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 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր  Բարխուդարյանի ծննդյան 
85-ամյակի առիթով*

2012 թ. սեպտեմբերի 22-ին իր 85-րդ տարին բոլորեց նշանավոր պատ-
մաբան, գիտության հմուտ կազմակերպիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլա-
դիմիր Բախշիի Բարխուդարյանը: Առայսօր շարունակվող իր գիտա-
կազ  մակերպչական եռանդուն գործունեությամբ նա կես դարից ավելի 
անխզելիորեն կապված է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հետ: Ուստի 
միանգամայն օրինաչափ էր, որ 2012 թ. հոկտեմբերի 5–7-ին Կոտայքի 
մարզի Արզական գյուղում գտնվող ՀՀ ԳԱԱ Գիտաժողովների տանը տեղի 
ունեցած ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի Երիտասարդ գիտաշ խա-
տողների խորհրդի հերթական` XXXIII գիտական նստաշրջանը նվիրվեց 
ակադ. Վ. Բարխուդարյանի ծննդյան 85-ամյակին:

Նստաշրջանի սկզբում Վ. Բարխուդարյանի կյանքին և գիտական 
գործունեությանը նվիրված զեկուցումով հանդես եկավ Պատմության 
ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Մելքոնյանը։ 
Զեկուցողը, բարձր գնահատելով անվանի պատմաբանի գիտական վաս-
տակը, հատուկ կանգ առավ Վ. Բարխուդարյանի երկհատոր «Նոր Նախի-
ջևանի հայկական գաղութի պատմություն» և «Մոսկվայի և Պետերբուրգի 
հայկական գաղութների պատմություն» հիմնարար աշխատությունների 
վրա։ Նա նշեց, որ այդ մենագրությունները ակնառու նվաճումներ են հայ 
գաղթավայրերի պատմության ուսումնասիրության ասպարեզում, ուստի 
իրենց գիտական արժեքը կպահպանեն նաև առաջիկա տասնամյակների 
ընթացքում: 

Պատմության ինստիտուտի փոխտնօրեն, պատմ. գիտ. թեկնածու  Կա-
րեն  Խաչատրյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած գիտական նստա-
շրջանի առաջին նիստում ընթերցվեցին երեք զեկուցումներ: Հին դարերի 
պատմության բաժնի աշխատակից Ալիսա Դումիկյանը հանդես եկավ 
«Հայաստանին տրված «Սոմխիթ» անվանման հարցի շուրջ (XIX դ. ֆրան-
սիական հայագիտության լույսի ներքո)» թեմայով։ Զեկուցողը նշեց, որ 
տարբեր էթնո-քաղաքական իմաստներ տալով Սոմխիթ (Սոմխեթ)-ին, 
վրաց պատմագրությունը ժամանակի ընթացքում հարցը քաղա քա կա-
նացրել է` Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի հյուսիսարևելյան տարածքի 

*Ընդունվել է տպագրության 2.11.2012։
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պատմությունը «վրացականացնելու» նպատակով: Այս համատեքստում 
հատկանշական է, որ դեռևս XIX դարում ֆրանսիացի հայագետ Սեն-
Մարտենը (1791-1832) ուշադրություն էր դարձրել օտար զավթումների 
հետևանքով հայկական պատմաաշխարհագրական հասկացությունների 
աղավաղման վրա: Ուստի զեկուցողը եզրակացրեց, որ Սոմխիթ/Սոմխեթ 
տեղանվան երկու տարբերակների դեպքում էլ խոսքը Վիրքից հարավ 
ընկած հայկական տարածքների մասին է` թե՛ ամբողջ Հայաստանի և թե՛ 
նրա հյուսիսային Գուգարք աշխարհի համապատասխան գավառների 
առումով: 

Պատմության ինստիտուտի հայցորդ Հրաչյա Փանոսյանի զեկուցումը 
նվիրված էր Նախիջևանի վարչաքաղաքական դրությանը` հնագույն ժա-
մա նակներից մինչև XV դարը: Զեկուցման մեջ ի մի էին բերվել հու նա-
հռոմեական պատմիչների և հայ մատենագիրների հաղորդած տեղե-
կությունները Նախջևանի մասին, ինչպես նաև անդրադարձ էր կատարվել 
երկրամասի ժողովրդագրությանը: 

Մատենադարանի գիտաշխատող Արմինե Մելքոնյանի «Դավիթ Ան-
հաղ թին երկերի վերագրման հարցի շուրջ» զեկուցման մեջ անդրադարձ 
կատարվեց միջնադարյան հայ մատենագրության ամենահետաքրքրական 
կերպարներից մեկին` Դավիթ Անհաղթին։ Հիմնականում քննության են-
թարկ վեց տարբեր երկերի` Դավիթ Անհաղթին վերագրելու շարժա ռիթ-
ներն ու հնարավոր պատճառները: Կարևորելով այն հանգամանքը, որ 
Դավիթ Անհաղթը սրբադասվել է Հայ եկեղեցու կողմից` զեկուցողը նկա-
տում էր, որ միջնադարում նրան առանձին երկերի վերագրումն ունեցել է 
որոշակի նպատակ և սկզբունքային նշանակություն:

Գիտական նստաշրջանի երկրորդ նիստը վարում էր ինստիտուտի 
գիտքարտուղար, պատմական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Մու-
րադ յանը: Ինստիտուտի Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նա-
խագահ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արտակ Մաղալյանը իր 
զեկուցման մեջ («Միրզա Ադիգյոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամե» աշխա տու-
թյունը») կարևորեց Ադիգյոզալ-բեկի այն հաղորդումը, ըստ որի` Նադիր 
շահը Արցախի մելիքներին հանում է Գանձակի Զիադօղլի խա ների 
ենթակայությունից և վերցնում իր անմիջական ենթակայության տակ: 
Փաստորեն, դրանով մահմեդական պատմագիրը վկայել է Նադիր շահի 
կողմից Գանձակի բեկլարբեկությունից անկախ հայկական ինք նավար 
իշխանության` Խամսայի մելիքությունների կազմավորման մասին: Զեկու-
ցողը հանգամանորեն ներկայացրեց նաև Միրզա Ադիգյոզալ-բեկի 
հաղորդած մյուս տեղեկություններն Արցախի մելիքությունների վերա-
բերյալ:

 Ինստիտուտի հայցորդ Լիլիթ Քոսյանի զեկուցման թեման էր` «1890-
ական թթ. հայկական կոտորածների արձագանքները «Մուրճ» պարբերա-
կա նում»: Զեկուցողն, ըստ պարբերականի տեղեկությունների, ներկայաց-
րեց Սասունի հայության ինքնապաշտպանական ուժերի թվաքանակը, 
ինչպես նաև վկայություններ Խարբերդի նահանգում և նրա 59 գյուղե րում 
1895 թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 1896 թ. հունվարի 15-ը տեղի ունեցած 
հայերի կոտորածների մասին: 

ԼՐ
Ա

ՏՈ
Ւ



166

Ինստիտուտի հայցորդ Նարինե Երանոսյանի զեկուցման մեջ, որը 
վերնագրված էր «Հայկական բարենորոգումների լուսաբանումը եգիպ-
տա կան «Ալ-Ահրամ» օրաթերթում 1894–1896 թթ.», ներկայացվեց այդ օրա-
թերթի դիրքորոշումն արևմտահայության խնդիրների նկատմամբ, ինչը 
եգիպտական հասարակական մտքի մի որոշակի շերտի մոտեցումների 
հանրագումարն էր:                

Գիտաժողովի երրորդ նիստը վարում էր ինստիտուտի Երիտասարդ 
գիտաշխատողների խորհրդի  նախագահ Արտակ Մաղալյանը: 

Ինստիտուտի ասպիրանտ Մյասնիկ Եսոյանի զեկուցումը վերնա-
գրված էր` «Կիլիկիայի հայության 1909 թ. կոտորածների լուսաբանումը 
սիրիական «Թակադում» թերթում»: Ելույթում ներկայացվեցին այդ թերթի 
տեղեկու թյուն ները հայկական կոտորածների և նյութական կորուստների 
վերա բեր յալ: Ցույց տրվեց, որ սիրիական մամուլը ևս միանշանակ վկայում 
էր կիլիկիահայության կոտորածների` պետական մակարդակով կազմա-
կերպ ված լինելու մասին: 

Այնուհետև ինստիտուտի աշխատակից Ռեգինա Գալուստյանը 
ներկայացրեց «Հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայ մտավորակա-
նու թյան ոչնչացումն ըստ գերմանական և ավստրոհունգարական հրատա-
րակված փաստաթղթերի» զեկուցումը:  Հեղինակը վերստին փաստեց այն 
իրողությունը, որ ցեղասպանությունն իրականացվել է պետական մա-
կարդակով` նախապես կազմված ծրագրի հիման վրա: 

Պատմության ինստիտուտի հայցորդ Արծրուն Հովհաննիսյանի զե-
կու ցումը նվիրված էր Հայաստանի առաջին Հանրապետության զինված 
ուժե րին ու սպառազինությանը: Ներկայացվեցին տեղեկություններ բանա-
կի սպառազինության տեսակների, որակի, դրանց նշանակության և այլ 
հար ցերի մասին: Անդրադարձ եղավ նաև անգլիացիների կողմից Հայաս-
տանի Հանրապետությանը մատակարարված սպառազինությանը և այդ 
զենքի նշանակությանը 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմում: 

Գիտաժողովի եզրափակիչ` չորրորդ նիստը տեղի ունեցավ հոկտեմ-
բերի 7-ին: Այն վարում էր ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը: 

Պատմական գիտությունների թեկնածու Համո Սուքիասյանը «Հայ-
կա կան ԽՍՀ Շահումյանի շրջանը 1939–1958 թթ.» վերտառությամբ զեկուց-
ման մեջ անդրադարձավ Երևան քաղաքի Շահումյանի (նախկինում` 
Երևանի գյուղական, Բերիայի անվան) շրջանի համառոտ պատմությանը 
իր ստեղծումից մինչև Երևան քաղաքին միավորվելը: Նա փաստեց, որ 
եթե Երևանին մերձակա նոր շրջանի ձևավորումը հիմնավորվել է գյուղա-
տնտեսական մթերքներով մայրաքաղաքն ապահովելու տեսանկյունից, 
ապա շրջանի` մայրաքաղաքին միավորելն առաջին հերթին պայմա նա-
վորված էր քաղաքի ընդլայնմամբ և արդյունաբերական ու բնակարանա-
յին շինարարության պահանջներով: Զեկուցման մեջ հատուկ անդրադարձ  
կատարվեց նաև շրջանի բնակչության առօրյային: 

Ինստիտուտի հայցորդ Տաթևիկ Մանուկյանի «Հայրենադարձների 
կեցությունն ու առօրյան Խորհրդային Հայաստանում հետպատերազմյան 
առաջին տարիներին» զեկուցման մեջ անդրադարձ կատարվեց խորհրդա-
յին տարբեր մարմինների կողմից հայրենադարձների շրջանում իրակա-
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նացված աշխատանքներին, նրանց «գաղափարապես դաստիարակելու», 
պետական հիմնարկություններում ընդգրկելու քաղաքականությանը, ինչ-
պես նաև հայրենադարձների առջև ծառացած դժվարություններին: 

Գիտաժողովը եզրափակվեց պատմական գիտությունների թեկնածու 
Հովհաննես Ալեքսանյանի «Հայ ազգաբնակչությունը միութենական 
հան րապետություններում ըստ 1970 թ. համամիութենական մարդահա-
մարի տվյալների» զեկուցումով։ Նա ներկայացրեց ԽՍՀՄ տարբեր հան-
րապետու թյուններում բնակվող հայության թվաքանակի ու տեղաբաշխ-
ման շարժ ընթացը, հայերենին և այլ լեզուների տիրապետելու վիճակը, 
գրագի տության մակարդակը: Զեկուցողը համեմատություններ անց-
կացրեց նաև ԽՍՀՄ նախորդ մարդահամարների տվյալների հետ:

Աշխույժ քննարկումից և հարց ու պատասխանից հետո ինստիտուտի 
տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն ամփոփեց գիտական նստաշրջանի արդյունք-
ները: Գիտաժողովի ընթացքում ներկայացված լավագույն զեկուցումները 
հրատարակվելու են ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի «Հայոց պատ մու-
թյան հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածուի հերթական համարում:

Արտակ Վ. Մաղալյան
Պատմ. գիտ. թեկնածու

SCIENTIFIC SESSION OF YOUNG HISTORIANS

On the occasion of NAS RA academician Vladimir Barkhudaryan’s 
85th birthday anniversary
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