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Զանգեզուրի, Լեռնային Ղարաբաղի  
եւ 

 Նախիջեւանի հիմնախնդիրները 
 

Էդ. Բաղդասարյան, Գերմանիկ 
 

Հայաստանի խորհրդայնացման հաջորդ օրն իսկ 
Ադրբեջանի հեղկոմն ընդունեց դեկրետ այն մասին, որ 
Հայաստանի  եւ Ադրբեջանի միջեւ այլեւս տարածքային վեճեր 
գոյություն չունեն, որ Զանգեզուրը, Լեռնային Ղարաբաղը  եւ 
Նախիջեւանը համարվում են Հայաստանի անբաժանելի մասեր: 
Ելնելով Ադրբեջանի հեղկոմի որոշումից` Հայաստանի ՍԽՀ 
հեղկոմը 1920 թ. դեկտեմբերի 24-ին հռչակագիր ընդունեց 
Նախիջեւանի մարզի ինքնորոշման մասին: Սակայն թուրք-
թաթարական (ադրբեջանական) ազգայնամոլ առաջնորդների 
հրահրումով հայոց պատմական Նախիջեւանի մարզում 
իշխանությունը նվաճեցին թաթար բեկերն ու խաները: 
Մոսկվայի պայմանագրով այն անցավ Ադրբեջանին: 
Տասնամյակներ շարունակ, հատկապես խորհրդային 
իշխանության տարիներին, մարզում հայերի թիվն անընդհատ 
նվազել է, տեսակարար կշիռն ընկել` 1916թ. 40 տոկոսից իջնելով 
1926թ. 10,8  եւ 1979թ. 1,4 տոկոսի: Այժմ Նախիջեւանը լրիվ 
հայաթափված է: 
 

Արցախի խնդիրը 
 

Պետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը 
հաստատվել է 1945 թ. ՄԱԿ-ի կանոնադրության ընդունմամբ£ 
Այն բանաձեւված իր արտահայտությունը ստացավ ՄԱԿ-ի 1970 
թ. նոր կանոնադրության մեջ£ 

1917 թ. դեկտեմբերին Շուշիում ստեղծվեց «Հայ 
հեղափոխական կուսակցությունների եւ 
կազմակերպությունների ժամանակավոր խորհուրդ»£ Այդ 
մարմինը հետագայում անվանվեց «Միջկուսակցական բյուրո» 
Այն օժտված էր օրենսդիր եւ գործադիր գործառնություններով£ 
Նոր իշխա-նությունը ընտրական համակարգի միջոցով 
տեղերում ստեղծեց վարչական եւ դատական մարմիններ£ 

Արցախյան պետության վերածնունդը չանտեսվեց նաեւ 
Անդրկովկասյան սեյմի կողմից£ Սեյմում գտնվող հայ եւ 
մահմեդական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ Լեռնա-յին 
Ղարաբաղին տրվում է ազատ շրջանի կարգավիճակ£ 

1918 թ. հունիսի 17-ին Շուշիում հրավիրված 
միջկուսակցական երկրորդ հավաք-խորհրդակցությունում 
որոշվեց ստեղծել նոր մարմին «Հայ հեղափոխական 
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դաշնակցական Հայաստանի հետագա «հզորացումը» կանխելու 
եւ Ադրբեջանում խորհրդային իշխանությունը իբրեւ թե 
«դիսկրիմինացիայի» չենթարկելու համար£ 

Նկատենք, որ Հայաստանում խորհրդային կարգերի 
հաստատվելուց մեկ օր հետո` 1920 թ. դեկտեմբերի 1-ին, երբ 
«դաշնակցական հզորացմանը» նպաստելու 
պատճառաբանությունը վերացել էր, Բաքվի պրոլետարիատը, 
հանձինս Ադրբեջանի հեղկոմի, հատուկ դեկլարացիայով 
ողջունելով Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումը, 
Լեռնային Ղարաբաղը եւ Նախիջեւանը ճանաչեց Խորհրդային 
Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս£ Ադրբեջանական ԽՍՀ հեղկոմը 
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ազատ ինքնորոշման 
իրավունքը ճանաչել էր նաեւ մինչ այդ` 1920 թ. նոյեմբերի 30-ի 
որոշմամբ£ 

Հեղկոմի դեկտեմբերի 1-ի դեկլարացիան ողջունեցին Ի. 
Ստալինը, Ս. Օրջոնիկիձեն, Ս. Կիրովը եւ պետական ու 
կուսակցական մի շարք հայ գործիչներ£ Ադրբեջանի հեղկոմի 
դեկլարացիայի հիման վրա եւ ՌԿ¥բ¤Կ Կովկասյան բյուրոյի 1921 
թ. հունիսի 3-ի պլենումի որոշմամբ 1921 թ. հունիսի 19-ին 
Հայաստանի հեղկոմը, «Խորհրդային Հայաստան» օրաթերթում 
հրապարակած դեկրետով, ազդարարում էր, «Ադրբեջանի ԽՍՀ 
Հեղկոմի հռչակագրի  եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի 
հանրապետությունների կառավարությունների միջեւ եղած 
համաձայնության հիման վրա հայտարարվում է, որ Լեռնային 
Ղարաբաղն այժմվանից կազմում է Հայկական ԽՍՀ անբաժան 
մասը»: Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ կոմիսար նշանակվեց 
Ասքանազ Մռավյանը: Սակայն Ադրբեջանն արգելակեց այդ 
որոշման կատարումը2: 

Գ. Օրջոնիկիձեն  եւ Ս. Կիրովը Ադրբեջանի Հեղկոմի 
նախագահ Ն. Նարիմանովին խորհուրդ էին տալիս Լեռնային 
Ղարաբաղի հարցում ղեկավարվել էթնիկական սկզբունքով, այն 
է` ոչ մի հայկական գյուղ չմիացվի Ադրբեջանին  եւ, հակառակը, 
ոչ մի ադրբեջանական գյուղ չմիացվի Հայաստանին: Ադրբեջանի 
ղեկավարությունը ճիշտ չէր համարում էթնիկական սկզբունքով 
սահմանաբաժանումը: Այնուհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը 
փոխադրվեց Կովկասյան բյուրոյի պլենում,  եւ նրա հուլիսի 3-ի 
նիստում որոշում ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի 
կազմի մեջ մտցնելու մասին: Վերջապես ընդունվել էր 
արդարացի  եւ օրինական որոշում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի 
մասին, որի բնակչության 95 տոկոսը հայեր էին:  Այդ որոշման 
դեմ բողոքեց Ն. Նարիմանովը, որից հետո հարցի լուծումը 

                                                 
2 -  Վ. Ե. Խոջաբեկյան, «Արցախը փորձության ժամին», Երեւան, 1991 թ., 
էջ 7£ 
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փոխադրվելու էր ՌԿ(բ)Կ Կենտկոմ (Մոսկվա):  Նա սպառնալից 
պնդում էր, որ հարցը հօգուտ Ադրբեջանի չլուծելու դեպքում 
հետեւանքների համար Ադրբեջանի հեղկոմը 
պատասխանատվու-թյունն իր վրայից վերցնում է, քանի որ 
հանրապետությունում ուժեղանում են «հակախորհրդային 
խմբերը»£ 

Ն. Նարիմանովի եւ Ստալինի մասնակցությամբ ՌԿ¥բ¤Կ 
Կովկասյան բյուրոյի պլենումը 1921 թ. հուլիսի 4-ին, լսելով խնդրո 
առարկա հարցը, ձայների մեծամասնությամբ որոշում է 
Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորել Խորհրդային Հայաս-
տանին£ Նարիմանովը բողոքում է նման որոշման դեմ եւ 
պահանջում, որ հարցը տեղափոխել ՌԿ¥բ¤Կ Կովկասյան 
Կենտկոմ£ Եւ թեեւ ՌԿ¥բ¤Կ Կովկասյան բյուրոն` որոշում է 
ընդառաջել Նարիմանովի այդ պահանջին, սակայն 
անսպասելիորեն հաջորդ օրը` հուլիսի 5-ին, նորից գումարում է 
ՌԿ¥բ¤Կ ԿԿ-ի Կովկասյան բյուրոյի նիստը, որի ժամանակ հարցը 
առանց քննարկելու  կամայականորեն որոշվում է Լեռնային 
Ղարաբաղը միացնել Ադրբեջանին£ Դա պատճառաբանվում էր 
Ադրբեջանի հետ նրա տնտեսական կապերով: Լեռնային 
Ղարաբաղը դառնալու էր ինքնավար մարզ` Շուշի կենտրոնով: 
Որոշման այսպիսի շրջադարձային փոփոխությունը, ըստ 
երեւույթին, կապված էր Ի. Ստալինի միջամտության հետ: 
Այսպիսով, ղարաբաղյան հարցի լուծումը պատճառաբանվեց 
միայն տնտեսական գործոններով` անտեսելով ազգայինը: 
Միանգամայն պարզ է, որ նիստը գումարվել եւ որոշումը 
ընդունվել է Ստալին-Նարիմանով գործարքի եւ Ստալինի կողմից 
գործադրված ճնշման պայմաններում£ 

Աշխարհի դիվանագիտական պրակտիկայում չկա այնպիսի 
մի դեպք, երբ սուվերեն հանրապետությունների միջեւ 
սահմանային հարցերը որոշվեն ո՛չ թե դիվանագիտական 
ճանապարհներով, այլ կուսակցական որոշումներով£ Կուսակ-
ցական մարմինը նման որոշում ընդունելու իրավունք չուներ3£ 

Հայ ժողովուրդը  եւ Հայաստանի ղեկավարությունը 
բնականաբար խիստ դժգոհ էին որոշումից  եւ արտահայտեցին 
իրենց անհամաձայնությունը, սակայն դրանից ոչինչ չփոխվեց: 
Հայրենի երկրին միանալու ձգտումով համակված Լեռնային 
Ղարաբաղի ժողովրդի բողոքի ձայնը չլռեց նույնիսկ ստալինյան 
բռնատիրության տարիներին: Մեր օրերում նա ստիպված էր 
զենքով պաշտպանել իր արդարացի իրավունքները: 

Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ ՌԿ¥բ¤Կ Կենտկոմի 
Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 5-ի անարդարացի եւ ոչ 

                                                 
3 -  Վ. Ե. Խոջաբեկյան, «Արցախը փորձության ժամին», Երեւան, 1991 թ., 
էջ 8£ 
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օրինակական որոշումը Խորհրդային Հայաստանի իշխանու-
թյունները քննադատեցին անմիջապես£ Արդեն 1921 թ. հուլիսի 
16-ին Հայաստանի Կոմունիստական ¥բ¤ Կուսակցության 
Կենտկոմը միանգամայն սխալ եւ անբավարար համարեց 
Կովկասյան բյուրոյի որոշումը£ Խիստ քննադատություն հնչեց 
նաեւ 1922 թ. հունվարի 26-29-ը Երեւանում տեղի ունեցած 
Հայկոմկուսի առաջին համագումարում£ Պատվիրակները ծանր 
մեղադրանքներ հնչեցրին Կենտկոմի հասցեին, Ղարաբաղի հար-
ցում վճռականություն եւ հաստատակամություն չդրսեւորելու 
համար£ 

Այնուհանդերձ, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարու-թյան 
հաստատակամ եւ հետեւողական ջանքերի շնորհիվ երկու 
տարվա համառ դիմադրությունից հետո Ադրբեջանի իշխանու-
թյունները ստիպված էին նահանջել եւ 1923 թ. հուլիսի 7-ի 
որոշումով Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավար մարզի 
կարգավիճակ£ Դրա շնորհիվ էր նաեւ, որ արցախահայությունը 
խորհրդային տարիներին միսնաբար դիմակայեց Ադրբեջանի 
սադրանքներին եւ ազգային խտրականության 
քաղաքականությանը, Արցախը չհայա-թափվեց4£ Սակայն այդ 
որոշմամբ, Արաքսի ափից մինչեւ Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի 
հյուսիսային փեշերը կտրեցին եւ ստեղծեցին «Քրդստանի 
դավառը», դրանով իսկ Արցախը անջատեցին մայր 
Հայաստանից£ Մարզից անջատեցին նաեւ ամբողջ Հյուսիսային 
Արցախը 107 հայկական գյուղերով£ Փաստորեն 11.5 հազար 
քառ. կմ տարածք  ունեցող պատմական Արցախին թողեցին 
միայն 4.4 հազարը5£ 

Ստալինյան բռնապետության պայմաններում, երբ 
այլախոհության յուրաքանչյուր դրսեւորում խստորեն պատժվում 
էր, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը£ հատկապես 
1936 թ. ԽՍՀՄ նոր Սահմանադրությամբ Անդրֆեդերացիայի 
լուծարումից հետո, մոռացության չմատնվեց Արցախը Մայր-
Հայրենիքի հետ վերամիավորվելու հարցը, սակայն անարդյունք£ 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, 
1945 թ. գարնանը Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը, 
արձագանքելով Համասփյուռքյան  կազմակերպությունների 

                                                 
4 - Կարեն Խաչատրյան, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության 
քայլերը ԼՂԻՄ-ը ՀՍԽՀ-ին վերամիավորելու ուղղությամբ 1945-1975 թթ., 
«Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անցյալը, ներկան եւ 
ապագան- միջազգային գիտաժողով», Ստեփանակերտ, 2003, էջ 93£ 
5 - Վահրամ Բալայան, Տարածքային ամբողջականության միջազգային 
իրավունքի սկզբունքը եւ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման 
հեռանկարները, «Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անցյալը, 
ներկան եւ ապագան- միջազգային գիտաժողով», Ստեփանակերտ, 2003, 
էջ 91£ 
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կոչերին, ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունների առջեւ 
բարձրացրեց Թուրքիայի կողմից բռնազավթված հայկական 
տարածքները ¥Կարս, Արդահան, Սուրմալու¤ Խորհրդային 
Հայաստանի հետ վերամիավորվելու խնդիրը£ Վերջինիս 
արդարացի լուծման անհրաժոշտությունը հիմնավորվում էր ոչ 
միայն պատմական արդարությունը վերականգնելու առումով, 
այլ նաեւ աշխարհով մեկ սփռված հայության 
հայրենադարձությունը դեպի Խորհրդային Հայաստան 
կազմակերպելու համար£ Այս կապակցությամբ Հայաստանի 
ղեկավարությունը չանտեսեց եւ հերթական անգամ բարձրացրեց 
Լեռնային Ղարաբաղիը Հայաստանի հետ վերամիավորելու 
հարցը£ 1945 թ. նոյեմբերին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի 
առաջին քարտուղար Գ. Հարությունյանը ԽՍՀՄ առաջնորդ Ի. 
Ստալինին ուղղված նամակում իրավացիորեն նշում է, որ դրա 
անհրաժեշտությունը բխում է ոչ միայն պատմամշակութային, 
տնտեսական եւ քաղաքական տեսակետից, այլեւ Ղարաբաղի 
ողջ հայ բնակչության միահամուռ ցանկությունից£ 

Սակայն պատմական տվյալ ժամանակաշրջանում 
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հակահայկական 
գործունեությունը կրկին արդյունավետ էր, եւ հայկական 
տարածքները Հայաստանին վերադարձնելու հարցը դարձյալ 
չստացավ իր արդարացի լուծումը£ 

Արցախի խնդիրը հրապարակայնորեն բարձրացնելու 
համար հերթական նպաստավոր իրավիճակը ստեղծվեց 1960-
ական թթ. երբ խորհրդահայությունը զարթոնք էր ապրում£ 1960-
ական թթ. սկզբներին արցախահայությունը նոր թափով 
զանգվածային շարժում ծավալեց Արցախը Խորհրդային 
Հայաստանի հետ վերամիավորելու պահանջով£ 1965 թ. 
Հայաստանում Մեծ Եղեռնի 50-ամյակի կապակցությամբ ԽՍՀՄ 
պատմության մեջ աննախադեպ բազմահազարանոց 
հավաքներում առաջ էր քաշում նաեւ Ղարաբաղը ՀՍԽՀ-ի 
կազմում ընդգրկելու պահանջը£ 

1965-1966 թթ. ինչպես Արցախից, այնպես էլ Երեւանից, 
հայկական այլ շրջաններից բազմահազար ըստորագրություն-
ներով նամակներ ուղղվեցին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդ, 
Նախարարների խորհուրդ. ԽՄԿԿ Կենտկոմ` Ղարաբաղյան 
հարցը հայ ժողովրդի օգտին լուծելու պահանջով£ Դրանցից 
պետք է առանձնացնել Լեռնային Ղարաբաղի ու Խորհրդային 
Հայաստանի հայ մտավորականների, գիտության եւ մշակույթի 
գործիչների կողմից 1965 թ. հունիսին եւ 1966 թ. օգոստոսին 
Մոսկվա ուղղված նամակները£ Համաժողովրդական այդ 
պոռթկումին արձագանքեց նաեւ  ՀՍԽՀ ղեկավարությունը£ ՀԿԿ 
կենտկոմի քարտուղար Ա. Քոչինյանի եւ ՀՍԽՀ Նախա-րարների 
խորհրդի նախագահ Բ. Մուրադյանի ստորագրություններով 
1966 թ. սեպտեմբերի 30-ին Մոսկվա, ԽՄԿԿ Կենտկոմ ուղղված 
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ընդարձակ եւ բովանդակալից նամակում Հայաստանի 
ղեկավարները հենվելով պատմական անժխտելի փաստերի վրա, 
լավագույնս հիմնավորեցին Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային 
Հայաստանի կազմում ընդգրկելու իրենց պահանջը£ 

Այսպիսով խրուշչովյան ձնհալի տարիներին հայ ժողովրդի եւ 
Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության ձայնը Արցախի 
խնդրում առավել հաստատակամ եւ լսելի դարձավ, սակայն 
խնդիրը դարձյալ մնում էր չկարգավորված£ 

Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանությունների կողմից 
ԼՂԻՄ-ի նկատմամբ շարունակվող եւ տարեցտարի սաստկացող 
հակահայկական քաղաքականությունը 1970-ական թթ. 
ընդվզումներ եւ ազգային ինքնագիտակցության նոր 
պոռթկումներ առաջացրին ինչպես հայ հասարակության, 
այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության մոտ£ 

1976-1977 թթ. ԽՍՀՄ-ում նոր Սահմանադրության 
նախագծի համաժողովրդական քննարկումներ ծավալեցին£ 
Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը, ամբողջ հայ 
ժողովուրդը Ղարաբաղի խնդիրը դարձյալ բարձրացրեցին ԽՍՀՄ 
կենտրոնական իշխանությունների առջեւ£ Դիմումների, 
հուշագրերի, պահանջագրերի, տեղեկատու եւ այլ փաստա-
թըղթերի հեղեղ տեղաց դեպի Մոսկվա£ Վերջինս կարծես 
ստիպված էր տեղի տալ, ԽՍՀՄ Նախարարների խերհրդի 
նախագահության 1977 թ. նոյեմբերի 23-ի նիստի 
արձանագրության մեջ հիմնավորելով հայության պահանջը 
հետեւյալ արդարացի ձեւակերպումը մտցվեց. «Հարկավոր է 
Լեռնային Ղարաբաղը ¥հայերեն` «Արցախ»¤ միացնել Հայկական 
ԽՍՀ-ի հետ£ Այդ ժամանակ ամեն բան իր օրինական տեղը 
կընկնի»£ Սակայն այս անգամ եւս Ադրբեջանի եւ խորհրդային  
ազդեցիկ ղեկավար մի շարք գործիչների ջանքերով ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի քաղբյուրոն մերժեց առաջարկությունը եւ հարցը 
հանեց օրակարգից£ 

1985 թ. գարնանից ԽՍՀՄ-ում ծավալված վերակառուցման 
քաղաքականությունը, ժողովրդավարական գործընթացները նոր 
հույսեր արթնացրին Ղարաբաղյան խնդիրը արդարացի լուծելու 
համար£ Հայաստանում իր համայն հայության 
համաժողովրդական ազգային-ազատագրական հաղթական 
պայքարի վճռական փուլը6£ 
 

                                                 
6-Կարեն Խաչատրյան, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության 
քայլերը ԼՂԻՄ-ը ՀՍԽՀ-ին վերամիավորելու ուղղությամբ 1945-1975 թթ., 
«Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անցյալը, ներկան եւ 
ապագան- միջազգային գիտաժողով», Ստեփանակերտ, 2003, էջ 93-96£ 
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Վերակառուցումը  եւ ղարաբաղյան 
շարժումը 

Վերափոխումների քաղաքականությունը 
 

1985 թ. մարտին փոխվեց ԽՍՀՄ ղեկավարությունը: 
Լճացման տարիների ղեկավարությանը փոխարինելու եկան 
ավելի երիտասարդ գործիչներ: ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր 
քարտուղար ընտրվեց Միխայիլ Գորբաչովը, որը հետագայում 
դարձավ ԽՍՀՄ նախագահ: 

Երկիրը կանգնած էր արմատական փոփոխություններ 
կատարելու անհրաժեշտ-ության առաջ: Գորբաչովը 
հայտարարեց, որ ԽՍՀՄ-ը ճգնաժամից դուրս բերելու համար 
պետք է իրականացվեն վերափոխումներ: 

Վերակառուցման սկզբնական շրջանում շեշտը դրվեց 
աշխատանքային կարգապահության բարձրացման, 
գիտատեխնիկական առաջընթացն ու երկրի սոցիալ-
տնտեսական զարգացումն արագացնելու, քաղաքական 
բարենորոգումների վրա: Բայց այս ուղղություններով 
ձեռնարկված միջոցառումները ձախողվեցին: 

Վերակառուցման ընթացքում իրականացվող 
բարենորոգումների անկատարու-թյունը, ոչ արմատական 
ձեռնարկումները հանգեցրին ճգնաժամային վիճակը խորացնող 
բարդ ու հակասական գործընթացների: Սոցիալ-տնտեսական 
ոլորտում ճգնաժամն ավելի խորացավ: 

Սոցիալիստական հասարակարգի խոր ճգնաժամը, 
կուսակցական-պետական գաղափարախոսության 
սնանկությունը, չլուծված բազմաթիվ հարցեր  եւ առավելապես 
ազգային խնդիրը շարժման մեջ դրեցին Խորհրդային Միության 
միլիոնավոր քաղաքացիների, տարբեր ժողովուրդների ու 
ազգերի: 

Եղած ընդհանուր դժվարություններին Հայաստանում 
գումարվեցին նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, 
շրջափակումը, 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետեւանքները, 
բնապահպանության սրված հիմնախնդիրները: Այս ամենը 
Հայաստանի առանց այն էլ դժվարին սոցիալ-տնտեսական 
կացությունը դարձրին աղետալի7: 

Այսպես կոչված «վերակառուցման» գործընթացը մահացու 
հարված հասցրեց Հայ ժողովրդի 70 ամյա քաղաքական-
տնտեսական-մշկութային ձեռքբերումներին, որի հետեւանով 
ժողովուրդը անցավ նախնադարյան շրջանի պայմաններին8£ 

                                                 
7 - Հայոց Պատմություն, Երեւան, 1994, էջ 381-382£ 
8 - Նույն տեղում, էջ 384-387£ Վ. Ե. Խոջաբեկյան, նշվ. աշխ. էջ 225-254£ 
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Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը 
 

Խորհրդային Միությունում ազատագրական շարժումների 
ծավալումը վերակառուցման քաղաքականության անմիջական 
հետեւանք էր: Իր ազգային արժանա-պատվությունը 
պաշտպանելու համար առաջինը հանդես եկավ 
արցախահայությունը: Վերջինս ամենեւին չէր հաշտվել 
պատմական իր տարածքները Ադրբեջանին բռնակցելու  եւ 
Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող 
հակահայկական քաղաքականության հետ: 

Արցախահայությունը, հավատալով կուսակցության 
հռչակած վերակառուցման նոր քաղաքականությանը, պայքար 
սկսեց սահմանադրական ճանապարհով մայր հայրենիքի` 
Հայաստանի հետ վերամիավորվելու համար: 

1988 թ. փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզի մարզխորհրդի 20-րդ գումարման 
նստաշրջանը, երկրի Սահմանադրությանը համապատասխան, 
որոշում ընդունեց: Մարզխորհուրդը դիմեց Ադրբեջանական 
ԽՍՀ, Հայկական ԽՍՀ  եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդներին` 
մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու  եւ Հայաստանի 
կազմի մեջ ընդգրկելու մասին: 

Հայաստանում  եւ սփյուռքում արցախահայության հետ 
համերաշխության զանգվածային ցույցերի մեծ ալիք սկսվեց: 
Մայրաքաղաքում  եւ հանրապետության բազմաթիվ քաղաք-
ներում, Ղարաբաղում սկսեցին կազմակերպվել 
բազմահազարանոց հանրահավաքներ: Սակայն ԽՍՀՄ 
քաղաքական ղեկավարությունը հենց սկզբից Ղարաբաղյան 
շարժման նկատմամբ բացասական դիրք գրավեց: Նա 
Արցախում  եւ Հայաստանում ընթացող այդ հանրահավաքները 
որակեց որպես սադրիչ, ծայրահեղական, մի խումբ 
ազգայնականների պահանջ: 

Ղարաբաղյան շարժման հենց առաջին օրից 
հանրապետության ղեկավարությունը սպասողական դիրք 
գրավեց  եւ չկարողացավ ներազդել իրադարձությունների 
ընթացքի վրա: 1988թ. փետրվարին ստեղծվեց կազմկոմիտե, որը 
կազմակերպում  եւ ղեկավարում էր բազմահազարանոց ցույցերն 
ու հանրահավաքները: 

Հանրահավաքներին մասնակցում  եւ ելույթներ էին 
ունենում հայ ականավոր գիտնականներ, մշակույթի  եւ 
արվեստի գործիչներ, աշխարհահռչակ գիտնական Վիկտոր 
Համբարձումյանը, բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը, 

                                                                                                    

     Էդ. Բաղդասարյան, Արցախի պատմություն, Թեհրան 2002£  
     ԼՂՀ անցյալը, ներկան եւ ապագան, Ստեփանակերտ, 2006£ 
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ամսին ստեղծվեց «Ղարաբաղ» կոմիտեն, որն իր մասնաճյուղերը 
ստեղծեց հանրապետության շրջաններում: 

Հայաստանում  եւ Արցախում ծավալվող իրադարձու-
թյուններին հետեւում  եւ իրենց բարոյական աջակցությունն էին 
ցուցաբերում ԽՍՀՄ տարբեր ժողովուրդների ճանաչված 
գործիչներ9: 

 
Արցախը  պատմության ընթացքում 
 
Արցախը (Ղարաբաղը) պատմական Հայաստանի 

անբաժանելի մասն է: Ուրարտական ժամանակաշրջանում 
(մ.թ.ա. 9-6դդ.) Արցախը հայտնի էր Ուրտեխե-Ուրտեխինի 
անվանվամբ: Արցախի` որպես Հայաստանի մաս, հիշատա-
կումներ կան Ստրաբոնի, Պլինիոս Ավագի, Կլավդիոս 
Պտղոմեասի, Պլուտարքոսի, Դիոն Կասիոսի եւ այլ անտիկ 
հեղինակների աշխատություններում: Դրա վառ վկայությունն է 
նաեւ պահպանված պատմամշակութային հարուստ 
ժառանգությունը: 

Մեծ Հայքի թագավորության բաժանումից հետո (387թ.) 
Արցախը կազմում է Արեւելահայկական թագավորության մաս, 
որն էլ շուտով ընկնում է Պարսկաստանի տիրապետության 
տակ: Այդ շրջանում Արցախը Հայկական մարզպանության, 
այնուհետեւ` արաբական տիրապետության 
ժամանակաշըրջանում Արմենիա կուսակալության մաս էր 
կազմում: Արցախը մաս է կազմել Հայկական Բագրատունյաց 
թագավորության (9-11դդ.), ապա Զաքարյանների հայկական 
իշխանության (12-13դդ.): 

Հաջորդած դարերում Արցախը հայտնվել է այլեւայլ 
նվաճողների վերահսկողության ներքո` մնալով հայկական եւ 
ունենալով կիսաանկախ կարգավիճակ: XVIII դարի կեսերից 
սկսվում է թուրք քոչվոր ցեղախմբերի ներթափանցումը Արցախի 
հյուսիս, ինչը հանգեցնում է ընդհարումների տեղաբնիկ հայերի 
հետ: Այդ ժամանակաշրջանում հիշարժան են որոշակի 
ինքնիշխանության հասած հինգ (Խամսայի) հայկական 
մելիքությունները, որոնք իրենց ծաղկման եւ հզորության 
գագաթին հասան XVIII դարի ավարտին: 1804-1813 թթ. ռուս-
պարսկական պատերազմի ավարտին` 1813 թ. Գյուլիստանի 
հաշտության պայմանագրով Արցախ-Ղարաբաղն անցնում է 
Ռուսաստանի տիրապետության տակ: 

                                                 
9 - Հայոց Պատմություն, Երեւան, 1994, էջ 384-387£  
    Վ. Ե. Խոջաբեկյան, նշվ. աշխ. էջ 225-254£ 
    Էդ. Բաղդասարյան, Արցախի պատմություն, Թեհրան 2002£  
    ԼՂՀ անցյալը, ներկան եւ ապագան, Ստեփանակերտ, 2006£ 
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Մինչխորհրդային ժամանակաշրջան 
 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ծագել է 1917թ. 

Ռուսաստանյան կայսրության փլուզման արդյունքում 
Անդրկովկասում երեք ազգային պետությունների` Հայաստանի, 
Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հանրապետությունների կազմա-
վորման շրջանում: Լեռնային Ղարաբաղը բնակչությունը, որի 95 
տոկոսը հայեր էին, գումարեցին իրենց առաջին համագումարը, 
որը Լեռնային Ղարաբաղը հռչակեց անկախ վարչաքաղաքական 
միավոր, ընտրեց Ազգային խորհուրդ եւ կառավարություն: 1918-
1920թթ. Լեռնային Ղարաբաղն ուներ պետականության բոլոր 
ատրիբուտները` ներառյալ բանակն ու օրինական 
իշխանությունները: 

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղ 
նախաձեռնություններին ի պատասխան Ադրբեջանի 
Ժողովրդավարական Հանրապետությունը դիմեց ռազմական 
գործողությունների: 1918 թ. մայիսից մինչեւ 1920թ. ապրիլը 
Ադրբեջանի եւ նրան սատարող Թուրքիայի զինված 
ստորաբաժանումները հայ ազգաբնակչության հանդեպ 
իրագործեցին բռնություններ եւ ջարդեր (1920թ. մարտին միայն 
Շուշիում կոտորվեց եւ տեղահանվեց շուրջ 40 հազար հայ): 
Սակայն, դրանով հնարավոր չեղավ պարտադրել Լեռնային 
Ղարաբաղի ժողովրդին ընդունելու Ադրբեջանի իշխանությունը: 

1919 թ. օգոստոսին Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը` 
ռազմական բախումը կանխելու նպատակով կնքեցին 
նախնական պայմա-նագիր, որով համաձայնվեցին երկրամասի 
կարգավիճակի խնդիրը քննարկել Փարիզի խաղաղության 
խորհրդաժողովում: 

Հիշարժան է միջազգային հանրության արձագանքը: 
Ազգերի լիգան մերժել է Ադրբեջանի անդամության դիմումն այն 
պատճառաբանությամբ, որ դժվար է որոշել պետության հստակ 
սահմանները եւ այն տարածքները, որոնք գտնվում են այդ 
պետության ինքնիշխանության ներքո: Ի թիվս այլ վիճելի 
խնդիրների եղել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի 
հարցը: Տարածաշրջանի խորհրդայնացման հետեւանքով 
հիմնախնդիրը դուրս մնաց միջազգային կառույցների 
օրակարգից: 
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Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային 
տարիներին (1920-1990) 

 
Անդրկովկասում խորհրդային կարգերի հաստատումն 

ուղեկցվեց քաղաքական նոր կարգերի ստեղծմամբ: Լեռնային 
Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ վիճելի 
տարածք է ճանաչվում նաեւ Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից: 
1920թ. օգոստոսին Խորհրդային Ռուսաստանի եւ Հայաստանի 
Հանրապետության միջեւ կնքված համաձայնագրով, ռուսական 
զորքերը ժամանակավորապես տեղակայվեցին Լեռնային 
Ղարաբաղում: 

Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից 
անմիջապես հետո, 1920 թ. նոյեմբերի 30-ին, Ադրբեջանի 
Հեղկոմը (Հեղափոխական կոմիտե, այն ժամանակվա 
բոլշեւիկյան իշխանության գլխավոր մարմին) իր 
հայտարարությամբ Ադրբեջանի կողմից նախկինում հավակնած 
տարածքները` Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ 
Նախիջեւանը, ճանաչեց որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս: 

Ադրբեջանական ԽՍՀ Ազգային խորհուրդը` հիմք 
ընդունելով Ադրբեջանի Հեղկոմի եւ Ադրբեջանական ԽՍՀ եւ 
Հայկական ԽՍՀ կառավարությունների միջեւ կնքված 
համաձայնագիրը, 1921թ. հունիսի 12-ի հռչակագրով Լեռնային 
Ղարաբաղը հռչակում է Հայկական ԽՍՀ անբաժանանելի մաս: 

Լեռնային Ղարաբաղի, Զանգեզուրի եւ Նախիջեւանի 
նկատմամբ հավակնու-թյուններից հրաժարվելու մասին 
Խորհրդային Ադրբեջանի հայտարարության եւ Հայաստանի ու 
Ադրբեջանի կառավարությունների միջեւ համաձայնության 
հիման վրա` 1921 թ. հունիսին, Հայաստանը նույնպես Լեռնային 
Ղարաբաղը հայտարարեց իր անբաժանելի մաս: 

Հայաստանի կառավարության ընդունած դեկրետի 
տեքստը հրապարակվեց ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ 
Ադրբեջանի մամուլում («Բաքվի աշխատավոր», Ադրբեջանի 
Կոմկուսի Կենտկոմի օրգան, 1921թ. հունիսի 22): Այսպիսով 
տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանին միացման 
իրավական ամրագրումը: Միջազգային իրավունքի եւ նորմերի 
համատեքստում (միջազգային իրավական իմաստով), 
կոմունիստական վարչակարգի ընթացքում սա եղավ վերջին 
օրինական ակտը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ: 

Անտեսելով իրողությունը, 1921թ. հուլիսի 4-ին 
Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան 
բյուրոն Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հրավիրում է 
լիագումար նիստ, որի ընթացքում նունպես հաստատվում է 
Լեռնային Ղարաբաղը Հայկական ԽՍՀ մաս հանդիսանալու 
փաստը: Սակայն, Մոսկվայի թելադրանքով եւ Ստալինի 
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անմիջական միջամտությամբ, հուլիսի լույս 5-ի գիշերը 
վերանայվում է նախորդ օրվա որոշումը եւ ընդունվում է 
Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում 
ընդգրկելու եւ այդ տարածքում ինքնավար մարզ կազմավորելու 
վերաբերյալ պարտադրված որոշումը` չպահպանելով նույնիսկ 
ընթացակարգը: Այս որոշումն աննախադեպ իրավական ակտ է 
միջազգային իրավունքի պատմության մեջ, երբ երրորդ երկրի 
կուսակցական մարմինը (ՌԿ(բ)Կ)` առանց որեւէ իրավական 
հիմքի կամ իրավասության, որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի 
կարգավիճակը: 

Ադրբեջանական եւ Հայաստանի ԽՍՀ-ները 1922թ. 
դեկտեմբերին ընդգրկվեցին ԽՍՀՄ-ի կազմավորման 
գործընթացներում, իսկ Ղարաբաղի տարածքի ընդամենը մի 
հատվածում 1923թ. հուլիսի 7-ին, Ադրբեջանական ԽՍՀ 
Կենտրոնական գործադիր հեղափոխական կոմիտեի որոշմամբ 
կազմավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը` 
Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում, որով, ըստ էության, ոչ թե 
լուծվեց, այլ ժամանակավորապես սառեցվեց ղարաբաղյան 
հիմնախնդիրը: Ավելին, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Լեռնային 
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզն ընդհանուր սահման չունենա 
Հայաստանի հետ: 

Սակայն ողջ խորհրդային ժամանակահատվածում 
Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը երբեք չհաշտվեց այդ 
որոշման հետ եւ տասնյակ տարիներ շարունակաբար պայքարեց 
Մայր հայրենիքին վերամիավորվելու համար: 

Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզի լինելու ամբողջ ժամանակահատվածում այդ 
հանրապետության ղեկավարությունը կանոնավոր եւ 
հետեւողականորեն ոտնահարել է հայ բնակչության 
իրավունքներն ու շահերը: Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ 
Ադրբեջանի կողմից վարվող խտրական քաղաքականությունը 
դրսեւորվում էր մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
արհեստական կասեցման, այն Ադրբեջանի հումքային 
ածանցյալի վերածելու, ԼՂԻՄ-ի հայաթափման նպատակով 
ժողովրդագրական գործընթացին ակտիվ միջամտության, 
հայկական կոթողների եւ մշակութային արժեքների ոչնչացման 
ու յուրացման փորձերի մեջ: 

Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի 
խտրականությունն իր ազդեցությունն ունեցավ նաեւ 
Ղարաբաղի բնակչության վրա եւ դարձավ վերջինիս գաղթի 
հիմնական պատճառը: Արդյունքում, Ղարաբաղի բնակչության 
հարաբերակցությունը փոփոխվեց. եթե 1923 թվականին հայերը 
կազմել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 94,4 տոկոսը, 
ապա 1989թ. տվյալներով հայերի թիվը նվազել է մինչեւ 76,9 
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տոկոս: Հայաթափման քաղաքականությունն առավել հաջող 
ընթացավ մեկ այլ հայկական տարածքում` Նախիջեւանում: 

ԼՂԻՄ-ի ժողովուրդը եւ Հայկական ԽՍՀ 
իշխանությունները Ղարաբաղն Ադրբեջանական ԽՍՀ-ին 
փոխանցելու որոշումը վերանայելու խնդրանքով ԽՍՀՄ 
կենտրոնական իշխանություններին ուղղված բազմաթիվ 
դիմումներ են հղել, որոնք անտեսվել են կամ մերժվել, պատճառ 
դառնալով նախաձեռնողների հանդեպ կիրառվող 
հալածանքների: Նշված դիմումների թվում են Հայկական ԽՍՀ 
Կառավարության եւ կոմունիստական կուսակցության 
կենտրոնական կոմիտեի 1945թ. դիմումը ԽՍՀՄ 
կառավարությանը եւ Համամիութենական կոմունիստական 
կուսակցության կենտրոնական կոմիտեին, 1963թ. ԼՂԻՄ 
ազգաբնակչության ավելի քան 2,5 հազար, իսկ 1965թ. ավելի 
քան 45 հազար ստորագրությամբ նամակները` հասցեագրված 
ԽՍՀՄ ղեկավարությանը, 1977թ. ԽՍՀՄ նոր 
Սահմանադրության համաժողովրդական քննարկումների 
շրջանակում ԼՂԻՄ աշխատանքային կոլեկտիվների 
առաջարկու-թյունները: 

 

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի 
ներկա փուլը 

 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկա փուլը սկսվել է 

1988 թ., երբ ի պատասխան ԼՂ բնակչության ինքնորոշման 
պահանջի, ադրբեջանական իշխանությունները 
կազմակերպեցին հայ բնակչության կոտորածներ ու էթնիկ 
զտումներ Ադրբեջանի ողջ տարածքում, մասնավորապես` 
Սումգայիթում, Բաքվում եւ Կիրովաբադում: 

1991թ. դեկտեմբերի 10-ին, ԼՂ-ի բնակչությունը 
հանրաքվեով ամրագրեց անկախ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության հռչակումը, որը լիովին համապա-
տասխանում է ինչպես միջազգային իրավունքի նորմերին, 
այնպես էլ այն ժամանակվա ԽՍՀՄ օրենքների տառին եւ ոգուն: 
Այսպիսով, նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում 
ձեւավորվեցին երկու իրավահավասար պետական 
կազմավորումներ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ 
Ադրբեջանի Հանրապետությունը: 

Լեռնային Ղարաբաղում եւ հարակից հայաբնակ 
տարածքներում ադրբեջանական իշխանությունների վարած 
էթնիկ զտումների քաղաքականությունը վերաճեց Լեռնային 
Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից բացահայտ ագրեսիայի եւ 
լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ինչը հանգեցրեց 
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տասնյակ հազարավոր զոհերի եւ զգալի նյութական 
կորուստների: 

Ադրբեջանը ոչ մի անգամ չանսաց միջազգային 
հանրության, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտությանն առնչվող ՄԱԿ ԱԽ բանաձեւերում 
ամրագրված կոչերին` դադարեցնել ռազմական գործո-
ղությունները եւ վարել խաղաղ բանակցություններ: 

Պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը զավթեց Լեռնային 
Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանն ամբողջությամբ եւ Մարտունի 
ու Մարտակերտի շրջանների արեւելյան հատվածները: 
Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի վերահսկողության տակ 
անցան հարակից շրջաններ, որոնք անվտանգության բուֆերի 
դեր կատարեցին` արգելափակելով ադրբեջանական կողմից ԼՂ 
բնակավայրերի հետագա հրետակոծումը: 

1994 թ. մայիսին Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղը եւ 
Հայաստանը կնքեցին զինադադար, որը` չնայած 
խախտումներին, ուժի մեջ է ցայսօր: 

Հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններն 
ընթանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 
(Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա) միջնորդությամբ: Վերջին 
տասնամյակում հիմնախնդրի կարգավորման համանախա-
գահների առաջարկած մի քանի տարբերակներ մերժվել են 
Ադրբեջանի կողմից. վերջինը 2001 թվականի ,Փարիզյան 
սկզբունքներնե էին, որոնք ամփոփվել էին կողմերին 
ներկայացված Քի Վեստի փաստաթղթում:  

Ներկայումս բանակցություններն ընթանում են 2007թ. 
նոյեմբերին համանախագահների կողմից ներկայացված 
մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա: 

*** 
 

Չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում 
հակամարտության կարգավորման միջազգայնորեն ընդունված 
միակ ձեւաչափով տարվող բանակցություններին եւ դրանք 
Մինսկի գործընթացի շրջանակներում ընթանալու պայմա-
նավորվածություններին, Ադրբեջանը` խեղաթյուրելով 
հակամարտության էությունն ու հետեւանքների բուն 
պատճառները, նաեւ փորձեր է ձեռնարկում հակամարտության 
կարգավորման մեջ ներքաշելու այլ միջազգային 
կազմակերպությունների եւ բանակցային գործընթացը 
խոչընդոտող եւ քարոզչական նպատակներ հետապնդող 
զուգահեռ գործ-ընթացներ է նախաձեռնում մասնավորապես 
ՄԱԿ ԳԱ-ում եւ Եվրոպայի խորհրդում: 

Ադրբեջանի վարած ռազմատենչ ագրեսիվ քարոզչությունը 
եւս կասկածի տակ է դնում փոխզիջումային կարգավորման 
հասնելու Ադրբեջանի ցանկությունը, հայտարարությունները, 
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ստանձնած հանձնառություններն ու դրանց լրջությունը: 
Ադրբեջանը նավթային եկամուտներից ստացված գումարները 
շարունակում է ուղղել ռազմական բյուջեի ավելացմանը եւ մեծ 
քանակությամբ հարձակողական սպառազինությունների 
ձեռքբերմանը` կոպտորեն ոտնահարելով անվտանգության եւ 
ռազմաքաղաքական ոլորտի մի շարք համաձայնագրեր եւ 
պարտավորություններ: Ըստ էության, Ադրբեջանը տապալում է 
նաեւ կողմերի միջեւ վստահության ամրապնդմանն ուղղված 
տնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ հումանիտար 
բնույթի բոլոր նախաձեռնությունները: Մասնավորապես 
Ադրբեջանը մերժում է տարածաշրջանային համագործակ-
ցություն ծավալելու հայկական կողմի եւ շփման գծից 
դիպուկահարների հետքաշման Մինսկի խմբի 
համանախագահների կատարած առաջարկությունները: 

 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի 

առնչությամբ  
Հայաստանի դիրքորոշումը 

 
Հայաստանը համոզված է, որ կարգավորման գործընթացի 

արդյունավետության բարձրացումն անհնար է առանց 
բանակցություններին հակամարտության կողմ հանդիսացող 
Լեռնային Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցության: Հայաստանը 
գտնում է, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է 
հիմնված լինի հետեւյալ սկզբունքների վրա. 

-Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 
հիմք պետք է հանդիսանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի 
ինքնորոշման իրավունքի իրականացման ճանաչումը,  

-Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ պետք է ունենա 
հայկական կողմի իրավազորության տակ գտվող անխափան 
ցամաքային կապ, 

-Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է 
միջազգայնորեն երաշխավորված լինի: 

Այս սկզբունքների ընդունումն ու պայմանագրային 
ամրագրումը հնարավորություն կընձեռի հասնել հիմնախնդրի 
համալիր կարգավորմանը: 

Հայաստանը կարեւորում է Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության կարգավորման գործընթացում ԵԱՀԿ Մինսկի 
խմբի համանախագահների միջնորդությունը` որպես 
բանակցային գործընթացի գործուն ձեւաչափ, որը կարգա-
վորման ուղիներ գտնելու բավականաչափ ներուժ ունի: 

Հայաստանը հետամուտ է խնդրի կարգավորմանը միայն 
խաղաղ ճանապարհով: Ադրբեջանի փորձերը ուժի 
սպառնալիքով կորզելու միակողմանի զիջումներ ոչ միայն ի 
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սկզբանե դատապարտված են ձախողման, այլեւ շարունակում 
են մնալ փոխզիջումային տարբերակով խնդրի կարգավորման 
հիմնական խոչընդոտը: 

Լեռնային Ղարաբաղն ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում, 
եւ, ինչպիսին էլ լինի լուծումը, այն պետք է բխի հենց Ղարաբաղի 
ժողովրդի կամքից: Դա է ժողովուրդների ինքնորոշման 
իրավունքի առանցքը: Ադրբեջանը չունի Լեռնային Ղարաբաղի 
նկատմամբ հավակնությունների ո՜չ իրավական, ո՜չ քաղաքական 
եւ ո՜չ էլ բարոյական հիմքեր10: 

 
Ազատագրական շարժման վերելքը 

 
Անգամ Սումգայիթում տեղի ունեցած վայրագու-

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

Գնալով շարժումը մեծ ծավալներ էր ընդունում: 
Հանրահավաքներին ու ցույցերին զուգընթաց` 
հանրապետությունում  եւ Արցախում սկսվեցին զանգվածային 
գործադուլներ: Հայ ժողովուրդը ԽՍՀՄ կառավարությունից 
պահանջում էր արդարացի լուծել Ղարաբաղի հիմնահարցը, տալ 
սումգայիթյան եղեռնագործության քաղաքական գնահա-
տականը, Հայաստանի իշխանություններից պահանջում էր 
ընդառաջ գնալ ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի փետրվարի 20-ի 
որոշմանը: 

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

1988թ. մայիսին Երեւանում ստեղծվեց, Ղարաբաղյան 
շարժման Հայաստանի կոմիտե, որի կազմում էին Վազգեն 
Մանուկյանը, Լ եւոն Տեր-Պետրոսյանը, Բաբկեն Արարքցյանը  եւ 
ուրիշներ: Կոմիտեն իր ձեռքը վերցրեց շարժման 
կազմակերպումը  եւ ղեկավարումը: 

Շարժումը ղեկավարելու համար Արցախում ստեղծվեց 
«Կռունկ» կոմիտեն: 

1988թ. օգոստոսին հանրապետության Գերագույն 
խորհրդի մասնակի ընտրությունների արդյունքում Ղարաբաղյան 
շարժման մի շարք ղեկավարներ` Աշոտ Մանուչարյանը, Լ եւոն 
Տեր-Պետրոսյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Ռաֆայել Ղազարյանը, 
Ռոբերտ Քոչարյանը  եւ ուրիշներ դարձան պատգամավորներ: 
Նորընտիր պատգամավորները նկատելի ազդեցություն ունեցան 
Հայաստանի Գերագույն խորհրդի հետագա գործունեության 
վրա: 

1988 թ. նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի Գերագույն 
խորհուրդը որոշում ընդունեց այն մասին, որ միութենական 
իշխանությունների որոշումները հանրապետությունում կգործեն 
միայն այն դեպքում, երբ դրանք հավանության կարժանանան 
Հայաստանի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի կողմից: 

Կենտրոնը մերժեց այդ որոշումը  եւ Երեւանում մտցրեց 
հատուկ դրություն ու պարետային ժամ: Արգելվեց 
հանրահավաքների  եւ ցույցերի կազմակերպումը: 

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

Հանրապետություններում ազգային շարժումները 
ղեկավարում էին ժողովրդի վստահությունը վայելող 
կազմակերպությունները: 

Հայաստանում ազգային շարժման ղեկավարությունը 
ստանձնեց Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի հիմքի 
վրա 1989 թ. Նոյեմբերին առաջացած «Հայոց համազգային 
շարժում» (ՀՀՇ) կազմակերպությունը11: 

 

                                                 
11 - Հայոց Պատմություն, Երեւան, 1994, էջ 388-390£  
    Վ. Ե. Խոջաբեկյան, նշվ. աշխ. էջ 225-254£ 
    Էդ. Բաղդասարյան, Արցախի պատմություն, Թեհրան 2002£  
    ԼՂՀ անցյալը, ներկան եւ ապագան, Ստեփանակերտ, 2006£ 
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Հայերի բռնագաղթեցումը Ադրբեջանից 
 

Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերից Ադրբեջանի 
տարածքում բնակվող հայությունը սկսեց ենթակվել մշտական 
հարձակումների ու թալանի: 1988թ. գարնանից սկսած 
Կիրովաբադից, Շամխորից, Խանլարից, Դաշքեսանից, 
Շաքիից  եւ հայաշատ այլ բնակավայրերից հայ 
ազգաբնակչությունը թալանի ու բռնությունների ենթարկվելով 
զանգվածաբար արտաքսվեց: 

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

Բռնագաղթվածների մեծ մասը չկարողացավ իր հետ դուրս 
բերել ունեցվածքը,  եւ այն թալանվեց ադրբեջանցիների կողմից: 
Միայն 1988թ. մարտից մինչ եւ դեկտեմբեր Ադրբեջանից 
բռնագաղթվել են շուրջ 200 հազար հայեր: 

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

1988 թ. աշնանը կազմակերպվեց Հայաստանից 
ադրբեջանցիների արտագաղթը: Ընդ որում, եթե Ադրբեջանից 
գաղթող հայերը թալանվեցին ու հալածվեցին, ապա 
Հայաստանից գաղթող ադրբեջանցիների համար ընդունելի 
պայմաններ ստեղծվեցին: Իրենց ունեցվածքը տեղափոխելու 
համար նրանց տրամադրվեց տրանսպորտ, հնարավորություն 
ընձեռվեց տները վաճառելու  եւ այլնի համար: 

Հայաստանում ստեղծված ծանր իրավիճակն ավելի 
վատթարացավ հայ ժողովրդի գլխին պայթած ծանր աղետի` 
երկրաշարժի հետեւանքով12: 

                                                 
12 - Հայոց Պատմություն, Երեւան, 1994, էջ 391£  
    Վ. Ե. Խոջաբեկյան, նշվ. աշխ. էջ 225-254£ 
    Էդ. Բաղդասարյան, Արցախի պատմություն, Թեհրան 2002£  
    ԼՂՀ անցյալը, ներկան եւ ապագան, Ստեփանակերտ, 2006£ 
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TURKEY AND THE ARMENIAN ATROCITIES 

A REIGN OF TERROR. 
FROM TARTAR HUTS TO CONSTANTINOPLE PALACES. 

CENTURIES OF OPPRESSION — MOSLEM AND CHRISTIAN — 
SULTAN AND PATRIARCH — BROKEN PLEDGES FOLLOWED 

BY MASSACRE AND OUTRAGE. 
THE RED CROSS TO THE RESCUE. 

 
BY THE 

REV. EDWIN MUNSELL BLISS, 
Late of Constantinople,  

Editor of ENCYCLOPEDIA OF MISSIONS; Assistant Editor 
of THE INDEPENDENT, 

ASSISTED BY 
The REV. CYRUS HAMLIN, D. D., Founder of Robert 

College; PROF. E. A. GROSVENOR, of Amherst College; 
REV. BENJAMIN LABAREH, D. D., late of Persia, and Other 
Eminent Oriental Scholars; also Several Eye-Witnesses of 

the Massacres. 
CHAPTER XXVI. 

RELIGIOUS PERSECUTION. 
Motive of the Massacres — Primarily Political, then Religious — The 
Religious Element Overpowering the Political — Dread of Christian 

Domination — False Statements by the Turkish Government — 
Instances of Persecution and Enforced Conversion to Islam — A 

Tremendous Moral Disaster — Efforts of the Government to Suppress 
Reports. 

The previous chapters have been confined chiefly to the physical 
aspects of the massacres. There has been, however, another side that 
is even more appalling, and that is the moral and religious disaster. 
The question is often asked whether this is a religious persecution. The 
question is not an altogether easy one to answer. From one point of 
view it is purely religious, from another, purely political. The truth 
probably is, that in the East the two are so inseparably associated that 
it is impossible to distinguish accurately between them. To the Moslem, 
every Christian is either a slave or an enemy, to be taxed for service or 
to be destroyed. So long as the Armenians made no effort for political 
power, they were slaves; the moment they showed hostility to or 
impatience with Moslem rule, they became enemies. It made no 
difference whether that hostility was actual or not; if it had any 
existence in the minds of the Turks the result was the same. It is 
unquestionable that there was a widespread 
belief among the Turks that Moslem rule was in danger, not merely 
from the revolt of the Armenians, but from the assistance assured, as 
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they believed, to the Armenians by the European Powers. Hence, first 
of all, their hostility was directed against them, and so far it was 
distinctively political. They began to realize, however, that murder, pure 
and simple, was not going to accomplish their purpose. How was it to 
be done ? There was only one other method — forced conversion. -
What this means, no one who has not had some personal knowlege of 
Mohammedan lands can fully imagine. To the political hate and savage 
desire for plunder was added the ferocity of Moslem propaganda. Any 
one who has read in history the record of religious persecutions can 
form a faint conception of what that means, but to understand to the full 
is given to few people. At the risk of occasional repetition we give some 
instances of the manifestation of this destructive religious character of 
the massacres. It will be noticed that parallel with forced conversion 
has gone the outraging of women. So long as the chief idea seemed to 
be the suppression of a supposed political revolt, or the looting of 
property, this was not so noticeable. The moment, however, that 
religious fanaticism came to the front, the most brutal sensuality was 
made manifest. A significant comment on Mohammedanism. 
“At Chunkush, in the province of Diarbekir, there were 6,000 Armenian 
Christians. On the 4th of November, the first attack was made and the 
town was partially pillaged. On the 8th, nth and 14th of November, 
these attacks on the Christian houses were repeated. The Protestant 
church, school and parsonage, and many other buildings were burned 
by the Turks. 880 Armenians were butchered, and the remainder were 
forced to accept Mohammedanism at the point of the sword. 
“In Palu, in the same province, in the month of August, the governor 
called upon the Christian notables and told them that he had received 
orders to tell them that the Sultan had decided to introduce reforms, but 
that the reforms would be with the sword. This speech reported to the 
British Embassy at the time, led to the removal of the governor. On the 
5th of November, this town was plundered by the Kurds and Turkish 
troops with but little shedding of blood. On the nth of November, the 
attacking force returned, and out of a total Christian population of 2,400 
they slaughtered 1,580 souls. The Protestant chapel was demolished, 
and the school and parsonage were taken as barracks for the troops. 
On the 10th of December, but 300 Christians were left in Palu, and 
they were at the point of perishing with hunger. The government issued 
bread to keep them alive, but the public ovens refused to sell to 
Christians. The policy seemed to be to keep the people at the point of 
deepest misery, in order to force them to become Mohammedans. The 
distribution of bread by the government consisted of the filling of 
several baskets with pieces of bread and emptying the baskets into the 
street for the people to scramble for the bread. A number of Christian 
families, driven by hunger, fled to the city of Harput, about thirty-five 
miles away, where there is a Governor-General. They hoped that this 
high Turkish official would at least give them protection and bread to 
eat, since it had been announced that the government intended to feed 
all the suffering ones. On arrival at Harput, however, they were bitterly 
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the authorities free to regard all the women and children as Moslems, 
and they were distributed among the Mohammedan populace to be 
taken into their houses. 
“At Urfa, after the massacre and pillage which took place on the 27th 
and 28th of October, the police went around from house to house in the 
Christian quarter announcing that the people must accept 
Mohammedanism. They carried axes to break open the doors. All who 
refused they killed on the spot. Those who accepted the offer were 
required to put white turbans on their heads and to hang white flags on 
their houses. The number of white flags displayed seemed 
innumerable after three days of this, sort of work. Shortly after this a 
storm arose which carried away many of the white flags. They were not 
renewed, since the people understood that the government would not 
recognize these forced conversions. But on the 28th and 29th of 
December, these people were attacked by the Turks and over 1,500 of 
them were killed as apostates from Islamism. At Albistan, in the same 
province, after the massacre began, the people were overpersuaded 
by the assurance that all the Christians in the empire were being killed, 
and nearly the whole Christian population accepted Mohammedanism 
on this representation. 
“At Adiaman, in the province of Harput, on the other hand, -the same 
story was used without effect, and out of the Christian population of 
800, only 20 were left alive. At Husenik, in the province of Harput, the 
Armenian priest was tortured to force him to become a Mohammedan. 
On his persistent refusal, and while he was still living, his body was 
obscenely mutilated, and at last the poor man found rest in death. The 
Protestant preacher in this village and a large number of the people 
accepted Mohammedanism in order to escape the fate inflicted upon 
this martyred priest. At Gamirgab, in the same province, after the Turks 
and Kurds had pillaged all the Christian houses, they burned 70 
houses which could be fired without endangering the Turkish houses, 
and removed doors and windows from the remainder so as to render 
them uninhabitable. The head master of the government school in the 
place, one Ali Effendi, then called the Christians together, and told 
them he would order them massacred at once if they did not accept 
Mohammedanism. The people accepted the new religion, but appealed 
for relief to their bishop at Egin. On demand of the bishop, the governor 
ordered that these new converts should be released from their promise 
of conversion, and now the people live in hourly fear of massacre as 
apostates from the Mohammedan faith. 
“At Arabkir, in the province of Harput, on the 6th of November, Turkish 
civilians aided by soldiers suddenly made an attack upon the Armenian 
shops in the market. Arabkir had an Armenian population of about 
18,000, and a Turkish population of about 30,000. When the Turks 
began to attack the Armenian houses, the Armenians resisted. Then 
the authorities called in Kurds from the surrounding region and made a 
systematic destruction of the Christian quarters of the city. The horrible 
work lasted six days, and at the end of that time 4,000 Christians had 
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been killed, and 2,750 Christian houses had been burned. Many of the 
survivors accepted Islamism in order to escape. All alike, however, 
were stripped of everything they had in the world, and in some cases 
even of their clothing. The narrative of one of the survivors, an entirely 
trustworthy woman, gives a vivid impression of the horror of the 
experience: “On the 5th of November, our Turkish neighbors, with 
whom we have always been on good terms, came to tell us that orders 
had come to kill the Christians, but that seeing our house was next to 
theirs they would like to help us, and that if we would pay them for it 
they would defend us. After some bargaining it was agreed that we 
should pay them $25.00 for the service. This was not easy to find, but 
we gathered all the money that we had and what jewels we possessed, 
and so satisfied them. On Tuesday the massacre began by an attack 
upon the market and then upon the houses. The roar of the firing and 
the shrieks of the women were awful, but our friends defended us. That 
night there was no sleep for us, for the attacks on the houses and the 
firing kept up all night. The next morning our Turkish friends said to us: 
‘We have fulfilled our promise, but the massacre is still going on, and 
we can defend you no longer unless you become Moslems. Otherwise 
you will all be killed.’ The firing was going on all the time and houses 
were being set on fire, and the smoke made it seem as if the end of the 
world had come. I fell on my knees before my father, who was the only 
man in our household of nine people, and begged him not to swerve 
from his faith in Jesus Christ. He rebuked me for thinking such a thing 
of him. We all prayed for help and waited to see what would come. 
That day my father was killed, but they did not kill us because we were 
only women. But they made us go for three days into a house with a 
great many other women, while they robbed our house of everything. 
They did not burn the house because their own house would have 
burned also. After they had taken everything from our house, they let 
us go back into it, and thought themselves very kind for doing so. 
Crowds of Our friends who were left without shelter came to the house, 
and we have about 50 people in every room, all without bedding and all 
without food. What is to become of us ? ” 
“At Tadem, in the same province, out of 1,800 Armenians 270 were 
killed. The survivors escaped only by accepting Mohammedanism. Two 
Armenian priests were killed, one after shameful mutilation. Of the 
outrages on women there is no use in trying to keep account. They are 
universal and hardly attract attention. At Tadem, a Turkish notable was 
selling Christian women to Turks and Kurds in exchange for horses 
and donkeys, as long as a month after the massacre. He also kept a 
certain number of Christian women whom he presented for the night to 
any police or soldiers who passed through the village on their rounds. 
The same atrocious practice is reported from other places also. 
“In the provinces of Harput and Diarbekir alone, over 8,000 Armenian 
houses have been burned, and more than 15,000 Christians are known 
to have been killed, while every day adds to the list. Fifty or more 
Armenian ecclesiastics are known to have been killed for refusing to 
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accept Mohammedanism, and the list of martyrs among the Protestant 
pastors has risen to twenty. Some of these are among the best and 
most influential men in the Protestant community. In connection with 
this subject one incident may be mentioned. At Cesarea, in the 
province of Angora, on the 30th of November, 600 Christians were 
murdered by the Turks of the city. In one of the Protestant houses of 
the city a father and his little daughter, twelve years of age, were alone, 
the mother having gone to visit a married daughter before the 
massacre began. A fierce-looking Turk suddenly burst into the room 
where the little girl was sitting. He spoke to the child in as kind a voice 
as he could command. “My child,” said he, “your father is dead 
because he would not accept the religion of Islam. Now I shall have to 
make you a Mohammedan, and if you will agree to it I will take you to 
my house and you will have everything that you want, just as if you 
were my daughter. Will you become a Mohammedan ? ” The little girl 
replied: “ I believe in Jesus Christ. He is my Saviour. I love him. I 
cannot do as you wish, even if you kill me.” Then the ruffian fell upon 
the poor child with his sword and slashed and stabbed her in twelve 
different places. What followed no one knows. The house was pillaged 
and burned and the body of the father was burned in it. But that 
evening a cart was brought by a Turkish neighbor to the house in 
another part of the city where the mother of the little girl was staying. 
The Turk said to her, “I have brought you the body of your little girl. You 
are my friend and I could not leave it. I am very sorry for what has 
happened.” The mother took the body of the little girl into the house, 
and found that there was still life in it. A surgeon was summoned. He 
restored the child to her senses, and she is now in a fair way to 
recovery. 
“Another indirect method of destroying the Christian communities in 
these provinces must be referred to. As if for the purpose of destroying 
self-respect and the grounds of religious hope, a systematic course of 
debauching Christian women has been kept up in some of these 
provinces. At Tamzara, in the district of Sharka Kara Hissar, in the 
province of Sivasall, the men were killed in the massacres early in 
November. From a well-to-do Armenian population of 1,500, all that 
remain are about 300 starving and half-naked women and children. 
Trustworthy information from this place, dated the twenty-fourth of 
January, says that the most horrible feature of the situation of these 
women is, that passing Mohammedan soldiery or civilian travelers 
attack them and outrage them in their houses without hesitation and 
without restraint. This license has been observed toward these 
wretched women during all of the three months since the massacres. 
“Information from Mezreh, the seat of government in the Province of 
Harput, dated the twenty-seventh of January, says that the same 
licensed abuse Christian women exists in that province also. Within 
sight and hearing of the Governor-General’s palace, Mohammedan 
young men have broken into Christian houses by night and worked 
their infernal pleasure upon the women of the houses. It is not once or 
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twice that this thing has happened, but it is week after week, until the 
women are reduced to the condition of public prostitutes without will of 
their own.” 
In view of such facts, it is scarcely surprising that a missionary wrote as 
follows: 
“ The world will have heard of the physical side of the disasters which 
have come upon this country. The moral aspect is still more deplorable. 
When the Saracens conquered these lands, they offered the people 
the alternatives of the Koran, tribute or the sword. These. Moslems first 
strip the people of everything, commit other nameless outrages, and 
then the only alternative presented is Islam or death; and this in the 
nineteenth century. Hundreds of people have accepted martyrdom 
rather than deny their faith. Many more, some from fear of death, and 
others to save their families from a fate worse than death, have 
formally accepted Mohammedanism. In most of the villages and towns 
in this region, the majority of the survivors who were not able to flee, 
are now professed Moslems. Throughout all this wide Harput mission 
field, there is probably scarcely a Christian service held among 
Gregorians or Protestants outside of this quarter of the city. Although 
the church here was burned, our Sunday services have been 
maintained in the college. Churches have become mosques, and the 
trembling Christians are taught to pray after the Mohammedan form. 
Schools, of course, are disbanded, although we are gathering together 
the boys of our male department at the college; and we hope to do the 
same for girls if we can secure rooms outside, as the girls’ college is a 
complete ruin. 
“ Every day, from morning till night, our hearts are torn by the recital of 
the most horrible tales of bloodshed and outrage and heartless 
persecution. Some of our best and worthiest men tell of the agony 
which they suffer from the position which they hold as Mohammedans 
in form, while their whole being revolts against it. They say: ‘ We would 
welcome martyrdom with cruel torture, if only our wives and children 
could be saved from the clutches of these men by death or by some 
sort of freedom. We have gladly surrendered our homes to the flames 
and our property to plunder; but we cannot sacrifice our families.’ Here 
is a very serious problem. Of course we cannot justify this position; and 
yet, when we see the fate of many of these helpless families, bereft of 
their protectors, it is not in our hearts to reproach those who have 
saved their lives by this hypocrisy. Either alternative is dreadful; and to 
stand in the presence of such calamities so utterly helpless, except to 
cry to God in the agony of our hearts, is a trial which we never 
expected to experience. 
“ Of course, we cannot tell what the outcome will be. We believe that 
God has a people here, and that in some way, out of all this ruin, he 
will rebuild his Church; but at present the outlook is dark in the 
extreme. Many of the churches, parsonages and schools have been 
destroyed, how many we do not know, for the country is in such a state 
that traveling is very unsafe and reports come in slowly. We know that 
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seven of our pastors and six preachers have been killed, and we may 
hear of still others. Few of the preachers remain at their posts. Not only 
would they be put under a pressure to accept Islam, but they are hated 
because they are understood to be promoters of freedom of thought. 
Then, too, where their congregations are recognized as 
Mohammedans, their presence among them would not be tolerated.” 
As these facts have been spread abroad, a storm of indignation has 
arisen over the entire Christian world, such that even the Turks dared 
not disregard it, and accordingly, “ early in January the local officials of 
the provinces of Harput and Diarbekir sent orders to the recently 
‘converted’ villages, on no account to admit, in case they are asked, 
that they were forced to become Mohammedans. The people were 
informed that death would be the penalty for any complaint respecting 
the compulsion used to force them to accept Mohammedanism. There 
are 15,000 of these forced converts in the province of Harput alone, 
and about 40,000 of them in the whole region devastated by the 
massacres. If the European Powers would send a commission through 
the provinces to learn the real facts, they could easily verify these 
statements, and if they could let the people know that they would not 
be betrayed to the Turks, they would find that these people are 
pleading for relief from the servitude to a hated religion into which they 
have been forced. If the Powers could demand of the Ottoman 
Government the issue of a proclamation condemning these military 
conversions, and giving the victims of them liberty to return to their own 
faith without incurring the death penalty which has now been 
pronounced against them, the mass of the people would gladly return 
to the Armenian Church. 
“ Information from several points in the provinces of Sivas, Harput, 
Diarbekir, Bitlis and Van, shows that the process of forcing Christians 
to become Mohammedans is still actively used. Week by week the 
Christian population is warned that all who have not accepted 
Mohammedanism are to be massacred. Every Friday is a day of terror 
for the Christians in all of these provinces. Constant pressure is 
exerted to induce people in despair to deny their faith. In the country 
districts neither priest nor pastor dare venture out of their hiding, for 
they would be instantly killed as men who would interfere with the 
conversion of the people. In the villages, Christian worship is generally 
prohibited throughout the six provinces of the reform scheme. In 
twenty-eight villages in the district of Harput, there had been, at last 
accounts (January 30, 1896), no Christian worship since the first of 
November. This abolition of Christian worship among a Christian 
people is simply a part of the purpose to abolish Christianity.” 
We close this chapter with a few illustrations drawn from places well 
known, and in regard to which there can be no possible question:  
 “ Saturday evening, November 2d, the inhabitants of Kutturbul, just 
across the Tigris, east of Diarbekir, took refuge from the Kurds in the 
large stone church of the Jacobite Syrians, to which they had already 
moved their household goods. Fugitives from three other villages, 
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which had been attacked, the day before, had also taken refuge here, 
so the church was packed with goods and people. That night the 
Kurds, with some men from Diarbekir, surrounded the church and 
began to shoot into the high, narrow windows by which it is lighted. 
Aboshe Jacob, pastor of the Protestant church of the village, was the 
first one struck, but his wound was not serious, and he kept on his feet, 
giving such comfort as he could to his distressed companions. Seeing 
little effect from their efforts to dislodge the people and get at the booty, 
about midnight the Kurds tore up part of the vaulted roof, and first 
throwing in firebrands through the opening, then poured kerosene 
down upon the blaze, at the same time firing their guns into the 
defenseless crowd of men, women and children. A frantic rush was 
made for the door; but it was locked, and could be opened only with the 
key from the outside. As is the case with most of the old churches, in 
order to prevent their desecration by being used as stables for horses, 
the door was very small, only some four and a half feet high by two and 
a half feet wide. After much effort it was finally broken open, and the 
smoke-stifled, flame-scorched, terror-stricken crowd poured out from 
the narrow egress, only to meet a deadly shower of bullets from the 
surrounding Kurds. 
“Among the crowd was Pastor Jurjis Khudhershaw Anteshalian, a 
graduate from our Theological Seminary in 1868; for some years 
pastor of the church in Mosul, later engaged in evangelical work in 
Egypt, whence he had but recently come to visit relatives. As he came 
out he was at once recognized by his beard and intelligent face as one 
of the clergy, and was seized, thrown down and clubbed. One of the 
books which had been scattered about by the marauders was thrust 
into his mouth, and he was mockingly called upon to read the church 
service. Firebrands were then thrown upon him, and as, restored to 
partial consciousness by the pain, he began to crawl away, he was 
clubbed again, drawn back and burned to ashes. 
“ The next to suffer was Pastor Hanoosh Melki, of Kara-bash, three 
hours east of Kutturbul; a classmate of Pastor Jurjis, an earnest 
worker, and especially efficient as an evangelist. He was ordained and 
installed pastor of the Karabash church at the time of its organization, 
but had resigned, and was expecting a call to the church in Sert, which 
was then on the way to him. Kurds attacked the village Saturday 
afternoon, November 2d, but were repulsed; and that night most of the 
unarmed villagers took refuge in the large buildings erected around the 
outskirts of the village for dovecots. Having received large 
reinforcements during the night, the Kurds renewed the attack at 
daybreak Sunday, in spite of a cold, driving rain which had set in, and, 
getting possession of the village toward noon, began their horrible work 
of pillage, burning and slaughter. As soon as Pastor Hanoosh, in the 
dovecot where his family and many others had taken refuge, knew that 
the village had been taken, he tried to open the small door opposite 
one at which the Kurds were already trying to force an entrance. Before 
he could get it open they broke in, and he was the first to meet them. 
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Judging from his beard that he was the priest of the village, they 
supposed he, of course, would have a large sum of money with him. 
He only had some bread, and taking a loaf from his bosom he gave it 
to one of them. They were enraged at this, yet would have spared him 
had he but raised one finger in token of acceptance of Islam. Refusing 
to do this, he was struck down by a sword and killed before the eyes of 
his wife and children. His body was then stripped and his family 
plundered. 
“ The third to fall was Hanna Sehda, son of one of the first pastors, a 
member of our last theological class, and a preacher of much promise. 
After graduating in 1890, he ministered for a time to the Sert Church, of 
which his father had formerly been for a long time pastor. He refused 
its urgent and oft-repeated call to become its pastor, and had been for 
only a few months with the Karabash church, which liked him much 
and had just.built a parsonage for him. That Sabbath morning he led 
his wife, a graduate of our Girls’ High School, and their three little 
children out of the dovecot, where, with many others, they had taken 
refuge the night before, and fled to a village half an hour away, which 
had already been plundered, and where they thought, for a time at 
least, they might be safe. Benumbed with the cold and rain, they were 
glad to find in one of the vacant houses a supply of fuel — cowdung 
mixed with straw, and made up into large cakes — and soon had a 
comfortable fire. Here they were joined by Pastor Hanoosh’s widow 
and children and others. Toward sunset a roving band of Kurds came 
upon them as they were grouped around the fire, and stripped them of 
most of what was still left them. Later, another band came, and, 
enraged at finding nothing left for them to plunder, turned upon the 
men. These, seeing that the Kurds meant to kill them, rushed out, and 
made their escape in the darkness, though fired upon. Hanna had 
taken his two little boys out with him, but finding he could not get away 
with them, he let go their hands and made off. Already faint with hunger 
and stiff with cold, he could make but slow progress. So he was soon 
overtaken by the Kurds, to whom he refused to yield by accepting 
Islam to save his life. The last seen of him by one of his church-
members as he looked back in his flight, he was extending his arms to 
ward off the sword-blow which hewed him down, after which a gun was 
discharged into his body. A few days after, one of his congregation, 
compelled by Moslems to go to the village where he was killed, saw 
that his body had been burned. His baby girl and youngest boy died 
that night from exposure, while the elder boy and his fair-looking 
mother were led away into captivity, from which, however, they were 
recovered later and are now at her father’s house. 
“The fourth victim was Pastor Aboshe, of Kutturbul, already mentioned 
as the first one wounded in the church Saturday night before the roof 
was broken in. He escaped through the broken door, and though thrust 
with daggers as he passed out, made off in the darkness and climbed a 
tree in which he stayed till near morning. Then he got down stealthily, 
and made his way to a house in which cut straw was stored, where he 
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stayed hidden until Monday noon, when he felt sufficiently revived to go 
out in search of his scattered family. He found them in a deserted bath 
not far from their own house, his wife uninjured, one child killed, a 
married daughter lying in a corner fatally wounded, in attempting to 
protect her husband who was killed, the eldest son severely wounded, 
while a younger daughter had been carried away captive. They passed 
Monday night caring tenderly for the wounded daughter, mourning over 
the captivity of the younger one, and praying for deliverance from 
further woes. Tuesday a roving band of Kurds went through the village 
to see if anything were still left to plunder, and, finally coming to the 
yard of the bath-house, began to abuse some of the pastor’s 
congregation who had gathered there, as it was a more protected place 
than most. The pastor, overhearing them, went out to try to persuade 
them to cease from further barbarities toward those who had already 
suffered so much. Perceiving that he was a ‘spiritual head,’ as the 
clergy are called, the Kurds at once called on him to renounce his faith 
and embrace Islam. He fixed a steady gaze on them, but said nothing. 
‘Ha!’ said one, ‘see how the kafir (infidel) still holds stoutly to his faith.’ 
Another said to him: ‘Just raise one finger (this is accepted by them as 
a confession of one God: Mohammed His prophet), and you will not be 
harmed.’ Instantly he calmly replied: ‘I shall never raise my finger.’ 
Immediately a Kurd near him made a thrust at him with a straight 
dagger, while another a little farther away put a bullet through him, right 
in the presence of several of his flock. His firm faith and bold 
confession of it in the presence of death was the weightiest sermon 
they had ever heard from his lips. He was the most scholarly and 
refined among all our native helpers. He came of an educated, priestly 
family, and his grandfather was the author of a grammatical work in 
ancient Syriac. Mr. Andrus’ first sermon in Kutturbul years ago from the 
text, ‘ Son, go work to-day in my vineyard,’ was the means of his 
conversion and of bringing him later into the ministry. Soon after 
graduating from the theological seminary he became pastor of the 
church in his native village, Kutturbul, and during his pastorate had 
erected a beautiful little chapel, the finest in our field; now, alas! used 
as a sheep- fold, while the adjoining school building has been burned. 
Out of his congregation of 161 souls, 98 went with him into eternity, 
and of the 63 remaining, 18 of them are wounded; most are scattered 
abroad — some of them we know not where. Half of our pastors have 
fallen, ‘not accepting deliverance;’ half our churches are scattered; 
one-third of our stations are destroyed. But God still reigns (Ps. 2). He 
is faithful and true, and His promises sure. Pray with us that the 
desolate places may speedily be rebuilt; that His Church, purified and 
quickened by this tempest of persecution, may apply itself with fresh 
faith and zeal to His work; and that He will shortly accomplish His 
purpose of grace for this land.” 
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18اوضاع ارمنيان ايران در اواخر سده   
دوران حكومت قاجار در و  

  اديك باغداساريان
  

پايان رسيد و آغا محمد خان ه جار بابا پيروزي طايفه ق 18جنگ قدرت در اواخر سده 
حسن خان بر مدعيان ديگر پيروز شد و حكومت سلسله قاجار را در ايران ) فرزند محمد 1743- 1797(

ل و كشتار و استثمار بر كل جامعه ايران و ارمنيان شوربخت تحميل تدوران جديدي از ق هبر پا ساخت
  . كرد

شت و هران، قم، كاشان را در اختيار دات اصفهان، شيراز، استرآباد، گيالن  1785او در سال 
سيبي نرسد به اين اميد كه روساي آراق كرد و دستور داد به هيچيك نزديكي فريدن اتبا سپاهش در 

روستاها همراه با هداياي نفيس نزد او خواهند آمد و مراتب اطاعت خود را اعالم مي كنند. اما هيچيك 
الد از آنها غير از ميرعلي خان كه كدخداي روستاي توخماخلو بود نزد وي نيامد لذا آغا محمد خان ج

دستور داد روستاهاي ارمني و گرجي را چپاول كنند و ساكنانشان را به اسارت ببرند. سربازان قاجار به 
  . 1آنان را تصاحب كردند تمله كرده زنان و دختران زيبا را با خود بردند و كليه حيواناحاين روستاها 

منيان در استپانوس تاريخنگار معاصر و شاهد رويدادهاي آن زمان وضع اسفناك ار
ريختند، پدران براي  ك ميـــــمادران براي دخترانشان اش«ه است: تروستاهاي فريدن را نگاش

فرزندانشان، برادران براي برادرانشان و خواهرانشان، مردان براي همسرانشان و اسيران براي پدران و 
ژوئيه  23گيري در ماردانشان و خويشان و دوستانشان در سوك بودند و اشك مي ريختند اين اسارت 

  .2»رخ داد 1785
سپاه آغا محمد خان هنگام اقامت در حوالي روستاي ارمني نشين سنگباران (در فريدن 

دوكشيش، يكي پدر بارسغ كشيش روستاي خويگان، ديگري پدر : « دراصفهان) مردم را چپاول ك
متي متبركه ياء قيفاي اشينكه محل اختاگرفتند تا  رموسس از روستاي بولوران، مورد شكنجه سخت قرا

روز در آنجا مانده لشكريانش همه خانه هاي نزديك  18كليسا را به سربازها نشان دادند... آغا محمد خان 
  .  3»ران بازگشتهروستاهاي ارمني را تخليه كردند. او از آنجا به بربرود و كزاز رفت و در ماه اوت به ت

كرد و برادرش جعفر قلي خان را به عنوان آغا محمد خان بسوي اصفهان حركت  1786بهار 
شهردار آنجا منصوب نمود و خود با لشكريانش به روستاي ارمني سنگباران رفت؛ همه روستائيان از 
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روز  25ترس ورود او به كوه و دشت گريختند. سربازان خانه هاي آنان را چپاول نمودند. آغامحمدخان 
  .4ي تهران شددر فريدن ماند آنگاه از طريق خوانسار راه

جعفر قلي خان شهردار اصفهان نيز در اثر غيبت از رهبر كليساي ارمني جلفا و كشيش 
ميناس مبني بر مال خود كردن كمكهاي مالي ارمنيان هندوستان براي اسراي ارمني، آنها را مورد زجر و 

او بدهند. وي بخاطر  هتومان ب 600تومان طلب كرد اما آن دو تنها توانستند  15000شكنجه قرار داد و 
  .5مجبور شد آنان را رها سازد ادر خواستهاي مكرر اهالي ارمني جلف

نيز آغامحمد خان با اقامت يك ماهه خود در اصفهان و گندمان (چهارمحال)  1782در سال 
  . 6مصائب جديدي به ارمنيان تحميل كرد

ني يعني آغامحمدخان آزار و اذيت مردم از حمله ارمنيان شوربخت توسط حاكم بيمار روا
ان جلفا، ) رهبر كليساي ارمني1788-1791وپ (قاجار حد و حصري نداشت. تا جايي كه اسقف هاك

وارد مدرس هندوستان شد. اهالي  1793وانك جلفا را بي سرپرست گذاشته خود از طريق بصره در سال 
  مي كند: ارمني مدرس از او علت گريزش را مي پرسند و او انگيزه هاي زير را بيان

  
  .مهاجرت ارمنيان به هندوستان يرهايي از ظلم و ستم حاكمان جبار و فشار آنها برا -1
  .بدهي هاي سرسام آور -2
  . 7انتظار براي استقرار آرامش و سپس بازگشت به مقر رهبري -3

  
خبر لشكركشي آغامحمد خان به قفقاز باعث گريز بسياري از ساكنان  1795در اوايل سال 

هزار نفري به بهانه  60محمد خان با لشكر  اان مي شود. در بهار همين سال آغتمسلمان به گرجس ارمني و
بيه پادشاه متمرد گرجستان و براي تصرف قفقاز و داغستان به آن سامان حمله كرد. اما با مقاومت نت

كرده به سوي  شديد در شوشي قراباغ روبرو شد و نتوانست آنجا را تصرف كند و بناچار مردم را چپاول
لشكريان آغامحمدخان به تفليس نزديك شدند و سپاه كوچك  1795تفليس حركت كرد. در سپتامبر 

آوردند. آنان تفليس را ويران كردند، عمارات  را به تصرف خود درگرجستان را در هم كوبيدند و شهر 
دند. ثروت ردند چپاول كارمني بو روز تمام ساكنان شهر را كه اكثراً 8بسياري را به آتش كشيدند و 

هزار نفر را به اسارت گرفته راهي ايران كردند. سايات  22پادشاه گرجستان را تاراج كردند و بيش از 
  نوا شاعر نامدار ارمني مشرق زمين در جريان اين لشكركشي كشته شد.
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در دشت مغان تاجگذاري كرد.  1796آغا محمد خان هنگام بازگشت از تفليس در سال 
سياست آغا محمدخان قتل و غارت كل كشور بود و در چنين شرايطي سخن از امنيت و رونق اقتصادي 

  و فرهنگي عبث و بيهوده است. 
ادر زاده آغا محمدخان جاني در زمان حيات خود چون فرزندي نمي توانست داشته باشد بر

اش باباخان (يا فتحعلي) را جانشين خود تعيين كرد كه حكمران فارس بود. پس از قتل آغا محمدخان در 
، باباخان با نام فتحعلي 8در قلعه شوشي (هنگام خواب در زير چادر) بدست نوكرانش 1797ماه مه  14

  تاجگذاري كرد.  1797ژوئن  17سالگي جانشين وي گرديد و در  25) در سن 1797-1834شاه (
) 2)ريش بسيار بلند، 1سه ويژگي براي فتحعليشاه تشخيص داده اند.  19نويسندگان سده 

) شهوتراني افراطي. با همين ويژگي ها آينده اوضاع ملت و مملكت در زمان 3بدن ظريف و نحيف، 
نوه پسر،  296دختر،  46پسر،  57حكومت او كامال قابل تجسم است. او حدود دو هزار اوالد داشت 

نفر آن  158زن و كنيز بود كه  1000نوه دختر و تعداد بسيار زيادي نبيره. قصر شاه داراي  292
همسران شاه بودند كه براي او فرزندي زاده بودند. زنان فتحعليشان نفوذ زيادي در امور سياسي كشور 

د كه خزانه دار راره مي كاز همسران او نه تنها حرمسرا را اد ياجي يكبداشتند. براي نمونه گلبدن 
  .9داشت» صندوقدار«حكومت نيز بود و لقب 

در دوران حكومت فتحعليشاه، ايران تبديل به مركز سياست هاي پيچيده بين المللي در 
خاورميانه شد و مسايل و مشكالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جديدي بر كشور تحميل گرديد. در سال 

با نيروي هاي دولت  يخان هاي ايروان و خو 1799ر اواسط جنگ هاي جديدي آغاز شد. د 1798
عي ــــمركزي به فرماندهي عباس ميرزاي وليعهد درگير و متحمل شكست مي شوند. از سويي روسها س

مي كردند شاه قاجار را از دست درازي به قفقاز بر حذر دارند اما وي كماكان حمالتش را ادامه مي داد. 
ان حركت وبه فرماندهي عباس ميرزا و سليمان سردار، از تبريز به سوي اير لشكر قاجار 1800در سال 
راق مي كند. آنها از فرماندهي تبزودي وارد دشت آرارات مي شود و در ساحل رود ارس ا كرده

گر سو پاول يول همياري مي دهند لذا از دقكنند و آنها هم مي گرجستان و روسها در خواست كمك 
ان برحذر مي دارد. تي به گرجستان مي فرستد و عباس ميرزا را از حمله به گرجساول تزار روسيه سپاه

 40پس از  ه غنيمت جنگي بپردازد لذا عباس ميرزا به محاصره ايروان پايان دادتا خان ايروان مي پذيرد 
  د.نكمي روز توقف در دشت آرارات با لشكريانش منطقه را ترك 

(تزار  دپادشاهي گرجستان منقرض ش 1801سپتامبر  12به فرمان تزار آلكساندر اول در 
ن كار روند پيوستن كل يكشته شده بود) و گرجستان به روسيه ضميمه شد. با ا 1801مارس  11پاول در 

  قفقاز به روسيه آغاز گرديد. 

                                                           
  .406و. بايبورديان. تاريخ ايران. ص  -  8
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ايجان امروزي و ربذارمنستان و بخش چشمگيري از جمهوري ساختگي آ 19در اوايل سده 
ايران و تركيه عثماني قرار داشت. ارمنستان شرقي كه جزو ايران بود و ساير ميت كحا گرجستان تحت

يكديگر  با در جنگ، نواحي قفقاز به چندين حكومت فئودالي نيمه مستقل تقسيم شده بود كه دائماً
  بودند. اين واحد هاي اداري عبارت بودند از:

  پادشاهي متحد كارتلي و كاخت (گرجستان)-1
  پادشاهي ايمرتي -2
  حكومت گريا -3
  حكومت مگرليا -4
  ازيابخحكومت آ -5
  حكومت آجاريا -6
  پاشانشين آخالتسخا -7
  خان نشين ايروان -8
  خان نشين قراباغ -9

  خان نشين نخجوان -10
  نجه گخان نشين  -11
  خان نشين قوبا (يا قُبه) -12
  خان نشين شكي -13
  خان نشين شيروان - 14
  خان نشين باكو -15
  ن تالشخان نشي -16

قسمت مهم ارمنستان شرقي شامل ايروان، نخجوان و قراباغ بود و مناطق شمالي ارمنستان، 
لوري، پامباك، بورچالو و شامشادين جزو پادشاهي گرجستان شرقي شده بود كه پس از الحاق گرجستان 
ي به روسيه اين مناطق نيز به روسيه منضم گرديد. گرجستان غربي و آخالتسخا تحت يوغ تركيه عثمان

  ت حاكميت ايرن بودند.تحقرار داشته و ساير خان نشين ها 
ايمرتيا و گوريا نيز ضميمه روسيه شدند و ارمنيان  1804ناحيه مگرليا در  1803در سال 

  ساكن اين مناطق زير حاكميت روسيه در آمدند.
 روسيه تزاري تحت نام آزاد كننده و نجات دهنده در عمل تالش مي كرد مرزهاي قلمرو

به مستعمره خود تبديل نمايد. از ديگر سو ايران نيز بتدريج در غرقاب  را را گسترش دهد و قفقاز خود
استعماري انگليس و فرانسه فرو مي رفت ولي مدعي حاكميت بر اين نواحي بود و تالش مي كرد روسها 

به  رو سخترا از آن مناطق بيرون كند. بدين سان مبارزه شديدي آغاز شده روابط ايران و روسيه 
د. بعد از ناكامي هاي سپاه يآغاز گرد اجتناب ناپذير و در نهايت سيهووخامت گرويد و جنگ ايران و ر

اراده  22تفنگ و  12،000انگليس كمكهاي نظامي خود به ايران را افزايش مي دهد و  1810ايران در 
انگليسي به آموزش ارتش ايران توپ و ساير امكانات نظامي در اختيار فتحعليشاه قرار مي دهد. افسران 
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هزار نفري عباس ميرزا متحمل شكست مي  30ارتش  1812مي پردازند. ليكن با اين حال در ماه اكتبر 
كتبر در گلستان ا 12-24د و در ـآغاز ش 1813مذاكرات صلح در سپتامبر  .شود (در نزديكي اصالندوز)

رسيد. بر اساس اين قرار داد داغستان،  پايانبه  موقتاً 1804-1813پيمان صلح امضا شد و جنگ 
شكي، شيروان، دربند، قُبه، باكو، تالش، لوري پامباك، شامشادين، زانگزور و  -گنجه، قراباغ، گرجستان 
ين حال حكومت ايران در پي فرصتي مناسب جهت آغاز جنگ و ابه روسيه منظم گرديدند. با  لشوراگيا

  بازپس گيري مناطق از دست رفته بود.
و در سالهاي  شدبه مناطق اشغالي ياد شده نزديك  لشكر ايران تدريجاً 1825ر اواخر سال د

جنگ دوم ايران و روسيه روي داد كه باز هم به شكست فجيع لشكر قاجار انجاميد. سپاه  1828-1826
  روسيه حتي از مرز رود ارس گذشت و تبريز، خوي، مرند، سلماس و ساير شهرها را اشغال نمود.

ي حكومت ناشايست قاجار چاره ديگري جز قبول پيمان صلح در تركمانچاي باقي نماند. برا
قوت خود باقي ماند  بهبه پايان رسيد. طبق اين پيمان قرار داد گلستان  1828فوريه  10مذاكرات صلح 

 و ايران و روسيه مرز جديد ميان خود تعيين كرديد كه رود ارس بود. كليه مناطق شمال رود ارس به
ميليون روبل  20كرور تومان ( 10روسيه واگذار گرديد، (از جمله ايروان، نخجوان) و ايران موظف شد 

  نقره) غنيمت جنگي به روسيه پرداخت كند.
اين قرار داد اسراي جنگي و اسرايي كه پيشتر به ايران رانده شده بودند  13بر اساس ماده 

زادگاه خود در قفقاز باز مي گشتند. آنگاه براي مدت يك از جمله ارمنيان، گرجيان و مسلمانان بايد به 
  سال نقل و انتقال آزادانه ساكنان ايران به روسيه و بالعكس پيشبيني مي شد.
  .10با قرارداد تركمانچاي جنگ هاي ايران و روسيه بپايان رسيد

خان ها و پس از انعقاد پيمان صلح تركمانچاي هزاران نفر از ارمنيان شمال كه از ظلم و ستم 
اوضاع ناامن و فسادهاي اقتصادي به تنگ آمده بودند به كمك قواي روسيه و طبق مفاد قرارداد به 

خانوار  8249هزار ارمني ساكن آذربايجان  55- 60از  1828-1829قفقاز مهاجرت كردند. در سالهاي 
بخش بزرگي از آنان هزار نفر به ارمنستان شرقي (تحت اشغال روسيه) مهاجرت نمودند.  45يعني حدود 

در شهرهاي ايروان، نخجوان، اردوباد و نواحي ساردارآباد، آپاران، سورمالو، نخجوان، اردوباد، وايوتس 
. قابل ذكر است كه ارمنياني كه از مراغه به قراباغ 11زور و چند صد خانوار هم در قراباغ اسكان گزيدند
كه امروز در قلمرو استان  ندبه آن داد» راغهم«ام نمهاجرت كرده بودند روستاي جديدي بنا كرده و 

                                                           
  .420و. بايبورديان. تاريخ ايران. ص  -  10

». 1828-1923المللي و شوروي ارمنستان در اسناد ديپلماتيك بين«پروفسور جان گراگوسيان. 
  .65- 72. ص 1972ايروان: 

ده جلد، » تاريخ مفصل ارمنيان ايران«مهاجرت در جلد دهم از اثر نگارنده آگاهي دقيق اين  -  11
  ) ارائه شده است.1391(2012تورونتو: 
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قتل عام شدند و بقاياي آنان در  1992سال  رمارتاگرد جمهوري آرتساخ واقع است و ساكنان آن د
  را بنا نهادند.» مراغه نو«حوالي آن 

مسئول روسيه براي مهاجرت ارمنيان نويسنده نامي گريبايدوف بود كه در يورش مردم به 
  قتل رسيد.سفارت روسيه به 

  داليل تمايل ارمنيان آذربايجان براي مهاجرت  رهايي از يوغ خان ها بقرار زير است:
ن امر يميادزين از اچمذهبي، حتي جاثليق كل ارمنيان جهان در ا - ستم ها و احجاف ملي-1
  مستثني نبود.

  .رشوه خواري، چپاول و غارت مردم توسط حكومت سردار ايروان و خان هاي محلي-2
و باج و خراج هاي  "جزيه"ماليات هاي مضاعف تحت عناوين مختلف از جمله  -3

  گوناگون در نتيجه فشار هاي مالي شديد.
اين امر براي تمام مردم ايران صادق  .يمال شدن اصول اخالقي و اجتماعيابي قانوني، پ -3

  بود و ارمنيان تحت فشار مضاعف بودند.
حكومتي خود را از دست داده بود هيچ اميدي  ملت ارمني كه سده هاي پيش استقالل -4

اجتماعي حكومت خان ها بتواند به رستاخيز ملي برسد. لذا اميد - نداشت كه در شرايط سخت سياسي
  خود را به رويدادهاي جديد و كمك هاي روسيه بسته بود كه اين امر يكصد سال بعد تحقق يافت.

ارمني ارمنستان را مجبور به مهاجرت، در طي چندين قرن حكام ايران همواره ساكنان  -5
 بين هزاران نفر پير نزندگي در اسارت و محروميت از خانه و كاشانه و زادگاه خود كرده بودند و در اي

و جوان، زن و مرد و كودك جان باختند و ارمنستان را به وضعيت نيمه بياباني و خالي از سكنه بومي 
اران امنيت زندگي را بويژه از زنان و دختران وها و رشوه خشهوتراني لشكريان و خان  .نموده بودند

  تبديل به يك سنت شده بود.» ختر ارمنيدن ددزدي«صلب نموده بود. 
در مورد داليل ذكر شده مداركي را پيشتر ارائه كرده ايم ليكن اسناد و مدارك، روايات و 

شتري از آنها را در تاريخ مفصل ده اشارات انكارناپذير بيشماري امروزه موجود است كه نمونه هاي بي
  .12جلد ياد شده آورده ايم

* * *  
  

جان بسياري از افراد بويژه اهالي جلفاي  1804-1834و  1815-1817قحطي در سالهاي 
نجات خود به هندوستان مهاجرت كردند. بخشي از ارمنيان جلفا نيز  يار. بسياري از افراد ب13نو را گرفت

  پس از انعقاد قرار داد تركمانچاي به ارمنستان شرقي ملحق شده به روسيه رفتند.

                                                           
 2012اديك باغذاساريان(ا. گرمانيك). تاريخ مفصل ارمنيان ايران(ده جلد). تورونتو:   -  12

)1391 .(  
  .424. ص 1ه. ترهوهانيانتس. ج -  13
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) جلفاي نو از آرامش 1797-1834شايان يادآوري است كه در دوران سلطنت فتحعليشاه (
يان بعنوان عناصر مفيد براي مملكت شرايط زيستي . شاه تالش مي كرد براي ارمن14نسبي برخوردار بود

مناسبي فراهم آورده لذا شروع به سخت گيري در قبال عناصر خودسر در حكومت نمود تا از حقوق 
ارمنيان تابع حكومتش دفاع كرده باشد. اينگونه رفتار ماليم و مالطفت آميز شاهان ايران از چشم داشت 

  ارمنيان جلفا سرچشمه مي گرفت.آنان از امكانات اقتصادي و تجاري 
ركش محلي را كه باعث ساز اصفهان ديدن كرد تا عناصر  شخصاً 1825شاه در سال 

 1832ي با ارمنيان داشت و در سال يشاه رفتار نيكو«ناراحتي اهالي جلفاي نو شده بودند سركوب كند. 
دين سان كليه اراضي موقوفه تومان هديه به وانك آمناپركيچ پرداخت شود و ب 262فرمان داد ساالنه 

نظر مي رسيد كه جمعيت كاسته شده و قليل ارمني ه . چنين ب15وانك از پرداخت ماليات معاف شدند
يدن نفس راحت را بدست آورده بود، ليكن پس از اينكه شاه اصفهان را ترك كرد همه كشجلفا امكان 

  چيز به حالت اول بازگشت.
نامه اي به  1815ي رهبر كليساي ارمني جلفا در سال در اثر وخامت اوضاع اقتصادي و قحط

  از تنگدستي و كمبود نان و گراني آذوقه شكايت كرد. ههندوستان فرستاد
ي پديد مي آوردند. در ــاز ديگر سو برخي عناصر شرور مشكالتي براي روستاهاي ارمن

ضاع جلفا را تا حدودي وسكان آستوازادريان كالنتر (شهردار) جلفا گرديد و او 1824-1825سالهاي 
ر كرده دروازه هايي نصب كنند تا از ورود امحله هاي جلفا را داراي حص اد بهبود بخشيد. او دستور د

  . 16اشرار به محله هاي ارمني جلوگيري شود
در اصفهان قيمت آرد بسيار گران مي شود و برخي از  1831-1834در اثر قحطي سال هاي 

 گوشت حيوانات وحشي را مي خوردند و گروهي نيز از گرسنگي تلفعلف مي خورند، «مردم اجبارا 
شدند، اگر چه هوانس رهبر كليسا از تنگدستان و نيازمندان حمايت مي كرد و آنها را تغذيه مي  مي

  .17»نمود، اما به علت كثرت آنها كمك هاي او كافي نبود
دست به شورش نهادند و در همين سالها خان هاي نواحي شمال شرق در خراسان و افغانستان 

در مشهد درگذشت. فتحعليشان  1833اكتبر  23عباس ميرزا براي سركوب آنها به آن ديار رفت ليكن 
مرد و محمد ميرزا فرزند عباس ميرزا با نام محمد شاه قاجار جانشين فتحعليشاه شد  1834نيز در 

)1848-1835.(  
ن شده بود استاندار اصفهان شد و شخصي بنام منوچهر خان ارمني كه مسلما 1840در سال 

عف حكومت مركزي ضبعلت  1847توانست امنيت را در آن استان برقرار كند ليكن پس از مرگ او در 
                                                           

  .423همانجا. ص  -  14
  .همانجا -  15
  .426همانجا. ص  -  16
  .427همانجا. ص  -  17
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درگذشت و  1848اوت  24جلفاي نو بار ديگر دستخوش هرج و مرج و ناآرامي گرديد. محمد شاه نيز 
اسفناك  ذاري كرد و يكي از دورانگاجطي مراسم باشكوهي ت 1848اكتبر  11وليعهد ناصرالدين شاه 

  به اروپا و روسيه سفر كرد. 1889و  1878، 1873تاريخ ايران آغاز گرديد. او سه بار در سالهاي 
ايران يك كشور فئودالي قرون وسطايي بود. عدم وجود امنيت جاني و  19در اول سده 

 هقشر مرف . مهاجران عمدتا18ًكشور نمودمالي ارمنيان را ناگزير از مهاجرت به هندوستان، روسيه و ساير 
جامعه بودند و تنها روستائيان و كارگران و پيشه وران در ايران باقي مي ماندند يعني آنان كه امكان 

 حمالت و اذيت هاي طوايف كوه نشينمهاجرت نداشتند. تعدادي از روستاهاي ارمني نشين در اثر 
به جاثليق نرسس آشتاراكتسي نوشتند و در خواست كمك براي  1850مارس  19درخواستي مورخ 

  .19مهاجرت به ارمنستان تحت اشغال روسيه كردند
، بسياري از مناطق پرجمعيت ارمني نشين 19معيت ارمنيان ايران در سده جدر پي كاهش 

روستاي جنوب ايران  78شهر و  5در  185120خالي از سكنه شده بود. بر اساس داده هاي آماري سال 
% كاهش يافته بود. شاه عباس 4به  1604سال  500،000هزار ارمني مي زيستند كه در مقايسه  19جمعا 

 هاياين تعداد از مردم را از زادگاهش به بيابانهاي مركز ايران كوچ داد، خطه ارمنستان در برابر تهاجم
ان نيز تحت شرايط نامناسب اجتماعي و اقتصادي در تركان خونريز عثماني تضعيف گرديد. مهاجر

  معيت ارمني به شرح زير بود:جسراسر جهان گريزان شدند. بر پايه اين آمار گستردگي 
  

  21تعداد خانوار مكان
  2550 375 جلفاي نو

  310 75 تهران
  211 43 ونك و روستاهاي نزديك

  34 7 شيراز
  65 9 بوشهر
  234 40 همدان

  316 76 نزديك همدانروستاهاي

                                                           
  .289. ص 1905خاچاتور جوغايتسي. تاريخ پارسيان. واغارشاباد:  -  18
  الف. 32، 2821ه. كاربتسي. سفرنامه. ماتناداران، شماره  -  19

  .515، ص 5تاريخ ارمنستان، ج      
تئودوسيا  1860-1865پاريس (ارمني و فرانسه). 1855-1858». كبوتر ماسيس«ماهنامه  -  20

  (ارمني و فرانسه).
  .516، ص 5تاريخ ارمنستان. جلد  -  21
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  2067 306 چهارمحال
  6543 1012 روستاي فريدن25
  3005 446 روستاي بربرود16

  751 124 روستاي كمره5
  1112 183 روستاي چاكال( گياپال)8
  981 151 روستاي كزاز7
  581 101 روستاي مالير4
  773 102 روستاي قره داغ4

  19533 3050 جمع كل
  
ارائه  1856هاروتيون ترهوهانيانس اطالعات زير را در باره جمعيت ارمني ايران در سال  

  .22مي دهد
  

  كل  زن مرد خانوار مكان
  6517  2964 3553 1014 روستا)21فريدن(
  1502  673 829 263 روستا)9بربرود(
  744  342 402 124 روستا)5كمره(
  2480  1144 1336 413 روستا)15(جاپلق
  1105  524 581 183 روستا)9كزاز(
  501  229 272 88 روستا)3مالير(

  619  304 315 102 روستا)4قره قان(
  235  119 116 40 همدان

  318  152 166 76 روستاي شاورين (همدان)
  -  - - - شهر تهران

  173  81 92 36 محله قزوين-
  145  67 78 39 شاه عبدالعظيم-
  149  73 76 30 ده ونك-
  62  30 32 13 شترخوار

  37  16 21 9 انزلي
  72  3 69 - رشت

  35  20 15 7 خانوار)500شيراز(در ابتدا
                                                           

  .325- 344. ص 2ترهوهانيانس. ج هـ . -  22
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  66  34 32 9 بوشهر
  1099  459 640 203 هندوستان(جلفا)

  115  56 59 22 (جلفا)جاوه
  15974  7290 8684 2671 جمع كل

  
  

 هكه پس از مهاجرت آنان ببايد گفت  1828-1830در باره ارمنيان آذربايجان در سالهاي 
تعداد ارمنيان  19ارمنستان شرقي كماكان تعداد كثيري در محل زندگي مي كردند. در اواسط سده 

نفر مي رسيد. ارمنيان شمال ايران در تبريز،  20،000تا  15،000ساكن تبريز و روستاهاي حومه به 
  خوي، ماكو، سلماس، اروميه، براندوز، سولدوز، مياندوآب، مراغه و قره داغ مي زيستند.

 19دادند و در نيمه هاي سده  مي روستائيان تشكيل را بخش بزرگي از جمعيت ارمني ايران
در وضعيت نيمه برده داري بسر مي بردند (رژيم ارباب رعيتي) آنها غير از رانت و مالياتهاي حكومتي، 

. برخي از كار كنند و انواع كارهاي مجاني يا بيگاري انجام دهند» اربابان«مجبور بودند براي مزارع 
رانت محصوالت كشاورزي  1847شتند تا سال ااراضي روستاهاي ارمني جلفاي نو كه به دربار تعلق د

  .23ديل شدبتدند ولي بعدها رانت كشاورزي به رانت پولي پرداخت مي كر
ارمنيان ايران غير از ماليات هاي دولتي، مجبور بودند به رهبري كليساي حوزه اسقفي 

  داخت كنند كه معموال بصورت كاالي كشاورزي بود. پر» روحاني«ماليات 
ود داشت. و آن حمالت و جبرخي مصائب ديگر نيز براي ارمنيان روستايي حوالي اصفهان و

  .24چپاول هايي بود كه كوه نشينان لر و بختياري به روستائيان ارمني تحميل مي كردند
) 1896-1907دين شاه (وضعيت ارمنيان در زمان جانشين ناصرالدين شاه يعني مطفرال

قاطعانه متحول گرديد و رو به بهبود نهاد. تالشهايي به عمل آمد تا زندگي مادي و معنوي ارمنيان متحول 
فرمان صادر نمود كه بر  يگردد. حكومت شاه براي ترقي اقتصادي و رونق حرفه ها و پيشه ها تعداد

ارمنيان لغو گرديد. اجبار آنان به تغيير پايه آن برخي از ممنوعيت ها و محدوديت هاي موجود براي 
مذهب ممنوع اعالم شد، مالياتهاي روستائيان و شهر نشينان ارمني متعادل و منضبط گرديد، اراضي 
موقوفه كليساي ارمني به رسميت شناخته شد و برخي تغييرات ديگر. سمت هاي عالي درباري و 

  حكومتي به ارمنيان داده شد.  
ارمنيان شهروندان وفادار و خوب ما «اظهار داشت كه  1845رمان سال ناصرالدين شاه در ف

  در اين دوران زندگي فرهنگي در جلفا نيز رونق يافت. ». هستند

                                                           
  .301، ص 1هاروتيون ترهوهانيانتس. جلد  -  23
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) از ناصرالدين شاه درخواست مي 1813-1863در عين حال اسقف تادئوس بكنازاريان (
  بويژه جلفاي اصفهان را بهبود بخشد. وكند وضعيت ارمنيان ايران 

... اهالي  : « وارد جلفاي اصفهان شد 1851ژوئن سال  3هنگامي كه رهبر جديد كليسا 
ارمني شهر و روستاها را در نهايت تنگدستي و نوميدي يافت. كليساي وانك در زير يك هزار تومان 

امت اوضاع، ارمنيان هندوستان وانك و روستائيان را فراموش كرده خقرض رنج مي برد، فقر و و
  .25»بود...

ماه  8رهسپار تهران شد و به حضور شاه و وزيران رسيد و  1854اسقف تادئوس در ژانويه 
اسقف در خواستهاي زير را به حضور شاه  .تمام تالش نمود و فرمان هايي به نفع قوم خود بدست آورد

  ارائه كرد:
  تومان براي مدت سه سال  150كاهش مالياتها از اهالي جلفا به  -الف
  تومان 300لياتها براي اهالي روستاهاي فريدن به سالي كاهش ما -ب
ي به عنوان شهردار و رئيس شهرباني (داروغه بانتصاب ميرزا زينالعابدين ملك الكتا -ج

  باشي) براي ارمنيان
  دنارمنيان از نظر پرداخت ماليات با مسلمانان برابر باش -د
  .26معاف شونداده ها جمسافران مسيحي از پرداخت ماليات و عوارض  -ه
  

ن را از خدمت نظام معاف كرد و مالياتها ان درخواستها موفقت نمود و ارمنييشاه نيز با ا
شاه  ،ميانجيگري اسقفبا اء نمود. طا كاهش داد و امتيازات و حقوق جديدي اعرارمنيان جلفا و فريدن 

و اقتصادي ارمنيان بهبود  تماعي، فرهنگيجلشكري براي تنبيه اشرار بختياري فرستاد. بدين سان اوضاع ا
شمگيري يافت صرف نظر از سياستهاي خارجي ناشايست ناصرالدين شاه و از دست رفتن بخشهايي از چ

  مملكت.
نفري  2550براي نمونه جمعيت  در پي بهبود اوضاع ارمنيان ايران، شمار آنها افزايش يافت.

 16نفر،  12123به  6543دن از اي فريتروس 25نفر،  4567به  1880در سال  1851جلفاي نو در 
  . 27نفر رسيد 6115به  3005روستاي ارمني بربرود از 
چهره هاي مشهوري در صحنه سياسي، نظامي و اقتصادي كشور  اخير ياد شده يدر دوره ها

ب مقامات باالي دولتي سمي پيروان اديان ديگر مجاز به كاسال» شريعت«. اگر چه مطابق ندظاهر شد
اگر چه همواره ميان قانون و واقعيت  .اجرا مي شد رسماً 2003رخي استنادها تا سال نبودند (كه با ب

اختالف ديده مي شود). طبيعي است كه هر فرد روش فكر و آگاه به حقوق انساني خود در چنين 

                                                           
  .94، ص 2همانجا. ج -  25
  . 95-96همانجا. ص  -  26
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مراتب بهتر از محروميت از حقوق  به شرايطي نمي توانست باقي بماند و حتي زندگي آزادانه در جهنم را
انساني و زندگي در بهشت كاذب مي دانست. ليكن در طول تاريخ سردمداران حكومت ها زماني از 
غارت جيب مردم و ارضاء اميال حيواني و شهواني خود كمي سير مي شوند كه ديگر همه چيز و همه 

  باز گرداند. فرصت ها از دست رفته اند و هرگز نمي توان تاريخ را عيناً
از شخصيت هاي نامي ارمني در دستگاه حكومتي ناصرالدين شاه و پس از آن مي توان 

) نريمان خان سفير در وين، نازار خان سفير در پاريس، 1872ميرزا ملكم خان سفير ايران در لندن (
ه خاطر كه برا نام برد  1813 -1814داويت مليك شاه نظريان كنسول ايران در فرانسه در سالهاي 

-از سوي ناپلئون به دريافت شمشير نظامي نايل آمد. در اين خصوص در بخش اوضاع سياسي شخدمات
  احتماعي ارمنيان ايران با تفصيل بيشتر بحث خواهيم كرد.

همانگونه پيشتر اشاره شد به علت شرايط نا امن كشور گروهي از ارمنيان به هندوستان و 
تعداد ارمنيان ساكن در هندوستان و جزاير نزديك در  دو لوريهد. جاوه و ساير مكان ها مهاجرت كردن

  . 28نفر گزارش كرده اند 20،000. شاگريان تعداد ـ نفر، ه 25،000حدود  19ميانه سده 
در اثر اين مهاجرت ها ساختار اجتماعي ارمنيان هندوستان متحول گرديد. هاروتيون تر 

  هوهانيانتس آمار زير را ارائه كرده است:
  

  زن  مرد  خانوار )1856(29هندوستان
  277  345  113 كلكته-
  -  77  - سايرين-
  2  4  1 چانگار-
  6  6  6 چيچرا-
  9  14  5 سيدآباد-
  39  55  24 داكا-
  45  51  20 مدرس-
  25  24  17 ئيبمب-
  17  19  5 صورت-
  26  29  8 سنگاپور-
  13  16  4 پينانگ-

  459  640  203 جمع كل
  زن  مرد  خانوار 
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 30جاوه
  20  19  7 اويهتبا-
  10  6  4 چريبون، تگال، بانيوماس-
  6  13  2 چپارا-
  12  11  5 سوربائيا-
  8  10  4 سامارانگ-

  56  59  22 جمع كل
  

) ميرزاتقي خان فراهاني 1848پس از جلوس ناصرالدين شاه به تخت پادشاهي ايران (
- 1851ز در طول سالهاي واه امير كبير را به سمت صدارت اعظمي ايران منصوب كرد و بمعروف 

،  تيماز جمله تجديد سازمان دستگاه حكو ،الحات بساري در سطح كشور انجام دادصا 1848
ت روحانيون در امور حكومتي ، لمحدود كردن خود كامگي هاي مقامات دولتي و ممنوعيت دخا

تقويت سطح تقويت اقتصاد كشور، ترفيع توانايي رزمي ارتش، ارتقاء مقام بين المللي كشور، 
اء القاب و عناوين، ممنوعيت دخالت زنان دربار در امور كشور، مبارزه با رفيق بازي و غفرهنگ، ال
وقايع «ضوابط بجاي روابط، تاسيس مدرسه عالي دارالفنون، انتشار روزنامه دولتي  يجايگزين
خاموش خائن و ، تاسيس چاپخانه ها، بيمارستان دولتي و غيره. طبيعي بود كه اكثريت  »اتفاقيه

ت نمي توانست خاموش بنشينيد و انواع دسيسه ها را بكار لگروه فرصت طلب وطن فروش خائن اقي
در حمام فين كاشان بقتل رسيد. از آن  1852ت امير كبير به دستور شاه در سال ـــــگرفته در نهاي

س و ايالت متحد اران انگليزپس كليه نخست وزيران و صدر اعظم ها نوكران فراماسونري، خدمتگ
آمريكا سركار آمدند و آينده كشور باستاني ايران را به تباهي كشاندند. در چنين شرايط ناماليم كه 
بتدريج كشتي ملت ايران در اقيانوس حوادث غرق شد، ايرانيان ارمني نمي توانستند از اين 

  سرنوشت مستثني باشند.
باكو نسال پس از الغاء قرار داد ت رديد، چندگناصرالدين شاه خود قرباني روند خيانت 

ليك گلوله هاي اسلحه ميرزا رضا شدر اثر  1896، در اول ماه مه 1891دسامبر  28با انگليس در 
كرماني شاگرد جالل الدين اسدآبادي افغاني فراماسون بزرگ جهان اسالم، كشته شد. در همين سال 

  مظفرالدين شاه جانشين وي گرديد.
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