
48 
 

ՇԻՐԱԿԻ  Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

SHIRAK STATE UNIVERSITY AFTER M. NALBANDYAN 
 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ    Բ       
Выпуск Б      
Issue      B  
 

ՀՏԴ 93/94      Հ Ա Յ  Ժ Ո Ղ Ո Վ Ր Դ Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
 

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆ 
ԻՎԱՆԻ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆԻ ԿԱԶՄԱԾ  ԾՐԱԳԻՐԸ  

/1917 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ/  
Մահտեսյան Հ. Շ. 

 
Բանալի բառեր՝ Անդրկովկասյան Առանձին կոմիտե, հանձնաժողով, 

վարչատարածքային բաժանում, Ս. Ի. Կամսարական, նահանգ, գյուղատնտե-
սական շրջան, գավառ, ոստիկանական գավառամաս, գյուղական հասա-
րակություն: 

 
1917թ. ամռանն Անդրկովկասյան Առանձին կոմիտեին կից կազմավորվում 

է Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման հանձնաժողով, որը պետք է 
քննարկեր Ժամանակավոր Կառավարության Ներքին գործերի նախարարու-
թյան կողմից ուղարկված Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման նա-
խագիծը: Հանձնաժողովում համաձայնության չգալով, որոշում են նախագիծը 
փոփոխության ենթարկել, որն էլ ստանձնում է գյուղատնտես Ստեփան Իվանի 
Կամսարականը: 

 
Նախաբան: 1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունից հետո անդրկով-

կասյան երկրամասում  բարեփոխումներ իրականացնելու և ազգային սահման-
ներ գծելու համար ամենալուրջ խոչընդոտներից էր գոյություն ունեցող վարչա-
տարածքային միավորները: Դրությունը հատկապես մտահոգիչ էր հայերի հա-
մար, քանի որ Անդրկովկասի հայաբնակ 28 գավառներից միայն չորսում էին 
կազմում մեծամասնություն [3, թ. 26], սակայն թվաքանակով երրորդն էին երկ-
րամասում՝ թաթարներից և վրացիներից հետո, իսկ շատ քաղաքներում կազմում 
էին մեծամասնություն [1, թ. 232]: Պետրոգրադի Ժամանակավոր Կառավարու-
թյան ներքին գործերի նախարարությանը կից կազմված հանձնաժողովի կողմից 
հավանության արժանացած Անդրկովկասի վարչատարածքային սահմանների 
փոփոխության ծրագիրը քննարկման է ենթարկվում Անդրկովկասյան Առանձին 
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կոմիտեի վարչատարածքային սահմանների փոփոխության հանձնաժողովում, 
որի կազմում ընդգրկված էին հինգական ներկայացուցիչներ անդրկովկասյան 3 
գլխավոր ազգություններից: [12] Վիճելի են համարվում Ելիզավետպոլի, Երևա-
նի և Թիֆլիսի  նահանգները, Զաքաթալայի, Կարսի, Բաթումի շրջանները: Հանձ-
նաժողովի նիստերում քննարկումներն ընթանում էին տարաձայնություններով՝ 
սուր կերպով արտահայտվելով հայ և մուսուլման ներկայացուցիչների միջև, ին-
չի պատճառով որոշվում է ծրագիրը ենթարկել փոփոխությունների: Այն կազ-
մում է հայազգի գյուղատնտես Ստեփան Իվանի Կամսարականը, ով ակտիվ 
մասնակցություն էր ունեցել հայկական ծրագրի կազմման աշխատանքներին՝ 
հիմնվելով ազգագրական, տնտեսական, տեղաերկրաբաշխական սկզբունքների 
վրա: [4, թ. 199]   

Թեմայի ուսումնասիրությունն արդիական է ցայսօր, հաշվի առնելով տա-
րածաշրջանային իրողությունները, Ադրբեջանի կողմից հնչեցված հայտարա-
րություններն ու նկրտումները հայկական հողերի նկատմամբ: Հոդվածի համար 
որպես հիմք հանդիսացել են մինչ այժմ չհրատարակված արխիվային փաստա-
թղթեր Հայաստանի Ազգային, Վրաստանի Կենտրոնական պետական պատմու-
թյան արխիվներից:  

Նախարարական ծրագրով, որի հիմքը Գևորգ Խատիսյանի կազմած նա-
խագիծն էր [6, թ.1-21], նախատեսվում էր հայաբնակ շրջաններից կազմավորել 
Ալեքսանդրապոլի, Երևանի,  և Գանձակի նահանգներն իրենց գավառներով [15], 
իսկ Ս. Ի. Կամսարականի կազմած ծրագրով [7,թ.3] պետք է ձևավորվեր մեկ  
նահանգ՝ 15 գավառներով [8, թ.1-17]: Ստորև կներկայացնենք դրանցից յուրա-
քանչյուրի կազմությունը նախարարական ծրագրի համեմատությամբ [10]: Նոր 
գավառների կազմման համար որպես վարչատարածքային միավորներ վերցվել 
են գյուղատնտեսական շրջանները, նահանգները, գավառները, ոստիկանական 
գավառամասերը, գյուղական հասարակությունները, գյուղերը, շրջանները: 

 1. Քարվանսարայ գավառը պետք է ընդգրկեր համանուն գյուղատնտե-
սական շրջանը, որը համապատասխանում էր Ղազախ գավառին [9, թ 81], 
Երևան նահանգի Նոր Բայազետ գավառի չորրորդ ոստիկանական գավառամա-
սից Ջիլ գյուղական հասարակության Արդանիշ, Աղբուլաղ, Թոխլուդջա, Նա-
դեժդինո, երկրորդ ոստիկանական գավառամասից Ելենովսկ գյուղական հասա-
րակության [5 թ. 125 ] Սեմյոնովկա ու Չիրչիրսկ գյուղական հասարակության 
Չիբուխլի գյուղերը [8 թ. 9-10]: Նախարարական ծրագրով Քարվանսարայի գա-
վառում ընդգրկված էին նաև Կոթիքենդ և Թաթլիքենդ գյուղական հասարակու-
թյունները, որոնք այս ծրագրով միացվելու են թաթարական Ղազախ գավառի 
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շրջանին [2 թ. 153]: Նորաստեղծ գավառի կենտրոնը պետք է լիներ Քարվանա-
սարայ գյուղը: Կազմվելիք Քարվանսարայ գավառի ազգաբնակչության ընդհա-
նուր թիվը կլիներ 80հզ.7, որից հայերը կլինեին՝ 63հզ. (78%,) մուսուլմանները՝ 
14հզ.(17%), իսկ այլազգիները՝ 4հզ. (5%) [8, թ9]: Ըստ նախարարական ծրագրի՝ 
Քարվանսարայ գավառը մտնելու էր Գանձակ նահանգի մեջ՝ ունենալով 74հզ. 
բնակչություն, որից հայերը կկազմեին՝ 61 հզ. (83%), մուսուլմանները՝ 9հզ.(11%), 
իսկ այլազգիները՝ 4հզ.  (5,5%) [13]: 

2. Գանձակ գավառը, որը հայտնի էր նաև Ջրաբերդ-Գյուլիստան անվամբ, 
կազմվելու էր Ելիզավետպոլի և Երևանի նահանգների մասերից: Ելիզավետպոլ 
նահանգից ընդգրկվելու էր Ելիզավետպոլ և Ջևանշիր գավառներից գավառամա-
սեր [5թ.48-49], որոնք կազմում էին Ուլու-Ղարաբեկ գյուղատնտեսական շրջա-
նը, [9, թ. 81-82], սակայն, ի տարբերություն նախարարական ծրագրի, Ուլու-Ղա-
րաբեկ գյուղատնտեսական շրջանից հանվում էր Գեշտակ գյուղական հասարա-
կությունը և միանում Նոր Բայազետ գավառին, իսկ Երևանի նահանգից միանա-
լու էր Նոր Բայազետ գավառի չորրորդ ոստիկանական շրջանի Ջիլ գյուղական 
հասարակությունը: Գավառը կունենար 135հզ. բնակիչ, որոնցից հայերը կկազ-
մեին 79 հզ.(60 %), մուսուլմանները՝ 42հզ. (31%), իսկ այլազգիները՝ 13հզ. (9%)[8, 
թ.8-9]: Գավառի կենտրոնը լինելու էր Ելիզավետպոլ քաղաքի աջափնյա՝ հայկա-
կան մասը: Նախարարական ծրագրով Գանձակի գավառը կունենար 114 հզ. Ազ-
գաբնակչություն, որից հայերը կկազմեին 67 հզ. (59%), մուսուլմանները՝ 29 հզ.  
(25%), այլազգիները՝ 18 հզ. (16%) [2 թ. 131]:  

3. Շուշիի գավառը կազմվելու էր Ելիզավետպոլ նահանգի Շուշի, Կարյա-
գին, Զանգեզուր գավառամասերից: Նորաստեղծ գավառի կենտրոնը լինելու էր 
Շուշի քաղաքը: Գավառը կունենար 169500 բնակչություն, որից հայերը կկազ-
մեին 114հզ. (67%), մուսուլմանները՝ 54հզ. (32%),  այլազգիներինը՝ 1500 (0,7%) [8, 
թ. 8-9]: Նախարարական ծրագրով նախատեսված էր ազգաբնակչության ընդհա-
նուր թիվը 214հզ, որից հայերը՝ 88 հզ. (69%), մուսուլմանները 38հզ. (30%), այլազ-
գիները՝ հզ. (1 %) [2թ.131]: 

4. Զանգեզուր և Ղափան գյուղատնտեսական շրջաններից կազմվելու էր 
Զանգեզուրի գավառը, Գերյուսի կենտրոնով, ներկայումս Գորիս: Նախարարա-
կան ծրագրով թաթարական Կարյագին գավառին Զանգեզուր գավառից պետք է 
անցներ Թեմուր-Մուսկալինսկ, Դոնդարլինսկ, Շիխավենսկ, Խոջագանսկ, Մօլ-
լա-Բուռանսկ, Ռաբանդսկ գյուղական հասարակությունները, սակայն Կամսա-
րականի ծրագրով մնալու էին Զանգեզուր գավառին: Նորաստեղծ գավառում 

                                                
7 Վիճակագրական տվյալներն ըստ բնագրերի են: 
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բնակչությունը կկազմեր 136000, որից հայերը կլինեին 88000 (66 %), մուսուլման-
ները՝ 46000(33%) իսկ այլազգիներինը՝ 2000(1%)[8 թ. 8-9]: Նախարարական 
ծրագրով ազգաբնակչության թիվը կազմում էր 127հզ, որից հայերը կազմում էին 
88հզ. (69%), մուսուլմանները՝ 38հզ. (30%), այլազգիները՝ հզ (1%) [2 թ. 131] 

5. Նախիջևանի գավառը կազմվելու էր Երևան նահանգի Նախիջևան և 
Շարուր-Դարալագյազ գավառամասերից, Նախիջևան, Օրդուբադ քաղաքներից: 
Նորաստեղծ գավառի կենտրոնը պետք է լիներ Նախիջևանը: Նախարարական 
ծրագրով Նախիջևան գավառի առաջին ոստիկանական գավառամասի Կիվրագ 
գյուղական հասարակությունը միանալու էր նորաստեղծ գավառին, իսկ Կամ-
սարականի նախագծով՝ Շարուրի գավառին: Գավառում ընդհանուր կլինեին 
135հզ., որոնցից հայերը կկազմեին 57հզ. (42%), մուսուլմանները՝ 77հզ (57%), 
այլազգիներինը՝ հզ. (1%): [8, թ.8-9] Նախարարական ծրագրով գավառի բնակ-
չության ընդհանուր թիվը լինելու էր 143 հզ., որից հայերը 58 հզ. (41%), մուսուլ-
մանները՝ 84 հզ. (58%), այլազգիները՝ հզ (1%) [14]:  

6. Շարուրի գավառը կազմվելու էր Երևան նահանգի Շարուր-Դարալա-
գյազ, Երևան, Նախիջևան և Սուրմալու գավառների մասերից: Շարուր-Դարա-
լագյազ գավառից ընդգրկվելու էր առաջին ոստիկանական գավառամասի 
Ալախլին, Ենգիջին, Յայջին, Զեյվա, Պուսիան, Քարաբուջ գյուղական հասարա-
կությունները, Երևանի գավառի չորրորդ ոստիկանական գավառամասից՝ Սա-
դարակ, Դավալու, Բուրուկին գյուղական հասարակությունները և Վեդիչայ գյու-
ղական հասարակության կեսը, իսկ նախարարական ծրագրով ամբողջ ոստի-
կանական գավառամասը /Արմիկսկ, Ղարախաչ և Վեդիչայսկ մյուս մասը/: Նա-
խիջևանի գավառից առաջին ոստիկանական գավառամասի Կիվրագ գյուղա-
կան հասարակությունը նախարարական ծրագրով մնալու էր Նախիջևանի գա-
վառին: Սուրմալու գավառից երկրորդ ոստիկանական գավառամասի Արալըխ 
գյուղական հասարակությունից Արալըխ-Բաշքենդ, Արալըխ-Սուրբ-Օհան, Ա-
ռատան, Ջութլուղ, Ղարաբեկլու և Էմիջա գյուղերը: Գավառը կունենար 78հզ. 
բնակչություն, որից հայերը կկազմեին 9հզ. (12%), մուսուլմաններ՝ 61հզ. (78%), և 
այլազգիները՝ 8հզ. (10%): [8 թ.8-9] Նախարարական ծրագրով գավառի ազգա-
բնակության թիվը կկազմեր 98հզ., որից հայերը՝ 18հզ. (19%), մուսուլմանները 
80հզ. (81%) [2 թ. 134]: 

7. Էջմիածնի գավառը կազմավորվելու էր Էջմիածին և Սուրմալու գավառ-
ների մասերից: Ի տարբերություն նախարարական ծրագրի, Կամսարականի 
ծրագրով Էջմիածնի գավառին պետք է միանար Սուրմալու գավառի առաջին ոս-
տիկանական գավառամասն, առանց Ալիքուչակ գյուղական հասարակության, 
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չորրոդ գավառամասից Կոշ գյուղական հասարակությունը, իսկ Էջմիածնի գա-
վառի երրորդ ոստիկանական բաժանմունքից նորաստեղծ Կուլպինսկ գավառին 
էր միանալու Շահրիար գյուղական հասարակությունից Հաջի-Բայրամլու, Խեյ-
րիբեկլու, Ասար, Խահավուրտ, Խոջա-Յարալու գյուղերը: Գավառը կունենար 
183հզ բնակչություն, որից հայերը կկազմեին 130հզ. (71,0%), մուսուլմանները՝ 
47հզ. (26,0%,), այլազգիները՝ 6հզ. (3,0%): [8, թ.8-9] Նախարարական ծրագրով 
ազգաբնակչության թիվը կլիներ 132հզ., որից հայերը կկազմեին 95հզ. (72%), մու-
սուլմանները՝ 36հզ. (27%), այլազգիները՝ հզ, (1%)[2թ թ. 134]:   

8. Նոր Բայազետ գավառը պետք է կազմավորվեր Ելիզավետպոլ նահան-
գի Ջևանշիր, Երևան նահանգի Երևան, Նոր Բայազետ, Շարուր-Դարալագյազ 
գավառների մասերից և Նոր Բայազետ քաղաքից: Ի տարբերություն նախարա-
րական ծրագրի՝ կորցնում է Ջիլ գյուղական հասարակությունը, որն անցնելու էր 
Քարվանսարայ և Գանձակ գավառներին, սակայն նրան է միանում Ջևանշիր գա-
վառից Գեշտակ գյուղական հասարակությունը, իսկ Երևանի գավառից Արմիկ, 
Ղարախաչ գյուղական հասարակությունները, Վեդիչայսկ գյուղական հասարա-
կության մի մասը: Գավառը կունենար 174հզ. ազգաբնակչություն, որոնցից հայե-
րը կկազմեին 102հզ. (60,0%), մուսուլմանները՝ 69հզ. (39,0%), այլազգիները՝ 3հզ. 
(1,0%): [8, թ. 8-9] Նախարարական ծրագրով ազգաբնակչությունը կկազմեր 
146հզ., որից հայերը կլինեին 100հզ. (68%), մուսուլմանները 45հզ. (32%)՝ այլազ-
գիները՝ հզ. (1%): [2, թ.134 ]  

9. Երևանի գավառը պետք է կազմվեր Երևան նահանգի Երևան, Նոր Բա-
յազետ գավառամասերից և Երևան քաղաքից: Ի տարբերություն նախարարա-
կան ծրագրի Կիվրագսկ գյուղական հասարակությունը միանում է Շարուրի գա-
վառին: Գավառում ազգաբնակության թիվը կկազմեր  220հզ., որից հայերը կլի-
նեին 140հզ. (64,0%), մուսուլմանները՝ 70հզ. (32,0%), այլազգիները՝ 10հզ (4,0%): 
Նախարարական ծրագրով ընդհանուր թիվը կլիներ 238 հզ, որից հայերը կկազ-
մեին 154 հզ. (65%), մուսուլմանները՝ 73 հզ.  (31%),  այլազգիները՝ 11հզ.( 4%): 

10. Կուլպինսկ (Կողբ) գավառի կազմավորում նախատեսված չի եղել նա-
խարարական ծրագրով: Նրա ազգաբնակչության հիմնական մասը պետք է լի-
նեին քրդեր և եզդիներ: Որպես ազգային փոքրամասնություն՝ պահանջ է առա-
ջանում նրանց համար ձևավորելու առանձին գավառ, ինչին դեմ է հանդես գալիս 
թաթար պատվիրակ Շեյխուլիսլամովը[8, թ.2]՝ արտահայտելով այն միտքը, որ 
քրդերը, որպես մուսուլման, պետք է միավորվեն թաթարների հետ, սակայն նրա 
առաջարկությունները չեն ընդունվում: Իսկ նախարարական ծրագրով կազ-
մվելիք Սուրմալու գավառը չի ընդգրկվում Կամսարականի կազմած ծրագրում 
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և նրա մասերից ձևավորվելու էին Էջմիածին, Կուլպինսկ գավառները: 
Կուլպինսկ գավառը կազմվելու էր Երևան նահանգի Սուրմալու, Էջմիածին և 
Նախիջևան գավառների մասերից և Կաղզվանի շրջանից: 

Սուրմալուի գավառից ընդգրկվելու էր առաջին ոստիկանական գավա-
ռամասի Ալիքուչակ գյուղական հասարակությունը, երրորդ ոստիկանական գա-
վառամասի Գյուլուջի, Ջալալի-Սականլիի, Եզդի-Հասանլիի, Կուլպինի, Օղրու-
ջինի և Ռադիկի-Սինակ գյուղական հասարակությունները: 

Էջմիածնի գավառից ընդգրկվելու էր երրորդ ոստիկանական գավառա-
մասի Շահրիար գյուղական հասարակության Ասար, Շախվերուտ, Խոջա-Յա-
ռալու, Խեյռիբեկլու և Հաջիբայրամլու գյուղերը, չորրորդ ոստիկանական գավա-
ռամասից Բողուտլին, Ներքին-Աղջաքիլիսա և Թալիշ գյուղական հասարա-
կությունները:  

Կաղզվանի շրջանից ընդգրկվելու էր Նախիջևանի ոստիկանական գա-
վառամասի Ջամալդինի, Ալյամսկ, Պակրանսկ, Դիգորի, Նախիջևանի, Եզդիա-
կան, Բադժալինսկի, Սուսուզսկի, Զիլանսկի, Ջիրիխլինսկի, Զիրչինսկի, Պիվիկ-
Սուֆլինսկի, Թուրքմենաշեն գյուղական հասարակությունները: Նորաստեղծ 
գավառի բնակչության ընդհանուր թիվը կլիներ 84հզ., որից հայերը կկազմեին 
25հզ. (30,0%), մուսուլմանները՝ 24հզ.(29,0%) իսկ այլազգիները՝ քրդեր և եզդիներ, 
35հզ. (41,0%) [8, թ 9]: 

11. Ալեքսանդրապոլի գավառն ընդգրկելու էր համանուն գավառը, բացա-
ռությամբ առաջին ոստիկանական գավառամասը Փամբակ կենտրոնով: Ազգա-
բնակչության ընդհանուր թվաքանակը լինելու էր 191հզ., որոնցից հայերը կազ-
մելու էին 176հզ. (92,0%), մուսուլմանները՝ 3հզ. (2,0%), այլազգիները՝ 12հզ.(6,0%): 
[8, թ.9] Նախարարական ծրագրով Ալեքսանդրապոլի գավառը պետք է ունենար 
204հզ. բնակչություն, որից հայերը կկազմեին 160հզ. (83,0%), մուսուլմանները՝ 
22հզ. (11,0%), այլազգիները՝ 12հզ. (6%): [14] 

12. Լոռվա գավառը պետք է կազմվեր Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլ 
և Թիֆլիսի նահանգի Բորչալու գավառների մասերից: Նախարարական ծրագ-
րով Լոռվա գավառի մեջ պետք է մտներ Ալեքսանդրապոլ գավառի առաջին ոս-
տիկանական գավառամասն ամբողջությամբ՝ Փամբակ կենտրոնով, իսկ Կամ-
սարականի ծրագրով նրանից հանվում և Ալեքսանդրապոլին է միացվում Նալ-
բանդ գյուղական հասարակությունը: Լոռվա գավառում ազգաբնակչության ընդ-
հանուր թիվը կլիներ 105հզ., որից հայերը կկազմեին 79հզ. (74,0%), մուսուլման-
ները՝ 10հզ.(10,0%), այլազգիները՝ 16հզ.(15,0%):[8, թ.9] Նախարարական ծրագ-
րով Լոռվա գավառն ունենալու էր 120հզ. ազգաբնակչություն, որից հայերը 
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կկազմեին 92հզ. (77,0%), մուսուլմանները՝ 14հզ. (12,0%), այլազգիները՝ 14հզ. 
(11,0%):[2 թ. 133] 

13. Ախալքալակի գավառը համընկնում էր նախարարական ծրագրին՝ 
կազմվելով Թիֆլիս նահանգի Բորչալու, Գորի, Ախալքալակ գավառամասերից: 
Ընդհանուր բնակչության թիվը լինելու էր 120հզ., որից հայերը կկազմեին 94հզ. 
(79,0%), մուսուլմանները՝ 10հզ. (8,0%,), այլազգիները՝ 16հզ.  (13,0%):[2, թ. 133] 

14. Կարսի գավառը ևս համապատասխանում էր նախարարական ծրագ-
րին և կազմվելու էր ամբողջությամբ Կարսի շրջանից՝ համանուն կենտրոնով: 
Ընդհանուր բնակչության թիվը կկազմեր 193հզ., որից հայերը կլինեին 83հզ. 
(43,0%), մուսուլմանները՝ 49հզ.(25,0%), այլազգիները՝ 61հզ. (32,0%): [14] 

15. Կաղզվանի գավառը, որը ևս համընկնում էր նախարարական ծրագ-
րին, կազմավորվելու էր Կաղզվան շրջանի Կաղզվան, Խորասան գավառների 
մասերից, առանց Նախիջևան գավառամասի՝ Կաղզվան կենտրոնով: Ազգա-
բնակչության ընդհանուր թիվը կլիներ 82հզ., որից հայերը կկազմեին 35հզ 
(45,0%),  մուսուլմանները՝ 26 հզ. (32,0%), այլազգիները՝ 21 հզ (23,0%): [2, թ 133]  

Եզրակացություն: Փոփոխությունների ենթարկված նախագիծը ևս չի ըն-
դունվում հանձնաժողովի կողմից և այն տապալվում է վրաց-թաթարական ներ-
կայացուցիչների կողմից 1917թ. հոկտեմբերի 14-15-ին տեղի ունեցած Անդրկով-
կասյան Առանձին կոմիտեի զեմստվային գլխավոր խորհրդակցության նիստերի 
ժամանակ: [11 թ. 177-178] Խորհրդակցության նախագահ, վրաց ներկայացուցիչ 
Ա. Չխենկելու առաջարկությամբ մերժվում է նույնիսկ նախագծով զբաղվելը. 
նրա առաջարկին վրացիներից բացի միանում են նաև թաթարները: [16] Վրաց-
թաթարական ներկայացուցիչների նման վերաբերմունքի պատճառն այն գի-
տակցումն ու վախն էր, որ ծրագիրն անխոցելի էր և կազմված իրական 
հիմքերով: 

 
 

Программа административного деления Закавказья, составленная 
Степаном Ивановичом Камсараканом /1917сентябрь-октябрь/ 

Майтесян Г. Ш. 
 

Летом 1917 году при Особом Закавказском комитете  было приглашена 
особая комиссия для обсуждения проекта административного передела 
Закавказского края, выработано при особом совещании министерство внутренных 
дел Временнаго Правительство. В комиссии не приходя общего согласия, 
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решается ввести изменении в министерском проекте. За дело берется агроном 
Степан Иванович Камсаракан. 

 
The Stepan Ivanovich Kamsarakan Program of the Transcaucasus 

Administrative Division /1917 september-october / 
Mahtesyan H. SH. 

 
In the summer of 1917, under Ozakom, a special commission was invited to 

discuss the administrative redistribution of the Transcaucasus region, worked out at a 
special meeting of the Ministry of Internal Affairs of the Provisional Government. In 
the commission, not coming in general agreement, it is decided to introduce a change 
in the ministerial draft. The agronomist Stepan Iv. Kamsarakan takes the case. 
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