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 ՆԵ ՐԱ Ծո ւթՅո ւՆ

Ուսում նա սի րությունը նվիր ված է հայոց պատ մության կարևո
րա գույն շրջա փու լե րից մե կին՝ Ղա րա բա ղի1 վարչաքա ղա քա կան և 
սոցիալտնտե սա կան կա ցությանը 18131867 թթ. ընդ գրկող ժա մա
նա կաշրջա նում: 1813 թ. Գյու լիս տա նի հաշ տության պայ մա նագրով 
Ղա րա բա ղի պարս կա կան հպա տա կությունը փո խա րին վում է ռու
սա կա նով: Պատ մա գի տությունը Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի նշա
նա կությունը դի տար կել է Անդրկով կա սի Ռու սաս տա նին միաց ման 
հա մա տե քս տում՝ տար բեր գնա հա տա կան ներ տա լով քա ղա քա
կան այս ակ տին՝ առա ջա դի մա կա նից մինչև «չարյաց նվա զա
գույնը»: Դրա նով հան դերձ՝ գոյություն չու նի պատ մա գի տա կան 
որևէ աշ խա տություն, որ տեղ հա մա կող մա նի ո րեն քննության առն
ված լի ներ Ղա րա բա ղի՝ Ռու սաս տա նին միաց ման հետևանքնե րի 
ուսում նա սի րությունը, միաց մանը հետևած վար չա քա ղա քա կան և 
տնտե սա կան կա ցությունը, հա րա փո փոխ այն իրադրությունը, որը 
տի րում էր մինչև Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի ստեղ ծու մը: Խնդրո 
առար կա այդ հար ցե րի լու սա բան մանն էլ նվիր ված է ուսում նա
սի րությունը: Ուսում նա սի րության թե ման հրա տապ է, որով հետև 
հա կա ռա կորդ պե տության՝ Ադրբե ջա նի հա կա քա րոզ չության, 
իրա կան պատ մության խե ղաթյուր ման պայ ման նե րում ժա մա նա
կի հրա մայա կան է հայ րե նա կան պատ մագրության բաց է ջե րը 
լրաց նե լը: Ուսում նա սի րության ար դիա կա նությունը պայ մա նա վոր
ված է նրա նով, որ խորհրդային շրջա նի պատ մա գի տության կա
պանքնե րից ձեր բա զատ վե լուց հե տո ան հրա ժեշ տություն է առա
ջա ցել նո րո վի վե րագ նա հա տե լու պատ մա կան ան ցյա լը՝ խու սա
փե լով արդեն իսկ քննություն ան ցած կա րծ րա տի պե րից: 

Աշ խա տության նպա տա կն է նո րա հայտ ար խի վային վա
վե րագրե րի, ձե ռագրե րի, տպա գիր սկզբնաղ բյուր նե րի, 
ուղեգրություն նե րի, ժա մա նա կի պար բե րա կան մա մու լի և պատ մա
գի տա կան գրա կա նության հիմ քի վրա ուսում նա սի րել Ղա րա բա ղի 

1 Նշված ժամանակաշրջանի աղբյուրներում ուսումնասիրվող վար չա քա ղա
քա կան միավորը հիշատակվում է «Ղարաբաղ» ձևով, ինչը և հիմք է տվել 
աշխատության մեջ առավել շատ օգտագործել վերոհիշյալ տեղանունը:
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վար չա քա ղա քա կան և սո ցիալտնտե սա կան կա ցությունը 1813
1867 թվա կան ներն ընդ գրկող ժա մա նա կաշրջա նում: Ուսում նա սի
րությամբ փոր ձել ենք լու սա բա նել հետևյալ խնդիր նե րը.
ա) վեր լու ծել Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան կյան քում Գյու լիս տա նի 

պայ մա նագրի ունե ցած դերն ու հետևանքնե րը.
բ) ընդ գծել Ղա րա բա ղում 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա

տե րազ մի ըն թաց քում ար ցա խա հայության կող մից ռու սա կան 
զոր քե րին ցու ցա բե րած օգ նության նշա նա կությունը: Վեր հա նել 
Շու շիի պա շար ման վե րա ցու մից հե տո Ղա րա բա ղում ծա վալ
ված քա ղա քա կան իրա դար ձություն նե րը, ինչպես նաև Թուրք
մեն չայի պայ մա նագրի արդյուն քում Պարս կաս տա նի հպա տա
կության տակ մնա ցած հայ կա կան տա րածք նե րից հայության 
մի փո քր հատ վա ծի Ղա րա բաղ տե ղա փոխ ման գոր ծըն թա ցը.

գ) հատ կանշել 18221867 թթ. Ղա րա բա ղի տե ղը ռու սա կան կայս
րության վար չա քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծե
րում և որո շում նե րում.

դ) ցույց տալ, որ Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան կա ցությունը զու գա
հեռ վել է տնտե սա կան կյան քի հե տըն թա ցի և ձե ռք բե րում նե րի 
հետ.

ե) վեր լու ծել Ղա րա բա ղում ձևա վոր ված դա սային հա րա բե րություն
նե րը՝ որ պես մե լի քա կան շրջա նի, խա նա կան և ռու սա կան տի
րա պե տության ժա մա նա կաշրջան նե րի հա մա ձույլ արդյունք.

զ) ուսում նա սի րել ռուս աղան դա վոր նե րի Ղա րա բա ղում վե րա բնա
կեց նե լու գոր ծըն թա ցը՝ իբրև Ռու սաս տա նի ժո ղովրդագրա կան 
քա ղա քա կա նության դրսևո րում. 

է) բա ցա հայ տել ռու սա կան տի րա պե տության ժա մա նա կաշրջա
նում ար ցա խա հայության նկատ մամբ վար ված գա ղու թային 
քա ղա քա կա նությունը, հա կաա վա տա տի րա կան ու հա կա ցա
րա կան ելույթ նե րի պատ ճառ ներն ու հետևանքնե րը: 
Ժա մա նա կագրա կան առու մով ուսում նա սի րությունն ընդգրկում 

է 18131867 թթ.՝ Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մով Ղա րա բա
ղի՝ Ռու սաս տա նին միա ցու մից մինչև ցա րա կան կա ռա վա րության 
1867 թ. դեկ տեմ բե րի 9ի հեր թա կան վար չա քա ղա քա կան բա
ժա նու մը և նրա հայտնվե լը Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի կազ մում: 
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Ժա մա նա կաշրջա նի նյու թե րի ուսում նա սի րությունն ու վեր լու
ծությունը պար բե րաց ման ան հրա ժեշ տություն է առա ջադրել. 
ա) Ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից իրա կա նաց ված քա ղա քա

կա նությունը Ղա րա բա ղում 18131822 թթ. ընդ գրկող ժա մա նա
կաշրջա նում հիմ նա կա նում ծա նո թության և փոր ձա րա րա կան 
բնույթ էր կրում: Ժա մա նա կաշրջանը բնու թագրա կան է նաև 
Ղա րա բա ղի տնտե սա կան վե րըն ձյուղ ման առու մով: 

բ) 18221840 թթ. ընդ գրկած ժա մա նա կաշրջա նում ցա րիզմն ինչպես 
ան դրկով կասյան իր բո լոր տի րույթ նե րում, այն պես էլ Ղա րա
բա ղում կա տա րում է վար չա քա ղա քա կան փո փո խություն ներ, 
որոնց նպա տա կը տե ղում իշ խա նության կենտ րո նա ցու մը, 
տնտե սա կան յու րա ցումն ու վե րա ծումն էր գա ղու թի: Սե փա
կան ազ գային հե նա րանն ստեղ ծե լու նպա տա կով՝ ցա րա կան 
կա ռա վա րությունը ռուս աղան դա վոր ներ է վե րաբ նա կեց նում 
Ղա րա բա ղում: Այս փու լում տե ղա կան իշ խող նե րի և ցա րա կան 
պաշ տոնյա նե րի կող մից Ղա րա բա ղի բնակ չության նկատ մամբ 
իրա կա նաց ված կա մայա կա նություն ներն ու անօրի նություն
ներն իրենց գա գաթ նա կե տին են հաս նում:

գ) 19րդ դա րի 4060ա կան թթ. ընդ գրկող փու լը բնու թա գրվում 
է նոր վար չա քա ղա քա կան փո փո խություն նե րով, ին չի արդյուն
քում Ղա րա բա ղում հաս տատ վում է կա ռա վար ման նոր՝ քա ղա
քա ցիա կան կարգ, կար գա վոր վում է դա տա կան հա մա կար գը: 
Տնտե սա կան կյան քում կա տար վում են որո շա կի դրա կան տե
ղա շար ժեր, կար գա վոր վում է հար կային հա մա կար գը: Ժա մա
նա կաշրջանը բնո րոշ վում է հա կաա վա տա տի րա կան և հա կա
ցա րա կան գյու ղա ցիա կան ելույթ նե րով:
Ղա րա բա ղի՝ 18131867 թթ. վար չա քա ղա քա կան և սո ցիալ

տնտե սա կան կա ցությունը պատ մաքննա կան վեր լու ծության և 
ընդգրկուն ուսում նա սի րության է են թարկ վում առա ջին ան գամ, 
ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է ուսում նա սի րության գի տա կան 
նո րույ թը: 

Ուսում նա սի րությունը կարևոր վում է գի տա գո րծ նա կան առու
մով: Աշ խա տությունն ունի աղ բյու րա գի տա կան հա րուստ հենք: 
Այն հայոց պատ մության հա մա պա տաս խան ժա մա նա կաշրջա նի 
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ուսում նա սի րության գոր ծում որո շա կի ավանդ ներդ նե լու փորձ է 
և կա րող է օգ տա գո րծ վել մեր պատ մա կան դաշ նակ ցի, իսկ այժմ 
ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րոջ՝ Ռու սաս տա նի հետ ունե ցած հա
րա բե րություն նե րի պատ մա կան ըն թաց քին ծա նո թա նա լու հա մար: 

Հատ կանշա կան է այն իրո ղությունը, որ չու սում նա սիր ված աղ
բյու րա գի տա կան փաս տա կան հի մքն ուսում նա սի րության կա րոտ 
մե ծաս պառ տի րույ թով՝ գե րա զան ցում է հե տա գայում պատ մա
գի տության մեջ թե մայի վե րա բերյալ ընդ հա նուր բնույ թի ար ծար
ծում նե րին: Ուսում նա սի րության պատ մաքննա կան վեր լու ծության 
հա մար աղ բյու րա գի տա կան հի մք են ծա ռայել ՀՀ ազ գային ար
խի վի՝ Էջ միած նի Սուրբ Լու սա վոր չա կան Սի նո դի, վար դա պետ 
Խա չիկ Դադյա նի ֆոն դե րում պահ վող վա վե րագրե րը: Ղա րա բա
ղի 18131867 թթ. քա ղա քա կան և տնտե սա կան կյան քի մա սին մե
ծար ժեք վա վե րագրեր կան պահ ված նաև Երևա նի Մես րոպ Մաշ
տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի Կա թո ղի կո սա կան դի վա նում, 
Ներ սես Աշ տա րա կե ցու, Ալեք սանդր Ե րի ցյա նի, Լա զարյան նե րի, 
Հա րություն Աբ րա հա մյա նի ֆոն դե րում: ԼՂՀ Թա ղուտ գյու ղի մա
սին վկայա գիր նյութ կա պահ ված Հադրու թի շրջա նի պատ մաերկ
րա գի տա կան թան գա րա նում: 

Աղ բյու րա գի տա կան նշա նա կություն ունեն նաև 19րդ դա րի 
կեսե րին ստեղծ ված մի քա նի պատ մա գի տա կան եր կեր, որ տեղ 
ար ժե քա վոր տե ղե կություն ներ են պահ պան վել մեր կող մից ուսում
նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղի կա ցության մա սին: 
Այդ եր կե րից է Ե րու սա ղե մի միա բան Հա կոբ սրկ. Զա քարյան Շու
շե ցու աշ խա տությունը2: Պատ մա գի տա կան եր կը սկս վում է Ար ցա
խում Փա նա հի հաս տա տու մից և Շու շիի բեր դը վե րա կա ռու ցե լու 

2 Հակոբ սրկ. Զաքարյան Շուշեցու «Պատմութիւն գաւառին Արցախու» 
աշխատությունը՝ շարադրվել է 1853 թ., ձեռագրի տեսքով, 2734 և 10659 
(ընդօրինակություն) թվահամարներով պահպանվում է Մատենադարանում: 
Ձեռագրի մեկ այլ օրինակ պահվում է Մատենադարանի արխիվի նախկին 
վարիչ Հ. Աբրահամյանի անձնական ֆոնդում, տե՛ս Մատենադարան, 
Հ. Աբրահամյանի արխիվ, թղթ. 98, վավ. 259: Ձեռագիրն ամբողջական, 
պատմաքննական վերլուծությամբ տե՛ս Մաղալեան Ա., Յ. Զաքարեանի 
«Պատմութիւն գաւառին Արցախու» աշխատութիւնը, «Հանդէս ամսօրեայ», 
թիւ 112, Վիեննա, 2006, էջ 317394:
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ժա մա նակ նե րից հասցվե լով մինչև 19րդ դա րի 20ա կան թթ. 
վերջը: Մեր ուսում նա սի րության մեջ մաս նա վո րա պես օգ տա գործ
վել է «Յա ղա գս վի պա սա նու թեան. յայ տա րա րու թիւն գոր ծեալ իրաց 
հայ կազն Մա դա թեան Յօ հան նէս սպա սա լա րի ռու սա ց» վերնա
գիրը կրող հատ վա ծը, որ տեղ հե ղի նա կը պատ կե րա վոր ոճով նկա
րագրել է 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ըն թաց
քում Վ. Մա դա թո վի քա ջա գոր ծություն նե րը, Շամ խո րի ճա կա տա
մար տը, Գան ձա կի գրա վու մը, և Վ. Մա դա թո վի իրա կա նաց րած 
ղա րա դաղյան ար շա վան քը: Ուշագրավ են նաև այն հատ ված նե րը, 
որոն ցում նկա րա գրված են Մա դա թո վի ծննդա վայ րի ավերման 
ման րա մաս նե րը: Չնայած աշ խա տության վի պա սա նա կան շնչին 
և որո շա կի չա փա զան ցում նե րին՝ այն կարևոր սկզբնաղբյուր է 
Ղարա բա ղի 18րդ դա րա վեր ջի և 19րդ դա րասկզ բի պատ մության 
հա մար:

Իր աղ բյու րա գի տա կան ար ժե քով կարևոր վում է Միր զա Յու
սուֆ Ներ սե սո վի (Հով սեփ Ներ սիսյանց) «Թա րիխե Սա ֆի» եր կը3: 
Հե ղի նա կը 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ժա մա
նակ գտնվել է Ար ցախ ներ խու ժած պարս կա կան զո րա բա նա կում 
և Ղա րա բա ղում տե ղի ունե ցած իրա դար ձություն նե րը ներ կայաց
րել է որ պես ակա նա տես: Ներ սե սո վի հա ղոր դած տե ղե կություն
ներն ան կո ղմ նա կալ են, որոշ վկայություն ներ էլ լսե լի էին միայն 
այս աղ բյու րից: 

Աղ բյու րա գի տա կան կարևոր նշա նա կություն ունի 19րդ դա րի 
2րդ կե սին ստեղծ ված Գտ չա վան քի վա նա հայր Առա քել վրդ. Կոս
տանյան ցի երկ հա տոր «Պատ մու թիւն Ար ցա խի» ձե ռա գիր աշ խա
տությունը4: Ձե ռագրի երկ րորդ հա տո րը ման րա մասն բա ցա ռիկ 

3 Մ. Յ. Ներսեսով, Ճշմարտացի պատմություն, թարգմանությունը բնագրից, 
ներածությունը և ծանոթագրությունները` Ք. Կոստիկյանի, Երևան, 2000: 
Մ. Յ. Ներսեսովը ծնվել է 1798 թ. Դիզակում: Մանուկ հասակում գերեվարվել 
է պարսիկների կողմից և տարվել Պարսկաստան, 1828 թ. Թուրքմենչայի 
պայմանագրի կնքումից հետո վերադարձել է Ղարաբաղ և ստացել 
քրիստոնեական մկրտություն: Աշխատության պատվերը ստացել է 1854 թ. 
Հյուսիսային Դաղստանի կառավարիչ Գ. Օրբելիանու կողմից, տե՛ս նույն 
տեղում, էջ 1315:

4  Մատենադարան, ձեռ. 7822, 7823:
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տե ղե կություն ներ է հա ղոր դում 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան 
պա տե րազ մի ժա մա նակ Դի զա կի Տող և Տու մի գյու ղե րի կազ մա
կեր պած ինքնա պաշտ պա նության մա սին:

Ղա րա բա ղի 19րդ դա րի առա ջին քա ռոր դի քա ղա քա կան 
և տնտե սա կան կյան քի մա սին մեզ են հա սել մի շա րք աշ խա
տություն ներ՝ ուղեգրություն նե րի տես քով: Ռուսպարս կա կան պա
տե րազ մից հե տո ամայա ցած Ղա րա բա ղը նկա րագրող է ջեր կան 
Հ. Հա կո բյա նի կող մից կազմ ված ուղեգրություն նե րում5:

Գյու լիս տա նի պայ մա նագրից հե տո Ղա րա բա ղում հաս տատ
ված ան դորրի, տնտե սա կան վե րըն ձյուղ ման և նախ կին մե լի քա
կան տնե րի դե ռևս պահ պան վող հե ղի նա կա վոր դիր քի մա սին ար
ժե քա վոր տե ղե կություն ներ է հա ղոր դում Մես րոպ Թա ղիադյանը6: 
Վեր ջինս 18221823 թթ. գտնվել է նվի րա կության հա մար Ղա րա
բա ղում գտնվող Եփ րեմ կա թո ղի կո սի պատ վի րա կության կազ
մում և ման րա մասն գրի է առել ճա նա պար հոր դության ամ բողջ 
ըն թաց քը: 

Ա կա նա տե սի վկայություն ներ են նաև Գ. Սր վանձ տյան ցի 
ուղեգրային խճան կարպա տում նե րը: Նշա նա վոր բա նա հա վա քը և 
հա սա րա կա կան գոր ծի չը 1861 թ. Մ. Խրի մյա նի ուղե կից նե րի թվում 
լի նում է Ղա րա բա ղում7: Թղ թին հանձնված նրա ճամ փոր դա կան 
նո թերն ան գնա հա տե լի վկայություն ներ են 19րդ դա րի 60ա կան 
թթ. Շու շի քա ղա քի հա մայ նա պատ կերն ստեղ ծե լու գոր ծում8: 

Որ պես ակա նա տե սի վկայություն ներ՝ նշա նա կա լի են նաև 
Լ. Սե գա լի ճամ փոր դա կան նո թե րը9: Աշ խա տությունը վե րա բե րում 
է 19րդ դա րի երկ րորդ կե սին և վեր ջին: Սե գա լը տե ղե կություն ներ 
է հա ղոր դել Շու շի քա ղա քի մա սին, նրա ուշադրությունը գրա վել էր 
քա ղա քում ապ րող բե կե րի ցոփ ու շվայտ նիս տու կա ցը:

5 Հակոբյան Հ., Ուղեգրություններ, հ. Զ, (18001820 թթ.), Երևան, 1934:
6 Թաղիադեանց Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հատոր առաջին, 

Կալկաթա, 1847:
7 Կոստանդյան Է., Գարեգին Սրվանձտյանց, Երևան, 2008, էջ 23:
8 Սրվանձտյանց Գ., Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982:
9 Сегаль Л., Елисаветпольская губерния, впечатления и воспоминания, Тифлис, 

1902. 
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Աղ բյու րա գի տա կան մեծ ար ժեք ունեն 19րդ դա րի 50ա կան թթ. 
Ղա րա բաղ այ ցե լած պարս կա կան գա հա ժա ռանգ Բեհ մեն Միր
զայի շքա խմբում գտնվող ֆրան սու հի Շանտ րի հու շագրություն
նե րը: Ճա նա պար հոր դը հիա ցա կան գնա հա տա կան ներ է տա լիս 
հատ կա պես Շու շիի գոր գա գոր ծությանը10:

Ուսում նա սիր վող թե մայի վե րա բերյալ փաս տագրա կան, ազ
գագրա կան, տե ղագրա կան նյու թեր կան Ս. Ջա լալյան ցի, Ա. Բեկ
նա զարյան ցի, Ալ. Ե րի ցյա նի, Եր. Լա լայա նի, Մ. Բար խու դարյա նի 
աշ խա տություն նե րում11: 

Թե մայի վե րա բերյալ բա վա կա նին հա րուստ տե ղե կություն նե
րով աչ քի են ընկ նում 19րդ դա րին վե րա բե րող ռու սա կան աղ
բյուր նե րը: Աղ բյու րա գի տա կան մեծ նշա նա կություն ունեն Ա. Եր մո
լո վի՝ Կով կա սի կա ռա վար չա պետ լի նե լու տա րի նե րին կա տա րած 
գրա ռում նե րը՝ Ղա րա բա ղի խա նա կան վար չա կար գը վե րաց նե լու 
և ռու սա կան վար չա կարգ հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տության մա
սի ն12: 1822 թ. խա նա կան վար չա կար գի վե րա ցու մից և ռու սա կան 
օ րենսդրություն հաս տա տե լուց հե տո նրա կող մից Ղա րա բաղ 
ուղարկ ված ցա րա կան պաշ տոնյա ներ Պ. Ի. Մո գի լևս կու և Պ. Ն. Եր
մո լո վի կազ մած Ղա րա բա ղի գա վա ռի նկա րագրությունը, որո շա կի 
թե րություն նե րով հան դերձ, ան գնա հա տե լի սկզբնաղ բյուր է 19րդ 
դա րի 20ա կան թթ. Ղա րա բա ղի դի մա պատ կե րը վե րա կանգ նե լու, 
նրա հար կային հա մա կար գին, տնտե սա կան հնա րա վո րություն նե
րին ծա նո թա նա լու առու մո վ13:

19րդ դա րի 20ա կան թթ. սկզ բին է վե րա բե րում նաև 
Ս. Բրոնևս կու աշ խա տությունը, որ տեղ տե ղե կություն ներ են հա
ղորդ վում ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղում 

10 Madame B Chantre, A travers, L’armenie Russe, Paris, 1893.
11 Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, Մասն Բ, 

Տփխիս, 1858: Բեկնազարեանց Ա., Գաղտնիք Ղարաբաղի, Ս. Պետերբուրգ, 
1888: Երիցեան Ալ., Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութիւնը եւ Կովկասի հայք 
XIX դարում, հ. Ա, Թիֆլիս, 1894: Լալայան Ե., Վարանդա, Թիֆլիս, 1898: 
Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք, Արցախ, Երևան, 1999: 

12 Записки Алексея Петровича Ермолова с приложением, ч. II, 18161827 гг., 
Москва, 1868.

13 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 241, վավ. 206:
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շրջա նառ վող դրամ նե րի մա սի ն14: 19րդ 30ա կան թթ. վե րա բե
րող կարևորա գույն աղ բյուր է «Обозрение российских владений 
за Кавказом» աշ խա տությունը, որի 3րդ հա տո րի բա վա կա նա չափ 
ծա վա լուն մի հատ ված վե րա բե րում է Ղա րա բա ղի տնտե սա կան 
կյան քի ն15: Անդրկով կա սի ռու սահ պա տակ վար չա քա ղա քա կան 
միա վոր նե րի մա սին տե ղե կություն ներ է հա ղոր դում Օ. Ե վեց կի ն16: 
Հե ղի նա կը Ղա րա բա ղի գա վա ռը դի տար կել է, այս պես կոչ ված, 
«մահ մե դա կան պրո վին ցիա նե րի» կազ մում՝ տվյալ ներ հա ղոր դե
լով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի, տնտե սա կան 
կյան քի մա սին:

 Ռու սահ պա տակ տի րույթ նե րում գա ղու թային և ազ գային 
քա ղա քա կա նության ծա վալ ման ան հրա ժեշ տությանն են ան
դրա դար ձել մի շա րք ռուս հե ղի նակ ներ Ն. Շավ րովը, Կ. Բո րոզ
դինը, Ի. Ի վա նովը և Զ. Ավա լովը17: Այս հե ղի նակ նե րը Անդրկով
կա սում ռու սա կան կայս րության ամուր հե նա րանը ստեղ ծե լու 
ուղի նե րից մե կն էին հա մա րում ժո ղովրդագրա կան քա ղա քա
կա նությունը: Անդրկով կա սում, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղում այն 
ար տա հայտ վեց ռուս աղան դա վո րությանը վե րաբ նա կեց նե լու 
գոր ծըն թա ցով:

 Ղա րա բա ղի տնտե սա կան կյան քի մա սին հա րուստ տե ղե
կություն ներ կա րե լի է քա ղել ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից 
Կով կա սի մա սին հրա տա րակ ված ժո ղո վա ծու նե րի ց18: Ղա րա բա ղի 

14 Броневский С., Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, 
ч. 2, Москва, 1823. 

15 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, СПб, 1836.
16 Евецкий О., Статистическое описание Закавказского края, ч. II, СПб, 1835.
17 Шавров Н., Русская колонизация на Кавказе, СПб, 1883. Бороздин К., 

Переселенцы в Закавказье, “Русский вестник”, СПб, 1891. Иванович Ив., 
Колонизация Кавказа, “Вестник Европы”, СПб, 1900. Авалов З., Национальный 
вопрос на Кавказе, “Русская мысль”, СПб, 1911.

18 Свод материалов по изучению экономического быта государственных 
крестьян Закавказского края, (այսուհետև` СМИЭбГКЗК), т. I, ч. III, Тифлис, 
1887, т. II, Тифлис, 1887. Материалы для изучения экономического быта 
государственных крестьян Закавказского края (այսուհետև` МИЭбГКЗК), т. VI, 
ч. II, Тифлис, 1887, т. IV, ч. I, Тифлис, 1886. Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа (այսուհետև` СМОМПК), вып. VI, от. II, Тифлис, 
1888, вып. XI, Тифлис, 1891, вып. XIII , отд. I, Тифлис, 1892.
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վար չա քա ղա քա կան և տնտե սա կան կա ցության մա սին արժե
քա վոր աղ բյուր ներ են Կով կա սի մա սին լույս տե սած՝ Կով կա սի 
փո խար քայի19 և Կով կասյան Գյու ղա տնտե սա կան ըն կե րության 
հաշ վետ վություն նե րը20:

 Բա ցի վե րը նշված ժո ղո վա ծու նե րից, հիմ նա հար ցի մա սին 
աղբյու րա գի տա կան մեծ նյութ են պա րու նա կում մի շա րք փաս
տա թղթե րի ժո ղո վա ծու ներ, այդ թվում՝ 18331838 թթ. Մոսկվայի 
Լա զարյան ճե մա րա նի հրա տա րա կած եռա հա տոր ժո ղո վա ծուն, 
որի երկ րորդ հա տո րի մի շա րք փաս տա թղթեր օգ տա գո րծ վել են 
մեր կող մի ց21: Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղի 
քա ղա քա կան և տնտե սա կան կյան քի մա սին աղ բյու րա գի տա կան 
հա րուստ հենք են տրա մադրում 18681888 թթ. Թիֆ լի սում Կով
կասյան հնագրա կան հանձ նա ժո ղո վի հրա պա րա կած «Ակ տե րի» 
հա տոր նե րը22: 

Ղա րա բա ղի մա սին փաս տա թղթեր են տպա գրվել նաև 
խորհրդային և հետ խորհրդային շրջա նում լույս տե սած փաս տա
թղթե րի և վա վե րագրե րի ժո ղո վա ծու նե րում23: Ժո ղո վա ծու նե րում 
ամ փոփ ված ար ժե քա վոր նյու թե րը մե ծա պես օգ տա կար են եղել 
բա ցա հայ տե լու Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան և սո ցիալտնտե սա կան 

19 Отчет по главному управлению наместника Кавказского за первое десятилетие 
управления Кавказским и Закавказским краем е. и. в. в. князем Михаилом 
Николаевичем с декабря 1862 6 декабря 1872, Тифлис, 1873.

20 Краткий очерк 25ти летней деятельности Кавказского общества сельского 
хозяйства, Тифлис, 1875.

21  Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. 
II, Москва, 1838.

22  Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (այսուհետև` 
АКАК), т. IIXI, Тифлис, 18681888.

23 Присоединение Восточной Армении к России, сборник документов, т. II, 
Ереван, 1978. Документы и материалы по истории армянского народа, 
социальнополитическое и экономическое положение Восточной Армении 
после присоединения к России (18301870), сборник документов, под ред. Н. 
А. Тавакаляна, Ереван, 1993. Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք 
Թ, Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը (18131933թթ.), Երևան, 2000: 
Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, документы 
и комментарий, т. I, Москва, 2008. 
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կյան քի ման րա մաս նե րը՝ Գյու լիս տա նի պայ մա նագրին հետևած 
պատ մաշրջա նում: 

Ուսում նա սիր վող թե մայի վե րա բերյալ բազ մա թիվ հոդ
ված ներ են լույս տե սել ժա մա նա կի մա մու լում24 և պար բե րա
կան նե րում25: Մա մու լից քաղ ված հոդ ված նե րում շու շե ցի հոդ
վա ծա գիր նե րը հե տա քրքիր տե ղե կություն ներ են հա ղոր դում 
ար ցախ ցու հե րո սա կան պատ մության, նրա առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի և անե լիք նե րի մա սին: Ար ժե քա վոր տե ղե կություն
ներ են հա ղորդ վում նաև 19րդ դա րում Թիֆ լի սում տպա գրվող 
«Кавказ», «Кавказский сборник», մաս նա վո րա պես «Кавказский 
календарь»26 պար բե րա կան նե րում: Հատ կանշա կան են «Կով
կասյան տա րե ցույ ցի» (18451867 թթ.) է ջե րում տեղ գտած տե
ղե կություն նե րը Ղա րա բա ղի վար չա կան բա ժա նում նե րի, տե
ղա կան ինքնա կա ռա վար ման, ինչպես նաև տնտե սա կան կյան
քի մա սին: 

Ար խի վային վա վե րագրե րի, տպա գիր սկզբնաղ բյուր նե րի, 
վի ճա կագրա կան տվյալ նե րի, պար բե րա կան մա մու լի ուսում նա
սի րությու նից բա ցի, թե մայի լու սա բան ման հա մար կարևոր են 
տար բեր ժա մա նակ նե րում հրա տա րակ ված պատ մա գի տա կան 
աշ խա տություն նե րը: 20րդ դա րասկզ բին հրա տա րակ վում են մի 
շա րք աշ խա տություն ներ, որ տեղ Արևել յան Հայաս տա նի պատ
մության հա մա տե քս տում լու սա բան վել են նաև Ղա րա բա ղի քա
ղա քա կան և տնտե սա կան կյան քին վե րա բե րող որոշ հար ցեր: 
Այս առու մով հատ կանշա կան է Դ. Անա նու նի աշ խա տությունը, 
որ տեղ հե ղի նա կը քննության է առ նում Ղա րա բա ղի խա նա կան 

24 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 41, 1858, թիվ 1, թիվ 28, 1859, թիվ 42, թիվ 316, 
1860, թիվ 5, 1861, թիվ 40, թիվ 50, 1873, (Թիֆլիս): «Մշակ», թիվ 23, թիվ 25, 
թիվ 48, 1874, թիվ 94, 1888, թիվ 39, թիվ 99, 1890 (Թիֆլիս):

25 Բաստամեանց Ե., Բարոն Օ. Հակստհաուզէնի ճանապարհորդութենից 
մի գլուխ, «Կռունկ հայոց աշխարհի», թիւ Բ, փետրուար, 1862: Պլուզեան 
Մ., Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը, «Արարատ», թիւ Ը, 1871: Տէր
Յովհաննիսեանց Գ., Բաղտասար մետրապօլիտ ՀասանՋալալեանցի 
համառօտ կենսագրութիւն, «Փորձ», թիւ 5, Տփխիս, 1880: Մուսայելեան Հ., 
Ղարաբաղի նուաճման հարիւրամեակը (1813 թ. 12 հոկտ.1913 թ. 12 հոկտ.), 
«Արարատ», N 112, թիվ 3, մարտ, 1914: 

26 «Կովկասյան տարեցույց»:
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և հետ խա նա կան շրջա նի տնտե սա կան կյան քը, հար կային հա
մա կար գը, դա սային հա րա բե րություն նե րը27: 

Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նի մա սին փաս տագրա կան 
հա րուստ նյութ է պա րու նա կում Լե ոյի «Պատ մու թիւն Ղա րա բա ղի 
Հայոց Թե մա կան հո գե ւոր դպ րո ցի 18381913» աշ խա տությունը28: 
Իր մեկ այլ՝ «Սահ մա նա վե ճէ ր» փոք րա ծա վալ աշ խա տության մեջ 
նշա նա վոր պատ մա բանը մե ղադրում է ցա րիզ մին՝ Ղա րա բա
ղը մահ մե դա կան բե կե րին գե րի դարձ նե լու հա մա ր29: Ցա րա կան 
կա ռա վա րության կող մից Անդրկով կա սում իրա կա նաց ված վար
չա քա ղա քա կան բա ժա նում նե րին է ան դրա դար ձել Ա. Շահ խա
թունյանը30: Հե ղի նա կն այդ բա ժա նում նե րի հիմ քում տես նում է 
սոսկ տնտե սա կան և աշ խար հագրա կան շար ժա ռիթ ներ, որոնց 
կող քին էթ նի կա կան գոր ծոնը երրոր դա կան կար գում էր հայտնվել:

 Խորհրդային շրջա նի հայ պատ մագրության մեջ խնդրո առար
կա թե մային, հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, հպան ցիկ կեր պով է 
ան դրա դարձ կա տար վել: Ղա րա բա ղի 19րդ դա րի առա ջին կե սի 
պատ մությանն իրենց աշ խա տություն նե րում սա կա վա թիվ է ջեր 
են նվի րել Վ. Պար սա մյանը, Մ. Ադոն ցը, Զ. Գ րի գորյանը, Ս. Մար
կոսյանը, Ծ. Աղայանը, Վ. Ռշ տու նին, Կ. Հով հան նիսյանը, Վ. Դի
լոյանը31 և ուրիշ ներ: Նշ ված հե ղի նակ նե րը Ղա րա բա ղի՝ ուսում

27 Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը ХІХ դարում (1800
1870), հ. І, Բաքու, 1916: 

28 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838
1913, Թիֆլիզ, 1914:

29 Լէօ, Սահմանավէճեր, Աթէնք, 1990:
30 Шахатунян А., Административный передел Закавказского края, Тифлис, 1918.
31 Պարսամյան Վ., Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը 

Հայաստանում, I մաս, Երևան, 1940: Адонц М., Экономическое развитие 
Восточной Армении в XIX веке, Ереван, 1957. Գրիգորյան Զ., Ռուս և հայ 
ժողովուրդների համագործակցությունը XIX դարի սկզբին, Երևան, 1957: 
Մարկոսյան Ս., Ագրարային հարաբերությունները Արարատյան երկրում 
XVIIXVIII դդ. և XIX դարի առաջին քառորդում, Երևան, 1959: Ռշտունի Վ., 
Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության (18281917), մաս 
Ա, Երևան, 1960: Агаян Ц., Вековая дружба народов Закавказья, ч. первая, 
Ереван, 1970. Աղայան Ծ., Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի պատմական 
ճակատագրում, Երևան, 1981: Հովհաննիսյան Կ., Էջեր Արևելյան 
Հայաստանի ազատագրական շարժման պատմությունից, Երևան, 1981: 
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նա սիրվող ժա մա նա կաշրջա նին ան դրա դար ձել են Հայաս տա նի 
արևելյան հատ վա ծի քա ղա քա կան և սո ցիալտնտե սա կան կա
ցության պատ մության հա մա տե քս տում: 

Ռու սա կան կայս րության կող մից Անդրկով կա սում վա րած քա
ղա քա կա նությանն ու քննության առար կա հիմ նա խնդրին այս կամ 
այն կերպ առնչվել են Լ. Պա խո մովը, Մ. Ռոժ կո վան, Ս. Շոս տա կո
վի չը, Լ. Սեմյո նովը, Ա. Կավ տա րա ձեն  և Ն. Ե րոշ կինը32: Այս աշ խա
տություն նե րը մե ծա պես օգ տա կար են եղել բա ցա հայ տե լու և ըստ 
այդմ էլ գնա հա տե լու ցա րա կան կենտ րո նա կան իշ խա նության 
կող մից տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման հա մա կար գի կազ մա
կեր պու մը, վե րա հսկո ղության լծակ նե րի ուժե ղա ցու մը, տնտե
սա կան քա ղա քա կա նությունը, ինչպես նաև իշ խա նություն նե րի 
վե րա բեր մուն քը հպա տակ տի րույթ նե րի, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղի 
նկատ մամբ:

 Ղա րա բա ղի տնտե սա կան և քա ղա քա կան կա ցության մա սին 
տե ղե կություն ներ են հա ղորդ վում Ա. Սում բատզա դեի, Դ. Իս
մայիլզա դեի, Ի. Ալիևի, Ի. Մա մա դո վի և Տ. Մու սաևի, Զ. Հա ջիևայի 
աշ խա տություն նե րում33: Այս հե ղի նակ նե րի աշ խա տություն նե րի 
ընդ հա նուր գնա հա տա կանը մե կն է. Ղա րա բա ղի պատ մությունը 
խե ղաթյուր ված է և այն ներ կայաց ված է որ պես «ա դրբե ջա նա կան 

Դիլոյան Վ., Արևելյան Հայաստանը 19րդ դարի առաջին երեսնամյակին և 
հայ–ռուսական հարաբերությունները, Երևան, 1989: 

32 Пахомов Е., О сословнопоземельном вопросе в Азербайджане, Баку, 1926. 
Рожкова М., Экономическая политика царского правительства на Среднем 
Востоке во второй четверти XIX в. и русская буржуазия, Москва, 1949. 
Шостакович С., Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова, Москва, 
1960. Семенов Л., Россия и международные отношения на Среднем Востоке, 
Ленинград, 1963. Кавтарадзе А., Генерал А. П. Ермолов, Тула, 1977. Ерошкин 
Н., История государственных учреждений дореволюционной России, Москва, 
1983.

33 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., Баку, 1958, 
Промышленность Азербайджана в XIX в., Баку, 1964. Исмаилзаде Д., 
Русское крестьянство в Закавказье, 30е годы XIXначало XX в., Москва, 
1982, Население городов Закавказского края в XIXначале XX в., Москва, 
1991.  Алиев И., Нагорный Карабах: История. Факты. События, Баку, 1989. 
Маммадов И., Мусаев Т., Армяноазербайджанский конфликт: история, право, 
посредничество, Тула, 2006. Гаджиева З., Гарабагское ханство: социально
экономические отношения и государственное устройство, Баку, 2008. 
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տա րածք»: Խե ղաթյուր ման առու մով իրենց հայ րե նա կից նե րին 
առանձ նա պես գե րա զան ցում են Ի. Ալիևը, Զ. Հա ջիևան, Ի. Մա
մա դովը և Տ. Մու սաևը: Նրանք միա բե րան տար փո ղում են, թե իբր 
հայե րը Ղա րա բա ղում հայտնվել են 1828 թ. Թուրք մեն չայի պայ մա
նագրի ստո րագրու մից հե տո՝ պարս կա կան հպա տա կության տակ 
մնա ցած հայե րի գաղ թի արդյուն քում: Ի րենց տե սա կե տին առա
վել հա մո զիչ տե սք տա լու հա մար՝ տե ղա փոխ ված ըն դա մենը 100 
ըն տա նիք նե րի թիվը, մի տում նա վո րությամբ հասցվում է 130170 
հա զա րի: Իր հեր թին Զ. Հա ջիևան կաս կա ծի տակ է դնում 1823 թ. 
Պ. Եր մո լո վի և Պ. Մո գի լևս կու կող մից Ղա րա բա ղում ան ցկաց
ված բնակ չության հաշ վառ ման արդյունքնե րը, կար ծիք հայտ նե
լով, որ քա նի որ ցու ցա կագրությունն իրա կա նաց վել է բա նա վոր 
վկայություն նե րի հիմ քի վրա, հետևա բար հիմ նա կա նում ցու ցում
ներ տվող, այս պես կոչ ված, «ա դրբե ջան ցի» բե կերն ու նայիբ նե րը 
հար կե րից խու սա փե լու նպա տա կով թա քց րել են իրենց հա վա տա
կից նե րի անուն նե րը, այ լա պես, Հա ջիևայի կար ծի քով՝ «ա դրբե ջան
ցի» բնակ չության թիվը կկազ մեր ոչ թե 80%, (գոյություն չու նե ցող 
ցու ցա նիշ Ն. Բ.) այլ զգա լի ո րեն ավե լի շատ: Ո րո շա կի տար բեր վող 
բնույթ ունի Ա. Սում բատզա դեի աշ խա տությունը: Նա ևս Ղա րա
բա ղի գա վա ռն ուսում նա սի րել է, այս պես կոչ ված, «Ա դրբե ջա ն» 
վար չա քա ղա քա կան միա վո րի ներ սում, բայց ի տար բե րություն վե
րոնշյալ նե րի՝ չի կեղ ծել գա վա ռի տնտե սա կան կյան քին վե րա բե
րող ար խի վային տվյալ նե րը34: 

Հետ խորհրդային շրջա նում Ղա րա բա ղի պատ մության չգրված 
է ջե րը լրաց նե լու հե տզ հե տե գե րա կայող մի տում է նկատ վում: Նո
րահ րա տա րակ աշ խա տություն նե րում Ղա րա բա ղի պատ մությունը 
շրջան ցե լու ան հրա ժեշ տությունն այլևս վե րա նում է: Ուսում նա սիր
վող թե մային իրենց հե տա քրք րած խնդիր նե րի շրջա նակ նե րում 
ան դրա դար ձել են Կ. Ղահ րա մանյանը, Պ. Մու րադյանը, Ա. Վի
րա բյանը, Պ. Սեյ րանյանը, Ս. Կա րա պե տյանը, Ա. Քյուրք չյանը, 

34 Հատկանշական է, որ ի տարբերություն Արցախի քաղաքական կյանքի 
մասին խեղաթյուրված տեղեկությունների՝ տնտեսական կյանքին 
վերաբերող տվյալները ադրբեջանական պատմագրության էջերում 
համեմատաբար հավաստի են: 
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Ա. Ղուլ յանը, Գ. Առա քելյանը, Վ. Թա թիկյանը, Եվ. Մա նուկյանը, 
Լ. Մկրտու մյանը, Ա. Մկրտ չյանը35, իսկ ռուս հե ղի նակ նե րի շար
քում՝ Մ. Մել տյու խովը, Ս. Պուշ կարյովը36 և ուրիշ ներ: 

Խնդրո առար կա թե մային մե ծա պես առնչվում է Ա. Մա ղալյա
նի ուսում նա սի րությունը37: Գիտ նա կանն ար խի վային նո րա հայտ 
նյու թե րի, ձե ռագրե րի, վի մագրե րի և պատ մա գի տա կան գրա
կա նության հի ման վրա ներ կայաց րել է Ար ցա խի մե լի քություն
նե րի ավե լի քան երկ դարյա պատ մությունը, մե լի քա կան տնե րի 
տոհ մա ծա ռե րը: Մեր ուսում նա սի րության հա մար հատ կանշա
կան են աշ խա տության այն հատ ված նե րը, որոնք վե րա բե րում 
են մե լի քություն նե րի պատ մության՝ 19րդ դա րի առա ջին կեսն 
ընդ գրկող ժա մա նա կաշրջա նում նախ կին հզոր մե լի քա կան տնե
րի շուրջ պտտվող քա ղա քա կան իրա դար ձություն նե րին: Ուսում
նա սի րությունը գի տա կան լուրջ ներդրում է պատ մա գի տության 
աս պա րե զում:

19րդ դա րում ցա րիզ մի կող մից Անդրկով կա սում և Արևելյան 
Հայաս տա նում իրա կա նաց ված վար չա տնտե սա կան քա ղա քա
կա նության հա մա տե քս տում Ղա րա բաղն ան մասն չի մնա ցել 

35 Ղահրամանյան Կ., Հյուսիսային Արցախ, Երևան, 1990: Мурадян П., История
память поколений, Ереван, 1990. Вирабян А., Знаменитые арцахцы, кн. первая, 
Ереван, 1992. Сейранян П., Карабах и Россия: страницы истории, Москва, 1997. 
Կարապետյան Ս., Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին 
բռնակցված շրջաններում, Երևան, 1999: Քյուրքչյան Ա., 18261828 թթ. ռուս
պարսկական պատերազմը, Երևան, 2000: Ղուլ յան Ա., Արցախի և Սյունիքի 
մելիքական ապարանքները, Երևան, 2001: Առաքելյան Գ., Գանձակ
Ելիզավետպոլի (մարզ, նահանգ) բնակչությունը XIX դարում, Երևան, 2003: 
Թաթիկյան Վ., Արցախի տոհմագորգերը, Երևան, 2004: Մանուկյան Եվ., Հայ 
ժողովրդի ազգահավաքման գործընթացը Արևելյան Հայաստանում 19րդ 
դարի 20ական թթ. վերջերին և 30ական թթ. սկզբներին, Երևան, 2005: 
Մկրտումյան Լ., Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունը XVIIXIX դդ., 
Երևան, 2006: Мкртчян А., Общественный быт Нагорного Карабаха (вторая 
половина XIXначало XX вв.), Ереван, 2010. 

36 Мельтюхов М., ТерСаркисянц А., Трапезников Г., Исторические 
фальсификации с политической подоплекой, Москва, 1999. Пушкарев С., 
Россия 18011917: Власть и общество, Москва, 2001. 

37 Մաղալյան Ա., Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVIIXIX դդ., 
Երևան, 2007: 
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Վ. Թունյա նի աշ խա տություն նե րում38: Հե ղի նա կը, հի մք ըն դու նե լով 
ռու սա կան և վրա ցա կան ար խիվ նե րը, ներ կայաց րել է ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի վա րած գա ղու թային քա ղա քա կա նության էությունը՝ 
ինչպես ռու սահ պա տակ ան դրկով կասյան տա րածք նե րում, այն
պես էլ Ղա րա բա ղում: Մեր ուսում նա սի րության հա մար էա կա նո
րեն կարևոր վել է Ղա րա բա ղի նկատ մամբ ցա րիզ մի վա րած վար
չա կան վե րա փո խում նե րի քա ղա քա կա նությունը: 

Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան և տնտե սա կան կյան քին ան դրա
դար ձել է Վ. Բա լայանը39: Հե ղի նա կի կող մից լու սա բան վել են Ղա
րա բա ղի նկատ մամբ ցա րիզ մի վա րած գա ղու թային քա ղա քա կա
նության դրսևո րում ներն ու դրանց հետևանքնե րը: 

Բա ցի վե րոնշյալ պատ մա գի տա կան աշ խա տություն նե րից, 
Ղա րա բա ղի տնտե սա կան կյան քի կարևո րա գույն մի ոլոր տի՝ ար
հեստնե րի լու սա բան ման տե սանկյու նից մեզ օգ տա կար են եղել 
հե տա զո տող Հր. Հա րությունյա նի՝ Շու շիի գե րեզ մա նատ նե րի 18
19րդ դա րե րի տա պա նա քա րե րի ար ձա նագրություն նե րի վե րա
բերյալ աշ խա տություն նե րը40, որոնց շնոր հիվ հնա րա վոր է դար
ձել վեր հա նել ինչպես ար հես տի որոշ ճյու ղեր, այն պես էլ դրան ցով 
զբաղ վող ար հես տա վոր նե րի ինքնությունը: Ո րոշ դեպ քե րում բա

38 Тунян В., Восточная Армения в составе России, Ереван, 1989, Русская 
политика в Армении: мифы и реалии (конец XVIIIначало XX вв.), Ереван, 1998, 
Карабахский конфликт: историкогеополитический аспект, Ереван, 1999, 
«Положение» армянской церкви 18361875, Ереван, 2001, Административно
экономическая политика самодержавия России в Закавказье 1й пол. 
XIX в., Ереван, 2003, Церковная политика самодержавия в Закавказье в 
первой половине XIX в., Ереван, 2005, Политика самодержавия России в 
Закавказье XIXнач. XX вв. Часть первая, 18001826 гг., Ереван, 2006, Политика 
самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть вторая, 18261836 
гг., Ереван, 2006, Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. 
Часть третья, 18361844 гг., Ереван, 2006, Политика самодержавия России в 
Закавказье XIXнач. XX вв. Часть четвертая, 18451876 гг., Ереван, 2007.

39 Բալայան Վ., Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը, Երևան, 
2002:

40 Հարությունյան  Հր., Շուշի (նորահայտ նյութեր քաղաքի պատ մության 
մա սին), Ստեփանակերտ, 2002, Շուշիի տապանաքարերի ար ձա նա
գրությունները, Երևան, 2008, Шуши: нововыявленные исторические надписи, 
Степанакерт, 2008. Շուշի. քարեղեն անխոս վկաներ, Ստեփանակերտ, 2013:



ցա հայտ վել են ար հես տի առան ձին ճյու ղե րով մաս նա գի տա ցած 
ար հես տա վո րա կան գեր դաս տան ներ: 

Վե րը ներ կայաց ված աղ բյու րա գի տա կան և պատ մա գի տա
կան հեն քի առ կայությունը հնա րա վո րություն է տվել լու սա բա նե լու 
քննության առար կա խնդի րը, որը հա մալ րել է պատ մագրության 
մեջ որոշ իմաս տով բաց մնա ցած է ջե րը: 

Աշ խա տության հիմ քում ըն կած է մեր ատե նա խո սությունը: 
Աշ խա տությունը հրա տա րակ ման է պատ րաստվել հաշ վի առ

նե լով ատե նա խո սության պաշտ պա նության ըն թաց քում հն չած 
առա ջար կություն նե րը, ին չի առի թով շնոր հա կա լություն ենք հայտ
նում ԱրՊՀ «Պատ մությա ն» ամ բի ո նին, ՀՀ ԳԱԱ Պատ մության 
ինստի տու տի «Նոր պատ մությա ն» բաժ նին, Խ. Աբո վյա նի ան վան 
ՀՊՄՀ «Հայոց պատ մությա ն» ամ բի ո նին: 
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Գ ԼՈ ՒԽ ԱՌԱ ՋԻ Ն

 ՎԱՐ չԱ քԱ ՂԱ քԱ կԱՆ կԱ ցո ւթՅու Նը  
ՂԱ ՐԱ ԲԱ Ղո ւմ 1813-1867 թթ. 

Ա) ԳՅու ԼԻՍ տԱ ՆԻ ՊԱՅ մԱ ՆԱԳ ՐԻ  
քԱ ՂԱ քԱ կԱՆ ՀԵ տԵ ՎԱ Նք ՆԵ Րը

19րդ դա րի սկիզ բը Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան կյան քում նշա
նա վոր վեց ար մա տա կան փո փո խություն նե րով: 18041813 թթ. 
ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում Ղա րա բա ղի քա ղա
քա կան պատ մության մեջ տե ղի է ունե նում ան նա խա դեպ իրա
դար ձություն. 1805 թ. մայի սի 14ին Քյու րակ չայ (Կու րակ) գե տի 
ափին կնքված պայ մա նագրով Ղա րա բա ղը միաց վում է Ռու սաս
տա նին: Ղա րա բա ղի Իբ րա հիմ խանը ստո րա գրված դաշ նագրով 
հրա ժար վում է պարս կա կան տի րա պե տությու նից և ըն դու նում 
Ռու սաս տա նի մշտնջե նա կան հո վա նա վո րությունը41:

 Պարս կաս տանը չի ճա նա չում Քյու րակ չայի դաշ նա գի րը, և Ռու
սաս տա նի դեմ պայ քա րը Ղա րա բա ղի ու ան դրկով կասյան տա
րածք նե րի հա մար շա րու նակ վում է: Ղա րա բա ղի տա րած քը թա
տե րա բեմ էր ռազ մա կան գոր ծո ղություն նե րի հա մար: Ղա րա բա ղի 
մե լիք նե րից շա տերն իրենց զո րա ջո կատ նե րով հան դես էին գա լիս 
ռու սա կան զոր քե րի կազ մում: Պարս կա կան զոր քե րի դեմ մղ ված 
մար տե րում աչ քի են ընկ նում Վա րան դայի տեր Մե լիք Ջում շուդ 
Մե լիքՇահ նա զարյա նի, Գյու լիս տա նի տեր Մե լիքԱ բո վի որ դու՝ 

41 Утверждение русского владычества на Кавказе, т. I, под ред. ген.май. В. 
Потто, Тифлис, 1901, с. 192, Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1984, էջ 
248251, Сейранян П., Карабах и Россия: страницы истории, Москва, 1997, с. 
104, Տե՛ս նաև մեր հոդվածը՝ Օհանջանյան Ն. (նույնն է՝ Բաղդասարյան Ն.), 
Քաղաքական կացությունը Ղարաբաղում 18051826 թթ., ԱրՊՀ «Գիտական 
տեղեկագիր», Ստեփանակերտ, 2008, հ. 2, էջ 6670: 
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Ռոս տոմբեկ Մե լիքԲեգ լարյա նի և Գյուլ յա թա ղի Մե լիքՐով շան 
Մե լիքԱլ լահ վերդյա նի հե ծե լա խմբե րը42:

Ի հա կադրություն Ղա րա բա ղի հայության ռու սա կան բա նա կի 
հաղ թա նակ նե րում ունե ցած շո շա փե լի ներդրու մի՝ մահ մե դա կան 
բնակ չությունը, ծա ծուկ խրա խուս վե լով Ղա րա բա ղի Իբ րա հիմ խա
նի կող մից, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով օգ նում էր պարս կա կան 
կող մին: Իբ րա հիմ խանը Ռու սաս տա նի նկատ մամբ ցու ցա բե րած 
իր ան հա վա տար մության պատ ճա ռով սպան վում է: Նրան հա
ջոր դում է որ դին՝ Մեհ տի Ղու լի խանը, որը, բարդ քա ղա քա կան 
իրադրության մեջ կո ղմ նո րոշ վե լով, կա րո ղա նում է պահ պա նել 
նախ կին խա նա կան իրա վունքնե րը43: Ցա րա կան ար քու նիքն էլ իր 
հեր թին հաս տա տում է Ղա րա բա ղի նկատ մամբ Մեհ տի Ղու լի խա
նի ավա տա կան իրա վունքնե րը: Ղա րա բա ղի մե լիք նե րը չեն ճա
նա չում այս իրո ղության օ րի նա կա նությունը և մշա կե լով Ար ցա խի 
ինքնա վա րության ծրա գիր՝ 1806 թ. ներ կայաց նում են Մի նաս Լա
զարևին: Մե լիք ներն առա ջար կում էին Ղա րա բա ղի լեռ նային մա սը 
հա մա րել Ռու սաս տա նի գե րիշ խա նության տակ գտնվող տա րածք, 
այս պես կոչ ված «Ար ցա խի օկ րուգ», որը պետք է ունե նար ինքնա
վար կար գա վի ճակ: Ծրագրի հա մա ձայն՝ մե լիք նե րը պար տա վոր
վում էին ցա րին վճա րել Ռու սաս տա նին տրվող հար կի կե սը՝ 4000 
չետվ. ցո րեն և 4000 ոս կի: Նա խա տես վում էր բնակ չության աճին 
զու գա հեռ մե ծաց նել հար կե րի թիվը: Ծրա գիրն այդ պես էլ մնաց 
թղթի վրա՝ պայ մա նա վոր ված որոշ պատ ճառ նե րով. ցա րա կան 
պաշ տո նա վա րող շրջան նե րում վախ կար, որ մե լիք նե րը կա րող են 
դնել հայ կա կան ան կախ պե տա կա նության հիմ քե րը44, ռու սա կան 
կայ սե րա կան քա ղա քա կա նությունը միան գա մայն ան հա ղորդ էր 
նման ծրագրե րի նկատ մամբ, ուս տի միամ տություն կլի ներ սպա
սել դրա իրա գո րծ մանը: 

42 Մաղալյան Ա., Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVIIXIX դդ., 
Երևան, 2007, էջ 51: 

43 Тунян В., Русская политика в Армении: мифы и реалии (конец XVIIIначало XX 
вв.), Ереван, 1998, с. 7.

44 Նույն տեղում, էջ 8:
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1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին Ղա րա բա ղի Գյու լիս տան բեր դա
վա նում կնքված ռուսպարս կա կան պայ մա նա գի րը նշա նա վո րում 
է ռու սա կան զեն քի փայ լուն հաղ թա նա կը45: Ռու սաս տա նի կող
մից պայ մա նա գի րը ստո րագրում է Վրաս տա նում և Կով կա սում 
գտնվող ռու սա կան զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար գե նե րալ
լեյ տե նանտ Ն. Ռտի շչևը, Պարս կաս տա նի կող մից՝ Միր զա Աբ դուլ 
Հա սան խանը: Պայ մա նա գի րը կնքած կող մե րից յու րա քան չյու րը 
պար տա վոր վում էր հա վա տա րիմ մնալ «Status quo ad presentem» 
սկզ բուն քին, «այ սինքն՝ որ պես զի յու րա քան չյուր կող մի տի րա պե
տության տակ մնան այն հո ղե րը, խա նություն ներն ու տի րա կա
լություն նե րը, որոնք այդ պա հին գտնվում են նրանց կա տարյալ 
իշ խա նության ներ քո»: Պայ մա նագրի 3րդ հոդ վա ծով. «Նո րին շա
հա կան մե ծությունը իբրև ապա ցույց Նո րին Մե ծության Ամե նայն 
ռու սաց կայ սեր նկատ մամբ իր տա ծած ան կեղծ բա րե կա մության, 
սրա նով հան դի սա վոր կեր պով ինչպես իր կող մից, այն պես էլ 
Պարս կա կան գա հի բարձր ժա ռանգ նե րի կող մից, որ պես Ռու սաս
տանյան կայս րությանը պատ կա նող սե փա կա նություն է ճա նա
չում Ղա րա բա ղի և Գյան ջայի խա նություն նե րը, որոնք ներ կայումս 
վե րած վել են Ե լի զա վետ պոլյան անունը կրող նա հան գի, ինչպես 
նաև Շե քիի, Շիր վա նի, Դեր բեն տի, Ղու բայի, Բաք վի, և Թա լի շի 
խա նություն նե րը սույն խա նության այն հո ղե րի հետ, որոնք այժմ 
գտնվում են Ռու սաս տանյան կայս րության իշ խա նության տակ: 

Ընդ որում, ամ բողջ Դա ղս տանը, Վրաս տանը Շո րա գյա լի նա
հան գով, Ի մե րե թիան, Գու րիան, Մինգրե լիան և Աբ խա զիան, հա
վա սա րա պես այն տի րույթ ներն ու հո ղե րը, որոնք գտնվում են այժմ 
որոշ ված սահ մա նի և կով կասյան գծի մի ջև՝ այս վեր ջի նին և Կաս
պից ծո վին հա րող երկրնե րով ու ժո ղո վուրդ նե րո վ»46:

45 Մարտիրոսյան Հ., Ինչ է արել Կովկասի համար Ռուսաստանը Ռոմանովների 
գահակալության ներքո, Թիֆլիս, 1913, էջ 6, Ղահրամանյան Կ., Հյուսիսային 
Արցախ. գոյության պայքար, գիրք Ա, Երևան, 1993, էջ 6364, Վաւերագրեր 
Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի 
թեմը (18131933 թթ.), Երևան, 2000, էջ 3435, Пушкарев С., Россия 18011917: 
Власть и общество, Москва, 2001, с. 190, Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, 
Երևան, 2002, էջ 204, Энциклопедия АрцахКарабаха, Москва, 2005, с. 137.

46 Ազատյան Հ., Բախտորոշ պայմանագրեր, Երևան, 2002, էջ 2631:
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 Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան պատ մության մեջ պայ մա նագրի 
հետևանքնե րի ընդ հան րա կանը հետևյալն է. Ղա րա բա ղի ժո ղո
վուր դը ստա ցավ խա ղաղ գոյատև ման հնա րա վո րություն: Հե
տամնաց պարս կա կան տի րա պե տությունը փո խա րին վեց հա մե
մա տա բար զար գա ցած ռու սա կան տի րա պե տությամբ: Ռու սաս
տանը, հան ձին Ղա րա բա ղի, ձե ռք էր բե րել հում քային պա շար
նե րով հա րուստ երկ րա մաս, որ տեղ ապ րում էր ստեղ ծա գո րծ ու 
աշ խա տա սեր մի ժո ղո վուրդ, ինչպես նաև ապ րանքնե րի վա ճա
ռա հան ման նոր շու կա: Գյու լիս տա նի պայ մա նագրին հա ջոր դած 
պատ մա կան ժա մա նա կաշրջանը Ղա րա բա ղի հա մար նշա նա վոր
վեց հա մե մա տա բար եր կա րատև խա ղա ղությամբ: 18041813 թթ. 
ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի հետևան քով առա ջա ցած սո վին, 
ար տա գաղ թին, տնտե սա կան կյան քի ան կմանը հա ջոր դում է Ղա
րա բա ղի շե նաց ման ժա մա նա կաշրջանը: Ո րո շա կի ո րեն պաշտ
պան ված լի նե լով ռու սա կան զեն քով և օ րենսդրությամբ՝ երկ րա
մա սը վե րած վել էր հան գիստ և ապա հով անկյու նի:

 Սա կայն ընդ հան րա կան հետևանքնե րից զատ Գյու լիս տա նի 
պայ մա նագրի հետևանքնե րի ման րա մասն և օբյեկ տիվ քննությունը 
թույլ է տա լիս պայ մա նա գի րը դի տար կել իր ունե ցած դրա կան, 
բա ցա սա կան կամ հան գու ցա լու ծում չս տա ցած հետևանքնե րով և 
պատ մա կան փաս տե րի վեր լու ծության արդյուն քում տալ պայ մա
նագրի գնա հա տա կանը: 

ա) Պայ մա նագրի հետևան քով ստեղծ ված հա մե մա տա բար 
բնա կա նոն կեն սա պայ ման նե րը բա վա րար հի մք հան դի սա ցան, որ
պես զի ծա վալ վեր պա տե րազ մի հետևան քով հե ռա ցած Ղա րա բա
ղի բնակ չության հայ րե նա դար ձություն47: Քա ղա քա կան անկայուն 

47 Ստորև քննարկվող հարցի մասին առավել մանրամասն տե՛ս մեր հոդվածը՝ 
Багдасарян Н., Ованнисян Л., Демографические передвижения в Нагорном 
Карабахе после заключения Гюлистанского и Туркменчайского догоровов: 
возврашения на родину, миграция армян Персии, сборник научных статьей, 
Центр системных региональных исследований и прогнозирования ИППК 
ЮФУ и ИСПИ РАН, УММ, Южнороссийское обозрение, Вып. 77, Москва
Ростовна–Дону, 2013, с. 122135. Բաղդասարյան Ն., Հովհաննիսյան Լ., 
Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Լեռնային Ղարաբաղում Գյուլիստանի 
և Թուրքմենչայի պայմանագրերի կնքումից հետո. հայրենադարձություն, 
պարսկահայերի ներգաղթ, ադրբեջանական շահարկումներ, Մեսրոպ 
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իրա վի ճա կը և պա տե րազմն իրենց սև գո րծն արել էին՝ մաս նա
վո րա պես Ղա րա բա ղի բնակ չության գե րե վա րության և ար տա
գաղ թի առու մով: Այս մա սին հան գա մա նա լից տե ղե կություն ներ է 
հա ղոր դում Կով կասյան հնագրա կան հանձ նա ժո ղո վի հրա պա րա
կած՝ «Ակ տե րի» է ջե րում տեղ գտած Ա. Եր մո լո վի 1817 թվա կա նի 
թվագրությամբ զե կու ցա գիրն ուղղ ված Ալեք սանդր 1ինին: Զե կու
ցագրում նշվում է. «Ղա րա բա ղը ռու սա կան պե տության կազ մի մեջ 
մտ նե լու պա հին ուներ ավե լի քան 10 հա զար ըն տա նիք, (1805 թ.՝ 
Քյու րակ չայի դաշ նագրի կնքման պա հին Ն.Բ.) 1808 թ.՝ 7474 ըն
տա նիք: Այս թվում թշ նա մու կող մից տար ված և ար տա սահ ման 
փա խած. այս պես՝ 1806 թ. պար սիկ նե րի կող մից տար վել է 367 ըն
տա նիք, իսկ փա խել՝ 84ը: 1809 թ. գե րի է տար վել 323 ըն տա նիք, 
փա խել՝ 412ը: 1810 թ. տար վել է 276, փա խել՝ 248 ըն տա նիք, 1811 թ. 
տար վել է 274, փա խել՝ 707 ըն տա նիք: 1812 թ. տար վել է 977, փա խել՝ 
1177 ըն տա նիք: Գե րի տար ված ներն ու փա խած նե րը ըն դա մենը 
4845 ըն տա նիք են: Հետևա բար՝ Ղա րա բա ղում պետք է մնա ցած 
լի ներ 5000 ըն տա նիք, իսկ գնդա պետ Աս սե րի հա ղորդ մամբ՝ 3080 
ըն տա նիք: Դրա նից բա ցի, Շա քիի խա նության տի րույթ նե րում կար 
մոտ 1000 ըն տա նի ք»48: 

Ար տա գաղ թին զու գա հեռ՝ ծայր էր առել մեկ այլ գոր ծըն թաց. 
ցա րա կան կա ռա վա րությունը, տար բեր մի ջոց նե րով իր կող մը 
գրա վե լով քոչ վոր անաս նա պահ նե րի որոշ ըն տա նիք նե րի, նրանց 
լր տե սա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար տե ղա վո րում 
էր կարևո րա գույն ռազ մա կան կե տե րում: Վե րը նշվա ծի իս կությունը 
փաս տում է գե նե րալ Ն. Ռտի շչևի հանձ նա րա րա կանը Գան ձա կի 
պա րե տին. ռու սա կան սահ ման նե րը լա վա գույնս պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով նա կար գադրում է, որ այ րում անաս նա պահ նե րը, 
որոնք ամա ռն ան ց էին կաց նում Խաչ բու լա ղի լեռ նե րում, ռուս նե րին 
տեղյակ պա հեն այդ շրջան նե րում թշ նա մու տե ղա շար ժե րի մա
սին: Այ րում նե րի այդ պա հա կա կե տե րից հե տա գայում առա ջա ցան 
Հյու սի սային Ար ցա խի սահ մա նային Այ րում, Բա ղշ լաղ, գյու ղե րը: 

Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գիտական հոդվածների պարբերական 
ժողովածու), Երևան, 2014, էջ 2030:

48 АКАК, т. V, ч. II, Тифлис, 1873, с. 579.
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Այդ նույն ճա նա պար հով նախ կի նում առա ջա ցել էին Զեյ վա49, Մոլ
լա վա լաթ լի (հե տա գայում՝ Շե ֆեք), Գյուր զա լար, Թո դան բնա կա
վայ րե րը, որոնք, հե տա գայում բազ մա մարդ դառ նա լով, կա տարյալ 
չա րիք դար ձան Ղա րա բա ղի բնիկ տե րե րի գլխին: Նրանց անար
գել բնա կեց մանը նպաս տում էր նաև այն, որ Ղա րա բա ղի մե լիք
ները պա տե րազ մա կան դրության պատ ճա ռով կա րճ ժա մա նա կով 
թո ղել էին հայ րե նի տի րույթ նե րը և իրենց հպա տակ նե րով հե ռա ցել 
Վրաս տան: Վե րա դառ նա լուց հե տո նրանք փոր ձում են իրենց հո
ղե րից վտա րել եկ վոր նե րին, սա կայն դա միշտ չէր հա ջող վում:

Հեշ տությամբ չէր հա ջող վում նաև հայ մե լիք նե րի վե րա դար ձը 
Ղա րա բաղ: Աղ բյուր նե րը վկայում են այն մա սին, որ մե լիք նե րը դի
մում էին ռու սա կան իշ խա նություն նե րին՝ Ղա րա բաղ վե րա դառ նա
լու խնդրան քով:

 Կով կա սի կա ռա վար չա պետ՝ գե նե րալ Տոր մա սո վի՝ գնդա պետ 
Ախ վեր դո վին ուղղ ված մի զե կու ցագրում վեր ջի նիս կար գա դրվում 
էր թույ լատ րել Մե լիքԲեգ լարյան նե րի վե րա դար ձը Ղա րա բաղ: 
Ղա րա բա ղի մե լիք նե րից Մե լիքԲեգ լարյան նե րի տո հմն առա ջինն 
էր, որ թո ղեց Վրաս տանը, և սկսած 1812 թվա կա նից վերստին 
հաս տատ վեց իր հայ րե նա կան տի րույթ նե րում՝ Գյու լիս տա նի գա
վա ռում: Գա վա ռը բա ժան վեց Մե լիքԱ բո վի և Մե լիքՖ րի դո նի 
ժա ռանգ նե րի մի ջև: Նրանց տոհ մե րը, հետևե լով ռու սա կան սո
վո րույ թին, սկսե ցին կոչ վել պա պե րի անու նով. Մե լիքՀով սե փի 
թոռ նե րը՝ Մե լիքՀով սե փյան ներ, իսկ Մե լիքԲեգ լա րի թոռ նե րը՝ 
Մե լիքԲեգ լարյան նե ր50: 

19րդ դա րի 10ա կան թթ. Ղա րա բա ղում հաս տատ ված իրա
վի ճա կի մա սին՝ «Կ ռունկ հայոց աշ խար հի» թեր թը գրում է. «Բա
ցի բուն Հայաս տա նից Հայք գտան ւում են այժմ բա ւա կան շատ 
թուով եւ Ղա րա բա ղի գա վա ռում: Հո վիտ նե րից նո քա փո քր առ 
փո քր մղուե ցան լեռ նե րում. այն տեղ նո քա կա ռա վա րում էին 5 
ժա ռան գա կան մե լիք նե րի ձեռ քով, որք պարս կաց իշ խա նու թեան 
տակ էին, բայց թուր քաց իշ խան նե րու զօ րու թիւնը եւ գե րա զան
ցու թիւնը Ղա րա բա ղում՝ ար տաք սե ցին նո ցա այն տե ղից տասն եւ 

49 АКАК, т. V, ч. II, с. 542.
50 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 99100:
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ութե րորդ դա րում. իսկ եր բոր Ռու սաս տանը տի րեց Ղա րա բա ղին, 
նո քա կրկին վե րա դար ձան: Ներ կայ ժա մա նա կում կան միայն եր
կու տունք մե լի քաց՝ Բեյ լա րեանք և Շահ նա զա րեանք»51: Մե լիք
Բեգ լարյան նե րը մինչև 19րդ դա րի երկ րորդ կե սը շա րու նա կում 
են իշ խել Գյու լիս տան գա վա ռի 15 գյու ղե րի վրա, իսկ 3 գյու ղե րում 
իշ խում էին Մե լիքՀով սե փյան նե րը52: 

Հայ րե նա դար ձությանը զու գըն թաց՝ վե րա կեն դա նա նում էին 
նաև ամայա ցած բնա կա վայ րե րը: 18041813 թթ. ռուսպարս կա
կան պա տե րազ մի ըն թաց քում ավեր վել և ամայա ցել էր Ջրա բերդ 
գա վա ռի Կու սա պատ գյու ղը: 18121814 թթ. Վա նի Աթա բեկյանն իր 
գեր դաս տա նով տե ղա փոխ վում է հի շյալ գյու ղը, և կա րճ ժա մա
նա կում գյու ղի բնակ չության թիվը հաս նում է 150 ծխի53: Ոգևո րիչ 
արդյուն քից խրա խուս վե լով՝ Վա նին թող նում է գյու ղը և նույն եղա
նա կով հիմ նադրում ու շե նաց նում Հո ռա թաղ, Մար տա կե րտ, Մեծ 
շեն, Մոխ րա թաղ, Կար մի րա վան և Ծաղ կա շեն գյու ղե րը54:

 Ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ավար տին՝ 1812 թ., Վրաս տա
նից Ղա րա բաղ է վե րա դառ նում նաև ար ցա խա հայոց հոգևոր հով
վա պե տը՝ Գան ձա սա րի Սար գիս Հա սանՋա լալյան կա թո ղի կո սը: 
Ղա րա բա ղի Մեհ տի Ղու լի խանը՝ 1227 հ. թ. չա վալ ամ սի (1812 թ. 10 
հոկ տեմ բեր6 նոյեմ բեր) հրո վար տա կով ճա նա չում է Գան ձա սա րի 
կա թո ղի կո սի իրա վունքնե րը: 1815 թ. Ներ սես Աշ տա րա կե ցու կող
մից Սար գիս կա թո ղի կո սը ճա նաչ վեց որ պես ար քե պիս կո պոս կամ 
մետ րո պո լիտ Գան ձա սա րի կամ Ղա րա բա ղի55:

51 Բաստամեանց Ե., Բարոն Օ. Հակստհաուզէնի ճանապարհորդութենից 
մի գլուխ, «Կռունկ հայոց աշխարհի», թիւ Բ, փետրուար, 1862, էջ 107, տե՛ս 
նաև Հակստհաուզեն Օգոստոս, Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու, 
այն է ի Հայս եւ ի Վիրս, թարգմ. Արիստակէս վարդապետ Սեդրակեան 
Խալֆալուեցւոյ, Վաղարշապատ, 1872, էջ 211:

52 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 100:
53 Израелов Г., Село Касапет, Елисаветпольской губернии, Джеванширского 

уезда, Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, 
(այսուհետև՝ СМОМПК), вып. 13, Тифлис, 1892, с. 4445.

54 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 114, Առաքելյան Գ., ԳանձակԵլիզավետպոլի 
(մարզ, նահանգ) բնակչությունը XIX դարում, Երևան, 2003, էջ 34:

55 Մկրտումյան Լ., Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունը XVIIXIX դդ., 
Երևան, 2006, էջ 194: 
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 Պայ մա նագրի կնքմանը հա ջոր դած երեք տա րի նե րին Ղա րա
բաղ վե րա դար ձած ըն տա նիք նե րի թվի մա սին հայտ նի է դառ նում 
Ա. Եր մո լո վի՝ Ալեք սանդր 1ի նին ներ կայաց րած՝ 1817 թ. մար տի 4 
թվա գրված մի զե կու ցագրից: Զե կու ցագրում աս ված էր, որ Գյու
լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից ի վեր երեք տար վա ըն թաց քում 
Պարս կաս տա նից փախ չե լով վե րա դար ձել են մոտ 4 հա զար ըն
տա նիք ներ, որոնք բնակ վել են իրենց նախ կին կա ցա րան նե րում: 
Նշ վում էր նաև, որ. «... Ղա րա բաղն այժմ ար դեն ունի 7872 ըն տա
նիք, բայց նախ կին բնակ չության թվա քա նա կի հա մե մա տությամբ 
պա կաս է 4 հա զա րո վ»: Հատ կանշա կան է, որ սկզբնա կան շրջա
նում հայ րե նա դար ձությունը կա մա վոր բնույթ էր կրում: Դրությունը 
փոխ վում է հե տա գայում, երբ 1817 թ. Շա քիի, Շիր վա նի և Ղա րա
բա ղի խա նություն նե րի ռազ մա կան հրա մա նա տար է նշա նակ վում 
Վ. Մա դա թովը56: Վեր ջինս, ել նե լով ցա րա կան կա ռա վա րության և 
իր շա հե րից, ձեռ նա մուխ է լի նում բռ նի հայ րե նա դար ձություն իրա
կա նաց նե լուն: Նա ձգ տում է Ղա րա բաղ վե րա դարձ նել բո լոր այն 
ըն տա նիք նե րը, որոնք Վա րան դայից Շա քի էին գաղ թել: Ար դեն 
1817 թ. սեպ տեմ բե րի 5ին Մա դա թովը Ա. Կու տու զո վի ն57 ուղղ ված 
իր զե կու ցագրում նշում է, որ Վա րան դա է վե րա դարձ րել 187 ըն
տա նի ք58: Այս ճա նա պար հին Վ. Մա դա թովը չէր խոր շել ան գամ 
մահ մե դա կան նե րի Ղա րա բաղ տե ղա փոխ ման գոր ծից՝ արդյուն
քում իր հպա տակ նե րի թի վն ավե լաց նե լով ղլիչ ցի նե րի, կա րա դե
մուր չին ցի նե րի հաշ վի ն59:

Հատ կանշա կան է, որ ի հա կակ շիռ հայ բնակ չության վե րա դար
ձի՝ Ղա րա բա ղի Մեհ տի Ղու լի խանը իր դիր քե րի ան սա սա նությունն 

56 Մատենադարան, Ալ. Երիցյանի արխիվ, թղթ. 156, վավ. 158, Вирабян А., 
Знаменитые арцахцы, кн. первая, Ереван, 1992, с. 13. Аветисян Г., Генералы
армяне Российской империи, Ереван, 2007, с. 121, 

57 Գեն. մայոր Ալեքսանդր Կուտուզովը փոխարինում էր Ալեքսեյ Երմոլովին՝ 
վերջինիս Պարսկաստանում գտնվելու առիթով:

58 Присоединение Восточной Армении к России, сборник документов, т. II, 
(18141830), Ереван, 1978, с. 45, АКАК, т. IV, ч. I, Тифлис, 1874, док. 1081, с. 726.

59 ХанАгов А., Экономический быт государственных крестьян Дже ван шир
с кого уез да, Елисаветпольской губерниии, Материалы для изучения эко но
ми чес кого бы та государственных крестьян Закавказского края այսուհետ՝ 
МИЭбГКЗК, т. VI, ч. II, Тифлис, 1887, с. 338339.
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ամ րա պն դե լու հա մար հո գում էր նաև քոչ վոր մահ մե դա կան ցե ղե
րի  տե ղա փոխ ման մա սին: 1821 թ. հոկ տեմ բե րի 7ին նա դի մում է 
Ի. Վելյա մի նո վին Ղա րա բա ղից հե ռա ցած և Երևա նի խա նությու
նում բնա կություն հաս տա տած 200 քոչ վոր ըն տա նիք քո լա նի ցե ղի 
քրդե րին Ղա րա բաղ տե ղա փո խե լու մա սի ն60: 

Հայ րե նա դար ձության և սե փա կան հայ րե նի քը շե նաց նե լու ցան
կության մի հե տա քրքիր փաստ է վա վե րա գրված Մա տե նա դա րա նի 
ար խի վային նյու թե րում՝ թվա գրված 1830 թ., ապ րի լի 16: Ըստ վա վե
րագրի՝ հնդ կա հայ մե ծա հա րուստ Հով սեփ Ամիր բեկյանը պատ րաս
տա կա մություն է հայտ նում իր ծննդա վայր Ար ցա խն ու Փայ տա կա
րանը գնե լու հայ ժո ղովրդի հա մար. «Նաև իմ միտք նայ իմ հայ րե նի 
աշ խա րքն, որ է Ար ցախ և Փայ տա կա րան աշ խա րքն, թէ հնա րէ փո
ղով գնել կամ հար կա տուու թե նէ ազա տել, ինչ քա նա կու թիւն լի նի 
պատ րաստ եմ հա տու ցա նել, եթե ըստ իմ ցան կու թեան կըգ տա նիմ՝ 
այ սինքն բո լո րո վին իմ հրա մա նի ներ քոյ լի նի …»: Ամիր բեկյանը ավե
լաց նում է նաև, որ ինքն իր ըն տա նի քով բնա կություն կհաս տա տի 
այս տեղ՝ հրա վի րե լով նաև Հնդ կաս տա նի բո լոր հայազ գի նե րի ն61: 
Ցա վոք, Ամիր բեկյա նի սր տա բուխ ցան կությունը չի իրա գո րծ վում: 

Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից շուրջ մեկ տաս նամյակ 
ան ց Ղա րա բա ղի հայ բնակ չության դան դաղ հայ րե նա դար
ձության և բնա կա նոն աճի արդյուն քում, 1823 թ. ցա րա կան կա
ռա վա րության ցու ցա կագրությամբ Ղա րա բա ղի գա վա ռում 1823 թ. 
կար 17520 ըն տա նի ք62: Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծի 
առանձ նա հատ կությունը ժո ղովրդագրա կան պատ կե րի գնա
հատ ման առու մով հետևյալն էր.  քա ղա քա կան  ան նպաստ զար
գա ցում նե րի հետևան քով հար թա վայ րե րը զբա ղեց րած քոչ վոր 
բնակ չության ան կա նոն տե ղա շար ժե րը և կեն սա կեր պը հասցնում 
էին գա վա ռի հայ բնակ չության ար հես տա կան ար տա մղ մանը նա
խա լեռ նային և լեռ նային շրջան ներ: 

60 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 9596.
61 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 62, վավ. 75:
62 ՀԱԱ, ֆ. 93, ց. 1, գ. 163 (Ցարական աստիճանավորներ Պ. Մոգիլևսկու և Պ. 

Երմոլովի կողմից իրականացվել է Ղարաբաղի բնակչության թվի, հարկերի 
ցուցակագրություն և որպես զեկույց  Ա. Երմոլովին է ներկայացվել 1823 թ. 
մայիսի 2ին): 
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1823 թ. Ղա րա բա ղի գա վա ռի կա մե րալ ցու ցա կագրության 
փաս տը հա տուկ խնամ քով կեղծ վում է ադրբե ջա նա կան պատ
մա գի տության կող մից: Մաս նա վո րա պես՝ Խ. Խա լի լո վի պնդ մամբ՝ 
«Այն ադրբե ջա նա կան գյու ղե րը, որոնք բնա կեց ված էին հայ կա կան 
ըն տա նիք նե րով ցու ցա կագրության մեջ ներ կայաց ված են որ պես 
հայ կա կան գյու ղե ր»63: Կա մե րալ ցու ցա կագրության ադրբե ջա նա
կան տար բե րա կը իրա կան տար բե րա կից տար բեր վում է նրա նով, 
որ մի տում նա վո րությամբ դուրս են հան ված բա ցա ռա պես հայա
բնակ մի շա րք գյու ղա նուն ներ: 

18321833 թթ. ցա րա կան իշ խա նություն նե րը Ղա րա բա ղի գա
վա ռի նոր «Կա մե րալ ցու ցա կագրություն» են  կա տա րում: Ցու ցա
կագրության տվյալ նե րով գա վա ռում կար 20546 ըն տա նիք՝ մո տա
վո րա պես 100 հազ. բնակ չությամբ: Գա վա ռում կար մեկ քա ղաք և 
741 գյուղ64: 19րդ դա րի կե սե րին Անդրկով կա սի առան ձին վար չա
միա վոր նե րի մա սին տվյալ նե րի հա մա ձայն Ղա րա բա ղի գա վա ռի 
բնակ չությունը կազ մում էր 113 հազ. մարդ65: 

Ընդ հան րա պես, ծխա հա մար ներ կայաց նող ցա րա կան կա մե
րալ ցու ցա կագրություն նե րի՝ 1823 թ. և 18321833 թթ. տվյալ նե րը, 
թե րևս, չեն ար տա ցո լել Ղա րա բա ղի գա վա ռի բնակ չության թվի 
իրա կան պատ կե րը: Բնակ չության թվի մա սին հստակ պատ կե րա
ցում հնա րա վոր է կազ մել 19րդ դա րի վեր ջին ան ցկաց ված հա մա
ռու սա կան մար դա հա մա րի տվյալ նե րի ուսում նա սի րությամբ:  

բ) Գյու լիս տա նի պայ մա նագրին հա ջոր դած պատ մա կան ժա
մա նա կաշրջանը Ղա րա բա ղի հա մար նշա նա վոր վեց հա մե մա տա
բար եր կա րատև խա ղա ղությամբ: 18041813 թթ. ռուսպարս կա կան 
պա տե րազ մի հետևան քով առա ջա ցած սո վին, ար տա գաղ թին, 
տնտե սա կան կյան քի ան կմանը հա ջոր դում է Ղա րա բա ղի շե նաց
ման ժա մա նա կաշրջանը: Ո րո շա կի ո րեն պաշտ պան ված լի նե լով 

63 Халилов Х., Из этнической истории Карабаха, http://karabakhdok.azerall.info/
ru/ azerpeople/ ap003.htm, 4.10.2006.

64 ՀԱԱ, ֆ. 93, ց. 1, գ. 50, 51: Մուսայէլեան Հ., Ղարաբաղի նուաճման 
հարիւրամեակը (1813 թ. 12 հոկտ.1913 թ. 12 հոկտ.), «Արարատ», թիւ Գ, 1914, 
էջ 254:

65 «Кавказский календарь» на 1852 г., Тифлис, 1851, с. 430433, «Кавказский 
календарь» на 1856 г., Тифлис, 1855, с. 358359, 376441.
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ռու սա կան զեն քով և օ րենսդրությամբ՝ երկ րա մա սը վե րած վել էր 
հան գիստ և ապա հով անկյու նի: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ 1821 թ. 
վեր ջին, հայոց կա թո ղի կոս Եփ րե մը, հա լած ված պարս կա կան կա
ռա վա րության կող մից, ան ցավ Ռու սաս տա նի այսր կով կասյան 
տա րածք նե րը՝ մաս նա վո րա պես Ղա րա բա ղի գա վառ: Նրան այդ 
քայ լին էին մղել Էջ միած նի աթո ռի տնտե սա կան ծա նր վի ճա կը և 
Երևա նի սար դա րի կող մից կա թո ղի կո սին հասցվող բա րոյա կան 
բռ նա ճնշում նե րը66: Էջ միած նի աթո ռի պա րտ քը Երևա նի սար դա
րի եռան դուն ջան քե րի շնոր հիվ կազ մում էր 320000 ռուբ.՝ ար
ծա թո վ67 կամ, ինչպես նշում է Ալ. Ե րի ցյանը, 4000 թու մա ն68: Նրա 
առա քե լության գլխա վոր նպա տա կն ի սկզ բա նե նվի րա կությունն 
էր: Պա տա հա կան չէր նվի րա կության հա մար Եփ րեմ կա թո ղի կո սի 
կող մից Ղա րա բա ղի ընտ րությունը: Կա թո ղի կո սը հա մոզ ված էր, որ 
այս տեղ կկա րո ղա նար ժո ղո վել ան հրա ժեշտ գու մա րը:

 Կա թո ղի կո սի՝ Ղա րա բաղ մեկ նե լու և այս տեղ գտնվե լու մա
սին պատ մող ար խի վային սկզբնաղ բյուր նե րը հա րուստ տե ղե
կություն ներ են հա ղոր դում69: Այ նու հան դերձ, նրա առա քե լության 
հետ կապ ված հան րա հայտ փաս տե րը քա ղա քա կան հն չո ղություն 
են ստա նում, երբ մի կո ղմ թող նե լով ման րա մաս նե րը՝ այն փոր ձում 
ենք քննել ցայժմ չու սում նա սիր ված այլ դի տանկյու նից: 

Եփ րե մի Ղա րա բա ղում գտնվե լը՝ առա ջին հայաց քից ան
վնաս այդ առա քե լությունը, քա ղա քա կան մեծ վի ճա բա նություն
նե րի և քննար կում նե րի տե ղիք տվեց: 1822 թ. հուն վա րի վեր ջե
րին Դաղստա նից վե րա դար ձած Ա. Եր մո լո վն իր ան բա վա կա
նությունը հայտ նեց Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն՝ Եփ րե մի՝ ռու սա կան 

66 Փափազյան Հ., Ներսես Աշտարակեցու 1823 թ. բողոքագիրը, «Բանբեր 
Մատենադարանի», թիվ 13, Երևան, 1980, էջ 268: 

67 Тунян В., Церковная политика самодержавия в Закавказье в первой половине 
XIX в., Ереван, 2005, с. 26.

68 Երիցեան Ալ., Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութիւնը եւ Կովկասի հայք XIX 
դարում, հ. Ա, Թիֆլիս, 1894, էջ 189:

69 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 35, վավ. 378, թ. 1, թղթ. 
42, վավ. 126, թ. 1, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 165, վավ. 539, վավ. 
513, վավ. 606, վավ. 320, թ. 24, վավ. 326:
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սահ ման նե րում գտնվե լու առի թով: Նա գտ նում էր, որ այդ քայ լը 
պար սիկ նե րի կող մից կօգ տա գո րծ վեր որ պես պա տե րազ մի առիթ: 

Պարս կա կան կող մի հետ հա րա բե րություն նե րը չփ չաց նե լու 
մտա հո գությու նից զատ՝ ցա րա կան կա ռա վա րությունը չէր կա րող 
հան գիստ վե րա բեր վել նվի րա կության արդյուն քում առա ջա ցած 
ոչ փո քր գու մարն իր տի րա պե տության տակ գտնվող երկ րա մա
սից դուրս բե րե լու և պար սիկ խա նին վճա րե լու հան գա ման քին: 
Աս վածն ապա ցու ցում է Ա. Եր մո լո վի (1822 թ. մար տի 12)՝ կո մս Կ. 
Նե սել րո դեին գրած նա մա կը. «Միև նոյն ժա մա նակ նա այս տեղ 
փող է ժո ղո վում պար սից անյա գու թիւնը կշ տաց նե լու հա մար և այս 
բա նում իւ րեան օգ նում է պար սից բա րե կամ Ղա րա բա ղի խանը, 
որն որ իւր կող մից չի հա մար ձա կուիլ նո ցա աշ կա րայ ըն ծայա բե
րու թիւն ներ անե լու»70: Փաս տո րեն, նա մա կի ետ նա խոր քը քննե
լով՝ պարզ վում է ցա րա կան կա ռա վա րության գլխա վոր մտա հո
գությունը՝ Ղա րա բա ղում ժո ղով ված գու մա րի դուրս հա նու մը, ին չը 
հա կա ռակ դեպ քում կա րող էր գանձ վել ցա րա կան գան ձա րա նի 
օգ տին:

 Կա թո ղի կո սի առա քե լության ուսում նա սի րությունը կարևոր վում 
է մեկ այլ դի տանկյու նից: Կա թո ղի կո սա կան թա փո րում գտնվող 
Մես րոպ Թա ղիադյա նի գրի առած ճամ փոր դա կան նո թե րը տե
ղե կություն ներ են հա ղոր դում Ղա րա բա ղի տնտե սա կան նե րու ժի 
և Ար ցա խի երևե լի նե րի ու մե լիք նե րի հե ղի նա կության և բարձ րաշ
խար հիկ դիր քի մա սին: Դա է վկայում նաև Եփ րե մի հետ տե սակ
ցե լու հա մար Շու շի ժա մա նած և Թա ռու մյան նե րի ջե րմ հյու րա սի
րությունը վայե լած Ներ սես Աշ տա րա կե ցու նա մա կը (թ վա գրված է 
1822 թ. հու նի սի 15)՝ ուղղ ված թիֆ լի սաբ նակ իշ խան Ռոս տոմ Գրի
գորյա նին. «... ի բար ձունս երկ նից աստ ի գլուխ բարձ րա բերձ լե րքն 
Շու շուաց եւ վայի լե մք ի բար ւէ վա ղի մի սի րե լեաց մե րոյ և բազ մա
փորձ հա րա զա տից յար գոյ ազ նուա կա նա ցն Թա ռու մեանց օրհ նէ լու 
զձեզ և զպար ծանքդ ազ գի և հայ րե նեաց ամե նայն Ղա րա բա ղու»71: 
Ներ սես Աշ տա րա կե ցին այն պա հին էր գտնվել Թա ռու մյան նե րի 

70 Երիցեան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 200201:
71 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 165, վավ. 558:
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տանը, երբ մա հա մերձ Մար կոս Թա ռու մյանը Էջ միած նի պա րտ քը՝ 
4000 ոս կու մուր հա կը, հանձ նել էր Եփ րեմ կա թո ղի կո սի ն72:

Շու շիից Եփ րեմ և Ներ սես Աշ տա րա կե ցի կա թո ղի կոս նե րը մեկ
նել են Ջրա բերդ, որ տեղ հյու րըն կալ վել են Մե լիքՎա նի Աթա բեկյա
նի տանը: Այս մա սին թա փո րում գտնվող վար դա պետ Հով սեփ 
ՏերՄա րու քյանը Կու սա պա տից Աղա բեկ և Ավագ Քա լան թարյան
նե րին ուղղ ված նա մա կում 1822 թ. հու լի սի 21ին գրել է. «Հան դերձ 
գլխով մե րով կա մք ող ջու թեամբ ամե նե քեանքս ի տան օրհ նեալ 
ազ նիւ մէ լիք Ի վա նու ամե նայն կեր պիւ պա տուո վ»73: Մե լիք– Վա նիի 
հյու րա սի րությունը վայե լե լու և նրա հզո րության ու հռչա կի մա սին 
իր հեր թին Մ. Թա ղիադյանը գրել է. «Ընդ ճա նա պա րհ լեռ նային և 
ան տա ռա խիտ՝ թրթն ջակ և ողին ուտե լով՝ զի գա րուն էր, հա սաք 
ի Ծի րա նա քար, զոր հա սա րա կօ րէն Մէ լիք Վան ւոյ գիւղ ասէին, ի 
գա ւա ռին Խա չե նոյ, և իջաք ի տան նո րուն իսկ Մէ լիք Վան ւոյ, առն 
բա րե պաշ տի և եր կիւ ղա ծի յԱս տու ծոյ, բայց և հզօ րին ի պա տե
րազ մի: Լոկ անուն սո րա դո ղա ցու ցա նէր զշրջա կայ ազգս, մինչև 
ան գամ և զլեռ նա կանս Կով կա սու: Եր կիր նո րա առատ էր հա ցիւ և 
մե ղե րբ. երի վա րք նո րա ըն տի րք, և բնա կիչք ամե նայն Հայք հզօ րք 
և տի րա սէ րք յոյժ»74: 

Հե տա գայում իր երախ տա գի տությունը Եփ րեմ կա թո ղի կոսն 
ար տա հայ տել է 1824 թ. դեկ տեմ բե րի 14ին Հաղ պա տից Մե լիք
Վա նուն ուղար կած օրհ նագրի մեջ. «Մեք պար տա ւո րեալ ի գե րա
պա տիկ սի րոյ և բա րե պաշ տու թեանց ձե րոց՝ զո րոց առաք զչափ 
բա ւա կա նա պէս ի լի նել մեր ընդ օրհ նեալ յար կաւ ձե րով հան դերձ 
ընդ մեզ եղե լո վք...»75:

 Կա թո ղի կոս նե րի հեր թա կան հանգրվանը Գյու լիս տանն էր, 
որ տե ղից 1822 թ. օ գոս տո սի 9ին Հո վա կիմ Լա զարյա նին գրված 
նա մա կում Ներ սես կա թո ղի կո սը նշում է, որ գտնվում է «...ի կա
լուած քա ջա բա զուկ իշ խա նա զն մե լիք Հով սե փեանց եւ մե լիք 

72 Թաղիադեանց Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հ. առաջին, Կալկաթա, 
1847, էջ 325:

73 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 82:
74 Թաղիադյան Մ., Գրական ժառանգություն, հ. 9, Երևան, 1975, էջ 163:
75 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 82:
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Բեգ լա րեանց»76: Նախ կին մե լի քա կան տանը մե ծա պա տիվ հյու
րե րին ցույց տված բարձ րա կարգ ըն դու նե լության մա սին Մ. Թա
ղիադյանը գրել է. «Տուն մէ լիք Յով սէ փայ ան կա նէր ի մի ջա վայր 
քա ռա ռաջ ճա նա պար հին, ընդ որ երթևե կս առ նէին կա րա ւանք ի 
Տփ ղեաց յԱր ցախ, և ի Հայոց յԱ ղուանս: Ան մարթ էր ումեք ան ցա
նել առանց սե ղա նոյ հիւ րա սէր տան այս միկ, առօ րին եր կու եզինք 
և չորս կամ հինգ ոչ խա րք զե նուին ան դ՝ ի կե րա կուր ան ցա ւո րաց, 
բաց ի ձկանց և յոր սոց ան տի՝ զորս յա ջո ղա կք ի ժո ղովրդո ցն 
ան դա դար կրէին ի նե րքս»77: Ղա րա բա ղում նրանց ցու ցա բե րած 
ջե րմ ըն դու նե լության օ րի նակ նե րը, որոնք նկա րա գրված են Մ. 
Թա ղիադյան ցի ճամ փոր դա կան նո թե րում, վկայում են, որ ար ցա
խա հայությունը, ան կախ ցա րա կան կա ռա վա րության վե րա բեր
մուն քից, մշտա պես հո գա տա րությամբ և պատ կա ռան քով է վե րա
բեր վել իր հոգևոր հով վա պետ նե րին:

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ 18211823 թթ. Եփ րեմ կա թո ղի կո սի այ
ցե լությունը Ղա րա բաղ, բա ցի քա ղա քա կան մեծ աղ մու կից, իրա
կա նում ոչ մի հետևանք չու նե ցավ: Ակա մա քա ղա քա կան աշ խույժ 
ան ցու դար ձում հայտնված Ղա րա բա ղի այս ժա մա նա կաշրջա նի 
պատ մության բա ցա հայտ ման գոր ծում այդ առա քե լության ուսում
նա սի րությունը մե ծա պես կարևոր վում է: Կա թո ղի կո սի նվի րա
կության շուրջ ծա վալ ված ցա րա կան կա ռա վա րության ար ձա գան
քը, բա ցի քա ղա քա կան պատ ճառ նե րից, կրկին փաս տում է այն 
իրո ղությունը, որ Ղա րա բա ղը հա մար վում էր ցա րա կան Ռու սաս
տա նի եկամ տա բեր գա ղութ նե րից մե կը: Նրա նից ստաց վող շա
հույ թը Ռու սաս տանը չէր ցան կա նում բա ժին հա նել ոչ մի այլ տե
րության, առա վել ևս՝ Պարս կաս տա նին: Վե րոնշյալ աղ բյուր նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կություն նե րից հայտ նի է դառ նում նաև, որ Ղա
րա բա ղի նե րտնտե սա կան հա րա բե րություն ներն ապ րում էին վե
րըն ձյուղ ման և շե նաց ման շրջան: Ղա րա բա ղի նախ կին մե լիք նե րի 
մոտ կա թո ղի կոս նե րի մա սին պատ մող դրվագ նե րը փաս տում են. 
չնայած ցա րա կան իշ խա նություն նե րի կող մից մե լի քա կան կար գին 
և մե լիք նե րի ինքնու րույ նությանը վե րջ տա լու ձեռ նար կում նե րին՝ 

76 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 105, գ. 13, վավ. 192, էջ 1:
77 Թաղիադյան Մ., Գրական ժառանգություն, հ. 9, էջ 165:
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չգրված օ րեն քով նրանք շա րու նա կում էին մնալ իրենց կալ վածք
նե րի ինքնիշ խան տե րը՝ հո գա լով հպա տակ նե րի բա րե կե ցության 
մա սին: 

գ) Հետ գյու լիս տանյան ժա մա նա կաշրջա նում հայության հա մար 
ար դիա կան ռազ մա վա րա կան հն չո ղություն ունե ցող և եր կա րատև 
ու բարդ գոր ծըն թաց նե րի արդյուն քում հա ջող ված ձեռ նարկ ենք 
հա մա րում ստո րև ներ կայաց վա ծը: Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի 
կնքու մից հե տո Աղ վա նից կա թո ղի կո սությունը հայտնվեց ռու սա
կան կայս րության տի րա պե տության տակ, և եթե նախ կի նում Հայ 
Աղ վա նից հով վա պե տե րը մեծ մաս նակ ցություն էին ունե նում քա
ղա քա կան ան ցու դար ձին, ապա ռու սա կան տի րա պե տության հաս
տատ ման պայ ման նե րում նրանց գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ նե րը 
պետք է սահ մա նա փակ վեին հոգևոր, կրթա կան և լու սա վոր չա կան 
գոր ծու նեությամբ՝ այն էլ ցա րա կան կա ռա վա րության խիստ վե րա
հսկո ղության պայ ման նե րում: Այդ պայ ման նե րում ան գամ եկե ղե
ցու առաջ նորդ նե րը չէին դա դա րում ար ցա խա հայությանը հու զող 
հա սա րա կա կանքա ղա քա կան բնույ թի գոր ծե րով մտա հոգ վե լուց, 
որի հար ցում, հի րա վի, ամե նա մեծ պա տիվը պատ կա նում է Բաղ
դա սար Հա սանՋա լալյա նին:

Աղ վա նից 85րդ և վեր ջին կա թո ղի կոս (1815 թվա կա նից՝ արքե
պիս կո պոս) Սար գիս Հա սանՋա լալյա նի մա հից հե տո 1828 թ. դեկ
տեմ բե րի 25ին Ար ցա խի մե լի քա կան տնե րի ժա ռանգ նե րը Շու շիում 
գրված հա մա խո սա կա նով խնդրում են Ամե նայն Հայոց Եփ րեմ կա
թո ղի կո սին՝ Սար գիս ար քե պիս կո պո սի փո խա րեն մետ րո պո լիտ 
(ար քե պիս կո պոս) կար գել Հա սանՋա լալյան տոհ մի մեկ այլ նշա
նա վոր ներ կայա ցուց չի՝ Բաղ դա սար եպիս կո պո սին, որը Սար գիս 
Հա սանՋա լալյա նի եղ բոր որ դին էր: Սար գիս Հա սանՋա լալյա նի 
մետ րո պո լի տության ժա մա նակ դե ռևս եպիս կո պոս Բաղ դա սա րը՝ 
մե ծա պես աջակ ցում էր նրան բո լոր գոր ծե րում, ուս տի ար ցա խա
հայության մեջ մեծ ճա նա չում ու հար գանք էր վայե լում: Դա զգաց
վում է նաև հա մա խո սա կա նում գրված տողե րից, որ տեղ կար դում 
ենք. «...զ խո հե մա զարդ և յի րա ւի արժա նին պա տուոյ Մետ րա պօլ տու
թեան երկ րիս մե րոյ՝ զՊաղ դա սար յար գոյ եպիս կո պոսն՝ կար գել է 
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տե ղի վե րա փո խեալ Սր բա զան արքեպիսկո պո սին Սարգսի Հասան 
Ջա լա լեա նի իբրև զոր դի փոխա նակ հօ ր»78: 

1830 թ. դեկ տեմ բե րի 13ին հրա վիր վում է Էջ միա ծին՝ Եփ
րեմ կա թո ղի կո սից ստա նա լով մետ րո պո լի տության աս տի ճան 
և Գան ձա սա րի թե մի առաջ նոր դությունը79: Այդ պա հից էլ Բաղ
դա սար մետ րո պո լի տը սկսում է աշ խար հա շեն, եկե ղե ցա շեն, 
հոգևոր և մշա կու թայի ն80 գոր ծու նեություն, որն աշ խու ժաց նում 
է ար ցա խա հայության հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քը: 
Ուսում նա սի րության շրջա նակ նե րում առա վել կարևո րում ենք 
մետ րո պո լի տի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան ձեռ նար կում
նե րի քննար կու մը, որոնք ար տա հայտ վե ցին հո ղա փրկ չա կան 
գոր ծու նեությամբ81: 

Օ գտ վե լով այն հան գա ման քից, որ 19րդ դա րի սկզ բին Ար ցա
խի մե լիք նե րը և Սար գիս Հա սանՋա լալյանը Ղա րա բա ղում չէին՝ 
Գան ձա սա րի վան քա պատ կան կալ վածք նե րը մե կը մյու սի հետևից 
զբա ղեց վում էին զա նա զան մահ մե դա կան բե կե րի ու ան կոչ քոչ վոր
նե րի, հատ կա պես քո լա նի ցե ղի կող մից: Ա. Մա ղալյանը, վկայա կո
չե լով մի շա րք ար խի վային վա վե րագրեր, գրում է, որ Բաղ դա սար 
մետ րո պո լի տին հա ջող վել էր վե րջ տալ Գան ձա սա րի վան քի շուրջ 
ծա վալ ված վե ճե րին և վան քա պատ կան տա րածք նե րը մաք րել 

78 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 243, վավ. 186:
79 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838

1913, Թիֆլիզ, 1914, էջ 114:
80 Հարությունյան Գ., Արցախահայ  դպրոցը 519րդ դարերում, Ստե

փանակերտ, 2000, էջ 21, Արցախի թեմի լուսավորիչները, Ստեփանա
կերտ, 2002, էջ 2130, Բալայան Մ., Շուշիի վերածումը Ղարաբաղի 
հոգևոր կենտրոնի, «Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան» Շուշիի 
ազատագրման 15րդ տարեդարձին նվիրված գիտական հոդվածների 
ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 7578: Հարությունյան Մ., Մշակութային կյանքը 
Լեռնային Ղարաբաղում (Արցախում) 19րդ դարի երկրորդ կեսին և 20րդ 
դարի սկզբին, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 56, 110115:

81 ՏէրՅովհաննիսեանց Գ., Բաղտասար մետրապօլիտ ՀասանՋալալեանցի 
համառօտ կենսագրութիւն, «Փորձ», թիւ 5, Տփխիս, 1880, էջ 131164, Լէօ, 
Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838
1913, էջ 127161, Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, Երևան, 1987, էջ 569
574, Բաղդասարյան Ն., Բաղդասար մետրոպոլիտ ՀասանՋալալյանի 
դերը Ղարաբաղի հայության հասարակականքաղաքական կյանքում, 
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 12, Երևան, 2009, էջ 164168: 
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քոչ վոր նե րից: Հե ղի նա կը վկայա կո չում է մի փաս տա թուղթ, որ տեղ 
նշվում է, որ Ղա րա բա ղի պա րետ մայոր Նի կո լայ Ռեյ տե րը 1833 թ. 
մայի սի 24ի գրությամբ ար գե լել էր Գան ձա սա րի վան քին պատ
կա նող հո ղե րի վրա ապօ րի նի ցանքս կա տա րե լը82: 1834 թ. օ գոս
տո սի 30 թվա գրված մեկ այլ վա վե րագրում Ար ցա խի նոր պա րետ 
մայոր իշ խան Բա րա թովը նայիբ Ռոս տամ բե կին կար գադրում է 
հե ռաց նել Գան ձա սա րի վան քա պատ կան կալ վածք նե րում հաս
տատ ված քո լա նի ցե ղի քոչ վոր նե րին. «Սր բա զան Բաղ դա սար 
մետ րա պօ լի տն ինձ գիր գի րե լով յայդ նում է, թէ Քօ լա նի մհա լէն 
Քօ լա նի Քա րամ լու թայ քի ցն հինգ տուն. վան քին թա լիղ կուզ լակ 
տա փումն ձմե ռն կէ նում էն եւ Տեա ռն մետ րա պօ լի տն էս բա նիս 
ըռա զի չէ, վասն որոյ ձեզ հրա մայեմ էս թալ ղաս հա սեալ սհա թին 
էն տնէրն մի ըստ մի ո ջէ քօ չաց նենք եւ իւ րեանց է լի կին մե ջն յ ղեք և 
ղատղատ անէք, որ ոչ ոք չի կա րո ղա նան վան քի թա լիղ տա փե
րումն վէր կա ն»83: Գան ձա սա րի կալ վածք ներն ազա տե լուց հե տո 
վան քա պատ կան գյու ղե րի բնա կիչ ներն ազատ վում են հո ղային 
հար կի ց84:

Սկ սած 1834 թվա կա նից՝ Բաղ դա սար մետ րո պո լի տը 
գրագրություն ներ սկսեց սկզբնա պես տե ղա կան ռու սա կան իշ խա
նություն նե րի հետ՝ ապա ցու ցե լու, որ ռուս նե րի հա մար որ պես մաք
սա տուն ծա ռայող Ամա րա սը (ռու սա կան աղ բյուր նե րում՝ Աղօղ
լան), ոչ թե սո վո րա կան ամ րոց է, այլ հայ կա կան վանք, սր բա վայր, 
որ տեղ ամ փոփ ված է Գրի գոր Լու սա վոր չի թոռ Գրի գո րի սի մար
մինը: Հետա մուտ իր պա հան ջին՝ նա գրագրությունը շա րու նա կեց 
շուրջ 15 տա րի: Այդ գոր ծում նրան չկա սեց րեց 1836 թ. մար տի 11ի 
եկե ղե ցա կան կա նո նադրությունը՝ «Պո լո ժե նի ե ն», որով ստեղծ վեց 
Ղա րա բա ղի թե մը՝85 կենտ րոն ունե նա լով Շու շի քա ղա քը: 1837 թ. 
հու լի սի 1ի հրա մա նով Բաղ դա սա րը նշա նակ վեց թե մի առաջ
նորդ և նույն թե մի կոն սիս տո րիայի նա խա գահ: Սա կայն եկե ղե
ցա կան այս կա նո նադրությունն էլ չսահ մա նա փա կեց Բաղ դա սար 

82 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 152:
83 Մատենադարան, Հ. Աբրահամյանի արխիվ, թղթ. 98, վավ. 121, թ. 26:
84 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 4, գ. 492:
85 Тунян В., «Положение» армянской церкви 18361875, Ереван, 2001, с. 35. 
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մետ րո պո լի տի եռանդն ու հո ղա փրկ չա կան գոր ծու նեության շրջա
նակ նե րը, ավե լին՝ նա իր ձեռ նար կում նե րի հա ջո ղության հա մար 
սկսեց դի մել ցա րա կան կա ռա վա րությանը:

1849 թ. Բաղ դա սար ար քե պիս կո պո սը շա հում է դա տը և Ամա
րա սը հանձ նում հայ հոգևո րա կա նությանը՝ իբրև վանք, իսկ մաք
սա տունը տե ղա փոխ վում է Կարյա գի նո86: Վան քը վե րա դարձ նե լուց 
հե տո մետ րո պո լի տը ար ցա խա հայության օգ նությամբ նա խա ձեռ
նում է վե րա կանգ նել Գան ձա սա րի տա նի քը և Ամա րա սի վան քը, 
ին չը և հա ջո ղությամբ իրա կա նաց նում է87: 

Ա մա րա սի վան քը փրկե լուց և վե րա նո րո գե լուց հե տո Բաղ դա
սար մետ րո պո լի տը եռան դո րեն ձեռ նա մուխ է լի նում վան քա պատ
կան կալ վածք նե րի ազատ մանը: Նրա գոր ծը դժվա րա ցել էր՝ պայ
մա նա վոր ված նրա նով, որ վան քա պատ կան կալ վածք նե րի մա սին 
կալ վա ծա գիր չու ներ: Այս մա սին 1853 թ. ապ րի լի 4ին Բաղ դա սար 
ար քե պիս կո պո սը Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում 
գրել է, որ ստիպ ված էր դի մել բա նա վոր վկայություն նե րի ն88: Վան
քա պատ կան կալ վածք նե րը գտնվում էին Իբ րա հի մի դս տեր՝ Ազատ 
Բե գյու մի և Մա դաթյան տոհ մի ձեռ քում: Մետ րո պո լի տին հա ջող
վում է Մե լիք Ջում շուդ Շահ նա զարյա նի որ դի Բեհ րամ բե կից վերց
նել սուրբ Գրի գո րի սի վան քի կալ վա ծագրե րը: Արդյուն քում Ազատ 
Բե գյու մը ետ է վե րա դարձ նում հո ղե րի իր բա ժինը, իսկ Հով սեփ 
բեկ Մա դաթյանը հրա ժար վում է վե րա դարձ նել վան քա պատ կան 
հո ղե րը, ին չի առի թով հա րուց վում է դա տա կան քննություն: Մետ
րո պո լի տը դի մում է Շու շիի գա վա ռա պետ Սմիռ նո վին, որն էլ իր 
հեր թին գոր ծը հանձ նում է Շու շիի գա վա ռա կան դա տա րան: Դա
տա ճիռ է կայաց վում վան քա պատ կան Խա զա զ89 կոչ վող տե ղա մա
սը Հով սեփ բեկ Մա դաթյա նին թող նե լու մա սին90: 1853 թ. հու նի սի 24 
թվա գրված մի վա վե րագրում Բաղ դա սար մետ րո պո լի տը խնդրում 

86 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838
1913, էջ 141:

87 Դանիէլ յան Է., Գանձասարի պատմութիւն, Երևան, 2005, էջ 340341, ՀԱԱ, 
ֆ. 332, ց. 1, գ. 590, թ. 2:

88 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 227:
89 Տեղանքն այդպես է կոչվում նաև մեր օրերում:
90 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 224226, 229:
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է Շա մա խիի զին վո րա կան նա հան գա պետ, քա ղա քա ցիա կան 
հար ցե րով կա ռա վա րիչ, գե նե րալմայոր Չելյաևի միջամտությունը՝ 
ընդ գծե լով. քա նի որ Ամա րա սի մենաստանը վե րա դարձ վել է 
1848 թ., ուս տի պետք է վե րա դարձ վեին նաև վան քա պատ կան 
կալ վածք նե րը, իսկ Խա զազ կոչ վող տե ղանքն՝ առա վել ևս: Տա
րի ներ տևած այս վե ճն ի վեր ջո լուծ վում է հօ գուտ Բաղ դա սար 
մետ րո պո լի տի91: 

19րդ դա րի 50ա կան թթ. սկզբնե րին Բաղ դա սար մետրո պո լիտը 
ձեռ նա մուխ եղավ Խո թա վան քի կալ վա ծա կան հարստություննե րի 
հետ վե րա դարձ մանը, որոնք զա վթ վել էին Մեհ տի Ղու լի խա նի 
դս տեր, պար սիկ բե կե րի, իսկ 1821 թվա կա նից՝ այս տեղ հաստատ
ված քո լա նի ցե ղի քրդե րի կող մի ց92:

 Բաղ դա սար մետ րո պո լի տը վան քա պատ կան հո ղե րը ետ վե
րա դարձ նե լու խնդրան քով դի մում է Ամե նայն Հայոց կա թո ղի կոս 
Ներ սես Եին և նրա մի ջո ցով էլ՝ Կով կա սի փո խար քա Մ. Վո րոն
ցո վի օգ նությանը93: «Այդ կա լուած նե րի պատ ճա ռով վա րած դա
տե րի և մրց մանց հա մար ծախ սեց նա 24000 ռուբ լուց աւե լի, մինչև 
որ վեր ջա պես իւր ազ գօ գուտ փա փա գին հա սաւ, ձե ռք բե րե լով 
այն ըն դար ձակ եր կիր նե րը, որք Ար ցա խու չափ տեղ են բռ նում»94: 
Անօ րի նա բար զավ թած այս կալ վածք նե րը, որոնք կոչ վում էին 
«Դուդ խուՔեալ բա ջա ր», տա րած վում էին 140 հազ. դեսյա տի
նի95 չափ, իսկ «Մ շա կ»ի է ջե րում տար բեր կի սա քոչ վոր ցե ղե րից և 

91 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 18381913, 
էջ 156:

92 Հովհաննիսյան Լ., Էթնիկական գործընթացները Քաշաթաղի և Քար վա
ճառի գավառներում 18րդ դարում և 19րդ դարի առաջին կեսին, «20րդ 
դա րասկզբին ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի հայկական գյուղերի բնակիչների 
բռնի տե ղա հանման 100ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր», Բերձոր, 
2005, էջ 3032:

93 Կարապետյան Ս., Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին 
բռնա կցված շրջաններում, Երևան, 1999, էջ 84:

94 ՏէրՅովհաննիսեանց Գ., Բաղտասար մետրապօլիտ ՀասանՋալալեանցի 
համառօտ կենսագրութիւն, «Փորձ», թիւ 5, էջ 159:

95 Դեսյատին՝ հեկտարից քիչ ավելի:
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քո լա նի ցե ղի քրդե րից ազա տա գրված հո ղե րի քա նա կը հասցվում 
էր 196438 դեսյա տի նի96:

 Վան քա պատ կան կալ վածք նե րը տա րած վում էին Թար թառ 
գե տի հյու սի սային և հա րա վային ափե րի եր կա րությամբ. «Խո
թա վան քի կալ ված նե րը, այդ մի լի ոն նե րի ար ժեք ունե ցող ազ
գային մեծ հարս տությունը, կա րե լի է մի ամ բողջ գա վառ հա մա
րել: Նրանց մեջ բա ցի հրա շա լի, կու սա կան ան տառ նե րից, բա ցի 
ըն դար ձակ արո տա տե ղի նե րից և լեռ նե րից, բա ցի լայ նա տա րած 
և ար գա վանդ վա րե լա հո ղե րից, զե տեղ ված էին թվով մինչև 100 
գյու ղեր: Նրանց լեռ նե րի բարձ րա վան դակ նե րի վրա և հո վիտ նե
րում թա փա ռում էին թվով մինչև 20 զա նա զան խաշ նա րած ցե ղեր, 
զա նա զան անուն նե րո վ»97: 

Խո թա վան քի կալ վածք նե րի փրկության ար ժե քը գի տակ ցե լով՝ 
մետ րո պո լի տը կար գադրում է իր կտա կի մեջ գրել, որ միայն Խո
թա վան քի կալ վածք նե րում կա րե լի է բնա կեց նել 2000 ըն տա նի ք98: 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ եթե խա նա կան վար չա կար գի կա մայա
կա նություն նե րի պայ ման նե րում վե րը նշված նա խա ձեռ նություն
նե րը կդա տա պա րտ վեին ան հա ջո ղության, ապա ռու սա կան տի
րա պե տության հաս տա տու մից հե տո էլ հայ եկե ղե ցու վրա դրված 
ար գե լք նե րի՝ մաս նա վո րա պես «Պո լո ժե նի ե ո վ» ստեղծ ված սահ
մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում ան հնա րին կլի ներ իրա կա
նաց նել մետ րո պո լի տի ծրագրե րը: Ունե նա լով մեծ հե ղի նա կություն 
և բա րոյա կան վա րք՝ նա հա մար ձա կություն է ունե ցել առա ջին 
հայաց քից ան հաղ թա հա րե լի թվա ցող դա տեր վա րել ինչպես մահ
մե դա կան քոչ վոր նե րի, այն պես էլ ռու սա կան կայս րության հետ: 
Հե ռա տես հոգևո րա կանը հարկ եղած դեպ քում խնդի րը հա նում 
էր տե ղա կան ինքնիշ խան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
իրա վա սության շրջա նակ նե րից և դրան լու ծում տա լիս ռու սա կան 
օ րենսդրա կան վե րին ատյան նե րում: Մեծ է Բաղ դա սար մետ րո
պո լի տի գոր ծու նեության նշա նա կությունը ներ կայի, մա նա վանդ՝ 

96 «Մշակ», թիվ 94, Թիֆլիս, 1888:
97 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, էջ 572:
98 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 18381913, 

էջ 174:
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Ար ցա խյան ազ գայինա զա տագրա կան պա տե րազ մի դի տա կե
տից պատ մա կան ան ցյա լը վե րագ նա հա տե լու առու մով, քա նի որ 
քոչ վորն ապ րե լով այդ հո ղե րում, սո վո րության հա մա ձայն, այն ևս 
կա րող էր ան վե րա պա հո րեն հա մա րել իրենը:

Քն նության առու մով հե տա քրք րա կան ու նշա նա կա լից են Գյու
լիս տա նի պայ մա նագրի այն հետևանքնե րը, որոնք կամ հան գու
ցա լու ծում չս տա ցան, կամ էլ քա ղա քա կան տե սա կե տից էա պես 
բա ցա սա կան հետևանքներ ունե ցան Ղա րա բա ղի հա մար. 

ա) Հա մաշ խար հային պատ մության փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
ազ դե ցության գո տի նե րի, տա րածք նե րի հա մար մղ վող պա տե
րազմ նե րի արդյուն քում ստեղծ ված իրա վի ճա կը ոչ միշտ է բա վա
րա րում կող մե րին, ուս տի նոր պա տե րազ մի ան հրա ժեշ տություն 
է առա ջա նում: 19րդ դա րասկզ բին բռնկ ված և գրե թե մեկ տաս
նա մյակ տևած ռուսպարս կա կան պա տե րազ մը, այս պես կոչ ված, 
«ա նա վա րտ» պա տե րազ մի օ րի նակ էր: Ռուսպարս կա կան պա
տե րազ մը և Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը ոչ միայն վե րջ չտ վե ցին 
սահ մա նային վե ճե րին, այլև ավե լի բոր բո քե ցին եր կու երկրնե րի 
միջ պե տա կան հա րա բե րություն նե րը: Սահ մա նային տա րա ձայ
նություն նե րի շար քում բազ մի ցս շա հարկ վում էր որոշ տա րածքնե
րի, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղի՝ Պարս կաս տա նին վե րա դարձ ման 
հար ցը99: 

Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը խու ճապ առա ջաց րեց անգլիա
կան և թուր քա կան կա ռա վա րող շրջան նե րում: Կու լիս նե րի 
հետևում ըն թա ցող քննար կում նե րից հե տո Անգ լիայի դրդ մամբ 
Ռու սաս տա նում գտնվող պարս կա կան դես պան Միր զա Աբ
դուլ Հա սան խանը 1816 թ. կի սա վե րջ նագրային ձևով դի մեց ռու
սա կան կա ռա վա րությանը՝ առա ջար կե լով «ա վե լի ման րա մասն 
պայ մա նա գի ր» կնքել և շա հին վե րա դարձ նել այն խա նություն
նե րը, որոնք Ռու սաս տա նին էին զիջ վել Գյու լիս տա նի պայ մա
նագրով: Առա ջար կությունն իր պաշտ պա նությունը գտավ նաև 
ան գլիա կան դես պան Կատ կար տի կող մից, սա կայն կտրա կա նա
պես մերժ վեց Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի մի նիստրության 

99 Иоаннисян А., Присоединение Закавказья к России и международные 
отношения в начале XIX столетия, Ереван, 1958, с. 427.
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կա ռա վա րիչ Կ. Նե սել րո դեի կող մից: Պարս կա կան կող մի տա րած
քային նկրտում նե րը շա րու նակ վե ցին նաև հե տա գա տա րի նե րին:

1816 թ. հու լի սի 29ին, Վրաս տա նի ռու սա կան զոր քե րի գլխա
վոր հրա մա նա տար գե նե րալ Ա. Եր մո լո վին ուղղ ված հրա հան գում 
Ալեք սանդր 1ինը նշում էր, որ պար սիկ նե րը պա հան ջել են վե
րա դարձ նել գրա ված բո լոր տա րածք նե րը կամ իրենց զի ջել որոշ 
մար զեր՝ դրա մա կան փոխ հա տուց ման դի մաց. «... Պարս կա կան 
ար քու նի քի ցան կություն նե րը բո լոր առում նե րով կբա վա րար վեն, 
եթե մեր գրա ված տա րածք նե րից ետ վե րա դարձ նենք Թա լի շի, 
Ղա րա բա ղի և Գան ձա կի խա նություն նե րը »100: Նրա խոս քե րով՝ 
«հ նա րա վոր չէ՞ արդյոք Թա լի շի և Ղա րա բա ղի խա նություն նե րով 
մի ջոց ներ գտ նել պար սիկ նե րին բա վա րա րե լու հա մար՝ անցկաց
նե լով նոր սահ մա նա գի ծ»: Կայսրն ավե լաց նում էր՝ «Կաս կած չկա, 
որ առա վել շա հա վետ կլի ներ մեր կող մից Արաք սի այն կող մում 
ձե ռք բեր ված հո ղե րը փո խա նա կել Երևա նի և Նա խիջևա նի հետ, 
սա կայն իմա նա լով թե ինչպի սի հա մա ռությամբ էր հրա ժար վում 
այդ տի րույթ նե րի (ն կա տի է առն վում Երևա նի և Նա խիջևա նի խա
նություն նե րը  ընդ գծու մը մերն է՝ Ն.Բ.) զի ջու մից չի կա րե լի հույս 
ունե նալ, որ նա դրան կհա մա ձայ նի...»101: 

Իր հեր թին պար սիկ նե րի հետ վի ճե լի հար ցե րը կար գա վո րե լու և 
բա րիդրա ցիա կան հա րա բե րություն ներ հաս տա տե լու հա մար Կով
կաս ուղարկ ված՝ ան սահ մա նա փակ իրա վա սություն նե րով լիա
զոր ված գե նե րալ Ա. Եր մո լովը վճ ռում է՝ պար սիկ նե րը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում պետք է ըն դու նեն Արաք սի և ռու սա կան տա րածք նե րի 
մի ջև ըն կած հո ղե րի կո րուս տը102:

Բնա կա նա բար, պաշ տո նա կան շրջա նակ նե րում շրջա նառ վող 
այս շշուկ նե րը չէին կա րող հա սու չլի նել ազա տա գրված տա րածք
նե րի ժո ղո վուրդ նե րին: Ռու սաս տա նի հո վա նու տակ գտնվող ժո ղո
վուրդ նե րի ան հանգս տությունը փա րա տե լու հա մար կայ սեր անու
նից Ա. Եր մո լովը 1817 թ. օ գոս տո սի 15ին դի մում է Դա ղս տա նի, 
Շիր վա նի, Ղա րա բա ղի, Շա քիի, Թա լի շի բնակ չությանը և բո լոր 

100 АКАК, т. VI, ч. II, Тифлис, 1875, док. 267, с. 122.
101 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 23. 
102 ՀԱԱ, ֆ. 151, ց. 1, գ. 23, թ. 25: 
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այն ժո ղո վուրդ նե րին, որոնք գտնվում էին Ռու սաս տա նի հո վա նու 
տակ. «Ես ձեզ մեր Մեծ կայ սեր անու նից հա վաս տիաց նում եմ, որ 
ոչ միայն շրջան ներ, այլև ոչ մի թիզ հող նա չի զի ջում պարս կա կան 
շա հին, և մեր սահ ման նե րը չեն փո փոխ վի...»103:

Հան դես գա լով կայ սեր անու նից՝ իրա կա նում՝ Ա. Եր մո լո վն ար
տա հայ տել էր իր կար ծի քը սահ ման նե րի վե րա բերյալ: Աս վածն 
ապա ցու ցում է ևս մեկ փաս տա թուղթ՝ գե նե րալ Ա. Վելյա մի նո վի 
զե կույ ցը գե նե րալ Ա. Եր մո լո վին՝ թվա գրված 1818 թ. հու լի սի 22: 
Փաս տա թղթում Վելյա մի նովը հայտ նում է Եր մո լո վին, որ Ալեք
սանդր 1ինը, լավ ծա նոթ չլի նե լով տե ղան քին, հարց րել է Վելյա մի
նո վին՝ Ղա րա բա ղի կամ որևէ այլ վայ րի՝ Պարս կաս տա նին զիջ ման 
նպա տա կա հար մա րության մա սին: Ա.  Վելյա մի նո վն այս հար ցում 
հա մա կար ծիք լի նե լով Եր մո լո վին՝ գտ նում էր, որ Ղա րա բա ղի զի
ջու մը Պարս կաս տա նին կնշա նա կեր նրա հետ մեկ տեղ զի ջել նաև 
Թիֆ լի սը, ինչն ան հե ռան կա րային է104: 

Ղա րա բա ղի տա րած քը շա րու նա կում էր շա հար կում նե րի 
առար կա մնալ նաև հե տա գայում: 1819 թ. հոկ տեմ բե րի 18ին գե նե
րալ Ա. Եր մո լովը կո մս Կ. Նե սել րո դեին ուղղ ված իր նա մա կում գրել 
է. «Աբ բասՄիր զան մտա ծում է Ղա րա բա ղը ետ վե րա դարձ նել և 
կար ծում է, որ կս տի պի հա մա ձայ նել դրան՝ սպառ նա լով լեռ նային 
ժո ղո վուրդ նե րի հու զում նե րով, որոնց նա շա րու նա կում էր կե րակ
րել փո ղե րո վ»105: 

Աբ բասՄիր զայի կող մից Ղա րա բա ղի վե րա դարձ ման 
ձգտումն այն քան մեծ էր, որ հա րու ցել էր Ա. Եր մո լո վի հեգ
նան քը: 1820 թ. ապ րի լի 13ին կո մս Կ. Նե սել րո դեին ուղղ ված 
իր հեր թա կան նա մա կում նա գրել է. «Աբ բասՄիր զան, չբա վա
րար վե լով պայ մա նագրի հետևանքնե րով..., ցան կա նում է վե րա
դարձ նել Ղա րա բա ղի շրջանը: Այս ցան կությունն այն քան մեծ 
է, որ նա երա զում է դրան հաս նել Անգ լիայի «կա խար դա կա ն» 

103 АКАК, т. VI, ч. II, док. 312, с. 162.
104 АКАК, т. VI, ч. II, док. 364, с. 194.
105 АКАК, т. VI, ч. II, док. 402, с. 218.
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ազ դե ցությամբ և սպա սում է Միր զա Աբ դուլ Հա սան խա նի 
վե րա դար ձի ն»106:

 Ղա րա բա ղի և մի քա նի այլ տա րածք նե րի զիջ ման «գոր ծար քը» 
չկայա ցավ՝ շնոր հիվ այս գոր ծում շա հա գրգիռ կող մի՝ Ա. Եր մո լո
վի: Ավե լին՝ Ա. Եր մո լովը մի ջոց ներ էր ձեռ նար կում՝ շա հա գրգ ռե լու 
հայե րին ներ գաղ թել Ղա րա բաղ՝ խոս տա նա լով նրանց ամե նա շա
հա վետ բնա կա տե ղի նե րը և քա ռա մյա ար տո նություն նե ր107: 

Այս պի սով՝ Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը մա սամբ միայն վե րջ 
դրեց Ռու սաս տա նի և Պարս կաս տա նի մի ջև տա րած քային վե ճե
րին, Վ. Պոտ տոյի խոս քե րով՝ «Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը միայն 
զի նա դա դար էր, լռությունը՝ խա բու սիկ և ավե տա բերն էր ռազ մա
կան նոր փո թո րիկ նե րի »108: 18261828 թթ. բռնկ ված ռուսպարս
կա կան պա տե րազ մը կոչ ված էր վե րջ դնե լու ռուսպարս կա կան 
հա կա սություն նե րին:

բ) 18րդ դա րի կե սին և վեր ջին տե ղի ունե ցած քա ղա քա կան 
ան նպաստ հայտ նի զար գա ցում նե րի հետևան քով Ար ցա խի մե լի
քա կան տնե րը թու լա ցել էին: Չնայած սպա սում նե րին՝ Գյու լիս տա
նի պայ մա նագրի կնքու մից հե տո Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի ժա ռան
գա կան իրա վունքնե րը շա րու նա կե ցին թու լա նալ, որին հա կա ռակ՝ 
բարձ րա ցավ խա նա կան ըն տա նի քի դե րա կա տա րությունը: Հա նուն 
ճշմար տության պետք է ասել, որ ի սկզ բանե ցա րա կան կա ռա վա
րությունը հույ սեր չէր էլ նե րշն չում հայ երևե լի նե րին, պար զա պես 
հայ կա կան կո ղմն իր ավան դա կան ռու սա մետ դիր քո րոշ ման և 
գոր ծե լա կեր պի դի մաց որո շա կի ակնկա լիք ներ, այ նուա մե նայ նիվ, 
ուներ: Մե լի քություն նե րի կազ մա լուծ ման իրո ղությանը ոչ մի կերպ 
չէին հա մա կերպ վում ժա մա նա կի նշա նա վոր հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան գոր ծիչ նե րից հատ կա պես Լա զարյան նե րը: Այս առի թով 
տե ղին է հի շա տա կել Մա տե նա դա րա նում պահ վող մի վա վե րա
գիր՝ թվա գրված 1816 թ. օ գոս տո սի 12: Վա վե րագրի հե ղի նա կն է 

106 АКАК, т. VI, ч. II, док. 419, с. 228.
107 Գալոյան Գ., Հայաստանը մեծ տերությունների աշխարհակալական 

առճակատումներում (XVI դարից մինչև 1917 թ.), Երևան, 2004, էջ 168:
108 Հովհաննիսյան Հ., Հայագիտությունը Ռուսաստանում (պատմագիտություն, 

XIX դար), Երևան, 2004, էջ 183:
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Հո վա կիմ Լա զարյանը: Այն ուղղ ված էր Եփ րեմ կա թո ղի կո սին: 
Վա վե րագրում նշվում էր, որ Անդրկով կա սի նոր կա ռա վար չա
պետ Ա. Եր մո լո վի հետ Անդրկով կաս են գա լիս Ա. Սո կո լովը և Ալ. 
Խու դա բա շյանը: Լա զարյանը խնդրում է նրանց՝ կու սա կա լի մի ջո
ցով միջ նոր դել կայ սեր առաջ՝ Ար ցա խի մե լիք նե րի իրա վունքնե րի 
վե րա կանգնման հա մար. «Միա հէտ ընդ ազ նիւ Խու դա բա շեա նին 
ողոր մե լեաց այ դի մե րազ նէից, մա նա ւանդ վասն խղ ճա լի մնա ցոր
դաց մէ լի քաց Ղա րա բա ղու և Սղ նա ղու, որք զա մե նայն ստա ցուածս 
իւ րեանց կօ րու սեալ՝ իբր զտա ռա պեալ մու րաց կանս ի Տփ խիս քա
ղա քի և այլ ուրեք աս տան դա կան շրջին չգ տա նե լով զապ րուստ 
իմն կամ զե լս կա ցու թեան, որոց միայն ձե ՛զ է թո ղեալ, զօ րէն ձե ռն
տու հո վուա պե տի և օգ նա կա նի առաջ նորդ լի նե լով զայ ցե լու թիւն ի 
Կու սա կա լէն և նո րա ի դրա նէ ողոր մա ծա գու նեղ Կայ սերն հայ ցե լոյ, 
զի բաւ է լի նե լոց նո ցա, եթէ դար ձուս ցեն ողոր մե լեա ցն այ նո ցիկ, 
գո նէ մասն ինչ ի գե ղօ րէից նո ցա և ի հո ղոց, որով կա րաս ցեն ապ
րիլ և ան ցու ցա նել զկեանս իւ րեանց»109: Ինչպես ցույց են տա լիս 
հե տա գա իրա դար ձություն նե րը այս խնդրանքն ան պա տաս խան 
է մնում:

Ս տեղծ ված կա ցության հար ցում Րաֆ ֆին մե ղադրում է Վ. Մա
դա թո վին: Նա մատ նանշում է այն հան գա ման քը, որ Մեհ տի Ղու լի 
խա նի կող մից առատ բաշ խում նե րը տե ղի ունե ցան հատ կա պես 
այն ժա մա նակ, երբ ռուս նե րը տի րել էին Ղա րա բա ղին, և երբ իշ
խան Մա դա թովը ռազ մաշրջա նային պե տն էր և նրան էր հանձ
նա րար ված հսկե լու խա նի գոր ծո ղություն նե րը110: Ըստ էության՝ 
խա նա կան պարգևագրերն օ րի նա կան ուժ էին ստա նում միայն 
ռու սա կան ներ կայա ցուց չի՝ Վ. Մա դա թո վի ստո րագրության առ
կայության դեպ քում: Մեհ տի Ղու լի խանը շնոր հագրով (թ վա
գրված՝ 1816 թվա կան) Վ. Մա դա թո վին՝ որ պես տոհ մա կան սե փա
կա նություն, հանձ նում է մաս նա վո րա պես Վա րան դայի մա հա լի 
Գյու նե Ճար տար և Ղու զե Ճար տար, Նն գի, Քե շիշ քեն դի և Ավե
տա րա նոց գյու ղե րը, ինչպես նաև Գո րի սի մա հա լի Խոտ, Շեն հեր 

109 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 38, Ալ. Երիցյանի արխիվ, թղթ. 155, վավ. 33:
110 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, էջ 581:
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(Շի նու հայր) և Խա լի զար գյու ղե րը111: Մա տե նա դա րա նի անստո րա
գիր և ան թվա կան մի վա վե րագրում թվարկ ված են Մա դա թո վին 
հանձնված 9 գյու ղեր՝ Չա նախ չի, Սղ նախ, Քե շիշ քեն դի, Սա րու շեն, 
Նն գի, Ղու զում քեն դի, Ղու զե Ճար տար, Գյու նե Ճար տար, Դի զա կի 
մե լի քության Տող գյու ղե րը, որոնք ունեին 1245 ըն տա նիք նե ր112:

 «Ակ տե րի» է ջե րում տեղ գտած փաս տա թղթե րը113 վկայում են, 
որ չնայած Վ. Մա դա թովը ցա րա կան պաշ տո նա վա րող շրջան նե
րում բա վա կան մեծ ճա նա չում ուներ, շնոր հա գրման գոր ծըն թա ցը 
ձգձգ ված բնույթ ըն դու նեց: Այն հա ջող վեց միայն կո մս Կ. Նե սել րո
դեի և Ա. Եր մո լո վի գոր ծուն մի ջամ տությամբ: Կո մս Կ. Նե սել րո դեն 
նա խա րար նե րի խորհրդում հար ցի քննարկ ման ժա մա նակ մատ
նանշեց Ղա րա բա ղի խա նի հետ կնքած պայ մա նագրի բո վան դա
կությունը, ըստ որի՝ խա նի կող մից հո ղեր շնոր հե լու իրա վուն քը 
ոչն չով սահ մա նա փակ ված չէ, և նա օգտ վում է սե փա կան հայե ցո
ղությամբ այն նվի րա բե րե լու իրա վուն քից: Իսկ Ա. Եր մո լովը բե րում 
էր մեկ այլ հա կա փաս տարկ, ըստ որի՝ «Ղա րա բա ղի խա նությունը 
մտել է Ռու սաս տա նի տի րա պե տության տակ մի կայ սեր ժա մա
նակ, որն այժմ էլ շա րու նա կում է բա րե հա ջող թա գա վո րե լ»114: 

Ա լեք սանդր 1ինը վե րոնշյալ փաս տարկ ներն ըն դու նում է և 
1821 թ. ապ րի լի 23ին բարձ րա գույն հրա հան գով Վ. Մա դա թո
վին թույ լատ րում ամ րագրել Չա նախ չի (Ա վե տա րա նոց) գյուղն 
իր կալ վածք նե րով: Հրա հան գում ցա րը հա մոզ վա ծություն էր 
հայտ նում, որ Վ. Մա դա թովը կար դա րաց նի իրեն և օ րի նակ 
կծա ռայի մյուս տե րե րի հա մար, իսկ բնա կիչ նե րը կհա վա տան, 
որ պե տությունը միշտ էլ պատ րաստ է հան դես գա լու իր հպա
տակ նե րի օգ տի ն115: Փաս տո րեն, շնոր հագրի ետ նա խոր քում ըն
կած էր ռու սա կան կա ռա վա րությանը հա վա տա րիմ հե նա րան 
ստեղ ծե լու հան գա ման քը: 

111 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 22. 
112 Լազարյանների արխիվ, թղթ. 111, գ. 36, վավ. 80, թ. 13:
113 АКАК, т. VI, ч. I, Тифлис, 1874, док. 1769, с. 837838, док. 1270, с. 838, док. 

1272, с. 839. 
114 Потто В., Кавказская война, т. III, Персидская война 18261828, СПб, 1888, с. 

215216. 
115 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 84.
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Վա րան դայի կալ վածք նե րի մեծ մա սի շնոր հու մը Վ. Մա դա
թո վին դժգո հություն առա ջաց րեց նրա տե րե րի՝ Մե լիքՇահ
նա զարյան նե րի մոտ: Մա տե նա դա րա նի վա վե րագրե րից մե կը՝ 
թվա գրված 1822 թ. ապ րի լի 21, պատ մում է Ջա հան գիր և Խոս րով 
Մե լիքՇահ նա զարյան նե րի կող մից ռու սա կան կայ սեր ուղղ ված 
նա մա կի մա սին: Գրության մեջ Շահ նա զարյան տոհ մի ժա ռանգ
նե րը պատ մում են, որ Շու շիում և Չա նախ չիում գտնվող Մե լիք
Շահ նա զարյան նե րի հայ րա կան կալ վածք նե րը, որոնք տա րե կան 
10 հազ. ռուբ. եկա մուտ էին բե րում, բռ նագրավ վել են Մա դա թո վի 
կող մից: Հայց վոր նե րը խնդրում էին նախ քան իրենց տի րույթ նե
րի վե րա դարձ ման գոր ծի ավար տը՝ կալ վածք նե րի եկա մուտ նե րից 
տա րե կան 750 ռուբ. թո շակ տրա մադրե լ116:

 Շահ նա զարյան նե րի վե րոնշյալ գրությունն ան պա տաս խան 
է մնում: Այդ մա սին է վկայում մեկ այլ վա վե րա գիր, որը Խոս րով 
Շահ նա զարյա նի նա մա կն էր իր եղ բայր Լա լային՝ թվա գրված 
1836 թ. նոյեմ բե րի 24: Նա մա կում նշվում է. «... Եր մօ լօվըն մին անի
րավ սար տար էր, եկավ Կուր ճիս տան քա րու քանդ արէց, Մա տա
թօ վին շի նավ Ղա րայ պա ղուն ակ րուժ նօյ նա չալ նիկ, Մէյ տի խա նին 
հրա ման գրավ, որ Շահ նա զա րի ազ կեն Վա րան դա մէ լի քու թունըն 
վե րայց նեյ: Մէյ տի խանն իւր ճա նի ցըն իւր կլ խի ցըն վա խէ լուց, ինչ 
որ Մա տա թօվըն հրա մայում էր էն պէս էր կրում, էն պէս էր անում», 
ապա նա մա կա գի րը շա րու նա կում է՝ գրե լով, որ Մա դա թովը կա
րո ղա ցավ մինչև թա գա վոր կա տա րել իր կեղծ գոր ծը: Նա մա կի 
վեր ջում Խոս րով Շահ նա զարյանը գրել է. «Ես խնթ րում էմ տէ րու
թիւ նին, որ այս հան ցա նա ցըն վե րայ խա սու լի նի, իմ որ թոց զոր թի 
ազատ ժօ ղօ վուր թիս, ի կե րու թի նեյ նո ցայ ազա տի, մէ լիք Պա ղուն 
ժա ռան կա ցըն հայ րե նիք մէ լի քու թու նի աս տի ճանըն, ղա պա լա լու 
մուլքն, հօ ղըն և ամե նայն կայի քըն նո ցայ, հետ տար ցու ցա նեյ»117:

116 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 43, թ. 23:
117 Մաղալյան Ա., Փաստաթղթեր Վարանդայի ՄելիքՇահնազարյանների 

տոհմի վերաբերյալ, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 
2005, էջ 910, Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 257, վավ. 
167:
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 Շահ նա զարյան նե րի դի մում ներն, ուղղ ված ռու սա կան կայս
րությանը՝ վե րա կանգ նե լու իրենց ժա ռան գա կան իրա վունքնե րը, 
ապարդյուն են ան ցնում, իսկ ար դեն 18261828 թթ. ռուսպարս կա
կան պա տե րազ մից հե տո Մե լիքՇահ նա զարյան տան սե րունդ նե
րը տոհ միկ ազն վա կա նի կար գա վի ճա կով մտ նում են ռու սա կան 
զին վո րա կան ծա ռայության շար քե րը: Մե լիքՋում շուդ Շահ նա
զարյա նի թո ռը՝ Մե լիքԽու դա դա դը, մինչև 1833 թ. (մինչև մահ), որ
պես կա ռա վա րիչ իշ խել էր հայ րե նա կան տի րույթ նե րի մի մա սում118: 

Ինչ վե րա բե րում է Ջրա բերդ գա վա ռի Մե լիքԻս րայել յան նե
րին, ապա հատ կանշա կան է, որ 19րդ դա րի սկզ բին նրանք աս
տի ճա նա բար սկսե ցին հե ռա նալ պատ մության թա տե րա բե մից: Ա. 
Մա ղալյանը նկա տում է, որ հա վա նա բար դա պայ մա նա վոր ված 
էր Մե լիքԻս րայել յան նե րի տոհ մի վեր ջին սերն դի՝ արու ժա ռանգ 
չու նե նա լու հան գա ման քով: 1814 թ. Ջրա բեր դի մե լի քության կա ռա
վար չի պաշ տո նում նշա նակ վեց Վա նի Աթա բեկյանը, որին շնո րհ
վեց մե լի քի տիտ ղո ս119:

 Նախ կին հզոր մե լի քա կան տնե րի կող քին տե ղա կան հա մե մա
տա բար նվազ նշա նա կության դե րում էին Մե լիքՓա շայան, Մա մի
կոնյան, Բա հաթրյան, Ե րի ցանց, Ուլու բա բյան, Մե լիքԴո լու խանյան 
տոհ մե րը և այլք120: 

Այս պի սով, Գյու լիս տա նի պայ մա նա գիրն իր դրա կան 
հետևանքնե րով հան դերձ չլու ծեց խա նություն նե րի վե րաց ման 
և ռու սա կան վար չա կար գի մուտ քի հար ցը, հայ մե լիք նե րի իրա
վունքներն այդ պես էլ չվե րա կանգնվե ցին՝ չնայած այս ուղ ղությամբ 
ան դադրում ջան քեր էին գոր ծա դրվում: 

գ) Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի րը չար դա րաց րեց ար ցա խա
հայության սպա սե լիք նե րը, այդ թվում՝ խա նա կան վար չա կար գին 

118 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 195, 198:
119 Նույն տեղում, էջ 111:
120 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 2, գ. 50, թ. 12, ց. 1, գ. 51, թ. 13, ց. 1, գ. 52, թ. 13, ց. 1, գ. 49, 

թ. 14, ց. 1, գ. 54, թ. 113: ՄելիքԴոլուխանյան տոհմի մելիքական անպաճույճ 
ապարանքը գտնվում Վարանդա գավառի այժմ արդեն լքված Թուխնակալ 
գյուղում (այս տոհմի շառավիղներից է տողերիս հեղինակը): Այս մասին տե՛ս 
Ղուլ յան Ա., Արցախի և Սյունիքի մելիքական ապարանքները, Երևան, 2001, 
էջ 106108:
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վե րջ դնե լու ակնկա լի քը121: Ավե լին՝ ցա րիզմն այս վար չա կար
գի մեջ ամուր հե նա րան տե սավ իր գա ղու թային քա ղա քա կա
նությունը ծա վա լե լու նախ նա կան փու լում: Ան կախ դիր քե րից 
գնա հա տե լով պատ մաշրջա նի քա ղա քա կան զար գա ցում նե
րը, թե րևս, ավե լին հնա րա վոր չէր ակնկա լել. Ռու սաս տանն 
իրա տե սա կան քա ղա քա կա նություն էր վա րում, ան գամ, եթե 
այն որևէ կերպ վնա սում էր նրա տնտե սա կան շա հե րին: Ցա
րիզ մի այս քա ղա քա կա նությունը թե լա դրված էր կայ սե րա կան 
պե տության պատ մա կան փոր ձով, հետևա բար, պայ մա նագրի 
կնքու մից հե տո տե ղա կան իշ խող նե րի գոր ծու նեությունը որևէ 
ձևով չսահ մա նա փակ վեց:

 Հատ կանշա կան է, որ 1815 թ. փե տրվա րին Ղա րա բա ղի, Շիր
վա նի և Շա մա խիի խա նություն նե րի ռազ մա կան շրջա նի հրա մա
նա տար նշա նակ ված Վրաս տա նի նախ կին կա ռա վա րիչ գե նե րալ
մայոր Ֆ. Հախ վեր դովը պաշ տո նա պես իրա վա սու չէր խա ռն վե լու 
տե ղա կան իշ խող նե րի ներ քին գոր ծե րին, այլ պար զա պես նրանց 
գոր ծու նեության նկատ մամբ «նուրբ վե րա հսկո ղություն» պետք 
է սահ մա ներ: Ի րադրությունը փոխ վում է, երբ 1816 թ. Ալեք սանդր 
1ի նի հրա մա նագրով կով կասյան բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա
տար և քա ղա քա ցիա կան մա սի կա ռա վար չա պետ է նշա նակ վում 
գե նե րալ Ալեք սեյ Եր մո լովը122: Կով կաս ժա մա նե լուն պես Ա. Եր մո
լովը տե սավ խա նա կան վար չա կար գի կա մայա կա նություն նե րի 
և անօ րի նություն նե րի վե րաց ման ան հրա ժեշ տությունը: Դրա նում 
նա հա մոզ վում է, երբ 1816 թ. մեկ նում է Ղա րա բա ղի պարս կա կան 

121 Քննարկվող հարցի մասին տե՛ս Բաղդասարյան Ն., Ղարաբաղի 
խանության վերացումը, «Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային 
ժառանգությունը», միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 
24 հունիսիհուլիսի 1, ԵրևանՍտեփանակերտ, Երևան, 2012, էջ 1617, 
Ղարաբաղի խանության վերացումը աղբյուրների լույսի ներքո, Մեսրոպ 
Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու), 
1/14, Ստեփանակերտ, 2013, էջ 2028, Политика царской России по 
отношению к ханскому режиму в Карабахе в первой четверти XIX века., 
«Армяне юга России: история, культура, общее будущее», материалы 
Всероссийской научной конференции, 30 мая – 2 июня 2012 г., Ростовна 
–Дону, 2012, с. 3843.

122 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 394:
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սահ մա ն123: Այս մա սին 1816 թ. դեկ տեմ բե րի 18 թվա գրված և Սար
գիս աղա Գրի գորյա նին ուղղ ված մի նա մա կում Ներ սես Աշ տա
րա կե ցին գրում է, որ կու սա կա լը վե րա դար ձել է Ղա րա բա ղից և 
հայտ նել իրեն. «… հրա ման ետու ամե նայն խա նիս, որ ի վե րայ 
հայոց այ լա զգք պրիս տավ կամ տա րու ղայ չի կար գես ցին այ սու հե
տեւ, այլ մի ոք հայոց ընդ ամե նայն տե ղիս...»124: 

1817 թ. հուն վա րի 4ին Ա. Եր մո լովը Ղա րա բա ղի, Շա քիի, Շիր
վա նի ռազ մաշրջա նային պե տի պաշ տո նում է նշա նա կում Վ. Մա
դա թո վին: Նա պետք է գտնվեր Ղա րա բա ղում՝ վե րա հսկե լու 
Մեհ տի Ղու լի խա նի գոր ծու նեությունը, քա նի որ կաս կա ծում էր 
վեր ջի նիս՝ Պարս կաս տա նի հետ գա ղտ նի կա պեր ունե նա լու գոր
ծում: Պաշ տո նում նշա նակ վե լուն պես Վ. Մա դա թովը մեծ ջան քեր 
գոր ծադրեց երեք խա նություն նե րի հա մար աղետ դար ձած ավա
զա կություն նե րին վե րջ տա լու ուղ ղությամբ: Այդ տա րի նե րին Ղա
րա բա ղում հաս տատ ված ան դորրի մա սին ժո ղո վուրդն ասել է. 
«Մա դա թո վի ժա մա նակ Ղա րա բա ղի կինն ան գամ կա րող է մե նակ 
ման գալ, կրե լով իր վրա ոս կով լի քը թա բա խ»125: 

Ա. Եր մո լո վի հաշ վարկ նե րով՝ Ղա րա բա ղի խա նությու նից 
սպաս վում էր տա րե կան մինչև 1 մլն. ռուբ. ար ծա թով եկա մուտ, որն 
ստա նա լը հնա րա վոր էր միայն խա նա կան վար չաձևի տա պա լու
մից հե տո126: Այս առի թով նա գրել է. «Ղա րա բա ղի խա նությունը 
ամայա ցել է պար սիկ նե րի հար ձա կում նե րից: Բնակ չության թիվը 
նվա զել է: Հո ղը բա րե բեր է: Ժո ղո վուր դը ռազ մու նակ է և միշտ մեզ 
կո ղմ նա կից: Այս երկ րից կա րե լի է ստա նալ մե ծա մեծ շա հույթ ներ, 
այն դեպ քում, երբ այս տեղ կմտցվի մեր վար չա կար գը »127: 

Իր նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին Ա. Եր մո լովը հստա
կեց րել էր օ րա խնդիր եր կու եղա նակ՝ վե րաց նել խա նա կան 

123 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
первая, 18001826 гг., Ереван, 2006, с. 83 

124 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 164 ա, վավ. 285, 
թ. 21:

125 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 396:
126 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 

первая, 18001826 гг., с. 116.
127 Записки А. П. Ермолова, 17981826, Москва, 1991, с. 290.
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իշ խա նության ժա ռան գա կան կար գը և բռ նել խա նե րին դա վա
ճա նության մեջ: Խա նության վե րաց մանը և ռու սա կան վար չա
կար գի մուտ քին օ րի նա կան տե սք տա լու հա մար նա խա տես վում 
էր խա նից գրա վոր պար տա վո րություն վերց նել առ այն, որ վեր
ջինս իրե նից հե տո ար գե լում է ժա ռան գության իրա վուն քը, իսկ 
խա նությունը հանձ նում է ռու սա կան կայ սեր: Գոր ծո ղություն նե րի 
նման ծրա գի րը հա մար վում էր ամե նաօ րի նա կանը. «Դա նրա հա
մար է պետք, գրում է Ա. Եր մո լովը, որ օ րի նա կան տե սք տրվի 
իմ գոր ծո ղություն նե րին: Հնա րա վոր է և գոր ծո ղություն նե րի զար
գաց ման երկ րորդ տար բե րա կը. այս պես թե այն պես, խա նի մա հից 
հե տո խա նությունը պետք է դա դա րեր գոյություն ունե նա լուց, ես 
ունեմ նաև պատ րաստ այլ եղա նակ ներ՝ ար տա քի նից բա րե տե ս»128:

 Խա նա կան վար չա կար գի վե րա ցու մը Ա. Եր մո լո վի հա մար դար
ձել էր սկզ բուն քային խնդիր: 1817 թ. փե տրվա րի 24ին իշ խան Վո
րոն ցո վին ուղղ ված իր նա մա կում Ա. Եր մո լովը գրել է. «... Տան ջում 
են ինձ խա նություն նե րը՝ խայ տա ռա կե լով մեզ իրենց գոյությամբ... 
Խա նե րի կա ռա վա րու մը՝ ամեն կար գի ան հե թե թություն նե րի, դա
ժան ինքնա կա լության և ան կար գություն նե րի օ րի նա կը, ոչն չաց
նում է մարդ կությանը »129: 

 Հատ կանշա կան է, որ խա նա կան վար չա կար գի վե րաց
ման հարցն առա վել սուր տե սք ստա ցավ Մեհ տի Ղու լի խա նի 
պահ ված քի պատ ճա ռով: Ղա րա բա ղը դի տե լով որ պես իր ան
ձեռնմխե լի սե փա կա նություն՝ Մեհ տի Ղու լի խանը հի վան դա գին 
էր վե րա բեր վում ռու սա կան կա ռա վա րության կող մից կա տար
վող վի ճա կագրություն նե րին, և ընդ հան րա պես, ցան կա ցած մի
ջամ տության: Վե րը նշվա ծը հաս տատ վում է Մա տե նա դա րա նում 
պահ վող ար խի վային մի շա րք վա վե րագրե րով: 1822 թ. փե տրվա
րին վի ճա կագրություն կա տա րե լու նպա տա կով Աշ տա րա կե ցու 
կող մից Ղա րա բաղ էր ուղարկ վել Խա չա տուր վար դա պե տը130, 

128 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач.XX вв. Часть 
первая, 18001826 гг., с. 9192

129 Кавтарадзе А., Генерал А. П. Ермолов, Тула, 1977, с. 75.
130 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 165, վավ. 579, վավ. 

580:
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որի գոր ծու նեության մա սին աղ բյուր նե րի լռությունը հի մք է տա
լիս են թադրե լու, որ նա հան դի պել էր Մեհ տի Ղու լի խա նի կող
մից ստեղծ ված խո չըն դոտ նե րին: 1822 թ. հու նի սի 9 թվա գրված 
մի վա վե րագրում Ներ սես Աշ տա րա կե ցին դի մում է Ղա րա բա ղի 
կա ռա վա րիչ Ռեու տին՝ նշե լով, որ կու սա կա լը հանձ նա րա րել է 
ներ կայաց նել Ղա րա բա ղի, Շա մա խիի և Նու խիի հայության ժո
ղովրդագրա կան պատ կե րը և այդ առի թով ուղար կում է Գաբ րի ել 
Ապո ղավրյա նին: Աշ տա րա կե ցին հայտ նում էր, որ ար դեն խնդրել 
է Մեհ տի Ղու լի խա նի և Պետ րոս Թա ռու մյա նի աջակ ցությունը131: 

Մեհ տի Ղու լի խանը, երկյու ղե լով, որ ռու սա կան կա ռա վա
րությունն այդ վի ճա կագրությունը կա տա րում է հե տա գայում Ղա
րա բա ղից իրեն հե ռաց նե լու հա մար, ոչ միայն չօգ նեց, այլև բազ
մա թիվ խո չըն դոտ ներ հա րու ցեց վի ճա կագրության ըն թաց քը 
խա թա րե լու հա մար: Ար խի վային մի վա վե րագրում՝ թվա գրված 
1822 թ. հու նի սի 23, Ներ սես Աշ տա րա կե ցին դի մում է փոխ կու սա
կալ Վելյա մի նո վին՝ նշե լով, որ Մեհ տի Ղու լի խանը և Ղա րա բա
ղի կա ռա վա րիչ Ռեու տը ոչ պատ շաճ վե րա բեր մունք են դրսևո րել 
հայ բնակ չության վի ճա կագրությունը կազ մե լու հար ցում, ուս տի 
խնդրում է հա մա պա տաս խան կար գադրություն132: Իր հեր թին 
Վելյա մի նովը, 1822 թ. հու լի սի 8ին պա տաս խա նե լով Ներ սես Աշ
տա րա կե ցուն, խնդրում է նրան հե տաձ գել վի ճա կագրա կան հաշ
վա ռու մը մինչև ձմե ռային շրջա ն133:

1822 թ. հու լի սի 8 թվա գրված մեկ այլ նա մակ էլ Վելյա մի նո վն 
ուղար կում է Մեհ տի Ղու լի խա նին: Նա մա կում նա բա ցատ րում է 
խա նին վի ճա կագրության ան հրա ժեշ տության մա սին որ այն նպա
տակ ունի պար զե լու ռու սա կան կայս րության տա րած քում քրիս
տոնյա նե րի թիվը և, ի վեր ջո, դա ան հրա ժեշտ է հո ղագրության և 
ընդ հան րա պես պատ մության հա մար: Վեր ջում նա ավե լաց նում է, 
որ վի ճա կագրությունը ոչն չով չի ազ դի խա նի իրա վունքնե րին134: 

131 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 165, վավ. 559, վավ. 
560:

132 Նույն տեղում, վավ. 561:
133 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 105.
134 Նույն տեղում, ինչպես նաև Մատենադարան, Ալ. Երիցյանի արխիվ, թղթ. 

159, վավ. 182, թ. 13:
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Իր մեկ այլ՝ 1822 թ. հու լի սի 9 թվա գրված զե կույ ցում գե նե րալ 
Ի. Վելյա մի նովը ներ կայաց նում էր Մեհ տի Ղու լի խա նի ծայ րա հեղ 
ան հանգս տության պատ ճա ռով հայ բնակ չության հաշ վա ռու մը 
որոշ ժա մա նա կով հե տաձ գե լու մա սի ն135:

 Մեհ տի Ղու լի խանը զար մանք ու ան հանգս տություն էր ար
տա հայ տել Վելյա մի նո վին ուղղ ված իր նա մա կում. «Ե թե հայե րը և 
թա թար նե րը նույն խա նության բնա կիչ ներն են, ապա ո՞րն է հայե
րին թա թար նե րից առանձ նաց նե լու և վի ճա կագրե լու պատ ճա ռը, 
արդյո՞ք սա ապա գայում հո ղե րը եկե ղե ցի նե րին և մզ կիթ նե րին 
հանձ նե լու հա մար է ար վում»: Նա տա րա կու սում էր. հայ եկե ղե
ցու եկա մուտ նե րը գրան ցե լու հա մար պետք չէ հա տուկ վի ճա կա
գիր ներ ուղար կել, դա կա րե լի է ճշտել նաև թե մի եպիս կո պո սից: 
Վեր ջում նա ավե լաց նում է, որ յու րա քան չյուր տա րի դրսեկ որևէ 
մե կի կող մից Ղա րա բա ղի հայե րին վի ճա կագրե լը հա կա սում է 
ղա րա բաղյան կար գին և օ րեն քի ն136: Աղ բյուր նե րի հա ղոր դած տե
ղե կություն նե րը փաս տում են, որ Ղա րա բա ղի բնակ չության վի ճա
կագրությամբ ստիպ ված էր եղել զբաղ վել 1822 թ. հու լի սի 29ին 
Եփ րեմ կա թո ղի կո սին այ ցե լած Ներ սես Աշ տա րա կե ցի ն137: 

Վի ճա կագրության հետ կապ ված այս դեպ քե րը, ցույց տվե ցին, 
որ Մեհ տի Ղու լին այն քան ինքնա հաս տատ էր զգում իրեն Ղա րա
բա ղում, որ փոր ձում էր նույ նիսկ հա կա ռակ վել ցա րա կան պաշ տո
նա կան կար գադրություն նե րին: Բնա կա նա բար, ցա րա կան կա ռա
վա րությանը ոչ միայն ձե ռն տու չէր, այլև ան հա ճո էր ի դեմ Մեհ տի 
Ղու լիի, որ պես Ղա րա բա ղի խան ունե նա լու իրո ղությունը:

Դ րան գու մար վել էր նաև ներ քին գոր ծոնը՝ նոր հո ղեր ստա ցած 
տե ղա կան իշ խող նե րի երկյու ղը. գի նե մոլ խանը վատ հի շո ղություն 
ուներ և երեկ վա տված թուղ թը կա րող էր վաղն ուրա նալ, ուս տի 
նրա հե ռա ցու մը պար զա պես ան հրա ժեշ տություն էր: Օգտ վե լով 
այն հան գա ման քից, որ Մեհ տի Ղու լի խանը բա վա կան երկ չոտ 
մարդ էր՝ ամեն կող մից սկսե ցին նրան վա խեց նել, թե ռուս նե րը 

135 АКАК, т. VI, ч. I, док. 609, с. 452.
136 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1288, с. 846.
137 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 165, վավ. 607:
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մտա դիր են նրան սպա նել, Սի բիր աք սո րել և այլն138: Մեհ տի Ղու
լիին վա խեց նե լու ամե նա լուրջ փոր ձը կազ մա կերպ վեց 1822 թ. վեր
ջե րին, երբ Շու շիում խա նի եղ բո րոր դի և հա կա ռա կորդ Ջա ֆար 
Ղու լի աղան իր իսկ դեմ կեղծ մա հա փորձ կազ մա կեր պեց: Դրա նով 
Ջա ֆար Ղու լի աղան նպա տակ ուներ կաս կած ներն ուղ ղե լու Մեհ
տի Ղու լի խա նի դեմ և նրան հե ռաց նե լով Ղա րա բա ղի խա նությու
նից՝ դառ նալ խա ն139: Դա էլ բա վա կան եղավ, որ խու ճա պա հար 
խանը փախ չեր Պարս կաս տա ն140:

1822 թ. նոյեմ բե րի 21ին կա տար վա ծի մա սին Վ. Մա դա թո վն 
իս կույն տե ղե կաց նում է Ի. Վելյա մի նո վի ն141: Նա խա նի փա խուս տը 
բա ցատ րում էր Ղա րա բա ղի ժո ղովրդին պատ ճա ռած կե ղե քում նե
րի հա մար հաշ վե հար դա րից խույս տա լո վ142:

 Մեհ տի Ղու լի խա նի փա խուս տից հե տո Ա. Եր մո լովը դի մում է 
Ղա րա բա ղի ժո ղովրդին՝ հայ տա րա րե լով խա նա կան կա ռա վար
ման մե կընդ միշտ վե րաց ման մա սին: Իր ուղեր ձում նա հայ տա
րա րում է նաև, որ բե կե րի և ընդ հան րա պես բնակ չության սե փա
կա նությունը ան ձե ռնմ խե լի կմ նա, իսկ ամ բողջ խս տությամբ կհե
տա պնդ վեն նրանք, ով քեր մաս նակ ցել են խա նի դա վա ճա նա կան 
արա րք նե րին և կշա րու նա կեն նրա հետ գա ղտ նի կա պեր ունե նալ: 
1822 թ. նոյեմ բե րի 25ին Ա. Եր մո լովը կար գադրություն է ուղար
կում Վ. Մա դա թո վին՝ կապ ված խա նի փա խուս տից հե տո ձեռ
նարկ վե լիք մի ջո ցա ռում նե րի հետ: Եր մո լովը հանձ նա րա րում էր 
Մա դա թո վին՝ մինչև պա րե տի նշա նա կումն այդ գոր ծը հանձ նա
րա րել փո խգնդա պետ Ի. Ռեու տին, իսկ նոր կա ռա վար ման հա մար 
ընտ րել խա նի ժա մա նակ ծա ռայած աս տի ճա նա վոր ներ: Նա գրել 
է. «Ես հա մոզ ված եմ, որ Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը, որոնց նախ կի
նում ունե ցած իրա վունքնե րը և սե փա կա նությունը պահ պան վել են, 

138 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, էջ 582:
139 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1306, с. 855.
140 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 398, Покровский М., Дипломатия и войны 

царской России в XIX столетии, сборник статей, Москва, 1923, с. 186187.
141 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 108.
142 Записки Алексея Петровича Ермолова с приложением, ч. II. 18161827 гг., 

Москва, 1868. См. Раздел «Приложения к записам Ермолова», с. 167168.
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կձգ տեն սր տանց և հա վա տա րիմ ծա ռայությամբ ապա ցու ցե լու 
իրենց հա վա տար մությունը կայ սե րը »143: 

1822 թ. աշ նանը Ա. Եր մո լովը լի նում է Ղա րա բա ղում: Նրա 
ներ կայությամբ Շու շիում բաց վում է դի վան (գա վա ռային դա
տա րան), ազ դա րար վում է ռու սա կան վար չա կար գի մուտ քը, 
և ժո ղո վուր դը հա վա տար մության եր դում է տա լիս ռու սա կան 
կայ սեր: Շու շիի բնա կիչ նե րը որ պես հի շա տակ Ա. Եր մո լո վին են 
նվի րա բե րում պող պա տյա սու սեր՝ գա վա ռի միաց ման մա սին 
մա կագրությամբ144: 

Ար դեն 1822 թ. դեկ տեմ բե րի 14ին Ա. Եր մո լովը Ալեք սանդր 
1ինին ուղղ ված զե կույ ցում գրում է կա ռա վար ման նախ կին «ա նա
ռա կ» ձևի փո խա րեն Ղա րա բա ղում ռու սա կան կա ռա վա րում 
մտցնե լու և խա նի փա խուս տի պատ ճառ նե րի մա սին. «Ն րա ամե
նա գլխա վոր վա խը, ինչպես հեշ տությամբ կա րե լի է գու շա կել, այն 
էր, որ խա նության բնա կիչ նե րը Ձերդ Կայ սե րա կան Մե ծության 
առա տա ձեռ նությու նից՝ մի քա նի տար վա պա րտ քե րը չհա վա քե լու 
այդ բա րեգ թությու նից չեն օգտ վել, քա նի որ շվայտ խանը հար
կե րը գան ձա րան չէր ներ կայաց րել, մինչդեռ բնա կիչ նե րից հար
կեր էր հա վա քե լ»: Զե կույ ցում Ա. Եր մո լովը նշում էր, որ նախ կին 
կար գադրության հա մա ձայն՝ խա նի ժա ռան գոր դը պետք է լի ներ 
Ջա ֆար Ղու լի աղան, բայց վեր ջինս 18041813 թթ. ռուսպարս կա
կան պա տե րազ մի ժա մա նակ գոր ծել էր ընդ դեմ ռուս նե րի, ուս տի 
դա հա մա րում է հիմ նա վոր պատ ճառ՝ նրան ժա ռան գոր դությու նից 
հե ռաց նե լու և Ղա րա բա ղը ռու սա կան գա վառ հայ տա րա րե լու հա
մար: Նա հա վե լում էր Ղա րա բա ղի գա վա ռի եկա մուտ նե րը հաշ
վա ռե լու նպա տա կով այս տեղ ուղարկ ված իր գրա սենյա կի քար
տու ղար Պ. Մո գի լևս կու և վրա ցա կան գնդի հրա մա նա տար՝ գնդա
պետ Պ. Եր մո լո վի մա սի ն145: Ղա րա բա ղում հաս տատ ված ան դորրի 
մա սին 1823 թ. մար տի 5ին Ա. Եր մո լովը զե կույց է ներ կայաց նում 

143 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, документы 
и комментарий, т. I, Москва, 2008, с. 181182.

144 Присоединение Кавказа к России XIX век, СПб, 2005, с. 116.
145 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1301, с. 850.
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Ալեք սանդր 1ի նի ն146, ին չի հա մար ցա րի կող մից ար ժա նա նում է 
գո վես տի147: 

Խա նի փա խուս տի լու րը ցնծությամբ էր ըն դուն վել հայ առա
ջա դեմ շրջան նե րի կող մից: Այս մա սին Ներ սես Աշ տա րա կե ցին 
1823 թ. հուն վա րի 8 թվա գրված և Հո վա կիմ Լա զարյա նին ուղղ
ված իր նա մա կում գրել է. «Ղա րա բա ղու Մեհ տի Ղու լի խանն 
ինքնա հա լած գտա նիլ յամ սոյս քսանն դեկ տեմ բե րի փա խու ցեալ 
ան կաւ յԵրևան եւ զկին եւ զըն տա նիս նո րա առա քե ցին յե տոյ 
նո րա եւ մէք գո հա նա մք, վասն զի իւ րայինք ազա տե ցան նե ղու
թեան նո րա »148:

 Մեհ տի Ղու լի խա նի փա խուս տից հե տո Ղա րա բա ղի շատ բնա
կիչ ներ, ով քեր նրա օ րոք չէին ցան կա նում վե րա դառ նալ հայ րե նիք, 
այժմ ցան կություն ունեին ետ վե րա դառ նա լու, սա կայն նրանց այս 
ան գամ խո չըն դո տում էր Մեհ տի Ղու լիի եղ բայ րը՝ Ղա րա դա ղի 
Աբուլ Ֆե տհ խանը՝ սպառ նա լով զեն քով և հա կա գոր ծո ղություն
նե րով: Դա տա պար տե լով այդ արար քը՝ Ա. Եր մո լովը 1822 թ. դեկ
տեմ բե րի 29ին դի մել էր Աբ բաս Միր զային՝ վկայա կո չե լով եր կու 
պե տություն նե րի մի ջև կնքված պայ մա նա գի րը149: 1823 թ. մար տի 
31ի կար գադրությամբ Ա. Եր մո լովը Վ. Մա դա թո վին հրա մայում է. 
«... Պար սիկ նե րից մեզ մոտ գալ ցան կա ցող նե րին մեր ժել՝ բա ցի Ղա
րա բա ղի նախ կին տե րե րից, նստակյաց կե ցություն ունե ցող ժո ղո
վուրդ նե րից, չթույ լատ րել այն պի սի քոչ վոր ցե ղե րի, ինչպի սիք են 
շա հսևան ցի նե րը և չե լա բյան ցի նե րը »150:

 Մեհ տի Ղու լի խա նի փա խուս տից հե տո պարս կա կան կող
մը հար ձա կում ներ էր հրահ րում սահ մա նա մերձ շրջան նե րի 
դեմ: Այս մա սին 1823 թ. հու լի սի 20ին Ա. Եր մո լովը նշում էր, որ 

146 АКАК, т. VI, ч. II, док. 1306, с. 855.
147 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, документы 

и комментарий, т. I, с. 183.
148 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 105, գ. 13, վավ. 198, թ. 1:
149 АКАК, т. VI, ч. II, док. 505, с. 272.
150 АКАК, т. VI, ч. II, док. 515, с. 275. Կարգադրության պատճառն այն էր, որ 

Ղարաբաղի տարածքով Թալիշի խանություն ներգաղթելու ժամանակ 
քոչվոր ցեղերը, հատկապես շահսևանցիները մեծ անկարգություններ էին 
հարուցում, այս մասին տե՛ս АКАК, т. VI, ч. II, док. 475, с. 257.
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Ղա րա բաղ աս պա տա կած ավա զա կա խմբե րի գե րի նե րից մե կի 
խոս տո վա նությամբ՝ հար ձա կում նե րը հրա հրված էին պարս
կա կան ղե կա վա րության կող մից: Ապա Ա. Եր մո լովը շա րու նա
կել է. «Մեհ տիի քույ րե րին ես Պարս կաս տան չեմ թող նում գնալ, 
որով հետև նրան ցից մե կի հետ վա ղուց ցան կա նում է ամուս նա
նալ Երևա նի սար դա րը, և ո՞վ չի հա մոզ ված, որ 70ա մյա ցնդած 
ծե րու նին կին է առ նում, որ պես զի կնոջ՝ Ղա րա բա ղում ունե ցած 
կա պե րի մի ջո ցով ան հանգս տություն տա րա ծի և հրա պու րի 
բնա կիչ նե րի ն»151: 

Ղա րա բաղն այն քան էլ հեշտ չա զատ վեց Մեհ տի Ղու լի խա նից: 
18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մից հե տո Մեհ տի 
Ղու լի խանը բազ մա թիվ դի մում նե րով խնդրեց ռու սա կան կա ռա
վա րությանը՝ հետ վե րա դառ նալ «իր տա րածք նե րը»: Նրա վե րա
դար ձի մա սին Մա տե նա դա րա նի ար խի վային վա վե րագրե րից մե
կում՝ Լա զարյան նե րի զե կու ցագրում նշված է. «Այս ամս վա 15ին 
տե ղե կաց նում են Թիֆ լի սից, որ Ղա րա բա ղի Մեհ տի Ղու լի խանը, 
որը իշ խան Մա դա թո վի ժա մա նակ փա խել էր, այժմ իր ըն տա նի
քով և 3000 հպա տակ նե րով եկել է Ղա րա բաղ, ին չի մա սին ար դեն 
հայ տա րար ված է Թիֆ լի սում, այս լու րը հայտ նի է դար ձել այն տեղ 
հու նի սի 24ին»: Զե կու ցագրի երկ րորդ մա սում նշվում է, որ շա հի 
հրա մա նագրով ռու սահ պա տակ պար սիկ նե րը պետք է վե րա դառ
նան իրենց բնա կա վայ րե րը, և նրան ցից շա տերն ար դեն հա սել էին 
Ղա րա բա ղ152: 

Այս պի սով՝ 1822 թ. Ղա րա բա ղում վե րջ է դրվում դեռ նա խորդ 
դա րի կե սե րին սկի զբ դրված՝ հայ իրա կա նությանը խորթ խա նա
կան կա ռա վար մանը: Ինքնա կա լությունը գնա հա տե լով իրա վի ճա
կը, բնա կա նա բար, Գյու լիս տա նի պայ մա նագրից հե տո չէր վե րաց
րել խա նա կան վար չա կար գը հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ այն իր դեմ կհա ներ վար չա կար գին հա վա տա րիմ՝ Պարս կաս
տա նի հետ գա ղտ նի հա րա բե րություն նե րը շա րու նա կող խա
նա կան ըն տա նիքն ու նրան շրջա պա տող մահ մե դա կան նե րի մի 

151 АКАК, т. VI, ч. II, док. 520, с. 280.
152 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 51, թ. 1, գ. 

51, վավ. 49, թ. 12:
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ստվար զանգ ված: Դա է պատ ճա ռը, որ տե ղա կան դրա ծո նե րի մի
ջո ցով իրադրությունը հա սու նաց վեց: Թե րևս, նա խօ րոք հաշ վի էր 
առն վել վար չա կար գե րի կտրուկ վե րաց ման պատ մա կան փորձն 
ու դրանց հետևանքնե րը: Դա րասկզ բի պա տե րազմ նե րից հե տո 
ինքնա կա լությանը բա վա րա րում էր իրա վի ճա կը, մինչև այն պա
հը, երբ սկսեց վնա սել նրա շա հե րին: Խա նա կան վար չա կար գին 
փո խա րի նե լու եկած ռու սա կան վար չա կար գի գլխա վոր խնդի րը 
Ղա րա բա ղի գա ղու թա ցումն էր: 

Ս տիպ ված ենք ար ձա նագրել այն իրո ղությունը, որ Ար ցա խի 
պատ մության այս հատ վա ծը ևս դուրս չի մնա ցել ադրբե ջա նա
կան պատ մագրության տե սա դաշ տից: Պարս կաս տա նի հպա տա
կության տակ գտնվող Ղա րա բա ղի խա նության պատ մությունը 
սե փա կա նե լու փոր ձե րը խո սում են այն մա սին, որ 1918 թվա կա
նից հի շա տակ վող պե տությունը՝ Ադրբե ջանը, հա վակ նություն
ներ ունի ոչ միայն հարևան պե տություն նե րի տա րածք նե րի, այլ 
նաև նրանց պատ մության նկատ մամբ: Հայ պատ մա գի տության 
խնդիրն է պայ քա րել սե փա կան պատ մության հաշ վին ինքնա
հաս տատ վե լու ցան կություն ունե ցող հա կա ռա կորդ պե տության 
պատ մագրության դեմ: Ինչպես Ղա րա բա ղին վե րա բե րող բո լոր 
հար ցե րում, այն պես էլ այս հար ցում բա վա կա նին շատ են խճո
ղում նե րը: Առա ջին խե ղաթյու րումն այն է, որ սե փա կան վել էր 
Ղա րա բա ղի խա նության տա րած քը և այն ներ կայաց վում է որ պես 
«ա դրբե ջա նա կա ն» վար չա քա ղա քա կան միա վոր, բնա կեց ված՝ 
առա վե լա պես «ա դրբե ջան ցի նե րո վ»: Պատ մա կան աղ բյուր նե րին 
հա կա սում է նաև Ղա րա բա ղի խա նության վե րաց ման հար ցը: 
«Ղա րա բաղյան ող բեր գության 200ա մյա կը» խո րա գրված հոդ
վա ծում ան դրա դառ նա լով 1805 թ. մայի սի 14ին ստո րա գրված 
Քյու րակ չայի դաշ նագրին հոդ վա ծի հե ղի նա կը գրում է. «Ղա
րա բա ղի խա նության կող մից Քյու րակ չայի դաշ նագրի կնքու մը 
և Ռու սաս տա նի հպա տա կության ըն դու նու մը ոչ մի կապ չու նի 
հայե րի հետ: Այդ ժա մա նակ հայե րը Ղա րա բա ղում այն քան քիչ 
էին, որ նրանք չէին կա րող ազ դել քա ղա քա կան իրա դար ձություն
նե րի վրա: 1813 թ. Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից հե տո 
Ռու սաս տանը նշա նա կա լի ո րեն ամ րա պնդ վեց Ադրբե ջա նում, 
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և ուշադրություն չդարձ նե լով ստո րա գրված հա վի տե նա կան 
երդ մամբ հաս տատ ված խոստմանը սկսեց վե րաց նել խա
նությունը»153: Վե րը ներ կայաց ված Ղա րա բա ղի խա նության վե
րաց ման շար ժա ռիթ նե րի և վի ճա կագրության դեպ քե րի մա սին 
յու րօ րի նակ եզ րա հան գում ներ է կա տա րել հա ջորդ հե ղի նա կը, 
որը վկայա կո չե լով 1822 թ. հու լի սի 8ի Ա. Վել յա մի նո վի նա մա
կը գրում է. «Հա րա վային Կով կա սում քրիս տո նեա կան հե նա րան 
ստեղ ծե լու հա մար մու սուլ մա նա կան ադրբե ջա նա կան ակնհայ
տո րեն գե րա կշ ռող բնակ չությանն ի հա կակ շիռ ռու սա կան իշ
խա նությունը հայե րին նվի րեց Ղա րա բա ղը: Ոչ պա կաս կարևոր 
ապա ցույց է նաև Ա. Վել յա մի նո վի և Ներ սես Աշ տա րա կե ցու նա
մա կագրության գա ղտ նիությունը և նրան Ղա րա բա ղի խա նի նա
մա կի պատ ճե նի տրա մադրու մը: Դրա նով հայ կա կան եկե ղե ցին 
ստա ցել էր իր նկատ մամբ ռու սա կան իշ խա նություն նե րի բա րե
հաճ վե րա բեր մուն քի հաս տա տու մը»: Հե ղի նա կը փոր ձել էր ետ
նա խո րք տես նել նաև Ա. Եր մո լո վի Ղա րա բա ղի ժո ղովրդին ուղղ
ված խա նության վե րաց ման մա սին հրո վար տա կում: Նա գրում 
է.  «Եր մո լովը հան դես եկավ ուղեր ձով, որ տեղ ոչ մի պաշ տո նա
կան փաս տա թղթի հի շա տա կություն չկար ՍանկտՊե տեր բուր
գից՝ կայ սեր մա նի ֆեստ, հրա մա նա գիր, ին չը կհաս տա տեր խա
նության վե րա ցու մը… դա թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ նման 
որո շումն ավե լի վաղ է ըն դուն վել և դրա նից հե տո ձեռ նարկ վել 
է ամեն հնա րա վո րը, որ պես զի Մեհ տի Ղու լի խանը «կա մա վո ր» 
թող ներ խա նությունը »154: Ի րա կա նում, ինչպես վե րը մեր կող մից 
նշվել էր՝ Ա. Եր մո լովը ցա րի կող մից ան սահ մա նա փակ լիա զո
րություն նե րով էր օժտ ված և խա նության վե րաց ման հա մար իր 
պատ ճառ ներն ուներ, որոնք բխում էին կայս րության շա հե րից:

 Հա մա ցան ցը հե ղե ղած պատ մա կան իրա կա նությանը հա կա
սող նյու թե րից մե կում, մաս նա վո րա պես՝ Ադրբե ջա նի նա խա
գահ Իլ համ Ալիևի է լե կտրո նային գրա դա րա նում տե ղա կայ ված 

153 Гасанлы Дж., 200летие Карабахской трагедии (Организация Освобождения 
Карабаха), материалы научнопрактических конференций по теме «Карабах 
вчера, сегодня и завтра», вторая часть, Баку, 2009, с. 5253.

154 Абасов Ф., Гарабагское ханство, Баку, 2007, с. 99, с.141. 
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հետևյալ տե ղե կատ վության մեջ կար դում ենք. «...1805 թ. Քյու րակ
չայի դաշ նագրով Ղա րա բա ղի խա նությունը փաս տո րեն միաց վեց 
Ռու սաս տա նին: Եվս 17 տա րի խա նա կան կար գի պահ պա նումն 
ունե ցել է որո շա կի ստրա տե գիա կան նպա տակ: 1806 թ. Իբ րա հիմ 
խա նի սպա նությունը ցույց է տվել, որ Ռու սաս տանը հաշ վի չի 
առ նում օ րենքնե րը: Նման պայ ման նե րում Իբ րա հիմ խա նի որ դու 
Մեհ տի Ղու լի խա նի (18061822 թթ.) իշ խա նությունն ամուր չէր: 
Ցա րա կան կա ռա վա րությունն ուժե ղաց րեց նվա ճո ղա կան քա ղա
քա կա նությունը՝ իր իշ խա նությունն ամ րա պն դե լու հա մար՝ ձգտե
լով թու լաց նել տե ղա կան մահ մե դա կան բարձր դա սի տնտե սա
կան դիր քե րը, առաջ մղե լով գրի գո րիա նա կան և հայ կա կան ալ
բան ցի նե րին, որոնց հա մա րում էր իր սո ցիա լա կան հե նա րանը»155: 
Մեկ այլ հոդ վա ծում փորձ էր ար ված խնդի րը քա ղա քա կան 
հար թա կից տե ղա փո խել առա վել նեղ՝ նե րանձ նային հա րա բե
րություն ներ. «Ինչպես տե ղա կան, այն պես էլ ռու սա կան աղ բյուր
նե րը նկա տում են Մեհ տի Ղու լի խա նի բարյա ցա կա մությունը և 
հա վա տար մությունը Ռու սաս տա նի նկատ մամբ:... Սա կայն Ա. Պ. 
Եր մո լովը վա րում էր հյու սի սա դրբե ջա նա կան խա նություն նե րի 
լիկ վի դաց ման քա ղա քա կա նություն: Իր գլխա վոր օգ նա կան Հա
րա վային Կով կա սի մահ մե դա կան գա վառ նե րի պետ հայ կա կան 
ծա գու մով ռու սա կան գե նե րալ Վ. Մա դա թո վի հետ նա մշտա պես 
ճնշում էր Մեհ տի Ղու լի խա նին և նրա դեմ մա հա փորձ էր նա խա
պատ րաս տում : Արդյուն քում 1822 թ. նոյեմ բե րի 21ին Ղա րա բա ղի 
Մեհ տի Ղու լի խանը ստիպ ված էր հե ռա նալ Հա րա վային Ադրբե
ջան...:»156: Ի րա կա նում, սա կայն մեր կող մից քննարկ վել են Մեհ տի 
Ղու լի խա նի պարս կա կան կող մի հետ գա ղտ նի հա մա գոր ծակ
ցության, ռու սա կան կող մի նկատ մամբ անուղ ղա կի ան հնա զան
դության դեպ քեր, ինչպես նաև Ջա ֆար Ղու լի աղայի կող մից 
կազ մա կերպ ված մա հա փոր ձի մա սին, և ընդ հան րա պես, այս 
հար ցում ցա րա կան կա ռա վա րության պե տա կան քա ղա քա կա
նության պատ ճառ նե րը: Այ սինքն, պատ մա կան անա չա ռության 
դի տա կե տից Ղա րա բա ղի խա նության վե րաց ման պատ ճառ նե րի 

155 http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/rus/gl7.pdf
156 www.irsaz.com
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մա սին ադրբե ջա նա կան պատ մագրության մեջ առաջ են քաշ ված 
հիմ նա զուրկ և պար զու նակ տե սա կետ ներ: Պատ մա կան իրա կա
նության վեր լու ծությունը փաս տում է, որ Ղա րա բա ղի խա նա կան 
վար չա կար գի վե րաց մանը նպաս տել են ար տա քին և ներ քին 
գոր ծոն ներ: 

Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի քա ղա քա կան հետևանքնե րի ման
րա մասն քննությունը թույլ է տա լիս հստա կո րեն ընդ գծել, որ այն 
ար ցա խա հայությանն առա ջին հեր թին տվեց խա ղաղ գոյատև ման 
և արա րե լու հնա րա վո րություն: Պայ մա նագրի հետևան քով ստեղծ
ված հա մե մա տա բար բնա կա նոն կեն սա պայ ման նե րը բա վա րար 
հի մք հան դի սա ցան, որ պես զի ծա վալ վեր պա տե րազ մի հետևան
քով հե ռա ցած Ղա րա բա ղի բնակ չության հայ րե նա դար ձություն: 
Հա մա միտ լի նե լով Վ. Բա լայա նի տե սա կե տին՝ մենք ևս կարևոր 
ենք հա մա րում Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի իրա վա քա ղա քա կան 
են թա տե քս տը՝ այդ պատ մա կան պա հին Ղա րա բա ղի ինքնու
րույն ազ գային իրա վա կան կար գա վի ճա կի սահ մա նու մը, որն այ
սօր փաս տա կան հի մք կա րող է լի նել ԼՂՀ իրա վա կան ճա նաչ ման 
ճա նա պար հի ն157: Պատ մա կան իրա դար ձություն նե րի ուսում նա
սի րությունը ցույց է տա լիս, որ Արևելյան Հայաս տա նի միակ քիչ 
թե շատ ապա հով անկյունը՝ ռու սահ պա տակ Ղա րա բա ղը, կա րճ 
ժա մա նա կա մի ջո ցում հաղ թա հա րե լով հետ պա տե րազ մյան դժվա
րություն նե րը, բռ նել էր շե նաց ման ուղի՝ փոր ձե լով լու ծում տալ 
հա մա հայ կա կան նշա նա կության այն պի սի խնդրի, ինչպի սին էր 
Եփ րեմ կա թո ղի կո սի նվի րա կությունը: Պայ մա նագրի հետևան քով 
ստեղծ ված պատ մա քա ղա քա կան կա ցությունն օգ տա գոր ծե լով՝ 
Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ Բաղ դա սար մետ րո պո լի տն իրա կա
նաց նում է հո ղա փրկ չա կան աշ խա տանքներ, որոնք նշա նա կա լի 
էին ու ար դիա կան: 

Բա ցի վե րոնշյալ դրա կան հետևանքնե րից, Գյու լիս տա նի 
պայ մա նագրի քա ղա քա կան հետևանքնե րի վեր լու ծությամբ 
բա ցա հայտ վում են նաև բա ցա սա կան հետևանքներ: Պայ մա
նա գիրն ավե լի էր բոր բո քել Ռու սաս տա նի և Պարս կաս տա նի 

157 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 204205:
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մի ջև սահ մա նային հար ցե րը. շա հարկ վող հար ցե րից էր Ղա րա
բա ղի տա րած քի հար ցը: Պայ մա նա գի րը հու սա խաբ արեց հայ 
առա ջա դեմ հա սա րա կությանը, ով քեր մեծ հույ սեր էին կա պել 
ռու սա կան տի րա պե տության հետ՝ հա մա րե լով, որ այ դու հետ 
կվե րա կանգնվի Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի նախ կին փա ռքն ու 
հզո րությունը: Սա կայն իրա կա նում տե ղի էր ունե ցել հա կա ռա
կը՝ ցարիզմն, ի սկզբանե, մելիքական կարգի վերականգնման 
հարցում  որևէ  հույս չներշնչելով՝   պահ պա նեց խա նա կան խա
մա ճի կային վար չա կար գը, ին չը վե րաց վեց միայն այն պա հին, 
երբ կայս րությունն իրեն բա վա կա նա չափ ապա հով էր զգում 
հպա տակ տի րույթ նե րում: Փաս տո րեն, դրա կան հետևանքնե
րով հան դերձ, Գյու լիս տա նի պայ մա նագրով վե րջ նա կա նա պես 
թաղ վեց Ար ցա խի մե լի քություն նե րի վե րա կանգնման հույ սը: 

Այս պի սով, Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի քա ղա քա կան 
հետևանքնե րի քննությունը թույլ է տա լիս կա տա րել մի շա րք 
նկա տա ռում ներ: Պատ մա կան օ րի նա չա փությամբ միայն հե
տամ նաց մի տի րա պե տության փո խա րի նու մը հա մե մա տա բար 
զար գա ցած մեկ այլ տի րա պե տությամբ, այ սինքն՝ նվազ զար գա
ցած աս տի ճա նի բա ցա սու մը հա մե մա տա բար զար գա ցած աս
տի ճա նով պետք է առա ջա դի մա կան հա մա րել: Սա կայն օ րի նա
չա փություն նե րից բա ցի գոյություն ունեն նաև պատ մա կան փաս
տե րի գնա հատ ման չա փա նիշ ներ, ին չը թույլ է տա լիս մեզ հակ
վել այն կար ծի քին, որ Գյու լիս տա նի պայ մա նագրով Ղա րա բա ղի 
միա ցու մը Ռու սաս տա նին «չարյաց նվա զա գույնն էր»: Ի րա կա
նում սա այն քան էլ խիստ կամ ծայ րա հեղ որա կում չէ, իմաս տա
բա նությունը շատ հստակ է. եր բեք օ տա րի տի րա պե տությունը 
չի կա րող «բա ցար ձակ բա րի ք» լի նել, իսկ տվյալ դեպ քում ռու
սա կան տի րա պե տությունը պարս կա կան տի րա պե տության 
հա մե մա տությամբ «չա րիք նե րից նվա զա գույնն» էր: Կայա ցած 
մի ջազ գայինի րա վա կան ակ տին այլ գնա հա տա կան կտրվեր, 
եթե իրա գո րծ վեր Ար ցա խի ինքնա վար վար չա քա ղա քա կան 
միա վո րի ստեղծ ման գա ղա փա րը: Ի վեր ջո, հա զա րա րա մյակ նե
րի բո վով ան ցած մշա կու թային հա րուստ ու օ րի նա կե լի ժա ռան
գություն, ար քայա տոհ մեր, պե տա կա նության պահ պան ման և 
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վե րա կանգնման հա մար մշտա պես պայ քա րող ժո ղովրդի դեպ
քում՝ միա ցու մը ռու սա կան կայս րությանը պար զա պես պետք է 
դի տար կել, որ պես պատ մա կան իրա դար ձություն նե րի զար գաց
ման արդյուն քում ձևա վոր ված նոր, ան խու սա փե լի փուլ՝ իր ունե
ցած դրա կան ու բա ցա սա կան հետևանքնե րով: 

Հա վե լենք նաև, որ վե րոնշյալ շրջա դար ձային պատ մաշրջա նի 
ուսում նա սի րությունը խիստ կարևոր և ար դիա կան է պատ մա կան 
դա սե րի, ինչպես նաև՝ ան կո ղմ նա կալ դիր քե րից այն ար դի քա ղա
քա կան գոր ծըն թաց նե րին ծա ռայեց նե լու առու մով: 
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Բ) ԱՐ ցԱ ԽԱ ՀԱՅո ւթՅու Նը 1826-1828 թթ.  
Ռո ւՍ-ՊԱ ՐՍ կԱ կԱՆ ՊԱ տԵ ՐԱԶ մո ւմ 

18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մը և նրա ետ նա
խոր քում Շու շիի հե րո սա կան պաշտ պա նությունը հայ պատ մա գի
տության ուսում նա սիր ված է ջե րից են: Խույս տա լով հան րա հայտ 
փաս տե րից՝ նպա տակ ունենք ուշադրության ար ժա նաց նել այդ 
դեպ քե րի՝ ցայ սօր չու սում նա սիր ված կամ մա սամբ միայն լու սա
բան ված կող մե րը: Ուսում նա սի րության շրջա նակ նե րից դուրս են 
մնա ցել աղ բյուր նե րում տեղ գտած այն փաս տե րը, որ պարս կա
կան կո ղմն առա ջին հար ված նե րից մե կը հասցնե լու է Ղա րա բա
ղին: Ո րո շա կի ճշգրտ ման կա րիք ունի Շու շիի պա շար ման ժա մա
նա կաըն թաց քի հար ցը: Սահ մա նա փակ վե լով միայն Շու շիի պաշտ
պա նության ման րա մաս նե րը ներ կայաց նե լով՝ ըստ ար ժան վույն 
չի գնա հատ վել նրա նշա նա կությունը: Բա վա րար ուշադրություն 
չի դարձ վել պարս կա կան ար շա վան քի ըն թաց քում Ղա րա բա
ղի մնա ցած հատ ված նե րում տե ղի ունե ցած ռազ մա կան գոր ծո
ղություն նե րին ու քա ղա քա կան իրա դար ձություն նե րին: Ուսում նա
սի րության տե սա կե տից կարևոր վում է նաև Թուրք մեն չայի պայ
մա նագրով կազ մա կերպ ված պարս կա հայե րի մի փո քր հատ վա ծի 
ներ գաղ թը Ղա րա բաղ: Այն քա ղա քա կան հն չո ղություն է ստա ցել՝ 
կապ ված ադրբե ջա նա կան նոր «պատ մա շի նա րա րությա ն» հետ, 
որը փոր ձում է ցույց տալ, թե հայությունը Ղա րա բա ղում հաս տատ
վել է ներ գաղ թի հետևան քով: Այդ է պատ ճա ռը, որ խնդրի լու սա
բա նու մը հա մար վում է ար դի շրջա նի մար տահ րա վեր նե րից մե կը: 

Գոյություն ունեն ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ, որոնց հա մա ձայն՝ 
պարս կա կան կո ղմն առա ջին հար ված նե րից մե կը հասցնե լու էր 
Ղա րա բա ղին: 1826 թ. հու նի սի 18ին մայոր Չելյաևի՝ Ի. Վելյա մի նո
վին ուղղ ված զե կույ ցում նշված է. «Ղա րա բա ղի հայե րից Ջհան գիր 
Լե լէ բեկ օղ լի ն158, Ղա րա դա ղից վե րա դառ նա լով Չա նախ չի, տե
ղե կություն ներ է բե րել, որ պարս կա կան զոր քը պատ րաստվում է 

158 Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի աղբյուրներում հաճախ է հանդիպում 
հայկական անուն ազգանունների օտարացման երևույթը, այս դեպքում՝ 
Ջհանգիր:
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հար ձակ վել Ղա րա բա ղի վրա տար բեր ուղ ղություն նե րից և հույս 
ունեն արագ հաղ թա նա կի՝ տե ղի քոչ վոր ժո ղո վուրդ նե րի և Ղա րա
բա ղի՝ իրենց կո ղմն ան ցած բե կե րի շնոր հիվ Շու շիի ամ րո ցը արա
գո րեն գրա վե լու հա մա ր»159:

Վե րոնշյա լի մա սին փաս տող հա ջորդ աղ բյու րը մայոր Չելյաևի՝ 
1826 թ. հու լի սի 1ի զե կույցն է Ի. Վելյա մի նո վին, որ տեղ մաս նա
վո րա պես աս ված էր, որ Թավ րիզ ուղարկ ված շու շե ցի Խա չա
տուր Պետ րո սովը բե րել էր տե ղե կություն ներ, որոնց հա մա ձայն՝ 
Պարս կաս տա նում բա ցա հայ տո րեն նա խա պատ րաս տա կան մեծ 
աշ խա տանքներ են տար վում պա տե րազմ սկսե լու հա մար, և 
առա ջին հար վա ծը հասցվե լու էր Ղա րա բա ղին: Փաս տա թղթում 
ընդ գծվում էր նաև պար սիկ նե րի շրջա նում կրո նա կան մո լե ռան
դություն հրահ րե լու հան գա ման քը. «Տե ղա ցի բե կե րը ոչ միայն 
ղա րա բաղյան, այլ նաև ամ բողջ մու սուլ մա նա կան պրո վին ցիա նե
րից մշտա կան կա պեր ունեն պարս կա կան կա ռա վա րության հետ 
և հա մարյա բո լոր վայ րե րից, արևելյան սո վո րույ թի հա մա ձայն, 
ուղար կում են կա նա ցի գլխա շո րեր և զգեստներ՝ դրան ցով պար
սիկ նե րին մե ղադրե լով կա նա ցիա կեր պության մեջ՝ կո չե լով նրանց 
շու տա փույթ ազա տագրել իրենց հա վա տա կից նե րին Ռու սաս տա
նի հպա տա կության լծի ց»160: Այս վեր ջին տե ղե կությունը, Պարս
կաս տա նի նա խա պատ րաս տություն նե րի մա սին պետք է զգաս
տաց ներ ցա րա կան կա ռա վա րությանը, բայց այն սպաս ված ներ
գոր ծությունը չու նե ցավ: Նման պա տաս խա նա տու պա հին Ա. Եր
մո լո վի ուշադրությունը կենտ րո նաց ված էր միայն Թիֆ լի սի վրա, 
իսկ Ղա րա բա ղի անա ռիկ ամ րոց Շու շին ամ րաց նե լու մա սին խո սք 
ան գամ չկար: Հե տա գայում Ի. Պասկևի չն իրա վա ցի ո րեն նկա տել է. 
«Ծա նո թա նա լով ամ րո ցին՝ ես շատ զար մա ցա, որ գե նե րալ Եր մո
լովը այն կարևոր չէր հա մա րում և թո ղել էր վատ վի ճա կում: Ես 
հարց րել եմ պատ ճա ռը, ինձ պա տաս խա նել են, որ մտադրություն 
է եղել ամ րոց կա ռու ցե լու Արաք սի մոտ, քա նի որ Շու շին գտնվում 
էր լեռ նե րում: Եվ այս պես, Ե լի զա վետ պո լը թողն ված էր նրա հա
մար, որ գտնվում էր հար թա վայ րում, իսկ Շու շին նրա հա մար, 

159 АКАК, т. VI, ч. II, док. 627, с. 347.
160 АКАК, т. VI, ч. II, док. 632, с. 348, док. 629, с. 347348.
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որ գտնվում էր լեռ նե րում»161: Եր մո լո վի մտադրությունը՝ Արաք սի 
ափին ամ րոց ունե նա լը, հա վա նա բար, պայ մա նա վոր ված էր հա
կա ռա կոր դին սահ մա նա գլխին կանգ նեց նե լով և ռազ մա կան գոր
ծո ղություն նե րը երկ րի խոր քը չտե ղա փո խե լու նկա տա ռում նե րով: 
Հե տա խու զա կան տվյալ նե րի բա ցա կայության դեպ քում ան գամ՝ 
հար վածն այս ուղ ղությամբ ակնկա լե լի էր, հաշ վի առ նե լով պարս
կա կան ար շա վանքնե րի ավան դա կան եր թու ղին:

Շու շին չամ րաց նե լու մյուս պատ ճա ռն այն էր, որ Ա. Եր մո լովը 
չէր պատ րաստվում այն տեղ եր կու գու մար տակ թող նել, որոնք, 
փակ վե լով այս տեղ, ան գոր ծության կմա տնվեի ն162: Դրա հա մար 
նա դեռ հու լի սի 21ին գնդա պետ, Շու շիի պա րետ՝ Ի. Ռեու տին 
կար գադրել էր զոր քե րը հա վա քել Չա նախ չիում, սպա սել եր կու 
վաշ տե րի ժա ման մանը Շիր վա նից, իրենց ուժե րը հա մալ րել ի հա
շիվ Ղա րա բա ղի ոս տի կա նության: Պարս կա կան մե ծա քա նակ զոր
քե րին դի մագրա վել չկա րո ղա նա լու դեպ քում հանձ նա րար ված 
էր նա հան ջել Շահ բու լաղ, Ե լի զա վետ պոլ, ապա Թիֆ լիս: Հու լի սի 
21ին Թիֆ լի սում գրված այս հանձ նա րա րա կանը տեղ չէր հա սել, 
քա նի որ պար սիկ ներն առգրա վել էին: Կար գադրությունը նույ նիսկ 
տեղ հաս նե լու դեպ քում չէր կա րող իրա գո րծ վել, քա նի որ պար
սիկ ներն ար դեն ներ խու ժել էին Ղա րա բա ղ163, իսկ հու լի սի 25ին՝ 
պա շա րել Շու շին:

Շու շիի պա շար ման և պաշտ պա նության ման րա մաս նե րը պատ
մա գի տության մեջ բա վա կա նա չափ ուշադրության են ար ժա նա
ցել, ուս տի առա վել նպա տա կա հար մար ենք գտել չկրկ նել դրանք և 
փաս տե րի հիմ քի վրա կա տա րել պատ մա գի տա կան մի ճշգրտում 

161 Потто В., Кавказская война, т. III, Персидская война 18261828, с. 221. 
ՊասկևիչԵրմոլով ակնհայտ հակակրանքի մասին տե՛ս Алавердянц М., Граф 
Иван Феодорович ПаскевичЭриванский и его деятельность на Кавказе, СПб, 
1912.

162 Հարկ է նշել, որ 1805 թ. Քյուրակչայի դաշնագրից հետո Շուշիում տե ղա
կայվել էր մայոր Դ. Լիսանևիչի գունդը: Թաղամասը, որտեղ տեղակայված էր 
զորամասը, կոչվել է «Կազարմայի» թաղ: Շուշիում պահպանվել է գնդապետ 
Ի. Ռեուտի տունը, որը տեղակայված է հյուսիսային բերդապարսպի 
պարսպապատի երեք աշտարակային թնդանոթների համար նախատեսված 
աշտարակից հարավ, այգու հարևանությամբ:

163 Потто В., Геройская оборона крепости Шуши, СПб, 1903, с. 10. 
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պա շար ման ժա մա նա կաըն թաց քի հար ցում: Հատ կանշա կան է, որ 
հայ և ռուս մինչխորհրդային և խորհրդային պատ մագրության մեջ 
ըն դուն ված էր Շու շիի պա շար ման տևո ղությունը հա մա րել 48 օր: 
Շու շիի պա շա րու մը մինչև 50 օր ներ կայաց րել է Զ. Գրի գորյանը164, 
48 օր՝ Ծ. Աղայանը, Բ. Բա լայանը, Ա.  Գիիլ խան դա նեանը, Վ. Պար
սա մյանը, Վ. Սևյանը165: 

Փոր ձենք ճշգրտել Շու շիի պա շար ման վե րաց ման ամ սա թիվը՝ 
ստո րև ներ կայաց նե լով այն հե ղի նակ նե րի հա ղոր դած տվյալ նե
րը, որոնք Շու շիի պա շար ման ավար տը հա մա րում են սեպ տեմ
բե րի 5ը: Միր զա Յու սուֆ Ներ սե սո վի հա ղոր դած տվյալ նե րի 
հա մա ձայն՝ Շամ խո րի ճա կա տա մար տի պար տությու նի ց166 հե տո 
Աբ բասՄիր զան առաջ է ըն թա նում՝ «իր հետ վերց նե լով Շու-
շի բեր դի մոտ եղած իր ամ բողջ զոր քը »167: Շու շիի պա շար ման 
ավար տը սեպ տեմ բե րի 5ն են հա մա րում Ալ. Ե րի ցյանը168, Լե ո ն169 
և Վ. Պոտ տո ն170:

Պա շար ման ավար տը սեպ տեմ բե րի 5ն է հա մար վում 18281829 
թթ. թվա գրված մի վա վե րագրում, որ տեղ Զոհ րապ Թա ռու մեան ցը 
Ղա րա բա ղի ան ցու դար ձի մա սին տե ղե կություն ներ է հա ղոր դում 
Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն. «Ինչևի ցէ սուրբ Խա չի պա հոց բա րե կեն
դան կիւ րա կի օրն յա ռա ւօ տուն, տե սինք օր տուն կրա կե լայ, և ինքն 
փա խել կո րել. ի սեպ տեմ բե րի 5»171: 

164 Գրիգորյան Զ., Ռուս և հայ ժողովուրդների համագործակցությունը XIX 
դարի սկզբին, Երևան, 1957, էջ 71:

165 Գիւլխանդանեան Ա., Կովկաս երկիրը, ժողովուրդը, պատմութիւնը, Ա մաս, 
Փարիզ, 1916, էջ 133, Балаян Б., Международные отношения Ирана в 1813
1828 гг., Ереван, 1967, с. 145, Агаян Ц., Вековая дружба народов Закавказья, 
ч. первая, Ереван, 1970, с. 133, Россия в судьбах армян и Армении, Москва, 
1978, с. 222, Պարսամյան Վ., Ռուսաստանը և հայ ժողովրդի պատմական 
բախտը, Երևան, 1978, էջ 68, Սևյան Վլ., Շուշի, Երևան, 1991, էջ 45:

166 Մկրտչյան Վ., Գեներալ լեյտենանտ Մադաթով, Երևան, 2001, էջ 23, Мирза 
Джамал Джеваншир, История Карабага, Баку, 1959, с. 99.

167 Մ. Յ. Ներսեսով,  Ճշմարտացի պատմություն, Երևան, 2000, էջ 131:
168 Երիցեանց Ալ., նշվ. աշխ., էջ 262:
169 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 414:
170 Պոտտո Վ., Ղարաբաղի առաջին կամավորները, Երևան, 1974, էջ 3132:
171 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 5455:
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Այժմ ներ կայաց նենք այն աղ բյուր նե րի տվյալ նե րը, որոնց հա
մա ձայն՝ Շու շիի պա շա րու մը շա րու նակ վել է Աբ բասՄիր զայի՝ Ե լի
զա վետ պոլ հե ռա նա լուց հե տո: Դա հաս տատ վում է Մա դա թո վի՝ 
1826 թ. սեպ տեմ բե րի 22ին Եր մո լո վին ուղղ ված զե կույ ցում: Նա 
գրել է. «… Շամ խո րում և Ե լի զա վետ պո լում կրած պար տությու-
նից հե տո երևում է Աբաս Միր զան այն քան էր սար սա փել, որ 
առանց մտա ծե լու արագ թո ղել է Շու շիի պա շա րու մը և օգ
նության շտա պել որ դուն՝ Մա մեդ Միր զային, ձգ տե լով իր զոր քե րի 
մնա ցորդ նե րով արագ հե ռա նալ Արաք սի մյուս ափը »172: Ա. Եր մո
լովը ցա րին ուղղ ված իր զե կույ ցում (թ վա գրված՝ 1826 թ. սեպ տեմ
բե րի 30)՝ գրել է. « Պա տիվ ունեմ զե կու ցե լու, որ պարս կա կան գա
հա ժա ռանգ Աբաս Միր զան 13ի (սեպ տեմ բե րիՆ.Բ.)  Ե լի զա վետ
պո լի ճա կա տա մար տից հե տո փա խավ այն պի սի արա գությամբ, 
որ (սեպ տեմ բե րի) 18ին ան ցավ Արաք սը և Շու շիի ամ րո ցը մնաց 
ազա տ»173: 

Ն. Դուբ րո վինը Շու շիի պա շար ման մա սին գրում է. «Տես նե լով 
կայա զո րի հա մա ռությունը և չհա մար ձակ վե լով գրո հով վերց
նել ամ րո ցը՝ Աբ բաս միր զան Շու շիում թող նե լով հսկիչ ջո-
կատ, ին քը սեպ տեմ բե րի 5ին գլխա վոր ուժե րով շարժ վեց դե պի 
Ե լի զա վետ պո լ»174:

Շու շիի 55օրյա պա շար ման տե սա կե տը առանց փաս տա կան 
հիմ քե րի առաջ է քա շել Ա. Քյուրք չյանը. «Հարցն այն է, որ Շու շիի 
շրջա փա կու մը չէր կա րող սկս վել պա տե րազ մի առա ջին օր վա
նից: Աբաս Միր զայի զոր քե րը մո տե ցան Շու շիին և սկսե ցին բեր դի 
շրջա փա կու մը 1826 թ. հու լի սի 25ին միայն Արաք սը մար տան ցե լուց 
մեկ շա բաթ ան ց: Այդ պատ ճա ռով Աբաս Միր զան ուղղ վեց դե պի 
Շամ խոր շրջա փակ ման 43րդ օ րը: Սա կայն շրջա փա կու մը շա րու
նակ վում էր և վե րջ նա կա նա պես դա դա րեց վեց 1826 թ. սեպ տեմ բե
րի 18ին միայն»175: Հա մա ձայն նրա տե սա կե տի՝ Աբ բասՄիր զան, 

172 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1326, с. 866868.
173 АКАК, т. VI, ч. II, док. 690, с. 390.
174 Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе, т. VI, СПб, 

1888, с. 641642.
175 Քյուրքչյան Ա., 18261828 թթ. ռուսպարսկական պատերազմը, Երևան, 

2000, էջ 33:



69

Շու շիում թող նե լով պաշտ պա նա կան մի ջո կատ, շարժ վել է դե պի 
Գյան ջա176: 

Ընդ հան րաց նե լով Շու շիի պա շար ման ժա մա նա կաըն թաց քի 
որոշ ման հար ցը և կի սե լով Ա. Քյուրք չյա նի տե սա կե տը՝ եզ րա հան
գում ենք. Աբ բասՄիր զան սեպ տեմ բե րի 5ին շարժ վում է դե պի 
Գան ձակ: Թա գա ժա ռան գի նպա տա կը ռուս նե րին արագ հաղ թելն 
ու վե րա դառ նալն էր: Բնա կա նա բար, Շու շիի պա րի սպ նե րի տակ 
նա պետք է փոք րա թիվ զո րք թող ներ, ինչպես իր թի կունքն ապա
հո վե լու, այն պես էլ այն պարզ պատ ճա ռով, որ Շու շիի պա շա րու մը 
վե րաց նե լը կնշա նա կեր իր դեմ հա նել նաև Ղա րա բա ղը՝ ին չը սեպ 
էր դար ձել Աբ բաս Միր զայի հե ռագ նա ռազ մա վա րա կան ծրագրե
րում: Պետք է հստա կո րեն տա րո րո շել «պա շա րում» և «պաշտ պա
նություն» բա ռե րը, քա նի որ, մեր կար ծի քով, Շու շիի պա շա րու մը 
տևել է 55 օր, (հու լի սի 25սեպ տեմ բե րի 18), իսկ պաշտ պա նությունը՝ 
41 օր (հու լի սի 25սեպ տեմ բե րի 4), ին չից առա վել ծան րը կազ մել է 
34 օր, այ սինքն սեպ տեմ բե րի 5ին Շու շիի պա շա րու մը վե րաց վել 
էր միայն մաս նա կի ո րեն: 

Կարևո րե լով ար ցա խա հայության դե րա կա տա րությունը Շուշիի 
պաշտ պա նության ըն թաց քում և պաշտ պա նության նշա նա
կությունը ամ բողջ ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի հա մա տե քս
տում՝ ներ կայաց նենք մեր դի տար կում նե րը խնդրո առար կա հար
ցի շուրջ: 

Պարս կա կան հար ձակ մանը դի մագրա վե լու հա մար տե ղի ռու
սա կան կայա զո րը (բաղ կա ցած 1700 զին վո րից) և շրջա կայ քի 22 
հայ կա կան գյու ղե րից նրան օգ նության եկած 1500 աշ խար հա
զո րային ներ ձեռ նա մուխ եղան Շու շիի հե րո սա կան պաշտ պա
նությանը177: Իսկ ար խի վային վա վե րագրե րից մե կի հա մա ձայն՝ 
Շու շի բեր դի կայա զորն ուներ թվով 1500 զին վոր և Շու շիի ու 
Վրաս տա նի սահ մա նի մոտ ըն կած մեր ձա կա գյու ղե րի ու ավան նե
րի բնա կիչ նե րից 3000 հայ աշ խար հա զո րայի ն178:

176 Նույն տեղում, էջ 51:
177 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, Երևան, 1974, էջ 139:
178 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 645, վավ. 

643:
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Իր հեր թին ռազ մա կան պատ մա բան Վ. Պոտ տոն ռու սա կան 
զոր քե րի սա կա վա թիվ լի նե լու և ար ցա խա հայության ցու ցա բե րած 
օգ նության մա սին գրում է. «Հայե րը, որ իրենց փրկությունն էին 
գտել այդ պա րի սպ նե րի հետևում, միա հա մուռ կեր պով օգ նում էին 
զոր քե րին և նրանց հետ միա սին կրում շրջա փակ ման պայ ման նե
րում իրա կա նաց վող ծա ռայության ծան րությունը »179: 

Ցա րա կան կա ռա վա րությունը բա վա կա նա չափ շռայլ վար ձա
հա տույց եղավ ար ցա խա հայության այն մեծ օգ նությանը, առանց 
որի ռու սա կան փոք րա թիվ զոր քը չէր կա րող եր կար դի մա կայել 
պարս կա կան բա նա կին: Այս առի թով Սար գիս Ջա լալյանը գրել է. 
«Ի 1826 ամի զօ րա ւոր հան դի սա ցան ընդ դէմ բազ մա թիւ Պար սից 
և չա րա չար հա րին զթանձ րու թիւնս բա նա կի նո ցին, և արեամբ նո
ցա ներ կե ցին գլխո վին զգե տն Գար գառ, ցու ցին և զան կաս կած 
հա ւա տար մու թիւն առ տէ րու թիւնն Ռու սաց հա մա ձայն ազ գային 
ըն դա բոյս բնու թեանց, փո խա րեն որոյ ըն կա լան զար ժա նա ւոր 
պարգևս և զմեծ գո հու նա կու թիւնս ի դրա նէ Կայ սե ր»180:

Շու շիի պաշտ պա նության ժա մա նակ իր ան ձնա զո հությամբ և 
քա ջությամբ աչ քի ըն կան հե տա խույզսուր հան դակ Հա րություն 
Ալ թունյանը, թարգ մա նիչ Ջհան գիր Աղա սա րովը, եղ բայր ներ 
Ռոս տոմ և Սա ֆար Թար խանյան նե րը, Հա թայի ն181, որոնք իրենց 
մա տու ցած ծա ռայություն նե րի հա մար պարգևա տրվում են ցա
րա կան բարձ րա գույն շքանշան նե րո վ182: Քա ղա քի պաշտ պա
նությանը գոր ծուն մաս նակ ցություն են ունե ցել նաև Շու շիի մե
ծա հա րուստնե րը՝ Հա խու մյան նե րը, Թա ռու մյան նե րը, Բեհ րան բեկ 

179 Потто В., Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского 
владычества, Тифлис, 1902, с. 61.

180 Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, Մասն Բ, Տփխիս, 
1858, էջ 244:

181 Հաթայի՝ հավանաբար Խաթուն:
182 Գրիգորյան Զ., նշվ. աշխ., էջ 106, Հովհաննիսյան Կ., Հայ ժողովրդի 

մասնակցությունը 18261828 թթ. ռուսպարսկական պատերազմին, 
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 1978, թիվ 3, էջ 65, Մկրտչյան Վ., 
Գեներալադյուտանտ Լազարև, Երևան, 2001, էջ 7, Պոտտո Վ., Ղարաբաղի 
առաջին կամավորները, էջ 32: 
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Մե լիքՇահ նա զարյանը183 Գյան ջում Խան դա միրյան ցը184: Նրանց 
անուն նե րը հի շա տակ ված են ռու սա կան կա ռա վա րությանը ներ
կայաց ված հայե րի պաշտ պա նա կան կռիվ նե րը ղե կա վա րող ան
ձանց ցու ցա կում185:

Ար ցա խա հայության ցու ցա բե րած օգ նությանը ան դրա դար
ձել է նաև Զոհ րապ Թա ռու մեան ցը՝ Ներ սես ար քե պիս կո պո սին 
ուղղ ված գրության մեջ. «Աս տուած շէն և հաս տատ պա հես ցէ հայ 
ազգն. իւ րա քան չիւր ըստ կա րեաց իւ րեանց, Ժ մա նէ թով չէթ վերթ 
ցո րեան առին և ետուն ռու սաց զօ րա ցն. ոմն հինգ չէթ վերթ, ոմն 
Ժ չեթ վերթ. փո ղո վն տա ւար առին այն եկա մուտ գիւ ղա կան հայե
րիցն, և ետուն ռու սաց զօր քին, ոմանք իւ րեանց մսա ցու տա ւար
ներն տւե ցին. փայտ տւին. հաց տւին. և այս պէս կա ռա վա րե ցին 
զզօրսն: Հայ ազգն Բ ամիս գի շեր ներն քէ շիկ են արեալ բեր դի վե
րայ, և ցե րեկ ներն փահ լի նման իւ րեանց ուլա խո վն քար և ջուր 
կրել բեր դի խա խուտ տե ղերն շի նել. չուն քի խախ տեալ տե ղեր շատ 
կայր ղա րի ս»186:

Ապ րես Բեկ նա զարյանը վկայում է, որ Շու շիի պաշտ պա նության 
ժա մա նակ պա շար ված նե րին մեծ օգ նություն էր ցու ցա բե րում 
Խնա ծախ և Բալ լու ջա գյու ղե րի բնակ չությունը: Կա չա ղա կա բեր
դում պա տս պար ված Վե րին Խա չե նի բնակ չությունը գի շեր նե րը 
անա սուն ներ էր փո խադրում Շու շի187: 

Շու շիի բնակ չությունը, վեր ջին ունե ցա ծը կի սե լով ռու սա կան 
զոր քե րի հետ, պա շար ման վե րա ցու մից հե տո կանգ նած էր առա
ջի կայում աշ նա նա ցան չկա տա րե լու և սո վի վտան գի առջև: Այդ 
առի թով 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 4ին Վ. Մա դա թովը զե կու ցում է 

183 Աղայան Ծ., Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում, 
Երևան, 1981, էջ 251:

184 Հարությունյան Հր., Շուշի. քարեղեն անխոս վկաներ, Ստեփանակերտ, 
2013, էջ 278:

185 «Кавказский сборник», т. 24, Тифлис, 1903, с. 108.
186 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 54, վավ. 342:
187 Բեկնազարեանց Ա., Գաղտնիք Ղարաբաղի, Ս. Պետերբուրգ, 1888, էջ 361: 

Պատմական այս տեղեկությունը կասկածի տակ է դրվել Լեոյի կողմից, 
որը նշել է նրա մտացածին, լավագույն դեպքում՝ գերազանցված լինելու 
փաստը: Այս մասին տե՛ս Լէօ, Վէ՞պ թէ պատմութիւն (Ղարաբաղի անցեալը 
Ապրես Բէկնազարեանցի գրչի տակ), Շուշի, 1887, էջ 108:
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Ա. Եր մո լո վին. «Հա մոզ վե լով այս մարդ կանց ծայ րա հեղ վի ճա կի 
մեջ և որ պես փոխ հա տու ցում նրանց հա վա տար մության, ինչպես 
նաև, որ նրանք ամ բողջ ունեց ված քը նվի րա բե րել են ռու սա կան 
զոր քին, ես խնդրում եմ Ձերդ մե ծությանը թույ լատ րե լու հայ ցող նե
րին բա վա րա րել գա վա ռային դա տա րա նին պատ կա նող գու մար
նե րի հաշ վի ն…»188:

Շու շիի պաշտ պա նության բա ցա ռիկ նշա նա կությունը կարևո
րել էր նաև Ներ սես Աշ տա րա կե ցին. «Ամ րո ցն Շու շուայ գտաւ 
հան դի պա կան ամ րոց և բա րե րար կամ փրկիչ ամե նայն այ սո ցիկ 
նո րոգ սահ մա նաց ռու սաց քան զի զօ րք ռու սաց ի նմա իբրև 1300 
և զին ւո րք հայ կա զունք աջակ ցեա լք կազ մե ցին իբրև 3000 քա ջա
բար արիա ցեալ ընդ դեմ յա մե նայն բա նա կին պար սից և ի 19իցն 
հու լի սի մինչև ց 4 սեպ տեմ բե րի …»189: Աշ տա րա կե ցին Հով հան նես 
Լա զարյա նին ուղղ ված նա մա կում ընդ գծում է Ղա րա բա ղի բնակ
չության հա վա տա րիմ լի նե լու փաս տը. «... որով ոչ միայն փրկե ցին 
իրենց քա ղա քը, Շու շիի բեր դը, այլև Վրաս տա նի սահ մա նա մերձ 
շատ շրջան ներ և բնա կիչ նե րի ն»190: 

Շու շիի պաշտ պա նությունը բարձր է գնա հատ վել ռուս պատ
մա բան նե րի կող մից: Ն. Դուբ րո վինը գրում է. «Շու շիի հա մառ 
պաշտ պա նությունը մե ծա գույն ազ դե ցություն ունե ցավ պարս
կա կան պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քի վրա՝ այս տեղ պա հե լով 
ամ բողջ պարս կա կան բա նա կը մեզ հա մար ամե նավ տան գա վոր 
պա հին, գրե թե յոթ շա բաթ, ժա մա նակ տվեց կենտ րո նաց նե լու 
զոր քը »191: 

Ա. Քյուրք չ յա նի կար ծի քով՝ Աբ բասՄիր զան, Շու շիին մո
տե նա լով և Գյան ջան գրա վե լով, փոր ձում էր գե նե րալ Եր
մո լո վին հար կադրել պա տե րազ մե լու Ար ցա խի և Գյում րի
Մի րա քի՝ եր կու հա կա դիր ուղ ղություն նե րով՝ Վրաս տա նում 

188 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1327, с. 868.
189 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 660: 
190 Հովհաննիսյան Կ., Էջեր Արևելյան Հայաստանի ազատագրական շարժման 

պատմությունից, Երևան, 1981, էջ 66:
191 Дубровин Н., Обзор войн России от Петра Великого до наших дней, ч. IV, 

книга I, СПб, 1898, с. 300.
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կենտ րո նաց ված ռու սա կան զոր քե րին թու լաց նե լու և մե կու սաց
նե լու նպա տա կո վ192: 

Այս ետ նա խոր քում Շու շիի պաշտ պա նությունը իրա վամբ կա րե
լի է հա մա րել 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի հե
րո սա կան է ջե րից մե կը: Շու շին կաթ վա ծա հար արեց Աբ բասՄիր
զայի արագ հաղ թա նա կի հաս նե լու ծրա գի րը, հնա րա վո րություն 
տվեց ռու սա կան բա նա կին՝ ան ցնե լու հա կա հար ձակ ման և հաղ թե
լու Շամ խո րի և Ե լի զա վետ պո լի ճա կա տա մար տե րում: Ի վեր ջո, այն 
փրկություն էր ամ բողջ Վրաս տա նի հա մար, որի գլխա վոր ուժե րը 
կենտ րո նաց ված էին Թիֆ լի սում: Շու շիի պաշտ պա նությունն իրա
կա նում վճ ռեց պա տե րազ մի ել քը:

Ինչպես ար դեն նշվեց, պատ մագրության մեջ բա վա կա նա չափ 
ուսում նա սիր վել է Շու շիի հե րո սա կան պաշտ պա նությունը, մինչդեռ 
Շու շիի պա րի սպ նե րից դուրս տե ղի ունե ցած իրա դար ձություն նե րը 
հա վուր պատ շա ճի չեն լու սա բան վել:

Պարս կա կան հար ձակ ման պա հին Ղա րա բա ղը ոչ միայն պատ
րաստ չէր, այլև նույ նիսկ հան կար ծա կիի եկավ պարս կա կան մե
ծա քա նակ զոր քե րի հար ձա կում նե րից: Աբ բասՄիր զայի հար ձակ
ման պա հին իրա դար ձություն նե րը հետևյալ ըն թացքն էին ստա
ցել. «Հա ճի Աղա լարն էլ Ղա րա բա ղու ղօ շունն հա վա քեց քուրտ ու 
ժա գայ, և գնաց միա ւո րե ցաւ խա նին և շա հա զա տին. ջուրն կտրե
ցին, և ռուսն մնաց ան ճար. չորս կո ղմն կտրե ցին մեր թիւր քերն և 
պէ կե րի տղայքն. ռու սին ցրիւ տւին և լաւ լաւ չի նով նիկ նե րի գլուխ 
կտրե ցին. լաւ շատ հայե րի գլխ ներ կտրե ցին տա րան շահ զա տային 
և ամէն գլխոյ 10 պա պա խա նի ոս կի տայր. թէ անաս նոց հա մար, 
և թէ խո տի հա մար, որ հայքն դուրս գային, ձե ռք ան կա ծի գլուխն 
կտրէին թուր քերն. դրսի ցն ԼԵ գիւ ղից գիւ ղա կանք փա խս տա կան 
հա զիւ կա րա ցին մտա նել ի բերդն խի զա նով. մնա ցեա լքն մնա ցին 
ար տա քս»193:

Ան պատ րաստ Ղա րա բա ղի բնակ չությունը, պար սիկ նե րի հան
կար ծա կի հար ձա կու մից շփոթ ված, ոչ միայն ժա մա նակ չէր ունե ցել 

192 Քյուրքչյան  Ա., նշվ. աշխ., էջ 151, Պարսամյան Վ., Հայ ազատագրական 
շարժումների պատմությունից, Երևան, 1958, էջ 82: 

193 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 54, վավ. 342:
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թա քց նել գույքն ու անա սուն ներն ան մատ չե լի տե ղե րում, այլև նույ
նիսկ իրենք չէին ամ րա ցել բեր դե րում194:

Պարս կա կան զոր քը Ամիր խան սար դա րի գլխա վո րությամբ 
շարժ վել էր դե պի Դի զակ: Դի զա կի դեպ քե րի մա սին բա ցա ռիկ 
ար ժե քա վոր տե ղե կություն ներ է հա ղոր դում Մա տե նա դա րա նի 
ար խի վային բաժ նում պահ վող մի ձե ռա գիր, որը գրվել է դեպ քե
րին ակա նա տես Գտ չա վան քի վար դա պետ Առա քել Կոս տանյան ցի 
ձեռ քո վ195: Վար դա պե տը նկա րագրում է, որ Դի զա կի բնակ չության 
մի մա սը շարժ վեց դե պի Գտ չա վանք՝ ան ցնե լով ինքնա պաշտ պա
նության. «Ի նմին աւուրս և մենք ամ րա ցեա լք ի բարձ րա գոյն գա
գաթ լե րինն Դո ղու բնակ չաց, որ գտա նի ի արևելյան կո ղմն Տի զա
փայտ լե րին քան ինչ աս պա տե զօք ի նմա նե հե ռի. բո լոր գա վա ռն 
Դի զա կու ժո ղո վեալ ան դ, ի սբ. վանք Գտ չայ, ար դա րև չէր հնար 
մար դոց շար ժել ան դ, ի ձե ռաց բա զու մի արանց և կա նաց, ման
կաց և տղայոց, բայց ողոր մուին ան այն էր, որ բո լոր լե ռան և յամ 
կող մանս նրա յոյժ թա ւա թուի ան տա ռք. և խիտ առ խիտ ամ րա
ցեալ՝ չէր հնար և իսկ ան ծա նո թից գտ նել զանցս զեր ծեալ ի գե րի 
վա րու թե նէ և այլ ինչ մար դաս պա նու թե նէ »196:

Պարս կա կան զոր քին միա նում է նաև տե ղի մահ մե դա կան 
տարրը: Առա քել վար դա պե տը նկա րագրում է նաև Դի զա կի բնակ
չության տե ղա հա նությունը. «ի բա զում տե ղեաց յա փշ տա կեալ տա
րան զման կունս և զաղջ կունս յեր կիրն պար սի ց»197: 

Ինքնա պաշ պա նություն է կազ մա կեր պում նաև Դի զակ գա վա
ռի Տու մի գյու ղը. «ի վանս Գտ չոյ կայր հան դէպ մէր գիւղ մի, որոյ 
անունն կո չի տու մի. զի յայնմ ժա մա նա կի սա կա ւա ւո րք էին. թուով 
ոչ ավե լի քան զք սան ծուխս. նաև իսկ պա կա սա ւո րք. սա կայն 
ամենքն սաս տիկ և քա ջք և ան տա ռաբ նա կք որ պես վայ րի նիք»198: 
Գյու ղի երի տա սարդ նե րից ոմն Խա չա տուր կազ մա կեր պում է 

194 Բեկնազարյանց Ա., նշվ. աշխ, էջ 366:
195 Մատենադարան, ձեռ. 7823:
196 Մատենադարան, ձեռ. 7823, թ. 69:
197 Նույն տեղում:
198 Նույն տեղում, թ. 173:
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գյու ղի ինքնա պաշտ պա նությունը, ինչն ավա րտ վում է տու մե ցի նե
րի հաղ թա նա կո վ199:

Կո ղո պտ վում է Վա րան դայի Ավե տա րա նոց (Չա նախ չի) գյու ղում 
ռուս նե րի թո ղած բե ռն ու զի նամ թեր քը: Վ. Մա դա թո վի կալ վա ծա
տի րա կան տունը Չա նախ չիում (Ա վե տա րա նոց) և նրան պատ կա
նող գյու ղե րը պար սիկ նե րի կող մից լրիվ ավեր վում են, խա ղո ղի 
այ գի նե րը ոչն չաց վում, քշ վում են ղա րա բաղյան ձի ե րի լա վա գույն 
երա մակ նե րը200: Հե տա գայում Վ. Մա դա թո վին պատ մում են, որ 
Շու շի ամ րո ցից մի քա նի օր շա րու նակ երևում էր նրա կալ վածք
նե րի սար սա փե լի հրդե հը. «...ա մե նայն գոյք նո րա հան դերձ գե
ղեց կա շէն դաս տա կեր տիւն և մինչև ոս կե րք մե ռե լոց հրոյ գոր ծեաց 
զայն, զգ լուխն տա րու բե րեալ շար ժէր աւա ղե լով, և ի բո ցակ նա կոյն 
նո րին աչաց կայ ծա կունք բար կու թեան ցո լա նային...»201: Այ նու հետև 
Մեհ տի Ղու լի խա նի կար գադրությամբ պար սիկ զին վոր նե րը քա
րու քանդ են անում Վ. Մա դա թո վի նախ նի նե րի գե րեզ ման նե րը202: 
Ավե տա րա նո ցի ավե րու մը տե ղի էր ունե ցել Ե լի զա վետ պո լի ճա
կա տա մար տից հե տո՝ Աբ բասՄի զայի փա խուս տի պա հին. «Եւ 
ան տի չուեալ գնայ տրտ մեալ եւ տա րա կու սեալ յար քու նիս իւր ի 
Թէհ րան եւ զփա խու ցեա լսն ի զօ րաց գան հար կա նէր, ասե լով ընդ 
է՞ր ոչ քա ջու թեամբ մար տեայք»203:

Աբ բաս Միր զայի փա խուս տից հե տո էլ իրադրությունը չի կայու
նա նում: 1826 թ. դեկ տեմ բեր1827 թ. սեպ տեմ բեր ամիս նե րը Ղա
րա բա ղում բա վա կա նին ծա նր էին. մի կող մից՝ պա րե նի պա կա սը, 
մյուս կող մից՝ քոչ վոր նե րի կող մից իրա կա նաց վող կո ղո պուտն ու 

199 Ամիրջանյան Ս., Դիզակ, Երևան, 2006, էջ 222223:
200 Потто В., Кавказская война, т. III, Персидская война 18261828, с. 214.
201 Տիտանյան Ռ., Նորահայտ վավերագրեր գեներալ Վ. Մադաթովի մասին, 

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 4, Երևան, 1983, էջ 93:
202 Մ. Յ. Ներսեսով, նշվ. աշխ., էջ 117:
203 Մաղալյան Ա., Յակոբ Զաքարեանի «Պատմութիւն գաւառին Արցախու» 

աշխատութիւնը, «Հանդէս ամսօրեայ», թիւ 112, 2006, Վիեննա, էջ 371372: 
Հակոբ Զաքարյանի վերոնշյալ աշխատության մասին տե՛ս Մաղալյան 
Ա., Պատմագիր Հակոբ Զաքարյանի տեղեկությունները Շուշիի մասին, 
«Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան», Շուշիի ազատագրման 15րդ 
տարեդարձին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, 
էջ 6169:
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մշտա կան հար ձա կում նե րը ծա նր կա ցության մեջ էին դրել ժո
ղովրդին: Ղա րա բա ղի նախ կին խան Մեհ տի Ղու լիի ապս տամ
բության կո չե րը Ղա րա բա ղի բե կե րի մոտ շա րու նա կում էին հղաց
նել դա վա դիր ծրագրեր: Չնայած Վ. Մա դա թովը բո լոր ջան քե րը 
գոր ծադրում էր, որ պես զի կայու նաց ներ իրա վի ճա կը, սա կայն 
խա ռն իրադրությունը շա րու նակ վում էր: Ի րադրությունը որո շա կի
ո րեն շտ կե լու հա մար Շու շիի պա շար ման ժա մա նակ դա վա ճա նած 
և կա լան քի տակ գտնվող բե կե րի մի մասն ազատ էր ար ձակ վում, 
մյուս ներն էլ պետք է հե ռա նային Ղա րա բա ղի սահ ման նե րի ց204: 

1827 թ. հուն վարփե տրվա րին Վ. Մա դա թովը զբաղ վում է 
Արաք սով Ղա րա բա ղի սահ ման նե րը մշտա պես խախ տող քոչ վոր 
ցե ղե րին սան ձա հա րե լով: 1827 թ. մար տի 3ին մո տա վո րա պես 
300 հո գա նոց պարս կա կան մի զո րա խումբ ան ցնում է Արաք սը և 
հար ձակ վում Հա րավ և Կոռ նի ձոր գյու ղե րի վրա: Բախ ման ըն թաց
քում զոհ վում է 4 մարդ, 2ը՝ վի րա վոր վում: Նույն թվա կա նի հու լի
սի 30ին տե ղի է ունե նում հա կա ռա կոր դի նոր հար ձա կում Գի շի 
գյու ղի վրա: Շա հսևան ցի նե րը՝ թվով 2000 մարդ, կո ղոպ տում են 
գյու ղի բնակ չությանը, սպա նում՝ 3, իսկ գե րի տա նում 10 հո գու205: 
Սեպ տեմ բե րի 6ին հա կա ռա կոր դը 4000ա նոց հե ծե լա զո րով 
հար ձակ վում է Շու շիի և Աս կե րա նի մոտ գտնվող բնա կա վայ րե րի 
վրա206: 1827 թ. հե տա գա ամիս նե րին Ղա րա բա ղում իրադրությունը 
կայու նա նում է: 

Այս հան գա մանքն ուներ իր պատ ճառ նե րը. տես նե լով ռու սա
կան զոր քե րի հաղ թա նակ նե րը՝ նախ կի նում պարս կա կան կո ղմն 
ան ցած բե կե րը ցան կություն էին հայտ նում նո րից ռու սա կան հպա
տա կությունն ըն դու նե լու: Այս մա սին 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 2425ին 
Ն. Սի պյա գի նի՝ Ի. Պասկևի չին ներ կայաց րած հաշ վետ վության մեջ 
նշվում է. «… Ղա րա բա ղում, չնայած նրանք (բե կե րը) չու նեն բա ցա
հայտ բարյա ցա կա մություն մեր նկատ մամբ՝ տես նե լով մեր զեն քի 
հա ջո ղություն նե րը, ցան կա նում են հա վաս տիաց նել մեր կա ռա
վա րության հան դեպ իրենց հա վա տար մությունը. ընդ հան րա պես 

204 АКАК, т. VI, ч. I, док. 1331, с. 871.
205 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 330.
206 Նույն տեղում, էջ 378:
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այժմ ար դեն հան գիստ է»207: Ղա րա բա ղում հաս տատ ված ան
դորրը շա րու նակ վում է 1827 թ. հոկ տեմ բե րին հա ջոր դած ամիս
նե րին և պահ պան վում մինչև ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի 
ավար տը:

18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազմն ավա րտ վում 
է 1828 թ. փե տրվա րի 10ին Թուրք մեն չայի հաշ տության պայ մա
նագրով: Պայ մա նագրի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի արևելյան հատ
վա ծի մի մա սը, ազատ վե լով պարս կա կան լծից, ըն դու նում է ռու
սա կան տի րա պե տությունը: Պայ մա նագրի 15րդ հոդ վա ծը Պարս
կաս տա նի հպա տա կության տակ մնա ցած հայությանը իրա վունք 
էր տա լիս գաղ թել Ռու սաս տա նին միաց ված հայ կա կան տա րածք
նե րը: Գաղ թը հայության այդ հատ վա ծի հա մար ֆի զի կա կան բնա
ջն ջու մից փրկ վե լու լա վա գույն տար բե րա կն էր: Ներ գաղ թի կազ
մա կերպ ման գոր ծում մեծ ջան քեր են գոր ծադրում Ալ. Գրի բոյե
դովը208, իսկ հայ հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րից՝ Ն. Աշ տա րա կե
ցին209, Լա զարյան նե րը և ուրիշ ներ: Ռու սա կան բա նա կի գնդա պետ 
Ղա զար Լա զարյանը 1828 թ. մար տի 30ին դի մե լով իր քրիս տոնյա 
եղ բայր նե րին՝ ասել էր. «Ի գա ւա ռսն Երևա նայ, Նա խիջևա նայ և 
Ղա րա պա ղու, զորս դուք ընտ րես ջիք, տա ցի ձեզ լայ նա տա րած 
և ար գա սա ւոր եր կիր ար դէն իսկ ըստ մա սին սեր մա նեալ է. և ի 
պտղոյ նո րին զտաս նե րորդ մասն միայն տա ջիք Տէ րու թեան և 
յըն թա ցս վեց ամաց ազատ լի ցիք յա մե նայն յար կա տուու թե նէ. և 
որք միան գամ աւե լի աղ քատ իցեն ի ձէնջ, տա ցի նո ցա օգ նու թիւն 
չուե լոյ»210:

207 Նույն տեղում, էջ 410:
208 Պարսամյան Վ., Ա. Ս. Գրիբոյեդովը և հայռուսական հա րա բե րություն

ները, Երևան, 1947, Шостакович С., Дипломатическая деятельность А. С. 
Грибое дова, Москва, 1960.

209 Հովհաննիսյան Կ., Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և 
Ներսես Աշտարակեցին, «Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 3, Երևան, 
1973, էջ 123, Խաչատրյան Մ., Պարսկահայերի ներգաղթի կազմակերպումը 
ըստ ժամանակի փաստաթղթերի, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», թիվ 10, Երևան, 1978, էջ 9699: 

210 Собрание актов относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. II, 
Москва, 1838, с. 163164.
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Փե տրվա րի 29ին Ի. Պասկևի չը հա ղոր դել էր, որ իրա նա կան 
Ատրպա տա կա նի տա րած քում ապ րող շատ հայեր ցան կություն 
են հայտ նել տե ղա փոխ վե լու Երևա նի, Նա խիջևա նի և Ղա րա բա ղի 
շրջան նե րը և ապ րե լու Ռու սաս տա նի հո վա նու տա կ211: Պասկևի չը 
եր կի ցս նշել էր, որ ան հրա ժեշտ է գաղ թա կան նե րին վե րաբ նա կեց
նել նաև Ղա րա բա ղում՝ չնայած նա խա պես որոշ ված էր գաղ թա
կան նե րին վե րաբ նա կեց նել Երևա նի և Նա խիջևա նի մար զե րում212: 

Հա վա նա բար, մեր ձա կա լի նե լու հան գա ման քի պատ ճա
ռով Ուզում չի՝ առա վե լա պես հու նաբ նակ գյու ղի և նրա մոտ 
գտնվող երեք հայ կա կան գյու ղե րի 147 ըն տա նիք ներ գաղ թե ցին 
Ղա րա բա ղ213:

1828 թ. ապ րի լի 24ին Ի. Պասկևի չի զե կույց նե րից մե կում նշվում 
էր գաղ թա կան նե րի մեծ մա սի, հատ կա պես աղ քատ նե րի՝ Ղա րա
բաղ գնա լու ձգտ ման մա սին, որ տեղ նրանք կա պա հով վեին բա
վա րար կեն սա պայ ման նե րո վ214: 1828 թ. մայի սի 26ին Ի. Պասկևիչը 
Ի. Դի բի չին ուղղ ված իր զե կույ ցում հայտ նում է, որ Ղա րա բաղ է 
տե ղա փոխ վել 279 ըն տա նի ք215:

Ղա րա բա ղի պա րետ՝ իշ խան Ի. Աբ խա զովը գաղ թա կան նե րին 
տե ղա վո րում է Պար տա վում: 1831 թ. թվա գրվող մի փաս տա թղթում 
նշվում է, որ գաղ թա կան նե րի շրջա նում շու տով սկս վում են ծա նր 
հի վան դություն ներ և մա հա ցություն ներ, որի հետևան քով նրանց 
թիվը նվա զում է 100 ըն տա նի քի216: Գաղ թա կան նե րի ծա նր վի ճա կի 

211 Նույն տեղում, էջ 157:
212 Մանուկյան Եվ., Հայ ժողովրդի ազգահավաքման գործընթացը Արևելյան 

Հայաստանում 19րդ դարի 20ական թթ. վերջերին և 30ական թթ. 
սկզբներին, Երևան, 2005, էջ 81:

213 Тавакалян Н., Переселение армян из Турции в Закавказье после 
присоединения Восточной Армении к России, «Историкофилологический 
журнал», N 3, Ереван, 1978, с. 32.

214 Глинка С., Описание переселения армян аддербиджанских в пределы 
России, Москва, 1831, с. 127.

215 Գեղամեանց Ե., Հայերի ազատագրական շարժումները ԺԹ դարում 
կամ Հայկական հարցի 4րդ շրջանը, Բաքու, 1915, էջ 146, Присоединение 
Восточной Армении к России, т. II, с. 497. 

216 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. I, Феодальные отнощения и колониальный режим 18271843 гг., М.Л., 
1936, с. 201.
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մա սին է վկայում 1828 թ. օ գոս տո սի 21 թվա գրվող մի փաս տա
թուղթ, որ տեղ Չայ լուի (Գե տա շեն) հսկիչ Թու մա նովը զե կու ցում է 
Ղա րա բա ղի պա րետ Կա լա չևս կուն գաղ թա կան նե րի ծա նր վի ճա
կի մա սին. «… Հայ գաղ թա կան նե րի մեջ չկա որևէ առողջ մարդ, 
որ կա րո ղա նա ներ կայա նալ և հաշ վետ վություն տալ ձեզ մա հա
ցած նե րի թվի մա սին...»217: Թու մա նո վի՝ Կա լա չևս կուն ուղղ ված մեկ 
այլ զե կույ ցում (1828 թ. օ գոս տո սի 25) նշվում է. «… Գաղ թա կան նե րը 
գտնվում են այն պի սի իրա վի ճա կում, որ մա հա ցած նե րին թա ղե լու 
հա մար չկա ոչ մե կը, ամեն օր մա հա նում է մինչև քսանը »218:

Ղա րա բաղ գաղ թած նե րի ծա նր վի ճա կի մա սին վկայում է նաև 
ռուս պաշ տոնյա, վի ճա կա գիր Դ. Զու բարյովը. «Պարս կաս տա նից 
եկած հայե րը աչ քի են ընկ նում օ րի նա կե լի աշ խա տա սի րությամբ: 
Նրանց մի մա սը Կով կա սում հազ վա դեպ հան դի պող ան չափ օգ
տա կար ար հեստնե րի տեր է: Ցա վոք, օգ տա կար այս ժո ղո վուր դը 
չա փից դուրս ճնշվում է Ղա րա բա ղում... Ղա րա բա ղի տե ղա կան 
իշ խա նությունը, հայե րի դեմ ինչոր կան խա կա լությամբ՝ նե ղում 
է նրանց չտեսն ված ան նե րե լի կեր պով: Մինչև այժմ նրանք չու
նեն մշտա կան կա ցա րան, բնա կեց ման հա մար հատ կաց նում են 
ամե նաաննպաստ հո ղե րը… Առանց ջրի, առանց կե րակ րի, բաց 
երկնքի ու արևի կի զիչ ճա ռա գայթ նե րի տակ տա րա բա խտ հայե
րը մահ վան ճա րակ էին դառ նում: Ե րեք ամս վա ըն թաց քում մե ռավ 
1012 եր կու սե ռի մարդ»219: Ղա րա բա ղի մա սին մեկ այլ փաս տա
թղթում Զու բարյովը գրում է. «Գաղ թած հայերն այս տեղ ճնշվում 
են թա թար նայիբ նե րի և տե ղա կան ղե կա վա րության կող մից: Ե թե 
այս խեղ ճե րից մե կը խնդրան քով գա լիս էր Շու շի, ապա նրան բա
վա րա րում էին ծե ծո վ»220:

1828 թ. սկզբնե րից տար բեր ժա մա նակ նե րում գլխա վոր հրա
մա նա տա րի կամ քով Ղա րա բա ղի գա վառ էին գաղ թել 750 հայ 
և հույն ըն տա նիք նե ր221: Վե րը նկա րա գրված ծա նր վի ճա կն էլ 

217 Նույն տեղում:
218 Նույն տեղում:
219 АКАК, т. VII, Тифлис, 1878,  док. 412, с. 460462.
220 АКАК, т. VII, док. 413, с. 464.
221 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 

XIX в., ч. I, с. 204.
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պատ ճառ է դառ նում, որ պես զի նրանց մի մա սը ետ վե րա դառ նար 
Պարս կաս տա ն222: Պետք նշել նաև, որ Ղա րա բաղ գաղ թած հայե րի 
մեծ մա սը նախ կի նում իրենց հայ րե նի քը լքած ղա րա բաղ ցի ներն 
էին, որոնք թուրք– պարս կա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում 
ստիպ ված էին հե ռա նալ դե պի Պարս կաս տան: Այս պես, օ րի նակ 
17րդ դա րի սկզբնե րին Շահ Աբա սի ար շա վան քից առաջ Դի զա կի 
գա վա ռից չորս գյուղ, թուր քե րից ճնշված, ան ցել էին Պարս կաս
տան ու ապաս տան գտել Սպա հա նում223:

Ըստ Մա կար Բար խու դարյան ցի Ղա րա բաղ գաղ թած նե րը 
բնա կություն հաս տա տե ցին Դի զա կի Սա րենշեն, Քա րագ լուխ, Ծա
կու ռի, Մյուլ քու դա րա, Խծա բերդ, Ջրա կուս գյու ղե րում, Խա չե նում 
(Մեհ տի շեն), Սար դա րա շե նում, Նո րա գյու ղի մի մա սում, Գյու լա
թաղ, Մա րա ղա, Այ գես տան (Չայ լու), Ջրա բեր դի Ջանյա թաղ և այլ 
գյու ղե րում224: Ըստ հայ ազ գագրա գետ Ս. Լի սի ցյա նի, տե ղաբ նիկ
նե րի կող քին նոր բնակ չության հայտնվե լը բար բա ռային և ազ
գագրա կան յու րա հատ կություն նե րում նկա տե լի փո փո խություն
ներ չա ռա ջաց րեց մա սամբ այն պատ ճա ռով, որ այդ տարրե րը 
ամ բողջ բնակ չության 10 տո կոսն էլ չէին կազ մում, մա սամբ էլ, որ 
Ղա րա բա ղի և Ղա րա դա ղի մի ջև վա ղուց ի վեր գոյություն ունեին 
սե րտ տնտե սա կան և մշա կու թային կա պե ր225: Մինչ պարս կահ պա
տակ հայե րի գաղ թը Ղա րա բա ղի և Պարս կաս տա նի մի ջև եղել են 
բնակ չության տե ղա շար ժեր: Մաս նա վո րա պես, Խա չե նի Լու սա ձոր 
(Մեհ տի շեն) գյու ղի բնակ չությունը այս տեղ է տե ղա փոխ վել 1828
1829 թթ. գաղ թից շատ առաջ, որի մա սին տե ղե կություն ներ կան 
1823 թ. կա մե րալ ցու ցա կագրությու նում226:

222 Մանուկյան Եվ., նշվ. աշխ., էջ 121, Нагорный Карабах. Историческая справка, 
Ереван, 1988, с. 19.

223 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 4, Երևան, 1972, էջ 96: 
224 Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք: Արցախ, Երևան, 

1999, էջ 192194, 177, 240, Հովհաննիսյան Լ., Ղարաբաղի էթնիկ կազմն ու 
բնակչության տեղաշարժերը 18001835 թթ. ընկած ժամանակահատվածում, 
Արցախի պատմությանն ու հուշարձանների պահպանությանը նվիրված 
գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002, էջ 67:

225 Լիսիցյան Ս., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, «Հայ ազգագրություն և 
բանահյուսություն», պր. 12, Երևան, 1981, էջ 17:

226 ՀԱԱ, ֆ. 93, ց. 1, գ. 163:
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 Փաս տերն ապա ցու ցում են, որ դա սա գրքային այն «ճշմար
տությունը», թե ներ գաղ թած նե րին տրվել են ար տո նություն ներ 
և, հետևա բար, նրանք հայտնվել են կեն սա գոր ծու նեության հա
մար լիար ժեք պայ ման նե րում, քննա դա տության չի դի մա նում: 
Բայց այն իրո ղությունը, որ պարս կա կան հե տամ նաց տի րա պե
տության փո խա րի նու մը հա մե մա տա բար զար գա ցած ռու սա
կան տի րա պե տությամբ ինքնին առա ջա դի մա կան երևույթ էր, 
անժխտե լի է: 

Այս պի սով՝ Թուրք մեն չայի պայ մա նագրից հե տո կա տար ված 
գաղ թի հետևան քով Ղա րա բա ղում բնա կություն է հաս տա տում 
մո տա վոր տվյալ նե րով մինչև 300 ըն տա նիք: Պատ մա կան այս իրո
ղությունը խե ղաթյու րե լով՝ ադրբե ջա նա կան «պատ մա շի նա րար նե
րը» փոր ձում են իրենց և աշ խար հին հրա մց նել այն կեղ ծի քը, թե իբր 
հայ բնակ չությունը Ղա րա բա ղում հայտնվել է Թուրք մեն չայի պայ
մա նագրից հե տո կա տար ված գաղ թի հետևան քո վ227: Բա ցա հայտ 
այս կեղ ծի քը՝ մո գոն ված ադրբե ջա նա կան պատ մագրության կող
մից, «հիմ նա վոր վում է» նրա նով, որ Թուրք մեն չայի պայ մա նագրով 
Ղա րա բաղ է գաղ թել ավե լի քան 130 հազ. հայ, որոնք, այս տեղ 
հաս տատ վե լու պա հից սկսած, զավ թե լով կալ վա ծա տի րա կան և 
պե տա կան հո ղե րը, մեծ ան հանգս տություն սկսե ցին պատ ճա ռել 
Ղա րա բա ղի «բ նիկ նե րի ն»՝ մահ մե դա կան նե րի ն228:

Այս «պատ մա կան փաստն» իրա վամբ քննա դատ վել է Եվ. Մա
նուկյա նի կող մից. վեր ջինս վկայա կո չում է 1979 թ. հա մա միու թե
նա կան մար դա հա մա րի տվյալ նե րը, ին չի հա մա ձայն՝ ԼՂԻՄում 
բնակ վում էր ըն դա մենը 123100 հայ, այ սինքն ստաց վում էր, որ 
այդ ամ բողջ պատ մա կան ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղի 

227 Justin McCartny, Armenian Terrorizm: History as Poison and Antidote, Ankara, 
1984, pp. 8594, Алиев И., Нагорный Карабах: История. Факты. События, 
Баку, 1989, с. 7677, Мурадян П., Историяпамять поколений, Ереван, 1990, 
с. 101118, Мельтюхов М., ТерСаркисянц А., Трапезников Г., Исторические 
фальсификации с политической подоплекой, Москва, 1999, с. 15, Карабах, НАН 
Азербайджана, Институт Археологии, Баку, 2004, с. 88, Маммадов И., Мусаев 
Т., Армяноазербайджанский конфликт: история, право, посредничество, 
Тула, 2006, с. 20. 

228 Алиев И., նշվ. աշխ., էջ 76: 
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բնակ չությունը հե տաճ էր ար ձա նագրե լ229: Փաս տո րեն, Ղա րա
բա ղի բնակ չության «եկ վո րությա ն» և մահ մե դա կան բնակ չության 
«բ նի կությա ն» ադրբե ջա նա կան «պատ մա գի տա կա ն» տե սություն
նե րը հեր թա կան ան գամ դա տա պա րտ վում են ձա խող ման: 

Ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ղա րա բաղյան ճա կա տի իրա
դար ձություն նե րի ուսում նա սի րությունը ամ բող ջա կան չէր լի նի 
առանց ներ քո շա րադրյա լի: Մա տե նա դա րա նում պահ վել են բազ
մա թիվ ար խի վային փաս տա թղթեր, որոնք վե րա բե րում են 1826 թ. 
Շու շիի պա շար ման ըն թաց քում նրա պա րի սպ նե րից դուրս տե ղի 
ունե ցած քա ղա քա կան իրա դար ձություն նե րին, հատ կա պես մե լիք
ներ՝ Մե լիքՎա նի Աթա բեկյա նի, Գյու լիս տա նի Մե լիք Հով սեփ Մե
լիքԲեգ լարյա նի և Սար գիս ար քե պիս կո պոս Հա սանՋա լալյա նի՝ 
այս պես կոչ ված «պարս կա կան կող մից հան դես գա լու» և նրանց 
«դա վա ճա նությա ն» մա սի ն230:  

Ի րա կա նում տե ղի էր ունե ցել հետևյա լը. Շու շիի պաշտ պա
նությու նից զայ րա ցած Աբ բասՄիր զան հրա մայել էր կո տո րել 
շրջա կա գյու ղե րի բնակ չությանը: Սե փա կան ժո ղովրդի ճա կա
տագրով մտա հոգ Ղա րա բա ղի մետ րո պո լիտ Սար գիս ար քե
պիս կո պոս Հա սանՋա լալյանը, Մե լիքՎա նի Աթա բեկյանը231 և 
Գյու լիս տան գա վա ռի տեր Մե լիքՀով սեփ Մե լիքԲեգ լարյանը 
ներ կայա նում են Աբ բասՄիր զային՝ նրա զայ րույ թը մեղ մե լու 
մտադրությամբ: 

Վ. Պոտ տոն նշում է, որ Աբ բասՄիր զայի «Ղա րա բա ղը իմն է» 
հայ տա րա րությանը Վա նին պա տաս խա նել է. «Ե թե Ղա րա բա ղը 
քոնն է, հա պա ին չու պար սիկ նե րը կո տո րում են քո հպա տակ նե
րին:.... Որ քան շատ են հպա տակ նե րը, այն քան հզոր և փա ռա վոր 
է թա գա վո րությունը»: Ըստ Վ. Պոտ տոյի՝ այս խոս քե րից հե տո Աբ
բաս Միր զան փո խում է իր վե րա բեր մուն քը հայե րի նկատ մամբ 
և եթե նախ կի նում մեկ հայի գլխի հա մար թու մա նով էր վճա րում 

229 Մանուկյան Եվ., նշվ. աշխ., էջ 120:
230 Այս դեպքերի մասին մանրամասն տե՛ս Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ.:
231 Մաղալյան Ա., Ջրաբերդ գավառի վերջին տիրակալ Աթաբեկյանների 

տոհմածառը (Նյութեր հայոց մելիքությունների պատմության մասին), 
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 34, Երևան, 2003, էջ 83:
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պար սիկ նե րին, ապա այժմ նրանք, ով քեր կբե րեին հայե րի գլուխ
ներ, կվ ճա րեին իրենց գլխո վ232: 

Փաս տա թղթե րի ուսում նա սի րությունը թույլ է տա լիս դա տե լու, 
որ այս իրա դար ձություն նե րը մեծ ար ձա գանք էին գտել ամ բողջ 
հայ իրա կա նության մեջ: Ռու սա կան զեն քին հա վա տար մության կո
չե րով հան դես եկած վրա ցա հայ թե մի առաջ նորդ Ներ սես Աշ տա
րա կե ցին իրա դար ձություն նե րի ան սպա սե լի շրջա դար ձի՝ Մե լիք
Հով հան նե սի Մեհ տի Ղու լի խա նի մոտ գնա լու առի թով գրություն է 
ուղար կում Մե լիքՀով սեփ Մե լիքԲեգ լարյա նին: 1826 թ. օ գոս տո
սի 9 թվա գրված նա մա կում կա թո ղի կո սը գրում է. «Յէտ փա կե լոյս 
զգրու թիւն իմ առ քէզ, լուր է հաս առ կու սա կալն որ պէս թէ հա ւա
տա րիմն մեր մե լիք Վա նին գնա ցեալ է առ Մէհ տի Ղու լի խանն՝ 
այլ ես միամ տե ցու ցի զնո րին բարձր գե րա զան ցու թեանն թէ գնալն 
նո րա եթէ իցէ ճշմա րիտ ոչ կա րէ լի նել առանց յա տուկ շա հա ւէ տու
թեանց վասն պահ պա նե լոյ զժո ղո վուրդն հայոց կող մանցն այ նո
ցի կ»: Այ նու հետև կա թո ղի կո սը պատ վի րում է Մե լիքՎա նիին իր 
կող մից ուղղ ված գրությունը հանձ նել նրան, իսկ Մե լիքՀով սեփ 
Մե լիքԲեգ լարյա նին հու սադրե լով, որ շու տով ան ցնե լու է պա տե
րազ մա կան դրությունը՝ հոր դո րում է. «Դու թէ չի ցես գնա ցեալ առ 
Մէհ տի Ղու լի խանն մինչև ցայժմ մի եւս յօ ժա րես ցիս գնալ այժմ, 
եւ միա միտ լի ցիս զի զկ նի չո րից եւ հն գից աւուրց գտա նի մերձ 
առ ձեզ զօ րօք բազ մօք կնեազ Մա տա թո վն եւ Մէհ տի Ղու լի խանն 
հա լա ծես ցի ան դրէն իբրև զծուխ առա ջի հող մոյ սաստկա գու նի »233:

1826 թ. օ գոս տո սի 9 թվա գրված մեկ այլ նա մա կով կա թո ղի
կոսն իր ցա վն ու զար մանքն է հայտ նում Աղ վա նից մետ րո պո լիտ 
Սար գիս ար քե պիս կո պոս Հա սանՋա լալյա նին՝ Մե լիքՎա նիի՝ 
Մեհ տի Ղու լի խա նի մոտ գնա լու առի թով. «Ես լուեալ զայս զար
հու րե ցայ, թէ զիա՞րդ կա րե լի եղեւ առն այն պիս ւոյ բե կա նել զիւր 
բազ մա ժա մա նա կեայ արեամբ չափ հա ւա տար մու թիւնն. եւ երդ
մամբ իմով կա րօղ եղէ հա ւա նե ցու ցա նել զկու սա կալն, թէ ի ստոյգ 
լի նիլն գնա լոյն նո րա, հար կաւ լի նե լոց է վասն օգ տա կա րու թեան 

232 Պոտտո Վ., Ղարաբաղի առաջին կամավորները, էջ 53:
233 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 614, 

թ. 16 բ:
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իրիք ազ գին հայոց՝ զի կա րօղ լի ցեն ապա հո վա ցու ցա նել զբազ
մու թիւնն նո ցա »234:

Չա փա զանց ծա նր ու հան դի մա նող էր Ներ սես Աշ տա րա կե ցու՝ 
Մե լիքՎա նիին ուղղ ված նա մա կը (1826 թ. 9 օ գոս տո սի): Նա մա կի 
վեր ջում նա հույս էր հայտ նում. «...յու սամ Աս տու ծոյ թէ նա ինքն 
վկայես ցէ սր տի կու սա կա լին անա րատ պա հել առ ձեզ զկար ծիս 
իւր վասն ձե րոց վկայեալ հա ւա տար մու թեանց»235: 

Ե լի զա վետ պո լի ճա կա տա մար տից հե տո Ա. Եր մո լո վի կող մից 
Մե լիքՎա նին և Մե լիքՀով սե փը ձեր բա կալ վում և առանց դատ 
ու դա տաս տա նի, որ պես պե տա կան դա վա ճան ներ աք սոր վում են 
Բա քու: Ան պա տիժ չի մնում նաև Սար գիս ար քե պիս կո պոս Հա
սանՋա լալյանը, որն էլ բան տարկ վում է Թիֆ լի սում236:

Իր դեմ ուղղ ված հան դի մա նություն նե րին Մե լիքՎա նին պա
տաս խա նում է 1829 թ. հոկ տեմ բե րի 29ին Եփ րեմ կա թո ղի կո սին 
հաս ցեագրած իր նա մա կում, որ տեղ պար զա բա նում է թա գա ժա
ռան գի մոտ գնա լու իրա կան շար ժա ռիթ նե րը. «Հայք գա ւա ռաց ոչ 
կա րո ղա ցեալ տո կալ յո խորդ յար ձակ մանց բազ մա թիւ զօ րաց նո
րին առ և առ հա սա րակ առ եր կիւ ղի, ի փրկու թիւն ան ձանց իւ րեաց 
ակա մայ տի մի ցին առ նո սա ան ճար և ան հո վիւ մնա ցեալ այլ ես 
մերձ ամ րո ցի Ջեր մու կայ ամ րա ցայ հան դերձ ժո ղովրդեամբ իմով, 
իսկ մեծ վը տանգ մեզ այն եղեւ, ամե նայն ան ցից և ճա նա պար հաց 
յան կա րծ կա պիլն. ուս տի ան կա րա ցանք մեզ հաց և գիւլ լայ պա
րութ պատ րաս տի լ»: Ար դա րաց նե լով իր արար քը՝ Վա նին շա րու
նա կում է. «Ե թէ ոչ գնա ցից եւ ես առ նո սա, ժո ղո վուրդ իմ առ հա
սա րակ մատ նին ամե նայն ըն չիւք ի կո րուստ... Վեր ջա պէս գնալն 
իմ առ պար սի կսն, եղեւ առ օգ տի հա սա րակ ժո ղովրդոց ինձ յանձ
նեալ հայո ց»237: 

Մե լիքՎա նին աք սո րա վայ րից Ներ սե սին ուղղ ված նա մա կում 
ապա ցու ցում է, որ ին քը զոհ է իր դա սա կից նե րի ստոր մատ
նությանը: Ութ ամիս ան ց միայն ան մեղ ճա նաչ ված Մե լիքՎա նին 

234 Նույն տեղում, վավ. 617, թ. 17 :
235 Նույն տեղում, վավ. 618, թ. 17 բ:
236 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 117:
237 ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի արխիվ, Լեոյի ֆոնդ, ց. 1, գ. 10, թ. 12:
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և Մե լիքՀով սե փը Պասկևի չի կող մից ազատ են ար ձակ վում: 
Չնայած պատ մա կան այս իրա դար ձությանը՝ Վա նի Աթա բեկյա
նի գոր ծու նեությունը բարձր է գնա հատ վել ռու սա կան կա ռա վա
րության կող մի ց238: Մե լիքՎա նին մա հա նում է 1854 թ., 88 տա
րե կան հա սա կում, իր հայ րե նի Կու սա պատ կալ ված քում՝ մինչև 
կյան քի վեր ջը մնա լով ռու սա կան կա ռա վա րության հա վա տա րիմ 
հպա տա կը239: 

Անդրա դառ նանք նաև Սար գիս Հա սանՋա լալյա նի ան վան 
հետ հետ կապ ված «դա վա ճա նությա ն» դեպ քին: Ըստ որոշ պատ
մա կան աղ բյուր նե րի՝ Աբ բաս Միր զան փոր ձել էր Շու շին վերց նել 
մեկ այլ նենգ ճա նա պար հով: Նա հրա մայել էր ամ րո ցի պա տե րին 
մո տեց նել մի քա նի հարյուր հայ ըն տա նիք նե րի և ստի պել Գան
ձա սա րի մետ րո պո լիտ Սարգ սին՝ հա մո զե լու ամ րո ցում գտնվող 
հայե րին հանձնվե լու, այ լա պես կկո տոր վեն իրենց ցե ղա կից նե րը: 
Սա կայն պա շար ված նե րը, այդ թվում կա նայք և աղ ջիկ նե րը, քա րե 
կար կու տով են պա տաս խա նում Սարգ սի առա ջար կին՝ աղա ղա կե
լով. «Դու մեր հոգևոր տե րը չես, դու մոլ լա Սար գիս ես»240: Պա շար
ված նե րը կոչ են անում իրենց հա վա տա կից նե րին, որ ավե լի լավ 
է զոհ վի մի քա նի հարյուր մարդ, քան ողջ ազ գը ընկ նի ղզլ բա շի 
ծա նր լծի տա կ241: 

Լե ոն կաս կա ծամ տությամբ է վե րա բե րում Սար գիս ար քե պիս
կո պո սի վե րը նշված արար քին. «Այս, սա կայն, մի պարզ հերյու
րանք է, եթե նկա տի առ նենք այն, որ մի պա շար ված բեր դի պա րի
սպ նե րին չի կա րե լի մո տե նալ այն քան, որ դեռ կա րե լի լի նի խոս քի 
բռն վել ներ սե ցի նե րի հետ, իսկ փո խա նակ անօ գուտ հայ հոյանքնե
րի՝ հեշտ էր ընդ միշտ լռեց նել այդ քան վտան գա վոր պրո պա գան
դիստնե րին՝ գնդա կա հա րե լով նրանց»242: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
կա րե լի է հա մա ձայ նել Լե ոյի վե րոնշյալ տե սա կե տին՝ հաշ վի առ
նե լով միայն մեկ հան գա մանք՝ որ հայությունը միշտ էլ անո ղոք 

238 ՀԱԱ, ֆ. 332, ց. 1, գ. 533, թ. 1:
239 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 117:
240 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հատոր Գ, Էջմիածին, 2001, էջ 4032:
241 Потто В., Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского 

владычества, с. 68.
242 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, էջ 412:
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է գտնվել դա վա ճան նե րի նկատ մամբ, իսկ երբ դա աներ նրա 
հոգևոր հով վա պե տը՝ ան կաս կած, նրան կո չն չաց ներ իր ձեռ քե րով:

Պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րը բա վա կա նին շռայլ տե ղե
կություն ներ են հա ղոր դում մեծ աղ մուկ հա նած ար քե պիս կո պոս 
Սար գիս Հա սանՋա լալյա նի, այս պես կոչ ված, «դա վա ճա նությա ն» 
մա սին: Դրա նով խիստ մտա հոգ՝ 1826 թ. հոկ տեմ բե րի 8ին Ներ
սես Աշ տա րա կե ցին նա մակ է հղում Սար գիս Հա սանՋա լալյա նին: 
Հայ ցե լով նրա ծե րու նա զարդ վե հանձ նության նե րո ղամ տությունը՝ 
խոր հուրդ է տա լիս. «Ըստ այնմ ուրէմն եր կայ նամ տես ջիք և դուք ի 
ձե րում լռու թեան, մին չեւ ան ցցէն բար կու թիւնք եւ երա գես ցեն ձեզ 
նե րո ղու թիւնք եւ ամէ նայոյս մար դա սի րու թիւնք Իւ րոյ Կայ սե րա կան 
Մե ծու թեանն եւ Նո րին Բարձր Գե րա զան ցու թեան Ալէք սէյ Պետ րո
վիչ Եր մո լո վի եւ այ լոց ամե նե ցուն հե տե ւե ցե լոց նո ցի ն»243: Մե լիք
Վա նիի օ րի նա կով Ներ սես Աշ տա րա կե ցին ժա մա նա կին հաս կա
ցել էր, որ կա թո ղի կո սը մեծ բան սար կության հեր թա կան զո հն էր:

Սա կայն Սար գիս Հա սանՋա լալյա նի դեմ ձեռ նարկ վե լիք մի
ջո ցա ռում ներն իրենց եր կար սպա սեց նել չեն տա լիս. 1826 թ. դեկ
տեմ բե րի 2ին Ա. Եր մո լովը Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն ուղղ ված իր 
նա մա կում գրել է Սար գիս մետ րո պո լի տի «գար շե լի դա վա ճա
նությա ն» ման րա մաս նե րի մա սի ն244:

Ա. Եր մո լո վի հրա մա նով՝ Սար գիս մետ րո պո լի տը պետք է 
ուղարկ վեր Թիֆ լիս՝ Ներ սես Աշ տա րա կե ցու մոտ: Այս մա սին գե
նե րալ Վ. Մա դա թովը Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն ուղղ ված նա մա կում 
գրել է (1826 թ. դեկ տեմ բե րի 12). «Իսկ ես իմ պա րտքն եմ հա մա րում 
հա ղոր դել, որ նրա վար մունքն այն քան ան թույ լատ րե լի էր, որ նո րին 
գե րա զան ցությունը (Ա. Եր մո լովըՆ. Բ.) հրա մայեց ինձ ուղարկ ման 
ժա մա նակ նրա նկատ մամբ ունե նալ խիստ հսկո ղություն՝ պահ
պա նե լով հան դերձ ան հրա ժեշտ հար գան քը նրա բարձր աս տի
ճա նի նկատ մամբ, ին չը և իմ կող մից կա տար վել է ճշտությամբ»245: 

243 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 647, թ. 
32 բ  33:

244 Երիցեան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 253:
245 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 113, թ. 1, 

ռուսերեն:
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Սար գիս ար քե պիս կո պո սի շուր ջը ծա վալ ված խո սակ ցություն
նե րին ան տար բեր չէր մնա ցել նաև Խա չա տուր Լա զարյանը 
(17891871)246: 1827 թ. մար տի 16ին Սանկտ Պե տեր բուր գից նա 
նա մա կով դի մում է Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն: Ի դեպ՝ նա մա կում, 
հա վա նա բար, առա ջին ան գամ շրջա նա ռության մեջ է դրվում այն 
կեղծ ասե կո սեն, որ իբր, Աբ բասՄիր զան Սար գիս ար քե պիս կո պո
սին խոս տա ցել էր կա թո ղի կո սա կան աս տի ճան, որի պատ ճա ռով 
էլ վեր ջինս դի մել է Շու շիի բեր դի պաշտ պան նե րին՝ հպա տակ վե լու 
կո չո վ247:

Խա չա տուր Լա զարյա նի նա մա կին Ներ սես Աշ տա րա կե ցին 
պա տաս խա նել է 1827 թ. մայի սի 11ին. «Գ րու թիւնք վասն Սար
գիս ար քե պիս կո պո սին սուտ են բո լո րո վիմբ եւ ան հիմն ըստ 
ամե նայ նի վասն խա չին եւ աւե տա րա նին, եւ յոր դո րե լոյ զժո ղո
վուրդն հայոց յան հա ւա տար մու թիւն իւ րոյ Կ. Մե ծու թեանն, եւ են 
այ նո քիկ պատ րանք ստա բա նից, որով նո րին բարձր գե րա զան
ցու թիւնն Ալէք սէյ Պետ րո վիչ Եր մո լո վն ըստ հա սա րակ սո վո րու
թեան իւ րում պատ րեալ այն պէս, նախ գրեալ էր առ իս, եւ հրա
մայեալ էր Կա ռա վա րու թեան Ղա րա բա ղու յ ղել զնա առ իս վասն 
դա տա պար տու թեա ն…»248:

Ղա րա բա ղի թե մի առաջ նոր դի ար դա րաց ման գոր ծում մեծ 
դեր է խա ղում Ներ սես Աշ տա րա կե ցու նա մա կն՝ ուղղ ված Կով
կա սի կա ռա վար չա պետ Ի. Պասկևի չին: 1827 թ. հու նի սի 14 թվա
գրված նա մա կում Ներ սես Աշ տա րա կե ցին ճշգրիտ փաս տարկ նե
րով հեր քում է Ղա րա բա ղի թե մի առաջ նոր դի դեմ հա րուց ված մե
ղադրանքնե րը և խնդրում թույ լատ րել Սար գիս ար քե պիս կո պո սի 
վե րա դար ձը249: 

Հենց այս նա մա կն էլ դրա կան ներ գոր ծություն է ունե նում, 
և պա տաս խանն էլ չի ուշա նում: 1827 թ. հու նի սի 15 թվա գրված 
ար խի վային մի վա վե րագրում Կով կա սի կա ռա վար չա պետ 

246 Հայ հասարակականքաղաքական, մշակութային գործիչ, ռուսական 
պետական խորհրդական, Լազարյան ճեմարանի հոգաբարձու: 

247 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ  296298:
248 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 768, թ. 

36 բ37 բ:
249 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 115:
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Ի. Պասկևի չը, դի մե լով Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն, գրում է. «Հիմնվե
լով Ձերդ Բարձր սր բա զա նության հա վաս տիա ցում նե րի վրա՝ 
Հայոց Ար քե պիս կո պոս Սարգ սի մա սին, որը մե ղա դրվում էր դա
վա ճա նության և ղա րա բաղյան հայե րին նույ նին դրդե լու գոր ծում, 
փո խար քայի կար գադրությամբ ուղարկ վել էր Թիֆ լիս, և հար գան
քով ըն դու նե լով Ձեր միջ նոր դությունը՝ այս ար քե պիս կո պո սի հա
մար՝ ես թույ լատ րում եմ նրան վե րա դառ նալ իր բնա կության վայ
րը Ղա րա բաղ և այս մա սին կար գադրել եմ Թիֆ լի սի Ռազ մա կան 
նա հան գա պե տի ն»250:

Սար գիս ար քե պիս կո պո սի ար դա րա ցու մը մեծ ուրա խությամբ է 
ըն դուն վում Ներ սես Աշ տա րա կե ցու կող մից, 1827 թ. հու նի սի 17ին 
նա նա մա կով դի մում է Շու շի քա ղա քի, Ղա րա բա ղի հայ հա սա րա
կությանը՝ հայտ նե լով Սար գիս ար քե պիս կո պո սի ան մեղ ճա նաչ վե
լը և վե րա դար ձը: Նա մա կում նա հոր դո րում է նաև պատ վով վե
րա բեր վել ար քե պիս կո պո սին: Ապա իր ուրա խությունն է հայտ նում 
ճշմար տության հաղ թա նա կի հա մար. «...ք րիս տո նեա կան է հրա
ման, թէ ծա նի ջիք զճշմար տու թիւնն եւ ճշմար տու թիւնն ազա տես ցէ 
զձեզ...»251:

Ար ցա խա հայությանն ուղղ ված նա մա կին հետևում է կա թո
ղի կո սի նա մա կը՝ ուղղ ված Սար գիս ար քե պիս կո պո սին: Նա մա
կը թվա գրված է՝ 1827 թ. հու նի սի 17. «...Այ սու հե տեւ ըն դար ձակ են 
ձեզ ճա նա պա րհք ձեր, եւ ըստ հա մա ձայ նու թեան հա ճոյից իւ րոյ 
սրբազ նա գոյն օ ծու թեան Վե հա փառ տեա ռն մե րում յոր ժամ եւ 
կամք իցեն ձեզ վե րա դառ նալ յա թոռ ձեր՝ կա րօղ էք ճա նա պար
հոր դել ազա տօ րէն..»252: 

Սար գիս ար քե պիս կո պո սի ար դա րաց ման լու րը մեծ ուրա
խությամբ է ըն դուն վում Լա զարյան նե րի կող մից, ին չը հաս տատ
վում է վա վե րագրե րո վ253: 

250 Նույն տեղում, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 111, թ. 1, ռուսերեն:
251 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 779, թ. 

4546:
252 Նույն տեղում, թղթ. 166, վավ. 778, թ. 45:
253 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 73, թղթ. 

106, գ. 51, վավ. 74, թ. 12:
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Սար գիս ար քե պիս կո պո սի հա մար անար գա լից էր խա րան ված 
դա վա ճա նի կնի քը: 1827 թ. մայի սի 20 թվա գրված վա վե րագրում 
Սի մե ոն ար քե պիս կո պոս Բզ նունյան ցը գրում է, թե Սար գիս ար քե
պիս կո պո սը հի վանդ է, խնդրել է իրեն՝ գրել Ներ սես Աշ տա րա կե
ցուն օր առաջ իրեն իր վանքն ուղար կե լու մա սի ն254: Սար գիս մետ
րո պո լի տն Ար ցախ է վե րա դար ձել 1827 թ. հու լի սի 4ին255:

Հո գե կան ծա նր ապ րում նե րի հետևանքներն իրենց ազ դե
ցությունն ունե ցան ազատ ար ձակ վե լուց հե տո. Բաղ դա սար եպիս
կո պոս Հա սանՋա լալյա նի՝ Եփ րեմ կա թո ղի կո սին ուղղ ված և 
1829 թ. փե տրվա րի 15 թվա գրված նա մա կում նշվում է. «Սր բա զան 
մետ րո պօ լիտ Հայրն մեր՝ ի դե կտ. ամ սեան ի 19ին փո խե ցաւ առ 
Աս տուած, և եթող զմիա բա նու թիւնս և զվանս մեր որ բա ցեալ ի 
թշուա ռա գոյն վի ճա կի սգոյ և տրտ մու թեա ն»256:

Սար գիս Հա սան Ջա լալյանը Աղ վա նից 85րդ և վեր ջին կա թո
ղի կոսն էր257: Ինչպես գրում է Մա կար Բար խու դարյան ցը՝ «Վախ
ճա նուած է կա թու ղի կո սու թիւնն Աղուա նից և թաղ ւած վեր ջին 
Սար գիս կա թու ղի կոս Ջա լա լեան ցի գե րեզ մա նում»258:

Այս պի սով՝ ինչպես ցույց են տա լիս վե րոնշյալ փաս տա թղթե
րը, Սար գիս ար քե պիս կո պո սը, Մե լիքՎա նին և Մե լիքՀով սե փը 
զոհն էին դար ձել մեծ բան սար կության, որը հյուս վել էր Ա. Եր մո
լո վի կող մից: Տե ղում բա րե հա ճություն ցույց տա լով դե պի հայե րը 
և շա հա գոր ծե լով նրանց հա վա տար մությունը՝ Ա. Եր մո լովը հարկ 
եղած դեպ քում չէր երկնչում նրանց վա տա բա նե լուց: Այս առի
թով Ա. Մա ղալյանը վկայա կո չել է մի նա մակ Ալ. Խու դա բա շյա նից՝ 
ուղղ ված Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն, թվա գրված՝ 1827 թ. մար տի 30. 
«Հին կու սա կալն թէ պէտ առ ձեզ և առ ազգն մեր բա րե հա ճու թիւն 
ցու ցա նէր, սա կայն աստ զբա զում վա տա բա նու թիւնս գրէ ր»259:

254 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 57, վավ. 352:
255 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 145:
256 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 62, վավ. 19, ինչպես նաև՝ 

Վաւերագրեր հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 56:
257 Մկրտումյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 210:
258 Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք: Արցախ, էջ 156:
259 Մաղալյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 145:



Այս պի սով՝ ամ փո փե լով ռուսպարս կա կան պա տե րազ մին 
ար ցա խա հայության մաս նակ ցության և, ընդ հան րա պես, պա
տե րազ մի հետ ան մի ջա կան կապ ունե ցող քա ղա քա կան իրա
դար ձություն նե րի լու սա բան ման փոր ձը՝ հան գում ենք հետևյալ 
եզ րա կա ցություն նե րին. 
ա) Պատ մա գի տա կան աշ խա տություն նե րում բա վա րար ուշա

դրություն չի դարձ վել պատ մա կան աղ բյուր նե րի այն տե ղե
կություն նե րին, որոնց հա մա ձայն՝ պարս կա կան կո ղմն առա ջին 
հար ված նե րից մե կը պետք է հասցներ Ղա րա բա ղին: Վեր հան
ված փաս տե րը կոչ ված են մեր ժե լու պարս կա կան զոր քի ղա
րա բաղյան ուղ ղությամբ ներ խուժ ման «հան կար ծա կիությա ն» 
ար հես տա ծին թե զը:

բ) Պատ մա գի տության մեջ առա ջին ան գամ Շու շիի պա շար ման 
տևո ղությունը 55 օր է ներ կայաց րել Ա. Քյուրք չյանը: Այս տե սա
կե տը նրա աշ խա տության մեջ ներ կայաց վել է առանց աղբյու
րա գի տա կան հեն քի: Մեր կող մից երևան հան ված փաս տե րը, 
ինչպես նաև իրա դար ձություն նե րի տրա մա բա նությունը խո
սում են այս տե սա կե տի օգ տին: Հաս տատ ված տե սա կետ
նե րի նո րո վի մեկ նա բա նությունը նպա տակ ունի, ոչ թե վեր
հա նել 56 օր կազ մող ան ճշտությունը, այլ ճշգրտել կող մե րի 
ռազ մա վա րությունը:

գ) Շու շիի պաշտ պա նությունը, իրա վամբ, պետք է հա մա րել ռազ
մա վա րա կան տե սա կե տից մե ծա պես գնա հա տե լի. Շու շին ձա
խո ղեց Աբ բասՄիր զայի՝ արագ հաղ թա նա կի հաս նե լու ծրա գի
րը և հնա րա վո րություն տվեց ռու սա կան կող մին՝ կենտ րո նաց
նե լու ուժե րը: Շու շիի պաշտ պա նության նշա նա կությունը ռուս
պարս կա կան պա տե րազ մի հա մա տե քս տում խիստ կարևոր
վում է, քա նի որ իրա դար ձություն նե րի այ լըն թաց զար գաց ման 
արդյուն քում այն բաց դուռ կհան դի սա նար դե պի Վրաս տան: 

դ) Ուսում նա սի րե լով և վեր լու ծե լով պարս կա կան կող մի ար շա
վան քի երկ րորդ՝ Գյում րիՄի րաք ուղ ղությունը՝ հայ պատ մա
գի տությունը բա վա րար վել է միայն Շու շիի հե րո սա կան պաշտ
պա նությունը ներ կայաց նե լով: Ուս տի մեր ուսում նա սի րության 
շրջա նակ նե րում ենք նե րա ռել «Շու շիի պա րի սպ նե րից դուրս» 
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տե ղի ունե ցած իրա դար ձություն նե րը. պարս կա կան զոր քե րի 
ավե րա ծություն նե րը Ղա րա բա ղի գա վա ռում, Դի զա կում կազ
մա կերպ ված ինքնա պաշտ պա նության դեպ քը, գա վա ռի սահ
մա նա մերձ տա րածք նե րի ավե րու մը, պարս կա կան զոր քե րի 
ու քոչ վոր նե րի աս պա տա կում նե րը՝ 1826 թ. հոկ տեմ բեր1827 թ. 
հոկ տեմ բեր ամիս նե րի ըն թաց քում: 

ե) Թուրք մեն չայի պայ մա նագրով կազ մա կերպ ված պարս կա հայե
րի գաղ թի հետևան քով Ղա րա բա ղում բնա կություն են հաս տա
տում մո տա վոր տվյալ նե րով մինչև 100 ըն տա նիք: Այս փաս տը 
հի մք ըն դու նե լով՝ ադրբե ջա նա կան «պատ մա շի նա րար նե րը» 
փոր ձում են ապա ցու ցել, թե, իբր, հայ բնակ չությունը Ղա րա բա
ղում հայտնվել է Թուրք մեն չայի պայ մա նագրից հե տո կա տար
ված գաղ թի հետևան քով: Ընդ որում, ադրբե ջա նա կան պատ մա
գի տության մեջ Ղա րա բաղ գաղ թած նե րի թիվը մի տում նա վոր 
կեր պով հասցվում է 130000170000ի՝ հիմ նա վո րե լու իրենց իսկ 
կող մից առաջ քաշ ված Ղա րա բա ղի հայ բնակ չության «եկ վո
րությա ն» և մահ մե դա կան բնակ չության «բ նի կությա ն» ադրբե
ջա նա կան «պատ մա գի տա կա ն» տե սություն նե րը: Մինչդեռ 
պատ մա կան հիմ նա վոր փաս տե րի առ կայությունը ձա խո ղում է 
պատ մությունը խե ղաթյու րե լու հեր թա կան փոր ձը: 

զ) Հայ երևե լի նե րի «դա վա ճա նությա ն» դեպ քը ցույց է տա լիս, որ 
Եր մո լովը պա տե րազ մի ըն թաց քում իր կող մից թույլ տրված 
բաց թո ղում նե րը փոր ձել էր քո ղար կել ստոր բան սար կությամբ՝ 
այդ պի սով ցա րա կան կա ռա վա րության ուշադրությունը հրա
վի րե լով ար ցա խա հայության երբևէ չու նե ցած «դա վա ճան երե
սի» վրա: 
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Գ) ՂԱ ՐԱ ԲԱ Ղը՝ Ռու ՍԱ կԱՆ կԱՅՍ Րո ւթՅԱՆ  
ՎԱՐ չԱ քԱ ՂԱ քԱ կԱՆ ԲԱ ՐԵ Փո Խո ւմ ՆԵ ՐԻ  

ՆԱ ԽԱԳ ԾԵ Րո ւմ ԵՎ ո Րո Շո ւմ ՆԵ Րո ւմ  
1822-1867 թթ. 

Ինքնա կա լության՝ Ղա րա բա ղի նկատ մամբ իրա կա նաց ված 
վար չա քա ղա քա կա նության լու սա բա նու մը խիստ կարևոր և էա
կան է՝ ինչպես հետ գյու լիս տանյան ժա մա նա կաշրջանը գնա հա
տե լու, այն պես էլ պատ մա կան պատ գամ նե րի իմաս տով: Ղա րա
բաղն առան ձին վար չա քա ղա քա կան և իրա վա սուբյեկ տային միա
վո րի կար գա վի ճա կով ան ցավ Ռու սաս տա նին. ինչպես ներ կայիս 
Ադրբե ջանը կազ մող տա րածք նե րը, Դա ղս տանը և Վրաս տանը: 
Սա կայն ցա րիզ մի վար չա կան քա ղա քա կա նության արդյուն
քում ստեղծ վում է բո լո րո վին այլ իրա վի ճակ ին չը ման րա մասն 
քննության է են թարկ վել ստո րև260:

Դե ռևս 1805 թ. մայի սի 14ի Քյու րակ չայի դաշ նա գի րը՝ Ղա
րա բա ղի խա նության գրավ ման առի թով առան ձին դաշ նագրի 
առ կայությունը, ան ժխ տե լի վկայությունն է այն փաս տի, որ Ղա
րա բա ղը տա րա ծաշրջա նում ըն կալ վել է, որ պես ինքնա տիպ էթ
նո տա րած քային միա վոր: Ինչ վե րա բե րում է պատ մա կան հայտ
նի իրա դար ձություն նե րի արդյուն քում Ղա րա բա ղում հաս տատ
ված խա նա կան կար գին, ապա այն, ըստ էության, չի ար տա ցո լել 
հայաբ նակ Ղա րա բա ղի ժո ղովրդագրա կան պատ կե րը և պար զա
պես պայ մա նա վոր ված է եղել մահ մե դա կան պե տության կազ մում 
լի նե լու հան գա ման քով: 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին Գյու լիս տա նի 

260 Ենթագլխի մասին տե'ս նաև մեր հոդվածները՝ Բաղդասարյան Ն., Ղա
րա բաղը՝ ռուսական կայսրության վարչաքաղաքական բարեփոխումների 
նա խա գծե րում և որոշումներում 18221867 թթ., «Հայագիտական հանդես», 
1/2010, Ստ., 2010, էջ 4959: Багдасарян Н., Карабах в административных 
проектах ре форм и постановлений Российской империи в 1813 – 1859 
г.г., «Россия и арм яне Нагорного Карабаха в прошлом и настоящем», 
Южнороссийское обоз ре ние, Центр системных региональных исследований 
и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН, Вып. 67, МоскваРостовна–Дону
Степанакерт, 2011, с.100110.
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պայ մա նագրով Ղա րա բա ղի՝ Ռու սաս տա նին միաց ման պա հին 
Ղա րա բա ղի խա նությունը261 բա ժան ված էր մա հալ նե րի, դրանք 
էին՝ Սի սիա նի, Կա պա նի, Դե մուրչ հա սան լիի, Բա ղա բեր դի, Քյա
բիր լուի, Բար գու շա տի, Տաթևի, Ջի վանշի րի, Ջրա բեր դի, Խուր
դա փա րայի, Փի սիա նի, Օ թուզԻ քիի, Ի գիր մի դոր դի, Կա րա չոր լուի, 
Վա րան դայի, Դի զա կի, Աջ նա նի, Թա լի շի, Խա չե նի, Մեղ րիի, որոնց 
գլուխ կանգ նած էին կամ հայ մե լիք նե րը, կամ թա թար բե կե րը262: 
Փաս տո րեն, նման վար չա քա ղա քա կան բա ժան ման, նրա կար գա
վոր ման, վե րա կազ մա կերպ ման հետ պետք է հա րա բեր վեր ցա
րա կան կա ռա վա րությունը հե տա գա մի քա նի տաս նա մյակ նե րի 
ըն թաց քում:

1822 թ. Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցումն ուղե կց վեց նրա 
կա ռա վար ման հա մա կար գի վե րա կազ մա վոր մամբ: Խա նա կան 
կար գը վե րաց վել էր 1822 թ. նոյեմ բե րին, իսկ 1823 թ. վեր ջից ցա
րա կան կա ռա վա րությունը ձեռ նա մուխ եղավ ինչպես միաց ված այլ 
տա րածք նե րում, այն պես էլ Ղա րա բա ղում ռու սա կան վար չա կարգ՝ 
օ րենսդրություն, կա ռա վար ման տնտե սա կան և քա ղա քա կան հա
մա կարգ մտցնե լու գոր ծին:

1823 թ. դեկ տեմ բե րի 8ին նա խա րար նե րի խոր հուր դը պե տա
կան դե պար տա մեն տի ներ կայաց մամբ հաս տա տում է Ա. Եր մո լո վի 
ներ կայաց րած առա ջար կը՝ ստեղ ծե լու ռազ մա կան շրջան՝ կազմ
ված Շա քիի, Շիր վա նի և Ղա րա բա ղի գա վառ նե րի ց263 (պ րո վին
ցիա): Այդ մա սին որո շու մը ցա րի կող մից հաս տատ վում է 1824 թ. 
հուն վա րի 22ին: Ո րոշ ման հա մա ձայն՝ գա վա ռային կա ռա վա րու
մը կենտ րո նաց վում է բեր դա քա ղաք նե րում՝ պա րետ նե րի ձեռ քում: 

261 Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկել է ԿուրԱրաքսյան միջագետքի 
հարավային և հարավարևելյան հատվածը, Գանձակի և Շաքիի խա
նություն նե րից հարավ և զբաղեցրել է 13 հազ. քառ. վերստ: Այս մասին տե՛ս 
Иваненко В., Гражданское управление Закавказьем, Тифлис, 1901, с. 146.

262 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 15, Հովհաննիսյան Լ., «Ղարաբաղի 
խանություն», «Ղարաբաղ», «Լեռնային Ղարաբաղ» ան վա նում նե րի 
հարաբերությունը, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, 
ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007, էջ 
113: 

263 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
первая, 18001826 гг., с. 120.



94

Պա րետ նե րին պետք է են թարկ վեին մա հալ նե րի ղե կա վար նե
րը՝ նայիբ նե րը, բե կերն ու մե լիք նե րը, որոնք իրա կա նաց նում էին 
ոստի կա նա կան իշ խա նությունը, հսկում հար կա հա վա քությունը և 
պար հակ նե րի կա տա րու մը264: Ղա րա բա ղի պա րե տն ան մի ջա կա
նո րեն վե րա հսկում էր գա վա ռի ֆի նան սա կան գոր ծը265: Պա րե տը 
չէր կա րող ինքնու րույն նշա նա կել մա հալ նե րի նայիբ նե րին. 1824 թ. 
մա րտ ամ սից նայի բի թեկ նա ծության հաս տա տու մը, ռազ մա կան 
շրջա նի հրա մա նա տա րի ներ կայաց մամբ, վե րա հաս տատ վում էր 
Վրաս տա նի կա ռա վար չա պե տի կող մի ց266: Փաս տո րեն, ժա ռան
գություն ստա նա լով խա նե րի իրա վունքնե րը՝ պա րետ ներն ինքնու
րույն չէին իրենց գոր ծո ղություն նե րում: 

Ըստ որոշ ման՝ ռազ մա կան շրջա նի կենտ րոնը Շու շի քա ղաքն 
էր: 1823 թ. «Անդրկով կա սի կա ռա վար ման կազ մա կերպ մա ն» մա
սին ցա րա կան հրա մա նագրից հե տո Եր մո լովը որո շում ըն դու նեց 
ստեղ ծել «Շու շի ամ րո ցի և նրա շրջա նի քա ղա քային դա տա րա ն»: 
Քա ղա քային դա տա րա նի՝ դի վա նի կազ մում կային 4 ատե նա կալ
ներ՝ 2 բեկ և եր կու քա ղա քա ցի՝ հայ և թա թար: Նրանք նշա նակ վում 
էին պաշ տո նա վար ման մեկ տա րի ժամ կե տո վ267: 

Շու տով իրա կա նաց վում է նաև տե ղա կան ինքնա կա ռա վար
ման կազ մա կերպ ման գոր ծը: 1824 թ. մայի սի 5ի Սե նա տի հրա
մա նագրով հաս տատ վում են Շա քիի, Շիր վա նի և Ղա րա բա ղի 
գա վառ նե րի հաս տիք նե րը և ռազ մա կան շրջա նի պե տի պաշ տոնը: 
Ռազ մա կան շրջա նի պետ է նշա նակ վում Վ. Մա դա թովը: Սկզբնա
պես Վ. Մա դա թովը կար ծում էր, թե ին քը միանձնյա պետք է վա րեր 
ռազ մա կան, դի վա նա գի տա կան, քա ղա քա ցիա կան և տնտե սա կան 
հար ցե րը: Սա կայն հե տա գայում բախ վում է այն իրո ղությանը, որ 
պա րետ նե րը բա վա կա նին ինքնու րույն են իրենց գոր ծու նեության 

264 Мильман А., Политический строй Азербайджана в XIX начале XX веков, Баку, 
1966, с. 7374.

265 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., Ереван, 2003, с. 27.

266 Նույն տեղում, էջ 27, Ерошкин Н., История государственных учреждений 
дореволюционной России, Москва, 1983, с. 189.

267 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 27.
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մեջ և հաշ վի չեն նստում իր հետ: Այս մա սին նա 1824 թ. նոյեմ բե րի 
24ին Ա. Եր մո լո վին ուղղ ված զե կույ ցում վեր ջի նիս ուշադրությունն 
էր հրա վի րում իր են թա կայության տակ գտնվող կա ռույց նե րի 
ինքնա գոր ծու նեության վրա. «Շատ դեպ քե րում նկա տե լի է, որ նա
հանգ նե րում կարևո րություն ունե ցող գոր ծե րի մեծ մա սը իմ են թա
կայության տակ գտնվող պա րետ նե րի կող մից իրա կա նաց վում է 
առանց իմ իմա ցության: Ին չի պատ ճառ նե րը, են թադրում եմ, կամ 
պա րետ ներն են իմ կող քով կա տա րում իրենց ներ կայա ցում նե րը 
ռազ մա կան կա ռա վար չին, կամ վեր ջին ներս են ուղ ղա կի կար
գադրություն ներ անում»: Այ նու հետև Վ. Մա դա թովը, իր մտա վա
խությունը հայտ նե լով, գրում է. «Հայտնվե լով նման իրա վի ճա կում, 
ինձ վս տահ ված պրո վին ցիա նե րի հետ կապ ված կա րո՞ղ եմ վս տահ 
լի նել, որ բո լոր գոր ծերն այն տեղ ըն թա նում են իրենց կար գով...»: 
Ապա հարց նում է Ա. Եր մո լո վին, թե որևէ ան կար գության դեպ քում 
ին քը պա տաս խա նատ վության չի՞ են թարկ վի268:

 Լի նե լով պատ վա խնդիր ու ար ժա նա պա տիվ ան հա տա կա
նություն՝ Վ. Մա դա թովը, նման իրադրությունը «ան կար գություն» 
որա կե լով, հրա ժա րա կան է տա լիս: Ի րա կա նում այդ «ան կար
գություն նե րի» պատ ճա ռը ռազ մաշրջա նային պե տի և պա րետ նե
րի իրա վունքներն ու պար տա կա նություն նե րը սահ մա նող փաս
տա թղթի բա ցա կայությունն էր: Վ. Մա դա թո վի հրա ժա րա կանն 
իրադրությունը չի շտ կում: Մա դա թո վի հրա ժա րա կա նից հե տո 
1827 թ. օ գոս տո սի 27ին Շա քիի, Շիր վա նի և Ղա րա բա ղի ռազ
մաշրջա նային պետ է նշա նակ վում իշ խան Ի. Աբ խա զովը, իսկ 
1827 թ. նոյեմ բե րի 10ին Ղա րա բա ղի պա րետ է նշա նակ վում մայոր 
Կլյու կի ֆոն Կլյու գեն հաուն269:

 Հատ կանշա կան է, որ Շու շիի և Շա քիի պա րետ ներն իրենց 
գոր ծու նեության շրջա նակ նե րը կար գա վո րող հրա հանգ ներ ստա
նում են՝ սկսած 1828 թ.: Հրա հանգ նե րը վե րա բե րում էին կա ռա
վար ման տնտե սա կան, դա տա կան, ոս տի կա նա կան և քա ղա քա
ցիա կան ոլո րտ նե րին: Պա րետ նե րի օգ նա կան ներ են նշա նակ վում 

268 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
первая, 18001826 гг., с. 120.

269 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 1, թ. 1:
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հա զա րա պետ նե րը և հարյու րա պետ նե րը, որոնք կոչ վում էին մա
հա լային բե կեր, նայիբ ներ և յուզ բա շի նե ր270, որոնց իրա վունքներն 
ու պար տա կա նություն նե րը հստա կեց ված չէին: 

Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ այս ըն թաց քում հայ ազ գային գոր ծիչ նե րը 
շա րու նա կում էին հայ կա կան պե տա կա նության վե րա կանգնման 
ծրագրեր մշա կել: 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մը 
դե ռևս չէր ավա րտ վել, երբ 1827 թ. Խա չա տուր Լա զարյանը ցա րա
կան կա ռա վա րությանն է ներ կայաց նում «Հայ կա կան թա գա վո
րությա ն» ստեղծ ման նա խա գի ծը: «Հայ կա կան թա գա վո րությունը» 
պետք է ընդ գրկեր ռու սա կան տի րա կա լության ներ քո գտնվող բո
լոր հայ կա կան պատ մա կան տա րածք նե րը. «Շատ մար զեր, ինչպես 
հին Նա խիջևա նի, Երևա նի, Ղա րա բա ղի, Շա քիի և Շա մա խիի մար
զե րը, Էջ միած նի նա խա գահ վան քով կազ մում են Հայաս տա նի 
վա ղե մի հին թա գա վո րության ընդ հա նուր կո րի զը և գլխա վոր հիմ
քը»: Այն օժտ ված պետք է լի ներ ներ քին ինքնա վա րության իրա
վուն քով, իսկ ռու սաց կայս րը պաշ տո նա պես ըն դու նե լու էր հայոց 
թա գա վո րի տիտ ղո սը: Նա խագ ծի հա մա ձայն թա գա վո րությու նում 
ստեղծ վե լու էր հայ կա կան սահ մա նա պահ զո րք և կայ սե րա կան 
գվար դիա կան հե ծե լա վաշտ, գոր ծե լու էին հայ կա կան օ րենքնե
րը և ռու սա կան կայս րե րի տված առանձ նաշ նոր հում նե րը, հայոց 
եկե ղե ցին պահ պա նե լու էր ան կախ կար գա վի ճակ: Ի րա կա նում 
«Հայ կա կան թա գա վո րությա ն» ստեղծ ման առա ջար կին հետևում 
է ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից «Հայ կա կան մար զի ստեղծ
մա ն» հրա մա նա գի րը, որն ընդ գրկում էր Երևա նի և Նա խիջևա նի 
խա նություն նե րը271: 

Անդրկով կա սի կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի նա խագ ծե
րում Ղա րա բա ղի գա վա ռի կա ռա վար ման հար ցը քննարկ ման 
առար կա դար ձավ 1828 թվա կա նին: Նա խագ ծի հե ղի նա կն էր 
ռուս աս տի ճա նա վոր Պ. Սան կո վս կին: Այն կոչ վում էր «Նա խա
գիծ Անդրկով կա սի կա ռա վար ման են թադրյալ կո մի տեի նյու թե րի 

270 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 28.

271 Հայոց պատմություն, հ.3, գիրք առաջին, նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի 
երկրորդ կես–XIX դարի վերջ), Երևան, 2010, էջ 261262: 
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նա խա պատ րաստման հա մա ր» (Проект изготовления материалов 
для предполагаемого комитета управления Закавказским краем): 
1828 թ. հուն վա րի 1ին նա խա գի ծը ներ կայաց վում է գլխա վոր 
շտա բի պետ Ի. Դի բի չին: Նա խագ ծով նա խա տես վում էր ստեղ ծել 5 
վար չա տա րած քային միա վոր ներ՝ մար զեր՝ Վրա ցա կան, Ի մե րե թա
կան, Հայ կա կան և 2 մահ մե դա կան մար զեր: Ղա րա բա ղի, Շա քիի 
և Շիր վա նի գա վառ նե րը պետք է մտ նեին առա ջին մահ մե դա կան 
մար զի մեջ: Վրաս տա նի և Ի մե րե թիայի հա մար մար զային կա ռա
վա րու մը նա խա տես վում էր խարս խել ար դեն գոյություն ունե ցող 
կա ռա վար ման հա մա կար գի հիմ քե րի վրա: Մնա ցած մար զե րում, 
այդ թվում և Ղա րա բա ղի գա վա ռում, նա խա տես վում էր ռու սա
կան դա տա վա րության և գոր ծա վա րության ապա գա ներ մու ծու
մից հրա ժա րում, որով հետև դա կհան գեց ներ բյու րոկ րա տա կան 
քա շք շուկ նե րի272: 

Անդրկով կա սի կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փոխ ման վե
րոնշյալ նա խա գի ծը հա ջո ղություն չու նե ցավ, և բա րե բախ տա բար, 
մնաց թղթի վրա: Ղա րա բա ղի դեպ քում դա կնշա նա կեր ար դեն 
մուտ քա գրված ռու սա կան օ րենսդրությու նից հրա ժա րում, ին չը 
նրան կվե րա դարձ ներ խա նա կան վար չա կար գին:

1829 թ. օ գոս տո սի 15ին ռու սա կան կայս րության ֆի նանսնե
րի նա խա րար Ե. Կանկ րինը ցա րին է ներ կայաց նում «Անդրկով
կասյան գա վառ նե րի կա ռա վար ման ձևի» մա սին նա խա գիծ, 
որի հա մա ձայն՝ պետք է վե րա կանգնվեին Շա քիի, Շիր վա նի, 
Ղա րա բա ղի խա նություն նե րը, որ տեղ գլխա վոր կա ռա վա րու մը 
հանձնվե լու էր խա նին: Խա նություն նե րի վե րա կանգնման պատ
ճառ նե րը չէին լու սա բան վում, քա նի որ, Կանկ րի նի հա վաստմամբ՝ 
«դրանք պա հան ջում էին ման րա մասն շա րադրանք»273: Խա
նություն նե րի վե րա կանգնման առա ջարկն ուներ իր պատ ճառ
նե րը: Խա նություն նե րի վե րա ցու մը որ պես անշա հա վետ երևույթ 
էր գնա հատ վում 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ
մի ետ նա խոր քում, քա նի որ պարս կա կան բա նա կի կազ մում 

272 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 43.

273 Նույն տեղում, էջ 4445.
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իրեն ցից մեծ ուժ էին ներ կայաց նում հենց նախ կին խա նե րը, բե
կե րը և աղա նե րը, ուս տի ռու սա կան պաշ տո նա վա րող շրջան նե
րում տի րում էր այն մտայ նությունը, թե խա նություն նե րի վե րաց
մամբ Ռու սաս տանն իր հա մար ձե ռք էր բե րել ավե լորդ թշ նա
մի ներ և զրկ վել ամուր հե նա րա նից: Սա կայն խա նա կան կար գի 
վե րա կանգնման առա ջարկն ինքնին հե տա դի մա կան էր, քա նի 
որ նա հանջ էր տա րա ծաշրջա նում գոյություն ունե ցող քա ղա քա
կան հա րա բե րություն նե րից: 

Նա խա գի ծը ցա րի հա մար ըն թերց վում է 1829 թ. օ գոս տո սի 
16ին, սա կայն դրա վե րա նայու մը ձգձգ վում էր՝ պայ մա նա վոր
ված ըն թա ցող ռուսթուր քա կան պա տե րազ մով: Ցա րա կան կա
ռա վա րությունը բա վա րար վում է միայն նրա նով, որ սե նա տոր ներ 
Պ. Քու թայի սո վին և Ե. Մեչ նի կո վին հանձ նա րա րում է Անդրկով կա
սում ան ցկաց նել ստու գում274:

1830 թ. սե նա տոր նե րը, ան ցկաց նե լով Ղա րա բա ղի գա վա ռի 
ստու գու մը, զե կույց են ներ կայաց նում՝ «Ղա րա բա ղի գա վա ռի ան
կար գություն նե րի և չա րա շա հում նե րի մա սի ն», որ տեղ քննա դա
տում են ռազ մա ժո ղովրդա կա ն275 կա ռա վա րու մը, պա րե տի և գա
վա ռային դա տա րա նի գոր ծու նեությունը276:

 Հա վա նա բար, սե նա տոր նե րի դի տարկ ման արդյուն քում 
երևան հան ված Անդրկով կա սի ան կազ մա կերպ կա ռա վար ման 
իրո ղությունը պատ ճառ է դառ նում, որ 1830 թ. ապ րի լի 24ին 
Ի. Պասկևի չը ցա րին է ներ կայաց նում զե կույց Անդրկով կա սում 
միաս նա կան քա ղա քա ցիա կան, ֆի նան սա կան և կա ռա վար ման 
կարգ, օ րենսդրություն մտցնե լու մա սին՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու մը կա րող է ան վս տա հություն առա
ջաց նել ժո ղովրդի մոտ: Ղա րա բա ղի, Շա քիի և Շիր վա նի գա
վառ նե րի հա մար Ի. Պասկևի չը բնու թագրա կան էր հա մա րում 
կա ռա վար ման ռազ մա պա րե տային ձևը: Նա առա ջար կում էր 

274 АКАК, т. VII, док. 47, с. 35.
275 Ցարիզմի կողմից ռազմաժողովրդական կառավարում էր անվանվում 

պարետային կառավարումը:
276 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 

вторая, 18261836 гг., Ереван, 2006, с. 63.
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տա րա ծաշրջանը կի սել եր կու նա հանգ նե րի և Հայ կա կան մար զի: 
Առա ջինը Վրա ցա կան նա հանգն էր, իսկ երկ րոր դը, որը պայ մա
նա կա նո րեն Դա ղս տան պետք է կոչ վեր՝ կազմ վե լու էր 8 գա վառ
նե րից՝ Ե լի զա վետ պո լի՝ Շամ շա դի նի ուղե մա սի հետ, Ղա րա բա ղի, 
Թա լի շի, Շա քիի, Շիր վա նի, Բաք վի, Ղու բայի, Դեր բեն դի277:

 Նա խագ ծով վե րջ էր դրվում ազ գային հիմ քե րի վրա վար չա
տա րած քային բա ժա նում նե րին: Հայ ազ գային գոր ծիչ նե րին առա
ջարկ վում էր բա վա րար վել միայն Հայ կա կան մար զով: Նա խագ ծի 
միակ դրա կան կո ղմն այն էր, որ սահ ման վում էր ռու սա կան միա ձև 
հպա տա կություն278: Նա խա գի ծը քննարկ վեց, սա կայն սա էլ, բա րե
բախ տա բար, մնաց թղթի վրա: 

Անդրկով կա սի կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի նա խագ ծե
րում Ղա րա բա ղի գա վա ռի կա ռա վար ման հար ցը կրկին քննարկ
ման առար կա դար ձավ 1834 թ. փե տրվա րի 2ին: Անդրկով կա սի 
կա ռա վար ման կո մի տեի քննարկ մանը ներ կայաց ված՝ ռազ մա
կան նա խա րար Ա. Չեր նիշևի «Ռու սա կան կայս րության Անդրկով
կասյան մար զե րի կա նո նադրության հիմ նա կան դրույթ նե րի նա
խա գի ծը» ծրագրային գրության մեջ առա ջարկ վում էր Ռու սաս տա
նի ան դրկով կասյան շրջան ներն այ դու հետ կո չել Անդրկով կասյան 
Ռու սաս տան, որն էլ իր հեր թին պետք է բա ժան վեր քրիս տո նեա
կան և մահ մե դա կան հատ ված նե րի՝ հա մա պա տաս խա նա բար, 
Արևմ տյան և Արևելյան նա հանգ նե րի:

1834 թ. մար տի 12ին քննար կում նե րի ժա մա նակ ներ քին գոր ծե
րի նա խա րար Դ. Բլու դո վի առա ջար կությամբ Արևմ տյան՝ քրիս տո
նեա կան նա հան գի մեջ պետք է մտ նեին Վրաս տանը, Ի մե րե թիան, 
Մինգրե լիան, Հայ կա կան մար զը և Ախա լց խան: Ղա րա բա ղը մահ
մե դա կան գա վառ նե րի հետ մտ նե լու էր Արևելյան նա հան գի մե ջ279:

277 АКАК, т. VII, док. 47, с. 3537, Документы и материалы по истории армянского 
народа, социальнополитическое и экономическое положение Восточной 
Армении после присоединения к России (18301870), под ред. Н. А. Тавакаляна, 
Ереван, 1993, с. 5558.

278 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
вторая, 18261836 гг., с. 68.

279 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 51.
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1834 թ. հոկ տեմ բե րի 16ին կո մի տեի նիս տի ժա մա նակ քրիս
տո նեա կան նա հանգն ան վան վեց Սև ծո վյան, իսկ մահ մե դա կանը՝ 
Կաս պիա կան: Վեր ջինս կազմ ված էր լի նե լու 2 մար զե րից՝ Դա ղս
տա նի (Դա ղս տան ու Ղու բա) և Կու րի, վեր ջի նիս մեջ մտ նե լու էին 
Ղա րա բա ղի, Շա քիի, Շա մա խիի և Թա լի շի գա վառ նե րը: Փաս
տո րեն, վար չա տա րած քային այս բա ժան ման հիմ քում ըն կած էր 
միայն աշ խար հագրա կան գոր ծո նի առ կայությունը, և հեր թա
կան ան գամ ոտ նա հար վե լու էր Ղա րա բա ղի բնակ չության ազ
գային ինքնությունը: Այս նա խա գի ծը ևս հա ջո ղություն չու նե ցավ և 
չի րա կա նաց վեց:

1835 թ. կազմ վեց «Անդրկով կա սի մահ մե դա կան գա վառ նե րի 
կա նո նադրության ընդ հա նուր նա խա գի ծը», որի առա ջին գլխում 
որո շա կիաց վում էր «Մահ մե դա կան գա վառ նե ր» (պ րո վինցիա) 
ան վա նու մը. «Անդրկով կա սի մահ մե դա կան պրո վին ցիա ներ ան
վան տակ պետք է հաս կա նալ նախ կին խա նություն նե րը՝ Ղա րա
բա ղի, Շա քիի, Շիր վա նի, Թա լի շի, Դեր բեն դի, Բաք վի և Ղու բայի 
խա նությունը՝ Ղա րաղայ թա ղի և Թա բա սա րա նի հե տ»: Ցա րիզ մի 
վար չա քա ղա քա կա նության մեջ տեղ գտած այս փաստն այ սօր 
մե ծա պես շա հարկ վում է ադրբե ջա նա կան պատ մա գի տության 
կող մից, մաս նա վո րա պես՝ շա հարկ վում է ցա րա կան կա ռա վա
րության կող մից Ղա րա բա ղի գա վա ռի ար հես տա կան մոտ քա
գրման փաստը, այս պես կոչ ված «մահ մե դա կան գա վառ նե րի» 
շա րք: Ի րա կա նում ան վան որոշ ման հա մար հի մք է ըն դուն վել ո՛չ 
պատ մա կան, ո՛չ ազ գագրա կան բա ժան ման, և ո՛չ էլ առա վել ևս՝ 
էթ նի կա կան նմա նություն նե րի սկզ բուն քը, այլ ուղ ղա կի իրա կա
նաց վել է աշ խար հագրա կան բա ժան ման սին թեզ՝ զու գա հեռ վե
լով կա ռա վար ման հար մա րության սկզ բուն քին, ին չի արդյուն քում 
«մահ մե դա կան գա վառ նե րի» մեջ ար հես տա կա նո րեն մտցվել էր 
Ղա րա բա ղի գա վա ռը: Կա ռա վար ման հար մա րության, միայն աշ
խար հագրա կան գոր ծոն նե րով առաջ նորդ վե լու սկզ բուն քը, էթ նիկ 
կենտ րո նա ցում նե րից խու սա փե լու ցա րա կան ավան դա կան քա
ղա քա կա նության կրողն ու զո հը տվյալ դեպ քում Ղա րա բաղն էր:

 Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ մահ մե դա կան գա վառ նե րը պետք է 
բա ժան վեին 2 մար զի, որոն ցից առա ջի նի մեջ էին Ղա րա բա ղի, 
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Շա քիի, Շիր վա նի նախ կին խա նություն նե րը՝ կենտ րոն ունե նա
լով Շա մա խի քա ղա քը: Մար զերն իրենց հեր թին բա ժան վե լու էին 
շրջան նե րի, որոնք ունե նա լու էին իրենց շրջա նային քա ղաք նե րը: 
Ղա րա բա ղի շրջա նային քա ղաքն էր լի նե լու Շու շի ն280:

Ս տա նա լով «Մահ մե դա կան գա վառ նե րի կա ռա վար ման կազ
մա կերպ մա ն» ծրա գի րը՝ Կով կա սի գլխա վոր կա ռա վար չա պետ Գ. 
Ռո զենն ան հրա ժեշտ հա մա րեց գա վառ նե րը բա ժա նել շրջան նե րի: 
1835 թ. նոյեմ բե րի 9ին Անդրկով կա սի կա ռա վար չա պե տը մահ մե
դա կան գա վառ նե րի և Թա լի շի խա նության կա ռա վա րիչ՝ գե նե րալ
մայոր Կ. ֆոն Կրաբ բեին պա հան ջեց ներ կայաց նել Ղա րա բա ղի 
բա ժան ման նա խա գի ծը՝ «որ քան հնա րա վոր է, շրջան նե րի փո քր 
թվո վ»: Շր ջա նային բա ժան ման հիմ քում առա ջարկ վեց ըն դու նել 3 
գոր ծոն. բնակ չության թիվը, «տե ղա կան հար մա րություն նե րը» և 
աշ խար հագրա կան դիր քը281:

1835 թ. դեկ տեմ բե րի 12ին Կ. ֆոն Կրաբ բեն Գ. Ռո զե նին է 
ուղարկում Ղա րա բա ղի գա վա ռի շրջա նային բա ժան ման պա
հանջ ված նա խագ ծե րը, որը կազմ վել էր Ղա րա բա ղի պա րետ 
փոխգնդա պետ Ստե պա նո վի կող մի ց282: 

(Աղյու սակ 1)

Ծ խերն ըստ 
1832-1833թթ. 
կա մե րալ վիճ. Ծ խե րի  

քա նա կը

Են թադրյալ բա ժա նում 
(հազ.)

Մա հալ ներ շրջան ներ բ նակ չություն

Վա րան դա 2072 Վա րան դա 25150

Զան գե զուր 4374 Զան գե զուր 18547

Խա չեն 491 Ի գիր մի դորդ 12315

Դի զակ 1748 Շու շի 8268

Ջ րա բերդ 153 մար զային 
քա ղաք Շու շի 7136

ըն դա մենը 8838 71416

280 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
вторая, 18261836 гг., с. 146147.

281 Նույն տեղում, էջ 148:
282 Նույն տեղում, էջ 151:
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1837 թ. Ղա րա բա ղի գա վա ռի հար ցը շո շափ վեց «Են
թադրություն ներ Անդրկով կա սի բա ժան ման մա սի ն» նա խագ ծում, 
որի հա մա ձայն՝ Ղա րա բա ղի, Շա քիի, Շիր վա նի և Թա լի շի շրջան
նե րը մտ նե լու էին Կու րի, ապա՝ վե րա կազ մա վոր ված Ներ քին Կու րի 
մար զի մեջ՝ Շու շի մար զային կենտ րո նով: Ըստ նա խագ ծի՝ Ղա րա
բա ղի շրջանը կազմ վե լու էր 5 մա հալ նե րի ց283, որն ընդ գրկում էր 
Ղա րա բա ղի լեռ նային մա սը, Վա րան դան, Դի զա կը, Ջի վանշի րը, 
Ի գիր մի դոր դը: Նա խա գի ծը քննա դատ վեց ան մշակ լի նե լու պատ
ճա ռով և չի րա կա նաց վե ց284:

1838 թ. մայի սի 19ին Անդրկով կասյան կո մի տեի սե նա տոր 
Պ. Գանը Կով կա սի կա ռա վար չա պե տին ներ կայաց րեց «Անդրկով
կա սի կա ռա վար ման կա նո նադրությունը», ին չը կա ռա վար չա պետ 
Ե. Գո լո վի նի կող մից վե րջ նա կա նո րեն հաս տատ վեց 1838 թ. օ գոս
տո սին: Ծրագրի վե րամ շակ ման աշ խա տանքնե րի ժա մա նակ գա
ղա փար հղա ցավ, բա ցի Վրա ցաԻ մե րե թա կան նա հան գից և Կաս
պիա կան մար զից, կազ մա վո րել մեկ նա հանգ ևս՝ Հայ կա կան մար զի 
և Ղա րա բա ղի գա վա ռի միա վոր ման ճա նա պար հով: Գա ղա փա րի 
հե ղի նա կն էր Չի չա գովը: Սա կայն 2 նա հանգ նե րի հա մար աս տի
ճա նա վոր նե րի նա խա տես վող քա նա կի ան բա վա րա րությունը, ձմե
ռային հա ղոր դակ ցության դժվա րություն նե րը, կա ռա վար ման հա
մա կար գի ծախ սե րի մե ծա ցու մը, երրորդ նա հան գի ստեղ ծու մը վե
րա պա հե ցին կա ռա վա րությանը: Առաջ քաշ ված ծրա գիրն այդ պես 
էլ չըն թաց քա վոր վեց և, դժբախ տա բար, մնաց թղթի վրա285:

Վար չա կան բա ժան ման փո խա րեն 1839 թ. դեկ տեմ բե րին առաջ 
քաշ վեց Ե. Գո լո վի նի նա խա գի ծը՝ 10 մի լի ոն ռուբ լի տրա մադրե լու 
Կով կասյան երկ րա մա սի բա րե կարգ մանը: Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ 
պետք է բա րե կարգ վեր նաև Շու շիի ամ րո ցը286, հա ղոր դակ ցության 

283 Վարչաքաղաքական բաժանման համար հիմք էր ընդունվել Ղարաբաղի 
շրջանային բաժանման 1835 թ. նախագիծը:

284 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
третья, 18361844 гг., Ереван, 2006, с. 25.

285 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 63.

286 Շուշիի հատակագիծը բարեկարգելու մասին ցարական իշ խա նությու
ն նե րի նախագծերի մասին տե՛ս Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղի 
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ուղի ներ ստեղծ վեին Ղա րա բա ղի և Նա խիջևա նի գա վառ նե րի 
մի ջև287: 

18381839 թթ. Անդրկով կա սի կա ռա վար ման վե րա կազ մա
կերպ ման հար ցը շա րու նա կում էր քննարկ վել: Ի վեր ջո, 1840 թ. 
ապ րի լի 10ին Նի կո լայ 1ինը հաս տա տում է Անդրկով կա սի նոր 
վար չա կան բա ժան ման նա խա գի ծը, որն օ րեն քի ուժ է ստա նում288: 
Նոր վար չա կան բա ժան ման արդյուն քում ամ բողջ Անդրկով կա սը 
բա ժան վեց եր կու խո շոր տա րած քային միա վոր նե րի՝ Վրա ցաԻ մե
րե թա կան նա հան գի և Կաս պիա կան մար զի: Ղա րա բաղն այ դու
հետ գտնվե լու էր Բաք վի, Շա մա խիի, Ղու բայի, Դեր բեն դի, Լեն քո
րա նի, Նու խիի կող քին՝ Կաս պիա կան մար զի կազ մում289:

1840 թ. վե րջ տրվեց գա վառ նե րի 18ա մյա ռազ մա ժո ղովրդա
կան կա ռա վար մանը, և մտցվեց քա ղա քա ցիա կան կա ռա վա րում, 
միա տիպ դա տա վա րություն և գոր ծա վա րություն290: Չնայած այս 
բա րե փո խում նե րին՝ հաշ վի չէին առն ված տե ղա կան ժո ղո վուրդ
նե րի յու րա հատ կություն նե րը, ուս տի քա ղա քա ցիա կան կա ռա վար
ման ան ցման առա ջա դի մա կան կո ղմն, այ նուա մե նայ նիվ, սահ մա
նա փակ էր:

Քա ղա քա ցիա կան կա ռա վար ման առա ջին գոր ծո ղություն նե
րից մե կը կա րե լի է հա մա րել 1843 թ. մայի սի 21ին Կաս պիա կան 
մար զի մնա ցած շրջան նե րի զի նանշան նե րի, ինչպես նաև Ղա րա
բա ղի գա վա ռի զի նանշա նի հաս տա տու մը: Այն կազմ վել էր 19րդ 
դա րի գեր մա նա ցի զի նանշա նա գետ Գու գո Շտրյո լի կող մի ց291: 

պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Երևան, 1980, էջ 131, 155, 
Պետ րոս յան Ս., Շուշիի քաղաքաշինական զարգացման և ռեաբիլիտացիայի 
խն դիր ները, Ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2006, էջ 12:

287 АКАК, т. IX, Тифлис, 1884, док. 20, с. 1719.
288 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 

в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 66.
289 Шахатунян А., Административный передел Закавказского края, Тифлис, 1918, 

с. 8687, Саркисян Г., Население Восточной Армении в XIXначале XX в., Ереван, 
2002, с. 99, Тунян В., Восточная Армения в составе России, Ереван, 1989, с. 43.

290 Тунян В., Карабахский конфликт: историкогеополитический аспект, Ереван, 
1999, с. 6.

291 http://www.hrono.ru/heraldicum/russia/lost/towns/shusha.htm. ինչպես նաև 
Դեմոյան Հ., Հայկական զինանշաններ, դրոշներ, պետական պարգևներ, 
Երևան, 2008, էջ 63: 
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Զի նանշա նի վերևի մա սում՝ ոս կե զօծ դաշ տում, կանգ նած է վագրը, 
իսկ կող քին՝ հո ղից դուրս եկող երեք լու սե սյուն, ստո րին մա սում՝ 
կա նաչ դաշ տում սլա ցող ձի, ին չը խորհրդանշում էր, որ գա վա ռում 
բուծ վում էին ամե նա լավ տե սա կի ձի եր: 

1843 թ. դեկ տեմ բե րի 11ին Անդրկով կա սի կա ռա վար ման գլխա
վոր խոր հուր դը որո շում կայաց րեց գա վա ռային դա տա րան նե րի, 
գա վա ռային կա ռա վար ման վե րա կազ մա կերպ ման մա սին: Այս 
որոշ ման արդյուն քում Ղա րա բա ղում վե րա կազ մա վոր վե ցին դա
տա կան հա մա կար գը և գա վա ռային կա ռա վա րու մը292:

1846 թ. դեկ տեմ բե րի 14ին ցա րա կան կա ռա վա րությունը 
Անդրկով կա սը նոր վար չա կան բա ժան ման է են թար կում: Այս ան
գամ ստեղծ վում են 4 նա հանգ ներ՝ Թիֆ լի սի, Քու թայի սի, Շա մա
խիի և Դեր բեն դի: Զան գե զուրն ու Ղա րա բա ղը՝ Շու շի վար չա կան 
կենտ րո նով մտ նում են Շա մա խի նա հան գի293 կազ մի մեջ: 1859 թ. 
մայի սի 30ին Շա մա խիում տե ղի ունե ցած ավե րիչ երկ րա շար ժի 
պատ ճա ռով Կով կա սի փո խար քա Ա. Բարյա տինսկու առա ջար
կով կենտ րո նա կան նա հան գային վար չությունը տե ղա փոխ վում է 
Բա քու294: Այդ պի սով 1859 թ. դեկ տեմ բե րի 6ին Ղա րա բա ղի գա
վա ռը մտ նում է վե րան վան ված Բաք վի նա հան գի մեջ:

Մինչև 19րդ դա րի 60ա կան թթ. առա ջին կե սը Ղա րա բա
ղի վար չա տա րած քային բա ժան ման վե րա բերյալ ոչ մի փո
փո խություն չի ար ձա նա գրվում: Այն կրկին քննարկ ման հարց 
դար ձավ 1860ա կան թթ. երկ րորդ կե սին, երբ, հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ Շու շիի գա վա ռն զբա ղեց նում էր մո տա
վո րա պես 20 հազ. քառ. կմ տա րածք՝ 254 հազ. բնակ չությամբ, 
որոշ վեց առանձ նաց նել նրա կազ մում գտնվող Զան գե զու րը և 

292 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 87.

293 «Кавказский календарь» на 1849 г., Тифлис, 1848, с. 3740. Саркисян М., Из 
истории градостроительства Шуши, Ереван, 1996, с. 15.

294 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 316, 1860, էջ 17: Ստեփանյան Գ., Բաքվի 
նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին (պատմաժողովրդագրական 
ուսումնասիրություն), Երևան, 2010, էջ 52:
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առան ձինա ռան ձին մտցնել ստեղծ վե լիք Ե լի զա վետ պո լի նա
հան գի կազ մի մե ջ295: 

1867 թ. դեկ տեմ բե րի 9ի՝ ցա րա կան կա ռա վա րության ըն դու
նած նոր օ րեն քով Անդրկով կա սը բա ժան վում է 5 նա հանգ նե րի՝ 
Քու թայի սի, Թիֆ լի սի, Երևա նի, Ե լի զա վետ պո լի և Բաք վի: Լեռ
նային Ղա րա բա ղը մտ նում է Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի կազ մի 
մեջ: 1868 թ. Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի կենտ րոն ճա նաչ վեց Գան
ձա կը, որն իր բնակ չության թվով և քա ղա քին բնո րոշ մյուս գծե րով 
զի ջում էր Շու շիին:

Ղա րա բա ղի գա վա ռա կան կենտ րոն ներ հռչակ վե ցին Թար
թառը՝ Ջի վանշի րի հա մար, որի մեջ նե րառ վե ցին Գյու լիս տա նի, 
Ջրա բեր դի նախ կին մե լի քություն նե րի տա րածք ներն ամ բող ջա
պես և Խա չե նի մի մա սը, Ջեբ րայի լը՝ հա մա նուն գա վա ռի հա մար, 
որի կազ մում էին Դի զա կի տա րած քի մի մա սը, և Շու շին, որի 
մեջ նե րառ վեց ամ բողջ Վա րան դան, Խա չե նի և Դի զա կի զգա լի 
մա սը296:

Ընդ հան րաց նե լով մեր կող մից ուսում նա սիր վող ժա մա նա
կաշրջա նում ցա րիզ մի կող մից իրա կա նաց ված՝ Ղա րա բա ղի վար
չա քա ղա քա կան փո փո խություն նե րի փու լա վո րու մը՝ հան գում ենք. 
առա ջին՝ 18141822 թվա կան ներն ընդ գրկող ժա մա նա կաշրջա նում 
այն հիմ նա կա նում ծա նո թության և փոր ձա րա րա կան բնույթ էր 
կրում: Ղա րա բա ղի խա նությու նում մինչև 1822 թ. պահ պան վում 
էր խա նա կան վար չաձևը: 1822 թ. խա նա կան կար գե րը տա պալ
վե լուց հե տո Ղա րա բա ղը վե րած վում է ռու սա կան սո վո րա կան 
գա վա ռի: Ռու սա կան օ րենսդրությունը, ռազ մա կան և վար չա կան 

295 Отчет по главному управлению наместника Кавказского за первое 
десятилетие управления Кавказским и Закавказским краем е.и.в. князем 
Михаилом Николаевичем с декабря 18626 декабря 1872, Тифлис, 1873, с. 
50. Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն այդ պահին Շուշիի գավառի տարածքը 
կազմում էր 19866,4 քառ. վերստ, իսկ բնակչության թիվը՝ 253314, տե՛ս 
«Кавказский календарь» на 1868 г., Тифлис, 1867.

296 Բալայան Վ., Արցախի վարչաքաղաքական կարգը (18131917 թթ.), Պատ
մա գի տական ուսումնասիրություններ, մաս առաջին, Ստեփանակերտ, 
2003, էջ 5: 
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հա մա կար գե րը, զու գա կց վե լով տե ղում առ կա ասիա կան բռ նա կա
լության տարրե րին, մուտք են գոր ծում Ղա րա բաղ: 

Երկ րորդ փուլն ընդ գրկում է 18221840 թվա կան նե րը, երբ ցա
րիզմն ինչպես ան դրկով կասյան իր բո լոր տի րույթ նե րում, այն պես 
էլ Ղա րա բա ղում կա տա րում է վար չա քա ղա քա կան փո փո խություն
ներ, որոնց նպա տա կը իշ խա նության կենտ րո նա ցու մը, տնտե սա
կան յու րա ցումն ու վե րա ծումն էին գա ղու թի:

Երրորդ՝ 19րդ դա րի 4060ա կան թթ. ընդ գրկող փու լը բնու
թա գրվում է վար չա քա ղա քա կան նոր փո փո խություն նե րով, որոնց 
արդյուն քում Ղա րա բա ղում հաս տատ վում է կա ռա վար ման նոր՝ քա
ղա քա ցիա կան կարգ, կար գա վոր վում է դա տա կան հա մա կար գը: 

Գ նա հա տե լով ցա րա կան կա ռա վա րության վար չա քա ղա քա
կան նա խագ ծե րի և որո շում նե րի էությունը՝ եզ րա հան գում ենք.
ա) ցա րիզ մը հա վա տա րիմ էր մնա ցել էթ նիկ ապա կենտ րո նաց

ման իր քա ղա քա կա նությանը. այն ար տա հայտ վել էր նաև 
Ղա րա բա ղում.

բ) նա խագ ծե րում առաջ քաշ ված եզա կի առա ջարկ նե րը Ղա րա
բա ղը և Հայ կա կան մար զը մեկ վար չա քա ղա քա կան միա վո
րի մեջ միա վո րե լու մա սին այդ պես էլ մնում էին թղթի վրա՝ 
պատ ճա ռա բան վե լով սոսկ աշ խար հագրա կան նկա տա ռում
նե րով: Փաս տո րեն, ցա րա կան  կայսերապետական արտաքին 
քաղաքականության թելադրանքով Ղա րա բա ղը և Հայ կա կան 
մար զը չմիա վո րվե ցին մեկ վար չա կան միա վո րի մեջ:
Ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից ըն դուն ված՝ 1840, 1846 

և 1847 թվա կան նե րի բե կա կան և աղա լա րա կան օ րենքնե րի 
և կա նո նադրություն նե րի ար տա հայ տություն նե րը Ղա րա բա
ղում 297: Ինչպես վե րը բազ մի ցս նշվեց, ցա րա կան պաշ տո նա վա
րող շրջան նե րը Ղա րա բաղ դի տարկ ման ուղարկ ված աս տի ճա
նա վոր նե րի ներ կայաց րած զե կույց նե րի մի ջո ցով քա ջա տեղյակ 

297 Ենթահարցի մասին տե'ս մեր հոդվածը՝ Բաղդասարյան Ն., Ցարական կա
ռա վարության կողմից ընդունված՝ 1840, 1846 և 1847 թվականների օրենքների 
ար տա հայ տությունները Ղարաբաղում «Կրթությունը և գիտությունը հա
մաշ խարհայնացման դարաշրջանում» Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի 
գոր ծու նեության 15ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր 
(Ստե փա նա կերտ, 3 նոյեմբերի, 2012 թ.), Երևան, 2012, էջ 131136:
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էին այս տեղ տի րող իրա վի ճա կին: 19րդ դա րի 30ա կան թթ. 
սկզբնե րին սե նա տոր ներ Ե. Մեչ նի կո վի և Ե. Քու թայի սո վի կող մից 
ան ցկաց ված վերս տու գու մը ցույց էր տվել երկ րա մա սի իրա կան 
պատ կե րը. հին ու նոր օ րենքնե րի ան հա մա պա տաս խա նություն, 
մշակ ված վար չա կան ընդ հա նուր կա ռա վար ման բա ցա կայություն, 
որը և չա րա շա հում նե րի աղ բյուր էր իրա կա նում: 

Պաշ տո նա կան գրագրություն նե րը փաս տում էին, որ Ղա րա
բա ղում մեծ չա փե րի էր հաս նում հատ կա պես պե տա կան հո ղե
րի զավ թու մը. Ղա րա բա ղի Մեհ տի Ղու լի խա նի՝ Պարս կաս տան 
փախ չե լուց հե տո նրա կնի քը մնա ցել էր Ռուս տամ բե կի և Միր
զա Ջա մա լի մո տ298 որոնք էլ, օգտ վե լով առի թից, շնոր հագրե րով 
գյու ղեր էին բա ժա նել իրենց ազ գա կան նե րին և բե կե րին, սա կայն 
այդ շնոր հագրերն այն քան ան ճա րա կությամբ էին կեղծ ված, որ 
պարգևա գրման տա րե թիվը դրոշ մա թղթե րի տպա գրման տա րուց 
վաղ էր նշա նակ վա ծ299:

Շր ջա նա ռության մեջ կային ստո րա գրված ու կնքված բաց 
փաս տա թղթեր, որոնք ձե ռք բե րո ղը կա րող էր պայ ման նե րի ու 
պա հանջ նե րի թե լադրած բո վան դա կությամբ լրաց նել դրանք300: 
Շնոր հագրե րի բազ մաց մանը նպաս տել էր 1823 թ. Ղա րա բա ղի 
գա վա ռի եկա մուտ նե րի հաշ վառ ման հանձ նա ժո ղովը, որի ան
տեղյա կության և ան զգու շության պատ ճա ռով բե կերն իրենց էին 
ամ րագրել եր բեք իրենց չպատ կա նող հո ղե րը: Այս մա սին հայտ
նի է դառ նում Ղա րա բաղ ուղարկ ված ցա րա կան պաշ տոնյա Պ. 
Կո ցե բուի՝ գե նե րալ Ե. Գո լո վի նին ուղղ ված 1838 թ. նոյեմ բե րի 7ի 
զե կույ ցից, որ տեղ Կո ցե բուն գրում է, թե կեղծ թա լահ նե րը օ րի նա
կա նից տար բե րե լու հա մար Կով կա սի փո խար քայի գրա սենյա կից 
թարգ մա նիչ է խնդրում՝ ուսում նա սի րե լու շնոր հագրե րի բնագրե
րը: Պ. Կո ցե բուի այս պա հան ջը հան դի պում է լուրջ դի մադրության, 
դրանք նրան տրա մադրե լուց հրա ժար վում են Ջա ֆար Ղու լի 

298 Միրզա Ջամալը Մեհտի Ղուլի խանի վեզիրն էր, որը խանի փախուստից 
հետո աշխատել է Ղարաբաղի գավառային դատարանում: Այս մասին տե'ս 
АКАК, т. X, Тифлис, 1885, док. 295, с. 289290.

299 АКАК, т. VII, док. 411, с. 460461.
300 Ավդալբեգյան Խ., Հողային հարցը Արևելյան Հայաստանում (18011917 թթ.), 

Երևան, 1959, էջ 77:
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աղան, Ազատ Բե գյու մը, Հա սանԱ լի բե կը, Ալիբեկ օղ լին՝ գրա վոր 
հա ղոր դե լով, որ շնոր հագրեր չու նեն:

Պ. Կո ցե բուի նպա տա կն էր կամ առգրա վել անօ րեն կեր պով 
զա վթ ված պե տա կան սե փա կա նությունը, կամ էլ իրե րը թող նել 
նույն դրությամբ՝ ապա գայում նման չա րա շա հում նե րը կան խե
լու պայ մա նով: Նրա կար ծի քով՝ դա կզ գաս տաց ներ Ղա րա բա ղի 
բե կե րին և հար գանք կնե րշն չեր ռու սա կան օ րեն քի նկատ մամբ: 
Հարկ է նշել, որ Ղա րա բա ղի բե կե րի թիվը Կո ցե բուն նշում էր 
մինչև 1400, որոնց մեծ մա սը բե կա կան ծա գում չու ներ, այլ ունեց
ված քի հետ ձե ռք էր բե րել նաև կո չում: Նա կան խա տե սում էր, 
որ բե կե րի իրա վա զր կու մը որոշ վայ րե րում, հատ կա պես Փի սիա
նում, Ի գիր մի դոր դում, Շա հսևա նում, Ղա փա նում, Քել յա նում հու
զում ներ կա ռա ջաց նեն, սա կայն միա ժա մա նակ չէր բա ցա ռում, 
որ գյու ղա ցի նե րը, ազատ վե լով նման ծա նր լծից, հան դես կգան 
նրանց դե մ301:

Ցա րա կան կա ռա վա րությունը ոչ միայն ան տար բեր չէր, այլև 
նա խան ձա խնդիր էր վե րոնշյալ և բազ մա պի սի այլ խնդիր նե րի 
լուծ մանը, քա նի որ նրան Անդրով կա սում ան հրա ժեշտ էր առա ջին 
հեր թին կայու նություն՝ երկ րա մասն առանց խո չըն դոտ նե րի իր գա
ղու թա տի րա կան նպա տակ նե րին ծա ռայեց նե լու հա մար:

Այս ուղ ղությամբ հատ կա պես կարևոր նշա նա կություն ունե ցավ 
1840 թ. ապ րի լի 10ի ցա րա կան օ րեն քը, այն մեծ չա փով վե րա բե
րում էր նաև Ղա րա բա ղին: Ըստ օ րեն քի՝ տե ղա կան «բարձր դա
սը»՝ աղա ներն ու բե կե րը, դուրս էին մղ վում վար չա կան գոր ծու
նեության աս պա րե զից՝ հա մար վե լով իբրև ցա րիզ մի քա ղա քա կան 
խնդիր նե րին ան հա մա պա տաս խան ավե լորդ մի տա րր: Միայն 
Շա քիում, Շիր վա նում և Ղա րա բա ղում «բարձր դա սի» թիվը կազ
մում էր 10750 մարդ, որոնց կե րակ րում էին 83000 գյու ղա ցի ներ, 
ընդ որում՝ պե տա կան գան ձա րա նին չվ ճա րե լով ոչ մի կո պե կ302: 

301 АКАК, т. IX, Тифлис, 1884, док. 215, с. 189191.
302 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 208:
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Աղա նե րի, բե կե րի ու մե լիք նե րի փո խա րեն տե ղում պաշ տոն ներ 
էին զբա ղեց նում ռուս աս տի ճա նա վոր նե րը303: 

Սա կայն տե ղա կան «բարձր դա սի ն» հասցված այդ ծա նր հար
վա ծը կա րող էր հան գեց նել ան կան խա տե սե լի հետևանքնե րի: 
Ստեղծ ված կա ցությու նից դուրս գա լու հա մար որոշ վեց բե կե րին 
թո շակ նշա նա կել պե տա կան գան ձա րա նից: Դրան ան մի ջա պես 
հետևեց հո ղե րի բռ նագրա վու մը304: Ղա րա բա ղում 11 գյուղ ան հա
տույց վերց վեց ավա տա տե րե րի ց305: Այդ է պատ ճա ռը, որ ինչպես 
Անդրկով կա սի մի շա րք տա րածք նե րում, այն պես էլ Ղա րա բա ղում 
ապս տամ բա կան շար ժում ներ և զանգ վա ծային դժգո հություն ներ 
են սկս վում306:

1842 թ. մայի սի 22ին իրա վի ճա կը հար թե լու հա մար 
Անդրկով կաս է ուղարկ վում ռազ մա կան նա խա րար Ա. Չեր
նիշևը, որը տե ղե կա նում է, որ Ղա րա բա ղի և Շիր վա նի բե կե րը 
պատ րաստվում են ապս տամ բության՝ նախ կին խա նե րի օգ տին: 
Կաս պիա կան մար զի բե կե րին հու զում էին իրենց նկատ մամբ կի
րառ վող հա կաա ղա լա րա կան օ րենքնե րը և կալ վա ծա տի րա կան 
իրա վունքնե րից զր կու մը307: Ա. Չեր նիշևը, տես նե լով նման կա
ցությունը և «ար տոնյալ դա սի» դժգո հությունը, կար գադրեց վե
րա կանգ նել բե կե րի նախ կին իրա վունքնե րը: Կար գադրությունն 
ըն թաց քա վոր վում է, ստեղծ վում են հանձ նա ժո ղով ներ, որոնք 
եզ րա հան գում են, որ բե կե րի ու աղա լար նե րի իրա վունքնե րը 
հա վա սա րա զոր են, որով հետև նրանք օգտ վում են հա ման ման 
իրա վունքնե րից ու ար տո նություն նե րի ց308:

Կով կա սի փո խար քա Մ. Վո րոն ցո վի կա ռա վար ման տա րի նե
րին բե կե րի և աղա լար նե րի հար ցը կրկին վե րա նայ վում է: 1845 թ. 

303 Ռուս աստիճանավորների թիվն Անդրկովկասում կրկնապատկվում է՝ 704ից 
հասնելով 1311ի: Այս մասին տե՛ս Պարսամյան Վ., Ցարիզմի գաղութային 
քաղաքականությունը Հայաստանում, I մաս, Երևան, 1940, էջ 156:

304 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 208:
305 Агаян Ц., Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году, Баку, 1956, с. 

45.
306 Պարսամյան Վ., Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը 

Հայաստանում, I մաս, էջ 157:
307 Агаян Ц., Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году, с. 45.
308 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 218:
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փո խար քայի, նրա կող մից լիա զոր ված պաշ տոնյա Լա դինսկու, 
Շա քիի և Ղա րա բա ղի բե կե րի խորհրդակ ցությու նից հե տո կազմ
վում է նա խա գիծ, որը ներ կայաց վում է Անդրկով կա սի կա ռա վար
ման գլխա վոր խորհրդին: Խոր հուր դը հաս տա տում է նա խա գի ծը, 
որի հիմ նա կան դրույթ ներն էին՝ բե կե րին և աղա նե րին ետ վե րա
դարձ նել այն հո ղե րը. «ո րոնք սխալ մամբ և մեզ հա մար մեծ վնա
սով վերց վել են նրան ցի ց»: Ինչ վե րա բե րում է գյու ղա ցի նե րի հար
կե րին, ապա, նա խագ ծի հա մա ձայն, դրանք պետք է ծան րաց վեին. 
«... որոշ պրո վին ցիա նե րում, օ րի նակ, Ղա րա բա ղում, պետք է վճա
րեն 1/10ի փո խա րեն բեր քի 1/5ը»309:

Չ նայած Մ. Վո րոն ցո վի նա խագ ծի դեմ կային լուրջ առար
կություն ներ, բայց այն հաս տատ վեց Նի կո լայ 1ի նի կող մից, որին 
իս կույն հետևեց 1846 թ. դեկ տեմ բե րի 6ի հրո վար տա կը, որով 
նա խա տես վում էր կայու նաց նել Անդրկով կա սի ար տոնյալ դա սի 
վի ճա կը՝ դրա նով իսկ նրանց օգ տա կար դարձ նե լով կա ռա վա
րության վա րե լիք քա ղա քա կա նությանը: Հրո վար տա կով բե կե րի, 
աղա նե րի, մե լիք նե րի և այ լոց ժա ռան գա կան սե փա կա նությունն 
էին ճա նաչ վում նախ կի նում զա նա զան ծա ռայություն նե րի և քա
ջա գոր ծություն նե րի հա մար նրանց շնո րհ ված և երկ րա մա սը 
Ռու սաս տա նին միաց վե լու ժա մա նակ վե րո հի շյալ նե րի տի րա պե
տության տակ եղած, ինչպես նաև այդ պա հին էլ ան վի ճե լի ո րեն 
նրանց ձեռ քին գտնվող հո ղե րը310:

Ցա րա կան կա ռա վա րության նպա տա կն էր «բարձր դա սի» 
անձնա կան իրա վունքներն ըստ հնա րա վո րության հա վա սա րեց նել 
այն իրա վունքնե րին, որոնք շնո րհ ված էին ռու սա կան ազն վա կա
նությանը: Դրա հա մար ստեղծ վե ցին, այս պես կոչ ված, «բե կա կան 

309 АКАК, т. X, док. 14, с. 11.
310 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 220, Гуланян Х., Очерки истории 

армянской экономической мысли XIX века, Москва, 1955, с. 26, Свод 
материалов по изучению экономического быта государственных крестьян 
Закавказского края (այսուհետև՝ СМИЭбГКЗК), т. II, Тифлис, 1887, с. 77, 
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян 
Закавказского края, (այսուհետև՝ МИЭбГКЗК ), т. IV, ч. I, Тифлис, 1886, 
Экономический быт государственных крестьян в Шушинском и Джебраилском 
уездах Елисаветпольской губернии, исследование А. Г. Деконского, с. 226, 
АКАК, т. X, док. 15, с. 12.
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հանձ նա ժո ղով նե ր» խա նե րի, բե կե րի, աղա լար նե րի և մե լիք նե րի 
ան ձնա կան իրա վունքնե րի ճշտ ման հա մա ր311: Թիֆ լի սում, Երևա
նում, Բաք վում և Շու շիում ստեղծ ված այդ հանձ նա ժո ղով նե րին 
հրա հանգ ված էր. «Բե կա կան տոհ մի մեջ հաշ վե լու հա մար առա
վել վճ ռա կան հատ կա նի շը հա մար վում է հո ղա տի րությունը …»312: 
Բե կե րի կալ վա ծա տի րա կան իրա վունքներն ապա ցու ցե լու հա մար 
որ պես իրա վա բա նա կան ապա ցույց էին խա նա կան շնոր հագրերն 
ու վկա նե րի ցուց մուն քը:

1846 թ. հրո վար տա կի հռչա կու մից հե տո Ղա րա բա ղի բե կե
րի, աղա նե րի և մե լիք նե րի մոտ նոր թափ հա ղորդ վեց պե տա կան 
հո ղե րին տի րե լու ձգ տում նե րին: Պե տա կան հո ղե րին տի րե լու 
ամե նա տա րած ված ձևը խա նա կան կեղծ թա լահ նե րի հո րի նումն 
էր, ինչպես նաև կա շա ռե լու մի ջո ցով սուտ վկայություն ներ տա
լը313: Նման դեպ քե րը հեշ տությամբ հնա րա վոր էին դառ նում, 
որով հետև նախ կին պա րե տային կա ռա վար ման ժա մա նակ պե
տա կան հո ղա տա րածք նե րը ճշտ ված չէին: Քա նի որ այս գոր ծի 
վե րա հսկո ղությունը հանձնված էր նախ կին տե ղա կան ինքնա կա
ռա վար ման մար մին նե րին, ապա արդյուն քում գյու ղե րի մեծ մա
սը դար ձել էր կալ վա ծա տի րա կան: Ղա րա բա ղում բե կե րի կող մից 
պե տա կան հո ղե րի զա վթ ման նոր եղա նակ ներ ներ կայաց րել է 
կա պի տան Պրու ժա նո վս կին իր զե կույ ցում: Նա նշում է. «Ա ռա վել 
ուշ Ղա րա բա ղի բե կե րը, տես նե լով, որ այլևս հնա րա վոր չէ կեղ
ծել խա նա կան թա լահ նե րը, դի մե ցին մեկ այլ մի ջո ցի, այս պես, 
օ րի նակ, եր կու կալ վա ծա տե րե րի հո ղե րի մեջ ըն կած էր ար քու
նա կան հո ղա տա րածք, նրանք պայ մա նա վոր վում էին իրար հետ 
և այդ հո ղի նկատ մամբ ցու ցա բե րում իրենց հա վակ նություն
նե րը»: Սկս վում է օ րի նա կան հե տաքննություն, որի ըն թաց քում 
կալ վա ծա տե րե րից մե կը, ըստ պայ մա նա վոր վա ծության, սկսում 
է զի ջել, ապա «գի տակ ցում իր ան հիմն հա վակ նություն նե րը», 
այն պես, որ դրա նով առա վել ուժ էր հա ղորդ վում հա կա ռա կոր դի 

311 Адонц М., Экономическое развитие Восточной Армении в XIX веке, Ереван, 
1957, с. 136.

312 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 220:
313 СМИЭбГКЗК, т. II, с. 226.
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ճշմար տա ցիությանը: Գոր ծը հաս նում է քա ղա քա ցիա կան և քրեա
կան դա տա կան պա լատ, որ տեղ քննե լով այն և վա րույ թը կող մե
րից մե կի սե փա կան անար դա րա ցիության գի տա կց ման փաս տը 
հաշ վի առ նե լով, որո շում է ինքնա կոչ տի րո ջն ամ րագրել վե ճի 
առար կա հո ղը՝ տա լով նրան հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ: 
Այդ պի սով, պայ մա նա վոր վա ծության հա մա ձայն, կալ վա ծա տեր 
հարևան նե րը կամ վա ճառ քի, կամ էլ նվի րատ վության եղա նա
կով իրար մի ջև բա ժա նում էին նրանց հո ղե րի մի ջև ըն կած՝ «վե ճի 
առար կա» հան դի սա ցող տա րած քը314: Պրու ժա նո վս կին հա վե լում 
էր, որ Ղա րա բա ղի շատ բե կե րի նույ նիսկ պետք չէր ո՛չ շնոր հա
գիր և ո՛չ էլ վե րոնշյալ քա շք շու կը, քա նի որ ար քու նա կան հո ղե րը 
հաշ վառ ված չէին, ուս տի նրանք անօ րեն կեր պով զավ թում էին 
ցան կա ցած հո ղա տա րածք315:

Կր կին ան դրա դառ նա լով բե կա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր
ծու նեությանը՝ նշենք, որ հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նեության 
արդյուն քը եղավ բե կա կան և աղա լա րա կան կոչ վող «կա նո
նադրություն նե րի» ըն դու նու մը: Բե կա կան և աղա լա րա կան երեք 
կա նո նադրություն նե րից Ղա րա բա ղին էր վե րա բե րում 1847 թ. ապ
րի լի 20ին հրա տա րակ վա ծը316: Կա նո նադրություն նե րի արդյուն
քում ստեղծ ված նոր բե կա կան և աղա լա րա կան դա սը կազ մեց 
կալ վա ծա տե րե րի դա սը, որը կոչ ված էր Անդրկով կա սում ցա րիզ մի 
ամուր հե նա րանը և գա ղու թա տի րա կան գոր ծի քը դառ նա լու: 

Վե րոնշյալ օ րենքներն ու կա նո նադրություն նե րը կյան
քի կո չե լու ըն թաց քում ցա րիզ մը Ղա րա բա ղում վա րում էր բա
վա կա նին հե տա քրքիր քա ղա քա կա նություն. հո վա նա վո րե լով 
մահ մե դա կան բարձր դա սին՝ միև նույն ժա մա նակ տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման կարևոր պաշ տոն նե րում նշա նա կում էր 
հայե րին: Մեր տե սա կե տը հաս տատ վում է բազ մա թիվ նո րա
հայտ վի մա գիր ար ձա նագրություն նե րո վ317: Հետ գյու լիս տանյան 
պատ մաշրջա նի քա ղա քա կան հետևանքնե րի ետ նա խոր քին 

314 АКАК, т. X, док. 295, с. 289290.
315 Նույն տեղում:
316 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 221:
317 Հարությունյան Հր., Շուշի. քարեղեն անխոս վկաներ, Ստեփանակերտ, 2013:
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տի րա պե տե լու հա մար խիստ կարևոր է ներ կայաց նել ցա րիզ մի 
վա րած տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման քա ղա քա կա նությունը: 
Այս քա ղա քա կա նության իրա կան պատ կերն ստեղ ծե լու հա մար 
«Կով կասյան տա րե ցույց նե րի »318 մի ջոցով հնա րա վոր է դար ձել 
կազ մե լու Ղա րա բա ղի տե ղա կան կա ռա վա րումն իրա կա նաց
նող պաշ տո նա տար ան ձանց ցու ցա կը 18461866 թթ., որը կներ
կայաց նենք աղյու սա կի տես քով:

(Աղյու սակ 2)319

Ղա րա-
բա ղի 

գա վա-
ռա պետ

տԵ ՂԱ մԱ ՍԱՅԻՆ ՊԵ տԵՐ

մեղ րիի
քե բեր-

լի նի
Զան գե-

զու րի
Ջի վան-

շի րի
Ջ րա-
բեր դի

Վա րան-
դայի

18
4

6 Մ. Կոլ յու բ
լ յա կին

Ա. Մուկ
րից կի

Ա. Շա լի
կով

Ն. Կամ
պա կեյեց

Ա. Կուխտ
Հ.  

Շահ նա
զարյան

Ա. Մա մի
կոնյան

18
4

9 Կ.  
Թար խան
Մու րավյով

Ի. Օռ լով
Ա. Մա մի
կոնյան

Ն. Մու
րա չև

Ջ. Աղա
սարյան

Ի.  
Խան դա
միրյան

Ն.  
Թու լաև

18
5

4 Կ.  
Թար խան
Մու րավյով

Ի.  
Իս պան
դիա րով

Ն.  
Մու րա չև

Աբ դու
լաԲեկ
Ռուս

տամԲեկ 
օղ լի

Ի. Խան
դա

միրյան

Ջ.  
Աղա

սարյան

Ն.  
Թու լաև

18
5

5 Պ.  
Սա ֆո նով


Ի. 

 Խան դա
միրյան

Ֆ. Կուն չե
րով

Վ. ֆոն 
Վո լֆ րամ

Ա.  
Վար նեկ

Ա.  
Մի խայ
լովս կի

318 «Кавказский календарь» на 1846 г., Тифлис, 1845, с. 176177, «Кавказский 
календарь» на 1849 г., Тифлис, 1848, с. 3740, «Кавказский календарь» на 
1846 г., Тифлис, 1845, с. 176177, «Кавказский календарь» на 1855 г., Тифлис, 
1854, с. 638639, «Кавказский календарь» на 1856 г., Тифлис, 1855, с. 630
631, «Кавказский календарь» на 1858 г., Тифлис, 1857, с. 432433, «Кавказский 
календарь» на 1859 г., Тифлис, 1858, с. 458459, «Кавказский календарь» на 
1860 г., Тифлис, 1859, с. 1415, «Кавказский календарь» на 1861 г., Тифлис, 
1860, с. 2021, «Кавказский календарь» на 1865 г., Тифлис, 1864, с. 2627, 
«Кавказский календарь» на 1866 г., Тифлис, 1865, с. 2627.

319 Աղյուսակում հայկական ազգանուններին ավելացված են ռուսական 
ազգանվանական վերջավորություններ, ինչը ռուսական տիրապետության 
շրջանում հայ պաշտոնյաների և առևտրական խավի շրջանում տարածված 
երևույթ էր:
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18
56 Պ.  

Սա ֆո նով


Ի.  
Խան դա
միրյան

Հ. Ախ շա
րու մով

Վ. ֆոն 
Վո լֆ րամ

Ա.  
Վար նեկ

Ա.  
Մի խայ լո

վս կի

18
57 Պ.  

Սա ֆո նով


Ի.  
Խան դա
միրյան

Հ. 
Ախ շա րու

մով

Ի. 
Ստա շևս կի

Ա.  
Ֆե ո դո սև

Մ.  
Կվին տո

18
5

8 Պ.  
Սա ֆո նով

     

18
59 Պ.  

Սա ֆո նով
     

18
6

0 Պ. 
 Սա ֆո նով


Վ.  

Յան ցով
Գ. 

Ի վերս կի
Գ. Մար
դա նով

Ա.  
Վար նեկ

Կ.  
Յա նաու

18
6

1 Ն.  
Բրու սի լով

     

18
6

4 Մ.  
Զու րա բով

     

18
6

5 Կ.  
Կրի նից կի


Ն. 

Բայչևսկի
Կ.  

Տո մա շև
Ի.  

Կան չե լի
Դ. Մար

կե վիչ
Վ. Կո
վալյով

Աղյու սա կի տվյալ նե րը ներ կայաց նում են ցա րա կան կա ռա վա
րության վա րած տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման քա ղա քա կա
նությունը. 1) չնայած ինքնա կա լությունն իր օ րենքնե րում և կա նո
նադրություն նե րում պաշտ պա նում էր մահ մե դա կան բե կե րի շա հե
րը, սա կայն դա առա վել շատ վեր ջին նե րիս իր դեմ չտ րա մադրե լու 
հա մար էր ար վում: Ցա րիզ մը կա ռա վար ման հար ցում չէր վս տա
հում մահ մե դա կան բե կե րին, որոնք առի թի դեպ քում չէին խոր
շում Ռու սաս տա նի հա կա ռա կոր դի դե րում հան դես գա լուց: 2) Ինչ 
վե րա բե րում է հայ բնակ չությանը, ապա նրանց շրջա նում դա վա
ճա նության դեպ քե րը բա ցառ վում էին, ուս տի վեր ջին նե րիս կույր 
հա վա տն էլ օգ տա գո րծ վում էր ցա րիզ մի կող մից իր դիր քերն այս
տեղ ամ րա պն դե լու հա մար: Դրա նով կա րե լի է բա ցատ րել այն, որ 
տե ղա կան ինքնա կա ռա վա րումն իրա կա նաց վում էր մե ծա թիվ հայ 
պաշ տոնյա նե րի մի ջո ցով: 

Փաս տո րեն, ցա րիզ մի վե րոնշյալ քա ղա քա կա նությունը տե ղում 
քա ղա քա կան հա կա կշ ռություն ստեղ ծե լու և այդ ճա նա պար հով 
սե փա կան հե նա րանն ամ րա պն դե լու նպա տակ էր հե տա պն դում:
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Գ ԼՈ ՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ

 Սո ցԻ ԱԼ-տՆտԵ ՍԱ կԱՆ կՅԱՆ քը ՂԱ ՐԱ ԲԱ Ղո ւմ 
1813-1867 թթ.: ցԱ ՐԻԶ մԻ ԳԱ Ղու թԱՅԻՆ  

քԱ ՂԱ քԱ կԱ Նո ւթՅԱՆ ԴՐ ՍԵ Վո Րո ւմ ՆԵ Րը 

Ա) ԳՅու ՂԱ տՆտԵ Սո ւթՅու Նը,  
ԱՐ ՀԵ Ստ ՆԵ Րը ԵՎ ԱՌԵՎ տու Րը 

19րդ դա րի սկզ բին ինչպես Արևելյան Հայաս տա նում, այն պես 
էլ Ղա րա բա ղի խա նությու նում տնտե սության հիմ նա կան ճյու ղը 
մնում էր գյու ղա տնտե սությունը, որի զար գաց մանն ար գե լա կում 
էին ավա տա տի րա կան հե տամ նաց հա րա բե րություն նե րը, աշ
խա տան քի նախ նա կան գոր ծիք նե րը, հո ղի մշակ ման հնա մե նի 
եղա նա կը:

Ղա րա բա ղի տնտե սա կան կյան քը մե ծա պես տու ժել էր հատ
կա պես 18041813 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի հետևան
քով, որով հետև պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում Ղա րա բա ղը 
թա տե րա բեմ էր ռազ մա կան գոր ծո ղություն նե րի հա մար: Ե թե 
փոր ձենք վեր հա նել տվյալ ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա
ղի իրադրությունը փաս տե րի վեր լու ծությամբ՝ հնա րա վո րինս 
կպար զա բան վեն նրա տնտե սա կան ծա նր վի ճա կի իրա կան 
պատ ճառ նե րը: 

Ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում Ղա րա բա ղի 
բնակ չության կո ղո պու տի, բռ նություն նե րի մա սին են վկայում «Ակ
տե րի» է ջե րում տեղ գտած բազ մա թիվ փաս տա թղթեր. «Այս տեղ 
մնա ցած բնա կիչ նե րի կրած ավե րա ծություն նե րի մա սին ման րա
մաս նո րեն հայտ նել հնա րա վոր չէ, քա նի որ բա ցա ռությամբ 1807 և 
1808 թթ. չի ան ցել տա րի, որի ըն թաց քում նրանք չտու ժեին պար
սիկ նե րից՝ անա սուն նե րի գո ղաց մամբ և տար բեր կո ղո պուտ նե րով: 
Հատ կա պես 1811 թ. ըն թաց քում 1000 ըն տա նիք նե րից ավե լի ոչ 
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միայն հար կեր վճա րե լու հնա րա վո րություն չու նեն, այլև պա հան
ջում են կե րակ րել իրենց…»320: 

Մեկ այլ տե ղե կության հա մա ձայն՝ պարս կա կան 6000ի հաս
նող զոր քը 1810 թ. սեպ տեմ բե րի 11ին և 12ին ան ցել է Արաք սը, 
քշել մեծ քա նա կությամբ եղ ջե րա վոր անա սուն ներ, կո ղոպ տել և 
գե րե վա րել բնակ չությանը321:

Շա րու նակ վում էր նաև խա նություն նե րի մի ջև պայ քա րը, որն 
ուղե կց վում էր սպա նություն նե րով, անա սուն նե րի քշ մամբ և այլն: 
Ղա րա բա ղի խա նության նկատ մամբ հատ կա պես թշ նա մա բար էր 
տրա մա դրված Շա քիի Ջա ֆարՂու լի խանը, որը բազ մի ցս աս պա
տա կում էր խա նության տա րած քը՝ քշե լով անա սուն նե րին և կո
ղոպ տե լով բնակ չությանը322: 

Ըստ էության, 18041813 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի 
հետևանքնե րի իրա կան պատ կե րը տա լիս է ռուսպարս կա կան 
բա նակ ցություն նե րին մաս նակ ցած եվ րո պա ցի մի ճա նա պար
հորդ, որի ուղեգրություն նե րում Ղա րա բա ղի խա նության մա սին 
հետևյալն է աս վում. «Գե տը ան ցնե լուց հե տո մենք ան մի ջա պես 
մտանք ռու սա կան հո ղա մա սը՝ Ղա րա բա ղի գա վա ռը, որ հո ղի, ջրի, 
կլի մայի տե սա կե տից հա վա նա կա նո րեն աշ խար հի ամե նա գե ղե
ցիկ նե րից մե կն է, բայց եր կար ժա մա նա կից ի վեր պար սիկ նե րի 
մղած պա տե րազ մից հե տո ամայա ցել է: Մենք չտե սանք և ոչ մի 
բնա կիչ կամ ոչ մի բնակ ված տեղ, մինչև որ նշմա րե ցինք հե ռա վոր 
մի բլ րի վրա ռու սա կան հե ծա պա հակ նե րի ն»323:

Մեկ այլ ան գլիա ցի ճա նա պար հոր դի հի շա տա կության մեջ 
աս վում էր. «Շատ գե րի ներ առն ված ռուս նե րից պա հում են ար
քու նի քում և Թավ րի զի բեր դում: Քսա նից երե սուն հայ գյու ղա ցի
ներ՝ Ղա րա բա ղի բնիկ ներ գտ նե լով, որ պար սիկ հե ծե լա զո րի կող
մից իրենց դաշ տե րում կա տար ված ար շա վանքնե րի պատ ճա ռով 
իրենք են թարկ ված էին սո վա մահ մի վի ճա կի, որո շե ցին գաղ թել 
Աբ բաս Միր զայի եր կի րը: Ճա նա պար հին նրանք հան դի պե ցին 

320 АКАК, т. V, Тифлис, 1873, док. 696, с. 579 
321 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., Баку, 1958, с. 17.
322 АКАК, т. IV, Тифлис, 1870, док. 758, с. 742.
323 Հակոբյան Հ., Ուղեգրություններ, հ. Զ, (18001820 թթ.), Երևան, 1934, էջ 386:
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հե ծե լա զո րից թա լան չի նե րի մի խմբի, որոնք առանց մտիկ անե լու 
ձեր բա կա լե ցին նրանց որ պես գե րի և ուղարկ վե ցին Թավ րի զ»324:

1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին կնքված Գյու լիս տա նի պայ մա նագրով 
Ղա րա բա ղը խա ղաղ գոյատև ման և տնտե սության զար գաց ման 
հնա րա վո րություն ստա ցավ. նրա սահ ման ներն այ դու հետ պետք է 
պաշտ պա ներ ցա րա կան Ռու սաս տանը: 

Սա կայն Ղա րա բա ղի տնտե սա կան վե րել քին նո րից հար վա ծեց 
ռուսպարս կա կան երկ րորդ պա տե րազ մը՝ 18261828 թթ.: «Ակ տե
րի» է ջե րում տեղ գտած փաս տա թղթե րից մե կում աս վում էր, որ 
ծայ րա հեղ պայ ման նե րում հայտնված Ղա րա բա ղի գա վա ռի բնա
կիչ նե րը պա տե րազ մի հետևան քով մի ջոց ներ չու նեին և դրսից հա
ցա հա տիկ էին ներ մու ծում ան հա վա տա լի բարձր գնե րո վ325: 

Պարս կա կան զոր քե րի հասցրած վնա սի և հա լա ծանքնե րի մա
սին հստակ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար վկայա կո չենք մեկ 
այլ փաս տա թուղթ. 1829 թ. Բաք վի գա վա ռից սպաս վում էր 10704 
ռուբ.՝ ար ծա թով եկա մուտ և 2001 ռուբ. ապա ռք, Շա քիի գա վա ռից՝ 
118252 ռուբ.՝ ար ծա թով եկա մուտ և 2725 ռուբ. ապա ռք, իսկ բնա
կան պայ ման նե րով և տա րած քով առա ջին նե րին գե րա զան ցող 
Ղա րա բա ղի և Շիր վա նի գա վառ նե րից, պա տե րա զի թա տե րա բեմ 
ծա ռայե լու և ավեր ված տնտե սա կան կյան քի հետևան քով, սպաս
վում էր ըն դա մենը՝ 24000 ռուբ.՝ ար ծա թով եկա մուտ326:

1828 թ. կնքված Թուրք մեն չայի հաշ տության պայ մա նագրի 
կնքու մից հե տո Ղա րա բաղն այս ան գամ եր կա րատև՝ մինչև 
19051906 թթ. հայթա թա րա կան ընդ հա րում նե րը, զար գա նում էր 
բնա կա նոն հու նով:

Ղա րա բա ղի ան վտան գության ապա հո վու մը, ներ քա ղա քա կան 
մաս նատ վա ծության վե րա ցու մը մեծ նշա նա կություն ունե ցան երկ
րի տնտե սության զար գաց ման վրա: Գյու ղա տնտե սության զար
գաց ման խթանը ոռոգ ման հա մա կար գի բա րե կարգ վի ճա կն է: 
Բնա կան ճա նա պար հով Թար թառ գե տը ոռո գում էր 137, Կար կա
ռը՝ 42, Բա զար չայը՝ 22, Հա կա րին՝ 33, Կա պանը կամ Չա վն դու րը՝ 12, 

324 Նույն տեղում, էջ 393394:
325 АКАК, т. VI, ч. I, док. 728, с. 525526.
326 АКАК, т. VII, док. 21, с. 1112. 
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Վա րան դան՝ 7 գյու ղե րի հո ղա հան դակ նե ր327: Յու րա քան չյուր հա
մայնք, իրա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձ իրա վունք ուներ 
օգտ վե լու բնա կան ջրի ց328:

Ինչ վե րա բե րում է ար հես տա կան ոռոգ մանը, ապա 1850 թ. 
ստեղծ ված Կով կասյան գյու ղա տնտե սա կան ըն կե րության նա խա
ձեռ նությամբ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին Երևա նի և Շու շիի գա վառ նե
րում ոռոգ ման ջրանցք նե րի կա ռուց ման ուղ ղությամբ329: Աշ խա
տանքներն այս ուղ ղությամբ դան դաղ էին ըն թա նում, և 19րդ դա
րի 60ա կան թթ. ան գամ վաղ էր հա մա կարգ ված կազ մա կերպ ված 
ցան ցի մա սին խո սելն, այն դեպ քում, երբ Շու շի քա ղա քի հա մար 
մեծ խնդիր էր ան գամ խմե լու ջրի հար ցը: Այս մա սին «Մ շա կի» է ջե
րում կար դում ենք. «Շու շիի 6000 բնակ չության հա մար բա վա րար 
չէր քա ղա քի խա նի աղջ կա հա նած ջու րը, այն բա վա րա րում էր 
միայն հա րուստնե րին, ուս տի Կեան ջե ցեան ցը որո շել էր քա ղաքն 
ապա հո վել ջրով, հա կա ռակ շու շե ցի նե րի այն ցան կության, որ 
ան հրա ժեշտ է օ րի որ դաց ուսում նա րան հիմ նե լ»330: Շու շիի խմե
լու ջրի խնդրի մա սին մեկ այլ հոդ ված վկայում է. «Միա ժա մա նակ 
այդ հա րուստնե րից Խա նի աղջ կա հա նել տված ջրի մոտ մարդ էր 
դրված խեղ ճե րից ջուր վերց նե լու հա մար փող առ նե լու, բայց փո քր 
մի ջո ցից հե տո զա նա զան պատ ճառ նե րից ել նե լով ստիպ ված չէին 
պա հան ջում»331:

 Ղա րա բա ղի 19րդ դա րի 20ա կան թթ. տնտե սա կան կյան
քի մա սին տե ղե կություն ներ ենք ստա նում Պ. Ի. Մո գի լևս կու և 
Պ. Ն. Եր մո լո վի «Описание Карабахской провинции»332 աշ խա տան
քից: Նշ ված տե ղե կություն նե րից հայտ նի է դառ նում, որ Ղա րա
բա ղի բնակ չությունը հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րից ցա նել 
է ցո րեն, գա րի, կո րեկ և հա ճար: Ընդ որում, մշա կա բույ սե րի ար
տադրությունն ուղղ ված էր եղել միայն ներ քին պա հանջ մունքնե րի 

327 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, СПб, 1836, с. 262.
328 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 27:
329 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 

четвертая, 18451876 гг., Ереван, 2007, с. 31.
330 «Մշակ», թիվ 23, 13 հունիս, 1874:
331 «Մշակ», թիվ 25, 27 հունիս, 1874:
332  Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 241, վավ. 206:
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բա վա րար մանը և գանձ վել էր որ պես հարկ՝ խա նի, բե կե րի, աղա
նե րի օգ տին: Դժ բախ տա բար, տե ղե կություն ներ չկան ցան քի և 
բեր քի քա նա կության մա սին: 

Հա ցա հա տի կային և հա տի կա վոր մշա կա բույ սե րի մա սին հա
մե մա տա բար հա րուստ, բայց և ոչ ճշգրիտ տվյալ ներ քա ղում ենք 
«Обозрение российских владений за Кавказом» ուսում նա սի րությու
նի ց333: 1845 թ. տվյալ նե րը հայտ նի են դար ձել Կաս պիա կան մար զի 
կա ռա վար չի հաշ վետ վություն նե րից, որոնք ներ կայաց րել է Սում
բատզա դե ն334: Այժմ կփոր ձենք ներ կայաց նել հա ցա հա տի կային և 
հա տի կա վոր մշա կա բույ սե րի ար տադրության չա փե րը Ղա րա բա
ղում՝ օգ տա գոր ծե լով վե րոնշյալ աշ խա տություն նե րի տվյալ նե րը:

(Աղյու սակ 3)
Հա ցա հա տի կային և 

հա տի կա վոր  
մշա կա բույ սեր

1830-1832թ. 1845թ.

Ցո րեն  220000  չետվ.335 420000 չետվ.
Գա րի  143000 չետվ 208572 չետվ
Կո րեկ  26000 չետվ 27000 չետվ.
Հա ճար  1750 չետվ. 
Սի սեռ   632 չետվ.336

Բ րինձ  33750  չետվ. 60000 չետվ.

Փաս տո րեն, հա ցա հա տի կային հիմ նա կան մշա կա բույ սե րը Ղա
րա բա ղի գա վա ռում 19րդ դա րի 30ա կան թթ. և 40ա կան թթ. 
սկզբնե րին եղել են ցո րենը և գա րին: Ընդ որում, եթե դրանց ար
տադրության գծով Ղա րա բա ղի գա վա ռն առա ջա տար տե ղում էր, 
ապա բրն ձի ար տադրության գծով զբա ղեց նում էր վեր ջին տե ղը՝ 
Թա լի շի, Շիր վա նի և Շա քիի գա վառ նե րից հե տո337:

333 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 241, վավ. 206:
334 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 5977.
335 Հատիկավոր մշակաբույսերի մեկ ռուսական չետվերտը հավասար է 9,5 

փութի:
336 Նշված թիվը ներկայացնում է Ղարաբաղի, Շաքիի, Շիրվանի, Թա լի

շի գավառների սիսեռի ընդհանուր բերքը. տե՛ս Сумбатзаде А., Сельское 
хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 72.

337 Նույն տեղում, էջ 70:
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Ե թե մինչև 19րդ դա րի 40ա կան թթ. երկ րորդ կե սը աղ բյուր
նե րում Ղա րա բա ղի գա վա ռի վե րա բերյալ տվյալ նե րը տրվում էին 
առան ձին, ապա ար դեն 19րդ դա րի 50ա կան թթ., երբ Ղա րա
բա ղը՝ գտնվում էր Շա մա խի նա հան գի կազ մում, գա վա ռի մշա
կա բույ սե րի ար տադրության վե րա բերյալ առան ձին տվյալ ներ 
չեն ներ կայաց վում: Ըստ տվյալ նե րի՝ Շա մա խիի նա հան գում 1850
1856 թթ. հա ցա հա տի կային և հա տի կա վոր մշա կա բույ սե րի ար
տադրությունը բա վա կան դան դաղ էր աճում, իսկ 18581859 թթ. 
նույ նիսկ կրճատ վել էր, ին չը պատ ճառ էր ինչպես տա րե րային, 
բնա կան աղետ նե րի, այն պես էլ մո րե խի տա րած վա ծության, որը 
կա տարյալ չա րիք էր դար ձել հայ գյու ղա ցու հա մար: «Մ շա կ» թեր թի 
է ջե րում շու շե ցի հոդ վա ծա գի րը մո րե խի հասցրած վնաս նե րի մա
սին գրել է. «Ես չեմ մո ռա ցել, ինչպես 12 տա րե կան հա սա կում, երբ 
մո րե խը ամ պի պես եր կինք էր բարձ րա ցել արևի առա ջը կտրե լով, 
մեր հարևան նե րը կաթ նով ճաշ էին եփել, կաթ սա նե րը գլխ նե րին 
դրել, իսկ մե զա նից, մա նուկ նե րից ամեն մե կը պղն ձե աման ձե ռք
նե րիս՝ ղո ղան ջեց նում էինք պղինձ նե րը, մո րեխ նե րին ետ դարձ
նե լու հա մար: Այդ աստվա ծա պաշտ կա նայք կաթ նով եփած ճա շը 
շե րե փով սրս կում էին ար տե րի մեջ մո րեխ նե րի առջև… Ան գութ 
մո րեխ նե րը կե րան ճա շը, ոչն չաց րին և չհա սու նա ցած ար տե րը ու 
հե ռա ցա ն»338: 

Բա ցի բնա կան աղետ նե րից, հա ցա հա տի կային և հա տի
կա վոր մշա կա բույ սե րի ար տադրության կրճատ ման գլխա վոր 
պատ ճա ռը, թե րևս, 1846 թ. դեկ տեմ բե րի 6ի և 1847 թ. դեկ տեմ
բե րի 20ի ցա րա կան կա ռա վա րության օ րենքներն էին, որոնք 
առա վել ծան րաց րին հո ղա հար կերն ու պար հակ նե րը: Ցա րա կան 
բարձ րա գույն հրա հանգ նե րով օ րի նա կա նաց վե ցին և ուժե ղաց
վե ցին դա րե րով գոյություն ունե ցող ավա տա տի րա կան հա րա բե
րություն նե րը, որոնք խո չըն դո տում էին տնտե սա կան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցին: 

Չ նայած հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի ար տադրության 
աճի կամ ան կման գրանցված տա տա նում նե րին՝ այ նուա մե նայ նիվ, 

338 «Մշակ», թիվ 39, 10 ապրիլի, 1890:
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դրանք բա վա րա րել են թե՛ ներ քին պա հանջ նե րը, թե՛ զոր քին, իսկ 
մի մա սը նույ նիսկ վա ճառ վել է: Այս պես օ րի նակ, 1845 թ. դրությամբ 
Ղա րա բա ղում վա ճառ վել էր 50000 չետվ. ցո րեն, 10572 չետվ. գա
րի, 10000 չետվ. բրինձ339: Պետք է նկա տել, որ այդ մշա կա բույ սե րի 
ապ րան քայ նությունը Ղա րա բա ղում ունե ցել է իր առանձ նա հատ
կությունը: Ղա րա բա ղում ապ րող քոչ վոր նե րը նստակյաց բնակ
չությու նից հա ցա հա տիկ էին ձե ռք բե րում հիմ նա կա նում փո խա
նա կությամբ, ին չի պատ ճա ռով Շու շի քա ղա քի շու կա էր հան վում 
բեր քի միայն ան նշան մա սը: 

Գյու ղա տնտե սության զար գաց ման գոր ծում մեծ կարևո րություն 
ունեն նաև աշ խա տան քի գոր ծիք նե րը: Ղա րա բա ղի գա վա ռում 
1832 թ. տվյալ նե րով կար 4000 արոր և գու թան: Հն ձի գոր ծիք նե
րը ևս նա հա պե տա կան էին. hն ձի ժա մա նակ օգ տա գո րծ վում էր 
ման գա ղ340:

 Բա րեն պաստ բնակ լի մայա կան պայ ման նե րը հնա րա վո րություն 
են տվել Ղա րա բա ղի բնակ չությանը՝ զբաղ վե լու այ գե գոր ծությամբ 
և բան ջա րա բու ծությամբ: 19րդ դա րի 30ա կան թթ. Ղա րա բա ղի 
մրգա տու այ գի նե րի թիվը հարյու րից չէր ան ցնում, ընդ որում, դեղ
ձի, ծի րա նի, խնձո րի, նռան ծա ռերն աճում էին թթե նի ծա ռե րի և 
խա ղո ղի այ գի նե րի կող քին: Առա վել մեծ թիվ էին կազ մում խա ղո
ղի այ գի նե րը՝ ինչպես ար քու նա կան, այն պես էլ մաս նա վոր: 1832 թ. 
տվյալ նե րով՝ հա շվ վում էր 3080ից ավե լի խա ղո ղի այ գի, որից 
ստա նում էին 70000 դույլ գի նի և 3400 դույլ օ ղի: Բա ցի այդ խա ղո
ղից պատ րաս տում էին «բաք մա զ» (դո շաբ) կամ հյութ՝ մինչև 5700 
բաթ ման թի լա նի կամ մինչև 4800 փութ: Հայերն օ ղի էին պատ
րաս տում նաև այլ մրգե րի ց341:

1833 թ. «Коммерческая газета»ի տվյալ նե րով՝ Ղա րա բա ղի գա
վա ռում ստա նում էին 73000 դույլ գի նի և 3700 դույլ օ ղի342: Գի նու 
որա կն այդ ժա մա նակ լավ չէր, ունե ցել է թթու համ և հազ վա դեպ 
էր պահ պան վում եր կար տա րի ներ:

339 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 76.
340 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 288289.
341 Նույն տեղում, էջ 294.
342 Նույն տեղում, էջ 295:
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19րդ դա րի 40ա կան թթ. Շու շիի գա վա ռում կար 1196 մրգա
տու, 2083 խա ղո ղի այ գի, դա, փաս տո րեն, նշա նա կում էր խա
ղո ղի այ գի նե րի քա նա կի կրճա տում՝ 1830ա կան թթ. տվյալ նե րի 
հա մե մա տությամբ: 

«Կով կասյան տա րե ցույ ցի» 1856 թ. հա մա րում հե տա քրքիր 
տե ղե կություն ներ կան նաև Ղա րա բա ղի գա վա ռի խա ղո ղի և 
պտղա տու, ինչպես նաև թթե նու այ գի նե րի քա նա կի մա սին՝ ըստ 
տե ղա մա սե րի343:

(Աղյու սակ 4)
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Խա ղո ղի 178 167 600 1858  2803

Պտ ղա տու 6 15 100 575 500 1196

Թ թե նու 21 13 1000 422 2500 3956

Չ նայած խա ղո ղի մշա կությունը Ղա րա բա ղում լայն չա փեր 
ուներ, սա կայն ձմ ռանը եր բեմն Ե լի զա վետ պո լից և Երևա նից էր 
Շու շի խա ղող բեր վում վա ճառ քի344: 19րդ դա րի 60ա կան թթ. 
վեր ջե րից Ղա րա բա ղում սկսում է զար գա նալ գի նու և օ ղու ար
տադրությունը, ընդ որում, գի նե գոր ծությունը կենտ րո նաց ված 
էր Գի շի, Ղզ ղա լա345 և Ճար տար գյու ղե րում346: «Ա րա րա տ» ամ
սագրում հե տա քրքիր տե ղե կության ենք հան դի պում հատ կա պես 
Ջրա բերդ գա վա ռի ծաղ կուն տնտե սության մա սին: Այս տեղ կար
դում ենք. «Այս գա ւա ռը բաղ կա ցած է երե սուն և վեց գիւ ղօ րեից, 

343 Նույն տեղում, էջ 295:
344 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 126.
345 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 249:
346 1860ական թթ. Ղարաբաղում գտնվելու Ժամանակ ռուս ճանապարհորդ 

Վ. Վերեշչագինը ճաշակել էր Ճարտարի գինին, որը բնութագրել է որպես 
քաղցր, սակայն տարօրինակ համի խառնուրդով գինի: Խոսքը «խնդողնի» 
տեսակի խաղողից արտադրված գինու մասին էր: Այս մասին տե՛ս 
Մելքումյան Ս., Ճարտար, Երևան, 2003, էջ 130:
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որոց մե րազ նեայ բնակ չաց թիւն հա զար երեք հա րիւ րի կհաս նի, 
որոն ցից ոմանք երկ րա գոր ծու թեամբ և կէ սք այ գե գոր ծու թեամբ 
կպա րա պին: Այս գիւ ղօ րեից մէջ ամե նէն երե ւե լի է Կու սա պատ այ
գե ւետ գիւղն, որ ունի հա րիւր յի սուն տուն Հայ կա զն բնա կի չ…»347:

Բամ բա կա գոր ծությունը հա մար վում էր Ղա րա բա ղի տնտե
սության կարևոր ճյու ղե րից մե կը: Հատ կանշա կան է, որ այս 
ոլոր տում ևս Ղա րա բա ղը գրա վում էր առա ջա տար տե ղե րից մե
կը: 1832 թ. տվյալ նե րով հա վաք վել էր 3200 փութ բամ բակ, որից 
առանձ նաց վել էր 1100 չետվ.348 սե րմ:

 Ցա րա կան կա ռա վա րության ջան քե րով 19րդ դա րի 
30ական թթ. կե սե րին փոր ձեր կա տար վե ցին բամ բա կի նոր՝ եր
կար թե լա վոր տե սա կի աճեց ման հա մար: Ինչ վե րա բե րում է Ղա
րա բա ղին, ապա այս տեղ փոր ձերն ուղե կց վում էին փո փո խա կան 
հա ջո ղություն նե րո վ349: 19րդ դա րի 40ա կան թթ. այդ փոր ձե րը 
շա րու նակ վե ցին: Շու շիի գա վա ռային վար չությու նից հայտ նում 
էին, որ սի ցի լիա կան բամ բա կա տե սա կը, որը տրվել է Ջի վանշի րի 
տե ղա մա սային պե տին՝ բնակ չությանը բա ժա նե լու և հար մար տե
ղե րում ցա նե լու հա մար, կլի մայա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե
րի և խո լե րայի պատ ճա ռով չէր աճե լ350: Սա կայն Շա մա խիի և Լեն
քո րա նի գա վառ նե րում գրանցված հա ջո ղություն ներն ուժե ղաց րին 
ցա րա կան իշ խա նություն նե րի հե տա քրք րությունը Անդրկով կա սում 
բամ բա կա գոր ծության զար գաց ման նկատ մամբ: 

Այդ նպա տա կով ցա րա կան կա ռա վա րությունը, ի դեմ Մ. Վո
րոն ցո վի, կար գադրեց եր կար թե լա վոր բամ բա կի տե սակ ներ մու
ծել Ե լի զա վետ պոլ, Շա մա խի և Լեն քո րան ու 100 ֆունտ ար ծա թով 
գու մար նշա նա կել նրան, ով բամ բա կա զտ ման հա մար ավե լի 
լավ մե քե նա կպատ րաս տի՝ քան այդ ժա մա նակ գոր ծա ծության 
մեջ գտնվող նյույոր քյան մե քե նան կլի ներ: Կար գա դրվել էր Շու
շիից, Լեն քո րա նից և Բաք վից 56 ռուբ. ար ծա թով գին առա ջար կել 

347 Պլուզեան Մ., Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը, «Արարատ», թիւ Ը, 1871, 
էջ 441443:

348 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 284.
349 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 100.
350 «Кавказ», Тифлис, 1848, с. 145, АКАК, т. X, док. 154, с. 169.
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բամ բա կի դի մաց, որն իր որա կով չէր զի ջի Քու թայի սի նա հան գում 
աճեց ված բամ բա կին: Այս հետևո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րը տվե
ցին իրենց դրա կան արդյունքնե րը351: 

1850 թ. Կով կասյան գյու ղա տնտե սա կան ըն կե րության շնոր հիվ 
բամ բա կի տե սակ ներ բեր վե ցին Հյու սի սային Ամե րի կայից, Սի ցի
լիայից և Ե գիպ տո սից և փոր ձարկ վե ցին Երևա նի, Նա խիջևա նի, 
Շու շիի և Լեն քո րա նի գա վառ նե րում, որ տեղ և լավ բե րք ստաց վեց: 
Մալ թա կղ զուց առաք վեց վեց ձեռ քի մե քե նա՝ բամ բա կի վե րամ
շակ ման հա մար: Թիֆ լի սում դրանք ըն դօ րի նակ վե ցին և ուղարկ
վե ցին Երևա նի, Շու շիի և Թիֆ լի սի ուե զդ նե ր352:

 Պա տա հա կան չէ, որ ար դեն 1857 թ. Անդրկով կա սի գյու ղա
տնտե սա կան և արդյու նա բե րա կան ապ րանքնե րի ցու ցա հան դե
սին չզտ ված և զտ ված բամ բակ ներ կայաց վել է Շու շիի գա վա ռից: 

Միա ժա մա նակ փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ 1850ա կան թթ. 
առա ջին կե սին Ղա րա բա ղում նկատ վել է բամ բա կի ցանքսի խիստ 
կրճա տում. 1845 թ. ստաց ված 450 փու թի փո խա րեն 50ա կան թթ. 
առա ջին կե սին ստաց վել էր 30 փութ353: Բամ բա կի ցանքսի կրճա
տու մը բա ցա տրվում է նրա նով, որ բնակ չության աճի հետ կապ ված, 
աճում են բրն ձի, եգիպ տա ցո րե նի և ցո րե նի գնե րը, և բամ բա կա
գոր ծությունը դառ նում է տնտե սա պես անշա հա վետ: Բա ցի այդ, ռու
սա կան և ար տա սահ մանյան բամ բա կե է ժան գո րծ վածք նե րի ներ
մու ծու մը ևս ար գե լք էր բամ բա կա գոր ծության զար գաց ման հա մար: 
Բամ բա կա գոր ծության զար գաց մանը խո չըն դո տում էին նաև հո ղե
րի սա կա վությունը և կլի մայա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը:

19րդ դա րի 3040ա կան թթ. մեծ ուշադրություն էր դարձ վում 
ծխա խո տի մշա կությանը: Դե ռևս 1826 թ. մար տի 27 թվա գրված 
մի նա մա կում Ներ սես Աշ տա րա կե ցին Զոհ րապ Թա ռու մյա նին 
գրել է, որ ստա ցել է հնդ կա կան բամ բա կի ու լե ղա կի, ինչպես նաև 

351 Օհանջանյան Ն., Ցարական Ռուսաստանի տնտեսական քա ղա քա կա
նությունը Ղարաբաղում 18051860ական թթ. և դրա հետևանքները, ԱրՊՀ 
«Գի տա կան տեղեկագիր», Երիտասարդ գիտնականների միջազգային գի
տա ժո ղո վի հոդվածներ, թիվ 3, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 35:

352 АКАК, т. X, Отчет князя М. С. Воронцова за 18491851 гг., с. 885886. 
353 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 103.
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ամե րիկյան ծխա խո տի սեր մեր, որից ուղար կե լու էր և նրա ն354: Ար
դեն 19րդ դա րի 30ա կան թթ. սկզբնե րին Ղա րա բա ղի գա վա ռում 
ստա նում էին 450 փութ ծխա խո տ355: 1845 թ. տվյալ նե րով՝ Ղա րա
բա ղում կա տար վել է մեկ փու թի ցանքս, որից ստաց վել է 320 փութ 
ծխա խոտ, դրա նից 210 փու թը թողն վել է տնային կա րիք նե րի հա
մար, 5ը՝ ցանքսի, իսկ 105 փու թը հան վել է վա ճառ քի356:

 Ղա րա բա ղում ծխա խո տա գոր ծության զար գաց ման գոր ծում 
նշա նա կա լի էին նաև ան հա տա կան նա խա ձեռ նություն նե րը: Այս
պես, օ րի նակ, Ղա րա բա ղի գա վա ռի պա րետ՝ մայոր Կա լա չևս կին 
սե փա կան նա խա ձեռ նությամբ Ղա րա բաղ էր ներ մու ծել ծխա խո
տի ամե րիկյան տե սա կը: Պլա տոն Զու բովը «Հայացք Անդրկով կա
սի ֆի նան սա կան և առևտ րա կան հա րա բե րություն նե րի ն» 1832 թ. 
տպա գրված հոդ վա ծում գրել էր, որ ծխա խո տի մշա կությունը Կա
լա չևս կուն հա ջող վել է, և նա կա րո ղա ցել է հիա նա լի ո րեն աճեց նել 
ամե րիկյան ծխա խո տը, որն իր որա կով չէր զի ջում մա րի լանդյան 
ծխա խո տի ն357: 1850 թ. ստեղծ ված Կով կասյան գյու ղա տնտե սա
կան ըն կե րության օգ նությամբ Շու շիի գա վա ռում կա տար վեց նաև 
ծխա խո տի մա րի լանդյան, կեն տուկյան, բրա զի լա կան և հա վայան 
տե սակ նե րի ցանքս, ինչն այն քան էլ հա ջող բե րք չտ վե ց358: Ընդ հա
նուր առ մամբ, ծխա խո տա գոր ծության զար գա ցու մը Ղա րա բա ղում 
դուրս չե կավ բնակ չության ներ քին պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
շրջա նակ նե րից:

 Ղա րա բա ղի տնտե սության կարևոր ճյու ղե րից էր անաս նա
պա հությունը: Բարձ րա դիր լեռ նային վայ րե րը, հա րուստ բու սա կա
նությունը շատ նպաս տա վոր պայ ման ներ էին անաս նա պա հության 
զար գաց ման հա մար: 19րդ դա րի սկզ բին անաս նա պա հությունը 
սկսեց առա վել մեծ թա փով զար գա նալ՝ կապ ված 18րդ դա րի վեր
ջե րին և 19րդ դա րի սկզբնե րին Ղա րա բաղ ներ թա փան ցած քոչ
վոր թա թա րա կան տարրի հետ:

354 Մատենադարան, Ներսես Աշտարակեցու արխիվ, թղթ. 166, վավ. 453:
355 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 284.
356 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 105.
357 Նույն տեղում, էջ 106:
358 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 

четвертая, 18451876 гг., с. 31. 
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Չ նայած անաս նա պա հությամբ զբաղ վում էր հիմ նա կա նում 
քոչ վոր բնակ չությունը, սա կայն նստակյաց բնակ չությունը ևս պա
հում էր բա վա կան քա նա կությամբ անա սուն ներ, որը բա վա րա րում 
էր բնակ չության կա րիք նե րը359: 

Ա նաս նա պա հության զար գա ցած ճյու ղե րից էր ձիա բու
ծությունը: Ղա րա բաղյան ձի ե րը հռչակ ված էին Անդրկով կա սում 
իրենց գե ղեց կությամբ, ոս կե գույն փայ լով և արա գա վա զությամբ: 
«Обозрение»ի տվյալ նե րով՝ Ղա րա բա ղում 19րդ դա րի 30ա կան 
թթ. սկզբնե րին կար մինչև 20000 ձի360: 19րդ դա րի 40ա կան թթ. 
Ղա րա բա ղում ձի ե րի խո շոր երա մակ ներ ունեին Ջա ֆար Ղու լի 
աղան, Ահ մեդ խանը, Սա ֆար Թար խանյա նի որ դի նե րը, Վ. Մա
դա թո վի ժա ռան գորդ նե րը և ուրիշ ներ: 1846 թ. Վո րոն ցովը գրել 
է. «Այս երկ րա մա սում, հատ կա պես՝ Ղա րա բա ղում կան հիա նա լի 
ձի եր, որոնք չնայած հա վա սար չեն արա բա կան ձի ե րին, բայց և 
լավ ընտ րություն և օգ տա կար կա րող են լի նել մեր բու ծա րան նե րի 
հա մա ր»361։

 Փաս տո րեն, Ղա րա բա ղում ձիա բու ծա րան ներ չկային, ձի ե րի 
երա մակ նե րը պատ կա նում էին առան ձին բե կե րի ու աղա նե րի, ին
չի մա սին մշտա պես ընդ գծվել է Շա մա խիի նա հան գա պե տի 19րդ 
դա րի 50ա կան թթ. առա ջին կե սի հաշ վետ վություն նե րում: Դրա 
հետ մեկ տեղ նշվում է, որ ձի ե րի լա վա գույն երա մակ նե րը գտնվել 
են Շու շիի գա վա ռում, իսկ դրանց մեջ հատ կա պես առանձ նա նում 
էր կալ վա ծա տեր Ասադ բե կի երա մա կը: Նա հան գա պե տի մեկ այլ՝ 
1858 թ. հաշ վետ վության մեջ աս վում էր, որ կա նո նա վոր ձիա բու
ծա րան ներ նա հան գում չկային, բայց շատ բե կեր և նույ նիսկ գյու
ղա ցի ներ ունեին երա մակ ներ, որոնց մեջ կային 100250 զամ բիկ
ներ: Նա հան գա պե տը նշել էր, որ Շու շիի գա վա ռում բե կե րը բու
ծում էին ձի ե րի ղա րա բաղյան տե սա կը, որոնք հռչակ ված են իրենց 
ոս կե փայլ մոր թով և արա գա վա զությամբ362:

359 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 28:
360 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 296.
361 АКАК, т. X, док. 175, с. 176177.
362 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 81, 83.
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Օ. Ե վեց կին գրում է, որ ղա րա բաղյան ձի ե րի տե սա կը բա րե լա
վե լու հա մար Ղա րա բա ղի խա ներն օգ տա գոր ծել են արա բա կան 
ձի ե ր363: Սա կայն իր ուղեգրություն նե րում Լ. Սե գա լը գրում է. «Կի րք 
տա ծե լով լավ ձի ե րի նկատ մամբ՝ բե կե րը, սա կայն, չեն հո գում այս 
ցե ղի բա րե լավ ման մա սի ն»364: Ձիա բու ծությանը վե րա բե րող ներ
քո բերյալ աղյու սա կային ցու ցա նիշ նե րը թույլ են տա լիս կար ծել, 
որ բա ցի բեռ նակ րային նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ վե լուց, ձի ե րը 
վկայությունն էին տի րոջ հարս տության, հետևա բար՝ շքե ղության 
խորհրդա նիշ էին: Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա
բա ղի գա վա ռի անաս նա պա հության աճի կամ ան կմանը  վե րա բե
րող տվյալ նե րը հետևյալն էի ն365. 

(Աղյու սակ 5)

ըստ տա-
րեթ վե րի 1832  1843 1845 1850 1851 1853 1855 1856366 1857 1858

Ձիա բու-
ծություն 35161 38000 49420 48088 48300 47916 48308 48915 48500

ուղտ 100 - 290 - - 3351 3975 3215 2245 2340

Էշ և ջո րի 2200  - 9631   10642 12898 15735 17790 17630

Խո շոր եղջ. 
անասն. 100000  85200 206269 168027  201538 209620 251750 258300

ոչ խա-
րաբուծ. 300000 79114 260000367  307562 367580  259604368 152755 

Խո զա բուծ. 3500 21310 22000 36662 35172  27156 24940 22300 

Աղյու սակ նե րի ուսում նա սի րությամբ նշված թվե րը կաս կա ծե
լի են դառ նում: Օ րի նակ՝ 1845 թ. 85200 գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր 
անա սուն նե րի թիվը 1850 թ. հա սել էր 206269 գլխի, սա կայն, ըստ 

363 Евецкий О., Статистическое описание Закавказского края, ч. 2, СПб, 1835, 
с. 205.

364 Сегаль Л., Елисаветпольская губерния, впечатления и воспоминания, 
Тифлис, 1902, с. 6061.

365 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 8289.
366 «Кавказский календарь» на 1856 г., Тифлис, 1855, с. 358441.
367 Այծերի հետ միասին:
368 «Кавказский календарь» на 1856 г., с. 358441.
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աղյու սա կի, 1851 թ. տե ղի է ունե ցել անա սուն նե րի գլխա քա նա
կի զգա լի նվա զում: Թվա քա նա կի այդ կաս կա ծա հա րույց ցու ցա
նիշ նե րը հա ճախ բա ցա տրվում են անա սուն նե րի զանգ վա ծային 
ան կմամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է մա նր եղ ջե րա վոր անաս նա պա հությանը, 
ապա այն հա մար վում էր բնակ չության հիմ նա կան զբաղ մունքնե
րից մե կը, իսկ խո զա բու ծությամբ զբաղ վում էր Ղա րա բա ղի քրիս
տոնյա բնակ չությունը: Մահ մե դա կան քոչ վոր բնակ չությունը, կրո
նա կան դրդա պատ ճառ նե րից ել նե լով, չէր զբաղ վում անաս նա պա
հության այդ ճյու ղո վ369: 

Աղյու սա կի ուսում նա սի րությունը թույլ է տա լիս կա տա րել 
հետևյալ եզ րա կա ցությունը. չնայած աճի կամ ան կման եր բեմն 
կաս կա ծա հա րույց ցու ցա նիշ նե րին՝ Ղա րա բա ղի գա վա ռում անաս
նա պա հությունը տնտե սության զար գա ցած ճյու ղե րից մե կն էր, 
որի խո սուն փաստն է 18321858 թթ. անա սուն նե րի գլխա քա նա կի 
զգա լի աճը: 

Սում բատզա դեի աշ խա տան քում զե տեղ վել է 1845 թվա կա նին 
վե րա բե րող՝ ՍանկտՊե տեր բուր գի Կենտ րո նա կան պե տա կան 
պատ մա կան ար խի վում գտնված մի փաս տա թուղթ, որն ար ժե
քա վոր աղ բյուր է տվյալ ժա մա նա կաշրջա նում շու կա հան ված 
անա սուն նե րի և մսամ թեր քի առևտ րի վե րա բերյալ: Հա մա ձայն 
այս փաս տա թղթի՝ 1845 թ. Շու շիի գա վա ռում վա ճառ վել են անա
սուն ներ՝ 1000 ձի, 6000 խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն, 18000 ոչ խար, 
կեն դա նա կան ծագ ման մթե րք ներ և ապ րանքներ՝ 9000 փութ յուղ, 
10500 փութ պա նիր, 4000 փութ ճարպ, ինչպես նաև 10960 փութ 
բուրդ, 15900 հատ կա շի: Վա ճա ռա հան ված ապ րանքնե րի ընդ հա
նուր գու մա րը կազ մում էր 190775 ռուբ.՝ ար ծա թո վ370: 

Այս պի սով՝ չնայած անաս նա պա հությունը Ղա րա բա ղում 
գտնվում էր զար գաց ման բա վա կա նին բարձր աս տի ճա նի վրա, 
սա կայն ար տա քին շու կայի հետ թույլ կա պե րի պատ ճա ռով ապ
րան քային բնույթ չէր ստա նում:

369 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 296.
370 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 91.
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Ղա րա բա ղի տնտե սա կան կյան քում զգա լի դեր էր խա ղում 
ար հես տա գոր ծությունը371: Այն այս տեղ ար տա հայտ ված էր իր 
առանձ նա հատ կությամբ. առևտ րա կան կենտ րոն նե րից կտրվա
ծությունը, հա ղոր դակ ցության ուղի նե րի բա ցա կայությունը, տնտե
սա կան կյան քի պար փակ վա ծությունը ստի պում էր բնակ չությանը՝ 
զբաղ վե լու տնայ նա գոր ծա կան բնույ թի ար հես տա գոր ծությամբ: 
«Կով կասյան տա րե ցույ ցի» 1855 թ. տե ղե կություն նե րի հա մա ձայն՝ 
հնա րա վոր է դար ձել իմա նալ Ղա րա բա ղի գա վա ռի ար հես տա
վոր նե րի ընդ հա նուր թիվը, սա կայն սկզբնաղ բյուրն ար հեստնե րի 
տե սակ նե րի մա սին ոչինչ չի ասում372: 

(Աղյու սակ 6) 

Ար հես տա վո րե րի 
թի վն  

ըստ տե ղա մա սե րի ք
 ր

ի
ս

-
տ

ո
ն

յա
 ն

ե
ր

մ
ա

հ
 մե

 դ
ա

-
կ

ա
ն

 ն
ե

ր

ը
ն

 դ
ա

 մե
ն

ը

1. Շու շի քա ղաք 1318 545 1863

2. Ջրա բերդ 215  215

3. Զան գե զուր 100 20 120

4. Քե բեր լին   

5. Մուս տա ֆա խան լի  12 12

6. Վա րան դա 30  30

7. Ջի վանշի ր373   

Աղյու սա կից հետևում է, որ գյու ղե րում ար հես տա գոր ծությամբ 
զբաղ ված էր հիմ նա կա նում 377 մարդ: Հա վա նա բար, աղյու սա
կում ներ կայաց ված էին այն հիմ նա կան ար հեստնե րը, որոն ցով 
հռչակ ված էին գյու ղե րը, իսկ տնայ նա գոր ծա կան ար հեստնե րը՝ 

371 Տե՛ս նաև Բաղդասարյան Ն., Արհեստագործության զարգացումը Ղա րա
բաղում (18101860 թթ.), Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գի տա
կան հոդվածների ժողովածու), թիվ 2/13/, Երևան, 2012, էջ 4253:

372 «Кавказский календарь» на 1856 г., с. 358441.
373 Աղբյուրներում Ջիվանշիրի վերաբերյալ տվյալների սղությունը հիմք է 

տալիս ենթադրելու, որ այս տեղամասը բավականաչափ ուսումնասիրված 
չէր:
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որ պես այդ պի սին, չէին գրանցվել: Աս վածն ապա ցու ցե լու հա մար 
վկայա կո չենք 1844 թ. թվա գրվող ար խի վային մի նյութ, որի հա մա
ձայն՝ Շու շիի գա վա ռն ուներ 251 գյուղ, Ջի վանշի րի գա վա ռը՝ 216, 
Զան գե զու րի գա վա ռը՝ 326, իսկ Ջեբ րայի լի գա վա ռը՝ 166374, ուս տի 
959 գյու ղե րում 377 ար հես տա վո րի առ կայությունը, բնա կա նա բար, 
չէր կա րող բա վա րա րել պար փակ ված տնտե սություն ունե ցող ղա
րա բաղյան գյու ղե րին, հետևա բար, կա րե լի է են թադրել, որ աղյու
սա կում տեղ են գտել միայն մաս նա գի տաց ված ար հեստնե րը: 

Հատ կանշա կան է, որ որոշ գյու ղեր հռչակ ված և մաս նա գի
տաց ված էին ար հես տի որևէ տե սա կով: Օ րի նակ՝ Հադրու թը 
հռչակ ված էր իր լավ քա րա գո րծ վար պետ նե րով, Տու մին՝ հյուս նե
րով, Մեծ Թաղ լա րը՝ երա ժիշտ նե րով: Գյու ղե րի մի մասն էլ հռչակ
ված էր ար տադրած ապ րան քով՝ Ճար տար և Մարտա կե րտ գյու
ղե րը՝ ցո րե նով, Գի շի և Ղզ ղա լա գյու ղե րը՝ գի նու պատ րաստմամբ, 
Դաշ բու լաղն ու Նոր շենը՝ տար բեր խմիչք նե րով: Ար հեստնե րի 
մաս նա գի տա ցումն էլ հի մք է տվել այն պի սի ժո ղովրդա կան 
ասույթ նե րի, ինչպես օ րի նակ. «լօխ պրուտ ըն նինգյը ցէքյ» (ար ցա
խյան բար բա ռով «պ րուտ»՝ նշա նա կում է բրուտ), «լօխ զար գյար 
ըն սզնը քէ ցեքյ» (զար գյարոս կե րիչ), «սօ ղան ծա խօղ տու ղու ցէքյ» 
(սո ղանսոխ), «խօզյ պա հօղ ըն մոշ խը մը հը տէ ցէքյ», «կյի նի շի նօղ 
ղըզ ղը լէ ցէքյ»375: Գյու ղե րում գոյություն ունե ցած ար հեստնե րի 
մա սին աղ բյու րա գի տա կան ար ժեք ունեն ազ գա նուն նե րը: Այ սօր 
էլ շատ գյու ղե րում հան դի պում են ար հես տա վոր նե րի շա ռա վիղ
ներ, որոնք կոչ վում են Դալ լա քանք (դալ լաքսափ րիչ), Զար գյա
րանք և այլն: 

Ո րոշ ար հեստնե րի գծով մաս նա գի տա ցել էր Վա րան դան: Վա
րան դայի Մեծ Թաղ լար, Ճար տար, Քա րին տակ, Խնա ծախ, Բա
դա րա, Ուլու բաբ գյու ղե րում զար գա ցած էին ար հես տա գոր ծության 
այն պի սի ճյու ղեր, ինչպի սիք էին՝ նվա գա րա նա գոր ծություն, 
բրու տություն, ոս կեր չություն, տա կա ռա գոր ծություն, աղյու սա
գոր ծություն, ջուլ հա կություն և այլն: Վա րան դայի Ավե տա րա նոց 

374 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 1, թ. 3:
375 Мкртчян А., Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина 

XIXначало XX вв.), Ереван, 2010, с. 3940.
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(Չա նախ չի) գյու ղի շրջա կա հա րուստ ան տառ նե րի առ կայությունը 
հնա րա վո րություն էր տվել գյու ղա ցի նե րին՝ փայ տից տնային ան
հրա ժեշ տության իրեր պատ րաս տե լու, իսկ կա վե աման՝ չա նախ, 
ան վա նու մից էլ գյու ղը ստա ցել էր իր ան վա նու մը: Բա ցի փայ տա
գոր ծությու նից, Չա նախ չին հայտ նի էր նաև թամ բա գոր ծությամբ: 
Վա րան դայում գոր ծում էր նաև կա շե գոր ծա րան, որ տեղ աշ խա
տող 3 բան վոր նե րը տա րե կան վե րամ շա կում էին 150 կա շի: Ար
հես տա գոր ծության տար բեր ճյու ղե րով, առանձ նա պես պղն ձա
գոր ծությամբ, դա րբ նությամբ, պայ տա րությամբ և հա մե տա գոր
ծությամբ հայտ նի էին Ջրա բեր դի Ղա զան չի, Դրմ բոն և Մեհ մա նա 
գյու ղե րը: Վանք գյու ղը հայտ նի էր իր զի նա գո րծ վար պետ նե րով: 
Գյու լիս տա նում զար գա ցած էին որմ նադրությունը, պայ տա
րությունը, կո ղո վա գոր ծությունը, ջուլ հա կությունը, ատաղ ձա գոր
ծությունը և զի նա գոր ծությունը376: Զան գե զու րի գա վա ռի Տեղ, 
Տա թև, Շի նու հայր, Ղա զան նի գյու ղե րի բնակ չությունը հայտ նի էր 
բրդյա թե լե րի ար տադրությամբ, մա հու դի, կար պետ նե րի, գոր
գե րի, տոպ րակ նե րի, մե տաք սե և բամ բա կե գո րծ վածք նե րից ան
դրա վար տիք ներ կա րե լու ար հես տո վ377: 

Այժմ ան դրա դառ նանք Ղա րա բա ղի գա վա ռի միակ քա ղաք 
Շու շիին, որը հռչակ ված էր որ պես ար հես տա գոր ծա կան կենտ
րոն: Ի տար բե րություն գյու ղե րի մա սին տվյալ նե րի՝ աղ բյուր
նե րը հա մե մա տա բար շռայլ տե ղե կություն ներ են հա ղոր դում 
Շու շիի մա սին: Դրա հի մամբ հա ջող վել է կազ մել 18231879 թթ. 
Շու շի քա ղա քի ար հեստնե րի և ար հես տա վոր նե րի թվա քա նա
կի հա մա պա տաս խան աղյու սա կը, սա կայն այս տեղ էլ հնա րա
վոր էր եղել ներ կայաց նել միայն 1823, 1832, 1848, 1849, 1851, 
1860, 1879 թթ. տվյալ նե րը378: Թվային մի ջա կայ քե րի տվյալ նե րի 

376 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլաս, Երևան, 2009:
377 Гаджиева З., Гарабагское ханство: социальноэкономические отношения и 

государственное устройство, Баку, 2008, с. 55
378 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, СПб, 1836. Сумбатзаде 

А., Промышленность Азербайджана в XIX в., Баку, 1964, с. 55, 65, 107, 109, 
158, 164, 208. «Кавказский календарь» на 1852 г., Тифлис, 1851, с. 434, Տեր
Գասպարյան Ռ., Շուշի քաղաքը, Երևան, 1993, էջ 5051:
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բա ցա կայությունը պայ մա նա վոր ված է հա մա պա տաս խան նյու
թե րի բա ցա կայությամբ:

(Աղյու սակ 7)

Շու շի քա ղաք

Ար հեստներ

18
23

18
3

2

18
4

8

18
4

9

18
51

18
6

0

18
79

Թա ղե գո րծ 3 2   12 5 

Ոս կե րիչ 1      

Աղյու սա գո րծ 1   1  

Կա շե գո րծ 6 9 18 21 27 32 

Ներ կա րար 11 8 8 8 15 23 

Քա րա գո րծ 8  43 9 27 104

Դար բին 5 25 26 10 27 112 57

Տե ղա ցի հրու շա կա գո րծ     6  

Կ լայեկ չի   4 2 13379 15 

Պղն ձա գո րծ 9 6 3 4  11 

Սափ րիչ,  վար սա վիր 14 3   25  

Պայ տար 4  21 15 19 52 

Դեր ձա կ380 16 30 33 94 52 161 45

Հյուսն 10 14 58  42 133 21

Կազ մա րար      1 

Զի նա գո րծ 9 22 1    

Գո տե գո րծ    9   

Ար ծա թա գո րծ 7 12 9 32 24 81 

379  Պղնձագործների հետ:
380 Վերոնշյալ աղյուսակում դերձակների թվի նվազումը կարելի է 

բացատրել դրամատիրական հարաբերությունների զարգացմամբ և 
պատրաստի արտադրանքի ներմուծմամբ: Մեր կողմից ուսումնասիրվող 
ժամանակաշրջանում Շուշիում նշանավոր դերձակներ են եղել Ասրի 
Յանեսյան Զիալյանցը (17961870), Ղահրաման Պետրոսյանը (մահացել է 
1861 թ.), Ասլան Դանիելյանը (17951871 ):



133

Թամ բա գո րծ 10 10  3 44 10

Ա տաղ ձա գո րծ 4    7 1

Փա կա նա գո րծ   20  20 31 3

Կոշ կա կա ր381, մաշ կա կար 22 44 84 1 40 77 54

Մա նա ծա գո րծ   51 24   

Խա ռատ     2 

Հա ցա գո րծ     21 18 

Ժա մա գո րծ382 1   1 2  

Գզ րար   3 2  2 

Լ ծա սար քա գո րծ 3 15 27  44 34 

Գ դա կա գո րծ 17 24 42 24 28 84 10

Քու ղա գո րծ      7 

Ե րա ժիշտ 4      

Դա նա կա գո րծ 3      

Ձու լա գո րծ 1      

Մուշ տա կա գո րծ 1      
Թամ բա տակ  պատ րաս
տող 1    7  

Շու կա նե րի խո հա րար ներ 5    12  

Որմնա դիրքա րա գո րծ 8    38  

Աղյու սա կի  տվյալ նե րը  ամ բող ջա կան չի կա րե լի հա մա րել, 
նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ ինչպես ներ կայաց վել 
է աղյու սակ 8ում, 1855 թ. Շու շի քա ղա քի ար հես տա վո րությունը 

381  Ըստ տապանագրերի̀ Հակոբ Աղասյանը եղել է Շուշիի առաջին կոշ կա կա
րը «քաղաքիս առաջին կօշկակարը սապօժնիկ» (18241899): Հավանաբար 
մինչև նրա այդ արհեստով զբաղվելը քաղաքի բնակիչները իրենց պահանջը 
բա վա րա րել են տնայնագործական կոշկեղենով: Տապանագրերից հայտնի 
է դարձել նաև կոշկակար Ղարաբեկ Այվանյանցի անունը: Այդ մասին տե՛ս 
Հարությունյան Հր., Շուշիի տապանաքարերի արձանագրությունները, Երևան, 
2008, էջ 197, 258:

382 Շուշիի տապանագրերից հայտնի է դարձել ժամագործի անուն` Հայ
րա պետ Սարգսյան Մխիթարյանց (մահացել է 1880 թ.) այդ մասին տե՛ս 
Հարությունյան Հր., Շուշիի տապանաքարերի արձանագրությունները, էջ 
147:
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կազ մում էր նրա բնակ չության 12,3 %ը, (քա ղա քի բնակ չության 
թիվը կազ մում էր 15194 մարդ) այ սինքն՝ 1863 մարդ383: 

Շու շիում գոր գա գոր ծությունը տնայ նա գոր ծություն էր: Գոր գա
գո րծ նե րի թիվը հայտ նի չէր ան գամ տե ղա կան գա վա ռա կան ղե
կա վա րությանը384: СМОМПКի է ջե րում Շու շիի գոր գա գոր ծության 
մա սին կար դում ենք. «Նախ կի նում (20 տա րի առաջ) գոր գա գո րծ
նե րի թի վն ան հա մե մատ քիչ էր: Գոր գե րը սպառ վում էին տե ղում, 
հազ վա դեպ էին ար տա հան վում. հիմ նա կա նում նվի րա բեր վում 
էին: Այժմ դրանք Շու շիից ար տա հան վում են մեծ քա նա կությամբ: 
Նախ կի նում տե րը գոր գա գոր ծությունն ավար տե լուց մեկ շա բաթ 
առաջ դուրս էր գա լիս քա ղա քի հայ կա կան հատ վա ծը՝ գնորդ 
գտնե լու և հայ տա րա րում, որ ին քը մեկ շա բա թից կա վար տի գոր
գի գոր ծու մը: Հե տա գայում դա այլ կերպ էր տե ղի ունե նում. գոր գի 
վա ճառ քը հանձ նա րար վում էր «դա լալ նե րի ն»: …Նախ կի նում, երբ 
Շու շիում հա մե մա տա բար քիչ և վա տո րակ էին գոր ծում, ունևոր 
հայե րը գոր գե րը բե րում էին Պարս կաս տա նից, հե տա գայում, երբ 
այս տեղ սկսում են գոր ծել ավե լի լավ, տե ղա ցի նե րը սկսում են գնել 
Շու շիի գոր գե րը »385: 

Շու շիի գոր գե րի փայ լի, կեն դա նի գույ նե րի, մեծ գծա նախ շե րի, 
ամ րության ու հաստ բր դի մա սին իր հիաց մունքն էր ար տա հայ
տել 19րդ դա րի առա ջին կե սին Ղա րա բաղ ժա մա նած՝ պար սից 
գա հա ժա ռանգ Բեհ մեն Միր զայի շքա խմբում գտնվող ֆրան սիա ցի 
կին ճա նա պար հորդ Շանտ րը386: 

Ղա րա բա ղի գոր գե րի մեծ հռչա կի մա սին նշվում է նաև Կով կա սի 
գյու ղա տնտե սա կան ըն կե րության գոր ծու նեության 18561863 թթ. 
հաշ վետ վության մե ջ387: Ղա րա բա ղում գոր գե րը և «ջե ջիմ նե րը» 
գոր ծում էին ինչպես բր դից, այն պես էլ մե տաք սից: Ընդ հան րա պես 

383 «Кавказский календарь» на 1856 г., с. 358359, Исмаилзаде Д., Население 
городов Закавказского края в XIX начале XX в., Москва, 1991, с. 138139. 

384 СМОМПК, вып. XI, отд. I, Тифлис, 1891, с. 2.
385 Промысловые занятия в некоторых населенных пунктах Закавказья, 

СМОМПК, вып. XI, отд. I, Тифлис, 1891, с. 3536.
386 Madame B Chantre, A travers, L՛armenie Russe, Paris, 1893, s. 57.
387 Краткий очерк 25ти летней деятельности Кавказского общества сельского 

хозяйства, Тифлис, 1875, с. 18.
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ար ցա խյան գոր գե րի թե մա տի կան բազ մա զան էր՝ բու սա ծաղ կային 
(Ն շա նա խշ, Կե նաց ծառ, Ար մա վենյակ, Ուտիք, Ծաղ կա վոր, Բեր
դա ձոր, Կու սա պատ, Աղ բակ, Ամա րաս), խա չա զարդ հո րին ված
քով (Խա չե րով, Ծաղ կած խաչ, Լո ռիՓամ բակ, Լո ռի, Հաղ պատ, 
Մեծ Խաչ, Կեռ խաչ), բազ մա նիստ խո շոր հո րին ված քով (Փա ռա կա, 
Մեղ րի, Մեմ լինգ, Կո գո վիտ, Դի զակ, Վա րան դա), շե ղանկյու նա
զար դով (Բա նանց, Քա շա թաղ, Ճար տար, Բա գրևանդ, Գլա ձոր 
Բար գու շատ), աստղա զար դով (Աստղա վոր, Ո րո տան, Փայ լող 
աստղ), մեկ ընդ հա նուր զար դաշրջա նա կում ամ փոփ ված հո րին
ված քով (Վա հան, Տա շիր), եր կայ նա ձիգ ուղ ղանկյուն շրջա նա կով 
(Ոս կա նա պատ, Վայոց ձոր, Իջևան), խո րա նա վոր (Սյու նա զարդ, 
Աղո թա գորգ), նախ շա շեր տով (շե ղա կի, ուղ ղա ձիգ, հաս կա ձև), վի
շա պա գորգ (Գու հար, Սի սա կան, Գարդ ման, Մասյա ցո տն, Փյու նիկ, 
Ջրա բերդ, Խն ձո րեսկ, Գե տա շեն, Վայք), Ջրա բերդ (Ջ րա բերդԴի
զակ, Ջրա բերդ, Ջրա բերդՎա րան դա ), թե մա տիկ պատ կե րային 
(Ձկ նա վոր, Հո րա դիզ, Ծնող զույգ, Մայր Հայաս տան, կեն դա նա
պատ կե րով)388: 1819րդ դա րե րում Ղա րա բա ղում հայտ նի էին 
հեծյալ որ սոր դի և շան պատ կեր նե րով, խա չա զարդ հո րին վածք նե
րով գոր գեր, որոնց տրված էր «Ղա րա բա ղ» (Աղս տա ֆա, Ղա զախ) 
ան վա նու մը, իսկ Վա րան դայում գոր ծում էին շե ղանկյու նա զարդ 
քա ռա թև զար դա նախ շով գոր գե ր389: Տա րած ված սո վո րույթ է եղել 
նշա նա վոր մարդ կանց գոր գեր և կար պետ ներ նվի րե լը: Ղա րա բա
ղի տոհ մա գոր գե րի մա սին ար ժե քա վոր տե ղե կություն ներ են հա
ղորդ վում Վ. Թա թիկյա նի աշ խա տության մե ջ390:

Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում զար գա նում էր նաև մե
տաք սա գոր ծությունը391: 19րդ դա րի սկզբնե րին շե րա մի մշակ ման 
եղա նակ նե րը ինչպես Անդրկով կա սում, այն պես էլ Ղա րա բա ղում 

388 Բնակավայրերն ըստ գորգատեսակների մասնագիտացման տե՛ս Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության ատլաս, էջ 86:

389 Պողոսյան Ա., Հայոց գորգագործական մշակույթը (պատմազգագրական 
ուսումնասիրություն), Ատենախոսություն, Երևան, 2003, էջ 53, էջ 61:

390 Թաթիկյան Վ., Արցախի տոհմագորգերը, Երևան, 2004:
391 Տե՛ս մեր հոդվածը՝ Բաղդասարյան Ն., Մետաքսագործությունը Ղա րա բա

ղում 19րդ դարի 1060ական թթ., Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրա
տու», (գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1(10), Ստ., 2011, էջ 2025:
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շա րու նա կում էին տնայ նա գոր ծա կան բնույթ կրել: Ղա րա բա ղի 
գյու ղե րում շե րա մը պա հում էին շե րա մի գո մե րում392: Շե րա մոր դը 
ճիշտ չխ նա մե լու և հա ճա խա կի տա րած վող հի վան դություն նե րի 
պատ ճա ռով, մե տա քս ստաց վում էր բա վա կա նին նվազ քա նա
կությամբ: Այս պես օ րի նակ, Շու շիի գա վա ռի Աղ դամ գյու ղից հայտ
նում էին, որ շե րա մա պա հությամբ գյու ղում զբաղ ված էր 30 մարդ. 
«Հի վան դություն նե րի պատ ճա ռով բեր քը քիչ է և անո րակ, որից 
և բո ժո ժի փու թը վա ճառ վում է ցա ծր գնով՝ 68 ռուբ.»393: Մինչև 
19րդ դա րի կե սե րը շե րա մա պահ գյու ղա ցին իր տանը ոտ նա չար
խով թել էր պատ րաս տել, որը տե ղա ցի վա ճա ռա կան նե րը գնել և 
ար տա հա նել էի ն394: 

«Ակ տե րի» է ջե րում տեղ գտած մի փաս տա թղթում՝ թվա գրված 
1809 թ., նշվում է, որ Շու շիում ստեղծ վում է մե տաք սի ամե նա լավ 
հում քը (մինչև 4000 փութ395), ին չը բարձր ցու ցա նիշ էր Ղա րա
բա ղի՝ տվյալ ժա մա նա կաշրջա նի ներ քա ղա քա կան կա ցության 
պայ ման նե րում: 

1813 թ. Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից հե տո նպաս տա
վոր պայ ման ներ են ստեղծ վում այս ճյու ղի զար գաց ման հա մար: 
Ցա րա կան կա ռա վա րող շրջան նե րը լավ էին հաս կա նում ճյու ղի 
հե ռան կա րայ նությունը և այս ուղ ղությամբ քայ լեր ձեռ նար կե ցին: 
Ար դեն 19րդ դա րի 20ա կան թթ. Ղա րա բա ղի գա վա ռում ստաց
վում էր 1708 փութ մե տա քս396, որի զգա լի մասն ար տա հան վում 
էր: «Ակ տե րի» է ջե րում տեղ գտած մի փաս տա թղթում նշվում է, որ 
Ղա րա բա ղից, Շիր վա նից, Ե լի զա վետ պո լից ար տա հան վում էր մե
տաք սի հումք, գո րծ վածք ներ, ոլո րած և չո լո րած մե տա քս՝ տար բեր 
գույ նե րի: Մե տա քսն ար տա հան վում էր Վրաս տա ն397, Պարս կաս
տան և Թուր քիա398: 1827 թ. Ե. Կանկ րինը Անդրկով կա սում մե տաք

392 ԼՂՀ Հադրութի շրջանի Թաղուտ գյուղի մասին պատմող նյութի բնագիրը 
պահվում է շրջանի պատմաերկրագիտական թանգարանում:

393 СМОМПК, т. VI, от. II, с. 7475. 
394 Լալայան Ե., Վարանդա, Թիֆլիս, 1898, էջ 91: 
395 АКАК, т. VI, док. 96, с. 79.
396 Памятная книга Елисаветпольской губернии на 1914 г., Тифлис, 1914, с. 200.
397 АКАК, т. V, док. 396, с. 332340.
398 АКАК, т. IV, док. 95, с. 7981.
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սա գոր ծությունը տա րա ծե լու հա մար 80000 ռուբ լի ար ծաթ վարկ և 
1ին գիլ դիայի վա ճա ռա կա նի իրա վունք է տա լիս ֆրան սիա ցի ներ 
Կաս տել լոյին և Դիդ լոյին: Այս աս պա րե զում կա տար ված աշ խա
տանքնե րի արդյուն քում Շիր վա նի գա վա ռում տնկ վում են 570 պե
տա կան թթե նու այ գի ներ, Շա մա խիում՝ 490, Ղա րա բա ղում՝ 104399:

Շու շի քա ղա քի մե տաք սա գոր ծության զար գաց ման մա սին տե
ղե կա նում ենք. «1829 թ. Շու շի քա ղա քում ար տա դրվել էր 7200 կտոր 
մե տաք սե գո րծ վածք, որից 740 գլխա շոր, 6100 միա չափ հատ ված 
կտոր ներ, որոն ցից կա րում էին վա րա գույր ներ, ծած կոց ներ, հա
գուստ և այլն: Շու շիում հա շվ վում էր 324 ջուլ հակ (նաև կտա վա
գո րծ) ու բան վոր, իսկ եղած դազ գահ նե րի թիվը՝ 132: Մեկ կտո
րա չա փը գոր ծե լու հա մար ջուլ հա կը ստա նում էր 90 կոպ. ար ծաթ 
աշ խա տա վարձ: 27 միա վոր գլան ված քի հա մար՝ 1  ռուբ. 20  կոպ., 
հեն քի400 հա մար՝ 10 ռուբ. էր տրվում, դրա թե լե րի կար գա վոր ման 
ու ամ րաց ման աշ խա տո ղին՝ 1  ռուբ., ներ կո ղին՝ 20 կո պե կից մի չև 
2 ռուբ լի՝ ըստ չա փի և գույ նի: 10 վեր շո կից մինչև մեկ ար շին լայ
նությամբ և 25 ար շին եր կա րությամբ մե տաք սե գո րծ վածքն ար ժեր 
8 ռուբ.՝ ար ծա թով: Շու շի քա ղա քում կար 7 մո տո վի լ401, որոն ցով 
աշ խա տում էր 15 բան վոր: Ո րակյալ մե տաք սա թե լի յու րա քանչյուր 
ստի լի402 ստաց ման հա մար ար տադրո ղին վճար վում էր 24 կոպ. 
պղն ձե դրամ, վա տո րակ մե տաք սա թե լի դեպ քում 18 կոպ.»403: 
1832 թ. Շու շիում կար 42 մե տաք սա գոր ծա րան: Շա քիում, Շիր վա
նում և Ղա րա բա ղում մե տաք սա գոր ծության զար գաց ման մա սին 
իր գո հու նա կությունն էր հայտ նել Գ. Ռո զենը՝ 1832 թ. դեկ տեմ բե րի 
22ին Ե. Կանկ րի նին ուղղ ված իր նա մա կում404: 19րդ դա րի 30
ական թթ. տվյալ նե րով՝ Շա քիի, Շիր վա նի, Ղա րա բա ղի, Գան ձա կի, 

399   Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
вторая, 18261836 гг., с. 59.

400 Հենք նշանակում է գործվածքի նախահիմք:
401 Մոտովիլ նշանակում է թել փաթաթող սարք:
402 1 ստիլը հավասար էր մեկ ֆունտի` 400 գրամի:
403 Առաքելյան Գ., Շերամապահությունն ու մետաքսագործությունը Ելի զա

վետ պոլի նահանգում (XIX դ.), «Հայոց պատմության հարցեր», (Գիտական 
հոդ ված ների ժողովածու), թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 171172:

404 АКАК, т. IX, док. 108, с. 193.
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Ղու բայի ու Թա լի շի մե տաք սի տա րե կան եկա մու տը կազ մում էր 
15000 փութ:

Ռու սաս տա նում մշտա կան քննարկ ման հարց էր Անդրկով
կա սի տնտե սա կան հնա րա վո րություն նե րի լրիվ օգ տա գոր ծու մը: 
Ղա րա բա ղի գա վա ռն այդ առու մով դիտ վում էր որ պես մե տաք
սա գոր ծության զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ վայր՝ հաշ
վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ Ղա րա բա ղի հայությունը 
հնուց ի վեր զբաղ վում էր շե րա մա պա հությամբ: Հա մա ձայն Նի
կո լայ 1ի նի խորհրդա կան Տրի բո դի նոյի նա խագ ծի՝ Պե տեր բուր
գում մե տաք սա գոր ծության զար գաց ման հա մար Անդրկով կա սում 
պետք է բաց վեին մաս նա ճյու ղեր: Ընդ որում, գոր ծա րանը պետք 
է լի ներ Թիֆ լի սում, իսկ մաս նա ճյու ղե րը՝ Շիր վա նում, Շա քիում և 
Շու շիում405:

1840ա կան թթ. Ղա րա բա ղի մե տաք սա գոր ծության զար գաց
ման աս տի ճա նի մա սին է վկայում հետևյալ նյու թը. «Մե տաք սը կա 
և մնում է Անդրկով կա սի ար տադրության կարևո րա գույն ճյու ղը և 
մշտա պես ունի իր սպա ռո ղը: Շա քիի մար զում տա րե կան ստաց
վում է 1000014000, Շիր վա նից՝ ավե լի քան 5000, Ղա րա բա ղից՝ 
2000, Ղու բայից՝ 4000 փութ մե տա քս: Նշ վա ծի մոտ 2/3 առաք
վում է Ռու սաս տան, մնա ցա ծը՝ ար տա սահ մանյան այլ երկրներ: 
Ղա րա բա ղի մե տաք սը վա տո րակ է, և մեկ փու թը վա ճառ վում էր 
6065 ռուբ լով, իսկ Նու խիինն՝ ան հա մե մատ լավ է, և ար ժեր 370
540 ռուբ. (մեկ փու թը), հե տա գայում, դա էլ չդի մա նա լով մրցակ
ցությանը, վա ճառ վում էր 260 ռուբ լո վ»406: Կով կա սի կա ռա վար
չա պե տի 1843 թ. հաշ վետ վության մեջ նշվում է, որ Կաս պիա կան 
մար զի ամե նա հա րուստ մե տաք սա գոր ծա կան այ գի նե րը գտնվում 
են Շա քիում և Շիր վա նում, փո քր չա փե րով դրանք գոյություն ունեն 
Ղա րա բա ղի, Ղու բայի, Թա լի շի գա վառ նե րում407: Չնայած աղ բյուր
նե րում հան դի պող վե րոնշյալ ոչ այն քան բարձր ցու ցա նիշ նե րին՝ 
մե տաք սա գոր ծության նշա նա վոր մաս նա գետ Ռայ կոն գրել է, որ 

405 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье первой пол. XIX в., с. 164

406 Առաքելյան Գ., նշվ. հոդվածը,  էջ 178: 
407 АКАК, т. IX, док. 520, с. 605. 



139

Անդրկով կա սում ար տա դրվող մե տաք սի մեծ մա սը պատ կա նում է 
Շա մա խի, Շու շի և Նու խի գա վառ նե րի ն408:

Տե ղա կան հում քի, մե տաք սե գո րծ վածք նե րի, ար հես տա վոր նե
րի ձե ռա գո րծ ապ րանքնե րի առև տուրն ամե նուր կա տար վում էր 
Շու շիի, Գան ձա կի, Ագու լի սի, Թիֆ լի սի ու այլ վայ րե րի հայ առևտ
րա կան նե րի մի ջո ցով և որոշ դեպ քե րում այն հաս նում էր եվ րո պա
կան մա կար դա կի: 

1849 թ. դրությամբ՝ Շու շիում գոր ծել է 42 մե տաք սա գոր ծա րան, 
որ տեղ կար 132 հաս տոց, 528 բան վոր, մշակ վում էր 792 փութ մե
տա քս, որի ար ժո ղությունը կազ մում էր 55440 ռ.՝ ար ծա թո վ409: 
1850 թ. տվյալ նե րով՝ Շու շիում կար 132 հաս տոց, այն դեպ քում, երբ 
Նու խիում այդ թիվը հաս նում էր 6ի410: 

18561857 թթ. Աղա բաբ և Գրի գոր Խա չատրյան ներն ու Կա
րա պետ Շահ մու րադյանը Ստե փա նա կեր տում հիմ նադրե ցին մե
տաք սի ֆաբ րի կա, որ տեղ աշ խա տում էին Նու խիից եկած 2530 
հայ բան վոր ներ: Ար դեն 18581859 թթ. Շու շիում կար 28, 1861 թ.՝ 
26, 1862 թ.՝ 16 մե տաք սա գոր ծա րան, որոնց տա րե կան ար
տադրությունը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 18000 ռուբ., 
95000 ռուբ. և 78000 ռուբ.: Չնայած գոր ծա րան նե րի թվի նվազ
մանը՝ ապ րան քի որա կի բարձ րա ցումն էր հա վա նա բար պատ ճա
ռը, որ աճում էր նրա ապ րան քայ նությունը411:

19րդ դա րի 60ա կան թթ. շու շե ցի վա ճա ռա կան նե րը, լի նե լով 
Մար սել, Լի ոն, Մի լան, Վե նե տիկ և Ջե նո վա քա ղաք նե րում, ըն դօ
րի նա կա բար ստեղ ծում են մա նա րան, մե տա քս ոլո րող մե քե նա: 
«Ցել լիվ սի» եղա նա կով սկսում են ստա նալ առողջ սե րմ: Առա ջին 
ան գամ Ղա րա բա ղի մե տաք սա գոր ծի կի սա նա հա պե տա կան աշ
խա տան քին փո խա րի նե լու է գա լիս արդյու նա բե րա կան եղա
նա կով մե տաք սա թե լի ար տադրության առա ջին փոր ձը: 1868 թ. 

408 «Кавказ», N 53, за 1854 г. 
409 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 

в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 213.
410 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 

четвертая, 18451876 гг., с. 32.
411 Сумбатзаде А., Промышленность Азербайджана в XIX в., с. 80.
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Շու շիի գա վա ռում կար 490 մե տաք սա կար ժա կան ար հես տա նոց, 
որ տեղ թո ղարկ վում էր 76 հազ. ռուբ լու ար տադրանք412:

Գոր գա գոր ծությանը և մե տաք սա գոր ծությանը զու գա հեռ՝ 
զար գա նում էր նաև ներ կա րա րության ար հես տը: Բամ բակյա, մե
տաքսյա և բրդյա գո րծ վածք նե րի ներկ ման հա մար Շու շիում կար 
3 ներ կա րան, որ տեղ ներ կում էին 3 տար բեր գույ նե րով: Գույ նե
րը ստա նում էին բնա կան ճա նա պար հով՝ մա րե նից, երի տա սարդ 
խնձո րե նու կեղևից, ըն կույ զի, նռան կեղևից, թթե նու տե րև նե րից, 
դդ մից և այլն:

Շու շին հա մար վում էր նաև կա շե գոր ծա կան կենտ րոն: Այս
տեղ կար 19 կա շե գոր ծա րան, որ տեղ աշ խա տում էր 40 մարդ, 
որոնք տա րե կան վե րամ շա կում էին 5000 տար բեր կա շի ներ: 
Քա ղա քում կար 2 աղյու սի գոր ծա րան, որ տեղ աշ խա տում էր 22 
մարդ413: 19րդ դա րի սկզ բին Շու շիում կար 1 տնայ նա գոր ծա կան 
օ ճա ռի գոր ծա րան, որը բա վա րա րում էր ինչպես քա ղա քի, այն
պես էլ նրա շրջա կա գյու ղե րի բնակ չությանը414: Կապ ված ներ
քին և ար տա քին պա հան ջար կի աճի հետ՝ Շու շի քա ղա քի օ ճա ռի 
գոր ծա րան նե րի թիվը 1858 թ. դրությամբ 8 էր, 1861 թ.՝ 10: Օ ճա ռի 
գոր ծա րան նե րի ար տադրան քի ար ժեքն ամե նա մեծ ցու ցա նի շն է 
գրան ցել 1867 թ., երբ եղել է 4000 ռուբ.՝ հա ջորդ տա րում նվա զե
լով մինչև 1675 ռուբ լու415: Պա հան ջար կի աճի և կտրուկ ան կման 
նման ցու ցա նիշ նե րը կա րե լի է բա ցատ րել պատ րաս տի օ ճա ռի 
ներ մուծ մամբ:

Ար խի վային տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 19րդ դա րի կե սե րին 
Շու շի քա ղա քում ապ րում էին 124 նշա նա վոր ար հես տա վոր
նե ր416, որոնք մաս նակ ցում էին քա ղա քում իրա գո րծ վող բա րե
գոր ծություն նե րին: Ցա վոք, ար խի վային նյու թում ներ կայաց ված 
են միայն ար հես տա վոր նե րի անունազ գա նուն նե րը՝ առանց 
նշե լու նրանց զբաղ մուն քը: Այս բաց թո ղու մը հնա րա վոր է 

412 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 250251:
413 Обозрение российских владений за Кавказом, ч. III, с. 313.
414 Նույն տեղում, էջ 311:
415 Сумбатзаде А., Промышленность Азербайджана в XIX в., с. 118.
416 ՀԱԱ, ֆ. 319, ց. 1, գ. 1, թ. 78:
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եղել վե րաց նել Հր. Հա րությունյա նի ուսում նա սի րություն նե րի 
մի ջո ցո վ417: 

Շու շիում զար գա ցում էր ապ րում մե տա ղա գոր ծությունը. մե
տա ղա գո րծ վար պետ ներ էին Ավե տիս Դա նի ել յանը (18231898), 
Հով հան նես Դա նի ել յանը (18251898), Հա րություն Խա չա տուրյան
ցը (18481898), դար բին Բաղ դա սա րը (մա հա ցել է 1871 թվա կա նին) 
և Մկրտիչ Մու սայել յանը (18151890): Շու շիում բա վա կա նին լայն 
տա րա ծում է ունե ցել զի նա գոր ծությունը: Մեր կող մից ուսում նա
սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում այդ ար հես տի հմուտ ներ կայա ցու
ցիչ ներն էին Շա բով Բեկ լարյան Միր զայան ցը418 (18471884), Հա
րություն Աստվա ծատրյան Թունյան ցը (մա հա ցել է 1857 թ.), Միր
զա ջան Հա րությունյան ցը (18481875), Առուս տամ Լա զարյան ցը 
(18271866), Ադամ Առու շանյան ցը (մա հա ցել է 1872 թ.):

Ղա րա բա ղի մի շա րք բնա կա վայ րե րում՝ Հադրու թում, Թաղ
լա րում, Ճար տա րում և Գե տա շե նում ոս կե րիչ վար պետ նե րը հիմ
նա կա նում կա տա րում էին վե րա նո րոգ չա կան աշ խա տանքներ, 
իսկ ոս կեր չությունը և հատ կա պես ար ծա թա գոր ծությունն ու ակ
նա գոր ծությունը ծաղ կում են ապ րել Շու շիում: Ոս կե րիչ նե րի ար
հես տա նոց նե րը տե ղա կայ ված էին Կա զար մայի թա ղա մա սում, 
Ղա զան չե ցոց և Ագու լե ցոց եկե ղե ցի նե րի մոտ և քա ղա քի հայ կա
կան շու կայում: 18421917 թթ. քա ղա քում աշ խա տել են 173 վար
պետ ներ: Նրանք կի րա ռում էին նաև արծ նա պատ ման տեխ նի
կան, որի նշա նա վոր վար պե տն էր Գրի գոր Բա դա մյան ցը (ուս տա 
Բա դամ)419:

Ինչպես շատ ար հեստներ, այն պես էլ ոս կեր չությունը Շու շիում 
ժա ռան գա կան բնույթ է կրել: Աս վածն ապա ցու ցում է հետևյա
լը. հա վա նա բար, 18րդ դա րի վեր ջին և 19րդ դա րի սկզբնե րին 

417 Հարությունյան Հր., Շուշի (նորահայտ նյութեր քաղաքի պատմության 
մասին), Ստեփանակերտ, 2002, Шуши: нововыявленные исторические 
надписи, Степанакерт, 2008, Շուշիի տապանաքարերի արձա նագրություն
ները, Երևան, 2008:

418 Շաբով Բեկլարյան Միրզայանցը կին է եղել:
419 Մարգարյան Հր., Արցախի ոսկերչական արվեստը XIXXX դարի սկզբին, 

«Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր» (Արցախ) 
(զեկուցումների հիմնադրույթներ), Երևան, 1992, էջ 1920:
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ապ րած նշա նա վոր ոս կե րիչ Դա նի ե լի ար հեստն ուսա նել են նրա 
երեք որ դի նե րը՝ Ար զու մանը, Գրի գորն ու Հով հան նե սը: Ար ձա
նագրություն նե րում «քաջ ոս կե րի չ» պատ վա նունն էր տրված հատ
կա պես Դա նի ե լի որ դի Հով հան նե սին և թո ռանը՝ Մի քայե լին, ին չը 
հի մք է տա լիս են թադրե լու, որ նրանք առա վել, քան իրենց ազ
գա կան նե րը, տի րա պե տում էին ոս կեր չության բարդ ար հես տին: 
Որ պես ոս կե րիչ՝ տա պա նագրե րում հի շա տակ վում է նաև Աղա
ջան Զիալյան ցը (մա հա ցել է 1885 թ.): Նշա նա վոր ոս կե րիչ ներ է 
տվել Ղահ րա մանյան նե րի տոհ մը: 19րդ դա րում են գոր ծել Ավե
տիս Գրի գորյան Միր զա Յուզ բա շյան ցը և Ղու կաս Ղու կուն ցովը 
(18231863 թթ.)420: 

Շու շիի ոս կե րիչ ներն զբաղ վում էին նաև եկե ղե ցա կան և կեն ցա
ղային սպաս քի ար տադրությամբ: Տա րած ված էր նաև ար ծաթյա 
գո տի նե րի և կա նա ցի ար դու զար դի ար տադրությունը: Շու շե ցի 
վար պետ նե րը մեծ հռչակ են ունե ցել Անդրկով կա սում. 18771890 
թթ. Բաք վում աշ խա տող 30 զի նա գո րծոս կե րիչ նե րից 3ը շու շե ցի
ներ էին, Նու խիում՝ 25ից 7ը, Ղու բայում՝ 7ից 8ը և այլն: Շու շե ցի 
վար պետ նե րի ար տադրան քը մեծ պա հան ջարկ ուներ նաև ար
տա քին շու կայում: Ոս կե րիչ նե րից ոմանք մաս նակ ցել են Անդրկով
կա սում, Պե տեր բուր գում, Լոն դո նում, Փա րի զում կազ մա կերպ ված 
մի ջազ գային ցու ցա հան դես նե րին և ար ժա նա ցել մրցա նակ ների: 
1862 թ. Լոն դո նի ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցել են Հայ րա պետ Աղա
ջա նովը, Հով սեփ Թար խա նովը421:

Ոս կեր չությանը զու գա հեռ՝ զար գա ցել է նաև ակ նա գոր ծությունը: 
Հայտ նի ակ նա գո րծ ներ են եղել Աբ րա համ Ստե փանյան ցը, Վա նո 
Կյան ջու մյան ցը422, ինչպես նաև ոս կե րիչ Ավե տիս Հով հան նիսյան 
Դա նի ելբեկյան ցը (18181888 թթ.)423: 

420 Մարգարյան Հր., նշվ հոդվածը, էջ 1920:
421 Նույն տեղում, էջ 20:
422 Հարությունյան Հր., Ոսկերչությունն ու ակնագործությունը Շուշիում 1819րդ 

դարերում՝ ըստ նորահայտ վիմագրերի, «Պատմագիտական ուսում նա սի
րություն ներ» (հոդվածների ժողովածու), մաս երկրորդ, Ստեփանակերտ, 
2006, էջ 56:

423 Հարությունյան Հր., Շուշիի տապանաքարերի արձանագրությունները, էջ 
191:
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19րդ դա րի առա ջին կե սին Ղա րա բա ղում ար հես տա գոր
ծա կան և տնայ նա գոր ծա կան ար տադրությունն իր տե ղը զի ջեց 
արդյու նա բե րա կան մաս նա գի տաց ված գոր ծու նեության սկզբնա
կան ձևին: Ար հես տա գոր ծության առանձ նա հատ կությունը պատ
վե րով աշ խա տանքն էր, իսկ արդյու նա բե րա կան ար տադրությանը՝ 
ազատ շու կայի: 

Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղում մեծ 
թա փով զար գա նում էր նաև առև տու րը424: Քյու րակ չայի դաշ նա
գի րը կնքե լուց ան մի ջա պես հե տո Կով կասյան զոր քե րի գլխա վոր 
հրա մա նա տար Պ. Ցի ցիա նովը Ալեք սանդր ցա րին ուղղ ված մի 
ըն դար ձակ զե կույ ցում կարևո րում է Ղա րա բա ղի տնտե սա կան, 
ռազ մաստրա տե գիա կան և առևտ րա կան նշա նա կությունը. «…Ե րբ 
Սալյա նում ամ րություն կշին վի, գրել է Պ. Ցի ցիա նովը, և Ջա վա
դը այն տե ղը, ուր Կու րը միա նում է Արաք սի հետ, խլ վի Շիր վա նի 
խա նից, իբրև մի տեղ, որը միշտ պատ կա նել է Ղա րա բա ղի խա նին, 
այն ժա մա նակ Աստրա խա նից այս տեղ՝ Ջա վադ կամ Սալյան կգան 
իրենց նշա նա կություն չու նե ցող ապ րանքնե րով և նրանց փո խա
րեն կս տա նան Ղա րա բա ղից և Շա մա խիից մե տա քս, իսկ Գան ձա
կից՝ շիբ, որը Ձեր Կայ սե րա կան Մե ծության գան ձա րա նի հա մար 
գնվում է այս տեղ փու թը 80 կո պե կով, մինչդեռ Աստրա խա նում 
վա ճառ վում է փու թը 16 ռուբ.»425:

Ռու սա կան տի րա պե տության տակ ան ցնե լուց հե տո ինչպես 
Անդրկով կա սի մի շա րք քա ղաք ներ, այն պես էլ Շու շին առևտ
րա կան կա պեր էր պահ պա նում Պարս կաս տա նի հետ: 1809 թ. մի 
զե կու ցագրում նշվում է, որ Շու շիում ար տա դրվում էր ամե նա
լավ տե սա կի մե տաք սի հումք՝ մինչև 4000 փութ, տո րոն՝ մինչև 

424 Տե՛ս մեր հոդվածները՝ Բաղդասարյան Ն., Առևտրական կյանքը Ղա րա բա
ղում 19րդ դարի 3060ական թթ. «Ժողովրդավարության կայացումը հետ
խոր հրդային շրջանում. հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները», միջազգային 
գիտաժողովի նյութեր, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Երևան, 2010, էջ 
204206, Շուշիի դերը Անդրկովկասի առևտրական կապիտալի ձևավորման 
գոր ծում 19րդ դարի 3060ական թթ., միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված 
ԼՂՀ և ՀՀ անկախության 20ամյակին. «Խաղաղ Կովկասը տարածաշրջանի 
զար գաց ման գործոն», Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Երևան, 2011, էջ 
245254: 

425   АКАК, т. ІІ, Тифлис, 1868,  док. 1436, с. 703.
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10000 փութ: Այդ ապ րանքնե րը, ինչպես նաև մեծ քա նա կությամբ 
գո մե շի կա շի, ար տա հան վում էին Պարս կաս տա նի և Ատրպա
տա կա նի քա ղաք ներ: Շու շիում իրաց վում էին Հնդ կաս տա նից 
բեր ված մեծ քա նա կությամբ ներ կեր, որոնք Անդրկով կաս էին 
ներ մուծ վում ան գլիա կան Արևե լա հնդ կա կան ըն կե րության մի
ջո ցո վ426: Ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում, ցա
րա կան կա ռա վա րության հրա մա նով Ղա րա բա ղից, Շա քիից և 
Դա ղս տա նից Վրաս տան ներ մուծ վող ապ րանքնե րից մա քս չէր 
գանձ վում427:

1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին կնքված Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի 
5րդ, 8րդ, 9րդ, 10րդ հոդ ված նե րը վե րա բե րում էին ռուսպարս
կա կան առևտ րա կան կա պե րին: Հա մա ձայն պայ մա նագրի կե տե
րի՝ պայ մա նա վոր վող կող մե րը պետք է թույլ տային վա ճա ռա կան
նե րի ազատ երթևե կությունը ցա մա քային և ջրային ճա նա պա րհ
նե րով: Կար գա վոր վում էր նաև մաք սային հա մա կար գը: Նախ կին 
տա րա տե սակ մաք սե րի փո խա րեն սահ ման վում էր ընդ հա նուր 
մա քս՝ ապ րան քի ար ժե քի 5%ի չա փո վ428: 

1813 թ. դրությամբ Ղա րա բաղն առև տուր էր կա տա րում Վրաս
տա նի, Ռու սաս տա նի, Ե լի զա վետ պո լի հե տ429:

Պայ մա նագրի կնքու մից հե տո թվում էր, թե Ղա րա բա ղում 
առև տու րը պետք է աշ խու ժա նար: Բայց այն չու նե ցավ սպաս
ված դրա կան արդյունքնե րը՝ պայ մա նա վոր ված հետևյալ հան
գա մանքնե րով. ա) Ղա րա բա ղում խա նա կան վար չա կար գը 
շա րու նա կում էր պահ պան վել: Դա խան գա րում էր ինչպես ար
տա քին, այն պես էլ ներ քին առևտ րի զար գաց մանը: Ղա րա բա ղի 
խանը իր ձեռ քում կու տա կած եկա մուտ նե րից փո խա ռություն
ներ էր տրա մադրում խո շոր վա ճա ռա կան նե րին՝ դրա նով իսկ 

426 Մարկոսյան Ս., Ռուսֆրանսիական և ռուսանգլիական հակամարտությունը 
Պարսկաստանում Անդրկովկասի նվաճման կապակցությամբ, Երևան, 1935, էջ 
76

427   АКАК, т. ІІІ, Тифлис, 1869, док. 82, с. 46. 
428 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 

в Закавказье 1й пол. ХIX в., с. 137, Семенов Л., Россия и международные 
отношения на Среднем Востоке, Ленинград, 1963, с. 4344.

429 АКАК, т. V, док. 265, с. 199.
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մաս նա կից դառ նա լով նրանց առևտ րա կան գոր ծառ նություն նե
րի ն430: բ) Ղա րա բա ղի առևտ րա կան կյան քի զար գաց մանը խո
չըն դո տող հան գա մանքնե րից էին ավա տա տի րությանը հա տուկ 
մաք սային հա մա կար գը, ճա նա պա րհ նե րի վտան գա վո րությունը, 
առևտ րա կան նե րի կյան քի և գույ քի ապա հո վության երաշ խիք
նե րի բա ցա կայությունը, չափ ու կշ ռի դրա մա կան միա վոր նե րի 
բազ մա զա նությունը, սպա ռող նե րի ցա ծր գնո ղու նա կությունը: 
Ղա րա բա ղում գոյություն ուներ սպա ռող նե րի հաս տա տուն մի 
խավ, որի կազ մում էին Ղա րա բա ղի խանը, բե կե րը, միր զա նե
րը, ինչպես նաև հայ մե ծա հա րուստնե րը, որոնց թի վն այն քան 
էլ մեծ չէր:

Ղա րա բա ղում առև տուր կա տա րե լու հա մար տոմ սակ ներ 
էին տրվում մաս նա վոր ան ձանց պատ կա նող տոմ սա նոց նե րում 
կամ մաք սատ նե րում, որոնք տրա մա դրվում էին խա նի կող մից՝ 
կա պա լո վ431: Ռահ դա րի՝ մաք սի գան ձու մը կա պա լային հոդ ված 
էր, որն ամեն տա րի որո շա կի գու մա րի դի մաց խանը հանձ նում 
էր կա պա լա ռու նե րին: Ռահ դար գանձ վում էր ապ րանքնե րի 
ար տա հան ման, ներ մուծ ման և փո խա դրման ժա մա նակ, չա փը 
փո փո խա կան էր՝ կախ ված նրա նից, թե խանը ինչ հա րա բե
րություն նե րի մեջ էր հարևան խա նություն նե րի կամ սե փա կան 
խա նության այս կամ այն հատ վա ծի հետ: Մաք սից զե րծ չէր ոչ 
մի ապ րանք432: 

Ռահ դարխա նե433 հար կի մա սին առա վել հստակ պատ կե րա
ցում կազ մե լու մա սին ներ կայաց նենք հետևյալ աղյու սա կը: 

430 Դիլոյան Վ., Արևելյան Հայաստանը 19րդ դարի առաջին երեսնամյակին և 
հայ–ռուսական հարաբերությունները, Երևան, 1989, էջ 108, Օհանջանյան Ն., 
Առևտրական կյանքը Ղարաբաղում 19րդ դարի առաջին երեսնամյակին, 
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու», թիվ 2, Ստեփանակերտ, 2007, 
էջ 54:

431 Դիլոյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 110:
432 Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը ХІХ դարում 

(18001870), հ. І, Բաքու, 1916, էջ 64: 
433 Ռահդար՝ ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքներից ստացվող հարկ:
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(Աղյու սակ 8)
Ներ մուծ վող 

 ապ րանք Հար կա չա փը՝ մեկ պար կի դեպ քում

Մե տա քս 6ռ. 20կ. խա նա կան դրա մով

Տո րոն (ներկ) 5ռ. 50կ. խա նա կան դր.

Բամ բակ 5ռ. 20կ. խա նա կան դր.

Եր կաթ 5ռ. 20կ.(փո քր պար կից 2ռ. 60կ.) խա նա կան դր.

Պ ղինձ 5ռ. 20կ.(փո քր պար կից 2ռ. 60կ.) խա նա կան դր.

Կա շի 5ռ. 20կ.(փո քր պար կից 2ռ. 60կ.) խա նա կան դր.

Նա վթ 1ռ. 60կ. խա նա կան դր.

Մր գեր 3ռ. 20կ.(փո քր պար կից 1ռ. 60կ.) խա նա կան դր.

Ղա րա բա ղում առև տուրն ուներ իր առանձ նա հատ կություն նե
րը. եթե ար տա քին առև տու րը կենտ րո նաց ված էր ժա մա նա կի մե
ծա հա րուստնե րի ձեռ քում, որոնք ի վի ճա կի էին վճա րե լու բազ մա
քա նակ տուր քե րը, նույնը չի կա րե լի ասել ներ քին ապ րան քաշրջա
նա ռության մա սին: Միև նույն ապ րան քից գանձ վող տա րաբ նույթ 
տուր քե րը Ղա րա բա ղի գյու ղա ցի նե րին հետ էր պա հում իրենց ապ
րանքնե րը քա ղա քի շու կայում վա ճա ռե լուց: Այդ է պատ ճա ռը, որ 
Շու շիում այդ տա րի նե րին եր բեմն թա րմ միս չկար կամ էլ ձե ռք էր 
բեր վում բա վա կան բարձր գնո վ434:

 Վե րոնշյալ բո լոր հան գա մանքնե րով հան դերձ՝ Շու շին հա մար
վում էր առևտ րա կան կենտ րոն՝ հետ չմ նա լով Թիֆ լի սից, Երևա նից 
և ժա մա նա կի նշա նա վոր քա ղաք նե րից: Շու շին ըն կած էր Թիֆ լի սը 
Կաս պից ծո վի ափե րի հետ կա պող առևտ րա կան մայ րու ղու վրա435:

 Ցա րա կան կա ռա վա րությունը 1821 թ. հոկ տեմ բե րի 8ի օ րեն
քով Անդրկով կաս ներ մուծ վող ապ րանքնե րի հա մար սահ մա նեց 
5% մա քս, իսկ Պարս կաս տան առաք վող ապ րանքնե րի հա մար 
հաս տատ վում էր ան մա քս տրան զիտ: Մաք սային նման քա ղա քա
կա նությունը խթան հան դի սա ցավ նաև Շու շիի առևտ րա կան նե րի 
աշ խույժ գոր ծու նեության հա մար: Ար դեն 19րդ դա րի 30ա կան 
թթ. ցա րա կան պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րը վկայում էին, որ հայ 

434 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 112113.
435 Դիլոյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 114: 
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առևտ րա կան ներն իրենց ձե ռքն էին առել «Թիֆ լի սի և ամ բողջ 
Անդրկով կա սի առև տու րը »436:

 Տա րե կան մինչև 250000 ռուբ լի շրջա նա ռություն ունե ցող 
առևտ րա կան նե րը հիմ նա կա նում հայեր էին: Դրան ցից հայտ նի 
էին Շու շիի մե ծա հա րուստներ Հա խու մյան նե րի և Թա ռու մյան նե րի 
ըն տա նիք նե րը:

 Շու շիի այս մե ծա հա րուստնե րի մա սին տե ղե կություն ներ է հա
ղոր դել Մես րոպ Թա ղիադյանը: Նա ման րա մասն նկա րագրել է 
եր կու առևտ րա կան տնե րի գոր ծու նեությունը «Ճա նա պար հոր դու
թիւն ի Հայս» աշ խա տության մեջ: Ե թե Թա ռու մյան ներն աչ քի էին 
ընկ նում իրենց առա տա ձեռ նությամբ, բա րե գոր ծությամբ, ապա 
Հա խու մյան նե րը, որոնք մինչև մեկ մի լի ո նի հաս նող կա պի տալ 
ունեին ռու սա կան կայս րության բան կե րում, նշա նա վոր վել էին 
իրենց ժլա տությամբ. «Եր կո քին տունք էին Հայոց՝ որոց ըն դար
ձա կու թիւն վա ճա ռաց, բազ մու թիւնք գոր ծա վա րաց, և պա տիւք ի 
մէջ Ռու սաց՝ մե ծա նային յո՛յժ յոյժ: Տունն Հա խու մեանց ամե նա հա
րուստ, որ և ի գան ձա րա նի կայս րու թեանն Ռու սաց ունէր մինչև 
մի լի ոնս ռուբ լեաց, և ի քա ղա քա ցն Պար սից մինչև ի քա ղա քս Սի
բե րի ոյ և Եւ րո պայ՝ ձգէր առև տուր: Բայց ի վե րայ այ սո րիկ ամե
նայ նի՝ տա կա ւին ճի շդս կար դայր զնո սա ազգն և ռիշտս, զի առ 
ան բաւ գան ձուցն յո լո վու թեան զա րարս մե ծա գոր ծու թեան յան
ձինս ո՛չ բե րէին, տի նա՛ և ի դուզ նա քեայ ողոր մու թե նէ կա րօ տեալ 
և տա ռա պեալ հա մա զգ ւոյն զին քեանս ի բաց որո շէի ն»437: 

Չ նայած Հա խու մյան նե րի ժլա տությանը՝ մեծ էր նրանց դե
րը վա ճա ռա կա նության ձևա վոր ման գոր ծում: Ի րենց առև տու րը 
զար գաց նե լու նպա տա կով նրանք զար գաց նում էին առևտ րա կան 
դա սա կարգն իրենց բազ մա թիվ «չ րաղ նե րի» (գոր ծա կա տար նե
րի) մի ջո ցո վ438. «… Սա կայն և այն պէս, գե ղե ցիկ իմն մո լու թեամբ 
մո լեալ ըն դար ձա կէին յոյժ ձե ռն տալ աչա լր ջաց մե րա զանց, գոր
ծա վարս կար գե լով ի վե րայ վա ճա ռաց իւ րեանց ի տե ղիս տե ղիս, 

436 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 254: 
437 Թաղիադյան Մ., Գրական ժառանգություն, հ. 9, էջ 158:
438 «Չրաղ» նշանակում է ճրագ: Գործակատարներին Շուշիում անվանում էին 

չրաղ:
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և ջա նա լով հարս տա ցու ցա նել զնո սա, և ի տունս հաս տա տունս 
կազ դու րել, զորս և Չրա ղս իւ րեանց անուա նէին, այ սինքն է՝ ճրա
գունս փայ լե ցու ցա նել յար տա քս զա նուն և զե րախ տիս իւ րեանց: 
Սէր բա զում ճրա գս ունե լոյ բնիկ իմն էր քա ղա քիս, վասն որոյ և այր 
զա րամբք ելա նէր ճո խա ցու ցա նել զհա մազ գիս իւր՝ զի պար ծա նաց 
սա կի էր յոյժ ի տեղ ւո ջն համ բա ւեալ գո րծն»439: 

Շու շին եռան դով վա ճա ռա կա նության ոգի էր տա րա ծում Ղա
րա բա ղի ազ գաբ նակ չության մեջ: Գոր ծա կա տար նե րի թվա քա նա
կի մե ծությունը պա տիվ էր յու րա քան չյուր վա ճա ռա կա նի հա մար: 
Գոր ծա կա տար նե րը «մարդ դառ նա լու» ճա նա պար հին մեծ դժվա
րություն ներ էին հաղ թա հա րում: Տա րի ներ էին ան ցնում՝ մինչև 
«դու քա նի աշա կեր տը» հաս նում էր ծայ րա գույն եր ջան կության՝ սե
փա կան գո րծ, խա նութ ունե նա լուն440:

 Շու շիի վա ճա ռա կա նա կան հա ջորդ տունը Թա ռու մյան նե րի 
տունն էր: Այս տան հարս տության հիմ նա դիրն էր Բա բա Թա
ռումյանը, որին 1808 թ. տրվել էր Բաք վի տուր քե րը 4 տա րով գան
ձե լու իրա վուն քը441, նրանց ձեռ քին էր գտնվում նաև Կաս պից ծո վի 
նավ թի, ձկան, աղի ար տադրության կա պա լը: 

Իր ուղեգրություն նե րում Մ. Թա ղիադյանը գրում է. «Երկ րորդ 
տունն էր Զոհ րա պայ և Մար կո սի Թա ռու մեանց՝ յա մե նայ նի 
վերա գոյն: Վասն զի՝ սո քա ընդ իւ րեամբք ունե լով զա մե նայն ար
տունութիւնս զծո վուն Կաս պից թէ զձկ նոր սա կան իրա ւունս և թէ 
զնա ւագ նա ցու թեան տե ղե հարկս, բա զա մա գու նից պէ տս ունեին 
գոր ծա վա րաց յայն պաշ տօն: Ու՞ր մնայ, զի և վա ճա ռա կա նու
թեանցն առև տուր ո՛չ ինչ նուազ քան զՀա խու մեանցն՝ ձգէր ի 
հեռա ւոր ծա գս աշ խար հաց: Ճրա գունք տան Թա ռու մեանց գոլ 
մի մի շա հա պք շա հաս տա նի, այն քան զար դա րեա լք և պա ճու
ճեա լք՝ թէ զգես տու, թէ տամբ, թէ հարս տու թեամբ, մինչ յա ռա ջին 
տեսութեան իմում հա մա րել զնո սա տեարս տե րանցն իւ րեանց 
Զոհրա պայ և Մար կո սի: Առօ րէա կան բաշ խոյք ողոր մու թեանց 

439 Թաղիադեան Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հ. առաջին, էջ 289290:
440 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 1838

1913, էջ 6869:
441 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 268:
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տան այս միկ առա ւե լոյր քան զռուբ լիս 500, թո՛ղ զմե ծա մեծ հա
սա րա կաց սե ղանս, զոր տային ի տան ան դ իւ րեանց»442: 

Այս պի սով՝ երեք վա ճա ռա կան հայ ըն տա նիք ներ ( Զոհ րապ 
Թա ռու մյան, Մար կոս Թա ռու մյան, Հա խու մյանՆ. Բ.) Շու շիի սա
րա հար թից հսկում էին մի մեծ առև տուր, որի մի ջո ցով իրար էին 
կապ վում աշ խար հի չորս ծայ րե րը՝ Չի նաս տա նից մինչև Արևմ
տյան Եվ րո պա, Հնդ կաս տա նից մինչև Ռու սաս տան և Սկան դի
նա վյան երկրնե ր443: 

Ըստ «Обозрение»ի տվյալ նե րի՝ Ղա րա բաղն առևտ րա կան 
կա պեր ուներ հարևան խա նություն նե րի՝ Շա քիի, Շիր վա նի, Բաք
վի, Գան ձա կի, Նա խիջևա նի և Երևա նի հետ, որոն ցից, ինչպես 
նաև Թիֆ լի սից և Դեր բեն դից Ղա րա բաղն ստա նում էր մինչև 
90000 ռուբ. ռու սա կան ար ծաթ կազ մող ապ րանք: Իսկ Թավ
րի զից, Ար դե բի լից, Խոյից և Ուր միայից, ինչպես նաև Ի րա նից, 
ընդ հան րա պես, ներ մուծ վում էր մինչև 140000 ռուբ. ռու սա կան 
ար ծա թով ապ րանք: Ղա րա բա ղի ար տա քին առևտ րում կենտ
րո նա կան տե ղը պատ կա նում էր Թավ րիզ քա ղա քին: Ղա րա
բա ղի վա ճա ռա կան նե րը սե րտ առևտ րա կան կա պեր ունեին 
Մոսկվայի և Նիժ նի Նով գո րո դի հետ: Թուր քիայի հետ վար վող 
առև տուրն այն քան էլ նշա նա կա լի չէր: Թուր քիայից ներ մուծ վող 
ապ րանքնե րի ընդ հա նուր թիվը կազ մում էր 3000 ռուբ. ռու սա
կան ար ծա թով:

 Ներ մուծ վող ապ րանքնե րը տար բեր տե սա կի բամ բակյա և մե
տաքսյա գո րծ վածք ներ էին, շա քար, թա ղե կո շիկ ներ, աղ, չո րաց
րած մրգեր, նա վթ և այլն444: Ար տա հան վող ապ րանքնե րի մեջ 
առա ջին տե ղում էր մե տաք սը: Ղա րա բա ղից հարևան գա վառ ներ 
էին ար տա հան վում հիմ նա կա նում հա ցա հա տի կային մշա կա բույ
սեր և անա սուն ներ445:

19րդ դա րի առա ջին երես նա մյա կին Ղա րա բա ղի առևտ րա կան 
կյան քի զար գաց մանը դար ձյալ խո չըն դո տում էին բազ մա տե սակ 

442 Թաղիադյան Մ., Գրական ժառանգություն, հ. 9, էջ 159:
443 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 254:
444 Обозрение российских владений Закавказьем, ч. ІІІ, с. 313316:
445 Сумбатзаде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., с. 76, 91.
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տուր քե րը, որոնք, իբրև թե, թեթևա ցել էին ռու սա կան վար չա կար
գի մուտ քից հե տո: Այս մա սին 19րդ դ. 30ա կան թթ. 2րդ կե սին 
ռուս պաշ տոնյա Նե ֆե դեևը գրել է . «Շու շիի ամ րո ցի դար պաս նե րի 
մոտ օր ու գի շեր հսկում էին պա րե տի հսկիչ նե րը, որոնք քա ղաք 
ներ մուծ վող և ար տա հան վող յու րա քան չյուր ապ րան քից տուրք 
էին վերց նում»446:

Ա ռևտ րի զար գաց մանը խան գա րում էր նաև միաս նա կան 
դրա մա կան, չափ ու կշ ռի հա մա կար գե րի բա ցա կայությունը, 
որոնք ոչ միայն ան հար մար էին դարձ նում ապ րան քա փո խա
նա կությունը, այլև լայն հնա րա վո րություն ներ էին ստեղ ծում 
մութ մե քե նայություն նե րի հա մար: Բազ մա տե սակ էին նաև 
Ղա րա բա ղի գա վա ռի դրա մա կան միա վոր նե րը, որոնք ժա
ռան գություն էին մնա ցել խա նա կան շրջա նից. գոր ծած վում էր 
աբա սին, հո լան դա կան չեր վո նե ցը, պարս կա կան ոս կե չեր վո
նե ցը, թու մանը, պղն ձե դրա մը՝ շա հին, ռու սա կան ռուբ լին և ար
ծա թե դրա մը447: 

Դա խան գա րում էր հատ կա պես ներ քին շրջա նա ռությանը, 
որը շա րու նա կում էր առա վե լա պես բնա տուր տե սք ունե նալ: Այս
պես օ րի նակ, Ղա րա բա ղի Քա րա հունջ գյու ղը հարևան գյու ղեր 
էր ար տա հա նում օ ղի, ցո րեն, կա շի, բուրդ, գոր գեր, իսկ ներ
մու ծում՝ կա վե ամա նե ղեն՝ Ղա վա խան և Նն գի գյու ղե րից, փայ
տյա կեն ցա ղային իրեր՝ Տու միից, գե րան ներ՝ Մեծ Թա ղե րի ց448: 
Չնայած վե րոնշյալ ար գե լա կող հան գա մանքնե րին, 19րդ դա րի 
առա ջին երես նա մյա կին առև տու րը Ղա րա բա ղում շա րու նա կում 
էր զար գա նալ: Բա վա կան է միայն նշել, որ Ղա րա բա ղի կենտ րոն 
Շու շին, հատ կա պես ար տա քին առևտ րի առու մով, կանգ նած էր 
ժա մա նա կի նշա նա վոր առևտ րա կան կենտ րոն նե րի կող քին, իսկ 

446 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. I, с. 367.

447 Броневский С., Новейшие географические и исторические известия о 
Кавказе, ч. 2, Москва, 1823, с. 462464.

448 Բեգլարյան Մ., Ղարաբաղի մեր Քարահունջը, Ստեփանակերտ, 2004, էջ 
84:
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Շու շիի առևտ րա կան նե րը մաս նակ ցում էին Լայպ ցի գի ամե նա մյա 
տո նա վա ճա ռին449:

Ինչպես Անդրկով կա սի, այն պես էլ Ղա րա բա ղի ար տա
քին առև տու րը որո շա կի ո րեն տու ժեց 1831 թվա կա նի կա նո
նադրությամբ, որի հա մա ձայն՝ Անդրկով կա սը մտցվեց Նի կո լայ 
1ի նի կա ռա վա րության հո վա նա վոր չա կան մաք սային քա ղա
քա կա նության շրջագ ծի մեջ և դար ձավ ռու սա կան արդյու նա
բե րա կան ար տադրան քի վա ճա ռա հան ման ներ քին շու կա450: 
Կա նո նադրության հա մա ձայն՝ 5% մաք սային դրույքն ուժի մեջ 
թողն վեց միայն ասիա կան ապ րանքնե րի ներ մուծ ման հա մար: 
Բարձր մաք սային սա կա գին էր սահ ման վում Անդրկով կաս 
ներ մուծ վող եվ րո պա կան ապ րանքնե րի հա մար: Ար գել վում էր 
ար տա սահ մանյան ապ րանքնե րի ներ մու ծու մը Անդրկով կա
սի վրայով Ռու սաս տան, բայց միա ժա մա նակ թույ լա տրվում էր 
առանց մաք սի Անդրկով կա սից ար տա հա նել ռու սա կան և տե
ղա կան ապ րանքներ: 

1831 թ. հու նի սի 3ին ցա րը հաս տա տեց «Անդրկով կա սի մաք
սային կա ռա վար ման կա նո նադրությունը», որի հա մա ձայն՝ վե
րաց վե ցին ներ քին մաք սե րը՝ տա րա ծաշրջանը կազ մա կեր պե
լով որ պես առան ձին մաք սային շրջան, որը ղե կա վար վում էր 
Թիֆ լի սի ց451: Ներ քին մաք սե րի վե րաց ման արդյուն քում Ամա
րա սի և Նա խիջևա նի մաք սատ նե րով իրա կա նաց վող ապ րան
քաշրջա նա ռությունը հետևյալ աղյու սա կային պատ կերն էր 
ներ կայաց նում452: 

449 Ստեփանյան Ս., Հայ առևտրական բուրժուազիան Իրանի տնտեսական 
կյանքում (XIX դարի վերջ XX դարի սկիզբ), Երևան, 1992, էջ 70:

450 Рожкова М., Экономическая политика царского правительства на Среднем 
Востоке во второй четверти XIX в. и русская буржуазия, Москва, 1949, с. 93.

451 Կանոնադրությունը 4ամյա ժամկետով էր անցկացվել, ուստի 1836 թ. 
մայիսի 11ին Պետական խորհրդի որոշմամբ այն անփոփոխ թողնվեց: 
Չնայած կանոնադրությանը՝ ներքին մաքսերը վերացնելու ուղղությամբ 
հիմնական աշխատանքները սկսվում են 1841 թ. հունվարի 1ից: Այս մասին 
տե՛ս Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия 
России в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 178.

452 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
третья, 18361844 гг., с. 132.
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(Աղյու սակ 9)

մաք սատ-
ներ

Նա խիջևան Ա մա րա ս453

ներ մու-
ծում

ար տա-
հա նում

ներ մու-
ծում

ար տա հա-
նում

1839 616114 99123 308402 86778

1840 717353 137638 362581 169755

1841 531373 145583 553385 130344

Ըն դա մենը 1864844 382345 1224368 386877

1831 թ. ար գե լիչ մաք սային սա կա գինը չար դա րաց րեց իրեն և 
վե րաց վեց 1846 թ. վեր ջե րին, երբ նոր կա նո նադրությամբ թույ լա
տրվում էր եվ րո պա կան և ասիա կան ապ րանքնե րի տրան զի տն 
Անդրկով կա սի վրայով, իջեց վում էին եվ րո պա կան ապ րանքնե րից 
գանձ վող մաք սե րը454: Չնայած այս ամե նին՝ առև տու րը Ղա րա բա
ղում շա րու նա կում էր մնալ տնտե սության զար գաց ման կարևո րա
գույն ճյու ղե րից մե կը, որը կրկին մեծ թափ է ստա նում 19րդ դա րի 
4060ա կան թվա կան նե րին:

1846 թ. նոյեմ բե րի 15ին գեր մա նա կան «Ալ գե մայ նե ցայ տունգ» 
թեր թը գրել է. «Ղա րա բա ղի գլխա վոր քա ղա քը՝ Շու շին, առանց չա
փա զան ցության կա րե լի է հա մա րել Կով կասյան Ջիբ րալ թա րը »455:

Ինչպես Շու շի քա ղա քը, այն պես էլ գա վա ռը առևտ րա կան կա
պեր ուներ Օր դու բա դի հե տ456: Օր դու բա դի ամե նա հա րուստ կա
պի տա լիստնե րից շա տերն ապ րում էին Շու շիում457: Քա ղա քում 
վա ճա ռա կա նա կան տնե րի առ կայությունն էլ նպաս տում էր այն 
հան գա ման քին, որ Շու շին ծաղ կում ապ րեր: «Մե ղու Հայաս տա նի» 
հոդ վա ծագրի խոս քե րով՝ «Մեր Շուշ վոյ քա ղա քին պես քա ղա քու մը՝ 

453 Ամարասի մաքսատանը ենթարկվում էր պարսկական սահմանի ուղե
կալ նե րից և պահակակետերից` լեռնաշղթաներով մինչև Մեղրի ընկած 
տարածքը, ընդգրկելով նաև Նախիջանի մաքսատունը: Այս մասին տե՛ս 
Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIXнач. XX вв. Часть 
вторая, 18261836 гг., с. 91.

454 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 271 272:
455 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 254:
456 «Кавказский календарь» на 1866 г., Тифлис, 1865, с. 88.
457 «Кавказский календарь» на 1868 г., Тифлис, 1867, с. 417.
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որ փա ռք աս տու ծոյ հա մե մա տած Կավ կա սի ուրիշ քա ղաք նե րի հետ՝ 
թէ ամե նի ցը չէ, գէթ շա տե րի ցը՝ ճոխ է հարս տու թեամբ...»458: Շու շին 
որ պես առևտ րա կան կենտ րոն է ներ կայաց վում նաև Կով կա սի փո
խար քա իշ խան Մի խայիլ Ռո մա նո վի 18621872 թթ. տա րե կան հաշ
վետ վության մեջ: Այս տեղ կար դում ենք. «Շու շին, որ տեղ ապ րում 
են բա վա կան նշա նա կա լի քա նա կությամբ հա րուստ հայ առևտ րա
կան նե ր»459: Շու շին ժա մա նա կա վոր հանգրվան էր ծա ռայում Ռու
սաս տա նի և ար տա սահ մա նի շատ առևտ րա կան նե րի հա մա ր460:

« Կով կասյան տա րե ցույ ցում» զե տեղ ված՝ Կոնստան տի նո վի չի 
ըն դար ձակ հոդ վա ծի հա ղոր դած տե ղե կություն նե րի հա մա ձայն՝ 
Շու շին շա րու նա կում էր գլխա վոր առև տու րը կա տա րել Թավ րի զի 
և Նիժ նի Նով գո րո դի հետ: Թավ րի զից Շու շի էին ներ մու ծում բամ
բա կա ման ված քային, մե տաք սե գո րծ վածք ներ, մա հուդ, թավ շյա 
շա լեր, դի պակ: Բաղ դա դից և Բու խա րայից ներ մուծ վում էին նո րա
ծին գա ռան մոր թի ներ, ծխա խոտ և այլն: Նիժ նի Նով գո րո դից ներ
մուծ վում էր մա հուդ, բամ բա կե և մե տաք սե կտո րե ղեն, ոչ մեծ քա
նա կությամբ ճե նա պա կե և ապա կե ամա նե ղեն, եր կաթ, եր կա թե և 
պղն ձե շին վածք ներ, սկյու ռի մոր թի ներ, մո մեր, թուղթ և այլն: Ռու
սաս տան էր ար տա հան վում քիչ քա նա կությամբ մե տա քս, աղ վե սի 
և կզա քի սի մոր թի ներ: Այս առևտ րի ամ բողջ շրջա նա ռությունը չէր 
գե րա զան ցում 7080 հազ. ռուբ.՝ ար ծա թով: Թիֆ լի սից ներ մուծ վում 
էր շա քար: Առևտ րի մեջ ներգրավ ված էին բա ցի ար հես տա վոր նե
րից և ազն վա կան բե կե րից, Շու շիի հա մարյա թե բո լոր բնա կիչ նե
րը: Կոնստան տի նո վի չի խոս քե րով՝ «Կան հա րուստ վա ճա ռա կան
ներ, որոնք շրջա նա ռության մեջ ունեն հարյու րից եր կու հարյուր 
հա զար ռուբ լի ար ծա թե դրամ: Նրանք տրան զի տային առև տուր 
էին վա րում Լայպ ցի գի, Կոս տանդ նու պոլ սի և Թավ րի զի մի ջև, իսկ 
շա տե րը մե տաք սի առև տուր են անում Մոսկվայի հե տ»461: 

458 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 42, 1860:
459 Отчет по главному управлению наместника Кавказского за первое 

десятилетие управления Кавказским и Закавказским краем е. и. в. князем 
Михаилом Николаевичем с декабря 18626 декабря 1872, Тифлис, 1873, с. 92.

460 Ավագյան Ս., Ղարաբաղի մամուլի պատմություն (18281920), Երևան, 1989, 
էջ 4:

461 «Кавказский календарь» на 1852 г., Тифлис, 1851, с. 435.
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Շու շի քա ղա քում և գա վա ռում առևտ րով զբաղ ված նե րի թիվը 
հնա րա վոր է դար ձել պար զել «Կով կասյան տա րե ցույ ցի» է ջե րում 
տեղ գտած մեկ այլ տե ղե կությամբ, որը կներ կայաց նենք աղյու
սակի տես քո վ462: 

(Աղյու սակ 10)
Առևտ րով զբաղ-

ված նե րի ըստ տե-
ղա մա սե րի

ք րիս տոնյա-
ներ

մահ մե դա-
կան ներ

ըն դա-
մենը

Շու շի քա ղաք 713 302 1015

Ջրա բերդ 15  15

Զան գե զուր 50 10 120

Քե բեր լին 7  7

Մուս տա ֆա խան լի 5 93 98

Վա րան դա   

Ջի վանշիր   

Փաս տո րեն, Շու շի քա ղա քում առևտ րով զբաղ ված նե րը կազ
մում էին բնակ չության 6,7 %ը463: 1855 թ. Շու շի քա ղա քի բնակ
չության թիվը կազ մում էր 15194 մարդ464: Աղյու սա կում Վա րան
դայի և Ջի վանշի րի առևտ րա կան նե րի վե րա բերյալ տվյալ նե րի 
բա ցա կայությունը, պայ մա նա վոր ված էր ոչ թե առևտ րա կան հա
րա բե րություն նե րի, այլև նշված տե ղա մա սե րում հա մա պա տաս
խան ուսում նա սի րության բա ցա կայությամբ:

«Մ շա կ» թեր թի է ջե րում տեղ գտած՝ «Մի հայացք Շու շու արդյու
նա բե րության և վա ճա ռա կա նության վրա» բա վա կա նին հե
տաքրքիր մի հոդ վա ծում հոդ վա ծա գի րը ներ կայաց նում է Շու շիի 
առևտ րա կան կյան քի մա սին ժա մա նա կաշրջա նի իրա կան պատ
կե րը. «Մի երե սուն տա րի սրա նից առաջ Շու շու վա ճա ռա կանն 
այլ տիպ էր ներ կայաց նում, շատ բա նե րում զա նա զան վում էր այ
սօր վան առևտ րա կա նից: Տար վա 9 ամի սը նա իր խա նու թումն 
էր նստում, իսկ ամա ռը հաս նե լուն պէս, նա նստում է իր ձին, ձիի 

462 «Кавказский календарь» на 1856 г., с. 358441.
463 Նույն տեղում, էջ 358359:
464 Кавказский календарь» на 1856 г., с. 358359, Исмаилзаде Д., Население 

городов Закавказского края в XIX – начале XX вв., Москва, 1991, с. 138139.
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գա ւա կին է գցում հին «ա բաս սի նե րով լի քը «հաբ գեա ն» և կա րա
ւա նով, եր բեմն առան ձին, ուղևոր վում էր դե պի Ատրպա տա կա նի 
մայ րա քա ղաք՝ Թաւ րի զը:

Այն ժա մա նակ նե րը մեր երկ րի մէջ դեռ չը կար հո վա նա ւո
րող սիս տե մը, որը հա մա րեա թէ ան կա րե լի է դարձ նում մեզ 
մօտ ուրիշ երկրնե րի ապ րանքնե րի ներ մու ծու մը: Սահ մա նի 
վրա մեր վա ճա ռա կանը թե թև մա քս վճա րե լուց յե տոյ, բե րում 
էր Թաւ րի զից Շու շի ան գլիա կան և ֆրան սիա կան հա մե մա
տա բար է ժա նա գին ապ րանքներ, դար սում էր իր խա նու թի մեջ 
և սկսում էր իր առև տու րը: Պարս կաս տա նից ապ րանք բե րելն 
այն քան էլ հեշտ չէր հա ղոր դակ ցու թեան վտան գա ւոր լի նե լուն 
պատ ճա ռո վ»465:

Հոդ վա ծա գի րը մատ նանշում է այն փաս տը, որ երբ 18611864 
թթ. Ամե րի կայի Միա ցյալ Նա հանգ նե րի հյու սի սը և հա րավը 
զբաղ ված էին պա տե րազ մով, և այդ երկ րի բամ բա կի արդյու
նա բե րությունը տու ժել էր, Շու շիի 500 հազ. ռուբ լի դրա մագ լուխ 
ունե ցող 10 առևտ րա կան ներ Եվ րո պայում ստեղ ծում են իրենց ըն
կե րությունը: Նրանք իրենց ձե ռքն էին վերց րել Կով կա սի և Պարս
կաս տա նի բամ բա կի ար տա հան ման գոր ծը ան գլիա կան շու կա: 
Բա ցի բամ բա կից շու շե ցի առև տա կան ներն ար տա հա նում էին 
նաև բո ժոժ, մե տա քս, բուրդ, մոր թի և կա շի: Սա կայն պա տե րազ
մի ավար տի հետ ավա րտ վում է նաև առևտ րա կան ըն կե րության 
գոր ծու նեությունը466:

Շու շիի առևտ րա կան նե րի հմուտ առևտ րի մա սին է պատ մում 
«Մե ղու Հայաս տա նի» թեր թի հոդ վա ծա գի րը. «Շե րա մա պա հու
թեամբ աւե լի պա րա պում են Բար կու շա տի չո լի թուր քե րը: Շու շե ցի 
ման րա վա ճառ նե րը մեծ օ գուտ են քա ղում այս թուր քե րից: Նրանք 
դեռ ձմեռ ժա մա նա կը ման են գա լիս այս գիւ ղե րում՝. մէ կին տա
լիս են մի քա նի գազ չիթ, միւ սին կտաւ, միայն այն պայ մա նաւ, 
որ ամա ռը փո խա րէնը տան մի քա նա կու թիւն բո ժո ժի ն… Շատ 

465 «Մշակ», թիվ 99, սեպտեմբերի 1, 1890:
466 Նույն տեղում:
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հա ճախ ման րա վա ճա ռի վե րայ մի փութ բո ժո ժը նստում է 5 մնթ., 
իսկ ին քը ծա խում է 3040 մնթ.»467: 

Շու շիի առևտ րի զար գաց մանը նպաս տում էր Երևա նի նա հան
գի գյու ղա ցիությունը, որը 1865 թ. առև տուր կա տա րե լու հա մար 
վերց րել էր 305 վկայա կան և առև տուր էր կա տա րում հիմ նա կա
նում Երևա նում, Շու շիում և Ալեք սանդրա պո լում468:

1861 թ. Շու շի այ ցե լած հայ նշա նա վոր գրող նե րից Գա րեգին 
Սրվանձ տյան ցը իր ուղեգրություն նե րում տե ղե կություն ներ է 
հաղոր դել քա ղա քի շու կա նե րի և շու շե ցի նե րի հա գու կա պի մա սին. 
«Քա ղա քիս շու կան կամ հա սա րա կաց առեւ տու րի տեղ ինչնում է 
տաճ կաց մաս նում. կայ եւ մաս նա վոր շու կայ մի Հայոց թա ղե րու
մը, որոց գլու խը կայ հրա պա րակ մի, զոր անուա նում են Թոք(փ) 
խա նա:

Մեր ժո ղովրդեան արանց կամ կա նանց մէջ տա կա ւին տե
ղի չէ գտեր նո րա ձե ւու թիւնն Փա րի զի զգեստներ. եւ թէ կան էլ 
հատ հատ մա տով են ցոյց տա լի մա նա ւանդ կնիկ ներ. վասն 
զի իրենք շատ ամօթ խած են եւ հա մեստ թէ հա գուս տով եւ թէ 
վար մուն քո վ»469:

Բա ցի Շու շի քա ղա քից, գա վա ռի մնա ցած հատ ված նե րում 
առա ջա ցել էին, այս պես կոչ ված, «ա ռևտ րա կան կենտ րոն նե ր»՝ 
ըստ տե ղա մա սե րի: Վա րան դայում, որ պես կի րակ նօրյա շու
կա ներ նշվում է Խանքեն դին, իսկ Խա չե նում՝ Վանք գյու ղե
րի շու կա նե րը470: Դի զա կում կար եր կու շու կա, որից առա ջինը 
գտնվում էր գյու ղում և կոչ վում էր Շէ նի բա զար, իսկ երկ րոր դը 
գտնվում էր ռու սա կան շտա բի մոտ և կոչ վում էր Շտա բի կամ 
Խորաղ բյու րի բա զար: Գյու ղա կան շու կան կազմ ված էր 30 
կրպակ նե րից, որոն ցից 6ը պատ կա նում էր արդյու նա բե րա կան 
ապ րանքներ վա ճա ռող նե րին, 3ը՝ ար ծա թա գո րծ վար պետ նե
րին, 2ը՝ ներ կա րար նե րին, 1ը՝ եվ րո պա կան կոշ կա կա րին, 1ը՝ 

467 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 40, հոկտեմբերի 20, 1873:
468 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 269:
469 Սրուանձտեանց Գ., Տեսարանք հայրենի աշխարհաց Սիւնեաց աշխարհ 

եւ Շուշի քաղաք, «Արծուի Վասպուրական», թիվ 4, Վան, 18621863, էջ 105: 
Սրվանձտյանց Գ., Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982, էջ 7172:

470 «Кавказский календарь» на 1858 г., Тифлис, 1857, с. 209.
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ասիա կան կոշ կա կա րին, 12ը՝ ծխա խոտ և տար բեր մա նր ապ
րանքներ վա ճա ռող նե րին, 5 կրպակ էլ պատ կա նում էր դար
բին նե րին: Շտա բի բա զա րը կազմ ված էր 15 կրպակ նե րից և 10 
առա վել փո քր կա ռույց նե րից այս տեղ կար նաև հրու շա կա գոր
ծա կան և զի նա գո րծ վար պե տի կրպակ: Ապ րանքնե րը գնվում 
էին Շու շիում: Առևտ րի մեջ ընդ գրկ ված էին Հադրու թի և մեր
ձա կա՝ Ջրա կուս, Թաղ, Տող, Ազոխ, Մա րիա մա ձոր գյու ղե րի 
բնակ չությունը471: 

Այժմ ան դրա դառ նանք Ղա րա բա ղից ար տա հան վող և Ղա
րա բաղ ներ մուծ վող ապ րանքնե րի քա նա կությանը: «Կով կասյան 
տա րե ցույ ցի» է ջե րում տեղ գտած մի տե ղե կություն հնա րա վո
րություն է տա լիս պար զել, թե 1860 թ. դրությամբ Ջեբ րայի
լի մաք սա կե տով որ քան ապ րանք է ար տա հան վել և որ քան՝ 
ներ մուծ վել: Հա վա նա բար, այս գոր ծում ապ րան քաշրջա նա
ռությունն ապա հո վո ղի ամե նա գոր ծուն դե րա կա տա րությամբ 
հան դես են եկել Շու շիի առևտ րա կան նե րը: Աս վա ծը հիմ նա վո
րե լու հա մար, չթե րագ նա հա տե լով Երևա նի նա հան գի հնա րա
վո րություն նե րը, ներ կայաց նենք մի հա մե մա տություն Երևա նի 
նա հան գի և Ղա րա բա ղի գա վա ռի առևտ րա կան նե րի՝ Նիժ
նի Նով գո րո դում և Մոսկվայում իրա կա նաց ված ամե նա մյա 
առևտրի ծա վալ նե րի մա սին՝ դի տար կե լով 18431845 թվա կան
նե րը: Այս պես օ րի նակ, 18431845 թթ. Երևա նի նա հան գում 55 
հազ. ռուբ.՝ ար ծա թով առև տուր իրա կա նաց րել է 1 առևտ րա
կան, իսկ Ղա րա բա ղի գա վա ռում 108 հազ. ռուբ.՝ ար ծա թով 
առև տուր իրա կա նաց րել են 9 առևտ րա կա ն472: 1860 թ. իրա կա
նաց ված ապ րան քաշրջա նա ռությունը ներ կայաց նենք աղյու
սա կի տես քո վ473: 

471 Давидбеков И., Село Гадрут, Елисаветпольской губернии, Джебраильского 
уезда, СМОМПК, вып. VI, отд. II, с. 173.

472 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 223.

473 «Кавказский календарь» на 1861 г., Тифлис, 1860, с. 76.
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(Աղյու սակ 11)

Ջեբ րայի լի մաք սա կետ

Ներ մուծ ված 
ապ րան քի 
տե սա կը

Ապ րան քի  
ար ժե քը

Ար տա հան-
ված ապ-
րան քի տե-
սա կը

Ապ րան քի 
ար ժե քը

 ռուբ լի կո
պեկ ռուբ լի կո

պեկ

Եվ րո պա կա ն

շա քար
99 

Ռու սա կան 
և ան դրկով-
կասյան 

բամ բա կե  
գո րծ վածք
ներ

844 

բամ բա կե  
գո րծ վածք ներ 86057 80 մե տաք սի  

հումք 49010 

ըն դա մենը 86156 80

Ա սիա կա ն

բամ բա կե  
գո րծ վածք ներ 

393310 68
մե տաք սե  
գո րծ վածք
ներ

115 50

բամ բակ 218 50
բրդյա  
գո րծ վածք
ներ 

7771 

ման ված  
բամ բակ 1358 50

կա շի և 
կաշ վե ապ
րանքներ

6907 

մե տաք սի 
հումք 1200

մե տաղ և մե
տաղյա ապ
րանքներ

483 

մե տաք սե 
գո րծ վածք ներ 27094 55 այլ  

ապ րանքներ 697 50

բրդյա  
գո րծ վածք ներ 1136 

ներ կեր 4238
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կա շի և կաշ վե 
ապ րանքներ 3636 80

նուրբ կտոր ներ 18874 45

հա ցա հա տի
կային մշա կա
բույ սեր

769 50

ներ կա քի
միա կան ապ
րանքներ

3605 

ծ խա խոտ 660 

մր գեր 8,619 

շա քար 5954

տար բեր  
ա նա սուն ներ 7626 40

այլ  
ապ րանքներ 732 36

Ըն դա մենը 565190 54 Ըն դա մենը 65 828 

Հարկ է նշել, որ աղյու սա կում նշված ապ րանքնե րի ներ մու ծու
մից և ար տա հա նու մից մաք սա տուր քը կազ մում էր 49129 ռուբ. 56 
1/2 կոպ.474: Հատ կանշա կան է նաև այն փաս տը, որ եթե 19րդ դարի 
40ա կան թթ. Ջեբ րայի լի մաք սա կե տով տե ղի էր ունե նում 246 
հազ. ռուբ475. ապ րան քաշրջա նա ռություն, ապա 1860 թ. դրությամբ՝ 
այդ թի վն աճել էր մինչև 631 018 ռուբ լու:

Ինչ վե րա բե րում է ներ քին ապ րան քաշրջա նա ռությանը, ապա 
պա հան ջարկ վայե լող հիմ նա կան ապ րանքնե րը 1859 թ. դրությամբ 
ունեին հետևյալ ար ժե քը. 1 չետվ. ցո րենն ար ժեր 49,5 կոպ., 1 դույլ 
օ ղին՝ 50 կոպ., 1 փութ կո վի մի սը՝ 20 կոպ., ոչ խա րինը՝ 60 կոպ.476, 
իսկ Ղա րա բա ղից ար տա հան վող մե տաք սա թե լի փու թը 1858 թ. 
կազ մում էր 95 ռուբ.477, 1859 թ.՝ 105 ռուբ.478, 1861 թ.՝ 110 ռուբ.479, այն 

474 Նույն տեղում:
475 История Азербайджана, т. 2, Баку, 1960, с. 73
476 «Кавказский календарь» на 1861 г., Тифлис, 1860, с. 66.
477 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 41, հոկտեմբերի 11, 1858: 
478 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 1, հունվարի 11, թիվ 28, հուլիսի 11, 1859:
479 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 5, հունվարի 28, 1861:
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իր որա կով զի ջում էր միայն Նու խիի թե լին, որի մի ջին ար ժե քը 
նշված տա րի նե րին կազ մել է 130 ռուբ.:

Բա ցի վե րոնշյալ ապ րանքնե րից, 19րդ դա րի 60ա կան թթ. 
վեր ջին և 70ա կան թթ. սկզ բին Ար ցա խը և Նու խին շե րա մի, բր դի 
և ըն կույ զի կոճ ղի աշ խույժ առև տուր էին անում480:

Մեր կող մից ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում առևտ
րա կան կյան քը Ղա րա բա ղում բա վա կա նին աշ խույժ բնույթ ուներ՝ 
որոշ առանձ նա հատ կություն նե րով. Շու շիի առևտ րա կան ներն ար
տա հա նում էին Ղա րա բա ղում ար տա դրվող ապ րանքնե րի շատ 
քիչ մա սը՝ հան դես գա լով առևտ րի մեջ միջ նոր դի դե րում: Շու շիի 
հա րուստ առևտ րա կան տնե րը, կու տա կե լով պատ կա ռե լի դրա
մագ լուխ, այն 19րդ դա րի երկ րորդ կե սին ծա ռայեց րե ցին ինչպես 
սե փա կան գոր ծի ընդ լայն մանն ու զար գաց մանը, այն պես էլ քա
ղա քի մշա կու թային կյան քի զար գաց մանը: 

480 «Մշակ», թիվ 48, նոյեմբերի 28, 1874:
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Բ) ցԱ ՐԱ կԱՆ Ռու ՍԱՍ տԱ ՆԻ ՀԱՐ կԱՅԻՆ  
քԱ ՂԱ քԱ կԱ Նո ւթՅու Նը ՂԱ ՐԱ ԲԱ Ղո ւմ

Ռու սա կան տի րա պե տության սկզբնա կան շրջա նում մինչև 
1822 թ.՝ Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցու մը, Ղա րա բա ղի կյան
քում թե՛ տնտե սա կան և թե՛ քա ղա քա կան առում նե րով շատ բան 
չփոխ վեց: Գոր ծում էր նաև նախ կին հար կային հա մա կար գը481: 
Ղա րա բա ղի խան Մեհ տի Ղու լին շա րու նա կում էր խա նությունը 
ղե կա վա րել մա հալ նե րի բե կե րի օգ նությամբ: Տար բեր խա նություն
նե րում մա հալ նե րի բե կե րը տար բեր իրա վունքներ ունեին, բայց, 
ընդ հան րա պես, նրանց պար տա վո րություն նե րը հետևյալն էին՝ 
1) խա նի կող մից ողջ մա հա լի հա մար որոշ ված տուր քը բա ժա նել 
գյու ղե րի վրա, 2)ս տի պել գյու ղա ցի նե րին՝ ան թե րի վճա րե լու հար
կե րը և այլն482:

Ղա րա բա ղի բնակ չությունը բա ժան ված էր եր կու հատ վա ծի՝ 
հար կա տու և ոչ հար կա տու: Բնակ չության ոչ հար կա տու հատ վա
ծի մեջ մտ նում էին որ բե րը, այ րի նե րը, չքա վոր նե րը, հո տաղ նե րը, 
ռանչպար նե րը, ինչպես նաև բե կե րը, մաաֆ նե րը և հոգևո րա
կա նությունը483: Հար կա տու բնակ չությունը՝ նստակյաց և քոչ վոր, 
ուներ աշ խա տան քային, բնամ թե րային և դրա մա կան հար կային 
պար տա վո րություն ներ:

Ղա րա բա ղի խա նության նստակյաց և քոչ վոր բնակ չությու նից 
տար բեր հար կեր էին գանձ վում: Նս տակյաց բնակ չությունը, հօ
գուտ խա նա կան դի վա նի, հո ղի օգ տա գո րծ ման հա մար վճա րում 
էր հետևյալ հար կե րը. «մա լու ջա հա թ» (նշա նա կում է՝ բեր քի մաս), 
հա ցա հա տի կի և հա ցա հա տի կային մյուս մշա կա բույ սե րի 1/10, 

481 Հարցի շուրջ տե՛ս մեր հոդվածները՝ Բաղդասարյան Ն., Ցարական 
Ռուսաստանի հարկային քաղաքականությունը Ղարաբաղում 19րդ դարի 
2050ական թթ., Միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված ԱրՊՀ 
հիմնադրման 40ամյակին, պրակ I, Ստեփանակերտ, 2009, էջ 232233, 
Ցարական Ռուսաստանի հարկային քաղաքականությունը Ղարաբաղում 
19րդ դարի առաջին քառորդին, Հայագիտական հանդես 2/2011, 
Ստեփանակերտ, 2011, էջ 104–116:

482 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 25:
483 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 4, գ. 1097 ա: 
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ինչպես նաև մե տաք սի 1/5ի չա փով, «սալյա նե »484՝ գանձ վում էր 
բնամ թեր քով (ցո րե նով և գա րով): Ղա րա բա ղի բնակ չության կող
մից վճար վող հար կե րից էր «բաղ բա շի ն»՝ այ գի նե րից և «չո բա-
շի ն»՝ ա րո տա վայ րե րից հա վաք վող հարկ: 1847 թ. թվա գրված մի 
վա վե րագրում հանձ նա րար վում է Մու սայել բեկ Դո լու խա նո վին և 
Մես րոպ Թա ռու մյա նին՝ «Ղա րա պա ղու թա գա ւո րա կան տե ղեաց 
զօ պա շի ն» հա վա քել և հասցնել Շու շի485:

Հար կե րի հա ջորդ խում բը հա վաք վում էր զոր քին և աս տի ճա
նա վոր նե րին պա հե լու հա մար. «միր զայա նա» կոչ վող հար կը 
գանձ վում էր խա նա կան գրա սենյա կի հա մար, «ղուլ լուղ փու-
լու»486, «թահ վի լա նի» և «դար ղա լը ղ» հար կե րը գանձ վում էին 
խա նա կան պաշ տոնյա նե րի ծա ռա նե րի և զոր քի վար ձատ րության 
հա մար, «քա լան թար լը ղ» կոչ վող տուր քը գանձ վում էր առա վել 
ցա ծր պաշ տոն նե րում ծա ռայող նե րի օգ տին: «Ատ-ար պա սի ն»՝ 
գա րու հարկ էր, որը գանձ վում էր խա նա կան կամ բե կա կան ձի ե րի 
հա մար:

Գոյություն ունեին հար կեր, որոնք գանձ վում էին պար տա դիր 
նվի րատ վություն նե րի ձևով՝ հօ գուտ ավա տա տե րե րի և աս տի ճա
նա վոր նե րի. «բայ րամ լը ղ»՝ նով րուզբայ րա մի տո նի և հար սա
նի քի հա մար վճար վող հարկ, որը կազ մում էր 6 ռուբ. 40 կոպ.10 
ռուբ., իսկ առան ձին գյու ղեր այս հար կի դի մաց նաև փայտ էին 
տա լիս487: «թոյ-փայի»՝ տա սա նորդ էր «դա տա կան նե ղություն
նե րի» հա մար. երբ կող մե րը հաշտ վում էին վե ճի նյութ դար ձած 
առար կայի շուրջ, գանձ վում էր վե ճի առար կայի ար ժե քի տաս նե
րորդ բա ժինը: Դա տա րա նում գո ղո նի առգրա վու մից կամ տու գան
քի են թարկ ված նե րից գանձ վում էր «ջեր մա»: Հար կա բաշ խության 
ժա մա նակ, եթե ժո ղո վուր դը նա խօ րոք հա մա ձայ նության էր գա լիս 
տնային պար տա վո րության հար ցում, ապա նայի բի կամ դար ղայի 

484 Петрушевский И., Очерки по истории феодальных отношений в 
Азербайджане и Армении в XVI начале XIX вв., Ленинград, 1949, с. 272.

485 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 156:
486 Լեւոն Վարդան, Հարկերը Օսմանեան եւ Պարսկական Կայսրութիւններուն 

մէջ, ԺԵի դար, ԱԻ, Երևան, 2004, էջ 229: 
487 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 

XIX в., ч. I, с. 11.
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(հար կա հա վա քի) օգ տին հա վաք վում էր դրա մա կան ըն ծա, որը 
կոչ վում էր «օ թաղ-խար ջի»՝ տան-փո ղ488 վճար վում էր ցո րե նով 
և գա րով, եր բեմն էլ՝ դրա մով: 

« կիր-խա նա-խար ջի ն» ևս իրե նից ներ կայաց նում էր պար
տա դիր նվի րատ վություն, ծխե րից հա վաք վող հարկ՝ խա նի սե ղա
նի հա մար: Նս տակյաց բնակ չությունն այն վճա րում էր ցո րե նով, 
գա րով և եր բեմն՝ յու ղով, իսկ քոչ վոր նե րը՝ յու ղով, ոչ խար նե րով և 
թռ չուն նե րո վ489: 1827 թ. Ղա րա բա ղի գա վա ռի բնակ չության կիր
խա նախար ջիի գու մա րը պետք է կազ մեր 1244 ռուբ. 50 կոպ.՝ 
ար ծա թով: 

Բա ցի բնամ թե րային հար կե րից, Ղա րա բա ղի բնակ չությունը 
պետք է կա տա րեր նաև աշ խա տան քային պար հակ ներ. «ղուլ-
լուղ»՝ պար տա դիր աշ խա տանք տի րոջ հա մար, «իլ խի չի»՝ ռայաթ
ներ էին հատ կաց վում խա նի ձի ե րի պահ ման հա մար, ինչպես նաև 
«գոր գե րով հարկ»490:

Վե րոնշյալ հար կե րից բա ցի, 1805 թ. կց վե լով ցա րա կան Ռու
սաս տա նին, Ղա րա բա ղի խա նությունը պար տա վոր վեց վճա րել 
ամե նա մյա հարկ՝ 8000 չեր վո նեց: Հար կի հա վա քու մը պետք է վե
րա հսկեր պրիս տավը491: Ղա րա բա ղի գյու ղե րից, ըստ ծխե րի, գանձ
վող հարկն իրենք՝ գյու ղա ցի նե րը կո չում էին «ոս կի՝ ըստ ծխի »492 
կամ չեր վո նեց նե րով հարկ, որը գանձ վում էր ինչպես քոչ վոր, այն
պես էլ նստակյաց բնակ չությու նից: Այս հար կի հա վա քու մը հե տա
գայում տե ղիք տվեց չա րա շա հում նե րի. 8000 չե րվ. հար կը, ինչպես 
նաև փոս տա ռաք ման և փայ տի պար տա վո րությունը, կա տա րում 
էր միայն հայ ար քու նա կան գյու ղա ցիությունը, քա նի որ բե կե րից 
շա տե րը նախ կին խա նի թու լությու նից և թո ղտ վությու նից օգտ վե
լով, չէին մաս նակ ցում այդ պար տա վո րության կա տար մանը: 

488 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 51:
489 Исмаилзаде Д., Из истории кочевого хозяйства Азербайджана первой 

половины XIX в., «Исторические записки», N 66, 1960, с. 130, 96136.
490 Гаджиева З., նշվ. աշխ., էջ 50:
491 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 

в Закавказье 1й пол. ХIX в., с. 116.
492 Թաղուտ գյուղի մասին պատմող նյութը պահվում է ԼՂՀ Հադրութի շրջանի 

պատմաերկրագիտական թանգարանում:
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Սկ սած 1823 թվա կա նից՝ գա վա ռա կան դա տա րանը հաս տա
տել էր ծխա հար կը, որը նույնն էր յու րա քան չյուր ծխի հա մար: Այն 
հաս տատ վել էր նաև ռազ մաշրջա նային ղե կա վա րի կող մից: Հե
տա գայում ծխա հար կի բա շխ ման իրա վունքն ան ցավ մա հա լային 
նայիբ նե րին, որոնք կա տա րե ցին ծխա հար կի վե րա բաշ խում՝ կախ
ված ար դեն յու րա քան չյուր ծխի տնտե սա կան վի ճա կից: Հար կա
հա վաք ներն իրենք էին որո շում հար կա չա փը, որը, կախ ված բեր քի 
չա փից, ամեն տա րի փոխ վում էր493: Նման հա մա կար գը պատ ճառ 
եղավ մեծ չա րա շա հում նե րի:

 Գա վա ռը վճա րում էր նաև փայ տի հարկ՝ Շու շիում տե ղա կայ
ված ռու սա կան զոր քե րի հա մար, կա տա րում բեռ նակ րային պար
տա վո րություն՝ բան վոր ներ և բեռ նա կիր ներ, ինչպես նաև բա նող 
անա սուն ներ տրա մադրե լով խա նա կան, իսկ հե տա գայում՝ ռու սա
կան վար չա կազ մին և զոր քին՝ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի 
հա մար:

Ղա րա բա ղի նկատ մամբ կի րառ վող հար կային քա ղա քա կա
նությունը էա կան փո փո խություն ներ չկ րեց՝ մինչև 1816 թ. Ա. Եր
մո լո վի Կով կա սի կա ռա վար չա պետ նշա նակ վե լը: Պաշ տո նում 
նշա նակ վե լուն պես՝ վեր ջի նիս հե տա քրք րություն նե րի կենտ րո
նում հայտնվեց Ռու սաս տա նի ան դրկով կասյան տի րույթ նե րի 
իրա կան հնա րա վո րություն նե րի բա ցա հայ տու մը և ըստ այդմ՝ նա 
ուշադրությունը բևե ռեց հար կային հա մա կար գի վրա: Ղա րա բա
ղից հա վաք վող հար կե րի մա սին առա ջին փաս տա թուղ թը վե
րա բե րում է 1817 թ. մար տի 4ին, որը Ա. Պ. Եր մո լո վի զե կույցն էր՝ 
ուղղ ված ռու սաց կայ սեր՝ Ալեք սանդր 1ի ն, հար կե րը չհա վա քե լու 
խնդրան քով: Եր մո լովը պար զել էր, որ 18051817 թթ. Ղա րա բա ղի 
խա նության ընդ հա նուր հար կե րը կազ մել են 88 հազ. չե րվ., որից 
53128 չե րվ. ծա խս վել էին բա նա կի կա րիք նե րի, խա նա կան ըն
տա նի քին ու աս տի ճա նա վոր նե րին վար ձատ րե լու հա մար: Դրա
նից 34872 չե րվ. խա նությունը պա րտք էր մնա ցել: Այդ առի թով 
Ա. Եր մո լովը դի մել էր Ալեք սանդր 1ի նին՝ խնդրան քով՝ չեղյալ 
հա մա րել պա րտ քը: Նա մատ նանշել էր այն հան գա ման քը, որ 

493 Бахтадзе И., Податное обложение государственных крестьян Закавказского 
края, СМИЭбГКЗК, т. I, Тифлис, 1887, с. 28.
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Պարս կաս տա նի հետ պայ մա նագրի կնքու մից հե տո 4000 ղա րա
բաղյան ըն տա նիք ներ են տե ղա փոխ վել, և իր կող մից կա տար ված 
մար դա հա մա րի արդյուն քում պարզ վել էր, որ Ղա րա բա ղում 1817 
թվա կա նի դրությամբ ապ րում էր 7872 ըն տա նիք, այն էլ՝ լրիվ աղ
քատ վի ճա կում: Նա նշում էր, որ 10000ա նոց բնակ չության հա մար 
սահ ման ված հարկն ար դեն թվա քա նա կով քիչ բնակ չությունը չէր 
կա րող տա լ494: 

Ա լեք սանդր 1ինը մեծ նշա նա կություն տվեց Ա. Եր մո լո վի այս 
զե կույ ցին, ին չի մա սին է վկայում նրա՝ 1817 թ. հու լի սի 4ի՝ ֆի
նանսնե րի նա խա րա րին ուղղ ված գրությունը, որ տեղ նա թույ լատ
րում է վեր ջի նիս՝ չգան ձել Ղա րա բա ղի խա նության ապառ քը: Այդ 
առի թով նա գրել է. «…Ն րանց վի ճա կի բա րե լավ ման և ար տա սահ
մա նում մնա ցած ղա րա բաղ ցի նե րի նախ կին բնա կա վայ րե րը վե
րա դառ նա լը խրա խու սե լու հա մար ես թույլ եմ տա լիս վե րո հի շյալ 
ապառ քը՝ 34872 չե րվ., նրանց նե րել՝ այդ մա սին հայ տա րա րե լով 
ամ բողջ Ղա րա բա ղին, մի կող մից՝ որ պես զի բնա կիչ նե րը ամ բող
ջությամբ զգան կա ռա վա րության ուշադրությունը, մյուս կող մից՝ 
որ պես զի խանը նրան ցից պա րտ քը իր օգ տին չպա հան ջի »495: 
Ցարն այս զի ջու մը կա տա րել էր պայ մա նով՝ որ խանը պար տա
վոր վի 1817 թ.ից հե տո հար կե րը վճա րել լրի վությամբ, իսկ հար
կե րի ան կո րուստ հա վաք ման վե րա հսկո ղությունը հանձ նա րա րում 
էր Եր մո լո վին: Սա կայն իրա դար ձություն ներն այլ հու նով զար
գա ցան. ինչպես վե րը նշվեց, խա նա կան վար չաձևը տա պա լե
լու ուղ ղությամբ Ա. Եր մո լո վի ձեռ նար կած հետևո ղա կան քայ լե րը 
հասցրին նրան, որ 1822 թ. նոյեմ բե րին Ղա րա բա ղի վեր ջին խան 
Մեհ տի Ղու լին փա խավ Պարս կաս տան: Նրա փա խուս տի մա սին 
1822 թ. դեկ տեմ բե րի 14ին Ալեք սանդր 1ի նին գրած իր զե կույ ցում 
Ա. Եր մո լովը գրում է. «Խա նության բնա կիչ նե րը, ձերդ կայ սե րա
կան մե ծության շռայ լությունը՝ մի քա նի տար վա ապառ քը չվ ճա րե
լու մա սին, ստա նա լուց հե տո, այս ողոր մա ծությու նից չեն օգտ վել, 
քա նի որ խանը հար կե րը գան ձա րան չի ներ կայաց րել, բայց բնա
կիչ նե րից հարկ է հա վա քե լ»: Այ նու հետև նա գրել է, որ Ղա րա բա ղի 

494 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 34.
495 Նույն տեղում, էջ 40:
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խա նության մե ծա քա նակ հար կե րը գան ձա րան մու ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ էր հա մա րում վե րաց նել «մահ մե դա կան կա ռա վա
րու մը», որից հե տո բնակ չությունը, տես նե լով տի րող կար գա պա
հությունը, հա վա տա րիմ կլի նի իր հան դեպ «բա րե գո րծ» գտնված 
կա ռա վա րության նկատ մամբ496:

Ա. Եր մո լովը Ղա րա բա ղի իրա կան հնա րա վո րություն նե րը բա
ցա հայ տե լու և տե ղում տի րող հար կային հա մա կար գին ծա նո թա
նա լու նպա տա կով Ղա րա բաղ է ուղար կում ռու սա կան պե տա կան 
պաշ տոնյա ներ Պ. Ի. Մո գի լևս կուն և Պ. Ն. Եր մո լո վին: Նրանց եր
կա րատև աշ խա տանքնե րի արդյուն քում պարզ վում է, որ Ղա րա
բա ղի խա նության շրջա նի հար կային հա մա կար գը բա վա կա նին 
խա ռը տե սք ունի, հար կա հա վաք ման գոր ծը գտնվել և գտնվում է 
խա նի, նրա մեր ձա վոր նե րի ձեռ քում: Շատ հա ճախ մեկ ապ րան քից 
մի քա նի տե սա կի հարկ է գանձ վել: Ինչպես վե րը նշվել է, խա նա
կան գան ձա րա նի եկա մուտ նե րի մեծ բա ժինը բե րում էր մաք սային 
հա մա կար գը՝ ռահ դա րը: 

Խա նա կան եկա մուտ նե րի երկ րորդ աղ բյու րը կա պա լային հա-
մա կարգն էր, որից ստաց ված եկա մուտ նե րը խա նություն նե րի 
անուղ ղա կի հար կերն էի ն497: Ղա րա բա ղի խանը մե նաշ նոր հի կար
գա վի ճակ ունե ցող առևտ րաարդյու նա բե րա կան ձեռ նար կություն
նե րը վար ձա կա լության կար գով տա լիս էր իր հա րա զատ նե րին 
ու բա րե կամ նե րին: Կա պա լա ռուն (վար ձա կալ) կան խիկ դրա մ498 
գու մար մու ծե լով խա նի գան ձա րան՝ ազա տո րեն տնօ րի նում էր 
տվյալ գոր ծա րանը: Կա պա լային հա մա կար գը բա վա կա նին պար
զու նակ ձև էր, որը բա ցա սա բար էր ան դրա դառ նում տնտե սության 
զար գաց մանը: 

Հար կա հա վա քությունը գտնվում էր տար բեր ան ձանց ձեռ քե
րում, որոնց նշա նա կել էր խանը: Ընդ որում, եր բեմն մեկ ապ րան
քից գանձ վում էին ամե նա տար բեր ան վա նում ներ ունե ցող հար կեր, 

496 Նույն տեղում, էջ 111:
497 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 67:
498 Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье XIX нач. XX вв. Часть 

третья, 18361844 гг., с. 66.
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օ րի նակ՝ մեկ մա նր կամ խո շոր եղ ջե րա վոր անա սու նից մինչև քա
ղաք հասցվե լը չորս ան վա նում ունե ցող հարկ էր գանձ վում499:

Պ. Մո գի լևս կին և Պ. Եր մո լո վն առա ջար կում էին հար կա հա վա
քությունը կամ վար ձա կա լության իրա վուն քը փոխ հա տուց մամբ 
վերց նել առան ձին ան հատ նե րից և հանձ նել պե տությանը: Գե նե
րալ Ա. Եր մո լո վի կար գադրությամբ՝ հար կա հա վա քությունը հա
վաս տող փաս տա թղթի առ կայության պա րա գայում, այդ իրա վուն
քը հար կա հա վա քի ձեռ քից վերց նե լու դեպ քում՝ վեր ջինս պետք է 
փոխ հա տու ցում ստա նար, այ լա պես զրկ վում էր դրա նից:

Հետևե լով վե րոնշյալ կար գադրությանը՝ 1823 թ. մայի սի 2ին 
Ա. Եր մո լո վին ներ կայաց վեց Պ. Մո գի լևս կու և Պ. Եր մո լո վի զե
կույ ցը Ղա րա բա ղի եկա մուտ նե րի մա սին: Պե տության կող մից 
փոխ հա տուց ման չեն թարկ ված և փոխ հա տուց ված վար ձա կա
լա կան հոդ ված նե րը, որոնք այ դու հետ գանձ վե լու էին ցա րա կան 
գան ձա րա նի օգ տին, հետևյալ աղյու սա կային պատ կերն էին 
ներ կայաց նում500: 

(Աղյու սակ 12)

Փոխ հա տուց ման 
չենթարկ վա ծ  վար ձա կա-
լա կան հոդ ված նե ր

Խա նա կան 
դրամ

Ռու սա կան  
ար ծաթ

ռուբ լի կո-
պեկ ռուբ լի կո-

պեկ

Մեհ տիՂու լի խա նին պատ
կա նող հար կեր 

Զե րաբխա նե կամ դրա մա
հա տության իրա վունք

47,165   

Մի զա նի (ապ րան քի ար տա
հան ման իա վունք) և մա րե նի 
հարկ

  1,428 57

Ներ կա հարկ   4,444 44

Տոմ սա հարկ   4,020 

499 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 112113.
500 Նույն տեղում, էջ 121122:
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Օ ճա ռա հարկ 1,400   

Կաշ վե հարկ 500   

Այ գի ներ՝ Մեհ տիՂու լի խա
նին և Ջա ֆարՂու լի աղային 
պատ կա նո ղ



1,000





1,000







Հարկ՝ կրպակ նե րից 424   

Հարկ՝ մե տաք սա գո րծ  
վար պետ նե րից 236   

Մոր թա հարկ՝ Ասադբե կի 
մոր թա րա նից 6,000   

Տոմ սա հարկ, որը պատ կա
նում էր Ռուս տամբեկ և Հա
ջիԱ ղա լարբեկ  
եղ բայր նե րի ն

66,725 ռ. խա նա կա նով  
կազ մում է

10,000   

66,725  10,893 1

  10,591 35

ըն դա մենը 21,484 36

Փոխ հա տուց ման են թարկ-
ված վար ձա կա լա կան  
հոդ ված ներ

50,000  - -
Ռահ դար, որը պատ կա նում 
էր Խան լարա ղային

Տոմ սա հարկ՝ պատ կա նում էր 
ԳյուլՄա մեդբե կին 3,300  - -

Կա պան՝ պատ կա նում էր 
խա նի քրո ջը՝ 
Ազատբե գյու մին

3,500  - -

Ծխա խո տա հարկ՝ պատ կա
նում էր խա նի քրո ջը Ազատ 
Բե գյու մին

400  - -
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Շի րախա նե՝ օ ղե հարկ, 
պատ կա նում էր  
Բեհ րամբե կին

  500 -

Տոմ սա հարկ՝ պատ կա նում էր 
Ալիբե կին 1,000   -

Դար գաբա զար՝ պատ կա
նում էր խա նի քրո ջը՝  
Գո հեր աղային

6,000   -

 Ներ կա հարկ՝ պատ կա նում 
էր Հա ջիԲեգլյարբե կի ն

65,830 ռ. խա նա կա նով կազ
մում է

1,600   -

65,830  500 -

  10,449 25

Ըն դա մենը   10,949 25

Վար ձա կա լա կան հոդ ված
նե րից ստաց վող շա հույ թը՝ 
ըն դա մենը 32,433 61

Ղա րա բա ղի եկա մուտ նե րի հաշ վառ ման ըն թաց քում Պ. Ի. Մո
գի լևս կին և Պ. Ն. Եր մո լովը բախ վել էին հետևյալ իրո ղությանը. 
բնակ չության թվի, հար կե րի մա սին նրանք տե ղե կություն ներ 
ստա ցել են հիմ նա կա նում մա հալ նե րի բե կե րի, գյու ղե րի տա րեց նե
րի բա նա վոր պատ մություն նե րից, ուս տի, բնակ չության թիվը մի
տում նա վոր կեր պով նվա զեց վել կամ ավե լաց վել է: Պաշ տոնյա նե
րը մատ նանշում էին, որ մաաֆ նե րը, խա նի ծա ռա նե րը և վար սա
վիր նե րը հար կեր չէին վճա րում և առա ջար կում էին այդ իրա վուն
քը հա վաս տող փաս տա թղթեր ներ կայաց նել՝ հա կա ռակ դեպ քում 
պետք է են թարկ վեին հար կատ վությա ն501: Ռուս աս տի ճա նա վոր
նե րի դի տարկ ման արդյուն քում Ղա րա բա ղի գա վա ռից սպաս վող 
եկա մուտ նե րը հետևյալ քա նա կությունն էին կազ մում502: 

501 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 120.
502 Նույն տեղում, էջ 122123:
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(Աղյու սակ 13)

Խա նա կան վար չա կար գի վե րա ցու մից հե տո Ղա րա բա ղի գա
վա ռից ակնկալ վող եկա մուտ նե րի ցու ցակ

ըն տա նիք
ներ

 փ
ա

յ տ
ի 

պ
ա

ր կ
ե ր

ի 
 թ

իվ
ը

չեր վո նեց խա նա կան 
ար ծաթ

ռու սա կան 
ար ծաթ

 հա
րկ

 տ
ու

ոչ
 հ

ա
ր կ

ա


տ
ու

8
0

0
0 

չե
 րվ

. 
հա

րկ

օ թ
ա

ղ
խ

ա
ր


ջի  ռո
ւբ

 լի

 կո
 պ

եկ

 ռո
ւբ

 լի

 կո
 պ

եկ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Շու շի 192 1,270 260 560 230 1,204  191 14

խա նա կան 
ըն տա նի քին 
պա տկ. 

914 1,350 234 564 4 487 90 77 48

ԳյուլՄա մեդ
բեկ 133 115 105 147 35 988 25 156 89

Սի սիա նի 
մահալ 87 116 20 29 7 5,221 98 828 97

Դե մուրչ հա
սան լի մա հալ 335 132 220 388,5 114,5 5,113 80 811 73

Ուղուր լուբեկի 
կա լվ. 304 116  104  107 10 17 0,5

Քյու փա րեի 
մա հալ 34 22  22 3 1,950 64 309 66

Մա դա թո վի 
կալ վածք 1,245   338     

Իս մայիլբե կի 
կալ վածք 95 97  35     

Հա ջիԱ ղա
լարբե կի կալ
վածք

155 427  50     

Սե ֆերԱ լիբե
կի կա լվ. 183 50       

Բար գու շա տի 
կա լվ.  146  5     80

Բա ղա բյուր տի 
մա հալ  243       

Խան լար
աղայի կա լվ. 378 370 465 650    104 
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Ռուս տամբե
կի կա լվ. 218 219  50     

Մա մեդԱ
լիբե կի կա
ռա վար ման 
տակ գտնվող 
Քե բեր լի նի 
մա հա լի մի 
մա սը

248 284 194 276 90 3,055 83 485 2

Տաթևի մա
հալ 508 190 589 737,5 221 46,531 70 7,385 99

Ա սադբե կի 
կալ վածք 237 153  45 20 984  156 21

Միր զաԱ լի 
բե կի կա ռա
վար ման տակ 
գտնվող Քե
բեր լի նի մա
հա լի մի մա սը

164 214 49 110 25 666 97 105 91

Ջի վանշի րի 
մա հալ 370 326 250 443 129 5,017 83 796 50

Թա լի շի մա
հալ 143 102 100 85 29 3,546 40 1,472 98

Խա չե նի մա
հալ 99 131 176 175 47 3,506 78 556 65,5

Քո լան ցի ներ 
կոչ վող մա հալ 203 259 140 198 45 1,429  226 91

Ջ րա բեր դի 
մա հալ 127 74 120 130 55 2,205  350 5

Խուր դա փա
րաԴի զակ 
մա հալ

129 89 241 197,5 56,5 10,351 74 1,642 95,5

Սի սիա նի մա
հալ 55 832 20 25 15 1,470 50 233 45

Դի զակՋի
վանշի րի մա
հալ

285 332 202 253 73 2,852 31 452 78,5

Օ թուզի քի 
մա հալ 381 241 274 487 102 3,571 85 566 99,5

Ի գիր մի դոր դի 
մա հալ 85 70 135 133 38 2,711 75 430 46
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Ղա րա չոր լուի 
մա հալ 294 244 400 372 128 8,712 80 1,382 73,5

Վա րան դայի 
մա հալ 297 328 230 369,5 40,5 17,429 82 2,766 72

Դի զա կի մա
հալ 110 178 143 187 27 6,360 2 982 57

Ջա ֆարՂու
լիա ղայի կալ
վածք

792 430 392 766,5  25,237 12 3,922 56

Մեհ տիՂու
լիխա նին 
պատ կա նող 
կալ ված քի 
բա ժին

231 315 28 43 5 21,533 30 3,418 4,5

Ա ջա նան
թյուր քի մա
հալ

42 25  30 11,5 3,344 49 530 93

ընդամենը 9073 9490 4987 7955.5 1551 185592 88 30364 10.5

Պ. Մո գի լևս կու և Պ. Եր մո լո վի վե րոնշյալ դի տար կում նե րը տեղ 
են գտել «Ղա րա բա ղի գա վա ռի նկա րագրությունը» մե ծար ժեք աշ
խա տության մե ջ503: Իր աղ բյու րա գի տա կան մեծ նշա նա կությամբ 
հան դերձ, այն ունի նաև թե րի կող մեր. 
ա) Ցու ցակ նե րում ամ փոփ ված են միայն հար կա տու բնակ չության 

հար կե րը, սա կայն պար տա վո րություն նե րի մա սին բա վա րար 
տե ղե կություն ներ չկան:

բ) Լրիվ չա փա զանցված է բե կե րին պատ կա նող գյու ղե րի և քո չա
տե ղի նե րի թիվը: Դա բա ցա տրվում է նրա նով, որ Պ. Եր մո լովը 
և Պ. Մո գի լևս կին տե ղան քին, լեզ վին, սո վո րույթ նե րին, հո
ղա տի րության ձևե րին ծա նոթ չլի նե լու պատ ճա ռով մե ծա պես 
օգտ վում էին բե կե րի ցուց մունքնե րից: Օգտ վե լով առի թից՝ բե
կերն իրենց էին վե րագրում եր բեք իրենց չպատ կա նող գյու ղե
րը: Ցա րա կան աս տի ճա նա վոր ներն ար դա րա ցի ո րեն գտ նում 
էին, որ ան հրա ժեշտ է կա տա րել Ղա րա բա ղի գա վա ռի նոր 
դի տար կում և նոր բա ժա նում՝ մա հալ նե րի: Առա ջար կը հիմ նա
վո րում էին հետևյալ պատ ճառ նե րով. Ղա րա բաղն ան կա նոն 

503 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 241, վավ. 206:
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բա ժան ված էր մա հալ նե րի, որոշ մա հալ ներ եր բեմն ան վա նա
կան բնույթ էին կրում, քա նի որ դրանց բնակ չությունը ցր ված էր 
այլ տա րածք նե րում504:
Վե րը ներ կայաց ված խա նա կան շրջա նի հար կային ժա ռան

գությունը, ցա րա կան պաշ տոնյա նե րի դի տար կում նե րի արդյուն
քում ակնկալ վող եկա մուտ ներն իրենց ան հա մա կարգ վա ծությամբ 
չէին կա րող բա վա րա րել ռու սա կան կա ռա վա րությանը, որով հետև 
մա հա լային նայիբ նե րի և բե կե րի մի ջո ցով շա րու նակ վող հար կա
հա վա քության դեպ քում հար կե րը ռու սա կան գան ձա րան էին հո
սում նվա զա գույն չա փով: Չնայած նոր հար կային հա մա կար գի 
ան հրա ժեշ տությունն ար տա հայտ ված էր իր ամ բողջ սրությամբ, 
այ նուա մե նայ նիվ, այս ուղ ղությամբ կա տար վող քայ լե րը դան դաղ 
էին. Ռու սաս տանը դե ռևս ծա նո թա նում էր իր ան դրկով կասյան 
տի րույթ նե րին:

 Ռու սաս տա նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նությունը Անդրկով
կա սում ուժե ղա ցավ ռուսպարս կա կան 18261828 թթ. պա տե րազ
մի նա խօ րեին, սա կայն վե րա հաս պա տե րազ մը խան գա րեց այդ 
քա ղա քա կա նության իրա գո րծ մանը:

1828 թ. փե տրվա րին Թուրք մեն չայի պայ մա նագրի կնքու մից 
հե տո որոշ վեց հանձ նա խումբ ուղար կել Անդրկով կաս՝ ֆի նան սա
կան հաշ վա ռում ան ցկաց նե լու: 1832 թ. հանձ նա խումբն ավար տեց 
ֆի նան սա կան հաշ վա ռու մը, և եթե Վրաս տա նում ան ցկաց վեց 
հար կա հա վաք ման դրա մա կան ձևը, ապա Բաք վի, Ղու բայի, Ղա
րա բա ղի, Շա քիի և Շիր վա նի գա վառ նե րում մնաց հար կա հա վաք
ման նույն հա մա կար գը: Ընդ որում, նա խա տես վում էր, այս պես 
կոչ ված, «մահ մե դա կան պրո վին ցիա նե րում» գոր ծել հե տզ հե տե, 
նո րը միան գա մից չմտցնե լ505:

1834 թ. հոկ տեմ բե րի 23ին ցա րա կան աս տի ճա նա վոր Մ. Կա
լի նո վս կին Անդրկով կա սի ուղ ղա կի հար կե րի մա սին Ե. Կանկ րի
նին ուղղ ված գրության մեջ նշում էր, որ եկա մուտ նե րի մե ծաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ էր հաս տա տել միաս նա կան կարգ: Գրության 

504 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 120.
505 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 

в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 151. 
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մեջ նա ան դրա դառ նում էր նաև Ղա րա բա ղի գա վա ռին: Գա վա
ռի 7592 ծուխ պե տա կան գյու ղա ցի նե րը վճա րում էին 33278 ռուբ. 
50 կոպ.՝ ար ծա թով, այ սինքն՝ 4 ռուբ. 38 կոպ. յու րա քան չյուր ծխից, 
իսկ 6754 բե կա կան ծխե րից ստաց վում էր 6754 ռուբ., այ սինքն՝ մեկ 
ռուբ լի ար ծա թով՝ յու րա քան չյուր ծխից: Ընդ հա նուր գու մա րը կազ
մում է 40032 ռուբ. 50 կոպ.՝ ար ծա թով: Նա խա տես վում էր կար գա
վո րել պե տա կան և բե կա կան գյու ղա ցի նե րից գանձ վող հար կե րը, 
ին չը պե տա կան գան ձա րա նին կտար ևս 51956 ռուբ. ար ծա թով, 
ինչպես նաև կնվա զեց ներ պե տա կան գյու ղա ցի նե րի հար կի չա փը 
և կմե ծաց ներ բե կա կան գյու ղա ցի նե րի հար կի չա փը: Առա ջարկ
վող բա րե փոխ ման հա մա ձայն՝ դրա մա կան հար կա հա վա քությունը 
պետք է իրա կա նաց ներ պա րե տը, ընդ որում, եթե Շիր վա նում այն 
գանձ վում էր ըստ գյու ղե րի, Թա լի շում՝ ըստ մա հալ նե րի, ապա 
Ղա րա բա ղում՝ ծխե րի ց506:

1837 թ. հոկ տեմ բե րի 21ին Կով կա սի կա ռա վար չա պետ Գ. Ռո
զենը Ռու սաս տա նի պաշտ պա նության նա խա րա րին ներ կայաց րեց 
1836 թ. Անդրկով կա սի պրո վին ցիա նե րի եկա մուտ նե րի և ծախ սե
րի մա սին հաշ վետ վությունը: Այն ցույց է տա լիս, որ Մ. Կա լի նո վս կու 
առա ջար կած բա րե փո խու մը չէր իրա գո րծ վել. Ղա րա բա ղի գա վա
ռի եկա մուտ նե րը կազ մում էին 73920 ռուբ.՝ ար ծա թով, իսկ ծախ սե
րը՝ 58170 ռուբ.՝ ար ծա թով: Արդյուն քում ճշգրտ ված եկա մուտ նե րը 
կազ մում էին 45481 ռուբ.՝ ար ծա թո վ507: 

Ինչպես ամ բողջ Անդրկով կա սում, այն պես էլ Ղա րա բա ղում 
հար կե րը ծան րա նում են 19րդ դա րի 40ա կան թթ. կե սե րին՝ 
1846 թ. դեկ տեմ բե րի 6ի ցա րա կան հրո վար տա կով և 1847 թ. ապ
րի լի 20ի կա նո նադրությամբ: Ըստ կա նո նադրության՝ 15 տա րին 
լրա ցած արա կան սե ռի գյու ղա ցուն հո ղա տե րը պար տա վոր էր 
տալ 5 դեսյա տի նից ոչ պա կաս հո ղակ տոր, իսկ վեր ջինս պետք է 
հո ղա տի րո ջը բնա տուրք վճա րեր հո ղի ամ բողջ բեր քի 1/10ի չա
փով: Հո ղա տի րո ջից բա նող անա սուն ներ, գոր ծիք ներ և սեր մա ցու 
ստա նա լու դեպ քում այն կազ մում էր բեր քի 1/5 մա սը: Այ գի նե րի, 

506 Тунян В., Административноэкономическая политика самодержавия России 
в Закавказье 1й пол. XIX в., с. 155.

507 Նույն տեղում, էջ 156:
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բան ջա րա նոց նե րի, բրն ձի ցանքսե րի և շե րա մա պա հության հա
մար մա լու ջա հա թը հա վա սար էր բեր քի 1/3ին: Գյու ղա ցի նե րը 
պար տա վոր էին այն հասցնել կալ վա ծա տի րոջ տուն մինչև 50 
վերստ հե ռա վո րության վրա508:

Վե րոնշյալ մի ջո ցա ռում նե րին զու գա հեռ՝ նոր հար կային հա մա
կարգ ստեղ ծե լու ուղ ղությամբ իրա կան քայ լեր սկսե ցին գոր ծա
դրվել 19րդ դա րի 40ա կան թթ. երկ րորդ կե սին, երբ ցա րա կան 
կա ռա վա րությունը, ավար տե լով Վրա ցաԻ մե րե թա կան նա հան
գի հար կային հա մա կար գի բա րե կար գու մը, ձեռ նա մուխ եղավ 
նման բա րե փոխ ման նաև Կաս պիա կան մար զում: Այդ նպա տա կով 
Ղա րա բաղ գոր ծուղ ված ցա րա կան պաշ տոնյան՝ Յու. Գա գե մեյս
տերը, եկել էր այն եզ րա կա ցության, որ Ղա րա բա ղի բնակ չությունը 
18421843 թվա կան նե րի կա մե րալ վի ճա կագրա կան փաս տա
թղթե րում 4000 ըն տա նի քով նշվա ծից ավե լի էր, ուս տի նա որո շում 
է կայաց նում՝ ընդ հա նուր մար դա հա մար սկսե լու: Անդրկով կա սի 
Կա ռա վար ման Գլ խա վոր խորհրդի կար գադրությամբ՝ այն սկսում 
են հենց Շու շիի գա վա ռից: Հանձ նա րար վում է բե կե րին և գեղ ջա
վագ նե րին՝ կազ մե լու ծխե րի ցու ցակ նե րը: Կեղ ծում նե րը կան խե լու 
հա մար յու րա քան չյուր ծխի չգրանցման դեպ քում գանձ վե լու էր 50 
ռուբ լի տու գանք, որի կե սը հանձնվե լու էր գան ձա րան, մյուս կեսն 
էլ՝ բաց թող ման մա սին հայտ նած ան ձի ն509: 

Ինչպես Ղա րա բա ղում, այն պես էլ Կաս պիա կան մար զի բո
լոր շրջան նե րում բնակ չությունը վա խե նա լով, որ մար դա հա մա րի 
նպա տա կն է ռեկ րու տային նոր զո րա կո չը և հար կե րի բարձ րա
ցու մը, փախ չում է ան տառ ներ, ան գամ որոշ գյու ղեր լրի վությամբ 
տե ղա հան վում են՝ ապա վի նե լով ան տառ նե րին: Ի վեր ջո, 1849 թ. 
հու լի սին կա մե րալ վի ճա կագրությունն ավա րտ վեց, և ար դեն հնա
րա վո րություն կար ան ցնե լու նոր հար կային հա մա կար գի ստեղծ
մանը: Գա գե մեյս տե րի առա ջար կությամբ՝ Ղու բայի, Դեր բեն դի և 
Բաք վի գա վառ նե րի հար կե րը նույնը թողն վե ցին: Ինչ վե րա բե րում 
էր Շու շիի գա վա ռին, ապա, Գա գե մեյս տե րի կար ծի քով, նրա հա
րուստ բնա կան պայ ման նե րը չէին հա մա պա տաս խա նում գանձ վող 

508 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 221:
509 СМИЭбГКЗК, т. I, с 105. 
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տուր քե րին: Հետևա բար նա առա ջար կում էր, չն վա զեց նե լով կալ
վա ծա տի րա կան գյու ղա ցի նե րի հար կե րը, պե տա կան գյու ղա ցի նե
րի հար կա չա փը հա մա պա տաս խա նա բար մե ծաց նե լ510:

Գա գե մեյս տե րի նա խագ ծին առա ջինը դեմ հան դես եկավ Շա
մա խիի ռազ մա կան նա հան գա պետ բա րոն Վրան գե լը, որը նշել էր, 
որ նա խագ ծի հե ղի նա կի կա տա րած դի տար կու մը ճշգրիտ չէ, իսկ 
հա ճախ էլ կա տար վել է մո տա վո րա պես: Նա ընդ դի մա նում է նաև 
Գա գե մեյս տե րի այն կար ծի քին, թե պետք է հար կա հա նությունն 
իրա կա նաց նել ոչ թե ըստ ծխե րի, այլ ըստ ըն տա նիք նե րի ան դամ
նե րի թվի: Վրան գելն առա ջար կում էր հար կա հա նությունն իրա
կա նաց նել Ռու սաս տա նում ըն դուն ված ձևով՝ ըստ հո ղի որա կի և 
չա փի: Անդրկով կա սի կա ռա վար ման գլխա վոր խոր հուրդն ըն դու
նեց Վրան գե լի դի տո ղություն նե րը և 1850 թ. ստեղ ծեց նոր հանձ
նա ժո ղով ներ՝ առան ձին գա վառ նե րի հա մար: Հանձ նա ժո ղով նե րը 
ղե կա վա րում էր դար ձյալ Գա գե մեյս տե րը: Հանձ նա ժո ղով նե րի աշ
խա տան քի արդյուն քում կազմ վում են նոր ցու ցակ ներ. եթե մինչև 
նոր հար կային հա մա կար գի մուտ քը Շու շիի գա վա ռը վճա րում էր 
69446 ռուբ լի՝ ար ծա թով հարկ, ապա նոր հար կային հա մա կար գով 
հաս տատ վեց հար կա չափ՝ 125454 ռուբ լի՝ ար ծա թով: Տվյալ դեպ
քում տար բե րությունը կազ մում էր 56008 ռուբ լի: Նոր հար կա ցու
ցակ նե րը կա ռա վա րության կող մից հաս տատ վե ցին 1851 թ. նոյեմ
բե րի 3ին511:

Նոր հար կային հա մա կար գը սկսեց գոր ծել 1858 թ. նոյեմ բե րից: 
Բնակ չությանը նոր հար կային հա մա կար գի մա սին իրա զե կու մը 
կա տար վեց հետևյալ կերպ. յու րա քան չյուր գա վա ռի գա վա ռա պետ 
և պե տա կան ունեց վածք նե րի վար չության մեկ պաշ տոնյա հար
կա չա փի մա սին հաս տատ ված թղթե րով և Կով կա սի փո խար քա 
Մ. Վո րոն ցո վի տված հայ տա րա րությամբ ներ կայա նում էին գա
վառ նե րը՝ ծա նո թաց նե լու նոր կար գին: Շու շիի գա վա ռի բնակ
չությանն ուղղ ված ուղեր ձում Վո րոն ցովը գրել էր նոր հար կային 
հա մա կար գի ան ցման առա վե լություն նե րի մա սին՝ ընդ գծե լով այն 
հան գա ման քը, որ չնայած Շու շիի գա վա ռի գյու ղա տնտե սության և 

510 Նույն տեղում, էջ 108։
511 Նույն տեղում, էջ 114: 
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արդյու նա բե րության ծաղ կուն վի ճա կին, նրանք վճա րում են նույն
քան հարկ, որ քան՝ բնա կան պայ ման նե րով գա վա ռին զի ջող Երևա
նի և Ե լի զա վետ պո լի բնակ չությունը512: Կա ռա վա րության կնի քով 
հաս տատ ված հար կա չա փը բա ժան վե լու էր առան ձին գյու ղե րի 
և քո չա տե ղի նե րի: Շու շիի գա վա ռի բնա կիչ նե րը պետք է գեղ ջա
վագ նե րի մի ջո ցով տա րե կան եր կու ան գամ հար կեր վճա րեին, ընդ 
որում, հար կա չա փի մեկ երրոր դը պետք է վճա րեին մինչև մար տի 
15ը, իսկ եր կու երրոր դը՝ մինչև դեկ տեմ բե րի 15ը: Իր ուղեր ձում 
Վո րոն ցովը նշել էր նաև, որ մե տաք սա գոր ծության զար գաց ման 
հա մար մե տաք սից գանձ վող «մի զա նի» հար կը վե րաց վում է513: 
Բնակ չությանը թույ լա տրվում էր ան վարձ օգտ վե լու ամա ռային և 
ձմե ռային արո տա վայ րե րից. փաս տո րեն, վե րաց վում էր «չոբ ա
շի ն»: Վե րաց վում էր նաև «մա լու ջա հա թը»՝ հա ցա հա տի կային տար
բեր մշա կա բույ սե րով վճար վող հար կը՝ հնա րա վո րություն տա լով 
յու րա քան չյու րին սե փա կան հայե ցո ղությամբ տնօ րի նե լու սե փա
կան բեր քը514:

Փաս տո րեն, նոր հար կային հա մա կար գը էությամբ բա վա կա
նին ծա նր էր, սա կայն ուներ նաև որո շա կի դրա կան կող մեր, որոնք 
միտ ված էին տնտե սության և շու կայա կան հա րա բե րություն նե րի 
զար գաց մանը: Այ սինքն՝ նոր հա մա կար գը, չնայած մի կող մից նա
խա տե սում էր կրկ նա պա տիկ քա նա կությամբ հարկ, մյուս կող մից, 
բաց էր անում այն վճա րե լու ուղի նե րը՝ վե րաց նե լով վե րոնշյալ 
ծա նր հար կե րը: Ըստ էության՝ ցա րիզ մը կրկին հա վա տա րիմ էր 
իր ավան դա կան գա ղու թային քա ղա քա կա նությանը՝ իր տի րա պե
տության տակ գտնվող հպա տակ գա ղութ նե րի տնտե սա կան հնա
րա վո րություն նե րը մե ծաց նե լու ճա նա պար հով ապա հո վել առա վե
լա գույն շա հույթ:

Բա ցի վե րոնշյալ հար կե րից և տուր քե րից, որոնք վճար վում 
էին կալ վա ծա տի րոջ կամ ռու սա կան ար քու նա կան գան ձա րա նի 

512 Նույն տեղում, էջ 118: Բաղդասարյան Ն., Ցարական Ռուսաստանի 
հարկային քաղաքականությունը Ղարաբաղում 19րդ դարի 2050ական 
թթ., միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 
40ամյակին, պրակ I, Ստեփանակերտ, 2009, էջ 233234:

513 СМИЭбГКЗК, т. I, с. 119.
514 Նույն տեղում, էջ 120: 
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օգ տին, Ղա րա բա ղի բնակ չությունը աթո ռա հաս տուր քեր էր վճա
րում նաև եկե ղե ցու օգ տին: Վճա րում նե րը նվի րատ վա կան բնույթ 
ունեին, բայց կան ար խի վային վա վե րագրեր, որոնք ցույց են տա լիս 
դրանց պար տա դիր բնույ թը, ինչն էլ իր հեր թին իր պատ ճառ ներն 
ուներ: Ըստ էության, Ար ցա խի թե մի եկե ղե ցի նե րը վե րա նո րո գե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ էին սե փա կան մի ջոց ներ, տուր քե րից ստաց
վող գու մար նե րը նպա տա կաուղղ վում էին նաև հո ղա փրկ չա կան 
աշ խա տանքնե րին. այդ օ րի նակ նե րով հատ կա պես հա րուստ էին 
Բաղ դա սար Հա սանՋա լալյա նի մետ րո պո լի տության տա րի նե րը: 
Ար խի վային վա վե րագրե րը տե ղե կություն ներ են հա ղոր դում այն 
մա սին, որ Բաղ դա սար ար քե պիս կո պո սը Հա թե րք գյու ղի Հով
հան նես քա հա նայից պա հան ջում է աթո ռին հա սա նե լիք բո լոր 
տուր քերն ան ձամբ հասցնել Գան ձա սա րի վան քը515: 1847 թ. թվա
գրված մի վա վե րա գիր էլ պատ մում է հետևյա լը. ար քե պիս կո պո
սը հանձ նա րա րում է Հա թեր քի տուր քե րը գան ձել կրկ նա պա տիկ 
չա փով, դրան ընդ դի մա ցող նե րից վերց նել հաս տատ ված չա փով, 
իսկ կտրա կա նա պես հրա ժար վող նե րին էլ սպառ նում էր կա ռա վա
րության մի ջո ցով բռ նի հա վա քե լ516: 

Ար խի վային վա վե րագրե րի տե ղե կություն ներն Ար ցա խի թե մի 
եկա մուտ նե րի աղ բյուր նե րի, տուր քե րի տե սակ նե րի մա սին բա
վա կա նին հա րուստ են: Այդ տե ղե կություն նե րի հա մա ձայն՝ թե մի 
օգ տին գանձ վում էին հետևյալ կա մա վոր տուր քե րը՝ «ս գա համ
բոյր, տէ րու նի, գան ձուց, ժա մուց, ի դիա զար դից, ի ժո ղո վա րա
րու թեանց, ար դիւնք կտա կի, խա չա համ բոյր, նուէ րք ի ստա ցո ղաց 
զմետ րի քա կա ն»517, իսկ պար տա դիր բնույթ կազ մող տուր քերն էին՝ 
«ա թո ռա հաս, հո գե բա ժին, գան ձա նա կադրամ յօ գուտ վա նի ցն 
Գան ձա սա րու, սր բադրամ ար դիւնք»518:

Այս պի սով, մեր կող մից ուսում նա սիր վող ժա մա նա
կաշրջա նում Ղա րա բա ղի գա վա ռի հար կային հա մա կար գի 

515 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 240, վավ. 58, թ. 1, վավ. 
63, թ. 1:

516 Նույն տեղում, թղթ. 240, վավ. 66, թ. 1:
517 Վաւերագրեր Հայ կեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 7780:
518 Նույն տեղում:
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ուսում նա սի րությունը թույլ է տա լիս որո շա կի եզ րա հան գում ներ 
կա տա րե լու: Ըստ էության, 18131822 թթ. ռու սա կան կայս րությունը 
ոչ մի փո փո խություն չմտցրեց ինչպես ան դրկով կասյան իր բո լոր 
տի րույթ նե րի, այն պես էլ Ղա րա բա ղի գա վա ռի հար կային հա մա
կար գում, 1823 թվա կա նից՝ սկսած նախ կի նում խա նա կան ըն տա
նի քի մեր ձա վոր նե րի օգ տին գանձ վող հար կե րը հա մարյա նույ
նությամբ հանձնվե ցին ռու սա կան ար քու նա կան գան ձա րա նին: 
18281832 թթ. ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից դի տարկ ման 
ուղարկ ված հանձ նա խմբե րի աշ խա տանքնե րի արդյուն քում որոշ
վեց Ղա րա բա ղում թող նել հար կա հա վա քության նախ կին ձևը: 
19րդ դա րի 40ա կան թթ. նոր հար կային հա մա կար գի ստեղծ
ման ուղ ղությամբ սկսած աշ խա տանքներն ավա րտ վում են միայն 
1858 թ., երբ ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից հաս տատ վում է 
Ղա րա բա ղի հա մար սահ ման ված նոր, առա վել ծա նր հար կա չա փը:

Այս պի սով, խնդրո առար կա ժա մա նա կաշրջա նի տնտե սա կան 
կյան քի ուսում նա սի րությունը փաս տում է, որ այն կրել է քա ղա քա
կան կյան քի վայ րի վե րում նե րի ազ դե ցությունը: Չնայած ցա րիզ մի 
կող մից տար վող գա ղու թային քա ղա քա կա նությանը, այ նուա մե
նայ նիվ, երկ րա մա սը բռ նել էր տնտե սա կան վե րըն ձյուղ ման բնա
կա նոն ուղին:
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Գ) ԴԱ ՍԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Րո ւթՅո ւՆ ՆԵ Րը

19րդ դա րի սկզ բին ինչպես ամ բողջ Արևելյան Հայաս տա
նում, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղում տի րա պե տող հա սա րա կա կան 
տնտե սա կան հա սա րա կար գը շա րու նա կում էր մնալ ավա տա
տի րությունը: Հի ե րար խիկ սան դուղ քի բարձ րա գույն աս տի ճա նին 
կանգ նած խանը, որին հա ջոր դում էին մե լիք նե րը, բե կե րը, աղա
նե րը, հոգևո րա կա նության բարձ րա գույն խավը: Հատ կանշա կան 
է, որ մինչև 1822 թ. Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցու մը՝ դա սային 
հա րա բե րություն նե րը փո փո խություն ներ չեն կրում, իսկ ռու սա կան 
վար չա կար գի հաս տա տու մից հե տո փոխ վում են մա սամբ: 

Ներ կայաց վող պատ մաշրջա նում դա սային հա րա բե րություն
նե րը Ղա րա բա ղում նշա նա վոր վել են հետևյալ առանձ նա հատ
կությամբ. նա խորդ դա րի կե սե րին ձևա վոր ված խա նա կան վար
չա կարգն իր հետ բե րել էր ինչպես հայ իրա կա նությանը խորթ 
կա ռա վար ման հա մա կարգ, այն պես էլ օ տա րա հունչ պաշ տո նա
նուն նե րի մի շա րք: Չնայած իրա վունքնե րի սահ մա նա փակ մանը 
ար ցա խա հայ բնիկ տե րե րը դժվա րությամբ պահ պա նում էին 
իրենց իրա վունքնե րը, հան դես գա լով իրենց տի րա պե տության 
տակ գտնվող գյու ղա ցիության պաշտ պա նի դե րում: 

Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում Ղա րա բա ղում 
գոյություն ունեին հո ղա տի րության հետևյալ ձևե րը՝ պե տա կան 
(ար քու նա կան), մուլ քա դա րա կան և թիուլ դա րա կան: «Մուլ քը» 
(ա րա բե րե նից թարգ ման վում է՝ «տի րույթ», «կալ վածք», «անշարժ 
գույք»)519 հո ղա տի րության այն ձևն էր, երբ որևէ ծա ռայության 
դի մաց, խանը որ պես ժա ռան գա կան սե փա կա նություն տի րույթ
ներ էր շնոր հում իր հպա տակ նե րին: Մուլ քա դա րը տնօ րի նում էր 
կալ ված քի եկա մուտ նե րը՝ որո շա կի հարկ վճա րե լով խա նա կան 
գան ձա րա նին: Գոյություն ուներ նաև հո ղա տի րության «մուլքխա
լի սե» կոչ վող ձևը, երբ հո ղա տե րը խա նից իրա վունք էր ստա նում 
ամ բող ջությամբ տնօ րի նել եկա մու տը՝ ոչինչ չվ ճա րե լով գան ձա
րա նին: Հո ղային հա րա բե րություն նե րի իշ խող ձև էր նաև «թիու

519 Петрушевский И., նշվ. աշխ., էջ 222:
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լը», երբ հո ղը և գյու ղա ցի նե րը պատ կա նում էին պե տությանը, իսկ 
նրան ժա մա նա կա վոր, եր բեմն նաև ժա ռան գա բար տի րող բե կե րը 
ստա նում էին նրա եկա մուտ նե րը520: Հո ղա տի րության ձևե րից էր 
նաև «վակ ֆայի ն»՝ վան քա պատ կան հո ղա տի րությունը521: 1846 թ. 
դեկ տեմ բե րի 6ի հրո վար տա կով «մուլ քը» և «թիու լը» ճա նաչ վե ցին 
որ պես ժա ռան գա կան սե փա կա նություն: Այս պի սով, հո ղա տի րա
կան հի ե րար խիայի հիմ քի վրա ձևա վոր վել էր Ղա րա բա ղի հի ե
րար խիկ դա սային կա ռուց ված քը:

Ա վա տա տի րա կան սան դուղ քի բարձ րա գույն աս տի ճանը 
ինչպես խա նա կան, այն պես էլ հետ խա նա կան շրջա նում զբա ղեց
նում էին բե կե րը, որոնց ըստ դա սային հա րա բե րություն նե րի, կա
րե լի է կար գել երեք հիմ նա կան սկզ բուն քով.

1. Տոհ միկ բե կեր, որոնք իրենց պաշ տոն ներն ստա ցել էին պարս
կա կան շա հե րից և այդ առի թով ունեին շնոր հագրեր: Նրանք այն
քան էլ մեծ թիվ չէին կազ մում522: 

2. Բե կեր, որոնք իրենց քո չա տե ղի նե րը, գյու ղե րը, մա հալ ներն 
ստա ցել էին որևէ ար ժա նի քի հա մար՝ պարս կա կան շա հի շնոր
հագրով: Այդ բե կե րը հարգ ված էին ժո ղովրդի կող մից և հա ճախ 
չէին խո նա րհ վում խա նե րի ն523: 

3. Բե կեր, որոնք իրենց շնոր հում ներն ստա ցել էին խա նից՝ 
առանց որևէ շնոր հագրի: Ի րենց իրա վունքնե րը նրանք պահ
պա նում էին այն քա նով, որ քա նով ծա ռայում էին խա նի ն524: Այս
պես կոչ ված, խա նա կան բե կե րը, ինչպես գրում է Դ. Անա նունը. 
«Դ րանք օ տար մար դիկ էին, որոնք քծ նու թեամբ հա սել էին բարձր 
աս տի ճա նի և իշ խա նա ւոր կար գուել ժո ղովրդի գլխին: Գիւ ղե
րի կա ռա վա րու թիւ նից գոյա ցած հարս տու թիւնն էր նրանց միակ 
առա ւե լու թիւնը …»525: 

520 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. II, Феодальные отношения и колониальный режим 18431868, М.Л., 
1937, с. 52.

521 Նույն տեղում, էջ 370:
522 Сегаль Л., նշվ. աշխ., էջ 58:
523 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 53:
524 Пахомов Е., О сословнопоземельном вопросе в Азербайджане, Баку, 1926, 

с. 3.
525 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 54:
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19րդ դա րի 30ա կան թթ. տվյալ նե րով՝ Ղա րա բա ղի ազն վա
կա նության ընդ հա նուր թիվը բեր ված է մոտ 1190 ըն տա նի ք526, իսկ 
1840ա կան թթ. վե րա բե րող մեկ այլ աղ բյու րում հայ բե կե րի թիվը 
600 էր, մահ մե դա կան բե կե րինը՝ 2000 շունչ՝ արա կան սե ռի527: 

«Ակ տե րի» է ջե րում տեղ գտած մի փաս տա թղթում խոս վում է 
հատ կա պես թա թար բե կե րի դա ժա նություն նե րի մա սին. «Թա թար 
բե կե րը դա ժա նո րեն են վե րա բեր վում գյու ղա ցի նե րին՝ հատ կա պես 
հայե րին, որոնց պատ ժում էին ասիա կան բո լոր վայ րե նություն նե
րով, եր բեմն նույ նիսկ ծե ծում էին մահ վան աս տի ճան, զր կում գույ
քից, վերց նում չսահ ման ված տու գանքներ: Այդ չա րա գոր ծություն
նե րով առանձ նա նում էր Խան լար աղան՝ հայտ նի իր վար քով, Գո
հեր աղան և ուրիշ նե ր»528: 

Ինչպի սին էլ որ լի ներ բե կե րի ծա գու մը, Անդրկով կա սը՝ Ռու
սաս տա նին միա նա լուց հե տո ռու սա կան կա ռա վա րությունը ամ
րագրեց այն հո ղե րը, որոնց նրանք տի րում էին: Ճոր տա տի րության 
բա ցա կայության պայ ման նե րում գյու ղա ցի ներն ազատ էին մի բե
կի տի րա պե տությու նից մյու սին ան ցնե լու գոր ծում, սա կայն հե տա
գայում օգտ վե լով իրենց դիր քից, հարս տությու նից և խա նի ողոր
մա ծությու նից բե կե րը գյու ղա ցիությանը հասցրե ցին հա մարյա թե 
ճոր տության վի ճա կի529:

 Սե գա լը իր ուղեգրություն նե րում հե տա քրք րա կան նյութ է հա
ղոր դում բե կե րի նիս տու կա ցի մա սին: Նրա խոս քե րով Ղա րա բա
ղի բե կե րի մեծ մա սը ապ րում է իրենց կալ վածք նե րում: Սա կայն 
գյու ղա տնտե սությամբ նրանք քիչ են զբաղ վում, եվ րո պա կան գյու
ղա տնտե սության նվա ճում նե րի նկատ մամբ մեծ հա մակ րանք չեն 
տա ծում, զբաղ վում են միայն գյու ղա ցի նե րից հար կեր հա վա քե լու 
գոր ծո վ530: 

Ա ղա: Այս կո չու մը կրե լու իրա վա սու էին խա նա կան ըն տա
նի քի երկ սեռ բո լոր ան դամ նե րը: Նրանք իրենց իրա վունքնե րում 

526 Обозрение российских владений за Кавказом, т. III, с. 268.
527 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 

XIX в., ч. II, с. 1920.
528 АКАК, т. VII, док. 411, с. 461.
529 Сегаль Л., նշվ. աշխ., էջ 59:
530 Նույն տեղում, էջ 6162:



183

հա վա սար էին բե կե րի ն531: Աղա էր կոչ վում Մեհ տի Ղու լի խա
նի քույր Գո հե րը532: «Ակ տե ր»ի է ջե րում տեղ գտած մի փաս տա
թղթում նշվում է. «Խա նա կան ըն տա նի քի աղա ներն իրա վա սու էին 
նրանց (հ պա տակ նե րի) նկատ մամբ մա հա պա տիժ սահ մա նե լու»533:

մե լիք ներ: Մե լիք ներն ըստ դա սային աս տի ճա նի՝ 3 կարգ էին 
ներ կայաց նում՝ ա) բարձր կարգ, որոնց խմբին էին պատ կա նում 
եր բեմ նի հզոր հայ մե լիք նե րը: Նրանք իրենց մե լի քա կան իրա
վունքներն ստա ցել էին Նա դիր շա հի ժա մա նա կաշրջա նից, իսկ 
հե տա գայում, քա ղա քա կան շրջա դար ձային իրա դար ձություն նե րի 
հետևան քով ընկ նե լով խա նա կան տի րա պե տության տակ, զրկվել 
էին նախ կին ան կա խությու նից և իրա վունքնե րով հա վա սար վել 
բե կե րին ու աղա նե րին: Երկ րորդ կար գը ներ կայաց նում էին այն 
մե լիք նե րը, ով քեր մե լի քա կան աս տի ճանը ստա ցել էին շնոր հիվ 
մա տու ցած ծա ռայության: Երրորդ կար գը կազ մում էր գյու ղա կան 
ավա գա նի ն534: 1920րդ դդ. Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի որոշ գյու
ղե րում ավա գա նի նե րին ան վա նում էին «ախ սախ կա լ», այ սինքն՝ 
տա րեց, ավա գ535: Այն գեղ ջա վագ նե րը, որոնք հո գա տա րությամբ 
էին վե րա բեր վում իրենց գյու ղա ցի նե րին, վեր ջին նե րիս կող
մից ստա նում էին «գյու ղի հայ րե ր», «իշ խան պա հա պան նե ր» մեծ 
կո չում նե րը536:

մին բա շի ներ: Բա ռա ցի ո րեն «մին բա շի»՝ նշա նա կում է հա
զա րա պետ: Սա ռազ մա կան աս տի ճան էր, որն իրա վունք էր տա
լիս ղե կա վա րե լու հա զար հո գա նոց զո րա ջո կա տը պա տե րազ
մի ժա մա նակ, իսկ խա ղաղ ժա մա նա կաշրջա նում՝ նույն թվով 
գյու ղա ցի ներ: Ի րա վունքնե րով նրանք հա վա սար էին վե րոնշյալ 
դա սե րի ն537: 

531 АКАК, т. VIII, Тифлис, 1881,  док. 354, с. 469470.
532 Присоединение Восточной Армении к России, т. II, с. 115.
533 АКАК, т. VIII, док. 354, с. 470.
534 Նույն տեղում։
535 Акопян М., Сельская община в Восточной Армении во второй половине XIX

начале XX вв. (историкоэтнографическое исследование), Ереван, 1988, с. 102.
536 Առաքելյան Մ., Ասք Ղարաբաղի և Ննգի գյուղի մասին, Երևան, 2005, էջ 

144:
537 АКАК, т. VIII, док. 354, с. 470.
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Բարձր դա սային կար գում և բե կե րին իրա վա հա վա սար էին 
սուլ թան նե րը538:

Ա վա տա տի րա կան սան դուղ քի մի ջին դասն էին կազ մում 
մաա ֆությունը և յուզ բա շի նե րը:

մաաֆ ներ: Մաաֆ ներ էին ան վան վում այն գյու ղա ցի նե րը, ով
քեր ազատ ված էին բո լոր հար կե րից և պար հակ նե րից, սա կայն 
խա նին պար տա կան էին իրենց ռազ մա կան ծա ռայությամբ, ձի
ե րով և սպա ռա զի նությամբ539: Մաա ֆության իրա վուն քը եր բեմն 
գնվում էր խա նից: 

Խա նության վե րա ցու մից հե տո ռու սա կան կա ռա վա րության 
պաշ տո նա վա րող շրջան նե րում 1830ա կան թթ. վեր ջե րին և 1840
ա կան թթ. սկզբնե րին տա րա կար ծություն ներ էին առա ջա ցել 
մաա ֆության, որ պես դա սի, վե րաց ման կամ պահ պան ման մա
սին: 1840 թ. մայի սի 10ին Անդրկով կա սի կա ռա վար ման կո մի տեն 
որո շեց. պահ պա նել այն մաաֆ նե րին, որոնք իրենց կոչ ման հա մար 
կու նե նան օ րի նա վոր ապա ցույց ներ, ապա գայում այդ կո չու մը տալ 
նրանց, ով քեր իրենց մա տու ցած ծա ռայություն նե րով ար ժա նի կլի
նեն դրան, նրանց օգ տա գոր ծել սահ մանը պա հե լու, ոս տի կա նա
կան և փոս տա ռաք ման նպա տակ նե րո վ540 : 1844 թ. մար տի 8ին 
ցա րը վե րա հաս տա տեց Անդրկով կա սի կա ռա վար ման կո մի տեի 
վե րոնշյալ որո շու մը541: Հայաս տա նի ազ գային ար խի վում գտնվող 
մի փաս տա թղթի վկայությամբ՝ Ղա րա բա ղի գա վա ռի մաաֆ ըն
տա նիք նե րի թիվը, 1840 թ. դրությամբ, հաս նում էր 146ի542 :

Յուզ բա շի: Այս դա սը փոք րա թիվ էր: Յուզ բա շին ռազ մա
կան աս տի ճան էր, որն իրա վունք էր տա լիս ղե կա վա րե լու 100 
զին վո րի՝ պա տե րազ մի և նույ նա թիվ ըն տա նիք նե րի՝ խա ղաղ 
ժա մա նա կաշրջա նում543:

Ա վա տա տի րա կան հի ե րար խիայի ստո րին աս տի ճանը գյու ղա
ցիությունն էր: Գյու ղա ցիությունը բա ժան ված էր խա նա կան կամ 

538 Սուլթան տիտղոսն էին կրում քոչվոր ցեղերի որոշ ցեղապետներ:
539 АКАК, т. IX, док. 217, с. 196197.
540 Նույն տեղում, էջ 194:
541 Նույն տեղում:
542 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 4, գ. 1097ա:
543 АКАК, т. VIII, док. 354, с. 469470.
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պե տա կան և բե կա կան կամ կալ վա ծա տի րա կան հատ վա ծե րի: 
1827 թ. վե րա բե րող մի տե ղե կության հա մա ձայն՝ պե տա կան գյու
ղա ցիության թիվը հա շվ վում էր 7592 ըն տա նիք, իսկ կալ վա ծա
տի րա կանը՝ 6754544: 30ա կան թթ. վեր ջե րին վե րա բե րող մեկ այլ 
աղ բյու րի հա մա ձայն՝ Ղա րա բա ղի գա վա ռի մաս նա վոր կալ վա ծա
տի րա կան գյու ղա ցի նե րը կազ մում էին 9855 ըն տա նի ք545:

 Ղա րա բա ղի հար կա տու բնակ չությունը բա ժան ված էր 2 
խմբի՝ ռայաթ ներ և ռանչպար ներ: Ռայա թի կար գա վի ճա կում 
էին այն գյու ղա ցի նե րը, որոնք ունեին իրենց տնտե սությունը, իսկ 
ռանչպար նե րը տնտե սություն չու նե ցող գյու ղա ցի ներն էին, այ
սինքն՝ բատ րակ նե րը:

 Ռայաթ նե րը և ռանչպար ներն ան ձնա պես ազատ էին, քա նի 
որ Ղա րա բա ղում ճոր տա տի րա կան իրա վունք գոյություն չու նե ր546, 
սա կայն նրանք իրենց կար գա վի ճա կով բա վա կա նին տար բեր վում 
էին մի մյան ցից: Ղա րա բա ղի ռայաթ նե րի ն547 իրենց հո ղա տի րա
կան հա րա բե րություն նե րի բնույ թով Ի վա նեն կոն դա սա կար գել է 4 
խմբի548. 

1. Ռայաթ ներ, որոնք ապ րում էին սե փա կան հո ղե րի վրա: 
Դրանք ազատ հո ղա գո րծ ներն էին, որոնք իրենց հո ղի հա մար 
ոչինչ չէին վճա րում՝ բա ցի պե տա կան հար կե րից՝ բեր քի 1/10 չա
փով: 2. Ռայաթ ներ, որոնք ապ րում էին կալ վա ծա տի րա կան հո ղե
րի վրա, որ պես ժա ռան գա կան վար ձա կալ ներ: Բա ցի պե տա կան 
հար կե րից, նրանք հո ղա տի րո ջն էին տա լիս բեր քի 1/10 մա սը, 
մե տաք սի, փայ տի 1/5 մա սը: 3. Ռայաթ ներ, որոնք ապ րում էին 
իրենց սե փա կան հո ղե րի վրա, բայց այն գյու ղե րում, որոնք խանը, 
շնոր հագրե րով տվել էր հոգևոր ան ձանց և բե կե րին: Վեր ջին ներս, 

544 Ռշտունի Վ., Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության (1828
1917), մաս Ա (18281878), Երևան, 1960, էջ 75:

545 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. I, с. 110.

546 Մարկոսյան Ս., Իմունիտետի իրավունքը Արարատյան երկրում XVIIXVIII 
դարերում, Երևան, 1975, էջ 155:

547 Հարկատու, հողագործ, հիմնականում՝ նստակյաց բնակչության վրա 
տարածված ընդհանրական անվանում:

548 Иваненко В., նշվ. աշխ., էջ 134:
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որ պես այդ գյու ղե րի պե տա կան պաշ տոնյա ներ, աշ խա տա վար
ձի փո խա րեն ստա նում էին պե տա կան տուր քե րի որոշ մա սը549: 
4. Քոչ վոր մահ մե դա կան ռայաթ ներ, որոնք Ղա րա բա ղի տար բեր 
շրջան նե րում ունեին իրենց ամա ռային և ձմե ռային արո տա վայ րե
րը, յու րա քան չյուր գլուխ անա սու նից հարկ էին վճա րում:

Ռայաթ նե րը կազ մում էին Ղա րա բա ղի բնակ չության ճնշող մե
ծա մաս նությունը: Նրանք, փաս տո րեն, ամ րա գրված են հո ղին և 
այլ հո ղեր ան ցնե լու դեպ քում խո չըն դոտ ներ էին հա րուց վում՝ ինչն 
իր հեր թին նպաս տում էր գյու ղա ցիության ամ րա գրմանը550: Ղա
րա բա ղում գյու ղա ցիության այս կար գա վի ճա կը գոյություն ուներ 
ինչպես խա նա կան շրջա նում, այն պես էլ ռու սա կան վար չա կար գի 
հաս տա տու մից հե տո:

Ա ռա վել ծա նր վի ճա կում էին ռանչպար նե րը: Նրանք չու նեին 
սե փա կան տնտե սություն ներ և որ պես բատ րակ ներ՝ աշ խա տում 
էին ունևոր խա վի հա մար: Պարս կե րեն «ռեչ բա ր» բա ռը նշա
նա կում է՝ լուծ կրող, աշ խա տող: Ի տար բե րություն ռայաթ նե րի՝ 
ռանչպար նե րը չէին հա շվ վում գյու ղա կան հա մայն քի թվա քա նա կի 
մեջ: Ե թե ռայաթ ներն ամ րա գրված էին հո ղին, ապա ռանչպար նե
րը՝ իրենց տի րո ջը551: Նրանք խա նից ստա նում էին որո շա կի սե փա
կա նություն՝ հող, այ գի, արտ և այլն, և պար տա վոր վում էին իրենց 
ստա ցած բեր քի 1/4ից մինչև 1/2ը վճա րել խա նին կամ որևէ մաս
նա վոր ան ձի: Ռանչպար նե րը պե տությանը ոչ մի հարկ չէին վճա
րում, նրանց փո խա րեն պե տա կան բո լոր տուր քե րը վճա րում էին 
նրանց տե րե րը552: 

Լե ոն փոր ձել է ապա ցու ցել, որ Ղա րա բա ղում ձևա վոր ված 
դա սային սան դուղ քի ամե նաս տո րին աս տի ճա նին կանգ նած 
էր ճո րտ գյու ղա ցիությունը553: Իր տե սա կե տի ապա ցուց ման հա
մար Լե ոն հեն վում էր մի շա րք ար խի վային վա վե րագրե րի վրա, 

549 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 55:
550 Сейранян П., նշվ. աշխ., էջ 48:
551 Նույն տեղում, էջ 49:
552 Иваненко В., նշվ. աշխ., էջ 135:
553 Մարկոսյան Ս., Ագրարային հարաբերությունները Արարատյան երկրում 

XVIIXVIII դդ. և XIX դարի առաջին քառորդում, Երևան, 1959, էջ 156175:
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որոն ցում Գան ձա սա րի վան քա պատ կան գյու ղա ցի նե րը վա նա կան 
գրագրության մեջ կոչ վում էին «ճո րտ»554 և «ստրուկք»: 

Ար խի վային վա վե րագրե րից մե կում կար դում ենք, որ 1841 թ. 
Բաղ դա սար մետ րո պո լիտ Հա սան Ջա լալյանը ծե րա նա լով և չկա
մե նա լով, որ իր մա հից հե տո իր տի րա պե տության տակ գտնվող 
գյու ղա ցի նե րը. «... սեպ հա կան ստրուկք նո րին բարձր սր բազ նու
թեանն բնա կեա լք ի մա սին ընդ ստրկաց որով հե տեւ յու րա քան չիւ
րույն կա ռա վա րիչք ու տիա րք եղեալ են մի եւ նոյն ան ձինք, այ սինքն 
նա խո րտք նո րա Հա սան Ջա լալյանք և նա ինքն մնա ցեալ նո ցա 
ան տէր կամ ինքնագ լուխ … ցրուիլ յայ կոյս և յայն կոյս ի տեղ ւոջ 
բնա կու թեան իւ րեանց, ուս տի վնաս մեծ հաս ցէ վա նա կա նաց և 
վա նի ցն Գան ձա սա րու...» 555:  Լե ոն Գան ձա սա րի վան քի անշարժ 
կայ քի I հոդ վա ծում մեջ բե րում է այն տվյա լը, որ Գան ձա սար և 
Կճո ղուտ գյու ղե րում ապ րում են «43 ըն տա նիք ստրկա ց»556: Կամ 
գրում է, որ Բաղ դա սար մետ րո պո լի տը Գան ձա կում գտել է 15 
«ճորտ» ըն տա նիք և իր հետ տա րել Գան ձա սա ր557:

Լե ոն գրել է նաև, որ 1808 թ. երբ Բաղ դա սար վար դա պե տը Սար
գիս կա թո ղի կո սի հանձ նա րա րությամբ ուղևոր վում է Ղա րա բաղ, 
նա նպա տակ ուներ «նո րո գե լոյ Գան ձա սա րայ աթո ռն և կառա
վա րե լոյ զծա ռայսն նո ցա, նույն վան քին վե րա պատ կա նե ցեա լ»558: 
Վերը հի շա տակ ված ծա ռա նե րը վան քի «ստրուկ» կամ «ճո րտ» 
գյու ղա ցի ներն էին, որոնք ցր վել էին զա նա զան կող մեր: Դրանց 
մեծ նշա նա կության մա սին կա րե լի է դա տել Բաղ դա սար մետ րո
պո լի տի մի թղթից, որ նա գրել է Կով կա սի փո խար քա իշ խան Վո
րոն ցո վին 1849 թ. ապ րի լի 23ին: Նա գրել է. «Ի ժա մա նակս իշ խա
նու թեան վա ղե մի ար քայի ցն պար սից վանքն Գան ձա սա րու էր ի 
ծաղ կեալ դրու թեան և ճո խա ցեալ և բա ւա կան ար դեամբք ի սնունդ 
ինքնեան և կա տո ղի կո սունք նո րա հան դերձ միա բա նու թեամբք 
իւ րեանց լեալ են ի բա րօ րու թեան, վասն զի վանքն ունէր ին քեան 

554 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց Թեմական հոգեւոր դպրոցի 
18381913, էջ 144:

555 Նույն տեղում, էջ 107, 
556 Նույն տեղում, էջ 144:
557 Նույն տեղում, էջ 107:
558 Նույն տեղում, էջ 106:
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ի սեպ հա կան ստրուկ զհա րիւր յի սուն գեր դաս տանս՝ բնա կեա լս ի 
վե րաց վան քա կան հո ղոյն ո՛չ են թար կեա լս պա հանջ ման հի մք յօ
գուտ տէ րու թեան և ազա տս յա մե նա տե սակ հար կա տուու թեանց և 
ի հպա տա կու թեանց, որք միայն վա նի ցն հա տու ցա նեին զա մե նայն 
սահ մա նեա լս հաս տա տու թեամբ»559: 

Ով քե՞ր էին այդ «ճոր տե րը» կամ «ստրուկ նե րը»: Ի րա կա նում 
նրանց կար գա վի ճա կը 19րդ դա րի առա ջին կե սին միան գա մայն 
նոր բո վան դա կություն էր ստա ցել և ան գամ հե ռա վոր չա փով չէր 
հա մա պա տաս խա նում իր սո վո րա կան իմաս տին: Եվ եթե հիմն
վե լու լի նենք Վ. Ի վա նեն կոյի՝ «ռանչպա ր» գյու ղա ցիության վե
րա բերյալ տվյալ նե րի վրա, ապա Գան ձա սա րի վան քի «ստրուկ
նե րի ն» կա րե լի էր հա մա րել «ռանչպար նե ր»: Նրանք պատ կա նել 
են Գան ձա սա րի վան քին, որը նրանց փո խա րեն պետք է վճա րեր 
պե տա կան հար կե րը: Հատ կանշա կան է, որ Լե ոյի պն դում նե րը 
Ղա րա բա ղում ճոր տության գոյության մա սին քննա դա տության են 
ար ժա նա ցել Ս. Մար կոսյա նի կող մից, որը վե րջ նա կա նա պես հեր
քել է Լե ոյի՝ Ղա րա բա ղում «ճոր տության գոյության ապա ցույց նե րը» 
և ռանչպար նե րի որո շա կի ո րեն իրա վա զուրկ դրությունը փոր ձել է 
բա ցատ րել նրանց ինքնա կամ տե ղա փոխ ման «տնտե սա կան սահ
մա նա փակ մամբ»560 (անշարժ ունեց ված քը թող նե լու, բնա կեց ման 
հետ կապ ված ծախ սե րը տի րո ջը հա տու ցե լու պայ մանը):

Այս պի սով, մեր կող մից քննության առն ված ժա մա նա կաշրջա
նում դա սային հա րա բե րություն նե րի ուսում նա սի րությունը ցույց է 
տվել, որ՝ ա) Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից հե տո Ղա րա
բա ղում ավա տա տի րա կան սան դուղ քի ամե նա բարձր աս տի ճանը 
շա րու նա կում էր զբա ղեց նել խա նա կան ըն տա նի քը, բ) դա սային 
հա րա բե րություն նե րում փո փո խություն է ար ձա նա գրվում միայն 
1823 թ. ռու սա կան վար չա կար գի մուտ քից հե տո, մաս նա վո րա
պես, իրա վա զրկ վում է խա նա կան ըն տա նի քը, սա կայն ինքնա
կա լության թո ղտ վության պայ ման նե րում բե կե րը շա րու նա կում 
էին մնալ, որ պես տի րա պե տող դաս, որն ան խնա շա հա գո րծ ման 

559 Նույն տեղում, էջ 107:
560 Ալեքսանյան Ս., Արևելյան Հայաստանի նոր շրջանի ագրարային 

հարաբերությունների պատմագրությունը, Երևան, 1991, էջ 242:
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էր են թար կում գյու ղա ցիությանը, գ) պատ մագրության մեջ տեղ 
գտած «ճոր տության գոյության ապա ցույց նե րը» քննա դա տության 
չեն դի մա նում. փաս տերն ապա ցու ցում են, որ, այս պես կոչ ված, 
«ճո րտ» կամ «ստրուկ» գյու ղա ցիությունն իր կար գա վի ճա կով լի
ո վին հա մա պա տաս խա նում էր «ռանչպա ր» գյու ղա ցիության իրա
վա կան դրությանը, դ) Ղա րա բա ղի 19րդ դա րի դա սային հա րա
բե րություն ներն առանձ նա նում են իրենց բար դությամբ, քա նի որ 
ժա ռան գություն էին մե լի քա կան շրջա նի, խա նա կան և ռու սա կան 
տի րա պե տություն նե րի, որոն ցից յու րա քան չյուրն իր կնիքն է թո ղել 
նրա ձևա վոր ման վրա:
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Դ)  ՂԱ ՐԱ ԲԱ ՂԻ Ռո ւՍ ՎԵ ՐԱԲ ՆԱկ ՆԵ Րը  
(Ռու ՍԱՍ տԱ ՆԻ Ժո Ղո ՎՐ ԴԱԳ ՐԱ կԱՆ  

քԱ ՂԱ քԱ կԱ Նո ւթՅԱՆ ԴՐ ՍԵ Վո Րու մը)

Անդրկով կա սը միաց նե լուց հե տո ցա րա կան կա ռա վա
րությունը ձեռ նա մուխ է լի նում վե րաբ նա կեց ման քա ղա քա կա
նությանը: Վե րաբ նա կեց ման հա մար ընտրվում է ռուս գյու ղա
ցիության մեջ առաջ եկած աղան դա վո րությունը561: Ցա րա կան 
կա ռա վա րության այս քա ղա քա կա նությունը հե տա պն դում էր մի 
քա նի նպա տակ. առա ջին՝ նոր գրա ված վայ րերն ամ րաց նել ռու
սա կան տարրի մի ջո ցով՝ ստեղ ծե լով ազ գային հե նա րան, երկ
րորդ՝ ռուս աղան դա վոր նե րին հե ռաց նել կենտ րո նա կան Ռու
սաս տա նի ուղ ղա փառ գյու ղա ցիության մի ջա վայ րից և երրորդ՝ 
տե ղա ցի նե րի հա մե մատ ար տոնյալ պայ ման ներ ստեղ ծե լով՝ վե
րաբ նակ աղան դա վոր նե րին վե րա դարձ նել ուղ ղա փա ռությա ն562: 
Այս վեր ջին պայ մա նի իրա կա նա ցումն էլ պատ ճառ դար ձավ, 
որ պես զի առա վել բերրի տա րածք նե րը բնա կեց վեին Ռու սաս
տա նի տար բեր նա հանգ նե րից բեր ված գաղ թա կան նե րով, ին չը 
կա տարյալ պա տու հաս դար ձավ հայ հո ղա գո րծ բնակ չության 
հա մար: Վե րաբ նա կեց ման քա ղա քա կա նությունը դժգո հություն
նե րի տե ղիք տվեց նաև Ղա րա բա ղում, որ տեղ ազատ հո ղա տա
րա ծություն ներ չկային, և ռուս աղան դա վոր նե րին հո ղով հնա
րա վոր էր ապա հո վել տե ղա կան գյու ղաբ նակ չության հո ղա բա
ժին նե րի հաշ վին:

561 Տե՛ս Բաղդասարյան Ն., Ղարաբաղի ռուս վերաբնակները 19րդ դարի 30
40ական թթ. (Ռուսաստանի ժողովրդագրական քաղաքականությունը), 
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գիտական հոդվածների 
ժողովածու), թիվ 1/12, Երևան, 2012, էջ 5054: Демографическая политика 
России: русские переселенцы в Карабахе во второй четверти XIX века, «Обще
российская и национальная идентичность»: материалы международной 
научнопрактической конференции, 1920 апреля 2012 г., Центр 
информационных и образовательных технологий ПГЛУ, Пятигорск, 2012, с. 
369373.

562 Հայթյան Ա., Հայաստանի ռուս վերաբնակները (18301920 թթ.), Երևան, 
1989, էջ 3334:



191

Հպա տակ տի րույթ նե րում գա ղու թային և վե րաբ նա կեց ման քա
ղա քա կա նության ան հրա ժեշ տությանն են ան դրա դար ձել ռուս մի 
շա րք հե ղի նակ նե ր563: Նրանց թվում ռուս պատ մա բան Ն. Շավ րովը 
չի քո ղար կում իր տե սա կետ նե րը վե րաբ նա կեց ման ան հրա ժեշ
տության հար ցում: Նա գրել է. «…18001864 թթ. մենք մե կը մյու
սի ետևից միաց րել ենք պրո վին ցիա ներ աղ քատ բնակ չությամբ և 
հա րուստ բնա կան պայ ման նե րով: Այդ նվաճ ված հարս տությամբ, 
որը լրիվ ար դա րա ցիությամբ չի կա րե լի չհա մա րել Ռու սաս տա նի 
ան բա ժա նե լի սե փա կա նությունը, մենք կա րող ենք ազա տո րեն 
տնօ րի նել այն պես, ինչպես պա հան ջում են Ռու սաս տա նի պե տա
կան շա հե րը և այդ պես ամ րագրել այն այն պես, ինչպես Հյու սի
սային Կով կա սը՝ ան հա պաղ այս տեղ վե րաբ նա կեց նե լով ռու սա
կան տարրո վ»564: 

Ցա րա կան կա ռա վա րությունը Անդրկով կա սի վե րաբ նա կե ցու մը 
սկսել է դե ռևս 19րդ դա րի սկզ բից: Վե րաբ նա կեց ման քա ղա քա
կա նությունը, մի մյանց հեր թա փո խե լով, կա տա րել էին Կով կա սում 
գտնվող ռու սա կան պե տա կան պաշ տոնյա ներ Ա. Եր մո լովը, Ի. 
Պասկևի չը, Ա. Ֆա դեևը և Մ. Վո րոն ցովը565: Սկզբնա պես նա խա
տես վել էր ստեղ ծել զին վո րա կան բնա կա վայ րեր, ինչն այն քան էլ 
իրեն չէր ար դա րաց րե լ566:

Պե տա կան խոր հուր դը 1830 թ. հոկ տեմ բե րի 20ին որո շեց 
ռուս աղան դա վոր նե րին՝ դու խո բոր նե րին, իկո նո բոր նե րին, 
մո լո կան նե րին վե րաբ նա կեց նել Անդրկով կա սում: Փաս տա ցի 
տվյալ նե րով՝ 1830 թ. ռուս աղան դա վոր նե րը՝ Դո նի կա զակ դու
խո բոր նե րը և մո լո կան նե րը567 (266 մարդ) հայտնվում են Ղա
րա բա ղում՝ հիմ նա վոր վե լով Շա բակիշլ յաղ (Շա բոկիշլ յաղ) 

563 Авалов З, Национальный вопрос на Кавказе, выр. из журнала «Русская 
мысль», СПб, 1911, с. 7491. Бороздин К., Переселенцы в Закавказье, выр. из 
журнала «Русский вестник», СПб, 1891, с. 117161. Иванович Ив., Колонизация 
Кавказа,, «Вестник Европы», СПб, 1900, с. 587636.

564 Шавров Н., Русская колонизация на Кавказе, СПб, 1883, с. 133.
565 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 5, էջ 222224:
566 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 247: 
567 Դրանք «առավել վտանգավոր աղանդների» ներկայացուցիչներն էին: Այս 

մասին տե՛ս Семенов И., История закавказских молокан и духоборов, Ереван, 
2001, с. 31.



192

բնա կա վայ րում՝ Տող գյու ղի մոտ: Տե ղա նունը Կով կա սի հնա
գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի փաս տա թղթե րում հի շա տակվում է 
որ պես Կի զըլԿիշլ յա կ568: 1830 թ. Ղա րա բա ղի գա վա ռում վե
րաբ նա կեց ված մո լո կան նե րի և դու խո բոր նե րի մոտ 50 ըն
տա նիք հաս տատ վե ցին նաև Մա մա տա զուր գյու ղում: 1832 թ. 
Նա խիջևա նի գա վա ռում վե րաբ նա կեց ված մո լո կան նե րը և դու
խո բոր նե րը հիմ նադրում են Բա զար չայ գյու ղը: Մի քա նի տա
րի ան ց տե ղա կան ան բա րեն պաստ կլի մայա կան պայ ման ներն 
ստի պում են վե րաբ նակ նե րին տե ղա փոխ վել Ղա րա բա ղի գա
վա ռի Ղա րա բու լաղ գյու ղը569:

1832 թ. Վոսկրե սենսկի աղան դի մո լո կան նե րը բնա կություն 
հաս տա տե ցին Վա րան դայի Դու դուկ չի բնա կա վայ րում, սա կայն 
ան բա րեն պաստ կլի մայի և հո ղա սա կա վության պատ ճա ռով 
1839 թ. վե րաբ նակ նե րը տե ղա փոխ վե ցին Բա զար չայ գյու ղը, իսկ 
1842 թ. ար դեն նստակյաց կյան քի ան ցան Ջրա բեր դում՝ հիմ
նադրե լով Բո րիս գյու ղը570: Նույն աղան դի մեկ այլ խումբ, 1832 
թվա կա նից սկսած, եր կար դե գե րում նե րից հե տո 1841 թ. հաս
տատ վեց Բա լու ղայա կոչ վող վայ րում՝ հիմ նադրե լով հա մա նուն 
գյու ղը571:

1834 թ. Ռու սաս տա նի Տավ րի չես կի նա հան գից սկո պեց նե րը 
վե րաբ նա կեց վե ցին Ղա րա բա ղի գա վա ռի Զան գե զու րի Գիրյակ 
բնա կա վայ րում572: Կլի մայա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
հետևան քով վեր ջին ներս 1843 թ. այս տե ղից տե ղա փոխ վում են 
Ջրա բեր դի՝ Մե լիք Բեգ լարյա նին պատ կա նող Հին Թա լիշ գյու ղը և 
չնայած ան բա րեն պաստ կլի մային, վե րջ նա կա նա պես հաս տատ
վում են այս տեղ:

1836 թ.՝ Բա զար չայում, իսկ 1841 թ.՝ Գյու լիս տա նում բնա կություն 
հաս տա տեց ռուս աղան դա վոր նե րի մի նոր խումբ: Հատ կանշա կան 

568 АКАК, т. X, док. 295, с. 285.
569 Долженко В., К истории образования русских поселений Закавказья 1830

1840е гг., «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և 
ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007, էջ 316:

570 АКАК, т. X, док. 293, с. 284.
571 Նույն տեղում, էջ 281:
572 Նույն տեղում:
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է, որ ցա րա կան կա ռա վա րությունը քա ղա քաբ նակ աղան դա վոր
նե րին թույ լատ րում էր բնակ վել ուժեղ կայա զոր ունե ցող քա ղաք
նե րում, այդ թվում՝ Շու շիում573: 

18391844 թթ. ռուս աղան դա վոր նե րը հիմ նա վոր վում են Ղա
րա բա ղի հետևյալ գյու ղե րում՝ Տող (Կի զիլԿիշլ յաղ) (745 մարդ), 
Ղա րա բու լաղ (338 մարդ), Բա լու ղայա (298 մարդ), Գյու լիս տան (35 
մարդ), Ռուս Բո րիս (37 մարդ), Հին Թա լիշ (194 մարդ), ըն դա մենը՝ 
1647 մարդ574:

Ինչպես վե րը նշվեց, աղան դա վոր նե րը հիմ նա կա նում հա ճա
խա կի փո խում էին իրենց բնա կա վայ րը: Տե ղա փո խում նե րի հիմ
նա կան պատ ճա ռն ան բա րեն պաստ կլի մայա կան պայ ման նե րի 
հետևան քով բռնկ վող հա մա ճա րակ նե րը և մա հա ցություն ներն 
էին: Այս պես օ րի նակ, կլի մայա կան պայ ման նե րի հետևան քով 
Ղա րա բա ղի Գյու լիս տան գյու ղում բնա կություն հաս տա տած 
ռուս աղան դա վոր նե րը հի վան դություն նե րի հետևան քով վե րջ
նա կա նա պես վե րա նա լուց փրկ վե լու հա մար 1846 թ. ցր վում են 
մեր ձա կա գյու ղե րը575: Բա ցի այդ բեր քատ վության ցա ծր մա կար
դա կը ստի պում էր վե րաբ նակ նե րին՝ որ պես հիմ նա կան բնա կա
տե ղի ընտ րել առա վել բեր քա ռատ վայ րե րը: Գյու լիս տան գյու
ղի ռուս վե րաբ նակ նե րի մի մա սը տե ղա փոխ վում է Արևել յան 
Հայաս տա նի Ե լե նով կա, Կոնստան տի նով կա և Դի լի ջան գյու ղե
րը576: Իսկ Ղա րա բա ղը որ պես հիմ նա կան բնա կության վայր ընտ
րած ռուս վե րաբ նակ նե րը Դի զա կի, Վա րան դայի և Ջրա բեր դի 

573 АКАК, т. VIII, док. 34, с. 61.
574 АКАК, т. X, док. 293, с. 281. Ռուս վերաբնակների մասին որոշակիորեն 

տարբերվող տեղեկություններ է պարունակում Մ. Պոզենի Նիկոլայ Iին 
ուղղված զեկույցը, ըստ որի՝ Ղարաբաղի գավառում 1844 թ. ապրում էր 1747 
աղանդավոր: Ընդ որում, Կասպիական մարզում այդ թիվը կազմում էր 6811, 
իսկ ամբողջ Անդրկովկասում 8618 մարդ, այս մասին տե՛ս ИсмаилЗаде Д., 
Русское крестьянство в Закавказье 30е годы XIXначало XX в., Москва, 1982, 
с. 3839.

575 Долженко В., К истории образования русских поселений Закавказья 1830
1840е гг., «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և 
ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, էջ 318:

576 ՀԱԱ, ֆ. 133, ց. 1, գ. 329, թ. 285293:
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սա կա վա հող հո ղա տա րա ծություն նե րի հաշ վին հիմ նում են 
Նի կո լաև կա, Կարյա գի նո, Սկո բո լև կա, Լևո նա րխ ռու սաբ նակ 
գյու ղե րը577: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ եթե հաս տատ ման սկզբնա կան շրջա
նում ռուս վե րաբ նակ նե րը պա տու հաս դար ձան Ղա րա բա ղի 
բնակ չության հա մար, քա նի որ ազատ հո ղա տա րա ծություն նե րի 
բա ցա կայության պայ ման նե րում նրանց հո ղով ապա հո վե լը տե
ղի էր ունե նում տե ղա կան գյու ղաբ նակ չության հո ղա տա րածք նե րի 
հաշ վին, ապա հե տա գայում հայ և ռուս բնակ չության մի ջև հաս
տատ վում են տնտե սա կան  կա պեր: 

577 Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 247:
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Ե) ՀԱ կԱԱ ՎԱ տԱ տԻ ՐԱ կԱՆ ԵՎ ՀԱ կԱ ցԱ ՐԱ կԱՆ 
Ե ԼուՅթ ՆԵ Րը ՂԱ ՐԱ ԲԱ Ղո ւմ

19րդ դա րի 3050ա կան թվա կան նե րը Արևելյան Հայաս տա
նում, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղում նշա նա վոր վում են հա կաա վա տա
տի րա կան և հա կա ցա րա կան ելույթ նե րով, որոնք պայ մա նա վոր
ված էին ծա նր և չհա մա կարգ ված հար կային հա մա կար գի, հար
կա հա վա քության ըն թաց քում կի րառ վող կա մայա կա նություն նե րի 
և բռ նություն նե րի հան գա ման քով: 

1822 թ. վե րաց վեց միայն խա նա կան վար չա կար գը, սա կայն 
խա նա կան հար կային հա մա կար գը չն չին փո փո խություն նե րով շա
րու նա կեց պահ պան վել մինչև 1840ա կան թթ.: 1822 թ. խա նության 
վե րա ցու մից հե տո մտցվել էր պա րե տային կա ռա վա րում, և հար
կա չա փը, ըստ օ րեն քի, պետք է որոշ վեր գա վա ռա կան դա տա րա
նում՝ բնա կիչ նե րի կող մից ընտրված ան դամ նե րի կող մից, սա կայն 
իրա կա նում այն որո շում էր պա րե տը578: Ռու սա կան վար չա կար գի 
հաս տա տու մը մաս նա կի ո րեն միայն թեթևաց րեց բնակ չության 
դրությունը, քա նի որ չա րա շա հում նե րը, զեղ ծում նե րը, «տե ղա կան 
բարձր դա սի»՝ իշ խա նություն նե րի կող մից հո վա նա վոր վե լու դեպ
քե րը շա րու նա կում էին մեծ չա փե րի հաս նել, ին չը եր բեմն լց նում 
էր ժո ղովրդի համ բե րության բա ժա կը՝ հու զում նե րի պատ ճառ 
դառ նա լով:

Ղա րա բա ղի գա վա ռը բա ժան ված էր մա հալ նե րի, որոնք ղե
կա վա րում էին մա հալ նե րի նայիբ նե րը, վեր ջին ներս էլ չա րա շա
հում նե րի գլխա վոր հե ղի նակ ներն էին: Նայիբ նե րի պար տա կա
նությունն էր հետևել մա հալ նե րի կար գու կա նո նին, մինչդեռ իրա
կա նում գո ղություն ներն ու սպա նություն նե րը տե ղի էին ունե նում 
նայիբ նե րի մաս նակ ցությամբ: Հար կա հա նությունը ևս իրա կա նաց
վում էր նայիբ նե րի մի ջո ցով, որոնք գոր ծըն թա ցն իրա կա նաց նում 
էին կա մայա կա նություն նե րի ու բռ նություն նե րի ուղեկ ցությամբ:

Շու շիի հե րո սա կան պաշտ պա նությու նից հե տո նրա բնա կիչ նե
րին թվում էր, թե կա ռա վա րությունն ինչոր ձևով կփոխ հա տու ցի 

578 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. II, с. 349.
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իրենց մա տու ցած ծա ռայություն նե րը և կնվա զեց նի հար կե րը, բայց 
սխալ վում էին, որով հետև ցա րա կան կա ռա վա րությունն այս ուղ
ղությամբ ոչինչ չձեռ նար կեց, ավե լին՝ նրա լուռ հա մա ձայ նությամբ 
հայ բնակ չությունը ստիպ ված էր հար կեր վճա րել նայիբ նե րի, 
նրանց յա սաուլ նե րի, մահ մե դա կան աղա նե րի և բե կե րի օգ տին: 
1828 թ. ցա րի հրա մա նագրով պա րետ նե րի իրա վունքներն ու 
պար տա կա նություն նե րը կա նո նա կարգ վե ցին. դա առանց փո
փո խություն նե րի հաս տա տեց գոյություն ունե ցող իրա վի ճա կը: 
Այն հնա րա վո րություն տվեց պա րետ նե րին, մա հալ նե րի բե կե րին, 
նայիբ նե րին և յուզ բա շի նե րին՝ ավե լի մեծ թափ հա ղոր դե լու չա րա
շա հում նե րին և կա մայա կա նություն նե րին:

Ղա րա բա ղի գա վա ռում «ռու սա կան օ րենք» բա ռը հեգ նանք էր 
առա ջաց նում: Սա մադ սուլ թա նին՝ քոչ վո րա կան հա մայնքնե րից 
մե կի ցե ղա պե տին, երբ փոր ձել են զգաս տաց նել օ րեն քով, նա, 
խփե լով գրպա նին, ասել էր. «Ես լավ գի տեմ ռու սա կան օ րեն քը, 
փա ռք աստծո, այն այս տեղ բա վա կա նա չափ է»579:

Ռուս աս տի ճա նա վոր նե րի և մաս նա վո րա պես պե տա կան ծա
ռայության մեջ գտնվող տե ղա ցի պաշ տոնյա նե րի կող մից աշ
խա տա վո րությանը ճնշե լու, հարս տա հա րե լու մա սին ուշագրավ 
տե ղե կություն է հա ղոր դում 18291830 թթ. Ղա րա բաղն ուսում
նա սի րե լու գոր ծուղ ված Դ. Զու բարյովը: Նա գրում է. «Հայերն 
այս երկ րում ամե նից հա վա տա րիմն են մեր կա ռա վա րությանը, 
և կա րե լի է ասել, ամե նաազ նիվը հա սա րակ ժո ղովրդի մեջ... 
Ղա րա բա ղի տե ղա կան իշ խա նությունը, հայե րի դեմ ինչոր նա
խա պա շար մունքներ ունե նա լով, ճնշում է նրանց շատ ան նե րե լի 
կեր պով: Ի զուր հայե րը դի մում են ար դա րա դա տությանը, նրանց 
բա վա րա րում են միայն ծե ծե լո վ»580: 1830 թ. հու նի սի 10ին գե
նե րալադյու տանտ Ստ րե կա լո վին ներ կայաց րած իր զե կույ ցում 
Զու բարյովը, ներ կայաց նե լով Ղա րա բա ղում տի րող իրա վի ճա կը, 
գրում է. «Մա հալ նե րի նայիբ նե րը Ղա րա բա ղում ճնշում են բնա կիչ
նե րին և մեծ ան կար գություն ներ անում, բայց Վա րան դայի մա հա լի 

579 Иваненко В., նշվ. աշխ., էջ 209:
580 АКАК, т. VII, док. 412, с. 464.
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նայիբ պրա պո րշ չիկ մե լիք Խու դա դա դը581 գե րա զան ցել է բո լոր 
մյուս նե րին: Լի նե լով ան բա րոյա կան և հար բե ցող, նա իր հար բած 
և ան զուսպ ծա ռայող նե րի խմբով ան ցնում է գյու ղե րը, հար բում և 
հար բած վի ճա կում, առանց որևէ պատ ճա ռի, խիստ պա տիժ նե րի 
է են թար կում բնակ չությանը …»582:

Զու բարյովը գրում է նաև Շու շիի ոս տի կա նա պե տի օգ նա կան 
Կա զիմ բե կի մա սին, որը բա ցա հայտ կեր պով բնա կիչ նե րին կո
ղոպ տում է, նրան ցից կա շա ռք վերց նում, ծե ծում և այլն: Քա ղա քի 
բնա կիչ ներն ընդ հա նուր բո ղոք և դժգո հություն են հայտ նում, բայց 
շնոր հիվ իշ խան Ի. Աբ խա զո վի հո վա նա վո րության՝ Կա զիմ բե կը 
մնում է իր պաշ տո նում:

Զու բարյովը վկայում է, որ թա լանը և գո ղությունը Ղա րա բա
ղում մե ծա պես իշ խում էին: Դրա հա մար ձևա կա նո րեն ցա րա կան 
օ րեն քով պա տիժ էր սահ ման ված: Ի րա կա նում ցա րա կան կա ռա
վա րությունը պատ ժե լու փո խա րեն աչք էր փա կում պե տա կան 
պաշ տոնյա նե րի և տե ղա կան բարձր դա սի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
ան կար գություն նե րի դե մ583: 

Ղա րա բա ղում տի րող չա րա շա հում նե րի մա սին վկայություն է 
տա լիս ռուս պաշ տոնյա Ն. Նե ֆե դեևը, որը, 19րդ դա րի 30ական 
թթ. լի նե լով Ղա րա բա ղի գա վա ռում, իր նկա րագրության մեջ ներ
կայաց րել է Ղա րա բա ղի գա վա ռի Զան գե զու րի մա հա լի նայիբ 
«Ագ լին ցո վի դեպ քը»: 1835 թ. հու նի սի 22ին գե նե րալմայոր Կ. ֆոն 
Կրաբ բեն Վրաս տա նի կա ռա վար չա պե տին տե ղե կաց նում է Զան
գե զու րի մա հա լի բնա կիչ նե րի՝ Ագ լին ցո վի դեմ բո ղո քի մա սին: Կա
ռա վար չա պե տը Ագ լին ցո վին ժա մա նա կա վո րա պես հե ռաց նում է 
պաշ տո նից և «դա տա կան գո րծ» հա րու ցում: «Հե տաքննությունը 
պար զել էր», որ բո ղոք ներն ան հիմն են, փաս տեր չկան: Բո ղո քող
ներն ու բո ղո քի ներ քո ստո րագրող նե րը խս տո րեն պատժվե ցին, իսկ 
1836 թ. հուն վա րի 31ից Ագ լին ցովը նո րից նայիբ էր Զան գե զու րի 

581 Մելիք Խուդադադը ցարական պաշտոնյա էր, ՄելիքՋումշուդ Շահ նա զար
յա նի թոռը:

582 АКАК, т. VII, док. 413, с. 464465, Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը 
սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջ 183:

583 Պարսամյան Վ., Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը Հա յաս տա
նում, I մաս, էջ 142:
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մա հա լում: 6 ամս վա ըն թաց քում մա հա լի բնակ չությու նից ապօ րի
նա բար 17 հա զար ռուբ լի ար ծա թո վ584 հարկ գան ձե լու պատ ճա ռով՝ 
Ագ լին ցովը իր իսկ փրկության հա մար հե ռաց վեց պաշ տո նից: 
Ն. Նե ֆե դեևն իր նկա րագրության մեջ ներ կայաց րել է նաև Շու
շիի ոս տի կա նա պետ «Կոր գա նո վի գոր ծը»: 1834 թ. հուն վա րի 9ին 
նրա չա րա շա հում նե րի մա սին քա ղա քի բնա կիչ նե րը բո ղոք են ներ
կայաց նում գե նե րալ Կ. ֆոն Կրաբ բեին, որն ըն թացք չի ստա նում: 
Քա ղա քի բնակ չությունը 1834 թ. նոյեմ բե րի 29ին կրկին պա րե տին 
է ներ կայաց նում 200 հո գու ստո րագրությամբ բո ղո քը, որ տեղ Կոր
գա նովը մե ղա դրվում էր կա շա ռա կե րության և բռ նություն նե րի մեջ: 
Հա րուց վում է քրեա կան գո րծ՝ կան խա տե սե լի ըն թաց քով. բո ղո
քար կու նե րի մեծ մա սը հետ են վերց նում իրենց բո ղոք նե րը, իսկ 
մնա ցած նե րը՝ խս տո րեն պատժ վում: 1836 թ. հու լի սի 20ին կա
ռա վար չա պե տը հա մա րե լով, որ բո ղոք նե րը մտա ցա ծին են, գոր ծը 
փա կում է, իսկ 1837 թ. հուն վա րին Կոր գա նովը նայիբ է նշա նակ
վում Ի գիր մի դոր դի մա հա լում:  

Ռուս պաշ տոնյա Ա. Նե ֆե դեևը «Ղա րա բա ղի նկա րագրության 
մա սի ն» փաս տա թղթում չա րա շա հում նե րի և ան կար գություն նե
րի պատ ճա ռը տես նում է պա րետ նե րի ինքնիշ խա նության, բե կե րի 
կա ռա վար ման և սահ ման ված կար գե րից ու պար տա վո րություն նե
րից զատ բնակ չությանը կա մայա կան հար կե րով ծան րա բեռ նե լու 
մե ջ585: 

Վե րոնշյալ դեպ քե րը, որոնք ներ կայաց րել էր Ն. Նե ֆե դեևը, 
բա ցա ռիկ երևույթ չէին Ղա րա բա ղում, դրանք ար տա ցո լում էին 
տվյալ ժա մա նա կաշրջա նում վար չա կան մար մին նե րում տի րող 
քաո սը, ապօ րի նություն նե րը, բռ նությունը և այլն: Բնակ չության շա
հե րը ոտ նա հար վում էին, հազ վա դեպ բարձ րա ցող բո ղո քի ձայ նե
րը՝ խե ղդ վում: Իսկ ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից նշա նակ
ված աս տի ճա նա վոր նե րը, զգա լով իրենց ան պատ ժե լիությունը, 
ավե լի ու ավե լի էին աշ խու ժաց նում իրենց գոր ծու նեությունը՝ 

584 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. I, с. 352.

585 Նույն տեղում, էջ 349:
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աշ խա տան քային ծա ռայությունը հա մա րե լով հարս տության կու
տակ ման աղ բյուր:

Նայիբ նե րը հա ճախ հա մա գոր ծակ ցում էին մե լիք նե րի (այս 
դեպ քում՝ գյու ղի ավա գի, գեղ ջա վա գի) հետ: Թե րևս, այդ փաս տը 
վկայող մի օ րի նակ. նայի բը մե լի քին կար գադրում է, որ վեր ջինս 
բան վոր ներ ուղար կի՝ Արաք սի վրա կա մուրջ կա ռու ցե լու հա մար: 
Մե լի քը հայ տա րա րում է, որ ան հրա ժեշտ է 50 մարդ, իսկ ճա նա
պար հին յու րա քան չյու րից վերց նե լով 12 ռուբ. ար ծա թով կա շա ռք՝ 
նրանց հետ է ուղար կում: Ի րա կա նում այդ գոր ծը կա տա րե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է 10 մարդ586: 

Գյու ղե րը պար բե րա բար շրջա գայե լու ըն թաց քում հար կա հա
նության ժա մա նակ նայիբ նե րին ուղեկ ցում էր յա սաուլ նե րի մեծ 
«շ քա խում բը», որոնք էլ իրենց հեր թին մեծ պա տու հաս էին Ղա րա
բա ղի բնակ չության գլխին: Յու րա քան չյուր գյուղ գնա լու ժա մա նակ 
յա սաու լին առա ջին հեր թին հյու րա սի րում էին, բայց նա հրա ժար
վում էր դրա նից՝ ասե լով, որ չի ուտի և չի խմի՝ մինչև իրեն չտան 
«դիշ քի ր», այ սինքն՝ ատամ նե րի աշ խա տան քի հա մար վար ձատ
րություն: Մի գյու ղից մյու սը տե ղա փոխ վե լու հա մար յա սաու լը իր 
ձին թող նում էր բնա կիչ նե րից մե կի մոտ, փո խա րենը գյու ղից մեկ 
այլ ձի վերց նում: Վե րա դառ նա լուց հե տո, եթե յա սաու լին թվում էր, 
թե իր ձիուն լավ չեն կե րակ րել, ապա «հա նուն կա ռա վա րության 
նա պետք է պատ ժեր խնա մո ղի ն»587:

Նայի բը չու ներ մշտա կան բնա կա տե ղի և գյու ղից գյուղ էր տե
ղա փոխ վում: Նրա ժա մա նու մը շատ ծա նր բեռ էր բնա կիչ նե րի 
հա մար: Նայիբ նե րը հա ճա խա կի փո փոխ վում էին: Ժո ղովրդի մեջ 
տա րած վել էր հետևյալ տե սա կե տը. «Չենք հասցնում կշ տաց նել 
մե կին և մեզ են տա լիս մեկ այլ սո վա ծի, որը նոր ագա հությամբ 
ձգ տում է հարս տությա ն»588: 

Բռ նա ճնշում նե րի և կա մայա կա նություն նե րի տի
պիկ օ րի նակ կա րե լի է հա մա րել 1837 թ. նոյեմ բե րի 25ին 
գրված՝ Պարս կաս տա նից Զան գե զու րի Ուզ (Ույծ) գյու ղում 

586 Նույն տեղում, էջ 350.
587 Նույն տեղում:
588 Նույն տեղում, էջ 351:



200

վե րաբ նա կեց ված նե րի խնդրան քը. «Մեզ Պարս կաս տա նից 
այս պրո վին ցիայում է վե րաբ նա կեց րել կո մս ՊասկևիչԷ րի
վանսկին և տվել է յու րա քան չ յուր ըն տա նի քին 1 չետվ. ցո րեն, 
1 եզ, 1 կով և մենք մեկ տա րի լավ ենք ան ցկաց րել: Դրա նից 
հե տո մեր ղե կա վար նե րը դար ձել են գայ լեր և սկսել հո շո տել 
մեզ: Մե կը մեկ կո վից վերց րեց 30 ռուբ.՝ ար ծա թով հարկ, երկ
րոր դը՝ հա ցա հա տի կի հա մար 20 ռուբ., երրոր դը՝ եզան հա մար 
40 ռուբ.: Դրա նից հե տո սկսե ցին գան ձել բո լոր հար կե րը և 
պար տա վո րություն նե րը, բեռ նակ րի դի մաց՝ 30 ռուբ. և վեր ջա
պես, ստի պել են գե րան կրել: Մինչև այդ ժա մա նա կը և այժմ 
մենք չգի տենք՝ որ քան ամե նա մյա հարկ պետք է վճա րենք և 
պար տա վո րություն կա տա րենք, նրանք մե զա նից վերց նում են, 
ինչքան ուզում են»589: Նրանք խնդրում էին հստա կեց նել իրենց 
հար կերն ու պար տա վո րություն նե րը:

1837 թ. նոյեմ բե րի 26ին բո ղո քի ձայն են բարձ րաց նում Զան
գե զու րի մա հա լի Պար կա գյուտ գյու ղի բնա կիչ նե րը. «Սահ ման
ված հար կե րը նայիբ նե րի կող մից հաս տատ վե լուց հե տո եր կու 
ան գամ մե ծաց նում էր պա րե տը, որը մշտա պես Շու շիի ամ րո ցում 
էր գտնվում և իր սե ղա նի հա մար ամեն օր գան ձում էր 1 ռուբ լի՝ 
ար ծա թով: Յու րա քան չյուր 6 ամի սը մեկ նայիբ նե րը փոխ վում էին: 
Նայի բի յու րա քան չյուր ճա շի հա մար պա հանջ վում է 1 ոչ խար, մեկ 
լի տր սա րա չի նի օ ղի, կես լի տր յուղ, նրա խո հա րա րին՝ 5 ռուբ.՝ ար
ծա թով, ծա ռային՝ 4 ռուբ.՝ ար ծա թով, միր զային՝ 12 ռուբ., իսկ իրեն՝ 
50 ռուբ.՝ ար ծա թով դրամ: Նայի բն ունի 10 ծա ռա, որոնք մեր ձի երն 
են օգ տա գոր ծում և վե րա դարձ նե լու հա մար գան ձում էին 1 ռուբ.՝ 
ար ծա թո վ»590:

1837 թ. նոյեմ բերդեկ տեմ բե րին, իրենց դրությունը բա րե
լա վե լու խնդրանք են հղում նաև Զան գե զու րի մա հա լի Գո րիս 
գյու ղի բնա կիչ նե րը, ով քեր մատ նանշե լով իրենց հո ղե րի ան
բերրիությունը, գրում են, որ ամեն տա րի ղե կա վա րության կող
մից 2 բեկ, բեր քի հաշ վառ ման ժա մա նակ հաշ վի չառ նե լով բեր քի 

589 Նույն տեղում, էջ 368։
590 Նույն տեղում:



201

չա փը, նշա նա կում են նույն հար կը, ին չից բա ցի նրան ցից փող էին 
վերց նում591:

Վե րը նշված բո լոր փաս տա թղթերն ար տա հայ տում էին Ղա րա
բա ղի բնակ չության բո ղոքն ան կա նոն հար կա հա վա քությու նից և 
ցա րա կան աս տի ճա նա վոր նե րի չա րա շա հում նե րից: Հար կա չա փը 
որոշ վում էր գա վա ռա կան դա տա րա նում, որը պետք է հաս տա տեր 
պա րե տը, սա կայն իրա կա նում այդ գոր ծը կա տար վում էր այլ կերպ. 
պա րե տն իր ան ձանց ուղար կում էր գյու ղե րը՝ բեր քի իրա կան չա փը 
գրան ցե լու հա մար, նրանք գյու ղում սա կար կում էին բնա կիչ նե րի 
հետ՝ ինչոր բան ստա նա լու և հար կե րը քիչ գրե լու հա մար: Շու շիի 
բնա կիչ նե րի խոս քե րով՝ հար կա հա վաք նե րը, որոնք ընտրվում էին 
չքա վոր նե րից, չու նե նա լով ոչ մի ունեց վածք, միան գա մից հարս
տա նում էի ն592:

Փաս տո րեն, հար կա հա վաք ներն ու պա րե տը կա մայա կա նո
րեն էին տնօ րի նում հա վաք ված հար կե րը, ուս տի Ղա րա բա ղի 
գա վա ռից սկզբնա պես նա խա տես ված եկա մու տը բա վա կա նին 
նվա զեց ված չա փե րով հասցվում էր պե տա կան գան ձա րան, իսկ 
կու տակ ված ապառ քի հա մար պա տաս խա նա տու էր հար կա տու 
բնակ չությունը: 

Բա ցի սահ ման ված հար կե րից և պար տա վո րություն նե րից, Շու
շիի բնակ չությունը ճնշվում էր բնա կա րա նային պար տա վո րությու
նից: Շու շիի լա վա գույն տնե րը վերց վում էին նրանց տե րե րից՝ 
տրա մա դրվե լով աս տի ճա նա վոր նե րի ն593: 

Օ րեն քով պաշտ պան ված չէին նաև Շու շիի առևտ րա կան նե րը: 
Ն. Նե ֆե դեևի՝ Շու շի ժա ման ման ժա մա նակ ոս տի կա նի մտ րա կով 
ծեծ վել և բանտ էր նետ վել Մի քայել Թա ռու մյանը՝ քա ղա քի պատ
վա վոր ան ձան ցից մե կը: Վեր ջինս այդ կա պակ ցությամբ բո ղոք է 
գրում մահ մե դա կան գավառ նե րի կա ռա վա րիչ Կ. Կրաբ բեին, ինչն 
ան հետևանք է մնում594: 

591 Նույն տեղում, էջ 369:
592 Նույն տեղում, էջ 354356։
593 Նույն տեղում, էջ 354:
594 Նույն տեղում:
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Ծա նր էր նաև Շու շի քա ղա քի ար հես տա վո րության վի ճա
կը: 1837 թ. նոյեմ բերդեկ տեմ բե րին բո ղոքխնդրանք են հղում 
նաև Շու շի քա ղա քի մի շա րք ար հես տա վոր ներ. «…Ան ցած տար
վա հուն վար ամ սից մե զա նից 200 ռուբ. ռու սա կան ար ծա թով 
փող է հա վաք վել և մեզ հա մար ան հայտ է մնա ցել՝ դա որ պես 
հա՞րկ, որ պես տու գա՞նք, թե՞ որ պես պա րտք է գանձ վել: …
Մենք՝ ար հես տա վոր ներս, այժմ հայտնվել ենք ծայ րա հեղ թշ վառ 
վի ճա կում»595: 

19րդ դա րի 30ա կան թթ. երկ րորդ կե սին բռ նա ճնշում
ներն և անօ րի նություն ներն այն քան էին ծա վալ վել, որ Ղա
րա բա ղի բնակ չությունը հար կե րը թեթևաց նե լու խնդրան քով 
1837 թ. դի մում է Նի կո լայ 1ին ցա րին. «… մենք կա տա րում 
ենք տե ղա կան ղե կա վա րության պա հանջ նե րը և են թարկ վում 
բռ նություն նե րի այն աս տի ճան, որ կորց նե լով մեր սե փա կա
նությունը՝ այժմ գտնվում ենք ամե նաչ քա վոր վի ճա կում, մե
զա նից ամե նա հա րուստնե րը գտնվում են ան հա մար պա րտ
քե րի մե ջ»: Ղա րա բա ղի բնակ չությունը խնդրում էր ցա րին չա
փա վոր հար կեր սահ մա նել, որ պես զի հնա րա վո րություն ունե
նային վճա րում ներ կա տա րե լու596: Բո ղոքն ուներ իր բա ցատ
րությունը. 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մում 
ռու սա կան կող մին ցույց տված օգ նության դի մաց Ղա րա բա ղի 
բնակ չությունը որո շա կի ար տո նություն ներ էր ակնկա լում, ուս
տի ցա րա կան պաշ տոնյա նե րի կող մից իրենց բա ժին հա սած 
չա րա շա հում ներն անա կնկալ էին: Այս ամե նով հան դերձ՝ ան
հեր քե լի փաստ էր, որ ցա րա կան աս տի ճա նա վոր նե րի չա րա
շա հում նե րը չէր կա րե լի հա մե մա տել պարս կա կան ան տա նե լի 
բռ նա ճնշում նե րի հետ:

 Ղա րա բա ղի տնտե սությանը ծա նր հար ված էր հասցնում 
հատ կա պես շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի ժա մա նակ պա
հանջ վող աշ խա տու ժը, որի թի վն ամեն տա րի փոխ վում էր: 
Աղյու սա կի տվյալ նե րը որո շա կի ո րեն ներ կայաց նում են տի րող 
իրա վի ճա կը: 

595 Նույն տեղում, էջ 369:
596 Նույն տեղում, էջ 372։
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(Աղյու սակ 14)

ըստ  
տա րեթ վե րի

Բան վոր նե րի 
թիվը

Բեռ նա կիր նե րի 
թիվը

1826 300 74

1827 450 590

1828 599 699

1829 359 455

1830 359 644

1831 3656 631

1832 5200 365

1833 710 227

1834 252 137

1835 1100 815

1836 1100 3500

1837 900 815

Բան վոր նե րից ու բեռ նա կիր նե րից բա ցի ամեն տա րի հա վաք
վում էր 150 հո գա նոց սահ մա նա պահ պա հա կա խումբ: Շի նա րա
րա կան աշ խա տանքնե րի ժա մա նակ գյու ղա տնտե սա կան աշ
խա տանքնե րից կտրվում էին նաև բա նող անա սուն նե րը: Այս պես 
օ րի նակ, Շու շիում գտնվող գնդի շտաբբ նա կա րա նի կա ռուց
ման հա մար ան տա ռում կտրվել էր 7250 գե րան, իսկ դրանք տեղ 
հասցնե լու հա մար օգ տա գո րծ վել է 3900 զույգ ցուլ: Քա ղա քում 
ամեն ամիս ոս տի կա նա պետ Դո լու խա նո վի ( Դո լու խանյան) պա
հան ջով 100170 ձի էր հա վաք վում: Այն բնա կիչ նե րը, որոնք չէին 
կա րո ղա նում ձի տրա մադրել, վճա րում էին 50 կո պե կից մինչև 2 
ռուբ. 50 կոպ.՝ ար ծա թո վ597: Ձի երն օգ տա գո րծ վում էին ջուր կրե լու 
և աս տի ճա նա վոր նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար: 

Ձի եր էին պա հանջ վում նաև Ղա րա բաղ ժա մա նած պատ վա
վոր հյու րե րի հա մար, դրանք տրա մադրե լուց գյու ղա ցի նե րը եր
բեմն հրա ժար վում էին: Այս պես օ րի նակ, 1863 թ. Ջրա բեր դի որոշ 

597 Նույն տեղում, էջ 366։
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գյու ղա ցի ներ հրա ժար վում են երի վար ներ տրա մադրել գա վա ռում 
շրջա գայության եկած Պրու սիայի ար քայոր դի Ալ բեր տին և նրան 
ուղեկ ցող շքա խմբին: Գո րծն ունե նում է կան խա տե սե լի վախ ճան. 
գյու ղա ցի նե րը են թարկ վում են խիստ պատ ժի՝ գա նա կո ծությա ն598:

Ղա րա բա ղի բնակ չության ճնշման և հարս տա հար ման վե
րը նկա րա գրված դեպ քե րի ուսում նա սի րությունը հի մք է տա լիս 
եզ րա կաց նե լու, որ Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցու մից մինչև 
1830ա կան թթ. վեր ջը Ղա րա բա ղի բնակ չությունը միայն բո ղոք
խնդրանքներ էր հղում ղե կա վար շրջան նե րին, որոնք լա վա գույն 
դեպ քում անար ձա գանք էին մնում, հա կա ռակ դեպ քում բո ղո քար
կու նե րը են թարկ վում էին խս տա գույն պա տիժ նե րի:

Ի րադրությունն առա վել սուր բնույթ է ըն դու նում, երբ 1840 թ. 
Ռու սաս տա նի կենտ րո նա կան նա հանգ նե րի օ րի նա կով ռու
սահպա տակ տա րածք նե րում ան ցկաց վում է վար չա կան և դա
տա կան բա րե փո խում: Դրա նով առա վել մեծ չա փեր են ըն դու նում 
հար կե րը, աճում է աս տի ճա նա վոր նե րի թիվը, ին չը հան գեց նում 
է դժգո հություն նե րի: Բա րե փոխ մամբ օ րի նա կա նաց վում է ամե
նաաննշան հան ցան քի դեպ քում ինչպես արա կան, այն պես էլ իգա
կան սե ռի ներ կայա ցու ցիչ նե րի պա տի ժը: Այժմ դժգոհ գյու ղա ցի
նե րի թվին ավե լա ցել էին ար հես տա վոր նե րը, առևտ րա կան նե րը, 
ավա տա տե րե րի մի մա սը, որոն ցից ցա րա կան կա ռա վա րությունը 
խլել էր հո ղե րը կամ զր կել էր բե կի կամ աղա լա րի կո չու մի ց599:

Բա րե փո խու մը փաս տո րեն ոչն չով չթեթևաց րեց, այլ հա կա
ռա կը՝ առա վել ծան րաց րեց ժո ղովրդի վի ճա կը 1840ա կան թթ. 
սկզբնե րին: Այդ շրջա նում հա մարյա ամ բողջ Կաս պիա կան մար
զում ժո ղո վուրդն ան հնա զան դությու նից ան ցում կա տա րեց խռո
վություն նե րի: Այս մա սին Լե ոն գրում է. «Ռուս յան ցա գո րծ բիւ րօկ
րա տիային միան գա մայն յա ջո ղուեց ամ բողջ Ղա րա բա ղը գե րի 
դարձ նել Թուրք բէ կե րին, որոնց հարս տա հա րու թիւն նե րը շատ ան
գամ էին առիթ դառ նում գիւ ղա ցիա կան ապս տամ բու թիւն նե րի »600:

598 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 5, գ. 84, թղթ. 58, թ. 163170:
599 Агаян Ц., Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году, Баку, 1956, с. 

156.
600 Լէօ, Սահմանավէճեր, Աթէնք, 1990, էջ 101:
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1840 թ. բա րե փո խու մից հե տո չա րա շա հում նե րը և ան կար
գություն ներն առա վել ուժե ղա ցան: Փաս տա թղթե րից մե կում աս
վում էր. «Ղա րա բա ղի կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խու մից 
հե տո առանց չա փա զան ցության կա րե լի է ասել, որ գո ղության և 
ավա զա կության գրե թե ոչ մի հան ցա գոր ծություն չի հե տաքննվել 
դա տա կան կար գո վ»601:

Սկ սած 1840ա կան թթ. սկզբնե րից՝ հու զում ներ ծայր առան 
Ղա րա բա ղի գա վա ռի տար բեր գյու ղե րում, որոնք շա րու նակ վե ցին 
մինչև 1850ա կան թթ.: 

1841 թ. Ղա րա բա ղում մեծ աղ մուկ էր հա նել Շու շիի ուեզ դի Զար
դա նա շեն կամ Վե րին Թա ղա վարդ գյու ղում կա տար ված դեպ քը: 
Զար դա նա շեն ցի նե րը բո ղոք են ներ կայաց նում գյու ղի կալ վա ծա
տեր Հով սեփ բեկ Մա դաթյա նի դեմ՝ նկա րագրե լով իրենց ծա նր 
դրությունը և հար կա հա նությունը: Ցա րա կան կա ռա վա րությունը, 
բնա կա նա բար, պաշտ պա նեց Մա դաթյա նի շա հե րը: Այդ մա սին 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րար կո մս Լ. Պե րո վս կին գրել է. «Այդ առի
թով ան ցկաց ված հե տաքննությունը պար զել է բո ղո քի ամ բողջ 
անար դա րա ցիությունը և բնակ չությանը հարկ վճա րե լու հրա
ման է ար ձակ վե լ»602: Չնայած հրա մա նին և տե ղա կան ոս տի կա
նության ջան քե րին՝ հու զում նե րը շա րու նակ վում են: Արդյուն քում 
գոր ծը հանձնվում է դա տա կան վե րա նայ ման: Կաս պիա կան պա
լա տի քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 1842 թ. մար տի 
20ի որոշ մամբ՝ ան կար գության և ան հնա զան դության 12 գլխա
վոր հրահ րիչ նե րը են թարկ վե ցին մե կամսյա ազա տա զրկ ման: 
Ե թե ապա գայում նրանք նո րից հրա ժար վեին հար կատ վությու
նից, այդ դեպ քում կպատժ վեին օ րեն քի ամ բողջ խս տությամբ: 
Չնայած դրան՝ զար դա նա շեն ցի նե րը հա մա ռո րեն շա րու նա կե ցին 
չեն թարկ վել Մա դաթյա նի հրա ման նե րին՝ կաս կա ծի տակ դնե լով 
նրա կալ վա ծա տի րա կան իրա վունքնե րի օ րի նա կա նությունը: Զար
դա նա շեն ցի նե րի գոր ծով դա տա վա րությունն ավա րտ վեց նրանով, 

601 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. I, с. 31.

602 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. II, с. 11.
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որ Անդրկով կա սի գոր ծե րով կո մի տեն, լսե լով գոր ծը, որո շեց, որ 
Մա դաթյանը Զար դա նա շեն գյու ղի օ րի նա կան տերն է, և նրա 
բնա կիչ նե րը պատ կա նում էին ինչպես նրա հո րը՝ Պետ րոսբեկ Մա
դաթյա նին, այն պես էլ իրեն՝ Հով սեփ Մա դաթյա նին: Մյուս կող մից՝ 
կո մի տեն գտավ, որ խռո վա րար նե րին ան պա տիժ թող նե լը ծա նր 
հետևանքներ կու նե նա և վտան գա վոր օ րի նակ կա րող է ծա ռայել 
մնա ցած գյու ղա ցի նե րի հա մար:

Անդրկով կա սի գոր ծե րով կո մի տեն հանձ նա րա րում է Կով կա սի 
կա ռա վար չա պե տին զար դա նա շեն ցի նե րի հա մար պա տիժ սահ
մա նել՝ առա վել նվազ մե ղա վոր նե րին թե թև պա տիժ և ժա մա նա
կա վոր աք սոր Սի բիր: Կով կա սի կա ռա վար չա պետ Ե. Գո լո վի նի 
հանձ նա րա րությամբ 13 մարդ ռազ մաք րեա կան օ րենսգրքի 223րդ 
հոդ վա ծով զրկ վեց ունեց ված քի իրա վուն քից և ճի պո տա հար վե լուց 
հե տո ուղարկ վեց տա ժա նա կիր աշ խա տան քի603:

Վար չա դա տա կան բա րե փոխ ման ան ցկաց ման շրջա նում, 
երբ դեռ չէին հստա կեց վել ավա տա տե րե րի և գյու ղա ցի նե րի մի
ջև իրա վա հա րա բե րություն նե րը, 1841 թ. հու լի սին հու զում ներ 
սկս վե ցին Ղա րա բա ղի Կա րա գյա դուկ գյու ղում: «Закавказский 
вестник»ը գրում է, որ «Կաս պիա կան պա լա տի քրեա կան և քա
ղա քա ցիա կան դա տա րանը Ղա րա բա ղի գա վա ռի Կա րա գյա դուկ 
գյու ղի բնա կիչ նե րին և Միր զա Յու սու ֆի, Միր Հա շի մի և Հա ջի բե կի 
ժա ռան գորդ նե րին հրա վի րում է՝ լսե լու առա ջին նե րի՝ վեր ջին նե
րից ազա տություն պա հան ջե լու գոր ծի մա սին որո շու մը»: Սա կայն 
Անդրկով կա սի կա ռա վար չա պետ Ա. Նեյդ գար տը մեր ժում է ռու
սա կան օ րենքնե րը Անդրկով կա սում կի րա ռե լու փաս տը՝ նշե լով, որ 
մահ մե դա կան գա վառ նե րում բնա կիչ նե րի սե փա կա նության իրա
վունքնե րը դե ռևս որոշ ված չե ն604: 

Թա թար բե կե րի կող մից հայ բնակ չության ճնշման ու շա հա
գո րծ ման վկայությունն է Դի զա կի Բա նա զուր գյու ղի դեպ քը, որը 

603 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х 
гг. XIX в., ч. II, с. 1112. Գալոյան Գ., Ռուսաստանը և Անդրկովկասի 
ժողովուրդները, Երևան, 1978, էջ 242:

604 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 2060х гг. 
XIX в., ч. II, с. 1314.
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մեծ աղ մուկ էր հա նել 18491850 թթ. ըն թաց քում: Այս մա սին ար խի
վային վա վե րագրե րը բա վա կա նին ծան րակ շիռ տե ղե կություն ներ 
են հա ղոր դում:

1849 թ. փե տրվա րին Դի զա կի Բա նա զուր գյու ղի բնա կիչ նե րը 
բո ղոքխնդրան քով դի մում են Ներ սես կա թո ղի կո սին՝ նկա րագրե
լով այն տան ջանքնե րը, որը նրանք կրում են գնդա պետ Ջա ֆար
Ղու լի խա նից. «Ղա րա բա ղու պօլ կով նիկ Ճա փարկու լի խանն, ի 
ներ քոյ կա ռա վա րու թեան որոյ գտա նե մք իբր ռա հաթ, վա րի ընդ 
մեզ հիա նա լի տան ջա նօք, և հեղ մամբ յան ձինս մեր ան պատ մե
լի նե ղու թիւնս, որ հա րուա ծո վք, և որ զա նա զան տու ժիւք մինչև 
ան գամ յա մե նայն կեն ցա ղա վա րու թե նէ այժ միկ զր կեալ սո վալ լուկ 
եղեալ՝ մատ նեալ կա մք լու սա ւոր չեան ծնունդքս անօ րէն բռ նա դա
տու թեան նո րա »605: Դի մե լով կա թո ղի կո սին՝ նրանք խնդրում էին. 
«Ո ղոր մած Հայր, զչա րա գո րծ վա րումն նո րա ընդ մեզ թշուա ռա
կա նա ցս ման րա մաս նա բար թուել ծան րու թիւն վար կա նի մք Սր բու
թեան Ձե րում, այլ միայն զող բա լի տե սա րանն, որով անօ րէնն այն 
ած և ար կա նել ետ ընդ դէմ կրօ նի մե րոյ զփի լոն քա հա նային մե րոյ 
տէր Մի նա սայ ի շանն, և ստի պեաց զժո ղո վուրդն ծն րադրու թեամբ 
հետևել այն միկ, պա տուի րե լով թէ այդ իցէ ձեզ սուրբ և քա հա նայ, 
որոյ աղա գաւ և յի շեալ քա հա նայն նե ղա սր տեալ վախ ճա նե ցաւ 
յայն ժամ: Քա նի՞ ան ձինս ի մէնջ գա նա հա րու թեամբ մե ռու ցեալ է 
որ պէս և ի 1848 ամի պա հանջ մամբ 350 մա նէթ դրամ ի Բաղ դա
սար Մար տի րո սո վէն, գա նե լով սպան զնա, ի նեղ ան կեալ բնա
կիչք գեղջ մե րոյ ցրուե ցան ամե նե քեան յայլ և այլ տե ղիս, ջա նա լով 
զեր ծու ցա նել զին քեանս ի գե րու թեա նէ նո րա, վասն որոյ եր կո տա
սան տունքս ան ցեալ ի վի ճակ Վրաս տա նի …»606:

Իր հեր թին բա նա զուր ցի նե րի ծա նր վի ճա կի մա սին Ներ սես կա
թո ղի կո սին է դի մում Սար գիս վար դա պետ Ջա լալյան ցը. «Յա ւե լում 
և զայս ամե նա խո նար հա բար թե՝ ես իսկ մտի ի գիւղն Բա նա զուր, 
տե սի զո ղոր մե լի դրու թիւն այ նո ցիկ հայոց, տե սի և զա ղի ար տօ սր 
այ րեաց և որ բոց ան տե րունչ մնա ցե լոց, որք երա նի կտային հարց 

605 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 169:
606 Նույն տեղում:
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իւ րեանց և նախ նեաց, զի ոչ ծնան ի ժա մա նա կս Ջա ֆար ղու լի 
խա նի »607:

1849 թ. մայի սի 31 թվա գրված ար խի վային մի վա վե րագրում 
Հով հան նես քա հա նա Ե րե մյանը հայտ նում է, որ Բա նա զուր գյու ղի 
բնա կիչ նե րը, փախ չե լով Ջա ֆար Ղու լի խա նի չար չա րանքնե րից, 
ապաս տան էին գտել Ղա րա դա ղում. «Ըստ բա նա ւոր պա տուի րա
նաց Ձերդ Բարձր Ար ժա նա պա տուու թեան, տաց զցու ցումն վասն 
ողոր մե լի արանց բա նա զօ րեց ւոց, որք յայսմ ամի յե րե կոյի ջրօ րհ
նեաց ժո ղո վեալ ի տուն ումեմն ղա րա տաղ լուեց ւոյ Գրի գոր Նիա
զո վի ուտէին զհաց և չէին աւար տեալ ողոր մե լիքն զհաց կե րու թիւն 
իւ րեանց, յան կա րծ թա փե ցան ի տուն ան դր արք ինն տա ճի կք ի 
ծա ռայից Շա փառղու լի աղայի և կա պեալ զա մե նին ընդ մի մեանս 
սաս տիկ գա նիւ վա րէին ար տա քս հան դերձ կա նամբք և որդ ւո վք 
իւ րեանց, յայնմ սաս տիկ պա հու ձմ րան և որ պէս գե րի անո ղոր մա
բար հար կա նե լով առա ջի իւ րեանց ար կեալ տա նել կա մէին, և նո
ցունց աղա ղակ և վայք բարձ րա ցեալ յեր կինս հա սա նէ ր»608: 

Իր հեր թին Ներ սես կա թո ղի կո սը 1849 թ. ապ րի լի 26ին 
գրություն է ուղար կում Կով կա սի փո խար քա Մ. Վո րոն ցո վին՝ նկա
րագրե լով Ջա ֆար Ղու լի խա նի կող մից իրա կա նաց ված դա ժա
նություն ներն ու սպա նություն նե րը. «Ձերդ Պայ ծա ռա փայ լությանը 
հա տուկ ար դա րամ տությամբ իհար կե ան հրա ժեշտ կհա մա րեք 
ան ցկաց նել խիստ և օ րի նա կան հե տաքննություն Ջա ֆար Ղու լի 
աղայի նման գոր ծո ղություն նե րի հա մա ր»609: Ի պա տաս խան բո
ղո քագրի՝ 1849 թ. մայի սի 4ին Մ. Վո րոն ցովը գրել է, որ Ջա ֆար 
Ղու լի խա նի արա րք նե րի իս կությունը պար զե լու հա մար գոր ծի 
քննությունը հանձ նել է իշ խան Բեհ բու թո վին, իսկ ան ձամբ ին
քը կար ծում է, որ գոր ծի էությունը չա փա զանցված է: Ապա Վո
րոն ցովը շա րու նա կել է. «Ինչ վե րա բե րում է քա հա նա Մի նա սին 
հասցված վի րա վո րանքնե րի գոր ծին, ապա այս տեղ ես իմա ցել 
եմ, որ այն տե ղի է ունե ցել դե ռևս 1843 թ. և իմ նա խոր դի ժա մա
նակ վե րջ նա կա նա պես լուծ վել էր: Այդ պատ ճա ռով, իմ կար ծի քով, 

607 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 145, վավ. 212, էջ 2:
608 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 211 ա, թ. 5: 
609 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 215, թ. 2, ռուսերեն:
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այն վե րա բա ցել հնա րա վոր չէր, իշ խան Բեհ բու թովը Ձերդ Սր բազ
նությանը կներ կայաց նի այդ գոր ծից քաղ վածք»610:

Գոր ծի քննությունն ավա րտ վում է նրա նով, որ 1849 թ. նոյեմ
բե րի 30 թվա գրված ար խի վային մի վա վե րագրում Մ. Վո րոն ցովը 
Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն գրել է. «Արդյուն քում գե նե րալմայոր 
բա րոն Վրան գե լը ամ փո փել էր, որ իր կող մից Շա մա խիի նա հան
գի կա ռա վար ման ամ բողջ ըն թաց քում չի ստաց վել ոչ մի բո ղոք 
Ջա ֆար Ղու լի աղայի կող մից բա նա զուր ցի նե րին ճնշե լու, հա կա
ռա կը՝ նրա հե զա համ բույր և զի ջող վե րա բեր մուն քը իր հպա տակ 
գյու ղա ցի նե րի նկատ մամբ կա րող է օ րի նակ ծա ռայել Ղա րա բա ղի 
պրո վին ցիայի մնա ցած գյու ղա ցի նե րի հա մա ր»611: Վեր ջում Մ. Վո
րոն ցո վն ավե լաց րել էր, որ բա նա զուր ցի նե րի բո ղոքն ան հիմն է, 
ին չը պարզ վել է ման րա մասն քննությու նից հե տո: 

Բա նա զուր գյու ղի գո րծն ավա րտ վեց նրա նով, որ գնդա պետ 
Ջա ֆար Ղու լի աղան, զր պար տություն հա մա րե լով հայե րի բո ղո քը՝ 
խնդրում է կա թո ղի կո սին մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ Գան ձակ փա
խած 11 տուն հայե րը ետ վե րա դառ նան իրենց բնա կա վայ րը: Այս 
մա սին ավե լի ման րա մասն տե ղե կություն է տա լիս մեկ այլ վա վե
րա գիր. «Այժմ ես պա րտք ինձ հա մա րե լով՝ Ձեր Վե հա փա ռու թեան 
իմաց նում եմնախ՝ որ ես ահա վաթ սուն տա րե կա նից աւե լի եմ, որ 
մինչև յի մայ տի պայ ինձ հպա տա կեալ հայերն ին ձա նից ոչինչ օ րէն
քի ցն դուրս բան չի ծն վիլ, այժմ որ պէս կա րե լի է ին ձա նից այդ պէս 
վատ բա ներ գոյա նայ, դեռ որ աւե լի ծա նօ թա ցել եմ աշ խար հումս 
քա նի մի զա նա զան գոր ծե րի և փոր ձել, մա նա ւանդ որ Նո րին 
Կայ սե րա կան Մե ծու թեան հո վուու թեան տա կին եմ և տես նում եմ 
զա նա զան ազ գեր էլ կան, որ նա ամէն մէ կին իւ րեանց օ րէն քո վն 
տա նում է, կամ թէ մեր նախ նեաց անից, որ առա ջուան ժա մա նա
կին Ղա րա բա ղին տի րող են է լէլ, ոչինչ վատ բան դի պայ իւ րանց 
հպա տակ ներն դուրս չի եկե լ»612: Իր ան մեղ լի նե լը նա պատ ճա ռա
բա նում է նաև այն հան գա ման քով, որ իր հպա տակ հայերն ամե

610 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 215, թ. 12, ռուսերեն:
611 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 145, վավ. 217, թ. 1621, 

ռուսերեն:
612 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 224, թ. 2426:
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նահ նա զանդն ու ամե նաա նվ նասն են, և իրեն պետք չէր նրանց 
բռ նա ճնշում նե րի են թար կե լ613: 

Փաս տո րեն, Բա նա զուր գյու ղի դեպ քը վե րոնշյալ մյուս դեպ
քե րի նման ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից ստա ցել էր իր 
«ս պաս վա ծ» լու ծու մը:

Բա նա զուր գյու ղի օ րի նա կը, ըստ էության, միա կը չէր: Վա վե
րագրե րից մե կը պատ մում է Ղա րա բա ղի՝ Շու շուա ղա լա, ինչպես 
նաև Սգա քար, Նո րա շեն և Զեյ վա գյու ղե րի բնա կիչ նե րի մահ մե
դա կան խա նե րից կրած հարս տա հա րություն նե րի մա սին: Վա վե
րա գի րը թվա գրված է 1850 թ. օ գոս տոս, ուղղ ված՝ կա թո ղի կո սին: 
Այս տեղ կար դում ենք. «Զ բազ մա տե սակ նե ղու թիւնս և վիշտս կրե
լով օր ըստ օ րէ ի ձե ռաց բար բա րոս տէ րանց, ընդ որոց կա մք ի 
ծա ռայու թեան ի վեր ջին շունչ հա սեալ, ստի պե ցաք ի մե րոց վշտաց 
խնդրա մա տոյց լի նել առ հոգևոր Տէրդ Ազ գի մե րոյ իբր գլխոյ եկե
ղեց ւոյ, քան զի մեք բնա կիչքս Շու շուա ղա լու և Սգա քար գեղջ գո
լով հար կա տու իշ խա նաց տաճ կաց հա տու ցա նե լով զի վե րայ 
մեր եդեալ զհարկս և տու ժեալ բազ մի ցս աւե լոր դո վք, ոչ կա րե մք 
զեր ծա նել ի դա ռն տա ռա պա նաց եկե լոց ի նո ցա նէ ի վե րայ մեր, 
որոց տա ռա պե ցու ցեալ զմեզ իբր գեր ւոյ ոչ տան թոյլ կա տա րել 
մեզ զք րիս տո նէա կան մեր զաս տուած պաշ տու թիւն»614: Աղ բյուր նե
րի պա կա սը հնա րա վո րություն չի տա լիս այս դեպ քը լրի վությամբ 
լու սա բա նե լու:

18491850 թթ. խո շոր հա կաա վա տա տի րա կան ելույթ տե ղի 
ունե ցավ Զան գե զուր գա վա ռի Տեղ գյու ղում: Ե լույթն ուղղ ված էր 
Տե ղի կալ վա ծա տեր Ասադ բեկ Ռուս տամ բե կո վի դեմ: Մոտ 700
800 տուն ունե ցող գյու ղը ստրուկն էր դար ձել Ասադ բեկ Ռուս
տամ բե կո վի, որն, ինչպես ապա ցու ցում էին գյու ղա ցի նե րը, գյու ղին 
տեր էր դար ձել մի կեղծ թղթի մի ջո ցո վ615: Այս մա սին ժո ղո վուր դը 
հայտ նում է գա վա ռա պետ Ավե տիս Մատ վեևիչ Մու րա չո վին: Հե

613 Նույն տեղում:
614 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 157, վավ. 400, թ. 13:
615 Գյուղն իր կալվածքներով հանդերձ հնում պատկանել է Տաթևի վանքին, 

ապա հայոց իշխաններին, այնուհետև համարվել է արքունական կալվածք, 
որին հետագայում կեղծ շնորհագրով տիրացել էր Ռուստամ բեկը՝ Ասադ 
բեկի հայրը:
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տա գա դեպ քե րի մա սին տե ղե կություն ենք ստա նում գյու ղի քա
հա նա Սա հակ Բա բայա նի՝ Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն ուղղ ված նա
մա կից՝ թվա գրված 1850 թ. մայի սի 10: Ինչպես փաս տա թղթում է 
նշվում, Մու րա չովը «ս պառ նա ցաւ գրիլ և յայտ նիլ զմէնջ նա հան գա
պե տին Ղա րա բա ղայ կնիազ Թար խա նո վայ, որ պես խռո վա րար և 
խար դա խա խոս ծա նու ցի լով նմա զժո ղո վուրդսն մեր և վասն այն
պի սի սպառ նա ցեալ Մու րա չո վայ, քա նի մի ան ձինք յօ ժա րե ցան 
ըստ կա մաց նո րա գրիլ և ցու ցա նիլ թէ այս գիւղ պատ կա նի Ասադ 
բէ կին և յետ գրու թեամբ իւ րեանց խնդրի ցին և ինձ ի տե ղի նո ցա 
ստո րագրի լ»616: Այ նուա մե նայ նիվ, գյու ղա ցի ներն այս մա սին հայտ
նում են իշ խան Թար խա նո վին, որը խոս տա նում է ուսում նա սի
րել գոր ծը: Սա կայն ուսում նա սի րության փո խա րեն Թար խա նո վի 
ուղար կած աս տի ճա նա վոր նե րը գյու ղա ցի նե րին բա վա րա րում են 
գա նա կո ծությամբ և բան տար կությամբ: Իսկ Թար խա նո վի ուղար
կած հեր թա կան աս տի ճա նա վո րը, գյու ղա ցի նե րին հար կադրե լով 
ստո րագրել՝ գյու ղը կրկին ամ րագրում է Ասադ բե կի ն617:

Ինչ վե րա բե րում է «գլխա վոր խռո վա րա ր»՝ Տեղ գյու ղի քա հա
նա Սա հակ Բա բայա նին, ապա Մա տե նա դա րա նի ար խի վային 
վա վե րագրե րը բա վա կա նին հան գա մա նա լից տե ղե կություն ներ 
են հա ղոր դում: 1850 թ. հուն վա րի 18ին կա թո ղի կո սին ուղղ ված 
նա մա կում գոր ծի նկատ մամբ իր հե տա քրք րությունն էր հայտ
նում Անդրկով կա սի կա ռա վար չա պետ իշ խան Բեհ բու թովը618: Ի 
պա տաս խան նրա հարց ման՝ կա թո ղի կո սը հայտ նում է, թե քա
հա նային կան չել է Թիֆ լի ս619: Ի րադրությանն ան ձամբ ծա նո թա
նա լու հա մար Տեղ գյուղ է ժա մա նում ին քը՝ գա վա ռա պետ իշ խան 
Կոնստան դին Թար խա նովը: 1850 թ. ապ րի լի 29ին Աշ տա րա կե
ցուն ուղղ ված իր նա մա կում Կ. Թար խա նովը քա հա նայի պահ ված
քը բա ցատ րում է կրո նա կան շար ժա ռիթ նե րով, որ նրա նպա տա կն 
էր «ա զա տել իր հա վա տա կից նե րին կալ վա ծա տերմահ մե դա կա նի 

616 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 145, վավ. 220, թ. 1 և 
շրջերես:

617 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 220, թ. 1 և շրջերես:
618 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 218, թ. 1:
619 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 219, թ. 1:
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իշ խա նությու նից, չնայած այդ կալ վա ծա տերն առա ջին նե րից մե կն 
էր Ղա րա բա ղում, որն իր հպա տակ նե րի հետ այն պես լավ և ար դար 
է վար վում, որ մինչև այժմ նրան ցից ոչ մի բո ղոք չի ստաց վե լ»620: 
Ահա թե ինչպես էր ցա րա կան պաշ տոնյան բա ցատ րում գյու ղա
ցիա կան հու զում նե րի պատ ճա ռը՝ տա լով նրան իրա կա նությանը 
չհա մա պա տաս խա նող որա կում ներ: 

Գյու ղում տի րող իրա վի ճա կի և իր ան մե ղության մա սին 1850 թ. 
մայի սի 10ին Ներ սես Աշ տա րա կե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում քա
հա նան գրել է. «Թե պէտ բա զումք ցան կան յայտ նիլ զնե ղու թիւն 
յիւ րեանց բարձ րա գույն իշ խա նու թեան, բայց խս տիւ ար գիլ ւին ի 
բե գայ իւ րեանց և սաս տիկ պա տու հա սին որ պես և պա տա հե ցաւ 
Կօռ նի ձոր ցի քա հա նայի որդ ւոյն, որ վասն խնդրե լույն զայ ցե լու թիւն 
ի նո րին պայ ծա ռա փայ լու թեան կնիազ Վո րոն ցո վայ ի լի նիլն իւր ի 
Շու շի յետ մե կու սա նա լոյ նո րուն ան տի կնիազ Վօ րօն ցո վի պատ ժե
ցաւ չա րա չար իւ րոյ բե գայ և եղեւ գա նա հար յոյժ»621: Քա հա նային 
ուղղ ված մե ղադրանքնե րը շա րու նակ վում են նաև հա ջորդ տա րի
նե րին: 1852 թ. ապ րի լի 30ին Բեհ բու թովը դի մում է Աշ տա րա կե
ցուն՝ հանձ նա րա րե լով քա հա նային տե ղա փո խել այլ գա վա ռ622: Ի 
վեր ջո, 1853 թ. դեկ տեմ բե րի 4ին Ղա րա բա ղի հայոց վի ճա կային 
կոն սիս տո րիայի հրա մա նագրով Սա հակ Բա բայանն իր ըն տա նի
քով տե ղա փոխ վում է Օր դու բա դի գա վա ռ623: 

Զան գե զու րում բռ նա ճնշում նե րը շա րու նակ վել են նաև հե տա
գա տա րի նե րին, այս մա սին «Մե ղու Հայաս տա նի ն» գրում է. «Մի 
քա նի գյու ղեր տես նում ենք Ղա րա բա ղու ինքնա կոչ բե կե րի տի րա
պե տու թեան տակ, որոնք ժո ղովրդին այն աս տի ճան նե ղում են, 
որ շա տե րը սգում ու ող բում և անի ծում են իրանց ծնուած օ րե րը: 
Ար դա րև ինչպե՞ս կա րե լի է դի մա նալ այս թշուառ նե րին, երբ բէ գե
րը Շու շում նստած հրա ման ներ են ղր կում գիւ ղաց ւոց և ստի պում 
են, որ մինչև իրանց գա լը ոչինչ չա նեն. բայց թէ երբերբ որ իրանց 

620 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 221, թ. 1012:
621 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 145, վավ. 220, թ. 1 և 

շրջերես:
622 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 227, թ. 1314:
623 Նույն տեղում, թղթ. 145, վավ. 234, թ. 1:
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կամ քը կհ րա մայէ և գա լուց յե տոյ երբ կա նեն իրանց բար բա րո
սա կան պա հանջ նե րը՝ բո լոր ստա ցուած քից 3040%»: Հոդ վա ծա
գիրն ան դրա դար ձել է նաև աշ խա տան քային պար տա վո րությանը. 
«Մօտ 8 տա րի է, որ Զան կե զօ րում ճա նա պա րհ ներ են շի նում Շուշ
վից Նա խիջևան, Գո րի սից ան տա ռը և այս ճա նա պա րհ նե րի վրա 
ձրիա պես բա նում են Զան կե զօր ցի ք»624:

 Քա հա նային խռո վա րա րության մեջ մե ղադրե լու Տեղ գյու ղի 
դեպ քը միա կը չէր եղել: Ղա րա բա ղի գա վա ռա պետ Թար խա նո վի՝ 
1850 թ. ապ րի լի 29ին կա թո ղի կո սին ուղղ ված վե րոնշյալ վա վե
րագրից հայտ նի է դառ նում նաև, որ Մա րա ղա գյու ղի բնա կիչ նե
րը քա հա նայի դրդ մամբ հրա ժար վել են են թարկ վել կալ վա ծա տեր 
Շա միրխան Բեգլյա րո վին, սա կայն Բաղ դա սար մետ րո պո լի տի 
մի ջամ տությամբ ան կար գություն ներն ավա րտ վել են: Նույն փաս
տա թղթում Թար խա նովը նշել էր նաև, որ հու զում ներ են բռնկ
վել նաև Ղա րա բա ղի մի քա նի այլ գյու ղե րում, որոնց գլխա վոր 
հրահ րիչ նե րը դար ձյալ քա հա նա ներն էի ն625: Վե րոնշյալ դեպ քերն 
էլ պատ ճառ են դառ նում, որ պես զի Բաղ դա սար մետ րո պո լի տի 
հա տուկ կար գադրությամբ քա հա նա նե րը լրիվ մե կու սաց վեին աշ
խար հիկ գոր ծե րից: 

Ըստ էության, եկե ղե ցու սպա սա վոր նե րը, լի նե լով ժա մա նա կի 
քիչ թե շատ ուսյալ մար դիկ, հնա րա վոր է, որ եղել են հու զում նե
րի առաջ նորդ ներ, բայց ոչ եր բեք հրահ րիչ ներ, քա նի որ վե րոնշյալ 
ելույթ նե րի հիմ քում ըն կած էին սո ցիա լա կան խոր պատ ճառ ներ, 
որոնք չն չին իսկ առի թի դեպ քում վե րա ճում էին հա կա սության: 
Հու զում նե րի հրա հրման արդյուն քում նրանց մե ղա վոր ճա նա չե լը 
կամ դժգո հություն նե րի ան ձնա վո րու մը ինքնա կա լության մեզ ծա
նոթ հե ռա հար քա ղա քա կա նություն էր:  

Այս պի սով, եթե մինչև 19րդ դա րի 30ա կան թթ. վեր ջը Ղա րա
բա ղի գյու ղա ցիությունն իր դրությունը բա րե լա վե լու հա մար բա
վա րար վում էր ան պա տաս խան և ան հետևանք խնդրագրե րով 
ու բո ղո քագրե րով, ապա 19րդ դա րի 4050ա կան թթ. ան ցնում 
է պայ քա րի առա վել վճ ռա կան ձևե րի: Դժ բախ տա բար, չի կա րե լի 

624 «Մեղու Հայաստանի», թիվ 50, 29 դեկտեմբեր, 1873:
625 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 145, վավ. 221, թ. 1012:
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ասել, որ պայ քա րի այս ձևը որևէ դրա կան արդյուն քի հասցրեց, այլ 
ինչպես ցույց է տա լիս փաս տա թղթե րի ուսում նա սի րությունը, հու
զում նե րի օ ջախ հան դի սա ցող բնա կա վայ րե րում խնդի րը լուծ վում 
էր հօ գուտ կալ վա ծա տի րոջ: Այս հան գա մանքն ավե լի է ար ձա
կում ավա տա տե րե րի ձեռ քե րը, որոնք, թի կուն քում զգա լով ցա րա
կան իշ խա նություն նե րի տաք շուն չը, հա գուրդ էին տա լիս իրենց 
ամե նա թո ղությանը:
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 ՎԵՐ ՋԱ ԲԱ Ն

1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին՝ Ղա րա բա ղի Գյու լիս տան բեր դա
վա նում կնքված պայ մա նագրով մի շա րք տա րածք նե րի թվում 
Ռու սաս տա նին է ան ցնում նաև Ղա րա բա ղը: Այս պատ մա կան 
իրա դար ձությանը հա ջոր դած ժա մա նա կաշրջա նի հա մա կող
մա նի ուսում նա սի րությունը հի մք է տա լիս կա տա րել հետևյալ 
եզ րա կա ցություն նե րը. 

Գյու լիս տա նի պայ մա նա գիրն ար ցա խա հայությանը տվեց խա
ղաղ գոյատև ման և արա րե լու հնա րա վո րություն: Պայ մա նագրի 
հետևան քով ստեղծ ված հա մե մա տա բար բնա կա նոն կեն սա պայ
ման նե րը բա վա րար հի մք հան դի սա ցան պա տե րազ մի հետևան
քով հե ռա ցած Ղա րա բա ղի բնակ չության հայ րե նա դար ձության 
հա մար, որին զու գըն թաց վե րա կեն դա նա ցան ամայա ցած բնա կա
վայ րե րը: Աշ խա տության մեջ Եփ րեմ կա թո ղի կո սի Ղա րա բա ղում 
իրա կա նաց ված նվի րա կության ներ կայա ցումն ինքնան պա տակ 
չէր, այս դեպ քի հետ կապ ված իրա դար ձություն նե րի ուսում նա
սի րությունը թույլ է տվել փաս տել. ա) Ղա րա բա ղի նե րտնտե
սա կան հա րա բե րություն նե րը բռ նել էին վե րըն ձյուղ ման ուղին, 
ուս տի նվի րա կության տե ղի ընտ րությունը պա տա հա կան չէր, 
բ) նվիրա կության շուրջ ծա վալ ված ցա րա կան կա ռա վա րության 
արձագանքը վերս տին հաս տա տում է այն իրո ղությունը, որ Ղա
րա բա ղը ցա րա կան Ռու սաս տա նի եկամ տա բեր գա ղութ նե րից էր, 
որից ստաց ված շա հույ թը նա չէր ցան կա նում բա ժին հա նել ոչ մի 
երկ րորդ պե տության, առա վել ևս՝ Պարս կաս տա նին: 

Ս տեղծ ված բա րեն պաստ պատ մա քա ղա քա կան կա ցությունը 
օգ տա գոր ծե լով՝ Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ Բաղ դա սար մետ րո
պո լի տը ազա տագրում է վան քա պատ կան կալ վածք նե րը թա թար 
բե կե րից, որի նշա նա կությունը ար դիա կան մեծ հն չո ղություն ունի: 

Բա ցի վե րոնշյալ դրա կան հետևանքնե րից, Գյու լիս տա
նի պայ մա նագրի քա ղա քա կան հետևանքնե րի վեր լու ծությունը 
թույլ է տվել վեր հա նել նրա բա ցա սա կան կող մե րը: Պայ մա նա
գի րը ոչ միայն չէր լու ծել, այլ ավե լի էր բոր բո քել Ռու սաս տա նի և 
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Պարս կաս տա նի մի ջև սահ մա նային հար ցե րը. շա հարկ վող տա
րածք նե րի թվում կենտ րո նա կան տեղ էր զբա ղեց նում Ղա րա բա ղի 
տա րած քի հար ցը: 

Պայ մա նա գի րը հու սա խաբ էր արել հայ հա սա րա կության 
առա ջա դեմ շրջան նե րին, ով քեր մեծ հույ սեր էին կա պել ռու
սա կան տի րա պե տության հետ՝ հա մա րե լով, որ այ դու հետ կվե
րա կանգնվեն Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի նախ կին փա ռքն ու հզո
րությունը: Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի կնքու մից հե տո թու
լա ցան Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի ժա ռան գա կան իրա վունքնե րը, 
որին հա կա ռակ՝ բարձ րա ցավ խա նա կան ըն տա նի քի դե րա կա
տա րությունը: Տրա մա բա նա կան է, որ տվյալ պատ մա կան պա
հին ցա րիզ մին առա վել հա ճո էր ունե նալ խա նա կան խա մա ճի
կային վար չա կար գը, քան իր մեջ պե տա կա նության տարրե րը 
կրող մե լի քա կան կար գը: Այ նու հան դերձ, փաս տե րը վկայում 
են, որ մե լիք նե րը շա րու նա կում էին մնալ իրենց կալ վածք նե րի 
ինքնիշ խան տե րը:

 Պայ մա նա գի րը չար դա րաց րեց նաև խա նա կան վար չա կար
գին վե րջ դնե լու ակնկա լի քը: Տե ղում տի րող վար չա կարգն իր 
նպա տա կին ծա ռայեց նե լու պատ մա կան օ րի նա չա փությունը 
գոր ծել էր նաև այս դեպ քում. ցա րիզ մը խա նա կան վար չա կար
գի մեջ ամուր հե նա րան էր տես նում իր գա ղու թային քա ղա քա
կա նության մեկ նար կային փու լում: Այն վե րաց վեց այն պա հին, 
երբ ցա րիզմն իրեն բա վա կա նա չափ ամուր էր զգում հպա տակ 
տի րույթ նե րում: 

Աշ խա տության մեջ պատ մա կան իրո ղություն նե րի դրա կան և 
բա ցա սա կան հետևանքնե րի քննության արդյուն քում վե րագ նա
հատ վել է Գյու լիս տա նի պայ մա նագրի նշա նա կությունը: Գնա հատ
ման հար ցում հի մք են ըն դուն վել ինչպես պատ մա կան օ րի նա չա
փություն նե րը, այն պես էլ տե ղա կան իրո ղություն նե րի թե լադրան
քը: Օ րի նա չա փո րեն առա ջա դի մա կան է հա մար վել պարս կա կան 
տի րա պե տության փո խա րի նու մը հա մե մա տա բար զար գա ցած 
ռու սա կան տի րա պե տությամբ, իսկ պատ մա կան ան ցյա լի իրո
ղություն նե րը թե լադրել են «չարյաց նվա զա գույ նի» հիմ նադրույ թի 
զար գա ցու մը: 
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18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի կարևոր իրա
դար ձություն նե րից Շու շիի հե րո սա կան պաշտ պա նությունը հայ 
պատ մա գի տության ուսում նա սիր ված է ջե րից է: Մի կո ղմ թող նե
լով հան րա հայտ փաս տե րը ուշադրության ենք ար ժա նաց րել այդ 
դեպ քե րի՝ ցայ սօր չու սում նա սիր ված կամ մա սամբ միայն լու սա
բան ված կող մե րին: Ուսում նա սի րության շրջա նակ նե րում են նե
րառ վել աղ բյուր նե րում տեղ գտած այն փաս տե րը, որոնք պարս
կա կան կող մի՝ ղա րա բաղյան ուղ ղությամբ նա խա պատ րաստվող 
հար վա ծի մա սին էին վկայում: Դրա նով իսկ հա կա դարձ վել է 
պարս կա կան կող մի հար ձակ ման «հան կար ծա կիությա ն» թե
զին: Ո րո շա կի ճշգրտման կա րիք ուներ Շու շիի պա շար ման տևո
ղության հար ցը. ուսում նա սի րության մեջ փոր ձել ենք փաս տա
ցի ո րեն և տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո րել Ա. Քյուրք չ յա նի կող մից 
առանց փաս տա կան և աղ բյու րա գի տա կան հիմ քի առաջ քաշ
ված Շու շիի 55օրյա պա շար ման տե սա կե տը: Շր ջա նա ռության 
մեջ դրված աղ բյու րա գի տա կան ապա ցույց նե րը, փաս տե րի և 
իրա դար ձություն նե րի տրա մա բա նությունը ցույց է տվել, որ Շու
շիի պա շա րու մը տևել է 55 օր: Նախ կի նում ըն դուն ված 48օրյա 
տե սա կե տից տար բեր վող այս տե սա կե տի նպա տա կը ոչ թե 67 
օր վա տար բե րությունը հատ կանշելն էր, այլ հա կա մար տող կող
մե րի ռազ մա վա րությանը ճշգրտումն է: Սահ մա նա փակ վե լով 
միայն Շու շիի պաշտ պա նության ման րա մաս նե րը ներ կայաց նե
լով՝ պատ մա գի տա կան գրա կա նության մեջ տեղ չեն գտել «Շու
շիի պա րի սպ նե րի ց» դուրս տե ղի ունե ցած իրա դար ձություն նե րը, 
մաս նա վո րա պես պարս կա կան զոր քի հար ձակ ման ուղ ղություն
նե րը դե պի Դի զակ և Վա րան դա, ինքնա պաշտ պա նության կազ
մա կեր պու մը Դի զա կում, և ընդ հան րա պես, պա տե րազ մա կան 
կա ցությունը մինչև 1827 թ.: Ուսում նա սի րության մեջ փորձ է 
ար վել հա վուր պատ շա ճի գնա հա տել Շու շիի պաշտ պա նության 
նշա նա կությունը: 

1828 թ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ավար տին կնքված 
Թուրք մեն չայի պայ մա նագրով կազ մա կերպ ված, Պարս կաս տա
նի հպա տա կության տակ մնա ցած հայ կա կան տա րածք նե րի հայ 
բնակ չության գաղ թի հետևան քով Ղա րա բա ղում բնա կություն 
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է հաս տա տում, մո տա վոր տվյալ նե րով, մինչև 100 ըն տա նիք: 
Այս կեղ ծե լով՝ ադրբե ջա նա կան պատ մագրության մեջ տե ղա
փոխ ված նե րի թիվը մի տում նա վո րությամբ հասցվում է 130000
170000ի՝ հիմ նա վո րե լու իրենց իսկ կող մից առաջ քաշ ված 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չության «եկ վո րությա ն» և մահ մե դա կան 
բնակ չության «բ նի կությա ն» ադրբե ջա նա կան «պատ մա գի տա
կա ն» տե սություն նե րը: Պատ մա կան փաս տե րի առ կայության 
պայ ման նե րում՝ առաջ քաշ ված հիմ նա զուրկ տե սա կե տը քննա
դա տության չի դի մա նում: 

Ռուսպարս կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ունե ցած 
հայ երևե լի նե րի, այս պես կոչ ված, «դա վա ճա նությա ն» դեպ քի հա
մա կող մա նի քննությունը ցույց է տվել, որ նրանք ի սկզ բա նե ան
մեղ էին: Հա կա ռակ դեպ քում նրանց հետ հաշ վե հար դար կտես ներ 
ին քը՝ ար ցա խա հայությունը: Ա. Եր մո լո վի կող մից հյուս ված այդ 
ան հիմն զր պար տության պատ ճա ռը պա տե րազ մի ըն թաց քում իր 
կող մից թույլ տրված բաց թո ղում նե րը քո ղար կելն էր:

18221867 թթ. ցա րիզ մի կող մից Ղա րա բա ղում իրա կա նաց ված 
վար չա քա ղա քա կան նա խագ ծե րի և որո շում նե րի քննությունը ցույց 
է տվել. ցա րիզ մը հա վա տա րիմ էր մնա ցել էթ նիկ կենտ րո նա ցում
նե րից խու սա փե լու իր քա ղա քա կա նությանը, ին չը ար տա հայտ
վել էր նաև Ղա րա բա ղում։ Նա խագ ծե րում առաջ քաշ ված եզա կի 
առա ջարկ նե րը Ղա րա բա ղը և Հայ կա կան մար զը մեկ վար չա քա
ղա քա կան միա վո րի մեջ միա վո րե լու մա սին, այդ պես էլ մնում էին 
թղթի վրա՝ պատ ճա ռա բան վե լով բա ցա ռա պես աշ խար հագրա
կան նկա տա ռում նե րով: 

19րդ դա րի 4060ա կան թթ. ցա րա կան կա ռա վա րության 
օ րենքներն ու կա նո նադրություն նե րը կյան քի կո չե լու ըն թաց քի 
ման րա մասն ուսում նա սի րությունը թույլ է տվել վե րագ նա հա տել 
ինքնա կա լության վա րած տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման քա ղա
քա կա նությունը: Աղ բյու րա գի տա կան հեն քի վեր լու ծությունը ցույց է 
տվել, որ ցա րիզ մը Ղա րա բա ղում հո վա նա վո րում էր մահ մե դա կան 
բարձր դա սին՝ իր դեմ չտ րա մադրե լու հա մար, միև նույն պա հին՝ 
տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման կարևոր պաշ տոն նե րում նշա նա
կե լով հայե րին: Փաս տո րեն, ցա րիզ մի այդ քա ղա քա կա նությունը 
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տե ղում քա ղա քա կան հա կա կշ ռություն ստեղ ծե լու և այդ ճա
նա պար հով սե փա կան հե նա րանն ամ րա պն դե լու նպա տակ էր 
հե տա պն դում: 

Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նի քա ղա քա կան կյան
քի վայ րի վե րում նե րը մե ծա պես ար տա հայտ վել են նաև սո ցիալ
տնտե սա կան կյան քում. 18041813 թթ., 18261828 թթ. ռուսպարս
կա կան պա տե րազմ նե րից մե ծա պես տու ժած Ղա րա բա ղը, կա րճ 
ժա մա նա կա մի ջո ցում հաղ թա հա րե լով հետ պա տե րազ մյան դժվա
րություն նե րը, կրկին բռ նել էր բնա կա նոն զար գաց ման ուղին: Ղա
րա բա ղից առա վե լա գույն շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով ցա րա
կան կա ռա վա րությունը խրա խու սում էր տնտե սության մի շա րք 
ճյու ղե րի զար գա ցու մը: 

19րդ դա րի առա ջին կե սին Ղա րա բա ղում ար հես տա գոր ծա
կան և տնայ նա գոր ծա կան ար տադրությունն իր տե ղը զի ջեց մաս
նա գի տաց ված արդյու նա բե րա կան գոր ծու նեության սկզբնա կան 
ձևին:

Չ նայած գոյություն ունե ցած խան գա րիչ գոր ծոն նե րին՝ միաս նա
կան դրա մա կան, չափ ու կշ ռի հա մա կար գե րի բա ցա կայությանը, 
առև տու րը Ղա րա բա ղում զար գա նում էր՝ կրե լով որո շա կի առանձ
նա հատ կություն ներ: Ներ քին առև տու րը շա րու նա կում էր առա
վե լա պես բնա տուր տե սք ունե նալ. Շու շիի առևտ րա կան նե րը ար
տա հա նում էին Ղա րա բա ղում ար տա դրվող ապ րանքնե րի շատ 
քիչ մա սը՝ հան դես գա լով առևտ րի մեջ միջ նոր դի դե րում: Շու շին, 
հատ կա պես ար տա քին առևտ րի առու մով, կանգ նած էր ժա մա
նա կի նշա նա վոր առևտ րա կան կենտ րոն նե րի կող քին և մեծ դե
րա կա տա րություն ուներ Անդրկով կա սի առևտ րա կան կա պի տա լի 
ձևա վոր ման գոր ծում: 

Ցա րիզ մի գա ղու թային քա ղա քա կա նությունն ար տա հայտ
վեց նաև հար կային հա մա կար գի կար գա վոր ման գոր ծում, որի 
վե րջ նա կան նպա տա կն էր Ղա րա բա ղից հնա րա վոր առա վե լա
գույն շա հույթ ստա նա լը. ըստ էության, 18131822 թթ. ռու սա կան 
կայս րությունը ոչ մի փո փո խություն չմտցրեց ինչպես ան դրկով
կասյան իր բո լոր տի րույթ նե րի, այն պես էլ Ղա րա բա ղի հար կային 
հա մա կար գում, 1823 թվա կա նից սկսած՝ նախ կի նում խա նա կան 
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ըն տա նի քի մեր ձա վոր նե րի օգ տին գանձ վող հար կե րը հա մարյա 
նույ նությամբ հանձնվե ցին ռու սա կան ար քու նա կան գան ձա րա
նին: 18281832 թթ. ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից դի տարկ
ման ուղարկ ված հանձ նա խմբե րի աշ խա տանքնե րի արդյուն քում 
որոշ վեց Ղա րա բա ղում թող նել հար կա հա վա քության նախ կին 
ձևը: 19րդ դա րի 40ա կան թթ. նոր հար կային հա մա կար գի 
ստեղծ ման ուղ ղությամբ սկսած աշ խա տանքներն ավա րտ վում 
են միայն 1858 թ., երբ ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից հաս
տատ վում է Ղա րա բա ղի հա մար սահ ման ված նոր, առա վել ծա նր 
հար կա չա փը: 

Աշ խա տության մեջ ուսում նա սիր վել են նաև ժա մա նա
կաշրջա նի դա սային հա րա բե րություն նե րը. Ղա րա բա ղի 19րդ 
դա րի դա սային հա րա բե րություն նե րը հա մա ձույլ արդյունքն էին 
մե լի քա կան շրջա նի, խա նա կան և ռու սա կան տի րա պե տություն
նե րի, որոն ցից յու րա քան չյուրն իր կնիքն էր թո ղել նրա ձևա վոր
ման վրա: 

Ժա մա նա կաշրջանը առան ձա նա նում է նաև Ռու սաս տա նի՝ ժո
ղովրդագրա կան քա ղա քա կա նության ոլոր տում ար ված առա ջին 
քայ լե րով. մաս նա վո րա պես՝ ռուս աղան դա վո րությանը Ղա րա բա
ղում վե րաբ նա կեց նե լու քա ղա քա կա նությամբ ցա րիզ մը մի շա րք 
խնդիր նե րի հետ փոր ձում էր լու ծել տե ղում ազ գային հե նա րա նի 
ստեղծ ման հար ցը: 

19րդ դա րի 3050ա կան թվա կան ներն Ղա րա բա ղում նշա
նա վոր վել են հա կաա վա տա տի րա կան և հա կա ցա րա կան 
ելույթ նե րով, որոնք պայ մա նա վոր ված էին ծա նր և չհա մա
կարգ ված հար կային հա մա կար գի, հար կա հա վա քության ըն
թաց քում կի րառ վող կա մայա կա նություն նե րի և բռ նություն նե րի 
հան գա ման քով: Ե թե մինչև 19րդ դա րի 30ա կան թթ. վեր ջը 
Ղա րա բա ղի գյու ղա ցիությունն այս ամե նի դեմ պայ քա րել է 
դրությունը բա րե լա վե լու ան պա տաս խան դի մումբո ղոք նե րով, 
ապա 19րդ դա րի 4050ական թթ. ստիպ ված է եղել ան ցնե լու 
պայ քա րի առա վել վճ ռա կան ձևե րի, որոնք ևս որևէ դրա կան 
հետևանք չեն ար ձա նագրել: 
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Ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշրջա նում ցա րիզ մի կող մից Ղա
րա բա ղում իրա կա նաց ված քա ղա քա կան և սո ցիալտնտե սա կան 
քա ղա քա կա նության նպա տա կն էր ուժե ղաց նել երկ րա մա սի են
թա կայությունը կենտ րո նա կան իշ խա նությանը: Այս քա ղա քա կա
նությունը որո շա կի փո փո խություն նե րով շա րու նակ վում է մինչև 
1917 թ.:
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НЕЛЛИ БАГДАСАРЯН

АДмИНИСтРАтИвНо-ПоЛИтИЧЕСКАЯ  
И СоЦИАЛЬНо-ЭКоНомИЧЕСКАЯ СИтУАЦИЯ  

в КАРАБАХЕ  в 1813-1867 ГГ.

РЕЗЮмЕ 

Исследование посвящено одному из важнейших периодов 
армянской истории: административнополитической  и социально
экономической ситуации в Карабахе в 18131867 гг.

По Гюлистанскому договору 1813 года Карабах переходит из
под власти Персии под российскую юрисдикцию. Значение 
Гюлистанского договора рассматривается историками в контексте 
присоединения Закавказья к России. При этом Гюлистанский 
договор расценивается поразному: от имеющего прогрессивное 
значение до акта “наименьшего зла” в данной ситуации. В то 
же время нет ни одного историографического исследования, 
в котором всесторонне рассматривались бы последствия 
присоединения Карабаха к России, сложившаяся в результате 
присоединения административнополитическая ситуация, а также 
нестабильное положение Карабаха в период вплоть до образования 
Елизаветпольской губернии.

Освещению этих проблем и посвящено данное исследование, 
тема которого особенно актуальна, поскольку в условиях 
современной азербайджанской пропаганды, извращающей 
очевидные исторические факты, возникает необходимость в 
восполнении неизвестных страниц отечественной истории. Кроме 
того, сегодня возникает и необходимость опровергнуть навязанные 
советской историографией стереотипы, которые не всегда 
соответствуют реальным историческим фактам.
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Хронологические рамки исследования охватывают период 
с 1813го по 1867 год: со времени заключения Гюлистанского 
договора и присоединения Карабаха к России до очередной 
административной реформы царского правительства от 9 декабря 
1867 года, в результате которой Карабах оказывается в составе 
Елизаветпольской губернии.

Исследование основано на историкоисследовательском 
анализе архивных документов, печатных источников, прессы 
исследуемого периода, историографической литературы.

Первая глава “Административнополитическая ситуация в 
Карабахе 18131867 гг.” состоит из трех параграфов. В первом 
параграфе “Политические последствия Гюлистанского договора” 
рассматриваются обстоятельства присоединения Карабаха к России 
по Гюлистанскому договору, заключенному в крепости Гюлистан 12 
октября 1813 года, а также политические последствия договора, 
имеющие как положительное, так и отрицательное значение.

Гюлистанский договор рассматривается и оценивается в 
аспекте присоединения Закавказья к России. Этому политическому 
акту дается множество разных оценок; он рассматривается 
и как договор, имеющий прогрессивное значение, и как 
акт, который можно расценивать как “наименьшее зло”. То 
есть, по исторической закономерности, произошла замена 
владычества, ведущего к регрессии, владычеством сравнительно 
прогрессивным; подчинение владычеству, стоящему по развитию 
ступенью выше по сравнению с прежним, в сложившихся условиях 
можно считать прогрессом. Однако существующие критерии 
оценок исторических фактов позволяют нам утверждать, что 
Гюлистанский договор и следующее по нему присоединение 
Карабаха к России можно квалифицировать как “наименьшее зло”. 
Это утверждение нельзя считать окончательным и бесспорным, 
но ясно, что хотя и иностранное владычество никогда не может 
быть абсолютно благом, тем не менее русское владычество по 
сравнению с персидским в тот период для Карабаха стало тем 
самым “наименьшим злом”.
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Этому международноправовому акту могла бы быть дана 
иная оценка, если бы была реализована идея создания Арцахской 
автономной административной единицы. Присоединение к 
Российской империи (имеется ввиду и Туркманчайский договор) 
народа, имеющего тысячелетнее прошлое, богатейшее культурное 
наследие, царские династии, ведущего постоянную борьбу за 
восстановление и сохранение собственной государственности, 
нужно рассматривать как вполне закономерный и неизбежный 
этап развития исторических событий, этап, имеющий свои 
положительные и отрицательные последствия.

Во втором параграфе дается представление о русскоперсидской 
войне 18261828 гг., и в этом контексте приводятся обстоятельства 
героической обороны Шуши. Уже известные факты здесь не 
затрагиваются, внимание заостряется на малоисследованных или 
неизвестных ранее обстоятельствах этих событий. Так, например, 
приводятся веские факты о том, что один из первых ударов 
персидская сторона должна была нанести по Карабаху, но эти 
предпосылки не были учтены, поскольку все внимание генерала 
А. Ермолова в этот ответственный момент было сосредоточено на 
Тифлисе. В армянской историографии срок осады Шуши называется 
в пределах 48 или 50 дней. На основе выявленных новых фактов 
можно утверждать, что осада Шуши продолжалась 55 дней. Оборона 
города дала возможность русской армии перейти в контрнаступление 
и победить в сражениях у Шамхора и Елизаветполя. Оборона Шуши 
определила исход войны и стала спасением для Грузии, основные 
силы которой были сосредоточены в Тифлисе.

После заключения Туркманчайского договора с армянских 
территорий, отошедших к Персии, в Карабах было переселено 
около 100 семейств. Фальсифицируя этот факт, азербайджанские 
историки доводят число переселенных семей до 130000170000, 
чтобы обосновать выдвинутое ими мнение о том, что армянское 
население Карабаха является пришлым, а мусульманское население
автохонным. Множество исторических фактов делают данную точку 
зрения необоснованной, не выдерживающей никакой критики.



225

В третьем параграфе “Карабах в административных проектах 
реформ и постановлений Российской империи в 1822 – 1867 г.г.” 
рассматривается политика царского правительства с 1822 года: от 
крушения ханского правления в Карабахе до административной 
реформы 9 декабря 1867 года, по которой Карабах вошел в состав 
Елизаветпольской губернии.

В проектах реформ по управлению Закавказьем вопрос об 
управлении карабахской провинцией стал предметом обсуждения в 
проектах 1822 г. А. Ермолова, 1828 г. П. Санковской, 1829 г. Е. Канкрина, 
1830 г. И Паскевича, 1834 г. А. Чернищева, 1834 г. Д. Блудова и т.д.. 
В этих проектах при административнотерриториального делении 
учитывался только географический и экономический фактор.

10 апреля 1840 г. императором утверждается новый проект 
административного деления Закавказья, который получает силу 
закона. В итоге нового административного деления Закавказье 
было разделено на две крупные административные единицы: 
ГрузиноИмеретинскую губернию и Каспийскую область. Карабах 
наряду с Бакинской, Шемахинской, Кубинской, Дербентской, 
Ленкоранской и Нухинской провинций, вошел в состав Каспийской 
области. 14 декабря 1846 г. царское правительство подвергло 
территори Закавказья новому разделению. На этот раз было 
создано 4 губернии: Тифлисская, Кутаисская, Шамахинская и 
Дербентская. Карабах вошел в состав Шемахинской губернии, а с 
6 декабря 1859 гг. в состав Бакинской губернии. 9 декабря 1867 г. 
по новому закону царского правительства Карабах вошел в состав 
Елизаветпольской губернии.

Оценивая суть административнополитических проектов и 
программ царского правительства 18221867 гг., можно сделать 
следующий вывод: царизм остался верен своей политике не 
допущения этнической централизации, что ярко прослеживается 
на примере Карабаха, где продолжала жить надежда на создание 
независимого государства. Выдвинутые в проектах единичные 
случаи объединения Карабаха и Армянского края в одну 
административную единицу так и остались на бумаге. Таким образом, 
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царское правительство не объединило Карабах и Армянский край 
в одну административную единицу исходя из своих политических 
интересов.

В 4060е годы 19 века царское правительство реализовало в 
Карабахе ряд законов и положений. На протяжении этого времени 
оно покровительствовало мусульманской части населения, 
в частности, его высшему сословию, в то же время назначая 
на ключевые должности местного самоуправления армян. 
Покровительство же мусульманским бекам было направлено на 
то, чтобы не настраивать их против царской власти. Фактически 
такая политика царского правительства имело целью укрепление 
собственных позиций и обеспечение политического равновесия в 
регионе.

Вторая глава “Социальноэкономическая жизнь в Карабахе 
18131867 гг. Проявление колониальной политики в Карабахе” 
состоит из пяти параграфов. В первом параграфе “Сельское 
хозяйство, ремесла и торговля” осуществляется наиболее полный 
анализ этих сфер деятельности.

Обеспечение безопасности Карабаха и устранение 
внутриполитической раздробленности имели большое значение 
для развития экономики страны. Карабах, сильно пострадавший 
от русскоперсидских войн 18041813 гг., 18261828 гг., за короткое 
время преодолев послевоенные трудности, вновь вышел на 
перспективный путь развития. С целью получения из Карабаха. 
максимальной прибыли, царское правительство поощряло развитие 
ряда отраслей экономики.

В первой половине 19го века в Карабахе кустарное ремесло 
уступило место специализированному промышленному 
производству. Несмотря на ряд препятствующих факторов, таких 
как отсутствие единой денежной системы и единой системы мер и 
весов, торговля в Карабахе развивается, имея при этом некоторые 
характерные особенности. Внутренняя торговля продолжает 
осуществляться преимущественно по принципу натурального 
обмена. Шушинские торговцы вывозили небольшое количество 



227

товаров, производимых в Карабахе, выступая чаще всего в роли 
торговых посредников. В плане внешней торговли Шуши в то время 
стояла в одном ряду с известными центрами торговли.

Во втором параграфе “Налоговая политика царской России в 
Карабахе” рассматривается царская правительственная политика 
по направлению урегулирования налоговой системы. Колониальная 
политика царизма была направлена на урегулирование налоговой 
системы, и его конечной целью являлось взимание максимальной 
прибыли из Карабаха: по сути, в 18131822 гг. российские власти 
не ввели никаких изменений в существующие ранее налоговые 
системы Карабаха и других закавказских колоний: начиная с 1823 
налоги, которые ранее взимались в пользу ханской семьи, теперь 
взимались и передавались в русскую казну. В 18281832 гг. царское 
правительство отправляет в Карабах ревизионную комиссию, по 
результатам работы которой было решено оставить бывшую форму 
налоговзимания. Начатая в 40х гг. 19го века работа в направлении 
создания новой налоговой системы завершается только в 1858 
г., когда царским правительством утверждается новая налоговая 
система для Карабаха.

В третьем параграфе “Сословные отношения” проведен анализ 
проблемы и выявлены характерные особенности этого явления в 
Карабахе. Вопервых, после подписания Гюлистанского договора 
в Карабахе высшую ступень феодальной иерархии продолжает 
занимать ханская семья; вовторых, в сословных отношениях 
изменения фиксируются только в 1823 г. В частности, после 
установления русского владычества лишается прав ханская семья, 
но при попустительстве царизма беки продолжали оставаться 
правящим сословием. Сословные отношения в Карабахе в 19м 
веке были достаточно сложны, поскольку они стали наследием 
меликского, ханского и русского периода истории, каждый из 
которых наложил свою печать на его формирование.

В следующем параграфе “Русские переселенцы Карабаха: 
демографическая политика царской России” представлены причины, 
процесс и последствия переселения царским правительством в 
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Карабах сектантов. Политика царизма в Карабахе наряду с другими 
вопросами преследовала решение проблемы обеспечения на месте 
национальной поддержки.

Пятый параграф “Антифеодальные и антицарские выступления” 
посвящен 3050ым годам 19ого века, когда в Карабахе 
произошли антицарские и антифеодальные выступления, 
обусловленные произволом и насилием власти, а также тяжелой 
и неурегулированной налоговой системой, используемой в ходе 
налоговзимания.

Если до конца 30ого гг. 19го века крестьянство Карабаха 
добивалось улучшения своего положения остающимися без 
ответа протестами и заявлениями, то в 4050х гг. 19го века оно 
было вынуждено перейти к более решительным формам борьбы, 
которая не привела к какимлибо позитивным результатам. В 
изучаемый период осуществляемая государственная и социально
экономическая политика царизма в Карабахе преследовал цель 
усилить подчинение края центральной власти России. Такая 
политика подчинения с определенными изменениями продолжалась 
до 1917 г.

Изучение поворотных моментов истории крайне важно и 
актуально и с точки зрения извлечения исторических уроков, и 
с точки зрения беспристрастной оценки событий прошлого с 
целью использования этих оценок для решения современных 
общенациональных задач.
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NELLY BAGHDASARYAN

THE ADmiNiSTRATivE-POLiTiCAL  
AND SOCiOECONOmiC SiTUATiON 

iN KARABAGH iN 1813-1867

SUmmARY

The investigation is dedicated to one of the most significant phases 
of the Armenian history, i.e. the administrativepolitical and economic 
situation in Karabagh within the period of 18131867. Under the Treaty of 
Gulistan in 1813 Karabagh passed from Persian possession to the Russian 
one. Historiography has considered the significance of the Treaty of 
Gulistan in the context of Russia՛s annexation of Transcaucasia, evaluating 
this political act from different viewpoints from the progressive to the 
“lesser of the two devils”. Notwithstanding, there is no historiographic 
investigation, where the examination of the results of Karabagh՛s 
inclusion into Russia, the administrativepolitical and economic position 
following it and the everchanging situation, which has prevailed before 
the establishment of Elisabethpol state, are comprehensively examined.  

The work under consideration is devoted to the elucidation of those 
issues. The topic is urgent, as under rival Azerbaijani propaganda and 
distortion of real historic facts time՛s imperative is to fill up native 
historiography՛s pages. The actuality of the investigation is stipulated by 
the fact, that after getting rid of Soviet historiography ties, it was necessary 
to newly evaluate the historic past, avoiding from the stereotypes subject 
to examination.

In terms of chronology, the investigation involves the period of 
18131867, from Karabagh՛s inclusion into Russia as a result of signing 
the Treaty of Gulistan up to the regular administrativepolitical division 
of the Czarist government on December 9, 1867 and its emergence as 
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part of Elithabethpol Governorate. The investigation and analysis of data 
of the period posed the necessity of periodisation.

The investigation runs on the principle of archival documents, printed 
sources, the press of that period, on the principle of historicexploratory 
analysis of historiographic literature. 

The first chapter entitled “The AdministrativePolitical Condition 
in Karabagh in 18131867” is composed of three subchapters. 

In the first subchapter, entitled “The Political Consequences of 
the Treaty of Gulistan” Karabagh՛s inclusion into Russia under the 
Treaty of Gulistan signed in the Gulistan fortresstown on 12 October 
1813, the positive and negative political implications of the agreement 
are presented.  

Historiography has considered the significance of the Treaty of 
Gulistan in the context of Russia՛s annexation of Transcaucasia, providing 
different evaluations for this political act, from the progressive to the 
“lesser of the two devils”. According to a historical conformity, replacing 
one backwardlooking domination with a comparatively developed one, 
i.e. denial of a lesser degree of development for a comparatively developed 
degree must be viewed as progressive. However, despite conformities 
there are also criteria for evaluating historical facts, which allow us 
to adhere to the opinion that Karabagh՛s inclusion into Russia under 
the Treaty of Gulistan was “lesser of the two devils”. This qualification 
is actually not so stringent and extreme; its semasiology is very clear
cut; alien possession can never be “absolute good”. In this very case 
Rusian domination as compared to the Persian one was “lesser of the 
two devils”. Quite another evaluation would have been provided for the 
established international act, if the idea of founding Artsakh autonomous 
administrative unit had been realised. After all, for a nation, having rich 
and exemplary cultural heritage, and dynasties, having passed through 
the crucible of millennia and constantly struggling for the maintenance 
and restoration of statehood, inclusion into the Russian Empire (here I 
mean Turkmenchay Agreement too) should simply be considered as a 
new, inevitable phase formed as a result of historic events with its positive 
and negative consequences.
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The second subchapter entitled “The Artsakh Nation in 
the Russo-Persian war of 1826-1828” represents the Russo
Persian war of 18261828 and the heroic defense of Shoushi in its 
background. Avoiding wellknown facts, we aimed at drawing the 
attention on the sides of those events still unexamined or only partly 
elucidated.

There are weighty arguments according to which the Persian side 
must have delivered one of the first blows on Karabagh, but at such a 
crucial moment A. Ermolov՛s attention was centered around Tiflis (Tbilisi) 
alone.

It is noteworthy that in the Armenian historiography  it is conventional 
to consider the duration of Shoushi՛s siege around 4050 days. The 
viewpoint of Shoushi՛s 55daylong siege is given factual proof in the 
work under consideration.

Shoushi՛s defense gave the Russian Army an opportunity to 
counterattack and win in Shamkhor and Elisabethpol battles. After all, it 
was a salvation for whole Georgia, the main force of which was centered 
around Tbilisi. Shoushi՛s defense practically determined the outcome of 
the battle. 

As a consequence of Persian Armenians’ migration organized 
under the Agreement of Turkmenchay, roughly estimating, around 100 
families settled in Karabagh.  Falsifying this, Azerbaijani historiography 
intentionally accounts the number of migrants as 130000170000, 
grounding the Azerbaijani historiography theories of “immigration” 
of the Armenian population of Karabagh and “local character” of the 
muslim population put forward by themselves. In terms of availability 
of historic facts, the forwarded groundless viewpoint fails under 
criticism.

The third subchapter entitled “Karabagh in the projects and 
resolutions on the administrative-political reforms in 1822-1867” 
discusses the policy of Czarism from the fall of the khanate in Karabagh 
in 1822 up to the inclusion of Karabagh into Elisabethpol state as a result 
of regular administrativepolitical division of the Czarist government on 
9 December, 1867. 
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In the reform projects of Transcaucasia՛s management the issue of 
ruling Karabagh province became subject to discussion in the projects 
of A. Ermolov in 1822, P. Sankovsky in 1828, E. Kankrin on 15 August, 
1829, I. Paskevich on 24 April, 1830, A. Chernishev on 2 February, 1834, 
D. Bloudov on 12 March, 1834 and in others՛ projects. On the basis of 
administrativeterritorial divisions proposed in the projects only the 
economicgeographical factor was placed.

On 10 April, 1840 Nickolay I confirms the new project of Transcaucasia՛s 
administrative division, which comes into law.  Karabagh would 
thereafter become part of the Caspian region. On 14 December 1846 
the Czarist government exposes Transcaucasia to a new administrative 
division. Zangezour and Karabagh with Shoushi administrative centre 
were included into Shamakhi district, while since 6 December 1859 into 
Baku region. On 9 December 1867 with the new law adopted by the 
Czarist government Nagorno Karabagh was included into Elisabethpol 
Governorate.   

The examination of administrativepolitical projects and resolutions 
implemented in Karabagh by the Czarist regime in 18221867 showed  
the Czarist regime՛s commitment to its policy of avoiding ethnic 
concentrations, which was evidently manifested in Karabagh, where 
the hope of building an independent statehood was bright, while the 
unique proposals of uniting Karabagh and the Armenian district into 
one uniform administrativepolitical unit put forward in the projects 
remained only written, grounded exceptionally by geographical reasons. 
In fact, Czarist authorities taking into account their narrow interest
based policy did not unite Karabagh and the Armenian district into one 
uniform administrative unit. 

In the 40s and 50s of the 19th century during the entire period of bringing 
into life the laws and statutes the Czarist regime, patronizing the high class 
of muslims, at the same time appointed the Armenians in significant local 
administrative positions. Though the autocracy defended in its laws and 
statutes of muslim beks, it was mostly done for not setting the latter against 
itself. In fact, the abovementioned Czarist policy was aimed at establishing 
political counterbalance, thus enhancing its own assistance.
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The second chapter entitled “The Socioeconomic Life in 
Karabagh in 1813-1867; manifestations of Czarist Colonial Policy 
in Karabagh” comprises five subchapters. The first subchapter, which 
runs as “Agriculture, Crafts and Trade” conducts an indepth analysis 
towards the investigation of the specified fields.

Ensuring security in Karabagh, eliminating political fragmentation 
played a crucial role in the development of the country՛s economy. 
Karabagh, having greatly suffered from the RussoPersian wars of 
18041813 and 18261828, overcoming postwar challenges in a short 
period of time, once again took the path of natural development. 
With the aim of maximally benefiting from Karabagh the Czarist 
regime promoted the development of a number of branches of 
economy. 

In the first half of the 19th century the crafting and household 
industries yielded to the preliminary form of specialized industrious 
activity. Despite the existing obstructive factors, i.e. the absence 
of a common monetary, measuring and weigհing system, trade 
in Karabagh developed bearing some peculiar features. Domestic 
trade still had an inherent nature; merchants from Shoushi exported 
very little part of the goods manufactured in Karabagh, acting as 
trade mediators. Shoushi stood by the significant trade centres of 
that time especially in terms of exterior trade. During the time spell 
under consideration Shoushi was one of the centres of formation of 
Transcaucasia՛s commercial capital. 

In the second subchapter, entitled “Fiscal (Tax) Policy of the 
Czarist Russia in Karabagh” we discuss the policy implemented by the 
Czarist government towards regulating the fiscal system. The colonial 
policy of the czarist regime entirely manifested in the regulatory process 
of the fiscal system, the ultimate purpose of which was to gain maximal 
profit from Karabagh. In 18131822 the Russian Empire did not eventually 
make any changes in the fiscal systems of either all its Transcaucasian 
possessions or Karabagh. All the taxes having been charged in favour of 
the former khanate family relatives since 1823 were almost identically 
passed to the Russian Royal Court treasury.    
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As a result of activities of the commissions sent for monitoring 
by the Czarist government it was determined to leave the already 
existing tax revenue form. In the 40s of the 19th century activities 
towards the establishment of the new fiscal system finished only in 
1858 when the Czarist government confirmed the new, heaviest tax 
burdens.

The third subchapter, i.e. “Class Relationships” the issue was 
analyzed with its specific feature. After signing the Treaty of Gulistan the 
khanate family continued to occupy the highest degree of the feudal 
staircase in Karabagh. A change in class relations was registered only 
in 1823 after Russian administration, in particular, the khanate family 
was disentitled, but under the connivance of the autocracy the beks 
continued to be a ruling class. Class relations of the 19th century in 
Karabagh stand out by their complexity, as they were inherited from the 
Melikdom region, Khanate and Russian dominations, each of which left 
trace on their formation. 

The fourth subchapter running as “Russian immigrants 
of Karabagh (Russia՛s Demographic Policy)” introduces the 
causes, process and consequences of resettling Russian sectarians 
in Karabagh by the Czarist government. This policy of the Czarist 
regime along with a few purposes solved the issue of creating a local 
national console.   

The fifth subchapter covers entitled “Antifeudalist and Anticzarist 
Speeches” antifeudalist and anticzarist speeches made in Karabagh in 
the 20s and 50s of the 19th century, which were conditioned with a heavy 
and uncoordinated fiscal system, selfwill shown during fiscal revenues 
and violations.  

If before the late 30s of the 19th century peasantry in Karabagh 
struggled against all this through unanswered complaints of improving 
the situation, in the 40s and 50s of the 19th century it had to take upon 
more decisive forms of struggle, which did not lead to any positive 
consequence.  

The aim of the political and economic policy implemented in 
Karabagh by the Czarist regime during the period under consideration 
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was to enhance the district՛s submission to the central power. This biased 
policy continued with slight amendments till 1917. The investigation of 
the abovementioned turning historical period is extremely important 
and uptodate for historical lessons as well as serving it to the political 
processes from unbiased viewpoints. 
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ՕԳ տԱ Գո ՐԾ ՎԱԾ ԱՂԲՅո ւՐ ՆԵ ՐԻ  
ԵՎ ԳՐԱ կԱ Նո ւթՅԱՆ ցԱ Նկ

1. Սկզբնաղ բյուր նե ր

I. Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա ն
Ա) Ձե ռագրե ր

N 7823 (ժա պա վեն):
Բ) Վա վե րագրե ր

 Կա թո ղի կո սա կան դի վան, թղթ. 35, վավ. 378, թղթ. 42, վավ. 126, 
թղթ. 54, վավ. 342, թղթ. 57, վավ. 352, թղթ. 62, վավ. 75, 19, թղթ. 
157, վավ. 400, թղթ. 145, վավ. 211 ա, 212, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 
224, 227, 234, թղթ. 240, վավ. 58, 63, 66, թղթ. 241, վավ. 206, թղթ. 
243, վավ. 186, թղթ. 257, վավ. 167: 
Ա լեք սանդր Ե րի ցյա նի ար խիվ, թղթ. 155, վավ. 33, թղթ. 156, վավ. 
158, թղթ. 159, վավ. 182:
 Ներ սես Աշ տա րա կե ցու ար խիվ, թղթ. 164 ա, վավ. 285, թղթ. 165, 
վավ. 320, 326, 513, 539, 558, 559, 560, 561, 579, 580, 606, 607, թղթ. 
166, վավ. 453, 614, 617, 618, 643, 645, 647, 660, 768, 778, 779:
 Լա զարյան նե րի ար խիվ, թղթ. 105, գ. 13, վավ. 192, 198, թղթ. 106, գ. 
51, վավ. 43, 49, 73, 74, 111, 113, 115, թղթ. 111, գ. 36, վավ. 80:
Հ. Աբ րա հա մյա նի ար խիվ, թղթ. 98, վավ. 121:

II. Հայաս տա նի ազ գային ար խիվ (ՀԱԱ)
ֆ. 56, ց. 4, գ. 1097ա, ց. 5, գ. 84, թղթ. 58:
ֆ. 93, ց. 1, գ. 163:
ֆ. 133, ց. 1, գ. 329:
ֆ. 151, ց. 1, գ. 23:
ֆ. 319, ց. 1, գ. 1, գ. 49, գ. 51, գ. 52, գ. 54, ց. 2, գ. 50:
ֆ. 332, ց. 1, գ. 533, գ. 590:

III. ՀՀ ԳԱԱ Պատ մության ինստի տու տի ար խիվ, 
Լե ոյի ան ձնա կան ֆոնդ, ց.1, գ.10:



238

IV. ԼՂՀ Հադրու թի շրջա նի Թա ղուտ գյու ղի մա սին պատ մող 
նյու թի բնա գի րը պահ վում է շրջա նի պատ մաերկ րա գի տա կան 
թան գա րա նում:

2. տպա գիր սկզբնաղ բյուր նե ր
Ա) Հայե րեն 

 2 1. Բեկ նա զա րեանց Ա., Գա ղտ նիք Ղա րա բա ղի, Ս. Պե տեր
բուրգ, 1888:

 2 2. Գիւլ խան դա նեան Ա., Կով կաս եր կի րը, ժո ղո վուր դը, պատ
մու թիւնը, Ա մաս, Փա րիզ, 1916:

 2 3. թա ղիա դեանց մ., Ճա նա պար հոր դու թիւն ի Հայս, հ. առա
ջին, Կալ կա թա, 1847:

 2 4. Լա լայան Ե., Վա րան դա, Թիֆ լիս, 1898:
 2 5. Հա կո բյան Հ., Ուղեգրություն ներ, հ. Զ, (18001820 թթ.) 

Երևան, 1934:
 2 6. Հա կստհաու զեն Օ գոս տոս, Ճա նա պար հոր դու թիւն յայս կոյս 

Կով կա սու, այն է ի Հայս եւ ի Վիրս, թարգմ. Արիս տա կէս վար
դա պետ Սեդրա կեան Խալ ֆա լուեց ւոյ, Վա ղար շա պատ, 1872:

 2 7. մա ղա լեան Ա., Յ. Զա քա րեա նի «Պատ մու թիւն գա ւա ռին Ար
ցա խու» աշ խա տու թիւնը, «Հան դէս ամ սօ րեայ», թիւ 112, Վի են
նա, 2006, էջ 317394:

 2 8. միր զա Յու սուֆ Ներ սե սով, Ճշ մար տա ցի պատ մություն, 
թարգ մա նությունը բնագրից, նե րա ծությունը և ծա նո
թագրություն նե րը՝ Ք. Կոս տիկյա նի, ՀՀ ԳԱԱ Արևե լա գի տության 
ինստ., Երևան, 2000:

 2 9. Ջա լա լեանց Ս., Ճա նա պար հոր դու թիւն ի Մեծն Հայաս տան, 
Մասն Բ, Տփ խիս, 1858:

 2 10. Սր վանձ տյանց Գ., Եր կեր, հ. 2, Երևան, 1982: 
 2 11. Վա ւե րագրեր Հայ եկե ղե ցու պատ մու թեան, գի րք Թ, Հայ 

Առա քե լա կան եկե ղե ցու Ար ցա խի թե մը (18131933 թթ.), Երևան, 
2000:
Բ) Ռու սե րե ն

 2 12. Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией 
(АКАК), т. II, под ред. пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1868, АКАК, 
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т. III, под ред. пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1869, АКАК, т. IV, 
под ред. пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1870, АКАК, т. V, под ред. 
пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1873, АКАК, т. VI, ч. I, под ред. 
пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1874, АКАК, т. VI, ч. II, под ред. 
пред. комм. Ад. Берже, Тифлис, 1875, АКАК, т. VII, под ред. пред. 
комм. Ад. Берже, Тифлис, 1878, АКАК, т. VIII, под ред. пред. комм. 
Ад. Берже, Тифлис, 1881, АКАК, т. IX, под ред. пред. комм. Ад. 
Берже, Тифлис, 1884, АКАК, т. X, под ред. пред. комм. Ад. Берже, 
Тифлис, 1885, АКАК, т. XI, под ред. пред. комм. Дм. Кобякова, 
Тифлис, 1888.

 2 13. Бахтадзе И., Податное обложение государственных 
крестьян Закавказского края, Свод материалов по изучению 
экономического быта государственных крестьян Закавказского 
края, (СМИЭбГКЗК), Тифлис, 1887, т. I, ч. 3, с. 1279 отдельно.

 2 14. Броневский С., Новейшие географические и исторические 
известия о Кавказе, ч. 2, Москва, 1823.

 2 15. Глинка С., Описание переселения армян аддербиджанских в 
пределы России, Москва, 1831. 

 2 16. Документы и материалы по истории армянского народа, 
социально политическое и экономическое положение 
Восточной Армении после присоединения к России (18301870), 
под ред. Н. А. тавакаляна, Ереван, 1993. 

 2 17. Дубровин Н., История войны и владычества русских на 
Кавказе, т. 6, СПб, 1888. 

 2 18. Евецкий о., Статистическое описание Закавказского края, ч. 
2, СПб, 1835, с. 111232.

 2 19. Записки Алексея Петровича Ермолова с приложением, ч. II. 
18161827 гг., Москва, 1868.

 2 20. Краткий очерк 25ти летней деятельности Кавказского 
общества сельского хозяйства (за первое двадцатипятилетие его 
существования 18501875) Тифлис, 1875.

 2 21. Колониальная политика российского царизма в Азербайджане 
в 2060х гг. XIX в. Ч. I, Феодальные отношения и колониальный 
режим 18271843, М.Л., 1936.
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 2 22. Колониальная политика российского царизма в Азербайджане 
в 2060х гг. XIX в. Ч.II, Феодальные отношения и колониальный 
режим 18431868, М.Л., 1937.

 2 23. Материалы для изучения экономического быта 
государственных крестьян Закавказского края (МИЭбГКЗК), 
т. VI, ч. II, Тифлис, 1887. Экономический быт государственных 
крестьян Джеванширского уезда, Елисаветпольской губерниии, 
исследование А. Е. ХанАгова, с. 335435, т. IV, ч. I, Тифлис, 1886, 
Экономический быт государственных крестьян в Шушинском и 
Джебраилском уездах Елисаветпольской губернии, исследование 
А. Г. Деконского, с. 221383.

 2 24. Нагорный Карабах в международном праве и мировой 
политике, документы и комментарий, т. I, Москва, 2008. 

 2 25. Обозрение российских владений за Кавказом, (в 
статистическом, этнографическом, топографическом и 
финансовом отношениях), ч. III, СПб, 1836.

 2 26. Отчет по главному управлению наместника Кавказского за 
первое десятилетие управления Кавказским и Закавказским 
краем е.и.в.в. князем Михаилом Николаеичем с декабря 18626 
декабря 1872, Тифлис, 1873.

 2 27. Присоединение Восточной Армении к России, сборник 
документов, т.II (18141830), Ереван, 1978.

 2 28. Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа, (СМОМПК), Давидбеков И., Село Гадрут, Елисаветпольской 
губернии, Джебраильского уезда, вып. VI, отд. II, Тифлис, 
1888. Промысловые занятия в некоторых населенных пунктах 
Закавказья, СМОМПК, вып. XI, отд. I, Тифлис, 1891, Израелов Г., 
Село Касапет, Елисаветпольской губернии, Джеванширского 
уезда, СМОМПК, вып. XIII, отд. I, Тифлис, 1892.

 2 29. Свод материалов по изучению экономического быта 
государственных крестьян Закавказского края, т. II, Тифлис, 1887.

 2 30. Сегаль Л., Елисаветпольская губерния, впечатления и 
воспоминания, из журн. «Кавказский вестник», Тифлис, 1902. 
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 2 2. 31. Собрание актов, относящихся к обозрению истории 
армянского народа, ч. II, Москва, 1838.
Գ) Ֆրան սե րե ն

 2 32. madame B Chantre, A travers, L՛armenie Russe, Paris, 1893.

3. Գրա կա նություն 
Ա) Հայե րե ն

 3 1.  Ազա տյան Հ., Բախ տո րոշ պայ մա նագրեր, Երևան, 2002:
 3 2. Ալեք սանյան Ս., Արևելյան Հայաս տա նի նոր շրջա նի ագրա

րային հա րա բե րություն նե րի պատ մագրությունը, Երևան, 1991:
 3 3. Աղայան Ծ., Ռու սաս տա նի դե րը հայ ժո ղովրդի պատ մա կան 

ճա կա տագրում, Երևան, 1981:
 3 4. Ամիր ջանյան Ս., Դի զակ, Երևան, 2006:
 3 5. Անա նուն Դ., Ռու սա հայե րի հա սա րա կա կան զար գա ցու մը 

XIX դա րում (18001870) հ. I, Բա քու, 1916:
 3 6. Առա քելյան Գ., Գան ձակԵ լի զա վետ պո լի (մարզ, նա հանգ) 

բնակ չությունը XIX դա րում, Երևան, 2003:
 3 7. Առա քելյան մ., Ասք Ղա րա բա ղի և Նն գի գյու ղի մա սին, 

Երևան, 2005:
 3 8. Ավա գյան Ս., Ղա րա բա ղի մա մու լի պատ մություն, Երևան, 

1989:
 3 9. Ավ դալ բե գյան Խ., Հո ղային հար ցը Արևելյան Հայաս տա նում 

(18011917 թթ.), Երևան, 1959:
 3 10. Բա լայան Վ., Ար ցա խի պատ մությունը հնա դա րից մինչև 

մեր օ րե րը, Երևան, 2002:
 3 11. Բար խու տա րեանց մ., Աղուա նից եր կիր եւ դրա ցիք, Ար

ցախ, Երևան, 1999:
 3 12. Բեգ լարյան մ., Ղա րա բա ղի մեր Քա րա հուն ջը, Ստե փա նա

կե րտ, 2004:
 3 13. Գա լոյան Գ., Հայաս տանը մեծ տե րություն նե րի աշ խար

հա կա լա կան առ ճա կա տում նե րում (XVI դա րից մինչև 1917 թ.), 
Երևան, 2004:

 3 14. Գա լոյան Գ., Ռու սաս տանը և Անդրկով կա սի ժո ղո վուրդ նե
րը, Երևան, 1978: 
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 3 15. Գե ղա մեանց Ե., Հայե րի ազա տագրա կան շար ժում նե րը 
ԺԹ դա րում կամ Հայ կա կան հար ցի 4րդ շրջանը, Բա քու, 1915:

 3 16. Գրի գորյան Զ., Ռուս և հայ ժո ղո վուրդ նե րի հա մա գոր ծակ
ցությունը XIX դա րի սկզ բին, Երևան, 1957:

 3 17. Դա նի էլյան Է., Գան ձա սա րի պատ մու թիւն, Երևան, 2005:
 3 18. Դե մոյան Հ., Հայ կա կան զի նանշան ներ, դրոշ ներ, պե տա

կան պարգև ներ, Երևան, 2008:
 3 19. Դի լոյան Վ., Արևելյան Հայաս տանը 19րդ դա րի առա

ջին երես նա մյա կին և հայ –ռու սա կան հա րա բե րություն նե րը, 
Երևան, 1989:

 3 20. Ե րի ցեան Ալ., Ամե նայն Հայոց կա թո ղի կո սու թիւնը եւ Կով
կա սի հայք XIX դա րում, Թիֆ լիս, 1894:

 3 21. թա թիկյան Վ., Ար ցա խի տոհ մա գոր գե րը, Երևան, 2004:
 3 22. Լե ո, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 4, Երևան, 1984:
 3 23. Լէ օ, Վէ՞պ թէ պատ մու թիւն (Ղա րա բա ղի ան ցեա լը Ապ րես 

Բէկ նա զա րեան ցի գրչի տակ ), Շու շի, 1887: 
 3 24. Լէ օ, Պատ մու թիւն Ղա րա բա ղի Հայոց Թե մա կան հո գե ւոր 

դպ րո ցի 18381913, Թիֆ լիս, 1914:
 3 25. Լէ օ, Սահ մա նա վէ ճեր, Աթէնք, 1990:
 3 26. Լե ւոն Վար դան, Հար կե րը Օս մա նեան եւ Պարս կա կան 

Կայս րու թիւն նե րուն մէջ, ԺԵի դար, ԱԻ, Երևան, 2004:
 3 27. Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տության ատ լաս, Երևան, 

2009:
 3 28. կա րա պե տյան Ս., Հայ մշա կույ թի հու շար ձան նե րը 

Խորհրդային Ադրբե ջա նին բռ նա կց ված շրջան նե րում, Երևան, 
1999:

 3 29. կոս տանդյան Է., Գա րե գին Սր վանձ տյանց: (Կյան քը և գոր
ծու նեությունը), Երևան, 2008:

 3 30. Հայթյան Ա., Հայաս տա նի ռուս վե րաբ նակ նե րը (18301920 
թթ.), Երևան, 1989:

 3 31. Հայոց պատ մություն, հ.3, գի րք առա ջին, նոր ժա մա նա
կաշրջան (XVII դա րի երկ րորդ կես –XIX դա րի վե րջ), Երևան, 
2010:
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 3 32. Հա րությունյան Գ., Ար ցա խա հայ դպ րո ցը 519րդ դա րե
րում, Ստե փա նա կե րտ, 2000:

 3 33. Հա րությունյան Գ., Ար ցա խի թե մի լու սա վո րիչ նե րը, Ստե
փա նա կե րտ, 2002: 

 3 34. Հա րությունյան Հր., Շու շի (նո րա հայտ նյու թեր քա ղա քի 
պատ մության մա սին), Ստե փա նա կե րտ, 2002:

 3 35. Հա րությունյան Հր., Շու շիի տա պա նա քա րե րի ար ձա
նագրություն նե րը, Երևան, 2008:

 3 36. Հա րությունյան Հր., Շու շի. քա րե ղեն ան խոս վկա ներ, Ստե
փա նա կե րտ, 2013:

 3 37. Հա րությունյան մ., Մշա կու թային կյան քը Լեռ նային Ղա րա
բա ղում (Ար ցա խում) 19րդ դա րի երկ րորդ կե սին և 20րդ դա րի 
սկզ բին, Ստե փա նա կե րտ, 2010:

 3 38. Հով հան նիսյան կ., Է ջեր Արևելյան Հայաս տա նի ազա
տագրա կան շարժ ման պատ մությու նից, Երևան, 1981:

 3 39. Հով հան նիսյան Հ., Հայա գի տությունը Ռու սաս տա նում 
(պատ մա գի տություն, XIX դար), Երևան, 2004:

 3 40. Ղահ րա մանյան կ., Հյու սի սային Ար ցախ. գոյության պայ
քար, գի րք Ա, Երևան, 1993:

 3 41. Ղուլյան Ա., Ար ցա խի և Սյու նի քի մե լի քա կան ապա րանքնե
րը, Երևան, 2001:

 3 3. 42. մա ղալյան Ա., Ար ցա խի մե լի քություն նե րը և մե լի քա կան 
տնե րը XVIIXIX դդ., Երևան, 2007:

 3 43. մա նուկյան Եվ., Հայ ժո ղովրդի ազ գա հա վաք ման գոր ծըն
թա ցը Արևելյան Հայաս տա նում 19րդ դա րի 20ա կան թթ. վեր
ջե րին և 30ա կան թթ. սկզբնե րին, Երևան, 2005:

 3 44. մար տի րոսյան Հ., Ինչ է արել Կով կա սի հա մար Ռու սաս
տանը Ռո մա նով նե րի գա հա կա լության ներ քո, Թիֆ լիս, 1913: 

 3 45. մար կոսյան Ս., Ռուսֆ րան սիա կան և ռուսանգ լիա կան 
հա կա մար տությունը Պարս կաս տա նում Անդրկով կա սի նվաճ
ման կա պակ ցությամբ, Երևան, 1935:

 3 46. մար կոսյան Ս., Ագրա րային հա րա բե րություն նե րը Արա
րա տյան երկ րում XVIIXVIII դդ. և XIX դա րի առա ջին քա ռոր դում, 
Երևան, 1959:
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 3 47. մար կոսյան Ս., Ի մու նի տե տի իրա վուն քը Արա րա տյան երկ
րում XVIIXVIII դա րե րում, Երևան, 1975:

 3 48. մել քու մյան Ս., Ճար տար, Երևան, 2003:
 3 49. մկրտ չյան Վ., Գե նե րալադյու տանտ Լա զա րև, Երևան, 

2001:
 3 50. մկրտ չյան Վ., Գե նե րալ լեյ տե նանտ Մա դա թով, Երևան, 

2001:
 3 51. մկրտ չյան Շ., Լեռ նային Ղա րա բա ղի պատ մաճար տա րա

պե տա կան հու շար ձան նե րը, Երևան, 1980: 
 3 52. մկրտու մյան Լ., Աղ վա նից (Գան ձա սա րի) կա թո ղի կո

սությունը XVIIXIX դդ., Երևան, 2006:
 3 53. Պար սա մյան Վ., Ցա րիզ մի գա ղու թային քա ղա քա կա

նությունը Հայաս տա նում, I մաս, Երևան, 1940:
 3 54. Պար սա մյան Վ., Ա. Ս. Գրի բոյե դովը և հայռու սա կան հա

րա բե րություն նե րը, Երևան, 1947:
 3 55. Պար սա մյան Վ., Հայ ազա տագրա կան շար ժում նե րի 

պատ մությու նից, Երևան, 1958:
 3 56. Պար սա մյան Վ., Ռու սաս տանը և հայ ժո ղովրդի պատ մա

կան բախ տը, Երևան, 1978:
 3 57. Պո ղոսյան Ա., Հայոց գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թը 

/ պատ մազ գագրա կան ուսում նա սի րություն/, Ատե նա խո
սություն, Երևան, 2003: 

 3 58. Պոտ տո Վ., Ղա րա բա ղի առա ջին կա մա վոր նե րը Կով կա
սում ռու սա կան տի րա պե տության հաս տատ ման դա րաշրջա
նում, Երևան, 1974: 

 3 59. Ռշ տու նի Վ., Ուր վագ ծեր Հայաս տա նի գյու ղա ցիության 
պատ մության (18281917), մաս Ա. (18281878), Երևան, 1960:

 3 60. Ստե փանյան Գ., Բաք վի նա հան գի հայությունը XIX դա րի 
երկ րորդ կե սին, Երևան, 2010:

 3 61. Ստե փանյան Ս., Հայ առևտ րա կան բուր ժուա զիան Ի րա նի 
տնտե սա կան կյան քում ( XIX դա րի վե րջ XX դա րի սկի զբ), Երևան, 
1992: 

 3 62. Սևյան Վլ., Շու շի, Երևան, 1991:
 3 63. Րաֆ ֆի, Խամ սայի մե լի քություն նե րը, հ. 9, Երևան, 1987: 
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 3 64. ուլու բա բյան Բ., Ար ցա խի պատ մությունը սկզ բից մինչև 
մեր օ րե րը, Երևան, 1994:

 3 65. քյուրք չյան Ա., 18261828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե
րազ մը, Երևան, 2000:

 3 66. Օր մանյան մ., Ազ գա պա տում, հա տոր Գ, Սբ. Էջ միա ծին, 
2001:
Բ) Ռու սե րե ն

 3 67. Аветисян Г., Генералыармяне в Российской империи, 
Ереван, 2007.

 3 68. Агаян Ц., Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 
году, Баку, 1956.

 3 69. Агаян Ц., Вековая дружба народов Закавказья, ч. первая, 
Ереван, 1970.

 3 70. Агаян Ц., Россия в судьбах армян и Армении, Москва, 1978.
 3 71. Адонц м., Экономическое развитие Восточной Армении в XIX 

веке, Ереван, 1957.
 3 72. Акопян м., Сельская община в Восточной Армении во 

второй половине XIXначале XX вв.(историкоэтнографическое 
исследование), Ереван, 1988.

 3 73. Алавердянц м., Граф Иван Феодорович Паскевич
Эриванский и его деятельность на Кавказе, СПб, 1912.

 3 74. Алиев И., Нагорный Карабах: История. Факты. События, Баку, 
1989.

 3 75. Арутюнян Гр., Шуши: нововыявленные исторические 
надписи, Степанакерт, 2008.

 3 76. Балаян Б., Международные отношения Ирана в 18131828 гг., 
Ереван, 1967.

 3 77. вирабян А., Знаменитые арцахцы, кн. первая, Ереван, 1992.
 3 78. Гаджиева З., Гарабагское ханство: социальноэкономические 

отношения и государственное устройство, Баку, 2008.
 3 79. Гуланян Х., Очерки истории армянской экономической 

мысли XIX века, Москва, 1955.
 3 80. Ерошкин Н., История государственных учреждений 

дореволюционной России, Москва, 1983.



246

 3 81. Записки А. П. Ермолова, 17981826, Москва, 1991. 
 3 82. Иваненко в., Гражданское управление Закавказьем от 

присоединения Грузии до наместничества Великого князя 
Михаила Николаевича, Тифлис, 1901.

 3 83. Исмаил-заде Д., Русское крестьянство в Закавказье, 30е 
годы XIXначало XX в., Москва, 1982.

 3 84. Исмаил-заде Д., Население городов Закавказского края в 
XIXначале XX в., Москва, 1991.

 3 85. Иоаннисян А., Присоединение Закавказья к России и 
международные отношения в начале XIX столетия, Ереван, 1958.

 3 86. История Азербайджана, т. 2, Баку, 1960. 
 3 87. Кавтарадзе А., Генерал А. П. Ермолов, Тула, 1977.
 3 88. Карабах, (НАН Азербайджана, Институт Археологии и 

этнографии), Баку, 2004.
 3 89. маммадов И., мусаев т., Армяноазербайджанский 

конфликт: история, право, посредничество, Тула, 2006. 
 3 90. мельтюхов м., тер-Саркисянц А., трапезников Г., 

Исторические фальсификации с политической подоплекой, 
Москва, 1999. 

 3 91. мурадян П., Историяпамять поколений, Ереван, 1990.
 3 92. мкртчян А., Общественный быт Нагорного Карабаха (вторая 

половина XIXначало XX вв.), Ереван, 2010.
 3 93. мирза Джамал Джеваншир, История Карабага, Баку, 1959.
 3 94. мильман Д., Политический строй Азербайджана в XIX 

начале XX веков, Баку, 1966.
 3 95. Нагорный Карабах. Историческая справка, Ереван, 1988. 
 3 96. Пахомов Е., О сословнопоземельном вопросе в 

Азербайджане, Баку, 1926.
 3 97. Петрушевский И., Очерки по истории феодальных 

отношений в Азербайджане и Армении в XVIначале XIX вв., 
Ленинград, 1949. 

 3 98. Покровский м., Дипломатия и войны царской России, в XIX 
столетии, сборник статей, Москва, 1923. 
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 3 99. Потто в., Кавказская война, т. III, Персидская война 18261828, 
СПб, 1888.

 3 100. Потто в., Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения 
русского владычества, Тифлис, 1902.

 3 101. Потто в., Геройская оборона крепости Шуши, СПб, 1903.
 3 102. Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные 

последствия в области экономики и культуры (XIX – нач. XX вв.), 
Баку, 1955. 

 3 103. Присоединение Кавказа к России XIX век, СПб, 2005.
 3 104. Пушкарев С., Россия 18011917: Власть и общество, Москва, 

2001.
 3 105. Рожкова м., Экономическая политика царского 

правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX в. и 
русская буржуазия, М.Л., 1949.

 3 106. Саркисян Г., Население Восточной Армении в XIXначале XX 
в., Ереван, 2002.

 3 107. Саркисян м., Из истории градостроительства Шуши, Арм. 
Центр Стратегических и Национальных Исследований, Ереван, 
1996.

 3 108. Сейранян П., Карабах и Россия. страницы истории, Москва, 
1997. 

 3 109. Семенов Л., Россия и международные отношения на 
Среднем Востоке, Ленинград, 1963. 

 3 110. Семенов И., История закавказских молокан и духоборов, 
Ереван, 2001.

 3 111. Сумбат-заде А., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., 
Баку, 1958. 

 3 112. Сумбат-заде А., Промышленность Азербайджана в XIX в., 
Баку, 1964.

 3 113. тунян в., Восточная Армения в составе России, Ереван, 1989. 
 3 114. тунян в., Русская политика в Армении: мифы и реалии 

(конец XVIIIначало XX вв.), Ереван, 1998.
 3 115. тунян в., Карабахский конфликт: историкогеополитический 

аспект, Ереван, 1999.
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 3 116. тунян в., «Положение» армянской церкви 18361875 гг., 
Ереван, 2001.

 3 117. тунян в., Административноэкономическая политика 
самодержавия России в Закавказье 1й пол. XIX в., Ереван, 2003.

 3 118. тунян в., Церковная политика самодержавия в Закавказье в 
первой половине XIX в., Ереван, 2005.

 3 119. тунян в., Политика самодержавия России в Закавказье XIX
нач. XX вв. Часть первая, 18001826 гг., Ереван, 2006. 

 3 120. тунян в., Политика самодержавия России в Закавказье XIX
нач. XX вв. Часть вторая, 18261836 гг., Ереван, 2006.

 3 121. тунян в., Политика самодержавия России в Закавказье XIX
нач. XX вв. Часть третья, 18361844 гг., Ереван, 2006.

 3 122. тунян в., Политика самодержавия России в Закавказье XIX
нач. XX вв. Часть четвертая, 18451876 гг., Ереван, 2007.

 3 123. Шахатунян А., Административный передел Закавказского 
края, Тифлис, 1918. 

 3 124. Шостакович С., Дипломатическая деятельность А. С. 
Грибоедова, Москва, 1960.

 3 125. Утверждение русскoго владычества на Кавказе, т. I, под ред. 
ген.май. В. Потто, Тифлис, 1901. 

 3 126. Энциклопедия АрцахКарабаха, Москва, 2005.

4. Հոդ ված ներ 
Ա) Հայե րեն 

 4 1. Առա քելյան Գ., Շե րա մա պա հությունն ու մե տաք սա գոր
ծությունը Ե լի զա վետ պո լի նա հան գում (XIX դ.), «Հայոց պատ
մության հար ցե ր», (Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), թիվ 
8, Երևան, 2007, էջ 171188: 

 4 2. Բա լայան մ., Շու շիի վե րա ծու մը Ղա րա բա ղի հոգևոր կենտ
րո նի, «Շու շին հայոց քա ղա քա կրթության օրրա ն»՝ Շու շիի ազա
տա գրման 15րդ տա րե դար ձին նվիր ված գի տա կան հոդ ված
նե րի ժո ղո վա ծու, Երևան, 2007, էջ 7078:
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 4 3. Բա լայան Վ., Ար ցա խի վար չա քա ղա քա կան կար գը (1813
1917 թթ.), «Պատ մա գի տա կան ուսում նա սի րություն նե ր», Մաս 
առա ջին, Ստե փա նա կե րտ, 2003, էջ 410:

 4 4. Բաղ դա սարյան Ն., Քա ղա քա կան կա ցությունը Ղա րա բա
ղում 18051826 թթ., ԱրՊՀ Գի տա կան տե ղե կա գիր, Ստե փա նա
կե րտ, 2008, հ. 2, էջ 6670:

 4 5. Բաղ դա սարյան Ն., Բաղ դա սար մետ րո պո լիտ Հա սանՋա
լալյա նի դե րը Ղա րա բա ղի հայության հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան կյան քում, «Կր թությունը և գի տությունը Ար ցա խում», 
թիվ 12, Երևան, 2009, էջ 164168:

 4 6. Բաղ դա սարյան Ն., Ցա րա կան Ռու սաս տա նի հար կային 
քա ղա քա կա նությունը Ղա րա բա ղում 19րդ դա րի 2050ական 
թթ., մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր՝ նվիր ված ԱրՊՀ հիմ
նա դրման 40ա մյա կին, պրակ I, Ստե փա նա կե րտ, 2009, էջ 
233234:

 4 7. Բաղ դա սարյան Ն., Առևտ րա կան կյան քը Ղա րա բա ղում 19
րդ դա րի 3060ա կան թթ., մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր՝ 
«Ժո ղովրդա վա րության կայա ցու մը հետ խորհրդային շրջա նում. 
հիմ նա խնդիր ներն ու հե ռան կար նե րը», Ստե փա նա կե րտ, մայի
սի 2122, Երևան, 2010, էջ 204206:

 4 8. Բաղ դա սարյան Ն., Ղա րա բա ղը՝ ռու սա կան կայս րության 
վար չա քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծե րում և որո
շում նե րում 18221867 թթ., Հայա գի տա կան հան դես, 1/2010, 
Ստե փա նա կե րտ, 2010, էջ 4959: 

 4  9. Բաղ դա սարյան Ն., Ցա րա կան Ռու սաս տա նի հար կային 
քա ղա քա կա նությունը Ղա րա բա ղում 19րդ դա րի առա ջին քա
ռոր դին, Հայա գի տա կան հան դես, 2/2011, Ստե փա նա կե րտ, 
2011, էջ 104–116:

 4 10. Բաղ դա սարյան Ն., Շու շիի դե րը Անդրկով կա սի առևտ րա
կան կա պի տա լի ձևա վոր ման գոր ծում 19րդ դա րի 3060ա
կան թթ., մի ջազ գային գի տա ժո ղով՝ նվիր ված ԼՂՀ և ՀՀ ան
կա խության 20ա մյա կին «Խա ղաղ Կով կա սը՝ տա րա ծաշրջա
նի զար գաց ման գոր ծո ն», Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րան, 
Երևան, 2011, էջ 245254:
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 4 11. Բաղ դա սարյան Ն., Մե տաք սա գոր ծությունը Ղա րա բա ղում 
19րդ դա րի 1060ա կան թթ., Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա նի 
«Լ րա տու», (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), թիվ 1/10, Ստ., 
2011, էջ 2025: 

 4 12. Բաղ դա սարյան Ն., Ղա րա բա ղի ռուս վե րաբ նակ նե րը 
19րդ դա րի 3040ա կան թթ. (Ռու սաս տա նի ժո ղովրդագրա
կան քա ղա քա կա նությունը), Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա նի 
«Լ րա տու» (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), 1/12, Երևան, 
2012, էջ 5054: 

 4 13. Բաղ դա սարյան Ն., Ար հես տա գոր ծության զար գա ցու մը 
Ղա րա բա ղում (18101860 թթ.), Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա
նի «Լ րա տու» (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), թիվ 2/13, 
Երևան, 2012, էջ 4253:

 4 14. Բաղ դա սարյան Ն., Ցա րա կան կա ռա վա րության կող մից 
ըն դուն ված՝ 1840, 1846 և 1847 թվա կան նե րի օ րենքնե րի ար տա
հայ տություն նե րը Ղա րա բա ղում, «Կր թությունը և գի տությունը 
հա մաշ խար հայ նաց ման դա րաշրջա նում», մի ջազ գային գի տա
ժո ղո վի նյու թեր նվիր ված Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նեության 15ա մյա կին (Ս տե փա նա կե րտ, 3 նոյեմ բե րի, 
2012 թ.), Երևան, 2012, էջ 131136:

 4 15. Բաղ դա սարյան Ն., Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցու
մը, «Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի պատ մամ շա կու թային ժա ռան
գությունը», մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, 
24 հու նի սիհու լի սի 1, ԵրևանՍ տե փա նա կե րտ, Երևան, 2012, էջ 
1617: 

 4 16. Բաղ դա սարյան Ն., Ղա րա բա ղի խա նության վե րա ցու մը 
աղ բյուր նե րի լույ սի ներ քո, Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա նի 
«Լ րա տու» (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), 1/14, Ստե փա
նա կերտ, 2013, էջ 2028: 

 4 17. Բաղ դա սարյան Ն., Հով հան նիսյան Լ., Ժո ղովրդագրա
կան տե ղա շար ժե րը Լեռ նային Ղա րա բա ղում Գյու լիս տա նի 
և Թուրք մեն չայի պայ մա նագրե րի կնքու մից հե տո. հայ րե նա
դար ձություն, պարս կա հայե րի ներ գա ղթ, ադրբե ջա նա կան 
շա հար կում ներ, Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա րա նի «Լ րա տու» 
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(գի տա կան հոդ ված նե րի պար բե րա կան ժո ղո վա ծու), Երևան, 
2014, էջ 3040:

 4 18. Բաս տա մեանց Ե., Բա րոն Օ. Հա կստհաու զէ նի ճա նա պար
հոր դու թե նից մի գլուխ, «Կ ռունկ հայոց աշ խար հի», թիւ Բ, փետ
րուար, Թիֆ լիս, 1862, էջ 96111:

 4 19. Խա չատրյան մ., Պարս կա հայե րի ներ գաղ թի կազ մա կեր
պու մը ըստ ժա մա նա կի փաս տա թղթե րի, «Լ րա բեր հա սա րա
կա կան գի տություն նե րի», թիվ 10, Երևան, 1978, էջ 9699:

 4 20. Հա րությունյան Հր., Ոս կեր չությունն ու ակ նա գոր ծությունը 
Շու շիում 1819րդ դա րե րում՝ ըստ նո րա հայտ վի մագրե րի, 
«Պատ մա գի տա կան ուսում նա սի րություն նե ր» (հոդ ված նե րի 
ժո ղո վա ծու), մաս երկ րորդ, Ստե փա նա կե րտ, 2006, էջ 5557:

 4 21. Հով հան նիսյան Լ., Ղա րա բա ղի էթ նիկ կազմն ու բնակ
չության տե ղա շար ժե րը 18001835 թթ. ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում, «Ար ցա խի պատ մությանն ու հու շար ձան նե րի 
պահ պա նությանը նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե ր», Երևան, 
2002, էջ 6568:

 4 22. Հով հան նիսյան Լ., Էթ նի կա կան գոր ծըն թաց նե րը Քա շա
թա ղի և Քար վա ճա ռի գա վառ նե րում 18րդ դա րում և 19րդ 
դա րի առա ջին կե սին, «20րդ դա րասկզ բին ԼՂՀ Քա շա թա ղի 
շրջա նի հայ կա կան գյու ղե րի բնա կիչ նե րի բռ նի տե ղա հան ման 
100ա մյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե ր», Բեր ձոր, 2005, 
էջ 3032:

 4 23. Հով հան նիսյան Լ., «Ղա րա բա ղի խա նություն», «Ղա
րա բա ղ», «Լեռ նային Ղա րա բա ղ» ան վա նում նե րի հա րա բե
րությունը, «Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տություն. ան ցյա
լը, ներ կան և ապա գա ն» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 
Երևան, 2007, էջ 109114:

 4 24. Հով հան նիսյան կ., Արևելյան Հայաս տա նի միա ցու մը Ռու
սաս տա նին և Ներ սես Աշ տա րա կե ցին, «Պատ մաբա նա սի րա
կան հան դե ս», թիվ 3, Երևան, 1973, էջ 117125:

 4 25. Հով հան նիսյան կ., Հայ ժո ղովրդի մաս նակ ցությունը 1826
1828 թթ. ռուսպարս կա կան պա տե րազ մին, «Պատ մաբա նա
սի րա կան հան դե ս», թիվ 3, Երևան, 1978, էջ 6276:
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 4 26. մա ղալյան Ա., Ջրա բերդ գա վա ռի վեր ջին տի րա կալ Աթա
բեկյան նե րի տոհ մա ծա ռը (Նյու թեր հայոց մե լի քություն նե րի 
պատ մության մա սին), «Կր թությունը և գի տությունը Ար ցա
խում», թիվ 34, Երևան, 2003, էջ 8387:

 4 27. մա ղալյան Ա., Փաս տա թղթեր Վա րան դայի Մե լիքՇահ
նա զարյան նե րի տոհ մի վե րա բերյալ, «Բան բեր Հայաս տա նի 
ար խիվ նե րի», թիվ 2, Երևան, 2005, էջ 314: 

 4 28. մա ղալյան Ա., Յա կոբ Զա քա րեա նի «Պատ մու թիւն գա ւա
ռին Ար ցա խու» աշ խա տու թիւնը, «Հան դէս ամ սօ րեայ», թիւ 112, 
Վի են նա, 2006, էջ 317394:

 4 29. մա ղալյան Ա., Պատ մա գիր Հա կոբ Զա քարյա նի տե ղե
կություն նե րը Շու շիի մա սին, «Շու շին հայոց քա ղա քա կրթության 
օրրա ն»՝ Շու շիի ազա տա գրման 15րդ տա րե դար ձին նվիր ված 
գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու, Երևան, 2007, էջ 6169: 

 4 30. մար գարյան Հր., Ար ցա խի ոս կեր չա կան ար վես տը, Հայ 
ժո ղովրդա կան մշա կույ թի հե տա զոտ ման հար ցեր /Ար ցախ/ 
(զե կու ցում նե րի հիմ նադրույթ ներ), Երևան, 1992, էջ 1920:

 4 31. մու սայէ լեան Հ., Ղա րա բա ղի նուաճ ման հա րիւ րա մեա կը 
(1813 թ. 12 հո կտ.1913 թ. 12 հո կտ.), «Ա րա րա տ», թիւ Գ, Վա ղար
շա պատ, 1914, էջ 238254:

 4 32. Պետ րոսյան Ս., Շու շիի քա ղա քա շի նա կան զար գաց ման և 
ռեա բի լի տա ցիայի խնդիր նե րը, Ատե նա խո սության սեղ մա գիր, 
Երևան, 2006:

 4 33. Պլու զեան մ., Ար ցախ նա հան գի Ջրա բերդ գա ւա ռը, «Ա րա
րա տ», թիւ Ը, Վա ղար շա պատ, 1871, էջ 440443:

 4 34. Սրուանձ տեանց Գ., Տե սա րանք հայ րե նի աշ խար հաց Սիւ
նեաց աշ խա րհ եւ Շու շի քա ղաք, «Ար ծուի Վաս պու րա կա ն», թիվ 
4, Վան, 18621863, էջ 97108:

 4 35. տէր-Յով հան նի սեանց Գ., Բաղ տա սար մետ րա պօ լիտ Հա
սանՋա լա լեան ցի հա մա ռօտ կեն սագրու թիւն, «Փորձ», թիւ 5, 
Տփ խիս, 1880, էջ 131164:

 4 36. տի տանյան Ռ., Նո րա հայտ վա վե րագրեր գե նե րալ Վ. Մա
դա թո վի մա սին, «Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տություն նե րի», 
թիվ 4, Երևան, 1983, էջ 8693:
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 4 37. Փա փա զյան Հ., Ներ սես Աշ տա րա կե ցու 1823 թ. բո ղո քա
գի րը, «Բան բեր Մա տե նա դա րա նի», թիվ 3, Երևան, 1980, էջ 
259270: 

 4 38. Օ հան ջանյան Ն., ( նույնն է՝ Բաղ դա սարյան Ն.) Ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նությունը Ղա րա բա
ղում 18051860ա կան թթ. և դրա հետևանքնե րը, ԱրՊՀ Գի տա
կան տե ղե կա գիր, Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վի հոդ ված ներ, թիվ 3, Ստե փա նա կե րտ, 2007, էջ 
3541:

 4 39. Օ հան ջանյան Ն., Առևտ րա կան կյան քը Ղա րա բա ղում 19
րդ դա րի առա ջին երես նա մյա կին, Մես րոպ Մաշ տոց Հա մալ սա
րա նի «Լ րա տու», թիվ 2, Ստե փա նա կե րտ, 2007, էջ 5360:

Բ) Ռու սե րե ն
 4 40. Авалов З., Национальный вопрос на Кавказе, выр. из 

журнала «Русская мысль», СПБ, 1911, с. 7491.
 4 41. Бороздин К., Переселенцы в Закавказье, выр. из журнала 

«Русский вестник», СПб, 1891, с. 117161.
 4 42. Багдасарян Н., Карабах в административных проектах 

реформ и постановлений Российской империи в 1813 – 1859 г.г., 
“Россия и армяне Нагорного Карабаха в прошлом и настоящем”, 
Южнороссийское обозрение Центр системных региональных 
исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. Вып. 
67, МоскваРостовна –ДонуСтепанакерт, 2011, с. 100110.

 4 43. Багдасарян Н., Политика царской России по отношению к 
ханскому режиму в Карабахе в первой четверти XIX века., «Армяне 
юга России: история, культура, общее будущее», материалы 
Всероссийской научной конференции, 30 мая – 2 июня 2012 г., 
Ростовна –Дону, 2012, с. 3843.

 4 44. Багдасарян Н., ованнисян Л., Демографические 
передвижения в Нагорном Карабахе после заключения 
Гюлистанского и Туркменчайского догоровов: возврашения 
на родину, миграция армян Персии, сборник научных 
статьей, Центр системных региональных исследований и 
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прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН, Университет Месроп 
Маштоц, Южнороссийское обозрение, Вып. 77, МоскваРостов
на–Дону, 2013, с. 122135.

 4 45. Багдасарян Н., Демографическая политика России: 
русские переселенцы в Карабахе во второй четверти XIX века 
«Общероссийская и национальная идентичность» материалы 
международной научнопрактической конференции, 1920 
апреля 2012 г., Пятигорск, 2012, с. 369373. 

 4 46. Гасанлы Дж., 200летие Карабахской трагедии (Организация 
Освобождения Карабаха), материалы научнопрактических 
конференций по теме «Карабах вчера, сегодня и завтра», вторая 
часть, Баку, 2009, с. 5258.

 4 47. Долженко в., К истории образования русских поселений 
Закавказья 18301840е гг. «Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե
տություն. ան ցյա լը, ներ կան և ապա գա ն» մի ջազ գային գի տա
ժո ղո վի նյու թեր, Երևան, 2007, էջ 313318: 

 4 48. Иванович Ив., Колонизация Кавказа, «Вестник Европы», 
СПб 1900, с. 587636. 

 4 49. Исмаил-заде Д., Из истории кочевого хозяйства 
Азербайджана первой половины XIX в., «Исторические записки»,  
Моск ва, 1960, N 66, с. 96136.

 4 50. тавакалян Н., Переселение армян из Турции в Закавказье 
после присоединения Восточной Армении к России, «Историко
филологический журнал», N 3, Ереван, 1978, с. 2640. 

 4 51. Шавров Н., Русская колонизация на Кавказе, выр. из журнала 
«Русский вестник», СПб, 1883, с. 120177.

Գ) Անգ լե րե ն
 4 52. Justin mcCartny, Armenian Terrorizm: History as Poison and 

Antidote, Ankara: Ankara University Press, 1984, p. 8594.
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5. Պար բե րա կան մա մուլ 
Ա)  Հայե րեն 

 5 1. «Մե ղու Հայաս տա նի», թիվ 41, 1858, թիվ 1, թիվ 28, 1859, թիվ 
42, թիվ 316, 1860, թիվ 5, 1861, թիվ 40, թիվ 50, 1873 ( Թիֆ լիս):

 5 2. «Մ շա կ», թիվ 23, թիվ 25, թիվ 48, 1874, թիվ 94, 1888, թիվ 39, 
թիվ 99, 1890 (Թիֆ լիս):

Բ) Ռու սե րե ն
 5 3. «Кавказ», N 53, за 1854 г. (Тифлис). 
 5 4. «Кавказский календарь» на 1846 г., Тифлис, 1845: «Кавказский 

календарь» на 1849 г., Тифлис, 1848. «Кавказский календарь» 
на 1852 г., Тифлис, 1851. «Кавказский календарь» на 1855 г., 
Тифлис, 1854., «Кавказский календарь» на 1856 г., Тифлис, 1855. 
«Кавказский календарь» на 1858 г., Тифлис, 1857. «Кавказский 
календарь» на 1859 г., Тифлис, 1858. «Кавказский календарь» 
на 1860 г., Тифлис, 1859. «Кавказский календарь» на 1861 г., 
Тифлис, 1860. «Кавказский календарь» на 1865 г., Тифлис 1864. 
«Кавказский календарь» на 1866 г., Тифлис, 1865. «Кавказский 
календарь» на 1868 г., Тифлис, 1867. 

 5 5. «Кавказский сборник», т. 24, под ред. ген.май. В. А. Потто, 
Тифлис, 1903.
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