
 



  
  
  
  
  

  تاريخ آرتساخ
  )قراباغ(

  
  

  1991از دير باز تا سال 
  
  
  
  

  اديك باغداساريان : تأليف
  )گرمانيك.ا(

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢

  
  
   1380تهران 

  
  ISBN 964-06-0742-8.                       964- 06-0742- 8شابك 

  
                             فهرست مطالب

  )گرمانيك. ا                                            (     سخن آغاز- 1
  )گرمانيك. ا                          (1917 نگاهي به تاريخ آرتساخ از دير باز تا سال - 2
ترجمه هراند آبراهاميان،  (1917-1923 رويدادهاي آرتساخ در سالهاي - 3

  )گرمانيك.ا
. هراند آبراهاميان، ترجمه  ا)            (1923-1991( تنازع بقأ ادامه دارد- 4

  )گرمانيك
  )گرماينك. هراند آبراهاميان، ترجمه  ا              (     سخن پايان- 5
. ا(نگاهي به جغرافياي طبيعي، جمعيتي و تقسيمات اداري     : 1 پيوست - 6

  )گرمانيك
. ا(نگاهي به اقتصاد و صنعت كشاورزي قراباغ كوهستاني      : 2 پيوست - 7

  )گرمانيك
. ا                              (  نگاهي به فرهنگ ارمني قراباغ : 3 پيوست - 8

  )گرمانيك
. هراند آبراهاميان،  ترجمه ا (1-22هاي  اسناد تاريخي، شماره: 4 پيوست - 9

  )گرمانيك
. ا                (      تاريخ آرتساخ اسناد ديگري از : 5 پيوست - 10

  )گرمانيك
  )گرمانيك. ا(منابع                                                               : 6 پيوست - 11
  )گرمانيك. ا(ها                                                             نقشه: 7 پيوست - 12

  
  

  
  
  



  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )گرمانيك. ا(اديك ياغداساريان :   مولف ) قراباغ(تاريخ آرتساخ :   كتاب عنوان
   1380نخست تهران :  مولف    نوبت چاپ : ناشر 
   تومان1500: احسان    قيمت :      چاپ 1000: شمارگان 



  ٤

  
  
  

           سخن آغاز
  
  

جهان گرديد، با اين  منطقه قراباغ تبديل به يكي از خبرسازترين نقاط 1980       از اواسط دهه 
درباره تاريخ . حال متأسفانه اكثر افراد اطالعات اندكي درباره گذشته و حال اين منطقه دارند

حتي . آرتساخ يا قراباغ بعنوان بخشي از ارمنستان در منابع كهن ارمني مطالب فراواني وجود دارد
د، از جمله كتاب تاريخ ان كتابهايي نيز خاصه به اين منطقه و مناطق همجوار اختصاص يافته

 )آراكل باباخانيان( نوشته لئو تاريخ مفصل ارمنستان، موسس كاغانكاتواتسيآغوانك نوشته 
هاكوپ مليك ( نوشته رافي هاي پنجگانه ملك نشين نوشته ماركار برخورداريانتس، آرتساخ

اين كتابها از سده .  نوشته غوند آليشان و غيرهآرتساخنوشته يرواند الاليان، واراندا ، )هاكوپيان
  .اند پنجم تا اواخر سده نوزدهم به رشته تحرير درآمده
ها بويژه مسائل ملي و قومي  شد بسياري از واقعيت         در زمان حكومت شوروي پيشين تالش مي

از جمله بايد در مورد تاجيكستان و مليونها . كتمان و تحريف گردد و اطالعاتي به عموم داده نشود
اي كه جهان خارج اطالعات بسيار  بان ساكن در منطقه آسياي ميانه اشاره نمود، بگونهفارسي ز

  .اندكي درباره آن خطه، اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن سامان در اختيار داشت
      به همين روش سياستمداران شوروي سعي ميكردند ارمنيان ساكن ارمنستان از اوضاع ارمنيان 

- 5 توسط خودشان از پيكر اصلي ارمنستان جدا شده بود و در فاصله "اقراباغ كوهستاني كه جبر
  . كيلومتري مرزهاي ارمنستان شوروي قرار داشت بي خبر و يا كم خبر باشند4

هاي خود مختار در شوروي پيشين بنام  ها، نواحي خود مختار و استان كليه جمهوري  
وهستاني كه هميشه اكثريت مطلق جمعيت مليت ساكن در آنها نامگذاري شده بود غير از قراباغ ك

دادند در ارمنستان شوروي هيچگونه  حكام شوروي اجازه نمي. دادند آن را ارمنيان تشكيل مي
پژوهشي درباره قراباغ به چاپ برسد و بطور كلي هر گونه ارتباط ميان ارمنستان و قراباغ ممنوع 

تحاد شوروي به امضا گروميكو بر اين  هيئت رئيسه شوراي عالي ا1988فرمان مورخ ژوئيه (بود 
در .  باقروفي ميان آنها قرار گرفته بود-و ديوار آهنين استاليني)  اذعان دارد"موضوع صريحا

شد، حداقل زمامداران باكو  تمام طول دوران شوروي كه شعارهاي برادري و برابري سر داده مي
دن عرصه زندگي بر ارمنيان و هاي بلند مدت خود مبني بر تنگ تر كر در صدد اجراي نقشه

خروج تدريجي آنها از منطقه قراباغ و آذري نشين كردن مناطق مسكوني بودند كه متأسفانه در 
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موفق به انجام اين كار شدند اما اين سياست در قراباغ با ) واقع در دل خاك ارمنستان(نخجوان 
ي و داليل ديگر كه بررسي آنها هاي موقعيت جغرافياي ها و ويژگي توجه به اساس اجتماعي و پايه

 سال تنها 70خارج از حوصله اين سطور است به كندي قابل اجرا بود بطوري كه در طول حدود 
جهت هم نبود كه   بدين سان بي. برسانند% 75جمعيت ارمني را به حدود % 95موفق شدند اكثريت 

دند زيرا يك روزي منتظر  را در نامگذاري رسمي منطقه خود مختار ملحوظ نكرده بوارمنينام 
ها اين  حتي در طول جنگ اخير يك نقشه نظامي آذري. (پيدايي قراباغي بدون سكنه ارمني بودند

اي بزنند كه ساكنان منطقه را مجبور سازند از راه داالن الچين كه آزاد  بود تا دست به چنان حمله
  ).گذاشته بودند به طرف ارمنستان سرازير گردند

طي بود كه واقعه كشتار ارمنيان سومگائيت در نزديكي شهر باكو توسط در چنين شراي  
در اين باره به كتاب آذربايجان و اران (زمامداران شوونيست جمهوري تصنعي آذربايجان شوروي 

كشتار در عصري روي داد كه بشر آن را عصر . روي داد) نوشته دكتر عنايت اهللا رضا نگاه كنيد
مپيوتر و انفورماتيك نام نهاد و بدين سان بود كه نقاب از چهره اتم و موشك و سپس قرن كا

بازيگران سياست سلطه جويانه غرب كه سعي كردند تمدن ديرينه اقوام منطقه را با توسل به 
هاي رفقاي شوروي  هاي گرم انگليسي و آلماني تركهاي عثماني و پس ازآن به كمك سالح سالح

همچون آتشي زير خاكستر بار ديگر ) قراباغ( قيام مردم آرتساخ به ويراني بكشند، به زمين افتاد و
شد حداقل در سده حاضر اين دومين بار بعد  اين آتش بار اول نبود كه برافروخته مي. شعله ور شد

  .رفت  بشمار مي1917-1923از وقايع سالهاي 
مت  و بصورت مسالدموكراتيكهاي  مردم نخست تالش كردند با استفاده از مكانيسم  

آمير مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را مطرح و حل وفصل كنند اما پاسخ 
زمامداران مسكو و باكو چه بود؟ آنها نخست در خواست مردم  آرتساخ را رد كردند و سپس سعي 

حكام . طلبانه آزاديخواهان را خفه كنند  هاي آتشين صداي حق نمودند باتوسل به زور و گلوله
 اظهار كردند كه تغيير مرزهاي كنوني نا ممكن است، همان مرزهايي كه بدون توجه به مسكو

خواست مردم بومي منطقه در اوايل سده بيستم در پشت پرده و در زمان دادوستدهاي پست 
  .سياسي ميان كرملين و استانبول و باكو ترسيم شده بود

هاي   قراباغ و از بخشكتاب حاضر تالشي است براي معرفي تاريخ و فرهنگ مردم  
 را هراند آبراهاميان نوشته و 1991 تا 1917رويدادهاي آرتساخ از سال . گردد مختلف تشكيل مي

براي اين كه كتاب چه از نظر تاريخي و چه از . نگارنده اين سطور به فارسي ترجمه كرده است
نعت و فرهنگ نظر بررسي مسائل مهم ديگر چون وضعيت جغرافيايي و جمعيتي، اقتصاد و ص
 و سپس 1917جامعيت داشته باشد، نخست بررسي اجمالي تاريخ آرتساخ را از آغاز تا سال 

هاي مربوط به جغرافياي طبيعي و جمعيتي، نگاهي به اقتصاد و صنعت ، كشاورزي و  فرهنگ  بخش
ي هراند سند تاريخ22با توجه به اينكه اسناد مهم ديگري غير از . ارمني قراباغ به آن افزوده شد
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 سند تاريخي ديگر از جمله 14شد، لذا نگارنده تعداد   بايد به كتاب اضافه مي"آبراهاميان حتما
هايي نيز تهيه و  براي تكميل كتاب الزم بود نقشه. اسناد تاريخي ايران و قفقاز را نيز ضميمه نمود

رتساخ فعلي ، آرتساخ و هاي ارمنستان باستان، آرتساخ باستاني، آ براي اين كار نقشه. پيوست گردد
كشورهاي همسايه با ترجمه فارسي تهيه گرديد كه اميدوار است مورد استفاده خوانندگان گرامي 

  .قرار گيرد
    

  اديك باغداساريان
  )گرمانيك. ا(

   1377-تهران
germanic@armenia.com  
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  1917نگاهي به تاريخ آرتساخ تا سال 
    

  
  به يونانيmedz - haykهايك بزرگ به ارمني يا(بزرگ         در دوران باستان ارمنستان 

 به التينArmenia Major  (اين سرزمين در . شامل پانزده استان بود
 )  ،Armenia Minorهايك كوچك،(برابر پادشاهي ارمنستان كوچك 

بعدها زماني كه . مزد گرديدكه در سوي باختر رود فرات واقع بود، به پادشاهي ارمنستان بزرگ نا
 پيش از ميالد پادشاهي ارمنستان كوچك منقرض گرديد و پهنه آن به پادشاهي پونت 112در سال 

پيوست، نام ارمنستان بزرگ به عنوان نام رسمي پادشاهي ارمنستان در زمان سلسله آرتاشسيان 
هي متمركز و استوار  و پادشا37-62هاي  و دوران بي ثباتي سال)  ميالدي1 سال -  پ م189(

 براي Vuzurg Armenanهاي پارتي نام  در سنگ نبشته. باقي ماند) 62- 387(اشكانيان ارمني 
  . هزار كيلومتر مربع بود316وسعت ارمنستان بزرگ بالغ بر . اين سرزمين ثبت شده است

 سيونيك، آرتساخ، ، واسپوراكان،آيرارات: پانزده استان ارمنستان بزرگ عبارتند از  
يا استان كارين، توروبران يا تارون، آغزنيك، سوپك يا ) بارزر هايك(گوگارك، ارمنستان عليا 

، كورچك )نوشيراكان(، تايك، پارسكاهايك )هايك چهارم(سوفن يا ارمنستان چهارم 
مطابق كتاب آشخاراتسويتس ). اوتي(، موك، پايتا كاران، اوتيك)كوردوك(

(ashkharatsuyts)كاتسي  اثر آنانيا شيرا(anania shirakatsi) مورخ سده هفتم ميالدي 
- سيساكان (هاباند  ميوس:استان آرتساخ به عنوان دهمين استان ارمنستان داراي دوازده ناحيه بود

 زار يا vaykuninik) ( وايگونيك،)miyus-haband sisakan-i-kotak ،)كوتاك-ئي
)dsar(،بردازور ) berdadzor( ،مسيرانك (medsirank) ،مس كوانك (meds-

kovank) ،مس كوغمانك (meds koghmank) ،هارچالنك (harchlank) ،موخانك 
(muxank)،پرانك  (perank) ،پارزوانك (parzvank)پارساوانك يا  (parsavank) 

  .(koght) كوغت و (kusti parnes) كوستي پارنس يا پاريسوس
تار قراباغ كوهستاني، يا امروز،  سال اخير به نام منطقه خود مخ70اي كه در طي  منطقه  

هايي از  جمهوري قراباغ كوهستاني يا جمهوري آرتساخ معروف است در واقع شامل بخش
باشد  هاي آرتساخ، سيو نيك و اوتيك است و بخش بزرگي از آن در استان آرتساخ واقع مي استان

در اين كتاب نام آرتساخ و به همين علت نيز اين جمهوري به نام آرتساخ نامزد شده است و هرگاه 
  .باشد اي با مرزهاي كنوني مي رود منظور منطقه به كار مي
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قدمت آرتساخ به قدمت ارمنستان است و همانند سرزمين اصلي در اينجا نيز آثار   
، سنگ مس، مفرغ و دوران آهن مانند مناطق )در ناحيه هادروت(باستاني از دوران پارينه سنگي 

هاي  نام آرتساخ در سنگ نبشته. به جا مانده است) و، آرانزار و غيرهخوجال(مسكوني و گورها 
  اوردخينييا) ( ardakhuni(آرداخوني هاي  به صورت) دوران پادشاهي آرارات(اورارتو 

urdekhini (اوردخهو ) urdekhe  ( قيد شده است كه نام آرتساخ از آن ماخوذ است و
  و سپس)اورارتو( پادشاهي آرارات ميالد جزوسرزميني به اين نام در هزاره اول پيش از 

) orkhistena (ارخيستنامورخين يونان باستان اين سرزمين را به صورت .  قرار داشتيروانديان
در منابع ارمني، يوناني و رومي بوضوح . باشد اند كه انعكاس شكل ارمني آرتساخ مي ياد كرده

اند و   به ارمنستان سخن گفتهكورا راست رود راجع به تعلق آرتساخ و استان اوتيك واقع در سمت
مورخيني چون استرابون، پالويوس بزرگ، كالوديوس . گذشت  از همين رود مي آرانمرز آنها با

در سده دوم پيش از . بطلميوس، پلوتارك و ديون كاسيوس در اين باره مطالب صريحي دارند
زو پادشاهي ارمنستان بزرگ بشمار  جآرانشاهيكميالد آرتساخ با ساكنان ارمني خود و حكام 

رفت و مطابق با استرابون از اقتصاد غني برخوردار بود و هنگام جنگ تعداد زيادي سواره نظام  مي
 پيش از ميالد اين سرزمين 95تيگران دوم پادشاه سلسله آرتاشسيان در سال . نمود وارد كارزار مي

غير از تيگراناكرت پايتخت (در آرتساخ را نيز در قلمرو خود داشت و وجود شهر تيگراناكرت 
پس از تقسيم ارمنستان ميان ايران و بيزانس . گواه بر اين امر است) واقع در نزديكي دياربكر فعلي

جزو ارمنستان شرقي باقي .  م428آرتساخ تا انقراض پادشاهي ارمنستان در سال .  م387در سال 
پس از انقراض پادشاهي آران در سال . م كردندسپس ايرانيان آن را به پادشاهي آران منض. ماند

 مرزباني آران  "آرتساخ و آران به عنوان بخشي از مرزباني تازه تشكيل در آمدند و جمعا.  م469
هاي  اين مرزباني پس از صد سال در اواخر سده ششم ميالدي در شمال به حكومت. نام گرفتند

 شده ديگر عنوان عمومي آران بر ايشان كوچك تقسم شد و هريك به نام خاندان حاكم نامزد
 يك خاندان ارمني بود كه بر  يرانشاهيك ياآرانشاهيكسلسله پادشاهي . كرد مصداق پيدا نمي

 كوراآنها بطور موروثي بر سرزمين واقع ميان رودهاي . راند هاي اوتيك و آرتساخ حكم مي استان
آرانشاهيك به معني حاكم و صاحب  ( نام داشت حاكم بودندآغوانك يا آران كه )آراكس(ارس و

خود را .  م428به سال ) يا اشكانيان ارمني (آرشاگونيو پس از سقوط پادشاهي ) و شاه آران
.  در نبرد وارتان در برابر يزدگرد دوم شركت جستواچه دومسلسله پادشاهي نامزد كردند و 

 به معني خداشناس barepasht) (بارپاشت واچاگاناقتصاد و سياست و فرهنگ آرتساخ در زمان 
در سده . دوران رونق خودرا گذرانيد، حكومت او تا آران نيز گسترش يافته بود.)  م487- 510،

 قلع و قمع شد و اينان اگر چه بعد از مدتي مهرانيانهفتم ميالدي سلسله آنها توسط خاندان ايراني 
ها رهايي نيافته و  يي آرانشاهيكبه كيش مسيح در آمده بتدريج ارمني شدند اما هرگز از انتقامجو
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 قرباني  اين 683 باوجود احترام و محبوبيتي كه ميان ارمنيان داشت در سالجوانشيرشاهزاده آنان 
  .انتقامجويي شد

در سده نهم ميالدي دو شجره از دودمان آنها در برابر تازيان به نبرد پرداخته يكي در   
شجره نخست ). آترنرسه، سهل سمباتيان (*خاچنحيه ديگري در نا) يسايي ابو موسه (ديزاكناحيه 

هاي  ك را بوجود آورد، دومي با مقر واقع بود در سده دهم پادشاهي ديزا گوروزكه مقرش در دژ
-heret)  كامبجان-هرت پايه حكومت خاچن و پادشاهي  زار در هاندابرد در خاچن وخوخانابرد

kambejan)شركت هاي خاچن  مليكها بعدها در حكومت اخالف آرانشاهيك.  را تشكيل داد 
  .كردند

 بدست) مهوري آرتساخاكنون در ناحيه مارتوني ج ( آماراسساختمان نخستين كليسا در  
 آغاز و در زمان نوه او. )  م301سال ( بنيانگذار كليساي مسيحي در ارمنستان گريكور روشنگر

 نخستين مدرسه در آماراس نيز بدست.  اولين اسقف سرزمين آرتساخ به پايان رسيدگريكوريس
اشكانيان پس از سقوط حكومت . بنا شد) 405مخترع الفباي ارمني در سال  (مسروپ ماشتوتس

حكام مستبد ساساني از مجموع آرتساخ، اوتيك و آران اصلي يك استان .  م428ارمني در سال 
همانگونه كه اشاره .  قرار داشت(dzogh)  زوغ تشكيل دادند كه مقر مرزبان درمرزبانيمرزي يا 

 به شد آرتساخ در نبرد وارتان در برابر يزدگرد ساساني كه در صدد باز گرداندن كيش زرتشت
ارمنستان واز ميان بردن هويت ملي ارمنيان و تصاحب كامل و قطعي سرزمين ارمن بود، فعاالنه 

و پس از آن نيز اهالي آرتساخ با اختفا در جنگلها و دژهاي مستحكم به ) 451سال . (شركت كرد
ا استفاده هاي آرتساخ و اوتيك ب آرانشاهيك. مبارزه پارتيزاني در برابر مستبدان زمان ادامه دادند

از اختالفات داخلي دربار ايران در اواخر سده پنجم توانستند پادشاهي خود را پديد آورند و 
-vararوارارآكن( بود كه بنيان گذار شهر استپاناكرت كنوني واچاگان بارپاشتنخستين شاه 

akn (پادشاهي واچاگان داراي نظم و نظام دروني . باشد نيز مي) بود و ) مقانون اساسي نظابه نام
وانك در اشاعه مسيحيت ارمني سعي و تالش فراوان نمود و مراكز روحاني و فرهنگي چون 

 و غيره در  كاتارو، آماراس، گانزاسار، يغيشه، هورك، داديوانك، وانك هاكوپ مقدس وگديچ
پادشاهي آرانشاهيك در سده ششم منقرض شد اما . هاي ميانه فعاالنه كار كردند تمام طول سده

  . آرانشاهيك به عنوان صاحب اصلي آرتساخ باقي ماند) زمينداران مقتدر(ن خاندان ناخاراري هما
اهالي آرتساخ در .) در اوايل سده هشتم م(پس از استقرار حاكميت تازيان بر آرتساخ   

در سده نهم دو شعبه از خاندان آرانشاهيك جنبش . هاي متعدد ضد تازي شركت كردند شورش
و شعبه ) ناحيه هادروت (ديزاك در ابوموسهكرد، شعبه اول تحت رهبري  ي ميضد تازي را رهبر
نواحي كنوني مارتاكرت، شاهوميان، استپاناكرت،  ( خاچن درسهل سمباتياندوم به رياست 

                                                           
علت بكار رفتن اين نام ساكن بودن ارمنيان مسيحي در اين . است) صليب( خاچن ماخوذ از كلمه خاچ - *

 )گرمانيك.ا(. اين نام در منابع بيزانس و ايران ياد شده است. ناحيه بود
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در سده دهم حاكم خاچن بر آرتساخ . قرار داشت) شوشي، مارتوني و ساحل شرقي درياچه سوان
آرتساخ بارها زير سم اسبان تركان . م11-12هاي  در سده. و نواحي همجوار صاحب نفوذ بود

هاي بسيار شد و مناطق مسكوني و مراكز فرهنگي   متحمل زيانخاچنبويژه . سلجوقي قرار گرفت
- 959(كنستانتين قيصر بيزانس . آن ويران گرديده مردم مورد چپاول و كشتار قرار گرفتند

ن امر از نامه او براي خاكم خاچن روشن شناخت و اي حكومت خاچن رابرسميت مي.) م913
  .نويسد او اين نامه را خطاب به ارمنستان مي. شود مي

 قلمرو حكومت خاچن سرانجام از زير يوغ سلطه تركان سلجوقي 1140در سالهاي دهه   
 در شمال شرق ارمنستان در  زاكاريانآزاد شد و در اواخر همين سده جزو قلمرو حكومت خاندان

نركين خاچن، هاترك، ورين خاچن يا (در سه بخش حكومت خاچن . م13يل سده در اوا. آمد
تاريخ . اي بر خوردار شد اقتصاد، هنر و صنعت و فرهنگ از رونق و پيشرفت بي سابقه) زار

 موسس خورناتسي، ماتوس اورهايتسي، موسس هاي ميانه در آثار مورخاني چون آرتساخ در سده
 و ديگران به كرات سي، وارتان آرولتسي، استپان اوربليانكاغانكاتوتسي، گراگوس گانزاكت

  .منعكس شده است
ليكن به همت . لشكر كشي مغوالن ضربات سنگيني بر پيكر حكومت خاچن وارد آورد  

آرتساخ از حمالت شديد و ) 1214- 61 (حسن جالل دوالو درايت و سياست دورانديشانه 
اند و پيمان مشترك ارمنيان با مغوالن منعقد گرديد و ويرانگرانه تاتارها و مغوالن معاف و مبرا م

هاي ارمني و پادشاهي ارمني كيليكيه واقع در سواحل مديترانه متحمل  به همين علت نيز حكومت
  .هاي بيگانگان نشدند تاخت و تازهاي ويرانگرانه و وحشيگري

هاي  و در سدهآرتساخ در اثر تاخت و تازهاي بي وقفه تركان آق قويونلو و قره قويونل  
متحمل خساران فراوان شد و زندگي فرهنگي و اقتصادي دچار مخاطره گرديد و با اين . م15- 16

حال آخرين بازماندگان حكومت ارمنستان در خاچن پا برجا ماندند و بر اساس آنها در اواخر سده 
ملوك .  بنيانگذاري شد(siunik) و سيونيك *هاي ملوك قراباغ  حكومت17و اوايل سده . م16

 ،(khachen) خاچن، (varanda) واراندا: خمسه يا پنج ملك نشين ارمني عبارت بودند از
هاي ارمني بودند كه در  همين ملك نشين. گلستان، (jraberd)  جرابرد،(dizak)ديزاك

ها و پاشاهاي ايران و  مبارزات ضد استبدادي ملت ارمني را در برابر خان. م18-17 هاي سده
رهبري جنبش در ربع .  بودوانك گانزاسارمركز اين مبارزات . كردند عثماني هدايت و رهبري مي

                                                           
و در نزد . م14 در سده "رويداد نامه گرجي"بع تاريخي اولين بار در نام قراباغ يا قره باغ در منا- *

بر اساس اصول نامگذاري : علت اين نامگذاري نيز چنين است. حمداهللا قزويني مورخ ايراني قيد شده است
  باغ سياه نام دارد، نواحي كوهستاني بهباغ سفيدجغراقيايي ايراني در مقابل نواحي هموار و دشت كه 

  .در آمد) باغ سياه(افت و در زبان تركي به صورت قره باغ اشتهار ي
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 تاريخنگار و جاثليق گانزاسار بود كه همراه با يسايي حسن جالليانبه عهده . م18اول سده 
 مبارزات آزاديخواهي ارمنيان را  هوسپ امين وميناس وارتاپت، (israel- ori) ايسرايل اوري

هاي   بر عليه خان داويت بيگ جنبش روستائيان به رهبري1720در دهه . وارد مرحله نويني كرد
به همت او سپاه ارمني متشكل . ايراني و تركان قوت گرفت و در قراباغ و سيونيك گسترش يافت

او توانست ضربات سنگيني بر اقوام مهاجم و .  پايگاههاي نظامي مهيا گرديدشد و استحكامات و
وارد آورده نيروهاي مقاوم در برابرش را به سرعت قلع ) قره چورلو، جوانشير و غيره(كوچنشين 
 با آوان يوزباشي 1724جنگيدند و در سال  نيروهاي قراباغ در كنار او فعاالنه مي. و قمع كند

هاي اردوباد، نخجوان، بارگوشاد،  سپس توانست خان. مك داويت بيگ شتافت سرباز به ك2000
قاپان را شكست دهد و كليه نواحي سيونيك را به تصرف خود در آورد و به كمك نيروهاي 

داويت بيگ توانست در . را دفع كند) در استان آذربايجان شرقي(قراباغ حمالت خان قره داغ 
او سپاهي دائمي تشكيل داد كه .  بودهاليزوركز آن قلعه سيونيك حكومتي ايجاد كند كه مر

او قوانين نظامي براي سپاه خود . شد دركليه نواحي مستقر بود و در هنگام بروز خطر متمركز مي
 نيز قشوني به فرماندهي. شدند آمد و متخلفين مجازات مي تدوين كرد كه با شدت به اجرا در مي

 راهي قاپان نمود و اقوام كوچنشين را از رديس، استپان شاهوميان تر آو،)اسپهبد (مخيتار اسپاراپت
 ماورأ قفقاز را به تصرف خود در آوردند و 1725تركهاي عثماني در سال . آن ديار بيرون راند
هاي داغستان متحد شده دست به حمله گازانبري بر عليه قراباغ و سيونيك زدند  با فئودالها و خان

تركها قشر تجار و باجگير ارمني، فئودالها و . ز داويت بيگ شدندليكن متحمل شكست سختي ا
هاي مسلمان را تحت حمايت خود قرار داده به تدريج به قلمرو داويت بيگ نفوذ كرده عرصه  خان

وي نيز در قلعه هاليزور مستقر شد و روستائيان تا آخرين نفر از او . را بروي تنگ تر نمودند
ا سپاه اندك خود موفق شد دشمن بزرگ خود را شكست داده به حمايت كردند و داويت بيگ ب

  بخ وبارگوشاد،  مغريداويت بيگ آنگاه با ايرانيان متحد شد و توانست در. فرار وادار كند
 با شاه تهماسب ايران كه در آذربايجان بود ارتباط 1727او در سال . سپاهيان ترك را مغلوب كند

و را به رسميت شناخت و به وي اجازه ضرب سكه به نام برقرار نمود و شخص اخير حكومت ا
 تركها را "حتي زماني كه قشون كمكي ايران از كارزار دور شدند، او توانست مجددا. خود داد

 با توجه به برتري نظامي تركان از نظر شمار و امكانات و 1728در بهار سال . متحمل شكست كند
و مشكالت داخلي و خارجي قراباغ و سيونيك سپاه قليل باتوجه به فقدان امكانان و وجود مسائل 

بنا به شواهدي در اثر بيماري در (داويت بيگ در تنگنا قرار گرفت و داويت بيگ  كشته شد 
در مورد زمان مرگ داويت بيگ اسناد متفاوتي .  جانشين او گرديد مخيتار اسپاراپتو) گذشت

 بوده است 1726 و يا اوايل سال 1725اواخر بر اساس برخي از آنها سال مرگ او . وجود دارد
 نوشته شده بود، مخيتار اسپاراپت 1727هايي  كه براي تزار روس در سال  زيرا در يكي از نامه

بعد از داويت بيگ، جنبش قراباغ و سيونيك به رهبري مخيتار اسپاراپت معاون . امضاء كرده بود
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هاي چشمگيري در برابر تركان عثماني  زيو سردار نامي وي به حركت خود ادامه داد و پيرو
اين نهضت بتدريج به دليل ).  و پيروز در مغري1727نبرد هاليزور در سال (بدست آورد 

. هاي دشمن قهار كه در واقع ابر قدرت زمان بود، رو به افول گذاشت هاي شديد و توانايي كمبود
 رفت و  گوريس گفته به نزديكي شهرمخيتار اسپاراپت نيز بعد از جنگهاي متعدد هاليزور را ترك

  .در آنجا بدست خائنان كشته شد
از آسياي ميانه و صغير و كردستان به نواحي . م16اقوام كوچنشين كه از اوايل سده   
در اوضاع سياسي . م18هاي قراباغ آمده در آنجا ساكن شده بودند، در اوايل سده  هموار دشت

 بيست و چهار  شرف خان ابن شمس الدين تبيليسيگواهيدر . بخش كوهستاني قراباغ نفوذ كردند
. نام داشتند) 24يعني  ( دورت- بيكيرميكردند كه به تركي  طايفه كرد در قراباغ آران زندگي مي
 را در  ميليناحيه دشت) 32به تركي به معني  ( ايكي-  اتوزاين طوايف كرد و نيز اتحاد قومي

  . وجود داشت ايكي- اتوز ر ميانطوايف كوچك تر نيز د. اشغال خود داشتند
  ايكي- اتوزدر ميان آنها قوم جوانشير مشخص و شناخته شده بود و رئيس آن نيز رهبر   
 بر عليه داويت بيگ فعاليت كرد و 1722چنانكه اشاره شد قوم جوانشير در سال . رفت به شمار مي

 را در ايران  ايكي- اتوزقوام بعدها نادرشاه طوايف جوانشير و ديگر ا. توسط او قلع و قمع گرديد
آنها موفق شدند بار ) 1747(پس از مرگ نادر .  در نواحي خراسان و سرخس اسكان داد"و عمدتا

 ، بخشي از طايفه چينلي گرجستان، حسنلي- تيمورچيديگر به دشت قراباغ باز گردند و اقوام
انشير دشت قراباغ از همان رهبران قوم جو. هاي مغان به آنها پيوستند ، شاهسونكنگرلوي نخجوان

ابتداي استقرار خود به نواحي نيمه كوهستاني و كوهستاني قراباغ رخنه كردند و سپس به عنوان 
هاي  ها موفق نشدند مقاومت ملك با اين حال خان. هاي محلي در آنجا مستقر شدند حكام يا خان

  . ادامه يافت1813ارمني را در هم بشكنند و مخاصمه آنها تا سال 
 بااستفاده از اختالفات  سارجال از قوم كوچنشينپناه علي خان. م18در نيمه دوم سده   
 شوش موفق شد به دژ روستاي  واراندا ملكشاهنازار دومهاي ارمني قراباغ به كمك  دروني ملك

(shosh) بعدها او خود را خان قراباغ اعالم نمود و . ا چيره شودواراند يكي از استحكامات قديمي
 كرد قراباغ و ساير نواحي همجوار را تحت حكومت خود در آورد و براي اين كار از هيچ تالش

دربار ايران از اخالل گري . هاي ارمني كوتاهي نكرد كوششي در ايجاد نفاق و اختالف ميان مليك
ها سال مبارزه اهالي آرتساخ در برابر  پس از ده. كرد  حمايت مي ابراهيم خان و جانشينشپناه
 از حاكميت و سلطه تزارهاي روس بر قراباغ 1805ها و پاشاها و خان شوشي، اينان بسال  خان

استقبال كردند و اين امر مطابق با معاهده گلستان پيرو جنگ ايران و روس عملي گرديد 
در . ها و پاشاها در كنار سپاه روس با آنان جنگيدند آنها براي رهايي از سلطه خان.). م1813(

 1820، در سال شكي خان نشين 1819هاي گنجه و باكو، در سال   خان نشين1804-1813سالهاي 
 منحل و تالش خان نشين 1826و در ) قراباغ ( شوشي خان نشين1822 و در سال شيروانخان نشين 
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و شكست قشون ) 1826-28(پس از جنگ دوم ايران و روس . هاي روسيه تبديل شدند به استان
هاي ايروان و نخجوان و ناحيه اردوباد نيز به  منعقد شد و خان نشين تركمانچايايران معاهده 

تصرف روسيه در آمد و بدين ترتيب مرزهاي كنوني شمال ايران ترسيم شد و ارمنستان شرقي 
 1828 مارس 20 در  تركمانچايبالفاصله بعد از انعقاد معاهده.  در دست روسها قرار گرفت"كال

هاي ايروان و نخجوان و ناحيه اردوباد را در قالب  اني، خان نشيننيكالي اول تزار روسيه طي فرم
بر اساس تصميمات مربوط به تقسيم بندي اداري ماوراء قفقاز در سال . منطقه ايروان قرار داد

.  تشكيل گرديدشماخي با مركز كاسپين با مركز تفليس و منطقه ايمرت- گرجستان، استان 1840
هاي باقي مانده از جمله قراباغ در منطقه  تان ياد شده و بخشبخش اعظم ارمنستان شرقي در اس

، 1840بر اساس تغييرات جديد تقسيم بندي نواحي در نيمه دوم دهه . كاسپين يا خزر قرار گرفتند
در ماوارء قفقاز ) بخشي از آن در ماوراء قفقاز ( دربندوتفليس، كوتاييس، شماخي هاي  استان

رمنستان شرقي به عنوان نواحي مجزا در سه استان نخست قرار هاي ا شكل گرفته سپس سر زمين
  .گرفتند

كوتاييس، تفليس،  ماوراء قفقاز به پنج استان 1867بر پايه قانون جديد نهم دسامبر   
بخشي از نواحي ارمنستان شرقي در استان ايروان، بخشي در .  تقسيم شد باكووايروان، اليزابت پل 

ناحيه نخجوان نيز در استان ايروان در نظر گرفته .  تفليس قرار گرفتاليزابت پل و بخشي در استان
اين تقسيم .  بود قراباغ، جوانشير، شوشي، جبراييل، زانگزوراستان اليزابت پل شامل نواحي. شد

 در برخي نواحي قراباغ 20 و سده 19در اواخر سده .  پا برجا ماند1917بندي اداري تا سال 
هاي انقالبي در قراباغ پديد  در اوايل سده بيستم، جنبش. يس شدموسسات توليدي كوچك تاس

بسياري .  برعليه استبداد تزارها شركت جستند1912-14 و 1905-7هاي سالهاي  آمده در شورش
كاسيان، . گاسپاروف، س. كنونيانتس، و.  بهاي انقالبي ارمني اهل قراباغ بودند از جمله از چهره

  ژنرال دانيل بيگ پيروميان. و غيرهتوسيان. هامبارسوميان، اي .ن، سبكزاديا. ترگابريليان، آ. س
  . قراباغ بود نخجوانيك اهل روستاي1918 در سال سردارآبادفرمانده كل نبرد حماسه آفرين 
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  1917- 1923در سالهاي ) قراباغ(رويدادهاي آرتساخ 
    

      
  

 سال پيش درباره 70س حدود         سرگئي گورودتسكي، شاعر، چهره اجتماعي و ناطق رو
در عين اشتراك قومي، اقتصادي و زباني، قراباغ ": آرتساخ و ساكنان آن چنين نوشته است

اين سرزمين چه در گذشته و حال و چه . همچون دژ مياني و جبهه شرقي ارمنستان عمل كرده است
رداري از قراباغ، در آينده اين موقعييت خودرا حفظ كرده و حفظ خواهد كرد، زيرا بدون برخو

فعاليت بسيار گسترده، : افزايد او آنگاه مي. "دفاع از قلب ارمنستان و دشت آرارات نا ممكن است
دالوري فداكارانه، آمادگي در به خطر انداختن زندگي، اعتماد به نفس، سماجت منحصر بفرد، 

ستند كه گويي گرد هاي قابل ستايش ساكنان قراباغ ه راست پنداري، زندگي سنتي، اينها ويژگي
  1"....باشند هاي باستاني ارمنيان مي ها و پاكدامني هم آيي پارسايي

رسد  خوانيم، به نظر مي  نوشته شاعر دوستدار ارمنيان را مي"قراباغ"هر بار كه مقاله   
كند و به خاطر كشتارهاي  ركت ميها و احساسات ما ش كه او امروز در كنار ما قرار دارد و در غم

سومگائيت، باكو، خوجالو، شوشي، كيروآباد، گتاشن و شاهوميان در سوگ ارمنيان شريك شده 
  .نمايد و سازماندهندگان اين رويدادها را محكوم و سرزنش مي

 نيز ياد "سرزمين شرقي ارمن"تاريخ سرزمين آرتساخ كه در متون ارمني به صورت   
- 1991 كه در سالهاي 2باشد اما امروز رويدادهايي ها و حماسه مي قهرمانيشده است مملو از 

 در آنجا رخ داده حائز اهميت است، به ويژه آنكه در سالهاي اخير رويدادهاي ياد شده 1917
كه آنان به هر نحو سعي دارند اثبات كنند . است  تحريف شده"توسط مورخان آذربايجان كال

اند در قلمرو  ترجيح داده" و ساكنان آن "قراباغ كوهستاني قلمرو آذربايجان تاريخي است"
به . اي جزو سرزمين آذربايجان نبوده است آرتساخ هرگز در هيچ دوره. "آذربايجان زندگي كنند

 هنگامي كه سپاه ژنرال سيسيانوف به مرزهاي آرتساخ 1804-1813ياد آوريم كه در اثناء سالهاي 
  .شد، اهالي اين مرزو بوم به پيشواز آنان شتافتند نزديك مي

                                                           
 .1919 ىفًٍف î, 23قëîٌ مîتفقىفوى- 1

هاي ارزشمندي توسط  ها و مقاله  درباره مسئله آرتساخ و تاريخ اين دوره در سالهاي اخير كتاب- 2
خورشوديان، . بارسغيان، ل. سيمونيان، خ. ه: اند از جمله تاريخنگاران نامي به رشته تحرير در آمده

 .سارگسيان و ديگران. موراديان، گ. ميكايليان، پ. كاراپتيان، و. ،            هآوتيسيان. اولوبابيان،  ه.ب
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درباره "به نام ( قانوني را امضاء و اعالم كرد 1867 دسامبر 9 در آلكساند دومتزار   
بر .  به اجرا گذاشته شد1868كه از اول ژانويه ) "اصالحات اداري سرزمين قفقاز و ماوراء قفقاز

 نامگذاري شده  اليزابت پلگنجه قديم ،. وراء قفقاز تشكيل شدپايه اين قانون، استان جديدي در ما
اين استان شامل آرتساخ، زانگزور و نواحي ديگر ارمني . استان جديد نيز داراي همين نام گرديد

بر پايه اصولي كه در قانون ياد شده پيش بيني شده بود مرز بين نواحي مختلف چنان . بود
 و جمعييت آنها از * ورست مربع6500وسعت آنها از شد كه  بايست ترسيم و مشخص مي مي

  .كرد  نفر تجاوز نمي000/80 خانوار يا 000/10
پيش از آغاز جنگ جهاني اول، جمعيت ارمني نواحي جبرائيل، شوشي، كارپاگينو،   

شد و در   هزار نفر مي300 قرار گرفته بودند بالغ بر زانگزور و اليزابت پل كه در اين استان
  .مقايسه با ساكنان آذري و ديگر اقوام از اكثريت مطلق برخوردار بودند

هاي ارمنيان  ، حداقل در خواست1917 دموكراتيك فوريه سال -پس از انقالب بورژوا  
ا درست ارزيابي مورد توجه قرار گرفت و دولت موقت تقسيمات جديد اداري ماوراء قفقاز ر

 نخجوان به عنوان قلمرو ارمنيان شناخته -كرد و بنابر اين آرتساخ، گنجه، آخالكاالك و شارور
  3.شدند

 را تشكيل داد كه) اوزاكم( كميته ويژه ماوراء قفقاز 1917 مارس 9دولت موقت در   
 13در . اي، شهري و روستايي به وجود آمد هاي اجرايي منطقه بنا به تصميم اين كميته، كميته

  . نفر براي اداره اين سرزمين تشكيل شد40 متشكل از كميته امور قراباغمارس 
ناميده شد و تبديل به يكي ) گنجه (گانزاك " مجددااليزابت پل 1918در اوايل سال   

ها و نيروهاي ضد انقالب  مرتجع ترين فئودال. البي ماوراء قفقاز گرديداز مراكز نيروهاي ضد انق
. هاي پان تركيستي خود بودند ها در صدد اجراي برنامه در آنجا گرد آمده به سركردگي مساواتي
  .رفتند جالدهاي ترك عثماني شتابان به گنجه مي

شده بودند تا مركز  متوجه باكو 1918چنانكه پيدا است، اشغالگران ترك از بهار سال   
  .انقالب ماوراء قفقاز را نابود سازند

به تحريك دولت تازه تاسيس مساواتي آذربايجان، تركيه دولت جمهوري ارمنستان را   
ها كرد و لذا نواحي  مجبور به شناسايي سراسر استان اليزابت پل به عنوان اراضي متعلق به مساواتي

  .و آذربايجان مساواتي ضميمه شدارمني زانگزور، آرتساخ و گنجه به قلمر
ها مبارزه آشكار و شديدي در جهت برقراري سلطه تركيه بر ماوراء قفقاز به  مساواتي  
 جالد ملت ارمن  انور پاشا برادرنوري پاشاآوردند و در گنجه بي صبرانه منتظر ورود  عمل مي

 25ريز راهي گنجه شد و در در آن روزها به دستور انورپاشا سپاه منظم تركيه از طريق تب. بودند
                                                           

 )مترجم(  كيلومتر مربع است06/1X06/1 هر ورست مربع برابر با *
 ).به زبان ارمني (109 ص 11، شماره 1927،)بوستون ("هايرنيك" نگاه كنيد به - 3
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 تحت امر او قرار گرفته بود وارد اين "قشون وحشي"ماه مه به مقصد رسيد و نوري پاشا نيز كه 
يكي از .  سپهبد ارتش تزاري باعالقه و تالش به او كمك ميكردعلي آقا شيخلينسكي. شهر گرديد

ي خود به سمت باكو، قراباغ به هر نحو براي تسهيل پيشرو"اهداف اساسي نوري پاشا اين بود كه 
  .4"كوهستاني را عاري خطر و مشكالت احتمالي كند

.  بوديوالخ به  گنجه و در محورجلفاآرتساخ مانعي براي پيوستن قشون تركيه از سمت   
 مسلمان اين نواحي استفاده كرده روند اتحاد قشون فرماندهي ارتش تركيه تصميم گرفت از اشرار

، در 1918در يكي از اسناد تاريخي چنين آمده است كه در بهار سال . ياد شده را تسريع نمايد
روستاهاي مسلمان نشين دشت قراباغ، فرماندهان نظامي تركيه ديده شده و اكثر آنها جزو عساكر 

 واقع در درياي خزر آزاد شده نرگيسسراي جزيره ترك بودند كه به انحاء مختلف از اردوي ا
آوردند كه حاضر بودند در سايه حمايت  تركها مسلماناني را ثبت نام كرده و گرد هم مي. بودند

 كه 1918اوضاع به ويژه از ماه آوريل . آنان با مردمان همسايه غير مسلمان به جنگ بپردازند
 به دست خود "ن ظاهر شدند و حكومت را كالفرماندهان نظامي تركيه در نواحي مسلمان نشي

هاي راهزن و چپاولگر  آنها مسلمانان مسلح آن نواحي را در گروه. گرفتند، رو به وخامت نهاد
ها و  ها، بي رحمي گرفت از وحشيگري حمالتي كه بر عليه ارمنيان صورت مي. متشكل ساختند

و كشتار به امري معمولي تبديل روند كشت . كشتارهاي منحصر و ويژه تركان برخوردار بود
 با خاك يكسان شد و صدها  آماراس درگريگوريس مقدسگرديد و در اين ميان كليساي جامع 

شوراي ملي ارمني اي كه  از نامه. 5و ديگر جاها ويران گرديد) مارتوني كنوني (خوناشنخانه در 
آيد كه   خطاب به دولت جمهوري ارمنستان نوشته بود چنين بر مي1919 ژانويه 31 به تاريخ قراباغ

 افسرهاي گشتي ترك در قراباغ نخست به نام دولت عثماني و سپس آذربايجان 1918از ماه مه 
هاي خود را تحويل دهند، در  ام حجت كرده بودند كه تسليم شده سالحبارها به ارمنيا ن قراباغ اتم

  .6كردند غير اينصورت آنان را تهديد به كشتار و نابودي كامل مي
 26 تا 22در چنين شرايطي بود كه به كوشش احزاب سياسي فعال در قراباغ، در تاريخ   

گره ارمنيان قراباغ تشكيل شد كه از هر روستا يك  نخستين كن شوشي، در1918ماه ژوئيه سال 
 كنگره نيز تشكيل 9، تعداد 1920بعدها، تا اواخر ماه مه . كرد نفر نماينده در آن شركت مي

  .7گرديد

                                                           
 ). به ارمني (225 ص 1925، تفليس (antsialits) "درباره گذشته" لئو، - 4
، 200فايل ) از اين پس آرشيو دولتي( نگاه كنيد به، آرشيو مركزي دولتي تاريخ جمهوري ارمنستان 5

 .124، شماره 309، دفتر 1ت ليس
 205 همانجا، شماره 6
 تا مه 1918ژوئيه (هاي ارمني  اي از تاريخ كنگره شمه"آبراهاميان، . پ. در اين باره نگاه كنيد به، ه7

 .17-36، ص ص 1، شماره 1986، "ارمنستاننشريه آرشيوهاي "، ")1920
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نخستين كنگره ارمنيان قراباغ مسئله مقابله با مساواتيها، انتخاب رهبران اداري و ساير   
اين كنگره قراباغ كوهستاني را . مسائل حياتي مربوط به اين سرزمين را مورد بررسي قرار داد

راي ملي ارمنيان قراباغ و دولت مردمي  سياسي اعالم نمود و شو- سرزميني مستقل از نظر اداري
اين كنگره درخواست تسليم به آذربايجان را رد كرد و . قراباغ را متشكل از هفت نفر انتخاب نمود

 مقابله نمايد و نهادهاي اداري "هاي تركان و تاتارها جدا ها و قتل و غارت بر آن شد با وحشيگري
اي  ه روي دامداران باز نموده براي امنيت آنان چارهها را ب و قضايي را بر پا و فعال كند، جاده

به گواهي مطبوعات آن زمان، نخستين كنگره ارمنيان قراباغ با اقدام . بينديشد و چند تصميم ديگر
ها   خود را اعالم نمود كه باعث نارضايي عميق مساواتي"حق استقالل"به تشكيل حكومت، 

  .8گرديد
 1918از ماه اوت . اوضاع ارمنيان آرتساخ پس از سقوط كمون باكو وخيم تر شد  

ارتباط آرتساخ با باكو و زانگزور قطع گرديد و نوري پاشا عجله داشت در اسرع وقت ساكنان 
 18آزاديخواه ارمني اين سرزمين را به اطاعت و تحت سيطره خود در آورد و در همين راستا در 

:  با اعالميه افتراآميز خود نسبت به ارمنيان دست به كار شد، در اين اعالميه آمده بود1918اوت 
 با ايجاد ارتباط مخفيانه با ارمنيان "بر پايه اطالعات واصله، ارمنيان شوشي و زانگزور اخيرا"

 حمله به روستاهاي مسلمان نشين...... آندرانيكتوسط ... ناحيه گنجه و در اثر تشويق و تحريك 
ها  ترك"دارد كه  پاشا آنگاه اعالم مي. "كنند كرده اقدام به كشتار جمعي و چپاول اموال آنها مي
نوري پاشا سپس بي شرمانه به چاپلوسي . "اند  هميشه از ملل قلمرو خود حمايت و پشتيباني كرده

بهتر از ديگران بسياري از مقامات تركيه ارمني هستند، اين ارمنيان در كشور ما "پردازد كه  مي
اند و به  ارمنيان شروع به جمع آوري سالح كرده..... بنا به تحريك بيگانگان. كنند زندگي مي

كند  او آنگاه توصيه مي. *"همين دليل نيز ميان آنان و تركان آتش جنگ و نفاق بروز كرده است
قراباغ بخش جدايي ناپذير جمهوري آذربايجان "هايشان رحم كرده بپذيرند كه  كه آنها به حال بچه

كه اگر ارمنيان دست از مقاومت بر ندارند به سالح متوسل كند  در پايان تهديد مي. "است
  .9شود مي

                                                           
 .1919وريه  ف23، "مشاك" نگاه كنيد به نشريه 8
 ميليون ساكنان ارمني بومي ارمنستان غربي كه تحت اشغال 5/1 بيش از 1915-16 در طول سالهاي *

پس اين ادعاي نوري . ان بود به دست تركان جوان كه انور پاشا يكي از آنان بود، قتل عام شدندعثماني
 ).مترجم( ادعا است "پاشا صرفا

 .1919 فوريه 18 همان، 9
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دارد تا  هايي متشكل از ارمنيان و تركان به شوشي گسيل مي نوري پاشا سپس هيئت  
مردم را براي پذيرش بدون مقاومت تصميمات فرماندهي تركيه و دولت مساوات آذربايجان 

  .10آماده سازند
در اعالميه ياد شده نوري پاشا براي نخستين بار قراباغ به عنوان بخشي از آذربايجان   
  .شود به اطاعت در آيند گردد و از ساكنان آن جا خواسته مي قلمداد مي

، از چه "ي آذربايجان باشدقراباغ بخش جدايي ناپذير جمهور"چگونه ممكن است كه   
زمان و بر چه اساسي؟ و اما چه كسي نظر و خواسته قراباغيان را پرسيده بود؟ براي پاسخگوني به 

ارمنيان قراباغ تشكيل شد و درخواست ) سپتامبر(هاي دوم و سوم  ها، كنگره اين سئوال
ارمني ساكن باكو  هزار 30فرماندهي تركان نابودي و كشتار . هاي ترك را رد كرد مساواتي

دانست لذا نوري پاشا تصميم گرفت ساكنان شورشي قراباغ را نيز  را كافي نمي) 1918سپتامبر (
تنبيه كند، بويژه آنكه پس از كنگره اول مشخص گرديد سرزمين آرتساخ حكومت آذربايجان را 

تي آذربايجان دولت مساوا. شناسد و در صدد الحاق به سرزمين اصلي ارمنستان بود به رسميت نمي
كرد به ياري اراذل ترك به هويت آرتساخ پايان داده آن را به چنگ آورد به همين علت  سعي مي

دارد تا به زور اسلحه قراباغ را به قلمرو آنان  ارتش تركيه را گسيل مي"ها  نيز دولت مساواتي
هاي اراذل مساوات  هاي زياد دسته  ترك با كمكاشغالگران و توسعه طلبان. 11"ملحق سازد

جمال . آرتساخ را از جهات مختلف محاصره كرده آن را از ديگر مناطق ارمني منفك ساختند
 شد و از طرف نوري پاشا التيماتومي مبني بر عدم آقدام فرمانده لشكر دوم تركيه وارد جواد بيگ

ژنرال در چنين روزهاي سرنوشت ساز، . تادمقاومت و پذيرش سلطه آنها براي دولت قراباغ فرس
، سرباز دالور ارمن براي تنازع بقاء ملت خود به ارمنيان دلير قراباغ و زانگزور اميد و آندرانيك

،  سيسيان وگوريس با سپاه خود در 1919 تا اول آوريل 1918 اوت 3او از . داد دلداري مي
از آنجا كه سپاه نوري . كرد  قراباغ حفظ ميارتباط تنگاتنگي با شوراي ملي و فرماندهان نظامي

 در منطقه را بايد يك آندرانيككرد، لذا حضور  پاشا نه تنها قراباغ كه كل زانگزور را تهديد مي
هاي  ارمنيان قراباغ تنها راه نجات خود را در كمك. رسالت سرنوشت ساز تاريخي دانست

بني بر حركت به سوي شوشي و كمك خود آندرانيك هرگز هدف خود را م. يافت آندرانيك مي
  .كرد به ساكنان ارمني قراباغ كتمان نمي

ها در همين روزها بر عليه  مسلمانان نواحي زانگزور به تحريك تركها و مساواتي  
جلوگيري از خونريزي، تالش براي روشن كردن اذهان و . آندرانيك دست به شورش زدند

رانيك تصميم خود را براي عزيمت به قراباغ به تعويق استحكام مواضع اجتناب ناپذير بود لذا آند
  .كرد صرف نظر از آن آندرانيك همچونان به عنوان پشت و پناه اهالي قراباغ عمل مي. انداخت
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در همان روزها از طرف . اولتيماتوم فرمانده ترك باعث شگفتي زحمتكشان نگرديد  
هاي نظامي استوار شده  پايگاههاي محلي روستايي در نواحي مختلف،  شوراي ملي و هيئت

، بيگ مليك شاهنازاريان واراندا، سوكراتفرماندهان نظامي در . فرماندهاني براي آنها تعين شدند
تعداد .  بودندجرابرد ، باگرات نازاريان، و در  خاچن، آلكسان دايي، درآرتم الاليان، ديزاكدر 

اين امكان نيز وجود داشت تا اين . شد الغ ميافراد فرا خوانده شده به خدمت نظام به سه هزار نفر ب
بخش اعظم .  هزار نفر برسد، ليكن امكانات به ويژه ابزار جنگي بسيار محدود بود10رقم به 

اما چه . ها بود ساكنان اين سرزمين قاطعانه مصمم به مقابله در برابر تجاوزگران ترك و مساواتي
ند به اسلحه متوسل نشوند به اين علت كه كنگره دوم و چه شوراي ملي قراباغ تصميم گرفت

. كردند مسئله را از طريق مسالمت آميز حل و فصل كنند سرزمينشان آماده مقابله نبود و تالش مي
  يعنيآسكران سپتامبر وارد قراباغ كوهستاني شد و روستاهاي ناحيه 22ارتش تركيه در تاريخ 

 و كاراگلوخ، قليشباغ، خاناباد، خرامورت، ككياتو،  ناخيجوانيك،پير جمال،  وارازابون،داهراو
سپاهيان ترك به فرماندهي . ها روستاي ديگر نيز چپاول شد ده.  را با خاك يكسان كردميرشالو

 فئودال اهل گنجه و نماينده تام االختيار دولت اسماعيل خان زياد خانوف و با راهنمايي جواد بيگ
تمام ارمنيان قراباغ براي . ساختند چيز را نابود ميمساوات، راهي شوشي شده در سر راه خود همه 

چپاولگران ترك و مساوات مجبور بودند براي تصرف هر خانه به . 12نجات ميهن به پا خاستند
مبارزه حماسه آفرين و شكوهمند روستائيان ارمني قراباغ در برابر "بدين سان . جنگ بپردازند

  .13"اشغالگران ترك آغاز گرديد
در يكي از اسناد آرشيو .  سپتامبر وارد شوشي شدند24هاي پيشرو نظامي تركها  دسته  

كردند تا  هزاران نفر از ياغيان و اراذل محلي تاتار، حركت مي"آمده است كه بعد از ارتش 
فرماندهي ترك در شهر وضعيت نظامي . 14"روستاها و شهر اشغال شده را چپاول و ويران كنند

هاي زير و پول آنان را  كند و ارمنيان را خلع سالح كرده به زور رخت خواب و لباس اعالم مي
  . نفر بود2000شمار عساكر تركان وارد شده به شهر بالغ بر . كنند غصب مي

ت قراباغ را منحل كرد و دستگيري افراد و عمليات تجسس در فرماندهي ترك، دول  
 رئيس شوراي ملي ارمني قراباغ يغيشه ايشخانيان نفر از روشنفكران از جمله 60. شهر آغاز گرديد

  .دستگير و روانه زندان شدند
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. اگر چه شوشي سقوط كرد ليكن مناطق روستايي موقعيت خود را حفظ كردند  
اهالي آرتساخ در همه جا .  حمله كردندواراندا و  جرابردار مساوات بهسپاهيان ترك همراه اشر

هاي نظامي مردمي كردند و شروع به مبارزه براي حيثيت و آبروي خاك و  اقدام به تشكيل دسته
روزهايي كه اشتغالگران مساواتي ترك به سمت شوشي حركت كرده بودند . خانواده خود نمودند

  .به وقوع پيوستوانشير جنبردهاي سنگيني در منطقه 
پس از سقوط شوشي، سپاه مشترك ترك و تاتار كه به سالحهاي سنگين مجهز شده   

روستائيان ساكن در دامنه كوه با .  به حركت در آمد مارتاكرتبود وارد جوانشر شد و به سوي
ه نزد خود ها، نان و پنبه آنان را ب امكانات خود به كمك روستائيان دشت نشين شتافتند و خانواده

  .منتقل كردند
ها واقع بود به  روستاي مارتاكرت كه در يكي از مسيرهاي دشت هموار به سمت كوه  

  لمبرانسكي. افسر، دبيگ  كاملجالدها با راهنمايي. شود مركز تدافعي ارمنيان جوانشير تبديل مي
ودال و  فئ كاالبيگوف از اراذل معروف،شاهمالي، "لشكر وحشي" افسر  شيرين بيگپزشك،

كنند و هربار متحمل شكست و عقب نشيني  سايرين، سه بار اقدام به حمله به مارتاكرت مي
نيروهاي مردمي با فداكاري و شجاعت زائدالوصف به مبارزه پرداختند و راه برگشتي . گردند مي

و ها  جنگيدند و زخمي زنان و پيران و نوجوانان در كنار مردها مي. براي آنان باقي نگذاردند
كردند و مواد خوراكي، فشنگ و ديگر احتياجات  اجساد كشته شدگان را به پشت جبهه منتقل مي

تركان و تاتارها با عجز در برابر حمالت ارمنيان مجبور به عقب . رساندند مبارزان را به ايشان مي
 تارتارر  را در روستاي چالو دستگير كرده به مق"كليه مردان محترم"شدند و در سر راه  نشيني مي
  . 15رسانند كنند، در اينجا آنان را زير شكنجه به قتل مي منتقل مي

پايمردي و مقاومت قهرمانانه ارمنيان جوانشير مانع از ورود تركان تاتار به منطقه   
  .ات داد شد و ارمنيان ساكن منطقه را از نابودي حتمي نججرابرد

 كه تسليم نشده بودند  ديزاك وواراندابراي اشغالگران ترك و تاتار به ويژه نواحي   
گيرد سپاهي از طريق واراندا به  كردند لذا فرماندهي تركان تصميم مي مشكالت زيادي ايجاد مي

 به سمت قراباغ در حركت بود، مغان بفرستد تا به سپاه ديگر ترك كه از طريق دشت كارياگينو
سپاه ترك و تاتار كه شامل . ملحق شده بطور متحد واراندا و ديزاك را به تصرف خود در آورد

هاي سنگين بود، از شوشي خارج  هاي مجهز و مسلسل  نفر از عساكر و داراي توپ400بيش از 
كاظم اين سپاه تحت فرماندهي . برد  به سر مي واراندايماسما اكتبر را درروستاي 17شده شب 

ر ارشد ارتش تركيه قرار داشت كه يكي از سازماندهان كشتار ارمنيان باكو و عمليات  افسبيگ
  .وحشيانه بود
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گيرد   فرمانده مبارزان ديزاك، به گواهي يكي از معاصران تصميم ميآرتم الاليان  
 يكي آسالنيكاو به ". 16" نابود سازد واراندا دركارياگينواين سپاه تركها را پيش از رسيدن به "

 ديزاك و جواني كار آزموده و دالور بود ماموريت كمراكوچاز همرزمانش كه اهل روستاي 
  .17" ميان بردارددهد با نيروهاي مسلح ديزاك و واراندا سپاه تركها را از مي

 در يك خانواده فقير روستايي 1888 در سال آسالن ساركيس مورادخانيان يا آسالنيك  
به دنيا آمد و در سنين نوجواني همراه پدرش راهي باكو شده نخست به كارهاي ساختماني و سپس 

ه وضعيت سخت و كند و با مشاهد در آنجا با كارگران معاشرت مي. به كار حمل و نقل پرداخت
گيرد به  گردد و تصميم مي استثماري آنها از استثمارگران متنفر شده به روستاي زادگاه خود باز مي

جوان سركش، اخبار مربوط به كشتار ارمنيان ارمنستان غربي . فقرا و ستمديدگان كمك كند
كه به قراباغ كند و به هر نحو از پناهندگان ارمني  توسط حكومت تركيه را به سختي تحمل مي

هاي  اي از جوانان تشكيل ميدهد و تصميم به انجام فعاليت نمايد و جوخه رسيده بودند حمايت مي
روستايي "ليكن پس از چندي به فرمان فرماندار دستگير شده به عنوان . گيرد پارتيزاني مي

شود و به  ييك سال و نيم بعد در پي انقالب فوريه آزاد م. شود  روانه زندان شوشي مي"شورشي
پردازد و در آن روزهاي سخت ارمنيان  هاي خود مي گردد و به فعاليت روستاي خود باز مي

شد گردآوري نموده به  هايي كه نزد مردم نگهداري مي دهد و سالح اي سازمان مي آرتساخ، جوخه
گاه گمارد و زماني كه از نفوذ تركان از سمت آقدام به قراباغ آ امر تمرينات نظامي همت مي

  اهل ساغاتل گاسپاريانشتابد، در همين جا با  ميآسكرانگردد با جوخه خود به ياري مدافعان  مي
وي كه تازه از جبهه جنگ اول جهاني بازگشته بود خانه و كاشانه خود را . شود  آشنا ميوارتاشن

ز دم تيغ گذرانده اش را ا  يابد، تركها همه چيز را با خود برده و تمام اعضاء خانواده در ويراني مي
كند انتقام خون آنها را بگيرد لذا با آگاهي از حمالت تركان بر قراباغ خود  او قسم ياد مي. بودند

جنگند  آسالنيك و ساغاتل در كنار يكديگر در سنگرهاي آسكران مي. شود راهي آن سامان مي
آماده مبارزات گردد و  ليكن پس از سقوط آسكران، آسالنيك با جوخه خود به ديزاك بر مي

آسالنيك توجه آرتم الاليان فرمانده نظامي ديزاك را كه از فدائيان قديمي بود . شود جديدي مي
كند لذا الاليان با انتصاب او به عنوان فرمانده يكي  و در انقالب ايران شركت نموده بود، جلب مي

  .كند ندا ميتاتار وارد شده به وارا-ها وي را مامور درهم كوبي سپاه ترك از جوخه
پيچد و نيروهاي رزمي مردمي   در سراسر قراباغ مي"خبر ورود دشمن به واراندا سريعا  

سغناخ، خاچماچ، تاغاوارد، ،  آوتاشنساكنان روستاهاي. در روستاها و نواحي تشكيل ميگردند
ساروشن، غاواخان، مسمنا، هاغورتي، مشك آباد، چارتار، سوس، كرت، كاراهونج، ماشاديشن 

                                                           
،سند 74، فهرست 240) 12(، آرشيو نويسندگان، شماره )كتب خطي ملي ارمنستانكتابخانه ( ماتناداران 16

 )از اين پس ماتناداران (160. ص29
  همانجا- 17



  ٢٢

 و ديگر روستاهاي واراندا به پا ، خرخان، هرهر، سوواتغ، سختوراشن، ماواس) كلخوزاشننوناك(
گيرند كه در جنگ جهاني اول شركت داشته  در وهله نخست آنهايي سالح به دوش مي. خيزند مي

  . و در سپاه آندرانيك جنگيده بودندسردارآباد، آپاران، قره كليساو در 
 و ماشاديشنهاي غربي   نفر بودند، در تپه250ود نيروهاي رزمي مردمي كه حد  

يك جوخه ديگر نيز جاده منتهي به دره . گيرند ارتفاعات دره ميان غاواخان و مسمنا موضع مي
آبراهام . گردند هاي مواصالتي شوشي نيز مسدود مي راه. كند  در جنوب مسمنا را سد ميآماراس

آذري دست به - هنگ تركي: ((تشريح كرده است يكي از آگاهان اين رويدادها چنين كيسيبگيان
كنند و دست به هتك  ها را ويران مي برند، زنبورداري زند، آنها پرندگان را سر مي ياغيگري مي
سربازاني كه در چند صد قدمي منتظر روشن شدن هوا بودند در جريان اين وقايع . زنند حرمت مي
  . 18"گيرند قرار مي

تركها با اطالع از محاصره خود .  اكتبر غرق در مه بود18ارتفاعات مسمنا صبح روز   
آسالنيك .  چارتار بروند و از آنجا راهي كارياگينو گردند-گيرند به سمت مشك آباد تصميم مي

 نيروهايش را چنان به رسد و در مقام فرماندهي كل، با بيش از دويست رزمنده خود به اينجا مي
  .كند كه دشمن امكان شكستن حلقه محاصره را نداشته باشد صف مي

: كند  رئيس وقت امور نظامي شوراي ملي قراباغ چنين بيان ميهاروتيون توميان  
روند و در همين  تركها و تاتارها صبح زود از روستا خارج شده به سمت جاده نزديك دره مي"

پردازد ليكن  دشمن با سماجت به مقاومت مي. 19"گيرد ي آنها باريدن ميلحظه باران گلوله بر رو
ها قطع  تمام طول روز صداي آتشباري. بخشد آسالنيك سنگر به سنگر رفته به رزمندگان روحيه مي

نگ ادامه كنند و دالورانه به ج  حلقه محاصره را تنگ تر مي"رزمندگان مردمي تدريجا. شود نمي
رسند در   در كنار هم به شهادت مي كاراهونج برادران اهلهاروتيون قهرمانيان و  سمبات.دهند مي

بر روي سنگ . (حالي كه حتي يك قدم عقب نشيني نكرده و راه گريز دشمن را سد كرده بودند
ستاني قبر مشترك اين برادران واقع در گورستان روستاي كاراهونج ناحيه مارتوني قراباغ كوه

  )."ما به خاطر آزادي ملت به شهادت رسيديم": چنين حك شده است
شوند سپاه  يابد و سرانجام ارمنيان موفق مي نبرد تا زمان تاريك شدن هوا ادامه مي  

شوند به نحوي جان سالم به در  تنها تعداد كمي از عساكر موفق مي": تركها را در هم بكوبند
  .يابند  نفر نجات مي06 به زحمت 20"...ببرند

بخشد و زماني كه  پيروزي درخشان نبرد مسمنا به اهالي قراباغ روحيه و الهام مي  
 نفر عسكر به واراندا اعزام 600- 700فرماندهي تركها چند روز بعد جوخه جديدي متشكل از 
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نرسيده )  فعليكارميرروستاي  ( توناوازگريزند و هنوز به كند، آنها شتابان به سوي شوشي مي مي
 از قراباغ دور "اند، بنابراين تركها و اراذل تاتار اجبارا  ها را بسته كنند كه ارمنيان همه راه اعالم مي

  .شوند مي
. خواندند شد و در مدح او آواز مي همه جا درباره آسالنيك قهرمان مسمنا صحبت مي  

او پس . گيرد قدير قرار مياو از سوي شوراي ملي ارمني قراباغ و فرماندهي كل مورد ستايش و ت
از بازگشت به ديزاك كار دشوار حفاظت از روستاها و مرزهاي جنوب خاوري را به عهده 

او اغلب براي كسب اطالعات مربوط به رويدادهاي ": كند هاروتيون توميان اضافه مي. گيرد مي
  .21"....رفت شهر به شوشي مي

يهن باالترين و ارزشمندترين چيز براي آسالنيك مورادخانيان بود و دفاع از مردم و م  
هايي براي  كرد و به همين علت نيز توطئه در برابر خاطيان و سوءاستفاده كنندگان قاطعانه عمل مي

 راهي ده شده بود به ضرب  هادروت كه آسالنيك از1919در يكي از روزهاي بهار . او چيده شد
آسالن شجاع و " داستاني تحت عنوان لئونيد هورونتس. رسد ت ميگلوله خائنانه به شهاد

اند مجسمه يادبودي  اهالي آرتساخ تصميم گرفته. 22 به قهرمان مسمنا پيشكش كرده است"فرزندش
  .براي نبرد قهرمانانه مسمنا برپا سازند

 به پايان رسيد و انگليسيان جانشين تركهاي مغلوب در 1918اول در سال جنگ جهاني   
 انگليسي به تامسونژنرال . ماوراء قفقاز شدند و نمايندگان فرماندهي آنتانت وارد باكو گرديدند

مهمترين مسئله اينان، تصاحب نفت باكو، ايجاد سلطه امپرياليسم . عنوان استاندار باكو تعيين شد
. راء قفقاز و تبديل آن به پايگاه استراتژيك مبارزه در برابر روسيه انقالبي بودانگليس در ماو

 سرباز را 45000حكومت مساواتي آذربايجان به سر فرماندهي انگليس قول در اختيار گذاشتن 
نيروهاي انگليس پس از چندي تمام ماوراء قفقاز را در دست . 23براي جنگ با بلشويكها داده بود

 هزار 30در اين زمان . خود گرفتند و رهبري حيات اقتصادي و سياسي منطقه را به چنگ آوردند
سرباز و افسر انگليسي در ماوراء قفقاز مستقر بود و فرماندهي انگليسيان با استقبال از اميال و 

پيروي از الگوي تركها، شناسايي آذربايجان را از ارمنيان قراباغ خواستار ها و با  آرزوهاي مساواتي
  . شد و براي مقابله با مقاومت منتظره به كليه وسايل ممكن متوسل گرديد

قول داده شده بود كه مسئله ارمنيان و قراباغ در دستوركار كنفرانس صلح پاريس قرار   
كند و به اهالي قراباغ  ب و حيله به اين امر اشاره ميگيرد و بعدها فرماندهي انگليس بارها با فري

دهد كه كنفرانس صلح مسئله درخواست به حق الحاق قراباغ به ارمنستان را حل  اميدواري مي

                                                           
 .47، شماره 2 همانجا، بخش 21

ةم22 îًَيِ يهلتفًفقفُهم.ء ïٍهىهممىث,مî1981,ٌىكف, ٌٍ.371-    377. 
 11، سند شماره 40، دفتر 1، ليست 370 نگاه كنيد به آرشيو دولتي، فايل - 23



  ٢٤

 مسئله ارمني و نه مسئله "دانست اين كنفرانس هرگز نه كال خواهد كرد در حالي كه نيك مي
  .قراباغ را حل و فصل نخواهد كرد

، ژنرال آندرانيك بنا به درخواست اهالي قراباغ با سپاه 1918زها، در نوامبر در اين رو  
  آوداالرليكن در روستاي. كند  گذشته جاده شوشي را باز مي زابوخشود و از خود راهي قراباغ مي

سربازان قراباغي سپاه از . كنند تلگراف تامسون را براي توقف حركت سپاهيان به او تسليم مي
خواهند وارد شوشي شده انگليسيان را در برابر عمل انجام شده قرار دهد ليكن  آندرانيك مي

  .گيرد محتاطانه عمل كند آندرانيك با توجه به اوضاع پيچيده موجود تصميم مي
روز بعد، فرستادگان نظامي آنتانت نزد آندرانيك آمده نامه تامسون را تسليم وي   

فرمانهاي من را اجرا نكنيد، خود "كرد كه اگر  تهديد مياستاندار انگليسي در نامه خود . كنند مي
 "امتناع شما در اجراي فرمان من مسلما. هاي ناشي از عمليات خود خواهيد بود مسئول خونريزي

  .24"...روي مسئله ارمنيان كه در كنفرانس صلح مطرح خواهد شد اثر خواهد گذاشت
دهد كه عزيمت  كند توضيح مي اي كه براي تامسون ارسال مي ژنرال آندرانيك در نامه  

 يك سال است كه تاتارها ارتباط قراباغ و "تقريبا"او به شوشي داليل قوي و مهم دارد، زيرا 
  اجساد چند صد نفر سربازانيهاگارا و  زابوخدر دره ميان رودهاي. اند  زانگزور را قطع كرده

هاي ژوئيه و  در طول ماه. گشتند افتاده است كه از جبهه جنگ و از طريق زانگزور به قراباغ باز مي
اي كشته  خواستند در قراباغ اسكان يابند بطور وحشيانه اوت هزاران پناهنده ارمني تركيه كه مي

چپاول و هاي بي وقفه،  ، ترك تازيقره قشالقويراني تعدادي روستاهاي ارمني از جمله . شدند
كشتار ارمنيان زانگزور توسط تاتارها كه امكاناتي براي بازگشت به ميهن خود قراباغ نداشته و در 

ها در قبال ارمنيان قراباغ، همه و همه  زانگزور مانده بودند، و سرانجام، رفتار وحشيانه آذربايجاني
  .25"اين مسايل باعث شدند من دو منطقه را به يكديگر مرتبط سازم

گردد در حالي كه معتقد  به درخواست فرستادگان نظامي، آندرانيك به گوريس باز مي  
شد لذا طي فرماني از زحمتكشان  ها مي بود از نيمه راه بازگشتن او باعث تألم روحي آرتساخي

خواست چنين معتقد باشد كه آرتساخ و نيز  او مي. 26خواهد كه آرامش را حفظ كنند آرتساخ مي
شوند و ملت ارمن آرامش خيال خواهد  هاي غصب شده به ارمنستان باز گردانده مي ساير سرزمين

توان پاسخ داد ليكن اين امر  بود يا نقصان تجربه ديپلماتيك؟ مشكل مياين ساده لوحي . يافت
ها و افسران ترك پناهنده به  گواه است كه پس از بازگشت آندرانيك به گوريس، مساواتي

آذربايجان فعال تر شدند و به رهبري آنها عناصر تنگ نظر تاتار حمالت شديدي بر روستاهاي 
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آنها دست به ويراني . دادند را مورد چپاول و كشتار قرار ميديدند و اهالي  ارمني تدارك مي
خاراب، اسپيتاكاشن، پتروساشن، خزابرد، دودوكچي، -گيادوك، تز- آرپاروستاهاي ديزاك،

 و روستاهاي ديگر زدند و فرماندهي چارتار، ماشاديشن، سوس: ، روستاهاي وارانداخانزازور
  مورخ  لئوهاي خود را بسته بود، زيرا چنانكه وشها و گ انگليس در قبال تمام اين وقايع چشم

ها به معامله پرداخته  او براي فروختن قراباغ و زانگزور به آذربايجان با مساواتي": ارمنينوشته است
  .27"بود

همانگونه كه اشاره شد، اشغالگران انگليسي نيز مانند تركها به واگذاري آرتساخ به   
پذيرفتند و فرماندهان  اهالي آرتساخ اين خواست نا به حق آنان را نمي. ربايجان تمايل داشتندآذ

كنند كه در  اي خطاب به شوراي ملي ارمني باكو ارسال مي  نامه1918 دسامبر 30نظامي قراباغ در 
ملت  ": اند  آن آمده بود به دومين هيئت انگليسي كه وارد آرتساخ شده است چنين اعالم كرده

ما براي اين . تواند به رسميت بشناسد ارمني قراباغ دولت آذربايجان را نه حاال و نه در آينده نمي
ما تا امروز استقالل خود را حفظ كرده ايم و معتقديم كه پس از ورود ....ايم  كار با تركها نجنگيده

د را هم پيمان آنها انگليسيان وضعيت سياسي و اقتصادي ما بايد بهبود يابد زيرا ما هميشه خو
ايم ليكن چنانكه پيداست   ايم و از فرمان ژنرال تامسون تأسي جسته جنگ را متوقف كرده  دانسته

يابد و آن را به  هيئت فرستاده شده به اينجا حل و فصل مسايل موقت سياسي را امكان پذير نمي
نويسد كه بگذاريد ژنرال انگليسي بداند كه ارمنيان   سپس با افتخار مي28"كند تامسون موكول مي

 "اند  هاي سپاه تركيه مقابله كرده براي به رسميت نشناختن حكومت آذربايجان با ستمگري"قراباغ 
ا كند، اين امر براي م) آذربايجان(و اين كه دوست ما انگليس نبايد ما را مجبور به اطاعت از آن 

. "ايم  نه تنها مسئله حيثيت بلكه مسئله موجوديت فيزيكي است كه براي آن خون ريخته.... 
هاي به حق هم ميهنان خود، نامه خودرا با سخنان زير به پايان  فرماندهان نظامي نيز با ابراز خواست

حاضرند آنها ... بخشي از ملت ما لخت و گرسنه و محروم از تمام امكانات مادي است": برند مي
هاي قراباغ آزاد  اين فداكاري را در آينده نيز انجام دهند، تنها اگر هيچگونه سلطه تركي بر كوه

در طول يك سال مبارزه براي "كنند تا به تامسون بفهمانند كه  سپس درخواست مي. "سايه نيفكند
ذربايجان توانند هنگام پديداري آفتاب عدالت زير سلطه حكومت آ آزادي، اهالي قراباغ نمي

  .29"بروند
رسند كه نبايد ساده لوح بود و  ارمنيان آرتساخ به تدريج به اين عقيده و نتيجه مي  

 اهل  ماناس پاتاشيان،1919در اول فوريه . قولهاي انگليسيان را باور كرد و اميد به آنها بست
از ورود نمايندگان نويسد كه پس   جرابرد به شوراي ملي ارمني آرتساخ ميهوراتاغروستاي 

                                                           
 . الف1 شماره 52 همانجا ، - 27
 .5سند شماره ، 75، دفتر 1، ليست 223 آرشيو دولتي، فايل 28
 . همانجا29



  ٢٦

شود،  رسيد كه اوضاع محلي بهبود خواهد يافت و صلح برقرار مي متفقين به جوانشير به نظر مي
بين دو ملت بذر نفاق " "يك دست شيطاني"ليكن رويدادهاي چند روز اخير نشان داد كه 

، قتل و  و پس از ورود انگليسيان"آورد پاشد و از رويدادهاي خونين جلوگيري به عمل نمي مي
  30.چپاول و تعقيب و اذيت در جوانشير از سر گرفته شده است

 عضو حزب مساوات و خسرو بيگ سلطانفگام ضد ارمني بعدي انگليسيان، انتصاب   
ازمانده كليه حمالت وحشيانه اراذل بر عليه آرتساخ، به عنوان فرماندار كل مناطق شوشي، س

زانگزور، جوانشير و جبرائيل يعني نواحي ارمني جنوب شرقي استان اليزابت پل قبلي، توسط 
هدف اصلي او . او روز دهم فوريه وارد شوشي شد.  بود1919 ژانويه 15ژنرال تامسون به تاريخ 

نمايندگي انگليس با چنگ و دندان از .  نيروي مقاومت آرتساخ به كمك قهر و زور بودغلبه بر
فرماندهي انگليس . رساند كرد و به هر نحو به او كمك مي اقدامات استاندار نو رسيده حمايت مي

هاي صادر شده از سوي استاندار كل بايد  اي منتشر كرد كه در آن آمده بود، همه فرمان اعالميه
دو . 31"مقاومت اهالي قاطعانه در هم شكسته خواهد شد"بروبرگرد اجرا گردند و هر گونه بدون 

 شاتلورث. دماه بعد، در سوم ماه آوريل در نامه رسمي فرماندهي انگليس كه به امضاء سرهنگ 
شد كه  ارتش انگليس در باكو كه جانشين ژنرال تامسون شده بود، رسيد، آشكارا گفته ميفرمانده 

ها و مقررات استاندار انتصابي خود از سوي فرماندهي انگليس مورد حمايت قرار  همه فرمان
  . 32خواهد گرفت

تساخ كه در روزهاي ورود سلطانف به شوشي با برگزاري چهارمين كنگره ارمنيان آر  
اين كنگره قاطعانه به دولت آذربايجان .  برگزار شد، مصادف گرديد1919 فوريه 12- 21

اين كنگره به انتصاب سلطانف . داند اعتراض نمود كه هنوز هم آرتساخ را جزئي از قلمرو خود مي
  .33به عنوان استاندار كل نيز اعتراض كرد

فرماندهي . س از برگزاري اين كنگره جو سياسي ارمنيان آرتساخ بسيار متشنج شدپ  
خواست در اسرع وقت آرتساخ را به تابعيت آذريايجان در آورد و   از سلطانف مي"انگليس مصرا

كرد و حلقه محاصره آرتساخ را تنگ تر  به همين علت نيز وي نيروهاي بيشتري دريافت مي
 براي دولت خود ارسا ل كرد طرح 1919 فوريه 25اي كه به تاريخ  مهسلطانف در نا. ساخت مي

 "تاثير و نفوذ انگليسيان"مطيع ساختن ارمنيان آرتساخ را تشريح نمود و اجراي آن را منوط به 
ارمنيان را وادار به "هاي انگليس  داد كه قادر است به اميد كمك او اطمينان مي. دانست مي
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در نامه ديگري . 34"نمايد و رهبران ارمني را دستگير و تبعيد كندشناسايي حكومت آذربايجان 
 رئيس نمايندگي انگليس در مونك ميزون مارس از طرف استانداري براي سرگرد 14كه به تاريخ 

رتساخ ظرف دو شوشي ارسال شده بود درباره عقب نشيني و دور كردن آندرانيك از مرزهاي آ
. 35شد هفته، انحالل سريع شوراي ملي ارمني و تبعيد روشنفكران تراز اول از آرتساخ صحبت مي

كرد تحت تابعيت  رئيس نمايندگي انگليس خطاب به شوراي ملي آرتساخ، از آنان درخواست مي
كرد در غير اينصورت با توسل به زور مقاومت  او تهديد مي. 36حكومت آذربايجان قرار گيرند

  .37"قاطعانه در هم شكسته خواهد شد"ارمنيان 
شوراي ملي ارمني آرتساخ پس از بررسي تهديدات انگليسيان، پاسخ داد كه قراباغ   

به سراسر جهان اطالع ... قراباغ ارمني" بپذيرد و تواند انتصاب نماينده حكومت مساواتها را نمي
پذيرد و نخواهد پذيرفت، اين  داده است كه حضور حكومت آذربايجان را در قلمرو خود نمي

شوراي . 38" برگزار شده است اتخاذ كرده است"تصميم را كنگره ارمنيان سراسر قراباغ كه اخيرا
 به خواست و اراده " معتقد بود كه كنفرانس صلح پاريسملي، بر اساس يكي از اسناد موجود،

 به ارمنستان منضم خواهد "ساكنان ارمني سراسر قراباغ پاسخ گفته اين منطقه ارمني را مجددا
شوراي ملي در خواست خروج نيروهاي نظامي آذربايجان از مرزهاي آرتساخ را مطرح . 39"كرد
نشريه . كرد ت با اين حال حكومت آذربايجان اين تقاضاي ارمنيان آرتساخ را قاطعانه رد ميساخ مي

آذربايجان از "نوشت كه در مسئله قراباغ   چاپ باكو در همان روزها مي"ناشه ورميا"مستقل 
دهد كه اين سياست چنان شرايط  سپس ادامه مي. "هاي فرماندهي بريتانيا برخوردار است كمك
. زدند ي پديد آورده بود كه مردم قاطعانه از شناسايي حكومت آذربايجان سرباز ميا پيچيده

به " و "كند فرماندهي انگليس از هيچ كوششي براي تحكيم حكومت آذربايجان مضايقه نمي"
در ادامه اين نشريه . "نمايد انحاء مختلف بر سر راه شناسايي حكومت شوراي ملي ايجاد اخالل مي

فرماندهي انگليس با تحميل يك حكومت دشمن و بيگانه بر "توان گفت كه  ل ميافزايد، مشك مي
كند كه سياست  آنگاه نتيجه گيري مي. "كند يك جمعيت روستايي چه مقاصدي را دنبال مي

تواند حكومت  مردم قراباغ با اتكاء به اراده خود نمي"انگليس مملو از معضالت خونين است زيرا 
  .40"ذربايجاني را بپذيردهاي آ ها و بيگ فئودال
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ژنرال آندرانيك كه در گوريس بود، دورادور رويدادهاي آرتساخ را زير نظر داشت و   
هاي  هاي خود توصيه كرد و به فرماندهان نظامي و شوراي ملي ارمني قراباغ طي نامه پيگيري مي

د به فرماندهي كل نيروهاي متفق در باكو درخواست ژنرال در نامه خو. داد الزم را ارائه مي
دانست متذكر شود  او وظيفه خود مي. كرد خواستهاي به حق اهالي آرتساخ جامه عمل بپوشند مي
ارمنيان قراباغ و منطقه پهناور زانگزور و مناطق آن قاپان، سيسيان و مغري با جمعيت بيش از "كه 

  .41"ند سلطه آذربايجان را بر قلمرو خود بپذيرندتوان  هزار نفر تحت هيچ شرايطي نمي400
 ژانويه 20 اي كه به تاريخ در نامه. دانستند ارمنيان قراباغ، آندرانيك را حامي خود مي  

چشمان خود را به سوي ... امروز قراباغ":  از آرتساخ براي او ارسال شده بود آمده است1919
. كرده با تمام وجود خواستار ديدار شما است و اين كه شما را در راس كليه امور ببيندشما خيره 
  . 42"....توانيد به اين اوضاع نا بسامان پايان دهيد تنها شما مي
 با گرد آمدن نزد ژنرال آندرانيك مانع از اجراي برنامه وحشتناك  سيونيكزحمتكشان  

دژخيمان ترك و تاتار تمام .  شدند*هاي زانگزور و قراباغ توسط تركان و تاتارهاو شيطاني كشتار
 ارگان رسمي "آذربايجان"روزنامه . اتي خود را بر عليه آندرانيك به كار گرفتندامكانات تبليغ

ديد زيرا در اين فرمان،  هاي جديدي بر عليه آندرانيك تدارك مي حزب مساوات دسيسه
 در سراسر ماوراء قفقاز به اجرا در " ترك سياست وحشيانه خود را تقريبا-استعمارگران آلماني

زور و قراباغ به همت جنگهاي قهرمانانه سپاه آندرانيك از سلطه بيگانه مبرا تنها زانگ. آوردند مي
  .شدند

كردند به كمك تامسون آندرانيك را از سيونيك بيرون  ها به هر نحو سعي مي مساواتي  
آندرانيك درخواست فرماندهي . برانند و آرتساخ ارمني و سراسر زانگزور را به چنگ آورند

 سروان  وسرگرد كيپون. زانگزور به حكومت مساوات را قاطعانه رد كردانگليس مبني بر تسليم 
  چيلينگاريان از طرف دولت مساوات باكو و عبداهللا بيگ حسن بيگف نمايندگان تامسون،سيرايت

نماينده شوراي ملي ارمني باكو پس از ورود به گوريس با آندرانيك به توافق رسيدند كه شخص 
ليكن جلسه فرماندهان نظامي كه بنا به دعوت . نگزور باقي بماند در زا1919اخير تا ماه مه 

 تشكيل شده بود ترجيح داد زودتر از موعد از سيونيك خارج 1918 دسامبر 23آندرانيك در 
. شوند زيرا نه مواد غذايي موجود بود و نه محل مناسب براي اقامت زمستاني در اختيار داشتند

هاي خود باز گردند و كارهاي كشاورزي خود را به موقع  ه خانهغير از آن، سربازان مايل بودند ب
رود و به آندرانيك  ، سرگرد كيپون بار ديگر به گوريس مي1919 مارس 4در تاريخ . انجام دهند
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 تفليس از زانگزور راهي ايروان شود و اطمينان - يوالغ-كند از طريق محور شوشي پيشنهاد مي
.  سرباز انگليسي سپاه او را همراهي كنند250كافي بوده از طرفي ها داراي امنيت  داد كه جاده مي

از ديگر سو ساكنان قراباغ درخواست كردند تا آندرانيك زانگزور را ترك نكند و در صورتي 
كه اين امر امكان پذير نيست و تصميم ژنرال قطعي است، از محور پيشنهادي انگليسيان حركت 

 بود تا  شامخورها در تدارك كشتار جديدي در آنها اطالع داشتند كه دولت مساواتي. 43نكند
سپاه او روز دوم . آندرانيك نيز پيشنهاد آنان را رد كرد.  نابود سازد"بتواند نيروهاي ژنرال را كال

در واقع .  گرديداچميادزين خداحافظي كرده راهي  آنگغاكوتآوريل از روستائيان افتخار آفرين
  44.هم زانگزور و هم آرتساخ بدون آندرانيك يتيم شدند

عزيمت آندرانيك از سيونيك، آرتساخ را در وضعيت وخيمي قرار داد اما اهالي   
ت جسورانه خود را به نام آزادي و تنازع بقاء دادند و مقاوم آرتساخ اميد خود را از دست نمي
  .دادند  مساوات ادامه مي- خود در برابر اشغالگران انگليسي

آذربايجان مساواتي و كارگزار آن سلطانف از سياست خود مبني بر اشغال آرتساخ   
سلطانف با حمايت و كمكهاي مستقيم دژخيمان ترك وامپرياليستهاي . كردند صرف نظر نمي

 عضو  بهادريان اسقف قراباغ و واهان. در سرزمين آرتساخ بود"حمام خون" در تدارك انگليسي
 26سازند و بنا به درخواست تامسون در تاريخ  شوراي ملي ارمني در اين باره تامسون را آگاه مي

بد نيست به . كند  مالقات مي شاتلورثشود و با سرهنگ مارس هيئتي از آرتساخ راهي باكو مي
گراسيم مليك  رئيس شوراي ملي آرتساخ و آسالن شاهنازارياناي مذاكرات بين ه يادداشت

رئيس شوراي ملي در پاسخ به اين پرسش .  شهردار شوشي با شاتلورث بپردازيمشاهنازاريان
قصد و مقصد ": دارد  چنين اظهار مي"سرهنگ انگليسي كه قصد ارمنيان قراباغ چيست صريحا

گراسيم شاهنازاريان شهردار در . "وجوه مشترك كامل وجود داردنهايي ارمنستان است زيرا كه 
دهد كه دولت آذربايجان حتي قادر  برابر اصرار شاتلورث مبني بر تبعيت از آذربايجان پاسخ مي

كند از  سرهنگ سعي مي. نيست نظم را در خانه خود برقرار كند چه رسد به برقراري نظم در قراباغ
ومت و ضديت با آذربايجان و استاندار كل آن ضديت با انگليس مقا": موضع قدرت سخن بگويد

شهردار قاطعانه پاسخ . "توانيم شما را مجبور به اطاعت كنيم ما آنقدر نيرومنديم كه مي. است
هاي قراباغ به روي آذربايجان بسته خواهند بود و حكومت مزبور هرگز  دهد كه دروازه مي

  .45"شود پذيرفته نمي
شود و از شوراي ملي  پس از مدتي در نيمه دوم آوريل، شاتلورث وارد آرتساخ مي  

. كند با حضور او مسئله پذيرش سلطه آذربايجان مساواتي حل و فصل گردد ارمني درخواست مي
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  ماه آوريل بطور اضطراري تشكيل23-29كنگره جديد پنجم ارمنيان قراباغ در روزهاي 
كنند و شاتلورث چه در سخنراني  شاتلورث و سلطانف در يكي از جلسات شركت مي. گردد مي

كند نقطه نظرات  نويسد تالش مي اي كه به تامسون مي خود در جلسه مذكور و چه در نامه
به هر حال، نمايندگان ارمني آرتساخ به اين امر تشويق . استعماري انگليس را مطرح سازد

كنند كه آرتساخ با موقعيت  هاي غضبناك خود تاكيد مي گان طي سخنرانينمايند. شوند نمي
جغراقيايي خود از نقطه نظر قومي و ملي بطور تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان است و 

پذيرش هرگونه ارتباط اداري و "كنگره . توان درباره تابعيت از آذربايجان سخن گفت نمي
كنگره براي بار دوم به درخواست شاتلوزث پاسخ . "داند  ميحكومتي با آذربايجان را غير ممكن

 "اراده تزلزل ناپذير ارمنيان سراسر قراباغ"دهد و به نظر خود مبني بر عدم خيانت به  منفي مي
 تن از نمايندگان كنگره رسيده بود آمده است كه 48اي كه به امضاء  در قطعنامه. ورزد اصرار مي

ها و منافع حياتي مردم ارمني قراباغ كه نمايندگان خود را به  خواست"درخواست مطرح شده با 
  ."اند مطابقت ندارد كنگره گسيل داشته

در حالي كه برخي از نويسندگان همه اين . اين يك واقعيت و حقيقت تاريخي است  
اي از  شمه" در مقاله خود تحت عنوان جمال بهادر اوغلي قلي اف. دهند مطالب را وارونه جلوه مي

 آناستاس  با استناد به سطرهايي از گزارش46"اريخ تشكيل ناحيه خود مختار قراباغ كوهستانيت
ن آمده  كه در آ1919 مه 22 خطاب به كميته مركزي حزب كمونيست روسيه در تاريخ ميكويان

روستائيان ارمني قراباغ در كنگره پنجم خود تصميم گرفته است تا حكومت آذربايجان "است 
 در مورد كدام 1919جالب است كه در سال  ("شوروي را به رسميت بشناسد و به آن ملحق گردد

گيرد كه زحمتكشان قراباغ كوهستاني به  ، نتيجه مي)توانستند سخن بگويند آذربايجان شوروي مي
 رئيس شعبه آذربايجاني قلي اف.  گ.اند   راي داده"پيوستن سرزمين خود به آذربايجان"نفع 

لنينيسم بطور تحت اللفظي و بدون بررسي واقعيت امر اين مطلب را در مقاله -انيستيتوي ماركسيسم
درباره تاريخ تشكيل ناحيه خود مختار قراباغ . از مواضع انترناسيوناليزم"خود تحت عنوان 

 به اكاذيب "ما بعدا. كند  تكرار مي47"هستاني در جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجانكو
 اين اطالعات ميكويان.آتا كنون براي ما مشخص نشده است كه . مطرح شده خواهيم پرداخت

 و خواندن قطعنامه فوق كنيم پيدا كردن نادرست را از كجا استخراج كرده است ليكن فكر مي
  .48هاي تاريخدان كار دشواري نبود الذكر كنگره پنجم ارمنيان قراباغ براي قلي اف

                                                           
 ,1973 ,ًفكفï ه ههëîِîôزه ,هًٍهه ÿدمه ,ددخ يîومقفينفيِىÀ ُفَى ىفلمىههÀ بوكمٍهف-  46
No. 3 ,11-19. 

آفىهيِىهي 47  ëÿ 1988.ýýهع  14 ,هي÷îًفق 
 . نگاه كنيد7 به سند شماره - 48



  ٣١

چند روز بعد از كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ، گراسيم شاهنازاريان شهردار شوشي   
 هرگز حكومت آذربايجان را بر هنگام صحبت با شاتلورث به او تفهيم كرد كه ارمنيان آرتساخ

شوند مسلحانه  خود نخواهند پذيرفت و از تمام آناني كه با توسل به زور وارد اين سرزمين مي
چند روز بعد، شوراي ملي ارمني قراباغ آشكارا اعالم كرد كه قراباغ .  49استقبال خواهند كرد

حكومت جنگ طلب "دست به مبارزه خواهد پرداخت و هرگز ارمني تا آخرين نفس، سالح در 
  .50"پان اسالميستي آذربايجان را نخواهد پذيرفت

سلطانف پس از عزيمت آندرانيك از زانگزور هر چه بيشتر افسار گسيخته شد و تصميم   
ن وسيله به زانو در گرفت ارمنيان آرتساخ را در چنگ قحطي و گرسنگي خفه كرده آنان را بدي

. هاي دشت قراباغ به روي ارمنيان بسته شدند  ماه مه تمام راه20به دستور سلطانف در تاريخ . آورد
 "كاوكازسكويه سلوو"چنانكه نشريه . اين امر اوضاع وخيمي براي اهالي ارمني قراباغ ايجاد نمود

كردند،   ارمنيان كوتاهي نميدهد، اراذل و عسكرهاي مساوات از هيچ اقدامي بر عليه گواهي مي
. شدند كشتند و در قبال زنان به زور متوسل مي ها را مي كردند، بچه هاي آنها را چپاول مي دارايي
  .51ها محروم شده بودند ها از هر سو محاصره و از امكان فعاليت در دشت قراباغي

. ها وخيم تر شد  ماه ژوئن، هنگام صعود گله به كوهاوضاع آرتساخ به ويژه از آغاز  
روستائيان تاتار به تحريك عمال مساوات با اخالل در عادات مرسوم، مزارع و باغهاي روستائيان 

اشرار سلطانف حتي از فصل بهار با لجام گسيختگي تمام به هر كاري . كردند ارمني را تخريب مي
قايباليشن، كركژان، پاهلور، جاميلو،  پنجم ژوئن در آنها روزهاي چهارم و. كردند اقدام مي

تنها در اين .  و ساير روستاهاي نزديك شهر دست به كشتار وحشتناكي زدندخانازاخ، داشوشن
در آرشيو اسناد گزارشهايي وجود دارد كه .  نفر رسيد500روزها تعداد قربانيان ارمني به بيش از 

  .52 نفر زن و بچه زنده ماندند87فر مرد و  ن11 نفر اهالي قايباليشن تنها 700از 
 از اهالي هايراپت آوانسيان .شود كشتار قايباليشن به كرات در دفاتر خاطرات ذكر مي  

كند كه خود در ميان اجساد كشته شدگان پنهان شده و به اين ترتيب   ساله قايباليشن تعريف مي85
هاي كارخانه  رود، حتي دستگاه تمام دارايي روستا به چپاول مي. 53ر برده استجان سالم به د

هاي روستا و كليساي بنا شده در سال  تا امروز نيز، ويرانه. برند ابريشم بافي را نيز به يغما مي
  .ه، باقي هستند ويران شد"، گورستاني كه كال1844
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 مساوات در قبال آرتساخ بود و تبعيد قهرآميز -كشتار قايباليشن نتيجه سياست انگليسي  
يغيشه . داد گروهي از فعاالن ارمني از سرزمين پدري خود بخش تكميلي اين سياست را تشكيل مي

يسي از مرز به  توسط اتومبيل هيئت انگلآستوازاتريان-  آوديس تروايشخانيان ، هاروتيون توميان  
. خارج برده شدند در حالي كه سلطانف خواستار دستگيري تمام اعضاء شوراي ملي ارمني بود

قراباغ "فرماندهي انگليس مصمم بود .  به خارج از منطقه انتقال يافته بودند"ليكن آنها قبال
كردند كه ارمنيان قراباغ بايد  آنها حتي اعالم مي. 54"كوهستاني و زانگزور را به زانو در آورد

 مهاجرت كنند و به اين  باسنو آالشكرد، وان قراباغ را به آذربايجان واگذار كنند و خود به
  .55خواستند ارمنيان آرتساخ را دوباره به چنگ دژخيمان ترك بيفكنند ترتيب آنها مي

با اطالع و توافق فرماندهي انگليس انجام داد، زماني كه سلطانف، كشتار قايباليشن را   
رساندند، نمايندگان هيئت  باندهاي سازمان يافته توسط سلطانف زنان و كودكان را به قتل مي

نگريستند و غرق در خوشنودي  ها مي انگليسي از بالكن منزل سلطانف در آسودگي به اين صحنه
اين كفتارهاي انسان نما با "شود كه  معاصران متذكر مييكي از . شكفت گل لبخند بر لبانشان مي
در . 56".دادند در بي تفاوتي و راحتي به صحبت و خنده خود ادامه مي.... نظاره اين مناظر جهنمي

 را براي  انگليسي اين شجاعت را نشان داد كه واقعيات درستگالتربرگاين روزها تنها سرهنگ 
شاتلورث گزارش كند و اظهار كند كه كشتار قايباليشن تصادفي نبود بلكه از پيش توسط سلطانف 

  .57او خواستار محاكمه سلطانف شد. برنامه ريزي شده بود
ئن،  ژو11در همان روزها، در . وقايع ماه ژوئن ارمنيان آرتساخ را هرگز نا اميد نكرد  

اين . 58 براي چندمين بار تصميم گرفت هرگز سلطه آذربايجان را نپذيرد وارانداجلسه روستائيان
  .گونه تصميمات در جلسات روستاهاي ديگر نيز اتخاذ گرديد

. ري قرار گرفتندپس از رويدادهاي ماه ژوئن، ارمنيان آرتساخ در شرايط بسيار بدت  
آذربايجان مساواتي از هر سو دست به حمله زد و جمهوري ارمنستان اقدامي براي كمك به اهالي 

فرماندهي نيروهاي متفق در ماوراء قفقاز جمعيت ارمني آرتساخ را تحت . آرتساخ به عمل نياورد
  .داد فشار بي امان قرار مي

 اهالي ارمني خواستار پاسخ نهايي فرماندهي انگليس و دولت مساوات آذربايجان از  
پذيرند يا خير؟ با اين حال برخورداري از آزادي،  شدند و اين كه آيا حكومت آذربايجان را مي

 نشريه. استقالل و اتكاء به خود از هر چيز ديگري براي اهالي آرتساخ واالتر و ارزشمندتر بود
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ها آزاد  مردمي كه قرن":  نوشته است درباره ارمنيان آرتساخ چنين1919 در ماه مارس "هاراج"
توانند  خواهند و نمي ها و پاشاها نشده اند، اين مردم نمي و مستقل زيسته اند و مغلوب  و برده خان

  .برده شوند و نبايد برده استبداد خان جنايكار باكو باشند
قراباغ كوهستاني از نظر تاريخي و قوم شناسي هويت ارمني دارد و مايل است به   

تواند آزادي گرانبهاتر از زندگي  مهوري ارمنستان بپيوندد، زيرا تنها بدين وسيله است كه ميج
  .59"اش را نگه داري كند

ها بار از نيروهاي خودي  در آن شرايط، جنگ و مبارزه در برابر نيروهاي دشمن كه ده  
تنها كنگره جديد ارمنيان آرتساخ قادر به افزون تر بودند و كسب پيروزي امكان پذير نبود، 

 در روستاي شوش واراندا 1919 ژوئن 28ششمين كنگره كه به تاريخ . پاسخگويي اين مسئله بود
 با آذربايجان مساواتي به توافق برسد "تشكيل شد با توجه به اوضاع موجود، تصميم گرفت موقتا

دولت مساواتي آذربايجان اين طرح را با . و طرحي براي اين توافق تهيه و به دولت ارائه دهد
ها با موافقت فرماندهي انگليس و به  مساواتي. اعمال تغيراتي براي تصويب به آرتساخ فرستاد

ها خود واقع در آرتساخ  منظور اعمال فشار روي ارمنيان آرتساخ، نيروهاي جديدي در پادگان
نفر پناه جوي وحشت زده جمع شده  هزار 12در آن روزها تنها در شهر شوشي . مستقر ساختند

  . 60بودند
هفتمين كنگره ارمنيان آرتساخ . بار ديگر مخاطراتي برمردم ارمني آرتساخ سايه افكند  

به منظور جلوگيري از اين مخاطرات و مشخص كردن اقدامات آينده در روستاي شوش ودر 
دو نفر از نمايندگان بر سر راه خود به محل جلسه توسط تركها و . ل شدشرايط بسيار بحراني تشكي

كنگره با وجود . تاتارها به قتل رسيدند و كشتار ساكنان شهرهاي خانكند و شوشي آغار گرديد
همه اين مشكالت به سلطانف اعتراض كرد و شخص اخير خواستار تشكيل جلسه در شهر شد و با 

 ساعت 48 اوت طي يك اتمام حجت درخواست كرد ظرف  ماه14دريافت پاسخ منفي در 
  .توافقنامه تهيه شده در باكو مورد موافقت قرار گيرد

 نفر در كنگره 135 "نمايندگان تمام احزاب سياسي از جمله نمايندگان بلشويك، كال  
 نمايندگان خواهان رد پيشنهاد آذربايجان و عدم شماري از. 61هفتم ارمينان آرتساخ شركت كردند

انعقاد توافقنامه بود ليكن اكثريت مطلق نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه توان مقاومت در برابر 
 اوت 15هاي خارج نبود بنابراين در جلسه روز  مساواتها وجود نداشت و اميدي نيز به كمك

 نماينده كنگره روز 16هيئتي متشكل از .  پذيرفته شود"تصميم گرفته شد توافقنامه ياد شده موقتا
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شرايط . 62اي را با سلطانف مورد بررسي و سپس امضاء قرار داد  ماده26 اوت توافقنامه 22
  .اجرايي توافقنامه نيز بررسي گرديد

و ) ديزاك، واراندا، خاچن، و جرابرد(اباغ بر اساس اين توافقنامه، مناطق ارمني قر  
 جزئي از قلمرو جمهوري "خود را موقتا"شهر شوشي تا تشكيل كنفرانس پاريس تصميم گرفتند 

مواد  ("گردد رهبري مناطق ارمني از ميان ارمنيان منصوب مي"، )2ماده  ("آذربايجان بدانند
ماده  ("شود سه نفر مسلمان ايجاد ميشورايي در استانداري متشكل از سه نفر ارمني و "، )4و3
امور "، )6ماده  ("شوند  در كنگره ارمنيان قراباغ كوهستاني انتخاب مي شورااعضاء ارمني"، )5

شورا حق دارد بر عملكرد "، )7ماده  (" قابل اجرا نيستند شورااساسي ملي بدون بررسي اوليه
 "ي استاندار داراي مليت ارمني استمعاون سياس"، )9ماده  ("اداري استانداري كل نظارت كند

كنند، كه به   دريافت مي"حق تعيين سرنوشت فرهنگي خود را"، مردم ارمني قراباغ )10ماده (
شوراي ملي منتخب از سوي كنگره ارمنيان در زمان صلح در خانكند و شوشي مستقر "رهبري 

 مناطق شوشي، جوانشير و نقل و انتقاالت نظامي در نواحي ارمني نشين"، )15ماده  ("شوند مي
هيچ كس "، )16ماده  (" امكان پذير استشوراجرابرد در قراباغ، تنها با موافقت دو سوم اعضاء 

 "به دليل عقايد سياسي نه از طرف مراجع قضايي و نه اداري تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت
 "گردد  متوقف ميتا تعيين تكليف قراباغ از سوي كنفرانس صلح خلع سالح مردم"، )17ماده (
). 20ماده (هاي مالي خواهد داد  و دولت براي باز سازي روستاهاي ويران شده كمك) 19ماده (

 ".شود آزادي تشكيل گروه و انجمن، آزادي بيان و مطبوعات به طور كامل اعطا مي"به مردم 
  .و غيره) 22ماده (

انگليس در ماوراءقفقاز به توافقنامه ماه اوت در وهله نخست نتيجه سياست امپرياليستي   
 1919 اوت 24در . هاي اصلي اختالفات قومي در قبال ارمنيان قراباغ بود عنوان يكي از محرك

هيئت انگليسي از آرتساخ خارج شد و تمام ارمنيان سرزمين آرتساخ با قلبي مملو از نفرت و نفرين 
  . در تاريخ آرتساخ آغار گرديداز آن پس دوران جديدي از مصائب و فاجعه. آنها را روانه كردند

 دوران صلحي براي ارمنيان آرتساخ آغاز شد "پس از انعقاد توافقنامه ماه اوت، ظاهرا  
 "سلطانف كماكان شوراي ملي ارمني آرتساخ را نه تنها شفاها. ليكن مدت طوالني تداوم نيافت

اهالي آرتساخ اين . كرد يبلكه با توسل به اقدامات عملي مجبور به اطاعت از حكومت آذربايجان م
شد حقوقي را   آماده مي"دولت آذربايجان در پاسخ، شديدا. كردند خواست آنها را قاطعانه رد مي

  .كه مطابق توافقنامه ماه اوت براي آرتساخ قائل شده بود لغو كند و با زور آنها را صاحب گردد
ي بود و به همين دولت جمهوري ارمنستان نيز از توافقنامه موقت ماه اوت ناراض  

.  و از ارمنيان آرتساخ حمايت كرد63اي به كنفرانس صلح پاريس فرستاد مناسبت نامه اعتراضيه
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 اهل آرتساخ بودند از ارمنستان راهي آرتساخ شدند تا از "گروهي افسر و فعاالن سياسي كه اصال
بنابراين ) 1919دسامبر (رانه آذربايجان دفاع كنند مردم اين سرزمين در قبال اقدامات اشغالگ

  .مبارزه ارمنيان آرتساخ براي كسب استقالل و اتحاد با مردم ميهن وارد مرحله جديدي شد
پس از خروج انگليسيان از آرتساخ، سلطانف با خشونت تمام توافقنامه ماه اوت را   

در عين حال . اط استراتژيك را دادنقض كرد و به ارتش مساواتي دستور حركت و استقرار در نق
محافل حكومتي آذربايجان در تدارك رخنه به زانگزور بودند، ليكن آرتساخ سدي در برابر تحقق 

بايست با آرتساخ تسفيه حساب  رفت بدين معني كه نخست مي سياست اشغالگرانه به شمار مي
 مورخ 4007نه خود به شماره ژنرال سولكويچ رئيس ستاد ارتش آذربايجان در نامه محرما. شد مي

كند كه حل مسئله قراباغ امكان اتصال آذربايجان به   به سلطانف تفهيم مي1919هفتم سپتامبر 
 از كردهاي ساكن كردستان يك لشكر  سولكويچبنا به توصيه. سازد زانگزور را هم فراهم مي

د، كه در زمان  تشكيل ش سليم بيگ سلطانفسواره نظام به فرماندهي برادر سلطانف يعني
 نقش چشمگيري در اجراي برنامه اشغالگرانه 1920هاي مارس و آوريل  رويدادهاي فاجعه آميز ماه

  .64دولت مساواتهاي آذربايجان در آرتساخ و زانگزور ايفا كرد
 به زانگزور، كشتارگران ترك پيش از تمركر قواي مساواتها در آرتساخ و آغاز حمله  

قاراچينار، و تاتار، ساكنان ارمني مناطق كوهستاني گنجه را مورد تهديد و ارعاب قرار دادند و 
ماناسيشن، آقاجاالي باال و پائين، گلستان، اركج، بوزلوخ، قارابوالغ، آرماوير، سولوك، قاراداغلو، 

آذربايجان . اي ارمني را ويران كردند و ديگر روستاههاي باريس آرجاخ، آزاد، خارخاپوت ، 
كرد كه بطور   دژخيم ملت ارمن دريافت ميانورپاشاهاي اجراي تمام اين برنامه را از  دستورالعمل

ليكن چگونه انورپاشا در آرتساخ ظاهر . نمود ها فعاليت مي مخفيانه در پشت پرده به نفع مساواتي
 جمال و مجرمان ديگر دور از چشم بشريت مخفي شد، مگر نه اين است كه او هم مانند طلعت و مي

 يكي از اعضاي شوراي ملي قراباغ در خاطرات )آرامائيس(ميساك گابريل تردانيليان . شده بود
ما از منابع موثق اطالع داريم كه ":  چنين نوشته است1919 ماه مه 26روزانه خود مورخ 

 به روستاهاي مرزي آرتساخ در آن زمان منظور حمالت تركان و تاتارها(سازماندهنده اين حمالت 
. هيئت انگليسي نيز از اين امر اطالع دارد.  استكاظم پاشاآذربايجان و رهبر آن .) آ. ه-است

.....  است حاجي سانلو در اراضي سلطانف با انوربيگانگليسيان نيز مانند ما مطلع شده بودند كه
محاكمه مجرمان . 65"نگرد بايجان در قراباغ ميهاي آذر از الي انگشتان خود به دسيسه...... هيئت

گرفت   در استامبول در وهله نخست تحت نظارت انگليس انجام مي1919تركان جوان در ژانويه 
  .ليكن هيئت انگليسي قراباغ هيچ تالشي براي دستگيري او از خود نشان نداد
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آسياي  ( بالجواني كه او در نزديكي يعني زمان1922 ژوئيه 26در زندگي انور پاشا تا   
در همين سالها بود كه او با تغيير ظاهر سعي . كشته شده، نقاط تاريك زيادي وجود دارد) ميانه

كماليون با ": نويسد  ميسيمونيان..  هـ .داشت حتي توجه فعاالن نامدار سياسي را نيز منحرف كند
 با كمونيستهاي قالبي اين اكاذيب را شايع تظاهر به مرام كمونيستي و انترناسيوناليستي همراه

كردند كه طلعت و انور و جمال پاشا همانند ساير رهبران اتحاد و ترقي با حكومت شوروي و  مي
  .66"انترناسيونال سوم همدست هستند

هاي گوول و  شويم كه او در برلين و در زندان چنين آگاه مياز مكاتبات خود انور   
 براي شركت در كنگره ملل شرق از برلين به 1920سپس اول تا هشتم سپتامبر . ريگا بوده است

هاي  او سعي داشت به كنگره راه يابد و به نام اتحاديه سازمان. رود مسكو و از اينجا به باكو مي
  .، مصر، تريپولي، عربستان و هندوستان سخنراني كندانقالبي مراكش، الجزاير، تونس

 كشورهاي مسلمان مشرق زمين را "انور پاشا در صدد تشكيل ارتش اسالم بود تا ظاهرا  
اعمال شيطاني انور و تركان جوان براي اكثريت نمايندگان . در برابر امپرياليسم به قيام وا دارد

 هاروتيونيان. پردازد يه او به سخنراني مي كمونيست ترك بر عل صبحي.كنگره پوشيده نبود
 به دولت متبوع خود 1920نماينده ديپلماتيك جمهوري ارمنستان در آذربايجان، در دهم سپتامبر 

 شهر جلسه بزرگ تازه پير، در مسجد انور و نريمانوفبنا به درخواست "كند كه  گزارش مي
اند جنگ مقدس   و اعالم نموده ردهمسلمانان تشكيل شده و هم نريمانف وهم انور سخنراني ك

اكثريت، جامه عمل بپوشد و يك ارتش صد هزار نفري تشكيل گردد و خود در راس آن قادر 
  .67"خواهد بود ظرف يك ماه به سمت آناتولي حمله كند و تركيه در بند انگليس را آزاد سازد

كند و   با محتواي فريبكاري و چاپلوسي براي كنگره ارسال مي68"اي  اعالميه"انور   
سم هاي شرق را بر عليه امپريالي نمايد نمايندگان را قانع سازد كه خود وي قادر است خلق تالش مي

بين المللي به قيام وا دارد و تريپولي را براي اهالي تريپولي نجات دهد، و اما در مورد آذربايجان 
. "ها است هيچ هدفي نداريم غير از اينكه معتقديم آذربايجان متعلق به آذربايجاني": نويسد كه مي

ير مسلمان و در آيا اين مطلب به معني فراخواني كشتار جمعي و نابودي و كوچ اجباري اقوام غ
درجه اول ارمنيان نبود؟ انور بدون ابا از حيله و فريبكاري در اعالميه خود با زير پا گذاشتن و 

كرد كه گويا تركها در قلمرو خود حقوق تعيين سرنوشت همه ملل را  تحريف واقعيات اعالم مي
اين . "حفظ گرددحقوق آنها براي تعيين سرنوشت خود "دهند، و مايليند  مورد حمايت قرار مي

 كه به فرمان شخص او يك و نيم ميليون ارمني "فراموش كرده بود"جالد ارمنيان در عين حال 
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باكو، ها هزار ارمني ديگر در  ساكن در ارمنستان غربي يا ارمنستان تركيه قنل عام شدند و ده
  . و ساير نواحي ارمني نشين قفقاز نابود گشتندآرتساخ، آرش

سپس راهي .  نريمانف ماند"مهمان گرانقدر"باكوي شوروي به عنوان انور چند ماه در   
آسياي ميانه شد و فرماندهي كل لشكرهاي باسمه چي را به عهده گرفت و در همان جا نيز زندگي 

  .ننگين خود را به پايان برد
دريغ دژخيمان ترك، نيروهاي   ها و كمكهاي بي آذربايجان مساواتي با الهام از قول  
وزير جنگ دولت مساواتي و . كند تا از اينجا به زانگزور رخنه كند ر آرتساخ مستقر ميجديدي د

  و همقطارشصمد بيگ مهمانداروفژنرال پيشين ارتش تزاري و از دژخيمان كمون باكو يعني 
آنها نه تنها از دولت مساواتي بلكه از .  فعاالنه در تدارك رخنه به ارمنستان بودندشيخيلينسكي

كردند تا سربازان خود و مردان زير  هاي مالي كالني دريافت مي چند دولت ديگر كمكتركيه و 
دانستند كه آذربايجان مساواتي از چهار سو آرتساخ را  در ارمنستان مي.  سال را تجهيز كنند35

به رهبري فرماندهان ترك در تمام . هاي منتهي به جهان خارج بسته بود محاصره كرده و تمام راه
شوند راهي پيدا  اهالي آرتساخ موفق مي. هاي مسلح مساوات مستقر شدند مسلمان نشين دستهمراكز 

و ) برادر ساكي ( آپر)آساك ( ساكياسامي. كنند و در اين باره اهالي زانگزور را مطلع سازند
ديگران به ما رسيده است، اينان بدون واهمه از مرگ، فداكارانه كليه مشكالت كار را تحمل 

ساختند و از اينجا نيز  ها اهالي زانگزور را مطلع مي د و در مورد تداركات نظامي مساواتيكردن مي
  .رساندند اخبار را به آرتساخ مي

 دست به  تغ وخوزناوار، بايندور نيروهاي ترك و تاتار در محور 1919 سپتامبر 20  
. ي كردنداشغالگران پس از جنگ شديد يك روزه شكست خوردند و عقب نشين. حمله زدند

. به كمك آنان فرستاده شدند) استپاناكرت فعلي(نيروهاي مساواتي مستقر در شوشي و خانكند 
او در صدد بود منطقه را بپيمايد و . شيخيلينسكي به عنوان فرمانده عمليات حمله دوم منصوب شد

س از به دو بخش تقسيم كند و دست به تسفيه حساب خونين با جمعيت ارمني زانگزور بزند و پ
.  را همراه با نخجوان مسخر گردد و به تركيه برسد داراالگياز-شارورتصرف زانگزور، 

جنگيدند  رزمندگان ارمني قهرمانانه مي. شيخيلينسكي روز پنجم نوامبر دستور حمله را صادر كرد
و چهار روز بعد دشمن با تحمل شكست كامل از منطقه بيرون رانده شد و بدين سان تالشهاي 

  .يجان براي تصرف زانگزور و سركوب ارمنيان آرتساخ به نتايج ناموفق منتهي گرديدآذربا
اي كه بين ارمنستان و آذربايجان  ، عمليات نظامي به موجب توافقنامه1919 نوامبر 23  

در تفليس به امضاء رسيد، متوقف گرديد و طرفين موافقت كردند براي حل و فصل مسئله ارضي 
از آن پس، اقدام فريبكارانه ديگري صورت گرفت، به . ه مبادرت ورزندبه مذاكرات صلح جويان

بهانه بهبود روابط، سلطانف به نام دولت آذربايجان به شوراي ملي ارمني قراباغ پيشنهاد كرد همه 
سلطانف . ارمنيان ساكن آرتساخ به نخجوان و ساكنان ترك و تاتار نخجوان به قراباغ منتقل گردند
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قراباغ به آذربايجان و نخجوان به ارمنستان متصل ": كرد كه   را چنين توجيه مياين پيشنهاد خود
  . شوراي ملي قراباغ اين پشنهاد را قاطعانه رد كرد69"...است

. كردند به سياست تصرف زانگزور و آرتساخ بال و پر بدهند رهبران مساوات سعي مي  
تكليف از تركيه كماليست باز هم به سياست تروريستي و قتل و كشتار ادامه آنها با كسب 

 ،خانكند يكي از شهود اين وقايع ظرف چند روز در هاروتيون توميانبه گواهي . دادند مي
 نفر 400هاي تشكل يافته بيش از  نظاميان آذربايجان و دسته"  يوالخ- شوشي و در مسيرآسكران

 يكي ديگر از معاصرين در مورد اين  آبرام كيسيبگيان.70" رساندندارمني بي گناه را به قتل
توانست كشتار زانگزور را فراموش كند و تالش  دولت آذربايجان نمي": رويدادها نوشته است

 از "م بود كال خود مصم"اشتباه"كرد قدرت خود را بار ديگر آزمايش نمايد و براي تصحيح  مي
او يكي از داليل شكست نظامي آذربايجان را قراباغ . دست قراباغ كوهستاني رهايي يابد

به درستي در روزهايي كه ارمنيان زانگزور بخاطر مرگ يا زندگي در . 71دانست كوهستاني مي
زاديبخش ارمني آرتساخ پيوسته به آن دسته از هاي آ جنگيدند، گروه برابر اراذل ترك و تاتار مي
ها را مسدود  كردند كه به سوي زانگزور در حركت بودند و جاده نيروهاي مساواتي حمله مي

شدند، دست به نبردهاي پارتيزاني در برابر نيروهاي نظامي  ساختند و مانع از حركات اينان مي مي
  .زدند مستقر در نقاط استراتژيك مي

 بر گزار شد، 1919ترك كنگره هفتم ارمنيان قراباغ كه در دهم نوامبر در جلسه مش  
شوراي ملي ارمني مسئله زانگزور را مورد بررسي قرار داد و تصميم گرفت با تمام امكانات از 

  .اهالي زانگزور حمايت به عمل آورده مبارزه آنها را تسهيل كنند
  ونوري پاشاافكند و  تساخ سايه مي به بعد ابرهاي سياهي بر سرزمين آر1920از فوريه   

در سطح وسيعي "كند  دولت آذربايجان آنها را مجبور مي. گردند  وارد شوشي ميژنرال نوروزف
دولت ارمنستان به فرماندهي . 72"فعاليت كنند و قراباغ و زانگزور را به تابعيت در آوردند

شود و خواستار اقدامات جدي و توقف سياست  قفقاز معترض ميهاي متفق مستقر در  دولت
دولت آذربايجان نيز به نوبه خود درخواستهايي به دولت ارمنستان . گردد اشغالگرانه آذربايجان مي

دهد و بدين ترتيب پرونده هر دو دولت به خاطر ازدياد اسناد مقصر دانستن يكديگر  ارائه مي
  .شود ضخيم تر مي

 اوضاع آرتساخ وخيم تر شد و سلطانف به نام دولت خود از 1920ار سال در اوايل به  
شوراي ملي براي پاسخ دادن به . شوراي ملي ارمني قراباغ ميخواهد تابعيت آذربايجان را بپذيرند
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 5 فوريه تا 28گيرد كنگره هشتم را دعوت به تشكيل كند و كنگره از  اين درخواست تصميم مي
كنگره تجاوزات و تعرضات دولت آذربايجان . گردد راندا برگزار مي واشوشمارس در روستاي 

را در قبال ارمنيان آرتساخ محكوم كرده خواهان اجراي صحيح توافقنامه ماه اوت و پايان دادن به 
ادامه اين وضع باعث خواهد شد ارمنيان قراباغ به منظور "گردد، در غير اينصورت  كشتارها مي

 بنفع پيوستن به "كنگره كال. 73"ه اقدامات مشابه متوسل گردندحفظ حيات و حيثيت خود ب
  .توانستند داشته باشند ارمنستان راي داد زيرا ارمنيان آرتساخ انتخاب ديگري نمي

.  ناخشنود بود" ارمنيان قراباغ شديداكنگره هشتمدولت آذربايجان از تصميمات   
هاي تروريستي تصميم گرفتند مسئله آرتساخ و  اربابانش با درك عدم موفقيت روشسلطانف و 

آنها با دريافت دستورالعملهاي . زانگزور را با نابودي كامل و فوري ارمنيان آرتساخ حل كنند
نخست شوشي و خانكند را مستحكم ساختند، . خاص از باكو، شروع به تدارك شديد كردند

تهي به آسكران را تصرف كردند و بدين وسيله ارتباط شوشي با نظاميان مساوات جاده من
  آوان يوزباشيان  از اراضي مارگوشاوانسلطانف سعي كرد سپاهي به. آذربايجان را تامين كردند

 گرد هم آمدند  مارتاكرت نفر از نمايندگان روستاهاي ارمني منطقه در86. در جوانشير وارد كند
 توافقنامه ماه اوت مغايرت 16قانوني مطرح شده را كه با ماده و تصميم گرفتند درخواست غير 

  جوانشيربه در خواست سلطانف نيروهاي نظامي تازه نفس نه تنها در مرزهاي. داشت، رد كنند
  . و غيره متمركز شدند آسكران، خانكند، شوشي، كارياگينو، جبرائيلي، آقدامبلكه،

هل آرتساخ كه از ارمنستان به اينجا آمده شدند فعاالن ا اهالي آرتساخ نيز آماده مي  
.  واراندا مستقر كردند ساروشنهاي دفاعي تشكيل دادند و مركز فرماندهي آنها را در بودند دسته

شوند كه نيروي مسلح آذربايجان آماده حمله عمومي بزرگي در شب عيد سال  در اينجا خبردار مي
ك امكانات مقاومت ضروري بود اما كمبود لذا تدار. شود بر عليه آرتساخ مي)  مارس23(نو 

سلطانف به ساكنان مسلمان شوشي . شديدي در زمينه تداركات نظامي و مواد غذايي وجود داشت
  .كند منتظر نداي او باشند تا محله ارمني نشين را به آتش بكشند و ويران كنند سفارش مي
آغاز شد و عمليات  1920 مارس 22حمله نيروهاي آذربايجان به آرتساخ عصر روز   

نيروهاي مسلح مساواتي به فرماندهي .  ادامه داشت زانگزور- مسلمانلرجنگي از گنجه تا محور
مدافعان ارمني جوانشير .  به ناحيه جرابرد نفوذ كنند تارتارافسران ترك سعي كردند از محور

  .ند نيز محفوظ ماجرابرد. راندند كردند و دشمن را عقب مي قهرمانانه مقاومت مي
  و در مسيرشوشي-خانكند- آسكران- آقدامنيروهاي اصلي ارتش مساواتي در محور  

 كه "حميديه"هايي به نام  در اينجا بويژه دسته.  متمركز شده بودندخزابرد-تومي-كيرس
  . دادند سلطانف از ميان كردها تشكيل داده بود جنگهاي سختي انجام مي
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ر سرباز تشكيل شده بود و تنها براي سه روز  نف350  اهل گنجه كه ازدالي غازاردسته   
  مارس از سمت روستاي29 و 28سازوبرگ جنگي و ذخيره غذايي در اختيار داشت، روزهاي 

 فرمانده سپاهيان ارمني در هاروتيون توميان. كرد  به نيروي دشمن حمله مي" مداوماكياتوك
 هزار نيروي نظامي 30بيش از   آسكراندشمن در مسير":  بعدها چنين نوشته است آسكرانمحور

 كيلومتر مرز موجود 300 در بيش از "منظم و غيرمنظم استفاده كرده بود و ارمنيان جمعا
مارتيروس هاي نظامي جبهه آسكران را در آن روزها  كارهاي تداركاتي گروه. 74"جنگيدند مي

  .ندهي مي كرد به نحو شگفت انگيزي سازماآرزومانيان
نبردهاي روز دوم آوريل در جبهه آسكران باشدت و حدت خود بر جنگهاي روزهاي   

پيش توفق پيدا كردند ليكن روز سوم آوريل روز سياهي براي آرتساخ انقالبي شد زيرا دشمن با 
بنابراين آرتساخ به دو بخش . برتري نظامي خود جبهه را گشود و به سمت شوشي حركت كرد

آذربايجان اين بار مصمم بود تمام آرتساخ . واراندا، ديزاك و خاچن، جرابرد و گلستان: تقسيم شد
هاي خود قرار دهد و ساكنان ارمني را سركوب كرده آنگاه زانگزور را متصرف  را آماج گلوله

  .گردد و در صورت حمله ارتش سرخ در اينجا استحكام يافته و به مقاومت بپردازد
دو اراده توپ كه در جبهه مسمنا در اكتبر . كند ت فشنگ ميدالي غازار در خواس  

گلوله باران شديدي كه از .  از تركها به غنيمت گرفته شده بود به كياتوك منتقل شدند1918
آذربايجان با نيروهاي تازه نفس .  فرمانده توپخانه جريان يافت دشمن را غافلگير كرد گاسپارطرف

در اين روزها، تعداد كل نظاميان منظم و غير . كرد ران ميكمبودهاي ارتش در حال جنگ را جب
دالي غازار براي . رسيد ها هزار نفر مي جنگيدند به ده منظم مساواتي كه بر عليه ارمنيان قراباغ مي

ماند و تا آخرين  جلوگيري از كشته شدن سربازانش دستور عقب نشيني داد ليكن خود در سنگر 
  .كرد دگي خود را فدا فشنگ به جنگ ادامه داد و زن

 و آلكسان دايي. جنگيدند  در محور خانكند قهرمانانه ميمسيان.  ز  سرباز سرهنگ400  
هاي  آورند و پادگان آنها خانكند را به تصرف خود در مي. كردند  كمك مي مسيان افسر بهالاليان

  . كنند ها را خلع سالح مي نظامي را به محاصره در آورده آذربايجاني
 بود و معاونت اورا هواك استپانيان به عهده ديزاكندهي مدافعان ارمني جبهه فرما  

 نفر سرباز مسيري به سوي زانگزور باز كنند 450آنها موفق شدند با . داد  انجام ميمانوك ساسوني
  . و از حلقه محاصره خارج شوند

لطانف س. يكي از اسفناك ترين وقايع آرتساخ در آن روزها در شهر شوشي روي داد  
 را با شكوه هر چه تمامتر 1920شد نوروز سال  كه اينجا را مقر خود قرار داده بود، آماده مي

تعداد زيادي سرباز براي شركت در رژه نظامي وارد شوشي شدند، افسران ترك و . جشن بگيرد
يك يابد  وقتي كه سلطانف اطالع مي. نمايندگان تاتار و نواحي نزديك نيز به آنجا آمده بودند
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اند، دستور   دسته ارمني وارد شهر شده در صدد تصاحب سالحهاي عساكر آذربايجاني بر آمده
ها به  جمعيت متعصب آذربايجاني.  بكشند"آتش و خون"هاي ارمني نشين شهر را به  دهد محله مي

برند آنها را به آتش كشيده اهالي را به قنل  هاي ارمني نشين هجوم مي رهبري عساكر به محله
گروهي نيز . شوند  مارس هزاران مرد و زن و كودك كشته مي23در روز وحشتناك . رسانند يم

به علت تراكم و .  بگريزندديزاك و وارانداشوند به كمك هواي مه آلود به سمت  موفق مي
آيند و زندگي انسانهاي  هاي مسري پديد مي ازدحام جمعيت و در شرايط محاصره، قحطي و بيماري

آنهايي كه موفق به فرار از شوشي نشدند به اسارت در آمده . فرستند  كام نيستي ميزيادي را به
هاي ارمني  در محله": نويسد  چاپ تفليس چنين مي"اسلوو"روزنامه . تحويل اراذل عسكري شدند

به اين محله .) آ. ه- باشد23بايد  (24متعصبان در روز . نشين شهرسنگ روي سنگ بند نشده است
از هر .  دريايي از آتش بود24بخش ارمني عصر روز ... ه كشتار ارمنيان پرداختندهجوم برده ب

... از بخش ارمني چيزي باقي نمانده.... رسيد گوشه و كنار صداي آه و ضجه و گريه به گوش مي
، )روبن (يانآلكساندر زادوردر اين روزها، . 75"اجساد كشته شدگان بر روي جاده افتاده است

 شاعر، پيرجانيان و جانومبان. م پزشك، ياراميشيان رهبر مذهبي حوزه آرتساخ، اسقف واهان
هاي متعدد انديشه و فرهنگ در شوشي به قتل   آموزگار و فعاالن و چهرهترگابريليان، تاوريزيان
ني كه در شهر باقي ارمنيا. رسيد بر اساس منابع غير موثق شمار قربانيان به ده هزار نفر مي. رسيدند

كنند و گروهي را  ها، زنان و پيران را جدا مي شوند، بچه مانده بودند به بخش تاتار نشين منتقل مي
كند كه در زندان   شاهد عيني اين وقايع تعريف ميهاروتيونيان  كستاندين.برند نيز به زندان مي
  .76.گرفتند كردند و مورد ضرب و شتم قرار مي غذا دريافت نمي

يكي . اند  هاي خود به خويشاوندانشان چه نوشته حال ببينيم خود اين اشرار تاتار در نامه  
از آقدام حركت كرديم و تا قلعه شوشي ": نويسد  آوريل از شوشي براي مادرش مي8از آنها در 

... ش كشيديم و خودشان را هم هالك كرديمرا تصرف كرديم، هر چه روستاي ارمني بود به آت
در قلعه شوشي هر چه ارمني بود كشتيم، زنها را هم زنداني كرديم و آنهارا بسيار اذيت 

 عسكر خطاب به اسماعيل آلماندانبگفدر اين اسناد آرشيو شده نامه ديگري به قلم . 77"كرديم مي
سوخت .) آ. ه-منظور بخش ارمني نشين شوش است(اي  ارمنستاني كه ديده": برادرش وجود دارد

بيش از هزار ارمني به اسارت گرفتيم، همه مردان را كشتيم، حتي انجيل . و پنج يا ده خانه حفظ شد
بريديم و در بازارها  پس از كشتن ارمنيان معروف سر آنها را مي)... اسقف(و خليفه را 

كني به هيچ  در اين اطراف ديگر هيچ ارمني پيدا نمي": دهد سپس ادامه مي. 78"چرخانديم مي
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ها،  اآلن، سپاه، توپ... شوي كه كمتر از صد هزار چپاول كرده باشد تركي هم روبرو نمي
همه اينجا حضور دارند و قصد دارند به سمت .) آ.  ه- منظور خليل پاشا است(ها، خليفه  مسلسل

  . 79"...شود يم در آن سمت چه ميگوريس بروند، تا ببين
دولت ارمنستان تصميم گرفت در اسرع وقت به ارمنيان آرتساخ كمك برساند و   

هاي متفق درباره وقايع و اوضاع آرتساخ بود، سپس به  نخستين اقدام مطلع ساختن نمايندگان دولت
  .د به آرتساخ شوندهاي نظامي ارمني مستقر در زانگزور دستور داد آماده ورو جوخه

هاي متفق، كنفرانس اضطراري سه جمهوري قفقاز در  با وساطت نمايندگان دولت  
هاي همسايه بويژه مسئله آرتساخ   به بررسي مسايل مرزي جمهوري"تفليس گشايش يافت و كال

دولت مساواتي آذربايجان از همان ابتداي امر در صدد به شكست كشانيدن كنفرانس . پرداخت
كرد از ورود هيئت ويژه تشكيل شده توسط نمايندگان دولتهاي متفق به  تي تالش ميح. بود

صبر و تحمل و درنگ بيشتر در حكم خيانت به حقوق ارمنيان . آرتساخ جلوگيري به عمل آورد
 آوريل سال 14رفت و بدين سان با هماهنگي دولت جمهوري ارمنستان روز  آرتساخ به شمار مي

از سوي ) Drastamat Kanaianدراستامات كانايان، Dro (درو هاي نظامي  جوخه1920
 ديزاك وارد  غاپاناز)  هاروتيونيان-گارگين ترNejhdeh ( نژده وواراندازانگزور به منطقه 

ارمنيان آرتساخ با شادماني بسيار از ورود ناجيان ارمني استقبال كردند و آرتساخ . آرتساخ شدند
سلطانف استاندار هيچ تالشي براي . اوان به مام ميهن پيوستپس از مبارزه و تحمل رنجهاي فر

مقاومت در برابر نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان از خود نشان نداد و ترجيح داد همراه عساكر 
  .در محاصره شوشي باقي بماند

در همين روزها دولت موقت آرتساخ تشكيل شد و نمايندگان احزاب مختلف در آن   
  .شركت نمودند

 مسئله تعين سرنوشت ارمنيان 1920 آوريل 23ت در نخستين جلسه خود به تاريخ دول  
آرتساخ را بررسي كرد و تصميم گرفت درخواست بحق ساكنان ارمني اين سرزمين را مبني بر 

 مسئول امور كار و آرشاوير كاماليان. پيوست آرتساخ به مام ميهن مورد پشتيباني قرار دهد
خواست امروزي و كنوني ارمنيان قراباغ گرايش و ": چنين گفتكشاورزي در سخنراني خود 

 ."تمايالت ارمني و ارمنستان است و هرگز در هيچ شرايطي پيوند با آذربايجان مطرح نخواهد بود
تمايالت ارمني بايد ":  مسئول امور داخلي در سخنان خود تأكيد كرد كهآساتور آوديسيان

به قفقاز .) آ. ه-منظور او ارتش يازدهم است(گ روسيه آشكارا اعالم شود، حتي اگر ارتش بزر
ها و تمايالت ملت ما بايد روشن و  خواست... اين تقاضا بايد به آنها هم اعالم شود. حمله كند

واضح باشد حتي در شرايط برقراري نظام سوسياليستي نيز قراباغ و زانگزور بايد بخشي از 
 مسئول امور قضايي را يادآور  نيكالي عيسي خانياناناكنون چند جمله از سخن. "ارمنستان باشند
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قراباغ بايدتوسط شوراي ملي اداره شود اما بايد از كليه سازمانهاي دولتي ارمنستان نيز ": شويم مي
  . 80"برخوردار باشد

ل  ناحيه واراندا تشكيتاغاوارد آوريل در روستاي 25كنگره نهم ارمنيان قراباغ كه روز   
  :شد، يك دل و يك صدا تصميمات زير را اتخاذ و اعالم نمود

 توافقنامه موقت امضاء شده توسط كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ با دولت - 1
آذربايجان به علت نقص آن توسط ارتش آذربايجان و حمله به ساكنان ارمني 

  .گردد شوشي و روستاهاي ديگر ملغي مي
 به جمهوري ارمنستان به عنوان بخش جدايي ناپذير  اعالم پيوستن قراباغ كوهستاني- 2

  .آن
 در خواست از هيئت نمايندگي جمهوري ارمنستان در مسكو براي مطلع ساختن - 3

  .81دولت روسيه شوروي تصميمات كنگره
  .مطالب بيان شده ساده و روشن است  
هايي در روستاها و مناطق  ها و گرد هم آيي دولت موقت جلسهدر آن روزها به دعوت   

 نفر از نمايندگان ارمنيان روستاهاي 86اي كه با شركت  جلسه. يافت مختلف آرتساخ تشكيل مي
 آوريل تشكيل گرديد، اعالم كرد كه دولت 27هاي عليا و سفالي جوانشير در روز  بخش

ان قراباغ را با خشونت و شدت تمام نقض كرده آذربايجان توافقنامه مصوب كنگره هفتم ارمني
 و روستاهاي ديگر به دست ماراغا، مارگوشاوان نفري 3000است و متعاقب آن، مناطق مسكوني 

اند و در نتيجه اهالي جوانشير عدم پذيرش  نيروهاي مسلح مساوات و هوادارانشان ويران شده
 آوريل يك روز بعد از 29دو روز بعد، در . 82.دانند حكومت آذربايجان را حق مسلم خود مي

استقرار نظام شوروي در آذربايجان، كنگره متشكل از روستائيان ارمني خاچن، جرابرد و گلستان 
به جمهوري ارمنستان متمايل شود و تحت هيچ شرايطي " يك صدا تصميم گرفت مارتاكرتدر 

  .83"زير يوغ دولت آذربايجان نرود
دولت موقت آرتساخ با بررسي مكرر مسئله جهت گيري سياسي در جلسات خود   

در قلمرو مرزهاي " ممكن نيست "هرگز و تحت هيچ شرايطي"هميشه به اين نتيجه رسيد كه 
بايد به كل جامعه ارمني بپيوندد و بخش جدايي " و ارمنيان آرتساخ "آذربايجان قرار گرفت

آرتساخ، پرچم، نشان دولتي، سرود ملي و واحد . "هوري ارمنستان را تشكيل دهدناپذيري از جم
شود كه آرتساخ  در يكي از جلسات تصميم گرفته مي. پذيرد  مي"پول جمهوري ارمنستان را رسما
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به استانداري زانگزور پيوسته بدين سان آرتساخ و زانگزور بخشي از جمهوري ارمنستان را تشكيل 
  .دهند

 30 و 29، در روزهاي 1920 آوريل 28ستقرار نظام شوروي در آذربايجان در پس از ا  
نزديك شدن ارتش . هاي انقالبي شوشي، كارياگينو، آقدام و غيره تشكيل گرديد آوريل كميته

 آوريل كميته 29او در . سرخ به مرزهاي آرتساخ باعث شد سلطانف نقاب چهره خود را تغيير دهد
م و خود را رئيس آن معرفي كرد و اين امر باعث خشم شديد ارمنيان آرتساخ انقالبي قراباغ را اعال

به منظور برداشتن نقاب از چهره سلطانف تلگرامهايي از سوي زحمتكشان آرتساخ براي لنين و . شد
 14كميته انقالبي ساخته دست سلطانف روز . نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجان ارسال شد

 به جاي آن كميته جديدي پديد آمد و خود سلطانف نيز دستگير شده به باكو ماه مه منحل شد و
رسيد كه اين دژخيم ارمنيان به سزاي اعمالش خواهد رسيد ليكن با  چنين به نظر مي. انتقال يافت
 رئيس كميته انقالبي آذربايجان او از زندان آزاد شد و در امنيت كامل  نريمان نريمانفميانجيگري
  .هاي ضد ارمني و ضد شوروي خود ادامه داد نتقل شده و در اينجا به فعاليتبه ايران م

كردند كه با برقراري نظام شوروي در آذربايجان سياست  مردم چنين گمان مي  
رسد ليكن در عمل چنين  اشغالگرانه آذربايجان در قبال آرتساخ و زانگزور به پايان عمر خود مي

 كميسر حسين اف. م.  وارد مرحله نوين و دشوارتري گرديدنشد و تنازع بقاي ارمنيان آرتساخ
، تلگراف زير را 1920 آوريل 30) مترجم- وزير امور خارجه(خلق آذربايجان در امور خارجي 
دولت كارگران و كشاورزان جمهوري شوروي آذربايجان ": كند براي دولت ارمنستان ارسال مي

ينكه سپاهيان خود را از پهنه قراباغ و زانگزور كنند نخست ا به نام كميته انقالب درخواست مي
در غير . خارج كنيد، دوم به مرزهاي خود باز گرديد، سوم به كشتارهاي قومي پايان دهيد

اينصورت كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليست آذربايجان به جمهوري ارمنستان اعالن 
فرصت در نظر گرفته ) التيماتوم (سه روز براي دريافت پاسخ اين اتمام حجت. جنگ خواهد داد

 ، ومخونوشين، كيروف،  ارجنيكيدزهيك روز بعد التيماتوم دوم به امضاي. 84"شود مي
  . براي وزير امور خارجه ارمنستان ارسال گرديدلواندوسكي
 ملل را اعالم با كمال تاسف بايد متذكر شد، فعاالن سياسي كه حق تعيين سرنوشت  

التيماتوم آنها اين امر را . كرده بودند خود در اولين فرصت ممكن اين حق را ناديده گرفتند
به  فدراتيو روسيه  سوسياليستي جمهوري شورويبه نام": در آنجا بويژه آمده بود. كند تصديق مي

وي را بيدرنگ كنيم هر گونه عمليات نظامي درخاك آذربايجان شور دولت ارمنستان پيشنهاد مي
 ساعت پس از دريافت 24اين امر تا . متوقف سازد و ارتش خود را از مرزهاي آن خارج كند
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پيشنهاد ما بايد عملي گردد، در غير اينصورت اين كار توسط نيروهاي ارتش سرخ روسيه انجام 
  .85"هاي آن به عهده دولت ارمنستان خواهد بود خواهد شد و كليه مسئوليت

شود سپاهيان خودرا  بدين سان به موجب اين التيماتوم از جمهوري ارمسنتان خواسته مي  
كردند، از  كه از آرتساخ پيوند يافته به مام ميهن بر پايه حق تعيين سرنوشت، پشتيباني و دفاع مي

ي از قلمرو ديگران محسوب بدين معني كه آرتساخ بخش.  خارج نمايد"مرزهاي آذربايجان"
  .شود مي

دولت آذربايجان شوروي طي اعالميه راديويي خود در روز هشتم ماه مه خطاب به   
دولت ارمنستان، قاطعانه تقاضاي خروج سپاهيان ارمني از قراباغ را مطرح نمود و دولت ارمنستان 

وق زحمتكشان قراباغ در تلگراف پاسخ خود اعالم كرد كه دولت آذربايجان، اراده خواست و حق
برا اساس اسناد تاريخي دولت ارمنستان كه از آن روزها باقي . و زانگزور را پايمال كرده است

مانده است سياست دولت آذربايجان شوروي مبني بر نابودي جمهوري ارمنستان و اجراي تمايالت 
ارت امور خارجه ارمنستان در نامه وز. شود آذربايجان مساواتي به منظور پيوستن به تركيه، افشا مي

حسين اف كميسر خلق در امور .  ماه مه، خطاب به مردم آذربايجان و م12 مورخ 2898به شماره 
حمالت دولت شما دولت ارمنستان را ...": آمده است) رونوشت آن براي لنين و چيچربن(خارجي 

ربايحان را خلق ارمني و بر آن قرار داد تا به شما اعالم كند كه مفهوم و مراد اصلي انقالب آذ
چنانكه پيدا است اين انقالب به عنوان تحول دولت مساواتي . اند  دولت آن به خوبي درك كرده

خان بيگي، از طرف دولت انقالبي سوسياليستي تغييري در زندگي حكومتي و سياسي آذربايجان 
ستائيان و زحمتكشان نخستين اقدام اين دولت به اصطالح سوسياليستي قرار دادن رو. نداده است

التيماتومي كه روز . ارمني قراباغ و زانگزور بر خالف ميل آنان تحت يوغ حكومت آذربايجان بود
دوم پس از استقرار دولت شما به ارمنستان داده شد با ماهيت تجاوزگرانه خود هيچ نفاوت و وجه 

ود بين دولت شما و اگر پيوند و پيمان موج. هاي دولت مساواتي نداشت تمايزي با يادداشت
و سازماندهندگان حيات حكومتي كشور شما يعني ... رهبران امپراليست تركيه، مصطفي كمال

انور، خليل و نوري پاشاها و كشتارهاي وحشتناكي را كه اين پاشاها در قبال ارمنيان قفقاز و تركيه 
تواند  ت ارمنستان نمياند، در نظر بگيريم، دراينصورت پر واضح خواهد شد كه دول  سازمان داده

در برابر اتهاماتي كه ... دولت فعلي آذربايجان را دموكراتيك و سوسياليستي به حساب آورد
درباره تعدي و فشارهاي اعمال شده از سوي ارمنستان بر ساكنان مسلمان در يادداشت خود متذكر 

 و ، گنجه، شماخي نوخي، آرشخواهيم در مورد كشتارهاي جمعي ساكنان ارمني ايد ما نمي شده
  .86" بپردازيم گغتانو قراباغ ساكنان بي گناه

                                                           
 .137، شماره 276،1،218 دولتي،  آرشيو اسناد- 85
 .44-46،شماره 200،1،581 همانجا، - 86



  ٤٦

 بدون در نظر گرفتن 1920 توپخانه ارتش يازدهم سرخ در آغاز ماه مه 32لشكر   
در اين روزها هيئت .  به سمت آرتساخ به حركت در آمد يوالخخواستهاي ارمنيان آرتساخ از

  واراندا باقارابوالغ در روستاي ساهاك ترگابريليان پانزدهم سرخ به رياست اعزامي ارتش
درو .  مالقات كرد و از او قاطعانه تقاضا كرد نظاميان ارمني را از آرتساخ خارج كند(Dro)درو

 پاسخ داد كه اين كار با اصل حق تعيين سرنوشت ملل اعالم شده از سوي روسيه شوروي كانايان
شود آن را جدا  اند ليكن اكنون درخواست مي رمنيان آرتساخ به مام ميهن پيوستها. مغايرت دارد

  .كرده به آذربايجان ملحق نمايند
 تمام عساكر ارتش سابق "اين امر نيز جالب توجه است كه در همان روزها، تقريبا  

غيير هاي خود را ت  ارتش سرخ پيوسته بي درنگ يونيفرم11مساواتي در آرتساخ به صفوف لشكر 
  .داده بودند

 و ابوذرف ارتش يازدهم سرخ، به فرماندهي 32 لشكر 281، هنگ 1920 ماه مه 12  
 رئيس ارجنيكيدزه.ك.س مه، خود 18روز .  كميسر جنگ وارد شوشي شد گايدارفرهبري

 ماه مه 22شوراي نظامي جبهه قفقاز به شوشي رسيد و گزارشي در مورد كارهاي انجام شده روز 
  .راف كردبه لنين تلگ

 ارتش سرخ به عنوان بخشي از آذربايجان 11بدين ترتيب آرتساخ از سوي سپاه   
  . غير منصفانه و نقص شديد اصل حق تعين سرنوشت ملل بود"اين امر كال. شوروي اعالم شد

اي تشكيل دهد و اوضاع پديد آمده  دولت موقت آرتساخ تصميم گرفت جلسات منطقه  
 14اي واراندا كه در تاريخ  جلسه منطقه. را مورد بررسي قرار دهدوجهت گيري ارمنيان آرتساخ 

 تشكيل شد، وضعيت به وجود آمده پس از ورود سپاه يازدهم به  هاغورتماه مه در روستاي
 مبني بر الحاق آرتساخ 11آرتساخ را مورد انتقاد قرار داد و از پذيرش درخواست فرماندهي سپاه 

  87.به آذربايجان سر باز زد
 نيز تقاضاي دولت آذربايجان و فرماندهي سپاه توغاي ديزاك در روستاي  جلسه منطقه  

كليه امور مربوط به مسائل آرتساخ را بايد نه بصورت جدا " را محكوم كرد و تصميم گرفت 11
  .88"و منفك بلكه همراه با جمهوري ارمنستان حل و فصل گردد

 بر گزار شد و طي آن مسئله 1920 مه 22آخرين جلسه دولت موقت قراباغ در تاريخ   
آرشاوير كاماليان اعالم نمود كه شايد . عكس العمل در قبال روسيه شوروي بررسي گرديد

بلشويكهاي محلي بتوانند با در دست گرفتن حكومت و اعالم قراباغ به عنوان بخشي از روسيه "
از ":  متذكر شدآستوازادور آوديسيان. "ايجان، اين سرزمين را نجات دهندشوروي و نه آذرب

توانيم با آن باشيم و در اين  آنجا كه شرايط گوناگون ما را به ارمنستان پيوند داده است، لذا مي
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دولت موقت تصميم گرفت موجوديت فيزيكي زحمتكشان . باره بايد به روسيه شوروي اطالع دهيم
د و در عين حال اعالم نمود كه ارمنيان آرتساخ مصمم هستند هرگز تحت هيچ آرتساخ را حفظ كن

شرايطي سرنوشت خود را حتي به آذربايجان شوروي پيوند ندهند و آماده پديد آوردن چنان نظام 
سياسي هستند كه روسيه انقالبي موجد گشته است و بر آن است تا ايجاد اوضاع سياسي پايدار 

  .89" كرده و ادامه دهنددفاع از خود را تشديد
ظهور نمايندگان روسيه شوروي، پخش اخبار (با اين حال چنان شرايطي ايجاد شد   

 مجبور به ترك آرتساخ  دروهاي نظامي كه دسته) مربوط به انقالب بلشويكي در ارمنستان و غيره
 شدند و تمام ساز و برگ و گيروهاي كوه   مه و بازگشت به گوريس از طريق دامنه25در روز 

  .انبارهاي اسلحه را براي اهالي آرتساخ به جا گذاشتند
 قراباغ كوهستاني را به تاغاواردروز بعد، دهمين كنگره ارمنيان آرتساخ در روستاي   

تا پايان ماه .  تشكيل شد ساكو هامبارسوميانعنوان شوروي اعالم كرد و كميته انقالبي به رياست
  .هاي انقالبي تشكيل يافتند ئن، در تمام روستاها و مناطق آرتساخ كميتهژو

با اين همه، اميد ارمنيان آرتساخ مبني بر اين كه استقرار نظام شوروي باعث اتحاد   
سنگ بناي سياسي آذربايحان شوروي را . شود، به نوميدي بدل شد آرتساخ با مام ميهن مي

داد و در آن روزهاي جديد تحت لواي  شكيل ميهاي كاري آذربايجان مساواتي ت روش
 آراماييس و سيمون پيروميان زماني كه. دادند هاي توخالي سر مي  شعارها و نطق"انترناسيوناليسم"

  ژوئن در نامه خود به9 از طرف اتحاد ميهني اهالي آرتساخ مستقر در تفليس در تاريخ يرزنكيان
هاي اشغالگرانه آذربايجان  ادي آرتساخ و سياست به كرات درباره اوضاع سياسي و اقتصلنين

آنها در بخشي . شدند، تمام مطالب ياد شده را مورد نظر داشتند شوروي در قبال قراباغ ياد آور مي
علت وجودي سياست الحاق قراباغ كوهستاني به آذربايجان توسط ": اند  از نامه خود چنين نوشته

  ."ها بوده است قع سياست تركيه، آنتانت و مساواتهاي قهرآميز، در وا التيماتومها و روش
بنا به صالحديد خود "كنند كه به روستائيان آرتساخ امكان دهند        آنها اين مسئله را عنوان مي

هر تصميمي مغاير با . زندگي شان را سازمان دهند واز حق تعيين سرنوشت برخوردار شوند
تلقي شده آنان را از آن حق تعيين سرنوشت خود خواست و اراده روستائيان نوعي قهر و زور 

سازد كه سه سال در شرايط بسيار دشوار از آنها در برابر دشمنان حمايت كرده  محروم مي
  .اين مبارزه در سالهاي بعد نيز متوقف نگرديد. 90"است

 ژزئن 3پاه يازدهم ارتش سرخ در  عضو شوراي نظامي سكيروف.م. سمي دانيم كه  
مناطق " گزارش كرده بود كه  لنين با بيان بي پايه و اساس بودن درخواستهاي مساواتيها به1919
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 نيز كه 1920 در تابستان. 91"شناسند ارمني قراباغ و زانگزور، دولت آذربايجان را به رسميت نمي
در قلمرو جمهوري آذربايجان حكومت شوروي بر پا شد اوضاع بر همين منوال بود و قراباغ و 

  . شركت نكردند11زانگزور در صفوف سپاه 
 حسين اف.  م رئيس كميته انقالبي، نريمان نريمانفرهبران جمهوري آذربايجان و  

ساختن رهبران حزبي و دولتي، كميسر امور خارجه و ديگران سياست حيله و فريب، منحرف 
 نظر عمومي براي اعمال زور در قبال ارمنيان آرتساخ، زانگزور، نخجوان و ساير نواحي "ايجاد"

، 1920نريمانف در تلگرام و نامه خود خطاب به لنين در تابستان . كردند ارمني نشين را دنبال مي
اند آنهارا به تصرف  له گران نتوانستهكرد قراباغ، زانگزور و نخجوان كه مبلغان و مداخ اعالم مي

هيئت نمايندگي جمهوري ارمنستان به . خود در آورند بايد جزء قلمرو آذربايجان قرار گيرند
 هنگامي كه.  براي مذاكره با روسيه شوروي وارد مسكو شد1920 در ژوئن  لون شانترياست
ي كه از باكو به مسكو خطاب به  مشغول مذاكره بود، در تلگرامچيچرين. گ در ماه ژوئيه با شانت
درباره آنچه ": ارسال شده بود چنين آمده است) رونوشت براي والديكاوكاز، ارجنيكيدزه(لنين 

اند، بايد اعالم   شود و هم اكنون در قلمرو آذربايجان قرار گرفته كه به زانگزور و قراباغ مربوط مي
  ."ان باقي بمانندكنيم كه اين مناطق بطور قطع بايد در قلمرو آذربايج

هم از نقطه نظر نظامي و هم از نظر امكان ارتباط مستقيم با ....... نواحي جلفا و نخجوان   
ما هرگونه مذاكره با . تركيه بايد از طرف سپاهيان ما تصرف شوند و به آذربايجان ملحق گردند

رتان است بي موقع دولت داشناك را اضافه و مسئله ارمنستان تركيه را آنگونه كه شما مورد نظ
چيچرين كه در .  بودندميكويان.  آ ومديواني.ب، نريمانف. ننويسندگان اين تلگرام . 92"دانيم مي

شود به ارجنيكيدزه متوسل شود و از او تقاضا كند بر روي  تنگنا قرار گرفته بود، مجبور مي
 كميسر ملل روسيه شوروي به  استالين.ل نفوذ كرده از اشتهاي آنها بكاهدرهبران آذربايجان اعما

او در تلگرافي به ارجنيكيدزه اراده خود را به وي تحميل . كرد شدت از نريمانف پشتيباني مي
به نظر من بايد به وضوح يكي از طرفين را مورد حمايت قرار داد و در اين مورد ": كند مي

  .93"راه با تركيه بايد در نظر داشت آذربايجان را هم"مسلما
ارجنيكيدزه، . كيروف، س. س(شماري از فعاالن حزب بلشويك و حكومت شوروي   

، منصفانه معتقد بودند كه قراباغ، )لگران، آلكساندر مياسنيكيان و ديگران.چيچرين، ب.گ
 نشين از نظر تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان را زانگزور، نخجوان و ديگر نواحي ارمني

چيچرين كميسر .در اين خصوص، گ.  با آن متحد شوند"دهند و در نتيجه بايد مجددا تشكيل مي
 در برابر اين پرسش لنين 1920 ژوئن 21او. كرد امور خارجي جمهوري روسيه قاطعانه عمل مي
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قراباغ ": پاسخ داد " و آرامش منتهي ساخت؟آيا امكان دارد كار را با نريمانف به صلح"كه 
 ژوئن، چيچرين در تلگراف خود به 19 چند روز پيش از آن در 94"زيستگاه بومي ارمنيان است

، نخجوان و جلفا نبايد به ارمنستان و آذربايجان  قراباغ، زانگزور، شوشي": نويسد ارجنيكيدزه مي
ملحق شوند بلكه بايد تحت نظارت ارتش روسيه قرار گيرند و در آنجا شوراهايي پديد آيند زيرا 

چيچرين براي توجيه اين نقطه . 95"تصميمي غير از اين باعث شكست سياست صلح ما خواهد شد
 وزير امور خارجه ارمنستان ارسال كرده اوهانجانيان.  آ ژوئيه براي7كه به تاريخ نظر در تلگرامي 

شود كه جو و محيط مناسب را براي بررسي بي  چنان شرايطي ايجاد مي": بود چنين نوشته است
  .96"طرفانه و آرام مسائل و اختالفات ارضي فراهم خواهد ساخت

چيچرين با مطرح . اشت از سياست پان تركيستي خود دست برداردنريمانف تصميم ند  
 در مذاكره تلفني خود با نماينده آذربايجان در "جو متشنج و نوميدانه"ساختن اتهام ايجاد 

 درخواست انجام اقدامات اضطراري در قبال ارمنيان ساكن سرزمين 1920گرجستان، در ژوئيه 
سفير جمهوري . تواند به نفع الحاق آذربايجان فكر كندسازد تا وي ب مورد اختالف را مطرح مي

 راجع به اين امر 1920 اوت 9ارمنستان در باكو در گزارش خود به دولت متبوع خود در 
حتي رفتاري در شأن قوم تاتي از خود "نويسد كه نريمانف  او مي.  سخن گفته است"مشخصا

دهد و حتي  اي ضد ارمني خود را بروز ميه اي بسيار آشكار ديدگاه بگونه" و او "دهد نشان نمي
كند كه  او اغلب فراموش مي. كند حرمت اين امر حتي به صورت ظاهري حفظ گردد تالش نمي

بدون شك، . گذارد يك كمونيست است و ماهيت ملي تركي خود را بطور مشخص به نمايش مي
ها و نظرات باطني خود را به  ديگران كمونيست تر و انترناسيوناليست تر از او نيستند ليكن ديدگاه

  .97"كنند اين روشني بيان نمي
به خاطر محكوميت و جلوگيري از سياست اشغالگرانه آذربايجان شوروي است كه   

روند جديد امور بايد ":  خطاب به لنين چنين نوشته است1920 ژوئن 29چيچرين، در تاريخ 
هاي   طرحهاي ما در ماورأ قفقاز بيابد و ما را بر آن دارد كه در قبال برنامهانعكاس خود را بر

اين رفقا در ابتدا مترصد بودند . تجاوزگرانه ارجنيكيدزه، مديواني و نريمانف محتاطانه عمل كنيم
با توسل به زور اسلحه نظام شوروي را در گرجستان و ارمنستان بر قرار كنند ولي زماني كه كميته 

شود  كميسر امور خارجه سپس متذكر مي. " نا اميد شدند"ي ما اين امر را رد كرد شديدامركز
او چنين . دارد كه نريمانف از تاكتيك تعرضي خود در قبال گرجستان و ارمنستان دست بر نمي
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آخرين مرحله اين بحران، مطرح شدن تقاضاهاي آذربايجان در مورد مناطق ": دهد ادامه مي
.  در دست جمهوري ارمنستان قرار دارند"ميشه به ارمنستان تعلق داشتند و عمالوسيعي بود كه ه

 داراالگياز همچنين نخجوان، اردوباد و -دولت آذربايجان خواستار مناطق قراباغ، زانگزور، شارور
چيچرين كتمان . " در دست جمهوري ارمنستان قرار دارد"بخش اعظم اين مناطق عمال. جلفا است

در واقع چنين . ريمانف قصد داشت اين مناطق را توسط ارتش شوروي تصرف كندكند كه ن نمي
نمي توان "كميسار امور خارجه معتقد بود كه .  تصرف شد11نيز شد و آرتساخ به وسيله سپاه 

بخشي از قلمرو ارمنستان را اشغال كرده آن را به آذربايجان ملحق ساخت، اين امر به معني قائل 
بويژه آنكه اعمال اين سياست در قبال ... انه براي سياست شرقي ما استشدن ماهيت فريبكار

  .98"ارمنستان ضربه شديدي بر پيكر كمونيسم وارد خواهد كرد
: شود  ژوئيه چنين متذكر مي9چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه به تاريخ   

ها به ما اعالم كرده بودند كه گويا حفظ قراباغ و زانگزور تحت حكومت ما به جاي الحاق بار"
 بطور روشن و واضح "لطفا. آنها به آذربايجان، حكومت شوروي را در باكو سرنگون خواهد كرد

گزارش دهيد كه مسئله چيست؟ اگر مسئله حمايت از تمايالت اشغالگرانه ملي گرايان افراطي 
، بايد بگويم كه اين سياست ناپسندي است و ما با اعمال چنين سياستي باعث رشد و مسلمان است

شويم و در نتيجه به آنان  ها برابر مي رونق احساسات ملي گرايانه خواهيم شد و بنابراين با مساواتي
  .99"...ايم  كمك كرده
روسيه با در دست داشتن ) بلشويك( كمونيست بوروي سياسي كميته مركزي حزب  

 تصميمي درباره سياست خود در خصوص 1920 ژوئيه 7چنين مدارك انكار ناپذيري در روز 
هاي فعال قفقاز مسئوليت  مطابق با ماده هشتم اين مصوبه يا فرمان به كمونيست. قفقاز اتخاذ كرد

وضيح دهند و آنها را قانع سازند كه اين شد تا به ساكنان مناطق تحت اشغال ارتش سرخ ت داده مي
هاي قومي است و مسئله تعلق  اقدامات ماهيت موقتي دارد و هدف آنها جلوگيري از خونريزي

ها را يك كميسيون مختلط كه به خواست و اراده اقوام ساكن در اين مناطق تشكيل  سرزمين
پس به روشني و وضوح مسئله حمايت از اصل حق تعيين . 100"گردد، حل و فصل خواهد شد مي

  .سرنوشت ملل مطرح شده بود و تنها اجراي عادالنه اين امر و تصميم مهم باقي مانده بود
او . با اين حال رهبري آذربايجان به رياست نريمانف اين مصوبه و فرمان را خنثي كرد  

كرد اين امر را بقبوالند كه گويا قراباغ از دير  ده از تمام امكانات تبليغاتي ممكن تالش ميبا استفا
باز سرزمين متعلق به آذربايجان بوده است، زيرا كه از نظر اقتصادي با دشت قراباغ و ساير نواحي 

ير ممكن جمهوري بويژه صنعت باكو ارتباط ناگسستني دارد، و بنابراين جدايي آن از آذربايجان غ
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كند  دهد و سعي مي مورخ نيز مورد تاكيد قرار مي.) م-قلي اف (گوليف.  دهمين امر را. است
ادعاهاي رهبران جمهوري را در مورد قراباغ توجيه نمايد ولي چون مطلب ديگري براي تحكيم 

بنظر شخص اخير، الحاق قراباغ به . شود كند به عامل اقتصادي متوسل مي اين امر پيدا نمي
رمنستان توسعه نيافته از نظر اقتصادي صحيح نيست زيرا كشور اخير قادر نخواهد بود به قراباغ ا

ها با كنار نهادن حق تعيين  اكنون گوليف. ويران شده كمك كند تا اقتصاد خود را باز سازي نمايد
بوط هر گاه مسئله به نخجوان مر. دهند سرنوشت ملي مسايل اجتماعي را در اهميت اول قرار مي

  .شود گردد و ويژگي اكثريت ملي ساكنان مطرح مي شود همين مسايل اجتماعي فراموش مي مي
ميان روسيه شوروي و )  امضاء شد سوريعني روزي كه پيمان (1920 اوت 10روز   

اي امضاء شد كه بر پايه آن ارتش شوروي مناطق مورد منازعه قراباغ  جمهوري ارمنستان توافقنامه
كنند تا در آينده بطور قطعي سرنوشت آنها تعيين  زور و نخجوان را تصرف ميكوهستاني، زانگ

  .شود
 در همين اثنا، رهبران آذربايجان يعني نريمانف و ديگران پيگيرانه سياست   
 تمام "بدون هيچ گونه آشوب و سروصدا تقريبا. آورند اي را به اجرا در مي فريبكارانه
چند امر در تحقق اين مسئله . شد ها محول مي ه آذربايجانيهاي رهبري و مناصب آرتساخ ب موقعيت
در آن زمان پهنه آرتساخ تاريخي به مناطق جرابرد، شوشي و جوانشير تقسيم شده بود . موثر بود

بدين ترتيب قسمت كوهستاني و دشت اين سرزمين . يافتند كه تا رودهاي ارس و كورا امتداد مي
توانستند اكثريت قومي خود را داشته   ارمنيان آرتساخ نميداد كه يك قلمرو واحد را تشكيل مي

. ميكويان، ل.  آاز ديگر سو سياست نريمانف در قبال قراباغ كوهستاني مورد حمايت. باشند
  . و ديگر فعاالن غير دور انديش ارمني قرار داشتقاراگيوزيان.نازارتيان، آ. ميرزويان، ه
هاي ناپسند ديگر   تهديد و ترور و شيوهگروه نريمانف از بكارگيري روش ارتشاء،  
  .كرد دريغ نمي

 براي 1920كارگزار نريمانف كه در تابستان سال ) قرايف ( اسد كارايفمي دانيم كه  
اي خطاب به كميته  مدتي كوتاه به عنوان رئيس كميته انقالبي قراباغ كار كرده بود، در نامه

ميليون روبل پول دريافتي از مقامات آذربايجان  200كرد كه خود با  انقالبي زانگزور اعتراف مي
هاي دفاعي ارمنيان قراباغ و زانگزور را  هاي ارمني رشوه دهد و توسط آنها فعاليت بايد به شخصيت

 را كنار گذاشت زيرا كه "بشر دوستي"كرد كه بايستي  او چنين ابراز نظر مي. دچار شكست كند
همانگونه كه به روشني از . 101"مينها را اشغال نمودتوان دولت بر پا كرد و سرز توسط آن نمي"

ها و چگونگي عملكرد ترك و تاتار را بسيار  اين اعترافات پيدا است، رهبران آذربايجان روش
  .نيك فرا گرفته بودند

                                                           
  -ô. 64 ,1 ,10،9. 101 ,بثة Àسح



  ٥٢

 در آن روزهاي بحراني ارمنيان، تركيه كمال آتاترك دست به يك اقدام زد كه هدف  
آن كمك به مقامات آذربايجاني به منظور حل مسئله نخجوان، زانگزور و آرتساخ به نفع خودشان 

 ارتش تركيه با نقض پيمان سور به خاك ارمنستان تعرض كرد و 1920در پايان ماه سپتامبر . بود
  .در مسير خود مرگ و ويراني براي ارمنيان به ارمغان آورد

ميانجيگري را عهده دار شد و چنانكه از نامه روسيه شوروي در اين اوضاع نقش   
دانستند تركيه به چه منظوري  آيد، آنها نمي  بر مي1920 نوامبر 5 بتاريخ  لگرانچيچرين به

  .ارمنستان را مورد هجوم قرار داده بود
 نماينده ديپلماتيك گرجستان منشويكي در مسكو نيز در تلگرامي براي ناخارادزه. م  

اين اعالميه تركها كه .  همين نظر را ابراز كرده است1920 اكتبر19 تاريخ دولت متبوع خود به
 بسياري از افراد را دچار توهم "ها بودن احتماال آنها مترصد نجات خلق ارمن از دست داشناك

بياد آوريم دژخيمان ترك را كه وارد ارمنستان شده بودند خود را به عنوان . كرده بود
دژخيم .) م- قره بكر (كارابگير. دادند قايد و افكار نو نشان مي برخوردار از ع"هاي سرخ"

پي بردن به ارتباط سياسي نريمانف . كرد عساكر را رهبري مي.)  م- كمونيست ("سرخ"هاي  هنگ
كرد با كمك به اصطالح  نريمانف تالش مي. و تركيه در قبال ارمنستان كار دشواري نيست

 داراالگياز، -بطور قطع مناطق نخجوان، شارور .) م- منظور تركان كمونيست  ("تركان سرخ"
  .زانگزور و آرتساخ را تصاحب كند

 در نخستين پيام ارسالي خود به مسكو در اول ژوئن مصطفي كمالدانيم  چنانكه مي  
 در خواست تحويل طال، اسلحه و مهمات به بهانه مبارزه با آنتانت در جبهه غربي را مطرح 1920

  .كمال به نتيجه مطلوبي رسيدنمود و اين درخواست 
نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان توان الزم براي مقاومت در برابر تركان در حال   

  .پيشروي را نداشتند
 نوامبر 29اين روزهاي بي نهايت وخيم با استقرار نظام شوروي در ارمنستان به تاريخ   

اهالي . رد مرحله نويني گرديد به پايان رسيد و بحث و بررسي مسئله آرتساخ پس از آن وا1920
كردند، اظهار اميدواري  ها و تلگرامهايي كه به كميته انقالب ارمنستان ارسال مي آرتساخ در نامه

كردند كه مبارزات سه ساله آنها سر انجام با استقرار نظام شوروي در ارمنستان به موفقيت نايل  مي
  .شود ه واقعيت بدل ميخواهد گرديد و آرزوي پيوستن آرتساخ به مام ميهن ب

زماني كه اخبار مربوط به استقرار نظام شوروي در ارمنستان به باكو رسيد، در جلسه   
 نوامبر، 30مشترك بوروي سياسي و سازماني كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان در تاريخ 

ام كميته تصميم گرفته شد به نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجان ماموريت داده شود به ن
اي تهيه و انتشار دهد و طي آن متذكر گردد كه كليه اختالفات ارضي بين  انقالبي اعالميه

دولت ": در اين مصوبه آمده بود. پذيرد آذربايجان شوروي و ارمنستان شوروي پايان مي
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كارگران و كشاورزان آذربايجان با دريافت خبر مسرت بخش اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي 
ها و  از امروز، بحث. فرستد تان به نام روستائيان قيامگر، به اين پيروزي خلق برادر درود ميارمنس

قراباغ كوهستاني، . شوند اختالفات ارضي ميان ارمنستان و آذربايجان خاتمه يافته اعالم مي
زانگزور و نخجوان به عنوان بخشي از جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان به شمار 

  .102"روند مي
 نريمانف، علي حيدر كارايف دسامبر به رياست 1در جلسه باشكوه باكو به تاريخ   

آذربايجان را به مناسبت پيروزي نظام اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي 
پس از اين هيچ اختالف ارضي "در اين اعالميه آمده بود كه . شوروي در ارمنستان منتشر ساخت

  .103"تواند ميان دو خلق همسايه ديرينه ارمني و مسلمان مطرح باشد نمي
نراني كرد و استقرار نظام شوروي  نيز سخارجنيكيدزه. سدر اين جلسه شوراي باكو   

در ارمنستان را تبريك گفته اعالميه كميته انقالب آذربايجان را كه مطابق آن قراباغ كوهستاني، 
چنانكه مشاهده . زانگزور و نخجوان به ارمنستان واگذار شد، يك رويداد تاريخي قلمداد كرد

ميته مركزي حزب كمونيست  نوامبر بوروي سياسي و سازماني ك30ميشود، ميان اعالميه 
آذربايجان و سخنان ارجنيكيدزه تفاوتي وجود ندارد در حاليكه در اعالميه امضاء شده توسط 

 صورت گرفت به اين "تصحيح" باكو به چاپ رسيد يك "كمونيست"نريمانف كه در روزنامه 
توان فكر كرد  مشكل مي. توانند مسئله خود را توسط رفراندم حل كنند معني كه اهالي آرتساخ مي

خواست ذهن بسياري از  كه دولت آذربايجان در آن زمان دست به حيله و فريب زده بود و يا مي
در هر صورت چه در ارمنستان و چه آرتساخ به اين سخنان بي درنگ . افراد را منحرف كند

ت بزرگ هاي تشكر، او را لنينيست و انترناسيوناليس نريمانف اعتماد كردند و با ارسال تلگرام
  .شمردند مي

با اين حال، رويدادهاي بعدي نشان دادند كه نريمانف به خويشتن خويش وفادار مانده   
هاي عملياتي  اي براي فريب اذهان عمومي تا يافتن روش اعالميه او در جلسات باكو تنها وسيله

  .رفت جديد به شمار مي
 1921 و اوايل 1920ل در اواخر سا. گذراند ارمنستان شوروي روزهاي سختي را مي  

 هيچ اقدام جدي براي "اوضاع داخلي و خارجي جمهوري چنان وخيم و بحراني بود كه عمال
  . شوراي باكو امكان پذير نشد1920 نوامبر 30الحاق سرزمين ارمني به ارمنستان مطابق با اعالميه 

 به هر قيمت با استفاده از موقعيت زماني، طرفداران اشاعه انقالب جهاني به هر نحو و  
هاي شرقي مسلمان نشين معطوف داشتند و در اين راستا مهمترين حساب  توجه خود را به سرزمين
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هاي  خود را روي تركيه كماليستي باز كردند و نريمانف رئيس كميته انقالب آذربايجان فعاليت
آوردن اي حتي برخالف مفاد اعالميه خود انجام داد و از هيچ كوششي براي به چنگ  گسترده

ها بدون شك تاثير  اين فعاليت. اراضي بيشتري از ارمنستان به نفع آذربايجان و تركيه دريغ نكرد
خود را بر روي فعاالني گذاشت كه آماده انجام مذاكرات آتي با تركيه كماليستي در مسكو 

  .شدند مي
ي و هاي سياسي، حقوقي و تاليفي تشكيل شده به منظور بررسي طرح پيمان شورو هيئت  

 تهيه شده بود، بويژه 1920تركيه كه در اولين كنفرانس روسيه، تركيه در ماههاي ژوئيه و اوت 
تركها . هاي ارضي طرف ترك مطرح گرديد با مشكالت جدي مواجه شدند زماني كه در خواست

بويژه .  بودندآخالكاالك و آخالتسخا و مناطق سورمالو، ناحيه باتوم و قارصهاي  خواهان استان
ها  ها قرار داشت و در آنجا به كوشش و فتنه تركها و مساواتي خجوان در مركز توجه كماليستن

برخوردهاي قومي روي داده بود و متعاقب آن شمار زيادي از ارمنيان مجبور به جالي وطن شده 
  . بودند

يوسف از طرف تركها، .  به بررسي مسايل مرزي پرداخت1921كنفرانس دهم مارس   
 جالل الدين وچيچرين . گ و از طرف شوروي، علي فواد پاشا و رضا نوري بيگكمال بيگ، 
.  در اين كنفرانس شركت داشتند و يوسف كمال بيگ رياست جلسه را به عهده داشتكرخمازوف

بدين سان مسئله مرزي ارمنستان شوروي و مسائل بالفصل ارضي مربوط به آن بدون حضور 
بطور كلي به هيئت نمايندگي ارمنستان شوروي . گرفت ر مينماينده ارمنستان مورد بررسي قرا

بر اساس پيمان منعقد شده غير از استان قارص و . هاي كنفرانس داده نشد اجازه شركت در فعاليت
 هزار كيلومتر مربع وسعت با توجه به مرز مشخص شده توسط تركيه 5/5سورمالو، نخجوان نيز با 

از ارمنستان جدا و به عنوان يك منطقه خود مختار در و به شرط عدم واگذاري به ارمنيان 
ها پايمال كردن شديد كليه موازين بين المللي بود و مقصرين  تمام اين. آذربايجان شناخته شد

  . و ديگران بودنداسكاچكو، استاليناصلي اين رويداد كميسر ملل يعني 
در خاطرات خود  عضو هيئت تركيه و سفير تركيه در مسكو علي فواد جبسوژنرال   
شود كه استالين به آنان اطمينان داده بود كه مسئله ارمني در كنفرانس مطرح نخواهد  متذكر مي

شما خود مسئله ارمنستان را حل كنيد و اگر باز هم مسئله قابل حل وجود ": افزايد شد و سپس مي
  .104"دارد خود به آن بپردازيد ليكن در مورد موعد نهايي ما را مطلع سازيد

بحث پيرامون اين مسئله در . پس از تصميمگيري درباره نخجوان نوبت به آرتساخ رسيد  
پلنوم بوروي قفقاز حزب كمونيست روسيه .  بسيار حاد و شديد بود1921ماههاي ژوئن و ژوئيه 

 و مياسنيكيان. نريمانف، آ. ماخارادزه، ن. ف، هارجنيكيدز. س ژوئن تشكيل شد و 3در روز 
در اعالميه جمهوري "همه متفق القول اعالم كردند كه بايد . ديگران در آن شركت داشتند
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 اعالميه " اين تصميم بوروي قفقاز عمال.105" قراباغ به ارمنستان تعلق داردارمنستان، قيد شود كه
 را كه روز بعد انتشار يافت و در آن مسئله رفراندم 1920 دسامبر 1 نريمانف در امضاء شده توسط

 عضو علي البدل كوچارلي. تكرد، در حالي كه در قراباغ كوهستاني پيشنهاد شده بود، لغو مي
 دكتر در تاريخ و رئيس شعبه آذربايجاني انستيتوي گوليف. دآكادمي علوم آذربايجان و

سته به كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي سابق در مقاالت  لنينيسم واب- ماركسيزم
 يك نظريه فريبكارانه و ضد علمي "لناگيرند و ع  اين تصميمگيري مهم را ناديده مي106خود

آنها با منحرف ساختن ذهن خوانندگان، سعي در اثبات اين امر دارند كه گويا . كنند مطرح مي
 تا برقراري نظام شوروي تحت حكومت 1918قراباغ كوهستاني پس از امضاء پيمان باتوم در سال 

 خود در قلمرو آذربايجان شوروي باقي  بنا به خواست"مساواتي آذربايجان قرار داشته است و بعدا
  .ها است تاريخ تنازع بقاي آرتساخ پاسخي به اين ياوه گويي. مانده است

بر پايه توافق ميان ":  آمده است1921 ژوئن 12در اعالميه ارمنستان شوروي مورخ   
ه هاي شوروي سوسياليستي آذربايجان و ارمنستان و بر اساس اعالميه كميت هاي جمهوري دولت

گردد كه قراباغ كوهستاني از اين پس  انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، اعالم مي
در اين اعالميه . 107"باشد به عنوان بخش جدايي ناپذير جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مي

طلب بر اساس اعالميه صادر شده از طرف شوراي انقالب به وضوح گفته شده بود كه اين م
 ژوئن 12بدين ترتيب مصوبه سوم ژوئن بوروي قفقاز و اعالميه . آذربايجان پذيرفته شده است

كردند كه قراباغ كوهستاني بر اساس توافق  ارمنستان شوروي بوضوح اين مطلب را تائيد مي
  .منستان بازگردانيده شده استهاي شوروي ارمنستان و آذربايجان به ار جمهوري

 ازطرف دولت ارمنستان به عنوان نماينده تام االختيار  آسكاناز مراوياندر آن روزها،  
 نماينده آذربايجان از تفليس راهي قراباغ شد علي حيدر كارايفاو همراه . در قراباغ تعيين شد

روند و در آنجا مسايل را با  به مراويان پيشنهاد كرد به باكو بيوالخليكن كارايف در ايستگاه 
اين فرمان را كارايف پيش از حركت در تفليس از نريمانف دريافت كرده . نريمانف روشن سازند

با اين حال مراويان پيشنهاد كارايف را رد كرد و به تنهايي راه خود را به سوي قراباغ ادامه . بود
ايي در شوشي و جاهاي ديگر برگزار شد و ه ميتينگ. داد و در آنجا با شادي زياد از او استقبال شد

 اين اعالميه او را منتشر "ستاره سرخ"چند روز بعد كه مراويان به تفليس باز گشت، روزنامه 
بر اساس اعالميه شوراي كميسارياي خلق ارمنستان، قراباغ بخش جدايي ناپذيري از ": كرد

راي تحقق اين امر است تا با حضور مأموريت ما به قراباغ ب. دهد ارمنستان شوروي را تشكيل مي
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بالفصل خود مسائل داخلي قراباغ را سرو سامان دهيم و در عين حال بر نيروهاي نظامي فعال در 
قراباغ و زانگزور به آبرو و حيثيت ارمنستان تبديل . محور زانگزور نظارت سياسي داشته باشيم

ر ما در آرامش و راحت زندگي خواهند شد، زيرا اگر كارگران و كشاورزان اين مناطق كشو
كنند، و امكان يابند به كارهاي سازنده بپردازند، پس رشد و ترقي و توسعه فرهنگي و اقتصادي 

 ژوئن ارمنستان اين امر را به روشني تعيين 12اعالميه . 108"چشمگيري در انتظار آنان خواهد بود
 يكباره كارت خود را رو كرد و اصرار نمود كه قراباغ كوهستاني ليكن نريمانف. كرد مي
هاي  فعاليت كميسيون تعيين كننده مرزهاي جمهوري. بايسد جزو خاك آذربايجان باقي بماند مي

 ژوئن در اين باره براي نريمانف 26ارجنيكيدزه و كيروف در تاريخ . قفقاز مختل و متوقف شد
توقف مذاكرات تعيين مرزهاي ارمنستان به خاطر ": م آمده استدر اين تلگرا. تلگرام فرستادند

بدينوسيله خواهشمنديم به سرعت .... شرايط و اوضاع موجود در زانگزور تاثير بسيار منفي دارد
اي كه  بوروي سياسي و شوراي كميسرهاي خلق تشكيل جلسه داده مسئله قراباغ را حل كنيد بگونه

اگر نظر ما را جويا باشيد، چنين است، به منظور . ات پايان دهيم ژوئن به مذاكر27بتوانيم فردا 
اتمام و توقف برخوردها و ايجاد روابط دوستانه، هنگام حل مسئله قراباغ بايد از اين اصل پيروي 

هيچ روستاي ارمني نبايد به آذربايجان الحاق شود، همانگونه كه هيچ روستاي مسلمان نشين : كرد
  .109"ن ملحق گرددتواند به ارمنستا نمي

در جلسه . با اين حال نريمانف و هم فكرانش بر خالف اين نقطه نظر عمل كردند  
 ژوئن 27مشترك بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست و دولت آذربايجان در تاريخ 

ي توجيه اين امر عامل اقتصادي را بهانه تصميم گرفته شد قراباغ به ارمنستان واگذار نگردد و برا
به معني شوراي وزيران يا هيئت (نريمانف رئيس شوراي كميسرهاي خلق آذربايجان . ن. كردند
در اين جلسه تهديد كرد كه اگر قراباغ كوهستاني جزو خاك آذربايجان نباشد، )  مترجم-دولت 

 از همين جا اظهارات تهديد آميز .پذيرد خود به خاطر عواقب كار هيچگونه مسئوليتي را نمي
  .گيرند رهبران كنوني آذربايجان سرچشمه مي

 جلسه فوق العاده 1921 ژوئيه 4به منظور حل سريع مسئله قراباغ كوهستاني، در تاريخ   
ها يا  روسيه تشكيل شد و استالين كميسر خلق) بلشويك(بوروي قفقاز وابسته به حزب كمونيست 

شود  به حكم اكثريت آراء تصميم گرفته مي.  وارد تفليس شد نالچيكملل براي شركت در آن از
روز . ليكن نريمانف به اين تصميم اعتراض كرد. قراباغ كوهستاني متعلق به ارمنستان شوروي باشد

بعد جلسه جديدي تشكيل شد كه تصميم اتخاذ شده در عصر روز گذشته مورد تجديد نظر قرار 
با توجه ": در تصميم گيري جديد چنين آمده است. وافقت گرديدگرفت و با پيشنهاد نريمانف م

به ضرورت ايجاد آشتي ملي ميان مسلمانان و ارمنيان و با عنايت به ارتباط اقتصادي قراباغ عليا و 
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شود قراباغ كوهستاني در محدوده مرزهاي جمهوري شوروي سوسياليستي  سفال تصميم گرفته مي
اي، حق برخورداري از شوشي به عنوان مركز   مختاري وسيع منطقهآذربايجان بماند ليكن از خود 

 چه اهالي آرتساخ و چه كميته مركزي حزب كمونيست 110"اداري داخل منطقه بهره مند شود
 1921 ژوئيه 16 ناراضي بودند و در مصوبه جلسه روز "ارمنستان از اين تصميم گيري شديدا

ود كه كميته مركزي حزب كمونيست ارمنستان با تصميم اتخاذ شده توسط بوروي بوضوح آمده ب
، متن جلسه بوروي قفقاز را  آلكساندر مياسنيكيان.111 موافق نيست1921 ژوئيه 5قفقاز در تاريخ 

.  تشكيل شد1922ويه به اولين كنگره حزب كمونيست ارمنستان تقديم كرد كه در نيمه دوم ژان
گفت، اگر ارمنستان خواستار قراباغ باشد ما نفت  آذربايجان مي": او براي اطالع عموم اعالم كرد

حال ببينيد فلسفه و ايده محاصره اقتصادي آرتساخ و ارمنستان از كجا سر چشمه . 112"نخواهيم داد
  .گرفته است
بوروي .  غير قانوني و بي اساس بود" كال1921 ژوئيه 5تصميم بوروي قفقاز مورخ   

قفقاز هزگز حق اتخاذ چنين تصميم مهمي را نداشت، زيرا كه اين بورو مرجع قانونگذاري نبود و 
اين بوروي قفقاز هشت نفره به چه حق و بدون . توانست درباره اين مسئله ابراز نظر كند تنها مي

ون حضور نمايندگان ارمنيان قراباغ چنين تصميم غير قانوني در نظر گرفتن نظرات خلق ارمن و بد
را اتخاذ كرد و بخش جدايي ناپذير ارمنستان يعني آرتساخ را مطابق با اين تصميم غير عادالنه به 

با اتخاذ يك جانبه اين تصميم مسائل ملي و تاريخي ناديده گرفته شدند و . آذربايجان واگذار نمود
  .ز بر خالف اصل حق تعيين سرنوشت ملل عمل كرده استمشخص شد كه بوروي قفقا

 آرتساخ از ديزاك و  واراندا كه در مناطق توان استپانيانهاي مردمي به رهبري جنبش  
 به وقوع پيوستند صفحات مهمي از مبارزات اهالي آرتساخ 1921 تا ماه آوريل سال 1920پائيز 

  .دهند براي اتحاد با ارمنستان را تشكيل مي
 به دنيا آمد و با شركت در ديزاك منطقه  توم در روستاي1892 در سال  استپانيانتوان  

پس از بازگشت به روستاي پدري خود، . جنگ جهاني اول به درجه ارشد سواره نظام نايل گرديد
دسته كوچكي تشكيل داد تا از روستاهاي شرقي ديزاك در برابر تهاجمات ترك و تاتار دفاع 

 ارتش سرخ وارد روستاهاي ديزاك شدند، سياست اشغالگرانه 1920در تابستان اما زماني كه . كند
كارگزاران شوروي به اجرا در آمد، توان استپانيان با اعتراض خود قد علم كرده در نتيجه اورا 

هاي اشغالگري و  شود و افراد ناراضي از سياست اما او موفق به فرار مي. كند دستگير و زنداني مي
هاي شوروي  هاي حزبي محلي، ارگان كند و به مبارزه با سازمان را گرد خود جمع مينظام شوروي 

 )تاغر بزرگ (متس تاغر،  تومهاي شوند روستا آنها موفق مي. پردازد و نظاميان ارتش سرخ مي
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مقامات محلي را از .  و چند روستاي همسايه آنها را به تصرف خود در آورند آزوخ،توغ
  .رسانند كنند و تمام اشرار و خائنين را به سزاي اعمال خود مي يرون ميروستاهاي تصرف شده ب

 سراسر ديزاك، واراندا را به تصرف خود در آورده به كارياگينو، " تقريباتوانجوخه   
دولت آذربايجان غرق در بحران بود و از ماهيت آزاديبخش ملي . شود آقدام و شوشي نزديك مي

 سازماندهنده نبرد حماسي سيونيك گارگين نژده با  توانه آنكهاين مبارزه واهمه داشت به ويژ
 به اين مبارزه جديد آزاديبخش ملي آرتساخ خط "گارگين نژده عمال. ارتباط نزديكي داشت

  از باكو عازم گريگور وارتانيان يك هيئت شوروي به سرپرستي1921در اوايل ژانويه . داد مي
همين درخواست . گردد  مي"ف جنگهاي شورشي قراباغتوق"شود و از نژده خواستار   ميگوريس

 فرمانده سپاه  هكر و84 فرمانده بريگاد  سيمونف فرمانده پادگان شوشيواتسيخوسكياز سوي 
دارد كه با توجه به  نژده در پاسخ به آنها اظهار مي. شود  داده مي نژده ارتش سرخ نيز به11

او بعدها . داند به آنها كمك كند نستان وظيفه خود ميتمايالت ارمنيان آرتساخ مبني بر اتحاد با ارم
 چند روز پيش از تصرف گوريس با قراباغ 1920من از اواسط نوامبر ": چنين نوشته است

  . كوهستاني ارتباط داشتم
. آيد  فرمانده جوخه ديزاك براي كسب دستورها به سيونيك مي تواندر آن روزها،  

ك براي دريافت ساز و برگ و با درخواست قواي نظامي و پس از بازگشت او، دو نماينده ديزا
  .113"... آمدند(Tatev)  تاتورهبري به

هاي  به منظور سركوبي جنبش ضد آذربايجاني و ضد شوروي آرتساخ، هنگ  
يزاك، در د.  ارتش سرخ در آنجا متمركز شدند11 سپاه 28 و چند بريگاد لشكر 250،251،252

هاي كمونيستي تشكيل شدند كه همراه با نظاميان ارتش سرخ  كارياگينو، شوشي وغيره جوخه
  .كردند فعاليت مي

 اتحاد آرتساخ و زانگزور و پيدايش وحدت اداري تا تعيين تكليف گارگين نژدههدف   
رش  در سراسر زانگزور و آرتساخ گست"موج مبارزه آزاديبخش تقريبا. جمهوري ارمنستان بود

 . ارتش سرخ بود11يابد و اين امر باعث آزردگي خاطر دولت آذربايجان و فرماندهي سپاه  مي
اي شوشي و جانشين كميسار فوق العاده قراباغ در   رئيس كميته انقالب منطقهشميل محمود بگوف

 31 ارتش سرخ و كميته انقالبي قفقاز در تاريخ 11تلگراف خود به شوراي نظامي انقالبي سپاه 
 تفنگ از انبار نظامي 1000كند براي مبارزه با شورشيان تعداد   در خواست مي1920دسامبر 

  .114 و شوشي قرار گيرد مينكنداي هاي پارتيزاني ويژه ناحيه شوشي در اختيار ميليشيا و جوخه
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ان شوروي در آرتساخ سعي داشتند در قابل درك است كه عناصر كارگزار آذربايج  
تاتار را مسلح كنند و از آنها در برابر ارمنيان زانگزور و آرتساخ - هاي جديد ترك وهله اول گروه
  .استفاده نمايند

 فرمانده نظاميان  ترپتروسيان. مبارزه شدت جديدي يافت1921هاي ماه آوريل  در نيمه  
 گزارش نژدهرباره وخامت اوضاع شورشيان به وارد شده از زانگزور در روز هشتم آوريل د

ها تصميم گرفتند نيروهاي رزمي ديزاك را بين دو  سرخ": نژده بعدها چنين نوشته است. دهد مي
هاي نظامي ارتش  ، دسته1921 آوريل 15 در سپيده دم 115"آتش نابود كنند و اين امر دير هم نشد

شاغاغ، در اين هنگام روستاهاي . هاي كمونيستها دست به حمله عمومي زدند سرخ و جوخه
  .دادند  را تشكيل ميتوان استپانيان مراكز نظامي خزابرد و آغجاكند، تاغر

هاي نظامي ارتش سرخ در محور روستاهاي تاغر بزرگ و توم زير حمالت  دسته  
ورشيان با استفاده از شرايط پديد ش. آوريل مجبور به عقب نشيني شدند16كوبنده شورشيان در

 آوريل اقدام به حمله كردند ليكن موفق 18و17، روزهاي نژدهآمده و با دريافت نيروهاي كمكي 
 كه  آرشاك باالسانيان. نيروهاي تازه نفس درخواست كرد نژده ازتوان. به شكافتن جبهه نشدند

نيروهاي "ه شورشيان با دريافت كرد، بعدها نوشته است ك گروهان كمونيستها را فرماندهي مي
فعاليت چشمگيري نشان دادند و حمالت .... كمكي و با استفاده از عدم موفقيت ما در جبهه راست

 افسر نظامي و موكوچخود را بر روي گروهان كمونيستها ادامه دادند ليكن با از دست دادن 
پارسادان ،  يپرم خانشورشيان. 116" عقب نشيني كردند آغجاكندبه پايگاه خود.... ديگران

 نظاميان ارتش سرخ در محور. ناميدند  ميهايريك  و كميسر خود را از دست دادند كهشوشانتسي
 را تصرف  توانهاي شديد مقر  آوريل دست به حمله زدند و پس از جنگ18 روز توم -توغ

 به توانجوخه .  سقوط كردخزابرد آوريل، آخرين پايگاه شورشيان در 19 روز بعد،. كردند
  . پيوستنژده رفت و به زانگزور

  . چنين پاياني داشت1920-21بدين سان جنبش مردمي آرتساخ در سالهاي   
ارمنيان آرتساخ از تصميم فوق الذكر توسط كميته قفقاز ناراضي بودند و بارها به   

ه خواستار تجديد نظر در اين تصميم و الحاق قراباغ كوهستاني به كميته مزبور اعتراض كرد
نمايندگاني از طرف دولت و كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان براي آرام . ارمنستان شدند

 نايب رئيس شوراي وزراي لون ميرزويانبويژه . كردن خشم مردم راهي قراباغ كوهستاني شدند
 كميسر جنگ دريايي جمهوري علي حيدر كارايف صنفي و هاي جمهوري و رئيس شوراي اتحاديه

شخص اخير با استفاده از مقام و منصب خود در صورت عدم پذيرش اراده آذربايجان . فعال بودند
  .كرد تهديد به استفاده از اسلحه مي
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در همين روزها نيز مسئله اعطاء خود مختاري به آرتساخ مطرح شد زيرا راه ديگري   
ها و  گوليف.دو .ج.  اهالي آرتساخ به قبول حاكميت آذربايجان وجود نداشتبراي قانع كردن

ديگر مورخان آذربايجاني اصرار داشتند كه ساكنان آرتساخ موافق بودند اين سرزمين در قلمرو 
 آذربايجان قرار داشته باشد، و به عنوان مدرك، تصميم جلسه فوق العاده شوراها در روستاي

براي ما روشن نيست كه چه واريانتي . كنند  علم مي1921 تاريخ اول اوت  واراندا را درهاغورت
دانيم كه يك نسخه از صورتجلسه اين  از تصميم گيري اين جلسه به باكو رسيده است اما مي

اين . شود  آرشيو دولتي جمهوري قراباغ كوهستاني نگاهداري مي485گردهم آيي در فايل 
. عيين سرنوشت قراباغ كوهستاني را نيز مورد بررسي قرار دادكميسيون در شمار چند مسئله، حق ت

كند كه بررسي اين امر مناسبت ندارد زيرا  لون ميرزويان كه در جلسه حضور داشت اعالم مي
پتروسيان نماينده از طرف كميسيون اعالم . قراباغ كوهستاني از هر نقطه نظر به باكو وابسته است

 تمايل كشاورزان براي اتحاد با "از اين نظريه نيست، زيرانمود كه هيچ كس مايل به حمايت 
اين كميسيون بدون رسيدن به نتيجه مشخص به كار . 117"ارمنستان شوروي براي همه آشكار است

دهد، ساير جلسات برگزار شده در قراباغ كوهستاني و مناطق ديگر نيز به همين  خود پايان مي
اينكه لون ميرزويان چه گزارشي تسليم باكو كرده . كل ماوقع چنين است. اند  يب جريان يافتهترت

، علي حيدر كارايف دبير اول كميته مركزي حزب 1922-23در سالهاي . مشخص نيست
 دبير دوم كميته مركزي حزب كمونيست و در عين حال لون ميرزويانكمونيست آذربايجان و 
رفتند و قول نفت، نمك،  هاي مختلف اغلب به قراباغ مي اكو به مناسبتدبير اول كميته شهري ب

دادند تنها  پارچه، شكر و مايحتاج ديگر و در اختيار گذاشتن مراتع و دشتها را به اهالي آرتساخ مي
دولت آذربايجان اميدوار بود كه با اعطاء . به اين شرط كه آنها حاكميت آذربايجان را بپذيرند

  . قراباغ كوهستاني درخواست به حق الحاق به ارمنستان  را بي درنگ منتفي كندخود مختاري به
 آسكران در موزه تاريخ قراباغ  پير جمال اهلسورن گريگوري ميرزابگياندفتر خاطرات 

 به آرتساخ ميرزويان. ل و كارايف.عحال ببينيم او درباره ماموريت . شود كوهستاني نگاهداري مي
آنها كليه رؤسا و دبيران شوراهاي آرتساخ را به شوشي دعوت . وشته است چه ن1922در نوامبر 

اند  كند كه از مركز مسكو مسئوليت يافته كارايف با تشريح هدف گردهم آيي، اعالم مي. كنند مي
همراه با مقامات محلي شوروي مسئله اتحاد مناطق و مرزهاي مجزا را بر اساس خصوصيات "

كند ارتباط اقتصادي   او از اهالي آرتساخ تقاضا مي".قرار دهنداقتصادي و ملي مورد بررسي 
قراباغ . گذرند  مي باكو و يوالغهاي مواصالتي روسيه از خود را با باكو حفظ كنند زيرا كليه راه

  .كند و از امكانات ارتباطي با ارمننستان محروم است و جز اينها از باكو نفت دريافت مي
شود و  جو سالن پر آشوب مي"سد، پس از سخنان كارايف نوي چنانكه ميرزابگيان مي  

قابل توجه بود كه شركت كنندگان با اكثريت . گيرد هايي درباره اين پيشنهاد صورت مي مخالفت
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كردند كه باقي ماندن آرتساخ  سخنرانان از اين نظريه دفاع مي. "آرا موافق اينگونه اتحادي نبودند
لون ميرزايان در سخنان خود اين نظريه كهنه شده . خواهد بوددر قلمرو آذربايجان هرگز مطلوب ن

. كرد كه باقي ماندن آرتساخ در قلمرو آذربايجان از نظر اقتصادي مناسب است خود را تكرار مي
دهد كه در اين زمان در مخالفت با رفيق ميرزويان شركت كنندگان به  سپس ميرزابگيان ادامه مي

و اكثريت شركت كنندگان با نظرات كارايف و ميرزويان به گواهي ا. "اعتراض پرداختند
كارايف و ميرزويان سه روز . كردند و طرفدار پيوستن به ارمنستان شوروي بودند مخالفت مي

 شركت كنندگان كار كردند و از بكار گيري ابزارهاي تهديد و ارعاب نيز مضايقه "ذهن"روي 
گيرند آرتساخ را به عنوان استان خود مختار  يم ميننمودند و پس از آن با اكثريت ناچيز آراء تصم

  118.در قلمرو آذربايجان باقي گذارند
اهالي آرتساخ از اين تصميمگيري به شدت جريحه دار شدند زيرا آنها به روسا و   

ده بودند و آنها مجاز به امضاء چنين سندي از طرف دبيران شوراهاي روستايي چنين مجوزي ندا
علي حيدر كارايف و لون ميرزويان اعمال خالف و گناهكارانه خود را . ارمنيان آرتساخ نبودند

بدانجا رساندند كه حل و فصل كليه مسايل مربوط به وحدت اداري آرتساخ را به مديريت رهبران 
هاي ارمني قراباغ از يكديگر منفك بودند و  ستاندر اين هنگام ده. آذربايجان واگذار كردند

جلسه كميته محلي حزبي . مسائل اقتصادي، ملي و فرهنگي آنها مورد توجه كسي قرار نداشت
  . مسئله اتحاد اداري نواحي ارمني نشين قراباغ را بررسي كرد1922 ژوئيه 3شوشي در 
 زحمتكشان اين سرزمين انديشه برگزاري رفراندم در آرتساخ بتدريج در اذهان تمام  

بديهي بود كه لنين از اصل مسلم دمكراتيك برگزاري رفراندم كه مقبوليت . كرد رشد و نمو مي
نه به معني حل مسئله از طريق پارلمان "به نظر او، حق تعيين سرنوشت . كرد جهاني داشت دفاع مي

با اين حال . 119"باشد  ميسيممركزي بلكه حل آن توسط پارلمان اقليت جدايي طلب، و رفراندم 
  .گوئيم اين امر در كميته قفقاز فراموش شده بود و ما درباره آذربايجان استعمارگر سخن نمي

 در كميته قفقاز، حزب كمونيست قفقاز و كميته حزبي قراباغ 1922-23در زمستان   
ختلف كوهستاني آرتساخ مورد بررسي قرار گرفت و سر انجام بارها مسئله اتحاد اداري نواحي م

 در صد از 4/94تصميم گرفته شد يك استان يا منطقه خود مختار ارمني تشكيل شود بويژه آنكه 
  .دادند ساكنان مناطق كوهستاني قراباغ را ارمنيان تشكيل مي

دسامبر  15بر پايه تصميم رياست كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان مورخ   
هاي دريافتي   تشكيل شد كه كليه فرمانآرمناك قاراگيوزيان، كميته امور قراباغ به رياست 1922

كرد و فعاالنه در امر الحاق آرتساخ به آذربايجان تالش  از باكو را بدون چون و چرا اجرا مي
  .نمود مي
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 ژوئيه به 7كه روز قاسموف نايب رئيس كميته اجرايي مركزي آذربايجان .ب.         اعالميه م
هاي   در روزنامه"درباره تشكيل منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني"امضاء وي رسيده بود 

بنا به مصوبه جديد كميته اجرايي مركزي . 120 انتشار يافت1923 ژوئيه 9جمهوري مورخ 
 شد و به جايش كميته انقالبي موقت منطقه خود  ژوئيه، كميته امور قراباغ منحل24آذربايجان در 

و كه پس از پايان يافتن اولين ) به رياست آرمناك قاراگيوزيان(مختار قراباغ كوهستاني ايجاد شد 
در همين ماه، رياست كميته اجرايي مركزي .  نوامبر منحل گرديد9كنگره شوراي منطقه 

رهاي خلق قانوني به منطقه خود مختار جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي كميس
هاي دولتي  قراباغ كوهستاني تحميل كردند كه در آن وسعت اين منطقه و نيز سيستم سازمان

، قانون اساسي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در 1924سال بعد، در ژوئيه . مشخص شده بود
 كه توسط كميته اجرايي  و ديگر نشريات جمهوري به چاپ رسيد"قراباغ شوروي"روزنامه 

اين يك سند كم ارزش و حقير بود كه همانند آن . 121مركزي آذربايجان تهيه و تصويب شده بود
قراباغ كوهستاني خود مختار بخشي از ": در ماده اول آن آمده بود. توان يافت را مشكل مي

در اينجا هيچ عينيت حقوقي خود مختاري وجود . "هدد جمهوري شوروي آذربايجان را تشكيل مي
اين به اصطالح قانون اساسي با . در ماده ديگري نواحي مشمول اين منطقه اشاره شده بود. نداشت

چشم پوشي و پايمال كردن كامل حقوق ارمنيان منطقه بدون توجه به اراده و خواست اهالي 
  .آرتساخ به آنان تحميل شد

ود مختاري قراباغ كوهستاني، كميسيون مختلطي تشكيل شد كه به بر اساس اعالميه خ  
 هزار هكتار، شهر 440تصميم آن دو ناحيه از شوشي، و روستاهاي جوانشير و كارياگينو با حدود 

  . منطقه مسكوني در قلمرو اين منطقه باقي ماندند248شوشي و 
به ) گان باره پاشت بنا شده به دست واچاواراراكن(، خانكند 1923 سپتامبر 20در   

  .استپاناكرت تغيير نام يافت و به صورت مركز اين منطقه در آمد
بافند و بانگ سر  هايي مي امروزه درباره اعطاء خود مختاري به قراباغ كوهستاني داستان  

دهند كه ببيندي چگونه حقوق پايمال شده ملي و اجتماعي زحمتكشان قراباغ كوهستاني احيا  مي
هاي شمالي آرتساخ، اراضي   را از نام منطقه حذف كردند و بخش ارمني نخست لفظآنها. شده است
 از آرتساخ بيرون خانالر و ناحيه فعلي شاهوميان و بخش بسيار حاصلخيز ناحيه  گلستانتاريخي

مرزها را چنان ترسيم كردند كه قراباغ كوهستاني از ارمنستان منفك شود و ارتباط ارضي با . ماند
 و آرمناك قاراگيوزيانباشد و همه اين كارها به خواست دولت آذربايجان و با اجازه آن نداشته 

 و "دوستي و برادري"سايرين از جمله رهبران كميته قفقاز كه چشمان خود را بسته بودند و با 
 سورن در همان زمان برخي از رهبران از جمله. كردند، صورت گرفت  بازي مي"انترناسيوناليسم"
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ه اين نتيجه رسيدند كه باقي گذاردن قراباغ كوهستاني در قلمرو آذربايجان بوضوح  بشادونتس
آورند كه اعالميه خود مختاري قراباغ  امروزه در آذربايجان بانگ بر مي. يك گناه و تقصير است

 يك صدا به نفع ماندن در 1923در رفراندم تابستان . اند  را زحمتكشان منطقه با رغبت پذيرفته
واقعيت امر اين است كه اكثريت جمعيت از تصميم بي اساس و غير . اند  ربايجان راي دادهقالب آذ

ها و ديگران اصرار دارند كه  گوليف. قنوني قرار گرفتن اين منطقه در آذربايجان و معترض بودند
در منطقه رفراندم صورت گرفته است و ساكنان منطقه نظر مثبت خود را مبني بر ماندن در قلمرو 

واقعيت اين است كه هيچ رفرانمي در منطقه انجام نشده است و تنها . اند  ذربايجان دادهآ
اند و در آنها راجع به اعالميه خود مختاري آرتساخ سخن  هاي غير حزبي تشكيل شده كنفرانس

اي   دبير كميته منطقهسرو مانوتسيانو اما اينكه . 122اند  رفته است و اين امر را رفراندم فرض كرده
 گوايف. د وگوليف.جحزب قراباغ كوهستاني چه گزارشي به باكو ارسال كرده است، اين امر را 

  .دانند و ديگر تحريف كنندگان تاريخ نيك مي
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  يابد تنازع بقا ادامه مي

  
  

. مبارزه ارمنيان آرتساخ در برابر فشارهاي آذربايجان هزگز از حركت باز نايستاد  
اي حزب از تريبون پنجمين كنفرانس سازمان حزبي   دبير اول كميته منطقهآرتاوازد ساهاكيان

براي ": ز طرف زحمتكشان منطقه اعالم كرد ا1928منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در سال 
ما در شرايط موجود قفقاز، حل مسئله ملي آذربايجان شوروي و منطقه خود مختار قراباغ 

تواند روي سيستم  كوهستاني داراي اهميت فراوان سياسي است و حل و فصل درست آن نمي
در حاليكه رهبري آذربايجان اين تفسر صحيح اهالي . 123"عمومي سياسي منطقه بي تاثير باشد

 نماينده كميته  آرتاك.دهد آرتساخ را به نيروهاي ضد شوروي و افراطيون ملي گرا نسبت مي
ين كند فرزندان راست مركزي حزب كمونيست آذربايجان در نطق خود در اين كنفرانس سعي مي

 ناسيوناليستي و اختالفات قومي -عقايد شوونيستي"آرتساخ را بد نام كند آنان را متهم نمايد كه 
 و ديگر فعاالن راستين  آرتاوازد ساهاكيان، توادروس ميرزابگيانبنابراين. 124"دهند را گسترش مي

  .تندحزبي، اقتصادي و دولتي منطقه مورد تعقيب و آزار قرار گرف
آقاسي  30در دهه . در ارمنستان نيز نگراني اتحاد آرتساخ با مام ميهن وجود داشت  

همچنين بنا .  و انديشمندان ارمني بارها مسئله پيوستن آرتساخ به ارمنستان را مطرح كردندخانجيان
به درخواست اهالي آرتساخ بود كه كميته مركزي حزب كمونيست و دولت جمهوري ارمنستان 

، مسئله اتحاد منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني با ارمنستان شوروي را در 1945 نوامبر در ماه
اي كه  در نامه. محاقل كميته مركزي حزب كمونيست شوروي و دولت اتحاد شوروي مطرح نمود

 دبير اول وقت كميته مركزي حزب كمونيست ارمنستان براي استالين هاروتيونيان. گبه امضاء 
ده است كه اتحاد منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني همجوار با قلمرو ارمنستان كه ارسال شد آم

 هزار 137 هزار نفر جمعيت آن 153 جزو خاك آذربايجان شوروي در آمده و از 1923از سال 
در " و "باعث پيشرفت و بهبود مديريت اقتصادي آن ميشد"نفر ارمني هستند، با ارمنستان 

 اجتماعي و سياسي ساكنان ارمني زبان -هاي فرهنگي هاي ارمنستان زمينه نصورت ارتباط با سازما
الحاق منطقه قراباغ به ارمنستان به "دبير اول كميته مركزي معتقد بود كه . "گرديد تقويت مي

هاي ارمنستان  داد تحصيالت عاليه خود را به زبان مادري در دانشگاه كادرهاي محلي امكان مي
توانست از كادرهاي ملي   ديگر، جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مياز سوي. ادامه دهند

                                                           
  7، شماره 89،1،486 لنينيسم - ي انستيتوي ماركسيسم  آرشيو حزبي شعبه آذربايجان- 123
 .38 همانجا، شماره - 124
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. "...هاي خود داراي شهرت هستند، برخوردار گردد قراباغ كوهستاني كه به علت فعاليت
 باز سازي و پر رونق خواهد "داد كه جمهوري شهر شوشي را كال  اطمينان ميهاروتيونيان

  125.كرد
 1949 دبير اول كميته مركزي حزب كمونيست ارمنستان بار ديگر در سال هاروتيونيان  

در همين خصوص به استالين مراجعه كرد و مسئله باز گشت ارمنيان ساكن خارج به وطن را مطرح 
  .نمود ليكن اين بار نيز درخواست او مورد بررسي قرار نگرفت

اند اما  هاي عالي شوروي ارسال شده  نيز براي ارگان70 و 60 هاي ها در ده اينگونه نامه  
كجا بود گوش شنوا؟ هر آنچه كه ملي بود، مربوط به آرتساخ بود و ارمني بود چپ و راست لگد 

 ي سارادا ميترا رپرتاژ " ئي سوتسياليزما-پروبلمي ميرا"، در مجله 1977در سال . شد مال مي
 به چاپ رسيد و در آن از "ايم  ما برادري ملل را ديده"ان  ي كرد تحت عنوعادل خاباهندي و 

 مولفين با حضور در آرتساخ از.  پرده بر داشتند كوروكف-علي افحقه بازي و فريبكاري 
كنند كه چرا منطقه  اي قراباغ كوهستاني سئوال مي  دبير اول وقت كميته منطقهكوروكف.س.ب

گيرد در حاليكه  سياليستي ارمنستان قرار نميقراباغ كوهستاني در قلمرو جمهوري شوروي سو
او نظريه بي اساس حيدر علي اف و سايرين را . توسط يك داالن بسيار ناچيز از آن جدا شده است

كند و درباره وابستگي اقتصادي قراباغ  گرفت، تكرار مي  نشئت مي1920كه از سالهاي دهه 
ه آيا كليه ساكنان منطقه خواهان اين مطلب دهد و اينك كوهستاني به نواحي آذربايجان توضيح مي

گفتند  افرادي بودند و مي. هاي گسترده تربيتي الزم بود البته فعاليت": گويد اند، او پاسخ مي  بوده
  .""بگذار من بد زندگي كنم اما به ارمنستان وابسته باشم"كه 

سپس . نددا  مي"عقب ماندگي و عدم درك اهالي آرتساخ"كوركف اين امر را معلول   
هاي   نابرابري"كند اثبات نمايد كه به رهبري كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان  تالش مي

و اما در . 126"ملي موجود در قراباغ از بين رفته مسئله قراباغ از دستور جلسه خارج شده است
 درباره 1977يران اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در سال صورت جلسه رهبران شوراي وز

بايد با ) "آرتساخ"به ارمني(قراباغ كوهستاني ":  نوشته شده است"مسئله مختوم قراباغ"
جمهوري شوروي سوسياليست ارمنستان متحد شود و در اينصورت همه چيز جايگاه قانوني و 

  .127"طبيعي خود را پيدا خواهد كرد
 آرتساخ هفتاد سال درد و مشقت به همراه دارد و سرنوشت آن به "مسئله مختوم"اين   

در حالي كه آرتساخ بخشي از كشور شوروي . هيچ نحو بهتر از سرنوشت مردم مهاجر نشين نيست
                                                           

 .1 شماره ،1،25،41ها،   اسناد سازمان- 125
126 -”حîقëمٍىû فه ىه ٌîِهفë ”هوىف , 1977,No. 6, ٌٍ. 12. 
127 -حîٍîىîë ٌملفيهوف ÿ ىفموهلهد حîدددخ ثهيف .ك îٍ 23 يîÿًقÿ 1977 گ No. 61, 
”تفًفقفُم ىîًيîجفگ î ًفكلفïح “ هëه ,11-4133  .59 .ٌٍ ,1989 ,فيفىمïٍدٍم ,
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 قهرمان ملي كه يكي از آنها قهرمان مكرر، چهار نفر مارشال 21سابق بود كه فرزندان آن با دادن 
 هزار نفر 45. ها كردند حماسه آفريني)  مترجم-جنگ جهاني دوم(ها ژنرال به جنگ ميهني  و ده

 هزار نفر 20هاي جنگ شدند و تنها  جبههراهي ) يك سوم جمعيت سرزمين(از فرزندان آرتساخ 
آرتساخ سرزميني است كه يك نسل . آنها به خانه بازگشتند و به بناي يادبود تاريخي تبديل شدند

 ايوان :هاي سياسي كامل انقالبي و گروه درخشاني از نوابغ را پرورش داده است، از جمله چهره
آرسن  و هايك گيوليكوخيان  تاريخدان،لئوي  نويسنده،ساكو هامبارسوميان، موراتسان و توسيان
 نيكالي چون هاي هنري، دانشمنداني  چهرهواغارشيان  واغارش و مليك پاشايف اديب،ترتريان

چينين، ايوسف تر آستوازادريان، آشوت هوانيسيان، آرتم ترخاچاتورف، نيكالي ينيكييان، 
  . و صدها چهره نامدار ديگرايوسيفيان آندرانيك

 هزار كيلومتر مربع و جمعيتي 4/4وري قراباغ كوهستاني مساحتي بر سرزمين جمه  
پتانسيل صنعتي و توليدي اين سرزمين تنها دو درصد و محصوالت .  هزار نفر دارد200حدود 

اين سطح پيشرفت بسيار پائين . دهد  در صد پتانسيل جمهوري را تشكيل مي3مختلف كشاورزي آن 
سسات و اقدامات توليدي اين منطقه با موسسات جمهوري يك نتيجه اين امر است كه ارتباط مو

يكي از موسسات بزرگ . گرفت جانبه بود و گروه اول در شرايط نامساعد بسيار وخيم قرار مي
  شكي ميليون روبل تنها به خاطر وابستگي به كارخانه حرير60منطقه يعني كارخانه حرير ساالنه 

  .داد كرد، از دست مي  بدانجا ارسال ميكه تنها توليداتش را به منظور رنگرزي
 روبل بود اين 243 در كل جمهوري 1970اگر ميانگين سرمايه گذاري سرانه در سال   

 روبل 153 و در منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني 267رقم در جمهوري خود مختار نخجوان 
. 128 روبل بود178و  334، 473 به ترتيب برابر با 1986همين معيار در سال . داد تشكيل مي

 كيلوگرم، در جمهوري 2/62 ميانگين ساالنه محصول گوشت براي هر نفر در قراباغ كوهستاني
 كيلوگرم در جمهوري به هر نفر 36 كيلوگرم در قراباغ و 20 كيلوگرم بود كه تنها 8/23

هاي آبياري بسيار نامناسب صورت  شود و فعاليت خوراك دام به سختي تهيه مي. رسيد مي
دني تامين آب آشامي. وسايل و امكانات كشاورزي در وضعيت وخيمي قرار دارد. گيرند مي

روستا، شهرك و ( ناحيه مسكوني 218از . رود ساكنان نيز يكي از مسايل دردناك به شمار مي
 واحد 5 كلخوز و ساوخوز تنها 77از .  واحد آب آشاميدني تامين شده است25تنها براي ) غيره

 هاي يافتن يك مركز اقتصادي در منطقه بدون وابستگي به ارگان. امكان استفاده از گاز را دارد
اي در تمامي زمينها به شدت ناديده  حقوق خود مختاري منطقه. جمهوري غير ممكن و دشوار بود

شود و كار به آنجا رسيده بود كه حتي در قانون اساسي منطقه خود مختار قراباغ  گرفته مي
                                                           

  :توان از منبع زير اخذ كرد  هاي بعدي را مي  اين اطالعات و داده- 128
 - .گ ü 1988مكًفىü I , ôفٍِ÷ ,يهىفîًُ ,تفًفقفُم ىîًيîجفگ ك ÿٍيûقîد ,فيÿعÀًٍَ  .آ.ا

ÿُكفü 1990 1990 , ؤًمكفي ,.گ. 
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كوهستاني ساخته و پرداخته خود مقامات آذربايجان قيد نشده بود كه زبان رسمي اين منطقه 
ها سال   ناديده گرفته شده است و در طي ده"ار آموزش و پرورش كادرهاي ملي عمداك. چيست

اين منطقه . هيچ جواني براي كسب تخصص به مراكز آموزش عالي كشور اعزام نگرديده است
هاي راديويي و تلويزيوني  داراي انتشارات به زبان ارمني نيست و تا اين اواخر از دريافت برنامه

  .ان ارمني محروم بودارمنستان به زب
آرتساخ : آذربايجان در طي چندين دهه بطور مداوم يك هدف را دنبال كرده است  

 و حيدر علي اف زماني كه 80 و70هاي  سياست ارمني زدايي به ويژه در دهه. بدون ساكنان ارمني
بر اساس سرشماري .  در جمهوري آذربايجان بر سرير قدرت بودند، آشكارتر گرديدباقراف

 در صد در 37 جمعيت آذربايجاني قراباغ 1970-1979 در طي سالهاي 1979مومي سال ع
 15 در صد افزايش داشت و به همين نسبت نيز در طي 7/1صورتي كه جمعيت ارمني همين منطقه 

 موسسه 10در منطقه تنها . سال اخير تعداد موسسات آموزشي آذربايجاني منطقه افزايش يافت
 دانشجو 729وجود دارد در حالي كه يك تكنيكوم به زبان آذربايجاني با اقتصادي آذربايجاني 

  .كند فعاليت مي
 است وضعيت اسفناكي 1600 تاريخي منطقه كه شمار آنها بالغ بر - هاي معماري بنا  

ها  در آذربايجان ده. اي زير آسمان باز است به راستي كه قراباغ كوهستاني همچون موزه. دارند
 آذربايجاني معرفي نمايند و از طرفي -كنند اين يادگاران تاريخي را آراني   ميسال است كه تالش

  .نيز ويراني و نابودي بناهاي تاريخي ارمني در منطقه در اثناي سي سال اخير عموميت يافته است
 - هاي فرهنگي  وضعيت خدمات پزشكي و درماني، آموزش و پرورش مردمي، فعاليت  
 46 تعداد 1988 تا سال 60از دهه . ر نيز بهتر از مسائل ديگر نيستهاي ادب و هن علمي، زمينه

 دبستان منطقه تعطيل 27و )  ساله8دوره ( مدرسه راهنمايي 17 دبيرستان، 2باب مدرسه از جمله 
نويسندگان، . از نظر خدمات درماني اين منطقه يكي از عقب مانده ترين جاها است. اند  شده

  .اند  ا از امكان كسب شهرت و اعتبار محروم ماندهنقاشان، معماران كنده كاره
توانستند با اين وضعيت تحقيرآمير دوران برده داري آشتي كنند،  ارمنيان آرتساخ نمي  

اما تا اين زمان .  بود1988شد و زمان آن فوريه  بنابراين آتش زير خاكستر بايد روزي شعله ور مي
الحاق قراباغ كوهستاني به جمهوري ارمنستان تهيه  توماري از امضا به نفع 1986- 87در سالهاي 

 چهار بار 1988 تا فوريه 1987حد فاصل دسامبر . گرديده و براي مقامات عاليه ارسال شد
هايي عازم مسكو گرديده از طرف رهبران حزبي و دولت پذيرفته شدند ليكن آنها گوش  هيئت

هايي در   جلسات و گردهم آيي1988 فوريه - هاي ژانويه در ماه. دادن و سخن به زبان بر نياوردند
هاي ابتدايي حزبي، شوراهاي  تمام موسسات، كلخوزها، ساوخوزها، موسسات آموزشي، سازمان

اي تشكيل شد و درخواست مردم مبني بر الحاق منطقه خود  اي، شهري و منطقه  روستايي، ناحيه
در همه جا تصميمات مشابهي . گرفتمختار قراباغ كوهستاني به ارمنسان مادر مورد بررسي قرار 



  ٦٨

اين تصميمات مورد . مبني بر مراجعه به مقامات عالي رتبه براي حل مسالمت آمير مسئله اخذ شد
هاي محلي حزب در  هاي كميته حمايت كميته سياسي حزب در استپاناكرت، بوروها و پلنوم

امه از طرف مردم صدها تلگراف و ن. مارتاكرت، آسكران، هادروت و مارتوني قرار گرفت
هاي حزبي و دولتي مبني بر در خواست الحاق قراباغ  هاي اقتصادي و سازمان منطقه، مجتمع

  .كوهستاني به جمهوري ارمنستان براي مقامات دولت مركزي ارسال شد
 احيا شده در مسير خود به "مسئله آرتساخ كه از گردآب روند اصالحات مجددا  

مردم شكست ناپذير آرتساخ همراه با مردم مام وطن در . د كردهاي جاده بازسازي بر خور صخره
ها از جمله محاصره اقتصادي،  طول چهار سال يك دل و يك صدا با هرگونه مشكالت و دشواري

ها، بي تفاوتي صخره گونه مقامات عالي رتبه حزبي و حكومتي  زمين لرزه، تبليغات سوء رسانه
  .كنند مبارزه مي

در اين روز جلسه فوق . نازع بقاء آرتساخ وارد مرحله نويني شد ت1988 فوريه 20از   
العاده شوراي مربوط به بيستمين گردهم آيي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ 
كوهستاني تصميم گرفت براي انفصال از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و الحاق به 

هاي ياد شده پيشنهاد  بر شوراهاي عالي جمهوريجمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان در برا
 ژوئيه همان سال جلسات شوراي نمايندگان مردمي 12 ژوئن و 21در . 129ميانجيگيري ارائه گردد

منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني بر اساس حق تعيين سرنوشت ملل تصميم گرفت اين منطقه را 
اين تصميمات با روحيه اصالحات مطرح . 130ان خارج نمايداز تحت حاكميت جمهوري آذربايج

ساكنان آرتساخ سعي كردند خود سرنوشت خويش را تعيين كنند در . شده توافق كامل داشت
مركز . حالي كه اين امر با مقاومت شديد چه جمهوري آذربايجان، و چه دولت مركزي مواجه شد

تصميم عاجل و شتابان كميته مركزي حزب .  مسئله محروم بوداز قدرت درك عمق و اهميت
اي قراباغ درباره رونق   بخاطر اجالس شوراي منطقه1988 مارس 21كمونيست اتحاد شوروي در 

اجتماعي و اقتصادي قراباغ كوهستاني نه در آرتساخ و نه در جمهوري ارمنستان انعكاسي پيدا 
  .ضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه نبودنكرد، زيرا اين تصميمگيري مبتني بر او

اي قراباغ كوهستاني در جلسات شوراهاي  تصميم اتخاذ شده در جلسه شوراي منطقه  
عالي جماهير شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان مورد بررسي قرار گرفت و هنگام 

در . ار و مشخص شدهاي فرماليته موجود در قانون اساسي آشك بررسي مسئله تضادها و جنبه
آذربايجان و مركز اين مطلب را درك نكردند كه حق تعيين سرنوشت ملي بايد باالتر از اصل 

  .تعيين سرنوشت دولتي ارزيابي و طبقه بندي گردد
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 در روزهاي  سومگائيتنخستين عكس العمل اين رويدادها سازماندهي نژادكشي ارمنيان  
 نفر ارمني به وحشيانه 26وسط انبوه جمعيت وحشي در اين روزها ت.  بود1988 فوريه 27- 29

 مورد 50 منزل طعمه حريق و چپاول شدند و 200 نفر به شدت مجروح و 400ترين وجه كشته، 
بيش از .  وسيله حمل و نقل نابود گرديد40 فرهنگي روي داد و -هاي اجتماعي ويراني ارزش

  .هفت ميليون روبل به حكومت خسارت وارد شد
شوشي، ، كيروآباد، خوجالومگائيت كه متعاقب آن كشتارهاي ارمنيان در رويداد سو  

 و ديگر نواحي ارمني نشين آذربايجان مورد ارزيابي سياسي باكو، گتاشن، هادروت، شاهوميان
هاي آذربايجان و ارمنستان تالش كرد اوضاع   با مراجعه به خلقميخاييل گرباچف. قرار نگرفت

نشست رهبري . ها را مورد ارزيابي سطحي قرار دهد و تبهكاريبوجود آمده و اين واقعيات 
  . رفتاري مشابه از خود نشان داد1988 ژوئيه 18شوراي عالي در 

هايي انجام  هاي ديگر ارمنستان، سراسر آرتساخ تظاهرات و ميتينگ در ايروان و شهر  
 سومگائيتشتار شد كه شركت كنندگان آنها اعتراض و خشم خود را نسبت به سازماندهنگان ك

عكس العمل حكومت مركزي در قبال قتل عام سومگائيت بوضوح جنايتكارانه و . بيان كردند
بنا به نظر لنين، حق . اين امر نقض آشكار و پايمالي حق تعين سرنوشت ملل بود. تبهكارانه بود

او . كيل دهدتعيين سرنوشت ملل بايد اساس و زير بناي مسائل مربوط به روابط ملل و اقوام را تش
خواهيم اهميت حق تعيين سرنوشت ملل را درك  اگر ما مي... ":  چنين نوشته است1914در سال 

 بلكه شرايط اقتصاد تاريخي نيافرينيمهاي تبيين حقوقي در نياوريم، مرزهاي انتزاعي  كنيم و بازي
 بيان حق تعيين با":  به يك نتيجه گيري خواهيم رسيد"هاي ملي را تحليل كنيم، پس مسلما جنبش

باشد و مفهوم  هاي ساير ملل مي سرنوشت ملل منظورمان جدا كردن حكومتي آنها از مجتمع
والديمير ايليچ تمامي آنهايي را به . 131"گردد پيدايش حكومت ملي منحصر به خود استنباط مي

هاي ديگر را  ند مفاهيم اقتصادي، فرهنگي و كاتگوريكرد گرفت كه تالش مي باد تمسخر مي
با گفتن تعيين ": نويسد او چنين مي. جانشين راه حل سياسي مسئله تعيين سرنوشت ملل كنند

شود يعني حق جدايي و تشكيل حكومت   استنباط مي سياسيسرنوشت ملي همان تعيين سرنوشت
كند، او  ديمير ايليچ از اصل برابري حقوقي ملل پشتيباني ميوال. 132"ملي منحصر به خود

ما خواستار برابري حقوق مسلم ملل در حكومت و پشتيباني حتمي از حقوق ": نويسد مي
  .133"هاي ملي هستيم اقليت
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 اراده ها بنا به مرزها و محدوده"لنين با تأكيد بر اينكه هنگام تعيين سرنوشت خود . و  
هاي تغيير مرزها براساس حق تعيين سرنوشت  ، بر عليه بهانه جويي134"شوند مردم مشخص مي

الحاق ممكن است و بايد آن را تنها الحاق بخشي از سرزمين "او معتقد است كه . گيرد موضع مي
م الحاق بطور جدايي به عبارت ديگر مفهو. گيرد دانست كه بر خالف اراده مردم صورت مي

انصراف از "لنين بر اين عقيده است كه . 135" وابسته است تعيين سرنوشت خودناپذيري به مفهوم
  .136"عملي ساختن تعيين سرنوشت ملل در روزگار سوسياليسم خيانت به سوسياليسم خواهد بود

سياليسم در بررسي مسئله تعيين سرنوشت ملل بايد به نظر لنين، در زمان سو  
بنا ...  به روشني مشخص باشد137")يعني حق تعيين سرنوشت ملل(دموكراسي در مسئله ملي ..."

 به نام اتحاد دموكراتيك ملل بر عليه استبداد، "آزادي جدايي طلبي"به تبيين ديگري از لنين 
  .138"تجلي عالي دموكراتيسم است

مقامات عالي رتبه آشكارا روي اصول لنين خط بطالن كشيده و حتي تصميمات امضاء   
 هاي به همين علت نيز كميته. شده خود در زمينه آزادي بين قومي را نيز به تمسخر گرفته بودند

 كه در اثر "رمنيجنبش فرا ملي ا"، قراباغ، )به معني اتحاد (مياتسوم) به معني درنا ( كرونگ
هاي  جنبش قراباغ پا به عرصه وجود گذاشته بودند، همچنين ارمنيان سراسر دنيا و كليه شخصيت

  .ها بر آوردند مترقي ، بانگ اعتراض خود را بر عليه همه اين
 18رسيد كه مصوبه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ  بنظر مي  

اي حزب قراباغ   دبير اول وقت كميته منطقهبغوسيان.آ.ه. ه پايان دهد به تشنج در منطق1988ژوئيه 
كوهستاني در سخنراني خود در اين جلسه متذكر گرديد كه مسئله آرتساخ در درجه اول محتاج 

هاي شوراي عالي اتحاد  اي كه از نمايندگان شوراي مليت كميسيون ويژه. راه حل سياسي است
بايست اوضاع ايجاد شده در منطقه را بررسي نمايد  ل شد و ميجماهير شوروي سوسياليستي تشكي

راديو و تلويزيون . و به حل آتي مسئله كمك نمايد، باعث عمق يافتن هر چه بيشتر تشنج شد
هاي خبري كماكان به تحريف ماهيت و طبيعت اصلي جنبش  مركزي، مطبوعات و ساير رسانه

نجام شده در سومگاييت و جاهاي ديگر سرپوش هاي ا دادند و روي وحشيگري قراباغ ادامه مي
كردند جنايات و  زدند و تالش مي گذاشتند و از ارزيابي سياسي اين رويدادها سرباز مي مي

نظريه پوچ و . هاي مختلف كشور برگزار كنند محاكمات عمده و از پيش طراحي شده را در شهر
گرديد و حل سازش كارانه مسئله  ح مي مطر"عدم تغيير مرزها"بي محتواي نه فاتح و نه مغلوب و 
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هاي مردمي در ميدان تئاتر  تظاهرات و ميتينگ. شد ها قول داده مي قراباغ ميان مردمان جمهوري
لنين در استپاناكرت شكل ملي يافته تمام مردم جمهوري و قراباغ .اي.ايروان و در ميدان و
 گيري يك طرفه مقامات دولت رهبري آذربايجان به كمك جبهه. گرفت كوهستاني را دربر مي

مركزي از هيچ كوششي در جهت كتمان چهره سازماندهندگان نژاد كشي سومگاييت دريغ 
كرد و مترصد بود مردم را قانع سازد و تاكيد كند كه اين كشتار توسط گروهي افراطي و  نمي

ياتف و ز بن(هاي مهاجر ارمنستان صورت گرفته است، حتي برخي از روشنفكران  آذربايجاني
بنابراين، ارمنيان . اند   را ارمنيان سازماندهي كرده"واقعه سومگاييت"اعالم كردند كه ) سايرين 

در آذربايجان  اهالي آرتساخ را نمك نشناس *... ؟!اند  خود دست به نژاد كشي خويشتن زده
ليه و دست به سم پاشي و جو سازي بر ع) جالب است كه بخاطر كدام نيكي آنها؟(نامند  مي
، فعاالن "قراباغ" ، اعضاء كميته زوري بااليان، سيلوا كاپوتيكيان ارمنستان،"افراطيون"
 :، نمايندگان مجالس آرتساخ و ارمنستان، گروهي از روشنفكران كشور از جمله"كرونك"
كنند كه از مبارزات حق  آنها ملت ارمن را متهم مي.  و سايرين زدنداسترورويتوا.ساخاروف، گ.آ

آدم كشان سومگاييت حتي به منزلت قهرماني ملي آذربايجان . كند  اهالي آرتساخ دفاع ميطلبانه
هاي ديگر و لغو خود مختاري قراباغ  در همه جا مسئله پاكسازي آذربايجان از قوميت. نايل آمدند

  .زنند كوهستاني را جار مي
اي  وراي منطقه، جنبش قراباغ كه به عنوان جنبش حمايت از تصميمات ش1988از پاييز   

قراباغ كوهستاني آغاز شده بود، پا از محدوده خود فراتر نهاد و به يك عامل سياسي فعال تبديل 
  . شد

يكصد هزار نفر .  گسترش فراواني يافت1988اين جنبش از ماه نوامبر و آغاز دسامبر   
ت نظامي اعالم ارمني از آذربايجان بيرون رانده شدند و مقامات مركزي در باكو و ايروان حكوم

 زمين لرزه بزرگ و دلخراش 1988 دسامبر 7در پر تشنج ترين مقطع بحران، روز . كردند
گرباچف به منظور . م. هاي جديدي وارد اوضاع پيچيده موجود نمود ارمنستان اتفاق افتاد و معيار

.  آ دردهاي دل ملت ارمن وارد منطقه حادثه شد و بالفاصله پس از بازكشت او"تخفيف"
 در "قراباغ"از فعاالن سياسي در قراباغ و اعضاء كميته .)م-آشوت منوچهريان (مانوچاروف

بجاي حس هم دردي با مصيبت ملت ارمني، قطارهاي شكسته و تهاجم يافته . ايروان دستگير شدند
در اين روزها، ارمنيان غمزده مورد حمايت ملت . از آذربايجان وارد جمهوري ارمنستان شدند

هاي انسان دوستانه و  كمك. اير ملل برادر و بسياري از مردمان جهان قرار گرفتندگرجي و س
اي دردهاي  اهالي آرتساخ نيز لحظه. دلسوزانه آنها هرگز از خاطره ملت ارمني فراموش نخواهد شد

. ها را به جان خريدند خود را فراموش كرده به كمك ارمنستان شتافتند و بخشي از دردها و رنج
 بالفاصله از آرتساخ وارد منطقه حادثه شدند تا در عمليات نجات و كمك به حادثه  نفر400

پوشاك، دارو و ديگر كاالهاي ضروري به .  ميليون روبل كمك شركت كنند5ديدگان همراه با 
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منطقه حادثه ارسال گرديد ليكن در همين روزهاي غم انگيز ارمنستان، ملت ارمني مسئله قراباغ، 
ي مهاجرين، سومگاييت، جلسه رهبري شوراي عالي، دستگيري غير قانوني اعضاء مسئله حل نشدن

هاي گروهي  اتهامات بي اساس رسانه.  را به حكومت ملت ارمن ياد آوري كرد"قراباغ"كميته 
هاي آنها در قبال ارمنيان، برقراري غير ضروري ساعات منع عبور و مرور و  مركز و بي احترامي

  .  و وغم انگيز ديگر مورد اشاره و تاكيد قرار گرفتندبسياري مسائل دلخراش
 از سوي شوراي عالي اتحاد جماهير 1989 ژانويه 12بر اساس فرماني كه در روز   

شوروي سوسياليستي صادر شد نظام جديد اداري در منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تعيين 
اختيارات نمايندگان شوراي خلق .  شدگرديد و بدين سان تنازع بقاء آرتساخ وارد مرحله نويني

اي حزب نيز  هاي كميته منطقه منطقه و كميته اجرايي آن تا انتخابات جديد لغو گرديد، فعاليت
در اين مصوبه آمده بود كه كميته از اختيارات نمايندگان شوراي خلق منطقه خود . متوقف شد

ه ويژه دولتي نتوانست به اوضاع سرو رويدادهاي بعدي نشان دادند كه كميت. مختار برخوردار است
علت آن باقي گذاردن منطقه تحت حاكميت جمهوري شوروي سوسياليست آذربايجان . سامان دهد

رهبري آذربايجان كماكان . و عدم برخورداري كميته ويژه دولتي از مشروعيت قانوني بود
عوض مهاجرين ترك و كرد و در  سياست طرد ساكنان ارمني از منطقه خود مختار را دنبال مي

داد و روند ايجاد  مسقطي ازبكستان و آذربايجانيهاي مهاجر ارمنستان را در منطقه اسكان مي
از طرفي نيز برخوردهاي قومي . كرد امكانات صنعتي و اجتماعي در آن نواحي را تسريع مي

  .شد منطقه متوقف نشده سازوبرگ و مهمات نظامي در روستاهاي آذربايجاني متمركز مي
هيئت جديدي از طرف شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي به منظور بهبود اوضاع و با   

بحران ارمنيان آرتساخ توسط نمايندگان آرتساخ . ماموريت ويژه تعيين شده از مركز فرستاده شد
و ارمنستان از تريبون كنگره نخست شوراي خلق اتحاد جماهير شوروي مطرح شد و براي جامعه 

گرديد كه ماهيت مسئله آرتساخ در شناسايي حق تعيين سرنوشت بخشي از ملت شوروي مشخص 
با تمام اين احوال باز هم نتيجه گيري و اقدام صحيح و . ارمني است كه به زور جدا شده است

ضروري صورت نگرفت و مقامات مركزي آشكارا حق تعيين سرنوشت ملي را كه روي الحاق به 
ق جدايي از آذربايجان و قبول حاكميت دولت مركزي بود زير پا ارمنستان اصرار نداشت و مواف

خواستند درك كنند كه عدم پذيرش حق تعيين  مقامات دولت مركزي نمي. گذاشتند مي
سرنوشت، تحميل مستبدانه حاكميت آذربايجان شوروي بر منطقه به معني نقض صريح و شديد 

  .139شد للي محسوب ميقانون اساسي اتحاد جماهير شوروي و قوانين بين الم
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 بار ديگر باعث تشنج 1989مبارزه قاطعانه و سازش ناپذير اهالي آرتساخ در ماه مه   
اه نجات از آن اوضاع سياسي و اعتصابات طوالني شد و سه ماه طول كشيد و اهالي آرتساخ تنها ر

  ...هاي گذشته خود يافتند را در قهرماني
گوركي در .  در ساختمان تئاتر دراماتيك دولتي ارمني م1989 اوت 16در   

نمايندگان شركت . استپاناكرت جلسه نمايندگان تام االختيار ساكنان قراباغ كوهستاني برگزار شد
هاي  اي سازمانهاي جوانان كمونيست و اتحاديهه كننده، در جلسات شوراهاي محلي، حزبي و پلنوم

اين كنگره شوراي ملي را انتخاب كرد كه يك ارگان دولتي مستقل . كارگري انتخاب شده بودند
هدف اساسي شوراي ملي و رهبري آن عبارتند از، ": در مصوبه كنگره آمده است. مردمي بود

همگام با اصالحات، ترقي همه جانبه هاي  ايجاد ثبات، توقف برخوردهاي قومي، كمك به فعاليت
اي خطاب به فرمانده نظامي  كنگره اعالميه. 140"جامعه و دموكراسي، حل مسئله قراباغ كوهستاني

منطقه، افسران و سربازان ارتش و نيروي انتظامي وزارت كشور اتحاد جماهير شوروي و نيز 
  .ه حقوق ابتدايي ارمنيان قراباغ منتشر نمودخطاب به مردم آذربايجان به منظور احترام ب

 "تشكيل كنگره نمايندگان تام االختيار و شوراي ملي اقدامي اجتناب ناپذير و كامال  
شوراي عالي جمهوري شوروي آذربايجان در پاسخ به اين اقدام اهالي آرتساخ . دموكراتيك بود

اغ كوهستاني جمهوري شوروي درباره اوضاع منطقه خود مختار قراب"تصميماتي تحت عنوان 
درباره استقالل جمهوري شوروي سوسياليستي " و 1989 سپتامبر 15 در "سوسياليستي آذربايجان

آذربايجان با استفاده از سياست حمايتي مقامات .  اتخاذ كرد1989 سپتامبر 23 مورخ "آذربايجان
 مايملك ملي خود اعالم عالي رتبه مركز، آرتساخ و نخجوان اين دو سرزمين ديرينه ارمني را

  .هدف سياسي اين تصميمات، جلوگيري از حل سياسي مسئله قراباغ كوهستاني بود. كرد
كرد منطقه را از  شوراي ملي منطقه خود مختار قراباغ و رهبري منتخب آن تالش مي  

ي اراده قاطع خود مبن"نخستين جلسه نمايندگان تام االختيار . وضعيت بحراني موجود خارج سازد
 را به "بر اتحاد منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني با جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

 "دخالت دولت آذربايجان در امور داخلي منطقه خود مختار رامردود دانست"جهان اعالم كرد و 
كنگره، منطقه خود مختار قراباغ . 141"سياست تحميلي در قبال منطقه را غير قابل قبول شمرد"و 

دخالت دولت آذربايجان "كوهستاني را يك سرزمين مستقل شوروي اعالم نمود و هشدار داد كه 
د در امور داخلي به عنوان تعرض و تجاوز ارزيابي شده پاسخ مناسب خود را دريافت خواه

  .142"كرد
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مسئله جامه عمل پوشاندن به " 1989 اكتبر 19در جلسه شوراي ملي قراباغ مورخ   
اراده ارمنيان منطقه مبني بر الحاق منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به جمهوري شوروي 

مورد بررسي قرار گرفت و تصميمي مبني بر محكوميت تصميم ضد "سوسياليستي ارمنستان 
 غير قانوني بوروي قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست روسيه در "، ضد ارمني و كامالحقوقي
 كه بر اساس آن آذربايجان امكان يافت قراباغ كوهستاني را ضميمه خاك 1921 ژوئيه 5تاريخ 

شوراي عالي جمهوري شوروي ارمنستان درخواست گرديد "خود كند، اتخاذ نمود و از 
هاي اجرايي الحاق منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به جمهوري  كميسيوني براي بررسي راه

شوراي ملي در عين حال عمليات تهديد آميز ستون نظامي را . 143"شوروي ارمنستان تشكيل شود
 در استپاناكرت باعث خونريزي و رويدادهاي دلخراشي شده بودند محكوم 1989 اكتبر 10كه در 
 توسط بوروي قفقاز كميته 1921 ژوئيه 5شوراي عالي جمهوري ارمنستان نيز تصميم . 144"كرد

 غير قانوني اعالم 1990 فوريه 13مركزي حزب كمونيست روسيه را با اعالميه خود در تاريخ 
  .145كرد

اي تحت عنوان  نه تصميم عجوال1989 نوامبر 28شوراي عالي اتحاد شوروي در تاريخ   
 اتخاذ نمود كه "درباره اقدامات عادي سازي اوضاع منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني"

در پاسخ به اين تصميم بي اساس و پايمال كننده منافع . كرد تمايالت واراده ملت ارمني را بيان نمي
رك شوراي عالي ملت ارمن و با استقبال از درخواست ارمنيان و شوراي ملي آرتساخ، جلسه مشت

 تشكيل شده و تصميم به 1989 دسامبر 1جمهوري شوروي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ در 
شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي "بر اساس اين تصميم . اتحاد ارمنستان و قراباغ گرفت

ارمنستان، سند تعيين سرنوشت منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني مصوب جلسات شوراي 
، همچنين كنگره نمايندگان تام االختيار مردم منطقه 1988 ژوئيه 12 فوريه و 20اي مورخ  قهمنط

. 146"شناسد  را به رسميت مي1989 اكتبر 19 و تصميم شوراي ملي مورخ 1989 اوت 16مورخ 
 "تاني اقدامات عادي سازي اوضاع منطقه خود مختار قراباغ كوهس"همين جلسه مشترك درباره

درباره اعالميه وزارت امور " و 1989 نوامبر 28مصوب شوراي عالي اتحاد شوروي مورخ 
خارجه اتحاد شوروي به مناسبت طرح كميسيون روابط خارجي سناي اياالت متحد آمريكا در 

  .147 تصميم گيري كرد"خصوص قراباغ كوهستاني
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به وخامت گذاشت و اراذل جبهه خلق آذربايجان مرزهاي جنوبي اوضاع در منطقه رو   
 طرح جديد 1990 ژانويه 12 كيلومتر را خراب كردند و از 800 "اتحاد شوروي به طول تقريبا

وحشيان دست به اعمال حيواني . شود قتل عام ارمنيان و روسهاي باكو به مرحله اجرا گذاشته مي
كشيدند، جمعيت آرام را وحشيانه نابود كرده اموال آنها را زدند، صدها منزل مسكوني را به آتش 

گناه و تقصير اصلي اين رويدادها در درجه اول . هاي آنان را اشغال كردند به يغما بردند و خانه
متوجه حكومت شوروي بود زيرا به موقع وظايف خود را براي تامين امنيت جاني شهروندان بر 

 حزبي آذربايجان و فرماندهان عالي رتبه -آنگاه مقامات دولتياساس قانون اساسي انجام نداد و 
نظامي كشور مقصر بودند زيرا در آن روزهاي خوفناك كشتار ارمنيان هيچ اقدامي در جهت 

  .ها به عمل نياوردند جلوگيري از وحشيگري
 مصوب شوراي عالي اتحاد شوروي، در منطقه 1990 ژانويه 15بر اساس فرمان مورخ   
ر قراباغ كوهستاني كه آرام ترين سرزمين در منطقه بود، و در نواحي همجوار و در خود مختا

  .ناحيه گوريس جمهوري شوروي ارمنستان وضعيت فوق العاده اعالم شد
 دست به عمليات نظامي بر عليه جمهوري ارمنستان زدند و "افراطيون آذربايجان عمال  

هاي دفاعي ارمني به  جوخه. كوني مرزي پرداختندبه گلوله باران و بمباران روستاها و مناطق مس
 تحت محاصره قرار 1989جمهوري بار ديگر همانند پاييز . حمالت متجاوزين پاسخ الزم را دادند

اشرار آذربايجاني حتي دست به عمليات نظامي .  ميليون روبل متضرر گرديد70گرفت و بيش از 
  . زدندشاهوميان و گتاشندر شمال آرتساخ، در 

 سومين اجالس شوراي عالي اتحاد شوروي در سه جلسه 1990ر فوريه و آغاز مارس د  
 ماه مارس 5هاي ارمنستان، آذربايجان را مورد بررسي قرار داد و در  غير علني مسئله جمهوري

هاي شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان  درباره عادي سازي اوضاع متشنج ميان جمهوري"
رفت  انتظار مي.  تصميمگيري كرد كه در عمل هيچ تاثيري بر بهبود اوضاع نداشت148"و منطقه

  .كه تصميم عادالنه مشخصي براي قراباغ كوهستاني گرفته شود ليكن كاري صورت نگرفت
 مبارزات آرتساخ را وارد مرحله "اعالم وضعيت فوق العاده در قراباغ كوهستاني عمال  

فعاليت كميته ويژه متوقف شد و نظاميان وظايف آن . ني كرد كه عواقب وخيمي در پي داشتنوي
را به عهده گرفتند يعني نقض شديد دموكراسي و صورت قانوني دادن به محاصره دوساله منطقه 

وجود محاصره .  چشيده بود1918-20آرتساخ طعم تلخ اين رويدادها را در سالهاي . خود مختار
  .توانست با توافق خاموش مقامات عالي رتبه نباشد وروي نميدر حكومت ش

كردند به  در مرحله نوين تنازع بقاء آرتساخ، آذربايجان و دولت مركزي تالش مي  
 به زور تحت حاكميت آذربايجان قرار "سرعت ارمنيان را به اطاعت وادار كرده آرتساخ را مجددا

 كميته ويژه و اعالم وضعيت فوق العاده، به هر دولت با استفاده از فرصت توقف فعاليت. دهند
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 شوراي عالي اتحاد شوروي را به قراباغ 1989 نوامبر 28نحو ممكن سعي داشت تصميم مورخ 
 دبير دوم كميته  ويكتور پوليانيچكواي به رهبري در اين روزها كميته. كوهستاني تحميل كند

اي نه چندان دور و  تان در گذشتهمركزي حزب كمونيست آذربايجان و عامل جنايات افغانس
اين كميته غير قانوني به كمك نيروهاي . مسئول رويدادهاي ژانويه باكو، عجوالنه تشكيل شد

اي حزب را مقر خود قرار   ژانويه وارد استپاناكرت شد و ساختمان كميته منطقه28مسلح در روز 
زدند و اين كار را شرم آور و غير اخالقي اهالي آرتساخ از ارتباط با اين كميته قاطعانه سر باز . داد

هاي مجازات وزارت  نظاميان سپاه چهارم مستقر در آرتساخ و مناطق همجوار، جوخه. دانستند
 زير نظر كميته سازماني ياد شده قرار "كال) امون ("پليس طرح ويژه آذربايجان"كشور، همچنين 

ستورهاي مركز و پوليانيچكو را كه هدفي  فرمانده نظامي منطقه تمام دسافورف. وژنرال. گرفتند
عمليات . كرد جز هتك حرمت، اهانت و شكنجه و اذيت اهالي آرتساخ نداشتند مطيعانه اجرا مي

اي توسط نيروهاي مسلح كشور شوروي و نيروهاي امون آذربايجان در  غير انساني و وحشيانه
آنها به . ي منطقه به وقوع پيوستها  و ساير روستاآودور، ميوريشن، سوس، ماچكاالشن، كاجاوان

ها روستا، صدها مجتمع مسكوني،  بهانه بازبيني كارت شناسايي و جمع آوري اسلحه، ده
ها كلخوز و ساوخوز از هزاران هكتار اراضي  هاي دولتي و اجتماعي را ويران كردند، ده ساختمان

 صد ميليون روبل بالغ در دو سال اخير ميزان خسارات به بيش از چند. كشاورزي محروم شدند
  .گرديد

هاي تغيير موقعيت قوم شناسي  آذربايجان به كمك نظاميان شوروي سعي داشت طرح  
عمليات ساختماني گسترده در نواحي آذربايجاني . منطقه را به نفع اهالي آذربايجاني اجرا نمايد

ن سر پناه مانده ها هزار ارمني به زور كوچانده شده بدو گرفت كه ده نشين در حالي صورت مي
  .بودند

قراباغ كوهستاني تبديل به پر مصيبت ترين منطقه دنيا شد و تمام حقوق انساني و حق   
 - كوشچي روستاهاي گتاشنبه كمك اسلحه شوروي در منطقه. حيات در آنجا نقض گرديد

، ماناشيد اركج، بوزلوخ، ، روستاهاي شاهوميان، در ناحيهآرماوير، آزاد، كامو، گتاشن، مارتوناشن
 آراكل، جيالن، بينياتلو، كاراگلوخ، ميولكودارا، سامزور، خانزازور، ، روستاهاي هادروتدر ناحيه

روستاهاي متسشن، ،  شوشي و در ناحيهآروشاد، آرپاگيادوك، اسپيتاكاشن، ساريشن، تسور
  . خالي از سكنه شدندزاغكازور، يغزاهر، هينشن

، "شوشي"، "خوجالو"، "سومگاييت"ع اگر امروز در برابر چشم جهانيان وقاي  
، "هادروت"، "بردازور"، "وسكپار"، "گتاشن"، "باكو"، "مينگچاور"، "كيروآباد"
 در "سومگاييت"شود، نبايد تعجب كرد، زيرا رويداد سازمان يافته   سازماندهي مي"شاهوميان"

تاتار در -تركان ادامه نژاد كشي طراحي شده از طرف 1990 در سال "باكو" و واقعه 1988سال 



  ٧٧

، آرش، نوخي، گنجه و ساير 1918، باكو در سال 1905-6قبال ساكنان ارمني شوشي در سال 
  .رود  به شمار مي1918- 20نواحي ارمني نشين آذربايجان در سالهاي 

 كه 1915خواهيم درباره نژاد كشي بزرگ ارمنستان غربي در سال   نمي"فعال  
  . روند، سخن بگوئيم  مي ادامه آن به شمار1918- 23كشتارهاي 
 در كشور شوروي اتفاق افتاد كه به نحوي از 1991رويدادهايي در تابستان و پايئز   

 ماه اوت به رهبري كريوچكو رئيس 19-21در روزهاي . انحاء به مسئله آرتساخ مرتبط بودند
ست سازمان امنيت كشور، پوگو وزير كشور، لوكيانف رئيس شوراي عالي، يانايف معاون ريا

هدف كودتاچيان برقراري حكومت . جمهوري، يازوف وزير دفاع و گروهي ديگر كودتا شد
 رياست  بوريس يلتسيننيروهاي مردمي به رهبري. نظامي و خفه كردن خونين دموكراسي بود

سرتاسر دنيا در اين سه روز دچار . جمهور روسيه دست به مقاومت زدند و كودتا را شكست دادند
 سپتامبر اين كودتا را محكوم 2-5پنجمين كنگره فوق العاده نمايندگان خلق در . تب و تاب بود

هاي مربوط به آن بنا به تصميم  كرد و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را منحل نمود و فعاليت
 دسامبر در 30 در آلما آتا و 1991 دسامبر 21هاي مستقل مشترك المنافع مورخ  رهبران دولت

دولت . حكومت امپرياليستي جاي خود را به جامعه كشورهاي مستقل داد.  رسيدمينسك به پايان
هاي زيادي به آنها  مركزي كه چهار سال تمام ارمنيان آرتساخ را تحت فشار قرار داده بود و تلخي

  .تحميل كرده بود فرو پاشيد و در جهت حل مسئله آرتساخ امكانات جديدي پديد آمد
جمهوري ارمنستان رفراندم به عمل آمد و در اين روز ملت  در 1991 سپتامبر 21روز   

 درصد از شهروندان واجد شرايط 39/94ارمني يك دل و يك صدا آينده خودرا تعيين كرد، 
ملت ارمن موفق شد در . شركت در راي گيري به نفع ارمنستان مستقل و مردمي راي دادند

بني بر ايجاد حكومت مردمي مستقل به جهان هاي همزيستي بين المللي اراده خود را م محدوده نرم
 سپتامبر 23روز .  ملت ارمن مورد استقبال شادمانانه آرتساخ قرار گرفتآريراي . اعالم كند

 تصميم گرفت و برا "درباره اعالم استقالل جمهوري ارمنستان"شوراي عالي جمهوري ارمنستان 
ملت ارمني .  ارمنستان اعالم شداساس آن جمهوري ارمنستان به عنوان حكومت مستقل جمهوي

  .يك بار ديگر اراده، شجاعت و عزم راسخ خود را به جهانيان نشان داد
 اوت، جلسه شوراي عالي جمهوري آذربايجان تصميم به 29پيش از آن، در روز   

در پاسخ به آن، جلسه مشترك نمايندگان .  گرفت"1918- 20احياء استقالل دولتي سالهاي "
 سپتامبر در استپاناكرت 2اي شاهوميان در روز  اباغ كوهستاني و شوراهاي ناحيهمردمي منطقه قر

هاي نمايندگان تصميم گرفت موجوديت جمهوري قراباغ كوهستاني را در  با حضور كليه رده
اين اقدام ارمنيان . مرزهاي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني و ناحيه شاهوميان اعالم كند

اراذل و اشرار آذربايجاني حمالت گسترده . دي در آذربايجان باعث شدآرتساخ سرو صداي زيا
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ها پاسخ  خود را به نواحي شاهوميان، مارتاكرت، مارتوني و آسكران تشديد كردند و در همه جبهه
  .دندان شكني گرفتند

به منظور حل و فصل مسئله آرتساخ، ميانجيگري در اين امر را بوريس يلتسين رئيس   
آنها روز . و نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان مسئوالنه به عهده گرفتندجمهور روسيه 

مذاكرات آنها با .  سپتامبر وارد باكو و سپس راهي گنجه، استپاناكرت و ايروان شدند20
 ژلزنوودسكي در "دوباوايا روشچا" سپتامبر در خانه ييالقي 23آذربايجان، ارمنستان و قراباغ در 

هاي حل مسئله آرتساخ و توافق مربوط به ميانجيگري يلتسين و  اصول، روشادامه يافت و 
  .كرد ليكن آذربايجان در اجراي آن اخالل مي. نظربايف تدوين شد

، در آرتساخ رفراندم برگزار شد و شركت كنندگان در آن راجع به 1991 دسامبر 10  
 هزار نفر راي 109 از .مسئله وضعيت آتي جمهوري قراباغ كوهستاني پاسخ خود را دادند

آيا موافق هستيد كه جمهوري قراباغ ":  درصد به اين پرسش پاسخ مثبت داد9/99دهندگان 
هاي  ها و سازمان هاي همكاري با حكومت كوهستاني اعالم شده حكومت مستقلي شود و روش

  ."ديگر را خود تعيين كند؟
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  ها و پايان سخن انديشه
  
  

شد و از صدها  داد، متحمل قربانيان انساني مي هايي را از دست مي لت ارمن سرزمينم  
چرا؟ اشكال كار كجا بود، و چرا نتوانستند از امكانات . گرديد ميليون ثروت مادي محروم مي

  .موجود استفاده كنند؟ اجازه دهيد مسئله را تشريح كنيم
هت اتحاد با ارمنستان مادر مبارزه ارمنيان آرتساخ كه هفتاد سال بطور مستمر در ج  

تصميم . كرده بودند، در دوران جديد مبارزه خود به عقايد اصالحاتي گورباچف اعتماد كردند
 و تصميم مشترك شوراي عالي جمهوري 1988 فوريه 20اي قراباغ كوهستاني در  شوراي منطقه

 مبني بر اتحاد ارمنستان و 1989دسامبر  1شوروي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهساني مورخ 
با اين حال شركت كنندگان در مبارزه براي . باشد هاي عصر ما مي قراباغ يكي از مهمترين رويداد

هاي كوچك محكوم به  وحدت به اين حقيقت پي نبردند كه در كشور امپرياليستي شوروي خلق
اهالي آرتساخ شتابان در پي . ودنابرابري بودند و نيروي آنها با نيروهاي امپرياليستي قابل قياس نب

آنها . كرد هاي استعماري آذربايجان تالش مي رسيدن به آمال و آرزوهاي خود و رهايي از چنگ
دادند و معتقد بودند عدالت با آنها  حتي در روزهاي وقوع فاجعه سومگاييت اقدام متقابل انجام نمي

  .كرداست و باكو و مسكو دردها و مشقات آنان را درك خواهند 
كرد كميته  جنبشي كه مبارزه براي وحدت ارمنستان و آرتساخ را رهبري مي  

.  بود و افراد مختلف با عقايد و نظرات و تمايالت گوناگون در آن شركت داشتند"كرونك"
 نقش آفريني "كوركف"تعدادي از فعاالن دولتي و حزبي فسيل شده كه در زمان خود در گروه 

 به "ديدگاه كمونيستي" مسند رهبري را بخود اختصاص دادند و با كردند، وارد جنبش شده مي
نگريستند و به جاي اينكه جنبش را به سوي اصول دموكراتيك سوق دهند آن را از اين  مبارزه مي

 بدون تغيير باقي ماند و "حكومت كمونيستي در آرتساخ تقريبا. ساختند مسير اصلي خارج مي
 موفق به "كرونگ"به همين علت بود كه . كماكان تكيه زدندبسياري از مقامات بر مسند خود 

شوراي ملي جانشين . پيشرفت و قرار گرفتن در مصدر جنبش دموكراتيك ارمنيان آرتساخ نشد
 مبرا بماند به همين علت شوراي ملي منفعل "كرونك"هاي  ها و نادرستي آن نتوانست از سستي

  .گرديد
كرد كه در شرايط حكومتي شوروي و با   نميهرگز از انديشه اهالي آرتساخ خطور  

حضور نيروهاي مسلح شوروي، برخوردهاي قومي اجتناب ناپذير بود ولي زماني به اين امر پي 
بردند كه ديگر دير شده بود زيرا دشمن با هزاران قبضه اسلحه و بالمانع مسلح شده بود بعالوه اينها 

  .برخوردار بودندهاي نيروهاي مسلح شوروي نيز  از حمايت و كمك
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براي خارج كردن آرتساخ از چنگ آذربايجان و در مسير آزاد پيشرفت، اقدامات   
داد كه بر عليه آن و با شدتي هم سنگ چه در   انجام ميولسكي. آاي به رياست ممكن را كميته

ولسكي .كردند كه آ در آرتساخ فكر مي. شد آذربايجان و چه آرتساخ و ارمنستان مبارزه مي
در ارمنستان نيز بر آن . دهد كند و به روند وحدت ارمنستان و آرتساخ سرعت نمي ه كار ميآهست

بودند ولسكي فريبكار است و هرگز مصمم به خروج آرتساخ از آذربايجان نيست و اما در 
كردند كه اقدامات ولسكي به استقالل آرتساخ و جدايي از آذربايجان منجر  آذربايجان مشاهده مي

دولت مركزي با . به همين علت كميته ولسكي از سه جهت آماج ضربات قرار داشت. گردد مي
  .استفاده از اين موقعيت سعي كرد اوضاع را تغيير دهد

جاده . بيش از چهار سال بود كه آرتساخ در محاصره اقتصادي و خبر رساني قرار داشت  
 - امون و راه آهن يوالخ استپاناكرت مسدود، فرودگاه استپاناكرت در دست نيروهاي -گوريس

پاشيد، آذوقه و  سال به سال اقتصاد منطقه از هم مي. استپاناكرت در تصرف آذربايجان قرار داشت
مواد . گرفت مواد خام ارسالي از ساير نواحي كشور در قلمرو آذربايجان مورد چپاول قرار مي

خ به اعتصاب متوسل در چنين شرايطي اهالي آرتسا. سوختي الزم و لوازم يدكي موجود نبود
  .ها ميليون روبل خسارت و ضرر به منطقه وارد آورد شدند كه اين امر خود ده

آموزد كه براي حفظ و نگاهداري هر وجب خاك بايد قيام كرد و به  تاريخ مي  
گتاشن، مارتوناشن توان مبارزات قهرمانانه اهالي  بهترين نمونه اين مطلب را مي. مقاومت پرداخت

توان موفق شد، تنها اگر  كند كه مي  ثابت مي بردازورمقاومت سه ساله اهالي.  دانستو شاهوميان
ليكن وقتي كه اين امر غايب باشد، عواقب كار غير قابل پيش بيني خواهد . عزم راسخ در كار باشد

 در ايروان "آرتساخ" در مصاحبه مطبوعاتي كه به همت انجمن ميهني 1991 ژوئيه 18. بود
 و از شاهدان فاجعه بردازور اين پرسش را مطرح  بردازور اهلسوتالنا گوركيان برگزار شد،

سازد كه چرا بردازور تا آخرين لحظه مقاومت نكرد؟ آيا اين امكان وجود داشت، چه كسي و  مي
  ؟...چرا چنين مقرر كرد

در اينجا خيانت شد . نمونه ديگر، تخليه روستاهاي جنوبي هادروت بدون مقاومت بود  
 به خزابرد و )هين تاغر(  تاغر قديمليكن وقتي كه اهالي.  آزاد وآرماوير، كامو-كوشچينند هما

پا خاستند و به مبارزه مرگ يا زندگي پرداختند، دشمن عقب نشيني كرد، هين تاغر و خزابرد 
  .دست نخورده باقي ماند

كردند، بلكه   مينه تنها اوباش و اعضاء امون آذربايجان بر عليه ارمنيان آرتساخ فعاليت  
 شوروي، نيروهاي مسلح وزارت كشور و كارگزاران سازمان امنيت 4 سپاه 23نظاميان لشكر 

هاي آن را  آنها فرمانبردار آذربايجان بودند و يكايك فرمان. كشور نيز در عمليات شركت داشتند
مل كرد و  چنين ع1920 نيز در سال "رهايي بخش" ارتش سرخ 11سپاه . آوردند به اجرا در مي
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خود را در اختيار كميته انقالب آذربايجان قرار داده آرتساخ را اشغال و آن را متعلق به آذربايجان 
  .اعالم كرد

 آرتساخ و ارمنستان را در 1991 در ماه مه  مطلب اف-كورباچفنبرد اعالم نشده   
قه و پيوست كه تمايل داشت حكومت ح برگرفت و اين امر در كشور شورويي به وقوع مي

ها، هليكوپترها و هواپيماها و  جنگ افراد قدرتمند ارتش شوروي، توپ. قانوني اعالم كند
رفتند،  هاي ديگر در درجه اول بر عليه زحمتكشان صلح دوست آرتساخ و ارمنستان به كار مي سالح

. هايشان بود  اينها حفظ و حراست از حيثيت خانه و زندگي، خاك و دارايي"گناه"زيرا تنها 
كرد، آنهارا به زور اسلحه وادار به  ارتش كشور شوروي بر عليه شهروندان شوروي عمل مي

  .زد كرد، دست به كشتار و اسارت انسانها، غارت و حتي فروش اسرا مي مهاجرت مي
، 21- بر عليه ساكنان آرام شاهوميان جنگ افزارهايي چون بمب افكنهاي نوع بي ام  

 و هواپيماها ي جنگي T ،BTR ،BML ،BRDM-80 و T-6972 و نشانه گيري ليزري 27سو
حتي چهار عدد .  و غيره به كار گرفته شدMI-17ميگ، انواع مختلف توپ، هليكوپترهاي نوع 

 فرود آمد كه هر گلوله آن در فاصله يك كيلومتري  وريشناي بر روي  لوله40 مدرن "كاتيوشا"
 كه در  آرتاك هاروتيونيان ونجانيانوانيا گزريان، سوان اها. شود باعث ويراني كامل مي

 مجروح شدند اينگونه روايت  وريشن شركت داشتند و بعدها در جنگهاي اركجهاي قهرمانانه جنگ
طنابي .) آ. ه-منظور اعضاي امون(ديديم، خودشان  هنگام نبرد چيزهاي غير عادي مي": كنند مي

بعدها راز اين امر بر ما . گريختند  مي"بستند و سريعا به دور گردن مجروحانشان بسته به خودرو مي
اين امون ظاهري، سربازان ارتش ملبس به يونيفرم امون بودند و براي اينكه مجروحان . آشكار شد

 "نجات"به دست ما نيفتند و اسرار كارشان بر ما آشكار نگردد خودشان به اين روش مجروحان را 
 ساله ارتش شوروي 19-20نيم كه اينها جوانان ك ما به عنوان شاهدان عيني، تصديق مي. دادند مي

  .149"در خدمت تشكيالت امون بودند
 گتاشن، مارتوناشين، بردازور، هادروت، سربازان شوروي و جنايتكاران آذربايجاني در  
 و ديگر نواحي ارمنستان  نويمبريان، تاووش، گوريس و ساير نواحي آرتساخ، و درشاهوميان

دولت مركزي آرتساخ را به بوته آزمايش تبديل كرده بود و . ست به عمليات غير انساني زدندد
  .كرد هاي جديد استبدادي خود را در آن آزمايش مي افكار و مدل
اهالي آرتساخ در تمام طول نبردها هزاران نامه، درخواست، تلگراف و مكاتبات ديگر   

و اميدوار بودند كه نداي آنها به گوش جهانيان برسد به مسكو و ديگر جاهاي گيتي ارسال كردند 
اهالي آرتساخ به تصميم مقامات عالي رتبه كشور . ليكن تقاضاهاي آنها محكوم به بي توجهي شد

را خيلي دير ملتفت شدند، آرتساخ به مرگ و ارمنيان ساكن آذربايجان به نژاد كشي محكوم 
  . مشخص بود علي اف هنگام زمامداريبهتر است بگوئيم كه اين امر از همان. بودند
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ها سال مدام توسط صد هزار ارمني با اصليت آرتساخ در باكو و  قيام اهالي آرتساخ ده  
 و صدها زيستگاه ديگر را بنا  مينگچاور، سومگاييتها همان. شد ديگر جاهاي آذربايجان كنترل مي

. ي خود فراري و پناهجو خواهند شدكردند و باكو را آباد نمودند، بدون انديشيدن به اين كه روز
حدود سي هزار نفر به موطن خود آرستاخ باز گشتند در حالي كه مراقبت و امكانات پذيرايي از 

با اين حال بسياري از آنها نخواستند در اوضاع سخت هم ميهنانشان . آنها در سطح پاييني قرار داشت
فر از پناهندگان سرزمين آرتساخ را ترك سهم و شركت داشته باشند و در نتيجه حدود ده هزار ن

  .گفتند
همانگونه كه گفته شد، موضعگيري دولت مركزي بسيار مشخص بود و آرتساخ را به   

عنوان ورق بازي و به عنوان اهرم فشار چه بر روي ارمنستان و چه آذربايجان در دست خود نگاه 
هاي دولتي و حزبي در جهت  س ارگانبا توجه به وقايع گذشته بويژه تصميمات بي اسا. داشته بود

 همچنين نظر به موضعگيري دولت 1920-23انقياد آرتساخ به دست آذربايجان در فاصله سالهاي 
توان اظهار داشت كه دولت مركزي همواره  مركزي شوروي در قبال مسئله آرتساخ، به وضوح مي

 آذري -ني كمربند تركسياست ترك دوستانه در پيش گرفته منافع ملت ارمن را هميشه قربا
  .كرده بود

از آغاز جنبش هيچ سازمان و ارگان دولتي از جمله شوراي عالي جمهوري ارمنستان   
درحاليكه براي همه پر واضح است كه . سياست و برنامه مشخصي در قبال نجات آرتساخ نداشت

، نه جنبش "قراباغ"اگر مسئله آرتساخ نبود، كه خود مسئله كل ارمنيان است، پس نه كميته 
مسئله آرتساخ و آزادي آن پايه و اساس جنبش دموكراتيك ملي . فراملي ارمني هم در كار نبودند

  .دهد و اين امر را نبايد هرگز فراموش كرد ملت ارمني را تشكيل مي
زماني كه آرتساخ مسئله خود را مطرح نمود، مردم در ايروان و ساير نواحي ارمنستان   

آرتساخ، اكولوژي و . ها گرديد ها صحنه باال رفتن انبوه مشت شدند و ميداناز خواب عميق بيدار 
ها، راه  روانه كرد، گرد هم آيي.)  م-در ايروان(دموكراسي، همه مردم را به ميدان آزادي 

 استقاللها، تظاهرات و اعتصاب غذا و تظاهرات نشسته و اعتصاب كار آغاز گرديد و شعار  پيمايي
گرفتند و خواستار  يز با استفاده از اوضاع بحراني از آب گل آلود ماهي ميگروهي ن. متولد شد

در حالي كه براي همه مشخص بود . تبديل موضعگيري روسي به موضعگيري به سوي تركيه شدند
البته . اند  كه تنها در طول يكصد سال گذشته بيش از دو ميليون ارمني به دست تركها كشته شده

ات   ردن دست دوستي به سوي همسايگان ابايي داشت ليكن زماني كه همسايههرگز نبايد از دراز ك
  .تركها باشند بايد بسيار محتاط باشيد

 در انتخابات شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي "جنبش فرا ملي ارمني"  
يرا  پرداختند ز"قراباغ" به پيروزي رسيد و مردم به پيروي از كميته 1990ارمنستان مورخ ماه مه 
 اوت همان سال مجلس جمهوري ارمنستان اعالميه استقالل ارمنستان را كه 24. به آن اعتقاد داشتند
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شوراي عالي . شد، تصويب نمود بر اساس آن ارمنستان به عنوان يك حكومت مستقل اعالم مي
جمهوري ارمنستان در طول يك و نيم سال يك رشته تصميمات و اقدامات مهم در جهت تحقق 

 تصميم گرفت رفراندم حفظ اتحاد جماهير 1991يه ياد شده عملي ساخت و در اول مارس اعالم
با وجود .  برگزار كند1991 سپتامبر 21 بلكه در 1991 مارس 17شوروي سوسياليستي را نه در 

جنبش فراملي ارمني با اين همه اميدوار . اين، اقدامي در جهت حل مسئله آرتساخ صورت نگرفت
 مجلس آن كشور به پيروزي برسد 1990 سپتامبر 30لي آذربايجان در انتخابات بود كه جبهه م

و امكان ) همين جبهه ملي عامل كشتار ارمنيان آذربايجان و سازماندهنده كوچ اجباري آنان بود(
ليكن جبهه ملي آذربايجان شكست سختي . حل و فصل مسئله آرتساخ از طريق مذاكره فراهم آيد

ل شد و مطلب اف با حمايت دولت مركزي بر مسند رياست جمهوري تكيه ها متحم از كمونيست
زد زيرا پيروزي كمونيستهاي آذربايجان براي مركز اهميت حياتي داشت و به همين علت نيز 

مطلب اف به هم ميهنانش اطمينان داد كه اگر به . قراباغ كوهستاني را به آذربايجان پيشكش كرد
وي راي دهند، مسكو مسئله قراباغ را به نفع آذربايجان حل خواهد نفع باقي ماندن در اتحاد شور

  .كرد
درباره "در اعالميه . توان پذيرفت حل مسئله سياسي آرتساخ توسط مذاكره را مي  

شوراي  ("اقدامات سياسي نمايندگان تام اختيار زحمتكشان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني
حمايت )  تصويب كرده است1991 ماه مه 16ميه مشابهي نيز در نمايندگان تام االختيار قراباغ اعال

زد زيرا  آذربايجان بيش از دو ماه از انجام مذاكره سر باز مي. از سياست مذاكره تصريح شده است
اين امكان را داشت تا به كمك نيروهاي مسلح شوروي ملت ارمني را تحت فشار قرار داده اراضي 

هدف اصلي اين سياست اعمال فشار بر ارمنستان مبني بر . دجديدي را به تصرف خود در آور
  .انصراف از اعالم استقالل و شركت در بررسي طرح پيمان اتحاد بود

 كيلومتر 1200 بيش از 1991تضاد ارمنستان و مركز باعث شد كه ملت ارمني تا بهار   
فر به شمار پناهندگان صدها نفر قرباني شدند و ده هزار ن. مربع از اراضي خود را از دست بدهد

  چه كسي پاسخگويي همه اين رويدادها است؟. افزوده شد
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        نگاهي به جغرافياي طبيعي و جمعيتي آرتساخ و تقسيمات اداري 
  
  افياي طبيعي جغر- 1

    
 4/4           پهنه جمهوري آرتساخ مطابق با مرزهاي تحميلي زمامداران شوروي پيشين بالغ بر 

هاي   متر است و در جنوب شرقي كوه1100هزار كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 
 دشت آرتساخ از شرق فالت آرتساخ تا نقطه تالفي رودهاي كورا و ارس در. قفقاز قرار دارد 

ها سال پهنه فالت آرتساخ را  رودهاي پر آب كوهستاني آرتساخ در طول ميليون. شود كشيده مي
ايشخاناگد، توان جلگه رودهاي  اند، از اين ميان مي  هاي عميق بدل ساخته هاي زيبا و دره به جلگه

  .را نام برد) ام داشت نtortu ترتو در قديم (واراندا، خوناشن، گارگار، خاچن و گاوارد و تارتار
هاي آرتساخ در سراسر غرب جمهوري از شمال تا جنوب كشيده شده است،  رشته كوه  

گيرس هاي  در شمال و قله) 3343 ((mrov)  مراوو)  متر3740 ( گياميشهاي كوه
هاي آرتساخ  كوه. در جنوب واقعند)  متر2480(ديزاپايت  متر و 2725، )meds - kirs(بزرگ

  .گل هستندپوشيده از جن
درجه + 10آرتساخ داراي آب و هواي معتدل است و ميانگين دماي ساالنه آن   

گرم . سال است) درجه سانتيگراد+ 21دماي متوسط (باشد، ژوئن گرم ترين ماه  سانتيگراد مي
 - 2/1 در ماه ژانويه ميانگين دما بالغ بر ).مونتئابرد( مارتاكرت و مارتوني ترين نواحي عبارتند از

 واقع  مراوسردترين ناحيه در حوالي رشته كوه.  درجه است-6/0ه سانتيگراد و در فوريه درج
  . ميليمتر است830 تا 250بارندگي ساالنه بين . است

هايي چون انگور، انار، بادام، توت، آناناس و جز اينها مطابق با آب و  در آرتساخ ميوه  
ت چون مارتاكرت و مارتوني خاك نيمه در نواحي پس. هواي منطقه از رشد خوبي برخوردارند

در منطقه حدود دو . اي تيره وجود دارد اي و در غرب به رنگ قهوه بياباني، خاكستري و قهوه
دنياي . اند  ها پوشانده  درصد از پهنه آرتساخ را جنگل34-35. هزار گونه گياهي موجود است

ها جيران، بز وحشي و در نيزارها  در نواحي پست و دشت. حيوانات آرتساخ نيز بسيار متنوع است
ها خرس خاكستري، گرگ، گربه وحشي، روباه، خرگوش و  در جنگل. خوك وحشي وجود دارد

غاز وحشي، اردك، بلبل، گنجشك، كبوتر، شاهين، باز، . كنند خوك وحشي و غيره زندگي مي
هاي  خ از چشمهمنطقه آرتسا. باشند كبك، كركس، هدهد، جغد و غيره نيز از پرندگان منطقه مي

 در  سختوراشن ساله واقع در روستاي2010بطوري كه در زير درخت . غني آب برخوردار است
ها  از اين گونه چشمه. باشد ناحيه مارتوني يك چشمه سه قلو وجود دارد كه بسيار جالب توجه مي

  .بسياري از اهالي خود داراي چاه آب هستند. شود در آرتساخ بوفور يافت مي
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هايي چون مرمر،  ساخ معادن روي، مس، قلع، طال، آهن و همچنين معادن سنگدر آرت  
آهك، انواع گرانيت، توف، بازالت، آندزيت، گرافيت و نيز آبهاي معدني كه از ديرباز مشهور 

  .اند، وجود دارند  بوده
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   جغرافياي جمعيتي- 2
     

هاي متعدد  ايي، زراعتي و داده          بر اساس مدارك تاريخي، معماري، باستانشناسي، جغرافي
منطقه ارمنستان باستان و از اين ميان استان پهناور آرتساخ از دير باز داراي بوميان ارمني بوده 

هاي طوالني تاتارها، اقوام گله دار  هاي ميانه در پي حمالت و لشكر كشي از دوره اخير سده. است
ليكن در شرايط كنوني . خ اسكان گزيدندكوچنشين تاتار در نواحي شرقي دشتستان استان آرتسا

هاي اقوام مختلف چون مغوالن تاتار،  در اثر لشكركشي. سراسر منطقه آرتساخ ارمني نشين است
تازبان و تركان تغييراتي در شرايط اسكان اهالي بوجو آمد، بارها نواحي آباد ويران شده و 

ران آثار باستاني و فرهنگي و معماري اند بويژه در نواحي دشتستان هزا روستاهاي جديد بنا شده
به همين علت ساكنان اين گونه نواحي به نواحي كوهستاني آرتساخ پناه . اند  ويران و نابود شده
از يك سو ارمنيان . بافت جمعيتي آرتساخ همواره دچار تحول بوده است. اند  برده و اقامت گزيده

اند  روهي هم به كشورهاي ديگر مهاجرت كردهدر داخل منطقه مجبور به تغيير مكان شده و نيز گ
ايران، آسياي ميانه، كشورهاي خاور نزديك، شمال قفقاز، مسكو، پتربورگ و ساير نواحي (

در . اند  ، تفليس و باكو از ديگر سو ارمنياني هم از ساير نواحي به آرتساخ هجرت نموده)روسيه
 از 18-19هاي  ه است بطوري كه در سدهكنار اين تحوالت، بافت ملي و قومي دچار تغييرات شد

هاي  اي تاتار به شهر شوشي و در نواحي مارتاكرت و مارتوني، تبعيدي  عده(mili)ميليدشت 
اقامت ) در مارتاكرت ( مهماناروسيه اسكان يافته بودند، همچنين گروهي يوناني در روستاي

  .گزيده بودند
تا سالهاي . دادند نيان تشكيل مي در صد جمعيت آرتساخ را ارم4/94، 1921در سال   

روند رشد جمعيت .  نه تنها اين ميزان افزايش نيافته بلكه داراي كاهش نيز بوده است1970دهه 
  : به صورت زير بوده است1989 تا 1921آرتساخ از سال 

  
 )هزار نفر(جمعيت  سال

1921سر شماري   5/131 

"             1926 3/125 

"             1939 8/150 

"    1959 4/130 

"             1970 3/150 

"             1975 0/155 

"             1979  2/162 

"             1987 2/180 
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"             1989 0/188 

  
يابد، علت آن شركت فعاالنه   به بعد جمعيت كاهش مي1939شود از سال         چنانكه مشاهده مي

همچنين در اثر . ر جنگ جهاني دوم و شهادت شمار بسياري از آنان استاهالي آرتساخ د
- 70هاي   در طول سال" اقتصادي و فرهنگي بسياري از جوانان اجبارا- هاي اجتماعي نابرابري

  .اند   به خارج از منطقه مهاجرت كرده1939
  
  
  

      
 جمعيتي آرتساخ) هزار نفر(هاي سرشماري  داده

 1979    1970    1959    1939    سال

 3/162            3/150    4/130    8/150كل جمعيت        

 1/123            1/121    1/110    8/132ارمنيان              

                     1/ 88                % 4/ 84              % 6/80%             8/75% 

 3/73    2/27    0/18    10/14    آذريان

    4/9%    8/13%    1/18%    23% 

 3/1    3/1    8/1    2/3    ها روس

    1/2%    4/1%    9% /    8% / 

 6/0    7/0    5/0    7/0  اقوام ديگر

    4/0%    4/0%    4/0%    4/0% 

    
. يافت شود بتدريج جمعيت آذري افزايش و جمعيت ارمني كاهش مي           چنانكه مشاهده مي

  . ثابت مانده بود"جمعيت اقوام ديگر نيز تقريبا
بعد از واقعه .  هزار نفر بود188، جمعيت كل منطقه 1989بر اساس سرشماري سال   

 هزار نفر از ارمنيان آن سامان 22حدود ) هاي باكو واقع در نزديكي(كشتار ارمنيان در سومگاييت 
به آرتساخ پناه آوردند و به همين علت جمعيت منطقه بطور محسوسي افزايش يافت و در صد 

 هزار ارمني از آذربايجان به 230به همين علت نيز حدود ( افزايش يافت 80جمعيت ارمني به 
  ).ارمنستان پناهنده شدند

شهر نشين بودند كه ) جمعيت% 6( هزار نفر 3/8 حدود 1926از جمعيت منطقه در دهه   
 نفر 43جمعيت نسبي آرتساخ در همين سال . افزايش يافت%) 50% (97 به 1989اين رقم در سال 
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چهار شهر، ( منطقه مسكوني وجود داشت 215 در آرتساخ 1987ر اساس اطالعات سال ب. بود
هاي روستايي دو طبقه  كليه خانه.  روستا ارمني نشين بود207از % 85).  روستا207چهار شهرك و 

  ).بصورت شيرواني(هستند 
آنان . ارمنيان آرتساخ داراي لهجه ارمني خاص و شيوه پوشاك ويژه خود هستند  

مي تالشگر، جسور، دالور، ميهن پرست، قهرمان پرور، مغرور، فداكار، راستگو، پر اراده و مرد
آنان در طول تاريخ ارمن نقش مهمي در زمينه سپاهيگري، آباداني، ترويج . باشند مهمان نواز مي

هاي  در وقايع سده) رستم ماداتيان ( ژنرال والريان مددف.اند  مذهب و رهبري كليسا ايفا كرده
 هاي سرشناس ديگر در ارتش روسيه بايد از ژنرال. اي سرشناس از اهالي آرتساخ بود  چهره18- 19

در .  را نام برد كه همه اهل آرتساخ بودندژنرال الزارف، بويس مليكوف، ترغوكاسف و بهبودف
دختر حسن  (ruzan) روزان :كند از جمله  كنار مردان آرتساخ نقش زنان نيز با آنان برابري مي

شاهزاده ارمني، مدافع آرتساخ و نواحي شرقي ارمنستان در برابر تاتارها و مغوالن در  (جالل دوال
 مليك  دختر(gayane) گايانه. كه در كنار پدرش با مغولها دالورانه مقابله كرده بود) 13سده 

هاي او   كه دالوريپارتاو پادشاه  واچاگان همسر آناهيت. كه در برابر تركان شورش كردواراندا
  . نوشته غازاروس آقايان نويسنده نامي ارمني به رشته تحرير در آمده است"آناهيت"در اثر 

 در برابر تركان 1918سردار نامي سپاه ارمني در نبرد حماسه آفرين سردارآباد در سال   
در همين نبرد يكي از .  آرتساخ بود ناخيجوانيك اهل روستاي ژنرال دانيل بگ پيروميانعثماني،

 نيز فرمانده هنگ ارمني اهالي آرتساخ، سرهنگ پاول بگ پيروميانخويشان ژنرال پيروميان يعني 
  .شركت داشت

هاي ارتش شوروي كه بويژه در جنگ جهاني دوم سرشناس  از فرماندهان نظامي، ژنرال  
 سال جانشين 8 (استپاني ايساكف)ايوان(هوانس : بودند و اهل آرتساخ نيز بودند عبارتند از

 مارشال هوانس باغراميانهاي دريايي بالتيك،  و فرمانده جنگ) رمانده نيروي دريايي شورويف
خاوداخلو، مارشال قهرمان مكرر شوروي، فرمانده سپاه زرهي ارتش شوروي، اهل روستاي 

 تاغالر بزرگمارشال نيروي هوايي ارتش شوروي، اهل روستاي ) خودياكف (آرمناك خانپريان
، فرمانده توپخانه ارتش شوروي در جبهه جنوب شرقي و نرال ميكايل بارسغوفژ. ناحيه مارتوني

 ناحيه  خرخان اهل روستاي هاكوپ ملكوميانژنرال.  ناحيه مارتونيماشاديشنژاپن، اهل روستاي 
والديمير )  در آسياي ميانه بويژه در برابر ارتش انور پاشا1920-31هاي  در جنگ(مارتوني 

، كميسر دوم ارتش اهل شوشي، همچنين عضو هيئت )رگريگوريانت (كريستاپور تائيروف
، ژنرال سرگئي آرشاك سارواريان. ديپلماتيك در فرانسه و چين و سفير شوروي در مغولستان

آروخ ، اهل روستاي )جنگ دوم جهاني(ژنرال نيروي هوايي، فرمانده هنگ هوايي درباي شمال 
فرزند يك خياط اهل شوشي، فرمانده نيروهاي  ژنرال آندارنيك غازاريان). ناحيه هادروت(

 قهرمان دوباره ارتش شوروي. پيروزمند شوروي در روسيه سفيد، ويلينبوس، نووگورد و غيره
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از اهالي روستاي  (ژنرال روبن گابريليان و  ژنرال گريگور باقريان).اهل شوشي (نلسون استپانيان
از  (رال رسته فني مهندسي هوانس كنونيانتس ژن،)از شوشي (، ژنرال روبن ترساهاكيان)خنوشيناك

 ،)گيشياز روستاي  ( ژنرال آرسن آوتانديليان،) آزوخاز روستاي ( ژنرال سورن آقاجانيان،)شوشي
 ، قهرمانان اتحاد شوروي ژنرال آلكساندر نازاروف،) كارميرروستاي (ژنرال والنتين ايسرايليان

ايريان، سورن پتروسيان، روبن باقريان، آرام ه هايراپتيان، آرمن گئورگي هاكوپيان، گريگور
شاهوميان، سورن گاسپاريان، كنستانيتن نازاريان، ايساهاك ماناسريان، ) ايوان(سافاريان، هوانس 

  . و ديگرانآشوت گاسپاريان، يرم دانيليان، تميك آوتانديليان، والديمير هوانيسيان
. ان اتحاد شوروي داشته باشد نفر قهرم21 در طول جنگ جهاني اول، آرتساخ توانست  

 45. در همين جنگ اهالي آرتساخ يك نفر دريادار، سه مارشال، بيست نفر ژنرال و غيره داشتند
 هزار نفرشان به شهادت 5/22هزار نفر ارمني آرتساخ در جنگ جهاني دوم شركت كردند كه 

 نفر را مالك قرار دهيم هاي بلند پايه نظامي و دانشمندان در هر هزار اگر تعداد چهره. رسيدند
  .آرتساخ در شوروي پيشين داراي هيچ رقيبي نبود

روستاي ننگو،  ( بوگدان كنونيانتس:ياران لنين از ميان اهالي آرتساخ عبارتند از  
روستاي گوساباد،  (آلكساندر بگنازاريان، )اهل استپاناكرت (واالديسالو گاسپاريانتس، )مارتوني
 سورن  و اسپاندار اسپانداريان،)شوشي ( ساركيس كاسيان،)شوشي (انساهاك ترگابريلي، )مارتوني

) روستاي هوراتاغ ( توس مانوچاريان،)روستاي داهراو (يرواند بغوسيان، )شوشي (اسپانداريان
  . اهل شوشي بودندلئو، آشوت هوانيسيان و آرتاشس كارينيانتاريخنگاران نامداري چون 

 آرام )شوشي( اهل روستاي تاغوت سار آواگيان باغدا كميسر كمون باكو،26در بين   
اهالي آرتساخ داراي مقامات بلند پايه در دولت ارمنستان تا سطح . قرار داشتند) شوشي (كستانيان

  ). وزير تامين اجتماعيبااليان. ن(اند  وزارت بوده
: اند از جمله هاي درخشاني داشته اهالي آرتساخ در عرصه دانش و علوم نيز چهره  

دانشمند جهاني در زمنيه شيمي و عضو آكادمي علوم شوروي ) روستاي ننگو (س كنونيانتسهوان
، )شوشي (آكادميسين واچه ايساقليان، )از استپاناكرت ( آكادميسين نيكالي ينيكولوپيانپيشين،

  آكادميسين آندارنيك يوسفيان، زيست شناس، آكادميسين آرمن تاختاجيان)شوشي(زينين.ن
روستاي چارتار ( اقيانوس شناس ساركيسيان. آكادميسين آزمينه الكتروتكنيك، در ) مارتاكرت(

 روبن داويدوف، )شوشي (ها سرگئي وارونسيان  آكادميسين، در زمينه كشاورزي)مارتوني
پرفسورها گورگن ) روستاي تاواغارت، مارتوني (يرواند آرزومانيان، )كمراكوچ، هادروت(

 در زمينه فني، مهندسي،). روستاي گيشي (رگن كاماليانگو، )روستاي خنوشيناك (شاكاريان
در زمينه علوم . هايك ساركيسيان دكتر پروفسورها ميكايل شاهنازاريان، گريكور گريكوريان،

 دكتر پروفسورها سامون در رشته زمين شناسي و معدن،.  دكتر آلكساندر استپانيانتسرياضي،
 يوسف ترآستاوازادريان). يوناك، عسكرانروستاي ك ( سرگئي باالسانيانو) شوشي(آيرسوف
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شوشي  ( دكتر پرفسورها ماركار آرستامياندر زمينه پزشكي،. در زمينه انرژي برق) شوشي(
) ناحيه هادروت ( آرشاك هاكوپيان،)1875-1946شوشي  ( هوهان گابريليان).1904-1854

روستاي شن  (ماييليان لئون ،)استپاناكرت (هايگ ميرزابگيان ،)شوشي (والديمير خاچاطوريان
 تيكران مناساكانيان، سرگئي ،)روستاي كارمير (كريستاپور پتروسيان). بزرگ، مارتاكرت

روستاي كارين تاك،  (آكادميسين لون هوانيسيان، )روستاي ماراغا، مارتاكرت (تادئوسيان
  ).شوشي

 ،)نروستاي اولوباب، عسكرا (هراچيك شاكارياندر زمينه فلسفه، دكتر پرفسورها،   
در ). روستاي آوتارانوتس (  آلكساندر ماناسيان،)روستاي اولوباب، عسكران (آلكساندر ماناسايان

 ،)شوشي (پرفسور غوند شاكاريان، )شوشي ( آكادميسين آرتاسس آراكليانزمينه علوم اقتصادي،
  ).استپاناكرت (پرفسور يوري تادئوسيان

مورخ سده پنجم ميالدي اهل ) نيموسي خور ( موسس خورناتسي:در زمينه تاريخنگاري  
 Movses) موسس كاغانكاتواسي). به گواهي استپان مالخاسيان( آرتساخ بود 

kaghankatvatsi)مورخ سده هفتم ميالدي .  
. هاي آرتساخ بود  از خاندان مليكمليك ميرزابگوف داستان نويس مشهور،  رافيپدر  

 هاكوپ شاعر انقالبي). شوشي(بود  اهل آرتساخ (muratsan)  موراتسانداستانسراي نامي
 آشوت و) آراكل باباخانيان ( لئوو بسياري ديگران،) روستاي تاليش، مارتاكرت (هاكوپيان
  . در زمينه تاريخ اهل آرتساخ بودندهوانيسيان

اند كه براي  هاي مختلف هنر و ادب نيز اهالي آرتساخ فرزندان بسياري داشته در زمينه  
  .سياري مورد نياز خواهد بودنام بردن آنها صفحات ب

 از ميان اهالي آرتساخ افراد بسياري در مبارزات ضد ترك عثماني در اواخر "ضمنا  
) نيكوغايوس تر هوانيسيان ( نيكول دوماناند ازجمله  و اوايل سده بيستم شركت كرده19سده 

  ).رابيانساركيس مه ( وارتان دالورهاي پارتيزاني اهل روستاي خاچن و چهره سرشناس جنگ
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   تقسيمات اداري و مناطق مسكوني- 3
  وارارآكن1847مركز قراباغ كوهستاني شهر استپاناكرت است كه تا سال   

)Vararaknتغيير خانكند به 1923 تا 1847نام داشت از سال )  به معني چشمه روان و جوشان 
 نامگذاري تپاناكرتاس رئيس كمون باكو،  استپان شاهوميان به بعد به نام1923نام يافت و از 

 توليدي بود - واحد صنعتي19داراي .  هزار نفر بود50 بالغ بر 1983جمعيت آن در سال . گرديد
هاي شراب سازي و  كارخانه ابريشم بافي، كارخانه مصالح ساخماني، وسايل الكتريكي، كارخانه(

ستان، كتابخانه، داراي چندين بيمار) كنياك، قالي بافي، كارخانه كفش و وسايل منزل و غيره
 طرح فعلي شهر را. باشد مدارس و موسسات آموزش عالي، مطبوعات، آثار تاريخي و غيره مي

 داداشيان. مهندس بو ) 1938 (مهندس اسلوبوتيانيك، )1926(، مهندس آلكساندر تامانيان
  .اند  تهيه و اجرا كرده) 1968(

  :نج منطقه تقسمي شده استجمهوري قراباغ كوهستاني يا آرتساخ از نظر اداري به پ  
 به نام 1994از سال (،مارتاكرت، مارتوني ) به عسكران تغيير نام يافت1978از سال (استپاناكرت 

، هادروت، )فرماندهي نيروهاي ارمني در منطقه، مونته ملكونيان، مونته آبرت نامگذاري شد
  .شوشي

  
  استپاناكرت
 هزار كيلومتر مربع 9/0 آن وسعت. در بخش مركزي قراباغ كوهستاني واقع است  

.  اثر معماري ارمني باقي مانده است674در اين منطقه .  هزار نفر1/19) 1987در (جمعيت آن 
در سال . اهالي روستايي اين منطقه به باغداري، دامداري، كشت غالت و انواع ميوه اشتغال دارند

  ).ي ارمني روستا46از اين ميان ( روستا وجود داشت 51 در اين منطقه 1980
  :گردد اي در مورد روستاهاي اين منطقه در زير ارائه مي فهرست و شرح خالصه

  
  نام

 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

برج و بارو  - - 1800 -  .م18  عسكران- 1
1760 

 نركين - 2
 قليج باغ

 - 75 123 - .م192918- 30

مركز  125 254 958 1616 قديمي - 3
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  نام
 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

آوتارانوتس 
 )چاناغچي(

هاي  مليك
 واراندا

4 - 
 نوراگيوغ

اوايل 
 .م19

1907مدرسه  91 256 1043 1870

اوايل   خاناباد- 5
 .م17

1887مدرسه  104 220 1023 .م18كليسا 

6 - 
آلگستيان 

 )بالوجا(

1903مدرسه  151 310 851 1860 .م17

7 - 
ن آرتساخاش

 )داشبوالغ(

تا قبل از  126 400 703 368-371 باستاني
حمله تركان 

سلجوقي 
كاراغبيور نام 

 .داشت

  112 230 644 .م18 .م18  بادارا- 8

9 - 
 ختروتسيان

دامداري،  136 400 659 - -
اولين مدرسه 

1912 

هاي  سده  شوش- 10
 .م14- 15

دو كليسا 
و 1454
1655 

مدرسه  216 350 556
1894 

11 - 
 ورتخرام

وانك  75 132 691 .م19سده  -
 شيكاكار

12 - 
 قارابوالغ

آستوازازين  -
 )ويران(

544 128 61 - 

13 - 
 پرجامال

 وارتر "قبال 116 211 443 1837 -
 نام داشت
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  نام
 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

14- 
 ناخيجوانيك

1876مدرسه  106 - 453 - 15سده 

مدرسه  75 250 343 1890 -  خاچن- 15
 متوسطه

 كارمير - 16
 گيوغ

روستاي فعلي  102 160 198 1841 باستاني
 15از سده 

رافي در  123 - 287 خراب شده باستاني  داهراو- 17
اينجا بوده و 

از چشمه آب 
 نوشيده است

18 - 
خاناساخ 

 )خناساخ(

فعلي 
1770 

مدرسه،خانه  66 136 385 كليسا
 فرهنگ، برق

 نركين - 19
 سرنك

آستوازازين   باستاني
 18سده 

معبد  25 50 95
 چپارادخا

 ورين - 20
 سزنك

كليساي  قديمي
قديمي، 
آستوازازين

 .م19

جنگل و  17 29 150
 مراتع

قلعه   سغناخ- 21
قديمي 
1495 

آستوازازين 
 )ويران(

جنگل و چشم  48 102 250
 انداز زيبا

22 - 
 سارداراشن

 مدرسه 46 104 195 - .م17

 خاچ - 23
 ماچ

استپانوس  قديمي
1651 

1873مدرسه  66 105 185

زراعت،  28 71 69 - - -24
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  نام
 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

وشن داش
 )كاراشن(

دامداري، 
.مدرسه ندارد

اهالي آن از  69 122 281 18 17سده   هاراو- 25
هاراو 

 )گوريس(

1906مدرسه  47 86 112 1884 17  رو- 26
27 - 

 خانسك

 1230كليسا  قديمي
 .م

مدرسه  60 - 248
 ابتدايي

مدرسه،باش 87 162 171  ويران1750 17  قشالق- 28
گاه، 
ابخانه، كت

 درمانگاه

29 - 
ماداتاشن 

 )ماداتكند(

نام قبلي  26 62 101 1904 .م17
ايالمانتس 

 گومر

30 - 
 كراسني

هاي  چشمه 59 132 217  ويران1630 1630دهه 
معروف، 
كوههاي 
معروف، 
 مدرسه

31 - 
 ساروشن

آمناپركيچ  .م17
1670 

1890مدرسه  92 175 395

32 - 
 جراغاتسز

 آستوازازين 19اوايل 
1882 

مدرسه  26 36 182
ابتدايي، 

كتابخانه، 
باشگاه، 
هاي  چشمه
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  نام
 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

 معروف

33 - 
 آغبوالغ

1887مدرسه  42 67 129 19 16اوايل 

34- 
 مخيتاراشن

نامش با  30 - 59 - قديمي
مخيتار 

اسپاراپت 
مربوط است، 

غار مخيتار 
 اسپاراپت

35 - 
 مهديشن

قبل از 
1824 

1905مدرسه  61 116 - 1828

36 - 
 باولوبا

نامش از نام  22 55 - 1263 قديمي
 اولي باب
زميندار 

مربوط است 
از خاندان (

حسن 
) جالليان
 ارمني

37 - 
وارازابون 

)آرانزميسن(

1875مدرسه  59 97 150 1864 -

 1892مدرسه  20 37  55 - 17اوايل   داهراز- 38
 )تعطيل(

39 - 
 كياتوك

مدرسه در  68 121 73 آستوازازين قديمي
 تعطيل 1987

 شد
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  نام
 روستا

  
 تاريخ بنا

  
 كليسا

  
 جمعيت
1987 

شركت 
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

  
 توضيحات

40- 
 كاراگلوخ

دو كليسا  .م13
 .م13

- 96 56 - 

41- 
 موشخمهات

در سال  31 48 26 آستوازازين .م17
1920 ،300 

نفر جمعيت 
 داشت

م9قديمي،  پاروخ-42
. 

فعال (مدرسه  - - 81 .م9- 10
 )1984تا 

كليساي  قديمي  هيليس-43
 ويران شده

مدرسه  33 60 163
 ابتدايي

       
  

روستاهاي نامبرده، روستاهاي كاساالر، لسنوي، جاميلو، باشكند، جان حسن، جوادلر،         بجز از 
گاراگياد، داالداراس، يالوبا، خوجالو، حسن آباد، و داراالگياز نيز در منطقه استپاناكرت قرار 

  . آذري نشين بودند"دارند كه تعدادي از آنان داراي ساكنان ارمني و آذري و برخي نيز كال
  

  تمارتاكر
هاي  با واليت.  هزار كيلومتر مربع وسعت دارد7/1بزرگترين منطقه آرتساخ است و   

مارتاكرت از نظر آثار تاريخي معماري . جرابرد، خاچن و گلستان در آرتساخ باستان تطابق دارد
 اثر تاريخي كشف شده در 2765باستاني ارمني از اهميت خاصي برخوردار است بطوري كه از 

: مهمترين اين آثار عبارتند از.  اثر در منطقه مارتاكرت واقع است1100ني تعداد قراباغ كوهستا
هاي كارمير، يريسا مانكانس،  ، وانك دادي يا خوتاوانك، وانك)1216-1238(وانك گانزاسار 

يغيشه، آمنا پركيچ، هوركا، هاواپتوك، خوخانابرد، كليساي پاراوازدر، كاچاغاكابرد، جرابرد، 
  .ريان، وانكاسار و غيرهكاخ مليك بگال

دامداري و پرورش تاك رواج . بخش اعظم منطقه مارتاكرت پوشيده از جنگل است  
 روستا آذري و 7 روستا ارمني نشين است، 54:  روستا وجود دارد 61در منطقه مارتاكرت . دارد

در . آنها ارمني بودند% 98 هزار نفر بود كه 3/45، 1987جمعيت منطقه در سال . ارمني نشين
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 هزار نفر سكنه و شهرك 5/8شهر مارتاكرت با . اينجا يك شهر و يك شهرك وجود دارد
  .بسياري از روستاها گذشته تاريخي دارند.  نفر جمعيت7/4با )  مارگوشاوان"قبال(لنيناوان 

  :شود هاي منطقه مارتاكرت در جدول زير مرور مي           شرح مختصري از روستاها و شهر
  

  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

1 - 
 مارتاكرت

از اوايل 
 19سده 

شهرت 
 يافت

كاراپت 
1883 

به معني بنا شده در  293 600 8500
نبرد =مارت(نبردها 
 )ساخته شده=كرت

 لنيناوان - 2
مارگوشاوا(
 )ن

ما، مدرسه، سين 42 129 4700 - 1906
 كودستان، باشگاه

 ماراغا - 3
 )مراغه(

از نام مراغه همان  148 255 - - 1829
در ايران، مدرسه 

1901 

4 - 
 كارمراوان

 1931مدرسه  24 63 518 - 1920

 ماراليان - 5
 سارو

18 -
1917 

 1923مدرسه  12 25 87 -
اكنون موجود (

 )نيست

 مدرسه 39 95 220 - 1870  لونارخ- 6

 تاليش - 7
 )تارينج(

فعلي .م14
1808 

از نام خانواده  222 489 1995 1894- 5
تارينج فرزند مليك 

 فريدون

- 32  چايلو- 8
1828 

 1910مدرسه  194 650 2661 -

  مدرسه1910 46 100 697دهه  - ماتاغيس- 9
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  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

1890 

10 - 
 توناشن

فعلي 
1861 

گورك 
 مقدس

باني آن توني از  41 93 140
خانواده پادشاه 

 واچاگان

11 - 
 ن سيسوال

 1911مدرسه  48 93 650 1811 .م18

 1931مدرسه  15 27 236 - .م12  يارمجا- 12

 نركين - 13
 هوراتاغ

 1921مدرسه  127 337 1263 - 19سده 

14- 
 گوساپات

آستوازاز قديمي
 .م-13ين 

 1873مدرسه  97 251 687

15 - 
جانياتاغ 

 )چانكاتاغ(

 1903مدرسه  164 270 828 - 19سده 

16 - 
 گيوالتاغ

ديمي ق
 .م13

آستوازاز
 1870ين 

 مدرسه 111 250 -

17 - 
 موخرراتاغ

قديمي 
اوايل 

 .م19

آستوازاز
 1883ين 

 1907مدرسه  154 382 934

18 - 
 آغابكالينج

 مدرسه 24 45 392 - 1910

19 - 
 ماغاووز

باستاني 
 11سده 
فعلي 

 .م17

 1909مدرسه  100 287 1202 1902 



  ١٠٠

  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

20 - 
هاكوپ 
كاماري 

 )لوالساز(

قديمي، 
علي ف

1790 

 1914مدرسه  64 154 342 -

21 - 
 مينگلرلسك

 )تعطيل(مدرسه  34 78 247 - -

22 - 
 جرابرد

بنام جرابرد باستاني  - - 342 - 1958
اينگونه نامگذاري 

شده و نبايد با 
جرابرد باستاني 

 .اشتباه شود

 متس - 23
 شن

قديمي 
 . م7سده 

كليساي 
قديمي تا 

 پا 1920
 بر جا بود

 قديم برداكور در 97 237 668
نام داشت، در 

 12-13هاي  سده
چند هزار خانوار 

سكنه داشت مدرسه 
1909 

24- 
 چلدران

قديمي، 
فعلي 

1905 

وانك 
آمناپركيچ
، كليساي 
 كارمير

 1928مدرسه  85 153 476

25 - 
 غازاراهوغ

 )تعطيل(مدرسه  16 -31 70 آمناپركيچ 1700

26 - 
بوغوساگوم

 ر

آمنا  18اوايل 
پركيچ، 
 انهوروست

 مدرسه 19 42 334



  ١٠١

  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

اوايل   مهمانا- 27
 .م13

جمعيت ارمني و  5 11 51 1248
يوناني، مهمانا به 
معني رگه اصلي 

 معدن

28 - 
 غازانچي

 12سده 
فعلي . م

 . م17

گورك 
 . م19

 1924مدرسه  65 167 260

 )كچوت(در قديم  45 75 150 1873 . م12  كيچان- 29

30 - 
 آراجازور

آستوازاز . م10
 1668ين 

 زن دالور در روزان 210 450 1087
اينجا مغولهاي تاتار 

 .را شكست داد

31 - 
 زماكاهوغ

فعلي .م10
 .م13

استپانوس 
 . م12

 واچاراشن نام "قبال 53 100 256
 .داشت

32 - 
 كوالتاك

.  م- 9
 14فعلي 

 .م

چند 
 كليسا

 1923مدرسه  74 155 341

قديمي   تبلغو- 33
. م- 7

-17فعلي 
 .م

 سهمدر 42 76 211 .م- 7

قديمي   وانك-34
 .م- 9

وانك 
گانزاسار 

1238-
1216 

 13مدرسه قرن  174 313 1396

35 - 
 گارناكار

.  م- 11
فعلي 

 1924مدرسه  24 56 150 -



  ١٠٢

  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

1751 

36 - 
 شاهماسور 

 1925مدرسه  17 50 151 - قديمي

37 - 
 واغوهاس

قديمي، 
فعلي 

1775 

ماراكاغا
ك، 

 )تيراماير(

توسط مغولها   90 203 1492
د، مدرسه ويران ش

1910 

38 - 
 خونگوتاال

اواخر 
 .م19

 1934مدرسه  25 56 - -

39 - 
هاروتيونا

گومر 
كارمير (

 )كار

اماكن  .م16سده 
 تاريخي

 1911مدرسه  53 135 601

 ورين -40
 هوراتاغ

بناهاي  19سده 
 تاريخي

 1925مدرسه  18 36 480

41- 
 كوچوغوت

قديمي، 
فعلي 

 .م18

بناهاي 
تاريخي 

وانك 
 آمناپركيچ

 1921مدرسه  78 144 626

42- 
 درمبون

قديمي، 
فعلي 

 .م18

 1924مدرسه  49 105 428 -

43- 
 زاگليك

 1923مدرسه  5 15 186 - 1920

44- 
 هاترك

قديمي 
فعلي . م4

ها  مركز حكومت 195 350 2660 -
. م)12-13(ترك 
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  نام
 روستا

  سال 
 بنا

  كليسا و 
 سال بنا

جمعيت 
1987 

شركت 
كننده 

در 
جنگ 
 دوم

كشته 
شده 
در 
 جنگ

  
 توضيحات

 1907مدرسه  .م16

45- 
 زارداخاچ

بناهاي  1918
 ديدني

 1940مدرسه  - 65 165

. م13 چاپار -46
فعلي 

 .م19

كليساي 
ميناس، 
وانك 

كارمير 
 كار دژقاال

 1913مدرسه  43 82 587

47- 
 گتاوان

دهه 
1930 

 مدرسه - - 312 

48- 
 چاركتار

دهه 
1770 

 مدرسه 10 23 538 -

وانك  .م11سده  هاياد -49
آناپات ، 

چشمه 
 آناهيت

اكنون متروك  33 78 -
 .است

  
 ارمني نشين هستند روستاي زير داراي جمعيت ارمني "نامبرده كه كال            بجز از روستاهاي 

  :و آذري بودند
  .داميرلو، مانيكلو، خاتون بيلو، بالش، كيونپايا، اورتا،پايا، سرخاوند، نارشتار

  
  منطقه مارتوني

 هزار كيلومتر مربع، بخشي از واليت قديمي واراندا را تشكيل 8/0داراي وسعت   
.  سال در اين منطقه واقع است2010ن درخت در پهنه شوروي سابق به سن قديمي تري. دهد مي

باشد كه در   ميآماراسمعماري ارمني است كه قديميترين آنها وانك - بناي تاريخي353داراي 
اين وانك به قدمت وانك اچميادزين است .  كيلومتري جنوب غربي شهر مارتوني واقع است20



  ١٠٤

اش اسقف گريگوريس بنا شده و   يگور روشنگر و سپس نوهو در سده چهارم ميالدي بدست گر
در اين منطقه تعداد زيادي كليسا، وانك، قلعه، برج . مدفن شخص اخير در همين مكان واقع است

كه .  نفر بود4/25 بالغ بر 1987جمعيت منطقه در سال . هاي قديم باقي مانده است و بارو از زمان
داراي جمعيت )  مونته آبرد1993از سال (طقه شهر مارتوني آنها ارمني بودند مركز اين من% 90

 روستا و شهرك وجود 40در اين منطقه .  خوناشن نام داشت1925 هزار نفري است و تا سال 5/6
  .دارد

  :دهد             جدول زير اطالعات مختصري ارائه مي
  

جمعيت  كليسا سال بنا نام
1987 

شركت 
در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
 كشته

جنگ(
)دوم

  
 توضيحات

 شهر - 1
 مارتوني

بنام مستعار  80 216 6500  
آلكساندرميناسيان 

 1925از ) مارتوني(
اينگونه نامگذاري 

 .شد

آمناپركي . م- 4  چارتار- 2
 1787چ 

  مدرسه19سده  500 1000 3895

 برداشن - 3
 )قزقاال(

آستوازاز قديمي
ين و 
 غيره

، موزه 1873مدرسه  180 450 1711
 تاريخ

 1888مدرسه  183 370 1313 - قديمي يشي گ- 4

5 - 
 )SOS(سس

 300قدمت 
 سال

وانك 
آماراس 

در جنوب 
 سس

 1908مدرسه  138 - 979

 5-4سده   هِرهِر- 6
 .م

گريگور
يس 

مقدس 
76 -

 1908مدرسه  89 200 610
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جمعيت  كليسا سال بنا نام
1987 

شركت 
در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
 كشته

جنگ(
)دوم

  
 توضيحات

1667 

 كرت - 7
)kert( 

اوايل سده 
 . م17

گئورگ 
 .م.19

 1924مدرسه  115 270 608

ي  ها سده  كاراهونج- 8
 .م6- 7

 مدرسه 30 57 221 -

9 - 
 ماچكاالشن

 1923مدرسه  51 132 671 - 1923فعلي 

كليساي  قديمي  زواتغ- 10
كارمير 
كليساي 

دهه 
1895 

 1873مدرسه  68 126 140

كليسا  .م18  خرخان- 11
1910 
 ويران

84 137 67 - 

باستاني،  تاغاوارد- 12
و .م11فعلي 
 19سده 

 1923 مدرسه 234 670 1196 برداهوج

13 - 
 زارداناشن

- - 90    

كليساي    شخر-14
وارتان 
 مقدس

 مدرسه 56 130 336

15 - 
 سختوراشن

درخت  -
سرو 

سا2010
 له

43 243 131 - 
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جمعيت  كليسا سال بنا نام
1987 

شركت 
در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
 كشته

جنگ(
)دوم

  
 توضيحات

 كارمير - 16
 شوكا

 1927مدرسه  - - - - -

17 - 
 سارگاشن

 مدرسه 73 214 235  قديمي

18 - 
 كلخوزاشن

آستوازاز قديمي
 ين

وران مدرسه پيش از د 106 225 371
 شوروي

كليساي  .م15- 16  مسمنا- 19
 شونسكا

74 85 44  " 

آستوازاز .م18فعلي   قاواخان- 20
 1871ين 

 1873مدرسه  89 145 141

21 - 
 خنوشيناك

آستوازاز قديمي
 1855ين 

 1905مدرسه  116 210 810

قديمي فعلي   ننگي- 22
 .م16

وانك 
گريگور 
روشنگر 

 19سده 
وانك 

يخزاهوغ 
 7سده 

 1890مدرسه  150 230 464

23 - 
 هاغورتي

آستوازاز قديمي
 ين

 ساله 500درخت  152 350 313
 1873مدرسه 

24- 
 موشكاپات

معبد  قديمي
وارتان 

سپهساالر 
كليسا 

 .م18

 1906مدرسه مختلط  127 272 827

 مدرسه - - 378 - - - 25
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جمعيت  كليسا سال بنا نام
1987 

شركت 
در 

جنگ 
 دوم

تعداد 
 كشته

جنگ(
)دوم

  
 توضيحات

 اسپيتاكاشن

26 - 
 كاغاردسي

تارگمانچا قديمي
 تس

 1873مدرسه  123 460 301

27 - 
 پاراواتومب

كليسا و  قديمي
كليساي 
كوچك 

1811 

 مدرسه 46 108 153

آستوازاز قديمي  آشان- 28
 ين

 1873مدرسه  106 480 576

هوانس  -  نورشن- 29
 مقدس

 1908مدرسه مختلط  88 144 442

 هاتسي - 30
 گيوغ

قديمي 
 .)م5(

آستوازاز
 ين

 1870مدرسه  - - 995

 500قدمت   اميشچان- 31
 ساله

 مدرسه 48 125 131 -

آستوازاز 1740دهه   آودور- 32
 ين

 1906مدرسه  72 112 122

قديمي   ميورشن- 33
هاي  سنگ

قبر سده 
 .م12- 13

آستوازاز
 .م18ين 

 1870مدرسه ده  82 156 187

       
        غير از روستاهاي ارمني نامبرده روستاهاي اميراالر، خوماوند، قرداغلو و مغانلو نيز وجود 

  . آذري نشين بودنددارند كه
  

  منطقه هادروت
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پهنه هادروت با قلمرو .  هزار كيلومتر مربع و پوشيده از جنگل است7/0داراي وسعت   
. باشد مي)  متر2480(بلندترين نقطه آن قله كوه ديزاپايل . مليك نشين ديزاك تطابق دارد

مركز آن .  دارد روستا وجود42در اين منطقه .  زيارتگاه قديمي است"اسپيتاك"پرستشگاه 
 گويچمهمترين آنها وانك .  اثر تاريخي در اين منطقه باقي است486تعداد . شهرك هادروت است

.)  م7سده ) (oxto drni(در دامنه كوه توغاسار، وانك اُخته درني .)  م13 سده ktesh ( كتشيا
  :دهد جدول زير اطالعات مختصري درباره مناطق مسكوني مي. و غيره هستند

  
  كليسا  سال بنا نام

 و سال بنا

شركت  جمعيت
كننده در 
 جنگ دوم

   ها كشته
 توضيحات

1 - 
 هادروت

قديمي 
دوران (

پيش از 
 )ميالد

درخت چنار  - - 22296 -
  ساله800

 متس - 2
 تاغالر

آمناپركيچ  .م10سده 
1846 

مدرسه  297 620 1595
1875 

 هين - 3
 تاغالر

مدرسه سده  100 220 198 - قديمي
19 

قبل از سده  غ تو- 4
 .م7

هوانس 
مقدس 
1736 

دژ  2200 530 1421
مستحكمي 
. بوده است

مدرسه 
1873 

كليساي  .5سده   تومي- 5
  كارمير 

 . م10سده 

آثار سده  200 400 847
 باقي 5- 18

. است
مدرسه 
1903 

آستوازازين  قديمي آزوخ
1784 

مدرسه  99 172 705
مختلط 
1895 
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  كليسا  سال بنا نام
 و سال بنا

شركت  جمعيت
كننده در 
 جنگ دوم

   ها كشته
 توضيحات

7 - 
تراختيك 

 )دراختيك(

ي كليسا .م- 16
 ناركاتسي

 مدرسه 60 120 242

8 - 
 خدسابرد

كليسا  قديمي
1836 

مدرسه  84 155 154
1880 

9 - 
 خانزازور

هوانس  قديمي
  699مقدس 

  
  
 .م

مدرسه  48 91 150
1908 

10 - 
 آراكيال

آستوازازين  .م18
1745 

مدرسه  96 360 253
1890 

آستوازازين  -  بانازور- 11
1858 

مدرسه  144 229 218
1873 

12 - 
 وچيكك

هاروتيون  .م18
مقدس 
1741 

 مدرسه 36 70 89

آستوازازين  .م10سده   تاغاسر- 13
 .م17سده 

 مدرسه 94 181 502

كليسا  .م17سده   اديللو-14
1671 

بناي يادبود  490
 وجود دارد

 مدرسه 

15 - 
آرپاگيادو

 ك

مدرسه  35 72 33 - .م18
1921 

16 - 
 آقبوالغ

 مدرسه 64 128 270 - 1928

استپانوس  .م16 ان بلوت- 17
 مقدس

 مدرسه 45 90 149



  ١١٠

  كليسا  سال بنا نام
 و سال بنا

شركت  جمعيت
كننده در 
 جنگ دوم

   ها كشته
 توضيحات

18 - 
 خِرمانجوغ

نامش  45 90 46 - -
ترجمه كلمه 

ارمني 
كاالتغ 
 .است

19 - 
 هاخولو

مدرسه  - - 585 - .م19
1913 

20 - 
 موخرنس

ساركيس  .م4
 مقدس

 مدرسه 63 184 311

21 - 
 ماماتازور

ميناس  -
مقدس سده 

 .م17

مدرسه،پل  35 109 232
 13سده 

  مليك- 22
 جانلو

كتابخانه،با 52 105 56 - -
 شگاه

23 - 
 دوالنالر

 مدرسه 89 101 308 - .م14

24- 
 ميوالكادار

كليسا  .م16
1864 

 مدرسه 64 101 68

25 - 
 تسامزور

- .م16
استوازازين 

كليسا 
1864 

 مدرسه 64 101 68

 26- 
 هاكاكو

آستوازازين  .م17
1621 

 مدرسه -  - 128

27 - 
 تاغوت

هوانس  .م12
 مقدس
1836 

 مدرسه 51 134 198

 - - - 38استپانوس  قديمي - 28
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  كليسا  سال بنا نام
 و سال بنا

شركت  جمعيت
كننده در 
 جنگ دوم

   ها كشته
 توضيحات

كمراكوچ 
كارمرا (

 )كوچ

مقدس سده 
13 

 شاغاخ - 29
 )ساريشن(

استپانوس  قديمي
مقدس سده 

 .م13

38 - - - 

30 - 
 كاراگلوخ

مدرسه  - - 96 - -
 ابتدايي

 تسور - 31
tsor 

كليساهاي  قديمي
لوساپركيچ 

. م5- 13
آمنا پركيچ 

 .م10

 همدرس - - 77

قبل از سده   جيالن- 32
18 

آستوازازين 
 .م18

 مدرسه - - 20

33 - 
 پتروساشن

استپانوس  قديمي
مقدس 

 .م12

دژ توماس  - - 14
 .م9

وانك  قديمي  وانك-34
اسپيتاك 

سده (خاچ 
13 -12( 

 مدرسه - - 141

35 - 
 نوراشن

- - 90 - - - 

36 - 
 زاكوري

زاغكاوانك  قديمي
 .م12

115 - - - 
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دودوگچي، چيراگوس، : بجز از روستاهاي ياد شده چند روستاي ديگر نيز وجود دارند           
  . آذري نشين بودند"اديشان، تانك، سوسالخ، ساالكياتين، دو روستاي اخير قبال

  
  منطقه شوشي

 اثر تاريخي در اينجا وجود دارد و كه اكثر آنها در 152.  كيلومتر مربع3/0وسعت آن   
هاي  در سال.  روستا و يك شهر بود27 اين منطقه شامل 1987در سال . شهر شوشي واقع است

شهر شوشي كه . هاي مساواتي متحمل كشتار شدند  ارمنيان ساكن شوشي توسط ترك1918- 20
هاي معيني  در قديم دژ بود، داراي تاريخ طوالني است، دژ شوشي به نام شيكاكار مربوط به سده

ه سده نهم در همين جا بر سپاه عرب پيروز شده اسراي ارمني  در نيمشاهزاده سهل سمباتيان. است
در زمان باستان به عنوان مركز مبارزات و تكيه گاه ساكنان ارمني ناحيه قديمي . را آزاد كرد

 هزار 5/13 هزار نفر جمعيت داشت كه 20، 1987منطقه شوشي در سال . رفت واراندا به شمار مي
  كارين تاككي از روستاهاي قديمي و مهم اين منطقه روستايي. نفر در شهر شوشي اسكان داشتند

كليساي آستوازازين .  نفر جمعيت داشت580، 1987در سال : باشد كه داراي تاريخ غني است مي
  .اند  باقي مانده) 15- 17هاي  سده(هاي صليب  و سنگ. م13مقدس از سده 

 201، 1989ت در سال  يكي ديگر از روستاهاي اين منطقه اس)berdadzor( بردازور  
  ). نفر كشته شدند62 نفر در جنگ جهاني دوم شركت كردند و 196(نفر جمعيت داشت 

سال ( نفر 160 بنا شده، جمعيت آن 190، در سده )meds-shen (مس شنروستاي   
1985.(  

 نفر، از روستاهاي يغتساهوغ، خرفان، كاناچ تاال، 180، جمعيت آن يغتساهوغروستاي   
  . نفر كشته شدند87 نفر در جنگ دوم شركت و 190زاغكازور 
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  نگاهي به اقتصاد آرتساخ
    

اما . هاي توليدي بزرگ وجود نداشت           پيش از دوران شوروي در قراباغ كوهستاني كارخانه
كرد و مواد اوليه توليدي را به روسيه، ايران و  كار مي) 30-40(هايي كوچك نساجي  كارگاه

  .نمود  صادر ميكشورهاي اروپايي
گرديد كه اهميت پزشكي و  از دير بازبعلت وفور توت در روستاها عرق توت تهيه مي  
كارگاههاي نجاري، . شود از انگور نيز محصوالت متعددي با كيفيت باال تهيه مي. درماني دارد

صنايع . كردند كفش دوزي و پوشاك، سفالگري كار مي) فرغون، گاري، داس و غيره(آهنگري 
تنها نيروگاه برق قراباغ . كرد  در تمام روستاها آسياب كار مي"تقريبا. تون نيز وجود داشتزي

  ). كيلووات30به قدرت (پيش از دوران شوروي در شهر شوشي واقع بود 
گندم، جو، . (هاي كشاورزي شامل زراعت غالت، باغداري و دامداري بود فعاليت  

  ).ارزن، برنج، نخود، انواع ميوه و غيره 
   صنعت- 1

پايه اصلي صنعت قراباغ كوهستاني در دوران شوروي گذاشته شد كه شامل صنعت   
در منطقه سه نيروگاه برق آبي . برق، صنايع سبك، صنايع غذايي، مصالح و محصوالت برقي است

در سال ). 1970ده (سرسنگ ) 1940دهه (، مارتوني )1930دهه (استپاناكرت . تاسيس شده است
 ميليون كيلووات 8/57 به ميزان 1986 ميليون كيلووات ساعت اما در سال 51/1 " جمعا1940

.  كارخانه محصوالت الكتريكي استپاناكرت بنا شد1970در دهه . ساعت برق توليد گرديده است
  .گرديد ابريشم منطقه از دير باز معروف بود و مواد اوليه كارخانه ساير جاها از اينجا تامين مي

. داير گرديد) ماشيني و دستي(هاي دوزندگي و قالي بافي  به و بافتدگي و كارخانه       صنايع پن
 هزار جفت كفش در سال 527 ميليون و 4با توليد ) 1970استپاناكرت دهه (كارخانه توليد كفش 

  . و كارخانه چرم سازي شوشي از اهميت بااليي برخوردارند1987
دهد و شامل اين موارد   را صنايع غذايي تشكيل مي      بعد از صنايع سبك، مهمترين بخش صنعت

استپاناكرت، عسكران، (توليد نان بولكي، مشروبات غير الكلي، شراب، كنياك، آبجو : است
، لنيناوان "مارتوني"، گوركاوان"مارتوني"، كوراپاتكينو1927، كارمير شوكا 1926

 900-1000وليد ساالنه پنير ت. ، لبنيات و صنايع گوشت و كمپوت و كنسرو مربا)"مارتاكرت"
 تن 3500- 4000 تن، توليد گوشت ساالنه 900- 960 تن، روغن حيواني 6500-6600تن، شير 

  .باشد مي
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. يكي ديگر از صنايع منطقه، صنعت چوب است كه داراي سابقه بسيار طوالني است  
تار، . (شود ياكنون آالت موسيقي نيز توليد م) در قديم گاو آهن، بيل، گاري، فرغون و غيره(

ها و كمدـ تخته، صندوق،  كمانچه، دهل، دنبك، زورنا، دودوك، ني، همچنين دار قالي، قفسه
ساالنه .  صنعت چوب دچار تحول گرديد1950از دهه . بشكه، گيره، دوك، تشت خمير و غيره

  .آيد  متر مكعب چوب مرغوب بدست مي2500-2000
هاي مهم صنعتي است، از جمله   از رشتهاستخراج و توليد مصالح ساختماني يكي ديگر  

  .سنگ آهك، مرمر، شن، گچ، آجر
  كشاورزي- 2

 5/215 هزار هكتار است كه 440هاي كشاورزي قراباغ كوهستاني بالغ بر  سطح زمين  
  .دهند هزار هكتار را مزارع تشكيل مي

اغ سپرده شده بود كه مراتع دشت ميلي خارج از قراباغ كوهستاني نيز براي هميشه به قراب           (
 هزار هكتار 5/24). رسيد  هزار هكتار مي9/297هاي مورد استفاده در كشاورزي به   زمين"جمعا

بترتيب مارتوني، ( هزار هكتار است 6/80اراضي قابل شخم بالغ بر . تحت كشت آبي قرار دارد
  ).مارتاكرت، عسكران، هادروت، شوشي

 هزار 5/60 به ميزان 1987در (ه غالت اختصاص دارد  درصد اراضي قابل كشت ب36- 38        
  . هزار تن بود100 شامل ساالنه 1985- 88هاي  ، محصول غالت در سال)هكتار

گرفت  صورت مي) در ناحيه مارتاكرت( به در خواست آذربايجان كشت پنبه 1960        تا دهه 
هاي  استحصال روغن از دانهاستخراج و . اما بعدها بجاي آن به پرورش تاك و ميوه پرداختند

  . در منطقه رايج بوده است1950روغني نيز از دير باز تا دهه 
      ديگر محصوالت كشاورزي منطقه شامل هندوانه و خربزه، پياز، خيار، فلفل، بادمجان، كلم، 

ند و هاي قراباغ انواع بسياري دار انگورها و توت. باشد سيب زميني، لوبيا، انگور و انواع ميوه مي
هايي چون درد مفاصل دارند و  بويژه توت منطقه كاربردهاي گوناگوني از جمله درمان بيماري

  ).قراباغ از نظر طول عمر در جهان مقام اول را دارد. (شوند باعث و طول عمر نيز مي
 هزار هكتار مرتع و 117از جمله . (      قراباغ امكانات وسيعي از نظر دامداري در اختيار دارد

در مواردي با . ( كيلوگرم است3120شير دهي يك گاو ساالنه تا ).  هكتار چمن زار طبيعي3500
 هزار 40-56توليد شير گاو ساالنه )  كيلوگرم نيز رسيده است4000استفاده از امكانات مدرن به 

  .باشد تن مي
هاي دهه  لتعداد خوك در سا.  هزار راس بود3/264 تعداد گوسفندان منطقه 1987      در سال 

 در صد از 40 "سابقا.  هزار بود2/85 به ميزان 1987 هزار و در سال 75- 5/94 بالغ بر 1980
  .كرد گوشت خوك آذربايجان را قراباغ تامين مي
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، پرورش )مرغ باردك، بوقلمون(هاي ديگر پرورش حيوانات بايد پرورش ماكيان       از رشته
  .كرم ابريشم و زنبور عسل را نام برد

 تن پشم 395 ميليون عدد و 5/12 هزار تن، تخم 4/10 توليد گوشت بالغ بر 1987   در سال    
  .بوده است

پرورش .       پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل نيز داراي سابقه تاريخي طوالني در قراباغ است
وسيله  اسب مهمترين 1950اسب نيز از دير باز در اين منطقه رايج بوده است بطوري كه تا دهه 

  .داد نقليه اهالي را تشكيل مي
   حمل و نقل- 3

ها به مراكز مناطق مرتبط است ليكن بخش اعظم آنها در  استپاناكرت توسط جاده  
 هزار تن ولي در 1/48 حجم بارهاي حمل شده بالغ بر 1953در سال . وضعيت نامطلوبي قرار دارند

 هزار تن 1467 به 1975 تن، در سال  هزار719 به 1970 هزار تن، در سال 7/368 به 1960سال 
 هزار نفر 373 ميليون و 8، 1975 هزار نفر در 8/70 تعدا مسافران 1953در سال . رسيده است

  .كرد  كيلومتر نيز نقش مهمي ايفا مي25آقدام به طول _خط آهن استپاناكرت. بود
هواپيماهاي نوع فرودگاه استپاناكرت نيز مدتها بود كه شروع به فعاليت نموده بود و با   

در سالهاي . گرفت هاي ايروان، باكو و گنجه انجام مي  پروازهايي بين استپاناكرت و شهر40-ياك
.  آماده بهره برداري گرديد" مجددا1995اخير فرودگاه از فعاليت باز ايستاد، اما در اوايل سال 

لنيناكان (رمنستان  از شهر گيومري ا40- براي اولين بار هواپيماي ياك1988 اوت سال 21در 
  .در فرودگاه استپاناكرت به زمين نشست) سابق

-گوريس-استپاناكرت-آقدام- در حمل و نقل زميني، خط لوله گاز طبيعي يوالخ  
كرد كه پس از شروع جنگ  اهميت خاصي ايفا مي) 1980احداث شده در اوايل دهه (نخجوان 

  .قراباغ بالاستفاده مانده است
 در انتقال انرژي برق به كليه روستاهاي منطقه داراي اهميت خطوط انتقال نيرو نيز  

  .هاي داخلي در وضع رضايت بخشي قرار ندارد با اين حال منطقه از نظر جاده. بسيار بااليي هستند
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  نگاهي به فرهنگ آرتساخ

  
  

  مدارس- 1
  

در سده . آرتساخ در آفرينش فرهنگ باستاني ارمني نقش بسيار مهمي ايفا نموده است  
 آفريننده الفباي ارمني در مناطق مختلف ارمنستان مسروپ ماشتوتسپنجم ميالدي زماني كه 

.  واقع در آرتساخ ايجاد نمودآماراسكرد، يك مدرسه نيز در وانك معروف  مدارسي تاسيس مي
، ) yerekmankuk( گانزاسار، يركمانكوكآموزشگاههايي در.  م10-13هاي  بعدها در سده

در بسياري . م18-19هاي  بعدها در سده. اند  ديگر نواحي آرتساخ فعاليت كردهو ) gotcha(گدچا 
 در شهر 1820با اين حال مدارسي كه از دهه . از روستاها مدارس وابسته به كليسا تشكيل شدند

  .شوشي بنا شدند، نقش مهمي در آموزش و پرورش قراباغ ايفا نمودند
هاي ماوراء  وان، باكو و ساير شهرصنعت چاپ كتاب در شهر شوشي زودتر از اير  

علت اين امر ارتباط نزديك اهالي قراباغ با مراكز علمي و فرهنگي اروپاي غربي . قفقاز پديد آمد
  .بود

 سوئيس در  بازلهاي انجيلي شهر  اعضاء ميسيونزارمبا. ف و ديتريخ.آ، 1827در سال   
 در شوشي "تاريخ كتاب مقدس"  كتاب1828در سال . كنند اي بنا مي شوشي مدرسه و چاپخانه

هايي در مورد تاريخ ارمنستان، زبان و ادبيات ارمني و نيز كتابهاي درسي  سپس كتاب. بچاپ رسيد
 نسخه كتاب 11679)  سال8- 9(آنها در مدت فعاليت مدرسه . و راهنماهاي مختلف بچاپ رسيدند

 ليساي ارمني به رهبريسپس ك. ليكن دولت تزاري فعاليت آنها را تعطيل نمود. چاپ كردند
  . كار اشاعه آموزش در قراباغ را دنبال نمودباغداسار حسن جالليان

، كه )1838 ژوئن 22(مدرسه كليسايي شوشي : هاي بعد مدارسي بنا شدند در سال  
در ). 1857-58 (آماراس و  گانزاسارشد، مدارس را شامل مي) دبيرستان(آموزش دوره متوسطه 

فعاليت )  كالس5(يستم در اكثر روستاهاي قراباغ مدارس دوره ابتدايي  و اوايل سده ب19سده 
در شوشي غير از مدرسه ياد شده مدارس پسرانه هفت ساله و متوسطه و نيز مدرسه هفت . كرد مي

  .كردند ساله روسي كار مي
 در 1864 بسال ماريام هاخوميان به همت "مدرسه متوسطه ارمني دخترانه مريم مقدس"         

. پروشيان، غ. شامشيان، پ. پهاي نامداري چون  در مدارس شوشي شخصيت. شوشي تاسيس شد
  .اند   و ديگران تدريس كردهپاپازيان، لئو، هراچيا آجاريان. آقايان، و
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 معلم 79 شاگرد و 4010 مدرسه با 49 در پهنه قراباغ كوهستاني 1914- 15در سالهاي   
  .فعاليت داشت

 205 در 1975-76در سالهاي .  جدي با بيسوادي آغاز شددر دوران شوروي مبارزه  
 مدرسه تخصصي 5 نفر ،در 1600اي    آموزشكاه فني حرفه4 هزار دانش آموز در 42مدرسه 
  . دانشجو مشغول تحصيل بودند1600 نفر، در انستيتوي تربيتي استپاناكرت 1800متوسطه 

اكثريت ( معلم 4364و  هزار دانش آموز 32 با 195 تعداد مدارس 1987در سال   
در همين سال انسيتوي تربيتي استپاناكرت .  بود81، تعداد مدارس متوسطه )داراي تحصيالت عالي

پس از اعالم جمهوري در سالهاي اخير، دانشگاه استپاناكرت تاسيس شده .  دانشجو داشت2100
وم پزشكي، موسيقي، فرهنگ، تربيتي و دو تكنيك( آموزشگاه تخصصي 6 "ضمنا. است

  . مشغول تحصيل بودند1987 دانشجو در سال 2400با ) كشاورزي
  
  
   نشريات- 2

 اولين شماره 1874بويژه در سال .  فعاليت نشريات گسترش يافت1870در دهه   
: هاي ديگر عبارتند از نشريه. چاپ شد) به معني دنياي ارمن ("هايكاكان آشخار"ماهنامه 

به معني رنگين كمان  ("زيازان" نامه دانش آموزيسپس ماه) 1882- 4به معني كار،  ("گورز"
 هفته نامه) 1911- 12 ("قاراباغ"). 1881به معنيچنگ سخنگو  ("كنار خوسناك"). 1916

به معني  ("نسوك"، )1913-14 ("شوشينسكا باژيزن"، )1911 ("شوسينسكي ليستوك"
به معني اتحاد  ("نميوتيو" )1896به معني نشريه قوم شناسي  ("آزگاگراكان هاندس"، )حامي
 ، نشريه سه روزه)1916به معني خنده  ( زيزاغ،)1913- 17به معني سراب  ("ميراژ"، )1913

به معني  ("پايكار" ،)1917به معني ني  ("سرينگ" ،)1916-17به معني رعد  ("پايالك"
. و غيره) 1917به معني شوق  ("يراند"، )1917به معني دانش آموز  ("آشاكرد"، )1916پيكار 

 عنوان 19 عنوان نشريه در شوشي بچاپ رسيده بود كه 21بدين ترتيب پيش از دوران شوروي 
  . عنوان روسي بود2بزبان ارمني و 

آذري،  ("جوان آكينچي" .در دوران شوروي اين نشريات اداري بچاپ رسيدند  
اباغي  قر"جريده اصلي) 1923زارع قراباغي  ("قراباغ اكينچيسي" ، سپس)1923كشاورز جوان 

 به 1923 اوت 5 به بعد چاپ ميشد اما از 1923بود كه از ) ارمني، روستايي قراباغي ("گغجوك
 kayds ("كايدس"  نشريه ادبي1929از . تغيير نام داد) قراباغ شوروي ("خورهردايين قاراباغ"

  عنوان نشريه در دوران20تا قبل از فرو پاشي شوروي حدود . رسيدند و غيره بچاپ مي) برق
پس از اعالم استقالل قراباغ . شد ، آذري و روسي چاپ مي)اكثر آنها(هاي ارمني  شوروي به زبان

، ارگان شوراي )جمهوري قراباغ كوهستاني ("لرنايين قاراباغي هانراپتوتيون" كوهستاني نشريات
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 "مارتيك" ماهنامه ،"آرتساخ" هنري -جمهوري آرتساخ، نشريه دو ماهانه ادبي) مجلس(عالي 
جمهوري داراي كانال تلويزيوني . شوند ارگان وزارت دفاع جمهوري آرتساخ چاپ مي) مبارز(
  .باشد خود نيز مي) 1928از سال (و راديويي ) 1960از دهه (
  
  كتابخانه- 3

هاي فرهنگي صورت  ها به موازات ساير رشته ها و انجمن ها، كتابخانه ايجاد قرائت خانه  
 1889، 1888، 1878 در شوشي،و در سالهاي 1865ل اولين قرائت خانه در سا. گرفت
. ها گسترش يافت  شبكه كتابخانه1920در سالهاي دهه . هاي غني تر در آنجا تأسيس شدند كتابخانه

تعداد .  در استپاناكرت تاسيس شدگوركي.م بزرگترين كتابخانه منطقه بنام 1924در سال 
 جلد كتاب 000/600/1 و شامل 231 برابر با 1985 ،در سال 66 معادل 1940ها در سال  كتابخانه

  .بود
 6 انجمن، 222 حدود "جمعا. باشند همه روستاها داراي انجمن فرهنگي و باشگاه مي  

  . تاسيس شد1940انجمن نويسندگان قراباغ در سال .  مركز سينما وجود دارد180موزه، 
  
     تئاتر- 4

 1865ا حيات فعلي آن از ژوئيه سال هاي كهن در قراباغ پديد آمد ام هنر تئاتر در زمان  
) مازرينيان. آمريكيان، س. چمشكيان، م.گ(در اين تاريخ هنرمندان اهل تفليس . آغاز گرديد

.  و غيره را به صحنه بردند"اشكولي وارژاپده"، "شوشانيك"، "وارتان ماميكنيان"هاي  نمايش
مدرسه و كليسا و باشگاه شهر اجرا هايي در سالن منزل هامبارسوم هاخوميان،   نمايش1868از سال 
  .گرديد

در .  در شوشي باشگاهي تاسيس شد كه سالن مناسبي براي تئاتر داشت1882در سال   
 1891از سال . همين سال پتروس آداميان بازيگر نامي ارمني در شوشي در نقش هاملت بازي كرد

  . فعاليت خود را آغاز نمود"تئاتر خانداميريان"در شوشي 
در اين شهر . ، سي و پنجمين سالگرد تئاتر شوشي جشن گرفته شد1900 در سال  

آوتيان، زوج سافرازيان و .آبليان، گ. پتروسيان، سيرانوش، ه. بازيگران نامي ارمني چون گ
  .ديگران ايفأ نقش كردند

 به همت 1932در سال . هاي مختلف تئاتر فعاليت كردند در دوران شوروي گروه  
  .گوركي شهر استپاناكرت تاسيس شد.مآلواريان، تئاتر .ك
  
   موسسات بهداشتي درماني- 5
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 312 تعداد پزشكان 1975در سال .  شبكه درماني منطقه گسترش يافت1950از دهه   
.  تخت وجود دارد1865 بيمارستان با 32 تخت بيمارستاني وجود داشت اكنون 1600نفر بود و 

 نفر 2199 اما با تحصيالت پزشكي متوسطه  نفر521تعداد متخصصان پزشكي تا تحصيالت عالي 
هاي بزرگ نه تنها در شهرهاي استپاناكرت، شوشي، مارتوني، مارتاكرت بلكه  بيمارستان. باشد مي

  .در برخي روستاها داير هستند
  
   معماري- 6

اند مهمترين آنها عبارتند  هاي مختلف باقي مانده در قراباغ آثار تاريخي مربوط به دوره  
، .)م13(خاتاراوانك.) م13( يغيش آراكيان،.)م13 ( گديچ،.)م13-17 ( گانزاسارايه از وانك

در  (كاچاغاكابرد و خوخانابرددژهاي تاريخي .). م13 سده hiurekavank (هيوركاوانك
هاي مياني قراباغ بطور كلي شكل بازيليك سه  هاي سده بناهاي كليسايي و نمازخانه) خاچن تاريخي
.  و غيرهكوپ مقدس، شاخكاخ، وانك يريتس مانكانتس، يغيشاگوس، غونديكها: بال دارند مانند

  .وجود دارد) her her(واقع در هرهر.) م17سده  (كليساهاي گريكوريسگنبد چهارسو در 
. هاي مسكوني شهر شوشي رانام برد از عمارات جالب توجه از نظر معماري بايد خانه  

  . اجرا شد1938سال طرح معماري جديد براي شهر استپاناكرت در 
   هنرهاي تجسمي- 6

هاي پرستشي دوران  هاي پيش از ميالد مناطق مسكوني، ابزار سنگي، تنديس از دوره  
هاي  باستاني ارمني و پادشاهي آراراتيان، آالت كار براي سكه، خنجرهاي فلزي، پيكان برنزي، دانه

  .تسبيح طاليي و غيره در اين منطقه باقي مانده است
شود يكي از  هاي صليب كه بوفور يافت مي ي سنگ بويژه در سنگحكاكي رو  

داديوانك، هاي ديواري و مينياتورهاي موجود در  نقاشي. هنرهاي برجسته قراباغ بوده است
  .هاي ميانه هستند هاي قديمي گوياي هنر سده  و مينياتورهاي موجود در كتابآراجازور

قالي بافي، سفالگري، زرگري، ) نانهبويژه ز(قراباغ از نظر انواع مختلف پوشاك   
  .فلزكاري هنري و سوزن دوزي شهرت دارد

 menk) "ما هستيم و كوههايمان"هاي  يكي از بناهاي يادبود مشهور قراباغ مجسمه  

enk, mer lernere)باشند  مي سارگيس باغداساريان كار پرفسور.  
  
   موسيقي- 7

 مردمي ارمني است و تاثير و هنر موسيقي مردمي قراباغ بخش بارزي از موسيقي  
  ).روستايي، شهري، عاشقي و غيره. (هاي گوناگون آن را در خود دارد هاي باستاني و سبك سنت
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هاي   نمونه1890 در دهه كوميتاس          قراباغ يكي از مراكز مهم آوازهاي روستايي است و 
  .بارز آن را نت نويسي كرده است

 با بيش چيتچيانخانواده .  پيشينه تاريخي عميقي داردموسيقي عاشقي ارمني در قراباغ  
در دوران شوروي . روند تاكنون بشمار مي. م18ده نفر نماينده از نامداران اين رشته از اواخر سده 

قراباغ از نظر خوانندگان مردمي و موسيقيدانان مشهور  است براي .  معروف بود باگراتعاشق
 به 1925در سال . اند   ناميده"كنسرواتوار ماورأ قفقاز"وشي را نمونه در ابتداي سده بيستم، شهر ش

از سال .  در استپاناكرت تاسيس شد"تكنكيوم موسيقي ارمني"كوچاريان . مليكيان و آ. همت د
. كنند  آموزشگاه موسيقي در استپاناكرت فعاليت مي1961 مدرسه موسيقي كوميتاس و از 1937

 گروه رقص 1967از سال . س هفت ساله موسيقي وجود دارنددر تمام مراكز نواحي قراباغ مدار
  .و آواز ارمني قراباغ كوهستاني داير است
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  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخ شمه

  
  

  1سند شماره 
  

  قطعنامه و درخواست ساكنان ارمني دهستان جوانشير آرتساخ خطاب به دولت ارمنستان
منيان ساكن دهستاني جوانشير استان اليزابت پل با گرد هم  ار000/40ما نمايندگان   

و با بررسي حمالت هميشگي تركها و اراذل جمهوري ... 1918 دسامبر 12آيي در تاريخ 
ايم به   آذربايجان و مسايل مربوط به اوضاع وخيم سياسي و اقتصادي تحميل شده تصميم گرفته

  :  زير را به عمل آوريمهاي دولت جمهوري آرارات مراجعه كرده درخواست
       اكنون دو سال است كه ارتباط ما ساكنان ارمني دهستان جوانشير از جهان خارج و داخل قطع 

هاي مواصالتي امكان استفاده از آنها را به ما  شده است زيرا ساكنان مسلمان حاشيه راه آهن و راه
ايم موجوديت فيزيكي خود را حفظ   ه به زحمت توانست گانزاسارهاي قديمي دهند، ما در كوه نمي
زماني كه سپاهيان تركيه به آلكساندراپل حمله كردند و به سمت استان اليزابت پل نزديك . كنيم
شدند، تاتارهاي مسلح محلي به پا خاستند تا جوانشير را از وجود ارمنيان بزدايند و آن را به  مي

هاي ارمنيان روستاهاي همجوار، دخترها  ، خانهتاتارها. بخشي از جمهوري آذربايجان تبديل نمايند
باره در نهايت بي شرمي به ما اعالن   اند و در اين و زنان زيبا را شروع به تقسيم بين خود كرده

  .دهند مي
در ماه سپتامبر، زماني كه سپاهيان ترك و آذربايجاني به سوي شوشي حركت ...   

اي تشكيل داديم و طي آن يك دل و  جلسه... اصلهكردند، ما ساكنان ارمني دهستان جوانشير بالف
يك صدا تصميم گرفتيم از بزرگ تا كوچك تا آخرين قطره خون مبارزه كنيم و هرگز سالح 
خود را زمين نگذاريم و تسليم اين وحشيان نشويم كه بدون توجه به جنس و سن كليه ارمنيان را 

سازند و همه چيز را طعمه   را ويران ميكنند، بناهاي فرهنگي كشند و اموالشان را غصب مي مي
  .نمايند حريق مي

كردند تا  هزاران گروه از تاتارهاي محلي پشت سر سپاهيان عازم شوشي حركت مي  
  .روستاها و شهرهاي اشغالي را ويران و چپاول كنند

 "دشمن با تصرف شهر، در خانكند و آسكران پادگانهاي نظامي تاسيس كرد كه علنا  
رويه غالت   آنها با درخواست بي... ل ارمنيان و غصب اموال گرانبها و پولهايشان استكارشان چپاو

  .و آذوقه و بعدها نيز زنان و دختران زيبا، روستاهاي ارمني را ورشكسته و نابود كردند
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اي كه تركها و  با توجه به واقعيات بيان شده و با شهادت عيني تمام اعمال وحشيانه  
شوند، ما اهالي جوانشير باز هم عزم خود را  وستاهاي ارمني نشين مرتكب ميها در ر آذربايجاني
  .ايم تا بميريم ولي فرمانبردار آنها نشويم  جزم كرده
پس از سقوط شهر شوشي، يك جوخه مسلح مشترك ترك و آذربايجاني به جوانشير   
ير روستاي مارتاكرت نيروهاي سازمان يافته ارمني با گروه پيش قراول آنها در مس... حمله كرد

 لمبرانسكي.  دافرادي چون.  درهم شكسته دشمن را به عقب راندند"برخورد كردند و آنها را كال
  راهزن معروف راهنماي اين گروهشاهمالي و 150"لشكر وحشي" افسر شيرين بيگپزشك استان، 

  .آنها را وحشيانه تيرباران كردند... بودند و سه نفر ارمني را به اسارت درآورده
دشمن در گتاشن سفالي خلع سالح شده، افراد سرشناس روستا را دستگير كرده به   

 كه مقر اصلي شان بود بردند و در جريان شكنجه براي كسب اطالعاتي راجع به تعداد تارتارپايگاه 
  .كانات نظامي آنها، ايشان را كشتندنيروهاي ارمني و ام

با توجه به مطالب فوق و ورود متفقين به قفقاز و به منظور ايجاد ثبات و سرو سامان   
 كه سرنوشت ما هم بايد در آن تعيين شود، اين 151دهي به امنيت مردم، تا زمان برگزاري كنفرانس

شورا و جلسه يكپارچه تصميم گرفت از دولت ارمنستان تقاضا كند تا در كنفرانس آتي درخواست 
هاي بزرگ تسليم كند و  وحدت ارمنيان ساكن جوانشير و جمهوري آرارات را به نمايندگان دولت

 پس از اين در زير يوغ حكومت جمهوري آذربايجان باقي نگذارند زيرا كه اين امر بر خالف مارا
  .اراده ما خواهد بود و ما هرگز باجي به اين متخصصان نابودي ملت ارمني نخواهيم داد

در ساير نواحي اليزابت پل نيز اوضاع بر همين منوال بوده و تقاضاها و تمايالت آنها   
  .ستنيز همانند ما ا

هاي شوراي ملي ارمني آرتساخ و جوامع روستايي ارمني  اين قطعنامه ممهور به مهر(  
  .).آ.ه. جوانشير بوده، براي دولت ارمنستان ارسال شده است

  "، دستنويس اصل، به زبان روسي46- 51، شماره 49، 1، 200آرشيو دولتي، : ماخذ"

                                                           
 . در سالهاي جنگ جهاني اول از ميان مسلمانان قفقاز تشكيل شد"لشكر وحشي" - 150
 برگزار 1919- 20 منظور كنفرانس صلح پاريس پس از پايان جنگ جهاني اول است كه در سالهاي  - 151

 .ساخ نيز در دستور جلسه كنفرانس قرار داشتمسئله آرت. شد
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  2سند شماره 
  

  نامه اسقف واهان رهبر مذهبي 
  تساخ درباره وضعيت آموزشي حوزه آر

  ارمنيان آرتساخ خطاب به دولت جمهوري ارمنستان
    
در طي دوسال اخير جنگ، اوضاع آرتساخ بويژه از نظر اقتصادي چنان بحراني بود كه   

براي حفظ .  مدرسه وابسته به خليفه گري، دچار مخاطره گرديد"موسسات آموزشي ما و عمدتا
 از ميان "ن بودند و منابع عادي كسب در آمد و امرار معاش كالها، مردم ناتوا اين آموزشگاه

باكو نيز كه شريان و نبض موجوديت و حيات آرتساخ و كمك رسان عمده مدارس ما بود، . رفت
تا رسيدن به ساحل آرامش و زندگي آرام، براي حفظ اين موسسات ملي و . دچار مخاطرات شد

و اين اميد، .  اميد باقي است كه بايد به آن دست يازيدنجات نسل جوان از نابودي تنها يك راه و
  . بايد دست خود را به سوي آن دراز كنم"جمهوري ارمنستان محبوب ما است و من اجبارا

بدينوسيله با عرض احترامات فائقه به آن جمهوري ستودني، اينجانب استدعا دارم اگر   
  .امكان پذير است به مدارس كمك برسانيد

 مدرسه روستايي بود كه امروزه از هيچيك از آنان اثري باقي 60اي آرتساخ دار  
در اين روزها تنها مدرسه خليفه گري . پنج مدرسه كليسايي شهر نيز ديگر موجود نيستند. نيست

هاي جمهوري به كارهاي آموزشي آرتساخ چه ميزان  اينكه كمك. آنهم بدون امكانات باز شد
هر مقدار هم كه باشد با اتكا به آن، ما درهاي مدرسه را باز خواهيم دانم، اما  خواهد بود، بنده نمي

  .كرد
دانم كه جمهوري ارمنسان يك دولت نو بنياد است و مشكالت و نيازهاي  اگر چه مي  

بسيار بزرگتري دارد، ليكن معتقدم كه كار آموزش بايد براي جمهوري بسيار ارزشمند باشد و او 
  .در اين باره دريغ نخواهد كردنيز در حد توان از هيچ كمكي 

  با درود به آن جمهوري و با آرزوي جاودانگي آن،  
  فرمانبردار و دعاگوي شما  

  اسقف واهان
  1918شوشي، دسامبر 

  
  "، دستنويس، اصل5، شماره 28، 1، 199آرشيو دولتي، : مأخد"
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  3سند شماره 
  

  تصميم دولت جمهوري ارمنستان
  152ي بر ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ مبن

  1919ژانويه 
ويه  ژان21دولت به منظور ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ در جلسه خود مورخ   

  :تصميم گرفت
 نواحي ارمني نشين زانگزور و آرتساخ كه بخش جدايي ناپذير جمهوري ارمنستان - 1  

هايي ايجاد شده از سوي دولت  دهند بر اساس قوانين جاري ارمنستان توسط ارگان را تشكيل مي
  .شوند مركزي جمهوري اداره مي

راي ملي ارمني شو" اداره موقت كل كشور به دليل مشكالت ارتباطات، به - 2  
 - اي زانگزور  شوراي منطقه"گردد و از اين پس   كه موجوديت دارد واگذار مي"زانگزور
  .شود  ناميده مي"آرتساخ 

 به نام و از طرف جمهوري ارمنستان و با اختيارات دريافتي " شورا كشور را موقتا- 3  
  .كند اداره مي

هاي ارمني آرتساخ همچنين  شهاي خالي در شورا بايد توسط نمايندگان بخ  كرسي- 4  
  .نمايندگان ساكنان ترك منطقه متناسب با تعداد جمعيت اشغال شود

  . اعضاء شورا بايد براي كسب تائيد به دولت مركزي جمهوري معرفي شوند- 5  
  . تا بر قراري نظام جديد، تمام موسسات و مقامات دولتي تابع شوراها خواهند بود- 6  
براي رفع نيازهاي كشور خرج ) ات دولتي و ساير در آمدهامالي( در آمدهاي كشور - 7  

  .گردد شود و كمبودها از خزانه جمهوري تامين مي مي
 روبل از خزانه جمهوري 000/400هاي دولتي ماه فوريه مبلغ   براي تامين هزينه- 8  

  ...يابد اختصاص مي
ي ارمني  دولت جمهوري يك كميسر دولتي را به عنوان نماينده خود در نواح- 11  

  .كند  آرتساخ به گوريس اعزام مي- زانگزور
شود بر مشروعيت عملكرد شورا نظارت كند و   به كميسر دولتي مسئوليت داده مي- 12  

  ...هاي الزم را ارائه نمايد در صورت نياز از طرف دولت راهنمايي
  نخست وزير            
  )آلكساندر خاديسيان       (          

                                                           
 استانداري كل زانگزور و آرتساخ تشكيل شد اما 1919 ژانويه 21 بنا به تصميم دولت ارمنستان در - 152

 .نتوانست اهداف و وظايف خود را عملي سازد
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  "، تايپ شده، رونوشت5، شماره 38، 1 ،199آرشيو دولتي، : مأخذ"
  

، به شوراي ملي زانگزور 1919 ژانويه 30 مورخ 267دولت جمهوري طي نامه شماره   
 آرتساخ - به عنوان كميسر دولتي منطقه زانگزورآرسن شاهمازياندهد كه سروان ستاد  اطالع مي

  .گردد منصوب مي
  
  "شده، رونوشت، تايپ 5، شماره 38، 1، 199آرشيو دولتي، : مأخذ"
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  4سند شماره 
  
  ، كميسر امور مالي 153نامه هوانس آراكليان

  حكومت موقت ناحيه جرابرد آرتساخ به 
  نخست وزير جمهوري ارمنستان

  
   1919ريه  فو17

  جناب آقاي نخست وزير
 از حكومت 1917آرتساخ پس از ترك ارتش روسيه و باقيمانده مقامات بعد از نوامبر   
شوراي ملي بوجود آمده در شهر شوشي از طرف چند حزب سياسي كه كليه امور . محروم شد

ر ملي را اداره كرد به زودي تبديل به كميته سياسي شده و كاكمان همه امو ملي شهر را اداره مي
  .نمود، همين امر نيز در ميان ساكنان ترك شهر به وقوع پيوست

از ميان نمايندگان اين دو كميته يك كميته بين الملل تشكيل گرديد كه امور مربوط به   
اين كميته داراي نمايندگاني از دو ملت و به تعداد برابر بود و رئيس آن . كرد دو ملت را اداره مي

  . و نايب رئيس يك ترك بوديك نفر ارمني
شد در حاليكه چهار ناحيه ارمني   به همين ترتيب اداره مي1918 ژوئيه 16           شهر شوشي تا 

  .نشين آرتساخ يعني واراندا، ديزاك، خاچن و جرابرد داراي تشكيالت اداري نبودند
زن تشكيل هاي راه حتي در زمان رژيم گذشته، سربازان فراري به رهبري تركان گروه  

راهزانان ترك روز روشن، گاو شخم زن و . اي رساندند دادند و غارت و چپاول را به حد بي سابقه
مسافرت از يك ده . كردند گاو شيرده، بز و گوسفند، مرغ و گوساله روستايي ارمني را تاراج مي

هاي   در جبههسربازاني كه سالها دور از پدر و مادر و فرزند. به ده ديگر خطر بزرگي دربرداشت
  .شدند هاي راهزن چپاول و تيرباران مي بردند هنگام بازگشت توسط دسته جنگ به سر مي

اوضاع غير قابل تحمل شده بود، كاسه صبر مردم لبريز شده بود و نياز به وجود يك   
گرديد و در همين زمان كنگره روستائيان ارمني در شوشي تشكيل شد و  حكومت احساس مي

از هفت نفر انتخاب كرد و مسئوليت امور اداري، قضايي و خواروبار به آنها سپرده هيئتي متشكل 
ها تير باران  گرفت، راهزنان سركوب شدند، جاسوس همه امور بتدريج سرو سامان مي. شد

  . برقرار شد و زندگي دگربار وارد مسير عادي خود گرديد"گرديدند، نظم و قانون مجددا
نوري  بد نام باكو و معاون "قهرمان"  جمال جواد بيگ1918 سپتامبر 20ليكن در   

دهد كه ظرف سه   فرمانده ترك، طي التيماتومي به رهبر روحاني ارمني آرتساخ اطالع ميپاشا
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او در عين حال قول . ها را تحويل فرماندهي تركيه كند و خود نيز تسليم شود روز كليه سالح
ميت ارمني آرتساخ بي درنگ جلسه فوق العاده تشكيل حاك. دهد تامين جاني و مالي به ارمنيان مي

رهبر روحاني ارمني و شهردار شوشي هيئتي را به منظور درخواست تمديد مدت زمان . دهد مي
كنگره پيشهاد جمال جواد را بررسي كرده . فرستند التيماتومي تا ده روز نزد جمال جواد مي

الحها جمع آوري نشوند و اجازه دهند هيئتي به گيرد به فرماندهي تركيه پيشنهاد شود س تصميم مي
پذيرد و  فرمانده ترك اين پيشنهاد را نمي. منظور مداكره با دولت آذربايجان راهي باكو گردد

 پيرجمال، كياتوك، خاناباد، ناخيجوانيك،  سپتامبر بطور غافلگير كننده، به روستاهاي21روز بعد، 
   .كند  حمله كرده آنها را ويران ميهيليس

 به جرابردو واراندا شوند اما   آماده تسليم مي شوشي و خاچن.شود اوضاع متشنج مي  
سربازيان ترك و آذري وارد شده به جرابرد، سه . شود پردازند و چنين نيز مي تدارك مقاومت مي

گيرند، خود  قرار ميليوالساز  و  مارتاكرت، موخراتاغهاي بار مورد حمله اهالي جرابرد در بيابان
 عقب  تارتارشوند و آنها را تا پايگاه دهند اما باعث كشته شدن گروهي از دشمنان مي رباني نميق

  .كند خورد و در شرمساري عقب نشيني مي دشمن در هر سه بار شكست مي. رانند مي
 نفري تركها زير آتش شديد ارمنيان منهدم شده دو اراده 300و اما در واراندا، گروه   

 سي -گذارند و تنها بيست دار زيادي فشنگ، اسب و قاطر از خود به جا ميتوپ، دو مسلسل، مق
  .گذارند نفر به زحمت جان سالم بدر برده و پا به فرار مي

آنها تحت محاصره . آيد پس از آن وضعيت وخيمي براي ارمنيان آرتساخ بوجود مي  
كان متفقين نيز نامشخص و موقعيت و م. گردد گيرند و ارتباط آنها با جهان خارج قطع مي قرار مي

خطر از هر طرف ارمنيان آرتساخ را محاصره . ارتباط سپاه آندارنيك با آرتساخ نيز قطع شده بود
دادند كه  با اين حال ارمنيان آرتساخ بويژه جرابرد و واراندا، اسلحه در دست ندا مي. كرده بود

  .شوند ميميرند اما تسليم آذربايجان نمي
 تا اواسط ماه نوامبر ادامه يافت و آنگاه خبر رسيد كه انگليسيان اين وضعيت انتظاري  

اين شخص با اطالع .  وارد شوشي نيز شدندگيبوناند، آنها به فرماندهي سرگرد   وارد باكو شده
يافتن از حكومت موقت قبلي ارمنيان آرتساخ اظهار عالقه كرد اين سرزمين توسط همانگونه 

لسه مشترك رجال سياسي و اداري برگزار گرديد و آرتساخ را به بنابراين ج. حكومت اداره شود
هاي موقت  ، كه توسط حكومتواراندا، ديزاك، خاچن، جرابرد: چهار ناحيه اداري تقسيم كرد

فرستند و اينها همراه با  اي به شوشي مي هر كدام از اين نواحي نماينده. شدند مردمي اداره مي
  ... دهند هيئت انگليسي، مركز را تشكيل مي

براي جناب نخست وزير جمهوري ارمنستان بايد پرواضح باشد كه اگر تصميم   
كنفرانس صلح پاريس به نفع آرتساخ باشد، اين سرزمين بي درنگ خود را بخشي از ارمنستان اعالم 
خواهد كرد و اگر تصميم كنفرانس ناشي از سبك مغزي و به نفع آذربايجان باشد در اين صورت 
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 امكان "رتساخ در آستانه قيام و شورش قرار خواهند گرفت و پيش بيني عواقب آن فعالارمنيان آ
  ...پذيز نيست
  هوانس آراكليان              

  
  "، دستنويس اصل11-12،شماره 199،1،38آرشيو دولتي، : ماخذ"
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  5سند شماره 
  

  قطعنامه كنگره چهارم ارمنيان آرتساخ
  بايجانبر عليه تصرف قهر آميز آرتساخ توسط آذر

  1919 فوريه 19
ساكنان ارمني آرتساخ بر اساس اصل حق تعيين سرنوشت مردم، نسبت به تعيين   

هاي دولت آذربايجان  سرنوشت ملت همسايه ترك احترام قائلند و توام با آن، مخالف با تالش
ر كنگره بر حفظ حقوق خود چه در براب. باشد براي زير پا گذاشتن همين حق ارمنيان آرتساخ مي

  .هاي متفق و چه كنگره صلح اروپا تاكيد دارد نمايندگان دولت
هاي متفق در باكو،  اين نامه اعتراضيه همچنين براي ژنرال تامسون، فرماندهي دولت  

  .گردد دولت آذربايجان و نمايندگان ارمني كنگره صلح اروپا ارسال مي
  

  شاهنازاريان.           رئيس كنگره، آ        
  روستاميان.       منشي، آ                  

  
  ".17، شماره 1919، )باكو ("آرو": مأخد"
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  6سند شماره 
  

  نامه يغيشه ايشخانيان رئيس شوراي ملي آرتساخ
  به آرسن شاهمازيان كميسر كل زانگزور و آرتساخ

  333شماره 
  1919 مارس 19

   شهر شوشي
    

دكتر دولت آذربايجان، ) تقويم جديد(ه هاي فوريه سال گذشت          چنانكه اطالع داريد، از نيمه
 را با توافق ژنرال تامسون فرمانده نظاميان انگليسي باكو به سمت استاندار كل خسروبيگ سلطانف

در همين زمان چهارمين كنگره ارمنيان آرتساخ در شوشي . قراباغ و زانگزور منصوب نموده است
 به هيئت انگليسي اينجا، "ربايجان كتبابرگزار شد و اعتراض شديد خود را در مورد تعرضات آذ

توسط تلگراف به ژنرال تامسون، دولت آذربايجان، شوراي ملي ارمني باكو و جمهوري آرارات 
كند كه ارمنيان قراباغ هرگز از دولت  هاي اعتراضيه خود تصريح مي كنگره با نامه. اعالم كرد

 نتوانسته است روستائيان را به زانو در آذربايجان فرمانبرداري نكرده حتي سپاه منظم تركيه نيز
  .آورد

در چهار ناحيه قراباغ سير تحولي رويدادها، نيروهاي جديد را به منصه ظهور رسانيده   
است كه نيروهاي رزمنده را رهبري كرده تمام ارمنيان منطقه را در برابر مخاطرات حمايت و 

 كل حكومت نواحي را در "ن و جرابرد عمالفرماندهان ديزاك، واراندا، خاچ. اند  پشتيباني نموده
هاي  فرماندهان مطابق با فرمان. اند  دست خود گرفته مردم را تا رسيدن هيئت انگليسي اداره كرده

كند، مردم با  كنند و زماني كه او با سپاهش به سوي قراباغ حركت مي ژنرال آندارنيك عمل مي
. خواهند اورا در بين خود ببينند نشينند و مي د ميشور و شوق در انتظار ورود قهرمان قهرمانان خو

اي را  ليكن تامسون فرمانده انگليسي باكو با شنيدن التماس دولت آذربايجان بي درنگ هيئت ويژه
  .سازد متوقف ميهاگارا دارد و پيشروي ژنرال آندارنيك را در سواحل  گسيل مي

اغ اعالم كرد كه خودش بايد فرماندهي انگليس آنگاه به ساكنان ارمني و ترك قراب  
كند و  صلح و ثبات را در كشور برقرار كند و لذا حركت نيروهاي نظامي در قراباغ را ممنوع مي

ارمنيان با نزاكت و منظم قراباغ به . طرفين بايد عمليات خصمانه بر عليه يكديگر را متوقف سازند
و دولت آذربايجان به تعرضات خود درستي فرمان متفقين را اجرا كردند در حاليكه تركان محلي 

هر روز، در مرزهاي ارمنيان و تركان به رهبري افسران تركيه بلوا و شورش، قتل و . ادامه دادند
هم . داد  و ديگر روستاهاي ارمني روي ميخزابرد، كوراتاغ، چارتارآدمكشي و چند بار حمله به 
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 به هيئت محلي و ژنرال تامسون اعتراض "فرماندهان و هم شوراي ملي در مورد اين رويدادها كتبا
  .اند  كرده

  .تمام اعتراضات ما بي پاسخ مانده است  
نه شوراي ملي موقت از دسامبر سال پيش تا فوريه امسال و نه شوراي فعلي منتخب   

كنگره چهارم، نتوانستند نمايندگاني به منظور مطلع ساختن جمهوري آرارات از وقايع و 
ايروان بفرستند ليكن بايد اقرار كرد كه جمهوري آرارات تاكنون بي تفاوتي رويدادهاي منطقه به 

 درصد ساكنان 90اي در قبال قراباغ كه يكي از نواحي ارمنستان با  گناهكارانه و تقصيركارانه
جمهوري آرارات به موقع نتوانست موقعيت زماني را درك كند و . باشد نشان داده است ارمني مي

جمهوري آرارات بايد يك مطلب را مد .  با امكانات ملي الزم به محل اعزام كندنمايندگان خود را
اي را بدست آورد كه حاكميت بالفصل آن  توان ناحيه داشت كه بدون امكانات مالي نمي نظر مي

بينيم كه چگونه آذربايجان به كمك  امروز ما مي. به لطف شرايط گوناگون به زانو در نيامده است
  ... سعي خواهد نمود كل ناحيه را نيز بدست آورد"باغ را تصاحب كرده و بعداپول مركز قرا

اند به اين دليل كه پولهاي خزانه  مقامات ارمني تا كنون حقوق خود را از خزانه گرفته  
 اعالم شده بود، مقامات حقوق خود را از محل "متعلق به آذربايجان نيست و همانگونه كه قبال

 مطلب ديگري را "اكنون ما كال. نمايند ارياي پيشين قفقاز دريافت ميهاي كميس پرداخت بدهي
استاندار آذربايجاني مانع از پرداخت حقوق به كساني شده است كه حاضر به . كنيم نظاره مي

كرد مبني بر اينكه گويا  شناسايي حكومت او نيستند و از ميان كارمندان تومار امضاء جمع مي
ئن سال گذشته در خدمت آذربايجان هستند و از اكنون به بعد نيز بايد افراد اخير از اول ماه ژو

با اين حال براي هيچكس پوشيده نيست كه آذربايجان .  خدمت كنند"باجديت و كوشندگي"
براي مدتي كوتاه بر ) تقويم جديد( اكتبر سال پيش 8وارد قراباغ نشده است، تنهاي تركها از 

اند، آذربايجان هيچ امكاني براي   و زماني كه از آنجا دور شدهاند  شوشي و خانكندي تسلط يافته
شود و شورا به همين منظور  حاكميت نداشته است و به همين خاطر به حيله و دسيسه متوسل مي

  .اعتراض شديد خود را بايد به نمايندگان هيئت محل و ژنرال تامسون تسليم كند
اند و  خود را به جمهوري آرارات دوختهارمنيان قراباغ در طول سه ماه اخير ديدگان   

اند تا بتواند هر چه زودتر نفوذ خود را در قراباغ نيز  در انتظار اقدامات جدي جمهوري نشسته
 "رسد باطل هستند، زيرا جمهوري آرارات قراباغ را كال گسترش دهد، ليكن اين اميدها به نظر مي

ار كميسارياي كل در قراباغ و زانگزور جمهوري آرارات براي استقر. به فراموشي سپرده بود
دولت آذربايجان از اين موقعيت . خيلي دير عمل كرده و اين تاخير زياد زيان بار بوده است

ديد ودر اواخر ژانويه  هاي مارا مي كرد زيرا بيدار و هشيار بود و با چشمان تيز سستي استفاده مي
شوراي ملي موفت به موفع در . رف كرد چهار صد نفري شبانه خانكند را تص"لشكر وحشي"با 

  .اين باره از هيئت انگليسي توضيح خواست اما هيئت پاسخ مبهمي داد
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هاي مناسب براي  تنها يك مطلب براي ما روشن شده است كه آذربايجان از فرصت  
دور شدن ژنرال آندرانيك از زانگزور در چنين شرايطي موفقيت . كند اشغال قراباغ استفاده مي

كند زيرا ما در انتظار حوادث غير منتظره جديدي   شدن مقاصد آذربايجان را تسريع ميعملي
به احتمال قوي، آذربايجان به منظور فرمانبردار ساختن قراباغ ارمني، به نيروي اسلحه . هستيم

حال با توجه به تمام اينها، نه تنها نبايد گذاشت ژنرال آندرانيك منطقه را . متوسل خواهد شد
گويد، بلكه بايد تمام امكانات را بكار برد تا او بدون توجه به تهديدات هيئت انگليسي وارد ترك 

ما معتقديم كه اگر ژنرال آندارنيك به قراباغ بيايد، هيئت انگليسي او را مجبور به ... قراباغ شود
ركها يك موضوع ديگر را هم نبايد فراموش كرد كه پس از ورود ت. خروج از منطقه نخواهد كرد

و زير سم اسب آنان رفتن كل منطقه، اين تنها ژنرال آندارنيك بود كه باعث اميد و الهام 
  ...شد روستائيان مي

غير از تمام اينها بايد به يك نكته ديگر نيز توجه نمود كه نيروهاي رزمنده قراباغ   
اچن و جرابرد هيچ كدام از فرماندهان نواحي ديزاك، واراندا، خ. داراي فرماندهي كل نيستند

هر يك از آنها در منطقه خود توانسته است به . تواند نيروهاي تحت امر خود را متمركز كند نمي
نحوي سربازان را رهبري كند ولي پس از ورود هيئت انگليسي عمليات دفاعي بسيار تضعيف شده 

ا به دنبال خود هاي مردم ر اند توده بعد از هجوم تركها به مرزهاي ما، فرماندهان تواسته. است
بكشانند زيرا مردم در چنان وضعيت روحي قرار دارند كه نياز به يك رهبر هر كه باشد احساس 

اكنون اين وضعيت بداليلي منتفي شده است كه خاص مردم ماست، يعني زماني كه از . كنند مي
گليسي به محل، پس از ورود هيئت ان. بندد جايي انتظار دارد و يا اميد خود را تا حدي به كسي مي

جمهوري آرارات تا . اند  شور و شوق مردم كم شده است زيرا آنها به اين هيئت اميدوار شده
امروز هيچ نيروي رهبري به اينجا نفرستاده تا با حضورش به وحدت مردم كمك كند، آنهم در 

نفاق را در شرايط كنوني كه افراد غير مسئول به سبب موقعيت و ارتباطشان با هيئت انگليسي بذر 
ميان رهبران رزمندگان نواحي در خصوص روش عملكرد هماهنگي . افشانند ميان نيروهاي فعال مي
اند و امروز بيشتر به  آنها در اثر شرايط خاصي وارد صحنه عمليات شده. و همانندي وجود ندارد

است بايد يك خرده گيري از هم مشغولند تا فعاليت براي رسيدن به موفقيت عمومي، تا دير نشده 
نفر با تجربه اگر ژنرال نباشد حداقل يك سرهنگ را راهي منطقه كنيد تا بتواند همه را به كنترل 

 موافق باشيد كه بدون برخورداري از چنين نيروي رهبري، اتحاد "بايد كال. خود در آورد
را اكنون براي همه ما پر واضح است كه بايد توجه خود . رسد نيروهاي نظامي محال به نظر مي

  ... به عمليات دفاعي و نيروهاي داخلي كشور معطوف كنيم"عمدتا
پس از اين سخنان بايد بگوييم كه كار الحاق قراباغ به جمهوري ارمنستان كه آرزوي   

قلبي و تنها هدف ارمنيان قراباغ است، زماني امكان پذير خواهد بود كه جمهوري ارمنستان به 
  ...اقدامات جدي بپردازد
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وري ارمنستان بايد به اين باور رسيده باشد كه اگر در كنفرانس صلح حتي مسئله جمه  
قراباغ به نفع جمهوري تمام شود، آذربايجان اين امر را تحمل نخواهد كرد و به هر نحو سعي به 

حال با توجه به تمام اين مطالب از هم اكنون بايد دست به اقدامات . ايجاد تشنج خواهد نمود
  . يماحتياطي بزن
دولت آذربايجان روز به روز نيروهاي جديد و ساز و برگ هنگفتي در خانكند متمركز   

فرماندهي انگليس دست و پاي ما ... دهد او تمام اينها را با هدف و برنامه خاصي انجام مي. كند مي
ط خود توانيم دست به اقدامي عليه آذربايجان بزنيم، زيرا اسير نظم و انضبا را بسته است، ما نمي

توان انجام   سازمان يافته نيستند و با آنها كاري نمي"ايم و غير از آن، نيروهاي محلي كال  شده
  ...داد

تا خيلي دير نشده، جمهوري ارمنستان براي جلوگيري از پيشروي آذربايجان بايد دست   
ار كند، اگر جمهوري ارمنستان از اين پس نيز مانند ذكريا سكوت اختي. به اقدامات جدي بزند

  .ارمنيان قراباغ آن را خيانتي در برابر قراباغ ارمني قلمداد خواهند كرد
  ايشخانيان.ي) امضاء(رئيس          

      منشي، مليك يسايان                           
  
  . "، دستويس، اصل55-57هاي  ، شماره200،1،243آرشيو دولتي،: مأخد"
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  7سند شماره 
  

  خ كنگره پنجم ارمنيان آرتساخپاس
  154به فرمانده انگليسي ژنرال شاتلورث

  ،شوشي1919 آوريل 24 
    
همسايه ترك، و بر اساس اين امر، با موفقت كامل نسبت به حق تعيين سرنوشت مردم   

كه تمام مسائل ارضي بايد در كنفرانس صلح بطور نهايي حل و فصل شود، ارمنيان آرتساخ نيز 
  . دارد چنين حقي را براي خود محفوظ مي

كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ با توجه به آرزوهاي گسترش حاكميت استاندار كل   
دارد كه آذربايجان همواره يار و همكار تركيه در   اعالم مي"اآذربايجان بر ارمنيان قراباغ، ضرورت

هاي صورت گرفته بر عليه ارمنيان بطور اعم و ارمنيان آرتساخ بطور اخص بوده است و  وحشيگري
  .اين وضعيت تاكنون نيز باقي است

  .آذربايجان همچون هميشه، اكنون نيز طرفدار گرايش به سوي تركيه است  
هاي  او است كه به نحوي از انحاء به خيانت. را  به قفقاز دعوت كردآذربايجان تركها   

پست انجام شده در پشت جبهه جنگ كمك كرده است و متعاقب آن قفقاز مضمحل شده زمينه 
 هنوز هم روياي بازگشت تركها را "حكومت"اين . مناسب براي ورود تركها مهيا گرديده است

  .دهد تيك و منظم به اذيت و تعقيب ارمنيان ادامه ميپروراند و بطور سيستما در مغز خود مي
اقتصادي را كه پس از ورود پاشاهاي ترك به اجرا در آمده، دولت ) تحريم(بايكوت   

  .آذربايجان براي تحت فشار قرار دادن ارمنيان به يك سيستم وروش حكومتي تبديل كرده است
هاي معمول براي  ا، روشيه راهزني، چپاول، آدمكشي، شكار ارمنيان در مسير راه  

  . باشند رسيدن آذربايجان به اهداف خود مي
شود كه هنوز ارمنيان آرتساخ تابع آن دولت نيستند  ها زماني انجام مي تمام اين ستم  

  .اند  اند و براي حمايت از ما فراخوانده شده وحتي نمايندگان قدرتمند انگليس در كنار ما ايستاده
كند ارمنيان را به  ان با تأسي از برادر بزرگش تركيه سعي ميما معتقديم كه آذربايج  

عنوان مردمي كه به فرهنگ اروپا و نه شرق تمايل دارند، نابود سازد و بويژه ارمنيان آرتساخ را از 
  . اند  ميان بردارد كه تا كنون از آزادي خود دفاع كرده تسليم ويراني و وحشيگري نشده
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ت كه شرايط سياسي، تاريخي، فرهنگي حقوقي و بويژه غير از آن، كنگره معتقد اس  
تواند دليلي بر تحميل سيستم اداري حكومت آذربايجان حتي به  اقتصادي ارمنيان آرتساخ نمي

  .صورت موقت، بر ملت ارمني محسوب شود
ها پذيرش هر گونه شيوه اداري  كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بر اساس همه اين  

هاي مواصالتي  اما درباره آنچه كه به احياء راه. داند ايجان را غير ممكن ميحكومتي مرتبط با آذرب
شود، به نظر كنگره، اين امر هيچ ارتباطي به شناسايي حاكميت استانداري كل  مربوط مي

هاي ارتباطي قفقاز داراي اهميت  آذربايجان ندارد، زيرا امنيت عبور و مرور آزادانه كليه راه
  .باشد كه نشانگر  كليت و تماميت اقتصادي است يحياتي براي قفقاز م

ما معتقديم كه، صلح برقرار شونده در قفقاز توسط انگليس، براي زندگي عادي   
  . اقتصادي، شرايط مورد نياز را فراهم خواهد ساخت

اي آرتساخ ارمني در زماني به خوبي حل و فصل شده  در مرزه155ها مسئله چراگاه  
هاي راهزن ترك و آذربايجاني در همان روزهاي شروع حمالت  است كه آرتساخ توسط دسته

  .گروه اخير بر عليه باكو محاصره شده بود
كردند، اين مسئله  اگر ارمنيان آرتساخ را مجبور به پذيرش حاكميت آذربايجان نمي  

  .داشت  نميحدت و شدت امروز را
بعالوه، با ارائه قطعنامه، رد شناسايي حاكميت موقت استانداري كل آذربايجان كه   

دارد كه  باشد، كنگره پنجم آرتساخ اعالم مي مورد تائيد و به امضأ همه نمايندگان كنگره مي
 اند و تصميم خود را بر اساس اراده راسخ و خواست مردمي اتخاذ كرده است كه به آن راي داده

  .تواند براي كسب اطمينان دست به برگزاري رفراندم بزند فرماندهي انگليس مي
با علم به اينكه عوامل فرهنگي و اقتصادي در حل اينگونه مسايل مهم سياسي اهميت   

 معتقد است كه بريتانياي كبير و فرماندهي قفقاز به "بسيار زيادي دارد، لذا كنگره پنجم عميقا
ن خاني آذربايجان كه ارمنيان با تحمل مشقات غير قابل تصور و به بهاي پذيرش قهرآمير يوغ خا

  . اند اصرار نخواهند ورزيد قربانيان خود از همان يكصد سال پيش از خود زدوده و طرد كرده
كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بار دوم با شنيدن درخواست دستوري ژنرال شاتلورث   

هاي اصلي اين درخواست، تغيير تصميم   با بررسي انگيزهمبني بر پذيرش حاكميت آذربايجان، و
داند زيرا اين تصميم منعكس كننده اراده تزلزل ناپذير همه   غير ممكن مي"هميشگي خود را كال
توانند به آن خيانت كنند  خواهند و نمي باشد و اعضاء كنگره به هيچ وجه نمي ارمنيان آرتساخ مي

از استقرار جبري حاكميت آذربايجان بر خود هيچگونه و در مورد عواقب خون آلود ناشي 
  .توانند به عهده گيرند مسئوليتي را نمي

  قطعنامه تائيد و امضاء شده از طرف
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   همه اعضاء شركت كننده در كنگره
  

 با 1919 آوريل 23كنگره پنجم ارمنيان قراباغ در جلسه غير رسمي خود بتاريخ   
اتلورث نماينده فرماندهي انگليس در مورد حكومت موقت دريافت برنامه و طرح اداري ژنرال ش
  : آوريل تصميمات زير را اتخاذ نمود24آرتساخ و پس از بررسي آن در جلسه 

  . موافق است" با برقراري صلح و ثبات در آرتساخ كامال- 1
 ارمنيان آرتساخ بر اساس پيشنهاد فرماندهي انگليس، با كمال ميل و صداقت روابط - 2

  .نمايند و صلح آميز خود را همچون هميشه با مردم همسايه ترك حفظ ميدوستانه 
 در كنفرانس صلح " با توجه اينكه، اختالفات ارضي و مرزي آرتساخ بايد نهايتا- 3

حل و فصل شود، همچنانكه ژنرال شاتلورث اين مطلب را اعالم كردند، كنگره 
حياتي و خواست خلق ارمن پنجم ارمنيان آرتساخ بر آن است كه اين طرح با منافع 

  .كه با ارائه تقاضاهاي جمعي و كتبي به نمايندگان خود اعالم داشته تطابق ندارد
داند و اجراي  كنگره، هر گونه طرح ارتباط اداري با آذربايجان را غير قابل قبول مي  

قهر آميز اين طرح را به عنوان محرك و انگيزه اختالفات شديد قومي و وقوع خونريزي 
  .گيرد شمارد و مسئوليت آن را پنجمين كنگره ارمنيان آرتساخ تحت هيچ شرايطي به عهده نمي مي

  .اند   نماينده امضاء كرده48تمام اعضاء دبيرخانه و   
  پنجمين كنگره ارمنيان آرتساخ

"، چاپ شده، رونوشت199،1،38،27آرشيو اسناد دولتي، : ماخد"
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  8سند شماره 

  
  اكوگزارش شوراي ملي ارمني ب

  به دولت جمهوري ارمنستان 
  درباره اوضاع آرتساخ

  1919ژوئن 
  

شوراي ملي ارمني باكو در تدوين موضعگيري سياسي خود نسبت به حكومت   
كند  آذربايجان همواره مسئله آرتساخ را مبنا قرار داده است و در عين حال اين امر را نيز درك مي

شوراي ملي همچنين احساس . باشد وراي ما ميكه حل اين مسئله خارج از محدوده اختيارات ش
هاي ساكن آذربايجان  كند كه خود در قبال سرنوشت ارمنيان به عنوان يكي از اقليت مي

  . مسئوليتهايي به عهده دارد
اي است كه شوراي ملي باكو در جهت موضعگيري در اين يا  متأسفانه شرايط به گونه  

ونه خط و راهنمايي مشخص و فرماني از دولت ارمنستان آن مورد و يا براي اقدام به كاري هيچگ
كرد و به همين دليل نيزشوراي ملي از اقدام به هر گونه كاري خارج از حيطه  دريافت نمي

اختيارات خود پرهيز كرده تنها موضع انفعالي گرفته است كه با منافع حياتي مردم ارمني 
 تمايالت سياسي دولت ارمنستان خدشه وارد هماهنگي نداشته و در مورد مسئله آرتساخ هرگز به

  ...نساخته است
شوراي ملي در جريان مذاكرات خود چه با دولت آذربايجان و چه فرماندهي انگليس   

هميشه مسئله آرتساخ را پيش شرط قرار داده است و همواره تاكيد نموده كه دولت آذربايجان 
پرهيز كند و حل و فصل مسئله آنها را تا بايد از اقدامات تهاجمي بر عليه ارمنيان آرتساخ 

چه ژنرال .  باقي گذارد-status gvo برگزاري كنفرانس صلح پاريس و اتخاذ تصميم در وضع
اند كه   قول داده"تامسون و چه خان خويسكي نخست وزير جمهوري آذربايجان همواره مؤكدا

بايد ياد آوري كنيم كه نيز . هيچگونه اقدام تهاجمي بر عليه آرتساخ صورت نخواهد گرفت
به . موضعگيري نمايندگان ارمني پارلمان آذربايجان در قبال مسئله آرتساخ داراي اهميت بوده است

در اواخر آوريل سال جاري وقتي كه كابينه : شويم عنوان گواه بر اين امر مطلب زير را يادآور مي
را در اعالميه دولت چنان تصميم گرفت مسئله آرتساخ   اوسوبكفجديد آذربايجان به رياست

 به فرمان شوراي ملي 156بگنجاند كه آن را متعلق به جمهوري آذربايجان اعالم كند، وزيران ارمني
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دولت . در خواستار حذف اين نكته از اعالميه شدند و در غير اينصورت تهديد به استعفا كردند
  .يجان از اين موضع خود عقب نشيني و اين ماده را حذف كردآذربا

هاي سياسي خود به نداي ارمنيان آرتساخ  شوراي ملي باكو همواره در طول فعاليت  
آمدند و با ارائه  هاي نمايندگي از شوشي و زانگزور به باكو مي اغلب هيئت. گوش فرا داده است

شوراي ملي نه تنها از . كردند امت را تشريح ميگزارشهاي كتبي و شفاهي خود اوضاع در حال وخ
تحميل گرايش و اراده خود به ارمنيان آرتساخ دوري جسته بلكه در حد توان بصورت معنوي و 

بار اول، كميته مركزي داشناكسوتيون جمهوري ارمنستان در ... مادي به آنها كمك كرده است
) 000/500(خ بار دوم پانصد هزار روبل روبل در اختيار آرتسا) 000/400(باكو چهار صد هزار 

از طريق شوراي ملي باكو در اختيار شوراي ملي آرتساخ، و اما بار سوم يكصد و شصت هزار 
اي در برابر درياي  با اين حال تمام اينها قطره. روبل در اختيار آنان قرار داده است) 000/160(

هاي عديده خود، متاسفانه نتوانسته است بيش شوراي باكو با توجه به مشكالت و نياز. نيازها بودند
  .داده براي آرتساخ كار كند از آنچه كه شرايط تنگ و بسيار محدودش اجازه مي

شد و سياست دولت  با اين وصف به مرور زمان موقعيت اهالي آرتساخ تضعيف مي  
ان گفت كه تو مي. گرديد آذربايجان در قبال ارمنيان آرتساخ تعرضي تر و سلطه جويانه تر مي

آندرانيك با سپاه . عزيمت ژنرال آندرانيك از زانگزور بر روي سرنوشت آرتساخ تاثير گذاشت
شد و از ديگر  خود از طرفي به عنوان نيروي مقاوم در برابر حكومت متجاوز آذربايجان تلقي مي

 خود سو ارمنيان آرتساخ با احساس اين پشت و پناه قوي و امن هرچه بيشتر نسبت به مقاومت
دولت آذربايجان نيز در سياست خود نسبت به آرتساخ ماليم تر و . خوشبين و مطمئن بودند

 در مورد 157خان خويسكي. از اين حيث، نظر ابراز شده از طرف ف. كرد محتاطانه تر عمل مي
ما هيچ قصدي براي اعمال ": ين مذاكراتش با رئيس شوراي ملي حائز توجه استآرتساخ ح

سياست سلطه جويانه و اشغالگري در مسئله آرتساخ نداريم، گر چه معتقديم كه اگر تهديدات 
رئيس . "پذيرفتند آندرانيك در كار نبود، ارمنيان آرتساخ بدرستي حكومت آذربايجان را مي

پرسد كه آيا دولت آذربايجان مصمم است دست به عمليات  كرده ميشوراي ملي به او اعتراض 
ما چنين قصدي نداريم، بعالوه ": دهد تهاجمي بر عليه آندرانيك بزند؟، خان خويسكي پاسخ مي

سياست سلطه جويانه مورد پسند فرماندهي انگليس كه آندرانيك از حمايت آن برخوردار است 
  ."باشد نمي

 از منطقه و به بيان ديگر تخليه بخشي از آرتساخ از نيروهاي ليكن دور شدن آندرانيك  
كند و وضعيت نا امني  هاي ديگر را تضعيف مي ها نه تنها مقاومت بخش سازمان نيافته ارمني جبهه

ها با زانگزور و جمهوري ارمنستان نيز  آورد بلكه باعث قطع ارتباط اين بخش برايشان پديد مي
 متقابل نيروهاي ارمني و مسلمان جهت و راستا و روند متضادي پيدا بدين ترتيب روابط. گردد مي

                                                           
 . مسئوليت وزارت امور خارجه آذربايجان را به عهده داشت1919خان خويسكي از بهار .  ف- 157
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شود همانقدر نيرو و نفوذ آذربايجان  هر چه مقاومت دفاعي ارمنيان تضعيف و محدود مي. كند مي
  . پذيرد گردد و سياست تهاجمي آن روند شديدتري مي تقويت مي
تبديل سياست تهديد آميز با اين حال جاي شگفتي نيست كه چرا دولت آذربايجان از   

. خود به عمليات فعاالنه دوري نجست و از بروز خونريزي و كشتارهاي سازمانيافته جلوگيري نكرد
گواه مسلم اوجگيري سياست سلطه جويي گستاخانه و پر اطمينان آذربايجان در خصوص مسئله 

ي با نخست وزير بعد  چهار ماه گذشته را بايد مذاكرات هيئت رئيسه شوراي مل- آرتساخ حين سه 
هرقدر كه ": اوسو بكف بي مهابا اينگونه اعالم كرد. از وقايع خونين اخير آرتساخ دانست

رويدادهاي اخير آرتساخ دردناك باشد، بايد بدانيد كه اگر ارمنيان آرتساخ به مقاومت خود ادامه 
دادها آخرين بارشان دهند و موضع منفي خود را در قبال حكومت آذربايجان تغيير ندهند اين روي

اينگونه برخوردها اجتناب ناپذيرند، بنابراين شوراي ملي بايد توسط نمايندگان خود، . نخواهد بود
اهالي آرتساخ را تشويق به فرمانبرداري از حكومت ما كند و از طرف ديگر در نزد جمهوري 

  . "لفت نكندارمنستان ميانجيگري نمايد تا با تمايالت ما در خصوص مسئله آرتساخ مخا
هولناكي اوضاع بوجود آمده و رويدادهاي غير مترقبه احتمالي شوراي ملي ارمني   

باكو را بر آن داشت تا رويدادهاي پيش آمده و وخامت اوضاع را مورد بررسي قرار داده روز 
  :دهم ژوئن تصميم زير را اتخاذ كند

براي اشغال آرتساخ ارمني روز به روز با توجه به اينكه سياست توسعه طلبي دولت آذربايجان .... "
ها و روستاها بصورت برخوردهاي  بابد و اين سياست نتايج دلخراش خود را در شهر تشديد مي

داند وخامت  خونين و كشتارهاي جمعي نشان داده است، بنابراين شوراي ملي بر خود واجب مي
اقدامات جدي و مستقل براي كامل اوضاع را در برابر دولت ارمنستان تشريح كند و خواستار 

  ."جلوگيري از تمام مشكالت آينده شود
امي آذربايجان به  اعضاء ارمني هيئت پارلماني اعز158شوراي ملي با استماع گزارش  

  ...آرتساخ، براي بار دوم در خصوص مسئله آرتساخ اتخاذ تصميم كرد
گذارد و  گذرد اوضاع آرتساخ رو به وخامت مي در اين تصميمگيري آمده است كه هرچه زمان مي

 "عمال. هاي اخير اوضاع ارمنيان آرتساخ غير قابل تحمل گرديده است پس از قتل و خون ريزي
  :زير در آرتساخ پديد آمده است وضعيت مشروح 
هاي   حضور و نفوذ حكومت آذربايجان چه در شهر شوشي و چه كليه بخش- 1

نماينده اين حكومت و استاندار كل سلطانف . گردد منطقه به تدريج تقويت مي
هاي نطامي   ماه نه تنها به ميزان قابل توجهي دسته5-6موفق شده است در حين 
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هاي داوطلب تشكيل دهد و  متمركز كند بلكه دستههاي مهم آرتساخ  در بخش
  .ها را مسلح نمايد تمام ساكنان مسلمان بويژه كوچ نشين

 سلطانف ارتباط آرتساخ را با زانگزور قطع كرده است و با حلقه آهنين ديزاك - 2
و واراندا را محاصره نموده محور آسكران را گرفته و روستائيان ارمني نواحي 

هايشان قادر به  ن ترس از مخاطره حيات و چپاول داراييآسكران را كه بدو
خروج از خانه و ادامه اشتغال نيستند، بوسيله سپاه ترك در ترس و وحشت 

دولت آذربايجان وضعيتي پديد آورد كه متعاقب . هميشگي نگاه داشته است
  .آن ادامه عمليات و پيشروي نظامي به مانعي برخورد نخواهد كرد

آذربايجاني به موازات تداركات و آماده سازي نظامي و رزمي  استاندار كل - 3
هاي بالشرط ديپلماتيك نيروي سوم  نيروها از امكانات مالي گسترده و كمك

هاي نامحدود براي   ميليون روبل وام25دولت آذربايجان . برخوردار است
اين واقعيت انكار ناپذير . اجراي طرحهاي خود در آرتساخ اختصاص داده است

ا نيز متذكر شويم كه فرماندهي انگليس با پذيرش مشروعيت حكومت ر
استاندار كل و در راستاي كمك به تحكيم آن، خدمات بزرگي به دولت 

  .دهد آذربايجان در قبال مسئله آرتساخ انجام مي
آرتساخ ارمني در برابر همه موارد ياد شده داراي وضعيت غم انگيزي است كه 

  :گردد ائه مي به شرح زير ار"اختصارا
ها و   ارمنيان آرتساخ به عنوان يك جامعه ملي، داراي تمام برتري- 1

باشند ليكن با محاصره توسط  هاي دفاع از خود و مقاومت مي انگيزه
در برابر عمليات نظامي دولت آذربايجان اقليت محسوب .... ها كوه
  .گردند مي

باطش با زانگزور قطع شده اند، زيرا ارت   ارمنيان آرتساخ جدا و تنها مانده- 2
امكان برقراري ارتباط با نيروهاي قوي، آماده و آزاد ارمني همچون 
ارمنيان زانگزور و از طريق آنها با دولت ارمنستان و امكان كسب كمك از 

اند كه حتي در صورت نياز  آنها تا حدي محصور گشته. آنان را ندارند
دانه به ارمنيان باكو وشوراي آنان توانند نيازها و مايحتاج دفاعي را آزا نمي

  .اطالع دهند
 ارمنيان آرتساخ تحت ستم قرار دارند، زيرا تشكيالت خود مختار ملي آنان - 3

. اند   در روستاها متشكل شده"آنها فعال. از امكان حضور علني محرومند
هاي سوار كار ارتباطشان را با  اعضاء شوراي ملي آرتساخ تنها توسط پيك

ملي تحت نظارت - هر گونه اظهار و اقدام اجتماعي. كنند ميشوشي حفظ 
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ارمنيان آرتساخ نه تنها توسط حكومت آذربايجان . و انقياد شديد قرار دارد
بلكه بوسيله فرماندهي انگليس به همان اندازه كه در اقدامات ضد 

  .گيرد ورزد تحت فشار نيز قرار مي آذربايجاني خود جسارت مي
زيرا حكومت آذربايجان كليه ... تحت انقياد قرار دارند ارمنيان آرتساخ - 4

 تجاري را در دست خود متمركز - امكانات مالي و جريان منابع اقتصادي
كرده است، كليه اقشار جامعه ارمني را در تنگنا قرار داده است و 
تشكيالت اداري و نظامي اينها با محروميت از منابع ثابت و منظم 

اين نكته را . تواند موجوديت خود را حفظ نمايد به زحمت مي... درآمدها
هاي  نيز اضافه كنيم كه ارمنيان وحشت زده چون نتوانستند فعاليت

كشاورزي خود را انجام دهند، لذا از نظر اقتصادي دو چندان متضرر 
حال در مورد بايكوت اقتصادي اعالم شده توسط تركها سخن . گردند مي
  .ه بعد ادامه داردگوئيم كه از آخر ماه مه ب نمي

 سرباز بدهند 2000....توانند  ارمنيان آرتساخ آمادگي ندارند زيرا تنها مي- 5
بر اساس اطالعات موجود، .  فشنگ دارد70-80كه هريك از آنها 
اين نيروهاي نا آماده . اند  هاي عادي سيستم قديمي مسلح روستائيان به تفنگ

 منظم و كثير آذربايجان، و سازمان نيافته آرتساخ در برابر سپاهيان
  ....  مسلح مسلمان قرار دارند"گروههاي داوطلب و ساكنان كامال

مهمترين عاملي كه ارمنيان آرتساخ را در دامان نوميدي افكنده اين است كه انتظار هيچ   
كمكي از خارج ندارند و از طرف ديگر، انگليسيان هر گونه اميد و اعتقاد را در ارمنيان خاموش 

كردند كه فرماندهي انگليس با   ماه ژوئن فكر مي4-5اند، ارمنيان آرتساخ تا رويدادهاي   كرده
درخواست شناسايي حكومت آذربايجان، از حد تهديدات پا فراتر ننهاده به هيچ وجه كشتار و 

اند و   فريب اميدهايشان را خورده"ليكن حاال اهالي آرتساخ كال. خونريزي را اجازه نخواهد داد
  ...رند با اتكا به نيروي خودشان دردشان را درمان كنندمجبو

  ."، دستويس، اصل168- 172هاي  ، شماره561، 5، 40033ها،  اسناد سازمان: مأخذ"
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  9سند شماره 

  
  تراژدي يا سوكنامه قراباغ

   *هايي از خاطرات يك شاهد عيني بخش
  1919 آوريل 27

 در آنها.  تازه سپيده بامدادان زده بود كه سير روستائيان ارمني به آقدام آغاز گرديد  
چه كسي ديده بود . آمدند، در ميان آنها تعداد زيادي زنان پا برهنه بودند هاي بي انتها مي صف

 قحطي و گرسنگي اين امر را باعث شده بود و "اما فعال. كه زن ارمني براي خريد به آقدام بيايد
اقتصادي به زودي معلوم شد كه تركها تحريم . آمدند آنها با كيسه و خرجين و االغ كرايه مي

كرد در نهان چيزي فراهم كند  دهند و هر كسي سعي مي اند و هيچ چيز به ارمنيان نمي اعالم كرده
بزودي يك مطلب هم در آقدام ... و شتابان از آقدام دور شود، زيرا شرايط بسيار نامساعد بود

ا را متهم گرفتند و آنه مشخص شد، تركها، االغها، اسبها و گاوهاي ارمنيان را از دستشان مي
اگر كسي . اند  ها قبل آنها را دزديده كردند كه اينها مال خودشان بوده و ارمنيان مدت مي

  ...رسيد خورد و اعتراض او هم به جايي نمي كرد، كتك مي اعتراض مي
نگهبانان ترك مرا در آسكران متوقف كردند، مورد مواخذه قرار دادند و رهايم   

آن آسكران كه همه حمالت ... د، نگهبان ترك در آسكران؟ش قلبم از غم منفجر مي. كردند
گردانيد و  كرد و چون سنگري مستحكم قراباغ ارمني را دست نيازيدني مي تركها را متوقف مي

ترسيدند كه گذشتن ار آسكران را دليل بر مردانگي و شجاعت  تركها آنگونه از آن مي
  .دانستند مي

                                                           
آذربايجان مساواتي به . رود  ران تاريخ ارمنيان آرتساخ به شمار مي يكي از غم انگيز ترين دو1919  سال *

، همه امكانات خودرا در 1918كمك فعاالنه استعمارگران انگليسي وارد شده در آرتساخ به تاريخ نوامبر 
  .گرفت  جهت مطيع ساختن آرتساخ قيامگر به كار مي

ه آزاديبخش ارمنيان آرتساخ ميساك گابريلي            شوراي ملي ارمني باكو به منظور كمك به مبارز
 1954 در روستاي پير جمال، مرگ به سال 1872با است مستعار روبن آرامائيس، متولد (تردانيليان 

دانيم او در   چنانكه مي. آرامائيس نويسنده و چهره فعال اجتماعي بود. را به آرتساخ فرستاد) سرزمين آلتا
  .ترك و تاتارهاي آرتساخ مسلحانه مبارزه كرده بودبرابر تركهاي ارمنستان غربي و 

 تا آغاز ژوئيه همان سال، هنگام حضور و اقامتش در آرتساخ دفتر 1919           آرامائيس از آوريل 
اين نامه . خاطراتش را تهيه كرده و در دسامبر همان سال براي لئو مورخ بزرگ رامني ارسال نموده است

سبك نگارش نويسنده . قرار دارد) مطالبي كوتاه براي تاريخ ( "اژدي قراباغتر"خاطرات او تحت عنوان 
 .ايم  تنها چند مورد تصحيح و توضيح بر متن اضافه كرده.  حفظ شده است"هاي انتخاب شده عينا در بخش
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دادند و پادگان خانكند تبديل به پادگان ارتش  عساكر جديد را در خوجالو آموزش مي  
  ...آذربايجان شده بود

 بايد عصر همان روز iمطلع شدم كه آخرين جلسه كنگره.  به شوشي رسيدم11ساعت   
 موقعيت كه جلسه صبح هنوز در سالن مدرسه كليسا ادامه با استفاده از اين. گرديد برگزار مي

  .داشت راهي آنجا شدم
iكنگره به منظور دادن پاسخ به ژنرال شاتلورث تشكيل شده بود   i.  
او مصمم ... اين ژنرال موضع بسيار عجيبي نسبت به قراباغ و زانگزور اتخاذ كرده بود  

منستان را از  هزار ارمني را تحت يوغ آذربايجان نوزاد قرار داده ار300بود به هر قيمت، 
  ...عنصري سالم و مستعد محروم سازد

كنگره در حال اتمام بود كه ميشا آرزومانيان نماينده نظامي جمهوري ارمنستان از باكو   
i...وارد شوشي شد تا در معيت ميسيون انگليسي قرار گيرد i i  

iسلطانف كه با انتصاب... آرزومانيان به من گفت   v وي مخالف بود از طريق دولت 
  ...نندآذربايجان اعتراض و تقاضا كرده تا فرد ديگري را منصوب ك

 ديگر قابل vاگر چه شاتلورث اعالم كرده بود كه موجوديت شوراي ملي ارمني قراباغ  
قبول نيست و ميسيون انگليسي نبايد هيچگونه ارتباطي با آن داشته باشد و اگر چه شوراي ملي 

 در مخاطره قرار داشتند، اما شوراي ملي بصورت غير "متفرق شده بود و اعضاء آن شخصا
  .داد هاي خود ادامه مي رسمي به فعاليت

و معتقد بود كه قراباغ ... ايل توافق نظر وجود داشتدر شوراي ملي راجع به همه مس  
بخش جدايي ناپذير ارمنستان است و سياست فرسايشي را بايد آنقدر ادامه داد تا مسئله قراباغ در 
جهان خارج بطور مثبت حل و فصل شود، اگر چه همه درباره وخامت اوضاع قراباغ معترف 

  ...بودند
كرد  شوراي ملي با همه نيرو و توان تالش مييك امر ديگر نيز قابل توجه بود،   

  .برخوردهايي بين ارمنيان و تركان بوقوع نپيوندد
   آوريل30

 واصل شد مبني بر اينكه درجانامروز صبح، گزارشي فوري از معاون فرمانده ناحيه   
  ...اند   حمله كردهدوالنالرتركها با نيروهاي عظيم به روستاي ارمني 

  .هاي الزم را برساند كند كمك ماندهي مقرر ميشوراي ملي به مقر فر  
  اول ماه مه

شود تا مسئله چراگاه  ميشا توسط اتومبيل نماينده ميسيون انگليسي راهي گوريس مي...   
براساس اطالعات رسيده به ما، زانگزور آشكارا مانع از ورود گوسفند به مرزهاي . را حل كند



  ١٤٤

آنها .  ما را دست پاچه كرده بود"هم پيمان"يسيان زانگزور جهت چرا شده بود و اين امر انگل
  ...توانستند تاكيد قراباغ و زانگزور را مبني بر تعلق به ارمنستان را تحمل كنند نمي

   ماه مه4
 خبر رسيد كه حمالت صورت گرفته به دوالنالر بطور الالياننزديك ظهر از فرمانده   

  .قطع عقب رانده شده است
   ماه مه4

... شد داد باعث رنجش خاطر مي اطالعاتي كه او مي. يس بازگشتميشا از گور  
خواهند مانع از چراي گوسفندان نشود، اما شوراي ملي با اتكاء به  انگليسيان از شوراي ملي مي

viviاراده و خواست كنگره iمجاز كردن چرا  به معني سپردن ... كند  درخواست آنان را رد مي
. توانست خطرات بزرگي ايجاد كند پشت جبهه زانگزور به عناصر دشمن، كه در مواقع الزم مي

  ...خواهند كه راجع به آذربايجان مطلبي بشنوند نه كوچ گوسفندان مجاز خواهد شد و نه مي
ري ميشا به گوريس به او توصيه كرده بودند كه يك ميليون و دويست هنگام رهسپا  

اند در  هزار روبل ارسالي از ارمنستان براي قراباغ را همراه خود بياورد، زيرا بدون پول مانده
 ميليون روبل وارد قراباغ شده است و براي او اعتبار نامحدودي در 25حاليكه سلطانف با 

هاي نظامي مستقر  او براي تصرف قراباغ در نقاط مهم پايگاه. دآذربايجان منظور كرده بودن
  ...كرد مي

   ماه مه5
شود، غارت و چپاول از حد و مرز گذشته و ارمنيان  روز به روز اوضاع وخيم تر مي  

تا ... ها و شكايات شده است ميز تحرير شوراي ملي مملو از اعتراضيه. ناي نفس كشيدن ندارند
 با ميسيون انگليسي ارتباط برقرار كند، لذا شكايات را "تواند مستقيما نميزماني كه شوراي ملي 

دادند كه به استاندار كل سلطانف مراجعه  اي نداشت، و يا پاسخ مي اما نتيجه... كرد ميشا منتقل مي
دانيم، اما يك موضوع روشن بود كه دولت  شد كرد، ما هم نمي در چنين شرايطي چه مي... كنيد

هاي ديپلماتيك و يا  از راه...  دادخواهي قراباغ را در دست خود بگيرد و"ايد نهايتاارمنستان ب
  .هاي ديگر اين مسئله مشكل را حل كند روش

 ميسيون آمريكايي با طرح بزرگي -1... شد امروز چند خبر جديد در شوشي شنيده مي  
نه را از بخش ارمني  سلطانف مقرر كرده كه خزا-2... آيد جهت كمك به ارمنيان به شوشي مي

 سلطانف در تالفي پاسخ رد زانگزور، با ميسيون -3... نشين به بخش ترك نشين منتقل كنند
كوچ گوسفندان به مرزهاي قراباغ منتقل شود ... انگليسي مشورت كرده تصميم گرفته است كه

لق به هاي متع يعني طعمه ملخ كردن قراباغ، زيرا گوسفندان همچون ملخ بايد مزرعه و علف
هاي مسلح وارد جامعه ارمني  ساختند و عناصر راهزن بايد با كوچ نشين ارمنيان قراباغ را نابود مي

  .شدند قراباغ مي



  ١٤٥

   ماه مه6
سلطانف با مراجعه به ميسيون انگليس پيشنهاد كرده است كه براي پايان دادن به هرج ...  

آذربايجاني را در آنجا مستقر پاسداران گشتي عساكر ... و مرج بخش ارمني نشين الزم است
  ...كرد

   ماه مه7
تحريم اقتصادي نه بصورت كامل ولي به نحو محسوسي ادامه دارد و ارمنيان را در   

viارمنيان قراباغ با تحمل همه بالياي جنگ. دهد وضعيت نامساعدي قرار مي i i مورد تعرض 
iنيروهاي تركيه و آذربايجان xاند آزادي  توانسته... ليكن آنها غرق در گرسنگي... اند   قرار گرفته

سياسي خود را آنقدر حفظ كنند كه انگليسيان به محل رسيده و مورد استقبال شادمانانه ارمنيان 
ي بر اين بود كه با ورود انگليسيان، رنجهاي ارمنيان نيز پايان قرار گيرند، زيرا اعتقاد عموم

شود، شكم آذربايجان دشمن سير بود، به  يابند، با اين حال امروز بر عكس انتظار عمل مي مي
 باز هم "هم پيمان"خوبي مسلح شده و تحت توجهات خاصي انگليسيان قرار داشت، اما ارمنيان 

تحريم نيز . دي توسط آذربايجان و فرماندهي انگليس بودندگرسنه، بي سالح و در معرض نابو
  .مزيد بر علت شد و عرصه براي ارمنيان هرچه بيشتر تنگ تر شد

  
  

   ماه مه8
نوشته شده بود ... ميشا در پاسخ به پرسش خود راجع به قراباغ تلگرافي دريافت كرد  

بدين ترتيب تاكيد و  . xتكه دولت ارمنستان هرگز در هيچ كجا و به هيچ كس قولي نداده اس
  .شد اغ را به آذربايجان واگذار نموده، تكذيب مياصرار شاتلورث مبني بر اينكه ارمنستان قراب

  
   ماه مه10

كنند كه  اند و به شوراي ملي شكايت مي گروه آمده- از روستاهاي مرزي مردم گروه  
توانند بكشند و قتل و غارت انفرادي  اي نفس راحت نمي هاي راهزن ترك لحظه از دست دسته

دهد در اين باره با سلطانف  ار كرده، قول ميفرماندهي بريتانيا سكوت اختي. حد و حصري ندارد
كند كه هرگونه اقدام جدي ارمنيان به عنوان عملي بر عليه بريتانياي  مكاتبه كند، ليكن اظهار مي

چنان كه پيدا بود قصد داشتند توسط تحريم اقتصادي و ادامه راهزني و . گردد كبير تلقي مي
  ... حكومت آذربايجان را بپذيردغارت و چپاول قراباغ را دچار خفقان كنند تا

  
   ماه مه11
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معتقديم كه . هيچ انتظار امر خيري از آمدن او نداريم. ژنرال شاتلورث وارد شوشي شد  
، شاهزاده هوسپ 3پس از نيمروز، در ساعت . زند و ديگر هيچ دست به خفقان مردم مي

اي حل مسئله قراباغ و مشخص شد كه او به عنوان نماينده ارمنستان بر. آرغوتيان نيز رسيد
آخر سالح، مهمات  (او در پاسخ به پرسش حاد ما  كه چه نظري دارد . چراگاه زانگزور آمده بود

ها و نقل و انتقالت نظامي و ميسيون انگليسي با تقاضاهاي شديد  و نان نداريم، آذربايجان با توپ
اين پاسخ آرغوتيان ... د كرداظهار داشت كه فكر خواهن...) اند  خود جانمان را به لب رسانده

  ...قلبمان را داغ كرد
 غمزده و 5شاتلورث در ساعت سه و نيم، آرزومانيان را نزد خود خواند، او ساعت   

  :خشمگين باز گشت، سخنان زير بين آنها رد و بدل شده بود
 بايد شوشي را ترك 7 فردا صبح اتومبيل جلوي هتل آماده خواهد بود، راس ساعت -  

  . ايروان برويد-به تفليسكنيد و 
  :پرسد در شگفتي مي... كند، بعد   ميشا در ابتدا حيرت مي  
كنيد، اما اين امر متعاقب چيست؟ آيا سياست اجرايي؟ يا داليل   شما مرا تبعيد مي-  

  ديگري مطرح است؟
ايد تا بر   زيرا شما از ارمنستان همراهتان پول به قراباغ آورده: دهد  ژنرال پاسخ مي-  

عليه آذربايجان تبليغ كنيد، دوم اينكه وقتي به گوريس رسيديد اعالم نكرديد كه دولت 
  ...ارمنستان، قراباغ را به آذربايجان واگذار كرده است

مطلع بودم كه دولت ... توانستم اين مطلب را اعالم كنم، زيرا   من در گوريس نمي-  
  .غ قولي نداده استارمنستان هرگز در هيچ كجا به هيچ كس در مورد قرابا

. دهد با اظهار اين امر، تلگراف دريافتي از ايروان را در آورده به شاتلورث مي  
  :آورد كه شاتلورث بانگ بر مي

مقصر اين امر محكوم به مرگ خواهد شد و . كند  دولت ارمنستان دو دوزه بازي مي-  
تواند  شوند مي انجام ميهايي كه بر خالف سياست فرماندهي انگليس در خصوص قراباغ  فعاليت

  .به بهاي جان هزاران ارمني تمام شود
  .نگرد  مي"هم پيمان"آرزومانيان با شگفتي به صورت   
قراباغ حاكميت آذربايجان ... من تلگراف خواهم زد تا: دهد  سپس شاتلورث ادامه مي-  

ا پذيرفته است ارمنستان اين امر ر. را نپذيرفته مهاجرين بازگشتي در قارص و نخجوان بمانند
  ...بويژه آنكه همه اينها موقتي است، تا وقتي كه كنفرانس صلح تصميم قطعي را بگيرد

 به گلوي قراباغ چنگ زده و حاضر "بينيم كه فرماندهي انگليس مصرا بوضوح مي  
  .نيست آن را رها كند

  



  ١٤٧

   ماه مه12
 در موضعگيري ارمنستان... گذارد به مرور زمان اوضاع رو به وخامت مي    

كند، پول  ها پول دريغ نمي آذربايجان در دادن ميليون...  متحير ساخته است"قبال قراباغ مرا كال
شود در حالي كه ما  تعداد رشوه بگيرها در هر گوشه و كنار اضافه مي. چون آب جريان دارد

  ...پول نداريم تا پول نان به افسر بدهيم
اكنون ارتش سازمانيافته در اختيار ... دشو آذربايجان در كنار ما هر روز قوي تر مي  

هايي در شوشي،  هايي در خانكند و مسلسل اندوخته پايان ناپذير مهمات، توپ... دارد
هايي در آسكران، سر تا پا تركهاي مسلح هستند و اضافه بر اينها، فراواني نان، آزادي  مسلسل

  .رفتار بسيار دوستانه فرماندهي انگليس... ها و راه
ها را حل  رث و آرغوتيان فردا بايد به زانگزور بروند و مسئله كوچاندن گلهشاتلو  

كند كه يكي از اعضاء به عنوان آشنا به محل و افراد همراه  شوراي ملي چنين قضاوت مي. كنند
آنان به گوريس بروند و در انجام كار كمك و اهالي زانگزور را راضي كنند تا بخشي از كوچ را 

  كمك به موقعيت "قصد ما واقعا. رند تا همه كوچ در قراباغ متمركزنشودخود به عهده بگي
است و فرستادن شخصي به زانگزور در جهت صحبت راجع به وضعيت ما و تنظيم طرح كمك 

    xi... روبل كه براي قراباغ آمده بود000/002/1رساني و نيز آوردن 
  
  

   ماه مه13
تصميم گرفته است كه قراباغ را به زانو درآورد، هيچ شكي در ... فرماندهي انگليس...  

آيا ... كردن ماها بسته، چپاول و غارت پديده عادي روز، تحريم در حال خفه  راه. اين امر نيست
انگليس شكست دهنده آلمان و فاتح داردانيل بايد از يك آذربايجان نوزاد بهراسد و با يك ضربه 

گرديد، ياغيان و چپاولگران  شد، تحريم اقتصادي لغو نمي ها باز نمي پاي نماينده انگليسي مگر راه
ث و ديگران اين كار ر بردند؟ حال وقتي كه شاتلور همراه با سلطانف به سوراخ موش پناه نمي

  ...كردند دادند پس بوضوح با انها همراهي مي انجام نمي
يكي از . گويند كه قيافه اخمويي داشت شاهدان مي... شاتلورث به گوريس باز گشت  

 يك دسته نظامي  تِغافسران انگليسي همراه او گفته است كه در سر راه، در نزديگي روستاي
اند آنها را  رث را بسته و اجازه پيشروي نداده است تا اينكه توانسته نفر راه شاتلو50ارمني حدود 

  .قانع كنند
فرستد و توصيه  اي به ميشا آرزومانيان مي شاتلورث پس از ديدار با سلطانف نامه  

  ... شوشي را ترك گويد7كند صبح ساعت  مي
   ماه مه16



  ١٤٨

ا را حوالي ظهر ساعت  پيعامي از شاتلورث دريافت شد كه مطابق با آن او ميش9ساعت   
شاتلورث اصرار دارد كه ... ميشا آمد و تعريف كرد كه... عصر... خواند دو و نيم نزد خود مي

  ... محل را ترك كند"وي بايد حتما
ارمنيان در روستاهاي مرزي حق نفس كشيدن ندارند، مدام . اوضاع همچون كابوس بود  

روستاهاي ترك . شوند ت و مزرعه محروم ميهاي دش كنند و از فعاليت سنگرهايشان را حفظ مي
 در حال پاشيدن "محركين آذربايجان دائما. نشين حوالي مرز نيز در وضعيت وخيمي قرار دارند

  ...كنند هايشان اطاعت مي هاي ترك چقدر از بيگ بذر نفاق و دشمني هستند و اينكه توده
ورث نپذيرفت و توصيه امروز اعتراضاتي براي ميسيون انگليس ارسال شد، اما شاتل  

دانستيم به چه كسي مراجعه  اگر مهمات جنگي داشتيم، خود مي. كرد به سلطانف مراجعه شود
  ...كرد ناتواني ما را خفه مي... با دست خالي چه كنيم؟... كنيم، اما

  
   ماه مه19

از شوشي خارج ) گوا  تراوهانيان( صبح، ميشا آرزومانيان همراه منشي خود 7ساعت   
شوند و ارمنيان را تحت فشار قرار  البته واضح است كه با دوري او، تركها چقدر راحت مي. ..شد

  .خواهند داد
  

   ماه مه20
. كند تحريم همچون كوه بر قراباغ سنگين بوده است و آنرا از لحاظ اقتصادي خفه مي  

 به خونريزي بطور كلي مشخص است كه موضعگيري انگليسيان در قراباغ... اند مردم متحير مانده
  .شود منتهي مي
 راجع به تحريم "در آنجا".  نتيجه مثبتي نداشت"ميانجيگري آرغوتيان نيز عمال  

  .اقتصادي گفتند كه اين يك امر داخلي آذربايجان است
  

   ماه مه21
 ايروان شد و ما همچون گذشته تنها مانديم و به -آرغوتيان نيز امروز راهي تفليس  

ناه برديم بدون اينكه امدوار باشيم از خارج براي عادي سازي وضعيت هاي الغر يكديگر پ بدن
آرغوتيان با چشمان خود اوضاع وخيم ما را مشاهده . قراباغ ميانجيگري صورت خواهد پذيرفت

  ...كرد
   ماه مه23

نمايندگاني از روستاها آمده و در مقر شوراي ملي جمع شده بودند و خواستار تدبيري   
  :كردند كه د ميآنها تاكي. بودند



  ١٤٩

توانيم اينگونه ادامه دهيم، يا سرانجام اعالن جنگ دهيد و بگذاريد بجنگند   ديگر نمي-  
رفتن از دهي به ده . نه نان داريم و نه آب حالل. خواهد بشود و يا به توافق برسيد و هرچه مي

  ...كند؟ تا كي بايد مسئله اينگونه كش پيدا كند، پس ارمنستان چه مي. ديگر ممكن نيست
  

   ماه مه24
هاي شيطاني سلطانف  سنگيني سهمگين تحريم اقتصادي، موضعگيري انگليسيان، دسيسه  

مسئله را قاطعانه مشخص ... آمدند آنهايي كه از روستاها مي... در قراباغ، اختناق ايجاد كرده بود
  .كردند

قتصادي پايان كنيم كه اگر تحريم ا  باسلب هر گونه مسئوليت از دوشمان، اعالم  مي-  
  ...نگيرد ما هم نبايد اجازه كوچ گوسفندان را بدهيم

  . لعنتي ادامه يابد"سياست تعليقي و فرسايشي"باز هم الزم بود   
  

   ماه مه25
 كشته و  مازامروز صبح خبر رسيد كه تركها يك نفر ارمني را در نزديكي پل  

 تركهاي اهلورپ حوالي روستاي در عين حال مطلع شديم كه در. اند سالحهاي او را غصب كرده
اند  كنند و اعالم كرده نشينند و ارمنيان را چپاول مي شوند و در كمين مي مسلح زيادي جمع مي

  ...كه موظفند همه ارمنيان بي پناه را بدون كشتن غارت نمايند
  

   ماه مه26
كنند  ياز يك طرف هم آنها ما را اذيت م. ميسيون آمريكايي نيز براي بخت بد ما آمده  

دهند سياست را دخيل كنند، عقايد   در يك تكه ناني كه به نيازمندان مي"و مايلند حتما
  ...گويند در اثر نفوذ شاتلورث پيش ببرند آذربايجاني را چنانكه مي

  
   ماه مه27

ها از آسكران گذشته و در حال صعود به كوه  امروز چاپار ما خبر آورد كه گله...   
  .كنند اي ملي همه ارمنيان آرامش خود را حفظ ميبه فرمان شور. هستند

از طرف ديگر همان . كرديم كه كسي مردم آرام ترك را ناراحت نكند تالش مي...   
 ترك به پيشنهاد دوستانشان بطور سيستماتيك و منظم به روستاهاي مرزي ما حمله "آرام"مردم 
  ...كردند مي
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كاظم ده اين حمالت آذربايجان و رهبر آن ما از منابع موثق اطالع داريم كه سازماندهن  
انگليسيان نيز همچون ما اطالع يافته . دانست ميسيون انگليسي نيز اين مطلب را مي.  استپاشا

  ... در اراضي سلطانف يا حاجي سانلو سكونت داردانور بيگبودند كه 
  

   ماه مه30
يون انگليسي خبر آورد چاپار شتابان از طرف معاون فرمانده براي شوراي ملي و ميس...   

 حمله  خزابردكه افسران ترك در راس عسكرهاي آذربايجان و تركان مسلح بيشمار به روستاي
او تقاضاي ارسال سريع دارو و بهيار براي كمك به مجروحان مستقر در روستا را . اند كرده
  ...جنگ نيز ادامه دارد. داشت

  
  

   ماه مه31
در حوالي خزابرد شكست خورده و اجساد را روي  اطالع رسيد كه تركها 3ساعت ...   

منطقه آرام است اما تحركات عظيم عسكرها در محورهاي مختلف . اند زمين گذاشته و فرار كرده
  .شود مشاهده مي
كردهاي زيادي هم جمع شده با ... اند در طول شب نظاميان زيادي وارد شوشي شده  

  .سازند مينظارت افسران روس سنگرهايي در حوالي خانكند 
  

   ژوئن1
اطالعاتي به ما رسيد كه اطراف خانه استاندار متشنج است و در تمام طول مرز ...   

آيند و در محورهاي  سازند و عسكرها به طرف اين سنگر مي ارمنيان و تركان شهر سنگر مي
  . گذارند مختلف مسلسل كار مي

  
   ژوئن3

 سلطانف چيست؟ اين را شيطان قصد. اند سپاهيان آذربايجان شهر را محاصره كرده  
مردم شهر خود را در . داند، او طرحهاي تدوين شده شيطاني دارد و براي همه ما آشكار است مي

  .بينند رنج و بي پناه ولي روستائيان خود را مملو از خشم مي
تر   منتقل كرده و به محله ارمني نشين نزديككرزينعسكرها سنگرها را تا سر حد   

  ...گريزند هاي انگليس و آمريكا مي به سمت ميسيون... ري از افراد هراسانبسيا. اند شده
 در سرحد  كارين نفر از سربازان معدود خود را براي دفاع از جاده منتهي به20تعداد   

  ... قدم فاصله داشتند60-70سربازان ارمني و ترك در اين جا حداكثر . كرزين مستقر كرديم
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نظاميان جديدي از . اند ي پر از مهمات رهسپار شوشي شدهكه چندين گار... مطلع شديم  
  ...اند آقدام وارد خانكند شده

  
   ژوئن4

بينيم كه بحران  قلبم مملو از غم بود، به روشني مي. بامدادان به دفتر شوراي ملي رفتم  
نار اند و ما قادر نيستيم آنها را ك هاي كوبنده در باالي سر ما بلند شده شديد نزديك است، مشت

  ...آذربايجان نيروهايش را بسيج كرده. اطالعات دريافتي تهديدآميزند... بزنيم
بخشي از ... تنها بخشي از خاچن و واراندا بي سالح است.        قراباغ مستحكم ايستاده است

روحيه مرد . واراندا، ديزاك و جوانشير تا حدي سالح دارد و بنابراين روحيه نبرد وجود دارد
گيرند او توازن و تعادل روحي اش  ونه ديگري است ولي وقتي كه سالح از دستش ميمسلح به گ

روستاهاي مسلح همچون مردان دلير سينه سپر كرده بودند و اگر براي هر . دهد را از دست مي
زديم با اين اميد كه پيش از مرگ  داشتيم در تمام جبهه دست به حمله مي  فشنگ مي300تفنگ 

حداقل نداي اميد بخشي از . كرد آوري به دشمن خون آشام وارد مي ربات مرگقراباغ، او بايد ض
  ...شنيديم خارج مي
ناگهان چند تفنگ از كرزين شليك كردند و اين نشانه . ساعت درست ده و نيم بود  

نيم دقيقه بعد از كليه سنگرهاي عسكرهاي بخش ترك نشين شهر صداي . بود عمليات جهنمي 
ه گوش رسيد و در اين كار تعداد زيادي سوارهاي كرد شركت داشتند كه سهمگين تيراندازي ب

در بخش . هايي كه باز بودند، بالفاصله غارت شدند دكان... برادر سلطانف همراه خود آورده بود
ارمني هيچ تركي وجود نداشت، مثل اينكه از قبل اطالع داشتند و به داخل رفته بودند اما در 

 كارگر و صنعتگر ارمني بودند كه تحت فشار گرسنگي مجبور شده بخش تركها تعداد زيادي
 12حوالي ساعت ... البته اينها به قتل رسيدند. بودند براي تركها بصورت روز مزد كار كنند

هاي ارمني هر كوچه و برزن زير آتش بي  در محله. تيراندازي به حد غير قابل تصوري رسيد
ردم با پناه بردن به ديوارها خود را به حياط كليسا م. برد هاي تركها رنج مي حساب گلوله

 صداهايي از اين سو آن سو شنيده شد "رسيد اما بعدا در ابتدا صداي پچ پچ به گوش مي. رساندند
  ...توانند از هيچ كجا كمكي دريافت كنند كه نمي

اي ها در جاهاي مختلف صداه از انواع تفنگ. ها گسترش بيشتري يافت دامنه تيراندازي  
 چهار نفر تفنگچي از باالي مسجد مدام تيراندازي "مخصوصا. شد غرش و انفجار شنيده مي

ايجاد ... منظور تركها. كردند  شليك مي"كردند، مثل اينكه كنار انبار فشنگ نشسته و دائما مي
  ...رعب و وحشت در شهر بود

xiغايباليشندر همين اثنا از حوالي    i خبر رسيد كه تعداد بيشماري كرد و ترك  
  .گذرانند اند و روستا از هر چهار طرف از دم تيغ مي آمده
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در ساعت يك كه شدت تيراندازي به اوج خود رسيد، نمايندگاني از مردم و اسقف   
xiسرگرد... كنند روند و تقاضاي نجات شهر را مي نزد ميسيون انگليس مي... واهان i i سوار 

كند كه سلطانف اتمام  او پس از بازگشت اعالم مي... رود شود و نزد سلطانف مي اتومبيل مي
xiحجت كرده كه اگر افرادي vاند از شهر دور شوند،  ي امضاء داده كه به ميسيون انگليس

گيرد و روابط دوستانه قبلي احيا  تيراندازي بي درنگ قطع خواهد شد، تحريم اقتصادي پايان مي
  ...گردند هايشان باز مي شوند و به خانه شده جمعيت مسلح متفرق مي

  
   ژوئن5

ز ديگري از تمام سنگرها افراد يكي بعد ا. تمام شب تيراندازي شديد ادامه داشت  
  ...گشتند كردند و البته دست خالي باز مي آمدند و فشنگ درخواست مي مي

هوا روشن شد و تركاني هم كه . انگيز سرانجام به پايان رسيد و صبح شد شب بسيار غم  
در حاليكه از ... خواب بودند بيدار شدند، تفنگ به دست گرفتند و در كنار انبار فشنگ نشستند

 15دند كه در تمام طول جنگ فقط پنج فشنگ شليك كرده بودند زيرا تنها افراد ما آنهايي بو
  .عدد در اختيار داشتند

 "ها تبعيدي" عضو شوراي ملي خبر آورد كه اتومبيل آماده است و هراند باهاتوريان  
  ... راه افتادندتوميان و يغيشه، آوديسيانبزودي حركت خواهند كرد و ساعت نه و نيم 

رفت كه سلطانف به  يناني كه ميسيون انگليسي داده بود بايد انتظار ميبا توجه به اطم  
 از شوشي دور شوند، بالفاصله تيراندازي "مقصرين"قول خود عمل كند يعني به محض اينكه 

 نرسيده مازاتومبيل هنوز به پل . اما خالف آن انجام شد. قطع شود، تحريم پايان پذيرد و غيره
  .ها در شهر افزايش يافت باليشن شروع شد و موج تيراندازيبود كه حمله شديدي به غاي

با اين فكر كه سلطانف تا قراباغ را با خاك يكسان نكند دست از طرحهاي شيطاني خود   
بر نخواهد داشت تمام جزئيات وقايع به صورت كتبي به اطالع اعضاء شوراي ملي قراباغ و ستاد 

 پيشنهاد شد احتياط به عمل آيد و سربازان را آماده كل كه تازه وارد ناحيه شده بودند، رسيد و
  .نگهدارند

هاي نوميدانه در ساعت يك سقوط كرد و قتل و غارت زنان و  غايباليشن پس از جنگ  
هاي انگليسي و آمريكايي شروع شد، و تمام روستا طعمه  كودكان بي پناه در زير گوش ميسيون

فروتنانه به محل خود باز ... رفتند و كرزي سرحد چند نفر از افسران انگليسي به . آتش گرديد
  ...گشتند

رفت و آنها  همسايه نيكوكار خانه به خانه مي... سوخت هاي غايباليشن در آتش مي خانه  
  ..كشيد تا هيچ اثري از ده باقي نماند را به آتش مي
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   ژوئن6
ين خونريزي شوشي از مدتها قبل در چنگ سلطانف اسير شده بود و راه اندختن ا...   

حاصلي برايش نداشت بازهم فقط شوشي در دست او بود ولي نواحي روستايي همچون گذشته 
  ...شناخت حاكميت آذربايجان را به رسميت نمي

حال از سرحد كرزي به خوبي ديده ... شد غايباليشن كماكان به خاكستر تبديل مي  
زدند و همچون   نيمه ويران را آتش ميهاي رفتند و خانه شد كه تركها چگونه خانه به خانه مي مي

  ...كردند ها را جستجو مي سگهاي شكاري ارمنيان مخفي شده در پشت بوته
  

   ژوئن7
كند كه سلطانف با احترام زياد  رود و پس از بازگشت اعالم مي اسقف نزد سلطانف مي  

در . ت و غيرهاز او استقبال كرد و او مملو از صلحدوستي است و از وقايع رويداده متاسف اس
همچنين اظهار كرد . يك جمله بايد گفت كه دهان اسقف از به به و چهچه سلطانف باز مانده بود

  .كه او نيز فردا براي ديدار متقابل خواهد آمد
  

   ژوئن8
سوزد   در آتش مي كركژان سلطانف، روستاي"نيكوكارانه"امروز در پاسخ به روحيه   

د ميسيون انگليسي از سلطانف خواسته بود به همين اندازه گوين چنانكه مي. تا صحنه كامل شود
  .بسنده كند
آيد سپس در حياط همجوار خليفه گري كه تعدا  سلطانف ساعت يك نزد اسقف مي  

او گفته است كه خود به ... كند زيادي از اهالي شوشي در آنجا جمع شده بودند شروع به نطق مي
 انسان و براي نجات زندگي يك بيمار به كار عنوان پزشك همواره توان خود را براي يك

. كرده است گرفته است و هرگاه در اين امر موفق بوده خود را بسيار خوشبخت احساس مي
دهد  سپس قول مي. برد كه بدبختي غايباليشن اتفاق افتاده است  چقدر رنج مي"اكنون قلبا

  .گرديده خسارات جبران شودهاي يتيم مراقب  روستاهاي ويران شده بازسازي شوند و از بچه
خواند، يك زن يا مرد كه بطور معجزه آسا از  گر آواز خود را مي با اين حال ديو حيله  

رسيد همچون ديوانگان در مورد چگونگي كشتار  يافت و به شوشي مي جهنم غايباليشن نجات مي
... كرد ريف ميرحمانه اهالي، حتك حرمت زنان و دختران و دزدي آنها با گريه و زاري تع بي

  همه ... يك سگ و يك مرغ در روستا باقي نمانده
  ...اند را جمع كرده و برده

  
   ژوئن10
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رود و  به مقابله با آنها مي كنند اما يك دسته رزمي   حمله مي داهرازامشب تركها به ده  
ورت  ص داشوشناي از همين نوع بر حمله. كند آنها را متحمل كشتار و وادار به عقب نشيني مي

سپاه منظم پياده و سواره تحت فرماندهي تركها، آذربايجان و جنايتكاران روس به . گيرد مي
  دوناوازدر اين لحظه از. شوند پاسداران قليل ارمني مجبور به عقب نشيني مي. رسد روستا مي
رسد كه نيروهاي ما از شوشي و سمت جنوب يعني از جبهه راست و چپ دست به  فرماني مي

كنند و در همين لحظه وقتي كه تركها وارد  همين طور هم عمل مي. محاصره بزنندپيشروي 
رسند و به  زنند، نيروهاي ارمني سر مي شوند و يكي دو انبار علوفه را آتش مي سرحد ده مي

  ...كنند شدت به دشمن حمله مي
   ژوئن11

 آنجا به فرستند و نمايندگاني از سلطانف و ميسيون انگليس شخصي را به خاچن مي  
رسند،   ميخنازاخوقتي كه آنها به ده . كنند تا در مورد توافق مذاكره نمايند شوشي دعوت مي
خير "خواهد بفهماند كه با قصد  كنند، بدون توجه به اينكه افسر انگليسي مي راهشان را سد مي

  ...شود  آمده است، اما نمي"خواهانه
  

   ژوئن12
 اظهار داشت xvف برگزار شد و روبن شاهنازارياناي در نزد اسق  جلسه12امروز ساعت   

  ...سلطانف مايل است با نمايندگان مردم صحبت كند
او مطابق با رسم و عادت .  عصر، سلطانف همراه دو نفر از مقامات ترك آمد7ساعت   

ي ايراد آسيايي، به گرمي با همه سالم و احوال پرسي كرد سپس دهانش را باز كرد و نطق مفصل
  :كرد و چنين افزود

بويژه .  من خوشحالم كه نمايندگان جريانات عمده ارمنيان در اينجا حضور دارند-  
دانند و   نيز در اينجا حاضرند كه خود را رهبر خلق ارمن ميxviخوشحالم كه نمايندگان آن حزب

يعني چه بايد كرد كه مردم از جانب خودشان ظاهر . دانممايلم كه نظر آنها را درباره قراباغ ب
  ...كنند شوند، زيرا اطالع دارم كه افراد و اشخاصي مردم ارمني قراباغ را تحريك مي

به او پاسخ داده شد كه احزاب در اينجا نقشي ندارند، مردم با انتخاب نمايندگان خود   
هيچ حزبي . نمايند  اراده خود را بيان ميها و كنند و از زبان آن هم خواست كنگره برگزار مي

تواند اراده خود را به ارمنيان قراباغ تحميل كند بلكه اين مردم هستند كه بدون هيچگونه  نمي
كنند و اگر سلطانف و ميسيون انگليسي ميل دارند  انگيزه خارجي آزادانه اراده خود را بيان مي

ايد امكان داد كنگره يك بار ديگر برگزار يك بار ديگر نظر مردم قراباغ را بشنوند، پس ب
  ...تا براي آخرين بار حرف قراباغ را بشنوند... شود
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من فقط ... خيلي خوب، بگذاريد كنگره ششم برگزار شود: آنگاه سلطانف جواب داد  
شوم كه  در غيراينصورت من متقاعد مي. خواهم اين كنگره در كوتاهترين زمان برگزار شود مي

آنوقت . كنيد شود و فقط براي اتالف وقت كنگره را مطرح مي به مسئله نزديك نميشما صادقانه 
  ...من مجبور خواهم شد مسئله را با استفاده از امكانات تحت نظر خود حل كنم

  . ژوئن برگزار گردد22تصميم گرفته شد كنگره روز   
  

   ژوئن15
 آذربايجان وارد  اعضاء پارلمان شفي بيك رستمبكف وچوبار، خوجويان، كارابكف  

آنها براي اطالع از علت وقايع اخير و آشنايي با مسئله در محل و سپس جهت . شوشي شدند
  ...گزارش به پارلمان باكو آمده بودند

   ژوئن17
ديروز افرادي را نزد ميسيون انگليس فرستاده بوديم تا اطالع دهيم براي حل و فصل   

 "يسيون موافقت نكردند بنابراين آنها مجددادر م... مسئله تشكيل كنگره ششم ضروري بود
قراباغ بايد به ": اند در آنجا گفته بودند كه حرف آخرشان را خيلي وقت پيش گفته... رفتند

خواهيد كشتار كنيد و يا حتي اگر  خواهيد كنگره برگزار كنيد، مي آذربايجان واگذار شود، مي
ليكن اگر سلطانف با .  و شاهد قرار داريمتمام قراباغ به خاكستر تبديل شود ما در نقش ناظر
 به ما اطالع دهد، تنها در اين صورت ما "برگزاري كنگره موافق است و اگر اين مطلب را كتبا

    ."فرستيم اي به كنگره مي هم موافقت خود را اعالم خواهيم كرد و نماينده
اما .  بگويد"نه" يا "آري"بدين ترتيب سلطانف بايد مقرر كند تا ميسيون انگليس   

امروز خبر رسيد كه ميتينگ بزرگي به مناسبت رويدادهاي ... كند؟ دولت ارمنستان چه مي
  .است هاي پر حرارت و خشمناكي ايراد شده شوشي در ايروان برگزار شده و نطق

  
   ژوئن19

xviتيگران   i زمان . تواند برگزار شود  نمي22 از روستا آمد و گفت كه كنگره روز
  ... بايد به تعويق انداخت"اجبارا. كوتاه است
اي با شركت تمام احزاب تشكيل شد و اوضاع قراباغ طي  با توجه به سختي كار، جلسه  

  ...آن بررسي گرديد
من در مورد مذاكرات چند روز گذشته و چند رويداد توضيح و گزارش داده اضافه   

  :كردم
را رسيده كه با از دست دادن اميدهايمان از همه جا، بايد دست به اقدام  آن لحظه ف-  

  .شما چه نظري داريد. جدي بزنيم، جنگ يا توافق
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همه بدون استثنا تاكيد كردند كه هيچ امكان جنگ وجود ندارد، همه اينها موقتي است   
انس صلح در مورد و يا روسيه نوين خواهد آمد و مسئله را تمام خواهد كرد و يا اينكه كنفر

الزم است قراباغ را براي آينده سالم نگهداشت، و براي . كند اختالفات تصميم قطعي اتخاذ مي
  .اين كار الزم است با آذربايجان به توافق رسيد

در اين جلسه مقرر شد كه روبن شاهنازاريان فردا نزد ... عصر، با چوبار جلسه شد  
تواند   ژوئن مي28 او تشريح كند كه كنگره فقط روز و به) تنها رابط او بود(سلطانف برود 
  .تشكيل شود

  
   ژوئن24-22 

در اين سه روز براي برگزاري ششمين كنگره در شهر تدارك الزم صورت   
كشيدند با اين اميد كه توافقي حاصل  مردم شهر و روستا انتظار اين روز را مي... گرفت مي

صبرانه منتظر تعيين تكليف  گروهي نيز بي. شود خواهد شد و كار سپس به رهبران واگذار مي
  ...قراباغ در آن روز بودند

  
   ژوئن25

عسكرها يك ... روند گروه گروه مي. ترك شوشي توسط انگليسيان سرانجام تائيد شد  
  ...اند زن را در خانكند كشته و دو خانه را غارت كرده

   ژوئن30
گيرند   ژوئن تصميم مي29آنها ... دآين نمايندگان كنگره در روستاي شوش گرد هم مي  

اند و كنگره منتظر نماينده انگليس و سايرين بود، اما   ماه به شوشي اطالع داده28كه چون روز 
شوند و در اين باره به شوشي اطالع خواهند   ماه نيز نيامدند پس متفرق مي30چون آنها روز 

  ...داد
  

  اول ژوئيه
xviميناسبكيان و  تيگرانصبح زود، من،   i iبه محل كنگره رفتيم...  در شوش بوديم ...

xi آرشاوير كاماليانبا x درباره اوضاع كنوني صحبت طوالني داشتيم و به اين نتيجه رسيديم كه 
توان انجام داد و بايد به كنگره هفتم اميد داشت، اما چون اكثر اعضاء  كاري نمي  ديگر هيچ

  . بودند، تصميم گرفتند به آنجا بروند و فكري بكنند درناوازشوراهاي ملي و محلي در
ها حضور داشت او با صحبت   در آنجا، روستاي شوش، نماينده جوانشير نيز در مذاكره  

  :در مورد اعمال غير قانوني آذربايجان اعالم كرد
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 اگر حتي خاچن، واراندا  و ديزاك تابع آذربايجان شوند، جوانشير خطي دور خود -
  .خواهد كشيد و تا آخر خواهد جنگيد

او هم به نوبه . اراندا را كه در آنجا حاضر بود، رنجانداين سخن او يكي از اهالي و
  :خود بانگ برآورد

ما ... جنگد  كشد، واراندا حصار خواهد كشيد و در آنجا مي  اگر جوانشير خط مي-  
  .كمتر از شما نيستيم

مردم در انتظار بودند كه آيا توفان . در آن روزها قراباغ همانند دريايي متالطم بود  
آوردند تا آهن را به شمشير تبديل كنند و   ها فشار مي  و لذا هر چه بيشتر به دمخواهد رسيد 

  ...حداقل با آنها در روز بال از يكديگر دفاع نمايند
به نحوي وارد روستاي درناواز شديم و اعضاي شوراي ملي، ستاد نظامي را با تمام   

  .دا كرديماي را در آنجا پي  اعضاء و بسياري از اعضاء شوراهاي ناحيه
تصميم گرفته شد يك هيئت به باكو فرستاده شود و در ... جلسه پرجنجالي تشكيل شد  

آنجا با حكومت آذربايجان مذاكره كند و سپس نتيجه را به كنگره هفتم گزارش كند تا يا قبول 
  .كند و يا رد نمايد

يت و هراسناك همه از انجام اين ماموريت پر مسئول. رفت  اما چه كسي بايد به باكو مي  
  ...عذر خواستند

  ...روم من با مشتم روي ميز كوبيدم و گفتم كه من مي  
، 1-69هاي   ، شماره1،1،255آرشيو انستيتوي تاريخ آكادمي علوم جمهوري ارمنستان، : ماخذ"

  "دستنويس
  
  

                                                           
i-  آنگره پنجم ارمنيان قراباغ مورد نظر است

 . در شهر شوشي برگزار شد١٩١٩  آوريل ٢٣-٢٩آه 
ii-تامسون .  شاتلورث در آغاز آوريل جانشين و

او از . فرمانده ارتش انگليس در باآو شد
خواست به اطاعت آذربايجان   ارمنيان آرتساخ مي

آنگره براي دادن پاسخ به او تشكيل . ينددر آ
شد و به منظور شرآت در فعاليت آنگره بود آه 

 .شاتلورث راهي شوشي گرديد
iii- به درخواست ارمنيان آرتساخ پس از بارها 

يس با اعتراض، دولت ارمنستان، فرماندهي انگل
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استقرار نمايندگي ارمنستان در آرتساخ موافقت 

مسئله اصلي سروان ميشا آرزومانيان، آمك . آرد
به جمعيت گرسنه، بهبود وضع آنها و پرداختن به 

 .مسايل سياسي آرتساخ بود
iv- ،١٥ با ضمانت ژنرال تامسون انگليسي 

خسرو بيگ سلطانف عضو حزب ، ١٩١٩ژانويه 
آرد و " مساوات، زاده روستاي مينكند شوشي، اصال

داراي تخصص پزشكي و جالد ارمنيان به عنوان 
استاندار آل نواحي شوشي، زانگزور، جوانشير و 

 .جبرائيل منصوب شده بود
v- ١٩١٩ فوريه ١٢-٢١ شوراي جديد ارمني آرتساخ 

طي آنگره چهارم ارمنيان قراباغ در شوشي 
شاتلورث در نطق خود در آنگره . انتخاب شده بود

پنجم اعالم آرده است آه شوراي ملي بايد منحل 
 .داند  قانوني ميشود و آن را غير

vi- جانيان ترك به ١٩١٨ وقتي آه در پائيز 
آرتساخ رخنه آردند، بنا به تصميم آنگره سوم 

ساخ به منظور مقاومت عمومي ارمنيان آرت
زحمتكشان در ماه سپتامبر در آليه نواحي 

هاي نظامي تشكيل شدند آه   آرتساخ دسته
فرماندهان آنها تحت نظر شوراي ملي قرار 

 .داشتند
فرمانده ديزاك آرتم الاليان اما فرمانده 

 .واراندا سوآرات مليك شاهنازاريان بودند
vii-ور در بهار  منظور آنگره روستائيان زانگز

 . است١٩١٩
viii-منظور جنگ جهاني اول است . 

ix-ر مولف، راهزانان و اوباش ترك هستند  منظو
 . به آرتساخ رخنه آردند١٩١٨آه در سپتامبر 

x- چند روز قبل از آن، شاتلورث به ميشا 
آرزومانيان اظهار آرده بود آه گويا دولت 
ارمنستان با واگذاري آرتساخ به آذربايجان 

باره از   آرزومانيان در اين. موافقت آرده است
 .دولت ارمنستان سئوال آرده بود
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xi- شاتلورث موافقت آرده بود ميشا مليك 

. ملي را همراه خود ببردهوسپيان عضو شوراي 
ليكن روز بعد بدون اظهار هيچگونه دليلي او را 

 .از وسط راه بازگردانيد
xii- شرق شوشي واقع  غايباليشن در چند آيلومتري
 .است
xiii-رئيس ميسيون انگليس . 
xiv- منظور سلطانف، يغيشه ايشخانيان رئيس و 

هاروتيون توميان و آستوازادور آوديسيان اعضاء 
 .شوراي ملي بودند

xv-شهردار شوشي . 
xvi-ها هستند   منظور سلطانف، داشناك. 

xvii-گريگوريان، چهره فعال - تيگران تر 
 .اجتماعي

xviii- گريگور بيك ميناسبكيان چهره فعال 
 .اجتماعي

xix- آرشاوير آاماليان، چهره فعال اجتماعي و 
آنندگان فعال، در آنگره ششم   يكي از شرآت

 در ٢٠در دهه . روستائيان ارمني آرتساخ بود
نستان شوروي آرتساخ آار آرده اما سپس به ارم

 .منتقل گرديده است
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  10سند شماره 
  

  اعتراضيه آلكساندر خاديسيان نخست وزير
  امور خارجه جمهوري ارمنستان به كنفرانسو وزير 

  صلح پاريس در مورد توافقنامه موقت منعقد شده
  بين كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ و آذربايجان

  1919159 ماه اوت 22به تاريخ 
  1919اوت 

  جناب رئيس
 اوت توسط آخرين 28 اي كه در تاريخ  دولت جمهوري ارمنستان با توجه به توافقنامه  

 به رسميت "كنگره آرتساخ اعالم گرديده و طبق آن حاكميت آذربايجان بر آرتساخ موقتا
شناخته شده است، اين حق را براي خود قايل است كه اعتراض خود را در موارد زير به 

  .كنفرانس صلح ارائه دهد
، قشون 1918در زمان هجوم نيروهاي آلمان و تركيه به ماوارء قفقاز در سال   

كردند تمام تالش خود را براي تصرف  آذربايجان كه به نيروهاي نظامي تركيه و آلمان كمك مي
و ... ليكن آنها در اثر ضربات قهرمانانه ارمنيان آرتساخ از هم نپاشيدند. بستند آرتساخ به كار مي

رد، ساكنان آرتساخ ها و تركها را مجبور به ترك ماوراء قفقاز ك زماني كه پيروزي بزرگ آلماني
هاي متفق ماوراء  اما وقتي كه دولت.  صاحب سرزمين خود شدند"كه در واقع ارمني هستند عمال

قفقاز را تحت اشغال خود درآوردند و قشون انگليس به فرماندهي ژنرال تامسون را به آنجا 
د به سوي فرستادند، ژنرال آندرانيك فرمانده كل ارتش آرتساخ به پيشروي پيروزمندانه خو

آنگاه زماني كه كنفرانس فرمان داد تا كليه عمليات . داد شوشي پايتخت آرتساخ ادامه مي
خصمانه محلي متوقف شوند و منتظر تصميمات او باشند، ژنرال آندرانيك نيز پيشروي خود را 

او در اثر تاكيدهاي مكرر ژنرال تامسون ارتش خود را از جبهه جنگ آرتساخ . متوقف ساخت
 طي ژنرال فورستي واكرهاي متفق به درستي عمل كرد و    نمود و مطابق با خواست دولتخارج

  ...باره به جمهوري ارمنستان گزارش كرده است   فوريه در اين19نامه خود بتاريخ 
كنند به زور اسحله مناطقي را  هايي كه تالش مي كرد كه تمام دولت  كنفرانس اعالم مي  

  .زنند هايشان لطمه مي ي و درخواستاشغال نمايند به دادخواه
                                                           

 وضعيت بسيار بحراني بر ارمنيان آرتساخ خاكم بود، محاصره، عدم دريافت 1919 در تابستان -159
 ماه 22ي مداوم فرماندهي انگليس بر ارمنيان باعث شد توافقنامه اي به تاريخ كمكهاي ارمنيان و فشارها

 توسط ارمنيان آرتساخ " با آذربايجان منعقد شود كه بر اساس آن حاكميت آذربايجان موقتا1919اوت 
 .شد  پذيرفته مي
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اما بر خالف اين اعالميه در آغاز ماه فوربه دولت آذربايجان قشون خود را بطور   
ناگهاني به سوي نواحي آرتساخ به حركت درآورد و چنانكه در باال يادآور شديم عمليات نظامي 

 ارمنيان به تصرف در در نتيجه نقاط استراتژيك. آنجا توسط ژنرال آندرانيك متوقف شده بود
در نهايت دولت . آمد زيرا براساس نامه ژنرال واكر نيروهاي نظامي از اين نقاط دور شده بودند

  .آذربايجان دكتر سلطانف تاتار را به عنوان استاندار آرتساخ منصوب نمود
فرماندهي نيروهاي متفق بر خالف اعتراضات شديد كنگره ارمنيان آرتساخ اين   

  .ائيد كرد و اين امر را به اطالع دولت جمهوري ارمنستان رسانيدانتصاب را ت
هاي متفق بر عليه اين   دولت ارمنستان هم به دولت آذربايجان و هم فرماندهي دولت

  .كرد اعتراض نمود  هاي متفق را تضمين مي  هاي دولت   كه مقررات و تضمينstatus-gvoتغيير 
دكتر ... تهاجم آذربايجان چنان شديد بود كه مقاومت ساكنان آرتساخ در برابر اين   

آنوقت در ماه آوريل، سرهنگ . سلطانف مجبور به ترك آرتساح و بازگشت به آذربايجان شد
شاتلورث فرمانده نيروهاي بريتانيا در باكو يك اعالميه رسمي منتشر كرد كه طي آن از ساكنان 

تورهاي دكتر سلطانف شوند و ارمنيان شد بدون مقاومت تسليم مقررات و دس آرتساخ خواسته مي
هاي متفق در قفقاز   باره به فرماندهي دولت  دولت ارمنستان در اين. حاكميت آذربايجان را بپذيرند

زيرا اين امر نقض اولين تصميم كنفرانس صلح و حقوق مسلم ساكنان ارمني . اعتراض كرد
 آوريل حتي پذيرش 24به تاريخ پنجمين كنگره ارمنيان آرتساخ در جلسه خود . آرتساخ بود

  .موقت مسئله حاكميت را رد كرد
دولت آذربايجان پس از آن قشون منظم و غيرمنظم كرد و تاتار را به سر آرتساخ   

پناه را كشتند،  نشين آنها را ويران كردند و ساكنان بي  ريخت و اينها با تعرض به روستاهاي ارمني
  .ارمني كه اكثرشان زن و كودك بودند به قتل رسيدندشش روستا با خاك يكسان شد صدها نفر 

فرماندهي بريتانيا در اين زمان نظاميان خود را از آرتساخ خارج كرده و ميسيون   
گرسنگي و قحطي بر سراسر اين سرزمين سايه افكند كه . آمريكايي نيز آنجا را ترك نموده بود

ان مسلمان بوجود آمد و حفظ ارتباط اين خود در اثر بايكوت و تحريم اعالم شده توسط ساكن
  .با جمهوري ارمنستان ناممكن گرديد

متعاقب اين رويدادها بود كه كنگره ارمنيان آرتساخ مجبور شد توافقنامه موقت ياد   
  .شده را بپذيرد

ها به كنفرانس صلح، به شدت در  دولت جمهوري ارمنستان با ارائه همه اين واقعيت  
كنيم كه  يادآوري مي. كند يل شده به ساكنان آرتساخ اعتراض ميبرابر اين توافقنامه تحم
 نفر جمعيت 355000داد و اكنون داراي  ناپذير از ارمنستان را تشكيل مي  آرتساخ بخشي جدايي

  . نفر جمعيت مسلمان است133000ارمني و 
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آرتساخ از نظر موقعيت جغرافيايي به فالت ارمنستان وابسته است و از جمله   
. دفاع خواهد ماند  رود و بدون آن مرز شمال شرقي بي  مات طبيعي ارمنستان به شمار مياستحكا

 با اصل حق "تجزيه آرتساخ از ارمنستان و ملحق ساختن قهرآميز آن به يك حكومت بيگانه كال
  .تعيين سرنوشت ملل مغايرت دارد

نيستي را جامه طرح اشغال آرتساخ توسط دولت آذربايجان قصد دارد تمايالت پان تورا  
عمل بپوشاند كه هدف آن اتصال آذربايجان به تركيه و ايران از طريق آرتساخ و نخجوان و در 
نتيجه ايجاد جامعه عظيم مسلمانان، قطع ارتباط ارمنستان روسيه از ارمنستان تركيه و نابودي 

  .ارمنستان متحد است
كند و  اخ را ويران ميهاي ترك و تاتار به منظور رسيدن به اين هدف آرتس  توده  

كشند و دولت آذربايجان در نهان در تدارك شورش تاتارها بود كه در ماه  ارمنيان ساكن را مي
  .اوت در نواحي نخجوان و شارور بر عليه دولت ارمنستان روي داد

دولت ارمنسان با ارائه اين اعتراضيه بار ديگر اعتماد و اطمينان خدشه ناپذير خود را   
دارد و رجاي واثق دارد كه اين  الت و قضاوت عالي كنفرانس صلح اعالم مينسبت به عد

كنفرانس مسئله آرتساخ را كه براي ارمنستان اهميت حياتي دارد مورد توجه خاص و 
  .خيرخواهانه خود قرار خواهد داد

  .جناب رئيس، اطمينان و اعتماد واالي مارا پذيرا باشيد
  ساندر خاديسياننخست وزير و وزير امور خارجه، آلك
   هاكوپيان-تر. منشي، آ

  
 دستنويس، همان به 121- 124هاي   شماره) بخش اول (200،1،50آرشيو دولتي ، :  مأخذ"

  ."135-155صورت تحرير شده به شماره 
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  11سند شماره 
  
  

  صورتجلسه
  

 برگزار  واراندا واكديز جلسه نمايندگان ساكنان ارمني 1920 آوريل 18در تاريخ   
آرام موسايليان و : ها  نيكالي ايساخانيان، منشي: آرشاوير كاماليان، نايب رئيس: رئيس جلسه. شد

  .آبرام كيسيبگيان
در آغاز جلسه آرسن هوهانيسيان اطالعات مفصلي درباره اوضاع حاكم بر قراباغ ارائه   

  .جلسه سپس به بررسي موضوعات دستور جلسه پرداخت. داد
دهد كه واراندا و ديزاك به   آستوازادور آوديسيان مسئول امور داخلي گزارش مي  

 ناظر تعين گرديده است كه كليه مخارج 30اند، كميسارياي محلي با   نواحي اداري تقسيم شده
شعب پستي، تلگرافخانه و ادارات تلفن در نواحي . نمايد آنها را جمهوري آرارات پرداخت مي

  .اند تاسيس شده
كند كه تاكنون هر چه   خاچاطور ملكوميان مسئول امور خواروبار گزارش مي  

اند بايد قيمت آنها پرداخت شود و سپس خريدها بايد در  روستائيان در اختيار ارتش قرار داده
براي نگهداري آذوقه و خواروبار بايد انبارهايي ايجاد شود، كارگزاران و . نواحي صورت گيرند

  .گيرد گردند و كار خريد خواروبار به عهده آنان قرار مي  مسئولين تعيين مي
آرشاوير كاماليان مسئول امور كارگران و كشاورزان توضيح داد كه روستائيان كشت   

كنند و منتظر پايان جنگ هستند در حالي كه اين امر ممكن است روي اقتصاد  بهاره را آغاز نمي
يد كشت بهاره انجام شود و مهاجرين را از نظر شغلي بدون تاخير با. قراباغ اثر منفي داشته باشد

  .الزم است كارهاي خانگي و زراعتي فراخواندگان به خدمت با تمام نيرو انجام شوند. تامين نمود
گويد و   هاي پزشكي و بهداشت سخن مي   گريگوريان درباره بهبود فعاليت- دكتر تر  
اند و  هاي بهداشت تاسيس شده  ها و خانه كند كه در واراندا و ديزاك بيمارستان اضافه مي

  .رسانند  هاي زيادي به ساكنان، مهاجران و سربازان مي كمك
آيد و با نطق خود خطاب به اعضاء جلسه    ميدروها آقاي  پس از اتمام گزارش  

كند از او و مديران و مسئولين منصوب شده از جانب وي حمايت شود تا با تمام  درخواست مي
نطق فرمانده . به هر نحو بايد پشت جبهه را مستحكم نمود. ند در برابر دشمن بجنگندنيرو بتوان

  .گيرد مورد استقبال و تشويق شديد حضار قرار مي
كند، يكي براي خواروبار و ديگري براي  سپس جلسه دو هيئت چهار نفره انتخاب مي  

  :شوند ها انتخاب مي اين افراد به عضويت هيئت. امور مهاجرين
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، )جراگوس(، مسروپ وارتانيان )تاغالر( باغداساريان -، آرمناك تر)وانك(ايل موراديان ميك
، آرشاك )كرت(، آرسن قهرمانيان )گيشي( بابايان -، بغوس تر)بينياتلو(سيمون اوانجانيان

  ).سس(، آلكسان كوچاريان )تاغاوارت(موسايليان 
  :يمات زير را اتخاذ كردجلسه نمايندگان روستائيان ارمني واراندا و ديزاك تصم

 تصويب هيئت مديران و مسئوالن تعيين شده توسط فرمانده و تائيد اين روش - 1
  .سازماني

 به هر نحو كمك به فرمانده و مسئولين منصوب شده توسط او به منظور كسب - 2
 نفر اعضاء جلسه 41سپس . ( هاي سريع در جبهه و استقرار نظم و ثبات در پشت جبهه پيروزي

  .)آ.ه. اند  اء كردهامض
  ."، دستنويس، اصل4033،5،461ها،   اسناد سازمان: ماخذ"
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  12سند شماره 
  

  هاي  صورتجلسات نشست
  هيئت دولت موقت آرتساخ

  اعضاء هيئت
  آرسن ميكايليان:  نماينده بخش سياسي جمهوري ارمنستان- الف
  يسيانآستوازادور آود:  مسئول امور داخله-ب
  هاروتيون توميان:  مسئول پشتيباني-ج
  خاچاتور ملكوميان:  مسئول امور خواروبار- د
  گريگوريان- تر  دكتر لودويك:  مسئول امور بهداشت و درمان-ه
  نيكالي ايساخانيان:  مسئول امور قضايي-ز
  گريگور قاراگيوزيان:  مسئول آموزش و پرورش-ح

  گريگوريان-تيگران تر: منشي هيئت  
  

  ت اولنشس
 در روستاي تاغاوارت داخلي، اولين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ 1920 آوريل23  
  .برگزار شد
رياست جلسه به عهده آرسن ميكايليان نماينده بخش سياسي جمهوري ارمنسان و منشي   

  .گريگوريان بود-جلسه تيگران تر
  .اعضاء شوراي ملي ارمني آرتساخ و دولت در جلسه حاضر بودند  

  ر جلسهدستو
   تلگراف دولت ارمنستان- 1  
   اعالم احضار به خدمت نظام- 2  
   مسئله محل استقرار دولت موقت- 3  
  هاي مختلف   گزارش بخش- 4  

 از طرف دولت ارمنستان دريافت شده است كه مطابق با آن  دروتلگرافي با نام :  رئيس- 1
 قفقاز در تفليس انتخاب هاي  شود نمايندگاني جهت حضور در كنفرانس جمهوري  پيشنهاد مي

  .xxگردند
هاي اوليه پيشنهادهايي ارائه   در مشورت. مسئله آرتساخ در كنفرانس مورد بررسي قرار گرفت

  :گرديد
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I.دو يا سه نفر نماينده از طرف شوراي ملي پيشين آرتساخ يا دولت موقت كنوني  انتخاب يك ،
  .جهت فرستادن به تفليس

II .از آنجا كه در . اي براي انتخاب نمايندگان اعزامي به كنفرانس دعوت به تشكيل جلسه ويژه
و خاچن شرايط فعلي امكان تشكيل كنگره عمومي ارمنيان آرتساخ وجود ندارد، لذا در جرابرد 

  .بطور جداگانه و در ديزاك و واراندا نيز كنگره جداگانه تشكيل شد
گردد كه اعزام   تاكيد مي. شوند  هر دو پيشنهاد نيز به بحث و بررسي واگذار مي  

اينها غير از دفاع از مسئله سياسي آرتساخ بايد نيازهاي آرتساخ را . نمايندگان اجتناب ناپذير است
حمايت از مهاجرين و پرداخت حقوق : ها عبارتند از  منستان مطرح سازند ايننيز در برابر دولت ار

  .به آموزگاران
  .شود مسئله موضعگيري به بحث گذاشته شود  پيشنهاد مي  
  .گردد  به همين مناسبت پيشنهادهايي ارائه مي  

ه حاضر  با توجه به كمبود وقت و نياز مبرم به حل سريع مسئله، نمايندگان در جلس:1پيشنهاد  
اگر كنگره موافقت نكند آنگاه آنها به عنوان . انتخاب و براي تائيد در كنگره معرفي شوند

نمايندگان دولت موقت در كنفرانس شركت خواهند كرد و نيازهاي آرتساخ را نيز به اطالع 
  .دولت ارمنستان خواهند رساند

  .كند  كنگره نمايندگان را انتخاب مي:2پيشنهاد   
  .شود   به اتفاق آراء پذيرفته ميپيشنهاد اول  
سپس مسئله موضعگيري . شود سه نفر به كنفرانس اعزام شوند  با اكثريت آراء تصميم گرفته مي  

 "آنها معتقدند كه فعال. گريگوريان و آبرام كيسيبكيان اظهار نظر كردند-دكتر تر. مطرح گرديد
آنها مسئله ارتباط با . شته باشدتواند تنها ماهيت ارمني دا موضعگيري ارمنيان آرتساخ مي

كند بويژه پس از آن همه مصائب و باليا كه ارمنيان شهر شوشي متحمل  آذربايجان را رد مي
  .شدند

هيچ وجه   هرگز به.  تمايالت مشخص ارمنيان آرتساخ متوجه ارمنستان است:آرشاوير كاماليان   
دانم، ارمنيان متمايل به    تا آنجا كه ميليكن. تواند مطرح باشد  مسئله ارتباط با آذربايجان نمي

. روسيه هستند، بنابراين موضعگيري نهايي ارمنيان از طريق ارمنستان متمايل به روسيه خواهد بود
آرتساخ را به عنوان يك واحد جداگانه يا بصورت متحد با زانگزور و باز هم به شكل واحد 

را جزو ... هاي جداگانه قفقاز  يه بخشارتش بزرگ انقالب روس. توان پذيرفت  جداگانه نمي
  .حكومت روسيه درخواهد آورد

 اعالم شود حتي اگر ارتش بزرگ روسيه " موضعگيري ارمنيان بايد علنا:آستوازادور آوديسيان  
رفتار روسيه بلشويكي در قبال . اين تقاضا بايد به آنها نيز مطرح شود. به قفقاز لشكركشي كند
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عگيري مردم ما بايد واضح و روشن باشد، حتي در نظام موض. ارمنستان مشكوك است
  .سوسياليستي نيز، قراباغ و زانگزور بايد بخشي از ارمنستان باشند

مسئله موضعگيري بايد از نياز حفظ .  بايد بطور عملي به اين مسئله پرداخت:نيكالي ايساخانيان   
 و تنها وسيله آن ارمنستان موجوديت فيزيكي ارمنيان قراباغ جوشيده و سرچشمه گرفته باشد

از همين جا نيز موضعگيري . ها داراي اهميت درجه دوم خواهد بود  ساير موضعگيري. است
اگر تا يك ماه پيش ارمنيان آرتساخ در مورد انتخاب . گيرد  ارمني ارمنيان آرتساخ سرچشمه مي

نيان آرتساخ معتقدند موضعگيري خود مطمئن نبود، اما امروز اين دودلي وجود ندارد، زيرا ارم
ما . تونند با آذربايجان داشته باشند ليكن يك امر را نيز بايد در نظر داشت كه هيچ ارتباطي نمي

  .توانيم مدت طوالني به جنگ ادامه دهيم نمي
براي .  خدمت كندcassus bell تواند به جنگ به صورت عملكرد متحد با ارمنستان نيز مي  

كنم كه با رد ارتباط با آذربايجان، بايد دولت  ي كنيم، فكر مياينكه از اين وضعيت جلوگير
  .ارمنستان را به عنوان حامي و قيم خود بپذيريم

 "فعال.  بيائيد مسئله موضعگيري را كنار بگذاريم چون كه اين كار مردم است:آسالن شاهنازاريان  
هايي از ارمنستان   حل صحيح مسئله اين است كه اگر مردم آرتساخ و زانگزور بتوانند كمك

  .دريافت كنند، امور خود را تا حل نهايي مسئله اداره كنند
موضعگيري ما ارمني است ولي چون . نخست الزم است به جنگ پايان داد ... :هاروتيون توميان  

اين يك ماهيت موقتي دارد، لذابايد تقاضا كرد كه آرتساخ توسط شوراي ملي و با برخورداري 
  ...اي دولت ارمنستان اداره شوده  از كليه ارگان

شود زيرا بعد از   حل مسئله محسوب نمي" اتحاد زانگزور و آرتساخ فعال:آستوازادور آوديسيان  
اي حل   تا آنجا كه مسئله چنين است بايد آن را بصورت ريشه. يابد آن هم جنگ ضرورت مي

  .كرد
در . خ بايد از طريق جنگ حل شودبله، مسئله آرتسا.  جنگ پايان نيافته است:آرسن ميكايليان  

گذشته ارتباط سيونيك و آرتساخ با ارمنستان آنقدر هم مستحكم نبود و اينها نوعي مناطق نيمه 
ليكن اين امر به علت تمايل ملت ارمن يا دولت پيشين ارمنسنان نبوده بلكه متعاقب . مستقل بودند
اند ارمنسنان و ارمنيان را    تالش كردهآنها به اين وسيله. هاي نيرومند بوده است  سياست دولت
اين . اين اشتباه را نبايد اكنون نيز مرتكب شد، نواحي ارمني بايد متحد باشند. تضعيف كنند

از هر جهت كه بر ... ارتباط و وابستگي نه تنها تحت عنوان قيموميت بايد مستحكم و استوار باشد
  .رمني داريمكند، ما موضعگيري ا  مسئله نگاه كنيم، فرقي نمي

  :شود قطعنامه زير به اتفاق آراء پذيرفته مي  
از آنجا كه توافقنامه موقت منعقد شده ميان كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ و آذربايجان توسط   

دولت اخير نقض شده است، لذا ارمنيان آرتساخ هرگز تحت هيچ شرايطي مشمول شدن در قلمرو 
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رتساخ بايد با كل جامعه ارمني متحد شود و بخش آ. داند آذربايجان را امكان پذير نمي
كند كه  ناپذير جمهوري ارمنستان را تشكيل دهد ليكن اگر شرايط سياسي ايجاب مي  جدايي

 اين امر به دولت ارمنستان اعالم نگردد، پس دراينصورت آرتساخ و زانگزور خود را مجزا "فعال
  .كنند  شكل اداري ديگري را تدوين ميدانند و با توافق دولت ارمنستان از آذربايجان مي

براي تنظيم آن كميسيوني به . شود در مورد رويدادهاي آرتساخ، يادداشت تهيه گردد  مقرر مي  
  :شود اين شرح انتخاب مي

  .گريگوريان-آستوازادور آوديسيان، آسالن شاهنازاريان، آرشاوير كاماليان و تيگران تر
 آرتساخ براي فراخواني خدمت نظام خوانده -لح زانگزورسپس فرمان درو فرمانده نيروهاي مس  

به .  ساله به خدمت فراخوانده شوند32 تا 22پس از تبادل نظرات تصميم گرفته شد افراد . شد
مقرر . هاي الزم را در اين باره به تمام نواحي منتقل كنند  مسئول امور داخله پيشنهاد شد فرمان
  . داخلي ناحيه واراندا قرار داشته باشدغاوارتتاشد كه مقر دولت موقت در روستاي 

در پايان بار ديگر به مسئله نمايندگان اعزامي به كنفرانس تفليس پرداخته مقرر گرديد اين افراد   
  :به اين منظور انتخاب گردند

  .آسالن شاهنازاريان، داويت آنانون و نرسس ناسيبيان
  )امضاء(رئيس 
  )امضاء(منشي 

  
  نشست سوم

  
آرسن : رئيس جلسه.  سومين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار شد1920ل  آوري30  

  .ترگريگوريان. آ: ميكايليان، منشي
  دستور جلسه

  )نماينده جرابرد(ناسيبيان .  گزارش ن- 1  
   پذيرش نمايندگان شوشي- 2  
   گماشتن مقامات- 3  
   مسئله خواروبار- 4  
   مسئله مهاجران- 5  
   انتخاب رئيس- 6  

اما .  تا وقتي كه آسكران در دست ما بود، اوضاع به اندازه كافي مناسب بود:اسيبيانن. گزارش ن
در اثر ازدحام و وحشت جمعيت اولين .  تغيير كرد"وضع خاچن پس از سقوط آسكران كال

هاي نظامي دچار نگراني شدند و هر يك از   روستاهاي تصرف شده به وسيله دشمن در ميان گروه
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 - شد و به طرف بالوجا ها بتدريج خالي مي جبهه. ز خانواده خود برآمدآنان در پي حمايت ا
يك رشته از روستاها توسط دشمن به آتش كشيده شد و اگر چه . نشيني كردند  سونزنيكا عقب

دشمن نيروهاي زيادي را بر عليه روستاها بسيج نكرده بود اما به علت ضعف مقاومت بسياري از 
به همين ترتيب روستاهاي بالوجا، غريشباغ، نوراگيوغ، مهديشن، . دش  روستاها به آتش كشيده مي

تر   وقتي كه ساكنان روستاهاي در معرض خطر راهي مناطق امن. پاهلور، جاميلو طعمه آتش شدند
كند و سپاهيان متوجه امر شده از اوضاع  گردند، در آنوقت اين جنجال و آشوب فروكش مي  مي

  .يابند آگاهي مي
در اين زمان بود كه تقاضاي . دارند شوند و جبهه را سر پا نگه مي  د نفر جمع مي هفتص- ششصد  

 آوريل در 27كنگره در روز . گردد دولت موقت براي انتخاب نمايندگان كنگره دريافت مي
شود و قطعنامه معروف آشنا بر همه شما صادر شده نمايندگان اعزامي به تفليس   آقدام برگزار مي

شوند در كنگره شركت  نمايندگان گلستان به علت وضعيت جنگي موفق نمي. دشون برگزيده مي
گلستان در صدد انعقاد پيمان صلح بود و به همين ... همين شرايط در روستاها نيز حاكم بود. نمايد

 نماينده اعزام كرد ليكن تركها اكثر آنان را كشتند و بقيه را مورد 100علت هيئتي متشكل از 
تركها زماني كه به . سه بار اين تالش صورت گرفت اما نتيجه مثبتي نداشت. ندشكنجه قرار داد

 پرچم سفيد بلند كردند، آنها به روستا نزديك شده "گتاشن نزديك شدند روستائيان اجبارا
كنند و در اين  شوند اهالي گتاشن تا حدي به اين درخواست عمل مي خواستار تحويل سالحها مي

جوانان . پيوندد كنند و وحشيگري و قتل و غارت بوقوع مي حمله ميزمان تركها به روستا 
كنند و ارمنيان منطقه  شوند و تركها را مجبور به عقب نشيني مي  خشمگين به سالح متوسل مي

قشون .  بفرستندباسارگچارشوند سوارهايي براي درخواست كمك از قشون ارمني به  مجبور مي
 به كمك "اند اما حتما  ستوري از طرف دولت دريافت نكردهكنند كه اگر چه د ارمني اعالم مي
چنانكه اطالع داريم در ... كنند پس از آن تركها چند بار درخواست صلح مي... خواهند شتافت

وضعيت مهاجران و پناهندگان در خاچن ... ناحيه گلستان و گتاشن قحطي كامل است
 امكانات ناكافي است و به زحمت  روستا مهاجرت كردهاند،22اهالي . بخش نيست  رضايت

  ...رسد  نفر مي1500شمار پناهندگان در خاچن به . توانند به تهيدستان غذا برسانند مي
  .كند رئيس مسئله نمايندگان را يادآوري مي  
آنها در خاچن تنها براي .  پاسخي به نامه ما توسط نمايندگان بازگشته از تفليس نرسيده است-  

تركها را به آنان ... همراهان تنها روستاهاي. اند   ارمني منطقه ديداري داشتهچند دقيقه با اهالي
ولي زماني كه نمايندگان ارمني پيشنهاد كردند تا روستاهاي ارمني را هم بازديد . اند  نشان داده

  تتوجورسپس آنها از روستاهاي ترك نشين به. كنند، آنها به بهانه نداشتن وقت موافقت نكردند
الزم است به دولت . اند تنها ميتوان حدس و گمان كرد   اينكه چرا به نامه ما جواب نداده.رفتند

  ...ارمنستان اطالع داد كه هيئت وظيفه خود را در قبال مردم ارمني انجام نداده است
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  :رئيس
  )امضاء: (منشي

  نشست چهارم
  

 كه هاكوپ  نشست مشورتي دولت موقت آرتساخ در ساروشن برگزار شد1920 ماه مه 2  
  .ترهاكوپيان نماينده مجلس جمهوري ارمنستان در آن شركت داشت

يادآوري شد كه . جلسه مشورتي نخست به بررسي مسئله نمايندگان اعزامي به تفليس پرداختند  
  .هيئت نمايندگي پس از مالقات با نمايندگان تفليس از طريق شوشي راهي تفليس خواهد شد

اينده مجلس جمهوري ارمنستان درباره مسئله آرتساخ و زانگزور آنگاه هاكوپ ترهاكوپيان نم  
شود كه آرتساخ و زانگزور جدا از هم نيستند، وقتي كه آرتساخ  دهد و يادآور مي گزارش مي

هرگونه . هاي جدايي ناپذير هستند  كنيم، زيرا اينها بخش گوئيم، زانگزور هم استنباط مي مي
افتد كليه ارمنيان ساكن قلمرو جمهوري ارمنستان را نگران  اتفاقي كه در آرتساخ و زانگزور مي

توان بدون آرتساخ و زانگزور تجسم كرد و بر همه ما آشكار  جمهوري ارمنستان را نمي. سازد مي
مسئله آرتساخ تنها از طريق جنگ . است ك آذربايجان نيز نظر مشابهي نسبت به آرتساخ دارد

ساخ و زانگزور نسبت به اين مسئله اهميت دارد، آيا آنها براي ما نظر مردم آرت. قابل حل است
توانند  آماده فداكاري هستند كه الزمه جنگ است، روحيه مردم چگونه است، آيا آنها مي

  محروميت ها و مشكالت مادي و معنوي ناشي از جنگ را بدوش بكشند؟
كه آرتساخ و زانگزور به انگليسيان تاكيد و اصرار دارند : هاي متفق اين است  موضعگيري دولت  

آمير ما نسبت به زانگزور كوتاه آمدند، اما   آنها پس از جنگهاي موفقيت. آذربايجان ملحق شوند
با اين حال معتقديم كه در مورد مسئله . در قبال آرتساخ كماكان روي نظر قبلي خود تاكيد دارند

بهه بجنگيم زيرا تمام نيروي خود توانيم در دو ج ما نمي. آرتساخ نيز همانگونه عمل خواهند كرد
ما تنها با مهمات و ساز و برگ و پول به آرتساخ كمك . را بايد در جبهه تركيه متمركز كنيم

حتي اين احتمال وجود دارد كه در صورت پيروزي ما هم در تقاضاي خود . خواهيم كرد
وي آنها مورد توجه دولت ارمنستان نيروي بلشويكها را هم در نظر دارد و نير. پافشاري كنند
  .باشد  متفقين هم مي

  :آنگاه تصميمات زير اتخاد شد  
از دولت ... كند   روبل خرج سفر عزيمت مي000/30 هيئت نمايندگي فردا با دريافت - 1  

 روبل در مرزها به نمايندگان كمك مالي 000/50ارمنستان نيز درخواست شود در صورت نياز 
امه كنگره نهم ارمنيان آرتساخ را محور مذاكرات خود قرار هيئت نمايندگي مواد قطعن... دهد
  .دهد  مي
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ها    جلسه بعدي دولت در روستاي تاغاوارت برگزار خواهد شد و مسئولين بخش- 2
  .گزارشهاي كتبي خود را ارائه خواهند داد

 اعزام گريگور قاراگيوزيان به عنوان نماينده دولت موقت به جرابرد، تا همراه - 3
  .قوليكوخيان و آرام ورديان اقدام به تشكيل اداره سياسي محلي نمايدايسرايل 

كند كه مسايل زير در دستور  هاكوپ ترهاكوپيان عضو مجلس ارمنستان پيشنهاد مي
  :جلسه قرار گيرد

   روابط متقابل زانگزور و آرتساخ- 1
  ها   مسئله چراگاه گله- 2

 ارتباطي با زانگزور وجود ندارد و مشورتي "دهد كه فعال نماينده بخش سياسي ارمنستان پاسخ مي  
كنم اين امر را منوط به شرايطي   در مورد مسئله چراگاه صورت نگرفته است ليكن فكر مي

  .توان مجاز دانست  مي
  :رئيس

  )امضاء: (منشي
  

  نشست پنجم
  

آرسن : رئيس جلسه.  جلسه پنجم هيئت دولت موقت آرتساخ تشكيل شد1920 مه 5روز   
  .ترگريگوريان.  نماينده بخش سياسي جمهوري ارمنستان، منشي تميكايليان

  دستور جلسه
   انتخاب رئيس دولت- 1  
  ها   گزارش بخش- 2  
  هاي الزم به هيئت نمايندگي اعزامي به تفليس  دادن نامه- 3  
   روابط متقابل آرتساخ و زانگزور- 4  
  .ها   مسئله كوچ گله- 5  

ي جمهوري ارمنستان هميشه بايد به ستاد فرماندهي با توجه به اين شرايط كه نماينده سياس
گيري مخفي   طي راي. نزديك باشد، لذا او را بايد از مقام رياست دولت موقت معاف كرد

  .آستوازادور آوديسيان به عنوان رئيس دولت موقت انتخاب شد
ائت ها گزارشهاي خود را خطاب به كميسرهاي مرتبط دولت ارمنستان قر  سپس مسئولين بخش  

  .كردند
همچنين تصميم . چاپ شود) جمهوري ارمنستان به زبان ارمني. (ا.مقرر شد روي اوراق عنوان ج  

گرفته شد گزارشي در مورد اوضاع آرتساخ براي شوراي وزيران جمهوري ارمنستان ارسال 
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 آرشاوير كاماليان، گريگور قاراگيوزيان: گردد و براي تهيه آن گروهي به اين شرح انتخاب شد
  .و تيگران ترگريگوريان

در اين گزارش بايد رويدادهاي گذشته، جنگهاي انجام شده بر عليه آذربايجان كه دفاعي هستند   
الزم است كه وضعيت پناهندگان، مشكالت موجود در ارزاق، عدم . و نه تهاجمي تشريح شوند

 مورد تاكيد قرار وجود افراد با تجربه و مدير براي رهبري مبارزه آرتساخ و اوضاع روستاها
اي براي   اند و چه برنامه  در عين حال بايد اشاره كرد كه تاكنون چه كارهايي انجام شده... گيرند

در مورد دستمزد اعضاء و مستخدمين دولت كه بويژه بعد از ويراني . شود آينده پيشبيني مي
  ...شوشي در وضع غيرعادي قرار دارد توضيح داده شود

ن كاالها موجود نيستند بويژه نمك، فقدان وسايل ارتباطي مشكالت بزرگي برا تري         ضروري
  . به جرابرد مرتبط گردد زدضرورت دارد تدبيري شود تا ناحيه. ي سرزمين پديد آورده است

-باره تر  در اين. ها مورد بررسي قرار گرفت  سپس مسئله روابط آرتساخ و زانگزور كوچ گله  
ها اشاره شد كه زانگزور اهالي آرتساخ   در نطق. گويد منستان سخن ميهاكوپيان عضو مجلس ار

اند و اما   كند كه در امر تحكيم و استواري نيروهاي دفاعي جديت كافي به خرج نداده را متهم مي
اگر چه . كنند اهالي آرتساخ نيز به نوبه خود اهالي زانگزور را متهم به عدم كمك به آنها مي

ترين   امروز مهم. ز درست است اما اين امر نبايد توجه دولت را منحرف كنداتهامات دو طرف ني
اي در   براي اين كار الزم است آرتساخ نماينده. مسئله استحكام ارتباط آرتساخ و زانگزور است

هر دو منطقه نيز بايد بخش .  زانگزور نيز در آرتساخ نماينده داشته باشد"زانگزور و متقابال
مهمترين هدف بايد مسئله اسكان ارمنيان در حد فاصل آرتساخ . كومت كل باشندجدايي ناپذير ح
شيوه . توانند بطور تصنعي اقدام به تقسيم و تجزيه كنند در اين صورت نمي. و زانگزور باشد

اداري هر دو منطقه بايد بصورت ايجاد استانداري كل باشد كه برنامه سياسي ما آن را ايجاب 
شويم كه جهان خارج را در مقابل عمل انجام  يب ما موفق به انجام اين امر ميبه اين ترت. كند مي

  ...ايم شده قرار داده
  :شود قطعنامه زير تصويب مي  
از حداكثر و حداقل برنامه سياسي تصويب شده توسط كنگره نهم ارمنيان آرتساخ، ضرورت   

 اداره مركزي و متحد روش. گيرد سازماندهي اداره سياسي زانگزور و آرتساخ سرچشمه مي
زانگزور و آرتساخ از آن جهت اهميت دارد كه بتوان ساكنان ارمني را درحد فاصل ميان اين 

  ...مناطق اسكان داد
دولت موقت معتقد است كه از هم اكنون بايد در تالش براي ايجاد روش اداري متحد زاگزور و   

  .اط خود را با زانگزور حفظ نمودآرتساخ برآمد و تا آن زمان با تمام امكانات بايد ارتب
ها بر اين عقيده است كه با توجه به اوضاع اقتصادي منطقه، بايد  دولت موقت در زمينه كوچ گله  

  .ها را مطابق با شرايط قبلي آزاد گذاشت كوچ گله
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  :رئيس
  )امضاء: (منشي

  
  نشست ششم

  
آوديسيان، منشي .آ: ئيسر.  جلسه ششم هيئت دولت موقت آرتساخ تشكيل شد1920 ماه مه 9در   

  .ترگريگوريان. ت
  دستور جلسه

  . مسئله دعوت كنگره دهم- 1  
  . استعفاء مسئول امور خواروبار- 2  

  .هاي ويژه اعضاء دولت   درباره ماموريت- 3  
  .ها و ساير مسايل   گزارش مسئولين بخش- 4  
ها كه از  ه كوچ گلهپيش از پرداختن به بررسي مسايل دستور جلسه، رئيس در مورد خبر مربوط ب  

دهد كه ساكنان سرزمين به انحاء  اطالع مي.  شوشي دريافت شده توضيح دادxxiكميته انقالب
بيانات زير .تشكيل جلسه كنگره و بررسي اين امر ضروري است. كنند مختلف آن را تفسير مي

  :ايراد شد
بايد عموم را درباره . گزار شودناپذير بايد بر   كنگره تنها در مواقع اجتناب:آرسن ميكايليان  

هاي محلي تشكيل شود و  بهتر است در واراندا و ديزاك كنگره. رويدادهاي سياسي مطلع كرد
جاروجنجالي كه اعالميه كميته انقالب . هاي خود را ارائه دهند اعضاء دولت در آنجا گزارش

ا كه اين كار تالشي براي از آنج. هاي دشمن است  گري   منعكس كننده حيله"شوشي بپا كرده كال
. تضعيف نيروي دفاعي ما است، بنابراين اكنون تشكيل كنگره ارمنيان آرتساخ صالح نيست

هاي محلي را تشكيل داد و مردم را در   براساس آن بايد كنگره. اي داده است  كنگره نهم قطعنامه
  .مورد مسئله كوچ و پاسخ داده شده به كميته انقالب شوشي آگاه نمود

 مورد اتهام "براي اين كه دولت بعدا.  اخبار گوناگون در بين مردم رايج است:نيكالي ايساخانيان  
در اينصورت مردم . قرار نگيرد ضروري است كنگره را تشكيل داد و همه چيز را تشريح كرد

. كار انجام شده را بايد براي مردم عيان كرد. توانند حقيقت را از فريب و حيله تشخيص دهند  مي
اي دريافت شده و بايد به مردم امكان داد از طريق كنگره   از كميته قالبي انقالب شوشي بيانيه
شناسيم، آنها به وظيفه خود عمل   ما مدرم خود را مي... نظر خود را در باره آن بيان نمايد

  .اگر ما كنگره را برگزار نكينم مردم خودشان اين كار را خواهند كرد. كنند  مي
نظر .  براي بسيج مردم و اتخاذ سياستي با ظرافت بايد نكته سنج بود:ر كاماليانآرشاوي  

يك .  مورد بررسي قرار داد"توان آن را قبال  ملت ارمني و اهالي آرتساخ بايد مشترك باشد و مي
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شايد . سپس سياست مشترك ما مشخصي خواهد شد. مسئله مهم را بايد در كنگره مطرح نمود
يكايليان را پذيرفت اما از طرفي هم نبايد موضوعي را كه ايساخانيان اشاره بتوان نظر آرسن م
  ...كرد، فراموش نمود

سازي كنگره تشكيل دهيم، اين كار اهميت و    اگر بايد تنها براي آگاه:هاروتيون توميان  
. هاي محلي تشكيل داد  توان كنگره  براي اطالع رساني مي. جديت خود را از دست خواهد داد

ستقل از اينكه كنگره تشكيل خواهد شد يا خير اوضاع سياسي موجود را بايد مورد بررسي قرار م
مورد هم نظر ما نبايد انتزاعي باشد بلكه بايد همگام با نظر كل ارمنيان و دولت   در اين. داد

هدايت كلي سياست را بايد به دولت ارمنستان واگذار كرد و ما درباره كليه . ارمنستان باشد
دانيم لذا امكان برداشت   چون جزئيات امر را نمي. سازيم  رويدادها شوراهاي محلي را مطلع مي

.  اگر الزم باشد سياست خود را تغيير دهيم، از ايروان به ما اطالع خواهند داد. نادرست وجود دارد
  ...در قبال آناتولي و بلشويكها بايد سياست و موضع عمومي ارمنيان تدوين و تنظيم گردد

اگر . اين واقعيت را بپذيريم كه روسيه شوروي در راه است : آستوازادور آوديسيان  
انگيز است زيرا او همراه با هالل   چه اين امر از جهتي خوشحال كننده است، اما از سويي نيز غم

شود و نظر خود   برگزاري كنگره براي من اهميت عملي دارد، مردم از وقايع مطلع مي... آيد  مي
در هر دو . هاي محلي و يا كنگره عمومي هستم  من طرفدار برگزاري كنگره.  را ابراز خواهد كرد

اما به علت فصل نا مناسب . صورت نيز مردم اطالعات وسيعي درباره اوضاع دريافت خواهد كرد
تري را به   با اين حال معتقدم كه كنگره پاسخ مشخص. امكان تشكيل كنگره عمومي وجود ندارد

  .عيت موجود خواهد دادوض
  :گردد  تصميمات زير اتخاد مي  
هاي   در طول دو روز آينده شوراهاي محلي براي اطالع از نظر مردم تشكيل شوند و سپس كنگره  

  هاغورت اما كنگره واراندا درتوغكنگره محلي ديزاك در روستاي . محلي برگزار گردند
  .برگزار شوند

  .گردد  ي اتخاذ ميسپس درباره مسايل ديگر تصميمات  
  :رئيس

  )امضاء: (منشي 
  
  
  
  
  

  نشست هفتم
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: رئيس. ، هفتمين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار گرديد1920 ماه مه 22در تاريخ   

  گريگوريان-تر. ت: آستوازادور آوديسيان، منشي
  دستور جلسه

  . موضعگيري دولت موقت در قبال اوضاع سياسي موجود- 1  
  . مسايل جاري- 2  
  :بيانات زير درباره مورد اول ابراز شد  
 مشغول كار نجات "گيرند و عمدتا  هاي ما در شرايط بحراني انجام مي   فعاليت:آرشاوير كاماليان  

بلشويكها به :  وضعيت سياسي به شرح زير ايجاد شده است"فعال. موجوديت فيزيكي مردم هستيم
و ما به مرزهاي تركيه برسند تا از آنان در برابر اند و مايلند از طريق قلمر  مرزهاي ما نزديك شده
در . ما نيروي كافي براي حفظ موقعيت تسخير ناپذير خود نداريم. انگليسيان حمايت كنند

صورت عقب نشيني تحميلي، مردم ما مجبور خواهند شد موضع خود را نسبت به روسيه شوروي 
 اينجا توسط آنها ضرورت ايجاد مردم مخالف بلشويكها نيستند، اما خطر ترك. مشخص كنند

 قرباني اشغالگران نشويم و در صورت نياز قواي دفاعي "كند، تا بعدا  قشون را ايجاب مي
شايد بلشويكهاي محلي قادر به تغيير اوضاع باشند و با در دست گرفتن . كار بگيريم  خودمان را به

موضع ارمنيان بايد ...  كنندحكومت قراباغ را بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان اعالم
حزب ما بايد از اين ديدگاه حمايت كند و آن را به ... متمايل به روسها باشد و نه آذربايجان

  .اگر كنگره نپذيرد، دولت بايد استعفا دهد. كنگره پيشنهاد نمايد
يد با. توانيم وضعيت باثباتي ايجاد كنيم  بدون هيچگونه كمكي ما نمي:گريگوريان-لودويك تر  

بلشويكهاي محلي را دعوت كرد و با آنها مشورت نموده همه چيز را روشن كرد و سپس بايد 
  .تصميم گرفت كه چه موضعي بگيريم

اوضاع خارجي براي بلشويكها .  تمام اقدامات ما بايد از روي احتياط باشد:آستوازادور آوديسيان  
نيم و در برابر مخاطرات قرار هر لحظه ممكن است خود را تنها ببي. آنقدر هم مطلوب نيست

هيچگونه . توانيم خط مشي سياسي مجزايي را در پيش گيريم  گيريم پس در اينگونه شرايط نمي
دارد كه موضع مشخصي   اوضاع كنوني ما را بر آن مي... ايم  پيشنهادي از روسيه دريافت نكرده

قرار داشته باشيم و تا وقتي با توجه به اينكه ما هميشه ممكن است در معرض خطر . اتخاذ كنيم
توانند از دام دوستي آذربايجان و تركيه رهايي يابند و يك دولت راستين   كه بلشويكها نمي

بلشويكي ايجاد كنند، بنابراين ما بايد تمام نيروهاي خود را به كار بگيريم تا زندگي نو روي قبر 
احتمال دارد . پس بايد با مبارزه بميريمو اما اگر تقدير اين است كه بميريم ... ارمني پديد نيايد

اگر آذربايجان از باكو به سمت . سپاه روسيه عقب نشيني كند و نابودي ارمنيان را تسريع نمايد
گنجه حركت كند، براي كسب حيثيت باالتر حكومت ممكن است به آرتساخ و زانگزور ضربه 
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حقق بدهيم؟ در اين صورت آرتساخ و آيا بايد به اتحاد ارضي آذربايجان و تركيه امكان ت. بزند
كند كه   اين امر ايجاب مي. شوند  زانگزور از ارمنستان جدا شده و با زور به آذربايجان ملحق مي

قلمرو آرتساخ و زانگزور خارج از آذربايجان باشد كه در واقع درخواست روسيه شوروي هم 
 دهيم كه ما با شما هستيم و نه با تا وقتي كه خطر هست، بايد به اين درخواست پاسخ. باشد  مي

در اين مورد ... هاي خود بارها اين مطلب را ابراز داشته اند  ارمنيان آرتساخ در كنگره. آذربايجان
از آنجا كه ارمنستان مخالف . آيند توضيح دهيم  هاي دروغين كه از خارج مي  بايد به تئوريسين

توانيم تنها با او   به ارمنستان وابسته است، ما ميها و ساير موارد ما   بلشويكها نيست و اسكناس
  ...در اين مورد بايد به روسيه شوري اطالع دهيم. باشيم

 حفظ موجوديت فيزيكي مردم مهمترين مسئله ما است و اين امر به ما " فعال:نيكالي ايساخانيان  
... كتيكي استاين نه فقط يك نظريه اصولي بلكه تا. كند به ارمنستان ملحق شويم  حكم مي

نظريه تاكتيك ضد . اند  اوضاع سياسي جديدي بوجود آمده است و بلشويكها به ما نزديك شده
ها و   ما از دست تركها، انگليسي. كند  خونريزي، حفظ موجوديت فيزيكي مردم را ايجاب مي

 چه حد آيد كه موضع بلشويكها در قفقاز تا  حاال اين سئوال پيش مي. ايم  آذربايجان حفظ شده
تواند استوار باشد؟ براي اينكه در هر صورت بتوانيم موجوديت فيزيكي مردم را حفظ   مي

نمائيم، بايد حاضر باشيم در هر لحظه حكومت شوروي را پذيرا باشيم و اين امر را اعالم كنيم 
ايد براي اين كار ما ب. توانند خيلي زودتر به سوي مردم آرتساخ حركت كنند  زيرا بلشويكها مي

 را هم بايد در درو. از پيش آماده باشيم و در عين حال قدرت دفاعي خودمان را هم حفظ نمائيم
اند، و تا زماني كه اوضاع با   تا وقتي كه بلشويكها در آرتساخ مستقر نشده... اين مورد قانع كنيم

بايد به آنها . ثبات سياسي ايجاد نشده، بايد از بلشويكها بخواهيم نيروي دفاعي ما را نقض نكند
دار الحاق آرتساخ به آذربايجان را اعالم نكرده است، زيرا   يادآوري كنيم كه هيچ ارگان صالحيت

و اما درباره آنچه كه . بايد آرتساخ را تنها در كنار ارمنستان پذيرفت. چنين چيزي وجود ندارد
د گفت كه اين امر توسط شود باي  به عدم شناسايي آذربايجان از طرف ارمنيان آرتساخ مربوط مي

  ...وقايع و رويدادهاي گذشته قابل اثبات است
  
  
  نتيجه

دولت موقت به اين باور رسيده است كه در شرايط سياسي فعلي تنها بايد يك مسئله عمده مورد   
توجه قرار گيرد و آن نجات موجوديت فيزيكي ارمنيان آرتساخ است و تمام تصميمات اتخاذ 

  ...اي ساكنان آرتساخ از همين نياز مبرم سرچشمه گرفته استه  شده از طرف كنگره
مردم ارمني كه هميشه چشم اميد به انقالب بزرگ روسيه بسته است يعني انقالبي كه براي ملل   

آزادي به ارمغان آورده و از همان آغاز عقيده حق تعيين سرنوشت ملل را حمايت نموده است، به 
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فرستد، و همين امر باعث گرديده ملت   تساخ درود مينزديك شدن ارتش آن به سرحدات آر
ملت ارمني مصمم است هرگز تحت . ارمني براي تشكيل نيروهاي دفاعي خود اهميت قايل شود

اند چنان نظام   آنها آماده. هيچ شرايطي سرنوشت خود را حتي به آذربايجان شوروي وابسته نكند
ده است در عين حال در صدد تقويت نيروي سياسي را بپذيرند كه روسيه انقالبي پديد آور

  .باشد  تدافعي تا برقراري وضعيت باثبات سياسي مي
  . ماه مه برگزار گردد26آنگاه تصميم گرفته شد كنگره دهم ارمنيان آرتساخ در تاريخ   

  )امضاء: (منشي:                                    رئيس
  "ـ دستنويس، نسخه اصل1-27هاي   اره،شم4033،5،498ها،   اسناد سازمان: مأخذ"

                                                           
xx- شد براي بررسي اوضاع   بيني مي   پيش١٩٢٠ در ماه مارس

آرتساخ آنفرانسي با شرآت سه جمهوري ماوراء قفقاز در 
 . تفليس تشكيل شود

xxi- پس از فروپاشي دولت مساواتي آذربايجان، در نواحي 
هاي انقالب تشكيل شده   مختلف از جمله در شوشي آميته

ها و   سلطانف رئيس اين آميته بود و از طرف آن اعالميه
هايي تهيه و به مناطق مختلف از جمله به دولت   فراخوان

موضوع سخن همين فراخوان . شد  موقت آرتساخ ارسال مي
 .باشد  مي
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  13سند شماره 
  

  صورتجلسه
  ، روستاي مارتاكرت1920 آوريل 29

  
 روستاي اين نواحي  70از ميان . كنگره ارمنيان خاچن، جرابرد و گلستان برگزار شد  

ازرسي براي بررسي يك هيئت ب.  نفر نماينده با مجوزهاي قانوني در كنگره شركت داشتند62
هواكيميان و هامبارسوم آقابابيان به عضويت . يريتسيان، آ. مجوزهاي نمايندگان انتخاب شد كه ي

 روستاي 38 روستا از 34آيد كه نمايندگان   از گزارش اين هيئت چنين بر مي. آن در آمدند
 روستاي گلستان 13 روستا از 13 روستاي خاچن، نمايندگان 19 روستا، از 16جرابرد نمايندگان 

پس از شنيدن گزارش . در كنگره شركت دارند و همه آنها از مجوزهاي قانوني برخوردارند
ورديان . با اكثريت آراء آ. هيئت، قانوني بودن كنگره تائيد شد و اقدام به انتخاب رئيس گرديد

  .يريتيسيان به عنوان منشي برگزيده شدند. به عنوان رئيس و ي
 افتتاح كرد و گزارش داد كه هدف اين كنگره اعزام "ه جلسه را رسما       رئيس كنگر

  .هاي قفقاز در تفليس است  اي به كنفرانس جمهوري  نماينده
هاي   اتخاذ موضع به نفع كداميك از جمهوري:        دستور جلسه زير نيز در كنگره پيشنهاد شد

  ارمنستان و آذربايجان صورت گيرد؟ 
نظر، كنگره تصميم گرفت گرايش و موضع خود را نسبت به پس از بحث و تبادل   

جمهوري ارمنستان اعالم كند و تحت هيچ شرايطي حاكميت دولت آذربايجان بر آرتساخ را 
شخص اخير . نمايندگي نرسس ناسيبيان پيشنهاد شد. آنگاه انتخاب نماينده صورت گرفت... نپذيرد

راي به عنوان نماينده روستائيان خاچن، جرابرد و  59پيشنهاد انتخاب غير علني را داد و او با 
هاي سياسي كنگره و   هاي قفقاز در تفليس برگزيده شد تا خواست  گلستان در كنفرانس جمهوري

از نظر كنگره . تصويري از اوضاع سياسي گذشته را بصورت شفاهي و كتبي در آنجا ارائه دهد
رتجلسه ضميمه كند كه اساس برقراري حاكميت شايسته است اسناد جنجال برانگيزي را به اين صو

دولت آذربايجان با . دهد  ضد مردمي و ضد ارمني آذربايجان بر مردم ارمني آرتساخ را تشكيل مي
نقض مفاد مهم توافقنامه خود با كنگره هفتم ارمني آرتساخ، همواره به سياست تجاوزكارانه و ضد 

  .ارمني خود ادامه داده است
و توافق شوراي وابسته به استانداري كل، قشون خود را از طريق  بدون اطالع - 1  

ها بسته، اسبان   سوي زانگزور حركت داده است و در مسير خود مردم را به گاري قلمرو ارمنيان به
  .ها و گاوها را دزديده و ويرانيهايي به بار آورده است  و گاوميش
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ر تقويت شده، زحمتكشان  با3- 4 قشون خانكند و شوشي پيش از كنگره هفتم - 2  
شوند و به خورد و خوراك و تجاوز   ارمني تحت فشار قرار دارند، در منازل آنها به زور وارد مي

  .ها غير ممكن شده است  پردازند، در نتيجه رفت و آمد زنان ارمني در كوچه  زنان مي
ان معاون  چند بار  توسط استاندار و شخصي به نام سرهنگ دوم تونگيني و كالنتري- 3  

  ...شده است) يوزباشف(استاندار درخواستهايي مبني بر تمركز قشون در مارگوشاوان 
 بر اساس توافقنامه منعقد شده با كنگره هفتم، بجاي اينكه روستاهاي غايباليشن، - 4  

كركژان، دوالنالر و ديگر روستاهاي ويران شده توسط تركها بازسازي شود، بر عكس، در مقابل 
گردد و اينها اجازه ندارند نه مهاجرت كنند   نكند و جاميشلو نيروي وحشتناكي بسيج ميارمنيان خا

در نهايت، ساكنان ارمني جاميشلو و خانكند مورد قتل و . و نه دارايي خود را به فروش برسانند
شوشي بسته شد و مسافرت از خاچن، جوانشير و واراندا -جاده باكو. كشتار و چپاول قرار گرفتند

ها مسافر ارمني در اينجا و آنجا سازماندهي قتل عام ارمنيان   كشتار ده. شهر غير ممكن گرديدبه 
  .به پديده عادي روزانه تبديل شده است...) در خانكند، شوشي، آقدام، تارتار و) (نژادكشي(

هاي جديدي از    بر اساس توافقنامه، بجاي رفع نيازهاي مهاجران ارمني صف- 5  
شد، كليه وجوهي كه براي مهاجران ارمني در نظر گرفته شده بود ضايع كردند و مهاجران تشكيل 

براي مهاجران ترك خرج نمودند و بدين ترتيب بين دو همسايه بذر نفاق و نفرت و دشمني 
  .پاشيدند

 نتيجه تمام اين كارها اين بود كه به منظور شادماني ملت ترك، در روز سال نو، - 6  
شوشي را ويران كردند و هزاران نفر را آماج گلوله نمودند، :  كردندجشني بر پا)  مارس23(

ها را توسط توپ و مسلسل   آنها خانه. دختران و زنان ارمني را به قشون خودشان هديه كردند
  :ويران نمودند كه تعداد  آنها  بدين شرح است 

 - 5، 220 بالوجا - 4 ،210 غليشباغ - 3، 20 جاميشلو - 2، 150خانازاخ - 1:           در خاچن 
 - 10، 190 نوراگيوغ -9، 110 كاراگلوخ -8، 230 خاناباد -7، 90 خرامورت -6، 70مهديشن 

  .145مارگاراشن 
 - 5، 80 چايلو پائين -4، 75 مارگوالران -3، 210 ماراغا - 2، 70 غازانجي - 1:         در جرابرد

  . 300 تاليش -6، 110چايلو باال 
  در روستاهاي ياد شده و 1917بومي روستاهاي ياد شده، بايد مهاجرين سال         غير از ساكنان 

 - 9، 60 ماراغا -8، 300 سارو -7.  آروخ و داميرالت را اضافه كرد-روستاهاي بروج، لوان
 - 1: ، در گلستان12 يرمجان - 12، 60 سوسوالن -11، 100 حسن قلعه -10، 65غاهريالر 

شن ( نركين شن - 5، 60 خارخاپور -4، 45 گاپروت -3، 240 غاراچينار -2، 700شن   ماناسي
، كليه 70 آبالت -9، 170 اركج - 8، 90 پاريس - 7، 250) شن باال( ورين شن - 6، 150) پائين

  ...  اين روستاها طعمه چپاول و آتش شدند
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  .).آ. ه-  نماينده قرار دارد61سپس امضاء     (
  ورديان. آ)امضاء(رئيس 
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  " ، تايپ شده، رونوشت 191-192، شماره 200،1،563آرشيو اسناد دولتي، : ماخذ"
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  14سند شماره 

  
  صورتجلسه

  
، كنگره روستائيان ارمني ناحيه ديزاك در روستاي توغ 1920 ماه مه 14در تاريخ   
  .نيكالي ترگريگوريان منشي نوراير موسيسيان: رئيس. برگزار شد
يساخانيان و آرسن ترهوهانيسيان نمايندگان دولت موقت در اين كنگره نيكالي ا  

بر اساس آن از ارمنيان . آنها درباره التيماتوم آذربايجان گزارش كردند. آرتساخ حضور داشتند
  .شد حاكميت آذربايجان را بپذيرند  آرتساخ تقاضا مي

  :شود  آنگاه دستور جلسه مشخص مي  
   اوضاع سياسي- 1  
   مسايل جاري- 2  

 نخست موضعگيري ارمنيان آرتساخ نسبت به آذربايجان و دولت آرارات مورد بررسي قرار        
اي براي باليا و   هاي خود تاكيد كردند كه التماتوم آذربايجان تنها بهانه  نمايندگان در نطق. گرفت

  .آنها درخواست كردند همراه با زانگزور به دولت آرارات بپيوندند. مصائب جديد ارمنيان است
  :گيرد  قطعنامه زير به اتفاق آرا مورد پذيرش قرار مي  
با شنيدن گزارش نماينده دولت موقت در مورد وضعيت سياسي و با آگاهي درباره نامه   

  :اي روستائيان ارمني ديزاك با توجه به اينكه  دريافتي از كميته انقالب شوشي، كنگره ناحيه
  . ماهيت بلشويكي ندارد تحوالت اخير آذربايجان آنارشيسم است و- 1  
ها بدون اينكه مجازات شوند در   ها و بيگ   رهبران دولت پيشين آذربايجان، خان- 2  

  .اند  مقام خود ابقاء شده
 همان افراد پيرو سياست پيشين در راس دولت آذربايجان شوروي قرار دارند و در - 3  

  .سازند   زانگزور را مطرح مي-وهله اول  مسئله آرتساخ 
پس از بروز انقالب نيز سنگرها حفظ شده كماكان صداي توپ و تفنگ به گوش  - 4  

اند و ظلم و ستم نسبت به   هاي خود باقي مانده  ها و نوري پاشاها هنوز در مقام  رسد، سلطانف  مي
  .ارمنيان شهر ادامه دارد

  :شود كه               لذا تصميم گرفته مي
  .ميه كميته انقالب شوشي تائيد گردد پاسخ دولت موقت آرتساخ به اعال- 1  
وفصل اينگونه مسائل نه بصورت جداگانه بلكه همراه با جمهوري ارمنستان    حل- 2  
  .انجام شود
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  15سندشماره 
  

  صورتجلسه
  

.  كنگره روستائيان واراندا در روستاي هاغورت برگزار شد1920 ماه مه 14در تاريخ   
از . از طرف دولت موقت آرتساخ، آقايان آرشاوير كاماليان و هاروتيون توميان حضور داشتند

 نفر آنها داراي 30اند كه    روستا در كنگره شركت كرده34ر از نمايندگان  نف51 روستا 36ميان 
  .مجوز قانوني است

آرام باغداساريان به عنوان رئيس كنگره و آقايان آلكسان كوچاريان و دانيل آراكليان   
  .به عنوان منشي برگزيده شدند

  :گيرد  مسائل زير مورد بررسي قرار مي  
  .ياست خارجي گزارشي درباره وضعيت س- 1  
  . گزارشي درباره سياست داخلي- 2  
  . سخنان نمايندگان- 3  
  .هاي دولت موقت آرتساخ   گزارش فعاليت- 4  
  . مسايل جاري- 5  
او اظهار داشت كه در . آرشاوير كاماليان درباره اوضاع سياست خارجي گزارش داد  

كي خطاب به دولت ششم ماه، دو فراخوان از طرف كميته انقالب شوشي دريافت شده است، ي
كميته انقالبي اعالم كرده كه . موقت آرتساخ و ديگري خطاب به روستائيان زحمتكش آرتساخ

دولت مساواتي آذربايجان سرنگون شده و آذربايجان شوروي تشكيل يافته است كه از طرف 
لت كند كه بايد دو  كميته انقالبي پيشنهاد مي. روسيه شوروي نيز به رسميت شناخته شده است

دولت شوروي تشكيل داد و همراه با آذربايجان شوروي به آناتولي . ها را سرنگون كرد  داشناك
كند كه ارتش داوطلبان منحل شده و بر اساس   كميته انقالبي همچنين اعالم مي... شوروي ملحق شد

 اين امر روي. اطالعات موجود، ارتش سرخ به مرزهاي آذربايجان و گرجستان نزديك شده است
حكومت باكو به دست بلشويكهاي محلي افتاده و در . زندگي داخلي آذربايجان تاثير گذاشته است

گردد و مقامات و نمايندگان قديمي آذربايجان در   ساير نواحي آذربايجان نظام شوروي برقرار مي
. تكنيم كه اين يك پديده موقت اس  ما فكر مي. ها مشاركت دارند همانند سلطانف در شوشي  آن

هاي   كنند تحت عنوان بلشويك از فرصت استفاده كرده برنامه  رهبران آذربايجان سعي مي
ما بايد هشيار باشيم و تا زماني صبر كنيم كه . امپرياليستي و پان اسالميستي خود را اجرا كنند

همه اين موارد اساس پاسخ دولت را . نيروهاي دولت انقالبي روسيه وارد مرزهاي آرتساخ شوند
  .دهد  تشكيل مي
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سپس هاروتيون توميان سخن گفت و متذكر شد كه ما نبايد به بلشويكهاي كنوني   
هاي پان اسالميستي خود را   خواهند برنامه  ترك اعتماد كنيم زيرا اينها تحت عنوان بلشويك مي

ان او اظهار كرد كه اولين اقدام دولت شوروي باكو اين بود كه به جمهوري ارمنست. اجرا كنند
زيرا . التيماتوم داده و خواسته است نيروهاي خود را از مرزهاي آرتساخ و زانگزور خارج كند

دهند و در   كند كه آرتساخ و زانگزور بخش جدايي ناپذير آذربايجان را تشكيل مي  چنين گمان مي
تشكيل بدين ترتيب قصد تركيه، . آينده بايد به آذربايجان و سپس به آناتولي شوروي ملحق شوند

يك حكومت عثماني از قازان تا استامبول و نابودي ارمنستان به عنوان سرزمين حد فاصل اين دو 
  .نقطه است

  .سپس چند تن از نمايندگان اظهار نظر كردند و از پاسخ دولت حمايت نمودند  
نمايندگان بلشويك اعالم كردند كه به حكومت شوروي فعلي آذربايجان اعتماد   

  .هايي چون سلطانف نبايد در دولت شوروي جايي داشته باشند  رمني كشندارند، زيرا ا
پاسخ ارائه شده به كميته شوشي توسط دولت آ رتساخ بررسي شد و با اكثريت آرا   

  .تصويب گرديد
همه آنها به اين امر . سپس نمايندگان گزارشي در مورد روستاهاي خود ارائه كردند  

برخي افراد در روستاها بويژه در خصوص مسئله خواروبار اشاره كردند كه كماكان خودكامگي 
آنها اظهار كردند كه روستائيان . دانند كه به كداميك پاسخ دهند  روستائيان نمي. وجود دارد

دهد كه از طرف چند دسته نظامي   اغلب وقايعي رخ مي. مجبورند آخرين قطعه نان خود را بدهند
آنها همچنين اعالم كردند كه در بسياري جاها سربازگيري . گيرد  تقاضاهايي به روستا صورت مي

  .گردد  هاي كشاورزي مي  شود كه مزاحم فعاليت  در شرايطي انجام مي
كند كه روستائيان نياز شديدي به نفت،   كنگره توجه دولت را به اين امر جلب مي  

  .صابون، پارچه، نمك و ساير ارزاق ضروري دارند
ايندگان پيشنهاد كرد كه وضعيت وخيم مهاجران را بهبود هاروتيون توميان به نم  

  .هاي نان خود را با آنها تقسيم كنند  ببخشند و آخرين تكه
هاي   شركت كنندگان كنگره اظهار عالقه كردند كه دولت در حد امكان، كنگره  

  .زحمتكشان آرتساخ را تشكيل دهد و مردم را درباره مسايل مهم آگاه نگهدارد
  اغداساريانب. آ: رئيس
  كوچاريان. آ: منشي

  ."، دستنويس، اصل64- 4003،5،461،65ها،   اسناد سازمان: مأخذ"
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  16سند شماره 
  

  العاده شوراي بيستمين  تصميم جلسه فوق
  دوره نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

  
ربايجان در هاي شوروي ارمنستان و آذ  درباره ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري  

خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان 
  .و پيوستن آن به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  ، استپاناكرت1988 فوريه 20
العاده شوراي بيستمين دوره نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني با استماع و   جلسه فوق  
درباره "هاي نمايندگان مردمي شوراي نمايندگان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني   بررسي نطق

هاي شوروي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خروج منطقه   ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري
خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به 

  :گيرد كه   تصميم مي"ستي ارمنستانجمهوري شوروي سوسيالي
هاي زحمتكشان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، از   با توجه به ميل و خواست  

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي جمهوري شوروي 
 درك و "اشود آرزوهاي ساكنان ارمني قراباغ كوهستاني را عميق  سوسياليستي ارمنستان تقاضا مي

احساس كنند و مسئله انتقال منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي 
به ارمنستان شوروي را حل و فصل كنند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي 

اني آميز مسئله انتقال قراباغ كوهست  وفصل مسالمت  گردد در مورد حل  سوسياليستي درخواست مي
  .از آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي ميانجيگري نمايد

  
  ."1988، فوريه 21 "قراباغ شوروي"روزنامه : مأخذ"
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  17سند شماره 
  

  ،نمايندگان 1988 ژوئن 21العاده مورخ   تصميم جلسه فوق
  مردمي شوراي دوره بيستم منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني،

   برطرف نمودن مشكالت منطقه درباره چگونگي ايجاد ثبات و
  

  :       شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تصميم گرفت
 20العاده مورخ    شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در جلسه فوق- 1

شوروي هاي زحمتكشان منطقه از شوراهاي عالي جمهوري    با توجه به خواست1988فوريه 
شود،   سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تقاضا مي

 درك و احساس كنند و مسئله انتقال منطقه "آرزوهاي ساكنان ارمني قراباغ كوهستاني را عميقا
وفصل   خودمختار قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي را حل

گردد در   ند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي درخواست ميكن
آميز مسئله انتقال قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي به ارمنستان   وفصل مسالمت  مورد حل

  .شوروي ميانجيگري نمايد
 ژوئن 13هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان در تاريخ   

 ژوئن 17، همچنين جلسه هفتم شوراي عالي دوره يازدهم آذربايجان شوروي در تاريخ 1988
بررسي دقيق تصميمات . اند   با بررسي مسئله ياد شده، آن را غير قابل قبول تشخيص داده1988
گردد   هاي عالي حكومت جمهوري آذربايجان در خصوص اين مسئله به اين نقطه منتهي مي  ارگان

ه هم هيئت رئيسه شوراي عالي آذربايجان شوروي و هم شوراي عالي آذربايجان شوروي مفهوم ك
 فوريه 20و محتواي تصميم شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ 

پاسخ آنها در غير قابل قبول بودن اين تصميم، در وهله اول . كنند   را به خوبي درك نمي1988
هاي عالي حكومتي يك جمهوري    نمايشي غير مسئوالنه است تا اقدام حقوقي ارگانيك عمل

زيرا در غيراينصورت اين اقدام ناشي از عدم شناسايي اصل لنينيستي حق . شوروي سوسياليستي
هاي عالي حكومتي جمهوري شوروي   تعيين سرنوشت آزادانه ملل، به هيچ وجه با عنوان ارگان

  .نداردسوسياليستي مطابقت 
 شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني عدم توافق خود را با - 2  

 مربوط به شوراي عالي جمهوري آذربايجان شوروي و 1988 ژوئيه 17تصميم جلسه هفتم مورخ 
 هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري آذربايجان شوروي در قبال 1988 ژوئن 13جلسه مورخ 

ري نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني بين شوراهاي عالي درباره ميانجيگ"
 در خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ "هاي شوروي ارمنستان و آذربايجان  جمهوري
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كوهستاني از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به جمهوري شوروي 
ا توجه به اوضاع متشنج و با بيان اراده ساكنان ارمني كند و ب   اعالم مي"سوسياليستي ارمنستان

قراباغ كوهستاني، و براساس ضرورت تحقق اصل لنين در مورد حق تعيين سرنوشت آزادانه ملل 
 "دهد، ضرورتا   حكومتي حكومت چند مليتي اتحاد شوروي را تشكيل مي- كه مبناي ساختار ملي
جماهير شوروي سوسياليستي مراجعه كرده تقاضاي  به شوراي عالي اتحاد "يك بار ديگر مستقيما

 مبني بر 1988 ژوئن 15بررسي دقيق و كامل تصميم شوراي عالي ارمنستان شوروي مورخ 
پذيرش منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در قالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، 

خروج قراباغ " درباره 1988ه  فوري20اي نمايندگان مردمي مورخ   همچنين تصميم شوراي منطقه
وفصل مساعد مسئله را    و حل"كوهستاني از آذربايجان شوروي و پيوستن آن به ارمنستان شوروي

  .دارد
به منظور ايجاد ثبات و آرامش و براي بازگشت سير عادي زندگي به منطقه، از هيئت   

 به "ساعد مسئله، موقتاگردد، تا حل نهايي و م  رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي درخواست مي
ترين مدت منطقه خود مختار از جمهوري   عنوان تنها انتخاب قابل قبول در شرايط فعلي، در كوتاه

  .شوروي سوسياليستي آذربايجان خارج و تحت نظارت دولت اتحاد شوروي قرار گيرد
حاد  شوراي نمايندگان مردم منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در دادگاه عالي ات- 3  

 - كند و با توجه به ضرورت ارزيابي و سياسي   جماهير شوروي سوسياليستي ميانجيگري مي
حقوقي رويدادهاي شهر سومگاييت آذربايجان شوروي، جنايات حكومتي انجام شده در شهر و 

اي و بانديستي  و تالش دادگاه عالي جمهوري آذربايجان شوروي   تحريف واقعيات اغتشاشات توده
ه آنها به عنوان كشتارهاي ناشي از آشوب و اعمال غير قانوني، همچنين با توجه به اين براي جلو

آميز سومگاييت كه با اصول سوسياليسم هماهنگي ندارند به روابط   موضوع كه كشتارهاي شرارت
آميز ديرينه همسايگان ارمنستان و آذربايجان، خدشه   سياسي، زندگي اخالقي و مناسبات مسالمت

 قانون اتحاد جماهير شوروي درباره 27 ماده 1وارد آورده است، به استناد نكته شماره بزرگي 
دادگاه عالي اتحاد شوروي، تقاضا دارد اين اقدامات جنايي را به عنوان دادگاه بدوي تحت داوري 

طرفانه  بررسي نموده   خود بگيرد و اين امر را به نام اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بطور بي
  .حكم قاطع اما عادالنه خود را صادر كند

 تائيد متن درخواست شركت كنندگان اجالس كنوني خطاب به نوزدهمين - 4  
  .كنفرانس حزبي جمهوري ها

 شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به كليه زحمتكشان - 5  
ها، كلخوزها، ساوخوزها برقرار   مانكند كه سير عادي زندگي را در موسسات، ساز  منطقه اعالم مي

كنند و در جهت جبران كليه خسارات وارد آمده به اقتصاد مردمي كليه كوششهاي خود را تسريع 
  .نمايند و با روند عادي كار به استقبال نوزدهمين كنفرانس حزبي بروند
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  رئيس كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

        پتروسيان.م.ش
  منشي كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

        خاچيان. و.ر
  
  "1988 ژوئن 24 "قراباغ شوروي":  مأخذ"
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  18سند شماره 

  
  تصميم اجالس هشتم دوره بيستم شوراي نمايندگان

  مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني
  ج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني درباره اعالم خرو

    از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان
  1988 ژوئيه 12

 حزب كمونيست اتحاد شوروي، روند استراتژيك حزب در جهت رونق 27كنگره   
اجتماعي كشور، توسعه انحراف ناپذير آتي دموكراسي شوروي و تعميق خودگرداني -اقتصادي

بر همين اساس نيز اصالحات انقالبي زندگي .  و ايجاد كرده استسوسياليستي مردم را اعالم
حل مسائل مربوط به دوران اصالحات به كمك افكار كهنه دوران . اجتماعي، حكومتي آغاز شد
  .اصالحات انقالبي، طرز فكر انقالبي متناسب را نياز دارد. پذير نيست  فردپرستي و اختناق امكان

ان پيش از اصالحات در خصوص مناسبات ملي، نتيجه طرز فكر موجود در دور  
 حزب 27به همين علت بود كه در كنگره . المللي بود  تحريف وضعيت واقعي مناسبات بين

كمونيست اتحاد شوروي و نوزدهمين كنفرانس جماهيري به شدت تمام تاكيد شد كه موفقيت ما 
  .تواند با وجود مسايل مناسبات ملي قابل تجسم باشد  نمي

روي پرچم آن . ها نتيجه تالش چندين نسل از مردم شوروي است  د جمهورياتحا  
توان وحدت زحمتكشان كليه ملل و اقوام اتحاد شوروي، حق تعيين سرنوشت ملل، رستاخير و   مي

هاي قومي را    عقب مانده، و غلبه بر نفاق"هاي ملي، تسريع پيشرفت مناطق ملي قبال  رشد فرهنگ
  .مشاهده كرد
نه كه در قطعنامه نوزدهمين كنفرانس جماهيري حزب كمونيست اتحاد شوروي همانگو  

 آمده است كه ديناميزم مخصوص مرحله پيشين تشكل حكومت چند مليتي شوراها در اثر "حقا
دوري جستن از اصول سياست ملي لنين، نقض قوانين در دوران فردپرستي، و در نتيجه تحجر 

فقيتهاي مربوط به حل مسئله ملي، توسط برطرف شدن كسب مو. فكري و عقيدتي، تضعيف شد
تك    اقتصادي و فرهنگي تك- تقاضاي رونق اجتماعي. مسائل مناسبات ملي قابل تجسم بود

گرفت   هاي قومي به اندازه كافي مورد توجه قرار نمي  هاي خود مختار و گروه  ها و تشكل  جمهوري
اين امر . شد  وفصل نمي  ها در زمان خود حل   مليتو مسايل نه چندان حاد مربوط به پيشرفت ملل و

  .گرفت  گرديد و گاهي در وضعيت بحراني قرار مي  به عدم كفايت اجتماعي منجر مي
سازد كه كليه مسايل مربوط به   حزب كمونيست اتحاد شوروي اين مطلب را مطرح مي  

وفصل   ن بطور عادالنه حلروابط ملل را بايد به موقع پي برد و براساس اصول سياست ملي لني
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به زعم لنين، اين امر بدين معني است كه بر عليه موانع تحكيم توافق سوسياليستي و . نمود
  .امان و قاطعانه انجام داد  اي بي  هاي ملي بايد مبارزه  عدالتي  بي

يابد كه از   اي مي  مسئله قراباغ كوهستاني در زمره اينگونه مسايل جايگاه ويژه  
 بر قراباغي روا 1921 ژوئيه 5لتي ملي ناشي از دخالت مستقيم استالين در تصميم مورخ عدا  بي

 درصد جمعيت بومي ارمني برخوردار بود و بدون آنكه اراده ملت مورد 6/94داشته شد كه از 
اين مسئله در طول چند دهه .  جزو قلمرو آذربايجان شوروي قرار گرفت"توجه قرار گيرد قهرا

طي حادتر و عميق شد كه در اثر اعمال و كردار طراحي شده و از پيش فكر شده بعدي در شراي
شدند،   ها و نواحي، مراكز فرهنگي تعطيل مي  رهبران آذربايجان، موسسات آموزشي ارمني در شهر

ارمنيان به منظور حفظ . شد  گرديد و تاريخ ملت ارمن تحريف مي  يادگارهاي تاريخي ويران مي
كردند و در مناطق مختلف اتحاد شوروي دنبال خانه و كاشانه   ن پدري را ترك ميبقاء خود سرزمي

  .شدند  آواره مي
اين . هاي ملي با اصول سياست ملي لنين مغايرت دارد  اينگونه سياست در قبال اقليت  

 اقتصادي و معنوي -آميز خسارات هنگفتي به زندگي سياسي، اخالقي، اجتماعي  اعمال تحريف
  .رمني منطقه وارد آورده استساكنان ا

گرباچف . همه اين اعمال علي رغم تقاضاي ارائه شده در مورد مسايل منطقه به رفيق م  
دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست و تصميم متخذه توسط كميته مركزي حزب و شوراي 

  .وزيران اكنون نيز كماكان ادامه دارد
طريق خروج آن از آذربايجان شوروي و وفصل مسئله قراباغ كوهستاني تنها از   حل  

  .پذير است  پيوستن به ارمنستان شوروي امكان
براساس مطالب ياد شده، شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني   

  :گيرد  چنين تصميم مي
 با توجه به اوضاع موجود، يك بار ديگر تاكيد موارد زير ضروري است براساس اراده و - 1

است حكومتي اكثريت مطلق ساكنان قراباغ كوهستاني و برپايه ضرورت تحقق اصل لنين خو
دهد،   در تعيين سرنوشت آزادانه ملل كه مبناي ساختار حكومت ملي اتحاد ملل را تشكيل مي

بايسته است منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از قالب حكومتي آذربايجان شوروي خارج 
  .گردد

هاي جمهوري    اوضاع منطقه به وخامت گراييده و موضعگيري ارگان"اين كه اخيرا با توجه به - 2
 مناسبات با آذربايجان "كند، و با توجه به اينكه، عمال  ثباتي اوضاع كمك مي  هر چه بيشتر به بي

شوروي قطع شده، لذا از نظر شوراي نمايندگان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، تنها 
 ژوئن 15بول، تحقق تصميم شوراي عالي ارمنستان شوروي در جلسه مورخ انتخاب قابل ق

  .باشد   در خصوص مسئله منطقه قراباغ كوهستاني مي1988
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كند كه    شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني اظهار اميدواري مي- 3
ها، زحمتكشان    خلقوحدت قراباغ كوهستاني با ارمنستان شوروي مورد توجه و درك عميق

  .اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي قرار گيرد
شود    به كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني ماموريت داده مي- 4

مقدمات تغيير نام منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به منطقه خود مختار ارمني آرتساخ را 
  .فراهم كند

   شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستانيرئيس كميته اجرايي
          پتروسيان. م.  ش

  منشي كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني
          خاچيان. و.      ر

  
  "1988 ژوئيه 13، "قراباغ شوروي": مأخذ"
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  19سند شماره 
  

  االختيار  تصميم كنگره نمايندگان تام  
  د مختار قراباغ كوهستانيمنطقه خو   ساكنان

  1989 اوت 16  
هاي   كند كه تحقق پيشرفت  االختيار ساكنان قراباغ كوهستاني اعالم مي        كنگره نمايندگان تام

فدراسيون شوروي، توسعه حقوق واقعي شوراهاي محلي، استقرار دموكراسي واقعي و 
 و اجتماعي قراباغ كوهستاني دموكراتيك شدن زندگي اجتماعي به حل مسايل سياسي، اقتصادي

  .كمك خواهند نمود و تشنج قومي منطقه از ميان خواهد رفت
 شوراي عالي اتحاد شوروي، قرار شده است در مناطق 1989     بر اساس تصميم اول اوت   

اي مورد بررسي قرار گيرد و توام با   العاده تشكيل شوند و اوضاع منطقه  مختلف جلسات فوق
سازي مشكالت موجود بررسي و تدوين   هاي برطرف  ها و روش  اي راه   توده-ماعيهاي اجت  جنبش
  .گردد

اي   هاي كميته منطقه  زيرا فعاليت. جمعيت قراباغ كوهستاني از اين امكانات محروم است  
مصوبه مربوط به روش . حزب و شوراي نمايندگان مردمي منطقه بطور غيرقانوني منع شده است

ي نگرديده است و كميته اداره ويژه منطقه قراباغ، درشرايطي نامشخص از اعتماد اداري ويژه عمل
 پيچيده و بغرنج "اوضاع منطقه قراباغ شديدا. باشد  مردم محروم است و قادر به اداره منطقه نمي

. هاي مركزي حكومت مورد ارزيابي شايسته و عملكرد مناسب قرار ندارد  است اما از طرف ارگان
اتكاء به همه اين موارد، تا زمان احياء روش حكومت قانوني مشروطه، ضرورت تشكيل كنگره با 

  .رساند  اي شوراي ملي را به ثبت مي  ارگان انتخابي مردمي خودگرداني منطقه
كنند كه طرف آذربايجاني از شركت در كنگره و   نمايندگان كنگره ابراز تاسف مي  

وفصل جامع مسايل با    مصالحه متقابل نيست و براي حلمذاكره رودررو خودداري كرده و مايل به
با اين حال، كنگره معتقد است كه ايجاد شوراي ملي . جويد  استفاده از طرق پارلماني دوري مي

زمينه را براي برقراري ثبات در منطقه، بازگرداني زندگي عادي، ايجاد حسن روابط ميان 
  .طقه فراهم خواهد كردهاي ساكن من  نمايندگان مردمي و كليه مليت

هاي حزبي،   هاي شوراهاي محلي، سازمان  ها و پلنوم  با تصميم مطالب و موضوعات جلسه  
هاي اجتماعي،   هاي كارگري و سازمان  هاي جوانان كمونيست و مجتمع  هاي صنفي و سازمان  اتحاديه

سازد، كنگره    را متزلزل ميو با ادامه راه غلبه بر تمام مواردي كه اعتقاد مردم نسبت به اصالحات
اختيار ساكنان قراباغ كوهستاني، با اتكا به قانون اساسي اتحاد شوروي، اصول تحكيم   نمايندگان تام

دموكراسي و دموكراتيزه كردن بعدي جامعه مصوب كنگره نمايندگان خلق اتحاد شوروي و 
  :شوند  هاي زير اتخاذ مي  نوزدهمين كنفرانس جماهير، تصميم
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با توجه به خواست و اراده مردم كه در تصميمات شوراهاي شهري و ناحيه اي  - 1
هاي   هاي اتحاديه  هاي سازمان  اي و شهري حزب، پلنوم  هاي ناحيه  نمايندگان مردمي، كميته

هاي اجتماعي و جوانان كمونيست منعكس شده است، تا زمان فعاليت مجدد   كارگري و سازمان
اي نمايندگان مردمي اين كنگره اقدام به انتخاب شوراي    شوراي منطقهاي حزب و  كميته منطقه

هاي   كند و از طرف مردم كليه اختيارات الزم براي اداره منطقه در حد فاصل ميان زمان  ملي مي
  .نمايد  ها را به آن تفويض مي  برگزاري كنگره

 اصالحات و شوراي ملي يك ارگان دموكراتيك خودگرداني مردمي است كه از طرح  
تعلق كل قدرت "هاي مردم سرچشمه گرفته است و براي عملي ساختن اصل سياسي   خالقيت توده

  . فراخوانده شده است"حاكمه اتحاد شوروي به مردم
 شوراي ملي براي هدايت كارهاي جاري خود از ميان همين ارگان اقدام به انتخاب - 2  

ايجاد ثبات، جلوگيري از : ملي عبارتند ازاولين اهداف اصلي شوراي . كند  رئيس شورا مي
هاي اصالحات، گسترش همه جانبه دموكراسي و حل مسئله   برخوردهاي قومي، كمك به فعاليت

  .قراباغ كوهستاني
شوراي ملي و رياست آن ارگان مردمي واحد كمونيستها و افراد غير حزبي محسوب   

تحاد شوروي و با فعاليت در محدوده با شناسايي رسمي خط مشي و قانون اساسي ا. شوند  مي
قوانين شوروي، خط مشي خود را بخاطر منافع مردم از طريق شوراهاي محلي نمايندگان مردمي، 

هاي كارگري،   هاي صفي، اتحاديه جوانان كمونست و شوراهاي مجتمع  هاي حزبي، اتحاديه  كميته
وسط كنگره كنوني مشخص وظايف و اختيارات شوراي ملي و رياست آن ت. كند  تدوين مي

  .گردد  مي
 كنگره عزم راسخ و پيگيرانه خود را در جهت اتحاد مجدد منطقه خود مختار قراباغ - 3  

  .دارد  كوهستاني و جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان اعالم مي
كنگره هرگونه تالش دولت آذربايجان براي دخالت در امور داخلي منطقه را رد - 4  

  .داند  ت دستوري را در قبال منطقه خود مختار غير قابل قبول ميكند و سياس  مي
 نمايندگان كنگره تصميم شوراي محلي نمايندگان مردمي شاهوميان مبني بر - 5  

وحدت با منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني را مورد استقبال قرار داده آمادگي خود را براي 
  .دارند  كمك به حل اين مسئله اعالم مي

كند به اعتصابات پايان دهند و شوراي ملي را   كنگره به ساكنان منطقه اعالم مي - 6  
هاي روزمره منطقه اقدام   كند در جهت برقراري روند عادي اشتغال و كليه فعاليت  موظف مي

  .نمايد
دهد براي عملي ساختن امور مطرح شده برنامه    كنگره به شوراي ملي مسئوليت مي- 7  

  .وين نمايدو طرح الزم را تد



  ١٩٤

 پرچم دولتي اتحاد شوروي به عنوان نشانه حكومتي در قلمروه منطقه مورد استفاده - 8  
  .گيرد  قرار مي

  
الختيار ساكنان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني،   موضوع جلسات كنگره نمايندگان تام: مأخذ"

  ."24-26ص    ص1989



  ١٩٥

  20سند شماره 
  

  سوسياليستي ارمنستانتصميم شوراي عالي جمهوري شوروي 
 وشوراي ملي قراباغ كوهستاني درباره اتحاد مجدد جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و قراباغ 

  كوهستاني
  

   ايروان1989 دسامبر 1
با اتكا به اصول انساني حق تعيين سرنوشت ملل و در پاسخ به تمايل قانوني اتحاد دو   

اند، شوراي عالي جمهوري شوروي   يگر جدا شدهبخش ملت ارمني كه با توسل به زور از يكد
  :گيرند  سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني تصميمات زير را مي

 شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، مدرك تعيين سرنوشت - 1  
وراي  ش1988 ژوئيه 12 فوريه و 20منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني را كه در اجالس 

االختيار ساكنان منطقه و    نمايندگان تام1989 اوت 16اي قراباغ كوهستاني و در كنگره   منطقه
  .شناسد   اكتبر شوراي ملي تصويب شده است، به رسميت مي19جلسه 

االختيار    شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان كنگره نمايندگان تام- 2  
ي منتخب آن را به عنوان تنها مرجع قانوني حكومت به رسميت قراباغ كوهستاني و شوراي مل

  .شناسد  مي
 شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ - 3  

. دارند  كوهستاني وحدت جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و قراباغ كوهستاني را اعالم مي
راي ساكنان قراباغ كوهستاني نيز صادق و جاري كليه حقوق مدني جمهوري شوروي ارمنستان ب

  .هستند
 شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ - 4  

تا اقدامات عملي الزم را در ) با كادر عملياتي خود(كنند   كوهستاني كميسيون مشتركي ايجاد مي
  .ي سوسياليستي ارمنستان انجام دهدجهت عملي ساختن اتحاد قراباغ كوهستاني با جمهوري شورو

 شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ - 5  
كوهستاني موظفنداز منافع ملي ساكنان ارمني ناحيه شاهوميان و گتاشن واقع در شمال آرتساخ  

  .دفاع وآنها را منعكس كنند
ارمنستان، به شوراي وزيران  رياست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي - 6  

دهد تمام امور ضروري ناشي از اين   جمهوري و رياست شوراي ملي قراباغ كوهستاني وظيفه مي
مصوبه را در جهت اتحاد واقعي ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري ارمنستان شوروي 

  .  سياسي عملي سازند- و قراباغ كوهستاني را در نظام واحد حكومتي 



  ١٩٦

                                                           صدر هيئت رئيسه شوراي عالي     
   جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

      وسكانيان. ه
  رئيس شوراي ملي قراباغ كوهستاني

    گريگوريان. و
  
  "1989،دسامبر 3، "ارمنستان شوروي"روزنامه : مأخذ"



  ١٩٧

  21سند شماره 
  

  ي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستانتصميم شوراي عال
  درباره اعالم غير قانوني بودن تصميم بوروي قفقاز كميته مركزي

  1921 ژوئيه 5روسيه مورخ ) بلشويك(حزب كمونيست 
  

  ، ايروان1990 فوريه 13
ناپذير ارمنستان را تشكيل   نظر به اينكه آرتساخ يعني قراباغ كوهستاني بخش جدايي  

 1918- 21ه آذربايجان تعلق نداشته است و اينكه قراباغ كوهستاني در سالهاي دهد و هرگز ب  مي
داراي استقالل و حكومت خود بوده است، به نام دولت مردمي اين سرزمين و شوراي ملي 

  .ارمنيان
و نظر بر اينكه سرنوشت قراباغ كوهستاني توسط يك ارگان حزبي غير قانون اساسي و   

تصميم خودكامانه بوروي قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست فاقد صالحيت يعني براساس 
 تعيين شده است، و يك طرف غير محق براي شركت در ساختار 1921 ژوئيه 5روسيه مورخ 

 دولتي يك حكومت ديگر آن را برقرار نموده است و در نتيجه به صورت يك عمل -ملي
ل تجلي يافته و متعاقب آن اصل قهرآميز براي مداخله در امور داخلي يك جمهوري شوروي مستق

 95حق تعيين سرنوشت ملل پايمال گرديده است و اراده ساكنان ارمني منطقه با اكثريت مطلق 
درصد در منطقه و اراده مردم ارمنستان شوروي درنظر گرفته نشده است، و با توجه به اصل حق 

ته مركزي حزب تعيين سرنوشت آزادانه ملل و براساس تصميم جلسه بوروي سياسي كمي
 تشكيل شد و بر پايه آن سرنوشت 1920 ژوئيه 9كمونيست روسيه كه به رياست لنين در تاريخ 

شد، و بر پايه مصوبه جمهوري   قراباغ كوهستاني بايد با اراده ساكنان بومي منطقه تعيين مي
ي  كه بر اساس اعالميه كميته انقالب1921 ژوئيه 12شوروي سوسياليستي ارمنستان مورخ 

هاي جماهير سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان صادر شده و قراباغ   آذربايجان بر پايه توافق دولت
  .ناپذير جمهوري ارمنستان شوروي اعالم نموده است  كوهستاني را به عنوان بخش جدايي

و با ذكر اين مطلب كه حق تعيين سرنوشت آزادانه ساكنان ارمني قراباغ كوهستاني   
 كميته انقالبي جمهوري شوروي 1920 نوامبر و اعالميه اول دسامبر 30 مورخ توسط مصوبه

    .سوسياليستي آذربايجان به رسميت شناخته شده است
اي استوار و به پشتيباني اصول حق تعيين سرنوشت ملل كه با پيمان تشكيل   با اراده  

مي حكومت چند مليتي اتحاد شوروي و قانون اساسي اتحاد شوروي به عنوان اساس مناسبات قو
  شوروي تحكم يافته است،

  :كند  شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تصميم زير را اتخاد مي  



  ١٩٨

روسيه در مورد قراباغ ) بلشويك(تصميم بوروي قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست   
اباغ كوهستاني  را كه در اثر آن حق تعيين سرنوشت ارمنيان قر1921 ژوئيه 5كوهستاني مورخ 

نقض شده است و بخشي از قلمرو جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان ضميمه يك كشور 
المللي  بيگانه گرديده و ملت ارمني به دو بخش تقسيم شده است، فاقد اعتبار و از نظر حقوق بين

  .شود  ربط شناخته مي  غيرقانوني و بي
  اليستي ارمنستانصدر هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسي

        وسكانيان. ه
  دبير هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

        استپانيان. ن
  
  ."1990 فوريه 17 ، "ارمنستان شوروي"روزنامه : مأخذ"



  ١٩٩

  22سند شماره 
  

  تصميم جلسه
  اي نمايندگان مردمي   اي و ناحيه    مشترك شوراهاي منطقه

شاهوميان با شركت نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان، مورخ قراباغ كوهستاني و
هاي موقت دولتي و    درباره اعالميه جمهوري قراباغ كوهستاني و تشكيل ارگان1991 سپتامبر 2

  حكومتي
  

اي نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني و   اي و ناحيه  جلسه مشترك شوراهاي منطقه  
يندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان با ابراز اراده و خواست شاهوميان با شركت نما

هاي حكومتي منطقه    براساس رفراندم انجام شده و تصميمات متخذه توسط ارگان"مردم كه عمال
خود مختار قراباغ كوهستاني و ناحيه شاهوميان تصويب گرديده است و بر پايه تمايالت 

آميز با توجه به منافع كليه ساكنان   حقوقي و همزيستي مسالمتخواهي، استقالل، برابري   آزادي
 اقتصادي و فرهنگي و با طبيعي و قانوني شمردن -هاي سياسي، اجتماعي  براي پيشرفت در زمينه

  :گردد  الملل، تصميمات زير اتخاذ مي  تمايل ملت ارمن به وحدت مطابق با حقوق بين
غ كوهستاني متشكل از منطقه خود مختار قراباغ تصويب اعالميه تشكيل جمهوري قرابا   - 1

  .كوهستاني و ناحيه شاهوميان همجوار با آن
اي نمايندگان مردمي و كميته اجرايي قراباغ كوهستاني تا برگزاري انتخابات    شوراي منطقه- 2

هاي حكومتي و اداري جمهوري تازه تاسيس، به عنوان باالترين   سراسري و تشكيل ارگان
  .تي و اداري موقت خواهند بودمرجع حكوم

شود با تشريك مساعي   اي نمايندگان مردمي مسئوليت داده مي   به كميته اجرايي شوراي منطقه- 3
هاي اداري حكومت   وسيع اجتماعي در مورد تدوين قانون مربوط به ساختار و وظايف ارگان
  .اي ارائه دهد  جمهوري قراباغ كوهستاني اقدام نموده جهت بررسي به شوراي منطقه

 تا زمان تصويب قانون اساسي و قوانين جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمروه اين جمهوري، - 4
قانون اساسي و قوانين اتحاد شوروي همچنين ساير قوانين جاري كه با اهداف و اصول اين 

  .اعالميه و خصوصيات جمهوري مغايرت ندارند، معتبر و جاري خواهند بود
  

   اعالميه تشكيل
  جمهوري قراباغ كوهستاني

اي نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني و   جلسه مشترك شوراهاي منطقه و ناحيه  
شاهوميان با شركت نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان با ابراز ارده و خواست 



  ٢٠٠

متي هاي حكو   براساس رفراندوم انجام شده  و تصميمات متخذه توسط ارگان"مردم كه عمال
منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني و ناحيه شاهوميان تصويب گرديده است و با توجه به تمايالت 

احياء "آميز، با توجه به اعالميه   خواهي، استقالل، برابري حقوق و همزيستي مسالمت  آزادي
 توسط جمهوري آذربايجان، و نظر به اينكه در اثر سياست "1918-20استقالل حكومتي 

ناپذيري نسبت به   يد و تبعيض نژادي حاكم بر آذربايجان باعث ايجاد جو نفرت و تحملآپارتا
اي   ملت ارمني در جمهوري شد، و در نتيجه به برخوردهاي مسلحانه، كشتار انسانها، تبعيد توده

ساكنان آرام روستاهاي ارمني منجر گرديده است، و بر اساس قانون اساسي و قوانين جاري اتحاد 
دهد در   هاي ملي ساكن بصورت مجتمع اجازه مي   كه به مردمان مناطق خودمختار و گروهشوروي

حقوقي خود را -صورت خروج از جمهوري عضو اتحاد جماهير شوروي، مسئله حكومتي
آمير   خودشان حل و فصل نمايند، و با توجه به اينكه ناحيه شاهوميان نيز به همان ترتيب بطور قهر

ني جدا شده است و با قبول طبيعي بودن تمايل وحدت ملت ارمني و مطابقت آن از قراباغ كوهستا
آميز مردمان ارمني و   الملل، و با تمايل به احياء مناسبات همزيستي مسالمت  با حقوق بين

آذربايجاني بر پايه احترام متقابل به حقوق يكديگر، همچنين با توجه به پيچيدگي اوضاع و 
ر و نيز مبهم بودن سرنوشت ساختارهاي اداري و حكومتي اتحاديه تضادهاي موجود در كشو

الملل در زمينه حقوق اقتصادي،   آينده، و با احترام و پيروي از منشور حقوق بشر و توافق بين
المللي و با اميد به تفاهم   اجتماعي و فرهنگي و اصول توافق حقوق مدني، سياسي و فرهنگي بين

  و ياري جامعه جهاني،
  

  :شود كه  مي مياعال
  

جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمرو فعلي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني و ناحيه   
  .گردد  شاهوميان تشكيل مي

ها بر اساس قانون اساسي   جمهوري قراباغ كوهستاني از اختيارات داده شده به جمهوري    
ا قايل است كه نظام حكومتي و كند و براي خود اين حق ر  و قوانين اتحاد شوروي استفاده مي

  .ها، تعيين كند  حقوق خود را بر پايه مشاوره و مذاكره سياسي با رهبري كشور و جمهوري
تا زمان تصويب قانون اساسي قوانين جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمرو اين   

هداف و جمهوري قانون اساسي و قوانين جاري اتحاد شوروي، همچنين ساير قوانين جاري كه با ا
  .اصول اين اعالميه و خصوصيات جمهوري مغايرت ندارند، معتبر و جاري خواهند بود

  
  اي نمايندگان   اي و ناحيه  جلسه مشترك شوراهاي منطقه

  مردمي قراباغ كوهستاني و شاهوميان با شركت 



  ٢٠١

  نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان
  
  ."1991پتامبر  س3 "روزنامه جمهوري ارمنستان: مأخذ"

  



  ٢٠٢

  اسناد ديگري از تاريخ ارمنستان و آرتساخ
  
  خان   فرمان كريم- 1

  1177شهر شوال المكرم، سنه : تاريخ  
  فرمان كريم خان: فرستنده  
  درباره آزادي مسيحيان در ممالك محروسه: موضوع  

  
  فرمان كريمخان

 المسيحيه پادري فرنسيه حكيم وارد حضور و فرمان تعالي شد آنكه در اين اوان عمده  
به عرض رسانيد كه به موجب ارقام سالطين جنت مقام صفويه اناراهللا برهانهم هميشه پادريان 
فرنگيان و خليفها در ممالك محروسة ايران خانه و جا و مكان داشته، هر يك به رسم و آيين 

قيام و عشور متوجهات حسابي خود را خويشتن مشغول و تجار و سوادگران آن طايفه به تجارت 
اند مشروط بر انكه احدي از آنها مرتكب امري كه خالف   نموده  مهمسازي عمال خيريت اعمال مي

ملت مقدس اثني عشره عليهم صلوات اهللا الملك االكبر باشد به حسب ظاهر نكرده، احدي را هم 
 و نقصاني رسانيده، متعرض احوال با ايشان رجوعي نباشد و هرگاه جماعت ارامنه به آنها ضرر

آنها شوند، بعد از ثبوت آن آنها را ترجمان نمايند و پادريان كرمليان و دنيكان و جزويت و 
كنجوخي و اگوستن و غيره كه در واليات آذربايجان از شيروان و قراباغ و دارالسلطنه تبريز و 

ارس از شيراز و بندرعباس و ساير گنجه و نخجوان و قلمرو عليشكر دارالسطنة اصفهان والكاء ف
باشند و در هر جا كه خواسته باشند توقف و سكني كرده، هر يك از ارامنه و   ممالك محروسه مي

عيسويان واوالد ايشان كه خواسته باشند نزد ايشان آمد و شد كرده، تعليم بگيرند و درس بخوانند 
 در مقامي كه به جهت مدفون آنها نيز ممانعت نكرده، چنانچه جماعت مذكوره اموات خود را

نمايند به دستور سنن دين خود برده دفن نمايند، عايق و مانعي جهت آنها نباشد و امداد   تعيين مي
و اعانت الزمة آنها به عمل آمده، احدي نسبت به ايشان ظلم و ستم ننمايند ودر خصوص صدق 

د لهذا عالي جاهان بيگلر بيگيان عظام ادعايات و غرض خود ارقام مذكوره را آورده به نظر رسانن
و حكام كرام و غيره عمال واليات محروسه در خصوص امور مذكوره به نحوي كه حسب االرقام 
سالطين به شروط مذكوره مقرر شده، از آن قرار معمول و عشور متوجهات حسابي تجار و 

ت ايشان را منظور دارند و سوداگران را باز يافت و تخلف از فرمودة مبارك جايز نداشته، مراعا
  .در عهده شناسند

  1177 في شهر شوال المكرم سنه "تحريرا
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  ميرزا   حكم عباس- 2
  

  1227:تاريخ  
  عباس ميرزا: فرستنده  
  هاي اهل كاختي  خوانين و بيگزاده: گيرنده  
  در باب فتح گرجستان: موضوع  

  
  1227هاي اهل كاختي    و  بيگزادهحكم خطابي عباس ميرزا به خوانين

هاي شما به ايروان به دارالسلطنه   حكم واال شد آنكه بدانند كه پيشتر از آنكه فرستاده  
جاه حسين خان سردار و بيگلربيگي ايروان غيرت و مردانگي و حميت و   تبريز بيايند عالي

دات روسيه را در قيق كشته اخالص شما را عرض كرده و نوشته بود كه به قدر شش هزار نفر سال
جاه الكساندر ميرزا هم غيرتها و ارادتها و انتظارهاي شما   عالي. ايد  و چند عراده توپ آنها را گرفته

بك و   را براي حركت ما عرض كرده بود درين وقت كه فرستادگان زبدة المسيحيه اوديك
 خدمت ما عرض نمودند و كيوركي وارد دارالسلطنة تبريز گرديدند همة كارهاي شما را در

مردي و مردانگي و شجاعت و فرزانگي شما بر ما حالي شده و مشخص شد كه سازش ظاهري شما 
با روسيه براي گذشتن زمستان و آمدن بهار و رسيدن وقت حركت ما بوده الحق خدمتي كه شما 

فقتها خواهد شفقتي هم كه ما به شما خواهيم فرمود بزرگترين ش. ايد بهترين خدمتهاست  كرده
بود، روي شما سفيد روي شما سفيد حال زمستان گذشته و موسم بهار رسيده ما سپاه منصور را 

ايم اين روزها جزم و صريح با توپهاي دوزخ شرار و سربازان آتشبار و سواران   حاضر فرموده
جاه عالي . جرار از تبريز حركت و مانتد سيلهاي كوه ربا به آن حدود عزيمت خواهيم كرد

سردار ايروان وعالي جاه اليقساندر ميرزا را نيز مأمور فرموديم كه پيش از ما با لشكرهاي آراسته 
حركت نمايند و به خواستة خدا و با حركت ما و رسيدن لشكرها و توپ و توپخانه و سربازي كه 

 تفليس از ايم، روسيه را طاقت برابري نخواهد بود و در همين سال واليت گرجستان و شهر  ساخته
لوث وجود روسيه پاك شده، همه اهالي گرجستان از بزرگ و كوچك آرام و راحت و به همگي 
شما كه اين خدمت را كرده و اين غيرت را به جا آورده و به ساير اهالي گرجستان از مرحمتها و 

ران از غبار نثا  ها خواهد رسيد و چشمهاي شما و ديگر اميدواران و جان  انعامهاي ما فيضها و بهره
هاي بلند از حضرت ما خواهند يافت و هم اين غيرت   موكب ما روشن خواهد شد و هريك مرتبه

و شجاعت و ارادت و اخالص شما تا قيامت بر روي روزگار خواهد ماند و همگي شما و هركس 
ه شما را ما هميش. ها خواهند ديد   بعد نسل در دولت ابد مدت بهره"كه با شما موافقتي نمايد نسال
دانستيم و يقين داشتيم كه هر وقت عزم گرجستان نماييم همگي از   بنده و اخالص كيش خود مي

بزرگ و كوچك به ركاب ما خواهند آمد و مشغول خدمت خواهند شد اما در نظر داشتيم كه 
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جا پياده و توپخانة ما بهتر از سالدات و توپخانة روس شده وقتي كه حركت به آنجا بكنيم امر آن
در همان يك حركت يكسره تمام نماييم حال به حول و قوة خدا توپخانه و سربازي كه البته 

 كاري "ايد مهيا شده و امري كه در نظر ما بود حاصل گرديده در طرف قراباغ هم ظاهرا  شنيده
تمامي ها شد و قليل نا  ايد شدني  نمانده در همان حركت زمستان كه نموديم و البته خبر آن را شنيده

ايم به خواست خدا به   داغ گذاشته  داغ و قشوني كه در قراچه  كه مانده همان سرحدنشينان قراچه
اند و همين   رسانند حال سربازان ما چون شيران گرسنه به خونهاي روسيه گرجستان نشسته  اتمام مي

 اسير كه حركت به آن طرف نماييم گرجستان مفتوح و سردار و سالدات روس همگي كشته و
خواهند شد و شما هر يك در جاهاي خود به راحت و آرام خواهيد نشست و روسيه هم چون 

اند كه شما در گرجستان و اهالي   صدمة سربازان آتشبار و توپهاي البرزكوب ما را ديده و دانسته
قراباغ در قراباغ و ايالت گنجه در گنجه از آنها رنجيد و به ما متوسل گرديده همه طالب و 

اند كه سر عسكر و عساكر روم امسال با   باشند و اين را هم شنيده  جوياي پادشاه و دولت خود مي
هاي ايشان   آيند و باسپاه ما جدايي ندارند هر روز نوشته  استعداد كلي به آخقه و باشاچق مي

معلوم گويند بلكه به اين سبب امسال خود را خالص نمايند اما   رسد و سخن سازش به ما مي  مي
جويند شما همگي خاطر   اي است كه براي كار خود مي  است كه سخنهاي ايشان همه دروغ و چاره

جمع و مطمئن خاطر از حركت و عزيمت ما به آن طرف باشيد و مستعد و آمادة كار شويد و 
ز همه دوستان و متفقان خود را خبردار از عزم و ارادة ما نماييد كه انشاءاهللا الرحمان اين روزها ا

باري درين . طرف لشكر مظفر ما خواهند آمد و قلع مادة روسيه را به خواست خدا خواهيم كرد
وقت فرستادگان شما را مورد شفقت و انعام فرموده مرخص كرديم كه زودتر آمده شما را 
خبردار نمايند عالي جاه حسين خان سردار و بيگلربيگي ايروان و عالي جاه آليقساندر ميرزا هم 

شتر از ما با سپاه كلي حركت خواهند كرد و تا رسيدن ما آنچه عالي جاه سردار مشاراليه به شما پي
اظهار نمايد از آن قرار معمول دارند و آنچه هم شما صالح دانيد به ما و عالي جاه سردار مشاراليه 
ا اظهار كنيد و مطمئن باشيد كه روزهاي زحمت و مشقت گذشته و روزهاي راحت و آرام شم

در هر باب و هر مواد الطاف و اعطاف خاطر خطير ما را درباره خود كامل دانسته . رسيده است
همه روز از روي نهايت اميدواري و استظهار به معرض عرض درآورده، به حصول موصل و به عزّ 

  .انجاح مقرون دانند و در عهده شناسند
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  1227جمادي االول  : تاريخ   فرمان فتعلي شاه- 3
  فتحعلي شاه: فرستنده  
  مهديقلي خان قراباغي: گيرنده  
  در باب اخراج روسها از محال قراباغ: موضوع  

  
  1227فرمان فتحعلي شاه به مهديقلي خان قراباغي جمادي االول سنه 

ها از خدمت   جويي و دور گردي  مهديقلي خان جوانشير را از وقوع بعضي امور و كناره  
س شهرياري توحشي و توهمي حاصل شده بود و درين وقت مراحم و مكارم پادشاهي را مايه اقد

استظهاري و اميدواري خود ساخته، مهياي تقديم خدمات و اوامر و نواهي پادشاهي را متقلد 
اطاعت و انقياد و متعهد دفع و رفع و قتل و اسر و اخراج كفرة روسيه از محال قراباغ گرديده 

هاي او را در پيشگاه عنايت و مرحمت خديوانه معروض   همايون ما نيز كناره گرديباشد نواب 
صفح و اغماض پادشاهي و او را مورد توجهات خاطر رأفت ذخاير داشته، عزيمت خسروانه را 

ايم كه هرگاه مشاراليه با طايفة روسيه دشمني آغاز    به كمال الّتصميم بر اين معني گماشته"مقرونا
 خدمات مقرره برآيد و ساحت قراباغ را از لوث مداخلت روسيه پاك و مصفي نمايد، و از عهدة

مشاراليه را به نهجي كه مقصود و مراد اوست در واليت قراباغ متمكن و مستقر فرمود محال 
مزبور را بدون مشاركت غير از بيگانه و خويش بدو واگذاريم و اهالي واليت مزبوره را كه 

اند امر به مراجعت فرموده، به طريق سابق   ات آذربايجان متفرق و متوطن شدهاكنون در ساير والي
در محال قراباغ ساكن و متوطن فرماييم و عالي جاه مشاراليه و فرزندان او را بالتّمام در ساية 
مرحمت پادشاهي پيوسته محفوظ و از رهگذر جان و مال و اعتبار و اقتدار محفوظ فرماييم مقرر 

اه مهديقلي خان جوانشير بعد از زيارت فرمان همايون از روي نهايت استظهار و آنكه عالي ج
اطمينان و اميدواري سالك طريق خدمت شهرياري و در تقديم مهمات مقرره كوشيده، بعد از 
انجام مهم مزبور خود را بدون مشاركت غير بيگلربيگي واليت قراباغ داند و مادام الحيوة در پناه 

خود و اوالد و متعلقان خود را از تعرض جان و مال و امثال آن از جانب اولياي امان ظل اللهي 
نامه محفوظ داشته با ظهور شروط مقرره از   دولت محفوظ و مسلم يابد و اين فرمان را به رسم امان
  .شوائب تغيير و تبديل مصون دانسته در عهده شناسند



  ٢٠٦

   عهدنامه گلستان- 4
  

  سواد عهد نامه گلستان بين ايران و روسيه: موضوع  
  1813 اوكدمبر 12 برابر با 1228بيست و نهم شوال : تاريخ  

  
  سواد عهد نامه گلستان كه فيمابين دولتين عليتين روسيه و ايران بسته شده

  به وكالت عالي جاه ميرزا ابوالحسن خان و ينارال ليدنانه نيكوالي رديشچوف
  1228به تاريخ سنه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضرت قضا قدرت خورشيد آيت پادشاه اعظم جمجاه ايمپراطور اكرم عالي   اعلي  

حضرت قدر قدرت كيوان رفعت   دسستگاه مالك بااالاستقالل كل ممالك ايمپرية اروسيه و اعلي
رباني و اشفاق پادشاه اعظم سليمان جاه مالك با االستقالل ممالك شاهانة ايران به مالحظه كمال مه

عليتين كه در مادة اهالي و رعاياي متعلقين دارند به دفع و رفع امور عداوت و دشمني كه بر 
عكس رأي شوكت آراي ايشان است طالب و به استقرار مراتب مصالحة ميمونه و دوستي 

گرفته باشند به احسن الوجوه رأي عليتين قرار   جواريت سابقة مؤكده را در بين الطرفين راغب مي
حضرت قدر قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور   در انجام اين امور نيك و متصوبه از طرف اعلي

بااالستقالل كل ممالك اروسيه به عالي جاه معلي جايگاه جنرال ليدنانه اروسيه سپهساالر و مدير 
 و عساكر ساكنين جوانب قفقاز لينه و گرجستان ناظم امور و مصالح شهر به واليات عويدناي

بايد الي وعدة سه   گرجستان و قفقاز لينه حاجي ترخان و كارهاي تمامي ثغور و سرحدات اين مي
ماهة هاللي بعد از تصديق و خط گذاردن در اين عهدنامه از طرفين مرخص و رد گرديده، هر 
يك از جانبين خرج و احتياج به اسراي مزبور داده به قراكليسا رسانند و وكالي سرحدات طرفين 

نمايند اسراي   به موجب بيشتر اعالمي كه در خصوص فرستادن آنها به جاي معين به يكديگر مي
جانبين را بازيافت و حاصل خواهند كرد و آناني كه به سبب تقصير يا به خواهش خود از 

اند اذن به آن كساني كه به رضا و رغبت خود ارادة آمدن داشته باشند داده   مملكتين قرار نموده
كه به وطن خود مراجعت نمايند و هريك از هر قومي چه اسرا و چه فراري كه نخواسته شود 

باشند كه بيايند كسي را به او كاري نيست و عفو تقصيرات از طرفين نسبت به فراريان اعطا 
حضرت قدر    عالوه از اظهار و اقرار مزبورة باال رأي بيضاضياي اعلي-فصل هفتم. خواهد شد

حضرت كيوان رفعت پادشاه اعظم   ظم و ايمپراطور كل ممالك اروسيه و اعليقدرت پادشاه اع
ممالك ايران قرار يافته كه ايلچيان معتمد طرفين كه هنگام لزوم مأمور و روانة دارالسلطنه جانبين 

شوند بر وفق لياقت رتبه و امور كلي مرجوعه الشأن را و برداشت و محبت نمايند و به دستور   مي
يي كه از دولتين بخصوص حمايت ارباب معامالت در بالد مناسبه طرفين تعيين و سابق وكال
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تسكين گرديده زياده از ده نفر عمله نخواهند داشت ايشان با اعزار شاسته مورد مراعات گرديده 
به احوال ايشان هيچ گونه زحمت نرسيده، بل زحمتي كه به رعاياي طرفين عايد گردد به موجب 

 در باب آمد و -فصل هشتم. ديدگان جانبين داده شود  ي مزبور رضايي به ستمعرض و اظهار وكال
شود كه هر كسي از   شد قوافل و در باب معامالت در ميان ممالك دولتين عليتين اذن داده مي

اهالي تجار بخصوص ثبوت اينكه درست رعايا وارباب معامالت متعلقة دولت علية اروسيه و يا 
باشند از دولت خود يا از سرحدداران جانبين تذكره و كاغذ راه   ة ايران ميتجار متعلق دولت بهي

را در دست داشته باشند از طريق بحر و برّ به جانب ممالك اين دو دولت بدون تشويش آيند و 
هركسي هر قدر خواهد ساكن و متوقف گشته مأمور تجارت و معامله اشتغال نمايند و زمان 

د از دولتين مانع ايشان نشوند آنچه مال و تنخواه از امكنة ممالك مراجعت آنها به اوطان خو
اروسيه به واليات ايران و نيز از طرف ايران به ممالك اروسيه برند به معرض بيع رسانيده و يا 
معاوضه به مال و اشياء ديگر نمايند اگر در ميانة ارباب معامالت طرفين بخصوص طلب و غيره 

وجب عادت مألوفه به نزد وكالي طرفين يا اگر وكيل نباشد به نزد حاكم شكوه و دعايي باشد به م
آنجا رفته امور خود را عرض و اظهار سازند تا ايشان از روي صداقت مراتب ادعاي آنها را تحقيق 
ومعلوم كرده خود يا به معرفت ديگران قطع و فصل كار را خواسته نگذارند كه تعرض و زحمتي 

د واصل شود ارباب تجار طرف ممالك اروسيه كه وارد ممالك ايران به ارباب معامالت عاي
شوند مأذون خواهند بود كه اگر خواهند با امول و تنخواه خودشان به جانب ممالك پادشاهانة   مي

ديگر كه دوست ايران باشند بروند طرف دولت ايران بالمضايقه تذكرات راه به ايشان بدهند و 
وسيه نيز در مادة اهالي تجار جانب دولت ايران كه از خاك ممالك همچنين از طرف دولت عليه ر

روند معمول خواهد شد وقتي   اروسيه به جانب ساير ممالك پادشاهانه كه دوست اروسيه باشند مي
كه از رعاياي متعلقة دولت علية اروسيه در زمان توقف و تجارت در ممالك ايران فوت شده 

بايد   ند چون مايعرف او از مال رعاياي متعلقة دوست است لهذا مياموال و امالك او در ايران بما
اموال مفوت به موجب قبض الوصول شرعي رد و تسليم بازماندگان و اقوام مفوت گردد و نيز 
اذن خواهند داد كه امالك مفوت اقوام و بفروشند چنان كه اين معني در ميان ممالك اروسيه و 

. نمايند  ستور و عادت بوده متعلق به هر دولت باشد مضايقه نمينيز در ممالك پادشاهانه ديگر د
 باج و گمرك اموال تجاران طرف دولت اروسيه كه به بنادر و بالد ايران بياورند از -فصل نهم

يك تومان مبلغ پانصد دينار در يك بلده گرفته از آنجا با اموال مزبور به هر واليات ايران بروند 
مچنين از اموالي كه از ممالك ايران بيرون آورند آنقدر گرفته زياده به چيزي مطالبه نگردد و ه

عنوان خرج و توجيه و تحميل واختراعات چيزي از تجاران اروسيه باشد و شلتاق مطالبه نشود و 
آورند   به همين نحو در يك بلده باج وگمرك تجاران ايران كه به بنادر و بالد ممالك اروسيه مي

 بعد از نقل اموال - فصل دهم. د به دستور گرفته اختالفي به هيچ وجه نداشته باشدبرن  يا بيرون مي
تجاران به بنادر كنار دريا و يا آوردن از راه خشكي به بالد سر حدات دولتين عليتين اذن و اختيار 
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به ارباب تجار و معامالت طرفين داده شده كه اموال و تنخواه خودشان فروخته اموال ديگر 
 يا معاوضه كرده ديگر از امناي گمرك و از مستأجرين طرفين اذن و دستوري نخواسته خريده و

باشند زيرا بر ذمة امناي گمرك و مستاجرين الزم آن است مالحظه نمايند كه معطلي و تأخيره در 
كار تجارت ارباب معامالت وقوع نيافته، باج خزينه را از بايع و يا از منيع هر نحو كه در ميانة 

 بعد از تصديق و خط گذاردن -فصل يازدهم. نمايند حاصل و بازيافت نمايند  دشان سازش ميخو
نامه به وكالي مختار دولتين عليتين بالتأخير به اطراف جانبين اعالم و اخبار و امر   درين مشروط

اكيد بخصوص باالمره ترك و قطع امور عداوت و دشمني به هر جا ارسال خواهند كرد شرط اين 
روط نامه الحاله كه بخصوص استدامت مصالحه دائمي طرفين مستقر و دو قطعة مشروحه با مش

ترجمان خط فارسي مرقوم و محرروار وكالي مختار مأمورين دولتين عليتين مزبورة با ال تصديق 
حضرت قضا قدرت   بايد از طرف اعلي  و مهر مختوم گرديده مبادله به يكديگر شده است مي

حضرت خورشيد رتبت    ايمپراطور اكرم مالك كل ممالك اروسيه و از جانب اعليپادشاه اعظم و
شاه اعظم واالجاه ممالك ايران به امضاي خط شريف ايشان تصديق گردد چون اين صلحنامه 

بايد از هر دولت  پايدار به وكالي مختار برسد لهذا از دولتين عليتين در مدت   مشرحه مصدفه مي
 في معسكر اروسيه در رودخانة زيوه من محال گلستان "وصول گردد تحريراوعدة سه ماه هاللي 

 هجريه و تاريخ دوازدهم ماه 1228متعلقة واليات قراباغ به تاريخ بيست و نهم ماه شوال سنه 
  .1813اوكدمبر سنه 
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   نامه وزير مختار روس به وزير خارجه ايران- 5
  

  1253 شهر رجب المرجب سنة 21: تاريخ
  وزير مختار روس: فرستنده
  وزير خارجة ايران: گيرنده
  )مسائل اتباع و سرحدات ايران و روس(در باب ايجاد نظم در سرحدات : موضوع

  
  جنابا، جاللت و نبالت نصابا، محبان نوازا، دوستان استظهارا

چندي قبل ازين نوشته به اين مضمون از جناب فرمانفرماي گرجستان به دوستدار رسيد   
ي دولت علية ايران خواهش نموده بودند كه حاكم قراباغ و حاكم قراداغ همديگر را كه چون امنا

مالقات نموده، نظمي در كار سر حدات آن صفلحات دهند كه مثل نظم سرحدات طالش و اردبيل 
كه به سعي و اهتمام حاجي علي عسكر و كولويل لونسكوف در ابتداي بهار يافته است شود، لهذا 

اهللا خان را كه از جانب   ستان حاكم قراباغ را مأمور داشته است كه رفته نعمتفرمانفرماي گرج
جناب امير نظام مأمور است مالقات نموده، به نظم امور سرحدات پردازند و جناب فرمانفرما 

اند چنين نظمي هم در   اميدوار است به طوري كه حاكم اردبيل و طالش در آن سرحدات نظم داده
اهللا خان داده شود كه   باغ و قراداغ سعي و اهتمام حاكم قراباغ و عالي جاه نعمتامور سرحدات قرا

. بالمره ترك سرقت فيمابين سرحدنشينان آن صفحات شود و آسودگي خلق ا لمنتها حاصل آيد
توقع آنكه امر و اهتمام جناب فرمانفرما را در باب نظم سرحدات كه حسب الخواهش اولياي 

  .ت به عرض امناي دولت قاهرة ايران رسانيده، ايشان را آگاهي دهنددولت قاهرة ايران اس
  1253 شهر رجب المرجب من شهور سنه 21 في "تحريرا
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   نامه مامور دولت به وزير دول خارجه- 6
  

  1254شهر شوال : تاريخ 
  از مأمور دولت علية حسن علي خان ولد مرحوم اسمعيل خان: فرستنده
  مقرب الخاقان ميرزا مسعود وزير دول خارجه: گيرنده
  تجاوزات سرحدي ايران و روس: موضوع

  
  هو

اند كه فرمان اقدس   مقرب الخاقان ميرزا وزير دول خارجه الطاف خاطر واال مخصوص بوده
همايون شهرياري روحنافداه كه در باب امور سرحد برحسب استدعاي جناب وزير مختار دولت 

اهللا   صادر شده بود زيارت شد و نوشتة جناب جاللت مـĤب استاد مكرم حاجي سلمهبهية روسيه 
دزدي و دغلي را كه . تعالي را ديديم و از فرمايشات مقرره و مطبوعات مؤكدة آنها مطلع شديم

توان كرد چرا كه در سرحد   رسد انكار نمي  افتد و به ظهور مي  در سرحد هر دو طرف اتفاق مي
اند كه كارشان دزدي و سرقت است ما هم نظر به اتحاد دولتين عليتين و حفظ    نشستهطرفين ايالتي

شرايط معاهده طرفين كمال سعي و اهتمام در نظم امور سرحديه و استرداد اموال مسروقه هميشه 
كنيم دقيقه غفلت نداديم از چاكران حضرت عليه كه در آذربايجان بودند هر سال   ايم و مي  كرده

كردند ما نيز گاهي حسين   الجانبين مأمور سر حد مي   براي قطع اينگونه دعاوي دايره بينمعتمدي
جاه حسين علي   جاه محمد شريف بيك مأمور شد امسال هم عالي  بيك را فرستاديم و پارسال عالي

اند كه قرار   خان بيات يوزباشي به حكم ما به سرحد رفته و با كماندات قراباغ مالقات كرده
اند بعد از تحقيق و ثبوت استرداد و عايد دارند   ستي درين مواد بدهند و مالي كه از طرفين بردهدر

جاه حاجي خان و   در باب عالي. دزد و شرير و اينگونه اشخاص از سرحد هردو طرف دور كردند
نوادة مصطفي خان شرواني حكم و مقرر شده بود كه موافق فصل چهاردهم عهدنامة تركمان چاي 

ايد از سرحد دور كرده حكم فصل مزبور نسبت به هر دو طرف حدودات و سامان امر فرماي ب
دار   عساكر سفاين بحر خضر صاحب حمايل الكسندر نيوي ذي حمايل مرتبة اولين فرماي مرتبه

رابع عسكريه مقتدر گيوركي صاحب نشانة شمشير طالي المرقوم به جهت رشادت و بهادري 
يار كلي اعطا شده اعلي حضرت كيوان رفعت واالرتبت پادشاه اعظم نيكوراي رديشچوف اخت

جاه معلي جايگاه ايلچي بزرگ دولت ايران كه مأمور   مالك بااالستقالل ممالك ايران هم عالي
شأن و محرم اسرار نهان و   دولتين روم و انگليس بوده عمدة االمراء واالعيان مقرب درگاه ذي

يران از خانوادة دودمان وزارت و از امراي واقفان حضور در مرتبة مشير اكثر امور دولت بهية ا
دوم آن صاحب عطاي خاص پادشاهي خود از خنجر و شمشير و كارد مرصع استعمال ملبوس 

اند حال در معسكر   ترمه و يراق مرصع اسب ميزرا ابوالحسن خان درين كار مختار با الكل نموده
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تان متعلقة واليت قراباغ مالقات و جمعيت نموده بعد از اروسيه و رودخانة زيوه من محال گلس
ابراز و مبادلة مستمسك مأموريت و اختيار كلي خود به يكديگر و مالحظه و تحقيق امور متعلق 
به مصالحة مباركه به نام نامي پادشاهان عظام قرار و به موجب اختيار نامجات طرفين قيود و 

  .داريم  قبول و منصوب و استمرار ميابد م  فصول شروط مرقومة ذيل را الي
 بعد از اين امور جنگ و عداوت و دشمني كه تا حال در بين دولتين عليتين - فصل اول  

ابد مقطوع و متروك و مراتب مصالحة اكيد و   اروسيه و ايران بود به موجب اين عهد نامه الي
الك بااالستقالل كل حضرت قضا قدرت پادشاه اعظم امپراطور م  دوستي شديد در بين اعلي

حضرت خورشيد رايت پادشاه داراشوكت ممالك ايران و وارث وليعهدان   ممالك اروسيه و اعلي
 چون - فصل دوم. عهد آن عظام و ميانة دولتين عليتين فخام ايشان پايدار و مسلوك خواهد بود

است كه مراتب بيشتر به موجب اظهار و گفتگوي طرفين قبول و رضا در بين دولتين عليتين شده 
مصالحه در بناي اسطاطوسكوه او پريزنديم يعني طرفين در هر وضع و حالي كه الي قرارداد 
مصالحه الحاله بوده است از انقرار باقي و تمامي الكاء و واليات خوانين نشين كه تا حال در تحت 

در بين دولتين ضبط و تصرف هر يك از دولتين بوده كماكان در ضبط و اختيار ايشان بماند لهذا 
عليتين اروسيه و ايران به موجب خط مرقومة ذيل سنور و سرحدات مستقر و تعيين گرديده از 
ابتداي اراضي آدينه بازار به خط درست از راه صحراي مغان تا به معبر يدي بلوك رود ارس و از 

خانه كپنك باالي كنار رود ارس تا اتصال و الحاق رودخانه كپنك چاي به و از طرف راست رود
چايي و از آنجا خط حدود سامان واليات قراباغ و نخجوان و ايروان و نيز رسدي از سنور گنجه 
جمع و متصل گرديده بعد از آن حدود مزبور كه واليات ايروان و گنجه و هم حدود قزاق و 

ز سازد و از ايشك ميدان نيز ا  شمس الدينلو را تا به مكان ايشك ميدان تشخيص و منفصل مي
هاي حمزه چمن و از سر كوههاي پلنگ الي   باالي سر كوههاي طرف راست طرق و رودخانه

 گوشة حدود محال شوره كل و از گوشه شوره كل از باالي كوه برف دارالذكر گذشته از سرحد
چاي ملحق و متصل شده   محال شوره كل و ميانة حدود قرية مسدره وارتيك به رودخانه ارپه

نشين طالش در هنگام عداوت و دشمني دست به   گردد و چون واليت خان  يمعلوم و مشخص م
دست افتاده، لهذا به جهت زيادة صدق و راستي حدود واليت طالش مزبور را از جانب انزلي و 
اردبيل بعد از تصديق اين صلحنامه از پادشاهان عظام معتمدان و مهندسان مأموره كه به موجب 

 معرفت سرداران جانبين جبال و رودخانه ها و درياچه و امكنه و مزارع قبول و وفاق يكديگر و به
سازند آن را نيز معلوم و تعيين ساخته، آنچه در حال    تحرير و تميز و تشخيص مي"طرفين تفصيال

تحرير اين صلحنامه دست در تحت تصرف جانبين باشد معلوم نموده آن وقت خط حدود واليت 
 سكوه او بريزنديم مستقر و معين ساخته، هر يك از طرفين آنچه در طالش نيز در بناي اوسطاطو

تصرف دارد بر سر آن باقي خواهد ماند و همچنين در سرحدات مزبورة فوق اگر چيزي از خط 
طرفين بيرون رفته باشد معتمدان و مهندسان مأمورة طرفين هر يك طرف به موافق اسطاطوسكوه 
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حضرت كيوان رفعت پادشاه اعظم مالك ممالك    اعلي-يمفصل س. او بريزنديم رضا خواهد داد
حضرت قدر قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور   ايران به جهت ثبوت دوستي و وفاقي كه به اعلي

كل ممالك اروسيه دارند با اين صلحنامه به عوض خود و وليعهدان عظام تخت شاهانة ايران 
نشين شكي و شيروان و قبه   لست والكاي خوانينواليات قراباغ و گنجه كه مسمي به ايلي سابط بو

و دربند و بادكوبه و هرجا از واليت طالش را با خاكي كه اآلن در تحت تصرف دولت اروسيه 
است و تمامي داغستان و گرجستان و محال شوره كل و آچوق باش و كوريه و منكريل و انچاز و 

دات معينه الحاله بوده و نيز آنچه از اراضي و تمامي الكاء و اراضي كه در ميانة قفقاز لينه و سرح
اربابي قفقاز لينه الي كنار درياي خضر متصل است مخصوص و متعلق به ممالك ايمپرية اروسيه 

حضرت قضا قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور و مالك ممالك اروسيه    اعلي-فصل چهارم. داند  مي
حضرت خورشيد رايت شاه واال شوكت ايران و به   براي اظهار دوستي و اتحاد خود نسبت به اعلي

جهت اثبات اين معني كه بنابر همجواريت طالب و راغب است كه در ممالك شاهانة ايران مراتب 
استقالل و اختيار پادشاهي را در بناي اكيد مشاهده و مالحظه نمايند لهذا از خود و از عوض 

ندان عظام ايشان كه به وليعهدي دولت ايران نمايند كه هريك از فرز  وليعهدان عظام اقرار مي
گردد هرگاه محتاج به اعانت و امدادي از دولت عليه اروسيه باشند مضايقه ننمايند تا از   تعيين مي

خارج كسي نتواند دخل در مملكت ايران نمايد و به امداد و اعانت اروس دولت ايران محكم و 
ايران فيمابين شاهزادگان مناقشتي رخ نمايد دولت مستقر گردد و اگر در سر امور داخلة مملكت 

هاي    كشتي-فصل پنجم. علية اروس را در آن ميانه كاري نيست تا پادشاه وقت خواهش نمايد
نمايند به دستور سابق مأذون   دولت اروسيه كه براي معامالت بر روي درياي خضر تردد مي

زديك شوند و زمان طوفان و شكست كشتي خواهند بود كه سواحل و بنادر جانب ايران عازم و ن
هاي جانب ايران هم به دستور   از طرف ايران اعانت و ياري دوستانه نسبت به آنها شود و كشتي

سابق مأذون خواهد بود كه براي معامله روانة ساحل اروسيه شده به همين نحو در هنگام طوفان و 
 باره ايشان معمول گردد و در خصوص شكست كشتي از جانب اروسيه اعانت و ياري دوستانه در

هاي   هاي عسكرية جنگي اروسيه به طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر وقت كشتي  كشتي
شود كه به دستور   اند حال نيز محض اذن داده مي  جنگي دولت اروسيه با علم در درياي خضر بوده

تي جنگي در درياي حضر سابق معمول كرده و احدي از دولتهاي ديگر سواي دولت روس كش
 تمامي اسرايي كه در جنگاه گرفتار يا آنكه از اهالي طرفين اسير شده - فصل ششم. نداشته باشند

اوقاتي كه . از كرستيان و هر مذهب ديگر باشند مساوات دارد و مخصوص به طرفي نيست
دهم نشست و نزديك سرحد بود نظر به رعايت حكم فصل چهار  مصطفي خان در اين طرف مي

عهدنامه و حفظ قواعد دوستي هر دو دولت بهيه اهتمام ديوانيان در دور كردن او از سرحد به 
حدي و به جايي رسيد كه الجاء كاغذ به بزرگان دولت روس نوشت آنها هم پذيرفتند و اورا به 

كه  با خود برد "وقت رفتن جمعي را از مغاني و غيره عنفا. آن طرف بردند و در سرحد جا دادند
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اگر دور كردن حاجي خان بيگي و امثال او از سرحد الزم باشد از آن طرف . بالفعل نزد او هستند
جاه مرقوم   براي استحضار آن عالي. هم دور كردن مصطفي خان از نزديكي سر حد واجب است

شد و بايد جناب وزير مختار دولت بهية روسيه را مطمئن از سعي ما در نظم امور سرحد نمايد 
دانيم اين است كه از صاحب منصبان نظام كه فوجي   گر چيزي براي انظباط مهام سرحد الزم ميدي

ندارند يكي دو معتمد امناي دولت قاهره بايد مأمور سرحد شود كه هميشه صد نفر سرباز و پنجاه 
نفر سواره در آنجا مانع ظهور اينگونه امور گردد و مقصر و مرتكب را تنبيه نمايد و هميشه 

وزنامه نفرستد هركس را كه صالح و معتمد دانند عرض كرده به حكم سركار اقدس اعلي مأمور ر
جاه حسينعلي خان نيز عرض كرده بود و از   شود به شرطي كه قراداغي نباشد به همين طور عالي

ايد يكي هم اين بوده است و بايد چاپارخانه در اين طرف نيز   جمله شروطي كه با كماندات كرده
صاحب منصب و سرباز و سوار كه مأمور خواهند شد بايد با مواجب و جيره باشد و . خته شودسا

جاه مراتب را به خاكپاي مبارك عرض كند و هرطور حكم فرمودند ما همين   هميشه بدين عالي
  .كارها به زودي فرمود ما را مستحضر سازد در عهده شناسند

  1254 في شهر شوال "تحريرا
  فرمان: مهر
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ناپذيربودن قراباغ كوهستاني،    اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش جدايي- 7
  زانگزور و نخجوان از جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  1920 نوامبر 30
  

  به همه  
از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره تصميمگيري كميته انقالب   

  :رمن برسانيد كه نوامبر به اطالع خلق ا30مورخ 
با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در ارمنستان از سوي دهقانان   

از امروز . فرستد   دهقاني آذربايجان بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي-شورشي، دولت كارگري
به عنوان قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان . شوند  مرزهاي قبلي ارمنستان و آذربايجان لغو مي

  .شوند  ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به رسميت شناخته مي  بخش جدايي
  .پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و آذربايجان شوروي  

  نريمانف. ن- رئيس كميته انقالب آذربايجان
  كميسر خلق امور خارجه، حسينف

  )1920 دسامبر 7 ايروان، "كمونيست"روزنامه(
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نريمانف رئيس كميته انقالب . كاسيان رئيس كميته انقالب ارمنستان به ن.  نامه س- 8
  آذربايجان

  1921ژانويه 
كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان با شادماني برادرانه تصميمگيري   

وهستاني را  درباره زانگزور، نخجوان و قراباغ ك1920 نوامبر 30دولت شوروي آذربايجان مورخ 
  .دريافت كرد

سابقه و جديد تاريخي در روابط   اين تصميم در ميان كشورهاي همسايه، نمونه بي  
آيد و نه اينكه با    از سوي زحمتكشان پديد مي"رود، جايي كه حكومتش عمال  متقابل به شمار مي

صد گسترش توسل به ريختن خون و اشك همسايگان بلكه با اعتقاد به سازندگي سوسياليستي ق
دولت شوروي به آساني و در يك چشم به هم زدن اينگونه مسائل را كه تا اين . مرزها را دارند

  .كند  رسيد، حل و فصل مي  زمان الينحل به نظر مي
       تصميم خالصانه آذربايجان شوروي، ارمنستان شوروي را نيز غرق در احساسات اعتماد 

با اعالم حكومت شوروي در . وي همسايه ديرينه دراز كندمتقابل فرو برد تا دست همكاري به س
 - هاي بورژوا  هاي كارگر و دهقان، ديگر جايي براي بت  هر دو كشور و با استقرار حكومت توده

هاي برادر وجود ندارد و هيچ تهديد مسلحانه در قبال زحمتكشان كشورهاي   ملي در حيات خلق
آلود و   سئله از طرف دولت آذربايجان، كه سالحي خونحل عادالنه اين م. همسايه در كار نيست

هاي مضمحل توسط اراده   ها ومساواتيست  مفتضح برا ي نابودسازي متقابل در دست داشناك
گذاري   آزادانه خلق بود، اساس تزلزل ناپذير همكاري سياسي و اقتصادي دو جمهوري را پايه

  .كند  مي
 فشارهاي بي معني و وحشيانه اديان و ملل از اين پس در مرزهاي ارمنستان شوروي  

  .گردد  ديگر به چشم نخواهند خورد و تمام نعمات شوروي شامل حال كليه شهروندان ارمنستان مي
  هاي شوروي سوسياليسيتي ارمنستان و آذربايجان  پاينده باد برادري جمهوري

  ه شوروي سوسياليسيتي فدراتيو روسي  پاينده باد هم پيمان ما جمهوري
  الملل كمونيستي  الملل و مركزيت مبارزاتي آن بين  پاينده باد انقالب پرولتارياي بين

  كاسيان.  س-رئيس كميته انقالب ارمنستان
  

  )13، شماره 40113آرشيو جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، ف (
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  ارمنستان متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به - 9
  1921 ژوئن 12

  
بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و توافق بدست   

گردد   آمده ميان دولتهاي جماهير شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان، بدينوسيله اعالم مي
يستي ارمنستان را كه قراباغ كوهستاني از هم اكنون بخش جدائي ناپذير جمهوري شوروي سوسيال

  .دهد  تشكيل مي
  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي

  ) آلكساندر مارتوني(مياسنيكيان.سوسياليستي ارمنستان آ
  قارابگيان . منشي، م

  
  )1921 ژوئن 19، ايروان )ارمنستان شوروي ("خورهردايين هاياستان"روزنامه (
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كوهستاني وابسته به حزب كمونيست آذربايجان اي قراباغ     تصميم پلنوم كميته ناحيه-10   
درباره مسئله درخواست زحمتكشان ناحيه براي الحاق مجدد ناحيه خودمختار قراباغ 

  كوهستاني به
   جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  1988 مارس 17
گيرد   اي قراباغ كوهستاني حزب كمونيست آذربايجان تصميم مي  پلنوم كميته ناحيه  

  :كه
 انعكاس انتظامات ساكنان ارمني ناحيه خود مختار و اراده اكثريت مطلق در

هاي قراباغ كوهستاني، از بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير   كمونيست
گردد تا مسئله الحاق مجدد ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني به جمهوري   شوروي درخواست مي

وفصل عادالنه قرار گيرد و بدين ترتيب اشتباه   ان مورد بررسي و حلشوروي سوسياليستي ارمنست
  . در مورد تعلق ارضي قراباغ اصالح گردد1920رخ داده در اوايل دهه 

  
  )1988 مارس 18)قراباغ شوروي  ("سوتاكان قراباغ"(
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     تصميم رياست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره درخواست - 11
  مايندگان شوراي خلق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني در خصوص الحاق ناحيه از ن

  جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان 
  به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  1988 ژوئن 13
دارد كه   رياست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان اظهار مي  

وي و آذربايجان شوروي، وضعيت حقوق ناحيه خود مختار براساس قانون اساسي اتحاد شور
 مصوب شوراي "قانون مربوط به ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني"قراباغ كوهستاني توسط 

عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان برپايه درخواست شوراي مرزي نمايندگان خلق 
  .گردد  تعيين مي

زهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي نمايندگان كليه دهد كه نيا  اين وضعيت اجازه مي  
با اين حال، اوضاع قراباغ . ها و اقوام ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني برآورده شود  مليت

دهند كه تا زمان اخير نقايصي در ميان   كوهستاني و مسائل نگران كننده زحمتكشان نشان مي
  .اند   در نظر گرفته نشده"نان كالهاي ملي ساك  رهبري ناحيه وجود دارد و ويژگي

تصميم شوراي وزيران اتحاد شوروي و كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي   
 اقتصادي ناحيه -  درباره تدبيرانديشي در جهت تسريع رشد اجتماعي1988 مارس 24مورخ 

اي  و اقدامات صورت گرفته از طرف شور1988-1995خودمختار قراباغ كوهستاني در سالهاي 
وزيران و كميته مركزي حزب كمونيست جمهوري آذربايجان شرايط مساعدي براي تسريع رشد 
 - نيروهاي توليدي ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني، و حل مسائل حاد فرهنگي و مسكوني

  .اند  معيشتي پديد آورده
ر با بررسي همه جانبه درخواست نمايندگان شوراي نمايندگان خلق ناحيه خود مختا  

قراباغ كوهستاني مبني بر انتقال تعلق ناحيه از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان به 
جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، رياست شوراي عالي جمهوري شوروي آذربايجان آن را 

داند، زيرا اجراي آن بر خالف منافع جمهوري آذربايجان و ساكنان ارمني است   غير قابل قبول مي
  .هاي كشور ما و امر اصالحات توافق ندارد   امر تحكيم دوستي تمام خلقو با

هاي آذري و ارمني در پاسخ به   دهد كه خلق  رياست شوراي عالي اطمينان مي  
گورباچف از هيچ . درخواست دبير اول كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي رفيق م

اي   تاهي نخواهد كرد و تالش شايستهكوششي در جهت حفظ و استحكام دوستي و برادري كو
  .براي تجديد انقالبي اجتماع سوسياليستي صورت خواهد داد

  صدر هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، س تاتليف
  كاجيوا.منشي رياست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان ر
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    )1988ئن  ژو14 "پاكينسكي راپوچي"روزنامه  (
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 تصميم شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان درباره ميانجيگري ميان - 12
شوراهاي جمهوري شوروي آذربايجان و ارمنستان به منظور خروج قراباغ كوهستاني از 
جمهوري شوروي آذربايجان و الحق به جمهوري شوروي ارمنستان و در مورد تصميم 

 20ندگان شوراي خلق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ العاده نماي  اجالس فوق
  1988فوريه 

  
دارد كه مسئله مربوط   شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان اظهار مي  

المللي حل نشده، در مركز توجه كميته   به قراباغ كوهستاني، همچنين بسياري ديگر مسائل بين
گورباچف دبير . ي قرار دارند، كه گواه آن درخواست ممركزي حزب كمونيست اتحاد شورو

اين درخواست به . اول كميته مركزي حزب كمونيست از زحمكشان آذربايجان و ارمنستان است
هاي شوروي، مسئوالنه مورد پذيرش كليه زحمتكشان و جامعه ارمنيان   منظور تحكيم دوستي خلق

ميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي، بنا به تصميم بوروي سياسي ك. شوروي قرار گرفت
المللي و مجموعه مسائل ناحيه خود   دبير كميته مركزي موظف گرديد، علل حاد شدن روابط بين

پيشنهادهاي مناسب را براي بررسي دولت اتحاد . مختار قراباغ كوهستاني مورد بررسي قرار داده
وراي وزيران اتحاد شوروي و تصميم ش. شوروي و كميته مركزي حزب كمونيست ارائه دهد

 سياسي ناحيه خود - كميته مركزي حزب كمونيست شوروي مبني بر اقدام تسريع رشد اقتصادي
  .مختار قراباغ كوهستاني گواه بر توجه عظيم به نيازهاي ناحيه و مسائل قراباغ كوهستاني است

 از تزهاي كميته مركزي حزب كمونيست شوروي "شوراي عالي جمهوري تماما  
گردد در حيطه   كند كه در آنها بيان مي  خطاب به نوزدهمين كنفرانس حزبي جماهير حمايت مي

اصالحات نظام سياسي ضروري است اقداماتي مورد بررسي و اجرا قرار گيرند كه در راستاي 
الملل و رشد و   رشد آتي اتحاد شوروي قرار داشته باشند، بذل توجه هميشگي به مسائل روابط بين

  .فت هر ملت و قوم ضرورت داردپيشر
  :گيرد  شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي تصميم مي  

اي نمايندگان خلق    با بررسي همه جانبه تصميم اجالس فوق العاده شوراي ناحيه- 1
 و با توجه به اوضاع 1988 فوريه 20ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ 

اني، همچنين بيان اراده ساكنان ارمني آشفته پديد آمده در قراباغ كوهست
جمهوري شوروي ارمنستان و قراباغ كوهستاني، با تاسي از حق تعيين سرنوشت 

 قانون اساسي اتحاد شوروي، با الحاق قراباغ 70آزادانه ملل مذكور در ماده 
  .كوهستاني به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان موافقت گردد

ماهير شوروي سوسياليستي درخواست گردد كه مسئله  از شوراي عالي اتحاد ج- 2
خروج ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي و الحاق 
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آن به جمهوري ارمنستان شوروي مورد بررسي قرار گرفته و بطور مثبت و عادالنه 
  .وفصل گردد  حل

جعه به شوراي عالي  شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان با مرا- 3
گيري   جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، اميدوار است كه اين تصميم

باعث اختالل در روابط حسن همجواري ديرينه در جمهوري نگردد و اين امر 
  .مورد درك عميق خلق آذربايجان قرار گيرد

  انوسكاني.صدر هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان ه
  استپانيان . منشي هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان ن

  
  )1988 ژوئن 16) ارمنستان شوروي(سوتاكان هاياستان "روزنامه (

 تصميم شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان درباره محكوميت جنايات - 13
  اليستي آذربايجانصورت گرفته در شهر سومگائيت جمهوري شوروي سوسي

  
شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان جنايات صورت گرفته در قبال   

  .كند   را محكوم مي1988ساكنان ارمني شهر سومگائيت در ماه فوريه 
ها و دوستان قربانيان   شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان به خانواده  

  .كند  گناه احساس همدردي مي  يديدگان ب  تسليت گفته با رنج
  وسكانيان.صدر هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليتس ارمنستان ه
  استپانيان.منشي هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان ن

  1988 ژوئن 15ايروان، 
  

  )1988 ژوئن 16، )ارمنستان شوروي("سوتاكان هاياستان"روزنامه(
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    تصميم هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در خصوص مسئله -14
  قراباغ كوهستاني و درباره تصميمات متخذه از سوي شوراهاي عالي 

  جماهير شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان
    

 شوراي  هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پس از بررسي تقاضاي- 1
 درباره درخواست شوراي 1988 ژوئن 15عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مورخ

نمايندگان خلق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني مبني بر الحاق ناحيه خود مختار قراباغ 
 شوراي 1988 ژوئن 17كوهستاني به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و تصميم مورخ 

وروي سوسياليستي آذربايجان درباره غير قابل قبول بودن الحاق قراباغ عالي جمهوري ش
 ملي مبتني بر قانون اساسي و مرزهاي -كوهستاني به جمهوري ارمنستان، تغيير تقسيمات ارضي

  .داند  جماهير ارمنستان و آذربايجان را غيرممكن مي
سوسياليستي بر پذيرش اين تصميم، هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي   

هاي   گيرد كه مطابق آن قلمرو جمهوري  اتحاد شوروي صورت مي) 78ماده (پايه قانون اساسي 
گيري غير از آن برخالف   يك تصميم. تواند دچار تغيير گردد  اتحاد شوروي بدون توافق آن نمي

 منطقه وارد المللي اين  هاي جدي به روابط بين  بود و زيان  هاي دو جمهوري مي  منافع خلق
  .ساخت  مي

دارد كه زحمتكشان قراباغ كوهستاني   هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي اظهار مي  
هاي   در راستاي اجراي سياست ملي لنين در طول سالهاي استقرار حكومت شوروي گام

آن در توام با . اند  آميزي در عرصه اقتصادي و پيشرفت علمي و زندگي اجتماعي برداشته  موفقيت
هاي   ناحيه خود مختار، بسياري از مسائل مربوط به منافع ملي ساكنان ارمني بويژه در زمينه

هاي منفي نه   تمام اين جنبه. مانده بودند  فرهنگي و آموزشي و سياست كادر رهبري الينحل باقي
ومتي جماهير هاي حك  ارگان. شدند  شدند، بلكه روي هم انباشته نيز مي  تنها به موقع برطرف نمي

شوروي سوسياليستي آذربايجان و ارمنستان و ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني بطور سطحي با 
اساس ساختار   اوضاع پديد آمده برخورد كردند و خطر سياسي ناشي از تقاضاهاي بازنگري بي

اوضاع .  ارضي منطقه را درك نكردند و موضع انتظاري و انفعالي انتخاب كردند-ملي
هاي ارمنستان و آذربايجان وارد   ها حاد شده و زيان بزرگي به اقتصاد و مناسبات خلق  هوريجم

  .همه اينها بدرستي از طرف زحمتكشان كشورمان محكوم گرديد. آمده است
براساس تصميمات متخذه از سوي كميته مركزي حزب كمونيست و هيئت رئيسه   

منظور اصالح نقايص جدي و بهبود اوضاع، شوراي عالي و شوراي وزيران اتحاد شوروي به 
اقدامات عظيمي براي تامين رشد و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي ناحيه خود مختار قراباغ 
كوهستاني، بهبود زندگي زحمتكشان، تحكيم نظام سوسياليستي و تربيت ساكنان جماهير ارمنستان 
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رود شرايط اجتناب ناپذيري براي   و آذربايجان با روحيه دوستي برادرانه و همكاري، انتظار مي
هيئت رئيسه . گردد  گسترش ارتباط جمهوري ارمنستان و ناحيه قراباغ كوهستاني پيشبيني مي
بيند تا با همكاري   شوراي عالي اتحاد شوروي اعزام نمايندگان خود به قراباغ را ضروري مي

  .هاي اتخاذ شده بكوشند  يمنزديك با نمايندگان آذربايجان و ارمنستان در اجراي اجباري تصم
 هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي از زحمتكشان جماهير ارمنستان و آذربايجان، - 2

خواهد از هيچ كوششي در جهت احياء مناسبات برادرانه ساكنان   هاي حزبي و دولتي مي  ارگان
  .ارمني و آذري دريغ نكنند

ادشوروي، شوراهاي نمايندگان خلق هيئت رئيسه اتحاد شوروي به شوراي وزيران اتح  
كند كه اقدامات   هاي اجرايي و هماهنگي آنها مقرر مي  جماهير ارمنستان و آذربايجان و ارگان

سازي اوضاع در ارمنستان، قراباغ و آذربايجان انجام دهند و انظباط   ضروري را در جهت عادي
و كاستي اجرا و از هرگونه فعاليت كم   شغلي را تحكيم و قوانين اساسي و اتحاد شوروي را بي

  . ممانعت كنند"خصمانه ملي و استفاده غير دمكراتيك از حقوق دمكراتيك جدا
بررسي مسائل مربوط به اجالس شوراي عالي اتحاد شوروي الزم است به اجالس ويژه   

ي به هاي خود آنها را براي بررس  ها واگذار گردد تا پس از آماده كردن پيشنهاد  شوراي مليت
  .هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي تسليم كند

دهد اكنون كه نوزدهمين اجالس    هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي تشخيص مي- 3
سراسري حزب كمونيست اتحاد شوروي پيشنهادهاي جديدي براي تعميق روند اصالحات انقالبي 

ها، بويژه اهميت دارد كه   بات خلقجامعه ارائه داده است از جمله تحكيم هر چه بيشتر مناس
هاي مستقل و خود مختار، شوراهاي محلي   هاي عالي كليه جمهوري  هاي رئيسه شوراي  هيئت

نمايندگان خلق همواره مسائل تحكيم همكاري برابر و دوستي مردم شوروي بر اساس اصول 
عه شوروي صرف نظر از الزم است كه هر عضو از جام. انترناسيوناليسم را مد نظر داشته باشند

مسائل مربوط به مناسبات . مليت، خود را شهروند متساوي الحقوق در هر نقطه مورد نظر بداند
المللي را بايد به موقع حل كرد و توام با منافع هر ملت و قوميت، منافع كل ميهن سوسياليستي   بين

  .را هم در مد نظر داشت
  گروميكو.  شوروي سوسياليستي    آصدر هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير

  منتشا شويلي. منشي هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ت
  1988 ژوئيه 18مسكو،كرملين، 

  
  )1988 ژوئيه 20، )ارمنستان شوروي ("سوتاكان هاياستان"روزنامه (
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