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Արարատ Մ. Հակոբյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր

ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԸ

Ընդունման 100-ամյակի առթիվ*

Բա նա լի բա ռեր -  Մեծ  Հայք, պե տա կա նութ յուն, ակտ, 
ան կա խութ յուն, « Մա յի սի 28», « Միաց յալ  Հա յաս տան», պատ-
վի րա կութ յուն, հու շա գիր, հա մա գու մար, Պողոս  Նու բար, Վ. 
 Թե քե յան, Ա. Ա հա րոն յան,  Փա րի զի վե հա ժո ղով,  Վեր սալ, 
«օ գոս տո սի 10», Սև րի պայ մա նա գիր, Վ.  Վիլ սոն, Ազ գե րի լի-
գա,  Սե նատ, Ի րա վա րար վճիռ:

  Մուտք
Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից մեկ տա րի հե տո՝ 1919 թ. մա-

յի սի 28-ին պատ մա կան հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վեց ի րա գոր ծե լու  մեր 
ժողովրդի դա րա վոր ե րա զան քը՝ դա րեր շա րու նակ օ տար բռնա կալ նե րի 
կող մից տա րան ջատ ված  Հայ րե նի քի ու ազ գի միաս նականաց ման գա ղա-
փա րը՝  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի տեսլականը: 

 Մինչ այդ՝ 1918 թ.  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րը հնա րա վո րութ յուն էին 
տվել լու ծե լու եր կու խնդիր. ա. ար ևե լա հա յութ յա նը և Ար ևելյ ան  Հա յաս տա-
նում ա պաս տա նած արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յա նը փրկել ցե ղաս պա նութ-
յու նից և բ. հար կադ րել թուր քե րին՝ ճա նա չե լու  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու-
նը հայ րե նի մի փոքր հո ղակ տո րի վրա: 

 Ուս տի  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մը դառ նալու էր այն հիմ քը, 
ո րից պետք է սկսվեին  Միաց յալ  Հա յաս տա նի հիմ ան պա տա կի ի րա գործ-
ման քայ լե րը։  Քան զի « Հա յաս տան» երկ րա նու նով հան րա պե տութ յան գո-
յութ յու նը ինք նին են թադ րում էր, որ, իր տա րած քի խիստ ան ձուկ լի նե լու 
ի րո ղութ յու նից ան կախ, քա ղա քա կան նպաս տա վոր պայ ման նե րում նա 
պետք է հա վակ ներ  սեփական հո ղե րի հա վաք մանն ու ամ բող ջաց մա նը։ 

 

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 20.05.2018։
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1. Միաց յալ  Հա յաս տա նի պա հան ջը ՀՀ քա ղա քա կան  
օ րա կար գում

Երբ պաշ տո նա պես ար դեն հայ տա րար վել էր  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու-
նը, օ գոս տո սի 1-ին Հա յաս տա նի խորհր դում (խորհր դա րա նում) ոգ ևո րիչ ճա ռով 
հան դես է գա լիս նրա նա խա գահ ընտր ված Ա վե տիք  Սա  հակյ  ա նը:  Նա խո սում 
է հան րա պե տութ յան փոքր ու նեղ սահ ման նե րի ըն  դար  ձակ ման կեն սա կան 
անհ րա ժեշ տութ յան մա սին և  լա վա տե սո րեն կար ծիք է հայտ նում, որ «երկ րի 
սահ ման նե րը քա րա ցած չեն կա րող մալ, ես հա  ւա տում եմ, որ մեր սահ ման-
նե րը կ ՛ըն դար ձա կո ւին կեան քի եր կա թէ օ րէն քի ույ ժով»1: 

 Խորհր դա րա նի նա խա գա հի խոս քից կա րե լի էր հաս կա նալ, որ նո րա-
հիմ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը, բա զում այլ խնդիր նե րից զատ, պետք 
է հե տա մուտ լի ներ նաև պե տութ յան սահ ման նե րի ըն դար ձակ ման ռազ մա-
վա րա կան խնդրին: Սակայն դ րա հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղծ-
վե ցին միայն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո:  Չորս ու կես տա-
րի տևող աշ խար հա մար տի ռազ մա քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը հան-
գեց րին նրան, որ պա տե րազմ ա վարտ վեց  Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր դի 
դաշ նա կի ցը հա մար վող Ան տան տի հաղ թա նա կով:  Թուր քիան պար տութ յուն 
կրե լով՝ 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին  Մուդ րո սի զի նա դա դա րով անձ նա տուր 
ե ղավ և  պար տա վոր վեց իր զոր քե րը դուրս բե լել Անդր կով կա սից՝ հաս նե լով 
մինչև 1914 թ. նա խա պա տե րազմ յան սահ մա նը և  ոչ ա վե լին: Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նը չառն վեց Ան տան տի զոր քե րի հսկո ղութ յան տակ և  դա այն 
դեպ քում, երբ պա տե րազ մի ա վար տից հե տո միայն  Մեծ Բ րի տա նիան Օս-
ման յան կայս րութ յու նում պա հում էր 300 հա զար զորք, ո րը պետք է մար 
այն քան ժա մա նակ, մինչև որ  Թուր քիա յի հետ կկնքվեր հաշ տութ յան պայ-
մա նա գի րը2: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից ու  Թուր քիա յի կա պի տուլյ ա ցիա յից 
(անձ նատ վութ յու նից) հե տո նոր բո վան դա կութ յուն և  ի մաստ ստա ցավ 
 Հայ կա կան հար ցը: Ե թե 1878 թ.  Սան Ս տե ֆա նո յի և  Բեռ լի նի պայ մա նագ րե-
րից հետո խնդի րը վե րա բե րում էր Արևմտ յան  Հա յաս տա նում բա րե նո րո-
գում եր (ռե ֆորմ եր) իրականաց նե լուն, ա պա նոր պայ ման նե րում ա ռաջ 
քաշ վեց Արևմտ յան  Հա յաս տա նի հիմ ա հար ցի ար մա տա կան լուծ ման պա-
հանջ:  Հաշ վի առ նե լով, որ հայ ժո ղո վուրդն իր կամ քից ան կախ ներ քաշ վել 
էր պա տե րազ մի մեջ,  Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում կրել էր մարդ կա յին, նյու թա-
կան, հոգ ևոր-մշա կու թա յին վիթ խա րի կո րուստ ներ, հար յուր հա զա րա վոր 
արևմ տա հայ գաղ թա կան ներ հայ րե նազրկ վել, ու նեզրկ վել ու հայտն վել էին 
օ տար ա փե րում, դրան հա վե լե լով նաև այն, որ  Հա յաս տանն ու հայ ժո ղո-
վուր դը հա մար վում էին հաղ թա նա կած Ան տան տի «փոքր դաշ նա կի ցը», իսկ 
1918 թ. հուն վա րից  Կով կաս յան ճա կա տում՝ Երզն կա յից ու  Վա նից մինչև 
 Բա քու հենց հա յերն էին ե ղել թուր քա կան բա նա կի դեմ մարտն չող գլխա վոր 
ու ժը, հայ կա կան նո րան կախ պե տա կա նութ յունն ու ներ պատ մա կան, ի րա-
վա կան, քա ղա քա կան, մարդ կա յին ու բա րո յա կան ի րա վունքներ՝ դրանց դի-

1 Վրացեան Ս., Անկախ և Միացեալ Հայաստան, Եր., 1920, էջ 19, տե՛ս նաև՝ Հայաստանի Հանրապետությունը 
1918-1920 թթ., փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր., 2000, էջ 55:
2 Տե՛ս Армения в документах государственного департамента США 1917-1920 гг., сост. Махмурян Г., Ер., 2012 
(այսուհետ՝ Армения в документах США), էջ 56.



27

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9
Պ

Ա
ՏՄ

Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆմաց դաշ նա կից նե րից պա հան ջե լու տեր դառ նալ իր  Հայ րե նի քին՝ Արևմտ յան 

 Հա յաս տա նին: 
Ն կա տի առ նե լով, որ 1918 թ. հու նի սի 13-ին վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նու 

կող մից պաշ տո նա պես հայ տա րար ված էր  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը3, իսկ 
մինչ այդ  Բա թու մի պայ մա նագ րով հենց  Թուր քիան էր ա ռա ջինը ճա նա չել 
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը, հրա մա յա կան էր դառ նում միա վո րե լու ՀՀ-ն 
և Արևմտ յան  Հա յաս տա նը և  ի րա գոր ծե լու հայ ժո ղովր դի դա րա վոր ե րա զան-
քը՝  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը: Խն դի րը դրվում էր 
այն պես, որ նո րան կախ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը պետք է դառ նար 
այն հե նաս յու նը, ո րի շուրջ պետք է ստեղծ վեր ամ բող ջա ցած  Միաց յալ  Հա-
յաս տա նը: 

 Պա տե րազ մում  Թուր քիա յի պար տութ յու նից հե տո  Հա յաս տա նի իշ խա-
նութ յուն նե րը պաշտ պա նե ցին  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը և հ նա-
րա վո րութ յան սահ ման նե րում ձեռ նա մուխ ե ղան դրա ի րա գործ մա նը:  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի (այ սինքն՝  Հա յաս տա նի Ար ևելյ ան և Արևմտ յան հատ ված-
նե րի) միա վոր ման գա ղա փա րին հան րա պե տութ յան պար բե րա կան մա մու-
լում ա ռա ջին ան գամ հան դի պում ենք 1918 թ. դեկ տեմ բե րին: ՀՅԴ-ի հետ 
կոա լի ցիա յի մեջ գտնվող ՀԺԿ Եր ևա նի կո մի տեի « Ժո ղովուրդ» պաշ տո նա-
թերթի դեկ տեմ բե րի 8-ի հա մա րում՝ «Ա զատ  Հա յաս տան» խո րագ րով հրա-
պա րակ ման մեջ հստա կո րեն ար ծարծ վում էր  Միաց յալ և Ա զատ  Հա յաս տա-
նի գա ղա փա րը. « Միաց յալ և Ա զատ  Հա յաս տան՝ դա կլի նի ար մա տա կան 
լու ծու մը  Հայ կա կան հար ցի, դա կլի նի ա մե նան պա տա կա հար մա րը թե՛ մի-
ջազ գա յին խա ղա ղութ յան և  թե՛ հայ ժո ղովր դի շա հե րի տե սա կե տից»4: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո 1919 թ. հուն վա րի 18-ին հաշ-
տութ յուն կնքե լու նպա տա կով  Փա րի զում՝  Վեր սա լի պա լա տում, բաց վում է 
 Խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սը (վե հա ժո ղո վը), ո րին մաս նակ ցում էին 27 երկր-
նե րի մոտ 2000 պատ վի րակ ներ:  Հաղ թա նա կած Ան տան տի երկր նե րը (Անգ-
լիա, Ֆ րան սիա, Ի տա լիա,  Ճա պո նիա և  այլն) պետք է հաշ տութ յան պայ մա-
նագ  րեր կնքեին պարտ ված  Քառ յակ միութ յան երկրնե րի, այդ թվում՝ 
 Թուր  քիա յի հետ:  Վե հա ժո ղո վը ընդ մի ջում ե րով տևեց մինչև 1920 թ. հուն-
վա  րի 21-ը:

 Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը տե ղե կա նա լով այդ մա սին՝ 1918 թ. դեկ-
տեմ բե րի 5-ի նիս տում ո րո շել էր որ պես հաղ թա նա կած Ան տան տի «փոքր 
դաշ նա կից» պատ վի րա կութ յուն ու ղար կել Եվ րո պա՝ ներ կա յաց նե լու հա մար 
հայ կա կան պա հանջ նե րը:  Կազմ վեց կա ռա վա րա կան պատ վի րա կութ յուն՝ 
Ա վե տիս Ա հա րոն յան (նա խա գահ, ՀՅԴ),  Մի քա յել  Պա պա ջան յան (ՀԺԿ) և 
 Հա մո Օ հան ջան յան (ՀՅԴ) կազ մով (վեր ջինս գտնվում էր  Բեռ լի նում և 
ն րանց պետք է միա նար  Փա րի զում)5:  Պատ վի րա կութ յան հետ Եվ րո պա մեկ-
նե ցին նաև արևմ տա հա յոց ներ կա յա ցու ցիչ ներ Վ.  Փա փազ ա նը և Տ. 
 Թեր  զի բաշ յա նը:  Պատ վի րա կութ յան ընդ հա նուր թի վը խորհր դա կան նե րի, 
քար տու ղար նե րի և  այլ օ ժան դակ աշ խա տա կից նե րի հետ կազ մել է 14 մարդ: 
 Հաս տատ վեց պատ վի րա կութ յան գոր ծու նեութ յան հրա հան գը6: 
3 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետ՝ ՀԱԱ), ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 146:
4 «Ժողովուրդ», Եր., 8 դեկտեմբերի 1918 թ.:
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 105, թ. 80:
6 Սակայն պետք է նշել, որ Փարիզ մեկնած ՀՀ պատվիրակությունը պաշտոնապես հրավիրված չէր: 
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ՀՀ պատ վի րա կութ յան խնդիրն էր՝ իր ա ռա ջար կութ յուն նե րով, խնդրանք-
նե րով, ծա նո թութ յուն նե րով, հան րա յին նպաս տա վոր կար ծիք ստեղ ծե լու մի-
ջո ցով հաղ թած տե րութ յուն նե րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րել  Հայ կա կան հար-
ցի վրա և  ա մեն կերպ հաս նել դրա ար դա րա ցի լուծ մա նը:  Դեկ տեմ բե րի 7-ին 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պատ վի րա կութ յա նը հրա հանգ էր տվել  Փա րի զի խա-
ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վում պաշտ պա նել  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի 
գա ղա փա րը, այ սինքն՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և Արևմտ յան  Հա յաս-
տա նի նա հանգ նե րի միա վո րու մով ստեղ ծել  Միաց յալ  Հա յաս տան: Օս ման յան 
կայս րութ յու նից պա հանջ վե լու էին հայ կա կան 6 վի լա յեթ նե րը՝ ա ռանց ոչ 
հա յաբ նակ ծայ րա գա վառ նե րի, և  սե փա կան ելք դե պի ծով: Ընդ ո րում՝ ա ռան-
ձին ծա նո թագ րութ յամբ պատ վի րա կութ յա նը լիա զո րում էին, որ տա րած քա-
յին պա հանջ ներն ըստ կա րի քի կա րող են կրճատ վել նվա զա գույ նը 3 վի լա-
յե թի ( Վա նի,  Բիթ լի սի, Էրզ րու մի և  մա սամբ՝ Տ րա պի զո նի), ա ռանց ոչ հա-
յաբ նակ ծայ րա գա վառ նե րի՝ սե փա կան ել քով դե պի Սև ծով: Ի դեպ, դե պի 
ծով տա նող ել քին տրվե լու էր ա վե լի կար ևո րութ յուն, քան տա րած քա յին 
մե ծութ յա նը7: 

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի հար ցում ՀՅԴ ո րոշ գոր ծիչ ներ՝  Ռու բե նը (Մ. 
 Տեր- Մի նաս յան), վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նին, Ալ.  Խա տիս յա նը, Ս. Վ րաց յա-
նը հան դես էին գա լիս ա վե լի հա մեստ պա հանջ նե րով:  Ռու բենն իր հու շե րում 
գրում է, որ ՀՅԴ Բ յու րոն մշա կել էր մի ծրա գիր  Հա յաս տա նի պա հանջ նե րի 
մա սին, ուր «կը հե տապն դէր  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը ա ռանց 
 Կի լի կիա յի և ա ռանց ել քի՝ դէ պի  Սև ծով: Այդ ուղ ղու թեամբ հրա հանգ էր 
տո ւած թէ՛ կա ռա վա րու թեան և թէ՛ Հ. Հ.  Պատ վի րա կու թեան, որ մեկ նեց ար-
տա սահ ման»8: 

 Հա մե մա տութ յան հա մար ա սենք, որ ե թե ՀՅԴ-ն  հիմ ա կա նում գո հա նում 
էր ա վե լի չա փա վոր սահ ման նե րով, ա պա նրա հետ կոա լի ցիա յի մեջ գտնվող 
 Հայ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յու նը (ՀԺԿ), հա մե րաշխ վե լով գաղ թաշ խար-
հի  Հայ  Սահ մա նադ րա կան  Ռամկ ա վար կու սակ ցութ յան (ՀՍՌԿ) հետ, պնդում 
էր  Կի լի կիա յի հետ միա սին ծո վից ծով  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի վրա:  Հարկ 
է նշել, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի տա րած քա յին պա հանջ նե րի հար ցում ՀՅԴ 
շար քե րում նույն պես կա յին ան հատ գոր ծիչ ներ, հատ կա պես գա ղու թա հայ 
հատ վա ծից, ո րոնք նման մեծ պա հանջ ներ էին դնում:  Սա կայն ՀՅԴ-ի և ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կան ու ղե գի ծը ո րո շե լիս նրանք ո րո շա կի ազ դե-
ցութ յուն չեն ու նե ցել: 

 Կա ռա վա րութ յան հրա հան գից բա ցի՝ հայ ժո ղովր դի պա հանջ նե րի ներ-
կա յաց ման ի մաս տով հիմ ա վոր փաս տարկ էր ՀՀ-ում բնակ վող 223.630 

Անտանտի տերությունները Հայաստանը չէին ճանաչում որպես պատերազմող կողմ և Խաղաղության 
կոնֆերանսում նրան չէր տրված պաշտոնական տեղ (տե՛ս Ованнисян Р., Международные отношения 
Республики Армения 1918-1920 гг., Ер., 2007, էջ 135): Եվ սա այն դեպքում, երբ աշխարհամարտի տարիներին 
բանակ զորակոչված ավելի քան 250 հազար հայեր, նաև հայկական կամավորական ութ խմբեր՝ Արևելյան 
լեգեոնի հետ միասին, կռվել էին դաշնակիցների կողմում: 1915-1916 թթ. արևմտահայությունը ենթարկվել 
էր ցեղասպանության, իսկ Անդրկովկասի ազգերից փաստորեն միայն հայերն էին դիմակայել թուրքական 
զորքերին, տվել Մայիսյան հերոսամարտերը, կռիվներ մղել Բաքվում։ Եվ այսքանից հետո Հայաստանը չէր 
ճանաչվում որպես պատերազմող կողմ:
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 183, թ. 7, տե՛ս նաև՝ Բաբալյան Ա., Էջեր Հայաստանի անկախութեան պատմու-
թիւնից, Գահիրէ, 1959, էջ 34, տե՛ս նաև՝ Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումը և 
զարգացումը, Պէյրութ, 1968, էջ 117:
8 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հատ. Է, Պէյրութ, 2004, էջ 169:
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արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի և բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից ընտր ված 55 պատ գա մա վոր նե րի մաս նակ ցութ յամբ 1919 թ. փետր-
վա րի 6-13-ը Եր ևա նում գու մար ված Արևմ տա հա յե րի 2-րդ (Բ) հա մա գու մա-
րը9: Այս տեղ զար գաց վեց ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ հատ ված նե րի միա վոր-
մամբ մեկ միաս նա կան պե տութ յան ստեղծ ման գա ղա փա րը: Հա մա  գու  մա րում 
ըն դուն ված քա ղա քա կան բա նաձ ևի ա ռա ջին կե տով սրտա գին ող ջուն վում 
էր «Ա զատ և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան» քա ղա քա կան պլատ-
ֆոր մը10:  Միա ժա մա նակ՝ ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ ըն դուն ված քա ղա քա-
կան բա նաձ ևի 5-րդ  կե տով հանձ նա րար վում էր նո րըն տիր  Գոր ծա դիր մարմ-
նին՝ «գործ նա կան քայ լեր առ նել Ա րա րա տեան Հան րա պե տու թեան կա ռա-
վա րու թեան և խորհր դա րա նի հետ  Միա ցեալ Ա զատ Հա յաս  տա նի ան կա խու-
թիւ նը հայ տա րա րե լու և  մեկ հա մազ գա յին միութ յու նը ի րա կա նաց նե լու հա-
մար»11: 

 Սա կայն բա նաձ ևի այդ կե տին դեմ են ար տա հայտ վում և  դահ լի ճից հե-
ռա նում են  Սահ մա նադ րա կան  Ռամկ ա վար կու սակ ցութ յան հինգ պատ գա-
մա վոր նե րը: Այս կա պակ ցութ յամբ հա մա գու մա րի մաս նա կից Ար տակ  Դար-
բին յանն իր հու շե րում գրում է, որ նախ մե ծա մաս նութ յամբ ըն դուն վեց (նկա-
տի ու նի քա ղա քա կան բա նաձ ևի 2-րդ  կե տը) հետև յալ ձևա կեր պու մը, որ 
հա մա գու մա րը « Լիա կա տար վստա հու թիւն կը յայտ նէ Ա զատ և  Միա ցեալ 
 Հա յաս տա նի  Պօ ղոս  Նու բար փա շա յի անդ րա նիկ դահ լի ճին»12: Ըստ Ա.  Դար-
բին յա նի՝ դրա նով փաս տո րեն ըն դուն վում էր  Պո ղոս  Նու բա րի վար չա պետ 
լի նե լու հան գա ման քը:  Սա կայն ի հա կակ շիռ այդ բա նաձ ևի՝ հա մա գու մա րում 
մե ծա մաս նութ յուն կազ մող դաշ նակ ցա կան պատ գա մա վոր նե րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ նոր բա նաձև է ա ռա ջարկ վում և  ըն դուն վում, ուր այլևս խոսք չկար 
 Պո ղոս Նուբար փա շա յին վար չա պետ ա ռա ջադ րե լու մա սին: Դ րա հետ ևան-
քով էլ ռամկ ա վար պատ գա մա վոր նե րը որ պես բո ղո քի նշան հայ տա րա րու-
թ յուն ա րե ցին և հ րա ժար վե ցին մաս նակ ցել հա մա գու մա րի հե տա գա աշ խա-
տանք նե րին13: Ն րանք հան դես ե կան մի ըն դար ձակ հայ տա րա րութ յամբ «Ին-
չո՞ւ հե ռա ցանք Արևմ տա հայ Բ հա մա գու մա րից» վեր տա ռութ յամբ, ո րում փոր-
ձում էին պար զա բա նել ու հիմ ա վո րել հա մա գու մա րից ի րենց հե ռա նա լու 
դրդա պատ ճառ նե րը14:  Սա նշա նա կում է, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի քա ղա քա-
կան ղե կա վա րութ յան և  այլ հար ցե րի շուրջ ՀՅԴ- Սահ մա նադ րա կան ռամկ ա-
վար ներ վե ճը կար դեռևս 1919 թ. սկզբից, նույ նիսկ՝ 1918 թ. նո յեմ բե րից:  Բայց 
պետք է ա սել, որ գաղ թա կա նութ յան խնդրում այս կու սակ ցութ յուն նե րը հիմ-
նա կա նում հա մա գոր ծակ ցել են: 

Ինչ ևէ, ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ բա նաձևն ըն դուն վեց, և  ի նը հո գուց 
բաղ կա ցած արևմ տա հայ հատ վա ծի նո րըն տիր  Գոր ծա դիր մար մի նը պետք 
է բա նակ ցեր  Պո ղոս  Նու բա րի, ՀՀ կա ռա վա րութ յան ու խորհր դա րա նի հետ՝ 
 Միաց յալ, Ա զատ  Հա յաս տա նի պե տա կան-օ րենսդ րա կան հիմ քե րը ստեղ ծե-
լու նպա տա կով: 
9 Տե՛ս Մելիքյան Վ., Արևմտահայերի համագումարները և Հայկական հարցի փուլերը 1917-1923 թթ., Եր., 
2007, էջ 9:
10 Տե՛ս Համառոտ տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի, Եր., 1919, էջ 13:
11 Նույն տեղում, էջ 14:
12 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, Եր., 2003, էջ 251: 
13 Տե՛ս «Ժողովուրդ», Եր., 28 փետրվարի 1919 թ.:
14 Տե՛ս «Վան-Տոսպ», Եր., 31 մարտի 1919 թ.:
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Արևմ տա հա յե րի հա մա գու մա րը փետր վա րի 13-ի վեր ջին նիս տում ող-
ջույ նի նա մա կով դի մում է հան րա պե տութ յան վար չա պե տին, ո րում մաս-
նա վո րա պես աս վում էր. « Հա մա գու մա րը հա վա տա ցած է, որ Ա րա րա տեան 
 Հան րա պե տու թեան կա ռա վա րու թիւ նը կը փու թա օր ա ռաջ հայ տա րա րել 
 Միա ցեալ, Ա զատ  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը և  գործ նա կան քայ լեր առ նել 
միա ցու մը ի րա կա նաց նե լու հա մար կեան քի մեջ»15:  Հա մա գու մա րը նույն բո-
վան դա կութ յամբ դի մել է նաև  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նին՝ հա վա տա ցած 
լի նե լով, որ վեր ջինս ևս  չի ու շաց նի իր ո րո շու մը16: Այս պի սով,  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի պա հան ջի հետ ևո ղա կան պաշտ պան ներն էին ՀՅԴ-ն, ՀԺԿ-ն 
և ՀՍՌԿ-ը:  Վեր ջինս հիմ ա կա նում ներ կա յաց նում էր  Հա յաս տա նի և  ար-
տերկ րի արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յա նը: Իսկ ռամկ ա վար նե րի և ՀԺԿ-ի 
քա ղա քա կան մտադ րութ յուն նե րի մարմ ա վո րողն էր ե գիպ տա հայ մե ծա-
հա րուստ  Պո ղոս  Նու բար փա շան (1851-1930 թթ.):  Փա րիզ մեկ նող ՀՀ պատ-
վի րա կութ յա նը հանձ նա րար վել էր սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել վերջինիս 
գլխա վո րած Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան հետ և  միաս նա բար պաշտ պա նել 
 Հայ կա կան հար ցը:

Աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո՝ 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին Ա մե նայն 
 Հա յոց Գ ևորգ Ե կա թո ղի կո սը Էջ միած նից նա մա կով ի րա զեկ է պա հում Պողոս 
 Նու բար փա շա յին, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից պատ վի րա կութ յուն է 
գոր ծուղ վում Եվ րո պա՝ ա ռա ջի կա մի ջազ գա յին կոնգ րե սում  Հայ կա կան հարցն 
ամ բող ջա կան ըմբռ նու մով պաշտ պա նե լու և դ րան ար մա տա կան լու ծում տա-
լու ա ռա քե լութ յամբ:  Վե հա փա ռը հոր դո րում է Պողոս  Նու բար փա շա յին՝ եր-
կու պատ վի րա կութ յուն նե րով «միա խոր հուրդ  Հայ ժո ղովր դի դա տը իր ամ-
բող ջա կան ըմբռ նու մով պաշտ պա նե լու և ն րա ար մա տա կան լու ծու մը վաս-
տա կե լու»17: 

 Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յու նը  Փա րիզ հա սավ ու շա ցու մով՝ 1919 թ. 
փետր վա րի սկզբին, այն ժա մա նակ, երբ ար դեն հուն վա րի 18-ին բաց վել էր 
խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վը:  Պատ վի րա կութ յան ան դամ Մ.  Պա պա ջան յա նը 
 Փա րիզ հա սավ ա վե լի ուշ՝ հու նի սին:  Փա րի զում հենց սկզբից էլ սառ նութ յուն 
ու տա րա ձայ նութ յուն ծա գեց ՀՀ և Պողոս  Նու բա րի պատ վի րա կութ յուն նե րի 
միջև, որն էլ, ան կաս կած, իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը պետք է գոր ծեր 
 Հայ կա կան հար ցի դրա կան լուծ ման վրա:  Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կութ-
յուն նե րի միջև առ կա սառ նութ յունն ուղ ղա կի անդ րա դարձն էր այն շեր-
տանստ ված քի, որ գո յութ յուն ու ներ «Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յան» (ինչ-
պես որ արևմ տա հայ շատ գոր ծիչ ներ ան վա նում էին  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յու նը) և  Կով կա սում հաս տատ ված արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յան 
ու առ հա սա րակ՝ գրե թե ողջ գա ղու թա հա յութ յան միջև:  Պո ղոս  Նու բար փա-
շան և ն րա գլխա վո րած Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը գոր ծում էին ինք նու-
րույն և, գրե թե հաշ վի չառ նե լով ՀՀ գոր ծո նը, փոր ձում էին ա ռաջ տա նել 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ի րենց պատ կե րաց րած տար բե րա կը։ 

 Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կութ յուն նե րի միջև հիմ ա կան տա րա ձայ-
նութ յունն ար տա հայտ վում էր նրա նում, որ ե թե  Հա յաս տա նում կա ռա վա րող 
15 «Համառոտ տեղեկագիր …», էջ 17, տե՛ս նաև՝ Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ ազգային պատուիրա-
կութեան և Հայաստանի Հանրապետութեան միջև, Պոսթըն, 1920, էջ 4-5:
16 Տե՛ս «Համառոտ տեղեկագիր …», էջ 18:
17 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 185, թ. 2, տե՛ս նաև՝ «Ժողովուրդ», Եր., 27 դեկտեմբերի 1918 թ.:
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ՀՅԴ կու սակ ցութ յու նը և ՀՀ պատ վի րա կութ յու նը հան դես էին գա լիս հա մե-
մա տա բար չա փա վոր պա հանջ նե րով, ա պա Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար  Պո ղոս  Նու բար փա շան,  Հայ Սահմանադրական  Ռամկ ա վար նե-
րը, նրանց գա ղա փա րա կից ու ձայ նա կից ՀԺԿ-ն, ո րը կոա լի ցիա յի մեջ էր 
ՀՅԴ հետ, ինչ պես նաև գա ղու թա հայ ՍԴ Հն չակյ ան նե րը պա հան ջում էին 
ծո վից ծով  Հա յաս տան՝ թուր քա հայ 7 նա հանգ նե րով՝  Կի լի կիա յի չորս սան-
ջակ նե րի հետ միա սին:  Կող մե րի միջև տա րա կար ծութ յան ա ռանց քը « Միաց-
յալ  Հա յաս տան» հաս կա ցութ յան բո վան դա կութ յունն էր, ինչ պես նաև, թե որ 
քա ղա քա կան ուժն է լի նե լու ա պա գա  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ղե կա վա րը: Ե թե 
ՀՅԴ-ն և ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը  Միաց յալ  Հա յաս տան ա սե լով հաս կա նում էին 
ՀՀ և  արևմ տա հայ մի քա նի նա հանգ նե րի միա վո րու մը, ապա Ազ գա յին պատ-
վի րա կութ յան ղե կա վար  Պո ղոս  Նու բար փա շան և  ի րեն ա ջա կից կու սակ-
ցութ յուն նե րը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան վան տակ հաս կա նում էին արևմ տա-
հայ 7 նա հանգ նե րը՝  Կի լի կիա յի 4 սան ջակ նե րի հետ միա սին:  Պո ղոս  Նու բար 
փա շան և ն րա կողմ ա կից նե րը դեմ էին, որ փաս տա ցի գո յութ յուն ու նե ցող 
ՀՀ-ն մտնի  Միաց յալ  Հա յաս տա նի մեջ՝ գտնե լով, որ ՀՀ հար ցը ռու սա հա յերի 
հարց է և չ պետք է խառ նել տաճ կա հա յե րի հար ցի հետ, որն, ի րենց կար ծի-
քով, կխան գա րի  Հայ կա կան հար ցի հա յան պաստ լուծ մա նը: 

  Պո ղոս  Նու բա րը պատ ճա ռա բա նում էր, որ քա նի դեռ  Ռու սաս տանն իր 
վերջ նա կան խոս քը չի ա սել  Ռու սա հա յաս տա նի խնդրում, « Տաճ կա հա յաս-
տա նի հար ցը պետք է ան ջատ պա հել, որ պես զի դաշ նա կից պե տութ յուն նե րը 
ռու սա կան հար ցը պատ ճառ չդարձ նեն տաճ կա հայ դա տի լուծ ման ձգձգման 
հա մար»18: Ն րանք գտնում էին, որ այդ եր կու հար ցե րը պետք է տա րան ջա տել 
ի րա րից և  հաս նել ա ռա ջին հեր թին  Տաճ կա հա յաս տա նի (հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում՝  Կի լի կիա յի հետ) ան կա խութ յա նը:  Պո ղոս  Նու բար փա շա յի և  արևմ-
տա հայ շատ գոր ծիչ նե րի մտա վա խութ յունն այն էր, որ վաղ թե ուշ  Ռու սաս-
տա նը պի տի գրա վի  Հա յաս տա նը19: Այ սինքն՝ Պողոս Նուբարը ու զում էր հաս-
նել  Տաճ կա հա յաս տա նի (նաև՝  Կի լի կիա յի հետ) ա ռան ձին և  ինք նու րույն ան-
կա խութ յան հռչակ մա նը՝ ինքն էլ դառ նա լով նրա վար չա պե տը: Ի դեպ, այս 
ակն կա լութ յամբ կազմ վեց նույ նիսկ ստվե րա յին կա ռա վա րութ յուն:  Պո ղոս 
 Նու բար փա շա յի գլխա վո րած կա բի նե տում ընդգրկ վել էին  Գաբ րիել  Նո րա-
տունկյ ա նը (արտ. գործ. նա խա րար), Ոս կան  Մար տիկյ ա նը (ներք. գործ. նա-
խա րար), Ար շակ  Չո պան յա նը (կրթութ յան և  ար վես տի նա խա րար) և  ու րիշ-
ներ20:  Հաս կա նա լի է, որ այս ա մե նը մաց փաս տո րեն թղթի վրա: Այդ առ թիվ 
Ա. Ա հա րոն յա նը  Փա րի զից արտ. գործ. նա խա րար Ս.  Տիգ րան յա նին ուղղ ված 
1919 թ. ապ րի լի 24-ի թվա գիր նա մա կում հայտ նում էր. « Ձեզ հե ռա գրել եմ, 
որ այս տեղ  Պո ղոս փա շա յի կա ռա վա րութ յուն գո յութ յուն չի ու նե ցել և  չու նի»21: 

 Ս րան հա կա ռակ՝ Արևմ տա հայ Ազ գա յին պատ վի րա կութ յունն օ տա րո տի 
վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լով դե պի ի րա կան  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թ յու նը, Արևմտ յան  Հա յաս տա նը հա կադ րում էր ՀՀ-ին:  Պո ղոս  Նու բար փա-
շան ՀՀ գո յութ յու նը նույ նիսկ վնա սա կար էր հա մա րում  Հայ կա կան հար ցի 

18 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերեն, Փարիզ, 1947, էջ 419:
19 Տե՛ս Ճիզմեճեան Մ. Գ., Պատմութիւն ամերիկահայ քաղաքական կուսակցութեանց (1890-1925), Ֆրեզնօ, 
1930, էջ 397:
20 Տե՛ս «Արձագանք», Եկատերինոդար, 10 հունվարի 1919 թ.:
21 «Դաշնակցական կառավարութեան դոկումենտներից», Եր., 1922, էջ 10:
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հա մար22:  Նա դի մա կա յել է օ տար պե տութ յուն նե րի կող մից ՀՀ ճա նաչ մա նը՝ 
գտնե լով, որ «դա իբր կա րող է թու լաց նել  Տաճ կա հա յաս տա նի դա տը: Իսկ 
այդ գոր ծում փա շա յին օգ նել է նաև Անդ րա նի կը»23: Ինք նին հաս կա նա լի է, 
որ նման դիր քո րո շում ու վե րա բեր մուն քը չէին կա րող նպաս տել  Հայ կա-
կան հար ցի ամ բող ջա կան լուծ մա նը:  Հայ ժո ղովր դի ի րա կան ու ժը ոչ թե 
 Փա րի զում էր, այլ բուն  Հա յաս տա նում, ուր կար կա ռա վա րութ յուն, խորհր-
դա րան, դա տա կան հա մա կարգ, բա նակ, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներ, ըն թա նում էր երկ րի վե րա շի նութ յու նը և  այլն: 

 Մեր կար ծի քով՝  Պո ղոս  Նու բար փա շա յի,  Հայ սահ մա նադ րա կան ռամ-
կա վար նե րի ու  Հայ ժո ղովր դա կան նե րի սխալն այն էր, որ կար ևո րութ յուն 
չտա լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գոր ծո նին, նրանք Արևմտ յան Հա-
 յաս  տա նի ( Տաճ կա հա յաս տա նի) հար ցի լու ծու մը կտրում էին ի րա տե սա կան 
հիմ քից և  Միաց յալ, Ան կախ  Հա յաս տան ա սե լով հաս կա նում էին տաճ կա հայ 
նա հանգ նե րը և  Կի լի կիան միա սին՝ կաս կա ծի տակ առ նե լով ՀՀ գո յութ յու-
նը: 

 Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կութ յուն նե րի պա հանջ նե րի ու մո տե ցում-
նե րի նման տար բե րութ յամբ հան դերձ՝ Ա. Ա հա րոն յա նի գլխա վո րած պատ-
վի րա կութ յու նը՝ հա մա տեղ գոր ծե լու մտայ նութ յամբ, ըն դա ռաջ գնաց Ազ-
գա յին պատ վի րա կութ յան տե սա կե տին և 1919 թ. փետր վա րի 12-ին  Փա-
րի զում եր կու պատ վի րա կութ յուն նե րը (ղե կա վար ներ՝ Ա. Ա հա րոն յան և  Պո-
ղոս  Նու բար փա շա) հա մա տեղ ստո րագ րութ յամբ պաշ տո նա կան ձևա կեր-
պում տվե ցին հայ ժո ղովր դի բաղ ձանք նե րը ար տա հայ տող մի  Հու շագ րի 
(Memorandum)՝ հա մա պա տաս խան քար տե զով24:  Հու շագ րով դաշ նա կից 
տե րութ յուն նե րից պա հանջ վում էր ստեղ ծել  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս-
տան մեկ ամ բող ջա կան տա րած քի վրա: Այն նե րա ռում էր Արևմ տա հայ յոթ 
նա հանգ նե րը՝ Էրզ րու մի,  Վա նի,  Բիթ լի սի ( Բա ղե շի),  Դիար բե քի րի,  Խար բեր-
դի, Ս վա զի ( Սե բաս տիա յի)՝ ա ռանց հա յաբ նակ ծայ րա գա վառ նե րի, և Տ րա-
պի զո նի մի մա սը՝ դե պի ծով ել քի հա մար, նաև  Կով կա սա հա յաս տա նը՝ 
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը՝ նե րառ յալ Եր ևա նի նա հան գը,  Լո ռին ու 
Ա խալ քա լա քը,  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը,  Զան գե զու րը և  Կար սի մար զը, բա ցի 
Ար դա հա նից հյու սիս ըն կած շրջան նե րից, ինչ պես նաև  Կի լի կիա յի չորս սան-
ջակ նե րը՝  Մա րա շը,  Խո զա նը ( Սիս),  Ջե բել- Բե րե քե թը և Ա դա նան՝ Ա լեք սանդ-
րե տի նա վա հանգս տով, մի խոս քով լայ նա տա րած մի պե տութ յուն՝ Սև ծո վից 
մինչև  Մի ջերկ րա կան, այ սինքն՝ ծո վից ծով  Հա յաս տան25: 

 Փա րի զում Ա հա րոն յա նի վար քագ ծի վրա ան շուշտ ազ դե ցութ յուն են ու-
նե ցել գա ղու թա հա յութ յան ընդ հա նուր ոգ ևո րութ յու նը և  հո գե բա նա կան 
22 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Պէյրութ, 1958, էջ 274:
23 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 431, թ. 62:
24 Հուշագրի ֆրանսերեն բնագրի հայերեն թարգմանությունը տե՛ս «Հայկական հարցը Հաշտության 
կոնֆերանսի առաջ», Թիֆլիս, 1919, «Աշխատավոր» տպարան: Ընդամենը 38 էջից կազմված Հուշագրում 
տրված է պատմական ակնարկ, հայկական պահանջների շուրջ զանազան հիմավորումեր, հայերի և հարևան 
ժողովուրդների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ, իսկ վերջում՝ քարտեզ և այլն: Մասնավորապես, 
հենվելով ռուսական և այլ օտար տվյալների վրա, ցույց է տրված, որ Առաջին աշխարհամարտից առաջ 
հայերի ընդհանուր թիվը աշխարհում եղել է 4.470 հազար մարդ, որից Տաճկահայաստանում և Կովկասյան 
Հայաստանում՝ 2.699 հազար, Հայաստանին սահմանակից շրջաններում՝ 1.088 հազար և աշխարհի մյուս 
երկրներում 683 հազար: Հուշագրի ֆրանսերեն տարբերակը՝ ընդամենը 38 թերթից, պահվում է ՀԱԱ Հայ 
Ազգային պատվիրակության ֆոնդում՝ ֆ. 430, ց. 1, գ. 1323:
25 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200 ց. 1, գ. 291, թ. 28, Հայկական հարցը Հաշտության կոնֆերանսի առաջ, Թիֆլիս, 1919, էջ 
7, տե՛ս նաև՝ Ованнисян Р. Международные отношения Республики Армения 1918-1920 гг., Ер., 2007, էջ 61.
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ճնշու մը, ո րի ազ դե ցութ յամբ նա փաս տո րեն ան տե սե լով կա ռա վա րութ յան 
ան հա մե մատ ա վե լի հա մեստ հրա հանգ նե րը՝ ստո րագ րեց  Փա րի զի խա ղա-
ղութ յան հա մա ժո ղո վին ներ կա յաց վող ծո վից ծով  Հա յաս տան ստեղ ծե լու 
պա հանջ նե րի հու շագ րի տակ, որն, ան շուշտ, լուրջ շե ղում էր  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան հրա հան գից: Ն ման մեծ պա հանջ նե րով փաս տաթղ թի 
ստեղծ մա նը հա վա նա բար ի րենց նպաստն էին բե րում նաև պա տե րազ մի 
հաղ թա կան ա վար տից հե տո  մեծ տե րութ յուն նե րի ա ռան ձին գոր ծիչ նե րի 
նախ նա կան գայ թակ ղիչ խոս տում ե րը:

1919 թ. փետր վա րի 26-ին Ա. Ա հա րոն յա նը և  Պո ղոս Նուբար փա շան մաս-
նակ ցե ցին  Փա րի զի  Խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վի  Տա սի խորհր դի նիս տին և 
 հա մա տեղ ստո րագ րութ յամբ ներ կա յաց րին հայ կա կան պա հանջ նե րի հու շա-
գի րը՝  Մեծ  Հա յաս տա նի վե րա բեր յալ՝ հա մա պա տաս խան քար տե զով26:  Ծո վից 
ծով  Հա յաս տան ստեղ ծե լու պա հան ջին կողմ էին նաև գրե թե բո լոր արև-
մտա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը27: 

 Հայ կա կան եր կու պատ վի րա կութ յուն նե րի  Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներ-
կա յաց րած ըն դար ձակ հու շագ րում, բա ցի  Մեծ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու պա-
հան ջից՝ տա րա տե սակ պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան, ժո ղովր դագ րա կան, 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան և  այլ հիմ ա վո րում ե րով խոս վում էր  Հա յաս-
տա նի ման դա տի, նրա Ազ գե րի լի գա մտնե լու, ներ գաղ թի, հայ կա կան զին-
ված ու ժե րի, պա տե րազ մից կրած վնաս նե րի դի մաց հա տու ցում եր ստա-
նա լու, ու նեց ված քի ու ազ գա յին ար ժեք նե րի բռնագ րա վում ե րի, ժո ղովր դի 
կրած զրկանք նե րի, տե ղա հա նութ յուն նե րի, զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի և  
այլ նի մա սին28:  Մաս նա վո րա պես,  Հա յաս տա նի  միաց յալ պատ վի րա կութ յու նը 
 Փա րի զի  Խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վին էր ներ կա յաց րել աշ խար հա մար տի 
տա րի նե րին հայ ժո ղովր դի կրած նյու թա կան վնաս նե րի չա փը, ո րը 1919 թ. 
հա մար ժե քով գնա հատ վել էր ա վե լի քան 19,1 մլրդ ֆրանկ, ո րից շուրջ 14,6 
մլրդը՝ արևմ տա հա յե րի, իսկ ա վե լի քան 4,5 մլրդը՝ ար ևե լա հա յե րի29: 

 Այս պի սով,  Հայ կա կան հար ցում ՀՀ պատ վի րա կութ յու նը հիմ ա կա նում 
գոր ծել է կա ռա վա րութ յան տված հրա հան գի շրջա նակ նե րում:  Սա կայն նա, 
փոր ձե լով հա մե րաշխ վել Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան հետ և  հան դես գալ 
միաս նա բար, պաշտ պա նել է  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի ստեղծ ման 
ա ռա վե լա գույն պա հան ջը: 

2.  Փա րի զի Արևմ տա հայ Ազ գա յին հա մա գու մա րի  
դիր քո րո շու մը

 Հայ ազ գի քա ղա քա կան իղ ձերն ու ծրագ րերը ի մի բե րե լու, ձևա կեր պե-
լու և  պաշ տո նա կան տեսք տա լու նպա տա կով 1919 թ. փետր վա րի 24-ից 
ապ րի լի 22-ը  Փա րի զում գու մար վեց  Արևմ տա հայ Ազ գա յին 1-ին (Ա) հա-
մա գու մա րը:  Հա մա գու մա րին մաս նակ ցում էին գաղ թաշ խար հը ներ կա յաց-

26 Տե՛ս Ահարոնեան Ա., Սարդարապատից մինչեւ Սեւր և Լօզան (քաղաքական օրագիր), Պոսթըն, 1943, էջ 
10, տե՛ս նաև՝ «Արձագանք», Եկատերինոդար, 21 մարտի 1919 թ.:
27 Տե՛ս «Ասպարէզ», Լոս Անջելես, 28/29 մայիսի 1992 թ.: 
28 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 1323, թ. 1-38:
29 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 291, թ. 231, ֆ. 57, ց. 5, գ. 194, թ. 2 բ, «Վէմ», Պարիզ, 1934, N Ե (5), էջ 30, տե՛ս նաև՝ 
Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 286, տե՛ս նաև՝ Աստոյան Ա.,Դարի կո ղոպուտը. 
հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ, Եր., 2013, էջ 145:
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նող շուրջ չորս տասն յակ պատ գա մա վոր ներ վճռա կան ձայ նի ի րա վուն քով, 
ինչ պես նաև ՀՀ պատ վի րա կութ յու նից Ա. Ա հա րոն յա նը և Հ. Օ հան ջան յա նը՝ 
խորհր դակ ցա կան ձայ նով. ըն դա մե նը 38 պատ գա մա վոր30: Հա մա  գու մա րին 
իբրև պատ գա մա վոր ներ մաս նակ ցել են դաշ նակ ցա կան այլ գոր ծիչ ներ՝ Վ. 
 Փա փազ ա նը, Գ.  Փաստր մաճ յա նը, Մ.  Վա րանդ յա նը, Լ.  Շան թը և  ու րիշ ներ: 

Չ նա յած ներ քին տա րա ձայ նութ յուն նե րին՝ հա մա գու մա րը պարտք հա-
մա րեց «իր եղ բայ րա կան ջերմ ող ջոյն ներն ուղ ղել  Հայ կա կան  Հան րա պե-
տու թեան, ա նոր մէջ տես նե լով վեց հար յուր տա րի ի վեր ա ռա ջին ան գամ 
վե րա զարթ նող հայ ա զա տու թեան հրճո ւա ռիթ պատ կե րը և յոտն կայս իր 
խո րին յար գանքն ու պաշ տա մուն քը յայտ նեց մեր ցե ղի բազ մա չար չար նա-
հա տակ նե րուն յի շա տա կին, ո րոնք ի րենց հե րո սա կան պայ քա րով պատ-
րաս տե ցին  Հայ կա կան դա տին յաղ թա նա կը»31:  Հա մա գու մա րը ըն դու նեց նաև 
դաշ նա կից երկր նե րին ուղղ ված կոչ:

Գ.  Նո րա տունկյ ա նի նա խա գա հութ յամբ շուրջ եր կու ա միս տևած հա-
մա գու մարն ու նե ցել է 43 նիստ, ո րից 5-ը նա խա պատ րաս տա կան:  Բա զում 
հար ցե րի (Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան հաշ վետ վութ յան, հա յութ յան կրած 
վնաս նե րի և դ րանց հա տուց ման,  Հայ կա կան լե գեո նի և  այլ) շար քում ա ռաջ -
նա յին նե րից էր  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի հար ցը, ո րի շուրջ սա կայն 
ե ղան եր կու հա կա դիր տե սա կետ ներ:  Հա մա գու մա րը վա վե րաց րեց  Վե հա  ժո-
ղո վին ներ կա յաց ված հայ կա կան պա հանջ նե րի  Հու շա գի րը32: Ամ  բող ջա կան 
 Հա յաս տա նի և ն րա ա պա գա կա ռա վա րութ յան ձևա վոր ման խնդրում պահ-
պան վում էր Արևմտ յան  Հա յաս տա նի՞, թե՞ ՀՀ-ի հիմ քի վրա պետք է ձևա վոր վի 
կա ռա վա րութ յունը և  խորհր դա րա նը տա րա կար ծութ յու նը:  Պո ղոս  Նու բա րը, 
ռամկ ա վար նե րը և ն րանց հա մա կիր նե րը պնդում էին ա ռա ջին մո տեց ման 
վրա, ո րի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ն  պետք է միաց վեր Արևմտ յան  Հա յաս տա նին, վար-
չա պե տը լի ներ  Պո ղոս  Նու բա րը, սա կայն որ պես  միաց  յալ պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար՝ նա պետք է մար  Փա րի զում և  հան րա պե տութ յու նը կա ռա վար եր 
իր տե ղա կա լի մի ջո ցով: 

Ազ գա յին հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ակ ներև դրսևոր վել 
են եր կու հո սանքներ, ո րոնք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ան վա նել ռամկ ա-
վար նե րի և  դաշ նակ ցա կան նե րի մո տե ցում եր:  Հատ կա պես սուր են ե ղել 
տա րա ձայ նութ յուն նե րը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ձևա վոր ման 
սկզբունք նե րի շուրջ: Ապ րի լի 5-ի (թիվ 35-րդ) նիս տում ե լույ թով հան դես է 
գա լիս Հ. Օ հան ջան յա նը՝ փոր ձե լով հիմ ա վո րել ՀՀ կա ռա վա րութ յան այն 
մո տե ցու մը, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի  Միաց յալ կա ռա վա րութ յան հիմք պետք 
է հան դի սա նա  կով կա սա հայոց կա ռա վա րութ յու նը որ պես փաստ, ո րը հնա-
րա վոր կլի նի լրաց նել ու ամ բող ջաց նել արևմ տա հայ նա խա րար նե րով ու 
աշ խա տա կից նե րով: Դ րան հա կա ռակ,  միաց յալ կա ռա վա րութ յան հար ցի 
շուրջ ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ա ճե մո վը ( Մով սես Ա ճեմ յան) ա ռար-
կե լով Օ հան ջան յա նին՝ դարձ յալ պնդում էր ար դեն քա նիցս աս ված այն տե-
սա կե տը, թե թուր քա հայ հար ցը չի կա րե լի կա պել ռու սա հայ հար ցի հետ, 
քան զի այն «վտանգ կը ստեղ ծո ւի, որ երբ վա ղը այդ հսկայ էմ բե րա լիսթ 
30 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 149:
31 Մելիքյան Վ., Հայության ինքնակազմակերպման խնդիրը և արևմտահայերի 3-րդ համագումարի 
անհրաժեշտությունը, Եր., 2010, էջ 34: 
32 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 1, գ. 194, թ. 2 բ:
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Ռու  սաս  տա նը ինք զին քը վե րագտ նէ, պի տի ու զէ իր ի րա ւունք նե րը վե րա-
հաս տա տել Կով  կա սի վրայ և ե թէ թրքա հայ դա տը ռու սա հայ դա տին կցո ւած 
ըլ լայ կրնայ վտան գի են թար կո ւիլ»33: Այդ դի տարկ մա նը  Փա րի զի խա ղա-
ղութ յան կոն ֆե րան սում ՀՀ կա ռա վա րութ յան պատ վի րա կութ յան ան դամ Հ. 
Օ հան ջան յա նը տա լիս է հետև յալ պա տաս խա նը. ե թե « Ռու սաս տա նը սկսի 
գրա ւել  Կով կա սը, այն ա տեն ի՞նչ կա րև ո րու թիւն ու նի, թէ թրքա հայ հար ցը 
միա ցած է կամ ոչ՝  Կով կա սի նին:  Ռու սիա կրնայ եր թալ և ամ բողջ Թր քա-
հա յաս տանն ալ գրա ւել: Այն պէս որ միա ցու մը ի րա ւա բա նօ րեն վտանգ չի 
ներ կա յաց ներ»34: Հ. Օ հան ջան յա նի կար ծի քով՝  Ռու սաս տա նի գոր ծո նը չէր 
կա րող խո չըն դոտ լի նել  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ստեղծ-
մա նը: 

 Հար ցը խնդրա հա րույց էր նաև այն ի մաս տով, որ  միաց յալ կա ռա վա րութ-
յան ձևա վոր ման սկզբուն քի ըն դու նու մից ա նո րոշ էր մում, թե  Միաց յալ և 
Ան կախ  Հա յաս տա նի ամ բող ջաց ման գոր ծում ար ևե լա հայ, թե արևմ տա հայ 
հատ վածն էր գե րա կա լի նե լու, այդ կա ռա վա րութ յան ու իշ խա նութ յան բարձ-
րա գույն օ ղակ նե րը մե ծա մա սամբ ռամկ ա վար նե՞ րը թե՞ դաշ նակ ցա կան նե րը 
պետք է տնօ րի նեին, մա նա վանդ որ հա յութ յան եր կու հատ ված նե րի մոտ 
ո րո շա կի շեր տանստ վածք ու խոր թութ յուն կար նաև գա ղա փա րա կան ու քա-
ղա քա կան հար ցե րում: 

Հ. Օ հան ջան յա նի տե սա կետն էին պաշտ պա նում պատ գա մա վոր ներ Գ. 
 Փաստր մաճ յա նը, Ա.  Հա նըմ յա նը, Լ.  Շան թը, Վ.  Փա փազ ա նը, իսկ հա կա դար-
ձում էին Ն.  Տեր-Ս տե փան յա նը, Ա.  Թեր զի պաշ յա նը, Վ.  Թե քե յա նը, Ա.  Չո-
պան յա նը35: 

 Տես նե լով որ խնդրի քննութ յու նը եր կա րում է, և  միաս նա կան կար ծիք չի 
ձևա վոր վում՝ Ար մեն  Գա րոն ( Փաստր մաճ յան) ա ռա ջար կում է ան վա նա կան 
քվեար կութ յուն անց կաց նել: Եր կու տար բեր տե սա կե տե րից կազմ վում են եր-
կու՝ ա) Ա.  Չո պան յա նի և բ) պրոֆ.  Խա չատր յա նի ներ կա յաց րած բա նաձ ևերի 
նա խագ ծե րը, և  ապ րի լի 8-ին անց կաց ված քվեար կութ յամբ ձայ նե րի մե ծա-
մաս նութ յամբ՝ 13-ը ընդ դեմ 10-ի, անց նում է Ա նա խա գի ծը36, ո րով  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ձևա վոր ման հար ցը հա մար վում է բաց, և  այդ 
խնդրի լու ծում իր ա վար տին հասց նե լու գոր ծը հանձ նա րար վում է ամ բող-
ջա կան  Հա յաս տա նի նո րա կազմ պատ վի րա կութ յա նը:  Մինչ դեռ ձայ նե րի փոք-
րա մաս նութ յուն ստա ցած  Մի ջա գետ քի հայ փախս տա կան նե րի պատ գա մա վոր 
պրոֆ.  Խա չատր յա նի ներ կա յաց րած բա նաձ ևի վեր ջնա մա սում ա ռա ջարկ վում 
էր, որ « Հա մա գու մարն ան մի ջա պէս յայ տա րա րէ  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թիւ նը իբրև կո րիզ հա մազ գա յին պե տու թեան և ան մի ջա պէս ձեռ նար կէ 
պատ  րաս տել ընտ րա կան հրա հանգ ներ, ո րով ա պա հո վո ւի  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տու թեան մէջ դե ռևս բա ժին չու նե ցող հա յու թեան մաս նակ ցու թիւ նը»37: 

Արևմ տա հայ Ազ գա յին 1-ին հա մա գու մա րը վեր ջում ու ղերձ ներ հղեց ԱՄՆ 
նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նին, դաշ նա կից նե րի ղե կա վար ներ Կ լե ման սո յին, Լ լոյդ 
33 «Համահայկական խորհրդակցություններ» (1912-1920 թթ.), փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր., 
2004, էջ 476:
34 Նույն տեղում:
35 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 477-496:
36 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 496-497 և 498: Ընդ որում, Ա. Ահարոնյանը և Հ. Օհանջանյանը հրավիրյալ լինելու 
պատճառով չեն մասնակցել քվեարկությանը: 
37 Նույն տեղում, էջ 497: 
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 Ջոր ջին, Վ. Օռ լան դո յին, կոչ՝ ուղղ ված դաշ նա կից ազ գե րին, նաև ող ջույ նի 
հե ռա գիր Եր ևան՝ « Հայ  Հան րա պե տու թեա նը»՝ սրտա գին մաղ թե լով, որ 
«ի րա կա նա նայ  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի հան րա պե տու թեան կազ մա կեր պու-
թիւ նը»38: 

 Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ա ռաջ անց նե լով նշենք, որ մեկ տա րի անց՝ 
1920 թ. մա յի սի 5-ից մինչև հու լի սի 13-ը դարձ յալ  Փա րի զում ա վե լի հա մեստ 
կազ մով տե ղի ու նե ցավ Արևմ տա հայ Ազ գա յին 2-րդ (Բ) հա մա գու մա րը: 
 Քա նի որ Բ հա մա գու մա րում քննութ յան առն ված օ րա կար գա յին հար ցե րը 
գրե թե նույն բո վան դա կութ յամբ ու մո տե ցում ե րով կրկնվել են, ուս տի նրա 
աշ խա տանք նե րին կա րե լի է ծա նո թա նալ  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի 
հրա տա րա կած ծա վա լուն փաս տաթղ թե րի և ն յու թե րի ժո ղո վա ծուի հա մա-
պա տաս խան բաժ նից39:  Միայն հա վե լենք, որ 1920 թ. գար նա նը  Հա  յաս տա նում 
ծա վալ վող ի րա դար ձութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ Ա. Ա հա րոն յանն իր քա-
ղա քա կան օ րագ րում գրա ռում է  Պո ղոս Նուբար փա շա յի նոր հա վակ նութ յան 
մա սին:  Բանն այն է, որ  Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած բոլ շ ևիկ նե րի  Մա յիս յան 
խռո վութ յան օ րե րին  Փա րի զում գու մար ված Ազ գա յին հա մա գու մա րում  Պո ղոս 
 Նու բար փա շան, չսպա սե լով հաշ տութ յան պայ մա նագ րի ա վար տա կան 
հանգր վա նին, հարց էր բարձ րաց րել ի րեն հռչա կել  Թուր քա հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յուն40:  Սա մեկ ան գամ ևս վ կա յում էր հայ կա կան պատ վի րա կութ-
յուն նե րի ան ներ դաշ նակ ու նույ նիսկ հա կա մարտ գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին: 

3.  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան ակ տը
Եվ րո պա կա ռա վա րա կան պատ վի րա կութ յուն գոր ծու ղե լուց հե տո Հա -

յաս  տա նի  Հան րա պե տութ յան հա ջորդ քայ լը պետք է լի ներ  Միաց յալ Հա-
յաս տա նի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յուն ա նե լը: Այս հար-
ցում կա ռա վա րութ յու նը  Հա յաս տա նի խորհր դի (խորհր դա րա նի) հետ մեծ 
հույ սեր չէր կա պում, ո րով հետև այդ ոչ ընտ րո վի խորհր դա րա նի41 պատ-
գա մա վոր նե րի մի մա սը, ինչ պես ար դեն աս վել է, ոչ միայն չէր ըն դու նում 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը, այլև նույ նիսկ դեմ էր  Հա յաս տա նի ան-
կա խութ յա նը (թեև հա մար վում էր ՀՀ խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր):  Բա ցի 
այդ, 1919 թ. փետր վա րից հան րա պե տութ յան ներ քին ու ար տա քին քա ղա-
քա կա նութ յան տար բեր խնդիր նե րի շուրջ սուր տա րա ձա նութ յուն ներ էին 
ա ռա ջա ցել խորհր դա րա նա կան չորս խմբակ ցութ յուն նե րի միջև, նույ նիսկ 
բա նը հա սել էր ծեծկռ տու քի42: 

 Խորհր դա րա նում ա ռա ջա ցած սուր հա կա սութ յուն նե րը բա ցա սա բար էին 
անդ րա դառ նում նրա աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան վրա: Այդ 
պատ ճա ռով 1919 թ. ապ րի լի 27-ին  Հա յաս տա նի խոր հուրդն օ րենք ըն դու նեց 
իր աշ խա տանք նե րը մեկ ամ սով դա դա րեց նե լու և  այդ ըն թաց քում խորհրդա-

38 Նույն տեղում, էջ 503: 
39 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 505-785:
40 Տե՛ս Ահարոնեան Ա., Սարդարապատից մինչեւ Սեւր եւ Լօզան (քաղաքական օրագիր), Պոսթըն, 1943, էջ 
77:
41 Հայտնի է, որ այն ձևավորվել էր Հայոց կենտրոնական Ազգային խորհրդի անդամերի թվի (15) կու սակ-
ցական համամասնությամբ եռապատկման միջոցով:
42 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 404, ց. 1, գ. 35, թ. 1, տե՛ս նաև «Կայծ», Եր., 16 մարտի 1919 թ., տե՛ս նաև՝ «Աշխատավոր», 
Եր., 26 մարտի 1919 թ.: 



37

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9

րա նի ի րա վունք նե րը կա ռա վա րութ յա նը հանձ նե լու մա սին43: ՀՅԴ և ՀԺԿ 
խմբակ ցութ յուն նե րի ա ռա ջար կած հա մա տեղ օ րի նագ ծի հի ման վրա ըն-
դուն ված ե րեք կե տա նոց օ րեն քը սահ մա նում էր՝ 1.  Խորհր դի աշ խա տանք-
նե րը դա դա րեց նել մեկ ամ սով, 2.  Դա դա րի մի ջո ցին խորհր դի բո լոր ի րա-
վունք նե րը հանձ նել կա ռա վա րութ յա նը և 3.  Հան ձա նա րա րել կա ռա վա րութ-
յանն ար տա կարգ կար ևո րութ յան դեպ քում հրա վի րել խորհր դի նիստ44:

Ուս տի 1919 թ. ապ րի լի 27-ին  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը տրված՝ 
խորհր դա րա նի օ րենսդ րա կան լիա զո րութ յուն նե րի մե կամս յա ժամկ ե տի վեր-
ջին օ րե րին ըն դուն վե ցին եր կու շատ պա տաս խա նա տու օ րենք ներ (ակ տեր). 
մա յի սի 26-ին՝ « Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին» 
ձևա կեր պու մով (5 կողմ, 1 դեմ և 1 ձեռն պահ), իսկ հա ջորդ օ րը՝ մա յի սի 27-
ին, դրա նից բխող՝ « Հա յաս տա նի խորհր դի հա մալր ման մա սին» ո րոշ ման 
տես քով (6 կողմ, 2 դեմ)45: Այս վեր ջին ակ տը կազ մում էր ա ռա ջի նի տրա մա-
բա նա կան շա րու նա կութ յու նը:  Կա ռա վա րութ յու նը ել նում էր այն գա ղա փա րից, 
որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նը պի տի ու նե նա նաև միաց յալ խորհր դա րան: Այ-
սինքն՝ ՀՀ խորհր դա րա նը պետք է հա մալր վի արևմ տա հայ 12 ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րով:  Խորհր դա րա նը արևմ տա հայ 12 ան դամ ե րով հա մալ րե լու մա սին 
օ րեն քում աս վում էր. «Հ րա վի րել  Հա յաս տա նի խորհր դի նիս տե րին մաս նակ-
ցե լու որ պես խորհր դի լիի րավ ան դամ եր՝ Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր մարմ ի 
կող մից ընտր ված 12 ներ կա յա ցու ցիչ ներ»46:

1919 թ. մա յի սի 28-ին՝  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման տա րե դար-
ձի օ րը, հիմ վե լով ապ րի լի 27-ի օ րեն քի 3-րդ  կե տի վրա,  Հա յաս տա նի 
խորհր դի դահ լի ճում հրա վիր վեց խորհր դա րա նի ու կա ռա վա րութ յան հան-
դի սա վոր նիստ, ո րը նա խա գա հում էր Կր թութ յան և  ար վես տի նա խա րար, 
ՀԺԿ ան դամ Գ.  Մե լիք- Ղա րագ յոզ ա նը: Ն վա գա խում բը հնչեց րեց « Մեր  Հայ-
րե նի քը»:  Նիս տում հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան նա խա գա հի պաշ-
տո նա կա տար Ալ.  Խա տիս յանն իր բաց ման խոս քից հե տո կար դաց  Հա յաս-
տա նի միաց ման վե րա բեր յալ հետև յալ պաշ տո նա կան հայ տա րա րա գի րը 
(հռչա կա գի րը): 

« Հա յաս տա նի ամ բող ջութ յու նը վե րա կանգ նե լու և  ժո ղովր դի լիա կա-
տար ա զա տութ յունն ու բար գա վա ճու մը ա պա հո վե լու հա մար  Հա յաս-
տա նի կա ռա վա րութ յու նը, հա մա ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի միա-
հա մուռ կամ քի և  ցան կութ յան, հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից  Հա-
յաս տա նի բա ժան-բա ժան մա սե րը մշտնջե նա պես միա ցած են իբրև ան-
կախ պե տա կան միութ յուն: 

Ու ղիղ մեկ տա րի ա ռաջ ռու սա հա յե րի հա մա գու մա րից ընտր ված  Հա-
յոց Ազ գա յին խոր հուր դը հայ տա րա րեց ի րեն Անդր կով կաս յան հայ կա կան 
գա վառ նե րի բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն: Ազ գա յին խորհր դի կազ մած 
կա ռա վա րութ յունն այդ քա ղա քա կան ակ տի մա սին պաշ տո նա պես պե-
տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հայտ նե լուց հե տո՝ այս մի տար վա 
մեջ փաս տո րեն հաս տա տել է իր իշ խա նութ յունն Անդր կով կա սի հայ կա-
կան գա վառ նե րում: 
43 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 86, թ. 32:
44 Տե՛ս «Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները 1918-1919 թթ.», մաս 1, Եր., 1919, էջ 61:
45 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 282, թ. 9-10, տե՛ս նաև՝ «Ժողովուրդ», Եր., 11 հունիսի, 1919 թ.:
46 ՀԱԱ, ֆ, 199, ց. 1, գ. 14, մաս I, , թ. 114, գ. 27, թ. 213, ֆ. 200, ց. 1, գ. 282, թ. 9:
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1919 թ. փետր վար ամ սին Եր ևան քա ղա քում կա յա ցած Արևմ տա հայ 
երկ րորդ հա մա գու մա րը հան դի սա վոր կեր պով հայ տա րա րեց, որ նա 
 Հա յաս տա նը միաց յալ և  ան կախ է ճա նա չում: 

Այժմ, Անդր կով կա սում և Օս ման յան կայս րութ յան սահ ման նե րում 
գտնված պա պե նա կան հայ կա կան երկր նե րի միաց ման և  ան կա խութ յան 
այս ակ տը կա տա րե լով՝  Հա յաս տա նի  Կա ռա վա րութ յու նը հայ տա րա րում 
է, որ միաց յալ  Հա յաս տա նի պե տա կան ձևն  է  Ռամ ա վար  Հան րա պե-
տութ յուն և  որ ին քը հան դի սա նում է միաց յալ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան կա ռա վա րութ յու նը: 

Այս պի սով՝ ներ կա յումս  Հա յաս տա նի ժո ղո վուրդն է իր ամ բող ջա ցած 
հայ րե նի քի գե րա գույն տերն ու տնօ րե նը, և  Հա յաս տա նի  Պար լա մենտն 
ու  Կա ռա վա րութ յու նը հան դի սա նում են միաց յալ  Հա յաս տա նի ա զատ 
ժո ղո վուր դը շաղ կա պող բարձ րա գույն օ րենս դիր և  գոր ծա դիր իշ խա-
նութ յու նը: 

 Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը սույն ակ տը հրա տա րա կում է 1919 
թ. Ապ րի լի 27-ի  Պար լա մեն տի ո րոշ մամբ  Կա ռա վա րութ յա նը տրված հա-
տուկ լիա զո րութ յուն նե րի հի ման վրա: 

  Մի նիստր նե րի  Խորհր դի  Նա խա գա հի և Ար տա քին  Գոր ծե րի 
  Մի նիստ րի պաշ տո նա կա տար՝ Ալ  Խա տիս յան 
  Ներ քին  Գոր ծե րի  Մի նիս տի պաշ տո նա կա տար՝ Ս.  Մա նաս յան 
  Զին վո րա կան  Մի նիստր  Գե նե րալ մա յոր՝ Ք. Ա րա րատ յան 
 Ար դա րա դա տութ յան  Մի նիստ րի պաշ տո նա կա տար Հ. Չմշկ ան 
  Հան րա յին Կր թութ յան  Մի նիստր՝ Գ.  Մե լիք- Ղա րագ յոզ ան 
 Խ նա մա տա րութ յան  Մի նիստր՝ Ս.  Թո րոս յան 
  Պա րե նա վոր ման  Մի նիստր՝ Ք.  Վեր միշ յան 
  Ֆի նանս նե րի  Մի նիստ րի պաշ տո նա կա տար՝ Գ.  Ջա ղեթ յան
  Գոր ծե րի կա ռա վա րիչ՝ Գ.  Խա տիս յան 
 1919 թ.  Մա յի սի 28-ին, Եր ևան քա ղաք»47: 
 Ալ.  Խա տիս յա նի ըն թեր ցած այս պատ մա կան հայ տա րա րա գի րը ներ-

կա նե րի կող մից ըն դուն վեց կեց ցե նե րով ու հոտն կայս, ո րո տըն դոստ ծա փ-
ող ջույն նե րով: Այ նու հետև ֆրան սե րենով դի մե լով դահ լի ճում ներ կա օ տար 
պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ վար չա պե տի պաշ տո նա կա տա րը 
ող ջու նեց նրանց  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ա նու նից և  նույն 
հայ տա րա րա գի րը նրանց հա մար կար դաց ֆրան սե րե նով: Դ րա նից հե տո, 
որ պես միաց ման ի րա կան վա վե րա ցում՝ հա մա ձայն Արևմ տա հայ հա մա գու-
մա րի փետր վա րի 6-ի ո րոշ ման, Ալ.  Խա տիս յա նը ըն թեր ցեց խորհր դա րա նի 
12 նոր ան դամ ե րի ա նուն նե րը, ո րոնք ժո ղովր դի մի ջից դուրս գա լով՝ 
մտնում են սրահ և  տեղ գրա վում խորհր դա րա նի ա թոռ նե րին: 

 Խորհր դա րա նի դահ լի ճում խորհր դա րա նի նա խա գահ Ավ.  Սա հակյ ա նի, 
 Վե հա փառ կա թո ղի կոս Գ ևորգ Ե-ի, ԱՄՆ-ի,  Պարս կաս տա նի, Վ րաս տա նի 
և  այլ երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի շարք շնոր հա վո րա կան ե լույթ նե րից 
հե տո Ալ.  Խա տիս յա նը պաշ տո նա կան մի խումբ ան ձանց հետ դուրս է գա-
լիս խորհր դա րա նի շեն քի պատշ գամբ և  շեն քի ու խորհր դա րա նի մուտ քի 

47 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 56, թ. 15, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35,, թ. 84, գ. 282, թ. 10, ֆ, 275, ց. 1, գ. 80, թ. 64, տե՛ս նաև՝ 
«Միացեալ և Անկախ Հայաստան», Կ. Պոլիս, 1919, էջ 86-87:
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փո ղո ցում հա վաք ված զոր քի ու հոծ բազ մութ յան առջև ըն թեր ցում է Միաց-
 յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րա րա գի րը: Այդ պա հին հրա նո թի 
30 հա մա զար կեր ազ դա րա րում են այդ տո նի մա սին48:  Խա տիս յանն իր հու-
շե րում նկա րագ րում է, որ պատ վի կանգ նած զին վոր նե րը ող ջու նե ցին, իսկ 
նվա գա խում բը հնչեց րեց « Մեր  Հայ րե նի քը», և  ա մեն կող մից լսվե ցին « Կեց ցե՛ 
 Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տան» բուռն բա ցա կան չութ յուն նե րը49:

1919 թ. մա յի սի 28-ին ՀՀ ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րե դար ձի տո նի և 
« Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ տի» կա պակ ցութ-
յամբ ստեղծ վել էր կազմկ ո մի տե. Եր ևա նում անց կաց վե ցին շքերթ, զո րա-
հան դես, տո նա կա տա րութ յուն ներ, հայ տա րար վեց հա մա նե րում (ամ իս-
տիա), հու շար ձա նի կա ռուց ման մրցա նա կա բաշ խութ յուն, հան գա նակ վեց 
100 հա զար ռուբ լի «Ա զա տութ յան զո հե րին» նվիր ված հու շար ձան կա ռու-
ցե լու հա մար և  այլն50: Ս. Վ րաց յա նը նկա րագ րում է, որ «Այդ օ րը Եր ևա նը 
ստա ցել էր շքեղ, տո նա կան կեր պա րանք: Ամ բողջ քա ղա քը զար դար ված էր 
դրո շակ նե րով, գոր գե րով, կա նա չով ու ծա ղիկ նե րով:  Վաղ ա ռա վոտ վա նից 
փո ղոց նե րը լիքն էին բազ մութ յուն նե րով: Շր ջա կա գյու ղե րից քա ղաք էին 
գա լիս խումբ-խումբ գյու ղա ցի ներ, պատ գա մա վո րութ յուն ներ դրո շակ նե րով՝ 
հան դես նե րին մաս նակ ցե լու հա մար»51: Այդ օր վա մա սին Ս. Վ րաց յա նը գրում 
է, որ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան և  եր կու հատ ված նե րի միաց ման մա սին 
պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յու նը «անն կա րագ րե լի խան դա վա ռու թիւն 
ա ռաջ բե րեց ի սփիւռս աշ խար հի ցրւած հայ ժո ղովր դի մէջ»52: Այդ հրճվա-
ռիթ տո նը նշվեց ոչ միայն մայ րա քա ղա քում, այլև հան րա պե տութ յան այլ 
վայ րե րում: 

 Մա յի սի 28-ի ակ տը ա ռան ձին շրջա բե րա կա նով ող ջու նե ցին ՀՅԴ Բ յու-
րոն, ՀՅԴ «Երկ րի» կենտ րո նա կան կո մի տեն, կու սակ ցութ յան այլ ղե կա վար 
մար մին ներ: ՀՅԴ Բ յու րո յի հայ տա րա րութ յան մեջ աս ված է. «ՀՅԴ Բ յու րոն 
պատ մա կան վայրկյ ա նի խոր գի տակ ցութ յամբ ջեր մա պես ող ջու նում է 
 Հա յաս տա նի միաց ման և  ան կա խութ յան ակ տի պաշ տո նա կան հայ տա րա-
րութ յու նը»53: 

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի մա սին այս պատ մա կան ակ տը ջեր մո րեն ող ջու-
նե ցին ՀՀ պե տա կան և  հա սա րա կա կան շատ կազ մա կեր պութ յուն ներ, Երևա-
նի քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յան կող մից՝ Մ.  Մու սին յա նը,  Հա յաս տա նի 
կոո պե րա տիվն ե րի միութ յու նը, ար տա սահ ման յան մի շարք երկր նե րի դի-
վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  այլն: Ա մե նայն  Հա յոց Գ ևորգ Ե կա-
թո ղի կո սը  Վա ղար շա պա տի հրա պա րա կում կա տա րեց հո գե հանգս տի կարգ՝ 
 Հա յաս տա նի ա զա տութ յան հա մար զոհ ված հե րոս նե րի հի շա տա կին:  Հան-
դի սութ յուն ներ ու ցույ ցեր տե ղի ու նե ցան հան րա պե տութ յան գրե թե բո լոր 
քա ղաք նե րում՝ Էջ միած նում, Աշ տա րա կում,  Նոր  Բա յա զե տում,  Դի լի ջա նում, 
Ա լեք սանդ րա պո լում,  Ղա րա քի լի սա յում և  այ լուր:  Հա յաս տա նի ան կա խութ-
յան տա րե դար ձը  Ղա րա բա ղի  Հայ Ազ գա յին խորհր դի ա նու նից շնոր հա վո-

48 Տե՛ս «Միացեալ և Անկախ Հայաստան», Կ. Պօլիս, 1919, էջ 85:
49 Տե՛ս Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը, Պէյրութ, 1968, էջ 152: 
50 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 291, թ. 404, ֆ. 199, ց. 1, գ. 14, մաս I, թ. 112:
51 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 277: 
52 Վրացեան Ս., Անկախ և Միացեալ Հայաստան, Եր., 1920, էջ 21: 
53 «Միացեալ և Անկախ Հայաստան», Կ. Պոլիս, 1919, էջ 88:
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րել է  Գե րա սիմ  Բա լա յա նը:
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րե դար ձը (ո՛չ  Միաց յալ  Հա յաս -

տա նի ակ տը,- Ա. Հ.) մի շարք հար ևան երկր նե րի թվում հե ռագ րով շնոր հա-
վո րել են ան գամ Ադր բե ջա նի խորհր դա րանն ու կա ռա վա րութ յու նը54:  Հա յաս-
տա նի եր կու մա սե րի միաց ման մա սին կա ռա վա րութ յան հայ տա րա րութ յու նը 
սրտա գին ող ջու նել է նաև Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր մարմ ի ներ կա յա ցու ցիչ 
Վ. Քր մո յա նը55: Ե գիպ տո սի Ա լեք սանդ րիա քա ղա քի հա յե րը և  Հայ կա կան լե-
գեո նի կա մա վոր նե րը մի տին գի հա վաք վե լով՝ շնոր հա վո րանք ներ են հղել 
 Փա րիզ՝ Ա. Ա հա րոն յա նին,  Մա յի սի 28-ի պատ մա կան և  փա ռա վոր ակ տի առ-
թիվ56: 

Ա վե լի ուշ՝ օ գոս տո սի 29-ին, Աստ վա ծած նի վե րա փոխ ման օ րը, Ա մե նայն 
 Հա յոց կա թո ղի կոս Գ ևորգ Ե-ն Ս. պա տա րագ մա տու ցե լով՝ օրհ նեց ու սրբա-
գոր ծեց  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի տո նը:  Միա ժա մա նակ,  Մայր Ա թոռ 
Ս. Էջ միած նի կող մից  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան փո խա ռութ յան ֆոն դին 
նվի րա բեր վեց 1 մլն  ռուբ լի57: 

Այս ակ տի գերն պա տա կը՝ մեկ ազգ, մեկ հայ րե նիք, մեկ կա ռա վա րու-
թյուն գա ղա փա րի որ պես պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան աս տի ճա նա կան 
ի րա գոր ծում էր: Ար ված հայ տա րա րութ յու նը պետք է ամ րապնդ վեր գործ-
նա կան քայ լե րով:  Նա խա տես վում էր, բա նակ ցե լով արևմ տա հայ քա ղա քա-
կան շրջա նակ նե րի հետ, կազ մել  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն 
և  միաց յալ խորհր դա րան58: Այս պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հայ-
տա րա րութ յու նը նա խա պատ րաստ վել էր քայլ առ քայլ, նա խըն թաց դեպ-
քե րի ու ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րըն թաց զար գաց ման տրա մա բա նութ յամբ: 
Ի դեպ՝ ծրագր վում էր նաև, որ  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի հռչա կու մից 
ու հայ կա կան տա րածք նե րի ամ բող ջա ցու մից հե տո  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
կող մից պետք է ըն դուն վեր ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը: 1920 թ. հու լի սի 5-ին 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիութ յան մա սին 
մի օ րենք, ո րի ա ռա ջին կե տով սահ ման վում էր. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան քա ղա քա ցի է ճա նաչ վում ա մեն մի նախ կին ռու սա և  տաճ կա հպա-
տակ, ո րը սույն օ րեն քի հրա տա րակ ման ժա մա նակ ապ րում է  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի սահ ման նե րում»: Ա վե լին, օ րեն քի 4-րդ կե տով ար ձա նագր վում 
էր, որ «ՀՀ հպա տակ են ճա նաչ վում հայ կա կան ծա գում ու նե ցող այն ան-
ձինք, ո րոնք ծնված են  Միաց յալ  Հա յաս տա նի տե րի տո րիա յում, բայց այժմ 
ապ րում են  Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս»59: 

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի հայտարարագիրը խան դա վա ռութ յուն էր ա ռա-
ջաց րել նաև գաղ թաշ խար հի հա յութ յան մոտ, ով քեր ցան կութ յուն էին հայտ-
նում ներ գաղ թել հայ րե նիք: Այս կա պակ ցութ յամբ Ս. Վ րաց յա նը գրում է. 
« Կա ռա վա րութ յու նը ան հա շիվ հա մա խո սա կան ներ ու դի մում եր էր ստա-
նում, պատ գա մա վո րութ յուն ներ ըն դու նում  Թուր քես տա նից, Հ յու սի սա յին 
 Կով կա սից,  Դո նի շրջա նից,  Մոսկ վա յից, Սև ծո վի ե զերք նե րից,  Բալ կան նե րից, 
54 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 119, թ. 5, ֆ. 201, ց. 1, գ. 43, թ. 25:
55 Տե՛ս «Միացեալ և Անկախ Հայաստան», Կ. Պոլիս, 1919, էջ 92:
56 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 219 ա:
57 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 176. թ. 22:
58 Տե՛ս Վրացեան Ս., Բանակցութիւներ Ազգային պատուիրակութեան և Հայաստանի Հանրապետութեան 
միջև, Պօսթըն, 1920, էջ 6: 
59 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 465: 
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 Մի ջա գետ քից,  Պարս կաս տա նից,  Հուն գա րիա յից, ան գամ Ար ժան թի նից, 
ո րոնք խնդրում էին փու թաց նել ներ գաղ թը»60:

 Տա լով « Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հա յա տա րար ման ակտ»-ի 
գնա հա տա կա նը՝ պետք է ար ձա նագ րել, որ ըն դուն ված փաս տա թուղ թը և 
ն րա հի ման վրա ի րա կա նաց ված  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան խորհր դի 
(խորհր դա րա նի) ու Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր մարմ ի 12 պատ գա մա վոր նե րի 
միա վո րում ու հա մախմ բու մը մեկ տա նի քի տակ նշա նա կում էր, որ հայ 
ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի օ րի նա կա նո րեն ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը ի րենց տրված հստակ լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ձևա վո րում 
էին  Միաց յալ  Հա յաս տա նի Նա խա խորհր դա րա նը: 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը կան քի էր կո չում օ տար նվա ճող նե-
րի կող մից բռնութ յամբ միմ յան ցից զատ ված հայ ժո ղովր դի եր կու հատ-
ված նե րի՝ ի րենց հնա մե նի հայ րե նի քում մեկ միաս նա կան պե տութ յուն 
ու նե նա լու իրավունքը և  այն մա տու ցում քա ղա քա կիրթ աշ խար հին՝ որ-
պես ողջ հա յութ յան հստա կո րեն ար տա հայտ ված կամք:  Սա մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի բո լոր նոր մե րով ըն դուն ված ի րա վա կան ակտ էր, ո րը 
լիո վին հա մա պա տաս խա նում էր Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից 
հե տո տա րա ծաշր ջա նի մյուս ժո ղո վուրդ նե րի որ դեգ րած ինք նո րո շ ման 
պրակ տի կա յին և՛ իր ձևով, և՛ բո վան դա կութ յամբ: 

 Թեև 1918-ին սե փա կան ան կա խութ յան հաս տատ ման ճա նա պարհն էին 
բռնել հար ևան Վ րաս տանն ու Ադր բե ջա նը, ի տար բե րութ յուն Ադր բե ջա նի, 
ո րը ձևա վոր վեց որ պես պե տութ յուն սոսկ 1918 թվա կա նին, Արևմտ յան  Հա-
յաս տա նը « Հա յաս տան» հա վա քա կան ան վամբ ճա նաչ վել էր մի ջազ գա յին 
դի վա նա գի տութ յան կող մից դեռևս 1878 թվա կա նին ( Սան Ս տե ֆա նո), այ նու-
հետև՝ 1895 թ.  Մա յիս յան բա րե նո րո գում ե րի ծրագ րով, իսկ նրա ժո ղովր դի 
ի րա վունք նե րը Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօ րեին ճա նաչ վել 
էին ան գամ Օս ման յան կայս րութ յան կող մից ( Ռու սաս տա նի հետ ստո րագր-
ված 1914 թ. հուն վա րի 26-ի (փետր վա րի 8-ի)  Գուլկ ևիչ- Սա յիդ  Հա լիմ հա մա-
ձայ նագ րով։ Եվ, վեր ջա պես, Արևմտ յան  Հա յաս տա նի ճա նաչ ման մա սին էր 
վկա յում Ալ.  Կե րենս կու կա ռա վա րութ յան 1917 թ. ապ րի լի 25-ի ո րո շու մը 
Անդր կով կա սից ա ռան ձաց ված « Թուր քա հա յաս տա նի կա ռա վար ման մա սին»՝ 
իր ինք նա վար կա ռա վար մամբ, գե նե րալ-նա հան գա պե տով և  այլն: 

 Վե րո շա րադր յալ նե րից հետ ևում է, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց-
քում օս ման յան կա ռա վա րութ յան գոր ծադ րած  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան, 
բռնա գաղ թի, ձուլ ման և  այլ ճա նա պար հով արևմ տա հա յութ յան հայ րե նա-
զր կու մը ոչ թե նվա զեց նում, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ ամ րապն դում էր արևմ-
տա հա յե րի պա հան ջա տի րութ յու նը և ն րանց եր կու՝ 1917 և 1919 թթ. հա մա-
գու մար նե րում ընտր ված մար մին նե րի օ րի նա կա նութ յու նը (լե գի տի մութ յու-
նը):  Քան զի դրա հետ ևան քով ա ռաջ էր գա լիս ոչ միայն Արևմտ յան  Հա յաս-
տա նի հան դեպ արևմ տա հա յութ յան ի րա վունք նե րի, այլև մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված « Հա յաս տա նի», տվյալ դա րաշր ջա նում՝ Արևմտ յան  Հա յաս տա նի 
և ն րա ժո ղովր դի դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յան հա մար Օս ման յան 
կայս րութ յան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը: 

Այս պի սով, « Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ-
60 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 467:
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տը» ի րա վա կան ա ռու մով ան թե րի ու ան խո ցե լի փաս տա թուղթ է, ո րը չի 
կորց րել իր ի րա վա քա ղա քա կան նշա նա կութ յու նը նաև այ սօր՝ ներ կա 
 Հա  յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րոք, ո րը հա մա ձայն 1990 թ. օ գոս տո սի 
23-ին ըն դուն ված Ան կա խութ յան Հռ չա կագ րի, հան դի սա նում է  Հա յաս տա նի 
Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա վա րա կան ա վան դույթ նե րի շա րու-
նա կո ղը: Իսկ դրանց շար քում իր ա ռանձ նա հա տուկ տեղն ու նի 1919 թ. մա-
յի սի 28-ի « Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ տը»: 

4.  Ներ քա ղա քա կան պայ քա րի սրու մը 
Որ քան էլ այ սօր տա րօ րի նակ կա րող է թվալ,  Միաց յալ և Ան կախ  Հա-

յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րա րութ յու նը բուռն դժգո հութ յուն ա ռա ջաց-
րեց ոչ միայն ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի, այլև 
ՀՅԴ-ի հետ կոա լի ցիա յի մեջ գտնվող ՀԺԿ ղե կա վար շրջա նակ նե րում, այն 
դեպ քում, երբ եր կու ակ տե րը ըն դուն վել էին կա ռա վա րութ յան հա մա տեղ 
նիս տե րում՝ ձայ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յամբ:  Միաց յալ  Հա յաս տա-
նի ակ տի տակ նշված էին նաև ՀԺԿ նա խա րար ներ՝ Հ. Չմշկյ ա նի, Գ.  Մե լիք- 
Ղա րագ յոզ ա նի, Ք.  Վեր միշ յա նի և Գ.  Ջա ղեթ յա նի ա նուն նե րը:

 Շատ ա վե լի մեծ աղ մուկ ա ռաջացրեց խորհր դա րա նը արևմ տա հայ 12 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րով հա մալ րե լու մա սին կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը: Դ րա 
հա մար կա յին ո րո շա կի հիմ քեր:  Բանն այն էր, որ տաճ կա հայ գաղ թա կա-
նութ յու նը ի րեն խոր թա ցած էր զգում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում, 
և  ինչ պես հարկն է, չէր մաս նակ ցում երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կյան քին: Ն րանք գտնում էին, որ « Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հա վա-
սար աչ քով չի նա յում ռու սա հայ և  տաճ կա հայ գաղ թա կա նութ յա նը»61:

Այդ փաս տարկ նե րի հի ման վրա՝ նա խա րար նե րի խոր հուր դը, որ պես 
եր կու  Հա յաս տան նե րի ի րա կան միաց ման ար տա հայ տութ յուն, վե րը նշված 
օ րեն քով փոր ձել էր  Հա յաս տա նի խորհր դի կազ մը հա մալ րել արևմ տա հա-
յե րի 12 ներ կա յա ցու ցիչ նե րով:  Սա կայն նա խա տես ված էր, որ արևմ տա հայ 
պատ գա մա վոր նե րի ներգ րա վու մից հե տո խորհր դա րա նը պի տի ու նե նար 
միայն մեկ նիստ՝ կա ռա վա րութ յա նը նոր լիա զո րութ յուն ներ տա լու հա մար 
և  պի տի ցրվեր՝ տե ղի տա լով նոր, ընտ րո վի խորհր դա րա նին62: 

 Մա յի սի 28-ի պատ մա կան հայ տա րա րութ յանն իր սրտա գին հա վա տար-
մութ յունն ար տա հայ տեց ՀՀ սահ ման նե րում ապ րող արևմ տա հայ գաղ թա կան-
նե րի  Գոր ծա դիր մար մի նը, ո րը գտնվում էր ՀՅԴ-ի ազ դե ցութ յան տակ:  Հա վա-
տա րիմ արևմ տա հա յե րի 2-րդ հա մա գու մա րում ա ռա ջին ան գամ հստակորեն 
բա նաձև ված Ան կախ և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գաղափարի ո գուն՝ Արևմ տա հայ 
 Գոր ծա դիր մարմ ի նա խա գահ  Վա հագն Քր մո յա նի և քար տու ղար  Վա ղար-
շակ  Հո խիկյ ա նի ստո րագ րութ յամբ ՀՀ վար չա պե տին ուղղ ված գրութ յու նով 
լիա կա տար պատ րաս տա կա մութ յուն էր հայտն վում՝ « Հա յաս տա նի խորհր-
դա րա նի և  կա ռա վա րութ յան մեջ գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն բե րե լու,  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի գա ղա փարն ի րա կա նաց նե լու և  հայ ժո ղովր դի ա զա տութ յունն 
ու բար գա վա ճու մը ա պա հո վե լու հա մար»63:

61 ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ.. 144, թ. 2: 
62 Տե՛ս «Միացեալ և Անկախ Հայաստան», Կ. Պօլիս, 1919, էջ 96:
63 ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 119,, թ. 52:
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 Մի քա նի օր անց՝ 1919 թ. հու նի սի 4-ին խիստ լար ված պայ ման նե րում 
տե ղի ու նե ցավ խորհր դա րա նի նիս տը: Այդ նիս տին մաս նակ ցում էին նաև 
12 արևմ տա հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե ր, ո րոնց խորհր դա րան մտնե լուն դեմ էին 
ՀՅԴ կոա լի ցիոն գոր ծըն կեր ՀԺԿ-ն, ինչ պես նաև սոց.-դեմ. և  է սէ ռա կան 
խմբակ ցութ յուն նե րը: Նա խա պես կազ մած հայ տա րա րութ յուն նե րով հեր թով 
ամ բիոն են բարձ րա նում սոց.- դեմ. խմբակ ցութ յու նից պատ գա մա վոր Գ. 
 Ղա րաջ յա նը, ՀԺԿ-ից՝ Գ.  Տեր- Խա չատր յա նը, իսկ է սէռ նե րից՝ Լ.  Թու ման յա նը, 
ով քեր ի րենց խմբակ ցութ յուն նե րի ա նու նից հան դես են գա լիս հայ տա րա-
րութ յամբ և  որ պես բո ղո քի նշան՝ հե ռա նում են խորհր դա րա նից, իսկ ՀԺԿ-ն 
հետ է կան չում իր նա խա րար նե րին կա ռա վա րութ յու նից64: 

Ս. Վ րաց յա նը մա յի սի 28-ի ակ տին սկզբում կողմ ե ղած ու ստո րագ րած 
ՀԺԿ-ի՝ հե տա գա յում հետ կանգ նե լը բա ցատ րում էր այդ կու սակ ցութ յան 
ներ քին պա ռակ տում ե րով65:  Հարկ է նշել, որ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան 
եր կու՝ թիֆ լիս յան և եր ևան յան հատ ված նե րի միջև կար տե սա կետ նե րի ու 
մո տե ցում ե րի ո րո շա կի տար բե րութ յուն:  Ժո ղովր դա կան նե րի հա յաս տան յան 
հատ վա ծը ա վե լի չա փա վոր էր ու շրջա հա յաց, ո րով հետև մո տի կից էր ծա նոթ 
 Հա յաս տա նի պայ ման նե րին, քան թիֆ լիս յան պա րագ լուխ նե րը66: Եվ վեր ջա-
պես, ՀԺԿ-ի դիր քո րոշ ման փո փո խութ յան վրա իր ազ դե ցութ յունն է գործել 
նաև Մ.  Պա պա ջան յա նից ստաց ված հրա հան գը, որ կու սակ ցու թյու նը պետք 
է շարժ վի  Պո ղոս  Նու բա րի ցուց մունք նե րի հա մա ձայն67: 

 Խորհր դի վեր ջին նիս տին վար չա պե տի պաշ տո նա կա տար Ալ.  Խա  տիս-
 յա նը պար զա բա նում եր է տա լիս, թե ին չու կա ռա վա րութ յու նը հան դես 
ե կավ նման ակ տե րով:  Նա եր կու ակ տե րի ըն դու նու մը պայ մա նա վո րում էր 
այն հան գա ման քով, որ արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յու նը ի րեն զգար իր 
միաց յալ հայ րե նի քի լիար ժեք քա ղա քա ցին ու տե րը:  Դեռ 1919 թ. մարտ ամ-
սին մշա կած «ՀՀ խորհր դա րա նի ընտ րութ յուն նե րի մա սին» օ րի նագ ծով 
ընտ րա կան ի րա վունք էր տրվել նաև հան րա պե տութ յու նում գտնվող արև-
մ տա հայ գաղ թա կան նե րին՝ ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փակ ման68:

Այ դու հան դերձ, կա ռա վա րութ յան ըն դու նած և հ րա պա րա կած ակ տե րի 
շուրջ ծա գած քա ղա քա կան ճգնա ժամ ա վարտ վեց նրա նով, որ լու ծար վեց 
 Հա յաս տա նի խոր հուր դը, և նա խա պատ րաստ վե ցին նոր՝ ընտ րո վի, 
խորհրդա րա նի ար դեն պլա նա վոր ված ընտ րութ յուն նե րը:

 Սա կայն ՀՅԴ և ՀԺ կու սակ ցութ յուն նե րի միջև սկսված պայ քա րը ստա-
նա լով քա ղա քա կան այլ ե րանգ ներ՝ դուրս ե կավ խորհր դա րա նի և  կա ռա-
վա րութ յան, նույ նիսկ՝ հան րա պե տութ յան շրջա նակ նե րից: ՀԺԿ-ն  ձայ նակ-
ցե լով  Հայ ռամկ ա վար նե րին՝ արևմ տա հա յութ յան ի րա վունք նե րի ոտ նա հա-
րում հա մա րե ց հայ տա րա րութ յան այն հատ վա ծը, որ տեղ ՀՀ կա ռա վա րու-
թ յու նն ի րեն հռչա կում էր « Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-

64 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 404, ց. 1, գ. 8, թ. 1-3, ֆ. 1022, ց. 2, գ. 121, թ. 1, ֆ. 393, ց. 2, գ. 118, թ. 1, ֆ. 292, ց. 1, գ. 2, թ. 
1, «Ժողովուրդ», Եր., 6 հունիսի, 1919 թ., Թութունճեան Լ., Հ.Յ.Դ. իբրև պետական գործոն, Կ. Պօլիս, 1921, 
էջ 41-42: 
65 Տե՛ս Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ Ազգային պատուիրակութեան և Հայաստանի Հանրապետութեան 
միջև, Պօսթըն, 1920, էջ 13:
66 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920), Եր., 
2005, էջ 63:
67 Տե՛ս Վրացեան Ս., նույն տեղում: 
68 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 14, մաս I, թ. 43:
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թյուն»՝ ան տե սե լով Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան ու նրա ղե կա վար  Պո ղոս 
 Նու բար փա շա յի գոր ծո նը: Այս տեղ ժո ղովր դա կան նե րին մտա հո գում էր ոչ 
այն քան խնդրի ի րա վա քա ղա քա կան կող մը, որ քան այն, որ  Միաց յալ  Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ղե կին, ինչ պես ար դեն աս վել է, հա վակ նում էր 
ի րենց պաշ տե լի  Պո ղոս  Նու բա րը: Ուս տի նրանք ցան կա նում էին այդ բաղ-
ձա լի պաշ տո նին տես նել ոչ թե դաշ նակ ցա կա նի, այլ ռամկ ա վար  Պո ղոս 
Նուբար փա շա յին:  Մեզ թվում է, թե այս տա րա ձայ նութ յուն նե րի հիմ քում 
ըն կած էին ա վե լի շատ հատ վա ծա կան, կու սակ ցա կան ու անձ նիշ խա նա կան 
հա շիվն ե րը, քան թե հա մա պե տա կան ու հա մազ գա յին շա հե րը: 

 Հայ ժո ղովր դա կան նե րը գտնում էին, որ խորհր դա րան հրա վիր ված 
արևմ տա հայ 12 ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ընտր ված են միայն  Հա յաս տա նի սահ-
ման նե րում ա պաս տա նած մոտ 200 հզ. արևմ տա հա յե րի կող մից, ո րոնք ներ-
կա յաց նում են նրանց ըն դա մե նը մի հատ վա ծը և  հե ռու են ամ բողջ թրքա-
հա յութ յան կամ քի ար տա հայ տի չը լի նե լուց: Ըստ ժո ղովր դա կան նե րի՝ գա-
ղու թա հա յութ յան շա հե րի գլխա վոր ար տա հայ տի չը  Փա րի զի Արևմ տա հայ 
գոր ծա դիր մար մինն է, ա ռանց ո րի հետ հա մա ձայ նութ յան գա լու՝ ա նըն դու-
նե լի ու ա նօ րի նա կան են ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յուն հա մա րե լը և Եր ևա նի արևմ տա հայ գոր ծա դիր մարմ ի կող մից 
12 արևմ տա հա յե րի խորհր դա րան ու ղար կվե լը69: 

 Հան րա պե տութ յան տա րած քում առ կա (հա վա նա բար նաև՝ ար ևե լա հայ) 
գաղ թա կա նութ յան թվա քա նա կը 1918 թ. դեկ տեմ բե րի սկզբի տվյալ նե րով 
կազ մել է 350 հա զար70: Ար դեն 1919 թ. փետր վա րի դրութ յամբ (ձմե ռա յին 
ցրտի, սո վի ու հա մա ճա րա կի պատ ճա ռած տասն յակ հա զա րա վոր զո հե րի 
պայ ման նե րում) ՀՀ սահ ման նե րում տե ղա կայ ված գաղ թա կան նե րի ընդ հա-
նուր թվա քա նա կը պա կա սե լով՝ կազ մել է 263 393 մարդ71: Այդ նույն ժա մա-
նա կաշր ջա նում ամ բողջ  Կով կա սում ա պաս տա նած արևմ տա հայ գաղ թա-
կա նութ յան թի վը նշված է 400  000 մարդ, ո րի ա նու նից էլ հրա վիր վել է 
արևմ տա հա յութ յան 2-րդ հա մա գու մա րը Եր ևա նում։ 

Ար տա խորհր դա րա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րից ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
մա յի սի 28-ի հայ տա րա րութ յա ն դեմ բո ղոք ար տա հայ տեց Ժո ղովր դա կան-
 նե րին գա ղա փա րա կից  Հայ Սահմանադրական  Ռամկ ա վար կու սակ ցութ յան 
 Հա յաս տա նի կազ մա կեր պութ յու նը: Ս րանց կենտ րո նա կան խոր հուր դը հու-
նի սի 4-ին բո ղոք ներ կա յաց րեց խորհր դա րա նին՝ պա հան ջե լով կա սեց նել 
կա ռա վա րութ յան ըն դու նած եր կու ակ տե րը, հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ 
մտնել Պողոս  Նու բա րի գլխա վո րած  Փա րի զի Արևմ տա հայ գոր ծա դիր մարմ-
նի հետ և  փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յամբ կազ մել  Միաց յալ  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յուն72: 

 Վե րը աս ված նե րից կա րե լի է ա նել ա նել այն հետ ևութ յու նը, որ  Ժո-
ղովր դա կան և Սահմանադրական  Ռամ ա վար կու սակ ցութ յուն նե րը դեմ 
ար տա հայտ վե ցին  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու մա սին ՀՀ 

69 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները 1918-1920 թթ., Եր., 
2005, էջ 169: 
70 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 22, թ. 4, տե՛ս նաև՝ «Լրաբեր» հաս. գիտությունների, Եր., 2008, N 1, էջ 99, «Հայոց 
պատմության հարցեր» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., 2017, էջ 57:
71 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 243, ց. 1, գ. 9, թ. 23 և 33:
72 Տե՛ս «Ժողովուրդ», Եր., 8 հունիսի 1919 թ., «Վան-Տոսպ», Եր., 9 հունիսի 1919 թ.:
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պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յա նը ոչ թե այն բա նի հա մար, որ ի րենք 
դեմ էին այդ գա ղա փա րին, այլ նրա հա մար, որ մրցակ ցե լով ՀՅԴ-ի հետ, 
ի րենք էին ձգտում ստանձ նել ա ռաջ նութ յան դափ նին ու տի րել  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յան բար ձունք նե րին: Իսկ ինչ վե րա բե րում է 
սոցիալ-դեմոկրատներին և  է սէռ նե րին, ա պա սրանք ոչ միայն չէին ըն դու-
նում  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը, այլև ընդ հան րա պես դեմ էին  Հա-
յաս տա նի ան կա խութ յա նը: 

Այն բա նից հե տո, երբ հու նի սի 4-ին ժո ղովր դա կան նե րը, սոցիալ-դե-
մոկրատ ները և  է սէռ նե րը ցու ցադ րա բար հե ռա ցան խորհր դա րա նից, հա ջորդ 
օ րը՝ հու նի սի 5-ին կա յա ցավ  Հա յաս տա նի խորհր դի վեր ջին նիս տը:  Նա խա-
գա հում էր Ավ.  Սա հակյ ա նը:  Նա խա գա հա կան օթ յակ նե րում էին կա ռա վա-
րութ յան ան դամ ե րը:  Վեր ջին նիս տին մաս նակ ցում էին արևմ տա հայ 12 ներ-
կա յա ցու ցիչ պատ գա մա վոր նե րը, 2 թուրք և 1 եզ դի պատ գա մա վոր ներ, հա-
սա րա կայ նութ յան 7 ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Օ րա կար գա յին մի քա նի հար ցե րի 
քննար կու մից հե տո խորհր դա րա նը 22 ձայ նով ո րո շում ըն դու նեց առ հա սա-
րակ դա դա րեց նել աշ խա տանք նե րը, քա նի որ եր կու-ե րեք շա բա թից հե տո 
պի տի կա յա նա յին նոր խորհր դա րա նի ընտ րութ յուն նե րը: 

 5. ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան  
բա նակ ցութ յուն նե րը 

 Քա նի որ Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը և ն րա ղե կա վար  Պո ղոս  Նու բար 
փա շան կտրա կա նա պես դեմ էին ա ռանց ի րենց գի տութ յան ՀՀ նա խա ձեռ-
նած 1919 թ. մա յի սի 28-ի ակ տին, ուս տի  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի 
խնդրի շուրջ ծա գած միջ կու սակ ցա կան հա կա սութ յուն նե րը հար թե լու նպա-
տա կով ՀՅԴ և  Ռամկ ա վար կող մե րը հա մա ձայ նութ յան են գա լիս, որ մի 
ա ռա քե լութ յուն գոր ծուղ վի  Հա յաս տան՝ բա նակ ցե լու և  հա մա ձայ նութ յան 
գա լու այդ խնդրի շուրջ:  Հի շեց նենք նաև, որ  Փա րի զի Ազ գա յին 1-ին հա մա-
գու մա րում ևս հնա րա վոր չէր ե ղել վերջ նա կան ո րոշ ման (հա մա ձայ նութ յան) 
գալ՝  միաց յալ կա ռա վա րութ յան,  միաց յալ խորհր դա րա նի,  միաց յալ պատ-
վի րա կութ յան կազ մութ յան հար ցե րի շուրջ: 

 Մա յի սի 28-ի ակ տի վե րա բեր յալ 1919 թ. օ գոս տո սի 4-ին Ա մե նայն  Հա յոց 
 կաթողիկոս Գ ևորգ Ե-ին ուղղ ված նա մակ-հե ռագ րով իր դժգո հութ յունն է 
հայտ նում  Պո ղոս  Նու բա րը:  Նա կա թո ղի կո սին տե ղե կաց նում էր, որ թե՛ 
Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը և  թե՛  Հայ ազ գա յին հա մա գու մա րի մե ծա մաս-
նութ յու նը ա նըն դու նե լի են հա մա րել, որ Եր ևա նի կա ռա վա րութ յու նը ճա-
նաչ վի որ պես  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն: Դ րա հա մար էլ հա-
մա գու մա րը ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ մեր ժել է  կով կաս յան  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նն ըն դու նել իբրև  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն: 
 Պո ղոս Նուբար փա շան հայտ նում էր նաև, որ հա մա գու մա րը նպա տա կա-
հար մար է գտել «ջա նալ կազ մե լու միա ցեալ կա ռա վա րու թիւն ՀՀ կա ռա վա-
րու թեան և Ազ գա յին պատ վի րա կու թեան հետ հա մա տեղ քննար կում ե րի 
արդ յուն քով»73: 

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան, խորհր դա րա նի,  միաց յալ պատ-

73 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 194, թ. 11:
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վի րա կութ յան և  հա ման ման այլ հար ցե րի շուրջ ՀՀ կա ռա վա րութ յան և Ազ-
գա յին պատ վի րա կութ յան միջև ծա գած խնդիր նե րը հար թե լու և  ա ռար կա-
յա կան ու սկզբուն քա յին հա մա ձայ նութ յուն կա յաց նե լու նպա տա կով 1919 թ. 
աշ նա նը  Փա րի զից  Հա յաս տան ժա մա նե ցին Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:  Հոկ տեմ բե րի կե սին Եր ևան հա սան  Պո ղոս  Նու բա րի 
եր կու ա ռաք յալ նե րը՝  Վա հան  Թե քե յա նը (նա խա գահ74, ռամկ ա վար գոր ծիչ, 
 Փա րի զի հա մա գու մա րի պատ վի րակ ե գիպ տա հայ գա ղու թից), և Ն շան 
 Տեր-Ս տե փան յա նը (պատ վի րա կութ յան ան դամ, ան կու սակ ցա կան, ի տա-
լա հայ գա ղու թի պատ վի րակ, նույն հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր): Ազ գա-
յին պատ վի րա կութ յան և  ան ձամբ  Պո ղոս Նուբար փա շա յի հանձ նա րա րութ-
յամբ ճա նա պար հին՝  Թիֆ լի սում, պատ վի րա կութ յան կազ մի մեջ ընդգրկ վեց 
ՀԺԿ հիմ ա դիր և  ղե կա վար գոր ծիչ նե րից՝ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նախ կին 
նա խա րար  Սամ սոն  Հա րութ յուն յա նը: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար պատ վի րակ ներ 
նշա նակ վե ցին այդ օ րե րին զու գա հե ռա բար ըն թա ցող ՀՅԴ 9-րդ Ընդ հա նուր 
ժո ղո վի մաս նա կից ներ՝ Ս. Վ րաց յա նը (նա խա գահ), ան դամ եր՝  Շա վարշ 
 Մի սաք յա նը (Կ.  Պոլ սի « Ճա կա տա մարտ» թեր թի խմբա գիր) և  Մար տի րոս  Հա-
րութ յուն յա նը:  Փաս տո րեն բա նակ ցութ յուն նե րը ստա ցան ՀՅԴ և  Ռամկ ա վար- 
Ժո ղովր դա կան ձևա չափ: Այս տեղ զար մա նա լին այն էր, որ Ազ գա յին պատ-
վի րա կութ յու նը հա վակ նե լով ներ կա յաց նել ամ բողջ արևմտա հա յութ յա նը՝ 
միա ժա մա նակ իր կազ մում ընդգր կել էր ար ևե լա հայոց ներ կա յա ցու ցիչ Ս. 
 Հա րութ յուն յա նին, այն դեպ քում, երբ արևմ տա հա յութ յան զգա լի հատ ված-
նե րը ներ կա յաց նող Հն չակյ ան եր կու թևի՝ ՍԴ Հն չակյ ան և  Վե րա կազմ յալ 
Հն չակյ ան կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը բա ցա կա յում էին: Այս 
կա պակ ցութ յամբ, ի դեպ, ար դա րա ցիո րեն բո ղոք ներ ե ղան հնչակյ ան մա-
մու լում75: 

Ինչ ևէ, բա նակ ցութ յուն նե րն ըն թա ցան հոկ տեմ բե րի 29-ից մինչև նո յեմ-
բե րի 16-ը, ըն դա մե նը՝ 9 նիստ, ե ղել են նաև ոչ պաշ տո նա կան հան դի պում-
ներ: 

 Հոկ տեմ բե րի 24-ին  Հա յաս տա նի Հանրապետության կա ռա վա րութ յու նը 
իր պատ վի րակ նե րին տվել էր հետև յալ ե րեք կե տա նոց հրա հանգ նե րը, 
ո րոնց մա սին վկա յում է բա նակ ցութ յուն նե րին մաս նա կից Ս. Վ րաց յա նը. 

1. Անց կաց նել լրա ցու ցիչ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ թե՛  Հա-
յաս տա նի ներ սում և  թե՛ գաղ թաշ խար հում, այն հաշ վով, որ պատ գա մա-
վոր նե րի առն վազն կե սը լի նի արևմտա հայ: 

2.  Կա ռա վա րութ յան ան դամ ե րի կե սից ոչ պա կա սը պետք է նշա նակ վեն 
արևմ տա հա յեր: 

3.  Փա րի զի եր կու պատ վի րա կութ յուն նե րը ձու լել մեկ  Պատ վի րա կութ յան 
մեջ, նա խա գահ կա րող է լի նել  Պո ղոս  Նու բա րը, ո րը գոր ծե լու է ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան հրա հանգ նե րով76: 

Ինչ պես նկա տում ենք՝ կա ռա վա րութ յան հրան գում խոսք չկար  միաց յալ 

74 Առավել մեծ հեղինակություն վայելող գործիչ Գաբրիել Նորատունկյ անը մերժել էր Ազգային պատվիրա-
կության առաջարկը՝ գլխավորելու Երևան մեկնող առաքելությունը:
75 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատ. 2, Եր., 2014, էջ 331:
76 Տե՛ս Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ Ազգային պատուիրակութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
միջեւ, Պօսթըն, 1920, էջ 16-17:
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կա ռա վա րութ յան վար չա պե տի, ա ռանց քա յին նա խա րար նե րի կուս պատ կա-
նե լիութ յան, գոր ծող խորհր դա րա նի լու ծար ման և  հա ման ման հար ցե րի մա-
սին:  Հա վա նա բար դա թողն վել էր ա նո րոշ՝ որ պես բա նակ ցութ յուն նե րի նյութ: 

 Փա րի զի արևմ տա հայ բա նագ նաց նե րը ժա մա նե լուն պես ներ կա յա նում 
են նա խա րա րա պետ (վար չա պետ) Ալ.  Խա տիս յա նին:  Վեր ջի նիս ցան կութ-
յամբ բա նակ ցութ յուն նե րն ըն թա ցել են իր կա բի նե տում և  հոկ տեմ բե րի 29-
ին ա ռա ջին՝ բաց ման նիս տը նա խա գա հել է վար չա պե տը77:  Նույն նիս տում 
փո խա դարձ ճա ռե րով հան դես են գա լիս Վ.  Թե քե յա նը և Ս. Վ րաց յա նը: 
Այ նու հետև, Վ.  Թե քե յա նը ներ կա յաց նում է  Պո ղոս  Նու բա րի ու ղար կած ծրա-
գիր-հա մա ձայ նա գի րը, ո րը բո վան դա կում էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յան, պառ լա մեն տի,  միաց յալ պատ վի րա կութ յան, պե տա կան ու 
քա ղա քա կան այլ մար մին նե րի ձևա վոր ման, դրանց կա ռուց ված քի, կազ մի, 
ի րա վա սութ յուն նե րի, դրան ցում ար ևե լա հա յե րի և  արևմ տա հա յե րի մաս-
նակ ցութ յան չա փա բա ժին նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ներգ րավ վա ծութ յան 
հա մա մաս նութ յան և  այլ նի վե րա բեր յալ ի րենց տես լա կա նը78:  Հե տաքր քիր 
է, որ Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան այդ ծրա գիր-հա մա ձայ նագ րի նա խա-
գծում չէր խոս վում  Միաց յալ  Հա յաս տա նին միաց վե լիք տա րածք նե րի մա սին: 
 Կա րե լի է են թադ րել, որ  փետր վա րի 12-ի հայտ նի Հուշագրով այն ար դեն 
 հա մա  ձայ նեց ված է հա մար վել: Ու շագ րավ է, որ  Թե քե յա նի ներ կա յաց րած 
հա մա ձայ նագ րի վեր ջում նշված էր, որ « Հա յաս տա նի վերջ նա կան մայ րա-
քա ղա քը պի տի ըլ լայ նա խա պէս  Թուր քիոյ մաս կազ մող քա ղաք նե րէն մին 
(հա վա նա բար՝ Էրզ րու մը կամ  Վա նը - Ա. Հ.)»79: 

Իր հեր թին ՀՀ պատ վի րա կութ յու նն ա ռա ջար կում է բա նակ ցութ յուն նե րի 
հա մար ե լա կետ ըն դու նել 1919 թ.  Մա յի սի 28-ի ակ տը, այն փաս տը, որ ՀՀ-ն  
ան կախ հան րա պե տութ յուն է, ու նի կա ռա վա րութ յուն և  խորհր դա րան, ո րը 
չի կա րե լի ան տե սել: Այ նու հետև անց նե լով կոնկ րետ խնդիր նե րի՝ ՀՀ ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը միաց յալ պառ լա մենտ ձևա վո րե լու հա մար ա ռա ջար կել են 
 Հա յաս տա նի ընտ րա կան օ րենք նե րով անց կաց նել լրա ցու ցիչ ընտ րութ յուն-
ներ գաղ թաշ խար հում՝  Կի լի կիա յում, Կ.  Պոլ սում,  Բալ կան նե րում, Ե գիպ տո-
սում, Ա մե րի կա յում և  այ լուր, ե թե հնա րա վոր լի նի նաև՝  Թուր քա հա յաս տա-
նում, այն հաշ վով, որ պառ լա մեն տի պատ գա մա վոր նե րի թի վը հա մալր վի 
51-ով և  այդ պի սով ընդ հա նուր թի վը կազ մի 131 պատ գա մա վոր80:  Հի շեց-
նենք, որ ՀՀ ընտ րո վի խորհր դա րանն ար դեն ու ներ 80 պատ գա մա վոր և 
 գաղ թաշ խար հից ընտր վե լիք 51-ի հետ միա սին պետք է կազ մեր 131 պատ-
գա մա վոր: Այս տեղ ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ պատ գա մա վոր նե րի թվա-
քա նա կի հա մա մաս նութ յան խախտ ման մա սին խոսք չէր կա րող լի նել, քա-
նի որ պետք է նկա տի առ նել, որ գոր ծող խորհր դա րա նի դաշ նակ ցա կան 
խմբակ ցութ յան 72 պատ գա մա վոր նե րից 13-ը ծնն դով արևմ տա հա յեր էին: 

 Միաց յալ կա ռա վա րութ յան հար ցում հան րա պե տութ յան պատ վի րա կու-
թ յու նն ա ռա ջար կում էր, որ պես զի նոր կա ռա վա րութ յու նում ընդգրկ վեն 

77 Տե՛ս «Համահայկական խորհրդակցություններ», էջ 712:
78 Տե՛ս Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ..., էջ 18-25, Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 
1993, էջ 299-302: 
79 Վրացեան Ս., Բանակցութիւներ Ազգային պատուիրակութեան և Հայաստանի Հանրապետութեան միջև, 
էջ 25:
80 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 31-32 և 43:

Պ
Ա

ՏՄ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



48

արև մ տա հայ հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ ներ նույ նիսկ ա վե լի մեծ թվով, քան 
ար ևե լա հայ, իսկ ամ բող ջա կան  Հա յաս տա նի ա նու նից  Փա րի զում գոր ծող 
 միաց յալ պատ վի րա կութ յու նը գլխա վո րի  Պո ղոս  Նու բար փա շան:  Սա կայն 
արևմ տա հայ պատ վի րակ նե րը ա ռար կում են՝ պնդե լով, որ  Փա րի զում գոր-
ծող պատ վի րա կութ յան ղե կա վա րը միա ժա մա նակ լի նի վար չա պետ՝ փաս-
տո րեն կտրվե լով երկ րից81:

 Պա տաս խան ե լույ թով հան դես է գա լիս Վ.  Թե քե յա նը:  Նա հայտ նում է, 
որ ի րենք ըն դու նում են 1919 թ.  Մա յի սի 28-ի ակ տի ա ռա ջին մա սը միայն, 
իսկ երկ րոր դը մեր ժում են այն մա սով, որ ներ կա կա ռա վա րութ յու նը և 
 խորհր դա րա նը ի րենց հայ տա րա րել են  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա-
րութ յուն82:  Բա ցի այդ, նրանք գտնում են, որ խա ռը կա ռա վա րութ յուն կազ-
մե լուց հե տո գոր ծող խորհր դա րա նը պետք է ար ձակ վի և  այլն: 

 Բա նակ ցութ յուն նե րի հա ջորդ նիս տում խոս վել է ա պա գա կա ռա վա րութ-
յան կազ մի և  գոր ծող խորհր դա րա նի լու ծար ման մա սին:  Թե քե յանն ու 
 Տեր-Ս տե փան յա նը պնդել են, որ ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը կա ռա վա րութ յու նում 
չու նե նա մե ծա մաս նութ յուն, քան զի, ըստ նրանց, « Դաշ նակ ցու թիւ նը յե ղա-
փո խա կան և սօ ցիա լիս տա կան կու սակ ցու թիւն է, և մենք պէտք է գործ 
ու նե նանք այն պի սի կա ռա վա րու թիւն նե րի հետ, ո րոնք սօ ցիա լիս տա կան 
չեն», և  որ « Ման դա տէր պե տու թիւ նը ա ռան ձին դժգո հու թեամբ պի տի վե-
րա բե րո ւի, ե թէ տես նի մեր մէջ դաշ նակ ցա կան մե ծա մաս նու թեամբ կազմ ւած 
կա ռա վա րու թիւն, այդ դէպ քում թե րևս նա աշ խա տի ճնշել մեր ներ քին ինք-
նա վա րու թիւ նը:  Բա ցի այդ, դաշ նակ ցա կան մե ծա մաս նու թիւն ու նե ցող կա-
ռա վա րու թիւ նը ար գելք կը հան դի սա նայ կա պի տա լի մուտ քին ու զար գաց-
ման և  այլն»83: 

 Հա ջորդ նիս տում հան դես է գա լիս Մ.  Հա րութ յուն յա նը և  ա ռար կում 
խորհր դա րա նի լու ծար մա նը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ա ռա ջի կա յում պետք 
է քննարկ վի հան րա պե տութ յան ե կող տար վա պետբ յու ջեի հար ցը և  ան-
կա րե լի է խորհր դա րա նի լու ծու մը: Իսկ ա պա գա կա ռա վա րութ յան կազ մի 
հար ցում ա ռա ջար կում է, որ միաց յալ կա ռա վա րութ յան մեջ ՀՅԴ-ն ու նե նա 
միայն մի ձայ նի ա ռա վե լութ յուն, այն է՝ 9 հո գու դեպ քում՝ 5-ը, կամ 13-ի 
դեպ քում՝ 7-ը84: 

 Նո յեմ բե րի 4-ին կա ռա վա րութ յան պատ վի րա կութ յու նը ձևա կեր պում է 
իր վերջ նա կան ա ռա ջարկ նե րը, ա ռար կութ յուն ներն ու պար զա բա նում ե րը 
և  հանձ նում Վ.  Թե քե յա նին:  Վեր ջինս չի ըն դու նում ար ված ա ռա ջարկ նե րը: 
Այս կա պակ ցութ յամբ Ս. Վ րաց յա նը նշում է, որ ի րենք ա մեն կերպ ջա նա ցել 
են հաղ թա հա րել առ կա խո չըն դոտ նե րը և  ընդ հա նուր լե զու գտնել, սա կայն 
ա պարդ յուն: Արդ յուն քում՝ նո յեմ բե րի 16-ին, պաշ տո նա կան բա նակ ցութ յուն-
նե րի վեր ջին նիս տում, գրա վոր կեր պով ար ձա նագր վել է հա մա ձայ նութ յուն 
չկա յաց վե լու փաստը:  Զար մա նա լին այն էր, որ Ազ գա յին պատ վի րա կութ-
յու նը, պնդե լով հան դերձ  Պո ղոս  Նու բա րի վար չա պետ լի նե լու պա հան ջը, 
գտնում էր, որ նա պի տի նստեր  Փա րի զում և, փաս տո րեն կտրված լի նե լով 
հա յաս տան յան ի րա կա նութ յու նից,  Միաց յալ  Հա յաս տա նը կա ռա վա րե լու հա-
81 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 32:
82 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 48:
83 Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 35:
84 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատ. 2, Եր., 2014, էջ 326: 
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մար տե ղում կու նե նար իր լիա զո րը (տե ղա կա լը): 
 Բա նակ ցութ յուն նե րի ձա խող ման առն չութ յամբ վար չա պետ Ա.  Խա տիս-

յա նը դեկ տեմ բե րի 9-ին Պողոս  Նու բա րին ուղղ ված գրութ յու նում պար զա-
բա նում էր, որ բա նակ ցութ յուն նե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ Ազ գա յին պատ վի րա կութ յա նը ա ռա ջարկ վել էին բա վա կա նին ըն դու նե-
լի հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը. « Խորհր դա րա նի ժա մա նա կա վոր դա դար, 
51 հա վելյ ալ արևմ տա հայ պատ գա մա վոր նե րի ընտ րութ յուն,  Պո ղոս  Նու բա-
րի նշա նա կու մը որ պես թե՛ պատ վի րա կութ յան նա խա գահ և  թե՛ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար, դաշ նակ ցա կան պարզ մե ծա մաս նութ յամբ կոա լի ցիոն 
կա ռա վա րութ յան կազ մա վո րում ու բո լոր նա խա րար նե րի ընտ րում փո խա-
դարձ հա մա ձայ նութ յամբ, ինչ պես նաև Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նի ու Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նի կա մա վոր միա վո րում»85:  Սա կայն Ազ գա յին պատ վի րա կութ-
յու նը մեր ժել էր նման ա ռա ջարկ նե րը:  Վար չա պե տը հոր դո րում էր  Պո ղոս 
 Նու բա րին, որ պես զի նա իր ազ դե ցութ յու նը գոր ծադ րի կան խե լու հա մար 
հայ կա կան հա մայնք նե րում հարցի ա վե լորդ ու ան ցան կա լի շա հար կում ե-
րը և, ի վեր ջո, գա հա մա ձայ նութ յան:  Բայց Ալ.  Խա տիս յա նի այս դի մու մը 
ևս մ աց ան հետ ևանք, և  այդ պես էլ հա մա ձայ նութ յու նը չկա յա ցավ:

Ս. Վ րաց յանն իր հու շե րում կող մե րի հա մա ձայ նութ յան չգա լու պատ-
ճա ռը բա ցատ րում է մի կող մից՝ ար ևե լա հա յե րի և  արևմ տա հա յե րի միջև 
առ կա երկ վութ յամբ, հատ վա ծա կան շեր տանստ ված քով, նաև՝ նեղ կու սակ-
ցա կան շա հե րով ու ամ բի ցիա նե րով: Մ յուս կող մից՝ Ս. Վ րաց յա նը մոտ 20 
օր տևած բա նակ ցութ յուն նե րի ձա խող ման պատ ճա ռը բա ցատ րում էր նաև 
հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րով, որ կող մերն ու նեին միմ յանց հան դեպ: «Ի՞նչ 
էինք մենք նու պա րեան նե րի հա մար,- գրում էր նա»: « Նու պա րեան  նե րի 
հա մար մենք նախ և ա ռաջ սո ցիա լիստ ներ էինք ու յե ղա փո խա կան ներ, 
ո րոնք մեծ պե տու թիւն նե րի աչ քին վստա հու թիւն չու նին: Եւ ո րով հե տև 
նրանց հա մո զու մով  Հա յաս տա նի փրկու թիւ նը միայն մեծ պե տու թիւն նե-
րից է կախ ված, ա պա, ու րեմ սօ ցիա լիստ նե րի մա լը պե տու թեան գլխին 
եր բէք թոյ լատ րե լի չէր»86:  Բա ցի այդ, ռամկ ա վար նե րի հա մար ա նըն դու նե-
լի էր, որ պե տութ յան ղե կին հայտն ված սո ցիա լիստ դաշ նակ ցա կան նե րը 
պետք է ձգտեին ո րոշ ըն կե րա յին բա րե նո րո գում եր անց կաց նել և  այլն: 

Ս. Վ րաց յա նի խոս քե րով ա սած՝ « Հայ- Հայ կա կան» բա նակ ցութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը գնա հա տե լու պա րա գա յում տխուր պատ կեր է ստաց վում։ 
 Բանն այն է, որ հայ կա կան տա րածք նե րի ամ բող ջաց ման շուրջ դեռևս մի-
ջազ գա յին մա կար դա կով որ ևէ արդ յունք չար ձա նագ րած՝ ոչ թե հա մազ գա-
յին, այլ կու սա կա ցա կան-հատ վա ծա կան շա հե րով տար ված պաշ տոն նե րի 
բա ժան ման բուռն վե ճեր էին ըն թա նում, թե ով պետք է ղե կա վա րի ա պա գա 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նը, ինչ պի սի կազմ, կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յուն 
պետք է ու նե նա նրա կա ռա վա րութ յու նը, խորհր դա րա նը և  այլն: 

Այ դու հան դերձ, թեև հա մա ձայ նութ յուն չկա յա ցավ, սա կայն  Հա յաս տա նի 
և  գաղ թաշ խար հի հա յութ յու նը, մի կողմ թող նե լով ներ քին ան հա մա ձայ-
նութ յուն նե րը, ջա նում էր մի ջազ գա յին ատ յան նե րում ա ռաջ տա նել  Միաց յալ 
 Հա յաս  տա նի գա ղա փարն ու հաս նել դրա ի րա գործ մա նը: 

85 Մեջբերում ըստ Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատ. 2, Եր., 2014, էջ 330:
86 Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ..., էջ 63-64: 
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 6.  Միաց յալ Հա յաս տա նի տես լա կա նի շուրջ կու սակ ցութ յուն-
նե րի ծրագ րա յին դիր քո րո շում ե րը

 Մի ջազ գա յին փո փոխ ված պայ ման նե րում  Հայ կա կան հար ցը ստա ցել էր 
նոր բո վան դա կութ յուն, ո րի հիմ քում ըն կած էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի պա-
հան ջը:  Հաշ վի առ նե լով Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո  Հայ-
կա կան հար ցի հա մա պար փակ լուծ ման հա մար ստեղծ ված նպաս տա վոր 
ռազ մա քա ղա քա կան և  դի վա նա գի տա կան պայ ման նե րը՝ ՀՅԴ-ն, իբրև ՀՀ 
կա ռա վա րող կու սակ ցութ յուն,  Հա յաս տա նի ամ բող ջա կա նութ յու նը վե րա-
կանգ նե լու նպա տա կով ա ռաջ քա շեց և  պաշտ պա նեց նրա եր կու գլխա վոր 
հատ ված նե րի միա վո րու մից  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու գա-
ղա փա րը: Այդ պա հան ջի ծրագ րա յին ամ րա կայ ման տե սա կե տից նշա նա-
կա լի ի րա դար ձութ յուն ե ղավ ա ռա ջին ան գամ ան կախ  Հա յաս տա նում հրա-
վիր ված ՀՅԴ հեր թա կան Ընդ հա նուր ժո ղո վը:  Միաց յալ Հա յաս տա նի տես-
լա կա նը կու սակ ցութ յան գործ նա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա քար դառ-
նա լու հա մար պետք է վա վե րաց վեր այդ բարձ րա գույն ժո ղո վում: 1919 թ. 
աշ նա նը (սեպ տեմ բե րի 27- նո յեմ բե րի 2) Եր ևա նում գու մար վեց ՀՅԴ 9-րդ 
Ընդհանուր ժո ղո վը, ո րում կա տար վեց կու սակ ցութ յան նվա զա գույն ծրագ-
րի մաս նա կի փո փո խութ յուն:  Հա յաս տա նի ան կա խութ յունն ար դեն մեկ տա-
րուց ա վե լի կա տար ված փաստ էր, ուս տի  Միաց յալ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու 
պա հան ջը պետք է դառ նար շրջա դար ձա յին ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան քա ղա քա-
կան ծրագ րե րում: 

Ընդ հա նուր ժո ղո վում տա րած քա յին պա հանջ նե րի շուրջ քննար կում ե րի 
մա սին է վկա յում Բ յու րո յի ան դամ Մ.  Տեր- Մի նաս յա նը ( Ռու բե նը):  Նա իր 
հու շե րում վկա յում է, որ շատ պատ գա մա վոր ներ, այդ թվում նաև ին քը, 
 Հա յաս տա նի սահ ման նե րի հար ցում պնդել են «չա փա վոր քա ղա քա կա նու-
թեան անհ րա ժեշ տու թեան մա սին՝ մատ նան շե լով  Կի լի կիան և ու րիշ հա-
տուած ներ  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս ձգե լու մա սին»87: 
 Սա կայն Ընդ հա նուր ժո ղո վը, հա նուն հայ կա կան եր կու պատ վի րա կութ յուն-
նե րի հա մե րաշ խութ յան, ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ բա նաձև ըն դու նեց՝ 
 Հա յաս տա նի սահ ման նե րը ո րո շե լու խնդրում ղե կա վար վել այն ծրագ րով, 
ո րը 1919 թ. փետր վա րի 12-ին հա մա տեղ ստո րագ րութ յամբ ներ կա յաց վել է 
 Փա րի զի հաշ տութ յան հա մա ժո ղո վին88: 

 Դա նշա նա կում է, որ 9-րդ Ընդ հա նուր ժո ղո վը հա վա նութ յուն է տվել 
 Փա րի զի հաշ տութ յան հա մա ժո ղո վին  միաց յալ պատ վի րա կութ յան (Ա. Ա հա-
րոն յան, Պողոս  Նու բար փա շա) ներ կա յաց րած  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս-
տան ստեղ ծե լու ծրագ րին, ո րով նա խա տես վում էր՝  Ռու սա հա յաս տա նից, 
 Տաճ կա հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րից և  Կի լի կիա յից ձևա վո րել հայ կա կան 
ծա վա լուն պե տութ յուն:  Սա կայն պատ մա քա ղա քա կան հե տա գա անց քե րը 
ցույց տվե ցին, որ չա փա վոր պա հանջ ներ ներ կա յաց նող պատ գա մա վոր ներն 
ա վե լի ի րա տես էին:  Բայց ե թե ա պա գա  Մեծ  Հա յաս տա նի սահ ման նե րի, 
այդ թվում՝  Կի լի կիա յի խնդրում ժո ղո վա կան նե րի կար ծիք նե րը բա ժան վե-
ցին, ա պա  Միաց յալ, Ան կախ և Ա զատ  Հա յաս տան ու նե նա լու հար ցում նրանք 

87 Ռուբէն, նշվ. աշխ., էջ 170: 
88 Տե՛ս «Քաղուածներ Հ.Յ.Դ. 9-րդ Ընդհանուր ժողովի որոշումերից», Եր., 1920, էջ 5:
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մա ցին ան սա սան89: 
 Հաշ վի առ նե լով ռու սա կան և  օս ման յան կայս րութ յուն նե րի փլու զու մը, 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գո յութ յան փաս տը, ստեղծ ված մի ջազ գա-
յին նպաս տա վոր պայ ման նե րը,  Փա րի զում ըն թա ցող խա ղա ղութ յան վե հա-
ժո ղո վում  Հայ կա կան հար ցի կար ծես բա րե հա ջող ըն թաց քը և  այլն՝ Ընդ-
հա նուր ժո ղովն ա ռա ջադ րեց կու սակ ցութ յան ծրագ րի քա ղա քա կան մա սի 
վե րաքն նութ յան հար ցը: Անհ րա ժեշ տութ յուն էր ա ռա ջա ցել հա մա պա տաս-
խան փո փո խութ յուն կա տա րել 1907 թ.  Վիեն նա յի 4-րդ Ընդ հա նուր ժո ղո վում 
հաս տատ ված ծրագ րում: Ակն հայտ էր դար ձել, որ հնա ցել է ծրագ րի «նվա-
զա գույն պա հանջ ներ»-ի բա ժի նը: 1915 թ.  Մեծ ե ղեռ նը, 1917 թ. ռու սա կան 
եր կու աշ խար հա ցունց հե ղա փո խութ յուն նե րը, դրանց հետ ևան քով ռու սա-
կան զոր քե րի հե ռա նա լը  Կով կաս յան ճա կա տից ու Անդր կով կա սից, 1918 թ. 
Բ րես տի կո ղոպ տիչ հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը և  այլ հան գա մանք ներ 
այլևս ա վե լորդ էին դարձ նում եր կու  Հա յաս տան նե րի ինք նա վա րութ յան 
ի րա կա նաց ման մա սին խո սե լը: 

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում ՀՅԴ Բ յու րոն, դուրս գա լով կու սակ ցութ յան 
ծրագ րի շրջա նակ նե րից, նախ հա վա նութ յուն էր տվել Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան ի րո ղութ յա նը, ա պա աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո, ի րա-
դար ձութ յուն նե րի նպաս տա վոր ըն թաց քի տրա մա բա նութ յամբ, ա ռա ջադ րել 
էր  Հա յաս տա նի եր կու՝ Ար ևելյ ան և Արևմտ յան հատ ված նե րի միա վո րմամբ 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան պա հան ջը: Եվ այդ ա մե նը որ պես ար-
 դեն հա սու նա ցած պա հանջ, բնա կա նա բար, պետք է ձևա կեր պում ստա նար 
կու սակ ցութ յան նոր ծրագ րի մեջ: Այդ ձևա կեր պու մը տրվեց Ընդ հա նուր ժո-
ղո վում, ո րում աս վում էր. «Հ.Յ.  Դաշ նակ ցու թեան 9-րդ Ընդ հա նուր ժո ղո վը 
հան դի սա վո րա պես նվի րա գոր ծե լով Ան կախ և  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի յայ-
տա րա րութ յու նը և  ա նոր ամ բող ջաց ման ու զար գաց ման ձգտե լով բո լոր զո-
րու թեամբ, ժո ղովր դա վար (դե մոկ րա տիկ) հան րա պե տու թեան հի ման վրայ, 
ո րո շեց. 

Ա.  Չե ղեալ հա մա րել կու սակ ցու թեան նվա զա գոյն ծրագ րի՝  Ռու սա հա-
յաս տա նի և  Տաճ կա հա յաս տա նի վե րա բե րեալ քա ղա քա կան պա հանջ նե րը: 

Բ. Ամ բող ջա կան ծրագ րի վե րաքն նու թիւ նը հե տաձ գել հա ջորդ Ընդ հա-
նուր ժո ղո վին»90: 

Ընդհանուր ժողովը նաև ար ձա նագ րում է, որ « Հա յաս տա նի ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յան ա ռանց քը պի տի կազ մե  Միացեալ  Հա յաս տա նի ան կա-
խու թիւ նը օ տար պե տութ յուն նե րին ճա նա չել տա լու և ա պա հո վե լու մտա հո-
գու թիւ նը»91:  Կու սակ ցութ յան հա մա ժո ղո վը, բա նաձ ևե լով Ան կախ և  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի ստեղծ ման մա սին պա հան ջը, ել նում էր այն հաս տատ հա մո-
զու մից, որ «ստեղ ծո ւած պայ ման նե րում  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը հայ 
աշ խա տա վո րու թեան ֆի զի կա կան ա պա հո վու թեան և քա ղա քա կան ա զա-
տագ րու թեան միակ գրա վա կանն է»92: Ի դեպ՝ հատկանշական է, որ 9-րդ 
Ընդ հա նուր ժո ղո վի՝  Ղա րա բա ղի և  Զան գե զու րի վե րա բեր յալ ըն դուն ված 
բա նաձ ևում հայ կա կան այդ բնիկ տա րածք նե րը հա մար վում էին «ան բա ժա-
89 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հ.Յ.Դ. 9-րդ Ընդհանուր ժողովը, Եր., 1994, էջ 26:
90 «Քաղուածներ …», էջ 4- 5: 
91 «Քաղուածներ…», էջ 5:
92 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հատ. Է (7), Լոս-Անճելըս, 1952, էջ 205: 
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նե լի մա սը Ան կախ և  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան»93:  Նո ր ըն-
տիր Բ յու րո յին հանձ նա րար վեց՝ «բո լոր քայ լե րը առ նել  Զան գե զուրն ու  Ղա-
րա բա ղը միաց նե լու հան րա պե տու թեա նը»94:

Այս պի սով, ՀՅԴ-ն  իր ծրագ րում պաշ տո նա պես և  վերջ նա կա նո րեն ամ-
րագ րեց « Միա ցեալ, Ա զատ և Ան կախ  Հա յաս տա նի» ստեղծ ման նպա տա-
կը՝ նվի րա գործ ված կու սակ ցութ յան ե րես նամ յա ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պայ քա րով95:  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի ՀՅԴ ծրագ րա յին նոր ձևա-
կեր պու մը  Նի կոլ Աղ բալյ ա նը, իբրև նոր կար գա խոս, բնո րո շեց՝ «բա րե կե ցիկ 
հայն իր ա զատ և միա ցեալ հայ րե նի քում»96:

Այս պի սով, ՀՅԴ 9-րդ Ընդ հա նուր ժո ղո վը հան գեց կու սակ ցութ յան ծրա-
գ րա յին գե րա գույն նպա տա կին՝  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տան կեր տե լու 
գա ղա փա րին: Եվ 100 տա րի է ինչ ՀՅԴ-ն հավատարիմ է «Ա զատ, Ան կախ 
և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի» նվի րա կան նպա տա կին: 

 Հարկ է նշել, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը ծրագ րա յին ձևա-
կեր պում ստա ցավ նաև իր քա ղա քա կան ազ դե ցութ յամբ ու կշռով հան րա-
պե տութ յու նում երկ րոր դը հա մար վող  Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան 
(ՀԺԿ) կող մից: « Հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րից,- նշում է ռամկ ա-
վար գոր ծիչ Ա.  Դար բին յա նը,- երկ րոր դը  Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու-
թիւնն էր, որ կողմ ա կից դար ձավ ոչ միայն ազ գա յին ան կախ, այլ հե տո 
նաև միա ցեալ  Հա յաս տա նի ստեղծ ման գա ղա փա րին»97: 1919 թ. սեպ տեմ-
բե րին Եր ևա նում գու մար ված ՀԺԿ երկ րորդ (Բ) հա մա գու մա րում ըն դուն ված 
ծրագ րում որ դեգր վում ու պաշտ պան վում են  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի 
գա ղա փա րը և  քա ղա քա կա նութ յու նը: « Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան 
նպա տակն է,- կար դում ենք ծրագ րում,-  Հա յաս տա նի ան ջատ ված մա սե րից 
ստեղ ծել  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տան իր սե փա կան ծո վա յին ել քով»98: 
 Սա կայն նախ կի նի պես ժո ղովր դա կան նե րը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի խնդի րը 
ի րենց քույր կու սակ ցութ յան՝ Սահմանադրական Ռամկ ա վար նե րի պես կախ-
ման մեջ էին դնում  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան դիր քո րո շու մից: 

 Իր հեր թին, 1919 թ. դեկ տեմ բե րի երկ րորդ կե սին Եր ևա նում կա յա ցավ 
 Հայ Սահմանադրական  Ռամկ ա վար կու սակ ցութ յան  Հա յաս տա նի շրջա նի 
2-րդ  հա մա գու մա րը, ո րի օ րա կար գա յին հար ցե րից էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի 
և  միաց յալ կա ռա վա րութ յան հար ցը:  Հա մա գու մարն իր ըն դու նած բա նա-
ձևում հա վա նութ յուն է տա լիս  Միաց յալ և  Ան կախ  Հա յաս տա նի գա ղա փա-
րին:  Հա մա գու մա րի նա խա գահ Ա.  Դար բին յա նը հա մա գու մա րի ա նու նից 
շնոր հա վո րանք է ու ղար կում Ա մե նայն  Հա յոց կաթողիկոսին՝  Հայ  Դա տի 
հա ջող ըն թաց քի ա ռի թով99: 

  Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ քա ղա քա կան ա ռու մով նրանք հա մա խոր-
հուրդ ՀԺԿ-ի և  Պո ղոս Նուբար փա շա յի դիր քո րոշ մա նը՝ շա րու նա կում էին 

93 Ռուբէն, նույն տեղում:
94 «Ասպարէզ», Լոս Անճելէս, 28/29. V, 1992 թ.:
95 Տե՛ս Տասնապետեան Հր., Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը իր կազմութենէն մինչև Ժ Ընդհ. ժողով (1890-1924), 
Աթէնք, 1988, էջ 139: 
96 Հանգոյց Ն., Մտածումեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան մասին, Փարիզ, 1930, էջ 86:
97 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, Պարիզ, 1947, էջ 436:
98 Տե՛ս «Ծրագիր Հայ ժողովրդական կուսակցության» (ընդունված Բ համագումարում 1919 թ. 7-15 
սեպտեմբերի), Եր., 1919 թ., էջ 3:
99 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 208, թ. 1-2: 
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չճա նա չել ՀՀ կա ռա վա րութ յա նն իբրև  Միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ-
յուն։ Ա.  Դար բին յա նի խոս քե րով ա սած. «Ան կը մեր ժէ ճանչ նալ այս կա ռա-
վա րու թիւ նը որ պէս  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւն»100: Այլ խոս քով՝ 
հա մա գու մա րը պաշտ պա նում էր Վ.  Թե քե յա նի և Ազ գա յին պատ վի րա կութ-
յան տե սա կետ նե րը այդ հար ցի վե րա բեր յալ: 

 Անդ րա դառ նա լով ՍԴ Հն չակյ ան կու սակ ցութ յա նը՝ պետք է ա սել, որ նա 
չի դրսևո րել միա կամ դիր քո րո շում  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի և 
դ րա նյու թա կա նաց ման հար ցում: Ի տար բե րութ յուն անդր կով կաս յան կամ 
ռու սա հայ հնչակյ ան նե րի, ո րոնք հիմ ա կա նում հա մե րաշխ էին  Ռու սաս տա-
նում իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող բոլշ ևիկ նե րի հետ, ար տա սահ ման յա նը՝ 
հատ կա պես Ստ.  Սա պահ-Գ յուլյ ա նի գլխա վո րած Ա մե րի կա յի հնչակյ ան նե րը, 
ՍԴ Հն չա կի Կ.  Պոլ սի ու շրջա նի գոր ծա դիր մար մի նը,  Վե րա կազմ յալ Հն չակ-
յան նե րը և  այլն, հան դես էին գա լիս  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի 
պաշտ պա նութ յամբ101: Այս պես,  Վե րա կազմ յալ Հն չակյ ան կու սակ ցութ յան Կ. 
 Պոլ սում 1920 թ. դեկ տեմ բե րին կա յա ցած ընդ հա նուր պատ գա մա վո րա կան 
ժո ղո վում (հա մա գու մա րում) ա տե նա պետ Հ րաչ Եր վան դի ստո րագ րութ յամբ 
դեկ տեմ բե րի 9-ին ու ղերձ-գրութ յուն է ուղղ վել  Հայ ազ գա յին պատ վի րա-
կութ յա նը, ո րը հա վա նութ յուն էր տա լիս « Հա յաս տա նը մէկ ան բա ժան և 
ամ բող ջա կան դարձ նող Ծ րագ րին», միա ժա մա նակ շեշտ վում էր՝ հա տուկ 
ու շադ րութ յուն դարձ նե լու  Կի լի կիա յի վրա, ո րի հան դեպ հայ ժո ղո վուրդն 
ու նի «ան հեր քե լի պատ մա կան և  ի րա վա կան պա հան ջա տի րու թիւն»102:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ-ում գոր ծող «ձա խա կողմ յան» (բոլշ ևիկ, է սէռ, 
մենշ ևիկ) կու սակ ցութ յուն նե րին, ն րանք ոչ միայն չէին ըն դու նում  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի գա ղա փա րը, այլև, ընդ հան րա պես, դեմ էին  Հա յաս տա նի ան-
կա խութ յանն ու պե տա կա նութ յա նը և ա մեն գնով ջա նում էին  Հա յաս տա նը 
«կրկին իր իս կա կան տի րո ջը՝  Ռու սաս տա նին վե րա դարձ նել»103:  Բուն 
Հայաստանում միան գա մայն կրա վո րա կան ու հա մա կերպ վող վար քա գիծ 
է հան դես բե րել ՍԴ Հն չա կը, որ հան րա պե տութ յան տա րած քում առ հա սա-
րակ էա կան քա ղա քա կան կշիռ ու դե րա կա տա րութ յուն չի ու նե ցել: 

Իբրև ի րո ղութ յուն փաս տենք, որ հայ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ու է սէ-
ռա կան տի պի կու սակ ցութ յուն նե րից  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի պե-
տա կա նութ յան գա ղա փա րը պաշտ պա նել է 1920 թ. հուն վա րին հիմ ված 
 Հա յաս տա նի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան բան վո րա կան կու սակ ցութ յու նը 
(ՀՍԴԲԿ՝ նախ կին սպե ցի ֆիկ նե ր), այլ խոս քով՝ Դ. Ա նա նու նի և Բ. Իշ խան-
յա նի գլխա վո րած, ազ գա յին նկա րա գիր ունե ցող կու սակ ցութ յու նը104: 

Այս պի սով, հայ ազ գա յին կու սակ ցութ յուն նե րը, ի րենց մար տա վա րա կան 
տար բեր դիր քո րո շում ե րով հան դերձ, հաս տա տա կա մո րեն պաշտ պա նել 
են  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի հիմ ան պա տա կը: 

100 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, Եր., 2003, էջ 234:
101 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 282, ց. 1, գ. 51, թ. 1:
102 ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 720, թ. 2:
103 «Աշխատանք», Եր., 17 մայիսի, 1919 թ.:
104 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 7, գ. 68, թ. 1, գ. 72, թ. 5:
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7.  Մի ջազ գա յին-դի վա նա գի տա կան գոր ծըն թաց նե րը
1920 թ. հուն վա րի 19-ին  Փա րի զի վե հա ժո ղո վի  Գե րա գույն խոր հուր դը 

դե ֆակ տո (de facto-փաս տա ցի) ճա նա չեց  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա-
նը, ին չը էա պես բարձ րաց նում էր ՀՀ մի ջազ գա յին քա ղա քա կան կշի ռը:  Ժո -
ղո  վուր դը մեծ ցնծութ յամբ ըն դու նեց այդ փաս տը: 1920 թ. ապ րի լի 23-ին 
ԱՄՆ-ի նոր պետ քար տու ղար Բ.  Կոլ բին հայտ նում էր Ա մե րի կա յում  Հա յաս  տա-
նի դիվանագիտական ներ կա յա ցու ցիչ Գ.  Փաստր մաճ յա նին, որ նա խա գահ 
Վ.  Վիլ սո նի հանձ նա րա րութ յամբ ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը «այ սօր վա նից դե 
ֆակ տո ճա նա չում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յա նը»105: 

Միաց յալ հայ կա կան պե տութ յան կա յաց ման հա մար շատ կար ևոր էր 
ու նե նալ որ ևէ հո վա նա վոր կամ խնա մա կալ (ման դա տա տեր) երկ րի ա ջակ-
ցութ յու նը:  Հաս կա նա լի է, որ դա րեր շա րու նակ թուրքական իշ խա նութ յուն-
նե րի կող մից ճնշված ու հարս տա հար ված, սո վի ու հա մա ճա րա կի մատն-
ված, իսկ վեր ջին տաս նամ յակ նե րում կո տո րած ներ ու  Մեծ ե ղեռն տե սած 
 Հա յաս տանն ու հայ ժո ղո վուր դը ա ռանց հո վա նա վոր պե տութ յան չէին կա-
րող ոտ քի կանգ նել և  ա ռա ջըն թաց ա պա հո վել: Այդ իսկ պատ ճա ռով անհ-
րա ժեշտ էր գտնել ման դա տա տեր մի տե րութ յուն, ո րը ո րո շա կի ժամկ ե տով 
իր վրա կվերց ներ  Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան և  ըն թա ցիկ այլ գոր ծե րը: 

 Մաս նա վո րա պես՝ կար ևոր վում էր  Հա յաս տա նի խնա մա կա լութ յու նը հանձ-
նել մի այն պի սի զո րեղ տե րութ յան, ո րը տա րա ծաշր ջա նում չու ներ գա ղու-
թա տի րա կան նկրտում եր, զերծ էր եվ րո պա կան պե տութ յուն նե րի մրցակ-
ցութ յու նից և  շա հա դի տա կան խար դա վանք նե րից: Եվ այդ տե սա կե տից ա մե-
նա ցան կա լի թեկ նա ծու եր կի րը, գրե թե բո լոր ա ռում ե րով հզոր ու հա րուստ 
ԱՄՆ-ն էր: Այս ի մաս տով  Մեծ Բ րի տա նիա յի վար չա պետ Լ.  Ջոր ջը գտնում էր. 
«ԱՄՆ-ի կող մից  Հա յաս տա նի ման դա տի ստանձ նե լը չէր կա րող ա ռար կութ-
յան տե ղիք տալ մյուս տե րութ յուն նե րի ու երկր նե րի կող մից այն ի մաս տով, 
որ ԱՄՆ-ն ա ռանձ նա պես զավ թո ղա կան նպա տակ ներ չէր հե տապն դում»106: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ  Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում մեծ տե րութ յուն նե-
րից  Հա յաս տա նի նկատ մամբ ա վե լի բար յա ցա կամ էր և  մեծ հե տաքրքրու-
թ յուն էր հան դես բե րում ԱՄՆ-ն, հայ կա կան պատ վի րա կութ յուն նե րը ցան-
կութ յուն հայտ նե ցին  Միաց յալ, Ան կախ և Ա զատ  Հա յաս տա նի խնա մա կա-
լութ յու նը՝ ման դա տը հանձ նել ԱՄՆ-ին կամ էլ Ազ գե րի լի գա յին: Ինչ պես 
հայտ նի է, վեր ջինս հիմ վել է 1919 թ. ապ րի լի 28-ին  Փա րի զի  Խա ղա ղութ-
յան վե հա ժո ղո վում, երբ մաս նա կից 27 պե տութ յուն նե րի պատ վի րակ նե րը 
միա ձայ նութ յամբ հա վա նութ յուն տվե ցին  Լի գա յի  Կա նո նադ րութ յա նը: Ազ-
գե րի  լի գա յի ստեղծ ման գոր ծում մեծ էր ԱՄՆ նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նի 
(1856-1924) դե րը:  Հայտ նի է, որ դեռ 1918 թ. հուն վա րի 8-ին նրա հռչա կած 
հետ պա տե րազմ յան կար գա վոր ման հայտ նի «14 կե տե րից» վեր ջի նով, ա ռաջ 
էր քաշ վում աշ խար հում հետ պա տե րազմ յան կա յուն խա ղա ղութ յան, ան-
վտան գութ յան, զի նա թափ ման ա պա հով ման, ազ գե րի ու պե տութ յուն նե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ ման նպա տա կով՝ Ազ գե րի լի գա ստեղ-
ծե լու գա ղա փա րը107: 

105 «Геноцид армян», (документы и комментарий), сост. проф. Ю. Барсегов, т. 1, М., 2002, с. 499.
106 Джордж Л. Д, Правда о мирных договорах, т. 2, М., 1957, с. 393.
107 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայկական հարցը Ազգերի Լիգայում 1920 թ. «Դրօշակ», Եր., 2001 (սեպտեմբեր), N 4, էջ 78: 
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 Հի րա վի, մեծ հույս էր փայ փայ վում, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի խնա մա-
կա լութ յու նը կստանձ նի ԱՄՆ-ն, մա նա վանդ որ, նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նը շատ 
էր հե տաքրքր վում  Հա յաս տա նով և  բար յա ցա կամ էր տրա մադր ված հայ ժո-
ղովր դի հան դեպ: ԱՄՆ-ի նա խա գա հը հաղ թա հա րե լով 1823 թ.  Մոն րո յի հայտ-
նի դոկտ րինի ար գել քը՝ 1919 թ. ապ րի լի 17-ին Ա. Ա հա րոն յա նի և  Պո ղոս 
Նուբար փա շա յի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ հա վաս տիաց րել էր, որ «ե թէ 
եր բև է Ա մե րի կան որ ևէ երկ րի ման դատ հանձն առ նի, այդ կլի նի Հա  յաս տա-
նի նը»108: Ապ րի լի 24-ի թվա կիր մի զե կու ցագ րի մեջ նույն Ա հա րոն յա նը հայտ-
նում էր, որ «Ա մե րի կա յի թէ՛ հա սա րա կա կան կար ծի քը և թէ՛ նա խա գահ Վ. 
 Վիլ սո նը մեր ման դա յի ջերմ պաշտ պան նե րից են: Ար գել քը շա րու նա կում էր 
մալ  Մոն րո յի սկզբուն քը»109: 

 Տե րութ յուն նե րի նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ՝  Թուր քիան պետք է 
մաս  նատ վեր ե րեք հատ վա ծի՝  Հա յաս տա նի,  Թուր քիա յի (Ա նա տո լիա) և Կ. 
 Պոլ սի՝ որ ևէ մեծ տե րութ յան խնա մա կա լութ յան ներ քո:  Խա ղա ղութ յան կոն-
ֆե րան սում նույ նիսկ հարց է բարձ րաց վել Կ.  Պո լի սը, որ պես ոչ թուր քա կան 
քա ղաք, թուր քե րից վերց նե լու և  առ հա սա րակ նրանց Եվ րո պա յից դուրս 
քշե լու վե րա բեր յալ110: 

Կր կին անդրադառ նա լով  Փա րի զի  Խա ղա ղութ յան խորհր դա ժո ղո վին, 
ար ձա նագ րենք, որ դեռևս շա րու նակ վող կոն ֆե րա նսը և  նո րաս տեղծ Ազ-
գե րի լի գան ո րո շում են  Հա յաս տա նի ման դա տը հանձ նել ԱՄՆ-ին: Ծ րագր-
վում էր, որ ման դա տի տևո ղութ յու նը պետք է լի ներ 10 տա րի, ո րը երկ կողմ 
հա մա ձայ նութ յամբ կա րող էր եր կա րաձգ վել: 1919 թ. հու լի սի կե սին  Դաշ-
նա կից նե րի  Գե րա գույն խորհր դի (հին գի) ո րոշ մամբ  Հա յաս տա նի, նաև  Կով-
կա սի  Գե րա գույն կո մի սար (հանձ նա կա տար) է նշա նակ վում ա մե րի կա ցի 
գնդա պետ Ո ւիլյ ամ  Հաս կե լը111: Ն րան հանձ նա րար ված էր ա պա հո վել հայ 
ժո ղովր դի ներ քին ու ար տա քին անվ տան գութ յու նը, պա րե նա վո րու մը և  ներ-
գաղ թը, մինչև  Հա յաս տա նի ման դա տի խնդրի վերջ նա կան լու ծու մը112:

Մեկ ա միս անց, ԱՄՆ նա խա գա հի հա մա ձայ նութ յամբ տա րա ծաշր ջան 
ու  Հա յաս տան է գոր ծուղ վում ա մե րիկյ ան շուրջ 60 հո գա նոց զին վո րա կան 
մի ա ռա քե լութ յուն (մի սիա) Ֆ րան սիա յում գոր ծող ա մե րիկյ ան էքս պե դի ցիոն 
զոր քե րի շտա բի (սպա յա կույ տի) պետ՝ զո րա վար  Ջեյմս  Հար բոր դի գլխա-
վո րութ յամբ՝ ման դա տը ստանձ նե լու հար ցով ու սում ա սի րե լու  Հա յաս տա-
նի տնտե սա կան ու քա ղա քա կան պայ ման ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Ջ.  Հար բոր դի ա ռա քե լութ յու նը պետք է ո րո շեր, թե որ քան զորք և  ֆի նան-
սա կան մի ջոց ներ կպա հանջ վեն  Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան և խ նա մա-
տա րութ յան հա մար:  Մեկ ա միս տևած ճամ փոր դութ յան նախ նա կան հաշ-
վարկ նե րը ցույց էին տվել, որ ման դա տը ստանձ նե լու դեպ քում ԱՄՆ-ն տա-
րա ծաշր ջան պետք է ու ղար կեր 50 հա զար ա մե րիկյ ան զին վոր՝ եր կի րը 
պաշտ պա նե լու հա մար: Ընդ ո րում, Ջ.  Հար բոր դը ևս  Թուր քիա յում ԱՄՆ-ի 
նախ կին դես պան Հ.  Մոր գեն թաո ւի նման ա ռա ջար կում էր ամ բողջ  Թուր-
քիա յի հա մար՝  Ռու մե լիա յից մինչև  Կով կաս, ստեղ ծել մեկ միաս նա կան ման-

108 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 118, տե՛ս նաև՝ Ահարոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 18: 
109 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 118:
110 Տե՛ս Армения в документах США, էջ 132:
111 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 246, թ. 31, ց. 2, գ. 37, թ. 1:
112 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 37, թ. 1:
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դա տա յին հա մա կարգ (ռե ժիմ), ո րի հա մար ա ռա ջին 5 տա րում կպա հանջ վի 
750 մլն  դո լար, իսկ անվ տան գութ յուն ու կար գու կա նոն հաս տա տե լու հա-
մար՝ 59 հա զար զորք, ո րը հե տա գա յում կա րող է կրճատ վել կի սով չափ113:  

Մեր ձեռ քի տակ ե ղած մեկ այլ տվյա լով՝ Ջ.  Հար բոր դի ա մե րիկյ ան  Սե-
նա տին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րով միաս նա կան հո գա տա րութ յու նը (ման-
դա տը) ըն դու նե լու դեպ քում ԱՄՆ-ն 5 տա րում պի տի ծախ սեր 757 մլն  դո լար 
և  այլն114:  Հարկ է նկա տել, որ Ջ.  Հար բոր դի ներ կա յաց րած զոր քի ու գու մա-
րի վե րա բեր յալ հաշ վար կը նա խա տես վում էր ոչ թե միայն  Հա յաս տա նի, այլ 
ամ բող ջա կան ման դա տի, այ սինքն՝ նաև Ա նա տո լիա յի և Կ.  Պոլ սի հա մար:

Այս պի սով, մինչև 1919 թ. ամ ռան վերջը  Հա յաս տա նի ման դա տի խնդրում 
բա վա կա նա չափ վստա հութ յուն կար, որ ԱՄՆ-ն, վա տա գույն դեպ քում՝ մեկ 
այլ եր կիր կամ Ազ գե րի լի գան, կստանձ նեն  Միաց յալ  Հա յաս տա նի հո վա-
նա վո րութ յու նը: 

 Փա րի զի կոն ֆե րան սի ա վար տա կան փու լում՝ 1920 թ. հուն վա րի վեր ջին, 
Անգ լիա յի պատ վի րա կութ յու նը նա խա գիծ էր ներ կա յաց րել, որ  Հա յաս տա նը 
պետք է լիո վին ան ջատ վի Օս ման յան կայս րութ յու նից: Եվ այդ ա ռա ջար-
կութ յու նը ըն դուն վել էր դաշ նա կից տե րութ յուն նե րի կող մից115: 

 Փա րի զի վե հա ժո ղո վի ա վար տից հե տո աշ խար հա մար տում պարտ ված 
 Թուր քիա յի հետ կնքվե լիք հաշ տութ յան պայ մա նագ րի հա ջորդ քայ լը ե ղավ 
1920 թ. ապ րի լի 18-ից-26-ը Ի տա լիա յի ծո վափն յա ա ռող ջա րա նա յին  Սան 
 Ռե մո քա ղա քում Ան տան տի տե րութ յուն նե րի ( Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան-
սիա յի, Ի տա լիա յի և  Ճա պո նիա յի) ղե կա վար նե րի, նաև՝ ԱՄՆ-ի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ խորհր դա ժո ղո վը, ուր վերջ նա կա նո րեն մշակ-
վեց ա պա գա հաշ տութ յան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը և  ներ կա յաց վեց սուլ-
թա նա կան կա ռա վա րութ յա նը116:  Խորհր դա ժո ղո վում պաշտ պան վել է  Միաց-
յալ և Ան կախ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: 

 Դաշ նա կից նե րը ցու ցա բե րե լով ի րա տե սութ յուն՝ բա վա րար հա մա րե ցին 
ՀՀ-ին միաց նել Արևմտ յան  Հա յաս տա նի 3 վի լա յեթ (նա հանգ)՝  Վա նի,  Բիթ-
 լի սի,  Կա րի նի, ինչ պես նաև Տ րա պի զո նի նա հան գի մի նեղ պա րա նո ցով 
ա պա հո վել ելք դե պի Սև ծով:  Կա րե լի է ա սել, որ ա պա գա Սև րի պայ մա-
նագ րի նա խագ ծում փաս տո րեն նե րառ ված է ե ղել ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
տա րած քա յին պա հանջ նե րի նվա զա գույն մա սը՝ ի հար կե ծո վա յին ել քով: 
Այդ նշա նա կում է, որ հիմ ա վորապես շրջանց վել է Ազ գա յին պատ վի րա-
կութ յան պաշտ պա նած՝  Կի լի կիա յի հետ  Միաց յալ  Հա յաս տա նի տար բե րա-
կը, և  դարձ է կա տար վել ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յաց րած հրա հան գի 
նվա զա գույն պա հան ջին:  Տե րութ յուն նե րը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի հա մար 
ա վե լի ըն դար ձակ սահ ման ներ չէին նա խա տե սում, որ պես զի նա կա րո ղա-
նա պաշտ պան վել ու կեն սու նակ լի նել:  Թուր քիա յի հետ կնքվե լիք պայ մա-
նագ րի նա խա գի ծը հա վա նութ յան ար ժա նա նա լով դաշ նա կից նե րի կող մից, 
ա վե լի ուշ՝ մա յի սի 11-ին, պաշ տո նա պես հանձն վեց  Թուր քիա յի պատ վի րա-

113 Տե՛ս Ованнисян Р., նշվ. աշխ., էջ 247-248, տե՛ս նաև՝ «Армения в документах США», էջ 403:
114 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 548, թ. 119, տե՛ս նաև՝ «Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և 
սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923)», խմբ. Ջ. Կիրակոսյան, Եր., 
1972, էջ 611, տե՛ս նաև՝ Հակոբյան Ա., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Եր., 2018, էջ 122:
115 Տե՛ս Махмурян Г., Лига Наций, Армянский вопрос и Республика Армения, Ер., 1999, էջ 54 - 56:
116 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 87, թ. 1:
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կութ յա նը ծա նո թա նա լու և  հե տա գա յում ստո րագ րե լու համար: Անտանտի 
 Գե րա գույն խոր հուր դը ո րո շեց, որ  Հա յաս տա նը պետք է դառ նա  Թուր քիա-
յի հետ հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը ստո րագ րող կողմ117: 

  Հարկ է նշել, որ պայ մա նագ րի նա խագ ծի վե րա բեր յալ հու նի սի վեր ջին 
 Մեծ վե զիր, ար քա յազն, նախ կին սուլ թան նե րից Աբ դուլ  Մե ջի դի փե սա 
 Դա մադ  Ֆե րիդ փա շա յի կա ռա վա րութ յու նը դաշ նա կից նե րին լուրջ դի տո-
ղութ յուն ներ ու ա ռար կութ յուն ներ ներ կա յաց րեց:  Պարզ վում է, որ թուր քա-
կան կա ռա վա րութ յու նը հա մա ձայն էր միայն 1914 թ. ռուս-թուր քա կան 
սահ մա նին, իսկ  Հա յաս տա նի ծով դուրս գա լու վե րա բեր յալ նրանք գտնում 
էին, որ հա յե րի հետ հնա րա վոր կլի նի կնքել ա ռան ձին կոն վեն ցիա՝ թուր-
քա կան նա վա հան գիստ ներ դուրս գա լու հա մար:  Սա կայն դաշ նա կից նե րը 
(բա ցի Ի տա լիա յից՝ կոմս Ս ֆոր ցա) ա ռար կութ յուն նե րը մեր ժե ցին118:

 Խորհր դա ժո ղո վի հար ցե րից մեկն էլ  Հա յաս տա նի ման դա տի հարցն էր: 
Դ րա նում հա վա նա կան թեկ նա ծու ներ հա մար վե ցին ԱՄՆ-ն,  Մեծ Բ րի տա-
նիան և  Նոր վե գիան: Արդ յուն քում՝  Անտանտի Գե րա գույն խոր հուր դը ապ-
րի լի 25-ին ո րո շում է դի մում հղել նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նին, որ պես զի ԱՄՆ-ն 
ստանձ նի  Միաց յալ  Հա յաս տա նի հո վա նա վո րութ յու նը՝ ման դա տը, ինչ պես 
նաև դառ նա  ար բիտր (ի րա վա րար) Օս ման յան կայ սութ յան ծայ րար ևելյ ան 
չորս նա հանգ նե րի շրջա նակ նե րում  Հա յաս տա նի և  Թուր քիա յի պե տա կան 
սահ ման նե րի գծման հար ցում119:  Մա յի սի 17-ին նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նը տա-
լիս է իր հա մա ձայ նութ յու նը կա տա րե լու ի րա վա րա րի պար տա կա նութ յուն-
նե րը:  Նա հայտ նում է, որ սահ մա նագծ ման աշ խա տանք նե րին կանց նի 
 Թուր քիա յի կող մից պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լուց ան մի ջա պես հե տո120: 
Ան տան տի  Գե րա գույն խոր հուր դը նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նի հայ-թուր քա կան 
սահ մա նի գծման իրավարար դառ նա լու վե րա բեր յալ ի րա զե կում է Ազ գե րի 
լի գա յին: Ինչ վե րա բե րում էր  Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի և Հա  յաս  տա նի ու 
Վ րաս տա նի սահ ման նե րի ճշգրտմա նը, ա պա դրանք պետք է ո րոշ վեին հար-
ևան ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յամբ, իսկ 
հա մա ձայ նեց նել չկա րո ղա նա լու դեպ քում այն պետք է ո րո շեին մեծ տե րութ-
յուն նե րը: 

 Սան  Ռե մո յի խորհր դա ժո ղովն ե րում քննվել էին նաև  Հա յաս տա նի զին-
ված ու ժե րի, զեն քի և հան դեր ձան քի, սե փա կան ու ժե րով ի րեն պաշտ պա-
նե լու հնա րա վո րութ յան հար ցե րը և  այլն: Օ րի նակ,  Մեծ Բ րի տա նիա յի վար-
չա պետ Լ լոյդ  Ջոր ջը գտնում էր, որ  Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան հա մար 
կպա հանջ վի 4 դի վի զիա121:  Հայ կա կան պատ վի րակ ներ Ա. Ա հա րոն յա նը և 
Պողոս  Նու բար փա շան դաշ նա կից նե րին հա վաս տիաց րին, որ  Հա յաս տա նի 
բա նա կը անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ սպա ռա զին վե լու և  հան դեր ձա վոր վե լու 
դեպ քում կկա րո ղա պաշտ պա նել իր պե տութ յու նը: ՀՀ պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար Ա. Ա հա րոն յա նը հույս հայտ նեց, որ հայ կա կան բա նա կի թի վը 

117 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատ. 3, Եր., 2015, էջ 41: 
118 Տե՛ս Ованнисян Р., նշվ. աշխ., էջ 531-532: 
119 Տե՛ս «Геноцид армян», (документы и комментарий), сост. проф. Ю. Барсегов, т. 1, М., 2002, էջ 501, տե՛ս 
նաև՝ Шпилькова В. И., նշվ. աշխ., էջ 123, տե՛ս նաև՝ Հովհաննիսյան Ռ. Հայաստանի Հանրապետություն, 
հատ. 4, Եր., 2016, էջ 367: 
120 Տե՛ս, ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 576, թ. 231:
121 Տե՛ս « Геноцид армян…», էջ 469:
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կհաս նի 40 հա զա րի122:  Ռազ մա տեխ նի կա կան ա ռու մով  Հա յաս տա նի պաշտ-
պա նութ յան հա մար Անգ լիա յի կա ռա վա րութ յու նը ապ րի լի կե սե րին բաց 
թո ղեց ա վե լի քան 1 մլն  ֆունտ ստեր լինգ վարկ՝ զենք, զի նամ թերք և 
 հան դեր ձանք գնե լու հա մար: Այդ վար կով գնվեց 25 հա զար հրա ցան, 50 
մլն  փամ փուշտ, 400 գնդա ցիր, 12 դաշ տա յին, 32 լեռ նա յին հրա նոթներ, 40 
հա զար զին վո րա կան հա մազ գեստ և  այլ օ ժան դակ պա րա գա ներ123: 1920 թ. 
ամ ռա նը Վ րաս տա նով  Հա յաս տան փո խադր ված այդ օգ նութ յան մեկ քա-
ռոր դից ա վե լին (25-ից մինչև 27 տո կո սը) մաք սա տուր քի ան վան տակ կա-
րե լի է ա սել՝ բռնագ րավ վում է Վ րաս տա նի կող մից:  Նույն կերպ վրաց կա-
ռա վա րութ յու նը խո չըն դոտ ներ էր հա րու ցում նաև իր տա րած քով  Հա յաս տան 
փո խադր վող մյուս բեռ նե րի՝ պա րե նի, նավ թի և  այլ նի նկատ մամբ՝ պա-
հան ջե լով դրանց մի զգա լի մա սը:  Մեր ձա վոր Ար ևել քում օգ նութ յան ա մե-
րիկյ ան կո մի տեի (Ա մեր կո մի) Նպաս տա մա տույ ցի հար ցե րով վար չութ յան 
գլխա վոր տնօ րեն  Հեր բերտ  Հու վե րի տե ղե կաց մամբ՝ վրա ցա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը պա հան ջում էին  Բա թու մից գնաց քով  Հա յաս տան փո խադր վող 
պա րե նի մինչև կե սը, այն դեպ քում, երբ 1919 թ. գար նան-ամ ռա նը Վ րաս-
տա նում սո վի խնդիր չի ե ղել, իսկ  Հա յաս տա նում վի ճա կը սոս կա լի է ե ղել՝ 
բնա կիչ նե րը կե րել են ան գամ դիակ ներ124: 

Այ դու հան դերձ, թեև դաշ նա կից նե րը  Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան հա-
մար զորք չու ղար կե ցին, սա կայն, իր ոչ լիար ժե քութ յամբ հան դերձ, հատ-
կաց րե ցին բա վա րար քա նա կութ յամբ զենք և  զի նամ թերք, ո րով պետք է 
լուծ վեին երկ րի ա ռաջ ծա ռա ցած ռազ մա քա ղա քա կան խնդիր նե րը:  Հա վե-
լենք նաև, որ  Մեծ Բ րի տա նիա յի վար չա պետ Լ լոյդ  Ջոր ջի վկա յութ յամբ՝ 
 Հա յաս տա նին օ ժան դա կե լու և  Մեծ  Հա յաս տան ստեղ ծե լու մեծ ջա տա գով-
նե րից է ե ղել իր կա բի նե տում արտաքին գործերի նա խա րար  Լորդ  Քեր զո-
նը125:

 Բայց կրկին մում էր գլխա վոր հար ցե րից մե կը՝  Հա յաս տա նի ման դա տի 
ստանձն ման խնդի րը: Ի պա տաս խան  Սան  Ռե մո յի խորհր դա ժո ղո վից ապ-
րի լի 25-ին նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նին պաշ տո նա պես ուղղ ված դի մու մի՝ նա-
խա գա հը մա յի սի 24-ին ու ղեր ձով դի մեց  Կոնգ րե սին՝ լիա զո րե լու ի րեն ըն-
դու նե լու  Հա յաս տա նի ման դա տը 126:  Հա յաս տա նի ման դա տի հար ցը  Կոնգ րե-
սում քննարկ ման դրվեց մա յի սի 29-ին և  ա վարտ վեց հու նի սի 1-ին նա խա-
գա հի ա ռա ջար կի մեր ժու մով՝ դեմ՝ 52, կողմ՝ 23 և  ձեռն պահ՝ 21127: 

Դա կապ վում էր մի շարք խնդիր նե րի հետ՝ ա)  Հա յաս տա նը Ազ գե րի 
լի գա յի ան դամ չէ,  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը դեռևս հստակ չեն, բ) ման-
դա տը չըն դու նե լու հիմ քե րից է ե ղել գե նե րալ Ջ.  Հար բոր դի ներ կա յաց րած 
13 հա տո րա նոց հիմ ա կա նում ոչ հա յան պաստ զե կու ցա գի րը՝ հա մա պա-
տաս խան տե ղե կագ րե րով, գ) ԱՄՆ-ն չի ստո րագ րել  Վեր սա լի պայ մա նա-
գի րը և Ազ գե րի լի գա յի ան դամ չէ, ուս տի նա հանձ նա ռու չէ ստանձ նե լու 

122 Տե՛ս Ահարոնեան Ա., Սարդարապատից մինչև Սևր և Լօզան (քաղաքական օրագիր), Պոսթըն, 1943, էջ 
38, նաև՝ 73-74:
123 Տե՛ս Գալոյան Գ., Հայաստանը և Մեծ տերությունները (1917-1923), Եր., 1999, էջ 187-188, տե՛ս նաև՝ 
Ованнисян Р., նշվ. աշխ., էջ 542:
124 Տե՛ս «Армения в документах США», էջ 159 և 164:
125 Տե՛ս Джордж Л., նշվ. աշխ., էջ 461:
126 Տե՛ս Ованнисян Р., նշվ. աշխ., էջ 686, տե՛ս նաև՝ Գալոյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 224:
127 Տե՛ս Ованнисян Р., նշվ. աշխ., էջ 699: 
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որ ևէ նո րա կազմ պե տութ յան հո գա տա րութ յու նը, դ) ըն դու նել  Հա յաս տա նի 
ման դա տը կնշա նա կեր ոտք դնել  Հին մայր ցա մաք, ին չը կհա կա սեր ԱՄՆ-ի 
եր բեմ ի նա խա գահ  Ջեյմս  Մոն րո յի 1823 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ի հայտ նի դոկտ-
րի նի սկզբունք նե րին128, ե)  Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու դեպ քում 
ԱՄՆ-ն պար տա վոր պի տի լի ներ այն տեղ պա հել մոտ 60 հա զա րա նոց բա-
նակ՝ 275 մլն  դո լար տա րե կան ծախ սով և  վեր ջա պես զ)  Կար միր բա նա կի 
զո րա մա սե րի հայտն վե լը  Հա յաս տա նի սահ ման նե րին և  Հա յաս տա նի ման-
դա տի ըն դու նու մը, ըստ էութ յան, կնշա նա կեր պա տե րազ մի մար տահ րա վեր 
նե տել Խորհրդային  Ռու սաս տա նին և  այլն: Արդ յուն քում, նա խա գահ Վ.  Վիլ-
 սո նի կամ քին հա կա ռակ, ով 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ից ստա ցել էր գլխու ղե-
ղի կաթ ված և  ա միս ներ շա րու նակ գտնվում էր կի սաան կող նա յին վի ճա կում, 
ԱՄՆ-ի հան րա պե տա կան մե ծա մաս նութ յամբ  Սե նա տը մեր ժում է ըն դու նել 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ման դա տը: Լ լոյդ  Ջորջն իր հու շե րում պնդում է, որ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, մեծ ցան կութ յան դեպ քում նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նը կա րող 
էր ներ գոր ծել  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ նե րի վրա՝ 
պաշտ պա նել տա լու  Հա յաս տա նի ման դա տը129:  Կա րե լի է ա սել ա մեն ա ռու-
մով գերհ զոր ԱՄՆ-ի կող մից  Հա յաս տա նի ման դա տից հրա ժա րու մը ար դեն 
կան խո րո շում էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ծրագ րի ոչ հա յան պաստ լու ծու մը: 

Այդ ա մե նով հան դերձ, նշենք նաև, որ թեև ա մե րիկյ ան  Կոնգ րե սը քվեար-
կութ յամբ չի ըն դու նել  Հա յաս տա նի ման դա տը, սա կայն չի ար գե լել, որ նա-
խա գահ Վ.  Վիլ սո նը անց կաց նի հայ-թուր քա կան բա ժա նա րար սահ մա նա գի-
ծը:  Բա ցի այդ, ԱՄՆ-ի  Կոնգ րե սի եր կու՝  Հան րա պե տա կան և  Դե մոկ րա տա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել օգ նել  Հա յաս տա-
նին ֆի նան սատն տե սա կան ա ռու մով: 

 Ի վեր ջո, 1920 թ. օ գոս տո սի 10-ին  Փա րի զի ար վար ձան Սև րում, հախ-
ճա պա կու թան գա րա նի դահ լի ճում,  Խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վի նա խա գահ, 
Ֆ րան սիա յի վար չա պետ Ալ.  Մի լե րա նի նա խա գա հութ յամբ հան դի սա վոր պայ-
ման նե րում կնքվեց եր կար սպաս ված հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը, ո րի տակ 
մեկ տասն յա կից ա վե լի (12) դաշ նա կից երկր նե րի ու  Թուր քիա յի կող քին 
դրված է նաև ՀՀ պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Ա. Ա հա րոն յա նի ստո րագ-
րութ յու նը: Ա մե նից ա ռաջ սա նշա նա կում էր, որ պայ մա նա գի րը ստո րագ րած 
բո լոր երկր նե րը՝ Բ րի տա նա կան կայս րութ յու նը, Ֆ րան սիան, Ի տա լիան, 
 Ճա պո նիան,  Բել գիան,  Չե խոս լո վա կիան,  Հու նաս տա նը,  Հե ջա զը, Լե  հաս  տա-
նը,  Պոր տու գա լիան,  Ռու մի նիան,  Սեր բո- Խոր վա թա-Ս լո վե նա կան թա գա վո-
րութ յու նը ( Հա րավս լա վիան), ինչ պես նաև  Թուր քիան ի րա վա բա նո րեն ճա-
նա չում էին  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նը: Ար ձա նագ րենք, որ Սև րի պայ-
մա նա գի րը հա մար վում է  Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վի կնքած վեր-
ջին պայ մա նա գի րը, ո րին նա խոր դել էին ևս չորս դաշ նագ րեր՝  Գեր մա նիա յի 
հետ՝  Վեր սա լի, Ավստ րիա յի հետ՝  Սեն- Ժեր մե նի,  Հուն գա րիա յի հետ՝ Թ րիա-

128 Այն ժամանակվա (1816-1923 թթ.) ԱՄՆ-ի նախագահ Ջ. Մոնրոյի դոկտրինի իմաստն այն էր, որ 
Ամերիկան չպետք է խառնվի Հին մայրցամաքի՝ այսինքն Եվրոպայի հիմախնդիրներին և դրա փոխարեն 
առաջադրվում էր «Ամերիկան՝ ամերիկացիների համար» կարգախոսը: Հենց այդ նկատառումով ԱՄՆ-ն 
չմտավ Ազգերի լիգա, քանզի նրա կանոնադրության 10-րդ հոդվածը նախատեսում էր, որ Լիգայի անդամ 
երկրները, անկախ իրենց կամքից, պարտավոր են պաշտպանել իրենց անդամ երկրների անկախությունը 
արտաքին ագրեսիայից (ներխուժումերից): Ամերիկացիները գտնում էին, որ դա անհամատեղելի է իրենց 
շահերին: Տե՛ս «Бюллетень НКИД», М., 7 декабря 1920 г., N 48, էջ 26-27: 
129 Տե՛ս Джордж Л., նշվ. աշխ., էջ 395:
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նո նի և  Բուլ ղա րիա յի հետ՝  Նե յիի պայ մա նագ րե րը:
Օ գոս տո սի 10-ին Ա. Ա հա րոն յա նն ու ղիղ գծով հե ռագ րում է՝ « Միաց յալ 

 Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը նվի րա գոր ծող դաշ նա գի րը այ սօր, օ գոս տո սի 
10-ին ստո րագ րե ցի ես, դաշ նա կից նե րի հետ միա սին, Սև րում: Այս փա ռա-
վոր ակ տը, որ ճա նա չում է հայ ժո ղովր դի ա զա տութ յու նը, մեր սրտե րը 
կլցնի հրճվան քով և  կա թո գին ե րախ տա գի տութ յամբ հան դեպ բո լո րի, ո րոնք 
պարտ քով ըն կան հայ րե նի քի հա մար»130: « Կեան քիս ա մե նաեր ջա նիկ օրն է 
այս,- գրում էր Ա հա րոն յա նը իր քա ղա քա կան օ րագ րում:- Ե րե սուն տա րո ւայ 
պայ քարս, բո ղոքս, տա ռա պանքս ու յոյ սերս պսակ վե ցան փա ռա վոր հա ջո-
ղու թեամբ: Թ յուր քա կան դաշ նա գիրն ստո րագ րո ւեց և  բո լոր  Դաշ նա կից 
պե տու թիւն նե րի  Հա մա ժո ղովն այս պի սով հռչա կեց  Միա ցեալ, Ան կախ, 
Ա զատ  Հա յաս տա նը  Սև րի սրա հում»131: 

Ըստ էութ յան խո սե լով Սև րի պայ մա նագ րի մա սին՝ պետք է ա սել, որ 
նրա 3-րդ  մա սի, 6-րդ՝ « Հա յաս տան» բա ժի նը 88-93 հոդ ված նե րով ամ բող-
ջութ յամբ վե րա բե րում էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նին:  Պայ մա նագ րի այդ վեց 
հոդ ված նե րը հիմ ա կա նում բո վան դա կում էին հետև յալ պայ ման նե րը. 

88-րդ հոդ վա ծով « Թուր քիան հայ տա րա րում է, որ ին քը ճա նա չում է 
 Հա յաս տա նը իբրև ա զատ և  ան կախ պե տութ յուն, ինչ պես ար դեն ա րել են 
 Դաշ նա կից տե րութ յուն նե րը»: 

  Հա ջորդ՝ 89-րդ հոդ վա ծում խոս վում էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի տա րած-
քա յին-սահ մա նա յին հար ցե րի մա սին:  Հա մա ձայն դրա՝  Հա յաս տա նին էին 
կցվում Էրզ րու մի, Տ րա պի զո նի,  Վա նի և  Բիթ լի սի նա հանգ նե րը ա ռանց ոչ 
հա յաբ նակ ծայ րա գա վառ նե րի՝ ել քով դե պի ծով: Ընդ ո րում, ինչ պես ար դեն 
ո րոշ վել էր դաշ նա կից երկր նե րի  Սան  Ռե մո յի խորհր դա ժո ղո վում՝ հայ-թուր-
քա կան պե տա կան սահ մա նի գծման (սահ մա նագծ ման) աշ խա տանք նե րը 
ի րա կա նաց նե լու էր ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նը, ո րի հա մար տվել 
էր իր հա մա ձայ նութ յու նը:  Հայ-թուր քա կան սահ ման նե րը  Վիլ սո նը պետք է 
գծեր այն հաշ վով, որ պես զի բա վա րար վեին հա յե րի օ րի նա կան պա հանջ-
նե րը, և  ա պա հով վեր նրանց ա զատ և  հար մար ել քը դե պի ծով: 

 Այդ գոր ծա ռույ թը նա խա գահն ի րա կանց րեց 1920 թ. նո յեմ բե րի 22-ին 
իր ստո րագ րած Ի րա վա րար (arbitrage) վճռով, ո րով հա մա պա տաս խան 
մեկ նա բա նութ յամբ քա րտե զի վրա գծվեց  Հա յաս տա նը և  Թուր քիան ի րա րից 
տա րան ջա տող պե տա կան սահ մա նը: Դա նշա նա կում էր, որ 70 հա զար քառ. 
կմ  կազ մող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը միաց վե լու էին վե րոնշ յալ 
արևմ տա հայ 4 նա հանգ նե րը՝ ոչ ամ բող ջութ յամբ, ա ռանց ծայ րա գա վառ նե-
րի՝ ըն դա մե նը 90 հա զար քառ. կմ՝ ել քով դե պի Սև ծով132: Արդ յուն քում՝ 
պայ մա նագ րով ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ եր կու հատ ված նե րից կազմ ված 
 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ընդ հա նուր տա րած քը կազ մե լու էր ա վե լի քան 160 
հա զար քառ. կմ133: 

 Պայ մա նագ րի հոդ ված 90-ով սահ ման վում էր, որ հայ-թուր քա կան սահ-
մա նա գի ծը ո րո շե լուց հե տո  Թուր քիան հրա ժար վում է  Հա յաս տա նի սու-
վերե նութ յա նը հանձն վող տա րածք նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի ի րա-
130 ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ. 158, թ. 3:
131 Ահարոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 88:
132 Տե՛ս Ադոնց Ն., Հայկական հարց, հատ. Ա, Եր., 1996, էջ 171:
133 Տե՛ս Լազեան Գ., Հայաստան և Հայ Դատը, Եր., 1991, էջ 214:
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վունք նե րից և  ի րա վա հի մունք նե րից:  Բա ցի այդ, նշվում էր, որ ի րա վա պայ-
մա նագ րա յին մյուս հար ցե րը՝ սահ մա նագ ծին հա րող թուր քա կան տա րածք-
նե րի ա պա ռազ մա կա նաց ման, ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի և 
հիշ  յալ տա րածք նե րի փո խանց ման կա պակ ցութ յամբ ծա գող նոր խնդիր նե րը, 
որ ներ կա պայ մա նագ րով չեն հարթ ված, կկար գա վոր վեն հե տա գա կոն վեն-
ցիա նե րով: 

 Հոդ ված 91-ով նա խա տես վում էր, որ 89-րդ հոդ վա ծով  Հա յաս տա նին 
հանձն վող տա րածք նե րը  Սահ մա նագ ծող հանձ նա ժո ղո վը կստեղծ վի ե րեք 
ամս վա ըն թաց քում, որն էլ տե ղում կի րա կա նաց նի հիշ յալ (89-րդ) հոդ վա-
ծում նա խա տես վող ո րո շու մը: 

 Քա նի որ վե րոնշ յալ հոդ ված նե րում խոս վում էր միայն հայ-թուր քա կան 
սահ մա նա յին ու տա րած քա յին խնդիր նե րի կար գա վոր ման մա սին, և խոսք 
չկար  Հա յաս տա նի մյուս եր կու հար ևան նե րի՝ Ադր բե ջա նի և Վ րաս տա նի 
հետ սահ ման նե րի մա սին, ուս տի հոդ ված 92-ը ամ բող ջութ յամբ վե րա բե րում 
էր այդ հար ցին: Ն րա նում աս վում էր, որ ե րեք շա հագրգռ ված պե տութ յուն-
նե րը կա րող են (ի րա վա սու են) ի րենց պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րը ո րո-
շել փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յամբ: Իսկ ե թե նրանց չհա ջող վի ընդ հա նուր 
հա մա ձայ նութ յամբ ո րո շել ի րենց սահ մա նա գի ծը, ա պա դաշ նա կից Գլ խա-
վոր տե րութ յուն նե րն ի րա վա սու են տե ղում ի րա կա նաց նե լու դրանց սահ-
մա նա զատ ման աշ խա տանք նե րը: 

Եվ վեր ջին՝ հոդ ված 93-ում խոս վում էր  Հա յաս տա նում քա ղա քա ցիութ-
յան, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի (ցե ղա յին, լեզ վա կան, կրո նա կան) 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան, տրան զի տի, առևտ րի ա զա տութ յան և  այլ նի վե-
րա բեր յալ  Հա յաս տա նի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րի կա տար ման հան ձնառութ յան մա սին134: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ միան գա մայն 
ըն դու նե լի էր Սև րի պայ մա նագ րով գծվե լիք  Միաց յալ  Հա յաս տա նի սահ-
ման նե րի ցան կա ցած տար բե րակ: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման ճա նա պար-
հին, ան շուշտ, շատ ցան կա լի կլի ներ հատ կա պես հզոր ու հա րուստ ԱՄՆ-ի 
կող մից  Հա յաս տա նի ման դա տի ստանձ նու մը: Դժ վար չէ նկա տել, որ նման 
պա րա գա յում շատ հիմ ա վոր ու ա ռար կա յա կան կլի ներ  Հա յաս տա նի մա-
սով Սև րի պայ մա նագ րի գոր ծադ րու մը, մա նա վանդ որ հենց նրա նա խա գահ 
Վ.  Վիլ սոնն էլ պետք է գծեր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի հայ-թուր քա կան սահ-
մա նը: 

 Վիլ սոն յան Ի րա վա րար վճռի կա պակ ցութ յամբ հարկ ենք հա մա րում նշել, 
որ այդ վճի ռը վերջ նա կան է և  պար տա դիր է կա տար ման հա մար. այն է՝ 
չու նի ժամկ ե տա յին սահ մա նա փա կում (ան ժա ման ցե լի է) և ն րա կա րգա վի-
ճա կը կա խում չու նի վճռի հե տա գա ճա կա տագ րից: Ա վե լին, մեր ժա մա նակ-
նե րի կտրված քով  Հա յաս տա նը, որ պես ՄԱԿ-ի ան դամ եր կիր, կա րող է 
ՄԱԿ-ի Մի ջազ գա յին դա տա րա նի մի ջո ցով հա վաս տել  Վիլ սո նի Ի րա վա րար 
վճռի վա վե րա կա նութ յու նը և դ րա նով իսկ վե րա հաս տա տել իր տիտ ղո սը 
 Հա յաս տա նին հատ կաց ված տա րած քի վրա135: Վ.  Վիլ սո նի ի րա կա նաց րած 
134 Տե՛ս «Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և Սովետական արտաքին քաղաքականության 
փաստաթղթերում (1828-1923)», պրոֆ. Ջ. Կիրակոսյանի խմբ., Եր., 1972, էջ 676-677, տե՛ս նաև՝ Լազեան 
Գ., Հայաստան և Հայ Դատը, Եր., 1991, էջ 211-212: 
135 Տե՛ս Պապյան Ա., Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները, Եր., 2007, էջ 6-7:
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հայ-թուր քա կան սահ մա նագծ ման Ի րա վա րար վճի ռը՝ որ պես մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան փաս տա թուղթ, ան կախ Սև րի պայ մա նագ րի վա վե րաց ված լի-
նե լու-չլի նե լու հան գա ման քից, հա մար վում է կող մե րի հա մար պար տա դիր, 
վերջ նա կան և  կա րող է ծա ռա յել որ պես հիմ ա վոր փաս տարկ ու կռվան՝ 
ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծած օս ման յան  Թուր քիա յի ի րա վա հա ջորդ հան-
դի սա ցող ներ կա յիս  Թուր քիա յի  Հան րա պե տութ յան հան դեպ հայց ներ կա-
յաց նե լու, քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու և  հա մար ժեք 
փոխ հա տու ցում պա հան ջե լու համար136: 

 Այս պի սով, Սև րի պայ մա նա գի րը և  նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նի Ի րա վա-
րար վճի ռը  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րի մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րա յին ու ար բիտ րա ժա յին ձևա կեր պումն երն էին, ո րոնք կոչ-
ված էին մի ջազ գա յին ա մե նա բարձր մա կար դա կով լու ծում տա լու  Հայ-
կա կան հար ցին: «Սև րը» և Վ.  Վիլ սո նի ան բե կա նե լի Իրա վա րար վճի-
ռը հայ ժո ղովր դի դա րա վոր պայ քա րի ու պա հանջ նե րի մի ջազ գա յին 
ան ժա ման ցե լի ճա նա չումն էր, ո րը չու նի վա ղե մութ յան ժամ ետ և 100 
տա րի անց էլ՝ կշա րու նա կի մնալ ու ժի մեջ, որ պես  Հայ րե նա տի րութ յան 
ի րա վա կան փաստ ու վա վե րա գիր, որ պես հայ ժո ղովր դի պայ քա րի ու 
հաղ թա նա կի խորհր դա նիշ:

 Ցա վոք, տա րա ծաշր ջա նում ծա վալ ված հե տա գա ռազմա քա ղա քա կան 
ի րա դար ձութ յուն ներն այն պի սի անն պաստ ըն թացք ու նե ցան, որ Սև րի պայ-
մա նագ րով և Վ.  Վիլ սո նի Ի րա վա րար վճռով պաշ տո նա պես ճա նաչ ված հայ 
ժո ղովր դի ի րա վուն քը մաց թղթի վրա և չ կեն սա գործ վեց:  Հա յաս տա նին 
վե րա դարձ վող այդ նա հանգ նե րը գտնվում էին քե մա լա կան  Թուր քիա յի իշ-
խա նութ յան տակ, և  այդ պես էլ չգտնվեց այն պե տութ յու նը, ո րը պետք է 
ա զա տեր այդ հո ղե րը և  հանձ ներ հա յե րին, իսկ վեր ջին ներս էլ ան զոր էին 
սե փա կան ու ժե րով լու ծել այդ խնդի րը:  Կով կա սա հա յաս տա նի խորհր դայ-
նա ցու մից հե տո Սև րի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած  Հա յաս տա նի դաշ նա կից 
հա մար վող պե տութ յուն նե րը՝ Ֆ րան սիան, Ի տա լիան, ա պա Անգ լիան, հանձ-
նա ռու չե ղան կեն սա գոր ծե լու ի րենց իսկ ստո րագ րած պայ մա նա գի րը, քան-
զի նրանց ըն կալ մամբ դա գործ նա կա նում կնշա նա կեր է՛լ ա վե լի հզո րաց նել 
ի րենց հա կա ռա կորդ ու թշնա մի բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նին: 

Մ յուս կող մից՝  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը հա նուն հա մաշ խար հա յին հե-
ղա փո խութ յան սին գա ղա փա րի ի րա կա նաց ման, ռազ մա ֆի նան սա կան ու 
քա ղա քա կան օգ նութ յուն ցույց տվեց քե մա լա կան  Թուր քիա յին, որ պես զի 
հա մա տեղ ջան քե րով չե զո քաց նեն Սև րի պայ մա նա գի րը, ծնկի բե րեն «իմ-
պե րիա լիզ մի դաշ նա կից»  Հա յաս տա նը ու բզկտե լով նրա տա րածք նե րը՝ 
բա ժա նեն ի րար միջև:  Մի ջազ գա յին դի վա նա գի տա կան այս բարդ թնջու կի 
հա յավն աս հան գու ցա լուծ ման կա պակ ցութ յամբ տե ղին է նկա տել ի րա վա-
բան-մի ջազ գայ նա գետ, պրոֆ.  Յու.  Բար սե ղո վը. «Ե թե բոլշ ևիկ նե րը թուրք 
ազ գայ նա կան նե րի հետ գնա ցին բա ցա հայտ տա րած քա յին զիջ ման, ա պա 
Արև մուտ քը նրանց պաշտ պա նեց քո ղարկ ված կեր պով: Եր կու դեպ քում էլ 
ոտ նա հար վե ցին հայ ժո ղովր դի օ րի նա կան շա հե րը»137:

136 Տե՛ս Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմախնդիրներն ու 
պատմաիրավական հիմավորումերը, Եր., 2014, էջ 119-120:
137 «Геноцид армян» (документы и комментарий), т. 2, ч. 2, с. 4.
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Ա րա րատ Մ.  Հա կոբ յան-գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներ ն ընդ-
գր կում են  Հա յաս տա նի 20-րդ դա րի քա ղա քա կան պատ մութ յան 
ա ռանց  քա յին հիմ ա հար ցե րը։ Հ րա տա րա կել է բազ մա թիվ մե նագ-
րու թ յուն ներ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 1918-1920 թթ. պատ մութ-
յան, նրա նում գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի,  Մոսկ  վա յի ու 
 Կար սի պայ մա նագ րե րի, 1937 թվա կա նի քա ղա քա կան բռնա ճն շում ե-
րի վե րա բեր յալ։
 

Summary

THE ACT OF INDEPENDENCE OF THE UNITED ARMENIA 

To the 100 anniversary of its adoption

Ararat M. Hakobyan

Key words – Mets Hayk, statehood, act, independence, “28th 
of May”, “United Armenia”, delegation, memorandum, congress, 
Pogos Nubar, V. Tekeyan, A. Aharonyan, Paris assembly, Ver-
sailles, “10th of August”, treaty of Sevres, W. Wilson, Nations 
League, Senate, arbitral award.

On May 28 1919 – a year after the declaration of Armenia’s independence, a historical 
opportunity for the idea of uniting the Homeland and nation for creating United and Inde-
pendent Armenia had emerged.

Till then, May heroic battles had given us the opportunity to solve two problems: a) to 
save the Eastern Armenians and Western Armenian refugees who had found shelter in 
Eastern Armenia and b) to make the Turks recognize Armenia’s independence on a small 
native land. 

Therefore the declaration of Armenia’s independence had to become the basis for ini-
tiating the steps for fulfilling the main aim of creating United Armenia. The very existence 
of the Republic under the land name of “Armenia” in itself supposed that despite the ex-
treme narrowness of its territory in case of favorable political conditions it would claim to 
land acquisition and completion.

After the end of the First World War the main issue of the foreign policy of RA was the 
comprehensive solution of the Armenian Question through the unification of the two main 
parts of Armenia.

During the session on December 5, 1918 the Armenian government decided to send a 
delegation to Europe for presenting the Armenian demands. After sending the delegation to 
Europe the next step of the Republic of Armenia was the official announcement concerning 
the United Armenia.

Until then for the purpose of accomplishing the political aspirations and programs of 
the Armenian nation and giving it an official outlook on February 6-13, 1919 the 2nd (B) 
congress of the Western Armenians was held in Yerevan with the participation of 55 dele-
gates chosen from 223.630 Western Armenian refugees living in RA, as well as, other 
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charity organizations. Here the idea of creating one united state through unification of the 
Eastern and Western Armenian parts was developed. Then, since February 24 up to April 
22 The First (A) Armenian (Western Armenian) Congress was held.

On April 27, 1919 the Armenian council adopted a law about ceasing its works for a 
month and transmiting the rights of the parliament to the government. And on the last days 
of monthly terms of legislative authority given to the government of Armenia by the parlia-
ment two important laws were adopted: one of them was adopted on May 26 “About the 
United and Independent Armenia” while on the next day - on May 27 another one deriv-
ing from the former , i.e. ”On Replenishment of the Council of Armenia” was adopted. 
On May 28, 1919 - on the anniversary of the declaration of the independence of Armenia 
by relying on the 3rd provision of the law adopted on May 27 a solemn session of parlia-
ment and government was conveyed in the hall of the council of Armenia in which the 
acting president of the government Al. Khatisyan read the official declaration about the 
unification of Armenia. It was published under the title of “The Act of Declaration of the 
Independence of the United Armenia”.

 

Резюме
АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЕДИНОЙ АРМЕНИИ

К 100-летию принятия
Арарат М. Акопян

Ключевые слова – Великая Армения, государственность, 
акт, независимость, 28 мая, Единая Армения, делегация, ме-
морандум, съезд, Погос Нубар, В. Текеян, А. Агаронян, Па-
рижская конференция, Версаль, 10 августа, Севрский дого-
вор, Вудро Вильсон, Лига наций, Сенат, арбитражное реше-
ние. 

Через год после провозглашения независимости Республики Армения - 
28 мая 1919 г., была создана историческая возможность осуществить идею 
объединения Родины и нации для создания Единой и Независимой Армении.

До этого Майские героические сражения 1918 г. дали нам возможность 
решить две задачи: а) спасти восточных армян и нашедших убежище в 
Восточной Армении западноармянских беженцев от геноцида, б) заставить 
турок признать независимость Армении на маленьком клочке родной земли.

Поэтому провозглашение независимости Армении стала той основой, с 
которой должны были начаться шаги для создания Единой Армении. Суще-
ствование республики с названием Армения само по себе предполагало, что 
независимо от факта своего весьма ограниченного территориального охва-
та, она должна была претендовать на соединение армянских земель.

После окончания Первой мировой войны, главной задачей внешней по-
литики РА стало всеобъемлющее решение Армянского вопроса путем объ-
единения двух основных частей Армении.
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Правительство Армении на заседании 5 декабря 1918 г. решило отправить 
делегацию в Европу, чтобы представить армянские требования. Следующим 
после командирования правительственной делегации в Европу шагом Респу-
блики Армения стало официальное заявление о Единой Армении. До этого, 
с целью обобщения и формулирования политических стремлений и про-
грамм армянской нации и придания им официальной формы, 6-13-го фев-
раля 1919 г. в Ереване был созван 2-ой съезд западных армян с участием 
55-ти делегатов, выбранных западноармянскими беженцами и благотвори-
тельными организациями. Здесь была развита идея создания единого госу-
дарства путем объединения восточных и западных частей Армении. Затем 
с 24 февраля по 22 апреля в Париже проходил 1-ый армянский (западноар-
мянский) национальный съезд.

27 апреля 1919 г. Совет Армении принял решение о прекращении своей 
деятельности на месяц и о передаче на этот срок полномочий парламента 
правительству РА. А в последние дни месячного срока передачи законода-
тельных полномочий парламента правительству Армении были приняты два 
очень ответственных закона: закон «О независимости Единой и Независимой 
Армении», принятый 26 мая, и вытекающий из него закон «О пополнении 
Совета Армении», принятый на следующий день, 27 мая. 28 мая 1919 г., в 
день годовщины провозглашения независимости Армении, на основе 3-го 
пункта закона от 27 мая в зале Совета Армении прошло торжественное за-
седание парламента и правительства, на котором исполняющий обязаннос-
ти председателя правительства республики Ал. Хатисян прочел офицальное 
заявление об объединении Армении. Оно было опубликовано под названием 
«Акт о провозглашении независимости Единой Армении».

REFERENCES
1. Aharonean A., Sardarapatic minch’ev’ Sevr yev’ Lozan (zagh’azakan oragir), Post’ǝn, 

1943, ej 10 (in Armenian).
2. Astoyan A., Dari kogh’oputǝ. Hayeri unezrkumǝ osmanyan kaysrut’yunum 1914-1923 

t’t’, Ye’r., 2013, ej 145 (in Armenian).
3. Babalyan A., Eger Hayastani ankaxut’yan patmut’yunic, Gahire, 1959, ej 34 (in Ar-

menian). 
4. Banber Hayastani arxivneri (BHA), Ye’r., 2002, t’iv 1, ej 94 (in Armenian).
5. C’’izmec’’ean M. G., Patmut’yun amerikahay qagh’aqakan kusakcut’eanc (1890-1925), 

Frezno (in Armenian).
6. Darbinyan A., Hay azatagrakan sh’arjman oreren, P’ariz, 1947, ej 419 (in Armenian).
7. Gyulxandanean A., H.J. Dash’nakcut’yan aragin c’ragirǝ yev’ nra hegh’inaknerǝ, 

At’enq, 1987, ej 31 (in Armenian).
8. Hakobyan A., Hayastani xorhrdaranǝ yev’ qagh’aqakan kusakcut’yunnerǝ (1918-1920), 

Ye’r., 2005, ej 63 (in Armenian).
9. «Hamahaykakan xorhrdakcut’yunner» (1912-1920 t’t’), P’astat’gh’t’eri yev’ nyut’eri 

jogh’ovac’u, Ye’r., 201, ej 145 (in Armenian).
10. Hambaryan A., Hay hasarakakan-qagh’aqakan mitqǝ arevmtahayut’yan azatagrut’yan 

ugh’ineri masin (19-8d dari verg – 20-rd dari skizb), Ye’r., 1990, ej 375-376 (in Arme-
nian).

Պ
Ա

ՏՄ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



66

11.  Hangoyc N., Mtac’umner H.J. Dash’nakcutean masin, P’ariz, 1930, ej 86 (in Arme-
nian).

12. Harut’yunyan A., T’urqakan intervencian Andrkovkasum 1918 t’ yev’ 
inqnapash’tpanakan krivnerǝ, Ye’r., 1984, ej 114 (in Armenian). 

13. Hayastani Hanrapetut’yunǝ 1918-1920 t’t’, p’astat’gh’t’eri yev’ nyut’eri gogh’ovac’u, 
Ye’r., 2000, ej 55 (in Armenian). 

14. «Hayastani xorhrdi hastatac’ otenqnerǝ 1918-1919 t’t’.», mas 1, Ye’r., 1919, ej 161 (in 
Armenian).

15. «Hay zh’ogh’ovrdi patmut’yun» HSSH GA, h. 6, Ye’r., 1981, ej 116-117 (in Arme-
nian).

16. Hovhannisyan R., Hayastani Hanrapetut’yun, h. 2, Ye’r., 2014, ej 326 (in Armenian).
17. Lazean G., Hayastan yev’ Hay Datǝ, Ye’r., 1991, ej 67 (in Armenian).
18. Leo, Ancyalic (Hush’er, t’gh’t’er, datumner), T’iflis, 1925, ej 285 (in Armenian).
19. Meliqyan V., Hayut’yan inqnakazmakerpman xndirǝ yev’ arevmtahayeri 3-rd hama-

gumari anhrazh’esh’tut’yunǝ, Ye’r., 2010, ej 34 (in Armenian).
20. Navasardyan V., Hay ankaxut’yan gagh’ap’arǝ merdz’avor ancyali meg («Hayreniq», 

1924, p’etrvar, t’iv 4, ej 80 (in Armenian).
21. Ovanisjan R., Mezhdunarodnye otnoshenija Respubliki Armenija 1918-1920 gg. Jer., 

2007, s. 135 (in Russian).
22. Qagaznuni H., Hayastani Hanrapetut’yun, Ye’r., 1993, ej 326 (in Armenian).
23. Ruben, Hay yegh’apoxakani mǝ jish’ataknerǝ, h. e (7), Los-Anjelǝs, ej 205 (in Arme-

nian).
24. Vracean S., Ankax yev’ Miacyal Hayastan, Ye’r., 1920, ej 19 (in Armenian).
25. Vracean S., Banakcut’yunner azgayin patvirakut’yan yev’ Hayastani Hanrapetut’ean 

migev’. Post’ǝn, 1920, ej 4-5 (in Armenian).
26. Vracean S., Kyanqi ugh’inerov, h. G, Peyrut’, 1963, ej 10 (in Armenian).
27. Vracean S., Hayastani Hanrapetut’yun, Peyrut’, 1958, ej 14-15 (in Armenian).
28. Vracean S., Hayastani Hanrapetut’yun, Ye’r., 1993, ej 277 (in Armenian). 
29. Xatisean Al., Hayastani Hanrapetut’ean, c’agumn u zargacumǝ, Peyrut’, 1968, ej 152 

(in Armenian).


