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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 «Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րե գիրք, № 1 2020 (14), Երևան, 2020,— 200 էջ:

«Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րեգր քի սույն հա մա րում տեղ են գտել «Սյու նի քի հոգևոր 
և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
նիք–Ար ցա խի հա յա գի տու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված ուսում նա սի րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև Ակ սել Բա կուն ցի ծննդյան 120–ա մյա կին նվի ված հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վի (ԳՊՀ, 
2019 թ., հու նիս) նյու թե րը, որոնք երաշ խա վոր վել են խմբագ րա կան խորհր դի կող մից:
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ԹԵՀ ՄԻ ՆԱ ՄԱ ՐՈՒԹՅԱՆ

ՇՈՒ ՇԻ Ի ՀԱՅԵ ՐԻ 1920 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ  
ԱՆԴ ՐԱ ԴԱՐ ՁԸ «ՄՇԱԿ» ԹԵՐ ԹՈՒՄ183

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 15.07.2020 թ., գրա խոս վել է 15.09.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծի խնդրո առար կան Շու շիի հայ բնակ չու թյան 1920 թ.–ի կո տո րած
նե րին «Մշակ» լրագ րի ան դրա դար ձի լու սա բա նումն է: Հոդ վա ծի նպա տակն է 
ուսում նա սի րել թեր թի 1918–1920 թթ.–ի հրա պա րա կում նե րը, որոնք շո շա
փում են Ար ցա խի պատ մա կան ճա կա տա գի րը՝ ներ կա յաց նե լով 20–րդ դա
րասկզ բին Ար ցա խում ու Սյու նի քում տե ղի ունե ցած դրա մա տիկ իրա դար ձու
թյուն նե րը, այդ թվում՝ Շու շիի 1920 թ.–ի եղեռ նա գոր ծու թյունը: Մեր խնդիրն է 
ի մի բե րել ու վեր լու ծել Շու շիի պատ մու թյան այդ չա րա ղետ ան կյու նա դար ձի 
վե րա բե րյալ թեր թի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, որոնք սկզբնաղ բյու րային 
նշա նա կու թյուն ու ճա նա չո ղա կան ար ժեք ունեն Ար ցա խի պատ մու թյան այդ 
ծան րա գույն շրջա նի ուսում նա սի րու թյան հա մար: Վե րոն շյա լով էլ պայ մա նա
վոր ված է հոդ վա ծի ար դի ա կա նու թյունը՝ պատ մու թյան դա ռը փոր ձին առե րես
վե լու իրո ղու թյամբ:

Հոդ վա ծում կի րա ռել ենք լրագ րու թյան ուսում նա սի րու թյան ար դի մե թոդ
ներ, պատ մա կան, հա մադր ման մե թոդ ներ, բո վան դա կային վեր լու ծու թյուն, 
ընդ հան րա ցում։

Հիմ նա բա ռեր՝ Լեռ նային Ղա րա բաղ, Սյու նիք, Շու շի, «Մշակ», լրա գիր, 
հրա պա րա կա խո սու թյուն, կո տո րած, ցե ղաս պա նու թյուն:

Շու շիի 1920 թ.–ի հայ ազ գաբ նակ չու թյան կո տո րա ծի վե րա բե րյալ բազ մա քա
նակ վա վե րագ րե րի շար քում մեծ նշա նա կու թյուն ունեն այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
հրա տա րակ ված հայ և օտա րերկ րյա պար բե րա կան մա մու լի նյու թե րը:

183  Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 2020 թ. հու լի սի 13–15–ը Շու շի ում տե ղի ունե ցած «Ադր բե ջա նի ցե ղաս
պան վարքը. պատ մու թյուն և ար դի ա կա նու թյուն» խո րագ րով մի ջազ գային առ ցանց գի տա ժո ղո
վին՝ նվիր ված Շու շիի հայ բնակ չու թյան ցե ղաս պա նու թյան 100–րդ տա րե լի ցին: 
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Հոդվածներ

Դա րասկզ բին արևե լա հայ իրա կա նու թյան մեջ առա վել ազ դե ցիկ պար բե րա կան
նե րից էր «Մշա կը», որ, հիմ նադր վե լով 1872 թ.–ին Թիֆ լի սում ժա մա նա կի ամե նա
հայտ նի մտա վո րա կան նե րից Գրի գոր Արծ րու նու կող մից, գոր ծեց մինչև 1921 թ.– ը՝ 
ընդ հուպ մինչև Վրաս տա նի խորհր դայ նաց ման առա ջին օրը՝ փետր վա րի 25–ը՝ 
ուրույն հե տա գիծ թող նե լով հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյան մեջ: Ու սում նա
սի րող նե րը լրագ րի ան ցած ճա նա պար հը բա ժա նում են երեք փու լի՝ 1. 1872– 1883 թթ., 
2. 1884–1892 թթ., 3. 1893–1921 թթ.: Եր րորդ փուլը «Մշակ»–ն ան ցնում է առանց 
հիմ նա դիր խմբագ րի: 1892 թ.–ի դեկ տեմ բե րի 19–ին Արծ րու նին կնքում է մահ կա նա
ցուն՝ լրագ րի հրա պա րակ ման գոր ծը թող նե լով կնո ջը՝ Մա րի ամ Մե լիք–Ա ղա մա լյան 
Արծ րու նուն և եղ բո րը՝ Անդ րե ա սին: Արծ րու նու մա հից հե տո մոտ երեք տաս նա մյակ 
«Մշակ»–ը խմբագ րե ցին Ալեք սանդր Քա լան թա րը (1895–1913 թթ.), Համ բար ձում 
Առա քե լյանը(1913–1918 թթ.), Տիգ րան Հա խու մյանը (1918–1919 թթ.), Լևոն Քա լան
թա րը և Լե ոն (Առա քել Բա բա խա նյան, 1920–1921 թթ.): Նրան ցից յու րա քան չյուրն իր 
գա ղա փա րա կան կնիքն է թո ղել «Մշակ»–ի գոր ծու նե ու թյան վրա:

1918–1920–ա կան թթ.–ին «Մշակ»–ն աչ քի է ընկ նում հա մազ գային մտա հո
գու թյուն նե րով, հա յու թյան պատ մա քա ղա քա կան դրու թյան և դրա բազ մա կողմ 
զար գա ցում նե րի լայ նա խոհ քննար կում նե րով: Թեր թի էջե րում, առա վել քան 
արևե լա հայ որևէ պար բե րա կա նում, լայ նո րեն լու սա բան վել են 20–րդ դա րասկզ բի 
իրա դար ձու թյուն նե րը (Առա ջին աշ խար հա մարտը, Թուր քի այի հա յա հա լած քա ղա
քա կա նու թյունը, Արևմ տյան Հա յաս տա նի հա յա թա փու մը, Եղեռնը, հայե րի նկատ
մամբ մեծ տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյունը, Արևե լ յան Հա յաս տա նում տե ղի 
ունե ցող պատ մա քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րը և այլն): Լրա գի րը մշտա պես 
ուշադ րու թյան կենտ րո նում է պա հել Ար ցա խի պատ մա կան ճա կա տա գի րը՝ ան դրա
դառ նա լով 20–րդ դա րասկզ բին Ար ցա խում ու Սյու նի քում տե ղի ունե ցող դրա մա
տիկ իրա դար ձու թյուն նե րին, այդ թվում՝ Շու շիի 1920 թ.–ի եղեռ նա գոր ծու թյանը: 
Թեր թի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն ներն ունեն սկզբնաղ բյու րային նշա նա կու թյուն ու 
ճա նա չո ղա կան ար ժեք՝ Ար ցա խի պատ մու թյան այդ ծան րա գույն շրջա նի ուսում նա
սի րու թյան հա մար:

Թեր թը, թեև ոչ կա նո նա վոր, 1918–2019 թթ.–ից ար դեն ան դրա ռա նում է նո րա
թուխ Ադր բե ջա նի մու սա վա թա կան կա ռա վա րու թյան՝ պատ մա կան Հա յաս տա նի մի 
շարք տա րածք նե րը, այդ թվում՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղը բռնա զավ թե լու հա վակ նու
թյուն նե րին, որոնց բա ցա հայտ կեր պով օգ նում էին Օս մա նյան Թուր քի ան, որոշ ժա
մա նակ ան ց` Անգ լի ան, իսկ ավե լի ուշ` Խորհր դային Ռու սաս տանը: «Ահա ձեզ Ղա րա
բա ղի հար ցը, որին կա մե նում է տի րա նալ Ադր բեյ ջանը և այդ ձգտումը չի խեղդ վում 
դաշ նա կից նե րի կող մից: Ընդ հա կա ռակը, մեզ հա սած տե ղե կու թյուն նե րին նա յած, 
Ադր բե ջանը հա մա ռում է շնոր հիվ այն բա րյա ցա կա մու թյան, որ ցույց է տա լիս դե
պի նրա նվա ճո ղա կան ձգտում նե րը Բա գուի ան գլի ա կան հրա մա նա տա րու թյունը։ 
Ին չո՞ւ է ան գի տաց վում մեր իրա վունքը Ղա րա բա ղի նկատ մամբ: Նրա հա մար, 
որ այժմ մենք թույլ ենք: Մենք սպա ռե ցինք մեր ույ ժե րը Ռու սաս տա նի հա մար, 
որը հե ղա փո խու թյու նից առաջ տմար դի ու խար դախ էր հա յու թյան նկատ մամբ, 
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իսկ հե ղա փո խու թյու նից հե տո շատ խոս տա ցող, բայց թույլ և ապի կար: Եվ այժմ 
հնձում ենք մեր սխալ քա ղա քա կա նու թյան պտուղ ները: Հա յաս տա նի կա ռա վա
րու թյունը թող չընկր կի անի րա վու թյան հան դեպ: Կա դեռևս դի մադ րու թյան կո րով 
հայ ժո ղովր դի մեջ: Ղա րա բա ղի հար ցում մենք զի ջող չենք կա րող լի նել: Մի մի այն 
բռնու թյունը կա րող է կաշ կան դել մեր ձեռ քե րը և փա կել մեր բե րանը»,— գրում է 
«Մշակ»–ը 2019 թվա կա նի մար տի 11–ի հա մա րում184:

Այդ շրջա նում թեր թը «Վեր ջին տե ղե կու թյուն» խո րագ րի ներ քո պար բե րա բար 
ըն թեր ցո ղին տե ղե կաց նում է Ար ցա խում տի րող խառ նակ իրադ րու թյան մա սին՝ ան
դրա դառ նա լով Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյան 1919 թ.–ի հուն վա րի 15–ի տխրահռ չակ 
որո շու մով Ար ցախ–Զան գե զու րի գե նե րալ–նա հան գա պետ նշա նակ ված հա յա տյաց 
Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի դի վա նա գի տա կան ճնշում նե րին, սպառ նա լիք նե րին, խա
ղաղ բնակ չու թյան վրա զին ված ուժ գոր ծադ րե լու՝ պար բե րա բար կրկնվող դեպ քե
րին, որոնց նպա տա կը ար ցա խա հա յու թյու նից Ադր բե ջա նին հպա տակ վե լու հա մա
ձայ նու թյուն կոր զելն էր: «Ադր բե ջա նա կան զոր քե րը, թուրք աս կեր նե րը և տե ղա կան 
հրո սա կախմ բե րը թվով մի քա նի հա զար մարդ, թուրք օֆի ցեր նե րի առաջ նոր դու
թյամբ գրա վե լով Զա բու ղի կիր ճը, ձեռ նար կել են ար շա վան քի Ջիբ րայի լի(Դա րե ա գի
նի) գա վա ռի հայ կա կան գյու ղե րի վրա»,— հա ղոր դում է թեր թը 1919 թ.–ի հուն վա րի 
28–ի հա մա րում: Ակա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րի հիմ քով ման րա մաս ներ են հա
ղորդ վում Աս կե րա նի գյու ղե րում ադր բե ջա նա կան զոր քե րի ոչն չաց րած ջրա ղաց նե
րի, հա ցի մթերք նե րի հափշ տա կու թյան, հայ ազ գաբ նակ չու թյանը ալյուրն աղա լու 
հնա րա վո րու թյու նից զրկե լու և այլ ոտնձ գու թյուն նե րի մա սին, որոնց հետևել էր Ջեբ
րայի լի հայ ազ գաբ նակ չու թյանն ուղղ ված «հնա զանդ վե լու և զենք նե րը հանձ նե լու» 
վերջ նա գի րը: 1919 թվա կա նի փետր վա րի 15–ի հա մա րում ան դրա դառ նա լով Խոս
րով Բեկ Սուլ թա նո վին Ղա րա բա ղի գե րե նալ–նա հան գա պետ նշա նա կե լու ցա վա լի 
փաս տին՝ դրա նից բխող դառ նա ղի հետևանք նե րով՝ «Մշակ»–ը մեջ բե րում է «Ադր
բե ջան» թեր թում նրա մի հրա պա րա կու մը, որում «ռուս վարձ կան գրչա կը» ճգնում է 
ապա ցու ցել, «թե հայե րի թի վը այդ երկ րում ան հա մե մատ պա կաս է թուր քե րից, որ 
հայե րը բնիկ ներ չեն, այլ գաղ թած Պարս կաս տա նից ու Թուր քի այից, որ մե լիք ները 
ծա գում են առել Չին գիզ Խա նից» և այլն: «Սա կայն բա ռերն ու պատ րանք նե րը կոր
չում են, փաս տե րը մնում»,— հա կա դար ձում է «Մշակ»–ի թղթա կի ցը,— այդ կուռ 
փաստը Ղա րա բա ղի հա մառ հայ գեղ ջուկն է, որ մեր ժել է Ադր բե ջանը և պի տի ան
սա սան մնա իր որոշ ման մեջ: Պատ մա կան կեղ ծիք ներն անույժ են այս կուռ փաս
տի առաջ»185: «Ղա րա բա ղի ընդ հա նուր նա հան գա պետ Սուլ թա նո վը սկսել է գոր ծել: 
Թվով 2000 մարդ, Խան քե դիի շուր ջը փո րում են խրա մատ ներ և կա ռու ցա նում են 
ամ րու թյուն ներ: Հայե րը այդ հա մա րում են նշան թուր քե րի ապա գայ յար ձա կո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի Ղա րա բա ղի դեմ»186,— կար դում ենք «Մշակ»–ի 1919 թվա կա նի 
մար տի 29–ի մեկ այլ հրա պա րակ ման մեջ:

184  «Մշակ», Թիֆ լիս, 1919, մար տի 11, թիվ 54։
185  «Մշակ», Թիֆ լիս, 1919, թիվ 36:
186  «Մշակ», 1919, թիվ 69։
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Ար ցա խում 20–րդ դա րասկզ բին տի րող իրա վի ճա կի շուրջ լրագ րի 1919 թվա կա
նի օրախն դիր հրա պա րա կում նե րից հի շա տա կու թյան են ար ժա նի հատ կա պես «Ին
չու է Ադր բե ջանը աչք տնկել Ղա րա բա ղի վրա» խո րագ րով վեր լու ծա կան նե րը187, 
«Հայ կա կան Ղա րա բա ղը»188, «Ղա րա բաղ»189, «Շու շում»190, «Կյանքը Շու շում»191, 
«Լու րեր Շու շուց»192, «Բռ նու թյան դեմ»193, «Ղա րա բա ղի դրու թյան մա սին»194 վեր
լու ծա կան ներն ու հա ղոր դագ րու թյուն նե րը:

«Մշակ»–ը պար բե րա բար հրա պա րա կում է նաև Շու շի ից ստաց վող «Նոր 
կյանք» շա բա թա թեր թի նյու թե րը: Թե մայի ուսում նա սի րու թյան ծի րում հատ կա
պես հե տաքրք րա կան են «Ղա րա բաղ. ուղևո րի դի տո ղու թյուն նե րը» շարքը, որը 
ստո րագ րել է թեր թի թղթա կից Դ. Անա նունը՝ Թիֆ լի սից Ար ցախ իր ուղևո րու թյան 
տպա վո րու թյուն նե րի փո խանց մամբ՝ որ պես ակա նա տե սի վկա յու թյուն ներ, որոնք 
հատ կանշ վում են ինք նա տիպ դի տար կում նե րով և ունեն ճա նա չո ղա կան մե ծակ շիռ 
ար ժեք: Թեր թում տե ղե կու թյուն ներ կան նաև Ար ցա խի հա յու թյան 2–րդ և 3–րդ հա
մա գու մար նե րի ան ցակց ման և «տի րո ղի լե զու բա նեց նող» թուր քե րին զսպե լու մի 
քա նի կարևոր որո շում նե րի մա սին: «Ժո ղով նե րում» խո րագ րի ներ քո ման րա մաս
ներ են հա ղորդ վում նաև այդ ծանր շրջա նում Ղա րա բա ղի հայ րե նակ ցա կան մի ու
թյան ժո ղով նե րի մա սին՝ օրե ցօր բար դա ցող իրա վի ճա կի շուրջ «Ղա րա բա ղի գոր ծիչ
նե րի մտքե րի փո խա նա կու թյան» և որո շում նե րի քա ղա բե րում նե րով:

1920 թ.–ի սկզբնե րին Ար ցա խում իրա վի ճա կը սրվում է: Սուլ թա նո վը Ար ցա խի 
Հայոց Ազ գային Խորհր դից պա հան ջում է վերջ նա կա նա պես են թարկ վել մու սա վա
թա կան Ադր բե ջա նին: Մի ա ժա մա նակ նա հրա մա յում է մու սա վա թա կան բա նա կը 
տե ղա շար ժել և կենտ րո նաց նել ռազ մա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող կե տե րում` Սյու
նիք ներ խու ժե լու մի տու մով: «Մշակ»–ը տագ նա պով հետևում էր իրա դար ձու թյուն
նե րի զար գաց մանը Սյու նի քում ու Ար ցա խում և 1920 թվա կա նի փետր վա րի 10–ի 
հա մա րում գրում է. «Մահ մե դա կան նե րի սար քած գա զա նային կո տո րած նե րը Ագու
լի սում Ղա րա բա ղի հա յու թյան մեջ թո ղել են շատ ճնշիչ գրգռուած տրա մադ րու թյուն: 
Շրջա նի մի քա նի տնե րում սկսվել են յուզ մունք ներ: Դրու թյունը հղի է վեր ջին աս տի
ճա նի բարդ հետևանք նե րով: Գլուխ է բարձ րաց նում յուզ ված ժո ղովր դի մեջ ավա
զա կա բա րոյ տար րին շրջա նից ընդ միշտ ար տաք սե լու տրա մադ րու թյուն: Յա մե նայն 
դեպս Ղա րա բա ղի խնդի րը մոտ է իր լուծ ման»195:

Ստեղծ ված իրա վի ճա կը քննար կե լու հա մար 1920 թ. փետր վա րի 28–ից մինչև 
մար տի 5–ը Շոշ գյու ղում հրա վիր վում է ար ցա խա հա յու թյան ութե րորդ հա մա գու

187  «Մշակ», 1919, թիվ 47։
188  «Մշակ», 1919, թիվ 51։
189  «Մշակ», 1919, թիվ 54։
190  «Մշակ», 1919, թիվ 56։
191  «Մշակ», 1919, թիվ 59։
192  «Մշակ», 1919, թիվ 61։
193  «Մշակ», 1919, թիվ 60։
194  «Մշակ», 1919, թիվ 62։
195  Դրու թյունը Ղա րա բա ղում, «Մշակ», 1920, թիվ 1։
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մարը, որը մեր ժում է Սուլ թա նո վի պա հան ջը և հա վաս տում, որ օգոս տո սի 22–ի 
հա մա ձայ նա գի րը Ադր բե ջա նի կող մից պար բե րա բար խախտ ման հետևան քով 
կորց րել է իր ուժը: «Մշակ»–ը, ձեռքը պա հե լով իրա դար ձու թյուն նե րի զար կե րա կին, 
հա ղոր դում է, որ «Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի մի նիստր Խա տի սյանը հե ռագ
րով բո ղո քել է Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյան այդ տմար դի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ, 
որոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ան ցե ալ տար վա նոյեմ բե րի 23–ին եր կու պե տու
թյուն նե րի միջև կա պուած հա մա ձա յա նու թյան, որի հա մա ձայն տե րի տո րի ալ հար
ցե րը վճռվե լու են խա ղաղ ճա նա պար հով»196: Որևէ զսպող մի ջոց չէր կա րող կան խել 
Ադր բե ջա նի կող մից վա ղօ րոք կան խամ տած ված հա յաս պան ծրագ րե րը: «Մշակ»–ը 
մի ան գա մայն իրա վա ցի էր Ղա րա բա ղի իրա վի ճա կը նկա րագ րե լու հար ցում՝ դրա 
նկատ մամբ Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նու թյունը որա կե լով իբրև իմ պե րի ա լիս տա կան, 
որ իրա կա նաց վում էր Անգ լի այի ու Թուր քի այի օգ նու թյամբ: 1920 թվա կա նի փետր
վա րի 29–ին թեր թը «Ղա րա բա ղը նոր աղէ տի առ ջեւ» խո րագ րով փո խան ցում է Հա
յաս տա նի կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյունը, ըստ որի՝ Նու րի 
փա շան գնա ցել է Շու շի՝ Ար ցախն ու Զան գե զու րը սրով նվա ճե լու հա մար: Հոդ վա
ծա գի րը ցա վով հի շեց նում է, թե ով է Կով կա սում հայտ նի Նու րի փա շան. «Բա գուի 
մեջ 30000 հայ կո տո րողը, ապա Անգ լի ա ցի նե րի ձեռ քով Բա թու մում կա լա նա վոր
ված իբրև ոճ րա գործ, ապա Անգ լի ա ցի նե րի աչ քի առջև բան տից փա խած մի Ժեոն–
Թիւրք, Էն վեր փա շայի եղ բայ րը և այլն, և այլն: … Մինչև Բա գուն վերց նելը նա մի 
կոչ ուղ ղեց Ղա րա բա ղի հայե րին, հպա տա կու թյան հրա վի րեց, յանձ նա րա րե լով, 
հա կա ռակ դէպ քում, յի շել Ադա նան, այ սինքն՝ 30000 հայե րի ջար դը»: «Մշակ»–ի 
խմբագ րու թյան հա մար այլևս ան կաս կած է դառ նում, որ Ղա րա բա ղը մի նոր աղե տի 
առջև է կանգ նած, որը լի նե լու է պատ մու թյան դա ռը փոր ձին առե րես վե լու ևս մեկ 
իրո ղու թյուն. «Աղետ է սպառ նում նրա քա ջա րի ժո ղովր դին, որ ունի իր գե ղե ցիկ 
պատ մու թյունը, որ տա րի նե րի ըն թաց քում մի ակն է եղել, որ պահ պա նել է ազա
տու թյան և ան կա խու թյան գա ղա փա րը հա յու թե ան մեջ, բայց որ ան ցյալ տա րի 
տրա գի քա կան դրու թյան մեջ ըն կավ ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ թու լա ցել էր և 
անա րի դար ձել, այլ որով հետև այդ պես կա մե ցան Բագ վում նստած ան գլի ա կան 
գե նե րալ նե րը: Բա ցի դրա նից, օր հա սա կան վտան գի մի ջո ցին հրա պա րակ իջավ 
Ղա րա բա ղի պատ մա կան դժբախ տու թյունը»197,— գրում է թեր թը՝ հի շեց նե լով, որ 
Ղա րա բաղը, դժբախ տա բար, ոչ մի այն Մե լիք Հա թու մի, Մե լիք Մեժ լու մի, Մե լիք Յով
սե փի և այլ ազն վա գույն մարդ կանց հայ րե նիքն է, այլ նաև Մե լիք Շահ նա զա րի, որի 
շա ռա վիղ նե րը կան ու գոր ծում են ան գամ այդ չա րա ղետ ժա մա նակ նե րում: Հոդ վա
ծա գի րը մե ղադ րում է նաև Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյանը, որ ապի կար գտնվեց 
իր ժո ղովր դի ու երկ րի առաջ նա կարգ շա հե րը պաշտ պա նե լու մեջ: «Սա այն պի սի 
աղետ է, որի առջև պի տի նսե մա նան բո լոր նա խըն թաց սար սափ նե րը: Պի տի վե
րա նայ այ նու հետև դրա ցի ու թյան ամեն մի հաս կա ցո ղու թյուն, և մշտնջե նա կան 

196  «Մշակ», 1920, թիվ 3:
197  «Մշակ», 1920, թիվ 4, էջ 3: 
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անեծքը պի տի ծան րա նա Կով կա սի բո լոր ազ գե րի վրա»: Քա նի ուշ չէ, պետք է 
փրկել սկզբունք նե րը, գա ղա փա րը, հա վատն ու վստա հու թյունը, հոր դո րում է թերթը, 
պետք է փրկել Ղա րա բաղը: Պետք է նկա տել, որ ադր բե ջան ցի նե րի և թուր քե րի 
ճնշման պայ ման նե րում Ղա րա բա ղի առանձ նա հա տուկ վի ճա կի գնա հատ ման հար
ցում «Մշակ»–ը պաշտ պա նում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյանը, հոր դո րում նրան հիմ նա վո րել Ղա րա բա ղի չե զո քու թյունը: Հե տաք րիր է նաև, 
որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան և Անդ րա նի կի հա կադ րու թյուն նե րի պա րա գա յում 
«Մշակ»–ը պաշտ պա նում էր Անդ րա նի կին, բայց և քննա դա տեց նրա հա մա կեր պումը 
ան գլի ա ցի նե րի ցան կու թյանը՝ Ար ցախ ար շա վե լուց ձեռն պահ մնա լու հար ցում:

1920 թվա կա նի մար տի սկզբից սկսած՝ «Մշակ»–ի էջե րը ողող վում են Ար ցա խում 
տե ղի ունե ցող ահազ դե ցիկ իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին հա ղոր դագ րու թյուն նե րով: 
Մար տի 7–ին թեր թը ծա նու ցե լով ար ցա խա հայե րի օր հա սա կան դրու թյան մա սին՝ 
նկա րագ րում է Ղայ բա լի շեն գյու ղի կո տո րա ծը: «Ղա րա բա ղի մար դա կեր նա հան գա
պետը դեն է դրել իր դի մա կը և ձեռ նար կել է Ղա րա բա ղի նվաճ ման: Նո րերս նա 
Բա գուի վոկ զա լում խրոխ տան քով ասել է իր հայ բա րե կամ նե րին, թե մինչև որ ամ
բողջ Ղա րա բա ղը չչո քեց նե իր առջև, չպի տի հանգ սա տայ: Սուլ թա նո վը, այո՛, Հայ 
բա րե կամ ներ էլ ունի, ին չու ծած կել մեր ամո թը— ցա վով ար ձա նագ րում է «Մշակ»–ի 
թղթա կի ցը,— դրանց մեջ կա մեկը, որ անո րա կե լի դա վա ճան Մե լիք–Շահ նա զա րի 
սե րուն դից է և պաշ տո նե այ է Սուլ թա նո վի մոտ: Իր նման մի քա նիս նե րի հետ նա 
թուղթ է շի նել, իբր թե Ղա րա բա ղի հա յու թե ան անու նից, որով պա հան ջում է, որ 
Հայոց կա ռա վա րու թյունը չմի ջամ տէ Ղա րա բա ղի գոր ծե րին: Կրկնվում է Հայ մե լի
քու թյուն նե րի պատ մու թյունը ամե նայն ճշտու թյամբ»198,— դառ նո րեն եզ րա կաց նում է 
«Մշակ»–ի թղթա կի ցը: Գրե թե ան սխալ ու դի պուկ ներ կա յաց վում են այն նպա տակ
նե րը, որոնք իր առջև դրել էր Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյունը՝ ունե նա լով հա մա
պա տաս խան փոր ձա ռու թյուն և օգտ վե լով իր հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րից 
ու ան պատ ժե լի ու թյան մթնո լոր տից: «Թուր քե րը, ոտ նա տակ տա լով իրանց ստո
րագ րած պայ ման նե րը, զոր քեր են կենտ րո նաց նում Ղա րա բա ղում՝ հայ կա կան 
մա սե րը գրա վե լու հա մար:— գրում է թեր թը 1920 թվա կա նի մար տի 7–ի հա մա
րում: — Ամե նից նշա նա վո րը իր ռազ մա գի տա կան դրու թյամբ հան դի սա նում է 
Ջրա բեր դի գա ւա ռը, և այդ տե ղից էլ թուր քե րը պի տի սկսեն նվա ճու մը՝ ոչն չաց
նե լով այդ տե ղի հա յու թյանը: …. Մի ա ժա մա նակ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյունը 
մի լի ոն ներ է բաց թո ղել Ղա րա բա ղի հա յու թե անը զի նա թափ անե լու հա մար: 
Հայե րին խա բում են և նրանց զեն քե րը գնում թանկ գնով»199: Մար տի սկզբին 
«Մշակ»–ը հա ղոր դում է, որ «Շու շիի հայ կա կան մա սը են թար կուած է բլո կա դայի 
և հա ղոր դակ ցու թյունը դժվա րա ցել է»: Մար տի 21–ի հա մա րում «Վեր ջին ժամ» 
հատ կան շա կան խո րագ րով թեր թը հրա պա րա կում է Շու շի ից ուղարկ ված մաս
նա վոր մի նա մակ՝ հետևյալ բո վան դա կու թյամբ «Շատ սար սա փե լի և ծանր դեպ

198  «Մշակ», 1920, մար տի 7, թիվ 5:
199  Նույն տե ղում։
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քեր են գա լիս մեր գլու խը: Ոչ մի ապա հո վու թյուն թե կե ան քի և թէ գույ քի: Օր չէ 
լի նում, որ քա ղա քից դուրս, 5–10 ճամ բորդ հայե րի դի ակ չըն դու նուին այս տեղ ու 
այն տեղ ըն կած: Վեր ջին եր կու ամ սուայ ըն թաց քում քա նի–քա նի հայ ըն տա նիք
ներ մնա ցին որբ ու ան տի րա կան: Դի մում ներն ու գան գատ նե րը խո րա մանկ Սուլ
թա նո վի կող մից մնում են ան հետևանք: Տաճ կա կան հա յա կեր եա թա ղանը ամեն 
մի րո պե կանգ նած է մեր աչ քե րի առաջ: Մտնում ենք ան կո ղին՝ յոյս չու նե նա լով, 
թէ հետևե ալ առա ւոտը կեն դա նի կըմ նանք թէ ոչ: Չենք իմա նում մեր այս կրի
տի քա կան դրու թե ան մա սին սկի այդ տեղ մտա ծող, հոգ տա նող կա՞յ, թէ չէ»200։ 
«Մշակ»–ը հրա պա րա կում է նաև թիֆ լի սաբ նակ ու երևա նաբ նակ ղա րա բաղ ցի հայե
րի մի ու թյուն նե րի նա խա գահ ներ Լե ոյի և Գ. Բա լայե ա նի հու շա գի րը՝ ուղղ ված դաշ
նա կից պե տու թյուն նե րի կով կա սյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ու Վրաց կա ռա վա րու
թյանը, որում հի շեց նում է 1919 թվա կա նի օոս տո սյան հա մա ձայ նագ րի մա սին, ըստ 
որի՝ «Ղա րա բա ղը ճա նա չեց պ. նա հան գա պե տի ժա մա նա կա վոր իշ խա նու թյունը, 
իսկ ադր բե ջա նյան կա ռա վա րու թյունը երաշ խա վո րեց հայե րին ժո ղովր դի կուլ տու
րա կան ու ֆի զի կա կան կյանքը, ինչ պես նաև քա ղա քա կան իրա վունք նե րը ապա հո
վող սահ մա նադ րու թյուն», որը, սա կայն, կո պիտ կեր պով խախտ վեց: Հու շագ րում 
մեջ բեր վում են բո լոր այն կե տե րը, որոնք այդ ամ բողջ ըն թաց քում խախտ վել են 
ադր բե ջա նա կան կա ռա վա րու թյան կող մից՝ ող բեր գա կան հետևանք նե րով հան գեց
նե լով ներ կայի՝ «խս տո րեն վատ թա րա ցած դրու թյանը»: «Ադր բե ջանը պա հան ջում է 
Ղա րա բա ղից ան պայ ման ճա նա չել իր իշ խա նու թյունը, զի նա թափ անել ազ գաբ նակ
չու թյանը և զո րա մա սեր մտցնել հայ կա կան գյու ղե րը: Այդ նպա տա կով Խա լիլ–փա
շան և Սուլ թա նո վը նո րից դի մում են ջար դե րի ու ահա բեկ ման քա ղա քա կա նու թյան՝ 
յու սա լով ուժաս պառ անե լով ու եր կիւղ ներշն չե լով հաս նել իրանց նպա տա կին»201:

Ադր բե ջա նա կան բա նա կին պատ րաստ վում էին դի մադ րել Ար ցա խի ինք
նա պաշտ պա նա կան շրջան նե րը՝ Վա րան դան, Խա չենը, Ջրա բերդն ու Դի զակը: 
Բայց թուրք–ա դր բե ջա նա կան յա թա ղա նի սպառ նա լի քի դի մաց Շու շին մնա ցել էր 
ան պաշտ պան, որ տեղ հա յու թյան դրու թյունը ան տա նե լի էր: Բո լոր քայ լե րը վկա
յում էին, որ Շու շիի հա րա բե րա կան խա ղա ղու թյունն ապ րում է իր վեր ջին ժա
մերը: 1920 թվա կա նի ապի լի 4–ի հա մա րում ար դեն «Մշակ»–ն ար ձա գան քում է 
Շու շիի մար տի 23–ի զար հու րե լի կո տո րա ծին և հե տա գա դեպ քե րին. «Խեղճ Շու
շի… Դժբախտ իր խա ղա ղա սի րու թե ամբ, դժբախտ՝ որ մի կտոր կե անք վայե
լե լու հա մար պատ րաստ էր խնդրել ամեն քին, նույ նիսկ և Սուլ թա նո վին: Այ սօր 
նա վե րա ծուած է մի հսկա յա կան սպան դա նո ցի: Այ սօր նա մի լուռ գե րեզ մա
նա տուն է, ուր բո րե նի ներն են խնդում դի ակ նե րի հո տից»202: Ներ կա յաց վում են 
այն քայ լե րը, որոնք ստեղծ ված իրա վի ճա կում ձեռ նար կեց Հա յաս տա նի կա ռա
վա րու թյունը՝ հույս ունե նա լով, որ «Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյունը կդա դա րեց
նի ար շա վանքը և վի ճե լի հար ցե րը կլու ծի Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հետ ոչ 

200  Նույն տե ղում։
201  «Մշակ», 1920, թիվ 9:
202  Նույն տե ղում։
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զեն քի ուժով»: «Մշակ»–ը լայ նո րեն լու սա բա նում է Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր ծե
րի նա խա րար Ալեք սանդր Խա տի սյա նի պաշ տո նա գի րը՝ ուղղ ված դաշ նա կից մեծ 
պե տու թյուն նե րի Կով կա սյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և Վրաց կա ռա վա րու թյան 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Եվ գե նի Գե գեչ կո րի ին, որում ներ կա յաց նում է այն 
դա վա ճա նա կան հար ձակ ման ու կո տո րած նե րի մա սին, որոնք ձեռ նար կել է Ադր
բե ջա նի կա ռա վա րու թյունը ան պաշտ պան Ար ցա խի հա յու թյան դեմ: Պաշ տո նագ
րում Խա տի սյանը հայտ նում է, թէ սրի է քաշ ված Շու շիի ամ բողջ հա յու թյունը 
և ավե լաց նում, որ Ղա րա բա ղի ու Զան գե զու րի դեմ սկսված ար շա վան քի նպա
տակն է բնաջն ջել այդ եր կու հայ կա կան նա հանգ նե րի հայ ազ գաբ նակ չու թյունը 
և Նա խիջևա նի վրայով մի ա նալ Թուր քի այի հետ՝ «շր ջա պա տե լով այդ պի սով Հա
յաս տանը թուրք–թա թա րա կան թշնա մի օղա կով»203: Խա տի սյանը Գե գեչ կո րի ից 
խնդրում է ազ դել Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյան վրա, որ պես զի արյու նա հե ղու
թյունը դա դա րի և Անդր կով կա սյան երեք հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի ծրագ րած խորհր դակ ցու թյունը Թիֆ լի սում կա յա նա: «Մշակ»–ը երկ
րոր դում է «Ադր բե ջան» թեր թի մար տի 31–ի մի հա ղոր դու մը, ըստ որի՝ «հայե րի 
հար ձա կում նե րը Շու շու, Խան քեն դի վրայ յետ են մղուած»204: «Ադր բե ջա նի կա ռա
վա րու թյան ար տա քին գոր ծե րի մի նիստր Խան–Խոյս կին Ղա րա բա ղի դեպ քե րին 
տա լիս է բո լո րո վին այլ լու սա բա նու թյուն, մատ նան շե լով, թե իբր նա խա հար ձակ 
հայերն են եղել»205: 1920 թվա կա նի ապ րի լի 11–ին «Մշակ»–ը «Վեր ջին ժամ» խո

203  Նույն տե ղում։
204  Նույն տե ղում։
205  Նույն տե ղում։

Շու շիի ավե րակ նե րը 1920 թ.–ի  
հայ ազ գաբ նակ չու թյան ջար դե րից հե տո
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րագ րի ներ քո դար ձյալ ան դրա դառ նում է Շու շիի կո տո րա ծին. «Շու շուց Թիֆ լիս 
եկած մի թուրք վա ճա ռա կան հա ղոր դեց մեզ, թե Շու շում ցա վոք սրտի տե ղի 
ունե ցել հայ կա կան կո տո րած թուրք գա զա նա ցած խու ժա նի և զոր քե րի ձեռ
քով Աս կե րանը գրա վե լուց յե տոյ: Կո տո րա ծին են թարկ վել են գլխա վո րա պես 
ան պաշտ պան հայ կա նայք, երե խա ներ և ծե րու նի ներ: Հրդե հուած են մի քա նի 
հայ տներ: Ներ կա յումս Շու շում հա մա րեա հայ չկայ»:

1920 թվա կա նի ապ րիլ–մայիս ամիս նե րին թեր թը շա րու նա կում է լու սա բա նել 
ու սուր քննա դա տու թյան են թար կել մու սա վա թա կան նե րի ան սանձ կա մա յա կա նու
թյուն նե րը Լեռ նային Ղա րա բա ղում՝ իրա վի ճա կը դի տե լով տար բեր կող մե րից: Ներ
կա յաց վում են այդ իրա դար ձու թյուն նե րին առնչ վող մի շարք հու շագ րեր, հե ռագ րեր, 
պաշ տո նագ րեր: Շու շիի եղեռ նա գոր ծու թյան մա սին ուշագ րավ հրա պա րա կում ներ են 
հատ կա պես ակա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րը: Մեջ բե րենք հատ ված ներ 1920 թվա
կա նի ապ րի լի 5–ին Հադ րու թից «Մշակ»–ին հաս ցե ագր ված մի նա մա կից. «…. Մի 
եր կու ժամ վայ ըն թաց քում քա ղաքը այր վում էր կա զար մի մոտ, Կա նաչ ժա մի մոտ և 
ներքևի հանգս տա րա նում: … Սրբա զա նին ու քա հա նային թուր քե րը գլխա տում են 
և տունը իս կույն այ րում: Աթա բե գյան նե րի ամ բողջ ըն տա նի քին, Խա լոնց Ալ խեն քի 
բո լոր ըն տա նիք նե րին թի քա–թի քա են անում և տան մեջ այ րում: Մենք Սա քօյի(բժ. 
Համ բար ձու մյան) խորհր դով այն տնից, որի մեջ ապաս տա նել էինք, ան մի ջա պես 
երե խա նե րի հետ դուրս եկանք, ան կա րող լի նե լով վերց նել նույ նիսկ մի թաշ կի նակ: 
… Շու շու հայ բնա կիչ նե րի կե սը ոչն չա ցավ ամ բողջ ըն տա նիք նե րով: Երեք ժան վա 
ըն թաց քում Շու շին կոր ծան վեց: Ամ բողջ քա ղաքը այր ված ու կո ղոպտ ված է, բա ցա
ռու թյամբ թուր քա կան թա ղա մա սի և Ձա հուր–Ղա լայի: … Շա տե րին կեն դա նի այ
րել են, մոտ 12000 հո գի հրաշ քով ազատ վե ցին և գտնվում են գա վա ռում առանց 
դրա մի ու շո րի. 2500 հո գի գե րի ըն կան, նրանց վի ճա կը հայտ նի չէ»206։

Թեր թում տե ղե կու թյուն ներ կան նաև Շու շիի դեպ քե րից հե տո Թիֆ լի սում ան
ցկաց ված բազ մա մարդ մի տինգ նե րի մա սին, որ կազ մա կեր պել է ղա րա բաղ ցի նե րի 
հայ րե նակ ցա կան մի ու թյունը և օրախն դիր բա նաձևեր ըն դու նել՝ «Ան մի ջա պես դա
դա րեց նել յան ցա վոր և ան միտ արիւ նա հե ղու թյունը եր կու դա րա վոր հարևան ժո ղո
վուրդ նե րի միջև», «Բո լոր վի ճե լի հար ցե րը լու ծել խա ղաղ ճա նա պար հով»207, որոնք 
այդ պես էլ ազա տու թյան դուռ չբա ցե ցին Ար ցա խի հա մար:

Թեր թում առան ձին ուշագ րավ նյու թեր կան նաև գաղ թա կան նե րի հե տա գա ճա
կա տագ րի մա սին:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով ար ձա նագ րենք, որ Ար ցա խում, մաս նա վո րա պես Շու
շի ում 1918–1920 թթ.–ին տե ղի ունե ցած ռազ մա քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րը 
լայ նո րեն ար տա ցոլ ված են «Մշակ»–ի էջե րում: Սկզբնաղբ յու րային ար ժեք ունե ցող 
այդ հրա պա րա կում նե րը առատ նյութ են տա լիս Ար ցա խի պատ մու թյան այդ ծան րա
գույն շրջա նի ուսում նա սիր ման հա մար։

206  «Մշակ», 1920, թիվ 13։
207  «Մշակ», 1920, թիվ 10:
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ОСВЕЩЕ НИЕ ПУБЛИКА ЦИЙ ГАЗЕТЫ «МШАК» О МАССОВЫХ 
УБИЙСТВ АРМЯНСКО ГО НАСЕЛЕНИЯ В ШУШИ В 1920 ГОДУ

ТЕЙ МИ НА МАРУТЯН

П ред ме том статьи является освещение публика ций газеты «Мшак» о массовых 
убийств армянско го населения в Шуши в 1920 году.

Цел ью статьи является изучение публика ций 1918–1920 годов, в которых затраги
ва ет ся историчес кая судьба Арцаха, освещают ся драмати чес кие события, произошед
шие в Арцахе и в Сюнике в начале ХХ века, в том числе геноцид 1920 года в Шуши. 
Наша задача собрать воедино и проанали зи ро вать информа цию, предостав лен ную 
газетой об этом злополуч ном событии, имеющем первосте пен ное значение и познава
тель ную ценность для изучения того самого сложного периода в истории Арцаха.

Вы шес ка зан ное обуслови ло актуаль ность статьи фактом столкно ве ния с горьким 
опытом истории.

В статье использо ва ны современ ные методы изучения журналис ти ки, историчес
кий, сравнитель ный методы, контент–а на лиз, обобщение.

К лю че вые слова: Нагорный Карабах, Сюник, Шуши, «Мшак», газета, публика
ция, резня, геноцид.

THE PUBLICATIONS OF “MSHAK” NEWSPAPER ABOUT THE  
MASSACRES OF THE ARMENIAN POPULATION IN SHUSHI IN 1920

TEHMINA MARUTYAN

The subject of the article is the coverage of the publications of “Mshak” newspaper 
about the massacres of the Armenian population in Shushi in 1920. The aim of the article 
is to study the newspaper’s publications of 1918–1920, which touch upon the historical 
fate of Artsakh, presenting the dramatic events that took place in Artsakh and Syunik in 
the early 20th century, including the genocide in Shushi in 1920. Our task is to bring 
together and analyze the information provided by the newspaper about this unfortunate 
event, which is of primary importance and cognitive value for the study of that most dif
ficult period in the history of Artsakh.

Above mentioned determines the urgency of the article: to face the bitter experience 
of history.

In the article we have used modern methods of studying journalism, historical, com
parison methods, content analysis, generalization.

Key words: Nagorno–Karabakh, Syunik, Shushi, “Mshak”, newspaper, publication, 
massacre, genocid.


