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Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից

Խմբագիրներ՝  ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
   ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  
          ԱՐԱՄ ՆԱԶԱՐՅԱՆ. պատմագիտության թեկնածու
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 Սի րե լի՛ սո վո րող ներ

 Հիմ նա կան դպ րո ցի ա վար տա կան դա սա

րա նում դուք ու սում նա սի րե լու եք Հայոց պատ

մու թյան վերջին փուլը՝ Նո րա գույն շր ջա նը: Այն 

սկս վում է 1918 թ. Մայի սյան փա ռա հեղ հաղ թա

նակ նե րից և հաս նում մինչև մեչ օ րե րը:

1918 թ. մայի սի վեր ջին Ար ևե լյան Հա յաս տա

նում թուր քա կան զոր քե րի դեմ հայ ժո ղովր դի 

տա րած փա ռա հեղ հաղ թա նակ նե րով կյան քի է 

կոչ վում հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյու նը: 

Հայոց պե տա կա նու թյու նը ծն վում է ռազ մա քա

ղա քա կան ու սո ցի ալ–տն տե սա կան ծան րա գույն 

պայ ման նե րում: Սա կայն կարճ ժա մա նա կում 

հա ջող վում է կազ մա վո րել իշ խա նու թյան մար

մին ներ, սկս վում է բա նա կա շի նու թյան գոր ծըն

թա ցը, մի շարք պե տու թյուն նե րի հետ հաս տատ

վում են դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն

ներ, հետզ հե տե աշ խու ժա նում է ե րկ րի մշա կու

թային կյան քը:

 Աս տի ճա նա բար ըն դար ձակ վում է Հա յաս տա

նի Հան րա պե տու թյան տա րած քը: Պե տա կա նու

թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում 

հայ կա կան մի շարք տա րածք նե րի (Ար ցախ, Զան

գե զուր, Նա խիջ ևան, Ա խալ քա լաք, Լո ռի և այլն) 

նկատ մամբ հար ևան պե տու թյուն նե րի մշ տա կան 

ո տնձ գու թյուն նե րի, հա ճախ նաև նրանց հետ 

ռազ մա կան բա խում նե րի պայ ման նե րում: 

1920 թ. օ գոս տո սի 10 –ին Ֆրան սի այի Սևր քա

ղա քում դաշ նա գիր է կնք վում պա տե րազ մում 

պարտ ված Օս մա նյան կայս րու թյան և հաղ թա

նա կած Ան տան տի ե րկր նե րի միջև: Այդ փաս

տաթղ թով լու ծում էր ստա նա լու Հայ կա կան 

հար ցը: Փաս տո րեն ի րա կա նու թյուն էր դառ նա լու 

մի ա ցյալ Հա յաս տան ստեղ ծե լու՝ հայ ժո ղովր դի 

դա րա վոր ե րա զան քը: Սա կայն քե մալա  բոլշ ևիկ

յան գոր ծակ ցու թյան հետ ևան քով ոչ մի այն չի 

ի րա գործ վում այդ ար դա րա ցի պայ մա նա գի րը, 

այլև 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2 –ին ան կում է ապ րում 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 

հիմ քի վրա ստեղծ վում է Խորհր դային Հա յաս տա

նը: Խորհր դային իշ խա նու թյան ի րա կա նաց րած 

քա ղա քա կան ու տն տե սա կան բռ նու թյուն նե րի 

հետ ևան քով 1921 թ. փետր վար –ապ րիլ ա միս նե րի 

ըն թաց քում եր կի րը հայտն վում է քա ղա քա ցի ա

կան պա տե րազ մի բո վում: Նույն ժա մա նակ՝ մար

տի 16 –ին, Մոսկ վա յում կնք ված խորհր դա –թուր

քա կան պայ մա նագ րով Հա յաս տանն ու նե նում է 

տա րած քային խո շոր կո րուստ ներ՝ զրկ վե լով ոչ 

մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից, այլև Ար ևե լյան 

Հա յաս տա նի մի շարք տա րածք նե րից:

 Գո յու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին, հատ կա

պես մինչև Ա նդր դաշ նու թյան և ԽՍՀՄ –ի կազ մի 

մեջ մտ նե լը, ՀՍԽՀ–ն պահ պա նում է իր հա րա

բե րա կան ի նք նիշ խա նու թյու նը, ազ գային պե

տու թյան ո րոշ հատ կա նիշ ներ: Որ քան էլ քա ղա

քա կան հա մա կար գով ՀՍԽՀ–ն տար բեր վում էր 

Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նից, այն պե տա կա

նու թյան ո րո շա կի դրս ևո րում էր և ե րաշ խիք ներ 

էր ա պա հո վում հայ ժո ղովր դի ազ գային ան

վտան գու թյան, տն տե սա կան ու մշա կու թային 

զար գաց ման հա մար: 

Ինչ պես ԽՍՀՄ –ում, այն պես էլ Խորհր դային 

Հա յաս տա նում 1920–1930 –ա կան թթ. հաս տատ

վում է մի ա կու սակ ցա կան, բռ նա տի րա կան վար

չա կարգ: Բազ մա թիվ ան մեղ հայեր զոհ են դառ

նում ստա լի նյան բռ նու թյուն նե րին:  

Այ դու հան դերձ, Խորհր դային Մի ու թյան կազ

մում Հա յաս տանն ու նե ցավ նաև լուրջ ձեռք բե

րում ներ. ե րկ րում կա ռուց վե ցին տաս նյակ ար

դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րո շա կի 

զար գա ցում ապ րեց մշա կու թային կյան քը, բազ

մա հա զար սփյուռ քա հայեր 1920–1930–ա կան թթ. 

հայ րե նա դարձ վե ցին:

 Հայ ժո ղո վուրդն իր գոր ծուն մաս նակ ցու

թյունն է ու նե նում Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 

պա տե րազ մին: Ա վե լի քան կես մի լի ոն հայեր 

տար բեր ռազ մա ճա կատ նե րում մարտն չում են 

ֆա շիզ մի դեմ, հա րյու րից ա վե լի հայոր դի ներ 

ար ժա նա նում են Խորհր դային Մի ու թյան հե րո

սի կոչ ման: Հայ կա կան ազ գային 6 զո րա մի ա վո

րում նե րից Թա մա նյան 89–րդ դի վի զի ան, ան ց
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նե լով մար տա կան փա ռա հեղ ու ղի, հաս նում է 

Գեր մա նի այի մայ րա քա ղաք Բեռ լին:

 Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո բռ նու թյուն նե

րի ստա լի նյան քա ղա քա կա նու թյան նոր ա լի քը 

տա րած վում է նաև Խորհր դային Հա յաս տա նում: 

Բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան ներ հա նի րա վի 

ձեր բա կալ վում են, աք սոր վում կամ պաշ տո

նազրկ վում:

ԽՍՀՄ –ի և Ա րև մուտ քի ե րկր նե րի միջև սկս

ված սա ռը պա տե րազ մի պատ ճա ռով Հայ կա կան 

հար ցի լուծ ման, հայ կա կան հո ղե րը Խորհր դային 

Հա յաս տա նին վե րա դարձ նե լու խնդ րի ձա խո

ղու մը խոր հի աս թա փու թյուն է ա ռա ջաց նում հա

յու թյան բո լոր շր ջան նե րում: 1949 թ. դա դա րեց

վում է սփյուռ քա հայե րի մեծ հայ րե նա դար ձու

թյու նը, հու նի սին ի րա կա նաց վում է տաս նյակ 

հա զա րա վոր « քա ղա քա կա նա պես ան հու սա լի» 

հայ մարդ կանց աք սորն Ալ թայի ե րկ րա մաս և այլ 

շր ջան ներ: 

Ան հա տի պաշ տա մուն քի վե րա ցու մից հե տո 

Հա յաս տա նում ևս աշ խու ժա նում է հա սա րա կա

կան– քա ղա քա կան կյան քը: 1965 թ.՝ Հայոց մեծ 

ե ղեռ նի 50 –ա մյա տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ, 

Հայ րե նի քում և Սփյուռ քում սկս վում է ազ գային 

զար թոն քը, ա վե լի են սեր տա նում Հա յաս տան–

Ս փյուռք կա պե րը, աշ խու ժա նում է հան րա պե

տու թյան տն տե սա կան ու մշա կու թային կյան քը: 

Սա կայն այդ գոր ծըն թա ցը 1970 –ա կան թվա կան

նե րին ոչ մի այն կանգ է առ նում, այլև եր կի րը 

թևա կո խում է խոր լճաց ման ժա մա նա կաշր ջան: 

Հա յաս տա նում ծա վալ վում է ազ գային –այ լա

խո հա կան շար ժու մը՝ նպա տա կաուղղ ված Հայ

կա կան հար ցի, ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման, 

մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, Հա

յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա կանգն ման և այլ 

խն դիր նե րի լուծ ման:

1988 թ. փետր վա րին, օ գտ վե լով վե րա կա

ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ըն ձե ռած հնա

րա վո րու թյու նից, հայ ժո ղո վուր դը դուրս է գա

լիս ա զա տագ րա կան պայ քա րի՝ 1921 թ. ա պօ

րի նա բար Ա դր բե ջա նին բռ նակց ված Ար ցա խը 

Հայ րե նի քի հետ վե րա մի ա վո րե լու պա հան ջով: 

Ար ցա խյան հուժ կու շար ժու մը և ան կա խու թյան 

հա մար ծա վալ ված պայ քա րը տա լիս են ի րենց 

պտուղ նե րը. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2 –ին հռ չակ

վում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու

նը, ի սկ սեպ տեմ բե րի 21 –ի հա մա ժո ղովր դա կան 

հան րաք վե ի ար դյունք նե րի հի ման վրա Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյու նը դառ նում է ան կախ 

պե տու թյուն:

 Հաղ թա նակ տա նե լով Ար ցա խյան ա զա տագ

րա կան պա տե րազ մում և հաղ թա հա րե լով բազ

մա թիվ դժ վա րու թյուն ներ՝ հայ կա կան եր կու պե

տու թյուն նե րը թևա կո խել են XXI դար՝ հե տար

դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ար դի փու

լում հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը 

զար գաց նե լու վճ ռա կա նու թյամբ և լա վա տե սա

կան ա պա գայի նկատ մամբ հա վա տով:

 Դա սագր քի խմ բագ րա կան և հե ղի նա կային 

կազ մը վս տահ է, որ ազ գային պատ մու թյան հե

տաքր քիր և ու սա նե լի դա սե րը, հայ կա կան քա

ղա քակր թու թյան ստեղ ծած ար ժեք նե րի հետ 

ծա նո թա ցու մը և դրանց սե փա կա նա տեր լի նե

լու զգա ցու մը կօգ նի ձեզ գտ նե լու ար ժա նի տեղ 

հա սա րա կա կան կյան քում, ար ժա նա պատ վո

րեն ծա ռայե լու Հա յաս տա նին ու հայ ժո ղովր դին 

և ազ գային պատ մու թյան է ջե րը լրաց նելու նոր 

սխ րանք նե րով ու նվա ճում նե րով:
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Ան կա խու թյան հռ չա կու մը: Մայի սյան հե րո սա
մար տե րը հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման հա մար ի րա կան նա խադ րյալ ներ 
ստեղ ծե ցին: 1918 թ. մայի սի 26 –ին փլուզ վեց Ա նդր
կով կա սի Ժողովրդավարական Դաշ նային Հան
րա պե տու թյու նը: Նույն օ րը հռ չակ վեց Վրաս տա նի 
ան կա խու թյու նը: Ի սկ մայի սի 27 –ին հայ տա րար վեց 
«Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան րա պե
տու թյան» ան կա խու թյան մա սին: Ի դեպ՝ հենց այդ 
ժա մա նակ՝ ա ռա ջին ան գամ, Ի րա նի հյու սի սար ևե
լյան նա հան գի՝ Ա տր պա տա կա նի ա նու նով այն պայ
մա նա կա նո րեն կոչ վեց «Ադր բե ջան» (պարս կե րեն՝ 
«ա զեր» — կրակ, « բայ ջան» — եր կիր բա ռե րից):

 Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հար ցը քն նարկ վեց 
Հայոց կենտ րո նա կան ազ գային խորհր դում մայի սի 
28 –ին (Թիֆ լիս): Այդ օ րը պա տաս խան էր տր վե լու 
Բա թու մում Օս մա նյան Թուր քի այի կող մից Հա յաս
տա նին ներ կա յաց ված վերջ նագ րին: Լուրջ քն նար
կում նե րից հե տո Հայոց ազ գային խոր հուր դը վճ ռեց 
հռ չա կել Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը: Ար դեն որ
պես ան կախ պե տու թյուն՝ Հա յաս տա նը պատ վի րա
կու թյուն ու ղար կեց Բա թում՝ թուր քե րի հետ հաշ տու
թյան պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար: 

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հռչակ ման օ րը՝ մայի սի 28 –ը, մտավ ազ գային տո նա
ցույ ցի մեջ: Ի սկ ա մե նա կար ևո րը՝ վե րա կանգն վեց վա
ղուց (1375 թ.) կորս ված ան կախ պե տա կա նու թյու նը:

 Բա թու մի պայ մա նա գի րը: 1918 թ. հու նի սի 4 –ին 
Բա թու մում ստո րագր վեց հայ– թուր քա կան հաշ տու
թյան պայ մա նա գիր: Դրա նով Թուր քի ան ճա նա չեց 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը: Հաշ տու թյան պայ
ման նե րը Հա յաս տա նի հա մար խիստ ծանր է ին: 

§ 1. ՀԱՅՈՑ ԱՆ ԿԱԽ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒ ՄԸ

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔԸԳԼՈՒԽ

I
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Թուր քի ային է ին ան ցնում Ար ևե լյան Հա յաս տա
նի շատ տա րածք ներ: ՀՀ –ին մնում էր ըն դա մե նը 
մոտ 11 հազ. քառ. կմ տա րածք, այն է՝ մայ րա քա ղաք 
Երևանը և Սևա նա լիճն՝ իր շր ջա կայ քով:

 Հա յաս տանն ու նե նա լու էր սահ մա նա փակ թվով 
զորք, եր կա թու ղի նե րի վե րահս կո ղու թյունն ան ց
նում էր Թուր քի ային:

 Պայ մա նա գի րը գոր ծեց մի քա նի ա միս՝ մինչև Ա ռա
ջին աշ խար հա մար տի ա վար տը (1918 թ. նոյեմ բեր):

 Հայ կա կան պե տու թյան կեր տու մը: Նո րաս տեղծ 
պե տա կա նու թյան կեր տու մը, բնա կա նա բար, սկս վեց 
օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րի ստեղ ծու մից: Պե
տա կա նա շի նու թյան գործն ստանձ նեց Հայոց կենտ
րո նա կան ազ գային խոր հուր դը: Ի սկ մինչև կա ռա վա
րու թյան ժա մա նու մը Եր ևան, ե րկ րում օ րի նա կա նու
թյուն և կար գու կա նոն հաս տա տե լու ո ւղ ղու թյամբ մեծ 
աշ խա տանք էր կա տա րել Եր ևա նի հայոց ազ գային 
խոր հուր դը՝ Ա րամ Մա նու կյա նի գլխա վո րու թյամբ:

 Բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը Հա յաս տա
նի խոր հուրդն էր (Խորհր դա րան), ո րը ստեղծ ված 
դժվա րին պայ ման նե րի պատ ճա ռով ոչ թե ը նտր վեց, 
այլ ձևա վոր վեց Թիֆ լի սի և Եր ևա նի ազ գային խոր
հուրդ նե րի հիմ քի վրա:

 Բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը՝ կա ռա
վա րու թյու նը, կոչ վում էր Մի նիստր նե րի (հե տա գա
յում՝ Նա խա րար նե րի) խոր հուրդ: Հայոց ազ գային 
խոր հուր դը կա ռա վա րու թյան նա խա գահ (վար չա
պետ) ը նտ րեց Հով հան նես Քա ջազ նու նուն: 1918 թ. 
հու լի սի 17 –ին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը և Հայոց կենտ րո
նա կան ազ գային խոր հուր դը Թիֆ լի սից ժա մա նե ցին 
Եր ևան: 

Օ գոս տո սի 1 –ին Եր ևա նում գու մար վեց Հա յաս
տա նի խորհր դի ա ռա ջին նիս տը, որ տեղ հաս տատ
վե ցին կա ռա վա րու թյան կազ մը և ծրա գի րը: Ա ռաջ
նա հեր թը սահ մա նա դիր ժո ղո վի հրա վի րումն էր՝ 
սահ մա նադ րու թյուն ըն դու նե լու հա մար, գաղ թա կա
նու թյան, պա րե նա վոր ման, ֆի նանս նե րի, ազ գային 
բա նա կի ստեղծ ման, սահ մա նային վի ճե լի խն դիր
նե րի լու ծու մը:
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 Քա ղաք նե րում և գա վառ նե րում ստեղծ վե ցին հա
մայն քային ի նք նա վա րու թյուն ներ: Կա տար վեց վար
չա կան նոր բա ժա նում: Եր կի րը բա ժան վեց չորս նա
հանգ նե րի: Ստեղծ վե ցին ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի 
դա տա րան ներ, ո րոնք դա տա վա րու թյու նը կա տա
րում է ին հայե րե նով:

1919 թ. ըն դուն վեց պե տա կան լեզ վի մա սին օ րեն
քը, ո րով հայե րե նը հռ չակ վեց պե տա կան լե զու: Ըն
դուն վե ցին պե տա կան խորհր դա նիշ նե րը՝ դրո շը, զի
նան շա նը և օ րհ ներ գը: Պե տա կան դրո շը ե ռա գույն 
է ր՝ կար միր, կա պույտ, նարն ջա գույն: Զի նան շա նի 
հե ղի նակ նե րը Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը և Հա կոբ 
Կո ջո յանն է ին: Օ րհ ներ գը « Մեր հայ րե նիք» հայ րե
նա սի րա կան ե րգն էր:

1919 թ. հու նի սին ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ձևա
վոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նոր խորհր
դա րա նը, ո րի պատ գա մա վոր նե րի ճն շող մե ծա մաս
նու թյու նը Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն 
(ՀՅԴ) կու սակ ցու թյան ան դամ ներ է ին: ՀՀ խորհր դա
րա նի նա խա գահ ը նտր վեց Ա վե տիք Սա հա կյա նը: 

Օ րախն դիր էր նաև ազ գային բա նա կի ստեղ ծու
մը, ո րն ա պա հո վե լու էր պե տու թյան ան վտան գու
թյու նը: Թշ նա մա կան շր ջա պատ ման մեջ գտն վող 
եր կի րը մի այն սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լու 
հնա րա վո րու թյուն ու ներ:

1918 թ. սեպ տեմ բե րին ստեղծ վեց Հայ կա կան դի
վի զի ան՝ գե նե րալ Մով սես Սի լի կյա նի հրա մա նա
տա րու թյամբ: Սահ մա նային վայ րե րում կազ մա վոր
վե ցին մի լի ցի այի կար գի զին վո րա կան ու ժեր:

Ցր վե ցին ֆի դա յա կան (հայ դու կային) խմ բե րը: 
Իր զին վո րա կան ու ժե րը կազ մաց րեց նաև հայ դու
կա պետ Ա նդ րա նի կը: 1919 թ. մայի սին նա Ա մե նայն 
Հայոց կա թո ղի կո սի մի ջո ցով զեն քե րը հանձ նեց Հա
յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը և հե ռա ցավ ար տա
սահ ման:

1919 թ. Հայ կա կան դի վի զի ան վե րա կազ մա վոր
վեց բրի գադ նե րի ու գն դե րի: Հայ կա կան բա նա կում 
կար նաև ե զ դի նե րի ստո րա բա ժա նում: Ա ռա ջին հա
մաշ խար հային պա տե րազ մի մաս նա կից գեներալ 

Առաջին 
հանրապետության 

զինանշանը

Ավետիք Սահակյան

Մովսես Սիլիկյան
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Թով մաս Նա զար բե կյա նին հանձն վեց բա նա կի 
սպա րա պե տու թյու նը:

 Թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մի (1920 թ. աշուն) 
ժա մա նակ հայ կա կան բա նա կը հա սավ իր ա ռա
վե լա գույն չա փե րին: Հա յաս տանն ու ներ 10 գն դից 
բաղ կա ցած շուրջ 40– հա զա րա նոց բա նակ, ո րի մար
տա կան ու ժը 25 հա զար էր:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ և ո ՞ւմ կող մից է հռ չակ վել Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը: Ե ՞րբ է կնք վել Բա
թու մի պայ մա նա գի րը. ի ՞նչ պայ ման ներ է ին ա ռա ջադր վել, և մինչև ե ՞րբ գոր ծեց 
այդ պայ մա նա գի րը:

2.  Ո րո՞նք է ին ՀՀ –ի բարձ րա գույն օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րը: Ե ՞րբ և որ
տե՞ղ է գու մար վել Հա յաս տա նի խորհր դի ա ռա ջին նիս տը: Ո ՞վ ը նտր վեց ՀՀ 
ա ռա ջին վար չա պետ: Ե ՞րբ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը և Հայոց կենտ րո նա կան ազ
գային խոր հուր դը Թիֆ լի սից ժա մա նե ցին Եր ևան: 

3.  Ի ՞նչ գի տեք ՀՀ պե տա կան խորհր դա նիշ նե րի մա սին: Պե տու թյան կա յաց ման 
ո ւղ ղու թյամբ ու րիշ ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին ՀՀ –ո ւմ:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Հա յաս տա նի խոր հուրդ (Խորհր դա րան), Մի նիստր նե րի (Նա խա րար նե րի) խոր
հուրդ, կա ռա վա րու թյան նա խա գահ (վար չա պետ), համայնքային ինքնավարություններ, 
ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի դա տա րան, Հայ կա կան դի վի զի ա, Ա վե տիք Սա հա կյան, Հով
հան նես Քա ջազ նու նի:

Թովմաս Նազարբեկյան

§ 2. ՆԵՐ ՔԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Սո ցի ալ–տն տե սա կան կա ցու թյու նը: Ա ռա վել 
ծանր էր ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան դրու թյու նը: 
Պատ ճա ռը հա մաշ խար հային պա տե րազ մը և թուր
քա կան եր կու ար շա վանք ներն է ին (1918 թ. և 1920 թ.): 
Քայ քայ վել է ին ար դյու նա բե րու թյու նը, գյու ղա
տնտե սու թյու նը: Թու լա ցել է ին ե րկ րի ներ քին և ար
տա քին տն տե սա կան կա պե րը: 
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Երկ րում տա րած ված սո վը, հա մա ճա րակ նե րը՝ 
տի ֆը և խո լե րան, մե ծա քա նակ մարդ կային կյան
քեր խլե ցին: Բա վա կան է ա սել, որ 1918 թ. վեր ջե
րին օ րա կան մա հա նում էր մի ջին հաշ վով 2 հա զար 
մարդ:

 Կա ռա վա րու թյու նը դի մեց ար տա կարգ մի ջոց նե
րի: Մտց վեց հա ցի և բամ բա կի պե տա կան մե նաշ
նորհ: Այդ ապ րանք նե րը պե տու թյու նը կենտ րո նաց
րեց իր ձեռ քում՝ ար գե լե լով դրանց ա զատ վա ճառ քը: 
Պե տու թյունն ի նքն էր բաշ խում հա ցը, ի սկ բամ բա կը 
վա ճա ռում էր ար տա քին շու կա յում: 

Օգ նու թյան նպա տա կով դի մե ցին դաշ նա կից 
ե րկր նե րին: Եվ րո պա և Ա մե րի կա մեկ նեց վար չա
պետ Հով հան նես Քա ջազ նու նու գլ խա վո րած պատ
վի րա կու թյու նը: 1919 թ. մայի սին Ա ՄՆ –ից ներ մուծ
վե ցին մեծ քա նա կու թյամբ ա լյուր, ցո րեն և այլ պա
րե նամ թերք ներ: 

Անհ րա ժեշտ էր լու ծել գաղ թա կա նու թյան և որ բե
րի հար ցը: Գաղ թա կա նու թյան թի վը հաս նում էր 300 
հա զա րի: Մի ջոց ներ ձեռ նարկ վե ցին նրանց հո ղով, 
աշ խա տան քով, պե տա կան նպաս տով ա պա հո վե լու 
հա մար: ՀՀ –ում կային նաև 40  հա զա րից ա վե լի ո րբ 
և ա նա պաս տան ե րե խա ներ, ո րոնց օգ նու թյան հար
ցում հայ րե նի կա ռա վա րու թյան հետ մեծ դեր կա
տա րեց Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նու թյան ա մե րի կյան 
կո մի տեն (Ա մեր կոմ):

 Մեծ ու շադ րու թյուն դարձ վեց հո ղային քա ղա
քա կա նու թյա նը: Այս տեղ առ կա է ին լուրջ դժ վա րու
թյուն ներ: Պատ մա կան ո րո շա կի տա րածք ներ դեռևս 
ՀՀ –ի սահ ման նե րից դուրս է ին, և լուծ ված չէր Հայ
կա կան հար ցը: Հա յաս տա նում նաև տա րած ված չէր 
կալ վա ծա տի րա կան հո ղային սե փա կա նու թյու նը: 
Այդ պատ ճա ռով գյու ղա ցու բա ժի նը շատ չմե ծա ցավ: 
Հո ղի մա սին օ րենքն ըն դուն վեց 1920 թ. Մայի սյան 
(բոլշ ևի կյան) ապստամբության ճն շու մից հե տո, ը ստ 
ո րի՝ ան հա տույց բռ նագ րավ վում և ազ գայ նաց վում 
է ին կալ վա ծա տի րա կան հո ղե րը և տր վում գյու ղա
ցի նե րին: 

 Գյու ղա ցի նե րին բա ժան վեց սեր մա ցու: 
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Երկ րի տն տե սու թյան վե րա կանգն մա նը նպաս
տե ցին նաև Հա յաս տա նից դուրս ապ րող հայ դրա
մա տե րե րը (կա պի տա լիստ նե րը): Նրան ցից շա տե րը 
մտա դիր է ին կամ սկ սե ցին Հա յաս տա նում կա ռու ցել 
է լեկտ րա կա յան ներ, ան ցկաց նել եր կա թու ղի ներ, յու
րաց նել խո պան հո ղեր, շա հա գոր ծել հան քա վայ րեր:

 Քայլ առ քայլ վե րա կանգն վում էր ե րկ րի տն տե
սու թյու նը:

 Հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը: Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զար գա նում էր 
նաև հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը: Լայն 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե ցին քա ղա քա կան կու սակ
ցու թյուն նե րը և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րը: Ե րկ րում գոր ծում է ին 8 քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն ներ, ո րոն ցից 3 –ը հայ ազ գային 
ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն ներն է ին՝ հն չա կյան, 
դաշ նակ ցա կան և ար մե նա կան նե րի ի րա վա հա ջորդ՝ 
սահ մա նադ րա կան ռամ կա վար կու սակ ցու թյու նը: 
Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո հայ ազ գային կու
սակ ցու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը վե
րա նայե ցին ի րենց ծրագ րերն ու խն դիր նե րը: 

Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան գո յու թյան ըն թաց
քում (1918–1920 թթ.) ՀՅԴ–ն (դաշ նակ ցու թյու նը) ե ղել 
է հիմ նա կան կա ռա վա րող կու սակ ցու թյու նը: Եր կու 
ան գամ Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան (ՀԺԿ) 
և է սէռ նե րի (սո ցի ա լիստ– հե ղա փո խա կան ներ) հետ 
կազ մել է կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն:

1920 թ. ձևա վոր վեց Հա յաս տա նի կո մու նիս տա
կան (բոլշ ևի կյան) կու սակ ցու թյու նը, ո րը Խորհր
դային Ռու սաս տա նի կո մու նիս տա կան (բոլշ ևի կյան) 
կա ռա վա րու թյան օգ նու թյամբ ձգ տում էր Հա յաս
տա նում զավ թել իշ խա նու թյու նը:

 Բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րը, բա ցի բոլշ ևիկ նե րից, 
ազ գի և պե տու թյան հա մար ճա կա տագ րա կան պա
հե րին պաշտ պա նում է ին կա ռա վա րու թյա նը:

 Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից 
պետք է հի շա տա կել ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն
նե րը (ա րհ մի ու թյուն ներ), կա նանց և գյու ղա ցի ա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, դաշ նակ ցա կան ե րի տա
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սար դա կան մի ու թյու նը, սկաուտ նե րի (ռազ մա մար
զա կան), բոլշ ևի կյան «Ս պար տակ» ե րի տա սար դա
կան կազ մա կեր պու թյու նը և այլն: 

Այս պի սով՝ ե րկ րի հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
կյան քը ի րա կա նում աշ խույժ էր, և ժո ղո վուր դը մաս
նակ ցում էր պե տա կա նա շի նու թյա նը:

§ 3. ՆԵՐ ՔԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱ ՆԸ ՍՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ ՎՏԱՆԳ ՆԵ ՐԸ 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ո րո՞նք է ին ՀՀ տն տե սա կան ծանր դրու թյան պատ ճառ նե րը: ՀՀ կա ռա վա րու
թյունն ի ՞նչ ար տա կարգ մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց րեց. ի ՞նչ ար դյունք ներ 
դրանք ու նե ցան:

2.  Քա ղա քա կան ի ՞նչ կու սակ ցու թյուն ներ է ին գոր ծում ՀՀ –ո ւմ. վեր հի շե՛ք, թե ե րբ, 
որ տեղ և ով քեր է ին դրանք հիմ նադ րել: Ե ՞րբ է ձևա վոր վել Հա յաս տա նի կո մու
նիս տա կան (բոլշ ևի կյան) կու սակ ցու թյու նը: 

3. Հա սա րա կա կան ի ՞նչ կազ մա կեր պու թյուն ներ է ին գոր ծում ՀՀ –ո ւմ: 

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ա մեր կոմ, կոալիցիոն կառավարություն, ա րհ մի ու թյուն ներ, էսէռներ, սկաու տա կան 

մի ու թյուն, «Ս պար տակ» ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն:

 Թուրք–թա թա րա կան խռո վու թյուն նե րը: Ան
կախ պե տա կա նու թյան ամ րապնդ մա նը մե ծա պես 
խան գա րում է ին ե րկ րի ներ սում կազ մա կերպ ված 
թուրք– թա թա րա կան խռո վու թյուն նե րը: Թուր քի ան 
և նո րահռ չակ Ա դր բե ջա նը, ձգ տե լով տի րա նալ ՀՀ 
մի շարք տա րածք նե րի (Կարս, Լեռ նային Ղա րա բաղ, 
Զան գե զուր, Նա խիջ ևան և այլն), ի րենց գոր ծա կալ
նե րի և Եր ևա նում Ա դր բե ջա նի դի վա նա գի տա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյան մի ջո ցով ե րկ րի կա յու նու թյան 
դեմ ո ւղղ ված քայ քայիչ գոր ծո ղու թյուն ներ է ին կազ
մա կեր պում: Օ գտ վե լով ՀՀ տա րած քում բնակ վող 
մու սուլ մա նա կան (մահ մե դա կան) բնակ չու թյան առ
կա յու թյու նից՝ հեշ տա նում էր զա նա զան սադ րանք
նե րի և լր տե սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա
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ցու մը: Մու սուլ մա նա կան կազ մա վո րում նե րը խա
փա նում է ին Հա յաս տա նի հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի
նե րի աշ խա տան քը: Նրանք ու նե ին զին ված ու ժեր՝ 
թն դա նոթ նե րով ու գն դա ցիր նե րով: Զենք, զի նա
մթերք ու սպա ներ էր մա տա կա րա րում Թուր քի ան, 
ի սկ փող՝ Ա դր բե ջա նը: Իր հա կա հայ կա կան ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյամբ հայտ նի էր Եր ևա նում Ա դր բե ջա
նի դի վա նա գի տա կան լի ա զոր ներ կա յա ցուց չու թյան 
ղե կա վար խան Թե քինս կին:

 Թուրք– թա թա րա կան խռո վու թյուն ներն ը նդ գր կել 
է ին Օլ թի ից մինչև Օր դու բադ (Որ դուստ, Նա խիջ ևան) 
ըն կած տա րածք նե րը: Մահմեդականների զինված 
ելույթն սկս վեց 1919 թ. հու լի սին Բե յուք– Վե դի ից: 
Խռովություն բարձրացրին նաև Շա րու րը, Նա խիջ ևա
նը, Սուր մա լուն, Զան գի բա սա րը, Կար սը: ՀՀ իշ խա նու
թյուն նե րը փոր ձե ցին խա ղա ղու թյամբ վե րաց նել այդ 
խռո վու թյուն նե րը: Դի մադ րու թյան դեպ քում հար կադր
ված օգ տա գործ վում էր զենք, և 1919 թ. սեպ տեմ բե րին 
հա ջող վեց մա րել խռո վու թյուն նե րը: Սա կայն դրանք 
շա րու նակ վե ցին նաև 1920 թ. ամ ռա նը: Հու նի սին ճնշվե
ցին Զան գի բա սա րի (ներ կայիս Մա սիս) շր ջա նի խռո
վու թյու նը, հու լի սին՝ Բե յուք– Վե դի ի և Շա րուր– Նա խի
ջևա նի թուրք– թա թա րա կան խռո վու թյուն նե րը: 

Այս պի սով՝ 1920 թ. ամ ռա նը թուրք– թա թա րա
կան խռո վու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ճնշ վել է ին, և 
վերջ էր դր վել ե րկ րի կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող 
վտանգ նե րին:

 Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը: Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան կա յու նու թյու նը խախտ վեց 
նաև 1920 թ. Մայի սյան ապստամբությամբ: Դա Հա
յաս տա նի բոլշ ևիկ նե րի զին ված ե լույթն էր ե րկ րում 
խորհր դային կար գեր հաս տա տե լու հա մար:

1920 թ. ապ րի լի 28 –ին Ա դր բե ջա նի խորհր դայ
նա ցու մը հայ բոլշ ևիկ նե րի համար իշխանությունը 
գրավելու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց: Ի սկ ա պս տամ
բու թյունն սկ սե լու ա ռի թը Աշ խա տա վոր նե րի մի ջազ
գային օ րը՝ մայի սի 1 –ը, Ա լեք սանդ րա պո լում (այժմ՝ 
Գյում րի) խա ղաղ ցույ ցե րը ապստամբության վե րա
ծելն էր: Հենց սկզ բից ապստամբների կողմն ան ցան 



14

« Վար դան Զո րա վար» զրա հագ նաց քը՝ կա պի տան 
Սար գիս Մու սայե լյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ, և 
քա ղա քի զին վո րա կան կա յա զո րի մեծ մա սը:

 Բոլշ ևիկ նե րի Ա լեք սանդ րա պո լի կո մի տեն փոր
ձեց Հա յաս տա նի կո մի տե ից՝ Ար մեն կո մից, զին ված 
ապստամբություն սկ սե լու թույլտ վու թյուն ստա նալ: 
Ար մեն կո մի հա մար նպա տա կա հար մար էր ա պս տամ
բու թյու նը սկ սել Ղա զա խից, որ պես զի Խորհր դային 
Ա դր բե ջա նում գտն վող ռու սա կան 11–րդ կար միր բա
նա կի զոր մա սե րը հայ բոլշ ևիկ նե րին զին ված օգ նու
թյուն ցու ցա բե րե ին: 

Ի վեր ջո, մայի սի 7 –ին Ա լեք սանդ րա պո լում բոլշ
ևիկ նե րի ը նդ լայն ված խորհր դակ ցու թյու նը ո րո շեց 
ապստամբությունը մի ա ժա մա նակ սկ սել Ղա զա խից 
և Ա լեք սանդ րա պո լից: Այ նու հետև շարժ վե լու է ին 
Եր ևան, որ տեղ զին ված ելույթ չէր նա խա տես վում:

 Հայ բոլշ ևիկ նե րը ստեղ ծե ցին Հա յաս տա նի ռազ
մա հե ղա փո խա կան կո մի տե (ՌՀԿ): Զին ված ու ժե րի 
հրա մա նա տար նշա նակ վեց Սար գիս Մու սայե լյա նը:

ՀՀ իշ խա նու թյուն ներն ա մեն ի նչ ա րե ցին բոլշ ևիկ
յան ապստամբությունը ճն շե լու հա մար: Հրա ժա րա
կան տված վար չա պետ Ա լեք սանդր Խա տի սյա նի կա
ռա վա րու թյա նը փո խա րի նեց Հա մո Օ հան ջա նյա նի 
բյու րո– կա ռա վա րու թյու նը: Սահ ման վե ցին խիստ պա
տիժ ներ՝ մա հա պա տիժ, ցմահ տա ժա նա կիր աշ խա
տանք և այլն: Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Ե –ն 
ժո ղովր դին խո հե մու թյան և մի աս նու թյան կոչ ա րեց:

 Սա կայն կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
և բոլշ ևիկ նե րի միջև բա նակ ցու թյուն ներն ար դյունք 
չտ վե ցին: Ապստամբությունն սկս վեց Կար սում: 
Մայի սի 10 –ին Ա լեք սանդ րա պո լի ՌՀԿ–ն հայ տա րա
րեց իշ խա նու թյունն իր ձեռ քը վերց նե լու մա սին: Դա
վա դիր տրա մադ րու թյուն ներ է ին նաև Սա րի ղա մի
շում, Նոր Բա յա զե տում (այժմ՝ Գա վառ), Ղա զա խում, 
Դի լի ջա նում և այ լուր:

 Կա ռա վա րու թյու նը մայի սի 13 –ին Ա լեք սանդ րա
պո լի բոլշ ևիկ նե րին վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց խա
ղա ղու թյամբ ան ձնա տուր լի նե լու մա սին: Ու րիշ ե լք 
չու նե նա լով՝ ապստամբ ներն ա ռանց դի մադ րու թյան 
քա ղա քը հանձ նե ցին: Ապստամբության կենտ րո նի 

Ալեքսանդր Խատիսյան
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պար տու թյու նը բոլշ ևիկ նե րին ստի պեց այլ վայ րե
րում ևս դա դա րեց նե լու հա կա պե տա կան ե լույթ նե րը:

1920 թ. Մայի սյան ապստամբությունն ա վարտ վեց 
պար տու թյամբ: Բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
հայ տա րար վե ցին օ րեն քից դուրս: Գն դա կա հար վե
ցին ապստամբության մի շարք ղե կա վար ներ և մաս
նա կից ներ, նե րա ռյալ ապստամբ նե րի կողմն ան ցած 
սպա ներ և այլ գոր ծիչ ներ: Պար տու թյունն ան խու սա
փե լի էր, ո րով հետև նախ՝ Ռու սաս տա նը դեռևս Հա
յաս տա նի խորհր դայ նաց ման նպա տակ չու ներ, ա պա՝ 
Եր ևա նում ևս ապստամբություն տե ղի չու նե ցավ: 

Այ դու հան դերձ, բոլշ ևիկ նե րի ե լույ թը թու լաց րեց 
ե րկ րի ներ քին դրու թյու նը:

Գարեգին Հովսեփյան

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Պե տու թյան կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող ի ՞նչ վտանգ ներ կային ՀՀ –ո ւմ: ՀՀ իշ
խա նու թյուն նե րին ե ՞րբ և ի ՞նչ մի ջոց նե րով հա ջող վեց ճն շել հա կա պե տա կան 
ապստամբություն նե րը:

2.  Ո րո՞նք է ին 1920 թ. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան պատ ճառ նե րը: Ով քե՞ր է ին այն 
կազ մա կեր պել: Ի ՞նչ ըն թացք և ա վարտ ու նե ցավ Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը:  

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Ար մեն կոմ, Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե, «Վար դան Զո րա վար» 

զրա հագ նացք, Սար գիս Մու սայե լյան, Համո Օհանջանյան, բյու րո–կա ռա վա րու թյուն:

§ 4. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԸ 

Մ շա կու թային կյան քը: Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում մեծ դժ վա րու թյամբ ո րո շա կի քայ լեր 
կա տար վե ցին նաև մշա կույ թը զար գաց նե լու ո ւղ
ղու թյամբ: Ա ռա ջին հեր թին պե տու թյունն իր ձեռ քը 
վերց րեց կր թու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծը: Նո
րոգ վե ցին դպ րո ցա կան շի նու թյուն նե րը և փորձ կա
տար վեց ստեղ ծե լու ազ գային նոր դպ րոց: Դպ րո
ցա կան հա մա կար գը եր կաս տի ճան է ր՝ տար րա կան 
և միջ նա կարգ: Այ դու հան դերձ, ստեղծ ված քա ղա
քա կան ան նպաստ պայ ման նե րը թույլ չէ ին տա լիս 
ա պա հո վել կր թու թյան զար գա ցու մը: Զգաց վում էր 
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ու սուց չա կան կադ րե րի, դպ րո ցա կան դա սագր քե րի, 
նյու թա կան մի ջոց նե րի մեծ կա րիք:

 Հա յաս տա նի մշա կու թային կյան քում նշա նա
վոր ի րա դար ձու թյուն էր պե տա կան հա մալ սա
րա նի հիմ նու մը, որի մասին որոշում ընդունվեց 
1919 թ. մայիսի 16–ին: Համալսարանի հանդիսավոր 
բացումը կայացվեց 1920 թ. հուն վա րի 31 –ին Ա լեք
սանդ րա պո լում, որ տեղ էլ կա յա ցան ա ռա ջին կի
սա մյա կի պա րապ մունք նե րը: 1920 թ. հու նի սին հա
մալ սա րա նը փո խադր վեց Եր ևան: Հա մալ սա րանն 
ազ գային կադ րե րի պատ րաստ ման կենտ րոնն էր, և 
հենց նրա հիմ քի վրա էլ հե տա գա յում կազ մա վոր վե
ցին հան րա պե տու թյան մյուս բու հե րը:

 Մի ջոց ներ ձեռ նարկ վե ցին թան գա րա նային 
և գրա դա րա նային հա մա կար գը կազ մա կեր պե
լու, հնա գի տա կան հու շար ձան նե րը պահ պա նե լու, 
գրա կան կյան քը զար գաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Այդ 
նպա տա կով գաղ թօ ջախ նե րից Հա յաս տան վե րա
դար ձան մշա կույ թի մի շարք գոր ծիչ ներ: Թո րոս 
Թո րա մա նյա նը վերսկ սեց Ա նի ի ա վե րակ նե րի ը նդ
հատ ված պե ղում նե րը: Ճա նաչ ված գե ղան կա րիչ
ներ Գևորգ  Բա շին ջա ղյա նի, Մար տի րոս Սա րյա նի, 
Ե ղի շե Թադ ևո սյա նի և ու րիշ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
Եր ևա նում բաց վեց հայ ար վես տա գետ նե րի ցու ցա
հան դե սը: Ի սկ հայ գրող նե րից շա տե րը (Ա վե տիս 
Ա հա րո նյան, Նի կոլ Աղ բա լյան, Լևոն Շանթ, Ռու բեն 
Դար բի նյան և ու րիշ ներ) ա ռա ջին հան րա պե տու
թյան պե տա կան նշա նա վոր գոր ծիչ նե րից է ին:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Պետական համալսարան, Թորոս Թորամանյան, Նիկոլ Աղբալյան, Լևոն Շանթ:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Առաջին հանրապետությունն ի՞նչ դժվարություններ ուներ կրթության և մշա
կույթի բնագավառներում:

2.  Առաջին հանրապետությունը ի՞նչ միջոցառումներ իրականացրեց կրթական 
գործը և մշակույթը զարգացնելու ուղղությամբ: 
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Ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րը և դի վա նա
գի տա կան կա պե րը: Բա թու մում կնք ված հայ– թուր
քա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րով նո րան կախ 
հայ կա կան պե տու թյու նը հայտն վել էր ծանր դրու
թյան մեջ: Հա յաս տա նը ի րա վունք չու ներ կա պեր 
հաս տա տե լու Օսմանյան կայսրության դեմ պա տե
րազ մող Ան տան տի ե րկր նե րի հետ: Պետ ութ   յան ար
տա քին հա րա բե րութ յուն նե րը սահ մա նա  փակ վում 
է ին մի այն Քառ յակ մի ու թյան ե րկր նե րի (Գեր մա
նի ա, Թուր քի ա, Ա վստ րո– Հուն գա րի ա, Բուլ ղա րի ա) 
և Հա յաս տա նի ան մի ջա կան հա րև ան նե րի շր ջա
նակ նե րով:

 Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի` Հա յաս
տա նի հա մար ծանր պայ ման նե րը վե րա նայե լու 
նպա տա կով Օսմանյան կայսրության մայ րա քա ղաք 
Կոս տանդ նու պոլ սում (այժմ՝ Ստամ բուլ) գոր ծու նե ու
թյուն էր ծա վա լել Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լու թյու նը` Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի գլ խա վո րու
թյամբ: Բեռ լի նում և Վի են նա յում էր հայ կա կան մեկ 
այլ պատ վի րա կու թյուն` Հա մո Օ հան ջա նյա նի գլ խա
վո րութ յամբ: Նա խա պատ րաստ վում էր Օսմանյան 
կայսրության և այսր կով կա սյան հան րա պե տու
թյուն նե րի միջև սահ ման նե րի հար ցի վե րաքն նար
կում Կ. Պոլ սում հրա վիր վե լիք նոր խորհր դա ժո ղո
վում, ո րն այդ պես էլ չկա յա ցավ:

1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30 –ին Մուդ րո սում ստո
րա գր ված զի նա դա դա րը ազ դա րա րեց Օսմանյան 
կայսրության պար տու թյու նը Ա ռա ջին աշ խար հա մար
տում: Ու ժը կորց րին Բրեստ– Լի տովս կի և Բա թու մի 

§ 1–2. ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 

             ԴՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ:  ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

             ՀԱՐ ԵՎԱՆ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ:  
ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԸ

ԳԼՈՒԽ

II

Ավետիս Ահարոնյան
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պայ մա նագ րե րը: Սկս վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան դի վա նա գի տա կան կա պե րի հաս տատ ման 
գործ ըն թա ցը: Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու
թյուն ներ հիմն վե ցին աշ խար հի 40 –ից ա վե լի պե տու
թյուն նե րի մայ րա քա ղաք նե րում՝ Փա րի զում, Լոն դո
նում, Հռո մում, Բեռ լի նում, Վա շինգ տո նում, Տո կի ո յում, 
Ա թեն քում, Կ. Պոլ սում, Կա հի րե ում, Թեհ րա նում, Բաք
վում, Թիֆ լի սում և այ լուր: Եր ևա նում բաց վե ցին Մեծ 
Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի, Ի րա նի, Ա դր
բե ջա նի, Վրաս տա նի և այլ ե րկր նե րի դի վա նա գի տա
կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ:

ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կան ութ յան կար ևոր խն դիր
նե րից էր հա րա բե րութ յուն  նե րի կար գա վո րու մը ան մի
ջա կան հար ևան նե րի հետ: Պատ մա կա նո րեն ձևա վոր
ված և ցա րա կան տի րա պե տութ յան ժա մա նակ նե րից 
մնա ցած ազ գային, տա րած քային– սահ մա   նա յին և այլ 
վե ճե րի պատ ճա ռով փո խա դարձ ան վս տա հու թյուն 
կար Ա դր բե ջա նի և Վրաս տա նի, ինչպես նաև Օս ման
յան կայսրության հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Ի տար բե րու թյուն վեր ջին նե րի` բա րե կա մա կան 
սերտ կա պեր հաս տատ վե ցին Հա յաս տա նի ու Ի րա
նի միջև: 

Հայ–վ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Նոր
ան կախ եր կու պե տու թյուն նե րի միջև բա րե կա մա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը խո չըն
դո տում է ին տա րածք ա յին վե ճե րը: Վրաս տա նը 
ձգ տում էր տի րա նալու Ա խալ քա լաքի, Բոր չա լո ւի և 
Լո ռու հայ կա կան գա վառ նե րին: Դրանք Ռու սաս
տա նյան կայս րու թյան վար չա տա րած քային բա ժա
նում նե րի ար դյուն քով հայտն վել է ին Թիֆ լի սի նա
հան գի սահ ման նե րում:

 Հա յաս տա նը թեև փոր ձում էր խն դի րը կար գա վո
րել բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, սա կայն վրա ցա
կան կող մի ան զի ջում կեց ված քի պատ ճա ռով պա
տե րազ մից խու սա փել չհա ջող վեց: 1918 թ. հոկ տեմ
բեր– նոյեմ բեր ա միս նե րին վրա ցա կան կող մը դի մեց 
նա խա հար ձակ գոր ծո ղու թյուն նե րի Հա րա վային Լո
ռու, Ա խալ քա լա քի և Ա խալ ցխայի շր ջան նե րում:

 Հայ կա կան տա րածք նե րը վրա ցա կան զի նա գրա

Համո Օհանջանյան
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վու մից ա զա տագ րե լու հա մար Հա յաս տա նը դեկ
տեմ բե րի սկզ բից դի մեց վճ ռա կան քայ լե րի: 20 –օ րյա 
պա տե րազ մը ա վարտ վեց Ան տան տի զին վո րա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջ նորդ ութ յամբ: 1918 թ. դեկ
տեմ բե րի 31 –ին կող մե րի միջև կնք վեց զի նա դա դա ր: 
Հաղ թա նա կը թեև հայ կա կան կող մինն էր, սա կայն 
պա տե րազ մը ծանր հետ ևանք ներ ու նե ցավ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար: Հա յաս տա նը 
զրկ վել էր ար տա քին աշ խար հի հետ Վրաս տա նի 
տա րած քով հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րութ յու նից:

 Տա րած քային վե ճե րը կար գա վո րե լու նպա տա
կով 1919 թ. հուն վա րի 9–17 –ին Թիֆ լի սում գու մար
վեց հայ–վ րա ցա կան հաշ տութ յան խորհր դա ժո ղով: 
Լո ռին հայ տա րա րվեց « չե զոք գո տի», Ջա վախ քը` 
վի ճե լի տա րածք: Վրաս տա նը վե րա բա ցեց Հա յաս
տան մտ նող հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի նե րը: Կող մե
րի միջև վե րա կանգն վե ցին բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը:

1920 թ. աշ նա նը թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ Վրաս  տա նի ա ռա ջար կութ յամբ Թիֆ լի
սում ստո րագր վեց հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա
գիր Լո ռու չե զոք գո տի ժա մա նա կա վո րա պես վրա
ցա կան զոր քեր մտց նե լու մա սին: Դրա նով նա խա
տես վում էր կան խել թուրքական զոր քե րի մուտ քը 
Լո ռի: Սա կայն խախ տե լով պայ ման նե րը` վրա ցա
կան զոր քե րը ներ խու ժե ցին նաև գո տու սահ ման նե
րից դուրս գտն վող հայ կա կան այլ բնա կա վայ րեր: 
Լո ռի ում հաս տա տվեց վրա ցա կան գե նե րալ– նա
հան գա պե տութ յուն:

 Հայ –ա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Լար ված է ին Հա յաս տա նի հա րա բե րու թյուն նե րը 
Ա դր բե ջա նի հետ: Վեր ջինս չհիմ նա վոր ված հա վակ
նու թյուն ներ ու ներ Նախ իջ ևա նի, Շա րուր– Դա րա
լա գյա զի (Վա յոց Ձոր), Զան գե զու րի (Սյու նիք), Ղա
րա բա ղի (Ար ցախ) և հայ կա կան այլ տա րածք նե րի 
նկատ մամբ: Դրան նպաս տում էր  նաև թուր քա կան 
զոր քե րի ռազ մար շա վը դե պի Բա քու, ո րը սկս վեց 
1918 թ. հու նի սի կե սե րին:

 Բաք վի և Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ նե րի հա յու

Հակոբ Բագրատունի
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թյան նոր տե ղա հա նութ յուն նե րի ու կո տո րած նե րի 
սպառ նա ցող վտան գի գի տակ ցու մը ստի պեց Բաք վի 
Հայոց ազ գային խորհր դին զբաղ վել ի նք նա պաշտ
պա նու թյան կազ մա կերպ մամբ: Գլ խա վոր դե րե րում 
է ին Հա մա զաս պը, Գրի գոր Կոր գա նո վը (Ղոր ղա
նյան), գե նե րալ Հա կոբ Բագ րա տու նին, Սե բաս
տա ցի Մու րա դը, Սե պու հը և այլք: Հե րո սա կան ի նք
նա պաշտ պա նութ յան շնոր հիվ տաս նյակ հա զա րա
վոր հայե րի հա ջող վեց խու սա փել կո տո րած նե րից: 
Այ դու հան դերձ, քա ղաք ներ խու ժած թուր քա կան 
զոր քե րը և թուրք– թա թա րա կան ու ժե րը 1918 թ. աշ
նա նը, Բաք վում մի քա նի օր շա րու նակ կո տո րե ցին 
շուրջ 30 հա զար հայե րի:

 Մուդ րո սի զի նա դա դա դա րից հե տո, ե րբ Թուր
քի ան հա նեց զոր քե րը տա րա ծաշր ջա նից, Բաքվում 
ամ րապնդ վե ցին Մեծ Բրի տա նի այի դիր քե րը: Ան մի
ջա պես բա ցա հայտ վեց բրի տա նա կան ա դր բե ջա նա
մետ քա ղա քա կա նու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված Բաք
վի նավ թի գոր ծո նով: Բրի տա նա ցի նե րի պա հան ջով 
նախ կա սեց վեց Զան գե զու րից ար ցա խա հա յ ութ յանն 
օգ նու թյան շտա պող զո րա վար Ա նդ րա նի կի ջո կա տի 
ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի Շու շի, ի սկ 1919 թ. հուն վա
րին Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից Ար ցա
խի և Զան գե զու րի ժա մա նա կա վոր գե նե րալ– նա
հան գա պետ նշա նակ վեց հա յա տյա ց Խոս րով բեկ 
Սուլ թա նո վը:

 Հայ կա կան մեկ այլ ե րկ րա մա սի`  Նա խիջև ա նի 
կա ռա վա րու մը, բրի տա նա ցի նե րի հա մա ձայ նութ

Զանգեզուրի լեռներ
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յամբ, 1919 թ. գար նա նից հանձն վեց Հա յաս տա
նին: Սկս վեց հայ գաղ թա կա նու թյան վե րա դար ձը 
հայ րե նի օ ջախ նե ր: Սա կայն հայ կա կան իշ խա նու
թյուն նե րի նկատ մամբ թշ նա մա բար տրա մադր
ված մու  սուլ մա նա կան բնակ չու թյու նը Ա դր բե ջա նի 
և Թուր քի այի հո վա նա վոր  ութ  յամբ դի մեց զին ված 
խռովության: 1919 թ. վեր ջին ե րկ րա մա սը մեծ մա
սամբ հա յա թափ վեց:

1919 թ. վեր ջին — 1920 թ. սկզ բին հայ –ա դր բե ջա
նա կան կռիվ նե րը նոր թափ ստա ցան: Նա խիջ ևա նի 
կող մից հար ձա կում նե րի են թարկ վող՝ Զան գե զու
րին սահ մա նա  կից հա յաբ նակ Գող թան գա վա ռի, 
ի նչ պես նաև Ղա փա նի (Կա պան) տա րա ծաշր ջա նի 
ի նք նա պաշտ պան ութ յունն ամ րապն դե լու նպա տա
կով դեռ 1919 թ. ե րկ րորդ կե սին այս տեղ էր ժա մա նել 
ռազ մա կան և քա ղա քա կան հմուտ գոր ծիչ Գա րե գին 
Նժ դե հը (Գա րե գին Ե ղի շե ի Տեր– Հա րու թյու նյան): 
Նրան շու տով հա ջող վեց բարձ րաց նել զան գե զուր
ցի նե րի ո գին, ի սկ ե րկ րա մա սը՝ վե րա ծել ա մուր 
պաշտ պան ված ամ րո ցի: 

Ար ցա խում լար ված ի րա վի ճա կը խո րա նում էր: 

Գարեգին Նժդեհ
(1886–1955)

Գարեգին Նժդեհն իր 
զինակիցներով
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1920 թ. մար տին ա դր բե ջա նա կան բա նա կը դի մեց 
լայ նա ծա վալ հար ձակ ման, ո րի ըն թաց քում տե ղի 
ու նե ցան Շու շի ի ու շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րի 
բազ մա հա զար ան զեն բնա կիչ նե րի ա հա վոր ջար դե
րը: Ար ցա խին շու տով օգ նու թյան հա սան զո րա վար
ներ Դրոյի և Նժ դե հի հայ կա կան ջո կատ նե րը: Ար ցա
խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը 1920 թ. ապ րի լի 
25 –ին ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ան բա ժա նե լի մաս: 

Ի րադ րու թյու նը ե րկ րա մա սում կտ րուկ փոխ վեց 
ապ րի լի վեր ջին: Դա պայ մա նա վոր ված էր տա րա
ծաշր ջա նում Խորհր դային Ռու սաս տա նի քա ղա քա
կա նու թյան աշ խու ժաց մամբ և վեր ջի նիս կող մից 
Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նաց մամբ: 1920 թ. ամ ռա նը 
խորհր դա յին զոր քե րի կող մից Ար ցա խի, Զան  գե զու
րի և Նախ իջ ևա նի ռազ մա կալ մամբ հայ կա կան ե րկ
րա մա սե րի խն դի րը տե ղա փոխ վեց հայ– ռուս –ա դր
բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր  տ:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե՞րբ է կնք վել Բա թու մի պայ մա նա գի րը: Դի վա նա գի տա կան ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար
կեց Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյու նը: Ե ՞րբ է սկս վել ՀՀ –ի դի վա նա գի
տա կան կա պե րի հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը: Ո ՞ր ե րկր նե րի մայ րա քա ղաք նե
րում էր ՀՀ–ն հիմ նել դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ: Ո ՞ր պե տու
թյուն նե րը Եր ևա նում բա ցե ցին դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ: 
Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք այն պե տու թյուն նե րը և դրանց մայ րա քա ղաք նե րը, 
որ տեղ ՀՀ–ն հիմ նել էր դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ և այն 
ե րկր նե րը, ո րոնք դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու նե ին Եր ևա նում:

2.  1918 թ. վեր ջին ին չո՞ւ է ին սր վել հայ–վ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Ի ՞նչ ըն
թացք և ա վարտ ու նե ցավ այդ հա կա մար տու թյու նը: Ո րո՞նք է ին հայ–ա դր բե ջա
նա կան լար ված հա րա բե րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը: Ի ՞նչ ըն թացք ու նե ցավ 
Ար ցա խի, Զան գե զու րի և Նա խիջ ևա նի հա մար պայ քա րը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Մուդրոսի զինադադար, հայ–վրացական 1918 թ. պատերազմ, «Լո ռու  չե զոք գո տի», 

գեներալ Հակոբ Բագրատունի, Նախիջևանի հայաթափում, Գա րե գին Նժ դեհ:
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§ 3.  ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԸ ՓԱ ՐԻ ԶԻ ԽԱ ՂԱ ՂՈՒ ԹՅԱՆ 
         ԽՈՐՀՐ ԴԱ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՄ:  ՍԵՎ ՐԻ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻ ՐԸ

Փարիզի 
Հայոց ազգային 
համագումարի 

մասնակիցներ, 1919 թ.

 Հայ կա կան պատ վի րա կու թյուն նե րը Փա րի զի 
խորհր դա ժո ղո վում: Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ
չա կու մը:  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ար դյունք ներն 
ամ փո փե լու, պարտ ված ե րկր նե րի հետ հաշ տութ յան 
պայ մա նագ րեր կն քե լու նպա տա կով 1919 թ. հուն
վա րի 18 –ին Փա րի զում սկս վեց Անտանտի տե րու
թյուն նե րի խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վը: Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը և 
ա րև մտա հայե րը ա ռան ձին պատ վի րա կու թյուն ներ 
ու ղար կե ցին Փա րիզ: Առաջինը գլ խա վո րում էր Ա վե
տիս Ա հա րո նյա նը, իսկ ա րևմ տա հայե րի Հայոց ազ
գային պատ վի րա կութ յու նը` ե գիպ տա հայ մե ծա հա
րուստ Պո ղոս Նու բար փա շան:

 Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն նե րը 1919 թ. 
փետր վա րի 12 –ին Փա րի զում ստո րագ րե ցին հայ կա
կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շա գիր: Նրա նով 
պա հանջ վում էր ճա նա չել Մի ա ցյալ Հայ կա կան ան
կախ պե տութ յու նը, ո րը նե րա ռե լու էր Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի յոթ նա հանգ նե րը (Վան, Բիթ լիս, Դի
ար  բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս տի ա, Է րզ րում (Կա րին) 
և Տրա պի զոն), Կի լի կի այի չորս սան ջակ նե րը (գա
վառ նե րը), ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով: Ա ռա ջարկ
վում էր ա ռն վազն 20 տա րով դաշ նա կից պե տու
թյուն նե րից մեկ ին տալ Հա յաս տա նի հո վա նա վո րու
թյան ման դա տ (հանձ նա գիր): Պա հանջ վում էր նաև 
պատ ժի են թար կել հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր
պիչ նե րին, պար տա վո րեց նել Թուր քի ային հա տու
ցելու հայե րի կրած վնաս նե րը:

 Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում և մի ջազ գային աս
պա րե զում մի աս նա բար հան դես գա լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը հրա մա յա կան էր դարձ նում Մի ա ցյալ Հա
յաս տա նի հռ չա կու մը: Դրան է ին ձգ տում թե՛ ա րևմ
տա հա յու թյու նը, թե՛ ար ևե լա հա յութ յու նը:

1919 թ. փետր վա րին Եր ևա նում գու մար ված 
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արևմ տա հայե րի 2–րդ հա մա գու մա րը բա նաձև էր 
ընդունել Մի ա ցյալ և Ա զատ Հա յաս տան հռ չա կե լու 
մա սին: «Ամ բող ջա կան Հա յաս տա նի ան կա խութ
յան» մա սին հայ տա րա րու թյուն ըն դուն վեց նաև 
Պո ղոս Նու բա րի նա խա ձեռ նու թյամբ 1919 թ. փետր
վար–ապ րի լին Փա րի զում կա յա ցած Հայոց ազ գային 
հա մա գու մա րում:

1919 թ. մայի սի 28 –ին` Հա յաս տա նի ան կա խու
թյան հռ չակ  ման ա ռա ջին տա րե դար ձի օ րը, հան
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը հան դի սա վոր 
պայ ման նե րում ընդունեց « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի 
ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տը»: Պատ մա կան 
այդ փաս տաթղ թում մաս նա վո րա պես նշ վում էր. 
« Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, հա մա ձայն բո վան
դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա մուռ կամ քի և ցան կու թյան, 
հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա
ժան– բա ժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի ա ցած են ի բրև 
ան կախ պե տա կան մի ու թյուն»:

 Հայ կա կան հար ցը Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո
ղո վում: Սև րի պայ մա նա գի րը: Հայ կա կան հար ցի 
շուրջ մի ջազ գային քն նար կում նե րը շա րու նակ վե ցին 
մեկ տարուց ավելի: Հա յաս տա նի ման դա տի հա վա
նա կան թեկ նա ծու էր հա մար վում Ա ՄՆ –ը: 1919 թ. 
սեպ տեմ բե րին տա րա ծաշր ջան գոր ծուղ վեց ա մե
րի կա ցի գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դի գլ խա վո րած մի 
պատ վի րա կու թյուն: Հար բոր դի զե կու ցագ րով ա ռա
ջարկ վում էր Հա յաս տա նի և Այսր կով կա սի հա մար 
սահ մա նել մեկ ը նդ հա նուր ա մե րի կյան ման դատ:

1920 թ. հուն վա րի 19 –ին Փա րի զում տե ղի ու նե
ցած՝ Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի, Ի տա
լի այի և Ճա պո նի այի ղե կա վար նե րի նիս տը դե ֆակ
տո (փաս տա ցի) ճա նա չեց Հա յաս տա նի կա ռա վա
րութ յու նը: Այդ եր կար սպաս ված ի րա դար ձութ յու նը 
Եր ևա նում տոն վեց մեծ հան դի սա վո րու թյամբ:

 Հայ կա կան հար ցը սեր տո րեն ա ռնչ վում էր պա
տե րազ մում պարտ ված Թուր քի այի հետ պայ մա
նագ րի մշակ ման խնդ րին: 1920 թ. ապ րի լի 19–26 –ը 
Ի տա լի այի Սան Ռե մո քա ղա քում կա յա ցած խորհր
դա ժո ղո վում վերջ նա կա նա պես մշակ վեց Թուր քի

 Պողոս Նու բա ր

Հայաստանի 
Հանրապետության 
պատվիրակությունը՝ 
Ավետիս Ահարոնյանի 
գլխավորությամբ
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այի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը: 
Այդ կա պակ ցու թյամբ Սան Ռե մո է ին հրա վիր վել 
Ավ. Ա հա րո նյա նը և Պ. Նու բա րը: Դաշ նա կից նե րը 
թեև հա վա նու թյուն տվե ցին մի աց յալ հայ կա կան 
պե տու թյան ստեղծ մա նը, սա կայն հար ցը շա րու նա
կում է ին կա պել Ա ՄՆ –ի կող մից Հա յաս տա նի ման
դա տը ստանձ նե լու խնդ րին: Ո ւս տի նման ա ռա
ջար կով Սան Ռե մոյից դի մե ցին Ա ՄՆ –ի կա ռա վա
րու թյա նը և ան ձամբ Ա ՄՆ նա խա գահ Վուդ րո Վիլ
սո նին: Վեր ջի նիս, «որ պես ան կախ և ա նա չառ ար
բիտ րի (ի րա վա րա րի)», ա ռա ջարկ վում էր ո րո շել 
հայ– թուր քա կան սահ մա նի հար ցը: 1920 թ. ապ րի լի 
23 –ին Ա ՄՆ –ի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա
նա չեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, ի սկ նա
խա գահ Վիլ սո նը հա մա ձայ նեց ստանձ նե լու սահ
ման նե րի ո րոշ ման ի րա վա րա րի ա ռա քե լու թյու նը: 
Սա կայն հու նի սի 1 –ին Ա ՄՆ –ի Սե նա տը մեր ժեց Հա
յաս տա նի ման դա տը:

Հայկական երկու 
պատվիրակությունները
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 Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վի ո րո շում նե րը դր
վե ցին 1920 թ. օ գոս տո սի 10 –ին Փա րի զի ար վար ձան 
Սև րում Թուր քի այի հետ ստո րա գր ված խա ղա ղու
թյան պայ մա նագ րի հիմ քում: Գլ խա վոր դաշ նա կից 
տե րու թյուն նե րի հետ մի ա սին պայ մա նա գի րը ստո
րագ րեց նաև Հա յաս տա նը: Սև րի պայ մա նա գրով 
Թուր քի ան Հա յաս տա նը ճա նա չում էր ա զատ և ան
կախ պե տութ յուն: Սահ մա նի վերջ նա կան ո րո շու մը 
հանձ նա րար վում էր Ա ՄՆ նա խա գա հին, ի սկ կող մե
րը պար տա վոր վում է ին ան վե րա պա հո րեն ըն դու
նե լու միջ նոր դա կան ի րա վա րար վճի ռը: Այս պի սով` 
կար ծես ի րա կա նա նում էր հայ ժո ղովր դի դա րա վոր 
ե րա զան քը, իր ար  դա րա ցի լու ծումն էր ստա նում 
Հայ կա կան հար ցը, ստեղծ վում էր Մի ա ցյալ և Ան
կախ Հա յաս տա ն:

Սև րի պայ մա նա գի րը, ցա վոք, չվա վե րաց
վեց՝ մնա լով որ պես չի րա գործ ված մի ջազ գային 
փաս տա թուղթ: Գլ խա վոր պատ ճառն այն էր, որ 
պայմանագիրը ստորագրած Թուր քի այի սուլ թա
նա կան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ րում այ լևս չու ներ 
փաս տա կան իշ խա նութ յուն. այն պատ կա նում էր 
Մուս թա ֆա Քե  մալի գլ խա վո րած Ան կա րայի կա
ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս ոչ մի այն չճա  նա չեց Սև
րի պայ մա նա գի րը, այլև  դի մեց դի վա նա գի տա կան 
և ռազ մա կան բո լոր մի ջոց նե րին այն տա պա լե լու 
հա մար: Ի սկ դաշ նա կից տե րու թյուն նե րից ոչ մե կը 
ճնշում չգոր ծադ րեց քե մա լա կան նե րի վրա: 

Այ դու հան դերձ, 1920 թ. նոյեմ բե րի 22 –ին Ա ՄՆ 
նա խա գահ Վիլ սո նը հրա պա րա կեց իր ի րա վա
րար վճի ռը հայ– թուր քա կան սահ մա նագ ծի վե րա
բե րյալ: Ը ստ դրա՝ Մի ա ցյալ Հա յաս տա նը պետք է 
ստա նար Վա նի և Բիթ լի սի նա հանգ նե րի եր կու եր
րոր դը, գրե թե ամ բողջ Է րզ րու մի (Կա րին) նա հան
գը, Տրա պի զո նի նա հան գի մեծ մա սը` նե րառ յալ 
նա վա հան գիս տը: Ը նդ հա նուր առ մամբ այդ տա
րած քը կազ մե լու էր ա վե լի քան 90 հա զար քառ. 
կմ: Մի ա վոր վե լով գո յու թյուն ու նե ցող Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան հետ, ո րի տա րած քը 1920 թ. 
կե սե րին կազ մում էր շուրջ 70 հա զար քառ. կմ, հայ

ԱՄՆ նախագահ 
Վուդրո Վիլսոն
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կա կան ան կախ և մի ա ցյալ պե տու թյու նը ստեղծ
վե լու էր ա վե լի քան 160 հա զար քառ. կմ. ը նդ հա
նուր տա րած քի վրա` մի ա ժա մա նակ ե լք ու նե նա
լով դե պի Սև ծով: 

Ինչ պես Սև րի պայ մա նա գի րը, այն պես էլ նրա նից 
բխող՝ հայ– թուր քա կան սահ մա նի վե րա բե րյալ Վիլ
սո նի ի րա վա րար ո րո շու մը չի րա գործ վե ցին: Այ դու
հան դերձ, դրանք Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նկատ
մամբ հայ ժո ղովր դի ի րա վունք  նե րի մի ջազ գային 
ճա նա չումն է ին: 

Ի րադ րու թյու նը Կի լի կի ա յում և կի լի կի ա հա
յու թյու նը: Սև րի պայ մա նա գրով նա խա տես ված 
չէր Կի լի կի ան նե րա ռել ստեղծ վող հայ կա կան պե
տու թյան կազ մում: Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե
տո, ե րբ թուր քա կան զոր քե րը ստիպ ված է ին հե
ռա նա լ Կի  լի կի այից, վեր ջինս գրա վե ցին բրի տա
նա կան զոր քե րը, ի սկ 1919 թ. նոյեմ բե րին նրանց 
փո խա րի նե ցին ֆրան սի ա կան զո րա մա սե րը: Ցե
ղա սպա նու թյու նից մա զա պուրծ և տե ղա հան ված 
կի լի կի ա հայե րը խումբ– խումբ վե րա դար ձան հայ
րե նի օ ջախ ներ: Ար դեն 1920 թ. սկզբ նե րին ամ բողջ 
Կի լի կի ա յում ապ րում էր ա վե լի քան 150 000 հայ 
բնակ չու թյուն: Հնա րա վոր տար բե րակ էր Ֆրան
սի այի հո վա նա վո րութ յամբ ստեղծ    ել Կի լի կի այի 
Ի նք նա վար Հան րա պետ ութ յուն, ո րի զին ված ու
ժե րի հիմ քը կազ մե լու էր դեռևս 1916 թ. հոկ տեմ բե 
րին հիմն ված և հայ կա մա վոր նե րից բաղ կա ցած 
«Ար ևե լյան լե գե ո նը» (« Հայ կա կան լե գե ոն»): 1918 թ. 
աշ նա նը նրա կազ մում կար ա վե   լի քան 5 000 զին
վոր, ո րոնք ի րենց փայ լուն դրս ևո րե ցին 1918 թ. 
սեպ  տեմ բե րի 19 –ի Ա րա րայի ճա կա տա մար տում 
(Պա ղես տի նի տա րածք) և մար տի ել քը վճ ռե ցին 
հօ գուտ ֆրան սի ա կան զոր քե րի: Մուդ րո սի զի նա
դա դա րից հե տո լե գե ո նը տե ղա փոխ վեց Կի  լի կի ա 
և զբա ղեց րեց ե րկ րա մա սի ռազ մա վա րա կան կար
ևոր կե տե րը: Սա կայն ֆրան սի ա կան իշ խա նու
թյուն նե րը հրա ժար վե ցին Կի լի կի ային ի նք նա վար
ու թյուն տա լու մտադ րու թյու նից և 1920 թ. օ գոս տո
սին լու ծա րե ցին լե գե ո նը: 
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1920 թ. օ գոս տո սի 4 –ին Ա դա նա յում հայ ազ
գային–քաղաքական ուժերը հռ չա կե ցին Կի լի կի այի 
ի նք նա վա րու թյու նը, կազ մա վոր վեց կա ռա վա րու
թյուն Միհ րան Տա մա տյա նի գլ խա վոր  ութ յամբ, ո րը, 
սա կայն, շու տով լու ծար վեց:

 Կի լի կի ա հայե րի հա մար լուրջ սպառ նա լիք էր 
քե մա լա կան շար ժու մը: Քե մա լա կան նե րը հա յաբ
նակ Մա րաշ ներ խու ժե ցին 1920 թ. հուն վա րի կե սե
րին: Կոտ րե լով հայ ութ  յան հե րո սա կան դի մա դրու
թյու նը՝ թուր քերն այն տեղ սրի քա շե ցին շուրջ 12 000 
հայե րի: Փրկ ված նե րը՝ մոտ 8 000 մարդ, ստիպ   ված 
է ին լքել հայ րե նի օ ջախ նե րը և տե ղա փոխ վել Սի
րի ա: 

 Թուր քա կան կա նո նա վոր զոր քե րի դեմ կի լի կի
ա հա յու թյան ի նք նա պաշտ պան ութ յունն ա ռա վել 
կազ մա կերպ ված բնույթ կրեց Հա ճը նում և Այն թա
պում: 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20 –ին Ան կա րա յում կնք ված 
ֆրանս– թուր քա կան պայ մա նա գրով՝ հա յա թափ
ված Կի լի կի ան հանձն վեց Թուր քի ային: 

Այս պի սով՝ կի լի կի ա հա յու թյու նը թեև հայ րե նա
զրկ վեց, սա կայն հե րո սա կան դի մա դրու թյան շնոր
հիվ մի մա սին հա ջող վեց խու սա փել բնա ջն ջու մից 
և սփռ վել աշ խար հով մեկ:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ և ին չո՞ւ գու մար վեց Փա րի զի հաշ տու թյան խորհր դա ժո ղո վը: Հայ կա կան ի ՞նչ 
պատ վի րա կու թյուն ներ է ին մաս նակ ցում խորհր դա ժո ղո վին. ով քե՞ր է ին գլ խա
վո րում այդ պատ վի րա կու թյուն նե րը և ի ՞նչ պա հանջ ներ նրանք ներ կա յաց րին: 
Ե ՞րբ է ընդունվել « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տը». 
գնա հա տե՛ք այդ փաս տա թուղ թը:

2.  Ե ՞րբ է Սան Ռե մո յում մշակ վել Թուր քի այի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի նա
խա գի ծը: Ե ՞րբ է Ա ՄՆ –ի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա նա չել ՀՀ–ն. ի ՞նչ ա ռա
քե լու թյուն հա մա ձայ նեց ստանձ նել Վ. Վիլ սո նը:

3.  Ե ՞րբ և ո ՞ւմ միջև է ստո րագր վել Սև րի պայ մա նա գի րը: Ներ կա յաց րե՛ք Սև րի պայ
մա նագ րի` Հա յաս տա նին վե րա բե րող մա սը և գնա հա տե՛ք պայ մա նա գի րը:

4.  Ի ՞նչ տե ղի ու նե ցավ Կի լի կի ա յում Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո: Ի՞ նչ գի տեք 
«Ար ևե լյան լե գե ո նի» (« Հայ կա կան լե գե ոն») մա սին: Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է հռ չակ վել 
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ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
« Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ա կտ», Սան Ռե մո, Սևր, Վուդ րո 

Վիլ սոն, ար բիտր (ի րա վա րար), Հա յաս տա նի հո վա նա վո րու թյան ման դատ, «Ար ևե լյան 
լե գե ոն» (« Հայ կա կան լե գե ոն»), Ա րա րայի ճա կա տա մարտ, ի նք նա վար Կի լի կի ա:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի  
ան կա խու թյան հայ տա րար ման ակ տը»

« Հա յաս տա նի ամ բող ջու թյու նը վե րա կանգ նե լու և ժո ղովր դի լի ա կա տար ա զա տու
թյունն ու բար գա վա ճումն ա պա հո վե լու հա մար Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, հա մա
ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա մուռ կամ քի և ցան կու թյան, հայ տա րա րում է, որ 
այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա ժան– բա ժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի ա ցած են ի բրև ան
կախ պե տա կան մի ու թյուն: 

Ու ղիղ մեկ տա րի ա ռաջ ռու սա հայե րի հա մա գու մա րից ը նտր ված Հայոց ազ գային խոր
հուր դը հայ տա րա րեց ի րեն Ա նդր կով կա սյան հայ կա կան գա վառ նե րի բարձ րա գույն իշ խա
նու թյուն: Ազ գային խորհր դի կազ մած կա ռա վա րու թյունն այդ քա ղա քա կան ակ տի մա սին 
պաշ տո նա պես պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հայտ նե լուց հե տո՝ այս մեկ տա րում, 
փաս տո րեն հաս տա տել է իր իշ խա նու թյունն Ա նդր կով կա սի հայ կա կան գա վառ նե րում:

1919 թ. փետր վար ամ սին Եր ևան քա ղա քում կա յա ցած Ա րևմ տա հայ ե րկ րորդ հա մա
գու մա րը հան դի սա վոր կեր պով հայ տա րա րեց, որ նա Հա յաս տա նը Մի ա ցյալ և ան կախ 
է ճա նա չում: 

Այժմ Ա նդր կով կա սում և Օս մա նյան կայս րու թյան սահ ման նե րում գտն ված պա պե նա
կան հայ կա կան ե րկր նե րի մի աց ման և ան կա խու թյան այս ակ տը կա տա րե լով՝ Հա յաս
տա նի կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րում է, որ Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի պե տա կան ձևն 
է Ռամ կա վար հան րա պե տու թյու նը, և որ ին քը հան դի սա նում է Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը…

28 մայի սի, 1919 թ., ք. Եր ևան»: (Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ, ֆ. 198, ց. 1, գ. 4, թ. 1):

Կի լի կի այի ի նք նա վա րու թյու նը: Ի ՞նչ գի տեք կի լի կի ա հա յու թյան մղած ի նք նա
պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի մա սին. ի ՞նչ ար դյունք ու նե ցան դրանք: 
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***
Սև րի 1920 թ. օ գոս տո սի 10 –ի պայ մա նագ րից

 Հոդ ված 88.  Թուր քի ան հայ տա րա րում է, որ ճա նա չում է Հա յաս տա նը ա զատ և ան
կախ պե տու թյուն, ի նչ պես դա ար դեն ա րել են Դաշ նա կից տե րու թյուն նե րը:

 Հոդ ված 89.  Թուր քի ան և Հա յաս տա նը, ի նչ պես և Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե
րը, հա մա ձայ նում են Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի, Վա նի և Բիթ լի սի վի լայեթ նե րում Թուր քի
այի և Հա յաս տա նի միջև սահ մա նա զա տու մը թող նե լու Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե
րի ո րոշ մա նը և ըն դու նել ի նչ պես նրա ո րո շու մը, նույն պեսև այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, 
ո րոնք նա կա րող է ա ռա ջար կել Հա յաս տա նին դե պի ծով ե լք տա լու և հի շյալ սահ մա նա
գ ծին հա րող օս մա նյան բո լոր տա րածք ներն ա պա ռազ մա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ:

 Հոդ ված 90. Այն դեպ քում, ե թե 89–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն սահ մա նա գի ծը ո րո շե
լիս հի շյալ վի լայեթ նե րի ամ բողջ տա րած քը կամ նրա մի մա սը հանձն վի Հա յաս տա նին, 
Թուր քի ան այ սօր ար դեն հայ տա րա րում է, որ ո րոշ ման օ րից սկ սած, ին քը հրա ժար վում է 
հանձն ված տա րած քի նկատ մամբ բո լոր ի րա վունք նե րից և ի րա վա հի մունք նե րից:

(Ը ստ « Հա յաս տա նը մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան և սո վե տա կան ար տա քին քա ղա քա

կա նութ յան փաս տաթղ թե րում (1828–1923)»  գր քի, կազ մող ներ` Ջ. Կի րա կոս յան, Ռ. Սա հակ յան, 

Երևան, 1972, էջ 672–683):

*** 
Ա րա րայի ճա կա տա մար տում Հայ կա կան լե գե ո նի մաս նակ ցու թյան մա սին 

Մեր ձա վոր Ար ևել քում Դաշ նա կից զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տար մար շալ 
Ա լեն բի ի հե ռագ րից` ո ւղղ ված Պո ղոս Նու բա րին 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 2 –ի ն

«Հ պարտ եմ, որ հրա մա նա տա րու թյանս տակ ու նեմ հայ կա կան զո րա խումբ: Նա փայ
լուն կռ վեց և մեծ բա ժին ու նե ցավ հաղ թա նա կում»:

(«Յու շա մա տե ան մեծ ե ղեռ նի (1918–1965) », Բեյ րութ, 1965, էջ 897):
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ
ԳԼՈՒԽ

III

§ 1.  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ                                          
ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ ԵՎ ՔԵ ՄԱ ԼԱ ԿԱՆ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ                                          
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ

 Հայ– ռու սական հա րա բե րու թյուն նե րը: ՀՀ դի
վա նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան կար ևոր ո ւղ ղու
թյուն նե րից էր Ռու սաս տա նը, որ տեղ քա ղա քա ցի ա
կան պա տե րազմ էր ըն թա նում խորհր դային իշ խա
նու թյան և նրա հա կա ռա կորդ նե րի միջև: Դրանք ե րկ
րի հա րա վում ու ար ևել քում ի նք նահռ չակ ված պե տա
կան կազ մա վո րում  ներ է ին, ո րոնց հետ Հա յաս տա նը 
հաս տա տեց բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն ներ:   

Խորհր դային Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 
չէր շտա պում ճա նա չել Հա յաս տա նի ան կա խութ
յու նը` Հա յաս տա նին հա մա րե լով Ա նտ ան տի դաշ
նա կից: Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մից (1920 թ. 
ապ րի լի 28) ան մի ջա պես հե տո Ռու սաս տա նի 11–րդ 
կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րու թյու նը վերջ նագ
րեր ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը` 
Ղա րա բա ղից և Զան գե զու րից հայ կա կան զոր քե
րը դուրս  բե րե լու պա հան ջով: Հա կա ռակ դեպ քում 
սպառ նում էր դրանք գրա վել ու ժով։

 Հայ– ռու սական հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո
րե լու նպա տա կով 1920 թ. մա յի սին Մոսկ վա գոր ծուղ
վեց Հա յաս տա նի պատ վի րա կու թյու նը՝ Լևոն Շան թի 
գլ խա վո րու թյամբ: Բա րե կա մա կան հա րա բե րութ
յուն ներ հաս տա տե լու դի մաց Խորհր դային Ռու սաս
տա նը պայ ման էր դնում, որ Հա յաս տա նը հրա ժար
վի ա րևմ տյան կողմ նո րո շու մից և Հայ կա կան հար ցի 
լու ծու մը փո խան ցի խորհր դային կա ռա վա րու թյա նը: 
Կող մե րի հա կա դիր դիր քո րո շում նե րի պատ ճա ռով 
բա նակ ցու թյուն ներն ը նդ հատ վե ցին: 

Այ դու հան դերձ, 1920 թ. օ գոս տո սի 10 –ին Թիֆ
լի սում կող մե րի միջև ստո րագ րված հա մա ձայ նագ
րով՝ Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Հա  յաս տա նի Հան
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րա պե տութ յան ան կա խութ յու նը: ՀՀ–ն հա մա ձայ
նեց, որ Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 
ժա մա նա կա վո րա պես ռազ մա կալ վեն խորհր դա յին 
զոր քե րի կող մից:

 Քե մա լա կան շար ժու մը և Հա յաս տա նը: Քե մա
լա– բոլշ ևի կյան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 1919 թ. կե
սե րից Թուր քի այի ար ևե լյան շր ջան նե րում ծա վալ վել 
էր մի շար ժում, ո րը ղե կա վա րի` Մուս թա ֆա Քե մա լի 
ա նու նով կոչ վեց նաև քե մա լա կան : Շարժ ման նպա
տակ նե րը ձևա կեր պում ստա ցան « Թուր քա կան ազ
գա յին ո ւխտ» կոչ վող փաս տա թղ թում, ո րը թուր քա
կան խորհր դա րա նը ըն դու նեց 1920 թ. հուն վա րի 28 –
ին: Ազ գա յին ո ւխ տը « բուն թուր քա կան տա րածք» էր 
հռ չա կում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և Կի լի կի ան, ի նչ
պես նաև Կար սը, Ար դա հա նը և Բա թու մը: Դրա նում 
նշ վում էր նաև, որ հայ կա կան կազ մա կերպ ված հա
մայն քի ստեղ ծման (Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում) կան
խու մը պետք է լի նի յու րա քանչ յուր թուր քի սր բա զան 
գոր ծը, ի սկ Հա յաս տա նի ո չն չա ցու մը` ա ռաջ նա հերթ 
խն դիր: Այս պի սով՝ քե մա լա կան նե րը ոչ մի այն չէ ին 
հրա ժար վում սուլ թա նա կան և ե րիտ թուր քա կան հա
յա ջինջ քա ղա քա կա նութ յու նից, այլև դարձան դրա 
ան մի ջա կան ժա ռան գորդները:

 Քե մա լը 1920 թ. ապ րի լի 26 –ին նա մա կով դի մեց 
ՌՍԴԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Վլա դի միր Լե նի
նին (Ու լյա նով)` ա ռա ջար կե լով ռազ մա կան դա շինք 
կն քել ը նդ դեմ «իմ պե րի ա լիս տա կան Ա րև մուտ քի»: 
Նշ վում էր նաև, որ ան հրա ժեշ տութ յան դեպ քում քե
մա լա կան նե րը  պատ րաստ են ռազ մա կան գոր ծո
ղութ յուն ներ ծա վա լե լու Հա յաս տա նի դեմ:

1920 թ. ամ ռան կե սե րից Մոսկ վա յում ըն թա
ցող խորհր դա– քե մա լա կան բան ակ  ցութ յուն նե րը 
ա վարտ վե ցին օ գոս տո սի 24 –ին կող մե րի միջև նա
խաս տո րագ րված «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա
մութ յան մա սին» պայ մա նագ րով: Ռու սաս տա նը ճա
նա չում էր թուր քա կան Ազ գային ո ւխ տը և պար տա
վոր վում քե մա լա կան նե րին մա տա կա րա րել զենք ու 
զի նամ թերք:

 Քե մա լա– բոլշ ևիկ յան մեր ձե ցու մը ամ րապնդ վեց 

Մոսկվայի պայմանագրի 
կնքումը
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1920 թ. սեպ տեմ բե րի սկզ բին Բաք վում հրա վիր ված՝ 
Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րում: 
Դրան մաս նակ ցում էր նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից և ի րա կա նաց նող նե
րից մեկը՝  Էն վեր փա շան:

 Հա մա գու մա րում Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րին կոչ 
ար վեց «սր բա զան պա տե րազ մ» ծա վա լելու « մի ջազ
գա յին իմ պե րի ա լիզ մի», այդ թվում` «ն րա դաշ նա կից» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան դեմ: Հա մա գու մա
րի ըն դու նած փաս տա թղ թե րում ա ռա ջարկ վում էր 
օգ նել քե մա լա կան նե րին և Հա յաս տա նի վրա նրանց 
ռազ մար շա վի մի ջո ցով նպաս տել վեր ջի նիս խորհր
դայ նաց մա նը։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի ՞նչ ի րա վի ճակ էր Ռու սաս տա նում. ներ կա յաց րե՛ք ՀՀ –ի վե րա բեր մուն քը: Ին չո՞ւ 
Խորհր դային Ռու սաս տա նը չէր շտա պում ճա նա չել ՀՀ –ի ան կա խու թյու նը: Ե ՞րբ 
և ին չո՞ւ Մոսկ վա մեկ նեց Շան թի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյու նը: Ի ՞նչ ա վարտ 
ու նե ցան Մոսկ վայի բա նակ ցու թյուն նե րը: Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է ստո րագր վել հայ– ռու
սա կան հա մա ձայ նա գի րը. գնա հա տե՛ք այն:

2.  Ո ՞րն էր քե մա լա կան շարժ ման նպա տա կը. գնա հա տե՛ք այդ շար ժու մը: Ի ՞նչ զար
գա ցում ու նե ցան քե մա լա– բոլշ ևի կյան հա րա բե րու թյուն նե րը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Հայ–ռուսական բանակցություններ, Լ. Շանթի պատվիրակություն, Թիֆլիսի հայ–

ռուսական համաձայնագիր,  Քե մա լա կան շար ժում, Մուս թա ֆա Քե մալ, Վլա դի միր Լե
նին, Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մար, « Թուր քա կան ազ գա յին ո ւխտ», 
«Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մութ յան մա սին» պայ մա նագ իր:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի Ա ռա ջին հա մա գու մա րի (1920 թ. սեպ տեմ բե րի 1–8, 
Բաք ու) կող մից կազ մա վոր ված՝ Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի Քա րոզ չութ յան և 
գոր ծո ղութ յան խորհր դի նա խա գա հութ յա ն սեպ տեմ բե րի 17 –ի «Եզ րա կա ցու
թյու նից».

«Ա մեն գնով և հրա տապ օգ նել Թուր քի ա յում մա րող ազ գայ նա կան շարժ մա նը, 
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§ 2. 1920 Թ. ԹՈՒՐՔ– ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ:
 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ

 Թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մը: 1920 թ. սեպ
տեմ բե րի 23 –ին ա ռանց պա տե րազմ հայ տա րա րե
լու քե մա լա կան Թուր քի ան հար ձակ վեց Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան վրա: Թուր քա կան զոր քե րի 
ը նդ հա նուր թիվն ան ցնում էր 50 հա զա րից: Հայ
կա կան բա նա կը, ո րի հրա մա նա տարն էր գե նե
րալ, սպա րա պետ Թով մաս Նա զար բե կյա նը, թվա
պես զի ջում էր թուր քե րին: Նրա նում հաշվ վում էր 
շուրջ 40 հա զար զին վոր, ո րից մար տա կան ու ժը` 
25 հազար:

 Պա տե րազ մի սկս վե լուն պես Հա յաս տա նում հայ
տա րար վեց զի նա պարտ նե րի և պա հես տա զո րա  յին
նե րի հա մընդ հա նուր զո րա կոչ: Օգ նու թյան կոչ ո ւղղ
վեց մեծ տե րութ յուն նե րին, սա կայն Մեծ Բրի տա նի ան, 
Ֆրան սի ան, ի նչ պես նաև Ա ՄՆ –ը որ ևէ գործ նա կան 
քայ լի չդի մե ցին Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու հա մար:

 Պա տե րազ մի սկզ բում հա ջո ղու թյու նը թուր քա
կան կող մինն էր. սեպ տեմ բե րի 29 –ին թուր քե րը 
զավ թե ցին Սա րի ղա միշն ու Կաղզ վա նը: Այ նու հետև՝ 
ը նդ հուպ մինչև հոկ տեմ բե րի վեր ջը, հայե րին հա
ջող վեց հա մախմբ վել և կա սեց նել թուր քե րի հե տա
գա ա ռաջ խա ղա ցու մը:

 Հոկ տեմ բե րի 28 –ին թուր քա կան զոր քե րը Կար
սի ճա կա տում ան ցան հար ձակ ման: Թեև հայե րը 

...դրան հնա րա վոր է հաս նել մի այն թուր քա կան ազ գայ նա կան զոր քե րի հետ դա շին քում 
Հա յաս տա նի վրա հար ձակ ման մի ջո ցով: ...Թուր քա կան զոր քե րը կսկ սեն հար ձա կու մը 
Հա յաս տա նի վրա, ի սկ մենք մեր ամ բողջ մա մու լով և հրա պա րա կայ նո րեն Եվ րո պա յում 
ա հա վոր աղ մուկ կբարձ րաց նենք հայ– թուր քա կան նոր կո տո րած նե րի և դրանք մե կընդ
միշտ դա դա րեց նե լու ան հրա ժեշ տութ յան մա սին, ի սկ այդ կո տո րած նե րին վերջ տա լու 
պատր վա կով մեր զոր քե րը կմտ նեն Հա յաս տան, ...որ տեղ կհաս տա տվի խորհր դա յին իշ
խա նու թյուն: ...

Ար ևել քում հե ղա փո խու թյու նը փր կե լու հա մար ան հրա ժեշտ են խորհր դային զոր քե
րի ան հա պաղ հար ձա կու մը Հա յաս տա նի վրա և Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի 
հաս տա տու մը»:

(Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 7, թթ. 1–2 և դարձե րես – 3)։
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ան ձնա զոհ պաշտ պան վում է ին, սա կայն թշ նա մուն 
հա ջող վեց կոտ րել դի մադ րու թյու նը: Հոկ տեմ բե րի 
31 –ին Կարս քա ղա քը` իր ա նա ռիկ թվա ցող ամ րո ցով, 
հանձն վեց թուր քե րին: Հայ կա կան զոր քից շա տե
րը գե րի ըն կան: Նրանց թվում է ին բարձ րաս տի ճան 
հայ սպա ներ` գե նե րալ ներ Դա նի ել Բեկ– Փի րու մյա նը, 
Քրիս տա փոր Ա րա րատ յա նը և այլք: Կար սի հանձ նու
մը կան խո րո շեց պա տե րազ մում Հա յաս տա նի պար
տութ յու նը: 

Ա լեք սանդ րա պո լի ան կու մից (նո յեմ բե րի 7) հե տո 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը շու տով ըն դու նեց 
զի նա դա դա րի թուր քա կան պա հանջ նե րը. ռազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը դա դա րեց վե ցին: Նո յեմ բե րի 
25 –ին Ա լեք սանդ րա պո լում սկս վե ցին թուրք– հայ կա
կան հաշ տու թյան ե րկ կող մա նի բա նակ ցութ յուն նե րը:

 Թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մում Հա յաս տա նի 
պար տութ յա նը նպաս տե ցին ի նչ պես ար տա քին քա
ղա քա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, այն պես 
էլ ե րկ րի ներ քին ան կա յու նու թյու նը: 

Հա յաս տա նի խոր հր դայ նա ցու մը: Հա յաս տա նի 
այս ան հա ջո ղու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն տվցին 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին ա վե լի վճ ռա կա նո րեն 
ի րա կան աց նե լու Հա յաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու 
քա ղա քա կա նու թյու նը: Հայ կա կան իշ խա նու թյուն
նե րի հետ բա նակ ցութ յուն  ներ վա րե լու նպա տա կով Դա նի ել  Բեկ–Փի րու մյա ն

Կարս
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Եր ևան է ժա մա նում Ռուս աս տա նի լի ա զոր ներ
կա յա ցու ցիչ Բո րիս Լեգ րա նի գլ խա վոր ած պատ
վի րա կութ յու նը: Եր ևա նի հայ– ռու սա կան բա նակ
ցու թյուն նե րը ա վարտ վում են հոկ տեմ բե րի  28 –ին 
ստո րագր ված «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ
րութ յամբ»: Կող մե րը պար  տա վոր վում են ստո րագ
րել «Ար ձա նագ րութ յա նը» կից հաշ տութ յան պայ մա
նա գի րը, ե թե կա տար վե ին հե տևյալ պայ ման նե րը. 
Ռու սաս տա նն ու Ա դր բե ջա նը պետք է ճա նա չե ին 
Հա յաս տա նի ի րա վունք նե րը Նա  խիջ ևա նի և Զան գե
զու րի նկատ մամբ, ի սկ Հա յաս տա նի կա   ռա  վա րութ
յու նը պետք է հրա ժար վեր Ղա րա բա ղի նկատ  մամբ 
պա հանջ նե րից և ըն դու ներ Ռու սաս տա նի օ ժան դա
կութ յու նը` Թուր քի ա յի հետ տա րած քա յին հար ցե րը 
լու ծե լու խնդ րում: Սա կայն պայ մա նագ րի նա խա
գի ծը չար ժա նա ցավ խորհր դային ղե կա վար ու թյան 
հա վա նութ յա նը: 

1920 թ. աշ նան վեր ջին Հա յաս տանն այլևս ի զո
րու չէր դի մա կայե լու քե մա լա բոլշ ևի կյան ճն շում նե
րին: Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը պա հան ջում 
էր «ան մի ջա պես ըն դու նել խորհր դայ նա ցու մը»։ 

Երկ րի հա մար ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճա կը 
քա ղա քա կան վե րաձև ում նե րի ան հրա ժեշ տութ յուն 
ա ռա ջաց րեց: Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի` նո յեմ բե
րի 23 –ի ար տա կարգ նիս տում վար չա պետ ը նտր վեց 
Սի մոն Վրաց յա նը: Վեր ջի նիս կա ռա վա րու թյունն 
աշ խա տեց ըն դա մե նը մեկ տաս նօ րյակ՝ լի նե լով Հա
յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան վեր ջին կա
ռա վա րու թյու նը:

 Մինչ Հա յաս տա նի նոր կա ռա վա րու թյու նը փոր
ձում էր ել քեր ո րո նել ստեղծ ված ծանր իր ա վի ճա
կից, ՌԿ(բ)Կ Կով կաս յան բյու րո յի կող մից Բաք վում 
կազ մա վոր ված Հա յաս տա նի Ռազ  մա  հե ղա փո խա
կան կո մի տեն` Սար գիս Կաս յա նի նա խա գա հութ
յամբ և 11–րդ կար միր բա նա  կի «զորամասերի ու ղեկ
ցութ յամբ նո յեմ բե րի 29 –ին մտավ Քար վան սա րա 
(այժմ՝ Իջ ևան) և հռ չա կեց « Հա յաս տա նի Սո ցի ա լիս
տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տութ յուն»:

 Դեկ տեմ բե րի 1 –ին հան րա պե տութ յան խորհր Սիմոն Վրացյան
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դա րա նի, կա ռա վա րութ յան և ՀՅԴ բյու րոյի մի աց յալ 
նիս տում խորհր դայ նաց ման պա հան ջը «ո րոշ պայ
ման նե րով» ի վեր ջո ըն դուն վեց: Կա ռա վա րու թյան 
ան դամ ներ Դրաս տա մատ Կա նա յա նին (Դ րո) և 
Հ. Տեր տեր յա նին հանձ նա րար վեց հա մա պա տաս
խան հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րել Բ. Լեգ րա նի հետ։ 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2 –ին Եր ևա նում ստո րագր վում 
է հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նա գիր, ո րով Հա յաս տա
նը հայ տա րար վում է «ան կախ Սո ցի ա լիս տա կան 
Խորհր դա յին  Հան րա պե տութ յուն»: Նախ կին կա ռա
վա րութ յու նը թող նում է իշ խա նութ յու նը: Վեր ջինս 
խա ղաղ ճա նա պար հով ան ցնում է Հա յաս տա նի 
Հեղ կո մին:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յունն իր 
տե ղը զի ջեց ե րկ րոր դը հա մար վող` Հա յաս տա նի 
Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դա յին (հե տա գա յում՝ Հայ
կա կան Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան) Հան րա պե
տութ յա նը: 

Եր ևա նի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի ստո
րագ րու մից և Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից մի 
քա նի ժամ ան ց՝ դեկ տեմ բե րի 2 –ի լույս 3 –ի գի շե
րը, այլևս  գո յութ յուն չու նե ցող ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
պատ վի րա կութ յու նը Ա լեք սանդ րա պո լում ստո րագ
րում է թուր ք– հայ կա կան հաշ տութ յան պայ մա նա
գիր, ո րը նվաստացուցիչ էր հայ կա կան պե տութ յան 
և հայ ժո ղովր դի հա մար: 

Սակայն Եր ևա նի 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2 –ի հայ– 
ռու սա կան հա մա ձայ նա գի րը Հա յաս տա նի խորհր
դա յին իշ խա նութ յուն նե րին ի րա վա կան հիմք տվեց 
չճա նա չե լու Ա լեք սանդ րա պո լի պայ   մա   նա  գի րը, ո րը 
ստո րագր ման ի սկ պա հից օ րի նա կան չէր:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ է սկս վել թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը. ի ՞նչ ըն թացք և ա վարտ ու նե ցավ 
այն: Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ Հա յաս տա նը պա տե րազ մում պարտ վեց:

2.  Ին չո՞ւ վերսկս վե ցին հայ– ռու սական բա նակ ցու թյուն նե րը: Հաշ տու թյան պայ մա
նա գի րը ստո րագ րե լու հա մար ի ՞նչ պայ ման ներ է ին ա ռա ջադր վել: 

3.  Ե ՞րբ է Հա յաս տա նի Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տեն մտել Հա յաս տան. ո ՞վ էր 
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ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ք րիս տա փոր Ա րա րա տյան, «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րութ յուն», ՌԿ(բ)Կ 

Կով կաս յան բյու րո , Հա յաս տա նի Ռազ  մա  հե ղա փո խա կան կո մի տե, Սար գիս Կաս յա ն, 
« Հա յաս տա նի Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տութ յուն», Բո րիս Լեգ րան, 
Եր ևա նի հայ–ռուսական հա մա ձայ նա գիր, Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նա գիր:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1 –ի՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին 
ո ւղղ ված դի մու մից՝ Հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու հա մար սր բա զան կռ վի ել նե լու 
մա սին

« Քա ղա քա ցի նե՛ր, օ րե րը պատ մա կան են, հի շե ցե՛ք 1918 –ի օ րե րը, մի՛տ բե րեք Սար դա
րա պատն ու Ղա րա քի լի սեն, նոր հե րո սու թյուն նե րի հրա վեր է կար դաց վում: Ի զե՛ն, քա
ղա քա ցի նե՛ր, ի զե՛ն, ան վա րան և ա ռա վել քան եր բեք ի նք նավս տահ: ...

Ի զե՛ն, քա ղա քա ցի նե՜ր, դե պի՛ ռազ մա ճա կատ, դե պի հաղ թա նակ»:

(Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 625, թ. 33)։

***
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2 –ին Եր ևա նում «ՌՍԴԽՀ  լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի և Հա

յաս տա նի կա ռա վա րութ յան միջև» ստո րագր ված հա մա ձայ նա գրից
 Հոդ ված 1. Հա յաս տա նը հայ տա րար վում է ան կախ Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դային 

Հան րա պե տութ յուն:
 Հոդ ված 2. Մինչև Հա յաս տա նի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րի հրա վի րու մը կազ մա

վոր վում է ժա մա նա կա վոր Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե, ո րին ան ցնում է ամ բողջ 
իշ խան ու թյու նը Հա յաս տա նում:

 Հոդ ված 4. Հայ կա կան բա նա կի հրա մա նա տա րա կան կազ մը չի են թարկ վում որ ևէ 
պա տաս խա նատ վու թյան այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք կա տա րել է բա նա կի 
կազ մում մինչև Հա յաս տա նում խորհր դա յին իշ խա նութ յա ն հռ չա կու մը:

 Հոդ ված 5. Դաշ նակ ցութ յան և Հա յաս տա նի մյուս սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցութ յուն
նե րի ան դամ նե րը չեն են թարկ վե լու որ ևէ բռ նութ յան՝ կու սակ ցու թյուն նե րին պատ կա նե
լու թյան հա մար : 

(«Сборник действующих договоров», Москва, 1922, № 79, стр. 14–15).

այն գլ խա վո րում: Ե ՞րբ է կազմ վել Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան վեր ջին կա ռա
վա րու թյու նը. ո ՞վ էր այն գլ խա վո րում: Ե ՞րբ է խորհր դայ նա ցել Հա յաս տա նը. ի նչ
պե՞ս դա կա տար վեց: Ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք Եր ևա նի հա մա ձայ նա գի րը: 
Ինչո՞ւ է Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նա գի րը անօրինական:  
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Ա ՌԱ ՋԻՆ ԲԱԺ ՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը հայոց պատ մու թյան նո րա գույն ժա
մա նա կաշր ջա նի կար ևո րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րից է, ո րը հայ ժո ղովր դի մղած փա
ռա հեղ մար տե րի ար դյունքն էր: Վե րա կանգն վեց վա ղուց կորս ված ան կախ պե տա կա նու
թյու նը: 

Ե՞րբ է հռ չակ վել Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նը: 
Ո՞վ էր ՀՀ –ի ա ռա ջին վար չա պե տը:

2.  ՀՀ –ի հռ չա կու մից հե տո ստեղծ վե ցին իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րը: Հե տա գա
յում ըն դուն վե ցին ՀՀ –ի պե տա կան խորհր դա նիշ նե րը` դրո շը, օ րհ ներ գը և զի նան շա նը: Նո
րաս տեղծ պե տու թյան ա ռաջ նա հերթ խն դիրն էր մար տու նակ բա նա կի ստեղ ծու մը: Բա նա
կի ստեղծ մամբ ամ բող ջա ցավ հայ կա կան նո րաս տեղծ պե տա կա նու թյու նը:

Ո րո՞նք է ին ՀՀ –ի իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րը:
Ին չո՞ւ էր ան հրա ժեշտ մար տու նակ բա նա կի գո յու թյու նը:
Ո րո՞նք է ին ՀՀ –ի պե տա կան խորհր դա նիշ նե րը:

3.  Պատ մա կան դժ վա րին ժա մա նակ նե րի ծնունդ լի նե լով` ՀՀ –ի սո ցի ալ–տն տե սա կան դրու
թյու նը խիստ ծանր էր: Դժ վա րին կա ցու թյու նից դուրս գա լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու
թյու նը մի շարք ար տա կարգ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կեց: Չնա յած ներ քին ու ար տա քին 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին` զար գա նում էր դպ րո ցա կան գոր ծը, կր թամ շա կու թային 
կյան քը: ՀՀ–ն ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն էր, որ տեղ ա զա տո րեն գոր ծում է ին տար
բեր կու սակ ցու թյուն ներ և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հա յաս տա նի ներ քին 
դրու թյու նը ա պա կա յու նաց նում է ին դր սից հրահր վող թուրք– թա թա րա կան խռովություն
նե րը և բոլշ ևի կյան ե լույթ նե րը: Սա կայն նույ նիսկ այդ պայ ման նե րում ՀՀ կա ռա վա րու թյու
նը մի այն ծայ րա հեղ դեպ քե րում էր զեն քի դի մում:

 Ի՞նչ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կեց ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա
կը բա րե լա վե լու ո ւղ ղու թյամբ:
Ն շե՛ք փաս տեր, ո րոնք վկա յում են, որ ՀՀ–ն ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն էր:

4.  Իր գո յու թյան կարճ ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում ՀՀ–ն դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու
թյուն ներ հաս տա տեց մի շարք ե րկր նե րի հետ, ո րոն ցից մի քա նի սի հետ նրա հա րա բե րու
թյուն նե րը լար ված բնույթ է ին կրում: Սև րի պայ մա նագ րով Թուր քի ան Հա յաս տա նը ճա նա
չում էր ան կախ և ա զատ պե տու թյուն:

Ո՞ր ե րկր նե րի հետ լար ված հա րա բե րու թյուն ներ ու ներ ՀՀ–ն. ին չո՞ւ:
 Ե՞րբ է կնք վել Սև րի պայ մա նա գի րը. որ քա՞ն էր կազ մե լու ՀՀ –ի տա րածքն՝ ը ստ այդ պայ մա
նագ րի:

5.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը չէր հաշտ վում Ա նդր կով կա սի կորս տի հետ և մի ջոց ներ էր փնտ
րում այն կր կին իր ազ դե ցու թյան ո լոր տում նե րա ռե լու հա մար: Քա ղա քա կան ան բա րեն
պաստ ի րադ րու թյու նը ՀՀ –ին ստի պում էր հա րա բե րու թյուն նե րը բա րե լա վե լու Խորհր
դային Ռու սաս տա նի հետ: Մի ա ժա մա նակ, օ գտ վե լով ստեղծ ված նպաս տա վոր ի րա վի ճա
կից, քե մա լա կան Թուր քի ան նոր պա տե րազմ սան ձա զեր ծեց ՀՀ –ի դեմ: Հայ կա կան բա
նակն ի զո րու չե ղավ կա սեց նել թշ նա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը և ՀՀ–ն եր կի րը վերջ նա կան 
կոր ծա նու մից փր կե լու նպա տա կով, հար կադր ված էր իշ խա նու թյու նը հանձ նել բոլշ ևիկ նե
րին և ծանր պայ ման նե րով հաշ տու թյուն կն քել Թուր քի այի հետ:

 Ե՞րբ և ո ՞ր հա մա ձայ նագ րով ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը վայր դրեց իր լի ա զո րու թյուն նե րը և իշ
խա նու թյու նը հանձ նեց բոլշ ևիկ նե րին:

Արդյոք ան խու սա փե լի՞ էր Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը. ին չո՞ւ:
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Իշխանության նոր մարմինների ստեղծումը: 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6 –ին Եր ևան ժա մա նեց ՀՍԽՀ 
Ռազմ ա հե ղա փո խա կան  կո մի տեն, ո րն ստանձ նեց 
իշ խա նու թյու նը: 

Հան րա պե տութ յու նում ձևա վոր վե ցին գոր ծա
դիր իշ խա նութ յան նոր մար մին նե ր՝ ժո ղովր դա  կան 
կո մի սա րի ատ ներ: Իշ խա նու թյան տե ղա կան գոր
ծա դիր մար մին ներն է ին հե ղա փո խա կան կո մի տե
նե րը, ո րոնք նշա նա կո վի է ին և ժա մա նա կա վոր: 
Դրանք կազ մա կերպ վե ցին ը ստ ե րկ րի վար չա կան 
բա ժա նում նե րի` գա վառ նե րի, շր ջան նե րի (գա վա
ռակ նե րի) և գյու ղե րի: Պե տու թյան կա ռա վար ման 
հա մա կար գում կար ևոր դեր էր հատ կաց վում ներ
քին գոր ծե րի ժող  կո մա տին և Ար տա կարգ հանձ
նա ժո ղո վին (Չե կա` «Չ րեզ վի չայ նա յա կո մի սի ա»)։ 
Ե րկ րում խորհր դա յին վար չա կար գը հաս տա տե լու 
և ամ րապն դե լու գոր ծըն թացն ո ւղ ղոր դում էր Հա
յաս տա նի կո մու նիս տա կան (բոլշ ևի կյան) կու սակ
ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի տեն՝ տե ղե րում կազ
մա վոր ված կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի մի ջո ցով:

Ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու
թյու ն:  Ծանր էր ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան դրու
թյու նը: Նոր իշ խա նութ յուն նե րը ե րկ րում կի րա ռե
ցին ռազ  մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նութ յուն: 
Սա տն տե սա կան մի ջո  ցա ռում նե րի մի հա մա կարգ 
էր, ո րում կենտ րո նա  կա նը պա րեն մաս նատ րումն 
էր: Դրա է ու թյունն էր բնակ չու թյան ար տադ րած 
կամ ու նե ցած՝ պե տու թյան կող մից «ա վել ցուկ» հա
մար վող հա ցա հա տի կի և այլ մթերք  նե րի ու ապ
րանք նե րի բռ նագ րա վու մը: Տե ղա կան հեղ կոմ նե րը 
դի մե ցին բնակ չու թյան, ա ռա ջին հեր թին՝ գյու ղա

§ 1.  ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ: 
ՓԵՏՐ ՎԱ ՐՅԱՆ Ա ՊՍ ՏԱՄ ԲՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԻՍ ՏԱ ԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ  ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
1920–1922 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

ԳԼՈՒԽ

I
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ցի ու թյան, ու նեց ված քի կա մա յա կան բռ նագ րա
վմա նը, դրանք ու ղեկ ցվում է ին ան հնա զանդ նե րի 
ձեր բա կա լութ յուն նե րով: Նոր իշ խա նութ յուն նե րը 
պե տա կա նաց րին մաս նա  վոր բան կե րը, գոր ծա
րան նե րը, խա նութ նե րը, հոգ ևոր հաս տա տութ յուն
նե րին պատ   կա նող կր թամ շա կու թա յին օ ջախ  նե րը, 
ի նչ պես նաև  ե րկ րի բնա կան հարս տութ յուն նե րը: 

Ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նութ յան 
դրս ևո րում ներ է ին Հա յաս տա նի նախ որդ կա ռա
վա րութ յան, խորհր դա րա նի, ազ գա յին կու սակ
ցութ յուն նե րի ան դամ նե րի և հայ կա կան բա  նա կի 
սպա նե րի նկատ մամբ գոր ծադր ված քա ղա քա կան 
բնույ թի հե տա  պն դում  նե րը և բռ նու թյուն նե րը: Բաք
վում տե ղա կայ ված 11–րդ  կար միր բա նա կի Հա տուկ 
բաժ նի ան մի ջա կան ցու ցու մով 1920 թ. դեկ տեմ բե ր 
և 1921 թ. հուն վար ա միս նե րին հայ կա կան բա նա
կից հե ռաց վե ցին և ե րկ րից աք սոր վե ցին ա վե լի 
քան 1000 սպա  և այլ զին ծա ռա յող: Աք սոր ված նե րի 
թվում է ին գե նե րալ ներ Թ. Նա զար բեկ յա նը, Մ. Սի
լիկ յա նը, Ա. Բեյ– Մա մի կոն յա նը և ու րիշ ներ: ՀՍԽՀ 
կար միր  բա նա կի հրա մա նա տա րի պաշ տո նից 
ա զատ վեց Դրոն: 1921 թ. հուն վա րին մի խումբ հայ 
սպա նե րի հետ նա պար տադր ված լքեց Հա յաս տա
նի սահ ման նե րը։

Բռ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում աչ
քի էր ը նկ նում Հա մա ռու սաս տան յան Չե կա յի կող
մից ար տա կարգ լի ա   զո րու թյուն նե րով Հա յաս տան 
գոր ծուղ ված Գևորգ Ա թար բեկ յա նը։ Վեր ջի նիս քա
ղա քա կան կոշտ գի ծը պաշտ պա նում է ին ՀԿ(բԿ 
 կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Ա լի խան յա նը, ՀՍԽՀ 
ռազմ գործ ժող կոմ Ա. Նու րի ջան յա նը (Ա վիս), ներ
գործ ժող կոմ Ի. Դով լաթ յա նը և այլք։ Բռ նու թյուն նե
րի ծա վա լու մը փոր ձում է ին կան խել մեղմ քա ղա
քա կա նութ յան կողմ նա կից ներ Ս. Կաս յա նը, ՀԿ(բ)Կ 
 կենտ կո մի ան դամ ներ Ա. Մռավ յա նը և Ա. Բեկ զադ
յա նը: Սա կայն հայ կա կան բա նա կի սպա նե րի աք
սո րից հե տո բռ նութ յուն նե րն ա վե լի սան ձար ձակ 
դար ձան։ 1921 թ. հուն վա րի վեր ջին Հայ կոմ կու սի 
պլե նու մի ո րո շու մով ձեր բա կալ վե ցին ՀՀ նախ կին 
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վար չա պետ ներ Հով հան նես Քա ջազ նու նին և Հա մո 
Օ հան ջան յա նը, նախ կին խորհր դա րա նի ան դամ 
ներ Նի կոլ Աղ բալ յա նը և Լևոն Շան թը, զո րահ րա
մա նա տար ներ Հա մա զասպ Սր վանձտ յա նը, Նի կո
լայ Ղոր ղան յա նը և այլք։ Վեր ջին եր կու սը, տասն
յակ այլ քաղ բան տարկ յալ նե րի հետ մի ա սին, գն
դա կա հար վե ցին բան տում։ 

Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը: Հա յաս
տա նում ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րի դեմ ը նդ
վզե ցին ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րը: 1921 թ. 
փետր վա րի 16 –ին սկս վեց ա պս տամ բութ յուն, ո րն 
ա րագ ը նդ գր կեց Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան շր
ջան նե րը՝ Բաշ– Գառ նին (Գառ նի), Կո տայ քը, Թա
լի նը, Դա րա լագ յա զը (Վա յոց Ձոր), Բաշ –Ա պա րա
նը (Ա պա րան) և այլն: Ա պս տամբ նե րը՝ ը նդ հա նուր 
հրա մա նա տար գն դա պետ Կու ռո (Սու րեն) Թար խա
նյա նի, խմ բա պե տներ Մար տի րո սի, Խն կոյի, Սմ բա
տի և այ լոց գլ խա վո րութ յամբ, փետր վա րի 18 –ին 
մտան մայ րա քա ղաք Եր ևան: ՀՍԽՀ  պե տա կան և 
կու սակ ցա կան մար մին նե րը, ի րենց հա վա տա րիմ 
կար միր բա նա կա յին փոք րա թիվ զո րա մա սե րի ու
ղեկ ցութ յամբ, «Ա զա տա մարտ» ու « Վար դան Զո րա
վար» զրա հագ նացք նե րի պաշտ պա նութ յան ներ քո 
նախ օ րոք լքել է ին քա ղա քը և հե ռա ցել դե պի Ղա
մար լու (Ար տա շատ) — Վե դի– Բա սար (Ա րա րատ): 

Հաղ թա նա կած ապ ստամբ ու թյան ար դյուն քում, 
ո րի ը նդ հա նուր ղե կա վա րութ յու նը ստանձ նել էր 
Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյու նը, Եր ևա նում 
ստեղծ վեց իշ խա նութ յան նոր մար մին` Հայ րե նի
քի փր կութ յան կո մի տե (ՀՓԿ)` Սի մոն Վրաց յա նի 
նա խա գա հութ յամբ: Կո մի տե ի ա ռա ջին ի սկ հրա
ման նե րով ազ դա րար վեց Հա յաս տա նում խորհր
դային իշ խա նու թյան տա պալ ման և բո լոր բոլշ
ևիկ նե րին ձեր բա կա լե լու մա սին: Մի ա ժա մա նակ, 
Եր ևա նի և այլ վայ րե րի բան տե րից ա զատ վե ցին 
բոլշ ևիկ նե րի կող մից կա լան ված և խոշտ անգ ված 
հա րյու րա վոր մար դիկ:

Ե թե ա պս տամբ նե րի և խորհր դային զոր քե
րի միջև ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռա ջին 

Կուռո (Սուրեն) Թարխանյան
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շր ջանն ըն թա նում էր կող մե րի փո փո խա կի հա
ջո ղութ յուն նե րով, ա պա փետր վարի վեր ջե րին, 
Վրաս տա նի խորհր դայ նաց մա նը հա ջոր դած՝ կար
միր բա նա կա յին հիմ նա կան զո րա մա սե րի՝ Հա
յաս տան վե րա դառ նա լուց հե տո, ա պս տամբ նե րի 
պար տութ յու նը կան խո րոշ ված էր: Մինչ վճ ռա կան 
հար ձակ ման ան ցնե լը Կար միր բա նա կի Ռազմ
հեղ խորհր դի ան դամ Գ. (Սեր գո) Օր ջո նի կի ձեն 
մար տի 20 –ին դի մադ րութ յու նը դա դա րեց նե լու 
վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց ՀՓԿ –ին: Օր ջո նի կի ձե ի 
միջ նոր դութ յամբ մար տի 21 –ին դի վա նա գի տա
կան ա ռա քե լութ յամբ Թիֆ լի սից Եր ևան ժա մա նեց 
բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու ման յա նը: Սա կայն 
վերջ նա գի րը մնաց ան պա տաս  խան, ի սկ Թու ման
յա նին չհա ջող վեց հա մո զել Վրաց յա նին դա դա
րեց նել պայ քա րը: 

1921 թ. մար տի 25 –ից 11–րդ կար միր բա նա կի զո
րա մա սե րն ան ցան վճ ռա կան հար ձա կման: Կոտ րե
լով ապ ստամբ նե րի դի մադ րութ յու նը՝ ապ րի լի 2 –ին 
նրանք մտան Եր ևան: Ա վե լորդ զո հեր չտա լու նպա
տա կով ա պս տամբ նե րը մայ րա քա ղա քում դի մադ
րութ յուն ցույց չտ վին և ՀՓԿ –ի գլ խա վո րութ յամբ 
նա հան ջե ցին դե պի Սյու նիք: Նա  հան  ջի մի ջանց քի 
ան վտան գութ յունն ա պա հով ված էր Ի նք նա վար 
Սյու նի քում ամ րա ցած Գա րե գին Նժ դե հի զին ված 
ու ժե րի կող մից: 

Փետր վար յան ա պս տամ բութ յան պար տու թյու նը 
և ե րկ րում (բա ցի Սյու նի քից) խորհր դա յին իշ խա
նութ յան վե րա հաս տատ ու մը ան խու սա փե լի է ին, 
քա նի որ նրա թի կուն քին կանգ նած էր Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նը: Ա պս տամ բութ յու նը, սա կայն, սթա
փեց նող ներ գոր ծութ յուն ու նե ցավ խորհր դա յին իշ
խա նութ յուն նե րի վրա, ստի պեց ա ռա վել զգու  շո րեն 
գոր ծե լու: Հայ հեղ կո մի 1921 թ. ապ րի լի 24 –ի հրա
մա նով ա պս տամ բութ յան բո լոր մաս նա կից նե րին` 
նե րառ յալ ղե կա վար նե րին, շնոր հվեց հա մա նե
րում։ Վճ ռա կան քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին ե րկ րի սո
ցի ալ–տն տե սա կան դրու թյու նը բա րե լա վե լու ո ւղ
ղու թյամբ:

Ալեքսանդր Մյասնիկյան

Սարգիս Լուկաշին 
(Սրապիոնյան)
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 Խորհր դային իշ խա նու թյունն ամ րապն դե լու 
նպա տա կով 1921 թ. գար նա նը ՌԿ(բ)Կ  կենտ կո մի 
ո րոշ մամբ Հա յաս տան գոր ծու ղվե ցին փոր ձա ռու և 
հե ղի նա կա վոր պե տա կան– կու սակ ցա կան գոր ծիչ
նե ր` Ա լեք սանդր Մյաս նիկ յա նի և Սար գիս Լու
կա շի նի (Ս րա պի ոն յան) գլ խա վո րութ յամբ: Մա յի սի 
21 –ին Հայ հեղ կո մը վե րա կազ մա վո րվեց ՀՍԽՀ  Ժո
ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հր դի: Ա. Մյաս նիկ
յա նը նշա նակ վեց ժող կոմ խորհ րի նա խա գահ և մի
ա ժա մա նակ ռազ մա կան գոր ծե րի ժող կոմ: Ս. Լու
կա շի նը դար ձավ ՀՍԽՀ ժո  ղովր դա կան տն տե սութ
յան խորհր դի (ԺՏԽ) նա խա գահ և ը նտր վեց ՀԿ(բ)Կ 
կենտ  կո մի քար տու  ղար: Հա յաս տա նում կար ճատև 
(շուրջ մեկ տա րի) գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում Ա. 
Մյաս նիկ յա նին ը նդ հա նուր առ մամբ հա ջող վեց հա
մախմ բել հա սա րա կու թյա նը, նրան մղել խա ղաղ 
աշ խա տան քի:    

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  ՀՍԽՀ Ռազմ ա հե ղա փո խա կան  կո մի տեն ե ՞րբ ժա մա նեց Եր ևան և ստանձ նեց իշ
խա նու թյու նը: Ներ կա յաց րե՛ք գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նոր հա մա կար գը: 

2.  Ին չո՞ւ և ե ՞րբ ՀՍԽՀ –ո ւմ կի րառ վեց ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու
նը. ի ՞նչ դրս ևո րում ներ և հետ ևանք ներ ու նե ցավ այդ քա ղա քա կա նու թյու նը: 
Քա ղա քա կան ի ՞նչ բռ նու թյուն ներ և ո ՞ւմ նկատ մամբ գոր ծադր վե ցին: Ով քե՞ր է ին 
քա ղա քա կան այդ ո ւղ ղու թյան կողմ նա կից նե րը: Գնա հա տե՛ք քա ղա քա կան բռ
նաճն շում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը:

3.  Ե ՞րբ և ին չո՞ւ բռնկ վեց Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը: Ով քե՞ր գլ խա վո րե ցին 
ա պս տամ բու թյու նը: Իշ խա նու թյան ի ՞նչ նոր մար մին ստեղծ վեց: Ներ կա յաց րե՛ք 
ա պս տամ բու թյան ըն թացքն ու ա վար տը: Ո րո՞նք է ին  ա պս տամ բու թյան պար
տու թյան պատ ճառ նե րը: Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ ա պս տամ բու թյու նը:

3.  Ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան ՀՍԽՀ ղեկավար մարմիններում 1921 թ. 
գարնանը: 

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վ (Չե կա` «Չ րեզ վի չայ նա յա կո մի սի ա»), ռազ մա կան կո մու
նիզմ, պա րեն մաս նատ րում, Հայ րե նի քի փր կութ յան կո մի տե (ՀՓԿ), Ի նք նա վար Սյու
նիք, Ա լեք սանդր Մյաս նիկ յա ն, Սար գիս Լու կա շի ն (Ս րա պի ոն յան), ՀՍԽՀ  Ժո ղովր դա
կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ, ՀՍԽՀ ժո  ղովր դա կան տն տե սութ յան խոր հուր դ (ԺՏԽ):
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§ 2. ՀՍԽՀ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ: ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ 
         ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ  Ա ՆԴՐ ԴԱՇ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ԽՍՀՄ –Ի 
         ԿԱԶ ՄՈՒՄ
ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա

րը: Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը: Խորհր դային 
իշ խա նու թյան ամ րապն դու մից հե տո հեղ կոմ նե րին 
փո խա րի նե ցին ը նտ րո վի մար մին նե րը` խոր հուր
դնե րը: ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին ը նտ րու
թյուն նե րը տե ղի ու նե ցան 1921 թ. դեկ տեմ բե րին: 
Դրանց ըն թաց քում ը նտր վե ցին բան վոր նե րի, գյու
ղա ցի նե րի և կար միր բա նա կային նե րի պատ գա մա
վոր նե րի խոր հուրդ ներ` որ պես իշ խա նու թյան տե
ղա կան մար մին ներ: 

ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
տե ղի ու նե ցավ 1922 թ. հուն վա րի 30 –ից փետր
վա րի 4 –ը: Հա մա գու մա րը ո րո շում ներ կա յաց րեց 
Ա նդր կով կա սյան դաշ  նութ յան (Ա նդր դաշ նու թյան) 
կազ մա վոր ման, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և այլ 
հրա տապ խն դիր նե րի մա սին:  

Հա մա գու մա րի 1922 թ. փետր վա րի 3 –ի նիս
տում ըն դուն վեց ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա նա
դրու թյու նը` հիմ նա կան օ րեն քը: Դա մշակ ված էր 
Խորհր դային Ռու սաս տա նի Սահ մա նա դրութ յան 
սկզ բունք նե րի հա մա ձայն և կրկ նում էր հիմ նա կան 
դրույթ նե րը: Դրա նում նշ վում էր, որ հան րա պե տու
թյու նում ամ բողջ իշ խա նութ յու նը պատ կա նում է 
բան վոր նե րի, գյու ղա ցի նե րի և կար միր բա նա կային
նե րի պատ գա մա վո րա կան խոր հուրդ նե րին: Ե րաշ
խա վոր վում է ին աշ խա տա վոր  նե րի հա վա սար ի րա
վունք նե րը` ան կախ ազ գութ յու նից ու դա վա նան քից: 
Աշ խա տան քը պար տա դիր պար տա կա նու թյուն էր 
հա մար վում բո լո րի հա մար` «ով չի աշ խա տում, նա 
չի ու տում» սկզ բուն քով: 

Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րում էր խոս քի, մա
մու լի, ցույ ցե րի և այլ ա զա տու թյուն ներ: Սա կայն 
ի րա կա նում դա կրում էր ձևա կան բնույթ: Ե կե ղե ցին 
ան ջատ վում էր պե տու թյու նից, ի սկ դպ րո ցը` ե կե ղե
ցուց, սահ ման վում էր ան վճար կր թու թյուն ստա նա
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լու ի րա վունք: Սահ ման վում էր պար տա դիր զին վո
րա կան ծա ռա յու թյուն: 

Սահ մա նադ րու թյան ա ռան ձին հոդ վա ծով հաս
տատ վում է ին հան րա պե տու թյան պե տա կան 
խորհր դա նի շե րը` զի նան շա նը (հե ղի նակ` Մար տի
րոս Սա րյան) և դրո շը: ՀՍԽՀ զի նան շա նի վրա պատ
կեր ված է ին Մեծ և Փոքր Ա րա րատ նե րը:

 Հա յաս տա նը Ա նդր դաշ նութ յան  և ԽՍՀՄ կազ
մա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Ա նդր կով կա սի խորհր
դային հան րա պե տու թյուն նե րի` Հա յաս տա նի, 
Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի փոխ հա րա բե րութ յուն նե
րը հս տա կեց նե լու հա մար ե րկ րա մա սի « կո մու նիստ 
ըն կեր նե րին» ո ւղղ ված՝ 1921 թ. ապ րի լի 14 –ի նա
մակ–հ րա հան գով դի մեց Խորհր դային Ռու սաս տա
նի ղե կա վար (Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ) Վ. Լե նի նը: 
Նա մա կում ա ռաջ էր քաշ վում խորհր դային հան րա
պե տու թյուն նե րի միջև տն տե սա կան և ռազ մա քա
ղա քա կան սերտ դա շինք հաս տա տե լու գա ղա փա րը: 
Մի ա վոր ման ձև ը նտր վեց խորհր դային դաշ նութ յու
նը: Նրա կազ մում հան րա պե տու թյուն նե րը պահ պա
նե լու է ին ի րենց ի նք նիշ խա նու թյու նը:

 Գոր ծըն թա ցը, սա կայն, հարթ չէր: Դի մա դրութ
յուն էր ցու ցա բե րում Վրաս տա նի կոմ կու սի ղե կա
վա րու թյան մի մա սը: Վեր ջինս հան դես էր գա լիս 
հան րա պե տու թյուն նե րի ի րա կան ան կա խու թյու նը 
պահ պա նե լու, նրանց միջև ե րկ կողմ պայ մա նա
գրային հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու ա ռա
ջար կու թյամբ: Վրա ցա կան կող մի այս դիր քո րոշ ման 
դեմ ան զի ջում պայ քար ծա վա լեց Ռու սաս տա նի 
կոմ կու սի վեր նա խա վը: 

Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը կողմ է ին Ա նդր
կով կա սյան դաշ նու թյան (Ա նդր դաշ նու թյուն) ստեղծ
մա նը և դրա նում է ին տես նում եր կիրն ու ժո ղովր
դին ար տա քին վտանգ նե րից պաշտ պա նե լու և սո
ցի ալ–տն տե սա կան ծանր վի ճա կից դուրս բե րե լու 
հնա րա վո րու թյու նը: 

1922 թ. մար տի 12 –ին Թիֆ լի սում հրա վիր ված՝ 
Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կենտ գործ
կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լի ա զոր խորհր դա ժո

ՀԽՍՀ դրոշն ու զինանշանը
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ղո վը (կոն ֆե րան սը) հաս տա տեց Ա նդր դաշ նու թյուն 
կազ մե լու մա սին մի ու թե նա կան պայ մա նա գի րը: 
Դրա նով ի րա կա նու թյուն էր դառ նում Ա նդր կով կա սի 
Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն
նե րի Դաշ  նային Մի ու թյու նը (Ա ԽՍՀԴՄ): Վեր ջի նիս 
կազ մում հան րա պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խա նու
թյու նը խիստ սահ մա նա  փա կ էր: 

1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10 –13 –ը Բաք վում հրա վիր
ված՝ Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա
գու մա րում ԱԽՍՀԴՄ–ն վե րա փոխ վեց Ա նդր կով կա
սի Խորհր դային Դաշ նային Սո ցի ա լիս տա կան Հան
րա պե տու թյան (Ա ԽԴՍՀ): Խորհր դային Հա յաս տա
նը, Վրաս տա նը և Ա դր բե ջա նը այ սու հետ հան դես 
է ին գա լու որ պես մեկ հան րա պե տու թյուն:

1922 թ. ե րկ րորդ կե սից ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մը վճ ռա
կան քայ լեր էր ձեռ նար կել խորհր դային բո լոր հան
րա պե տու թյուն նե րի հետ Ռու սաս տա նի միջ պե տա
կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե  լու հա
մար: Այդ նպա տա կով ստեղծ վեց հան րա պե տու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ հա տուկ 
հանձ նա ժո ղով: Օ գոս տո սի վեր ջին հանձ նա ժո ղո վի 
քն նարկ մանն է ներ կա յաց վում հանձ նա ժո ղո վի փաս
տա ցի ղե կա վար Ի ո սիֆ Ստա լի նի մշա կած «ՌՍԴԽՀ 
և ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի մա սին բա նաձ ևի նա խա գի ծը»: Ը ստ դրա՝ 
Հա յաս տա նը, Ա դր բե ջա նը, Վրաս տա նը, Բե լո ռու սը և 
Ո ւկ րա ի նան մտ նե լու է ին ՌՍԴԽՀ –ի կազ մի մեջ` ի նք
նա վար հան րա պե տու թյան կար գա վի ճա կով: Նա
խա գի ծը ստա ցավ «ս տա լի նյան ի նք նա վա րացման 
ծրա գիր» ան վա նու մը: Սա կայն դրա դեմ վճ ռա կա նո
րեն հան դես ե կավ Վ. Լե նի նը: Նա ա ռա ջար կեց հան
րա պե տու թյուն նե րի մի ա վո րումն ան ցկաց նել այլ 
հիմ քի վրա. բո լո րին, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նին, մի
ա վո րել նոր պե տու թյան մեջ` պահ պա  նե լով հան րա
պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խա նութ յու նը և մի ութ յու նից 
դուրս գա լու ի րա վուն քը: 

1922 թ. հոկ տեմ բե րի 6 –ին ըն դուն վեց նոր նա խա
գիծ, ո րում հրա մա յա կան էր դիտ վում Ո ւկ րաի նայի, 
Բե լո ռու սի, Ա նդր դաշ նու թյան և Ռու սաս տա նի միջև 
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« Խոր հր դա  յին Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու
թյուն նե րի Մի ու թյան» կազ մում մի ա վոր  վե լու մա սին 
պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը: 

ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման հարցն իր վերջ նա կան լու
ծու մը ստա ցավ 1922 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին Մոսկ վա
յում հրա վիր ված՝ խորհր դային չորս հան րա պե տու
թյուն նե րի լի ա զոր պատ վի րա  կու   թյուն նե րի խորհր
դա ժո ղո վում (կոն ֆե րան սում): Այս տեղ հաս տատ
վե ցին և դեկ տեմ բե րի 30 –ին Խորհր դային Ռու սաս
տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Բե լո ռու սի և Ա նդր դաշ նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ստո րագր վե ցին ԽՍՀՄ 
կազ մա  վոր ման մա սին Հռ չա կա գի րը և Մի ու թե նա
կան պայ մա նա գի րը: Այ նու հետև դրանք հաս տատ վե
ցին ԽՍՀՄ խոր հուրդ նե րի` պե տու թյան բարձ րա գույն 
օ րենս դիր մարմ նի, ա ռա ջին հա մա գու մա րում: 

Խորհր դային Մի ու թյու նը գո յատ ևեց շուրջ 70 տա
րի և լու ծար վեց 1991 թ. դեկ տեմ բե րին: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ կա յա ցան ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը և ի ՞նչ ար դյունք
ներ ու նե ցան: Ե ՞րբ է ըն դուն վել ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա նադ րու թյու նը: Ներ կա
յաց րե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՍԽՀ սահ մա նադ րու թյու նը:

2.  Ե ՞րբ և ին չո՞ւ Վ. Լե նի նը նա մակ–հ րա հան գով դի մեց Ա նդր կով կա սի « կո մու նիստ 
ըն կեր նե րին»: Ի ՞նչ դիր քո րո շում ու ներ Վրաս տա նի կոմ կու սի ղե կա վա րու թյու նը 
դաշ նու թյան կազ մա վոր ման վե րա բե րյալ: 

3.  Ե ՞րբ և որ տե՞ղ հաս տատ վեց Ա նդր դաշ նու թյուն կազ մե լու մա սին մի ու թե նա կան 
պայ մա նա գի րը: Ե ՞րբ է գու մար վել Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա
մա գու մա րը և ի ՞նչ ո րո շում ներ է կա յաց րել: 

4.  Ե ՞րբ և որ տե՞ղ են ստո րագր վել ԽՍՀՄ կազ մա  վոր ման մա սին Հռ չա կա գի րը և Մի
ու թե նա կան պայ մա նա գի րը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Խոր հուրդ ներ, Ա նդր կով կա սյան դաշ  նութ յուն (Ա նդր դաշ նու թյուն), Ա նդր կով կա
սի Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն նե րի Դաշ  նային Մի ու թյուն 
(Ա ԽՍՀԴՄ), Ա նդր կով կա սի Խորհր դային Դաշ նային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու
թյուն (Ա ԽԴՍՀ), ԽՍՀՄ (Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն նե րի Մի
ու թյուն), ԽՍՀՄ խոր հուրդ ների առաջին  համագումար:
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§ 3–4.  ՀՍԽՀ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԿԱ ՊԵ ՐԸ

 Լո ռու չե զոք գո տու և Ջա վախ քի հիմ նախնդի
րը: Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յու նից 
խորհր դա յին հան րա  պե տութ յա նը փո խանց վեց 
տա րած քային– սահ մա նային չլուծ ված խն դիր նե
րի ծանր « ժա   ռան գու թյուն»: Հա յաս տա նի խորհր
դայ նաց մամբ նպաս տա վոր ի րա վի ճակ ստեղծ
վեց հայ–վ րա ցա կան տա րած քային վե ճե րից մե կը` 
Լոռու չե զոք գո տու խն դի րը ՀՍԽՀ –ի օգ տին լու ծե
լու հա մար: Հար ցը հայտն վել էր Խորհր դային Ռու
սաս տա նի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Վեր ջի նիս 
հա մար հրա տապ էր նաև Վրաս տա նի խորհր դա յ
նաց ման ի րա կա նա ցու մը: Այդ գոր ծո ղու թյան սկիզբ 
դար ձավ ՌԿ(բ)Կ Կով կա սյան բյու րոյի և ՀՍԽՀ իշ
խան ութ յուն նե րի կող մից Լո ռի ում վրա ցա  կան ռազ
մա կալ ման դեմ կազ մա կերպ ված ա պս տամբ ու թյու
նը: Այն ղե կա վա   րե լու հա մար Ղա րա  քի լի սա յում 
(Վա նա ձոր) ստեղծ  ված սպա յա կույ տի (շ տաբ)  պետ 
նշա նակ վեց ՀՍԽՀ ռազմ գործ ժող կո մի տե ղա կալ 
Հով սեփ Լա զյա նը: 

Ապս տամ բու թյունն սկս վեց 1921 թ. փետր վա րի 
11 –ի լույս 12 –ի գի շե րը: Ա պս տամբ նե րին շու տով օգ
նու թյան հա սան Կար միր բա նակի հե ծե լա զո րային 
գու մար տակ նե րը: Հա մառ մար տե րի ար դյուն քում 
չե զոք գո տին ա զա տագր վեց: 1921 թ. փետր վա րի 
25 –ին Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը մտան Թիֆ
լիս, ի սկ մար տին խորհր դային կար գեր հաս տատ
վե ցին ամ բողջ Վրաս տա նում: 

Հայ–վ րա ցա կան մեկ այլ տա րած քային վե ճի ա ռար
կա էր հայ կա կան Ջա վախ քի խն դի րը: ՌԿ(բ)Կ կով կա
սյան բյու րո յի ո րո շմամբ՝ 1921 թ. հու նի սի 25 –ից 27 –ը 
Թիֆ լի սում հրա վիր ված Ա նդր կով կա սի հան րա պե
տութ յուն նե րի ներ քին սահ ման նե րի ո րո շման հանձ
նա ժո ղո վի նիս տում Հա յաս տա նի մի ակ ներ կա յա
ցու ցիչ Ա. Բեկ զադ յա նն ա ռա ջար կեց, ի թիվս Լո ռու 
և Լեռ նային Ղա րա բա ղի, ՀՍԽՀ –ին մի աց նել նաև 
Ա խալ քա լա քի գա վա ռը: Ա ռա ջար կը, սա կայն, կտ րա
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կա նա պես մեր ժվեց հանձ նա ժո ղո վի ա դր բե ջան ցի 
և վրա ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ի նչ պես նաև նա խա
գահ, Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սեր գեյ Կի րո վի 
կող մից: Այդ ի րա վի ճա կում Բեկ զադ յա նը պա հան
ջեց վի ճե լի բո լոր հար ցե րը փո խանց ել կով կաս յան 
բյու րո յի պլե նու մի քն նարկ մա նը:

Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման մա սին 
վերջ նա կան հա մա ձայ նա գի րը ստո րագր վեց 1921 թ. 
նո յեմ բե րի 6 –ին Թիֆ լի սում՝` ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի 
նա խա գահ Ա. Մյաս նի կյա նի և Վրաս տա նի հեղ կո
մի նա խա գահ Պ. Մդի վա նու կող մից: Լո ռին, բա ցա
ռու թյամբ Հյու սի սային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ 
գյու ղե րի, մնում էր Խորհր դային Հա յաս տա նին: Ջա
վախ քը ան ցնում էր Վրաս տա նին:

 Զան գե զու րի, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի և Նա
խիջ ևա նի հիմ նախն դի րը: Տա րած քային սահ մա
նա զատ ման հար ցե րում ա ռա վել խոր հա կա սու
թյուն ներ գո յու թյուն ու նե ին հայ –ա դր բե ջա նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում: Հա յաս տա նի խորհր դայ
նաց ման կա պակ   ցութ յամբ Խորհր դա յին Ա դր բե ջա նի 
հեղ կո մը դեռևս 1920 թ. նո յեմ բե րի 30 –ին հան դես էր 
ե կել « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա
խիջ ևա նը Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հան րա պե
տութ յան մաս ճա նա չե լու» հայ տա րա րու թյամբ: Սա
կայն Ա դր բե ջա նը հե տա գա յում ոչ մի այն հրա ժար

Տաթևի վանքը

Գարեգին Նժդեհ
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վեց իր ի սկ ո րո շու մից, այլև գոր ծի դրեց հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րը հայ կա կան ե րկ րա մա սերն Ա դր բե
ջա նին բռ նակ ցե լու հա մար:   

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Զան գե
զու րը պահ պա նում էր իր ի նք նու րույ նութ յու նը: 1920 
թ. դեկ տեմ բե րի 25 –ին Սյու նի քի Տաթ ևի վան քում 
հրա վիր ված հա մա զան գե զուր յան 1 –ին հա մա գու
մա րը ե րկ րա մա սը հռ չա կեց «Ինք նա վար Սյու նիք՝ 
հան րա պե տա կան ի րա վա կար գով»: Սյու նի քի սպա
րա պետ նշա նակ վեց ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե
րի գլ խա վոր հրա մա նա տար Գա  րե  գին Նժ դե հը:

 Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը ճն շե լուց հե տո 
խորհր դային զո րա մա սե րը շա րժ վում են դե պի Սի
սի ան ու Գո րիս:  

Տաթ ևում հրա վիր ված հա մա զան գե զուր յան 2–րդ 
հա մա գու մա րը 1921 թ. ապ րի լի 27 –ին Ի նք նա վար Սյու
նի քը հռ չա կում է « Լեռ նա հայ աս տան», ո րը մի ա վո
րում էր ար դեն լի ո վին ա զա տագր ված Սյու նի քի և 
Վայոց Ձո րի ե րկ րա մա սե րը: Շու տով` հու նի սի 1 –ին, 
Լեռ նա հա յաս տա նը վեր  ան  վան վում է Հա յաս տա ն. 
Ս. Վրաց յա նը դառ նում է վար չա պետ , ի սկ Նժ դե հը 
պահ պա նում է զին վոր ա կան նա խա րա րի և սպա րա  
պե տի պաշ տոն նե րը:

Անց նե լով վճ ռա կան հար ձակ ման՝ խորհր դային 
ու ժե րը հու նի սի վերջին մտ նում են Սի սի ան: Նժ դե
հը ո րո շում է դա դա րեց նել պայ քա րը և Գո րի սից նա
հան ջում է Ղա փան (այժմ՝ Կա պան): Զար գաց նե լով 
հար ձա կու մը՝ Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը հու
լի սի 2 –ին մտ նում են Գո րիս, մի քանի օր անց՝ Ղա
փան, ապա՝  Մեղ րի: Այսպես Զան գե զու րը խորհր
դայ նացվեց: 

Նժ դե հը թող նում է Հա յաս տա նի սահ ման նե րը և 
մի քա նի հա զար փախս տա կան նե րի հետ ան ցնում 
Ա րաք սի աջ ա փը, հաս տատ վում Ի րա նում, ա պա 
տե ղա փոխ վում Բուլ ղա րի ա: Հա յաս տա նում գտն վե
լու վեր ջին օրերին Հեղ կո մին հղած հու զա կան նա
մա կում Նժ դե հը զգու շաց նում է, որ ի նքն ը նդ միշտ չի 
հե ռա նում Լեռ նա հա յաս տա նից, այլ կվե րա դառ նա, 
ե թե «Եր ևա նի փո խա րեն Բա քուն լի նի Սյու նի քի հո
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ղի վրա ո տք դնո ղը»: Այս պի սով` Գա րե գին Նժ դե հի 
գլ խա վո րած հե րո սա կան պայ   քա րի շնոր հիվ ե րկ
րա մա սը մնում է ՀՍԽՀ ան բա ժան մա սը:

 Քա նի դեռ Զան գե զուրն ան կախ էր, Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի հար ցը կար ծես լուծ վում էր Խորհր դա
յին Հա յաս տա նի օգ տին: ՌԿ(բ)Կ կով կաս յան բյու
րո յի 1921 թ. հու նի սի 3 –ի ո րոշ մամբ ՀՍԽՀ կա ռա վա
րութ յունը հայ տա րա րեց « Լեռ նա յին Ղա  րա  բա ղի` 
Հա յաս տա նին պատ կա նե լութ յան մա սին»: ՀՍԽՀ 
Ժող կոմ խոր հի հա մա պա տաս խան հայ տա րա րու
թյու նը հրա պա րակ վում է հու նի սի 12 –ին: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի խն դի րը քն նարկ վում է 
ՌԿ(բ)Կ կով կաս յան բյու րո յի վե րո հի շյալ հու լի սյան 
պլե նու մում: Հու լի սի 4 –ի նիս տում, ո րին մաս նակ
ցում էր նաև ՌԿ(բ)Կ կենտ  կո մի ան դամ Ի. Ստա լի նը, 
քվե ար կութ յամբ ըն դուն վում է ար  դա րա ցի ո րո շում` 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը ՀՍԽՀ –ին մի աց նե լու մա սին: 
Ո րոշ մա նը, սա կայն, դեմ է ար տա հայտ վում Խորհր
դային Ա դր բե ջա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Նա
րի ման Նա րի մա նո վը: Հա ջորդ օ րը` հու լի սի 5 –ին, 
կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի ար տա հերթ նիս տը 
հօ գուտ Ա դր բե ջա նի վե րա նայ ում է Ղա րա բա ղի 
հար ցի վե րա բեր յալ նա խորդ օ րը կա յաց րած ո րո շու
մը: Ա ռանց հար ցը քվե ար կութ յան դնե լու` պլե նու մը 
ո րո շում է  Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը թող նել Ա դր բե ջա
նի կազմում՝ նրան տա լով մար զա յին ի նք նա վա
րութ յուն՝ Շու շի կենտ րո նով: 

Այս պի սով` ՌԿ(բ)Կ կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի 
հու լի սի 5 –ի ա նօ րի նա կան ո րոշ մամբ ոտ նա հար վե
ցին Լեռ նային Ղա րա բա ղի շուրջ 95 տո կո սը կազ
մող հայ բնակ  չութ յան ի րա վունք նե րը, ան տես վե ցին 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի շա հե րը: Ա հա թե ին չու 
ՀԿ(բ)Կ  կենտ կո մը 1921 թ. հու լի սի 16 –ին մի ան գա
մայն սխալ և ան բա վա րար հա մա րեց ղա րա բա ղյան 
հար ցի վե րա բեր յալ կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի 
ո րո շում ը և բո ղո քեց դրա դեմ: 

Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան և 
ար ցա խա հա յութ յան հաս տա տա կամ և հետ ևո ղա
կան ջան քե րի շնոր  հիվ մի այն եր կու տա րի անց՝ 
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1923 թ. հու լի սի 7 –ին, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղին տրա
մադ րվեց ի նք նա վար մար զի կար գա վի ճակ, այն է լ՝ 
ամ բողջ Լեռ նային Ղա րա բա ղի մի մա սում: Ար ցա
խա հա յութ յու նը խորհր դա յին տա րի նե րին դի մա կա
յեց Ա դր բե ջա նի սադ րանք նե րին և ազ գա յին խտ րա
կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յա նը: 

Ի տար բե րու թյուն Զան գե զու րի և Լեռ նային Ղա
րա բա ղի` Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցման պա հին 
պատ մա կան Նա խիջ ևա նի մար զում  տի րող դրու
թյու նը նպաս տա վոր չէր հայ կա կան կող մի հա մար: 
Մոսկ վայի և Կար սի 1921 թ. խորհր դա– թուր քա կան 
պայ մա նա գրե րով Նա խի ջևա նը դուրս մնաց ՀՍԽՀ 
սահ ման նե րից:

Հայ կա կան տա րածք նե րի հար ցը Մոսկ վայի 
և Կար սի 1921 թ. պայ մա նագ րե րում: Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցմամբ տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ ված 
նոր ի րադ րու թյու նը հրա տապ էր դարձ րել խորհր
դա– թուր քա կան նոր խորհր դա ժո ղով (կոն ֆե րանս) 
հրա վի րե լու հար ցը: ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րութ յու նը 
անհ րա ժեշտ էր հա մա րում նա խա տես վող խորհր
դա ժո ղո վին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի (նաև Ա դր բե
ջա նի) ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ  յու նը: Հայ
կա կան պատ վի րա կութ յու նը` Ա լեք սանդր Բեկ զադ
յա նի գլ խա վո րութ յամբ, 1921 թ. հուն վա րի ե րկ րորդ 
կե սին ո ւղ ևոր վեց Մոսկ վա` իր հետ վերց նե լով փաս  
տա  գրա կան նյու թե րի մեծ փա թեթ: Դրան ցով հիմ
նա վո րում էր հայ կա կան կող մի այն մո տե ցու մը, որ 
ՀՍԽՀ  կազ մում պետք է լի նե ին 1920 թ. թուրք– հայ
կա կան պա տե րազ մի նա խօր ե ի դրութ յամբ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յա նը պատ  կա նող տա րածք
նե րը: Սա կայն թուր  քա  կան կող մի հա մառ ջան քե րի 
պատ ճա ռով հայ կա կան պատ վի րա կութ յա նը չթույ
լատր վեց մաս նակ ցել խորհր դա ժո ղո վին, վեր ջինս 
հայ տա րար վեց ե րկ կողմ` ռուս– թուր քա կան: 

Թուր քա կան պատ վի րա կութ յու նը դե պի Մոսկ
վա ճա նա պար հին Բա քվում հան դի պում ներ ու նե
ցավ Խորհր դային Ա դր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան հետ: 
Դրանց ա րդ յուն քով մշակ վե ցին թուրք –ա դր բե ջա նա
կան հա մա տեղ գոր   ծո ղութ  յուն նե րի ծրա գրեր: Խորհր
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դա ժո ղո վի նա խօր ե ին Ա դր բե ջա նի Հեղ  կո մի նա խա
գահ Ն. Նա րի մա նո վը հա կա հայ կա կան բո վան դա
կութ յամբ բազ մա թիվ նա մակ ներ հղեց Վ. Լե նի նին` 
հա մո զե լով նրան, որ « թուր քա կան պատ վի րա կու
թյան հետ բա նակ ցութ յուն նե րում հայ կա կան հար ցը 
չպետք է դեր խա ղա»:  

Ռուս– թուր քա կան մոս կո վյան բա նակ ցու թյուն
նե րի ար դյուն քում 1921 թ. մար տի 16 –ին ստո րագր
վեց « Ռուս– թուր քա կան բա րե կա մութ յան և եղ բայ
րութ յան» պայ մա նագիրը: Ըստ այդ  պայմանագրի՝ 
թուրք– հայ կա կան սահ մանն ան ցնե լու էր Ա խու րյան 
և Ա րաքս գե տե րով` Թուր քի ային թող նե լով Կար սի 
մար զը, Սուր մա լո ւի գա վա ռը (հա յոց խորհր դա նիշ 
Ա րա րատ լե ռով), ո րը եր բեք նրա կազ մում չէր ե ղել: 
« Նա խիջ ևա նի մար զը» ի նք նա վար տա րած քի կար
գա վի ճա կով փո խանց վեց Խորհր դա յին Ա դր բե ջա նի 
խնա մա կա լութ յա նը` պայ մա նով, որ վեր ջինս դա չի 
զի ջե լու մի եր րորդ պե տութ յան (այ սինքն՝ Հա յաս
տա նին): 

Մոսկ վա յի խորհր դա ժո ղո վում հայ կա կան շա հե
րի ան տես ման կա պակ ցութ յամբ հայ կա  կան պատ
վի րա կութ յունն ապ րի լի 15 –ին բո ղո քի հու շա գիր 
ներ կա յաց րեց Մոսկվա, սա կայն դա որ ևէ ազ դե ցու
թյուն չու նե ցավ: 

Այս պի սով` քե մա լա– բոլշ ևի կյան գոր ծար քով 
Հա յաս տա նից խլ վե ց և Թուր քի ա յին ու Խորհր դա
յին Ա դր բե ջա նին նվի րա բեր վե ց նրա տա րածք նե րի 
զգա լի մա սը: Ո ՛չ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը և ո ՛չ  էլ 
քե մա լա կան Թուր քի ան որ ևէ ի րա վա սութ յուն չու նե
ին ա ռանց հայ կա կան կող մի մաս նակ ցու թյան տնօ
րի նե լու հա յ կա կան տա րած քնե րի ճա կա տա գի րը: 
Հետևաբար, հայ– թուր քա կան տա   րած  քային սահ
մա նա զատ մա նը վե րա բե րող՝ 1921 թ. մար տի 16 –ի 
պայ մա նագ րի դրույթ   նե րը օ րի նա կան չէ ին: 

Ըստ Մոսկ վայի պայ մա նագ րի` ՀՍԽՀ կազ մում էր 
մնա լու քե մա լա կան նե րի կող մից զի նա գրավ ված Ա լեք
սանդ րա պո լի գա վա ռը: Թուր քե րը, սա կայն, չէ ին շտա
պում հե ռա նա լու գա վա ռից. մի այն խորհրդային կողմի 
սպառ նա լից հայ տա րա րու թյուն նե րի շնոր հիվ 1921 թ. 
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ապ րի լի 22 –ին նրանք վերջ նա կա նա պես լքե ցին ե րկ
րա մա սը: Թուր քա կան ռազ մա կա լու մը ա ղե տա լի հետ
ևանք ներ ու նե  ցավ գա վա ռի բնակ չութ  յան հա մար: 

Մոսկվայի պայմանագրի համաձայն՝ նախատես
վում էր թուրք–անդրկովկասյան սահմանազատման 
հարցը կարգավորել նոր խորհրդաժողովի միջոցով: 
Այդ խորհր դա ժո ղո վի հա մար Խորհր դային Հա  
յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի մի աս նա կան 
դրույթ նե րը հաս տատ վե ցին ՌԿ(բ)Կ կով կաս յան բյու
րո յի 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 3 –ի « Կար սի խորհր դա ժո
ղո վի մա սին» ո րո շմամբ: Նրա նում մաս նա վո րա պես 
նշ վեց, որ ան հրա ժեշտ է խս տո րեն պահ պա նել Մոսկ
վա յի պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րը, «ոչ մի դեպ քում 
թույլ չտալ Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի մե կու
սի ե լույթ նե րը»: 

Խորհր դա ժո ղո վին ա ռնչ վող իր խն դիր նե րը ձևա
կեր պեց նաև ՀՍԽՀ  կա ռա վա րութ յու նը: Հայ կա կան 
կող մը ա ռա ջար կում էր Նա խիջ ևա նի մար զի խնա
մա կա լութ յու նը հանձ նել Խորհր դա յին Հա յաս տա նին, 
ի րեն տրա մադ րել Օլ թի ի և Կաղզ վա նի հան քա վայ րե
րի, Կող բի ա ղա հան քե րի շա հա գոր ծման ի րա վուն քը: 
Ա ռաջ է ին քա շվում նաև Թուր քի ա յի և Հա յաս տա նի 
միջև ա զատ ա ռևտ րի, ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի` 
հայ րե նի օ ջախ նե րը վե րա դառ նա լու, նրանց կրած 
վնաս նե րի  հա տուց ման, Թուր քի ա յում հայ բնակ չութ
յան հա վա սար ի րա վունք նե րի և այլ հար ցեր: Այս պի
սով` Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը, ի 
հակադրություն Մոսկ վա յի պայ մա նա գրի դրույթ նե
րի, փոր ձում է ին հան դես գալ ոչ մի այն որ պես հայ  
կա կան տա րածք նե րի պա հան ջա տեր, այլև ա րևմ
տա հա յե րի ի րա վունք նե րի պաշտ   պան: 

Կար սի խորհր դա ժո ղո վը կա յա ցավ 1921 թ. սեպ
տեմ բե րի 26 –ից մինչև հոկ տեմ բե րի 13 –ը: Հայ կա
կան պատ վի րա կութ յու նը, ո րի նա խա գահն էր ՀՍԽՀ  
ա րտ գործ ժող կոմ Աս քա նազ Մռավ յա նը, թուր քե րին 
ա ռա ջար կեց Խորհր դային Հա յաս տա նին վե րա դարձ
նել միջ նա դար յան մայ րա քա ղաք Ա նի ի ա վե րակ նե
րը, Կող բի ա ղա հան քե րը և այլն: Սա կայն թուր քա կան 
պատ վի րա կութ յու նը որ ևէ զիջ ման չգ նաց: 

Ալեքսանդր Բեկզադյան
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Մի կող մից՝ Հա յաս տա նի, Ա դր բե ջա նի ու Վրաս
տա նի խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի և մյուս 
կող մից՝ Թուր քի այի միջև ՌՍԴԽՀ ներ կա յա ցուցիչ 
Յ. Գանեցկու մաս նակ ցութ յամբ 1921 թ. հոկ տեմ բե
րի 13 –ին Կար սում ստո րագ րվեց պայ մա նա գիր: 
Դրանով վե րա հաս տա տվեց մար տի 16 –ի մոս կո վյան 
պայ մա նագ րով ո րոշ ված հայ– թուր քա կան սահ մա նը: 

Խորհր դա յին Հա յաս տա նը թեև պար տադր ված 
ստո րագ րեց Կար սի պայ մա նա գի րը, սա կայն նրա 
իշ խա նութ յուն նե րը ա ռի թը բաց չէ ին թող նում ի րենց 
դժ գո հութ յու նը հայտ նե լու հա մար: Փաս տա թուղ թը 
ստո րա գրած Ա. Մռավ յա նը նշել է. « Մենք չենք կա րող 
ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղա յին պա հանջ նե րից, ո րոնք 
մեզ հա մար ան հրա ժեշ տութ յուն են, մեր կեն սու նա կութ
յան և ապ րե լու կա րե լի ութ յան ա ռա ջին պայ մա նը»: 

Այս պի սով` ՀՍԽՀ սահ ման նե րի ո րոշ ման հար
ցում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ղե կա վա րու թյունն 
անտեսեց հայկական կողմի շահերը: Ոչ մի այն Ա րևմ
տյան, այլև Ար ևել յան Հա յաս տա նի տա րածք նե րի 
զգա լի մա սը դուրս մնաց հան րա պե տու թյան սահ
ման նե րից:

Ար տա քին կա պե րը: Խորհր դայ նա ցու մից հե տո` 
մինչև Ա նդր դաշ նու թյան և ԽՍՀՄ  կազ մա վո րու մը, 
Հա յաս տա նն ու ներ ի նք նիշ խան պե տու թյան կար
գա վի ճակ: Նա միջ պե տա  կան հա րա բե րութ յուն ներ 
ու ա ռևտ րատն տե սա կան կա պեր էր հաս տա տել 
ի նչ պես խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի, այն
պես էլ ար տա սահ ման յան մի շարք ե րկր նե րի և մի
ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ:  

Խորհր դային Հա յաս տա նը ա ռևտ րա կան կա պեր 
էր հաս տա տել իր ան մի ջա կան հար ևան ներ Թուր
քի այի և Ի րա նի հետ: 

ՀՍԽՀ բնակ չու թյա նը մեծ ծա վալ նե րի մար դա սի
րա կան օգ նութ յու ն է ին տրա մա դրում հան րա պե տու
թյու նում ի րենց գոր ծու նե ութ յու նը շա րու նա կող՝ Մեր
ձա վոր Ար ևել քում ա մե րիկ յան (Ա մեր կոմ) և ան գլի ա
կան (Ա նգլ կոմ) նպաս տա մա տույց կո մի տե նե րը:  

Ար տա քին օգ նու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում 
նշա նա կա լի դեր կա տա րեց 1921 թ. սեպ տեմ բե րին 

Սահակ Տեր–Գաբրիելյան

Ա մեր կո մը Հա յաս տա նում 

պա  հում էր 69 որ բա նոց, մի քա

նի տաս նյակ հան րակր թա կան և 

ար հես տա գոր ծա կան դպ րոց ներ: 

ՀՍԽՀ  իշ խա նութ յուն նե րը բարձր 

է ին գնա  հա տում այդ փաս տը. պա

տա հա կան չէ, որ Ժող կոմ խոր հի 

նա խա գահ Ա. Մյաս նիկ յա նը 1922 թ. 

մա յի սի 10 –ին հայ ժո ղովր դի ա նու

նից շնոր հա կա լա կան բաց նա մակ 

ո ւղ ղեց Ա ՄՆ նա խա գահ Ո ւո րեն 

Հար դին գին:
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Եր ևա նում հիմն ված՝ Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո

մի տեն (ՀՕԿ): Դրա ա ռա ջին նա խա գահն էր Հով
հան նես Թու մա նյա նը: 

ԽՍՀՄ –ի ստեղ ծու մից հե տո խորհր դային ազ
գային հան րա պե տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս
տա նի, ի նք նու րույն ար տա քին գոր ծու նե ու թյու նը և 
կա պե րը ա ռա վե լա գույնս սահ մա նա փակ վե ցին:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Տա րած քային– սահ մա նային ի ՞նչ չլուծ ված խն դիր ներ էր ժա ռան գել Խորհր դային 
Հա յաս տա նը: Հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք Խորհր դային Հա
յաս տա նի` տա րած քային– սահ մա նային խն դիր նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա
կա նաց րած քա ղա քա կա նու թյու նը և ար դյունք նե րը: Ներ կա յաց րե՛ք Զան գե զու
րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ըն թաց քը. ո ՞րն էր այդ հե րո սա մար տի պատ մա կան 
նշա նա կու թյու նը: Ի ՞նչ գի տեք Գ. Նժ դե հի մա սին:

2.  Ներ կա յաց րե՛ք և լու սա բա նե՛ք Մոսկ վայի և Կար սի պայ մա նագ րե րը: Կազ մե՛ք 
և լրաց րե՛ք այդ պայ մա նագ րե րի հա մե մա տու թյան ա ղյու սա կ: Ձեր կար ծի քով 
ո րո՞նք է ին ՀՍԽՀ սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
ղե կա վա րու թյան ոչ հա յան պաստ դիր քո րոշ ման պատ ճառ նե րը:

3.  Ո ՞ր ե րկր նե րի հետ էր դի վա նա գի տա կան կամ ա ռևտ րային հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տել ՀՍԽՀ–ն: Ե ՞րբ է հիմն վել ՀՕԿ –ը, և ո ՞վ էր նրա ա ռա ջին նա խա գա հը: 

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Ինք նա վար Սյու նիք՝ հան րա պե տա կան ի րա վա կար գով», « Լեռ նա հայ աս
տան», « Ռուս– թուր քա կան բա րե կա մութ յան և եղ բայ րութ յան» պայ մա նագ իր, 
« Կար սի խորհր դա ժո ղո վի մա սին» ո րո շում, « Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա
ժար վել հո ղա յին պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա մար ան հրա ժեշ տութ յուն են, 
մեր կեն սու նա կութ յան և ապ րե լու կա րե լի ութ յան ա ռա ջին պայ մա նը», Հա յաս
տա նի օգ նու թյան կո մի տե (ՀՕԿ):
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Նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Հա
յաս տա նում բոլշ ևիկ նե րի կող մից կի րառ ված ռազ
մա  կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը մեծ վնաս 
հասց րե ց ե րկ րի ա ռանց այդ էլ քայ քայ ված տն տե
սութ յա նը: Այն վե րա կանգ նե լու գոր ծում նշա նա կա
լի դեր էր խա ղա լու նոր տն տե սա կան քա ղա քա
կա նութ յու նը (ռու սե րեն` նո վա յա է կո նո մի չես կա
յա պո լի տի կա (նէպ)), ո րն ա ռա ջի նը սկ սեց կեն
սա գործ վել Ռու սաս տա նում 1921 թ. գար նա նից: 
Նէպով նա խա  տես ված տն տե  սա  կան բա րե փո խում
նե րի ա ռանցքն էր պա րեն մաս նա տր ման վե րա ցու մը 
և դրա փո խա րեն պա րե նային հար կի (պա րեն հար կ) 
կի րա ռու մը: Վեր ջինս գանձ վում էր բո լոր տե սա կի 
գյուղ մթերք նե րով և մի քա նի ան գամ պա կաս էր պա
րեն մաս նա տրու մից: Վե րա կանգ նվեց ա զատ ա ռև
տու րը: Գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րը հնա րա
վո րութ յուն ստա ցան պե տութ յա նը հարկ վճա րե լուց 
հե  տո բեր քի ա վել ցու կը տնօ րի նել սե փա կան հա յե
ցո ղութ յամբ` վա ճա ռել, փո խա նա կել ա րդ յու նա  բե
րա կան ապ րանք  նե րի հետ և այլն: Այս պի սով՝ նէպ –ի 
նպա տակն էր ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի հի ման վրա զար գաց նել ե րկ րի տն տե սութ յու նը, 
ա ռա ջին հեր թին` գյու ղա տն տե սութ յու նը: 

Հա յաս տա նում ան ցու մը նէպ ին տե ղի ու նե ցավ 
աս տի ճա նա բար: 1921 թ. գար նանն ըն դուն ված ո րո
շում նե րով ար գել վե ցին բո լոր տե սա կի բռ նա  գրա  
վում նե րը, հու նի սին ըն դուն վեց պա րեն հար  կի մա
սին օ րեն քը:   

Գյու ղա ցի ու թյան վի ճա կը բա րե լա վե լու նպա տա

§ 1.  ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ ՈՒ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ– ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԸ  
ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 1922–1941 ԹԹ.

ԳԼՈՒԽ

II
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կով 1923 թ. ըն դուն ված հո ղային օ րենսգր քով պե
տա կա նա ցվե ցին բո լոր հո ղե րը: Դրանք բա ժան վե
ցին գյու ղա ցի ա կան տն տե սութ յուն նե րի միջև, ո րոնց 
թի վը հան րա պետ ու թյու նում 1920 –ա կան թթ. վեր ջին 
հաս նում էր 180 հա զա րի: Այ դու հան դերձ, հո ղային 
նոր քա ղա քա կան ութ յունը շո շա փե լի ար դյունք չա
պա հո վեց. գյու ղա ցի նե րից շա տե րի հո ղա բա ժին նե
րը գրե թե չա վե լա ցան, ի սկ շուրջ 40 հա զա րը (1929 
թ. դրու թյամբ) մնում էր հո ղա զուրկ:

1922–1923 թթ. ըն թաց քում վե րա գոր ծարկ վե ցին 
Եր ևա նի գի նու– կո նյա կի «Ա րա րատ» կոմ բի նա տը, 
կաշ վի ար հես տա նոց նե րը, պղն ձա ձու լա կան և մի 
շարք այլ ձեռ նար կու թյուն ներ: Դր վե ցին Եր ևա նի ու 
Լե նի նա կա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հիմ քե րը: 
էջ մի ած նի, Եր ևա նի, Շի րա կի ջրանցք նե րի ան ցկաց
ման ար դյուն քում բա րե լավ վեց ո ռոգ ման հա մա
կար գը, ա վե լա ցան ցան քա տա րա ծու թյուն նե րը:

 Նէպ ի կեն սա գործ ման ար դյուն քում ար դեն 1928 
թ. Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը հա սավ նա խա պա
տե րազ մյան 1913 թ. մա կար դա կին: Չնա յած ար ձա
նագր ված տե սա նե լի հա ջո ղու թյուն նե րին՝ 1920 –
ա կան թթ. կե սե րից ԽՍՀՄ –ում աս տի ճա նա բար 
տե ղի էր ու նե նում նա հանջ նէպի քա ղա քա կա նու
թյու նից: Պե տու թյու նը տա րեց տա րի սահ մա նա փա
կում էր տն տե սա վա րող նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը, 
վե րահս կում գնե րը, ա վե լաց նում իր դե րը տն տես
ու թյան կա ռա վար ման մեջ: Այս պի սով ան ցում էր 
կա տար վում ե րկ րի կա ռա վար ման վար չա հրա մա
յա կան ե ղա նա կին, ո րը բա ցա ռում էր նէպ –ով նա
խա տես ված ա զա տու թյուն նե րը: 

Ար դյու նա բե րա ցու մը: ԽՍՀՄ ղեկավարությունը 
1925 թ. վեր ջին որ դեգ րեց ե րկ րի արդյունաբերացման 
քաղաքականություն: Դրա նով նա խա տես վում էր 
վե րաց նել ե րկ րի տեխ նի կատն տե սա կան հե տամ
նա ցու թյու նը, ամ րապն դել սո ցի ա լիզ մի նյու թա
տեխ նի կա կան հիմ քե րը: 

1920–1930 –ա կան թթ. կա ռուց վե ցին և գործ արկ վե
ցին Եր ևա նի ու Լե նի նա կա նի, Ձո րա գե տի և Քա նա
քե ռի, Սևան–Հ րազ դան կաս կա դի հիդ րո  է լեկտ րա
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կա յան նե րը, շա հա գործ ման հանձ նվե ցին նաև փոքր 
կա յան ներ Մեղ րի ում, Սի սի ա նում և այլն: 

Է ներ գե տի կայի զար գա  ցու մը նպաս տա վոր նա
խադ րյալ ներ ստեղ ծեց հան րա պե տու թյան տն տե
սու թյան հա մա լիր զար գաց   ման հա մար, այն խթա
նեց լեռ նա հան քային (պղն ձի)  (Ա լա վեր դի և Կա պան) 
և քի մի ա կան ար դյու նա բեր ութ յա ն զարգացումը: 
Վեր ջի նիս նո րա կա ռույց նե րից էր Ղա րա քի լի սայի 
(Կի րո վա կան, այժմ` Վա նա ձոր) քի մի ա կան գոր ծա
րա նը, ո րը շա հա գործ ման հանձն վեց 1933–1934 թթ.: 
1933 թ. Եր ևա նի մեր ձա կայ քում հիմ նադր վեց ար
հես տա կան կաու չու կի նոր գոր ծա րան, ո րն ա ռա ջին 
ար տադ րան քը թո ղար կեց 1940 թ. մար տից: Կաու չու
կի ար տադ րու թյան կազ մա կեր պու մը սկզ բունք  ա
յին նշա նա կու թյուն ու ներ ԽՍՀՄ –ի հա մար, քա նի որ 
ար տադ րու թյան հա մար խիստ կար ևոր այդ հում քը 
վեր ջինս ստիպ ված էր թանկ գնով ներ մու ծել ար
տա սահ մա նից: 

Հան րա պե տու թյու նում զար գա նում էր շի նա
նյու թե րի ար դյու նա բե րու թյու նը, գոր ծարկ վե ցին 
«Ար թիկ տու ֆի» հան քա վայ րե րը, ցե մեն տի խո շոր 
կոմ բի նատ կա ռուց վեց Դա վա լո ւում (Ա րա րատ): 
ԽՍՀՄ–ի հա մար ռազ մա վա րա կան կար ևոր նշա
նա կու թյուն ու նե ցող հան քա նյու թի` մո լիբ դե նի, հա
րուստ հան քա վայ րե րից էր Քա ջա րա նը: 

Զար գաց ման բարձր տեմ պե րով Հա յաս տա նում  
աչ քի ըն կան մե քե նա շի նու թյունն ու մե տա ղամ շա
կու մը:  

Ար դյու նա բե րա կա նա ցու մը, սա կայն, ու նե ցավ 
բնա պահ պա նա կան բա ցա սա կան հետ ևանք ներ: 
Սևան–Հ րազ դան կաս կա դի կա յան նե րի աշ խա տան
քը հան գեց րեց լճի մա կար դա կի ի ջեց մա նը, ի սկ քի
մի ա կան և լեռ նա հան քային կոմ բի նատ նե րի թու նա
վոր ար տա նե տում նե րը` օ դի աղ տոտ  ված ութ յա նը: 

Արդյունաբերացումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա
կով կիր առ վե ցին տն տե սու թյան հն գա մյա պլա նա
վոր ման ծրագ րեր: Ա ռա ջին հն գա մյա կում (1928–1932) 
Հա յաս տա նում կա ռուց վեց ու շա հա գործ ման հանձն
վեց ար դյու նա բե րա կան 18 ձեռ նարկ  ու թյուն, ի սկ 
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ե րկ րոր դում (1933–1937)` 26: Եր րորդ հն գա մյա պլա նի 
(1938–1942) իրագործումն ընդհատվեց Հայ րե նա կան 
պա տե րազ մի պատճառով: 

Հա յաս տա նում ստեղծվեց բազ մա ճյուղ և զար
գա ցած ար դյու նա բե րու թյուն, կտ րուկ ա վե լա ցավ 
բան վոր նե րի և ճար տա րա գի տա տեխ նի կա կան աշ
խա տող նե րի թի վը, վե րա ցավ գոր ծազր կու թյու նը:  

Գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը: Երկ
րի ար դյու նա բե րաց մա նը գրե թե զու գա հեռ խորհր
դային ղե կա վա րու թյու նը որ դե գրեց գյու ղատն տե
սու թյան կո լեկ տի վաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը: 
Այն նա խա պատ րաս տե լու մա սին ո րո շումն ըն դուն
վեց 1927 թվականին: Նա խա տես վում էր մինչև 1 –ին 
հն գա մյա կի ա վար տը` 1932 թ., կո լեկ տիվ տն տե սու
թյուն նե րում ը նդ գր կել գյու ղա ցի ա կան ան հա տա
կան տն տե սու թյուն նե րի փոքր հատ վա ծը: Սա կայն 
հա ցամ թե րում նե րի բնա գա վա ռում 1927–1928 թթ. 
ա ռա ջա ցած դժ վա րու թյուն նե րը, ե րկ րում հա ցի պա
շար նե րի նվա զու մը ստի պե ցին իշ խա նու թյուն նե րին 
1929 թ. ա րա գաց նել գոր ծըն թա ցը: Հայ տա րար վեց 
հա   մա տա րած կո լեկ տի վաց ման մա սին: Հրա ժար
վե լով կո լեկ տի վաց ման կա մա վո րու թյան սկզ բուն
քից՝ իշ խա նու թյուն ներն ան հնա զանդ գյու ղա ցի նե րի 
նկատ մամբ դի մե ցին բռ նութ յան և հար կադ րան քի 
մի ջոց նե րի: Այս պի սով՝ մեր ժե լով ան հա տա կան տն
տե սու թյուն նե րի դե րը, պե տութ յու նը որ դեգ րեց գյու
ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը կո լեկ տիվ տն տես ու
թյուն նե րի (կոլ խոզ ներ, սով խոզ ներ) մի ջո ցով կազ
մա կեր պե լու քա ղա քա կա նութ յու նը: 

Ծանր էր հատ կա պես գյու ղա ցի ու թյան ո ւն ևոր 
հատ վա ծի` կու լա կու թյան, դրու թյու նը: Բռ նա գրավ
վե ցին նրանց հա ցի պա շար նե րը, նէպ ի տա րի նե րին 
կու տա կած ու նեց ված քը, կու լակ նե րի ըն տա նիք ներն 
ար տաք սվե ցին ա նա պա հով հե ռա վոր գյու ղեր: Կու
լա կա թա փութ յան գոր ծըն թա ցը ԽՍՀՄ –ում եզ րա
փակ վե լու էր կու լա կու թյան՝ որ պես դա սա կար գի, 
վե րա ցու մով: 1930 թ. գար նան դրու թյամբ Հա յաս
տա նում « հա մա տա րած կո լեկ տի վա ցում» ան ցկաց
վեց Եր ևա նի ամ բողջ գա վա ռում, Լե նի նա կա նի և 



65

Լո ռու գա վառ նե րի մեծ մա սում և այլ շր ջան նե րում, 
ու նեզրկ վեց շուրջ 1100 կու լա կային տն տե սութ յուն: 

Հար կա դիր կո լեկ տի վաց ման քա ղա քա կա նու թյու
նը չբա րե լա վեց գյու ղատն տե սու թյան վի ճա կը, հա
կա ռա կը` սրեց ի րադ րու թյու նը գյու ղում: Գյու ղա ցի
նե րի դժ գո հութ յան ար տա հայտ ման խա ղաղ ձևե րից 
էր ա նա սուն նե րի հա մա տա րած մոր թը` կոլ տն տես
ու թյա նը չհանձ նե լու հա մար: Հա յաս տա նի ա ռան ձին 
շր ջան նե րում դժ գո հութ յու նե րը վե րա ճե ցին իշ խա
նու թյուն նե րի դեմ ա պս տամ  բա կան զին ված ե լույթ
նե րի (Դա րա լա գյազ, Վե դի, Ղազախ, Իջ ևան– Շամ շա
դին, Թա լին և այլն): Դրանք իշ խա նու թյուն նե րի կող
մից ո րակ վե ցին որ պես « բան դի տա կան շար ժում» և 
շու տով ճնշ վե ցին:

 Հա մա տա րած դժ գո հու թյուն նե րի ծա վա լու մը և 
գյու ղում ի րադ րու թյան սրու մը ստի պեց իշ խան ութ
յուն նե րին հրա ժար վել հա մա տա րած կո լեկ տի վաց
ման քա ղա քա կա նու թյու նից: Ար դեն 1930 թ. կե սե րին 
բռ նու թյամբ ստեղծ  ված կոլտն տե սու թյուն նե րի մեծ 
մա սը ցր վեց: Պե տու թյու նը, սա կայն, շու տով գոր
ծադ րեց գյու ղա ցի ու թյան հար կա դիր կո լեկ տի վաց
ման նոր մե թոդ ներ. սկ սեց կի րա ռել հար կե րի ա վե
լաց ման քա ղա  քա կա նու թյու նը և այլն: Դրան գու մար
վեց 1932–1933 թթ. հա մա տա րած սո վը, ո րն ը նդ գր կեց 
նաև Հա յաս տա նի ո րոշ շր ջան նե րը, հատ կա պես Սև
ա նա լճի ա վա զա նը: Ար դյուն քում՝ ար դեն 1935–1937 
թթ. Հա յաս տա նի գյու ղա ցի ու թյան ճն շող մե ծա մաս
նութ յու նը հա մալ րեց կոլ տն տե սա կան նե րի շար քե րը: 
1940 թ. դրու թյամբ հան րա պետ ու թյու նում 180 հա զար 
ան հա տա կան տն տե սու թյուն նե րի փո խա րեն գոր
ծում է ին շուրջ 1000 կոլտն տե սու թյուն ներ:

 Գյու ղատն տե սու թյան հար կա դիր կո լեկ տի վաց
ման ար դյունք նե րը գո հա ցու ցիչ չէ ին, գյու ղի և գյու
ղա ցի նե րի սո ցի ալ–տն տե սա կան դրու թյու նը ոչ մի
այն չբա րե լավ վեց, այլև ան կում ապ րեց:
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի՞նչ էր նէպը, ո՞րն էր դրա իրականացման նպատակը, երբվանի՞ց է այն 
իրագործվել: Ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան: Գնահատե՛ք նէպը:

2.  Ի՞նչ է արդյունաբերացումը, ո՞րն էր դրա նպատակը: Ի՞նչ ձեռքբերումներ 
արձանագրվեցին Հայաստանում արդյունաբերացման տարիներին:

3.  Ի՞նչ է կոլկտիվացումը, ե՞րբ որոշվեց իրականացնել այն: Ի՞նչ հետևանքներ այն 
ունեցավ: Գնահատե՛ք կոլեկտիվացման քաղաքականությունը:

4.  Համեմատե՛ք նէպը, ինդուստրացումը և կոլեկտիվացումը: Փաստերո՛վ 
հիմնավորեք դրանց անհրաժեշտությունը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նէպ (նոր տնտեսական քաղաքականություն), արդյունաբերացում, կոլեկտիվացում, 
Սևան–Հրազդան կասկադ,  Առաջին հնգամյակ:
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§ 2.  ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
         ՀԱ ԼԱ ԾԱՆՔ ՆԵ ՐԸ: ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ՝ 
         ՄԻ ՈՒ ԹԵ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
Կո մու նիս տա կան ամ բող ջա տի րու թյան հաս

տա տու մը: Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը ստանձ նել էր 
ե րկ րի պե տա կան իշ խա նու թյան ո ղջ ղե կա վա րու
մը: Ի նչ պես խորհր դա յին մյուս ե րկր նե րում, այն պես 
էլ Հա յաս տա նում քա ղա քա կան դաշ տից հետ ևո ղա
կա նո րեն դուրս մղ վե ցին ոչ կո մու նիս տա կան, այդ 
թվում` ազ գային կու սակ ցութ յուն նե րը: Բա ցա ռութ
յամբ ՀՅԴ –ի, ազ գա յին մյուս կու սակ ցութ յուն նե
րը (ՍԴՀԿ, ՀՍՌԿ) կա՛մ ող ջու նե լ է ին Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցու մը, կա՛մ էլ մնա ցել էին լո յալ։ Ո ւս տի 
ան հաշտ պայ քար ծա վա լվեց հատ կա պես դաշ նակ
ցու թյան դեմ:  

1923 թ. նոյեմ բե րին Եր ևա նում գու մար ված ՀՅԴ 
հա մա գու մար ում հայ տա րար վեց Խորհր դային Հա
յաս տա նում կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյու նը դա
դա րեց նե լու մա սին: «Ինք նա վե րաց ման» այդ հա
մա  գու մա րը կու սակ ցու թյան շար քե րը լքե լու կոչ 
ո ւղ ղեց նաև ար տերկ րի ըն կեր նե րին: Սփյուռ քում 
կո չին, ի հար կե, չհետ ևե ցին, չդա դա րեց նաև Հա յաս
տա նում կու սակ ցա կան կա ռույց   նե րի ը նդ հա տա կյա 
գոր ծու նե ու թյու նը: 1924 թ. ձմ ռա նը կազ մա կերպ վեց 
նաև ՀՅԴ ե րի տա սար դա կան մի ութ յան «ինք նա վեր
աց ման» հա մա գու մա րը: 1924 թ. դա դա րեց վեց հն
չա կյան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ութ յու նը, ի սկ նրա 
ո րոշ ան դամ ներ (մի շարք պայ ման ներ կա տա րե լուց 
հե տո մի այն) հա մալ րե ցին կոմ կու սի շար քե րը:

Այս պես ե րկ րում հաս տատ վեց կոմ կու սի մեն իշ
խան ութ յու նը պե տու թյան կա ռա վար ման ո ղջ հա
մա կար գում: Եվ սա այն դեպ քում, ե րբ խորհր դային 
սահ մա նադ րու թյամբ ե րկ րի պե տա կան կա ռա վա
րու մը պետք է ի րա կա նաց նե ին ը նտ րո վի մար մին
նե րը` խոր հուրդ նե րը: Վեր ջին ներս փաս տո րեն 
դար ձան կու սակ ցու թյան կցորդն ու կա մա կա տա րը:

 Հա յաս տա նի կո մկու սը, ո րը Ռու սաս տա նի կոմ
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կու սի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մեկն էր, ի նք նու րույն 
կազ մա կեր պու թյուն չէր և ան շե ղո րեն ղե կա վար
վում էր մեկ քա ղա քա կան կենտ րո նից` ՌԿ(բ)Կ (1925 
թ.` ՀամԿ(բ)Կ) կենտ կո մից, նրա ե րկ րա յին կո մի
տե նե րի մի ջո ցով։ Հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
կյան քում մե նիշ խա նու թյուն հաս տա տած կոմ կու
սի ա չա լուրջ վե րահս կող ութ յան տակ գոր ծում է ին 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը` ե րի տա
սար դա կան, ար հես տակ ցա կան և ստեղ ծա գոր ծա
կան մի ու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան 
ե րի տա սարդ ա կան մի ութ յու նը ստեղծ վել էր 1921 
թ.: Աճող սերն դին կո մու նիս տա կան գա ղա փար նե
րով դաս տի րա կե լու նպա տա կով ստեղ  ծվեց ան գամ 
ման կա կան կամ պի ո նե րա կան կո մու նիս տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն: 

Խորհր դային պե տու թյան ղե կա վար Վ. Լե նի նի 
մա հից հե տո ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի գլ խա վոր քար տու
ղար Ի. Ստա լինն իր զի նա կից նե րի հետ մի ա սին ան
զի ջում պայ քար ծա վա լեց կոմ կու սի ներ սում այ լա
կար ծու թյուն, ե րկ րի քա ղա քա կան ու տն տե սա կան 
զար գաց ման ի րենց դիրք ո րո շումն ար տա հայ տած 
կո մու նիստ նե րի և խմ բե րի դեմ: Ներ կու սակ ցա կան 
այդ պայ քա րում Ստա լի նին հա ջող վեց 1920 –ա կան
նե րի վեր ջին գա ղա փա րա պես և կազ մա կերպ չո րեն 
ջախ ջա խել կու սակ ցա կան ը նդ դի մու թյա նը: 

ԽՍՀՄ –ում հետզ հե տե ձևա վոր վում էր Ստա լի նի 
ան ձի պաշ տա մուն քը, ո րի ա ռա ջին ար տա հայտ ութ
յունն էր նրա 50 –ա մյա կի նշու մը 1929 թ.: 1930 –ա կան 
թթ. կե սե րին ան հա տի պաշ տա մուն քը հա սավ իր 
գա գաթ նա կե տին: Վեր ջինս ար տա հայտ վում էր 
Ստա լի նի՝ որ պես խորհր դային ժո ղովր դի մի ակ 
ա ռաջ նոր դի, դե րի ար հես տա կան գե րագ նա հատ
մամբ, ե րբ Ստա լի նին վե րա գր վում է ին ե րկ րի բո լոր 
հա ջո ղութ յուն ներն ու հաղ թա նակ նե րը: Կոմ կու սի 
մե նիշ խա նու թյան և ան հա տի պաշ տա մուն քի պայ
ման նե րում ԽՍՀՄ –ում հաս տատ վեց ամ բող ջա տի
րա կան (տո տա լի տար) հա մա կարգ:

 Քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րի նոր փու լը: 
ԽՍՀՄ –ում բռ նու թյուն նե րի ու հա լա ծանք նե րի քա

Աղասի Խանջյան

Ակսել Բակունց
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ղա քա կա նու թյու նը սաստ կաց նե լու հա մար հեր
թա կան պատ ճառ դարձավ 1934 թ. տե ղի ու նե ցած 
ՀամԿ(բ)Կ 17–րդ հա մա գու մա րը, ո րի պատ վի րակ
նե րի մի մասն ը նդ դի մա ցել էր Ստա լի նին: Իր նախ
կին զի նա կից նե րից ա զատ վե լու հա մար Ստա լինն 
օգ տա գոր ծեց նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րին Լե
նինգ րա դի կուս մարզ կո մի քար տու ղար Ս. Կի րո վի 
սպա նու թյու նը: 

Հա յաս տա նում քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րը խո
րաց նե լու, նոր ձեր բա կա լութ յուն ներ ի րա կա նաց նե
լու ա ռիթ եղավ 1930 թ. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին 
քար տու ղար ը նտր ված Ա ղա սի Խան ջյա նի սպա նու
թյու նը 1936 թ. հու լի սի 9 –ին Թբի լի սի ում: Մինչ այդ 
Խան ջյա նը մե ղադր վում էր ազ գայ նա մո լու թյան հա
մար և նրա դեմ կա տա ղի ար շավ էր ծա վա լել Ա նդր
կով կա սի կու սակ ցա կան ե րկ րային կո մի տե ի ա ռա
ջին քար տու ղար Լ. Բե րի ան: 

1937 թ. օ գոս տո սին հար ցաքն նու թյան ժա մա
նակ եր րորդ հար կի պա տու հա նից ցած նետ վեց 
ՀԽՍՀ ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Սա հակ 
Տեր– Գաբ րի ե լյա նը: Բռ նաճն շում նե րի գա գաթ նա
կե տի ա լի քին 1937 թ. Հա յաս տա նում բռ նա դատ վե
ցին պե տա կան– կու սակ ցա կան, մշա կու թային հա
րյու րա վոր գոր ծիչ ներ, ու սու ցիչ ներ, բան վոր ներ, 
գյու ղա ցի ներ, ծա ռայող ներ, զին վո րա կան ներ: Ան
հիմն « հան ցանք նե րի» հա մար մե ղադր վե ցին և բռ
նաճնշում նե րի զոհ դար ձան Ե ղի շե Չա րեն ցը, Ակ սել 
Բա կուն ցը, Հայկ Բժշ կյան ցը (Գայ) և ու րիշ ներ:  

Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով` 1930 –ա կան թթ. Հա
յաս տա նում բռ նաճն շում նե րի է են թարկ վել 15 հա
զար մարդ, ո րոնց մոտ մեկ եր րոր դը դա տա պարտ
վել է գն դա կա հա րու թյան: Մի այն Ստա լի նի մա հից 
(1953 թ.) հե տո վե րա նայ վե ցին այս և հե տա գա տա
րի նե րին ան հիմն բռ նաճնշ ման են թարկ ված մարդ
կանց գոր ծե րը, նրանց մե ծա գույն մասն ար դա րաց
վեց:

 Հա լա ծանք նե րից և բռ նու թյուն նե րից չխու սա
փեց նաև Հայոց ե կե ղե ցին և հոգ ևո րա կան ու թյու նը: 
Խորհր դային իշ խա նու թյու նը թեև չվե րաց րեց ե կե

Եղիշե Չարենց

Խորեն Ա Մուրադբեգյան
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ղե ցին, սա կայն ան մի ջա պես սահ մա նա զատ վեց 
նրա նից և ո ւժ գին պայ քար ծա վա լեց նրա դեմ: Ի նչ
պես խորհր դային ո ղջ տա րած քում, այն պես էլ Հա
յաս տա նում ե կե ղե ցին զրկ վեց ան շարժ և շար ժա կան 
գույ քից, թա լան վե ցին նրան պատ կա նող ե կե ղե ցա
կան–մ շա կու թային թան կար ժեք գան ձե րը, պե տա
կա նաց վե ցին ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րը, կր թամ
շա կու թային հիմ նար կու թյուն նե րը (դպ րոց ներ, թան
գա րան ներ, տպա րան ներ և այլն): 1926 թ. հա տուկ 
ո րո շու մով ար գել վեց ե կե ղե ցու կող մից Հայոց Մեծ 
ե ղեռ նի օր վա` ապ րի լի 24 –ի նշու մը:

1930 թ. մա հա ցած Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս 
Գևորգ Ե Սու րե նյան ցին, ո րը բազ միցս դա տա պար
տել էր Էջ մի ա ծի նը « քան դող» խորհր դային իշ խա
նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, փո խա րի նեց կա
թո ղի կո սա կան տե ղա պահ Խո րեն ար քե պիս կո պոս 
Մու րադ բե գյա նը: Վեր ջինս նոր կա թո ղի կոս ը նտր
վեց մի այն 1932 թ. և գոր ծեց ե կե ղե ցու ու հա վա
տա ցյալ նե րի հա մար պատ մա կան ծանր ժա մա նա
կա շր ջա նում: 1937 թ. վեր ջին Հա յաս տա նում արդեն 
փակ ված էր շուրջ 800 ե կե ղե ցի, բռ նա դատ վե լ էին 
հա րյու րից ա վելի հոգ ևո րա կան ներ, որոնց մեծ մա
սը գն դա կա հար  վեց: 

1938 թ. ապ րի լին Էջ մի ած նում մա հա ցավ կա թո
ղի կոս Խո րեն Ա Մու րադ բե գյա նը: Նրա խորհր դա 
վոր մա հից (հիմ նա վոր կաս կած ներ ա ռա ջա ցան, որ 
կա թո ղի կո սը խեղ դա մահ է ար վել) հե տո տե ղա պահ 
նշա նակ վեց Գևորգ ար քե պիս կո պոս Չո րեք չյա նը: 
Պա հը նպաս տա վոր հա մա րե լով՝ ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը 
1938 թ. օ գոս տո սի 4 –ին ո րո շում ըն դու նեց Էջ մի ած նի 
վան քը փա կե լու և կա թո ղի կո սու թյու նը վե րաց նե լու 
մա սին: Մոսկ վայի կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն
նե րը, բա րե բախ տա բար, ո րոշ մա նը հա վա նու թյուն 
չտվե ցին:

 Հա յաս տա նը` մի ու թե նա կան հան րա պե տու
թյուն: ՀԽՍՀ նոր Սահ մա նադ րու թյու նը: Խորհր
դային Մի ու թյան 1930 –ա կան թթ. հա սա րա կա կան– 
քա ղա քա կան կյան քի կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե
րից էր 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5 –ին ԽՍՀՄ նոր Սահ

Գրիգոր Հարությունյան
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մա նադ րու թյան ըն դու նու մը: ԽՍՀՄ ա ռա ջին Սահ
մա նադ րու թյունն ըն դուն վել էր դեռևս 1924 թ., ո ւս տի 
ան հրա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջա ցել հիմ նա կան օ րեն
քում ար տա ցո լելու այն զգա լի փո փո խու թյուն ներն 
ու տե ղա շար ժե րը, ո րոնք տե ղի է ին ու նե ցել ԽՍՀՄ 
կազ մա վո րու մից հե տո: Ըստ սահ մա նադ րու թյան` իշ
խա նու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը ԽՍՀՄ 
Գե րա գույն խոր հուրդն էր, ո րը կազմ ված էր եր կու` 
Մի ու թյան խորհր դի և Ազ գու թյուն նե րի խորհր դի պա
լատ նե րից: 1936 թ. Սահ մա նա դրու թյու նը ստա ցավ 
«Ս տա լի նյան սահ մա նադ րու թյուն» ան վա նու մը:

 Նոր Սահ մա նադ րու թյամբ ԽՍՀՄ պե տա կան կա
ռուց ված քում կա տար ված է ա կան փո փո խութ յուն
նե րից էր Ա նդր դաշ նու թյան լու ծա րու մը: Ա նդր կով
կա սի ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րը` Հա յաս տա նը, 
Վրաս տա նը և Ա դր բե ջա նը հռ չակ վե ցին մի ու թե նա
կան հան րա պե տու թյուն ներ և ո ւղ ղա կի ո րեն մտան 
ԽՍՀՄ կազմ: Դրա նով ԽՍՀՄ ազ գային հան րա պե
տու թյուն նե րի թի վը հա սավ 11 –ի: ԽՍՀՄ Սահ մա
նադ րու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րի հի ման վրա 
հան րա պե տու թյուն նե րը մշա կե ցին և ըն դու նե ցին 
սե փա կան սահ մա նադ րու թյուն նե րը: 

Խորհր դային Հա յաս տա նի նոր Սահ մա նադ րու
թյունն ըն դուն վեց 1937 թ. մար տին:  Հա յաս տա նի պե
տա կան ու թյու նը վե րան վան վեց Հայ կա կան Խորհր
դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն (ՀԽՍՀ): 

1938 թ. հու նի սին տե ղի ու նե ցան ՀԽՍՀ Գե րա գույն 
խորհր դի ը նտ րու թյուն նե րը: Գե րա գույն խորհր
դի նա խա գա հու թյան նա խա գահ ը նտր վեց Մա ցակ 
Պապ յա նը, ժող կոմ խոր հի նա խա գահ` Ա րամ Փի րու
զյա նը: 1937 թ. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու
ղար էր ը նտր վել Գրի գոր Հա րու թյու նյա նը:

 Հա յաս տա նում խորհր դային կար գե րի հաս տատ
ման 20–րդ տա րե դար ձին նվիր ված մի ջո ցա ռում նե
րի ըն թաց քում (1940 թ.) ամ փոփ վե ցին հան րա պե
տու թյան նվա ճում նե րը տն տես ու թյան, մշա կույ թի, 
գի տու թյան և այլ ո լորտ նե րում: 
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան 
երկրի ներքաղաքական կյանքում:

2.  Վ. Լենինի մահից հետո ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան ԽՍՀՄ–ի 
ներքաղաքական կյանքում: Ի՞նչ է անհատի պաշտամունքը. ե՞րբ և ինչպե՞ս է այն 
ձևավորվել ԽՍՀՄ–ում:

3.   Ե՞րբ և ինչո՞ւ ԽՍՀՄ–ում սաստկացան քաղաքական բռնությունները: Ձեր 
կարծիքով որո՞նք էին դրա պատճառները: Ի՞նչ ընթացք և հետևանքներ ունեցավ 
Հայաստանում քաղաքական բռնությունների քաղաքականությունը:

4.  Ե՞րբ է ընդունվել ԽՍՀՄ–ի նոր Սահմանադրությունը. ինչո՞ւ էր այն ստացել 
«ստալինյան» անվանումը:

5.  Ե՞րբ է ընդունվել Խորհրդային Հայաստանի նոր Սահմանադրությունը: Ի՞նչ 
փոփոխություններ կատարվեցին Հայաստանում ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 
ընտրություններից հետո:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Ինքնավերացման» համագումար, ՀամԿ(բ)Կ կենտկոմ, Աղասի Խանջյան, 
ամբողջատիրական (տոտալիտար) համակարգ, միակուսակցական համակարգ, 
անձի պաշտամունք, Խորեն Ա Մուրադբեգյան, Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյան, 
«Ստալինյան» սահմանադրություն, ՀԽՍՀ, Մացակ Պապյան, Արամ Փիրուզյան, 
Գրիգոր Հարությունյան:
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌ ՔԸ
ԳԼՈՒԽ

III

§ 1.  ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

Սփյուռքի առաջացումը: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը 
Օս մա նյան կայս րու թյունն օգ տա գոր ծեց վերջ նա կա
նա պես ճն շե լու հայ ժո ղովր դի ազ գային –ա զա տագ րա
կան պայ քա րը և վերջ տա լու Հայ կա կան հար ցին: 

Ե րիտ թուր քե րը 1914–1918 թթ. Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում, Կի լի կի ա յում և ե րկ րի այլ վայ րե րում հայե
րի նկատ մամբ ի րա կա նաց րին ցե ղաս պա նու թյան և 
բռ նա գաղ թի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րն Օս մա նյան 
Թուր քի այի և Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
շա րու նակ վել է ը նդ հուպ մինչև 1923 թ.:

 Հայ կա կան սփյուռ քը հիմ նա կա նում ձևա վոր վել 
է Հայոց մեծ ե ղեռ նից հե տո: Թուր քա կան յա թա
ղա նից մա զա պուրծ ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րը 
սփռ վե ցին աշ խար հով մեկ՝ ա վե լաց նե լով վա ղուց 
ի վեր գո յու թյուն ու նե ցող հայ գաղ թօ ջախ նե րի և 
դրանց բնակ չու թյան թի վը: Հենց այն տեղ բնակ վող 
հա յու թյունն էլ ա ռա ջի նը օգ նու թյան հա սավ իր ազ
գա կից նե րին:

1920 –ա կան թթ. սկզ բին աշ խար հի տար բեր ե րկր
նե րում բնակ վում է ին շուրջ մեկ մի լի ոն հայեր: Մեծ 
թվով հայեր հաս տատ վե ցին Սի րի ա յում, Լի բա նա
նում՝ օ գտ վե լով ա րաբ ժո ղովր դի բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քից: Հայ կա կան հոծ գաղ թօ ջախ ներ 
ձևա վոր վե ցին Ա ՄՆ –ում, Կա նա դա յում, Բալ կան նե
րում (Հու նաս տան, Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա), Ֆրան
սի ա յում, Ի րա նում, Ե գիպ տո սում, Աֆ րի կայի և Ա սի
այի այլ ե րկր նե րում:

Բ նա կա նա բար, տար բեր ե րկր նե րում բա զում դժ
վա րու թյուն նե րի և զր կանք նե րի դի մա կայե լու գնով, 
սփյուռ քա հա յու թյու նը պետք է պահ պա ներ իր ազ
գային դի մա գի ծը: Այդ հար ցում նրան օգ նե ցին Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին, դպ րո ցը, հայ րե նակ ցա
կան և բա րե գոր ծա կան մի ու թյուն նե րը: 
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Հայկական հարցը Լոնդոնի և Լոզանի խորհրդա

ժողովներում: Ան գամ տն տե սա կան և քա ղա քա կան 
հա րա բե րա կան հանգս տու թյան պայ ման նե րում 
սփյուռ քա հա յու թյան գլ խա վոր հույ սը Հայ կա կան 
հար ցի լուծ ման մեջ էր: Այդ պատ ճա ռով էլ հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյուն նե րը (Ա վե տիս Ա հա րո նյանի և Պո
ղոս Նու բար փա շայի գլխավորած) մաս նակ ցե ցին մեծ 
տե րու թյուն նե րի Լոն դո նի խորհր դա ժո ղո վին (1921 
թ. փետր վար– մարտ): Հայ կա կան կող մը հույս ու ներ 
ի րա գոր ծե լու Սև րի 1920 թ. պայ մա նա գի րը և Կի լի կի
այի հա մար ստա նա լու ի նք նա վա րու թյուն:

 Մինչ դեռ Թուր քի ան և մեծ տե րու թյուն նե րը հայ
կա կան միացյալ պե տու թյան ստեղծման փոխարեն 
ո րո շե ցին հայե րի հա մար ստեղ ծել «ազ գային օ ջախ»:

 Հայ կա կան հար ցը քն նարկ ման նյութ դար ձավ 
նաև Լո զա նի (Շ վեյ ցա րի ա) խորհր դա ժո ղո վում 
(1922 թ. նոյեմ բեր  — 1923 թ. հու լիս): Այստեղ մերժ վեց 
նույ նիսկ «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու գա ղա փա րը, 
և դր վեց հայ գաղ թա կա նու թյանն օգ նե լու խն դի րը, 
ո րով պետք է զբաղ վեր այն ժա մա նակ վա գլ խա վոր 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նը՝ Ազ գե րի լի գան: 

Այս պի սով՝ թաղ վեց Հայ կա կան հար ցը, և սփյուռ
քա հա յու թյա նը մեծ պայ քար էր սպաս վում մի ջազ
գային աս պա րեզ ում այն վե րար ծար ծե լու հա մար: 

Ֆրիտյոֆ Նանսենը 
հայ որբերի հետ
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Ազգերի լիգան և հայ գաղթականությունը: Ազ
գե րի լի գան հայ գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման 
հար ցը հանձ նա րա րեց նոր վե գա ցի նշա նա վոր բևե
ռա խույզ և մի ջազ գային գոր ծիչ, Նո բե լյան մր ցա նա
կի դափ նե կիր Ֆրիտյոֆ Նան սե նին: Վեր ջինս 1925 
թ. այ ցե լեց Խորհր դային Հա յաս տան, ծա նո թա ցավ 
ե րկ րի ու ժո ղովր դի վի ճա կին: Նրա գր չին է պատ կա
նում « Խաբ ված ժո ղո վուրդ» գիր քը, ո րը մե ղադ րանք 
է եվ րո պա կան ե րկր նե րի դի վա նա գի տա կան խար
դա վանք նե րին: Ա ռ այ սօր տպա վո րիչ են Ֆ. Նան սե
նի խոս քե րը. « Վա՛յ հայե րին, որ ե րբ ևէ ներ քաշ վե լու են 
եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ: Ա վե լի լավ կլի ներ, 
ե թե Հա յաս տան ա նու նը եր բեք ար տա սան ված չլի ներ 
եվ րո պա կան որ ևէ դի վա նա գե տի կող մից»:

Հայրենադարձությունը: Ս փյուռ քի ձևա վոր մա նը 
զու գըն թաց հա յու թյան շր ջա նում հայ րե նա դար ձու
թյան գա ղա փարն էր հա սու նա նում: Դա հատ կա
պես դրս ևոր վեց Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո: Ի սկ ԽՍՀՄ –ի կազ մում գտն վե լու ժա մա նակ 
շա տ ու  շատ սփյուռ քա հայեր ո րո շա կի հույ սեր կա
պե ցին հայ րե նի քի հետ և ի րենց ա պա գան պատ կե
րաց նում է ին Մայր Հա յաս տա նում:

 Հայ րե նա դար ձու թյան գործընթացը սկս վել էր 
դեռևս Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 
օ րոք (1918–1920 թթ.):

1921 թ. վեր ջե րին Ի րա քից Խորհր դային Հա յաս
տան ե կավ հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին մեծ քա րա
վա նը՝ շուրջ 3000 մարդ: Հայ րե նա դար ձու թյու նը շա
րու նակ վեց հե տա գա տա րի նե րին: Մեծ թվով հայեր 
ներ գաղ թե ցին Սի րի այից, Հու նաս տա նից, Ֆրան սի
այից, Թուր քի այից: Ը նդ հա նուր առ մամբ 1921–1936 
թթ. հայ րե նիք վե րա դար ձավ շուրջ 42 հա զար մարդ:

 Խորհր դային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը մի
ջո ցա ռում ներ մշա կեց և մի ջոց ներ տրա մադ րեց ներ
գաղ թող նե րին օգ նե լու հա մար: Հիմն վե ցին շատ բնա
կա վայ րեր՝ Նոր Ա րաբ կիր, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե
բաս տի ա, Նոր Մա րաշ և այլն, ո րոնք Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նի պատ մա կան տե ղա նուն նե րով է ին կոչ վում:

Դժ բախ տա բար, հայ րե նա դար ձու թյան հե տա գա 
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Վեր հի շե՛ք, թե ե րբ և ի նչ պայ ման նե րում է ա ռա ջա ցել Հայ կա կան սփյուռ քը: Ո ՞ր 
ե րկր նե րում ձևա վոր վե ցին խո շոր հայ կա կան հա մայնք ներ: Քար տե զի վրա 
ցո՛ւյց տվեք այդ ե րկր նե րը: Ո ՞ր կա ռույց ներն են նպաս տում սփյուռ քա հա յու թյան 
ազ գային դի մագ ծի պահ պան մա նը:

2.  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո ով քե՞ր է ին շա րու նա կում Հայ կա կան 
հար ցի լուծ ման հա մար պայ քա րը: Ո ՞ր խորհր դա ժո ղով նե րում և ե ՞րբ կր կին ար
ծարծ վեց Հա յա կա կան հար ցը. ի ՞նչ ար դյունք ներ տվե ցին: Ի ՞նչ գի տեք Ֆ. Նան
սե նի հա յան պաստ գոր ծու նե ու թյան մա սին: Որ քա՞ն հայ ներ գաղ թեց Հա յաս
տան 1921–1936 թթ.: Ո րո՞նք է ին հայ րե նա դար ձու թյան գոր ծըն թա ցի ը նդ հատ ման 
պատ ճառ նե րը:

3.  Եր ևա նի քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի պատ մա կան տե
ղա նուն նե րով ան վա նա կոչ ված թա ղա մա սե րը, ի սկ ՀՀ –ի քար տե զի վրա` Ա րևմ
տյան Հա յաս տա նի պատ մա կան տե ղա նուն նե րով ան վա նա կոչ ված բնա կա վայ
րե րը: Ո սուց չի օգ նու թյամբ ա ղյու սա կում, ը ստ մար զե րի, լրաց րե՛ք այդ բնա կա
վայ րե րի ա նուն նե րը. ո ՞ր մար զում են ա մե նա մեծ թվով տե ղա նուն նե րը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Հայ կա կան սփյուռք, Լոնդոնի և Լո զանի խորհրդաժողովներ, «ազ գային օ ջախ», 
Ֆ. Նան սեն, « Խաբ ված ժո ղո վուրդ», հայ րե նա դար ձու թյուն:

կազ մա կերպ ման գոր ծում նոր դժ վա րու թյուն ներ 
ծա գե ցին: ԽՍՀՄ –ում սկս վել է ին քա ղա քա կան բռ
նաճն շում ներ, ամ րապնդ վում է ին Ստա լի նի ան ձի 
պաշ տա մուն քը և կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
մե նա տի րու թյու նը, ի նչ պես նաև ո ւր վագծ վում էր 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկիզ բը:
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§ 1–2.   ՀԱՅ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ 
             ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԿԱՆ  ՄԵԾ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄՈՒՄ

ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐ ԴԸ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԿԱՆ 
ՄԵԾ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ

ԳԼՈՒԽ

IV

 Պատերազմի սկիզբը: Ֆա շիս տա կան Գեր մա
նի ան 1939 թ. սեպ տեմ բե րի 1 –ին հրահ րեց Ե րկ րորդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մը: Ի սկ 1941 թ. հու նի սի 
22 –ին խախ տե լով 1939 թ. օ գոս տո սի 23 –ին ԽՍՀՄ –ի 
հետ կն քած՝ չհար ձակ ման մա սին պայ մա նա գի րը, 
հար ձակ վեց Խորհր դային Մի ու թյան վրա: Սկս վեց 
ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մը (1941–1945 թթ.):

 Գեր մա նի ան վա ղօ րոք մշա կել էր հար ձակ ման 
« Բար բա րո սա» պլա նը, ո րն այդ պես էր կոչ վում 
12–րդ դա րի գեր մա նա կան և Հռո մե ա կան սր բա զան 
կայս րու թյան կայսր Ֆրիդ րիխ I Բար բա րո սայի (Շի
կա մո րուս) ա նու նով: Հիտ լե րի նպա տակն էր կայ
ծակ նային պա տե րազ մի մի ջո ցով գրա վել ԽՍՀՄ –ը 
և հաս նել հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյան:

 Պա տե րազ մի սկզբ նա կան շր ջա նում խորհր
դային զոր քե րը մեծ կո րուստ նե րով նա հան ջում է ին՝ 
թշ նա մուն թող նե լով ըն դար ձակ տա րածք ներ:

 Սա կայն Հիտ լե րի հաշ վարկ նե րը ձա խող վե ցին. 
գեր մա նա ցի նե րի դեմ պայ քա րում ԽՍՀՄ –ին մի
ա ցան Ա ՄՆ –ը, Մեծ Բրի տա նի ան և այլ ե րկր ներ՝ 
ստեղ ծե լով հա կա ֆա շիս տա կան դա շինք:

«Ա մեն ի նչ պա տե րազ մի հա մար, ա մեն ի նչ հաղ
թա նա կի հա մար» կար գա խո սն ա ռաջ նային էր նաև 
հայ ժո ղովր դի հա մար: Բա րե բախ տա բար, Հա յաս
տա նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ տե ղի չու նե
ցան, սա կայն հայ ժո ղո վուր դը և՛ ռազ մա ճա կա տում, 
և՛ թի կուն քում հե րո սա բար կռ վեց ֆա շիզ մի դեմ: 
Տն տե սու թյու նը վե րա կա ռուց վեց պա տե րազ մի պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Ի րենց ան ձնու րաց 
աշ խա տան քով աչ քի ըն կան բան վորն ու գյու ղա ցին, 

Սիմոն Զաքյան
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մտա վո րա կա նը՝ բժիշկն ու ար վես տա գե տը, գրողն 
ու գիտ նա կա նը: Դրա վառ ա պա ցույ ցը պա տե րազ
մի թեժ շր ջա նում՝ 1943 թ. նոյեմ բե րին, ՀԽՍՀ Գի տու
թյուն նե րի ա կա դե մի այի հիմ նադ րումն էր: 

Հայերի մասնակցությունը: Իսկ հայ ռազ միկ նե
րը կռ վե ցին ա մե նուր՝ բո լոր ռազ մա ճա կատ նե րում և 
տար բեր զո րա տե սակ նե րում: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
տար բեր ե րկր նե րից պա տե րազ մին մաս նակ ցե ցին 
մոտ 600  հա զար հայեր, ո րոն ցից 200 հա զա րը զոհ
վե ցին: Մի այն ՀԽՍՀ –ից պա տե րազ մում մարտն չել 
են մոտ 300 հա զար հայեր, զոհ վել են ա վե լի քան 100 
հա զա րը: ԽՍՀՄ և Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ խտ րա կան 
զո րա կո չային քա ղա քա կա նու թյան « մեղ քով»  ա վե
լի ծանր է ին և նոր, քո ղարկ ված ցե ղաս պա նու թյուն 
է ին հի շեց նում ԼՂԻՄ –ի և Հյու սի սային Ար ցա խի 
հայոր դի նե րի կո րուստ նե րը: Մի այն ԼՂԻՄ –ի մոտ 
133 հա զար բնա կիչ նե րից ռազ մա դաշտ զո րա կոչ
վե ցին հա յազ գի շուրջ 45 հա զար տղա մարդ (ա վե լի 
3 –ից 2 –ը) և հա զար կին, ո րոն ցից զոհ վե ցին ա վե լի 
քան 22 հա զա րը: Այն դեպ քում, ե րբ զո րա կոչ վել է 
բուն ա դր բե ջան ցի՝ 19 –ից 1 –ը: 

Հայկական ազգային դիվիզիաները: Ա վե լի 
քան 60000 հայոր դի ներ պա տե րազ մին մաս նակ ցել 
են հայ կա կան ազ գային դի վի զի ա նե րի շար քե րում: 
Ա ռա ջին ազ գային զո րա մի ա վո րու մը 76–րդ լեռ նահ
րաձ գային դի վի զի ան էր, ո րը կազ մա վոր վել էր Հա
յաս տա նում դեռևս 1920–1922 թթ.: Նա աչ քի ըն կավ 
Ստա լինգ րա դյան ճա կա տա մար տում (1942–1943 թթ.) 
և վե րա կազ մա վոր վեց 51–րդ գվար դի ա կան հրաձ
գային զո րա մի ա վո ր ման:

 Հայ կա կան զո րա մի ա վո րում նե րից ա ռա ջի նը 
ռազ մա ճա կատ մեկ նեց 390–րդ հրաձ գային զո րա
մի ա վո րու մը, ո րը մաս նակ ցեց Կեր չի հա մար մղ վող 
մար տե րին, ի սկ նրա հրա մա նա տար, գն դա պետ Սի
մոն Զա քյա նը զոհ վեց: 

Ազ գային զո րա մի ա վո րում նե րից հի շա տա կու
թյան են ար ժա նի 408–րդ, 409–րդ և հատ կա պես 
89–րդ հրաձ գային զո րա մի ա վո րում նե րը: Վեր ջի նիս 
հե տա գա յում շնորհ վեց «89–րդ Թա մա նյան դի վի

Նվեր Սաֆարյան

89–րդ Թամանյան դիվիզիա
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Թամանյան դիվիզիայի 
ժամանումը Լենինական

Համազասպ Բաբաջանյան

զի ա» պատ վա նու նը (ի նշա նա վո րումն Թա մա նյան 
թե րակղ զու ա զա տագր ման), որը իր հրա մա նա տա
րի՝ գե նե րալ– մայոր Նվեր Սա ֆա րյա նի գլ խա վո
րու թյամբ հա սավ մինչև Բեռ լին և այն տեղ թն դաց
րեց հայ կա կան « Քո չա րին»: Հայտ նի են նաև 61–րդ, 
136–րդ, 138–րդ, 406–րդ և այլ՝ մե ծա մա սամբ հայե
րից կազմ ված զո րա մի ա վո րում նե ր: Մի այն 261–րդ 
հրաձ գային զո րա մի ա վո րու մը (մինչև բե կում նային 
Ստա լինգ րա դյան ճա կա տա մար տը) չմաս նակ ցեց 
պա տե րազ մին. նրա հիմ նա կան խն դիրն էր պաշտ
պա նել Խորհր դային Հա յաս տա նի՝ Թուր քի այի հետ 
ու նե ցած պե տա կան սահ մա նը:

 Հայ ռազ միկ նե րը կռ վե ցին պա տե րազ մի ա ռա ջին 
ի սկ օր վա նից՝ Բրես տից մինչև Բեռ լին: Ա վե լի վաղ՝ 
1939–1940 թթ., հայե րը մաս նակ ցել են նաև խորհր
դա– ֆին նա կան պա տե րազ մին, ո րոն ցից 4–ն ար ժա
նա ցել են ԽՄ հե րո սի կոչ ման:

Սփյուռ քա հայե րի մաս նակ ցու թյու նը ֆաշիզմի 
ջախջախմանը: Ս փյուռ քա հա յու թյու նը նույն պես 
մեծ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ ֆա շիզ մի ջախ
ջախ ման գոր ծում: Նրանց նյու թա կան օգ նու թյամբ 
խորհր դային բա նա կի հա մար կազմ վե ցին « Սա սուն
ցի Դա վիթ» և « գե նե րալ Բաղ րա մյան» տան կային 
շա րա սյու նե րը:

Ս փյուռ քա հայե րը կռ վում է ին ԽՍՀՄ –ի դաշ նա
կից տար բեր ե րկր նե րի զո րա մի ա վոր նե րում: Մի այն 
Ա ՄՆ –ի բա նա կում կային 20 հա զար հայեր, ո րոն ցից 
Էռ նեստ Դեր վի շյանն ար ժա նա ցավ Ա ՄՆ –ի բարձ
րա գույն պե տա կան պարգ ևին (մի այ նակ գե րե վա րել 
է տաս նյակ ֆա շիստ նե րի, և այս սխ րանքն ըն կած է 
ա մե րի կյան հայտ նի « Ռեմ բո», « Ռո կի» գե ղար վես
տա կան ֆիլ մա շա րի հիմ քում): Ա վե լի քան 30 հա զար 
հայեր կռ վում է ին Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան սի այի 
բա նակ նե րում:

 Մեծ թվով սփյուռ քա հայեր մաս նակ ցե ցին Գեր
մա նի այի կող մից նվաճ ված ե րկր նե րի դի մադ րա
կան և պար տի զա նա կան շարժ մա նը: Ա ռ այ սօր 
Ֆրան սի այի պատ մու թյան մեջ իր ար ժա նի տեղն ու
նի բա նաս տեղծ Մի սաք Մա նու շյա նը, ո րը հետ մա հու 
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ար ժա նա ցավ Ֆրան սի այի դի մադ րա կան շարժ ման 
հե րո սի կոչ ման: Ֆրան սի ա յում հե րո սի մա հով ըն
կան Լո ւի զա (Լաս) և Ար փի ար Աս լա նյան նե րը: Այս
տեղ հա կա ֆա շիս տա կան պայ քա րի ա ռա ջա մար
տիկ ներ են ե ղել նաև Հա յաս տա նի ազ գային հե րոս, 
աշ խար հահռ չակ Շառլ Ազ նա վու րի ծնող նե րը: 

Ա վե լի քան 300 հայոր դի ներ զոհ վե ցին Հու նաս
տա նի պար տի զա նա կան ջո կատ նե րում: Ի տա լի ա
յում հայի ա նու նը փառ քով պսա կե ցին Մկր տիչ Դաշ
տո յանն ու Գևորգ Քո լո զյա նը: Բուլ ղա րի ա յում աչ քի 
ըն կավ հե րո սու հի պար տի զան Հեր մի նե Ռազգ րադ
լյա նը (Սաշ կան): Հու նաս տա նի ա զա տագ րա կան 
բա նա կի կազ մում կռ վում էր նաև հայ կա կան «Ա զա
տու թյուն» պար տի զա նա կան ջո կա տը:

 Լայն հա կա ֆա շիս տա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա
վա լե ցին նաև Ու րուգ վայի, Սի րի այի, Լի բա նա նի, 
Ե գիպ տո սի, Ի րա նի և այլ սփյուռ քա հայ գաղ թօ ջախ
նե րում գոր ծող ազ գային խոր հուրդ նե րը:

 Խորհր դային Մի ու թյան հայ հե րոս նե րը և զո
րա վար նե րը: Պա տե րազ մի ժա մա նակ գոր ծած 
մար տա կան սխ րանք նե րի և ան ձնու րա ցու թյան, 
զոր քե րի բարձ րար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա
մար Խորհր դային Մի ու թյան (ԽՄ) հե րո սի կո չում է 
շնորհ վել 108 հայի և Հա յաս տա նում ծն ված կամ ապ
րած 11 այ լազ գի նե րի, ըն դա մե նը՝ 119 հա յաս տան ցու:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում ա ռա ջին հայ 
հե րո սը օ դա չու Լազր Չափ չա խյանն էր, ո րին այդ 
կո չու մը շնորհ վել է 1942 թ. հու լի սին:

27 հայեր պարգ ևատր վել են Փառ քի 3–րդ, 2–րդ և 
1 –ին աս տի ճա նի շքան շան նե րով, դրա նով ի սկ դառ
նա լով Փառ քի շքան շա նի լրիվ աս պետ ներ:

 Պա տե րազ մին մաս նակ ցել են 1 մար շալ (օ դու ժի) 
և ա վե լի քան 60 գե նե րալ, ծո վա կալ, ո րոն ցից 3 –ը 
հե տա գա յում դար ձան մար շալ ներ և նա վա տոր մի 
ծո վա կալ: Ռազ մա կան ար վես տի պատ մու թյան մեջ 
ի րենց ա նու նը ոս կե տա ռե րով գրե ցին ԽՄ (Խորհր
դային Մի ու թյան) մար շալ, եր կու աշ խար հա մար
տե րի մաս նա կից, ԽՄ կրկ նա կի հե րոս Հով հան նես 
Բաղ րա մյա նը, ԽՄ նա վա տոր մի ծո վա կալ, ԽՄ հե

«Սասունցի Դավիթ» 
տանկային շարասյունը

Հովհաննես Բաղրամյան
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րոս Ի վան (Հովհաննես) Ի սա կո վը, ա վի ա ցի այի 
(օ դային) մար շալ (1944 թ.) Ար մե նակ Խան փե րյան ցը 
(Սեր գեյ Խու դյա կով), զրա հա տան կային զոր քե րի գլ
խա վոր մար շալ Հա մա զասպ Բա բա ջա նյա նը: 

Առ հա վետ կհիշ վեն պա տե րազ մի հայ գե նե րալ
ներ Նվեր Սա ֆա րյա նի, Մի քայել Պար սե ղո վի, Աս
քա նազ Կա րա պե տյա նի, Սար գիս և Հայկ Մար տի
րո սյան նե րի, Ա նդ րա նիկ Ղա զա րյա նի, ի նչ պես նաև 
ԽՄ կրկ նա կի հե րոս, օ դա չու Նել սոն Ստե փա նյա նի, 
Հու նան Ա վե տի սյա նի, Սեր գեյ Բուռ նա զյա նի, Ջա
հան Կա րա խա նյա նի և բազ մա թիվ այլ հայոր դի նե
րի ա նուն նե րը: 

Ան վի ճե լի է ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի դե րը ֆա շիզ
մի ջախ ջախ ման գոր ծում: Պա տե րազ մի հիմ նա կան 
ծան րու թյունն ըն կավ խորհր դային բա նա կի վրա: 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ
նե րից խլեց շուրջ 27 մլն մարդ կային կյան քեր և հս
կա յա կան նյու թա կան կո րուստ ներ:

1945 թ. մայի սի 9 –ին Գեր մա նի ան ան ձնա տուր 
ե ղավ: Ա վարտ վեց Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը: 
Ի սկ 1945 թ. սեպ տեմ բե րի 2 –ին, Ճա պո նի այի ան ձ
նատ վու թյամբ (կա պի տու լյա ցի ա) ա վարտ վեց Ե րկ
րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մը:

 Հաղ թա նակ նե րի ձեռք բեր ման գոր ծում իր ա նու
րա նա լի ա վանդն ու նի հայ ժո ղո վուր դը:

Հովհաննես Իսակով

Արմենակ Խանփերյանց

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ են սկս վել Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային և Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմ
նե րը: Պա տե րազ մի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ 
կա տար վե ցին Խորհր դային Հա յաս տա նի տն տե սու թյան մեջ: 

2.  Հայ կա կան ո ՞ր զո րա մի ա վո րում ներն են մաս նակ ցել պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րին. ո ՞րն էր նրան ցից ա մե նան շա նա վո րը: Ո ՞ր մար տե րում աչ քի ըն
կան հայ ռազ միկ նե րը: 

3.  Աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րից և ՀԽՍՀ –ից որ քա՞ն հայեր են մաս նակ ցել պա տե
րազ մին: Հայե րից կազմ ված է ՞լ ի նչ զո րա մի ա վո րում ներ գի տեք: 

4.  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում զոհ ված նե րի հի շա տա կին կա ռուց ված ո ՞ր 
հու շա հա մա լի րում եք ե ղել. պատ մե՛ք ձեր զգա ցո ղու թյուն նե րի մա սին: Գրե՛ք զե
կու ցում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի հե րոս նե րից մե կի մա սին:
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5.  Սփյուռ քա հայ և հա յաս տան ցի ի ՞նչ նշա նա վոր հայ հե րոս ներ և զո րահ րա մա նա
տար ներ գի տեք. պատ մե՛ք նրանց մա սին: 

6.  Որ քա՞ն հայ և հա յաս տան ցի է ար ժա նա ցել ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման: Ներ կա յաց
րե՛ք և գնա հա տե՛ք հայ ժո ղովր դի ներդ րու մը ֆա շիզ մի դեմ տա րած պատ մա կան 
հաղ թա նա կում:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

« Բար բա րո սա», «Ա մեն ի նչ պա տե րազ մի հա մար, ա մեն ի նչ հաղ թա նա կի հա մար», 
հայկական ազգային դիվիզիաներ, Սի մոն Զա քյան, Նվեր Սա ֆա րյան, Խորհր դա– ֆին
նա կան պա տե րազմ, « Սա սուն ցի Դա վիթ» և « գե նե րալ Բաղ րա մյան» տան կային շա
րա սյու ներ, Էռ նեստ Դեր վի շյան, Մի սաք Մա նու շյան, Լո ւի զա (Լաս) և Ար փի ար Աս
լա նյան ներ, Հեր մի նե Ռազգ րադ լյան (Սաշ կա), Լազր Չափ չա խյան, Հով հան նես Բաղ
րա մյան, Ի վան Ի սա կով, Ար մե նակ Խան փե րյանց (Սեր գեյ Խու դյա կով), Հա մա զասպ 
Բա բա ջա նյան, Նել սոն Ստե փա նյան, Հու նան Ա վե տի սյան, Միքայել Պարսեղով Աս
քա նազ Կա րա պե տյան, Սար գիս և Հայկ Մար տի րո սյան ներ, Ա նդ րա նիկ Ղա զա րյան, 
ան ձնատ վու թյուն (կա պի տու լյա ցի ա):
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§ 1–2. ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՀԱՅ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ 1920–1945 ԹԹ.ԳԼՈՒԽ

V

 Անգ րա գի տու թյան վե րա ցու մը: Խորհր դայ նա
ցու մից ան մի ջա պես հե տո Հա յաս տա նում սկսվեց 
ի րա կա նաց վել կրթական և մշա կու թային նոր քա
ղա քա կանություն: Դրա հիմ նա կան խն դիր նե րն 
էին հան րա պե տու թյու նում ը նդ հա նուր պար տա դիր 
ուսու ցում մտցնելը և նոր սո ցի ա լիս տա կան մշա
կույ թ զար գա ցնելը:

 Խորհր դային իշ խա նու թյու նը մշա կույ թը հա մա րում 
էր ժո ղովր դի վրա նե րազ դե լու լա վա գույն մի ջոց և 
ա մեն ի նչ ա նում էր այն ամ բող ջո վին կո մու նիս տա
կան գա ղա փա րա խո սու թյա նը են թար կե լու հա մար:

Մ շա կույ թի զար գաց ման հիմ նա կան նա խադ
րյա լը ան գրա գի տու թյան վե րա ցումն էր: Այդ գոր
ծում իշ խա նու թյուն նե րին օգ նում էր բնակ չու թյան 
գրա գետ մա սը: Կր թա կան գոր ծի կազ մա կեր պու մը 
դժվար էր. ան բա վա րար է ին դպ րո ցա կան շեն քե
րը, չկային դա սագր քեր, զգաց վում էր ու սու ցիչ նե րի 
խիստ պա կաս:

1921 թ. սեպ տեմ բե րի 21 –ին ՀԽՍՀ Ժող կոմ խոր
հը դեկ րետ ըն դու նեց չա փա հաս բնակ չու թյան ան
գրա գի տու թյու նը վե րաց նե լու մա սին: Ստեղծ վե ցին 
անգ րա գի տու թյան վե րաց ման կա յան ներ: Մինչև 
1940 թ. հան րա պե տու թյու նում հիմ նա կա նում ան
գրա գի տու թյու նը վե րաց վեց: Գրա գետ էր դար ձել 
բնակ չու թյան ա վե լի քան 80 % –ը: Նույ նը չէր կա րե
լի ա սել Հա յաս տա նում բնակ վող ազ գային փոք րա
մաս նու թյուն նե րի մա սին. ա դր բե ջան ցի նե րի 94 % –ը 
ան գրա գետ էր: Քր դերն առ հա սա րակ գիր չու նե ին:

 Խորհր դային դպ րո ցի ձևա վո րու մը: Օ րախն
դիր էր կր թա կան նոր հա մա կար գի ստեղ ծու մը: Հա
տուկ դեկ րետ նե րով դպ րոցն ան ջատ վեց ե կե ղե ցուց, 
փակ վե ցին մաս նա վոր դպ րոց նե րը, կր թու թյու նը 
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դար ձավ ան վճար: Հա յաս տա նում հիմն վեց եր կու 
տի պի դպ րոց՝ տար րա կան և յոթ նա մյա: Ու սու ցու մը 
կա տար վե լու էր մայ րե նի լեզ վով:

1926 թվա կա նից քա ղա քային բնա կա վայ րե րում 
ո րոշ վեց ու նե նալ ե ռաս տի ճան դպ րոց՝ տար րա կան, 
յոթ նա մյա, լրիվ միջ նա կարգ, ի սկ գյու ղա կան վայ
րե րում հիմ նա կա նը տար րա կան դպ րոցն էր:

1920–1930 –ա կան թթ. հան րա պե տու թյու նում կա
ռուց վե ցին նոր դպ րո ցա կան շեն քեր, ա վե լա ցավ 
ա շա կերտ նե րի թի վը: Նա խադ րյալ ներ ա ռա ջա ցան 
Հա յաս տա նում ը նդ հա նուր պար տա դիր ու սուց ման 
ան ցնե լու հա մար:

 Հա ջորդ կար ևոր քայ լը հին ու սուց չա կան կադ րե
րի կող քին նո րե րի պատ րաս տումն էր: 1921 թ. հոկ
տեմ բե րին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
բաց վեց ման կա վար ժա կան ֆա կուլ տետ: Ի սկ 1922 թ. 
նոյեմ բե րին հիմ նադր վեց ման կա վար ժա կան ի նս
տի տու տը, ո րը հե տա գա յում կրեց հայ մեծ լու սա վո
րիչ Խ. Ա բո վյա նի ա նու նը, և մինչև այժմ ման կա վար
ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման հիմ նա կան դարբ
նոցն է: Տար բեր ժա մա նակ նե րում Եր ևա նում, Լե նի
նա կա նում (Գյում րի), Ստե փա նա վա նում, Գո րի սում, 
Դի լի ջա նում, Նոր Բա յա զե տում (Գա վառ) բաց վե ցին 
ման կա վար ժա կան տեխ նի կում ներ:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը դժ վա րու թյուն ներ 
ա ռա ջաց րեց նաև կր թու թյան կազ մա կերպ ման հա
մար: Ան գամ դպ րո ցա կան շեն քե րի մի մա սը հատ կաց
վեց հոս պի տալ նե րին: Կր ճատ վեց դպ րո ցա կան պի
տույք նե րի ար տադ րու թյու նը և դա սագր քե րի հրա տա
րա կու մը: Հա զա րա վոր ու սու ցիչ ներ զո րա կոչ վե ցին: 
Նրանց թի վը 1300 –ով կր ճատ վեց: Ա վե լի քան 30 % –ով 
պա կա սեց նաև դպ րո ցա կան նե րի թի վը: Նրան ցից շա
տե րը գնա ցին ար տադ րա կան հիմ նարկ ներ՝ փո խա
րի նե լու ռազ մա ճա կատ մեկ նող նե րին: 

Այ դու հան դերձ, պա տե րազ մի տա րի նե րին Հա
յաս տա նում շա հա գործ վեց 12 դպ րո ցա կան շենք, և 
ա պա հով վեց ը նդ հա նուր պար տա դիր ու սուց ման 
ի րա կա նա ցու մը: 

Ո րո շա կի աշ խա տանք կա տար վեց նաև բարձ րա
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ՀՀ Գիտությունների 
ազգային ակադեմիան 
(նախագահության շենքը)

գույն կր թու թյան կազ մա կերպ ման ո ւղ ղու թյամբ: Հա
ջո ղու թյամբ գոր ծում էր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ
սա րա նը: 1923 թ. հիմն վեց Եր ևա նի կոն սեր վա տո րի
ան, ի սկ 1928 թ. բաց վեց ա նաս նա բու ժա կան –ա նաս
նա բու ծա կան ի նս տի տու տը: 1940 թ. հան րա պե տու
թյու նում գոր ծում էր 9 բուհ՝ ա վե լի քան 11 հա զար 
ու սա նող նե րով:

1941–1945 թթ. բու հե րը նույն պես լուրջ փո փո խու
թյուն նե րի են թարկ վե ցին: Զո րա կոչ վեց պրո ֆե սո րա
դա սա խո սա կան կազ մի և ու սա նո ղու թյան մե ծա մաս
նու թյու նը: Դա սա խոս նե րի թի վը կր ճատ վեց 40 % –ով: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, բու հե րը շա րու նա կե ցին ի րենց 
գոր ծու նե ու թյու նը: Ի սկ 1943–1945 թթ. հիմ նադր վե
ցին ռու սա կան ման կա վար ժա կան, գե ղար վես տա
թա տե րա կան և ֆիզ կուլ տու րայի ի նս տի տուտ նե րը:

ԽՍՀՄ ԳԱ հայ կա կան մաս նա ճյու ղի հիմ նադ
րու մը և ՀԽՍՀ ԳԱ ստեղ ծու մը: Գի տու թյան զար
գաց ման ո ւղ ղու թյամբ կա տար ված ա ռա ջին նշա նա
կա լի քայ լը 1921 թ. Էջ մի ած նի մշա կու թային– պատ մա
կան ի նս տի տու տի ստեղ ծումն էր: 1925 թ. այն վե րա
փոխ վեց գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի: Վեր
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ջինս գոր ծում էր ա կա դե մի ա կան սկզ բունք նե րով, 
նրա մեջ մտ նում է ին ե րեք տա րով ը նտր ված իս կա
կան և թղ թա կից ան դամ ներ: Ի նս տի տու տի խն դիրն 
էր հան րա պե տու թյու նում զար գաց նե լու բնա կան, 
տեխ նի կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը: 

Ինս տի տու տը գոր ծեց մինչև 1930 թ. և հիմ նա կա
նում զբաղ վում էր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյամբ:

1933 թ. հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ին նաև 
33 ի նք նու րույն գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ:

1928 թ. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նին կից 
բաց վեց աս պի րան տու րա:

 Գի տու թյան զար գա ցու մը բնա կա նա բար ա ռա
ջադ րեց մի աս նա կան գի տա կան կենտ րո նի ստեղծ
ման պա հանջ: Այդ նպա տա կով 1935 թ. բաց վեց 
ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան 
մաս նա ճյու ղը՝ Ա րմ ֆա նը: Դրա ա ռա ջին նա խա գա
հը նշա նա վոր ե րկ րա բան Ֆրանց Լևին սոն– Լե սինգն 
էր: 1938 թ. Ա րմ ֆա նի նա խա գահ նշա նակ վեց ա կա
նա վոր հայ ար ևե լա գետ Հով սեփ Օր բե լին:

1941 թ. Ա րմ ֆա նի կազ մում գոր ծում է ին 11 գի տա հե
տա զո տա կան հիմ նարկ ներ՝ 180 գի տաշ խա տող նե րով:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին 
Խորհր դային Հա յաս տա նի մշա կու թային կյան քի 
ա մե նա մեծ ի րա դար ձու թյու նը հան րա պե տու թյան 
գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի ստեղ ծումն էր, ո րի 
հա մար նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներն 
սկս վել է ին դեռևս պա տե րազ մի նա խօ րե ին:

1943 թ. նոյեմ բե րին ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը 
ո րո շում ըն դու նեց ԽՍՀՄ ԳԱ Հայ կա կան մաս նա ճյու
ղի հի ման վրա ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա 
ստեղ ծե լու մա սին: Այն հայ գիտ նա կան նե րի ձեռք 
բե րած նվա ճում նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի ճա նա
չումն էր:

 ԳԱ հիմ նա դիր –ա կա դե մի կոս ներ դար ձան հան
րա պե տու թյան 23 գիտ նա կան ներ՝ գի տու թյան ճյու
ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Նրան ցից է ին ֆի զի կոս
ներ Աբ րա համ և Ար տեմ Ա լի խա նյան եղ բայր նե րը, 
ա ստ ղա ֆի զի կոս Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը, ֆի զի

Հովսեփ Օրբելի
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ո լոգ Լևոն Օր բե լին, գրա կա նա գետ Մա նուկ Ա բե ղյա
նը, լեզ վա բան Հրա չյա Ա ճա ռյա նը, պատ մա բան ներ 
Հա կոբ Մա նան դյա նը, Հով սեփ Օր բե լին, բա նաս
տեղծ Ա վե տիք Ի սա հա կյա նը և ու րիշ ներ:

1943 թ. նոյեմ բե րի 29 –ին տե ղի ու նե ցավ ա կա դե
մի այի ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վը: Ա կա դե մի այի 
նա խա գահ ը նտր վեց Հով սեփ Օր բե լին, ո րն այդ պաշ
տո նը վա րեց մինչև 1947 թվա կա նը: Պա տե րազ մի 
տա րի նե րին նա Էր մի տա ժի տնօ րենն էր և ի բրև վկա՝ 
մաս նակ ցել է Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյա նը:

Բ նա կան գի տու թյուն նե րի և հա յա գի տու թյան 
զար գա ցու մը: 1920 –ա կան թթ. վեր ջե րին մեծ աշ
խա տանք կա տար վեց նաև տեխ նի կա կան ու բնա
կան գի տու թյուն նե րի բնա գա վա ռում: Ա ռաջ նա հերթ 
նպա տա կը գի տա կան միտ քը տն տե սու թյա նը ծա
ռայեց նելն էր: Քի մի ա կան ար տադ րու թյու նը զար
գաց նե լու գոր ծում մեծ դեր խա ղա ցին նշա նա վոր 
քի մի կոս ներ Ստե փան Ղամ բա րյա նը և Լևոն Ռո տի
նյա նը: Նրանց ջան քե րով սկիզբ դր վեց սին թե տիկ 
կաու չու կի ար տադ րու թյա նը:

 Հիդ րո տեխ նի կա կան շի նա րա րու թյան բնա գա
վա ռում աչ քի ըն կավ նշա նա վոր է ներ գե տիկ Հով
սեփ Տեր –Աստ վա ծատ րյա նը, ո րի նա խագ ծով կա
ռուց վե ցին նաև մի շարք հէ կեր: Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մի վեր ջին եր կու տա րում աշ խա տանք 
տար վեց Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նի նա խագծ
ման ո ւղ ղու թյամբ: 

Երկ րա բան ներ Հով հան նես Կա րա պե տյա նի և 
Տիգ րան Ջր բա շյա նի գլ խա վո րու թյամբ հս կա յա կան 
աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին կի րա ռա կան ե րկ րա
բա նու թյան բնա գա վա ռում: 1940 –ա կան թթ. հիդ րոէ
ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում ղե կա վա րում էր ա կա
դե մի կոս Դ. Ե ղի ա զա րյա նը:

1925 թ. հայ գիտ նա կան Հով հան նես Ա դա մյա նը 
աշ խար հում ա ռա ջի նը ստեղ ծեց և Եր ևա նում ցու
ցադ րեց ե ռա գույն հե ռուս տա տե սու թյուն և լու սա հե
ռագ րու թյան սարք:

 Մեծ աշ խա տանք կա տար վեց նաև հա յա գի տու
թյան զար գաց ման գոր ծում: Հատ կա պես աչ քի ըն
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կան Խորհր դային Հա յաս տան վե րա դար ձած հա
յա գետ նե րը: 1926 թվա կա նից Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նը հրա տա րա կեց Հրա չյա Ա ճա ռյա նի 
բազ մա հա տոր « Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րա
նը»: Մա նուկ Ա բե ղյա նը և Կա րա պետ Մե լիք –Օ հան
ջա նյա նը մշա կե ցին և հրա տա րա կե ցին « Սա սուն ցի 
Դա վիթ» է պո սի հա մա հա վաք տեքս տը: Թո րոս Թո
րա մա նյա նի ջան քե րով վե րա կանգն վեց Զվարթ նոց 
տա ճա րի հա տա կա գի ծը:

 Պա տե րազ մի դժն դակ տա րի նե րին շա րու նակ
վեց հա յա գի տու թյան զար գա ցու մը: Այդ բնա գա վա
ռում ծան րակ շիռ ներդրւմ է ին Հա կոբ Մա նան դյա նի 
պատ մա կան աշ խա տու թյուն նե րը: Ստեփան Մալ
խա սյանցն ա վար տեց քա ռա հա տոր « Հայե րեն բա
ցատ րա կան բա ռա րա նը», ո րը նույն պես ար ժա նա
ցավ պե տա կան մր ցա նա կի:

 Գի տու թյան վե րել քին, սա կայն, մե ծա պես խան գա
րում է ին ան հա տի պաշ տա մուն քի դրս ևո րում նե րը:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ին չո՞ւ է ին խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րը կար ևո րում կրթության և մշա կույ թի 
զար գա ցու մը: Ե ՞րբ սկս վեց ան գրա գի տու թյան վե րաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը 
ՀԽՍՀ –ո ւմ: 

2.  Ներ կա յաց րե՛ք խորհր դային դպ րո ցի ձևա վոր ման ըն թաց քը և կար ևոր մի ջո ցա
ռում նե րը: Նշանավոր ի՞նչ բուհեր էին գործում Խորհրդային Հայաստանում:

3.  Գի տու թյան զար գաց ման ի ՞նչ նշա նա վոր կենտ րոն ներ է ին ստեղծ վել Խորհր
դային Հա յաս տա նում. ե ՞րբ են դրանք հիմն վել: Թվար կե՛ք ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ նա դիր –
ա կա դե մի կոս նե րի. ի ՞նչ գի տեք նրանց մա սին: 

4.  Կի րա ռա կան և բնա կան գի տու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծում ով քե՞ր աչ քի ըն
կան: Թվար կե՛ք հայ գիտ նա կան նե րի նվա ճում նե րը և ար ժե քա վոր աշ խա տանք
նե րը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Անգ րա գի տու թյան վե րաց ման կա յան, Էջ մի ած նի մշա կու թային– պատ մա կան ի նս

տի տուտ, Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տուտ, Ա րմ ֆան:

Հրաչյա Աճառյան
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§ 3. ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ 

Ղազարոս Աղայան
Հովհաննես Թումանյան

Ավետիք Իսահակյան

Գ րա կա նու թյու նը: Խորհր դայ նա ցու մից հե տո 
հա մե մա տա բար ծանր վի ճա կում էր հան րա պե
տու թյան գրա կան կյան քը: Գրա կան հին սերն դի 
(Հ.  Թու մա նյան, Հ. Հով հան նի սյան, Ա. Ի սա հա կյան, 
Ա. Շիր վան զա դե և ու րիշ ներ) կող քին հան դես է ին 
գա լիս նո րե րը (Ե. Չա րենց, Ա. Բա կունց, Գ. Մա հա րի, 
Ա. Վշ տու նի և ու րիշ ներ):

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 4 –ին Ա. Ի սա հա կյա նին հաս
ցե ագ րած նա մա կում Հ. Թու մա նյա նը գրում էր, որ 
«…գ րա կա նու թյունն ու գե ղար վես տը եր բեք էս քան 
ու շադ րու թյան ա ռար կա ե ղած չեն մեր աշ խար հում»:

1920 –ա կան թթ. Հա յաս տա նում ծա վալ վեց պրո
լե տա րա կան գրա կան շար ժու մը (պ րո լետ կուլ տը): 
Գոր ծում է ին գրա կան տար բեր խմ բակ ներ ու մի ու
թյուն ներ, ո րոնք բա նա վե ճեր է ին կազ մա կեր պում 
գրա կա նու թյան ու գրա կան ժա ռան գու թյան հար
ցե րի շուրջ: Ան գամ ա ռա ջարկ վում էր ամ բող ջո վին 
մեր ժե լու նա խա հե ղա փո խա կան գրա կան ժա ռան
գու թյու նը: Բա րե բախ տա բար, այս տե սա կե տը հե
տա գա յում վե րա նայ վեց:

1932 թ. ստեղծ վեց Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու
թյու նը: Նոր գրա կա նու թյան ստեղծ ման պա հան
ջով հան դես ե կավ Ե ղի շե Չա րեն ցը: «Ա մե նա պոեմ» 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ նա ար տա հայ տում է այն 
գա ղա փա րը, որ բա նաս տեղծ նե րից մե ծա գույ նը ժո
ղո վուրդն է՝ նյու թա կան և հոգ ևոր բո լոր ար ժեք նե րի 
ստեղ ծո ղը, է պոս նե րի հե ղի նա կը: 

Ար ձա կի բնա գա վա ռում հան դես ե կան Ա. Բա
կուն ցը, Ստ. Զո րյա նը, Վ. Թո թո վեն ցը, Դ. Դե միր ճյա
նը, Մ. Ար մե նը և ու րիշ ներ:

Գ րա կան կյան քը չխամ րեց նաև Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին: Ճիշտ է, ռազ մա ճա
կատ մեկ նե ցին ա վե լի քան 40 գրող ներ ու գրա կա
նա գետ ներ, սա կայն հայ գրող նե րը շա րու նա կում 
է ին ստեղ ծա գոր ծել:

Պատերազմին նվիրված քնա րեր գու թյան դա
սա կան օ րի նակ է Ավ. Ի սա հա կյա նի « Ռազ մա կո չը»: 
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Գե ղամ Սա րյա նը հայ զին վոր նե րին էր հասց նում 
հայ րե նի քի խոս քը:

1944 թ. Հովհ. Շի րա զը հրա տա րա կեց « Բիբ լի ա
կան» պոե մը: Նույն՝ 1944 թ. Դ. Դե միր ճյա նը տպագ
րեց « Վար դա նանք», ի սկ Ստ. Զո րյա նը « Պապ թա գա
վոր» պատ մա վե պը, ո րոնք ան ցյա լի օ րի նակ նե րով 
ար մա տա վո րում է ին վեհ հայ րե նա սի րու թյան գա
ղա փա րը: Նույն մղում նե րով Ն. Զա րյա նը գրեց «Ա րա 
Գե ղե ցիկ» դի ցա պատ մա կան ող բեր գու թյու նը: 

Այս պի սով՝ պա տե րազ մա կան շր ջա նում ստեղծ
ված գե ղար վես տա կան շատ ար ժեք ներ մտան հայ 
գրա կա նու թյան ոս կե ֆոն դը:

 Թատ րո նը և կի նոար վես տը: Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցու մից հե տո թատ րոնն ար ժա նա ցավ 
պե տա կան հո գա ծու թյան: 1922 թ. Գ. Սուն դու կյա նի 
« Պե պո» պի ե սի բե մադ րու թյամբ սկս վեց Ա ռա ջին 
պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի գոր ծու նե
ու թյու նը: Այն հե տա գա յում կրեց Գ. Սուն դու կյա նի 
ա նու նը: Այդ թատ րո նում են ի րենց գոր ծու նե ու թյու
նը ծա վա լել հայ բե մի նշա նա վոր վար պետ ներ Հաս
մի կը, Հով հան նես Ա բե լյա նը, Ա րուս Ոս կա նյա նը, 
Վահ րամ Փա փա զյա նը, Հրա չյա Ներ սի սյա նը, Վա
ղարշ Վա ղար շյա նը և ու րիշ ներ:

1928 թ. Լե նի նա կա նում (Գյում րի) ռե ժի սոր Վար
դան Ա ճե մյա նի ղե կա վա րու թյամբ բաց վեց պե տա
կան թատ րոն: Պե տա կան թատ րոն ներ բաց վե ցին 
Կի րո վա կա նում (Վա նա ձոր), Կա պա նում, Ստե փա
նա վա նում, Ար տա շա տում և այ լուր:

1929 թ. բաց վեց Պա տա նի հան դի սա տե սի թատ
րո նը: 1937 թ. հիմ նադր վեց Ռու սա կան դրա մա տի
կա կան թատ րո նը:

 Թա տե րա կան կյան քը շա րու նակ վեց նաև պա
տե րազ մի շր ջա նում:

1942 թ. Գ. Սուն դու կյա նի ան վան թատ րո նը բե
մադ րեց Ա. Կոր նեյ չու կի « Ռազ մա ճա կատ» պի ե սը: 
Նույն՝ 1942 թ. հիմ նադր վեց Եր ևա նի Հ. Պա րո նյա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան կո մե դի այի թատ րո նը, ի սկ 
1944 թ–ին՝ Թա տե րա կան ի նս տի տու տը:

 Շեքս պի րյան դե րե րով աչ քի ըն կան Վ. Վա ղար

Դերենիկ Դեմիրճյան

Վահրամ Փափազյան

Վարդան Աճեմյան
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Հայաստանի պատմության 
պետական թանգարանը

Մեսրոպ Մաշտոց և 
Սահակ Պարթև
(հեղինակ՝ Արա Սարգսյան)

շյա նը, Հ. Ներ սի սյա նը, Գ. Ջա նի բե կյա նը, Ա. Ա վե
տի սյա նը, Ց. Ա մե րի կյա նը և ու րիշ ներ: Փայ լա տա կեց 
նաև աս մուն քի նշա նա վոր վար պետ Սու րեն Քո չա
րյա նի տա ղան դը:

1920 –ա կան թթ. հիմ նադր վեց նաև ազ գային կի
նե մա տոգ րա ֆի ան: 1925 թ. ցու ցադր վեց հայ կա կան 
կի նե մա տոգ րա ֆի այի ա ռաջ նե կը՝ « Նա մու սը», ի սկ 
1935 թ.՝ « Պե պո» հայ կա կան ա ռա ջին հն չյու նային 
կի նոն կա րը, ո րը բե մադ րեց կի նո ռե ժի սոր Հա մո 
Բեկ նա զա րյա նը, ո րի ա նու նով էլ կոչ վեց Հայ կի նոն:

1944 թ. Հայ կի նոն նկա րա հա նեց « Մի ան գամ գի
շե րով» և « Դա վիթ Բեկ» ֆիլ մե րը: Ի դեպ, վեր ջի նիս 
ռե ժի սո րը ևս Հա մո Բեկ նա զա րյանն էր: Կար ևոր եր
ևույթ էր նաև «Եր կիր հայ րե նի» վա վե րագ րա կան 
ֆիլ մի նկա րա հա նու մը (1945 թ.):

 Կեր պար վես տը և ե րաժշ տու թյու նը: 1920 –ա կան 
թթ. ստեղ ծա գոր ծում է ին Մար տի րոս Սա րյա նը, Սեդ
րակ Ա ռա քե լյա նը, Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը, Ստե փան 
Ա ղա ջա նյա նը, Հա կոբ Կո ջո յա նը, Փա նոս Թեր լե մե
զյա նը: 1922 թ. Եր ևա նում հիմ նադր վեց Գե ղար վես
տի դպ րո ցը: 1935 թ. կազ մա կերպ վեց Հա յաս տա նի 
կեր պար վես տի թան գա րա նը (Հա յաս տա նի ազ
գային պատ կե րաս րահ): 1932 թ. ստեղծ վեց Հա յաս
տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի
ու թյու նը: Խորհր դա հայ նկար չու թյան զար գաց ման 
գոր ծում ա ռանձ նա պես մեծ է մեր ժա մա նակ նե րի 
մե ծա գույն նկա րիչ Մար տի րոս Սա րյա նի դե րը: Հայ 
քան դա կա գործ նե րից աչ քի ըն կան Սեր գեյ Մեր կու
րո վը, Ա րա Սարգ սյա նը, Եր վանդ Քո չա րը:

 Մեծ Հայ րե նա կա նի տա րի նե րին տար բեր քա
ղաք նե րից Եր ևան է ին ե կել նկա րիչ ներ Դմիտ րի 
Նալ բան դյա նը, Աս լա մա զյան քույ րե րը, քան դա կա
գործ ներ Ն. Նի կո ղո սյա նը, Ս. Ստե փա նյա նը և ու
րիշ ներ: Ա րա Սարգ սյա նը կեր տեց Մես րոպ Մաշ տո
ցի և Սա հակ Պարթ ևի քան դակ նե րը:

 Պա տե րազ մի տա րի նե րին կազ մա կերպ վե ցին 
10 հան րա պե տա կան և 40 ան հա տա կան ցու ցա
հան դես ներ:

1920–1930 –ա կան թթ. վե րելք ապ րեց ե րաժշ տա
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կան կյան քը: 1923 թ. բաց վեց պե տա կան կոն սեր վա
տո րի ան:

Ղ րի մից Հա յաս տան ե կած նշա նա վոր կոմ պո զի
տոր Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյա նը դրեց հայ կա կան 
ազ գային սիմ ֆո նի այի հիմ քը:

1932 թ. կազ մա կերպ վեց պե տա կան ֆիլ հար մո
նի ան: Ի սկ 1938 թ. Ալ. Սպեն դի ա րյա նի «Ալ մաստ» 
օ պե րայի ներ կա յաց մամբ բաց վեց նույն հե ղի նա կի 
ա նու նը կրող օ պե րայի և բա լե տի պե տա կան թատ
րո նը:

 Հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի զար գաց ման գոր
ծում մեծ է Ա րամ Խա չատ րյա նի վաս տա կը: Հա
մաշ խար հային ճա նա չում ու նեն նրա «Ս պար տակ», 
« Գա յա նե» բա լետ նե րը: Ժա մա նա կի նշա նա վոր եր
գիչ նե րից է ին Հայ կա նուշ Դա նի ե լյա նը, Շա րա Տա
լյա նը և ու րիշ ներ: Հ. Դա նի ե լյա նին ա ռա ջի նը շնորհ
վեց ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիս տու հու կո չում:

1938 թ. Թա թուլ Ալ թու նյա նի գլ խա վո րու թյամբ 
ստեղծ վեց հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գի– պա րի 
պե տա կան ան սամբ լը:

1941–1945 թթ. լայն տա րա ծում ստա ցան ար տիստ
նե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ տիվ նե րի ե լույթ նե
րը ռազ մա ճա կա տում: Ռազ միկ նե րի սպաս ված հյու
րերն է ին Թ. Ալ թու նյա նի ղե կա վա րած եր գի– պա րի 
ան սամբ լը, Ար տե մի Այ վա զյա նի ղե կա վա րած Հա
յաս տա նի պե տա կան ջա զային խումբը: Հա ջո ղու
թյամբ ե լույթ ներ էր ու նե նում Հա յաս տա նի սիմ ֆո
նիկ նվա գա խում բը: Եր ևա նը ա ռա ջին քա ղաք նե րից 
էր, ո ւր հն չեց Դմիտ րի Շոս տա կո վի չի Յո թե րորդ (Լե
նինգ րա դյան) սիմ ֆո նի ան:

ՀԽՍՀ պե տա կան օ րհ ներգ ստեղծ վե լու նպա տա
կով հայ տա րար ված մր ցա նա կա բաշ խու թյու նը շա
հեց Ա րամ Խա չատ րյա նը (խոսք՝ Սար մե նի): ՀԽՍՀ 
պե տա կան օ րհ ներ գը ա ռա ջին ան գամ հան դի սա
վոր կեր պով հն չեց 1944 թ. օ գոս տո սի 12 –ին:

 Քա ղա քա շի նու թյու նը և ճար տա րա պե տու թյու
նը: Խորհր դա հայ ճար տա րա պե տու թյան ա մե նան շա
նա վոր դեմ քը թերևս ա կա դե մի կոս Ա լեք սանդր Թա
մա նյանն էր: 1924 թ. նա կազ մեց Եր ևա նի գլ խա վոր 

Ալեքսանդր Սպենդիարյան
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հա տա կա գի ծը: Թա մա նյա նի նա խագ ծով կա ռուց
վե ցին Եր ևա նի ա ռա ջին հէ կը, օ պե րայի և բա լե տի 
թատ րո նի, ՀԽՍՀ կա ռա վա րու թյան տան, հան րային 
գրա դա րա նի, մի շարք բու հե րի շեն քե րը և այլն:

Ն շա նա վոր ճար տա րա պետ ներ է ին նաև Մարկ 
Գրի գո րյա նը, Կա րո Հա լա բյա նը, Գևորգ Քո չա րը, 
Նի կո ղայոս Բու նի ա թյա նը, Մի քայել Մազ մա նյա նը 
և ու րիշ ներ: 1932 թ. ստեղծ վեց Ճար տա րա պետ նե րի 
մի ու թյու նը:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին 
ճար տա րա պե տու թյան բնա գա վա ռում հան դես 
ե կան  աղ բյուր– հու շար ձան նե րը: Այդ շր ջա նի խո շոր 
կա ռույց է « Հաղ թա նակ» կամուրջը: Կար ևոր գոր ծեր 
է ին Բա րե կա մու թյուն փո ղո ցի բա ցու մը, Բյու րա կա
նի ա ստ ղա դի տա րա նի նա խագ ծու մը և այլն: 

Այս պի սով՝ 1920–1945 թթ. խորհր դա հայ մշա կույ
թը հա սավ մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի: Դրա հե տա գա 
զար գաց մա նը մե ծա պես խան գա րե ցին ե րկ րում մո
լեգ նող ստա լի նյան քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րը, 
մշա կույ թի գոր ծիչ նե րի աք սորն ու հաշ վե հար դա րը:

Օպերայի և բալետի 
պետական թատրոն

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ով քե՞ր է ին գրա կան հին և նոր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. թվար կե՛ք նրանց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից: Այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից ո րո՞նք եք կար դա
ցել: Ե ՞րբ է ստեղծ վել Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյու նը:

2.  Թվար կե՛ք հայ թատ րո նի և կի նոար վես տի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի. ի ՞նչ գի տեք 
նրանց մա սին: 1920–1930–ա կան թթ. ի ՞նչ թատ րոն ներ են հիմ նադր վել Խորհր
դային Հա յաս տա նում:

3.  Ով քե՞ր է ին խորհր դա հայ կեր պար վես տի և ե րաժշ տու թյան ա կա նա վոր ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը: Ի ՞նչ կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րով է նշա նա վոր վել խորհր դա
հայ ե րաժշ տա կան կյան քը: Ե ՞րբ է ստեղծ վել Հա յաս տա նի խորհր դային կեր
պար վես տա գետ նե րի մի ու թյու նը: Ե ՞րբ է կազ մա կերպ վել Հա յաս տա նի կեր պար
վես տի թան գա րա նը:

4.  Ո ՞վ էր Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կագ ծի հե ղի նա կը. ի ՞նչ շի նու թյուն ներ են կա
ռուց վել նրա նա խագ ծով: Ե ՞րբ է ստեղծ վել ճար տա րա պետ նե րի մի ու թյու նը: 
Ժա մա նա կաշր ջա նի ի ՞նչ նշա նա վոր հայ ճար տա րա պետ ներ գի տեք:

5.  Կազ մե՛ք 1920–1945 թթ. խորհր դա հայ մշա կու թային կյան քում կա տար ված կար
ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան ա ղյու սակ:
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ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Պ րո լետ կուլտ, Հա յաս տա նի ազ գային պատ կե րաս րահ, Հա յաս տա նի գրող նե րի մի

ու թյուն, Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյուն, ճար տա րա
պետ նե րի մի ու թյուն, « Նա մուս», « Պե պո», «Ալ մաստ»:
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ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԲԱԺ ՆԻ  ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1.  Հա յաս տա նում իշ խա նու թյան գլուխ ան ցնե լուց հե տո բոլշ ևիկ նե րը ստեղ ծե ցին 
կա ռա վար ման նոր հա մա կարգ: Սկս վե ցին հե տապն դում ներ և բռ նու թյուն ներ, 
ո րոնք գոր ծադր վում է ին Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի (Չե կա) կող մից: Դժ գո
հու թյուն նե րի մեծ ա լիք բարձ րա ցավ հատ կա պես ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա
ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման հետ ևան քով: Այդ ա մե նը հան գեց րեց քա ղա քա
ցի ա կան պա տե րազ մի: Ի վեր ջո Փետր վա րյան զին ված ա պս տամ բու թյու նը ճնշ
վեց: 1922 թ. հուն վար– փետր վար ա միս նե րին կա յա ցած Հա յաս տա նի խոր հուրդ
նե րի ա ռա ջին հա մա գու մարն ըն դու նեց ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա նադ րու թյու նը: 
1922 թ. ստեղծ ված Ա նդր դաշ նու թյու նը գո յատ ևեց մինչև 1936 թ.: 1922 թ. դեկ տեմ
բե րի 30 –ին խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն ներ ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման 
մա սին հռ չա կա գիր ըն դու նե ցին:
Իշ խա նու թյան ի ՞նչ մար մին ներ ստեղծ վե ցին Խորհր դային Հա յաս տա նում:
Ո՞վ էր գլ խա վո րում Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյու նը. ին չո՞ւ այն 

պարտ վեց:
Ի՞նչ կար ևոր ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ է ին ամ րագր վել ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա

նադ րու թյան մեջ:
2.  ՀՍԽՀ–ն դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ էր հաս տա տել մի շարք պե

տու թյուն նե րի հետ: Խորհր դայ նա ցու մից հե տո Ռու սաս տանն իր վրա էր վերց
րել Հա յաս տա նի` Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի և Թուր քի այի հետ սահ մա նային վե
ճե րը կար գա վո րե լու նա խա ձեռ նու թյու նը:
Ե՞րբ են ստո րագր վել Մոսկ վայի և Կար սի պայ մա նագ րե րը. տա րած քային ի ՞նչ կո րուստ

ներ ու նե ցավ Հա յաս տա նը:  
Ի՞նչ կերպ կար գա վոր վե ցին Խորհր դային Հա յաս տա նի` հար ևան նե րի հետ ու նե ցած 

տա րած քային խն դիր նե րը:
3.  Հայ կա կան սփյուռքն ա ռա ջա ցավ ե րիտ թուր քա կան և քե մա լա կան կա ռա վա

րու թյուն նե րի վա րած հա յա ջինջ քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քով: Կազ մա
կերպ ված մի շարք հա մայնք ներ է ին ա ռա ջա ցել Մեր ձա վոր Ար ևել քի և Եվ րո
պայի ե րկր նե րում: Սփյուռ քա հա յու թյու նը Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո դար ձավ Հայ կա կան հար ցի լուծ ման մի ակ պա հան ջա տե րը: Սփյուռ քա
հա յու թյան հա մար գերխն դիր էր դար ձել ազ գային նկա րագ րի ու ի նք նու թյան 
պահ պա նու մը: Այդ գոր ծում մեծ էր Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու, ազ գային կու
սակ ցու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը:
Ո՞ր ե րկր նե րում ձևա վոր վե ցին խո շոր հայ կա կան հա մայնք ներ:
Ո՞ր կա ռույց ներն են նպաս տում սփյուռ քա հա յու թյան ազ գային դի մագ ծի պահ պան մա նը: 
Որ քա՞ն հայ ներ գաղ թեց Հա յաս տան 1921–1936 թթ.:
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4.  ԽՍՀՄ –ի վրա ֆա շիս տա կան Գեր մա նի այի հար ձակ մամբ սկս վեց Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մը: Խորհր դային Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը վե րա կազ մա
կերպ վեց պա տե րազ մա կան ի րադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան, և Հա յաս տա
նը ևս իր մարդ կային ու նյու թա կան ռե սուրս նե րը նպա տա կաուղ ղեց զավ թիչ նե
րին ջախ ջա խե լու գոր ծին: Կազ մա վոր վե ցին հայ կա կան զո րա մի ա վո րում ներ, 
մար տե րում աչ քի ըն կան բազ մա թիվ հայ զո րահ րա մա նա տար ներ և ռազ միկ
ներ: Հայ ժո ղո վուր դը զգա լի ներդ րում ու նե ցավ պա տե րազ մում հա կա ֆա շիս
տա կան ե րկր նե րի տա րած հաղ թա նա կում:
Ե՞րբ են սկս վել և ա վարտ վել Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային և Հայ րե նա կան մեծ պա տե

րազմ նե րը:
 Բե րե՛ք փաս տեր, ո րոնք վկա յում են Մեծ հաղ թա նա կում հայ ժո ղովր դի ու նե ցած 

կարևոր ներդր ման մա սին:
 Հա մաշ խար հային պա տե րազ մին մաս նակ ցած ի ՞նչ հայ նշա նա վոր հե րոս ներ և զո

րահ րա մա նա տար ներ գի տեք: 
5.  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը ձգ տում էր մշա կույ թը պա հել իր ան մի ջա

կան ազ դե ցու թյան տակ: 1920–1945 թթ. մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե ցին բնակ
չու թյան գրա գի տու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ, ը նդ լայն վեց 
դպ րո ցների և բու հե րի ցան ցը, ա ռա ջա ցան մի շարք գի տա հե տա զո տա կան 
ի նս տի տուտ ներ: Պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում հիմ նադր վեց ՀԽՍՀ գի տու
թյուն նե րի ա կա դե մի ան: Չնա յած դժվարություններին՝ Հա յաս տա նում զար գա
նում է ին գի տու թյու նը, ար վես տը մշա կույ թի մի շարք բնա գա վառ ներ. ակ նա ռու 
է ին ձեռք բե րում նե րը վե րո հի շյալ բնա գա վառ նե րում:
Ե՞րբ է հիմ նադր վել ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ան:
Ի՞նչ մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց վե ցին կր թամ շա կու թային և գի տա կան կյան քը զար

գաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ:
Ն շե՛ք գի տու թյան և մշա կույ թի տար բեր բնա գա վառ նե րում ար ձա նագր ված կար ևոր 

ձեռք բե րում նե րը:
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1945–1991 ԹԹ. 

ԲԱԺԻՆ 
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§ 1.  ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅԵՐԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 
ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 
ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԳԼՈՒԽ

I

 Հայ կա կան հար ցի վե րա բա ցու մը մի ջազ գային 
նոր պայ ման նե րում։ ԽՍՀՄ կազ մում Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա
ղա քա կան ութ յուն վա րե լու հնա րա վոր ութ յու նից: Այդ 
պատճառով մի ջազ գային աս պա րե զում Հայ կա կան 
հար ցի և ցե ղաս պա նու թյան խն դիր նե րի մի ակ ար
ծար ծո ղը մնում էր սփյուռ քա հա յու թյու նը։ Հայ կա
կան հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման, Թուր քի ա յի կող
մից բռ նա զավթ ված Կար սի մար զը, Սուր մա լո ւի գա
վա ռը, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ո րոշ մա սե ր Խորհր
դային Հա յաս տա նին մի աց նե լու գոր ծում հույ սեր 
ա րթ նա ցան Ե րկ րորդ աշ խար հա  մար տի ա վար տա
կան փու լում։

Ս փյուռ քա հա յու թյու նը գոր ծուն մի ջոց նե րի դի մեց 
խն դի րը մի ջազ գայ նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Տար բեր 
ե րկր նե րում (Ֆ րան սի ա, Սի րի ա, Լի բա նան, Հու նաս
տան, Ու րուգ վայ և այլն) կազ մա կերպ վե ցին ազ
գային խոր հուրդ ներ: Դրանց աշ խա տան քը հա մա
կար գում էր 1944 թ. մար տին Նյու Յոր քում ստեղծ
ված Ա մե րի կա հայ ազ գային խոր հուր դը։ Սփյուռ
քա հա յու թյան հույ սերն ա վե լի ամ րա պնդ վե ցին, 
ե րբ խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը 1945 թ. մար տի 
19 –ին չե ղյալ հայ տա րա րեց (դե նոն սա ցի այի են թար
կեց) 1925 թ. խորհր դա– թուր քա կան բա րե կա մու թյան 
և չե զոք ութ յան պայ մա նա գի րը։ Հատ կա պես մեծ է ին 
ա կն կա լիք նե րը 1945 թ. ապ րի լին Սան Ֆրան ցիս
կո յում գու մար վող Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա
կեր պու թյան (ՄԱԿ) հիմ նա դիր կոն ֆե րան սի հետ։ 
Սփյուռ քա հայ ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
հայ կա կան տա րածք նե րի վե րա դար ձի խնդ րան քով 
դի մում ներ և հու շագ րեր հղե ցին ի նչ պես ԽՍՀՄ կա
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ռա վա րու թյանն ու ան ձամբ Ի. Ստա լի նին, այն պես 
էլ ՄԱԿ –ի համագումարի մաս նա կից նե րին։ 

Մի ջազ գային աս պա րե զում սփյուռ քա հա յու թյան 
կող մից բարձ րաց ված ա լի քին մեծ ոգ ևոր ութ յամբ 
մի ա ցավ խորհր դա հա յու թյու նը։ Հան րա պե տութ յան 
թեր թե րում տպագր վում են նա մակ ներ` « Հա սել է 
ժա մա նա կը», « Մե կու կես մի լի ոն մարդ կանց ձայ նը» 
և այլ հու զիչ խո րագ րե րով։ ՀԽՍՀ ղե կա վա րու թյան 
հիմ նա կան դիր քո րո շու մը հետ ևյալն էր. բարձ րաց
նել Թուր քի այի բռ նա զավ թած հայ կա կան տա րածք
նե րը (Կար սի մարզն ու Սուր մա լո ւի գա վա ռը)` Խորհր
դային Հա յաս տա նին վե րա դարձ նե լու և սփյուռ քա
հայե րի հայ րե նա դար ձու թյան խն դիր նե րը։ 1945 թ. 
ապ րի լի 19 –ին Ստա լինն ըն դու նում է Ա մե նայն հայոց 
կա թո ղի կո սի տե ղա պահ Գևորգ ար քե պիս կո պոս Չո
րեք չյա նին։ Նոր կա թո ղի կոս ը նտ րե լու հա մար ազ
գային –ե կե ղե ցա կան ժո ղով հրա վի րե լու թույլ տվու
թյան խնդ րան քից բա ցի` Չո րեք չյանն ար ծար ծեց նաև 
հա մա հայ կա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տա րածք
ային և հայ րե նա դար ձու թյան հար ցե րը։ 

Հայ կա կան սփյուռ քում և Խորհր դային Հա յաս
տա նում ան համ բեր սպա սում է ին պա տե րազմ ում 
հաղ թած դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե
րի Բեռ լի նի (Պոտս դա մի) կոն ֆե րան սի գու մար մա
նը: Հայ կա կան տա րածք նե րի հար ցը կոն ֆե րան սի 
օ րա կար գում ը նդ գր կե լու խնդ րան քով Ա մե րի կայի 
ազ գային խոր հուր դը հու լի սի 19 –ին հե ռա գիր ու
ղար կեց ե րեք տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րին։

Կոն ֆե րան սում, սա կայն, հայ կա կան տա րածք
նե րի հար ցը լուծում չգտավ` հան դի պե լով ան գլո –
ա մե րիկ յան կոշտ դի մադ րու թյա նը։ 

Ս փյուռ քա հա յու թյու նը նույն պես չէր դա դա րեց րել 
պայ քա րը։ 1946 թ. հուն վա րին Լոն դո նում կա յա ցած 
ՄԱԿ –ի գլ խա վոր ա սամբ լե այի ա ռա ջին նս տաշր ջա
նին  հանձ նված ու ղեր ձում ՀՅԴ–ն պն դում էր Սև րի 
պայ մա նագ րի և Վիլ սո նի ի րա վա րար վճ ռի ի րա կա
նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Սփյուռ քի ձեռ
նար կած մի ջո ցա ռում նե րի շար քում կար ևոր քայլ էր 
Ա մե րի կայի Հայ կա կան ազ գային խորհր դի նա խա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 

ՊՈՏՍԴԱՄՈՒՄ

 Մինչ կոն ֆե րան սի սկիզ բը՝ 

1945 թ. հու նի սին, Մոսկ վա յում 

ԽՍՀՄ ա րտ գործ ժող կոմ Վ. Մո

լո տո վը Թուր քի այի դես պա նին 

ներ կա յաց րել էր խորհր դային 

տա րած քային պա հանջ նե րը, 

ո րոնք, սա կայն, պաշ տո նա պես 

մերժ վե ցին։ Թուր քի ային օգ նու

թյան շտա պե ցին Մեծ Բրի տա նի

ան և Ա ՄՆ–ը։ Կոն ֆե րան սի բա

ցու մից մեկ օր ա ռաջ` հու լի սի 16 –

ին, Մեծ Բրի տա նի այի ար տա

քին գոր ծե րի նա խա րար Ի դե նը 

տե ղե կաց րեց Մո լո տո վին, որ 

Լոն դոն ժա մա նած թուր քե րը 

տագ նապ են հայտ նել խորհր

դային տա րած քային պա հանջ

նե րի ա ռի թով։ Ի պա տաս խան՝ 

Մո լո տո վը հայ տա րա րում է, որ 

1921 թ. խորհր դա– թուր քա կան 

սահ մանն ար դա րա ցի չէ, ո ւս

տի Թուր քի ան ԽՍՀՄ –ին պետք 

է վե րա դարձ նի ո րոշ տա րածք

ներ։ Խորհր դային տա րած քային 

պա հանջ  նե րի խն դիրն ար ծարծ

վեց կոն ֆե րան սի հու լի սի 22 –ի 

և 23 –ի նիս տե րում։ Թուր քի այի 

տա րած քային ամ բող ջա կա նու

թյան պաշտ պան ութ յան դիր

քե րից ա ռա ջի նը հան դես ե կավ 

Մեծ Բրի տա նի այի պատ վի րա

կու թյան ղե կա վար Ու. Չեր չի լը։ 

Նրան հա կա դար ձեց Ի. Ստա լի

նը` պն դե լով խորհր դային պա

հանջ նե րի մա սին, նա ա սաց. 

« Մենք գտ նում ե նք, որ Կար սի և 

Ար դա հա նի շր ջա նում սահ մա նը 

ճիշտ չէ»։
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ձեռ նու թյամբ 1947 թ. ապ րի լի 30 –ից մայի սի 4 –ը 
Նյու Յոր քում կա յա ցած Հայ կա կան հա մաշ   խար
հային կոնգ րե սը։ Կոնգ րե սի ա ռա ջար կով կազմ ված 
պատ վի րա կութ յու նը մայի սի 12 –ին Ա ՄՆ պետ քար
տու ղա րի տե ղա կա լին ներ կա յաց րեց հայ կա կան հո
ղային պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ հու շա գիր։ 

Մի ջազ գային ի րա վի ճա կի սրու մը՝ պայ մա նա
վոր ված սա ռը պա տե րազ մով, 1949 թ. Հյու սի սատ
լան տյան դա շին քի ստեղ ծու մով և ե րեք տա րի ան ց 
նրան Թուր քի այի ան դա մակ ցու թյամբ, ստի պեց 
Խորհր դային Մի ու թյան ղե կա վա րու թյա նը հետ 
կանգ նել Թուր քի այի նկատ մամբ իր պա հանջ նե րից։ 
1953 թ. մայի սի 30 –ին խորհր դային կա ռա վա րու թյու
նը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ « Խորհր դային 
Մի ու թյու նը Թուր քի այից ոչ մի տա րած քային պա
հանջ չու նի»։ Այս պի սով՝ հայ ժո ղովր դի ար դա րա ցի 
պա հանջ նե րը կր կին չի րա կա նա ցան։

1946–1948 թթ. « Մեծ հայ րե նա դար ձու թյու նը»։ 
Խորհր դային Հա յաս տան սփյուռ քա հայե րի հեր թա
կան զանգ վա ծային ներ գաղ թի կազ մա կերպ ման 
խն դի րը սեր տո րեն ա ռնչ վում էր Ե րկ րորդ աշ խար
հա մար տում ԽՍՀՄ հաղ թա նա կի, Թուր քի այից հայ
կա կան ո րոշ տա րածք նե րի ա զա տագր ման ի րա կան 
թվա ցող հե ռան կա րի հետ։ 

 Հայ րե նա դար ձու թյուն կազ մա կեր պե լու հիմ
նախն դի րը ՀԽՍՀ ղե կա վա րու թյու նը կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի ա ռջև մի քա նի ան գամ բարձ
րաց րեց 1945 թ. ապ րիլ– հու լիս ա միս նե րին։ ՀԽՍՀ 
ղե կա վա րու թյան ե ռան դուն և հաս տա տա կամ գոր
ծու նե ու թյան ար դյուն քում` 1945 թ. նոյեմ բե րի 21 –ին 
ԽՍՀՄ ժող կոմ խոր հը Ի. Ստա լի նի ստո րագ րու թյամբ 
ըն դու նում է ո րո շում՝ «Ար տա   սահ մա նյան հայե րի` 
Խորհր դային Հա յաս տան վե րա դառ նա լու կա պակ
ցու թյամբ ձեռն արկ  վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին»։ 

Խորհր դային կա ռա վա րու թյան այս քայլը խան դա
վա ռու թյամբ ըն դուն վեց հա մայն հա յու թյան կող մից։ 

Հայ րե նա դար ձու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ՀԽՍՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր կազ մա կեր
պվում է Ար տա սահ մա նից ներ գաղ թող հայե րի ըն
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դուն ման կո մի տե։ Եվ ար դեն 1946 թ. հու նի սի 23 –ին 
հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խում բը «Տ րան սիլ վա
նի ա» շո գե նա վով Բեյ րու թից դուրս է գա լիս դե պի 
Հայ րե նիք։ Օ րեր ան ց նրանք ժա մա նում են Բա թու մի 
նա վա հան գիստ, այդ տե ղից գնացք նե րով` Հա յաս
տան։ Մինչև 1946 թ. հոկ տեմ բե րի կե սե րը Լի բա նա
նից, Սի րի այից, Ի րա նից, Բուլ ղա րի այից, Հու նաս
տա նից և այլ ե րկր նե րից Հա յաս տան ժա մա նեց մոտ 
51 հա զար մարդ։ Ներ գաղ թը, նվա զող չա փե րով, շա
րու նակ վեց նաև հա ջորդ եր կու տա րի նե րին` 1947 թ. 
հայրենադարձվեց 25 հա զար, ի սկ 1948 թ.` ըն դա մե
նը 10 հա զար մարդ։ 

ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը հայրենադարձների 
սո ցի ա լա կան դրու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար մի 
շարք կար ևոր ո րո շում ներ ըն դու նեց, սա կայն զգաց
նել է ին տա լիս հետ պա տեր ազ մյան շր ջա նի սո ցի
ալ–տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րը։ Սա, ի նչ պես 
նաև ԽՍՀՄ ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի նոր 
բա ցա սա կան դրս ևո րում ևե րը, վերսկս ված բռ նաճն
շում նե րը սփյուռ քա հայե րի հայ րե նա դար ձու թյան 
դա դա րեց ման պատ ճառ դար ձան։ ԽՍՀՄ կա ռա վա
րութ յան 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 14 –ի ո րո շու մով հայ
րե նա դար ձու թյու նը կա սեց վեց։ 

Այ դու հան դերձ, 1946–1948 թթ. մոտ 90 հա զար 
հայեր աշ խար հի 12 ե րկր նե րից ներ գաղ թե ցին 
Խորհր դային Հա յաս տան։ Հաղ թա հա րե լով դժ վա
րու թյուն նե րը, հայ րե նա դարձ նե րը ներ գրավ վե ցին 
հան րա պե տու թյան տն տե սա կան և հա սա րա կա
կան– քա ղա քա կան կյան քում՝ մեծ ներդ րում ու նե նա
լով ե րկ րի զար գաց ման գոր ծում։ 

Հայրենադարձությունը հետագա տարիներին: 
Զանգ վա ծային հայ րե նա դար ձու թյու նը թեև կա սեց
վեց, սա կայն Ստա լի նի մա հից հե տո 1950 –ա կան թթ. 
ան հա տա կան կար գով Խորհր դային Հա յաս տան ներ
գաղ թեց շուրջ 4 հա զար սփյուռ քա  հայ։ Ներ գաղ թը 
փոքր ծա վալ նե րով շա րու նակ վեց նաև 1960–70 –ա կան 
թթ., ե րբ ա ռան ձին խմ բե րով Հա յաս տան ներ գաղ թեց 
մոտ 32 հա զար մարդ աշ խար հի շուրջ 30 ե րկր նե րից։ 
Այդ տա րի նե րին նկատ վում էր նաև հա կա ռակ գոր
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ծըն թա ցը, ե րբ սո ցի ալ տն տե սա կան ու քա ղա քա կան 
դր դա պատ ճառ նե րով Հա յաս տա նից ար տա գաղ թե
ցին հայ րե նա դարձ նե րի ու նրանց հա րա զատ նե րի մի 
մասը։ Ար տա գաղ թը վտան գա վոր չա փեր ըն դու նեց 
հատ կա պես 1980 –ա կան թթ. վեր ջե րից։ 

Այ դու հան դերձ, հայ րե նա դար ձու թյու նը խո շոր նշա
նա կու թյուն ու նե ցավ հան րա պե տու թյան ժո ղովր դագ
րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման, տն տե սու թյան, 
մշա կույ թի և գի տու թյան զար գաց ման հա մար։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ինչո՞ւ հնարավոր դարձավ Հայկական հարցի բարձրացումը 1940–ական թթ. 
կեսերին:

2.  Ի՞նչ կազմակերպություններ ստեղծեցին սփյուռքահայերը: Ներկայացրե՛ք և 
գնահատե՛ք սփյուռքահայերի պայքարը Հայկական հարցի լուծման համար:

3.  Ե՞րբ և ինչպե՞ս է կազմակերպվել «Մեծ հայրենադարձությունը»: Ներկայացրե՛ք 
և գնահատե՛ք այդ իրադարձության ընթացքը և արդյունքները:

4. Ի՞նչ արդյունքներ ունեցավ հայրենադարձությունը հետագա տարիներին:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Ամերիկահայ ազգային խորհուրդ, դենոնսացիա, ՄԱԿ–ի հիմնադիր 

համագումար, Պոտսդամի կոնֆերանս, Ամերիկայի Հայկական ազգային 
խորհուրդ, Հայկական համաշխարհային կոնգրես, «Տրանսիլվանիա» 
շոգենավ, «Մեծ հայրենադարձություն»:

§ 2.  ՀԱՅՐԵՆԻՔ–ՍՓՅՈՒՌՔ ԿԱՊԵՐԻ 
        ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԵՎ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ 

Ս փյուռ քա հայե րի հե տա գա պայ քա րը Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հա
մար։ Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման ձա
խո ղու մը հետ պա տե րազմ յան ա ռա ջին տա րի նե րին 
չընկ ճեց սփյուռ քա հա յու թյա նը։ Հա մաս փյուռ քյան 
ազ գային կազ մա կեր պութ յուն նե րի և հայ ա վան դա
կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ա ռաջ 
նային խն դիր ն էր նպաս տել Հայ կա կան հար ցի 
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լուծ մա նը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային 
ճա նա չմա նը։ Այդ գոր  ծում կար ևոր ազ դակ է ին 
1965 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րը, ե րբ ի նչ պես Խորհր
դային Հա յաս տան ում, այն պես էլ Սփյուռ քի բո լոր 
հա մայնք նե րում հա րյուր հա զա րա վոր հայեր նո րից 
բար ձրաց րին ի րենց բո ղո քի և պա հան ջա տի րու
թյան ձայ նը։

Սփյուռ քա հա յու թյան հա մառ գոր ծու նե ու թյան և 
պայ քա րի ար դյունք ներն ո ւշ աց նել չտ վե ցին։ Ար դեն 
Հայոց Մեծ Ե ղեռ նի 50 –ա մյա կի նա խօ րե ին` 1965 թ. 
ապ րի լի 20 –ին Ու րուգ վայի Ազ գային հա մա գու մա րը 
(խորհր դա րա նը) դա տա պար տեց և ճա նա չեց Հայոց 
ցե ղա սպան ութ յու նը` դրա նով դառ նա լով ցե ղաս պա
նութ յու նը ճա նա չած աշ խար հի ա ռա ջին եր կի րը։ Նույն 
օ րե րին Ա ՄՆ –ի Կա լի ֆոռնի այի նա հան գային խորհր
դա րանն իր հեր թա կան նս տաշր ջա նում ըն դու նեց 
« Հայե րի զո հե րի հի շա տա կի օր վա մա սին» բա նաձ ևը, 
ո րով Ապ րի լի 24 –ը նա հան գում սահ ման վեց հայ զո
հե րի հի շա տա կի օ ր։ 1965 թ. հոկ տեմ բե րին Կիպ րո սի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րը ՄԱԿ –ի բարձր ամ
բիո նից կոչ ա րեց քն նար կել Հայ կա կան հար ցը։

 Հե տա գա տա րի նե րին հայե րի ցե ղա սպա նու թյան 
մա սին հի շա տակ վեց 1967 թ. ապ րի լին Մոն տե վի դե
ո յում գու մար ված Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ե րկր
նե րի միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գու մա  րում, ո րը 
ո րո շում ըն դու նեց օ ժան դա կել ՄԱԿ –ում Հայ կա կան 
հար ցի քն նարկ մա նը։ Ա ռա վել ծան րակ շիռ էր 1973 թ. 
ՄԱԿ –ի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ  նա ժո ղո վի են
թա հանձ նախմ բի կող մից ներ կա յաց ված բա նա ձևը, 
ո րի են թա կե տե րից մե կում Օս ման  յա ն կայսր ու թյու
նում հայե րի ջար դե րը ո րակ վե ցին որ պես XX դա րի 
ա ռա ջին ցե ղաս պան ութ  յուն։

 Մի ջազ գային աս պա րե զում սփյուռ քա հա յու թյան 
խն դիր նե րը մի աս նա բար ներ կա յաց նե լու գոր   ծում 
նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն ար ձա նագր վեց 1974 թ., 
ե րբ հայ քա ղա քա կան ե րեք կու սակ  ցու թյուն նե րը, 
ո րոնք մինչ այդ գոր ծում է ին ան ջատ, ա ռա ջին ան
գամ կազ մե ցին հա մազ գա յին կենտ րո նա կան մար
մին և մշա կե ցին ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ մանն 
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ո ւղղ ված գոր ծո ղութ յուն  նե րի մի աս նա կան ծրա գիր։ 
Հա մաշ խար հային հան րութ յա նը Թուր քի այի ցե ղաս
պան հան ցա գործ քա ղա քա կա նու թյա նը ծա նո թաց
նե լու, ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման 
ո ւղ ղութ յամբ մեծ ծա վա լի աշ խա տանք կա տա րե ցին 
ՀՅԴ կող մից աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում հիմն
ված Հայ դա տի հանձ նախմ բե րը, Ա մե րի կայի հայ
կա կան հա մա գու մա րը, ո րը ստեղծ վել է 1972 թ.։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հիմ նա հար ցը 1983 թ. 
սկ սեց քն նարկ վել նաև Եվ րա խորհր դում։ 1987 թ. 
հու նի սի 18 –ին Եվ րա խորհր դա րա նը դա տա պար
տեց 1915 թ. հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը` կոչ ա նե լով 
Թուր քի այի կա ռա վա րու թյա նը ճա նա չել ցե ղաս պա
նու թյան փաս տը։ 

Հայ րե նիք–Ս փյուռք կա պե րի բա րե լա վու մը և 
ամ րապն դու մը։ Ի. Ստա լի նի մա հից (1953 թ.) հե
տո  քա ղա քա կան ի րադ րու թյու նը ԽՍՀՄ –ում սկ սեց 
մեղ մա նալ։ Օ գտ վե լով դրա նից` Խորհր դային Հա
յաս տա նի ղե կա վա րու թյունն ակ տի վաց րեց իր քա
ղա քա կա նու թյու նը Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն
ներ ում, ին չը նշա նա վոր վեց նախ կին սահ մա նա փա
կում նե րի խիստ նվազ մամբ։ Խորհր դային Հա յաս
տա նում 1960–1970 –ա կան թթ. սկզ բի «ազ գային ի նք
նա գի տակ ցու թյան զար թոն քի» շր ջա նը բա ցա ռիկ 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Հայ րե նիք–Ս փյուռք 
կա պե րի ամ րապնդ ման հա մար։  

1961 թ. գար նա նը Խորհր դային Հա յաս տա նի 
40 –ա մյա կի տո նախմ բու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար հան րա պետ ու թյուն ժա մա նե ցին Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի, Եվ րո պայի, Հյու սի սային և Հա րա վա յին Ա մե
րի կա նե րի բազ մա թիվ սփյուռ քա հայեր։ Կազ մա կերպ
վեց նրանց հան դի սա վոր հան դի պու մը Հա յաս տան 
ժա մա նած ԽՄԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 
Նի կի տա Խրուշ չո վի հետ։ Հար ցեր հն չե ցին Թուր քի
այի կող մից բռ նա զավթ ված հայ կա կան տա րածք նե
րի, պատ մա կան հայ րե նիք սփյուռ քա հայե րի վե րա
դար ձի, նաև Ար ցախն ու Նա խիջ ևա նը ՀԽՍՀ –ին մի
աց նե լու մա սին։ 

1964 թ. մայի սին Հա յաս տա նում ստեղծ վեց Սփյուռ
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քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պե րի կո մի տեն: 
Այն հա մա կար գում էր Հայ րե նիք – Ս փյուռք հա րա բե
րու թյուն նե րը։ Սկ սեց հրա տա րակ վել կո մի տե ի « Հայ
րե նի քի Ձայն» պաշ տո նա թեր թը։ Սփյուռ քա հա յու թյանն 
օգ նե լու հա մար Հա յաս տա նում հրա տա րակ վե ցին դա
սագր քեր Սփյուռ քի դպ րոց նե րի հա մար, կազ մա կերպ
վե ցին ա մեն  ա մյա վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց
ներ սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ նե րի հա մար: Սփյուռ քա հայ 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցան ու սա նե լու 
Հա յաս տա նի բու հե րում։ Հա յաս տա նից պար բե րա բար 
Սփյուռք գոր ծուղ վող գի տու թյան և մշա կույ թի ան հատ 
գոր ծիչ նե րը, ան վա նի գե ղար վես տա կան խմ բերն ա մե
նու րեք խան դա վառ ըն դու նե լու թյան էին արժանանում։ 
Այս ա մե նով փորձ էր կա տար վում հա մախմ բել Սփյուռ
քը և մղել դե պի հայ րե նիք։ 

ՀԽՍՀ իշ խա նու թյուն նե րի թույլտ վու թյամբ աշ
խու ժա ցավ Վազ գեն Ա հայ րա պե տի գլ խա վոր ութ
յամբ Ս. Էջ մի ած նի գոր ծու նե ու թյու նը Սփյուռ քի հետ 
կա պե րի ամ րապնդ ման ո ւղ ղու թյամբ։ 

Ն շա նա կա լի ի րա դար ձու թյուն էր մայ րա քա ղաք Եր
ևա նում 1980 թ. նոյեմ բե րի 24–26–ը կազ մա կերպ ված 
« Հայ րե նիք – Ս փյուռք» հա մա հայ կա կան ա ռա ջին հա
մա ժո ղո վը: Դրան մաս նակ ցե ցին Սփյուռ քի գրե թե բո
լոր հա մայնք նե րի մեծ թվով ներ կա յա ցու ցիչ ներ, մշակ
վե ցին հա մա գոր ծակ ցու թյան հե տա գա ծրագ րեր։ 

1988 թ. Սպի տա կի ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժի օ րե րին 
սփյուռ քա հա յու թյու նը նյու թա կան և բա րո յա կան մեծ 
օ ժան դա կու թյուն ցու ցա բե րեց Հա յաս տա նին։ Սփյուռ
քա հայ շատ բժիշկ ներ, հո գե բան ներ, ճար տա րա պետ
ներ ու շի նա րար ներ մնա ցին Հա յաս տա նում և ան մի
ջա կա նո րեն մաս նակ ցե ցին փր կա րա րա կան ու վե րա
կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րին։ Ա մե նայն հայոց 
Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սը և Մե ծի Տանն Կի լի կի ո Գա
րե գին Բ կա թողի կո սը, մի ա սին շր ջե լով հայ կա կան 
գաղ թօ ջախ նե րում, հան գա նա կու թյուն կազ մա կեր
պե ցին, ո րն ո ւղղ վեց ա ղե տի գո տու վե րա կանգն մա նը 
և տու ժած բնակ չու թյան օգ նու թյա նը։ Ան կա խու թյան 
ա ռա ջին տա րի նե րից Հայ րե նիք–Ս փյուռք կա պե րը 
թևա կո խե ցին զար գաց ման ո րա կա կան նոր փուլ։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1.  Ի՞նչ արդյունքներ արձանագրվեցին Հայկական հարցի լուծման և Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ 1960–1980 թթ.:
2.  Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկվեցին Հայրենիք–Սփյուռք կապերի բարելավման և 

ամրապնդման ուղղությամբ: Ի՞նչ արդյունքներ դրանք ունեցան:
3.  Հիմնավորե՛ք Հայրենիք–Սփյուռք կապերի սերտացման անհրաժեշտությունը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
«XX դարի առաջին ցեղասպանություն», Եվրախորհրդարան, «ազգային 

ինքնագիտակցության զարթոնք», Սփյուռքահայության հետ մշակութային 
կապերի կոմիտե, Վազգեն Ա, «Հայրենիք–Սփյուռք» համահայկական առաջին 
համաժողով:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ
 

Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Զ Չո րեք չյա նի՝ 1945 թ. նոյեմ բե րի 29 –ին Մայր ա թոռ Ս. 
Էջ մի ած նում տե ղի ու նե ցած մա մու լի ա սու լի սում ե լույ թից. 

«Ար տա սահ մա նի հա յու թյան ճա կա տագ րի մա սին մեր հո գա տա րու թյու նը և նրան ցից 
ստա ցած բազ մա թիվ նա մակ ներն ու հե ռագ րե րը մեզ մղե ցին դի մե լու ե րեք տե րու թյուն նե րի 
ղե կա վար նե րին` Ստա լի նին, Թրու մա նին և Էտ լի ին՝ խնդ րե լով վե րաց նել բազ մա չար չար հայ 
ժո ղովր դի վե րա բեր մամբ թույլ տված պատ մա կան մեծ ա նար դա րու թյու նը։ Մեր դի մու մով 
մենք խնդ րում ե նք Թուր քի այից վերց նել նրա կող մից բռ նի կեր պով զավ թած և այժմ ա մայի 
հո ղե րը, վե րա դարձ նել նրանց վա ղե մի տե րե րին և այդ հո ղե րը մի աց նել Սո վե տա կան Հա յաս
տա նին։ Դա գաղ թա կան հայե րին հնա րա վո րու թյուն կտա մի ըն տա նի քի մեջ ապ րե լու ի րենց 
ա րյու նա կից եղ բայր նե րի հետ, աշ խա տե լու և զար գաց նե լու ի րենց ազ գային կուլ տու րան» 

(« Սո վե տա կան Հա յաս տան», 2 դեկ տեմ բե րի, 1945 թ.)։

*** 
Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից 1987 թ. հու նի սի 18 –ին ըն դու նած « Հայ կա կան հար ցի քա

ղա քա կան լուծ ման մա սին» բա նա ձևից. «Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայ բնակ
չու թյան նկատ մամբ տե ղի ու նե ցած 1915–1917 թթ. ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա
մա ձայն ՄԱԿ–ի գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մից 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9 –ին ըն դուն ված 
« Ցեղասպանության հանցագործությունները կանխելու և դրա համար պատժի մասին» կոն
վեն ցի այի, հան դի սա նում է ցե ղաս պա նու թյուն»։ 

(Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն։ Աշ խար հի պե տու թյուն նե րը, ազ գային 
խորհր դա րան նե րը և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը դա տա պար տում են 

և ճա նա չում (նյու թե րի ժո ղո վա ծու), Եր ևան, 2005 , էջ 222)
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§ 1.  ՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԸ

ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ– ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԸ

ԳԼՈՒԽ

II

Ար դյու նա բե րու թյան վե րա կա ռու ցու մը և զար
գա ցու մը: Պա տե րազ մի հաղ թա կան ա վար տից հե տո 
ան հրա ժեշտ էր վե րա կա ռու ցել հան րա պե տու թյան 
ար դյու նա բե րու թյու նը, հար մա րեց նել խա ղաղ պայ
ման նե րին: Թե պետ սկզ բում առ կա է ին բազ մա թիվ 
դժ վա րու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես փորձ առու աշ
խա տու ժի և հում քի պա կաս, սա կայն ար դեն 1947 թ. 
ար դյու նա բե րու թյան զար գա ցու մը նոր թափ ա ռավ, 
և հե տա գա յում  ա րագ տեմ պե րը պահ պան վե ցին: 
1950 –ա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սին հան րա
պե տու թյու նում շա րու նակ վեց ծանր ար դյու նա բե
րու թյան, հատ կա պես՝ պղն ձի, ա լյու մի նի, մո լիբ դե նի 
ար տադ րու թյան և քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյան 
զար գա ցու մը: Կա ռուց վե ցին նոր գոր ծա րան ներ, շի
նա նյու թե րի ձեռ նար կու թյուն ներ, հիմ քեր դր վե ցին 
ճշգ րիտ մե քե նա նե րի ար տադ րու թյան կազ մա կերպ
ման և ը նդ լայն ման հա մար: Հա յաս տա նը դար ձավ 
ԽՍՀՄ զար գա ցած ա րդ յու նա բե րա կան հան րա պե
տու թյուն նե րից մե կը. նրա ար դյու նա բե րա կան ար
տադ րան քի բազ մա թիվ տե սակ ներ ար տա հան վում 
է ին սո ցի ա լիս տա կան և զար գա ցող ե րկր ներ:

1960–1980 –ա կան թթ. Խորհր դային Հա յաս տա նի 
ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման ու ղու ը նտ րու
թյան հիմ քում շեշ տը դր վեց դրա աշ խար հագ րու
թյան ը նդ լայն ման և գի տաար տադ րա կան մի ա վո
րում նե րի ստեղծ ման վրա։ Ե թե մինչ այդ ար դյու
նա բե րու թյու նը հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած էր 
Եր ևան, Լե նի նա կան, Կի րո վա կան քա ղաք նե րում, 
ա պա 1970 –ա կան թթ. ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար
կու թյուն ներ հիմն վե ցին բո լոր փոքր քա ղաք նե րում, 
քա ղա քա տիպ ա վան նե րում և խո շոր գյու ղե րում։ 
Նոր ար դյու նա բե րա կան հա մա լիր ներ ստեղծ վե ցին 
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Հրազ դա նում, Ար թի կում, Չա րեն ցա վա նում, Ա րա
րա տում, Դի լի ջա նում, Կա մո յում և այ լուր։

1970–1980 –ա կան թթ. ար դյու նա բե րա կան ա ճի 
տեմ պե րով Հա յաս տա նը Խորհր դային Մի ու թյան 
մեջ գր ավում էր ե րկ րորդ տե ղը։ Սա կայն պետք է 
նշել, որ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քը ո րա
կա կան ցու ցա նիշ նե րով զի ջում էր մի ու թե նա կան մի 
շարք հան րա պե տու թյուն նե րին և զգա լի ո րեն հետ էր 
մնում հա մաշ խար հային մա կար դա կից։ Դրա հիմ
նա կան պատ ճառն այն էր, որ Հա յաս տա նում ար
դյու նա բե րա կան նոր ճյու ղեր ստեղ ծե լիս ան տես վե
ցին ան հրա ժեշտ հում քով, է ներ գի այով և նույ նիսկ 
ջրի պա շար նե րով՝ հան րա պե տու թյան ա պա հով վա
ծու թյան հար ցե րը։ Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա հատ
կա պես բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ին գու
նա վոր մե տա ղա գոր ծու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րը` 
Քա նա քե ռի ա լյու մի նի, Ա լա վեր դու մե տա լուր գի ա
կան, Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նային, Հրազ դա նի 
լեռ նա քի մի ա կան և այլ ձեռ նար կու թյուն ներ։ 

Սևան–Հ րազ դան հիդրո է լեկտ րա կա յան նե րի հա
մա կար գը (կաս կա դը) տա լիս էր հան րա պե տու թյան 
է լեկտ րա է ներ գի այի շուրջ 95 % –ը, սա կայն դա Սևա
նա լճի մա կար դա կի կտ րուկ ի ջեց ման պատ ճառ 
դար ձավ, ո րը կա րող էր Հա յաս տա նը զր կել խմե
լու և ո ռոգ ման ջրե րի պա շար նե րից։ 1961 թ., Հա յաս
տա նի կա ռա վա րու թյան միջ նոր դու թյամբ, ԽՍՀՄ 
ղե կա վա րու թյու նը ո րո շում կա յաց րեց Ար փա գե տի 
ջրե րի հոս քի մի մա սը Սևան փո խադ րե լու հա մար 
կա ռու ցել մոտ 48 կմ եր կա րու թյամբ ջրա տար թու
նել։ Դա ե զա կի և բա վա կան բարդ կա ռույց է, ո րի 
շի նա րա րու թյու նը տևեց շուրջ 20 տա րի։ 1981 թ. Ար
փա–Ս ևան թու նե լը շա հա գործ ման հան ձն վեց, ո րի 
շնոր հիվ կա սեց վեց Սևա նի մա կար դա կի ի ջե ցու մը, 
ա պա սկս վեց նրա  բարձ րա ցու մը։

 Տա րեց տա րի ա ճող ար դյու նա բե րու թյան և ը նդ
հան րա պես հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ պա հանջ
նե րը լի ո վին բա վա րա րե լու նպա տա կով 1969 թ. սկս
վեց Հայ կա կան ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի շի նա
րա րու թյու նը, ո րի ա ռա ջին է ներ գաբ լո կը  գոր ծարկ
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վեց 1976 թվականին։ Ա տո մա կա յա նի շա հա գործ ման 
շնոր հիվ հան րա պե տու թյու նում է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ար տադ րու թյու նը զգա լի ո րեն գե րա զան ցեց ժո ղովր
դա կան տն տե սու թյան պա հանջ նե րը։

 Գյու ղատն տե սու թյան հիմ նախն դիր նե րը: Պա
տե րազ մից հե տո հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե
սու թյու նը վատ վի ճա կում էր: 1946 թ. հա վաք վեց 
ա վե լի քիչ հա ցա հա տիկ, քան՝ նա խորդ տա րում: 
Հա ցը, ո րը բնակ չու թյան հիմ նա կան սնն դամ թերքն 
էր, չէր բա վա րա րում։ Շատ ցածր էր հա ցա հա տի կի 
բեր քատ վու թյու նը  Հա յաս տա նում. այն  դա 2–3 ան
գամ պա կաս էր եվ րո պա կան ե րկր նե րի և Ա ՄՆ –ի 
ցուցանիշներից:

 Պե տու թյու նը ձգ տում էր կա տա րել ան հրա ժեշտ 
բա րե փո խում ներ գյու ղատն տե սու թյան բնա գա վա
ռում: Այդ նպա տա կով ա վե լաց վում էր դաշ տե րում 
աշ խա տող մե քե նա նե րի թի վը, ցանքա տա րա ծու
թյուն նե րի ո ռոգ ման հա մար կա ռուց վում է ին ջրամ
բար ներ և ջրանցք ներ: Սա կայն այդ մի ջո ցա ռում նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը ցածր էր, ո րով հետև գյու ղա
ցի ու թյու նը չէր խրա խուս վում իր կա տա րած աշ խա
տան քի հա մար: Գյուղացին շա հագր գռ ված չէր լավ 
աշ խա տելու։ Հա ճախ պե տու թյու նը վերց նում էր 
կոլտն տե սու թյուն նե րի բեր քի մեծ մա սը, եր բեմն է լ՝ 
ամ բող ջը՝ դրա փո խա րեն վճա րե լով չն չին գու մար: 

Ս տա լի նի մա հից հե տո ԽՍՀՄ նոր ղե կա վա րու
թյու նը ո րո շեց բարձ րաց նել կոլտն տե սու թյուն նե րից 
գն վող մթերք նե րի գնե րը: Ձեռ նարկ ված մի ջո ցա
ռում նե րի շնոր հիվ գյու ղատն տե սու թյան տևա կան 
ան կ մա նը հա ջոր դեց ո րոշ վե րելք կոլտն տե սա կան
նե րի ե կա մուտ նե րը սկ սե ցին ա ճել: Սա կայն շուտով 
գյու ղատն տե սու թյու նում ա ճի տեմ պե րը նվա զե ցին։ 
Ա ռա ջին ան գամ Խորհր դային Մի ու թյան ո ղջ պատ
մու թյան ըն թաց քում պե տու թյու նը 1963 թ. ստիպ ված 
էր սկ սե լու հաց գնել ար տա սահ մա նից, ո րի հա մար 
ծախ սեց շուրջ մեկ մի լի արդ Ա ՄՆ դո լար։

1960 –ա կան թթ. կե սե րին ԽՍՀՄ –ո ւմ փոր ձե ցին 
նա խորդ տաս նամ յակ նե րում գյու ղատն տե սու թյան 
բնա գա վա ռում թույլ տր ված ծայ րա հե ղու թյուն նե
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րը վե րաց նել։ Սա կայն շա րու նա կում էր ցածր մնալ 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ար դյու նա վե
տու թյու նը: Գյու ղա ցու հիմ նա կան ե կա մ տի աղ բյու րը 
շա րու նա կում է ին մնալ նրա տնա մերձ փոքր հո ղա
կտո րը և տնային թռ չուն ներն ու ա նա սուն նե րը: 

Բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կը: 1947 թ. 
ա ռատ բեր քի, ռազ մա կան ծախ սե րի ո րոշ կր ճատ
ման և ստեղծ ված պե տա կան պա հուստ նե րի շնոր
հիվ վե րաց վեց ապ րանք նե րի բաշխ ման քար տային 
հա մա կար գը, որ մտց վել էր պա տե րազ մի սկզ բին: 
Սա կայն բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կը դեռևս 
շատ ցածր էր:  1950 –ա կան թվա կան նե րի կե սե րից 
ԽՍՀՄ –ո ւմ ի րա կա նաց վեց լայ նա մասշ տաբ սո ցի ա
լա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Ըն դուն վեց օ րենք թո
շակ նե րի մա սին, բարձ րաց վե ցին ցածր վար ձատր
վող աշ խա տող  նե րի աշ խա տա վար ձե րը, գյու ղա
ցուն հանձն վեց ան ձնա գիր, մեծ թա փով ստացավ 
բնա կա րա նային շի նա րա րու թյունը: Իսկ 1964 թ –ից 
կոլտն տե սա կան նե րի հա մար ևս սահ ման վեց կեն
սա թո շակ։ 

Հայ կա կան ԽՍՀ բնակ չու թյան թի վը հետ պա տե
րազ մյան տա րի նե րին կտ րուկ ա ճեց: 1945–1965 թթ., 
այ սինքն՝ 20 տար վա ըն թաց քում, հան րա պե տու թյան 
բնակ չու թյան թի վը ա ճեց մո տա վո րա պես 2 ան գամ՝ 
հաս նե լով 2 մի լի ոն 134 հա զա րի։ ԽՍՀՄ կազ մում 
Հա յաս տանն այն ե զա կի հան րա պե տու թյուն նե րից  
էր, ո րը խորհր դային տա րի նե րին պահ պա նում էր 
իր գրե թե մի ա տարր ազ գային կազ մը։ Սա կայն թափ 
հա վա քող քա ղա քա կենտ րո նա ցու մը (ո ւր բա նի զա
ցի ա) տա նում էր հան րա պե տա կան և շր ջա նային 
են թա կա յու թյան քա ղաք նե րի թվի ա վե լաց մա նը և 
քա ղա քա տիպ ա վան նե րի բնակ չու թյան շա տաց մա
նը։ Քա ղա քային բնակ չու թյան ա վե լա ցու մը ա ռա վել 
սրում էր բնա կա րա նային հիմ նախն դի րը: 

 Խորհր դային պե տու թյան ո ղջ պատ մու թյան ըն
թաց քում մշ տա պես առ կա էր սպա ռո ղա կան ապ
րանք նե րի պա կա սը: Որ պես զի սպա ռո ղը ձեռք բե
րեր կա հույք, լվաց քի մե քե նա, սառ նա րան, առավել 
ևս՝ ավ տո մե քե նա, պետք է հեր թագր վեր խա նու թում, 
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ա վե լի հա ճախ՝ աշ խա տա վայ րում, և սպա սեր ա միս
նե րով, հա ճախ` տա րի նե րով: Ճիշտ է՝ բնակչության  
կեն սա մա կար դա կը ե րկ րում բարձ րա ցավ, սա կայն 
նրա ա ճի ա րա գու թյու նը ա նընդ հատ հետ էր մնում 
հա սա րա կա կան սպա սե լի քից և պա հան ջից, ո րը 
մարդ կանց շր ջա նում ա ռաջ բե րեց դժ գո հու թյուն և 
ան տար բե րու թյուն:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Նշե՛ք փաս տեր, ո րոնք վկա յում են, որ Հա յաս տա նը դար ձել էր ԽՍՀՄ –ի` զար գա
ցած ար դյու նա բե րա կան հան րա պե տու թյուն նե րից մե կը:

2.  Մինչև 1970 –ա կան թվա կան նե րը հիմ նա կա նում ո ՞ր քա ղաք նե րում էր կենտ րո
նա ցած ար դյու նա բե րու թյու նը: 1970 –ա կան թվա կան նե րից սկ սած՝ Հա յաս տա նի 
ո ՞ր քա ղաք նե րում ստեղծ վե ցին ար դյու նա բե րա կան հա մա լիր ներ:

3.  Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րա կան խո շոր և գու նա
վոր մե տա ղա գոր ծու թյան նշա նա վոր կենտ րոն նե րը. ներ կա յումս ՀՀ –ի ո ՞ր մար
զե րի տա րած քում են այդ քա ղաք նե րը:

4.  Ե ՞րբ է կա ռուց վել և շա հա գործ ման հանձն վել Ար փա–Սևան ջրա տար թու նե լը: 
Ի ՞նչ նպա տա կով էր այն կա ռուց վել: Հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ պա հանջ
նե րը բա վա րա րե լու հա մար ե ՞րբ և ի ՞նչ կա ռուց վեց Հա յաս տա նում:

5.  Գյու ղատն տե սու թյու նը զար գաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ
նարկ վե ցին Հա յաս տա նում: Ի ՞նչն էր խո չըն դո տում Հա յաս տա նում գյու ղատն
տե սու թյան զար գաց մա նը հետ պա տե րազ մյան ա ռա ջին տա րի նե րին:

6.  1950–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից ԽՍՀՄ –ի սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ ի ՞նչ կար ևոր քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին: Ա ճի ի ՞նչ ցու ցա նիշ ներ ու ներ ՀԽՍՀ –ի 
բնակ չու թյու նը հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  
Արփա–Սևան ջրատար, Հայկական ատոմային էլեկտրակայան, քա ղա քա կենտ րո

նա ցում (ո ւր բա նի զա ցի ա):
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§ 2.   ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ
          ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ– ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԸ

 Քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րի նոր փու լը: 
1949 թ. զանգ վա ծային աք սո րը: Թե պետ 1937–1938 
թթ. զանգ վա ծային բռ նաճն շում նե րից հե տո դրանց 
քա նա կը նվա զել էր, սա կայն իս պառ չէր դա դա րել: 
1945–1952 թթ. հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա կան մե
ղադ րան քով բռ նա դատ վել է մոտ 3000 մարդ: Լր տե սու
թյուն, դա վա ճա նու թյուն, պե տա կան սահ մա նի ա պօ րի
նի ան ցում, հա կա հե ղա փո խա կան, հա կա խորհր դային 
ու դաշ նակ   ցա կան գոր ծու նե ու թյուն,— ա հա նրանց վե
րագր ված հիմ նա կան մե ղադ րանք նե րը:

1949 թ. հու նի սի 14 –ին, ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րի 
ո րոշ մամբ, Հայաստանից և Ա նդր կով կա սի մյուս հան
րա  պե տու թյուն նե րից հայ բնակ չու թյան մի հոծ զանգ
ված՝ թվով 3620 ըն տա նիք, « դաշ նակ ցա կան ներ» պի
տա կով, ար տաքս վեց ե րկ րի հե ռա վոր շր ջան ներ մշ
տա կան բնա կու թյան: Հա յաս տա նից աք սոր վեց 2935 
ըն տա նիք: 1946–1948 թթ. Հա յաս տան ներ գաղ թած 
սփյուռ քա հայե րի շր ջա նում ևս խորհր դային պե տա
կան ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը « դաշ նակ
ցա կան ներ» գտան և ար տաքս ման են թար կե ցին 
մյուս նե րի հետ: Հա յաս տա նից, Վրաս տա նից, Ա դր բե
ջա նից և Սև ծո վի ա ռափ նյա  շր ջան նե րից 1949 թ. ար
տաք սում նե րի ար դյուն քում ե րկ րի հե ռա վոր շր ջան նե
րում, հիմ նա կա նում Ալ թայի ե րկ րա մա սում հայտն վեց 
15486 հայ մարդ: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ Հա յաս տա նից 
ար տաքս ված նե րի թի վը կազ մում է մոտ 13300, ա պա  
Վրաս տա նից և Ա դր բե ջա նից ար տաքս ված հայ բնակ
չու թյան թի վը կկազ մի մոտ 2200 մարդ: Քա ղա քա կան 
բռ նա դա տում նե րին վերջ տվեց Ստա լի նի մա հը:

 Հա յաս տա նը խրուշ չո վյան «ձն հա լի» տա րի
նե րին: 1953 թ. Ստա լի նի մա հը և նրա կա մա կա տար 
Բե րի այի կա լա նա վո րու մը խորհր դային հա սա րա
կու թյան կյան քում լուրջ փո փո խու թյուն նե րի սկիզբ 
դրե ցին: Ե րկ րում իշ խա նու թյու նը ան ցավ Նի կի տա 
Խրուշ չո վի (1953–1964 թթ.) ձեռ քը: 

1954–1955 թթ. ըն թաց քում ձեռ նարկ վե ցին մի ջոց
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Յակով (Հակոբ) Զարոբյան

ներ հան րա պե տու թյան ներ քին գոր ծե րի և պե տա
կան ան վտան գու թյան մար մին նե րը վար կա բեկ ված 
աշ խա տող նե րից մաք րե լու, 1937–1938 թթ. ան հիմն 
դա տա պարտ ված նե րին ա զա տե լու, 1949 թ. ար
տաքս ված նե րին ի րենց հայ րե նի վայ րեր վե րա
դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ։

1956 թ. ի նչ պես ամ բողջ ե րկ րում, այն պես էլ Հա
յաս տա նում քն նարկ վե ցին  ԽՄԿԿ 20–րդ հա մա գու
մա րի ո րո շում նե րը, ո րի ըն թաց քում ըն թերց վում էր 
հա մա գու մա րում Խրուշ չո վի հն չեց րած, այս պես կոչ
ված, « փակ զե կու ցու մը»: Ե լույթ ու նե ցող նե րը ա ռաջ 
քա շե ցին այն պի սի հար ցեր, ո րոնք նախկինում կա
րող է ին բնու թագր վել որ պես հա կա խորհր դային 
ե լույթ ներ: Դրանք վե րա բե րում է ին կոլտն տե սային 
շի նա րա րու թյան բաց թո ղում նե րին, ը նտ րա կան և 
դա տա կան հա մա կար գի ան կա տա րու թյա նը, ա զատ 
մա մու լի բա ցա կա յու թյա նը, ազ գային սխալ քա ղա
քա կա նու թյա նը և այլ հար ցե րի: 

Ազ գային զար թոն քը: 1960 թ. վեր ջե րին գա ղա
փա րա կան աշ խա տան քը վատ կազ մա կեր պե լու 
պատր վա կով Ս. Թով մա սյանն ա զատ վեց հան րա
պե տու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նից և նրա փո խա
րեն  ը նտր վեց Յա կով Զա րո բյա նը։ Վեր ջի նիս ղե
կա վար ման շր ջա նում հան րա պե տու թյու նում տե ղի 
ու նե ցան զգա լի դրա կան փո փո խու թյուն ներ:

1965 –ին լրա նա լու էր Հայոց մեծ ե ղեռ նի 50–րդ 
տա րե լի ցը։ Յ. Զա րո բյա նը 1964 թ. հանձ նա րա րեց 
մշա կել այս տա րե լի ցը նշե լու մի ջո ցա ռում նե րի ծրա
գիր։ Ստաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի հի ման վրա 
Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյու նը Մոսկ վա է ու ղար
կում 50 –ա մյա կը նշե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ծա
վա լուն գրու թյուն՝ թույլտվություն խնդ րե լով ի րա կա
նաց նել դրանք։ Այդ տեղ մաս նա վո րա պես աս ված էր, 
որ 1915 թվա կա նին՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա
տե րազ մի ժա մա նակ, Օս մա նյան Թուր քի այի 3 մի լի
ոն հայ բնակ չու թյու նը տե ղա հան վել, հե տապնդ վել 
ու ո չն չաց վել է։ Գրու թյու նում նշ ված բո լոր ա ռա ջար
կու թյուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում կյան քի կոչ վե
ցին:
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1960 –ա կան թվա կան նե րի սկիզ բին Խորհր դային 
Մի ու թյու նում կտ րուկ սր վեց պայ քա րը իշ խա նու
թյան հա մար, Ն. Խրուշ չո վի հե ղի նա կու թյու նը ըն
կավ։ 1964 թ. հոկ տեմ բե րին նա հե ռաց վեց կու սակ
ցա կան և պե տա կան ղե կա վա րու թյու նից։ 

Խորհր դային Հա յաս տա նը «լ ճաց ման տա
րի նե րին»: Ե րկ րի նոր ղե կա վար դար ձավ Լե ո նիդ 
Բրեժն ևը: Նրա կա ռա վար ման շր ջա նը (1964–1982) 
ԽՍՀՄ պատ մու թյան մեջ մտավ «լ ճաց ման տա րի
ներ» ա նու նով: 

Այս տա րի նե րին եր կու ան գամ փոխ վեց Հա յաս
տա նի բարձ րա գույն ղե կա վա րու թյու նը։ 1966 թ. 
Յ. Զա րո բյա նին փո խա րի նած Ան տոն Քո չի նյա նը 
հան րա պե տու թյու նը ղե կա վա րեց մինչև 1974 թ.: Ի սկ 
նրան փո խա րի նեց 42 –ա մյա Կա րեն Դե միր ճյա նը, 
ո րն այդ պաշ տո նի հա մար հա մար վում էր շատ ե րի
տա սարդ:

1977 թ. ըն դուն վեց ԽՍՀՄ նոր Սահ մա նադ րու
թյուն, ի սկ մեկ տա րի ան ց՝ ՀԽՍՀ նոր Սահ մա նադ
րու թյու նը։ Սահ մա նադ րու թյամբ հռ չակ ված և ե րաշ
խա վոր ված խոս քի, մա մու լի, ժո ղով նե րի ա զա
տու թյու նը, ազ գե րի ի նք նո րո շումն ի րա կա նաց նե լը 
գործ նա կա նում ան հնար է ր։

1960 –ա կան թթ. Խորհր դային Մի ու թյու նում ի 
հայտ ե կան ան ձնա վո րու թյուն ներ, ո րոնք չէ ին ցան
կա նում հաշտ վել խորհր դային մար դու հա մար սահ
ման ված վար քագ ծի կա նոն նե րին։ Նրանց ան վա նե
ցին այ լա խոհ (դի սի դենտ), ի սկ մար դու ի րա վունք
նե րի հա մար պայ քա րող նե րին՝ ի րա վա պաշտ պան։

 Հա յաս տա նում այ լա խո հու թյու նը հիմ նա կա նում 
կրում էր ազ գային բնույթ և ձևա վոր վել էր 1960 –
ա կան թվա կան նե րի սկզ բին: Ազ գային զար թոն քի և 
կորց րած պատ մա կան հայ րե նի քի` Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նի չմա րող գա ղա փա րի հո ղի վրա ստեղծ վե
ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րը, ո րոնք ա ռաջ քա շե ցին նաև ա զա տու թյան և ան
կա խու թյան կար գա խոս ներ։

1960–1970 –ա կան թթ. Հա յաս տա նում ստեղծ վում 
ու գոր ծում են մի շարք գաղտ նի (ը նդ հա տա կյա) 
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կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք միտ ված է ին ար ծար ծե լու հայ կա կան տա րածք նե
րի` Լեռ նային Ղա րա բա ղի և Նա խիջ ևա նի՝ Հա յաս տա նին վե րա մի ա վոր ման հար
ցը, պայ քա րե լու ազ գային լեզ վի և մշա կույ թի ա նա ղար տու թյան հա մար, կեր տե լու 
«ան կախ Հա յաս տան»։ Դրանց հիմ նա դիր նե րից և ակ տիվ գոր ծիչ նե րից է ին ԽՍՀՄ 
տա րած քում ա ռա ջին ը նդ հա տա կյա կու սակ ցու թյան՝ Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու
թյան հիմ նա դիր Հայ կազ Խա չատ րյա նը, Ստե փան Զա տի կյա նը, Պա րույր Հայ րի կյա
նը, Ա շոտ Նա վա սար դյա նը և ու րիշ ներ: Նրանք, սա կայն, ա րա գո րեն բա ցա հայտ վում 
է ին խորհր դային պե տանվ տան գու թյան մար մին նե րի կողմից։

1960–1980 –ա կան թթ.  շա րու նա կում է ին պահ պան վել խորհրդային հասարակության 
բազ մա թիվ ձևա խե ղում ներ։ Խորհր դային պե տու թյու նը, ո րի մի մասն էր Հա յաս տա
նը,  կա րիք ու ներ կյանքի բո լոր ո լորտ նե րի ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Վեր հի շե՛ք, թե երբ է ին Հա յաս տա նում կի րառ վել զանգ վա ծային բռ նաճն շում ներ: 
Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րից հայ բնակ չու թյան 
զանգ վա ծային աք սո րը: Որ քա՞ն հայ ար տաքս վեց և ո ՞րն էր նրանց հիմ նա կան 
աք սո րա վայ րը: Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ ԽՍՀՄ –ի իշ խա նու թյուն նե րը գոր ծադ րե ցին 
բռ նաճն շում ներ:

2.  ԽՍՀՄ –ի պատ մու թյան ո ՞ր ժա մա նա կա հատ վածն է հայտ նի «ձն հա լի տա րի ներ» 
ան վամբ. ին չո՞ւ: Ներ կա յաց րե՛ք Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան կյան քում «ձն հա
լի» տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը: Ձեր կար ծի քով դրան ցից 
ո ՞րն էր կար ևոր. ին չո՞ւ:

3.  Ո ՞վ էր Յ. Զա րո բյա նը. ի ՞նչ գի տեք նրա մա սին: Գնա հա տե՛ք նրա գոր ծու նե ու թյու
նը:

4.  Ո ՞վ փո խա րի նեց Ն. Խրուշ չո վին և ի ՞նչ ա նու նով է հայտ նի նրա կա ռա վար ման 
ժա մա նա կաշր ջա նը:

5.  Ե ՞րբ և ով քե՞ր ստանձ նե ցին Հա յաս տա նի բարձ րա գույն ղեկավարությունը Յա. 
Զա րո բյա նից հե տո: Ե ՞րբ ըն դուն վեց ՀԽՍՀ նոր Սահ մա նադ րու թյու նը:

6.  Ո ՞րն էր ԽՍՀՄ տա րած քում ստեղծ ված ա ռա ջին ը նդ հա տա կյա կու սակ ցու թյու
նը: Ի ՞նչ նպա տակ ներ է ին հե տապն դում Հա յաս տա նում ստեղծ ված ը նդ հա
տա կյա կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Ձեր կար ծի քով այդ նպա տակ նե րից ո ՞րն էր 
ա ռաջ նա հերթ. ին չո՞ւ: 

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  
Զանգվածային աքսոր, «Ձն հալ», «լ ճաց ման տա րի ներ», Յակով Զարոբյան, 

Հայկազ Խաչատրյան, Անտոն Քոչինյան, Կարեն Դեմիրճյան, այ լա խոհ, ի րա
վա պաշտ պան, Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյուն:
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§ 1. ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒՄՆ ՈՒ
         ԱՐ ՑԱ ԽՅԱՆ ՇԱՐԺ ՄԱՆ ՍԿԻԶ ԲԸ

ԱՐ ՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒ ՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ  
ԱՆ ԿԱ ԽԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

ԳԼՈՒԽ

III

 Վե րա կա ռուց ման նպա տակ նե րը: 1980 –ա կան 
թվա կան նե րի սկզ բին խորհր դային հա մա կար
գը սպա ռեց զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Խորհր դային Մի ու թյունն իր հում քային հս կա յա կան 
պա շար նե րով, աշ խա տա սեր և ի նք նա զոհ բնակ չու
թյամբ սկ սում էր մեծ չա փե րով հետ մնալ Ա րև մուտ
քից: Օ րե ցօր ա կն հայտ էր դառ նում, որ բա րե փո
խում նե րի հա մար ան հրա ժեշտ է թար մաց նել ե րկ րի 
ղե կա վա րու թյու նը:

 Վե րա կա ռու ցու մը հռ չակ վեց ԽՄԿԿ կենտ կո մի 
նո րըն տիր գլ խա վոր քար տու ղար Մի խայիլ Գոր բա
չո վի կող մից, ո րը երկրի ղեկավարը դարձավ 1985 թ. 
մար տին: Գոր բա չո վը և իր հա մա խոհ նե րը հաս կա
նում է ին, որ եր կի րը մտել է փա կու ղի: Բայց ի նչ պես 
դրա նից դուրս գալ, պարզ չէր: Ը նտր վեց սո ցի ա լիզ
մը կա տա րե լա գործ ե լու ճա նա պար հը: « Վե րա կա
ռու ցում», « նոր մտա ծո ղու թյուն» և «ա րա գա ցում» 
բա ռե րը դար ձան Գոր բա չո վի ը նտ րած բա րե փո
խում նե րի ռազ մա վա րու թյան հիմ քը: 

Ա ռա ջադր վեց նոր հայե ցա կարգ՝ ստեղ ծել սո
ցի ա լիզ մի ժո ղովր դա վա րա կան տա րաձև, այս պես 
կոչ ված՝ « սո ցի ա լիզմ՝ մարդ կային դեմ քով»: 1988 թ. 
հռ չակ վեց ի րա վա կան պե տու թյան ստեղծ ման գոր
ծըն թա ցը: Թե պետ պետությունը պետք է մնար « սո
ցի ա լիս տա կան», սակայն հիմն վելու էր օ րեն քի և 
հա մա մարդ կային ի րա վուն քի վրա: 

Ար ցա խյան շարժ ման սկզբ նա վո րու մը: Գոր
բա չո վյան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան 
շնոր հիվ ար ցախ ցի նե րը ա վե լի հա մար ձակ սկ սե ցին 
զբաղ վել ի րենց ե րկ րա մա սի` Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
Ի նք նա վար Մար զի ճա կա տագ րով: 1988 թ. փետր
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վա րի 20 –ին հրա վիր վեց ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի ար
տա հերթ նս տաշր ջան: Կա յաց վեց պատ մա կան ո րո
շում. «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ –ի աշ խա տա վոր նե րի 
ցան կու թյուն նե րին՝ խնդ րել Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհր դին՝ խոր ըմբռնման զգացում 
դրսևորել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու
թյան իղ ձե րին  և ԼՂԻՄ–ը Ադրբեջանական ԽՍՀ–ի 
կազմից Հայկական ԽՍՀ–ի կազմ հանձնելու հարցի 
դրական լուծմանը»:

 Մարզ խորհր դի շեն քը շր ջա պա տած հա զա րա վոր 
ար ցախ ցի ներ ցն ծու թյամբ ըն դու նե ցին այդ ո րո շու
մը: Սկս վում է Ար ցա խի հայ բնակ չու թյան ծանր ու 
եր կա րատև պայ քա րը ա զա տու թյան հա մար:

ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյան դիր քո րո
շու մը: Սում գաի թյան ող բեր գու թյու նը: 1988 թ. 
փետր վա րի կե սե րից Եր ևա նում ա մեն օր հան րա
հա վաք ներ է ին տե ղի ու նե նում: Փետր վա րի 20 –ին 
Թա տե րա կան (այժմ՝ Ա զա տու թյան) հրա պա րա կում 
հա վաք ված հա զա րա վոր ցու ցա րար ներ հռ չա կե
ցին « Ղա րա բաղ. այ սօր կամ եր բեք» կար գա խո սը: 
Փետր վա րի 22 –ին Ղա րա բա ղյան շար ժու մը ղե կա
վա րե լու, ան հրա ժեշտ հու նի մեջ դնե լու հա մար 
ստեղծ վում է « Ղա րա բաղ» կո մի տե: Փետր վա րի 
25–26 –ին Եր ևա նում ցու ցա րար նե րի թի վը հաս նում 
է մի քա նի հա րյուր հա զա րի: Այդ պի սի բան չէր ե ղել 
ԽՍՀՄ պատ մու թյան ո ղջ ըն թաց քում:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղում և Հա յաս տա նում սկս ված 
զանգ վա ծային ե լույթ նե րը ան հանգս տաց րին ի նչ պես 
կենտ րո նա կան, այն պես էլ հան րա պե տու թյան կո
մու նիս տա կան ղե կա վա րու թյա նը: Խորհր դային Մի
ու թյան ղե կա վար Մ. Գոր բա չո վը փետր վա րի 26 –ին 
ու ղերձ է հղում «Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա
տա վոր նե րին, ժո ղո վուրդ նե րին», ո րով կոչ է ա նում 
« ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան եղ բայ րու թյան և մի աս նու
թյան», ի սկ հար ցի լու ծու մը տես նում է Ա դր բե ջա նում ու 
Հա յաս տա նում կու տակ ված տն տե սա կան, սո ցի ա լա
կան, բնա պահ պա նա կան և այլ հիմ նա հար ցե րի լուծ
ման մեջ: 

Այդ ծանր և ան կան խա տե սե լի օ րե րին Սում գաիթ 

1988 թ. փետրվարյան ցույց 
Երևանում
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քա ղա քում 1988 թ. փետր վա րի 27–29 –ին մի լի ցի այի և 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի լրիվ ան գոր ծու թյան 
պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան 
կո տո րած ներ (ջար դեր)՝ թուր քա կան վայ րա գու թյան 
զազ րե լի կա նոն նե րով.... Պաշ տո նա կան տվյալ նե
րով զոհ վե լ է 27 հայ: Հա զա րա վոր մար դիկ դար
ձան փախս տա կան ներ: Այդ ջար դե րը կազ մա կերպ
վել է ին Ար ցա խի հիմ նախնդ րի լու ծու մը կան խե լու 
նպա տա կով: Հայե րը ե րեք օր թողն վել է ին լրիվ ան
պաշտ պան: Սում գայի թի բռ նա րար քը գնա հատ վում 
է որ պես ցե ղաս պա նու թյուն:

1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7 –ի ե րկ րա շար ժը: 1988 թ. 
դեկ տեմ բե րի 7 –ին Հա յաս տա նի հյու սի սային շր ջան
նե րում տե ղի ու նե ցավ ահեղ ե րկ րա շարժ. մի քա նի 
ա կն թար թում տա րեր քը խե ղեց հա րյուր հա զար ճա
կա տագ րե րը։ Պատ մու թյան մեջ դա մտավ «Ս պի տա կի 
ե րկ րա շարժ» ա նու նով։ 

Երկ րի ե րե սից գրե թե լրիվ ջնջ վեց Սպի տակ քա
ղա քը։ Կոր ծան վեց հան րա պե տու թյան ե րկ րորդ քա
ղա քի` Լե նի նա կա նի (Գյում րի) մեծ մա սը, ա վեր վեց 
Կի րո վա կա նի (Վա նա ձոր) շի նու թյուն նե րի հա մա րյա 
կե սը: Տու ժե ցին հա րյու րա վոր գյու ղեր: Մարդ կային 
կո րուստ նե րը կազ մե ցին ա վե լի քան 25  հա զար 
մարդ։

 Հա յաս տա նի ա հա վոր դժ բախ տու թյան մա սին 
ա րագ տե ղե կա ցավ ամ բողջ աշ խար հը։ Փր կա րա
րա կան աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ստեղծ վեց պե տա կան հանձ նա ժո ղով՝ Խորհր դային 
Մի ու թյան Նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ 
(վար չա պետ) Նի կո լայ Ռիժ կո վի գլ խա վո րու թյամբ։ 
Մեծ աշ խա տանք կա տար վեց ա ղե տի գո տուց մարդ
կանց տար հա նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ 

Ա ղե տից հե տո Հա յաս տա նը ա միս նե րով հու մա
նի տար ու ղիղ օգ նու թյուն էր ստա նում Շվեյ ցա րի
այից, Մեծ Բրի տա նի այից, Ֆրան սի այից, Իս րայե լից, 
գեր մա նա կան եր կու պե տու թյուն նե րից, Ա ՄՆ –ից և 
այլ ե րկր նե րից։ Աշ խար հը դար ձավ մարդ կային հի
ա նա լի հա մե րաշ խու թյան ու վե հանձ նու թյան վկան։ 

Այդ դառ նա գին օ րե րին Հա յաս տա նում ա ռանձ
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նա կի ու ժով զգա ցին աշ խար հի բո լոր ան կյուն նե րում 
ապ րող ի րենց հայ րե նա կից նե րի ա ջակ ցու թյու նը։ 
Ող բեր գու թյու նը հա մախմ բեց ամ բողջ աշ խար հի հա
յու թյա նը։ Հայտ նի եր գիչ Շառլ Ազ նա վու րը ժա մա նե
լով Հա յաս տան և լի նե լով ա ղե տի գո տում, ձգ տում 
էր իր ներ կա յու թյամբ, նաև իր հա մա հե ղի նա կած ու 
բազ մա թիվ լե զու նե րով հե ռասփռ ված՝ աշ խար հահռ
չակ « Քեզ հա մար, Հա յաս տա՛ն» խմ բեր գով թեթ ևաց
նել ժո ղո վր դի ցա վը։

 Մի ու թե նա կան կա ռա վա րու թյան հա տուկ ո րոշ
մամբ՝ ե րկ րա շար ժից տու ժած շր ջան նե րի տն տե սու
թյան վե րա կանգն ման հա մար նա խա տես վել էր եր
կու տա րի: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Հիմ նա վո րե՛ք վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ի ՞նչ 
նպա տակ ներ էր հե տապն դում վե րա կա ռու ցու մը: Ո ՞վ և ե ՞րբ ձեռ նա մուխ ե ղավ 
վե րա կա ռուց ման ի րա կա նաց մա նը:

2.  Ի ՞ն չը նպաս տեց Ար ցա խյան շարժ ման սկզբ նա վոր մա նը: Հիմ նա կան գծե րով 
ներ կա յաց րե՛ք Ար ցա խյան շարժ ման է ու թյու նը և ըն թաց քը: Ի ՞նչ գի տեք Սում
գաի թյան ող բեր գու թյան և Սպի տա կի ե րկ րա շար ժի մա սին. ի ՞նչ հետ ևանք ներ 
դրանք ու նե ցան:

3.  Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժից տու ժած խո շոր բնա կա
վայ րե րը և Հա յաս տա նին մեծ օգ նու թյուն ցու ցա բե րած ե րկր նե րը: Ի ՞նչ գի տեք Շ. 
Ազ նա վու րի մա սին:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  
« Վե րա կա ռու ցում», « նոր մտա ծո ղու թյուն», «ա րա գա ցում», « սո ցի ա լիզմ` մարդ

կային դեմ քով», « Ղա րա բաղ. այ սօր կամ եր բեք», « Ղա րա բաղ» կո մի տե, Սում գաի թյան 
ող բեր գու թյուն, «Ս պի տա կի ե րկ րա շարժ»:
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 Հա մազ գային շարժ ման ծա վա լու մը: Հա յաս
տա նում ար ցա խյան շար ժու մը օ րե ցօր իր հոր ձա
նուտն էր նե րա ռում ժո ղովր դա կան ա մե նա լայն 
զանգ ված ներ: Խորհր դային Հա յաս տա նի բնակ չու
թյու նը հան րա պե տու թյան կո մու նիս տա կան ղե կա
վա րու թյու նից պա հան ջում էր կանգ նել ազ գային 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան դիր քե րում:

 Շարժ ման վե րել քի փու լում` 1988 թ. մայի սին, 
Կրեմ լի միջ նոր դու թյամբ փոխ վե ցին Հայ կա կան 
ԽՍՀ –ի և Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ –ի ղե կա վար նե րը: 
Խորհր դային Հա յաս տա նում Կա րեն Դե միր ճյա նին 
փո խա րի նեց Սու րեն Հա րու թյու նյա նը:

1988 թ. հու նի սի 15 –ին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի 
նս տաշր ջա նը քն նար կե լով ԼՂԻՄ –ի մարզ խորհր դի 
ո րո շու մը, հա մա ձայ նու թյուն տվեց ԼՂԻՄ –ը Հայ կա
կան ԽՍՀ –ի կազ մի մեջ մտց նե լուն: Տրա մագ ծո րեն 
հա կա դիր ո րո շում կա յաց րեց Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ 
Գե րա գույն խոր հուր դը:

1988 թ. հու լի սի 18 –ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գա հու թյան նիս տը քն նար կեց Լեռ նային Ղա
րա բա ղի խն դի րը: Ե ղան բազ մա թիվ ե լույթ ներ: Հատ
կա պես վճ ռա կան էր Հեն րիխ Պո ղո սյա նի ե լույ թը: 
Նա հայ տա րա րեց, որ « Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա
կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ նային Ղա
րա բա ղի բնա կիչ նե րը»: Ար ցա խի ներ կա յա ցու ցի չը 
ան վա րան պնդեց, որ «ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի մի
ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը կա րող է լի նել Լեռ նային Ղա
րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»: ԽՍՀՄ 
ԳԽ նա խա գա հու թյու նը, սա կայն, ան հնա րին հա մա
րեց Հայ կա կան և Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ– նե րի սահ
ման նե րի փո փո խու մը: 

Այդ օ րե րին Հա յաս տա նում ծա վալ ված հա մա ժո
ղովր դա կան շարժ ման ա լի քի վրա ստեղծ վեց « Հայոց 
հա մազ գային շար ժում» կազ մա կեր պու թյու նը: Այն իր 
հիմ նա կան նպա տա կը հա մա րեց Լեռ նային Ղա րա բա
ղի մի ա ցու մը Հա յաս տա նին: ՀԽՍՀ –ում և ԼՂԻՄ –ում 

§ 2. ՀԱ ՄԱԶ ԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺ ՄԱՆ ՎԵ ՐԵԼՔՆ ՈՒ 
         ԶԻՆ ՎԱԾ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՍԿԻԶ ԲԸ
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սկ սե ցին ծա վալ վել ո ղջ ԽՍՀՄ –ի հա մար ան նա խա
դեպ գոր ծա դուլ ներ՝ Մայր հայ րե նի քի հետ Ար ցա խի 
վե րա մի ա վոր ման ազ գային–քա ղա քա կան պա հան
ջով: Փոր ձե լով ճն շել օ րե ցօր թափ առ նող շար ժու մը՝ 
խորհր դային ղե կա վա րու թյու նը 1988 թ. նոյեմ բե րի 24 –
ին՝ գի շեր վա կե սին, Եր ևա նում հայ տա րա րեց պա րե
տային ժամ, խորհր դային զոր քը մտավ Եր ևան: Հան
րա պե տու թյան 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն 
մտց վեց դեկ տեմ բե րի 5 –ից: Հան րա պե տու թյան բնակ
չու թյու նը խիստ դժ գոհ ու վր դով ված էր այդ ո րո շում
նե րից և պա հան ջում էր պա րե տային ժա մը վե րաց նել 
թե՛ Հա յաս տա նում, թե՛ Ար ցա խում: Սա կայն ի րադ րու
թյու նը փոխ վեց 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7 –ին տե ղի ու նե
ցած Սպի տա կի ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով: 

Երկ րա շար ժի կա պակ ցու թյամբ դեկ տեմ բե
րի 9 –ին Եր ևան ժա մա նեց Մ.  Գոր բա չո վը: Հա ջորդ 
օ րը ձեր բա կալ վե ցին « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի մի 
շարք ան դամ ներ, ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ մնա ցած նե
րը: 1989 թ. հուն վա րի 9 –ին Լևոն Տեր– Պետ րո սյա նը, 
Վազ գեն Մա նուկ յա նը, Ռա ֆայել Ղա զա րյա նը, Վա
նո Սի րա դե ղյա նը, Ա շոտ Մա նու չա րյա նը և մյուս նե րը 
տե ղա փոխ վե ցին Մոսկ վայի բան տեր:

1989 թ. հուն վա րի 11 –ին ԽՍՀՄ ԳԽ նա խա գա հու
թյու նը Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում 
կա ռա վար ման հա տուկ ձև սահ մա նեց: Ստեղծ վեց 
հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե (նա խա գահ՝ Ար կա
դի Վոլս կի), ո րին վե րա պահ վում էր տե ղա կան պե
տա կան մար մին նե րի ղե կա վա րու մը: Սա կայն Ար
ցա խի հայ բնակ չու թյու նը խիստ դժ գոհ էր հա տուկ 
կա ռա վար ման կո մի տե ից:

1989 թ. մայի սի 25 –ին Մոսկ վա յում իր աշ խա տանք
նե րը սկ սեց ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր
նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: Հա յաս տա նի բնակ չու
թյան զանգ վա ծային բո ղոք ները ստի պե ցին իշ խա նու
թյուն նե րին թույ լատ րել ա զատ հան րա հա վաք ներն 
ու ցույ ցե րը: Նոր թա փով վերսկս ված ժո ղովր դա կան 
շարժ ման պա հան ջով մայի սի վեր ջե րին բան տե րից 
ա զատ վե ցին « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րը: 

Այդ օ րե րին չէր դա դա րում պայ քա րը նաև Ար ցա
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խում. եր կու ամ սից ա վե լի գոր ծա դու լի մեջ էր մար
զի ո ղջ աշ խա տա վոր բնակ չու թյու նը, ի սկ չար տոն
ված հան րա հա վաք նե րը տե ղի է ին ու նե նում ա մեն 
օր: Շր ջա փակ ման և գոր ծա դու լի մեջ մա քա ռող Ար
ցա խը հայտն վել էր ճգ նա ժա մի շե մին: Այդ պայ ման
նե րում նպա տա կա հար մար ստեղ ծել Լեռ նային Ղա
րա բա ղի Ազ գային խոր հուրդ, ո րը գլ խա վո րեց ար
ցախ ցի նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը: 

1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1 –ին Եր ևա նում տե ղի ու նե
ցած՝ Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դի և Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խորհր դի հա մա տեղ 
նիս տը պատ մա կան ո րո շում կա յացրեց Հայ կա կան 
ԽՍՀ –ի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման 
մա սին: Այդ որոշումը չճա նաչ վեց և սվին նե րով ըն
դուն վեց ի նչ պես Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ, այն պես էլ 
ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից:

Գ նա լով ա վե լի է ին սր վում հայ –ա դր բե ջա նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, և դրան նպաս տում էր Մոսկ
վայի ոչ սկզ բուն քային, են թա կա յա կան (սուբյեկ
տիվ) դիր քո րո շու մը: Ա դր բե ջա նում 1990 թվա կա նը 
սկս վեց նոր վայ րա գու թյուն նե րով: Հուն վա րի 13–
20–ը Բաք վում ի րա կա նաց վե ցին հայ բնակ չու թյան 
կո տո րած և տե ղա հա նու թյուն, ո րի ըն թաց քում Ա դր
բե ջա նի « ժո ղովր դա կան ճա կա տը» և իշ խա նու թյան 
մար մին նե րը գոր ծում է ին հա մա տեղ: Կո ղոպտ ված 
և ծեծ ու ջար դի են թարկ ված հա զա րա վոր հայեր 
լաս տա նա վե րով փո խադր վում է ին Կրաս նո վոդսկ 
(Թուրք մե նա կան ԽՍՀ): 

Ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րի ստեղ
ծու մը և Հա յաս տա նի սահ ման նե րի պաշտ պա
նու թյու նը: 1990 թ. սկզ բին լար ված էր վի ճա կը նաև 
Հա յաս տա նում: Թա տե րա կան հրա պա րա կը դար
ձել էր կա մա վո րա կան զի նյալ ու ժե րի կա զա կերպ
ման, Գե րա գույն խորհր դի մայի սյան ը նտ րու թյուն
նե րի քա րոզ չու թյան և Ար ցա խին նյու թա կան, ռազ
մա կան օգ նու թյան ցու ցա բեր ման կի զա կենտ րոն: 
Հուն վա րի 13 –ին տե ղի ու նե ցած հան րա հա վա քում 
հայ տա րար վեց, որ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը 
թե՛ շր ջան նե րում և թե՛ Եր ևա նում բեր վել են մար տա
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կան պատ րաս տու թյան վի ճա կի: Ի նք նա պաշտ պա
նա կան ջո կատ նե րը Ե րաս խա վա նում և սահ մա նա
մերձ մյուս հատ ված նե րում Ա դր բե ջա նի հրահ րած 
ը նդ հա րում նե րի ժա մա նակ ար ժա նի հա կա հար ված 
հասց րին հա կա ռա կոր դին:

1990 թ. սեպ տեմ բեր– հոկ տեմ բեր ա միս նե րին Ար
ցա խում վի ճա կը հետզհետե ծան րա նում էր: Հա
յու թյան բո ղո քի նոր ար տա հայ տու թյուն դար ձավ 
Մոսկ վա յում սեպ տեմ բե րի 9 –ին Զո րի Բա լա յա նի 
հա ցա դուլ սկ սե լը, ո րին մի ա ցան ՀԽՍՀ գի տու
թյուն նե րի ա կա դե մի այի նա խա գահ Վիկ տոր Համ
բար ձու մյա նը, ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ Սոս 
Սարգ սյա նը և Ար ցա խից մի քա նի պատ գա մա վոր
ներ: Օ րե ցօր հա ցա դու լա վոր նե րի ա ռող ջա կան վի
ճա կը ծան րա նում էր, ո ւս տիև սեպ տեմ բե րի 29 –ին, 
Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա –ի խնդ րան
քով բո ղո քի այս ծայ րա հեղ ձևը դա դա րեց վեց: 

Ա զա տագ րա կան պայ քա րի զին ված փու լը: 1991 
թ. ար ցա խա հա յու թյան հա մար ա վե լի ծանր տա
րի էր: Շր ջա փակ ման պատ ճա ռով հիմ նո վին խա
թար վել էր մար զի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 
Օ գտ վե լով այս վի ճա կից՝ Մոսկ վան և Բա քուն ա վե լի 
է ին ու ժե ղաց նում ճն շում ներն ու բռ նա րարք նե րը:

 Հա յաս տա նում և Ար ցա խում խիստ մտա հոգ
ված է ին Հյու սի սային Ար ցա խի ճա կա տագ րով: 
Դա տարկ վել է ին Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ Գե տա բե
կի, Թո վու զի, Շամ խո րի և Դաշ քե սա նի շր ջան նե րի 
հայ կա կան գյու ղե րը: Հեր թը հա սել էր Շա հու մյա
նի և Խան լա րի շր ջան նե րին: Հյու սի սային և Հա
րա վային Ար ցա խի հա յա թա փու թյան հա մար 1991թ. 
Մոսկ վա յում մշակ վեց « Կոլ ցո» («Օ ղակ») ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյան ծրա գի րը, ո րը սկ սեց ի րա կա նաց
վել ապ րի լին: Ա դր բե ջա նի հա տուկ ջո կա տային նե
րը (օ մօ նա կան նե րը) 1991 թ. մար տի 25 –ից սկ սած 
ա նընդ հատ գն դա կո ծում է ին Գե տա շե նը: Այս տեղ 
վի ճակն ա վե լի ծան րա ցավ, ե րբ ապ րի լի կե սե րին 
«Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը մի ա ցան 
խորհր դային զո րա մա սե րը, ո րոնք ապ րի լի 18–22 –ին 
զեն քի տար բեր տե սակ նե րից սկ սե ցին գն դա կո ծել 
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Գե տա շե նը, Մար տու նա շե նը և Շա հու մյա նի շր ջա
նի մի շարք գյու ղեր: Բազ մա թիվ զրա հա մե քե նա ներ 
շր ջա պա տել և ա նընդ մեջ հրե տա կո ծում է ին Գե տա
շեն գյու ղը: Գյուղ ներ խու ժած զին վո րա կան նե րին 
ու ղեկ ցում է ին ա դր բե ջան ցի օ մօ նա կան ներ, ո րոնք 
դա ժան հաշ վե հար դար է ին տես նում գյու ղի հայ 
բնակ չու թյան հետ: Նրանց դեմ գե տա շեն ցի նե րի հե
րո սա կան պայ քա րը գլ խա վո րում էր Թա թուլ Կր պե
յա նը: Դրու թյունն ար դեն օր հա սա կան էր դառ նում, 
ան հա վա սար մար տե րում զոհ վել է ին Թա թուլ Կր
պե յա նը (հետ մա հու՝ Հա յաս տա նի ազ գային հե րոս), 
Ար թուր Կա րա պե տյա նը, Մար տու նա շե նի պաշտ պա
նու թյան ղե կա վար Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը և ու րիշ ներ:

1991 թ. մայի սի 7 –ին Գե տա շե նի շուրջ ե րեք հա
զար կին, ե րե խա, ծեր ռազ մա կան ո ւղ ղա թիռ նե րով 
տե ղա փոխ վում են Ստե փա նա կերտ, այն տե ղից է լ՝ 
Հա յաս տան, ի սկ 700 տղա մարդ կանց ավ տո բու սով 
տա նում են Իջ ևա նի մա տույց ներ: Գյու ղի գրե թե բո
լոր ի նք նա պաշտ պան նե րը տե ղա փոխ վում են Շա
հու մյա նի շր ջան: Ը նդ հա նուր առ մամբ, բռ նի տե ղա
հան վել են մի այն վե րոն շյալ բո լոր շր ջան նե րի 24 
գյու ղե րի բազ մա հա զար հայ բնա կիչ ներ: 

Փաս տո րեն, մայի սյան օ րե րին Ա դր բե ջա նի կող
մից Ար ցա խի հայ բնակ չու թյա նը պար տադր վեց 
պա տե րազմ: 1991 թ. հու լի սին Ստե փա նա կեր տում 
ստեղծ վե ցին ի նք նա պաշտ պա նու թյան ը նդ հա տա
կյա կո մի տե և ի նք նա պաշտ պա նու թյան ու ժե րի 
շտաբ: Մար զի բո լոր շր ջան նե րում կազ մա կերպ վե
ցին զին ված ջո կատ ներ:

1991 թ. օ գոս տո սի 30 –ին Ա դր բե ջա նի Գե րա գույն 
խոր հուր դը հռ չա կա գիր ըն դու նեց «ան կա խու թյան 
վե րա կանգ ման մա սին», եր կի րը հռ չա կեց 1918–1920 թթ. 
Ա դր բե ջա նա կան Ժողովրդավարա կան Հան րա պե
տու թյան ի րա վա հա ջորդ՝ վեր ջի նիս սահ ման նե րում: 
Դա նշա նա կում էր, որ նա դուրս է գա լիս ԽՍՀՄ 
կազ մից, և որ նրա կազ մում չէր կա րող լի նել Լեռ
նային Ղա րա բա ղը: Օգ տա գոր ծե լով հար մար պա հը՝ 
ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի Լեռ նային Ղա
րա բա ղի մար զային և Շա հու մյա նի շր ջա նային խոր
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հուրդ նե րի հա մա տեղ նս տաշր ջա նը 1991 թ. սեպ
տեմ բե րի 2 –ին Ստե փա նա կեր տում կա յաց րեց « Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան հռ չակ ման 
և նրա պե տա կան իշ խա նու թյան ու կա ռա վար ման 
ժա մա նա կա վոր մար մին նե րի ձևա վոր ման վե րա բե
րյալ հռ չա կա գիր ըն դու նե լու մա սին» պատ մա կան 
ո րո շու մը: Դրա նով ի սկ հիմն վեց ան կախ հայ կա կան 
պե տու թյուն՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու
թյու նը:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք Հա յաս տա նում ծա վալ ված հա մա ժո ղովր դա կան 
շարժ ման կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րը և դրանց հետ ևանք նե րը:

2.  Կազ մե՛ք Հա յաս տա նում ծա վալ ված հա մա ժո ղովր դա կան շարժ ման և ա զա
տագ րա կան պայ քա րի զին ված փու լի կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա
կագ րա կան ա ղյու սակ:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

« Հայոց հա մազ գային շար ժում», Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե, Լեռ նային Ղա
րա բա ղի ազ գային խոր հուրդ, հա ցա դուլ, « Կոլ ցո» («Օ ղակ») ծրա գիր, հա տուկ ջո կա
տային ներ (օ մօ նա կան ներ), « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան հռ չակ ման և 
նրա պե տա կան իշ խա նու թյան ու կա ռա վար ման ժա մա նա կա վոր մար մին նե րի ձևա
վոր ման վե րա բե րյալ հռ չա կա գիր ըն դու նե լու մա սին» ո րո շում:

§ 3.  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱՆ ԿԱ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի այ լընտ րան քային  
ը նտ րու թյուն նե րը: 1990 թ. գար նա նը ՀԽՍՀ Գե րա
գույն խորհր դի պատգամավորների նա խընտ րա կան 
լայն ար շավ էր ըն թա նում: Հայ կոմ կու սը, ՀՀՇ–ն և 
այլ քա ղա քա կան ու ժեր 260 ը նտ րա տա րածք նե րում 
ա ռա ջադ րել է ին ի րենց թեկ նա ծու նե րին, ը ստ ո րում՝ 
ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ը նտ րու թյուն նե րի ը նտ
րա տա րածք ներ է ին ստեղծ վել նաև ԼՂԻՄ–ի տա
րած քում: ՀՀՇ –ա կան նե րը ը նտ րել է ին սահ մա նադ
րա կան ճա նա պար հով իշ խա նու թյան հաս նե լու մար
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տա վա րու թյուն: Սա կայն ի րադ րու թյու նը հան րա պե
տու թյու նում մնում էր լար ված: Կոմ կու սը կորց րել էր 
ժո ղովր դի վս տա հու թյու նը, ի սկ ՀՀՇ –ին հե ղի նա կու
թյուն է ին բե րում Ար ցա խի ա զա տագ րու թյան և հան
րա պե տու թյան ան կա խու թյան գա ղա փար նե րը:

1990 թ. ապ րի լի 6 –ին տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի 
ղե կա վա րու թյան հեր թա կան փո փո խու թյուն. Ս.  Հա
րու թյու նյա նին փո խա րի նեց Վլա դի միր Մով սի սյա նը: 

Մայի սի 20 –ին կա յա ցան ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր
դի ը նտ րու թյուն նե րը, ո րը Խորհր դային Հա յաս տա
նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան 
և այ լընտ րան քային ը նտ րու թյուն ներն է ին: Ը նտ րող
նե րի ձայ նե րը հա մա րյա հա վա սա րա պես բա ժան
վե ցին Հայ կոմ կու սի և ՀՀՇ –ի թեկ նա ծու նե րի միջև:

 Հա յաս տա նի նո րըն տիր Գե րա գույն խորհր դի 
նս տաշր ջա նը սկս վեց 1990 թ. հու լի սի 20 –ին: Օ գոս
տո սի 4 –ին ՀՀՇ վար չու թյան նա խա գահ Լևոն Տեր–
Պետ րո սյա նն ը նտր վեց Հա յաս տա նի Գե րա գույն 
խորհրդի նա խա գահ, մի քա նի օր ան ց Նա խա րար
նե րի խորհր դի նա խա գահ ը նտր վեց Վազ գեն Մա
նու կյա նը: Փաս տո րեն դրա նով վերջ դր վեց կո մու
նիս տա կան կու սակ ցու թյան մե նիշ խա նու թյան յո
թա նա սու նա մյա շր ջա նին: 

Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա
կա գի րը: Օ գոս տո սի 23 –ին ԳԽ–ն եր կա րատև ու 
հան գա մա նա լից քն նար կու մից հե տո ըն դու նեց 
«Հռչա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» 
պատմական փաստաթուղթը: Հռ չակ վում էր ան
կախ պե տա կա նու թյան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցի 
սկիզ բը, Հա յաս տա նի կար գա վի ճա կը Խորհր դային 
Մի ու թյու նում՝ մինչև լի ա կա տար ան կա խու թյան 
ձեռք բե րու մը: Հռ չա կա գի րը կար ևոր ի րա վա կան 
փաս տա թուղթ էր դե պի ան կա խու թյուն տա նող ճա
նա պար հին: Այն նա խան շում էր Հա յաս տա նի քա ղա
քա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային զար գաց ման 
ու ղի նե րը և բաղ կա ցած էր 12 հոդ վա ծից:

Հռ չա կագ րի քա ղա քա կան բաժ նում նշ վում էր, 
որ ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն: Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի պատ մու թյան 
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մեջ սկս վում էր, այս պես կոչ ված, եր րորդ հան րա
պե տու թյան շր ջա նը:

Հռ չա կագ րում հա տուկ հոդ վա ծով ըն դուն վում 
էր հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի գե րա կա յու թյու նը 
ԽՍՀՄ օ րենք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԽՍՀՄ օ րեն քը  
հաս տատ ված չէր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից, 
ապա հան րա պե տու թյու նում չէր կա րող գոր ծել:

 Կար ևոր էր նաև, որ հռ չա կա գի րը հաս տա տում 
էր ՀՀ վճ ռա կա նու թյու նը Ար ցախն իր տա րած քի ան
բա ժա նե լի մա սը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ:

ԽՍՀՄ –ի փլու զու մը, Ա ՊՀ –ի ստեղ ծու մը: 1991թ. 
գար նա նը ԽՍՀՄ –ը հա սել էր փլուզ ման եզ րին: Ե րկ
րի ղե կա վա րու թյու նը բո լոր ջան քե րը գոր ծադ րում 
էր Մի ու թյու նը փր կե լու հա մար: Այդ նպա տա կով 
ո րոշ վեց մար տի 17 –ին ան ցկաց նել հան րաք վե բա
րե փոխ ված ԽՍՀՄ –ի պահ պան ման հա մար՝ քա ղա
քա ցի նե րի կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյան հի ման 
վրա: Հան րաք վեն ան տես վեց Մերձ բալ թյան հան
րա պե տու թյուն նե րի՝ Լիտ վայի, Լատ վի այի և Էս տո
նի այի, ի նչ պես նաև Վրաս տա նի, Մոլ դո վայի և Հա
յաս տա նի կող մից: Թեև մնա ցած 9 հան րա պե տու
թյուն նե րում բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը կողմ 
քվե ար կեց ԽՍՀՄ –ի պահ պան մա նը, սա կայն եր կի
րը հաս տա տուն քայ լե րով գնում էր դե պի փլու զում:

 Հեն վե լով հան րաք վե ի ար դյունք նե րի վրա՝ 
ԽՍՀՄ նա խա գահ ը նտր ված Մ.  Գոր բա չո վը 1991թ. 
ապ րի լին սկ սեց բա նակ ցային գոր ծըն թաց դաշ
նային նոր պայ մա նա գիր մշա կե լու նպա տա կով: 
Պայ մա նագ րի նա խագ ծում հան րա պե տու թյուն նե
րը ան վան վում է ին ի նք նիշ խան պե տու թյուն ներ, 
ի սկ Մի ու թյու նը՝ Ի նք նիշ խան Պե տու թյուն նե րի Մի
ու թյուն: Պայ մա նագ րի հան դի սա վոր ստո րագ րու
մը նշա նակ վեց օ գոս տո սի 20 –ին, ե րբ Գոր բա չո վը 
վե րա դառ նա լու էր ար ձա կուր դից: Նրա՝ ար ձա կուրդ 
մեկ նե լուց հե տո եր կրի մի խումբ պահ պա նո ղա կան 
ղե կա վար ներ ձեռ նա մուխ ե ղան հե ղաշրջ ման նա
խա պատ րաստ մանը: Նպա տակն է ր՝ կասեցնել բա
րե փո խում նե րը, պահպանել կենտ րո նի և ԽՄԿԿ –ի 
իշ խա նու թյու նը: 
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1991 թ. օ գոս տո սի 19 –ին ա ռա վո տյան հայ տա րար
վեց, որ Մ. Գոր բա չո վը ա ռող ջու թյան պատ ճա ռով չի 
կա րող կա տա րել ե րկ րի նա խա գա հի պար տա կա
նու թյուն նե րը: Ե րկ րի կա ռա վար ման հա մար հիմն
վեց Ար տա կարգ դրու թյան պե տա կան կո մի տե (Ա
ԴՊԿ): Գոր բա չո վին մե կու սաց րին Ղրի մի հանգս տա
վայ րում: Օ գոս տո սի 19 –ի ա ռա վո տյան զոր քը մտավ 
Մոսկ վա: 

Հե ղաշրջ ման կազ մա կեր պիչ նե րը չհա մար ձակ
վե ցին ձեր բա կա լել նախ կին ՌԽԴՍՀ –ի հի ման վրա 
ստեղծ ված Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան նո րըն տիր 
նա խա գահ Բ. Ել ցի նին: Նա Ա ԴՊԿ ե լույ թը հա մա
րեց « հա կա սահ մա նադ րա կան  հե ղաշր ջում» և Ռու
սաս տա նի տա րած քում ա նօ րի նա կան հայ տա րա րեց 
նրա բո լոր ո րո շում նե րը և կար գադ րու թյուն նե րը: 

ԱԴՊԿ և Ռու սաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րի դի
մա կա յու թյու նը լուծ վեց հօ գուտ ժո ղովր դա վա րա
կան ու ժե րի: Օ գոս տո սի 21 –ին խռո վա րար նե րը ար
դեն ձեր բա կալ վել է ին և իշ խա նու թյու նը փաս տո րեն 
ան ցավ Ել ցի նին: Ապստամբությունը ա րա գաց րեց 
ԽՍՀՄ–ի փլու զու մը: Ի րենց ան կա խու թյան մա
սին հայ տա րա րե ցին այն հան րա պե տու թյուն նե րը, 
ո րոնք դեռ չէ ին հասց րել դա ա նել: 

Դեկ տեմ բե րի 8 –ին Բո րիս Ել ցի նը, Ո ւկ րաի նայի նա
խա գահ Լե ո նիդ Կրավ չու կը և Բե լո ռու սի  Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գահ Ստա նիս լավ Շուշկ ևի չը, տե ղյակ 
չպա հե լով Մ. Գոր բա չո վին, հա վաք վե ցին Բե լո ռու
սի  Բե լո վե ժյան ար գե լո ցում: Նրանք հայ տա րա րե ցին 
ԽՍՀՄ –ի լու ծար ման ու Ան կախ Պե տու թյուն նե րի 
Հա մա գոր ծակ ցու թյան (Ա ՊՀ) ստեղծ ման մա սին:

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21 –ին Ղա զախս տա նի մայ
րա քա ղաք Ալ մա –Ա թա յում հա վաք ված նախ կին 11 
խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը հայ տա րա րե
ցին Ա ՊՀ կազ մե լու մա սին: 

Այս պի սով՝ խաղաղ ճանապարհով անհետացավ 
բոլշ ևիկ նե րի ստեղծած «կոմունիստական» տերու
թյու նը՝  ԽՍՀՄ –ը: Մի խայիլ Գոր բա չո վը դեկ տեմ բե
րի 25 –ին կա մա վոր վայր դրեց այլևս գո յու թյուն չու
նե ցող ԽՍՀՄ –ի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը:
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ո ՞վ փո խա րի նեց Ս. Հա րու թյու նյա նին: Ե ՞րբ կա յա ցան ՀԽՍՀ գե րա գույն խորհր
դի ը նտ րու թյուն նե րը: Ի ՞նչ ա վարտ ու նե ցան և ին չո՞վ նշա նա վոր վե ցին այդ ը նտ
րու թյուն նե րը: Ե ՞րբ բաց վեց Հա յաս տա նի նո րըն տիր Գե րա գույն խորհր դի նս
տաշրջա նը և ո ՞վ ը նտր վեց ԳԽ –ի նա խա գահ:

2.  Ե ՞րբ և ո ՞ւմ կող մից է ըն դուն վել «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա
սին» փաս տա թուղ թը: Ներ կա յաց րե՛ք այդ փաս տաթղ թի հիմ նա կան բո վան դա
կու թյու նը: Ցո՛ւյց տվեք Հռ չա կագ րի պատ մա կան նշա նա կու թյու նը:

3.  Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյու նը եր կի րը փր կե լու նպա տա կով: 
Ներ կա յաց րե՛ք օ գոս տո սյան խռովության հետ ևանք նե րը: Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ 
պարտ վե ցին պահ պա նո ղա կան ու ժե րը: Վեր հա նե՛ք ԽՍՀՄ –ի փլուզ ման գլ խա
վոր պատ ճառ նե րը: Ե ՞րբ և ին չո՞ւ ստեղծ վեց Ա ՊՀ–ն:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին», Ար տա կարգ դրու թյան պե տա
կան կո մի տե, հան րաք վե, Բ. Ել ցին, Ա ՊՀ:
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§ 1. ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԵՎ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ 
ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ Մ ՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ 1945–1991 ԹԹ.

ԳԼՈՒԽ

IV

Կր թա կան հա մա կար գը: Հետ պա տե րազ մյան 
տա րի նե րին Հա յաս տա նում ա րագ զար գա նում էր 
դպ րո ցա կան ցան ցը: Կտ րուկ ա ճում էր նաև ա շա
կերտ նե րի թվա քա նա կը, ո րը կր ճատ վել էր պա տե
րազ մի տա րի նե րին: Հա ջո ղու թյամբ շա րու նակ վեց 
ան ցու մը հա մընդ հա նուր պար տա դիր յոթ նա մյա կր
թու թյան, ո րը վերջ նա կա նա պես ի րա գործ վեց 1948–
49 ու սում նա կան տա րում: 1966–1967 ո ւս տա րում սկս
վեց ան ցու մը ը նդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյան` 
10 –ա մյա ու սուց մամբ: 1985–1986 ո ւս տա րում հան րա
պե տու թյու նում գոր ծում է ին 1479 հան րակր թա կան 
դպ րոց՝ ա վե լի քան 600 հա զար ա շա կերտ նե րով:

 Սկ սեց ը նդ լայն վել պրոֆ տեխ նի կա կան ու
սում նա րան նե րի և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան 
ուսում նական հաստատությունների ցանցը:

Ընդ լայն վեց բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար
գը: Հան րա պե տու թյան բու հե րի ու սա նող նե րի թի վը 
սկ սեց ան շե ղո րեն ա ճել։ 1985–1986 ո ւս տա րում կար 
մոտ 55 հա զար ու սա նող։

Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին հայ կա կան 
սփյուռ քում գոր ծում էին 2 տի պի դպ րոց ներ՝ ա մե ն
օրյա և մեկօրյա: Մեկ օ րյա դպ րոց նե րի լայն ցանց գո
յու թյուն ու նի Ա ՄՆ –ո ւմ, Ֆրան սի ա յում, Մեծ Բրի տա
նի ա յում և Ա վստ րա լի ա յում: 

Թուր քի ա յում, Ի րա նում և Սի րի ա յում հա զա րա
վոր հայ ե րե խա ներ ը նդ գրկ ված են հայ կա կան ա մե
նօ րյա դպ րոց նե րում: Սփյուռ քա հայ կր թա կան կյան
քի կենտ րո նը Լի բա նանն է: Այդ տա րի նե րին մեծ 
համ բավ ու ներ Կիպ րո սի Մել գո նյան (Մել քո նյան) 
կր թա կան հաս տա տու թյու նը, ո րը, միջ նա կար գի 
ծրագ րից բա ցի, եր կա մյա դա սըն թա ցով պատ րաս
տում էր ու սու ցիչ ներ, լրագ րող ներ ու այլ մաս նա
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գետ ներ: Հա յա պահ պա նու թյան լա վա գույն կենտ
րոն ներ է ին Ե գիպ տո սի Նու պա րյան և Պո ղո սյան 
վար ժա րան նե րը, Ե րու սա ղե մի Սր բոց թարգ ման չաց 
վար ժա րա նը: Բո ւե նոս Այ րե սում (Ար գեն տի նա) հայ 
պա տա նի ներն ու աղ ջիկ նե րը կր թու թյուն են ստա
նում մի քա նի միջ նա կարգ դպ րոց նե րում  և  նա
խակր թա րան նե րում: 

ԱՄՆ –ո ւմ հայ կա կան դպ րո ցա շի նու թյու նը ըն դա
մե նը 50 –ա մյա պատ մու թյուն ու նի: 1982 թ. Լոս Ան
ջե լե սում գոր ծել է 8 ա մե նօ րյա դպ րոց: Դեթ րոյ թի 
Ա լեք Մա նուկ յան վար ժա րանն ար դեն հա սել է միջ
նա կար գի աս տի ճա նի: Մոն րե ա լում և Տո րոն տո յում 
(Կա նա դա) գոր ծում են 4 –ա կան ա մե նօ րյա հայ կա
կան վար ժա րան ներ:

 Գի տու թյան վե րել քը: 1943 թ. հիմ նադր ված Հայ
կա կան ԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ան հետ պա
տե րազ մյան տա րի նե րին դար ձավ ե րկ րի գի տա կան 
ա ռա ջա տար կենտ րոն նե րից մե կը։ 1947 թվա կա նին 
Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի նա
խա գահ (պ րե զի դենտ) ը նտր վեց ա կա նա վոր գիտ
նա կան, ա ստ ղա ֆի զի կոս, ա կա դե մի կոս Վիկ տոր 
Համ բար ձու մյա նը։ 

Ընդ լայն վեց գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ
նե րի (հիմ նարկ նե րի) ցան ցը։ 1967 թ վա կա նին գոր
ծում էր 112 գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ։ 

Հա մաշ խար հային ճա նա չում են գտել ա ստ ղա ֆի
զի կայի բնա գա վա ռում Հա յաս տա նում կա տար ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը։ Բյու րա կա նի աս տղա դի
տա րա նը դար ձել է ա ստ ղա ֆի զի կայի գի տա հե տա
զո տա կան խո շոր կենտ րոն նե րից մե կը աշ խար հում։

Հա յաս տա նում կար ևոր հա ջո ղու թյուն ներ են 
ձեռք բեր վել ֆի զի կայի, ռա դի ո ֆի զի կայի, է լեկտ րո
նի կայի, նուրբ օր գա նա կան քի մի այի, մա թե մա տի
կայի բնա գա վառ նե րում։ Ֆի զի կայի ի նս տի տու տում 
1958 թ. սկս վեց կա ռուց վել և 1967 թ. գոր ծարկ վեց 
ԽՍՀՄ խո շո րա գույն է լեկտ րո նային ա րա գա ցու ցի չը:

Հա մաշ խար հային ճա նա չում է ին ձեռք բե րել տա
ղան դա վոր գիտ նա կան ներ Ար տեմ Ա լի խա նյա նի, 
Ար մե նակ Մն ջո յա նի, Ար տա շես Շա հին յա նի, Մխի

Վիկտոր Համբարձումյանի 
արձանը Երևանում 

(քանդակագործ` 
Տարիել Հակոբյան)
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թար Ջր բա շյա նի և Սեր գեյ Մեր գե լյա նի ա նուն նե րը:
 Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին ան հա տի պաշ

տա մուն քի հետ ևան քով հա յա գի տու թյան զար գա
ցումն ըն թա նում էր ծանր պայ ման նե րում։ Պատ
մա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րը, մաս
նա վո րա պես՝ նո րա գույն շր ջա նի պատ մա բան նե րը, 
ստիպ ված է ին պատ մա կան դեպ քերն ու ի րա դար
ձու թյուն նե րը հար մա րեց նել այն ժա մա նակ տի րա
պե տող գա ղա փա րա խո սա կան կարծ րա տի պե րին, 
ան տե սել մի ամ բողջ շարք հա յան վեր գոր ծիչ նե րի 
դե րը՝ ստեղ ծե լով ը ստ է ու թյան ան դեմ պատ մու թյուն։ 

Այ դու հան դերձ՝ 1950–1960 –ա կան թվա կան նե րին 
խորհր դա հայ պատ մա բան նե րը և հնա գետ նե րը ձեռք 
բե րե ցին նշա նա կա լից հա ջո ղու թյուն ներ։ Պատ մա
գի տու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ դեր խա ղա ցին 
ա կա դե մի կոս ներ Ա շոտ Հով հան նիս յա նը, Աբ գար Հով
հան նի սյա նը, Սու րեն Ե րե մյա նը։ Խորհր դա հայ պատ
մա բան նե րը  ստեղ ծե ցին « Հայ ժո ղովր դի պատ մու
թյան» բազ մա հա տո րյա կը և այլ աշ խա տու թյուն ներ։ 
Նշ ված շր ջա նում հատ կա պես ար դյու նա վետ է ին հա
մաշ խար հային ճա նա չում ստա ցած Մե ծա մո րի, Շեն
գա վի թի, ու րար տա կան շրջանի հու շար ձան նե րի (Թեյ
շե բաի նի, Է րե բու նի), ի նչ պես նաև հելլենականույթան 
շր ջա նի հու շար ձան նե րի (Գառ նի) պե ղում նե րը։ 

Ն շա նա կա լից հա ջո ղու թյուն նե րի հա սան հայ գրա
կա նա գի տու թյու նը և լեզ վա բա նու թյու նը, ստեղծ վե
ցին մի շարք ը նդ հան րաց նող աշ խա տու թյուն ներ հայ 
գրա կա նու թյան պատ մու թյան գծով։ Հա յաս տա նում 
լեզ վա բա նու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ վաս
տակ ու նեն ա կա դե մի կոս ներ Հրա չյա Ա ճա ռյա նը, 
Գևորգ Ջա հու կյա նը, Ա րա րատ Ղա րի բյա նը, Գուր գեն 
Սևա կը, Է դո ւարդ Ա ղա յա նը և ու րիշ ներ։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Հետպատերազմյան շրջանում ո րա կա կան ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե
ցին ՀԽՍՀ կր թա կան հա մա կար գում: Ի ՞նչ կար ևոր մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե
ցին Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի կր թա կան կյան քում: Սփյուռ քա հայ ի ՞նչ նշա նա վոր 
կրթա կան հաս տա տու թյուն ներ գի տեք:
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Գ րա կա նու թյու նը: Հետ պա տե րազ մայն տա րի
նե րին գրա կան աս պա րեզ ի ջավ ե րի տա սարդ գրող
նե րի մի նոր սե րունդ` Պա րույր Սևակ, Հա մո Սա
հյան, Սիլ վա Կա պու տի կյան, Գևորգ Է մին, Վա հագն 
Դավ թյան, Սե րո Խան զա դյան և ու րիշ ներ: Գրա կան 
նո րա հաս ե րի տա սար դու թյան հետ ի րենց ստեղ ծա
գոր ծա կան ու ղին է ին շա րու նա կում Ա վե տիք Ի սա
հա կյա նը, Դե րե նիկ Դե միր ճյա նը, Ստե փան Զո րյա
նը, դեռ 1930 –ա կան թթ. աչ քի ըն կած Հով հան նես 
Շի րա զը:  

Ս տա լի նի մա հից հե տո խորհր դա հայ գրա կա նու
թյունն ըն թա ցավ զար գաց ման նոր հու նով: Գրա կա
նու թյան մեջ վե րա կանգն վե ցին պատ մա կա նու թյան 
սկզ բունք ը, ա վան դույթ նե րի կեն սա կան հիմ քը, 
խոս քի զար գա ցու մը ա պա հո վող ա զատ նո րա րա
րու թյու նը: Վերս տին եր ևան ե կավ մարդ –ան հատն` 
իր ան ձնա կան կյան քով, նր բին խո հե րով ու ապ
րում նե րով: 1960–1970 –ա կան թվա կան նե րին գրա
կա նու թյուն մուտք գոր ծե ցին Հրանտ Մաթ ևո սյա նը, 
Ռազ միկ Դա վո յա նը, Վարդ գես Պետ րո սյա նը:

Ս փյուռ քա հայ գրա կա նու թյունն ու նե ցել է զար
գաց ման մի քա նի փուլ: Ա ռա ջին փու լի հա մար բնո
րոշ է կորց րած հայ րե նի ե րկ րի կա րո տի գրա կա
նու թյու նը, ո րն ու ներ ը նդ գծ ված գյու ղագ րա կան 

2.  Վերհիշե՛ք՝ երբ է հիմ նադր վել ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ան: Գի տու թյան 
ո ՞ր բնա գա վառ նե րը զար գա ցան: Թվար կե՛ք խորհր դա հայ գի տու թյան կար ևոր 
ձեռք բե րում նե րը: Խորհր դա հայ գի տու թյան ի ՞նչ նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
գի տեք: Գի տու թյան ո ՞ր բնա գա վառ նե րում նրանք աչ քի ըն կան, ի ՞նչ գի տեք նրանց 
մա սին:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Պ րոֆ տեխ նի կա կան ու սում նա րան, Մել գո նյան վար ժա րան, Նու պա րյան վար ժա
րան, Սր բոց թարգ ման չաց վար ժա րան, Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րան, է լեկտ րո
նային ա րա գա ցու ցիչ, Ար տեմ Ա լի խա նյան, Սեր գեյ Մեր գե լյան, Ար մե նակ Մն ջո յան, 
Գևորգ Ջա հու կյան:

§ 2–3. ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ
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մի տում: Հայ կա կան սփյուռ քի ի նք նա կազ մա կերպ
ման և ի նք նա գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման ո րո շա կի 
մա կար դա կում սկ սում է տի րել սփյուռ քա հա յու թյան 
ձուլ ման վտան գը հաղ թա հա րե լու մտա հո գու թյու նը 
(ե րկ րորդ փուլ): 

Գ րա կան կյան քը ան հա մե մատ աշ խույժ է ե ղել 
Ա ՄՆ –ո ւմ, Ֆրան սի ա յում, Լի բա նա նում: Ա րևմ տա հայ 
գրա կա նու թյան հին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող քին ի րենց բեղմ նա վոր գրա կան գոր ծու նե ու
թյունն է ին ծա վա լել Հրաչ Զար դա րյա նը և Զա րեհ 
Որ բու նին: 

Լի բա նա նում գրա կան ի րենց ու րույն ու ղին է ին 
շա րու նա կում Վա հե Վա հյա նը և Ա նդ րա նիկ Ծա ռու
կյա նը: Սփյուռ քա հայ գրա կան կյան քի կար ևոր դեմ
քե րից է բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ Մու շեղ Իշ խա
նը: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան ներ քին ազ դա կը տա
րա գիր հայի պայ քարն է ու ծաց ման վտան գի դեմ` հա
նուն սե փա կան դի մագ ծի պահ պան ման, ազ գային և 
հա մա մարդ կային գա ղա փար նե րի կեն սա գործ ման: 

Հա յազ գի գրող նե րից ո մանք ստեղ ծա գոր ծում 
է ին օ տար լե զու նե րով: Նրան ցից ա մե նան շա նա վո
րը Վի լյամ Սա րո յանն էր (Ա ՄՆ), ո րն ար ժա նա ցել 
էր հա մաշ խար հային ճա նաչ ման: Նա դար ձել էր աշ
խար հի ա մե նա ճա նաչ ված գրող նե րից մե կը: Հո գով 
մնա ցել էր հայ. ին չի մա սին էլ որ գրել է, զգաց նել 
է տվել իր ազ գային պատ կա նե լու թյու նը, ը նտ րել է 
հայ հե րոս ներ, հա ճախ` հայ կա կան մի ջա վայր:

Ֆ րան սի այի մե ծա գույն ար ձա կա գիր նե րից է հա
յազ գի Ան րի Թրո ւա յան (Լ ևոն Թո րո սյան)՝ իր աշ
խար հահռ չակ վե պե րով և նշա նա վոր ան հատ նե րի 
պատ մա կեն սագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րով: 
Նա այ լազ գի գրող նե րից ա ռա ջի նը դաս վեց Ֆրան
սի այի գե ղար վես տի ա կա դե մի այի «40 ան մահ նե
րի» ը նտ րա բույ լը:

 Կեր պար վես տը: Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե
րը կեր պար վես տին վե րա դար ձրին ստեղ ծա գոր ծու
թյան ժան րե րի բազ մա զա նու թյունն ու ստեղ ծա գոր
ծող նե րի ան հա տա կան դրս ևո րում նե րը: Մ. Սա րյա նի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ նոր ու ժով, կար ծես նշա

Պարույր Սևակ
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նա վո րե լով վե րա դար ձը խա ղաղ կյան քին՝ հառ նում 
են բնու թյան ը նդ հան րաց ված պատ կեր նե րը, աշ խա
տան քի դր վագ ներ, լի ա ռատ նա տյուր մորտ ներ: 

Թե մա տիկ պատ կե րար վես տի զար գաց ման 
գոր ծում վճ ռա կան էր Հով հան նես Զար դա րյա նի 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ի սկ հայ րե նա դարձ նկա րիչ
ներ Հա կոբ Կա լեն ցի և Հա կոբ Հա կո բյա նի նուրբ 
գու նա ներ դաշ նակ մամբ օ ժտ ված կտավ նե րը մեծ 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցան գե ղան կար չա կան նոր մտա
ծո ղու թյան ձևա վոր ման վրա: 

1960 –ա կան թթ. սկզ բին Սար գիս Մու րա դյա նի 
և Գրի գոր Խան ջյա նի ստեղ ծա գոր ծա կան պա թո
սի հիմ քում XX դա րի սկզ բի ող բեր գա կան ան ցքերն 
է ին: Ս. Մու րա դյա նի « Կո մի տա սի վեր ջին գի շե րը», 
Գ. Խան ջյա նի «Իմ ժո ղովր դի պատ մու թյան տա րե
թ վե րից» լի նո փո րագ րու թյուն նե րի նկա րա շա րե րը և 
«Անլ ռե լի զան գա կա տուն» (Պ. Սևակ) պոե մի պատ
կե րա զար դու մը, ա րթ նաց նե լով ժո ղովր դի հի շո ղու
թյու նը, ու շադ րու թյան են կո չել ստ վե րում գտն ված 
ազ գային– հայ րե նա սի րա կան թե մա նե րը:

 Քան դա կա գոր ծու թյու նը: «Հ րա պա րակ– մո նու
մենտ» դա սա կան գծա կար գը ա ռա վել ա զատ մեկ
նու թյուն է ստա նում Եր վանդ Քո չա րի « Սա սուն
ցի Դա վիթ»,  Ար տա շես Հով սե փյա նի «Ա լեք սանդր 
Թա մա նյան», Նի կո ղայոս Նի կո ղոս յա նի « Մի քայել 
Նալ բան դյան» հու շար ձան նե րում: Եր վանդ Քո չարն 
ը նդ հան րա պես կար կա ռուն մե ծու թյուն է հա մաշ
խար հային կեր պար վես տում, « տա րա ծա կան նկար
չու թյան» հիմ նա դի րը:

 Գե ղան կար չու թյան մեջ բա ցա ռիկ տեղ էր գրա
վում Մի նաս Ա վե տի սյա նը, ո րը նո րո վի է մեկ նա
բա նել ու զար գաց րել սա րյա նա կան մե թո դի հնա
րա վո րու թյուն նե րը: Նրա կտավ նե րը (« Ջա ջուռ», 
«Ծ նող ներս», «Ս պա սում») կյան քը բա ցա հայ տում 
են հա վեր ժա կան ար ժեք  նե րով, խո սում են ա մեն մի 
ան հա տա կան ճա կա տագ րի դրա մա տիկ բար դու
թյուն նե րի, հազ վա գյուտ տո կու նու թյան և գե ղեց կու
թյան մա սին: 

Ս փյուռ քա հայ կեր պար վես տին ու քան դա կա
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գոր ծու թյա նը բնո րոշ էր ազ գային ա վան դույթ նե րի 
հեն քի վրա սե փա կան դի մագ ծի կեր տու մը՝ հաշ վի 
առ նե լով հա մաշ խար հային ա ռա ջա դի մա կան մի
տում նե րը: Սփյուռ քա հայ կեր պար վես տը հատ կա
պես զար գա ցում ապ րեց Ֆրան սի ա յում և Ա ՄՆ –ո ւմ: 
Ֆրան սի ա կան ար դի գե ղար վես տի խո շոր դեմ քե
րից է Գառ զուն (Գառ նիկ Զու լու մյան): Նա մի ջազ
գային համ բավ է ձեռք բե րել 1953 թվականից, ե րբ 
Փա րի զում բաց վել է նրա վե նե տի կյան բնա ն կար նե
րի ցու ցա հան դե սը: Ֆրան սի ա կան ար դի ար վես տի 
ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է նաև Ժան սե մը 
(Հով հան նես Սե մեր ջյան): 

XX դա րի ա մե րի կյան ար վես տում բա ցա ռիկ տեղ 
է գրա վում Ար շիլ Գոր կին (Ոս տա նիկ Ա դո յան): Մայր 
ժո ղովր դի մեծ ող բեր գու թյու նը, ո րին ա կա նա տես է 
ե ղել պա տա նի հա սա կում, խոր ան դրա դարձ է գտել 
նրա կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: «Ինչ պես 
մորս ա սեղ նա գործ գոգ նո ցը բաց վում է իմ կյան քում» 
(1944), «Ա րո րը և եր գը» (1947) ու այլ կտավ ներ նկար չի 
ող բեր գա կան մա հից հե տո հա մաշ խար հային հռ չակ 
են բե րել նրան՝ դարձ նե լով գե րի րա պաշ տա կան 
ար տա հայտ չա կա նու թյուն (սյուր ռե ա լիս տա կան 
է քսպ րե սի ո նիզմ) ո ւղ ղու թյան սկզբ նա վո րո ղը: 

Ե րաժշ տու թյու նը: Հա կա ռակ գա ղա փա րա կան 
մամ լի չի ճնշ մա նը՝ հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին 
մեծ տե ղա շար ժեր են ե ղել ե րաժշ տա կան ար վես
տում: Խորհր դային ե րաժշ տու թյան մեջ խո շո րա
գույն ներդ րում է ին Ա րամ Խա չատ րյա նի «Ս պար
տակ» բա լե տը, ո րում խո րա պես մարմ նա վոր վել 
է ա զա տու թյան հա մար հե րո սա կան պայ քա րի թե
ման, Առ նո Բա բա ջա նյա նի,  Էդ վարդ Միր զո յա նի, 
Ա վետ Տեր տե րյա նի, Տիգ րան Ման սու րյա նի և այ լոց  
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: 

Ս փյուռ քա հայ կոմ պո զի տո րա կան դպ րո ցի ա ռա
վել վառ ան հա տա կա նու թյուն նե րից են Ա լան Հով
հան նե սը (Ա ՄՆ), Մի շել Լեգ րա նը (Ֆ րան սի ա), Լո րիս 
Ճգ նա վո րյա նը (Ի րան, Ա վստ րի ա): Շառլ Ազ նա վուրն 
ի րա վամբ հռ չակ վեց «XX դա րի ֆրան սի ա կան շան
սո նի ար քա»:
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 Թատ րո նը: Հայ թատ րո նի հետ պա տե րազ մյան 
ա ռա ջին տաս նա մյա կի բե մար վես տի աչ քի ը նկ
նող եր ևույթն էր Նաի րի Զա րյա նի «Ա րա Գե ղե ցիկ» 
ող բեր գու թյան ներ կա յա ցու մը: Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մին նվիր ված պի ես նե րից լա վա գույ նը 
Գուր գեն Բո րյա նի « Բար ձուն քում» դրա ման էր, որ 
ներ կա յաց վել է հայ կա կան գրե թե բո լոր թատ րոն
նե րում:  

Հա մա մի ու թե նա կան և մի ջազ գային ճա նաչ ման 
ար ժա նա ցան բե մադ րիչ ներ Վար դան Ա ճե մյա նը, 
Հրա չյա Ղափ լա նյա նը: Ճա նաչ ված դե րա սան նե րից 
շա տե րը` Վահ րամ Փա փա զյա նը, Հրա չյա Ներ սի սյա
նը, Գուր գեն Ջա նի բե կյա նը, Ա վետ Ա վե տի սյա նը, Դա
վիթ Մա լյա նը, Բաբ կեն Ներ սի սյա նը, Ա րուս Աս րյա նը 
այս փու լում ստեղ ծել են ի րենց ար տիս տա կան կեն
սագ րու թյան թերևս ա մե նա վառ կեր պար նե րը: 

Բե մար վես տում գնա լով ա վե լի հաս տա տուն տեղ 
են նվա ճել Մե տաք սյա Սի մո նյա նը, Խո րեն Աբ րա հա
մյա նը, Մհեր Մկրտ չյա նը, Սոս Սարգ սյա նը, Վար դու
հի Վար դե րե սյա նը և ու րիշ ներ: Այս ա նուն նե րի հետ 
են կապ վում և՛ նոր սերն դի ո րո նում նե րը, և՛ դա սա
կան կեր պար նե րի նո րո վի ան ձնա վո րում նե րը: 

Ս փյուռ քա հայ թատ րո նի աս պա րե զում զգա լի 
ա վանդ ու նեն սփյուռ քա հայ բազ մա թիվ ար վես տա
գետ ներ, դե րա սան ներ, հայ րե նի քում և այլ ե րկր նե
րում սո վո րած մաս նա գետ բե մադ րիչ ներ: Կա նո նա
վոր թա տե րախմ բեր են գոր ծել Լի բա նա նում, Թուր
քի ա յում, Ֆրան սի ա յում, Ա ՄՆ –ում, Ե գիպ տո սում և 
այլ ե րկր նե րում: 

Կի նոար վես տը: Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմն 
ը նդ հա տեց Հա յաս տա նի, ի նչ պես նաև խորհր դային 
մյուս հան րա պե տու թյուն նե րի կի նե մա տոգ րա ֆի
ա նե րի զար գա ցու մը: Հայ կա կան կի նոար վես տի 
զար գաց ման նոր, ժա մա նա կա կից փու լը փաս տո
րեն սկս վեց 1954 –ից, ե րբ նոր հու նի մեջ դր վեց գե
ղար վես տա կան ֆիլ մե րի թո ղար կու մը: Հա մո Բեկ
նա զա րյա նի ան վան « Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դի ա յում 
նկա րա հան վե ցին « Պատ վի հա մար» (բե մադ րիչ՝ 
Ար տա շես Հայ –Ար տյան), «Ն վա գախմ բի տղա նե րը» 
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(բե մադ րիչ ներ՝ Հեն րիկ Մա լյան, Հեն րիկ Մար գա
րյան) գե ղար վես տա կան ֆիլ մե րը, ո րոնք մեծ հա ջո
ղու թյուն ու նե ցան: 

1960–1970 –ա կան թվա կան նե րը ի նչ պես ո ղջ 
խորհր դային, այն պես էլ խորհր դա հայ կի նոար վես
տի փայ լուն է ջե րից են: Ստեղծ վե ցին կի նոն կար ներ, 
ո րոնք եր բեք չեն կորց նի ի րենց գե ղար վես տա կան 
ար ժե քը: Դրանց թվում են « Բարև, ես եմ», «Ե ռան կյու
նի», « Մենք ե նք, մեր սա րե րը», « Սա րո յան եղ բայր
ներ», «Ն ռան գույ նը» և այլ ֆիլմեր, ո րոնք ար դարև 
ներ կա յաց նում են հայ կա կան կի նոյի « նոր ա լի քը»: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում նկա տե լի տե ղա շարժ 
կար ար դի կի նո կա տա կեր գու թյան ժան րում: Ա ռա վել 
ճա նաչ ված նե րից են Հեն րիկ Մա լյա նի « Հայ րիկ», Ներ
սես Հով հան նի սյա նի « Հարս նա ցու հյու սի սից»  կի նոն
կար նե րը: Հա ջորդ տաս նա մյա կը (1976–85) ա ռանձ նա
նում է կի նո ար տադ րան քի ը նդ հա նուր ո րա կա կան 
մար կար դա կի վե րել քով և կի նոար տադ րու թյան ը նդ
լայ նու մով: Այդ շր ջա նի ա ռա վել նշա նա վոր ձեռք բե
րում նե րից են Ֆրուն զե Դով լա թյա նի «Եր կունք», Հեն
րիկ Մա լյա նի « Նա հա պե տը» կի նոն կար նե րը: Ա ռա ջի
նը պատ մա հե ղա փո խա կան ֆիլ մի ժան րը հարս տաց
նում է հե րո սա կան շն չով, ե րկ րոր դը` զգաց մուն քային 
մեծ ու ժով հաս տա տում մար դա սի րու թյան և պատ մա
կան ար դա րու թյան գա ղա փար նե րը: 

Ճար տա րա պե տու թյու նը: Հետ պա տե րազ մյան 
շր ջա նում սկ սե ցին կա ռուց վել հա սա րա կա կան շեն
քե րի հա մա լիր ներ, ո րոնք ար ժե քա վոր ներդ րում 
են խորհր դա հայ ճար տա րա պե տու թյան մեջ: Լա
վա գույ նը դեռ նա խա պա տե րազ մյան տա րի նե րին 
ձեռ նարկ ված և 1958 թ. ա վարտ ված Եր ևա նի Հան
րա պե տու թյան հրա պա րա կի ճար տա րա պե տա կան 
հա մա լիրն է: Այստեղ հայ կա կան ճար տա րա պե տու
թյան նվա ճում նե րը մարմ նա ցած են մե ծա կերտ շեն
քե րի կեր պար վես տում: 

Հետ պա տե րազ մյան շր ջա նի ճար տա րա պե տու
թյան նվա ճում նե րը դրս ևոր վել են նաև մայ րա քա
ղա քի մի շարք այլ հա սա րա կա կան շեն քե րում. ՀԽՍՀ 
կոմ կու սի կենտ կո մի (այժմ՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի) 

Մհեր Մկրտչյան
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շեն քը (ճարտ.՝ Մարկ Գրի գո րյան), Գի տու թյուն նե
րի (ազ գային) ա կա դե մի այի նա խա գա հու թյան շեն
քը (ճարտ.՝ Սամ վել Սա ֆա րյան), Մա տե նա դա րա նը 
(ճարտ.՝ Մարկ Գրի գո րյան): Այս ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը բնո րո շում են խորհր դա հայ ճար տա րա
պե տու թյան 1940–1950 –ա կան թթ. ո ճա կան ո ւղ ղու
թյու նը, որ հեն վում էր ազ գային ժա ռան գու թյան քն
նա դա տա կան յու րաց ման վրա: 

Եր կաթ բե տո նի ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րի օգ տա գործ ման, նոր խն դիր նե րի լուծ ման 
և ճար տա րա պե տու թյան ազ գային ի նք նա տի պու
թյան նո րո վի ըն կալ ման օ րի նակ ներ են 1960–1980 –
ա կան թթ. նա խագծ ված մի շարք կա ռույց ներ Եր ևա
նում` «Հ րազ դան» մար զա դաշ տը, « Ռո սի ա» կի նո
թատ րո նը, Մար զա հա մեր գային համալիրը, ի նչ պես 
նաև «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նի շեն քը: Այս 
տա րի նե րին կա ռուց վեց նաև պատ մու թյան նշա նա
վոր դեպ քերն ու դեմ քերը հա վեր ժաց նող հու շար
ձան ներ: Դրան ցից են Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ
մի զո հե րին նվիր ված հու շար ձան նե րը հան րա պե
տու թյան գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում, Մեծ ե ղեռ
նի զո հե րի հու շա հա մա լի րը Ծի ծեռ նա կա բեր դում, 
Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի հու շա համա լի րը, 
« Մայր Հա յաս տան» հու շար ձա նը Եր ևա նում և Լե նի
նա կա նում (այժմ՝ Գյում րի) և այլն:

Մեծ եղեռնի հուշահամալիրը
Ծիծեռնակաբերդում.

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Թվար կե՛ք խորհր դա հայ և սփյուռ քա հայ գրա կա նու թյան ա կա նա վոր ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի. նրանց ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն եք կար դա ցել: Ո ՞ր ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը կամ գրա կան հե րո սին եք նա խընտ րում. ին չո՞ւ: 

2.  Թվար կե՛ք նշա նա վոր կեր պար վես տա գետ նե րի, կոմ պո զի տոր նե րի, թա տե րա
կան և կի նո գոր ծիչ նե րի. ի ՞նչ գի տեք նրանց մա սին, նշե՛ք նրանց գոր ծե րը: Հայ 
կոմ պո զի տոր նե րի ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն եք ո ւնկնդ րել: 

3.  Հայ նշա նա վոր ի ՞նչ դե րա սան ներ գի տեք. նրանց մաս նակ ցու թյամբ ի ՞նչ ֆիլ մեր 
կամ ներ կա յա ցում ներ եք դի տել: Ո րո՞նք են ձեր ա մե նա սի րե լի ֆիլ մե րը. ին չո՞ւ:

4.  Թվար կե՛ք խորհր դա հայ ճար տա րա պե տու թյան նշա նա կա լից կա ռույց նե րը. ո ՞ւմ 
նա խագ ծով են դրանք կա ռուց վել:

5. Գնա հա տե՛ք հայ մշա կույ թի ձեռք բե րում նե րը:
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ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Կա րո տի գրա կա նու թյուն, լի նո փո րագ րու թյուն, «գե րի րա պաշ տա կան ար տա հայտ
չա կա նու թյուն» (սյուր ռե ա լիս տա կան է քսպ րե սի ո նիզմ):  
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ԵՐ ՐՈՐԴ ԲԱԺ ՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1.  Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը վե րա փոխ վեց 
խա ղաղ ժա մա նա կաշր ջա նի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Դրա կան տե
ղա շար ժեր կա տար վե ցին ար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում: Կա ռուց վե ցին բազ
մա թիվ նոր ձեռ նար կու թյուն ներ, մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե ցին հան րա պե
տու թյան է ներ գե տիկ պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Բա րե լավ վեց 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կը: Սա կայն ար դյու նա բե րաց ման ըն թաց քում 
ան տես վե ցին մի շարք գո յա պահ պա նա կան և կեն սա կան խն դիր ներ: ԽՍՀՄ –
ո ւմ վար չահ րա մա յա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման հետ նոր թա փով շա րու
նակ վե ցին քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րը: Մի այն Ի. Ստա լի նի մա հից հե տո վերջ 
դր վե ցին բռ նու թյուն նե րի հա մա տա րած դեպ քե րին, և ար դա րաց վե ցին նախ կի
նում դա տա պարտ ված հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ:
 Ն շե՛ք փաս տեր, ո րոնք վկա յում են, որ Հա յաս տա նը դար ձել էր ԽՍՀՄ –ի` զար գա ցած 

ար դյու նա բե րա կան հան րա պե տու թյուն նե րից մե կը:
Ձեր կար ծի քով`ին չո՞ւ ԽՍՀՄ –ի իշ խա նու թյուն նե րը գոր ծադ րե ցին բռ նաճն շում ներ 

պատերազմից հետո:
2.  Վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը նպա տակ ու ներ փր կելքշու կոր ծան

վող խորհր դային պե տու թյու նը: Հա վա տա լով վե րա կա ռուց ման հռ չա կած սկզ
բունք նե րին` Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա յու թյու նը վերս տին հան դես ե կավ մայր 
հայ րե նի քին վե րա մի ա վոր վե լու պա հան ջով: Ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն
նե րը, օ գտ վե լով կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի թողտ վու թյու նից և ցան կա
նա լով կա սեց նել հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան շար ժու մը, կազ մա կեր պե ցին 
Սում գաի թի հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը: Սա կայն ո՛չ Սպի տա կի ե րկ րա շար ժը, 
ո՛չ էլ սում գաի թյան ցե ղաս պա նու թյու նը չկա սեց րին ծա վալ վող հա մա ժո ղովր
դա կան շար ժու մը:
Ո՞րն է Ար ցա խյան շարժ ման է ու թյու նը:
Ի՞նչ ար դյունք տվեց հա մա ժո ղովր դա կան շարժ ման ծա վա լու մը:

3.  1990 թ. մայի սի 20 –ին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ
րու թյուն նե րի ար դյուն քում ձևա վոր ված խորհր դա րանն ըն դու նեց «Հռ չա կա
գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» փաս տա թուղ թը: 1991 թ. հոկ տեմ բե
րի 16 –ին Հա յաս տա նում ան ցկաց ված նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար
դյուն քում նա խա գահ ը նտր վեց Լ. Տեր– Պետ րո սյա նը: 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 8 –ին 
ԽՍՀՄ–ի սլա վո նա կան ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րը հա մա ձայ նա գիր ստո
րագ րե ցին ԽՍՀՄ –ի փլուզ ման և Ա ՊՀ –ի կազ մա վոր ման մա սին: Նույն թվա կա
նի դեկ տեմ բե րի 21 –ին ի նք նիշ խան 11 պե տու թյուն ներ, այդ թվում` Հա յաս տա նը, 
հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին Ա ՊՀ –ի ստեղծ ման վե րա բե րյալ:
Ե՞րբ և ո ՞ւմ կող մից է ըն դուն վել«Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» 
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փաս տա թուղ թը:
 Ներ կա յաց րե’ք այդ փաս տաթղ թի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը:
 Ցո՛ւյց տվեք Հռ չա կագ րի պատ մա կան նշա նա կու թյու նը:
Ի՞նչ հեռանկար ունի ԱՊՀ–ն:

4.  1945–1991 թթ. նշա նա վոր վե ցին հայ կա կան մշա կույ թի և գի տու թյան զար գաց
մամբ ու զգա լի վե րել քով: Բուռն վե րելք ապ րե ցին հա սա րա կա գի տա կան, ֆի
զի կա մա թե մա տի կա կան և տեխ նի կա կան գի տու թյուն նե րը: Ժո ղովր դա կան կր
թու թյան մեջ շր ջա դար ձային էր ան ցու մը լրիվ միջ նա կարգ կր թու թյա նը: Նշ ված 
ժա մա նա կաշր ջա նում նոր հա ջո ղու թյուն ներ և ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ 
գրանց վե ցին ե րաժշ տու թյան, թա տե րա կան ար վես տի, կի նոյի, կեր պար վես
տի, գրա կա նու թյան, ճար տա րա պե տու թյան բնա գա վառ նե րում:

Թ վար կե՛ք հայ մշա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի. ի ՞նչ գի տեք նրանց մա սին:
 Հայ մշա կույ թի և գի տու թյան ի ՞նչ հայտ նի հաստատություններ գի տեք:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ 1991 
ԹՎԱԿԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան անկախու

թյան հռչակումը:  ԽՍՀՄ –ում պե տա կան հե ղաշրջ
ման ձա խո ղու մից հե տո թու լա ցավ նաև Կենտ րո նի 
(Մոսկ վայի) իշ խա նու թյու նը: Մի շարք մի ու թե նա
կան հան րա պե տու թյուն ներ շտա պե ցին ազ դա րա
րել ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու մա սին: Հա յաս տա
նը Լիտ վայի, Լատ վի այի, Էս տո նի այի, Մոլ դո վայի և 
Վրաս տա նի հետ մի ա սին չմաս նակ ցեց Կենտ րո նի 
նա խա ձեռ նու թյամբ ԽՍՀՄ պահ պան ման վե րա բե
րյալ 1991 թ. մար տի 17 –ին ան ցկաց ված մի ու թե նա
կան հան րաք վե ին: Հա մա րե լով հանրաքվեն ազ գե րի 
ա զատ ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քին հա կա սող` 1991 թ. 
մար տի 1 –ին Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը 
ո րո շեց նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 21 –ին հան
րա պե տու թյու նում ան ցկաց նել հան րաք վե՝ ԽՍՀՄ –ի 
կազ մից դուրս գա լու հար ցով: Հար ցադ րու մը հետ
ևյալն էր. « Հա մա ձա՞յն եք, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նը լի նի ան կախ ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյուն՝ ԽՍՀՄ –ի կազ մից դուրս»: Հա վա տա
րիմ մնա լով այդ ո րոշ մա նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նը մինչև սեպ տեմ բե րի 21 –ը չմաս նակ ցեց 
մի ու թե նա կան նոր պայ մա նագ րի մշակ մա նը, ո րը և 
ա ռիթ տվեց բռ նի ո ւժ գոր ծադ րել Ղա րա բա ղում:

ԽՍՀՄ –ի փաս տա ցի փլուզ ման պա հին Հա յաս տա
նում ան ցկաց վեց հան րաք վե՝ ան կա խու թյան հար ցով: 
1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21 –ի հան րաք վե ին մաս նակ ցեց 
քվե ար կե լու ի րա վունք ու նե ցող նե րի 95,05 % –ը: Հա
յաս տա նի ան կա խու թյան օգ տին քվե ար կե ցին 2 մի լի
ոն 43 հա զար մարդ (ք վե ար կու թյան ի րա վունք ու նե
ցող նե րի 94,39 % –ը): Հան րաք վե ի ըն թաց քին հետ ևում 
էին աշ խար հի 25 ե րկր նե րից (Մեծ Բրի տա նի ա, Շվեյ
ցա րի ա, Բել գի ա և այլն) ժա մա նած 117 դի տորդ ներ:

§ 1.  ՀՀ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ
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 Կա տար վեց հայ ժո ղովր դի վա ղե մի ե րա զան քը: 
1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23 –ին Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Գե րա գույն խոր հուր դը, հիմն վե լով հա մա
ժո ղովր դա կան հան րաք վե ի ար դյունք նե րի վրա, ըն
դու նեց Հա յաս տա նը ան կախ պե տու թյուն հռ չա կե լու 
մա սին պատ մա կան ո րո շու մը: 

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նը ա ռա ջինը և մի ակ նախկին 
խորհրդային հանրապետությունն էր, ո րը ան կա խաց
ման հան րաք վեն ան ցկաց րեց Խորհրդային Մի ու թյան 
սահ մա նադ րու թյա նը և «ԽՍՀՄ –ի կազ մից մի ու թե նա
կան հան րա պե տու թյան դուրս գա լու հետ կապ ված 
հար ցե րի լուծ ման կար գի մա սին» օ րեն քին լի ա կա
տար հա մա պա տաս խա նու թյամբ: Սեպ տեմ բե րի 21 –ը 
հայ տա րար վել է տոնական օր և մեծ շուքով նշվում է 
ամեն տարի:

 Իշ խա նու թյան մար մին նե րի ձևա վո րու մը: Ան
կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո օ րա կար գայի նը իշ
խա նու թյան նոր մար մին նե րի ձևա վո րումն էր: 

 Պե տա կան կարգն ամ րապն դե լու հա մար ան չափ 
կար ևոր էր օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ
խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տու մը:

1991 թ. օ գոս տո սի 1 –ին ըն դուն վեց «ՀՀ նա խա գա
հի մա սին» օ րեն քը: Նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
16 –ին Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ան ցկաց վե
ցին նա խա գա հի հա մա ժո ղովր դա կան ո ւղ ղա կի 
ը նտ րու թյուն ներ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
նա խա գահ ը նտր վեց Գե րա գույն խորհր դի նա խա
գահ Լևոն Տեր– Պետ րո սյա նը: Հե տա գա յում հա մա
պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րում (նա խա գա հա կան և 
խորհր դա րա նա կան) խախտ ման բազ մա թիվ դեպ
քեր գրանց վե ցին:

1996 թ. սեպ տեմ բե րի 22 –ին տե ղի ու նե ցան նա
խա գա հա կան ե րկ րորդ ը նտ րու թյուն նե րը, ո րոնք մի
ջազ գային դի տորդ նե րի կող մից բա ցա սա կան գնա
հա տա կա նի ար ժա նա ցան: Ճիշտ է, ՀՀ նա խա գահ 
վե րընտր վեց Լ. Տեր– Պետ րո սյա նը, սա կայն հան
րա պե տու թյու նում քա ղա քա կան ճգ նա ժա մը խո րա
ցավ: Դա էլ ի վեր ջո հան գեց րեց 1998 թ. փետրվա րի 
3 –ին Լ. Տեր– Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նին:
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1998–2008 թթ. եր կու ժամ կե տով ՀՀ նա խա գահ 
ը նտր վեց Ռո բերտ Քո չա րյա նը, ի սկ 2008 –ից ա ռ 
այսօր հանրապետության նախագահն է ե րկ րորդ 
ան գամ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում հաղ
թեց 2013 թ. փետրվարին Սերժ Սարգ սյա նը:

 Բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը սկզ բում կոչ
վում էր Գե րա գույն խոր հուրդ (1991–1995 թթ.), ի սկ 
Սահմանադրության ընդունումից հետո՝ Ազ գային 
ժո ղով: Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներ են տե ղի 
ու նե ցել 1995, 1999, 2003, 2008, 2013 թվա կան նե րին:

ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից, ո րը կազմ ված է վար
չա պե տից և նա խա րար նե րից: Ժա մա նա կի ըն թաց
քում կա ռա վա րու թյու նը կա ռուց ված քային բազ մա
թիվ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել:

Սկ սե ցին ձևա վոր վել պե տա կան նոր կա ռույց ներ:
 Բա նակը: Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո 

հայոց պե տա կա նու թյան պահ պան ման ե րաշ խա
վո րը կա րող էր լի նել մի այն ազ գային մար տու նակ 
բա նա կը: Ի նչ պես Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե
տու թյան (1918–1920 թթ.), այն պես էլ եր րորդ հան րա
պե տու թյան բա նա կը ծն վեց պա տե րազ մի դաշ տում 
և ան ցավ բա նա կա շի նու թյան բո լոր փոր ձու թյուն նե
րը: ՀՀ–ն Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան 
հետ, լինելով չհայ տա րար ված, ի րա կա նում փաս
տա ցի պա տե րազ մի մեջ, ձեռ նա մուխ ե ղավ ազ
գային բա նա կի ստեղծ մա նը: Սկզ բում բա նակ է ին 
հա մար վում ի րա րից ան կախ գոր ծող շուրջ 80 կա մա
վո րա կան ջո կատ նե րը («Վ րի ժա ռու ներ», « Սա սուն
ցի Դա վիթ», « Սաս նա ծռեր», « Մուշ» և այլն): 1989 թ. 
ապ րի լի 24 –ին Ռազ միկ Վա սի լյա նի նա խա ձեռ նու
թյամբ կա մա վոր նե րից ստեղծ վեց Հայոց ազ գային 
բա նա կ (ՀԱԲ) ռազ մա կան կազ մա կեր պու թյու նը, 
ո րը տար բեր վայ րե րում հիմ նեց իր կա ռույց նե րը:

1990 թ. օ գոս տո սի 29 –ին ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի 
ո րոշ մամբ ՀԱԲ –ը լու ծար վեց: Ան կա խու թյան հռ չա
կա գի րը (օ գոս տո սի 23) ի րա վա կան և գործ նա կան 
ու ղի ներ էր մատ նան շում ազ գային բա նա կի ստեղծ
ման հա մար:
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ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ստեղծ վեց նա
խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր Պաշտ պա նու թյան 
պե տա կան կո մի տե: Դրա հիմ քի վրա քիչ ա վե լի ո ւշ 
ստեղծ վեց Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
ո րն էլ իր վրա վերց րեց բա նա կա շի նու թյան դժ վա
րին գոր ծը:

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 5 –ի ՀՀ նա խա գա հի հրա
մա նագ րով պաշտ պա նու թյան ա ռա ջին նա խա րար 
նշա նակ վեց Վազ գեն Սարգ սյա նը, ո րը հս կա յա կան 
դեր խա ղաց մար տու նակ և կար գա պահ բա նակ 
ստեղ ծե լու գոր ծում:

1992 թ. հուն վա րի 28 –ին կա ռա վա րու թյունն ըն դու
նեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու
թյան նա խա րա րու թյան մա սին» պատ մա կան ո րո շու
մը, ո րով հռ չակ վեց հայոց բա նա կի ստեղ ծու մը:

 Բա նա կա շի նու թյան գոր ծում ա նու րա նա լի վաս
տակ ու նեն Վազ գեն Մա նու կյա նը, Սերժ Սարգ սյա նը, 
Գուր գեն Դա լի բալ թա յա նը, Մի քայել Հա րու թյու նյա
նը, Քրիս տա փոր Ի վա նյա նը, Ար կա դի Տեր– Թադ ևո
սյա նը և շատ ու շատ ու րիշ նե րը: 

Այս պի սով՝ Հայոց բա նա կը ձևա վոր վեց ան կախ 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ցում 
և դար ձավ ան կա խու թյան գլ խա վոր ձեռք բե րումն ու 
ե րաշ խա վո րը: Այն այ սօր տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա
մար տու նակ և կար գա պահ բա նակն է: 

Հան րա պե տու թյան խորհր դա նի շնե րը: « Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան դրո շի մա
սին» օ րեն քը Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն
վեց 1990 թ. օ գոս տո սի 24 –ին: Պե տա կան դրո շը ե ռա
գույն է, վեր ևից ներքև՝ կար միր, կա պույտ, նարն ջա
գույն հո րի զո նա կան հա վա սար շեր տե րով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան 
հռ չա կու մով պե տա կան զի նան շան դար ձավ 1918–
1920 թթ. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 
զի նան շա նը՝ մաս նա կի փո փոխ ված տար բե րա կով: 

Գե րա գույն խոր հուր դը զի նան շա նի մա սին օ րենքն 
ըն դու նել է 1992 թ. ապ րի լի 19 –ին: ՀՀ զի նան շա նում 
օգ տա գործ ված են պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված 
հայ կա կան պատ մա կան զի նան շա նային խորհր դա
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նի շեր՝ ա րծ վի և ա ռյու ծի պատ կեր ներ: Վեր ջին եր կու
սը պա հում են վա հա նը, ո րի կենտ րո նում Ա րա րատ 
լե ռան և Նո յյան տա պա նի պատ կեր ներն են: Ի սկ մեծ 
վա հա նի չորս վա հա նակ նե րին պատ կեր ված են հայ
կա կան չորս ար քա յա տոհ մե րի՝ Ար տա շե սյան նե րի, 
Ար շա կու նի նե րի, Բագ րա տու նի նե րի և Ռու բի նյան նե
րի զի նան շան նե րը: Վա հա նից ներքև պատ կեր ված 
են սուր, ճյուղ, հաս կե րի խուրձ, շղ թա և ժա պա վեն:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը: Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան և քա ղա քա կան կյան քում նշա նա կա լի 
եր ևույթ էր պե տու թյան հիմ նա կան օ րեն քի՝ սահ մա
նադ րու թյան ըն դու նու մը: Այդ նպա տա կով ստեղծ
վել էր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի սահ մա նադ րա կան 
հանձ նա ժո ղով:

1993 թ. սկս վե ցին սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին 
նա խագ ծի քն նար կում նե րը, որ տեղ մաս նակ ցում 
է ին նաև գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե
րը: Պաշ տո նա կան լրատ վա մի ջոց նե րով լու սա բան
վում էին փաս տաթղ թի սկզ բուն քային և բո վան դա
կային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի հա վա նու թյանն ար ժա
նա նա լուց հե տո սահ մա նադ րու թյան նախագիծը 
դրվեց հան րաք վե ի: 1995 թ. հու լի սի 5 –ին խորհր դա
րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ հիմ նա կան 
օ րեն քի օգ տին քվե ար կեց ը նտ րող նե րի 68,4 % –ը: 

Այս պի սով՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ըն դուն
վեց 1995 թ. հու լի սի 5 –ին: Այն, իր թե րու թյուն նե րով 
հան դերձ, կար ևոր եր ևույթ էր: Հիմ քեր է ին ստեղծ
վում ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն 
ստեղ ծե լու հա մար:

 Հե տա գա յում՝ 2005 թ. նոյեմ բե րին, հան րաք վե ով 
հաս տատ վե ցին սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն
նե րը, ո րոնց գլ խա վոր նպա տա կը ՀՀ նա խա գա հի 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն էր և դրանց փո
խան ցու մը խորհր դա րա նին: 

Ստեղծվել են լուրջ նախադրյալներ Հայաստանի 
Հանրապետությունը ի րա վա կան և ժո ղովր դա վա
րա կան երկիր դարձ նե լու հա մար:
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե ՞րբ է ան ցկաց վել ՀՀ ան կա խու թյան հան րաք վեն. ի ՞նչ ար դյունք այն ու նե ցավ: 
Հիմ նա վո րե՛ք, որ ՀՀ–ն իր ան կա խու թյունը ձեռք է բե րել օ րի նա կան ճա նա պար
հով: 

2.   Ե ՞րբ է ըն դուն վել «ՀՀ նա խա գա հի մա սին» օ րեն քը: ՀՀ նա խա գա հը ի նչ պի սի՞ 
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում ը նտր վեց: Ը նտ րու թյան ու րիշ ի ՞նչ տե սակ կա: Հա
մե մա տե՛ք դրանք. ո ՞րն է դրան ցից ա վե լի ժո ղովր դա վա րա կան: Ո ՞վ է ը նտր վել 
ՀՀ ա ռա ջին նա խա գահ:

3.  1995–2013 թթ. ՀՀ –ում հա մա պե տա կան ի ՞նչ ը նտ րու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել. 
ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք դրանց ար դյունք ներն ու հետ ևանք նե րը:

 4.  Հիմ նա վո րե՛ք ՀՀ բա նա կի գո յու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ներ կա յաց րե՛ք ազ
գային բա նա կի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը: Ով քե՞ր են նպաս տել ազ գային բա նա կի 
կա յաց մա նը. ի ՞նչ գի տեք նրանց մա սին: 

5.  Ե՞րբ է ըն դուն վել ՀՀ սահ մա նադ րու թյու նը: Ա նհ րա ժե՞շտ է ա րդյոք սահ մա նադ
րու թյու նը. ին չո՞ւ:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«ՀՀ նախագահի մասին» օրենք, համաժողովրդական ուղղակի 
ընտրություններ, համապետական ընտրություններ, Գերագույն խորհուրդ, 
Ազգային ժողով, ՀԱԲ, Պաշտպանության պետական կոմիտե, ՀՀ Գերագույն 
խորհրդի սահմանադրական հանձնաժողով, ՀՀ սահմանադրություն,  Ռազմիկ 
Վասիլյան, Վազգեն Սարգսյան, Գուրգեն Դալիբալթայան, Քրիստափոր 
Իվանյան, Արկադի Տեր–Թադևոսյան:

§ 2.  ՀՀ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ– ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ԿՅԱՆ ՔԸ

Տն տե սա կան դրու թյու նը: Ան կա խու թյան հռ
չա կու մից հե տո հան րա պե տու թյան տն տե սա կան 
կյան քը կազ մա լուծ վել էր: Ա վե րիչ ե րկ րա շար ժի 
հետ ևանք նե րը, ար ցա խյան պա տե րազ մը, շր ջա փա
կու մը, է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մը, ԽՍՀՄ –ի փլու զու մը 
եր կի րը դրել է ին ծանր վի ճա կի մեջ: Խզ վել էին միջ
հան րա պե տա կան տն տե սա կան կա պե րը, դա դա րել 
էր հում քի մա տա կա րա րու մը:



150

 Հա յաս տա նը բա ռա ցի ո րեն մե կու սա ցած էր ար
տա քին աշ խար հից: Հա րա վում մի այն Ի րանն էր, 
ո րի հետ ու ներ ա ռևտ րատն տե սա կան կա պեր, ի սկ 
հյու սի սում՝ Վրաս տա նը, ո րը քա ղա քա ցի ա կան պա
տե րազմ նե րի մեջ էր և տրանս պոր տի նոր մալ գոր
ծու նե ու թյան հա մար պայ ման ներ չու ներ:

1990–1991 թթ. Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուրդն 
ըն դու նեց ո րո շում ներ, ո րոնք նպա տակ ու նե ին 
կար գա վո րե լու տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը, հան րա պե տու թյու նը դուրս բե րել ճգ նա ժա մից, 
ստեղ ծել սե փա կան շու կա յա կան տն տե սա կան հա
մա կարգ: ՀՀ Գե րա գույն խորհուր դը 1990 թ. սեպ
տեմ բե րի 10 –ին ըն դուն եց « Հա յաս տա նի Հան րա
պե տության պե տա կան սե փա կա նու թյան մա սին» 
օրենք: Հա մա ձայն դրա՝ ՀՀ տա րած քում գտն վող 
բո լոր պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ նարկ
նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու նեց ված քը հայ
տա րար վեց հան րա պե տու թյան սե փա կա նու թյուն:

 Շու կա յա կան տն տե սու թյանն ան ցնե լու ճա նա
պար հին ա զա տա կա նաց վե ցին ապ րանք նե րի գնե
րը, ո րը վատ թա րաց րեց ժո ղովր դի սո ցի ա լա կան 
դրու թյու նը:

1991 թ. հուն վա րի 29 –ին ըն դուն վեց հո ղի մաս
նա վոր սե փա կա նու թյան մա սին օ րեն քը: Հո ղի սե
փա կա նաշ նոր հումն սկս վեց 1991 թ. գար նա նը և ծա
վալ վեց զանգ վա ծա բար: Գյուղացիները ստացան 
հողային սեփականություն: Չնա յած օ րեն քը հապշ
տապ կեն սա գործ վեց, սա կայն տվյալ փուլում ո րո
շա կի ա ռա ջա դի մա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցավ: 
Տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ծանր պայ ման նե րում գյու
ղա ցին ա պա հով վեց աշ խա տան քով և կա րո ղա ցավ 
պա հել իր գո յու թյու նը:

 Մինչև 1994 թ. Հա յաս տա նում տն տե սա կան բա րե
փո խում ներն ըն թանում էին տն տե սության ան կման 
պայ ման նե րում: Հե տա գա յում քայ լեր ձեռ նարկ վե
ցին ե րկ րի տն տե սա կան ան կու մը կա սեց նե լու և 
կա յու նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար: Կա ռա վա րու
թյունն սկ սեց մաս նա վո րեց նել գյու ղատն տե սա կան 
հո ղե րը, պե տա կան (հան րային) բնա կա րա նային 
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ֆոն դը, պե տա կան ձեռ նար կու թյուն ներն ու ա նա
վարտ շի նա րա րա կան օբյեկտ նե րը:

 Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ 1996 թ. Հայ կա
կան ա տո մային էլեկտրակա յա նի (ԱԷԿ) վե րա գոր
ծար կու մը, ո րը վե րաց րեց է ներ գե տիկ սո վը և ար
դյու նա բե րու թյունն աշխատեցնելու հնա րա վո րու
թյուն տվեց:

1990 –ա կան թթ. վեր ջե րից սկ սած՝ հան րա պե տու
թյան տն տե սա կան կյան քում ո րո շա կի դրա կան փո
փո խու թյուն ներ նկատ վե ցին: Մեծ ու շադ րու թյուն 
դարձ վեց ճա նա պար հային հա ղոր դակ ցու թյան ու
ղի նե րի կա ռուց մանն ու բա րե լավ մա նը, կա պին ու 
տրանս պոր տին, ը նդ հան րա պես շի նա րա րու թյան և 
սպա սարկ ման ո լորտ նե րին: Շա հա գործ ման հանձն
վե ցին դպ րո ցա կան, մշա կու թային հան րային նոր 
շեն քեր: Թե՛ հայ րե նա կան և թե՛ օ տա րերկ րյա գոր ծա
րար նե րի ներդ րում նե րով հիմն վե ցին բազ մա թիվ 
նոր աշ խա տա տե ղեր: 

Այ դու հան դերձ, հան րա պե տու թյան տն տե սա կան 
կյան քը դեռևս ցան կա լի հու նով չի ըն թա նում: Առ կա 
են տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան բա զում դժ վա րու
թյուն ներ և չլուծ ված խն դիր ներ, ո ոնցի հետ ևան քը 
տա րի ներ շա րու նակ վող նկա տե լի ար տա գաղթն է:

 Բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի ձևա վո
րու մը: Հա սա րա կա կան և բա րե գոր ծա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը: Ան կա խու թյու նը պա հան ջում 
էր նաև ե րկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գի վե րա փո
խում և հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կար գի ժո
ղովր դա վա րա ցում: 

Ել նե լով ան կա խու թյան հռ չա կագ րի դրույթ նե րից՝ 
1990 թ. նոյեմ բե րի 5 –ին Հա յաս տա նի Գե րա գույն 
խոր հուրդն ըն դու նեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան պե տա կան մար մին նե րը և պե տա կան ձեռ
նար կու թյուն նե րը, հիմ նարկ նե րը, կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը, 
զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում նե րը ա պա քա ղա
քա կա նաց նե լու մա սին» ո րո շու մը: Դրանով փաս
տո րեն բա ցառ վեց հա սա րա կու թյան մեջ ցան կա ցած 
գա ղա փա րա կան պար տադ րանք: 
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Իսկ 1991 թ. փետր վա րի 26 –ին ՀՀ ԳԽ–ն ըն դու
նեց « Հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի մա սին» օ րեն քը, ո րով վե րաց վեց 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան շուրջ 70 –ա մյա 
մե նիշ խա նու թյու նը: Ի րա վա բա նո րեն ամ րագր վեց 
բազ մա կու սակ ցա կա նու թյան սկզ բուն քը: Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը կա մա վո րու թյան սկզ
բուն քով ա զա տո րեն կա րող է ին հիմ նել հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ:

 Մինչ այդ օ րեն քի հրա պա րա կու մը հայ րե նի
քում ի րենց գոր ծու նե ու թյունն է ին վե րա հաս տա տել 
խորհր դայ նա ցու մից հե տո սփյուռ քում գոր ծող հայ 
ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն նե րը՝ Հայ հե ղա փո
խա կան դաշ նակ ցու թյու նը (ՀՅԴ), Սո ցի ալ– դե մոկ
րա տա կան հն չա կյան և Ռամ կա վար ա զա տա կան: 

Ս տեղծ վե ցին նոր կու սակ ցու թյուն ներ՝ Ազ գային 
ի նք նո րո շում մի ա վո րու մ (ԱԻՄ), Հա յաս տա նի հան րա
պե տա կան կու սակ ցու թյու ն (ՀՀԿ), Ազ գային ժո ղովր
դա վա րա կան մի ու թյու ն (Ա ԺՄ), « Սահմ նադ րա կան 
ի րա վունք» մի ու թյու ն (ՍԻՄ), ի սկ քիչ ա վե լի ո ւշ՝ Հա
յաս տա նի ժո ղովր դա կան (ՀԺԿ), Օ րի նաց եր կիր (ՕԵԿ), 
Ժա ռան գու թյուն, Բար գա վաճ Հա յաս տան (ԲՀԿ) կու
սակ ցու թյուն նե րը: Հե տա գա յում նրանց թի վը ա ճեց: 

Այս պես՝ 2001 թ. տվյալներով Հա յաս տա նում 
գրանց ված էր շուրջ 100 կու սակ ցու թյուն ու քա ղա
քա կան մի ա վո րում: Ստեղծվել էին նաև փախս տա
կան նե րի, զանգ վա ծային լրատ վու թյան, մար դա սի
րա կան օգ նու թյան, գի տու թյան և կր թու թյան, մար դու 
ի րա վունք նե րի, մշա կույ թի և սպոր տի ու այլ բնա գա
վառ նե րի 2579 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն:

Դժ բախ տա բար, կու սակ ցու թյուն նե րի մեծ մա սը 
ար հես տա կա նո րեն հա մալ րե լով ի րենց շար քե րը, 
դա դա րել էր գա ղա փար նե րի շուր ջը հա մախմբ ված 
կո լեկ տիվ լի նե լուց և հիմ նա կա նում դար ձել է ին 
ը նտ րու թյուն ներ ա պա հո վող կա ռույց ներ: Հետ ևա
բար՝ որոշ կու սակ ցու թյուն ներ և քա ղա քա կան մի ա
վո րում ներ, ոչ թե գա ղա փա րա կան, այլ ի րա վի ճա
կային շա հե րից ել նե լով, ձևա վո րում են քա ղա քա
կան դա շինք ներ:
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ո րո՞նք է ին ՀՀ տն տե սա կան կյան քի կազ մա լուծ ման պատ ճառ նե րը: Ի ՞նչ մի ջո
ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե ցին տն տե սա կան կյան քը վե րա կանգ նե լու ո ւղ ղու թյամբ. 
ի ՞նչ ար դյունք ներ ար ձա նագր վե ցին:

2.   Քա ղա քա կան հա մա կար գի վե րա փոխ ման և հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
կար գի ժո ղովր դա վա րաց ման ո ւղ ղու թյամբ ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին. ի ՞նչ փո
փո խու թյուն ներ ար ձա նագր վե ցին դրանց ար դյուն քում:

3.  Քաղաքական և հասարակական ի՞նչ կազմակերպություններ էին գործում 
ՀՀ–ում: Ե՞րբ է ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրվել բազմակուսակցականության 
սկզբունքը: Գնահատե՛ք ՀՀ–ում գործող կուսակցությունները և հասարակական 
կազմակերպությունները:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«ՀՀ պետական սեփականության մասին» օրենք, ՌԱԿ, ԱԻՄ, ՀՀԿ, ԱԺՄ, ՍԻՄ, 
ՀԺԿ, ՕԵԿ, Ժառանգություն, ԻՀԿ:

§ 3.  ՀՀ ՆԵՐ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ: 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԸ 

 Ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը 1991–1998 թթ.: 
Հան րա պե տու թյու նում ներ քա ղա քա կան կյան քի 
զար գա ցում նե րը հիմ նա կա նում բա ցա հայտ վում 
է ին խորհր դա րա նա կան և նա խա գա հա կան ը նտ
րու թյուն նե րով:

1990–1994 թթ. ընթացքում պե տու թյու նը թե՛ իշ
խա նա կան և թե՛ ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա յա
ցումն ու զար գա ցու մը չէր կա սեց նում: Ը նդ հա կա ռա
կը, նրան ցից շա տե րը գոր ծու նե ու թյան հա մար գրա
սե նյակ ներ և այլ պայ ման ներ ստա ցան:

 Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դում նույն պես 
ի րենց կշ ռին հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան ու ժե
րի ներ կա յաց վա ծու թյուն կար:

 Ներ քա ղա քա կան վի ճա կը փոխ վեց 1994 թ. դեկ
տեմ բե րի վեր ջին, ե րբ կա սեց վեց դաշ նակ ցու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նը Հա յաս տա նում: ՀՀՇ–ն ՀՅԴ –ին մե
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կու սաց րեց 1995 թ. հու լի սի 5 –ի խորհր դա րա նա կան 
ը նտ րու թյուն նե րից՝ ա պա հո վե լով իր բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը նոր խորհր դա րա նում: Դա ար
դեն ժո ղովր դա վա րու թյան կո պիտ խախ տում էր: Այդ 
խախ տում նե րը կրկն վե ցին նաև 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 
22 –ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում: Ը նտ րա
կեղ ծիք նե րը հան գեց րին դժ գո հու թյուն նե րի և հան
րա հա վաք նե րի, ո րոնց մաս նա կից նե րը ներ խու ժե ցին 
ան գամ խորհր դա րա նի շենք, որ տեղ տե ղա կայ ված էր 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը (ԿԸՀ):

Սկս վե ցին ը նդ դի մու թյան ա ռաջ նորդ նե րի և 
շարժ ման ակ տի վիստ նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րը, 
ար գել վե ցին հան րա հա վաք ներն ու ցույ ցե րը:

 Ներ քա ղա քա կան կյան քում ճգ նա ժա մի 
խորացմանը նպաստում էին նաև ար ցա խյան հիմ
նա հար ցի չլուծ ված մնա լը և դրա վե րա բե րյալ ի րա
րա մերժ տե սա կետ նե րի առ կա յու թյու նը:

 Դա ի վեր ջո հան գեց րեց 1998 թ. փետր վա րին ՀՀ 
նա խա գահ Լևոն Տեր– Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նին:

1998 թ. մար տին ար տա հերթ նա խա գա հա կան 
ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ հան րա պե տու թյան 
նա խա գահ ը նտր վեց Ռո բերտ Քո չա րյա նը: Ներ քա
ղա քա կան կյան քում լար վա ծու թյու նը թու լաց նե
լու հա մար վե րա կանգն վեց ՀՅԴ կու սակ ցու թյան 
օրինական կար գա վի ճա կը և ա զատ ար ձակ վե ցին 
քաղ բան տար կյալ նե րը: Այս մի ջո ցա ռում նե րը հա սա
րա կու թյան դրա կան ար ձա գան քին ար ժա նա ցան:

 Սա կայն շու տով ե րկ րի կա յու նու թյու նը խախտ
վեց. 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27 –ին զին ված 5 ա հա բե
կիչ ներ ներ խու ժե ցին խորհր դա րան: Ա հա բե կու թյան 
հետ ևան քով զոհ վե ցին պե տա կան 8 գոր ծիչ ներ, այդ 
թվում՝ ԱԺ –ի նա խա գահ Կա րեն Դե միր ճյա նը, վար
չա պետ Վազ գեն Սարգ սյա նը: 

Ա հա բե կու թյու նը մե ծա գույն վնաս հասց րեց ե րկ
րի ներ քին և ար տա քին դրու թյանը: Այ դու հան դերձ, 
ե րկ րի ղե կա վա րու թյա նը հա ջող վեց խու սա փել ան
ցան կա լի զար գա ցում նե րից և կա յու նաց նել ներ քա
ղա քա կան վի ճա կը:

Ներքաղաքական կյանքը XXI դ. սկզբներին: 
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2003 թ. փետր վա րի 19 –ին և մար տի 5 –ին եր կու փու լով 
ան ցկաց ված նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում ՀՀ 
նա խա գահ վե րընտր վեց Ռո բերտ Քո չա րյա նը: 

Իսկ 2003 թ. մայի սի 25 –ի խորհր դա րա նա կան 
ը նտ րու թյուն նե րից հե տո՝ ան կա խու թյան հռ չա կու
մից հե տո, ա ռա ջին ան գամ ա ռա վել շատ ձայ ներ 
ստա ցած ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րը՝ ՀՀԿ, ՕԵԿ, 
ՀՅԴ, կազ մե ցին քա ղա քա կան կոա լի ցի ոն կա ռա
վա րու թյուն: Այս պրակ տի կան գոր ծեց նաև 2007 թ. 
մայի սի 12 –ի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րից 
հե տո: Այս ան գամ կոա լի ցի ոն կու սակ ցու թյան մաս 
կազ մե ցին ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՀՅԴ կու սակ ցու թյուն նե րը: 
Քիչ ա վե լի ո ւշ՝ 2008 թ. մարտ –ապ րիլ ա միս նե րին, 
կոա լի ցի այի կազ մում տե ղի ու նե ցան փո փո խու
թյուն ներ: Նախ ՕԵԿ–ը մաս կազ մեց կոա լի ցի ա յում, 
ի սկ հե տո ՀՅԴ–ն դուրս ե կավ կոա լի ցի այից:

Բ նա կա նա բար, այս գոր ծըն թաց նե րը ո րո շա կի ո
րեն ազ դում է ին ե րկ րի ներ քա ղա քա կան զար գա ցում
նե րի վրա: Վի ճակն ա վե լի բար դա ցավ 2008 թ. փետր
վա րի 18 –ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րին:

 Հիմ նա կան պայ քարն ըն թա նում էր հան րա պե
տու թյան ա ռա ջին նա խա գահ Լ. Տեր– Պետ րո սյա նի և 
վար չա պետ Սերժ Սարգ սյա նի միջև: ՀՀ նա խա գահ 
ը նտր վեց Սերժ Սարգ սյա նը: Ը նդ դի մու թյու նը վի
ճար կեց ը նտ րու թյան ար դյունք նե րը և ան ցկաց րեց 
հան րա հա վաք ներ: Իշ խա նու թյան ա ռա ջար կած հա
մա գոր ծակ ցու թյունն ու ե րկ խո սու թյու նը չկա յա ցան: 
Ը նդ հա կա ռա կը,  ա վե լի ա պա կա յու նա ցավ ներ քա
ղա քա կան ի րա վի ճա կը:

 Մար տի 1 –ին մայ րա քա ղա քում ան ցան կա լի զին
ված բա խում տե ղի ու նե ցավ ոս տի կան նե րի և ցու
ցա րար նե րի միջև, ո րի ար դյուն քում զոհ վեց 10 մարդ:

Ն ման զար գա ցում նե րը ան հա րիր են ժո ղովր դա
վա րու թյան ու ղին բռ նած ի րա վա կան պե տու թյա նը. 
և ա մեն ի նչ պետք է ա նել՝ հե տա գա յում բա ցա ռե լու 
նման դեպ քե րը:

Մ շա կու թային կյան քը: Ան կա խու թյան հռ չա կու
մով հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղծ վե ցին ազ գային 
մշա կույ թի զար գաց ման հա մար: 
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Այ դու հան դերձ, ան ցման շր ջա նում առ կա տն տե
սա կան, քա ղա քա կան դժ վա րու թյուն նե րը թույլ չէ ին 
տա լիս մշա կույ թի զար գաց ումը:

Մ շա կու թային բազ մա թիվ օ ջախ ներ դա դա րե
ցին գոր ծե լուց: Շա տե րը սե փա կա նաշ նորհ վե ցին: 
Պե տա կան ան հրա ժեշտ հո գա ծու թյան բա ցա կա յու
թյան պատ ճա ռով ար վես տի բազ մա թիվ կո թող ներ, 
ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան ներ, թատ րոն ներ, 
կի նոյի շեն քեր ան մխի թար վի ճա կում էին:

 Գի տու թյան, մշա կույ թի ո րոշ գոր ծիչ ներ հար
կադր ված լքում է ին հայ րե նի քը կամ զբաղ վում այլ 
աշ խա տանք նե րով: Աս վա ծը բնո րոշ է հատ կա պես 
1991–1995 թթ. հա մար: 

Է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մի հաղ թա հա րու մը պայ
մա նա վո րեց մշա կու թային կյան քի աշ խու ժաց ումը: 
Աս վածն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է մա մու լին. 
լրատ վա մի ջոց ներն ա զա տո րեն ար տա հայ տում են 
ի րենց կար ծիք նե րը:

 Զար գա ցավ կր թու թյու նը և այդ բնա գա վա
ռում կա տար վե ցին ար մա տա կան բա րե փո խում
ներ: Հանրակրթությունը (միջնակարգ) դար ձավ 
12 –ա մյա, որից պարտադիր է 9–ամյա հիմնական 
կրթությունը: Ա շա կերտ ներն ա պա հով վե ցին դպ րո
ցա կան նոր դա սագր քե րով:

 Մեծ ու շադ րու թյուն դարձ վեց բու հա կան և հետ
բու հա կան կր թու թյա նը:

 Գի տու թյու նը զար գաց նե լու նպա տա կով ըն դուն
վե ցին մի շարք ո րո շում ներ: Հա ջո ղու թյուն ներ ար
ձա նագր վե ցին հա յա գի տու թյան աս պա րե զում: 2012 
թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց « Հա յա գի տու
թյան զար գաց ման հայե ցա կար գը»:

 Կազ մա կերպ վում է ին բազ մա թիվ ե րաժշ տա կան, 
թա տե րա կան, կի նոար վես տի փա ռա տո ներ, ցու ցա
հան դես ներ, աշ խար հահռ չակ մշա կու թային գոր ծիչ
նե րի հյու րա խա ղեր և այլն:

 Հա մընդ հա նուր ըն դու նե լու թյան ար ժա նա ցավ 
«Ոս կե ծի րան» կի նո փա ռա տո նը: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ –ի կող
մից Եր ևա նը հայ տա րար վեց 2012 թ. գր քի հա մաշ
խար հային մայ րա քա ղաք:
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Մ շա կույ թը հզոր զենք է աշ խար հին ներ կա յաց
նե լու հայ ժո ղովր դի մտա վոր, հոգ ևոր և նյու թա կան 
ար ժեք նե րը:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  ՀՀ ներ քա ղա քա կան կյան քում ի ՞նչ զար գա ցում ներ տե ղի ու նե ցան 1991–1998 թթ.: 
Գնա հա տե՛ք այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ան ցկաց ված հա մա պե տա կան ը նտ րու
թյուն նե րը:

2.  Ե՞րբ կասեցվեց դաշնակցության գործունեությունը. գնահատե՛ք ՀՀՇ–ի այդ 
քայլը: Ե՞րբ է վերականգնվել ՀՅԴ–ի օրինական կարգավիճակը:

3.  Գնահատե՛ք 1999 թ. հոկտեմբերի 27–ի դեպքերը. ի՞նչ հետևանքներ ունեցան:
4.  Մ շա կու թային կյան քի ան կումն ու աշ խու ժա ցու մը ի ՞նչ գոր ծոն նե րով է ին պայ մա

նա վոր ված: ՀՀ–ն ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
կյան քը զար գաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԸՀ, կոալիցիոն կառավարություն, մարտի 1, «Հայագիտության զարգացման 
հայեցակարգ», «Ոսկե ծիրան», գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք

§ 4.  ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ մի ջազ գային ճանաչումը: Ի րա կան ան կա
խու թյան կար ևո րա գույն չա փա նիշ նե րից մեկն էլ ՀՀ 
մի ջազ գային ճա նա չու մը և նրա հետ դի վա նա գի
տա կան կա պե րի հաս տա տումն է: ՀՀ–ն հենց սկզ
բից արտաքին–քաղաքական գե րա կա յու թյուն նե րից 
մե կը հռ չա կեց աշ խար հի հետ ո ւղ ղա կի ար տա քին 
կա պե րի հաս տա տու մը:

 Դեռևս ԽՍՀՄ կազ մա լուծ ման նա խօ րե ին Հա յաս
տա նը նախ կին մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն
նե րի հետ, տն տե սա կան և մշա կու թային կա պե րից 
զատ, աս տի ճա նա բար հաս տա տում էր քա ղա քա
կան հարաբերու թյուն ներ:

 Փաս տա կան ա ռու մով 1991 թ. նոյեմ բե րի 21 –ին ՀՀ 
ան կա խու թյու նը ա ռա ջի նը ճա նա չել և նրա հետ դի
վա նա գի տա կան կա պեր էր հաս տա տել նո րան կախ 
Լիտ վայի Հան րա պե տու թյու նը: 
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ՀՀ –ի հա մար ան չափ կար ևոր էր Ռու սաս տա նյան 
Դաշնության կող մից 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 17 –ին ՀՀ 
ան կա խու թյան ճա նա չու մը: Հա ջորդ օ րը իր հեր թին 
Հա յաս տա նը ճա նա չեց Ռու սաս տա նի ան կա խու
թյու նը: Ռու սաս տա նի հետ դի վա նա գի տա կան հա
րա բե րու թյուն ներ հաս տատ վե ցին 1992 թ. ապ րի լին:

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 25 –ին Ա ՄՆ նա խա գահ Ջորջ 
Բու շը հայ տա րա րեց, որ իր եր կի րը պաշ տո նա պես 
Հա յաս տա նը ճա նա չում էր ի նք նիշ խան պե տու թյուն: 
1992 թ. հուն վա րի 7 –ից ՀՀ –ի և Ա ՄՆ –ի միջև հաս
տատ վե ցին դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն
ներ:

1991 թ. դեկ տեմ բե րին Հա յաս տա նի ան կա խու թյու
նը ճա նա չել էր նաև Թուր քի ան: Սա կայն պաշ տո նա
կան ու ղեր ձում Թուր քի այի նա խա գա հը մտա հո գու
թյուն էր ար տա հայ տում Հա յաս տա նի հնա րա վոր 
տա րած քային պա հան ջա տի րու թյան վե րա բե րյալ: 
Փաս տո րեն Թուր քի ան սկզ բից ևեթ նա խա պայ ման
ներ էր ներ կա յաց նում:

ՀՀ ան կա խու թյու նը ճա նա չե ցին Չի նաս տա նը, 
Ի րա նը, Հնդ կաս տա նը, Գեր մա նի ան, Մեծ Բրի տա
նի ան, Ճա պո նի ան, Ե գիպ տո սը և շատ ու րիշ նե ր: 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային ճա նա չու մը և նրա 
հետ դի վա նա գի տա կան կա պե րի հաս տա տումն ա ռ 
այ սօր շա րու նակ վում են:

1992 թ. մար տի 2 –ին Հա յաս տա նը դար ձավ Մի
ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) լի ի
րավ ան դամ: ՄԱԿ –ին ան դա մակ ցե լուց հե տո ՀՀ–ն 
հնա րա վո րու թյուն ու ներ մի ջազ գային այդ բարձր 
ամ բի ո նից բարձ րաց նե լու Ար ցա խի հիմ նա հար ցը, 
դատապարտելու հայ խա ղաղ ազ գաբ նակ չու թյան 
նկատ մամբ Ա դր բե ջա նի վա րած հա յա հա լած քա ղա
քա կա նու թյու նը և այլն:

Արտաքին քաղաքականությունը: ՀՀ–ն ո րո
շա կի ա ռաջ նու թյուն էր տա լիս Ա ՊՀ ե րկր նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լուն: Ա ՊՀ ե րկր նե րի 
հետ Հա յաս տա նի հա րա բե րու թյուն նե րը կրում է ին 
կրկ նա կի բնույթ՝ մաս նակ ցու թյու նը Ա ՊՀ հա մա կար
գող մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին և ե րկ կողմ հա
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րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցու մը հա մա գոր ծակ ցու
թյան ան դամ ե րկ րի հետ: 

Ան չափ կար ևոր է նաև այն, որ պայ մա նագ րե րից 
մե կի հա մա ձայն՝ Ա ՊՀ ե րկր նե րից որ ևէ մե կի զին ված 
ու ժե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել մյուս նե րի դեմ:

 Հա յաս տա նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ունի նաև 1997 թ. օ գոս տո սի 29 –ին Ռու սաս տա նյան 
Դաշ նու թյան հետ բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ
ցու թյան և օգ նու թյան մա սին կնք ված պայ մա նա գի
րը, ի նչ պես նաև « Ռուս– հայ կա կան հա մա տեղ հռ չա
կա գի րը»: ՀՀ –ում գոր ծում է ռու սա կան կա պի տա լի 
մաս նա բաժ նով 1200 ըն կե րու թյուն: Հա յաս տա նի 
տն տե սու թյան մեջ ՌԴ –ի ներդ րում նե րը մինչև 
2011 թ. կազ մել են 2,5 մլրդ դո լար:

 Չա փա զանց կար ևոր է ին Հա յաս տա նի հա րա
բե րու թյուն նե րը հար ևան Վրաս տա նի հետ: Վրաս
տա նի տա րած քով ան ցնող տրանս պոր տային հա
ղոր դակ ցու թյու նը ՀՀ հիմ նա կան ե լքն է դե պի ար
տա քին աշ խարհ: 1992 թ. հու նի սին եր կու ե րկր նե րի 
միջև հաս տատ վե ցին դի վա նա գի տա կան հա րա բե
րու թյուն ներ, ի սկ 2001 թ. կնք վեց « Բա րե կա մու թյան, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ ան վտան գու
թյան մա սին» հայ–վ րա ցա կան պայ մա նա գի րը:

 Հայ–վ րա ցա կան կա յուն հա րա բե րու թյուն նե րը 
խիստ ան հրա ժեշտ են նաև Վրաս տա նում բնակ վող 
մե ծա քա նակ վի րա հա յու թյան, հայ կա կան պատ
մա կան Ջա վախք աշ խար հի, հայ կա կան մշա կույ
թի բազ մա թիվ հու շար ձան նե րի ան վտան գու թյան 
պահ պան ման հա մար: 

Աշ խույժ տն տե սա կան, քա ղա քա կան հա րա բե րու
թյուն ներ են հաս տատ վել Ի րա նի հետ: Սկզբ նա կան 
շր ջա նում Ի րա նը ար տա քին աշ խար հի հետ կապ վե
լու, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու Հա յաս
տա նի մի ակ հու սա լի կա մուրջ նե րից էր: Ի րա նը Հա
յաս տա նի կար ևոր ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րից է:

 Հայ –ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րը ՀՀ ան կա
խու թյա նը հա ջոր դած ա ռա ջին տաս նա մյա կում դի
նա միկ զար գա ցում է ին ապ րում: Հա յաս տա նի նկատ
մամբ Ա ՄՆ –ի քա ղա քա կա նու թյու նը ա ռա վե լա պես 
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պայ մա նա վոր ված էր Ա նդր կով կա սում նրա ու նե ցած 
ռազ մա վա րա կան հե տաքրք րու թյամբ, ի նչ պես նաև 
այդ ե րկ րում ազ դե ցիկ հայ հա մայն քի առ կա յու թյամբ:

Հա յաս տա նում գոր ծում են Ա ՄՆ սե փա կա նու
թյուն հան դի սա ցող մի շարք ըն կե րու թյուն ներ: 
Ա ՄՆ–ը Հա յաս տա նի ե րկ րորդ ա ռևտ րային գոր ծըն
կերն է. Ռու սաս տա նից հե տո նրա հետ ա ռև տու րը 
կազ մում է Հա յաս տա նի ա ռևտ րի ը նդ հա նուր ծա վա
լի 11 % –ը: Հատ կա պես ա ռանձ նա նում էր Ա ՄՆ Լին սի 
հիմ նադ րա մը (ստեղծվել է ա մե րի կա հայ մե ծա հա
րուստ Քըրք Քըր քո րյա նի նա խա ձեռ նությամբ): 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Եվ րո պայի 
խորհր դի (ԵԽ) լի ի րավ ան դամ է դար ձել 2001 թ. 
հուն վա րի 25 –ին: Դրա նով Հա յաս տա նը հա վաս տեց 
քա ղա քա կան, ի րա վա կան, մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում եվ րո պա
կան չա փա նիշ նե րին հետ ևե լու իր վճ ռա կա նու թյու նը:

1996 թ–ից սկ սե ցին զար գա նալ ՀՀ — Եվ րա մի ու
թյուն (ԵՄ) փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ա մե նա տար
բեր ո լորտ նե րում:

« Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա ղու թյան» 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ՀՀ –ի կող մից 1996 թ. ապ
րի լին ՆԱ ՏՕ –ի ղե կա վա րու թյու նը ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թով փաս տա ցի սկիզբ դր վեց Հյու սի սատ
լան տյան դա շին քի հետ ՀՀ ան հա տա կան գոր ծըն կե
րու թյա նը: Խիստ կար ևոր վում է ՆԱ ՏՕ –ի հետ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ռազ մա քա ղա քա կան, գի տա կան, 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, քա ղա քա ցի ա կան 
պաշտ պա նու թյան, խա ղա ղա պահ գոր ծո ղու թյուն նե
րի ի րա կա նաց ման, քա ղա քա ցի ա կան– զին վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ նե րում և այլն: 

Այ սօր ՀՀ–ն աշ խար հի 150 –ից ա վե լի ե րկր նե րի հետ 
ու նի դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ, 30 –ից 
ա վե լի ե րկր նե րում գոր ծում են ՀՀ դես պա նու թյուն ներ, 
ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ ու հյու պա տո սու թյուն ներ:

ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ ված է 
ե րկ րի ան վտան գու թյան ամ րապնդ մա նը, տն տե սա
կան զար գաց մա նը և տա րա ծաշր ջա նում իր դե րի 
բարձ րաց մա նը:



161

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման գոր ծըն
թա ցը: Նո րան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու ներ նաև Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա չու մը: 1991 թ. 
դեկ տեմ բե րի 10 –ին ՀՀ–ն մի ա ցավ « Ցե ղաս պա նու
թյան հանցա գոր ծու թյունների կանխ ման և դրա հա
մար պատ ժի մա սին» ՄԱԿ –ի 1948 թ. կոն վե ցի ային: 
Դրա նով ՀՀ–ն վե րա հաս տա տեց, որ ո ճի րը ոչ մի այն 
հայ ժո ղովր դի ող բեր գու թյունն է, այլև մարդ կու թյան 
դեմ կա տար ված ծան րա գույն հան ցանք:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չել և դա տա
պար տել են շուրջ 25 ե րկր ներ (Ու րուգ վայ, Ռու սաս
տան, Կա նա դա, Կիպ րոս, Հու նաս տան, Լի բա նան, 
Ար գեն տի նա և ու րիշ ներ):

 Բել գի ան օ րենք է ըն դու նել հայոց ցե ղաս պա նու
թյու նը մեր ժող ան ձանց դա տա պար տե լու մա սին: 
2007 թ. նման օրենք ընդունել է  նաև Ար գեն տի նան: 
2012 թ. Ֆրան սի այի Սե նա տը նույն պես ըն դու նեց 
հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտ ման քրե ա կա նաց նող 
օ րենք, սա կայն այն Սահ մա նադ րա կան խորհր դի 
կող մից մերժ վեց:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա
չու մը մշ տա պես հան դի պում է Թուր քի այի դի մադ
րու թյանն ու դժ գո հու թյա նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ 
հար ցը աս տի ճա նա բար քն նարկ վում է նաև Թուր
քի ա յում: Վառ ա պա ցույ ցը 2007 թ. հուն վա րի 19 –ին 
Ստամ բու լում «Ա կոս» թեր թի խմ բա գիր Հրանտ Դին
քի սպա նու թյու նից հե տո ծա վալ ված շար ժումն էր: 
Դին քի թաղ ման ա րա րո ղու թյու նը վե րած վեց բազ
մա հա զա րա նոց բող ոքի ցույ ցի: Թուր քի այի ա ռա ջա
դեմ հան րու թյունն ա ռաջ նորդ վում էր « Բոլորս հայ 
ե նք, բոլորս Հրանտ Դինք ե նք» կար գա խոս նե րով: 

Ար դյունք չտ վեց նաև ՀՀ նա խա գա հի ձեռ նար կած 
« ֆուտ բո լային դի վա նա գի տու թյու նը». Թուր քի ան 
ա ռ այ սօր շա րու նա կում է ժխ տել Հայոց ցե ղաս պա
նու թյու նը:
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ներ կա յաց րե՛ք ՀՀ մի ջազ գային ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց 
տվեք այն ե րկր նե րը, ո րոնց հետ ՀՀ–ն հաս տա տել էր դի վա նա գի տա կան հա րա
բե րու թյուն ներ: Սխե մայի ձևով ներ կա յաց րե՛ք ՀՀ դի վա նա գի տա կան կա պե րը: 

2.  Ե՞րբ է ՀՀ–ն դար ձել ՄԱԿ –ի լի ի րավ ան դամ: Վեր հի շե՛ք, թե ե րբ է ստեղծ վել 
ՄԱԿ–ը և ի նչ պի սի կա ռույց է:

3.   Ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք ՀՀ միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ՌԴ –ի, 
Ա ՄՆ –ի, հար ևան ե րկր նե րի և մի ջազ գային կառույց նե րի հետ:

4.   Ներ կա յաց րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ
ման գոր ծըն թա ցը. ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ է այն կար ևոր: Ո ՞րն է Թուր քի այի ժխ
տո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան պատ ճա ռը: Ձեր կար ծի քով ի նչ պե՞ս կա րե լի է 
հաս նել պատ մա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն մա նը և Հայ կա կան հար ցի 
լուծ մա նը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ջորջ Բուշ, ՄԱԿ–ի լիիրավ անդամ, ԱՊՀ, «Ռուս–հայկական համատեղ 
հռչակագիր», «Գազպրոմ», «Բարեկամության, համագործակցության և 
փոխադարձ անվտանգության մասին» պայմանագիր, «Հայաստանի Հանրա
պետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև 
կապիտալ ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության 
մասին» պայմանագիր,  Լինսի հիմնադրամ, Քըրք Քըրքորյան, ԵԽ, Սևծո
վյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն, ԵՄ, «Գործ
ընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագիր, ՆԱՏՕ, «Ակոս», Հրանտ Դինք:

§ 5.   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10 –ի ան կա խու թյան հան
րաք վեն: Ար ցա խում զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն 
ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան 1991 թ. ապ րիլ– մայիս 
ա միս նե րին: Հայե րին տե ղա հա նե լու նպա տա կով 
ա դր բե ջա նա կան հա տուկ նշա նա կու թյան զին ված ջո
կատ նե րը խորհրդային զոր քե րի հետ միասին փաս
տա ցի բա ցա հայտ պա տե րազմ սկ սե ցին Գե տա շե նի և 
Շա հու մյա նի հայ բնակ չու թյան դեմ: Մինչև ա տամ նե րը 
զին ված ջոկատները ԽՍՀՄ ներ քին զոր քե րի օգ նու
թյամբ այդ բնա կա վայ րե րում ձեռ նար կե ցին «Օ ղակ» 
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օ պե րա ցի ան: Խան լա րի շր ջա նի Գե տա շեն և Մար տու
նա շեն գյու ղե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րում 
հե րո սա բար զոհ վե ցին ա զա տա մար տիկ ներ Թա թուլ 
Կր պե յա նը, Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը, Մար տի րոս Շահ
նա զա րյա նը, Ար թուր Կա րա պե տյա նը, Վա լե րի Նա
զա րյա նը: Ան հա վա սար կռ վում բռ նա զավ թիչ նե րը 
հիմ նո վին ա վե րե ցին ու հր կի զե ցին Գե տա շենն ու 
Մար տու նա շե նը: Տե ղի հայ բնակ չու թյու նը հար կադր
ված լքեց պա պե նա կան հո ղը:

Այսպես՝ 1991 թ. մայիսից ԼՂԻՄ –ում հայ –ադր բե ջա
նա կան ազ գա մի ջյան իս կա կան պա տե րազմ սկս վեց:

 Հայ րե նի ե զեր քը պաշտ պա նե լուն զու գըն թաց, 
մի ջազ գային հան րու թյա նը ար ցա խյան ար դա րա ցի 
հիմ նա հար ցը ներ կա յաց նե լու, նրա ա ջակ ցու թյունը 
ստան լու ա կն կա լի քով ար ցա խա հա յու թյու նը ԼՂՀ –ի 
հռ չա կու մից (1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2) հետո՝ 1991 թ. դեկ
տեմ բե րի 10 –ին, ան ցկաց րեց ան կա խու թյան հան
րաք վե: Ան գամ պա տե րազ մը և Ա դր բե ջա նի բարձ
րաց րած աղմուկ–աղաղակը չկա րո ղա ցան ազ դել 
հան րաք վե ի վրա: ԼՂՀ –ի բնակ չու թյան քվե ար կու
թյան ի րա վունք ու նե ցող նե րի 80% –ը մաս նակ ցեց 
այդ հան րաք վե ին, ի սկ քվե ար կող նե րի 99% –ից ա վե
լին ձայն տվեց ան կա խու թյան օգ տին:

 Հան րաք վեն ան ցկաց վեց մի ջազ գային դի տորդ
նե րի ներ կա յու թյամբ և մի ջազ գային ի րա վուն քի ու 
ժո ղովր դա վա րու թյան սկզ բունք նե րի լի ա կա տար 
պահ պան մամբ:

ԼՂՀ իշ խա նու թյան մար մին նե րի ստեղ ծու մը: 
ԼՂՀ խորհր դա նիշ նե րը: Ան կա խու թյան հռ չա կու
մից հե տո սկսվեց իշ խա նու թյան մար մին նե րի կազ
մա վոր ումը:

 Բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը ԼՂՀ Գե
րա գույն խոր հուրդն էր (հե տո՝ Ազ գային ժո ղով): 
1992 թ. հուն վա րի 8 –ին ան կախ Ղա րա բա ղի Գե
րա գույն խորհր դի ա ռա ջին նա խա գահ ը նտր վեց 
Ար թուր Մկրտ չյա նը:

 Հե տա գա յում ԼՂՀ Ազ գային ժո ղո վի բո լոր ը նտ
րու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել ի րա վա կան և ժո
ղովր դա վար պե տու թյա նը հա րիր ըն թա ցա կար գով:
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 Բարձ րա գույն գոր ծա դիր մար մի նը ԼՂՀ նա խա
րար նե րի խոր հուրդն էր (հե տա գա յում՝ կա ռա վա րու
թյուն): ԼՂՀ ա ռա ջին վար չա պետ նշա նակ վեց Օ լեգ 
Ե սա յա նը: ՀՀ օ րի նա կով ձևա վոր վեց նաև ԼՂՀ դա
տա կան հա մա կար գը: 

Ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րում սկսվեց 
կազ մա վոր վել նաև ԼՂՀ հաղ թական բանակը:

 Հե տա գա յում ԼՂՀ –ում մտց վեց նա խա գա հա կան 
կա ռա վա րում և 1994 թ. դեկ տեմ բե րին ԼՂՀ Գե րա
գույն խորհր դի կող մից Ռ. Քո չա րյա նը ը նտր վեց 
հան րա պե տու թյան նա խա գահ: Ի սկ 1996 թ. նոյեմ
բե րից նա պաշ տո նը վա րեց հա մա ժո ղովր դա կան 
ը նտ րու թյամբ: 

1992 թ. ըն դուն վե ցին ԼՂՀ պե տա կան զի նան շանն 
ու դրո շը: Դրոշն ո ւղ ղան կյու նաձև է՝ հո րի զո նա կան 
կար միր, կա պույտ, նարն ջա գույն շեր տե րով: Դրո
շի աջ կող մի եր կու ծայ րե րից սկս վում են սպի տակ 
հնգա տամ սանդ ղան ման գոր գա նախ շեր, ո րոնք մի
ա նում են դրո շի մեկ եր րորդ հատ վա ծում:

ԼՂՀ պե տա կան զի նան շա նում օգ տա գործ ված է 
գլ խա վեր ևում ար ևի ճա ռա գայթ նե րով՝ Ար տա շես
յան նե րի հարս տու թյան թա գով պսակ ված՝ թևա
տա րած ա րծ վի խորհր դա նի շը: Կենտ րո նում՝ ԼՂՀ 
պե տա կան դրո շի և Քիրս լե ռան պատ կե րի ֆո նին 
« Մենք ենք, մեր սա րե րը» հու շար ձա նի պատ կերն 
է: Ներք ևում՝ ա րծ վի ճան կե րի մեջ, խա ղո ղի վա զե
րի, թթե նու պտուղ նե րի, ցո րե նի հաս կե րի պատ կեր
ներն են: Վեր ևի կի սաշր ջա նում կա հայե րեն մա
կագ րու թյուն. « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե
տու թյուն – Ար ցախ»:

ԼՂՀ հռ չա կու մը, պե տա կան իշ խա նու թյան ձևա
վո րու մը նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե ցին ար
ցա խյան շարժ ման հե տա գա հա ջո ղու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րին վերջ տա լու հա մար: 

Արցախյան պատերազմը: Գնա լով ա վե լի էր 
ո ւժգ նա նում ԼՂՀ –ի դեմ Ա դր բե ջա նի ագ րե սի ան: 
Ա նընդ հատ ռմ բա կո ծու թյան թի րախ դար ձան մայ
րա քա ղաք Ստե փա նա կեր տը և շր ջա կա հայ կա կան 
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բնա կա վայ րե րը: ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե
րը ձեռ նա մուխ ե ղան հա կա ռա կոր դի կրա կա կե տե
րի ո չն չաց մա նը: Այդ ա ռու մով կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նե ցավ 1992 թ. հուն վա րին Կրկ ժա նի ա զա
տագ րու մը, ո րը ա դր բե ջան ցի գրո հային նե րի ռազ
մա կան հե նա կե տե րից մեկն էր:

 Վե րաց վեց նաև Խո ջա լո ւի ռազ մա կան խմ բա վո
րու մը: Վե րա կանգն վեց Ստե փա նա կերտ  – Աս կե րան 
մայ րու ղու բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը: Ա շոտ Ղու
լյա նի (Բե կոր) գլ խա վո րու թյամբ հայ ա զա տա մար
տիկ նե րը մո տե ցան օ դա նա վա կա յա նին:

 Վի ճա կը շտ կե լու հա մար Ա դր բե ջա նի Ազ գային 
ճա կա տը կազ մա կեր պեց Խո ջա լո ւի խա ղաղ բնակ
չու թյան (հիմ նա կա նում ա դր բե ջան ցի ներ) կո տո րա
ծը (1400–2000 զոհ)՝ փոր ձե լով դա վե րագ րել հայ կա
կան կող մին: Խո ջա լուն ա դր բե ջան ցի նե րի ա ռա ջին 
խո շոր պար տու թյունն էր:

 Հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի պատ մու թյան 
փա ռա վոր է ջե րից է Շու շի ի ա զա տագ րու մը: Ստե
փա նա կեր տի խա ղաղ բնակ չու թյան ռմ բա կո ծու մը 
եր կու տա րի շա րու նակ կա տա րում է ին Շու շի քա ղա
քից: Մայ րա քա ղա քը կաթ վա ծա հար վի ճա կում էր: 
Բնակ չու թյու նը հիմ նա կա նում գտն վում էր ա պաս
տա րան նե րում:

Մ շակ վեց Շու շի ի ա զա տագր ման խիստ գաղտ նի 
ծրա գի րը, ո րը կոչ վեց « Հար սա նիք լեռ նե րում»:

1992 թ. մայի սի 9 –ին Ար ցա խի ա զա տա մար տիկ
նե րը, զո րահ րա մա նա տար Ար կա դի Տեր– Թադ ևո
սյա նի (Կո ման դոս) հրա մա նա տա րու թյամբ, ա զա
տագ րե ցին հայոց պատ մա կան Շու շի քա ղա քը:

 Շու շի ի ա զա տագ րու մը հայ ա զա տա մար տիկ նե
րի հա վա քա կան ու ժե րի (շուրջ 60 ջո կատ) ան ձնու
րաց գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյունք էր: Մաս նա կից
նե րի ա նուն նե րը ոս կե տա ռե րով գր վե ցին հայոց 
ա զա տա մար տի տա րեգ րու թյան մեջ:

 Շա րու նա կե լով ա ռաջ խա ղա ցու մը՝ ԼՂՀ ի նք նա
պաշտ պա նա կան ու ժե րը մայի սի 18 –ին գրա վե ցին 
Լա չի նը: Դրա նով վերջ տր վեց Ար ցա խի հինգ տա
րի տևող շր ջա փակ մա նը: Լա չի նը դար ձավ մար դա
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սի րա կան մի ջանցք ՀՀ –ի և ԼՂՀ –ի միջև, որ տե ղով 
սնունդ, վա ռե լա նյութ, դե ղո րայք և ա ռա ջին ան հրա
ժեշ տու թյան այլ ապ րանք ներ է ին ա ռաք վում ար ցա
խա հա յու թյա նը: 

Ագ րե սո րը՝ Ա դր բե ջա նը, չհաշտ վեց պար տու թյան 
հետ և 1992 թ. ամ ռա նը օ տա րերկ րյա վարձ կան նե րի 
օգ նու թյամբ հար ձակ վեց ԼՂՀ հյու սի սային շր ջան նե
րի վրա: Թշնամին գրա վե ց ու ա վե րե ց Շա հու մյա նի 
շր ջա նը, Մար տա կեր տի շր ջա նի մի մա սը: ԼՂՀ –ում 
ստեղծ վեց Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի
տե (ՊՊԿ)՝ Ռո բերտ Քո չա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ: 
ՊՊԿ–ն հս կա յա կան աշ խա տանք կա տա րեց: Նա ոչ 
մի այն կազ մա կեր պեց ար ցա խա հա յու թյան ի նք նա
պաշտ պա նու թյու նը, այլև իր ձեռ քում կենտ րո նաց րեց 
ԼՂՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը: Հենց ՊՊԿ –ի ջան քե
րով կազ մա վոր վեց ԼՂՀ մար տու նակ բա նա կը:

1993 թ. գար նա նը Ար ցա խի ի նք նա պաշտ պա
նա կան ու ժերն սկ սե ցին ա զա տագ րել ա զե րի նե րի 
կող մից բռ նա զավթ ված հայ կա կան տա րածք նե րը: 
Ա զա տագր վեց Մար տա կեր տի շր ջա նի զգա լի մա սը: 
Պաշտ պա նա կան նպա տակ էր հե տապն դում նաև 
ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի կող մից Քել
բա ջա րի, Ֆի զու լու. Ջեբ րայի լի, Աղ դա մի շրջանների 
գրա վու մը: 

Ար ցա խյան ա զա տա մար տում հե րո սա բար զոհ
վե ցին Մոն թե Մել քո նյա նը (Ա վո), Ա շոտ Ղու լյա նը 
(Բե կոր), Շա հեն Մեղ րյա նը, Լե ո նիդ Ազ գալ դյա նը, 
Սամ վել Շահ մու րա դյա նը և շատ ու րիշ ներ:

ԼՂՀ ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րը կար ևոր նշա
նա կու թյուն ու նե ցան: Հա մոզ վե լով, որ զին ված ճա
նա պար հով չի կա րող ը նկ ճել ար ցա խա հա յու թյա նը, 
Ա դր բե ջա նը հար կադր ված 1994 թ. մայի սի 12 –ին ՌԴ 
և Մինս կի խմ բի ակ տիվ ջան քե րով կն քեց զի նա դա
դար: Այն ա ռ այ սօր պահ պան վում է: 

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի միջազ
գային կարգավորման գործընթացը: Ար ցա խյան 
շար ժու մը հենց սկզ բից գրա վեց նաև մի ջազ գային 
հան րու թյան և պե տու թյուն նե րի ու շադ րու թյու նը: 
ԽՍՀՄ –ի գո յու թյան շր ջա նում Ար ցա խյան շարժ մա



167

նը տր ված սուբյեկ տիվ գնա հա տա կան նե րը եր բեմն 
ի րենց ազ դե ցու թյունն է ին թող նում նաև մի ջազ
գային ա ռան ձին կա ռույց նե րի վրա: Աս տի ճա նա բար 
Ար ցա խյան հիմ նա հար ցը մի ջազ գայ նաց վում էր:

 Մի այն 1993 թ. ըն թաց քում Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
կա պակ ցու թյամբ ՄԱԿ –ում ըն դուն վել էր ե րեք բա
նաձ և: Հիմ նա հար ցի խա ղաղ լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ 
իր գոր ծու նե ու թյու նը ՄԱԿ –ը շա րու նա կեց է նաև հե
տա գա յում:

1992 թ. հուն վա րին ՀՀ–ն ան դա մակ ցեց Եվ րո
պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կազմակերպու թյա նը (Ե ԱՀԿ): Բնա կա նա բար, Հա յաս
տա նի ան դա մակ ցու թյան հենց սկզ բից Ե ԱՀԿ–ն բա
վա կա նա չափ ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լեց ղա
րա բա ղյան առ ճա կատ ման խա ղա ղեց ման և հար ցը 
բա նակ ցային ճա նա պար հով լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

Ե ԱՀԿ–ն կոչ էր ա նում մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր 
կա ռույց նե րին շտապ մի ջոց ներ ձեռ նար կելու Ա դր բե
ջա նի վայրագու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու, Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի տան ջա հար ժո ղովր դին ա ռար կա յա
կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով: Փաս տո
րեն իր գո յու թյան ո ղջ ըն թաց քում Ե ԱՀԿ–ն ա ռա ջին 
ան գամ դար ձավ մի ջազ գային առ ճա կատ ման լուծ
ման միջ նորդ: Հենց Ե ԱՀԿ ձևա չա փով 1994 թ. մար տի 
24 –ին ստեղծ վեց Ար ցա խյան հիմ նա հար ցի լուծ ման 
հիմ նա կան կա ռույ ցը՝ Ե ԱՀԿ Մինս կի խում բը՝ Ռու
սաս տա նի, Ա ՄՆ –ի և Ֆրան սի այի հա մա նա խա գա
հու թյամբ: 

Եր կու տաս նա մյակ շա րու նակ Մինս կի խմ բի ան
դամ նե րը ա մե նա տար բեր պատ վի րա կու թյուն նե րի 
հետ մի ա սին ե ղել են տա րա ծաշր ջա նում, կազ մա
կեր պել են բազ մա պի սի հան դի պում ներ և քն նար
կում ներ:

 Թե՛ ՀՀ–ն և թե՛ ԼՂՀ–ն կողմ են հիմ նա հար ցի խա
ղաղ կար գա վոր մա նը, մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր
մե րի պահ պան մա նը և պատ մա կան ար դա րու թյան 
վե րա կանգն մա նը, ին չը չի կա րե լի ա սել Ա դր բե ջա նի 
վե րա բե րյալ: Ա ռայ սօր ու ղի ներ են ո րոն վում Ար ցա
խյան հիմ նա հարցի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ:
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ի՞նչ գիտեք «Օղակ» օպերացիայի մասին: Ե՞րբ է ԼՂԻՄ–ում սկսվել հայ–
ադրբեջանական պատերազմը: Ե՞րբ է հռչակվել ԼՂՀ–ն: Ե՞րբ է անցկացվել 
ԼՂՀ–ի անկախության հանրաքվեն:

2.  Ներկայացրե՛ք և մեկնաբանե՛ք ԼՂՀ իշխանության մարմինների ստեղծման 
և ԼՂՀ–ի խորհրդանիշների ընդունման գործընթացը: Համեմատե՛ք ՀՀ–ում և 
ԼՂՀ–ում տեղի ունեցած այդ գործընթացները:

3.  Ներկայացրե՛ք և մեկնաբանե՛ք Արցախյան ազատագրական պայքարի կարևոր 
իրադարձությունները: Արցախյան ազատամարտի ի՞նչ հերոսների գիտեք: 
Կազմե՛ք Արցախյան ազատագրական պատերազմի ժամանակագրություն: 
Ձեր համայնքում կա՞ն արդյոք Արցախյան պատերազմի հերոսներ. պատմե՛ք 
նրանց մասին:

4.  Ե՞րբ է սկսվել ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման միջազգային գործընթացը: 
Ձեր կարծիքով ի՞նչ լուծում կստանա այն:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Օղակ» օպերացիա, Թաթուլ Կրպեյան, Սիմոն Աչիքգյոզյան, Արթուր 
Մկրտչյան, Աշոտ Ղուլյան (Բեկոր), «Հարսանիք լեռներում», ՊՊԿ, Շահեն 
Մեղրյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, Սամվել Շահմուրադյան, ԵԱՀԿ, ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբ:
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 Զանգ վա ծային ար տա գաղ թը և Սփյուռ քի ստ
վա րա ցու մը:  Հայ կա կան Սփյուռ քի կեն սու նա կու թյան 
գրա վա կա նը նրա մշ տա կան և բազ մա կող մա նի աշ
խույժ հա րա բե րու թյուն ներն են Մայր հայ րե նի քի հետ:

 Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մով 
լայն հնա րա վո րու թյուն ներ բաց վե ցին հայ րե նի քի և 
Սփյուռ քի մե կու սի գո յու թյա նը վերջ դնե լու հա մար: 

Ար ցա խում սկս ված ազ գային –ա զա տագ րա կան 
պայ քա րը, Հա յաս տա նի շր ջա փա կու մը Ա դր բե ջա
նի և Թուր քի այի կող մից, տաս նյակ հա զա րա վոր 
ա դր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի առ կա յու թյու նը 
նո րան կախ եր կի րը կանգ նեց րին սո ցի ալ–տն տե սա
կան դժ վա րին կա ցու թյան ա ռջև:

 Միև նույն ժա մա նակ, Հա յաս տա նից ծայր ա ռավ 
զանգ վա ծային ար տա գաղթ, ո րն ո ւղղ ված էր ի նչ
պես Սփյուռ քի ա վան դա կան բնա կու թյան ե րկր
ներ՝ հա մալ րե լով տե ղի գաղ թօ ջախ նե րը, այն պես 
էլ ոչ մե ծա թիվ հայ բնակ չու թյուն ու նե ցող ե րկր
ներ ու տա րա ծաշր ջան ներ: Ար տա գաղ թը և աշ խա
տան քային միգ րա ցի ան հիմ նա կա նում ո ւղղ ված էր 
հետ խորհր դային տա րա ծաշր ջա նի ե րկր ներ (ՌԴ, 
Ո ւկ րաի նա, Բե լա ռուս), Եվ րո պա և Ա ՄՆ: Դրա հետ
ևան քով ՀՀ –ում նկա տե լի փո փո խու թյուն ներ է կրել 
բնակ չու թյան սե ռա տա րի քային կազ մը: 

Ար տա գաղ թի ար դյուն քում սփյուռ քի տար բեր 
գաղ թօ ջախ ներ հա մալր վե ցին, ստեղծ վե ցին նո
րե րը: Ա վան դա կան գաղ թօ ջախ նե րում հայ բնակ
չու թյան նոր ա լի քը ո րո շա կի թար մու թյուն, աշ խու
ժու թյուն է հա ղոր դել ի նչ պես կազ մա կեր պա կան 
բարձր ո րակ ներ ու նե ցող, այն պես էլ նո րաս տեղծ 
հա մայնք նե րին, օ տար մի ջա վայ րում զարկ է տվել 
ազ գային մշա կույ թի վե րել քին և նպաս տել ազ գային 
ի նք նու թյան պահ պան մա նը: 

§ 1.  ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՎԻՃԱԿԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌ ՔԸ 1991 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻՑ 
ՄԻՆ ՉԵՎ ՄԵՐ Օ ՐԵ ՐԸ

ԳԼՈՒԽ

II
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Սփյուռքի հիմնական կենտրոնները: Աշ խար
հաս փյուռ հա յու թյան հա մա խումբ բնա կու թյան հիմ
նա կան կենտ րոն ներն են հետ խորհր դային տա րած
քի ե րկր նե րը, մաս նա վո րա պես ՌԴ–ն, Ո ւկ րաի նան, 
Վրաս տա նը, Եվ րո պայի ե րկր նե րը՝ Ֆրան սի ան, Լե
հաս տա նը, Հու նաս տա նը, Կիպ րո սը, Բուլ ղա րի ան, 
Բել գի ան, ա մե րի կյան աշխարհամասում՝ Ա ՄՆ–ը, Կա
նա դան, Ար գեն տի նան, Ու րուգ վայը և Բրա զի լի ան:

Ս փյուռ քի հա յա հոծ կենտ րոն նե րից են Մեր ձա
վոր և Մի ջին Ար ևել քի ե րկր նե րը. հայ կա կան ստ
վար գաղ թօ ջախ ներ կան Լի բա նա նում, Սի րի ա յում, 
Ե գիպ տո սում, Թուր քի ա յում, Ի րա նում:

 Հե տաքրք րա կան է, որ սփյուռ քի ներ սում ևս տե
ղի են ու նե նում միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց ներ ու ար
տա գաղթ: Այս պես, տաս նա մյակ ներ ա ռաջ սկս ված 
և մինչև օ րս պայ թյու նավ տանգ հա մար վող մեր ձա
վո րար ևե լյան տա րա ծաշր ջա նից այ սօր նույնպես 
շա րու նակ վում է հայ բնակ չու թյան ար տա գաղ թը 
դե պի Ա ՄՆ, Եվ րո պա, Ա վստ րա լի ա և այ լուր: 

Ընդ ո րում, Ա վստ րա լի այի հայ հա մայն քը սկ սել է 
ստ վա րա նալ վեր ջին շր ջա նում և այ սօր հան դի սա
նում է բա վա կա նին ազ դե ցիկ գա ղու թա հայ կենտ
րոն նե րից մե կը:

Ս փյուռ քի ա մե նա բազ մա մարդ հայ կա կան գաղ
թօ ջա խը ՌԴ–ն է, այս տեղ ոչ պաշ տո նա կան տ վյալ
նե րով բնակ վում է շուրջ 3 մլն, Ա ՄՆ –ում՝ մոտ 1,5 
մլն, Ֆրան սի ա յում, Ո ւկ րաի նա յում և Վրաս տա նում՝ 
400–500 հազ. հայ և այլն:

Հայրենիք — Սփյուռք հարաբերությունները: 
 Հա յաս  տա նի ան կա խա ցու մից հե տո Հայ րե նիք — 
Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րը փո խադր վե ցին նոր 
հար թու թյուն: Խորհր դային տա րի նե րին այդ հա րա
բե րու թյուն նե րը հա մա կար գող Սփյուռ քա հա յու թյան 
հետ մշա կու թային կա պի կո մի տեն, ա զատ վե լով ան
ցյա լի գա ղա փա րա խո սա կան կա պանք նե րից, ա զատ 
գոր ծու նե ու թյան հնա րա վո րու թյուն ստա ցավ:

1991 թ. կո մի տե ի ը նդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է 
նոր կա նո նադ րու թյուն, ո րով մերժ վում էր խտ րա
կան մո տե ցու մը Սփյուռ քի տար բեր քա ղա քա կան 
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հո սանք նե րի նկատ մամբ ու հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
էր ա ռա ջարկ վում սփյուռ քյան բո լոր հա սա րա կա
կան– քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և կա
ռույց նե րի հետ:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք կա պե րի աշ խու ժա ցու մը 
հնա րա վո րու թյուն է բա ցել փոխ շա հա վետ գոր ծակ
ցու թյան հա մար, ին չի ար դյուն քում Սփյուռ քա հա յու
թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տեն աս տի ճա
նա բար կորց րել է այդ հա րա բե րու թյուն նե րը տնօ րի
նող մարմ նի մե նաշ նոր հային դե րը: 1992 թվա կա նից 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման դա դա րե ցու մից հե տո 
կո մի տեն ի զո րու չե ղավ իր ա ռանց քային մաս նակ
ցու թյու նը բե րել Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րում և 1998 թ. դա դա րեց գոր ծե լուց:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րը զար
գա ցան մի կող մից՝ հա յաս տա նյան կա ռույց նե րի ու 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մյուս կող մից՝ սփյուռ քյան 
հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի միջև: 
Հա յաս տա նում վե րա հաս տատ վե ցին ա վան դա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րը, նրանց մշա կու թային մաս նա
ճյու ղե րը, մի ու թյուն նե րը, կա ռույց նե րը: 

Ան կա խու թյան պայ ման նե րում Սփյուռ քի կող
մից Հա յաս տա նին ցու ցա բեր վող օգ նու թյու նը կազ
մա կեր պում և հա մա կար գում էր 1992 թ. ստեղծ ված 
« Հա յաս տան» հա մա հայ կա կան հիմ նադ րա մը:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րում 
նկա տե լի լար վա ծու թյուն ա ռա ջաց րեց քա ղա քա կան 
տա րա ձայ նու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՅԴ գոր ծու նե
ու թյան կա սե ցու մը 1994 թ. դեկ տեմ բե րին: ՀՅԴ գոր
ծու նե ու թյան վե րա կանգ նու մը (1998 թ.) և ՀՀ իշ խա
նու թյուն նե րի նոր մո տե ցում նե րը Սփյուռ քի հետ հա
րա բե րու թյուն նե րում հե տա գա հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը խո րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռե ցին:

Ս փյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը խո րաց նե
լու և ը նդ լայ նե լու ո ւղ ղու թյամբ կար ևոր քայլ է ին 
ՀՀ իշ խա նու թյուն նե րի նա խա ձեռ նած « Հա յաս տան–
Ս փյուռք» հա մա հայ կա կան խորհր դա ժո ղով նե րը 
(1999, 2002, 2006, 2011): 

Այդ ա ռու մով կար ևոր էր նաև դեռևս 1997 թ. ապ
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րի լի 30 –ին Սփյուռ քի հայ կա կան ա վան դա կան մի
ու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հայ մշա կու թային «Ա րա
րատ» (Ի րան) կազ մա կեր պու թյան ա ջակ ցու թյամբ 
Եր ևա նում կա յա ցած հիմ նա դիր ժո ղո վը և Հա մա
հայ կա կան խա ղե րի հա մաշ խար հային կո մի տե ի 
(ՀԽՀԿ) ստեղ ծու մը:

 Հա մա հայ կա կան մար զա կան խա ղե րին մաս
նակ ցում են հայ կա կան սփյուռ քի տար բեր հա մայնք
նե րի տաս նյակ պատ վի րա կու թյուն ներ:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք գոր ծակ ցու թյան խո րաց
ման ա ռու մով նշա նա կա լի էր Եր ևա նում ան ցկաց
ված ՀՀ–Ս փյուռք ա ռա ջին տն տե սա կան հա մա ժո
ղո վը 2003 թ. սեպ տեմ բե րին, ո րում նա խանշ վե ցին 
գոր ծա րար կա պե րի ամ րապնդ ման ծրագ րե րը:

2008 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քում 
Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան ստեղ ծու մով լայն հնա
րա վո րու թյուն ներ բաց վե ցին Սփյուռ քի հետ հա
րա բե րու թյուն նե րը նոր հար թու թյան վրա դնե լու և 
հա մա հայ կա կան ծրագ րերն ա ռա վել ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այս պես՝ 2009 թ. ապ րի լի 21–24 –ը ՀՀ Սփյուռքի նա
խա րա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ կազ մակերպ վեց 
և ան ցկաց վեց ճար տա րա պետ նե րի հա մա հայ կա
կան հա մա ժո ղով, ո րը կրում էր « Հայ կա կան ճար
տա րա պե տու թյու նը և XXI դա րը» խո րա գի րը, 2009 
թ. սեպ տեմ բե րի 18–21 –ը՝ Ի րա վա բան նե րի հա մա
հայ կա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ
ցե ցին 70 –ից ա վե լի սփյուռ քա հայ ի րա վա բան ներ 
աշ խար հի 17 ե րկր նե րից և այլն:

2010 թ. սեպ տեմ բե րին Սփյուռ քի նա խա րա րու
թյու նը կազ մա կեր պել է Կեր պար վես տի գոր ծիչ նե
րի հա մա հայ կա կան հա մա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցել 
են աշ խար հի 15 ե րկր նե րից Հա յաս տան ժա մա նած 
շուրջ 60 ար վես տա գետ ներ: 

Եր ևա նում կազ մա կերպ վել են նաև « Հայոց ցե ղաս
պա նու թյան 100–րդ տա րե լի ցին ըն դա ռաջ» խո րա գի
րը կրող լրագ րող նե րի (2012) և ի րա վա բան նե րի (2013) 
հա մա հայ կա կան հա մա ժո ղով ներ: Տեղի են ունեցել 
նաև սփյուռ քում հա յա պահ պա նու թյա նը և ազ գային 
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մշա կույ թի զար գաց մա նը, հայոց լեզ վին ու կր թու թյան 
խն դիր նե րին վե րա բե րող գի տա ժո ղով ներ:

 Հա յաս տան–Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րում 
նկատ վող զգա լի ա ռա ջըն թա ցը կար ևոր նա խա պայ
ման է՝ ո ւղղ ված ի նչ պես Հա յաս տա նի, այն պես էլ 
Սփյուռ քի հե տա գա զար գաց մանն ու հզո րաց մա նը:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ին չո՞վ է ին պայ մա նա վոր ված սփյուռ քա հայ կենտ րոն նե րում տե ղի ու նե ցած փո
փո խու թյուն նե րը 1990 –ական թթ.: Ի՞նչ հետ ևանք ներ դրանք ու նե ցան: Սփյուռ
քա հայ գաղ թօ ջախ նե րով նշա նա վոր ի ՞նչ ե րկր ներ գի տեք: Ցո՛ւյց տվեք դրանք 
քար տե զի վրա: 

2.  Ի՞նչ գի տեք Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ի գոր ծու նե
ու թյան մա սին: Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված Հա յաս տան — Սփյուռք կա պե րի 
սեր տա ցու մը. ի ՞նչ նշա նա կու թյուն և հետ ևանք ներ դա կա րող է ու նե նալ:

3.  Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ Հա յաս տան — Սփյուռք կա պե րի սեր տա
ցու մը: Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը սեր տաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ ի ՞նչ մի
ջո ցա ռում ներ է ձեռ նար կել ՀՀ–ն. ա րդյո՞ք դրանք բա վա րար են: Ի ՞նչ մի ջո ցա
ռում ներ կձեռ նար կե իք դուք:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Զանգվածային արտագաղթ, միգրացիոն գործընթացներ, «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամ, «Հայաստան — Սփյուռք» համահայկական 
խորհր դաժողով, ՀԽՀԿ, ՀՀ — Սփյուռք առաջին տնտեսական համաժողով, 
Սփյուռքի նախարարություն, Կերպարվեստի գործիչների համահայկական 
համաժողով:
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ԲԱ ԺԻՆ 4. ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1.  Հա յաս տա նում 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ին ան ցկաց վեց հան րաք վե՝ ԽՍՀՄ–ի 
կազ մից դուրս ան կախ պե տու թյուն դառ նա լու հար ցով: Եր կու օր ան ց, հեն վե
լով ժո ղովր դի մի ա հա մուռ կա մար տա հայտ ման վրա, ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր
դը հռ չա կեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյու նը: Սկս վեց նո րան
կախ պե տու թյան կա յաց ման և ամ րապնդ ման գոր ծըն թա ցը:

Ե՞րբ էր սկս վել Հա յաս տա նի ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցը: Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա
տար վե ցին ՀՀ իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րում: 

Ազ գային բա նա կը ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան 
հա մար:

 Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ նո րան կախ հայ կա կան պե տու թյան խորհր դա նիշ ներ հաս տատ
վե ցին Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա նիշ նե րը:

 Ներ կա յաց րե՛ք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը, ի ՞նչ նշա նա կու թյուն 
ու նե ցավ սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը: 

2.  Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ՀՀ–ի ա ռջև ծա ռա ցան մի շարք հիմ նախն դիր
ներ՝ տն տե սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային: Ըն դուն վե ցին 
բազ մա թիվ օ րենք ներ և ո րո շում ներ, ո րոն ցով պետք է բնա կա նոն հու նի մեջ 
դր վեր ե րկ րի ներ քին և ար տա քին կյան քը:

  
Ո րո՞նք է ին ՀՀ տն տե սա կան ճգ նա ժա մի գլ խա վոր պատ ճառ նե րը 1990–ա կան թթ. 

սկզբ նե րին: Գնա հա տե՛ք այդ տա րի նե րին ի րա կա նաց ված տն տե սա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը:

Ի՞նչ է նշա նա կում բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կարգ: ՀՀ – ո ւմ ե ՞րբ է այն ձևա վոր վել: 
Թվար կե՛ք ձեզ հայտ նի ՀՀ – ո ւմ գոր ծող կու սակ ցու թյուն ներ և հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն ներ:

 Ներ կա յաց րե՛ք ՀՀ ներ քա ղա քա կան կյան քի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
1991 թ. մինչև օ րս:

Ի՞նչ դժ վա րու թյուն ներ է ին ա ռա ջա ցել գի տու թյան և մշա կույ թի բնա գա վա ռում ան կա
խա ցու մից հե տո:

3.  Հա յաս տա նի նո րահռ չակ պե տու թյան հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ու ներ մի
ջազ գային ճա նաչ ման հաս նե լը և դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հաս տա տու մը աշ խար հի տար բեր պե տու թյուն նե րի հետ, ին չի հնա րա վո րու
թյու նը Հա յաս տա նը չու ներ ԽՍՀՄ–ի կազ մում: Ա նհ րա ժեշտ էր նաև հս տա կեց
նել ՀՀ ար տա քին — քա ղա քա կան հիմ նա կան խն դիր ներն ու նպա տակ նե րը:
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 Ո՞ր ե րկր նե րի հետ 1991–1992 թթ. ՀՀ–ն հաս տա տեց դի վա նա գի տա կան հա րա բե
րու թյուն ներ: Մի ջազ գային ի ՞նչ կա ռույց նե րի ան դամ է ՀՀ–ն: 

Թ վար կե՛ք ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր նպա տակ նե րը:
 Ներ կա յաց րե՛ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման ար դի փու լի 

ար դյունք նե րը և գլ խա վոր խո չըն դոտ նե րը: Ձեր կար ծի քով ե ՞րբ կի րա կա նա նա մեր 
կո րուստ նե րի ար դա րա ցի հա տու ցու մը:

4.  Ար ցա խյան շար ժու մը և հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հար ցի կար գա վոր ման հա մար 1991 թ. թևա կո խեց ո րա կա պես նոր 
ի րա վի ճակ: ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյու նը ճի գեր էր գոր ծադ րում մի ու թյու նը կոր
ծա նու մից փր կե լու նպա տա կով: Ազ գային շատ հար ցեր փոր ձե ցին լու ծել զոր քի 
օգ նու թյամբ, ին չը Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ բա ցա հայտ 
կի րառ վեց հայե րի նկատ մամբ: Պայ քա րի ար դյուն քում ոչ մի այն Ար ցա խը դի
մա կայեց, այլ հայ ժո ղովր դի մի ա ցյալ և հե րո սա կան ջան քե րով ԼՂ – ո ւմ հռ չակ
վեց հայ կա կան ե րկ րորդ պե տու թյու նը:  

Ին չո՞ւ հայ ժո ղո վուր դը կա րո ղա ցավ դի մա կայել խորհր դային զոր քի և ա դր բե ջա
նա կան հա տուկ ջո կատ նե րի ճնշ մա նը 1991 թվա կա նին: 

Ինչ պե՞ս ստեղծ վեց ԼՂՀ –ն: Ներ կա յաց րե՛ք նրա խորհր դա նիշ նե րը: 
Ե՞րբ է սկ վել հայ–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մը: Հա մա ռոտ ներ կա յաց րե՛ք պա

տե րազ մի ըն թաց քը և գլ խա վոր ար դյունք նե րը:
Ինչ պի սի՞ վի ճա կում է ԼՂՀ հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը: Ձեր կար

ծի քով ո ՞րն է հար ցի ար դա րա ցի լու ծու մը:

5.  Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մով է ա կա նո րեն փոխ վե ցին 
Հայ րե նիք — Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րը: Հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան 
պայ քա րը, ՀՀ մի ջազ գային ճա նա չու մը, ե րկ րի ներ քին կյան քի դժ վա րու թյուն
նե րը, հե տար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջադ րած մար տահ րա վեր
նե րը և տա րա ծաշր ջա նային աշ խար հա քա ղա քա կան կտ րուկ զար գա ցում նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին պայ մա նա վո րել են այդ հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա
կու թյու նը և խն դիր նե րը: 

Ո րո՞նք են Հայ րե նի քից զանգ վա ծային ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը, ներ կա յաց րե՛ք 
դրա հետ ևանք նե րը:

Թ վար կե՛ք Սփյուռ քի հիմ նա կան կենտ րոն նե րը:
Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ Հայ րե նիք – Սփյուռք կա պե րի սեր տա ցու մը: Ներ կա յաց րե՛ք այդ 

ո ւղ ղու թյամբ ար վող քայ լե րը և դրանց նշա նա կու թյու նը:
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 Խոր հուրդ է տր վում օ գտ վել հետ ևյալ կայ քէ ջե րից.

armhistory.ru/
www.findarmenia.com/arm/history/
hy.wikipedia.org/wiki/
freebooks.do.am
armenianhouse.org/armenianhistoryam.html
genocide.am
www.encyclopedia.am
www.genocidemuseum.am/arm/armenian_genocide.php
www.earmenians.com
dasatu.ru
giteliq.am
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 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

1918 թ. մայի սի 28 — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը. հայ կա կան ան
կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգ նու մը

1918 թ. հու նի սի 4 — Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում թուրք– 
հայ կա կան պա տե րազ մի ա վար տը. Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ
րու մը

1918 թ. հու նիս–սեպ տեմ բեր — Բաք վի հա յու թյան հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա
նու թյու նը

1918 թ. հու նի սի 7 — Հ. Քա ջազ նու նու ը նտր վե լը կա ռա վա րու թյան նա խա գահ 
(վար չա պետ)

1918 թ. հու լի սի 17 — ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Հայոց կենտ րո նա կան ազ գային 
խորհր դի ժա մա նու մը Եր ևան

1918 թ. օ գոս տո սի 1 — Հա յաս տա նի խորհր դի ա ռա ջին նիս տը
1918 թ. սեպ տեմ բե րի 19 — Ա րա րայի ճա կա տա մար տը
1918 թ. դեկ տեմ բեր — Վրաց– հայ կա կան 20 –օ րյա պա տե րազ մը
1919 թ. հուն վա րի 9–17 — Հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան կոն ֆե րան սը Թիֆ լի սում
1919 թ. փետր վար — Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը Եր ևա նում
1919 թ. փետր վա րի 12 — Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն նե րի հա մա տեղ 

հու շագ րի ստո րագ րու մը Փա րի զում
1919 թ. մայի սի 16 — ՀՀ –ում հա մալ սա րան հիմ նե լու վե րա բե րյալ ո րոշ ման ըն դու

նու մը
1919 թ. մայի սի 28 — « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տի» 

ստո րագ րու մը և հրա պա րա կու մը
1919 թ. հու նիս — ՀՀ խորհր դա րա նի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը
1919 թ. սեպ տեմ բեր–նոյեմ բեր — ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վի գու մա րու մը
1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26 — Պե տա կան լեզ վի մա սին ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը
1920 թ. հուն վա րի 19 — Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան դե ֆակ տո ճա նա չու մը 

Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի և Ճա պո նի այի ղե կա վար նե րի 
Փա րի զյան վե հա ժո ղո վի նիս տում

1920 թ. հուն վա րի 31 — Հա մալ սա րա նի հան դի սա վոր բա ցու մը Ա լեք սանդ րա պո լում
1920 թ. ապ րի լի 19–26 — Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վը
1920 թ. ապ րի լի 23 — ՀՀ –ի դե ֆակ տո ճա նա չու մը Ա ՄՆ –ի կա ռա վա րու թյան կող

մից
1920 թ. ապ րի լի 25 — Լեռ նային Ղա րա բա ղի հռ չա կու մը ՀՀ ան բա ժա նե լի մաս
1920 թ. մայի սի 10 — Հայ բոլշ ևիկ նե րի Մայի սյան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը
1920 թ. հու լի սի 23 — Զի նան շա նի մա սին ՀՀ օ րեն քի հաս տա տու մը
1920 թ. օ գոս տո սի 4 — Ի նք նա վար Կի լի կի այի հռ չա կու մը Ա դա նա յում
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1920 թ. օ գոս տո սի 10 — Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը
1920 թ. օ գոս տո սի 10 — ՌՍԴԽՀ –ի և ՀՀ –ի միջև հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 

Թիֆ լի սում
1920 թ. սեպ տեմ բե րի 1–8 — Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 

Բաք վում
1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23 — նոյեմ բե րի 18 — Թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մը
1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31 — Կար սի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
1920 թ. նոյեմ բե րի 22 — Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վիլ սո նի ի րա վա րար ո րո շու մը հայ

թուր քա կան սահ մա նագ ծի վե րա բե րյալ 
1920 թ. նոյեմ բե րի 29 — Հա յաս տա նի ռազմ հեղ կո մի մուտ քը Քար վան սա րա 

(Իջևան) և խորհր դայ նաց ման մա սին հայ տա րա րու թյու նը
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2 — Եր ևա նի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը և Հա յաս տա նի 

խորհր դայ նա ցու մը
1920 թ. դեկ տեմ բեր – 1921 թ. փետր վար — Ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա

նու թյան ի րա կա նա ցու մը Հա յաս տա նում
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25 — Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը Տաթ ևի 

վան քում. «Ինք նա վար Սյու նի քի» հռ չա կու մը
1921 թ. փետր վա րի 16 –ապ րի լի 2 — Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ

բու թյու նը
1921 թ. փետր վա րի 21– մար տի 14 — Մեծ տե րու թյուն նե րի Լոն դո նի կոն ֆե րան սը
1921 թ. փետր վա րի 26 – մար տի 16 — Մոսկ վայի ռուս– թուր քա կան կոն ֆե րան սը.
«Բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան մա սին» պայ մա նագ րի կն քու մը Մոսկ վա յում
1921 թ. ապ րի լի 27 — Հա մա զան գե զու րյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը Տաթ ևի վան

քում. «Լեռ նա հա յաս տա նի» հռ չա կու մը
1921 թ. մայի սի 21  — ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի կազ մա վո րու մը. Ա. Մյաս նի կյա նի նշա

նակ վե լը Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ
1921 թ. հու նի սի 3 — Լեռ նային Ղա րա բա ղը ՀՍԽՀ –ի ան բա ժան մաս հռ չա կե լու մա

սին դեկ րե տի ըն դու նու մը
1921 թ. հու լի սի 4 — ՌԿ(բ)Կ Կով կա սյան բյու րոյի ո րո շու մը Լեռ նային Ղա րա բա ղը 

ՀՍԽՀ –ին մի աց նե լու մա սին. հու լի սի 5 –ին ո րո շու մը փոխ վեց հօ գուտ Ա դր բե ջա նի
1921 թ. սեպ տեմ բեր — Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի (ՀՕԿ) հիմ նու մը (վե րաց

վեց 1937 թ.)
1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26 – հոկ տեմ բե րի 13 — Կար սի կոն ֆե րան սը. Հա յաս տա նի, 

Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի և Թուր քի այի միջև պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
1921 թ. նոյեմ բե րի 6 — Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման մա սին հա մա ձայ նագ

րի ստո րագ րու մը Թիֆ լի սում
1921 թ. դեկ տեմ բեր — ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը
1922 թ. հուն վար — Խորհր դային Հա յաս տա նի ա ռա ջին պե տա կան դրա մա տի կա

կան թատ րո նի բա ցու մը
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1922 թ. փետր վա րի 3 — ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը
1922 թ. մար տի 12 — Ա նդր դաշ նու թյուն կազ մե լու մա սին պայ մա նագ րի հաս տա

տու մը Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կենտ գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի լի ա զոր կոն ֆե րան սում

1922 թ. նոյեմ բե րի 20  — 1923 թ. հու լի սի 24 — Լո զա նի կոն ֆե րան սը
1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–13 — Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու

մա րը. Ա նդր կով կա սի Խորհր դային Դաշ նային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան 
(Ա ԽԴՍՀ) ստեղ ծու մը

1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30 — ԽՍՀՄ –ի կազ մա վոր ման մա սին հռ չա կագ րի և մի ու թե
նա կան պայ մա նագ րե րի ստո րագ րու մը

1923 թ. — Պե տա կան կոն սեր վա տո րի այի հիմ նու մը
1923 թ. հու լի սի 7 — Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի (Լ ՂԻՄ) ստեղ ծու մը
1925 թ. — Հ. Ա դա մյա նի ստեղ ծած ե ռա գույն հե ռուս տա տե սու թյան և լու սա հե ռագ

րու թյան սար քի ցու ցադ րու մը Եր ևա նում
1925 թ. — Հայ կա կան ա ռա ջին գե ղար վես տա կան կի նոն կա րի` « Նա մու սի» ցու

ցադ րու թյու նը
1930–1936 թթ. — ՀԿ(բ)Կ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ա. Խան ջյա նի պաշ տո

նա վա րու թյու նը
1932–1938 թ. ապ րիլ — Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Խո րեն Ա Մու րադ բե գյա նի գա

հա կա լու թյու նը
1932 թ. — Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
1933–1940 թթ. — Եր ևա նի ար հես տա կան կաու չու կի գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը
1935 թ. — ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի (Ա րմ

ֆան) հիմ նու մը
1935 թ. — Հայ կա կան ա ռա ջին հն չյու նային կի նոն կա րի` << Պե պոյի>> ցու ցադ րու

թյու նը
1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5 — ԽՍՀՄ –ի նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը
1937 թ. մարտ — Խորհր դային Հա յաս տա նի նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը
1938 թ. — Եր ևա նի Ա. Սպեն դի ա րյա նի ան վան օ պե րայի և բա լե տի պե տա կան 

թատ րո նի բա ցու մը
1938 թ. — Թ. Ալ թու նյա նի ղե կա վա րու թյամբ հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գի– պա

րի պե տա կան ան սամբ լի ստեղ ծու մը
1938 թ. օ գոս տո սի 4 — ՀԿ(բ)Կ Կենտ կո մի ո րո շու մը Էջ մի ած նի վան քը փա կե լու և 

կա թո ղի կո սու թյու նը վե րաց նե լու մա սին
1939 թ. օ գոս տո սի 23 — Խորհր դա– գեր մա նա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
1939 թ. սեպ տեմ բե րի 1 – 1945 թ. սեպ տեմ բե րի 2 — Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը
1941 թ. հու նի սի 22 – 1945 թ. մայի սի 9 — ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ 

պա տե րազ մը
1942 թ. հու լի սի 21 — Լ. Չափ չա խյա նի ար ժա նա նա լը ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման. Հայ
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րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ հե րո սը
1943 թ. նոյեմ բե րի 29 — ՀԽՍՀ Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հիմ նադ րու մը
1945 թ. մար տի 19 — ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան` 1925 թ. խորհր դա– թուր քա կան բա

րե կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նագ րի չե ղյալ հայ տա րա րու մը
1945 թ. ապ րի լի 19 — ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ղե կա վար Ի. Ստա լի նի և կա թո ղի

կո սա կան տե ղա պահ Գևորգ Չո րեք չյա նի հան դի պու մը Մոսկ վա յում
1945 թ. հու լի սի 22–23 —Հայ կա կան տա րածք նե րի հար ցի քն նար կու մը Պոտս դա մի 

կոն ֆե րան սում
1945 թ. նոյեմ բե րի 21 — Սփյուռ քա հա յու թյան ներ գաղ թը ՀԽՍՀ ի րա կա նաց նե լու 

մա սին ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման ըն դու նու մը
1946–1948 թթ. — Զանգ վա ծային հայ րե նա դար ձու թյու նը. աշ խար հի 12 ե րկր նե րից 

շուրջ 90 հա զար հայե րի վե րա դար ձը Հայ րե նիք
1947 թ. ապ րի լի 30– մայի սի 4 — Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սի գու մա

րու մը Նյու Յոր քում
1949 թ. հու նի սի 14 — Հայ բնակ չու թյան հոծ զանգ վա ծի ար տաք սումն Ալ թայի ե րկ

րա մաս
1956 թ. փետր վար — ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րը Մոսկ վա յում
1959 թ. — Ան ցու մը ու թա մյա պար տա դիր կր թու թյան 
1961 – 1981 թթ. — Ար փա–Ս ևան ջրա տար թու նե լի շի նա րա րու թյու նը
1964 թ. — Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ի ստեղ ծու մը
1967 թ. — Եր ևա նի է լեկտ րո նային ա րա գա ցուց չի կա ռուց ման ա վար տը
1972 թ. — Ա մե րի կայի հայ կա կան հա մա գու մա րի ստեղ ծու մը
1976 թ. — Հայ կա կան ա տո մա կա յա նի գոր ծար կու մը
1985 թ. մարտ — Վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան սկիզ բը ԽՍՀՄ –ում
1987 թ. հու նի սի 18 — Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը Եվ րա խորհր դա

րա նի կող մից
1988 թ. փետր վա րի 20 — ԼՂԻՄ –ի մարզ խորհր դի պատ մա կան ո րոշ ման ըն դու

նու մը
1988 թ. փետր վա րի 22 — « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ստեղ ծու մը
1988 թ. փետր վա րի 27–29 — Սում գայի թի հա յու թյան կո տո րա ծը
1988 թ. հու նի սի 15 — ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ո րո շու մը ԼՂԻՄ –ի մարզ խորհր

դի ո րոշ մա նը դրա կան պա տաս խան տա լու վե րա բե րյալ
1988 թ. հու լի սի 18 — ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի կող մից ՀԽՍՀ ԳԽ –ի և ԼՂԻՄ –ի 

մարզ խորհր դի ո րո շում նե րումը չճա նա չե լը
1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7 — Սպի տա կի ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժը
1989 թ. հուն վա րի 11 — Կա ռա վար ման հա տուկ ձև մտց նե լը ԼՂԻՄ –ում
1989 թ. օ գոս տո սի 16 — Ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ

գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րում
1989 դեկ տեմ բե րի 1 — « Հայ կա կան ԽՍՀ –ի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր
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ման մա սին» հա մա տեղ ո րոշ ման ըն դու նու մը
1990 թ. հուն վա րի 13–20 — Բաք վի հա յու թյան կո տո րածն ու տե ղա հա նու թյու նը
1990 թ. մայի սի 20 — ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի այ լընտ րան քային ը նտ րու թյուն

նե րը
1990 թ. օ գոս տո սի 4 — ՀՀՇ վար չու թյան նա խա գահ Լ. Տեր– Պետ րո սյա նի ը նտր վե

լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ
1990 թ. օ գոս տո սի 23 — «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» փաս

տաթղ թի ըն դու նու մը
1991 թ. ապ րի –մայիս — «Կոլ ցո» (Օ ղակ) ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու

մը. Գե տա շե նի հա յա թա փու մը
1991 թ. մայիս–1994 թ.  մայիս — Հայ –ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մը
1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2 — Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան հռ չակ ման 

մա սին փաս տաթղ թի ըն դու նու մը
1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21 — Ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը Հա յաս տա

նում
1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23 — Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կու մը
1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16 — Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ Լ. 

Տեր– Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը ՀՀ նա խա գահ
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 8 — Բե լո վե ժյան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10 — Լեռ նային Ղա րաբաղի ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը 

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21 — Ա ՊՀ –ի ձևա վո րու մը
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 28 — ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր նե րի ը նտ րու

թյուն նե րը
1992 թ. հուն վա րի 7 — Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը 

Ա ՄՆ –ի և Հա յաս տա նի միջև
1992 թ. հուն վար — Ա. Մկրտ չյա նի ը նտր վե լը ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ
1992 թ. մար տի 2 — ՀՀ –ի դառ նա լը ՄԱԿ –ի լի ի րավ ան դամ
1992 թ. մայի սի 9 — Շու շի ի ա զա տագ րու մը
1992 թ. մայի սի 18 — Լա չի նի ա զա տագ րու մը. Ար ցա խի շր ջա փակ ման օ ղա կի ճեղ

քու մը
1994 թ. փետր վա րի 18 — Քել բա ջա րի շր ջա նի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի լեռ

նանց քի ա զա տագ րու մը
1995 թ. հու լի սի 5 — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան ըն դու

նու մը
1996 թ. նոյեմ բեր — ԼՂՀ ա ռա ջին նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը
1997 թ. օ գոս տո սի 29 — ՀՀ –ի և ՌԴ –ի միջև բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու

թյան և փո խա դարձ օգ նու թյան մա սին պայ մա նագ րի կն քու մը
1998 թ. փետր վա րի 3 — ՀՀ նա խա գահ Լ. Տեր– Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նը
1998 թ. մարտ — Ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը ՀՀ –ում
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1999 թ. սեպ տեմ բեր — Հա յաս տան–Ս փյուռք ա ռա ջին խորհր դա ժո ղո վը Եր ևա նում
1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27 — Ա րյու նա լի ա հա բեկ չու թյու նը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում
2001 թ. հուն վա րի 25 — ՀՀ –ի լի ի րավ ան դա մակ ցու թյու նը Եվ րա խորհր դին
2003 թ. սեպ տեմ բեր — Հա յա գի տա կան մի ջազ գային ա ռա ջին հա մա ժո ղո վը Եր

ևա նում
2004 թ. հու լիս — «Ոս կե ծի րան» մի ջազ գային ա ռա ջին կի նո փա ռա տո նը Եր ևա

նում
2005 թ. նոյեմ բե րի 27 — ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հաս տա տու մը 

հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վե ի ար դյուն քում
2007 թ. հուն վա րի 19 — Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը
2008 թ. փետր վա րի 19 — Նա խա գա հա կան հին գե րորդ ը նտ րու թյուն նե րը ՀՀ –ում
2008 թ. մար տի 1–2 — Հե տընտ րա կան մթ նո լոր տի շի կա ցու մը և ող բեր գա կան 

դեպ քե րը Եր ևա նում
2009 թ. հոկ տեմ բե րի 10 — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Թուր քի այի միջև 

«Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման և զար գաց ման 
մա սին» ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստո րագ րու մը Ցյու րի խում

2013 թ. փետր վա րի 18 — Նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը ՀՀ –ում
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 ԲԱ ԺԻՆ 1. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նը 
(1918 թ. մայի սի 28 – 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2)

Գ ԼՈՒԽ 1. Հան րա պե տու թյան կա յա ցու մը
§ 1–2. Հայոց ան կախ պե տու թյան կա յա ցու մը

Գ ԼՈՒԽ 2. Սո ցի ալ–տն տե սա կան, քա ղա քա կան և մշա կու թային կյան քը
§ 1–2. Ներ քին դրու թյու նը
§ 3. Ներ քին կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րը

Գ ԼՈՒԽ 3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային դրու թյու նը: 
Հայ կա կան հար ցը
§ 1–2. Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային դրու թյու նը: 
Հա րա բե րու թյուն նե րը հար ևան պե տու թյուն նե րի հետ
§ 3. Հայ կա կան հար ցը Փա րի զի Խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վում: 
Սև րի պայ մա նա գի րը

Գ ԼՈՒԽ 4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կու մը
§ 1. Հա յաս տա նը Խորհր դային Ռու սաս տա նի և քե մա լա կան 
Թուր քի այի հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում
§ 2. 1920 թ. թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մը: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան խորհր դայ նա ցու մը

 ԲԱ ԺԻՆ 1. ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 ԲԱ ԺԻՆ 2. Խորհր դային Հա յաս տա նը և հայ կա կան սփյուռ քը 1920–1922 թթ.
§ 1. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը
§ 2. ՀՍԽՀ Սահ մա նադ րու թյու նը: Խորհր դային 
Հա յաս տա նը Ա նդր դաշ նու թյան և ԽՍՀՄ –ի կազ մում
§ 3–4. ՀՍԽՀ տա րած քային հիմ նախն դիր նե րը և ար տա քին կա պե րը

Գ ԼՈՒԽ 2. Սո ցի ալ–տն տե սա կան և հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
կյան քը Խորհր դային Հա յաս տա նում
§ 1. Ան ցու մը նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: 
ՀՍԽՀ ին դուստ րա ցու մը  և գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցու մը
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§ 2. Քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րը և հա լա ծանք նե րը: Խորհր դային 
Հա յաս տա նը՝ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն

Գ ԼՈՒԽ 3. Հայ կա կան սփյուռ քի ձևա վո րու մը
§ 1. Հայ կա կան սփյուռ քի ձևա վո րու մը

Գ ԼՈՒԽ 4. Հայ ժո ղո վուր դը Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին
§ 1. Հայ ժո ղովր դի մաս նակ ցու թյու նը Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին
§ 2. Սփյուռ քա հայե րի մաս նակ ցու թյու նը Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տին

Գ ԼՈՒԽ 5. Խորհր դա հայ մշա կույ թը 1920–1945 թթ.
§ 1. Կր թու թյու նը և գի տու թյու նը
§ 2–3. Գրա կա նու թյու նը և ար վես տը
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 ԲԱ ԺԻՆ 3. Խորհր դային Հա յաս տա նը և հայ կա կան սփյուռ քը 1945–1991 թթ.

Գ ԼՈՒԽ 1. Հայ կա կան սփյուռ քը հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում
§ 1. Հայ կա կան հար ցի վե րա բա ցու մը: Սփյուռ քա հայե րի պայ քա րը 
Հայ կա կան հար ցի լուծ ման և ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման հա մար
§ 2. « Մեծ հայ րե նա դար ձու թյան» կազ մա կեր պու մը: Հայ րե նիք–Ս փյուռք 
կա պե րի բա րե լա վու մը և ամ րապն դու մը

Գ ԼՈՒԽ 2. Տն տե սու թյու նը, հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը
§ 1. Տն տե սու թյու նը և սո ցի ա լա կան կյան քը
§ 2. Խորհր դային Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը

Գ ԼՈՒԽ 3. Ար ցա խյան շար ժու մը և Հա յաս տա նի 
ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցը
§ 1. Վե րա կա ռու ցումն ու Ար ցա խյան շարժ ման սկիզ բը
§ 2. Հա մազ գային շարժ ման վե րելքն ու զին ված պայ քա րի սկիզ բը
§ 3. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան գոր ծըն թա ցը

Գ ԼՈՒԽ 4. Խորհր դային Հա յաս տա նի և Հայ կա կան սփյուռ քի 
մ շա կույ թը 1945–1991 թթ.
§ 1. Կր թու թյու նը և գի տու թյու նը
§ 2–3. Գրա կա նու թյու նը և ար վես տը
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 ԲԱ ԺԻՆ 4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
Հան րա պե տու թյու նը և Հայ կա կան սփյուռ քը 1991 թվա կա նից մինչև
 մեր օ րե րը

Գ ԼՈՒԽ 1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ րապնդ ման գոր ծըն թա ցը
§ 1. ՀՀ ան կա խու թյան հռ չա կու մը: Իշ խա նու թյան մար մին նե րի ձևա վո րու մը. 
բան կը, խորհր դա նիշ նե րը, սահ մա նադ րու թյու նը

Գ ԼՈՒԽ 2. ՀՀ տն տե սա կան դրու թյու նը, 
հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը
§ 1. ՀՀ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը,
 հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քը
§ 2. Ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը: Մշա կու թային կյան քը

Գ ԼՈՒԽ 3. ՀՀ մի ջազ գային դրու թյու նը և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը
§ 1. ՀՀ մի ջազ գային ճա նա չու մը և դի վա նա գի տա կան 
կա պե րի հաս տա տու մը
§ 2. ՀՀ–ն Ա ՊՀ –ի, ՄԱԿ –ի և Եվ րա խորհր դի ան դամ: 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը

Գ ԼՈՒԽ 4. Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը
§ 1. ԼՂՀ ան կա խու թյան հռ չա կու մը: Իշ խա նու թյան մար մին նե րի ձևա վո րու մը
§ 2. Ար ցա խյան ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը: 
ԼՂ –ի հար ցի մի ւազ գայ նա ցու մը. լուծ ման հետ ևանք նե րը

Գ ԼՈՒԽ 5. Հայ կա կան սփյուռ քը 1991 թվա կա նից մինչև մեր օ րե րը
§ 1. Սփյուռ քի հիմ նա կան կենտ րոն նե րը: Զանգ վա ծային ար տա գաղ թը և 
Ս փյուռ քի ստ վա րա ցու մը
§ 2. Սփյուռ քա հայ հա մայնք նե րը և 
Հայ րե նիք–Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րը ար դի փու լում
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