև 
ապրանքափոխանակության կազմակերպումը և շուկայական հարաբերու-
թյունները։ Ռազմական կոմունիզմի համակարգում կենտրոնականը 
պարենմասնատրումն էր՝ հացի և այլ մթերքների բռնագրավումը։ Իրականում՝ 
պարենմասնատրումը վերածվեց ժողովրդի, առաջին հերթին՝ գյուղացիության 
կողոպուտի։ Այն իր նպատակին չհասավ, չբավարարվեցին ո՛չ բանակի, ո՛չ էլ 
քաղաքի կարիքները։ Գյուղացու չնչին ունեցվածքի բռնագրավումը նպաստեց 
միայն սովի և դժգոհության տարածմանը երկրում։ Դժգոհություններն ավելի 
խորացան, երբ 1921թ. փետրվարին կատարվեցին նոր ձերբակալություններ ու 
գնդակահարություններ։ Անբավարարվածությունը համակել էր նաև 
արևմտա հայ գաղթականներին, ովքեր խորհրդային իշխանությունից սպա-
սում էին Հայկական հարցի լուծում, որի ուղղությամբ, սակայն, ոչինչ չէր 
արվում։ Բողոքը և դժգոհությունները սաստկանում էին՝ լցնելով ժողովրդի 
համբերության բաժակը։ Երկիրը գտնվում էր ապստամբության և քաղա-
քացիական պատերազմի նախօրյակին։

Փետրվարյան ապստամբությունը և քաղաքացիական կռիվները։ 
Հայաստանում ժողովրդական ապստամբությունը և քաղաքացիական 
կռիվներն սկսվեցին տարե րայնորեն։ Ժողովրդական զինված պայքարի գլուխ 
էին կանգնել նախկին խմբա պետները։ Փետրվարի 16–18-ը ապստամբները մի 
շարք շրջաններում իշխանությունը վերցրին իրենց ձեռքը և մտան Երևան։ 
Նրանց օգնեց այն հանգամանքը, որ ռուսական 11-րդ բանակի զորամասերը 
Վրաստանի խորհրդայնացմանը մասնակցելու համար դուրս էին բերվել 
Հայաստանից։ Երևանում ստեղծվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտե՝ Սիմոն 
Վրացյանի նախագահությամբ։ Վերջինս հրապարակեց հրաման այն մասին, 
որ «բոլշևիկյան իշխանությունը Հայաստանում վերացված է։ Մինչև 
կառավարության կազմվելը ամբողջ իշխանությունը գտնվում է Հայրենիքի 
փրկության կոմիտեի ձեռքում»։
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Խորհրդային Հայաստանի պետական և բոլշևիկյան կուսակցության 
ղեկավար մարմինները իրենց հավատարիմ ուժերով հեռացան Երևանից։ 
Նրանք կենտրոնացան Ղամարլու (Արտաշատ)–Վեդի-Բասար (Արարատ) 
շրջանում` ընկնելով ապստամբների շրջապատման մեջ։ Խորհրդային 
իշխանությունը պահպանվեց հիմնականում Համամլու (Սպիտակ) – 
Ղարաքիլիսա (Վանաձոր) – Դիլիջան – Շամշադին (Տավուշ) գոտում։

Ռազմական գործողություններն սկզբում ընթա-
նում էին փոփոխակի հաջողությամբ, իսկ ռուսական 
զորամասերի վերադարձից հետո ուժերի հարաբե-
րակ ցությունը դասավորվեց ի վնաս ապստամբների։ 
Ռուսական 11-րդ բանակի ուժերով կազմավորվեց 
Երևանի ուղղության զորքերի խումբ, որը խնդիր 
ստացավ ճնշել ապստամբությունը և գրավել Երևանը։ 
Երևանի վրա հարձակումը կատարվում էր Սևանի և 
Համամլուի ուղղություններից։

Զոհերից խուսափելու համար 11-րդ բանակի 
ռազմական խորհրդի անդամ Գ.Օր ջոնիկիձեն մարտի 
20-ին վերջնագիր ներկայացրեց Հայրենիքի փրկության կոմիտեին։ Նույն օրը 
Թիֆլիսից Երևան ժամանեց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Ազգային 
մեծ գործիչը ցավ էր ապրում ժողովրդի արյունը թափելու համար։ Նրա 
համար գլխա վորը համազգային շահերն էին, հաշտությունը, ուստի Կարմիր 
բանակին ևս կոչ էր անում դադարեցնել անիմաստ պատերազմը։ Խորհրդային 
զորքերը ապրիլի 2-ին մտան Երևան, որտեղ վերահաստատվեց խորհրդային 
իշխանությունը։

Ապստամբները, հաշվի առնելով ուժերի խիստ անհավասարությունը և 
խուսափելով նոր զոհերից, այլևս դիմադրություն ցույց չտվեցին։ Նրանք Բաշ-
Գյառնիի վրայով նահանջեցին Զանգեզուր, որտեղ շարունակվում էին 
Գարեգին Նժդեհի ղեկավարած ինքնապաշտպանական մարտերը։

Ապստամբների սկզբնական խնդիրն ընկերներին բանտարկությունից 
ազատելն էր, որը և լուծվեց։ Այնուհետև իշխանության գրավումը, ուժերի 
գոյություն ունեցող հարաբերակցության պայման նե-
րում, հեռանկար չուներ։ Հետևաբար դաշնակցության 
կողմից քաղաքացիական պատերազմի բորբոքումը 
իզուր արյուն թափել ու զոհեր տալ էր նշանակում և 
չէր բխում ազգային շահերից։

Ապստամբության ճնշումից հետո Հայաստանի 
Ռազմհեղկոմը վերակառուցվեց Ժողովրդական կոմի-
սար ների խորհրդի (ԺԿԽ), որի նախագահ նշանակվեց 
Ալեքսանդր Մյասնիկյանը (1886–1925)։ Նա Հայաստան 
եկավ ՌԿ(բ)Կ Կենտկոմի որոշումով։ Մինչ այդ նա 
արդեն անվանի գործիչ էր և Բելառուսում ու Ռուսաս-

Հովհաննես Թու մա նյան

Ալեք սա ն դր Մյաս նի կյան
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տանում ձեռք էր բերել ղեկավար աշխատանքի մեծ փորձ։ Չնայած իր 
կարճատև (շուրջ մեկ տարի) գործու նեությանը, նա մեծ դեր խաղաց Հայաս-
տանում քաղաքական լարվածության մեղ մացման, հայ մտավո րականությանը 
Հայաստանում համախմբելու, երկիրը խաղաղ շինա րարության ուղի 
փոխադրելու գործում։ Այնուհետև Ալ. Մյասնիկյանը ղեկավար աշխատանքի 
տեղափոխվեց Թիֆլիս (Անդրկովկասյան Դաշնություն)։ 1925թ. նա զոհվեց 
ինքնաթիռի վթարից։ 

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո իշխանության ի՞նչ մարմիններ 
ստեղծ վեցին։ Ի՞նչ կարող եք ասել Հայաստանի Ռազմհեղկոմի մասին։ Ձեր 
կարծիքով այն ծառայեց իր նպատակին։ Որո՞նք էին խորհրդային 
իշխանության ձեռնարկած առաջին քայլերը: Ինչպե՞ս կարող եք գնահատել 
դրանք:

2.  Ե՞րբ սկսվեցին քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում‚ և որո՞նք էին 
դրանց պատճառները։ Նկարագրե՛ք քաղաքացիական կռիվների 
ընթացքը‚ ինչո՞վ դրանք ավարտվեցին։ Դուք համաձա՞յն եք հայ մեծ 
բանաստեղծ Թումանյանի այն մտքի հետ‚ որ ներազգային պայքարը 
բախտախնդիրների գործ է։

3.  Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ փետրվարյան ապստամբության ճնշումից հետո 
Հայաս տանի Ռազմհեղկոմը վերակառուցվեց ժողովրդական կոմիսար
ների խորհրդի (ԺԿԽ)։ 

  Ո՞վ նշանակվեց Հայաստանի ժողկոմխորհի նախագահ։ Ի՞նչ գիտեք նրա 
մասին։ 

ԹեսՏ
Հայրենիքի փրկության կոմիտեն գլխավորում էր.

1) Ալ. Մյասնիկյանը‚ 2) Ս. Վրացյանը‚
3) Ս. Կասյանը‚ 4) Գ. Աթարբեկյանը։

2.  Հայաստանի Սահմանադրությունը։ Անդրկովկասի 
խորհրդային դաշնային հանրապետության եվ ԽՍՀՄ-ի 
ստեղծումը
Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը։ Անդրկովկասյան Դաշնու

թյան և ԽսՀՄի կազմակերպումը։ Հեղկոմների խնդիրն էր նաև կազմա-
կերպել իշխանության նոր մարմինների՝ խորհուրդների ընտրությունը, որը 
կայացավ 1921թ. վերջին։

1922թ. սկզբին տեղի ունեցավ Հայաստանի խորհուրդների 1-ին համա գու-
մարը։ Այն քննարկեց մի շարք հարցեր, որոնց մեջ կենտրոնականը Հայաս-
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տանի սահմա նադրության ընդունումն էր։ Վերջինս փաստորեն կրկնում էր 
Ռուսաստանի սահ մանադրությունը։ Սահմանադրության վերջին հոդվածները 
ներկայացնում էին հանրապետության խորհրդանիշները՝ պետական 
զինանշանը և պետական դրոշը։ ՀԽՍՀ պետական զինանշանն էր` Մեծ և Փոքր 
Մասիսներից վեր, ծագող արեգակի ճառագայթների մեջ մուրճ ու մանգաղ, 
ստորոտում՝ խաղողի թուփ, ողկույզով և տերևներով, աջից և ձախից՝ ցորենի 
հասկեր և ավելի բարձր՝ ձիթենու ճյուղեր։ Զինանշանի կրկնակի շրջագծերի 
արանքում արձանագրված էին

«Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն» և
«Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացե՛ք»։
Պետական դրոշն է ալ կարմիր գույնի կտոր, որի ձախ անկյունում փայտի 

մոտ, վերևում, ոսկե տառերով զետեղված էին՝ «ՀԽՍՀ» և կամ՝ «Հայաստանի 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն»։

 Զինանշանի հեղինակն էր նկարիչ Մարտիրոս 
Սարյանը։ Հետագայում (1944թ.) ընդունվեց նաև 
պետական հիմնը՝ երգահան Արամ Խաչատրյանի 
երաժշտությամբ։

Չնայած ՀԽՍՀ սահմանադրության որոշ ձևա-
կան կողմերին, այն ամրագրում էր Հայաստանի 
պետականության հիմնական օրենքները։ 1922թ. 
սահմանադրությունն առաջինն էր հայոց 
պետականության պատմության մեջ։

Հայաստանի խորհուրդների 1-ին համագու-
մարը, քննարկելով Անդրկովկասյան Դաշնության 
(ֆեդերացիայի) կազմակերպման հարցը, հավանություն տվեց այդ մտահղա-
ցմանը։ Խորհրդային իշխանության առաջնորդ Վ. Ի. Լենինը Կովկասի կոմու-
նիստների առաջ խնդիր էր դնում ստեղծել հանրապետությունների սերտ 
դաշինք։ Դաշնությունը (ֆեդերացիան) պետական միավորման այն ձևն է, երբ 
տարբեր ինքնիշխան պետություններ միավորվում են մի նոր՝ դաշնային 
պետության մեջ՝ պահպանելով իրենց ինքնիշխանությունը։

1922թ. մարտի 12-ին Անդրկովկասի 3 հանրապետությունների ներկայա-
ցուցիչների կոնֆերանսը հաստատեց դաշնային պայմանագիրը։ Դրանով 
հիմնադրվեց նրանց ֆեդերացիան՝ Անդրկովկասի Խորհրդային Ֆեդերատիվ 
Սոցիալիստական Հանրա պետությունը (ԱԽՖՍՀ)։ Հայաստանը, Ադրբեջանը և 
Վրաստանը հիմնականում պահպանում էին իրենց ինքնիշխանությունը։ 
Անդրկովկասյան Դաշնությունը գոյատևեց մինչև 1936 թվականը։ 

1922թ. դեկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ ԽՍՀՄ խորհուրդների 1-ին 
համա գումարը, որին մասնակցում էին խորհրդային 4 հանրապետություններ՝ 
ՌԽՖՍՀ-ն, Ուկրաինան, Բելոռուսիան (Բելառուսը) և ԱԽՖՍՀ-ը։ Համագումարը 
հաստատեց ԽՍՀՄ-ի ստեղծման մասին հռչակագիրը և պայմանագիրը։ 

Խորհրդային Հայաստանի 
զինանշանը
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Հայաստանի ԽՍՀ-ն Անդրկովկասյան Դաշնության միջոցով մտավ ԽՍՀՄ 
կազմի մեջ։

Անդրկովկասյան Դաշնության և ԽՍՀՄ-ի կազմավորումով էականորեն 
փոխվեց Հայաստանի ԽՍՀ կարգավիճակը։ Եթե մինչև այդ Խորհրդային 
Հայաստանը այս կամ այն չափով անկախ պետություն էր, ապա ԽՍՀՄ-ի 
ստեղծումից հետո նրա ինքնիշ խանությունը զգալի չափով թուլացավ։

ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը ազգային հարցի լուծման ձև էր, սակայն 
փաստորեն այն չլուծվեց։ ԽՍՀՄ-ը՝ այդ դաշնային կամ միութենական 
ֆեդերացիան, իրականում դարձավ միաձույլ, կենտրոնացված պետություն` 
կոմունիստական կուսակցության ղեկավարությամբ։ 

Այդուհանդերձ, ԽՍՀՄ-ի կազմում Հայաստանն ունեցավ մեծ նվաճումներ, 
նրա պաշտպանությունը դարձավ ապահով։

ՀԽսՀ դիվանագիտական կապերը։ Խորհրդային Հայաստանը չեղյալ 
հայտա րարեց նախկին իշխանության պայմանագրերը և նոր հիմունքներով 
մի շարք երկրների հետ հաստատեց դիվանագիտական կապեր։ Հայաստանի 
լիազոր-ներկայա ցուցչություններ հաստատվեցին Խորհրդային Ռուսաստա-
նում, Վրաստանում, Ուկրա ինայում և Ադրբեջանում։ Մոսկվայի հայկական 
ներկայացուցչության միջոցով աշխա տանք էր տարվում Հայաստանին տնտե-
սական և այլ կարգի օգնություն կազմակերպելու համար։ Հյուպատոսու-
թյուններ էին գործում Սուխումում, Բաթումում, Վլադիկավկազում (Լեռնային 
Հանրապետություն), Տաշքենդում (Թուրքեստան)։

Հայաստանը կապեր ուներ իր անմիջական հարևաններ Պարսկաստանի 
և Թուր քիայի հետ։ Դժվարություններ գոյություն ունեին Թուրքիայի հետ 
հարաբե րություններում, որի զորքերը շարունակում էին գտնվել Ալեքսանդ-
րապոլում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների լարվածության հիմնական 
պատճառը Թուրքիայի կողմից հայկական հողերի զավթումն էր և հայության 
ցեղասպանությունը։ 1922թ. հանրապետության ներկայացուցիչը Ռուսաստանի 
պատվիրակության կազմում մաս նակցեց Ջենովայի կոնֆերանսին, իսկ ռուս-
գերմանական պայմանագրով Գերմանիան ևս ճանաչեց ՀԽՍՀ-ը։

Մի շարք երկրների հետ գոյություն ունեին տնտեսական-առևտրական 
կապեր։ Առևտրական պայմանագիր էր կնքվել Պարսկաստանի Մակուի 
խանության հետ, որտեղից գնվում էր հացահատիկ։ Կոստանդնուպոլսում 
Հայաստանի ներկայացուցչի միջոցով տնտեսական կապեր էին հաստատվել 
Եվրոպայի և Ամերիկայի հայկական համայնքների հետ։ Հայաստանում 
գործում էր իտալական «Սագո» ընկերությունը։

Շարունակվում էր Մերձավոր Արևելքում Օգնության ամերիկյան կոմիտեի 
(Ամերկոմ) նպաստը հայ ժողովրդին։ Կոմիտեն Հայաստանում պահում էր 
մինչև 25 հազար որբ երեխաներ ու հիվանդներ։ 1921թ. մարդասիրական 
օգնություն կազմակերպեց նաև Անգլիական օգնության կոմիտեն։ Նրա միջոց-
ներով Միջագետքից Հայաստան փո խադրվեցին հայ գաղթականների խոշոր 
խմբեր։
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Դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունն, ըստ էության, 
անկախ պետականության արտահայտություն էր։ Սակայն, չնայած դրան, 
Հայաստանի ար տաքին, ինչպես նաև ներքին քաղաքականության մեջ 
աստիճանաբար ուժեղանում էր Խորհրդային Ռուսաստանի ազդեցությունը։

ՀԽՍՀ սահմանադրությունից (1922թ.)

Հայաստանի ապստամբ բանվորների և աշխատավոր գյուղացիների կամքով Հայաս
տանը 1920թ. նոյեմբերի 29ին հայտարարված է Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրա
պետություն։

Ամբողջ իշխանությունը կենտրոնում և տեղերում պատկանում է բանվորների, 
գյուղացիների և կարմիր զինվորների պատգամավորական խորհուրդներին։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ կայացավ իշխանության մարմինների՝ խորհուրդների ընտրությունը։ 
Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞վ էին տարբերվում խորհուրդները հեղկոմներից։ 
Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ Ովքե՞ր են Խորհրդային Հայաստանի 
զինանշանի և հիմնի հեղինակները։ Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին։

2.  Ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում Անդրկովկասյան Դաշնության կազմա
կերպումը‚ երբ հիմնադրվեց այն։ Ձեր կարծիքով՝ ճի՞շտ էր Դաշնության 
մեջ մտնելը։ 

3.  Ե՞րբ և ինչպե՞ս կազմավորվեց ԽՍՀՄը։ Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ փոփոխու
թյուններ կրեց Խորհրդային Հայաստանի կարգավիճակը ԽՍՀՄի 
կազմում։ Մինչև ե՞րբ գոյություն ունեցավ ԽՍՀՄը։ 

4.  Ներկայացրե՛ք Խորհրդային Հայաստանի դիվանագիտական կապերը։ 
Ո՞ր երկրի հետ էին Հայաստանի հարաբերությունները շարունակում մնալ 
լարված։ Որո՞նք էին դրա պատճառները։ Ի՞նչ խնդիրներ էին լուծում 
տարբեր երկրներում հաս տատված Խորհրդային Հայաստանի դիվա նա
գիտական ներկայացուց չությունները։ 

5.  Լրացրե՛ք «Խորհրդային վարչակարգի հաստատումը» թեմայի ժամա
նակագրական աղյուսակը:

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

ԹեսՏ
Լրացրե՛ք պատասխանը.

ա) ԽՍՀՄ-ի կազմավորմանը մասնակցած խորհրդային հանրա-
պետություն ների թիվը,

բ)  Անդրկովկասյան Դաշնությունը գոյություն ունեցավ մինչև...,
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գ)  Հայաստանում գործող իտալական ընկերությունը,
դ) Բարեգործական կազմակերպություն‚ որի միջոցներով 1921 թ. 

Միջա գետքից Հայաստան տեղափոխվեցին գաղթականների 
մեծ խմբեր։

5-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Խորհրդային կարգի հռչակումից հետո իշխանությունը իրականացվում էր 
հեղկոմների միջոցով։ Հայաստանի Հեղկոմը ստեղծեց Արտակարգ հանձ
նաժողով (Չեկա)‚ որը գործիք դարձավ կուսակցության ձեռքին։ Սկսվեցին 
բռնություններ ու հալածանքներ։ Ժողովրդի շրջանում աճեց 
դժգոհությունը‚ և նա դիմեց զենքի։

2.  1921թ. փետրվարին սկսվեց ժողովրդական ապստամբություն‚ որի 
ղեկավարու թյունը ստանձնեց Դաշնակցություն կուսակցությունը։ 
Ապստամբները փետրվարի 18ին մտան Երևան և իշխանությունը վերցրին 
իրենց ձեռքը։ Ստեղծվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտե Ս. Վրացյանի 
գլխավորությամբ։ Ռազմական գործողությունները սկզբում ընթանում էին 
փոփոխակի հաջողու թյուններով‚ բայց խորհրդային ուժերին հաջողվեց 
ճնշել ապստամբությունը և վերահաստատել խորհրդային իշխանությունը։

3.  1921թ. վերջին կայացան իշխանության նոր մարմինների՝ խորհուրդների 
ընտ րու թյունները‚ իսկ 1922թ. սկզբին գումարվեց Հայաստանի խորհուրդ
ների 1ին համագումարը։ Համագումարն ընդունեց Խորհրդային Հայաս
տա նի սահմանա դրությունը‚ որը առաջինն էր հայոց պետականության 
պատմության մեջ։ Հայաստանի խորհուրդների 1ին համագումարը 
քննարկեց նաև Անդրկովկասի Դաշնության կազմակերպման հարցը և 
հավանություն տվեց դրան։ 1922թ. մարտի 12ին հիմնադրվեց Անդրկով
կասի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիա լիստական Հանրապետությունը‚ 
որը գոյատևեց մինչև 1936թ.։

 4. 1922թ. դեկտեմբերին նախկին Ռուսական կայսրության տարածքի վրա 
ստեղծ ված խորհրդային չորս հանրապետությունները միավորվեցին 
Խորհրդա յին Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության 
((ԽՍՀՄ) մեջ։ 

5.  Հայաստանի բոլշևիկյան իշխանությունը նոր հիմունքներով դիվանագի
տական կապեր հաստատեց մի շարք պետությունների հետ։ Հայաստանը 
իր լիազոր ներկայացուցչությունները հիմնեց Խորհրդային Ռուսաստա
նում‚ Վրաստանում‚ Ադրբեջանում և Ուկրաինայում։ Կապեր հաստատվե
ցին նաև Հայաստանի անմիջական հարևանների՝ Թուրքիայի և Պարս
կաս տանի հետ։ 
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ԹԵՄԱ 6 ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ (1921 Թ.)

Հայաստանի տարածքային պահանջները։ Հայաստանի խորհրդային 
իշխա նության առաջ ծառացած էր իր ազգային տարածքների հիմնախնդիրը։ 
Իշխանության ղեկին նստած հայ բոլշևիկները անտարբեր չէին ազգային 
սահմանների ու տա րածքների արդարացի լուծման հարցում։

Անդրկովկասի երեք խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն 
ունեցող տարածքային վեճերը լուծելու համար գործում էր համապատասխան 
հանձնաժողով` Ս. Կիրովի նախագահությամբ և երեք հանրապետությունների 
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմում կայացած 
խորհրդակ ցությունը լսեց արտգործ ժողկոմ Ա. Մռավյանի զեկուցումը հարևան 
հանրապետությունների հետ սահմանների հաստատման մասին։ Զեկուցողի 
նախագահությամբ ստեղծվեց հանձնաժողով, որը զբաղ վելու էր 
համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստումով։ Տարածքային 
տարաձայնությունների լուծումն ու կարգավորումը կենտրոնացավ Անդրկով-
կասի կու սակցական ղեկավար մարմին ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան բյուրոյում։

Թիֆլիսում կայացած Ս. Կիրովի հանձնաժողովի նիստում Հայաստանի 
ներկա յացուցիչ Ալ. Բեկզադյանը առաջարկեց հաշվի առնել նաև Խորհրդային 
Հայաստանի ծանր դրությունը և տարածքային զիջումներ անել. Հայաստանին 
միացնել Լեռնային Ղարաբաղը և այլն։ Վրաստանը և Ադրբեջանը դեմ 
արտահայտվեցին տարածքային փոփոխություններին։ Նրանց պաշտպանում 
էր հանձնաժողովի նախագահ Ս. Կիրովը։ Հա մաձայնություն չկայացավ նաև 
վրաց-ադրբեջանական վիճելի հարցերում։ Հայաս տանի ներկայացուցչի 
առաջարկով հարցը փոխադրվեց ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան բյուրո։

Հայկական տարածքների հարցը 1921թ. մարտի 16ի Մոսկվայի և 
հոկտեմբերի 13ի Կարսի պայմանագրերում։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի 
(1920թ. դեկտեմբերի 2) վերանայման նկատմամբ քեմալական Թուրքիան 
ուներ ժխտողական դիրք, ուստի Հայաստանն ապավինում էր Ռուսաստանի 
օգնությանը։ Ավելի ճիշտ, վերջինս ստանձնել էր հայ-թուրքական հարաբե-
րությունների կարգավորումը։ Թուրքիան իր հերթին 1920–1921թթ. օգտագոր-
ծում էր Հայկական հարցը՝ զիջումներ կորզելու համար ինչպես Անտանտի 
երկրներից (Անգլիա, Ֆրանսիա և ուրիշներ), այնպես էլ Ռուսաս տանից։ 

1921թ. սկզբին, երբ ընթանում էր մոսկովյան կոնֆերանսի նախապատրաս-
տությունը, թուրքական կողմն ամեն ինչ անում էր նախապես իր օգտին 
լուծելու հարցերը, հակառակ դեպքում սպառնալով անցնել Անտանտի կողմը։ 
Եվ նա հասավ իր նպատակին։ Ռուսաստանը հայկական հողերը նվիրաբերեց 
Թուրքիային։ Նա փորձում էր դա արդարացնել համաշխարհային հեղափո-
խության շահերով։ Այս վերջինի նպատակով, նշել է Վ. Լենինը, մենք 
ստիպված ենք ժամանակավորապես զոհաբերել հայ աշխատավորների 
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շահերը։ Կարսի և մյուս տարածքների համար, բազմիցս կրկնել են Ի. Ստալինը 
և մյուս ղեկավարները, չարժե կռվել Թուրքիայի հետ։

1921թ. փետրվարի 26-ից մարտի 16-ը Մոսկվայում կայացան ռուս-թուրքա-
կան բանակցությունները և ավարտվեցին բարեկամության ու եղբայրության 
մասին պայ մանագրի ստորագրումով։ Հայկական պատվիրակությունը 
(Ալեքսանդր Բեկզադյան, Սահակ Տեր-Գաբրիելյան), որ զրկվել էր բանակցու-
թյուններին մասնակցելուց, այնուամենայնիվ պատրաստել էր իր առաջարկու-
թյունները, այն է՝ Կարսի մարզի, Ալեքսանդրապոլի ու Սուրմալուի գավառի 
վերադարձը, այսինքն 1914թ. սահմանների վերականգնում։ Կոնֆերանսի կամ 
բանակցությունների ընթացքում հայկական հողերի որևէ պահանջ չի 
ներկայացվել թուրքական պատ վիրակությանը։ Թուրքերի կողմից միակ 
զիջումը վերաբերում էր Բաթումին, որն անցավ Վրաստանին։ Փաստորեն 
տեղի ունեցավ Բաթումի (հօգուտ Վրաստանի) և Կարսի ու Սուրմալուի 
գավառի (հօգուտ Թուրքիայի) փոխանակություն։

Պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի իրա-
վունք ները թուրքաբնակ բոլոր վայրերում։ Հիշենք, որ հայերի ցեղասպա-
նությամբ կամ նրանց արտաքսելով թուրքաբնակ էին դարձվել Արևմտյան 
Հայաստանը և Կարսի մարզը։ Թուրքիայի հյուսիսարևելյան (ՀԽՍՀ-ի հետ) 
սահմանն անցնում էր Ախուրյան ու Արաքս գետերի հունով՝ թուրքական 
կողմում թողնելով Կարսի մարզը և Սուրմալուի գավառը։ Նախիջևանի մարզը 
դառնում էր ինքնավար տարածք՝ Ադրբեջանի խնամակալության տակ, որը 
չէր զիջվելու երրորդ պետության։ Պարզ է, որ այդ պայմանն ուղղված էր 
Հայաստանի դեմ։

Հայաստանն ըստ Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրի
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Մոսկվայի պայմանագրով Խորհրդային Հայաստանը մնաց 29 հազար 
քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում (Լոռու և Զանգեզուրի միանալուց 
հետո)։ Եվ դա այն դեպքում, երբ մինչև 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը 
Հայաստանի Հանրա պետության իշխանությունը տարածվում էր շուրջ 60 
հազար քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Այսպիսով, Մոսկվայի պայմանագիրը 
ճակատագրական նշանակություն էր ունե նալու և ունեցավ հայ ժողովրդի 
համար։ 

Մոսկվայի պայմանագրի համաձայն՝ Անդրկովկասի հանրապետություն-
ները, որոնք մասնակից չէին դարձվել բանակցություններին, Թուրքիայի հետ 
ունենալու էին իրենց առաջին պայմանագրերը, պահպանելով, սակայն, 
մոսկովյան պայմանագրի սկզբունք ները։ 

Նոր բանակցությունները կայանալու էին Կարսում։ Այս դեպքում Հայաս-
տանն առաջարկում էր վերադարձնել պատմական Անին և Կողբի աղա-
հանքները, իրեն տրա մադրել Նախիջևանի երկրամասի հովանավորությունը, 
Օլթիի քարածխի, Կաղզվանի հանքերի և այլ վայրերի շահագործումը։

Անդրկովկաս-Թուրքիա կոնֆերանսը կայացավ Կարսում 1921թ. սեպտեմ-
բերի 26-ից մինչև հոկտեմբերի 13-ը՝ Ռուսաստանի ներկայացուցչի մասնակ-
ցությամբ։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն էր արտգործժողկոմ 
Ասքանազ Մռավյանը։

Կոնֆերանսում հայկական կողմի պահանջները բնականաբար չէին 
կարող քննարկ վել։ Այնուամենայնիվ, Ա. Մռավյանը և Ռուսաստանի ներ կա-
յացուցիչ Յակով Գանեցկին դրեցին միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք 
Անիի ավերակները վերադարձնելու, ինչպես նաև Կողբի աղահանքերը շահա-
գործման վերցնելու հարցը։ Այդ պահանջները, սակայն, բավարարություն 
չստացան, որովհետև Թուրքիան համառորեն պնդում էր Մոսկվայի պայ-
մանագրի հոդվածները պահպանելու վրա։ Հոկտեմբերի 13-ին ստո րագրվեց 
Կարսի պայմանագիրը, որը կրկնում էր Մոսկվայի պայմանագիրը և ըստ 
էության վերջինի շարունակությունն էր։ Կարսի պայմանագրով Խորհրդային 
Հայաս տանին պարտադրվեց ընդունել ու ճանաչել սեփական տարածքների 
կորուստը։ 

Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը փաստորեն Խորհրդային Ռուսաս-
տանի հերթական հարվածն էին Հայկական հարցին։ Ավելին, Թուրքիայի հետ 
նրա դաշինքի հաստատումը համազոր էր ցեղասպանին հովանավորելուն։

Միակ դրականն այն էր, որ խորհրդային իշխանության հարկադրանքի 
շնորհիվ թուրքերը 1921թ. ապրիլին հեռացան Ալեքսանդրապոլից։ Դրանից 
հետո պարզվեց, թե նրանք ինչպիսի կոտորածներ ու ավերածություններ էին 
գործել։

Լոռու և Ջավախքի խնդիրը։ Տարածքային այս հարցերը կարևոր տեղ էին 
գրավում հայ-վրացական հարաբերություններում։ Մենշևիկյան իշխանու-
թյուն ները չէին պատ րաստ վում հեռանալ Լոռուց՝ ձգտելով նրա բռնակցմանը 
Վրաստանին։ Լոռու ազա տագրումը ծրագրված էր իրականացնել այնտեղ 
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ապստամբություն կազմակերպելու և դրսից օգնություն ցույց տալու միջոցով։ 
Ապստամբությունը ղեկավարելու համար Ղարաքիլի սայում (Վանաձոր) 
ստեղծվեց շտաբ` Հովսեփ Լազյանի ղեկավարությամբ։ Կազմակերպվեց 
Ղարաքիլիսայի հատուկ նշանակության ջոկատ, որն անմիջականորեն 
զբաղվելու էր ապստամբությամբ։

Ապստամբությունն սկսվեց 1921թ. փետրվարի 11-ին, տևեց ընդամենը 3 օր 
և ավարտ վեց ապստամբների հաղթանակով։ Ազատագրված Լոռին միացավ 
Խորհրդա յին Հայաստանին։ Միաժամանակ խորհրդայնացվեց Վրաստանը 
(1921թ. փետրվարի 25-ին), որով ավարտվեց Ռուսաստանի ազդեցության 
տարածումն ամբողջ Անդր կովկասում։ 

Հայ-վրացական տարաձայնությունների մյուս բնագավառը Ջավախքի 
(Ախալքա լաքի) պատկանելության խնդիրն էր, որի լուծումը Հայաստանը 
պահանջում էր կատարել իր օգտին։ Սակայն Խորհրդային Վրաստանը 
համաձայն չէր դրան և պնդում էր՝ քանի որ Լոռին տրվեց Հայաստանին, 
ուստի Ախալքալաքը պետք է լինի Վրաստանի կազմում։ Այդ ոգով էլ 
ընդունվեց որոշում 1921թ. հուլիսին։

Նախիջևանի հիմնախնդիրը։ Հայաստանի խորհրդայնացման հաջորդ 
օրն իսկ Ադրբեջանի Հեղկոմն ընդունեց դեկրետ այն մասին, որ Զանգեզուրը, 
Լեռնային Ղարաբաղը և Նախիջևանը համարվում են Հայաստանի 
անբաժանելի մասեր։ Ելնելով Ադրբեջանի հեղկոմի որոշումից՝ Հայաստանի 
ԽՍՀ հեղկոմը 1920թ. դեկտեմբերի 24-ին հռչակագիր ընդունեց Նախիջևանի 
մարզի ինքնորոշման մասին։ Սակայն թուրք-թա թա րական (ադրբեջանական) 
ազգայնամոլ առաջնորդների հրահրումով հայոց պատ մական Նախիջևանի 
մարզում իշխանությունը նվաճեցին թաթար բեկերն ու խաները։ Մոսկվայի 
պայմանագրով այն անցավ Ադրբեջանին։ Տասնամյակներ շարունակ, 
հատկապես խորհրդային իշխանության տարիներին, մարզում հայերի թիվն 
անընդհատ նվազել է, տեսակարար կշիռն ընկել։ Այժմ Նախիջևանը լրիվ 
հայաթափված է։

Զանգեզուրի հերոսամարտը (1920թ. վերջ–1921թ. հուլիս)։ Գարեգին 
Նժդեհ։ Երկրամասի հետագա ինքնապաշտպանության ու հեռանկարների 
համար Հայաստանի խորհրդայնացման շնորհիվ քաղաքական նոր իրադրու-
թյուն ստեղծվեց։

Չվստահելով Ադրբեջանի որոշման անկեղծությանը՝ նշանավոր ազգային 
գործիչ Գարեգին Նժդեհը շարունակում էր գլխավորել Զանգեզուրի ինքնա-
պաշտպանական մարտերը։ Նա դեմ չէր հաշտություն կնքելուն, միայն պայ-
ման էր դնում, որ Զանգեզուրը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը միացվեն 
Հայաս տանին։

1920թ. դեկտեմբերի 25-ին Տաթևի վանքում հրավիրվեց համազանգե զուր-
յան 1-ին համագումարը։ Որոշվեց Զան գեզուրը ժամանակավորապես հռչակել 
անկախ պետություն՝ Ինքնավար Սյունիք։ Նժդեհը դարձավ Սյունիքի սպա-
րապետ։ 1921թ. ապրիլի 27-ին դարձյալ Տաթևի վանքում կայացավ համա-
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զանգեզուրյան 2-րդ համագումարը, որը երկրամասը կոչեց Լեռնահայաստան, 
ապա վերանվանվեց Հայաստանի Հանրա պետություն՝ Սիմոն Վրացյանի 
վարչապետությամբ։

Խորհրդային ուժերը պատրաստվում 
էին վճռական մարտական գործո ղու-
թյունների։ Այդ ուժերը 1921թ. հունիս–
հուլիսին զարգացրին ռազմական գործո-
ղությունները Զանգեզուրի պաշտպան-
ների դեմ։ Կրած պարտու թյուն ները, 
ինչպես նաև խորհրդային իշխանության 
տված հավաստիացումները Նժդեհին 
հարկադրեցին վայր դնել զենքը։ Հուլիսի 
կեսերին Գարեգին Նժդեհը փոքրաթիվ 
կողմնակիցներով թողեց Սյունիքի ու 
Հայաստանի սահ մանները, հեռացավ 

դեպի Պարսկաստան, ապա բնակություն հաստատեց Բուլ ղարի այում։
Զանգեզուրի գոյամարտը ազգային-ազատագրական պայքար էր, որը 

մղվում էր երկրամասը ադրբեջանական վտանգից պաշտպանելու համար։ 
Դրա շնորհիվ այսօր Զանգեզուրը գտնվում է Հայաստանի սահմաններում։

Արցախի հիմնախնդիրը։ Այլ ընթացք ու վախճան ունեցավ Լեռնային 
Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Գարեգին Նժդեհը շարունակում էր պնդել 
Լեռնային Ղարաբաղի միացման պահանջի վրա՝ որպես իր պայքարը 
դադարեցնելու պայման։ Հայաստանի կառավարությունը 1921թ. հունիսի 12-ին 
ընդունեց որոշում և արեց հետևյալ հայտա րարությունը. «Ադրբեջանի ԽՍՀ 
Հեղկոմի հռչակագրի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետությունների 
կառավարությունների միջև եղած համաձայնության հիման վրա հայտա-
րարվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն այժմվանից կազմում է Հայկական ԽՍՀ 
անբաժան մասը»։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ կոմիսար նշանակվեց 
Ասքանազ Մռավյանը։ Սակայն Ադրբեջանն արգելակեց այդ որոշման կատա-
րումը։

Գ. Օրջոնիկիձեն և Ս. Կիրովը Ադրբեջանի Հեղկոմի նախագահ Ն. Նա րի-
մանովին խորհուրդ էին տալիս Ղարաբաղի հարցում ղեկավարվել էթնի-
կական սկզբունքով, այն է՝ ոչ մի հայկական գյուղ չմիացվի Ադրբեջանին և, 
հակառակը, ոչ մի ադրբեջանական գյուղ չմիացվի Հայաստանին։ Ադրբեջանի 
ղեկավարությունը ճիշտ չէր համարում էթնիկական սկզբունքով սահմա-
նաբաժանումը։ Այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փոխադրվեց 
Կովկաս յան բյուրոյի պլենում, և նրա հուլիսի 4-ի նիստում որոշում ընդունվեց 
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելու մասին։ Վերջապես 
ընդունվել էր արդարացի և օրինական որոշում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի 
մասին, որի բնակչության 95 տոկոսը հայեր էին։ Այդ որոշման դեմ բողոքեց Ն. 
Նարիմանովը, որից հետո հարցի լուծումը փոխադրվելու էր ՌԿ(բ)Կ Կենտկոմ 

Տաթևի վան քը
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(Մոսկվա)։ Սակայն հաջորդ օրը՝ հուլիսի 5-ին, վերանայվեց այդ որոշումը՝ 
Լեռնային Ղարաբաղը թողնվեց Ադրբեջանի սահմաններում։ Դա պատճա-
ռաբանվում էր Ադրբեջանի հետ նրա տնտեսական կապերով։ Լեռնային 
Ղարաբաղը դառնալու էր ինքնավար մարզ՝ Շուշի կենտրոնով։ Որոշման 
այսպիսի շրջադարձային փոփոխությունը, ըստ երևույթին, կապված էր 
Ստալինի միջամտության հետ, ով ներկա էր այդ օրվա նիստին։ Այսպիսով, 
ղարաբաղյան հարցի լուծումը պատճառաբանվեց միայն տնտեսական 
գործոններով՝ անտեսելով ազգայինը։

Հայ ժողովուրդը և Հայաստանի ղեկավարությունը բնականաբար խիստ 
դժգոհ էին որոշումից և արտահայտեցին իրենց անհամաձայնությունը, 
սակայն դրանից ոչինչ չփոխվեց։ Հայրենի երկրին միանալու ձգտումով 
համակված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բողոքի ձայնը չլռեց նույնիսկ 
ստալինյան բռնատիրության տարիներին։ 

Տարածքային հարցերի «լուծումից» հետո հնարավոր համարվեց կատարել 
Անդր կովկասի հանրապետությունների միջպետական հստակ սահմա-
նագծում։ Ստեղծվեցին միայն հայ-վրացական և վրաց-ադրբեջանական 
պայմանագրեր։Հայ-վրացական պայմանագիրը 1921թ. նոյեմբերի 13-ին 
Թիֆլիսում ստորագրել են Հայաստանի ԽՍՀ Ժողկոմխորհի նախագահ Ալ. 
Մյասնիկյանը և Վրաստանի ԽՍՀ Հեղկոմի նախագահ Բուդու Մդիվանին։ Դրա 
համաձայն Վրաստանի կազմում մնաց Ախալքալաքի շրջանը (Ջավախքը), իսկ 
Հայաստանի կազմում՝ Լոռին։ 

Ռուսթուրքական 1921թ. մարտի 16ի պայմանագրից

Հոդված 3. Երկու պայմանավորվող կողմերը համաձայն են, որ Նախիջևանի մարզը, 
սույն Պայմանագրի 1ին հավելվածում նշված սահմաններում, կազմի ինքնավար 
տերիտորիա՝ Ադրբեջանի խնամակալության ներքո, պայմանով, որ Ադրբեջանը սույն 
խնամակալությունը չի զիջի մի երրորդ պետության։

Հոդված 15. Ռուսաստանը պարտավորվում է անդրկովկասյան հանրապետու թյունների 
նկատմամբ դիմել քայլերի, որպեսզի այդ հանրապետությունների կողմից Թուրքիայի հետ 
կնքվելիք պայմանագրերում պարտադիր ճանաչվեն սույն Պայ մանագրի այն հոդվածները, 
որոնք անմիջաբար վերաբերում են իրենց։ 

Ադրբեջանի Հեղկոմի դեկրետից՝ տարածքային վեճերի մասին (30 նոյեմբերի, 
1920թ.)

Խորհրդային Ադրբեջանը, ընդառաջ գնալով դաշնակների իշխանության դեմ 
եղբայրական աշխատավոր հայ ժողովրդի պայքարին, դաշնակներ, ովքեր հոսեցնում և 
հոսեցրել են մեր լավագույն ընկեր կոմունիստների անմեղ արյունը, հայտարարում է, որ 
այսուհետև ոչ մի տարածքային հարց չի կարող երկու դարավոր հարևան ժողովուրդ ների՝ 
հայերի ու մուսուլմանների փոխադարձ արյունահեղության պատճառ դառնալ։ Զանգեզուրի 
և Նախիջևանի գավառների տարածքը համարվում է Խորհրդային Հա յաստանի անբաժան 
մասը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավոր գյուղացիությանը տրվում է ինքնորոշման 
լիակատար իրավունք։ Զանգեզուրի սահմաններում դադա րեցվում են բոլոր ռազմական 
գործողությունները, իսկ Խորհրդային Ադրբեջանի զորքերը դուրս են բերվում։



58

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Կարող ենք ասել‚ որ Խորհրդային Հայաստանը ժառանգություն էր 
ստացել ազգայինտարածքային չլուծված շատ բարդ հիմնահարցեր։ 
Որո՞նք էին այդ հիմնահարցերը։ Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց Խորհրդային 
Հայաստանի կառա վարությունը դրանց լուծման ուղղությամբ։ Ե՞րբ և 
ինչպե՞ս լուծվեցին տարածքային այդ հարցերը։ Կարո՞ղ եք ապացուցել‚ որ 
Զանգեզուրի գոյամարտը ազգայինազատագրական պայքար էր։

2.  Ինչո՞ւ Ռուսաստանը ստանձնեց հայթուրքական հարաբերությունների 
կարգա վորման հարցի լուծումը։ Ի՞նչն էր հայկական տարածքների հարցում 
Խորհրդային Ռուսաստանի զիջողական դիրքորոշման պատճառը։ Ի՞նչ 
կարող եք ասել Մոսկ վայի և Կարսի պայմանագրերի մասին։ 

3.  Ի՞նչ եք կարծում, որո՞նք էին գաղթականության հարցում առաջացած 
դժվարու թյունները: Ե՞րբ են տեղի ունեցել Լոնդոնի կոնֆերանսը: Ձեր 
կարծիքով` «Հայկական ազգային օջախի» կազմակերպումը կարելի՞ է 
նույնացնել Հայկական հարցի լուծման խնդրի հետ: Հիմնավորե՛ք Ձեր 
տեսակետը: Ի՞նչ ճակատագիր ունեցավ հայկական հարցի քննարկումը:

4.  Լրացրե՛ք «Կոնֆերանսներ» աղյուսակը:

Կոնֆերանսներ Հրավիրումը Տարածքային ինչ 
հարցեր է քննարկվել Արդյունքները

Մոսկվայի
Կարսի

ԹեսՏ 
Համազանգեզուրյան 2րդ համագումարը երկրամասը կոչեց.

1) Ինքնավար Սյունիք,   2) Անկախ Զանգեզուր,
3) Սյունյաց Հանրապետություն, 4) Լեռնահայաստան։

6-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Խորհրդային իշխանության գլխավոր հոգսը դարձավ Հայաստանի 
տարած քային հիմնահարցը։ 1921թ. մարտի 16ի Մոսկվայի պայմանագրով 
վերանայվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որով Թուրքիային անցան 
Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը‚ իսկ Նախիջևանի մարզը դարձավ 
ինքնավար տարածք Ադրբեջանի խնամակալության տակ։ 1921թ. Լոնդոնի 
կոնֆերանսում վերա նայ վեց նաև Սևրի պայմանագիրը, և առաջ քաշվեց 
Թուրքիայի արևելյան նա հանգներում հայկական «ազգային օջախ» 
ունենալու խնդիրը։ Հայկական հարցը վերջնականապես տապալվեց 
1922–23թթ. Լոզանի կոնֆերանսում։
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2.  ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան բյուրոյի 1921թ. հուլիսի 5ի որոշմամբ Լեռնային 
Ղարաբաղը թողնվեց Ադրբեջանի սահմաններում։ 1921թ. հուլիսին 
ընդունված որոշմամբ Ախալքալաքը տրվեց Վրաստանին‚ միայն Լոռու 
գավառը և Զանգեզուրի երկրամասը մնացին Հայաստանի սահմաններում։ 
Զանգեզուրը մնաց Հայաս տանի կազմում շնորհիվ Գարեգին Նժդեհի և 
նրա գլխավորած ազատագրական պայքարի։

ԹԵՄԱ 7 ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1923–1941ԹԹ.

1.  Տնտեսության վերականգնումը
Նոր տնտեսական քաղաքականությունը (Նէպ1)։ Քաղաքացիական 

կռիվների ավարտից հետո Խորհրդային Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ 
քայքայված տնտեսության վերականգնման գործին։ Դրան ծառայելու եկավ 
Նոր տնտեսական քաղաքակա նությունը (Նէպ)։ Այն իրականացվում էր 
Ռուսաստանում 1921 թվականից, այն բանից հետո, երբ ռազմական 
կոմունիզմի քաղաքականությունը ճգնաժամային իրադրություն էր ստեղծել։

Նէպը տնտեսական միջոցառումների համակարգ էր, որտեղ կենտրո-
նականը պարենային հարկն էր։ Նէպով հնարավորություն, նյութական 
խթաններ էին ստեղծվում շուկայական հարաբերությունների (առաջարկ-
պահանջարկի) հիման վրա տնտեսու թյունը վերականգնելու և զարգացնելու 
համար։ Շուկայի միջոցով աշխուժանալու էին ապրանքադրամական 
հարաբերությունները արդյունաբերության ու գյուղատնտե սության՝ քաղաքի 
ու գյուղի միջև։ Նէպի վերջնական նպատակն էր, ըստ Վ. Լենինի, հասնել 
սոցիալիզմի կառուցմանը։

Հայաստանում նէպին անցումը տեղի ունեցավ աստիճանաբար։ Նէպը 
նյութական շահագրգռություն էր տալիս գյուղացուն և բոլոր մյուս անհատ 
արտադրողներին՝ ազատորեն տնօրինելու արտադրանքը և վաճառքը։ 

Տնտեսական շահագրգռությունն արտահայտություն էր գտնում հարկային 
քաղաքա կանության մեջ։ Սահմանված հարկը վճարելուց հետո մնացած 
բերքը գյուղացին տնօրինում էր ազատորեն։ 

Հողային հարցը։ Հողի մասին դեկրետն ընդունվեց 1920թ. դեկտեմբերի 
28-ին։ Այդ դեկրետի համաձայն բռնագրավվեցին կալվածատիրական հողերը, 
ազգայնացվեցին բո լոր հողերը։ Այնուհետև դրանք բաժանվեցին 
գյուղացիական տնտեսությունների միջև, որոնց ընդհանուր թիվը 1920-ական 
թվականների վերջին հասնում էր շուրջ 180 հազարի։

Հողային հարցի լուծման կարևոր խնդիրներից էր մեծաթիվ գաղթական 
բնակչության ապահովումը հողաբաժնով, որը լրացուցիչ դժվարություն էր 
ստեղծում առանց այն էլ հողասակավ երկրի համար։ Ստեղծված պայման-

1. Ü¿å – Ýáí³Û³ ¿ÏáÝáÙÇã»ëÏ³Û³ åáÉÇïÇÏ³



60

ներում հողով բավա րարվեցին ոչ բոլոր գյուղացիները։ 1929թ. ավելի քան 40 
հազար գյուղաբնակներ շարու նակում էին մնալ հողազուրկ։

Խորհրդային օրենքներով հողը գյուղացուն ամրագրվում էր ձրի և 
պարբերական վերաբաժանման սկզբունքով։

Հայաստանի տնտեսության վերա-
կանգնմանը նպաստում էր նաև Ռու-
սաստանի օգնությունը։ Առաջին օգնու-
թյունը ստացվեց 1921թ. մարտին, երբ 
ինքնաթիռը Հայաստան փոխադրեց 47 
կիլոգրամ ոսկի։ Այն օգտագործվեց Իրա-
նից հաց գնելու համար։ Ռուսաստանը 
օգնություն էր ցույց տալիս կադրերով և 
այլ միջոցներով։ Շարունակվում էր 
Մերձավոր Արևելքում Օգնության ամերի-
կյան կոմիտեի (Ամերկոմ) կողմից ցու-
ցաբերվող բարեգործական օգնությունը։ 
Ամերկոմի մանկատներում սնվում և 

ուսում էին ստանում ցեղասպանության զոհերի հազա-
րավոր որբ երեխաներ: Ամերկոմի մարդասիրական 
գործունեությունը տևեց մինչև 1920- ական թվական-
ների վերջը՝ երեխաների չափահաս դառնալը։ 

Նէպի և մյուս միջոցառումների շնորհիվ վերա-
կանգնվեցին գյուղատնտեսությունը և արդյունա բե-
րությունը։ 1928 Հայաստանի տնտեսությունը հասավ 
նախապատերազմյան՝ 1913թ. մակարդակին։

Հայաստանի տնտեսական շինարարության գոր-
ծում մեծ աշխատանք կատարեց Ժողկոմխորհի նախա-
գահ Սարգիս Լուկաշինը (Սրապիոնյան, 1881–1937), որը 
շնորհալի տնտեսական գործիչ էր։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ ընդունվեց Նէպը Ռուսաստանում‚ ո՞րն էր նրա էությունը: Ե՞րբ և 
ինչպե՞ս տեղի ունեցավ անցումը Նէպին։ Ի՞նչ եք կարծում‚ ճի՞շտ էր Նէպի 
կիրառումը Հայաս տանում։ 

2.  Համեմատե՛ք ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը Նէպի հետ‚ 
գտե՛ք նմանություններ և տարբերություններ։ Տետրերում լրացրե՛ք 
աղյուսակը.

3.  Ե՞րբ ընդունվեցին հողի մասին դեկրետը և հողային օրենսգիրքը։ Ի՞նչ էր 
նախատեսվում դրանցով։ Փորձե՛ք գնահատել հողային օրենքն (դեկրետը) 
ու օրենսգիրքը։

Մշակված հողակտորներ Արարատյան 
դաշտում

Սար գիս Լուկաշին
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4.  Նկարագրե՛ք տնտեսության վերականգնման ընթացքը։ Թվարկե՛ք այն 
միջո ցա ռումները և միջոցները‚ որոնք ապահովեցին տնտեսության վերա
կանգնումը։ Ի՞նչ ցուցանիշներով է որոշվում տնտեսության վերականգ
նումը։
Քաղաքականություն Նմանություններ Տարբերություններ
Ռազմական կոմունիզմ
ՆԷՊ

ԹեսՏ
1929թ. որքա՞ն գյուղաբնակներ մնացին հողազուրկ.

1) 60 հազար‚ 2) 40 հազար‚
3) 20 հազար‚ 4) 80 հազար։

2. Երկրի ինդուստրացումը եվ գյուղատնտեսության 
կոլեկտիվացումը
Ինդուստրացման գործընթացը։ Ժո-

ղովրդական տնտեսության վերականգ-
նումն ավարտելուց հետո ԽՍՀՄ-ում 
առաջ քաշվեց երկրի ինդուստրացման 
խնդիրը։ Ինդուստրացումը նշանակում էր 
ստեղծել արդյունաբերական ճյուղեր, 
երկաթուղիներ, հասնել նրան, որ տնտե-
սության մեջ իշխող դառնար արդյունա-
բերությունը։

Ինդուստրացման քաղաքակա նու թ-
յան կենսագործումը, որն սկսվեց 1920-
ական թվականների երկրորդ կեսին, 
ենթադրում էր տևական ժամանա կա-
շրջան։ Այստեղից էլ ծագեց հնգամյակ-
ներով պլանավորումը, որը շա րու նակվեց 
նաև հետագայում, խորհրդային իշխա-
նության գոյության ամբողջ ընթաց քում։

1928–29թթ. տնտեսության զարգաց-
ման երկա րաժամկետ (հնգամյա) պլանա-
վորմանն անցնելը նշանակում էր կառա-
վարման ուժեղ կենտրոնացում ԽՍՀՄ 
ղեկա վարության ձեռքում։ Դա տեղի էր 
ունենում Նէպից հրաժարվելու միջոցով, 
որը ստա լինյան ղեկավարությունը դի-
տում էր որպես ելք՝ դուրս գալու համար 

Սևանհէկի բաց ենթակայանը

Երևանի արհես տա կան կաուչուկի 
գոր ծարանը
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այն դժվա րություններից, որ նշված տա-
րիներին ստեղծվել էին երկրում հացի 
անբավարարության պատճառով: ԽՍՀՄ 
որոշ քաղաքներում, այնուհետև նաև 
Երևանում, սահմանվեց հացի նորմա-
վորված (քարտային) վաճառք, որը տևեց 
մինչև 1935թ.։

Ինդուստրացման համար վճռական 
նշանակություն ուներ էներգետիկայի հար -
ցը։ 1920–30-ական թվականներին կառուց-
վեցին Երևանի ու Լենինականի (Գյումրի), 
Ձորագետի ու Քանաքեռի հէկերը։ Վեր-
ջինը Սևան-Հրազդան կաս կադի առաջին 
կայանն էր, որը, ինչպես և հաջորդները, 
հետագայում աշխատելու էին Սևանից 
բաց թողնվող ջրի հաշվին։ Ժամանակի 
ընթացքում լճի մակարդակի իջեցումը 
ստեղծեց բնապահպանական լուրջ 
խնդիր, որը շարունակվում է մինչև այսօր։

Հանրապետությունում հիմք դրվեց 
քիմիական, լեռնահանքային (պղինձ-
մոլիբդենի) արդյունաբերությանը։ Ղա-
փա նում հիմնադրվեց պղնձի հանքա-
հարստացնող ֆաբրիկա։ Ալավերդիում 
կառուցվեցին պղնձաձուլական և քիմիա-
կան գործարաններ։ Ղարաքիլիսայում 
(Վանաձոր) հիմնադրվեցին քիմիական 
ձեռնարկություններ։ Երևանում դրվեց 
արհեստական կաուչուկի գործարանի 
հիմքը, որն առաջինն էր ԽՍՀՄ-ում։ Այն 
սկսեց արտադրանք տալ 1940թ.։ Տաս-
նամ յակներ շարունակ Հայաս տանը բա-
վարարում էր երկրի կաուչուկի պա-
հանջարկի զգալի մասը։

Առաջին հնգամյակի ընթացքում 
(1928–1932) Հայաստանում շահագործման 
հանձնվեցին 18, իսկ երկրորդում (1933-
1937)՝ 26 արդյունաբերական ձեռ նար-
կություններ։ Երրորդ հնգամյա պլանի 
(1938–1942) կատարումն ընդհատվեց Հայ-
րենական պատերազմի պատճառով։

Գյումրիի տեքստիլ կոմբինատի 
մանվածքային ֆաբրիկան

Արարատի ցեմենտի գործարանը

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատը
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Ինդուստրացման շնորհիվ 1928–1940թթ. բանվորնե րի թիվն ավելացավ 4,5 
անգամ՝ հասնելով 92,4 հա զարի։

Նախապատերազմյան երեք հնգամյակների ըն-
թացքում Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջատար 
էր դարձել արդյունաբերությունը։ Հայաստանի ին-
դուստրացման գործում մեծ է ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի 
նախագահ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանի (1886–1937) ծա-
ռայությունը։ 

Գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը։ 1928–
1929թթ. դժվարություններ էին առաջացել հացա մթե-
րումների բնագավառում։ Հացի պակասը լրացնելու 
համար ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Ի. 
Ստալինի նախա ձեռնությամբ հար ձակում ծավալվեց 
կուլակ (ունևոր) գյուղացիների վրա՝ նրանց հացի 
պաշարները բռնագրավելու համար։ Նրանց համար սահ մանվեցին նաև խիստ 
բարձր հարկեր։

Կուսակցությունը գյուղական մասնա-
վոր տնտեսությունները կոլեկտիվաց-
նելու ծրագիր էր մշակում։ 1927թ. որոշում 
ընդունվեց գյուղատնտեսության կոլեկ-
տիվացումը նախապատրաստելու մա-
սին։ Հացամթերման դժվարությունների 
առիթով կուսակցության ստալինյան ղե-
կավարությունը պահանջեց արագացնել 
կոլեկտիվացման տեմպերը։ Եվ դա այն 
դեպքում, երբ գյուղացին դեռևս ցան կու-
թյուն չուներ հրաժարվելու անհատական 
տնտեսություններից և մտնելու կոլտնտե-
սություն։ Սրանով կոպտորեն խախտում էր կոլեկտիվացման կամավորության 
սկզբունքը։ 

Բռնության և հարկադրանքի գործադրումը հանդիպեց գյուղացիության 
ուժեղ դիմադրությանը։ Գյուղացիների դժգոհության և հակակոլտնտեսային 
տրամադրության արտահայտություն էին լայն տարածում գտած անասունների 
մորթը՝ դրանք կոլտնտեսությանը չհանձնելու համար։ 

Համատարած կոլեկտիվացման ժամանակ կուսակցությունն անցավ 
կուլակությանը որպես դասակարգի վերացնելու քաղաքականությանը։ Կու-
լակներին, նրանց ունեցվածքը բռնագրավելուց հետո, ընտանիքով արտաք-
սում էին գյուղից։ 

Հայաստանում, նաև ԽՍՀՄ այլ շրջաններում կոլեկտիվացման հետ 
մնալու պատճառ համարվեց անհատական տնտեսությունների հարկային 
թեթև ծանրաբեռնվածությունը` կոլտնտե սությունների համեմատությամբ։ 

Սահակ 
Տեր-Գաբ րիելյան

Ցանք Արարատյան դաշտում
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Ուստի նրանց հարկերը խիստ ծանրացան, որից ելքը գյուղացին տեսավ 
կոլեկտիվ գրվելու մեջ։ Ընդ որում, թեթև չէր նաև կոլտնտեսությունների 
հարկային բեռը։ Նրանցից պետությունը կատարում էր մեծածավալ 
մթերումներ (հացահատիկի և այլ մթերքների գնումներ)։ Այդ պատճառով սով 
առաջացավ ԽՍՀՄ մի շարք շրջաններում։

1940թ. հանրապետությունում արդեն 
ավարտվել էր գյուղատնտեսության կո-
լեկ տիվացումը։ Գոյություն ուներ շուրջ 
1000 կոլտնտեսություն։ 

Գյուղատնտեսության հետ մնալու 
հիմ նական պատճառները աշխատավոր 
մարդու նյու թական շահագրգռվածության 
բացակայությունն էր։ Այսինքն՝ բացա կա-
յում էին զարգացման համար անհրա-
ժեշտ տնտեսական խթանող պայման-
ները։

Գյուղատնտեսության կոլեկտի վացու-
մով մենատնտես գյուղացիությունը վե-

րա  փոխ վեց կոլտնտեսային գյուղացիության։ Գյուղացիության մի մասն էլ 
համալրեց քաղա քային բնակչության, բանվոր դասակարգի շարքերը։ Այդ 
ընթացքում ձևավորվեց նաև գյուղական մտավորականության խավ։

Հայաստանի խորհրդայնացման 20ամյակի առթիվ ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի ողջույնի 
հեռագրից

Անցյալում հետամնաց երկրից Հայաստանը, խորհրդային իշխանության գոյության 
տարիների ընթացքում, դարձել է առաջավոր սոցիալիստական հանրապետություն՝ 
զարգացած ինդուստրիայով և կուլտուրական գյուղատնտեսությամբ։ Կառուցվել են ավելի 
քան 25 արդյունաբերական նոր ձեռնարկություններ՝ սինթետիկ կաուչուկի «Սովպրեն» 
կոմբինատը, Կիրովականի քիմիական գործարանը, Երևանի մեքե նա շինական գործարանը, 
Լենինականի տեքստիլ կոմբինատը, Ալավերդու պղնձարջասպի գործարանը, Դավալուի 
ցեմենտի գործարանը, պահածոների գործարանը, մսի կոմբինատը և այլն։ 

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ի՞նչ է նշանակում ինդուստրացում‚ ո՞րն էր դրա նպատակը։ Ե՞րբ սկսվեց 
ինդուստրացման քաղաքականության կենսագործումը։ Ձեր կարծիքով՝ 
ինչո՞ւ ծագեց հնգամյա պլանի գաղափարը։

2.  Արդյունաբերության ի՞նչ նոր ճյուղեր ստեղծվեցին։ Որքա՞ն ձեռնար
կություններ կառուցվեցին 1ին և 2րդ հնգամյակների ընթացքում։ 

3.  Ի՞նչ է նշանակում գյուղատնտեսության կոլեկտիվացում։ Փորձե՛ք 
ապացուցել կոլեկտիվացման անհրաժեշտությունը։ Ինչպիսի՞ն է ձեր 

Եգիպտացորենի կոլտնտեսային 
դաշտում
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վերաբերմունքը կուլակների նկատմամբ գործադրված բռնությունների 
կապակցությամբ։ Ի՞նչ եք կարծում‚ հարկային բեռի ծանրացումը արդյո՞ք 
գյուղացիներին կոլտնտե սությունների մեջ ներգրավելու միակ ճիշտ ուղին 
էր։ Ե՞րբ ավարտվեց կո լեկտիվացումը։ 

4.  Տետրերում լրացրե՛ք «Ինդուստրացում և կոլեկտիվացում» աղյուսակները.

Անվանումները Նպատակը Իրականացման փուլերը, 
ձևերն ու մեթոդները

Արդյունքները և 
հետևանքները

Ինդուստրացում
Կոլեկտիվացում

ԹեսՏ
Հայաստանի ինդուստրացման գործում մեծ ծառայություն 
մատուցած ՀԽսՀ Ժողկոմխորհի նախագահն էր.

1) Ա. Մռավյանը‚ 2) Ս. Կասյանը‚
3) Ալ. Մյասնիկյանը‚ 4) Սահակ Տեր-Գաբրիելյանը։

3.  Հասարակական-քաղաքական կյանքը
Կոմունիստական կուսակցության մենիշխանությունը։ Կոմունիստական 

մենիշխանության հաստատման առաջին քայլը բոլշևիկների կողմից «ձախ» 
դաշնակցականներին իշխանության մեջ տեղ հատկացնելու մասին հայ-
ռուսական համաձայնության (2 դեկտեմբերի, 1920թ.) խախտումն էր։

1923թ. Երևանում կայացած ՀՅ Դաշնակցության այսպես կոչված ինքնա-
վերացման համագումարը դատապարտեց կուսակցության անցյալ գործու-
նեու թյունը և որոշում ընդունեց իր գոյությունը Խորհրդային Հայաստանում 
դադարեցնելու մասին։ Դադարեցրին իրենց գործունեությունը նաև մեն-
շևիկները, էսէռները, հնչակյանները, Հայ ժողովրդական կուսակցությունը։ 
ՀամԿ(բ)Կ-ն շարունակեց մնալ միակ և կառավարող կուսակցությունը 
խորհրդային երկրում։ Չէին ընդունվում այլախոհությունը, այլակարծությունը։ 
Շինծու մեղադրանքներով Ի. Ստալինը շարքից հանում էր իր կուսակցական 
հակառակորդներին նաև սեփական կուսակցության մեջ։ Ստալինի պաշտա-
մունքը նրա դերի խիստ գերագնահատումն էր, երբ նրան էին վերագրվում 
ամբողջ ժողովրդի ջանքերով նվաճված հաջողությունները, ԽՍՀՄ-ի 
առաջադիմությունը և հաղթանակները։

Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, ըստ էություն, զուրկ էր 
ինքնուրույն քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու հնարավորու-
թյունից, կախյալ վիճա կում էր Մոսկվայից։ Դրա հետ մեկտեղ, Հայաստանի 
կուսակցական ղեկավարությունը իր ձեռքում էր կենտրոնացրել հանրա-
պետության ղեկավարման ու կառավարման ամ բողջ համակարգը։ 
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1920–1930-ական թվա կան նե րին ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի առաջին քարտու ղար-
ներ են եղել և գոր ծել են համեմատաբար տևական Աշոտ Հովհաննիսյանը 

(1922–1927թթ.) (հետագայում՝ Հայաս տա նի Գիտություն-
ների ակա դեմիայի ակադեմիկոս, անվանի պատ մա-
բան) և Աղասի Խանջ յանը (1930–1936թթ.)։ Նշանակալի է 
նրանց վաստակը երկրի տնտեսական ու մշակութային 
վերելքի և ազգային կադրերի աճի ու դաս տիարա-
կության գործում։ 

Քաղաքական բռնությունները։ Բոլշևիկների 
կուսակցության ղեկավարու թյունը իշխանությունը 
պահելու ելքը տեսնում էր ոչ թե ժողովրդավարության, 
այլ հար կադրանքի, բռնության մեջ։ Առաջին 
զանգվածային բռնաճնշումները գործադրվեցին հայ 

սպայության նկատմամբ։ 1920թ. վերջին և 1921թ. սկզբին Հայաստանից 
արտաքսվեցին շուրջ 1400 հայ սպաներ։ Աքսորյալների թվում էին գեներալներ 
Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը և ուրիշներ։ 

Դաշնակցության «ինքնավերացման» համագումարից հետո 1920-ական 
թվականների երկրորդ կեսին և հետագայում մի քանի շուրջկալներ 
կազմակերպվեցին, և հարյուրավոր դաշնակցականներ, որոնց մի մասը 
իսկապես հրաժարվել էր կուսակ ցությունից, մեկուսացվեցին։

1930 թվականից, երբ «համատարած կոլեկտիվացման» պատճառով խիստ 
սրվել էր տնտեսական ու քաղաքական իրադրությունը, բռնությունները նոր 
թափ առան։

Շատ գյուղացիներ, որոնց պիտակա-
վորում էին «կուլակներ», և ովքեր դեմ էին 
հարկադրական կոլեկտիվացմանը, 
արտաքսվեցին հայրենի գյուղերից։ Միայն 
1930թ. առաջին կեսին Հայաստա նում 
ունեզրկվել և արտաքսման էր են թարկվել 
շուրջ 1100 գյուղացիական տնտե սություն։

Բռնությունը և հալածանքը չշրջան-
ցեցին նաև եկեղեցուն։ Փակվեցին հար յու-
րավոր եկեղեցիներ։ Բռնություն գոր-
ծադրվեց շատ հոգևորականների նկատ-
մամբ։

1930-ական թվականների կեսերին, 
երբ Ի. Ստալինի պաշտամունքը լիովին 
ձևավորվել էր, երկրում ծավալվեց կա-
մայականությունների ու բռնությունների 
նոր ալիք։ 1936–1938 թվականները դար ձան 
խորհրդային պատմության «սև տարիներ»։

Աշոտ Հովհաննիսյան

Էջմիածնի Մայր եկեղեցին
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ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի առաջին քարտու ղար, 35-ամյա Աղասի Խանջյանի սպա-
նու թյունը, որը տեղի ունեցավ 1936թ. հու լիսին Թիֆլիսում, օգտագործվեց 
բռնու թյունները ծա վա լելու համար։ Նա դար ձավ 
ՀամԿ(բ)Կ Անդրկովկասի երկրային կոմիտեի քարտու-
ղար, Ի. Ստա լինի դրածո Լ. Բերիայի զոհը։ Վերջինս 
հետա գայում մերկացվեց և գնդա կահարվեց, բայց մինչ 
այդ ԽՍՀՄ ներքին գործերի ժողկոմի պաշտոնում 
հասցրեց մեծ չարա գործություններ կատարել։

1936թ. օգոստոս–սեպտեմբերի նոր զանգվածային 
ձերբակալություններն սկսվեցին մարքսիզմ-լենինիզմի 
ինստիտուտի տնօրեն Ներսես Ստեփանյանի 
նկատմամբ շինծու գործով ու ձերբակալությամբ։ Մի 
գործ, որն անձամբ ղեկավարում էր ներքին գործերի 
ժողկոմ Խաչիկ Մուղդուսին։ Նա հորինեց նաև մեկ այլ խմբի կեղծ գործ, որի 
մեջ էին գրողներ Եղիշե Չարենցը, Ակսել Բակունցը, Մկրտիչ Արմենը, Գուրգեն 
Մահարին և ուրիշներ։

1937թ. օգոստոսին հարցաքննության ժամանակ 3-րդ հարկի լուսամուտից 
իրեն դուրս նետեց (կամ դուրս նետեցին) Հայաստանի կառավարության 
նախկին նախագահ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանը։ Այդ առիթով Ի. Ստալինը 
նամակով դիմեց ՀԿ(բ)Կ Կենտ կոմի բյուրոյին՝ պահանջելով խստացնել 
պայքարը «հայ ժողովրդի թշնամիների» դեմ, ովքեր իբր թե ազատորեն թրև 
են գալիս և վնաս հասցնում ժողովրդական տնտե սությանը։ Դրա հետևանքով 
նորից ուժեղացան բռնությունները, որոնք տեղի էին ունենում նաև Մոսկվայից 
իջեցված պատվերերով։

Պատժիչ մարմինների, մատնիչների աչքից չվրիպեցին նաև 
գյուղատնտեսության, դպրոցի աշխատողներ, ուսանողներ։

Միայն 1937թ. Հայաստանում ձերբակալվել է 5000 մարդ։ Նրանց 67 
տոկոսի համար ընդունվել է գնդակահարության որոշում։

Բռնաճնշումների ծավալումը չէր կարող դառնալ անվերջ, մանավանդ 
երկրի միջազգային դրության սրվելու պայմաններում։ Ուստի 1938թ. նոյեմբեր-
դեկտեմբեր ամիսներին տեղի ունեցավ որոշ մեղմացում։

Դրա հետևանքով քաղաքական մեղադրանքներով խորհրդային անմեղ 
մարդկանց բռնությունները նվազեցին, բայց լիովին չդադարեցին ինչպես 
Հայրենական պատեր ազմի տարիներին, այնպես էլ դրանից հետո։ Իսկ 1949թ. 
մարդկանց մեծ խմբեր աքսորվեցին Ալթայի երկրամաս։

Խորհրդային իշխանության տարիներին Հայաստանում անհիմն կերպով 
բռնա ճնշման ենթարկվեց շուրջ 42 հազար մարդ, որոնց զգալի մասը 
գնդակահարվեց։ 

Ստալինյան ոճրագործություններին հնարավոր եղավ վերջ տալ միայն Ի. 
Ստալինի մահից հետո (1953թ.)։

Ա ղա սի Խանջյան
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ՀԿ(բ)Կ 7րդ համագումարի բանաձեվից (1930թ. մայիս)

Կուսակցությունը պետք է շարունակի համառ ու հետևողական անհաշտ պայքարը 
դասակարգային թշնամու դեմ, բոլոր հակահեղափոխական գաղափարա խո սությունների, 
մասնավորապես բուրժուական նացիոնալիզմի դեմ, նրա բոլոր տա րատեսակներով 
հանդերձ, հատկապես ընդդեմ իմպերիալիստական բուրժուազիայի հավատարիմ գործակալ 
դաշնակիզմի, որը ներկայումս, սրվող ռազմական վտանգի պայմաններում, նորից գլուխ է 
բարձրացնում ինչպես արտասահմանում, այնպես էլ երկրում, հենվելով կուլակության 
կատաղի դիմադրության վրա։ Հարկավոր է լրիվ մերկացնել բոլոր հակահեղափոխական 
գաղափարախոսությունների արմատները, նրանց պայքարի բոլոր եղանակները և նոր 
պայմաններում ժողովրդական զանգվածներին տիրելու համար հանդես գալու փորձերը։

Ի. Վ. Ստալինի նամակից ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի բյուրոյին (8 սեպտեմբերի, 1937թ.)

Տրոցկիստները և այլ հակակուսակցական տարրերը Հայաստանի կուսակցական 
ղեկավարության կողմից անհրաժեշտ հակահարված չեն ստանում։ 

ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմը և ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհը չեն կարող թույլ տալ, որ հայ ժողովրդի 
թշնամիները ազատորեն թրև գան Հայաստանում, վնաս հասցնեն ժողովրդական 
տնտեսությանը և կեղեքեն գյուղացիությանն ու բանվոր դասակարգին։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Հիշե՛ք 1920թ. դեկտեմբերի 2ի համաձայնագիրը։ Ինչո՞ւ ՀԿ(բ)Կն խախտեց 
այդ համաձայնագիրը։ Կարելի՞ է ասել‚ որ դրանով բոլշևիկները առաջին 
քայլն արեցին իրենց մենիշխանությունը երկրում հաստատելու ճանա
պարհին։ Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը։ Նկարագրե՛ք‚ թե ինչպես հա ջող
վեց բոլշևիկներին հաշվեհարդար տեսնել Դաշնակցության և մյուս կու
սակցությունների հետ։ Դուք ընդունո՞ւմ եք պետության ղեկավարի` անձի 
պաշտամունքը։ Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ հետևանքներ կարող է այն ունենալ։

2.  Ի՞նչ է քաղաքական բռնությունը։ Ե՞րբ են սկսվել քաղաքական 
բռնությունները և ի՞նչ ընթացք է ունեցել: Ինչպե՞ս էին արդարացնում իրենց 
բռնարարքները ստալինյան դահիճները։ Ինչպիսի՞ն է Ձեր վերաբերմունքը 
քաղաքական բռնությունների նկատմամբ: Ըստ Ձեզ արդյո՞ք դրանք 
արդարացում ունեն: Հիմնավորե՛ք Ձեր տեսակետը:

3.  Լրացրե՛ք «Զանգվածային բռնությունների փուլերը» աղյուսակը.

Փուլերը Գործադրած բռնությունները Հետևանքները

 ԹեսՏ
Տետրերում գրե՛ք պատասխանը.
ա) «Ձերբակալությունների կարգի մասին որոշում ընդունվեց ... թ.։
բ) 1936թ. սպանված ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի 1-ին քարտուղարը ... ։
գ) Դաշնակցության ինքնավերացման համագումարը տեղի ունեցավ ... ։
դ) ՀամԿ(բ)Կ-ի մենիշխանությունը 1929-1930-ական թթ. վերաճեց ... ։
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4.  Հայկական ԽՍՀ-ն՝ միութենական հանրապետություն
Հայկական ԽսՀ նոր սահմանադրության ընդունումը։ 1930-ական 

թվականների կեսերին կոմունիստական կուսակցության ղեկավարությունը 
եկավ այն եզրակացության, որ երկրում տեղի են ունեցել այնպիսի 
արմատական տեղաշարժեր, որոնք պետք է իրենց արտահայտությունը 
գտնեն ԽՍՀՄ սահմանադրությունում։ 

ԽՍՀՄ նոր սահմանադրությունը, որն ընդունվեց 1936թ. դեկտեմբերի 5-ին, 
հռչա կեց «սոցիալիզմի հաղթանակը»՝ որպես երկրի կյանքում տեղի ունեցած 
արմատական փոփոխությունների հանրագումար։

ԽՍՀՄ հասարակարգի տնտեսական հիմքը արտադրության միջոցների 
համա պետական սեփականությունն էր։ 

Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու կառավարման մեջ իշխող էր 
մնում վարչահրամայական համակարգը։

ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության համաձայն Անդրկովկասյան Դաշնութ-
յունը, որը կատարել էր իր պատմական դերը, վերացվեց։ Հայկական, 
Վրացական ու Ադրբեջա նական հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ 
մտան ուղղակիորեն։ ԽՍՀՄ սահմանադրության հիման վրա մշակվեցին և 
ընդունվեցին միութենական բոլոր 11 հանրապետությունների սահմա-
նադրությունները։ Հայաս տանի նոր սահմանադրությունն ընդունվեց 1937թ. 
մարտին։ Այն ամրագրեց «Հայաստանի սոցիալիստական պետության» 
կայացումը։ Բարձրագույն իշխանությունը կոչվեց Գերագույն խորհուրդ։ 
Սահմանվեց նոր ժողովրդավարական ընտրական համակարգ։

Նոր օրենքով 1937թ. դեկտեմբերի 12-ին կայացան բարձրագույն 
իշխանության՝ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի (Միության և Ազգությունների 
պալատներից բաղկացած) ընտրությունները։ Հայկական ԽՍՀ-ից ընտրվեց 4 
պատգամավոր (ըստ իր բնակչության թվի) Միության պալատի և 25 
պատգամավոր (որպես միութենական հանրա-
պետություն)՝ Ազգությունների պալատի համար։

1938թ. հունիսի 12-ին տեղի ունեցան Հայկական 
ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի ընտրությունները։ Գերա-
գույն խորհրդի նախագահության նախագահ ընտրվեց 
Մացակ Պապյանը, իսկ Ժողկոմխորհի նախագահ՝ 
Արամ Փիրուզյանը։ Մինչ այդ, 1937թ., ՀԿ(բ)Կ 
Կենտկոմի առաջին քարտուղար էր ընտրվել Գրիգոր 
Հարությունյանը (1900–1957 թթ.), որը մեծ ավանդ ունի 
հանրապետության տնտեսության ու գիտամշա կու-
թային կյանքի զարգացման գործում։

Հայաստանի տարեդարձը։ 1940թ. լրացավ Հայաս տանի խորհրդայ նաց-
ման 20 տարին։ Այդ ըն թաց քում ԽՍՀՄ կազմում հայ ժողովուրդն ապրեց 
խաղաղության և ստեղ ծագործական աշխատանքի ժամանակաշրջան, 

Գրիգոր Հա րու թյու նյա ն
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նվաճումներ ձեռք բերվեցին տնտեսության ու մշակույթի բնագավառում։ 
Ավելանում էր բնակչությունը ինչպես հայրենադարձության, այնպես էլ 
բնական աճի շնորհիվ։ 1939թ. մարդահամարի տվյալ ներով հանրապետության 
բնակչության թիվը հասել էր 1 մլն 282 հազարի, որը 1926թ. մարդահամարի 
տվյալներից ավելի էր 45,5 տոկոսով։ Ըստ որում, ԽՍՀՄ-ում հայերի ամբողջ 
թիվն էր 2152860։ Հայաստանից հետո հայերի թիվը մեծ էր, հաջորդաբար, 
Ռուսաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Բարձրացել էր քաղաքային 
բնակ չության տեսակարար կշիռը՝ որպես ինդուստրացման արդյունք։ Որա-
կական փո փոխություններ էին տեղի ունեցել հասարակության սո ցիալական 
կառուցվածքում։ Հասարակության կազմը ներկայացնում էին բանվոր 
դասակարգը, կոլտնտեսային գյուղացիությունը և մտավորականությունը։

Անցած 20 տարիները միայն վիթխարի հաջողություններով չեն բնո րոշ-
վում։ Քիչ չէին նաև կորուստներն ու զոհողությունները։ Մեծ տերությունները 
վերջնականապես տապալեցին Հայկական հարցը։ Խորհրդային Հայաստանին 
վիճակվեց խիստ փոքր տարածք։ Իսկ ստալինյան բռնապետության պայ-
մաններում հայ ժողովուրդը կրեց մեծ զրկանքներ, ունեցավ մարդկային 
կորուստներ։

Միջազգային դրության սրումը։ Խորհրդային երկրի տնտեսական ու 
մշակութային կյանքի զարգացումն ընթանում էր միջազգային բարդ ու 
լարված իրադրության պայմաններում։ Սրվում էին հակասությունները 
կապիտալիստական երկրների, ինչպես նաև կապիտալիզմի ու սոցիալիզմի 
միջև։ 1939թ. սկսվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ֆաշիստական 
Գերմանիայի դեմ համատեղ պայքարելու, պատերազմը կանխելու 
նպատակով տեղի ունեցած բանակցություններում համաձայնություն չկա-
յացավ ԽՍՀՄ-ի և արևմտյան տերությունների (Անգլիա, Ֆրանսիա) միջև։

Գերմանիան միաժամանակ գաղտնի բանակցություններ էր վարում և՛ 
արևմտյան պետությունների, և՛ ԽՍՀՄ-ի հետ։ 1939թ. օգոստոսին հիտլերյան 
Գերմանիայի և ԽՍՀՄ-ի միջև կնքվեց միմյանց վրա չհարձակվելու 
պայմանագիր։ Նույն թվականի սեպտեմբերին երկու պետությունների միջև 
ստորագրվեց բարեկամության մասին գաղտնի պայմանագիր։ Շուտով 
Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան կորցրին իրենց անկախությունը, դարձան 
խորհրդային և մտցվեցին ԽՍՀՄ կազմի մեջ։ Լեհաստանը, որպես պետություն, 
փաստորեն վերացավ։ Նրա արևմտյան մասը գրավեց Գերմանիան, իսկ 
արևելյանը՝ ԽՍՀՄ-ը։ ԽՍՀՄ-ը Ռումինիայից հետ վերցրեց Բեսարաբիան և 
Հյուսիսային Բուկովինան։ 1939–1940թթ. ձմռանն ընթացավ խորհրդա-
ֆիննական պատերազմը, որը հրահրվել էր Կարմիր բանակի կողմից՝ իբրև 
Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պաշտպանությունն ապահովելու միջոց։ 
Հաղթական պատերազմին մասնակցեցին նաև հայ ժողովրդի զավականեր։ 
Եղան զոհեր, իսկ չորս հայեր արժա նացան բարձրագույն պարգևի՝ 
Խորհրդային Միության հերոսի կոչման։
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Այս իրադարձությունների հետևանքով ԽՍՀՄ արևմտյան սահմանը երկրի 
կենսական կենտրոններից զգալիորեն հեռացվեց դեպի արևմուտք։ Ղեկա վա-
րությունը ձգտում էր կանխել կամ ձգձգել ֆաշիստական հնարավոր հարձա-
կումը։ ԽՍՀՄ-ը ժամանակ էր շահում պատերազմին պատրաստվելու համար։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞վ էր պայմանավորված ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության 
անհրաժեշտությունը։ Ե՞րբ ընդունվեց և ի՞նչ ամրագրեց այդ սահմա նադրու
թյունը։ Ինչո՞ւ ԽՍՀՄ նոր սահմանադրությամբ լուծարվեց Անդրկովկասի 
Դաշնությունը։ 

2.  Ե՞րբ լրացավ Հայաստանի խորհրդայնացման 20 տարին։ Թվարկե՛ք այն 
փո փոխությունները‚ որոնք տեղի ունեցան Հայկական ԽՍՀում այդ 
տարիների ընթացքում։ 

3.  Օգտագործելով նորագույն պատմության դասընթացից ունեցած ձեր 
գիտե լիք ները՝ ինչպե՞ս կարող եք բնութագրել միջազգային դրությունը 2րդ 
համաշ խարհային պատերազմի նախօրյակին։ Բերե՛ք փաստեր ձեր 
տեսակետի օգտին։ Ե՞րբ սկսվեց 2րդ համաշխարհային պատերազմը։ Ե՞րբ 
և ի՞նչ պայմանագրեր կնքվեցին ԽՍՀՄի և Գերմանիայի միջև‚ ո՞րն էր 
դրանց նպատակը։ 

ԹեսՏ
1939թ. մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի բնակչության 
թիվը կազմում էր.

1) 2‚5 մլն‚ 2) 1‚282 մլն‚
3) 3 մլն‚ 4) 900 հազար։

7-րդ թեմայի ամփոփում 

1.  1921 թ. քաղաքացիական կռիվների ավարտից հետո Խորհրդային 
Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ քայքայված տնտեսության վերականգնման 
գործին։ Նէպի շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը 1928 թ. հասավ 
նախապատերազմյան՝ 1913 թ. մակարդակին։

2.  Ժողովրդական տնտեսության վերականգնումը հնարավորություն տվեց 
անց նելու տնտեսության սոցիալիստական վերակառուցմանը։ Այդ նպա
տակով 192030ական թթ. իրականացվեց ինդուստրացման քաղաքակա
նություն։ Կառուց վեցին բազմաթիվ հէկեր, արդյունաբերական ձեռնարկու
թյուններ։

3.  19281929 թթ. սկսվեց գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը։ Սակայն 
շուտով խախտվեց կոլեկտիվացման կամավորության սկզբունքը։ Գյուղա
ցիների նկատ մամբ գործադրվեցին բռնություններ և հարկադրանք: Գոր
ծադրված միջոցա ռումների արդյունքում 1940 թ. ավարտվեց կոլեկտի վա
ցումը Հայաստանում, ստեղծվեց շուրջ 1000 կոլտնտեսություն։
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4.  Իշխանության գալուց հետո բոլշևիկները պայքար սկսեցին երկրում կոմու
նիստական մենիշխանություն հաստատելու համար։ Նրանց գործադրած 
բռնությունների հետևանքով Դաշնակցությունը, հնչակյան և մյուս 
կուսակցությունները վերացվեցին։ Կոմունիստական կուսակցությունը 
մնաց միակ և կառավարող կուսակցություն։ Ձևավորվեց ու ամրապնդվեց 
Ստա լինի անձի պաշտամունքը։

5.  192030ական թթ. ամբողջ ԽՍՀՄում, այդ թվում նաև Հայաստանում, 
լայն թափ ու ծավալ ստացան բռնությունները, որն իր գագաթնակետին 
հասավ «սև տարիներ» կոչվող 19361938թթ.: Խորհրդային իշխանության 
տարիներին անհիմն կերպով բռնաճնշման է ենթարկվել շուրջ 42 հազար 
մարդ, որոնց զգալի մասը գնդակահարվել է:

6.  192030ական թթ. ԽՍՀՄում կատարված արմատական փոփոխություն
ներն իրենց արտացոլումը գտան 1936թ. ընդունված նոր սահմանադրու
թյան մեջ, որը հռչակեց «սոցիալիզմի հաղթանակը»:

7.  ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության համաձայն Հայաստանը որպես 
միութենական հանրապետություն ուղղակիորեն մտավ ԽՍՀՄի կազմի 
մեջ: 1940թ. նշվեց Հայաստանի խորհրդայնացման 20 տարին: 1930ական 
թթ. սրվեց միջազգային դրությունը, որը հանգեցրեց 2րդ համաշխարհային 
պատերազմի բռնկմանը:

ԹԵՄԱ 8 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔ (1920 – 1945 ԹԹ.)

1.  Հայկական սփյուռքի առաջացումը
Մարդկանց զանգվածային արտագաղթը հայրենիքից պայմանավորված է 

լինում հիմնականում տնտեսական, ռազմաքաղաքական, կրոնական և այլ 
գործոններով: Այդ նույն գործոններով էր հիմնականում պայմանավորված 
նաև, ինչպես արդեն նշվել է, հայ գաղթաշխարհի առաջացումը: 

Այսօր աշխարհի շատ երկրներում տեղի բնիկ, մեծամասնություն կազմող 
ժողովրդից զատ ապրում են իրենց հայրենիքից արտագաղթած այլազգիներ` 
ազգային փոքրամասնություններ: Լինելով տվյալ պետության քաղաքացիներ՝ 
նրանք դրա հետ մեկտեղ որոշակիորեն տարբերվում են բնիկ ժողովրդից 
իրենց բնորոշ մշակութային, լեզվական, կրոնական և այլ առանձ նահատ-
կություններով: Այսպես, օրինակ՝ արաբները և թուրքերը Գերմանիայում և 
Ֆրանսիայում, իտալացիները և հույները ԱՄՆ-ում, եզդիները և ռուսները 
Հայաստանում և այլն: 

Մարդկային պատմությանը հայտնի է, սակայն, հայրենիքից զանգվածային 
արտագաղթի ևս մեկ տեսակ, որը պայմանավորված է լինում զուտ ազգային 
գործոնով: Նման արտագաղթերը բնորոշ են պետականությունը կորցրած 
ժողովուրդներին, երբ նրանք ամբողջովին կամ նրա հիմնական հատվածը 
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բռնագաղթվում է հայրենիքից օտար իշխանությունների կողմից: XX դ. սկզբին 
պատմական դեպքերի նմանօրինակ ընթացքը հանգեցրեց հայկական 
Սփյուռքի առաջացմանը:

Հայկական սփյուռքի ձևավորումը: 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին, ինչպես ասվեց, Օսմանյան 
կայսրության իշխանությունները 1915թ. 
երկրի ողջ տարածքով մեկ իրակա նաց-
րեցին հայերի ցեղասպանություն և բռնա-
գաղթ: Այդ ոճրագործ քաղաքականության 
հետևանքով հայությունը կորցրեց շուրջ 
1,5 մլն մարդ, իսկ մնացած մասը բռնա-
գաղթվեց հայրենիքից: Չնայած Առաջին 
համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի պարտությանը, վտարանդի 
հայությունը զրկվեց հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունից, զոհ 
գնալով մեծ տերությունների աշխարհա քաղաքական ծրագրերի: 1921թ. 
մարտին Խորհրդային Ռուսաստանը, Թուրքիայի հետ կնքված Մոսկվայի 
պայմանագրով նրան զիջեց հայկական տարածքներ` Կարսի մարզը և 
Սուրմալուի գավառը: Հայերը մեծ հույսեր էին կապում հատկապես 
եվրոպական պետությունների հետ: Սակայն Լոնդոնի խորհրդաժողովում (1921 
փետրվար–մարտ) Սևրի պայմանագրով նախատեսված հայկական պետու-
թյան գաղափարը փոխարինվեց «ազգային օջախով»:

Լոզանի խորհրդաժողովում (1922 նոյեմբեր–1923 հուլիս) հաստատվեցին 
Թուրքիայի արդի սահմանները: Կնքված պայմանագրում արդեն հիշատա կու-
թյան անգամ չկար ո՛չ Հայաստանի, ո՛չ էլ հայերի մասին: Հայ գաղթականները 
ստիպված էին հաստատվել տարբեր երկրներում՝ դրանով իսկ սկիզբ դնելով 
հայկական Սփյուռքին: 

Ի տարբերություն հայ գաղթաշխարհի պատմության նախորդ շրջանի, 
1915–1922 թթ. հետո առաջին անգամ էր, որ.

ա) հայկական ազգային տարածքներում՝ Արևմտյան Հայաստանում և 
Հայկական Կիլիկիայում հայ բնակչությունը գրեթե ամբողջովին վերացավ,

բ) հայ ժողովրդի հիմնական զանգվածը հայտնվեց հայրենիքի հայաբնակ 
մնացած տարածքի՝ Արևելյան Հայաստանից դուրս որպես ազգային փոքրա-
մասնություն աշխարհի տարբեր երկրներում, 

գ) ինչպես բռնագաղթածները, այնպես էլ նրանց հետնորդները զրկվեցին 
հայրենիք՝ Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիա վերադառնալու հնարավորու-
թյունից: 

Գիտակցելով կատարվածի ճակատագրական նշանակությունը՝ հայերը 
այդ որակա պես նոր գաղթաշխարհը անվանեցին «Սփյուռք» (դիասպորա): 
Հատկանշական է, որ մինչ այդ հայերենոմ «սփյուռք» տերմինը հայ 
գաղթաշխարհի նկատմամբ երբեք չէր կիրառվել: 

Հայերի զանգվածային բռնագաղթ
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Օսմանյան կայսրության կազմի մեջ մտնող Սիրիա և Միջագետք (այժմյան 
Իրաք) բռնագաղթած հայերի հիմնական զանգվածը Առաջին համաշխարհային 
պատերազմից հետո հաստատվեց նույն այդ երկրներում, ինչպես նաև 
Լիբանանում, Հունաստանում, Եգիպտոսում, Պաղեստինում: Հետագայում 
նրանց մի մասը տեղափոխվեց Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Արգենտինա և այլ երկրներ: 

սփյուռքի ազգային կուսակցությունները: Սփյուռքահայ համայնքները 
կազ մավորվել են բազմաթիվ և բազմապիսի ազգային կազմակերպու թյուն-
ների հիմքի վրա: Սփյուռքի կազմակերպությունների շարքում հատկապես 
նշանակալի է Հայ առաքելական եկեղեցու դերը, որին հետևում է սփյուռ քա-
հայերի բացարձակ մեծամասնությունը: Դեռևս VII դ. Երուսաղեմում և 1461թ. 
Կոստանդնուպոլսում (Ստամ բուլում) հիմնված Հայ պատրիարքու թյունները, 
ինչպես նաև տարբեր երկրներում գործող թեմերի հիմնական մասը ավան-
դորեն ենթարկվում են Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի կաթողիկո սությանը: Սակայն 
Երկրորդ աշպարհամարտից հետո, սառը պատերազմի տարիներին, քա ղա-
քա կան-գաղափարաբանական առճակատման մեջ ներքաշվեցին նաև Սփյուռ-
քի եկեղեցիները: Դրա արդյունքում որոշ թեմեր ՀՀԴ ազդեցությամբ 1956թ. 
հրաժարվեցին ընդունել Ս. Էջմիածնի հոգևոր գերագույն իշխանությունը և 
սկսե ցին ենթարկվել Մեծի Տանն Կիլիկիո (Անթիլիաս, Լիբանան) կաթողի կո-

սությանը: Ափյուռքի համայնքների մեծ մասում գործում 
են նաև հայ կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիները:

Համասփյուռքյան կազմակերպություններից են Հայ 
հեղափոխական դաշնակցություն (ՀՀԴ), Ռամկավար 
ազա տական (ՌԱԿ), Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան (ՍԴՀԿ) 
կուսակցությունները, Նոր սերունդ, Համազ գային, Թե-
քե յան մշակութային միությունները: Դրանցից են նաև 
Հայ մարմնակրթական ընդհա նուր միություն, Հայ երի-
տասարդաց ընկերակցություն, Հայ մարմնա մարզական 
միություն երիտասարդական կազմակերպությունները:

Սփյուռքի պայմաններում կենսական մեծ նշանա-
կություն ունեն բարեսիրական կազմակերպությունները` 
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը 
(ՀԲԸՄ), Հայ օգնության միությունը (ՀՕՄ), Գ. Կյուլպենկ-
յան, Հ. Գարակյոզյան և այլ հիմնարկություններ:

ՀԲՒՄ-ն հնագույն և ամենախոշոր բարեգործական 
կազմակերպությունն է Սփյուռքում, որի հիմնադիրը 
(1906թ.) ու առաջին նախագահը, ինչպես նշվել է, եգիպ-
տահայ ազգային գործիչ Պողոս Նուբարն է եղել: 1915թ. 
դեպքերից հետո ՀԲԸՄ-ն որբանոցներ ու ապաս տա րան-
ներ հիմնեց Կիլիկիայում, ապա Լիբանանում, Սիրիա-
յում, Երուսաղեմում և այլուր: Սկսած 1930-ական թվա-
կան ներից ՀԲԸՄ-ի հիմնական նպատակն է եթյուռքա-

Հայ օգնության 
միության զինանշանը

Հայկական 
բարեգործական 

ընդհանուր միության 
զինանշանը
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հայերի ազգային-մշակութային ինքնության պահպա նումը: Սփյուռքի գրեթե 
բոլոր կազմակերպությունների գործունեության կարևոր նպատակներից է 
Հայկական հարցի արդար լուծման խնդիրը: Այդ նշանակում է համաշ խար հա-
յին հանրության կողմից 1915թ. ցեղասպա նության ճանաչում և դատապար-
տում, Լեռնային Ղարա բաղի (Արցախի) ազատագրման իրավական ամրագ-
րում: 1960-ական թթ. սկսած հիմնվել են հատկապես նման ուղղվածության 
կազ մակերպություններ, որոնցից ամենաազդեցիկն են Հայ դատի հանձնա-
խումբը և Ամեռրիկայի Հայկական համագումարը: Բոլոր այդ կազմակեր պու-
թյունների երկարամյա և հեևողական գործունեությունը մեծապես նպաատեց 
1915թ. Օսմանյան կասյրությունում հայերի ցեղասպանության ճանաչմանն ու 
դատապարտմանը: Այն կատարվել է մի շարք երկրների, ինչպես Ռուոսաս-
տանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Հունաստանի, Վատիկանի, 
Հռոմի Պապի, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի, Եկեղեցիների համաշխար-
հային խորհրդի կողմից:

2.  Սփյուռքի հարաբերությունները Խորհրդային 
Հայաստանի հետ 1920–1930-ական թթ:
Սփյուռքի կենսունակության գրավականը նրա մշտական հարաբե րու-

թյուններն են Հայաստանի հետ: Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը, 
ինչպես հայտնի է, շատ կարճ պատմությում ունեցավ, ուստի նրա և դեռ ձևա-
վոր ման փուլում գտնվող Սփյուռքի միջև կանոնավոր փոխհարաբե րություն-
ների մասին դժվար է խոսել: Ամեն դեպքում, ազգային պետականության 
վերականգնումը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց արտասահ մանի հայության 
կողմից: Մի շարք երկրներից Հայաստան եկան գիտնական ներ, բարձրորակ 
մասնագետներ, ռուսական բանակի հայազգի սպաներ՝ հայրենիքի վերա շին-
մանը մասնակցելու նպատակով:

Առաջին հանրապետությանը հաջորդած Խորհրդային Հայաստանի քաղա-
քակա նությունը Սփյուռքի հանդեպ բացասաբար ազդեց հայ ժողովրդի երկու 
հատվածների փոխհարաբերությունների վրա: Հայաստանի իշխանություն-
ները փորձում էին սփյուռքահայերի մեջ սեր և նվիրվածություն սերմանել 
խորհրդային կարգերի հանդեպ, նրանց ներքաշել իրենց երկրների հեղա փո-
խա կան շարժումների մեջ: Միաժամանակ սփյուռքահայ կազմակեր պու թյուն-
ները և հատկապես ազգային կուսակցությունները հայտարարվեցին 
Խորհրդա յին Հայաստանի, և անգամ սփյուռքահայ աշխատա վորության թշնա-
միներ, որոնց դեմ պետք էր պայքար մղել: 

Այդ քաղաքականությանը ծառայեցվեց անգամ 1921թ. Հայաստանի կառա-
վա րության որոշումով ստեղծված Հայաստանի օգնության կոմիտեն (ՀՕԿ), 
որի առաջին նախագահն էր Հովհաննես Թումանյանը: ՀՕԿ-ի հիմնա կան 
նպատակներն էին ներգրավել արտասահմանի հայությանը երկրի վերա-
շինության գործին, սերտ կապեր հաստատել նրա և Հայաստանի միջև: 
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Սակայն հետզհետե, հետևելով Երևանից ստացած հրահանգներին, նրանք 
իրենց գործունեությունը ծառայեցրին կոմունիս տական գաղափարախո-
սության քարոզչությանը: Խորհրդային Միության իշխանությունները 1937թ. 
լուծարեցին ՀՕԿ-ը՝ հակախորհրդային գործունեության շինծու մեղադրանք-
ներով: 

Միակ սփյուռքահայ կազմակերպությունը, որին խորհրդային իշխանու-
թյուն ները թույլատրեցին գործել Հայաստանում, եղավ ՀԲԸՄ-ն: Վերջինս 
գործեց 1923-ից մինչև 1937թ., երբ նրա գործունեությունը նույնպես արգելվեց: 
ՀԲԸՄ-ն Երևանում կառուցեց այսօր էլ գործող Մարի Նուբար ակնաբուժա-
րանը, բնակելի շենք մտավորականների համար, ինչպես նաև Նուբարաշեն 
ավանը, Նոր Եվդոկիա գյուղը և այլն:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին հազարավոր հայ-
ազգի երի տա սարդներ ԱՄՆ-ի (18,5 հազ.), Մեծ Բրիտանիայի ու Ֆրան սիայի 
(մոտ 10 հազ.) բանակների շարքերում արիաբար կռվեցին նացիստական 
Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների դեմ: Իսկ վերջինների կողմից գրավված 
Ֆրանսիայում, Հունաստանում և այլ երկրներում մասնակցեցին նաև դիմադ-
րական պայքարին: 1944թ. նացիստների կողմից գնդակահարված Միսակ 
Մանուշյանը պատերազմից հետո հռչակվեց Ֆրան սիայի Ազգային հերոս: Այդ 
տարիներին ողջ սփյուռքահայությունը կազմակերպեց հա տուկ հանգանա-
կություններ՝ հօգուտ Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդի և խորհրդա յին 
բանակի, որոնց կարևոր արդյունքներից էր «Սասունցի Դավիթ» տանկային 
շա րասյունը: 

սփյուռքահայերի ներգաղթը Հայաստան: Հայաստան-Սփյուռք հարա-
բերու  թյունների պատմության մեջ առանձնահատուկ կարևորություն է ունեցել 
Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացրած սփյուռ-
քա հայերի զանգվա ծային ներգաղթը կամ հայրենադարձությունը: Ներգաղ-
թողների առաջին խումբը՝ մոտ 3000 մարդ Իրաքից Հայաստան եկավ 1921թ. 
վերջին: Հետագա տարիներին (1922–1926, 1932-33, 1936 թվականներ) Հունաս-
տանից, Իրանից, Սիրիայից, Բուլղարիայից, Ֆրանսիայից և Թուրքիայից 
Հայաստան ներգաղթեց ևս շուրջ 39 հազ. հայ: 

Նկատի առնելով հայրենադարձների տեղավորման հետ կապված դժվա-
րու թյունները՝ Սփյուռքում գործող որոշ հայրենակցական միություններ, 
սկսած 1920-ական թվականների կեսերից, ֆինանսավորեցին Երևանի շրջա-
կայ քում ավանների կառու ցումը: Այդ ավանները՝ Նուբարաշեն, Նոր Խարբերդ, 
Նոր Մալաթիա, Նոր Բութանիա, Նոր Արաբկիր, Նոր Ձեյթուն, Նոր Կիլիկիա, 
հետագայում ներառվեցին Երևանի տա րածքի մեջ: Սփյուռքահայերի զանգ-
վածային ներգաղթի այս՝ առաջին փուլը չունեցավ իր շարունակությունը: 
1937թ. խորհրդային իշխանությունները խզեցին բոլոր տեսակի կապերը 
Սփյուռ քի հետ:
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Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ի՞նչ գիտեք Հայոց պատմության մեջ տեղի ունեցած արտագաղթի ու 
բռնագաղթի մասին: Ձեր կարծիքով որո՞նք են իրենց հայրենքից 
մարդկանց հեռանալու պատճառներ:

2.  Ե՞րբ և ի՞նչ դեպքերի հետևանքով առաջացավ հայկական սփյուռքը։ Որո՞նք 
են հայկական սփյուռքի առանձնահատկությունները: Ինչո՞վ է այն 
տարբերվում հայ գաղթաշխարհից: Փորձե՛ք գնահատել հայկական 
սփյուռքի առաջացումը և գոյությունը:

3.  Ինչպե՞ս կարող եք բնութագրել Սփյուռքի հարաբերությունները Խորհրդա
յին Հայաստանի հետ։ Ձեր կարծիքով դա բավարար էր Հայրենիքսփյուռք 
կապերի ամրապնդման համար: Փորձե՛ք գնահատաել ՀՕԿի գործունե
ութ յունը, ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծեր: Բնութագրե՛ք ՀԲԸՄի գործունեու
թյունը Խորհրդային Հայաստանում: Ե՞րբ են լուծարվել ՀՕԿը և ՀԲԸՄն: 

4.  Ի՞նչ մասնակցություն է ունեցել սփյուռքը Երկրորդ աշխարհամարտին: Ի՞նչ 
գիտենք սփյուռքահայ քաջարի զավակների սխրանքների մասին: Ի՞նչ եք 
կարծում ճիշտ էր սփյուռքահայության մասնակցությունը պատերազմին և 
նպատակներ էին հետապնդում նրանք: Հիմնավորե՛ք Ձեր տեսակետը: 

5.  Ե՞րբ սկսվեց հայրենադարձությունը, և մինչև ե՞րբ շարունակվեց ներգաղթը։ 
Որքա՞ն հայրենադարձներ եկան հայրենիք։ Փորձե՛ք պարզել ներգաղթի 
դադարեցման պատճառները։ 

 
ԹեսՏ

Ո՞վ էր նացիստների կողմից գնդակահարված Ֆրանսիայի հայ 
ազգային հերոսը.

1) Մ. Մանուշյան‚  2) Պ. Նուբար փաշա‚
3) Ավ. Ահարոնյան‚  4) Ալ. Մյասնիկյան։

8-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Հայկական սփյուռքի կենսականության գրավականը նրա մշտական ու 
բազմաբնույթ կապերն ու հարաբերություններն են մայր հայրենիքի հետ։ 
Այդ է պատճառը‚ որ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Հայաստանի 
կառավարությունը փորձում էր սփյուռքի հետ կապերն ու հարաբերու թյուն
ներն ամբողջությամբ ծառայեցնել Խորհրդային Միության պետական և 
քաղաքական շահերին։ Հայաստան–սփյուռք կապերի զարգացման 
գործում մեծ դեր խաղաց Հայկական բարեգործական ընդհանուր 
միությունը (ՀԲԸՄ)‚ որը միակ սփյուռքահայ կազմակերպությունն էր‚ որին 
1923–1937թթ. թույլատրվեց գործել Խորհրդային Հայաստանում։ 

2.  Հայկական հարցի տապալումից հետո առաջնային դարձավ հայ գաղթա
կա նության տեղափոխման հարցը: 192030ական թթ. Խորհրդային Հա
յաս տանն ընդունեց շուրջ 39 հազար հայրենադարձների, որոնք հայրենի
քում ձեռնամուխ եղան ստեղծարար աշխատանքի:
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ԹԵՄԱ 9 ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1941–1945 ԹԹ.)

1. Պատերազմի սկիզբը։ Ուժերի համախմբումը
Ֆաշիստական Գերմանիայի հարձակումը ԽսՀՄի վրա։ 1941թ. հունիսի 

22-ին ֆաշիստական Գերմանիան, խախտելով 1939թ. կնքված միմյանց վրա 
չհարձակվելու մասին պայմանագիրը, հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի վրա։ Սկսվեց 
խորհրդային ժողովուրդների Հայրենական մեծ պատերազմը։ Գերմանիան 
վաղուց նախապատրաստվել էր պա տերազմին և ստեղծել հզոր բանակ։ 
Դեռևս 1939թ., սկսելով Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, հիտլերյան 
Գերմանիան հասցրել էր նվաճել գրեթե ամբողջ Եվրոպան։ Շարունակում էր 
պատերազմը Անգլիայի դեմ, ձգտում էր հասնել համաշխարհային 
տիրապետության։ Ծրագրել էր ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ վարել կայծակնային 
պատերազմ, այսինքն՝ այն ավարտել սեղմ ժամկետում, վերացնելով նրան 
որպես պետություն։ 

Գերմանիայի հարձակումը տեղի ունեցավ առանց հայտարարության, 
բայց ոչ հանկարծակի, քանի որ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը տեղեկացվել էր 
Գերմանիայի հնարավոր հարձակման մասին։ Սակայն պատերազմը սկսվելու 
պահին ԽՍՀՄ-ը պատրաստ չէր թշնամուն հակահարված տալու և նրան 
երկրի սահմաններում կանգնեցնելու։ Այդուհանդերձ անհրաժեշտ է նշել Ի. 
Ստալինի դրական դերը Հայրենական պատերազմում։ Նա էր գլխավորում 
խորհրդային պետությունը երկրի պատմության ծանր ու պատասխանատու 
ժամանակաշրջանում։ Ի. Ստալինը ԽՍՀՄ պաշտպանության ժողովրդական 
կոմիսարն էր, զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը: Նրա 
ձեռքում կենտրոնացվել էր ահեղ թշնամու դեմ հաղթանակի կազմակերպման 
ամբողջ գործը։

Ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական հաղթանակ էր, որ ԽՍՀՄ-ը 
միայնակ չմնաց ֆաշիզմի դեմ մղվող պայքարում։ ԱՄՆ-ը, Անգլիան, 
Ֆրանսիան և այլ պե տություններ համագործակցեցին ԽՍՀՄ-ի հետ՝ ֆաշիզմի 
դեմ համատեղ պայքարելու համար։ Ձևավորվեց դաշնակից երկրների 
հակաֆաշիստական խմբավորումը։

Հայաստանը ֆաշիստական պլաններում։ Հիտլերյան Գերմանիայի 
ծրագրերում ԽՍՀՄ տարածքը զավթելուց հետո բաժանվելու էր մի քանի 
մասերի։ Դրանցից մեկը կրում էր «Կովկաս» անունը՝ Թբիլիսի կենտրոնով և 
իր կազմում «Հայաստանի կոմիսարիատով»։

Գերմանիան ծառայության էր ներգրավել հայ տարագիր գործիչներին, 
ովքեր ԽՍՀՄ-ի դեմ պատերազմը իրական պայման էին համարում 
Հայաստանում իրենց իշխանությունը վերականգնելու համար։ Ստեղծվել էր 
«Հայկական ազգային խորհուրդ» (նախագահությամբ Արտաշես Աբեղյանի), 
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որը գործում էր գերմանական ռազմական իշխանությունների հետ համագոր-
ծակցված։ Թշնամին իր պլաններում օգտագործում էր նաև հայ ռազմա-
գերիների ռեզերվը, կազմավորելով ռազմական ուժեր՝ հայկական լեգեոնը, 
որի գումարտակները փորձում էր ուղարկել ռազմաճակատ։

Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա նա, պատերազմի նախօրյակին 
բարե կամության պայմանագիր ստորագրելով ֆաշիստական Գերմանիայի 
հետ, փաստորեն օգնում էր նրան։ Նա իր սահմանի վրա կենտրոնացրել էր 26 
դիվիզիա, սպառնալիք ստեղծելով ԽՍՀՄ-ի համար։ Վերջինս ստիպված էր իր 
որոշ ուժեր պահել սահմանում, որոնք խիստ անհրաժեշտ էին ռազմաճա-
կատում։ Թուրքիան ԽՍՀՄ-ի վրա հար ձակվելու համար սպասում էր Ստալին-
գրադի ճակատամարտի (1942թ. վերջ – 1943թ. սկիզբ) ելքին։ Այստեղ խորհր-
դա յին հաղթանակը կանխեց հայ ժողովրդի համար մեծ վտանգ ներկայացնող 
Թուրքիայի հնարավոր հարձակումը։ 

Տնտեսության վերակառուցումն ըստ պատերազմական պահանջների։ 
Հայ ժողովուրդը ինչպես թիկունքում, այնպես էլ ռազմաճակատում գործեց 
հերոսաբար։

Առաջնահերթ խնդիր էր տնտեսության վերակառուցումը պատերազմի 
պահանջ ներին համապատասխան։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստանը 
երկրին մատա կարարում էր կաուչուկ, որի արտադրությունն ավելացավ 5 
անգամ, պղինձ, կարբիդ և ռազմական կարիքների համար անհրաժեշտ այլ 
արտադրատեսակներ։ Յուրացվեց զենքի ու զինամթերքի որոշ տեսակների 
արտադրությունը, ինչպես՝ ակա նանետ, հրացաններ, նռնակներ, ականներ, 
պայ թուցիկ նյութեր։ Երևան էվակուացված 
գործարաններից մեկում վերանորոգվում 
էին ինքնաթիռներ, արտադրվում դրանց 
մա սեր։ Արդյունաբերության մյուս ճյուղերը 
ևս սպասարկում էին բանակին։ Կառուց-
վեցին ավտոդողերի, ծծմբաթթվի և այլ 
գործարաններ։ Մեծ լարումով էր աշխա-
տում երկաթուղային տրանսպորտը՝ ռազ-
մա ճակատ հասցնելով ամենատար բեր բեռ-
ներ։

Ռազմաճակատ մեկնած գյուղի աշ խա-
տավորներին փոխարինեցին կանայք, տա-
րեցները, նաև շատ անչափահասներ։ Ըստ 
պատերազմի պահանջների իր գործու նե ու-
թյունը վերակառուցեց Հայաստանի մտա-
վո րականությունը։ Գիտության զար գաց մա-
նը մեծապես նպաստեց ահեղ պա տերազմի 
ժամանակ՝ 1943թ. Հայկական ԽՍՀ գիտու-
թյունների ակադեմիայի կազմակերպումը։

Երևանի ավտոդողերի 
գործարանում
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Թշնամու դեմ պայքարի կազմա կեր-
պմանն ակտիվորեն մասնակցեց նաև 
հայոց եկե ղեցին՝ թե՛ հոգևոր-բարոյական, 
թե՛ նյութական միջոցներով։ Ընդ որում, 
պատե րազմական պայմանների բերու-
մով փոխվեց խորհրդային իշխանության 
վերա բերմունքը հայ եկեղեցու նկատ-
մամբ։ Այն դարձավ մեղմ ու հանդուրժող։ 
Ավելին, 1945թ. ապրիլի 19-ին ԽՍՀՄ կա-
ռա  վա րության ղեկավար Ի. Ստալինը 
Մոս կվայում ընդունեց Ամենայն հայոց 
կա թո ղիկոսի տեղապահ Գևորգ արքե-
պիսկոպոս Չորեքչյանին, որը առաջադ-
րեց լուծման կարոտ ազգային հարցեր՝ 
հայկական հողերի պահանջը, սփյուռ-
քահայերի վերադարձի թույլտվությունը և 
այլն։

Հայ ժողովրդի նամակից՝ ռազմաճակատի իր զավակներին (1942թ.)

Խորհրդային Հայրենիքի քաջարի պաշտպաններ, գիշեր ու ցերեկ մեր գործա րաններն 
աշխատում են։ Հայաստանի բանվորներն ու բանվորուհիները հաղթահարում են ամեն մի 
դժվարություն, որ երկիրը լինի հարուստ ու ուժեղ։ Դուք զենքի և ռազմամթերքի պակաս չեք 
զգա։ Մենք յուրացնում ենք արտադրանքի տասնյակ նոր տեսակներ, որպեսզի դիպուկ լինի 
ձեր կրակը և ձեր հարվածը՝ ոչնչացնող։

Մեր կոլխոզային դաշտերում գիշեր ու ցերեկ եռում է աշխատանքը։ Մեր կոլխոզային 
հողն աճեցնում է ավելի առատ բերք մայր երկիրը պաշտպանող մարտիկների համար։ 
Պատերազմի ընթացքում մեր դաշտերից հավաքում ենք ավելի շատ բերք, քան 
պատերազմից առաջ։ Մեր հայրենիքին սպառնացող վտանգը համախմբեց և զենքի կոչեց 
ողջ հայ ժողովրդին։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ սկսվեց Հայրենական մեծ պատերազմը։ Ի՞նչ ծրագրեր էր մշակել Գեր
մանիան ԽՍՀՄի վրա հարձակվելիս։ Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք են պատե
րազմի սկզբում խորհրդային զորքերի անհաջողությունների պատճառ նե
րը։ Փորձե՛ք գնահատել Ստալինի դերը Հայրենական մեծ պատերազմում։ 

2.  Ֆաշիստական Գերմանիան ի՞նչ տեղ էր հատկացրել Հայաստանին իր 
ռազմա կան պլաններում։ Ձեր կարծիքով՝ ճի՞շտ էր արդյոք տարագիր հայ 
գործիչների համագործակցությունը ֆաշիստական ռազմական իշխանու
թյուն ների հետ։ Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեին նրանք։ 

Ալավերդու պղնձաքիմիական 
գործարանը
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3.  Ձեր կարծիքով՝ հնարավո՞ր էր հաղթել ռազմաճակատում առանց թիկունքի 
հե րոսական աշխատանքի։ Ի՞նչ էր տալիս Խորհրդային Հայաստանը 
ռազմա ճակատին։ 

4.  Ինչո՞ւ պատերազմի տարիներին մեղմացավ խորհրդային իշխանության 
վերաբերմունքը հայ եկեղեցու նկատմամբ։ Ինչպե՞ս կարող եք գնահատել 
հայ եկեղեցու գործունեությունը պատերազմի ժամանակ։ 

ԹեսՏ
Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջոր
դակա նությամբ.

1. ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի կազմակերպումը: 
2. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիպումը ԽՍՀՄ կառա-

վարության ղեկավար Ստալինի հետ: 
3. Ստալինգրադի ճակատամարտի սկիզբը: 
4. Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև բարեկամության պայմա-

նագրի կնքումը:

2.  Հայ ժողովրդի զավակները ռազմի դաշտում
Հայկական դիվիզիաների կազմակերպումը և նրանց մարտական ուղին։ 

Հայրենական մեծ պատերազմի հայ մասնակիցների թիվը հասնում էր 500 
հազարի, որից 300 հազարը Հայաստանից էին, մյուսները միութենական մյուս 
հանրա պետություններից։ 200 հազար մարտիկներ ու սպաներ զոհվեցին 
խորհրդային երկրի պաշտպանության ու հաղթանակի համար։ Եվս 100 
հազար հայեր Երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցում էին ԽՍՀՄ դաշնակից 
երկրների բանակներում։ Ամբողջ պատերազմում (Երկրորդ աշխարհամարտին 
և Հայրենականին) մասնակցել է 600 հազար հայ։

Հայրենական պատերազմի հայ մասնակիցների զգալի մասը կենտրո նա-
ցած էր հայկական ազգային 6 դիվիզիաներում։ Առաջինը 76-րդ հրաձգային 
դիվիզիան էր, որը գոյություն ուներ տակավին 1922թ.։ 1941–1942 թթ. կազմա-
վորվեցին 408-րդ, 409-րդ, 89-րդ, 390-րդ և 261-րդ հրաձգային դիվիզիաները։

Հայկական զորամիավորումներից առաջինը ռազմաճակատ մեկնեց 390-
րդ դիվիզիան։ Նա 1942թ. Ղրիմի Կերչի թերակղզում ունեցավ ծանր 
կորուստներ։ Դի վիզիան գրեթե ամբողջությամբ ջախջախվեց, զոհվեց նաև 
նրա հրամանատար գնդա պետ Սիմոն Զաքյանը։ 76-րդ լեռնահրաձգային 
դիվիզիան կռվում էր Ստալինգրադում։ Գործած սխրանքների համար այն 
վերակոչվեց 81-րդ գվարդիական դիվիզիա։ Հիրավի, փառավոր էր 89-րդ 
«Թամանյան» (շնորհվել է Թամանի թերակղզու ազատագրմանը մասնակցելու 
համար) դիվիզիայի մարտական ուղին, որն սկսվել էր Հյուսիսային 
Կովկասում, Գրոզնի քաղաքի մոտ և ավարտվել Բեռլինում։ Նա Գերմանիա 
հասած և Բեռլինի ճակատամարտին մասնակցած միակ ազգային դիվիզիան 
էր։ Դիվիզիայի հրամանատարն էր գեներալ Նվեր Սաֆարյանը։
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Նվեր Սաֆարյան 89-րդ դիվիզիայի հրամանատար Նվեր Սաֆարյանը 
մի խումբ զինակիցների հետ

Հայ ժողովրդի պարծանքն ու հպարտությունն են պատերազմի բովով 
անցած ու աճած մարշալները, գեներալները, Խորհրդային Միության 
հերոսները, հայտնի ու անհայտ հազարավոր զինվորներ։

Պատերազմի ժամանակ Հովհաննես Իսակովը (Տեր-Իսահակյան) 
ծովակալ, ապա նավատորմի ծովակալ էր, իսկ հետագայում Խորհրդային 
Միության նավատորմի ծովակալ։ Սերգեյ Խուդյակովը (Արմենակ 
Խանփերյանց) ավիացիայի մարշալ էր։ Հետպատերազմյան շրջանում 
Խորհրդային Միության մարշալի կոչում շնորհվեց Հովհաննես Բաղրամյանին, 
զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալի կոչում՝ Համազասպ 
Բաբաջանյանին և ինժեներական զորքերի մարշալի կոչում՝ Սերգեյ Ագանովին 
(Ագանյան)։ Պատերազմի ընթացքում նրանք գրավել են բարձր պաշտոններ և 
ակտիվորեն մասնակցել խոշոր ռազմական գործուղությունների։ Նրանցից 
Հովհ. Բաղրամյանը հասավ մինչև ռազմաճակատի հրամանատարի 
պաշտոնին։ Նրա ղեկավարած զորքերը մասնակցել են կռիվներին 
պատերազմի ամբողջ ընթացքում, այդ թվում Մոսկվայի ու Կուրսկի-Օրյոլի 
ճակատամարտերին, Բելոռուսիայի ազատագրմանը։ Որպես Մերձբալթյան 
1-ին ռազմաճակատի հրամանատար իրականացրել է գեր մանական խոշոր 
ռազմական խմբավորման շրջափակումը և վերացումը Մերձբալ թիկայում, 
հզոր ամրությունների ջախջախումը Արևելյան Պրուսիայում (Կալինինգրադի 
մարզ) ու Քյոնիքսբերգ (Կալինինգրադ) քաղաքի գրավումը և այլն։ 

Պատերազմում աճեցին տասնյակ բարձրակարգ հրամանատարներ՝ 
գեներալներ, որոնց թիվը պատերազմի վերջում հասավ 64-ի։

Ցուցաբերած խիզախության ու արիության համար բարձրագույն պարգևի՝ 
Խորհրդային Միության հերոսի կոչման արժանացան հայ ժողովրդի 106 
զավակներ և ևս 10 հայաստանցիներ՝ ազգային փոքրամասնություններից, 
ընդհանուր թվով՝ 116 մարդ։ Նրանցից երկուսին՝ Խորհրդային Միության 
մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանին և գվարդիայի փոխգնդապետ, օդաչու 
Նելսոն Ստեփանյանին, շնորհվել է Խորհրդային Միության կրկնակի հերոսի 
կոչում։
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Հովհաննես Իսակով Հա մազասպ 
Բաբաջանյան

Հով հան նես 
Բաղ րա մյա ն

Պատերազմին հայ ժողովրդի զավակների գործուն 
մասնակցության մասին պեր ճախոս են նաև հետևյալ 
տվյալները. իրենց թվով հայերը 4-րդ տեղում էին ռազ-
մածովային նավատորմի գեներալների, ռազմաօդային 
ուժերի և հրետանային զորքերի սպաների կազմում, 
6-րդ տեղում՝ Խորհրդային Միության հերոսների 
ցանկում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ հայերն իրենց թվով 
ԽՍՀՄ ժողովուրդների մեջ գրավում էին 8-րդ տեղը։ 
Հայորդի մեկ զորահրամանատար զբաղեցնում էր 
ռազ մաճակատի հրամանատարի պաշտոնը (Հովհան-
նես Բաղրամյան), 3-ը բանակի, 6-ը կորպուսի, 28-ը 
դիվիզիայի, 100-ը բրիգադի ու գնդի հրամանատարներ էին։ Հայերն 
առաջնակարգ տեղում էին շքանշաններով ու մեդալներով պարգևատրված-
ների շարքում (80 հազար մարդ կամ 8-րդ տեղում)։

Պարտիզանական պայքարի շարքերում։ Խորհրդային պարտիզանների 
շար քերում քիչ չէին նաև հայ ժողովրդի զավակները։ Հայ պարտիզանների 
հիմնական զանգվածը կազմում էին ռազմագերիները և թշնամու ռազմա-
կալած տարածքների (Ղրիմ, Հյուսիսային Կովկաս) հայկական բնակավայրերի 
բնակչությունը։ Հայ ռազմագերիները պարտիզանության են դիմել երկու 
ճանապարհով՝ փախուստով համակենտրոնացման ճամբար ներից և հայկա-
կան լեգեոնից։

Պատերազմի սկզբնական շրջանում խորհրդային բանակը նահանջում էր՝ 
տալով մեծ կորուստներ, այդ թվում և գերիներ։ Գերմանական հրամանա տա-
րությունը խորհրդա յին ռազմագերիներից կազմակերպեց ազգային լեգեոններ՝ 
դրանց ռազմաճակատ ուղարկելու և այլ նպատակներով օգտագործելու 
համար։ 1942թ. կազմակերպվեց նաև 12 գումարտակից բաղկացած հայկական 
լեգեոնը։ Այդ գործին մասնակից դարձան մի խումբ հայ ազգային գործիչներ 
(Դրո, Արտաշես Աբեղյան, Գարեգին Նժդեհ և ուրիշներ)։ Լեգեոնի միջոցով 
նրանք ձգտում էին ֆաշիստական հնարավոր ճնշումներից պաշտպանել հայ 
ժողովրդին, եթե պատերազմն ավարտվեր Գերմանիայի հաղթանակով։

Նել սոն Ստեփանյան
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Թշնամու թիկունքում գործել են «Հաղթանակ», Միկոյանի անվան, 10-րդ, 
41-րդ, «Կարմիր աստղ» պարտիզանական ջոկատները, որոնց անձնակազ-
մերը բաղկացած էին հայերից։

Շատ հայ մարտիկների և հրամանատարների վիճակվեց կռվել Եվրոպայի 
պարտի զանական-դիմադրական շարժման մասնակիցների շարքերում։ 
Նրանք մեծ թիվ էին կազմում հատկապես Ֆրանսիայում։ 

Պատերազմի ավարտը: 1945թ. մայիսին Բեռլինի ճակատամարտում 
խորհրդային բանակի տարած հաղթանակով վերջացավ Հայրենական մեծ 
պատերազմը։ Մայիսի 9-ը դարձավ խորհրդային ժողովուրդների տարած 
պատմական մեծ հաղթանակի տոնական օր։ 1945թ. սեպտեմբերին 
Ճապոնիան, որի դեմ ԽՍՀՄ-ը ևս մտավ պատե րազմի մեջ, նույնպես 
անձնատուր եղավ։ Ավարտվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը 
դաշնակից երկրների (ԽՍՀՄ, Անգլիա, ԱՄՆ, Ֆրանսիա և այլ երկրներ) 
հաղթանակով, որում վճռական էր ԽՍՀՄ-ի դերը։

Նման նպաստավոր ռազմաքաղաքական պայմաններում ԽՍՀՄ բարձրա-
գույն ղե կա վարության մեջ բարձրացավ անցյալում Թուրքիայի զավթած 
հայկական տարածք ների ազատագրման հարցը։ Այդ նպատակով Թուրքիայի 
ուղղությամբ կենտրո նացվեցին համապատասխան ռազմական ուժեր, 
նույնիսկ կազմվել էին ազատագրվող տարածքների իշխանության մարմին-
ները։ Իսկ 1945թ. ապրիլին Խորհրդային Միության արտգործժողկոմատի 
պահանջով Հայաստանի արտգործժողկոմատը պատրաստել և նրան 
ներկայացրել էր զեկուցագիր՝ 1921թ. մարտի 16-ի պայմանագրով և մինչև այդ 
Թուրքիային անցած հայկական տարածքների, ինչպես նաև սփյուռքահայերի 
հայրե նադարձության հնարավորությունների մասին։

Միաժամանակ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը ակնկալել էր վերափոխման 
ենթարկել Թուր քիայի պետական կարգերը, ինչպես այդ նա արեց Արևելյան 
Եվրոպայի երկրներում։

Սակայն մինչև գործի ձեռնարկումը իրադրությունը կտրուկ փոխվեց՝ 
տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի կողմից ճապոնական քաղաքների ատոմային 
ռմբահարումը (1945թ. օգոստոս), և Ստալինը հայտարարեց. «Ստամբուլի վրա 
արշավանքը չկայացնել մինչև ավելի լավ ժամանակներ»։ Մինչդեռ հետագա 
ժամանակները Հայկական հարցի լուծման համար դարձան ավելի աննպաստ։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1. Ռազմական ինչպիսի՞ գործողությունների մասնակցեցին հայկական դիվի
զիաները։ Նկարագրե՛ք 89րդ Թամանյան դիվիզիայի մարտական ուղին։ 
Որքա՞ն հայ մասնակցեց Հայրենական պատերազմին։

2. Նշե՛ք Հայրենական պատերազմի հայ նշանավոր զորահրամա նա տար
ներին, ի՞նչ գիտեք նրանց մասին։ Որքա՞ն հայ քաջորդիներ արժանացան 
Խորհրդային Միության հերոսի կոչման։ Ո՞վ է Մեծ հայրենականի ձեր 
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սիրած հերոսը։ Գրե՛ք փոքրիկ շարադրություն «Իմ սիրած հերոսը» վեր
նագրով։

3. Ի՞նչ է պարտիզանական պայքարը։ Ովքե՞ր էին կազմում հայ պարտի
զանների հիմնական զանգվածը։

4. Ե՞րբ ավարտվեց Հայրենական մեծ պատերազմը։ Փորձե՛ք գնահատել հայ 
ժողովրդի ներդրումը Հայրենական պատերազմում, Խորհրդային 
Միության տարած հաղթանակի գործում։

5. Ի՞նչպիսի հնարավորություն գոյություն ուներ պատերազմի վերջում 
Թուրքիայից հայկական տարածքներն ազատագրելու համար և ինչո՞ւ 
չիրականացավ խորհրդային երկրի ղեկավարության այդ մտահղացումը։

6. Տետրերում լրացրե՛ք «Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական պա
տերազմին» աղյուսակը.

Պատերազմի 
մասնակից 

հայերի 
թիվը, 

զոհերը

Մարշալների, 
գեներալների, հերոսների 
թիվը, նրանց զբաղեցրած 

հրամանատարական 
պաշտոնները

Նշանավոր 
զորահրամանա

տարները և 
հերոսները

Հայ ժողովրդի տեղը 
ԽՍՀՄ ժողովուրդների 

շարքում` ըստ 
պատերազմում 

ունեցած ներդրման

ԹեսՏ 
Նշված գործիչներից ովքեր մասնակից դարձան հայկական 
լեգեոնի ստեղծ մանը.

1) Դրոն, Գարեգին Նժդեհը, Ա, Աբեղյանը‚  
2) Ա. Աբեղյանը‚ Ա. Խատիսյանը, Ս. Զաքյանը,
3) Ս. Զաքյանը‚ Ս. Վրացյանը, Ա. Խանփերյանցը,  
4) Ա. Խանփերյանցը, Գ. Նժդեհը, Դրոն։

9-րդ թեմայի ամփոփում

1. 1941թ. հունիսի 22ին ԽՍՀՄի վրա ֆաշիստական Գերմանիայի 
հարձակումով սկսվեց Հայրենական մեծ պատերազմը։ 

2. Հայ ժողովուրդը խորհրդային մյուս ժողովուրդների հետ ոտքի կանգնեց 
պաշտպանելու խորհրդային երկիրը։ Խորհրդային Հայաստանը իր մարդ
կային և նյութական ողջ ռեսուրսը, ջանքերն ու միջոցները նպատա
կաուղղեց ջախ ջախելու թշնամուն։ Հայաստանը երկրին մատակարարում 
էր կաուչուկ, պղինձ, կարբիդ, ինչպես նաև հրացաններ, նռնակներ և այլն։

3. Թշնամու դեմ պայքարի կազմակերպմանն ակտիվորեն մասնակցեց նաև 
հայ եկեղեցին։ 

4. Հայրենական պատերազմին մասնակցել է շուրջ 0,5 մլն հայ, որից 200 
հազարը զոհվել է պատերազմի դաշտում։ Եվս 100 հազար հայեր կռվել են 
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ԽՍՀՄի դաշնակից երկրների բանակներում։ Հայ ռազմիկների զգալի 
մասը կենտ րոնացած էր 6 հայկական ազգային դիվիզիաներում։ Դրանցից 
մինչև վերջ նական հաղթանակը թշնամու դեմ կռվել են 409րդ և 89րդ 
դիվիզիաները։ Վերջինս Գերմանիա հասած և Բեռլինի ճակատամարտին 
մասնակցած միակ ազգային դիվիզիան էր։

5. Պատերազմի ժամանակ աճեցին տասնյակ բարձրակարգ հայ 
հրամանատարներ ու զորավարներ՝ 5 մարշալ, 64 գեներալ: Հայաստանը 
պատերազմի տարիներին տվեց Խորհրդային Միության 116 հերոս, որից 
106ը հայ ժողովրդի զավակներ էին, իսկ տասը՝ ազգային փոքրա մաս
նությունների ներկայացուցիչներ։

6. Հայ ժողովրդի զավակները մասնակցել են պարտիզանական պայքարին և 
եվրոպական երկրների դիմադրական շարժմանը։ Թշնամու թիկունքում 
գործել են «Հաղթանակ», «Կարմիր աստղ», այլ պարտիզանական 
ջոկատներ։ Գերմա նական հրամանատարությունը խորհրդային ռազմա
գերիներից, այդ թվում և հայերից, կազմակերպեց ազգային լեգեոններ։ 
Հայկական ազգային լեգեոնը կազմակերպվել է 1942թ., որին գործակցել 
են ազգային գործիչներ Դրոն, Արտաշես Աբեղյանը, Գարեգին Նժդեհը և 
ուրիշներ։ 

ԹԵՄԱ 10 ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ (1920–
1945 ԹԹ.)

1.  Խորհրդային իշխանության քաղաքականությունը 
մշակույթի բնագավառում։ Ժողովրդական կրթություն

Մշակութային առաջին միջոցառումները։ Խորհրդային իշխանության 
հաստա տումով նոր փուլ էր սկսվում դարավոր հայ մշակույթի զարգացման 
համար։ Այն դար ձավ պետության քաղաքականության կարևոր բնագա վառ-
ներից մեկը։ Խորհրդային իշխանությունը և կոմունիստական կուսակցությունը 
մշակույթը դիտում էին որպես նոր հասարակարգի ստեղծման կարևոր 
պայմաններից մեկը։ Մեծ նշանակություն էր տրվում մարդկանց խորհրդային 
սոցիալիստական գաղափարներով դաստիարակելու գործին։

Մշակութային գործի կազմակերպման առաջին միջոցառումներից էին 
դպրոցի և կրթության անջատումը եկեղեցուց։ Եվ ապա` մշակութային 
հաստատությունների (դպրոց, թանգարան, գրադարան, տպարան և այլն) 
ազգայնացումը։ Հայերենը որպես պետական լեզու ճանաչելու մասին 
դեկրետի ընդունումը հնարավորություն էր ընձեռում մշակույթի զարգացումը 
կազմակերպել ազգային սկզբունքով։ Սակայն ԽՍՀՄ-ի պայմաններում այդ 
սկզբունքը կենսագործվում էր ոչ հետևողականորեն։
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Զանգվածային անգրագիտության վերացումը։ Հնագույն մշակույթի տեր 
հայ ժողովուրդը այնուամենայնիվ հին կարգերից ստացել էր քիչ 
ժառանգություն հատ կապես գրագի տու թյան բնագավառում։ Մասնավորապես 
համատարած անգրագի տություն էր տի րում գյուղում։

Խորհրդային իշխանությունը գտնում 
էր, որ նոր հասարակարգի ստեղծումը 
կարելի է իրականացնել միայն գրագետ 
մարդկանց միջոցով։ Ուստի նա ձեռնա-
մուխ եղավ, մի կողմից, երեխաների դպ-
րո ցական կրթության կազմակերպ ման, 
մյուս կողմից, չափա հաս բնակչու թյան 
անգրագիտության վերացման գոր ծին։

Առաջին հնգամյակում հնարավոր չե-
ղավ ամբողջությամբ հաղթահարել ան-
գրա գի տությունը, ուստի գործի ընթացքն 
արագացվեց։ Գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման հետ կապված 
ուշադրությունը մեծացավ գյուղի նկատմամբ։ Ի վերջո, 1939թ. մարդա համարի 
տվյալներով, գրագետ էր դարձել Հայաստանի բնակչության 83,9 տոկոսը 
1897թ. 9,2 տոկոսի դիմաց։ Հայաստանում անգրա գիտության վերացման 
խնդիրը հիմնականում լուծված էր, որը շատ մեծ նվաճում էր։

Հանրակրթական դպրոցը։ Հայաս տանի խորհրդային իշխանությունը իր 
ձեռքը վերցրեց կրթության ամբողջ գործը և ձեռնամուխ եղավ կրթական նոր 
հա մա կարգի ստեղծմանը։ Առաջին քայլը 
դպրոցի անջատումն էր եկեղեցուց, կրո-
նական առար կաների դասավանդման ար-
գելումը, կրթությունն աշխարհիկ դարձ -
նելը։

1921թ. որոշում ընդունվեց հանրա պե-
տությունում ունենալ երկաստիճան 
դպրոց՝ տարրական և յոթնամյա։ Մի 
քանի տարի անց նպատակահարմար հա-
մարվեց անցնել եռաստիճան՝ տարրա-
կան, յոթամյա և միջնակարգ դպրոցին։

1920–1930-ական թվականներին 
ստեղծ  վեց հանրակրթական դպրոցների 
լայն ցանց։ 1940–1941 ուսումնական 
տարում հանրապետությունում գործում 
էր 1155 դպրոց։ Հարյուրավոր դպրոցական 
շենքեր կառուցվեցին պետության միջոց-
ներով, որն էլ հոգում էր դպրոցական 
բոլոր ծախսերը։  

Դպրոցական դաս

Երևանցի պիոներ-դպրոցականները
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Դպրոցական դասագրքերի մեծ մասը թարգմանական էր (ռուսերենից), 
քանի որ առարկաներն ընդհանուր էին ամբողջ ԽՍՀՄ-ի համար, բացի հայոց 
լեզվի, գրականության և այլ առարկաներից։

Հանրակրթական դպրոցների լայն ցանցը մեծ նշանակություն ունեցավ 
մատաղ սերնդի անգրագիտության վերացման գործում։

Բարձրագույն կրթությունը։ Հայաս-
տանի բարձրագույն կրթության առաջ-
նեկը Երևանի պետական համալսարանն 
է, որը հիմնադրվել է 1919թ.։ Սկզբնապես 
գործող երկու ֆակուլտետներին 1921թ. 
ավելացան նորերը՝ 1941թ. հասնելով 8-ի։ 
Նրա ֆակուլտետների հիման վրա 
ստեղծ վեց հանրապետության բուհերի 
ցանցը՝ բավարարելով դրանց դասախո-
սական անձնակազմի հիմնական պա-
հանջը։

Հաջորդ բուհը Երևանի կոնսեր վա-
տո րիան էր (1923թ.), որը կոչված էր 
պատրաս տելու բարձրագույն երաժշտա-
կան կադրեր։ 1928թ. բացվեց անաս-
նաբուծական-անասնաբուժական ինս-
տի տուտը, որը կադրեր էր պատրաստում 
Անդրկովկասի հան րապետությունների 
համար։

Առաջին հնգամյակը կադրերի մեծ 
պահանջ առաջացրեց, ուստի 1930թ. 
Երևանի համալսարանի ֆակուլտետները 
դարձան ինքնուրույն ինստիտուտներ՝ 
պոլիտեխ նիկական, գյուղատնտեսական, 
բժշկական, մանկավարժական։ 1940թ. 
Հայաստանում գործում էր 9 բուհ՝ 11100 
ուսանողներով և պրոֆեսորա-դասախո-
սական բարձրորակ անձնակազմով։

Կազմավորվեց միջնակարգ մասնա-
գիտական ուսումնական հաստատու-

թյունների ցանց։ 1940թ. գործում էր 62 տեխնիկում` շուրջ 9000 սովորողներով։
1928–1941 թթ. Հայաստանի բուհերը և տեխնիկումները միասին տվեցին 

շուրջ 22 հազար շրջանավարտ։

Գյումրիի մանկավարժական 
ինստիտուտի շենքը

Երևանի անաս նա բու ծա կան-
ա նաս նաբու ժա կան ինստիտուտի շենքը

Երևանի բժշկական ինստիտուտի շենքը
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Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Որո՞նք են մշակութային գործի կազմակերպման առաջին միջոցառումները։ 
Ինչո՞վ էր պայմանավորված կադրերի հարցի լուծման անհրաժեշտությունը։ 
Ի՞նչ ճանապարհով էր հնարավոր լուծել կադրային հարցերը։

2.  Ինչո՞ւ կրթության զարգացման խնդիրը խորհրդային իշխանությունը սկսեց 
զանգվածային անգրագիտության վերացումից։ Փորձե՛ք ապացուցել, որ 
ան գրագիտության վերացման խնդիրը հիմնականում լուծվեց։

3.  Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք եղան առաջին անհրաժեշտ քայլերը կրթական նոր 
համա կարգի ստեղծման ճանապարհին։ Նշե՛ք հանրակրթական դպրոցի 
տիպերը։

4.  Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞վ էր պայմանավորված բարձրագույն կրթության 
զար գացումը։ Որո՞նք են հանրապետության առաջին բարձրագույն ուսում
նական հաստատությունները (բուհերը)։ Ինչպե՞ս ընդլայնվեց բուհական 
ցանցը։ 

5.  Տետրերում լրացրե՛ք «Կրթության զարգացումը» աղյուսակը.

Ուսումնական 
հաստատություններ

1940–1941 ուստարի
քանակը սովորողների թիվը

հանրակրթական դպրոց 
միջնակարգ մասնագիտական 
դպրոց
բարձրագույն դպրոց

ԹեսՏ
ե՞րբ են երևանի համալսարանի ֆակուլտետները դարձել ինքնու
րույն ինստիտուտներ: 

1) 1926թ.‚  2) 1921թ.‚  3) 1930թ.‚  4) 1938թ.։

2.  Գիտությունը։ Գրականությունը
Գիտության զարգացումը։ Գիտությունը կազմակերպվում էր բուհերում և 

գիտա հետազոտական հիմնարկներում։ 1930-ական թվականներին 
տնտեսության արագ զարգացումը նոր պահանջներ էր դնում գիտական 
կադրերի առաջ։ Ուստի 1935թ. կազմակերպվեց ԽՍՀՄ գիտու թյունների 
ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղը։ Կադրերի առկայության առումով 
Հայաստանում շատ թե քիչ նպաստավոր պայմաններ կային հայագիտության 
զար գացման համար (պատմություն, լեզու, գրականություն և այլն)։

Հայաստանում զարգանում էին ինչպես հասարակական, այնպես էլ 
բնական գիտությունները։ Պատմաբաններից շարունակում էին ստեղծա-
գործել Հ. Օրբելին, Լեոն (Առաքել Բաբախանյան), Հակոբ Մանանդյանը, Աշոտ 
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Հովհաննիսյանը, Աշխարհաբեկ Քալանթարը և ուրիշներ։ Նրանք գիտական 
արժեքավոր աշխատություններ ստեղծեցին հայոց պատմության վերաբերյալ։

Լեզվագիտության ու գրականագիտության գծով Հրաչյա Աճառյանը, 
Մանուկ Աբեղյանը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Ստեփանոս Մալխասյանը, Արսեն 
Տերտերյանը և շատ ուրիշներ գիտական-ստեղծագործական բեղուն 
գործունեություն էին ծավալել։

 Հ. Օրբելի Լեո
(Ա ռա քել Բաբա խա նյան)

Հակոբ Մա նան դյան

Մա նուկ ԱբեղյանՀրա չյա Աճառյան Ստե փանոս Մալ խա  սյա ն

Բնական գիտությունների զարգացումը կապվում էր ինդուստրացման 
խնդիրների լուծման հետ։ Լևոն Ռոտինյանի և Ստեփան Ղամբարյանի 
ղեկավարությամբ գիտական աշխատանքներ էին կատարվում քիմիական 
արդյունաբերության բնագավառում։ Ջրատեխնիկայի և ջրաէներգետիկայի 
հարցերի լուծումը կապված է Հովսեփ Տեր-Աստվածատրյանի անվան հետ։ 
Երկրաբաններ Հովհաննես Կարապետյանի և Տիգրան Ջրբաշյանի 
գործունեությունը ծավալվել է կիրառական երկրաբանության ասպարեզում։

Գրական կյանքը։ 1920–30-ական թվականները խորհրդահայ գրա կա նու-
թյան ձևավորման ու զարգացման տարիներ էին։ Կուսակցության պահանջով 
գրողների կարևոր խնդիրը գեղարվեստական ստեղծագործության միջոցով 
խորհրդային մարդու դաստիարակությունն էր։



91

Գեղարվեստական խոսքի ճանաչված վարպետներ Հովհաննես Թուման-
յանը, Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Ալեքսանդր Շիր-
վան զադեն, Նար-Դոսը, Դերենիկ Դեմիրճյանը և ուրիշներ կողմնորոշվեցին 
դեպի խորհրդային իշխանությունը։ Քաղաքական համոզմունքների բերումով 
վտարանդիու թյան մեջ հայտնվեցին Ավետիս Ահարոնյանը, Լևոն Շանթը, 
Նիկոլ Աղբալյանը։

Նիկոլ Աղբալյան Ալեքսանդր Շիր վան զա դե Եղիշե Չա րենց

Չնայած գաղափարական կաշկանդվածությանը, գրական տաղանդն 
օգնում էր դուրս գալու պարտադրող սահմաններից։ Դրա շնորհիվ ուղի էր 
հարթում հայրենասիրության, համամարդկային բովանդակության թեմատի-
կան։ Որքա՜ն խոր հայրենասիրություն կա Եղիշե Չարենցի հետևյալ տողերում.

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, 
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման, 
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ 

Արձակի բնագավառում շա րու նակում էին ստեղծագործել Ալեքսանդր 
Շիրվանզա դեն, Նար-Դոսը, Դերենիկ Դեմիր ճյանը, Վահան Թոթովենցը, նոր 
գրողներից Ստեփան Զորյանը, Ակսել Բակունցը։

Դերենիկ Դեմիրճյան Ստե փան Զորյան Ակսել Բակունց
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1930-ական թվականները դարձան հայ գրականության զարգացման նոր 
փուլի սկիզբ։ 1934թ. կայացած Հայաստանի գրողների և ԽՍՀՄ գրողների 1-ին 

համա գումարները ուղենշեցին գրականության զար-
գաց ման խնդիրները։ Սակայն անհատի պաշտամունքի 
շրջանում, 1930-ական թվականների երկրորդ կեսին, 
իրականացված քաղաքական բռնությունները խաթա-
րեցին գրական կյանքը։ Կամայա կանությունների զոհ 
դարձան նշանավոր գրողներ Եղիշե Չարենցը, Ակսել 
Բակունցը, Զապել Եսայանը, Վահան Թոթովենցը, 
աքսորվեցին Գուրգեն Մահարին, Վահրամ Ալազանը, 
Վաղարշակ Նորենցը և ուրիշներ։ Այնուամենայնիվ, 
չնայած վախի ու բռնությունների մթնոլորտին, հայ 
գրական կյանքը վերելք էր ապրում։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Որտե՞ղ և ե՞րբ ստեղծվեցին գիտական առաջին հաստատությունները։ Ե՞րբ 
ստեղծվեց ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղը, 
ովքե՞ր ղեկավարեցին այդ նորաստեղծ գիտական հաստատությունը։ Ի՞նչ 
գիտեք նրանց մասին։

2.  Ի՞նչ խնդիրներ դրեց կուսակցությունը 1920–30ական թթ. խորհրդահայ 
գրականության առջև։

3.  Ներկայացրե՛ք խորհրդային գրականության ստեղծման ընթացքը։ Ինչպե՞ս 
կարող եք բնութագրել այն։ Ի՞նչ էր պահանջում «սոցիալիստական 
ռեալիզմը»։ Ձեր կարծիքով՝ ճի՞շտ էր արդյոք գրականությունը կուսակ ցու
թյան գաղա փա րախոսությանը ծառայեցնելը։ Հայ գրողները կարողացա՞ն 
դուրս գալ պար տադրվող գաղափարախոսության սահմաններից։

ԹեսՏ 
Համապատասխանեցրե՛ք գիտնականի անունը գիտության բնա
գա վառի հետ:

1) Հրաչյա Աճառյան‚ ա) Պատմագիտություն‚
2) Հովհաննես Կարապետյան‚ բ) Լեզվաբանություն‚
3) Աշոտ Հովհաննիսյան‚ գ) Երկրաբանություն,
4) Լևոն Ռոտինյան։ դ) Կենսաբանություն,
 ե) Քիմիա:

3.  Արվեստը
Կերպարվեստ։ 1920-ական թվականներին գործում էին կերպարվեստի 

ճա նաչված վարպետներ Մար տի րոս Սարյանը, Սեդրակ Առաքելյանը, Ստե-
փան Աղաջանյանը, Եղիշե Թադևոսյանը, Հակոբ Կոջոյանը։ Նրանց ստեղ-

Գուրգեն Մահարի
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ծագործական ավանդույթների հիման վրա Հայաս տա-
նում ստեղծվեց կերպարվեստի նոր դպրոցը։ Այդ 
գործում բացառիկ է համաշխարհային ճանաչման 
արժանացած Մարտիրոս Սարյանի դերը։ 

Կերպարվեստի զարգացման կարևոր գրավականը 
կադրերի պատ րաստումն է։ Այդ նպատակով 1922թ. 
Երևանում բացվեց գեղարվեստի դպրոց։ 1935թ. կազ-
մա կերպվեց Հայաստանի կերպարվեստի թանգարանը, 
որն այսօր գործող Հայաստանի ազգային պատկե-
րասրահն է։

Երվանդ Քոչար

Հայ քանդակագործների ավագ սերնդի ներկա յա-
ցուցիչներից են Սերգեյ Մերկուրովը, Արա Սարգսյանը, 
Երվանդ Քոչարը։ Մերկուրովի հայտնի գործե րից է 
1931թ. Երևանում տեղադրված Ստեփան Շահումյանի 
հուշարձանը: Արա Սարգսյանի գործերից է «Սահակ 
Պարթև և Մեսրոպ Մաշտոց» խմբաքանդակը, որը 
տեղադրված է Երևանի պետական համալսարանի 
առջև։ Երվանդ Քոչարը նկարիչ-քանդակագործ է։ Նրա 
ամենանշանավոր ստեղծագործու թյու նը Սասունցի 

Դավթի արձանն է Երևանի եր-
կա թուղային կայարանի հրա-
պա րակում։ 

երաժշտություն։ Ստեղծվեց առաջին սիմֆոնիկ 
նվագախումբը, կազմակերպվեց պետական ֆիլհարմո-
նիան, բացվեց օպե րայի և բալետի պետական թատ-
րոնը։ Երաժշտական արվեստի զարգացման գործում 
մեծ է Ալեքսանդր Սպեն դիարյանի, Ռոմանոս 
Մելիքյանի, Արմեն Տիգրանյանի վաստակը։ 

Հայ երաժշտության զարգացման գործում մեծ է 
աշխարհահռչակ երգահան Արամ Խաչատրյանի վաս-

Ալեքսանդր 
Սպեն դիարյան

Արմեն Տի գրա նյա ն

Մարտիրոս Սարյան
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տակը, որի ստեղծագոր ծու թյունը սկիզբ է առել 1930-
ական թվա կաններին։

1938թ. կազմակերպվեց և լայն ժողովրդա կա-
նություն վայելեց Թաթուլ Ալթունյանի ղեկավարած 
Հայկական ժողովրդական երգի ու պարի համույթը, 
որն այսօր կրում է իր ղեկավարի անունը։ 

Թատրոն և կինո։ 1922թ. կազմակերպվեց հան-
րապետության առաջին պետական դրամատիկական 
թատրոնը, որին հետագայում շնորհվեց Գ. Սուն դուկ-
յանի անունը։ Թատրոնի ստեղծման ու զարգացման 
մեջ մեծ է դերուսույց Լևոն Քալանթարի ծառա յու թյունը։ 

Թատրոնի խաղա ցանկում մնայուն 
պիես ներ էին հայ դրամա տուրգիայից 
«Պատվի համար»-ը, «Նամուս»-ը, «Չար 
ոգի»-ն, «Պեպո»-ն, օտար հեղի-
նակներից՝ «Օթելլո»-ն, «Լիր արքա»-ն և 
այլ գործեր։ 

1920–30-ական թվականներին դրա-
մա տիկական թատրոններ էին գործում 
Լենի նականում (Գյումրի), Կիրովակա-
նում (Վանաձոր) և հանրապետության 
որոշ շրջկենտ րոններում։ 

1920-ական թվականները նշանավո-
րեցին հայկական կինոարվեստի ծնուն-
դը։ Այն սկիզբ առավ «Նամուս» համր 
կինոնկարով։ Առաջին հնչյունային կի-
նո նկարը «Պեպո»-ն էր, որը թողարկվեց 
1935թ. և ճանաչվեց որպես այն ժա մա-
նակի լավագույն նկար։ Հայ կինոար-
վեստի ստեղծման ու զարգացման գոր-
ծում մեծ է կինոռեժիսոր Համո Բեկնազարյանի դերը։

Ճարտարապետությունը։ 1920–30-ական թվական-
ները նշանավորվեցին քաղաքաշինության զարգացման 
արագ ընթացքով։ 

Հանրապետությունում սկսված լայնածավալ շի-
նարարության խնդիրների լուծումը վիճակվեց ճար-
տարապետների ավագ սերնդին, որի նահապետն է 
անվանի ճարտարա պետ Ալեքսանդր Թամանյանը։ 
Թամանյանի ստեղծագործության արգասիք են 
կառավա րության տունը, օպերայի և բալետի թատրոնը, 
հանրային (ազգային) գրադարանը, բուհական մի շարք 

Վահրամ Փափազյանը Օթելլոյի դերում, 
Արուս Ոսկանյանը` Դեզդեմոնայի

Հա մո Բեկնազարյան

Արամ Խաչատրյան
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շենքեր։ Դրանք հիրավի ճարտա րապետական գլուխ-
գործոցներ են։

Գիտական բնագավառի խոշոր իրադարձություն 
էր 1943թ. ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի կազ-
մակերպումը: Նրա կազմում ընտրվեցին 23 անվանի 
գիտնականներ։ Ակադեմիայի պրեզիդենտ ընտրվեց 
անվանի արևելագետ Հովսեփ Օրբելին։ 

Այսպիսով` կարելի է արձանագրել, որ խորհրդա-
յին իշխանության տարիներին (1920–1945 թթ.) մշակույ-
թի բնագավառում ևս ձեռք էին բերվել վիթխարի 
նվաճումներ:

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Կերպարվեստի ճանաչված ի՞նչ գործիչների ստեղծագործական 
ավանդույթների հիման վրա ստեղծվեց կերպարվեստի խորհրդային նոր 
դպրոցը։ Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին։ Փորձե՛ք բնութագրել Մարտիրոս 
Սարյանին և նրա արվեստը։ Հայ քանդակագործների ավագ սերնդի ի՞նչ 
նշանավոր ներկայացուցիչներ գիտեք։ Ի՞նչ կարող եք ասել նրանց մասին։

2.  Ովքե՞ր մեծ դեր խաղացին երաժշտական արվեստի զարգացման գործում։ 
Նրանցից ո՞վ է ձեր սիրած երգահանը‚ ի՞նչ գիտեք նրա մասին։ Ինչպե՞ս 
կարող եք բնութագրել Արամ Խաչատրյանին և նրա ստեղծագործու
թյունները։ 

3.  Ինչո՞վ նշանավորվեց հայ թատրոնի վերելքը 1920–30ական թթ.։ Նշե՛ք այդ 
շրջանի հանրահայտ դերասաններին։ Ի՞նչ փաստերով կարող եք 
ապացուցել‚ որ հայ կինոարվեստը ծնունդ է առել 1920ական թթ.։ Ի՞նչ 
գիտեք կինոռեժիսոր Համո Բեկնազարյանի մասին։

4.  Ո՞վ էր հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիրը։ Ձեր կարծիքով՝ նրա 
նախագծով կառուցված ո՞ր շենքն է ամենից շատ զարդարում այսօր 
Երևանը։

5.  Լրացրե՛ք «Մշակույթի բնագավառները» աղյուսակը.

Մշակույթի բնագավառները Գործիչները Ստեղծագործությունները

ԹեսՏ 
Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդա
կանությամբ. 
1. Երևանի օպերային թատրոնի բացումը: 
2. Հայկական ժողովրդական երգի և պարի համույթի ստեղծումը: 
3. Հայաստանի կերպարվեստի թանգարանի կազմակերպումը: 
4. Առաջին պետական դրամատիկական թատրոնի բացումը:

Ալեք սան դր Թամանյան
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10-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Կոմկուսը գտնում էր‚ որ նոր հասարակարգ կարելի է կառուցել գրագետ, 
բարձր որակավորում ունեցող կադրերով։ Ուստի նա ձեռնամուխ եղավ 
չափահաս բնակչության շրջանում զանգվածային անգրագիտության 
վերացման գործին։ Փաստորեն‚ 1921–40թթ. անգրագի տու թյան վերացման 
խնդիրը հիմնականում լուծվեց։ Հաջորդ կարևոր միջոցառումը կրթական 
նոր համակարգի ստեղծումն էր։ 1920–30ական թթ. ստեղծվեց դպրոց ների 
լայն ցանց, զարգացավ բարձրագույն կրթությունը։ 

2.  Զարգացում ապրեց գիտությունը։ Հայաստանի առաջին գիտական 
հաստա տությունը Էջմիածնի պատմամշակութային ինստիտուտն էր‚ որը 
1925թ. վերակառուցվեց Հայաստանի գիտության և արվեստի 
ինստիտուտի։ Կարևոր իրադարձություն էր ՀԽՍՀ գիտությունների 
ակադեմիայի կազմակերպումը 1943թ.։ 

3.  Չնայած գաղափարախոսական խոչընդոտներին՝ խորհրդահայ 
գրականությունը խոշոր նվաճումներ ունեցավ։ Դրան մեծ նպաստ բերեցին 
ավագ սերնդի նշանավոր վարպետներ Հ. Թումանյանը‚ Ավ. Իսահակյանը 
և ուրիշներ։ Նրանց հետևեցին Ե. Չարենցը‚ Ա. Բակունցը և ուրիշներ։

5.  Խորհրդահայ Կերպարվեստի դպրոցի ստեղծման գործում մեծ դեր 
խաղացին հայ գեղարվեստի ճանաչված վարպետներ Ս. Առաքելյանը‚ Ստ. 
Աղաջանյանը‚ Հ. Կոջոյանը, հայ գեղանկարչության նահապետ Մ. 
Սարյանը, քանդակագործներ Ս. Մերկուրովը‚ Ա. Սարգսյանը, Եր. Քոչարը 
և ուրիշներ։

6.  Հայ երաժշտական արվեստը որակական նոր աստիճանի բարձրացրին 
Ալ. Սպենդիարյանի և Ա. Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ 1920–30
ական թթ. ստեղծվեց առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբը, կազմակերպվեց 
ֆիլհար մոնիան, բացվեց օպերայի և բալետի պետական թատրոնը և այլն։

7.  Լուրջ նվաճումների հասավ հայ թատրոնը, ծնունդ առավ հայկական կինո
արվեստը։ 1922թ. կազմակերպվեց հանրապետության առաջին պետական 
դրա մատիկական թատրոնը։ Հ. Բեկնազարյանի «Նամուս» համր 
գեղարվեստական ֆիլմով սկիզբ առավ հայ կինոն։ 

8.  Հայ ճարտարապետության ավանդույթների հիման վրա նշանավոր 
ճարտարապետ Ալ. Թամանյանը կազմեց քաղաքամայր Երևանի 
կառուցապատման գլխավոր հատակագիծը։ Նրա նախագծով 
կառուցվեցին մի շարք գեղեցիկ հասարակական շենքեր՝ կառավարության 
տունը‚ օպերայի և բալետի թատրոնը և այլն։
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ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1945-1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

ԹԵՄԱ 11 ՍՓՅՈՒՌՔԸ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո սկսվեց սփյուռքահայերի տեղաշար-
ժերի նոր շրջան, որը որոշ ընդմիջումներով շարունակվում է ցայսօր: 1950-
ական թթ. վերջից սկիզբ առավ մեծ թվով հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից, 
Իրանից, Լիբանանից, Սիրիայից և Արևելքի մահմեդական այլ երկրներից: Դա 
տեղի էր ունենում հիմնականում ցածր կենսա մակարդակի, բնիկ 
ժողովրդների մեջ ազգայնական տրամադրությունների աշխու ժացման, 
ռազմաքաղաքական անկայունության պատճառով: Տեղի հայերի բացարձակ 
մեծամասնությունը ներգաղթեց Արևմուտքի զարգացած երկրներ: ԱՄՆ-ում, 
Կանա դայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում և այլ երկրներում նորեկները 
համալրեցին տեղի հայ համայնքները: Շվեդիայում, Գերմանիայում, 
Շվեյցարիայում, Հոլանդիայում, Ավստ րալիայում և այլ երկրներում նրանք 
հիմնեցին նոր համայնքներ կամ վերակենդանացրին եղածները: 

1.  Հայկական համայնքները Արևելքի երկրներում 
Տարբեր երկրների մեծ և փոքր քաղաքներում հաստատված հայ 

գաղթականները ամենուրեք հայտնվեցին խիստ ծանր վիճակում: Իրենց ողջ 
ոնեցվածքը հայրենիքում կորցրած և ֆինանսական կարողու թյուններից 
զուրկ՝ նրանք ստիպված էին նոր կյանք սկսել օտար միջավայրում: 
Լիբանանում, Սիրիայում և Արևելքի այլ երկրներում, որոնք զարգացման 
աստիճանով քիչ էին տարբերվում Արևմտյան Հայաստանից ու Կիլիկիայից, 
հայերը շարունակեցին զբաղվել արհեստներով և առևտրով, մասամբ նաև 
գյուղատնտեսությամբ: Դա, ինչպես նաև տեղա ցի ների ընդհանուր առմամբ 
բարյացակամ վերաբերմունքը, մեծապես նպաստե ցին, որ հայերը 
համեմատաբար շուտ հարմարվեն նոր պայմաններին: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տեղի հայերի մեջ զգա-
լիորեն աճեց գործարարների, մասնագետների, ծառայողների և հատկապես 
ուսանողության թիվը: Այսպես՝ 1960-ական թվականներին հայերին էին 
պատկանում Լիբանանի խոշոր ար դյու նաբերական ձեռնարկությունների 18% 
և մանր արհեստավորական ձեռնարկու թյունների 43%-ը: Արևելքի երկրների 
հայության իրավական կարգավիճակի կարևոր առանձնահատկություններից 
է այն, որ այստեղ նրանք ճանաչված են որպես ազգային-կրոնական համայնք: 
Դրա շնորհիվ Լիբանանում և Իրանում հայերը իրենց ներկայա ցուցիչներն 
ունեն խորհրդարաններում, իսկ հաճախ նաև կառավարություններում: 

ԲԱԺԻՆ 3
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Արևելքի երկրների հայության ամենակարևոր առանձնահատկությունն 
այն է, որ, ի տարբերություն Սփյուռքի բոլոր այլ համայնքների, նա ապրում է 
մահմեդական միջավայրում: Մահմեդական և քրիստոնեական մշակույթների 
և ապրելակերպի էական տարբերությունները մեծապես նպաստում են հա-
յերի ազգային ինքնության պահպան մանը: Կրոնամշակութային այդ առանձ-
նաց վածության հետևանքներից են հազվադեպ ամուսնությունները բնիկ 

ժողովուրդների և տեղացի հայերի միջև: 
Հայ ընտանիքների ազգային միատար-
րու թյան շնորհիվ հնարավոր է դարձել 
աճող սերնդին տալ հայեցի դաստիա-
րակություն, պահպանել և զարգացնել 
նրանց ազգային ինքնագիտակ ցությունը:

Այս համայնքներում միշտ էլ կա-
րևորվել է ազգային կրթության հարցը: 
Սկսած 1920-ական թվականներից՝ Լիբա-
նանում, Սիրիայում, Եգիպտոսում, Իրա-
նում հիմնվել է հայկական ամենօրյա 
դպրոցների լայն ցանց: Դրանցից են, 
օրինակ, Բեյրութում՝ Դարուհի Հակոբյան, 

Հալեպում՝ Լա զար Նաջարյան-Գալուստ Գյուլ-
բեն կյան, Թեհ րանում՝ Մարի Մանուկյան դպրոց-
ները: Սփյուռ քահայ կրթօջախների շարքում իր 
տեսակի մեջ եզակի էր 1926թ. Նիկոսիայում 
(Կիպրոս) հիմ նած ՀԲԸՄ-ի Մելգոնյան կրթա-
կան հաստատու թյունը, որը փակվեց 2005թ.: Այս 
գիշերօթիկ դպրոցում ուսանում էին հիմնա-
կանում Սրևել քի երկրներից, իսկ 1990-ական 
թվականներից՝ նաև Հայաստանից եկած 
երեխաները: 1955 թվականից Բեյրութում Հայ 
ավետարանական եկեղեցու հովանավորու-
թյամբ գործում է Սփյուռ քի միակ բարձրա գույն 
կրթական հաստատությունը՝ Հայկազյան հա-
մալսարանը: Այս ամենի շնորհիվ տեղի հայու-
թյան համար հայոց լեզուն ցայսօր էլ հաղոր-
դակցման բնական միջոց է: 

Պատահական չէ, որ այստեղ հրատարակ-
վել են մեծ թվով հայկական թերթեր ու ամսագրեր: Միայն Հալեպում (Սիրիա) 
մինչև 1970-ական թվականները գործում էր 27 հայկական տպարան, որոնցում 
հրատարակվել է շուրջ 50 անուն պարբերական: «Զարթօնք», «Ազդակ» 
(Բեյրութ), «Ալիք» (Թեհրան), «Արև», «Յուսաբեր» (Կահիրե) և այլ թերթեր 
այսօր էլ մեծ տարածում ունեն ողջ Սփյուռքում: Ազգային ավանդույթները 

Բեյրութի հայկական համալսարանի 
շենքը

Նուբարյան ազգային դպրոցի և 
Մերճանյան մանկապարտեզի 
շենքը (Եգիպտոս)
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պահպանող ազդու միջոցներից են նաև մեծ թվով պարային, թատերական և 
նման այլ խմբերի գործունեությունը: Ազգային բազմաթիվ կազմակերպու-
թյունների, կրթական հաստատությունների, հայալեզու պարբերականների 
գոյությունը ստեղծել է ուրույն հայկական մթնոլորտ Հալեպի և Բեյրութի 
հիմնականում հայերով բնակեցված առանձին թաղամասերում:

Արևելքի երկրների հայախոս ստվար համայնք-
ները, նրանց բնորոշ ազգային կենսաոճն ու հոգևոր 
մթնո լորտը հնարավոր դարձրին նաև հայ գեղար վես-
տական գրականության ավանդույթների պահպանումն 
ու զարգացումը: Դրա վկայությունն են Վահե Վահյանի, 
Մուշեղ Իշխանի, Անդրանիկ Ծառուկյանի և ուրիշների 
ստեղծա գործությունները: 

Լիբանանի, Սիրիայի և Իրանի հայ համայնքները 
մինչև 1970-ական թթ. Սփյուռքի մշակութային և 
քաղաքական կենտրոններն էին: Այստեղ են մեծացել 
ու կրթություն ստացել այլ երկրների համայնքային 
առաջնորդների զգալի մասը: Արևելքի երկրներից 1950 - ական թվականների 
վերջերից սկսված հայերի արտագաղթը, որի մեջ մեծ տոկոս է կազմում 
երիտասարդությունը, բացասաբար է անդրադառնում տեղի համայնքների 
կենսունակության վրա:

Հայկական համայնքները Արևմուտ
քի երկրներում: Սկզբնական շրջանում 
ծանր էր հայ գաղթականների վիճակը 
նաև Արևմուտքի արագ զարգացող ար-
դյունաբերական երկրներում: Չունենա-
լով անհրաժեշտ մասնագիտական հմտու-
թյուններ, նրանք ստիպ ված էին հիմնա-
կանում կատարել որակավորում չպա-
հան ջող, ծանր ռւ ցածր վարձա տրվող 
աշխատանք՝ մետաղագործական, շինա-
րարական և այլ աշխատանքներ: 

Ներգաղթած հայերը իրական պատ-
կերացում չունեին տեղի ժողովուրդների 
ապրելակերպի մասին, որը հաճախ խորթ 
և անընդունելի էր իրենց համար: Արևմուտքի երկրների ժողովուրդները, 
իրենց հերթին անծանոթ լինելով հայերին, ինքնաբերաբար նրանց վրա էին 
տարածում «ասիացիների» մասին ունեցած իրենց բացասական պատկերա-
ցումները: Դրա դրսևորումներից էր 1910–20-ական թթ. հայերի քաղաքա-
ցիական որոշ իրավունքների սահմանափակումները ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա 
նահանգում: Հետագա տարիներին տեղի հայերը շնորհիվ իրենց աշխատա-
սիրության և օրինապահության դարձան լիիրավ քաղաքացիներ: Իսկ 

Մուշեղ Իշխան

Ֆրանսիայի Մխիթարյան վարժարանի 
շենքը
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Արևմուտ քի երկրներում մեծացած և կրթություն ստացած սփյուռքահայերը 
իրենց պատվավոր տեղը զբաղեցրին հասարակության միջին և բարձր 

օղակներում: Նրանց տեսնում ենք որպես 
անհատ ձեռներեցներ, պետական ծառա-
յողներ, գիտատեխնիկական տարբեր 
ոլորտների մասնագետներ, դասախոս-
ներ, ուսանողներ և այլն:

Արևմուտքի երկրների մշակույթի 
մշտական և ուժեղ ներգործության պայ-
ման ներում հայերի համար ամենաբարդ 
և դժվար խնդիրներից է ազգային իքնու-
թյան պահ պա նումը: Ցանկանալով հնա-
րավորին չափ արագ ներգրավվել ընդու-
նող հասա րակու թյուններում, նրանք 
ձգտում են առավելագույնս որդեգրել 
բնիկ ժողովուրդների բար քերն ու մշա-
կութային արժեքները: Հանուն դրա 
նրանք միաժամանակ հարկադրված են 
սահմանափակել իրենց ազգային, ավան-
դական մշակույթի դրսևորումները:

Նշված երկրներում յուրահատուկ 
նշա նակություն է ստանում հայերի քրիս-
տոնյա լինելու հանգամանքը: Այն զգալի 
չափով նպաստել է տեղի՝ նույնպես 
քրիստոնյա ժողովուրդների՝ ֆրանսիա-
ցի ների, ամերիկացիների, արգենտինա-
ցիների և այլոց կողմից հայերի մասին 
նպաստավոր կարծիքի ձևավորմանը: 
Դրա հետ մեկտեղ, այն դյուրացրել է 
հայերի ազգա մշա կութային ձուլումը: Այդ 
են վկայում հայերի ամուսնությունները 
այլազգիների հետ: Նման ամուսնու նու-
թյունների թիվը Արևմուտքի և Հարա-
վային Ամերիկայի երկրների հայության 
մոտ այսօր կազմում է շուրջ 60 %: 

Արևմուտքի երկրներում երկար ժա-
մանակ գոյություն ունեին միայն մեկօրյա 
հայկական դպրոցներ, որոնց արդյունա-
վետությունը ազգային դաստիարա կու-
թյան և կրթության տեսակետից բա վա-
րար չէր: Այսպես՝ ԱՄՆ-ի հայկական հա-

Կոկինիայի Սբ Հակոբ հայկական 
եկեղեցին (Հունաստան)

Լոնդոնի Թահթայան 
վարյարանի դասասրահում

Մուրադ Ռաֆաելյան վարժարանի 
սրահներից (Իտալիա)
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մայնքները միայն 1960-ական թթ. կեսերից սկսեցին հիմնել ամենօրյա հայ-
կական դպրոցներ: Նմանօրինակ հայկական դպրոցներում, ինչպես ասենք՝ 
ԱՄՆ-ում՝ «Ֆերահեան», «Տեմիրճեան-Մանուկեան», Ֆրանսիայում՝ «Դպրո ցա-
սեր տիկնանց վարժարան», Ար գենտինայում՝ՙ «Վիսենտե Լոպեսի վար ժա-
րան» և այլն, սովորում է, սակայն, ծագումով հայ երեխաների փոքր մասը 
միայն: Արդյունքում՝ Արևմուտքի երկրնե րում ապրող սփյուռքահայերի, 
հատկա պես երիտասարդության ճնշող մեծա մաս նությունը լավագույն 
դեպքում տիրա պետում է հայերենի խոսակցական լեզվի սոսկ տարրերին: 
Դա իր հերթին անդրա դառնում է հայկական մամուլի վրա: Տարեցտարի 
ավելանում են տեղական լեզուներով հրատարակությունների թիվը: Իսկ 
քանակապես նվազող հայալեզու պարբերականները, որպես կանոն, ունեն 
օտարալեզու հատուկ ենթաբաժիններ կամ հավելվածներ («Աս պարէզ», «Նոր 
օր»՝ ԱՄՆ-ում, «Յառաջ»՝ Ֆրանսիայում, «Հորիզոն»՝ Կանադայում և այլն):

Արևմուտքի երկրներում, հատկապես Ֆրանսիա-
յում և ԱՄՆ-ում, նույնպես ստեղծագործել են անվանի 
հայ գրողներ՝ Վահան Թեքեյանը, Արշակ Չոպանյանը, 
Շահան Շահնուրը, Համաստեղը և ուրիշներ, որոնք, 
սակայն, որպես կանոն, դեռևս մինչ այս երկրներ 
ներգաղթելը արդեն ձևավորված գրողներ էին: Տեղի 
հայ համայնք ներում տիրող մշակութային մթնոլորտը 
չի նպաստում հայալեզու գրականության զարգաց-
մանը, հակառակը՝ այն մեծապես խթանում է հա յազ-
գի օտարագիր գրողների ի հայտ գալը: Իրենց 
երկրների գրականության ճանաչված դեմքերից էին 
Վիլյամ Սարոյանը, Լևոն-Զավեն Սյուրմելյանը (ԱՄՆ), 
Անրի Թրուայան (Ֆրանսիա) և ուրիշներ: Առավել 
նշանակալից է հայազգի արվեստագետների 
ավանդը տարբեր երկրների մշակույթի զար գաց-
ման գործում: Նրանցից են՝ նկարիչներ՝ Արշիլ 
Գորկին (Ոստանիկ Ադոյան), Գարզուն, քանդա-
կագործ Ռուբեն Նաքյանը, կոմպո զիտորներ՝ 
Ալան Հովհաննեսը, կինոբեմադրիչներ՝ Ռուբեն 
Մամուլյանը, Անրի Վերնոյը, Ատոմ Էգոյանը, 
երգիչներ ու դերասաններ՝ Շարլ Ազնավուրը, 
Շերը (Շերըլին Սարգսյան) և շատ ուրիշներ: 

Հարավային Ամերիկայի երկրների (Արգեն-
տինա, Ուրուգվայ, Բրազիլիա) համայնք ների կա-
յացումն ու զարգացումը հիմնականում ընթացել 
է Արևմուտքի երկրների հայկական համանքների 
նման: Այդ համայնքների կարևոր առանձնահատ-
կություններից է այն, որ Երկրորդ համաշխար-

Կոմիտասի հուշարձանը 
(Դետրոյթ, ԱՄՆ)

Բուենոս-Այրեսի 
Սբ Լուսավորիչ եկեղեցին
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հային պատերազմից հետո տեղի հայերի շոշա փելի արտագաղթ չի նկատվել: 
Միևնույն ժա մանակ Սփյուռքի այլ համայնքներից և Հայաս տանից համե-
մատաբար քիչ թվով հայեր են ներգաղթել Հարավային Ամերիկայի երկրներ: 
Այդ իսկ պատճառով տեղի համայնքներին ընդհանուր առմամբ բնորոշ չէ 
ազգային գործու նեության էական աշխուժացում: 

2.  1946–1948թթ. «մեծ ներգաղթը» 
Սփյուռ քահայերի զանգվածային հայրենադար ձության երկրորդ փուլը 

սկսվեց արդեն 1946թ.: Երկրորդ համաշխարհային պատե րազմից անմիջապես 
հետո Ստալինի` տարածքային ձեռքբերումների քաղաքա կանության նպա-
տակներից էր նաև վերատիրանալ 1921թ. պայմանագրով Թուրքիային անցած 
հայկական տարածքներին: Այն իրականացնելու համար մշակվեց գործողու-
թյունների հատուկ ծրագիր, որում որոշակի դեր էր վերապահված նաև 
սփյուռքա հայությանը: Մոսկվայի ջանքերով սփյուռքահայությունը տեղեկա-
ցավ թե՛ նշված տարածքների մոտալուտ միացմանը Խորհրդային Հայաս տա-
նին և թե՛ զանգվածային նոր ներգաղթի թույլտվության մասին: Այդ լուրից 
ոգևորված՝ սփյուռքահայերը բազմաթիվ դիմումներ էին հղում ԽՍՀՄ ղե կա-
վարությանը՝ ցանկություն հայտնելով ներգաղթել Հայաստան: Խորհրդային 
Միությունը այդ դիմումները նույնպես օգտագործեց Թուրքիային ներկա յաց-
րած տարածքային պահանջների հիմնավորման համար, քանի որ Հայաս-
տանի եղած տարածքում անհնար էր ընդունել բոլոր ցանկացողներին: 

1946թ. հունիսին Հայաստան հասան առաջին հայրենադարձները, իսկ 
1946-1948թթ. Լիբանանից, Սիրիայից, Եգիպտոսից, Հունաստանից, Ֆրանսի-
այից և այլ երկրներից ներգաղթած հայերի ընդհանուր քանակը կազմեց շուրջ 
90 հազար մարդ: 1949թ. երկրի իշխանությունները դադարեցրին ներգաղթը, 
քանի որ սկսված «սառը պատերազմը» և ԱՄՆ-ի պաշտպանության տակ 
Թուրքիայի հայտնվելը («Տրումենի դոկտրինը») ստիպեցին Ստալինին 
հրաժարվել իր մտադրությունից:

Հայաստան ներգաղթած հայությունը 
հայտնվեց դժվարին կենսապայման նե-
րում: Առավել ծանր հետևանքներ ունե-
ցավ նրանց նկատմամբ իշխանություն-
ների անվստա հությունը, որի արդյուն-
քում 1949-ին ներգաղթողների մի մասը, 
տեղաբնակ հայերի հետ միասին, աքսոր-
վեց Խորհրդային Միության հեռավոր 
շրջաններ:

Չնայած այդ և այլ բացասական 
երևույթ ների, բոլոր տարիներին հայ րե-
նիք ներգաղթածները և նրանց արդեն Հայրենադարձների Վարդաշեն ավանը
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Հայաստանում մեծացած ու ուսում ստա ցած զավակները նպաստեցին երկրի 
զար գացմանը: Հատկապես նշանակալի էր նրանց ավանդը մշակույթի և 
գիտու թյան ոլորտում (Հրաչյա Ներսիսյան, Երվանդ Քոչար, Գոհար Գասպար-
յան, ակա դեմիկոսներ Մանվել Զուլալյան, Հրաչ Բարթիկյան և շատ ուրիշներ):

Խորհրդային Հայաստանի նոր քա ղաքականությունը սփյուռքի հանդեպ: 
Երկ րորդ համաշխարհային պատերազ մից հետո Խորհրդային Միությունը, 
գլխավորելով կոմունիստական երկրների խմբավորումը և ձգտելով է՛լ ավելի 
ընդլայնել իր ացդեցության ոլորտները, որդեգրեց ավելի ճկուն 
քաղաքականություն: Համապատաս խանաբար խմբագրվեց նաև Հայաստանի 
քաղաքականությունը Սփյուռքի հանդեպ. ՌԱԿ-ը և ՍԴՀԿ-ը իրենց կառույց-
ներով սկսեցին դիտվել որպես «առաջա դիմական, հայրենասիրական» ուժեր 
և նրանց ընձեռվեցին Հայաստանի հետ շփվելու որոշ հնա րավորություններ: 
ՀՅԴ-ի հանդեպ խորհրդային իշխանությունների անհանդուր ժողական 
դիրքորոշումը մնաց անփոփոխ:

Նոր քաղաքականության արդյունք 
էր նաև 1964թ. Սփյուռքահայության հետ 
մշակութային կապերի կոմիտեի ստեղ-
ծումը: Հատկապես արժեքավոր էր Հա-
յատանի օժանդակությունը կրթական և 
մշակութային ոլորտներում: Սկսած 1960-
ական թվականներից Հայաստանի բուհե-
րում անվճար ուսում ատացան ավելի 
քան հազար սփյուռքահայ ուսանողներ: 
Սփյուռքի հայկական դպրոցների ուսու-
ցիչների համար կազմակերպվում էին 
ամե նամյա ամառային դասընթացներ: 
Տար բեր երկրների հայաշատ քաղաքներ հյուրախաղերի էին մեկնում Հայաս-
տանի հայտնի ստեղ ծագործական խմբերը, արվեստի անվանի գործիչները: 

Այս բոլոր դրական փոփոխությունների հետ մեկտեղ, հայ ժողովրդի երկու 
հատվածները, սակայն, շարունակեցին ապրել իրարից մեկուսացած ու 
անջատ: Դրա հետևանքով մի կողմից էլ ավելի խորացան արևմտահայերին և 
արևելահայերին պատմականորեն ներհատուկ առանձնահատկությունները: 
Մյուս կողմից, հայաստա նաբնակների և սփյուռքահայերի մեջ ձևավորվեցին 
միմյանց մասին թյուր, անիրա տեսական պատկերացումներ, որոնք վերա-
բերում էին ամենատարբեր, այդ թվում նաև ազգային-քաղաքական խնդիրնե-
րին: Զրկված լինելով հայրենիքի հետ անմիջականորեն հաղորդակցվելուց՝ 
ափյուռքահայերի մեջ ազգամշակութային ձուլման երևույթները ընթացան 
առավել արագությամբ:

Հայերը ԽսՀՄում: Արևելքի և Արևմուտքի երկրների համեմատ սկզբուն-
քորեն այլ էր Խորհրդային Միու թյունում՝ Խորհրդային Հայաստանի սահման-
ներից դուրս, այլ հանրապետու թյուններում ապրող հայության վիճակը:

Մշակութային կապերի հայկական 
ընկերության  շենքը
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Խորհրդային Միության իշխանու թյուն ները, ազգային սկզբունքի հիման 
վրա ստեղծելով առանձին հանրա պե տություններ, դրանով իսկ, ինչպես տե-
սանք, մեծապես նպաստեցին Խորհր դային Հայաստանի զարգացմանը: 
Միևնույն ժամանակ նրանք ողջ երկրում վերացրեցին ազգային փոքրա մաս-

նությունների գրեթե բոլոր իրավունք նե-
րը, արգելեցին նրանց տարատեսակ կազ-
մակերպությունների գործունեությունը: 
Հատկա պես ճակատագրական եղան 
հայ կական առանձին տարածքների 
հանձ նումը Խորհրդային Ադրբեջանին: 
Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքա-
կանության հե տևանքով, ինչպես նշվեց, 
Նախիջևանը լրիվ հայաթափվեց, իսկ 
Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) հայու-
թյունը Խորհրդային Միության փլուզումից 
հետո ստիպված եղավ զենքով պաշտ-
պանել ազատ և ինքնուրույն ապրելու իր 
իրավունքը:

Երկրի իշխանությունների նման քա-
ղաքականությունը անհնարին էր դարձ-
նում տարբեր հանրապետություն ներում 
ապրող հայության հավաքական ազգա-
յին-մշակութային գործունեությունը: Այդ 
պարագան միաժամանակ է՛լ ավելի 
դյուրացրեց գերիշխող մշակույթների ազ-
դեցությունը նրանց վրա: Դա առավել 
նկատելի էր Ռուսաստանում, Ուկրաինա-
յում, Բելառուսում և որոշ այլ հանրապե-
տություններում, ուր հայերի ամուսնու-
թյունները տեղացիների հետ կազմում 
էին ընդհանուր թվի ավելի քան 50%-ը: 

Նման երևույթները, սակայն որոշակի չափով հավասարակշռվել են մշտական 
կապերով ու շփումներով՝ Հայաս տանում ապրող իրենց հայրենակիցների 
հետ: Մահմեդական բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում և միջինասիական 
հանրապե տություններում (Տաջիկիս տանում, Թուրքմենիստանում և այլուր) 
տեղի մշակույթների ազ դեցու թյունը եղել և մնում է սահմանափակ:

Խորհրդային Միության ամենահա յաշատ հանրապետություններից էր 
Վրաստանը: Այստեղ հայերի հիմնական մասը այսօր էլ բնակվում է Հայաս-
տանի սահմանամերձ Ախալքալաքի և Ախալ ցխայի շրջաններում (պատմական 

Սանկտ Պետերբուրգի Սբ. Կատարինե 
եկեղեցին (Ռուսաստան)

Սամարղանդի Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցին (Ուզբեկստան)
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Ջա վախք), նաև մայրաքաղաք Թբիլիսիում, որը մինչև 1920-ական թթ. 
հայության մշակութային և քաղաքական կենտրոն ներից էր: Խորհրդային 
իշխանություն ների օրոք վիրահայերի ազգային-մշակութային կյանքն ու 
գործունեությունը նույնպես ենթարկվեցին տարբեր սահմա նափակումների և 
ճնշումների: Դրանք այսօր էլ հատկապես ուժեղանում են տեղի ազգայնական 
ուժերի աշխուժացման հետևանքով: Դրա 
հետ մեկտեղ՝ վիրահայերի բազմադարյա 
պատմությունը և մեծ ավանդը Վրաս տա-
նի զարգացման գործում, նրանց թվաքա-
նակն ու համահավաք բնակությունը 
կանխորոշեցին հայկական դպրոցների, 
հայալեզու թերթի, թատրոնի և այլնի 
գոյությունը: 

Հայերը, որպես Խորհրդային Միու-
թյան լիիրավ քաղաքացիներ, սկզբից ևեթ 
ակտիվ դեր խաղացին երկրի քաղա-
քական, մտավոր և հոգևոր կյանքի ամե-
նատարբեր բնագավառներում: Նրանք 
եղան պետական տարբեր մարմինների, զինված ուժերի ղեկավարներ (ԽՍՀՄ 
Գերագույն խորհրդի նախագահ Անաստաս Միկոյան, մարշալներ Հովհաննես 
Բաղրամյան և Համազասպ Բաբաջանյան, ծովակալ Հովհաննես Իսակով): 
Հատկապես մեծ էր հայերի ավանդը երկրի գիտության և մշակույթի 
զարգացման գործում (Արտյոմ Միկոյան, Հովսեփ, Լևոն և Ռուբեն Օրբելիներ, 
Արամ Խաչատրյան, Պավել Լիսիցյան և շատ ուրիշներ): Այդ ավանդույթը 
ներկայումս շարունակում է Ռուսաստանի Դաշնության հայությունը:

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Նշե՛ք սփյուռքահայ կարևոր կենտրոնները։ Թվարկե՛ք Արևելքի երկրների 
հայկական համայնքների կրթամշակութային հաստատությունները, 
պարբերա կանները։ Արևմուտքի ո՞ր երկրներում կան հայկական խոշոր 
համայնքներ։ Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք էին սփյուռքահայության ազգային 
ինքնության պահպանման դժվարությունները Արևմուտքի երկրներում։ 
Թվարկե՛ք Արևմուտքի երկրների հայկական համայնքների կրթամշակու
թային հաստատությունները, պարբե րականները։

2.  Ե՞րբ կազմակերպվեց հայրենադարձությունը։ Որքա՞ն հայեր հայրե նա
դարձվե ցին Հայաստան։ 

3.  Ի՞նչ կարող եք ասել ԽՍՀՄ այլ հանրապետություններում ապրող 
հայության մասին։ Նկարագրե՛ք վիրահայոց վիճակը։ Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ 
փոփոխություններ կատարվեցին ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություն
ներում ապրող հայության կյանքում ԽԱՀՄ փլուզումից և ԱՊՀի ստեղ
ծումից հետո։ Ի՞նչ գիտեք Ռասաս տանի հայկական համայնքի մասին։ 

Սբ Խաչ եկեղեցին Թբիլիսիում
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4.  Լրացրե՛ք «Հայկական սփյուռքը» 1945–1991թթ. աղյուսակը.

Հայկական սփյուռք Երկրների 
անվանումը

Կրթամշակութային 
հաստատությունները, 
պարբերականները

Մշակույթի 
գործիչները

Արևելքի երկրների 
հայկական 
համայնքները

Արևմուտքի 
երկրների հայկական 
համայնքները

ԹեսՏ
Համապատասխանեցրե՛ք պարբերականներն այն երկրների հետ, 
որտեղ դրանք հրատարակվում են.

1) «Զարթօնք», ա) Եգիպտոս‚
2) «Հորիզոն», բ) Լիբանան‚
3) «Արև», գ) ԱՄՆ‚
4) «Ասպարէզ», դ) Կանադա, 
 ե) Արգենտինա:

 

11-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Երկրորդ աշխարհամարտից հետո սկսվեց սփյուռքահայերի տեղա շար
ժերի նոր շրջան, որը որոշ ընդմիջումներով շարունակվում է մինչև օրս: 
Արևելքի երկրներից հայերի բաձարձակ մեծամասնությունը ներգաղթեց 
Արևմուտքի զարգացած երկրներ: Արևելքի երկրներից հայերի արտա
գաղթը, որի մեծ տոկոսը կազմում է երիտասարդությունը, բացասաբար է 
անդևադառնում տեղի համայնքների կենսունակության վրա:

2.  Արևմուտքի երկրների հայ համայնքների գործունեությունը զգալիորեն 
աշխուժացավ, երբ 1960ական թթ. վերջից սկսվեց հայերի ներգաղթը 
Արևելքի երկրներից, իսկ 1980ական թթ. վերջից` նաև Հայաստանից: 
Նրանց ջանքերի շնորհիվ առավել արդյունավետ սկսեցին գործել 
ազգային հիմնարկություններ, կրթական նոր հաստատություններ, 
գեղարվեստական խմբակներ և այլն: 

3.  19461948թթ. աշխարհի 12 երկրներից Հայաստան գաղթեցին շուրջ 90 
հազար հայեր: 1948թ. հայրենադարձությունը դադարեցվեց և միայն 
Ստալինի մահից հետո նորից շարունակվեց: 1950ական թթ. Հայաստան 
ներգաղթեց 4 հազար, իսկ 196070ական թթ.` ևս 32 հազար մարդ: 
Հետագա տարիներին հայրե նադարձությունը դադարեցվեց: 
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4.  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո խորհրդային իշխա
նությունները մեղմեցին իրենց քաղաքականությունը սփյուռքի նկատմամբ։ 
Դրա դրսևորում էր 1964թ. Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի 
կոմիտեի ստեղծումը։ Կոմիտեն համակարգում և ղեկավարում էր Հայաս
տանի հարաբերությունները սփյուռքի հետ կրթության և մշակույթի 
ոլորտներում։

ԹԵՄԱ 12 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ

1. Տնտեսությունը

Տնտեսության վերակառուցումը։ 
Խորհրդային Հայաստանի գրեթե ամ բողջ 
տնտեսությունը 1941-45թթ. հարմարեցվել 
էր ռազմաճակատի պահանջ ներին։ Հա-
յաստանը, պատերազմի տարիներին 
ավե րածությունների չէր են թարկվել, 
բայց խախտվել էր նրա արտադրության 
տարբեր ճյուղերի զար գացման համա-
մաս նությունը: Անհրաժեշտ էր վերա-
կանգնել հանրապե տու թյան տնտե սու-
թյունը‚ այն համապա տասխանեցնել խա-
ղաղ ժամանակների պահանջներին։

Կառավարությունը 1945թ. օգոստոսին 
նախապատրաստեց չորրորդ հնգամյակի 
նախագիծը։ Նախատեսվում էր եղած 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
վերակառուցման և ընդլայնման հետ մեկ-
տեղ կառուցել նորերը, կրկնապատկել 
արդյու նաբերական արտադրանքը: Տնտե -
սության առաջընթացը հնարավոր էր 
իրականացնել միայն էներգետիկ բա զայի 
առկայության պայմաններում։ Այդ 
պատճառով‚ մեծ նշանակություն տրվեց 
էլեկտ րակայանների կառուցմանը։ 1948թ. 
ավարտվեց Ձորագետի հիդրոէլեկտրա-
կայանի (հէկ) վերակառուցումը, Քանաքե-
ռի հէկի վերջին ագրեգատի կառուցումը։ 

Գյումուշի ՀԷԿ-ը

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ:
Էլեկտրաշարժը գնում է բեռնման
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Պատերազմի ավարտից հետո 
սկսվեց Սևան-Հրազդան կասկադի 
ամենա հզոր հէկի` Գյումուշի կառուցումը, 
որի առաջին հերթը շահագործման 
հանձնվեց 1953թ.։

1949թ. ԽՍՀՄ կառավարությունը որո-
շում ընդունեց Հայաստանում գունավոր 
մետալուրգիայի զարգացման մասին: Այդ 
նպատակով հատ կաց վեցին անհրաժեշտ 
սարքավորումներ ու ֆինանսական 
հսկա  յական միջոցներ: Մեծ աշխա տանք-
ներ ծավալվեցին Քաջարանի պղնձա-
մոլիբդենային, Սիսիա նի և Մեղրու կոմ-
բի նատ ների, Ալավերդու պղնձաձու լա կան 
գործարանի կառուց ման ուղղութ յամբ:

Արդյունաբերության զարգացումը։ 
Տնտեսության վերակառուցմանը զուգա-
հեռ շարունակվում էր նոր ձեռնար կու-
թյունների կառուցումը։ Չորրորդ հնգամ-
յակում 1946-1950 թթ. կառուց վեցին Երևա-
նի կաբելի, էլեկտրամեքե նաշինական, 
ալյումինի, Գյումրիի հեծանիվի‚ Սպիտա-
կի շաքարի և այլ գոր ծարաններ։ Այդ 
տարիներին շահագործման հանձնվեց 
40-ից ավել արդյունաբերական նոր ձեռ-
նարկություն:

Արդյունաբերական տասնյակ ապ-
րանքա տեսակներ արտահանվում էին ոչ 
միայն ԽՍՀՄ հանրապետություններ, 
այլև արտասահմանյան երկրներ:

Պատերազմին և նրան հաջորդող 
տա րիներին հանրապետության տնտե սու թյան վերա-
կառուցման և զարգացման մեջ նշանակալի ավանդ 
ունեն ՀԿԿ Կենտ կոմի առաջին քարտուղարներ Գրիգոր 
Հարություն յանը‚ որն այդ պաշտոնը վա րում էր 1937-
1953թթ.‚ ինչպես և նրան հա ջորդած Սուրեն Թով մաս-
յանը (1953-1960թթ.)։

ԽՍՀՄ կառավարության որոշմամբ (1958թ.) զարկ 
տրվեց քիմիական արդյու նաբերության զարգացմանը։ 
Գործարկվեցին Երևա նի «Պոլիվինիլա ցետատ»‚ Ալա-
վերդու և Կիրո վականի քիմիական ձեռնար կություն-
ները։

Երևանի էլեկտրամեքենաշինական 
գործարանը

Երևանի կաբելի գործարանի հյուսման 
ցեխում

Սուրեն Թով մասյան
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Արտադրության այդ ճյուղի զարգացման 
շնորհիվ Հայաստանը հետզհետե ագրա-
րային երկրից վերափոխվում էր արդյու-
նաբերական հանրապետության։ 1960–1980-
ական թվականներին հանրապետությունում 
կառուցվեցին 390-ից ավելի արդյունա-
բերական ձեռնարկություններ։ 1970-ական 
թվականներին որոշակի աշխատանքներ 
տար վեցին արդյունաբերական ձեռնար կու-
թյունները ապակենտրոնացնելու ուղղու-
թյամբ: Կառուցվեցին մի շարք նոր քաղաք-
ներ, որոնք դարձան արդյունաբերության 
կենտրոններ։ Դրանցից էին Չարենցավանը‚ 
Հրազդանը‚ Աբովյանը և այլն։

Արդյունաբերության զարգացումը առաջ 
բերեց բնապահպանական բազմաթիվ 
խնդիրներ։ Դրանցից առաջինը Սևանի հիմ-
նահարցն էր։ Հրազդան գետի վրա կառուց-
ված հէկերը աշխատում էին Սևանի ջրի 
հաշվին, և դրա բացթողման հետևանքով 
իջել էր լճի ջրի մակարդակը։ Այդ հիմ-
նախնդրի լուծմանը որոշ չափով նպաստեց 
Արփա-Սևան ջրատար թունելի (1981թ.), ջէ-
կե րի և Հայկական ատոմակայանի կա ռու-
ցումը (1979թ.)։ Այդուհանդերձ, Սևանի հիմ-
նախնդիրը մինչև այժմ լիովին լուծված չէ։

Այդ նույն ժամանակ բարելավվեց հան-
րա պետության տրանսպորտային համա-
կարգը։ Կառուցվեցին Երևանի մետրո պո-
լիտենը‚ մայրաքաղաքի «Զվարթնոց»‚ «Էրե-
բունի» և Գյումրիի օդանավակայանները։

Այսպիսով, 1970-1980-ական թվա կան-
ներին Հայաստանը ԽՍՀՄ տնտեսական 
համա կարգում իր արդյունաբերական զար-
գացման մակարդակով ու տեսա կարար 
կշռով գրավեց առաջնակարգ տեղերից մեկը:

Գյուղատնտեսության հիմ նախնդիր-
ները։ Պատերազմի տարիներին գյուղա-
տնտե սության մեջ իշխում էր ձեռքի աշխա-

Երևանի պոլիվինիլացետատ 
գործարանը

Կիրովականի քիմիական կոմբինատը

Երևանի մետրոպոլիտենի 
«Հանրապետության հրապարակ» 
կայարանի տեսքը ներսից
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տանքը‚ խիստ նվազել էր կոլտնտեսու թյունների աշխատանքային ներուժը‚ 
զգա լիորեն կրճատվել էին ցանքատարածությունները։

Պետությունը չնչին գներով գյու ղա-
ցուց գնում էր այնքան մթերք, որքան 
իրեն անհրաժեշտ էր: Դրա պատճառով 
տարեցտարի նվազում էին կոլտնտեսու-
թյունների եկամուտները, իջնում էր գյու-
ղացիության նյութական շահագրգռվա-
ծությունը:

Որոշ ձեռնարկումներ եղան գյուղա-
տնտեսության մեքենայացման ուղղութ-
յամբ։

Առանձնահատուկ ուշադրություն 
դարձվեց գյուղերի էլեկտրիֆիկացման 
վրա։ 1948թ. հանրապետության գյուղա-

կան բնակչության միայն 30%-ն էր էլեկտրաէներգիա ստանում: Խրախուսվեց 
փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարությունը։ 1950թ. արդեն Հայաստա-
նում գործում էին ավելի քան 50 գյուղական հիդրոէլեկտրակայաններ։ Դրա 
շնորհիվ գյուղերի էլեկտրի ֆի կա ցումը հասավ 70 տոկոսի։

Գյուղացիությունից գանձվող հարկերը հետևողականորեն աճում էին։ 
Պետությունը մթերումները կատարում էր շատ ցածր գներով։ Կաթի 1 լիտրը 
մթերելով 25 կոպեկով` պետությունը այն ազգաբնակչությանն էր վաճառում 2 
ռ. 70 կոպեկով, 1 կգ միսը մթերում էր 14 կոպեկով և վաճառում 11 ռուբ. 40 
կոպեկով։

Հետպատերազմյան մի քանի տաս-
նամ յակների ընթացքում գյուղատնտե-
սու թյան բնագավառում եղան նաև 
որոշակի հաջողություններ։ Կառուց վե ցին 
Թալինի, Հրազ դանի, Սպիտակի, Կո-
տայքի ջրանցքները, Ազատի, Շամբի և 
այլ ջրամբարներ։ Բազմաթիվ ջրհան 
կայաններ և արտեզյան հորեր կառուց-
վեցին Արարատյան դաշտի գյուղական 
շրջաններում։ Ոռոգելի հողատարածու-
թյունները ավելացան 48 հազար հեկ-
տարով, ճահճուտներից ազատվեցին և 
յուրացվեցին 16 հազար հեկտար հողեր։

Ոչ միայն գյուղատնտեսության‚ այլև ամբողջ ժողովրդական տնտեսու-
թյան զարգացման մեջ որոշակի էր հանրապետության ղեկավարության և 
առաջին հերթին ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղարներ Յակով Զարոբյանի 
(1960-1966 թթ.), Անտոն Քոչինյանի (1966-1974 թթ.) և Կարեն Դեմիրճյանի (1974-
1988թթ.) դերը:

Հողի մեքենայական մշակում 
Արարատյան դաշտավայրում

Սիսիանի Շամբի ջրամբարը
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Յակով Զա րոբյան Անտոն Քոչինյան Կարեն Դեմիրճյան

1970-80-ական թվականներին երկրում ստեղծվեցին ագրոարդյու նաբե-
րական հա մալիրներ, որտեղ մեկ միասնական համակարգի մեջ ընդգրկվեցին 
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման և իրացման 
ձեռնարկությունները: Հայաս տանում հատկապես արդյունավետ էին թռչնա-
բուծական համալիրները. զգալիորեն 
ավելացավ հավի մսի և ձվի արտադ-
րությունը` հիմնականում բավարարելով 
հանրա պետության պահանջները: Բայց 
մյուս բնագավառներում ագրոար դյու նա-
բերական համալիրների արդյու նա վե-
տությունը ցածր էր: 

Վարչահրամայական համակարգի 
պայ մաններում երկիրը ագրարային 
ճգնա ժամից դուրս բերելու փորձերը փաս-
տորեն ձախողվեցին: Դրա հիմնա կան 
պատճառը այն էր, որ գյուղացին իր ար-
տադրած արդյունքի իրական տերը չէր:

Բնակչության սոցիալական դրությունը։ Հայրենական պատերազմի 
ավարտից հետո բնակչության սոցիալական վիճակը բավականին ծանր էր։ 
Իշխանությունները որոշ քայլեր էին ձեռնարկում այն բարելավելու ուղղու-
թյամբ։ 1947թ. վերջերին վերացվեց պա-
րե նային մթերքների բաշխման քարտային 
համակարգը, անցկացվեց դրամական 
ռեֆորմ։ Իրականացված քաղաքականու-
թյունը նպաստեց ապրանքադրամային 
հարաբերությունների ծավալմանը։ Կա-
տարվեց ապրանքների ազատ վաճառք:

1960-1970-ական թթ. Հայաստանի ազ-
գաբնակչության սոցիալական ապահով-
վածության մակարդակը‚ նախորդ ժա-

Հացահատիկի ընդունման 
կետ կոլտնտեսությունում

Առաջին անգամ հեռուստացույցի առջև
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մանակաշրջանների համեմատությամբ, որոշակի բարձրացավ։ Տնտեսության 
զարգացումը հնարավորություն տվեց բարձրացնել աշխա տավարձերը և 
կենսաթոշակները։ Քաղաքաշինությունը զգալիորեն բարելավեց բնակ չության 
բնակարանային պայմանները։ Բարելավ վեցին բնակչության կենցաղային 
պայմանները։ Հանրապետության ամբողջ տարածքի էլեկտրիֆիկացման 
աշխատանքները ավարտվեցին‚ և կենցաղում սկսեցին օգտա գործել 
տեխնիկայի նոր նվաճումները` սառնարան, հեռուստացույց, գազ: 

Հանրապետության մի շարք շրջաններում աշխատանքը սեզոնային բնույթ 
էր կրում (աշխատանքով ապահովված էին տարվա որոշ ամիսներին), ուստի 
միջոցներ վաստա կելու համար տարեկան շուրջ 20 հազար մարդ արտագնա 
աշխատանքի էր մեկնում Ռուսաստան և այլ հանրապետություններ։

Հանրապետության բնակչության սոցիալական ապահովության ոլորտում 
բազ մաթիվ դժվարություններ էին առաջացել, որոնց հետևանքով 
աստիճանաբար իջնում էր նրա կենսամակարդակը։

ՀԽՍՀ 60ամյակի առթիվ ԽՍՀՄ ղեկավարության հեռագրից

Հայկական ԽՍՀի դեմքը բնորոշում են ատոմային էներգետիկան, մետաղա
մշակությունը, էլեկտրոնային, ռադիոտեխնիկական, սարքաշինական, քիմիական, թեթև և 
սննդի արդյունաբերությունը։ Աննախընթաց որակական փոփոխությունների է ենթարկվել 
գյուղատնտեսությունը։ Ծաղկել են Հայաստանի գիտությունն ու մշակույթը։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Տնտեսության բնագավառում ի՞նչ էր անհրաժեշտ կատարել։ Ի՞նչ նոր 
էլէկտրակայաններ ձեռնարկություններ կառուցվեցին 1945–1950ական 
թթ.։ Փորձե՛ք ցույց տալ‚ որ արդյունաբերության զարգացումը հանգեցրեց 
նոր քա ղաքների առաջացմանը։ 

2.  Ի՞նչ ազդեցություն էր ունեցել պատերազմը խորհրդային գյուղատնտե
սության վրա։ Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկվեցին գյուղատնտեսությունը դժվարին 
կացությունից դուրս բերելու համար։ Դուք համաձա՞յն եք այն մտքին‚ որ 
հետպատերազմյան շրջանում գյուղատնտեսության բնագավառում եղել 
են նաև վիթխարի հաջողություններ։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ 

3.  Ի՞նչ քաղաքականություն էր իրականացվում սոցիալական ոլորտում հետ
պա տերազմյան շրջանում։ Ի՞նչ փոփոխություններ կրեց ազգաբնակչության 
սո ցիալական ապահովվածության մակարդակը 1960–1970ական թթ.։ 

4.  Լրացրե՛ք «Խորհրդային Հայաստանի տնտեսությունը 1940ական թթ.–
1991թթ.» ժամանակագրական աղյուսակը.

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն
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ԹեսՏ
Համապատասխանեցրե՛ք կուսակցական գործիչների անունները և 
պաշտոնավարման տարեթվերը.

 1. Ա. Քոչինյան‚ ա) 1930–1936թթ.‚
 2. Գր. Հարությունյան‚ բ) 1974–1988թթ.‚
 3. Կ. Դեմիրճյան‚ գ) 1953–1960թթ.‚
 4. Ս. Թովմասյան, դ) 1966–1974թթ.
 ե) 1937–1953թթ.։

2.  Հասարակական-քաղաքական կյանքը
Ազգայինեկեղեցական ժողովը։ Պատերազմի ընթացքում Ստալինը որոշ 

չափով վերանայեց եկեղեցու նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը։
Հայ առաքելական եկեղեցին պատերազմի ամբողջ ընթացքում բովանդակ 

հայու թյանը կոչ էր անում պայքարել ֆաշիզմի դեմ։ Նրա կողմից կազմա-
կերպված հան գանակության շնորհիվ, ինչպես նշվել է, ստեղծվեց տանկային 
շարասյուն և ուղարկվեց ռազմաճակատ։

ԽՍՀՄ ղեկավարությունը միջազգային հարաբերություններում փորձում 
էր օգտա գործել հայկական Սփյուռքի ազդեցությունը։ Այդ նպատակով 1945թ. 
ապրիլի 19-ին Ստալինն ընդունեց հայոց կաթողիկոսի տեղապահ Գևորգ 
արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին։ Վերջինս Խորհրդային Միության ղեկավարին 
ներկայացրեց հայկական հողերի վերադարձի, սփյուռքահայերի հայրենա-
դար ձության հարցերը և խնդրեց թույլատրել ազգային-եկեղեցական ժողով 
հրավիրել` կաթողիկոս ընտրելու համար։ 

1945թ. ազգային-եկեղեցական ժողովին մասնակցելու համար Խորհրդա-
յին Միությունից և աշխարհի 15 երկրներից ժամանեցին 111 պատգամավորներ։ 
Հունիսի 16-ին Էջմիածնում իր աշխատանքը սկսեց ազգային-եկեղեցական 
ժողովը, որը արքեպիսկոպոս Գևորգ Չորեքչյանին ընտրեց Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս։ 

Հայկական հարցի վերաբացումը երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ 
1945թ. մարտին ԽՍՀՄ կառավարությունը չեղյալ հայտարարեց 1925թ. դեկ-
տեմբերի խորհրդա-թուրքական բարեկամության և չեզոքության պայմա նա-
գիրը, քանի որ Թուրքիան ըստ էության Գերմանիայի դաշնակիցն էր: ԽՍՀՄ 
արտաքին գործերի ժողկոմ Մոլոտովը Թուրքիայի դեսպանին ներ կա յացրեց 
տարածքային պահանջներ: Այդ հարցը բարձրացվեց նաև Պոտսդամի խորհրդա-
ժողովի ժամանակ, սակայն Անգիան և մյուս պետությունները մերժեցին: 

Այդուհանդերձ Լոնդոնում կայացած ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում 
1945թ. սեպտեմբերին Մոլոտովը պնդում է Կարսն ու Արդահանը այնպայմա նո-
րեն Խորհրդային Միությանը կցելու մասին, սակայն հաջողության չի հասնում:

1947թ. Նյու Յորքում կայացած Հայկական համաշխարհային կոնգրեսի 
անունից հուշագիր ներկայացվեց ԱՄՆ-ի կառավարությանը, որով խնդրվում 
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էր ՄԱԿ-ի օրակարգ մտցնել հայկական հողային պահանջների հարցը։ Բայց 
այդ շրջանում Թուրքիան, արդեն կողմնորոշվելով դեպի Արևմուտք ընդդեմ 
ԽՍՀՄ-ի, պաշտպանություն էր գտնում այդ երկրների կողմից, հատկապես որ 
1952թ. անդամակցեց 1949թ. ստեղծված Հյուսիսատլանտյան դաշինքին: ԽՍՀՄ 
ղեկավարությունը‚ չցանկանալով ավելի սրել Թուրքիայի հետ հարաբե րու-

թյունները‚ 1953թ. մայիսի 30-ին հայտարարեց, 
որ «Հայաստանի և Վրաստանի կառավարու-
թյունները հնարավոր համարեցին հրաժարվել 
Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջ-
ներից»։ Փաստորեն հայ ժողովրդի արդարացի 
պահանջները կրկին անտեսվեցին հանուն մեծ 
տերությունների շահերի:

1965թ. Սփյուռքի բոլոր համայնքներում 
նշվեց Մեծ եղեռնի 50-ամյա տարելիցը։ Սփյուռ-
քա հայությունը տարբեր երկրներ ներկայացրեց 
դիմումներ և ուղերձներ։ Նպատակն էր միջազ-
գային հասարակության ուշադրությունը կրկին 
հրավիրել Հայկական հարցի վրա, պարտադրել 
Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանու-
թյունը։ Այդ խնդիրների կապակցությամբ մեծ 
գործունեություն ծավալեցին Հայ դատի հանձ-
նա խմբերը։ Քաղաքական այդ գործունեությունը 
տվեց իր արդյունքները։ Կիպրոսի և Ուրուգվայի 
կառավարությունները հանդես եկան պաշ տո-
նական հայտարարություններով՝ առա ջարկելով 
Հայկական հարցը քննարկել ՄԱԿ-ում։ Ֆրան-
սիան դատապարտեց հայերի ցեղասպանու-
թյունը, իսկ որոշ միջազգային կազմակերպու-
թյուններ ճանաչեցին Թուր քիայի կողմից հայերի 
ցեղասպանության փաստը։ 1987թ. հուլիսին 
Եվրա խորհրդարանը կոչ արեց Թուրքիայի կա-
ռավարությանը` ճանաչել ցեղասպանության 
փաստը։

Քաղաքական բռնությունների նոր փուլը։ 
Պատերազմի ավարտից հետո իշխանություն-
ները մտավորականության շրջանում թուլացած 
գաղափարական վերահսկողությունը վերա-
կանգ նելու նպատակով ձեռ նարկեցին մի շարք 
«միջոցառումներ»։

1946թ. օգոստոսի 14-ին ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմը «Զվեզդա» և «Լենինգրադ» 
ամ սագրերի վերաբերյալ կայացրեց հատուկ որոշում, որտեղ այդ պար բերա-

Մեծ Եղեռնի զոհերի 
հիշատակին նվիրված 

հուշահամալիրը

Մեծ եղեռնի զոհերի 
հիշատակին նվիրված 

հուշակոթող Արգենտինայում
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կանները մեղադրվում էին «կուսակցության ոգուն խորթ» գաղափարների 
քարոզչության մեջ։ Հատուկ քննադատության ենթարկվեցին գրող Միխայիլ 
Զոշչենկոն և բանաստեղծուհի Աննա Ախմատովան։

Այդ որոշումը կուսակցության Կենտկոմի հատուկ ցուցումով քննարկվեց 
բոլոր հանրապետություններում։ Այն քննարկվեց նաև Հայաստանի գրողների 
ընդհանուր ժողովում, ապա` համագումարում։ Համագումարը, համե րաշխ-
վելով Կենտկոմի որոշ ման հետ, նշեց հայ գրականության մեջ «վտանգավոր 
բուրժուաազգայնական ավան դույթների գոյությունը, անցյալի ֆետիշացման, 
ազգայնական գաղափարներով պար փակման» բազմաթիվ փաստեր։

ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմը, կրկնելով Մոսկվայի որոշումները, գաղափարական 
աշխա տանք ներում շեղումներ թույլ տված մտավորականների էր հայտնա-
բերում նաև Հայաստանում։

1940-ական թվականների վերջերից նորից սկսվեցին բռնաճնշումները։ 
Նախապատրաստվում էր հայ բնակչության զանգվածային արտաքսում 
Ալթայի երկրամաս։

Հունիսի 14-ի առավոտյան սկսվեց արտաքսման գործողությունը, որն 
ավարտվեց նույն օրը երեկոյան։

Խորհրդային Հայաստանից մոտ 3 հազար ընտանիք` ավելի քան 13 հազար 
մարդ, իսկ ԽՍՀՄ մյուս շրջաններից ևս հազարավոր հայեր արտաքսվեցին 
Ալթայի երկրամաս։ Ստալինի մահվանից հետո նրանք արդարացվեցին և 
վերադարձան հայրենիք։ 

Մտավորականությանը գաղափարապես ճնշելու զանազան ձևեր էին 
մշակվում: 1950-ական թվականների սկզբներին հրապարակ հանվեց այսպես 
կոչված միասնական հոսանքի, դասակարգային սկզբունքից հրաժարվելու 
տեսությունը: Դրա մեջ մե ղադրվեցին անվանի գիտնականներ Հր. Աճառյանը, 
Ա. Թախտաջյանը, Գ. Ղափանցյանը, Մ. Ներսիսյանը, Աբ. Հովհաննիսյանը, Վ. 
Ռշտունին և ուրիշներ։ 

Դրությունը փոխվեց, երբ ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի բյուրոն սխալ համարեց 
միասնական հոսանքի մեջ մտավորականներին մեղադրելու քաղաքակա-
նությունը։

Անհատի պաշտամունքի դատապարտումը։ 1953թ. 
մարտի 5-ին մահացավ Իոսիֆ Ստալինը։ Նրա մահ-
վանից մի քանի ամիս անց ձերբակալվեց և գնդա կա-
հարվեց Բերիան` բռնություններն իրականացնող հիմ-
նական պաշտոնյաներից մեկը։

Հաջորդ տարիների ընթացքում Ստալինի մերձա-
վոր շրջապատի ներսում պայքար էր գնում իշխանու-
թյան համար։ Այդ պայքարում հաղթանակ տարավ 
Նիկիտա Խրուշչովը։

1956թ. փետրվարին տեղի ունեցավ ԽՄԿԿ XX հա-
մա գումարը, որը բացահայտեց անհատի պաշտա մուն-

Նիկիտա Խրուշ չով
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քի բացասական հետևանքները: Այդ գործում կարևոր էր ԽՄԿԿ Կենտկոմի 
առաջին քարտուղար Ն. Խրուշչովի դերը: Նրա ջանքերով նույն տարվա 
հունիսի 30-ին Կենտկոմը ընդունեց «Անհատի պաշտամունքը և նրա 
հետևանք ները հաղթահարելու մասին» որոշում։ Այդ որոշման մեջ բազմա-
նշանակ գնա հատականներ էին տրվում Ստալինին։ Երկրում կատարված 
բռնությունների ամբողջ քաղաքականությունը կապվում էր միայն նրա 
անվան հետ։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ դրվատվում էր կոմունիստական 
կուսակցությունը, որն իբր չէր շեղվել ճիշտ ուղուց։ Որոշման թերի լինելու 
հիմնական պատճառն այն էր, որ դրա ընդունողների մեծ մասը այս կամ այն 
չափով մեղսակից էր կատարված հանցագործություններին:

Համագումարից հետո ստեղծված հանձնաժողովները հազարավոր մարդ-
կանց գործեր վերանայեցին, և նրանք արդարացվեցին։ Վերականգնվեցին 
նրանց իրավունքները և բարի անունը։ Բռնադատվածներից շա տերը արդա-
րացվեցին հետմահու։

Անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո որոշակիորեն աշխու-
ժացավ հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքը։ 

Բայց երկրի տնտեսական և հասարակական կյանքում տեղի ունեցող 
դրական տեղա շարժերը արմատական փոփոխություններ չմտցրին միակու-
սակցական-ամբող ջատիրական համակարգում:

Ազգային զարթոնքը։ 1960-ական թթ. սկզբներին խրուշչովյան ազա տու-
թյունների հետևանքով սկսեց աշխուժանալ ազգային կյանքը։ 

1965թ. լրացավ Հայոց Մեծ եղեռնի 50 տարին։ Հայաստանում առաջին 
անգամ նշվեց հայ ժողովրդի այդ մեծ ողբերգությունը։ Ժողովուրդն ինքնա-
բուխ, տասնյակ հազարներով դուրս եկավ փողոց։ Նրանք Հայաստանի իշխա-
նություններից պահանջում էին պաշտ պանել հայ ժողովրդի իրավունքները, 
դատապարտել թուրքերի կազմակերպած հայոց ցեղասպանությունը և հասնել 
նրա միջազգային ճանաչմանը։

Իշխա նությունները և առաջին հերթին ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քար տու-
ղար Յա. Զարոբյանը հասկանում էին‚ որ արդարացի են ժողովրդի ազգային 
պահանջները: Նա նախա ձեռնեց, և 1967թ. տեղի ունեցավ եղեռնի զոհերին 
նվիրված հուշակոթողի բացումը։ Ի հիշատակ եղեռնի զոհերի և ի նշան 
պատմական հիշողության պահպանման` ամեն տարի ապրիլի 24-ին հայ 
ժողովուրդը զանգվածաբար, հարյուր հազարներով այցելում է հուշակոթող։

Մեկ տարի անց Սարդարապատի հերոսամարտի 50-ամյակի առթիվ 
բացվեց հուշահամալիր։

1960-1970-ական թթ. Հայաստանում գործում էին մի շարք ընդհատակյա 
կազմակերպություններ, որոնք նպատակ էին դրել հասնել Հայ դատի և 
պահանջա տիրության միջազգային ճանաչմանը‚ Արցախը և Նախիջևանը 
Հայաստանի հետ վերամիավորելուն։ 

Այլախոհական շարժումը Հայաստանում սկզբնավորեց ժողովրդի մեջ 
«Յոթ հայրե նասերներ» անվանումը ստացած խումբը, որը ձևավորվեց 1962-
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1963թթ. և ստացավ «Հայ երիտասարդական միություն» անվանումը: Միության 
«Վերադարձրեք հողերը» գլխավոր պահանջը ուղղված էր Մոսկվային: 
Սակայն 1964թ. խմբի բոլոր անդամները ձերբակալվեցին:

1966թ. մայիսին հիմնվում է գաղտնի նոր կազմակերպություն` «Ազգային 
միացյալ կուսակցություն» (ԱՄԿ) անվամբ: 

1968թ. հուլիսին կալանավորվում են ԱՄԿ-ի հիմնադիրները, որից հետո 
ԱՄԿ երիտասարդական կառույցների ղեկավար Պ. Հայրիկյանը դառնում է 
ԱՄԿ-ի ղեկավար: 

Խորհրդային Հայաստանի համարյա բոլոր նշանավոր այլախոհները 1960-
1980-ական թթ. տարբեր հատվածներում ձերբակալվելով նետվեցին բանտերը 
կամ ուղարկ վեցին սիբիրյան աքսորավայրեր:

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ինչո՞ւ պատերազմի տարիներին մեղմացավ եկեղեցու նկատմամբ 
վերաբեր մունքը։ Ի՞նչ հարցեր քննարկվեցին Ստալինի և արք. Չորեքչյանի 
հանդիպման ժամանակ։

2.  Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք էին Մեծ հայրենականից հետո Հայկական հարցի 
վերա բացման պատճառները։ Ի՞նչ ընթացք ունեցան Հայկական հարցի 
քննարկ ումները:

3.  Փորձե՛ք պարզել Հայրենական պատերազմից հետո սկսված քաղաքական 
նոր բռնությունների պատճառները։ Կարո՞ղ եք համեմատել 1930ական թթ. 
բռնությունները 1940ական թթ. 2րդ կեսի բռնությունների հետ։ 

4.  Ինչպե՞ս կարող եք բնութագրել ԽՄԿԿ 20րդ համագումարի և 1956թ. 
հունիսի 30ի որոշումները։ Ո՞վ մեծ դեր խաղաց անհատի պաշտամունքի 
դատա պարտման գործում։ 

5.  1960ական թթ. բնութագրվում են որպես ազգային զարթոնքի շրջան։ 
Փորձե՛ք փաստերով հիմնավորել այդ բնութագիրը։ Ի՞նչ կարևոր հարցեր 
բարձրացվեցին ազգային կյանքի աշխուժացման ընթացքում։ 

6.  Ե՞րբ է սկզբնավորվել այլախոհական շարժումը Հայաստանում: Ձեր 
կարծիքով` ի՞նչ է այլախոհությունը: Նշե՛ք ձեզ հայտնի այլախոհներին: 
Ինչպիսի՞ն է ձեր վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ: Ըստ ձեզ` ո՞վ կարող է 
դառնալ այլախոհ:

ԹեսՏ
Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջոր
դակա նությամբ.
1. Հայ բնակչության զանգվածային աքսորը Ալթայի երկրամաս:
2. «Անհատի պաշտամունքը և նրա հետևանքները հաղթահարելու 

մասին» որոշման ընդունումը:
3. Ազգային-եկեղեցական ժողովի հրավիրումը:
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4. Եղեռնի զոհերին նվիրված հուշակոթողի բացումը: 
5. «Ազգային միացյալ կուսակցություն» կազմակերպության հիմնումը:
 

12-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Պատերազմից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ տնտեսությունը 
վերակառուցել խաղաղ ժամանակաշրջանի պահանջներին համապա
տաս խան։ Կառուցվեցին տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ‚ գործա
րաններ ու ֆաբրիկա ներ։

2.  1960–80ական թթ. հանրապետությունում շարք մտան 390ից ավելի 
արդյունա բերական ձեռնարկություններ‚ կառուցվեցին նոր քաղաքներ։ 
Արդյունաբե րության զարգացումն առաջ բերեց բնապահպանական 
բազմաթիվ խնդիրներ։

3.  Հետպատերազմյան շրջանում զգալի աշխատանք կատարվեց գյուղա
տնտե սության մեքենայացման, գյուղերի էլեկտրիֆիկացման‚ ջրանցքների 
կառուցման‚ ոռոգելի հողատա րածքների ավելացման վրա։ Այդուհանդերձ 
գյուղատնտեսությունը պարբե րաբար հայտնվում էր ճգնաժամի մեջ։ 
Հանրային տնտեսության պայմաններում գյուղացին շահագրգռված չէր 
դրա զարգացմամբ‚ քանի որ ինքը չէր արտադրած արդյունքի իրական 
տերը։ 

4.  Ստալինը 1945թ. ապրիլին ընդունում է հայոց կաթողիկոսի տեղապահ 
Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին: Թույլատրվում է 1945թ. հունիսին 
հրավիրել ազգայինեկեղեցական ժողով‚ որտեղ Չորեքչյանը ընտրվում է 
Ամենայն հայոց կաթո ղիկոս։ Այդ նույն թվականին կրկին վերաբացվում է 
Հայկական հարցը‚ սակայն ապարդյուն։ 

5.  Հետպատերազմյան տարիներին վերսկսվեցին բռնությունները։ 1949թ. 
տեղի ունեցավ հայ բնակչության զանգվածային արտաքսում Ալթայի 
երկրամաս։ Աքսորվեց մոտ 3 հազար ընտանիք՝ ավելի քան 13 հազար 
մարդ։ Ստալինի մահից հետո աքսորվածները արդարացվեցին և 
վերադարձան հայրենիք։

6.  Դատապարտվեց անհատի պաշտամունքը։ Այդ գործում մեծ դեր 
կատարեց Նիկիտա Խրուշչովը։ Սկսվեց խրուշչովյան հարաբերական 
ազատությունների ժամանակաշրջանը, որի հետևանքով աշխուժացավ 
ազգային կյանքը։ Պետական մակարդակով նշվեցին Մեծ եղեռնի 50ամյա 
տարելիցը և Սարդարապատի հերոսամարտի 50ամյակը։ Կառուցվեցին 
եղեռնի զոհերին և Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված 
հուշահամալիրները։  Հայաստանում սկզբնավորվեց այլախոհական 
շարժումը: Սակայն 1960–1980ական թթ. Հայաստանի համարյա բոլոր 
նշանավոր այլախոհները բանտարկվեցին կամ աքսորվեցին: 
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ԹԵՄԱ 13 ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

1.  Վերակառուցումը եվ Ղարաբաղյան շարժումը
Վերափոխումների քաղաքականությունը։ 1985թ. մարտին փոխվեց 

ԽՍՀՄ ղեկավարությունը։ ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար ընտրվեց 
Միխայիլ Գորբաչովը, որը հետագայում դարձավ ԽՍՀՄ նախագահ։

Նա գտնում էր, որ ԽՍՀՄ-ը ճգնաժամից դուրս բերելու համար անհրա-
ժեշտ է իրականացնել վերափոխումներ։

Վերակառուցման սկզբնական շրջանում շեշտը դրվեց աշխատանքային 
կարգա պահության բարձրացման, գիտատեխնիկական առաջընթացն ու 
երկրի սոցիալ-տնտե սական զարգացումն արագացնելու վրա։ Այս բարեփո-
խումները փաստորեն եղած քաղաքական համակարգը կործանումից փրկելու 
միջոց էին:  

Վերակառուցման ընթացքում իրականացվող բարենորոգումների անկա-
տարու թյունը, ոչ արմատական ձեռնարկումները հանգեցրին ճգնաժամային 
վիճակի: Սրվեցին հակասությունները կենտրոնի և ազգային հանրապետու-
թյուն ների միջև: Զանգվածային բնույթ ընդունեցին ազգամիջյան առճակատ-
ում ները: 

«Վերակառուցման» շրջանում ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետություններում լայն 
պայքար սկսվեց ազգային ինքնուրույնության համար: ԽՍՀՄ տարբեր վայ րե-
րում ազգային խնդիրների հետ կապված տեղի էին ունենում ցույցեր: Պայ-
քարի բովում իր ուրույն ուղին անցավ Հայաստանը:

Եղած ընդհանուր դժվարություն նե-
րին Հայաստանում գումարվեցին նաև 
Լեռ նային Ղարաբաղի խնդիրը‚ շրջափա-
կումը‚ 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի 
հետևանք ները‚ բնապահպանության 
սրված հիմնախնդիրները։

Ղարաբաղյան ազատագրական 
շար ժումը։ Խորհրդային Միությունում 
ազա  տագրական շարժումների ծավալու-
մը վերակառուցման քաղաքա կանության 
անմի ջական հետևանք էր։ Իր ազգային 
արժանապատվությունը պաշտ պանելու 
համար առաջինը հանդես եկավ արցա-
խահայությունը։ Վերջինս ամենևին չէր 
հաշտվել պատմական իր տարածք ները 
Ադրբեջանին բռնակցելու և Ադրբեջանի 
իշխա նու թյունների կողմից իրակա նաց-
նվող քաղաքականության հետ։

Հանրահավաք Ստեփանակերտում
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Նրանք, հավատալով կուսակցության հռչակած վերակառուցման քաղա-
քակա նությանը, պայքար սկսեցին սահմա նադրական ճանապարհով մայր 
հայրենիքի` Հայաստանի հետ վերամիավորվելու համար։

1988թ. փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 
մարզխորհրդի 20-րդ նստաշրջանը դիմեց Ադրբեջանական ԽՍՀ, Հայկական 
ԽՍՀ և ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդներին` մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս 
բերելու և Հայաստանի կազմի մեջ ընդգրկելու համար:

Հայաստանում և Սփյուռքում արցախահայության հետ համերաշխության 
զանգվա ծային ցույցերի մեծ ալիք սկսվեց։ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը հենց 
սկզբից Ղարաբաղյան շարժման նկատմամբ բացասական դիրք գրավեց, իսկ 
հանրապետության ղեկավարությունը չկարողացավ կողմնորոշվել և 
ներազդել իրադարձությունների ընթացքի վրա։ Ժողովրդի ազգային ցավերի 
նկատմամբ անտարբերությունը Հայաս տանի իշխանություններին ի վերջո 
հասցրեց ինքնամեկուսացման:

1988թ. փետրվարին ստեղծվեց կազմկոմիտե, որը կազմակերպում և ղե-
կա վարում էր բազմահազարանոց ցույցերն ու հանրահավաքները։ Հսկա-
յական շարժումներ և հանահավաքներ սկսվեցին տարբեր հանրապե տու-
թյուններում, տարբեր հարցերով: 

Ղարաբաղյան շարժման հանրահավաքներին մասնակցում և ելույթներ 
էին ունենում հայ ականավոր գիտնականներ, մշակույթի և արվեստի գոր-
ծիչներ, աշխարհահռչակ գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանը‚ բանաս-
տեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը‚ արձակագիր Սերո Խանզադյանը‚ դերասան 
Սոս Սարգսյանը և ուրիշներ։

Վիկտոր Հա  մ բար ձու մյան

Հանրահավաքներ 
Երևանի Ազատության 
հրապարակում` ի 
պաշտպանություն 
արցախահայության 
պահանջների

Թեև հետագայում հանրապետության կուսակցական նոր ղեկա վարու-
թյունը (1988թ. մայիսից ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիր-
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ճյանին փոխարինեց Սուրեն Հարությունյանը) ջանքեր էր գործադրում շար-
ժումը գլխավորելու‚ սակայն հաջողության չէր հասնում։ Ղարաբաղյան շար-
ժումը ներդաշնակելու‚ համակարգելու նպատակով մարտ ամսին ստեղծվեց 
«Ղարաբաղ» կոմիտեն‚ որն իր մասնաճյուղերը ստեղծեց հանրապետության 
շրջաններում։ 

Հայաստանում և Արցախում ծավալվող իրադարձություններին հետևում և 
իրենց բարոյական աջակցությունն էին ցուցաբերում ԽՍՀՄ տարբեր 
ժողովուրդների ճանաչված գործիչներ` Ա. Սախարովը, Գ. Ստարովոյտովան, 
Մ. Դուդինը, Ա. Նույկինը և ուրիշներ: Արցախյան ազատագրական պայքարի 
օրերին նրա կողքին էին, նրա արդարացի պահանջի մշտական աջակիցներ` 
Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի փոխխոսնակ Քերոլայն Քոքսն ու 
բուլղարուհի կինովավերագրող Ցվետանա Պասկալևան: 

սումգայիթյան ողբերգությունը։ Այն ժամանակ, երբ Հայաստանում և 
Ղարաբաղում տեղի էին ունենում խաղաղ հանրահավաքներ, 1988 փետրվարի 
27–29-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից ոչ հեռու գտնվող արդյու նաբե-
րական Սումգայիթ քաղաքում իրականացվեց քաղաքի հայության վայրագ 
կոտորած։ Զոհվեցին մի քանի տասնյակ հայեր, մոտ 200 մարդ վիրավորվեց։ 
Այդ ջարդերից հետո քաղաքի 18 հազար հայ ազգաբնակչություն ստիպված 
բռնեց գաղթի ճանապարհը։

Հայերի կոտորածը նախապատրաստված էր ադրբեջանական տեղական 
իշխանու թյունների կողմից։ Իրավապահ մարմինները մի քանի օր մատնված 
են եղել անգոր ծության։ Երեք օր ուշացումով միութենական կենտրոնական 
իշխանությունը զորք մտցրեց Սումգայիթ։ Զինվորները մեծ դժվարությամբ 
կարողացան դադարեցնել ջարդը և քաղաքից դուրս բերել հայ բնակչությանը։

ԽՍՀՄ-ի ղեկավարությունը ջանում էր կատարվածը ներկայացնել որպես 
մի խումբ խուլիգանների արարք։ Բնականաբար‚ նման որակավորում տվեցին 
նաև միութենական պաշտոնական լրատվամիջոցները։

Որպեսզի չբացահայտվեն այդ ողբերգության իրական կազմակերպիչները 
և հաստատվի պաշտոնական վարկածը, մարդասպանների դատա վարու թյու-
նը փաս տորեն ձախողվեց։ Խորհրդային Միության տարբեր քաղաքներում 
տեղի ունեցան առանձին դատավարություններ, մեղադրվեցին ջարդերին 
մաս նակցած մի քանի մարդիկ, իսկ իրական կազմակերպիչները մնացին 
անպատիժ։

Սումգայիթում կազմակերպված աննախադեպ ջարդերով ադրբեջանական 
իշխա նու թյունները նպատակ ունեին հայ բնակչության մեջ վախ ու խուճապ 
ստեղծելով հայաթափել Ղարաբաղը։ Սակայն կատարվեց հակառակը։ Ողջ 
հայությունը լցվեց հանցագործներին պատժելու և ազգային արդար 
պահանջների համար պայքարը մինչև վերջ հասցնելու վճռականությամբ։
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Հայաստանի Կ(բ)Կ Կենտկոմի քարտուղար Գր. Հարությունյանի նամակից 
(1945թ.)

Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ,
Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը, որը հարում է Հայաստանի տարածքին, 1923 

թվականից մտնում է Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմի մեջ։ Այդ մարզի բնակչությունը 
հիմնականում հայեր են։ Ազգաբնակչության 153 հազարից 137 հազարը հայեր են։ Լեռնային 
Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը համանման է Հայաստանի լեռնային մասի 
գյուղատնտեսությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին մեծապես 
կնպաստեր նրա զարգացմանը և կբարելավեր տնտեսության ղեկավարումը։ Ազգա
բնակչության քաղաքական և մշակութային սպասարկումը մայրենի լեզվով կզորեղանար 
Հայաստանի հանրապետական մարմինների ղեկավարման դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղի 
միացումը Հայաստանին հնարավորություն կտար տեղական կադրերին շարունակելու 
բարձրագույն կրթությունը Հայաստանի բուհերում։ Մյուս կողմից՝ Հայկա կան ԽՍՀն կարող 
էր ազգային կադրեր ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի մարզից, որոնք առանձնանում են 
իրենց գործնականությամբ և ներկայումս, բնականաբար, չեն կարող լիովին օգտագործվել 
Ադրբեջանում։ 

Ելնելով վերոնշյալից` Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ցանկությունից՝ Հայաս
տանի կոմկուսի Կենտկոմն ու Ժողկոմխորհը ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի և միութենական 
կառավարության քննարկմանն են ներկայացնում Ադրբեջանական ԽՍՀ Լեռնային 
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը Հայկական ԽՍՀ կազմի մեջ որպես Ղարաբաղի Մարզ 
մտցնելու հարցը։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ո՞վ և ե՞րբ ընտրվեց ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար։ Ինչո՞ւ նա 
ձեռնամուխ եղավ երկրում արմատական փոփոխությունների 
անցկացմանը։ Ինչպե՞ս կոչվեց նրա քաղաքականությունը։ Ձեր կարծիքով՝ 
ինչո՞ւ գորբաչովյան վերափոխումները արդյունք չտվեցին։ 

2.  Ե՞րբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը‚ ո՞րն էր դրա նպատակը։ Ինչպե՞ս 
արձա գանքեց Ղարաբաղյան շարժմանը հայ ժողովուրդը Հայաստանում և 
Սփյուռքում։ Ինչպիսի՞ դիրք գրավեց ԽՍՀՄ ղեկավարությունը 
Ղարաբաղյան շարժման նկատմամբ։ 

3.  Ե՞րբ և ինչո՞ւ կազմակերպվեց հայության կոտորածը Սումգայիթում։ Ովքե՞ր 
էին սումգայիթյան ողբերգության կազմակերպիչները։ Ինչպե՞ս կարող եք 
գնահատել սումգայիթյան ողբերգությունը։ 

4.  Լրացրե՛ք «Վերակառուցման քաղաքականությունը» Tաձև աղյուսակը. 

Վերափոխումները Հետևանքները

ԹեսՏ
Տարեթվերը համապատասխանեցրե՛ք իրադարձությունների հետ.

1) 1988թ. մարտ ա)  Սումգայիթում հայկական 
   կոտորածների իրականացումը:
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2) 1985թ. մարտ բ)  ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի 20-րդ 
   նստաշրջանի որոշումը:
3) 1988թ. փետրվարի 20 գ)  Մ. Գորբաչովի ընտրվելը ԽՄԿԿ 
   Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար:
4) 1988թ. փետրվարի 27–29 դ)  «Ղարաբաղ» կոմիտեի ստեղծումը: 
  ե)  Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը:

2.  Ազատագրական շարժման վերելքը
Անգամ Սումգայիթում տեղի ունեցած վայրագություններից հետո Կենտ-

րոնը ղարաբաղյան հիմնահարցը ներկայացնում էր ոչ թե քաղաքական, այլ 
որպես զուտ սոցիալ-տնտեսական բնույթ ունեցող խնդիր։ Ահա թե ինչու 
1988թ. մարտի 24-ին ԽՄԿԿ Կենտկոմի և Մինիստրների խորհրդի որոշմամբ 
ԼՂԻՄ-ին տրամադրվեց 400 մլն ռուբլի գումար` մարզում կուտակված սոցիալ-
տնտեսական և մշակութային հիմ նահարցերը լուծելու համար։ Ադրբեջանի 
ղեկավարությունը այդ գումարը օգտագործեց մարզի ադրբեջանական 
բնակավայրերում շինարարական աշխատանքներ իրակա նացնելու համար։

Գնալով շարժումը մեծ ծավալներ էր ընդունում։ Հայաստանի իշխա-
նություններից պահանջում էր ընդառաջ գնալ ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի 
փետրվարի 20-ի որոշմանը։

1988թ. հունիսի 15-ին ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանը համա-
ձայնություն տվեց մարզը Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելուն և հարցը 
դրականորեն լուծելու խնդրանքով դիմեց ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին։ 
Վերջինիս նախագահության նիստին մասնակցում էին Հայաստանի, ԼՂԻՄ-ի, 
Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Այստեղ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներ‚ 
ակադեմիկոսներ Վ. Համբարձումյանը‚ Ս. Համբար ձումյանը‚ գրող Վ. 
Պետրոսյանը‚ Հ. Պողոսյանը և ուրիշներ իրենց ելույթներում դատա պարտեցին 
սումգայիթյան ոճրագործությունը և առաջ քաշեցին Արցախը Հայաստանի 
հետ վերամիավորելու անհրաժեշտությունը։ Սակայն ԽՍՀՄ բարձրագույն 
իշխանու թյունը հուլիսի 18-ի նիստում մերժեց ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի և 
Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նստաշրջանների ընդունած որոշումները։

1988թ. մայիսին Երևանում ստեղծվեց «Ղարաբաղյան շարժման 
Հայաստանի կոմիտե»-ն, որի կազմում էին Վազգեն Մանուկյանը‚ Լևոն Տեր-
Պետրոսյանը‚ Բաբկեն Արարքցյանը և ուրիշներ։ Կոմիտեն իր ձեռքը վերցրեց 
շարժման կազմակերպումը և ղեկավարումը։

Շարժումը ղեկավարելու համար Արցախում ստեղծվեց «Կռունկ» կոմիտեն։ 
1988թ. օգոստոսին հանրապետության Գերագույն խորհրդի մասնակի 

ընտրու թյուններով Ղարաբաղյան շարժման մի շարք ղեկավարներ՝ Աշոտ 
Մանուչարյանը‚ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը‚ Վազգեն Մանուկյանը‚ Ռաֆայել 
Ղազարյանը‚ Ռոբերտ Քոչարյանը և ուրիշներ, դարձան պատգամավորներ։ 
Նորընտիր պատգամավորները նկատելի ազդեցություն ունեցան Հայաստանի 
Գերագույն խորհրդի հետագա գործու նեության վրա։
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1988թ. նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի 
Գերագույն խորհուրդը որոշում ընդունեց‚ 
որ միութենական իշխանությունների 
որոշումները հանրապետությունում 
կգործեն միայն այն դեպքում, երբ դրանք 
հավանության կարժանանան Հայաստա-
նի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի 
կողմից։

Կենտրոնը մերժեց այդ որոշումը, 
Երևանում մտցրեց հատուկ դրություն ու 
պարետային ժամ։ Արգելվեց հանրահա-
վաք ների և ցույցերի կազմակերպումը։

Արցախյան շարժման ընթացում հայ ժողովուրդը կորցրեց կոմու-
նիստական կուսակցության հանդեպ ունեցած հավատը, իսկ ԽՍՀՄ-ում տեղի 
ունեցող ազգային խմորումները մոտեցնում էին այդ պետության վախճանը։

Հանրապետություններում ազգային շարժումները ղեկավարում էին 
ժողովրդի վստահությունը վայելող կազմակերպությունները։

Հայաստանում ազգային շարժման ղեկավարությունը ստանձնած 
Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի հիմքի վրա 1989 թ. նոյեմբերին 
առաջացավ «Հայոց համազգային շարժում» (ՀՀՇ) կազմակերպությունը։

Հայերի բռնագաղթեցումը Ադրբեջանից։ Ղարաբաղյան շարժման առա-
ջին օրերից Ադրբեջանի տարածքում բնակվող հայությունը սկսեց ենթակվել 
մշտական հարձակում ների ու թալանի։ 1988թ. գարնանից Կիրովաբադից, 
Շամ խորից, Խանլարից, Դաշ քեսանից, Շաքիից և հայաշատ այլ բնակավայ-
րերից հայ ազգաբնակչությունը թալանի ու բռնությունների ենթարկվելով 
զանգվածաբար արտաքսվեց։

Առավել ուժեղ ճնշումների ենթարկվեց Կիրովաբադի հայությունը։ Երկու 
շաբաթ շարունակ հայկական եկեղեցում հավաքված հայերը դիմադրություն 
ցույց տվեցին ադրբեջանական ամբոխին։ Քաղաք մտցվեցին զինվորական 
ստորաբաժանումներ, որոնք նույնպես հարձակման ենթարկվելով` ունեցան 
սպանվածներ և վիրավորներ։ 

Բռնագաղթածների մեծ մասը չկարողացավ իր հետ դուրս բերել ունեց-
վածքը, և այն թալանվեց ադրբեջանցիների կողմից։ Միայն 1988թ. մարտից 
մինչև դեկտեմբեր Ադրբեջանից բռնագաղթել են շուրջ 200 հազար հայ։

Բռնագաղթի հաջորդ խոշոր ալիքը սկսվեց 1990թ. հունվարին, երբ մեկ 
շաբաթվա ընթացքում Բաքվում սպանվեցին 100-ից ավելի հայեր, իսկ շուրջ 
200 հազարը ստիպված հեռացան քաղաքից։ 

1988 թ. աշնանը կազմակերպվեց Հայաստանից ադրբեջանցիների արտա-
գաղթը։ Ընդ որում‚ եթե Ադրբեջանից գաղթող հայերը թալանվեցին ու 
հալածվեցին‚ ապա Հայաստանից գաղթող ադրբեջանցիների համար ընդու-
նելի պայմաններ ստեղծվեցին։ Իրենց ունեցվածքը տեղափոխելու համար 

ՀՀ Ազգային ժողովի շենքը



125

նրանց տրամադրվեց տրանսպորտ‚ հնարավորություն ընձեռվեց տները 
վաճա ռելու և այլն։ Ադրբեջանից բռնագաղթածների կարիքները հոգալը ծանր 
էին ճգնաժամային պայմաններում գտնվող Հայաստանի համար, հատկա պես 
այն պատճառով, որ ներգաղ թած ները հիմնականում քաղաքաբնակներ էին: 
Այդ դժվարին վիճակն էլ ավելի վատթարացավ աղետալի երկրաշարժի 
հետևանքով:

1988թ. սպիտակի երկրաշարժը և 
համաշխարհային հանրության օգնու
թյունը։ 1988թ. դեկտեմբերի 7-ին Հայաս-
տանում տեղի ունեցավ ավերիչ երկրա-
շարժ։ Այն ընդգրկեց հանրապետության 
տարածքի մոտ 40 %-ը։ Հաշված 
վայրկյանների ընթացքում լրիվ կամ 
մաս նակի ավերվեցին Սպիտակ, Լենի-
նական, Կիրովական, Ստեփանավան 
քաղաքները, Սպի տակի, Ախուրյանի, 
Գու գարքի, Արագածի, Կալինինոյի, 
Ստեփանավանի շրջանների հարյուրից 
ավելի գյուղեր ու բնակավայրեր։ Զոհվեց 
25 հազարից ավելի մարդ, անօթևան 
դարձավ 530 հազարը։ Շարքից դուրս 
եկավ բնակֆոնդի 17%-ը, շուրջ 8 մլն քմ բնակելի տարածություն։ Դադարեցին 
գործել 170 արդյունաբերական ձեռնար կություններ, շուրջ 1200 
անասնապահական շինություններ ավերվեցին։ Հայաստանի տնտեսությանը 
հասցված վնասը կազմեց 13 մլրդ ռուբլի։

Երկրաշարժի հենց հաջորդ օրը Մոսկվայից 
Հայաստան ժամանեց հատուկ հանձնաժողովը՝ ԽՍՀՄ 
Մինիստրների խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Ռիժկովի 
ղեկավարությամբ։ Հանձնաժողովը մեծ եռանդով 
կազմա կերպական վիթխարի աշխատանք կատարեց 
ազգաբնակչությանը օգնություն ցույց տալու‚ աղետի 
հետևանքները վերացնելու համար։ ԽՍՀՄ ղեկավար Մ. 
Գորբաչովը դադարեցրեց իր պաշտոնական այցը ԱՄՆ-
ում և ժամանեց Հայաստան։

Հանրապետություն ժամանեցին հարյուրավոր 
փրկարարներ և բժիշկներ։ ԽՍՀՄ բոլոր հանրա պե տու-
թյունները երկրաշարժի առաջին ժամերից սկսեցին 
Հայաստան տեղափոխել դեղորայք, բուժսարքավորումներ, շինարարական 
տեխնիկա, վրաններ, սննդամթերք: Ապա նրանք սկսեցին շինարարական 
աշխատանքներ կատա րել։ 1989 թվին աղետի գոտում աշխատում էին 
Խորհրդային Միության տար բեր շրջաններից ժամանած ավելի քան 40 հազար 
մասնագետներ‚ զինծա ռայողներ։

Երկրաշարժի հետևանքները Սպիտակում

Նիկոլայ Ռիժկով
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Շուրջ 170 հազար մարդ դուրս բերվեց 
աղետի գոտուց և հանգրվան գտավ 
ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություն նե-
րում, Կովկասի առողջարաններում ու 
հանգստյան տներում: Հազարավոր խեղ-
ված երեխաներ բուժման նպատակով 
տեղափոխվեցին Խորհրդային Միության 
և արտասահմանի բուժարանները: 

Հայաստանին համակողմանի օգ նու-
թյուն ցույց տվեցին աշխարհի ավելի քան 
113 երկրներ և 7 միջազգային կազմա կեր-
պություններ։

Երկրաշարժի առաջին ժամերից 
Սփյուռքի հայությունը համախմբվեց և 
բազ մակողմանի օգնություն ցույց տվեց 

իր հայրենակիցներին։ Նրանց կողմից ստեղծվեցին «ՍՈՍ Արմենի», «Ազնա-
վուրը` Հայաստանին» և տասնյակ այլ կազմակերպություններ։ Բազմաթիվ 
սփյուռքահայեր շտապեցին հայրենիք՝ իրենց հետ բերելով սննդամթերք‚ 
հագուստ‚ դեղորայք։ Նրանցից շատերը՝ բժիշկներ‚ հոգեբաններ‚ շինարարներ‚ 
ճար տա րապետներ‚ մնացին Հայաստանում և անմիջականորեն մասնակցեցին 
փրկա րարական և վերականգնողական աշխատանքներին։ Նրանց թվում էր 
նաև Շառլ Ազնավուրը, որը հետագայում նույնպես մեծ եռանդով շարունակեց 
օգնություն կազմակերպելու իր ազգանվեր գործունեությունը:

Հայաստանին օգնություն բերող հարավ-
սլավական ինքնաթիռը աղետի ենթարկվեց, և 
նրա 7 հոգուց բաղկացած անձնակազմը զոհվեց 
Երևանի մատույցներում, իսկ Գյումրու մոտա-
կայքում ավիավթարից զոհվեցին խորհրդային 
զինծառայողներ։ Հայ ժողովուրդը մշտապես 
կպահպանի նրանց հիշատակը։

Տարբեր պետություններ շարունակեցին օգ-
նությունը Հայաստանին նաև հետագա տարի նե-
րին։ Իտալացիները մի ամբողջ բնակելի թաղա-
մաս կառուցեցին Սպիտակում, նորվեգացիները` 
ժամանակակից հիվանդանոց, որը կրում է մեծ 
հայասեր Ֆ. Նանսենի անունը։ Թաղամաս են 
կառուցել ավստրիացիները։ Գյումրիում շահա-
գործման հանձնվեց անգլիացիների կառուցած 
դպրոցը‚ որի բացմանը մասնակցեց Մեծ Բրի-
տանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը, և 
այլն։ Աղետի գոտում ծավալված շինարարական 

Երկրաշարժի հետևանքները Գյումրիում

Զոհված հարավսլավացի 
օդաչուներին նվիրված 

հուշարձանը
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աշխատանքներին խան գարում էր Ադրբեջանի կողմից իրականացվող տնտե-
սական շրջափակումը, որի հետևանքով անհրաժեշտ շատ շինանյութեր ու 
ապրանքներ տեղ չէին հասնում:

Չնայած դրսից եկած անշահախնդիր զգալի օգնությանը, աղետի գոտու 
բնակչության մեծ մասը շարունակում էր մնալ անօթևան և առանց աշխա-
տանքի: Դա ավելի էր սրում սոցիալ-տնտեսական վիճակը հանրապետու-
թյունում:

 Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ձեր կարծիքով՝ ԽՄԿԿ Կենտկոմը ղարաբաղյան հիմնահարցը ինչո՞ւ էր 
փորձում ներկայացնել սոսկ որպես սոցիալտնտեսական բնույթի խնդիր։ 
Փորձե՛ք ապա ցուցել‚ որ Կենտկոմի այդ որակումը չէր համապատաս
խանում իրականությանը։ Ե՞րբ և ինչո՞ւ ստեղծվեց «Ղարաբաղյան 
շարժման Հայաստանի կոմիտեն»‚ և ովքե՞ր էին մտնում նրա կազմի մեջ։ 

2.  Ե՞րբ սկսվեց հայերի բռնագաղթը‚ ի՞նչ բնակավայրեր հայաթափ եղան։ 
Կարելի՞ է հավասարության նշան դնել Ադրբեջանից հայերի 
բռնագաղթեցման և Հայաս տանից ադրբեջանցիների արտագաղթի միջև։ 
Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ 

3.  Ե՞րբ տեղի ունեցավ Սպիտակի երկրաշարժը և ի՞նչ ավերածություններ 
պատճառեց Հայաստանին։ Ի՞նչ արձագանք գտավ 1988թ. ավերիչ 
երկրաշարժը համաշխարհային հանրության շրջանում։ Ինչպե՞ս կարող եք 
գնահատել Սփյուռքի հայության օգնությունը մայր հայրենիքին։ 

4.  Լրացրե՛ք «Ազատագրական շարժման վերելքը» ժամանակագրական 
աղյուսակը.

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

ԹեսՏ
Ո՞ր քաղաքի եկեղեցում էին հավաքված հայերը դիմադրում 
ադրբեջանական ամբոխին.

 1. Բաքու‚  2. Սումգայիթ‚
 3. Աղդամ‚  4. Կիրովաբադ։

13-րդ թեմայի ամփոփում

1.  1985թ. մարտին ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար ընտրվեց Մ. Ս. 
Գոր բաչովը։ ԽՍՀՄը ճգնաժամից դուրս բերելու համար նա ձեռնամուխ 
եղավ վերակառուցման քաղաքականության մշակմանը։

2.  Հավատալով վերակառուցման քաղաքականությանը՝ արցախահա յու
թյունը բարձ րացրեց «ղարաբաղյան հիմնախնդիրը»։ 1988թ. փետրվարի 
20ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի մարզխորհրդի 
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նստաշրջանը որոշում ընդունեց մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու 
և Հայաստանին վերա միավորելու մասին։ Հայաստանը և հայկական 
Սփյուռքը արցախահայության հետ համերաշխության զանգվածային 
ցույցեր ու հանրահավաքներ կազմակեր պեցին։ Շարժումը ղեկավարելու 
համար ստեղծվեց «Ղարաբաղ» կոմիտեն։

3.  Ադրբեջանական իշխանությունները հայ ժողովրդի ազատագրական 
շարժումը կասեցնելու համար Սումգայիթում 1988թ. փետրվարի 27–29ին 
կազմակեր պեցին քաղաքի հայ բնակչության վայրագ կոտորած։ ԽՍՀՄ 
ղեկավարությունը չտվեց կատարված ողբերգության քաղաքական 
գնահատականը։

4.  Համաժողովրդական ճնշման տակ 1988թ. հունիսի 15ին ՀԽՍՀ Գերագույն 
խորհրդի նստաշրջանը համաձայնություն տվեց ԼՂԻՄը Հայաստանի 
կազմի մեջ մտցնելուն։ Սակայն 1988թ. հուլիսի 18ին կայացած ԽՍՀՄ 
Գերագույն խորհրդի նախագահությունը մերժեց այդ որոշումները։ 

5.  Ստեղծված իրավիճակում լուրջ սպառնալիքի տակ էր դրվել Ադրբեջանում 
հայ բնակչության ֆիզիկական գոյությունը։ 1988թ. գարնանից սկսած հայ 
բնակչու թյունը զանգվածաբար արտաքսվեց Կիրովաբադից‚ Շամխորից‚ 
Խանլարից‚ Դաշքեսանից‚ Շաքիից և հայաշատ այլ բնակավայրերից։ 
Բռնագաղթի հաջորդ ալիքը սկսվեց 1990թ. հունվարին Բաքվում, որտեղից 
ստիպված հեռացան շուրջ 200 հազար մարդ։ 1988թ. աշնանը տեղի 
ունեցավ Հայաստանից ադրբեջանցիների կազմակերպված ու ապահով 
արտագաղթը։

6.  1988թ. դեկտեմբերի 7ին Հայաստանում տեղի ունեցավ ավերիչ 
երկրաշարժ։ ԽՍՀՄ գրեթե բոլոր հանրապետությունները‚ արտասահ
մանյան երկրները‚ սփյուռքահայությունն անմիջապես օգնության ձեռք 
մեկնեցին աղետյալներին։

ԹԵՄԱ 14 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ժողովրդական շարժման խորացումը։ Հայ ժողովուրդը երկու տարվա 
արցախյան ազատագրական ծանր ու հետևողական պայքարում չկորցրեց իր 
ողջամտությունը և դուրս չեկավ պայքարի սահմանադրական շրջանակներից։ 
Նա ավելի համախմբվեց ու դարձավ միասնական։ Սեփական ուժերի 
նկատմամբ հավատն ու վճռականությունը առաջ մղեցին ազգային անկախ 
պետականության վերականգնման խնդիրը։ 1990 թվականին նոր ուժով 
ծավալված համաժողովրդական շարժումը։

Այդ ժամանակ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում որոշակի 
բևեռացում նկատվեց։ Արցախի հարցում ԽՍՀՄ ղեկավարության միտում-
նավոր քաղաքակա նության և հանրապետության ղեկավարության անհե-
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ռատես քայլերի հետևանքով ժողովուրդը կորցրեց հավատը իշխանու թյուն-
ների նկատմամբ։ 1990թ. ապրիլի 6-ին Հայկոմկուսի կենտկոմի պլենումը Ս. 
Հարությունյանին ազատեց Կենտկոմի առաջին քարտաղարի պաշտոնից: 
Նրան փոխարինեց Վլադիմիր Մովսիսյանը: Աստիճանաբար ուժեղացավ 
ժողովրդական շարժման նկատմամբ եղած վստահությունը։ Այս ամենը հան-
րապետության քաղաքական կյանքում առաջացրեց շրջադարձային փոփոխու-
թյուններ։ Այդ փոփոխությունները զգալ տվեցին 1990թ. մայիսի 20-ին և 
հունիսի 3-ին կայացած Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորների 
ընտրությունների ժամանակ։ Ընտրությունները տեղի ունեցան մեծամաս-
նական ընտրակարգով` երկու փուլով։ Այս ընտրություններն արմատապես 
տարբերվում էին խորհրդային իշխանու թյան տարիներին կայացած բոլոր 
ընտրություններից, որովհետև ընթանում էին ազգային շարժման վերելքի 
պայմաններում։ Դրանք Խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ առաջին 
ժողովրդավարական ընտրություններն էին: Ընտրություններին առաջին 
անգամ մասնակցեց նաև Արցախի հայ բնակչությունը։ Ընտրական պայքարն 
ընթանում էր մի կողմից, ազդեցության ոլորտները դեռևս պահպանող Հա-
յաստանի կոմունիստական կուսակցության (ՀԿԿ), մյուս կողմից` բնակչության 
ճնշող մեծամասնության աջակցությունը վայելող Հայոց համազգային շարժ-
ման միջև։ Ընտրողների ձայները համարյա հավասարապես բաժանվեցին 
Հայկոմկուսի և ՀՀՇ-ի թեկնածուների միջև: Ընտրությունների արդյունքում 
ստեղծվեց հասարակության մեջ իշխող տրամադրություններն արտացոլող, 
իր կազմով սկզբուն քորեն նոր խորհրդարան։

Նոր խորհրդարանը սկսեց գործել հուլիսի 20-ից և առաջին իսկ օրերից 
ակտիվորեն և բարդ պայմաններում ձեռնամուխ եղավ անկախ պետա կա-
նության ստեղծմանը։ 1990թ. օգոստոսի 4-ին խորհրդարանը Հայաստանի Գե-
րագույն խորհրդի նախագահ ընտրեց ՀՀՇ-ի վարչության նախագահ, Ղարա-
բաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մի 
քանի օր անց Նախարարների խորհրդի նախա գահ նշանակվեց Վազգեն 
Մանուկյանը: Վերջ դրվեց կոմունիստական կուսակցության մենիշխանության 
70-ամյա շրջանին: 

Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ 1990թ. օգոստոսի 23-ին Հա-
յաս տանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանն ընդունեց «Հռչակագիր 
Հայաստանի անկախության մասին», որով Հայաստանի անկախացման գործ-
ընթացի սկիզբը դրվեց։

Հռչակագրի քաղաքական բաժնում նշվում էր, որ ՀԽՍՀ-ն վերանվանվում 
է Հայաստանի Հանրապետություն (Հայաստան)։ Այսպիսով` Հայաստանի 
պատմության մեջ սկսվում էր Երրորդ հանրապետության շրջանը։ 

Հռչակագրի հատուկ հոդվածով ընդունվում էր հանրապետության 
օրենքների գերա կայությունը ԽՍՀՄ օրենքների նկատմամբ։ Եթե ԽՍՀՄ տվյալ 
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օրենքը հավանություն չէր ստանում Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 
կողմից, ապա չէր կարող գործել հանրապետությունում։ Պետական դրոշ 
հաստատվեց եռագույնը` կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, որն Առաջին 
հանրապետության դրոշն էր։ Այնուհետև ընդունվեց նոր պետականության 
մյուս խորհրդանիշը` զինանշանը, որը նույնպես առաջին հանրա պետության 
խորհրդանիշն էր։

Փաստաթղթի տնտեսական բաժնում նշվում էր, որ Հայաստանի տա-
րածքում հողը, նրա ընդերքը, ձեռնարկությունները համարվում են հայ 
ժողովրդի սեփականությունը։ Երկրի տնտեսության հիմքում պետք է ընկած 
լինեն մասնավոր սեփականատիրական և ազատ շուկայական հարաբերու-
թյունները։ ՀՀ-ն պետք է ունենար սեփական դրամական համակարգ։

Մշակութային բաժնում հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում հայերենի, 
իբրև պետական լեզվի, կիրառման հարցին։ Հանրապետությունում ներքին 
ամբողջ գործա վարությունը պետք է կատարվեր միայն հայերենով։

Հռչակագիրն արտոնում էր մարդու իրավունքների հարգում, խղճի, 
կուսակցությունների, ժողովների, մամուլի ազատություն։ Վերականգնվում 
էին Հայ առաքելական եկեղեցու իրավունքները։

Մինչև նոր սահմանադրության ընդունումը հռչակագիրը ծառայելու էր 
իբրև ծրագ րային փաստաթուղթ։

1990թ. ընտրությունների արդյուն քում ըստ էության ձևավորվեց պառ լա-
մենտական հանրապետություն: Չկար նախա գահի պաշտոն, խորհրդարանը 
նշանակում էր կառավարություն, որի ձեռքին էր ամբողջ գործադիր իշխա-
նությունը: Կառավարության վրա այդ ժամանակ մեծ պատասխանատվություն 
էր դրված: Այդ կարճ «պառլամենտական հանրապետության» ժամանա կա-
շրջանում (1990թ. օգոստոսից 1991թ. սեպտեմբեր) իրականացվել են բազմաթիվ 
ծրագրեր. հողի սեփականաշնորհում, գազամուղի անցկացում Վրաստանի 
տարածքով, առաջին միջազգային կապի միջոցների կառուցում, որոնց 
շնորհիվ Հայաստանն անմիջական կապ հաստատեց աշխարհի հետ:

Պատերազմական գործողությունների սանձազերծումը Ադրբեջանի 
կողմից։ 1990թ. հունվար–փետրվար ամիսներին ադրբեջանական գրոհա-
յինները զինված հարձակումներ սկսեցին Հայաստանի սահմանների ամբողջ 
երկայնքով։ Սակայն հայ աշխարհազորային ջոկատները հերոսաբար 
դիմադրեցին և կանխեցին հակառակորդի առաջխաղացումը։ Ինչպես միշտ, 
այս անգամ ևս Մոսկվան հավասարապես հանդիմանեց երկու կողմերին։

Սակայն ադրբեջանական իշխանությունները‚ օգտվելով Մոսկվայի 
աջակցությունից, շարունակում էին բռնագրավել հայերի բնակավայրերը և 
արտաքսել նրանց գյուղերից։ 1991թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին ադրբե ջա-
նական օմոնը (միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատները) խորհրդային 
բանակի աջակցությամբ բացահայտ պատերազմ սկսեց Շահումյանի շրջանի և 
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Գետաշենի ենթաշրջանի հայ բնակչության դեմ` իրականացնելով նախօրոք 
մշակված «Օղակ» («Կոլցո») օպերացիան։ Այդ գործողությունը սկսվեց ապրիլի 
30-ին, որին մասնակցում էին ռուսական «Վիրաժ» և «Օբրիվ» միավորումները, 
ադրբեջանական օմոնի «Դոզոր» ստորաբաժանումը և տասնյակ ավարառու 
հրոսակախմբեր։ Նրանք նախապես գրավել էին Գետաշենի շրջակա բար-
ձունքները, շրջափակել գյուղը։ Զրահամեքենաներով, տանկերով և զենքերի 
տարբեր տեսակներով հարձակվեցին հայկական 
գյուղերի վրա։ Կատաղի մարտեր տեղի ունեցան 
Գետաշեն և Մարտունաշեն գյուղերում, որտեղ ան հա-
վասար մարտում հերոսաբար զոհվեցին Թաթուլ 
Կրպեյանը, Սիմոն Աչիքգյոզյանը, Մարտիրոս Շահնա-
զարյանը, Արթուր Կարապետյանը, Վալերի Նազար-
յանը, Հրաչ (Զարզանդ) Դանիելյանը և շատ ուրիշներ։ 
Զավթիչները գրավեցին ու հիմնովին ավերեցին 
Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Ոգևորված այս վան-
դալիզմով` ադրբե ջանցիները համատարած հարձա-
կումներ սկսեցին հայկական գյուղերի վրա։ Մայիսի 
կեսերին բռնագաղթեցին Հադրութի և Շահումյանի 24 
հայկական գյուղերի բնակիչները։ Փաստորեն 1991թ. 
մայիս-հունիս ամիսներից Ադրբեջանի կողմից 
հրահրվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմ։

1991թ. հունիսին ԼՂԻՄ-ի ժողովրդական պատգա-
մավորների նիստում մշակվեց արցախահայության 
գոյության ապահովման ծրագիրը։ Մոսկվայի կողմից 
մարզային և տեղական իշխանությունների կազմա-
լուծման հետևանքով բնակչությունը մնացել էր առանց 
ղեկավարության։ Նստաշրջանը պա հանջեց վերա-
կանգ նել մարզային և տեղական իշխանությունները, 
գլխավորել բնակչու թյան ազատագրական պայքարը։ 
Հուլիսի վերջերին ստեղծվեցին ինքնապաշտ պանու-
թյան ընդհատակյա կոմիտե և ինքնապաշտպանական 
ուժերի շտաբ։ Դրանք մարզի բոլոր շրջաններում 
կազմակերպեցին զինված ջոկատներ։ Հետագայում 
(1992թ. փետրվարին) ԼՂՀ Գերագույն խորհուրդը հա-
տուկ որոշում ընդունեց ԼՂՀ ինքնա պաշտպանության 
ուժերի մասին‚ որտեղ նշվում էր, որ ինքնա պաշտ-
պանական զինված ջոկատները պետք է դիտել որպես 
ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժեր և համախմբել մեկ 
միասնական հրամանատարության ներքո։ Այդ ուժերի 
հրամանատար նշանակվեց գնդապետ Արկադի Տեր-
Թադևոսյանը (Կոմանդոս)։ 

Սիմիոն Աչիքգյոզյան

Թաթուլ Կրպեյան

Ա. Տեր-Թադևոսյան 
(Կո ման դոս)
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Անկախության հռչակագրից

Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը՝ հողը, ընդերքը, օդային 
տարածությունը, ջրային և այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, մշակութային 
կարողությունները, նրա ժողովրդի սեփականությունն են։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ի՞նչ եք կարծում‚ կարո՞ղ ենք ասել‚ որ արցախյան շարժման ծավալումն ու 
խորացումը հանգեցրեց անկախ պետականության վերականգնման 
գաղա փարին։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞վ էին 
տարբերվում Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 1990թ. մայիսյան 
ընտրությունները նախորդ բոլոր ընտրություններից։ Ե՞րբ սկսեց գործել 
նոր խորհրդարանը‚ և ո՞վ ընտրվեց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 
նախագահ։

2.  Ե՞րբ ընդունվեց «Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը»: Դուք 
համաձա՞յն եք այն մտքի հետ, որ հռչակագրով դրվեց Հայաստանի անկա
խության գործընթացի սկիզբը: Բերե՛ք փաստեր ձեր տեսակետի օգտին: 
Փորձե՛ք ներկայացնել հռչակագրի բովանդակությունը: Ձեր կարծիքով 
ինչու՞ որպես պետական խորհրդանիշներ ընդունվեցին Հայաստանի 
առաջին հանրապետության խորհրդանիշները:

3.  Ե՞րբ ադրբեջանական գրոհայինները սկսեցին զինված հարձակումները 
Հայաս տանի սահմանների ողջ երկայնքով: Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ 
էր հե տապնդում նրանց հարձակումը: Կարելի՞ է ասել, որ սկսելով «Օղակ» 
օպերացիան` Ադրբեջանը բացահայտ պատերազմ սանձազերծեց 
Արցախի դեմ: Նկարագրե՛ք Գետաշենի և Մարտունաշենի հերոսական 
կռիվները: Ովքե՞ր ընկան այդ կռիվներում, ի՞նչ գիտեք նրանց մասին: 

4.  Լրացրե՛ք «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին» աղյուսակը.

Փաստաթուղթը Բովանդակությունը

Հայաստանի 
անկախության 
հռչակագիրը

Տնտեսական Մշակութային Իրավունքներ, 
ազատություններ

ԹեսՏ
Նշվածներից ո՞ր բնակավայրերը գրավվեց թշնամու կողմից 
«Օղակ» օպերացիայի ընթացքում.

1. Կիրովաբադ և Շամքոր,
2. Շամքոր և Գետաշեն,
3. Գետաշեն և Մարտունաշեն,
4. Մարտունաշեն և Կիրովաբադ:
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14-րդ թեմայի ամփոփում

1.  Հայ ժողովուրդը երկու տարվա ազատագրական պայքարում չկորցրեց իր 
ողջամտությունը և դուրս չեկավ պայքարի սահմանադրական 
շրջանակներից: Սեփական ուժերի նկատմամբ հավատն ու վստահությունը 
առաջ մղեցին անկախ պետականության վերականգման խնդիրը:

2.  1990թ. մայիսին ընտրված նոր խորհրդարանը օգոստոսի 23ին ընդունեց 
«Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին»‚ որով ՀԽՍՀն 
վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի 
պատմության մեջ սկսվեց 3րդ հանրապետության շրջանը։ 

3.  1990թ. հունվարփետրվար ամիսներին ադրբեջանական գրոհայինները 
զինված հարձակում սկսեցին Հայաստանի սահմանների ողջ 
երկարությամբ: Հայկական աշխարհազորային ջոկատներին հաջողվեց 
կանխել հակառակորդի առաջխաղացումը և Հայաստանը պատերազմի 
մեջ ներքաշելու ադրբեջանական փորձերը:

4.  Ադրբեջանը 1991թ., օգտվելով խորհրդային ղեկավարության 
աջակցությունից, իսկական պատերազմ սանձազերծեց Հայաստանի և 
Արցախի դեմ: Ադրբե ջանական գրոհայինները ԽՍՀՄ ներքին զորքերի 
աջակցությամբ 1991թ. ապրիլ–մայիս ամիսներին հարձակվեցին 
Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի հայ բնակչության վրա։ 
Նրանց հաջողվեց գրավել և ավերել Գետաշենն ու Մարտունաշենը‚ 
հայաթափել Հադրութի և Շահումյանի 24 հայկական գյուղերը։ 1991թ. 
հունիսին ԼՂՀ ժողովրդական պատգամավորների նիստում մշակվեց 
արցախահայության գոյության ապահովման ծրագիր։ Վերականգնվեցին 
մարզային և տեղական իշխանությունները։ 

ԹԵՄԱ 15 ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 1945-
1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Հետպատերազմյան տասնամյակները նշանավորվեցին հայ ժողովրդի 
մտավոր կյանքի տարբեր ճյուղերի` կրթության, գիտության, արվեստի, 
առհասարակ մշակույթի ասպարեզի որոշակի հաջողություններով։ 1950-ական 
թվականների կեսերից, երբ դատապարտվեց անհատի պաշտամունքն ու 
բացահայտվեցին նրա բացասական հետևանքները, հնարավորություն 
ստեղծվեց մշակույթի համեմատաբար ազատ զարգացման համար։ Մեծ թափ 
հաղորդվեց հատկապես անցյալից ժառանգված մշակութային ավանդույթների 
ուսումնասիրմանը։ Ժողովուրդն ըստ ամենայնի գնահատեց հազարամ-
յակների ընթացքում իր ստեղծած արժեքները, որոնք արդի մշակույթի հետ 
դարձան հայության ինքնահաստատման հուսալի երաշխիք։ Իզուր չէ, որ 1960-
ական թվականները համարվեցին ազգային մշակույթի զարթոնքի տարիներ։ 
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Ինչպես արդեն նշվել է, խորհրդային իշխանության առաջին շրջանում` 
մինչև XX դարի կեսերը, գիտության և արվեստի, առհասարակ մշակույթի 
առաջատար դեմքերն էին հին սերնդի ներկայացուցիչները։ Նրանք կրթություն 
էին ստացել արտասահմանյան կենտրոններում և իրենց մասնագիտական 
ունակությունները ներդնում էին ինչպես ցարական իշխանության տարինե-
րին, այնպես էլ խորհրդային կարգերի ժամանակ։ 

Հետպատերազմյան շրջանում ավագ սերնդի սաները բնական ճանա-
պարհով եկան փոխարինելու իրենց ուսուցիչներին։ 

 1. Կրթություն եվ գիտություն
Կրթությունը։ Հայրենական պատե-

րազմի հաղթական ավարտից հետո 
կրթության ասպարեզում նկատելի տե-
ղա շարժեր կատարվեցին։ Դպրոցական և 
բարձրագույն համակարգերը վերելք 
ապրեցին։ 1958թ. օրենք ընդունվեց 
կյանքի հետ դպրոցի կապն ամրապնդելու 
և 8-ամյա պարտադիր ուսուցման 
անցնելու մասին։ 1966թ. խնդիր դրվեց 
անցնել ընդհանուր միջնակարգ կրթու-
թյան։ Դրա իրականացումը պահանջեց 
մեծ ջանքեր և շուրջ 10 տարի ժամանակ։ 

Հետևողական ուշադրություն էր 
դարձվում դպրոցները հարմարավետ 
շենքերով ապահովելու վրա։ Բավական է 

նշել, որ միայն 1966թ. հանրապետությունում շահա գործման հանձնվեցին 150 
դպրոցական շենքեր։ Մեծ ուշադրություն դարձվեց միջնա կարգ 
մասնագիտական կրթությանը և երեկոյան ուսուցմանը։ 1980թ. միջնակարգ 
դպրոց ների թիվը հասավ 943-ի, իսկ տեխնիկումներինը` 70-ի։ 

Որոշակի առաջընթաց կատարվեց նաև բարձրագույն կրթության 
ոլորտում։ Հետպատերազմյան տարիներին կառուցվեցին պոլիտեխիկական, 
գյուղատնտեսական, մանկավարժական ինստիտուտների, Երևանի 
պետական համալսարանի նոր ուսումնական շենքերը։ Արդի տեխնիկական 
մասնագիտությունների գծով բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու բաժիններ։ 
Մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղեր հիմնվեցին Լենինականում և 
Կիրովականում։ Հանրապետությունում գործում էր 14 բուհ, ուր կադրեր էին 
պատրաստում ավելի քան 100 մասնագիտությունների գծով։ 

Գիտությունը։ Հայրենական պատերազմի եռուն շրջանում` 1943թ. հիմ-
նադրվեց Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիան։ Նրա հիմնադիր ան-
դամ ների մեջ էին գիտու թյան տարբեր բնագավառների մեծանուն մասնագետ-
ներ` Լևոն և Հովսեփ Օրբելի ները, Աբրահամ և Արտեմ Ալիխանյանները, 

Սովետաշեն գյուղի միջնակարգ 
դպրոցի սաները իրենց աճեցրած 
սերմերը պատրաստում են ցանելու 
համար
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Վիկտոր Համբարձումյանը, պատ մաբան Հակոբ Մանանդյանը, գրականագետ 
Մանուկ Աբեղյանը, լեզվաբան Հրաճյա Աճառյանը, բանաստեղծ Ավետիք 
Իսահակյանը և ուրիշներ։ Գիտությունների ակադե միայի առաջին պրեզիդենտ 
ընտրվեց արևելագետ Հովսեփ Օրբելին, որին 1947թ. փոխարինեց 
աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը։ Նրա երկարամյա նախա-
գահության շրջանում (1947-1993) բացվեցին գիտական նոր ուղղությունների 
բազմաթիվ ինստիտուտներ, լաբորատորիաներ։ Ակադեմիան լայն ճանաչման 
արժանացավ Խորհրդային Միությունում և արտասահմանում։

Հանրահայտ 
մաթեմատիկոս 
Սերգեյ Մերգելյան

Ֆիզիկոսներ 
Աբրահամ և Արտեմ Ալիխանյանները

Գիտությունների ակադեմիայի ստեղ-
ծումը միաժամանակ նոր թափ հաղորդեց 
գիտական հաստատությունների ուժերը 
միավորելուն և խթանեց հանրապետու-
թյունում գիտության զարգացումը։

Տեսական և կիրառական մաթեմատի-
կայի ուղղությամբ կատարված ուսում-
նասիրությունները հանգեցրին հանրա-
հայտ մաթեմատիկական դպրոցի ստեղծ-
մանը, որի հիմնադիրն էր Ա. Շահինյանը։ 
Մաթեմատիկայի բնագավառում բեղմնա-
վոր աշխատանքներ էին կատարում Մ. 
Ջրբաշյանը, Ն. Առաքելյանը, Ա. Թալալյանը 
և ուրիշներ։ Այդ նույն դպրոցի երիտասարդ 
սաներից Ա. Մերգելյանը շատ բարձր արդյունքների հասավ, նրա անունը 
հնչեց ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԽՍՀՄ-ի սահմաններից դուրս։ 

Մեխանիկայի բնագավառում գիտական դպրոց ստեղծվեց, որի հիմ-
նադիրները եղան Ն. Հարությունյանը և Ս. Համբարձումյանը։ Նրանք և իրենց 
գործընկեր աշակերտները (Գ. Բաղդասարյան, Վ. Գնունի, Մ. Բելուբեկյան և 
ուրիշներ) գիտագործնական մնայուն աշխատանքներ կատարեցին, որոնք 
լայն ճանաչման արժանացան նաև միջազգային գիտական շրջաններում։ 

Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը
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Ֆիզիկայի ասպարեզում Աբրահամ և Արտեմ Ալիխանյանների հետազոտական 
աշխա տանքները համընդհանուր ճանաչման արժանացան։ Ֆիզիկայի 
տարբեր բնագա վառներում կատարված հետազոտությունների հիման վրա 
զարգացան արտադրության միանգամայն նոր ճյուղեր` կիբեռնետիկան, 
ռադիոտեխնիկական և էլեկտրոնային արտադրությունը։

Աստղագիտության բնագավառում 
կատարվող ուսումնասիրությունները 
լայն ճանաչման արժանացան։ Բյուրա-
կանի աստղադիտարանը ակադեմիկոս 
Վ. Համբար ձումյանի գլխավորությամբ 
դարձավ համաշխարհային հնչե ղու թյուն 
ունեցող աստղա գիտության կենտրոն։ 
Այնտեղ ստեղծագործում էին ճանաչված 
գիտնա կաններ Հ. Մարգարյանը և Գր. 
Գուրզադյանը։ 

Նշանակալի հաջողություններ ձեռք 
բերվեցին քիմիական և կենսա բա նական 
գիտությունների ասպարեզում։ Քիմիայի 
տարբեր ուղղություններում գիտական 

ար ժեքավոր ներդրում են կատարել Հ. Բունիաթյանը, Ա. Մնջոյանը, Ա. 
Նալբանդյանը և նրանց գործընկերները։ 

Հանրապետության հանքային հանածոների համակողմանի հետա զոտ-
ման ուղ ղությամբ արդյունավետ աշխատանքներ են կատարվել Կ. Պաֆեն-
գոլցի, Հ. Մա ղաքյանի, Ս. Մկրտչյանի, Ա. Ասլանյանի, Ա. Գաբրիելյանի և 
ուրիշ ների կողմից։

Կենսաբանական գիտություններից ֆիզիոլոգիայի բնագավառում հա-
մաշխարհային ճանաչման արժանացան Լևոն Օրբելու ներդրումը գիտության 
մեջ: Գնահատելի են Է. Հասրաթյանի, Վ. Ֆանարջյանի և մյուս ֆիզիոլոգների 
կատարած ուսումնասիրու թյունները։ 

Բուսաբանության բնագավառում Ա. Թախտաջյանի մնայուն հետա զո-
տությունները միջազգային չափանիշներով շատ բարձր գնահատականի են 
արժանացել։ 

Լուրջ ձեռքբերումներ արձանագրվեցին հայագիտության տարբեր 
բնագավառ ներում` հայ ժողովրդի պատմության, լեզվի, գրականության, կեր-
պարվեստի, երաժշտու թյան և մյուս ասպարեզներում։ Գաղափարական հար-
կադրանքի թուլացման պայման ներում 1950-ական թվականների վերջերից 
պատմաբանները սկսեցին Հայկական հարցի, ազգային ազատագրական 
պայքարի, հայկական գաղթավայրերի և սփյուռքի պատմության ուսում նա-
սիրությունը։ Հայաստանի հին շրջանի պատմության ու մշակույթի արժեքավոր 
նյութեր հայտնաբերվեցին Բ. Պիոտրովսկու, Բ. Առաքելյանի, Կ. Ղաֆադյանի, 
Հ. Մարտիրոսյանի և մյուս հնագետների կողմից Կարմիր Բլուրում, Գառնիում, 
Դվինում և այլ հնավայրերում կատարած պեղումներից։ 

Բյուրականի աստ ղա դիտարանի մեծ 
աստ ղա դիտակը
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Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության շատ հանգուցային 
հիմնահարցեր մշակվեցին Ս. Երեմյանի, Գ. Սարգսյանի կողմից։ 

Ավագ սերնդի մասնագետներից այս պատմափուլում գործում էր Աշոտ 
Հովհան նիսյանը։ Նա ծանրակշիռ աշխատություններ ստեղծեց հայ ազատա-
գրական շար ժումների և Մ. Նալբանդյանի ու նրա ժամանակի մասին։ XVIII 
դարի ազատագրական շարժումների, Հովսեփ Էմինին նվիրված, մինչև այժմ 
իրենց գիտական արժեքը պահպանած, մենագրություններ ստեղծեց Աբգար 
Հովհաննիսյանը։ Թուրքական բռնատիրության դեմ հայ ժողովրդի պայքարը 
լուսաբանեց Մ. Ներսիսյանը։ Նա հա սարակության ուշադրությանը ներ-
կայացրեց նաև ցեղասպանության փաստաթղթերի ժողովածուն։

Ցավոք, Խորհրդային Հայաստանի և կոմունիստական կուսակցության 
պատմու թյանը նվիրված աշխատությունները կրում էին իրականությունը 
միակողմանի ու խեղաթյուրված ներկայացնելու դրոշմը։ Պատմագրության 
ասպարեզում կատարված ուսումնասիրությունների հիմքի վրա ստեղծվեց 
«Հայ ժողովրդի պատմություն» ութհա տորյակը, որը մեր ժողովրդի 
ամբողջական պատմությանը նվիրված, նախադեպը չունեցող ծանրակշիռ 
կոլեկտիվ աշխատություն է։ Նույն ձևով ստեղծվեց «Հայ նոր գրականության 
պատմություն» հինգհատորյակը և այլն։ Գ. Ջահուկյանի, Է. Աղայանի և մյուս 
լեզվաբանների կողմից ծանրակշիռ ու բարձրարժեք բազմաթիվ աշխատու-
թյուն ներ ստեղծվեցին հայոց լեզվի 
պատ մության, քերականության վերա-
բերյալ։ Հրատա րակվեցին մի շարք ար-
ժեքավոր բառարաններ։

Մատենադարանը գրադարանային 
կարգավիճակից վերափոխվեց գիտա-
հետազո տական հիմնարկության և, 
տեղափոխվելով ձեռագրերի պահպա-
նության հարմա րավետ շենք, սկսեց 
արդյունավետ զբաղվել սկզբնաղ բյուր-
ների ուսումնասիրության և հրատա-
րակման գործով։ Հանրապետության 
կյանքում նշանակալի երևույթ էր 12 
հատորով «Հայկական հանրագիտա-
րանի» ստեղծումը։ 

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Հետպատերազմյան տասնամյակները նշանավորվեցին մշակութային 
կյանքի վերեքով։ Ձեր կարծիքով` ինչո՞վ էր պայմանավորված այդ վերելքը։

2.  Ի՞նչ տեղաշարժեր կատարվեցին կրթության ասպարեզում։ Ինչ փաստերով 
կարող եք հիմնավորել, որ հետպատերազմյան տասնամյակներին 
ընդլայնվել է բուհերի ցանցը։

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին 
ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ` Մատենադարան
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3.  Ե՞րբ հիմնադրվեց Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիան, ովքե՞ր էին 
հիմնադիր անդամների կազմում։ Գիտության ո՞ր ճյուղերը զարգացան և 
ի՞նչ նվաճումների հասան։ Նշե՛ք ձեզ հայտնի գիտնականների անունները: 
Ի՚նչ գիտեք նրանց մասին: 

4.  Լրացրե՛ք «Գիտության զարգացումը» աղյուսակը.
Մշակույթ Նվաճումների հասած 

գիտություններ
Գործիչներ

Հայագիտություն
Բնական և 
մեխանիկական 
գիտություններ

ԹեսՏ
Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի առաջին պրեզիդենտ 
է ընտրվել.

1. Աբրահամ Ալիխանյանը,
2. Հրաչյա Աճառյանը,
3. Հովսեփ Օրբելին,
4. Վիկտոր Համբարձումյանը։ 

2. Գրականություն եվ արվեստ 
Գրականություն։ Հայրենական պատերազմը լայն արտացոլում գտավ 

գրականության մեջ։ Պատերազմի տարիներին գեղարվեստական որոշ 
երկերի կողքին առաջատար էր դարձել հրապարակախոսությունը։ Բազ-
մաթիվ հոդվածներով հանդես եկան Ավ. Իսահակյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Հր. 
Քոչարը, Ն. Զարյանը և ուրիշներ։ Այդ շրջանի գեղարվեստական ծավալուն 
գործերից նշանավոր են Դ. Դեմիրճյանի «Վար դանանք» և Ստ. Զորյանի 
«Պապ թագավոր» պատմավեպերը։ Հետպատերազմյան առաջին տասնամ-
յակում գրականության մեջ գերիշխող էր դարձել պատերազմի թեմատիկան։ 
Պատերազմին նվիրված ծավալուն երկեր ստեղծեցին Սերո Խանզադյանը 
(«Մեր գնդի մարդիկ») և ուրիշ գրողներ։ Չափածո երկերով զինվորի սխրանքը 
գովերգեց Համո Սահյանը, Վահագն Դավթյանը, Հրաչյա Հովհաննիսյանը, 
Գևորգ Էմինը և շատ ուրիշներ։

Գրականագիտական բարձրարժեք գործեր ստեղծեցին Մ. Մկրյանը, Հ. 
Թամ րազյանը, Ս. Աղաբաբյանը և շատ ուրիշներ։ 

Գրողների ավագ սերնդի հետ արժեքավոր գործեր ստեղծեցին երի տա-
սարդ գրողները։ Ստեղծագործական նոր բարձունքներ նվաճեց հայ պո-
եզիայի ականավոր ներկայացուցիչներից Հով հաննես Շիրազը։ Նրա բանաս-
տեղծությունների մեջ առաջն ակարգ տեղ էր գրավում հայրենիքի, սիրո 
գաղա փարը։ 
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Ամբողջ ուժով հնչեց Պարույր Սևակի տաղանդը, 
մարդու ազատությունն ու բարոյական վեհ հատ-
կությունները գովերգող նրա մարտական քնարը։ Նրա 
լավագույն ստեղծագործություններից էր «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմը, որը նվիրված է հայ մեծ 
երգահան Կոմիտասի կյանքին։

Ստեղծագործական նոր բարձունքների հասան Ս. 
Կապուտիկյանը, Վ. Դավթյանը, երիտասարդ սերնդի 
ներկայացուցիչներից Ռ. Դավոյանը, Լ. Դուրյանը և 
ուրիշներ։

Մի խումբ անվանի գրողներ իրենց ստեղ ծա-
գործություններում անդրադարձան հայ ժողովրդի 
պատմական անցյալին, նրա ազգային ազատագրական 
պայքարի հերոսական դրվագներին։ Լայն ճանաչում 
ստացավ Հրաչյա Քոչարի «Նահապետ» ստեղծա գոր-
ծությունը, ուր ներկայացվում են հայ ժողովրդի 1915թ. 
ողբերգությունը և կյանքը շարունակելու հայ մարդու 
հաստատակամությունը։ Նույն թեմատիկայով գեղար-
վեստական արժեքավոր գործեր ստեղծեցին Խ. Դաշ-
տենցը, Գ. Մահարին, Մ. Գալշոյանը, Ս. Ալաջաջյանը և 
ուրիշներ։

Հասարակության լայն ընդունելությանն արժա-
նացան տաղանդավոր արձակագիր Հրանտ Մաթևոս-
յանի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև Վարդգես 
Պետրոսյանի և ուրիշների երկերը։ 

Նկատելի հաջողություններ ձեռք բերվեցին նաև 
հայ թատերագիտության (Գ. Տեր-Գրիգորյան, Պ. 
Զեթյունցյան) և արվեստի մյուս ճյուղերում։ 

Թարգմանվել և հայերեն են հրատա րակ վել հա-
մաշխարհային արժեք ներկայացնող ռուս և եվրո-
պական հեղինակների երկեր։ Տպագրվել են հայ 
դասական հեղինակների երկերի բազմահատորյակներ։

Արվեստ։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանը 
դարձավ արվեստի տարբեր ճյուղերի` երաժշտության, թատրոնի ու կինոյի, 
կերպարվեստի, ճարտարապետության զարգացման պատմական մի փուլ։

Հայ երաժշտական արվեստը նշանավորվեց ժանրերի բազմազանությամբ։ 
Հայ երգահանների համաստեղության մեջ առաջատար դեր էր կատարում 
համաշխարհային ճանաչման արժանացած Արամ Խա չատրյանը։ Նրա 
«Սպարտակ» բալետը, բե մադրվելով աշխարհի շատ երկրներում, մեծ 
հաջողություններ ունեցավ։

Հովհաննես Շիրա զ

Պարույր Սևա կ

Հրանտ Մաթևոսյան
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Երաժշտության տարբեր ժանրերում լավագույն 
գործեր ստեղծեցին երգահաններ Առնո Բաբաջանյանը, 
Ալեքսանդր Հարությունյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, 
Էգդար Հովհաննիսյանը, Ավետ Տերտերյանը, Տիգրան 
Մանսուրյանը և ուրիշներ։ 

Հայ երիտասարդության շրջանում մեծ ընդու նելու-
թյուն գտան Արթուր Մեսչյանի, Ռուբեն Հախվերդյանի 
գործերն ու նրանց կատարումները։ 

Հայ դասական և ժողովրդական երաժշտությունը 
լայն հասարակայնությանը հասկանալի ու հոգեհա րա-
զատ դարձնելուն նպաստեցին կատարողական լա-
վագույն կոլեկտիվները։ Համաշխարհային երաժշտա-
սեր հասարակայնությանը հայ երաժշտու թյանը ծանո-
թացնելու գործում մեծ է Հ. Չեքիջյանի գլխավորությամբ 
կես դար անընդմեջ գործող Հայաստանի պետական 
երգչախմբի դերը։ Երաժշտական-ազգագրական մի 
շարք խմբեր մեծ աշխատանք են տանում պատմական 
Հայաստանի տարբեր շրջան ների ինքնատիպ ժո-
ղովրդա կան պարերի ու երգերի վերականգնման և 
անհետացումից փրկելու ուղղությամբ։

Հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս 
լայն ճանաչման արժանացավ երգչուհիներ Գոհար 
Գասպարյանի, Զարուհի Դոլուխանյանի, դաշնակա հա-
րուհի Սվետլանա Նավասարդյանի, դիրիժորներ Մի-
քա յել Թավրազյանի, Օհան Դուրյանի, ջուհակահարներ 
Ռուբեն Ահարոնյանի, Ժան Տեր-Մերկերյանի և այլ 
կատարողների վարպետությունը։

Հետպատերազմյան տասնամյակները դարձան հայ 
թատերական և կինոարվեստի վերելքի ժամանա-
կաշրջան։ Թատերական արվեստում մեծ է Վարդան 
Աճեմյանի ծառա յու թյունները։ Երևանից բացի իրենց 
գործունեությունն էին շարունակում մի շարք 
շրջանների թատրոններ։ 1963թ. Երևանում Հրաչյա 

Ղափլանյանի ջանքերով հիմնվեց դրամատիկական նոր թատրոն։ Հետա-
գայում բացվեցին երիտա սար դական, կամերային, մնջախաղի թատրոնները։

Հանդիսատեսի բարձր գնահատականին արժանացան դերասաններ 
Մետաքսյա Սիմոնյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանը, Մհեր (Ֆրունզիկ) 
Մկրտչյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը և ուրիշներ։

Առնո Բաբաջանյան

Ալեքսանդր 
Հա րու  թյունյան

Գոհար Գասպարյան
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Սերգեյ ՓարաջանովԽորեն Աբ րա հա մյա նՖրունզիկ Մկրտչյան

Կինոարվեստի զարգացումը սկսվեց 1960-ական 
թվականներից։Այն նշանավորվեց Ֆ. Դովլաթյանի 
«Բարև, ես եմ» և Հ. Մալյանի «Եռանկյունի» և «Մենք 
ենք, մեր սարերը» գեղարվեստական կինոնկարներով։ 
Հայ կինոարվեստում նշանավոր երևույթ էր մեծա տա-
ղանդ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի «Նռան գույնը» 
նկարը, որը նվիրված է հայ մեծ բանաստեղծ-երգիչ 
Սայաթ-Նովային։

Այս շրջանում մեծ ներշնչանքով գործում էր հայ 
գեղանկարչության նահապետ Մարտիրոս Սարյանը։ 
Անվանի վարպետի ստեղծագործությունը վիթխարի 
ազդեցու թյուն ունեցավ հայ գեղանկարչության զար-
գացման վրա։ Մնայուն գործեր ստեղծեցին նկարիչներ 
Հ. Զարդարյանը, Գր. Խանջյանը, Է. Իսաբեկյանը, 
հայրենադարձ նկարիչ Հարություն Կալենցը և 
ուրիշներ։ Լայն ճանաչման արժանացավ կյանքից 
վաղաժամ հեռա ցած Մինաս Ավետիսյանը։ Հայաստանի 
բնությունը փայլուն պատկերներով ներկայացրին 
Հակոբ Հակոբյանը և շատ ուրիշներ։

Քանդակագործության մեջ իրենց ստեղծա գոր ծու-
թյուններով աչքի ընկան Ղ. Չուբարյանը, Ս. Բաղդա-
սարյանը, Ն. Նիկողոսյանը, Լ. Թոքմաջյանը և ուրիշ-
ներ։ Հայ արվեստի նվաճումներից են Սասունցի 
Դավթի (քանդակագործ` Ե. Քոչար), Ալեքսանդր Թամանյանի (քանդ.` Ա. 
Հովսեփյան), Մարտիրոս Սարյանի (քանդ.`Լ. Թոքմաջյան) արձանները 
Երևանում, Դավիթ-Բեկի հուշարձանը Կապանում (քանդ.` Ս. Բաղդասարյան) 
և այլն։ 

Հայ կերպարվեստի լավագույն ստեղծագործությունները բազմիցս 
ներկայացվել են միջազգային ցուցահանդեսներում և արժանացել բարձր 
գնահատանքի։

Մինաս Ավե տիսյան

Ռաֆայել Իս րայելյան
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Այս շրջանում հայ ճարտարապե տու-
թյունը լուրջ առաջընթաց ապրեց։ Կառուցա-
պատվեցին քաղաքները, կառուցվեցին մշա-
կույթի, արտադրական բազմաթիվ շենքեր, 
հուշահամալիրներ և այլն։ Ճարտարապե-
տության մեջ որոշակի էր հայկական ճար-
տա րապետության ավանդույթներից ստեղ-
ծագործաբար օգտվելու ձգտումը։

Համընդհանուր ճանաչման արժա նա-
ցան ճարտարապետական այնպիսի կոթող-
ներ, ինչպիսին են Սարդարապատի 
հերոսամարտի համալիրը (ճարտարապետ` 
Ռ. Իսրայելյան), Հայոց Մեծ եղեռնի 

հուշահամալիրը (ճարտ.` Ա. Թարխանյան, Ս. Քալաշյան), Մարզահամերգային 
համալիրը, «Զվարթնոց» օդանավակայանը, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության շենքը 
(ճարտ.`Ս. Սաֆարյան), մետրոպոլիտենի մի քանի կայարան, Կոմիտասի 
անվան կամերային երաժշտության տունը և այլն։

Այսպիսով, 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, չնայած գաղափարական որոշ 
կաշկան դումներին, հայ մշակույթը մեծ նվաճումներ ունեցավ։

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ո՞րն է պատերազմի թեմայով ձեր ամենասիրած ստեղծագործությունը։ 
Նշե՛ք հետպատերազմյան շրջանի խորհրդահայ արձակի և պոեզիայի 
նշանավոր ներկայացուցիչներին, ի՞նչ գիտեք նրանց մասին։ 

2.  Արվեստի ո՞ր ճյուղն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Նշե՛ք այս շրջանի 
նշանավոր երգահաններին, ի՞նչ գիտեք նրանց մասին։ Ձեր կարծիքով` 
ինչո՞ւ է Արամ Խաչատրյանը համարվում աշխարհահռչակ երգահան։ 
Ինչո՞վ նշանավորվեց թատրոնի և կինոյի բուռն վերելքը 194080ական 
թթ.։ Ովքե՞ր են հայ բեմի ձեր սիրած դերասանները։ Թվարկե՛ք հայկական 
լավագույն կինոնկարներից մի քանիսը։ Ո՞վ է հայ գեղանկարչության 
նահապետը, ինչո՞ւ են նրան այդպես անվանում։ Թվարկե՛ք հետպա
տերազմյան տասնամյակների նշանավոր ճարտարապետական կոթող
ները։ 

3.  Լրացրե՛ք «Գրականություն և արվեստ» աղյուսակը.
Մշակույթ բնագավառ Գործիչներ Ստեղծագործություններ
Գրականություն
Երաժշտություն
Թատրոն և կինոարվեստ
Կերպարվեստ
Ճարտարապետություն

Սարդարապատի հե րոսամարտի 
հուշահամալիր
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 ԹեսՏ
Համապատասխանեցրե՛ք հեղինակի անունը նրա ստեղծագործու
թյանը.

1.  Ս. Խանզադյան, ա) «Սպարտակ»,
2. Ա. Խաչատրյան, բ) «Զվարթնոց»,
3. Ս. Սաֆարյան, գ) «Բարև, ես եմ»,
4. Ֆ. Դովլաթյան, դ) «Մեր գնդի մարդիկ»։

15-րդ թեմայի ամփոփում

1. Հետպատերազմյան տասնամյակները նշանավորվեցին հայ ժողովրդի 
մշակույթի վերելքով, որը կապված էր անհատի պաշտամունքը դատապար-
տելու հետ:

2. Մեծ զարգացում ապրեց կրթությունը: Ավելացավ դպրոցների քանակը: 
1980թ, արդեն միջնակարգ դպրոցների թիվը հասավ 943-ի: Մեծ ուշադրություն 
դարձվեց միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն կրթությանը: 
Հայաստանում գործում էր 14 բուհ, որոնք պատրաստում էին կադրեր 100-ից 
ավելի մասնագիտությունների գծով:

3. Գիտության զարգացման նոր փուլը սկսվեց 1943թ. Հայաստանի 
Գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմամբ, որի 1-ին պրեզիդենտն էր Հ. 
Օրբելին: Նշանակալի հաջողություններ ձեռք բերվեցին մաթեմատիկայի, 
ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության և այլ գիտությունների բնագա վառ-
ներում: Ակնառու նվաճումների հասավ աստղագիտությունը, որի զարգացումը 
մեծապես կապված էր աշխարհահռչակ գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանի 
անվան հետ: Մեծ էին նվաճումները նաև հայագիտության ասպարեզում:

4. Գրականության մեջ շարունակեցին ստեղծագործել ավագ սերնդի 
գրողներ Ավ. Իսահակյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Ստ. Զորյանը, Հր. Քոչարը և 
ուրիշներ: Ստեղծագործական նոր բարձունքներ նվաճեցին հայ պոեզիայի 
ականավոր ներկայացուցիչներ Հ. Շիրազը և Պ. Սևակը: Հայ պոեզիան իրենց 
ստեղծագործություններով հարստացրեցին Ս. Կապուտիկյանը, Վ. Դավթյանը, 
Հ. Սահյանը և այլոք:

5. Հետպատերազմյան տասնամյակներում նոր հաջողություններ ձեռք 
բերվեցին երաժշտության, թատրոնի, կինոյի, կերպարվեստի և ճարտարա-
գիտության բնագավառներում: Շռնդալից հաջողություն ունեցավ Ա. 
Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետը: Թատերական արվեստի վերելքը 
կապվում էր նշանավոր դերասաններ Մ. Սիմոնյանի, Վ. Վարդերեսյանի, Ֆ. 
Մկրտչյանի, Խ. Աբրահամյանի, Ս. Սարգսյանի և այլոց անվան հետ: Հայ 
կինոարվեստում նշծանակալի երևույթ էր Ս. Փարաջանովի «Նռան գույնը» 
նկարը: Մեծ ներշնչանքով էր շարունակում ստեղծագործել հայ գեղա-
նկարչության նահապետը` Մ. Սարյանը: Ծաղկում ապրեց Հ. Ձարդարյանի, Է. 
Իսաբեկյանի, Գ. Խանջյանի, Մ. Ավետիսյանի, քանդակագործներ Եր. Քոչարի, 
Ղ. Չուբարյանի և այլոց ստեղծագործությունը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻՑ 
ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

ԹԵՄԱ 1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 1991-2012 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

1.  Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման 
գործընթացը:

Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը։ Հայաստանի 
անկախության հռչակագրի դրույթներից ելնելով՝ խորհրդարանը որոշեց 1991թ. 
սեպտեմբերի 21-ին հանրապետության տարածքում անցկացնել հանրաքվե` 
ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախանալու նպատակով։ Հանրա պե-
տության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը` 2 մլն 43 հազար մարդ (կամ 
քվեարկության իրավունք ունեցողների 94,39 տոկոսը), «այո» ասաց 
անկախությանը։ Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 1991թ. սեպտեմբերի 
23-ին հանրապետության Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց ան-
կախ պետություն։

Այսպիսով՝ իրականացավ անկախություն ձեռք բերելու հայ ժողովրդի 
երազանքը։ 

1991թ. հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում առաջին 
անգամ անցկացվեցին նախագահական համաժո-
ղովրդա կան ընտրություններ։ Ձայների ճնշող 
մեծամասնությամբ (83 տոկոս) հանրապետության 
նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ 
փոխնախագահ՝ Գագիկ Հարությունյանը։

Անկախության ուղին բռնած հանրապետությանը ու 
նրա նորընտիր ղեկավարությանը ծանր փորձու-
թյուններ էին սպասում։ Հայաստանը փաստորեն 
կտրվել էր տնտեսական նախկին համակարգից։ 1991թ. 
նոյեմբերին հերթական անգամ փակվեց Ադրբեջանից 

եկող գազամուղը։ Սկսվեց Հայաստանի էներգետիկ շրջափակումը, 
բնակչությունը զրկվեց ջեռուցումից, ընդհատվեց երկաթուղային կապը‚ 
տնտեսությունը կանգնեց կազմալուծման լուրջ վտանգի առաջ։ 

ԲԱԺԻՆ 4

Լևոն Տեր-Պետ րոսյան
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1991թ. դեկտեմբերի 8-ին Մինսկի մոտակայքի Բելովեժսկ բնակավայրում 
երեք սլավոնական հանրապետությունների` Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և 
Բելառուսի ղեկավարները ստորագրեցին ԽՍՀՄ-ի գոյությունը դադարեցնելու 
համաձայնագիր: Միաժամանակ հայտարարվեց միջազգային համագործակ-
ցության նոր սուբյեկտի` Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) 
կազմավորման մասին։ Միութենական նախկին հանրապետություններից 
Մինսկի համաձայնագրին առաջինն արձագանքեց Հայաստանի Հանրա-
պետությունը, որը ողջունեց նաև ԱՊՀ-ի ստեղծումը` հայտնելով նրան 
միանալու իր պատրաստակամությունը։

1991թ. դեկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմա-Աթայում 11 
ինքնիշխան պետություններ (նախկին խորհրդային հանրապետությունները)‚ 
բացի Վրաստանից (որը մի որոշ ժամանակ անց ստորագրեց) և մերձբալթյան 
երեք հանրապետություններից, ստորագրեցին համաձայնագիր ԱՊՀ ստեղծ-
ման մասին։ Դրանով իրականացան ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և հանրապե տու-
թյունների անկախությունը։ 

Այսպիսով, ազգային ժողովրդավարական շարժումով ոտքի կանգնած հայ 
ժողովուրդը հռչակեց իր անկախ պետականությունը։ 

ՀՀ սահմանադրության ընդունումը։ Անկախության հռչակումից կարճ 
ժամանակ անց ՀՀ-ն ստացավ համընդհանուր միջազգային ճանաչում։ Սկսվեց 
հայոց անկախ հանրապետության պետական շինարարությունը։ 

Հանրապետության պետական-քաղաքական կյանքի ամենակարևոր 
իրադարձություններից էր ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը, որը տեղի 
ունեցավ 1995թ. հուլիսի 5-ին։ Նոր սահմանադրությունը դրեց ամբող ջա-
տիրական համակարգից դեպի ժողովրդավար պետության անցնելու 
իրավական հիմքերը։ Այն իրավական ձևակերպում տվեց քաղաքական նոր 
համա կարգին, սահմանեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 
իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ըստ Սահմանադրության՝ Հայաս-
տանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և 
իրավական պետություն է։

ՀՀ Սահմանադրությամբ հաստատվեցին Հայաստանի Երրորդ 
հանրապետության խորհրդանիշները` դրոշը, զինանշանը և հիմնը։ Դեռևս 
1990թ. օգոստոսի 24-ին հանրապետության պետական դրոշ ճանաչվեց 
եռագույնը` կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն, որը Առաջին հանրապետության 
դրոշն էր։ Այնուհետև ընդունվեց ՀՀ զինանշանը, որի կենտրոնում վահանը 
պահող արծիվն ու առյուծն են. պատկերված է Արարատ լեռը` Նոյյան 
տապանով։ Որպես օրհներգ ընդունվեց Առաջին հանրապետության 
պետական հիմնը` «Մեր Հայրենիք» հայրենասիրական երգը։

Սկսեցին ձևավորվել պետաիրավական նոր կառույցներ։ ՀՀ 
Սահմանադրությունը նախատեսում էր նախագահական հանրապետության 
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համակարգը: Բարձրագույն օրենսդիր մարմինը` Գերագույն խորհուրդը, 
վերանվանվեց Ազգային ժողով։ 

ՀՀ տարածքային կառավարման կառուցվածքի բարելավմանն էին 
ծառայում 1995թ. դեկտեմբերին կատարված վարչատարածքային փոփո-
խությունները։ Հանրապետության շուրջ չորս տասնյակի հասնող շրջանների 
միավորման միջոցով ստեղծվեցին 10 մարզեր` Արագածոտնի, Շիրակի, 
Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի, Վայոց 
ձորի, Տավուշի։ Դրանց գումարվեց մարզի կարգավիճակ ստացած քաղա-
քամայր Երևանը։ Մարզերը բաժանվեցին համայնքների։

Ձեռնարկվեց նոր դատական համակարգի կազմավորումը։ 2000 
թվականից սկսվեց դատաիրավական բարեփոխումնեի երկրորդ փուլը: 2001թ. 
հիմնվեց ՀՀ տնտեսական դատարանը, ապա` վարչական դատարանը:

Դատական համակարգի անկախության ապահովմանն ուղղված կարևոր 
քայլերից էր ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2007թ. վերջերին ընդունված «ՀՀ 
դատական օրենսգիրքը»:

Հանրապետությունում կատարված տեղաշարժերը առաջացրին Սահմա-
նադրության մեջ բարեփոխումներ կատարելու անհրաժեշտություն։ Դրանցից 
էին ՀՀ նախագահին ընձեռված բացառիկ լիազորությունները սահմա-
նափակելը, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից գործադիր իշխանության նկատմամբ 
վերահսկողության ուժեղացումը և այլն։ Նախապատրաստական աշխա-
տանքներ կատարվեցին‚ և 2005թ. նոյեմբերի 27-ի համաժողովրդական 
հանրաքվեով` հաստատվեց ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխված նոր տար-
բերակը։ 

Փոխվեց նաև Երևանի կարգավիճակը` մարզից դառնալով համայնք: 
Երևանն ունեցավ սեփական բյուջե, իսկ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը 
դարձավ ընտրովի: 

Հայոց ազգային բանակը։ Առաջնահերթ նշանակություն ստացավ 
ազգային պետության անկախության պահպանման հարցը, որի երաշխիքը 
կարող էր լինել մարտունակ բանակի ստեղծումը։ 1992–1993թթ. երկրապահ 
կամավորական ջոկատների և բանակ զորակոչված զինակոչիկների միա-
վորու մով ստեղծվեց բանակ։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառա վա-
րությունն ընդունեց «ՀՀ պաշտպանության նախարարության մասին» պատ-
մական որոշումը։ Հենց այս փաստաթուղթն էլ ազդարարեց ազգային բանակի 
ստեղծման սկիզբը։ Այդ պատմական որոշումով նորաստեղծ նախարարության 
ենթակայությանը հանձնվեցին գոյություն ունեցող որոշ գնդեր։ Հայոց բանակի 
ակունքներում կանգնած էին նաև դեռևս 1990 թվականի սեպտեմբերին 
կազմավորված Երևանի հատուկ գունդը և Արարատի, Գորիսի, Վարդենիսի, 
Իջևանի և Մեղրու ինքնապաշտպանական վաշտերը։

Հայկական զինված ուժերի կանոնավոր զորամիավորումները ձևա-
վորվեցին գերազանցապես խորհրդային բանակի հիմքի վրա։ Աստիճանաբար 
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աճեց բանակի թվաքանակը։ Հայաստան վերադարձան հարյուրավոր 
հայազգի սպաներ, որոնք մինչ այդ ծառայում էին խորհրդային բանակում։ 
Նրանց թվում էին գեներալներ Գ. Դալիբալթայանը, Ք. Իվանյանը, Ն. Տեր-
Գրիգորյանը, Յու. Խաչատուրովը, Ա. Տեր-Թադևոսյանը և ուրիշներ: 
Հետագայում կազմակերպվեց նաև սպայական կադրերի պատրաստման 
բարձրագույն դպրոց։ Հայոց ազգային բանակի 
ստեղծման գործում մեծ է պաշտպանության 
նախարարներ Վազգեն Սարգսյանի (1959-1999), 
Վազգեն Մանուկյանի և Սերժ Սարգսյանի դերը։ Հայոց 
բանակը կազմավորվեց մեր անկախ պետականության 
վերականգնման գործընթացում և հանդիսացավ նրա 
ամենամեծ ձեռքբերումը։

Զինադադարից հետո Ադրբեջանի ռազմական 
պատրաստությունները և շարունակվող Հայաստանի 
Հանրապետության շրջափակումը ՀՀ զինված ուժերից 
պահանջում էին ապահովել մշտական բարձր 
մարտական պատրաստություն: Ահա թե ինչու 
բարեփոխումներով համակարգվեց պաշտպանական 
քաղաքականության մշակումն ու իրագործումը: 
Ստեղծվեցին ժամանա կակից բանակներին հարիր 
ստորաբաժանումներ ու ռազմաուսումնական 
հաստատու թյուններ: Անցկացվեցին ՀՀ ուսումնական 
բազմաթիվ զորավարժություններ: 

Ազգային բանակի պաշտպանական ոլորտի 
բարեփոխումների նոր փուլը սկսվեց 2007թ, երբ 
հաստատվեցին ազգային անվտանգության 
ռազմավարությունը և ՀՀ ռազմական դոկտրինը: 
2008թ. նոյեմբերին ընդունվեց «Պաշտպանության մասին» ՀՀ նոր օրենքը, որը 
հստակորեն տարանջատեց պաշտպանության նախարարության և ԶՈՒ 
գլխավոր շտաբի գործառույթները: Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստեղծվեց սեփական ռազմական արտադրությունը, որի թողարկած 
ռազմական տեխնիկան, զրահապատ մեքենաներն ու անօդաչու թռչող 
սարքերը ցուցադրվեցին 2011թ. սեպտեմբերի 21-ին` Հայաստանի 
Հանրապետության անկախության 20-ամյա հոբելյանին նվիրված 
զորահանդեսի ժամանակ: Այսպիսով ՀՀ անկախության տարիներին 
ստեղծվեց ու ամրապնդվեց հայոց ազգային բանակը, որը ինքնիշխան 
պետության ամենակարևորագույն խորհրդանիշն է, ազգի հպարտությունն ու 
անվտանգության պատվարը, ուժն ու հզորությունը, ժողովրդի խաղաղության 
ու ստեղծարար աշխատանքի երաշխավորը:

Վազգեն Սարգսյան

Վազգեն Մա նու կյան
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Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, 
սոցիալական, իրավական պետություն է։

Հոդված 8. Պետությունը երաշխավորում է սեփականության բոլոր ձևերի ազատ 
զարգացումը... տնտեսական գործունեության ազատությունը, ազատ տնտեսական 
մրցակցությունը։

Հոդված 11. Պատմության և մշակույթի հուշարձանները, մշակութային այլ արժեքները 
գտնվում են պետության հոգածության և պաշտպանության ներքո։

Հոդված 12. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։
Հոդված 18. Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք։
Հոդված 23. Յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության 

իրավունք։
Հոդված 28. Յուրաքանչյուր ոք ունի սեփականության և ժառանգման իրավունք։
Հոդված 35. Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի կրթության իրավունք։ Միջնակարգ 

կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ և ի՞նչ նպատակով Հայաստանում անցկացվեց հանրաքվե։ Նշե՛ք 
հանրաքվեի արդյունքները։ Հայաստանը ե՞րբ հռչակվեց անկախ 
պետություն։ Ի՞նչ է ձեզ համար անկախ պետականությունը։ Հիմնավորե՛ք 
ձեր պատասխանը։ Ե՞րբ տեղի ունեցան նախագահական ընտրությունները‚ 
և ո՞վ ընտրվեց հանրապետության նախագահ։ 

2.  Ե՞րբ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ 
Ինչպիսի՞ պետություն էր Հայաստանը ըստ Սահմանադրության։ Որո՞նք 
էին Հայաստանի 3րդ հանրապետության խորհրդանիշները։ 

3.  Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է բանակի դերը նորանկախ պետության համար։ 
Ինչպիսի՞ն կուզեիք տեսնել հայ զինվորին‚ ձեզ դո՞ւր է գալիս ռազմական 
գործը։ 

4.  Լրացրե՛ք «Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման գործընթացը» 
աղյուսակը.

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

ԹեսՏ 
Մարզի կարգավիճակ ստացած քաղաք.

 1. Գյումրի‚
 2. Երևան‚
 3. Վանաձոր‚
 4. Հրազդան։
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ԹԵՄԱ 16 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Տնտեսական քաղաքականությունը։ ԽՍՀՄ փլուզման և շրջափակման 
հետևանքով խզվեցին միջհանրապետական տնտեսական ավանդական 
կապերը, դադարեց հումքի մատակարարումը։ Հայաստանի տնտեսությունը 
հայտնվեց ճգնաժամային վիճակում։ Մեծ տերության մի մասը կազմող և նրա 
միջոցներից օգտվող հանրապետությունից Հայաստանը դարձավ սեփական 
վառելիքաէներգետիկ պաշարներից զուրկ, հանքահումքային սուղ 
հնարավորություններ ու փոքր տարածք ունեցող անկախ երկիր։ Սկզբնական 
շրջանում, շրջափակման պայմաններում, կարևորագույն խնդիրը 
բնակչության կենսապահովման նվազագույն պայմանների ապահովումն էր։ 
Խնդրի լուծումն ավելի էր դժվարացնում, տնտեսական ճգնաժամը խորացնում 
նախկին տնտեսական կապերի խզումը։ Սրան եթե ավելացնենք 
հանրապետության շրջափակումը, պատերազմական իրավիճակը, 
երկրաշարժի հետևանքները, փախստականների օրհասական դրությունն ու 
էներգետիկ ճգնաժամը, ապա հանրապետությունում ստեղծված սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակի ծանր պատկերը կամբողջանա։

1990-ականների սկզբին` ալյուրի և հացամթերքի ճգնաժամի օրերին

Այս ծանր պայմաններից դուրս գալու նպատակով ծրագրվեց նոր 
պահանջներին համապատասխան, անցում կատարել խորհրդային պլանային 
տնտեսությունից դեպի ազատ շուկայական հարաբերություններ։ Տնտեսա-
վարման ազատական համակարգի ներդրումը Հյաստանում հիմնականում 
ծավալվեց 1990-1995թթ.: 
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1990–1991թթ. Հայաստանի Գերագույն 
խորհուրդը մի շարք որոշումներ ընդունեց, որոնք 
ուղղված էին տնտեսական հարաբերությունները 
կարգավորելուն։ Կարևոր նշանակություն ուներ 
խորհրդարանի 1990թ. սեպտեմբերի 10-ին 
ընդունած օրենքը պետական սեփականության 
մասին։ Դրա համաձայն հանրապետության տա-
րածքում գտնվող բոլոր պետական հաստատու-
թյունների ունեցվածքը հայտարարվեց Հայաս-
տանի Հանրապետության սեփականություն։ 
1991թ. սկսած արդյունաբերական, գյուղա տնտե-
սական ձեռնարկությունների, ամբողջ ոլորտի 
հախուռն ապապետականացման հետևանքով 
երկիրը հայտնվեց խոր տնտեսական ճգնաժամի 
մեջ։ Համատարած բնույթ ընդունեցին գործա-
զրկությունն ու աղքատությունը։ Ավելացավ 
բնակչության արտագաղթը։

Հանրապետությունում տարվող սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության մշակման ժա-
մանակ թույլ տրվեցին նաև սխալներ։ Շուկա-
յական տնտեսությանն անցնելու հիմնական 

բաղադրիչը համարվեց գների ազատականացումը, որը հանգեցրեց գների 
կտրուկ աճի և բնակչության սոցիալական դրության վատթարացման։ 1992թ. 
դեկտեմբերին, նախորդ տարվա համեմատությամբ, սպառողական 
ապրանքների գներն աճեցին 13 անգամ։ Գների ազատականացումը 
համահունչ չէր տնտեսության նախկինում գոյություն ունեցող պետական-
մենաշնորհային համակարգին, ինչը հանգեցրեց ոչ թե բարեփոխման, այլ 
գործող համակարգի փլուզման։

Գյուղատնտեսությունը և հողի սեփականաշնորհումը։ Հայաստանը 
նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից առաջինն էր, որ 1991թ., կարճ 
ժամանակամիջոցում, սեփականաշնորհեց հողը։ Դա պայմանավորված էր 
հանրապետության սոցիալական ծանր վիճակով, երբ առաջնահերթ 
նշանակություն էր ստանում բնակչությանը պարենով ապահովելը։ 
Միջոցառումներ կատարվեցին հողը մշակողին վերադարձնելու և նրա 
մասնավոր սեփականատիրությունը խրախուսելու համար։ Հանրապետության 
խորհրդարանը 1991թ. սկզբներին ընդունեց ՀՀ հողային նոր օրենսգիրքը և 
կոլեկտիվ տնտեսությունների մասին հատուկ օրենքը։ Ընդունված օրենքի 
համաձայն` 1991–1992թթ. լուծարվեցին հանրապետությունում գործող 865 
կոլեկտիվ ու պետական տնտեսությունները, որոնք թողարկում էին ճյուղի 
արտադրանքի ավելի քան 90%-ը։ Դրանց փոխարեն ձևավորվեցին 320 
հազարից ավելի անհատական տնտեսություններ, որոնց փոխանցվեց հողերի 

1990-ականների սկզբին` 
ողջ հանրապետության 
տարածքում հատվեցին 
տասնյակ հազարավոր 
ծառեր` բնակարանների 
ջեռուցման նպատակով
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66%-ը, անասունների` 80%-ը։ Հողի սեփականատեր դարձան բոլոր գյու ղա-
ցիները, որոնք նման ցանկություն էին հայտնել։ Հողի սեփականաշնորհումը, 
որը կատարվեց տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, գյուղական 
բնակչությանն ապահովեց աշխատանքով և մեղմեց սովի վտանգը։ Որոշ 
չափով բարձրացավ գյուղացիության նյութական շահագրգռվածությունը։

Սեփականաշնորհման ընթացքում 
թույլ տրվեցին անարդարություններ։ 
Համաժողովրդական և կոլտնտեսային 
ունեցվածքը չնչին գներով հաճախ 
անցնում էր մարդկանց ձեռքը, որոնք 
մասնակցություն չէին ունեցել դրա 
ստեղծմանը։ Չարաշահումներ եղան 
հատկապես կոլտնտեսությունների և 
պետական տնտեսությունների անաս-
նագլխաքանակը բաշխելիս։ 

Հայաստանի Հանրապետության ղե-
կավարությունը այն կարծիքին էր, որ 
հողը գյուղացուն վերադարձնելով կլուծ-
վեն բոլոր հարցերը‚ և սեղմ ժամկետում 
ֆերմերային տնտեսություններ կստեղծվեն։ Բայց այդպես չեղավ։ Սակայն 
շնորհիվ ագրարային վերափոխումների` 1995թ. գյուղատնտեսական ար-
տադրանքի աճ գրանցվեց, 1990թ. մակարդակը գերազանցեց 14%-ով, իսկ 1997-
2007թթ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ընդհանուր աճը 
կազմեց 90%:

Կատարվեցին նաև որոշ շինարարական աշխատանքներ։ 1995թ. շահա-
գործման հանձնվեցին Հերհերի և Երևանի ջրանցքները, Արաքսի կամուրջը, 
1998թ. ավարտվեց Գորիս-Շուշի մայրուղու շինարարությունը և այլն:

Պետության ագրարային քաղաքականության իրականացման շնորհիվ 
հնարավոր եղավ էապես ավելացնել պարենամթերքի արտահանման 
ծավալները: 2000-2010թթ. այդ ծավալներն ավելացել են 2,5 անգամ: 

Անասնաբուծության ոլորտում կայունացման դրսևորումները երևան եկան 
միայն 1995-2002 թվականներին, երբ դադարեց աանասնագլխաքանակի 
նվազման միտումը, և նկատվեց աճ:

2008թ. սկսված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բացասաբար 
անդրադարձավ ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի վրա: Այստեղ անկումն 
ամենամեծն էր` 15%, որը բացատրվում էր նաև բնակլիմայական անբա-
րենապաստ պայմաններով: 2011թ. մարտին ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտը 
գերակա ճյուղ հայտարարվեց: Մշակվեց գյուղատնտեսության զարգացման 
ազգային ծրագիր: 

Արդյունաբերությունը։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանը, զրկվելով 
դրսից ներմուծվող էժան հումքից ու էներգիայից, հզոր արդյունաբերության 

Ոչխարի հոտ Գեղամա լեռների 
ստորոտում
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մի շարք ճյուղեր դադարեցին գործելուց։ 1992թ. արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալը կազմեց նախորդ տարվա 51%-ը։

1992թ. օգոստոսին ընդունվեց օրենք արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ների սեփականաշնորհման մասին։ Այդ օրենքի հիման վրա 1993թ. 
հանրապետությունում սեփականաշնորհվեց 500 ձեռնարկություն, իսկ 1994-
1995թթ.՝ մոտ 800-ը։ 

Այս բնագավառում ևս թույլ տրվեցին սխալներ։ Հապճեպ սեփա կա-
նաշնորհվեցին ու ցածր գներով առանձին անհատների վաճառվեցին 
արդյունաբերական բազմաթիվ ձեռնարկություններ, որոնց մեծագույն մասը 
դադարեց աշխատելուց։ Հազարավոր բանվորներ և մասնագետներ դարձան 
գործազուրկ։ 

Արդյունաբերական ձեռնարկությունները սեփականաշնորհելիս բավա-
րար չափով հոգ չտարվեց դրանց հետագա գործարկումն ապահովելու 
համար: Դրա հետևանքով ձեռնարկությունների մեծագույն մասը դադարեց 
գործելուց: Թանկարժեք սարքավորումները, հաճախ ջարդոնի անվան տակ, 
վաճառվեցին արտասահմանյան երկրներում, հատկապես Իրանում և 
Թուրքիայում։ Դա ծանր հարված հասցրեց արդյունաբերությանը և ամբողջ 
տնտեսությանը։ 

Պետությունը փաստորեն անտեսեց սեփականաշնորհման գործընթացը 
ծրագրած ձևով իրականացնելը:

Սեփականաշնորհման արդյունքում 
ձեռնարկությունների արտադրական հիմ-
նական միջոցների յուրացումը հասցրեց 
արդյունաբերության քայքայմանը, գոր-
ծազրկության աճին ու արտագաղթին։ 

Իրավիճակը բարելավելու նպա տա-
կով 1996թ. ապրիլին Երևանում տեղի 
ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության 
արդյունաբերողների և ձեռնարկատերերի 
հիմնադիր համագումարը, որը ստեղծեց 
արդյունաբերողների միություն։

Արդյունաբերության և ամբողջ ժո-
ղովրդական տնտեսության դժվարին 

վիճակի հիմնական պատճառներից մեկը էներգետիկ ճգնաժամն էր։ Սա 
հետևանք էր հայկական ատոմակայանի փակման, շրջափակման հետևանքով 
մազութի ու բնական գազի մատակարարման ընդհատումների։ 1992-1993թթ. 
կենցաղային կարիքների համար միայն 2-3 ժամ էր էներգիա տրվում։ Այդ 
տարիները բնակչության հիշողության մեջ մնացել են որպես ցրտի ու մթի 
տարիներ։

Այսպիսի պայմաններում անխուսափելի էր հայկական ատոմային 
էլեկտրակայանի (ԱԷԿ) վերագործարկումը 1996թ. և Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ 

Բնակչությանը`բնակարանների 
ջեռուցման համար օգնության կարգով 
հատկացվում էր դիզելային  վառելիք
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բլոկի շահագործումը։ ԱԷԿ-ի վերագործարկումը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի 
Դաշնության տնտեսատեխնիկական օգնությամբ, որով բարելավվեց 
էլեկտրամատակարարումը։ 

Եթե 1994թ. երկրի համախառն ներքին 
արտադրությունը մինչ անկախացումը առա-
վելագույն ցուցանիշին զիջում էր շուրջ 10 
անգամ, ապա 1995թ. առաջին անգամ գրանցվեց 
աճ։ Հաջորդ տարիներին աճի տեմպերը 
մեծացան։

Արդեն նոր դարասկզբին լուրջ փոփոխու-
թյունների էր ենթարկվել արդյունաբերական 
ճյուղերի հարաբերակցությունը: Եթե նախ կի-
նում գերակշռում էր ծանր արդյունա բերու-
թյունը, ապա այժմ առաջին պլան էր մղված 
թեթև արդյունաբերությունը:

Անկախության երկրորդ տասնամյակում հիմնվեցին ավելի քան 2500 
միջին և փոքր արդյունաբերական ձեռնարկություններ:  

2008թ. սեպտերմբերից սկսված համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամը մեծ վնաս հասցրեց հանրապետության արդյունաբերությունը, 
սակայն ՀՀ կառավարության ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ վիճակն 
աստիճանաբար բարելավվեց:

Չնայած հանրապետության իշխանությունների գործադրած ջանքերին՝ 
Հայաստանն այդպես էլ ամբողջությամբ չընդգրկվեց ռուսական ռուբլու գոտու 
մեջ։

1993թ. նոյեմբերին հանրապետության կառավարությունը շրջանառության 
մեջ դրեց հայկական ազգային դրամը։ Դրանից հետո Հայաստանը 
հնարավորություն ստացավ ինքնուրույն տնօրինելու տնտեսական ամբողջ 
ոլորտը։ Ազգային դրամի գործարկումը անկախ պետականության դրսևորման 
արտահայտությունն էր: 

Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջացած դժվարին իրավիճակում 
բնակչության հսկայական մեծամասնության համար ստեղծվել էր ծանրագույն 
կացություն, որը հանգեցնում էր այնպիսի բացասական երևույթի ծավալմանը, 
ինչպիսին արտագաղթն էր։ Այն գնալով ավելի մեծ ծավալներ ընդունեց: 
Ցավոք, մինչ այժմ շարունակվում է արտագաղթը: Մարդիկ 
հանրապետությունից հեռանում են ոչ միայն իրենց անմխիթար տնտեսական 
վիճակի, այլև սոցիալական և այլ կարգի անարդարությունների պատճառով: 

Ճիշտ է, 1990–2006թթ. տնտեսական աճի պայմաններում աղքատության 
մակարդակը 56%-ից կրճատվեց մինչև 26%-ի, բայց համաշխարհային 
տնտեսական նոր ճգնաժամի պայմաններում աղքատությունը նորից աճի 
միտում ձեռք բերեց:

Երևանի 
ջերմաէլեկտրակայանը (ՋԷԿ)
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Որո՞նք են Հայաստանի տնտեսական ճգնաժամի պատճառները նրա 
անկախացումից հետո։ Ձեր կարծիքով՝ ինչպե՞ս դա անդրադարձավ 
բնակչության սոցիալական վիճակի վրա։ 

2.  Ե՞րբ ընդունվեցին ՀՀ հողային նոր օրենսգիրքը և կոլեկտիվ 
տնտեսությունների մասին օրենքը։ Որքա՞ն կոլեկտիվ ու պետական 
տնտեսություններ լուծարվեցին և դրանց փոխարեն ինչե՞ր ձևավորվեցին։ 
Փորձե՛ք պարզել‚ թե ինչ սխալներ թույլ տրվեցին սեփականաշնորհման 
գործընթացում և ինչ հետևանքներ ունեցան դրանք։ 

3.  Ե՞րբ ընդունվեց արդյունաբերական ձեռնարկությունների մասին օրենքը‚ 
ի՞նչ էր նախատեսվում նրանով։ Նկարագրե՛ք ձեռնարկությունների 
սեփականաշնորհման ընթացքը։ Որքա՞ն ձեռնարկություններ սեփա կա
նաշնորհվեցին 1993–1995թթ. ընթացքում։ Կարո՞ղ ենք ասել‚ որ արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման գործընթացում 
ևս թույլ տրվեցին սխալներ և բացթողումներ։ Հիմնավորե՛ք ձեր պա
տասխանը։ 

4.  Լրացրե՛ք «Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը» աղյուսակը.

Տնտեսության ճյուղերը Կատարված 
փոփոխությունները

Արդյունքները, 
հետևանքները

ԹեսՏ
Տարեթվերը համապատասխանեցրե՛ք իրադարձություններին:

1) 1993թ. նոյեմբեր‚ ա)  Պետական սեփականության մասին 
   օրենքը:
2) 1990թ. սեպտեմբեր, բ)  Գորիս–Շուշի մայրուղու շինարարության 
   ավարտը:
3) 1992թ. օգոստոս‚ գ)  Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի 
   սկիզբը:
4) 1996թ. ապրիլ, դ)  Հայկական ազգային դրամի 
   շրջանառության մեջ դնելը:
5) 2008թ. սեպտեմբեր, ե) Արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
   սեփականաշնորհման մասին օրենքը:
  զ) Արդյունաբերողների և ձեռնարկատերերի 
   հիմնադիր համագումարը:
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ԹԵՄԱ 17 ՀՀ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԸ

1. Հասարակական կյանքը
Բազմակուսակցական համակարգի ձևավորումը: 1991թ. խորհրդարանը 

ընդունեց օրենք, որով հանրապետությունում ստեղծվում էր 
բազմակուսակցական համակարգ։ Երկարամյա ընդմիջումից հետո 
հայրենիքում ազատորեն գործելու իրավունք ստացան ազգային ավանդական 
կուսակցությունները՝ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Ռամկավար-
ազատական և Հնչակյան սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունները։

Աստիճանաբար առաջացան նոր կուսակցություններ, հասարակական-
քաղաքական կազմակերպություններ ու միություններ։ Դրանցից են Ազգային 
ինքնորոշում միավորումը (ԱԻՄ), Հայաստանի հանրապետական 
կուսակցությունը (ՀՀԿ), Ազգային ժողովրդավարական միությունը (ԱԺՄ), 
Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը (ՀԴԿ) և այլն։ Ավելի ուշ 
հիմնվեցին Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը (ՀԺԿ), «Օրինաց 
երկիր» (ՕԵԿ), «Ժառանգություն», «Բարգավաճ Հայաստան» (ԲՀԿ) 
կուսակցությունները և այլն։

Հետզհետե կուսակցությունների թիվը խիստ աճեց՝ հասնելով մի քանի 
տասնյակի։

Հանրապետության բազմակուսակցական հասարակական-քաղաքական 
կյանքում հետխորհրդային առաջին տարիներին Գերագույն խորհրդում 
ամենամեծ խմբավորումն ուներ Հայոց համազգային շարժումը (ՀՀՇ), ապա` 
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը (ՀՅԴ), Հայաստանի կոմունիստական 
կուսակցությունը (ՀԿԿ), Հայաստանի ռամկավար-ազատական 
կուսակցությունը (ՀՌԱԿ)։ 

1994թ. դեկտեմբերի 28-ից հետո, կուսակցությունների վերաբերյալ օրենքը 
խախտելու ամբաստանությամբ, կասեցվել էր ՀՅԴ-ի գործունեությունը, որը 
չկարողացավ մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ 
Հասարակական կյանքից այդ ուժի մեկուսացումը բացասաբար 
անդրադարձավ ժողովրդավարական վերափոխումների ընթացքի վրա և 
երկրում ստեղծեց քաղաքական լարված իրավիճակ։

Հասարակական-քաղաքական կյանքը հանրապետությունում 
աշխուժացավ 1995թ. հուլիսի 5-ի խորհրդարանական ընտրությունների 
ժամանակ։ Ընդդիմության հիմնական կուսակցություններն առաջադրեցին 
իրենց թեկնածությունները, իսկ ՀՀՇ-ն‚ իր շուրջը համախմբելով մի շարք 
կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների, ձևավորեց 
«Հանրապետություն» միավորումը։ Ընտրություններով «Հանրապետություն» 
միավորումը խորհրդարանի 191 պատգամավորական տեղերից նվաճեց 114-ը` 
կազմելով բացարձակ մեծամասնություն։
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Բնակչության հասարակական-քաղաքական ակտիվության բարձրաց-
մանը նպաստող կարևոր իրադարձություններից էին 1996թ. սեպտեմբերի 22-
ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները։ «Հանրապետություն» 
միավորումը առաջադրեց հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-
Պետրոսյանի թեկնածությունը, իսկ ընդդիմությունը‚ միավորելով հինգ 
քաղաքական կազմակերպությունների‚ առաջադրեց ԱԺՄ նախագահ Վազգեն 
Մանուկյանի թեկնածությունը։

Երկրորդ անգամ հանրապետության նախագահ ընտրվեց Լ. Տեր-
Պետրոսյանը։ Դժգոհելով նախագահական ընտրությունների արդյունքներից` 
մարդիկ դուրս եկան հանրահավաքների:

Այդ ընտրություններից հետո իշխանությունների ու 
հասարակության միջև սկսվեց որոշ օտարացում։ Այդ 
քաղաքական ճգնաժամը հասցրեց 1998թ. փետրվարին 
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին։ 1998թ. մար-
տին արտահերթ նախագահական ընտրությունների 
ժամանակ հիմնական պայքարը ընթանում էր 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ 
Քոչարյանի և քաղաքական ասպարեզ վերադարձած 
ՀԿԿ Կենտկոմի նախկին առաջին քարտուղար Կարեն 
Դեմիրճյանի միջև։ Հանրապետության նախագահ 
ընտրվեց Ռ. Քոչարյանը։

Ընտրություններից հետո հանրապետության հիմնական քաղաքական 
ուժերը Դաշնակցությունն ու երկրապահներն էին։ ՀՅԴ-ն, որի պաշտոնական 
կարգավիճակը վերականգնվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 
հետո, հրաժարվելով ընդդիմադիր պայքարի հարուստ փորձից, դաշնակցեց 
նախագահի հետ։ Բավականին ակտիվ քաղաքական պայքարի մթնոլորտում 
անցան 1999թ. մայիսի 30-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ 
Նախընտրական շրջանում ձևավորվեց «Միասնություն» դաշինքը, որի մեջ 
մտան Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը (ՀՀԿ), Հայաստանի 
ժողովրդական կուսակցությունը (ՀԺԿ) և Երկրապահների միությունը։ 
Ընդդիմադիր կուսակցությունները չկարողացան միավորվել և լուրջ ուժ 
ստեղծել։ Ընտրություններում հաղթեց «Միասնություն» դաշինքը։ Ազգային 
ժողովի նախագահ ընտրվեց Կ. Դեմիրճյանը, վարչապետ նշանակվեց Վ. 
Սարգսյանը։

Հանրապետության վիճակը ծանրացավ 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի 
նախադեպ չունեցող ահաբեկչությամբ, երբ խորհրդարանում զոհվեցին ՀՀ 
վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն 
Դեմիրճյանը, ԱԺ փոխնախագահներ, պատգամավորներ։ Դա ծանր հարված 
էր ժողովրդավարությանը։

Ռո բերտ Քոչա րյա ն
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Ներքաղաքական զարգացումները 19992012թ.: Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահական չորրորդ ընտրություններն անցկացվեցին 
2003թ. փետրվարի 19-ին։ Վարչապետ նշանակվեց 2000 թվականից այդ 
պաշտոնում գտնվող Հայաստանի հանրապետական 
կուսակցության խորհրդի նախագահ Անդրանիկ 
Մարգարյանը (1951–2007): 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահական 
հինգերորդ ընտրությունները տեղի ունեցան 2008 
թվականի փետրվարի 19-ին: ՀՀ նախագահ ընտրվեց 
Սերժ Սարգսյանը: Չընդունելով ընտրության արդյունք-
ները` ընդդիմության արմատական թևը Լևոն Տեր-
Պետրոսյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 20-ից 10 
օր խաղաղ հանրահավաքներ սկսեց, որոնք ցրվեցին 
իշխանության կողմից: Ապակայունացած իրավիճակը 
Երևան քաղաքում մարտի 1-2-ը հանգեցրեց ողբերգական դեպքերի: Տեղի 
ունեցան բախումներ ոստիկանության և հանրահավաքի մասնակիցների միջև: 
Զոհվեց 10 մարդ: Եղան վիրավորներ: Երկրում մտցվեց 20-օրյա արտակարգ 
դրություն: 

Վարչապետ նշանակվեց Տիգրան Սարգսյանը։ ՀՅԴ-ն 2009թ. ապրիլի 22-
ին դուրս եկավ կոալիցիայից և հայտարարեց, որ ծավալում է կառուցողական 
ընդդիմադիր գործունեություն:

Հանրապետության բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման գոր-
ծում իր դերակատարությունն ունեցավ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակ-
ցությունը: ՀՀ Ազգային ժողովի 4-րդ գումարման ընտրություններում իշխող 
ՀՀԿ կուսակցությունից հետո պատգամավորների քանակով (25 պատգա-
մավոր) ԲՀԿ-ն, երկրորդ տեղը գրավելով, մյուս երեք կուսակցությունների 
հետ կազմեց կոալիցիա: Հանրապետության ընդդիմադիր դաշտի մի խումբ 
կուսակցություններ ու հասարակական կազմակերպություններ միավորվելով 
կազմեցին Հայ ազգային կոնգրեսը (ՀԱԿ), որը ձևավորվեց 2008թ. ՀՀ առաջին 
նախագահի ղեկավարությամբ:

ՀՀ նորընտիր նախագահի և ընդդիմության նա խա-
ձեռնությամբ ՀՀ քաղաքական կյանքում սկսեց ձևա-
վոր վել նոր` փոխադարձաբար ավելի հանդուժող մթնո-
լորտ: Հասարակության հուզող հարցերի վերա բերյալ 
քննարկումներ կազմակերպելու, դրանց լուծման 
ուղիները մատնանշելու և իրականացնելու նպատակով:

2009թ. ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախա-
ձեռնությամբ ձևավորվեց ՀՀ կուսակցությունների հետ 
խորհրդակցությունների ավանդույթը, որին ընդառաջ 
գնաց ընդիմադիր կողմը: 2011թ. մայիս-սեպտեմբեր 

Անդրանիկ Մար  գարյան

Սերժ Սարգ սյա ն
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ընկած շրջանում մի քանի անգամ տեղի ունեցան ՀԱԿ-ի և քաղաքային 
կոալիցիայի ներկայացուցիչների երկխոսություններ: Դրանք քաղաքային 
մշակույթի ձևավորման առումով շատ կարևոր էին, քանզի նման վարքագիծը 
մեծապես նպաստում է քաղաքացիական հասարակություն ստեղծելու 
գործընթացին: 

Կուսակցությունները ակտիվ աշխատանքներ տարան 2012թ. մայիսի 6-ին 
կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար: 
Ընտրություններում բացարձակ հաղթանակ տարավ Հայաստանի 
հանրապետական կուսակցությունը, որը ստացավ 69 պատգամավորական 
մանդատ: Ընտրություններից հետո ԲՀԿ-ն, որը խորհրդարանում ստացավ 
շատ ձայներ, հրաժարվեց կոալիցիայի մեջ մտնելուց, ՀՀԿ-ն ՕԵԿ-ի հետ 
կազմեց կոալիցիա: Կրկին վարչապետ նշանակվեց Տիգրան Սարգսյանը: 

2. Մշակութային կյանքը
Հայաստանի անկախացումից հետո ստեղծված տնտեսական ծանր 

վիճակը, ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը, կապերի խզումը 
ծանր վիճակի մեջ դրեց մշակույթը։ Ընդհատվեցին մշակութային, գիտության 
և արտադրության միջև գոյություն ունեցող կապերը։ Խաթարվեց գիտական և 
գիտամանկավարժական կադրերի վերարտադրության` տասնամյակների 
ընթացքում ձևավորված համակարգը։ Հանրապետությունում տարվող 
բարեփոխումների ընդհանուր հայեցակետում գիտությունն ու արվեստը 
դիտարկվում էր որպես չափազանց ծախսատար և փաստորեն պետական 
միջոցներից ֆինանսավորվում էր մնացորդային սկզբունքով։

Հանրապետության գիտական համալիրի քայքայումը հանգեցրեց 
գիտական կադրերի («ուղեղների») արտահոսքի։ 

Արտասահման մեկնելուց զատ` կատարվում էր նաև ներքին արտահոսք։ 
Գիտական աշխատողներից շատերը թողնում էին գիտական ոլորտը և 
տեղափոխվում գործունեության այլ ասպարեզներ, որտեղ հնարավոր էր քիչ 
թե շատ վաստակ ունենալ։ 

Կրթություն: Փոփոխություններ կատարվեցին նաև կրթության 
համակարգում։ 1995 թվականից սկսվեցին կրթական ոլորտի 
վերափոխումները։ 

Դպրոցական միջնակարգ կրթությունը բաժանվեց երեք աստիճանների` 
տարրական (3-4), միջնակարգ կամ հիմնական (5 տարի) և ավագ (2 տարի)։ 
2001 թվականին ուսումը դարձավ 11-ամյա, իսկ 2006-ին՝ 12-ամյա: 2011 
թվականից հանրապետությունում գործում են 1417 դպրոցներ 395 հազար 
աշակերտներով։

Պետությունը չէր խոչընդոտում տարբեր տիպի դպրոցների, այդ թվում` 
մասնավոր դպրոցների ստեղծմանը։ 2006 թվականին նման դպրոցների թիվը 
հասավ 40-ի‚ որտեղ սովորում էր 6541 աշակերտ։



159

Փոփոխություններ կատարվեցին հանրապետության բարձրագույն 
կրթության ոլորտում։ Բուհերը հիմնականում անցան ուսման նոր` եռաստիճան 
համակարգին. բակալավրիատ` 4 տարի (որը տալիս է թերի բարձրագույն 
կրթություն), մագիստրատուրա` 2 տարի (բարձր որակավորման 
մասնագետների պատրաստում) և ասպիրանտուրա (գիտական կադրերի 
պատրաստում)։ 

Բարձրագույն կրթության զարգացման գործում կարևոր նշանակություն 
ունեցավ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2004թ. ընդունված «Բուհական և 
հետբուհական կրթության մասին» օրենքը: 

Ներդրվեց վճարովի ուսուցման համակարգը, որը հնարավորություն 
տվեց պահպանելու, անգամ զարգացնելու բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության համակարգը։

1991 թվականից մինչև 2005-2006թթ. ուստարին պետական բուհերում 
վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողների քանակը աճել է 73%-ով։

Հայաստանում գործում են 2004-2006թթ. վերաբացված կամ հիմնադրված 
28 արհեստագործական ուսումնարաններ, ինչպես նաև 16 քոլեջներ։ 

Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով 
հայոց մշակույթն անկում ապրեց։ Չնայած դժվարին պայմաններին‚ 
այնուամենայնիվ, արվեստի նվիրյալները ամեն կերպ ձգտում են համընթաց 
քայլել ժամանակի հետ։ Հաջողություններ են արձանագրում Հայաստանի 
թատրոնները, երգի և պարի համույթները, ստեղծագործական ուրիշ 
կոլեկտիվներ։ 

Գիտությունը: ԽՍՀՄ–ի գոյության պայմաններում Հայաստանը 
գիտության զարգացման ցուցանիշներով առաջնակարգ դիրքեր էր գրավում 
նախկին միութենական հանրապետությունների շարքում:

Անկախացումից հետո ստեղծված ֆինանսա-տնտեսական ծանր վիճակը 
հանգեցրին Հայաստանում գիտական կյանքի լճացմանը: Խաթարվեց 
գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի վերարտադրության` 
տասնամյակների ընթացքում ձևավորված համակարգը: 

Հանրապետության գիտական համալիրի քայքայումը հանգեցրեց 
գիտական կադրերի («ուղեղների») արտահոսքի: Միայն ՀՀ ԳԱԱ–ի 
համակարգից 1991–1995 թթ. հեռացել էր 800 գիտաշխատող, որոնցից 200–ը 
մշտական բնակության էր մեկնել արտասահմանյան երկրներ: 
Հանրապետությունից հեռանում էին հատկապես երիտասարդ և միջին 
տարիքի գիտնականները:

Այդ ամենով հանդերձ` անկախության պայմաններում հնարավոր 
դարձավ կապեր հաստատել աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոնների 
հետ, ուսումնասիրել և կիրառել գիտության կազմակերպման 
համաշխարհային փորձը: 

Արդի պայմաններում հայագիտության մտահոգիչ վիճակի թելադրանքով 
և նրա աշխատանքները համակարգելու ցանկությամբ 2003թ. ՀՀ ԳԱԱ-ն և 
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Երևանի պետական համալսարանը կազմակերպեցին հայագիտության արդի 
վիճակին և զարգացման հեռանկարներին նվիրված միջազգային ժողով` 
արտերկրի հայագետների մասնակցությամբ: Համաժողովը եկավ այն 
եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել հայագիտական հիմնադրամ, 
հիմնել հայագիտության պարբերական, հայագիտական աշխատանքները 
համակարգող կենտրոն` Հայաստանի և արտերկրի մասնագետների 
մասնակցությամբ:

 2012թ. հունվարին կառավարությունը որոշում ընդունեց հայագիտության 
զարգացման մասին, որի մեջ ներառված են նաև միջազգային այդ 
գիտաժողովի առաջարկները:

Այդուամենայնիվ գիտության բոլոր ուղղություններով` (ֆիզիկա-
մաթեմատիկական, բնական, հասարակական) գիտաշխատողները իրենց 
մասնագիտություններին նվիրված բարեխիղճ աշխատանք են կատարում և 
արդյունքների հասնում: Ներկայումս նախկին Խորհրդային Միության 
հանրապետությունների մեջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
ակադեմիան առաջատար դիրքերում է: Ավելին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմած 
վիճակագրական տվյալներով, միջազգային գիտական ոլորտում ևս 
Հայաստանի գիտությունը պատվավոր տեղ է զբաղեցնում:

Գրականությունը: Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակումից 
հետո ստեղծագործական գործունեությունը շարունակեցին հայ գրողները: 
Չափածո երկերի նոր ժողովածուներով ու շարքերով հանդես եկան նշանավոր 
բանաստեղծներ Համո Սահյանը, Վահագն Դավթյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, 
Ռազմիկ Դավոյանը: 

Արձակի ասպարեզում լավագույն գործեր ստեղծեցին Պ. Զեյթունցյանը, 
Ռ. Հովսեփյանը և Ն. Ադալյանը:

Գրական կյանքի զարգացմանը մասնակցություն բերեցին ավագ սերնդի 
ականավոր ներկայացուցիչներ Հրանտ Մաթևոսյանը, Աղասի Այվազյանը, 
Զորայր Խալափյանը և ուրիշներ: 

Ժամանակակից արձակագիրներին Վահագն Գրիգորյանի «Ժամանակի 
գետը» ստեղծագործությունն արժանացել է պետական մրցանակի:

Շարունակում են տպագրվել գրական նախկին պարբերականները՝ 
«Գրական թերթ», «Գարուն», «Նորք» և այլն:

Նկարչությունը և քանդակագործությունը: 1990–ական թթ. ևս, ինչպես 
խորհրդային շրջանում, հայ կերպարվեստի առաջատար ճյուղը գեղանկարն 
էր: Այդ ասպարեզում աչքի ընկան Սարգիս Մուրադյանը («Զարթոնք»), Փա-
րավոն Միրզոյանը («Նատյուրմորտ դաշտային ծաղիկներով»), Ռուդոլֆ Խա-
չատրյանը («Բազմաչափ օբյեկտ»), Սոնիա Պալասանյանը («Անվերնագիր»):

1997թ. աշնանը Սալոնիկում (Հունաստան) կազմակերպվեց XIX–XX 
դարերի հայ գեղանկարիչների և գրաֆիկների շուրջ 60 աշխատանք 
ներկայացնող «Հայաստանի գույներ» ցուցահանդեսը, որը մեծ արձագանք 
գտավ արտերկրում: 
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Դարասկզբի առաջին տասնամյակում Երևանում կանգնեցված 
հուշարձաններից հայտնի են Արա Շիրազի «Զորավար Անդրանիկ» (2002), 
Նորայր Կարգանյանի «Հովհաննես Բաղրամյան» (2003), Յուրի Պետրոսյանի 
«Հովհաննես Այվազովսկի» (2003) արձանները և այլն: Վերջին տարիների 
ստեղծագործություններից են Գյումրիում տեղադրված Մհեր Մկրտչյանի 
հուշարձանը (Ա. Շիրազ), Գարեգին Նժդեհին նվիրված հուշահամալիրը 
Կապանում (Գ. Գևորգյան) և այլն:

երաժշտությունը: Անկախության առաջին տարիներին երաժշտական 
խմբերը և անհատ ստեղծագործողները ինքնուրույն պիտի լուծեին նյութական 
ու կազմակերպչական խնդիրները: 

Սփյուռքահայ շատ արվեստագետներ եկան Հայաստան, մասնակցեցին 
մշակութային վերաշինության գործին:

Առաջիններից էր դիրիժոր և կոմպոզիտոր Լորիս Ճգնավորյանը, որը 
մինչև 2000թ. ստանձնեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 
ղեկավարությունը: 1991թ. նա հիմնեց Գյումրու մշակութային կենտրոնը: 

Հայաստանում վերսկսեց իր գործունեությունը անվանի դիրիժոր Օհան 
Դուրյանը:

Սփյուռքահայ հանրահայտ երաժիշտներից Արամ Ղարաբեկյանը ստանձնեց 
Պետական կամերային նվագախմբի ղեկավարությունը՝ բարձրացնելով այն նոր 
աստիճանի:

Մեծ հռչակ ձեռք բերեց բալետների և օպերաների հեղինակ, ճանաչված 
կոմպոզիտոր Էդգար Հովհաննիսյանը (1930–1998թթ.), որի ստեղծագործությունը 
հիմնականում կապված է մեր ժողովրդի պատմության և արդի կյանքի հետ: 

Անկախության տարիներն արդյունավետ էին կոմպոզիտոր Տիգրան 
Մանսուրյանի համար, որի ստեղծագործությունը համաեվրոպական 
երաժշտական մշակույթի լավագույն ավանդույթների սինթեզն է` հիմնված 
կոմիտասյան սկզբունքների վրա: Տ. Մանսուրյանի ինքնատիպ 
ստեղծագործությունները հնչում են արտերկրում հայտնի երաժիշտների 
կատարմամբ:

Հանրությանն այսօր ժամանակակից բեմադրություններով է ներկայանում 
Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնը: Երկարատև 
ընդմիջումից հետո թատրոնի երկացանկում հայտնվեց Ա. Խաչատրյանի 
«Սպարտակ» բալետը, 2010թ. կայացավ Ջ. Վերդիի «Աիդա» օպերայի շքեղ 
բեմադրությունը (բեմադրիչ՝ Մարիո Կոռադի), 2011թ.՝ Սերգեյ Պրոկոֆևի 
«Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետի բեմադրությունը (բեմադրիչ՝ Ռուդոլֆ 
Խառատյան):

Երկրի սոցիալ–տնտեսական վիճակի կայունացման հետ թատրոնների 
աշխատանքը աստիճանաբար կարգավորվեց: 

Հայաստանում նմանապես կազմակերպվում են կինոփառատոներ, 
որոնց մեջ առաջնությունը, իբրև մշակութային իրադարձություն, պատկանում 
է «Ոսկե ծիրան» ամենամյա միջազգային կինոփառատոնին: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ի՞նչ նոր կուսակցություններ առաջացան։ Կարո՞ղ ենք ասել‚ որ 
Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվեց բազմակուսակցական 
համակարգ։ Որո՞նք են նրա առավելությունները միակուսակցական 
համակարգի նկատմամբ։ Ո՞ր կուսակցության կողմն է ձեր համակրանքը: 
Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:

2.  Որո՞նք են Հայաստանի անկախացումից հետո մշակույթի անկման 
պատճառները։ Ձեր կարծիքով՝ ինչի՞ հետևանք էր գիտության լճացումը։ 
Ի՞նչ փոփոխություններ կատարվեցին կրթական համակարգում։ 

3.  Լրացրե՛ք «Հասարակականքաղաքական և մշակութային կյանքը» 
աղյուսակը.

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

ԹեսՏ
Համապատասխանեցնել հեղինակներին նրանց ստեղծագոր ծու
թյունների հետ.

1) Վ. Գրիգորյան,  ա) «Զորավար Անդրանիկ»,
2) Ռ. Խաչատրյան, բ) «Հովհաննես Այվազովսկի»,
3) Յ. Պետրոսյան,  գ) «Անվերնագիր»,
4) Ն. Կարգանյան, դ) «Զարթոնք»,
5) Ս. Մուրադյան,  ե) «Բազմաչափ օբյեկտ»,
    զ) «Ժամանակի գետը»:

ԹԵՄԱ 18 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նորանկախ հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Հայաստանի 
անկախ հանրապետությունը սկսեց միջազգային ճանաչում գտնել 1991 թվա-
կանի վերջերից։ Այդ տարվա դեկտեմբերին Հանրապետությունը ճանաչեցին 
ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Կանադան, Ռումինիան և այլ պետություններ։

1992թ. մարտին Հայաստանը դարձավ Միավորված ազգերի կազմա կեր-
պության (ՄԱԿ), իսկ 2001թ.` Եվրա խորհրդի անդամ։ Այնուհետև անդամագրվեց 

միջազգային մի շարք կազմակերպությունների։
Հայաստանի միջազգային հարաբերությունների մեջ 

կարևոր տեղ են գրավում ուղղակի հարաբերությունները 
ԱՊՀ անդամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ ԽՍՀՄ փլու-
զումից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
քաղաքականությունը չշեղվեց Ռուսաստանի հետ փոխ-
հարաբերություններում պատմականորեն ձևավորված 

ՄԱԿ-ի 
խորհրդանշանը
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մոտեցումներից։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը վարում 
է բազմակողմանի համագործակցություն, այդ թվում` ռազմապաշտպանական, 
տնտեսական, գիտակրթական, մշակութային և այլն։

Երկու երկրների հարաբերությունները որակական նոր փուլ թևակոխեցին 
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և 
փոխադարձ օգնության մասին 1997թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրով։ 

ՌԴ նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը երկու անգամ (2008թ. հոկտեմբեր և 
2010թ. օգոստոս) պաշտոնական այցով եղավ ՀՀ-ում: Ստորագրվեց նոր 
պայմանագիր ՀՀ-ում գտնվող ռուսական ռազմակայանի տեղակայման 
ժամկետը երկարացնելու, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական ոլորտում 
համագործակցության վերաբերյալ:

Ռուսաստանից բացի` Հայաստանը բարիդրացիական հարաբերություններ 
է հաստատել նաև Ուկրաինայի, Բելառուսի և Մոլդովայի հետ։ Միջին 
Ասիայում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր գործընկերը 
Թուրքմենստանն է, քանի որ հանրապետության տնտեսության կենսա-
պահովումը մեծ չափով կախված է թուրքմենական գազի առաքումներից։

Հայաստանը առևտրատնտեսական և մշակութային բազմաթիվ 
համաձայնագրեր կնքեց Ղազախստանի, Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի հետ։ 

Հայաստանը կարևոր նշանակություն է տալիս իր հարևանների, 
հատկապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը։ Թեև 
1991թ. դեկտեմբերին Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, բայց 
նրա հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատվեցին։ Անկարան 
հայկական իշխանություններին նախապայմաններ ներկայացրեց` չարծարծել 
1915թ. Հայոց ցեղասպանության հարցը, հրաժարվել պահանջատիրությունից, 
ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը 
մերժեց այս նախապայմանները։

Թուրքիան մինչև օր չի բացել ՀՀ-ի հետ պետական սահմանը, որը փակել 
էր ղարաբաղա-ադրբեջանական պատերազմի օրերին` 1993թ. ապրիլից: Հայ-
թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ քայլեր 
ձեռնարկեց ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը` Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ 
Գյուլին 2008թ. հրավիրելով Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլային 
հավաքականների հանդիպմանը, իսկ հաջորդ տարի նա հրավիրվեց Թուր-
քիա: Առայժմ Թուրքիայի հետ տարվող հարաբերություններն անարդյունք են: 

Հատկապես կարևոր էր Վրաստանի հետ հարաբերությունների 
ամրապնդումը, որի տարածքով շրջափակման տարիներին շարունակվեց 
Հայաստանի կապը արտաքին աշխարհի հետ։ Վրաստանը Հայաստանի 
համար կարևորվում է նաև այդ երկրում բնակվող մեծաքանակ հայության, 
այդ թվում` Ջավախքի հայ համայնքի առկայությամբ։ Հայ-վրացական 
առևտրական և գիտամշակութային կապերի ընդլայնման համար կարևոր 
նշանակություն ունեցան 1999թ. Երևանում ստորագրված համաձայնագիրն ու 
2001թ. կնքված պայմանագիրը։
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Սերտ հարաբերություններ հաստատվեցին հարևան Իրանի հետ։ 
1993-2011թթ. Եգիպտոսի, Սիրիայի, Լիբանանի հետ մի քանի տասնյակ 

համաձայնագրեր ու պայմանագրեր ստորագրվեցին։ Արաբական երկրների 
հետ բարեկամական կապերի ամրապնդումը մեծապես նպաստում է նաև այդ 
երկրների հայկական համայնքների կենսունակությունը հայրենիքի հետ 
կապերի ամրապնդմանը։

Հայաստանի Հանրապետությունը և եվրա
խորհուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության և 
Եվրոպական միության միջև Գործընկերության և 
համագործակցության համաձայնագիր կնքվեց 1996թ.: 
Այն հնարավորություն տվեց Եվրամիության հետ սերտ 
համագործակցություն զարգացնելու։ 

Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միաց-
յալ Նահանգների հարաբերությունները պայմա նավոր-
ված են ոչ միայն միջազգային հարաբերություններում 

ԱՄՆ-ի կարևոր դերակատարությամբ, այլև այնտեղի ազդեցիկ հայկական 
համայնքի ակտիվ գործունեությամբ։

Հարաբերությունները ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև զարգանում են 
բնականոն ճանապարհով` ընդգրկելով քաղաքական, տնտեսական ու 
մշակութային ոլորտները։ Դժվարին տարիներին ԱՄՆ-ը Հայաստանին 
հատկացրել է միլիոնավոր դոլարների մարդասիրական օգնություն։

Հայաստանը հարաբերություններ հաստատեց նաև Կանադայի, 
Արգենտինայի, Ուրուգվայի, Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի հետ։ 
150-ից ավելի երկրների հետ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատել է 
դիվանագիտական հարաբերություններ, աշխարհի երեք տասնյակից ավելի 
երկրներում գործում են ՀՀ դեսպանությունները, ներկայացուցչություններն ու 
հյուպատոսությունները:

Այսպիսով` անկախությունից հետո միջազգային ասպարեզում 
Հայաստանը վարում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն։

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ 
Հայաստանի անկախության վերականգնումից, հատկապես 1998-ից հետո 
հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր 
ուղղություններից մեկը դարձավ Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման հարցը։ Ցեղասպանությունը ճանաչել են Ռուսաստանի Պետական 
դուման, Հունաստանի, Լիբանանի խորհրդարանները, Բելգիան, Շվեդիան, 
Կանադան, Սլովակիան, Շվեյցարիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ավստրալիան, 
Գերմանիան և այլ երկրներ։ Միջազգային կազմակերպություններից առաջինը 
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է Եկեղեցիների համաշխարհային 
խորհուրդը, ապա` Եվրախորհրդարանը։

Փաստորեն ներկայումս ցեղասպանությունը ճանաչած և դատապարտած 
պետությունների թիվը շուրջ 2,5 տասնյակ է։ Հայոց ցեղասպանությունը 

Եվրախորհրդի 
խորհրդանշանը
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ճանաչել են նաև ԱՄՆ-ի 42 նահանգներ և տարբեր քաղաքների քաղա-
քապետարաններ։

Հայոց ցեղասպանության միջազ գա-
յին ճանաչումը որոշակի ազդեցություն 
ունեցավ նաև Թուրքիայում հասա րա-
կական կարծիքի վրա: 2007թ. հունվարի 
19-ին Ստամբուլում ահաբեկչության զոհ 
դարձավ «Ակօս» թերթի խմբագիր, 
հայտնի հասարակական գործիչ Հրանտ 
Դինքը: Նրա թաղման արարողությունը 
վերածվեց բազմահազարանոց ցույցի: 
Կատարվածը մեծ ազդեցություն ունեցավ 
թե՛ Թուրքիայի, թե՛ միջազգային հա-
սարակական կարծիքի վրա: Թուրք հան-
րության առաջադեմ ներկայացուցիչները 
փողոց դուրս եկան «Մենք հայ ենք», 
«Մենք Հրանտ Դինքն ենք» կարգախոսներով:

Ներկայումս Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային 
գործընթացը շարունակվում է։

Հայ առաքելական եկեղեցին անկախության 
ժամանակաշրջանում։

Հայ առաքելական եկեղեցու համար կարևոր 
նշանակություն ունեցավ 1991թ. հունիսին ՀՀ Գերագույն 
խորհրդի ընդունած խղճի ազատության մասին օրենքը։ 
Դրանով Հայոց եկեղեցուն իրավունք էր տրվում 
վերստեղծելու իր թեմերն ու համայնքները, կառուցելու 
նոր եկեղեցիներ ու նպաստելու հոգևոր կրթությանը։ 
Վերականգնվեցին խորհրդային տարիներին արգելված 
եկեղեցասեր կազմակերպություններն ու միու թյուն-
ները, երգչախմբերը։ Վերա-
կանգ նվում են կիսաքանդ 
եկեղեցիները, կառուցվում են 

նորերը։ 1994թ. օգոստոսին վախճանվեց Ամենայն 
հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ն։ 1995թ. ապրիլին 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրվեց Մեծի տանն 
Կիլիկիո աթոռակալ Գարեգին Բ-ն` վերանվանվելով 
Գարեգին Ա։ Նրա գործունեության տարիներին (1995-
1999) ընդարձակվեց եկեղեցաշինությունը, ստեղծվեցին 
հոգևոր-եկեղեցական նոր կառույցներ, սերտացան 
միջեկեղեցական կապերը։

Ցեղասպանության պետական 
թանգարան-ինստիտուտի 
սրահներից մեկում

Ամենայն հա յոց 
կաթողիկոս
Վազ գեն Ա

Ամենայն հա յոց 
կաթողիկոս 
Գարեգին Ա
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Գարեգին Ա-ի մահից հետո` Մայր աթոռ Ս. 
Էջմիածնում 1999թ. հոկտեմբերին Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս ընտրվեց Արարատյան հայրապետական 
թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գարեգին արք. 
Ներսիսյանը։ Հայոց 132-րդ հայրապետը գահ 
բարձրացավ հայոց պետականության համար խիստ 
ծանր իրավիճակում: Նա ձեռնամուխ եղավ 
եկեղեցական ներքին կյանքի կարգավորմանն ու 
կազմակերպմանը, Մայր աթոռ Էջմիածնի հոգևոր 
կրթարանների վերաշխուժացմանը և այլն:

2001թ. մեծ շուքով նշվեց Հայաստանում 
քրիստոնեության պետականորեն ընդունման 1700-
ամյա հոբելյանը։ Հայոց եկեղեցին իր ձեռնար-

կումներով աջակցություն ու անմիջական մասնակցություն է բերում հայոց 
անկախ պետականության կայացման գործին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ սկսվեց Հայաստանի միջազգային ճանաչումը։ Առաջինը ո՞ր երկրները 
ճանաչեցին Հայաստանի անկախությունը։ Ե՞րբ ՀՀն դարձավ ՄԱԿի և 
Եվրախորհրդի անդամ։ Ինչպիսի՞ն են Հայաստանի հարաբերությունները 
ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների հետ։ Ինչո՞ւ են կարևորվում հատկապես հայ
վրացական հարաբերությունները։ Ի՞նչ նախապայմաններ է առաջ քաշում 
Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատման համար։ 

2.  Ե՞րբ Եվրամիությունը ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ 
3.  Ի՞նչ գործոններով են պայմանավորված հայամերիկյան հարաբերու

թյունները։ Ե՞րբ են հաստատվել դիվանագիտական հարաբերությունները 
Հայաստանի և ԱՄՆի միջև։ 

4.  Ի՞նչ եք կարծում‚ ինչո՞ւ 20րդ դարի վերջին և 21րդ դարի սկզբին Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը լայն ծավալ ստացավ։ Որքա՞ն 
է այսօր ցեղասպանությունը ճանաչած և դատապարտած երկրների թիվը։ 
Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ ԱՄՆը մինչև օրս չի ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը։ 

5.  Վազգեն Iից հետո ովքե՞ր են ընտրվել հայոց կաթողիկոսներ‚ ի՞նչ գիտեք 
նրանց մասին։ 

6.  Լրացրե՛ք «Հայաստանի միջազգային դրությունը» ժամանակագրական 
աղյուսակը.

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

Ամենայն հա յոց 
կաթողիկոս 
Գարեգին Բ
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ԹեսՏ
Միջազգային կազմակերպություններից առաջինը հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչել է.

 1. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (ՄԱԿ)‚
 2. Եվրախորհրդարանը‚
 3. Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը‚
 4. Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը։

Թեմայի ամփոփում

1.  1991թ. սեպտեմբերին անցկացված հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 
հանրապետության Գերագույն խորհուրդը 1991թ. սեպտեմբերի 23ին 
Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն։ 1991թ. հոկտեմբերի 16ին 
հանրապետության նախագահ ընտրվեց Լ. ՏերՊետրոսյանը։ Շուտով 
ԽՍՀՄը փլուզվեց‚ և նրա փոխարեն ստեղծվեց Անկախ պետությունների 
համագործակցությունը‚ որի մեջ մտան նախկին խորհրդային 11 
հանրապետություններ‚ այդ թվում` Հայաստանը։

2.  Անկախության հռչակումից հետո շրջադարձային իրադարձություններից 
էր ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը 1995թ. հուլիսի 5ին։ Սահմա
նադրությամբ իրավական ձևակերպում ստացավ նոր քաղաքական հա
մակարգը։ 1992–93թթ. երկրապահ կամավորական ջոկատների և բանակ 
զորակոչված զինակոչիկների միավորումով ստեղծվեց հայոց բանակը։

3.  Անկախացումից հետո Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվեց ճգնա
ժամային վիճակում։ Անհրաժեշտ էր անցում կատարել դեպի շուկայական 
հարաբերությունները։ 1991թ. սկզբներին հողը սեփականաշնորհվեց։ 
Գյուղատնտեսությունն ընկավ ծանր կացության մեջ։ Խիստ կրճատվեցին 
արտադրության ծավալները: Միայն վերջին տարիներին սկսեց 
աշխուժություն նկատվել գյուղատնտեսության ոլորտում։

4.  Արդյունաբերական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման մասին 
օրենքի հիման վրա 1993–1995թթ. սեփականաշնորհվեց մոտ 1300 
ձեռնարկություն։ Հետագա տարիներին կատարվեցին դրական որոշ 
տեղաշարժեր։ 1996թ. վերագործարկվեց հայկական ատոմակայանը և 
շահագործվեց Հրազդանի ՋԷԿի 5րդ բլոկը։ 

5.  1991թ. ընդունված օրենքի համաձայն Հայաստանում ստեղծվեց բազմա
կուսակցական համակարգ։ Հայրենիքում գործելու իրավունք ստացան 
ազգային ավանդական կուսակցությունները։ Աստիճանաբար առաջացան 
նոր կուսակցություններ։ 

6.  Ստեղծված տնտեսական ծանր վիճակը բացասական ազդեցություն 
ունեցավ հանրապետության մշակութային կյանքի վրա։ Անկում ապրեցին 
գիտության‚ գրականության և արվեստի ճյուղերը‚ տեղի ունեցավ 
մտավորականության արտահոսք։ 
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7.  Անկախացումից հետո սկսվեց նորանկախ հանրապետությունների 
միջազգային ճանաչման գործընթացը։ 1991թ. վերջերին ՀՀն ճանաչեցին 
ԱՄՆը‚ Ռուսաստանը‚ Կանադան և այլ պետություններ։ Հայաստանը 
դարձավ ՄԱԿի (1992թ.)‚ իսկ 2001թ. հունվարին՝ Եվրախորհրդի անդամ։ 
Դեռ չեն կարգավորվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ 
հարաբերությունները։ Սերտ կապեր են հաստատվել հարևան Իրանի և 
Վրաստանի հետ։ 1992թ. սկսած‚ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 
կնքվել են բազմաթիվ պայմանագրեր և համաձայնագրեր: Փոխշահավետ 
են հարաբերությունները նաև ԱՊՀ անդամ մյուս պետությունների հետ: 
Բնականոն հունով են ընթանում հայամերիկյան հարաբերությունները։

8.  Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ ևս լուրջ 
հաջողություններ են արձանագրվել։ Ցեղասպանությունը ճանաչած և 
դատապարտած երկրների թիվն անցնում է 20ից։ 

ԹԵՄԱ 19 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(19912012թթ.)

1.  Հանրապետությունը անկախության և պատերազմի 
տարիներին

Անկախության հռչակումը և պետականության 
ձևավորումը։ 1991թ. օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը 
հայտարարեց իր անկախության մասին։

Մի քանի օր անց` 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին 
Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լեռնային 
Ղարաբաղի պատգամավորների մարզային և 
Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ 
նստաշրջանը: Ընդունվեց որոշում Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին: 
Նույն թվականի դեկտեմբերին 10-ին տեղի ունեցավ 
հանրաքվե, որը հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի 
անկախությունը։ Այդ օրը ԼՂՀ-ի բնակչության 80%-ը 
մասնակցեց հանրաքվեին, որոնց 99%-ից ավելին 
քվեարկեց անկախության օգտին։

1991թ. դեկտեմբերին տեղի ունեցավ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 
պատգամավորների ընտրություն։ Ձևավորվեց 
հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը` 

Գերագույն խորհուրդը, որը 1992թ. հունվարին ընդունեց ԼՂՀ-ի անկախության 
հռչակագիրը։ Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվեց 

Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության 

զինանշանը

Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության 

դրոշը
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Արթուր Մկրտչյանը։ Ստեղծվեց ԼՂՀ Նախարարների խորհուրդ, որի 
վարչապետ նշանակվեց Օլեգ Եսայանը։ Շուտով հանրապետությունն ունեցավ 
իր պետական դրոշը, զինանշանն ու օրհներգը։ ԼՂՀ դրոշը եռագույն է: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ԼՂԻՄ-ի հետ միասին հետևողական 
պայքար սկսեց շրջափակման վերացման և պատերազմական 
գործողությունների դադարեցման համար։ Սակայն Ադրբեջանի 
իշխանությունները Թուրքիայի աջակցությամբ սկսեցին անընդհատ 
ռմբակոծել Արցախի բնակավայրերը։ Համապարփակ շրջափակումը և 
շուրջօրյա հրետակոծությունները ավերել ու կաթվածահար էին արել Արցախի 
տնտեսությունը։ Առանց հակառակորդի ռազմական հենակետերի վերացման 
հնարավոր չէր ապահովել բնակչության անվտանգությունը։

Ադրբեջանաղարաբաղյան պատերազմի ծավալումը։ ԼՂՀ-ի 
ինքնապաշտպանական ուժերը 1992թ. ձմռանից ձեռնամուխ եղան 
քաղաքամերձ կրակակետերի 
ոչնչացմանը։ Դաժան մարտերից հետո 
1992թ. հունվարին ազատագրվեց 
Ստեփանակերտի արվարձան Կրկժանը։ 
1992թ. հունվարին թեժ մարտեր տեղի 
ունեցան Քարինտակի մատույցներում: 
Շուշիի բարձունքից ադրբեջանցիները 
գրոհում էին, բայց ներքևում գտնվող 
գյուղը մնում էր անառիկ: Ադրբեջանի 
ազգային բանակն այդ ուղղությամբ նոր 
լայնածավալ հարձակում սկսեց 1992թ. հունվարի 25-ի – լույս 26-ի գիշերը: Երբ 
մինչև ատամները զինված 250 ադրբեջանցիներ զրահամեքենաներով 
մոտեցան բնակավայրի մատույցներին, գյուղի պաշտպանները ստիպված 
նահանջեցին առաջավոր դիրքերից: Քարինտակին օգնության հասավ Շոշի 
ինքնապաշտպանական ջոկատը: 12–ժամյա արյունահեղ մարտում ի վերջո 
ադրբեջանցիները պարտություն կրեցին և նահանջեցին:

Թշնամին շարունակում էր ռմբակոծել Ստեփանակերտը հրթիռային 
կայանքներից: Միայն 1992թ. փետրվարի 19–ին ԼՂՀ մայրաքաղաքի վրա 
արձակվեց 300 հրթիռ: 

Ստեփանակերտի համար ամենավտանգավորը Խոջալուն էր, որը փակում 
էր Ստեփանակերտ–Ասկերան մայրուղին: 

Խոջալուի կրակակետերը լռեցնելու համար ԼՂՀ ռազմական ուժերը 
որոշեցին առաջին հերթին հսկողության տակ վերցնել օդանավակայանը: 
Հայկական ջոկատները Աշոտ Ղուլյանի (Բեկոր) գլխավորությամբ հասան 
առաջավոր դիրքին: Անակնկալի եկած հակառակորդը նահանջեց:

Առանց զոհերի հայ ազատամարտիկներն առաջացան դեպի 
օդանավակայան: Նրանք գլխավոր ճանապարհի կողմից միջանցք էին թողել, 
որ Խոջալուի բնակիչները հեռանային Աղդամ: Փետրվարի 26–ին մի քանի 

Տեսարան Շուշիից
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ժամվա ընթացքում հայ ինքնապաշտպանական ուժերը, տալով մի քանի 
զոհեր, լիովին ջախջախեցին Խոջալուում տեղակայված ադրբեջանական 
ուժերը: Խոջալուն ադրբեջանցիների առաջին խոշոր պարտությունն էր: 

Շուշիի ազատագրումը: 1992թ. մայիսի սկզբին ԼՂՀ-ի մայրաքաղաքում և 
այլ բնակավայրերում օրհասական դրություն էր: Մայրաքաղաքը սովի եզրին 
էր: Քաղաքում չկար հեղուկ վառելիք, իսկ մայիսի 1-ից լրիվ անջատվել էր 
էլեկտրաէներգիան: Ստեփանակերտի և հարակից բնակավայրերի 
անվտանգության ապահովման համար Շուշին պետք է ազատագրվեր: 

Շուշիի ազատագրման: Ծրագիրը կազմելու և իրագործելու պատաս խա-
նատվությունը դրված էր ԼՂՀ-ի ինքնապաշտպանական ուժերի հրա մա-
նատար Արկադի Տեր–Թադևոսյանի (Կոմանդոս) վրա: Նրա գերխնդիրը Շուշիի 
ազատագրման միջոցով ՀՀ–ի հետ ճանապարհային ուղիղ կապ ապահովելն 
էր: 

1992թ. մայիսի 4–ին որոշվեց իրագործել Շուշիի գրավման «Հարսանիք 
լեռներում» գործողությունը: Ռազմական գործողությունները ղեկավարում էր 
գնդապետ Ա. Տեր–Թադևոսյանը, նրա կողքին էին գեներալ Գ. 
Դալիբալթայանը, շտաբի պետ Ֆ. Գզօղլյանը և ուրիշներ:

Թշնամին ուներ 2300 զինյալ, իսկ գրոհող հայկական ուժերի թիվը 
հասնում էր 1700–ի: Շուշիի ազատագրման գործողություններին մասնակցում 
էր մոտ 60 ջոկատ: Գլխավոր ուղղությունների պատասխանատուներ էին 
նշանակվել խիզախ հրամանատարներ Սեյրան Օհանյանը, Վիտալի 
Չիթչյանը, Արկադի Կարապետյանը, Աշոտ Ղուլյանը, Դուշմանը (Վարդան), 
Սամվել Բաբայանը և այլք: 

Մայիսի 8-ի գիշերը հրետանային կրակի ներքո բոլոր ուղղություններով 
սկսվեց ընդհանուր գրոհը: 

Մայիսի 9-ին կատաղի մարտերը մղվում էին քաղաքի ներսում: Ի վերջո 
թշնամին խուճապահար փախուստի դիմեց: Շուշիում կռիվների ժամանակ 
հակառակորդը տվեց 300 զոհ, 600–700 վիրավոր, 13 գերի: Թշնամուց 
առգրավվեցին կամ ոչնչացվեցին մոտ 10 զրահատեխնիկա, հարյուրավոր 
հրթիռներ ու արկեր: Հայկական կողմն ունեցավ 70 զոհ և 120 վիրավոր: 

Շուշիի ռազմական գործողությունները լուրջ մարտական մկրտություն 
էին ԼՂՀ-ի ինքնապաշտպանական ուժերի համար և իրենց արժանի տեղը 
գտան հայ ազգային–ազատագրական պայքարի պատմության 
տարեգրությունում:

Դա մեր ժողովրդի առաջին խոշոր հաղթանակն էր, որը հնարավորություն 
տվեց անմիջական կապ ստեղծելու Հայաստանի և Արցախի միջև, առանց որի 
Արցախը դատապարտված էր: Այս մարտերում իրենց հերոսությամբ աչքի 
ընկան բազմաթիվ հայ մարտիկներ, որոնց թվում էին իրենց կյանքը 
հայրենիքին նվիրաբերած Գագիկ Ստեփանյանը, Արթուր Ղարիբյանը, Աշոտ 
Ղուլյանը (Բեկոր) և ուրիշներ։
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Պատերազմի հաղթական ավարտը: Հետապնդելով խուճապի մատնված 
հակառակորդին՝ մի քանի օրվա ընթացքում Արցախի ազատամարտիկները‚ 
գրավեցին Լիսագորն ու Բերդաձորը, Լաչինը և նրա շրջակա գյուղերը։ 
Դրանով Ղարաբաղը սահմանակից դարձավ Հայաստանի Հանրապե տու-
թյանը։ Լաչինի միջանցքով սկսվեց Արցախին սննդամթերքի, վառելանյութի, 
դեղորայքի և այլ անհրաժեշտ ապրանքների առաքումը։

Լաչինի ազատագրման օրը

1992թ. ամռանը ադրբեջանական կանոնավոր բանակը օտարերկրյա 
վարձկանների աջակցությամբ լայնածավալ հարձակում սկսեց ԼՂՀ-ի 
հյուսիսային մասում։ Հակառակորդին հաջողվեց գրավել Շահումյանի շրջանն 
ու Մարտակերտի շրջանի մեծ մասը։ 

Այս շրջաններից մազապուրծ գաղթականների նոր խմբեր հայտնվեցին 
Հայաստանում և Արցախում։ Ադրբեջանցիների գրաված տարածքներում 
սկսվեց պարտիզանական շարժում։ 1992թ. ամռանը ռազմական դրություն 
հայտարարվեց ԼՂՀ-ի տարածքում։ Օգոստոսի 15-ին ստեղծվեց 
պաշտպանության պետական կոմիտե Ռ. Քոչարյանի գլխավորությամբ։ 
Հետագայում` 1994թ. դեկտեմբերին‚ Ռ. Քոչարյանը ԼՂՀ-ի Գերագույն խորհրդի 
կողմից ընտրվեց հանրապետության նախագահ։ 

Կարգավորվեց տնտեսական վիճակը, կազմակերպվեց մարտունակ 
բանակ։ Ձեռնարկված միջոցառումները շուտով տվեցին դրական 
արդյունքներ։ Վերախմբավորելով ուժերը` ԼՂ ինքնապաշտպանական 
բանակը կարողացավ թշնամու բազմահազարանոց ուժերին կանգնեցնել 
բնագծում և անցնել հակահարձակման։ 1993թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին 
ղարաբաղյան ուժերի ճնշման տակ թշնամին ստիպված թողեց Լաչինի և 
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Քելբաջարի (Քարվաճառի) տարածքները։ Փաստորեն ռազմական 
գործողությունների երկրորդ շրջադարձային կետը Քելբաջարի գրավումն էր: 
1993թ. առաջին կիսամյակի մարտական գործողությունների եզրափակիչ 
փուլը Մարտակերտ քաղաքի ազատագրումն էր: Շուտով ազատագրվեցին 

Ֆիզուլիի, Ջաբրաիլի, Կուբաթլիի և ապա Հորադիզի և 
Զանգելանի շրջանները: Ազատագրական այդ 
մարտերում զոհվեցին հայ քաջորդիներ Լեոնիդ 
Ազգալդյանը, Սամվել Շահմուրադյանը‚ Մոնթե 
Մելքոնյանը, Շահեն Մեղրյանը, Յուրա Հովհաննիսյանը 
և շատ ուրիշներ։

Ադրբեջանը հարկադրված էր իշխանափոխություն 
կատարել։ Ադրբեջանի նախագահ դարձավ Հ. Ալիևը։ 
Վերջինս ժամանակ շահելու նպատակով իբր սկսեց 
զինադադարի գործընթաց, իրականում ուժեղացրեց 
հակահայկական քարոզչությունը և դրսից 
վարձկանների հավաքագրումը։ 1993թ. դեկտեմբերի 
կեսերին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակման անցավ 
ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով` փորձելով բեկում 
առաջացնել ռազմական գործողությունների մեջ։ 
Հակառակորդի բանակը զինված էր ժամանակակից 
տեխնիկայով։ Նրան օգնում էին տարբեր երկրների 
զինվորական խորհրդատուներ, իսկ նրա շարքերում 
կռվում էին աֆղան ու թուրք վարձկաններ։

Սակայն թշնամուն չհաջողվեց բեկում մտցնել 
ռազմական գործողությունների մեջ։ 1994թ. փետրվարի 
կեսերից արցախյան ուժերը անցան հակահարձակման 

և ազատագրեցին Օմարի լեռնանցքը, Մարտակերտի ու Ասկերանի շրջանների 
բնակավայրերը։ Շուրջ երկամսյա թեժ մարտերի ընթացքում թշնամին կորցրեց 
5 հազարից ավելի զինվոր ու սպա, 72 միավոր տեխնիկա։ Ադրբեջանական 
իշխանությունները հարկադրված էին Ռուսաստանի միջնորդությամբ և 
Մինսկի խմբի օգնությամբ 1994թ. մայիսին զինադադար կնքել, որը 
պահպանվում է մինչև այժմ։

ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով 1996թ. սահմանվեց պետական 
բարձրագույն պարգև` Արցախի հերոսի կոչում: Այդ կոչմանը արժանացան 
Սամվել Բաբայանը, Քրիստափոր Իվանյանը, Զորի Բալայանը, Վիտալի 
Բալասանյանը, Սամվել Կարապետյանը, Ժորա Գասպարյանը, Մանվել 
Գրիգորյանը, Մովսես Հակոբյանը, Արշավիր Ղարամյանը, Աշոտ Ղուլյանը, 
Պետրոս Ղևոնդյանը (հետմահու), Մոնթե Մելքոնյանը (հետմահու), Յուրի 
Պողոսյանը (հետմահու), Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Վահագն 
Վարդանյանը, Արկադի Տեր-Թադևոսյանը (Կոմանդոս), Ռոբերտ Քոչարյանը, 
Սեյրան Օհանյանը:

Լեոնիդ Ազ գալդյան

Մոնթե Մելքո նյա ն
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1996թ. սեպտեմբերի 20-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով Հայաստանի 
ազգային հերոսի կոչում հետմահու շնորհվեց 7 ազատամարտիկների` Ջիվան 
Աբրահամյանին, Գեղազնիկ Միքայելյանին, Վիտյա Այվազյանին, Մովսես 
Գորգիսյանին, Թաթուլ Կրպեյանին, Մոնթե Մելքոնյանին և Յուրի 
Պողոսյանին:

Այսպիսով` հայ ժողովուրդն իր միասնության և աննկուն ոգու շնորհիվ 
իրեն պարտադրված պատերազմից հաղթականորեն դուրս եկավ և ազգային 
երկրորդ պետությունը ստեղծեց Հայաստանի ազատագրված հատվածում: 

Ղարաբաղյան հակամարտությունը թևակոխեց իր հաջորդ՝ բանակցային 
փուլը։

ԼՂՀ հիմնահարցը խաղաղ բանակցություններում։ Զինադադարի 
կնքումից հետո շարունակվեցին բանակցային գործընթացները, որոնք 
դարձան Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կոմիտեի 
(ԵԱՀԿ) քննարկման առարկա։

Հայաստանի Հանրապետության նախագահները բազմաթիվ 
հանդիպումներ ունեցան Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների հետ 
բանակցությունների և փոխզիջումների միջոցով հարցը խաղաղ 
ճանապարհով լուծելու համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ևս նորանոր 
առաջարկություններով բազում հանդիպումներ ունեցավ երկու երկրների և 
Ղարաբաղի ղեկավարների հետ։ Ցավոք, բոլոր այդ հանդիպումներն ու 
բանակցությունները շոշափելի արդյունքների չեն հանգեցրել։

Ընդհատված բանակցությունները շարունակվեցին: 2001թ. ապրիլին 
կազմվեց Քի Վեսթի փաստաթուղթը, որը որոշակի առաջընթաց արձանագրեց: 
Այն ամրագրում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը:

2007թ. առաջ քաշվեցին մադրիդյան հիմնական սկզբունքները, որոնք 
ներառում էին երեք կարևորագույն միջազգային նորմեր` ազգերի 
ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ուժի 
կիրառումը բացառելու սկզբունքները: 

Մադրիդյան սկզբունքները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում վարվող 
բանակցությունների հիմք ընդունվեցին 2008թ. նոյեմբերի մոսկովյան 
հռչակագրով: Հռչակագիրը հաստատում էր, որ հակամարտությունը պետք է 
լուծվի միայն քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով: 2009 և 2012 
թթ. շարունակվեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 
հանդիպումները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 
այցելությունները տարածաշրջան, սակայն շոշափելի արդյունքներ չկան: 

Հարցեր եվ առաջադրանքներ

1.  Ե՞րբ տեղի ունեցավ ԼՂՀ անկախության հանրաքվեն‚ ի՞նչ գիտեք այդ 
մասին։ Ըստ ձեզ‚ ինչո՞վ է նշանավոր ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի 1ին 
նստաշրջանը։ Նկարագրե՛ք ԼՂՀ պետականության ձևավորման ընթացքը։ 
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2.  Ե՞րբ և ինչո՞ւ ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերը սկսեցին ոչնչացնել 
Ստեփանակերտի շրջակայքում գտնվող ադրբեջանական կրակակետերը։ 
Նկարագրե՛ք Շուշիի և Լաչինի ազատագրումը և ներկայացրե՛ք դրա 
նշանակությունը։ Ինչպե՞ս կարող եք գնահատել ԼՂՀ ինքնա պաշտ
պանական բանակի հակահարձակումները 1993թ.‚ ինչո՞վ դրանք 
վերջացան։ Ովքե՞ր զոհվեցին ազատագրական այդ կռիվների ժամանակ։ 

3.  Ե՞րբ և ո՞ւմ միջնորդությամբ կնքվեց հայադրբեջանական զինադադարը։ 
Ի՞նչ կարող եք ասել այդ մասին։ Նկարագրե՛ք ԼՂի հարցի կարգավորման 
բանակցային գործընթացը։ Ձեր կարծիքով` որո՞նք են ԼՂի հարցի լուծման 
ուղիները: Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը:

ԹեսՏ
Նշվածներից ընտրել ՀՀ նախագահի 1996թ. սեպտեմբերի 20ի 
հրամանով հետմահու հերոսի կոչմանն արժանացած 
ազատամարտիկներին.

 1. Մ. Մելքոնյան, Թ. Կրպեյան, Մ. Գորգիսյան,
 2. Մ. Գորգիսյան, Ա. Ղուլյան, Շ. Մեղրյան,
 3. Շ. Մեղրյան, Թ. Կրպեյան, Մ. Մելքոնյան,
 4. Մ. Մելքոնյան, Պ. Ղևոնդյան, Թ. Կրպեյան:

2.  Հանրապետության ներքին դրությունը
Ընդհանուր իրավիճակը Ղարաբաղում։ Արցախահայությունը դժվարին 

պայմաններում պետք է ձեռնամուխ լիներ նորօրյա պետության կերտմանը։
Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղում տարվող 

կողմնակալ վերաբերմունքը արտահայտվում էր առաջին հերթին 
տնտեսության ոլորտում։ Վաթսուն տարվա ընթացքում` 1913–1973թթ.‚ 
Ադրբեջանում արդյունաբերությունը աճել էր 40 անգամ, իսկ Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզում՝ հազիվ 15 անգամ։ ԼՂԻՄ-ում 1926-1976թթ. բնակչության 
արտագաղթի հետևանքով հայկական բնակավայրերը 85-ով պակասել էին, 
ադրբեջանականը` 17-ով ավելացել։

Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, բռնագաղթերը, հացահատիկային 
դաշտերի հրդեհումները, էլեկտրաէներգիայի անջատումները, ջրատար 
խողովակների պայթեցումներն ու անասունների հափշտակությունները 
վիթխարի վնաս հասցրին երկրի տնտեսությանը։ 

Ռազմական ագրեսիայի հետևանքները հիրավի աղետալի էին: Մինչև 
1994թ. մայիսի զինադադարը և հատկապես դրանից հետո ԼՂՀ 
իշխանությունները ժառանգեցին ավերված և քայքայված տնտեսություն:

Տնտեսությունը: ԼՂՀ-ն էլեկտրահաղորդման գծով միացավ Հայաստանի 
հետ։ Դրանով վերականգնվեց ԼՂՀ-ի էներգետիկ համակարգը։ 
Վերագործարկվեցին արդյունաբերական մի շարք ձեռնարկություններ։ 
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Արդյունաբերության ողջ արտադրանքը 1990թ. համեմատությամբ 1995թ. 
աճել էր 115 տոկոսով, իսկ 2005թ.՝ 150 տոկոսով։ Կարևոր էր այն, որ ԼՂՀ-ի 
ղեկավարությունը չհրապուրվեց սեփականաշնորհման արագ կենսա-
գործմամբ, որի ժամանակ սխալներն անխուսափելի են։ Դրա շնորհիվ եթե 
1995թ. անհատական ձեռնարկությունների քանակը 74 էր, ապա 2000թ. նրանց 
թիվը հասավ 253-ի։ 

Տնտեսական ոլորտում առաջնահերթություն է համարվում և մեծացավ 
ԼՂՀ-ի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության տեսակարար կշիռը:

1995թ. ԼՂՀ Գերագույն խորհուրդը հատուկ օրենքով ամբողջ հողը 
հայտարարեց պետական սեփականություն։ 1998թ. արցախյան 
իշխանություններն ընդունեցին օրենքներ, որոնցով նախատեսվում էր 
սեփականաշնորհման ենթակա հողատարածքները որպես սեփականություն 
տալ անհատույց։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության` այստեղ 
հողաբաժնի չափը սահմանվում է ոչ թե մեկ պայմանական ծխի, այլ 
յուրաքանչյուր շնչի հաշվով։ Սեփականաշնորհման էին ենթակա 
վարելահողերը։ Իսկ խոտհարքները և արոտավայրերը սեփականաշնորհման 
ենթակա չէին, մնում էին համայնական օգտագործման։ 

Ի տարբերություն Հայաստանի՝ Արցախում նպատակահարմար համարվեց 
կոլեկտիվ տնտեսությունները հախուռն կերպով չքայքայել, չսեփակա նաշնոր-
հել գյուղատնտեսական տեխնիկան և անասնապահական ֆերմաները։ Դրա 
շնորհիվ հնարավոր եղավ այս ոլորտում որոշակի առաջընթաց ապահովել։ 

Հասարակականքաղաքական կյանքը։ Արցախում ևս խորհրդային 
միակուսակցական համակարգից անցում կատարվեց բազմակուսակցական 
համակարգին։ Ավանդական ԼՂ կոմունիստական կուսակցության կողքին 
ազատորեն սկսեցին գործել ԼՂ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, 
Արցախի Արմենական կուսակցությունները։ Առաջացան նոր կուսակցու թյուն-
ներ` «Ազատ Հայրենիք», «Սոցիալական արդարություն», «Շարժում-88» և այլն։

1996թ. նոյեմբերին կայացան ԼՂՀ առաջին նա խա գահի ընտրությունները, 
հանրապետության նախագահ ընտրվեց Ռ. Քոչարյանը։ Շուտով‚ 1997թ.‚ Ռ. 
Քոչարյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչա պետ, որի 
հետևանքով 1997թ. սեպտեմբերին ԼՂՀ-ում տեղի ունեցան նախագահի 
արտահերթ ընտրու թյուն ներ։ Հանրապետության 
նախագահ ընտրվեց Արկադի Ղուկասյանը։ ԼՂՀ-ի 
կյանքում դեպի ժողովրդավա րու թյուն գնացող 
ճանապարհին կարևոր նշանակություն ունեցան 1998թ. 
տեղական ինքնակառավարման մար մինների 
ընտրությունները։ Ի տարբերություն նախկին 
գյուղական խորհուրդների, համայնքներն իրենք էին 
տնօրինում սեփականությունն ու լուծում ներհամայն-
քային հարցերը։ Փաստորեն պետական մարմինների 
իրավասությունները փոխանցվեցին տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններին։ Արկադի Ղու կա սյա ն
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ԼՂՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովի 
պատգամավորների ընտրությունները կայացան 2005 
թվականին, որտեղ ամենաշատ ձայներ ստացավ 
Արցախի Ժողովրդավարական կուսակցությունը։

ԼՂՀ նախագահական չորրորդ ընտրությունները 
տեղի ունեցան 2007թ. հուլիսին, որտեղ նախագահ 
ընտրվեց Բակո Սահակյանը։ Նա երկրորդ անգամ 
նախագահ ընտրվեց 2012թ. հուլիսին տեղի ունեցած 
ընտրությամբ:

2006թ. դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական 
հանրաքվեի միջոցով ընդունվեց ԼՂՀ-ի սահմա նադրու-

թյունը, որը հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքի 
ամենակարևոր իրադարձություններից էր։

ԼՂՀ մշակութային կյանքը։ ԽՍՀՄ փլուզումից և ԼՂՀ հռչակումից հետո 
սկսվեց դպրոցական կրթության կատարելագործման ուղիների որոնումը։ 
Համակարգի բարեփոխման ուղղությամբ 2005-2012թթ. իրականացվեցին մի 
շարք միջոցառումներ: Որոշակի աշխատանքներ են տարվել ԼՂՀ գյուղական և 
վերաբնակեցվող բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունները մանկավարժական կադրերով համալրելու, դպրոցները 
տեխնիկական նորագույն միջոցներով ապահովելու ուղղությամբ։

Ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառների մասնագետների 
պատրաստման գործում մեծ ներդրում ունի Արցախի պետական համալ-
սարանը։ 

Արցախյան շարժման և ԼՂՀ կազմավորմանը զուգընթաց նոր թափ 
ստացավ հրատարակչական գործը։ «Խորհրդային Ղարաբաղ» թերթը 
վերանվանվեց «Արցախ», «ԼՂ Հանրապետություն», այնուհետև` «Ազատ 
Արցախ»։ Հանրապետության շրջաններում և քաղաքներում սկսեցին լույս 
տեսնել «Ստեփանակերտ», «Շուշի», «Դիզակ», «Ամարաս» և այլ թերթեր։

ԼՂՀ-ում անկախության տարիներին լուրջ ուշադրություն դարձվեց ոչ 
միայն մշակութային ոլորտի մեջ ընդգրկված գրադարանային, այլև 
թանգարանների, արվեստի` թատերարվեստի, երաժշտության և 
պարարվեստի զարգացմանը, ինչպես նաև պատմամշակութային 
հուշարձանների պահպանության գործին։ 

Ստեփանակերտին մի առանձին վեհություն է հաղորդում հայտնի 
քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի «Մենք ենք, մեր սարերը» կոթողը, 
որը դարձել է Արցախ աշխարհի խորհրդանիշը։ 

Միջազգային մշակութային համագործակցության կարևորագույն և 
անբաժանելի մասն են կազմում Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ մշակութային 
կապերը, որոնք իրականացվում են «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» 
համահայկական փառատոնի շրջանակներում։

Բակո Սա հակյան



177

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Փորձե՛ք փաստերով ցույց տալ, որ Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ 
Լեռնային Ղարաբաղում վարել է կողմնակալ քաղաքականություն։

2.  Ինչպե՞ս ընթացան ԼՂՀի արդյունաբերական ձեռնարկությունների և հողի 
սեփականաշնորհումները։

3.  Ի՞նչ կուսակցություններ էին գործում ԼՂՀում և ի՞նչ նոր կուսակցություններ 
առաջացան։ Ի՞նչ կարող եք ասել ԼՂՀ նախագահական և Ազգային ժողովի 
ընտրությունների մասին։ Ինչպե՞ս կարող եք որակել դրանք։ 

4.  Ե՞րբ է ընդունվել ԼՂՀ Սահմանադրությունը։ Ի՞նչ գիտեք դրա մասին:
5.  Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ դրական տեղաշարժեր են կատարվել կրթական 

համակարգում։ 
6.  Լրացրե՛ք »Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 1991–2012թթ.» 

ժամանակագրական աղյուսակը.
Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ Իրադարձություն

ԹեսՏ
«Մենք ենք‚ մեր սարերը» կոթողի հեղինակն է.

1. Երվանդ Քոչարը‚
2. Սարգիս Բաղդասարյանը‚
3. Արա Սարգսյանը,
4. Լևոն Թոքմաջյանը։

5-րդ թեմայի ամփոփում

1.  1991թ. սեպտեմբերի 2ի «Հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության հռչակման մասին» հռչակագրով սկսվեց ԼՂՀի 
անկախ պետականության ձևավորման գործընթացը։ Նույն թվականի 
դեկտեմբերի 10ին հանրաքվեով հաստատվեց ԼՂՀի անկախությունը։ 
Ձևավորվեցին ԼՂՀ Գերագույն խորհուրդը‚ կառավարություն: Մարտերի 
բովում կազմավորվեց ԼՂՀի բանակը։ Հաստատվեցին ԼՂՀի պետական 
խորհրդանիշները՝ դրոշը‚ զինանշանը և օրհներգը։

2.  1992թ. ձմռանը ԼՂՀի ինքնապաշտպանական ուժերը ոչնչացրին 
Խոջալուի ռազմական խմբավորումը։ 1992թ. մայիսի 9ին թշնամուց 
ազատագրվեց Շուշին‚ այնուհետև` Լաչինը և շրջակա գյուղերը։ Դրանով 
Ղարաբաղը սահմանակից դարձավ Հայաստանին։ ԼՂՀի ազատա
մարտիկները 1993թ. գարնանը ազատագրեցին Մարտակերտի շրջանի 
մեծ մասը և ոչնչացրին թշնամու ռազմական հենակետերը Քելբաջարի‚ 
Աղդամի‚ Ֆիզուլու‚ Կուբաթլուի‚ Ջաբրաիլի և Զանգելանի շրջաններում։ 
1994թ. մայիսին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքվեց զինադադար։ 
Սկսվեց բանակցային գործընթացը‚ որը շարունակվում է մինչև օրս: 
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3.  1991–94թթ. պատերազմը ծանր հարված էր հասցրել ԼՂ տնտեսությանը։ 
  Շուտով էլեկտրահաղորդման բարձր լարման գծով ԼՂՀն միացավ 

Հայաստանի հետ։ Դրանով վերականգնվեց ԼՂՀ էներգետիկ 
համակարգը։ Վերագործարկվեցին մի շարք ձեռնարկություններ։ 

  Գյուղատնտեսության վերականգնմանը մեծապես նպաստեց ԼՂՀում 
իրականացվող հողի սեփականաշնորհման ճկուն քաղաքականությունը։ 

4.  Անկախացումից և արցախյան պատերազմից հետո աշխուժացավ ԼՂՀ 
հասարակականքաղաքական կյանքը։ ԼՂ կոմկուսի կողքին սկսեցին 
գործել ԼՂ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն‚ «Ազատ Հայրենիք»‚ 
«Սոցիալական արդարություն» և այլ կուսակցություններ։ ԼՂՀ 
հասարակականքաղաքական կյանքի կարևոր իրադարձություններից էր 
2006թ. դեկտեմբերի 10ին սահմանադրության ընդունումը։

5.  Նոր հարաբերություններին համապատասխան 1990ական թթ. ԼՂՀում 
ստեղծվում է կրթական ու մշակութային նոր համակարգ։ Բարեփոխվում է 
դպրոցական‚ նախադպրոցական կրթությունը‚ առաջընթաց է ապրում 
բարձրագույն դպրոցը։ Նոր թափ է ստանում հրատարակչական գործը։

ԹԵՄԱ 5 ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1991-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

սփյուռքահայ համայնքները արդի փուլում: XX դարի վերջին Սփյուռքը 
կրեց զգալի քանակական և որակական փոփոխություններ: Դրանք հետևանք 
էին Խոհրդային Միությունում ընթացող բախտորոշ գործընթացների: 1988-
1992 թթ. Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հայերի 
սպանությունների ու հալածանքների հետևանքով տեղի ողջ հայ 
բնակչությունը (շուրջ 400 հազ.) հարկադրաբար արտագաղթեց Հայաստան, 
Ռուսաստան և այլուր: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի 
Հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում, ինչպես նաև միջինասիական 
նորանկախ պետություններում (Տաջիկիստան, Ղրղզստան, Թուրքմենստան, 
Ուզբեկստան) տիրող անկայուն ներքաղաքական իրավիճակի, ազգայնական 
տրամադրությունների ուժեղացման հետևանքով տեղի հայերի մի մասը 
տեղափոխվեց Ռուսաստանի տարբեր շրջաններ: 

Սփյուռքահայությունը զգալի աճ ունեցավ 1990-ական թթ., երբ սկսվեց 
մինչ այժմ շարունակվող նախադեպը չունեցող զանգվածային արտագաղթը 
Հայաստանից: Այդ արտագաղթը պայմանավորված էր տարաբնույթ 
գործոններով՝ գործազրկություն, խիստ ցածր կենսամակարդակ, սոցիալական 
անարդարություն և այլն: Ավելի քան 1 մլն արտագաղթածների մեծ մասը 
բնակություն հաստատեց Ռուսաստանում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում և այլ 
երկրներում: 

Այսօր հայկական համայնքներ գոյություն ունեն աշխարհի տարբեր 
տարածաշրջաններում: Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում՝ Իրանում, 
Լիբանանում, Սիրիայում, Հորդանանում, Իրաքում, Իսրայելում: Եվրոպայի 
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երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, 
Անգլիայում և այլն: Ամերիկյան մայրցամաքում՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, 
Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Բրազիլիայում: Աֆրիկայում՝ Եգիպտոսում, 
Եթովպիայում, ինչպես նաև Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում: 
Հետխորհրդային տարածքում առաջացած պետություններից` Ռուսաստանի 
Դաշնությունում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Բելառուսում, Լատվիայում, 
Լիտվայում, Թուրքմենիայում և այլն:

Ամենակարևորը հայ ազգաբնակչութան քանակական փոփոխություներն 
են: Վերացել է Ադրբեջանի խոշոր հայ համայնքը, զգալիորեն նվազել է Միջին 
Արևելքի երկրներում ապրող հայության թվաքանակը: Ի հաշիվ դրա՝ 
ստվարացել են նախ և առաջ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև 
եվրոպական որոշ երկրների հայկական համայնքները: Սփյուռքահայերի 
հիմնական զանգվածը այսօր բնակվում է Ռուսաստանում (շուրջ 2 մլն), ԱՄՆ-
ում (շուրջ 1,2 մլն), Վրաստանում և Ֆրանսիայում (յուրաքանչյուրում շուրջ 450 
հազար), Ուկրաինայում (շուրջ 200 հազար), Լիբանանում, Իրանում, 
Սիրիայում, Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Կանադայում, Ավստրալիայում 
(յուրաքանչյուրում շուրջ 70-80 հազար): 

Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Բելառուսում է հաստատվել Հայաստա-
նից և Ադրբեջանից արտագաղթած հայերի ճնշող մեծամասնությունը: 
Ռուսաստանի հայ բնակչության զգալի մասը ապրում է Կրասնոդարի և 
Ստավրոպոլի երկրամասերում, Ռոստովի մարզում, Մոսկվայում և Մոսկվայի 
մարզում, Սանկտ Պետերբուրգում: Ինչպես Արևելքի երկրներից Արևմուտքի 
երկրներ ներգաղթած հայերը, այս դեպքում էլ Հայաստանից Ռուսաստան, 
Ուկրաինա և այլուր եկածները նպաստեցին ազգային կյանքի աշխուժացմանը: 
Դրան մեծապես նպաստեց այն, որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 
նորանկախ պետությունները որդեգրել են նոր քաղաքականություն ազգային 
փոքրամասնությունների հանդեպ՝ հնարավոր դարձրել նրանց 
ինքնակազմակերպումը, որպես ազգամշակութային միավորների: Հայկական 
նոր համայնքներ են ձևավորվել բոլոր հայաբնակ վայրերում, վերաբացվել 
կամ հիմնվել են հայկական եկեղեցիներ (օրինակ՝ Սբ Կատարինե՝ Սանկտ 
Պետերբուրգում, Սբ Գրիգոր Լուսավորիչ՝ Օդեսայում), կիրակնօրյա հայկական 
դպրոցներ, մշակութային, ուսանողական, բարեսիրական և այլ 
կազմակերպություններ: Սկսել են հրատարակվել պարբերականներ՝ որպես 
կանոն տեղական լեզուներով (օրինակ՝ «Երկրամաս»՝ Կրասնոդարում, 
«Արագած»՝ Կիևում, «Անիվ»՝ Մինսկում): Այդուհանդերձ հետխորհրդային 
տարածքում առաջացած երկրներում հայկական համայնքների կազմավորումը 
շատ դեպքերում ընթանում է դժվարությամբ: Դրա հիմնական պատճառներից 
է այն, որ խորհրդային կարգերի 70 տարիների ընթացքում կորցվել են 
Ռուսական կայսրությունում գոյություն ունեցող համայնքաին ինքնակազմա-
կերպման ավանդույթները, իսկ վերջին տարիներին Հայաստանից արտա-
գաղթողները զուրկ են նման փորձառությունից:  
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Հայաստանի երրորդ Հանրապետություն–սփյուռք համագործակ ցու
թյունը: Սփյուռքի, նրա ազգային-քաղաքական ուժերի համար անակնկալ 
եղան 1988թ. Հայաստանում սկիզբ առած ժողովրդական շարժման այդչափ 
զանգվածային և վճռական բնույթը: Շատ շուտով, սակայն, համոզվելով տեղի 
ունեցող գործընթացների անդառնալիության մեջ, Սփյուռքի հայությունը իր 
հնարավոր բոլոր միջոցներով աջակցեց Հայաստանի անկախացմանը, 
ինքնիշխան պետության կայացմանը: 

Հայաստանի անկախացումով որակապես նոր շրջան սկսվեց հայ ժո-
ղովրդի երկու հատվածների հարաբերություններում, երկխոսություն ընթա-
ցավ ամենատարբեր մակարդակներով՝ առանձին անհատներից, կազմա-
կերպություններից սկսած մինչև պետական և համայնքային գործիչները: Այս 
գործընթացը գնալով խորացավ` ավելի ու ավելի շոշափելի դարձնելով 
սփյուռքահայերի մասնակցությունը հայկական պետականության կայացման 
գործում:

Նոր պայմաններում Սփյուռքի բոլոր կարևոր կազմակերպությունները 
շտապեցին Հայաստան և սկսեցին գործել՝ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում: 
Արդեն 1990-1991թթ. իրենց կառույցները հիմնեցին երեք հայ ազգային 
կուսակցությությունները՝ ՀՅԴ, ՌԱԿ և ՍԴՀԿ:

Պետության գոյության առաջին տարիներին երկրի ներքին և արտաքին 
քաղաքականության հարցերում իշխանությունների և ընդդիմության տարա-
ձայ նությունները ընդունեցին կոշտ հակադրության ձև, որի արդյունքներից 
էին, ինչպես արդեն նշվեց, ՀՅԴ գործունեության կասեցումը, Հայաստանի 
ՌԱԿ-ի պառակտումը: 

Հայ ժողովրդի երկու հատվածներին համախմբելու, նրանց միջև հարա-
բերությունները առավել արդյունավետ և փոխշահավետ դարձնելու հպատա-
կով Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ 1999 թվականից 
Երևանում պարբերաբար հրավիրվում են «Հայաստան-Սփյուռք» խորհրդա-
ժողովները: Խորհրդաժողովների ընթացքում սփյուռքահայ տարբեր կազմա-
կերպությունների և համայնքների ներկայացուցիչները ՀՀ ղեկավարության 
հետ միասին քննարկում են համազգային նշանակության հարցեր: Կազ-
մակերպվում են նաև մասնագիտական՝ ճարտարապետների, գործարարների, 
ֆինանսիստների, ոսկերիչների և այլ համահայկական համաժողովներ: 
Դրանց նպատակն է՝ Սփյուռքի ներուժը առավել արդյունավետ եղանակով 
ծառայեցնել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

Նման քննարկումների արդյունքներից էր, օրինակ, 2007-ին ՀՀ խորհրդա-
րանի ընդունած օրենքը երկքաղաքացիության մասին, որը հնարավորություն 
է տալիս սփյուռքահայերին դառնալու ՀՀ քաղաքացի` չհրաժարվելով այլ 
երկրի քաղաքացիությունից: Իսկ արդեն 2008թ. ստեղծվեց ՀՀ Սփյուռքի նա-
խա րարարությունը, որը զգալիորեն աշխուժացրեց երկրի համագործակ-
ցությունը տարբեր գաղութների հետ: 
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Սփյուռքի հետ տարվող իր աշխատանքներում Հայաստանը առանձնա-
հատուկ կարևորություն է տալիս երիտասարդությանը` նկատի առնելով 
նրանց մշակութային ձուլման մշտական վտանգը: 1999-ից Հայաստանում 
կազմակերպվում են Համահայկական մարզական խաղեր՝ աշխարհի տարբեր 
քաղաքներ ներկայացնող հավաքական թիմերի մասնակցությամբ: 2009-ին 
մեկնարկեց «Արի տուն» ծրագիրը, որի շնորհիվ ավելի քան 2000 հայազգի 
երիտասարդներ աշխարհի 36 երկրներից արդեն այցելել են Հայաստան, եղել 
պատմամշակութային վայրերում, ծանոթացել մշակութային ավանդույթներին: 

Սփյուռքահայերի երիտասարդների հայ մշակութային ինքնության պահ-
պանման ու զարգացման առումով կարևոր է նաև «Իմ Հայաստան» փառա-
տոնը: Փառատոնի շրջանակներում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 
քաղաքներում կազմակերպվում են տարբեր երկրներից ժամանած պարային, 
երգչախմբային և այլ համույթների ու անհատ կատարողների համերգներ, 
ինչպես նաև գրողների և լրագրողների համաժողովներ և այլ միջոցառումներ:

2012թ. մեկնարկեց «Սփյուռք-ամառային դպրոց» ծրագիրը: Տարբեր 
երկրներից Հայաստան ժամանած սփյուռքահայերը կմասնակցեն հինգ ուղ-
ղու թյուններով կազմակերպված դասընթացներին` հայոց լեզվի արագացված 
ուսուցում, Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 
ազգային երգի ու պարի դասընթացներ, Սփյուռքի լրագրողների դասըն-
թացներ և սփյուռքահայ երիտասարդ առաջնորդների դասընթաց:

Այս և նման այլ ծրագրերին մասնակցող հազարավոր երիտասարդների 
նորահաստատ բարեկամությունը Հայաստանի և Սփյուռքի իրենց հասակա-
կիցների հետ աննախադեպ երևույթ է հայ իրականության համար:

սփյուռքահայության օժանդակությունը ՀՀին: Դեռևս ԽՍՀՄ գոյության 
վերջին տարիներին՝ 1988թ. դեկտեմբերին տեղի ունեցած երկրաշարժից 
անմիջապես հետո ողջ սփյուռքահայությունը շտապեց օգնության հասնել 
աղետից տուժած բնակչությանը: Նույն 1988թ. Նյու Յորքում ստեղծվեց Հայ 
օգնության ֆոնդը՝ Հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-ի Արևելյան թեմի 
բարեգործական կազմակերպությունը: Նրա առաջին խոշոր ձեռնարկումը 
Ստեփանավանի «Ս. Վարդան» բնակելի թաղամասի կառուցապատումն էր: 
ՀՕՖ-ը կարիքավորներին է բաժանել ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի 
տրամադրած մոտ 100 մլն դոլարի սննդամթերք, նրա մասնակցությամբ 
տասնյակ բարեգործական ճաշարաններ են բացվել երկրի մարզերում: 
ՀՕՖ-ը, իր գործունեության հիմնական ուղղություններից համարելով կրթա-
կան ոլորտը, տարբեր մարզերում հիմնովին նորոգել է դպրոցներ, ինչպես 
նաև Ս. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը և իրականացրել մի շարք այլ 
ծրագրեր:

1989թ. դեկտեմբերին ԱՄՆ-ում գործող յոթ խոշոր հայկական կազմա-
կերպությունները (ՀԲԸՄ, ՀՕՄ, Հայ առաքելական եկեղեցու թեմերը, «Լինսի» 
հիմնադրամը, Ամերիկայի հայկական համագումարը և Ամերիկայի Հայ 
ավետարանչական ընկերակցությունը) ստեղծեցին Միացյալ հայկական 
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ֆոնդը: ՄՀՖ-ի շնորհիվ հնարավոր դարձավ համակարգել և ավելի 
արդյունավետ դարձնել օգնությունը երկրաշարժից տուժած բնակչությանը, 
հաղթահարվեցին շրջափակման արգելքները օդանավային կանոնավոր 
առաքումներ կազմակերպելու միջոցով: 

Հայաստանի անկախացումից հետո, երբ երկիրը հայտնվեց 
համընդհանուր ճգնաժամի մեջ, Սփյուռքի օգնությունը ծառայեցվեց 
հիմնական խնդրի՝ Հայաստանի ու Արցախի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացմանը: Սկսվեցին ավանների, հիվանդանոցների, դպրոցների, 
ճանապարհների կառուցում, համատեղ ձեռնարկությունների հիմնում, 
գործարանների վերագործարկում և այլն: 

1992թ. ՀՀ նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամը, որի մասնաճյուղերը գործում են մի քանի 
տասնյակ երկրներում: Հիմնադրամը Հայաստանում և Լեռնային 
Ղարաբաղում իրականացնում է մեծ թվով ծրագրեր, որոնցից մի քանիսը 
ունեն ռազմավարական նշանակություն՝ ճանապարհների ու կամուրջների 
շինարարություն սահմանամերձ գոտում, էլեկտրահաղորդման գծերի և 
ենթակայանների, ջրատարների կառուցում և այլն:

Ինչպես և սպասվում էր, Հայաստանի հետ համագործակցողների շարքում 
հատկապես առանձնանում են համասփյուռքյան բարեսիրական 
կազմակերպությունները: ՀԲԸՄ-ն ավանդաբար գործում է հիմնականում 
կրթության, մշակույթի և առողջապահության ոլորտներում: Կրթության 
բնագավառում նրա ամենախոշոր ծրագիրը՝ 1991-ին Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի հիմնումն էր: Մշակույթի ասպարեզում ՀԲԸՄ-ի ամենակարևոր 
իրագործումը եղավ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 
ֆինանսավորումը՝ սկսած 1992թ.: Մի շարք կարևոր ծրագրեր են 
իրականացվում առողջապահության ոլորտում: Հայաստանի ժողովրդի 
հոգևոր զարթոնքին նպաստելը ՀԲԸՄ-ի գլխավոր նպատակներից մեկն է: Նա 
ֆինանսավորել մի շարք եկեղեցիների կառուցումը, հոգևորականների նոր 
սերունդ պատրաստելու համար հիմնել է Սևանի Վազգենյան դպրանոցը: 
Բացի դրանից` 1993-ից գործում են մանկապատանեկան Հայորդաց տները, 
սկաուտական կազմակերպությունը, բարեգործական ճաշարանները: 2004թ. 
ՀԲԸՄ-ն իր ներկայացչությունը բացեց Լեռնային Ղարաբաղում, այստեղ նա 
վերակառուցում է գյուղեր և դպրոցներ, կառուցել է բնակելի շենք 
պատերազմի վետերանների և այրիների համար, իսկ 2004-ին հիմնել է 
Ղարաբաղի կամերային նվագախումբը: 

1991-ից բազմապիսի գործունեություն է ծավալել նաև ՀՕՄ-ը, որի 
մասնաճյուղերը գործում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 
50 բնակավայրերում: ՀՕՄ-ը իրականացրել է մի շարք ծրագրեր՝ 
սննդամթերքի, դեղորայքի, բժշկական սարքավորումների, հագուստեղենի և 
այլնի առաքում, շուրջ 8000 որբերի և զոհված ազատամարտիկների 
երեխաների խնամատարություն և այլն: Կարևոր իրագործումներից է 
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երկրաշարժից տուժած շրջանների հինգ գյուղերում մոտ 200 տների 
կառուցումը, Լոռի մարզում 5 կմ երկարությամբ ջրատարի շինարարությունը: 
1994-ից ՀՕՄ-ը կազմակերպում է ամառային ճամբարներ շուրջ 200 երեխայի 
համար: 1996-ից Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ՀՕՄ-ի Հայ կին 
կազմակերպությունը, որը հիմնել է «Սոսե» մանկապարտեզը:

1992թ. Հայաստանում հիմնադրվեց նաև Հովարդ Կարագյոզյան 
հաստատությունը, որն իր առողջապահական ծրագրերով հայտնի է 
հատկապես Մերձավոր Արևելքի երկրների հայությանը: Նախ Երևանում, 
ապա նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում (Գյումրիում, Գորիսում և այլն) 
բացվեցին նրա ատամնաբուժարաններն ու ակնաբուժարանները: Բոլոր այդ 
կենտրոններում կազմակերպվել էին նաև մասնագետների 
վերապատրաստման և որակավորման դասընթացներ:  

Անհատ բարերարների շարքում առանձնանում է ամերիկաբնակ Քըրք 
Քըրքորյանը, որի «Լինսի» հիմնադրամի միջոցներով միայն աղետի գոտում 
կառուցվել է շուրջ 3700 բնակարան, հիմնանորոգվել են 240 կմ երկարությամբ 
ճանապարհներ, դպրոցներ, մշակութային հաստատություններ: Խոշոր 
ծավալի ծրագրեր է իրականացնում նաև Էդուարդո Էռնեկյանը 
Արգենտինայից՝ «Զվարթնոց» օդանավակայանի նոր համալիրի կառուցում, 
գյուղմթերքների արտադրություն ու մշակում և այլն:

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Սփյուռքի հետ 
գնալով խորանում են, մի կողմից ավելի շոշափելի դարձնելով 
սփյուռքահայերի մասնակցությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացմանը, մյուս կողմից նոր լիցք հաղորդելով սփյուռքահայերի ազգային 
ինքնության պահպանման գործին:

ՀԱրցԵր և ԱՌԱջԱդրԱնքնԵր

1.  Որո՞նք էին 20րդ դարի վերջին Սփյուռքում կատարված քանակական և 
որակական փոփոխությունները: Ձեր կարծիքով` որքանո՞վ էին 
հիմնավորված այդ փոփոխություններ:

2.  Նշե՛ք Հայաստանից հայերի արտագաղթի պատճառները: Ինչպիսի՞ն է ձեր 
վերաբերմունքը արտագաղթի նկատմամբ: Դուք երբևէ մտածել եք 
Հայաստանից արտագաղթելու մասին:

3.  Նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից որտե՞ղ են կենտրոնացնել 
հայերի ճնշող մեծամասնությունը: Ի՞նչ եք կարծում` ճի՞շտ է այն միտքը, որ 
հետխորհրդային տարածքում առաջացած երկրներում հայկական 
համայնքների կազմավորումը ընթանում էր դժվարությամբ: Հիմնավորե՛ք 
ձեր պատասխանը:

4.  Ձեր կարծիքով` ինչո՞ւ Սփյուռքը սկզբնական շրջանում զգուշավորությամբ 
և վերապահումով մոտեցավ 1988թ. Հայաստանում սկիզբ առած 
ժողովրդական շարժմանը: Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը:
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5.  Նշե՛ք այն կազմակերպությունները, որոնք շտապեցին Հայաստան և 
սկսեցին գործել յուրաքանչյուրը իր ոլորտում: Ինչպիսի՞ն է ձեր 
վերաբերմունքը այդ կազմակերպությունների նկատմամբ:

6.  Ի՞նչ պնդիրների էին նվիրված «Արի տուն» և «Սփյուռք–ամառային դպրոց» 
ծրագրերը: Ինչպե՞ս եք դուք գնահատում այդ ծրագրերը: Կուզենայի՞ք 
մասնակցել այդ ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին:

7.  Որո՞նք էին սփյուռքահայության ցույց տված օգնության ձևերը 
Հայաստանին: Ինչպե՞ս եք գնահատում հայ բարերարների 
գործունեությունը: Նրանցից ո՞ւմ կուզեիք նմանվել և ինչո՞ւ:

8.  Լրացրե՛ք «Հայաստան–Սփյուռք համագործակցություն» աղյուսակը.
Բնագավառներ

Հարաբերու  թյուն-

ներ

Տնտեսական Քաղաքական Մշակութային Սփյուռքի 

օժանդակու-

թյունը

Հայրենիք–

Սփյուռք 

համագործակ-

ցությունը

ԹեսՏ
Իրադարձությունները դասավորե՛ք ժամանակագրական 
հաջորդականությամբ.

1. Երկքաղաքացիության մասին օրենքի ընդունումը:
2. ՀԲԸՄ ներկայացուցչության բացումը ԼՂՀ-ում:
3. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հիմնումը:
4. «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ստեղծումը:
5. Միացյալ հայկական ֆոնդի ստեղծումը:

5րդ թեմայի ամփոփում

1.  XX դարի վերջին հայկական Սփյուռքում կատարվեցին զգալի 
քանակական և որակական փոփոխություններ: Դրանք հետևանք էին 
ԽՍՀՄում կատարված բարդ գործընթացների: Հայ բնակչության մի մասը 
Ադրբեջանից, Հյուսիսային Կովկասից և Միջին Ասիայից տեղափոխվեցին 
Ռուսաստանից տարբեր շրջաններ, Ուկրաինա և Բելառուս: Ձևավորվեցին 
հայկական նոր համայնքներ:

2.  ԱՆկախությունից հետո Հայաստան–Սփյուռք համագործակցությունը 
մտավ որակական նոր փուլ: Սկսվեց երկխոսություն ամենատարբեր 
մակարդակներով` առանձին անհատներից, կազմակերպություններից 
սկսած մինչև պետական և համայնքային գործիչները: Հայաստանում 
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պարբերաբար կազմակերպվեցին «Հայրենիք–Սփյուռք» խորհրդաժո
ղովներ, գիտաժողովներ, մշակութային միջոցառումներ և փառատոններ, 
համահայկական մարզական խաղեր, տարբեր բնույթի ծրագրեր և այլն: 
Հայրենիքում սկսեցին գործել հայ ազգային կուսակցությունները, 
սփյուռքահայերը ստացան երկքաղաքացիության իրավունք: Ստեղծվեց 
Սփյուռքի նախարարություն:

3.  Սփյուռքահայությունը մեծ օգնություն ցույց տվեց հայրենիքին: Սկզբում 
Սփյուռքի օգնությունը հիմնականում մարդասիրական բնույթ էր կրում: 
Անկախացումից հետո Սփյուռքի օգնությունը ծառայեցվեց համընդհանուր 
ճգնաժամի մեջ հայտնված Հայաստանի և Արցախի սոցիալտնտեսական 
զարգացմանը: Հայաստանում մեծ գործունեություն ծավալեցին հայկական 
շատ կազմակերպություններ և հաստատություններ:Դրանցից հատկապես 
առանձնանում են համասփյուռքյան բարեսիրական կազմակեր պու
թյունները (ՀԲԸՄ, ՀՕՄ, ՀՕՖ և այլն): Անուրանալի է նաև անհատ 
բարերարների օգնությունը (Քըրք Քըրքորյան, Էդուարդո Էռնեկյան և 
ուրիշներ): Այսպես գնալով մեծանում է սփյուռքահայերի մասնակցությունը 
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական և հոգևոր 
մշակութային կյանքին: Իր հերթին ՀՀի հետ համագործակցությունը նոր 
լիցք է հաղորդում սփյուռքահայերի ազգային ինքնության պահպանմանը:
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1918թ. մայիսի 22-30 – Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի  

     հերոսամարտերը։
1918թ. մայիսի 28 – Հայաստանի անկախության հռչակումը։
1918թ. հունիսի 4 – Բաթումի հաշտության պայմանագրի կնքումը։
1920թ. հունվար – Պետական համալսարանի բացումը։ 
1920թ. ապրիլի 28 – Ադրբեջանի խորհրդայնացումը։
1920թ. օգոստոսի 10 – Սևրի հաշտության պայմանագրի կնքումը։
1920թ. սեպտեմբերի 23-ից 1920թ. նոյեմբերի 18-ը – Թուրք-հայկական 

պատերազ մը։
1920թ. նոյեմբերի 29 – Հայաստանի խորհրդայնացումը։
1920թ. նոյեմբերի 30 – Խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի հրովարտակը 

Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը Հայաստանին հանձնելու 
մասին։

1920թ. դեկտեմբերի 2 – Իշխանության հանձնումը բոլշևիկներին։
1920թ. դեկտեմբերի 2–3 – Ալեքսանդրապոլի հաշտության պայմանագրի 

կնքումը։
1920թ. դեկտեմբերի 25 – Ինքնավար Սյունիքի հռչակումը։
1921թ. փետրվարի 26 – մարտի 16 – Մոսկվայի պայմանագրի կնքու մը։
1921թ. փետրվար–ապրիլ – Քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում։
1921թ. փետրվարի 25 – Վրաստանի խորհրդայնացումը։
1921թ. սեպտեմբերի 26 հոկտեմբերի 13 – Կարսի պայմանագրի կնքումը։
1922թ. հունվար–փետրվար – Հայաստանի խորհուրդների 1-ին 

համագումարը։ ՀԽՍՀ 1-ին սահ մա նադրության ընդունումը։ 
1922թ. մարտի 12 – Անդրկովկասի Դաշ նության (ֆեդերացիայի) ստեղծումը։
1922թ. դեկտեմբերի 30 – ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը։
1922–1923թթ. – Լոզանի կոնֆերանսը և հայկական հարցի տապալումը։
1927-32թթ. – Ինդուստրացման և կոլեկտիվացման իրագործումը 

Հայաստանում։
1928–1932թթ. – 1-ին հնգամյակը Հայաստանում։
1934թ. – Հայաստանի և ԽՍՀՄ գրողների 1-ին համագումարների 

հրավիրումը։
1936թ. դեկտեմբերի 5 – ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության ընդունումը։
1937թ. մարտ – Հայկական ԽՍՀ նոր սահմանադրության ընդունումը։
1939թ. սեպտեմբեր – 2-րդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը։
1941թ. հունիսի 22 – Ֆաշիստական Գերմանիայի հարձակումը ԽՍՀՄ-ի 

վրա‚ Հայ րե նա կան պատերազմի սկիզբը։
1943թ. – Հայկական ԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի ստեղծումը։
1945թ. մայիս 9 – Հայ  րե նական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտը։
1945թ. հունիսի 16-ին – Գ. Չո  րեքչյանի Ամենայն հայոց կաթողիկոս 

ընտրվելը։
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1945թ. նոյեմբեր – ԽՍՀՄ կառավարության որոշումը հայրենադարձություն 
         կազ մա կեր  պե լու վերաբերյալ։
1946–1948թթ. – Մեծ հայրենադարձության կազմակերպումը։
1949թ. հունիս 14 – Հայ բնակչության զանգվածային արտաքսումը 
           Ալթայի երկ րա մաս։
1956թ. հունիսի 30 – ԽՄԿԿ Կենտկոմի որոշումը «Անհատի պաշտամունքը 

և նրա հե  տևանք ները հաղթահարելու մասին»։
1965թ. ապրիլ – Մեծ եղեռնի 50-ամյա տարելիցի նշումը։
1988թ. փետրվարի 20 – Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 

նստաշրջանի որոշումը։
1988թ. դեկտեմբերի 7 – Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը։
1988թ. նոյեմբեր – «Հայոց համազգային շարժում» «ՀՀՇ» 

կազմակերպության առա  ջա ցու մը։
1991թ. փետրվար – Հայաստանում բազմակուսակցական համակարգի 

մասին օրեն քի ըն դունումը։
1991թ. սեպտեմբերի 21 – Անկախության հանրաքվեի անցկացումը։
1991թ. սեպտեմբերի 23 – Գերագույն խորհրդի կողմից Հայաստանի 

անկախության հռ չա  կումը։
1991թ. հոկտեմբերի 16 – 1-ին նախագահական ընտրությունների 

անցկացումը Հա  յաս  տա նում։
1991թ. դեկտեմբերի 10 – Անկախության հանրաքվեի անցկացումը ԼՂՀ-ում։ 
1991թ. դեկտեմբերի 21 – Անկախ պետությունների համագործակցության 

«ԱՊՀ» ստեղ  ծումը։
1992թ. մայիսի 9 – Շուշիի ազատագրումը։
1996թ. – Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի «ԱԷԿ» 

վերագործարկումը։ Հրազ դա նի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկի շահագործումը։
1998թ. – Նախագահական արտահերթ ընտրություններ Հայաստանում։
1999թ. հոկտեմբերի 27 – Ահաբեկչություն Ազգային ժողովում։
1999թ. հոկտեմբերի 26–28 – Ազգային-եկեղեցական ժողովի գու  մա րումը
              Էջմիածնում։
2001թ. – Հայ Առաքելական եկեղեցու 1700-ամյակի նշումը։
2006թ. դեկտեմբերի 10 – ԼՂՀ սահմանադրության ընդունումը։
1990-ական թթ.–2007թ. – Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և 

դատապարտման գոր ծ ընթացի ծավալումը։
2008թ. ապրիլի 9. – Նախագահական ընտրությունները ՀՀ-ում։


