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Ալ վի նա Ա ղա բա բյան, ԵՊՀ

1988 թ. փետր վա րի 20ին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զի Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի մար զային խորհր դի 20
րդ գու մար ման ար տա հերթ նս տաշր ջա նը ո րո շում ըն դու նեց` միջ նոր
դե լու Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ, Հայ կա կան ԽՍՀ և ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խոր հուրդ նե րի ա ռջև ԼՂԻՄն Ա դրԽՍՀ կազ մից Հայ կա կան ԽՍՀ 
կազմ հանձ նե լու հա մար. «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄի աշ խա տա վոր
նե րի ցան կու թյուն նե րին, խնդ րել Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Գե րա գույն 
սո վե տին և Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին՝ խորն ը մբռն ման 
զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե
րին և լու ծել ԼՂԻՄը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀի կազ մից Հայ կա կան 
ՍՍՀ կազմ հանձ նե լու հար ցը, մի ա ժա մա նակ միջ նոր դել ՍՍՀՄ Գե
րա գույն սո վե տի ա ռջև` ԼՂԻՄը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀի կազ մից 
Հայ կա կան ՍՍՀի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»1: 
Սա, ը ստ է ու թյան, ԼՂԻՄ բնակ չու թյան տաս նյակ տա րի նե րի իղ ձե
րի ու ձգ տում նե րի ի րա վա կան ձևա կեր պումն էր:

Սկ սած 1921 հու լի սի 5ից, ե րբ ՌԿ(բ)Կ Կենտ կո մի Կով կա սյան 
բյու րոյի ո րոշ մամբ Լեռ նային Ղա րա բա ղը որ պես ի նք նա վար մարզ 
բռ նակց վեց Ա դրԽՍՀին, Ար ցա խի հայ բնակ չու թյան ձգ տումպա
հան ջը` կր կին մի ա վոր վել մայր հայ րե նի քի հետ, մշ տա պես հն չեց վել 
է ա մե նա տար բեր մա կար դակ նե րում: Տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
ԼՂԻՄո ւմ Ա դր բե ջա նի վա րած խտ րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 
մար զի սո ցի ալտն տե սա կան, գի տամ շա կու թային զար գաց ման հետ
ևո ղա կան և կան խամ տած ված խո չըն դո տու մը, մար զի ժո ղովր դագ
րա կան պատ կե րը փո խե լու նպա տա կով ԼՂԻՄի հա յա թա փու մը և 
դրան զու գա հեռ մար զում ա դր բե ջան ցի նե րի թվի ա վե լա ցու մը, ի նչ
պես նաև Հա յաս տա նի հետ բազ մո լորտ ու ա մե նա տար բեր ձևա չա
փե րի շփում նե րի և կա պե րի հաս տատ ման ար գե լա կու մը2 հան գեց

1 «Սովետական Ղարաբաղ», 1988 փետրվարի 21, թիվ 43:
2 Այս մասին առավել մանրամասն տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը 
սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջք 252272, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան 
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րին մար զի՝ մի ու թե նա կան այդ հան րա պե տու թյան կազ մից դուրս 
բեր ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: Ար ցա խը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո
րե լու փոր ձեր ար վել է ին 1930ա կան թթ., 1945, 1965, 1967, 1977 թվա
կան նե րին3, սա կայն ա մեն ան գամ հայ կա կան կող մի ար դա րա ցի 
պա հան ջը մերժ վել էր թե՛ մոս կո վյան և թե՛ ա դր բե ջա նա կան իշ խա
նու թյուն նե րի կող մից: 1980ա կան նե րին ար դեն ԼՂԻՄո ւմ ստեղծ վել 
էր մի ի րա վի ճակ, ե րբ ա կն հայտ էր, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի այ դօ
րի նակ ըն թաց քի պա րա գա յում Ղա րա բաղն ան խու սա փե լի ո րեն ար
ժա նա նա լու էր Նա խիջ ևա նի ճա կա տագ րին և ամ բող ջու թյամբ հա
յա թափ վե լու էր:

1985 թվա կա նին, ե րբ ԽՄԿԿ գլ խա վոր քար տու ղար ը նտր վեց 
Մի խայիլ Գոր բա չո վը` հրա պա րակ բե րե լով վե րա կա ռուց ման, հրա
պա րա կայ նու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան կար գա խոս նե րը, ԼՂԻՄ 
բնակ չու թյու նը կր կին բարձ րաց րեց ի րեն հու զող հար ցը: Ե րկ րում հռ
չակ ված վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը հայե րին հույս էր 
ներշն չել, որ ղա րա բա ղյան խն դին ի վեր ջո ար դա րա ցի լու ծում կս
տա նա: 

1988 թ. փետր վա րի 13ին Ստե փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցավ 
ա ռա ջին հան րա հա վա քը, ո րի ըն թաց քում քա ղա քի կենտ րո նա կան 
հրա պա րակ դուրս ե կած հա զա րա վոր ար ցախ ցի ներ հան դես ե կան 
ԼՂԻՄը ՀԽՍՀի հետ վե րա մի ա վո րե լու պա հան ջով4: Ստե փա նա
կեր տում և շր ջան նե րում գրե թե մեկ շա բաթ ան դա դար շա րու նակ վող 
խա ղաղ ցույ ցե րից ու հան րա հա վաք նե րից հե տո ԼՂԻՄ մարզ խոր
հուրդն ըն դու նեց իր պատ մա կան ո րո շու մը, ո րը ցն ծու թյամբ ըն դուն
վեց ի նչ պես մար զում, այն պես էլ Հայ կա կան ԽՍՀո ւմ: Ը ստ է ու թյան, 

գոյապայքարը, Երևան, 1994, Սարումյան Ն., Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզը 19601988 թվականներին, Երևան, 2008, Нагорный Карабах, историческая 
справка, Ереван, 1988, էջք 4558, Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղ. Ադրբեջանի 
(19201988 թթ.) իրականացրած ցեղասպանության անատոմիան, Ստեփանակերտ, 
2003, Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Բ, 19231985, Երևան, 
2005: 
3 Տես Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Բ, 19231985, Երևան, 
2005, էջք 206230, Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. 
Информационно-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 
2009, էջք 3845:
4 Տես Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջ 
34:
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կա րող ե նք ա սել, որ սա թերևս ա ռա ջին ան գամ էր ԽՍՀՄ պատ մու
թյան ամ բողջ ըն թաց քում, ե րբ շր ջա նային մար մի նը, ի րաց նե լով իր 
օ րի նա կան ի րա վուն քը, ըն դու նում էր քա ղա քա կան ո րո շում, ո րը ոչ 
թե ի ջեց ված կամ պար տադր ված էր վեր ևից` կենտ րո նից, այլ ճիշտ 
հա կա ռա կը՝ տվյալ շր ջա նի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
կա մար տա հայ տու թյունն էր: 

Ի սկզ բա նե և՛ ԼՂԻՄո ւմ, և՛ ՀԽՍՀո ւմ մեծ էր հա վա տը Խորհր
դային Մի ու թյու նում հռ չակ ված վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու
թյան հան դեպ: Հայ ժո ղո վուրդն ան կեղ ծո րեն հա վա տում էր, որ վե
րա կա ռուց ման ու ղին բռ նած ե րկ րում իր պա հանջն ի վեր ջո ար դա
րա ցի լու ծում է ստա նա լու: Այդ են վկա յում ան գամ այն կար գա խոս
նե րը5, ո րոն ցով տաս նյակ հա զա րա վոր ցու ցա րար ներ հրա պա րակ 
է ին դուրս ե կել թե՛ Ստե փա նա կեր տում և թե՛ Եր ևա նում: 

Սա կայն հենց շարժ ման սկզ բից հայ ժո ղովր դին մեծ հի աս թա
փու թյուն էր սպա սում:

 Խորհր դային իշ խա նու թյուն ներն ար ցա խյան շարժ ման ա ռա ջին 
ի սկ օ րե րից, հա կա ռակ ի րենց ի սկ հռ չա կած վե րա կա ռուց ման, ժո
ղովր դա վա րու թյան և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյան և 
չնա յած հայ կա կան կող մի բա ցար ձակ հա վա տար մու թյա նը կենտ
րո նին, բա ցա սա կան դիր քո րո շում են որ դեգ րում ար ցա խյան խնդ րի 
հան դեպ: Ղա րա բա ղյան շարժ ման ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րի ա ռա
ջին ար ձա գանք նե րը, ը ստ է ու թյան, ան կյու նա քա րային են դառ նում 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ո ղջ հե տա գա ըն թաց քի ու զար գաց ման հա
մար: 

Ի պա տաս խան ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի ըն դու նած ո րոշ ման` 1988 
թ. փետր վա րի 21ին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոն « Լեռ նային Ղա
րա բա ղի ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին» ո րո շում է ըն դու նում` սկիզբ 
ա ռած ղա րա բա ղյան շար ժու մը ո րա կե լով որ պես ծայ րա հե ղա կան և 
լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյա նը հա կա սող. « Վեր ջին օ րե
րին Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար
զում տե ղի են ու նե ցել հայ կա կան բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ՝ 
Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հայ կա կան ԽՍՀ կազ մում ը նդ գր կե լու պա
հան ջով: Ծայ րա հե ղա կա նո րեն տրա մադր ված ա ռան ձին ան ձանց 
ան պա տաս խա նա տու կո չե րի հետ ևան քով հրահր վել են հա սա րա

5 Տես Нагорный Карабах, историческая справка, Ереван, 1988, էջ 60:
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կա կան կար գի խախ տում ներ»6: Իր ո րոշ ման մեջ քաղ բյու րոն գտ նում 
էր, որ. « գո յու թյուն ու նե ցող ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի 
վե րա նայ մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը և պա հանջ նե րը հա կա
սում են Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի 
շա հե րին, վնաս են հասց նում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին»7 
և դի մում էր հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան բնակ չու թյան հայ րե նա
սի րա կան և ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան զգաց մունք նե րին կո չով՝ 
«չտր վել ազ գայ նա կան տար րե րի սադ րանք նե րին»:

 Պատ մա կան այդ ան ցքե րի ո րոշ ու սում նա սի րող ներ կար ծում ե ն՝ 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի՝ Ղա րա բա ղի հար ցում նման բա
ցա սա կան դիր քո րոշ ման պատ ճառն այն էր, որ Մոսկ վան ազ գե րի 
ի նքնո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման մեջ լուրջ և ի րա կան սպառ նա
լիք էր տես նում խորհր դային կայս րու թյան հա մա պար փակ տի րա
պե տու թյան հա մար8: Մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րում հն չում է 
նաև այն տե սա կե տը, որ ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
այդօրի նակ դիր քո րո շու մը ԼՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու
թյուն նե րի հան դեպ սկզբ նա պես ոչ պատ շաճ կամ թե սխալ տե ղե
կաց ված լի նե լու հետ ևանք է ր9 և կամ թե լադր ված էր Ա դր բե ջա նի ղե
կա վա րու թյան պա հան ջով10: 

Կար ծում ե նք՝ ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի նման 
բա ցա սա կան դիր քո րոշ ման հիմ նա կան պատ ճա ռը ոչ այն քան հայե

6 К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 24 февраля 1988 г., N55, К 
событиям в Нагорном Карабахе , ТАСС, “Правда”, 25 февраля 1988 г., N56.
7 Նույն տեղում:
8 Տես Ազիզբեկյան Ռ., Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը, Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների, թիվ 2, Երևան, 2005, էջ 46:
9 Տես Թովմասյան Վ., Աթաջանյան Վ., Ներսիսյան Յու., Ղարաբաղյան հարց, 
Ստեփանակերտ, 1991, էջ 11, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: 
хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջ 38: Այս առումով կա նաև արմատապես հակառակ 
տեսակետը: Արցախյան խնդրի հետազոտողներ Ի. Բաբանովը և Կ. Վոևոդսկին 
կարծում են, որ իրականում իշխանության բարձրագույն էշելոններն ի սկզբանե 
մանրամասն տեղեկացված են եղել մարզում կատարվող բոլոր իրադարձությունների 
մասին, այնպես որ ինֆորմացիայի պակասի մասին խոսք լինել չի կարող (Бабанов 
И., Воеводский К., Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/ibabanovk
voevodskijkarabaxskijkrizis/, հղվել է 28.07.2017 թ.): 
10 Տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 
1994, էջ 279, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 
1997, էջ 17:
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րի կող մից բարձ րաց ված ի նք նին ազ գային պա հանջն է ր՝ ԼՂԻՄի 
մի ա ցու մը ՀԽՍՀին, որ քան, ը ստ է ու թյան, այդ պա հան ջի ի րա գործ
ման գոր ծի քա կազ մը՝ ա) լե գա լու թյու նը, բ) ժո ղովր դա կան խա ղաղ 
ցույ ցերն ու ի նք նա կազ մա կեր պու մը: ԽՍՀՄո ւմ ի րա վա կա նո րեն 
գե րա գույն իշ խա նու թյու նը պատ կա նում էր խոր հուրդ նե րին, մինչ
դեռ դե ֆակ տո իշ խա նու թյու նը կու սակ ցա կան մար մին նե րի ձեռ քում 
էր. կենտ րո նից կոմ կու սը հրա հան գում էր, խոր հուրդ նե րը՝ տե ղե րում 
վա վե րաց նում: Ե րբ ԼՂԻՄ բնակ չու թյու նը մի կող մից՝ մի ան գա մայն 
օ րի նա կան ճա նա պար հով՝ իր ի սկ ը նտ րած Մար զային խորհր դի մի
ջո ցով, ըն դու նեց քա ղա քա կան ո րո շում, ո րը հա մա ձայ նեց ված և կամ 
ի ջեց ված չէր կոմ կու սի հա մա պա տաս խան մարմ նի կող մից, մյուս 
կող մից՝ հան րա հա վաք նե րով ու ցույ ցե րով սկ սեց ի նք նա կազ մա
կերպ վել որ պես ժո ղո վուրդ և որ պես ո ւժ, դրա նով ի սկ նա չգի տակ ցե
լով ան գամ, ա կա մայից քա ղա քա կան հար թու թյուն մտ նե լու, քա ղա
քա կան կողմ դառ նա լու հայտ ներ կա յաց րեց, ա սել է թե՝ դուրս ե կավ 
մի ո ղջ խորհր դային հա մա կար գի դեմ, հա մա կար գային մար տահ րա
վեր նե տեց ԽՍՀՄին, որ տեղ քա ղա քա կանն ու քա ղա քա կա նու թյու
նը չգր ված օ րեն քով բա ցա ռա պես կենտ րո նի մե նաշ նորհն է ին: Ի սկ 
քա ղա քա կան հայտ ներ կա յաց նել նշա նա կում էր սուբյեկ տու թյան, 
ի նք նու րույ նու թյան հայտ ներ կա յաց նել և ու րեմն՝ վի ճար կել, խախ
տել Կենտ րո նի քա ղա քա կան մե նաշ նոր հը, խարխ լել խորհր դային 
հա սա րա կար գի հիմ քե րը, ա պս տամ բել, ան ջատ վել և թե կուզ չգի
տակց ված, բայց, ը ստ է ու թյան, ան կա խու թյան պա հանջ ներ կա յաց
նել: Այդ ա մե նը շատ ա վե լի վտան գա վոր էր, քան ցան կա ցած զին
ված գոր ծո ղու թյուն կամ ա պս տամ բու թյուն կամ թե որ ևէ ի նք նա վար 
կազ մա վոր ման վե րահ պա տա կե ցում խորհր դային մի սուբյեկ տից 
մյու սին (ն ման նա խա դե պե րը, ի դեպ, ԽՍՀՄո ւմ բազ մա թիվ է ին11): 
Եվ կար ծում ե նք՝ այդ էր պատ ճա ռը, որ հենց ի սկզ բա նե 

ա) ղա րա բա ղյան շար ժու մը, հայերն ու ի րենց ար դա րա ցի, օ րի
նա կան պա հան ջը կենտ րո նի կող մից բնո րոշ վե ցին, ո րակ վե ցին որ
պես ծայ րա հե ղա կա նու թյուն (է քստ րե միզմ), ազ գայ նա կա նու թյուն 
(նա ցի ո նա լիզմ) և ան ջա տո ղա կա նու թյուն (սե պա րա տիզմ) (հան
ցանք ներ, ո րոնք խորհր դային հա սա րա կար գում թերևս ա մե նա
վտան գա վորն ու ա մե նա դա տա պար տե լին է ին հա մար վում), ի նչն 
ը ստ է ու թյան ա նուղ ղա կի զգու շա ցում էր հայ կա կան կող մին առ այն, 

11 Տես Правда о Нагорном Карабахе, Степанакерт, 1989, էջք 100-104:
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որ մարզ խորհր դի ո րո շու մից հետ չկանգ նե լու պա րա գա յում վեր ջին
ներս դի տարկ վե լու են որ պես խորհր դային կար գի թշ նա մի ներ՝ դրա
նից բխող բո լոր հետ ևանք նե րով,

բ) հա կազ դե ցու թյու նը խորհր դային հան րա պե տու թյան ի նչոր 
մի ի նք նա վար մար զի մար զային խորհր դի ըն դու նած ո րոշ մանն ու 
հայե րին մի ան գա մից դրս ևոր վեց հնա րա վոր բարձ րա գույն աս տի
ճա նի վրա՝ ԽՄԿԿ ԿԿ մա կար դա կով (ի դեպ նշ վա ծի մա սին է վկա
յում նաև այն, որ մար զի ակ տի վին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի՝ 
փետր վա րի 21ին ըն դու նած ո րոշ ման հետ ծա նո թաց նե լու և այն 
ըն դու նել տա լու հա մար հա ջորդ ի սկ օ րը՝ փետր վա րի 22ին, Ստե
փա նա կերտ է ին ժա մա նել կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա մե նա
բարձր մա կար դա կով՝ ԽՄԿԿ Կենտ կո մի ան դա մու թյան թեկ նա ծու
ներ ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Ռա զու մովս կին և ԽՍՀՄ ԳԽ 
նա խա գա հու թյան նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Պ. Դե միչ ևը): 

Եվ որ քան էլ թե՛ Ստե փա նա կեր տը, թե՛ Եր ևա նը ցույց տային 
ի րենց հա վա տար մու թյու նը կենտ րո նին և փաս տե ին հա վաք նե րի ու 
ցույ ցե րի բա ցա ռա պես խա ղաղ բնույ թը, վեր ջինս, միև նույն է, գոր ծե
լու էր հայ կա կան կող մի դեմ և աշ խա տե լու էր ա նել հնա րա վո րի նը՝ 
հայե րին ի րենց ըն դու նած ո րո շու մից հետ պա հե լու հա մար, քան զի, 
ի նչ պես վե րը նշ վեց, խն դի րը ոչ այն քան խորհր դային մի հան րա պե
տու թյան ի նք նա վար կազ մա վոր ման վե րահ պա տա կե ցումն էր մեկ 
այլ խորհր դային հան րա պե տու թյա նը, որ քան խորհր դային ո ղջ հա
սա րա կար գի դեմ ո ւղղ ված այն վտան գը, որ կենտ րո նա կան իշ խա
նու թյուն նե րը տե սել է ին ղա րա բա ղյան շարժ ման և մարզ խորհր դի 
մի ան գա մայն լե գալ ո րոշ ման մեջ: 

Լ ՂԻՄի ան ջա տու մը Ա դրԽՍՀից և վե րա մի ա վո րու մը ՀԽՍՀի 
հետ ոչ մի կերպ չէ ին կա րող թույլ տալ նաև Բաք վում: Եվ ի նչ պես 
ցույց տվե ցին ի րա դար ձու թյուն նե րի հե տա գա զար գա ցում նե րը, Ա դր
բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րը մար զը հան րա պե տու թյան կազ մում պա
հե լու հա մար պատ րաստ է ին ա մեն գնով ճն շել ղա րա բա ղյան շար
ժու մը: Փաս տա ցի, այդ հար ցում Բաք վի և Մոսկ վայի շա հե րը նույ
նա կան է ին: Եվ այդ էր պատ ճա ռը, որ մի կող մից՝ ար ցա խյան խնդ րի 
շուրջ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի որ դեգ րած դիր քո րո շու մը 
ոգ ևո րու թյամբ ըն դուն վեց Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից և 
ըն կալ վեց որ պես ղա րա բա ղյան շար ժու մը լռեց նե լու հար ցում ա զատ 
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, մյուս կող մից՝ Մոսկ վան 
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չխոր շեց Ա դր բե ջա նի ձե ռամբ կրա կից շա գա նակ ներ հա նե լու քա
ղա քա կա նու թյու նից և իր թողտ վու թյամբ ու լռու թյամբ դր դեց, չդա
տա պար տե լով խրա խու սեց և քո ղար կե լով քա ջա լե րեց Ա դր բե ջա նի 
հե տա գա բո լոր այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված է ին ղա րա
բա ղյան շարժ ման դեմ: Դա ա կն հայտ էր ի սկզ բա նե և պարզ եր ևաց 
ար դեն փետր վա րի 22ին: 

Այդ օ րը, ե րբ ԼՂԻՄ ժա մա նած Գ. Ռա զու մովս կու և Պ. Դե միչ ևի 
մաս նակ ցու թյամբ հան դի պում էր ան ցկաց վում Ստե փա նա կեր տում՝ 
մար զային ակ տի վին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի փետր վա րի 
21ի ո րոշ ման հետ ծա նո թաց նե լու և այն ըն դու նել տա լու հա մար, 
մար զում « կար գու կա նոն հաս տա տե լու» և հայե րին՝ մարզ խորհր դի 
ո րո շու մից հետ չկանգ նե լու պա րա գա յում հնա րա վոր հետ ևանք նե րի 
մա սին պատ կե րա վոր « դաս տա լու» նպա տա կովխ12 Աղ դա մից դե պի 
ԼՂԻՄ Աս կե րա նի շր ջան է շարժ վում ա դր բե ջան ցի նե րի բազ մա հա
զա րա նոց մի ամ բոխ13: Շարժ վե լով Աղ դամԱս կե րանՍ տե փա նա
կերտ եր կաթգ ծով և ավ տո ճա նա պար հով` կա տա ղած և որ սոր դա
կան հրա ցան նե րով, կա ցին նե րով, եր կա թե ամ րան նե րով, քա րե րով 
զին ված ամ բո խը ներ խու ժում է մար զի տա րածք` իր ճա նա պար հին 
ա վե րե լով ա մեն ի նչ և բռ նու թյան են թար կե լով ճա նա պար հին հան
դի պած հայե րին: Մո լեգ նած ամ բո խին հա ջող վում է կանգ նեց նել 
մի այն Աս կե րա նի մա տույց նե րում, որ տեղ ա վա նի և մո տա կա գյու
ղե րի բնակ չու թյու նը տե ղի կա յա զո րի մի ջամ տու թյամբ փա կում է աղ

12 Փորձագիտական շրջանում կարծիք կա նաև, որ այդ «միջոցառումը» մեկ այլ 
նպատակ էլ ուներ. «Այդ առավոտյան Ստեփանակերտ էին ժամանել ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի քարտուղար Գ. Ռազումովսկին ու ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 
Նախագահության նախագահի տեղակալ Պ. Դեմիչևը: Հարձակումն ու խժդժությունը 
դաս կլինեին նաև նրանց համար. կգնան, Գորբաչովին կպատմեն, թե ինչպես 
Ղարաբաղի որոշումը համաադրբեջանական ցասում է առաջացրել, և թե սա ինչ 
հետևանքներով է հղի, եթե չկանխվի հետագա զարգացումը» (Ուլուբաբյան Բ., 
Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջք 281282):
13 Ի դեպ, փետրվարի 13ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած առաջին զանգվածային 
հանրահավաքից անմիջապես հետո՝ լույս 14ի գիշերը, իրադարձությունների նման 
ելքի մասին շրջխորհրդի բյուրոյի նիստին հայերին «զգուշացրել էր» Ադրբեջանի 
Կոմկուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի վարիչ Մ. Ասադովը՝ 
հայտարարելով, թե «հարյուր հազար ադրբեջանցիներ պատրաստ են ցանկացած 
ժամանակ ներխուժել Ղարաբաղ և կազմակերպել սպանդ» (Василевский А., Туча в 
горах, “Аврора”, 1988, N 10): Ըստ էության, փետրվարի 22ին Ասադովի սպառնալիքի 
մի մասը կյանքի կոչվեց:
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դամ ցի նե րի ճա նա պար հը: Ան կար գու թյուն նե րի ար դյուն քում վի րա
վոր վում և հի վան դա նոց է տե ղա փոխ վում մար զի շուրջ 50 բնա կիչ, 
սպան վում է եր կու աղ դամ ցի14: 

Փետր վա րի 20ին հա ջոր դած ա ռա ջին մի քա նի օ րե րի ըն թաց
քում խորհր դային հա մա մի ու թե նա կան մա մու լը լուռ էր: ԼՂԻՄ մարզ
խորհր դի փետր վա րի 20ի ո րոշ ման, դրան հետ ևած ի րա դար ձու
թյուն նե րի, Աս կե րա նի դեպ քե րի, ի նչ պես նաև Ստե փա նա կեր տում և 
Եր ևա նում տե ղի ու նե ցող հա մազ գային զանգ վա ծային հան րա հա
վաք նե րի ու ցույ ցե րի մա սին հա մա մի ու թե նա կան մա մու լի օր գան
նե րը որ ևէ տե ղե կու թյուն չէ ին հա ղոր դում: Կար ծես թե խն դիր կար 
մի ու թե նա կան լայն զանգ ված նե րի հա մար «անն կատ թող նել» ղա
րա բա ղյան շար ժու մը: 

Հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում ԼՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ի րա
դար ձու թյուն նե րի մա սին ա ռա ջին ար ձա գանք նե րը ե ղան մարզ
խորհր դի հայտ նի ո րո շու մի ըն դու նու մից օ րեր ան ց՝ փետր վա րի 23
24ին: Ա ռա ջին տե ղե կու թյու նը հա ղոր դեց ԽՍՀՄ ԳԽ պաշ տո նա
թերթ «Իզ վես տի ան» (Известия)` 1988ի փետր վա րի 23ի հա մա րում 
հրա պա րա կե լով մի թղ թակ ցու թյուն` « Պահ պա նել այն, ի նչ ու նենք» 
բա վա կա նին խո սուն վեր նագ րով: Հարկ է նշել, որ այդ թղ թակ ցու
թյու նը տեղ էր գտել «Իզ վես տի այի» ոչ թե հա մա մի ու թե նա կան, այլ 
մոս կո վյան թո ղարկ ման մեջ, այն էլ ե րե կո յան թո ղարկ ման, ին չը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, վկա յում է այն մա սին, որ խորհր
դային իշ խա նու թյուն նե րը` ի դեմս հա մա մի ու թե նա կան մա մու լի, 
չկա րո ղա նա լով այլևս լռու թյուն պահ ել, ցան կա նում է ին, այ նո ւա մե
նայ նիվ, ԼՂԻՄո ւմ ծա վալ վող ի րա դար ձու թյուն նե րը հա սու դարձ նել 
ըն թեր ցող նե րի հնա րա վո րինս նեղ շր ջա նա կի: 

Ի՞նչ էր ի րե նից ներ կա յաց նում այդ հրա պա րա կու մը: Այն բաղ
կա ցած էր եր կու հատ վա ծից. մի հատ վա ծը պատ րաստ ված էր Բաք
վում (սեփ. թղ թա կից Ռ. Թա լի շինս կի), մյու սը, ո րն ի դեպ ծա վա լով 
կրկ նա կի ա վե լի փոքր էր, պատ րաստ ված էր Եր ևա նում (սեփ. թղ

14 Ասկերանի դեպքերի մասին առավել մանրամասն տես՝ Աբրահամյան Հ., 
Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 2007, էջք 4748, 
Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997, էջք 20
21, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջք 39
40, Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10, Товмасян В., Карабахская 
мозаика вопоминания, Москва, 2003, էջք 7172:
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թա կից Ս. Բաբ լու մյան): Թղ թակ ցու թյան՝ Բաք վում պատ րաստ ված 
հատ վա ծի հենց սկզ բում հե ղի նա կը ար ձա նագ րում էր, որ ԼՂԻՄ
ում բնակ վում են 49 ազ գու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնց մեջ 
ա մե նա մեծ մա սը կազ մում են հայե րը15: Աս վա ծը, ֆոր մալ ա ռու մով 
լի նե լով ճշ մար տու թյուն, մա նի պու լյա տիվա պա կողմ նո րո շող բնույթ 
ու ներ. չէ՞ որ 49 ազ գու թյուն նե րի մեջ «ա մե նա մեծ մա սը կազ մե լը» 
դեռ չէր նշա նա կում լի նել մար զի ո ղջ բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու
նը: Մինչ դեռ հայե րը, ը ստ 1979 թ. հա մա մի ու թե նա կան մար դա հա
մա րի տվյալ նե րի, կազ մում է ին ԼՂԻՄ բնակ չու թյան (162181 մարդ) 
ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 75.9%ը, ա դր բե ջան ցի նե րը` 23%ը, ռուս
նե րը` 0.8%ը, ի սկ մյուս 46 ազ գու թյուն նե րը՝ ը նդ հա նուր թվով 576 
մարդ, կազ մում է ին մար զի բնակ չու թյան ըն դա մե նը 0.36%ը (ի դեպ, 
մար զում բնակ վող 31 ազ գու թյուն նե րը ներ կա յաց ված է ին 15 բնակ
չով)16: Այս թվե րը, բնա կա նա բար, բեր ված չէ ին հրա պա րակ ման մեջ, 
ի սկ ա ռանց դրանց առ կա յու թյան ըն թեր ցո ղի մոտ մար զի բնակ չու
թյան կազ մի վե րա բե րյալ թյուր պատ կե րա ցում էր ստեղծ վում, ո րի 
հետ ևան քով` մի ան գա մայն ան հաս կա նա լի, տա րօ րի նակ և ա նըն
դու նե լի պի տի թվար մար զը բնա կեց նող 49 ազ գու թյուն նե րի մեջ թեև 
թվով ա մե նա մեծ, բայց ըն դա մե նը մեկ ազ գու թյան՝ հայե րի ցան կու
թյամբ մար զի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ մից և մի ա
ցու մը Հայ կա կան ԽՍՀին: Նման ճիշտ, բայց ոչ լի ար ժեք տե ղե կու
թյու նը ամ բող ջո վին փո խում էր հար ցի է ու թյու նը, այն ներ կա յաց նում 
որ պես մար զի բնակ չու թյան ըն դա մե նը մի մա սի ցան կու թյուն, այլ ոչ 
թե մար զի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյան կա մար տա հայ տու
թյուն: 

Այ նու հետև Թա լի շինս կին գրում էր, որ ստեղծ ման օր վա նից ի 
վեր ԼՂԻՄը զգա լի հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել իր սո ցի ալտն տե սա
կան զար գաց ման մեջ և հա վե լում, որ «այժմ այն հան րա պե տու թյան 
ա ռա վել զար գա ցած ե րկ րա մա սե րից մեկն է»17: Եվ սա աս վում էր այն 

15 Տես Талышинский Р., Баблумвн С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 
февраля 1988 г. (московское издание).
16 Տես Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9 с. Распределение 
населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф. 1562, Оп. 336, Д. 6209 -6237 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_79.php?reg=77,  հղվել է 18.10.2017 թ.:
17 Талышинский Р, Баблумян С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 февраля 
1988 г. (московское издание).
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մար զի մա սին, ո րին դեռ մեկ տա րի էլ չան ցած պի տի ան դրա դառ նար 
ԽՄԿԿ Կենտ կո մի ան դամ, ԽՍՀՄ 11րդ գու մար ման ԳԽ պատ գա
մա վոր Ար կա դի Վոլս կին և խոս տո վա ներ, որ. «Երկ րում կա տա րած 
ո ւղ ևո րու թյուն նե րի ժա մա նակ ոչ մի տեղ չեմ բախ վել մարդ կանց ճա
կա տագ րե րի հան դեպ այն պի սի բար ձի թո ղու թյան ու ար հա մար հան
քի, ի նչ պես Լեռ նային Ղա րա բա ղում»18:

 Թա լի շինս կին ան դրա դառ նում էր նաև ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի 
փետր վա րի 20ի նս տաշր ջա նին: Հղում կա տա րե լով ա նա նուն ի րա
վա բան նե րին` հե ղի նա կը հա վաս տի աց նում էր, որ « մի խումբ պատ
գա մա վոր նե րի» հա վա քը Մարզ խորհր դի նս տաշր ջան հա մա րել չի 
կա րե լի, քա նի որ այն ըն թա ցել էր «ըն թա ցա կար գային մի շարք պա
հանջ նե րի խախ տում նե րով»19՝ այդ կերպ փոր ձե լով ցույց տալ, հիմ
նա վո րել մարզ խորհր դի ո րոշ ման ոչ օ րի նա կան լի նե լը, ին չը, բնա կա
նա բար, ի րա կա նու թյա նը չէր հա մա պա տաս խա նում: 

Հա ջոր դիվ հե ղի նա կը հոր դո րում էր թող նել ըն թա ցա կար գային 
նր բու թյուն նե րը և ան դրա դառ նալ խնդ րի է ու թյա նը. «Ն ման ի րա վի
ճա կում ա պա հո վել քվե ար կու թյուն կամ հեր թա կան « բաց նա մա կի» 
տակ ստո րագ րու թյուն ներ հա վա քել դժ վար չէ: Կա րե լի է ան գամ 
հղում կա տա րել վե րա կա ռուց մա նը և հրա պա րա կայ նու թյա նը: Ի սկ 
հե տո՞: Ի վի ճա կի՞ է ա րդյոք այդ ո րոշ ման նա խա ձեռ նող նե րից որևէ 
մե կը կան խա տե սել, թե ի նչ պես կփոխ վեն մար զի թե կուզ մի այն տն
տե սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք այժմ ամ բող ջա պես 
կողմ նո րոշ ված են դե պի Ա դր բե ջա նը: Ի ՞նչ կլի նի պլա նա վոր ման, մա
տա կա րա րում նե րի հետ: Ի ՞նչ մասշ տաբ ներ կըն դու նի պա րե նային և 
վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ խն դի րը: Ի նչ պե՞ս կփոխ վի բնակ չու թյան մա
տա կա րա րու մը: Ի նչ պե՞ս դա կանդ րա դառ նա ոչ մի այն մար զի, այլև 
եր կու հան րա պե տու թյուն նե րի, ամ բողջ ե րկ րի ը նդ հա նուր դրու թյան 
վրա, ին չի մա սին ևս վատ չէր լի նի մտա ծել»20: Ի նչ էր սա, ե թե ոչ այն 
հետ ևանք նե րի (գու ցե և ա նուղ ղա կի սպառ նա լիք նե րի) պարզ մատ
նան շում, ո րոնք ա ռաջ է ին գա լու ղա րա բա ղյան շար ժու մը չդա դա
րեց նե լու պա րա գա յում: 

Այ նու հետև հե ղի նա կը Թել ման Չա լյան ա նու նով գրո ղի շուր թե

18 Мир земле Карабаха, “Правда”, 15 января 1989, N15.
19  Талышинскли Р, Баблумян С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 февраля 
1988 г. (московское издание).
20 Նույն տեղում:
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րով ըն թեր ցո ղին էր փո խան ցում այն միտ քը, թե ա մե նը, ի նչ տե ղի 
է ու նե նում Լեռ նային Ղա րա բա ղում, ըն դա մե նը «մ թագ նում» է, ո րը 
« շու տով կանց նի»: Այ սինքն՝ մի ո ղջ ժո ղովր դի ար դա րա ցի և օ րի նա
կան պա հանջն ու կա մար տա հայ տու մը ներ կա յաց վում է ին որ պես 
մթագ նում, որ պես զգա ցա կան և ոչ թե բա նա կան ի րո ղու թյուն: Ի սկ 
թղ թակ ցու թյան վեր ջում Թա լի շինս կին մեջ բե րում էր ԽՄԿԿ Կենտ
կո մի քար տու ղար Գ. Ռա զու մովս կու՝ նա խօ րե ին Ստե փա նա կեր տում 
մար զի կու սակ տի վի հետ կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ աս ված 
խոս քե րը, ո րոնք ոչ այլ ի նչ է ին, քան փետր վա րի 21ին ԽՄԿԿ Կենտ
կո մի քաղ բյու րոյի ո րոշ ման հիմ նա կան ու ղերձ նե րը՝ գո յու թյուն ու նե
ցող ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և պա հանջ նե րը հա կա սում են Ա դր բե ջա նա կան և 
Հայ կա կան ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին, վնաս են հասց
նում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին և պա տաս խա նա տու մի
ջոց նե րի չգոր ծադր ման պա րա գա յում կա րող են հան գեց նել լուրջ 
խն դիր նե րի. «Ի հար կե, ի նչ պես հան րա պե տու թյու նում, այն պես էլ 
մար զում ոչ բո լոր խն դիր ներն էլ լուծ ված, դեռևս բազ մա թիվ թե րու
թյուն ներ կան տն տե սա կան և մշա կու թային ո լորտ նե րում: Սա կայն 
սա կյանք է: Հա սու նա ցած խն դիր նե րը պետք է լու ծել աշ խա տան քով 
և կոնկ րետ գոր ծե րով»21: 

Ինչ վե րա բե րում է հրա պա րակ ման եր ևա նյան հատ վա ծին, ա պա 
այն, ը ստ է ու թյան, ըն դա մե նը ող ջա խո հու թյան և առ կա խն դիր նե րը 
խա ղաղ, ը նդ հա նուր ջան քե րով լու ծե լու կոչ էր: 

Անհ րա ժեշ տու թյունն այս չափ ման րա մասն ան դրա դառ նալ «Իզ
վես տի ա յում» տեղ գտած այս հրա պա րակ մա նը մի այն նրա նում չէ, 
որ այն խորհր դային կենտ րո նա կան մա մու լում ԼՂԻՄո ւմ ծա վալ վող 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ա ռա ջին ան դրա դարձն էր: Հրա պա րակ ման 
կար ևո րու թյու նը հատ կա պես ար տա հայտ վում է այն հան գա ման քով, 
որ դրա մեջ տեղ գտած թե զե րը, թե 

•	 Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ մում ԼՂԻՄը բա րե կե ցիկ է ապ
րում և հան րա պե տու թյան ա մե նա զար գա ցած ե րկ րա մա սե րից մեկն 
է,

•	 Լ ՂԻՄ մարզ խորհր դի ո րո շումն ըն դա մե նը մի խումբ պատ
գա մա վոր նե րի դի մում է, հետ ևա պես՝ օ րի նա կան չէ, 

•	 մարզ խորհր դի ո րո շումն ար տա հայ տում է ոչ թե մար զի ո ղջ 

21 Նույն տեղում:



152

բնակ չու թյան կամ որ ևէ ժո ղովր դի կամքն ու ցան կու թյու նը, այլ ըն դա
մե նը «ազ գայ նա կան տար րե րի սադ րանք է»,

•	  հայերն ու ա դր բե ջան ցի նե րը մշ տա պես դրս ևո րել են հա մե
րաշխ հա մա կե ցու թյուն և մի մյանց հետ խն դիր ներ չեն ու նե ցել, 

•	 ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ
ված պա հանջ նե րը հա կա սում են Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան 
ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին և լե նի նյան ազ գային քա ղա
քա կա նու թյա նը, վնա սում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին, 

•	 մար զում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը զգաց մունք նե րի հետ ևանք 
է, այլ ոչ բա նա կա նու թյան,

•	  մար զում առ կա խն դիր նե րը բա ցա ռա պես սո ցի ալտն տե սա
կան բնույ թի են, 

ի րա պես ո ւր վագ ծում է ին ղա րա բա ղյան հար ցում ին ֆոր մա ցի ոն 
քա ղա քա կա նու թյունն ու ռազ մա վա րու թյու նը և այ դու հետ խորհր
դային քա րոզ չա մե քե նայի հա մար հիմք պի տի դառ նային « Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը 
լու սա բա նե լիս՝ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վե լով հա մա մի ու թե նա կան 
գրե թե բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րոմ, հատ կա պես` մա մու լում: Եվ ե թե 
ղա րա բա ղյան խնդ րի և մար զում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն
նե րի՝ ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող նման մեկ նումգ նա
հա տա կա նը վր դով մուն քի ա լիք բարձ րաց րեց Ստե փա նա կեր տում և 
Եր ևա նում՝ իր հեր թին նպաս տե լով ցու ցա րար նե րի թվի ա վե լաց մա
նը, ա պա մյուս կող մից՝ այն յու րօ րի նակ ազ դակ ծա ռայեց Ա դր բե ջա
նի պար բե րա կան մա մու լի հա մար՝ սան ձար ձակ ար շավ ծա վա լե լու 
հայ « ծայ րա հե ղա կան նե րի», «ազ գայ նա կան նե րի» և « սադ րիչ նե րի» 
դեմ, ո րոնք հա մար ձակ վել է ին բարձ րաց նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հիմ նա հար ցը: Այս պի սով` խորհր դային կենտ րո նա կան մա մու լում 
տեղ գտած « Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի րա դար ձու թյուն նե րի շուրջ» 
ա ռա ջին ի սկ հրա պա րա կու մը ոչ այլ ի նչ էր, քան ա պա տե ղե կատ վու
թյուն: Ար ցա խյան շարժ ման խե ղա թյուր ման սկիզ բը դր ված էր:

«Իզ վես տի այի» այս հրա պա րակ մա նը, սա կայն, հե ղի նա կային 
այլ նյու թեր չհետ ևե ցին: Ղա րա բա ղյան շարժ ման և նրա շուրջ ծա վալ
վող դեպ քե րի վե րա բե րյալ մի այն Խորհր դային Մի ու թյան « ՏԱՍՍ» 
կենտ րո նա կան հե ռագ րա կան գոր ծա կա լու թյան հա ղոր դագ րու թյուն
ներն է ին, որ ը նդ հուպ մինչև մար տի ե րկ րորդ տաս նօրյակն սկ սե ցին 
տեղ գտ նել հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում: Եվ, բնա կա նա բար, լի նե
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լով խորհր դային քա րոզ չա մե քե նայի կար ևո րա գույն օ ղակ նե րից մե
կը` ՏԱՍՍը շա րու նա կեց և դար ձավ ար տա հայ տիչն այն դիր քո րոշ
ման և քա ղա քա կա նու թյան, որ ղա րա բա ղյան շարժ ման նկատ մամբ 
որ դեգ րել է ին կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը: 

Լ ՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ան ցքե րի մա սին հենց ա ռա ջին հա ղոր
դագ րու թյան մեջ ՏԱՍՍն իր ըն թեր ցո ղին հայտ նում էր, որ. « Վեր ջին 
օ րե րին Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ` Լեռ
նային Ղա րա բա ղը Հայ կա կան ՍՍՀ կազ մի մեջ մտց նե լու պա հան
ջով: Ծայ րա հե ղո րեն տրա մադր ված (экстремистски настроенных) 
ա ռան ձին ան ձանց ան պա տաս խա նա տու կո չե րի հետ ևան քով 
հրահր վե ցին հա սա րա կա կան կար գի խախ տում ներ»22: Ոչ մի խոսք 
մարզ խորհր դի փետր վա րի 20ի ար տա հերթ նս տաշր ջա նի և նրա ըն
դու նած ո րոշ ման մա սին (այդ մա սին, ի դեպ, հա մա մի ու թե նա կան 
մա մու լում չաս վեց նաև հե տա գա յում): Փո խա րե նը` մի ո ղջ ժո ղովր դի 
կա մաար տա հայ տու թյու նը հենց այն պես, գր չի մի թեթև հար վա ծով 
ներ կա յաց վեց որ պես « հայ բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ», «ազ
գայ նա կան տար րե րի սադ րանք ներ», որ « դեմ էր լե նի նյան ազ գային 
քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րին և հա կա սում էր եր կու հան րա
պե տու թյուն նե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին»: Հա ղոր դագ րու թյան 
մնա ցյալ հատ վա ծը գրե թե բա ռա ցի կրկ նում էր փետր վա րի 21ին 
ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի « Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի րա դար
ձու թյուն նե րի մա սին» ըն դու նած ո րոշ ման տեքս տը և ու ղերձ նե րը:

 ՏԱՍՍի՝ հե տա գա մի քա նի օ րե րին հրա պա րա կած հա ղոր դա
գ րու թյուն նե րը գրե թե ո չն չով չէ ին տար բեր վում ա ռա ջի նից՝ բա ցա
ռու թյամբ այն բա նի, որ դրան ցում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի, «ազ
գայ նա կան տար րե րի սադ րանք նե րի», « ծայ րա հե ղո րեն տրա մադր
ված» հայ բնակ չու թյան « մի մա սի» կող մից հն չեց րած ե լույթ նե րի 
և «հ րահր ված հա սա րա կա կան կար գի խախ տում նե րի» հա մար 
հս տակ մե ղադ րանք ներ է ին հն չում մար զային և հան րա պե տա կան 
կու սակ ցա կան և խորհր դային մար մին նե րի հաս ցե ին. «Լ ՂԻՄո ւմ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կը … հնա րա վոր է դար ձել ի նք նա վար մար զի 
պա սիվ և սպա սո ղա կան դիր քո րո շում դրս ևո րած կու սակ ցա կան և 
խորհր դային օր գան նե րի պատ ճա ռով, ո րոնց ղե կա վա րու թյու նը մա
կե րե սո րեն է մո տե ցել ստեղծ ված ի րադ րու թյան, տա րած ված տրա

22 К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 24 февраля 1988 г., N55.
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մադ րու թյուն նե րի գնա հատ մա նը: Այդ հար ցում բար ձուն քում չեն 
գտն վել նաև հան րա պե տա կան օր գան նե րը»23:

 Մի ա ժա մա նակ հի շյալ հրա պա րա կում նե րում նշ վում էր, որ մար
զում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը հնա րա վոր են դար ձել 
խորհր դային, ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան դաս տի ա րա կու թյան հար
ցում բաց թո ղում նե րի հետ ևան քով, և հս տակ ը նդ գծ վում էր ի րա վի ճա
կի կար գա վոր ման հար ցում խորհր դային քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում 
գա ղա փա րա կան, բա ցատ րա կան աշ խա տանք նե րի հույժ կար ևո
րու թյու նը. «Այ սօր, մտո րե լով Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի և այն մա սին, թե ի նչ պես կա
րող էր այդ բո լո րը տե ղի ու նե նալ, հաս կա նում եմ, «Իզ վես տի այի» 
փետր վա րի 29ի հա մա րում կար դում ե նք ՏԱՍՍի թղ թակ ցին աս ված 
Ա դրԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ Ս. Ա լաս կյա րո վի խոս քե րը, որ 
թույլ է ին տր ված ո րո շա կի կո պիտ և սխալ հաշ վարկ ներ, այդ թվում՝ 
գա ղա փա րա կան աշ խա տան քում, ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան դաս
տի ա րա կու թյան մեջ»24, « պարզ վեց, որ տն տե սա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման հետ ևից ըն կած՝ մենք բաց ե նք թո ղել դաս տի ա րա կու թյան 
հար ցը»25, « ներ կա յումս ի նք նա վար մար զի բնակ չու թյան շր ջա նում 
կա տար վում է բա ցատ րա կան աշ խա տանք, ՏԱՍՍի թղ թակ ցին է 
հա ղոր դում ԽՍՀՄ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա. Կա տուս ևը, 
ո րը նպա տա կամղ ված է ի րադ րու թյան կար գա վոր մա նը, գոր ծա րար 
մթ նո լոր տի հաս տատ մա նը»26, « ներ կա յումս, ՏԱՍՍի թղ թակ ցին 
տված հար ցազ րույ ցում նշում է ԼՂ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու
ղար Հեն րիկ Պո ղո սյա նը, գա ղա փա րա խո սա կան, քա րոզ չա կան և 
բա ցատ րա կան մեծ աշ խա տանք է տար վում բան վո րա կան կո լեկ
տիվ նե րում, սով խոզ նե րում և կոլտն տե սու թյուն նե րում, ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում»27, «... կու սակ ցա կան ակ տի վի ժո ղո վը 

23 Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 26 февраля 1988 г., N57, 
Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Правда”, 26 февраля 1988 г., N57.
24 Проявить гражданскую зрелость и выдержку, ТАСС, “Известия”, 29 февраля 1988 
г., N60.
25 Упущенное наверстаем – говорят трудящиеся, ТАСС, “Известия”, 1 марта 1988 
г., N61.
26 Принимаются необходимые меры, ТАСС, “Известия”, 27 февраля 1988 г., N58, 
Принимаются необходимые меры, ТАСС, “Правда”, 27 февраля 1988 г., N58.
27 Час  разума и трезвых решений, ТАСС, “Известия”, 6 марта 1988 г., N66, Час 
разума и трезвых решений, ТАСС, “Правда”, 6 марта 1988 г., N66.
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սկզ բուն քո րեն կար ևոր է հա մա րում, որ պես զի մարզ կո մը, Ստե փա
նա կեր տի քաղ կո մը, կու սակ ցու թյան շրջ կոմ նե րը, ա ռաջ նային կուս
կազ մա կեր պու թյուն նե րը քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան ազ դե ցու
թյան բո լոր մի ջոց ներն ո ւղ ղեն լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու
թյան, ներ կա փու լում նրա է ու թյան բա ցատր մա նը: … Խն դիրն այն 
է, որ մար զի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, գա ղա փա
րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ակ տի վը լայն աշ խա տանք ծա վա լեն 
զանգ ված նե րի, աշ խա տան քային կո լեկ տիվ նե րի շր ջա նում ԽՄԿԿ 
ԿԿ ո րո շու մից բխող հար ցե րի շուրջ, այդ փաս տաթղ թի դրույթ նե րը 
հասց նեն յու րա քան չյուր աշ խա տա վո րի խել քին և սր տին, հաս նեն 
ի րա վի ճա կի սրըն թաց նոր մա լաց մա նը»28: 

Այս տեղ հարկ է նշել, որ հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում « Լեռ
նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» (ի նչ պես ըն դուն ված էր ա սել այդ 
օ րե րին) կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա բա նու մը գրե թե 
միան ման էր: Հատ կա պես սկզբ նա կան շր ջա նում ՏԱՍՍի հա ղոր
դագ րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, նույ նու թյամբ տպագր վում է ին և՛ 
«Իզ վես տի ա», և՛ ԽՄԿԿ պաշ տո նա թերթ «Պ րավ դա» (Правда) օ րա
թեր թե րում: Ի նչ վե րա բե րում է հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր մյուս 
օր գան նե րին, ա պա նրանք Լեռ նային Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցող 
ան ցքե րին սկ սե ցին ան դրա դառ նալ մի այն մար տի կե սե րից` դրանք, 
բնա կա նա բար, ներ կա յաց նե լով նույն լույ սի ներ քո, ի նչ ՏԱՍՍը, 
«Պ րավ դան» և «Իզ վես տի ան»: 

Այդ օ րե րին հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը 
պար զա պես լռու թյան մատ նե ցին փետր վա րի 22ին Աս կե րա նում 
տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը, ո րոնք հե տա գա յում պի տի բնո րոշ վե ին որ
պես ԼՂԻՄ հա յու թյան նկատ մամբ « պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ». 
« Ղա րա բաղ ցի նե րի դեմ ո ւղղ ված այդ « պատ ժիչ գոր ծո ղու թյու նը» 
դար ձավ Ա դր բե ջա նի հայ բնակ չու թյան հան դեպ զանգ վա ծային բռ
նու թյան ա ռա ջին ակ տը»29: Ոչ մի տող չգր վեց այն մա սին, որ Աղ
դա մից Ստե փա նա կերտ շարժ վող, որ սոր դա կան հրա ցան նե րով, կա
ցին նե րով, մե տա ղա կան ձո ղե րով, քա րե րով և զա նա զան բութ գոր
ծիք նե րով զին ված ա դր բե ջան ցի նե րի բազ մա հա զա րա նոց ամ բո խը, 

28 Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 26 февраля 1988 г., N57, 
Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Правда”, 26 февраля 1988 г., N57.
29 Бабанов И., Воеводский К., Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-
babanov-k-voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.: 
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թա փա ցե լով ԼՂԻՄ տա րածք, ա վե րել էր նավ թա բա զան, ոտ քի տակ 
տվել Խրա մոր թի ու Խնա պա տի այ գի նե րը, ա նաս նա պա հա կան շի
նու թյուն նե րը, այ րել Ն. Ստե փա նյա նի ան վան կոլտն տե սու թյան 
ջրա ղա ցը, ավ տո տես չու թյան պա հա կա կե տը, ներ խու ժել Աս կե րա նի 
գա զի շա հա գործ ման գրա սե նյա կի և կո մու նալ ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կոմ բի նա տի տա րածք և ա վե րա ծու թյուն ի րա կա նաց րել, ճա նա պար
հին կանգ նեց րել հայե րի ավ տո մե քե նա նե րը, ջար դել դրանք և ծե ծի 
են թար կել վա րորդ նե րին և ո ւղ ևոր նե րին ու այդ պես շա րու նակ30: Ոչ 
մի տող չգր վեց այն մա սին, որ նույն օ րն Աղ դա մում հար ձակ ման էր 
են թարկ վել շրջ կենտ րոն Մար տու նուց Եր ևան ո ւղ ևոր վող ավ տո բու սը. 
ավ տո բու սը ջար դել է ին, ո ւղ ևոր նե րին մարմ նա կան վնաս վածք ներ 
հասց րել31: Չաս վեց այն մա սին, որ ա դր բե ջան ցի նե րը մի ա ժա մա նակ 
Ֆի զու լու և Ջաբ րայի լի կող մից շր ջա փա կել է ին Հադ րու թի շր ջա նը, 
ա վա զա կային հար ձա կում ներ գոր ծել Մար տու նիԱղ դամ, Մար տա
կերտԱղ դամ ճա նա պարհ նե րով ե րթ ևե կող հայ ո ւղ ևոր նե րի վրա32: 
Ո չինչ չաս վեց ԼՂԻՄ մոտ 5 տաս նյակ բնա կիչ նե րի մա սին, ո րոնք 
այդ վայ րա գու թյուն նե րի ար դյուն քում տար բեր աս տի ճա նի մարմ նա
կան վնաս վածք ներ է ին ստա ցել և տե ղա փոխ վել հի վան դա նոց33:

 Փո խա րե նը` փետր վա րի 27ին կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու
թյամբ ե լույթ ու նե ցավ ԽՍՀՄ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա. 
Կա տուս ևը, ո րը, չս պա սե լով ամ սի 22ին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու
թյուն նե րի քն նու թյան ար դյունք նե րին, պար զա պես հայ տա րա րեց, 
որ «ս պան վել է եր կու ե րի տա սարդ ա դր բե ջան ցի»34: Թե ի նչ հան գա

30 Տես՝ Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 
2007, էջք 4748, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 
1997, էջք 2021, Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, 
Երևան, 1994, էջք 281282, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, 
ч. 1, Ереван, 1990, էջք 3940, Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10, 
Товмасян В., Карабахская мозаика вопоминания, Москва, 2003, էջք 7172:
31 Տես Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информацион-
но-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, էջ 255:
32 Տես՝ Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 
2007, էջ 48:
33 Տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997, էջ 
20, Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-
идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, էջ 257:
34 Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев, Ереван, 2015, с 191, Бабанов 
И., Воеводский К. Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-babanov-k-
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մանք նե րում և ո ւմ կող մից է ին սպան վել այդ եր կու ա դր բե ջան ցի նե
րը, ո չինչ չաս վեց (ի դեպ, այդ ա մե նը չպարզ վեց նաև հե տա գա յում՝ 
անցկաց ված պաշ տո նա կան հե տաքն նու թյամբ), ի նչն ա նուղ ղա կի ո
րեն են թադ րել տվեց, որ մար դաս պան նե րը պի տի որ հայե րը լի նե ին՝ 
հայ « ծայ րա հե ղա կան նե րը»: Մինչ դեռ այդ ժա մա նակ ար դեն տվյալ
ներ կային, որ ա դր բե ջան ցի նե րից ա ռն վազն մե կը սպան վել էր հենց 
ա դր բե ջան ցի ոս տի կա նի կրա կո ցից. « Հա մե նայն դեպս ան կաս կած 
է, որ դրան ցից մե կի՝ Աղ դա մի հաս տո ցա շի նա կան գոր ծա րա նի ֆրե
զա գործ 22ա մյա Ա լի Հա ջի ևի սպա նու թյան հետ Լեռ նային Ղա րա
բա ղի հայե րը ոչ մի կապ չու նեն: Ա լի ի զոհ վե լու հան գա մանք նե րի մա
սին ա հա թե ի նձ ի նչ է պատ մել նրա հա րա զատ եղ բայ րը՝ 29ա մյա 
ին ժե ներշի նա րար Ա րիֆ Հա ջի ևը. «Ա լի ի վրա կրա կո ղը ա դր բե ջան
ցի մի լի ցի ո ներ է ե ղել: Եղ բայրս մա հա ցել է վայր կե նա պես, նրա վրա 
կրա կել են դի մա հար, գն դա կը մի ջա թա փանց ծա կել, ան ցել է սիր տը: 
Նրա և սպայի միջև վեճ է տե ղի ու նե ցել: Հե տո Ա լին բռն վել է իր ըն
կեր Ո ւլ վի Վահ րա մո վից ու ա սել՝ «Բռ նի՛ր ի նձ, ի նձ վրա կրա կե ցին»: 
Եվ ըն կել է: Ո ւլ վին տե սել է այն մի լի ցի ո նե րին, ով կրա կել է: Նրան 
ին քը չի ճա նա չում, սա կայն լավ գի տի աղ դամ ցի մյուս սպային, ո րը 
կրա կո ղին ան մի ջա պես մե քե նա է նս տեց րել ու փախց րել»»35: 

Աղ դա մի և Աս կե րա նի բնա կիչ նե րի ը նդ հար ման հետ ևան քով եր
կու ա դր բե ջան ցի նե րի սպա նու թյան լու րը շատ ա րագ շր ջա նա ռու
թյան մեջ դրեց ա դր բե ջա նա կան Ա զե րին ֆորմ հե ռագ րա կան գոր ծա
կա լու թյու նը, նրան հետ ևե ցին հա մա մի ու թե նա կան ռա դի ոն և կենտ
րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը: Եվ կր կին ոչ մի խոսք տաս նյակ 
հայ վի րա վոր նե րի մա սին և ա մե նա կար ևո րը` ոչ մի խոսք այն մա

voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.:
35 Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10. Ի դեպ, կարծք կա, որ երկու 
աղդամցիների սպանությունը ԱդրԽՍՀ ՊԱԿ գործակալ(ներ)ի «ձեռքի աշխատանքն» 
է եղել. «Դժվար թե աղդամցի ֆրեզագործի վրա կրակած «միլիցիոներն» իրականում 
հանդիսանում էր այդպիսին. ամենայն հավանականությամբ դա միլիցիոներական 
համազգեստով զգեստափոխված ԱդրԽՍՀ ՊԱԿի օպերատիվ աշխատակից 
էր: Միանգամայն հավանական է նաև, որ երկրորդ աղդամցուն ևս սպանել 
են Բաքվի հատուկ ծառայությունները: Հետագա բոլոր հետաքննությունների 
ապարդյունությունը, նրանց մասին որևէ տեղեկատվության ի սպառ բացակայու
թյունը միայն վկայում են նման եզրահանգման արդարացի լինելը» (Мелик-
Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологи-
ческие аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, с. 259):
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սին, որ եր կու ա դր բե ջան ցի նե րից ա ռն վազն մեկն սպան վել էր հենց 
ա դր բե ջան ցի ոս տի կա նի կրա կո ցից: Մինչ դեռ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
նման մա տուց ման և մեկ նա բան ման ար դյուն քում ե րկ րի՝ դեպ քե րին 
ան տե ղյակ բնա կիչ նե րի մոտ ա կա մայից ստեղծ վում էր ի րա կա նու
թյան, խնդ րի խե ղա թյուր ված պատ կե րա ցում, և նրանց հա մար մե
ղա վոր նե րը, բախ ման հրահ րիչ նե րը և մար դաս պան նե րը մե խա նի կո
րեն դառ նում է ին հայե րը: 

Ս պան ված ա դր բե ջան ցի նե րի մա սին լու րերն էլ ա վե լի սրե ցին 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ ա ռանց այն էլ լար ված ի րա վի
ճա կը և ի նչոր տեղ հար մար շար ժա ռիթ, ազ դակ հան դի սա ցան ա դր
բե ջան ցի նե րի հա մար՝ ի պա տաս խան ԼՂԻՄ հայե րի և մարզ խորհր
դի վե րո հի շյալ ո րոշ ման՝ Սում գայի թում հայե րի ջար դեր ի րա կա նաց
նե լու հա մար. «Ի զուր չէ, որ ան գամ ա միս ներ ան ց Ա. Դ. Սա խա րո վը 
հի շեց այդ ե լույթն ու հրա պա րա կավ այն ան վա նեց սադ րիչ: Քան զի 
ե թե լսա րա նի հիմ նա կան մա սը Կա տուս ևի խոս քերն ըն կա լեց որ պես 
կա րեկ ցան քի տուրք ծայ րա հե ղա կան նե րի մե ղա վո րու թյամբ զոհ
ված ե րի տա սարդ նե րին, ա պա Ա դր բե ջա նում ո րո շա կի շր ջա նակ ներ 
դրան ցում գոր ծե լու կոչ լսե ցին»36: Սում գայի թի պատ մու թյան մեջ 
Կա տուս ևի այդ ե լույ թը մնաց որ պես ջար դա րա րու թյուն նե րի մեկ
նար կի ազ դան շան: Եվ պա տա հա կան չէ, որ այդ դեպ քե րից կարճ 
ժա մա նակ ան ց լրագ րողգիտ նա կան Ա լեք սանդր Վա սիլևս կին գրեց, 
թե. « Շա տերն են գտ նում, որ հենց այդ հա ղոր դումն է վա ռո դի տա կա
ռին մո տեց ված լուց կու դեր կա տա րել, վա ռո դի տա կառ, որ պայ թեց 
Սում գայի թում»37: 

Աս կե րա նի դեպ քե րի հետ կապ ված` հարկ է նշել, որ հա մա միու
թե նա կան մա մու լի է ջե րում այդ օ րե րին պտտ վում էր մի պատ մու
թյուն աշ խա տան քի հե րոս, Ա դրԽՍՀ Աղ դա մի շր ջա նի Լե նի նի ան
վան կոլտն տե սու թյան նա խա գահ Խու րա ման Աբ բա սո վայի մա սին, 
ո րը, « պարզ վում է», Աս կե րա նի մա տույց նե րում հրաշք էր գոր ծել՝ 
մի այ նակ կանգ նեց րել էր հե տա գա ա րյու նա հե ղու թյու նը38: Ը ստ պա
տու մի՝ տա րեց այդ կի նը բարձ րա ցել էր ճա նա պար հին կանգ նած ավ

36 Бабанов И., Воеводский К. Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-
babanov-k-voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.:
37 Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10. 
38 Տես Афанасьев А., Мурато Д., Мурсалиев А., Саркисян А., С тревогой и 
надеждой, “Комсомольская правда”, 227 марта 1988, N72..
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տո մե քե նա նե րից մե կի թափ քին, հա նել ոս կե թե լով զար դար ված իր 
գլ խա շո րը և պա հել իր գլ խա վեր ևում: Հին ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ 
տղա մարդ կանց ա ռաջ նետ ված կնոջ գլ խա շո րը՝ մայ րա կան պատ վի 
խորհր դա նի շը, կա րող էր կան խել ա րյու նա հե ղու թյու նը: ««Ս պա նեք 
ի նձ, գո ռում էր Խու րա ման խա նու մը: Տրո րեք գլ խա շո րը: Եվ մի այն 
այդ ժամ գնա ցեք, կռ վեք: Ե թե կկա րո ղա նաք քայլ ա նել նրա վրայով, 
գնա ցեք»: Ամ բո խը հետ շրջ վեց: Ա սում են տղա մար դիկ լաց է ին լի
նում: Ի նչոր մի պա տա նյակ փոր ձեց շր ջան ցել նրան, բայց ապ տակ 
ստա ցավ: Հե տո կու սակ ցու թյան շրջ կո մի նիս տե րի դահ լի ճում Խու
րա ման խա նու մը կկորց նի գի տակ ցու թյու նը…»39:

 Խու րա ման խա նու մի մա սին այս պատ մու թյու նը, ը ստ ա մե նայ նի, 
այդ օ րե րին լայն թափ ա ռած « ծայ րա հե ղա կա նու թյան և ազ գայ նա
կա նու թյան հան դեպ ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան հաղ թա նա կի» 
խորհր դային քա րոզ չու թյան պա տա ռիկ նե րից մեկն էր: Քա րոզ չու
թյուն, ո րը մի կող մից` ի րա կա նու թյու նը խե ղա թյու րե լու, խորհր դային 
եր կու հան րա պե տու թյուն նե րում և ԼՂԻՄո ւմ ստեղծ ված չա փա
զանց լար ված ի րա վի ճա կը քո ղար կե լու մի տում ու ներ, մյուս կող մից` 
ստեղծ ված ի րադ րու թյունն ա ռանց ի րա կան քա ղա քա կան քայ լե րի 
ի նչոր տեղ մեղ մե լու, հան դար տեց նե լու նպա տակ: 

Խորհր դային ժո ղո վուրդ նե րի «եղ բայ րա կան բա րե կա մու թյան» 
քա րոզ չու թյու նը հատ կա պես մեծ ծա վալ ներ ըն դու նեց փետր վա
րի 26ին «Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րին, ժո ղո
վուրդ ներին» հղած Մ. Գոր բա չո վի դի մու մից հե տո: «Այո, աս վում 
էր դի մու մի մեջ, մեր կյան քում չլուծ ված պրոբ լեմ ներ կան, բայց 
ե րկ պա ռա կու թյուն նե րի և մի մյանց նկատ մամբ ժո ղո վուրդ նե րի ան
վս տա հու թյան բոր բո քու մը մի այն կխան գա րի դրանց լուծ մա նը: Դա 
կհա կա սեր մեր սո ցի ա լիս տա կան սկզ բունք նե րին և մեր բա րո յա
կա նու թյա նը, սո վե տա կան մարդ կանց բա րե կա մու թյան ու եղ բայ
րու թյան ա վան դույթ նե րին: … Հար կա վոր է թանկ գնա հա տել և ը ստ 
ա մե նայ նի ամ րապն դել ա դր բե ջա նա կան ու հայ ժո ղո վուրդ նե րի բա
րե կա մու թյան ա վան դույթ նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել սո վե տա կան 
իշ խա նու թյան տա րի նե րին: Մի այն այս պի սի մո տե ցումն է հա մա
պա տաս խա նում ՍՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան շա հե րին»40: 

39 Նույն տեղում:
40 Գորբաչով Մ., Դիմում Ադրբեջանի և Հայաստանի աշխատավորներին, ժողովուրդ
ներին, «Սովետական Հայաստան», 1988 փետրվարի 27, N48:
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Մ. Գոր բա չո վի դի մու մը կենտ րո նա կան մա մու լում չհ րա պա րակ
վեց (այն մի այն հան րա պե տա կան մա մու լում էր տեղ գտել), սա կայն 
դրա նից ան մի ջա պես հե տո մե կը մյու սի հետ ևից սկ սե ցին տպագր վել 
նյու թեր41, ո րոն ցում եր կու հան րա պե տու թյուն նե րի ա մե նա տար բեր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ շար քային աշ խա տա վոր նե րի, պա տե րազ մի 
վե տե րան նե րի, գոր ծա րան նե րի տնօ րեն նե րի, ու սու ցիչ նե րի, կու սակ
ցա կան և մշա կու թային գոր ծիչ նե րի և այ լոց շուր թե րով՝ եր բեմն ան
գամ բա ռա ցի ո րեն, հն չում է ին ԽՄԿԿ գլ խա վոր քար տու ղա րի դի մու
մում42 տեղ գտած բո լոր ու ղերձ նե րը, մաս նա վո րա պես՝

•	 Լ ՂԻՄն Ա դրԽՍՀից ՀԽՍՀ կազ մի մեջ ան ցնե լու հար ցին 
« հա ղորդ վել է սրու թյուն ու դրա մա տի կու թյուն, ո րոնք հան գեց րել են 
լար վա ծու թյան և ան գամ օ րեն քի շր ջա նակ նե րից դուրս ե կող գոր ծո
ղու թյուն նե րի»43 (ե րբ չէ ին նշ վում, թե որ գոր ծո ղու թյուն ներն են ա նօ
րի նա կան, ա նուղ ղա կի ո րեն այդ պի սիք ըն կալ վում է ին հայ կա կան 
կող մի գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րով հետև հա մա մի ու թե նա կան ԶԼՄնե
րում ա վե լի վաղ տեղ գտած հրա պա րա կում նե րում հենց հայերն է ին 
բնու թագր վել որ պես ծայ րա հե ղա կան ներ ու ազ գայ նա կան ներ), 

•	 «ՍՄԿԿ Կենտ կոմն ան հանգս տա ցած է ի րա դար ձու թյուն նե
րի նման զար գա ցու մից, այն հղի է ա մե նա լուրջ հետ ևանք նե րով»44 
(ը ստ է ու թյան, սա ա նուղ ղա կի սպառ նա լիք էր),

•	  տար բեր գա ղա փար նե րի և ա ռա ջարկ նե րի քն նար կու մը 

41 Տես Социалистический интернационализм – источник нашей силы, ТАСС, 
“Известия”, 28 февраля 1988, N59, Социалистический интернационализм – 
источник нашей силы, ТАСС, “Правда”, 28 февраля 1988, N59, Здесь наш дом, ТАСС, 
“Труд”, 28 февраля 1988, N48, Проявить гражданскую зрелость и выдержку, ТАСС, 
“Известия”, 29 февраля 1988, N60, Упущенное наверстаем – говорят трудящиеся, 
ТАСС,  “Известия”, 1 марта 1988, N61, К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, 
“Правда”, 1 марта 1988, N61,  Грузы отправляются по адресам, ТАСС, “Труд”, 1 
марта 1988, N49, Время трезвых решений, ТАСС, “Известия”, 2 марта 1988, N62, 
Нужны выдержка и спокойствие, ТАСС, “Известия”, 3 марта 1988, N63, Нужны 
выдержка и спокойствие, ТАСС, “Правда”, 3 марта 1988, N63, Час разума и трезвых 
решений, ТАСС, “Правда”, 6 марта 1988, N66, Час разума и трезвых решений, ТАСС, 
“Известия”, 6 марта 1988, N66, Асланов З., Веранян Л., Левинская В., В семье 
единой, “Сельская жизнь”, 22 марта 1988, N67,
42 Տես Գորբաչով Մ., Դիմում Ադրբեջանի և Հայաստանի աշխատավորներին, 
ժողովուրդներին, «Սովետական Հայաստան», 1988 փետրվարի 27, N48:
43  Նույն տեղում:
44 Նույն տեղում:
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« հար կա վոր է ա նել հան գիստ, դե մոկ րա տա կան պրո ցե սի և օ րի նա
կա նու թյան շր ջա նակ նե րում»45 (այս կերպ մարզն Ա դրԽՍՀ կազ մից 
դուրս հա նե լու և ՀԽՍՀ կազմ ը նդ գր կե լու Ղարաբաղի բնակ չու թյան 
կա մար տա հայ տու մը, դրան հա ջոր դած օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը և ժո ղովր դա վա րու թյա նը բնո րոշ խա ղաղ հան րա հա վաք ներն 
ա ռանց որ ևէ հիմ նա վոր ման և փաս տարկ ման պար զա պես դր վում 
է ին օ րեն քից դուրս),

•	 « չի կա րե լի ժո ղովր դի ճա կա տագ րի ան չափ լուրջ հար ցե րը 
են թար կել տա րեր քի և հույ զե րի կամ քին»46 (կր կին փորձ էր ար վում 
առ կա ի րո ղու թյուն նե րում և տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րում 
ան տե սել, բա ցա ռել ռա ցի ո նա լը, փո խա րե նը՝ դրանք տես նել և ներ
կա յաց նել որ պես զգաց մունք նե րի և հույ ցե րի ար գա սիք), 

•	 « մի մյանց նկատ մամբ ժո ղո վուրդ նե րի ան վս տա հու թյան 
բոր բո քու մը մի այն կխան գա րի դրանց [առ կա չլուծ ված խն դիր նե րի – 
Ա. Ա.] լուծ մա նը»47 (ն ման ան դեմ հայ տա րա րու թյան մեջ ա նուղ ղա կի 
մե ղադ րանք կար հայ կա կան կող մի նկատ մամբ, մինչ դեռ թե՛ ԼՂԻՄ
ո ւմ, թե՛ ՀԽՍՀո ւմ ցույ ցե րի ու հան րա հա վաք նե րի ամ բողջ ըն թաց
քում ա դր բե ջա նա կան ժո ղովր դի հան դեպ որ ևէ թշ նա մա կան ե լույթ 
չի հն չել, չի ե ղել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, ո րը կա րող էր վնաս հասց նել 
ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյա նը կամ ան վս տա հու թյուն բոր բո քեր 
ա դր բե ջան ցի նե րի հան դեպ),

•	  պետք է հաշ վի առ նել ե րկ րում ծա վալ ված հե ղա փո խա կան 
նո րաց ման գոր ծըն թաց նե րը48 (ի րա կա նում հենց այդ գոր ծըն թաց
ներն է ին, որ հու սադ րել է ին հայ ժո ղովր դին կր կին բարձ րաց նե լու 
Ղա րա բա ղի հար ցը՝ վեր ջի նիս ար դար լուծ ման ա կն կա լի քով),

•	 « սո ցի ա լիս տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը մեր հս կա յա կան 
ու ժի աղ բյուրն է, … ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան եղ բայ րու թյուն ու 
մի աս նու թյուն՝ ա հա սա է մեր ու ղին, … այս փոր ձու թյան ժա մին էլ 
պաշտ պա նենք մեր խորհր դային ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը, այն բա նի 
ան սա սան հա վա տը, որ մի այն մեր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշխ 
ըն տա նի քում մենք կա րող ե նք ա պա հո վել մեր հա սա րա կու թյան 

45 Նույն տեղում:
46 Նույն տեղում:
47 Նույն տեղում:
48 Տես նույն տեղում:
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ա ռա ջա դի մու թյու նը, նրա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի բա րօ րու թյու նը»49 
(ի րա կա նում թե՛ ԼՂԻՄո ւմ, թե՛ ՀԽՍՀո ւմ ցույ ցե րի ու հան րա հա
վաք նե րի ամ բողջ ըն թաց քում դրանց մաս նա կից նե րը ե րբ ևէ հան դես 
չեն ե կել ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի և ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 
դեմ),

•	 «այժմ ա մե նագլ խա վորն է՝ կենտ րո նա նալ ստեղծ ված ի րա
վի ճա կի հաղ թա հար ման, Ա դր բե ջա նում և Հա յաս տա նում կու տակ
ված կոնկ րետ տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, է կո լո գի ա կան և այլ 
պրոբ լեմ նե րի լուծ ման վրա»50 (այս կերպ խորհր դային իշ խա նու
թյուն նե րը փոր ձում է ին ան տե սել, քո ղար կել ղա րա բա ղյան հար ցի 
քա ղա քա կան բա ղադ րի չը և այն ներ կա յաց նել որ պես բա ցա ռա պես 
սո ցի ալտն տե սա կան խն դիր),

•	  կոչ բո լո րին, ո րով և եզ րա փակ վում էր ԽՄԿԿ ԿԿ գլ խա վոր 
քար տու ղա րի դի մու մը եր կու ժո ղո վուրդ նե րին՝ « Հան դես բե րել քա ղա
քա ցի ա կան հա սու նու թյուն ու համ բե րու թյուն, վե րա դառ նալ նոր մալ 
կյան քի ու աշ խա տան քի, պահ պա նել հա սա րա կա կան կար գը: ժամն 
է ող ջա խո հու թյան ու սթափ վճիռ նե րի»51: 

Հարկ է նշել, որ, Հայ կա կան ԽՍՀո ւմ և ԼՂԻՄո ւմ ան սա ցին Մ. 
Գոր բա չո վի կո չին և պա տաս խան ցին հան րա հա վաք նե րի ու ցույ ցե
րի դա դա րեց մամբ և աշ խա տան քի վե րա դառ նա լով52: Մի ան գա մայն 
այլ էր ար ձա գան քը Ա դրԽՍՀո ւմ. հան րա պե տա կան մա մու լում ԽՄ 
ա ռաջ նոր դի դի մու մի հրա պա րակ ման օ րն ար դեն Սում գայի թում 
սկս վե ցին հայե րի ջար դե րը: Հա մա մի ու թե նա կան մա մուլն այդ օ րե
րին և դրա նից հե տո, ան հա ղորդ մնա լով սում գայի թյան դեպ քե րին, 
շա րու նա կում էր խորհր դային ժո ղո վուրդ նե րի «եղ բայ րա կան բա րե
կա մու թյան» պար զու նակ քա րոզ չու թյու նը՝ հրա պա րա կե լով տար բեր 
սե ռի, տա րի քի, մաս նա գի տու թյան և պաշ տո նի խորհր դային քա ղա
քա ցի նե րի՝ գոր բա չո վյան ու ղերձ նե րով ա կաղ ձուն, սա կայն ար դեն 
կեղծ հն չող խոս քը: 

Այս պի սով, ղա րա բա ղյան շարժ ման ա ռա ջին ի սկ օր վա նից 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րը հայ տա րա րե ցին, որ ազ գայինտա
րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ ված հայ ժո ղովր դի 

49 Նույն տեղում:
50 Նույն տեղում:
51 Նույն տեղում:
52 Տես Нагорный Карабах, историческая справка, Ереван, 1988, էջ 63:
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պա հան ջը հա կա սում է Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան ԽՍՀնե րի 
աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին, չի բխում լե նի նյան ազ գային քա ղա
քա կա նու թյու նից և վնա սում է ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին, 
ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի մի ան գա մայն օ րի նա կան փերտր վարք սա նյան 
ո րո շու մը հայ տա րար վեց ոչ օ րի նա կան, հայ ժո ղո վուր դը՝ ծայ րա հե
ղա կան ներ և ազ գայ նա կան ներ: Կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
որ դեգ րած այս դիր քո րոշ ման հա մա շա րում էլ ո ւր վագծ վեց ղա րա
բա ղյան հար ցում այն տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րն 
այ դու հետ խորհր դային քա րոզ չա մե քե նայի հա մար հիմք պի տի դառ
նար « Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» տե ղի ու նե ցող ի րա դար
ձու թյուն նե րը լու սա բա նե լիս: 

Ղա րա բա ղյան շարժ ման և մար զում կա տար վող ի րա դար ձու
թյուն նե րի մա սին հա մա մի ու թե նա կան պար բե րա կան մա մու լի է ջե
րում տեղ գտած ա ռա ջին ի սկ հրա պա րա կում նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը թույլ է տա լիս փաս տել, որ հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր 
լրատ վա մի ջոց նե րը, ի սկզ բա նե լծ վե լով ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի, ժո
ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան, « խո հե մու թյան» և զսպ վա ծու թյան 
քա րոզ չու թյա նը, ի րենց այդ հրա պա րա կում նե րում ոչ մի այն շր ջան
ցե ցին և ա մեն ևին չանդ րա դար ձան շարժ ման ծագ ման ի րա կան 
պատ ճառ նե րին, այլև, ը ստ է ու թյան, մեկ նարկ տվե ցին ղա րա բա
ղյան շարժ ման, նրա է ու թյան, պատ մու թյան և բնույ թի, ԼՂԻՄո ւմ 
և նրա շուրջ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի խե ղա թյուր մա նը, 
ի նչն ան փո փոխ կեր պով պի տի շա րու նակ վեր նաև հե տա գա յում և 
իր հեր թին ազ դակ ծա ռայեր ա դր բե ջա նա կան ԶԼՄնե րի հա մար՝ 
հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան ար շավ ծա վա լե լու հայ « ծայ րա
հե ղա կան նե րի», «ազ գայ նա կան նե րի», « սադ րիչ նե րի» և ղա րա բա
ղյան շարժ ման դեմ: 

 Բա նա լի բա ռեր – Ղա րա բա ղյան շար ժում, ԼՂԻՄ, ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, 
Ա դրԽՍՀ, հա մա մի ու թե նա կան մա մուլ

АЛЬВИНА АГАБАБЯН - ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ КАРАБАХСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ ПРЕССЕ

20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской автономной области XX созыва обратилась в 
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Верховные Советы АзССР, АрмССР и СССР с ходатайством о передаче 
НКАО из состава АзССР в состав АрмССР. Решение сессии стало своего 
рода юридическим оформленим желаний армян Нагорного Карабаха 
воссоединиться с Армянской ССР. В период перестройки и гластности была 
надежда, что в карабахском вопросе наконец-то будет принято справедливое 
решение. Однако центральные власти в карабахском вопросе сразу 
приняли антиармянсую позицию, а всесоюзные газеты в первых же своих 
публикациях, промолчав о реальных причинах карабахского движения, 
положили, по сути, начало искажению сущности, истории и характера 
карабахского движения и событий, происходящих в НКАО и вокруг него, 
что было продолжено и в будущем.

Ключевые слова: Карабахское движение, НКАО, СССР, АрмССР, 
АзССР, всесоюзная пресса

ALVINA AGHABABYAN – THE FIRST RESPONSES ON KARABAKH 
MOVEMENT IN THE SOVIET ALL-UNION PRESS 

On February 20, 1988, the extraordinary session of the Council of People’s 
Deputies of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast of the XX convocation 
appealed to the Supreme Soviets of the AzSSR, the ArmSSR and the USSR with 
a request to transfer the NKAO from the AzSSR to the ArmSSR. The decision 
of the session became a kind of legal registration of the desires of the Armenians 
of Nagorno-Karabakh to reunite with the Armenian SSR. During the period of 
perestroika and glasnost, there was a hope that eventually a fair decision will 
be made in the Karabakh issue. However, the central authorities immediately 
adopted an anti-Armenian position in the Karabakh issue, and the all-union 
newspapers in their first publications, keeping silent about the real causes of the 
Karabakh movement, de-facto distorted the essence, history and character of the 
Karabakh movement and the events taking place in and around NKAO, which 
was continued in the future as well. 

Key words: Karabakh movement, USSR, ArmSSR, AzSSR, all-union press
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