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                                              Գլուխ 1 

1905 — 1906 թթ․ ռուսական հեղափոխության ժամանակ տեղի ունեցան  

ռազմական  բախումներ, որը անվանում էին նաև հայ—թաթարական 

պատերազմ։ 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին <<կովկասցի 

թաթարներ>> էին կոչվում ժամանակակից ադրբեջանցիները։  

Հեղափոխության առաջին ամիսերից արքունիքը, բարձրաստիճան 

պաշտոնյալները միջոցներ էին որոնում ժողովրդի ուժերը մասնատելու 

համար։ Իշխանությունները դիմում էին ոճրագործության տարբեր 

ժողովուրդների միջև կրոնական և ազգային թշնամանք բորոքելով։ 

Անդրկովկասում այդ քաղաքականությունը ուղղված էր հայերի և  

ադրբեջանցիների դեմ։ 1905 թվականի փետրվարի 6-ին տեղի 

իշխանությունների և Բաքվի նահանգապետի հրահրմամբ տեղի ունեցան 

ընդհարումներ։ Հայ բնակչությունը առաջին օրերին տվեց մեծաքանակ 

զոհեր, հետագայում հայերը կազմակերպվեցին և հակառակորդին տվեցին 

զգալի կորուստներ։ Հայերի ինքնապաշտպանությունը այս ծանր օրերին 

իրենց վրա էին վերցրել Դաշնակցություն կուսակցության նշանավոր 

հայդուկներ Նիկոլ Դումանը, Խանասորի Վարդանը, Արշակ Գավալյանը 

(Քեռին) և մյուսները։ Կատաղի բախումները եղան Գանձակի նահանգում  

նաև Շուշիում ։ 1905 թվականի Շուշիի կոտորածին արձագանքեց Բաքուն 

որն այդ ժամանակ ուղեկցվում էր նավթահորերի և նավթագործարանների 

հրդեհումով։ Նոյեմբերի 20-ին Բաքվում սկսվեց ջարդերի և կոտորածների 

նոր ալիք տարածվեց Վրաստանում և Հայաստանում։ Վրաստանում 

մասնավորապես Թիֆլիսում հայկական ինքնապաշտպանությունը 

գլխավորում էր Արմեն Գարոն (Գարեգին Փաստրմաճյանը)։ Սաստիկ 

կռիվներ տեղի ունեցան Սյունիքում, որտեղ թաթարական մեծաթիվ ուժերին 

պարտության էին մատնում հայկական փոքրաթիվ, բայց կազմակերպված 

ուժերը։  1906 թվականին ցարական իշխանությունները  դադարեցնում են 

բախումները, քանի որ այլևս կարիք չկար ապակայունացնելու 

իրադրությունը։ Հայ — ադրբեջանական կռիվների ժամանակ շատերը 

հանդես եկան համերաշխության կոչերով հատկապես ՝ Հովհաննես 

Թումանյանը և ադրբեջանցի գրող Միրզա Սաբիրը։   
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                                               Գլուխ 2 

 

Գետաբեկը Ելիզավետպոլի նահանգի հայաբնակ գյուղերից էր, որը 

թալանվել, ավերվել և հրկիզվել էր մերձակա գյուղերի թուրք բնակչության 

կողմից։ Բախումերը սկսվել են 1905 թվականի նոյեմբերի 17-ին, երբ 

թուրքաբնակ Փարաքենդ գյուղի բնակիչները հրդեհել են Գետաբեկի բնակիչ 

և անտառապահ Աբբաս ՀԱջիևի 60 սայլ խոտը ՝ տեղի հայերի վրա 

հարձակում սկսելու պատրվակով։ Մի քանի օր անց Ֆրեզևկա ռուսական 

գյուղի քահանան Սլավյանկայում գտնվող նորանշանակ ոստիկանապետին 

հայտնում է, որ թուրքերը պատրաստվում են հարձակվել Գետաբեկի վրա։ 

Նոյեմբերի 22-ին Սոգութլու, Միսկինլի և այլ գյուղերի թուրքերը 

շրջապատում են Գետաբեկը ու հանքերի շուկան։ Այդ ժականակ հայերը 

փակել էին խանութները  և հավաքվում էին եկեղեցու մոտ։ Շուկայի մոտ 

թուրքերի թվաքանակը կազմում էր շուրջ 500 հոգի։  Գյուղի փոքրաթիվ 

երիտասարդությունը ինքնապաշտպանության նպատակով դիրքեր է 

զբաղեցնում շուկայի և գերեզմանատան միջև ՝ պաշտպանելով այդ երկու 

ուղղությունները շուրջ մեկ օր։ Սակայն թուրքերի թվաքանակը անընդհատ 

ավելանում էր դժվարացնելով հայերի ինքնապաշտպանությունը։  

Գերեզմանատանը դիրքավորված հայ երիտասարդները տեսնելով որ այլևս 

հնարավոր չէ երկու տեղը պաշտպանել, տեղափոխվում են դեպի գյուղ։ 

Հայերի հեռանալուց հետո թուրքերը ներխուժում են շուկայի տարածք ՝ 

թալանելով և ավերելով շրջակայքում գտնվող ամեն ինչ։ Նոր զինյալ ուժեր 

ստացող թուրքերին հաջողվում է կոտրել որևէ տեղից օգնություն չստացող 

հայերի ինքնապաշտպանությունը և մտնել գյուղ։ Բնակչության մի մասին 

հաջողվում է փախչել գյուղից և ոտքով հասնել Չարդախլու։ Գյուղում 

մնացած մյուս հայերը սպանվում են։ Ոստիկանապետի տվյալերով ՝ 

տներում ողջակիզվում են շուրջ 50 հայեր ՝ կանայք, տղամարդիկ և 

երեխաներ։ Թուրքերն ավերում և կողոպտում են հայկական Սուրբ Գևորգ 

եկեղեցին։ Ջարդից փրկված հայերը ճանապարհին ևս ենթարկվում են 

թուրքերի հարձակումներին։ Սարսափելով թուրքերից գետաբեկցիներին 

ռուսները սայլեր չեն տրամադրում։ Ըստ <<Արարատ>> թերթի 

հրապարակման ՝ Գետաբեկի ողբերգական իրադարձությունների 

կազմակերպիչներն էին ՝ պաշտոնակատար Ալիևը և Միսկինլի տանուտեր 

Մահմեդը։ 
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                                               Գլուխ 3   

 

Գետաբեկի հայերի ջարդերից որոշ ժամանակ անց, երբ գետաբեկցի, ադեցի 

և չարդախլվեցի հայերը տեսնում են,որ կառավարությունը ոչինչ չի 

ձեռնարկում ջարդերի մասակիցերին պատժելու համար, որոշում է վրեժ 

լուծել թուրքերից։ Հայտնի էր, որ Գետաբեկի թալանը թուրքերը պահում էի 

Սոգությու գյուղում։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը հայերի արշավախումբը 

մոտենում է Սոգութլու գյուղի մատույցներին և կարևոր դիրքեր են 

զբաղեցնում։ Օժանդակ խմբերը դիրքեր զբաղեցրին շրջակա ձորորում։ 

1906թվականի հունվարի 1-ի վաղ առավոտյան խմբապետի շեփորի 

ազդանշանից հետո հարյուրավոր կամավորներ հարձակվեցին և 

շրջապատեցին Սոգութլու գյուղը։ Թուրքերը դիմում են 

ինքնապաշտպանության։ Հայկական արշավախմբի խմբապետը առաջ է 

նետվում և մտնում գյուղ, նրան հետևում են ՝ ղազախեցի Բեգլարը, 

բանանցեցի Մակիչը, փրփեցի Թավաքալյան Համբարձումը, ախալքալաքցի 

Պետրոսը, վանեցի ղասաբ Գրիգորը, վանեցի Կարապետ Մելքոնյանը, մշեցի 

Վարդանը ՝ յուրաքանչյուրը իր զորախմբով։ Մեկ ժամվա ընթացքում 

Սոգութլու գյուղը հայտնվում է հայերի վերահսկողության տակ, թուրքերը 

թողնելով ամեն ինչ դիմում են փախուստի, գյուղի գրավման ընթացքում 

սպանվում է գրեթե բոլոր արական սեռի չափահաս ներկայացուցիչները։ 

Կանայք, երեխաները և ծերերը չեն սպանվում, երեք ժամ հետո գյուղն իր 

ամբողջ հարակից տարածքներով գտնվում էր հայերի հսկողության տակ։    
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Աննդրկովկասը հեղափոխությունից հեռու պահելու համար ցարական 

իշխանությունները թշնամանք ենք սերմանում ժողովուրդների միջև։ 

Իշխանոիթյունները հայերին պաշտպանելու ոչ մի գործողություն չեն 

իրականացրել։ ՄԻնչ օրս էլ Ադրեջանը չի ենթարկվում 

պատասխանատվության հայերի վրա հարձակվելու  համար։Արյունալի 

իրադարձությունները ադրբեջանական ինքնության ձևավորման առաջին 

դրսևորումներն էին, որոնք զուգորդվում էին հայկական կողմին 

ներկայացված տարածքային պահանջներով և կողմերի միջև արյունալի 

բախումներով: Հետագայում նմանատիպ բախումները վերաճեցին 

հակամարտության և լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները: 

Դրանց առավել նպաստեց Ռուսական կայսրության փլուզումը, որից հետո 

տարածաշրջանում կազմավորվեցին անկախ Վրաստանի, Հայաստանի և 

Ադրբեջանի հանրապետությունները: Մասնավորապես հենց վերջին 

երկուսի միջև էլ ծայր առան պատերազմական գործողություններ: 

արյունալի իրադարձությունները ադրբեջանական ինքնության ձևավորման 

առաջին դրսևորումներն էին, որոնք զուգորդվում էին հայկական կողմին 

ներկայացված տարածքային պահանջներով և կողմերի միջև արյունալի 

բախումներով: Հետագայում նմանատիպ բախումները վերաճեցին 

հակամարտության և լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները: 

Դրանց առավել նպաստեց Ռուսական կայսրության փլուզումը, որից հետո 

տարածաշրջանում կազմավորվեցին անկախ Վրաստանի, Հայաստանի և 

Ադրբեջանի հանրապետությունները: Մասնավորապես հենց վերջին 

երկուսի միջև էլ ծայր առան պատերազմական գործողություններ: 

արյունալի իրադարձությունները ադրբեջանական ինքնության ձևավորման 

առաջին դրսևորումներն էին, որոնք զուգորդվում էին հայկական կողմին 

ներկայացված տարածքային պահանջներով և կողմերի միջև արյունալի 

բախումներով: Հետագայում նմանատիպ բախումները վերաճեցին 

հակամարտության և լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները: 

Դրանց առավել նպաստեց Ռուսական կայսրության փլուզումը, որից հետո 

տարածաշրջանում կազմավորվեցին անկախ Վրաստանի, Հայաստանի և 

Ադրբեջանի հանրապետությունները: Մասնավորապես հենց վերջին 

երկուսի միջև էլ ծայր առան պատերազմական գործողություններ: 

Հայերին վերացնելու շատ փորձեր են եղել և հիմա էլ 21-րդ դարում 

շարունակվում են, սակայն հայը կանգուն է իր հավատով և հոգով։  


