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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

ՂԱՐԱԲԱՂ- ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԸ  ԱԴՐԲԵՋԱՆԱ-ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ  (1918-1919 ըը.) 

 

Հտՠյվ Աատՠկՠճմՠյ 

Պ.բ.գ., չտշօդռշտ, ՀՀ ԳԱԱ չՠվճշցըմՠյ ժյռվժվշցվ 

Հՠմՠռվՠյ 

 Այշվՠրժՠ: 1918 ը. ՠնյՠյ սդտպժյ Աջՠպժյ ՠնլՠտկՠճՠտվշցճ Թշցտփժՠմժ չՠտվշցըմշցյժր 

ֆ ժտ եշտփդտէ Այգտծշսծՠռժր գշցտռ ադտդիշցր կդվշ, Այվՠյվժ գՠնյՠծժր շցթդտէ, ՠյբիժՠրժ 

բդյդտՠի Վ. Թշճռշյժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠճա, ճվյշցճ դյ Բՠփշց: Գդյդտՠիէ Ագտադպՠյժ 

ճշցռՠսՠըՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ գտգճՠճա փՠմիդտ զ հդջյՠտծշցճ չՠվճՠծՠյ Հՠմՠռվՠյժ 

վՠտՠխփյդտ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտէ Ագտադպՠյժյ աջյՠծրդիշց կՠճՠտ: Սՠծՠմյ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ 

կՠմշցըմշցյէ սղջՠծՠյշտդյ ճդտթշցճ զ ՠյբիշ-ՠգտադպՠյՠծՠյ յծտվշցճյդտէ: Ագտադպՠյՠ-

ատժվՠյՠծՠյ բՠձշցըՠտՠտյդտժ փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյյ ՠսՠտվսշցճ զ չՠտվշցըմՠճա: 1919 

ըսՠծՠյժ ՠճջՠյէ ՠյբիժՠրժյդտէ Ղՠտՠաՠձժր կդջՠյշցճ դյ ՠճշըՠաՠտ, շտշյր 

ՠտրՠլՠկՠմշցըմշցյէ ղՠյՠչՠտկշցճ զ ՠվդիշցըմՠճա ֆ յեշսփշս:  

 

Բՠյՠիժ աՠջդտ` ՠնլՠտկՠճՠտվ, եժյՠգՠգՠտ, գՠնյՠծժրյդտ, ժյվդտսդյրժՠ, սդտՠճժՠսշտսդի, 
յսժտՠադտդի, դտծտՠճՠռ, ՠջՠփդիշցըմշցյ, ՠեբՠմժյ լշտկշցտգ, բՠձշցըՠրյդի, ծՠնՠջՠծդտ: 

 

Հՠտրժյ ՠյգտՠգՠտհդի դյ աՠեճՠըժս կՠմ կդձժյՠծյդտ1
: Սՠծՠմյ կՠտրէ գդջֆռ ճյշցճ զ 

ոռչՠջսՠխ ֆ գտՠ կդվ ՠջյոսշձ ճժ նՠտփ լյգժտյդտ ոչՠտեՠաՠյսՠխ:  Օտժյՠծ, Այվՠյվՠմժ 

գՠնյՠծժր Այբիժՠյ, ժյոշց՞ զտ նՠկՠբտբջսՠխ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտէ աջյՠծրդի Ագտադպՠյժյ, 

Հՠմՠռվՠյժ Հՠյտՠչդվշցըմշցյէ ժյոշց՞ նՠվ շցնՠրշցճշս ռծռդր ՠյկՠյբռվՠյՠի Ատրՠլ-

Զՠյբդեշցտժ կՠտրշս ֆ ՠմիյ: 

Աջՠպժյ ՠնլՠտկՠճՠտվշցճ Թշցտփժՠժյ, չՠտվշցըմշցյ ծտդիշս Մժպՠբդվփշցճ, Սժտժՠմշցճ, 

Պՠձդռվժյժ, Դՠտգՠյդիժ ֆ Մՠծդգշյժՠմժ ղՠծՠվՠճՠտվդտշցճ, ժտդյ ղՠյՠոդր չՠտվսՠխ: 

Հշծվդճադտժ 30-ժյ Այվՠյվժ եշտփդտժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ ֆ ռշցիըՠյՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ ճժպֆ 

Մշցգտշռ ծձեշցճ ծյփսդր եժյՠգՠգՠտ, շտժ 11-տգ կշգսՠխժ կժճՠյ ստՠ Թշցտփժՠյ ժտ եշտփդտէ կՠյդր 

Այգտծշսծՠռժր: Ջՠլպՠլսՠխ ըշցտփՠծՠյ շցթդտէ կդջՠրՠյ յՠֆ Ղՠտՠաՠձժր՝ վՠյդիշս 

այՠծոշցըմշցյժր ըՠիՠյսՠխ աՠտժփյդտէ [14]: Սՠծՠմյ գՠնյՠծժր չդվշցըմշցյյդտէ կդվֆշձՠծՠյ 

ոդձՠյ ՠմգ կՠտրշցճ: Դտՠյրժր քբվսդիշս` ըշցտփՠծՠյ ռչՠյդտէ` Նշցտժ, Խՠիժի, Քմՠեժճ ւՠնՠյդտժ 

բիլՠսշտշցըմՠճա, ճյՠրժյ Թշցտփժՠմժ ծշձճժր ռվդձխսՠխ Ագտադպՠյ ծշոսՠխ չդվշցըմշցյշցճ՝ 

յչՠվՠծ շցյդյՠիշս ծՠեճՠծդտչդի ֆ բիլՠսշտդի ճշցռՠսՠըՠծՠյ աՠյՠծէ: 

                                                           
1 Լդշ, Սժճշյ Վտՠրմՠյ, Աիդփռՠյգտ Խՠվժռմՠյ, Հտՠոժծ Սժճշյմՠյ, Եձժնդ Ինլՠյմՠյ, Հՠտշցըմշցյ Թշցճմՠյ, Գՠիշցռվ 

Գՠիշմՠյ, Գտժբշտ Հշսկՠյյժռմՠյ, Վՠտգբդռ Մժփՠմդիմՠյ, Բՠբտՠվ Ոցիշցաՠամՠյ,Աատՠճ Կժռժադծմՠյ, Ատՠճՠմժռ 

(Մժռՠծ Տդտ-Դՠյժդիմՠյ), Մժփՠմդի Թշցճՠյմՠյ, Հտՠյվ Աատՠկՠճմՠյ, Հՠճիդվ Հՠտշցըմշցյմՠյ, Վՠկտՠճ Բՠիՠմՠյ, 

Գՠմՠյդ Մՠլճշցտմՠյ ֆ շցտժնյդտ: 

Քյյՠտծսշձ կՠտրժյ ՠյգտՠգՠտհդի դյ յՠֆ ըշցտփՠլշռ աՠեճՠըժս կդձժյՠծյդտ: Վդտպժյ վՠտժյդտժյ ճժ փՠյժ 

վՠռյմՠծ ըշցտփ կդձժյՠծյդտ վՠտադտ վդձդտշցճ ֆ վՠտադտ իդեշցյդտշս կտՠվՠտՠծդի դյ աՠեճՠըժս կշգսՠխյդտ ֆ 

բտփդտ, շտշյրշցճ ծդձխսՠխ դյ շո ճժՠմյ սդտշյնմՠի կՠտրժ կդվ ՠջյոսշձ լյգժտյդտէ, ՠմիֆ, էյգկՠյտՠչդռ, կՠմ թշձշստգժ 

չՠվճշցըմշցյէ: Կդձխՠտՠտյդտժ ՠմգ նՠմծՠյ, վՠտսՠխ ՠիժֆմՠյ ճշիշցրփշս, շոյոժ ՠջՠպ ծՠյբ ոժ ՠջյշցճ: Կՠտդիժ զ յնդի 

Ագտադպՠյժ յՠլՠբՠկՠծՠյ բտՠգՠտՠյժ ՠնլՠվշձյդտժ ծՠեճՠխ «Геноцид и депортация Азербайджанцев», Баку, 2011, 

Исмаилов Э., «Очерки по истории Азербайджана», Москва, 2010, «Ղՠտՠաՠձժ ՠեՠվՠբտճՠյ ծՠեճՠծդտչշցըմՠյ» ծշձճժր 

2005, 2006, 2007 ֆ 2008 ըսՠծՠյյդտժյ Բՠփսշցճ ծՠեճՠծդտչսՠխ բժվՠչտՠծվժծ ծշյօդտՠյռժ յմշցըդտէ՝ դտծշց 

կՠվշտշս՝ «Карабах вчера, сегодня и завтра», Баку, 2009, «Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920)», Баку, 

1998, Юсиф-заде С., «Первая Азербайджанская Республика: история, события, факты англо-азербайджанских отношений», 

Баку, 1998 ֆ ՠմի բտփդտ: 
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Մժֆյշցմյ թՠճՠյՠծ գՠնյՠծժր չդվշցըմշցյյդտժ շցթդտէ, շտշյփ բվյսշցճ զժյ Էյեդիշցճ, կտՠճՠյ 

դյ ռվՠյշցճ ճվյդի Բՠփշց ֆ քծշցչՠրյդի յՠկՠյբէ:  

1918 ը. ճՠմժռժ սդտպժյ Այգտծշսծՠռժ ռդմճժ իշցխՠտշցճժր կդվշ դտծտՠճՠռշցճ ռվդձխսՠխ դտդփ 

կՠյտՠչդվշցըմշցյյդտժր ճդծէ ծշոսշցճ զտ Ագտադպՠյժ Դդճշծտՠվՠծՠյ Հՠյտՠչդվշցըմշցյ (ԱԴՀ): 

Քՠյժ շտ Բՠփշցյ կՠյգժռՠյշցճ զտ յշցմյ ըսՠծՠյժ բՠտյՠյէ ՠմյվդձ ռվդձխսՠխ լշտկտգՠմժյ 

ժնլՠյշցըմՠյ ծդյվտշյէ, Ագտադպՠյժ Հՠյտՠչդվշցըմՠյ թՠճՠյՠծՠսշտ յռվՠսՠմտ զ ղՠյՠոսդի 

Եիժեՠսդվՠչշիէ՝ կՠմշր Գՠյհՠծէ, շտէ ըշցտփդտէ սդտՠյսՠյդի զժյ Գմՠյպՠ: Ամռվդձ ծշցվՠծսշցճ զժյ 

ըշցտփ բժնՠվժոյդտժ շցթդտէ՝  Բՠփսժ ստՠ կՠտհՠծսդիշց ֆ լշտկտգՠմժյ ժնլՠյշցըմշցյէ վՠչՠիդիշց 

կՠճՠտ: Նտՠյփ ժտդյր յչՠվՠծժյ կՠռՠյ 1918 ը. ռդչվդճադտժյ, շտժ ՠտգմշցյփշցճ 30 կՠեՠտ կՠմ 

բՠեՠյՠաՠտ ռտժ ճՠվյսդր [7, զպ 185]: 

Էյեդիշցճ բվյսշձ գՠնյՠծժր շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտյ զտ ՠյբիժՠրժ բդյդտՠի Վ. Ի. Թշճռշյէ: 

Իճՠյՠիշս, շտ Այվՠյվժ շցթդտէ չժվժ ճվյդյ Բՠփշց,ԱԴՀ ժնլՠյշցըմշցյյդտէ ՠեբՠմժյ 

լշտկտգՠտՠյժ ճժ չՠվսժտՠծշցըմշցյ դյ շցձՠտծշցճ Էյեդի բդյ. Թշճռշյժ կդվ աՠյՠծրդիշց կՠճՠտ: 

Նտՠյր յչՠվՠծյ զտ ճժյոֆ գՠնյՠծժրյդտժ շցթդտէ ծճվյդժյ Բՠփսժ յՠկՠյբ, Թշճռշյժյ կՠճշեդի 

ղՠյՠոդի Ագտադպՠյժ ՠյծՠլշցըմշցյէ: Ըռվ ըշցտփ կդձժյՠծյդտժ` Թշճռշյէ կտՠթՠտսշցճ զ ծՠվՠտդի 

ՠմգ չՠկՠյպէ` չՠվղՠջՠաՠյդիշս, շտ «Ագտադպՠյՠծՠյ Հՠյտՠչդվշցըմշցյ ՠյշցյշս չդվշցըմշցյ 

ճդե կՠմվյժ զ ճժՠմյ ըշցտփդտժ լՠտգՠսՠյփյդտժ կդվֆՠյփշս ռվդձխՠխ չդվշցըմշցյէ, շտէ 

թշձշստգՠծՠյ եՠյբսՠխժ նտպՠյշցճ շո ճժ կդյՠտՠյ ոշցյժ» [37, զպ 49]: Հՠյտՠչդվշցըմՠյ սՠտոՠչդվ 

Ֆՠըՠիժլՠյ Խշմռծժյ յշմդճադտժ 16-ժյ Վ. Թշճռշյժյ շցձՠտծՠխ յՠճՠծշցճ կշցմռ զ կՠմվյշցճ, շտ 

ՠյբիժՠծՠյ աՠյՠծէ, Բՠփշց ճվյդիշս, «Չժ լՠլվժ Ագտադպՠյժ ՠյծՠլշցըմշցյէ ֆ յտՠ վՠտՠխփժ 

ՠճաշձպՠծՠյշցըմշցյէ» [37, զպ 49]: Ագտադպՠյժ ճշցռՠսՠըՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ 

յդտծՠմՠրշցրժոյդտժյ կՠպշձսշցճ զ Էյեդիշցճ Վ. Թշճռշյժ կդվ կՠճՠհՠմյշցըմՠյ բՠի: Դՠնյՠծժրյդտժ 

շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտէ կՠճՠհՠմյսշցճ զ ոլՠջյսդի ՠգտադպՠյՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ յդտփժյ 

բշտխդտժյ [37, զպ 49]: Նշմդճադտժ 17-ժյ բդյ. Վ. Թշճռշյէ ճվյդիշս Բՠփշց, ժտդյ կՠմվՠտՠտշցճ զ 

յՠկՠյբՠչդվ, ֆ քծշցչՠրյշցճ փՠձՠփէ: Մժյոֆ ՠյբիժՠրժյդտժ Բՠփշց ճվյդիէ, Ագտադպՠյժ 

ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ ռծռդի զտ փՠձՠփժ ՠյսՠյժ կՠմդտժյ հդտաՠծՠիդի: «Անլՠվՠսշտէ» 1918 ը. 

գդծվդճադտժ 1-ժյ կՠձշտգդի զտ, շտ բդյդտՠի Թշճռշյէ Ագտադպՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյէ 72 թՠճ 

թՠճՠյՠծ զ վսդի «աշիշտ աՠյվՠտծսՠխ կՠմդտժյ ՠեՠվ ՠտհՠծդի»: 

Դՠնյՠծժրյդտժ շցթդտէ Այգտծշսծՠռ յդտլշցթդրժյ յՠֆ Սֆ խշսժ ծշձճժր: Նշմդճադտժ 22-ժյ 

ՠյբիշ-օտՠյռժՠծՠյ խշսՠմժյ շցթդտէ, աՠձծՠրՠխ 20 կՠեՠտ ճՠտգշցր, կՠռդի զժյ Սֆՠռվշչշի, 

յշմդճադտժ սդտպժյ՝ Օգդռՠ, շտժր կդվշ ժյվդտսդյրժՠ դյ ռծռշցճ Այգտծշսծշռշցճ: Այբիժՠծՠյ ՠջՠպժյ 

ճժռժՠյ Բՠըշցճ զ կՠռյշցճ 1918 ը. գդծվդճադտժ 6-ժյ` ՠյբիժՠրժ Ոցզճռվդտժ բիլՠսշտշցըմՠճա [38, զպ 

50]
1
: Այբիժՠծՠյ աՠյՠծէ, գդծվդճադտժ 23-ժյ գշցտռ բՠիշս Բՠըշցճժր, 25-ժյ ճվյշցճ զ Թժօիժռ: 

Սծռսշցճ զ Վտՠռվՠյժ քծշցչՠրժՠյ: Ատգդյ 1919 ը. ռծեաժյ Վտՠռվՠյժ աշիշտ ջՠեճՠսՠտՠծՠյ 

ծդվդտէ ֆ սՠտոՠծՠյ ծդյվտշյյդտէ բվյսշցճ զժյ ՠյբիժՠծՠյ ժնլՠյշցըմՠյ վՠծ: Բՠփսշցճ բվյսշձ 

գՠնյՠծժր շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտ բդյ. Թշճռշյէ ՠմռչդռ զ այշտշնդի ժտ բիլՠսշտՠխ աՠյՠծժ ճշվՠծՠ 

լյգժտյդտէ. «Ամյ աՠյՠծէ, շտէ յդտծՠմշցճռ Բՠփսշցճ բվյսշցճ զ ժճ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ վՠծ, 

կՠյգժռՠյշցճ զ գՠնյՠծժրյդտժ ճժՠմյ ՠջՠպՠվՠտ ճՠռէ, շտէ ճշվՠծՠ թՠճՠյՠծյդտշցճ ծեաՠձդրյժ 

Կշսծՠռէ: Մդտ չՠտվՠծՠյշցըմշցյյ զ՝ աշիշտ դտծտյդտշցճ չՠնվչՠյդի ծՠտբՠչՠկշցըմշցյէ ֆ 

վդձՠծՠյ թշձշսշցտգյդտժյ քբյդի աշինֆժեճժ շոյոՠրճՠյ բշտխշցճ» [38, զպ 50]: Ըռվ զշցըմՠյ` 

գՠնյՠծժրյդտժ շցթդտէ Կշսծՠռ զժյ դծդի վդձՠծՠյ այՠծժոյդտժյ ըշցտփ գՠկժղյդտժր շո ըդ ւտծդիշց 

կՠճՠտ, ՠմի աշինֆժեճէ շոյոՠրյդիշց յչՠվՠծշս: Սֆ խշսժր ճժյոֆ Կՠռչժր խշս էյծՠխ ՠճաշձպ 

վՠտՠխփէ բվյսդիշս գՠնյՠծժր շցթդտժ վժտՠչդվշցըմՠյ վՠծ` յտՠյփ ժտդյր ժռծՠծՠյ յչՠվՠծէ 

ըՠփրյշցճ զժյ ժատֆ ծՠտբ կՠռվՠվդիշց, թշձշսշցտգյդտժ ճժպֆ կՠճդտՠնլշցըմշցյէ ՠճտՠչյգդիշց ֆ 

բՠձըՠծՠյյդտժյ քբյշցըմշցյ րշցմր վՠիշց լշռվճՠյ վՠծ: 

Ճՠծՠվՠբտժ ադտշցճշս, եշտՠսՠտ Այգտՠյժծէ 1918 ը. քբշռվշռժ 3-ժր բվյսշցճ զտ 

Զՠյբդեշցտշցճ: Օբվսդիշս գտՠյժր` ՠտրՠլՠկՠմշցըմշցյէ յտՠյ լյգտշցճ զտ ժտդյր քբյդի 

սդտՠճժՠսշտսդիշց ճՠմտ Հՠմՠռվՠյժ կդվ: Զշտՠսՠտէ լշռվՠյշցճ զ քբյշցըմՠյ հդջփ ճդծյդի 

կՠմտդյՠծժրյդտժյ: Սՠծՠմյ ՠեբՠմժյ կդտշռ ՠմգ լշռվշցճէ ծՠվՠտդիշց ղՠյՠչՠտկժյ, ռվժչսՠխ զտ 

                                                           
1«Անլՠվՠսշտէ»  1918 ը. Նշմդճադտժ 11-ժյ կՠձշտգդի զ, շտ յշմդճադտժ 13-ժյ Բշռօշտժր գշցտռ դյ դծդի 6 ծտդմռդտյդտ 

գդռՠյվՠմժյ եշտՠճՠռշս: Կտդմռդտյդտժյ Բՠըշցճշցճ ռչՠռշցճ զժյ յշմդճադտժ 14-15-է:  
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դյըՠտծսդի Բՠփսշցճ բվյսշձ ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ չՠկՠյպժյ շց դվ սդտՠգՠջյՠի 

Գշտժռ: Հշսՠծ Սվդւՠյմՠյէ կդվՠբՠմշցճ բտդի զ. «Ղՠտՠաՠ՞ձ, ըդ՞ կՠմծՠծՠյ կՠտր»,- ՠկՠ ՠմռչժռժ 

ծշչժվ դտծէյվտՠյփժ ՠջՠպ ծՠյբյդր կդտշռէ ֆ ծՠվՠտդր քտկՠռՠծՠյ ռլՠիէ, շտէ կդվՠբՠմշցճ 

շցյդրՠս ժտ ՠմյփՠյ ճդխ շց ՠյշցձձդիժ աՠրՠռՠծՠյ կդվֆՠյփյդտէ…»[28, զպ 127]: Այբիժՠրժ բդյդտՠիէ 

ՠմգ փՠմիէ ծՠվՠտդի զ Ագտադպՠյժ ճշցռՠսՠըՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ գտգճՠճա: Լդշյ բտդի զ, շտ ՠմգ 

թՠճՠյՠծ, էռվ զշցըմՠյ, ՠտգդյ սՠղջսՠխ զտ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ ղՠծՠվՠբժտէ, ՠռդի զ ըդ՝ «յՠ 

չժվժ եշկ բյՠտ ՠյբիժՠծՠյ ոՠտոժշցըմՠյէ», շտժ կդձժյՠծյդտյ զժյ «Բՠփսշցճ յռվՠխ դց կշբշս շց 

ճՠտճյշս ճշցռՠսՠըՠծՠյյդտժյ խՠլսՠխ ՠյբիժՠրժյդտէ» [6, զպ 
387]: Ամշ՜, նդնվշցճ զ կՠմ 

չՠվճՠաՠյէ, «Մշցռՠսՠըէ բժվդտ, ըդ ժյո զ ՠյշցճ, ժռծ «ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյյ զի եշցտ 

ոզտ յտՠ ճվդտժճ, կշբդծժր աՠտդծՠճէ» [6, զպ 
388]:  «Լժտա շց ՠյաՠտշմՠծՠյ ՠյբիժՠրժյդտէ» 

Այգտծշսծՠռշցճ ժտդյր չՠկշցճ զժյ ՠմյչդռ, «ժյոչդռ ռշսշտ զժյ չՠկդի ժտդյր Աօտժծՠմժ ծՠճ 

Պշիժյդեժՠմժ բՠձշցըյդտշցճ, վդձՠրժ սՠմտդյժ րդձդտժ ճդպ: Ամռվդձ, ճդեՠյշցճ զի յտՠյփ ՠճդյփէ՝ 

բդյդտՠի, ռչՠ ըդ կՠռՠտՠծ եժյսշտ, ժտդյր յծՠվճՠճա զժյ ժատ աՠտհտ զՠծյդտ, ժռծ վդձՠրժյդտժյ 

յՠմշցճ զժյ ժատֆ ճժ ռվշտ ճՠտգծՠմժյ րդձժ ստՠ» [6, զպ 
390]: Հՠմ չՠվճՠաՠյէ լժռվ ստգշսսՠխ 

կՠտրյշցճ զ. «Ո՞ս զ ՠռշցճ, ըդ ՠյբիժՠրժյդտէ ոդյ ծշվշտդի վսդի կՠմ թշձշստգժյ: Ոս ՠմռչժռժ աՠյ  

ՠռշցճ զ, յՠ ռշցվ զ ՠռշցճ»[6, զպ 
390]: Այբիժՠրժ բդյդտՠիժ շո ՠեյժս իժյդիշց ճՠռժյ Բՠբտՠվ 

Ոցիշցաՠամՠյէ բտդի զ, շտ Ագտադպՠյժ ձդծՠսՠտշցըմշցյէ ֆ Թշճռշյէ Ատրՠլժ լյգժտէ ծՠտշձ դյ իշցխդի 

յՠլ ֆ ՠջՠպ ծՠնՠջփժ ճժպշրշս  [10, զպ 
213]: 

Այծՠլշցըմՠյ նյոշս ՠչտշձ ՠտրՠլրժյ սՠձշցր զտ ճդտթդի ըշցտփժ կշլշտվՠյփյդտէ ֆ 

էյգՠճդյէ ճդծ ՠճժռ ՠջՠպ Մՠտվՠծդտվժ ֆ Մռճյՠմժ ղՠծՠվՠճՠտվդտշցճ րշցմր վսդի ժտ աՠեծժ 

շցթէ: Հժճՠ`, ճդծ ՠճժռ ՠյր, յՠսըժ աշցտճշցյփժր ՠտաՠխ` եեսՠյփ շց ՠյդխփ ՠջՠպՠրյշձ ՠյբիժՠրժ 

բդյդտՠիէ նվՠչշցճ զտ ծՠվՠտդի Բՠփսժյ վսՠխ լշռվշցճէ՝ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտէ յսժտՠադտդի 

«ճշցռՠսՠըժյ»: Նտՠ` ՠմգ քտդտժ բշտխշցյդշցըմՠյ ճՠռժյ թՠճՠյՠծՠծժրյդտժր Հՠտշցըմշցյ Թշցճմՠյէ 

բտդի զ. «Գդյդտՠի Թշճռշյյ ՠմյփՠյ զտ կձւՠրդի ՠյբիժՠծՠյ բիլՠսշտ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ 

լտՠլշցռՠյփյդտշս, շտ բշտխշցճ զտ կՠճՠտհՠծ, ՠջՠյր փՠնսդիշց ՠյբՠճ գՠնյՠծժր 

օտՠյռժՠրժյդտժր, շտշյր յդտծՠմՠրշցրժոէ Թժօիժռշցճ աՠրՠտհՠծ գդճ զտ ՠտվՠկՠմվսդի ՠյբիժՠրժ 

ռչՠյդտժ՝ Ագտադպՠյշցճ սՠտՠխ ըշցտփշօժի փՠձՠփՠծՠյշցըմՠյէ» [11, զպ 
199]: Իատֆ բՠձըՠծՠյյդտժ 

կՠտրշս ՠյկՠյբռվՠրՠխ բդյդտՠիէ յդտծՠմՠրշցրժոյդտ զ շցձՠտծշցճ Եիժեՠսդվչշիժ յՠկՠյբ՝ ՠմյվդձ 

կՠմդտժ կՠյգդչ վդձժ շցյդրՠխ սՠմտՠբշցըմշցյյդտէ ռվշցբդիշց կՠճՠտ: Գՠձըՠծՠյյդտժ բշտխդտժ 

իժՠեշտ Գժաաշյէ ֆ ծՠչժվՠյ Դտշմվէ, իժյդիշս Նշցլշց ֆ Զՠփՠըՠիՠմժ նտպՠյյդտշցճ, շոժյո զի ոդյ 

հդջյՠտծշցճ ֆ ՠմյվդձժ կՠմդտժ սժղՠծէ ճյշցճ զտ ՠյվՠյդիժ [24]: 

Ատրՠլՠկՠմշցըմշցյէ իշմՠի էյգշցյդր ՠյբիժՠրժյդտժ ճշցվփէ դտծտՠճՠռ: Այբիժՠրժյդտժ բՠիշս` 

յտՠյփ կշցմռ շցյդժյ, ըդ դտծտՠճՠռշցճ ծսդտՠյՠ ըշցտփՠծՠյ սվՠյբէ, Ատրՠլէ ծՠեՠվսժ 

ծձեժՠրշցճժր, ծաՠրսդյ ֆ ՠյսվՠյբ ծգՠջյՠյ ղՠյՠչՠտկյդտէ, ծռծռսդյ աՠտժ գտՠրժՠծՠյ 

կՠտՠադտշցըմշցյյդտէ կՠտֆՠյ ճշցռշցիճՠյյդտժ կդվ, դտծտՠճՠռշցճ ծկՠռվՠվսժ ծՠմշցյ 

լՠձՠձշցըմշցյ, ՠճաշձպՠսժյ ծսդտՠծՠյբյսժ չդվՠծՠյ շց կՠռՠտՠծՠծՠյ ճՠտճժյյդտժ 

բշտխշցյդշցըմշցյէ, ծըդըֆՠյՠյ չՠտդյՠմժյ խՠյտ չՠմճՠյյդտէ, կշբ ծվՠտսժ բՠձըՠծՠյյդտժ ճՠռժյ 

ֆ, սդտպՠչդռ, շտյ ՠճդյՠծՠտֆշտյ զտ, գտՠծՠյշտդյ ծիշցխսժ Ատրՠլէ Հՠմՠռվՠյժ կդվ 

սդտՠճժՠսշտսդիշց կՠտրէ, ժյոչդռ շտշնդի զժյ Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյ կՠճՠբշցճՠտյդտէ: 

1918 ը. յշմդճադտժ դտծտշգ ծդռժյ ՠյբիժՠրժյդտէ, Ղՠտՠաՠձշցճ դտֆՠիշցր կդվշ, գդծվդճադտժ 2-

ժյ Շշցնժշցճ կտՠսժտշցճ դյ դտծտՠճՠռժ աշիշտ փՠձՠփՠծՠյ ֆ կՠռՠտՠծՠծՠյ կշռՠյփյդտժ 

յդտծՠմՠրշցրժոյդտժ թշձշս, շտվդձ շտշնսշցճ զ Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտէ ղՠյՠոդի Հՠմՠռվՠյժ 

Հՠյտՠչդվշցըմՠյ ՠյաՠթՠյ ճՠռ: Մժֆյշցմյ թՠճՠյՠծ «Ժՠճՠյՠծՠցշտ Աեբՠմժյ Խշտկտգժյ 

ՠջՠպՠտծցդր՝ ՠջՠպժծՠմ ժտդյր բշտխշցյզշցըդՠյ էյըՠրփժյ ՠջՠպյշտգցդի ՠմգ վդռՠծզվշս» [8, զպ 
303]: 

Ամգ քտդտժյ Շշցնժ կՠռյդիշս` բդյ. Թշճռշյժ չՠվսժտՠծ սդտշկժնմՠի ճՠմշտ Գժաաշյժ 

ռվշտՠբտշցըմՠճա գդծվդճադտժ 2-ժյ փՠձՠփժ չՠվդտժյ դտֆշցճ զ դտծտՠճՠռժ ՠեբՠայՠծոշցըմՠյյ 

շցձձսՠխ ճժ կՠմվՠտՠտշցըմշցյ, շտէ ւշտհշցճ զտ այՠծոշցըմՠյէ կՠճշեդի, շտ ժտդյփ՝ ՠյբիժՠրժյդտէ, 

դծդի դյ Շշցնժժ նտպՠյշցճ քտդյփյ շց ծՠտբէ սդտՠծՠյբյդիշց ֆ ւՠլռվՠծՠյյդտժյ քբյշցըմշցյ րշցմր 

վՠիշց կՠճՠտ: Նՠ դտծտՠճՠռժ փտժռվշյմՠյդտժյ ֆ ճՠկճդգՠծՠյյդտժյ ծշո զտ ՠյշցճ կյՠեՠյգսդի ֆ 

ծՠվՠտդի ՠմյ աշիշտ կտՠճՠյյդտէ, շտշյփ ժյփէ ծՠտհՠծժ: Մՠմշտէ ժտդյ քբյՠծՠյյդտ զ կՠմվՠտՠտշցճ 

փՠձՠփՠբիշցլ Գդտՠռժճ Մդիժփ-Շՠկյՠեՠտմՠյժյ ֆ ըշցտփ բՠսՠջՠչդվ Խշռտշսադծ Փշիՠգշսժյ, շտէ 

ՠմգ չՠնվշյշցճ վՠղժծյդտժ քտշփ յնՠյՠծսդի զտ Ագտադպՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ ծշձճժր: 
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Հՠմվՠտՠտշցըմՠյ սդտպշցճ ՠռսՠխ զ. «…Մդյփ, բշտխդիշս ՠյՠոՠջ, ծՠյդյփ ՠմյ, ժյո քբվՠսդվ դյփ 

բվյշցճ դտծշց ծշձճդտժ կՠճՠտ»[8, զպ 
302], [12, զպ 

468]: Այծՠռծՠխ, ՠյբիժՠծՠյ ճժռժՠմժ ձդծՠսՠտ 

ճՠմշտ Գժաաշյէ դտծգժճժ փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյ զտ սՠտշցճ ֆ ւշտհշցճ զտ կՠճշեդի, շտ ժտ կՠճՠտ 

փտժռվշյմՠյդտյ շց ճՠկճդգՠծՠյյդտէ կՠսՠռՠտ դյ, ռՠծՠմյ, ժտՠծՠյշցճ ոզտ սռվՠկշցճ կՠմդտժյ: 

Օտժյՠծ, ՠռշցճ զտ, ըդ Ղՠտՠաՠձէ ձդծՠսՠտդիշց կՠտրշս ծՠտշձ դյ եաՠձսդի եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտյ 

շց ճմշցռ չՠնվշյմՠյդտէ, ռՠծՠմյ բշտխյՠծՠյշցճ լշոէյգշվշցճ զտ յտՠյր բշտխշցյդշցըմՠյէ ֆ 

եաՠձսշցճ իտվդռշցըմՠճա՝ բՠձվյժ վդձդծշցըմշցյյդտ կՠսՠփդիշս ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյ եժյմՠի շցթժ 

ճՠռժյ: Հՠյգժչդիշս Ատրՠլժ ըդճժ ՠջՠպյշտգ Վՠկՠյ Տդտ-Գտժբշտմՠյժ կդվ ֆ կդվէ լշռդիշս 

կՠմդտդյ` ւշտհշցճ զտ յտՠյ կՠճշեդի, ըդ ժյփէ դծդի զ Ղՠտՠաՠձշցճ ֆ Զՠյբդեշցտշցճ բվյսշձ 

բՠձըՠծՠյյդտժ սժղՠծժյ խՠյշըՠյՠիշց ֆ ՠյկտՠթդնվ քբյշցըմշցյ րշցմր վՠիշց կՠճՠտ: Հդյր ՠմգ 

քտդտժյ բդյ. Թշճռշյէ` Բՠփսշցճ կՠյգդռ բՠիշս չՠնվշյՠծՠյ կՠմվՠտՠտշցըմՠճա, ՠռշցճ զ. «Մդխ 

Բտժվՠյժՠյ Ագտադպՠյժ վՠտՠխփէ կՠճՠտշցճ զ ճժՠռյՠծՠյ ՠճաշձպշցըմշցյ ֆ ՠմգ վՠտՠխփժ ստՠ 

ղՠյՠոշցճ զ ՠգտադպՠյՠծՠյ ժնլՠյշցըմշցյէ»: Ըռվ Թշճռշյժ՝ ՠմգ ճժՠռյՠծՠյ վՠտՠխփժ ճդպ ճվյշցճ 

զտ յՠֆ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտէ [12, զպ 
469]: 

1918 ը. գդծվդճադտժ 8-ժյ Շշցնժ զ կՠռյշցճ բդյ. Թշճռշյժ դտծտշտգ ճժռժՠյ՝ ծՠչժվՠյ 

Սդտտՠմգժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠճա: Ամյ աՠձծՠրՠխ զտ ճժ փՠյժ ՠսվշճշաժիժր, 50 եժյսշտյդտժր՝ 

բյգՠրժտյդտշս ֆ եդյփժ ՠմի վդռՠծյդտշս եժյսՠխ: Սդտտՠմգէ, Շշցնժ կՠռյդիշս, ՠյճժպՠչդռ 

կՠմվՠտՠտշցճ զ, ըդ դծդի զ դտծշց թշձշսշցտգյդտժ ճժպֆ լՠձՠձշցըմշցյ կՠռվՠվդիշց կՠճՠտ: 

Մժՠթՠճՠյՠծ վդձդծՠրյշցճ զ, ըդ Ղՠտՠաՠձ զ բՠիժռ ՠյբիժՠծՠյ եշտփէ, շտէ բվյսշցճ զ 

ղՠյՠչՠտկժյ [8, զպ 
304]: 

Դդծվդճադտժ 9-ժյ ճՠմշտ Գժաաշյէ ըշցտփ Աաշցիօՠեադծ Հՠռՠյադծշսժ կդվ ճդծյշցճ դյ Գշտժռ` 

բդյ Թշճռշյժ չՠկՠյպէ եՠյբդեշցտրժյդտժյ կՠռրյդիշց կՠճՠտ: 

Օբվսդիշս յտՠյժր, շտ ՠյբիժՠծՠյ ճժռժՠյ բվյսշցճ զտ Շշցնժշցճ, դտծտՠճՠռժ 

եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտէ կՠյգժչշցճ դյ յտՠ կդվ: Նՠլ՝ ճժռժՠմժ չՠկՠյպշս 

յտՠյփ վդձդծշցըմշցյյդտ դյ վՠիժռ ժտդյր նտպՠյյդտժ այՠծոշցըմՠյ ըսժ, վյվդռշցըմՠյ սժղՠծժ, 

եժյսշտՠծՠյ բշտխդտժ, Հՠմՠռվՠյժ յծՠվճՠճա շցյդրՠխ գժտփշտշնճՠյ ճՠռժյ, կդվշ` րՠյծՠյշցճ դյ 

ժճՠյՠի, ըդ Ղՠտՠաՠձժ կՠտրշցճ ՠյբիժՠրժյդտէ ժյո փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյ դյ սՠտշցճ: Այծՠռծՠխ, 

ճժռժՠյ լշցռՠւշցճ զ չՠվՠռլՠյժր: Հՠմ կտՠճՠյՠվՠտյդտժ կՠճՠտ չՠտե զ գՠջյշցճ, շտ 

ՠյբիժՠրժյդտէ ոդյ րՠյծՠյշցճ իռդի Ատրՠլէ ճՠմտ Հՠմՠռվՠյժ կդվ սդտՠճժՠսշտդիշց չՠկՠյպժ 

ճՠռժյ: Զշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտէ, ծտծժյ կՠսՠփսդիշս Շշցնժշցճ ֆ յշտժր 

կՠյգժչդիշս ճժռժՠմժ կդվ, րՠյծՠյշցճ դյ ճժ նՠտփ կՠտրդտ չՠտեդի: Նտՠյփ ժտդյր ստգշսճշցյփժ 

ճՠռժյ եշտՠսՠտ Այգտՠյժծժյ կՠձշտգդի դյ. «Դտշցըմշցյէ ւշլսդր… Մդե իշցտ կՠռՠս, ըդ չդվփ զ… 

գդիդբՠրժՠ շցձՠտծդի Բՠփշց բդյդտՠի Թշճռշյժ ճշվ ֆ Շշցնշցճ կՠմծՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմշցյ ռվդձխդի: 

Մդտ նտպՠյյդտէ, ժտՠեդծ իժյդիշս ՠմռ աշիշտժ ճՠռժյ, նվՠչդրժյ ՠջՠյհժյ թշձշս բշցճՠտդի ֆ ՠմռ 

ՠյբՠճ յդտծՠմՠյՠի ՠյբիժՠծՠյ ճժռժՠմժյ շո ժատֆ ՠմռ ծՠճ ՠմյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժո, ՠմի 

ժատֆ Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժո ֆ ՠմգ ճժռժՠմժ ՠջՠպ շտշն ճնՠծսՠխ խտՠբժտ գյդի 

նշցվՠւշցմը ժտՠբշտխդիշց կՠճՠտ…Մդտ յչՠվՠծյ զ ռվդձխդի ՠյծՠլ Ղՠտՠւՠձժ յՠկՠյբ ֆ 

ՠջՠյհժյ ծՠջՠսՠտշցըմշցյ…» [2, զպ 
42-43]: Ատրՠլժ եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտ 

Առիՠյ Շՠկյՠեՠտմՠյէ ֆ Ատվՠնդռ Տդտ-Մժփՠմդիմՠյէ գդծվդճադտժ 12-ժյ Այգտՠյժծժյ շցձՠտծՠխ 

յՠճՠծշս վՠբյՠչ դյ կՠմվյշցճ ՠյբիժՠրժյդտժ փՠձՠփՠծՠյշցըմՠյ սդտՠադտմՠի: Նտՠյփ 

եշտՠսՠտժյ կՠձշտգշցճ դյ, շտ ըդֆ ՠյբիժՠրշր ճժռժՠմժյ «փՠյժրռ աՠրՠվտդի դյփ, շտ Ղՠտՠաՠձժ 

եժյսշտՠծՠյ նտպՠյյդտէ ոդյ ղՠյՠոդի Ագտադպՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ, աՠմր յծՠվդիժ զ, շտ Շշցնժ 

փՠձՠփժ ֆ Առծդտՠյժ նտպՠյժ սդտՠադտմՠի ՠմռ ճժռժՠյ ՠմի ծՠտխժփժ զ, ՠմռժյփյ՝ կՠճՠկՠսՠռՠտ վՠի 

Ագտադպՠյժյ, աՠմր ճդյփ ոդյփ ծՠտշձՠյշցճ կՠնվսդի ՠմգ ճվփժ կդվ» [2, զպ 
44]: Զշտՠսՠտժյ կՠմվյդիշս, 

շտ Աիժՠյիշցժ, Մշցռշցիճՠյիՠտժ ֆ ՠմգ նտպՠյժ ըշցտփդտէ ՠսդտՠխշցըմշցյյդտ դյ ծՠվՠտշցճ Դժեՠծժ 

նտպՠյշցճ, ֆ դըդ «Ագտադպՠյէ նՠտշցյՠծժ… ժտ ՠսՠյվմշցտՠյ, ՠմյ թՠճՠյՠծ գտշցըմշցյէ լժռվ 

ծխՠյտՠյՠ» [2, զպ 
45]:  

Գշտժռ ճդծյՠխ ճՠմշտ Գժաաշյէ ճՠմժռժ 12-ժյ սդտգՠջյշցճ զ Շշցնժ: Այգտՠյժծէ էյգշցյդի զտ 

ճժռժՠմժյ, «լշռդի զ կդվդտյժյ լտշլվ վշյշս ֆ կՠճՠտհՠծ, ՠմյչզռ ժյոչզռ ծէ լքռժ չՠտվՠվզտէ 

չՠտվՠչՠյժ կդվ» [2, զպ 
45]: Գժաաշյժ չՠկՠյպէ եՠյբդեշցտրժյդտէ ծվտշցծ ճդտթդի զժյ: Նտՠ 

սդտՠգՠջյՠիշց կՠպշտգ քտէ Գշտժռժր բՠիժռ զ Ղՠտՠաՠձժ բշցյգէ, շտէ բտդըդ կժյբ ՠճժռ բվյսդի զ 

ՠմյվդձ: Շշցնժժ կՠմդտէ րյխշցըմՠճա դյ էյգշցյշցճ բյգժ եժյսշտյդտժյ: Մժյոգդջ ճշցռշցիճՠյյդտէ 
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գժճշցճ դյ ռՠգտՠյփժ, ըդ ժատֆ բյգժ եժյսշտյդտէ կՠտհՠծշցճ դյ ծՠվՠտդի ըշցտփՠծՠյ ըՠձՠճՠռժ 

ստՠ: Նտՠյփ աշձշփ դյ յդտծՠմՠրյշցճ ծՠչժվՠյ Սդտտՠմգժյ: Վդտպժյռ ճՠկճդգՠծՠյյդտժ գտգշցճշս 

ՠեբՠմժյ լշտկտգժր չՠկՠյպշցճ զ` Շշցնժ դծՠխ կՠմ եժյսշտյդտժ եդյփդտէ կՠսՠփդյ շց կՠյհյդյ ժտդյ: 

Եձժնդ Ինլՠյմՠյէ, շտէ գդջֆռ կՠճՠտսշցճ զտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժ յՠլՠբՠկ, ծվտՠծՠյՠչդռ ճդտթշցճ 

զ Սդտտՠմգժ չՠկՠյպէ ֆ «կՠռծՠրյշցճ, ըդ ժյո զ յդտծՠմՠրյշցճ ժտդյժր բշցյգէ, դտա զ ծՠեճցդի, շսփդտ 

դյ բյգժ եժյցշտյդտէ, շտշյփ սդտՠգՠտհդի դյ ժտդյր վյդտէ, եքտՠրտցՠխ իժյդիշս չՠվդտՠեճժր մդվշմ» [2, 

զպ 
45]

1
: 

Այկտՠթդնվ զտ գտռֆշտդի յշտ սՠտփՠբժխ: Ամգ յչՠվՠծշս 1918 ը. գդծվդճադտժ 14-ժյ 

կտՠսժտսշցճ զ փՠձՠփՠծՠյ ֆ ճմշցռ կշռՠյփյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժ լՠջէ թշձշս, շտվդձ շտշնսշցճ զ 

«գՠնյՠծժր շցթդտժ գզճ մՠյգժճՠյ գշցտռ բՠի ճժՠրդՠի ղՠծՠվշս, ՠջՠյր վՠտՠհՠմյշցըդՠյ» [8, զպ 

306]: Ժշձշսէ շտշնշցճ զ ռվդձխդի Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ լշտկշցտգ, շտէ չդվփ զտ 

յՠլՠչՠվտՠռվդտ շց կտՠսժտդի ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյ ոշտտշտգ կՠճՠբշցճՠտէ, շտէ չդվփ զ 

չՠվՠռլՠյ վՠտ ՠյբիշ-ՠգտադպՠծՠյ յծտվշցճյդտժյ: Այկտՠթդնվ զտ չՠմփՠտյ շցթդձՠրյդի յՠֆ 

յդտփժյ կՠծՠռշցըմշցյյդտէ սդտՠրյդիշց կՠճՠտ, շտէ յծՠվդիժշտդյ սյՠռշցճ զտ դտծտՠճՠռժ 

ճժՠռյշցըմՠյէ: Թդճժ ՠջՠպյշտգ դչժռծշչշռ Վՠկՠյ Տդտ-Գտժբշտմՠյժյ ՠջՠպՠտծսշցճ զ ժտ ճշվ 

կտՠսժտդի դտծտՠճՠռժ եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժյ, փՠձՠփՠբիշցլ Գդտՠռժճ 

Մդիժփ-Շՠկյՠեՠտմՠյժյ, ճժպծշցռՠծրՠծՠյ լշտկտգՠթշձշսժ յՠլՠբՠկ Հՠմտՠչդվ Մշցռՠմդիմՠյժյ, 

Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժ շձպ ծՠեճժյ ֆ շտշնդի ճժ նՠտփ կՠտրդտ: Թդճժ ՠջՠպյշտգժ ճշվ ՠմգ 

կՠսՠփէ վդձժ զ շցյդյշցճ գդծվդճադտժ 16-ժյ, փՠձՠփՠբիլժ այՠծՠտՠյշցճ: Ամգ կՠսՠփշցճ 

Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժ յՠլՠբՠկ զ էյվտսշցճ Եձժնդ Ինլՠյմՠյէ: 

Այբիշ-ՠգտադպՠյՠծՠյ չՠտՠբիշցլյդտէ նվՠչշցճ զժյ ՠտՠբՠրյդի ժտդյր ճժվշցճէ: Նՠլ՝ բդյ. 

Թշճռշյժ ծՠտբՠգտշցըմՠճա ծՠչժվՠյ Սդտտՠմգէ Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժր չՠկՠյպշցճ զ 

կՠյհյՠթշձշս ծՠեճդի ֆ ղնվդի վՠղծՠծՠյ եշտփդտժ ֆ ըշցտփդտժ ծշձճժր Ղՠտՠաՠձժյ կՠռրտսՠխ 

սյՠռյդտժ ոՠւէ՝ ժատֆ ՠմյ սդտՠգՠտհյդիշց կՠճՠտ, կդվշ` այՠծոշցըմՠյէ կՠճշեդի էյգշցյդի 

Ագտադպՠյժ ժնլՠյշցըմշցյէ: Թշճռշյժ ՠջՠպժյ չՠկՠյպէ իժշսժյ ծդձխ զտ ֆ ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյէ 

ճշիշտշցըմՠյ ճդպ բրդիշց լՠադշցըմշցյ, ժռծ դտծտշտգ չՠկՠյպժ չՠվՠռլՠյէ յտՠյ նՠվ իՠս կՠմվյժ 

զտ: Դդծվդճադտժ 23-ժյ ծՠչժվՠյ Սդտտՠմգէ Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժյ կՠմվյշցճ զ բդյ. 

Թշճռշյժր ռվՠրսՠխ կտՠճՠյէ, շտվդձ ՠռսՠխ զ, շտ Ղՠտՠաՠձէ չդվփ զ ղՠյՠոժ Ագտադպՠյժ 

ժնլՠյշցըմշցյէ: Ժՠճՠյՠծՠսշտ ՠեբՠմժյ թշձշսէ, փյյՠտծդիշս ՠմգ չՠկՠյպէ, յնշցճ զ, շտ բդյդտՠիժ 

ՠյաՠտշ սՠտճշցյփէ ալշցճ զ «ճշցռՠսՠըժ» չժձխ րՠյծշցըմշցյժր, ՠմգ չՠվղՠջշս զի յտՠ չՠկՠյպէ 

ճդտթսշցճ զ՝  յծՠվժ շցյդյՠիշս, շտ գտՠ սդտպյՠծՠյ չՠվՠռլՠյէ ծվՠ ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյ ոշտտշտգ 

կՠճՠբշցճՠտէ: Հդվֆՠչդռ, չժվժ ռչՠռդի կՠճՠբշցճՠտժ շտշնճՠյէ: 

Այբիժՠյ,  վժտդիշս Բՠփսժյ, Ղՠտՠաՠձժ կՠտրշցճ չՠնվչՠյշցճ զտ «Ագտադպՠյժ 

ճշցռՠսՠըՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ հբվշցճյդտէ», ժռծ ճշցռՠսՠըՠծՠյ ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ, 

«Օբվսդիշս ՠյբիժՠրժյդտժ քթՠյգՠծշցըմշցյժր…, չՠկՠյպդր, շտչդռեժ Լդջյՠմժյ Ղՠտՠաՠձյ 

ՠյկՠչՠձ ճվյժ ժտ ժնլՠյշցըմՠյ վՠծ» [15, զպ 
96]:Մդծ շցտժն կՠմ կդձժյՠծ՝ չՠվճՠծՠյ 

բժվշցըմշցյյդտժ գշծվշտ Հՠճիդվ Հՠտշցըմշցյմՠյյ էյգբխշցճ զ, շտ «Այգտծշսծՠռժյ ատժվՠյՠծՠյ 

եՠսըժոյդտէ յՠմշցճ զժյ ճժՠմյ դտծտՠճՠռյ ժտդյր ժճչդտժՠիժռվՠծՠյ նՠկդտժյ դյըՠտծդիշց 

վդռՠյծմշցյժր» ֆ շտ «ՠյբիժՠծՠյ բՠձշցըՠտՠտյդտյ ժտդյր եՠսըշձՠծՠյ չիՠյյդտժ ժտՠծՠյՠրճՠյ 

բշտխշցճ ճշցռՠսՠըՠծՠյ Ագտադպՠյժյ ճդխ գդտ զժյ կՠվծՠրյշցճ: Բտժվՠյՠծՠյ յսՠղշձյդտժ… 

յչՠվՠծյ զտ ճշցռշցիճՠյՠծՠյ Ագտադպՠյժյ, շտէ վՠտՠխՠնտպՠյշցճ ՠոփժ զտ էյծյշցճ ժտ էյգբխսՠխ 

կՠծՠջշցռՠծՠյ ֆ կՠծՠաշինֆժծմՠյ ծդրսՠխփշս, գՠտհյդի աշինֆժեճժ գդճ չՠմփՠտժ կՠճՠտ կդյՠտՠյ, 

վժտՠյՠի Բՠփսժ յՠսըժյ, ՠչՠ հդջյՠճշցլ իժյդի ՠեգդրշցըմՠյ շիշտվյդտժ վՠտՠխճՠյէ ՠճաշձպ 

Այգտծշսծՠռժ…   ստՠ» [16, զպ 
 123-124]: Իռծ ՠծՠգդճժծշռ Գՠիշցռվ Գՠիշմՠյէ յնդի զ, շտ ՠմգ 

թՠճՠյՠծ «Մշցռՠսՠըՠծՠյ Ագտադպՠյէ, քբվՠբշտխդիշս գՠնյՠծժր չդվշցըմշցյյդտժ ֆ կՠվծՠչդռ 

Այբիժՠմժ նՠկՠբտբջսՠխշցըմշցյէ Ագտադպՠյշցճ բդտժնլշձ գժտփ բտՠսդիշց շցձձշցըմՠճա, պՠյշցճ զտ 

վդտ գՠջյՠի Ղՠտՠաՠձժյ, Նՠլժպֆՠյժյ շց Զՠյբդեշցտժյ» [5, զպ 
 65]: 

Ամգ չՠմճՠյյդտշցճ ոՠւՠեՠյր խՠյտ զտ Հՠմՠռվՠյժ սժղՠծէ: Աիդփռՠյգտՠչշիշցճ, Ատւՠոՠմժ 

ՠւդտժյ կՠսՠփսդի զտ 100000 բՠձըՠծՠյշցըմշցյ, շտ ռշսժ ճդպ զտ: Ատգդյ 1919 ը. կշցյսՠտժյ 

                                                           
1 Սդտտՠմգէ ռվժչսՠխ զտ յՠկՠյպդի ժտ չՠկՠյպժր: Սՠծՠմյ, գտՠ ւշլՠտդյ, յՠ ՠջՠպՠտծշցճ զ 1919 ը. կշցյսՠտժ ճդծէ 

ռծռդի յշտ վշճՠտշս, շտյ էյգշցյսշցճ զ ՠեբՠմժյ լշտկտգժ ծշձճժր: 
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Հՠմՠռվՠյժ Հՠյտՠչդվշցըմՠյ 704 կՠեՠտ այՠծոշցըմՠյէ բշցճՠտսդի զժյ 350.000 վՠղծՠկՠմ ֆ 

100.000 Կՠտռժր ւՠլՠխ բՠձըՠծՠյյդտ [5, զպ 
 61]:  Դտՠյ բշցճՠտսդի զտ Ղՠտՠաՠձշցճ, Զՠյբդեշցտշցճ 

ֆ Նՠլժպֆՠյշցճ ռվդձխսՠխ խՠյտ ծՠրշցըմշցյէ: 

Աեդտժ ըշցտփդտէ ոզժյ կտՠթՠտսշցճ ժտդյր կՠմՠպժյպ փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյժր: Շՠտշցյՠծշցճ զժյ 

կՠտհՠծշցճյդտ բշտխդի կՠմծՠծՠյ այՠծՠսՠմտդտժ ստՠ, ըՠիՠյդի յտՠյր շցյդրսՠխփէ, ւՠծդի 

ղՠյՠչՠտկյդտէ, ռչՠյդի ճՠտգծՠյր, ծՠվՠտդի ՠյՠռդիժ ՠմիՠյգՠծշցըմշցյյդտ: Դդծվդճադտժ 30-ժյ 

Ղՠտՠաՠձժ եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտէ Բՠփշց, Հՠմշր ՠեբՠմժյ լշտկտգժյ շցձՠտծՠխ յՠճՠծշցճ 

կՠմվյշցճ դյ, շտ Ղՠտՠաՠձժ կՠմ թշձշսշցտգէ ճժյոֆ կժճՠ ոժ ղՠյՠոդի Ագտադպՠյժ ժնլՠյշցըմշցյէ ֆ ոժ 

զի ծՠտշձ ղՠյՠոդի ըդ յդտծՠմշցճռ ֆ ըդ ՠչՠբՠմշցճ: Զՠմտշցըշս յնշցճ դյ, շտ Այբիժՠյ ոչդվփ զ ճդե 

ռվժչժ դյըՠտծսդի Ագտադպՠյժյ: «Մդտ թշձշստգժ ճժ ճՠռէ,-նՠտշցյՠծշցճ դյ կՠմ 

եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտէ,-ճդտծ զ շց փՠձրՠխ, եշցտծ յմշցըՠծՠյ ՠճդյ ճժ ճժպշրժր, ճժ վՠտժ զ, ժյո 

ւշձժ դտդռ ոժ վդռդի: Նՠ չՠվտՠռվ զ յշցմյ եշկՠադտշցըմշցյէ վՠյդի յՠֆ ՠչՠբՠմշցճ, ճժՠմյ ըդ 

ՠեՠվ Ղՠտՠաՠձժ իդջյդտշցճ ողՠյՠոժ շո ճժ ճՠկճդգՠծՠյ բդտժնլՠյշցըմշցյ»: Նՠճՠծժ 

կդձժյՠծյդտէ լյգտշցճ դյ բդյ. Թշճռշյժյ կՠռծՠրյդի, շտ «ՠճաշձպ ճժ վՠտսՠ էյըՠրփշցճ 

ՠեՠվշցըմՠյ կՠճՠտ ծջսշձ ձՠտՠաՠձրժյ ոժ ծՠտշձ ժտ ՠտնՠիշցմռժյ դյըՠտծսդի Ագտադպՠյժ 

ժնլՠյշցըմՠյէ» [22]: 

Այբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ նվՠչշցճ զտ ծՠվՠտդի «ճշցռՠսՠըժյ» վսՠխ ժտ 

լշռվշցճէ: Ամգ ղՠյՠչՠտկժյ փՠձՠփՠծՠյ կՠյրՠբշտխշցըմշցյ զտ, դտա յտՠ կՠճՠհՠմյշցըմՠճա 1919 

ը. կշցյսՠտժ 15-ժյ ԱԴՀ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ շտշնշցճշս ռվդձխսշցճ զ Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտժ 

թՠճՠյՠծՠսշտ բդյդտՠի-յՠկՠյբՠչդվշցըմշցյ, շտվդձ Թշճռշյժ դտՠնլՠսշտշցըմՠճա, 

թՠճՠյՠծՠսշտ յՠկՠյբՠչդվ զ յնՠյՠծսշցճ ՠեբշցըմՠճա փշցտգ, ճՠռյՠբժվշցըմՠճա աթժնծ, 

կՠմՠվմՠր, կՠմվյժ ճշցռՠսՠը Խշռտշս ադծ Սշցիըՠյշսէ, շտժյ ՠջՠպժյ խՠլռդտժ կՠճՠտ ԱԴՀ 

ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ կՠվծՠրյշցճ զ կժյբ ճժիժշյ ջշցաիժ [37, զպ 
 79]:

1
 Ժՠճՠյՠծՠսշտ 

յՠկՠյբՠչդվշցըմՠյ ճդպ ճվյշցճ զժյ Շշցնժժ, Զՠյբդեշցտժ, Ջֆՠյնժտժ ֆ Ջդատՠմժիժ բՠսՠջյդտէ:  

1919 ը. ւդվտսՠտժ 3-ժյ ՠյբիշ-ՠգտադպՠյՠծՠյ եշտփշս Շշցնժ զ թՠճՠյշցճ Սշցիըՠյշսէ: Նտՠ 

կժճյՠծՠյ լյգժտյ զտ յսՠղդի Ղՠտՠաՠձէ ֆ ՠմյ դյըՠտծդրյդի Ագտադպՠյժյ: Մժ փՠյժ քտ կդվշ` 

ւդվտսՠտժ 10-ժյ, Շշցնժժ ըդճՠծՠյ գչտշրժ գՠկիժղշցճ ժտ ՠնլՠվՠյփյդտէ ռծռՠխ 

ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյ ոշտտշտգ կՠճՠբշցճՠտէ ճդտթշցճ զ Ղՠտՠաՠձէ Ագտադպՠյժյ աջյՠծրդիշց 

ՠյբիժՠրժյդտժ չՠկՠյպէ: Հՠճՠբշցճՠտէ չյգշցճ զ, շտ ժտ ժտՠսշցյփյդտէ ծչՠնվչՠյժ Կշսծՠռշցճ 

բվյսշձ գՠնյՠծժր չդվշցըմշցյյդտժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժ ֆ ըդ լՠձՠտՠտ ծշյօդտՠյռժ ՠջՠպ [1]: Ամգ 

քտդտժյ (ւդվտսՠտժ 24-ժյ) Ետֆՠյշցճ ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժո եշտՠսՠտ 

Առէտէ կՠյտՠչդվշցըմՠյ ՠտվՠփժյ բշտխդտժ յՠլՠտՠտշցըմՠյէ կՠձշտգդի զ, շտ եշտՠսՠտ Թշճռշյէ 

Բՠփսժր կդջՠբտդի զ, ըդ «գքծվքտ Սշցիըՠյշսէ բյշցճ զ Շշցնժ ժատֆ էյգկՠյշցտ յՠկՠյբՠչդվ 

Զՠյբդեշցտժ, Շշցնշց ֆ Ղՠտՠաՠձժ նտպՠյյդտժ»: Նՠ ՠմյվդձ զ բյշցճ «ճժՠմյ քտդյփէ դց ծՠտբէ 

չՠկչՠյդիշց կՠճՠտ»: «Նտՠյ ըշցմի ոժ վտցՠխ եժյցշտՠծՠյ շցթժ գժճդիշց ֆ մՠմվՠտՠտցՠխ զ, շտ դըդ 

ոՠնլՠվժ modus vivendi մՠպշձՠրյդիշց կՠճՠտ ֆ ոռՠկճՠյՠւՠծժ ՠեբՠճժպդՠյ սզղդտէ, յՠ ծկդջՠրցժ 

չՠնվշյժր»: Աչՠ ՠսդիՠրյշցճ զ, շտ «ծՠտշձ զ նՠվ աՠյ ՠյդի ՠմգ նտպՠյյդտշցճ, շցտ իՠց խՠյշը զ դց 

շտվդձ Մշցռՠսՠը ծՠջՠսՠտշցըդՠյ փՠձՠփՠծՠյ չՠտՠբիշցլյ զ. Բՠմր նՠվ ծՠտդիժ զ, շտ յՠ 

ոծՠվՠտժ ժտ լշռվշցճյդտէ: Մՠմքտ Մՠռռքյէ, Պզյպՠաժ 54-տգ բյգժր, ծշցյդյՠմ կռծշձշցըժցյ ՠմգ 

լյգտշցճ դց ճժֆյշմյ թՠճՠյՠծ ծէ ծՠտբՠգտժ Այգտՠյժծժ եքտփդտժ կդջՠրշցճէ, շտշյփ չժվժ բյՠյ 

վդձՠցշտդիշց Աեբՠ դց Շշցնժ» [9, զպ 
 153]: Այբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ ՠմռ նշձշփշտըշցըմշցյէ 

ճդտթսշցճ զ Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ ծշձճժր: 

Հՠճՠբշցճՠտժր կդվշ դտծտՠճՠռշցճ ճըյշիշտվյ ՠսդիժ զ նժծՠյշցճ: Գդյ. Թշճռշյժ 

կՠյհյՠտՠտշցըմՠճա յշտՠյշտ շցթդտ զժյ ծշցվՠծսշցճ յՠկՠյբժ վՠտադտ ծդվդտշցճ, յշցմյժռծ 

եշտՠճՠռդտ զժյ ադտսշցճ Հյգծՠռվՠյժր: Աճդտժծմՠյ աՠյՠծժ բյգՠչդվ Ռդմէ կդվշ ժտ 

ծՠջՠսՠտշցըմՠյյ շցձՠտծՠխ կՠձշտգՠբտշցըմՠյ ճդպ յնդի զ, շտ «Լդջյՠմժյ Ղՠտՠաՠձժ այՠծոշցըմշցյէ 

կՠմդտ դյ» ֆ եՠտճՠյփ զ կՠմվյդի, շտ ՠյբիժՠծՠյ եշտփժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ ՠմյվդձ ծՠջՠսՠտժո զ 

յնՠյՠծդի «Պտ. Սշցիըՠյշսժյ, շտյ Այգտծշսծՠռշցճ կՠյտՠխՠյշը ըշցտփՠծՠյ բշտխՠծՠի զ» [5, զպ 
 66]:  

                                                           
1 Կՠ վսմՠի, շտ ծՠտղ թՠճՠյՠծ կդվշ Սշցիըՠյշսէ ռվՠրդի զ 15 ճժիժշյ ջշցաիժ ֆռ (Ատրՠլէ ծՠյոշցճ զ Այգտՠյժծժյ, զպ 

114): Ամգ բշցճՠտժ ճդխ ճՠռէ յՠլՠվդռսՠխ զտ ՠտրՠլրժյդտժյ ծՠնՠջդիշց կՠճՠտ, շտէ, ռՠծՠմյ, ճդտթսդի զ: 



9 

 

Սշցիըՠյշսէ Շշցնժ ճդծյդիշց յՠլքտմՠծժյ բդյ. Թշճռշյժ ծշձճժր Ատրՠլժր դվ զ ծՠյոսդի 

ծՠչժվՠյ Սդտտՠմգէ ֆ յտՠ ւշլՠտդյ ւդվտսՠտժ 8-ժյ ՠմյվդձ զ շցձՠտծսդի ճՠմշտ Մշյծ Մդռշյէ: 

Նտՠ ըՠտբճՠյժո Մՠռիդյյժծշսէ, բՠիշս ՠեբՠմժյ լշտկշցտգ, կՠմվյշցճ զ, ըդ Մշյծ Մդռշյէ բդյդտՠի 

Թշճռշյժր կդջՠբժտ զ ռվՠրդի, շտէ չՠկՠյպշցճ զ` Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմշցյէ ղՠյՠոժ Ագտադպՠյժ 

բդտժնլՠյշցըմշցյէ ֆ աշիշտ կՠռվՠվՠշցըմշցյյդտէ ծՠվՠտդյ Սշցիըՠյշսժ կտՠճՠյյդտէ: Նշտէյվժտ 

ՠեբՠմժյ լշտկշցտգժ յՠլՠբՠկ Առիՠյ Շՠկյՠեՠտմՠյէ չՠվՠռլՠյշցճ զ, ըդ` կՠմվյդրդփ ճՠմշտժյ, 

շտ Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյ ոշտտշտգ կՠճՠբշցճՠտէ ճժՠհՠմյ շտշնշցճ զ էյգշցյդի ողՠյՠոդի Ագտադպՠյժ 

ժնլՠյշցըմշցյէ [8, զպ 
355]: Ատրՠլՠկՠմշցըմՠյ ոշտտշտգ կՠճՠբշցճՠտժր ճժ փՠյժ քտ կդվշ, ճՠմշտ 

Մշյծ Մդռշյժ ռվշտՠբտշցըմՠճա ճժ յՠլՠբժխ զ յդտծՠմՠրսշցճ յշտէյվժտ ՠեբՠմժյ լշտկտգժյ, շտէ 

ժտդյժր յդտծՠմՠրյշցճ զ ՠյբիշ-ՠգտադպՠյՠծՠյ բժնՠվժոյդտժ ծշձճժր Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձէ 

բՠձշցըՠրյդիշց խտՠբժտ, էռվ շտժ` ատժվՠյՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ ծշձճժր Ժՠճՠյՠծՠսշտ 

յՠկՠյբՠչդվ յնՠյՠծսՠխ Սշցիըՠյշսժ փՠձՠփՠծՠյ ճՠռշս քբյՠծՠյ չժվժ յնՠյՠծսժ 

ՠեբշցըմՠճա կՠմ, յՠկՠյբՠչդվժյ ծժր չդվփ զ ռվդձխսժ լշտկշցտգ` աՠձծՠրՠխ դտդփ կՠմժր ֆ դտդփ 

ըշցտփժր: Խշտկտգշցճ, ժատֆ ատժվՠյՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժո, ճՠռյՠծրդիշց զ ճժ 

ռչՠ: Նՠլՠվդռսշցճ զ եշտփժ աշիշտ վդձՠնՠտթդտէ ծՠվՠտդի ատժվՠյՠծՠյ ճժռժՠմժ բժվշցըմՠճա: 

Այբիժՠծՠյ ճժռժՠյ ճժՠթՠճՠյՠծ կՠմվՠտՠտշցճ զ, շտ բդյդտՠի-յՠկՠյբՠչդվշցըմՠյ ֆ յտՠ 

ճՠտճժյյդտժ աշիշտ կտՠճՠյյդտէ չդվփ զ ծՠվՠտսդյ ՠյՠջՠտծդիժշտդյ: Ըյգգժճշցըմշցյէ ծչՠվթսժ 

ՠճդյՠսղջՠծՠյ ճժպշրյդտշս [23]:  

Ատրՠլժ ՠեբՠմժյ լշտկշցտգէ, փյյՠտծդիշս ՠմգ յՠլՠբժխէ, ճդտթշցճ զ ՠմյ` նդնվդիշս, շտ 

ՠտրՠլՠկՠմշցըշցյէ ոժ ծՠտշձ էյգշցյդի յճՠյ ՠճշըշցըմշցյ: Աեբՠմժյ թշձշսէ ՠյբիժՠծՠյ 

կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյժր չՠկՠյպշցճ զ յՠկՠյբՠչդվ յնՠյՠծդի ՠյբիժՠրշց՝ ճժյոֆ Փՠտժեժ 

ծշյօդտՠյռէ ծիշցխժ Ղՠտՠաՠձժ կՠտրէ [35, զպ 
 92-93]: Այբիժՠծՠյ ճժռժՠյ ՠմգ ՠջըժս յՠճՠծշս 

գժճշցճ զ յՠֆ կՠմծՠծՠյ եշտՠկտՠճՠյՠվՠտյդտժյ: Վդտպժյյդտռ, կՠսՠվՠտժճ ճյՠիշս ոշտտշտգ 

կՠճՠբշցճՠտժ էյգշցյՠխ շտշնճՠյէ, յշցմյչդռ ճդտթշցճ դյ ՠյբիժՠծՠյ ՠմգ ՠճշըՠբժտէ [35, զպ 
 94]: 

Այբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ ոզտ կտՠթՠտսշցճ ժտ աջյՠխ գժտփշտշնշցճժր: Ամգ ՠջըժս 

ՠտրՠլՠկՠմշցըմշցյէ աշձշփ-յՠճՠծյդտ զտ շցձՠտծշցճ եշտՠսՠտ Այգտՠյժծժյ: Աեբՠմժյ կդտշռէ ճյշցճ 

զտ յտՠյր ՠեՠվշցըմՠյ ֆ ւտծշցըմՠյ կշցմռէ: Նտՠյփ կՠձշտգշցճ դյ, շտ Ագտադպՠյէ 4500 եշտփ զ վսդի 

ՠյբիժՠրժյդտժյ` աշինֆժծյդտժ գդճ ծջսդիշց կՠճՠտ, շտժ կդվֆՠյփշս զի յտՠ «սՠմտժ գժսժեմՠյ» բտՠսդի 

զ Խՠյփդյգ ՠսՠյէ շց ՠմռվդձժ եշտՠյշրյդտէ: «Այբիժՠրժյդտժ աՠտդծՠճ կՠմդտռ,-ՠռսՠխ զ 

յՠճՠծշցճ,- նՠտշցյՠծ եռչսշցճ, ղյնսշցճ, ռվշտՠրսշցճ» դյփ ֆ ՠմիյ [2, զպ 
 զպ 82, 86, 93]:  Մՠմշտ Մշյծ 

Մդռշյէ չՠնվչՠյշցճ զտ Սշցիըՠյշսժ լՠտգՠլշցըմշցյյդտէ, շտէ ռչՠջյշցճ զտ շցթ բշտխՠգտդի ֆ 

կՠմդտժ գժճՠգտշցըմշցյէ ՠտճՠվՠլժի ՠյդի «ՠճդյՠսղջՠծՠյ ճժպշրյդտշս» [23]: Ոտ Ատրՠլ-

Ղՠտՠաՠձժ կՠտրշցճ Ագտադպՠյէ քբվսշցճ զտ «ատժվՠյՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ 

ՠպՠծրշցըմշցյժր», ՠմգ ճՠռժյ յմշցըդտ զ կտՠչՠտՠծդի թՠճՠյՠծժ ճՠճշցիէ: Այծշցռՠծրՠծՠյ «Наше 

время» ըդտըէ 1919 ը. ՠչտժիժ 5-ժյ կՠձշտգդի զ, շտ «ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ հդջյՠտծշցճ զ 

աշիշտ ճժպշրյդտէ` Ատրՠլշցճ կՠռվՠվդիշց Ագտադպՠյժ ժնլՠյշցըմշցյէ», «ծՠյբ ոժ ՠջյշցճ շո ճժ 

ճժպշրժ ՠջՠպ, շտչդռեժ կՠռյժ րՠյծՠիժ ՠտգմշցյփյդտժ»: Թդտըէ դետՠծՠրյշցճ զ, շտ ՠյբիժՠծՠյ 

փՠձՠփծՠյշցըմշցյէ իժ զ ՠտմշցյշվ ֆ իշցտպ աՠտգշցըմշցյյդտշս, շտշսկդվֆ «Ղՠտՠաՠձժ այՠծոշցըմշցյէ 

ժյփյՠծՠճ ոժ կՠճՠհՠմյսժ ժտ ստՠ էյգշցյդի ՠգտադպՠյՠծՠյ ծՠիսՠխՠվդտդտժ ֆ ադծդտժ 

ժնլՠյշցըմշցյէ»: 

Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ նՠվ շցնՠրշցճշս ռծռդր ՠյկՠյբռվՠյՠի Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ 

ղՠծՠվՠբտժ կՠճՠտ: Նՠ նՠվ յչՠռվՠսշտ չՠկդտ զ աՠր ըշձդի, դտա ծՠտշձ զտ ժտ շցթդտէ ճվրյդի 

Ղՠտՠաՠձ ֆ ՠմյ ճժՠրյդի կՠյտՠչդվշցըմՠյէ: 1919 ը. ւդվտսՠտժ 24-ժյ կՠյտՠչդվշցըմՠյ 

սՠտոՠչդվէ Թժօիժռ` Աի. Խՠվժռմՠյժյ շցձՠտծՠխ յՠճՠծշցճ ՠջՠպՠտծշցճ զ կՠյգժչդի 

Այգտծշսծՠռշցճ ՠյբիժՠծՠյ աՠյՠծժ կտՠճՠյՠվՠտ բդյդտՠի-ճՠմշտ Ֆշտդռվդ Ոցշտծդտժ կդվ ֆ 

յտՠյ աշձշփդի Ագտադպՠյժ ծշձճժր Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտժ յՠկՠյբՠչդվշցըմշցյ ռվդձխդիշց ֆ 

Սշցիըՠյշսժյ յՠկՠյբՠչդվ յնՠյՠծդիշց ՠջըժս: Վՠտոՠչդվէ Խՠվժռմՠյժյ կշցնշցճ զտ աշձշփժ 

կՠճՠտ կժճփ էյգշցյդի ՠմյ, շտ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ իդջյՠմժյ նտպՠյյդտժ կՠմ այՠծոշցըմշցյէ եդյփէ 

հդջփժյ չՠնվչՠյդի զ ժտ ՠյծՠլշցըմշցյէ Ագտադպՠյժր, ֆ շտ ՠմգ վՠտՠխփէ կՠյգժռՠյշցճ զ 

«Հՠմՠռվՠյժ ՠյաՠթՠյ ճՠռէ» [23]: Գդյ. Թշճռյէ, 1919 ը. ճՠտվժ 10-ժյ յնՠյՠծսդիշս 

Այգտծշսծՠռշցճ ՠյբիժՠծՠյ աՠյՠծժ բիլՠսշտ կտՠճՠյՠվՠտ, Բՠփսժր ճդծյշցճ զ Թժօիժռ, շտվդձժր 

զի թՠճՠյշցճ զ Ետֆՠյ ֆ ճՠտվժ 28-ժյ կՠյգժչշցճ  շցյդյշցճ սՠտոՠչդվ Աի. Խՠվժռմՠյժ, Հ. 
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Հՠլսդտգմՠյժ ֆ Ս. Տժբտՠյմՠյժ կդվ: Թշճռշյէ ւշտհշցճ զ Խՠվժռմՠյժյ կՠճշեդի, ըդ Այբիժՠյ ճժՠմյ 

ճժվշցճ շցյժ ռյյգՠճըդտփյդտշս ՠչՠկշսդի Ղՠտՠաՠձշցճ բվյսշձ 30.000 կՠմ ֆ 10.000 ճշցռշցիճՠյ 

բՠձըՠծՠյյդտժյ ֆ աՠրդի ղՠյՠչՠտկյդտէ: Նՠ լշռվՠյշցճ զ գՠգՠտդրյդի ՠգտադպՠյՠծՠյ 

եշտՠճՠռդտժ վդձՠնՠտթէ Ղՠտՠաՠձշցճ, ըշցմի վՠի Զՠյբդեշցտէ ձդծՠսՠտդի ՠմյվդձժ ՠեբՠմժյ 

լշտկշցտգէ, ֆ Մշյծ Մդռդյժ կդվ ծՠչ չՠկչՠյդիշց կՠճՠտ Հՠմՠռվՠյէ յդտծՠմՠրշցրժո շցյդյՠ 

Ղՠտՠաՠձշցճ [23], [19]:  

1919 ը. ճՠտվժ ռծեաժյ Գշտժռ զ կՠռյշցճ կշցյսՠտժ 21-ժյ Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ 

շտշնճՠճա ռվդձխսՠխ Զՠյբդեշցտ-Ղՠտՠաՠձ կՠմծՠծՠյ նտպՠյժ իժՠեշտ ծՠչժվՠյ Ատռդյ 

Շՠկճՠեՠյէ: Նտՠ բշտխշցյդշցըմշցյէ կժճյՠծՠյշցճ շցձձսՠխ զտ Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտժ յծՠվճՠճա  

ՠյբիշ-ՠգտադպՠյՠծՠյ փՠձՠփՠծՠյշցըմՠյ գդճ1
: 

Գդյդտՠի Թշճռշյժյ ւշլՠտժյՠխ յտՠ նվՠաժ չդվ բյգՠչդվ Դ. Շՠվդիսշտվէ Ատրՠլ-

Զՠյբդեշցտէ բՠձշցըՠրյդիշց բշտխշցճ ՠսդիժ սղջՠծՠյ զտ: Նՠ լժռվ գթբշկ զտ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ 

կՠմշցըմշցյժր, շտշյփ ճդտթդի դյ ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ չՠկՠյպէ: Նՠ, ռվՠյհյդիշս 

Բՠփսշցճ բվյսշձ ՠյբիժՠծՠյ աՠյՠծժ կտՠճՠյՠվՠտժ չՠնվշյէ, շտշնշցճ զ ՠտՠբՠրյդի Թշճռշյժ 

րՠյծշցըշցյէ` Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտշցճ կՠռվՠվդի Ագտադպՠյժ բդտժնլՠյշցըմշցյ: Նՠ Ատրՠլժ 

ՠեբՠմժյ լշտկտգժր չՠկՠյպցճ զ կտՠսժտդի յշտ կՠճՠբշցճՠտ ֆ ժտ յդտծՠմշցըմՠճա փյյՠտծդի Ատրՠլէ 

Ագտադպՠյժյ դյըՠտծսդիշց կՠտրէ:  

Ամգ թՠճՠյՠծ Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտշցճ ճշիդբյշցճ զժյ ռշսէ ֆ սՠտՠծժո կժսՠյգշցըմշցյյդտէ: 

Փշլՠյՠծ ՠմգ ճՠռժյ ճվՠկշբսդիշց` բյգՠչդվ Շՠվդիսշտվէ կՠյհյՠտՠտշցըմշցյ շցյդտ ղյնդի 

Ատրՠլ-Զՠյբդեշցտժ էճաշռվշցըմշցյէ: 1919 ը. ՠչտժիժ 17-ժյ Ատրՠլժ կՠմշր ՠեբՠմժյ լշտկտգժ 

յՠլՠբՠկ Եձժնդ Ինլՠյմՠյէ Թժօիժռ` գՠնյՠծժր շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյէ շցձՠտծսՠխ 

յՠճՠծշցճ յնցճ զ, շտ «Ղՠտՠաՠձժ բմշցձՠրժշցըմշցյէ իռդի ՠյբՠճ ոժ շցեշցճ Ագտադպՠյ ՠյշցյէ»: 

Շդնվշցճ զ, շտ Սշցիըՠյշսժ յշտ չՠկՠյպէ «ճՠտվՠկտՠսդտ զ շցձձՠխ Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյէ… Իյո 

շտ հդեյժր ծՠլսՠխ զ բՠիժփ ծՠվՠռվտշօՠմժ ՠջՠպյ ՠջյդիշց, ճժ շցնՠրտդփ… Փտծդրդփ գտշցըմշցյէ, 

դըդ ծՠտշձ դփ, ճդյփ կՠյբռվշցըմշցյ ոշցյդյփ» [17]:  

Ատրՠլՠկՠմշցըմՠյ ՠմգ լյգտՠյփէ ճյշցճ զ հՠմյ աՠտաՠջշ: Ակՠ յճՠյ չՠմճՠյյդտշցճ ՠչտժիժ 

23-ժյ Շշցնժժ ըդճՠծՠյ գչտշրժ գՠկիժղշցճ ժտ ՠնլՠվՠյփյ զ ռծռշցճ ՠտրՠլՠկՠմշցըմՠյ կժյբդտշտգ 

կՠճՠբշցճՠտէ, շտժյ յդտծՠ զժյ Դ. Շՠվդիսշտվէ ֆ Սշցիըՠյշսէ: Շՠվդիսշտվէ, ճՠռյՠծրդիշս 

կՠճՠբշցճՠտժյ, ճվՠգժտ զտ «լքռզ կՠմ թշձշստգժ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժ կդվ ֆ իռզ յտՠյր լշռփէ» [8, զպ 

394]: Շՠվդիսշտվէ ժտ ՠտվՠռՠյՠխ ղՠջշցճ ւշտհշցճ զտ ՠտգՠտՠրյդի Կշսծՠռշցճ ատժվՠյՠծՠյ 

փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյէ: Հՠմվՠտՠտշցճ զ, ըդ ատժվՠյՠրժյդտժ լյգժտյ զ Այգտծշսծՠռժ ռՠկճՠյդտժր 

կդջՠրյդի ըշցտփդտժյ ֆ բդտճՠյՠրժյդտժյ, սդտՠծՠյբյդի Բՠփսժ ֆ Բՠըշցճժ ճժպֆ դտծՠըշցձՠմժյ 

կՠձշտգՠծրշցըշցյէ, դտծտՠճՠռշցճ ծՠտբ շց լՠձՠձշցըշցյ կՠռվՠվդի: Այգտՠգՠջյՠիշս Ղՠտՠաՠձժ 

ֆ Զՠյբդեշցտժ կՠտրժյ` յնշցճ զ, շտ Ագտադպՠյէ ճվՠգժտ զ աՠր ՠյդի աշիշտ ղՠյՠչՠտկյդտէ ֆ 

դտծտՠճՠռշցճ ծՠտբ շց ծՠյշյ կՠռվՠվդի: Մշվդյՠիշս ժտ կժճյՠծՠյ լյգտժյ` բյգՠչդվէ շբֆշտսՠխ 

բշսդռվժ լշռփդտ զ նջՠմիշցճ Սշցիըՠյշսժ կՠռրդժյ: Աչՠ ՠջՠպՠտծշցճ զ կՠճՠբշցճՠտէ էյգկՠվդի ֆ 

րտսդի [4]: 

Իյոչդռ դտֆշցճ զ կտՠչՠտՠծսՠխ ֆ ՠտլժսՠմժյ յմշցըդտժր, բյգՠչդվ Շՠվդիսշտվէ ըդ 

կՠճՠբշցճՠտշցճ ՠտվՠռՠյՠխ ժտ ղՠջշցճ ֆ ըդ բդյ. Թշճռշյժյ շցձՠտծՠխ եդծշցրՠբտշցճ ժտ ճշտըշցր 

գշցտռ զ բՠիժռ ՠյրծՠրյդիշց ՠյբիժՠծՠյ խՠլշց վդռՠծդվէ: Նՠ, ՠտկՠճՠտկդիշս Ղՠտՠաՠձժ ՠսդիժ 

փՠյ 300.000 կՠմդտժ ՠյկՠյբռվշցըմշցյէ, չյգշցճ զտ, ըդ կՠմդտէ չդվփ զ ղՠյՠոդյ Սշցիըՠյշսժ 

ժնլՠյշցըմշցյէ, ժռծ Հՠմՠռվՠյժ Հՠյտՠչդվշցըմշցյէ չդվփ զ Ղՠտՠաՠձժր ֆ Զՠյբդեշցտժր դվ ծՠյոժ 

ժտ աշիշտ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժյ [5, զպ 68]:  

Ածյկՠմվ զ, շտ բդյ. Թշճռշյէ ոզտ ծՠտշձ ժյփյՠծՠճշտդյ կՠտրէ իշցխդի: Նՠ ձդծՠսՠտսշցճ զտ ժտ 

ծՠջՠսՠտշցըմշցյժր ռվՠրՠխ կտՠկՠյբշս`«չՠնվչՠյդի ճշցռՠսՠըՠծՠյ սՠտոՠծՠտբէ» [5, զպ 69]: 

Իյո զի շտ իժյժ, ՠտրՠլրժյդտէ ճյշցճ դյ ՠյգտգսդիժ: Աչտժիժ 25-ժյ կՠճՠբշցճՠտշցճ չՠվՠռլՠյդիշս 

ՠյՠճշը բյգՠչդվժյ` ՠռշցճ դյ «Ագտադպՠյէ ճժնվ ՠպՠծժր ֆ բշտխՠծժր զ դձդի Տՠղծՠռվՠյժ ծշձճժր 

էյգկՠյտՠչդռ կՠմդտժ ֆ ճՠռյՠսշտՠչդռ Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյ գդճ շցձձսՠխ բՠեՠյշցըմշցյյդտժյ, 

                                                           
1 Աչտժիժ 4-ժյ, Թշճռշյժ լշռվճՠյ կՠճՠհՠմյ, ւշլբյվՠչդվ Մժնՠ Ատեշցճՠյմՠյէ Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըՠյ 

ծշձճժր յնՠյՠծսշցճ զ ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյէ ծժր Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժո 

Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտշցճ (ՀԱԱ, օ. 201, ր. 1, բ. 42, ը. 9): 
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շտչդռեժյ ճյշցճ զ ՠմթճ…»: Եիյդիշս գտՠյժր` «Ղՠտՠաՠձժ կՠմշցըմՠյ V կՠճՠբշցճՠտէ ՠյկյՠտժյ զ 

կՠճՠտշցճ էյգշցյդի Ագտադպՠյժ կդվ ՠջյոշցըմշցյ շցյդրշձ շտֆզ ժնլՠյշցըմՠյ սՠտոՠծՠյ հֆ»: 

Հՠճՠբշցճՠտէ, դտծտշտգ ՠյբՠճ իռդիշս Շՠվդիսշտվժ կտՠճՠմՠծՠյ չՠկՠյպէ, «ճժՠյբՠճՠմյ 

ՠյկյՠտժյ զ բվյշցճ ւշլդիշց ժտ թլվՠծՠյ շտշնշցճէ, շտէ ըդիՠգտսՠխ զ Ղՠտՠաՠձժ ՠճաշձպ 

կՠմշցըմՠյ ՠյկշձգշձգ ծՠճփշս, շտժյ գՠսՠղՠյդի շո ճժ գդչփշցճ ոդյ շցեշցճ» [35, զպ 163], [3, զպ 15-17], 

[40, զպ 171-173]:  

Դ. Շՠվդիսշտվէ ոռչՠռդիշս կՠճՠբշցճՠտժ ՠսՠտվժյ, ծՠվՠձՠխ կդջՠյշցճ զ ֆ ճդծյշցճ 

Գշտժռ: Նչՠվՠծ շցյդտ ՠմյվդձժր կդջՠրյդի Հՠմՠռվՠյժ Հՠյտՠչդվշցըմՠյ յդտծՠմՠրշցրժոյդտժյ ֆ 

Զՠյբդեշցտէ կՠմվՠտՠտդի Ագտադպՠյժ վՠտՠխփ: 

Մՠմժռժ 3-ժյ Թժօիժռշցճ վդձժ զ շցյդյշցճ լշտկտգՠծրշցըմշցյ կՠմծՠծՠյ (Ա. Խՠվժռմՠյ, Լ. 

Եսՠյբշցիմՠյ) ֆ ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ ճժպֆ (Վ. Թշճռշյ, Վ. Բժո, Ա. Բտՠօ, Կ. Դֆժ): [39, զպ 

69-70]: Ամգ լշտկտգՠծրշցըմշցյշցճ փյյշցըմՠյ զ ՠջյսշցճ Ղՠտՠաՠձ-Զՠյբդեշցտժ սդտՠադտմՠի Դ. 

Շՠվդիսշտվժ շցձՠտծՠխ եդծշցրՠբժտէ, շտյ ժտդյժր յդտծՠմՠրյշցճ զ ճժ ՠյՠճշը ետչՠտվՠբժտ: 

Մՠռՠճա ՠռսՠխ զ, ըդ Ղՠտՠաՠձժ ֆ Զՠյբդեշցտժ կՠմշցըմՠյ էճաշռվշցըմշցյէ ծՠեճՠծդտչշցճ դյ 

Հՠմՠռվՠյժր շցձՠտծսՠխ յդտծՠմՠրշցրժոյդտէ: Նՠֆ ՠռսՠխ զ, ըդ ՠտրՠլՠկՠմշցըմշցյէ ճդտթշցճ զ 

աշիշտ ՠջՠպՠտծշցըմշցյյդտէ, շտշսկդվֆ կշցմռ շցյժ, ըդ քբյշցըմշցյ ծռվՠյՠ Զՠյբդեշցտժր: Այբիժՠծՠյ 

կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ կժճյՠծՠյշցճ ճդձՠգտշցճ զ գՠնյՠծրշցըմՠյէ: Ամգ լշտկտգՠծրշցըմշցյշցճ 

բդյ. Թշճռշյէ ժտ դիշցըշցճ չյգշցճ զ, ըդ Հՠմՠռվՠյէ լՠջյսշցճ զ Ղՠտՠաՠձժ բշտխդտժյ ֆ գտՠյշս ժռծ 

չՠվդտՠեճ կՠմվՠտՠտշցճ Այբիժՠմժյ: Հՠմՠռվՠյժ սՠտոՠչդվ Աի. Խՠվժռմՠյէ, չՠվՠռլՠյդիշս 

Թշճռշյժ ՠմգ կդտմշցտՠյփժյ, յնշցճ զ, շտ Ղՠտՠաՠձէ ոժ ձդծՠսՠտսշցճ Հՠմՠռվՠյժ ծշձճժր, ՠմյվդձժր 

դվ ծՠյոդիշց շո ճդծժյ ոշցյժ ֆ ոժ ծՠտշձ չՠվՠռլՠյՠվշց իժյդի: Իռծ դըդ, սղջՠծՠյշտդյ չյգշցճ զ Աի. 

Խՠվժռմՠյէ, ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ րՠյծՠյշցճ զ Ղՠտՠաՠձշցճ վդձժ շցյդրշձ 

ժտՠգՠտհշցըմշցյյդտժ կՠճՠտ չՠվՠռլՠյՠվշց ղՠյՠոդի Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյէ, ՠչՠ 

չդվփ զ Ղՠտՠաՠձժ ձդծՠսՠտշցըմշցյէ կՠյհյսժ յտՠյ: Հՠմՠռվՠյժ սՠտոՠչդվէ նդնվշցճ զ, շտ 

Ղՠտՠաՠձժ 300.000 կՠմշցըմՠյ րՠյծշցըմշցյյդտժ յծՠվճՠճա շո շփ ժտՠսշցյփ ոշցյժ աջյշցըմշցյ 

բշտխՠգտդիշց: Գդյ. Թշճռշյէ չյգշցճ զ, շտ ծՠչժվՠյ Ատռդյ Շՠկճՠեմՠյէ չդվփ զ դվ ծՠյոսժ 

Զՠյբդեշցտժր [18]: Իճժպժՠմիշր ՠմգ լշտկտգՠծրշցըմշցյժր ճդծ քտ ՠջՠպ` ճՠմժռժ 2-ժյ, Ատռդյ 

Շՠկճՠեմՠյժյ յճՠյ չՠկՠյպ յդտծՠմՠրտդի զ յՠֆ ճՠմշտ Մշյծ Մդռդյէ ֆ կՠյհյՠտՠտդի ՠմյվդձ 

բվյսշձ Այբիժՠմժ յդտծՠմՠրշցրժո ծՠչժվՠյ Տՠշցյռդյգժյ չՠնվշյՠչդռ ողՠյՠյոդի Շՠկճՠեմՠյժյ 

ֆ ՠյկտՠթդնվշցըմՠյ գդչփշցճ հդտաՠծՠիդի յտՠյ [18,  ը. 25 ֆ 32]:  

Դ. Շՠվդիսշտվէ` ճդտթսՠխ, ՠճշըՠկՠտ, սդտՠգՠջյշցճ զ Գշտժռժր: Նՠ դտծտշտգ ՠյբՠճ Գշտժռ զ 

ճդծյշցճ ճՠմժռժ 9-ժյ` ՠմգ քտդտժյ Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձ դծՠխ Հՠմՠռվՠյժ լշտկտգՠտՠյժ ՠյգՠճ 

Հշսռդւ Ատձշցտմՠյժ կդվ` 25 կյգժծ եժյսշտյդտժ շցձդծրշցըմՠճա ֆ 11 ՠսվշճշաժիշս: Տդձ բմշցձժ ճշվ 

եժյսշտյդտէ յտՠյր ծՠյբյդրյշցճ դյ ֆ ըշցմի ոդյ վՠիժռ նՠտշցյՠծդի ղՠյՠչՠտկէ: Ամգ ճժպՠգդչէ Դ. 

Շՠվդիսշտվէ ՠճշըՠկՠտ զ էյգշցյշցճ: Հդվշ յտՠյ ըշցմիՠվտսշցճ զ ճդյՠծ ճդծյդի Գշտժռ: Ամյվդձ յտՠ 

կշլշտվՠյփժյ Զՠյբդեշցտժ ՠեբՠմժյ լշտկտգժ յՠլՠբՠկ Սճաՠվ Մդիժփ-Սվդւՠյմՠյէ 

կՠմտդյՠծժրյդտժ ՠյշցյժր կՠյբժռվ չՠվՠռլՠյշցճ զ. «Մդծէյգճժնվ, բդյդտՠի (ըշձ) չՠտե իժյժ հդե, 

շտ Զՠյբդեշցտէ, ժյո բյշս զի իժյժ, ոժ էյգշցյդիշց Ագտադպՠյժ սՠտոՠծՠեճէ…» 
1
[34]: 

Գդյ. Շՠվդիսշտվէ կշցմռ շցյդտ Գշտժռշցճ «չՠվնՠղ ծՠտբ ռվդձխդի դց գՠռ վՠի ատժվՠյՠծՠյ 

ճժռժՠմժ կՠյհյՠտՠտՠծՠյյդտյ ՠտկՠճՠտշձ եՠյբդեշցտրժյդտժյ» [25, զպ 55]: Վդտպժյյդտռ Գշտժռժ 

կտՠչՠտՠծշցճ րշցմր դյ ծՠեճՠծդտչշցճ Շՠվդիսշտվժ գդճ ֆ փժո զտ ճյշցճ յտՠյ հդտաՠծՠիդժյ: Նՠ 

վդռՠս «ՠնլՠտկժր ծվտսՠխ ՠմռ իդջյՠռվՠյշցճ զի կՠռծՠրդի դյ, ըդ ժյո դյ ՠյբիժՠրժյդտէ դց ՠտգդյ 

եեսշցճ դյ յտՠյրժր» [6, զպ 390]: Գշջշե ՠյբիժՠրշց յծՠվճՠճա ՠտկՠճՠտկՠծՠյ սդտՠադտճշցյփէ 

ռվժչդր կդջՠյՠի Գշտժռժր ֆ ճՠմժռժ 18-ժյ ՠմյվդձժր կՠյդի ՠյբիժՠծՠյ եշտՠճՠռէ: Նՠ չյգշցճ զտ, 

ըդ ՠմգ ՠճդյէ ծՠեճՠծդտչդի զ ւշլբյգՠչդվ Մժնՠ Ատեշցճՠյմՠյէ, ֆ յտՠյ ՠտվՠփռշցճ զ  

դտծտՠճՠռժր: 

Դդջ ճՠտվ ՠճռժյ բդյ. Թշճռշյէ կՠմվՠտՠտդի զտ, ըդ չդվփ զ Ղՠտՠաՠձժր ՠտվՠփռսդյ աշիշտ 

փՠձՠփՠծՠյ բշտխժոյդտէ: Նտՠ ՠմգ իժտա չՠկՠյպժ ծՠվՠտշցճէ ժտ ստՠ զտ սդտրտդի բդյդտՠի 

Շՠվդիսշտվէ, շտէ յՠլՠհդջյդր կշցյժռժ 4-7-ժյ: Հդյր ՠգ քտդտժյ Շշցնժ փՠձՠփշցճ, կՠտֆՠյ 

Ղՠմաՠիժնդյ, Կտծթՠյ, Փՠկիշցտ, Ջՠճժիշց, Խՠյՠխՠլ, Դՠնշցնդյ ֆ ՠմի բմշցձդտշցճ ծՠեճՠծդտչսշցճ զ 

                                                           
1 Շՠվդիսշտվէ ՠմգ թՠճՠյՠծ ՠտգդյ  ատժբՠգժ բդյդտՠի զտ: 
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ռչՠյգ, շտժյ ՠծվժսշտդյ ճՠռյՠծրշցճ զտ Սշցիըՠյշսժ դձաՠմտ Սդիժճադծժ փտգՠծՠյ պշծՠվէ: 

Ղՠմաՠիժնդյշցճ ծՠեճՠծդտչսՠխ րդձՠռչՠյշցըմՠյ կդվֆՠյփշս բմշցձժ 700 այՠծոժր ծդյգՠյժ դյ 

ճյշցճ 11 վձՠճՠտգ ֆ 87 ծժյ շց դտդլՠ [18, ը. 165]:
1
 Յշըՠյՠռշցյ վշցյ շցյդրշձ այՠծՠսՠմտէ ճդծ 

քտսՠ էյըՠրփշցճ սդտՠխսշցճ զ ճշլտՠծշցմվժ: 

Ատլժսՠմժյ ճժ ւՠռվՠըձըշցճ յնսշցճ զ, շտ Ղՠտՠաՠձժ գդչփդտժ փյյշձ Ագտադպՠյժ 

չՠջիՠճդյվՠծՠյ կՠյհյՠթշձշսժ կՠնսդվսշցըմՠյ ճդպ յնսՠխ զ, շտ բմշցձժ վյդտժ ՠսդտՠծյդտշցճ 

ծժռՠլՠյհ գժՠծյդտ դյ, բդվժյէ խՠխծսՠխ զ դտդլՠյդտժ գժՠծյդտշս, ճժՠմյ ճՠվշցջշցճ ճշտըսդի զ 50 

կՠմ [20, ը. 168-172]: Ամգ բՠեՠյշցըմշցյյդտժ ծՠվՠտճՠյէ, շտէ վդձժ զ շցյդրդի կշցյժռժ 5-6-ժյ, 

ՠծՠյՠվդռ զ դձդի ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠվՠտշցըմշցյէ: Ժՠճՠյՠծՠծժրյդտժր Աատՠճ Կժռժադծմՠյէ 

չՠվճշցճ զ, շտ դտա փՠձՠփշցճ իռսշցճ զ, շտ Ղՠմաՠիժշցճ ճՠկճդգՠծՠյյդտէ ծշվշտշցճ դյ կՠմդտժյ, 

ՠճաշլէ նՠտթսշցճ զ փՠձՠփժ ՠտֆդիմՠյ խՠմտէ, շտվդձժր դտֆշցճ զ խլժ ճդպ ծշտՠխ Ղՠմաՠիշցյ: Նտՠյփ 

«Կՠյբ ՠջՠյ ՠսդտՠծ չՠտժռչյդտժ ճշվ, շտվդձժր դտֆշցճ զտ Ղՠմաՠիշցյ: Ամռվդձժր ճՠտգշց 

կՠռՠտՠծ ՠոփշս վդռՠյդիժ զտ ՠմգ եՠտկշցտդիժ վդռՠտՠյէ, շտվդձ ծՠվՠտսշցճ զտ շղտՠբշտխշցըմշցյ, 

շտէ ծՠեճՠծդտչդի զտ Սշցիըՠյշսէ` ՠյբիժՠրժյդտժ կՠճՠհՠմյշցըմՠճա: Մՠտգծՠմժյ գդճփշս ՠմգ 

աշտդյժյդտէ, ՠծՠյՠվդռ իժյդիշս գթշլՠմժյ վդռՠտՠյժ…, նՠվ կՠյբժռվ նՠտշցյՠծշցճ զժյ ետշցրդի 

շց խլդի…,չՠծՠռ ռշռծՠիժ ոզտ գտշցըմշցյէ յՠֆ փՠձՠփշցճ: Հՠեՠտՠսշտ ծՠյՠմփ շց դտդլՠյդտ լշցճա-

լշցճա ւՠճւշցնվյդտժ ռշցիշրյդտժ վՠծ լդիՠծշտշցմռ շց ռՠտռՠւՠկՠտ ՠձժշձշտճ ղժոդտշս սՠեսեշցճ 

զժյ ւշձշրժր ւշձշր, ըՠձժր ըՠձ` ճժ ՠչՠկշս ՠյծմշցյ բվյդիշց» [26, զպ 356-357]: 

Ամգ եՠտկշցտդիժ քտդտժ յՠլքտմՠծժյ Շշցնժ զժյ ադտսդի ՠեդտժ ճժ փՠյժ կՠեՠտ ՠռծմՠտյդտ: 

Այբիժՠրժյդտժ ծշձճժր կշցյժռժ 5-ժյ փՠձՠփժր ՠտվՠփռսդի զժյ փՠձՠփՠծՠյ բշտխժոյդտ Եձժնդ 

Ինլՠյմՠյէ, Հՠտշցըմշցյ Թշցճմՠյէ ֆ Առՠվշցտ Ասդվժռմՠյէ: Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձշցճ վդձժ շցյդրՠխ 

կշցյժռմՠյ ծշվշտՠխյդտէ, ՠյծՠռծՠխ, վդձժ դյ շցյդրդի ՠյբիժՠծՠյ եշտփդտժ կշսՠյշց վՠծ [5, զպ 

70]:
2
: Նտՠյփ յշցմյժռծ կՠմվՠտՠտշցճ դյ, ըդ ՠտրՠլՠկՠմդտէ չդվփ զ Ղՠտՠաՠձէ ըշձյդյ 

Ագտադպՠյժյ ֆ վդձՠւշլսդյ Աիՠնծդտվ, Վՠյ ֆ Բՠռդյ [23]: 

Այբիժՠրժյդտժ ՠմգ սՠյգՠիժեճժ գդճ շվփժ դյ դիյշցճ ՠտրՠլրժյդտէ: Այբիժՠրժյդտէ 

ռժչՠմժյյդտժ եշտՠճՠռշս բտՠսշցճ դյ Շշցնժժ եշտՠյշրյդտէ ֆ Սշցիըՠյշսժ չՠկՠյպշս ւշռվյ շց 

բՠյհՠտՠյէ կՠմծՠծՠյ ըՠձՠճՠռժր վդձՠւշլշցճ ըշցտփՠծՠյ ըՠձՠճՠռ: Դՠկժղ Սշցիըՠյշսէ 

կշցյժռժ 7-ժյ ժտ ծՠջՠսՠտշցըմՠյէ կդջՠբտշցճ զ. «Ղՠտՠաՠձշցճ կՠմդտժյ դյըՠտծդիշց կՠտրէ նշցվշս 

ծշցյդյՠ կՠպշձ ՠսՠտվ» [35, զպ 238]: Հՠմՠռվՠյժ ՠտվՠփժյ բշտխդտժ յՠլՠտՠտ Սժտՠծՠյ 

Տժբտՠյմՠյէ սՠտոՠչդվ Աի. Խՠվժռմՠյժյ կշցյժռժ 7-ժյ կՠձշտգդի զ, շտ Սշցիըՠյշսժ 

բշտխշձշցըմշցյյդտէ ճյշցճ դյ ՠյչՠվժթ, ըշցտփ ՠռծմՠտյդտժ բյգՠծյդտժր եշկսդի դյ ճժ փՠյժ կՠմ, 

կՠմդտէ գժճդի դյ Մշյծ Մդռշյժյ, քբշցվ ոժ վսդի, Սշցիըՠյշսէ յշցմյժռծ ոժ էյգշցյդի ՠյբիժՠրժ ռչՠ 

Տՠշցեռդյգժյ [35, զպ 236-237]: 

Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձշցճ վդձժ շցյդրՠխ շձադտբշցըմՠյ գդճ աշձշփժ րշցմրդտ դյ վդձժ շցյդյշցճ 

Բՠփսշցճ, Թժօիժռշցճ, Ետֆՠյշցճ, Սշցլշցճժշցճ ֆ ՠմի վդձդտշցճ, շտվդձ ճդտծՠրսդի զ ՠյբիշ-

ՠգտադպՠյՠծՠյ աՠտաՠտշռ փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյէ ֆ աշձշփյդտ շցձՠտծսդի Ագտադպՠյժ 

ծՠջՠսՠտշցըմՠյէ շց գՠնյՠծժր չդվշցըմշցյյդտժ ջՠեճՠծՠյ շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյէ [21]: 

Բշձշփյդտ դյ շցձՠտծշցճ յՠֆ կՠմշր ՠեբՠմժյ լշտկշցտգյդտէ, կՠմշր ծՠըշձժծշռ Գֆշտբ 5-տգէ, 

փՠձՠփՠծՠյ ծշցռՠծրշցըմշցյյդտէ ֆ ՠմիյ [31], [21 զպ 260]: 

Այգտծշսծՠռշցճ ՠյբիժՠծՠյ ջՠեճՠծՠյ շցթդտժ յշտ կտՠճՠյՠվՠտ բդյ. Կշտտժյ, 

նՠտշցյՠծդիշս ժտ վդտդտժ փՠձՠփՠծՠյշցըմշցյէ, րժյժծՠաՠտ կՠմվՠտՠտշցճ զ, ըդ Ղՠտՠաՠձշցճ շոժյո 

զի ոժ չՠվՠկդի, կՠմդտէ չՠտեՠչդռ ՠձՠձՠծշցճ դյ: Նշցմյժռծ կՠմվՠտՠտշցճ զ, ըդ Ղՠտՠաՠձ զ 

շցձՠտծսդի ռչՠ Կժնադյէ, շտէ ծկՠմվյՠադտժ ճդձՠսշտյդտժյ ֆ շտշյփ «ՠյբիժՠծՠյ 

կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ ծՠտբՠգտշցըմՠճա ծդյըՠտծսդյ գՠթՠյ չՠվթժ»  [32, ը. 81]: Ամգ ռվժ գդճ 

յշցմյժռծ էճաշռվՠրդի զ ՠյբիժՠրժ բյգՠչդվ Կիՠվդտադտբէ, շտէ փՠպշցըմշցյ զ շցյդրդի 

ղնճՠտվշցըմշցյյ ՠռդի բդյ. Շՠվդիսշտվժյ, շտ Ղՠմաՠիժնդյժ ռչՠյգէ չՠվՠկՠծՠյ ոժ դձդի, ՠմյ 

յՠլքտշփ ճվՠխսՠխ զ դձդի Սշցիըՠյշսժ ծշձճժր ֆ չՠկՠյպդի զ յտՠյ գՠվժ վՠի [18, ը. 165], [39, զպ 77]: 

Բտժվՠյՠծՠյ շցթդտժ կտՠճՠյՠվՠտէ կշցյժռժ 19-ժյ Հՠմՠռվՠյժ ծՠջՠսՠտշցըմՠյյ շցձձՠխ 

                                                           
1 «Անլՠվՠսշտէ» (26 կշցիժռժ 1919) կՠձշտգդի զ, շտ ծդյգՠյժ զ ճյՠրդի 188-է; «Кавказское слово» ըդտըէ (1 կշցիժռժ 1919) 

եշկդտժ ըժսէ րշցմր զ վսդի 530: 
2 Սժճշյ Վտՠրմՠյժ վսմՠիյդշս ՠմգ քտդտժյ Ղՠտՠաՠձշցճ եշկսդի դյ 580 կՠմ (Սժճշյ Վտՠրՠյ, յնս. ՠնլ., զպ 337): 
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յՠճՠծշցճ կՠձշտգշցճ զ, ըդ «Ձդտ ծՠջՠսՠտշցըմշցյէ սՠտոՠծՠյ շտֆզ ժտՠսշցյփ ոշցյժ Ղՠտՠաՠձշցճ» 

ֆ շտ «ՠյբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠշցըմշցյէ ծՠյժ ՠճդյժ` ժյո ՠչՠբՠմշցճ ՠչՠկշսդիշց Ղՠտՠաՠձժ 

ՠյսվՠյբշցըմշցյէ ֆ լՠձՠձշցըշցյէ» [32]: Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձշցճ վդձժ շցյդրՠխ ՠմգ սՠյգՠիժեճէ 

փյյդիշց կՠճՠտ Բՠփսժր ՠմյվդձ ճդծյդր լշտկտգՠտՠյժ ՠյգՠճյդտժր (Պ. Չշցաՠտ ֆ Խշպշմՠյ) ծՠեճՠխ 

կՠյհյՠթշձշսէ, շտէ կշցյժռժ 22-ժյ ՠեբՠմժյ լշտկտգշցճ կՠյգդռ բՠիշս կՠնսդվսշցըմՠճա, վդձժ 

շցյդրՠխ ՠտմշցյշվ ժտՠգՠհշցըմշցյյդտժ բիլՠսշտ ճդձՠսշտէ կՠճՠտշցճ զ յՠկՠյբՠչդվ 

Սշցիըՠյշսժյ, շտէ ոզտ լշտնշցճ ՠճաշձպ Ղՠտՠաՠձէ եՠսըդիշցր ֆ այՠծոշցըմՠյէ շոյոՠրյդիշցր: Առդյփ, 

շտ Ատրՠլշցճ վդձժ շցյդրՠխ ՠմգ աՠտաՠտշռշցըմշցյյդտէ ճդտծՠրսդի դյ յՠֆ Լդշմժ, Հՠտշցըմշցյ 

Թշցճմՠյժ, Մժփՠմդի Թշցճՠյմՠյժ ֆ ՠմի կդձժյՠծյդտժ ծշձճժր: Նտՠյփ նդնվդի դյ, շտ Ատրՠլշցճ ըշցտփ ֆ 

փշցտգ գՠկժղյդտժ կդվ բշտխՠխ ՠյբիժՠրժյդտէ չդվփ զ ծՠյբյդյ գՠվՠտՠյժ ՠջՠպ: Հՠտշցըմշցյ 

Թշցճմՠյէ, ՠվդիշցըմՠճա բյՠկՠվդիշս «ՠյբիժՠծՠյ բՠեՠեՠխ» «աշցիգշբժ» կՠծՠկՠմծՠծՠյ ֆ 

ՠգտադպՠյՠճդվ բշտխշցյդշցըմշցյէ  [11, զպ 220], էյգբխդի զ, շտ ՠմգ աՠտաՠտշռշցըմշցյյդտէ ծճյՠյ 

ՠյչՠվժթ: Իռծ Մժփՠմդի Թշցճՠյմՠյէ բտդի զ, շտ «ՠյբիժՠրժյդտէ ւշտհդի դյ ձՠտՠաՠձրժյդտժ ֆ 

եՠյբդեշցտրժյդտժ գժճՠգտշցըմշցյէ ծշվտդի»  [36, զպ 239]: Այբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ 

կՠճշեսՠխ զտ, շտ նշցվշս ՠեդտժ ՠռծմՠտյդտէ Ղՠտՠաՠձժ վՠտՠխփշս «ծՠյրյդյ կյգժծ եժյսշտյդտժ 

շցձդծրշցըմՠճա», կՠծՠջՠծ գդչփշցճ ՠտրՠլրժյդտժ բշտխշցյդշցըմշցյէ ծգժվսժ «շտչդռ կՠտհՠծշցճ 

Այբիժՠմժ ստՠ» [36, զպ 240]: Գդյ. Շՠվդիսշտվէ նՠտշցյՠծշցճ զտ չՠկՠյպդի՝ «ՠտրՠլրժյդտէ 

դյըՠտծսդյ Ագտադպՠյժյ, շտէ ժատֆ դտծտՠճՠռէ ծձդծՠսՠտժ վդձժ այՠծժոյդտժ ճՠռյՠծրշցըմՠճա» 

[36, զպ 240]: Աջՠյր ՠճշըժ` յՠ ծդձխշցճ զ, ըդ Ատրՠլյ շց Զՠյբդեշցտէ Խՠձՠձշցըմՠյ ծշյօդտՠյռժ 

ծշձճժր կՠյհյսդի դյ Ագտադպՠյժյ: Ամգ ծդձխժփէ կՠճադտշցըմշցյժր կՠյշցճ զ ձՠտՠաՠձրժյդտժյ ֆ 

եՠյբդեշցտրժյդտժյ [36, զպ 241]: Իճժպժՠմիշր, ՠմգ Ժՠճՠյՠծ Թժօիժռշցճ բվյսշձ օտՠյռժՠծՠյ ճժռժՠյ 

չՠնվչՠյշցճ զ ձՠտՠաՠձրժյդտժ գժտփշտշնշցճէ Ագտադպՠյժ յծՠվճՠճա: Դՠ ծՠվՠձդրտդր բդյ. 

Շՠվդիսշտվժյ: Գդյ. Կշտտժյ, չՠնվչՠյդիշս Զՠյբդեշցտժ յծՠվճՠճա ՠյբիժՠծՠյ 

կտՠճՠյՠվՠտշցըմՠյ գժտփշտշնշցճէ, ւշտհշցճ զ ՠտգՠտՠյՠիշց դիփ բվյդի: 

Այբիժՠծՠյ կտՠճՠյՠվՠտշցըմշցյէ գդջֆռ դտծշց ՠճժռ ՠջՠպ կՠմվՠտՠտդի զտ, ըդ նշցվշս 

ՠյբիժՠծՠյ աՠյՠծէ ծկդջՠյՠ Կշսծՠռժր: Մժյոֆ կշցյժռժ 8-է Կՠտռշցճ ֆ կշցյժռժ 7-է Նՠլժպֆՠյշցճ 

շո ճժ ՠյբիժՠրժ եժյսշտ ոզտ ճյՠրդի [13, զպ 314]: Ըռվ զշցըմՠյ՝ Ղՠտՠաՠձյ շց Զՠյբդեշցտէ Ագտադպՠյժյ 

կՠյհյդիշց ՠյբիժՠրժ բդյդտՠի Վ. Թշճռշյժ, Դ. Կշտտժժ, Դ. Շՠվդիսշտվժ ֆ ճմշցռյդտժ 

ղՠճՠտվՠծշցըմշցյդտէ սդտպՠյշցճ դյ ՠյկՠպշձշցըմՠճա: 

Այբիժՠրյդտէ Ատրՠլ-Ղՠտՠաՠձ յդտլշցթդիշցր շցը ՠճժռ ՠյր` 1919 ը. կշցիժռժ 12-ժյ, ճՠմշտ 

Մշյծ Մդռշյէ, 396 ՠյբիժՠծՠյ եժյսշտյդտշս ՠյՠճշըՠաՠտ կդջՠյշցճ դյ դտծտՠճՠռժր [29] 
1
, ժռծ 

յշցմյ ըսՠծՠյժ ռդչվդճադտժյ ՠճաշձպ Այգտծշսծՠռժր, աՠրժ Բՠըշցճժր, կդջՠյշցճ դյ աշիշտ 
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РЕЗЮМЕ 

Карабах-Зангезур в сфере британо-азербайджанской политики (1918-1919) 

Грант Абрамян 

 

Ключевые слова: мировая война, прекращение огня, союзники, вмешательство, воссоединение, 

пожертвование, регион, миссия, национальный совет, колонизация, коррупция. 

 

Осенью 1918г. союзные силы Антанты под руководством английского генерала В. Томсона вошли 

в Баку после поражения Турции в первой мировой войне и после выхода войск из Закавказья. Генерал 

принимает меры для соединения территорий исторической Армении – Зангезур-Арцаха к Азербайджану 

под влиянием Мусаватского правительства Азербайджана. Однако армяне Зангезур - Арцаха настоятельно 

отказываются от англо-азербайджанских стремлений. Политика азербайджано-британских  колонистов 

завершается поражением.  Летом 1919 года англичане с поражением выходят из Карабаха, последних 

армяне Арцаха провожают, ненавидя и проклиная.  
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SUMMARY 

Karabakh-Zangezour in the sphere of British-Azerbaijani policy (1918-1919) 

Hrant Abrahamyan 

 

Key words: world war, ceasefire, allies, intervention, reunion, donate, region, mission, national council, 

colonize, corruption. 

 

The main forces of Entente entered Baku under the commands of general V. Thomson after Turkish 

defeat in the World War I and after having withdrawn its troops from South Caucasus in autumn of 1918. The 

general took measures to annex Artsakh – Zangezour territories of historical Armenia to Azerbaijan under the 

influence of Azerbaijani Musavat government.The  Armenians of Artsakh-Zangezour decisively rejected English-

Azerbaijani aspirations. The policy of Azerbaijani-British colonists failed. Englishmen withdrew from Karabakh 

ashamed, being  cursed and hated by Armenians of Artsakh.  

  


