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ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՒՈՐԳՅԱՆ 
պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու, ԵՊՀ

 ՍԱՄ ՎԵԼ  ՇԱՀ ՄՈՒ ՐԱԴ ՅԱ ՆԸ
ԱՐ ՑԱԽ ՅԱՆ Ա ԶԱ ՏԱ ՄԱՐ ՏՈՒՄ

1988թ.փետրվարի20իպատմականորոշմամբվերսկսվեցԱրցախ

յանշարժումը,որըհայոցնորագույնպատմությանմեջնորէջբացեց:

Այն ծավալման առաջին իսկ օրերից միավորեց ողջ հայությանը, նրա

տարբերխավերին,իսկավելիուշպարզէրդառնալու,որշարժումըծնել

է նվիրյալների ու հերոսների մի ողջ համաստեղություն, որոնց թվում

էրնաեւհայմտավորականիվառկերպարը`ՍամվելըՇահմուրադյանը 1:

Շահմուրադյանը ծնվել է 1955 թ. փետրվարի 25ին Երեւանում:

Նրածնողներըհասարակմարդիկէին.հայրը`ՍարգիսՇահմուրադյանը,

էլեկտրիկէր,մայրը`ԿլարաԱդոնցը,բուժաշխատող.նրանքապրումէին

հայառաքինիընտանիքիբնականազնվականությամբ:

Շահմուրադյանը1972թ.ավարտելէԵրեւանիթիվ85դպրոցը,որն

այսօրանվանակոչվածէիրիսկանունով:19721974թթ.ծառայելէԽՍՀՄ

բանակում:19751980թթ.սովորելէԵրեւանիպետականհամալսարանի

ռուսականբանասիրությանֆակուլտետում:19801990թթ.աշխատելէ

ՀՀԳրողներիմիության“Литературная Армения”ամսագրում,որպես

գրականաշխատակից:1990թ.ընտրվելէՀՀԳերագույնխորհրդիպատ

գամավոր,լրատվականհանձնաժողովիքարտուղար,«Արցախ»պատգա

մավորականխմբիհամանախագահ:Նաառաջիններիցէր,ովգիտակցեց

Ղարաբաղյանշարժմանիրադարձություններիփաստագրմանանհրաժեշ

տությունը,ստեղծումէրշարժմանիրավականեւօրենսդրականհիմքը,

մասնակցումէրմերանկախՀայաստանիկայացմանը:

Տաղանդավոր լրագրողը մանրամասն արձանագրել է 1988 թ.

փետրվարյանցույցերիցմինչեւ1992թ.իրադարձությունները:Ռազմա

կան գործողությունների ընթացքում նա գրիչը զուգակցեց զենքով, եւ

1 Հոդվածին աջակցելու համար հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում Ս. Շահ-
մուրադյանի այրուն` Նելլի Ռուստամյան-Շահմուրադյանին:
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«կյանքնայդպահիցիվերայլեւսիրենը,հարազատներինը,երեխաների

նըչէր»2:

ԻնչպեսնշումէՍ.ՇահմուրադյանիօրագրիխմբագիրՆ.Աթաբեկյա

նը, Շահմուրադյանիօրագրությունը«հուշապատումչէ,ընդհանրապես

գիրքչէ`սովորականընկալմամբ:Դրանքգրառումներեն`«արվածկոնկ

րետիրադարձությանընթացքում,հաճախծնկիվրա,տարատեսակհա

պավումգրություններ`առանձինթերթիկներիվրա:ՍամվելՇահմուրադ

յանըպատմությա՛ննէր,պատմությանմե՛ջ, ինքը`պատմություն` 88ի

հրապարակիցմինչեւԱրցախիբարձունքները,որտեղեւզոհվեց»3:

Ս. Շահմուրադյանի օրագրության նպատակն էր ի մի բերել իրա

դարձությունները,երազումէրգրելշարժմանպատմությունը,սակայն

չհասցրեց, ուստի նրա այրին` Նելլի ՌուստամյանՇահմուրադյան իր

պարտքնէհամարելօրագրիցմնացածէջերը,պատառիկներըհավաքել

եւորպեստպագիրգիրք`ներկայացնելհայժողովրդիներկաեւհաջորդ

սերունդներին4:

Շահմուրադյանի օրագրային մանրամասն գրառումներից5 պարզ

երեւում է, թե որքան խորը պատճառներ ունեին ԽՍՀՄ կենտրոնական

մարմինները եւ ադրբեջանական իշխանությունները` զարհուրելու օրըս

տօրեծավալվողազատագրականշարժումից,ուստիպատահականչէ,որ

շուտովնրանքշարժմանըհակադրելուէինբիրտուժուբռնություն:Այդ

բռնություններինադրբեջանականկողմիցմասնակցումէինոչայնքանհա

սարակքաղաքացիներ,որքանպաշտոնյաներ:Այսպես,դեռեւսփետրվա

րի14իգիշերը,երբՍտեփանակերտումտեղիունեցավառաջինցույցը,

ԱդրբեջանականԽՍՀԿոմկուսիկենտկոմիշրջանայինխորհրդիղեկավար

Ասադովըհայտարարեց,որ«հարյուրհազարավորադրբեջանցիներպատ

րաստենցանկացածպահիներխուժելՂարաբաղեւարյունահեղություն

կազմակերպել6: Հայերինֆիզիկապեսոչնչացնելուսպառնալիքներհնչե

ցիննույնիսկԽՍՀՄառաջինդեմքի`Մ.Գորբաչովիկողմից:Փետրվարի

26ին`Սումգայիթյանդեպքերինախօրեին,Գորբաչովըարցախյանշարժ

մանառնչությամբհայգրողներՍ.ԿապուտիկյանիեւԶ.Բալայանիհետ

2 Ս. Շահմուրադյան, Չմոռանալ ոչինչ, Երեւան, 1988, կազմող` Ն. Շահմուրադյան, Երեւան, 
2005, էջ 4:

3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 5:
4 Հայաստանի հանրային ռադիոյի «Ժամանակի վկան» հաղորդմանը տված Նելլի Ռուս-

տամյան-Շահմուրադյանի հարցազրույցը, 20.06.2012:
5 Ս. Շահմուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 7, 26:
6 А. Василевский, Туча в горах, 1988, № 10.
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հանդիպմանժամանակասաց.«Իսկդուքմտածե՞լեքԲաքվիերկուհար

յուրյոթհազարհայերիճակատագրիմասին»7:

1988թ.փետրվարի26ինԽՄԿԿԿԿգլխավորքարտուղարՄ.Գոր

բաչովը հատուկ կոչով դիմեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի աշխատա

վորներին` հորդորելով դադարեցնել ցույցերն ու հանրահավաքները`

խոստանալովառաջիկայումլուծելբարձրացվածհարցերը:Ս.Շահմու

րադյանիհուշերումայդօրվակապակցությամբկարդումենք.«Ժամը

12ինընկերԴոլգիխնընթերցումէՄ.Ս.Գորբաչովիկոչը`հայկական

հեռուստատեսությամբ:Լսեցինք:Միպահլուռէին,հետոհիասթափու

թյանալիքանցավ:Ոմանքլացեղան:Կոմիտենխոստանումէպայքարել

մինչեւհարցիվերջնականլուծումըեւհայտնում,որԵրեւանժամանած

զորքերնումիլիցիանչենմիջամտելուշարժմանը…»8:

Հայտնիէ,որնույնօրըտեղիունեցավնաեւՀԿԿկենտկոմիպլենում,

որիաշխատանքներինմասնակցեցինԽՄԿԿկենտկոմիքարտուղարներՎ.

ԴոլգիխըեւԱ. Լուկյանովը:ՊլենումումՀԿԿկենտկոմիառաջինքար

տուղարԿ.ԴեմիրճյանըպաշտպանեցՄ.Գորբաչովիկոչը`ավելացնելով,

որպետքէ«կարգհաստատենքուիրագործենքԳորբաչովիառաջքա

շածպահանջները9: Հայ ժողովուրդըեւս մեկանգամհավատացկենտ

րոնականիշխանություններինեւդադարեցրեցգործադուլներնուհան

րահավաքները:Ադրբեջանցիներն,ընդհակառակը,նորթափհաղորդեցին

հակահայկականելույթներինեւդիմեցինվայրագգործողությունների»10:

1988թ.փետրվարի26իցԲաքվից35կմ հեռուգտնվող Սումգա

յիթքաղաքումբորբոքվեցինհակահայկականհանրահավաքներ,որոնց

գլխավորումէինքաղաքիկուսշրջկոմներիքարտուղարները:Հետագա

յումՍումգայիթիպաշտոնանկարվածքաղկոմիքարտուղարըհայտարա

րեց,որայդբոլորըկազմակերպվելէԱդրբեջանիկոմկուսիկենտկոմիեւ

նրաառաջինքարտուղարիցուցումով:Հավանաբարտեղյակէիննաեւ

Մ.Գորբաչովնունրաշրջապատը11:Փետրվարի27ինադրբեջանական

խուժանը «Մա՜հ հայերին» կոչով տեղական իշխանությունների աչքի

առաջիրագործեցհայազգաբնակչությանկոտորած:Գազազածխուժա

7 З. Балаян, Арцах: раны и надежды. Заметки писателя-народного депутата СССР, Газета 
“Коммунист”, 13 сентября, 1989.

8 Ս. Շահմուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 16:
9 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 82, գ. 21, թ. 4-5:
10 Է. Մինասյան, Հայաստանի երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երեւան, 2013, 

էջ 80:
11 Г. Улубабян, С. Золян, А. Аршакян, Сумгайит…Геноцид… Гластность? Ереван, 1989, 

с. 55.
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նըհայերինսպանումէրբնակարաններում,տանջամահանումփողոցնե

րումուհրապարակներում,այրումկենդանի:Պաշտոնականտվյալներով

տանջամահէրարվել32մարդ,խոշտանգվելուծանրվիրավորվելավելի

քան200հոգի:Ո՛չ Սումգայիթիհանրահավաքները, ո՛չ կոտորածները

պատահականչենեղել,ինչպեսհետագայումփորձումէիններկայացնել

ադրբեջանականիշխանությունները:

Սամվել Շահմուրադյանին ցնցել էր Սումգայիթում կատարված ցե

ղասպանությունը: Օրեր եւ շաբաթներ նա զբաղվում էր Սումգայիթի

փախստականների հարցերով, գրառում եւ ձայներիզների վրա արձա

նագրումնրանցվկայությունները,որոնցարդյունքըեղավռուսերենով

լույստեսած,ապաայլլեզուներիթարգմանված«Սումգայիթյանողբեր

գությունը ականատեսների վկայություններով»12 քաղաքական նշանա

կությանհամահավաքը:Ականատեսներիվկայությունները կազմում են

այսհամահավաքիառաջիներկուգրքերը,որոնքթույլենտալիսլայնո

րեն վերականգնել սումգայիթյան դեպքերը: Առաջին գրքում հարաբե

րականորենքիչ եններկայացվածհայերի ինքնապաշտպանությանտե

սարանները,ինչնարդենլայնածավալներկայացվածէերկրորդգրքում:

Ս.Շահմուրադյաննիրավացիորենայնկարծիքինէր,որՍումգայի

թումտեղիունեցածդեպքերիէություննայդքաղաքումապրողհայե

րիցեղասպանություննէրեւորտվյալհանցագործությանքաղաքական

նպատակներըլիովինակնհայտէին13:Ինչպեսշատժամանակակիցների,

նրանէլհուզումէինայնհարցերը,թեովքերծրագրեցինուիրագոր

ծեցինայդցեղասպանությունը,ինչումեղավորներըդեռպատժվածչեն,

ինչուխորհրդայինզորքերի`քաղաքմտնելուցհետոէլջարդերըշարու

նակվումէինեւ,վերջապես,ինչուերկրիղեկավարություննուիրավա

պահ մարմիններն այդ հրեշավոր հանցագործությանը չտվեցին քաղա

քական եւ իրավական գնահատական: Իր հետագա մտորումներում Ս.

Շահմուրադյանըգտնումէիրենհուզողշատհարցերիպատասխաններ,

մասնավորապեսեզրահանգումէ,որ«Սումգայիթյանցեղասպանությու

նըկազմակերպվելէրղարաբաղյանհարցիկապակցությամբ:Դահրեշա

վորարձագանքնէրԼՂԻՄհայբնակչությանազատկամարտահայտու

թյան`մարզըԱդրբեջանականԽՍՀկազմիցհանելուեւՀայկականԽՍՀ

կազմինվերադարձնելու`իրձեւովդեմոկրատականշարժմանը»14:

12 Сумгаитская трагедия в глазах очевидцев, составитель С. Шахмурадян, кн. 1, Ереван, 
1989.

13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 3:
14 Նույն տեղում, էջ 4:
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ԱնդրադառնալովՍումգայիթյանցեղասպանությաննպատակներին`

Ս.Շահմուրադյաննիրհամահավաքաշխատանքումնշումէ.«Այդհան

ցագործությաննպատակնէրղարաբաղյանխնդրիհնարավորլուծումն

արգելափակելը,հայերիննոր,արյունալիգործողություններիհեռանկա

րովվախեցնելը,ինչիարդյունքումմերոնցկստիպեինհրաժարվելՂա

րաբաղյանշարժումից»15:

Որպես իր ժողովրդի պատմությանը գիտակ անձ` Շահմուրադյանը

կարծումէր,որՍումգայիթյանցեղասպանություննիրդաժանությամբ

նորիրողությունչէր,դրաակունքներըգնումէինդեպիպատմության

խորքերը`վկայակոչելովԲաքվումհայերիջարդերը1918թ.,1920թ.Շու

շիիհայությանկոտորածը,Նախիջեւանիհայերիհետեւողականուշա

րունակականոչնչացումըազերիներիկողմիցեւայլնմանատիպփաս

տեր: Սումգայիթյանդահիճներիդատավարությունընահամարումէր

«կատակերգություն, ուրիշ ոչինչ»16, ավելացնելով, որ այդ դահիճները

Բաքվումհայտարարվումէինազգայինհերոսներ:

Թե՛Սումգայիթիօրերին,թե՛դրանիցհետոՇահմուրադյանըզբաղ

վումէրականատեսներիվկայություններըգրառելով,որիցհետոարտա

հայտումէիրվերաբերմունքը`«Սիրտսկտորկտորէլինում»,«Սումգա

յիթցիներիցավըխեղդումէինձ»եւայլարտահայտություններով,որոն

ցովփոխանցումէրոչմիայնիր,այլեւմիողջժողովրդիցավը,զզվանքն

ուհիասթափությունը:

Սումգայիթյանոճրագործությունըոչմիայնչընկճեցհայժողովրդին,

այլեւհամախմբեցհամազգայիննպատակներիիրագործմանճանապար

հին:1989թ.հունվարիցմինչեւ1991թ.օգոստոսնընկածժամանակա

հատվածընշանավորվեցինժողովրդականնորհուզումներով:Ազատագ

րականպայքարիննվիրվածբոլորուժերըՀայաստանումհամախմբելու

համար 1989 թ. նոյեմբերին ձեւավորվեց Հայոց համազգային շարժում

(ՀՀՇ)կազմակերպությունը:Այսդեպքերինզուգահեռ,միկողմիցԽՍՀՄ

ղեկավարության միտումնավոր քաղաքականությունն Արցախի հար

ցում,մյուսկողմիցհանրապետությանկուսակցականղեկավարության`

չափից դուրս զգուշավոր գործունեությունը ստիպեցին, որ հայ ժողո

վուրդը կորցնիհավատըկոմունիստականկուսակցությաննկատմամբ:

Դրահետմեկտեղազգայինշահերինծառայողհամազգայինշարժումը

վայելումէրժողովրդիվստահությունը:Այսամենըհանգեցրեցհանրա

15 Նույն տեղում:
16 Նույն տեղում, էջ 68:
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պետությանքաղաքականկյանքիարմատականեւշրջադարձայինփո

փոխությունների, որոնք սկսվեցին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի`

1990 թ. մայիսի 20ի եւ հունիսի 3ի` մեծամասնական ընտրակարգով

անցկացվածընտրություններով17:Ձեւավորվածխորհրդարանըկազմված

էր260պատգամավորներիցեւսկսեցգործել1990թ.հուլիսի20ից:

1990թ.ընտրություններումՍ.ՇահմուրդյաննընտրվեցՀՀԳերա

գույն խորհրդի պատգամավոր եւ վարում էր լրատվական հանձնաժո

ղովիքարտուղարի,ինչպեսնաեւ«Արցախ»պատգամավորականխմբի

համանախագահի պաշտոնները: Նրա նման պատասխանատու, իրավի

ճակըսթափգնահատողմարդնուհայըտհաճությամբէրարտահայտ

վումԳերագույնխորհրդումեւառհասարակՀՀիքաղաքականկյան

քումտիրողիրավիճակիմասին:Իրօրագրությունում1991թ.նոյեմբեր

ամսվադրությամբայդմասինգրումէ,որ«ԳերագույնԽորհրդումիս

կական«բարդակ»է:Քննարկվումէ«ԳԽմասին»օրենքը,գրեթեոչմի

առաջարկ,նույնիսկամենապարզնուանհրաժեշտըչիանցնում.ԳԽն

ինքնակամհանձնումէիշխանությունընախագահին»18:

ԳերագույնԽորհրդումիրպատգամավորականգործունեությանըն

թացքում ուշագրավ է Շահմուրադյանի` 1991 թվականի ապրիլի 24ի՝

«Հառնեցինք վերստին» խորագրով ռադիոհաղորդմանը տված հարցա

զրույցը, որտեղ նա համահայկական խնդիրներից (1915 թ. ցեղասպա

նություն,ԱրեւմտյանՀայաստան,Հայդատ)չիառանձնացնումԱրցա

խը19:Ս.Շահմուրադյանիայսհարցազրույցը,ինչպեսկարելիէնկատել,

ժամանակագրականիմաստովհամընկնումէրայնպահին,երբադրբե

ջանականՕմոնը1991թ.ապրիլմայիսամիսներինխորհրդայինբանա

կիաջակցությամբբացահայտպատերազմէրսկսելՀյուսիսայինԱրցա

խիՇահումյանիշրջանիեւԳետաշենիենթաշրջանիդեմ`իրագործելով

«Օղակ»օպերացիան:ՊատերազմնընդհուպմոտենումէրՀայաստանի

սահմաններին,ուստի Սամվելըկամավորգնացռազմաճակատ`անդա

մագրվելով «Արծիվ» մահապարտների գնդին: «Վերջապես Արցախում

եմ,ութեկուզպատերազմէումահ,երջանիկեմեւհանգիստ,որմաքա

ռողներիեւտառապողներիհետեմ,իսկականընկերներիսհետ:Երեւա

նումսիրտսպայթումէր,հոգնելէիամենինչից,խորհրդարանից,կուշտ

դժգոհություններից,մաղձից,նախանձից,ամենինչիցզզվելէի.եկաԱր

17 Է. Մինասյան, նշվ. աշխ., էջ 103:
18 Ս. Շահմուրադյան, Չմոռանալ ոչինչ, էջ 135:
19 Հայաստանի Հեռուստառադիոպետկոմի Երիտասարդական հաղորդումների խմբա-

գրության 1991 թ. ապրիլի 24-ի ռադիոեթեր:
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ցախ`իբրեւփրկություն:Այստեղէլամենինչխառնվածէմարդկային

հարաբերություններում,բայցհո՞Երեւանչի,ուրչեսհասկանում`ո՞վ

էթշնամիդ,ո՞վէբարեկամդ,այստեղմարդիկմեկբռունցքենթշնա

մու,պատերազմի,անասելիայսդժվարությունների,ամենպահդարա

նիցերեւացողմահվանդիմաց»,գրումէնա1992թ.հունվարի4ին20:

Հայերիեւադրբեջանցիներիմիջեւկանընդգծվածէականտարբերու

թյուններ:ՀետաքրքիրենայդտարբերություններիշուրջՍ.Շահմուրադ

յանիհամեմատությունները.«Պատերազմէ,եւուրիշելքչկա,կամհայն

էթուրքինքշելուԱրցախից, կամթուրքը`մեզ:Կռվելու ենք21,…դաժա

նությունը մենք թուրքից սովորեցինք, թուրքը մեզանից սովորեց քաղա

քականություն վարել»22: Սամվելին ցավ են պատճառում պատերազմում

իրազգակիցներիմիմասիդրսեւորածդաժանությունը,ինչպեսնաեւան

կազմակերպվածությունը,տհասղեկավարումը,դասալքությունը,թալանը

(օրինակ`Շուշիիթալանը),ռազմաճակատումտիրողխառնաշփոթըեւայլն:

Սամվել Շահմուրադյանի կյանքի ու գործունեության վերաբերյալ

պահպանվելենժամանակակիցներիբազմաթիվհուշեր:Սամվելիայրին`

ՆելլիՌուստամյանՇահմուրադյանը,ամուսնումասինասումէ.«Երա

զումէր,որԱրցախըտեսներազատ,անկախ,երեւիհիմահոգինկփա

ռավորվի, էս պահը տեսնելով, որ արդեն 24 տարեկան անկախության

տերերկիրէԱրցախը»23:

Վաղուհասի եկեղեցու հոգեւոր հովիվ տեր Հովհաննես քահանան

հիշումէՍամվելին.«ՍամվելՇահմուրադյաննինձհամարմնացորպես

միհայորդի,ինքըանձնուրացածվերցրեցիրխաչը,երբկարհայրենիքի

վտանգը,եւորոշեցպաշտպանելհայրենիքը»24:ՆիկոլԴումանջոկատի

ազատամարտիկԱրամԱռաքելյաննայսպեսէբնութագրումՍամվելին.

«Նաօրինակէեղելհայմարդու.հայմտավորականի,ուհայզինվորի

կեցվածքը ամբողջությամբ արտացոլվել է մեկ հոգու մեջ` դա Սամվել

Շահմուրադյաննէր»25:

Սամվելը, ով ռազմական գործողությունների հենց սկզբից մարտի

դաշտումէր,զոհվեց1992թ.սեպտեմբերի11ինԼՂՄարտակերտիշրջա

նիՎաղուհասգյուղիմերձակայքում:Դեռեւսիրկյանքիօրոքնաար

20 Ս. Շահմուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 85:
21 Նույն տեղում, էջ 87:
22 Նույն տեղում, էջ 105:
23 Մ. Գեւորգյանի հարցազրույցը Նելլի Ռուստամյան-Շահմուրադյանի հետ, 1.03.2016 թ.:
24 «Նվիրյալները», Սամվել Շահմուրադյան, http://www.1tv.am/hy/videos/2015/10/05:
25 Տե՛ս նույն տեղում:
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ժանացելէրԼենինյանԿոմերիտմիության(1989թ.)եւՀՀԹեքեյանմշա

կութային միության «Վահան Թեքեյան» մրցանակների (1992 թ.), իսկ

հետմահու ստացած մրցանակներ են ՀՀ Ժուռնալիստների միության

«Ոսկեգրիչ»(1994թ.)մրցանակը,ՀՀԵրկրապահկամավորականմիու

թյանպատվոգիրըեւհուշամեդալը(1995թ.),առաջինաստիճանի«Մար

տականխաչ»շքանշանը(1996թ.),«Արծիվմահապարտ»հուշամեդալը

(1997թ.),ԼՂՀ«ՄխիթարԳոշ»շքանշանը(2003թ.),«Արծիվ»մահա

պարտներիմիության«Վազգեն Սարգսյան»շքանշանը (2007թ.),ԼՂՀ

«Արիությանհամար»շքանշանը(2012թ.):Շքանշաններիայսշարքըչի

թեթեւացնումնրակորուստնիրընտանիքի,ընկերներիուողջազգիհա

մար,սակայնթերեւսթույլէտալիսեզրակացնելու,որՍամվելիգործը

մեզանումգնահատվածէ:

РЕЗЮМE

Член Сою за пи са те лей и жур на ли стов, де пу тат Вер хов но го Со ве та Ар ме нии 
Сам вел Шах му ра дян - один из тех пат рио тов, ко то рые от да ли свою жизнь за Ар-
цах, за ус та нов ле ние и про воз гла ше ние не за ви си мо сти Ар ме нии. С пер вых дней 
ар цах ско го дви же ния и до са мой сво ей смер ти в 1992 го ду, он ак тив но уча ст во вал 
в этой борь бе. В 1989 го ду он из дал сбор ник под на зва ни ем «Сум га ит ская тра ге-
дия», ос но ван ный на сви де тель ст вах и вос по ми на ни ях оче вид цев, а его хро ни ка 
«Не за быть ни че го», по свя щен ная со бы ти ям 1988-1992 гг., про ли ва ет но вый свет 
на тот ге рои че ский пе ри од, ко гда ар мян ский на род бо рол ся за свою на цио наль-
ную са мо быт ность, пра во и воз мож ность иметь соб ст вен ное го су дар ст во.

SUMMARY

Member of the Supreme Council of Armenian Parliament, as well as member of the 
Union of Journalists and Writers Samvel Shahmuradyan, was one of those devotees who 
sacrificed their lives for Artsakh and for establishment of independent state in Armenia. He 
took an active part in the first days of Karabakh movement until his death in 1992. He wrote 
down eyewitness accounts about the genocide of the Armenians in Sumgait and created a 
collective work of great importance named “Sumgait tragedy”, based on data of his diaries 
called “Not to forget anything” dedicated to the events of 1988-1992, which sheds a new 
light on the heroic period when the Armenian people confirmed its national identity, the 
right and ability of having a statehood through the national liberation movement.


