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Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
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Ոչ հեռավոր անցյալում հայ լրագրության պատմությունը հաս -
կա  նա լի պատճառներով չէր կարող անդրադառնալ Առաջին հան -
րա պե տության պետական ռադիոկայանի գործունեությանը: Ան -
կախ պե տականությունը խզեց տասնամյակների պարտադրած
լռու թյու նը, և միայն 1991-ից հետո հնարավորություն ընձեռվեց ան -
դրա  դառնալու Առաջին հանրապետության տարիներին ակտիվ
գոր ծունեություն ծավալած տեխնիկական լրատվամիջոցի պատմու -
թյա նը: Առաջին հանրապետության պետական ռադիոկայանը եր -
կար տա րիներ ուսումնասիրման առարկա չէր հանդիսացել և հա-
 նիրավի մոռացության մատնվել: Մինչդեռ Առաջին հանրապե տու -
թյան պե տա կան ռադիոկայանի գործունեության ուսումնասիրումն
ունի ոչ միայն պատմաճանաչողական, այլև գիտամշակութային և
քաղա քա կան նշանակություն:

Հիմնադրման առաջին իսկ ամիսներին Հայաստանի նորան -
կախ Հանրապետությունը ձեռնամուխ եղավ տեխնիկական նոր
լրա տվա միջոցի ստեղծմանն ու ձևավորմանը, որն այդ տարիներին,
զուտ տեխնիկական հնարավորությունների բացակայության պատ -
ճա ռով, դեռևս ձայնային չէր, և տեղեկատվությունը հաղորդվելու էր
ռա դիո  կապի միջոցով: Նորաստեղծ տեխնիկական լրատվամիջոցը
պետք է օպերատիվ կապ հաստատեր այլ երկրների հետ, հաղոր -
դեր և ըն դուներ անհրաժեշտ լրատվություն հանրապետության ար -
տաքին և ներքին կացության և ստեղծված իրավիճակի մասին,
օպերա տիվ լուսաբաներ բավականին բարդ և պայթյունավտանգ
տարածա շր ջանում գտնվող մեր նորանկախ պետության վարած
ներքին և ար տաքին քաղաքականությունը:

Առաջին հանրապետության ռադիոկայանը գործեց չափազանց
բարդ, քաղաքական աննպաստ, արտակարգ իրավիճակի պայ ման -
ներում՝ չունենալով համապատասխան բարձրակարգ տեխնիկա,
կայացած ստեղծագործական կազմ ու համապատասխան կահա -
վոր ված շենք: Եվ, այնուամենայնիվ, ռադիոկայանը նպաստեց նոր -
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անկախ պետության կայացմանն ու հետագա ամրապնդմանը, մեր
նորանկախ պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության
մասին, մեծ թվով ռադիոհաղորդագրություններ ու ռադիոտե ղե կա -
տուներ պատրաստեց և տարածեց: Առաջին հանրապետության երկ -
րորդ լրատվամիջոցը, որն արդյունք էր գիտատեխնիկական առաջ-
 ընթացի, դարձավ լրատվության հավաքման, մշակման և հաղորդ -
ման հուսալի կապի միջոց և տարածող:

Առաջին հանրապետության նախարարների խորհրդի, խորհր -
դա  րանի, ուժային գերատեսչությունների կողմից ընդունված օրենք -
նե րը, որոշումներն ու հրամանները, ռադիոտեղեկատուների տեքս  տե-
րը, նամակները, ծառայողական գրագրությունները, հանձնարա րու -
թյունները և նշումները ամբողջական պատկերացում են տալիս
Առաջին հանրապետության ծավալած ռադիոգործի և ռադիոքա րոզ -
չության մասին:

Առաջին հանրապետության պետական ռադիոկայանի
հիմնման անհրաժեշտությունը
Առաջին հանրապետության հիմնադրման առաջին իսկ տա րում

նախարարների խորհուրդը Երևանում հզոր ռադիոկայան հիմնելու
և տարածաշրջանի կարևորագույն քաղաքների ու կենտրոնների հետ
օպերատիվ կապ հաստատելու վերաբերյալ որոշում կայացրեց:
Նկատի ունենալով, որ Հայաստանը գտնվում էր պատերազ մա կան
դրության մեջ, ռադիոկայանի հիմնումը դառնում էր ավելի հրատապ.
այն հնարավորություն կտար համակարգել հանրապետության տար -
բեր շրջանների միջև առկա կապը և օպերատիվ միջոցառումներ
ձեռնարկել՝ թշնամու հնարավոր ոտնձգությունները կանխելու հա -
մար: Նախարարների խորհուրդը 1918թ. նոյեմբերին 200.000 ռուբ -
լի հատկացրեց նորագույն ռադիոկայան ձեռք բերելու համար՝ հանձ -
նարարելով արտաքին գործերի և ֆինանսների նախարարու թյուն նե -
րին գործնական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ՝ այլ երկրնե -
րում գտնվող մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջո ցով:
Այդ նպատակով հանրապետության վարչապետը դիվանագի տա -
կան ներկայացուցիչներին հեռագրեց հետևալը. «Գործուն աջակ -
ցու թյուն ցուցաբերել ձեռք բերելու և Հայաստան տեղափոխելու
նո րագույն ռադիոկայան՝ կապը այլ երկրների հետ արդյունավետ
կազ մակերպելու համար»1: Չնայած նորաստեղծ հանրապե տու -
թյան չափազանց ծանր ֆինանսական դրությանը՝ պետական ռա -
դիոկայանի հիմնման աշխատանքները չդադարեցվեցին: Արդեն
1919թ. ապրիլի 28-ին նախարարների խորհուրդն ընդունեց նոր
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օրենք՝ ռադիոկայանի ձեռքբերման աշխատանքները արագաց նե -
լու և ռազմական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ, որի
ձեռքբերման աշխատանքները մայիս ամսին վերջնականապես
պսակվեցին հաջողությամբ: Թիֆլիսում գտնվող Հայաստանի ար-
տաքին գործերի նախարար Ս. Տիգրանյանը և արդարա դատու -
թյան նախարար Ա. Հարությունյանը շտապ հեռագրեցին հան րա-
 պետության վարչապետ Ա. Խատիսյանին՝ Թիֆլիսում նոր տիպի
ռադիոկայանի ձեռքբերման հնարավորության մասին. «Հաղոր դում
ենք, որ այժմ հնարավորություն կա Թիֆլիսում համեմատաբար էժան
գնով ժամանակակից ռադիոսարքեր, նոր տիպի «Մարկոնի» ռա դիո -
կայան՝ 50.000 ռուբլով ձեռք բերելու համար: Մենք, որպես կան խա -
վճար, արդեն մուծել ենք 15.000 ռուբլի»2: Հեռագրին հետևում է
վարչապետ Ա. Խատիսյանի՝ մայիսի 12-ի թվակիր հրամանը, որով
հավանություն է տրվում այդ նախաձեռնությանը, և ընդունվում հա -
մապատասխան օրենք, որտեղ մասնավորապես գրված էր. «Ռադիօ -
կայան ձեռք բերելու համար յատկացնել յիսուն հազար ռուբլի
(50.000), յանձնարարելով ֆինանսների մինիստրութեանը բանալ
համապատասխան վարկ զինուորական մինիստրութեանը»3:
Անհրաժեշտ մուծումներից հետո Թիֆլիսում գնված ռադիոկայանը
տեղափոխվում է Երևան և հանձնվում զինվորական նախարա րու -
թյանը: Այդ նպատակով նախարարների խորհուրդը որոշում է. «Ներ -
քին գործերի մինիստրութեանը տրամադրել հարիւր իննսունմէկ
հազար (191.000) ռուբլի ուժեղ ռադիօկայանի աշխատանքները
աւարտելու համար»4: Թիֆլիսից ժամանած մասնագետների ջան -
քերով համեմատաբար կարճ ժամանակամիջոցում ավարտ վում
են Երևանի պետական ռադիոկայանի մոնտաժման աշխատանք -
նե րը: Ինչպես նշվում է փաստաթղթերում. «ռադիոկայանն ուներ 9
կիլովատ ու 17 ամպեր հզորություն, լրատվություն կարող էր ու ղար -
կել մինչև 1000 վերստ»5: Այն պատմության մեջ մտավ «Երևանի
ուժեղ ռադիոկայան» անունով. հավանաբար նկատի են առնվել ռա -
դիոկայանի այն ժամանակների համար համեմատաբար մեծ հզո -
րությունը և հեռարձակման շառավղի լայն դիապազոնը: Թերևս
ավելի նպատակահարմար կլիներ «ուժեղի» փոխարեն «հզոր» բա -
ռի օգտագործումը, որն ավելի համահունչ էր ռադիոկայանի տեխ -
նի կական հնարավորություններին և ավելի էր համապա տասխա-
նում նրա կոչմանը: «Մարկոնի» տիպի այդ ռադիոկայանը, իր ժա մա -
նակի համար, լավագույններից էր Եվրոպայում և մեծ տարածում ու -
ներ աշխարհի տարբեր երկրներում: Ռադիոկայանների արտադրու -
թյանը նպաստելու և ֆիզիկայի բնագավառում ունեցած մեծ վաս -
տակի համար Գուլյերմո Մարկոնին 1909թ. արժանացավ Նոբե լյան
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մրցանակի: Ի դեպ, Գուլյերմո Մարկոնին 1920թ. Սևրի Հաշտու թյան
վեհաժողովում ղեկավարում էր Իտալիայի պատվիրակությունը, որն
իր ստորագրությունը դրեց Հայաստանը անկախ պետություն ճա -
նա չելու փաստաթղթի տակ:

Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի գործունեության
սկիզբնական շրջանը
Երևանի ուժեղ ռադիոկայանն սկսեց գործել 1919 թվականի

հոկ տեմբերի սկզբին՝ ռադիոհեռագրային կապ հաստատելով
հան րա պե տության և հարևան պետությունների արդյունաբերա -
կան մի շարք խոշոր քաղաքների հետ: Այդ փաստը հաստատում
է նաև Ա ռաջին հանրապետության վերջին վարչապետ Ս. Վրա -
ցյա նը, որը, «Հայաստանի Հանրապետություն» գրքում ներկա յաց-
նե լով պետա կան ռադիոկայանի գործարկման մասին, գրել է. «1919թ.
հոկտեմ բե րի սկզբին արդեն վերջացել էր կառուցումը Երևանի ու -
ժեղ ռա դիոկայանի, որը գործում էր մինչև Բասրա, Տաշկենդ ու Հաշ -
տար խան»6: Երևանի ուժեղ ռադիոկայանը աշխատում էր շուրջօրյա
ռեժիմով, որի 22 ժամը տրամադրված էր ռադիոհեռագրային
կապին, իսկ երկու սը՝ 14-16-ը լրատվական աշխատանքներին7: Ստաց -
ված օպերա տիվ լրատվությունը տրամադրվում էր թերթերին կամ
թռուցիկների ու տե ղեկատուների տեսքով փակցվում քաղաքի
մար դաշատ վայ րե րում: Ռադիոկայանը տեղակայված էր Երևանի
երկաթուղային կա յարանի վարչական շենքի տարածքում, որը հնա -
րա վորություն էր տալիս ակտիվ ռադիոկապի մեջ լինելու հանրա պե -
տության տար բեր շրջանների հետ, տարածելու և ընդունելու մեծ
թվով ռադիոհաղոր դագրություններ և ռադիոամփոփոգրեր:

Պետք է նշել, որ նորաստեղծ ռադիոկայանը, դեռևս չուներ այն
տեխ նիկական և ստեղծագործական հնարավորությունները, որոնք
հատուկ են ժամանակակից ռադիոընկերություններին: Այն ժամա -
նակ ռադիոն տեխնիկապես դեռևս «ձայնային» չէր, չուներ զանգ -
վա ծային լսարան և նոր-նոր մուտք էր գործում լրատվության աս -
պարեզ, և ժամանակ էր պետք, որ նա իրեն դրսևորեր որպես ամե -
նա օպերատիվ զանգվածային լրատվամիջոց:

Հիմնադրման սկզբնական շրջանում պետական ռադիոկայանը
բացառապես օգտագործվում էր որպես գերատեսչական «կապի»
միջոց, ռադիոհեռագիր՝ ռադիոհաղորդագրություն ուղարկելու հա -
մար, որը հիմնականում օգտագործվում էր ծառայողական նպա -
տակ ներով: «Նեղ» ռադիոկայանի երկու մասնակիցների միջև եղած
կապը բնորոշում էր այդ միջոցի առանձնահատկությունը, ինչպես
նաև նրա ռադիոհաղորդումների ձևը, նշանակությունը և կառուց -
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ված քը: Այն ժամանակ դեռևս բացառվում էր ռադիոհեռագրի հնա -
րա վոր կապը զանգվածային լսարանի հետ, և, բնականաբար, այն -
պիսի հաղորդագրություններ, որոնք պետք է ուղղված լինեին նման
լսարանի, դեռևս բացակայում էին: Այդ էր պատճառը, որ այն
սկզբնական շրջանում համապատասխանում էր զինվորական նա -
խա րա  րության պահանջներին, և հենց նախարարությունն էլ սկսեց
ռա դիոկայանի շահագործման աշխատանքները:

Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի գործունեության
երեք շրջանները
Այս առումով, թերևս, Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի գործու նեու -

 թյունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել ստեղծագործական
երեք շրջանների. առաջին՝ 1919թ. հոկտեմբերի սկզբից մինչև 1920թ.
ապրիլի 12-ը, երբ այն գտնվում էր զինվորական նախարարության
ենթակայության ներքո, երկրորդ՝ 1920թ. ապրիլի 12-ից մինչև 1920թ.
դեկտեմբերի 2-ը, երբ այն անցավ արտաքին գործերի նախա րա րու -
թյան տրամադրության տակ, և երրորդ՝ 1920թ. դեկտեմբերի 2-ից
մինչև 1926թ. սկիզբ, երբ ռադիոկայանը տնօրինեց Խորհրդային Հա -
յաստանի ղեկավարությունը և ծառայեցրեց իր նպատակներին:

Առաջին շրջան
Ինչպես նշեցինք, առաջին շրջանում պետական ռադիոկայանը

գտն վում էր ռազմական նախարարության ենթակայության ներքո,
չնայած օրենքով պատկանում էր Հանրապետության կառավա րու -
թյա նը և պետք է կատարեր կառավարության խոսնակի դեր: Հան -
րապետությունում դեռևս չկար մի միասնական կառույց, որը կա ռա-
վարեր ռադիոկայանը պետականորեն՝ կենտրոնացված համա կար -
գով ապահովելու նրա օգտագործումը բազմապիսի համապետա -
կան պահանջները բավարարելու համար, ինչպես նաև հետևեր
հանրապետությունում ռադիոհեռագրային ցանցի հետագա զար -
գաց մանը: Այդ էր պատճառը, որ առաջին շրջանում ռադիոկա յա -
նը բացառապես ընդունում և պատրաստում էր ռադիոհեռագրեր
և տեղեկատուներ զինվորական, ռազմական թեմաներով: Այսպես
կոչ ված քաղաքացիական ռադիոհեռագրակապը առաջին շրջա նում
հասկանալի պատճառներով չկիրառվեց: Պետական ռադիոկա յա -
նը սկզբնական շրջանում օպերատիվ ռադիոկապ հաստատեց Մոսկ -
վա, Կարս, Բաքու, Թիֆլիս, Սևաստոպոլ, Կրասնոդար, Տաշքենդ
քա ղաքների հետ, այնուհետև կապ հաստատվեց հանրապե տու թյան
տարբեր շրջաններում գտնվող հայոց բանակի ռազմակայանների
հետ: Արտասահմանի հետ կապը իրագործվում էր Մերձավոր Արև -

152



ելքում գտնվող Բասրա քաղաքի ֆրանսիական ռադիոկայանի մի -
ջոցով և նրա օգնությամբ: Ռադիոկայանը հեռագրեր ընդունում և
հա ղորդում էր երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն:
Այդ տարիներին պետական ռադիոկայանի պետ նշանակվեց այդ
գոր ծի հմուտ մասնագետ, հայոց բանակի սպա, պորուչիկ Կ. Վար -
դա նյանը: Ռադիոկայանի ողջ անձնակազմը բաղկացած էր 18 հո -
գուց՝ 3 լաբորանտ, 4 անձ մեխանիկական բաժնում, կոշկակար, 2
դար բին, 3 վարորդ, գրագիր, 3 հաղորդավար-ռադիստներ: Պետա -
կան ռադիոկայանի աշխատակազմի նմանատիպ թվաքանակը
ընդունված տարբերակ էր այն ժամանակվա ռադիոկայանների
համար, որոնք ոչ միայն ժամանակին լրատվություն էին ընդունում
և տարածում, այլև հետևում ռադիոկայանի տեխնիկական բնա կա -
նոն աշխատանքին8:

Ռադիոկայանի լրատվական գործունեությունն սկսվում էր ամեն
օր՝ ժամը 14-ից, երկու ժամ թարմ լրատվություն էր տրամադրվում
թեր թերին, կառավարական տեղեկատուին, ռադիոտեղեկա տու նե -
րի տեսքով լրատվություն էր տարածվում քաղաքի մարդաշատ վայ -
րե րում9:

Հաշվի առնելով ռազմական օպերատիվ լրատվության կարևո -
րու  թյունը մեր հանրապետության համար՝ ռադիոկայանն ամեն օր
ռա դիոտեղեկատուի տեսքով օպերատիվ լրատվություն էր ստա նում
Մոսկվայից, որը միջնորդավորված ձևով հաղորդվում էր Թիֆլիսի
ռադիոկայանի միջոցով: Դրանք տեղեկություններ էին Ռուսաս տա -
նում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի և երկրում ստեղծ -
ված ռազմաքաղաքական բարդ իրավիճակի մասին10:

Ռադիոկայանն ակտիվ կապի մեջ էր գտնվում նաև Ռուսաս -
տա նի հարավում գտնվող Դենիկինի կառավարության հետ, որի
հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ուներ դիվանագիտական հա -
րա բերություններ և ռազմական համագործակցություն: Հարևան
եր  կր ների նորաստեղծ կառավարությունների հետ հանրապետու -
թյան ղեկավարությունը պարբերաբար ռադիոկայանի միջոցով կա -
տա րում էր ռազմական օպերատիվ լրատվության փոխանակում՝
տա րածաշրջանում ստեղծված կացության շուրջ. հետագայում ռա -
դիոկայանը ակտիվ կապի մեջ էր նաև Ղրիմի թերակղզում հաս -
տատ  ված Վրանգելի կառավարության հետ՝ ընդհանուր ճակատ
ունե  նա  լով բոլշևիկյան Ռուսաստանը: Հայաստանի կառավա րու -
թյան այդ դիրքորոշումը պաշտպանում էին Երևանում լույս տեսնող
«Յառաջ», «Ռազմիկ», «Զանգ» և «Ժողովուրդ», Թիֆլիսում՝ «Մշակ»
օրա թեր թե րը, որոնք հավանություն էին տալիս կառավարության
արտաքին և ներքին քաղաքականությանը՝ խրախուսելով նրա
արևմտամետ դիրքորոշումը:
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Ռադիոկայանի հետ կապ հաստատած քաղաքներից, հատկա -
պես հայկական ներկայացուցչություններից ստացվում էին այդ
պե տու թյուններում առավել կարևոր դեպքերի և իրադարձու թյուն -
ների մասին օպերատիվ ռադիոհաղորդումներ, ինչպես նաև նրանց
տրա մադրվածությունը մեր նորաստեղծ պետության նկատմամբ:

Ունենալով կայուն և անխափան կապի հնարավորություն՝ ռա -
դիո կայանը կարողանում էր պարբերաբար ընդունել և հաղորդել
ան հրաժեշտ հաղորդագրություններ ու ծածկագրեր, ինչպես նաև
հա ճախակի որսում էր տարբեր ռադիոկայանների հաղորդած լրա -
տվա  կան հաղորդագրությունները, որոնց մեջ թշնամական բնույ -
թի տե ղեկատվությամբ աչքի էր ընկնում հատկապես Բաքվի ռա -
դիոկայանը: Վերջինս պարբերաբար ռադիոծածկագրեր էր ուղար -
կում Հա յաստանում բնակվող մահմեդականներին՝ նրանց կոչելով
անհնա զանդության ու ապստամբության: Մեր նորաստեղծ հան -
րա պետության համար ստեղծված այսպիսի անբարենպաստ պայ -
մաններում պետական ռադիոկայանը անգնահատելի ծառայու թյուն
էր մատու ցում զինվորական նախարարությանը, օգնում նրան ժա -
մանակին միջոցներ ձեռք առնելու թշնամական գործողությունները
կանխելու և համարժեք գործողություններ կիրառելու համար: Ե րևա -
նի ուժեղ ռադիոկայանի ջանքերով բացահայտվեց և վնա սա զերծ -
վեց Երևա նում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչի լրտեսական
գոր ծու նեու թյունը: Հայաստանում ժամանակին այդ փաստին ար ձա -
գանքե ցին նաև կառավարական լրատուն, «Յառաջ»-ը, «Ռազմիկ»,
«Զանգ» և «Մշակ» թերթերը: Գործունեության առաջին շրջանում
ռա դիոկա յա նը պատրաստեց 163 ռադիոհեռագրական ամփո փա -
գիր՝ օրվա կարևոր հաղորդագրություններով ու լուրերով: Նկատի
ունենալով, որ 1920թ. սկզբներին հանրապետության ներքին դրու -
թյունը հա մե մատաբար կայունանում է, և նախադրյալներ են ստեղծ -
վում տն տեսական բարգավաճման ու քաղաքական ճանաչման
համար, ինչ պես նաև արտաքին գործերի նախարարության աշ խա -
 տանք ներն ակտիվացնելու և արտասահմանյան երկրների հետ կա -
պը ընդ լայնելու նպատակով, կառավարությունը նպատակահարմար
գտավ Երևանի ուժեղ ռադիոկայանը հանել զինվորական նա խա -
րա րու թյան ենթակայությունից և հանձնել արտաքին գործերի նա -
խա րա րությանը11: 1920թ. ապրիլի 12-ին ռադիոկայանը մասնակի
վերա կառուցվեց և համապատասխանեցվեց արտաքին քարոզ չու -
թյան համար: Եթե առաջին շրջանը բացառապես զինվորական,
ռազ մա կան ռադիոքարոզչության շրջան էր, այժմ արդեն քաղաքա -
ցիա կան լրատվությանը բնորոշ առանձնահատկությունների սկիզ բն
էր դր վում: Երևանի ուժեղ ռադիոկայանը դառնում էր հասարա կա -
կան տրամադրությունների ստեղծման կարևորագույն միջոց12:
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Երկրորդ շրջան
Երկրորդ շրջանում ռադիոկայանի ստեղծագործական աշխա -

տան  քը ընթանում էր երեք հիմնական ուղղություններով՝
ա) պաշտոնական,
բ) ներքին կյանք,
գ) գաղութային կյանք (նկատի ունեին հայ գաղթօջախները)13:
Ռադիոհաղորդումների պաշտոնական բաժնում պատրաստում

էին ռադիոհեռագրեր, ռադիոտեղեկատուներ ու ռադիոամփո փա -
գրեր կառավարության, պառլամենտի, նախարարությունների կող -
մից ընդունված այն օրենքների ու որոշումների մասին, որոնք հրա-
 տապ նշանակություն ունեին հանրապետության արտաքին և ներ -
քին քաղաքականությունը տարածաշրջանում և այլ երկրներում լու -
սաբանելու համար:

Այսպես՝ ռադիոկայանը օպերատիվ արձագանքեց 1920թ. մայիս-
յան ապստամբության լուսաբանմանը, երբ բոլշևիկյան հովերով
տար ված զինվորականության մի ստվար մասը անհնազան դու թյան
ու ապստամբության կոչով դիմեց հայոց բանակին՝ փորձելով ապա -
կայունացնել հանրապետության ներքին իրավիճակը և զավթել
իշխանությունը: Օգտագործելով լրատվամիջոցների հնարավորու -
թյունները՝ կառավարությունը բացատրական աշխատանք տա րավ
զինվորականության շրջանում՝ ձգտելով նրանց հետ պահել կոր -
ծանարար և չմտածված գործողություններից, որոնք կարող էին
պա  րարտ հող ստեղծել բոլշևիկների համար՝ տապալելու նորա -
ստեղծ հանրապետությունը: Հանրապետության վարչապետ Հ. Օ -
հան  ջանյանը ռադիոկապով դիմեց Ալեքսանդրապոլի (այժմ՝ Գյու մ   րի)
զինվորական գնդերին՝ կոչ անելով «ետ կանգնել բոլ շևիկյան հո -
վերով տարված սպաների ազգադավ, խառնակիչ բռնա րարք ներից,
որոնց նպատակն է քայքայել և կործանել մեր նո  րելուկ հանրա պե -
տությունը: Մենք թույլ չենք տա արյան գնով նվաճված ազա տու թյան
ոտնահարումը և օրենքի ամբողջ խստու թյամբ կպատժենք դավա -
ճաններին»14: Ռադիոկայանը օպերա տի վորեն անդրադարձավ
նաև Հայաստանի մի շարք քաղաքներում զինվորականության բարձ -
րացրած խռովությունների լուսաբան մա նը՝ պարբերաբար ռադիոն
տրամադրելով պետական և հասա րա կա կան նշանավոր այրերին,
որոնք ողջախոհության և զսպվա   ծության կոչ էին անում զինվո րա -
կանությանը: Արդեն մայիսի վեր ջին ապստամբությունը ճնշվեց, իսկ
զորագնդերը վերա դար ձան զորանոցներ: Այդ իրադարձությանն
էր անդրադարձել նաև այդ ժամանակների ամենահեղինակավոր
թերթերից մեկը՝ «Մշակ»-ը, որը, մայիսի 14-ի համարում ան դրա -
դառ  նալով Ալեքսանդրապոլում սկսված խառնակություններին,
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Հայաս տա նի Հանրապետության վարչապետ Համո Օհանջա նյա -
նին հու շում էր Ս. Մուսայելյանին և նրա կողմնակիցներին պատժել
օրեն քի ամենայն խստությամբ: «Մշակ»-ը այն համարում էր բոլ շևի -
կյան խռովություն, դավաճանու թյուն՝ նոր ոտքի կանգնող
հանրապե տության նկատմամբ:

Արդեն հունիսին Հանրապետության մամուլը և ռադիոն պար -
բե րաբար սկսեցին անդրադառնալ հայոց բանակի ամառային
գոր ծո ղություններին, որոնք ուղղված էին հանրապետության
ներքին թշ նամու դեմ: Հանրապետության հիմնադրման օրվանից
պետու թյան ներսում գտնվող թուրք բնակչությունը բազմիցս ապս -
տամ  բում և ընդվզում էր մեր կառավարության վարած քաղա քա -
կանության դեմ՝ անհնազանդություն հայտնելով նրա ընդունած
որո  շում նե րի կատարմանն ու իրագործմանը: Այդ պատճառով Հա -
յաս տա նի կառավարությունը 1920թ. ամռանը ձեռնարկեց լայնա -
մասշ  տաբ հարձակում հարավային ուղղությամբ, և ընդամենը
եր կու ամսում «Հայոց պանծալի բանակը ոչնչացրեց թշնամական
խմ բավորում նե րը Զանգիբասարում, Վեդիում, Արարատում, Շա րու -
 րում՝ հասնելով Նախիջևանից 20 վերստ հեռավորության վրա գտն -
վող Շահթախ թի կայարանը,- հաղորդում է ռադիոկայանը, որին
լրա ցնելով՝ «Ռազ միկ» թերթը նշում է, որ,- «այժմ հայոց բանակը,
ջախջախիչ հար ված ներ հասցնելով մի-մի թարախապալար դար -
ձած մուսուլ մանական շուրաներին, մաքրեց հանրապետության
տարածքը թշնա մա կան տարրերից, նախադրյալներ ստեղծեց Նախ -
իջևանի վերա միա վորմանը Հայաստանին»15:

Ցավոք, այդ ուրախությունը կարճատև էր: Ընդամենը մի քանի
ամիս անց քեմալական Թուրքիան ուխտադրուժ հարձակվեց Հայաս -
տանի Հանրապետության վրա՝ օկուպացնելով նրա տարածքները
և բնաջնջելով խաղաղ բնակչությանը: Պետական ռադիոկայանը
այդ ժամանակահատվածում գործում էր մեծ ծանրաբեռն վա ծու -
թյամբ և հնարավորինս ընդլայնում էր ռադիոկապը այլ երկրների
ռադիոկայանների հետ՝ հաղորդելով բազմաթիվ հաղորդագրու -
թյուններ թուրքական և բոլշևիկյան փոխհամաձայնեցված ռազմա -
կան գործողությունների մասին: Հաշվի առնելով ստեղծված ծանր
պայմանները՝ պետական ռադիոկայանի աշխատանքը համապա -
տասխանեցվեց արտակարգ իրավիճակի պայմաններին և պա -
հանջներին: Այդ նպատակով մոբիլիզացվեց ռադիոկայանի ողջ
անձնակազմը և համապատասխանեցվեց ռազմական դրության
օրենքներին: Ռադիոկայանը լրատվական հոսքը չդադարեցրեց
մինչև Հայաստանի Հանրապետության անկումը՝ արձանագրելով
ու դառնալով նրա պատմության և միաժամանակ ճակատա գրա -

156



կան ու բախտորոշ օրերի և իրադարձությունների տարեգիրն ու
վկան:

«Ներքին կյանք» բաժնում ռադիոկայանը պարբերաբար անդրա-
 դառնում էր հանրապետությունում տիրող սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակին, հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող
փոփոխություններին և ներքին վիճակի կայունացմանն ուղղված
միջոցառումների լուսաբանմանը, որը տևեց մինչև 1920 թվականի
աշունը: Ռադիոկայանը հիմնականում տեղեկագրեր էր պատրաս -
տում գյուղատնտեսության բնագավառում տեղի ունեցող փոփո խու -
թյունների, հատկապես հացահատիկի արտադրության մասին.
«1920 թվականի ամառը բավականին հաջող էր հայ գեղջուկի հա -
մար, առաջին անգամ հավաքվել է հարուստ բերք՝ բնակչության
և բանակի կարիքները հոգալու համար, հատկապես ցորեն շատ են
հավաքել Արարատյան դաշտում, Շարուրի և Նախիջևանի ազա -
տագրված տարածքներում»16: Ցավոք, նմանատիպ հաղոր դա գրու -
թյունները մեծ թիվ չեն կազմում և բավականին կցկտուր են: Դրանք,
այնուամենայնիվ, հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազ -
մելու այդ տարիներին հանրապետությունում ստեղծված ներքին
կացության մասին:

«Գաղութային կյանք» բաժնում ռադիոկայանը հիմնականում
ան դրադառնում էր Մերձավոր Արևելքում, Թուրքիայում, Իրանում,
ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում մեր բազմահազար գաղ թա -
կան հայրենակիցների կյանքին, քաղաքական իրավիճակին. «Սի -
րիայում և Լիբանանում կուտակված տասնյակ հազարավոր հայեր
դանդաղ մեռնում են սովից և ցրտահարությունից, անհապաղ մի-
ջոցներ են անհրաժեշտ այդ դժբախտներին փրկելու և կյանքի
տանելի պայմաններ ստեղծելու համար: Հայաստանի Հանրա պե -
տու թյան կառավարությունը դիմում է Փարիզի վեհաժողովին՝ հա -
տուկ քննարկման նյութ դարձնելու հայ գաղթականության ան մխի-
թար վիճակը և պայմաններ ստեղծելու նրանց վերադարձը հայ րե -
նի օջախներ»17: Այս բաժնում ռադիոկայանը մեծ տեղ էր հատկաց -
նում արտասահմանյան երկրներում ապրող հայ մեծահարուստ,
քա ղաքական դիրք ունեցող անձանց հայանպաստ գործունեու -
թյա նը, հատկապես Պողոս Նուբար փաշայի ջանքերին, որոնց նպա -
տակն էր պաշտպան կանգնել արևմտահայերի արդար պահանջ-
 ներին տարբեր վեհաժողովներում և կոնֆերանսներում: Հատկա -
պես մեծ ոգևորություն առաջացրեց 1920թ. օգոստոսի 10-ի Սևրի
դաշնագիրը, որը «նոր հույս տվեց արևմտահայ բեկորներին վե րա -
դառնալու հայրենի բնօրրան և վերածնելու ավերված տունը»18, սա -
կայն այդ ոգևորությունը կարճ տևեց, հազարավոր հայեր նորից
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ստիպ  ված տարագրվեցին այլ երկրներ՝ հիմնելով նոր գաղթ օջախ -
ներ:

Ռադիոկայանը արձագանքեց նաև 1920թ. ամռանը Կիլիկիա -
յում տեղի ունեցող դեպքերին, Մ. Տամատյանի գլխավորությամբ
Կի լի կիա յի հայկական պետությանը առնչվող քաղաքական իրա -
դար  ձու թյուններին: Հանրապետության ղեկավարները կարևորում
էին պատմական Կիլիկիայի տարածքում հայկական պետակա նու -
թյան հաստատման փաստը, սակայն գործուն աջակցություն նրանք
այդ պես էլ չկարողացան ցուցաբերել: Հետագա իրադարձություն -
նե րից և դեպքերի զարգացումներից պարզ դարձավ, որ կիլիկիա -
հա յու թյունը, ինչպես նաև Առաջին հանրապետությունը դա տա-
պարտ ված էին կործանման՝ դառնալով միջազգային դիվանա գի -
տության և գերտերությունների շահերի և խարդավանքի զոհեր:

Երրորդ շրջան
Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի երրորդ շրջանն ընդգրկում է 1920թ.

դեկտեմբերի 2-ից մինչև 1926թ. սկիզբ: 
Հայաստանի Հանրապետության խորհրդայնացումից հետո Ե -

րևանի ուժեղ ռադիոկայանի գործելաոճը գաղափարապես վերա -
կա ռուցվեց և համապատասխանեցվեց իշխող կուսակցության գա-
 ղափարախոսությանը: Այդ ծանր օրերին ռադիոկայանը կարողա -
ցավ պահպանել իր աշխատակազմը և օպերատիվ ռադիոկապ
հաստատել նորաստեղծ խորհրդային հանրապետությունների
միջև: Երևանի ուժեղ ռադիոկայանն անգնահատելի ծառայություն
մատուցեց հատկապես 1921թ. փետրվարյան ժողովրդական ընդվզ -
ման դեպքերը օբյեկտիվ ներկայացնելու և տեղեկացնելու ժամա -
նակ: Ինչպես վկայում է այդ օրերի ականատես Ստ. Զորյանը, «Ռա-
 դիոկայանը այդ ծանր օրերին միակ լրատվական կապի միջոցն
էր, որը մեզ կապում էր արտաքին աշխարհի հետ»19: Ստեղծված
քաղաքական բարդ պայմաններում Երևանի ուժեղ ռադիոկայանը
դարձավ այն օպերատիվ լրատվամիջոցը, որով ռադիոհեռագրեր
էին փոխանցվում Բաքվի և Թիֆլիսի ռադիոկայանների հետ՝ Հա -
յաստանում տիրող իրավիճակի, մասնավորապես Երևանում տե ղի
ունեցող դեպքերի մասին: Փաստորեն, ռադիոկայանի օպերատիվ
արձագանքը 1921 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին Հայաս -
տանում տեղի ունեցող իրադարձություններին. հնարավորինս կանխ -
վեց նոր արյունահեղությունների վտանգը, և հարցը լուծվեց համե-
 մատաբար խաղաղ ճանապարհով:

Երևանի ուժեղ ռադիոկայանը արդեն 1922 թվականին տեխնի -
կա պես վերազինվեց, որը հնարավորություն տվեց ընդլայնելու լու -
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րե րի ընդունման և հաղորդման շառավիղը և անցում կատարելու
«խո սակցական» ռադիոյի: Սակայն հանրապետության տարբեր
շրջաններում ռադիոհանգույցների բացակայության պատճառով
Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի աշխատանքը դեռևս ներփակվում
էր մայրաքաղաքի սահմաններում և չուներ զանգվածային լսա րան:
Նույն թվականի կեսերից ռադիոկայանի հաղորդումները սկսեցին
եթեր տրվել հատուկ այդ նպատակով քաղաքի մարդաշատ վայ -
րե րում տեղադրված բարձրախոսների միջոցով: Օրական եթեր էր
հեռարձակվում 60 րոպե ռադիոհաղորդում: Չունենալով հիմնա կան
ստեղծագործական կազմ՝ ռադիոկայանը մեծ մասամբ եթեր էր
տալիս գիտահանրամատչելի հաղորդումներ՝ հիմնական նյութը
քաղելով ռուսական մեծ հանրագիտարանից՝ լսարանին ծանո թաց -
 նելով նշանավոր գիտնականների, գրողների, մշակույթի և արվես -
տի գործիչների կյանքին, ինչպես նաև լրատվական թողարկում ներ
հանրապետությունում և արտերկրում տեղի ունեցած կարևոր քա -
ղա քական և տնտեսական իրադարձությունների մասին20: Ռադիո -
կայանի աշխատանքներն ավելի արդյունավետ և օպերատիվ դարձ -
նելու համար, հանրապետության կառավարության հատուկ որոշ -
մամբ, հանրապետության պետական խոշորագույն լրատվական
գործակալությունը՝ ԱրմենՏԱ-ն (այժմ՝ Արմենպրես), 1923թ. հոկ տեմ -
բերի 10-ից ամենօրյա լրատվություն էր տրամադրում ռադիոկա -
յանին21:

1926 թվականի օգոստոսին հանրապետական նշանակության
ռադիոկայանի մոնտաժման աշխատանքներին զուգընթաց՝ աստի -
ճանաբար նվազեց Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի դերը՝ տեղը զի ջե -
լով տեխնիկապես ավելի հզոր հանրապետական ռադիոկայանին,
որը Երևանի երկաթուղային կայարանի վարչական շենքում մոնտաժ -
ված ստուդիայից 1926թ. սեպտեմբերի 1-ին եթեր հեռարձակեց 25
րոպե տևողությամբ առաջին փորձնական ձայնային ռադիոհա ղոր -
դումը:

Բանալի բառեր - Առաջին հանրապետությաւն պե տական ռա -
դիոկայան, Երևանի ուժեղ ռադիոկայան, ռադիոկայանի զարգաց -
ման երեք շրջանները, ռադիո հե ռագրային կապ, ռադիո տեղեկա- 
տու: 
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Тhe State Radio 
of the First Republic: 
the Formation and Development

Taking into consideration the work carried out by the state
radio of the First Republic, its main activities, as well as by
outlining the phases of its development, it can be concluded
that the radio station did its main duties of spreading the
national ideology and being the state speaker. The laws,
regulations and orders adopted by the Council of Ministers
of the First Republic, by the Parliament, or by Military offices,
the texts of the radio programs, service records, the tasks
and instructions give the full picture of the state radio station
of the First Republic.

The new type of technical media, which went down in hi-
story as Yerevan’s powerful radio station, developed mainly
under unfavorable and hard socio-political conditions for
the First Republic. Performing its main functions it contri-
buted to the development of the newly created state, shaped
public mood and created preconditions for the development
of the radio field in Soviet Armenia.

Keywords: The state radio station of the First Repub-
lic, Yerevan’s powerful radio station, the three phases of
radio station’s development, radiotelegraphy communi-
cations, radio directory.
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