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ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ԽՈՍՔԸ

ՀՅԴ Բյուրոյի անունից ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության 
հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով-քննարկման զեկույցների 
հրատարակությունը։

Այս նվիրական առիթով մեզանում կազմակերպվել են բազմաթիվ 
գիտաժողովներ, սակայն Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում 2018 թ. 
մայիսի 31-ից հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջոցառումը առանձնա հատուկ էր։ 
Առանձնահատուկ, որովհետեւ գիտաժողովի կազմակերպիչը՝ «Վէմ» համա-
հայկական հանդեսի խմբագրությունը, նպատակ էր դրել ոչ միայն պատշաճ 
կերպով նշել Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակն ու վեր հանել նրա 
հիմնադիրների կատարած գործի մեծությունը, այլեւ բացահայտել հատկապես 
խորհրդային ժամանակներից պահպանված այն խեղաթյուրում ները, որոնք 
ժամանակի ընթացքում վերածվելով կարծրատիպերի, այսօր էլ շարունակում 
են պատմական իրականությանը չհամապատասխանող ձևով մատուցվել 
Հայոց պատմության դասագրքերում: Ուստի գիտաժողով-քննարկումը վեր 
հանելով խե ղաթյուրումները, փորձ է արել հաղթահարել 70 տարի շա րու նակ 
պահպանված կարծրատիպերը և մեր հասարակությանը ներկա յացնել 
իրականությունը, ճշմարտությունը:

Կարևոր է նաեւ Հայոց պետականության վերականգնման փաստն արձա-
նա գրել որպես այդպիսին. ոչ միայն Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 
հարյուրամյակն ենք նշել 2018 թվականին, այլև Հայոց պետականության 
վերականգ ման հարյուրամյակը: Կարող են լինել առարկողներ, որ նախկինում 
երբեմն ունեցել ենք պետականության որոշ հատկանիշներով օժտված այլեւայլ 
կա ռույցներ, բայց փաստ է, որ Բագրատունյաց հարստության անկումից մոտ 
հազար տարի եւ Կիլիկիայի Հայոց թագա վորու թյան կործանումից մոտ հինգ 
հարյուր հիսուն տարի անց՝ 1918 թվականին վերա կանգնված Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետությունն է, որ անցնող հարյուր տարիներին եղել է այն 
վեմը, որի շուրջ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը շարունակում է իր գոյատևումը:

Հայաստանի Հանրապետության պատմությունն ունի բազմաթիվ ուսա նելի 
դասեր. այդ դասերի մի մասն էլ պետականությունը կերտող սերնդի, 
ճառագայթող դեմքերի օրինակն է, որն ընթերցողին ներկայացվող զեկույցների 
շնորհիվ պետք է վարակիչ դառնա բոլորիս, ու մանավանդ՝ երիտասարդ 
սերնդի համար։

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ անդամ` ԿԻՐՈ Ա. ՄԱՆՈՅԱՆ
10 դեկտեմբերի 2018 թ.
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ՄԵՐ ԽՈՍՔԸ 

Բանալի բառեր - Հայաստանի Հանրապետություն, պատ-
մություն, գիտաժողով-քննարկում, համակարգել, գիտակ ցել, 
հասկանալ, գիտական առաջադրանքներ, գիտա կան նորույթ։

2018 թվա կա նի ըն թաց քում  Հա յաս տա նում և Սփ յուռ քի հիմ ա կան գաղ-
թօ ջախ նե րում կա զմա կերպ ված հանդիսավոր մի ջո ցա ռում ե րի ու գի տա-
ժո ղով ե րի մի ջո ցով ազ գո վի նշե ցինք  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 100-
րդ տա րե դար ձը։ 

 Հա մազ գա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող այդ նվի րա կան ա ռի թով մե զա-
նում հնչե ցին ոչ միայն բո ցա շունչ ճա ռեր, այլև լրջմիտ գի տա կան գնա հա-
տա կան ներ, բայց երբ ան ցավ աղ մու կը, երբ ե կավ լռե լու, խոր հե լու և  մեր 
ներ կա ի մա ցա կան մա կար դա կից անց յա լը վե րաի մաս տա վո րե լու պա հը, 
պարզ վեց, որ աս պա րե զում չկա որ ևէ ամբողջական խոսք, տեքստ, այ սինքն՝ 
պատ մութ յուն։

Երբ 2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ին ու հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ-
յան հա մալ սա րա նում «Վէմ» հան դե սի խմբագ րա կազ մի ջան քե րով կազ մա-
կեր պում էինք «Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան դա սե րը 
1918-1920 թթ.։  Սե րունդ նե րի հի շո ղութ յան և  ար դիա կա նութ յան մար-
տահ րա վեր նե րի հա մա տեքս տում» ընդարձակ խո րա գի րը կրող գի տա ժո-
ղով-քննար կու մը, հա մոզ ված էինք, որ կար ևո րը նրա տպա գիր վերջ նարդ-
յունքն է լի նե լու։ Ուս տի փոր ձե ցինք ո րո շա կի նպա տակ դնել մեր կազ մա-
կեր պած գի տա ժո ղով-քննարկ ման առջև՝ ինչ-որ բա նի հաս նե լու և  վեր ջում 
ըն թեր ցո ղին խոր հե լու նյութ տա լու հա մար։  Մեր խնդի րը մյուս գի տա ժո-
ղով ե րի նման՝ անց յա լի հե րո սա կան դրվագները վերապատմելը չէր, այլ 
20-րդ  դա րում ձևա վոր ված  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան 
քննութ յու նը 21-րդ  դա րին ի մա ցա կան տա րածք տե ղա փո խե լը։ Իսկ դա պա-
հան ջում էր ոչ միայն վեր հի շել հան րա հայտ փաս տե րը կամ բա ցա հայ տել 
թե րի ու սում ա սիր ված կամ վի ճե լի թե մա ներն ու դրանց շուրջ քննար կում 
կազ մա կեր պել, այլև ար դի պատ մա գի տութ յան տե սա կան ու մե թո դա բա-
նա կան բարձ րութ յու նից հա մա կար գել, գի տակ ցել ու հաս կա նալ նոր գի-
տե լիք նե րի տեղն ու դե րը մեր ի մա ցութ յան խորացման պրո ցե սում։ 

 Հա մա կար գել նշա նա կում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մու -
թյու նը քննել և՛ մեր ներ սում, և՛ մեր շուրջ ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րի, 
այ սինքն՝ ոչ միայն  Հա յոց, այլև հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան տի րույ թում։ 

 Գի տակ ցել նշա նա կում է վե րա կանգ նել պատ մութ յան սուբ յեկ տի մեր ինք-
նագ նա հա տա կա նը՝ «Հա յաս տան» հաս կա ցութ յու նը դի տար կե լով իր մի ջազ-
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գա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կի, իսկ «Հան րա պե տութ յու նը»՝ ներ քին լե գի-
տի մութ յան, այ սինքն ՝ «ժո ղովր դա կան գոր ծի» կամ rec publikus-ի տի րույ թում։ 

 Հաս կա նալ նշա նա կում է ա ռանձ նաց նել պատ մութ յան հյուս ված քի տար-
րա կան՝ ա տո մա յին մաս նիկ հան դի սա ցող մար դու կամ քի ու բա նա կա նութ-
յան այն դրսևո րում ե րը, ո րոնց մի մասն այ սօր էլ ներ կա է մեր կյան քում՝ 
իբրև անց յա լով հարս տա ցած ու ամ րա ցած պատ մա կան փոր ձա ռութ յուն։ 

 Պատ մութ յու նը մեկ գի տութ յուն է, և  Հա յոց պատ մութ յու նը գի տութ յուն 
է այն քա նով, որ քա նով նրա ան բա ժա նե լի մասն է ոչ միայն իբրև հա մաշ-
խար հա յին աս պա րե զում մեր ձևա կան առ կա յութ յան, այլև գի տակց ված 
ներ կա յութ յան ըն կա լում։  Թեև 1991 թվա կա նին մենք ողջ աշ խար հին ազ-
դա րա րել ենք մեր ներ կա յութ յան վե րա կանգն ման մա սին, բայց մինչ օրս 
չենք գի տակ ցել այդ փաստն ինք ներս մեզ հա մար։ Քանզի սե փա կան ինք-
նագ նա հա տա կա նը վե րա կանգ նե լու հա մար պար տա վոր ենք դառ նալ պե-
տութ յուն ոչ միայն ֆունկ ցիո նալ, այլև ի մա ցա կան ա ռու մով։  Մինչ դեռ շա-
րու նա կե լով մալ սոսկ որ պես այս պես կոչ ված «հետ կայ սե րա կան լե գի տի-
մութ յան» դրսևո րում՝ մինչ օրս մենք ապ րել ենք՝ հա յացք ներս մո տա կա 
անց յա լին հա ռած։ Ու փոր ձե լով դառ նալ նրա պարզ հա կա թե զը՝ մո ռա ցել 
ենք, որ 20-րդ  դա րում ու նե ցել ենք հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան մեջ մեր 
ներ կա յութ յան կար ճատև, բայց հրա շա գեղ մի շրջան։

Եվ այ սօր ներ կա յաց նե լով «Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մու-
թյան դա սե րը 1918-1920 թթ.» խո րա գի րը կրող գի տա ժո ղով-քննարկ ման 
արդ յուն քում մեր կու տա կած գի տե լիք նե րը՝ ու րա խութ յամբ նկա տում ենք, 
որ ներ կա յաց ված շուրջ 25 զե կու ցում ե րի մե ծա գույն մա սը նոր խոսք էր 
կամ մեկ նա բա նութ յուն 1918-1920 թվա կան նե րի պատ մութ յան վե րա բեր յալ։ 
 Դա անհրա ժեշտ է ճա նա չո ղա կան բնույ թի լուրջ խնդիր նե րի առջև կանգ-
նած մեր սերն դին, ո րը վա ղուց ար դեն ձանձ րա ցել է անց յա լի դրվագ նե րը 
վե րա պատ մող ու նվի րա կան դեմ քե րի հի շա տա կը խնկար կող «հե տա հա յաց 
թա մա դա նե րից»։  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան վե րա բեր-
յալ մեր գի տե լիք նե րը տե ղադ րե լով հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան ժա-
մա նա կագ րա կան ու թե մա տիկ հյուս ված քում՝ ժա մա նակն է վե րա նա յե լու 
ոչ միայն 1918-1920 թվա կան նե րի վե րա բե րալ խորհր դա յին-ժխտո ղա կան 
հա յե ցա կար գը, այլև մեր օ րե րում դրա շրջված ար տա հայ տու թու նը դար ձած 
այս պես կոչ ված  «ե րեք հան րա պե տու թուն նե րի» կոն ցեպ տը։ Ո րով հետև ե թե 
խորհր դա յին շրջա նում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը դիտ վում էր իբրև 
շե ղում կո մու նիս տա կան ի դեա լի մի ջո ցով նոր հա սա րա կար գի հաղ թա նակն 
ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նից, այ սինքն՝ ի վեր ջո պա տա հա կա նու թ յան 
դրսևո րում, ա պա  Հա յաս տա նի վե րան կա խա ցու մից հե տո ան ցած քա ռորդ 
դա րի ըն թաց քում մե զա նում գի տա կան հա յե ցա կարգ՝ որ պես այդ պի սին, 
գո յութ յուն չու նի։ Ն րան փո խա րի նել է պարզ քա ղա քա կան նպա տա կա հար-
մա րութ յան ար տա հայ տու թյուն հան դի սա ցող  «ե րեք հան րա պե տու թյուն նե-
րի» կոն ցեպ տը, ո րը, հա մա հար թեց նե լով 20-րդ  դա րի ըն թաց քում մեր ու-
նե ցած 3 հա ջոր դա կան պե տութ յուն նե րի լրջա գույն տար բե րութ յուն նե րը, 
պատ մութ յան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նութ յա նը հա ղոր դել է բո-
վան դա կա յին ի մաստ։ 20-րդ  դա րում մենք ու նե ցել ենք ըն դա մե նը 2 հան-
րա պե տութ յուն, ո րոն ցից երկ րոր դը նոր է միայն «լց վում» իր ան վանը հա-
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մա պա տաս խա նող բո վան դա կութ յամբ։  Մեր մուտ քը հա մաշ խար հա յին 
պատ մութ յան բե մա հար թակ ա մեն ևին էլ ուղ ղա գիծ չի ե ղել, ուս տի այն 
խնդիր ներն ու նպա տակ նե րը, ո րոնք դրվել են 1918-1920 թվա կան նե րին, 
կտրա կա նա պես մերժ վել են «հան րա պե տութ յուն» հաս կա ցութ յունն իբրև 
ցու ցա նակ օգ տա գոր ծած խորհր դա յին ժխտո ղա կա նութ յան կող մից, բայց 
կրկին վեր են բարձ րա ցել և  ի րենց գո յութ յան մա սին հի շեց րել 1991-ից հե-
տո։ 

Ու րեմ և՛ որ պես հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան սուբ յեկտ, և՛ իբրև 
պատ մութ յան գի տա կան ըն կալ ման օբ յեկտ 20-րդ  դա րում մենք ար ձա նա-
գ րել ենք ա ռաջ-հետ-ա ռաջ շար ժում ե րը: Երիցս ճիշտ էր  Ֆեր նան Բ րո դե-
լը, երբ պատ մութ յան ըն թաց քը հա մե մա տում էր հետ ու ա ռաջ դար ձող 
իս պա նա կան շքախմ բի հան դի սա վոր ըն թաց քի հետ։  Հա մաշ խար հա յին 
պատ մութ յան մեջ մեր ներ կա յութ յու նը սկիզբ առ նե լով 1918-ին, հա ջորդ 70 
տա րի նե րին շա րու նակ վել է այն քա նով, որ քա նով պայ քա րել ենք մեզ իբրև 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն վե րագտ նե լու հա մար, ինչն ա մեն ևին էլ 
չի սահ մա նա փակ վել ցան կա ցած հան րույ թի հա մար բնա կան՝ ան կա խութ-
յան ձգտու մով։ Իսկ 1991-ից հե տո մենք հետ ենք ստա ցել  Հա յաս տա նը, բայց 
 Հան րա պե տութ յու նը՝ որ պես նրա ներ քին բո վան դա կութ յուն, նոր ենք միայն 
վե րագտ նում։ Ու րեմ այ սօր ե կել է վեր ջին հար յու րամ յա կի  Հա յոց պատ-
մութ յան բարդ կո րա գի ծը վե րա կանգ նե լով՝ մեր եր թի ան կա սե լիութ յու նը 
գի տա կա նո րեն հիմ ա վո րե լու և  միա ժա մա նակ՝ քա ղա քա կա նա պես ա պա-
հո վե լու պա հը։

Ն ման հա կա սա կան եր ևույ թի գի տա կան ըն կա լու մը ոչ թե քո ղար կում, 
այլ ան խու սա փե լիո րեն վե րա կանգ նում է գծա յին պատ մութ յու նը՝ ժա մա-
նա կի մի ջին տևո ղութ յան ծի րում։ Ո րով հետև թույլ է տա լիս վե րաի մաս տա-
վո րել այն գա ղա փար ներն ու գոր ծե րը, ո րոնք ինչ պես անց յա լում, այն պես 
էլ ներ կա յում ոչ թե փոխ վում են, այլ սոսկ հարս տաց վում ու բյու րե ղա նում։ 

Եվ այդ տե սանկյ ու նից ներ կա յաց նե լով «Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
պատ մութ յան դա սե րը 1918-1920 թթ.» գի տա ժո ղով-քննարկ ման նյու թե րը՝ 
մենք ար ձա նագ րում ենք այն փաս տը, որ դրանց մի ջո ցով կյան քի են կոչ վել 
հետև յալ գի տա կան ա ռա ջադ րանք նե րը.

1. Սկզ բում ի րա կա նաց վել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան որ պես 
պատ մաքա ղա քա կան ու րույն եր ևույ թի տե ղի ու դե րի հստա կե ցու մը ինչ պես 
 Հա յոց, այն պես էլ հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան հա մա տեքս տում, այ-
սինքն՝ մի կող մից՝ հայ ազ գի ինք նա կազ մա կերպ ման նա խորդ հա մա կար-
գե րի հետ հա մե մա տութ յան, իսկ մյուս կող մից՝ դրան զու գա հեռ ողջ աշ-
խար հում ու տա րա ծաշր ջա նում ծա վալ ված նույ նա տիպ գոր ծըն թաց նե րի 
քննութ յան մի ջո ցով։

2.  Դա թույլ է տվել անց նել մեր առջև դրված երկ րորդ հիմ ախնդ րի՝ 
հան րա պե տութ յան հիմ ա դիր նե րի պատ մա կան ա ռա քե լութ յան ըն կալ մանն 
ու շա րու նակ վող Աշ խար հա մար տի դժվա րին պայ ման նե րում՝ 1918 թ. մա յի-
սից մինչև նո յեմ բե ր նո րան կախ  Հա յաս տա նի գո յատև ման ա նօ րի նակ ճի-
գե րի բա ցա հայտ մա նը։

3. Այ նու հետև գի տա ժո ղով-քննար կում ան ցել է 1918-1920 թթ.  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան ինս տի տուտ նե րի բնու թագր մանն ու 
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մեր երկ րի կա ռա վար ման հա մա կար գում դրան ցից յու րա քանչ յու րի ու նե ցած 
դե րա կա տա րութ յու նը հստա կեց նե լու գոր ծին։

4.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ար տա քին-քա ղա քա կան կա ցութ յու-
նը գնա հա տե լու գոր ծըն թա ցում ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ վել նրա 
մի ջազ գա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ու սում ա սի րութ յա նը, ինչ պես նաև 
1918-1920 թթ. մեր նո րան կախ երկ րի առջև ծա ռա ցած այն տա րած քա յին 
խնդիր նե րի վեր հան մա նը, ո րոնք ար դիա կան են նաև մեր օ րե րում (Ար ցախ, 
 Ջա վախք և  այլն)։

5.  Գի տա ժո ղով-քննարկ ման առջև ծա ռա ցած հա ջորդ բարդ ա ռա ջա-
դրան քը հան րա պե տութ յան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու կրթամ շա կու-
թա յին կյան քի ներ կա յա ցում էր՝ սկսած մայ րա քա ղաք Եր ևա նից իբրև ու-
րույն մշա կու թա յին հա րա ցույ ցից, մինչև պե տա կան լեզ վի և պե տութ յան 
խորհր դա նի շե րի բա ցա հայ տու մը։

6.  Վեր ջա պես, «Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան դա սե րը 
1918-1920 թթ.» գի տա ժո ղով-քննարկ ման նյութ դար ձած հիմ ախն դիր նե րի 
հա ջորդ՝ թվով հին գե րորդ խում բը կապ ված էր հան րա պե տութ յան անկ ման 
պատ ճառ նե րի ու հանգ մանք նե րի քննութ յան հետ, ին չը նրա մաս նա կից նե-
րի հա մար ամ փո փիչ ու գնա հա տո ղա կան զե կույց նե րի ներ կա յաց ման ա ռիթ 
դար ձավ։

2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ին ու հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի Ա մե րիկյ ան 
հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ ված գի տա ժո ղով-քննարկ ման բո լոր զե կու-
ցում ե րը չէ, որ ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յա նը, այլ միայն 
այն տեքս տե րը, ո րոնք հա մա կարգ ված գի տե լիք են տա լիս անց յա լի վե րա-
բեր յալ։ Որովհետև հրապարակվող ուսումասիրությունների բո վան դա-
կութ յու նը պարունակում է այն գի տա կան նո րույ թը, ո րը դժբախ տա բար 
բա ցա կա յում էր 2018 թվա կա նին կազ մա կերպ ված բազմաթիվ գի տա  ժո-
ղով ե րում։ Թ վար կենք դրան ցից մի քա նի սը.

ա)  Գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ներ կա հրա տա րակ ման մի ջո ցով ա ռա ջին 
ան գամ հայ ըն թեր ցո ղին հա մա կարգ ված գի տե լիք է տրվում մե զա նում 
հան րա պե տութ յան գա ղա փա րի ու հան րա պե տա կա նութ յան՝ որ պես ու րույն 
պե տա քա ղա քա կան եր ևույ թի ու միա ժա մա նակ՝ գա ղա փա րա խո սութ յան, 
ան ցած ու ղու վե րա բեր յալ, և  բա ցա հայտ վում է այդ հիմ ա րար ար ժեք  նե րի 
սկզբուն քա յին տար բե րութ յու նը ինչ պես  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի կար գա-
վի ճա կի իրավա կան բովանդակությունից, այն պես էլ ար դի հայ քա ղա քա-
կան խո սույ թում «հանրապետություն» հասկացությանը տրվող խո րա պես 
ա ղա վաղ ված ի մաստ նե րից1։

բ)  Նո րա հայտ ար խի վա յին վա վե րագ րե րի հի ման վրա բազ մա թիվ 
ճշգրտում եր ու հա վե լում եր են կա տար վում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի վաղ շրջա նի վե րա բեր յալ ժա մա նա կա կից-
նե րի հու շե րում և  ան գամ՝ Ռ.  Հով հան նիս յա նի նման ճա նաչ ված գիտ նա-
կա նի աշ խա տութ յուն նե րում տեղ գտած ոչ ճիշտ տա րեթ վե րի ու դեպ քե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան վե րա բեր յալ2։
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս Գևորգ Ս. Խուդինյան, Հանրապետության գաղափարն ու հանրապետականու-
թյունը՝ Հայոց նոր և նորագույն պատմության մեջ, էջ 12-23։
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս Համո Գ. Սուքիասյան, Հայաստանի անկախացումը և ՀՀ պետական մարմինների 
ձևավորման առանձնահատկությունները, էջ 58-71: 
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գ) Ազ գե րի լի գա յի ժնևյան ար խի վից նոր հայտ նա բեր ված վա վե րագ րե-
րի հի ման վրա ցույց է տրվում, որ 1918-1920 թթ.  մեր տա րա ծաշր ջա նում 
միակ նո րան կախ եր կի րը  Հա յաս տանն էր, ո րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նն ա ռանձ նաց րել էր  Քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ-
մի մեջ ընկղմ ված  Ռու սաս տա նի և  ընդ հան րա պես «Ռու սա կան հարցի» հետ 
կապ ված հիմ ախն դիր նե րից և  դի տար կում էր ան կա խութ յա նը լիո վին 
պատ րաստ այն պի սի երկր նե րի շար քում, ինչ պի սիք էին  Լե հաս տանն ու 
 Ֆին լան դիան, այ սինքն՝ ան կախ ապ րե լու մեր ի րա վուն քը ճա նաչ ված է ե ղել 
նախ քան ԽՍՀՄ ի փլու զու մը, և  մեզ դի տար կե լով սոսկ որ պես վեր ջի նիս 
հետ ևանք՝ մենք ինք ներս ենք նե ղաց նում սե փա կան ի րա վունք նե րի շրջա-
նա կը3։

դ) Ա ռա ջին ան գամ գի տա կա նո րեն հիմ ա վոր վում է այն թե զը, որ 1918-
ին հայ կա կան Ար ցա խի ինք նո րոշ ման հա մար գոր ծադր ված ժո ղովր դա վա-
րա կան ըն թա ցա կար գե րը շատ ա վե լի լե գի տիմ էին՝ ար դի մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի տե սանկյ ու նից, քան  Ռու սաս տա նի  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի ու 
տե ղա կան Ազ գա յին խորհուրդների պատ գա մա վո րա կան կազ մե րի հի ման 
վրա իրականացված՝ տա րա ծաշր ջա նի ե րեք հիմ ա կան պե տութ յուն նե րի 
ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցը, քա նի որ Ար ցա խում 1918-1920 թթ. ժո ղովր դի 
կող մից ան մի ջա կա նո րեն ընտր ված ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մա գու մար ներն էին ո րո շում երկ րի ճա կա տա գի րը4։

գ)  Մե ծա թիվ ար խի վա յին փաս տաթղ թե րի ու հա մա պա տաս խան ճար-
տա րա պե տա կան լու ծում ե րի ներ կա յաց ման մի ջո ցով ա ռա ջին ան գամ գի-
տա կա նո րեն հիմ ա վոր վում է այն տե սա կե տը, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան մայ րա քա ղաք Եր ևա նի կա ռուց ման ծրա գի րը ձևա վոր վել է ոչ թե 
խորհր դա յին շրջա նում, այլ 1919-1920 թվա կան նե րին մեծ ճար տա րա պետ 
Ալ.  Թա ման յա նի ձե ռամբ ու վար չա պետ Ալ.  Խա տիս յա նի բարձր հո վա նա-
վո րութ յամբ5։

դ)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 1918-1920 թթ. պատ մութ յան շա րադ-
րան քի հի ման վրա ա ռա ջին ան գամ հա մա կող մա նի քննութ յան է են թարկ-
վում  Հա յոց պատ մութ յան դա սա գիր քը որ պես «մր ցակ ցող հի շո ղութ յուն նե-
րի» պայ քա րի աս պա րեզ՝ հիմք ըն դու նե լով «հի շո ղութ յուն» հղաց քի վե րա-
բեր յալ հա մաշ խար հա յին փի լի սո փա յա կան ու պատ մա գի տա կան մտքի 
ձեռք բե րում ե րը՝ սկսած  Պոլ  Ռիկյ ո րից ու  Բե նե դիկտ Ան դեր սո նից մինչև 
 Մի շել  Ֆու կո,  Յան Ասս ման,  Յու րի  Լոտ ման,  Պիեռ  Նո րա,  Փոլ  Քոն ներ թոն 
և  Մարկ  Ֆեր րո6։

ե) Ա ռա ջին ան գամ 2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ի ու հու նի սի 1-ի գի տա-
ժո ղով-քննարկ ման ըն թաց քում են բա ցա հայտ վել և  ա պա վեր ջին շրջա նում 
բազ մա թիվ հրա պա րա կում ե րի նյութ դար ձել 1920 թ.  հոկ տեմ բե րի 30-ի 

3 Ավելի մանրամասն տե՛ս Էդիտա Գ. Գզոյան, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային-իրավական 
կարգավիճակը՝ ըստ Ազգերի լիգայի ժնևյան արխիվի նորահայտ վավերագրերի, էջ 122-132։
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս Ալեքսանդր Ս.Մանասյան, Արցախի իրավական կարգավիճակը 1918-1920 թթ., 
էջ 148-162։
5 Ավելի մանրամասն տե՛ս Նարեկ Ա. Մկրտչյան, Երևանը 1918-1920 թթ. ՀՀ մայրաքաղաք: Ազգային 
ինքնության տարածական կազմակերպման իմաստաբանությունը, էջ 226-246:
6 Ավելի մանրամասն տե՛ս Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան, Հայոց պատմության դասագիրքն իբրև «մրցակցող 
հիշողությունների» տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության 1918-1920 թթ. պատմության շարադրանքի 
օրինակով, էջ 347-391։
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 Կար սի անկ ման ժա մա նակ գոր ծի դրված զին վո րա կան դա վադ րութ յան 
ման րա մաս նե րը, ո րի արդ յուն քում մեր ազ գա յին հի շո ղութ յան մեջ սկսել է 
ա ռար կա յա նալ այդ հայ րե նա դավ քայ լին գնա ցած և դ րա դի մաց քիչ անց 
 Կար միր բա նա կում ղե կա վար պաշ տոն ներ ստա ցած զին վո րա կան նե րի 
շրջա նա կը7։

Ա վար տե լով 2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ին ու հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի 
Ա մե րիկյ ան հա մալ սա րա նում «Վէմ» հան դե սի խմբագ րա կազ մի կազ մա կեր-
պած «Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան դա սե րը 1918-1920 թթ.։ 
 Սե րունդ նե րի հի շո ղութ յան և  ար դիա կա նութ յան մար տահ րա վեր նե րի հա-
մա տեքս տում» գի տա ժո ղով-քննարկ ման նյու թե րի ներ կա յա ցու մը՝ հույս ենք 
հայտ նում, որ նրա նում ար դեն ծանրակշիռ խոս քով հանդես եկած ե րի տա-
սարդ հե տա զո տող նե րի նոր սե րուն դը կշա րու նա կի ու կամ բող ջաց նի մեր 
գոր ծը։

Խմբ.:

OUR WORD

Key words - Republic of Armenia, history, conference-dis-
cussion, systemize, acknowledge, understand, scientific tasks, 
scientific novelty

Edit.

НАШЕ СЛОВО

Ключевые слова – Республика Армения, история, кон-
фе ренция-обсуждение, систематизировать, сознавать, пони-
мать, научные задания, научная новизна.

Ред.

7 Ավելի մանրամասն տե՛ս Վլադիմիր Ա. Հարությունյան, Կարսի հանձնումը. զինվորական դավադրության 
վարկածը, էջ 278-330։
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Գևորգ Ս. Խուդինյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆ ՈՒ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ԵՎ 

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Բանալի բառեր - հանրապետություն, հանրապետակա-
նու թյուն, ինտելեկտուալ պատմություն, հանրային գործ, 
սու վերենություն, ՀՅ Դաշնակցություն, ուժերի կենտրոնա-
ցում, Հայաստանի Հանրապետություն, տիտղոս, ողբեր գու-
թյուն, զավեշտ։

Պատմությունը ճանաչելի է որպես գաղափար, որի հասկացման միջոցով 
ծավալվում է հաջորդական սերունդների երկխոսությունը մի կողմից՝ 
նրանց մեծ ու փոքր գործերի, իսկ մյուս կողմից՝ դրանց մասին գաղա փար-
ների շուրջ։ Նման եղանակով անցյալի մարդու մտքերը ներկա մտա-
ծողության համատեքստում վերականգնող ինտելեկտուալ պատմության 
ընձեռած նոր հնարավորություններն են միայն, որ հաղթահարում են ամեն 
ինչ փոշու վերածող ժամանակի թանձր պատնեշը։

Մեր պատմության 1991-ի շրջադարձից հետո 1918-1920 թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության հիմադիր սերնդի հետ վերականգնված հեռակա 
երկխոսությունը ստեղծել է նրանց գաղափարների ու գործերի գնահատման 
նոր հարթակ ու միևնույն ժամանակ՝ առաջադրել նոր գա ղափարներ, որոնք 
իրենց հերթին վերածվել են նոր գործերի։ Բայց քանի որ անցած հար-
յուրամյակում մեր գործերի և գաղափարների հաջորդականու թյան շղթան՝ 
իբրև Հայոց քաղաքակրթական ավանդույթի կերպավորում, բախվել է հայ-
րենի հողի վրա իր 70-ամյա ընդհատման իրողությանը, 1991-ից հետո մեր 
ին տելեկտուալ միջավայրում փաստորեն ծավալվել են երկու զուգահեռ 
դիսկուրսներ։ Դրանցից առաջինը ձգտում է վերականգնել 1918-1920 թթ. 
Հա յաստանի Հանրապետության միջոցով խորհրդանշվող Հայոց քաղաքա-
կրթական ավանդույթը, իսկ երկրորդը փորձում է օգտվել մեր գաղա փա-
րա կան ուղենիշների ժամանակավոր կորստյան փաստից՝ փայ փա յելով 
խորհրդային շրջանի 70-ամյա խզումը կրկնելու ինք նա խաբեու թյունը կամ 
էլ ազգային արժեքներից դեպի աշխարհաքաղաքա ցիու թյուն առաջնորդող 
նորագույն պատրանքները։ 
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Հետար դիա կա նության պայմաններում առավել ցցուն կերպով դրսևոր-
ված, ուստիև Ֆ. Բրոդելի, Մ. Ֆուկոյի և այլոց կող մից բազ միցս արձանա-
գրված՝ պատմության անընդհատությունը ընդհա տումերի և անգամ խզում-
ների վերածող նման զուգահեռ դիսկուրսներն իրականում արտացոլում են 
անկախ պետականության անոթը ներքին բովանդակությամբ լցնելու մեր 
համառ փորձերի անավարտության փաստը։ 1991-ից հետո անցած ավելի 
քան քառորդ դարի ընթացքում Հայոց քաղաքա կրթական ավանդույթի ան-
ընդհատության համար պայքարը, բախ վելով օտարների կողմից մեր պատ-
մական ընթացքը կասեցնելու նման փոր ձե րին, աստիճանաբար բացահայ-
տում է Հայաստանի Հանրապետության հիմ ա դիր սերնդի հետ մեր հեռակա 
երկխոսության բուն առարկան, նրանց գա ղափարների ու գործերի առանց-
քը՝ հանրապետության գաղափարը՝ որ պես մեր հավաքական ու անհա-
տական ազատության իրացման պետաքա ղաքական բնորդի ընկալման 
մեկնակետ։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ անցած քառորդ դարի ըն-
թացքում ազատության, անկախության, արդարու թյան և այլ վեհ գաղա-
փար ների՝ հետարդիականությանը բնորոշ դիսկրետ ընկա լում երի քողի 
տակ մեզանում լռության է մատնվել դրանք միավորող ու համադրող պե-
տա քաղաքական անոթի մասին ամբողջական պատկերա ցումը՝ հանրապե-
տության գաղափարը։ Այդ ընթացքում ինչ ասես չի արվել այն մոռացության 
տալու համար՝ հանրապետության օրհներգի փոփոխու թյան կամ զինա-
նշա նի նենգափոխման փորձերից մինչև նրա հիմադիրների մասին «գի-
տական» մեծ ու փոքր սոփեստությունները։

Մինչդեռ ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հանրապե-
տու թյան գաղափարն ու հանրապետականությունը (ռեսպուբլիկանիզմը)՝ 
որպես գա ղա փարախոսություն իրենց մարմավորում են գտել միայն այն 
պետական կառույցներում, որոնք իրականացրել ու իրա կա նացնում են 
պետության ինստիտուտների ձևավորման գործը (res) հան րութան (publi-
cus) կողմից ուղղորդելու և վերահսկելու գործառույթները։

Հանրապետականությունն իբրև հանրային գործի ամբողջական 
ընկալում, պետության կառավարման հանրապետական ձևը հիմավորող 
գաղափարախոսությունն է՝ ազգի կամքը բյուրեղացնող պետության սուվե-
րենության սկզբունքի և քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի կողմից սեփա-
կան ճակատագիրը տնօրինելու անկապտելի իրավունքի հիման վրա։

Հանրապետականությունը մերժում է պետության կառավարման այնպիսի 
համակարգերը, ինչպիսիք են արիստոկրատիան, միապետությունը, օլիգար-
խիան և բռնապետությունը։ Այսինքն՝ հանրապետականությունը «երկիրն 
իբրև հանրապետություն կառավարելու գաղափարախոսությունն է՝ քաղա-
քա ցիների կողմից իրագործվող ազատության ու քաղաքացիական արժա-
նա  պատվության շեշտադրումերով»1։

Հանրապետականությունը երբեմ նույնացվել է դեմոկրատիայի (ժո-
ղովր դա վարության) հետ, մինչդեռ լինելով պետության կառավարման 
ձևե րից մեկը հիմավորող գաղափարախոսություն՝ այն ոչ միշտ է համընկ-
նում նրա քաղաքական ռեժիմի տարատեսակներից մեկի՝ ժողովրդավարու-
թյան հետ։ Այսինքն՝ հանրապետականությունը և ժողովրդավարությունը 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Республиканизм
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իրենցից ներ կա յացնում են ժողովրդի կողմից սեփական իշխանության 
իրաց ման տարբեր հարթությունները. առաջինը՝ որպես պետության կա-
ռավարման ձևի, իսկ երկրորդը՝ քաղաքական ռեժիմի արտահայտություններ։ 
Դրանց ընկալում երում երբեմ դրսևորվող խառնաշփոթը ժամանակին 
նկատվել է նաև հայ իրականության մեջ, ուր դեռևս 18-րդ դարում հեռավոր 
Հնդկաստանում շարադրված Շ. Շահամիրյանի «Որոգայթ փառացում» թեև 
հիշատակվում էր հանրապետության հնագույն բնորդներից մեկը՝ Հռոմեա-
կան հանրա պետու թյունը, սակայն ապագա Հայաստանի պետական կարգը 
սահմանող երկրորդ գլխի կամ Նշավակի 52-րդ հոդվածից ակնհայտ էր 
դառնում, որ իրականում մենք գործ ունենք Սահմանադրությամբ ամրա գրված 
ժողովրդի գերիշխա նու թյան գաղափարի հետ, որը 1215 թվականի Ազա տու-
թյունների մեծ խար տիայի ու մանավանդ Նոր ժամանակների անգլիական 
լուսավորիչ Ջոն Լո կի գաղափարների շնորհիվ՝ դարձել էր ազատության 
իդեալի ընկալման ու իրացման անգլո-սաքսոնական ավան դույթի հիմքը։ 
Որովհետև հնդկահայ մտածողը Սահմանադրական խորհրդա  րանական 
հանրապետության իր իդեալի իրականացման հա մար հնարավոր էր հա-
մարում Հայաստանում Բագ րատունյաց տոհմի ժա ռանգ ների՝ օրենքով ու 
Սահմանադրությամբ սահմանափակված իշխանու թյան հաստատման 
հնարավորությունը։

Ուստի մեզանում հանրապետության գաղափարն ու հանրապետականու-
թյունը ամբողջական տեսք են ստացել ավելի ուշ՝ Ֆրանսիական Մեծ հե-
ղափոխության գաղափարների ու մանավանդ դրանց 1848-ի վերակերպա-
վորման՝ արևմտահայ լուսավորիչների վրա թողած հզոր ազդեցության 
շնորհիվ։ Արդեն 19-րդ դարի կեսից եվրոպական կրթություն ստացած հայ 
երիտասարդությունը, յուրացնելով հանրապետության գաղափարը՝ այն 
սկսել է դիտարկել իբրև հայրենիքի ազատության նպատակի իրականացման 
լավա գույն բնորդ։

Ուստի հանրապետություն ու հանրապետականություն՝ իրենց հիմքում 
լատինական բառարմատները մեզանում հայացվել են ֆրանսերենի լեզ վա-
մտածողության խողովակով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից դրանց բազ մա-
թիվ գործածությունների առաջին բացատրություններից մեկին մենք հան-
դիպում ենք արևմտահայ գրագետ Գր. Չիլինկիրյանի՝ Վ. Հյուգոյի «Թշվառ-
ները» վեպի թարգմանության բացատրականներում՝ «գաղղիական յեղափո-
խու թիւն, հանրապետութիւն, հանրիշխանութիւն...»2։

Որոշ ժամանակ անց նույնն արձանագրվում է եվրոպական կրթություն 
ստացած արևելահայ մտածողների, մասնավորապես Գրիգոր Արծրունու 
կողմից 1872-ին՝ «Մշակ»-ի էջերում որպես հանրապետության ֆեդերատիվ 
կառուց վածքի բնորոշում օգտագործված «դաշնակցական հանրապետական  
ձև»3 հասկա ցու  թյան տեսքով։

Այս հասկացութային համակարգի ֆրանսիական արմատները պարզա-
բանվում էին 1903-ին Փարիզում հրատարակված «Նոր բառգիրք պատկերա-
զարդ ֆրանսահայ»4-ում։ Այստեղ արդեն հանդիպում ենք ֆրանսերեն ré-
2 Չիլինկիրեան Գրիգոր, Թշուառներ, թարգմ. Վ. Հյուգոյից, Կ. Պոլիս, 1868, հատ. 4, էջ 105։
3 «Մշակ», Թիֆլիս, 1872.07.13, N 27։ 
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս Լուսինեան Գուիտոն, Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, տպագրութիւն 
«ՄՈՐԻՍ»-ի հայր և որդի, Փարիզ, 1903։
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publique հասկացության թարգմանությանը որպես հասարակապետություն 
և հանրապետություն ու դրա տարատեսակների առանձնացմանը, այն է՝ 
démocratique, aristocratique, oligarchique, fédérative։ Բնական է, որ այդ 
բա ռարանում առաջ էր եկել նաև républicain՝ հասարակապետական կամ 
հանրապետական հասկացության ընկալում իբրև պետության կառա վար-
ման տվյալ ձևի կողմակից, որի միայն 2-րդ Գ բացատրականում վերապա-
հու թյուն էր արվում այն առումով, որ հասարակապետականը կամ հանրա-
պե տականը կարող է լինել նաև կուսակից հասարակապետութեան՝ հան-
րա պետութեան։ Այսինքն՝ «հանրապետական» հասկացության հիմական 
ու առաջնային ըմբռնումը պետության կառավարման տվյալ ձևի կողմա-
կիցը լինելն է, իսկ որպես օժանդակող գործառույթ՝ տվյալ գաղափարի 
հետապնդումը նեղ կուսակցական դիտանկյունից։

Այսպիսով, հանրապետության գաղափարն ու հանրապետականությունը 
մեզանում հաստատվել է որպես ազգի և անհատ քաղաքացու ազատությունն 
իրացնող պետության կառավարման որոշակի, այսինքն՝ հանրապետական 
ձևի հիմավորում։ Հարց է առաջանում՝ համապատասխանո՞ւմ էր արդյոք 
այս գաղափարը հազարամյակների Հայոց քաղաքակրթական ավանդույթին՝ 
նկատի ունենալով նրանում արձանագրված պետությունների թագավորա-
կան կամ միապետական կառավարման փաստերը։ Որպես Անտիկ աշխար-
հին ու Միջնադարին բնորոշ ընդհանուր օրինաչափության արտահայտու-
թյուններ՝ դրանք առկա էին նաև Եվրոպայում, սակայն Հայաստանը 
Արևմուտքի ու Արևելքի խաչմերուկում գտնվող այն եզակի երկիրն էր, որը 
ժամանակին ավե լին էր արել ազատության իդեալը մարմավորող շար ժում-
ների ձևավոր ման ու դրանց գաղափարները Բյուզանդական կայսրու թյան 
տարածքում և ապա Արևելյան ու Արևմտյան Եվրոպայում արմատա վորելու 
համար (պավ լիկյաններ-բոգոմիլներ-ալբիգոյցիներ շղթայի միջո ցով), քան 
Նոր ժամանակ ներում այդ քաղաքակրթական ավանդույթի ձեռք բերումերն 
արդեն որպես պետաքաղաքական ավանդույթ Հայաստանին վերադարձրած 
եվրոպական ազգերը։ Ուրեմ, Նոր ժամանակների հան րա պետության գա-
ղա փարի տեսքով Հայաստանը սոսկ հետ էր ստանում այն պտուղները, որոնց 
սերմերը միջնա դարում ինքն էր ցանել եվրոպական մտա հոգևոր դաշտում։

Դրանով հանդերձ՝ ակնհայտ է, որ մեզանում հանրապետականությունը 
հանրապետական վարչակարգի հաստատման գործնական-քաղաքական 
նպատակի է վերածվել միայն 19-րդ դարի վերջին քառորդում՝ հայ ազգային 
կուսակցությունների ծրագրերում։ Ընդ որում՝ Հայաստանը որպես դեմոկրա-
տիկ կամ ռամկավար հանրապետություն տեսնելու ձգտումը ի սկզբանե 
ամ րագրվել է արևելահայ իրականության մեջ ձևավորված կու սակ ցու թյուն-
ների քաղաքական պահանջներում, որովհետև արևմտահայու թյունն ընդ-
հուպ մինչև Մեծ եղեռնը գոյատևել է սուլթանատի թեկուզև նո մինալ գո-
յու թյան պայմաններում։ Բայց եթե 1888 թ. «Հնչակ»-ում հրապա րակ  ված 
հա մանուն կուսակցության ծրագրում մենք հանդիպում ենք միա ժա մա նակ՝ 
սահմանադրական միապետության («սահմանադրական-ռամկ ա վա րա կան 
կարգեր»), ֆեդերացիայի («ընդհանուր անկախ դաշնակ ցու թիւն»), և «հայ 
ազգային անկախութիւն» պահանջների տեսքով հանդես եկող տա րիմաստ 
գաղափարների զուգահեռ գոյակցությունը, ապա ՀՅ Դաշ  նակցու թյան 
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հաջորդական փաստաթղթերում «ապագա ազատ Հա յաս տանի» (1892 թվա-
կանի ծրագիր) պետաիրավական կոնկրետ բովան դա կությունը «բացվում 
էր» սոսկ այնքանով, որքանով այն տեղավորվում էր իր գործելա դաշտ-
երկրի բարեփոխմանն ուղղված համապետական պատ կերացումերի շրջա-
գծում։ Սա Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը կոնկրետ պայ-
մանների, միջավայրի ու ժամանակի մեջ դիտարկելու արդյունք էր։ Որով-
հետև ՀՅԴ-ն առաջինն ու փաստորեն միակն էր ժա մա նակի հայ իրա կա-
նության մեջ, որն իր «Կռիւ ազատութեան համար, կռիւ գոյութեան հա մար»5 
երկմիասնական բանաձևով խորապես ըմբռնեց այն իրողությունը, որ 
ազգակազմավորման և ազգ-պետությունների ձևավորման դարաշրջանում 
ազատության ձեռքբեր ման անհրաժեշտությունը մեր ժողովրդի համար 
գոյա բանական իմաստ է ստացել: Ուստիև իր քաղա քա կան ռազմավարու-
թյան ու մարտավարության միջոցով ՀՅԴ-ն առաջադրեց պատմական հայ-
րենիքի՝ որպես իդեալի և նրա աղճատված ժողովրդա գրական պատկերի, 
այսինքն՝ իրա կա նության հակա թեզը հաղթահարելու քաղաքական հիմ-
նան պատակը։ Դրա նով «կենդանի գործի» վերածվեց այն իրողության խորը 
գի տակ ցումը, որ հող-հայրենիքի գաղա փարն իրականություն դարձնելու 
ճա նա  պար հին միջնադարին բնորոշ հա մայնքային-էքստերիտո րիալ աշխա-
տա  կար գերի փոխարեն ազգը պետք է «ոտքի տեղ» գտնի օտար կայս-
րությունների կող մից վերահսկվող Հայաս տա նի թեկուզ մեկ հատ վածում 
ու «արյան գին» վճարի՝ այդ հողակտորի վրա իր ազատության իրաց ման 
համար։ Ուստի 1898-ին ՀՅ Դաշնակցության երկրորդ Ընդհանուր ժողովը 
գտավ ուժերի կենտրոնացման միջոցով հայրենիքի կոնկրետ տա րածքում 
համախմբվելու, նրան տիրացած օտար տարրին հաղթելու և ան կախ 
պետա կանության հիմ քերը դնելու ուղիները, որոնք Սասունում կամ Վաս-
պուրականում գործա դրե լու համառ, բայց ան հաջող փորձերից հետո, ի 
վերջո 1905-1906 թթ. հայ-թա թարական կռիվերի շրջանում իր զինվորների 
15 հազարանոց ինքնա պաշտ պանական ուժերով ՀՅԴ-ն կարողացավ նշմա-
րել մեր ներկա հանրա պե տու թյանը բաժին ընկած հողակտորի ուրվագիծը: 
Եվ այնտեղ համա ժողովրդա կան բանակի վերածվելու միջոցով միայն կա-
րո ղացանք հաղթել մեր «սրտին նստած» օտար զանգ վածին, և նրանում 
մեր համահավաք բնա կության փաստը դարձնել ժո ղովրդա գրական հիմ-
նաքար՝ պետականության վերականգնման համար6։ Առանց այդ հիմաքարի 
ձևա վորման՝ ՀՅԴ 30-ամյա համառ պայքարի՝ 1918-ին չէր ծնվի Հայաստանի 
Հան րապետությունը և մենք այսօր էլ կշարունա կեինք մալ սոսկ իբրև հա-
մայնք՝ ինչպես ասորիները, կամ լավագույն դեպքում՝ պետականության 
վե րականգնման իր ձգտումի հա մար ամեն անգամ արյան տուրք վճարող 
ազգ՝ ինչպես քրդերը։

Պատահական չէր, որ հենց Ռուսական առաջին հեղափոխության նախ-
օրեին և ընթացքում ՀՅԴ-ն իր «Կովկասյան նախագծում» և ապա դրա 
հի ման վրա 1907-ին ընդունված կուսակցության նոր ծրագրում իրա կա նաց-
րեց «հան րապետություն» քաղաքական տեսլականի հստակեցումը, առայժմ 

5 «Դրօշակ»-ի թռուցիկ թերթ, 1891, N 2, էջ 1։
6 Ավելի մանրամասն տե՛ս Խուդինյան Գ., ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից 
մինչև 1895 թվականի վերջերը), Եր. 2006, էջ 371-377։
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սոսկ որպես ազատ Ռուսաստանի հետ ֆեդերատիվ կապերով կապված՝ 
«Դաշնակցական ռամկավար հանրապետութիւն Անդրկովկասի համար…»7, 
որի շրջագծում հաջորդ քայլն էր լինելու հայկական առանձին ինքնավար 
միա վորի՝ կանտոնի ձևավորումը։

Հանրապետության գաղափարի հասունացման այս հանգրվանում պե-
տա  կա նության վերականգնման պատմական անհրաժեշտության գիտակ-
ցումը մեզանում իր անդրանիկ քաղաքական կերպավորումը գտավ 1906 
թվականի օգոստոսին՝ Էջմիածնում, երջանկահիշատակ Մկրտիչ Խրիմյան 
կաթողիկոսի կոնդակով հրավիրված և ՀՅԴ առաջնորդ Սիմոն Զավարյանի 
նախագահու թյամբ գործի անցած Արևելահայոց կենտրոնական ժողովի 
տես քով։ Էջմիա ծին ներխուժած ցարական ժանդարմերի կողմից կասեցված 
այս ժողովի՝ ողջ արևելահայությանն ընդգրկող ձևաչափը Ռուսաստանյան 
կայսրության փլուզման վկայությունը դարձած 1917-ի իրադարձությունների 
բովում՝ 1917 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերյան Համախորհրդակցության 
ընթացքում կերպավորվեց արդեն Հայոց Կենտրոնական ազգային խորհրդի 
տեսքով։ Հանրապետության գաղափարի ինստիտուցիոնալացման այս հան-
գրվանում մենք արդեն տեսնում ենք ապագա պետական իշխա նության 
սաղ մի գոր ծադիր (ազգային խորհուրդ) և օրենսդիր (համա խորհրդակ-
ցություն) գործառույթների առկայությունը և անգամ՝ միջկու սակ ցական տա-
րա ձայ նությունները հաղթահարելու աշխատակար գերի մշա կում ու գոր-
ծա դրու մը։

Հայոց Կենտրոնական կամ Թիֆլիսի Ազգային խորհուրդը խաղաց ժո-
ղովր դի ընտրյալներից բաղկացած պետականության այն սաղմի դերը, որի 
հանձնարարությամբ էր, որ Երևան գործուղվեց Արամ Մանուկյանը՝ Արա-
րատ  յան աշխարհի պաշտպանությունը կազմակերպելու արտակարգ լիազո-
րու թյուններով, իսկ Բաքվի Ազգային խորհուրդն էլ կազմակերպեց 1918 թ. 
մա յիսից հետո թուրքական բանակի հիմական հարվածն իր վրա վերցրած 
Բաքվի հերոսամարտը։ Նախքան 1918 թվականի հերոսամարտերը ձևավոր-
ված նման կառույցների հիմքի վրա ծնվեց Հայաստանի Հանրապետությունը՝ 
հանրապետության գաղափարի անդրանիկ կերպավորումը հայ իրականու-
թյան մեջ՝ իր օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությամբ և տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմիններով։

Հայաստանի Հանրապետությունը միանգամից կարողացավ երկան դամ 
հասկացության միջոցով միավորել երկրի՝ Հայաստանի և նրանում հաս-
տատված վարչակարգի Հանրապետության անվանումերը՝ ի սկզբանե 
բացառելով անվանափոխության որևէ այլ տարբերակ։ Որովհետև նրա 
անդրանիկ վար չապետ Հովհ. Քաջազնունին Թիֆլիսից Երևան ժամանելուց 
հետո՝ 1918 թվականի հուլիսի 19-ի առաջին պաշտոնական ընդունելության 
ժամանակ հայտարարեց՝ «Մեր պետությունը ի միջի այլոց կոչվում է ոչ թե 
հայկական այլ, Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ ցույց է տալիս, որ մեր 
պետությունը հայրենիք է նրա մեջ ապրող բոլոր ժողովուրդների համար»8։ 
Թուրքական սպառնալիքի առկայության պայմաններում արտաքուստ սա 
հարկադիր զիջումի տպավո րու թյուն էր թողնում՝ հանրապետականության 

7 Նախագիծ Կովկասեան գործունեութեան, ժընև, տպարան Հ.Յ. Դաշնակցութեան, 1906, էջ 13։
8 Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Փարիզ, 1928, էջ 160։
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սկզբունքի ներքին բովան դակության համար առանցքային՝ քաղաքացու 
ինստիտուտի առաջնությունը սահմանելու միջոցով։ Սակայն նման բանաձևն 
ուներ նաև իր մյուս երեսը՝ վերականգնելով Հայաստանի որպես հազարամ-
յակների պատ մություն ունե ցող պետության անվանումը՝ նա պարզ երկրա-
նունը վերածում էր տիտ ղոսի՝ ցույց տալով, որ բոլոր այն տարածք ները, 
որոնք մտնում են «Հա յաստան» երկրանվան մեջ, պատկանում են Հայաս-
տանի Հանրապետությանը։ Սա սկզբունքային նշանակություն ունեցող 
քաղաքա կան ակտ էր, քանի որ որևէ երկրի տիտղոսն ինքնին ենթադրում 
է պատ մական իրավունք, իսկ պատմականորեն Վանը կամ Մուշը նույնքան 
Հայաս տան են, որքան Երևանը։

«Հայաստանի Հանրապետություն» երկանդամ հասկացությունը միակն 
է Նոր ժամանակներում Հայաստանի տարածքում հիմված բոլոր պետական 
կազմավորումերի անվանումերի շարքում, որն արտացոլում է նրա անց-
յալի ու ներկայի անխզելի կապը։ Ուստի մեր երկրի խորհրդայնացումից 
մինչև 1936-ի ստալինյան սահմանադրությունն ընկած ժամանակամիջոցում 
Հա յաս տանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն կամ ՀԽՍՀ 
հա պավումի տեսքով պահպանվեց այդ անվան սկզբնամասը։ Բայց նման 
ձևա կան ժառանգորդականությունը ամենևին էլ չէր վերաբերվում տվյալ 
հասկա ցության երկրորդ բաղադրիչին՝ Հանրապետությանը։ Մանավանդ 
1920-ական թվականների երկրորդ կեսից, երբ խորհրդային երկրում հաս-
տատ վեց միա կու սակցական-նոմենկլատուրային կառավարման համա կար-
գը, «Հանրապե տու թյուն» հասկացությունը վերածվեց պարզ ցուցանակի, 
քանի որ նրա հիմքում իրականում ընկած է ազգի գերիշխանության (սու-
վե րենության) սկզբունքը՝ իր արտաքին ու ներքին բաղադրիչներով։ 
Խորհրդա յին շրջանում ո՞ւմ էր պատկանում այդ սուվերենությունը՝ որպես 
ազգ հանդես եկող քա ղա քացիների ամբողջությա՞նը, թե՞ մեկ այլ, ավելի 
գերակա սուբյեկտին՝ խորհրդային Կենտրոնին։

Պատասխանը գտնելու բանալիները վաղուց են տրվել համաշխարհային 
իրավական մտքի դա սա կանների կողմից՝ 

Ժան Բոդեն (Ֆրանսիա) - Ինքնիշխանությունը մշտական է, ան բա-
ժան, բացարձակ և ինքնաբավ։ 

Ջոն Լոկ (Անգլիա) - ինքնիշխանության աղբյուրը ոչ թե պետությունն 
է, այլ ժողովուրդը։

Գեորգ Ելինեկ (Գերմանիա) - միասնական պետության ողջ տարած-
քում կարող է գոյություն ունենալ միայն մեկ սուվերենություն։ Պետու-
թյունը, որ մտնում է դաշնության կազմի մեջ կամ միացվում է կայսրու-
թյանը, թեև պահպանում է որոշակի ինքնիշխանություն, սակայն լիո-
վին կորց նում է սուվերենությունը։

Պատճառն ակնհայտ է. գերիշխանությունը (սուվերենությունը) գործառու-
թային դեր ունի, ուստի «պետություն լինելու համար հարկաւոր է, որ պե-
տա կան ֆունկցիաները բխեն քո սեփական իրավունքից՝ օտարից ստացած 
և օտարի հսկողութեան ենթակայ չլինեն»9։ Հայ ժողովուրդն իր ազատ կամ-

9 Ավելի մանրամասն տե՛ս Շահխաթունեան Ա., Ֆեդերալիզմ և Դեմոկրատիզմ, Թիֆլիս 1907, էջ 17։
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քով չէր հրաժարվել իր անկախությունից, իսկ հետագայում էլ Հայաստանի 
քա ղա քա ցին իր ազատ կամքը չէր գործուղել ԽՍՀՄ-ի կենտրոնական 
իշխանու թյանը, ինչպես ենթադրում է ֆեդերացիայի սկզբունքի մեր ավան-
դական՝ ընկալումը (Ս. Զավարյան, Գ. Խաժակ և այլք)։ Ուրեմ Հայաստանի 
Հանրա պե տությունը չէր փոխարինվել մեկ այլ՝ նույնպես հանրապետական 
վարչա կարգով։ Ավելին՝ ԽՍՀՄ-ում բացակայում էր ոչ միայն ժողովրդավա-
րությունն իբրև քաղաքական ռեժիմ, այլև հանրապետականությունը որպես 
երկիրն իբրև հանրապետություն կառավարելու գաղափարախոսություն ու 
գործելա կերպ։ Իսկ կոմկուսի միահեծան իշխանությունը ցեմենտող նոմեն-
կլա տու րա յին համակարգը ոչ մի կապ չուներ Նոր Ժամանակների հանրա-
պետա կա նության հետ, քանի որ այն կուսակցական դիկտատուրայի տեսքով 
վերա կերտում էր դեռևս Մոսկովյան ցարերից ընդօրինակված՝ ինքնակալու-
թյան սկզբունքը և պետական իշխանության ահաբեկչական գործառույթը՝ 
օպրիչ նինան։ Այսինքն՝ մենք իրականում գործ ունեինք Միշել Ֆուկոյի մատ-
նանշած պատմության ժամանակավոր ընդհատման կամ խզումի հետ, երբ 
հանրա պե տության իդեալը, այսինքն՝ Հայոց քաղաքակրթական ավանդույթի 
անընդ հա տության մարմավորումը՝ 1924-ի չարենցյան հայտնի բնորոշմամբ՝ 
մեզ էր մատուցվում սոսկ իբրև հնավանդ մի ցանկություն, որն ուրիշ է, 
տարբեր է ու հակադիր՝ պետության բոլշևիկյան իդեալին՝

Այնտեղ – Նաիրի երկրում,
Հնավանդ ցանկությամբ ուրիշ՝
Արդեն խմբապետ Դրոն
Պարզել էր եռագույն դրոշ10։

Բայց երբ ջրերը զուլալվելու էին, այդ ուրիշը՝ հնավանդ ցանկության 
վերածննդի Հայոց քաղաքակրթական տեսլականը, Չարենցի մոտ արդեն 
վերածվելու էր Հայաստան երկրի դարավոր պարտությունները հաղթանակ-
ների փոխակերպող նոր դրոների ծննդյան սեփական երազանքի՝

Իմաստուն է միայն քառուղիներ հաղթող
Վաղվա հաջորդը քո այն երջանիկ,
Որ պիտի գա՝ գիտեմ և աճյունի հետ քո
Մեր հաղթության լեգենդը մահվան նաշից հանի11։

Սա ցույց է տալիս, որ մեզանում այսօր էլ շրջանառվող այսպես կոչված՝ 
«երեք հանրապետությունների» հայեցակարգը գիտության ու առողջ բանա-
կա նու թյան հետ որևէ կապ չունի։ Դա պարզապես քարոզչական հնարք է, 
որի միջոցով փորձ է արվում ծածկել ու քողարկել պատմաքաղաքական 
գործըն թացի վրա ազդող ու հակազդող ուժերի կողմից խաղարկված 70-
ամյա դրա ման, որը շարունակվում է նաև մեր օրերում։ Հայաստանի Հան-
րա  պետու թյան գաղափարը կրող ՀՅ Դաշնակցության կողմից հունա վոր-
ված մեր պատ  մական զարգացման անընդհատությունը՝ որպես Հայոց քա-

10 Եղիշե Չարենց, Չարենց- նամե, «Երկեր», Եր, «Սովետական գրող» հրատ, 1983, էջ 220։
11 Եղիշե Չարենց, Անտիպ և չհավաքված երկեր, Եր., 1983, էջ 136։
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ղա  քակրթա կան ավանդույթի նոր կերպավորում, ժամանակին բախվել է 
օտար բռնապե տության նոր կերպավորումի՝ Բոլշևիզմի կողմից մարմա-
վոր ված պատմու թյան ընդհատության հզոր ազդակին՝ ստեղծելով Ֆ. Բրո-
դելի պատկերավոր արտահայտությունը հիշեցնող՝ իսպանական թափորի՝ 
հետ ու առաջ շար ժումերի բարդ խճանկար, որի պտույտներից ու տեղա-
պտույտ ներից նոր ենք միայն փորձում դուրս գալ։

Որովհետև 1991 թվականի վերանկախացումից հետո էլ թեև մեր երկրում 
պայմաններ ստեղծվեցին հանրապետության գաղափարի վերածննդի հա-
մար, այսինքն՝ իրականում սկսեց ձևավորվել Հայաստանի Երկրորդ Հան-
րա  պետությունը, բայց նրանում հանրապետական վարչակարգի հիմական 
ատ րիբուտները՝ քաղաքացիների կողմից իրագործվող ազատության ու 
քա  ղաքացիական արժանապատվության սկզբունքները, գործում էին այն-
քանով, որքանով դրանք թույլատրված էին իշխանավորների կողմից։ Ավե-
լին, վեր ջին ներս շուտով գտան նաև հանրապետության գաղափարն ու 
հան րա պետականությունը վերահսկելու խիստ օրիգինալ՝ «կուսակցական 
լուծում»։

Օրերս հրապարակված՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 
հիմադիր Աշոտ Նավասարդյանի մասին հիշողություններից պարզվում է, 
որ նա պատահաբար է ընտրել իր հիմած կուսակցության «Հանրա պետա-
կան» անվանումը՝ հանրապետականությունը սխալմամբ նույնաց նե լով ժո-
ղովրդավարության հետ12։ Եվ օգտվելով դրանից՝ այդ կուսակցության նոր 
տերերը՝ «հանրապետական» անունը սկսեցին օգտագործել ճիշտ իր հա-
կա պատկերը բնորոշելու իմաստով։ Այսինքն, եթե դարեր շարունակ հան-
րա պետության գաղափարն ու հանրապետականությունն իրականացրել են 
պետության ինստիտուտների ձևավորման գործը (res) հանրութան (publicus) 
կողմից ուղղորդվելու և վերահսկվելու գործառույթը, ապա այդ նույն անունը 
կրող կառույցը վերածվեց դրանք մեկ անհատի՝ Ջոն Ադամսի մատնանշած՝ 
«տղամարդու» և նրա հաջորդների կողմից վերահսկելու գործիքի։ Որպես 
հանճարեղ խարդավանք՝ այս միտքը պարզապես «փայլուն» էր, այլ բան 
է, որ միամտաբար իրենք իրենց հանրապետական համարող մեր շուրջ 150 
հազար քաղաքացիներից և ո՛չ մեկը ՀՀԿ կառավարման շուրջ 20 տարիների 
ընթաց քում այդպես էլ չհասկացավ սեփական կուսակցության անվան 
իմաս  տը։ 2017 թ. համապետական ընտրություններում բանը հասավ ան-
գամ՝ «Մենք հանրապետական ենք, որովհետև մեզ մոտ մի հոգի է որոշում 
կայաց նում» զա վեշտական կարգախոսի հանրահռչակմանը։ Եվ հազարամ-
յակ ների քաղա քակրթություն ունեցող երկրում ոչ ոք այդպես էլ հա մա-
պատասխան գիտելիք կամ էլ համարձակություն չունեցավ քաղաքավարի 
կերպով բա ցատրելու, որ նման կարգախոսը բնորոշ է միապետականներին, 
իսկ այդ մեկ անձի «շրջապատը» գումարելու պարագայում՝ օլիգարխիկ 
կառավարման կողմա կիցներին։

Հստակեցնենք՝ այս ակնհայտ զավեշտի բացահայտմամբ ինչ-որ մեկին 
ծաղրելու նպատակ չունենք, քա՛վ լիցի։ Բայց որպես գիտնական՝ մենք 
պար  տավոր ենք արձանագրել, որ նման մոտեցումը ճիշտ 180 աստիճանի 

12 Տե՛ս Քեշիշյան Անի, «Խի՞, դրանք տարբեր են». ՀՀԿ-ի հիմադիրը չի իմացել հանրապետականության և 
ժողովրդավարության տարբերությունը, «168 ժամ» օրաթերթ, Եր., 25 նոյեմբերի, 2016 թ.։
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հակա դրու թյան մեջ է քաղաքացիների ամբողջության կողմից՝ սեփական 
երկրի, և անհատ քաղաքացու կողմից՝ սեփական անձի ճակատագիրը 
տնօրինելու ան կապտելի իրավունքը հիմավորող՝ հանրապետականության 
հետ։

Եզրակացություններ
Մինչև Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իշխանափոխությունը, որը 

մեզ համար ընդամենը մեր սեփական քաղաքակրթական ավանդույթի հա-
մադրական էության նոր կերպավորումը վերականգնելու հնարավորություն 
է, հայ իրականության մեջ հանրապետության գաղափարն ու հանրապետա-
կանությունը ունեցել են միայն մեկ ամբողջական կերպավորում ի դեմս 
1918-1920 թթ. Հայաստանի Հանրապետության։

Խորհրդային Հայաստանում ընդհանրապես բացակայել են հանրապե-
տու թյան ու հանրապետականության հիմական ատրիբուտները, իսկ 
խորհր դա յին ֆե դերալիզմը պարզապես ազգային հարցի լուծման գործիք 
էր։

1991-ից իր ձևավորման ու զարգացման գործընթացում գտնվող Հայաս-
տանի Երկրորդ Հանրապետությունում հանրապետականու թյունն իբրև գա-
ղա փարախոսու թյուն հետապնդվել է երկրի ժողովրդավարացման համար 
պայքարող ու ժերի կողմից, ինչի հետևանքով արձանագրվել է այդ գաղա-
փարախոսության և «Հանրապետական» անվանումը կրող կուսակցու թյան 
քաղաքակական գոր ծա ռույթի հակադրության փաստը՝ որպես բովան-
դակության ու ձևի կատար յալ անհամապատասխանություն։

Հայաստանում հանրապետության գաղափարն ու հանրապետա կանու-
թյունը (ռեսպուբլիկանիզմը) իրենց վերջնական հաղթանակը կարձանագրեն 
միայն այն ժամանակ, երբ մենք հպարտությամբ կարտասանենք հանրա պե-
տու թյան վեհ գաղափարը և, իսկապես, կդառնանք հանրապետականներ 
այդ բառի համապետական ընդգրկումով, այսինքն՝ միջազգային ասպա րե-
զում կվերականգնենք մեր երկրի լիարժեք սուվերենությունը, երկրի ներսում 
կհաս տատենք քաղաքացիների կողմից ընտրությունների միջոցով սեփական 
ճա կատագիրը տնօրինելու սկզբունքը ու կհարգենք նրանցից յուրաքանչյուրի 
ազատությունը, ներառյալ՝ օրենքի գերակայությունը, որպեսզի մեզանում 
այլևս երբեք չկրկնվի հանրապետության գաղափարի ու հանրապետա կանու-
թյան՝ բազում ողբեր գություններով սկսված ու զավեշտով ավարտված այս 
պատմությունը։

Գևորգ Ս. Խուդինյան - գիտական հետաքրքրություններն ընդ-
գրկում են Հայոց Նոր պատմության առանցքային հիմահարցերը, այդ 
թվում՝ հայ ազգային-ազատագրական շարժման, Հայկական հար  ցի 
և Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը։ Հրա  պարակել է 
բազմաթիվ աշխատություններ ու հոդվածներ հայ ազ գային կուսակ-
ցությունների և առաջին հերթին՝ ՀՅ Դաշնակ ցու թյան պատմության 
ու գաղափարաբանության վերաբերյալ։ Զբաղ վում է նաև Հայոց պատ-
մության պատմագրության և պատ մու թյան տեսության ու մեթա-
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դաբանության հիմախնդիրների հետա զո տու թյամբ։

Summary

THE IDEA OF REPUBLIC AND REPUBLICANISM IN THE NEW AND 
NEWEST HISTORY OF ARMENIA

Gevorg S. Khoudinyan
Doctor of Historical Sciences

Key words - republic, republicanism, intellectual history, 
public affair, sovereignty, ARF Dashnaktsutyun, centralization of 
forces, Republic of Armenia, title, tragedy, ridicule.

Until the recent transition of power in Armenia the idea of the republic and 
republicanism had only one encompassing shape in Armenian reality and that 
was in the form of Armenian Republic of 1918-1920. In Soviet Armenia the at-
tributes of the republic and republicanism were absolutely absent, while the 
Soviet federalism was only a tool for solving national issues.

In 1991 in the second Republic of Armenia while being at its function of 
formation republicanism as an ideology was prosecuted by the forces struggling 
for the democratization of the country as a result of which in 21st century there 
is recorded a difference between that very ideology and the political functioning 
of the party entitled “Republican”: they have absolute discrepancy of form and 
essence. The idea of the republic and republicanism will record their final tri-
umph in Armenia only when all of us will become real republicans with the 
nationwide coverage of that word, that is, we will restore our sovereignty in 
international arena, establish for the citizens the principle of choosing their own 
destiny through elections and respect the freedom of each of them.

Резюме

ИДЕЯ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКАНИЗМ В НОВОЙ И 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АРМЕНИИ

Геворк С. Худинян
Доктор ист. наук

Ключевые слова – республика, республиканизм, ин тел-
лек туаль ная история, народное дело, суверенитет, АРФ Даш-
накцутюн, концентрация сил, Республика Армения, титул, 
трагедия, курьез.

До последней смены власти  в Армении идея республики и республиканизм 
имели только одно целостное воплощение в армянской действительности в 
лице Республики Армения 1918-1920 гг. В Советской Армении вообще 
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отсутство вали атрибуты республики и республиканизма, а советский 
федерализм был инструментом решения национального вопроса.

Во второй Республике Армения, вступившей в процесс образования в 
1991 г., республиканизм как идеология преследовалась силами, борющимися 
за демократизацию страны, вследствие чего в 21-ом веке в армянской 
действительности был констатирован факт глубочайшей коллизии между 
республиканской идеологией и политической функцией правящей партии 
под названием «Республиканская», как полное несоответствие содержания 
и формы.

Идея республики и республиканизм в Армении добьются окончательной 
победы лишь тогда, когда мы по-настоящему станем республиканцами в 
общегосударственном охвате этого слова, то есть восстановим полный 
суверенитет нашей страны на международной арене, установим внутри 
страны принцип распоряжения гражданами собственной судьбой через 
выборы и будем уважать свободу каждого из них.
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Դոկտ.   Ռու բի նա Բ.  Փի րու մեան  
( Լոս Ան ջե լես)

1918-Ի ԵՒ 1991-Ի ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆԸ 
ԾՆՈՒՆԴ ՏՈՒՈՂ ԵՐԿՈՒ ՃԱԿԱՏԱԳՐԱՅԻՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐ

 Հա մե մա տա կան հա յեացք

Բանալի բառեր - անկախութիւն, համեմատական հա-
յեացք, բոլշևիզմ, ՀՀՇ, ապագայի տեսլական, Ղարաբաղ, 
Սփիւռք, Գերագոյն Խորհուրդ, ՀՅ Դաշնակցութիւն:

Մուտք
  Հա յաս տա նի 1918-ի եւ 1991-ի եր կու ան կա խու թիւն ներն էլ ար դիւնք էին 

ամ բող ջա տի րա կան եւ բռնա պե տա կան եր կու կայս րու թիւն նե րի՝ Ռու  սաս -
տա նի  Ցա րա կան  Կայս րու թեան եւ նոյն տա րած քի վրայ նրան յա ջոր դած 
 Խորհր դա յին  Սո ցեա լիս տա կան  Հան րա պե տու թիւն նե րի  Միու թեան (ԽՍՀՄ) 
փլուզ ման։ Իհար կէ, եր կու բա ցա յայտ տար բե րու թիւ նե րով. նախ՝ ա ռա ջի նի 
պա րա գա յում աշ խար հը պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում էր գտնւում, փոքր 
ու մեծ երկր նե րի սահ ման ներն էին փո փոխ ւում կամ նոր գծւում։ Երկ րոր դի 
պա րա գա յին աշ խար հը խա ղաղ էր, ե թէ ցնցում կար  Չեռ նո բի լի հիւ լէա կա-
յա նի պայ թիւնն էր եւ Ս պի տա կի երկ րա շար ժը, ո րոնց ա ռա ջաց րած ա լիք-
նե րը քա ղա քա կան ա լե կո ծում ներ ա ռաջ բե րին1։ 

 Միւս բա ցա յայտ տար բե րու թիւ նը՝ ա ռա ջի նի պա րա գա յում դա րեր ջնջո-
ւած ու աշ խար հա քա ղա քա կան ի մաս տով ան գոյ  Հա յաս տա նի հո ղե րի վրայ 
վե րածն ւում էր հա յոց պե տա կա նու թիւ նը, որ պի տի կա ռու ցո ւէր ո՛չ թէ ո չին-

1 1986 թիւ, Ապրիլ 26-ին, Ուկրաինայի Չեռնոբիլ քաղաքի հիւլէակայանում ռէակտորներից մէկի պայթիւն 
տեղի ունեցաւ, որի հետևանքով, բացի հսկայական աւէրից, շողարձակող (ռադիօակտիւ) նիւթերի ահռելի 
արտանետումը թունաւորեց շրջապատի կենսոլորտը, եղան մեծ թուով մարդկային զոհեր։ Աղէտի մահացու 
հետևանքները շարունակուեցին երկար տարիներ։ Իսկ Հայաստանում, 1988 թիւ, Դեկտեմբեր 7-ին, 6.8 
ուժգնութեամբ երկրաշարժը, էպիկենտրոն ունենալով Սպիտակ քաղաքը, աւէրեց հսկայ տարածութիւն 
և խլեց մեծ թուով կեանքեր։ Երկու աղէտներն էլ, սոցեալ-տնտեսական ազդեցութիւնից և մարդկային 
կորստից բացի ԽՍՀՄ-ի համար ունեցան քաղաքական նշանակութիւն և բացայայտեցին Խորհրդային 
սիստեմի անձեռնհասութիւնն ու անճարակութիւնը աղէտներ կանխարգիլելու և աղէտների հետևանքները 
փարատելու մէջ։ Չափազանցութիւն չի լինի հետևցնել, որ այս երկու իրադարձութիւնները Խ. Միութեան 
թուլացման և ի վերջոյ փլուզման մէջ դեր ունեցան՝ Աֆղանստանում ձեռնարկուած արկածախնդրութեան 
հետ միասին։
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չից այլ խառ նակ քաո սից ու դառ նար ան կախ հան րա պե տու թիւն։ Երկ րոր-
դի պա րա գա յում ար դէն կա յա ցած եր կի րն իր ամ բողջ են թա կա ռոյց նե րով 
ու ո րո շա կի սահ ման նե րով պի տի դուրս գար  Խորհր դա յին  Միու թեան տի-
րա պե տու թիւ նից ու դառ նար ան կախ հան րա պե տու թիւն։ 

Այս բա ցո րո շա պէս տե սա նե լի ե րե ւոյթ նե րը յի շա տա կե լուց յե տոյ այս 
հրապարակումով պի տի փոր ձեմ հա մե մա տու թեան դնել եր կու ան կա խու-
թիւն նե րին ծնունդ տո ւող եր կու ժա մա նա կաշր ջան նե րի ոչ այն քան ակ նե րեւ 
աշ խար հա քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ ըն կե րա յին պայ ման նե րից ու իւ-
րա յատ կու թիւն նե րից մի քա նի սը։

 1. Թուր քիա յի եւ միւս հա րե ւան նե րի գոր ծօ նը եր կու  
ժա մա նակշր ջան նե րում

 Դեռ շա րու նա կո ւող Աշ խար հա մար տի պայ ման նե րում,  Հա յաս տա նի ան-
կա խու թեան նա խօ րէին կա րե ւոր ազ դակ էր  Թուր քիան՝ կո տո րած, տե ղա-
հա նու թիւն, հայ մտա ւո րա կա նու թեան, քա ղա քա կան/կու սակ ցա կան գոր-
ծիչ նե րի եւ հո գե ւոր ղե կա վա րու թեան բնաջն ջում եւ զի նո ւո րա ցու ե րի տա-
սար դու թեան փճա ցում։ Ար դիւն քում՝ պար պու մը Ա րեւմ տա հա յաս տա նի եւ 
վե րապ րող գաղ թա կա նու թեան հոս քը դէ պի աշ խար հի չորս կողմ բայց 
կա րե ւո րը այս զե կուց ման հա մար՝ դէ պի Ե րե ւան ու էջ միա ծին։  Սո վալ լուկ, 
հի ւանդ ու ա նօ թե ւան այդ գաղ թա կան նե րի ներ կա յու թիւ նը փոք րիկ Հա յաս-
 տա նում պի տի խոր տա կէր ար դէն իսկ աղ քատ տնտե սու թիւ նը եւ եր կի րը 
ա նե լա նե լի վի ճա կի մատ նէր, մի ե րե ւոյթ, որ երկ րորդ ան կա խու թեա նը նա-
խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում գո յու թիւն չու նէր։ 

 Հա կա ռակ այս ցա ւոտ ի րա կա նու թեան, սա կայն, ի րա կա նու թիւն էր նաեւ 
ցա րա կան  Ռու սաս տա նի զօր քե րի  Թուր քիա յից գրա ւո ւած հայ կա կան հո ղե-
րի գո յու թիւ նը։ Այ սինքն՝ դեռ շա րու նա կո ւող տես լա կա նը ան կախ Ա րեւմ-
տա հա յաս տա նի եւ Ա ւե տիք  Շահ խա թու նեա նի գծած եւ 1916-ի ՀՅԴ ռա յո նա-
կան ժո ղո վում վա ւե րա ցո ւած սահ ման նե րով Կովկասի հայկական բաժնի2 
(ընդգ ծեմ՝ ժա մա նա կի պար տադ րած նպա տա կա յին փո փո խու թիւ նը՝ ան-
կախ եւ ո՛չ ինք նա վար Ա րեւմ տա հա յաս տան, ինչ պէս նա խա պէս էր նպա-
տա կադ րո ւած)։ Երկրորդ տես լա կա նի ի րա գոր ծու մը գործ նա կան դաշտ էր 
մտել  Հա մա ռու սա կան  Յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ (1917,  Մարտ 8, հին տո մա-
րով՝  Փետ րո ւար 23)։  Կով կա սեան այդ օ րե րի ի րա կա նու թեան մէջ գոր ծող 
Հ.Յ. Դաշ նակ ցու թիւ նը, ժա մա նա կի հայ կեան քում ա մե նից կա րե ւոր կու սակ-
ցու թիւ նը, հա ւա տում էր  Հայ կա կան  Հար ցի լուծ ման ճամ բին ար դէն ո րոշ 
նախ նա կան հա մա ձայ նու թեան հա սած լի նել իշ խան  Գիոր գի Լ վո վի եւ ա պա 
Ա լեք սանդր  Կե րենս կու ղե կա վա րած  Ժա մա նա կա ւոր  Կա ռա վա րու թեան 
հետ3։ 

2 Ըստ այս նախագծի՝ Արևելեան Կովկասը բաժանւում էր թաթարական և հայկական մասերի։ Հայկական 
մասը ընդգրկում էր Ղազախ, Գանձակ, Ջիւանշիր և Շուշի գաւառների լեռնային մասերը, որ հայաբնակ էին, 
և համարեա ամբողջ Զանգեզուրը։ Այսպիսով Կովկասի հայկական բաժինը բաղկանում էր 4 նահանգներից՝ 
Գանձակ, Երևան, Ալեքսանդրապոլ (Շիրակ) և Կարս։ Մանրամասնութիւնները տե՛ս, Ռուբինա Փիրումեան, 
Հայաստանը ՀՅԴ-Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում (1917-1921), Եր, Երևանի Համալսարանի Հրատա-
րակ չութիւն, 1997, էջ 10։ Այսուհետ՝ «Հայաստանը ՀՅԴ-Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում»։
3 1917-ի ամռանը Գևորգ Խատիսեանը և Աւետիք Շահխաթունեանը Կովկասի սահմանային բաժանումերի 
նախագիծը ներկայացրել էին Պետրոգրադի իշխանութեան։ Դա իրականացնելու հող էր պատրաստւում։
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 Բոլ շե ւի կեան յե ղա փո խու թիւ նը (1917,  Նո յեմ բեր 7, հին տո մա րով՝  Հոկ-
տեմ բեր 25) ե կաւ հիմ նո վին փո խե լու ի րա վի ճա կը։  Յա ջոր դե ցին ժո ղո վուրդ-
նե րի ա զա տու թեան վե րա բե րող՝  Լե նի նի ու Ս տա լի նի հա կա սու թիւն նե րով 
լի յայ տա րա րու թիւն նե րը, ռուս բա նա կի նա հան ջը եւ ճա կատ նե րի պար պու-
մը, ո րի հե տե ւան քով Ա րեւմ տա հա յաս տա նի ճա կա տը պաշտ պա նե լու պար-
տա կա նու թիւ նը ստանձ նում էին փոք րա թիւ հայ կա կան զօ րախմ բերը ( Մու-
րա տի,  Սե պու հի, Անդ րա նի կի, Ա րա մի,  Նա զար բէ կեա նի, Դ րո յի եւ  Ռոս տո մի 
ղե կա վա րու թեամբ)։ 

 Ռու սա կան բա նա կի հե ռա ցու մը նոր ա ռիթ էր թուր քե րի հա մար. սա կայն, 
թուրք բա նա կը քայ քա յո ւած էր եւ ժա մա նա կի պէտք ու նէր։ Այդ ժա մա նա կը 
շա հե լու հա մար  Թուր քիոյ եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տար  Վե հիբ  Բէ յը կով-
կա սեան իշ խա նու թեան զի նա դա դար ա ռա ջար կեց։  Բա նակ ցու թիւն նե րը 
տա րո ւե ցին Երզն կա յում  Դեկ տեմ բեր 2-5 (15-18)։  Նիս տե րին մաս նակ ցում 
էր նաեւ Ար շակ  Ջա մա լեա նը:  Զի նա դա դա րը պի տի գոր ծադ րո ւէր  Սեւ  Ծո վից 
մին չեւ  Վա նայ Լ ճի հա րա ւա յին ա փե րը տա րա ծո ւող ռազ մա ճա կատ նե րում։ 
Ըստ զի նա դա դա րի պայ մա նագ րի՝ ռու սա կան գրա ւեալ հո ղե րի մէջ էր 
մտնում ա պա գա յի Ո ւիլ սը նեան  Հա յաս տա նը ամ բող ջու թեամբ4։  Բայց բախ-
տի հեգ նան քով այդ պայ մա նագ րի ստո րագր ման նա խորդ օ րը  Լե նի նը եւ-
րո պա կան ռազ մա ճա կատ նե րի վրայ զի նա դա դար էր կնքել  Քա ռեակ Զի -
նակ ցու թեան հետ եւ պայ ման նե րը լրաց նե լու հա մար բա նակ ցու թիւն նե րը 
շա րու նակ ւում էին Բ րեստ  Լի տովս կում։ 

Բ րեստ  Լի տովս կի բա նակ ցու թիւն նե րի լու րը հա սել էր բոլ շե ւի կեան յե-
ղա փո խու թիւ նից յե տոյ կի սան կախ  Կով կա սեան  Կո մի սա րիա տին լրաց նող 
Անդր կով կա սեան  Խորհր դա րան՝  Սէյմ, որ փո խա րի նում էր  Ժա մա նա կա ւոր 
Կա ռա վա րու թեան ստեղ ծած  Կով կա սեան  Յա տուկ  Կո մի տէին (ՕԶԱԿՈՄ)։  Նոյ 
Ռա միշ վի լին զե կու ցում էր, որ ստո րագ րո ւե լիք հա մա ձայ նագ րում թուր քե րին 
մեծ զի ջում ներ են նա խա տե սո ւած։  Ռա միշ վի լիի կար ծի քով՝  Ռու սաս տա նը 
բո լո րո վին հե տաքրք րո ւած չէր  Կով կա սով եւ  Սէյմն էր որ պի տի պաշտ պա-
նէր իր եր կի րը։ Ու րեմն  Սէյ մում ո րո շում տրո ւեց  Կով կա սը ան ջա տել Ռու  սաս-
 տա նից ու բա նակ ցու թեան նստել թուր քե րի հետ։  Պա տո ւի րա կու թեան նա-
խա  գահ ընտ րո ւեց Ա կա կի Ի ւա նո վիչ Չ խեն կե լին. մաս նակ ցում էին  Յով հան  նէս 
Քա  ջազ  նու նին եւ Ա լեք սանդր  Խա տի սեա նը։  Բայց Բ րեստ  Լի տովս կի հայ ժո-
ղովր դի հա մար չա րա բաս տիկ հա մա ձայ նու թիւ նը ե կաւ կան խե  լու ա մէն քայ-
լե րը։  Թուրք բա նա կը վե րա կազ մա կեր պո ւած դար ձեալ ռազ մա կան գոր ծո-
ղու թիւն նե րի դի մեց եւ ա ռա ջա ցաւ ցա րա կան զօր քե րի գրա ւած հո ղե րը յետ 
գրա ւե լու եւ Բ րեստ  Լի տովս կի հա մա ձայ նագ րով ի րեն նո ւի րո ւած հո ղե րին 
տի րա նա լու։ 

Բ րեստ  Լի տովս կի հա մա ձայ նու թեան կնքու մից յե տոյ ա ւե լի շեշ տո ւեց 
 Կով կա սը ղե կա վա րող ե րեք կու սակ ցու թիւն նե րի ան հա ւա սար մրցակ ցու թիւ նը, 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւնն ու սահ մա նա յին վէ ճե րը։  Թա թար նե րին ա ռաջ-
նոր դող  Մու սա ւաթ կու սակ ցու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը  Սէյ մում պնդում էին 
Բ րեսթ  Լի տովս կի պայ ման նե րն ըն դու նել, այ լա պէս ի րենք դուրս կը գան։ Ի րա-

4 «Հայաստանը ՀՅԴ-Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում», էջ 71-73 (Յղում է կատարուած Կարօ 
Սասունու «Թրքահայաստանը Ա. Աշխարհամարտի ընթացքին», Գաբրիէլ Լազեանի «Հայաստան և Հայ 
Դատը» և Սիմոն Վրացեանի «Հայաստանի Հանրապետութիւն» գործերին)։
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կա նու թիւնն այն էր, որ մու սուլ ման նե րն ի րենց խառ նակ չու թիւն նե րով ուղ-
ղա կի դա ւա ճա նում էին  Կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի միա ւոր մա նը։  Թի կուն քից 
օգ նում էին թուրք բա նա կին, թա լան ու կո տո րած էին կազ մա կեր պում հայ-
կա կան գիւ ղե րում, եւ ե թէ չլի նէր Ա րամ  Մա նու կեա նի շրջա հա յեաց քա ղա քա-
կա նու թիւ նը, Ե րե ւանն էլ կուլ կը գնար նրանց ոտնձ գու թիւն նե րին։

Սահ մա նա յին վէ ճե րը մե ծավ մա սամբ հա յե րի եւ թա թար նե րի մէջ էին 
եւ պատ ճա ռը  Կով կա սի միա խառն բնակ չու թիւնն էր, որ ա պա գա յում էլ 
 Կով կա սեան ե րեք ան կախ հան րա պե տու թիւն նե րի կեան քում տուն պի տի 
տար ան հա մա ձայ նու թիւն նե րի, խլրտում նե րի, քա ղա քա կան լուրջ հար ցե րի 
եւ ա րիւ նոտ ընդ հա րում նե րի։  Պի տի ա սել, որ  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան 
շրջա նում,  Ռու բէ նի ( Տէր- Մի նա սեան) շնոր հիւ, կա րե լի ե ղաւ լու ծում տալ 
այդ հար ցին՝  Հա յաս տա նը մաք րել թա թար նե րից եւ  Խորհր դա յին  Հա յաս-
տա նին ժա ռան գու թիւն թող նել հա մե մա տա բար ա ւե լի միա տարր բնակ չու-
թիւն։ Ի հար կէ, այլ հարց է, որ  Խորհր դա յին տի րա պե տու թեան օ րօք  Սո վե-
տա կան Ադր բե ջա նի թա թար նե րը՝ նոր ա նու նով ա զե րի նե րը, հրա ւի րո ւե ցին 
 Հա յաս տան ու սահ մա նին մօ տիկ զուտ թուր քա կան գիւ ղեր ա ռա ջաց րին։ 

Ե թէ  Բոլ շե ւի կեան յե ղա փո խու թիւ նը տե ղի չու նե նար... պատ մու թիւ նը այլ 
ըն թացք պի տի ստա նար։  Մեծ հա ւա նա կա նու թեամբ պի տի ու նե նա յինք Ան-
կախ Ա րեւմ տա հա յաս տան եւ հայ կա կան ինք նա վար գա ւառ/կան տոն  Ռու-
սաս տա նում՝ կա րե ւոր չէ թէ ինչ վար չա կար գով։  Դա  Դաշ նակ ցու թեան տես-
լա կանն էր, որ հե տապն դեց բոլ շե ւի կեան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ էլ երբ 
դաշ նակ ցա կան ներ  Ռու բէն  Տէր- Մի նա սեա նը, Ա ւե տիք  Շահ խա թու նեա նը եւ 
բժ.  Յա կոբ  Զաւ րիե ւը բա նակ ցում էին բոլ շե ւիկ ներ՝ Ս տե փան  Շա հու մեա նի, 
 Դա նուշ  Շահ վեր դեա նի, Հ մա յեակ  Նա զա րէ թեա նի եւ  Սար գիս  Կա սեա նի 
հետ։ 

Այ նո ւա մե նայ նիւ,  Լե նի նի քա ղա քա կա նու թիւ նը այլ ճամ բայ էր բռնել եւ 
 Շա հու մեա նը չէր կա րո ղա ցել  Լե նի նին հա մո զել՝ ռուս զօր քե րը  Կով կա սի 
ճա կատ նե րում թող նե լու, որ պէս զի կա րե լի լի նէր ա պա հով պա հել թուր քե-
րից գրա ւո ւած հայ կա կան հո ղե րը5։  Քա ռեակ  Զի նակ ցու թեան հետ բա նակ-
ցե լիս Ա րեւմ տա հա յաս տա նի դա տը վեր ջինն էր  Լե նի նի մտքում եւ ա ռա ջի-
նը զո հա գոր ծե լու։ Ն րա հե տապն դած հա մաշ խար հա յին յե ղա փո խու թեան 
ճամ բին կա րե ւոր չէր, թէ ժա մա նա կա ւո րա պէս ով կլի նէր հայ կա կան հո ղե-
րի տէրն ու բնա կի չը՝ հա՞ յը, թէ՞ թուր քը։ Բ րեստ  Լի տովս կի հա մա ձայ նագ րով 
չե ղար կո ւե ցին Ա րեւմ տա հա յաս տա նին կա պո ւող բո լոր ծրա գիր նե րը։ Իսկ 
 Թուր քիան մնաց ան կախ  Հա յաս տա նի ծնունդն ան գամ պայ մա նա ւո րող եւ 
ա պա նրա տե ւա կան վտանգն ու նրա կոր ծան ման մեղ սա կի ցը։

 Թուր քիա յի գոր ծօ նը կամ Ա րեւմ տա հա յաս տա նի հա յա պատ կան գրա ւեալ 
հո ղե րի վե րա դար ձը ա ւե լի նո ւազ հնչե ղու թիւն ու նէր երկ րորդ ան կա խու-
թեան ծննդեան նա խոր դող նա խագոր բա չո վեան ժա մա նա կաշր ջա նում։  Դա, 
իհար կէ, չի նշա նա կում, որ ձգտու մը չկար։  Դա դրսե ւո րո ւել էր  Հա յոց 
 Ցե  ղա ս պա նու թեան 50-ա մեա կի հա մա ժո ղովր դա յին ցոյ ցե րի ըն թաց քում6։ 

5 Բանակցութիւնների մանրամասնութիւնները, Ռուբէնի յուշերից առնուած, տես՝ «Հայաստանը ՀՅԴ-
Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում», էջ 67-69:
6 Եղեռնի 50-ամեակը պատշաճ միջոցառումերով ու ձեռնարկներով յիշատակելու Եակով Զարոբեանի 
նախաձեռնութիւնը գործնական դաշտ մտաւ Մոսկուայից թոյլտուութիւն ստանալուց յետոյ և մա-
նա ւանդ խթանուեց քայլ պահելու համար Սփիւռքում մեծ կարևորութեամբ սկսած 50-ամեակի 
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Այս ժո ղովր դա յին պոռթ կու մն ան կիւ նա դարձ էր  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի 
պատ մու թեան մէջ եւ իր տա րո ղու թեամբ ա ռա ջի նը Խ.  Միու թիւ նում։

 Պա տա հա կա նու թիւն չէ, որ խորհր դա յին տի րա պե տու թեան ամ բողջ ըն-
թաց քում  Թուր քիան իր սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թեան հար ցը ԽՍՀ Մ-ի 
հետ ու նե ցած իր յա րա բե րու թիւն նե րում միշտ կեն դա նի է պա հել եւ բա ռա-
ցիօ րէն ընդգր կել 1973-ի  Դեկ տեմ բեր 29-ին ստո րագ րած պայ մա նագ րի մէջ։ 
Այդ պի սով  Թուր քիան իր եւ  Հա յա տա նի սահ ման նե րի մա սին պաշ տօ նա կան 
փաս տա թուղթ էր ձեռք բե րում, այ սինքն՝ ո րե րորդ ան գամ թա ղում էր 
Ա րեւմ տա հա յա տա նի հո ղա յին հար ցը։  Մոս կո ւան բա րի գտնո ւեց այդ հա-
մա ձայ նա գիր/փաս տա թուղ թի պատ ճէ նը  Հա յա տա նի  Կոմ կու սին յանձ նե լու։ 
 Բայց այն գաղտ նի պա հո ւեց եւ հրա պա րա կո ւեց  Սո վե տի փլու զու մից յե տոյ 
միայն, 2008-ին, « Բան բեր  Հա յաս տա նի ար խիւ նե րի»  հան դէ սի թիւ 1 հա-
մա րում7։ Ան հա ւա նա կան չէ, որ  Թուր քիա յին այս նա խազ գու շա կան քայ լին 
մղո ղը 1965-ից  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում սկսված վտան գա ւոր խմո րում-
ներն էին8։ Ն ման խմո րում նե րը, իհար կէ, սաստ կօ րէն ճնշո ւե ցին ձեր բա կա-
լու թիւն նե րով ու աք սո րով։ Այդ մար դիկ «մո լո րեալ ներ» կո չո ւե ցին, բայց 
դրանց ցա նած գա ղա փար նե րը պի տի ծլար ձա կէին յե տա գա յին։ Ա նու շա-
դրու թեան մատ նո ւեց նաեւ եւ միայն ար տա սահ մա նի հա յու թեան հա մար 
տե  ղե կու թիւն նե րի աղ բիւր ծա ռա յեց  Հա յաս տա նի « Հել սին կեան  Խումբ»-ի 
1977-ից հա ւա քած փաս տաթղ թե րը  Հա յաս տա նի խորհր դա յին իշ խա նու թեան 
կող մից թոյլ տրո ւած մարդ կա յին ի րա ւանց խախ տում նե րի մա սին9։

 Նա խա գոր բա չո վեան ժա մա նա կաշր ջա նի այս քա ղա քա կան խմո րում-
նե րը ծփանք ներ էին, որ դժգո հու թեան եւ գոր բա չո վեան հա մե մա տա բար 
ա ւե լի ա զատ մթնո լոր տում ազ գա յին շարժ ման ա լիք պի տի դառ նա յին յե-
տա գա յում։ Իսկ  Թուր քիան մնում էր սահ մա նա կից հա րե ւան,  Խորհր դա յին 
 Միու թեան թշնա մի, սահ մա նի մօտ տե ղա կա յո ւած իր ա մե րի կեան եւ ՆԱՏՕ-ի 
զի նո ւո րա կան խա րիսխ նե րով՝ հրթիռ նե րը դէ պի  Հա յաս տան ու ղո ւած։  Հայ-

նախապատրաստական աշխատանքների հետ, վերջին հաշուով Սփիւռքը Հայաստանին մօտեցնելու 
մղումով։ Այս մասին տե՛ս, օրինակ՝ Զաւէն Գրիգորեանի յօդուածը «Եակով Զարոբեանի դերը Հայոց Մեծ 
Եղեռնի 50-ամեակը Խորհրդային Հայաստանում նշելու և Հայրենադարձության կազմակերպման գործում», 
էջ 202-205, «Բանբեր Հայաստանի արխիւների», թիւ 1 (101), 2003։ Չմոռանանք, որ 1964 թ. Յուլիս 16-ին մի 
խումբ մտաւորականներ ՀԿԿ Կենտրոնական Կոմիտէին նամակ գրելով խնդրել էին Եղեռնի 50-ամեակից 
լուռ չանցնել և պատշաճօրէն նշել այն։ Ձեռնարկները ծրագրուեցին, բայց ինչ չէր նախատեսել Զարոբեանը 
1965 թ. Ապրիլ 24-ի զանգուածային բնոյթ ստացած ցոյցերն էին, ուր մտաւորականներ, ուսանողներ և 
պարզ քաղաքացիներ Երևանում «Մեր հողերը, մեր հողերը» էին գոչում և պահանջում Թուրքիայի կողմից 
գրաւած հայկական հողերի վերադարձ և ցեղասպանութեան ճանաչում։
7 Տե՛ս Աւագ Յարութիւնեան, «Խորհրդաթուրքական սահմանի վերասահմանագծման պատմութիւնից 
(1973 թ.)», կամ «Из истори и редемаркации советско-турецкой границы (1973 г.)», էջ 175-195, «Բանբեր 
Հայաստանի արխիւների», թիւ 1 (111), 2008։
8 1967-ին արդէն գաղտնի գործող մի քանի խմբեր միացան նախապէս կազմուած Ազգային Միաբա նու-
թիւն Կուսակցութեան՝ մասնաբար գործելու ազգային գաղափարախօսութեամբ և ծրագրով։ Բայց կու-
սակցութեան անդամերը անողոք հալածանքների ենթարկուեցին։ Ըստ Լ. Մկրտչեանի՝ մինչև 1974 
թուա կան «իրենց ազգային-հայրենասիրական գործունէութեան համար, դատուել ու ռուսաստանեան 
սառ ցավայրերն են ուղարկուել աւելի քան 80 մարդ»։ Տես Լ. Մկրտչեան (կազմեց և ծանօթագրեց), «Հայ-
րենական ձայներ, (Վաւերագրական նիւթերի ժողովածու), Միւնխեն, Instutut fur Armanische Fragen, 1978, էջ 
111։ Այսուհետ՝ «Հայկական Ձայներ»։ Մկրտչեանն այս ժողովածուում հրատարակել է «Ազգային Միացեալ 
Կուսակցութեան» հիմադիրներից Պարոյր Հայրիկեանի երևանեան դատավարութեան «Վերջին խօսքը» 
1974, Նոյեմբեր 22-ին՝ Հայկական ՍՍՀ Գերագոյն Դատարանում ( էջ 113-121)։
9 1977 թ. Ապրիլ 1-ի «Հելսինկեան Համաձայնութեան Եզրափակիչ Փաստաթղթի Դրոյթների Կատարմանն 
Աջակ ցող Հայկական Խումբ»-ի Յայտարագրի առաջին տողերն են՝ «Հայկական Հանրապետութեան մէջ 
տեղի են ունենում մարդկային իրաւունքների, մարդկային արժանապատուութեան և հիմական ա զա-
տութիւնների՝ մտքի, խղճի, կրօնի, համոզումերի կոպիտ ոտնահարման դէպքեր», և «Խումբը» ներ-
կայացնում է իր նպատակներն ու առաջարկները («Հայրենական ձայներ», էջ 123-127)։
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Ադր բե ջա նա կան թնջու կը,  Հա յաս տա նի շրջա փա կու մը եւ  Թուր քիա յի պա-
հանջ նե րը նո րան կախ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նից դեռ ա պա գա յում 
էր։ Իսկ Վ րաս տա նի ու Ադր բե ջա նի խորհր դա յին հան րա պե տու թիւն նե րը 
«եղ բայ րա կան» յա րա բե րու թիւն նե րի մէջ էին  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի 
հետ։ Ս տա լի նեան քա ղա քա կա նու թիւ նը կա րո ղա ցել էր ան ծայ րա ծիր կայս-
րու թեան հա րիւ րից ա ւե լի ազ գու թիւն նե րին իր մուր ճի տակ ա ռե րե ւոյթ հա-
մե րաշխ պա հել։

2.  Հայ կա կան կու սակ ցու թիւն նե րի կամ քա ղա քա կան  
հո սանք նե րի գոր ծօ նը

 Վե րա դառ նանք հար ցի պատ մու թեա նը։ 1917-ին  Հա յոց Ազ գա յին  Խոր-
հուր դը կով կա սա հա յու թեան դա տի գործ նա կան ուժն էր ներ կա յաց նում։ 
Ե թէ այս ճա կա տագ րա յին ի րա վի ճա կում գոր ծի մղիչ ու ժը  Դաշ նակ ցու թիւնն 
էր, ա պա հայ ժո ղովր դի ղե կա վարն ու ճա կա տագ րի տնօ րի նո ղը Ազ գա յին 
 Խոր հուրդն էր, ո րի մէջ դար ձեալ մե ծա մաս նու թիւն էր  Դաշ նակ ցու թիւ նը։ 
Այս բո լո րը, իհար կէ, բա ցի  Սէյ մում ու նե ցած հայ ներ կա յա ցուց չու թիւ նից եւ 
զբա ղեց րած պաշ տօն նե րից։ 

Եւ ինչ պէ՞ս ա ռա ջա ցաւ  Հա յոց Ազ գա յին  Խոր հուր դը։ 1917-ի  Հոկ տեմ բեր 
11-ին  Թիֆ լի սում կա յա ցաւ Ա րե ւե լա հա յոց ա ռա ջին հա մա գու մա րը, ո րին 
հրա ւի րո ւել էին հայ կեան քում գոր ծող բո լոր հո սանք նե րը, նոյ նիսկ հայ 
բոլ շե ւիկ նե րը, ո րոնք թիւ չէին կազ մում  Կով կա սում։  Բայց բոլ շե ւիկ նե րը 
բոյ կո տե ցին հա ւա քը, այն՝ «բուր ժո ւա զիա յի նա ցիո նա լիս տա կան հնարք» 
պի տա կե լով10։ Ա հա՝ այս հա մա գու մա րից ա ռա ջա ցած մար մի նը Ազ գա յին 
 Խոր հուրդ կո չո ւեց։  Կազ մը բազ մա կու սակ ցա կան էր- Դաշ նակ ցու թիւն (6), 
 Ժո ղովր դա կան (2),  Սո ցեալ- Դե մոկ րատ,  Մեն շե ւիկ (2),  Սո ցեալ- Յե ղա փո-
խա կան, Էս-Էռ (2) կու սակ ցու թիւն նե րը եւ 3 չէ զոք ներ։  Նա խա գահն էր Ա ւե-
տիս Ա հա րո նեա նը։  Թիֆ լի սի Ազ գա յին  Խորհր դի ներ քոյ գոր ծում էին տե-
ղա կան Ազ գա յին  Խոր հուրդ նե րը։  Բազ մա կու սակ ցա կան դրու թիւ նը շա րու-
նա կո ւեց նաեւ ան կա խու թեան տա րի նե րին՝ ա ռա ջին խորհր դա րա նը ե ռա-
պատ կո ւած պատ կերն էր Ազ գա յին  Խորհր դի՝  Հա յաս տա նում ապ րող ազ-
գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի՝ թուր քե րի, ռուս նե րի եւ ե զի դի նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի յա ւե լու մով։

 Հա մե մա տու թեան հա մար նշենք, որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում գո-
յու թիւն ու նէր  Մոս կո ւա յի հրա մա նով գոր ծող կո մու նիստ միա կու սակ ցա-
կան կա ռոյց։ Երկ րի ա ռա ջին դէմ քը  Կո մու նիստ կու սակ ցու թեան ա ռա ջին 
քար տու ղարն էր՝  Կա րէն  Դե միր ճեա նը (1974-1988), որ ա զա տու թիւ նը չու նէր 
բո ղո քե լու  Մոս կո ւա յի տէ րէ րին, որ  Խորհր դա յին  Միու թեան ան հա շիւ ճար-
տա րա րո ւես տա կա նա ցու մը թու նա ւո րել է  Հա յաս տա նը։  Մե ծա մօրն ու Նա-
յի րի տը  Հա յաս տա նի հպար տու թիւնն էին ամ բողջ  Խորհր դա յին Միու թեան 
մէջ։  Հա յաս տա նը եր րորդ տեղն էր գրա ւում քի միա կան ճար տա րա րո ւես տի 

10 Սեպտեմբեր 19-ին, ի պատասխան համագումարին մասնակցելու հրաւէրի, Անաստաս Միկոյեանի 
յայտարարութիւնը տես՝ «Հայաստանը ՀՅԴ-Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում», էջ 13: Յայտարութեան 
բնագիրը տե՛ս՝ «Հոկտեմբերեան Սոցիալիսստական Մեծ Ռևոլիւցիան և Սովետական իշխանութեան յաղ-
թանակը Հայաստանում, Փաստաթղթերի և նիւթերի ժողովածու». (Եր., Հայկ. ՍՍՌ Ակադեմիայի Հրա-
տարակութիւն, 1960), փաստաթուղթ թիւ 46, էջ 73-74։ Այսուհետ՝ «Հոկտեմբերեան»։



30

մէջ։ Ի՞նչ հոգ, թէ գոր ծա րան նե րը ան բա ւա րար ա պա հո վա կան մի ջոց նե րի 
պատ ճա ռով թու նա ւոր եւ շո ղար ձա կող նիւ թեր էին ար տա նե տում եւ շրջա-
պա տը ա պա կա նում11։ Ի՞նչ հոգ, թէ  Մոս կո ւան դրժել էր իր պայ մա նը՝ այդ 
գոր ծա րան նե րի թա փօն նե րը  Սի բիր տե ղա փո խել ու ան մար դաբ նակ վայ-
րում թա ղել։  Չէ՞ որ Ադր բե ջա նը մեր ժել էր թա փօն նե րը իր հան րա պե տու-
թեան մի ջով ճամ բայ տալ։  Դա կա րող էր վնա սել իր բնակ չու թեան ա ռող-
ջու թեա նը։ Ու րեմն, այդ թու նա ւոր թա փօն նե րը մնում էին  Հա յաս տա նում՝ 
Ա րա րա տեան դաշ տում թա ղո ւած, այն էլ ոչ ա պա հով խո րու թեամբ, եւ փճաց-
նում ջու րը, բու սա կա նու թիւ նը, մա հա ցու հի ւան դու թիւն ներ բե րում բնա-
կիչ նե րին։  Կեն սո լոր տի ա պա կան ման հարց կար  Հա յաս տա նում, ուղ ղա կի 
« Կեն  սա  բա նա կան Ե ղեռն», ու դա լու ծե լու ոչ մի հե ռան կար չկար։ Իսկ 1987-ի 
 Մար տին  Հա յաս տա նի 350 մտա ւո րա կան նե րի բո ղոք-նա մա կը  Գոր բա չո վին 
ա նար դիւնք էր մնա ցել՝ միայն զար հու րանք պատ ճա ռե լով Ս փիւռ քին, որ 
չե րե ւա կա յած պատ կերն էր տես նում։  Հա յաս տա նեան մա մու լը օգ տո ւե լով 
 Գոր բա չո վեան «Հ րա պա րա կայ նու թեան» քա ղա քա կա նու թիւ նից՝ սկսել էր 
դրսե ւո րել հո ղի, ջրի, օ դի թու նա ւոր ման հսկայ չա փե րը եւ ազ դե ցու թիւ նը 
 Հա յաս տա նի բնու թեան, կեն դա նա կան աշ խար հի եւ բնակ չու թեան վրայ։

 Խորհր դա յին  Միու թիւ նը  Գոր բա չո վեան « Վե րա կա ռուց ման», «Հ րա պա-
րա կայ նաց ման» եւ « Ժո ղովր դա վա րաց ման» ձա խա ւէր քա ղա քա կա նու թեան 
ար դիւն քում բա ցո ւել էր աշ խար հին, եր կա թէ վա րա գոյ րը բարձ րա ցրել։ 

 Հա յաս տա նում դժգո հու թիւն ներն ու բո ղոք նե րը շա րու նա կում էին խեղդ-
ո ւել հա լա ծան քով ու ա զա տազր կու մով։  Դա ո րակ ւում էր հա կադ րու թիւն 
 Խորհր դա յին վար չա կար գին։ Ս պի տա կի երկ րա շար ժը եւ պատ ճա ռած ա ւէ-
րը եւ  Մոս կո ւա յի ղե կա վա րու թեան ան ճա րա կու թիւ նը ան մի ջա կան օգ նու-
թիւն հասց նե լու ա ւե լի պար զե ցին պատ կե րը աշ խար հի եւ մա նա ւանդ՝ հայ-
կա կան Ս փիւռ քի առ ջեւ։ Այս բո լո րը յի շա տա կում եմ՝ հիմ նա ւո րե լու հա մար 
այն միտքս, որ  Հա յաս տա նի կո մու նիստ ղե կա վա րու թեան ան կա րու թեան 
պատ ճա ռով  Հա յաս տա նում ա ռա ջա ցած ծանր խնդիր նե րին լու ծում տա լու 
հա մար ա ռա ջին ան գամ լի նե լով  Խորհր դա յին  Միու թեան միա կու սակ ցա կան 
դրո ւած քում՝ կազմ ւում էին ան կախ գոր ծող խմբակ ցու թիւն ներ, ո րոնք, ի 
տար բե րու թիւն նա խա գոր բա չո վեան շրջա նի, այ լեւս գաղտ նու թեան մէջ 
չէին, այլ կազմ ւում էին բա ցա յայտ, յա տուկ նպա տակ նե րով եւ աս տի ճա-
նա բար ժո ղովր դի մէջ ար մատ նե տե լով՝ պի տի տուն տա յին  Խորհր դա յին 
 Միու թիւ նից ան ջատ ման շար ժու մին։ Այդ խմբակ ցու թիւն նե րի ա ռա ջին նե րից 
էր 1987-ին  Շա հէն  Յա րու թիւ նեա նի նա խա գա հու թեամբ կազ մո ւած « Սո վե-
տա հայ  քաղ բան տար կեալ նե րի պաշտ պա նու թեան յանձ նա խումբ»-ը, ե թէ 
չհա շո ւենք 1984-ից գոր ծող « Զան գա կա տուն» կազ մա կեր պու թիւ նը, որ  Ղա-
րա բա ղի յու շար ձան նե րի պահ պան ման հա մար էր գոր ծում, բայց ստո րա-
գ րու թիւն ներ էր հա ւա քում Ադր բե ջա նի իշ խա նու թեան կա տա րած վայ րա-
գու թիւն նե րի դէմ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար։ 

11 Միջազգային մասնագէտները Հայաստանի հիւլէակայանը համարում են աշխարհի ամենից վտան գա-
ւորներից մէկը թէ՛ իր նախագծի և թէ՛ իր տեղանքի (երկրաշարժի գօտի) տեսակէտից։ Գոյութիւն ունեն 
բաւական թուով ուսումասիրութիւններ այս մասին։ Տե՛ս օրինակ՝ Marianne Lavelle և   Josie Garthwaite, 
“Is Armenia’s Nuclear Power Plant the World’s Most Dangerous?” http://news.nationalgeographic.com/news/
energy/2011/04/110412-most-dangerous-nuclear-plant-armenia
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3.  Դէ պի ան կա խու թիւն ա ռանց նա խա տե սու մի կամ  
ծրագ րո ւած քայ լե րով

 Վե րա դառ նանք հար ցի պատ մու թեա նը։  Թուրք բա նա կը ա ռա ջա նում 
էր նոր կո տո րած նե րով, հայ զօ րա կան նե րի յու սալ քում կար եւ փա խուստ։ 
Իսկ  Սէյ մում ո՛չ վրա ցի եւ ո՛չ էլ թա թար ղե կա վար նե րը մտադ րու թիւն չու նէին 
հայ ժո ղովր դի սի րոյն թուրք բա նա կի դէմ պա տե րազ մե լու։  Թիֆ լի սի Ազ-
գա յին  Խորհր դի ան դամ ներ՝ Ա ւե տիս Ա հա րո նեան, Ս տե փան  Մա մի կո նեան, 
 Տիգ րան  Բէկ զա դեան,  Նի կոլ Աղ բա լեան, Ա լեք սանդ րա պո լում,  Կար սում, 
 Սա րի ղա մի շում այ ցե լում էին ժո ղովր դին եւ զօր քին՝ քա ջա լե րե լու, մտա հո-
գու թիւն նե րը մեղ մե լու։ Այդ օ րե րին  Սէյ մի պա տո ւի րա կու թիւ նը վեր ջա պէս 
Տ րա պի զոն հա սած՝ սպա սում էր ըն դու նո ւել թուր քե րի կող մից, որ ու շա նում 
էր։  Թուր քե րը կա րիք չու նէին այդ բա նակ ցու թիւն նե րի։  Վեր ջա պէս  Մարտ 
14-ին սկսում են բա նակ ցու թիւն նե րը, երբ ար դէն ըն կել էր Էրզ րու մը։ 
 Ռի չարդ  Յով հան նի սեա նի բա ռե րով՝ Էրզ րու մի ճա կա տա մար տը Ա րեւմ տա-
հա յաս տա նի հա մար տ րո ւած վեր ջին կռիւն էր, ո րով թուր քե րը տի րե ցին 
ռուս նե րի գրա ւած հայ կա կան վեց վի լա յեթ նե րին։  Թուրք բա նա կը  Վա նի, 
Խ նու սի, Ա լաշ կեր տի պաշտ պա նու թիւն նե րը ճեղ քե լով դէ պի  Կով կաս շար-
ժո ւեց12։  Մար տի վեր ջին վերսկ սած բա նակ ցու թիւն նե րին թուր քե րը ներ կա-
յա նում են վերջ նագ րով՝ ըն դու նել Բ րեստ  Լի տովս կի հա մա ձայ նա գի րը եւ 
 Կով կա սը ան կախ յայ տա րա րել, այ լա պէս՝ սպառ նում էին  Բա թում մտնել։ 
 Սէյ մը նա խա պէս մեր ժել էր Բ րեստ  Լի տովս կը, մեր ժել էր նաեւ ա ռանց 
 Ղար սի, Ար դա հա նի եւ  Բա թու մի  Կով կա սը ան կախ յայ տա րա րել։ 

Այս մա սին պա տո ւի րա կու թիւ նը տե ղե կաց նում է  Սէյ մին եւ յանձ նա րա-
րում նոր կո տո րած նե րից խու սա փե լու հա մար ըն դու նել թուր քե րի պայ ման-
նե րը։  Սա կայն  Սէյ մը իր Ապ րիլ 13-ի նիս տում ո րո շում է տե ղի չտալ եւ պա-
տե րազ մը շա րու նա կել։  Միայն մու սա ւա թա կան նե րը դէմ են կանգ նում այդ 
ո րոշ ման։  Մու սուլ ման թուր քե րի դէմ պա տե րազ մը հա մա րում են  Կով կա սի 
ամ բող ջա կա նու թեան քայ քայ ման ա ռա ջին քայլ։  Բո լոր դէպ քե րում, ընտր ւում 
է պա տե րազ մա կան յա տուկ մար մին, ո րին մաս էին կազ մում  Գե գեչ կո րին, 
Կար  ճի  կեա նը,  Ռա միշ վի լին։  Սէյ մի այս ո րոշ ման վրայ պա տո ւի րա կու թիւ նը 
ա նո րո շու թեան մատ նո ւած դէ պի  Թիֆ լիս է շարժ ւում։

Ար դէն ըն կել էր  Սա րի ղա մի շը, երբ Ապ րիլ 20-21-ին Հ.Յ.Դ. Ա րե ւե լեան 
 Բիւ րո յի նա խա ձեռ նու թեամբ Ա լեք սանդ րա պո լում հրա ւի րո ւեց հա մա հայ կա-
կան խորհր դա ժո ղով՝ քա ղա քա կան, կու սակ ցա կան, ռազ մա կան եւ հա սա-
րա կա կան ղե կա վա րու թեան մաս նակ ցու թեամբ:  Մաս նա կից նե րից շա տե րը 
կողմ նա կից էին պա տե րազ մը շա րու նա կե լուն։  Բայց դէպ քե րը այլ ըն թացք 
ստա ցան։ Ապ րիլ 22-ի  Սէյ մի ժո ղո վում ո րո շո ւեց  Կով կա սը ան կախ յայ տա-
րա րել՝ «Անդր կով կա սի  Ռամ կա վար  Դաշ նակ ցա յին  Հան րա պե տու թիւն», սա 
միայն  Թուր քիա յի պնդու մով, որ պէս բա նակ ցու թիւն նե րի նա խա պայ ման։ Ի 
միջի այ լոց, մու սա ւա թա կան նե րի ղե կա վար  Ռա սուլ զա դէն ա ռա ջար կում էր 
 Դաղս տանն էլ առ նել ան կախ  Կով կա սի սահ ման նե րի մէջ՝ մու սուլ ման նե րին 
բոլ շե ւիկ նե րի լու ծից ա զա տե լու հա մար։ Ն պա տա կը՝ մահմետական հո ղա-

12 Տե՛ս Richard Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, 1918, (Berkeley, Los Angeles, London: Uni-
versity of California Press, 1968), էջ 137։
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տա րած քը ընդ լայ նելն էր։ 
 Սէյ մի այս ժո ղո վում հրա ժար ւում է պա տե րազմ շա րու նա կե լու կողմ նա-

կից  Գե գեչկո րիի կա ռա վա րու թիւ նը։  Թուր քա մէտ Ա կա կի Ի ւա նո վիչ Չ խեն-
կե լիին յանձ նա րար ւում է կա ռա վա րու թիւն կազ մել, որ վա ւե րաց ւում է Ապ-
րիլ 26-ին։ Իսկ այդ ե րեք օ րե րի ըն թաց քում ար դէն Չ խեն կե լին գաղտ նի 
կա պի մէջ էր մտել  Վե հիպ  Բէ յի հետ, ո րից յե տոյ կար գադ րում է  Կար սի 
ճա կա տի հրա մա նա տար  Նա զար բէ կեա նին կռի ւը դա դա րեց նել, զէն քե րը 
ցած դնել։  Հա ղոր դակ ցա կան կա պը կտրո ւած լի նե լով, ան տե ղեակ կենտ-
րո նում տի րող ի րադ րու թեան՝  Նա զար բէ կեա նը կա տա րում է հրա մա նը։ 
Ապ րիլ 25-ին քա ղա քը յանձն ւում է  Քեա զիմ  Կա րա բե քի րին եւ, թուրք բա-
նա կը  Կարս մտնե լով սկսում է թա լա նել ու ա ւէ րել։  Հա յե րը խու ճա պա հար 
դէ պի Ե րե ւան են փախ չում13։  Կար սն ընկ նում է նրա նով հան դերձ, որ  Նա-
զար բէ կեա նը մի քա նի օր ա ռաջ Ա լեք սանդ րա պո լի խորհր դա ժո ղո վին յայ-
տա րա րել էր, թէ  Կար սի պաշտ պա նու թիւ նը կա րող է մէկ ա միս էլ դի մա նալ, 
ե թէ  Կար սը չընկ նէր, ե թէ Չ խեն կե լին այդ դա ւա ճան քայ լը չառ նէր։  Բայց 
մենք մեզ մե ղադ րենք։ Ե թէ ճա կա տի հրա մա նա տա րու թիւ նը այդ քան ա րագ, 
ա ռանց իսկ  Քա ջազ նու նու եւ  Խա տի սեա նի ի մա ցու թեան (հա ղոր դակ ցու-
թեան կա պը կտրո ւած է ե ղել) Չ խեն կե լիի հրա մա նը չկա տա րէր։  Կար սը կը 
դի մա նար եւ մէկ ա միս անց զար գա ցող դէպ քե րի ար դիւն քում ան կախ  Հա-
յաս տա նի բա նագ նաց նե րը ա մուր հիմ քե րի վրայ, ա ւե լի լայն տա րած քով 
 Հա յաս տա նի գո յու թիւ նը կամ րագ րէին թուր քե րի հետ։

Ան կախ  Կով կա սում գոր ծող Չ խեն կե լիի կա ռա վա րու թիւ նը  Մա յիս 11-ից 
թուր քե րի հետ  Բա թու մում բա նակ ցու թիւն ներ սկսեց։  Պա տո ւի րա կու թեան 
մաս էին կազ մում նաեւ  Յով հան նէս  Քա ջազ նու նին եւ Ա լեք սանդր Խա տի-
սեա նը։  Թուր քե րը այս ան գամ պա հան ջում էին Անդր կով կա սի ան կա խու-
թիւ նը լու ծա րել եւ դէ պի Ա լեք սանդ րա պոլ ու Էջ միա ծին ա ռա ջա նա լով՝ 
սպառ նում էին Ե րե ւան հաս նել։  Բա նակ ցու թիւն նե րին մաս նակ ցող թա թար-
նե րը, Ուզ բե կով եւ  Խոյս կի, թուր քե րի բա ցար ձակ հո վա նա ւո րու թիւ նը վա-
յե լե լով, պնդում էին, որ Էջ միա ծի նը լի նի  Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք, իսկ 
Ե րե ւա նը, որ թա թա րա կան քա ղաք էին հա մա րում կցո ւի Ադր բե ջա նին։ 
 Մի ջան կեալ. ե թէ Ա լիե ւը Ե րե ւա նը Ադր բե ջա նի մաս է յո խոր տում, գա ղա-
փա րն իր մու սա ւա թա կան նախ նի նե րից է գա լիս։ 

Այս ըն թաց քում վրա ցի ներն էլ գաղտ նի հա մա ձայ նու թեան էին գա լիս 
գեր մա նա ցի նե րի հետ նրանց հո վա նա ւո րու թեամբ ան կա խու թիւն յայ տա-
րա րե լու։ Իսկ հայ ղե կա վա րու թի՞ւ նը։ Ո րե ւէ ո րո շում ճա կա տագ րա յին էր 
լի նե լու եւ լի ա նո րո շու թիւն նե րով։ Ան կա խու թիւ նը ա րե ւե լա հայ հո ղա տա-
րած քում, եր կու ա ւե լի զօ րեղ հա րե ւան նե րի ա րան քում ա ռանց բնո րոշ սահ-
ման նե րի, ա նի րա գոր ծե լի էր. իսկ Ա րեւմ տա հա յաս տա նը վտան գո ւած էր։ 
Ե թէ յստակ էր եր կու հա րե ւան նե րի ա րե ւե լու մը եւ նպա տա կաուղ ղո ւած գոր-
ծու նէու թիւ նը, ա պա հայ ղե կա վա րու թիւ նը տա րու բեր ւում էր՝ ո րե ւէ կող մից 
հո վա նա ւո րու թիւն եւ ա պա հո վու թիւն չտես նե լով։  Յի շենք  Ռու բէ նի բա նա-

13 Այս տագնապալից ժամանակաշրջանում Սէյմի նիստերում և ռազմաճակատում տեղի ունեցած 
անցուդարձի մանրամասնութիւնների մասին տե՛ս «Հայաստանը ՀՅԴ-Բոլշևիկ Յարաբերութիւնների Ոլոր-
տում», էջ 87-90։ Սէյմի նիստերի արձանագրութիւնները առնուած են Հ.Հ.Կ.Պ. Պետական Արխիւից. իսկ 
իրադարձութիւնների նկարագրութեան համար յղում է կատարուած Ալեքսանդր Խատիսեանի և Սիմոն 
Վրացեանի գործերին։
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ձե ւու մը, որ լիա կա տար պատ կերն է ներ կա յաց նում։ Ըստ  Ռու բէն  Տէր- Մի-
նա սեա նի,  Դաշ նակ ցու թիւ նը եւ  Հա յոց Ազ գա յին  Խոր հուր դը ե րեք ընտ րանք 
կամ ե րեք ճամ բայ ու նէին ընտ րե լիք։ 

«Ա ռա ջի նը, լի նել Վ րաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի հետ՝ ե րես ուղ ղե լով դէ պի 
գեր մա նա ցիք եւ  Թուր քիան։

Երկ րոր դը, դէմ լի նել թուր քե րին եւ հա րե ւան նե րին՝ յոյ սեր կա պե լով 
դաշ նա կից նե րի յաղ թու թեան վրայ։

Եր րոր դը, դէմ լի նել ե՛ւ հա րե ւան նե րին, ե՛ւ դաշ նա կից նե րին, յե նո ւել Մոս-
կո ւա յում հիմ նա ւո րո ւած բոլ շե ւիկ նե րի եւ  Կով կա սում մնա ցած նրանց բե-
կոր նե րի վրայ»14։

 Հենց ի՛ր  Ռու բէ նի վկա յու թեամբ,  Դաշ նակ ցու թիւ նը բա ցար ձակ դիր քո-
րո շում չոր դեգ րեց եւ փոր ձեց օգ տա գոր ծել բո լոր կա րե լիու թիւն նե րը, ո րով-
հե տեւ ո՛չ միայն ո րե ւէ մէկ յե նա րան այդ օ րե րին հա մա հայ կա կան շա հե րի 
ե րաշ խի քը չէր ըն ձե ռում, այլ նաեւ՝ դաշ նակ ցա կան ղե կա վար նե րի մէջ միա-
տե սակ կողմ նո րո շում չկար։ 

 Քա ղա քա կան դաշ տի ա նո րո շու թեա նը սա տա րում էին  Դաշ նա կից պե-
տու թիւն նե րի ըն կա լու մը բոլ շե ւի կեան յե ղա փո խու թեան՝ որ պէս ժա մա նա-
կա ւոր ե րե ւոյթ, որ պի տի վե րա նար  Ռու սաս տա նից, իսկ Ս պի տակ  Ռուս նե րը 
դեռ դե րա կա տա րու թիւն ու նէին  Ռու սաս տա նում։  Դաշ նա կից նե րը ան դա դար 
խոս տում ներ էին տա լիս հա յե րին, եւ այդ խոս տում նե րին հա ւատք ըն ծա-
յե ցին շա տե րը։  Միւս կող մից գեր մա նաթր քա կան դա շին քը գործ նա կան հո-
վա նա ւո րու թիւն էր ցոյց տա լիս վրա ցի նե րին ու  Կով կա սի թա թար նե րին եւ 
յա րա բե րու թիւն ներ մշա կում  Լե նի նի հետ։ Ա հա այս քա ղա քա կան ա նո րո-
շու թիւն նե րի եւ հա մա տա րած անվս տա հու թեան մէջ պի տի կողմ նո րո շո ւէր 
հայ ղե կա վա րու թիւ նը յան ձինս ՀՅ  Դաշ նակ ցու թեան եւ  Հա յոց Ազ գա յին 
 Խորհր դի։ 

 Մա յիս 26-ին վրա ցի նե րի ա ռա ջար կով  Սէյ մը լու ծա րո ւեց։  Վերջ գտաւ 
Անդր կով կա սի կար ճա տեւ ան կա խու թիւ նը, եւ մի քա նի ժամ յե տոյ վրա ցի-
նե րը ի րենց ան կա խու թիւ նը յայ տա րա րե ցին։  Խա տի սեա նը վկա յում է, որ 
 Բա թու մում  Նոյ  Ժոր դա նիան յայտ նել էր ի րեն, թէ քա նի հա յե րը դեռ շա րու-
նա կում են պնդել թուր քե րի դէմ պա տե րազ մե լու, Վ րաս տա նը պի տի բա-
ժա նո ւի։ Իսկ  Խա տի սեա նի բո ղո քին, թէ « Մի ՞թէ ազ նիւ բան է այս», Ժոր դա-
նիան պա տաս խա նել էր. «Ազ նիւ բան է այն, ինչ որ օգ տա կար է ժո ղո վուր-
դին ....մենք չենք կրնար խեղ դո ւիլ ձե զի հետ միա սին»15։  Սա ա մե նա խօ սուն 
պատ կերն էր ի րա կա նու թեան ու նաեւ վկան դի ւա նա գի տա կան հնա րա գի-
տու թեան ու ձեռ նե րե ցու թեան՝ ի տար բե րու թիւն զգա ցա կան ու ազ նիւ գոր-
ծե լա կեր պի եւ ու րիշ նե րից ու նե ցած ա ւե լորդ սպա սում նե րի։ 

Շ փո թի ու ա նո րո շու թեան մէջ նոյն օ րը  Թիֆ լի սում գու մա րո ւեց  Հա յոց 
Ազ գա յին  Խոր հուր դի ժո ղո վը։ Դ ժո ւար էր ո րո շում կա յաց նել։  Կար ծիք նե րը 
բա ժա նո ւած էին։  Հե տե ւել Վ րաս տա նին եւ ան կա խու թիւն յայ տա րա րել, բայց 
դա կլի նէր միայ նակ մնալ եւ  Ռու սաս տա նից էլ կտրո ւել այն ժա մա նակ, երբ 
հայ կա կան հո ղե րի մեծ մա սը  Թուր քիա յի գրաւ ման տակ էր գտնւում։ 

14 Ռուբէն, «Հայ Յեղափոխականի մը յիշատակները» հատոր 7, (Լոս Անջելըս, Հորիզոն Հրատ., 1952), էջ 138-139։
15 Ալեքսանդր Խատիսեան, «Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը» (Պէյրութ, բ. 
տպագրութիւն, «Համազգային»ի տպարան, 1968), էջ 82։
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 Նոյ նիսկ մտած ւում էր բո ղո քել Վ րաս տա նի ա րած քայ լի դէմ եւ փոր ձել վե-
րա կանգ նել Անդր կով կա սի միաս նա կա նու թիւ նը։  Նոյն գի շեր գու մա րո ւած 
ՀՅԴ ներ կա յա ցուց չա կան հան դիպ մա նը ընդ հա նուր կար ծիքն այն էր, որ 
 Թիֆ լի սի Ազ գա յին  Խոր հուր դը Ե րե ւան եր թայ եւ ձեռք առ նի հայ ժո ղովր դի 
ղե կա վար ման եւ պաշտ պա նու թեան գոր ծը։ Ան կա խու թիւն յայ տա րա րե լու 
հարց չկար։  Յա ջորդ օ րո ւայ  Մու սա ւա թի կող մից Ադր բե ջա նի ան կա խու թեան 
յայ տա րա րու թիւ նը փո խեց ա մէն ինչ։  Մա յիս 28-ին Ազ գա յին  Խոր հուր դը 
ո րո շեց ան կախ  Հա յաս տա նի ա նու նից պա տո ւի րա կու թիւն ու ղար կել  Բա թում՝ 
թուր քե րի հետ զի նա դա դար կնքե լու, նրա նով հան դերձ որ ան կա խու թեան 
ո րո շում չկար դեռ։ Այդ ո րո շու մը տրո ւեց ՀՅԴ Ար ւե լեան եւ Ա րեւմ տեան 
 Բիւ րօ նե րի,  Թիֆ լի սի  Կենտ րո նա կան  Կո մի տէի եւ Ազ գա յին  Խորհր դի ու 
 Սէյ մի դաշ նակ ցա կան ան դամ նե րի նիս տում եւ ո րո շո ւեց Ազ գա յին  Խորհր դին 
յանձ նա րա րել  Յով հան նէս  Քա ջազ նու նուն հրա ւի րե լու որ պէս վար չա պե տի 
թեկ նա ծու։ Ազ գա յին  Խորհր դի  Մա յիս 30-ի նիս տին միւս կու սակ ցու թիւն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ հաս տա տե ցին ան կա խու թիւն յայ տա րա րե լու ան-
հ րա ժեշ տու թիւ նը, եւ կա տա րո ւեց պաշ տօ նա կան յայ տա րա րու թիւն։

Ըստ Հ րաչ  Տաս նա պե տեա նի՝ «Ան կա խու թեան վճռա կան յայ տա րա րու-
թիւն մը ըլ լա լէ ա ւե լի, դէպ քե րու գա հա վէժ ու ան հա կակ շիռ ըն թաց քով 
պար  տադ րո ւած ի րո ղա կան վի ճա կի մը հաս տա տումն է ան»16։  Ռի չարդ 
 Յով  հան նի սեա նը հա մե մա տում է ե րեք հռչա կա գիր նե րը եւ հաս տա տում, որ 
հա կա ռակ միւս նե րի, հայ կա կա նի մէջ չկայ ան կա խու թիւն, հան րա պե տու-
թիւն կամ քա ղա քա ցիա կան ի րա ւունք բա ռե րը։  Միայն յե տա գայ յա ջո ղու-
թիւն նե րից եւ Բա թու մի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու թիւ նից յե տոյ էր, որ 
Ազ գա յին  Խոր հուր դը գոր ծա ծեց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թիւն ա նու նը17։

 Յու նիս 4-ին ստո րագ րո ւեց  Բա թու մի « Խա ղա ղու թեան եւ բա րե կա մու-
թեան դա շին քը»։  Նա խորդ օ րե րին  Սար դա րապա տի,  Ղա րա քի լի սէի եւ  Բաշ 
Ա պա րա նի ռազ մա կան յա ջո ղու թիւն նե րը ո րո շա կի դեր էին ու նե ցել՝ Հա  յաս-
տա նին յատ կա ցո ւած շուրջ 10.000 քառ. քի լօ մետր  հո ղա տա րած քի վրայ 
շուրջ 1000 քառ. քի լօ մետր էլ ա ւե լաց նե լու։  Սի մոն Վ րա ցեա նը այս պէս է 
նկա րագ րում՝ Հա յաս  տա նի հո ղա յին «տա րա ծու թիւ նը մօ տա ւո րա պէս 12.000 
քառ. քի լօ մետր էր, բնակ չու թիւ նը գաղ թա կան նե րով միա սին՝ մօտ մէկ մի-
լիոն....։ Եւ մայ րա քա ղա քից մօտ եօ թը քի լօ մետր հե ռու ե րե ւում էին թրքա-
կան թնդա նօթ նե րը...»18։ 

Ի րա կա նու թիւն էր  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը, բայց ի րա կա նու թիւն 
էր նաեւ Ա րեւմ տա հա յաս տա նի ան կու մը։ Ապ րի լից սկսած ար դէն 150.000 
գաղ թա կան ներ, ա ռանց վե րա դառ նա լու յոյ սի, դէ պի էջ միա ծին ու Ե րե ւան 
էին քաշ ւում։

 Հա մե մա տու թեան հա մար նշենք, որ հա կա ռակ  Հա յաս տա նի ան կա-
խու թեա նը ծնունդ տո ւող ա նո րոշ ու քաո սա յին պայ ման նե րին եւ ըն թա ցող 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի առ կա յու թեա նը՝ 1991-ին հռչա կո ւած երկ րորդ 
ան կա խու թիւ նը գա գաթ նա կէտն էր դէ պի այդ ան կա խու թիւ նը տա նող աս-

16 Հրաչ Տանապետեան, «Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը իր կազմութենէն մինչև Ժ. Ընդհ. Ժողով», (Աթենք, 
«Դրօշակ»ի տպարան, 1988), էջ 128, ծանօթ. 37:
17 Տե՛ս Armenia on the Road to Independence, էջ 191։
18 Սիմոն Վրացեան, «Հայաստանի Հանրապետութիւն», գ. տպագրութիւն (Թեհրան, տպարան «Ալիք», 
1982), էջ 156։
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տի ճա նա կան զար գա ցում նե րի՝ հայ ժո ղովր դի եւ ժո ղովր դա յին ղե կա վա-
րու թեան ան մի ջա կան դե րա կա տա րու թեամբ։

 Խորհր դա յին  Միու թիւ նը տնտե սա կան տագ նա պից փրկե լու հա մար 
 Գոր բա չո վի բա րե նո րո գում նե րը եր կի րը փրկե լու փո խա րէն լու սար ձա կի 
տակ էին բե րել այլ հար ցեր, ո րոնք մինչ այդ ճնշո ւած ու թա քուն էին մնա-
ցել։ Այդ հար ցե րի կա րե ւոր նե րից էր ազ գու թիւն նե րի հար ցը, ո րոնց մի ջեւ 
գո յու թիւն ու նե ցող հա կա մար տու թիւնն ու ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւ նը 
ա ռաջ էր քա շո ւել սաստ կու թեամբ, նոյ նիսկ ան ջա տո ղա կան մի տում նե րով։ 
 Գոր բա չո վը խոս տա ցել էր լու ծել այդ հար ցե րը մե ղադ րե լով իր նա խորդ-
նե րին՝ դրանք դի տա ւո րեալ կեր պով ան տե սած լի նե լու հա մար։ 

 Հա յաս տա նում ազգութիւնների հար ցը վա ղուց էր ար ծարծ ւում։  Ղա րա-
բա ղի հա յե րի դա տը պաշտ պա նող մի տում ներ, բո ղոք, նա մակ ներ  Հա յաս-
տա նի իշ խա նու թեան, ո րոնց սա կայն ըն թացք չէր տրւում։ Ըն թացք չէր տրո-
ւել նաեւ 1963-ին Խ րուշ չո վին ու ղո ւած Ար ցա խի 2500 հա յե րի բո ղո քա գիր 
դի մու մին, որ ըն դար ձակ նկա րագ րու թիւնն էր Ադր բե ջա նի բռնա տի րա կան 
ու խտրա կա նու թեան մթնո լոր տում տա ռա պող  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա-
յու թեան ի րա վի ճա կի՝ պատ մա կան ակ նար կով ու խտրա կա նու թեան ու 
ճնշում նե րի փաս տե րով եւ օ րի նակ նե րով։ Բո ղո քա գի րը ներ քին ի մաս տով 
չար ձա գան քո ւեց այդ օ րե րին, այլ ար տա սահ մա նում հայ կա կան թեր թեր, 
ա ռա ջի նը  Բեյ րու թի «Ս փիւռք» թեր թը լոյս ըն ծա յե ց այն19։  Յի շենք նաեւ, այս 
ան գամ ար դէն յու սա հա տու թեան հա սած, կենտ րո նից ո րե ւէ մի ջամ տու թիւն 
եւ դրու թեան բա րե լա ւում չտե սած ար ցա խա հա յու թեան կո չը՝ « Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դին, Կա ռա վա րու թեա նը,  Կու սակ ցու թեան  Կենտ կո մին,  Հա սա րա կա-
կան  Կազ մա կեր պու թիւն նե րին»,20 որ նոյն պէս ա նար ձա գանք մնաց։ « Կոչը» 
լոյս տե սաւ ար տա սահ մա նում, ա ռա ջին ան գամ  Փա րի զի « Յա ռաջ» թեր թում, 
 Սեպ տեմ բեր 1, 1967 եւ յե տոյ այլ հայ կա կան թե թե րում։ Ի միջ այ լոց, սրանք 
օ րի նակ ներ են  Հա յաս տա նում 1960-ա կան նե րից ծա ւա լած ինք նահ րա տա-
րակ չու թեան (սա միզ դատ)՝ գաղտ նի կեր պով ձեռ քից ձեռք անց նող քա ղա-
քա կան հար ցեր քննող գրու թիւն ներ, բո ղոք ներ, նոյ նիսկ չթոյ լատ րո ւած 
գրա կան գոր ծեր։

 Հար ցը  Հա յաս տա նում ա մե նայն ուժգ նու թեամբ ե րե ւան ե կաւ նախ որ-
պէս  Ղա րա բա ղի ա զա տագ րա կան շարժ ման ար ձա գանք՝ երբ 1988-ի  Փետ-
րո ւար 13-ից Ս տե փա նա կեր տում ծայր ա ռած բո ղո քի ցոյ ցե րին որ պէս ար-
դիւնք  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի Ինք նա վար  Մարզ խոր հուր դը (ԼՂԻՄ)  Փետ րո-
ւար 20-ի իր նիս տում ո րո շեց  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը  Հա յաս տա նին միաց-
նե լու ուղ ղու թեամբ պաշ տօ նա պէս դի մել  Մոս կո ւա յին։ Ե րե ւա նը ար ձա գան-
քեց եւ  Հա յաս տա նի կեն սո լոր տի հար ցով կազ մա կեր պո ւած հան րա հա ւաք-
նե րը ղա րա բա ղեան ցոյ ցե րի վե րա ծո ւե ցին։  Մոս կո ւան նախ փոր ձեց 
Ղա  րա բա ղի հար ցը դի տել որ պէս ար դիւնք սո ցեալ-տնտե սա կան չլու ծո ւած 
հար ցե րի։ 1988-ի  Մարտ 2-ին Ս տե փա նա կերտ գոր ծու ղո ւեց յայտ նի գիտ նա-
կան նե րից կազ մուած պա տո ւի րա կու թիւն, ո րը տե ղում ու սում նա սի րու թիւն 
կա տա րե լով իր եզ րա կա ցու թիւ նը ներ կա յաց րեց ԽՄԿԿ  Կենտ կո մին եւ  Հա-
19 «Սովետական Միութեան Մինիստրների Սովետի Նախագահ, Սովետական Միութեան Կոմունիսական 
Պարտիայի Կենտկոմի Քարտուղար Ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովին, Յուշագիր»ը տե՛ս, «Հայրենական ձայներ», էջ 
26-34։
20 Նոյն տեղում, էջ 92-96։
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յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի իշ խա նու թիւն նե րին։  Զե կոյ ցի մէջ աս ւում էր, որ 
 Ղա րա բա ղի սո ցեալ-տնտե սա կան եւ ազ գա մի ջեան հար ցե րը միայն  Ղա րա-
բա ղը  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին միաց նե լով կա րե լի է լու ծել։  Զե կոյ ցի մէջ, 
որ պէս օ րի նակ յի շո ւած էր  Նա խի ջե ւա նի հա յա թա փու մը՝ ար դիւնք Ադր բե-
ջա նի հա կա հայ քա ղա քա կա նու թեան, որ գոր ծադր ւում էր  Ղա րա բա ղում 
եւս։ Գ նա հա տա կան էր ներ կա յա ցո ւած նաեւ  Սում գա յի թի ջար դի մա սին 
(1988,  Փետ րո ւար 27-29)21։  Մոս կո ւան չկա րե ւո րեց զե կոյ ցը եւ շա րու նա կեց 
վա րել «լռեց նե լու» իր քա ղա քա կա նու թիւ նը, իսկ Ադր բե ջա նը շա րու նա կեց 
ջար դե րով հա կա դար ձել շարժ մա նը՝  Կի րո վա բադ ( Գան ձակ, 1988,  Նո յեմ բեր 
23),  Բա քու (1990,  Յու նո ւար 13-19), եւ դեռ  Շամ խոր,  Դաշ քե սան ե ւ այլն, 
ո րոնց նկատ մամբ դար ձեալ ան տար բեր մնաց  Խորհր դա յին իշ խա նու թիւ նը։ 
 Սե րօ  Խան զա տեա նի,  Մա րօ  Մար գա րեա նի, Ա նա հիտ  Սա հի նեա նի եւ Հ րանտ 
 Մատ թէո սեա նի ստո րագ րու թեամբ ԽՍՀՄ  Մի նիստր նե րի  Խորհր դի  Նա խա-
գա հի  Տե ղա կալ,  Կա ռա վա րա կան  Յանձ նախմ բի  Նա խա գահ՝ Շ չեր բի նա յին 
ուղ ղո ւած  Դեկ տեմ բեր 20, 1988 թո ւա կիր նա մա կը նշում է, թէ ինչ պէս Ադր-
բե ջա նում տե ղի ու նե ցող բռնաճն շում նե րից ու հա լա ծանք նե րից փա խած 
հայ փախս տա կան նե րին ար գե լո ւել է  Ղա րա բաղ մտնել։ Դ րանք  Հա յաս տան 
են ա պաս տա նել եւ ի րա ւուն քի են սպա սում22։  Պարզ է, որ գոր ծում էր ադր-
բե ջա նա կան հա յա թափ ման քա ղա քա կա նու թիւ նը։  Դար ձեալ պարզ է, որ 
դի մու մը ա նու շադ րու թեան հան դի պեց։ 

 Շարժ ման սկզբնա կան շրջա նում Խորհր դա յին  Միու թիւ նից ան ջա տո ւե-
լու մի տում դեռ չկար, կար հա ւատք  Գոր բա չո վի եւ  Կո մու նիստ կու սակ ցու-
թեան նկատ մամբ։ Այդ հա ւատ քի մէջ սուր սեպ էր 1988-ի  Մարտ 23-ի  Գե-
րա գոյն  Խորհր դի նա խա գա հու թեան Ադր բե ջա նա մէտ ո րո շու մը՝ մեր ժել 
սահ մա նա յին ո րե ւէ փո փո խու թիւն։ Այդ օ րե րին Ե րե ւանն ու Ս տե փա նա կեր-
տը պար զա պէս պա շա րո ւած էին  Խորհր դա յին բա նա կի կող մից։ Թն դա նօթ-
նե րը դիրք էին բռնել, իսկ ուղ ղա թիռ նե րը մերթ ընդ մերթ բարձ րա նում էին 
ու ցու ցա րար նե րի գլխին պտտում։  Հա յաս տա նի  Կոմ կու սը դեռ ու ժի մէջ էր, 
իհար կէ  Կա րէն  Դե միր ճեա նը հա մա ժո ղովր դա յին շարժ ման ճնշու մնե րի 
տակ 1988-ի,  Մա յիս 18-ին վար էր բե րո ւել եւ նրան փո խա րի նել էր  Սու րէն 
 Յա րու թիւ նեա նը։ 

Այդ տա րի՝ 1988-ի  Մա յիս 28-ին, ա ռա ջին ան գամ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի 
պատ մու թեան մէջ Ե րե ւա նում տօ նա կա տա րո ւեց  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան 
տա րե դար ձը՝ որ պէս մէկ դրսե ւո րում ժո ղովր դի ազ գա յին ու քա ղա քա կան 
վե րած նուն դի, որ ազ գա յին ա զա տագր ման այլ ու ղի էր են թադ րում։ 

 Ժո ղովր դի ճնշման տակ,  Յու նիս 15-ին  Հա յաս տա նի  Գե րա գոյն  Խորհր դի 
ար տա կարգ նիստ հրա ւի րո ւեց, ո րը հենց  Խորհր դա յին օ րէն քի սահ ման նե-
րում ըն դու նեց ԼՂԻ Մի՝  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հա յաս տա նին միաց նե լու ո րո-
շու մը։ Այդ գծով  Սու րէն  Յա րու թիւ նեա նի դի մու մը  Գոր բա չո վին սուր քննա-
դա տո ւեց  Գոր բա չո վի կող մից, որ յայ տա րա րեց, թէ այդ ցու ցա րար նե րը 
 Պե ռեստ ռոյ կա յի թշնա մի ներ են, որ ցան կա նում են ազ գա յին մո լուց քով ժո-
ղովր դին թու նա ւո րել։
21 Տե՛ս Էդգար Յովհաննիսեանի «Մի խումբ մտաւորաականների պատուիրակութեան այցը Լեռնային 
Ղարաբաղ 1988 թուականին» յօդուածը և պատուիրակութեան զեկոյցը, էջ 358-372, «Բանբեր Հայաստանի 
արխիւների», N 122, 2014։
22 Տե՛ս «Հայրենիք», N 6 (Հոկտեմբեր, Նոյեմբեր, Դեկտեմբեր), Եր., 1989, էջ 135:
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 Մի ջան կեալ ա սենք, որ Ս փիւռ քը իր կա ռոյց նե րով այս շարժ ման մէջ էր 
ներգ րա ւո ւել եւ բո լոր մի ջոց նե րով զօ րակ ցում էր շարժ մա նը. իսկ ԱՄՆ իշ-
խա նու թիւ նը  Խորհր դա յին  Միու թեա նը եւ  Թուր քիա յին դէմ չգնա լու հա մար 
հա կա ռակ դիրք էր բռնել՝  Ղա րա բա ղի հար ցը հա մա րում էր Ադր բե ջա նի 
ներ քին խնդիր, ընդ ո րում, դրսից մի ջամ տու թիւն չպէտք է լի նէր։

1988-ի  Դեկ տեմ բեր 7-ի երկ րա շար ժը սուր քա ղա քա կան բնոյթ ստա ցաւ։ 
 Կող մե րի հա կա մար տու թիւ նն ա ւե լի բա ցա յայ տո ւեց ու շեշ տո ւեց։  Գոր բա չո վի 
ա պար դիւն այ ցե լու թիւնն ու խոս տում նե րը ա ւե լի գրգռե ցին ժո ղովր դին։ 
Իսկ Ս փիւռ քը ա ւե լի մօ տե ցաւ  Հա յաս տա նին։ 

 Ղա րա բա ղեան ցոյ ցե րը ղե կա վա րե լու հա մար հենց ա ռա ջին օ րե րից 
ստեղ ծո ւեց « Կազմ-կո մի տէն»  ո րին յա ջոր դեց « Ղա րա բաղ  Կո մի տէն»  եւ 
« Հա յոց  Հա մազ գա յին  Շար ժումը» (ՀՀՇ)։  Լե ւոն  Տէր- Պետ րո սեա նի ազ գա յին 
քա ղա քա կան գոր ծու նէու թիւ նը սկսեց « Կազմ-կո մի տէ»-ին միա նա լով։ 

Ամ բողջ  Խորհր դա յին  Միու թեան մէջ շղթա յա զեր ծո ւած ազ գա յին շար-
ժում նե րը հետզ հե տէ ան ջա տո ղա կան բնոյթ էին ստա ցել։ Դ րան ցից ա ռա-
ջինն էին  Բալ թեան երկր նե րը, իսկ մեկ նա կէ տը դար ձեալ ընդ հա նուր տնտե-
սա կան տագ նապն էր։  Հան րա հա ւաք նե րի ու ցոյ ցե րի ար դիւն քում ժո ղո-
վուր դը հա մար ձա կու թիւն էր ձեռք բե րել իր ի րա ւունք նե րը պաշտ պա նե լու, 
իր պա հանջ նե րը դնե լու, այ սինքն՝ մար տահ րա ւէր հա մայ նա վար մե նա տի-
րու թեան դէմ։  Բանն այն էր, որ ե թէ մի 10, 15 տա րի դրա նից ա ռաջ  Մոս կո ւան 
կա րող էր զօրք ի ջեց նել եւ ո րե ւէ խլրտում խեղ տել այն պէս որ աշ խար հը 
լուր չու նե նար, այժմ  Գոր բա չո վը հա շո ւի էր առ նում Ա րեւ մուտ քի կար ծի քը։ 

1988-ի  Հոկ տեմ բե րին կա տա րո ւած մաս նա կի ընտ րու թիւն նե րին  Հա յաս-
տա նի  Գե րա գոյն  Խոր հուրդ էին մտել տար րեր, որ նոյ նիսկ մեր ժում էին 
ըն դու նել  Մոս կո ւա յից ե կած հրա ման ներ ու ուղ ղու թիւն ներ, ե թէ դրանք չէին 
հա մա պա տաս խանում  Հա յաս տա նի շա հե րին։  Մոս կո ւա յի հա կա դար ձը պա-
րէ տա յին ժա մի հաս տա տումն էր Ե րե ւա նում, ինչ պէս կա տա րել էր ար դէն 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղում։

Երկ րա շար ժից ե րեք օր անց « Ղա րա բաղ կո մի տէ»-ի ան դամ նե րից մի 
մա սը ձեր բա կա լո ւեց, յա ջորդ ա միս էլ միւս նե րը։ Ս րանք ամ բաս տան ւում 
էին այն բա նում, որ երկ րա շար ժը օգ տա գոր ծում են ազ գայ նա կան նպա-
տակ ներ ա ռաջ քա շե լու։ Ս փիւռ քի « Հայ  Դատ»-ի յանձ նախմ բե րի աշ խա-
տանք նե րի շնորր հիւ (սրանք դեռ հա ւատ էին ըն ծա յում ղե կա վար նե րի զուտ 
ազ գա յին նպա տա կաուղ ղո ւա ծու թեա նը) կա րե լի ե ղաւ ա պա հո վել աշ խար-
հի մարդ կա յին ի րա ւունք նե րի կազ մա կեր պու թիւն նե րի ու ան հատ դի ւա նա-
գէտ նե րի հա կա դար ձը՝ դի մում-բո ղոք  Գոր բա չո վին՝ ձեր բա կա լո ւած նե րին 
ա զա տե լու եւ  Հա յաս տան ու ղար կե լու։  Ռու սաս տա նի այ լա խոհ նե րից Անդ րէյ 
 Սա խա րովն էլ նոյն խնդրան քով դի մել էր  Գոր բա չո վին։ 

 Հա յաս տա նի  Կոմ կու սը թու լա ցած էր եւ վար կա բե կո ւած, եւ փո խա րէ նը 
 Հա յաս տա նում գոր ծում էին բազ մա թիւ փոքր ու մեծ կու սակ ցու թիւն ներ ու 
մտքեր պատ րաս տում։  Հա յաս տա նի  Հա մայ նա վար  Կու սակ ցու թիւ նը իր դիր-
քը ամ րապն դե լու եւ ժո ղովր դին սի րա շա հե լու հա մար, հա կա ռակ  Մոս կո ւա յի 
կամ քի, 1989-ի Ապ րի լին ա ռա ջին ան գամ ճա նա չեց  Հա յոց  Ցե ղաս պա նու թիւ նը, 
նաեւ՝ փա կեց  Մե ծա մօ րի հիւ լէա կա յա նը, ո րի ար տա նե տած թու նա ւոր նիւ-
թե րի ազ դե ցու թիւ նը  Հա յաս տա նի կեն սո լոր տի վրայ եւ սպառ նա ցող վտան-
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գը մա նա ւանդ երկ րա շար ժից յե տոյ ա ւե լի ի րա կան ու շօ շա փե լի էր դար ձել։ 
1989-ի  Յու նի սին  Հա յաս տա նի  Կոմ կու սը պաշ տօ նա պէս ճա նա չեց  Հա յոց 
 Հա մազ գա յին  Շար ժու մը (ՀՀՇ) եւ հրա ւի րեց իբ րեւ խորհր դա կան մաս նակ-
ցե լու կա ռա վա րա կան մար մին նե րին։ 

 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի պատ մու թեան մէջ բա ցա ռիկ ե րե ւոյթ էր (եւ 
կա րե լի է ա սել՝ ան կիւ նա դարձ) 1989 թ.  Նո յեմ բեր 4-5-ին Ե րե ւա նում կա յա-
ցած ՀՀՇ-ի հա մա գու մա րը, ուր ար դէն ա ռաջ նա յին դե րա կա տա րու թիւն ու-
նէր  Լե ւոն  Տէր- Պետ րո սեա նը։  Ներ կայ էր նաեւ  Սու րէն  Յա րու թիւ նեա նը, ո րի 
ե լոյ թը մի քա նի ան գամ ընդ հա տո ւեց ներ կա նե րի ծաղ րա կան ու աղմ կա լի 
բղա ւոց նե րով։ Օ րի նակ, երբ թո ւե լով ի րա կա նա ցո ւած բա րե նո րո գում նե րը 
յայ տա րա րեց, թէ  Կո մու նիստ  Կու սակ ցու թիւնն էր ա ռաջ նոր դել այդ վե րա-
կա ռու ցու մը։ 

Ըստ ՀՀՇ-ի  Կա նո նագ րու թեան 2-րդ  կէ տի՝ ՀՀՇ-ն գոր ծում էր « Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նի սահ մա նադ րու թեան եւ օ րէնք նե րի շրջա նակ նե րում՝ իր կա նո-
նագ րու թեան եւ ծրագ րին հա մա պա տաս խան, միա ժա մա նակ պայ քա րե լով 
այդ օ րէնք նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու եւ մար դու ի րա ւունք նե րի պահ պա նու-
թեան ուղ ղո ւած մի ջազ գա յին ի րա ւա կան փաս տաթղ թե րին հա մա պա տաս-
խա նեց նե լու ուղ ղու թեամբ»23։ ՀՀՇ-ն , որ պէս հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թիւն, նպա տակ էր դնում «ծա ռա յել հայ ժո ղովր դի ազ գա յին 
շա հե րին։  Շարժ ման գա ղա փա րա կան սկզբունք նե րի հի ման վրայ ա պա հո վել 
 Հա յաս տա նի եւ հայ ազ գա յին քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ հո գե ւոր հզօ-
րա ցու մը»24։  Կա րե լի է ա սել, որ հա ւա նա բար մի տում նա ւոր կեր պով տար տամ 
ու ա ղօտ էր թող նո ւած այս կա րե ւոր հաս տա տու մը։

ՀՀՇ-ի հիմ նա դիր հա մա գու մա րը խօ սուն պատ կերն էր կազ մա կեր պու-
թեան ա պա գայ գոր ծե լա կեր պի25։ Գլ խա ւոր բա նա խօս  Լե ւոն  Տէր- Պետ րո սեա նը 
ներ կա յաց րեց  Շարժ ման « Դե մոկ րա տա կան նա խա ձեռ նու թիւն ներ»-ն  ու 
«Ծ րագ րա յին նո ւա ճում ներ»-ը անց նող ժա մա նա կաշր ջա նում եւ այդ ի րա-
գոր ծում նե րին իբ րեւ Ադր բե ջա նի հա կա դարձ անդ րա դար ձաւ շրջա փակ ման, 
 Սում գա յի թի եւ  Խո ջա լո ւի դէպ քե րի եւ  Խորհր դա յին բա նա կի կող մից 1988-ի 
 Մար տին փաս տօ րէն Ե րե ւա նի գրաւ ման մա սին։ 

ՀՀՇ-ի հիմ նա դիր հա մա գու մա րին հնչե ցին մի շարք քննա դա տու թիւն ներ 
եւ ա ռա ջարկ ներ կու սակ ցու թեան գոր ծե լա կեր պի. նպա տակ նե րի եւ ծրագ րի 
առն չու թեամբ։ Ն շա նա կա լից էր  Հայ Մ տա ւո րա կա նու թեան  Խոր հուր դը ներ-
կա յաց նող պատ մա բան, յե տա գա յին ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Լենդ րուշ  Խուր-
շու դեա նի ակ նար կը այն մա սին, որ ՀՀՇ-ի ծրագ րի մէջ  Հայ կա կան  Հարց 
որ պէս այդ պի սին չի դրո ւած, հա կա թուրք պայ քա րը չի շեշ տո ւած ....  Թուր-
քիան մեզ ձեռք չի մեկ նի, ե թէ մենք ձեռք չքա շենք Ա րեւմ տեան  Հա յաս տա նի 
հո ղե րից .... Ին չո՞ւ չկայ պե տա կան ծրա գիր ղա րա բա ղեան հար ցը լու ծե լու։ 
ՀՀՇ-ն  պէտք է ու նե նայ ո՛չ թէ մի կէտ, այլ մի ամ բող ջա կան ծրա գիր...»։  Նա 
նշեց նաեւ, որ «պատ մու թիւ նը 70 տա րի կեղ ծո ւել է, բայց կա րե ւոր է, որ 
պատ մա բան նե րն այս հար ցը մշա կեն, ո՛չ թէ ժո ղովր դա կան մի տինգ նե րը 

23 ՀՀՇ-ի Կանոնագրութիւնը լոյս է տեսել «Հայք» թերթի 1989 թ. Նոյեմբեր 2-ի համարում (էջ 3)։
24 Նոյն տեղում։
25 Որպէս ՀՅԴ կուսակցական գործիչներ արտօնութիւն էինք ստացել հիւրաբար ներկայ լինելու համա-
գումարին։ Մանրակրկիտ արձանագրել էի անցուդարձը և այսօր՝ 29 տարի յետոյ, դիմում եմ նոթերիս՝ 
մտքերս ու տպաւորութիւնս շարադրելու համար։
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անդ րա դառ նան դրան։ Իսկ Ազ գա յին Ան կա խու թիւն  Կու սակ ցու թեան26 ներ-
կա յա ցու ցիչ  Մե խակ  Գաբ րիէ լեա նը, մի քա նի հար ցե րի շար քին դի տել տո-
ւեց նաեւ որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի  Կոմ կու սը պէտք է իր դիր քո րա շու մը 
ճշտի ՀՅ  Դաշ նակ ցու թան վե րա բե րեալ, չե ղեալ հա մա րի 1928-ի յայ տա րա-
րու թիւ նը, որ ՀՅԴ-ին հա մա րում էր հայ ժո ղովր դի թշնա մի իմ պե րիա լիս-
տա կան կու սակ ցու թիւն27։  Նա խա խորհր դա րան խմբակ ցու թեան ներ կա յա-
ցու ցիչ  Ֆե լիքս  Սա ֆա րեա նը դի տել էր տա լիս, որ «Ա զատ, Ան կախ եւ  Միա-
ցեալ  Հա յաս տա նի հար ցը ՀՀՇ-ի ծրագ րի մէջ հպան ցիկ է, մշու շա պատ եւ 
մեր կա պա րա նոց»։

 Հա մա գու մա րին յա ջոր դող ժո ղովր դա յին դժգո հու թիւն նե րի ար դիւն քում 
 Նո յեմ բեր 16-ին տե ղի ու նե ցաւ հան դի պում  Ղա րա բաղ  Կո մի տէի (որ ՀՀՇ-ի 
մէջ էր մտել) եւ մի շարք խմբակ ցու թիւն նե րի մի ջեւ, որ թո ւե լով ՀՀ Շ-ի 
ծրագ րի թե րի կող մե րը եւ տա րա մեր ժա կա նու թիւ նը՝ ՀՀՇ-ն  հա մա րում էր 
մի նոր կու սակ ցու թիւն, մինչ դեռ այն պի տի լի նէր կազ մա կեր պու թիւն նե րի 
միու թիւն28։ 

 Հա մե մա տու թեան հա մար նշենք, որ քիչ վե րը զու գա հեռ անց կա ցո ւեց 
1918-ի ի րա կա նու թեան մէջ գոր ծող զա նա զան կու սակ ցու թիւն նե րի եւ 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի վեր ջին օ րե րի խախ տո ւած միա կու սակ ցու թիւն 
դրո ւածք նե րի մէջ։  Բայց ե թէ 1918-ին  Դաշ նակ ցու թիւ նից բա ցի այլ կու սակ-
ցու թիւն նե րը չցան կա ցան մաս կազ մել ան կախ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-
թեա նը,  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում ցան կու թիւ նը կար, բայց ու ժը վե րա-
պա հո ւած էր ՀՀՇ-ին, որ դա դա րեց ի րա կան հա մազ գա յին շար ժում լի նե լուց 
եւ իշ խա նու թեան հա սած կու սակ ցու թիւն դար ձաւ։ 

ՀՀՇ-ի ծրագ րի մէջ կա րե ւոր հար ցե րի շար քին կար նաեւ մի կէտ՝  Հա-
յաս տա նի ինք նիշ խա նու թեան ընդ լայ նում ընդ հուպ մին չեւ ան կա խու թիւն, 
եւ սա ա նակն կալ էր շա տե րի հա մար։ 1987-ից  Պա րոյր  Հայ րի կեա նի եւ  Մով-
սէս  Գոր գի զեա նի ղե կա վա րու թեամբ գոր ծող Ազ գա յին Ինք նո րո շում  Միա-
ւո րու մը (ԱԻՄ) ա ռա ջինն էր, որ բա ցար ձակ եւ ան մի ջա կան ան կա խու թիւն 
էր պա հան ջում29։ 

ՀՀՇ-ն  շու տով սկսեց հե ռա նալ ազ գա յին քա ղա քա կան ուղ ղու թիւ նից եւ 
զբա ղո ւեց  Հա յաս տա նի ներ քին հար ցե րով եւ իր դիր քը ամ րապն դե լով։  Նոյ-
նիսկ երբ մի քա նի կու սակ ցու թիւն նե րի (« Միա ցում», ԱԻՄ, ՀԱԱԿ, ՍԻՄ) 
ճնշման տակ  Գե րա գոյն  Խոր հուր դը վա ւե րաց րեց  Ղա րա բա ղը  Հա յաս տա նին 
միաց նե լու ո րո շու մը, ՀՀՇ-ն  եւ hա մայ նա վար նե րը դէմ էին այդ քայ լին30։ Ի 
26 Հայաստանի Ազգային Անկախութիւն (ՀԱԱԿ) Կուսակցութիւնը կեանքի էր կոչուել 1989 թ. Յուլիսին։ 
Պարբերաբար հրատարակել էր «Հայաստան» պաշտօնաթերթը, ուր տեղ էին գտնում քաղաքական 
վերլուծակաան յօդուածներ, ինչպէս և կուսակցութեան քաղաքական գործունէութեան ուղեծիրը՝ տարածել 
միացեալ և անկախ Հայաստանի գաղափարը, դիմադրել բոլշևիկներին, ընդդիմանալ արտագաղթին, 
խորհրդարանում ներկայացուցիչներ ունենալ։
27 Որոշման մէջ ասւում է. «Դաշնակցութիւնն ամենահակայեղափոխական ուժն է։ Խորհրդային իշխանու թեան 
և մեր երկրի աշխատաւորութեան առաւելագոյն վտանգաւոր թշնամին, որ միջազգային իմպերիալիստնեերի 
ոսկիներով կաշառուած ու զէնքով սպառազինուած՝ պատրաստ է իր իմպեիալիստական տէրէրի առաջին իսկ 
հրամանով յարձակուել ԽՍՀՄ և Խորհրդային Հայաստանի վրայ» (յայտարարութիւնը վերահրատարակուած 
է ՀՅԴ Հայաստանի պաշտօնաթերթ «Ազատ Հայք»-ի 1990 թ. Յունուար 14-ի համարում)։ Այս որոշումը պիտի 
ընկալել որպէս ուղեգիծ խորհրդահայ մտայնութեան և սերունդների դաստիարակութեան։
28 Տե՛ս «Հայկական Իրապէս Համազգային Շարժում Յառաջացնելու Փորձեր կը Կատարուին», «Ասպարէզ», 
21 Նոյեմբեր, 1989։
29  ԱԻՄ-ի առաջադրանքների մասին կարդում ենք 1987 Հոկտեմբերից հրատարակած «Հրապարակայնու-
թիւն», «Անկախութիւն» և «Հայրենիք» պարբերաթերթերում։
30 1989 թ. Դեկտեմբեր 1-ին «Հայկական ԽՍՀ Գերագոյն Խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային 
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հար կէ, այդ քայ լը մնաց ո րո շում միայն եւ գործ նա կա նի չան ցաւ։ 1990-ի 
 Յու լի սի  Գե րա գոյն  Խոր հուր դի ընտ րու թիւն նե րի ար դիւն քում ՀՀՇ-ն  եւ  Հա-
մայ նա վար կու սակ ցու թիւ նը հա ւա սար եւ տի րա պե տող ու ժեր էին  Գե րա գոյն 
 Խորհր դում որ վե րա կո չո ւեց  Հա յաս տա նի  Խորհր դա րան։  Խորհր դա րա նի 
նա խա գահ ընտ րո ւեց ՀՀՇ-ի վար չու թեան նա խա գահ՝  Լե ւոն  Տէր- Պետ րո-
սեա նը, ո րով եւ այ լեւս խախ տո ւեց  Կոմ կու սի միա պե տու թիւ նը  Հա յաս տա-
նում։

1990-ի Օ գոս տոս 23-ին  Գե րա գոյն  Խորհր դում ըն դու նո ւեց «Հռ չա կա գիր 
 Հա յաս տա նի ան կա խու թեան մա սին» բա նա ձե ւը31։ Ս կիզբ էր դրւում ան կա-
խու թեան գոր ծըն թա ցի։  Հայ կա կան  Խորհր դա յին  Սո ցեա լիս տա կան  Հան րա-
պե տու թիւն ա նո ւա նու մին փո խա րի նեց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թիւն 
ա նու նը եւ  Ղա րա բա ղը յայ տա րա րո ւեց իբ րեւ ան բա ժա նե լի մա սը  Հա յաս-
տա նի։  Հա յաս տա նի  Կոմ կու սը այ լեւս ու ժը չու նէր ան կա խու թեան գոր ծըն-
թա ցը կա սեց նե լու, որն հրա պա րակ ի ջաւ նոր ե րի տա սարդ ղե կա վա րու-
թեամբ եւ գոր ծե լաո ճով։  Նոր ղե կա վա րու թիւ նը խօսք էր տա լիս ժո ղովր դին՝ 
հին բոլ շե ւի կեան գա ղա փա րա խօ սու թեան չհե տե ւել,  Մոս կո ւա յից ան կախ 
գոր ծել։  Բայց  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան գոր ծըն թա ցի մէջ այ լեւս կորց րել 
էր իր խօս քը, դերն ու կշի ռը եւ մնաց որ պէս մէ կը միւս կու սակ ցու թիւն նե-
րից, որ յե տա գա յում, երբ ան կախ  Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րը եր կի րը 
տնտե սա կան տագ նա պի հասց րին, ժո ղովր դի մէջ տա րա ծո ւե լու սկսեց հին 
կար գե րի եւ  Կո մու նիստ կու սակ ցու թեան նոս տալ ժիա։ 

 Գոր բա չո վը  Խորհր դա յին  Միու թիւ նը պա հե լու իր վեր ջին ճի գերն էր ի 
գործ դնում։  Հա կա ռա կորդ նե րին չէ զո քաց նե լու հա մար կի րառ ւում էր խիստ 
գրաքն նու թիւն, նոյ նիսկ զէն քի ուժ՝ ան ջա տո ղա կան հան րա պե տու թիւն նե-
րում։ Ա րեւ մուտ քը օգ նում էր նրան նոյ նիսկ տնտե սա պէս, ո րով հե տեւ ե թէ 
 Խորհր դա յին  Միու թիւ նը փլուզ ման են թար կո ւէր, ին քը գործ պի տի ու նե նար 
15 փոքր ու մեծ հան րա պե տու թիւն նե րի հետ։  Յե տոյ  Խորհր դա յին հսկայ 
զէն քը, զի նամ թերքն ու հիւ լէա կան ու ժը ո՞ր հա նա պե տու թիւ նը պի տի ժա-
ռան գէր։  Բայց Խորհրդային  Միու թեան փլու զու մն ար դէն յոյժ հա ւա նա կան 
էր։ Այս տեղ յի շենք ՀՀՇ-ի հիմ նա դիր հա մա գու մա րում Ա կա դե միա յի Ա րուես-
տի  բաժ նի վա րիչ  Հեն րիկ  Յով հան նի սեա նի նա խազ գու ժա ցու մը.«Ո րո շա կի 
է, որ այս կայս րու թիւ նը փլո ւում է։ Ե կէք պատ րաստ լի նենք, որ մեր գլխին 
չփլո ւի...»։ 

 Յա մե նայն  դէպս,  Գոր բա չո վի ջան քե րը ձա խո ղե ցին։ Ադր բե ջա նին սի-
րա շա հե լու եւ իր ազ դե ցու թեան դաշ տում պա հե լու հա մար, բա ցար ձա կա-
պէս օգ նում էր նրան հա յե րի դէմ պա տե րազ մի մէջ32։  Ռուս զի նո ւոր նե րը 
ա զե րի նե րի հետ միա սին հայ կա կան գիւ ղե րի վրայ էին յար ձակ ւում, թա-
լա նում ու սպա նում։ Ս տա լի նի օ րե րից ե կած քա ղա քա կա նու թիւ նը Հա յաս-
Խորհրդի Որոշումը Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիաւորման մասին» փաստաթուղթը 
ստորագրել էին Գերագոյն Խորհրդի նախագահութեան նախագահ՝ Հ. Ոսկանեանը, քարտուղար՝ Ն. 
Ստեփանեանը և ԼՂ Ազգային Խորհրդի նախագահ՝ Վ. Գրիգորեանը (ձեռքիս տակ է Որոշման բնագիրը՝ 
հրատարակուած «Հայաստան» պարբերաթերթի Դեկտեմբեր 10, 1989-ի համարում)։
31 «Ադրբեջանի պետական անկախութեան վերականգնման» հռչակումը կատարուեց 1991-ի Օգոստոս 30-
ին։
32 Ծանօթ է 1991-ի Ապրիլ և Մայիս ամիսներին Ադրբեջանի իրականացրած «Օղակ» գործողութիւնը՝ 
Խորհրդային Միութեան բանակի մասնակցութեամբ բազմաթիւ հայկական գիւղերի բնակչութեան ար-
տաքսումը։ Դա Գորբաչովի շնորհակալութիւնն էր Ադրբեջանին՝ 1991-ի Մարտին անցկացուած հանրաքուէի 
յօգուտ Խորհրդային Միութեան պահպանման արդիւնքի համար։
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տա նի ու Ադր բե ջա նի հան դէպ չէր փո խո ւել։  Յի շենք Ս տա լի նի մէկ հե ռա-
գի րը Օր ջո նի գի ձէին՝ «...չի կա րե լի ան վերջ խու սա նա ւել կող մե րի մի ջեւ, 
պէտք է սա տա րել կող մե րից մէ կին, տո ւեալ դէպ քում, ի հար կէ, Ադր բե ջա-
նին  Թուր քիա յի հետ»։ Եւ սա այն ժա մա նակ էր, որ  Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թիւ նը  Ղա րա բա ղում եւ  Զան գե զու րում ան հա ւա սար պայ քար էր տա-
նում  Խորհր դայ նա ցած Ադր բե ջա նի  Կար միր բա նա կի դէմ։ 

 Հա յաս տա նը ան կա խու թեան ճամ բի վրայ էր, որ ամ րագ րո ւեց 1991-ի 
 Սեպ տեմ բեր 21-ին անց կա ցո ւած հան րա քո ւէով։  Սեպ տեմ բեր 23-ին 
 Խորհրդա րա նը  Հա յաս տա նը յայ տա րա րվեց ան կախ, խորհր դա րա նա կան 
հան րա պե տու թիւն։ 

 Գոր բա չո վի դէմ պահ պա նո ղա կան կո մու նիստ նե րի կա տա րած պե տա-
կան հա րո ւա ծի ձա խո ղան քից յե տոյ,  Խորհր դա յին  Միու թեան փլուզ ման որ-
պէս ա ռա ջին ա պա ցոյց 1991-ի  Դեկ տեմ բեր 8-ի պայ մա նա գիրն էր  Ռու սիոյ, 
 Բե լա ռու սիոյ եւ Ուկ րաի նա յի մի ջեւ, ուր դա դա րած էր հա մար ւում Խորհր-
դա յին  Միու թիւ նը իբ րեւ միա ւոր եւ յայ տա րար ւում էր ծնուն դը ԱՊՀ-ի (Ան-
կախ  Պե տու թիւն նե րի  Հա սա րա կա պե տու թիւն)։  Գոր բա չո վին մնում էր հրա-
ժա րուել եւ լու ծո ւած յայ տա րա րել  Խորհր դա յին  Միու թիւ նը։  Դա կա տա րո ւեց 
1992-ի  Յու նո ւար 1-ին։

Ե թէ 1918-ի ան կա խու թիւ նը չնա խա տե սո ւած ու յան կար ծա կի ի րո ղու թիւն 
էր, ա պա՝  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան յայ տա րա րու թիւ նը 1991-ին քա ղա քա-
կան ու ըն կե րա յին խմո րում նե րով սկսած մին չեւ  Խորհր դա յին  Միու թիւ նից 
ան ջատ ման ո րո շում ու մին չեւ հան րա քո ւէ եր կար հո լո վոյթ ապ րեց։ Ու դեռ 
ա ւե լին, 12.000 քառ. քի լո մեթր տա րած քում ան կա խա ցած  Հա յաս տա նի բնակ-
չու թիւ նը այն պի սի ի րա վի ճա կի էր մատ նո ւած որ իր վեր ջին մտա հո գու թիւնն 
էր ան կա խու թեան հաս նել։  Մէկ տա րի պի տի անց նէր, որ ժո ղովր դա յին մաս-
սան հաս կա նար, գնա հա տէր եւ ո գե ւո րո ւէր  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նով։ 
Իսկ երկ րորդ ան կա խու թեան նա խոր դող բազ մա հա զա րա նոց ժո ղովր դա յին 
ցոյ ցե րում՝ կեն սո լոր տի հար ցե րից սկսած մին չեւ  Ղա րա բա ղի միա ցում ու 
 Խորհր դա յին  Միու թիւ նից ան ջա տում, զան գո ւած նե րը պատ րաստ էին ի րենց 
քո ւէով ան կա խու թիւ նը գրկե լու։ 

4. Ա պա գա յի տես լա կա նը եր կու ան կախ  
հան րա պե տու թիւն նե րում

1988-ից  Հա յաս տա նում գաղտ նի գոր ծու նէու թիւն ծա ւա լած Հ.Յ. Դաշ  նակ -
ցու թիւ նը 1990-ի Օ գոս տո սին իր ներ կա յու թիւ նը յայ տա րա րեց33։ Ու երբ  Ղա-
րա բա ղի բա նա կը դեռ կազ մա կեր պո ւած չէր եւ զա նա զան խմբակ ցու թիւն-
ներ էին ստանձ նել  Ղա րա բա ղի պաշտ պա նու թեան գոր ծը, կա րե ւոր նե րից էր 
 Դաշ նակ ցու թիւ նը իր զօ րախմ բե րով եւ սփիւռ քեան ներդ րում նե րով։ 1990-ի 
 Դեկ տեմ բե րին  Դաշ նակ ցու թիւ նն իր փլաթ ֆոր մը ներ կա յաց րեց, ո րի մէջ եւ 
իր ա ռա ջար կը՝ վե րա հաս տա տե լու Ազ գա յին  Պե տա կա նու թիւ նը  Հա յաս տա նի 
մէջ՝  Պե տա կան իշ խա նու թիւն, որ ժո ղովր դա կան էր, ո՛չ թէ կու սակ ցա կան։ 
 Դաշ նակ ցու թիւ նը կրկնում էր Ա զատ, Ան կախ եւ  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի իր 
տես լա կա նը, որ փայ փա յել էր  Հա յաս տա նի պե տա կա նու թեան ծնուն դից ի 

33 1989 թ. Մայիս 24-ից հրատարակուելու էր սկսել ՀՅԴ գաղափարակիր «Ազատ Հայք»ը։
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վեր34։
Իսկ  Հա յոց հա մազ գա յին շար ժու՞ մը։ «ՊԱՏԿԵՐԱՒՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ  Հա-

յաս տան- Թուր քիա:  Մեծ  Բա նա վէ ճը»35 ու սում նա սի րու թեան մէջ կար դում 
ենք. «1991 թ. Ապ րի լին ԽՍՀՄ-ում  Թուր քիա յի դես պան  Վոլ կան  Վու րա լը 
ե րե քօ րեայ պաշ տօ նա կան այց է կա տա րում Ե րե ւան:  Պաշ տօ նա պես ԽՍՀՄ 
կազ մում գտնո ւող սա կայն ար դեն ան կա խու թեան ճա նա պար հը բռնած  Հա-
յաս տան  Վու րա լի այ ցը, ա ռա ջին բարձ րա կարգ թուրք պաշ տօ նեա յի այ ցե-
լու թիւնն էր 70 տա րի նե րի ըն թաց քում:  Դես պան  Վու րա լի հետ հան դիպ ման 
ըն թաց քում  Հա յաս տա նի  Գե րա գույն  Խորհր դի նա խա գահ  Լե ւոն  Տէր- Պետ-
րո սեա նը ա սաց. « Հա յաս տա նը փո փոխ ւում է եւ այս նոր աշ խար հում մենք 
պէտք է նաեւ աշ խար հա յեաց քով հա րե ւան պե տու թիւն ներ լի նենք:  Մենք 
ցան կա նում ենք բա րե կամ ներ դառ նալ:  Մենք պատ րաստ ենք փոխ շա հա ւէտ 
ցան կա ցած հա մա գոր ծակ ցու թեան:  Հա յաս տա նը  Թուր քիա յի նկատ մամբ 
ո րե ւէ տա րած քա յին պա հանջ ներ չու նի»36:  Թուր քիա վե րա դառ նա լուց յե տոյ 
 Դես պան  Վու րա լը թուր քա կան « Հու րիեթ» թեր թին ա սաց. «Ես կա րող եմ 
ա սել, որ ներ կա յիս հայ կա կան ղե կա վար մար մին նե րի որ դեգ րած նոր քա-
ղա քա կա նու թիւ նը  Թուր քիա յի հան դէպ ժա մա նա կա կից է եւ բխում է եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րից»»37:

ՀՀՇ-ի տա րած ռազ մա վա րու թեան ծա նօ թա նա լու հա մար կար դանք նաեւ 
1989-ի  Նո յեմ բեր սկզբին ՀՀՇ հա մա գու մա րից ե կած զե կոյց նե րը.

Ար թուր Մկրտ չեա նի այն ա ռա ջար կին, որ  Հա յաս տա նի  Գե րա գոյն Խոր-
 հուր դն ըն դու նի  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը իբ րեւ  Հա յաս տա նի ան բա ժա նե լի 
մաս եւ պաշտ պա նի այդ կա պակ ցու թեամբ նրա դի մու մը ՄԱԿ-ին,  Լե ւոն 
Տէր- Պետ րո սեա նը պա տաս խա նում է, թէ դա դէմ է  Խորհր դա յին  Միու թեան 
Սահ մա նադ րու թեան եւ ՀՀՇ-ի գա ղա փար նե րին, եւ ՀՀՇ-ն  չի հա ւա տում ու-
րիշ հան րա պե տու թիւն նե րից հո ղեր գրա ւե լուն։ Եւ ի րօք,  Լե ւոն  Տէր Պետ  րո-
սեա նն այդ գի ծը տա րաւ մին չեւ վերջ։ Ինչ պէս  Յա կոբ Եա փու ճեանն է բնու-
թագ րում՝ «ար տա քին գետ նի վրայ ազ գա յին հի մունք նե րէ զուրկ, դրա ցի-
նե րուն նկատ մամբ զի ջո ղա կան ու ա մէն կեր պով հա մա ձայ նու թեան եզր 
գտնե լու քա ղա քա կան ու ղե գի ծը, իսկ ներ քա ղա քա կան այ լա մերժ, ոչ հա-
մախմ բող ու անձ նա կեդ րոն վար կա գի ծը»38։ 

 Նոյն հա մա գու մա րում,  Լենդ րուշ  Խուր շու դեա նի այն մտա հո գու թեան, 
որ հա մա թու րա նա կան ձգտում ներն ու գա ղա փա րա խօ սու թիւ նը վտան գում 
են հայ ժո ղովր դի գո յու թիւ նը,  Վա նօ  Սի րա դե ղեա նը պա տաս խա նում է, թէ 
հա մա թու րա նա կան գա ղա փա րա խօ սու թիւն այ լեւս գո յու թիւն չու նի եւ չի 
կա րող վտան գել հայ ժո ղովր դին։

Ե թէ 1918-ին ան կա խա ցած  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան ձե ւա ւոր ման 
մէջ  Դաշ նակ ցու թիւնն էր գլխա ւոր դեր ստանձ նել ու ա ռաջ էր քա շում Ա զատ, 

34 Դաշնակցութեան փլաթֆորմը բաղկացած էր 8 գլուխներից, 47 էջ, ուր մասնագիտօրէն ներկայացուած 
էր ապագայ Հայաստանի զարգացման ուղին՝ քաղաքական, տնտեսական, գիւղատնտեսութիւն-երկրա-
գործութիւն, կրթամշակութային, առողջապահական, ազգային պաշտպանութիւն, աղէտի գօտի, Արցախի 
հարց, բնագաւառներում։ Այս փաստաթուղթը մաց որպէս մեռեալ տառ Հայաստանի իշխանութիւնների 
համար։
35 “European Stability Initiative”, Berlin, Brussels, Istanbul. Օգոստոս, 2009 (էջ 6)։
36 Յղում է կատարուած “Nezavisimaya Gazeta”, 14.05.1991 թերթի համարին։
37 Յղում է կատարուած “Hurriyet”, 02.05.1991 թերթի համարին։
38 «Ազդակ» օրաթերթ, Մայիս 17, 2017, «Հայաստանի Քաղաքական Բեմը Եւ Սահմանադրութեան Հիմքը»:
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Ան կախ եւ  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի տես լա կա նը, ա պա՝ 1990-ից ար դէն այդ 
դե րը վե րա պա հո ւած էր ՀՀՇ-ին, որ գա լիս էր «Ստր կամ տու թեան ար տա յայ-
տու թիւն է այն մտայ նու թիւ նը, ըստ ո րի` ազգն ու նի մշտա կան բա րե կամ և 
մշ տա կան թշնա մի» կար գա խօ սով, հա մա թու րա նա կան մշտա կան վտան գը 
ան տե սե լով եւ հա րե ւան նե րից հո ղեր չպա հան ջե լու զգու շա ւոր քա ղա քա կա-
նու թեամբ, թէ կուզ ե թէ այդ հո ղե րը հա յա պատ կան էին ե ղել դա րեր ու դա րեր:

Ռուբինա  Բ. Փիրումեան – աւարտաճառը, որ 1993-ին հրատարա-
կուել է որպէս գիրք, համեմատական ուսումասիրութիւն է հայ 
և հրեայ ժողովուրդների աղէտի-ցեղասպանութիւն և հօլօքոստ-
գրական ազդումերի՝ Literary Responses to Catastrophe: A Compar-
ison of the Armenian and the Jewish Experience (1993)։ Այնուհետև 
լոյս է տեսել նրա պատմական ուսումասիրութիւնը՝ «Հայաստանը 
ՀՅԴ–Բոլշևիկ յարաբերութիւնների ոլորտում, 1917–1921» (1997), որ 
թարգմանուել և հրատարակուել է ռուսերէնով ևս։ 

Ապա հրատարակել է Հայոց Ցեղասպանութեան գրականութիւնն 
ուսումասիրող երեք այլ հատորներ՝  

And those who Continued Living in Turkey after 1915, The 
Metamorphoses of the Post-Genocide Armenian Identity as Reflect-
ed in Artistic Literature (2008 and 2012); 

The Armenian Genocide in Literature, Perceptions of Those who 
Lived through the Years of Calamity (2012, 2014); 

The Armenian Genocide in Literature, The Second Generation 
Responds (2015);

Վերջին աշխատութիւնը նուիրուած է Սիբիրի գուլագները աքսո-
րուած հօր կեանքին՝ My Father, A Man of Courage and Persever-
ance, A Survivor of Stalin’s Gulag (2017):

Summary

TWO CRITICAL PERIODS OF ARMENIAN HISTORY LEADING TO 
INDEPENDENCE IN 1918 AND 1991

A comparative view

Doctor Rubina B. Peroomian

Key words - independence, comparative view, Bolshevism, 
ANM, vision of the future, Kharabakh, Diaspora, Supreme Coun-
cil, ARF Dashnaktsutyun

The independence of Armenia in 1918 and then again in 1991 was an outcome 
of the collapse of the Tsarist Empire and the Soviet Union respectively, the 
obvious difference being that in the case of the first, the world was at war, new 
states were being established and borders were being redrawn. In the case of 
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the second independence, the world was relatively peaceful, not counting the 
explosion in the Chernobyl Power Plant and the Spitak earthquake in Armenia, 
both with immeasurably devastating consequences which brought about political 
disturbances in the Soviet Union. Moreover, the independence of 1918 marked 
the rebirth of Armenian statehood after centuries of foreign occupation. Whereas, 
in 1991, an existing state, with its infrastructures in place and with distinct 
borders, was to free itself of the Soviet shackles and become an independent 
republic. This paper points to these differences and goes on to discuss less-
pronounced ones within the two critical periods of history.

First, is the factor of Turkey in the pre-1918 independence and the vision 
and possibility of a free Western Armenia in that context, the realization of which 
was thwarted by the Bolshevik revolution and the ensuing Brest Litovsk treaty. 
The Turkish factor was less significant in the case of the second independence, 
but this is not to say that the aspiration to free the Turkish occupied lands of 
historic Armenia had died down in any way.

Another difference is the issue of disputable borders and inter-racial conflicts 
hindering the formation of the first independence. That issue was almost non-
existent in the case of the second which was being established on a land with 
distinct borders and an inherited homogeneous population.

The two political scenes prior to independence are also compared: a 
multiplicity of political parties and orientations at work in the case of the first, 
and the single-party rule, the Communist Party working under directives from 
Moscow, in the case of the second independence. However, mentioned are 
dissident movements in the latter which gradually took root among the masses 
and brought about the cessation movement. 

The unpredictability of independence due to the pre-1918 complex structure 
of the Transcaucasian ruling machine, tainted with rivalry and hostility, is 
contrasted with the independence in 1991 which came about because of a struggle 
involving the masses and its popular leaders. In fact, whereas the Armenian 
masses in the Caucasus were mainly indifferent/ignorant, and it took them a year 
into independence to appreciate and celebrate its existence, in 1991, the mass-
demonstrations, beginning with serious environmental issues to demanding 
Karabagh’s union with Armenia and to the issue of cessation from Soviet Union, 
the masses were ready to cast their votes and embrace independence.

In conclusion, the vision of the first republic, the Free, Independent, and 
United Armenia, is compared to that of the ruling party, the Armenian National 
Movement, in the case of the second, tending to ignore the permanent danger 
of Pan-Turkism and declaring non-intention to demand the return of historic 
Armenian lands.
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Резюме

ДВЕ СУДЬБОНОСНЫЕ ЭПОХИ, ПОРОДИВШИЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
1918 И 1991 ГОДОВ: 

Сравнительный анализ

Доктор Рубина Б. Пирумян

Ключевые слова – независимость, сравнительный 
взгляд, большевизм, АОД, идеал будущего, Карабах, диаспора, 
Верховный совет, АРФ Дашнакцутюн.

Обе независимости 1918 и 1991 годов были результатом развала двух 
деспотических империй – царской и советской, с той разницей, что в первом 
случае мир находился в состоянии войны, менялись или только чертились 
границы малых и больших стран. Во втором случае мир был спокоен, если 
и были потрясения, то это были взрыв атомной электростанции в Чернобыле 
и землетрясение в Спитаке, которые приобрели политический характер и 
вызвали потрясения. Кроме этого, в первом случае на земле Армении, веками 
стертой и несуществующей в геополитическом смысле, возрождалась 
армянская государственность. Во втором случае уже установившаяся страна 
со всеми своими инфраструктурами и определенными границами должна 
была выйти из-под власти Советского Союза и стать независимой респуб-
ликой.

В настоящей статье делается попытка, отмечая эти различия, провести 
сравнение и обсудить некоторые менее очевидные своеобразия/различия. 
Во-первых, анализируется турецкий фактор, сыгравший главную роль в 
первом случае. Существовала возможность автономии/независимости Запад-
ной Армении, предпринятые на пути к которой шаги натолкнулись на 
большевистскую революцию и последующий за ней Брест-Литовский 
договор и были сорваны. 

Турецкий фактор имел меньшую значимость в преддверии рождения 
второй независимости. Это, конечно, не означает, что у армян не было 
стремления вернуть завоеванные армянские земли.

Ярко очерченное различие между двумя независимыми государствами 
– пограничные вопросы и состав населения. В первом случае – пограничные 
споры и столкновения и армяно-татарские несогласия, которых не 
существовало во втором случае: страна унаследовала довольно однородное 
население и проведенные границы, не считая, конечно, вопрос Арцаха. 

В статье обсуждается фактор разных партий или политических течений 
в создании Первой Республики и проводится сравнение с однопартийным 
коммунистическим строем, правящим в Советской Армении и действующим 
по приказанию Москвы, во всяком случае, перечисляются действовавшие 
независимо группировки, которые создавались открыто, со специальной 
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целью и должны были, постепенно пуская корни в народе, привести к 
формированию движения по отделению от Советского Союза.

Освещаются также проблемы, которые были вызваны предшествующей 
Первой Республике кавказской административной структурой и межнацио-
нальной конкуренцией и делали независимость непредвидимой. В отличие 
от этого, вторая независимость, провозглашенная в 1991 г., охарактеризована 
как кульминация постепенного развития ведущих к этой независимости 
процессов, в которых сыграли непосредственную роль армянский народ и 
народное руководство. Подчеркивается то обстоятельство, что если 
население Армении, ставшей независимой в 1918 г., было ввергнуто в такое 
положение, что достижение независимости было последним, что заботило 
его, и должен был пройти год, чтобы народные массы поняли, оценили и 
воодушевились независимостью Армении, то на предшествовавших второй 
независимости многотысячных народных демонстрациях – от вопросов 
экологии до присоединения Карабаха к Армении и отделения от Советского 
Союза – массы были готовы раскрыть свои объятия независимости 
посредством своего голоса.

В заключении проводится сравнение идеалов будущего двух независимых 
республик. Для первой это осуществление свободной, независимой и единой 
Армении, для второй – характерное для АОД игнорирование постоянной 
пантуранской опасности и мысленная установка на отказ от завоевания 
земли у соседей, если даже эти земли веками принадлежали армянам. 
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Ար մեն Ս. Ասր յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ-
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՉԻ ՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Բանալի բառեր – Արամ Մանուկյան, անհատականու-
թյուն, ժողովուրդ, իշխանություն, կազմակերպչական ունա-
կու թյուն, հանրապետություն, միասնություն, պատասխա-
նատ վություն, պետական գործիչ, ռազմավարական մտա-
ծողություն, վճռականություն:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կը մեր պե տա կա նութ յան պատ-
մութ յան այն կար ևոր հանգր վանն է, ո րը պար տա վո րեց նում է մեզ բա ցա հայ-
տել անց յա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա վճռո րոշ ազ դե ցութ յուն ու նե ցած վառ 
ան հա տա կա նութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ու սա նե լի է ջե րը ու մե րօր յա հա-
սա րա կա կան-քա ղա քա կան և  պե տա կան կյան քը տնօ րի նող ու ժե րին ծա նո-
թաց նել նրանց հա րուստ փոր ձին:

Հայ ա զա տա մար տի նվիր յալ, ՀՀ հիմ ա դիր Ա րամ  Մա նուկյ ա նի գոր ծու-
նեութ յան հա մա կող մա նի քննութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա մի կող մից՝ 
փաս տարկ ված կեր պով հիմ ա վո րել նրան  Նոր ժա մա նակ նե րի հա յոց պե-
տա կա նութ յան հիմ ա դիր ան վա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, մյուս կող մից՝ 
ուր վագ ծել Ա րա մին հա տուկ այն քա ղա քա կան ո րակ նե րը, ո րոնք դար ձան 
ազ գա յին-պե տա կան գործ չի հա ջո ղութ յուն ներն ա պա հո վող ազ դակ ներ:

Ա րամ  Մա նուկյ ա նին որ պես ազ գա յին պե տա կան գործ չի մարմ ա վո րում 
ներ կա յաց նե լիս ա ռա ջին հեր թին պետք է ար ձա նագ րել, որ նա հայ ա զա տա-
մար տին, հայ րե նի քին ու ժո ղովր դին անմ ա ցորդ նվիր ված, ար դա րա միտ ու 
ան շա հախն դիր անձեր էր:

Ա րա մի մտա հո գութ յան կենտ րո նում մշտա պես հայ ժո ղո վուրդն էր, նրա 
ձգտում ե րի ի րա կա նա ցու մը, ազ գի ա զա տագ րութ յան հա մար պայ քա րի ե լած 
նվիր յալ նե րի ա պա հո վութ յու նը՝ որ քան դա հնա րա վոր էր, և ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի արդ յու նա վետ, սա կավ զո հա ռատ ու ղի նե րի ո րո նու մը:

Այն, որ Ա րա մը նպա տա կաս լաց, ջեր մե ռանդ, շրջա հա յաց, հե ռա տես և 
 հա վա սա րակ շիռ գոր ծիչ էր, ակն հայտ էր ար դեն Արևմտ յան  Հա յաս տան նրա 
մուտք գոր ծե լու ժա մա նա կաշր ջա նից, երբ ել նե լով թե՛ իր անձ նա կան հա մոզ-
մունք նե րից և  թե՛ ՀՅԴ կող մից որ դեգր ված նոր մար տա վա րութ յու նից՝ նա 
մեղ վա ջան աշ խա տանք ծա վա լեց ա զա տագ րա կան պայ քա րի մաս նա կի գոր-
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ծո ղութ յուն նե րից ընդ հա նուր ապս տամ բութ յանն անց նե լու ուղ ղութ յամբ՝ հա-
մոզ ված լի նե լով, որ միայն հա մազ գա յին միաս նա կան, հուժ կու պայ քա րի 
մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել ազ գա յին նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը1: Ն րա 
այս ո րակ ներն էին, որ հնա րա վոր դարձ րին 1915 թվա կա նին՝  Վա նում, և 1918 
թվա կա նին՝ Եր ևա նում թշնա մու դեմ հաղ թա նա կի թիվ մեկ պայ մա նի ա պա-
հո վու մը՝ ազ գա յին միաս նա կան ճա կա տի ստեղ ծու մը և  ա պա՝ երկ րի վե րա-
շի նու մը:

Այս ո րակ ներն էին, որ Ա րա մին հնա րա վո րութ յուն տվե ցին 1917 թ. դեկ-
տեմ բե րին ա ռա ջադ րե լու միակ ըն դու նե լի քա ղա քա կան ու ղե գի ծը, ո րը, ինչ-
պես ցույց տվեց պատ մութ յու նը, ոչ այլ ինչ էր, ե թե ոչ դե պի ան կախ պե տա-
կա նութ յան վե րա կանգ նում ու հայ ժո ղովր դին փրկութ յան տա նող ծրա գիր:

 Ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղութ յուն, կան խա տե սե լու ու նա կութ յուն, ի րա-
դար ձութ յուն նե րին ըն թացք տա լու, նույ նիսկ նրան ցից ա ռաջ անց նե լու կա րո-
ղութ յուն, աշ խա տա սի րութ յուն, նպա տա կաս լա ցութ յուն, վճռա կա նութ յուն. 
սրանք Ա րա մին հա տուկ այն ո րակ ներն էին, ո րոնք այ սօր էլ պար տա դիր են 
ցան կա ցած նպա տակ կամ ծրա գիր ի րա գոր ծե լու հա մար:  Նա եր բեք չհոգ նեց 
և  անն շան չա փով ան գամ չհե ռա ցավ գոր ծից, մշտա պես մաց պայ քա րի 
ա ռա ջին, ա մե նա ծանր, աշ խա տա տար ու վտան գա վոր գծե րում:

 Հե ղա փո խա կան գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին իսկ օ րե րից Ա րա մին հա տուկ 
էր խնդիր նե րի կար գա վոր ման արդ յու նա վետ ու ղի ներ ո րո նե լը, ի րա դար ձութ-
յուն նե րի ըն թաց քը կանխատեսելը և  գոր ծող ան ձանց ուղ ղոր դել-կա ռա վա-
րե լը:  Նա միշտ փոր ձում էր ճիշտ ընտ րել դե պի նպա տա կը տա նող ու ղի նե րը, 
ա ռա վե լա գույնս անվ տանգ դարձ նել խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա րու մը:  Բայց 
թերևս ա մե նա կար ևորն ու նշա նա կա լիցն այն է, որ դեռևս 1917 թ. վեր ջին, 
երբ, կա րե լի է ա սել, հա յոց երկ նա կա մա րում տի րում էր հա մընդ հա նուր ա նո-
րո շութ յան, և  ինչ-որ ան տե սա նե լի ու ժե րից օ ժան դա կութ յուն, օգ նութ յուն ակն-
կա լող մթնո լորտ՝ Ա րա մը հստա կո րեն բարձ րա ձայ նեց, որ հայ ժո ղովր դի 
փրկութ յան, նրան հու զող բո լոր խնդիր նե րի հան գու ցա լուծ ման հա մար պետք 
է հույ սը դնել բա ցա ռա պես սե փա կան ու ժե րի վրա:  Նա նշում էր. «Ա մէն ոք 
իր մա սին է մտա ծում: Իր երկ րի սահ ման նե րից այն կողմ ե թէ նա յող կայ, 
նա յում է միայն յա նուն իր շա հե րի: Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ու ղար կի տաճ կա կան 
ճա կատ՝ տուն գնա ցող ռուս նե րին փո խա րի նե լու հա մար: Ե թէ ընդ հա նուր 
ու ժե րով ճա կատ պա հե լու խօսք էլ է լի նում, դա լոկ խօսք է՝ զուրկ ի րա կան 
հիմ քից ու ան կեղ ծու թիւ նից:  Հա յե րով ո՛չ ոք չի հե տաքրքր ւում, շօ շա փե լի օգ-
նու թիւն հասց նե լու մտքով: Դ րա հա կա ռա կը, կայ դա ւադ րա կան վե րա բեր-
մունք:  Մե նակ ենք և պէտք է ա պա վի նենք միա՛յն մեր ու ժե րին՝ թէ՛ ճա կա տը 
պաշտ պա նե լու և թէ՛ երկ րի ներ սը կարգ հաս տա տե լու հա մար»2:

Իսկ 1918 թ. մար տի 28-ին նա հս տա կեց րեց նաև հույ սը սե փա կան ու ժե րի 
վրա դնե լու իր ա ռանց քա յին գա ղա փա րի վերջ նան պա տա կը, այն է՝ ա զատ 
և  ան կախ  Հա յաս տան3:

 Նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ Ա րա մը հան դես էր գա լիս ար տա քին ու ժե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու օգ տին, դրա նում նա շա րու նա կում էր գլխա վոր 
1 Տե՛ս Ասրյան Ա., Արամ Մանուկյան. կյանքը և գործը (ազատագրական շարժման և անկախ պետականության 
վերականգնման ուղիներում), Եր., 2009, էջ 43-69:
2 Աստուածատրեան Ա., Արամ, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1964, ապրիլ, N 4, էջ 70:
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 289, ց. 1, գ. 9, թ. 1:
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տե ղը հատ կաց նել սե փա կան ու ժե րի հա մախմբ մա նը: Այս պես, երբ 1918 թ. 
գար նա նը  Թիֆ լի սից պա հան ջե ցին ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու ղար կել  Սեյ մում ծա-
վալ վե լիք քննար կում ե րին մաս նակ ցե լու հա մար, նա նշեց, որ Եր ևա նի գոր-
ծիչ ներն ա վե լի անհ րա ժեշտ են տե ղում աշ խա տե լու հա մար, և  որ ճիշտ կլի-
նի  Թիֆ լի սի հա մար մարդ կանց ընտ րել տե ղում:

Դ րա արդ յունքն էին ի րա դար ձութ յուն նե րի հան գու ցա լու ծու մից ա միս ներ 
ա ռաջ երկ րին տեր կանգ նե լու կռվան նե րի՝ կա նո նա վոր զոր քի, իշ խա նութ յան 
աշ խա տող մար մին նե րի ստեղ ծու մը, ա պա գա սպառ նա լիք նե րին լավ նա խա-
պատ րաստ վե լու և  թի կունքն ա պա հո վե լու նպա տա կով թա թա րա կան հա կա-
պե տա կան որ ջե րի ոչն չա ցու մը: Այս ո րակն ու նե նա լով էր, որ նա նա խա ձեռ նեց 
հայ կա կան զոր քին անհ րա ժեշտ զենք-զի նամ թեր քի տե ղա փո խութ յու նը ռազ-
մա ճա կա տի խոր քից թի կունք՝ Եր ևան: 

Ա րա մը ազ գա յին-պե տա կան գործ չի կա տար յալ մարմ ա վո րում էր:  Դա 
հա վաս տող թերևս ա մե նագլ խա վոր ո րակն իշ խա նութ յան մա սին Ա րա մի 
պատ կե րա ցում էր, իշ խա նութ յան ի րա կա նաց ման խորքային ի մաս տի գի-
տակ ցու մը: Ն րա հա մար իշ խա նութ յու նը ոչ թե ա ռա վե լութ յուն էր, ոչ թե փառ-
քի հասնելու մի ջոց կամ ար տա հայ տութ յուն, ոչ թե ար տո նութ յուն կամ փա-
ռա մո լութ յան բա վա րա րութ յուն, այլ ժո ղովր դի վերքերն ա մո քե լու մի ջոց, իսկ 
ինք նան վի րու մը՝ սե փա կան ժո ղովր դին ա ռա վե լա գույնս ծառայելու ե ղա նակ, 
ազ գա յին ձգտում ե րի, ժո ղովր դի ա մե նօր յա շա հե րի պաշտ պա նութ յան և 
 հե ռան կա րա յին խնդիր նե րի գործ նա կա նաց ման ու ղի: Այս պես, 1918 թ. մար տի 
24-ին Եր ևա նի բնակ չութ յան, զոր քի և  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից 
ընտր վե լով Եր ևա նի նա հան գի «դիկ տա տոր և  օժտ վե լով ան սահ մա նա փակ 
իշ խա նութ յամբ՝ Ա րա մը շա րու նա կեց մալ ժո ղովր դի մար դը, ժո ղովր դի շա-
հե րի ար տա հայ տի չը4:  Պատ մութ յան մեջ, թերևս, ե զա կի դեպ քե րից է, երբ 
դիկ տա տորն իր ան սահ մա նա փակ իշ խա նութ յու նը մինչև վերջ օգ տա գոր ծեց 
բա ցա ռա պես հօ գուտ հա մազ գա յին շա հե րի, եր բեք չփոր ձեց ի րեն վեր դա սել 
ազ գա յին ու զին վո րա կան կա ռույց նե րից: Ուս տի՝ 1918 թ. ամ ռա նը նշա նակ-
վե լով նո րան կախ ՀՀ ՆԳ նա խա րար՝ նա դարձ յալ մաց նույն հա մեստ Ա րա-
մը:

Ա րամ ի րա տես, ազ գա յին-պե տա կան գոր ծե րում սառ նա սիրտ, սթափ դա-
տող գոր ծիչ էր: Ամ բողջ կյան քը թուր քա կան լծի դեմ պայ քա րած, հայ ժո ղովր-
դի ա զա տագ րութ յա նը ան վե րա պահ նվիր ված գոր ծի չը, 1918 թ.  Մա յիս յան 
հե րո սա մար տե րի կազ մա կեր պի չը, հու նի սի սկզբին, երբ հա յութ յան մեջ տի-
րում էր ոգ ևո րութ յան մթնո լոր տը, մի կողմ թո ղեց զգաց մունք նե րը, իր ան ձի 
դեմ հնա րա վոր բա ցա սա կան դրսևո րում ե րը, և  դարձ յալ ու դարձ յալ ել նե լով 
միայն հայ ժո ղովր դի անվ տան գութ յան ու հե ռա հար նպա տակ նե րի ի րա կա-
նաց ման շա հե րից, սթափ կեր պով գնա հա տե լով հայ կա կան և  թուր քա կան 
ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը, հա մա կերպ վեց  Բա թու մի հաշ տութ յան պայ-
մա նագ րի հետ5:  Նա քաջ գի տակ ցում էր, որ շատ ա ռում ե րով ան ցան կա լի 
և  չա փա զանց ծանր այդ պայ մա նա գի րը տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում այն 
ա ռա վե լա գույնն է, ո րին կա րե լի է հաս նել, հատ կա պես որ ա մե նա կար ևոր 
խնդի րը՝ հայ ժո ղովր դի նվա զա գույն անվ տան գութ յու նը և  հա յոց պե տա կա-

4 Տե՛ս Ասրյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 178, «Զանգ», Եր.,1918, մարտի 27, N 24: 
5 Տե՛ս «Զանգ», Եր., 1918, 7 հունիսի, N 40:
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նութ յան ստեղ ծու մը այլևս կա տար ված փաստ էր:
Ա րա մի ի րա տե սութ յան, սթափ մտա ծե լա կեր պի մա սին էր խո սում նաև 

1918 թ. ձմռա նը  Թիֆ լի սում՝  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նութ յու նը, ո րով հա նուն հայ 
ժո ղովր դի ֆի զի կա կան ա պա հո վութ յան, նա և  մի շարք այլ գոր ծիչ ներ կողմ 
ար տա հայտ վե ցին Խ.  Ռու սաս տա նի հետ միա սին ամ բողջ  Կով կա սը խորհրդայ-
նաց նե լու ծրագ րին6:

Ա րա մին խիստ բնո րոշ էր ժո ղովր դի, ա պա նաև պե տութ յան շա հի գե րա-
կա յութ յան սահ մա նու մը՝ ա մեն ին չի, այդ թվում և  անձ նա կա նի նկատ մամբ: 
Ն րա յու րա քանչ յուր քայլն ուղղ ված էր հայ ժո ղովր դի շա հե րի պաշտ պա նութ-
յան և  հա յոց պե տա կա նութ յան կա յաց ման գերն պա տա կին: Այդ ճա նա պար հին 
Ա րա մի հա մար չկա յին ար տոն յալ ներ կամ ար գելք ներ:  Նա պա հանջ կոտ ու 
խիստ էր բո լո րի, հատ կա պես պա տաս խա նա տու դիրք զբա ղեց նող պաշ տոն-
յա նե րի, նույ նիսկ կու սա կից նե րի նկատ մամբ: Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան 
է հետև յալ դեպ քը:  Վա նի 1915 թ. հե րո սա մար տի հաղ թա նա կից հե տո հայ 
բնակ չութ յու նը մի քա նի օր զբաղ ված էր իր վաս նե րի փոխ հա տուց մամբ՝ ի 
հա շիվ  Վա նից հե ռա ցած թուր քե րի գույ քի յու րաց ման: Այդ ըն թաց քում, սա-
կայն, կա տար վել էին ան ցան կա լի դեպ քեր: Օգտ վե լով խառ նաշ փո թից՝ ո րոշ 
ան ձինք կո ղոպ տել էին նաև հա յե րի ու նեց ված քը: Ա րա մի հրա մա նով ոս-
տի կա նութ յու նը կազ մա կեր պել էր հե տաքն նութ յուն, ո րից պարզ վել էր, որ 
այդ կո ղո պու տին մաս նակ ցել են նաև  Քա ղա քա մե ջի  Զին  վո րա կան մարմ ի և 
 միա ժա մա նակ ՀՅԴ  Վա նի կազ մա կեր պութ յան ան դամ եր՝  Հայ կակ  Կո սո յա նը, 
 Սար գիս  Շա հին յա նը,  Միհր դատ  Միր զա խան յա նը և  ու րիշ ներ: Ո՛չ նույն կու-
սակ ցութ յա նը պատ կա նե լու, ո՛չ հե րո սա մար տին ղե կա վար մաս նակ ցութ յուն 
ու նե նա լու հան գա ման քը և  ո՛չ էլ՝ կու սա կից նե րի դի մում ե րը չխան գա րե ցին 
Ա րա մին, որ պես զի այդ գոր ծիչ նե րը կա լա նա վոր վեն7:  Նույ նը մենք տես նում 
ենք նաև հան րա պե տութ յան գո յութ յան ըն թաց քում, երբ նա ա մեն ինչ ա նում 
էր, որ բո լո րը, այդ թվում և  իր կու սա կից նե րը, ան գամ հե րո սա մար տե րի ըն-
թաց քում հայ րե նի քին մեծ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցած պաշ տոն յա նե րը, գոր-
ծեն օ րեն քի շրջա նակ նե րում և  որ ևէ կերպ չվա սեն ժո ղովր դին:  Սա կրկին 
ան գամ հաս տա տում է, որ Ա րա մը հի րա վի պե տա կան այր էր, ազ նիվ և  
ա նա չառ գոր ծիչ, ո րի հա մար ան պատ ժե լի ա րարք ներ, ան ձեռնմ ե լի ներ 
և  ար տոն յալ ներ չկա յին, երբ խոս քը վերաբերում էր ժո ղովր դի շա հին 
և  բա րօ րութ յանը:  Նա պե տա կան պաշ տոն յա նե րին զգու շաց նում էր, որ ե թե 
ի րենց նկատ մամբ լրագ րե րում հրա պա րակ ված մե ղադ րանք նե րը կարճ ժա-
մա նա կում չհեր քեն, ա պա կհե ռաց վեն աշ խա տան քից և  դա տի կտրվեն:

 Ժո ղովր դի շա հի գե րա կա յութ յուն ցան կա ցած պա րա գա յում, այդ թվում և  
այն ժա մա նակ, երբ օ րեն քը կա րող էր վա սել ժո ղովր դի շա հե րը: Օ րի նա կը՝ 
 Վա նի նա հան գա պե տութ յան գո յութ յան ըն թաց քում ժո ղովր դի շա հե րի ա մե-
նօր յա պաշտ պա նութ յունն էր ա մեն տե սակ ա պօ րի նութ յուն նե րից, 1918 թ. 
մա յի սին թա թա րա կան հա կա պե տա կան խռո վութ յուն նե րի անխ նա ճնշու մը, 
հայ ա նիշ խա նա կան, հա կա պե տա կան տար րե րի գնդա կա հա րութ յու նը8 և  այլն:
6 Տե՛ս Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հատ. 7, Եր., 1990, էջ 142-143:
7 Տե՛ս Սահակյան Ռ., Հայկական ոստիկանության կազմակերպումը, «Բանբեր Հայաստանի արխիվերի», 
Եր., 2003, N 2, էջ 54:
8 Տե՛ս Շահխաթունի Ա., Սարդարապատի հերոսամարտը և մահափորձը Արամ փաշայի դէմ (Իմ յուշերից), 
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Ան սա սան կամք, հաս տա տա կա մութ յուն, վճռա կա նութ յուն ու հետ ևո ղա-
կա նութ յուն: Այս ո րակ ներն էին, ո րոնք ա պա հո վե ցին ա ռա ջադր ված դժվա-
րա գույն խնդիր նե րի հա ջող ի րա կա նա ցու մը, այդ թվում և  Մա յիս յան հե րո-
սա մար տե րի կազ մա կեր պու մը:  Բանն այն է, որ նույ նիսկ 1918 թ. մա յի սին, երբ 
թշնա մին հրե շա յին ա խոր ժա կով մո տե նում էր Եր ևա նին, հա յոց զոր քը և 
 ժո ղո վուր դը մի զգա լի մա սով մատն վել էին տագ նա պի և  հու սալ քութ յան: Եվ 
ե թե չլի նեին Արամի նման ո րակ նե րը, չլի ներ նրա լա վա տե սութ յու նը, չէր ձևա-
վոր վի միաս նա կան, հուժ կու, ան խոր տա կե լի բռունց քը և թշ նա մուն չէր հասց-
վի ջախ ջա խիչ հա կա հար ված և, վեր ջա պես, չէր ստեղծ վի  Հա յաս տա նի 
 Հան  րա պե տութ յու նը9:

Ա րա մը մշտա պես գե րա դա սեց պե տութ յան և  ժո ղովր դի շա հե րը և  եր բեք 
չփոր ձեց ա ռաջ մղել իր անձ նա կա նը, նույ նիսկ դրանք եր բեք հա մե մա տութ յան 
մեջ չդրեց:

 Նա կազ մա կերպ չա կան բա ցա ռիկ ձիր քի տեր էր ու միևնույն ժամանակ 
ազ գա յին միաս նութ յան, ներ քին ու ժի հա մախմբ ման հա մոզ ված կողմ ա կից: 
 Դա է պատ ճա ռը, որ ժա մա նա կի ա ռա ջա տար և  ա մե նաազ դե ցիկ քա ղա քա-
կան ու ժի՝ ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցի չը լի նե լով հան դերձ՝ նա հա մա ժո ղովր դա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ հան դես է բե րել վեր կու սակ ցա կան, վե րանձ-
նա կան մո տե ցում: Այդ հատ կա նիշ նե րը Ա րա մին հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս 
մեկ նպա տա կի շուրջ հա մախմ բել հա կոտն յա մո տե ցում եր ու գա ղա փար ներ 
ու նե ցող, նույ նիսկ իր ան ձի նկատ մամբ բա ցա սա բար տրա մադր ված գոր ծիչ-
նե րին և  ու ժե րին: Աս վա ծի ապացույցներն էին՝  Վա նի հե րո սա մար տի և  հա-
մա նուն նա հան գա պե տութ յան կազ մա կերպ ման, 1918 թ. հայ կա կան զոր քի և  
իշ խա նութ յան գոր ծող մար մին նե րի ստեղծ ման,  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի 
կազ մա կերպ ման, 1918 թ. նո յեմ բե րին ՀՀ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յան ձևա-
վոր ման ժա մա նակ նրա կեց վածք նե րը: Ի դեպ, վեր ջին դեպ քում Ա րա մը կողմ 
էր ար տա հայտ վում կոա լի ցիա յին, քա ղա քա կան մի ու ժի՝ ՀԺԿ-ի, հետ, ո րի 
կող մից ներ կա յաց վող պա հանջ նե րից էր Ա րա մի հե ռա ցու մը կա ռա վա րու թյու-
նից:

Ա րա մը սա կա վա պետ էր, քչով բա վա րար վող: Ու նե նա լով ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րից օգտ վե լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներ՝ նա ապ րում էր հա մեստ 
կյան քով, հա սա րակ եր ևան ցու նման10:  Նա եր բեք իր հնա րա վո րութ յուն նե րը 
չօգ տա գոր ծեց նույ նիսկ տար րա կան անձ նա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու 
հա մար, փո խա րե նը, ան տե սե լով գոր ծող կարգն ու օ րեն քը, ա ջակ ցեց այն 
մարդ կանց, ո րոնք տա ռա պում էին նյու թա կան կա րի քից, տա րա տե սակ 
զրկանք նե րից, բայց պահ պա նում էին հո գու կո րո վը, հայ րե նի քի նկատ մամբ 
պատ վի ու պար տա կա նութ յան զգա ցում ե րը:  Շատ է նշվել, բայց կար ծում 
ենք վաս չու նի մեկ ան գամ ևս  ա սել, որ Ա րամ այն քան ազ նիվ էր, որ նույ-
նիսկ իր թաղ ման հա մար անհ րա ժեշտ չնչին գու մա րը չու ներ11:

Ա մե նա փայ լուն հա ջո ղութ յուն նե րը, փա ռա հեղ հաղ թա նակ նե րը, բարձ րա-
գույն հա սա րա կա կան դիրքն ու պաշ տոն նե րը, ան սահ մա նա փակ լիա զո րու-
թ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը եր բեք անն շան չա փով իսկ չսա սա նե ցին 
«Հայրենիք», 1959, օգոստոս, N 8, էջ 27-30:
9 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 289, ց. 1, գ. 2, թ. 10:
10 Տե՛ս Աստուածատրեան Ա., Արամ, «Հայրենիք», 1964, ապրիլ, N 4, էջ 75:
11 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 16, թ. 14, 15:
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Ա րա մի բա րո յա կան վեհ նկա րա գի րը: Ն րան միշտ խորթ մա ցին նյու թա պաշ-
տութ յու նը, փա ռա մո լութ յունն ու պաշ տո նա մո լութ յու նը:  Նա ան զի ջում էր 
ա նար դա րութ յան, ստո րութ յան, ըն չա քաղ ցութ յան, դա վա ճա նութ յան հան դեպ 
և,  հա կա ռա կը, ան հուն էր Ա րա մի սե րը, հար գանքն ու նվիր վա ծութ յու նը իր 
ժո ղովր դի և յու րա քանչ յուր ա ռա քի նի հայ մար դու նկատ մամբ: Ն րա նվիր-
վա ծութ յունն իր ժո ղովր դին հաս նում էր անձ նու րա ցութ յան ու անձ նա զո հու-
թ յան, սե փա կան «ես»-ի ան տես ման: Ա վե լի ստույգ՝ նրանում չկար անձ նա կան 
«ես», այն միահ յուս ված էր ժո ղովր դի մտա հո գութ յուն նե րին, ապ րում ե րին 
ու իղ ձե րին: Որ տեղ և  ինչ պայ ման նե րում էլ որ գոր ծեց, Ա րա մը ե ղավ ժո-
ղովր դի սիր տը, հո գին ու կամ քը: 

Ան կաս կած, այդ ա մե նը չէր վրի պում ժո ղովր դի աչ քից և, բնա կա նա բար, 
մե ծա պես նպաս տում էր նրա հե ղի նա կութ յան, ազ դե ցութ յան, դրա նով իսկ 
նաև՝ պե տութ յան հե ղի նա կութ յան բարձ րաց մա նը, հա յոց պե տա կա նութ յան 
շուր ջը ժո ղովր դի հա մախմբ մա նը: 

Ա րամի վա յե լած ա նա ռար կե լի հե ղի նա կութ յան պատ ճա ռը նրա ա մե նօր-
յա կյանքն էր, ան կեղծ խոսքն ու գոր ծը:  Պե տա կան մի ջոց նե րի սղութ յան, 
լիար ժե քո րեն ձևա վոր ված կա ռույց նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում 
ա ռաջ նոր դի ա նա ռար կե լի հե ղի նա կութ յու նը ազ գա յին խնդիր նե րի լուծ ման, 
ան կախ պե տա կա նութ յան ամ րապնդ ման հա մար խիստ անհ րա ժեշտ պայ ման 
էր և  է բո լոր ժա մա նակ նե րում, նաև՝ մեր օ րե րում: 

Ան կեղծ և  անմ ա ցորդ նվի րում հայ ժո ղովր դին, ազն վութ յուն, ան-
շա հախնդ րութ յուն, ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղութ յուն, ի րա տե սութ յուն, 
հետ ևո ղա կա նութ յուն, ան կոտ րում կամք, ան դադ րում աշ խա տանք, հաս-
տա տա կա մութ յուն, հա վատ սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ, հա վա սա-
րակշռ վա ծութ յուն, կեն սա կեր պով ժո ղովր դից չտար բեր վե լու և ն րա նից 
չխոր թա նա լու մեծ կամք:

Այս ո րակ նե րի կրողն էր Ա րամ  Մա նուկյ ա նը, և  այս ո րակ նե րի շնոր հիվ է, 
որ նա կա րո ղա ցավ հա յոց հա մար ծան րա գույն ժա մա նա կաշր ջա նում կազ-
մա կեր պել  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րը, ո րոնք էլ կան խե ցին հայ ժո ղովր դի 
վերջ նա կան ոչն չա ցու մը, Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նը փրկե ցին ա վե րա ծութ յու նից 
ու ամ բող ջա կան օ կու պա ցու մից և, վեր ջա պես, հնա րա վոր դարձ րին դա րեր 
ա ռաջ կորց րած ան կախ պե տա կա նութ յան վե րա կանգ նու մը:

 Մի միայն այս ո րակ նե րի ա րագ և  ան վե րա պահ ըն դօ րի նա կու մը ներ կա 
հան րա պե տութ յան պե տա կան իշ խա նութ յան կրող նե րի, այդ պի սի հա վակ-
նութ յուն ներ ու նե ցող հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու ժե րի, բո վան դակ հա-
սա րա կութ յան կող մից հնա րա վո րութ յուն կտա շատ ա րագ, արդ յու նա վետ 
քայ լե րով հա մախմ բել մեր ժո ղովր դին  Հա յաս տա նում ու Սփ յուռ քում և  հաս նել 
հա յոց պե տա կա նութ յան հզո րաց մա նը, ո րը կա րող է լի նել  Միաց յալ Հա  յաս-
տա նի ստեղծ ման, մեր ժո ղովր դի բա րե կե ցիկ և  անվ տանգ կյան քի ա պա հով-
ման միակ հու սա լի գրա վա կա նը:

Ա ռանց ազ գա յին-պե տա կան մտա ծո ղութ յան, ա ռանց երկ րին ու ժո ղովր-
դին նվիր վա ծութ յան, նույ նիսկ նյու թա կան ռե սուրս նե րի և  գի տե լիք նե րի անս-
պառ պա շա րի դեպ քում, անհ նար կլի նի հաս նել մեր ժո ղովր դին հու զող 
խնդիր նե րի լուծ մա նը:

 Շատ է խոս վում մեր երկ րի հա մար կա ռա վար ման այս կամ այն բնոր դի 
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նպա տա կա հար մա րութ յան մա սին:  Յու րա քանչ յու րը կա րող է ա ռա ջադ րել կա-
ռա վար ման իր մո դե լը և  տե սա կա նո րեն հիմ ա վո րել այն:  Սա կայն մեր հա-
մոզ մամբ էա կա նը ոչ այն քան բնորդն է, որ քան կա ռա վա րող նե րի և  ամ բողջ 
հա սա րա կութ յան ո րա կը:  Հետ ևա բար, մեզ հա մար այ սօր գլխա վոր հրա մա-
յա կա նը ազ գա յին-պե տա կան գործ չին միս ու ար յուն տվող ո րակ ներն են և 
դ րանց ան վե րա պահ ըն դու նու մը բո լո րիս կող մից:

Արմեն Ս. Ասրյան- գիտական հետաքրքրություններն ընդ գրկում են 
Արամ Մանուկյանի կյանքը և գործունեությունը, հայ ազա տա գրական 
շարժման, Հայոց ցեղասպանության և Հայաստանի Հանրապետության 
պատմության հիմահարցերը: Հեղինակ է երկու մենագրության, մեկ 
ուսումական ձեռնարկի, մեկ ուսումա օժանդակ գրքույկի և ավելի 
քան երեք տասնյակ գիտական հոդ վածների: 

Էլ. փոստ - gtk -11@mail.ru

Summary

ARAM MANUKYAN AS AN EMBODIMENT OF ARMENIAN NATIONAL 
STATESMAN 

Armen S. Asryan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Aram Manukyan, personality,people, power, 
organizational ability, republic,unity, responsibility, political fig-
ure, strategic thinking, determination.

History of RA including its creation history is extremely rich today, too, with 
rigorous up-to-date lessons and sacraments.

The presentation of the national and official image of the devotee of the Ar-
menian liberation struggle, the founder of RA Aram Manukyan (the birth name- 
Sargis Harutyuni Havhannisyan -1879-1919) will give an opportunity to justify, on 
one hand, the fact of calling him the founder Republic of the Armenian and, on 
the other hand, to point out those specific qualities of Aram that were the com-
ponents of ensuring his success.

Aram was an indisputable authority for the people, everywhere at all times of 
his activity. And the reason for that was his daily life, his frankness, words and 
actions. Under the conditions of the shortage of state funds and the lack of shaped 
state-owned institutions the indisputable authority of the leader is a necessary 
precondition for the solution of national issues and the empowerment of the state-
hood for all times and also in nowadays.

Sincere and everlasting devotion to the Armenian people, honesty, unselfish-
ness, strategic mind, realism, consistency, persistent will, unceasable industrious-
ness, perseverance, faith in his own skills, equability, the great intention of not to 
be different from the people and not to alienate from them.
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Aram Manukyan was the bearer of these qualities and due to those qualities 
he managed to organize in the most difficult period for Armenia the heroic battles 
of May, 1918, which prevented the final elimination of the Armenian people, saved 
East Armenia from destruction and complete occupation and finally made it pos-
sible to restore the independent statehood that was lost centuries ago.

Резюме

АРАМ МАНУКЯН КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ АРМЯНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

Армен С. Асрян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова - Арам Манукян, индивидуальность, 
народ, власть, организационная способность, республика, 
единство, ответственность, государственный деятель, страте-
гическое мышление, решительность.

История РА, в том числе история ее создания, чрезмерно богата уроками 
и заветами, весьма актуальными и сегодня.

Настоящее представление политического облика Арама Манукяна (Саргис 
Арутюнович Ованисян, 1879-1919) даст возможность, с одной стороны, 
обосновать тезис о том, что он является основателем Республики Армения, а 
с другой – выделить присущие Араму качества, которые были компонентами, 
обеспечивающими его успехи.

Арам был безоговорочным авторитетом для народа повсюду и на всех 
этапах своей деятельности. Причиной тому были его повседневная жизнь, его 
искренность, слово и дело. В условиях нехватки государственных средств, 
отсутствия полноценно оформленных государственных структур безого-
вороч ный авторитет лидера во все времена является крайне необходимым 
условием для разрешения национальных задач, укрепления независимой 
государственности.

Искреннее и всецелое посвящение всей своей жизни и деятельности 
армянскому народу, честность, бескорыстность, стратегическое мышление, 
реалистичность, последовательность, несгибаемая воля, беспрестанная 
работа, твердость воли, вера в собственные силы, уравновешенность, большое 
желание не отличаться и не отчуждаться от народа по образу жизни.

Носителем этих качеств был Арам Манукян и благодаря этим качествам 
он сумел в тяжелейшее для армян время организовать Майские героические 
сражения 1918 г., которые и предотвратили окончательное истребление 
армянского народа, спасли Восточную Армению от разрушения и полной 
оккупации и, наконец, сделали возможным восстановление независимой 
государственности.
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ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻՆ
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 Հա մո Կ.  Սու քիաս յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

(1918 թ. մայիս-օգոստոս)

 Մուտք
Բանալի բառեր – Հայաստանի Հանրապետություն, 

Անդրկով կաս, Վրաստան, Երևան, Թիֆլիս, Հովհաննես 
Քաջազնունի, Արամ Մանուկյան, Հ Յ Դաշնակցություն, Հայոց 
ազգային խորհուրդ, վարչապետ, պառլամենտ, կառավարու-
թյուն, պետություն, գործունեություն, անկախություն, պատ-
մություն:

1917 թ.  Հոկ տեմ բեր յան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով  Ռու սաս տա նից ան-
ջատ ված Անդր կով կա սի ե րեք հիմ ա կան ժո ղո վուրդ նե րը՝ վրա ցի նե րը, 
ադր բե ջան ցի նե րը (կով կաս յան թա թար ներ, թուր քեր) և  հա յե րը տար բեր 
կերպ էին պատ կե րաց նում ինչ պես երկ րա մա սի, այն պես էլ այս տեղ 
բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի հե տա գա ճա կա տա գի րը: Ն րանց միջև միաս-
նութ յուն ու փոխվս տա հութ յուն չկար հատ կա պես ար տա քին կողմ ո-
րոշ ման, չլուծ ված նե րանդր կով կաս յան սահ ման նե րի, չկար գա վոր ված 
ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րի, վի ճե լի տնտե սա կան խնդիր նե րի 
պատ ճա ռով:

Ե թե 1918 թ. գար նա նը ի րենց ազ գա յին խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում 
վրա ցի նե րը հույ սեր էին կա պում  Գեր մա նա կան կայս րութ յան, իսկ ադր բե-
ջան ցի նե րը՝ Օս ման յան կայս րութ յան հետ, ա պա հա յե րը նման հո վա նա վոր-
ներ չու նեին և  կողմ էին Անդր կով կա սի միաս նութ յան պահ պան մա նը՝ հույ-
սեր կա պե լով ռուս նե րի վե րա դար ձի հետ: Ուս տի գո յութ յուն ու նե ցող հա-
կա սութ յուն նե րի պատ ճա ռով եր կար չէր կա րող պահ պան վել Անդր կով կա-
սի  Դաշ նա յին  Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տութ յան եր ևու թա կան միաս նու-
թ յու նը:
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1.  Հա յաս տա նի ան կա խաց ման ըն թաց քը
Անդր կով կա սի  Սեյ մի (խորհր դա րան) լու ծար ման գոր ծըն թաց սկսե լուց 

ա ռաջ վրա ցի ներն այդ մա սին նա խա պես տե ղե կաց րին հայ և  ադր բե ջան ցի 
գոր ծըն կեր նե րին:  1918 թ. մա յի սի 25-ի ա ռա վոտ յան (մինչև  Բա թում մեկ նե լը) 
Վ րաս տա նի ազ գա յին խորհր դի նա խա գահ  Նոյ  Ժոր դա նիան ցան կութ յուն 
հայտ նեց հան դի պել  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի ան դամ ե րին՝ խնդի րը քննար-
կե լու հա մար:  Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էին  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի նա-
խա գահ Ա վե տիս Ա հա րոն յա նը, խմբակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
ան կու սակ ցա կան Ս տե փան  Մա մի կոն յա նը: Ա. Ա հա րոն յա նը  Հա յոց ազ գա յին 
խորհր դի ա նու նից ող ջու նեց վրա ցի նե րի՝ ան կախ պե տա կա նութ յու նը վե րա-
կանգ նե լու ձգտու մը, այ դու հան դերձ հնչեց րեց նաև քննա դա տա կան խոս քեր1: 
 Սա էա կան հան գա մանք է, ին չը հայ պատ մա գի տութ յան մեջ ու շադ րու թ յան 
չի ար ժա նա ցել: Այն պես չէ, որ մա յի սի 26-ին հայ գոր ծիչ նե րի հա մար 
ա նակնկալ էր  Սեյ մի լու ծար ման վրա ցա կան նա խա ձեռ նութ յու նը: Այլ հարց 
է, որ դա հա յութ յան շա հե րից չբխող և ա նըն դու նե լի քայլ է հա մար վել:

1918 թ. մա յի սի 26-ին վրա ց մենշ ևիկ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ լու ծար վեց 
Անդր կով կա սի  Սեյ մը:  Նույն օ րը Վ րաս տա նի ազ գա յին խոր հուր դը հայ տա-
րա րեց Վ րա ցա կան  Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յու նը, իսկ մա յի սի 28-ին 
Ար ևելյ ան Անդր կով կա սի մու սուլ ման բնակ չութ յու նը ներ կա յաց նող  Մու սուլ-
մա նա կան ազ գա յին խոր հուր դը հայ տա րա րեց Ադր բե ջա նա կան  Հան րա պե-
տութ յան ան կա խութ յան մա սին՝ յու րաց նե լով  Պարս կաս տա նի հյու սի սա յին 
նա հանգ Ատր պա տա կան-Ադր բե ջա նի պատ մա կան ան վա նու մը:

Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի ան կա խա ցու մից հե տո  Թիֆ լի սում գտնվող 
 Հա յոց ազ գա յին (կենտ րո նա կան) խոր հուր դը, ո րը տվյալ պա հին ար ևե լա-
հա յութ յան հա վա քա կան կամ քը ար տա հայ տող գլխա վոր քա ղա քա կան մար-
մինն էր, այ լընտ րանք չու ներ, քան Անդր կով կա սի հայ կա կան գա վառ նե րի 
քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յունն իր ձեռ քը վերց նե լը: Այս խնդրում վճռա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցավ նաև թուր քե րի մա յի սի 26-ի վերջ նա գի րը, ո րով 
պա հան ջում էին ոչ միայն Արևմտ յան  Հա յաս տանն ու 1918 թ. մար տի 3-ի 
Բ րեստ- Լի տովս կի պայ մա նագ րով Օս ման յան կայս րութ յանն անց նող Ար-
դա հա նը,  Կար սը և  Բա թու մը, այլև Եր ևա նի նա հան գի  Սուր մա լո ւի գա վա ռը, 
գրե թե ամ բողջ  Նա խիջ ևա նի գա վա ռը,  Շա րուր- Դա րա լագ յա զի, Եր ևա նի, 
Էջ միած նի և Ա լեք սանդ րա պո լի գա վառ նե րի զգա լի մա սը, ինչ պես նաև 
 Թիֆ լի սի նա հան գի մեջ մտնող հայ կա կան Ա խալ քա լա քի ու Ա խալց խա յի 
գա վառ նե րը2:

Այդ օ րե րին  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի մաս կազ մող կու սակ ցութ յուն նե-
րի ( Հայ  Յե ղա փո խա կան  Դաշ նակ ցութ յուն,  Հայ Ժո ղովր դա կան կու սակ ցու-
թ յուն,  Հայ սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան ներ,  Հայ սո ցիալ-դե մոկ րատ ներ) 
ղե կա վար կազ մի և  Խորհր դի ան դամ ե րի շրջա նում  Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յու նը հռչա կե լու հար ցում միաս նա կան դիր քո րո շում չկար:  Թեև 

1 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավորումը 
(1918 թ. մայիս-հուլիս): Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմող, առաջաբանի և ծանոթագրութ. 
հեղինակ՝ Հ. Կ. Սուքիասյան, երկրորդ հրատ., Եր., 2009, էջ 14-15, Հարությունյան Մ., Հայ-վրացական 
հարաբերությունները 1918-1919 թվականներին (նամակներ, զեկուցագրեր), Եր., 2017, էջ 135:
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (քաղաքական պատմություն), փաստաթղթերի և 
նյութերի ժողովածու, խմբագրությամբ` Գ. Ա. Գալոյանի և Վ. Ն. Ղազախեցյանի, Եր., 2000, էջ 17:
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ակնհայտ էր, որ Օս ման յան կայս րութ յու նը խրա խու սում է Անդր կով կա սում 
ան կախ հան րա պե տութ յուն նե րի ի հայտ գա լը, սա կայն մտա վա խութ յուն 
կար, թե ան կա խութ յան հայ տա րա րու մը կա րող է թուր քե րին նոր կո տո րած-
նե րի ու գրա վում ե րի ա ռիթ տալ3:

Եր կա րատև քննար կում ե րից հե տո մա յի սի 28-ի ե րե կո յան կա յա ցած 
նիս տում  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը ո րո շեց ըն դու նել Օս ման յան կայս րութ-
յան ներ կա յաց րած վերջ նա գի րը և վեր ջի նիս պատ վի րա կութ յան հետ բա-
նակ ցութ յուն ներ վա րե լու ու  հաշ տութ յան պայ մա նա գիր կնքե լու նպա տա կով 
Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նի նա խա գա հութ յամբ (ան դամ եր՝  Հով հան նես  Քա-
ջազ նու նի,  Մի քա յել  Պա պա ջան յան) պատ վի րա կութ յուն ու ղար կել  Բա թում4: 
Ա վան դա բար ըն դուն ված է այդ օ րը՝ մա յի սի 28-ը,  Հա յաս տա նի ան կա խութ-
յան օր հա մա րել, քա նի որ հաշ տութ յան բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լու հա մար 
թուր քե րի կող մից նա խա պայ ման էր հան դի սա նում ան կա խութ յան հայ տա-
րա րու մը:  Սա կայն հայտ նի ի րո ղութ յուն է, որ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
վա վե րա գի րը հա մար վող  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի հայ տա րա րութ յու նը 
կա տար վել է մա յի սի 30-ին: Ըստ այդմ՝ Ազ գա յին խոր հուրդն ի րեն հայ տա-
րա րում էր «հայ կա կան գա վառ նե րի գե րա գույն և  միակ իշ խա նութ յուն» և 
 ժա մա նա կա վո րա պես ստանձ նում «կա ռա վա րութ յան բո լոր ֆունկ ցիա նե րը 
հայ կա կան գա վառ նե րի քա ղա քա կան և  վար չա կան ղե կը վա րե լու հա մար»5: 
Այս առն չութ յամբ հայտ նի դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ս. Վ րաց յա նը փաս տում 
է. « Հաշ տութ յան բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լու հա մար նա խա պայ ման էր ան-
կա խութ յան հայ տա րա րութ յու նը: Ըն դու նե լով թուր քե րի այդ պայ մա նը՝ Ազգ. 
խոր հուր դը դրա նով իսկ հաս տա տած էր լի նում ան կա խութ յան փաս տը»6: 
Ըստ այդմ էլ՝ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ որպես հայ կա կան ան կախ պե-
տա կա նութ յան վե րա կանգն ման օր տոն վում է մա յի սի 28-ը:

 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի մա յի սի 30-ի հայ տա րա րութ յու նում փաս տա-
ցի հի շա տա կութ յուն չկար ո՛չ ան կա խութ յան, ո՛չ  Հա յաս տան պե տութ յան, ո՛չ 
էլ, ա ռա վել ևս, նո րան կախ հան րա պե տութ յան սահ ման նե րի մա սին: Այս 
հայ տա րա րութ յան դրույթ նե րը բխում էին ժա մա նա կի հայ ղե կա վար գոր-
ծիչ նե րի գե րակ շիռ մա սի դիր քո րո շու մից: Դ րա նով  Հա յոց ազ գա յին խոր-
հուր դը մի կող մից զգու շա նում էր հար ևան պե տութ յուն նե րի հետ հա կա-
սութ յուն նե րի մեջ հայտն վե լուց, մյուս կող մից, քո ղարկ ված կեր պով ակ նար-
կում էր հայ կա կան բո լոր (այդ թվում՝ վի ճե լի) տա րածք նե րի նկատ մամբ իր 
ի րա վունք նե րի մա սին:

Ընդգ ծենք, որ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին հա ջորդ շա բաթ նե րին 
ևս  հա տուկ ո րո շում չի ըն դուն վել՝ չնա յած  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը 
 Սի րա կան  Տիգ րան յա նի նա խա գա հութ յամբ ստեղ ծել էր ան կա խութ յան հայ-
տա րա րութ յու նը նա խա պատ րաս տող հանձ նա խումբ, իսկ  Բա թու մի հաշ-
տութ յան պայ մա նագ րի նե րա ծա կան մա սում խոս վում էր «ի րեն ան կախ 
հռչա կած  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան» մա սին:  Միայն հու նի սի 13-ին 
 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի և ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա նու նից  Քառ յակ դա շին-

3 Տե՛ս Բաբալեան Ա., Հայաստանի անկախութեան պատմութենէն, «Հայրենիք», Բոստոն, 1923, յունիս, էջ 43:
4 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 27-30:
5 http://arfarchives.org/wp-content/uploads/2009/05/arf_roa_0001_001.jpg, Հայաստանի Հանրապետությունը 
1918-1920 թթ., էջ 18:
6 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 161:
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քի ան դամ և  չե զոք պե տութ յուն նե րին տե ղե կաց վել է  Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան մա սին7:

 Պատ մա կան  Հա յաս տա նի միայն մի փոքր տա րած քում ստեղծ ված ան կախ 
հայ կա կան պե տութ յու նը կեն սու նա կութ յան ազ դակ ներ ստա ցավ 1918 թ. մա-
յի սի վեր ջին տաս նօր յա կում  Սար դա րա պա տի,  Բաշ-Ա պա րա նի ու  Ղա րա քի-
լի սա յի ճա կա տա մար տե րում8 գո յատև ման պայ քար մղող՝ մի բռունցք դար-
ձած հա յութ յան հաղ թա նակ նե րի շնոր հիվ: Ա ռանց այդ հաղ թա նակ նե րի՝ 
 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի մա յի սի 30-ի հայ տա րա րութ յու նը կմար սոսկ 
որ պես պատ մա կան փաս տա թուղթ կամ ցան կութ յուն նե րի հայ  տա  րա-
րա գիր: 

Այս տեղ տե ղին է ար ձա նագ րել, որ ի րա դար ձութ յուն նե րի ան մի ջա կան 
տպա վո րութ յամբ հու նի սի 2-ին Եր ևա նի ազ գա յին խորհր դին ուղղ ված նա-
մա կում  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի նա խա գահ Ա վե տիս Ա հա րոն յանն ու քար-
տու ղար  Նի կոլ Աղ բալյ ա նը բա ռա ցի գրում էին հետև յա լը. « Ձեր կռիվ ե րի 
մա սին ի մա ցանք  Վե հիբ փա շա յի հա ղոր դած նե րից: Չ գի տենք` որ քան ճշմա-
րիտ են, հա մե նայն դեպս, թեև փոք րիկ ու աղ քատ, բայց ան կախ  Հա յաս տա նի 
ստեղ ծու մը պար տա կան ենք մեր զոր քի անձն վի րութ յա նը: Որ քան մեզ 
հայտ նի է, գեր մա նա ցի ներն ու տա ճիկ նե րը  Կով կա սը բա ժա նում էին Վ րաս-
տա նի և Ադր բե ջա նի միջև` հա յե րին ա պա հո վե լով սոսկ ֆի զի կա կան գո-
յութ յուն:  Պետք է կար ծել, որ մեր զոր քի դի մադ րութ յու նը ստի պեց ճա նա չել 
մի  Հա յաս տան»9:

2.  Կա ռա վա րութ յան և  խորհր դա րա նի ձևա վոր ման շուրջ 
քննար կում ե րը

Անդր կով կաս յան  Սեյ մի լու ծա րու մից հե տո վրա ցի նե րը, ադր բե ջան ցի-
ներն ու հա յե րը ձեռ նա մուխ ե ղան սե փա կան պե տութ յուն նե րի կա ռուց մա նը 
և  մաս նա վո րա բար իշ խա նութ յան օ րենս դիր ու գոր ծա դիր մար մին նե րի 
ձևա վոր մա նը:

 Մա յի սի 26-ին տե ղի ու նե ցած ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան  Թիֆ լի սի ներ կա յա-
ցուց չա կան ժո ղո վը, քննութ յան առ նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, բա նաձև 
ըն դու նեց իշ խա նութ յան մար մին ներ ձևա վո րե լու մա սին10: Իսկ մա յի սի 29-ին 
տե ղի ու նե ցած ՀՅԴ Ար ևելյ ան և Արևմտ յան Բ յու րո նե րի,  Թիֆ լի սի կենտ րո-
նա կան կո մի տեի,  Սեյ մի և Ազ գա յին խորհր դի դաշ նակ ցա կան ֆրակ ցիա նե-
րի միաց յալ նիս տում ո րոշ վեց  Հա յաս տանն ան կախ հայ տա րա րել, կազ մել 
կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն, որն Ազ գա յին խորհր դի հետ պետք է տե ղա-
փոխ վեր մայ րա քա ղաք Եր ևան:  Վար չա պե տի թեկ նա ծու ա ռա ջադր վեց Հով-
հան նես  Քա ջազ նու նին11: 

Տվյ ալ պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում հա յութ յան շրջա նում ա ռա ջա-
տար ու ժը ՀՅԴ-ն  էր, ո րը հա րա բե րա կան մե ծա մաս նութ յուն ու ներ նաև 
 Հա յոց ազ գա յին խորհր դում:  Հետ ևա բար կու սակ ցութ յան ո րո շում երն ուղ-

7 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 40-41, 76-77:
8 Տե՛ս Հայոց պատմություն, հատ. III, գիրք երկրորդ, Եր., 2015, էջ 636-654:
9 Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 43:
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 23:
11 Տե՛ս Վրացյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 160-161:
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ղոր դիչ դեր ու նեին հա յութ յան կյան քի ա ռանց քա յին ո լորտ նե րում։
Ի դեպ, նո րաս տեղծ հան րա պե տութ յան ան վա ն ընտ րութ յան հար ցում 

սկզբում միաս նութ յուն չկար։ «Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յուն» տար բե րա-
կով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան վան ման և Եր ևա նի՝ նրա մայ րա քա-
ղաք հան դի սա նա լու մա սին մեզ հայտ նի ա ռա ջին հի շա տա կու մը թվագր վում 
է հու նի սի 1-ով: Իսկ ար դեն  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի՝ հու նի սի 2-ով թվա-
գր վող նա մակ նե րից մե կում տեղ է գտել « Հա յաս տա նի  Հան  րա  պե տութ յուն» 
ձևա կեր պու մը12:

  Դեռևս  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի մա յի սի 26-ի և 28-ի նիս տե րում խոսք 
է ե ղել կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու մա սին: Իսկ Ազ գա յին խորհր դի մա յի սի 
30-ի նիս տում ման րա մասն քննարկ վել է կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու նպա-
տա կա հար մա րութ յան, նրա ձևա վոր ման սկզբունք նե րի հար ցը, այդ ի րա-
վուն քը Եր ևա նի գոր ծիչ նե րին փո խան ցե լու, ստեղծ վող կա ռա վա րութ յու նը 
Եր ևան տե ղա փո խե լու, վար չա պե տի թեկ նա ծութ յան (դաշ նակ ցա կան 
 Մար տի րոս  Հա րութ յուն յանն իր մի քա նի ըն կեր նե րի ա նու նից մատ նան շում 
էր Ա.  Խա տիս յա նին) հար ցե րը: Բ նո րոշ է, որ կա ռա վա րութ յան կազ մա կերպ-
ման սկզբունք նե րի և  այդ տեղ գե րակ շիռ դե րա կա տա րութ յուն ու նե նա լու 
կա պակ ցութ յամբ մա յի սի 30-ի այս նիս տում ա ռա ջին ան գամ սկզբուն քա յին 
կեր պով դրսևոր վել է ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յուն –  Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցութ յուն հա կա մար տութ յու նը, ին չը հե տա գա շա բաթ նե րին կոա լի ցիոն կա-
ռա վա րութ յուն կազ մե լու խնդրում վճռո րոշ խո չըն դոտ դար ձավ:  Սա կայն 
այս նիս տում կա ռա վա րութ յան կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ ո րո շում չի 
կա յաց վել13:

 Պատ ճառն այն է, որ ՀՀ իշ խա նութ յան կենտ րո նա կան մար մին նե րի ձևա-
վոր ման խնդրով լրջո րեն զբաղ վե լուց ա ռաջ հայ ղե կա վար շրջա նակ նե րը 
սպա սում էին  Բա թու մում ըն թա ցող հայ-թուր քա կան բա նակ ցութ յուն նե րի 
հա ջող ա վար տին: Ա հա թե ին չու կա ռա վա րութ յան և  խորհր դա րա նի կազ-
մա կերպ ման խնդրին ՀՅԴ  Թիֆ լի սի ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղով անդ րա-
դար ձավ հայ-թուր քա կան պայ մա նագ րի նա խաս տո րագ րու մից հե տո` հու-
նի սի 3-ին:  Ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վը  Հա յոց ազ գա յին խորհր դին ա ռա-
ջար կեց՝ ստեղծ վող ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յունն ու խորհր դա րա նը 
կազ մել կու սակ ցա կան սկզբուն քով14:

1918 թ. հու նի սի 4-ին  Բա թու մում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հետ 
կնքված «հաշ տութ յան և  բա րե կա մութ յան» պայ մա նագ րի և դ րան կից լրա-
ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ Օս ման յան կայս րութ յու նը ճա-
նա չեց նրա ան կա խութ յու նը:  Թուր քե րը բռնա զավ թե ցին հա յութ յան կեն սա-
կան տա րածք նե րի մեծ մա սը. փաս տա ցի ՀՀ-ին էր մում Եր ևա նի նա հան-
գի  Նոր  Բա յա զե տի գա վա ռը և  տա րածք ներ Ա լեք սանդ րա պո լի, Էջ միած նի, 
Եր ևա նի և  Շա րուր- Դա րա լագ յա զի գա վառ նե րից15: Այս առ թիվ ընդգ ծենք, 
որ ի րա կա նութ յա նը չեն հա մա պա տաս խա նում ՀՀ ղե կա վար նե րի հու շա-
գրութ յուն նե րում ու պատ մա գի տա կան բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րում 
տա րած ված դրույ թը, թե  Բա թու մի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝  Հա յաս տա նի 
12 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1 յունիսի 1918, N 104, Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 42:
13 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 31-34:
14 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 36, թ. 81 և շրջ.:
15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., էջ 36-40:
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 Հան րա պե տութ յան տա րած քը կազ մում էր 10.000 կամ 12.000 քառ. կմ: Ի րա-
կա նութ յունն այն է, որ պայ մա նագ րի երկ րորդ հոդ վա ծում նկա րագր վում 
էր Օս ման յան կայս րութ յու նը Վ րաս տա նի,  Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի հան-
րա պե տութ յուն նե րից բա ժա նող սահ մա նա գի ծը, և  որ ևէ խոսք չկար նշյալ 
ե րեք հան րա պե տութ յուն ներն ի րա րից ան ջա տող սահ մա նագ ծի մա սին (ին-
չի վե րա բեր յալ հե տա գա յում ևս  միջ պե տա կան պայ մա նագ րեր չեն ստո-
րագր վել): ՀՀ ամ բող ջա կան տա րած քը չի ո րոշ վել: Այս տեղ կա րող է պայ-
մա նա կան կեր պով խոսք գնալ այն տա րածք նե րի մա սին, ո րոնց վրա փաս-
տա ցի տա րած վում էր Եր ևա նի  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի իշ խա նութ յու նը:

ՀՀ պատ վի րա կութ յան՝  Բա թու մից  Թիֆ լիս վե րա դառ նա լուց հե տո  Հա յոց 
ազ գա յին խորհր դի հու նի սի 6-ի նիս տում Ա.  Խա տիս յա նը ման րա մասն զե-
կու ցում ներ կա յաց րեց պատ վի րա կութ յան գոր ծու նեութ յան մա սին՝ ընդ գծե-
լով. « Թեև եր կի րը փոքր է, բայց հա վա տում է հա յե րի աշ խա տա սի րութ յա-
նը:  Հայ ժո ղո վուր դը ակն կա լում է խա ղա ղութ յուն և  հա վի տե նա կան հա մա-
ձայ նութ յուն տա ճիկ նե րի հետ»16: Այ նու հետև Ազ գա յին խոր հուր դը ձեռ նա-
մուխ ե ղավ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան խորհր դա րա նի և  կա ռա վա-
րութ յան ձևա վոր մա նը: 

 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի հու նի սի 7-ի նիս տում եր կա րատև քննար կու-
մից հե տո ո րոշ վեց Ազ գա յին խոր հուր դը ժա մա նա կա վո րա պես վե րա ծել ՀՀ 
օ րենս դիր մարմ ի ( Հա յաս տա նի պե տա կան խոր հուրդ ա նու նով) և տե ղա-
փո խել Եր ևան: Ո րոշ վեց նաև «հանձ նա րա րել մե կին կա ռա վա րութ յուն կազ-
մել կոա լի ցիոն սկզբուն քով»: ՀՅԴ կող մից  Խա չա տուր  Կար ճիկյ անն ա ռա-
ջադ րեց հայտ նի ճար տա րա պետ, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, 
ՀՅԴ ան դամ  Հով հան նես  Քա ջազ նու նու թեկ նա ծութ յու նը:  Ժո ղովր դա կան-
նե րը դեմ լի նե լով կա ռա վա րութ յան ղե կը ՀՅԴ-ին վստա հե լուն և հ րա ժար-
վե լով կա ռա վա րութ յան մեջ մտնել՝ ձեռն պահ մա ցին քվեար կութ յա նը մաս-
նակ ցե լուց: Իսկ սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան ներն ու սո ցիալ-դե մոկ րատ նե-
րը չե զո քութ յուն պահ պա նե ցին կա ռա վա րութ յան կազ մա վո րու մը Հ.  Քա-
ջազ նու նուն վստա հե լու հար ցում, ին չի արդ յուն քում Ազ գա յին խոր հուր դը 
ո րո շեց. «Հ.  Քա ջազ նու նուն հանձն վում է կա ռա վա րութ յուն կազ մել կոա լի-
ցիոն սկզբուն քով` անձ նա վո րութ յուն նե րի ընտ րութ յու նը վե րա պա հե լով 
ի րեն»17:

Ինչ պես տես նում ենք,  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը Հ.  Քա ջազ նու նուն 
կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու հանձ նա րա րութ յուն է տվել հու նի-
սի 7-ին: Այս ի րա դար ձութ յան օր վա վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն չեն պահ-
պա նել Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան հու շա գիր-պատ մա գիր-
նե րը` Ս. Վ րաց յանն ու Ա.  Խա տիս յա նը18: Իսկ ա հա հե տա գա յում ստեղծ ված 
պատ մա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ, որ պես այդ պի սին, ա ռա վե լա պես 
նշվում է հու նի սի 9-ը19:

16 Նույն տեղում, էջ 45:
17 Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 60-61:
18 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, նույնի՝ Կեանքի ուղիներով, հատ. Ե, 
Պէյրութ, 1966, Խատիսեան Ա., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը, Պէյրութ, 1968:
19 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատ. I, Եր., 2005, էջ 41, Գալոյան Գ. Ա., 
Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ., Եր., 1999, էջ 33: Ա. Հակոբյանը, հիմվելով «Հորիզոն» 
և «Աշխատանքի դրոշակ» թերթերի հաղորդումերի վրա, այս առթիվ իրավացի կերպով «հունիսի 7» է 
մատնանշում (Հակոբյան Ա. Մ., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-
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Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, շփո թի պատ ճա ռը հետև յալն է. տաս-
նամ յակ ներ ա ռաջ գրե լով այս մա սին՝ ա մե րի կա հայ վաս տա կա շատ պատ-
մա բան  Ռի չարդ  Հով հան նիս յանն իր ձեռ քի տակ ու նե ցել է սո ցիա լիստ-հե-
ղա փո խա կան Ար շամ  Խոնդ կար յա նի հու շե րը, ինչ պես նաև « Հո րի զոն» թեր-
թը: Ա.  Խոնդ կար յա նը գրում էր, որ Հ.  Քա ջազ նու նին վար չա պետ է նշա նակ-
վել հու նի սի 9-ին20, իսկ « Հո րի զո նի» 1918 թ. հու նի սի 9-ի հա մա րում տպա-
գր ված է տե ղե կատ վութ յուն ՀՀ կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման ըն թաց քի 
վե րա բեր յալ, որ տեղ հի շա տակ վում է Հ.  Քա ջազ նու նուն վար չա պետ նշա-
նա կե լու մա սին21:  Հա վա նա բար այս պատ ճա ռով Ռ.  Հով հան նիս յա նը շրջա-
նա ռութ յան մեջ է դրել հու նի սի 9-ը, իսկ հա ջորդ ու սում ա սի րող նե րի մեծ 
մա սը հետ ևել է նրան: 

Չ պետք է մո ռա նալ, սա կայն, որ «Մ շակ» թեր թի հու նի սի 9-ի հա մա րում 
տպագր ված « Հայ կա կան կա ռա վա րութ յու նը» խո րագ րով տե ղե կատ վութ յան 
մեջ նշվում էր, որ Հ.  Քա ջազ նու նին Ազ գա յին խորհր դի կող մից վար չա պետ 
է նշա նակ վել հու նի սի 7-ին22:

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նշա նակ վե լու հա ջորդ օ րը` հու նի սի 8-ին, 
Հ.  Քա ջազ նու նին Ազ գա յին խորհր դի ան դամ ե րին տե ղե կաց րեց, որ ի րեն 
չի հա ջող վել ամ բող ջա կան կազ մով կա ռա վա րութ յուն կազ մել, ուս տի ո րո-
շել է ա ռայժմ բա վա րար վել ար տա քին գոր ծե րի և  զին վո րա կան նա խա րար-
նե րով, իսկ մյուս նե րին Եր ևա նում նշա նա կել: Այ նու հետև վար չա պե տը ման-
րա մասն ներ կա յաց րեց ա պա գա կա ռա վա րութ յան կազ մի վե րա բեր յալ իր 
պատ կե րա ցում ե րը: Ըստ նրա` կա ռա վա րութ յու նը պետք է կազմ ված լի նի 
7 նա խա րա րութ յու նից` 1. ներ քին գոր ծոց, լու սա վո րութ յան, պա րե նա վոր-
ման, 2. ար տա քին գոր ծոց, 3. զին վո րա կան, ճա նա պարհ նե րի հա ղոր դակ-
ցութ յան, 4. ֆի նանս նե րի, առևտ րի և  արդ յու նա բե րութ յան, 5. ար դա րա դա-
տութ յան, 6. աշ խա տան քի, երկ րա գոր ծութ յան և 7. խնա մա տա րութ յան և 
 հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի: Ն շե լով, որ ցան կա նում է բո լոր կու սակ-
ցութ յուն նե րին ներգ րա վել կա ռա վա րութ յան մեջ` Հ.  Քա ջազ նու նին տե ղե-
կաց նում էր, որ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի պաշ տո նի հա մար նկա տի 
է ու նե ցել Ա.  Խա տիս յա նին, իսկ զին վո րա կան նա խա րա րի հա մար` ան կու-
սակ ցա կան գե նե րալ  Գաբ րիել  Ղոր ղան յա նին, սա կայն վեր ջի նս հրա ժար վել 
է կա ռա վա րութ յան մեջ մտնել23: Այս առ թիվ տե ղի ու նե ցած մտքե րի փո խա-
նա կութ յան ժա մա նակ Խ.  Կար ճիկյ ա նը ՀՅԴ ա նու նից պաշ տո նա պես հայ-
տա րա րեց. « Դաշ նակ ցութ յու նը, ինչ գնով էլ լի նի, պետք է կա ռա վա րութ յուն 
կազ մի. նա չի կա րող ան պա տաս խա նա տու դեր վերց նել»24: Խ.  Կար ճիկյ ա նի 
այս հայ տա րա րութ յու նը դար ձավ կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու գոր ծում ՀՅԴ 
հե տա գա քա ղա քա կա նութ յան ու ղե նի շը:

 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից վար չա պե տի ընտ րութ յու նը չթու լաց-
րեց կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու շուրջ  ՀՅ Դաշ նակ ցութ յուն –  Ժո ղովր դա կան 
կու սակ ցութ յուն հա կա մար տութ յու նը, և  շու տով այն նոր ու ժով բոր բոք վեց: 
1920 թթ.), Եր., 2005, էջ 46):
20 Տե՛ս Խոնդկարեան Ա., Օպոզիցիան Հանրապետական Հայաստանում, «Վէմ», Փարիզ, 1934, յունուար-
փետրուար (Գ), էջ 92:
21 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 9 յունիսի 1918, N 111:
22 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 9 յունիսի 1918, N 108:
23 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 65-67:
24 Նույն տեղում, էջ 67:
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Հ.  Քա ջազ նու նու վար չա պետ նշա նակ վե լուց եր կու օր անց` հու նի սի 9-ին, 
 Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե-
ղի ու նե ցած  Թիֆ լի սի հայ հա սա րա կութ յան ա վե լի քան հա զար ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի ժո ղո վը դի մեց  Հա յոց ազ գա յին խորհր դին` ա ռա ջար կե լով կազ-
մել ազ գա յին ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յուն`  Ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցութ յան ա ռաջ նորդ  Մի քա յել  Պա պա ջան յա նի գլխա վո րութ յամբ25:  Հա ջորդ 
օ րե րին տար բեր հրա պա րա կա յին ժո ղով ե րում ու ա ռանձ նա պես կու սակ-
ցութ յան խո սա փո ղը հան դի սա ցող «Մ շակ» թեր թում ժո ղովր դա կան նե րը 
լայն քա րոզ չութ յուն ծա վա լե ցին ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան և  դաշ նակ ցա կան վար-
չա պե տի կազ մե լիք կա ռա վա րութ յան դեմ: Հ.  Քա ջազ նու նուն չհա ջող վեց 
նաև կա ռա վա րութ յան մեջ ընդգր կել սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան նե րին ու 
սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րին26:

 Կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման շուրջ ըն թա ցող միջ կու սակ ցա կան հա-
կա մար տութ յու նը Հ.  Քա ջազ նու նուն հնա րա վո րութ յուն չտվեց կոա լի ցիոն 
կա ռա վա րութ յուն կազ մելու: Ն ման պայ ման նե րում  Հա յոց ազ գա յին խորհրդի 
ան դամ ե րը հան գել էին այն դիր քո րոշ մա նը, որ կոա լի ցիոն կա ռա վա րու-
թ յուն կազ մելն ի րա տե սա կան չէ և, ինչ պես Ազ գա յին խորհր դի հու նի սի 24-ի 
նիս տում ձևա կեր պեց ան կու սակ ցա կան Ս.  Մա մի կոն յա նը, «[Հ.]  Քա ջազ նու-
նու ա ռա ջար կը կոա լի ցիոն մի նիստ րութ յուն կազ մե լու նկատ մամբ ան հա ջող 
ան ցավ և ձգձ գե լը դրա կան արդ յունք չտվեց: Այս եր կու շա բաթ վա ըն թաց-
քում տրա մադ րութ յուն նե րը փոխ վել են, լքում է տի րել:  Կոա լի ցիոն սկզբուն-
քը միան գա մայն տա պալ ված է»27: 

Ուս տի Հա յոց ազ գա յին խորհր դի հու նի սի 25-ի նիս տում վար չա պետ Հ. 
 Քա ջազ նու նին կտրուկ հայ տա րա րեց, որ մտա դիր է կա ռա վա րութ յուն կազ-
մել ոչ թե կոա լի ցիոն, այլ ան հա տա կան սկզբուն քով: « Բայց ո րով հետև 
Ազ գա յին խորհր դի դի րեկ տի վը կոա լի ցիոն սկզբունքն էր, ա պա կա՛մ  պետք 
է փոխ վի այդ դի րեկ տի վը և  կա՛մ  ըն դուն վի իմ հրա ժա րա կա նը:  Թող Ազ-
գա յին խոր հուր դը մեկ ու րի շին հանձ նի այդ սկզբուն քով կա ռա վա րութ յուն 
կազ մե լը, գու ցե նրան կհա ջող վի», – ն շում էր վար չա պե տը28:

 Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը Հ.  Քա ջազ նու նու հայ տա րա րութ յու նը քննար-
կեց հա ջորդ` հու նի սի 27-ի նիս տում:  Նիս տի ըն թաց քում ՀՅԴ ա նու նից Խ. 
 Կար ճիկյ ա նը հայ տա րա րեց, որ ի րենց ֆրակ ցիան կողմ ա կից է ան հա տա-
կան սկզբուն քով կա ռա վա րութ յուն կազ մե լուն, և  որ պետք է ա մեն գնով 
կա  ռա վա րութ յուն կազ մել:  Նիս տին ներ կա սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը և սո -
ցիա  լիստ-հե ղա փո խա կան նե րը ձեռն պահ մա ցին: Խ.  Կար ճիկյ ա նի ա ռա-
ջար  կով ո րոշ վեց. « Վերց նել կոա լի ցիոն սկզբուն քը և  հանձ նել մե կին կա ռա-
վա րութ յուն կազ մել պեր սո նալ ձևով»29: Ան հա տա կան սկզբուն քով կա ռա-
վա րութ յուն կազ մե լու պար տա կա նութ յու նը դրվեց Հ.  Քա ջազ նու նու վրա30: 
 Վեր ջինս ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ ե ղավ կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր մա նը:

 Հա վա նա բար « Հո րի զոն» թեր թի 1918 թ. հու նի սի 30-ի հա մա րում տպա-
25 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., էջ 46:
26 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 156, «Մշակ», Թիֆլիս, 11, 27 յունիսի, 10 յուլիսի 1918, 
N 109, 122, 132, Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 185, Հակոբյան Ա. Մ., նշվ. աշխ., էջ 47-48:
27 Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 86:
28 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 94:
29 Նույն տեղում, էջ 100:
30 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 30 յունիսի 1918, N 128:
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գր ված հա ղոր դագ րութ յան պատ ճա ռով Ար շամ  Խոնդ կար յա նը հե տա գա յում 
գրում էր, թե Հ.  Քա ջազ նու նուն ան հա տա կան սկզբուն քով կա ռա վա րութ յուն 
կազ մե լու հանձ նա րա րա կան է տրվել հու նի սի 30-ին31:  Նույն թյու րի մա ցու-
թ յունն առ կա է նաև Ռ.  Հով հան նիս յա նի մոտ32, որն այս ամ սա թի վը, ա մե-
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, վերց րել է Ա.  Խոնդ կար յա նի հու շե րից:

« Հո րի զոն» թեր թի 1918 թ. հու լի սի 6-ի հա մա րում տպագր ված ոչ պաշ-
տո նա կան տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն` կա ռա վա րութ յան նախ նա կան 
կազ մը հետև յալ պատ կերն ու ներ. վար չա պետ`  Հով հան նես  Քա ջազ նու նի, 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար` Ա լեք սանդր  Խա տիս յան, ներ քին գոր ծե րի` 
Ա րամ  Մա նուկյ ան, զին վո րա կան` գե նե րալ  Հով հան նես  Հախ վերդ յան, ֆի-
նանս նե րի`  Խա չա տուր  Կար ճիկյ ան:  Տե ղե կաց վում էր նաև, որ մյուս նշա նա-
կում ե րը կա տար վե լու են Եր ևա նում33:

3. Իշ խա նութ յան մար մին նե րը  Թիֆ լի սից Եր ևան  
տե ղա փո խե լու հար ցը

Ինչ պես տե սանք, կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու հանձ նա րա րա կա նին զու-
գա հեռ 1918 թ. հու նի սի 7-ի նիս տում  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը ո րո շում 
կա յաց րեց ՀՀ իշ խա նութ յան կենտ րո նա կան մար մին նե րի` Եր ևան տե ղա-
փոխ վե լու վե րա բեր յալ:  Հենց սկզբից ՀՀ կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման 
և Եր ևան տե ղա փոխ վե լու խնդիր նե րը փոխ կա պակց ված էին: Այս պատ ճա-
ռով դեռևս հու նի սի 2-ին Եր ևա նի ազ գա յին խորհր դին ուղղ ված նա մա կում 
 Հա յոց ազ գա յին խորհր դի նա խա գահ Ա. Ա հա րոն յա նը և  քար տու ղար Ն. 
Աղ բալյ ա նը տե ղե կաց նում էին. « Հայտ նել ենք Վ րաց կա ռա վա րութ յա նը, որ 
 Հա յոց կա ռա վա րութ յու նը կազ մե լուց « հե տո՛ Ազ գա յին խոր հուր դը մեկ նե լու 
է Ե րև ան»34: Իսկ ՀՅԴ օր գան «Աշ խա տա վոր» թեր թի հու նի սի 6-ի խմբագ-
րա կա նում նշվում էր. «Այժմ, երբ հայ կա կան կա ռա վա րու թիւն է կազմ ւում, 
ինչ պէս էլ որ դա կազմ ւի և  ինչ ընդ հա նուր քա ղա քա կան պայ ման նե րում էլ 
որ գոր ծե լու լի նի, ան յա պաղ դա պէտք է չւէ հայ րե նիք, պէտք է ապ րէ ու 
գոր ծէ ժո ղովր դի մէջ»35: « Հո րի զոն» թեր թում հու նի սի 9-ին հրա տա րակ ված 
տե ղե կատ վութ յան մեջ նշվում էր, որ «կա բի նե տը կազմ ւե լուն պէս, հայ կա-
կան կա ռա վա րու թիւ նը կտե ղա փոխ ւի Եր ևան»36:

 Կա ռա վա րութ յու նը վերջ նա կա նա պես Եր ևա նում կազ մե լու հար ցում 
ա ռանձ նա պես վճռա կան դիր քո րո շում էր որ դեգ րել վար չա պետ Հ.  Քա ջազ-
նու նին:  Կա ռա վա րութ յան վերջ նա կան ձևա վո րու մը և  հայ տա րա րա գիր (դեկ-
լա րա ցիա) կա տա րե լը նա կա պում էր Եր ևան տե ղա փոխ վե լու հետ:  Վար-
չա պետն իր այս տե սա կե տը չփո խեց նաև հե տա գա յում:  Փաս տո րեն Հ.  Քա-
ջազ նու նին խնդիր էր դրել՝ Եր ևան ժա մա նե լուց հե տո կա ռա վա րութ յան 
ան դա մութ յան թեկ նա ծու նե րի հետ վերջ նա կա նա պես ո րո շել կա ռա վա րութ-
յան կազ մը:  Կա ռա վա րութ յու նը վերջ նա կա նա պես Եր ևա նում կազ մե լու և 
 հայ տա րա րա գիր կա տա րե լու վե րա բեր յալ իր տե սա կե տը Հ.  Քա ջազ նու նին 
31 Տե՛ս Խոնդկարեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 96-97:
32 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 42:
33 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 6 յուլիսի 1918, N 132:
34 Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 38:
35 «Աշխատավոր», Թիֆլիս, 6 յունիսի 1918, N 54:
36 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 9 յունիսի 1918, N 111:
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չփո խեց նաև հե տա գա յում, ին չի վառ վկա յութ յունն է Ազ գա յին խորհր դի 
հու նի սի 24-ի և  հու լի սի 6-ի նիս տե րի ժա մա նակ այդ մա սին բարձ րա ձայ-
նե լը37: Ա հա այս պատ ճա ռով  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան կազ մի վե րա բեր յալ պաշ տո նա պես տե ղե կաց վեց միայն հու լի-
սի 24-ին` Եր ևան ժա մա նե լուց և  տե ղի գոր ծիչ նե րի հետ վերջ նա կան եզ րա-
հանգ ման գա լուց հե տո:

Թեև  Թիֆ լի սում գոր ծող հայ քա ղա քա կան ու ժե րը սկզբուն քա յին տե-
սա կե տից դեմ չէին Եր ևան տե ղա փոխ վե լուն, սա կայն տար բեր օբ յեկ տիվ և 
 սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով ձգձգվում էր այդ գոր ծը: Եր ևան տե ղա փոխ-
վե լու ժամկ ետ ներն ա նընդ հատ փո փոխ վում էին:  Սա ա ռա ջաց նում էր հատ-
կա պես Եր ևա նի գոր ծիչ նե րի դժգո հութ յու նը և կտ րուկ պա հան ջը` ան մի ջա-
պես տե ղա փոխ վել Եր ևան:  Հու նի սի 26-ին  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի ան-
դամ ե րին ուղղ ված նա մա կում Ա րամ  Մա նուկյ ա նը Եր ևա նի ազ գա յին 
խորհր դի ա նու նից վերջ նագ րա յին պա հանջ ներ կա յաց րեց՝ պայ ման դնե լով 
նա մա կը ստա նա լուց հե տո երկ շա բաթ յա ըն թաց քում ժա մա նել Եր ևան՝ 
սպառ նա լով հա կա ռակ պա րա գա յում «հայ տա րա րել  Թիֆ լի սի և  ու րիշ տե-
ղե րի թեր թե րում, որ դուք այս երկ րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեք»38:

Ա րա մի նա մա կը ստա նա լուց հե տո՝ հու լի սի 6-ին տե ղի ու նե ցած նիս տում 
 Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը ո րո շեց նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րել՝ երկ շա բաթ յա ժամկ ե տում Եր ևան տե ղա փոխ վե լու նպա տա կով: 
 Սա կայն հու լի սի 7-9-ին թուր քե րի կող մից զի նա դա դա րի խախտ ման և Էջ-
միած նի՝ վի ճե լի հա մար վող մի քա նի գյու ղե րի ռմբա կոծ ման լու րը  Թիֆ լիս 
հաս նե լուց հե տո, Ազ գա յին խորհր դի հու լի սի 12-ի նիս տում ծա վալ ված եր-
կա րատև վի ճա բա նութ յուն նե րի արդ յուն քում 8 կողմ ձայ նով ո րոշ վեց Եր ևան 
տե ղա փոխ վե լու փո խա րեն այն տեղ ու ղար կել ար տա կարգ լիա զո րութ յուն-
նե րով օժտ ված ե րեք ներ կա յա ցու ցիչ: Այս ո րո շու մից հե տո Հ.  Քա ջազ նու նին, 
ով, ինչ պես տե սանք, Եր ևան տե ղա փոխ վե լու հա մոզ ված կողմ ա կից էր, 
հայ տա րա րեց վար չա պե տի պաշ տո նից հրա ժար վե լու մա սին: Այս հան գա-
ման քը վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ. հու լի սի 13-ին կա յա ցած  Հա յոց 
ազ գա յին խորհր դի նիս տում վերջ նա կա նա պես լու ծում ստա ցավ Ազ գա յին 
խորհր դի և  կազ մա վոր ման ըն թաց քում գտնվող կա ռա վա րութ յան տե ղա-
փո խութ յան խնդի րը, և 7 կողմ ձայ նով ո րոշ վեց տե ղա փոխ վել Եր ևան` « Հա-
յաս տա նի իշ խա նութ յու նը (կա ռա վա րութ յուն, պառ լա մենտ) կազ մա կեր պե լու 
հա մար»:  Հա յոց ազ գա յին խոր հուրդն ու կա ռա վա րութ յու նը  Թիֆ լի սից ճա-
նա պարհ վե լու էին հու լի սի 16-ին:  Սա կայն վրա ցի նե րի հա րու ցած խո չըն-
դոտ նե րի պատ ճա ռով ՀՀ ղե կա վար նե րը միայն հու լի սի 17-ի կե սօ րին ճա-
նա պարհ վե ցին  Թիֆ լի սից և 19-ի ե րե կո յան ժա մա նե ցին Եր ևան39:

37 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 74-80, 104:
38 Նույն տեղում, էջ 94-97:
39 Մանրամասն տե՛ս Խաչատրյան Ա., Արևելահայ և թուրք դիվանագիտական հարաբերությունները, 
Եր., 2010, էջ 107-113, Սուքիասյան Հ., Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կենտրոնական 
մարմինների Երևան տեղափոխվելու հարցի շուրջ (1918 թ. մայիս-հուլիս), «Հայոց պատմության հարցեր 
(գիտական հոդվածների ժողովածու)», N 10, Եր., 2009, էջ 228-236:
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4.  Կա ռա վա րութ յան և  խորհր դա րա նի ձևա վո րու մը
ՀՀ իշ խա նութ յան կենտ րո նա կան մար մին նե րի` Եր ևան ժա մա նե լուց հե-

տո  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի և Եր ևա նի ազ գա յին խորհր դի հու լի սի 20-ի 
և 22-ի հա մա տեղ նիս տե րի ըն թաց քում, ինչ պես նաև միջ կու սակ ցա կան 
խորհր դակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում վերջ նա կա նա պես ո րոշ վեց  Հա յոց ազ-
գա յին խորհր դի 15 հո գա նոց կազ մը ե ռա պատ կե լով (բա ցի 3 ան կու սակ ցա-
կան ան դամ ե րից) և  ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին ներգ րա վե լով ՀՀ գե րա գույն օ րենս դիր մար մին`  Հա յաս տա նի խոր հուրդ 
կազ մա վո րե լու մա սին, ճշգրտվեց նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան կազ մը40:

 Հու լի սի 24-ին  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց 
կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման մա սին: ՀՀ անդ րա նիկ կա ռա վա րութ յունն 
ու ներ հետև յալ կազ մը. նա խա րար-նա խա գահ`  Հով հան նես  Քա ջազ նու նի, 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար` Ա լեք սանդր  Խա տիս յան, ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րար` Ա րամ  Մա նուկյ ան, զին վո րա կան նա խա րար` գե նե րալ  Հով հան նես 
 Հախ վերդ յան, ֆի նանս նե րի նա խա րար`  Խա չա տուր  Կար ճիկյ ան:  Բա ցի ան-
կու սակ ցա կան Հ.  Հախ վերդ յա նից՝ կա ռա վա րութ յան մյուս ան դամ ե րը դաշ-
նակ ցա կան ներ էին: Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի պաշ տո նը թա փուր 
մաց մինչև հու լի սի 28-ը, երբ նա խա րար նշա նակ վեց ան կու սակ ցա կան, 
սա կայն  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յա նը հա րող Գ րի գոր  Տեր- Պետ րոս յա նը41:

 Հա յաս տա նի խորհր դի անդ րա նիկ նիս տը գու մար վեց 1918 թ. օ գոս տո սի 
1-ին:  Կու սակ ցա կան և  ազ գա յին տե սա կե տից այն ու ներ հետև յալ պատ կե-
րը. 18 դաշ նակ ցա կան ներ, 6-ա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ սո ցիալ-դե մոկ րատ-
նե րից, սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան նե րից և  Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցութ յու նից, 2 ան կու սակ ցա կան ներ, 6 մահ մե դա կան, 1 ռուս և 1 եզ դի42: 
Օ գոս տո սի 6-ին խորհր դա րա նը հաս տա տեց Հ.  Քա ջազ նու նու կա ռա վա րու-
թ յան ծրա գի րը, ին չից հե տո ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան նո-
րան կախ հան րա պե տութ յան առջև ծա ռա ցած բազ մա թիվ հիմ ախն դիր նե-
րի կար գա վոր մա նը:

Եզ րա կա ցութ յուններ
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան վե րա կանգն ման և  պե տա կան կա ռա վար-

ման բարձ րա գույն մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ներ կա ու սում-
նա սի րութ յու նը թույլ է տա լիս կա տա րել հետև յալ ճշգրտում ե րը։

1. 1918 թ. մա յի սի 26-ին Անդր կով կաս յան սեյ մի լու ծար ման գոր ծըն-
թաց սկսե լու վրա ցի մենշ ևիկ նե րի քայ լը հայ գոր ծիչ նե րի հա մար 
ա նակն կալ չի ե ղել: Վ րա ցի գոր ծիչ ներն այդ մա սին նա խա պես տեղ ակ 
էին պա հել հայ և  ադր բե ջան ցի գոր ծըն կեր նե րին: Այ դու հան դերձ, դա 
հա յութ յան շա հե րից չբխող, ա նըն դու նե լի քայլ է ըն կալ վել:

2. Ա վան դա բար  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան վե րա կանգն ման օր է 
հա մար վում 1918 թ. մա յի սի 28-ը՝ թեև  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի հայտ-
նի հայ տա րա րութ յու նը կա տար վել է մա յի սի 30-ին:  Հայ տա րա րութ յան 

40 Տե՛ս Հայաստանի անկախության հռչակումը և …, էջ 173-180, 182-184:
41 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 192:
42 Տե՛ս «Զանգ», Եր., 4 օգոստոսի 1918, N 42:
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մեջ հի շա տա կութ յուն չկար ո՛չ ան կա խութ յան, ո՛չ էլ  Հա յաս տան պե-
տութ յան ու նրա սահ ման նե րի մա սին:  Հա յաս տա նի ա ն կա խութ յան 
մա սին հա ջորդ շա բաթ նե րին ևս  հա տուկ ո րո շում չի ըն դուն վել:

3.  Բա թու մի պայ մա նագ րով ո րոշ վել է միայն հայ-թուր քա կան սահ-
մա նա գի ծը, իսկ Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հետ ՀՀ սահ ման նե րը չեն 
հստա կեց վել: Ուս տի տե ղին չէ խո սել նո րան կախ  Հա յաս տա նի 10 կամ 
12 հա զար քառ. կմ  տա րածք զբա ղեց նե լու մա սին:

4.  Հով հան նես  Քա ջազ նու նին  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից ՀՀ 
վար չա պետ է ընտր վել հու նի սի 7-ին, նրան հանձ նա րար վել է կոա լի-
ցիոն կա ռա վա րութ յուն կազ մել, ին չը չի հա ջո ղել:  Նույն հու նի սի 7-ին 
են դրվել նաև  Հա յաս տա նի խորհր դի հիմ քե րը:  Հու նի սի 27-ին Հ. 
 Քա ջազ նու նուն հանձ նա րար վել է կա ռա վա րութ յուն կազ մել ան հա տա-
կան սկզբուն քով:

5. Ան կախ  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յան մար մին նե րը  Թիֆ լի սից Եր-
ևան տե ղա փո խե լու և  կա ռա վա րութ յու նը Եր ևա նում վերջ նա կա նա պես 
կազ մա կեր պե լու հար ցում սկզբուն քա յին դիր քո րո շում ու ներ վար չա-
պետ  Հով հան նես  Քա ջազ նու նին:  Հու լի սի 12-ին վար չա պե տի պաշ տո նից 
նրա ներ կա յաց րած հրա ժա րա կա նը վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 
այս հար ցում. հա ջորդ օ րը գու մար ված նիս տում  Հա յոց ազ գա յին խոր-
հուր դը ո րո շեց տե ղա փոխ վել Եր ևան՝ կա ռա վա րութ յուն և  պառ լա մենտ 
կազ մա վորե լու հա մար:

6.  Հու լի սի 19-ին  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի և ձ ևա վոր վող կա ռա-
վա րութ յան ան դամ ե րի՝ Եր ևան ժա մա նե լուց հե տո վերջ նա կա նա պես 
այս տեղ ձևա վոր վե ցին ՀՀ անդ րա նիկ կա ռա վա րութ յունն ու խորհր դա-
րա նը: ՀՀ կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման մա սին  Հա յոց ազ գա յին 
խոր հուր դը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց հու լի սի 24-ին, իսկ օ գոս տո-
սի 1-ին գու մար վեց  Հա յաս տա նի խորհր դի անդ րա նիկ նիս տը:

Համո Կ. Սուքիասյան – Շուրջ 70 գիտական ուսումնասիրու-
թյունների (այդ թվում՝ 6 գրքի) հեղինակ է: Գիտական հետաքրքրություն-
ների շրջանակը Հայաստանի նորագույն շրջանի պատմությունն է: 
Հիմ նական աշխատությունները վերաբերում են Հայաստանի Հան-
րապետության (1918-1920 թթ.) և Խորհրդային Հայաստանի (1920-
1991 թթ.) դիվանագիտության պատմությանը, տարածքային-սահ-
մա  նային խնդիրներին, պետական կառավարման մար մին ների գոր-
ծունեությանը, գրատպության, մշակույթի, մա մուլի, քաղաքական 
մտքի, գրաքննության պատմությանը, աղբյուրա գիտությանն ու պատ-
մա գրությանը: 

էլ-փոստ՝ hamosukiasyan@gmail.com
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Summary

THE INDEPENDENCE OF ARMENIA AND THE FORMATION PROCESS 
OF OFFICIAL GOvERNMENT BODIES 

(May-August, 1918)

Hamo K. Sukiasyan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Republic of Armenia, Transcaucasia, Georgia, 
Yerevan, Tiflis, Hovhannes Qajaznuni, Aram Manukyan, ARF 
Dashnaktsutyun, Armenian National Council, prime-minister, 
parliament, government, state, activity, independence, history.

One of the most important questions of the history of the first Republic of 
Armenia is the problem of the formation and the activity of the central govern-
ment bodies (parliament, government). In the article the process of the formation 
of the parliament and the government after the declaration of independence of 
Armenia on May 1918 is analyzed. We show that Hovhannes Kajaznuni was ap-
pointed to the position of Prime minister by the Armenian National Council on 
7 June 1918. The same day the seeds of the Armenian parliament were laid. The 
parliament and the government were finally organized after the moving to Ye-
revan from Tbilisi. Prime Minister Hovhannes Kajaznuni had a principled position 
on moving the authorities of independent Armenia from Tbilisi to Yerevan and 
finally organizing the government in Yerevan.

Резюме

СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ И ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(май-август 1918 г.)

Амо К. Сукиасян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова – Республика Армения, Закавказье, 
Грузия, Ереван, Тифлис, Ованес Каджазнуни, Арам Манукян, 
АРФ Дашнакцутюн, Армянский национальный совет, премьер-
министр, парламент, правительство, государство, деятель-
ность, независимость, история.

Одним из важнейших вопросов истории первой Республики Армения 
является проблема формирования и деятельности органов государственного 
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управления (парламента, правительства). В статье анализируется процесс 
формирования парламента и правительства после восстановления 
независимости Армении в мае 1918 г. Ованес Каджазнуни Армянским 
национальным советом был назначен премьер-министром 7-го июня 1918 г. 
В этот же день были заложены основы парламента. Парламент и 
правительство Армении были окончательно образованы в Ереване. В вопросе 
перевода органов власти независимой Армении из Тифлиса в Ереван и 
окончательной организации правительства в Ереване принципиальную 
позицию проявил премьер-министр Ованес Каджазнуни.
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Ա շոտ Ն.  Հայ րու նի
Պատմ. գիտ. դոկ տոր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՐՄԱՆԱ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԾԻՐՈՒՄ 

(1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)

Բանալի բառեր - Համո Օհանջանյան, Ավետիս Ահա -
րոնյան, Թալեաթ, Օտտո ֆոն Լոսով, Արշակ Զուրաբյան, 
Յոֆ ֆե, Բեռլինի պատվիրակություն, Կոստանդնու պոլսի 
պատ  վիրակություն, Բրեստի պայմանագիր, Բաթումի պայ-
մա նագիր։

Իր գո յութ յան ա ռա ջին ա միս նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյու նը փոր ձում էր ա պա վի նել կայ զե րա կան  Գեր մա նիա յի ա ջակ-
ցու թյա նը՝ 1918 թ. հու նի սի 4-ի  Բա թու մի պայ մա նագ րի վե րա նայ ման, դրա-
նով ամ րագր ված՝ սահ ման նե րի փո փոխ ման, ինչ պես նաև օր հա սա կան 
վի ճա կում գտն  վող հա րյուր հա զա րա վոր հայ փախս տա կան նե րի դրու թյան 
բա րե լավ ման հա մար: 

 Այդ նպա տա կով  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից  Բեռ լին ու ղարկ վե-
ցին  Հա մո Օ հան ջա նյա նը և Ար շակ  Զու րա բյա նը, ո րոնք լիա զոր ված էին՝ 
այն տեղ հան դես գա լու որ պես  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան պատ վի րա-
կու թյուն:  Պատ վի րա կութ յունն իր գոր ծու նեութ յան ողջ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յա նը պար բե րա բար ներ կա յաց նում էր տե ղե-
կագ րեր և խնդ րագ րեր, ո րոնց մի ջո ցով ջա նում էր ձեռք բե րել  Գեր մա նիա-
յի ա ջակ ցութ յու նը։  Պատ վի րա կութ յու նը ոչ միայն ներ կա յաց նում էր հա յե րի 
շա րու նակ վող բնաջնջ ման թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յան ա ղե տա լի 
պատ կե րը, այլև փորձում էր ա պա ցու ցել ընդ լայն ված սահ ման նե րով  Հա-
յաս տա նի շա հու թա բե րութ յու նը  Գեր մա նիա յի հա մար, այ սինքն՝ գեր մա նա-
կան կա ռա վա րութ յա նը շա հագրգ ռել հան րա պե տութ յան տա րած քի տնտե-
սա կան գրավ չութ յամբ1: 

1 Տե՛ս Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern. Dokumente aus dem politischen Archiv des des 
deutschen Auswärtigen Amts, zusammengestellt und eingeleitet von Prof. Dr. Wardges Mikaeljan, Jerewan 2004, 
S. 520. Հմմտ. Deutschland und Armenien 1914-1918, Sammlung diplomatischer Aktenstücke, Herausgegeben und 
eingeleitet von Dr. Johannes Lepsius, Potsdam, 1919, S. 402. Հմմտ. պատվիրակության մյուս տեղեկագրերը 
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 Պատ վի րա կութ յան այ դօ րի նակ պար զա բա նում ե րը, ան կաս կած, կշ  ռա-
դատ ված էին, քա նի որ ե թե  Գեր մա նիա յի կա ռա վա րու թյու նը կա րող էր 
այ դու հետ ևս  հա յու թյան ճա կա տագ րի հան դեպ ան տար բեր գտն  վել, ա պա 
տա րա ծաշր ջա նում իր տն  տե սա-քա ղա քա կան շա հերն ան տե սել չէր կա րող, 
ա ռա վել ևս, որ  Թուր քիա յի կող մից Բ րես տի պայ մա նագ րի խախ տում ու 
թուր քա կան շա րու նակ վող ներ խու ժում ար դեն իսկ լրջո րեն մտա հո գել էին 
գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յա նը, ո րը չէր ըն դու նում  Բա թու մի պայ մա նա-
գ րե րը և  Թուր քիա յին կոչ էր ա նում ճա նա չել Բ րես տի պայ մա նա գիրն ու 
հետ քա շել իր զոր քե րը: Այդ պատ ճա ռով ար դեն 1918 թ. հու նի սին գեր մա-
նա-թուր քա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ի հայտ էր ե կել զգա լի լար-
վա ծու թյուն:

 Հու նի սի 8-ին գեր մա նա կան բա նա կի գլխա վոր շտա բի պետ գե նե րալ 
Է րիխ  Լու դեն դոր ֆը Էն վե րին ու ղար կեց մի հե ռա գիր՝ պա հան ջե լով ճա նա-
չել Բ րես տի պայ մա նագ րով հաս տատ ված սահ ման նե րը: « Թուր քիան, 
ա ռանց հաշ վի առ նե լու իր դաշ նա կից նե րին, խախ տել է Բ րես տում կնք  ված 
պայ մա նագ րի՝ Անդր կով կա սին վե րա բե րող կե տե րը,– ն շում էր նա հե ռա-
գրում: – Գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը դրա դեմ ար դեն բո ղոք է հայտ-
նել և  մատ նան շել նման վար քա գծի հետ ևանք նե րը: Ես ա վե լորդ չեմ հա-
մա րում  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա նը հա վաս տիաց նել, որ լիո վին հա մա միտ 
եմ գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան քայ լե րի հետ: ... Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա-
նը ես կր  կին խնդ  րում եմ հար գել Բ րես տի պայ մա նագ րով հաս տատ ված 
սահ ման նե րը, հա կա ռակ դեպ քում ես պետք է ինձ այլ ո րո շում ե րի ա զա-
տու թյուն վե րա պա հեմ:  Պայ մա նագ րե րը, ո րոնք  Թուր քիա յի և  անդր կով կա-
սյան պե տու թյուն նե րի միջև կնք  վել են՝ շր  ջան ցե լով  Գեր մա նիան, Ավս տ -
րիան և  Բուլ ղա րիան, ես սկզ  բից ևեթ չեմ կա րող ճա նա չել: Ինչ պես  Ձերդ 
 Գե րա զան ցու թյա նը հայտ նի է, ես միշտ ջեր մո րեն պաշտ պա նել եմ  Ձեր շա-
հերն ու ցան կու թյուն նե րը: Ես պետք է  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա նը պարզ կեր-
պով հայտ նեմ, որ այ սու հետև ոչ միայն չեմ կա րող դա ա նել, այլև, որ  Թուր-
քիա յի՝ պայ մա նագ րին հա կա սող գոր ծե լա կեր պը ինձ հա մար բա ցա ռում է 
 Ձերդ  Գե րա զան ցու թյան հետ ցան կա ցած հա մա գոր ծակ ցու թյուն»2:

 Հա ջորդ օ րը Էն վե րին հե ռա գիր ու ղար կեց նաև գեր մա նա կան բա նա կի 
գլ  խա վոր հրա մա նա տար ֆելդ մար շալ  Պաուլ ֆոն  Հին դեն բուր գը, որ տեղ 
մաս նա վո րա պես նշ  վում էր. « Բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տա րու թյան 
ա նու նից ես  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա նը խնդ  րում եմ հրա մա յել, որ բո լոր թուր-
քա կան զոր քե րը ետ քաշ վեն կով կա սյան տա րած քից՝ բա ցա ռու թյամբ 
 Կար սի, Ար դա հա նի և  Բա թու մի շրջան նե րի»3:

Այն, որ  Թուր քիան մտա դիր չէր տե ղի տալ գեր մա նա կան պա հանջ նե րին 
և, սա կայն, չէր կա մե նում նաև բար դաց նել իր հա րա բե րու թյուն նե րը դաշ-
նակ ցի հետ, կա րող է վկա յել Էն վե րի կող մից հու նի սի 10-ին գե նե րալ 
 Լու դեն դոր ֆին ու ղարկ ված հե ռա գի րը, որն, ի դեպ, նաև  Թուր քիա յի պան-
թուր քա կան նպա տակ նե րի նո րո վի բա ցա հայտ ման ու շագ րավ վկա յա կան 
է: «Ղ րի մի օ պե րա ցիա յի ժա մա նակ գեր մա նա կան գլ  խա վոր շտա բը մեր 

նշված երկու ժողովածուներում:
2 Deutschland und Armenien 1914-1918…, S. 393-394.
3 Անդ, էջ 394:
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զոր քե րի մաս նակ ցու թյու նը ցան կա լի չհա մա րեց,– ն շում էր Էն վե րը հե ռա-
գ րում,– և չնա յած մենք նույն պես այդ հար ցում շա հագր գռ  ված էինք, մեր 
մաս նակ ցու թյան հա մար չպն  դե ցինք ու ըն դու նե ցինք գեր մա նա կան գլ  խա-
վոր շտա բի տե սա կե տը:  Պարզ և հս տակ է, սա կայն, որ մենք ա ռա ջին հեր-
թին կով կա սյան հար ցում հա մա շա հագր գու թյուն ներ ու նենք: … Մեզ, ըստ 
այդմ, ապ շեց նում է, որ մեզ սաստիկ հե տաքրք րող մի երկ րա մա սում մի 
նման կար ևոր հար ցի վե րա բե րյալ մեր տե սա կետ ներն ու կար ծիք նե րը չեն 
լսվում: ... Մենք Գու րիես տա նում4 մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ չու նենք, սա կայն 
հա յե րը գտն  վում են մեր և Ար ևել քում գտն  վող մու սուլ մա նա կան զանգ ված-
նե րի միջև: Այդ վի ճա կը մեզ հար կադ րում է սոսկ դի տորդ ներ չմ  ալ: Այդ 
պատ ճա ռով ես նո րին գե րա զան ցու թյուն գե նե րալ  Լու դեն դոր ֆին թա խան-
ձա գին խնդ  րում եմ այդ հար ցե րի վե րա բե րյալ իր տե սա կե տը ժա մա նա կին 
և ճշ գ  րիտ կեր պով տե ղե կաց նել ինձ»5: 

 Գեր մա նա կան կող մի վե րոնշ յալ պա հանջ նե րը չի րա կա նա ցան, ըստ 
ո րում՝ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ  Թուր քիան մտա դիր չէր հեշ տու թյամբ 
տե ղի տալ, այլև, որ  Գեր մա նիան ևս դ րանց ի րա գործ մա նը հետ ևո ղա կա-
նո րեն հե տա մուտ լի նե լու մտադ րու թյուն չու ներ: Դ րանք վեր ջի նիս անհ րա-
ժեշտ էին ա ռա ջին հեր թին թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը սաս տե լու, նրա 
գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կե լի, ուղ ղոր դե լի դարձ նե լու և  միա ժա մա նակ 
նաև իր դիր քե րը  Կով կա սում ամ րապն դե լու հա մար:  Քա նի որ  Գեր մա նիան 
մտա դիր չէր ըն դու նել  Կով կա սում  Թուր քիա յի գե րիշ խա նու թյան հա վակ-
նու թյուն նե րը, եր կու կող մերն ի վեր ջո ձեռք բե րե ցին պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն, որ  Քա ռյակ դա շին քի բո լոր պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ  Կոս տանդ նու պոլ սում հրա վիր վի մի հա մա ժո ղով՝  Կով-
կա սին վե րա բե րող սահ մա նա յին և  տա րած քա յին խն  դիր նե րը հա մա տեղ 
կեր պով վճ  ռե լու հա մար:

Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի 
կող մից հու նի սի 13-ին Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի գլ  խա վո րու թյամբ  Կոս տանդ-
նու պո լիս ու ղարկ վեց ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց նող մի պատ վի րա-
կու թյուն, որն այն տեղ ժա մա նեց հու նի սի 19-ին6: Գ րե թե միա ժա մա նակ Կ. 
 Պո լիս մեկ նե ցին նաև վրա ցա կան պատ վի րակ նե րը՝  Գե գեչ կո րու ղե կա վա-
րու թյամբ, ո րոնց հետ ևե ցին թա թար ներն ու Հ յու սի սա յին  Կով կա սի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը: 

Հայ պատ վի րակ նե րը Կ.  Պո լսում հան դի պում եր ու նե ցան  Թա լեա թի, 
Էն վե րի, արտ գործ նա խա րար  Նե սի մի բե յի, ծո վա յին նա խա րար  Ջե մա լի, 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րար  Հա լի լի, ե րիտ թուր քա կան կո մի տեի ղե կա-
վար ներ  Բե հաէդ դին  Շա քի րի,  Ռի զա բե յի, ծո վա կալ  Ռաուֆ բե յի և  այլ պաշ-

4 Խոսքը թերևս Գուրիայի, իսկ հնարավոր է՝ ողջ Վրաստանի (Գյուրջիստան) մասին է, որտեղ նույնպես 
ներխուժել էին թուրքական զորքերը։
5 Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., s. 527-528.
6 Պատ վի րա կու թյա նը ան դա մակ ցում էին Ա. Խա տի սյա նը, Մ. Պա պա ջա նյա նը, Գ. Ղոր ղա նյա նը, Հ. Քո չա-
րյա նը, Տ. Միր զա յա նը, Լ. Լի սի ցյա նը, Ա. Ա ղա բա բյա նը և որ պես սպա սա վոր՝ Ա. Հա րու թյու նյա նը: Պատ վի-
րա կու թյան օ րա գրու թյու նը տե՛ս ՀՀ ԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 12, թ. 1-2: Հմմտ. Խա տի սյան Ա., Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ծա գում ու զար գա ցու մը, Պէյրութ, 1968, էջ 95: Պատ վի րա կու թյու նը Կ. Պո լիս ու ղարկ վեց 
Հա յոց ազ գա յին խորհր դի հու նի սի 12-ի ո րո շու մով, այն բա նից հե տո, երբ ստաց վել էր Թա լեաթ փա շա յի 
ա նու նից Հա լիլ բե յի ու ղար կած հետևյալ հե ռա գի րը. «Մեր դաշ նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու զում են 
բա րե կա մա կան դաշն կա պել Կով կա սի պե տու թյուն նե րի հետ և ար դեն Պոլ սում են: Խնդ րում են ժա մա նել 
նաև Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ Պոլ սում բա նակ ցու թյուն ներ սկ սե լու»: Տե՛ս անդ, ց. 1, գ, 120, թ. 40: 
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տոն յա նե րի հետ, ո րոնց, ներ կա յաց նե լով հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան 
ծանր կա ցու թյու նն  ու գաղ թա կան նե րի ան հու սա լի վի ճա կը, խնդ  րում էին 
այն պի սի սահ ման ներ հատ կաց նել, որ այն կա րո ղա նար կեն սու նակ դառ-
նալ7:

Թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը մինչև խորհր դա ժո ղո վի հրա վի րու մը 
ջա նում էր ձեռք բե րել  Գեր մա նիա յի հա մա ձայ նութ յու նը  Բա թու մի պայ մա-
նագ րով գծված սահ ման նե րի պահ պան ման հար ցում՝ այ նու հետև մյուս 
դաշ նա կից նե րին այդ սահ ման նե րի ճա նա չու մը թե լադ րե լու հա մար: 
 Տե ղե կա նա լով, սա կայն, որ  Գեր մա նիան շա րու նա կում է պաշտ պա նել Բ րես-
տի պայ մա նագ րի պա հանջ նե րի կա տա րու մը և  կողմ է ազ գագ րա կան սահ-
ման ներ ստեղ ծե լուն,  Թուր քիան այլևս չէր շտա պում խորհր դա ժո ղո վը հրա-
վի րել և  որ դեգ րեց այն շա րու նակ ձգձգե լու մար տա վա րութ յու նը:  Թուրք 
պաշ տոն յա նե րը միա ժա մա նակ, ի պա տաս խան,  Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան սահ ման ները փոքր-ինչ ընդ լայ նե լու և  խորհր դա ժո ղո վը հնա րա-
վո րինս շուտ հրա վի րե լու՝ հայ կա կան պատ վի րա կութ յան խնդրանք նե րին, 
ա ռաջ էին քա շում թուրք-հայ կա կան դա շին քի կամ, այլ կերպ ա սած՝ «սր -
տա կից հա մա ձայ նու թյան» կնք  ման և դ րա շր  ջա նակ նե րում բո լոր հար ցե րի 
շուրջ հա մա ձայ նու թյան գա լու գա ղա փա րը: Էն վե րը մինչև իսկ պար զո րոշ 
հայ տա րա րում էր, որ ե թե այդ դա շին քը չ կնք վեր, ա պա հա յե րի հետ ոչ մի 
հարց չէր քն  նարկ վի:  Մե ղ ադ րե լով հա յե րին  Ռու սաս տա նի և Անգ լիա յի հետ 
հույ սեր կա պե լու հա մար՝ նա ՀՀ կա ռա վա րու թյու նից պա հան ջում էր հրա-
ժար վել չե զո քու թյան քա ղա քա կա նու թյու նից,  Թուր քիա յի հետ լի նել «ոչ 
միայն լավ հար ևան ներ, այլև լավ դաշ նա կից ներ», նրա հետ մտ  նել կոն ֆե-
դե րա ցիա յի մեջ և կն քել «սր  տա կից հա մա ձայ նու թյուն», ո րի դեպ քում կբա-
ցառ վեր որ ևէ եր րորդ կող մի մի ջամ տութ յան հա վա նա կա նութ յու նը: Ինչ պես 
Էն վե րը, այն պես էլ նշված մյուս թուրք գոր ծիչ նե րը, ո րոնց հետ պատ վի րա-
կու թյու նը հան դի պում եր էր ու նե նում, փոր ձում էին հա յե րին հետ պա հել 
այլ պե տու թյուն նե րի հետ շփում ե րից և  մինչև իսկ չէին թաքց նում ի րենց 
դժ  գո հու թյու նը  Բեռ լի նում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան գտն  վե լու կա պակ-
ցու թյամբ՝ պն  դե լով, որ հա յե րը պետք է միայն ի րենց հետ հա րա բե րու թյուն-
ներ հաս տա տեին: 

Ամ ռան ողջ ըն թաց քում  Բեռ լի նում և Կ.  Պոլ սում գտնվող եր կու պատ-
վի րա կութ յուն նե րը ջա նում էին սո վա հար հայ փախս տա կա նութ յանն իր 
հայ րե նի բնա կա վայ րե րը վե րա դարձ նե լու և Բ րես տի պայ մա նագ րի գոր-
ծադր ման հա մար հայ ցել  Գեր մա նիա յի ա ջակ ցութ յու նը:  Պետք է նշել, որ, ի 
տար բե րու թյուն  Գեր մա նիա յի քա ղա քա կան ղե կա վար շր  ջան նե րի, բա նա-
կա յին հրա մա նա տա րու թյունն ան հա մե մատ ա վե լի հստակ դիր քո րո շում էր 
ցու ցա բե րում  Թուր քիա յին և  Կով կա սին վե րա բե րող խն  դիր նե րում և  հու նի-
սին թերևս հույս ու ներ, ստա նա լով պաշ տո նա կան  Գեր մա նիա յի հա վա նու-
թյու նը,  Թուր քիա յին ի րոք հետ մղել  Կով կա սից՝ այդ տա րա ծաշր ջա նին, նաև 
 Բաք վին ու նրա նավ թա յին հարս տու թյուն նե րին միայ նակ տի րե լու հա մար: 
 Հա մե նա յն  դեպս, այդ հար ցում  Գեր մա նիա յի բարձ րա գույն զին վո րա կան 
7 Տե՛ս Ա վե տի սյան Հրանտ, Հայ կա կան հար ցը 1918 թվա կա նին, Եր., 1997, էջ 264-265: Պատ վի րա կու թյու նը 
հան դի պում եր ու նե ցավ նաև Ավս տ րո-Հուն գա րիա յի դես պա նի պաշ տո նա կա տար Սցի լա սի, ռազ մա կան 
գլ խա վոր ներ կա յա ցու ցիչ Յ. Պո մյան կովս կու, Բուլ ղա րիա յի և չե զոք երկր նե րի դես պան նե րի, ինչ պես նաև 
Հռո մի Պա պի ներ կա յա ցուց չի հետ: Տե՛ս ՀՀ ԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ, 12, թ. 56-70, հմմտ. անդ, ց. 2, գ. 34, թ. 1-3:
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շր  ջան նե րում առ կա էր միաս նա կան տե սա կետ: «Ես հա մոզ ված եմ, որ մենք 
դեռ եր կար պետք է պայ քա րենք թուր քե րի ակ տիվ և  պա սիվ դի մադ րու թյան 
դեմ, մինչև նրանք կհ  րա ժար վեն  Կով կա սից մի քա նի մի լիարդ  Կոս տանդ-
նու պոլ սի հան ցախմ բի հա մար կոր զե լու պլա նից,– ն շում էր գե նե րալ Օտ տո 
ֆոն  Լո սո վը բարձ րա գույն հրա մա նա տա րու թյանն ուղղ ված իր հու լի սի 6-ի 
տե ղե կագ րում: – Պա նիս լա մա կան և  պան թու րա նա կան իմ պե րիա լիս տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի դրո շի տակ պետք է կա տար վի  Կով կա սի հյու-
թա քա մու մը, հենց իր՝ Էն վե րի կող մից է ռազ մա կան մի ջոց նե րով գոր ծի 
դր  վել: ... Կով կա սում  Գեր մա նիա յի բազ մա թիվ տն  տե սա կան շա հեր վտանգ-
ված են, ա ռանձ նա պես նրանք, որ կապ ված են ման գա նի, նավ թի, բր  դի և 
 հատ կա պես բամ բա կի հետ, ո րոնց կա րի քը մենք կու նե նանք, ե թե հե տա գա 
տն  տե սա կան պա տե րազ մում չենք կա մե նա պարտ վել: Այ դօ րի նակ կար ևոր 
տն  տե սա կան շա հե րը կա րող են պաշտ պան վել միայն զու գա հե ռա բար առ-
կա քա ղա քա կան շա հե րի պաշտ պան ման դեպ քում: Ե թե թուր քե րը քա ղա-
քա կա նա պես վճռո րոշ դե րա կա տա րում ու նե նան, ա պա մեր տն  տե սա կան 
շա հե րը տա նուլ կտր  վեն:  Պետք է թուր քե րին կր  կին ու կր  կին հայ տա րար վի, 
որ մենք բնավ չենք մտա ծում  Կով կա սում մեր տն  տե սա կան և  քա ղա քա կան 
շա հե րը զո հա բե րել նրանց հե ղի նա կու թյան պահ պան ման հա մար:  Մա նա-
վանդ որ հե ղի նա կու թյան այդ ամ բողջ խն  դի րը միայն կո ղո պու տի 
պատրվակ է»8: 

Ինչ վե րա բե րում էր Հա յաս տա նին, ա պա  Լո սո վ այդ հար ցի շուրջ ևս 
 Գեր մա նիա յի շա հերն ու  Թուր քիա յի ցան կու թյուն նե րը հա մա տե ղե լի չէր 
հա մա րում: «Այն, որ  Թուր քիան միայն մի փոք րիկ  Հա յաս տան կկա մե նա 
հան դուր ժել, հաս կա նա լի է,– ն շում էր նա: –Արդ յո՞ք, սա կայն,  Գեր մա նիան 
կա րող է այն մե ղադ րանք նե րից հե տո, ո րոնք մեր հան դեպ թուր քա հա յե րի 
բնաջնջ ման պատ ճա ռով կա տար վում են, հե տայ սու հա մա ձայ նել նաև ռու-
սա հա յե րի ոչն չաց ման հետ, պետք է վճ  ռեն քա ղա քա կան շր  ջան ակ նե րը»9:

 Հու լի սի ա ռա ջին կե սին գեր մա նա կան բա նա կի գլ  խա վոր շտա բում տե-
ղի ու նե ցավ կով կա սյան պե տու թյուն նե րին ու  Պարս կաս տա նին վե րա բե րող 
քն  նար կում, և  ըն դուն վե ցին մի շարք ո րո շում եր, ո րոնց կի րա ռու մը կա րող 
էր էա պես փո խել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան և  Կով կա սում կու տակ-
ված հա յու թյան ա նե լա նե լի դրու թյու նը:  Լու դեն դոր ֆը նույն պես իր հա մա-
ձայ նու թյու նը տվեց այդ ո րո շում ե րի գոր ծադր մա նը՝ ֆոն  Լո սո վին հանձ-
նա րա րե լով արտ գործ նա խա րա րու թյան պետ քար տու ղա րին այդ մա սին 
զե կու ցել և խնդ րել նրան հոգ տա նել, որ այդ ո րո շում ե րի առն չու թյամբ 
ռազ մա կան և  քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն նե րի փոխ հա մա ձայ նու թյունն 
ա պա հով վեր: Այս ո րո շում ե րում, ո րոնք ֆոն  Լո սո վը հու լի սի 15-ին ու ղար-
կեց արտ գործ նա խա րա րու թյա նը,  Հա յաս տա նի առն չու թյամբ, մաս նա վո րա-
պես, ար տա հայտ ում էր գեր մա նա կան բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան 
ձգտու մը՝ հաս նե լու այն բա նին, որ ավս տ  րո-հուն գա րա կան բա նա կի գլ  խա-
վոր հրա մա նա տա րու թյու նը  Հա յաս տան ու ղար կեր գու մար տակ ներ և  մարտ-
կոց ներ՝ այն տեղ նույն ա ռա քե լու թյամբ հան դես գա լու հա մար, ինչ պես գեր-
մա նա ցի նե րը՝ Վ րաս տա նում: Ընդ ո րում՝ ընդգծ վում էր, որ այդ զին ված 

8 Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., s. 550.
9 Անդ:
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ու ժե րի ա ռաջ նա գույն խն  դիր նե րից մե կը պետք է լի ներ ա պա հո վել հա յե րի 
անվ տան գու թյու նը թուրք-թա թա րա կան կո տո րած նե րի սպառ նա լի քից:  Բա-
ցի այդ՝ ցան կա լի էր հա մար վում, որ դաշ նա կից նե րի օգ նու թյամբ հայ կա կան 
զին ված ու ժե րը կազ մա կերպ վեին ու դարձ յալ գործ ուն դառ նա յին, ճիշտ 
այն պես, ինչ պես գեր մա նա ցի նե րը կա մե նում էին դա ա նել Վ րաս տա նում10:

Այս փաս տա թուղ թը՝ որ պես հայ կա կան խնդ  րի առն չու թյամբ գեր մա նա-
կան բա նա կի գլ  խա վոր հրա մա նա տա րու թյան կող մից ցու ցա բեր ված հս  տակ 
և  միաս նա կան դիր քո րոշ ման ան նա խա դեպ վա վե րա գիր, կա րող էր միան-
գա մայն փո խել Հայաստանի  Հան րա պե տու թյան և  այն տեղ կու տակ ված 
փախս տա կան հա յու թյան ծանր դրու թյու նը, ե թե միայն հա մա պա տաս խան 
ըմբռ նում գտ  ներ նաև  Գեր մա նիա յի քա ղա քա կան շր  ջա նակ նե րում: Պաշ տո-
նա կան  Գեր մա նիան, սա կայն, հակ ված չէր ցու ցա բե րելու հա մա պա տաս խան 
հետ ևո ղա կա նու թյուն, ո րից և  վար պե տո րեն կա րո ղա ցավ օգտ վել  Թուր-
քիան՝ ի րեն ուղղ ված պա հանջ նե րը չկա տա րե լու, զա նա զան պատր վակ նե-
րով  Կով կա սում իր դիր քերն ամ րապն դե լու և  միա ժա մա նակ դե պի  Բա քու 
իր ա ռաջ խա ղա ցու մը շա րու նա կե լու հա մար:

Ու շագ րավ է, որ այդ օ րե րին ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը փոր ձում էր  Ռու սաս-
տա նից ևս  Գեր մա նիա յին ազ դակ ներ հա ղոր դել՝ մի ջամ տե լու ի նպաստ 
հա յե րի՝ օգ տա գոր ծե լով  Բաք վի խա ղա քար տը:  Մոսկ վա յում  Գեր մա նիա յի 
հա վա տար մա տար  Ռից լե րը 1918 թ. հու լի սի 25-ին ԱԳՆ-ին տե ղե կաց նում 
էր, որ հայ պատ գա մա վոր Հ.  Զավ րի ևը նրան ազ դու պար զա բա նում եր է 
ներ կա յաց րել հա յու թյան «ան տա նե լի դրու թյան» մա սին:  Տե ղա հան ված և 
 փախս տա կան հա յե րի օր հա սա կան վի ճա կը ներ կա յաց նե լու հետ մեկ տեղ 
նա հա վա տար մա տա րին հայտ նել էր, որ  Բաք վում փաս տա ցի իշ խա նու թյու-
նը հա յե րի ձեռ քում է, իսկ տե ղա կան բոլշ ևի կյան կա ռա վա րու թյու նը կախ-
ման մեջ է գտն  վում նրան ցից, և  ե թե գեր մա նա կան կող մը հա յե րին օգ նե լու 
որ ևէ քայլ չանի, ա պա նրանք հու սա հա տու թյան մեջ որ ևէ այլ պե տու թյու նից 
օգ նու թյուն կխնդրեն11:

Քա ջա տե ղյակ լի նե լով  Բաք վի նավ թա հան քե րին տի րա նա լու՝  Գեր մա-
նիա յի շա հագր գ  ռու թյուն նե րին՝ Հ.  Զավ րիևն ակն հայ տո րեն փոր ձել էր վե-
րոնշ յալն օգ տա գոր ծել որ պես խա ղա թուղթ՝ գեր մա նա կան կող մին օգ նու-
թյան քայ լե րի դր  դե լու հա մար:  Միև նույն ժա մա նակ նա հա վա տար մա տա րին 
ակ նար կել էր, որ հա յե րի մի ջո ցով կա րե լի էր հաս նել  Բաք վի հար ցի՝  Գեր-
մա նիա յի հա մար ցան կա լի կար գա վոր ման, ե թե վեր ջի նիս մի ջամ տու թյամբ 
և  ե րաշ խիք նե րի ներ քո փախս տա կան հա յե րին հնա րա վո րու թյուն տր  վեր 
վե րա դառ նալ նախ կի նում ռու սա կան տի րույ թում գտն  վող ի րենց բնա կա-
վայ րե րը:  Ռից լե րը նույն հե ռագ րում հայտ նում էր մեկ այլ աղբ յու րից ևս  
ի րեն հա սած տե ղե կու թյունն այն մա սին, որ  Բաք վում փաս տա ցի իշ խա նու-
թյու նը գտն  վում է հա յե րի ձեռ քում, և «կաս կա ծից դուրս» էր հա մա րում այն 
հան գա ման քը, որ  Բա քուն նրանց կող մից պար բե րա բար ա վե րա ծու թյուն-
նե րի կեն թարկ վեր, ե թե  Գեր մա նիան հա յե րի հետ փո խըմբռն ման չհաս ներ:

 Թուրք-թա թա րա կան շր  ջա փակ ման մեջ գտն  վող  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րութ յու նը Կ.  Պոլ սում և  Բեռ լի նում գտն  վող իր պատ-

10 Տե՛ս Deutschland und Armenien 1914-1918…, s. 409-410.
11 Տե՛ս Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., s. 559.
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վի րա կու թյուն նե րի մի ջո ցով գոր ծադ րում էր բո լոր ջան քե րը  Գեր մա նիա յի 
ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար:  Բեռ լի նի պատ վի րա կու թյու նը, ի հաս-
տա տում իր կող մից նախ կի նում արտ գործ նա խա րա րու թյա նը ներ կա յաց-
ված տե ղե կատ վութ յան, հու լի սի 15-ին  Գեր մա նիա յի ԱԳՆ-ին ներ կա յաց րեց 
նաև քաղ վածք ներ վեր ջին օ րե րին ստաց ված նա մակ նե րից ու տե ղե կու-
թյուն նե րից: Դ րանք սկս  վում էին Ա. Ա հա րո նյա նի՝ հու նի սի 11-ի նա մա կից 
բեր ված քաղ վածք նե րով, ո րոն ցում հա ղորդ վում էր, որ թուր քա կան ա ռաջ-
խա ղաց ման հետ ևան քով հայ բնակ չու թյու նը հա րյուր հա զար նե րով փա-
խուս տի էր դի մել: Ա խալ քա լա քի շր  ջանն ար դեն ամ բող ջու թյամբ դա տարկ-
ված էր, քա ղա քը հր  կիզ ված և փ լա տակ ված էր: Շր ջա նի 80.000-ի հաս նող 
բնակ չու թյու նը փա խել էր և  ա պաս տա նել  Բա կու րիա նիի կիր ճե րում: Նշ վում 
էր նաև, որ  Սուր մա լուից, Ա լեք սանդ րա պո լի և  Կար սի բո լոր գրավ ված 
շրջան նե րից, Էջ միած նից և մ յուս այն տա րածք նե րից, որ տեղ ներ խու ժել են 
թուր քե րը, բնակ չու թյու նը զանգ վա ծա յին փա խուս տի է դի մել և  տասն յակ 
հա զար նե րով ոչն չա ցվել: Այն փաս տը, որ թուր քե րը Ա լեք սանդ րա պոլ քա-
ղա քից և շր ջա կայ քից ողջ հայ ե րի տա սար դու թյա նը հա վա քել և  Թուր քիա-
յի խորքն էին տա րել, այն պի սի սար սափ է հա րու ցել, գրում էր Ազ գա յին 
խորհր դի նա խա գա հը, որ ոչ մի փախս տա կան այլևս չէր կա մե նում վե րա-
դառ նալ թուր քե րի կող մից նվաճ ված շր  ջան նե րը: «Այն պես է եր ևում, որ 
 Գեր մա նիան Վ րաս տա նի հան դեպ լուրջ և վճ ռա կան պար տա վո րու թյուն ներ 
է ստանձ նել, ո րոնք ազն վո րեն և  ա րիա բար ի րա կա նաց նում է, մինչ դեռ մեր 
խն  դի րը դեռ կախ ված է օ դում,– ն շում էր Ա հա րո նյա նը նա մա կում: ... Հայ 
ժո ղո վուր դը փա խուս տի ճի րան նե րում կոր ծան վում է, ինչ պես կոր ծան վել 
է  Թուր քա հա յաս տա նում:  Գեր մա նիան, ո րը հար կադր ված էր  Թուր քա հա-
յաս տա նում հա յե րի հան դեպ ի րա կա նաց ված այդ սոս կա լի ոճ րա գոր ծու-
թյու նը հան դուր ժել, քա նի որ նրա ձեռ քը չէր հաս նում, այժմ մի՞ թե կա մե նում 
է հան դուր ժել, որ նաև այս տեղ՝  Կով կա սում, հայ ժո ղո վուր դը սո վի և  փա-
խուս տի մի ջո ցով բնաջնջ վի, քա նի որ այժմ  Գեր մա նիա յի ձեռ քը հաս նում 
է, և  նա կա րող է հրաշք գոր ծել, ե թե ցան կա նա: ... Թուր քե րը փաս տո րեն 
այ սօր տի րում են ողջ Ադր բե ջա նին: Ն րանք տի րում են նույ նիսկ այն հայ-
կա կան շր  ջան նե րին, ո րոնք խա ղա ղու թյան վեր ջին պայ մա նագ րից հե տո 
չպետք է թուր քա կան տի րա պե տու թյան տակ լի նեին:  Թուր քա կան զոր քե րը 
նվաճ ված են պա հում  Լո ռին,  Ղա զա խը,  Բոր չա լուն:  Մենք Եր ևա նից տե ղե-
կու թյուն ներ չու նենք:  Մենք կտր  ված ենք: Եր կա թու ղին և  հե ռագ րա տու նը 
չեն գոր ծում, վի ճակն ան տա նե լի է:  Մենք նույ նիսկ խա ղա ղու թյան հաս-
տատ ման լու րը չկա րո ղա ցանք հայտ նել գե նե րալ  Նա զար բե կո վին:  Մենք 
կտր  ված ենք նաև  Բաք վից:  Մենք փոր ձում ենք մեր հայ կա կան հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյու նը կազ մել, բայց Եր ևան մեկ նե լու ոչ մի հնա րա-
վո րու թյուն չկա:  Մեր ժո ղո վուր դը ան տեր է, մեր փա խուս տը՝ ան վերջ, մա-
հա ցու թյու նը՝ ահ ռե լի չա փե րի:  Մենք պետք է ո րո շա կիո րեն և  իս կույն ևեթ 
ի մա նանք՝  Գեր մա նիան կա մե նու՞մ է մեզ պաշտ պա նել, թե՞ ոչ»12:

 Գեր մա նիա յից օգ նու թյուն խնդ  րե լու հա մար 1918 թ. հու նի սի երկ րորդ 
կե սին իր կյան քը բազ միցս վտան գե լով, ձիով հա տե լով թա թա րա կան հրո-
սակ նե րի կող մից վե րահսկ վող լեռ նաշղ թա նե րը՝ Եր ևա նից  Թիֆ լիս մեկ նեց 
12 Deutschland und Armenien 1914-1918..., S. 405-406.
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նաև  Մես րոպ ե պիս կո պո սը, ո րը նախ կի նում ե ղել էր հա յոց ե կե ղե ցու՝  Թիֆ-
լի սի թե մա կա լը և իր կր  թու թյու նը ստա ցած լի նե լով  Դոր պա տում՝ վարժ 
տի րա պե տում էր գեր մա նե րե նին:  Նա հան դի պում ու նե ցավ Վ րաս տա նում 
 Գեր մա նիա յի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան ղե կա վար գե նե րալ 
Կ րես ֆոն Կ րե սենշ տայ նի13 հետ՝ նրան նկա րագ րե լով հա յու թյան ա ղե տա լի 
դրու թյու նը: Ըստ նրա տե ղե կու թյուն նե րի, ե թե հա յե րին չթույ լատր վեր վե-
րա դառ նալ  Սար դա րա բադ-Իգ դի րի և  Դար վա լա յի ( Դա վա լո ւի–Ա. Հ. ) շրջան-
նե րը և  այն տեղ գտն  վող բեր քը հա վա քել, ա պա առն վազն կես մի լիո նի 
հաս նող փախս տա կան նե րին սո վա մա հու թյուն էր սպա սում: « Հա վա տար ժան 
և  վաս տա կա շատ ե պիս կո պո սի նկա րագ րու թյուն նե րը ցն  ցող են,– գ րում էր 
 Ֆոն Կ րե սը հու լի սի 10-ին արտ գործ նա խա րա րու թյանն ու ղար կած իր հե-
ռագ րում: –Ողջ հայ ազ գը ամ բող ջա կան մե կու սաց ման մի ջո ցով սո վա մահ 
ա նե լու՝ թուր քե րի դի տա վո րու թյու նը պարզ և  ակն հայտ է: Է սա դը հայ 
փախս տա կան նե րին և  Հա յոց ազ գա յին խորհր դին վե րա դառ նա լու թույլ-
տվու թյուն տա լու իմ խնդ  րան քը չն  չին պատր վակ նե րով մեր ժել է:  Մարդ-
կայ նու թյու նը և  քա ղա քա կա նու թյու նը շտապ կեր պով պա հան ջում են կենտ-
րո նա կան տե րու թյուն նե րի կող մից ա մե նա ու ժեղ ճն  շու մը գոր ծադ րել թուր-
քե րի վրա»14:

 Հա ջորդ օ րը՝ հու լի սի 11-ին, ֆոն Կ րե սը մի նոր ըն դար ձակ տե ղե կա գիր 
ու ղար կեց, այս ան գամ ուղ ղա կիո րեն կանց լեր ֆոն  Հերտ լին գին, ո րում ազ-
դու և սր տա ռուչ կեր պով ներ կա յաց նե լով հան րա պե տու թյան և  փախս տա-
կան հա յու թյան հա մար ստեղծ ված օր հա սա կան դրու թյու նը՝ նա վերս տին 
ընդ գ  ծում էր  Թուր քիա յի վրա կոշտ ճնշ  ման գոր ծադր ման անհ րա ժեշ տու-
թյու նը:  Տե ղե կագ րում նաև հա ղորդ վում էր, որ հա զա րա վոր փախս տա կան-
ներ շա բաթ ներ ի վեր միայն խոտ էին ու տում, սո վա հար մարդ կանց մեջ 
բ ռնկ վել էին հա մա ճա րակ ներ, ո րոնք ան հա շիվ զո հեր էին խլում, և  ե թե 
նրանց չթույ լատր վեր վե րոնշ յալ շր  ջան նե րում գյու ղատն տե սա կան բեր քը 
հա վա քել, ա պա հա մընդ հա նուր սո վա մա հու թյունն ան խու սա փե լի էր: «Ե պիս-
կո պո սը հայ ազ գի ա նու նից և, որ պես քրիս տո նյա ե կե ղե ցու սպա սա վոր, 
դի մում է  Նո րին մե ծու թյուն կայս րին և  գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյա նը,– 
ն շում էր ֆոն Կ րեսն իր տե ղե կագ րում: – Նա ընդ գ  ծում է, որ միայն  Գեր մա-
նիան է ի վի ճա կի  Թուր քիա յին ստի պել, որ նա հրա ժար վի իր կող մից հան-
ցա վոր կեր պով ի րա գործ վող՝ հայ ազ գի չն  չին մա ցորդ նե րին սիս տե մա տիկ 
կեր պով սո վա մահ ա նե լու քա ղա քա կա նու թյու նից:  Գեր մա նիան պար տա վոր 
է գի տակ ցել, որ պատ մու թյան առջև պա տաս խա նատ վու թյուն է կրե լու, ե թե 
իր իշ խա նու թյու նը չօգ տա գոր ծի մի քրիս տո նյա ազ գի մահ մե դա կան նե րի 
կող մից բնաջնջ վե լուց պաշտ պա նե լու հա մար: Ես որ պես իմ անձ նա կան 
նկա տա ռու մ կկա մե նա յի  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա նը հա ղոր դել, որ այն բո լոր 
տե ղե կու թյուն նե րից և տե ղե կագ րե րից հե տո, ո րոնք ես այս տեղ ստա ցել 
եմ, չի կա րող կաս կա ծի են թա կա լի նել, որ թուր քե րը սիս տե մա տիկ կեր պով 
ձեռ նա մուխ են ե ղել մի քա նի հա րյուր հա զար հա յե րին, ո րոնց նրանք մինչև 
այժմ դեռ կեն դա նի են թո ղել, սիս տե մա տիկ սո վա մա հու թյան մի ջո ցով բնա-

13 Քանի որ Կրես ֆոն Կրեսենշտայնը իր տեղեկագրերի ներքո ստորագրում էր «ֆոն Կրես», մենք օգտա-
գործել ենք նաև այդ անվանումը։ 
14 Անդ, էջ 402-403:



80

ջնջե լուն: Իմ ի րա վա սու թյան մեջ չի մտ  նում  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյան ու շադ-
րու թյու նը հրա վի րել այն պար տա վո րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք  Գեր մա նիան՝ 
որ պես քրիս տո նյա ազգ, պետք է ի րա գոր ծի քրիս տո նյա հա յե րի հան դեպ, 
ինչ պես և  այն տպա վո րու թյան վրա, որ կս  տա նան մեր հա սա րա կա կան 
կար ծի քը և  ամ բողջ քրիս տո նյա աշ խար հը, ե թե մենք հա յե րին կոր ծա նու մից 
չփր  կենք: Ես, սա կայն, կա րող եմ  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյան ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րել այն հան գա ման քի վրա, որ ե թե մեզ չհա ջող վի հա յե րին թուր քե-
րից պաշտ պա նել, ա պա  Կով կա սում և շր ջա կա տա րածք նե րում մեր հե ղի-
նա կու թյու նը մեծ վաս ներ կկ  րի, և  էա պես կդժվա րա նա այն տն  տե սա կան 
ու քա ղա քա կան ծրագ րի ի րա գոր ծու մը, ո րին մենք այս տեղ հե տա մուտ կլի-
նենք:  Մեզ վճ  ռա կա նո րեն կմե ղա դրեն այն բա նում, որ բա րի կամք չենք 
ցու ցա բե րել, կամ կըն դու նեն, որ մենք թուր քե րին մեր կամ քը թե լադ րե լու 
ուժ և  իշ խա նու թյուն չու նենք:  Մենք բազ մա թիվ և  ի րենց մեծ հարս տու թյան 
հետ ևան քով խիստ ազ դե ցիկ՝ հայ կա կան ծա գում ու նե ցող վրա ցի նե րին 
կդարձ նենք մեր ան հաշտ թշ  նա մի նե րը և  մեր դեմ մի ա ռանձ նա պես ազ դու 
պրո պա գան դա յի նյութ կտանք մեր հա կա ռա կորդ նե րին:

Այդ պատ ճա ռով ես  Ձերդ  Գե րա զան ցու թյա նը որ քան հնա զան դո րեն, 
նույն քան թա խան ձա գին խնդ  րում եմ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով և հ նա-
րա վո րինս ա րագ ազ դու ճն  շում գոր ծադ րել թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
վրա, որ պես զի նա ան մի ջա պես իր զոր քե րը  Հա յաս տա նից ետ քա շի, 
փախստա կան հա յե րին թույ լատ րի վե րա դառ նալ ի րենց հայ րե նի քը և  հոգ 
տա նի, որ հա յե րը ա նար գել և  ա ռանց ի րենց կյանքն ու ու նեց ված քը վտան-
գե լու կա րո ղա նան բեր քը հա վա քել, նաև, որ հար կա դիր աշ խա տան քի ու-
ղարկ ված հա յերն ան մի ջա պես ա զատ վեն ու վե րա դառ նան ի րենց հայ րե-
նի քը»15:

Ֆոն Կ րե սը հու լի սի 30-ին իր շտա բի մի շարք ան դամ ե րի հետ, ո րոնց 
թվում էին Վ րաս տա նում Ավս տ  րո- Հուն գա րիա յի ներ կա յա ցու ցիչ բա րոն 
Ֆ րան կենշ տայ նը և  Բուլ ղա րիա յի ներ կա յա ցու ցիչ  Կու լաշ ևը,  Թիֆ լի սից Ա լեք-
սանդ րա պո լով մեկ նեց Եր ևան, իսկ այ նու հետև Էջ միա ծին16՝ հան դի պում եր 
ու նե նա լով ինչ պես ՀՀ կա ռա վա րու թյան, այն պես էլ կա թո ղի կո սի հետ17:  Նա 
և  իր պատ վի րա կու թյու նը նաև հրա վեր ստա ցան մաս նակ ցե լու օ գոս տո սի 
1-ին Եր ևա նում պառ լա մեն տի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո ղու թյա նը:  Ֆոն 
Կ րե սը, սա կայն, իր մաս նակ ցու թյունն այդ մի ջո ցառ մա նը նպա տա կա հար-

15 Անդ, էջ 403-404: «Ե թե Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան և ա վա գա գույն հոգևո րա կա նու թյան՝ օգ նու թյան 
հու սա հատ կան չե րը դառ նան ձայն բար բա ռո հա նա պա տի,– նշում էր գեներալ ֆոն Կրեսենշտայնն իր, 
կառավարությանն ուղղված մեկ այլ հեռագրում,– ա պա այդ հին քրիս տո նյա ժո ղովր դի ոչն չաց ման պա-
տաս խա նատ վու թյու նը հա վերժ կծան րա նա Գեր մա նիա յի և Ավս տ րիա յի վրա: Պատմությու նը զի ջում չի 
կա տա րե լու և չպետք է կա տա րի այն հար ցում, որ Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի եր կու մեծ քրիս տո նյա տե րու-
թյուն նե րն ի վի ճա կի չե ղան գո նե այս դեպ քում, երբ հար ցը վե րա բե րում է մի ամ բողջ ժո ղովր դի լի նել-չլի-
նե լուն, ի րենց կամ քը պար տադ րել ի րենց ա սիա ցի դաշ նակ ցին»: Անդ, էջ 431:
16 Ֆոն Կրե սը, ինչ պես հա ղորդ վում էր նրա՝ օ գոս տո սի 5-ի տե ղե կագ րում, Երևան էր մեկ նել Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յա նա լու նպա տա կով:
17 Է սադ փա շան, իր նախ նա կան հանձ նա ռու թյան հա մա ձայն, հոգ էր տա րել, որ նրանք ա ռանց որևէ բար-
դու թյան անց նեին թուր քե րի կող մից գրավ ված տա րած քով: Հու լի սի 30-ի ե րե կո յան, երբ նրանք հա սան 
Երևան, քա ղա քագլ խի կող մից հրա վիր վե ցին Ճա շի: Հա ջորդ օ րն ա ռա վո տյան հան դի պում եր ու նե ցան 
նա խա րար նե րի և Ազ գա յին խորհր դի նա խա գա հի հետ, իսկ այ նու հետև մեկ նե ցին Էջ միա ծին, որ տեղ նրանց 
ըն դու նեց կա թո ղի կո սը: Կե սօ րից փոքր-ինչ անց վար չա պետն ու Ազ գա յին խորհր դի նա խա գա հը նրանց 
հետ բա վա կան եր կա րատև առանձնազրույց ու նե ցան: Այ նու հետև ի պա տիվ հյու րե րի, հան րա պե տու թյան 
բարձ րաս տի ճան ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ կազ մա կերպ վեց բան կետ: Տե՛ս Deutschland und Armenien 1914-
1918..., S. 423:
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մար չհա մա րեց, քա նի որ, թեև հա յե րի հա մար  Գեր մա նիա յի օգ նու թյունն 
ա պա հո վե լու՝ նրա գոր ծադ րած հետ ևո ղա կան ջան քե րին, դրանք դեռ էա-
կան արդ յունք ներ չէին տվել, և  նա ի րա վա ցիո րեն այն մտա վա խու թյունն 
ու ներ, որ իր մաս նակ ցու թյու նը հա յե րի մեջ ա նի րա գոր ծե լի հույ սեր կարթ-
նաց ներ  Գեր մա նիա յի ա ջակ ցու թյան վե րա բե րյալ: Ուս տի նա և  իր պատ վի-
րա կու թյան ան դամ ե րը, բա ցա ռու թյամբ բա րոն Ֆ րան կենշ տայ նի, որն այդ 
օ րը ա րա րո ղու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար մաց Եր ևա նում, հու լի սի 31-ի 
ե րե կո յան վե րա դար ձան  Թիֆ լիս18:

 Վե րա դար ձից հե տո, դեռ նախ քան իր հիմ ա կան տե ղե կագ րի պատ-
րաս տու մը, գե նե րա լը օ գոս տո սի 4-ին կանց լե րին ու ղար կեց մի հե ռա գիր, 
որ տեղ ընդ գ  ծում էր, որ իր այ ցե լու թյու նը, դի տար կում երն ու զրույց նե րը 
կր  կին հաս տա տում են, որ միայն կենտ րո նա կան տե րու թյուն նե րի շու տա-
փույթ օգ նու թյան դեպ քում  Հա յաս տա նը կա րող է փրկ  վել կոր ծա նու մից: 
« Ներ կա յիս փոք րիկ  Հա յաս տա նը չի կա րող մինչև իսկ իր տե ղա ցի բնակ-
չու թյա նը կե րակ րել, ուր մաց՝ այն տեղ գտն  վող ե րե քից հինգ հա րյուր հա-
զար փախս տա կան նե րին...,– գ րում էր գե նե րա լը: –  Փախս տա կան նե րի ծանր 
դրու թյու նը, կա ռա վա րու թյան կամ քին հա կա ռակ, տևա կա նո րեն հան գեց-
նում է բան դա նե րի ձևա վոր ման և  այդ պի սով թուր քե րի հետ նոր խառ նա-
կու թյուն նե րի:  Հա յաս տա նը թուր քե րի կող մից ամ բող ջո վին մե կու սաց ված 
է: Ն րանք ար գե լում են ցան կա ցած առև տուր և  երթ ևե կու թյուն, թա թար և 
 պար սիկ բնակ չու թյա նը դր  դում են գաղ թել, այն պես որ հայ կա կան կա ռա-
վա րու թյու նը երկյ ուղ է կրում, որ կհար ձակ վեն Եր ևա նի վրա:  Թուր քե րը 
նաև այս տեղ չեն պահ պա նել  Բա թու մի խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի պայ-
ման նե րը և գ րավ ված են պա հում  Բա թու մի սահ մա նից այն կողմ գտն  վող 
կար ևոր տա րածք ներ: Հա յաս տա նը կա րող է կեն սու նակ դառ նալ միայն 
Բ րեստ- Լի տովս կի սահ ման նե րով՝ ա ռանց թուր քե րի կող մից պա հանջ վող 
սահ մա նա յին շտկում ե րի, ո րոնց դեպ քում  Թուր քիա յին կհանձն վեն տն  տե-
սա պես հենց ա մե նա կար ևոր շր  ջան նե րը»19:

 Ֆոն Կ րե սը միա ժա մա նակ ընդ գ  ծում էր, որ ներ կա յումս ար տադ րու թյան 
հա մար պի տա նի շր  ջան նե րը գրե թե ամ բող ջո վին գրավ ված են թուր քե րի 
կող մից, ո րոնք մեծ քա նա կու թյամբ բամ բա կի պա շար ներ են ար տա հա նում, 
ընդ ո րում՝ բեր քի մի մա սը հա վա քում են թուր քե րը, իսկ մյուս մա սը ոչնչա-
նում է:  Նա հույժ կար ևոր էր հա մա րում, որ եր կա թու ղու՝ մինչև  Նա խիջ ևան 
ձգ  վող հատ վա ծը «ան պայ մա նո րեն» հանձն վեր հա յե րին, իսկ թուր քե րին 
կա րե լի էր թույ լատ րել դրա նով զին վո րա կան ու ժեր տե ղա փո խել, ինչ պես 
դա տե ղի էր ու նե նում Վ րաս տա նում:  Գե նե րա լը հե ռագ րում միա ժա մա նակ 
կանց լե րին հի շեց նում էր  Հա յաս տա նը ավս տ  րո-հուն գա րա կան շա հե րի 
ո լորտ դարձ նե լու և  ավս տ  րո-հուն գա րա կան պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա-
վո րող պայ մա նագ րի կնք  ման նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին՝ հա վաս-
տիաց նե լով, որ հա յե րը դա կըն դու նեն20: 

1918 թ. օ գոս տո սի 5-ին ֆոն Կ րեսն իր պատ վի րա կու թյան ա նու նից 
կանց լե րին ու ղար կեց նաև մի ըն դար ձակ հե ռագ րա յին զե կույց Եր ևան կա-
18 Անդ, էջ 421-422:
19 Deutschland und Armenien 1914-1918..., s. 420-421.
20 Ֆոն Կրեսն իր հե ռա գի րը միա ժա մա նակ ու ղար կեց նաև Վիեն նա՝ ավս տ րիա կան արտ գործ նա խա րա րու-
թյա նը: Տե՛ս Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., s. 574.
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տա րած այ ցի, հան դի պում ե րի և  դի տար կում ե րի մա սին:  Նա այն տեղ մաս-
նա վո րա պես նշում էր, որ իր պատ վի րա կու թյա նը  Հա յաս տա նի կա ռա վա-
րու թյան և բ նակ չու թյան կող մից ջերմ ու հա մակ րա լից ըն դու նե լու թյուն էր 
ստա ցել, և  որ Թիֆ լի սի հա մե մատ, Եր ևա նում հայ սպա ներն ու զին վոր նե-
րը շատ ա վե լի բարձր կար գա պա հու թյուն են ցու ցա բե րում: Դ րա կան տպա-
վո րու թյուն էր թո ղել նաև գլ  խա վոր հրա մա նա տար գե նե րալ  Նա զար բե կո-
վը, ո րը, ինչ պես նշում էր ֆոն Կ րե սը, ռու սա կան բա նա կում մեծ հա մա րում 
ու նե ցող գե նե րալ է ե ղել: 

 Ֆոն Կ րե սը նաև ընդ գ  ծում էր, որ բոլշ ևիզ մը հայ ժո ղովր դի և  հայ զին-
վոր նե րի մեջ շատ քիչ հա մա կիր ներ է գտել: Ազ գա յին ծանր դրու թյան, 
հոգ ևո րա կա նու թյան մեծ ազ դե ցու թյան և  նաև կր  թու թյան՝ մի ջին հաշ վով 
շատ ցածր մա կար դա կի հետ ևան քով քա ղա քա կան և տն տե սա կան բնույ թի 
հա կա սու թյուն նե րը մղ  վել են հե տին պլան:  Կու սակ ցա կան տա րա ձայ նու-
թյուն նե րը մշ  տա պես հիմ ա կա նում վե րա բե րել են թուր քե րի հան դեպ վար-
ված քա ղա քա կա նու թյա նը, ընդ ո րում, ե թե ար մա տա կան տար րե րն այդ 
ա ռու մով ակ տիվ և «ագ րե սիվ» քա ղա քա կա նու թյան կողմ ա կից էին, ա պա 
փոք րա մաս նու թյուն կազ մող չա փա վոր նե րը հան դես էին գա լիս  Թուր քիա յի 
հան դեպ սպա սո ղա կան, ձգ ձ գում ե րի միտ ված քա ղա քա կա նու թյան օգ տին: 
Ըստ ֆոն Կ րե սի՝ այդ վեր ջին ուղ ղու թյանն են պատ կա նում նաև ներ կա 
կա ռա վա րու թյան ան դամ ե րը:  Վար չա պետ  Քա ջազ նու նին, ՆԳ նա խա րար 
Ա րամ  Մա նու կյա նը, ԱԳ նա խա րար Ա լեք սանդր  Խա տի սյա նը, ռազ մա կան 
նա խա րար գե նե րալ  Հախ վերդ յա նը և  Ֆի նանս նե րի նա խա րար  Խա չա տուր 
 Կար ճի կյա նը գե նե րա լի վրա մե ծան շա նակ գոր ծիչ նե րի տպա վո րու թյուն 
չէին թո ղել, բայց փո խա րե նը՝ հան դարտ, շր  ջա հա յաց և ն պա տա կաս լաց 
աշ խա տող նե րի, ո րոնք վրա ցի նե րից դրա կա նո րեն տար բեր վում էին այն 
բա նով, որ «ի րա տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն» էին վա րում և  ձեռն պահ 
էին մում ամ պա գոռ գոռ խոս քե րից:

 Գե նե րա լի վրա մեծ տպա վո րու թյուն էր գոր ծել Ա մե նա յն  հա յոց կա թո-
ղի կոս Գ ևորգ Ե.  Սու րե նյան ցը, ով, ըստ նրա, մի շատ պատ կա ռե լի այր էր՝ 
«իր բարձր դիր քի ար ժա նա վո րու թյան և  իր վրա ծան րա ցող պա տաս խա-
նատ վու թյան կշ  ռին գի տա կից, խե լա ցի և ն պա տա կաս լաց, բա նակ ցու թյուն-
նե րի ժա մա նակ գրե թե մեր ժող զգու շա վո րու թյամբ և  սառ նու թյամբ, իսկ 
սե ղա նի մոտ՝ ա մե նա ու շա դիր և  ա մե նա սի րա լիր տան տե րը»21: 

 Հան գա մա նա լից ներ կա յաց նե լով կա թո ղի կո սի հետ իր և  բա րոն Ֆ րան-
կենշ տայ նի զրույցն ու դրա դրա մա տիկ ըն թաց քը, որ պայ մա նա վոր ված էր 
վան քի բա կում կու տակ ված հա զա րա վոր փախս տա կան նե րի ող բա լից աղ-
մու կով, ոչն չաց ման դա տա պարտ ված ժո ղովր դի թշ  վառ, անմ ի թար դրու-
թյան վե րա բե րյալ կա թո ղի կո սի կա տա րած պար զա բա նում ե րով, ինչ պես 
նաև հա յե րի հան դեպ թուր քե րի կա տա րած ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի, այդ 
առնչու թյամբ  Գեր մա նիա յի՝ իբրև  Թուր քիա յի դաշ նակ ցի ցու ցա բե րած դիր-
քո րոշ ման շուրջ մտ  քե րի փո խա նա կու թյամբ, գե նե րալն այ նու հետև ներ կա-
յաց նում էր այն ծանր ի րա վի ճա կը, ո րում գտն  վում էր  Հա յաս տա նի 
 Հան  րա պե տու թյու նը: 

 Հա յե րը, ինչ պես շա րադ րում էր ֆոն Կ րե սը, թուր քե րի կող մից օ ղակ ված 
21 Deutschland und Armenien 1914-1918..., s. 423-424.
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են շատ փոք րիկ տա րած քում, ո րը, բա ցա ռու թյամբ Եր ևա նի, մի բարձր լեռ-
նա յին գո տի է ի րե նից ներ կա յաց նում և գ րե թե ամ բող ջո վին ան բեր րի է: 
 Թուր քե րն  ինչ պես վրա ցի նե րի, այն պես էլ հա յե րի հան դեպ չէին պահ պա-
նել ի րենց իսկ կող մից թե լադր ված՝  Բա թու մի խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի 
ո րո շում ե րը և  ի րենց գծած սահ ման նե րից այն կողմ զավ թել էին մի շարք 
տա րածք ներ, ո րոնց կո րուս տը  Հա յաս տա նի հա մար ա ռանձ նա պես ցա վա լի 
էր, քա նի որ այդ պի սով նրա նից խլ  վել էին ար տադ րու թյան հա մար պի տա-
նի վեր ջին շր  ջան նե րը: « Ներ կա յումս թուր քե րը,– ն շում էր գե նե րա լը,–  ըստ 
եր ևույ թին, Ադր բե ջա նից շարժ վում են 90 տո կո սով հա յե րով բնա կեց ված 
 Ղա րա բա ղի գա վա ռը և  ու զում են այն տե ղի բնակ չու թյա նը զի նա թա փել այն 
պատր վա կով, թե այն տեղ հա յե րը վեր ջերս մու սուլ ման նե րի դեմ ագ րե սիվ 
են դար ձել:  Հա յե րի հան դեպ թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պար զո րոշ 
գծագր վում է:  Թուր քե րը դեռ ա մեն ևին չեն հրա ժար վել հա յե րին բնաջն ջե-
լու ի րենց դի տա վո րու թյու նից, նրանք փո խել են միայն ի րենց մար տա վա-
րու թյու նը:  Հա յե րին գրգռում են հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով, նրանց հան-
դեպ պրո վո կա ցիա ներ են նյու թում՝ հույս ու նե նա լով այդ կերպ հա յե րի վրա 
նոր հար ձա կում ե րի պատր վակ ձեռք բե րել: Ե թե դա չի հա ջող վում, ա պա 
փոր ձում են նրանց սո վա մահ ա նել և տն տե սա պես ամ բող ջո վին կոր ծա նել: 
Այդ նպա տա կով,  Բա թու մի պայ մա նագ րին հա կա ռակ, չն  չին պատր վակ նե-
րով գրավ ված տա րած քը սիս տե մա տիկ և պ լա նա վոր ված կեր պով կո ղոպտ-
վում է, և  այն ա մե նը, ինչ հնա րա վոր է տա նել, տար վում է:  Ռազ մա կան 
ա վա րը, ո րը թուր քերն Ա լեք սանդ րա պո լում և ն րա մեր ձա կայ քում գտել են, 
ար տա կարգ մեծ է: Այն մա սին, որ նրանք, հա կա ռակ ապ րի լյան պայ մա-
նագ րի ո րո շում ե րին, տե ղա փո խում են նաև այն ամ բողջ բամ բա կը, որ 
կա րո ղա նում են ի րենց ձեռ քը գցել, ես ար դեն տե ղե կաց րել եմ22: Այն դի-
մադ րու թյու նը, որ թուր քե րը ցու ցա բե րում են հա նի րա վի գրա ված տա րած-
քը ա զա տե լու կո չե րի հան դեպ, իմ կար ծի քով՝ բա ցա ռա պես պայ մա նա վոր-
ված է այն հան գա ման քով, որ ի րենց դեռ չի հա ջող վել այդ շր  ջան նե րից 
ամ բողջ ա վա րը հափշ տա կել»23:

 Ֆոն Կ րե սը միա ժա մա նակ կա տա րում էր հան գա մա նա լից պար զա բա-
նում եր  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան ներ քին ի րադ րու թյան մա սին, ո րի 
750.000 տե ղա ցի բնա կիչ նե րը և 300.000–500.000 փախս տա կան նե րը, ըստ 
նրա, սո վա մա հու թյան էին դա տա պարտ ված և «ձեռ քե րը կապ ված վի ճա-
կում» դի տում էին, թե թուր քե րի կող մից գրավ ված շրջան նե րում ինչ պես է 
բեր քը տե ղա փոխ վում կամ պար զա պես փչա նում: Ե թե  Գեր մա նիան և Ավս-
տ  րո- Հուն գա րիան լր  ջո րեն մտա դիր են հա յե րին բնաջն ջու մից փր  կել, ա պա, 
ըստ գե նե րա լի, նրանց պետք է նաև այն քան տա րածք տրա մադ րեն, ո րը 
գո նե բա վա րա րի նրանց սնն  դի կա րիք նե րի մեծ մա սը, իսկ ըն թա ցիկ տա-
րում, բո լոր դեպ քե րում, եր կու դաշ նակց նե րը հա յե րին պետք է մա տա կա-
րա րեն բա վա կա նա չափ հա ցա հա տիկ, ո րի դեպ քում միայն հա մընդ հա նուր 
ա ղե տը կկանխ վի:

  Գե նե րա լը, նկա տի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ թուր քե րը, չնա յած 
գեր մա նա կան կող մի ա ռար կու թյուն նե րին, թո ղել էին, որ հայ կա կան բեր քը 

22 Տե՛ս անդ, էջ 425:
23 Անդ:
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փչա նար, նաև ա ռա ջար կում էր հայ ժո ղովր դի գո յատև ման հա մար անհրա-
ժեշտ հա ցա հա տի կը վերց նել այն պա շար նե րից, ո րոնք թուր քե րը ստա նա-
լու էին Ուկ րաի նա յից կամ  Ռու մի նիա յից:  Շու տով կսկս  վեն ցր  տե րը, նշում 
էր ֆոն Կ րե սը, և  ե թե մինչ այդ փախս տա կան նե րին ազ դե ցիկ օգ նու թյուն 
չցու ցա բեր վի կամ նրանց չթույ լատր վի վե րա դառ նալ ի րենց հայ րե նի քը, 
ա պա սո վը և  սառ նա մա նի քը նրանց կոչն չաց նեն24:

  Տե ղե կա գի րը ոչ միայն ստեղծ ված ի րադ րու թյան հա մա կող մա նի և  փաս-
տա րկված լու սա բա նում էր, այլև գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյանն ուղղ ված 
ազ դու կոչ: «Էն վե րի այն պն  դում ե րը,– ն շում էր ֆոն Կ րե սը,–  թե թուր քե րը 
ստիպ ված էին գրա վել Ա լեք սանդ րա պո լի,  Ղա րա քի լի սա յի և մ յուս շր  ջան-
նե րը՝ հա յե րի և վ րա ցի նե րի միջև բա խում ե րը կան խե լու հա մար, հո րին-
վածք է, ո րի նպա տակն է այս տե ղի ի րադ րու թյանն ան տե ղյակ նե րին խա բել 
և  շա հել այն քան ժա մա նակ, մինչև այդ շր  ջան նե րից բեր քը տե ղա փոխ վի, 
և  այդ տա րածք ներն ամ բող ջո վին կո ղոպտ վեն: Ես առն վազն չեմ կա րող 
պատ կե րաց նել, որ  Գեր մա նա կան կայս րու թյու նը կա րող է հան գիստ դի տել, 
թե ինչ պես են մահ մե դա կան նե րը մի քրիս տո նյա ժո ղովր դի սո վա մա հու թյան 
մատ նել...: Ե թե  Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վը դեռ եր կար ի րեն սպա սել 
տա, բազ մա հա զար մար դիկ կդա տա պարտ վեն մահ վան, և  ոչ միայն Ար-
ևել քի հա սա րա կա կան կար ծի քը, այլև պատ մու թյու նը  Գեր մա նիա յին պա-
տաս խա նա տու կդարձ նեն հայ ժո ղովր դի հե տա գա բնաջնջ ման հա մար: 
 Հա վա տը  Քա ռյակ միու թյու նում  Գեր մա նիա յի ղե կա վար դե րի վե րա բե րյալ, 
ինչ պես ես բազ միցս իմ պարտքն եմ հա մա րել տե ղե կաց նել, ար դեն սա-
սան ված է: Այն ամ բող ջո վին կվե րա նա, ե թե մենք ի վի ճա կի չլի նենք հա յե-
րին բնաջն ջու մից պաշտ պա նել: Ար ևել քում մեր հե ղի նա կու թյու նը և  մեր 
ազ դե ցու թյունն այդ դեպ քում, ի նպաստ թուր քե րի, զգա լի վաս կկ  րեն: Այն 
հար ցին, թե ինչ պետք է կա տար վի  Հա յաս տա նը կեն սու նակ դարձ նե լու և 
ն րան կենտ րո նա կան տե րու թյուն նե րից մե կի օգ նութ յամբ ինք նու րույն գո-
յու թյան ու նակ դարձ նե լու հա մար, ես կկա մե նա յի պա տաս խա նել՝ ա սե լով, 
որ  Հա յաս տա նը պետք է ստա նա Բ րեստ- Լի տովս կի պայ մա նագ րի սահ ման-
նե րը, բայց ա ռանց թուր քե րի կող մից ցան կա լի հա մար վող սահ մա նա յին 
շտ  կում ե րի, քա նի որ այդ սահ մա նա յին շտ  կում ե րը  Հա յաս տա նից կխ  լեն 
հենց իր լա վա գույն սահ մա նա յին շր  ջան նե րը:  Դա միա ժա մա նակ հա մա պա-
տաս խա նում է մեր սե փա կան շա հե րին, քա նի որ ե թե այդ շր  ջան նե րը թողն-
վեն թուր քե րին, ա պա դրանց ար տադ րան քը գոր ծա րա րու թյան մեջ թուր-
քե րի ան պի տա նիու թյան հետ ևան քով իս կույն ևեթ ան կում կապ րի և  գեր-
մա նա կան շու կա յի հա մար կո րած կլի նի: Ո ռոգ ման ցան ցի հա մա պա տաս-
խան ընդ լայն ման, անհ րա ժեշտ մե քե նա նե րի ներկր ման դեպ քում հա յե րն  
այդ բեր րի տա րածք նե րից մե տաք սի, բամ բա կի, բրն  ձի, գի նու, կո նյա կի, 
սպիր տի և պտ ղի, հա վա նա բար նաև հան քա գոր ծա կան ար տադ րան քի հա-
րուստ բերք կհա վա քեն, բայց թուր քե րը՝ եր բեք»25:

  Ֆոն Կ րե սի տե ղե կագ րե րի հի ման վրա  Գեր մա նիա յի արտ գործ նա խա-
րա րու թյու նը դի մեց թուր քա կան կող մին՝ Ա խալ քա լա քից փա խած հա յե րին 
24 Այս կանխատեսում իրականություն դարձավ. 1918–1919 թ. ձմռանը սովից ու համաճարակներից 
մահացան 150 հազարից ավելի ՀՀ քաղաքացիներ։
25 Տե՛ս ին տեր նե տա յին ցան ցում՝ Revidierte Lepsius-Edition..., http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.
nsf/WebStart-De? OpenFrameset, 1918-08-05-DE-001-V փաս տա թուղ թը:
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վե րա դար ձի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար:  Բա թու մում գտն  վող Է սադ 
փա շան, սա կայն, ինչ պես տե ղե կաց վում էր պետ քար տու ղա րի կող մից բա-
նա կի հրա մա նա տա րու թյանն ուղղ ված՝ հու լի սի 13-ի հե ռագ րում մի գրու-
թյամբ նրան պա տաս խա նել էր, թե փախս տա կան նե րի վե րա դար ձը դե պի 
Ա խալ քա լաք ներ կա յումս ան հնար էր, քա նի որ, իբր այդ շր  ջա նի բնակ չու-
թյու նը դեռ սաս տիկ վր  դով ված է հա յե րի կող մից այն տեղ կա տար ված «ոճ-
րա գոր ծու թյուն նե րի հետ ևան քով»26:

  Թուրք պաշ տո նյա յի պա տաս խա նի խա բեու թյունն, ի հար կե, պար զա-
բան ման կա րիք չու նի: Ըստ նրա տե ղե կու թյան՝ կա րե լի էր են թադ րել, որ 
Ա խալ քա լա քի բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը մահ մե դա կան ներ էին, 
ո րոնց հան դեպ փախս տա կան հայ փոք րա մաս նու թյու նը հան ցա վոր ա րարք-
ներ էր կա տա րել: Այդ պա տաս խանը թերևս բա վա րա րում էր պաշ տո նա կան 
 Գեր մա նիա յին, քա նի որ փախս տա կան նե րի հան դեպ հա րուց ված ար գելք-
նե րը շա րու նա կում էին պահ պան վել:

  Թե միա ժա մա նակ հա կա հայ կա կան տրա մադ րու թյուն նե րը բոր բո քե լու 
հա մար որ պի սի կեղծ տե ղե կատ վու թյուն էր շր  ջա նառ վում թուր քա կան պաշ-
տո նա կան շր  ջան նե րում, վկա յում էր, օ րի նակ,  Նու րի փա շա յից  Հա լի լին և 
 նաև Կ.  Պո լիս ու ղարկ ված մի տե ղե կա գիր, ո րի բո վան դա կու թյու նը  Հա լի լը 
ներ կա յաց րել էր  Ֆոն Կ րե սին: Այն տեղ նշ  ված էր, որ հա յե րը  Ղա րա բա ղում 
եր կու օ րում 30 թա թա րա կան գյու ղեր են այ րել:  Չու նե նա լով հա վաս տի 
փաս տեր կեղ ծի քը հիմ ո վին հեր քե լու հա մար՝  Ֆոն Կ րեսն այ նու հան դերձ 
կանց լե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րում էր այն հան գա ման քի վրա, որ  Նու րիի 
տե ղե կութ յուն ները, որ պես կա նոն սադ րիչ ու կեղծ լի նե լով, ի րա կա նութ յա-
նը չէին հա մա պա տաս խա նում: « Նու րին շատ լավ գի տի,– գ րում էր այդ 
առն չութ յամբ ֆոն Կ րե սը,–  որ ե թե մի թա թար նրան տե ղե կաց նում է, թե 30 
գյու ղեր ոչն չաց վել են, ա պա ա վեր վել են ա ռա վե լա գույ նը 10 գյու ղեր:  Նա 
նաև շատ լավ գի տի, որ ե թե ին քը տե ղե կաց նում է թա թա րա կան մի գյու ղի 
մա սին, ա պա  Կոս տանդ նու պոլ սում 4 կամ 5 խղճուկ կա վե խր  ճիթ ներ չեն 
պատ կե րաց նում:  Սա միայն մեկ օ րի նակ է այն շա տե րից, թե ինչ պի սի մի-
տում ա վոր կեր պով են հա ղոր դագ րու թյուն ներ ու ղարկ վում Կ.  Պո լիս՝ այն-
տեղ, այս պես կոչ ված, հայ կա կան վտան գի մա սին լիո վին չա փա զանց ված 
և թ յուր պատ կե րա ցում եր ստեղ ծե լու հա մար»27:

  Գե նե րալ  Ֆոն Կ րե սի կո չերն ու տե ղե կու թյուն նե րը, սա կայն, նույն պես 
որ ևէ նկա տե լի տե ղա շարժ չար ձա նագ րե ցին գեր մա նա կան կա ռա վա րու-
թյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ:  Վեր ջինս շա րու նա կում էր հա յե րին վե րա-
բե րող խն  դիր նե րի շուրջ իր թուրք դաշ նակ ցի հետ խո սել հոր դոր նե րի լեզ-
վով, ո րոնք թուր քե րի կող մից զա նա զան պատր վակ նե րով շա րու նակ մերժ-
վում էին: 

 Ու շագ րավ է, որ թուր քա կան կող մը չէր զլա նում մինչև իսկ ա ռաս պել-
ներ հո րի նել՝ այդ նպա տա կով նաև դա շին քի խզ  ման խա ղա քարտն օգ տա-
գոր ծե լու հա մար: Օ գոս տո սի սկզ  բին, օ րի նակ, ֆոն Կ րե սը Ա.  Ջա մա լյա նին 
մի զրույ ցի ըն թաց քում հա ղոր դել էր, որ  Նու րի փա շան ի րեն տե ղե կաց րել 
էր, իբր թե, Անգ լիա յի կող մից  Թուր քիա յին մեր ձե նա լու փոր ձե րի մա սին: 

26 Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., s. 555.
27 Deutschland und Armenien 1914-1918..., s. 433.
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Ըստ  Նու րիի՝ Անգ լիան  Թուր քիա յին ա ռա ջար կել էր «դուրս գալ գեր մա նա-
կան կոա լի ցիա յից»՝ դրա փո խա րեն խոս տա նա լով «գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա զա տու թյուն Անդր կով կա սում»28:

 Ինչ ևէ, ե թե  Գեր մա նիան գար նա նը և  ամ ռա նը սկզ  բուն քո րեն հան դես 
էր գա լիս Բ րես տի պայ մա նագ րով նա խա տես ված սահ ման նե րը ճա նա չե լու 
պա հան ջով, բայց, ի րեն հար կադր ված հա մա րե լով «զսպ  վա ծու թյուն» հան-
դես բե րել, ո չինչ չէր ձեռ նար կում  Թուր քիա յին դե պի այդ սահ ման նե րը հետ 
մղե լու հա մար, ա պա սեպ տեմ բե րը նշա նա վոր վեց նոր զար գա ցում ե րով, 
ո րոնք հաս տա տե ցին, որ  Գեր մա նիան բնավ էլ մտա դիր չէր ան վերջ հան-
դուր ժել  Կով կա սում գե րիշ խա նու թյան հաս նե լու՝ թուր քա կան նկր  տում ե րը:

  Քա նի որ Կ.  Պոլ սում նա խա տես ված հա մա ժո ղո վը շա րու նա կում էր 
հե տա ձգվել, վճռ  վեց այն տեղ ծրագր ված բա նակ ցու թյուն նե րը կազ մա կեր-
պել  Բեռ լի նում:  Մինչ դրանց սկ  սու մը, սա կայն,  Թուր քիան հար կադր ված էր 
հաշ վի նս  տել այն փաս տի հետ, որ  Գեր մա նիան  Կով կա սին վե րա բե րող 
խն  դիր նե րի լուծ ման հար ցում կողմ ա կից էր նաև  Ռու սաս տա նի հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյա նը և  դեռ օ գոս տո սին այդ առն չու թյամբ  Ռու սաս տա նի 
հետ մի պայ մա նա գիր էր ստո րա գրել29: Ընդ ո րում՝ դա կնք  վել էր որ պես 
«լրա ցու ցիչ պայ մա նա գիր», այ սինքն՝ չէր հա կա սե լու Բ րես տի պայ մա նա-
գրին, ո րը շա րու նա կում էր ու ժի մեջ մալ: 

 Այդ լրա ցու ցիչ պայ մա նա գի րը, ո րի պատ ճե նը  Բեռ լի նում  Ռու սաս տա նի 
դես պան  Յո ֆֆեն սեպ տեմ բե րի սկզ  բին հանձ նել էր Հ. Օ հան ջա նյա նին, ինչ-
պես Օ հան ջա նյանն էր տե ղե կաց նում Կ.  Պոլ սի պատ վի րա կու թյա նը, պա-
րու նա կում էր հետև յալ՝ ա ռա վել ա ռանց քա յին դրույթ նե րը. ե րաշ խա վոր վում 
էր  Ռու սաս տա նի հա մար  Բաք վի «ա պա հո վու թյու նը»:  Ռու սաս տա նը չպետք 
է բո ղո քեր  Գեր մա նիա յի կող մից Վ րաս տա նի ան կա խու թյան ճա նաչ ման դեմ, 
բայց դա չէր նշա նա կում, թե  Ռու սաս տանն ըն դու նում էր Վ րաս տա նի ան-
կա խու թյու նը:  Գեր մա նիան չպետք է պա հան ջեր կամ նպաս տեր այն բա նին, 
որ  Ռու սաս տա նի մի որ ևէ «այլ մաս» ան կա խա նա, բայց դա չէր նշա նա կում, 
թե մեկ ու րիշ պե տու թյուն կամ հենց  Ռու սաս տա նը չէր կա րող ճա նա չել «մի 
նոր մա սի» ան կա խու թյու նը: Երբ ռու սա կան կող մը մի ջոց ներ ձեռ նար կեր 
թուր քե րին Բ րես տի սահ ման նե րից այն կողմ քշե լու հա մար,  Գեր մա նիան 
չպետք է օգ ներ  Թուր քիա յին և  նույ նիսկ պետք է դի վա նա գի տա կան ճա-
նա պար հով օգ ներ  Ռու սաս տա նին Բ րես տի պայ մա նա գիրն ի րա գոր ծե լու 
հար ցում30: 

 Ինչ պես տե ղե կաց նում էր Ար շակ  Զու րա բյա նը  Բեռ լի նից օ գոս տո սի 8-ին 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ու ղար կած իր հե ռագ րում,  Թա լեա թը, ո րը վե րոնշ յալ 
բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար օ գոս տո սին մեկ նել էր  Բեռ լին, 
տե ղե կա նա լով, ա ռանց  Թուր քիա յի գի տու թյան, նման պայ մա նագ րի կնք -
ման մա սին, այն աս տի ճան էր «վի րա վոր վել», որ «քիչ էր մում՝ նույն րո-
պեին վե րա դառ նար  Պո լիս»31:  Թա լեա թի «վի րա վոր վա ծու թյու նը», ան շուշտ, 
պար զա բան ման կա րիք չու նի, քա նի որ  Ռու սաս տա նի մուտ քը  Կով կաս ա ռա-
ջին հեր թին պետք է պար տադ րեր Բ րես տի պայ մա նագ րի ի րա գոր ծու մը: 
28 ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, ց. 2, գ. 21, թ. 3: 
29 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 15, թ. 1:
30 Տե՛ս անդ, գ. 11, թ. 7-8:
31 Անդ, ց. 2, գ. 15, թ. 3:
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 Ան կաս կած, այդ լրա ցու ցիչ պայ մա նագ րի առ կա յու թյունն էր պատ ճա ռը, 
որ  Թա լեա թը  Բեռ լի նում այլևս որ ևէ ա ռար կու թյուն չարտահայտեց Բ րես տի 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված սահ ման նե րը ճա նա չե լու հար ցում: Այդ օ րե-
րին Կ.  Պոլ սում գտն  վող ավս տ  րիա կան զին վո րա կան կցոր դը այն տե ղի հայ-
կա կան պատ վի րա կու թյա նը տե ղե կաց րել էր, որ Ավս տ  րիա յի արտ գործ նա-
խա րար կոմս  Բու րյա նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին հրա վի րում էր  Վիեն նա՝ ի րենց խնդիր նե րին ծա նո թա նա լու և  այդ 
մա սին բա նակ ցե լու հա մար32: Կ.  Պոլ սի պատ վի րա կու թյունն իր հեր թին 
հե ռագ րում է  Բեռ լի նի պատ վի րա կու թյա նը՝ հրա հան գե լով ան հա պաղ մեկ-
նել  Վիեն նա:  Օ հան ջա նյա նը սկզ  բում դեմ էր դրան՝ գտ  նե լով, որ  Թուր քիա-
յի հետ մո տա լուտ բա նակ ցու թյուն նե րի սկս  ման պա րա գա յում իր ներ կա յու-
թյու նը  Բեռ լի նում ա վե լի կար ևոր էր, բայց հար կադր ված էր տե ղի տալ33: 
Ա.  Զու րա բյա նը մում է  Բեռ լի նում, իսկ Օ հան ջա նյա նը սեպ տեմ բե րի 3-ին 
 Գեր մա նիա յում  Հա յաս տա նի շա հե րը պաշտ պա նող  Ջեյմս Գ րին ֆիլ դի հետ 
մեկ նում է  Վիեն նա: Ն րանք այն տեղ մինչև սեպ տեմ բե րի 14-ը զուր սպա սե-
ցին արտ գործ նա խա րա րի հետ տե սակ ցու թյա նը34 և  այ նու հետև, երբ նրանց 
տե ղե կաց վեց, որ  Բու րյա նը մոտ ա պա գա յում չէր կա րող նրանց ըն դու նել, 
ստիպ ված ե ղան ձեռ նու նայն վե րա դառ նալ35: Օ հան ջա նյա նը դեռևս սեպ-
տեմ բե րի 9-ին Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա կու թյա նը հե ռագ րում էր, որ 
ի րենց  Վիեն նա մեկ նե լը, երբ  Բեռ լի նում սկսվում էին նման կար ևոր բա նակ-
ցու թյուն ներ, սխալ էր: « Կար ծեմ, որ մենք սխալ ա րինք՝ այս օ րե րին գա լով 
այս տեղ,– գ րում էր նա,–  քա նի որ  Բեռ լին լի նե լու էին այդ բա նակ ցու թյուն-
նե րը: Այդ պես էլ մենք ձեզ հե ռագ րե ցինք, բայց դուք մեզ չպա տաս խա նե ցիք: 
 Մենք ստիպ ված շտա պե ցինք գալ և  զուր տե ղը մի շա բաթ կորց նել»36:

 Մինչ բա նակ ցա գոր ծըն թա ցին անդ րա դառ նա լը հարկ է նշել, որ նույ նիսկ 
այդ պա տաս խա նա տու և  կար ևոր ի րադ րու թյու նում, երբ  Ռու սաս տա նը 
դարձ յալ մուտք էր գոր ծում տա րա ծաշր ջան, հայ կա կան կող մը կամ այն 
ներ կա յաց նող գոր ծիչ նե րը բո լոր հար ցե րում չէ, որ միաս նա կան դիր քո րո-
շում և  գոր ծե լա կերպ էին որ դեգ րել: Օ հան ջա նյանը, օ րի նակ,  Ռու սաս տա նի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում իր պատ վի րա կու թյան ա ռաջ նա հերթ 
խնդի րը հա մա րում էր ան կա խու թյան ե րաշ խա վո րում ու պահ պա նու մը, 
իսկ Զու րա բյա նը, թերևս, ա ռա վել ի րա տե սու թյուն ցու ցա բե րե լով, պն  դում 
էր, որ ի րենց ա ռաջ նա հերթ նպա տա կը պետք է լի ներ Բ րես տի պայ մա նագ-
րով գծ  ված սահ ման նե րի վե րա կանգ նու մը:

 Ինչ պես նշում էր Օ հան ջա նյա նը Կ.  Պոլ սի պատ վի րա կու թյանն ուղղ ված 
իր՝ սեպ տեմ բե րի 9-ի հե ռագ րում, այդ իսկ պատ ճա ռով  Բեռ լի նում  Ռու սաս-
տա նի դես պան  Յո ֆֆեն ի րեն ցից տար բեր բա ներ էր լսում: Օ հան ջա նյա նը 
են թադ րում էր, որ  Մոսկ վա յում գտն  վող Հ.  Զավ րի ևը նույն պես այն տեղ 
հա վա նա բար այլ ուղ ղու թյամբ է աշ խա տել, և  անհ րա ժեշտ էր հա մա րում, 
որ այդ հար ցի շուրջ քա ղա քա կա նու թյու նը լի ներ միա տե սակ և  ղե կա վար-

32 Տե՛ս անդ, թ. 25:
33 Տե՛ս անդ, թ. 46:
34 Տե՛ս անդ, թ. 25:
35 Վե րա դար ձի օ րը նրանք Վիեն նա յում հան դի պե ցին Հռո մի Պա պի ներ կա յա ցուց չին, նրան հանձ նե ցին 
իրենց մոտ ե ղած ո րոշ նյու թեր և խնդ րե ցին, որ Պա պը քայ լեր ձեռ նար կի հօ գուտ հայ ժո ղովր դի: Անդ, թ. 53:
36 Անդ, թ. 14-15:
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վեր ՀՀ արտ գործ նա խա րա րու թյան միա տե սակ ցու ցում ե րով37: 
 Ա. Ա հա րո նյանն իր հեր թին ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը գրում էր հետև յա լը. 

«Ա.  Զու րա բյա նը տար բեր տե սա կետ ու նի այդ (ան կա խու թյան – Ա. Հ.) խնդրի 
մա սին և  ո րոշ չա փով դեմ է, որ մենք ա ռանձ նա պես պն  դենք մեր ան կա-
խու թյան վրա: Օ գոս տո սի 30-ին  Բեռ լի նից ստա ցել ենք  Զու րա բյա նի նա-
մա կը, որ տեղ նա ա պա ցու ցում է, որ վեր ջին ստո րագ րած ռուս-գեր մա նա-
կան լրա ցու ցիչ պայ մա նա գիրն, ո րով ըն դուն վում է միայն Վ րաս տա նի ան-
կա խու թյու նը, և  Հա յաս տա նը ու Ադր բե ջա նը մում են  Ռու սաս տա նի սահ-
ման նե րում, և  ո րով սերտ կա պեր են հաս տատ վում  Ռու սաս տա նի և  Գեր մա-
նիա յի միջև, մեզ՝ հա յե րիս հա մար էլ նպաս տա վոր է, ո րով հետև  Թուր քիան 
դրա նով ա վե լի թու լա նում է, Բ րես տի սահ ման նե րը վե րա կանգ նում են, և 
 հա յե րիս հա մար ա պա գա յում ա վե լի լավ պերս պեկ տիվ եր են բաց վում: 
...Ո րոշ վեց և  հանձ նա րար վեց Ալ.   Խա տի սյա նին գրել  Զու րա բյա նին ման րա-
մասն նա մակ և, իբրև ար տա քին գոր ծոց մի նիստր, նրան ցույց տալ իր սխալ 
հա յե ցա կե տը և  ըն թաց քը»38: 

 Զու րա բյա նի հա յե ցա կե տը ստեղծ ված ի րադ րու թյու նում, թերևս, բնավ 
էլ սխալ չէր, այլ ա վե լի շուտ՝ միան գա մայն ի րա տե սա կան, քա նի որ նա 
հա սու էր այն հան գա ման քին, որ  Ռու սաս տա նի աշ խար հա քա ղա քա կան 
ձգ  տում ե րում Բ րես տի պայ մա նագ րով գծ  ված սահ ման նե րի հաս տա տու մը 
և  Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը, ինչ պես վկա յում էր նաև լրա ցու ցիչ պայ-
մա նա գի րը, ան հա մա տե ղե լի էին, իսկ  Թուր քիան կա րող էր օգտ վել այդ 
հան գա ման քից: «Այս տեղ բո լո րե քյա նը, թե՛ դիպ լո մատ նե րը և  թե՛ քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րը այն կար ծի քին են,– ն շում էր  Զու րա բյանն իր վե-
րոնշ յալ նա մա կում,–  որ Բ րես տի պայ մա նա գի րը, ան շուշտ, կի րա գործ վի, 
որ կա րե լի է տա ճիկ նե րին հա մո զել:  Գու ցե դա այդ պես լի նի, սա կայն են-
թադ րում եմ, որ  Տաճ կաս տա նը, կորց նե լով  Բա քուն, ...պար տու թյուն կրե լով 
իր կով կա սյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, կպա հան ջի ո րոշ կոմ պեն սա ցիա, 
և  ես վա խե նում եմ՝ մի գու ցե այդ կոմ պեն սա ցիան լի նի  Հա յաս տա նի հաշ վով: 
Այս րո պեիս մենք աշ խա տում ենք այն ուղ ղու թյամբ, որ Բ րես տի պայ մա նա-
գիրն ան պայ ման ի րա գործ վի»39: 

 Զու րա բյա նը սեպ տեմ բե րի 11-ին ու ղարկ ած մեկ այլ նա մա կով նույն պես 
փոր ձում էր դա ըմբռ նե լի դարձ նել Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա կու թյա նը, 
ին չը, սա կայն, նրան ակ ներ ևա բար չէր հա ջող վել: « Սեպ տեմ բե րի 17-ին ստա-
ցանք  Բեռ լի նից Ա.  Զու րա բյա նի նա մա կը՝ գրված 11-ից,– նշ ված է Կ.  Պոլ սի 
հայ կա կան պատ վի րա կու թյան մի զե կու ցագ րում: – Նա մի շարք ա ռար կու-
թյուն ներ է բե րում այն կուր սի դեմ, որ մենք (և  այդ դեպ քում, ի հար կե, մեր 
կա ռա վա րու թյան հրա հան գով) բռ  նել ենք՝ պն  դե լով և  ա մեն կերպ պաշտ-
պա նե լով  Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը: Այդ գի ծը նա գտ  նում է սխալ, ինչ պես 
և  որ ևէ ան տան տի մեջ մտ  նե լը  Թուր քիա յի հետ: ...  Մի շարք ա ռար կու թյուն-
ներ բե րե լուց հե տո  Զու րա բյա նը եզ րա կաց նում է, որ ա ռա ջին տե ղը մենք 
պետք է տանք ոչ թե ան կա խու թյան խնդ  րին կամ ան տան տին, այլ Բ րես տի 
պայ մա նագ րի ի րա գործ մա նը: Մ յուս խն  դիր նե րը պետք է թող նել (այդ թվում 

37 Տե՛ս անդ, թ. 14: 
38 Անդ, թ. 45-46:
39 Անդ, թ. 3:
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և  ան կա խու թյան վրա բո լո րո վին չպն  դել), ան տանտ չկա պել, այլ մալ չե-
զոք և  բո լո րի հետ էլ հա վա սար բա րե կամ»40: 

 Ցա վոք, լիո վին բա ցա կա յում էր նաև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան (բնա կա նա բար նաև նրա պատ վի րա կու թյուն նե րի) և  Մոսկ վա յում 
գտն  վող  Հայ կա կան գոր ծե րի կո մի սա րիա տի միջև, ո րը,  Կով կա սում Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան ակ տի վաց մա նը զու գա հեռ, ձգ  տում էր մե-
ծաց նել իր դե րա կա տա րու մը  Հա յաս տա նին և  հա յե րին վե րա բե րող խն  դիր-
նե րի լուծ ման գոր ծում41: 

 Յո ֆֆեն սո վո րա բար ըմբռ նում էր ցու ցա բե րում  Բեռ լի նի հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան ցան կու թյուն նե րի հան դեպ և սկզ բ  նա կան շր  ջա նում սեր-
տո րեն հա մա գոր ծակ ցում էր նրա հետ: Օ հան ջա նյա նին դեռ նրա՝  Վիեն նա 
մեկ նե լուց ա ռաջ  Յո ֆֆեն հայտ նել էր, որ ի րենք ա մեն կերպ պետք է պաշտ-
պա նեն վրա ցի նե րի և  հա յե րի պա հանջ նե րը42: Օ հան ջա նյա նը  Յո ֆֆեի հետ 
հան դի պում է նաև սեպ տեմ բե րի 17-ին՝  Վիեն նա յից վե րա դառ նա լուց հե տո43: 
Ինչ պես նա նշում էր սեպ տեմ բե րի 19-ին Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա-
կու թյանն ու ղար կած իր զե կու ցագ րում,  Յո ֆֆեն այդ հան դիպ ման ժա մա նակ 
նույն պես պաշտ պա նում էր այն տե սա կե տը, որ «մինչև  Ռու սաս տա նի ու-
ժե ղա նա լը և  ընդ հա նուր ռու սա կան կոն ֆե դե րա ցիա» կազ մե լը (ո րի մեջ 
կմ տ նեն բո լոր ազ գե րը) պետք է  Հա յաս տա նին տալ ա զա տու թյուն, պայ մա-
նով, որ նրանք ա պա գա յում մտ  նեն ի րենց «ֆե դե րա ցիա յի» մեջ և  ներ կա յումս 
էլ չկազ մեն դա շինք  Թուր քիա յի հետ  Ռու սաս տա նի դեմ44: 

 Յո ֆֆեն նկա տի ու ներ  Բեռ լի նում Ք յա միլ փա շա յի՝ ի րեն հայտ նած այն 
տե ղե կու թյու նը, թե «ի րենք հա յե րի հետ շատ լավ են և  նույ նիսկ դաշն են 
կա պում»45: Ինչ պես նշել էր  Յո ֆֆեն, այդ պի սի պայ ման նե րում  Ռու սաս տա-
նը չէր կա րող հա մա ձայ նել  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հետ46: «Ես, ի հար-
կե, հեր քե ցի այդ տե ղե կու թյու նը,– ն շում էր Հ. Օ հան ջա նյա նը,–  բայց և  բա-
ցատ րե ցի նրան, որ մեր դրու թյու նը այն պես է, որ ե թե մենք հա մա ձայ նու-
թյան չգանք թուր քե րի հետ, հաշտ չլի նենք նրանց հետ, բա րե կամ չլի նենք, 
նրանք, ու նե նա լով մեզ շր  ջա պա տած ե րեք կող մից, կը կուլ տան մեզ հեշ-
տու թյամբ, և  ի րենք՝ ռուս նե րը, ոչ մի հնար չեն ու նե նա մեզ գալ օգ նու թյան: 
 Մենք կա րող ենք լի նել բա րե կամ թուր քե րի հետ և  միև նույն ժա մա նակ դաշն 
ու նե նալ  Ռու սաս տա նի հետ: ...Վեր ջը ա սաց նույ նը, որ ին քը մում է նույն 
կար ծի քին, որ պետք է մեզ տալ ա զա տու թյուն, և ս պա սում է  Մոսկ վա յից 
պա տաս խա նի»47:

 Ան կա խու թյան պահ պան ման նպա տա կով  Թուր քիա յի հետ դա շին քի 
կնք  ման հա վա նա կա նու թյու նը, ո րի մա սին  Թուր քիան վա ղուց բարձ րա ձայ-
նում էր, իսկ հայ կա կան կող մը բարձր մա կար դա կով չէր հեր քում, փաս տո-
րեն, լր  ջո րեն ան հանգս տաց նում էր ռու սա կան կող մին, քա նի որ այդ դա-
շինքն ուղղ ված էր լի նե լու  Ռու սաս տա նի դեմ, ո րը սկզ  բուն քո րեն դեմ էր իր 

40 Անդ, թ. 51-52:
41 Տե՛ս անդ, թ. 56:
42 Տե՛ս անդ, թ. 8:
43 Տե՛ս անդ, թ. 56:
44 Տե՛ս անդ:
45 Անդ:
46 Տե՛ս անդ:
47 Անդ, թ. 57:
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կազ մում գտն  վող ազ գու թյուն նե րին ան կա խու թյուն տրա մադ րե լուն:
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան հետ դա շին քի կնք  ման՝ թուր քա կան դի-

տա վո րու թյու նը, ան կաս կած, ու ներ հե ռուն գնա ցող նպա տակ ներ. թուր քա-
կան քա ղա քա կա նու թյա նը դա ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ էր պան թուր-
քիզ մի իր գա ղա փա րը կյան քի կո չե լու հա մար: Ինչ պես ի րա վամբ նշում է Հ. 
Ա վե տի սյա նը, «որ պես ա ռա ջին փուլ՝ թուր քե րը ցան կա նում էին կազ մել 
կոն ֆե դե րա ցիա՝ «սր  տա կից դա շինք»  Հա յաս տա նի հետ, ո րը  Թուր քիա յի 
ղե կա վա րու թյամբ ար ևե լյան մեծ ֆե դե րա ցիա յի ստեղծ ման ա ռա ջին քայլն 
էր: Ն րա կազ մում պետք է լի նեին  Թուր քիան,  Հա յաս տա նը, Ադր բե ջա նը, 
Հ յու սի սա յին  Կով կա սը: Ըստ պան թուր քիզ մի տե սա բան նե րի՝ այդ ֆե դե րա-
ցիան պետք է ճա նա չեին ամ բողջ Ա մե րի կան, ամ բողջ Եվ րո պան և  նույ նիսկ 
բոլշ ևիկ նե րը:  Կով կա սի  Լեռ նա կան ժո ղո վուրդ նե րը ցան կա նում էին միա-
վո րել Հ յու սի սա յին և  Հա րա վա յին  Կով կա սը՝ որ պես հա կա ռու սա կան պատ-
նեշ:  Թուր քիա յի հետ «սր  տա կից դա շինք» կն  քե լու դեպ քում  Հա յաս տա նը 
լրիվ կուլ էր գնա լու  Թուր քիա յին, կձուլ վեր նրա հետ: Այդ պի սով կվե րա նար 
նաև Հ յու սի սա յին և  Հա րա վա յին  Կով կա սի միա վոր ման միջև ե ղած հա կա-
հա մա թու րա նա կան սե պը»48:

Այդ օ րե րին, երբ ռու սա կան և  գեր մա նա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու-
թյու նը ձգ  տում էր  Թուր քիա յին պար տադ րե լու Բ րես տի պայ մա նագ րով 
գծված սահ ման նե րի ըն դու նու մը,  Բեռ լի նի պատ վի րա կու թյու նը թերևս 
պետք է գի տակ ցեր թուր քա կան դի վա նա գի տու թյան հե ռա հար նպա տակ-
նե րը և  ա ռաջ նա հեր թո րեն պն  դեր Բ րես տի պայ մա նագ րի ի րա գոր ծու մը: 
 Մինչ դեռ ինչ պես Կ.  Պոլ սի պատ վի րա կութ յու նը, Հ. Օ հան ջա նյա նը նույն պես 
հակ ված էր հետ ևե լու  Թուր քիա յի հետ դա շին քի գա ղա փա րին: Որ քան էլ 
ար տա ռոց կա րող է թվալ, նա չէր սահ մա նա փակ վում միայն ՀՀ ան կա խու-
թյան պահ պան ման պա հանջով և  Յո ֆֆեի հետ ու նե ցած վե րոնշ յալ զրույ ցի 
ժա մա նակ մինչև իսկ ա ռաջ էր քա շում  Ռու սաս տա նի կող մից Ադրբե ջա նի 
ան կա խու թյան ճա նաչ ման խն  դի րը՝ փաս տո րեն բա ցա հայ տո րեն պաշտ-
պա նե լով  Թուր քիա յի շա հե րը: «Երբ հարց բարձ րաց րի Ադր բե ջա նի ան կա-
խու թյան մա սին,– ն շում էր Օ հան ջա նյանն իր վե րոնշ յալ զե կու ցագ րում,– 
( Յոֆ ֆեն – Ա. Հ.) շատ բուռն կեր պով բո ղո քեց, ա ռար կե լով, թե հա յե րը, 
վրա ցի նե րը, իբրև ժո ղո վուրդ ներ, մոտ են ռուս ժո ղովր դին և  եր բեք հա կա-
ռակ չեն ե ղել, իսկ թա թար նե րը հա կա ռակ են ռուս ժո ղովր դին, սրանց չի 
կա րե լի վստա հել և  այլն, ոչ սո ցիա լիստ են և  ոչ բոլշ ևիկ, հա տուկ ա ռար-
կու թյուն ներ: ... Կաշ խա տեմ նրան հա մո զել հա մա ձայն վել և Ադր բե ջա նի ան-
կա խու թյան»49: 

 Մեկ նա բա նու թյուն նե րը, թերևս, ա վե լորդ են: Ա վե լաց նենք միայն, որ 
Օ հան ջա նյա նը, ան կաս կած, այդ պես էր վար վում Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ-
վի րա կու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյան գի տու թյամբ ու նաև ցու ցում ե րով: 
Ա վե լին,  Զու րա բյա նի՝ սեպ տեմ բե րի 16-ի զե կու ցագ րից (ո րին քիչ հե տո 
կանդ րա դառ նանք) և  այլ տե ղե կու թյուն նե րից ո րո շա կիո րեն պարզ է դառ-
նում, որ այդ գոր ծե լա կեր պը հա մա ձայ նեց վել էր նաև թուր քա կան կա ռա-
վա րու թյան հետ:  Վեր ջինս Բ րես տի պայ մա նագ րի ի րա գոր ծու մը ձա խո ղե լու 

48 Ա վե տի սյան Հ., Հայ կա կան հար ցը…, էջ 298:
49 ՀՀ ԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 15, թ. 57:
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հա մար ակն հայ տո րեն հայ կա կան կող մին խոս տա ցել էր  Բեռ լի նի բա նակ-
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ հան դես գալ ՀՀ ան կա խու թյան պաշտ պա նու թյամբ, 
թերևս կա տա րել նաև տա րած քա յին որ ևէ փոք րիկ զի ջում50, իսկ դրան հա-
յե րի կող մից վճար վող գի նը պետք է լի ներ Բ րես տի պայ մա նագ րից հրա-
ժա րու մը: 

Այս ի րա վի ճա կում, ինք նին հաս կա նա լի է, որ  Մոսկ վա յի հայ կա կան գոր-
ծե րի կո մի սա րիա տը Ա վա նե սո վի ստո րագ րու թյամբ այդ օ րե րին  Յո ֆֆեին 
ու ղարկ ված մի հե ռա գրում հայ տա րա րում էր, որ «ոչ մի դաշ նակ ցա կա նի 
հետ հա րա բե րու թյան մեջ չի մտ  նի և  չի օգ նի»՝ միա ժա մա նակ պա հան ջե լով, 
որ « Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ ար տա քին խն  դիր նե րը են թարկ վեն (ի րենց 
– Ա. Հ.) քն  նու թյա նը»51:

 Յոֆ ֆեն այդ հան գա մանք նե րում սկ  սում է ընդ գծ  ված սա ռը վե րա բեր-
մունք ցու ցա բե րել Օ հան ջա նյա նին, ին չը վեր ջինս հակ ված էր բա ցատ րել 
հայ կա կան կո մի սա րիա տի ճնշ  մամբ52: Օ հան ջա նյա նի պատ կե րաց մամբ՝ այդ 
կո մի սա րիա տը «ստեղծ ված է ե ղել միայն ներ քին, տե ղա կան հայ կա կան 
խն  դիր նե րի հա մար և  մինչև հի մա չէին խառն վում ար տա քին գոր ծե րում», 
ո րոնք, ըստ նրա, վա րում էին  Չի չե րի նը և  Յոֆ ֆեն: « Բայց,–  շա րու նա կում 
էր գրել Օ հան ջա նյա նը,–  իմ հա մոզ մունքն է, որ հի մա ար դեն ո չինչ չի կա-
րե լի ա նել, քա նի որ հայ բոլշ ևիկ նե րը քիթ նե րը խո թել են և  ար տա քին գոր-
ծե րի մեջ»53:

Կ.  Պոլ սում Ա հա րո նյա նի ղե կա վա րած պատ վի րա կու թյունն իր հեր թին 
 Գեր մա նիա յի և  Թուր քիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հան դի պում ե րի ժա-
մա նակ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի առն չու թյամբ բա վա կա-
նին թույլ դիր քո րո շում էր ցու ցա բե րում: Ինչ պես ար դեն նշ  վել է, ան գամ 
դես պան  Բեռնշ տոր ֆը նրանց «այն աս տի ճան երկ չոտ» էր հա մա րում, որ 
«թուր քե րի դի մաց նույ նիսկ չեն հա մար ձակ վի շարժ վել»54: 

Այդ և  վե րոնշ յալ մյուս ի րո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս տում պետք է դի-
տար կել այն հան գա ման քը, որ  Բեռ լի նում սկս  ված բա նակ ցու թյուն նե րի ժա-
մա նակ  Թա լեա թը մի կող մից՝ նոր ի րա վի ճա կի թե լադ րան քով հա մա ձայն 
և  պատ րաս տա կամ էր Բ րես տի պայ մա նա գիրն ի րա գոր ծե լու հար ցում, իսկ 
մյուս կող մից՝ շա րու նա կում էր պաշտ պա նել  Բա թու մի պայ մա նա գի րը՝ հա-
յե րի առն չու թյամբ ի րեն ուղղ ված ա ռար կու թյուն նե րին և  պա հանջ նե րին ի 
պա տաս խան հայ տա րա րե լով, որ  Թուր քիան հա յե րի հետ կապ ված որ ևէ 
չլուծ ված խն  դիր չու նի: « Թո ղե՛ք հա յե րին հան գիստ,–  հայ տա րա րում էր նա: 
– Մենք նրանց հետ շատ լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ենք, և  մենք ինք ներս 
նրանց հետ կկար գա վո րենք մեր գոր ծե րը ա ռանց ձեզ: Ե թե դուք՝ գեր մա-
նա ցիք, չմի ջամ տեիք, մենք հա յե րի հետ դեռ  Բա թու մում կվեր ջաց նեինք 
ա մեն խն  դիր ներ»55: 

  Թա լեա թի այդ երկ դի մի կեց ված քի մա սին սեպ տեմ բե րի 17-ին՝  Բեռ լին 

50 Այդ մա սին ո րո շա կի կռա հումի հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Զու րա բյա նի այն հա ղոր դու մը, որ Թա լեա թը 
Բեռ լին գա լու հենց ա ռա ջին օ րն ա սել էր, որ Ա լեք սանդ րա պո լը վե րա դարձ նե լու են հա յե րին, «քա նի որ դա 
հայ կա կան քա ղաք է»: Տե՛ս անդ, թ. 51:
51 Անդ, թ. 56:
52 Տե՛ս անդ, թ. 52: 
53 Անդ, թ. 56:
54 Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern...., s. 552.
55 Սա հա ղոր դել է Զու րա բյա նը՝ ըստ Չխեն կե լու տե ղե կու թյուն նե րի, տե՛ս ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, ց. 2, գ. 11, թ. 51:
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վե րա դառ նա լուց հե տո, տե ղե կա նում է նաև Օ հան ջա նյա նը՝ Չ խեն կե լու մի-
ջո ցով: «Չ խեն կե լին ա սաց,–  այդ առ թիվ գրում էր Օ հան ջա նյա նը Կ.  Պոլ սի 
պատ վի րա կու թյանն ու ղար կած իր զե կու ցագ րում,–  որ  Թա լեաթ փա շան 
պն  դում է Բ րես տի (sic) դաշ նագ րի վրա և  միև նույն ժա մա նակ ա սում է բո-
լո րին, թե հա յե րը գոհ են ի րենց դրու թյու նից, և  որ ի րենք հա յե րի հետ հա-
մա ձայ նու թյան ե կած են, կա րիք չկա հի մա այս տեղ այդ խն  դի րը բարձ րաց-
նել:  Բա ցի դրա նից՝ Չ խեն կե լին ա սում էր, որ դաշ նա կից նե րի վրա շատ է 
ազ դել  Թա լեաթ փա շա յի հայ տա րա րու թյու նը, որ հա յե րը պա հանջ ներ չու-
նեն, և գտ նում էր, որ հար կա վոր է նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ խո-
սել»56:

Այդ ա ռու մով խո սուն է նաև  Զու րա բյա նի՝ սեպ տեմ բե րի 16-ին Կ.  Պոլ սի 
հայ կա կան պատ վի րա կու թյանն ու ղարկ ած զե կու ցա գի րը:  Նա այն տեղ տե-
ղե կաց նում էր, որ բա նակ ցու թյուն նե րը դեռ շա րու նակ վում էին, և դ րանց 
ըն թացքն ու արդ յունք նե րը գաղտ նի էին պահ վում: Ըստ  Զու րա բյա նի՝ 
Բեռնշ տոր ֆը բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ջա նում էր, որ ի րա գործ վեին 
Թուր քիա յի բո լոր պա հանջ նե րը: « Տա րա ձայ նու թյուն նե րի գլ  խա վոր կե տը 
այս րո պեիս այն է,–  շա րու նա կում էր գրել  Զու րա բյա նը,–  թե որ պայ մա նա-
գիրն է վա վե րաց վում՝ Բ րես տի՞,  Բա թու մի՞, թե՞ մի այլ պայ մա նա գիր կմ  շակ-
վի:  Բերնս դոր ֆը, աշ խա տե լով ի կա տար ա ծել  Տաճ կաս տա նի պա հանջ նե-
րը, պա հան ջում է, որ  Բա թու մի պայ մա նա գի րը վա վե րաց վի, և, ի հար կե, չի 
զլա նում այս տեղ հարս տա հա րել ձեր ա նու նը: Իմ կար ծի քով՝ անհ րա ժեշտ 
է, որ դուք այդ տե ղից վեր ջա պես կտ  րուկ կեր պով հայ տա րա րեք, որ դուք 
ձեր պարտքն եք հաշ վում պաշտ պա նել Բ րես տի սահ ման նե րը: ... Մեզ հա-
մար անհ րա ժեշտ է, իմ կար ծի քով, պար զել, որ մենք, մեր դիր քով ձգ  տե լով 
ան կեղծ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծել թուր քե րի և, առ հա-
սա րակ, մեր հար ևան նե րի հետ, միա ժա մա նակ նեյտ րալ դեր ենք ըն դու նում 
այս կոնֆ լիկ տում, որ զար գա նում է  Գեր մա նիա յի և  Տաճ կաս տա նի միջև: 
Այդ տե սա կե տից ձեր պատ վի րա կու թյան վրա խո շոր պար տա կա նու թյուն-
ներ են ընկ նում: Իմ ձեռ քե րը այդ կող մից կապ ված են այն դիր քով, ո րը 
դուք ըն դու նել եք այդ տեղ: Օ րի նակ, ես անհ րա ժեշտ էի հա մա րում այս մո-
մեն տին նոր նո տա հրա պա րա կե լու՝ պա հան ջե լով Բ րես տի սահ ման նե րի 
պահ պա նու մը և  Ղար սի նա հան գի վերս տա նա լը և  րե ֆե րեն դում կազ մե լը, 
սա կայն այդ բա նը ան կա րե լի ե ղավ, ո րով հետև  Թա լեա թը այս տեղ հան դի-
սա նում է բե րան և  ձեր կող մից»57:

 Փաս տո րեն Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը և, բնա կա նա բար, 
նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, ա ռանց կշ  ռա դա տե լու  Թուր քիա յի հետ դա շին-
քի կնք  ման՝ թուր քա կան պա հան ջի հե ռա հար վտանգ նե րը, գե րա դա սում 
էին հան դես գալ դրա օգ տին (դա հա մա րե լով մի ջոց  Բա թու մի պայ մա նա-
գ րի սահ ման նե րով տր  ված ան կա խու թյու նը պահ պա նե լու հա մար), քան 
ձեռք բե րել Բ րես տի պայ մա նագ րով գծ  ված սահ ման նե րը և մտ նել  Ռու սաս-
տա նի  Դաշ նու թյան մեջ: Բ րես տի պայ մա նա գի րը ձա խո ղե լու նպա տա կով 
նրանց այդ դիր քո րո շու մը փոր ձում էր օգ տա գոր ծել նաև  Թա լեա թը՝ պն  դե-
լով, թե հա յե րի հետ բո լոր հար ցե րում ար դեն հա մա ձայ նու թյան են ե կել, և  

56 Անդ, թ. 54-55:
57 Անդ, թ. 36:
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որ «նրանք գոհ են ի րենց դրու թյու նից»:  Հայ կա կան կող մում այդ ա ռու մով 
հա կա ռակ դիր քո րո շում ու ներ միայն  Զու րա բյա նը, ո րը, Օ հան ջան յա նի, Ա հա-
րոն յա նի և  Խա տիս յա նի կող մից խստո րեն քննա դատ վե լով, դեռ բա նակ-
ցա գոր ծըն թա ցը չա վարտ ված՝ հե ռա ցավ  Բեռ լի նից:  Բա նակ ցութ յուն նե րի 
ըն թաց քում դրանց մաս նակ ցող գեր մա նա կան պատ վի րակ նե րից ո մանք, 
սա կայն, նույն պես հայ կա կան կող մին հոր դո րում էին զգոն լի նել և  Թուր-
քիա յի հետ երկ կողմ դա շին քի մեջ մտնե լու՝  Թա լեա թի ցան կութ յա նը կուլ 
չգնալ, քա նի որ վեր ջինս, դաշ նա կից նե րի ճնշմա նը չդի մա նա լով, ստիպ ված 
էր լի նե լու թուր քա կան զոր քե րը հետ քա շել մինչև Բ րես տի սահ մա նը: Կ. 
 Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կող մից  Թուր քիա յի հետ այդ «սր  տա-
կից հա մա ձայ նու թյան» կամ դա շին քի կն  քու մը, բա րե բախ տա բար, կանխ վեց 
սեպ տեմ բե րի երկ րորդ կե սին բեռ լի նյան պատ վի րակ նե րին միա ցած՝ Ուկ-
րաի նա յում  Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գ.  Զա մո յա նի և  Ռու սաս տա նի  Պե-
տա կան դու մա յի նախ կին ան դամ Մ. Ա ճե մյա նի գոր ծուն մի ջամ տու թյամբ, 
ո րը, ի դեպ,  Բեռ լի նում փո խա րի նում էր  Զու րա բյա նին58: 

 Ինչ ևէ,  Բեռ լի նում կա յա ցած բա նակ ցու թյուն նե րի արդ յուն քում սեպ տեմ-
բե րի 23-ին  Գեր մա նիա յի և  Թուր քիա յի միջև ստո րագր վեց մի հա մա ձայ-
նա գիր, ո րով  Թուր քիան, ի թիվս այլ պար տա վո րութ յուն նե րի, հանձն էր 
առ նում  Կով կա սից հետ քա շել իր զոր քե րը59:  Դա վե րա հաս տատ վեց նաև 
 Բեռ լի նում Օս ման յան կայս րութ յան դես պան  Ռի ֆաթ փա շա յի և  Յո ֆֆեի՝ 
հոկ տեմ բե րի սկզբին ստո րագ րած հա մա ձայ նագ րով60, ո րով  Թուր քիան 
պար տա վոր վում էր սահ ման ված սեղմ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր զոր քե րը 
հետ քա շել Բ րես տի պայ մա նագ րով գծված սահ մա նից այն կողմ:  Հա մա-
ձայ նագ րում մաս նա վո րա պես նշվում էր հետև յա լը. «1.  Թուր քա կան կա նո-
նա վոր և  ան կա նոն զո րա մա սե րը՝ նե րա ռյալ հրա հան գիչ ներն ու ծա ռա յող-
նե րը, ան հա պաղ հետ են քաշ վում  Կով կա սից՝ բա ցա ռու թյամբ Բ րես տի խա-
ղա ղու թյան պայ մա նագ րի 3-րդ  պար բե րու թյան 4-րդ  հոդ վա ծում հի շա տակ-
ված շր  ջան նե րի: Ն րանք կա րող են ի րենց հետ տա նել թուր քա կան ռազ մա-
կան ամ բողջ ու նե ցած քը:  Զո րա մա սե րի հետ քա շու մը և  թուր քա կան ռազ մա-
կան ու նեց ված քի փո խադ րու մը պետք է ի րա գործ վեն սույն ար ձա նագ րու թյան 
ստո րագ րու մից հե տո՝ չորս շա բաթ վա ըն թաց քում: 2. Վ նաս նե րի հա տուց-
ման պա հանջ նե րը, ո րոնք  Ռու սաս տա նը  Կով կա սում թուր քա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ հան դես կբե րի, պետք է ստուգ վեն՝ մի խա ռը 
քն  նիչ հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով կա յաց վե լիք հա մա ձայ նու թյան հա մա պա-
տաս խան: 3.  Թուր քա կան և ռու սա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը գեր մա նա կան 
կա ռա վա րու թյա նը խնդ  րե լու են ստանձ նել 1-ին և 2-րդ  ո րո շում ե րի ի րա-
գործ ման, ինչ պես նաև  Կաս պից ծո վից բրի տա նա կան հար ձա կում ե րի դեմ 
թուր քա կան զոր քե րի անվ տան գու թյան ե րաշ խա վո րու մը»61:

 Հաս կա նա լի է, որ զոր քե րի հետ քաշ ման և Բ րես տի պայ մա նագ րով 
գծված սահ ման նե րի ճա նաչ ման թուր քա կան կա ռա վա րու թյան՝ հա մա ձայ-
58 Տե՛ս Ա վե տի սյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 327, 404:
59 Հա մա ձայ նագ րի ամ բող ջա կան տեքս տին ծա նո թա նա լու հա մար տե՛ս Die Armenische Frage und der Geno-
zid an den Armeniern..., S. 586-588.
60 Թեև հա մա ձայ նագ րի վա վե րաց ման օ րը փաս տաթղ թի՝ մեզ հայտ նի օրի նա կում նշ ված չէ, այ նու հան-
դերձ Հ. Օ հան ջա նյա նի ո րոշ տե ղե կու թյուն նե րից պարզ է դառ նում, որ այն ստո րագր վել է հոկ տեմ բե րի 
2-ին կամ 3-ին: Տես ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 15, թ. 73:
61 Die Armenische Frage und der Genozid an den Armeniern..., S. 595-596.
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նագ րե րով վա վե րաց ված այդ հանձ նա ռու թյու նը նրան պար զա պես պար-
տադր ված էր և  ա մեն ևին էլ թուր քա կան հա յա ջինջ քա ղա քա կա նու թյան 
փո փո խու թյուն չէր նշա նա կում: Դ րա մա սին պար զո րոշ վկա յում էին նաև 
բեռ լի նյան բա նակ ցու թյուն նե րի օ րե րին  Բաք վում տե ղի ու նե ցած հայ կա կան 
կո տո րած նե րը:  Բեռ լի նի և Կ.  Պոլ սի հայ կա կան պատ վի րա կու թյուն նե րը, 
սա կայն, մինչև իսկ այդ օ րե րին, երբ տե ղի ու նե ցան  Բաք վի հայ կա կան 
ջար դե րը, երբ  Թուր քիան գեր մա նա-թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով ստանձ-
նել էր իր զոր քե րի հետ քաշ ման հանձ նա ռու թյու նը, իսկ ռուս-թուր քա կան 
հա մա ձայ նագ րով պետք է ճա նա չեր նաև Բ րես տի պայ մա նագ րով հաս-
տատ ված սահ ման նե րը, բա վա կա նա չափ ի րա տե սո րեն չէին գնա հա տում 
 Կով կա սում ձևա վոր վող աշ խար հա քա ղա քա կան նոր ի րադ րու թյու նը, ո րը, 
ա ռա ջին հեր թին, պայ մա նա վոր ված էր տա րա ծաշր ջան  Խորհր դա յին  Ռու սաս-
 տա նի մուտ քով62: Ն րանք շա րու նա կում էին հետ ևել ՀՀ ան կա խու թյան 
ա ռաջ նա հեր թու թյան գա ղա փա րին՝ նույ նիսկ այն բա ցա հայ տո րեն հա կա-
դրե լով խորհր դա յին կա ռա վա րու թյան աշ խար հա քա ղա քա կան նպա տակ-
նե րին:

 Հոկ տեմ բե րի 1-ին  Յո ֆֆեն ի րեն այ ցե լած Օ հան ջա նյա նին և  Զա մո յա նին 
տե ղե կաց րեց, որ  Ռու սաս տա նը  Թուր քիա յին ար դեն վերջ նա գիր է ներ կա-
յաց րել իր զոր քե րը հետ քա շե լու հա մար և ս պառ նա ցել է պա տե րազ մով, և  
որ մեկ կամ եր կու օր անց ստո րագր վե լու էր ռուս-թուր քա կան մի պայ մա-
նա գիր, ո րով « Տաճ կաս տա նը մաք րե լու է բո լոր եր կի րը մինչև Բ րես տի սահ-
ման նե րը», իսկ  Գեր մա նիան էլ պետք է դառ նար այդ պայ մա նագ րի ի րա-
կա նաց ման ե րաշ խա վո րը63: Այ նու հետև, ինչ պես նշում էր Օ հան ջա նյանն իր՝ 
հոկ տեմ բե րի 1-ին Կ.  Պոլ սի պատ վի րա կու թյանն ու ղարկ ված զե կու ցագ րում, 
 Յո ֆֆեն ի րենց ա սել էր հետև յա լը. «Այս պի սով, ու րեմ, մենք ձեզ՝ հա յե րիդ, 
փր  կում ենք կո տո րա ծից և  ոչն չա նա լուց և  հի մա սպա սում ենք, որ դուք 
խոսք չեք բարձ րաց նի ան կա խու թյան մա սին...»64:

«Երբ ես նրան ա սա ցի,–  շա րու նա կում էր գրել Օ հան ջա նյա նը,–  որ ստա-
ցել եմ ա ռա ջար կու թյուն ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թյու նից՝ բո ղո քե լու 
այն բա նի դեմ, որ  Ռու սաս տա նը մեր ան կա խու թյու նը չի ըն դու նում, ուղ-
ղա կի կա տա ղեց և փր փու րը բե րա նին սկ  սեց ճա ռա խո սել, որ մենք ի րենց 
օգ նե լու փո խա րեն՝  Հա յաս տա նը փր  կել տա ճիկ նե րի կո տո րա ծից, մտա ծում 
ենք ան կա խու թյան մա սին և մ տա ծում ենք մեր դա սա կար գա յին մանր բուր-
ժուա կան շա հե րը ա պա հո վել հայ բան վո րու թյան և  աշ խա տա վոր գյու ղա-
ցիու թյան հան դեպ և  այլն և  այլն: Սկս վեց եր կու սու կես ժա մա նոց տաք վի-
ճա բա նու թյուն, ո րից կա րե լի է գալ այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ հաս տագ-
լուխ նե րին ո չինչ չի կա րե լի հաս կաց նել, և ն րանք ան կա խու թյուն ըն դու նե-
լու մա սին, ա ռանց դր  սի ազ դե ցու թյան, չեն էլ մտա ծի եր բեք: Այս ու նե ցեք 
աչ քի ա ռաջ:  Դուրս ե կանք՝ ո չինչ չստա ցած, և  նույ նիսկ մի բան էլ մենք 
պարտք մա ցինք, որ խան գա րում ենք  Յոֆ ֆե նե րին փր  կել  Հա յաս տա նը 

62 ՌԽՖՍՀ ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սար Չի չե րի նի կող մից ար դեն սեպ տեմ բե րի 20-ին 
Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյանն ու ղարկ վել էր մի նո տա, ո րով Ռու սաս տա նը չե ղյալ էր 
հա մա րում Բրեստ-Լի տովս կի պայ մա նա գի րը: Տե՛ս Հա յե րի ցե ղա սպա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում, 
փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու՝ Մ. Գ. Ներ սի սյա նի խմ բագ րու թյամբ, Եր., 1991, էջ 622-624:
63 Տե՛ս ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, ց. 2, գ. 11, թ. 73: Խոս քը վե րա բե րում է վե րոնշյալ ռուս-թուր քա կան հա մա ձայ նագ րին: 
64 Անդ:
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 Տաճ կաս տա նի ճան կե րից»65:
Հոկ տեմ բե րի 12-ին տե ղի ու նե ցավ մի նոր ու շագ րավ հան դի պում Օ հան-

ջա նյա նի և  Ռու սաս տա նի դես պա նի միջև, ո րի ըն թաց քում վեր ջինս գրե թե 
վերջ նագ րի լեզ վով էր խո սում:  Նա Օ հան ջա նյա նին հա ղոր դում էր, որ թեև 
 Թուր քիան հա մա ձայ նել է դուրս գալ  Կով կա սում գրա ված տա րածք նե րից, 
բայց ռու սա կան կա ռա վա րու թյու նը դրա նով չէր բա վա րար վում և պա հան-
ջում էր, օ րի նակ,  Բա քուն հանձ նել ի րեն, պա հան ջում էր նաև ի րա կա նաց-
նել  Կար սի և  Բա թու մի բնակ չու թյան ինք նո րո շու մը և  նույ նիսկ ա ռա ջադ րել 
էր  Թուր քա հա յաս տա նի ինք նա վա րու թյան հար ցը: « Ռու սաս տա նը ներ կա-
յումս խզել է ար դեն յուր խա ղաղ ժա մա նա կի հա րա բե րու թյուն նե րը 
 Տաճ կաս տա նի հետ,–  ա սել էր Օ հան ջա նյա նին  Յոֆ ֆեն,– և ի րա վա բա նո րեն 
եր կու կող մից էլ կա րող են սկս  վել պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: 
Այս պի սի պա րա գա նե րում, երբ հայ ժո ղովր դի հա մար ար դեն վե րա ցել է 
կո տո րա ծի վտան գը, այլևս ոչ մի դեպ քում չի կա րող կով կա սյան  Հա յաս տա նի 
ան կա խու թյան մա սին խոսք ան գամ լի նել:  Մեր պա հան ջով տա ճիկ նե րը 
հե ռա նում են Կով կա սից, և  ձեր եր կի րը մում է  Ռու սաս տա նի մի մա սը, 
ինչ պես ա ռաջ էր: Ինչ կա պե րով նա կլի նի կապ ված մեզ հետ, դա այլ խնդիր 
է, կլի նեք ավ տո նոմ և  այլն, բայց  Ռուս. ֆե դե րա ցիա յի մեջ:  Մենք դեռ Վ րաս-
տա նի ան կա խու թյունն էլ չենք ըն դու նել, Ադր բեյ ջա նի նը եր բեք չենք ըն դու-
նի և  այժմ յա նից գի տենք, որ նրանց հետ կռ  վե լու ենք: Չ գի տենք՝ դուք ինչ-
պես եք վե րա բեր վե լու: Ժո ղո վուր դը, ի հար կե, մեր կողմ է, դրա մեջ կաս-
կած չկա, իսկ ինչ դիրք կու նե նա ձեր կա ռա վա րու թյու նը, դա չգի տենք: 
 Կար ծում ենք, որ դուք, ձեր անձ նա կան խմբա յին և  դա սա կար գա յին շա հե-
րը պաշտ պա նե լով, միայն պի տի պըն դեք ձեր ան կա խու թյան վրա և, ի հար-
կե, մենք պետք է և  ձեզ հետ կռվենք, և  ին քը՝ ձեր ժո ղո վուր դը, կկռ  վի ձեր 
դեմ:  Ձեզ մոտ ևս, շատ մոտ ա պա գա յում, երբ ար դեն վե րա ցավ ֆի զի քա կան 
կո տո րա ծի վտան գը, կս կս վի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մը, և  մենք 
կծալենք, ի հար կե:  Ցա վա լին այն է, որ ձեզ մոտ, մենք գի տենք, այդ քա ղա-
քա ցիա կան պա տե րազ մը կա րող է և  ազ գա յին գույն ստա նալ: Ա մե նա բնա-
կանն է, որ դուք հի մա մեզ հետ միա սին դուրս գաք  Տաճ կաս տա նի դեմ, 
հայ տա րա րեք, որ դուք  Ռու սաս տա նի հետ եք և ն րա հետ միա սին դնում եք 
այս և  այս պա հանջ նե րը: Ու րեմ՝ ան կա խու թյան մա սին այլևս խոսք չի կա-
րող լի նել»66:

Ինչ ևէ, կար ծում ենք՝ լրա ցու ցիչ հետ ևութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն 
չկա: Ա վե լաց նենք միայն, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում  Խորհր դա յին  Ռու-
սաս տա նի աշ խար հա քա ղա քա կան ձգ  տում ե րն  ու քա ղա քա կա նութ յու նը 
գրե թե չէին տար բեր վում եր կու տա րի անց՝ 1920 թ. ռու սա կան քա ղա քա-
կա նութ յու նից:  Յո ֆֆեի կող մից Ա հա րոն յա նին ներ կա յաց ված ի րա դար ձու-
թյուն նե րի սցե նա րը նույն պես ու շագ րավ կեր պով նույ նա նում է այն դեպ-
քե րի հետ, որ տե ղի ու նե ցան 1920 թ. վեր ջե րին: Եվ ե թե  Խորհր դա յին  Ռու-
սաս տա նի՝ իբրև ՀՀ ան կա խու թյա նը սպառ նա ցող պե տու թյան հետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մեր ժու մը աշ խար հա մար տի ա վար տի և  տա րա ծաշր ջա նում 
աշ խար հա քա ղա քա կան ու ժե րի նոր վե րա բաշխ ման հա մա տեքս տում հայ-

65 Անդ:
66 ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, ց. 2, գ. 11, թ. 84-85: 
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կա կան կող մի հա մար ո րո շա կի բա ցա սա կան հետ ևանք ներ չու նե ցավ, ա պա 
1920 թ. պատ կե րը բո լո րո վին այլ էր, և  հայ կա կան կող մի՝ եր կու տա րի նե րի 
ըն թաց քում չփո փոխ ված դիր քո րո շում ու նե ցավ ծանր հետ ևանք ներ67:

Աշոտ Ն. Հայրունի - Բնության և հասարակության մասին գի-
տու թյունների միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս: Ունի հրա-
տա րակված 5 գիտական մենագրություններ և շուրջ 150 գիտա կան 
հոդվածներ: Զբաղվում է Հայկական հարցին, Հայոց ցեղա սպա-
նությանը, Առաջին աշխարհամարտին և հայ-գերմանական հարա-
բերություններին վերաբերող խնդիրներով:

Summary

FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE CONTEXT 
OF GERMAN- TURKISH RELATIONS 

(June-November, 1918)
 

 Ashot N. Hayruni
Doctor of Historical Sciences

Key words - Hamo Ohanjanyan, Avetis Aharonyan, Talaat, 
Otto von Losov, Arshak Zurabyan, Yofe, Berlin delegation, Con-
stantinople delegation, Treaty of Brest-Litovsk, Treaty of Batum.

The article covers the foreign policy activities carried out through the del-
egations of Berlin and Constantinople in the period from June to November of 
1918, which was mainly aimed at the re-visiting the Treaty of Batum and review-
ing the borders established by it, as well as, targeting the normalization of the 
situation for the population of the Republic of Armenia and the refugees hosted 
by the country who were in a very difficult situation as a result of the Turkish 
– Tatar blockade. The issue is addressed by exploring the context of the ruling 
geopolitics in the region and particularly in the context of the German-Turkish 
alliance.

 At the same the article covers the position of the Armenian government and 
its delegations towards the new geopolitical developments in the region at the 
end of the World War II. It is brought into evidence that they did not adequate-
ly evaluate the chances and risks emerging in the fall of 1918 for the possible 
re-entrance of the Soviet Russia into the region. If this underestimation of Rus-

67 Մենք համաձայն չենք հեղինակի այս դիտարկման, ինչպես նաև այն պնդման հետ, որ ՀՀ 
կառավարությունը 1918-ի ամռանն ու աշնան սկզբներին իրատեսորեն չէր գնահատում տարածաշրջանում 
ստեղծված աշխար հա քաղաքական իրադրությունը՝ արտաքուստ լոյալություն ցուցաբերելով Հա յաս տա նի 
հետ կոնֆեդերացիա կամ «սր տա կից դա շինք» կազմելու Թալեաթի ծրագրերի հանդեպ։ 1918-ի կեսերից 
ավելի քան ակնհայտ դարձած՝ Անտանտի հաղթանակի անխուսափելիության գիտակցման պայմաններում 
խուսանավելու, ժա մանակ ձգելու և Երևանի մատույցներում կանգնած թուրքերին նոր հարձակման առիթ 
չտալու ՀՀ քաղա քականությունը սկզբունքորեն ճիշտ էր։ Խմբ.։
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sia’s role, had no negative consequences for Armenia in 1918, as the world war 
ended soon, in 1920, when a similar situation was shaped in the Caucasus, the 
Armenian government’s policy, characterized by the same underestimation, had 
grave consequences for the Armenians.

Резюме

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ

(июнь-ноябрь 1918 г.)

Ашот Н. Айруни
Доктор исторических наук

 
Ключевые слова - Амо Оганджанян, Аветис Агаронян, 

Талеат, Отто фон Лоссов, Аршак Зурабян, Иоффе, делегация 
Берлина, делегация Константинополя, Брестский договор, 
Батумский договор.

В статье освещается осуществлённая в промежутке с июня по ноябрь 
внешняя политика Республики Армения, которая главным образом была 
направлена на пересмотр Батумского договора и на изменение установленных 
им границ, а также на нормализацию состояния населения республики и 
укрывшихся там сотен тысяч западноармянских беженцев, которые 
оказались в крайне тяжeлом положении в результате турецко-татарской 
блокады. Прояснение вопроса проводится в контексте господствующей в 
регионе геополитики и, разумеется, в первую очередь германо-турецкого 
союза. Одновременно освещается позиция правительства Республики 
Армения относительно новых геополитических сдвигов, произошедших в 
регионе на последнем этапе мировой войны. Выявляется, что она 
недостаточно реалистично оценивала шансы и риски, связанные с 
возвращением Советской России в регион. Если эта позиция, обусловленная 
недооценкой роли России, не имела негативных последствий для Армении 
в 1918 году, так как вскоре мировая война закончилась, то в 1920 г., когда 
на Кавказе возникла аналогичная ситуация, политика Республики Армения, 
характеризуемая такой же нереалистичностью, имела тяжелые последствия 
для армян.
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Ա րա րատ Մ.  Հա կոբ յան 
Պատմ. գիտ. դոկ տոր

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1918 – 1920 
ԹԹ. ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մուտք

Բանալի բառեր - Մայիս 28, Հայաստանի կառավարու-
թյուն, Արամ Մանուկյան, պետական ապարատ, ՀՅԴ, Հ. Քա-
ջազ նունի, պետականաշինություն, խորհրդարան, ինքնավա-
րու թյուններ, վարչապետ, կոալիցիոն կառավարություն, դի-
վա նագիտական կապեր:

Գե րա զան ցա պես 1918 թ. Մա յիս յան հաղ թա կան հե րո սա մար տե րի արդ-
յուն քում՝ Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից հե տո, հայ հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան ու ժե րի առջև ծա ռա ցած գլխա վոր խնդի րը դար ձավ հան-
րա պե տութ յան պե տա կան կա ռուց ված քի ընտ րութ յու նը, երկ րի կա ռա վա-
րու մը, պե տա կա նութ յան կա յա ցու մը և դի նա միկ զար գա ցու մը:

Հայտ նի է, որ ան կախ պե տա կա նութ յունն է յու րա քանչ յուր ազգի ինք-
նա կազ մա կերպ ման բարձ րա գույն աս տի ճա նը, ո րը ցույց է տա լիս ինքն ի րեն 
կա ռա վա րե լու, սե փա կան հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու և ս տեղ ծա գոր ծե լու 
նրա նե րուժ կա րո ղա կա նութ յու նը: Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից 
հե տո շատ ա վե լի դժվար ու տևա կան էր լի նե լու պե տա կա նութ յան կա յա-
ցու մը և  երկ րի դի նա միկ զար գա ցու մը: Պե տա կա նա շի նութ յան ա ռա ջին քայ-
լը, բնա կա նա բար, սկսվեց կա ռա վա րութ յան ձևա վո րու մից: Հա յաս տա նի 
նո րա ծին հան րա պե տութ յու նը նա խընտ րեց Նոր ժա մա նակ նե րի եվ րո պա-
կան քա ղա քակր թա կան ար ժե հա մա կար գին բնո րոշ կա ռա վար ման ինս տի-
տուտ ներ (կա ռու ցա կար գեր)՝ հաշ վի առ նե լով նաև տե ղա կան պայ ման ներն 
ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

1. ՀՀ կա ռա վա րութ յան ընդ հա նուր բնու թա գի րը
Թիֆ լի սի Հա յոց Ազ գա յին խորհր դի ան կա խութ յան վե րա բեր յալ 1918 թ. 

մա յիս վերջ յան պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յունից հետո հ նա րա վոր չէր 
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միան գա մից կազ մել նոր կա ռա վա րութ յուն, ո րով հետև դրա հա մար պա-
հանջ վում էին միջ կու սակ ցա կան խորհր դակ ցութ յուն ներ և փո խա դարձ հա-
մա ձայ նութ յուն: Միա ժա մա նակ հար կա վոր էր խորհր դակ ցել և կա ռա վա-
րութ յան մեջ ներգ րա վել եր ևան յան այն կա րող ու ժե րը, ո րոնք պե տա կան 
կա ռույց նե րի ձևա վոր ման ուղ ղութ յամբ ար դեն հսկա յա կան աշ խա տանք էին 
կա տա րել՝ Հա յոց Ազ գա յին խորհր դի լիա զոր և Եր ևա նի դիկ տա տոր հռչակ-
ված Ա րամ Մա նուկյ ա նի գլխա վո րութ յամբ:

Ա նու րա նա լի է Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցութ յուն (ՀՅԴ) կու սակ-
ցութ յան դե րա կա տա րութ յու նը Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ձևա վոր ման 
գոր ծում: Ի րա վամբ, նա է ե ղել հա յոց պե տա կան մե քե նան ա ռաջ շար ժող 
քա ղա քա կան գլխա վոր ու ժը, ո րը տվյալ պատ մաշր ջա նում հիմ ա կա նում 
իր ու սե րին է կրել ան կախ պե տա կա նութ յան կերտ ման, ժո ղովր դի ու հայ-
րե նի քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման պա տաս խա նատ վութ յու նը:

Ցա րա կան նախ կին նա հան գա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի փո խա րեն, 
այն էլ պա տե րազմ ե րից խարխլ ված վար չա կար գի ու կի սա վեր տնտե սութ-
յան պայ ման նե րում, պետք է ստեղծ վեր եվ րո պա կան ար ժե հա մա կար գով 
հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ձևն  ըն դու նած պե-
տա կան ա պա րատ՝ նոր գա ղա փա րա խո սութ յամբ և տնտե սա կան ու կրթա-
մշա կու թա յին նոր հա մա կար գե րով: 

Իշ խա նութ յան ղե կը ստանձ նած Հովհ. Քա ջազ նու նու գլխա վո րած նո-
րաս տեղծ կա ռա վա րութ յան գլխա վոր խնդիր ներն էին՝ պե տա կան գոր ծուն 
մե քե նա յի ստեղ ծու մը, պե տա կան ի րա վա կար գի՝ կար գու կա նո նի հաս-
տա տու մը, եր կի րը քաո սից ու ա նիշ խա նութ յու նից դուրս բե րե լը, պայ-
քա րը սո վի ու հա մա ճա րակ նե րի դեմ, գաղ թա կա նութ յա նը սնունդ, 
բնա կա րան ու աշ խա տանք տա լը, պա րե նա վոր ման և ֆի նանս նե րի 
կար գա վո րու մը, տնտե սութ յու նը ոտ քի կանգ նեց նե լը, կրթամ շա կու թա-
յին գոր ծն ա ռաջ տա նե լը, կա նո նա վոր բա նակ ստեղ ծե լը, ներ քին խռո-
վութ յուն նե րը հնա զան դեց նե լը, սահ մա նա յին վե ճե րի լու ծու մը, դի վա-
նա գի տա կան կա պե րի հաս տա տու մը, Հա յաս տա նի մի ջազ գա յին ճա-
նաչ մա նը հաս նե լը և  այլն: Եվ այդ բա զում խնդիր նե րը լու ծե լու նպա տա կով 
կա ռա վա րութ յու նը լծվեց գոր ծի ու հան րա պե տութ յան գո յութ յան 2,5 տա-
րի նե րի ըն թաց քում պատ վով տա րավ պե տա կա նա շի նութ յան իր բե ռը:

Խո սե լով բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նութ յան (կա ռա վա րութ յան) 
ձևավորման մա սին՝ հարկ է ընդգ ծել, որ իր գո յութ յան 2,5 տար վա ըն թաց-
քում հան րա պե տութ յունն ու նե ցել է չորս վար չա պետ, ո րոնք բո լորն էլ ՀՅԴ 
նշա նա վոր գոր ծիչ ներ էին՝ Հով հան նես Քա ջազ նու նի (1918 թ. հու նի սի 7-ից 
մինչև 1919 թ. օ գոս տո սի 7-ը, իսկ փաս տո րեն՝ մինչև ապ րիլ, երբ Հա յաս-
տա նի խորհր դի ո րոշ մամբ Քա ջազ նու նին գոր ծուղ վեց Եվ րո պա և ԱՄՆ՝ 
օգ նութ յուն ստա նա լու հա մար), Ա լեք սանդր Խա տիս յան (1919 թ. օ գոս տո սի 
7-ից մինչև 1920 թ. մա յի սի 5-ը), Հա մո Օ հան ջան յան (1920 թ. մա յի սի 5-ից 
մինչև նույն տար վա նո յեմ բե րի 23-ը) և Սի մոն Վ րաց յան (նո յեմ բե րի 23-ից 
մինչև դեկ տեմ բե րի 2-ը)1: Ընդ ո րում, ՀՅԴ-ն  եր կու ան գամ՝ 1918 թ. նո յեմ-
բե րի 4-ից – 1919 թ. հու նի սի սկիզ բը (7 ա միս)՝ ՀԺԿ-ի, իսկ 1920 թ. նո յեմ-
բե րի 23-ից դեկ տեմ բե րի 2-ը (10 օր)՝ է սէռ նե րի հետ կազ մել է կոա լի ցիոն 
1 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի Հանրապետություն (1918-1920 թթ.), Եր., 1992, էջ 6:
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(խա ռը) կա ռա վա րութ յուն:
Հարկ է նշել, որ ա ռանձ նա պես կշռե լի է ե ղել ՀՅԴ-ՀԺԿ կոա լի ցիոն կա-

ռա վա րութ յու նը: 
 Հ.  Քա ջազ նու նու գլխա վո րած կա ռա վա րութ յան աշ խա տանք նե րի արդ-

յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ՀՅԴ-ն  ըն դա ռաջ գնաց ՀԺԿ-ի 
ցան կութ յա նը և 1918 թ. նո յեմ բե րի սկզբին ձևա վոր վեց կոա լի ցիոն կա ռա-
վա րութ յուն՝ դարձ յալ Հ. Քա ջազ նու նու գլխա վո րութ յամբ: Բանն այն է, որ 
Օս ման յան կայս րութ յան պար տութ յու նը կատարված փաստ էր, իսկ Հա յաս-
տա նում նշմար վում էին կա յու նաց ման ո րոշ մի տում եր, ուս տի իշ խա նա-
տեն չութ յան հա կում եր ցու ցա բե րող ժո ղովր դա կան նե րը ցան կութ յուն 
հայտ նե ցին մտնել կա ռա վա րութ յան մեջ և ՀՅԴ-ի հետ միա սին կի սել պա-
տաս խա նատ վութ յու նը ժո ղովր դի, հայ րե նի քի ու պե տութ յան ա ռաջ: Այդ 
նպա տա կով Թիֆ լի սից Եր ևան ժա մա նե ցին ՀԺԿ ԿԿ-ի ան դամ եր Մի նաս 
Բեր բեր յա նը, Գ ևորգ Մե լիք- Ղա րագ յոզ ա նը, Սամ սոն Հա րութ յուն յա նը, Լ ևոն 
Ղուլյ ա նը և  ու րիշ ներ: Բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում ձևա վոր վեց ՀՅԴ-
ՀԺԿ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն, ո րի մեջ մտան 4 դաշ նակ ցա կան, 4 ժո-
ղովր դա կան և 1 ան կու սակ ցա կան՝ նա խա րար-նա խա գահ (վար չա պետ) Հ. 
Քա ջազ նու նու գլխա վո րութ յամբ: Կոա լի ցիոն հա մա տեղ աշ խա տան քը դրսևոր-
վեց նաև խորհր դա րա նում և ձ ևա վոր վեց ՀՅԴ-ՀԺԿ խորհր դա րա նա կան մե-
ծա մաս նութ յուն:

Ինչ պես վե րը նշվեց, կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յան ստեղծ ման մի փորձ 
էլ տե ղի ու նե ցավ ՀՀ մայ րա մու տին: Պատ մա կան փոր ձի ու գնա հա տա կա-
նի ա ռու մով հարկ է ն շել, որ տա կա վին Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ժա մա-
նակ նե րից ՀՅԴ-ն պատ րաս տա կամ է ե ղել կա ռա վար ման կո լեկ տիվ-կոա-
լի ցիոն աշ խա տան քին։ Բեր ված փաս տերը հա վաս տում են, որ Ա ռա ջին Հան-
րա պե տութ յան կա ռա վա րող կու սակ ցութ յու նը չի ձգտել միա կու սակ ցա կան-
ամ բող ջա տի րա կան (տո տա լի տար) կա ռա վար ման վար չաձ ևին, ինչն այդ-
քան բնո րոշ էր մեզ բո լո րիս ծա նոթ ԽՍՀՄ ա վե լի քան 70-ամ յա բռնա վար-
չա կար գին: 

  Հան րա պե տութ յան 2-րդ վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նը, տա լով Ա ռա ջին 
Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան տա րի նե րի պե տա կա նա շի նութ յան ամ-
փոփ բնու թա գի րը, ի րա վա ցիո րեն այն բա ժա նել է ե րեք փու լե րի: Ա ռա ջին՝ 
Հ. Քա ջազ նու նու նա խա գա հութ յան շրջա նը՝ պե տա կան-կազ մա կեր պա կան, 
երկ րորդ՝ Ալ. Խա տիս յա նի՝ քա ղա քա ցիա կան-ստեղ ծա գոր ծա կան և  եր-
րոր դը՝ Հ. Օ հան ջան յա նի և Ս. Վ րաց յա նի՝ ար տա քին և ներ քին թշնա մի-
նե րի դեմ կռվի շրջան, ո րը, ինչ պես հայտ նի է, ա վարտ վեց 1920 թ. դեկ-
տեմ բե րի 2-ին ՀՀ խորհր դայ նաց մամբ2: 

 Պե տութ յան կա ռուց ված քի հստա կեց ման ա ռու մով ծրագր վում էր Հայ-
կա կան հար ցի լու ծու մից՝ Միաց յալ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մից հե տո հրա վի-
րել Սահ մա նա դիր ժո ղով, ըն դու նել Սահ մա նադ րութ յուն, մտցնել ՀՀ նա-
խա գա հի ինս տի տուտ, ին չը, սա կայն, ժա մա նա կի սղութ յան և քա ղա քա կան 
հան գա մանք նե րի անն պաստ ըն թաց քի հետ ևան քով չկեն սա գործ վեց:

 Ինչ պես գի տենք, 1918 թ. հու նի սի 4-ին Թուր քիա յի հետ Բա թու մում 
հաշ տութ յուն կնքե լուց հե տո բո լոր ա ռում ե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե-
2 Տե՛ս Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումը և զարգացումը, Պէյրութ, 1968, էջ 133:
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տութ յու նը հայտն վել էր չա փա զանց ծանր դրութ յան մեջ. թուրք-թա թա րա-
կան շրջա փա կում, հար յուր հա զա րա վոր գաղ թա կան ներ և  այլն: Սա կայն 
Աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո, երբ պա տե րազ մում պարտ ված Գեր մա-
նիան և Թուր քիան հար կադր ված ի րենց զոր քե րը դուրս բե րե ցին Անդր կով-
կա սից, ՀՀ սահ ման նե րը սկսե ցին ըն դար ձակ վել՝ նե րա ռե լով Լո ռի- Փամ բա-
կը, Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռը, Էջ միած նի գա վա ռի մա ցած մա սը, Սուր-
մա լուն, Շա րու րը, Նա խիջ ևա նը, Կար սի նա հան գը և  այլն: 1919 թ. գար նա նը 
հան րա պե տութ յան գա վառ նե րի թի վը անց նում էր մեկ տասն յա կից, քա-
ղաք նե րի թի վը՝ նույն պես: 

 Սո ցիա լա կան կազ մի տե սա կե տից հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 85 
տո կո սը կազ մում էր գյու ղա ցիութ յու նը: Ա վե լի ուշ՝ 1920 թ. մա յի սին, հան-
րա պե տութ յան տա րած քը վար չա կան տե սա կե տից բա ժան վեց չորս նա-
հանգ նե րի՝ Ա րա րատ յան, Շի րա կի, Վա նան դի և Ս յու նի քի: Այդ ժա մա նակ ՀՀ 
ա ռա վե լա գույն տա րած քը հա սավ 67 հազ. քառ. կմ -ի՝ 2 մլն բ նակ չութ յամբ: 
Գործ նա կա նում ՀՀ սահ ման նե րը ձգվում էին Ար ցա խից մինչև Օլ թիի ած-
խա հան քե րը: 

Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան կար ևո-
րա գույն ո լորտ նե րից էր սե փա կան ազ գա յին բա նա կի ստեղ ծու մը և պե-
տութ յան պաշտ պա նութ յան ի րա կա նա ցու մը: Բա նա կը ե ղել ու մում է յու-
րա քանչ յուր պե տութ յան կա ռուց ված քի ան բա ժա նե լի մա սը: Պատ մութ յան 
փոր ձը սո վո րեց նում է, որ այն ազգն է անվ տանգ, իսկ պե տութ յու նը՝ կեն-
սու նակ, որն ու նի կար գա պահ ու մար տու նակ բա նակ: Հայ կա կան բա նա կի 
դե րը ա ռա վել ևս կար ևոր վում էր, ե թե նկա տի ենք առ նում նրա աշ խար հա-
քա ղա քա կան դիրքն ու պայ ման նե րը: Դա այդ պի սին էր այն ժա մա նակ և 
մ ում է նույ նը 100 տա րի անց, այ սինքն՝ մեր ժա մա նակ նե րում: 

 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ՝ կազ մա լուծ վե ցին ՀՀ տա րած քում գտնվող 
կա մա վո րա կան ու հայ դու կա յին խմբե րը: Մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե-
րում է հայ դու կա պետ Անդ րա նի կի գլխա վո րած հա վա քա կան զո րա ջո կա-
տին: Գե նե րալ Անդ րա նի կը ո րո շա կի տա րա ձայ նութ յուն ներ ու ներ կա ռա-
վա րութ յան հետ, ուս տի 1919 թ. գար նա նը նա իր սու րը և մ յուս զեն քե րը 
հանձ նեց կա թո ղի կո սին ու մե կընդ միշտ հե ռա ցավ Հա յաս տա նից: 

1919 թ. հուն վա րից, երբ թուր քա կան զորքն ար դեն հե ռա ցել էր Անդր-
կով կա սից, և  ա վարտ վել էր նաև հայ-վրա ցա կան պա տե րազ մը, կա տար վեց 
բա նա կի մաս նա կի զո րաց րում: Դ րա փո խա րեն հայ տա րար վեց 20-25 տա-
րե կան զի նա պարտ քա ղա քա ցի նե րի զո րա կոչ: 1919 թ. սեպ տեմ բե րին ըն-
դուն ված քա ղա քա ցի նե րի զո րա կո չի մա սին օ րեն քը տա րած վում էր նաև 
արևմ տա հա յե րի վրա: ՀՀ զին ված ու ժե րը աս տի ճա նա բար հա մալր վում էին 
թե՛ զոր քով, թե՛ սպա ռա զի նութ յամբ և թե՛ նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով: 
Հա յոց բա նա կը հա մար վում էր մար տու նակ: Ար դեն 1920 թ. հուն վա րին հան-
րա պե տութ յան զոր քի թի վը հաս նում էր 25 հա զա րի, իսկ աշ նա նը՝ թուրք-
հայ կա կան պա տե րազ մի շրջա նում, շուրջ 40 հա զա րի, այդ թվում՝ 33 գե-
նե րալ և 2000-ից ա վե լի սպա, ո րից ա վե լի քան 60-ը՝ գնդա պետ, չհաշ ված 
տա ղան դա շատ ու փոր ձա ռու հայ դու կա պե տերն ու խմբա պե տե րը3:

 Կա ռուց ված քի տե սա կե տից ռազ մա կան նա խա րա րութ յու նը կազմ ված 
3 Տե՛ս Հակոբյան Ա., 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի պատմության փորձն ու դասերը, Եր., 2004, էջ 17:
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էր նա խա րա րից, ռազ մա կան շտա բից՝ ի րեն կից մի շարք բա ժին նե րով, 
մա տա կա րար ման, ռազ մա տեխ նի կա կան և վե րահս կո ղութ յան վար չութ յուն-
նե րից: ՀՀ անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով երկ րի ռազ մա քա-
ղա քա կան հա մա կար գի կար ևոր կա ռույց նե րից մե կը դար ձավ հա տուկ ծա-
ռա յութ յուն նե րի՝ հե տա խու զութ յան և հա կա հե տա խու զութ յան կազ մա կեր-
պու մը, ա ռանց ո րոնց անհ նա րին է պատ կե րաց նել ան կախ պե տա կա նութ-
յու նը: Քայ լեր ար վե ցին հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն նե րը ձևա վո րե լու և հա մա կար գե լու հա մար՝ ռազ մա կան, 
քա ղա քա կան-դի վա նա գի տա կան, տնտե սա կան, գի տա տեխ նի կա կան և  այլ 
ո լորտ նե րում: ՀՀ անվ տան գութ յա նը ա ջակ ցութ յուն էր ցու ցա բեր վում նաև 
կու սակ ցա կան խո ղո վակ նե րով: 

 Հան րա պե տութ յան օ րենս դիր մարմ ում՝ պառ լա մեն տում, գոր ծում էր 
« Զին վո րա կան» հանձ նա ժո ղո վը, ո րը նա խա գա հում էր Ռու բե նը (Մ.  Տեր- 
Մի նաս յան): Բ նա կա նա բար, հանձ նա ժո ղո վի ի րա վաօ րենսդ րա կան աշ խա-
տանք նե րի ա ռանց քը բա նա կի կա յաց ման ու ամ րապնդ ման հար ցերն էին: 
Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը մի ջոց ու ջան քեր չէին խնա յում հա-
յոց բա նա կը ամ րապն դե լու ու զո րաց նե լու հա մար: Դա եր ևում է կա ռա վա-
րութ յան ու խորհր դա րա նի կա տա րած ֆի նան սա կան հատ կա ցում ե րից: 
Վար չա պետ Ալ. Խա տիս յա նի վկա յութ յամբ՝ հան րա պե տութ յան պետ բյու ջեի 
մեծ մա սը ծախս վում էր բա նա կի ու պաշտ պա նութ յան նպա տակ նե րի վրա4: 
Եր բեմ հան գա մանք նե րի թե լադ րան քով զին վո րա կան նա խա րա րութ յան 
ա նու նով վար կեր էին բաց վում ա ռանց նա խա հա շիվ ե րի: Այս պես, օ րի նակ, 
1919 թ. սեպ տեմ բե րին զին վո րա կան նա խա րա րութ յան ա նու նով նա խա հաշ-
վից դուրս բաց վել է 11,7 մլն. ռուբ լու վարկ՝ ա մե րի կա ցի նե րից զոր քի հա մար 
կո շիկ ներ գնե լու նպա տա կով: Անգ լիա ցի նե րից՝ 600 ջո րի, 150 սայլ և զին-
վո րա կան հան դեր ձանք գնե լու հա մար հատ կաց վում է 12 մլն. ռուբ լի: 1919 
թ. աշ նա նը բա նա կի պա րե նա վոր ման հա մար հատ կաց վում է 9,3 մլն. ռուբ-
լի: Ար դեն 1920 թ. գար նա նը բա նա կի համ բա րա կա յին կա րիք նե րի հա մար 
բաց վեց 85,4 մլն. ռուբ լու վարկ, մեկ ա միս անց՝ 35,6 մլն. ռուբ լի, ար տա կարգ 
ծախ սե րի հա մար՝ 40 մլն. ռուբ լի և  այլն5: 

  Ֆի նան սա կան հատ կա ցում եր էին կա տար վում ոչ միայն բա նա կի կե-
րակր ման ու հան դեր ձա վոր ման, այլև դրսից կա խում չու նե նա լու հա մար 
ռազ մամ թեր քի սե փա կան ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման նպա տա կով: 
Այս պես՝ 1919 թ. աշ նա նը մար տա կան գնդակ ներ պատ րաս տե լու և փամ-
փուշտ ներ լցնե լու ար հես տա նոց հիմ ե լու հա մար հատ կաց վեց 6 մլն. ռուբ-
լի: Իսկ մեկ այլ օ րեն քով Ա լեք սանդ րա պո լի հրա նո թա յին ար հես տա նոց նե-
րի կազ մա կերպ ման ու կա հա վոր ման հա մար հատ կաց վեց 2 մլն. 172 հա զար 
ռուբ լի և  այլն:

Մար տու նակ և  ո րակյ ալ բա նակ ու նե նա լու խնդրի լու ծու մը իշ խա նութ-
յուն նե րը տես նում էին ոչ միայն ու ժեղ տնտե սութ յան, այլև զին վոր նե րի 
բա րո յա կան կա յու նութ յան ու հայ րե նի քին նվիր վա ծութ յան մեջ: Շատ կար-
ևոր էր բա նա կի ա պա քա ղա քա կան լի նե լը: Բա նա կի ամ րապնդ ման նպա-
4 Տե՛ս «Ճակատամարտ», Կ. Պոլիս, 3 հուլիսի 1920 թ., նաև Արծրունի Վ., Հայ-տաճկական պատերազմը, 
Եր., 2002, էջ 23:
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 86, թ. 41 և 72, ֆ. 202, ց. 1, գ. 333, թ. 159-160, ՀՀ օրենքների հավաքածու 1920 թ., 
էջ 52-53: 
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տա կով կար ևոր էր ար դա րութ յան և հա վա սա րութ յան սկզբուն քով զո րա-
կո չի մա սին օ րեն քի գոր ծադ րու մը: Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յու նում եր կամ-
յա պար տա դիր զին ծա ռա յութ յան էին են թա կա զո րա կո չա յին տա րի քի բո լոր 
արական սեռի քա ղա քա ցի նե րը՝ ա ռանց սո ցիա լա կան, կրթա կան և դիր քի 
խտրութ յան, այդ թվում՝ բո լոր պաշ տո նա տար ան ձանց զա վակ նե րը: Իբրև 
օ րի նակ՝ տե ղին է հի շել, որ Հա յաս տա նի ա զա տութ յան և  ան կա խութ յան 
հա մար մղված կռիվ ե րում որ պես հայ կա կան բա նա կի զին վոր ներ կռվե ցին 
և զոհ վե ցին վար չա պետ ներ Հ. Քա ջազ նու նու եր կու որ դի նե րը՝ Ա շո տը և 
Ա րա մը, Հ. Օ հան ջան յա նի միակ որ դին, Ալ. Խա տիս յա նի եղ բայ րը և  այ լք:

 Բա նա կում կար ևոր խնդիր նե րից էին նաև կար գա պա հութ յան ամ րապն-
դու մը, մար տա կան ո գու բարձ րա ցու մը, սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լու 
գի տակ ցութ յան ամ րապն դու մը, մայ րե նի լեզ վի ար մա տա վո րու մը և  այլն: 
Այդ ուղ ղութ յամբ ևս զ գա լի աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին: Սա կայն ժա մա-
նա կի պա կա սը և  ար տա քին ու ներ քին մի շարք անն պաստ հան գա մանք ներ 
հնա րա վո րութ յուն չտվե ցին ա վար տին հասց նել հայ կա կան ազ գա յին բա-
նա կի վերջ նա կան ամ րա կա յու մը:

Կա ռա վա րութ յան առջև ծա ռա ցած ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից էր՝ հաս-
նել այլ պե տութ յուն նե րի հետ դի վա նա գի տա կան կա պե րի հաս տատ մանն 
ու երկ րի մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը: Որ քան էլ զար մա նա լի է՝ ՀՀ ա ռա ջին 
ճա նա չո ղը ե ղավ Թուր քիան, սա կայն կող մե րի միջև ան մի ջա կան հա րա բե-
րութ յուն ներ չհաս տատ վե ցին: Կա րե լի է ա սել, որ ճա նա չու մը թե լադր ված 
էր Թուր քիա յի ան կա յուն միջազգային վի ճա կով և կ րում էր ձևա կան բնույթ: 

  Հա յաս տա նը դի վա նա գի տա կան կա պեր հաս տա տեց ու ներ կա յա ցուց-
չութ յուն ներ հիմ եց ինչ պես իր մյուս ան մի ջա կան հար ևան նե րի՝ Վ րաս տա-
նի, Պարս կաս տա նի ու Ադր բե ջա նի, այն պես էլ Ան տան տի և Քառ յակ դա-
շին քի մի շարք երկր նե րի հետ: Ընդ հա նուր հաշ վով՝ մեկ-եր կու տար վա 
ըն թաց քում Հա յաս տա նը դի վա նա գի տա կան կա պեր հաս տա տեց աշ խար հի 
շուրջ 40 պե տութ յուն նե րի հետ: Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն ներ 
(դես պա նատ ներ) բաց վե ցին Թիֆ լի սում, Թեհ րա նում, Փա րի զում, Հ ռո մում, 
Վա շինգ տո նում, Տո կիո յում, Կի ևում, Կ րաս նո դա րում և  այ լուր: 1920 թ. հուն-
վա րին Ան տան տի պե տութ յուն նե րի Գե րա գույն խոր հուր դը de facto ճա նա-
չեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը: 

Հա յաս տա նը պատ րաստ վում էր ան դա մակ ցե լու այն ժա մա նակ վա մի-
ջազ գա յին ա մե նա հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յա նը՝ Ազ գե րի լի գա յին: 
Սա կայն 1920 թ. վեր ջին Հա յաս տա նի ան կա խութ յան վե րաց ման ու խորհր-
դայ նաց ման հետ ևան քով այդ հար ցը փակ վեց: 

 Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը ձգտում էին հան րա պե տութ յան մի ջազ-
գա յին ճա նաչ ման մի ջո ցով մի ջազ գա յին նպաս տա վոր քա ղա քա կան մթնո-
լորտ ստեղ ծել ոչ միայն Հայ կա կան հար ցի լուծ ման հա մար, այլև դրսից 
ֆի նան սատն տե սա կան օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու նպա տա կով, որ պես զի 
դրա նով մեղմ վեր երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ծանր կա ցութ յու նը, նաև 
կար գա վոր վեին հա րա բե րութ յուն նե րը ան մի ջա կան հար ևան նե րի հետ:

 Կա ռա վա րութ յու նը մտա դիր էր դրսից փո խա ռութ յուն ներ ու վար կեր 
ստա նալ: Հենց այդ նպա տա կով էր, որ 1920 թ. հու նի սին նախ կին վար չա-
պետ Ալ. Խա տիս յա նը գոր ծուղ վեց ար տա սահ ման: Նա խա տես վում էր կնքել 
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20 մլն. դո լա րի «Ան կա խութ յան փո խա ռութ յուն»6: Դ րա մա հա վա քի կազ-
մա կերպ ման գոր ծում ՀՀ այդ ձեռ նար կին մեծ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե ցին 
գաղ թաշ խար հի ա ռանց բա ցա ռութ յան բո լոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն ներն ու կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Սա կայն, ցա վոք, հե տա-
գա յում Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման հետ ևան քով դրա մա հա վա քի գոր-
ծըն թա ցը կա սեց վեց: 

 Այս պի սով, դի վա նա գի տա կան կա պեր հաս տա տե լով՝ Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յու նը նպա տակ էր հե տապն դում հաս նել հան րա պե տութ յան հա-
մընդ հա նուր մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը, նպաստ բե րել Հայ կա կան հար ցի 
լուծ մա նը, օ տար պե տութ յուն նե րի հետ հաս տա տել առևտ րատն տե սա կան 
սերտ հա րա բե րութ յուն ներ, մի խոս քով՝ հան րա պե տութ յու նը դարձ նել կեն-
սու նակ պե տութ յուն: 

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան գոր ծու-
նեութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

 100 տա րի նե րի հեռ վից ար դի ի րո ղութ յուն նե րի լույ սի տակ դի տար կե-
լով, քննե լով ու արժ ևո րե լով հայ ժո ղովր դի կեր տած ան կախ պե տա կա-
նութ յու նը, ի մաս նա վո րի՝ նրա կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յու նը՝ կա րե-
լի է ար ձա նագ րել հետև յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

 1. Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը տրա մա բա նա կան արդ յունքն էր հայ 
ժո ղովր դի նա խըն թաց դա րե րի ա զա տագ րա կան ո գո րում ե րի, 20-րդ դա-
րասկզ բի պատ մա քա ղա քա կան դեպ քե րի ու ի րա դար ձութ յուն նե րի և  ա ռա-
ջին հեր թին Մա յիս յան 1918 թ. հաղ թա կան հե րո սա մար տե րի: Պատ մա կան 
այդ ի րա դար ձութ յու նը, ան տա րա կույս, կա րե լի է հա մա րել 20-րդ դա րի 
հա յոց պատ մութ յան ա մե նան շա նա վոր ի րա դար ձութ յու նը, ո րով էլ գործ-
նա կա նում սկսվեց Հա յոց պատ մութ յան նո րա գույն ժա մա նա կաշր ջա նը:

 2. Ա մե նից ա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել, որ դա րա վոր ընդ մի ջու մից հե-
տո հա յոց հո ղի վրա ա ռա ջին ան գամ էր հիմ վում ազ գա յին ան կախ պե-
տութ յան՝ իր կա ռույց նե րով, ին չը նշա նա կում էր, որ տա կա վին չկար անհ-
րա ժեշտ կադ րա յին պա շար ու կա ռա վար ման բա վա րար փորձ, և դ րանք 
պետք է լրաց վեին հըն թացս: 

 3. Կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րից մեկն այն 
էր, որ նո րան կախ հան րա պե տութ յու նը կա ռա վա րե լիս պետք է հաշ վի առն-
վեր այն ժա մա նակ նե րի աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ ի րա վի ճա կը. Մեծ 
ե ղեռն տե սած ժո ղո վուրդ, դեռ շա րու նակ վող աշ խար հա մարտ, մի փոքր 
հո ղակ տոր, գրե թե չորս կող մից թշնա մա կան օ ղա կում, բնա կան ու ֆի նան-
սա կան ռե սուրս նե րի խիստ պա կաս, հա մա ճա րակ, սով քայ քա յում և  այլն: 
Ա հա նման ար տա սո վոր (էքստ րե մալ) պայ ման նե րում էին դրվում պե տա-
կա նա շի նութ յան հիմ քե րը:

 4. Կեն սու նակ պե տա կա նութ յուն կա յաց նե լու ճա նա պար հին, սե փա կան 
տնտե սութ յու նը գոր ծի դնե լուց զատ, մե ծա պես կար ևոր վում էր հան րա պե-
տութ յան պաշտ պա նու նա կութ յան ամ րապն դու մը, սե փա կան մար տու նակ 
ազ գա յին բա նա կի ստեղ ծու մը: Դ րա հա մար էլ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հար-

6 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 511, թ. 79, ֆ. 199, ց. 1, գ. 176, թ. 3-4:
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կադր ված էր տա րե կան բյու ջեի փաս տո րեն կե սից ա վե լին հատ կաց նել 
ռազ մա պաշտ պա նա կան նպա տակ նե րին:

5. Կա ռա վա րութ յու նը երկ րի տնտե սա կան հա մա կար գը ձևա վո րե լիս 
ա ռաջ նորդ վում էր ինչ պես դա րե րով հայ աշ խա տա վո րի մոտ ձևա վոր ված 
ա վան դույթ նե րով, այն պես էլ հաշ վի էին առն վում տնտե ս վար ման ար դիա-
կան ու արդ յու նա վետ ձևերն ու մե թոդ նե րը: Կա ռա վա րող ՀՅԴ-ն, լի նե լով 
եվ րո պա կան տի պի ըն կեր վա րա կան կու սակ ցութ յուն, դեմ չէր, մրցակ ցա-
յին-շու կա յա կան տնտե սությանը: Սա կայն սե փա կա նութ յան բազ մաձ ևութ յան 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում նա ո րո շա կի տեղ էր տա լիս տնտե սութ յան 
կար ևո րա գույն ճյու ղե րում պե տա կան մաս նա բաժ նի (սեկ տո րի) առ կա յութ-
յա նը, և տն տե սութ յան մեջ պե տութ յան կար գա վո րիչ դե րին, որն արդ յու-
նա վետ գոր ծիք կա րող էր լի նել՝ սան ձե լու սո ցիա լա կան սուր շեր տա վո րու-
մը (բևե ռա ցու մը), վայ րի թա լանն ու չա րա շա հում ե րը:

6. ՀՀ պե տա կան հա մա կար գը ձևա վո րե լիս փորձ էր ար վում երկ րի կա-
ռա վար ման մեջ ներգ րա վել ա վե լի լայն հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու-
ժեր, ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով ա պա հո վել հա սա րա-
կա կան լայն շեր տե րի մաս նակ ցութ յու նը գոր ծա դիր, օ րենս դիր, տե ղա կան 
և  այլ մար մին նե րի կա ռա վար մա նը: Թեև հան րա պե տութ յան հիմ ա կան 
կա  ռա վա րող կու սակ ցութ յու նը ՀՅԴ-ն  էր, սա կայն նա չէր ձգտում կու սակ-
 ցա կան մեն իշ խանության: ՀՅԴ-ն, ի սկզբա նե, հա սա րա կա կան հա մե րաշ-
խութ յուն հաս տա տե լու և հան րութ յան ջան քե րը երկ րի վե րա շի նութ յան մեջ 
ներգ րա վե լու նպա տա կով՝ գնաց կոա լի ցիոն (խա ռը) կա ռա վա րութ յան ձևա-
վոր մա նը: Այդ պի սին էին Հ. Քա ջազ նու նու և Ս. Վ րաց յա նի կա բի նետ նե րը: 

ՀՅԴ-ն, լի նե լով ըն կեր վա րա կան կու սակ ցութ յուն, բնավ չէր խոր շում 
քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մել ա զա տա կան-շու կա յա կան գա ղա փար ներ 
ու ար ժեք ներ դա վա նող Հայ ժա ղովր դա կան կու սակ ցութ յան (ՀԺԿ) հետ և 
ն րա հետ կազ մել խա ռը կա ռա վա րութ յուն: Նույն կերպ, Հա յաս տա նի օ րենս-
դիր և ՏԻՄ մար մին նե րում ևս  ընդգրկ ված էին այլ կու սակ ցութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Ինչ վե րա բե րում է Բ յու րո-կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան շրջա նին, 
ա պա դրա ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր ված էր պե տութ յան հա մար վտան գա-
վոր ի րա վի ճա կով՝ Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Հա յաս տա նում 
բոլշ ևիկ նե րի 1920 թ. Մա յիս յան ապս տամ բութ յան, և դ րա հետ կապ ված 
հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քում թուրք-թա թա րա կան հա կա պե տա կան 
խռո վութ յուն նե րի սաստ կաց ման հան գա մանք նե րով: Դ րա նով հան դերձ, 
ի հար կե, լուրջ բաց թո ղում էր, որ այդ ե լույթ նե րի ճնշու մից հե տո Բ յու րո-
կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կեց գոր ծել, ին չը հե տա գա յում քննա դատ վեց 
կու սակ ցա կան հա մա ժո ղով ե րի կող մից: 

 7. ՀՀ-ում գոր ծող 7-8 կու սակ ցութ յուն նե րից Հա յոց ան կախ պե տա կա-
նութ յա նը դա վող միակ քա ղա քա կան ու ժը Հա յաս տա նի բոլշ ևիկ ներն էին, 
ո րոնք ուղ ղորդ վում էին դրսից՝ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նից, և  ի րենց ա պա-
կա ռու ցո ղա կան ու թշնա մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով նպա տակ էին դրել 
դրսի օգ նութ յամբ տա պա լել Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը և Ռու սաս տա նի 
օ րի նա կով այս տեղ ևս հաս տա տել խորհր դա յին իշ խա նութ յուն:

 8. ՀՀ կա ռա վա րութ յան ար տա քին գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հա տուկ 
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կար ևո րութ յան խնդիր նե րից էր Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը. այն է՝ Հա յաս-
տա նի եր կու հատ ված նե րի միա վո րու մով ստեղ ծել Միաց յալ և Ան կախ 
Հա յաս տան, մի խնդիր, որն աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո, երբ վե-
րագծ վում էր աշ խար հի նոր քա ղա քա կան քար տե զը, միան գա մայն ի րա տե-
սա կան էր: Այդ նպա տա կով Եվ րո պա մեկ նեց ՀՀ կա ռա վա րա կան պատ վի-
րա կութ յու նը՝ Ա. Ա հա րոն յա նի գլխա վո րութ յամբ: Մինչ այդ Եվ րո պա յում էր 
գոր ծում նաև Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը՝ Պ. Նու պար փա շա յի գլխա վո-
րութ յամբ: Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սում ե ղան բա զում քննար-
կում եր, ա ռաջ քաշ վեց Միաց յալ Հա յաս տա նի խնա մա կա լութ յան (ման դա-
տի) հար ցը, ան գամ 1920 թ. օ գոս տո սի 10-ին Թուր քիա յի հետ ստո րագր վեց 
Սև րի հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը և նույ նիսկ ԱՄՆ-ի նա խա գահ Վ. Վիլ սո-
նի Ի րա վա րար վճռով գծվեց հայ-թուր քա կան պե տա կան սահ մա նը, սա կայն 
տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կան խար դա վանք նե րի, նրանց ներ հա կութ յուն-
նե րի ու շա հե րի թե լադ րան քով այն կյան քի չկոչ վեց: 

 9. Ա վե լին, ոչ միայն չլուծ վեց Հայ կա կան հար ցը, այլև դե ֆակ տո և դե 
յու րե ճա նաչ ված ՀՀ-ը դար ձավ մեծ տե րութ յուն նե րի խար դա վանք նե րի զո-
հը: Տա կա վին 1919 թ. ամ ռա նից Թուր քիա յում, գեն. Մ. Քե մա լի գլխա վո-
րութ յամբ, գլուխ բարձ րաց րած թուրք-ազ գայ նա կան (միլ լի) շար ժու մը 
խնդիր դրեց, որ ոչ մի տա րած քա յին զի ջում չար վի հա յե րին: Թուր քա կան 
այս պես կոչ ված՝ «Ազ գա յին ուխ տով» ծրագր վեց խոր տա կել ՀՀ-ը և  ոչն չաց-
նել Հա յաս տա նի բա նա կը: Դա քե մա լա կան նե րին հա ջող վեց ա ռա ջին հեր թին 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նում կա ռա վա րող բոլշ ևիկ նե րի հետ մեր ձե նա լու 
ու բա րե կա մա նա լու շնոր հիվ: Միմ յանց շա հե րի հա մընկնումով Թուր քիան 
Ռու սաս տա նից ստա ցավ զենք, զի նամ թերք, ոս կի և 1920 թ. աշ նա նը հար-
ձակ վեց ՀՀ-ի վրա: Հա յաս տա նը չկա րո ղա ցավ պատ շաճ դի մադ րութ յուն 
ցույց տալ, պարտ վեց և 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին հար կադր ված էր կնքել 
Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նա գի րը, ո րով Թուր քիան ՀՀ-ից խլեց նրա ար-
ևե լա հայ տա րածք նե րի զգա լի մա սը, իսկ այդ նույն օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 2-ի 
Եր ևա նի՝ Դ րո- Լեգ րան հա մա ձայ նագ րով ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը կա մա վոր 
հե ռա ցավ իշ խա նութ յու նից: Թուր քա կան գրա վու մից զերծ տա րած քում հաս-
տատ վեց խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը: Այս պի սով, հայ ժո ղո վուր դը ար տա-
քին բիրտ մի ջամ տութ յան հետ ևան քով կորց րեց իր ան կախ պե տա կա նութ-
յու նը, բայց նա չկորց րեց հա վա տը Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հան դեպ: 
Հայ ժո ղո վուր դը՝ որ պես իր նվի րա կան իղձ, շա րու նա կում է պահ պա նել 
Ա զատ, Ան կախ և Միաց յալ Հա յաս տան կեր տե լու տես լա կա նը:

10.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կար ճատև գոր-
ծու նեութ յան փոր ձը, ան շուշտ, օգ տա կար և  ու սա նե լի է նաև մեր ժա մա-
նակ նե րում, քան զի, 100 տա րի անց, ըստ էութ յան, Հա յաս տա նը գտնվում է 
աշ խար հա քա ղա քա կան գրե թե նույն պայ ման նե րում, նույնն են մեր չորս 
հար ևան նե րը ի րենց նկրտում ե րով, դարձ յալ կաս կա ծե լի ու չա կեր տա վոր 
են նաև մեր դաշ նա կից նե րը, մի պա րա գա, ո րը ինք նին թե լադ րում է, որ 
Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր դի անվ տան գութ յան ու հա րատև ման միակ 
հու սա լի ե րաշ խա վո րը կա րող է լի նել մեր հա վա քա կան կամքն ու ու ժը 
մարմ ա վո րող հա յոց ազ գա յին բա նա կը: 

11. Երբ 100-ամ յա հե ռա վո րութ յու նից դի տար կում ենք Հա յաս տա նի Հան-
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րա պե տութ յան պատ մութ յու նը, ա պա նկա տում ենք, որ ու ժե րի ու ջան քե րի 
գեր մարդ կա յին լա րու մով, գրե թե ոչն չից, իր ժա մա նա կի պա հանջ նե րին ու 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան կերտ ված անկախ պե տականութ յու նը 
դար ձավ այն հիմ քը, ո րի վրա բարձ րա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը, իսկ 
նրա հիմ քի վրա էլ՝ մե րօր յա Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը:

12. Աս վա ծը հիմք է տա լիս հա մոզ մունք հայտ նե լու, որ ինչ քան հե ռա նանք 
Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ժա մա նակ նե րից, այն քան կմե ծա նա « Մա յի ս 28-
ի» ար ժե քը: Հա յոց վեր ջին 100 տա րի նե րի պատ մութ յան տա րեգ րութ յու նը 
ցույց է տա լիս նաև, որ Հա յաս տանն ու հայ ժո ղո վուրդն ի րենց կեր տած 
պե տութ յուն նե րով, ստեղ ծած նյու թա կան, հոգ ևոր ու բա րո յա կան ար ժեք-
նե րով ա նու րա նա լի ներդ րում ու նեն հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թութ յան 
գան ձա րա նում: 

13. Ժա ռան գոր դա կա նութ յան և  ի րա վա հա ջոր դութ յան ներ քին հոգ ևոր 
կապ կա « Մա յի ս 28-ի» և « Սեպ տեմ բե րի 21-ի» միջև: Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ան կու մից հե տո էլ՝ խորհր դա յին 70 տա րի նե րի ըն թաց քում, 
հայ րե նի քում՝ հար կադր ված-լուռ, իսկ գաղ թաշ խար հում՝ բարձ րա ձայն, չմա-
րեց ան կա խութ յան ո գին, վկան՝ Հա յաս տա նի ներ կա յիս հան րա պե տութ յու-
նը: Հենց դրա նում է « Մա յիս 28-ի» և «Ե ռա գույ նի» խոր հուր դը: 

14. 100 տա րի նե րի հեռ վից ըստ ար ժան վույն գնա հա տե լով 20-րդ դա րի 
Հա յոց ա ռա ջին ան կախ պե տա կա նութ յու նը՝ այ սօր, եր րորդ հա զա րամ յա-
կում, տեխ նո լո գիա կան թռիչք ներ ապ րող, շա րու նակ փո փոխ վող ու նոր 
մար տահ րա վեր նե րով հա գե ցած աշ խար հում մեզ հա մար ա ռաջ նա յի նը 
պետք է լի նի ոչ թե սոսկ ֆի զի կա կան գո յատև ման հիմ ա հար ցը, այլ հա-
մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րից հետ չմա լու, Հա յոց պե տա կա նութ յան 
շրջա նակ նե րում և ն րա նից դուրս ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե րով զար գա-
նա լու ու բար գա վա ճե լու, ազ գա յին նվի րա կան բաղ ձանք նե րի ի րա գործ մա-
նը հաս նե լու ա ռա ջադ րան քը: 

Արարատ Մ. Հակոբյան - գիտական հետաքրքրություններն 
ընդ  գրկում են 20-րդ դարի Հայոց պատմության առանցքային հիմ -
նա հարցերը։ Հրատարակել է մի շարք մենագրություններ Հայաս-
տանի Հանրապետության պատմության մասին։ Ուշա գրավ են նաև 
հե ղինակի աշխատություններն ու հոդվածները՝ Փետրվարյան 
ապս տամբության և Խորհրդային Հա յաստանում մենատիրական 
վար չակարգի հաստատման նախ նական ժամանակաշրջանի՝ 1920-
ական թվականների վերաբերյալ։
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Summary

The GOvERNMENT OF RA IN 1918 – 1920 AND THE PECULIARITIES 
OF ITS ACTIvITY

Ararat M. Hakobyan
Doctor of Historical Sciences

Key words - May 28, government of Armenia, Aram Ma-
nukyan, state machinery, ARF, H. Kajaznuni, state building, par-
liament, autonomies, prime-minister, coalition government, dip-
lomatic ties.

In examining and evaluating the independent statehood created by the Ar-
menian people and particularly the activity of its government 100 years later we 
can come to the following conclusions:

-The proclamation of Armenia’s independence after the centuries-old break 
was the result of victorious heroic battles of May, 1918.

- The people who had seen and survived genocide were forming statehood 
at the time of ongoing World War, in hostile surrounding, under the complex 
conditions of migration, famine and epidemics.

- The chief organizer of the state-creation workings was the government of 
RA. Only in 2.5 years the governments headed by four prime-ministers of ARF 
party managed to create an organized and vital state with its central and local 
bodies of authority, moderate liberal economy, diplomatic ties, national army, 
and symbols of statehood and so on. In governing the country the national, 
spiritual- cultural values historically rooted in the industrious Armenian nation, 
as well as, the advanced democratic, political, legal and economic forms and 
methods of modern times have been taken into consideration.

- The governing ARF party alongside with creation of social support didn’t 
disdain to involve other social-political forces through elections and coalition 
principals into the governing of the state.

- The experience and lessons of the government of the First Republic of 
Armenia are also instructive nowadays so there is inner link between inheritance 
and succession of “May 28” and “September 21”.
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Резюме

ПРАВИТЕЛЬСТВО РА В 1918-1920 ГГ. И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Арарат М. Акопян
Доктор исторических наук

Ключевые слова – 28 мая, правительство Армении, Арам 
Манукян, государственный аппарат, АРФ Дашнакцутюн, О. 
Каджазнуни, государственное строительство, парламент, 
автономии, премьер-министр, коалиционное правительство, 
дипломатические связи.

Исследуя и оценивая независимую государственность, созданную 
армянским народом в 1918 году, в частности, деятельность его правительства, 
можно прийти к следующим заключениям:

- Провозглашение независимости Армении после многовекового перерыва 
была результатом героических сражений в мае 1918 г.

- Народ, видевший и переживший Геноцид, формировал государственность 
в сложных условиях Мировой войны, вражеского окружения, беженства, 
голода и эпидемий.

- Главным организатором работ по государственному строительству 
являлось правительство РА. Всего за 2,5 года правительства, возглавляемые 
четырьмя премьер-министрами от партии АРФ Дашнакцутюн, сумели создать 
организованное и жизнеспособное государство с центральными и местными 
органами власти, умеренно либеральным хозяйством, дипломатическими 
связями, национальной армией, символами государственности и т. д. При 
правлении страной учитывались как национальные духовно-культурные 
ценности, исторически укоренившиеся в трудолюбивом армянском народе, 
так и передовые политические, правовые и экономические формы и методы 
правления.

- Правящая партия АРФ Дашнакцутюн, создав широкую социальную 
опору, не гнушалась привлекать через выборы и по коалиционному принципу 
приобщить к правлению государством другие общественно-политические 
силы.

- Опыт и уроки правления Первой Республики, несомненно, поучи тельны 
также в наше время, так что существует внутренняя связь унасле дования 
и правопреемства между 28-ым мая и 21-ым сентября.
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 Աննա Է. Ասատրյան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1918-1920 ԹԹ.

 Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րի  
ընտ րութ յան ու գոր ծու նեութ յան օ րի նա կով*

Բանալի բառեր - Վաղարշապատ, քաղաքագլուխ, իրա-
վասու, ընտրություն, քվե, վարչություն, քաղաքային խոր-
հուրդ, տնտեսություն, կրթություն, կուսակցություն:

 Մուտք
 Վա ղար շա պա տում տե ղա կան ինք նա վա րութ յան մար մին ներ ստեղ ծե լու 

հար ցը հա սու նա ցել էր դեռևս ցա րա կան իշ խա նութ յան ժա մա նակ:  Ռու սաս-
տա նի կայսր  Նի կո լայ 2-րդ  Ռո մա նո վի օ րոք այս տեղ ձևավորվեց ընտ րո վի 
մար մին, ո րը ար տա քուստ գրե թե նման էր քա ղա քա յին խորհր դին:  Տա րին 
մեկ ան գամ ընտր վում էին այս պես կոչ ված քսա նա պե տեր:  Ներ կա յա ցուց-
չա կան այդ մար մի նը, չնա յած իր դա սա յին բնույ թին, կա տա րում էր դրա կան 
դեր՝ կա նո նա վո րե լով հա մայն քի աշ խա տանք նե րը1:  

Սա կայն 1917 թ. ի րար հա ջոր դած հե ղա փո խա կան ա լիք նե րի արդ յուն-
քում վեր ջինս կազ մա լուծ վեց, և  միայն ՀՀ գո յութ յան տա րի նե րին՝ ժո ղովր-
դա վա րա կան սկզբունք նե րի հի ման վրա, Վաղարշապատում ձևա վոր վե ցին 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ: 

1918 թ. ամ ռա նը և  աշ նա նը, երբ դեռ նոր էին ձևա վոր վում ՀՀ կենտ րո-
նա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րը, ո րոնք փոր ձում էին «անձև քաո սից ու 
ա վե րակ նե րից» փրկել հայ ժո ղովր դին, ՏԻՄ հա մա կար գի ստեղ ծու մը տա-
կա վին քա ղա քա կան օ րա կարգ չէր բարձ րա ցել:  Դեռևս 1918 թ. օ գոս տո սի 

* Գիտաժողով-քննարկման ժամանակ ներկայացված այս զեկուցման դրույթների մի մասը նախապես 
հրապարակվել է «Վէմ» հանդեսում (տե՛ս Ասատրյան Ա. Է., Հայաստանի Հանրապետության տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները 1918-1920 թթ., «Վէմ», Եր. 2018, հունվար-մարտ, N 1(61), էջ 225-245): Ուստի 
կրկնությունից խուսափելու համար տպագրում ենք միայն Վաղարշապատի քաղաքային ինքնավարության 
պատմությանը վերաբերվող հատվածը։ Խմբ.։
1 Տե՛ս «Արարատյան աշխատավոր», 6 հունիս, 1919:
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1-ին իր աշ խա տանք նե րը սկսած  Հա յաս տա նի խորհր դում կա յին պատ գա-
մա վոր ներ, ո րոնք, ներ կա յաց նե լով հիմ ա վոր ված փաս տարկ ներ, անհ րա-
ժեշ տութ յուն էին հա մա րում ա ռա ջինն Էջ միած նի գա վա ռում ստեղ ծել տե-
ղա կան ինք նա վա րութ յուն՝ պառ լա մեն տի «Ինք նա վա րութ յուն նե րի հանձ-
նա ժո ղո վից» պա հան ջե լով ա րա գաց նել նրա ներդ րու մը: Ըստ նրանց՝ այդ 
գա վա ռում առ կա են ՏԻՄ-ե րի կա յաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մարդ կա յին 
և տն տե սա կան գոր ծոն նե րը՝ բնակ չութ յան մտա վոր նե րու ժը, գա վա ռին բնո-
րոշ՝ գի նու, կոն յա կի, օ ղու, բամ բա կի ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րի ու 
մե ծա ծա վալ ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը2: 

1919 թ. ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես կա ռա վա րութ յու նը ա ռա-
վել մեծ ու շադ րութ յուն դարձ րին ՏԻՄ-ե րի ստեղծ մա նը և  այդ ուղ ղութ յամբ 
ձեռ նար կե ցին մի շարք քայ լեր։ Այս պես՝ 1919 թ. մա յի սի 20-ին կա ռա վա րութ-
յան ո րո շու մով ՀՀ մի քա նի ա վան ներ, գյու ղա քա ղաք ներ ստա ցան քա ղա քի 
կար գա վի ճակ, իսկ 1919 թ. մա յի սի 23-ին կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տեց 
«ՀՀ մի քա նի վայ րե րում քա ղա քա յին կա նո նադ րութ յուն մտցնե լու մա սին» 
օ րեն քը3: Ըստ այդմ՝ օ րեն քով նա խա տես ված քա ղաք նե րում, այդ թվում՝ 
 Վա ղար շա պա տում, պետք է ձևա վոր վեին ՏԻՄ մար մին ներ՝ քա ղա քա յին 
խոր հուրդ և  վար չութ յուն: 

1.  Քա ղա քա յին իշ խա նութ յան մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րը
1919 թ. հու լի սի 2-ին ՆԳ նա խա րա րութ յունն Էջ միած նի գա վա ռա յին կո-

մի սա րին կար գադ րեց ձևա վո րել քա ղա քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով, 
ո րի նա խա գա հութ յու նը ստանձ նեց հաշ տա րար դա տա վոր  Հով հան նես Զա-
քար յա նը4: Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ երն էին  Գա րե գին Հա կոբ-
յա նը,  Գառ նիկ  Քա լաշ յա նը, Ա րամ  Մու շեղյ ա նը,  Սա հակ  Չի լին գար յա նը5: Վեր-
ջին ներս պար բե րա բար հրա վի րում էին նիս տեր, որ տեղ քննար կում էին 
ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հետ առնչ վող խնդիր ներ:  Հանձ նա ժո ղով 
ա վե լորդ տեխ նի կա կան ան հար մա րութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար և 
հաշ վի առ նե լով քա ղա քի փոքր մասշ տա բը6՝ ո րո շեց չկա տա րել բնակ չութ-
յան նոր հաշ վա ռում, հիմ վել պառ լա մեն տա կան ընտ րութ յուն նե րի հա մար 
կազմ ված ցու ցակ նե րի վրա, ո րոնք անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող էին 
լրաց վել: 

 Հանձ նա ժո ղո վի 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ի նիս տին նա խա գա հը զե կու-
ցեց, որ ստա ցել է ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան, « Վա ղար շա պա տի 
հա սա րա կութ յան խումբ»-ի և « Սո ցիա լիս տա կան խումբ»-ի ի րա վա սու նե րի 
թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րը:  Վե րո հիշ յալ ցան կե րը վա վե րաց վե ցին և  ըստ 
ներ կա յաց ման տրվե ցին հետև յալ հա մար նե րը՝ ՀՅԴ - թիվ 1,  Վա ղար շա պա-
տի հա սա րա կութ յան խումբ - թիվ 2,  Սո ցիա լիս տա կան խմբակ - թիվ 3: 
 Նիս տում հայ տա րար վեց, որ ՆԳՆ-ն  մեր ժել է 2 օ րում ընտ րութ յուն ներ անց-

2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 198, ց. 2, գ. 44, թ. 8:
3 Տե՛ս Ասատրյան Ա. Է., Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
1918-1920 թթ., «Վէմ», Եր., 2018 հունվար-մարտ, N 1(61), էջ 225-245: 
4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 244, թ. 30-32, 38:
5 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց.1, գ. 244, թ. 30:
6 Վաղարշապատի բնակչության ընդհանուր թիվը, ներառյալ գաղթականությունը, 12 հազ. էր, սակայն 
բնիկ վաղարշապատցիները մոտ 3500 հոգի էին (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 5, թ. 215):
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կաց նե լու ա ռա ջար կը և  ար գե լել է զին վո րա կան նե րի ու կու սակ րոն նե րի 
մաս նակ ցութ յունն ընտ րութ յուն նե րին7:  Սեպ տեմ բե րի 15-ին ո րոշ վեց հրա-
վի րել ներ կա յաց ված կու սակ ցութ յուն նե րի և խմ բակ ցութ յուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին՝ հանձ նա ժո ղո վի բո լոր աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու հա-
մար8: ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցիչ նշա նակ վեց Գ րի գոր  Գառն յա նը, իսկ  Սո ցիա լիս-
տա կան խմբա կի նը՝ տի կին Հ. Ա ղա զադ յա նը9: 

 Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րը հա ճախ էին բարձ րա ձայ նում ընտ րութ-
յուն նե րի հետ կապ ված հիմ ախն դիր նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես ընտ-
րա կան ցու ցակ նե րի հետ կապ ված թե րա ցում ե րը, ո րի հետ ևան քով, ըստ 
նրանց, շա տե րը զրկվել էին ընտ րա կան ի րա վուն քից: Ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի ո րոշ ան դամ եր՝ Գ.  Գառն յա նը, Ա.  Մու շեղյ ա նը նպա տա կա հար-
մար էին հա մա րում դա դա րեց նել նա խընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը՝ վկա-
յա բե րե լով բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յան բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն 
ընտ րութ յուն նե րի նկատ մամբ: Ուս տի պա տա հա կան չէր, որ 1919 թ. սեպ-
տեմ բե րի 21-ին  Վա ղար շա պա տում հաշ վառ ված 6000 ընտ րո ղից քվեա տու-
փին մո տե ցավ միայն 382 քա ղա քա ցի, ո րոնց ձայ նե րը բաշխ վե ցին հետև յալ 
կերպ. թիվ 1 ցու ցակ՝ 163 ձայն (8 ի րա վա սու), թիվ 2 ցու ցակ՝ 157 ձայն (8 
ի րա վա սու), թիվ 3 ցու ցակ՝ 69 ձայն (4 ի րա վա սու): Ար խի վա յին նյու թե րը 
վկա յում են նա խընտ րա կան շրջա նում և  հատ կա պես ընտ րութ յուն նե րից 
հե տո քա ղա քում շի կա ցած քա ղա քա կան մթնո լոր տի մա սին։ Այս պես՝ «Ա րա-
րատ յան աշ խա տա վոր» թեր թը հրա ժար վել էր տպագ րել թիվ 2 ցու ցա կի 
թեկ նա ծու նե րի ան վա նա ցան կը10: Իսկ  Վա ղար շա պա տի հաշ տա րար դա տա-
վո րը ո րո շել էր մի քա նի ամս վա բան տար կութ յան են թար կել «Ա րա րատ յան 
աշ խա տա վոր» և « Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր» թեր թե րի թղթա կից Թ.  Թադ-
ևոս յա նին (ՀՅԴ)՝ է սէռ Պ. Ս տամ բոլց յա նին ապ տա կե լու հա մար11: 

 Քա ղա քա կան ընդ դի մութ յու նը ներ կա յաց նող ՀԺԿ  Վա ղար շա պա տի կո-
մի տեն ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մը և ն րա ծա վա լած գոր ծու նեութ-
յու նը ո րա կեց հա կաօ րի նա կան:  Հե տընտ րա կան շրջա նում ո րոշ քա ղա քա-
ցի ներ ՆԳ նա խա րա րութ յու նից պա հան ջե ցին բե կա նել ընտ րութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը՝ ընտ րող նե րի մե ծա մաս նութ յան` ընտ րութ յուն նե րին չմաս-
նակ ցե լու, ընտ րա կան նոր ցու ցակ նե րի բա ցա կա յութ յան, պաշ տո նա տար 
ան ձանց կի րա ռած ճնշում ե րի և  այլ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով12: Ի դեպ, 
հարկ է նշել, որ թիվ 2 ցան կում ( Վա ղար շա պա տի հա սա րա կութ յան խումբ), 
ըստ էութ յան, ընդգրկ ված էին ՀԺԿ ան դամ եր կամ նրանց հա մա կիր ներ13, 
իսկ թիվ 3 ցան կում՝ է սէռ ներ:  Դա նշա նա կում էր, որ ՀՅԴ-ն  քա ղա քա յին 
խորհր դում և  վար չութ յու նում չէր ու նե նա լու ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յուն: 
Այ նու հան դերձ, ՀՀ ՆԳՆ հաս տա տեց ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, ին չը 
ևս  մեկ ան գամ հավաստեց, որ Ա.  Խա տիս յա նի վար չա պե տութ յան շրջա նում 
պե տա կան շա հե րը վեր էին դաս վում կու սակ ցա կան շա հե րից: 

1919 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին հաշ տա րար դա տա րա նի շեն քում գու մար ված 
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց.1, գ. 244, թ. 22:
8 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց.1, գ. 244, թ. 22:
9 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց.1, գ. 244, թ.45, 48:
10 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 244, թ. 12, 19, 23-27:
11 Տե՛ս «Ժողովուրդ», Եր., 17 հոկտեմբեր, 1919:
12 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 244, թ. 9-10:
13 Տե՛ս « Ժողովուրդ», Եր., 26 սեպտեմբեր, 1919, տե՛ս նաև՝ ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 244, թ. 58:
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քա ղա քա յին խորհր դի ա ռա ջին նիս տում, ո րին ներ կա էին 20 ի րա վա սո ւից 
19-ը, խորհր դի նա խա գահ ընտր վեց ՀՅԴ խմբակ ցութ յան ան դամ Ս.  Կա րո-
յա նը (18 կողմ):  Սա կայն փոք րա մաս նութ յան մեջ հայտն ված ՀՅԴ-ն ս տիպ-
ված էր հա մա գոր ծակ ցութ յան ու ղի ներ փնտրել ՀՀ օ րենս դիր մարմ ում 
ներ կա յաց ված է սէռ նե րի հետ:  Վա ղար շա պա տի հա սա րա կութ յու նը քա ղա-
քագլ խի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րեց Ռ. Օ հան ջան յա նին, իսկ ՀՅԴ խմբակ ցութ-
յու նը՝ Սո ցիա լիս տա կան խմբի ներ կա յա ցու ցիչ, ան կու սակ ցա կան  Գարս ևան 
Սլ կու նուն:  Վա ղար շա պա տի հա սա րա կութ յան ի րա վա սու նե րը հաս կա ցան, 
որ ՀՅԴ-ի և  է սէռ նե րի միջև կնքվել է քա ղա քա կան գոր ծարք և, ի րենց հա-
մա րե լով է սէռ նե րի կող մից խաբ ված, ամ բողջ կազ մով հե ռա ցան ժո ղո վից, 
ո րը, սա կայն, չխան գա րեց  Գարս ևան Սլ կու նուն ընտր վել քա ղա քագլ խի 
պաշ տո նում:  Վեր ջինս հայ տա րա րեց, որ որ պես քա ղա քագ լուխ, ցան կա լի 
չի հա մա րում հա րել որ ևէ խմբակ ցութ յան14:  Փաս տո րեն դաշ նակ ցա կան նե-
րը, քա ղա քագլ խի պաշ տո նը զի ջե լով է սէռ նե րին, փոր ձե ցին խորհր դում 
ձեռք բե րել հա մա խոհ ներ, իսկ ցու ցա կը գլխա վո րող դաշ նակ ցա կան Մկր-
տիչ Ս տե փան յա նի՝ քա ղա քագ լուխ դառ նա լու ձգտում ե րը ի չիք դար ձան15:

 Խոր հուր դը բազ մա կու սակ ցա կան սկզբուն քով ընտ րեց խորհր դի հանձ-
նա ժո ղով եր՝ լիկ վի դա ցիա յի, բյու ջե տա ֆի նան սա կան, ջրա յին, դպրո ցա կան 
և  այլն:  Քա ղա քա յին ի րա վա սու նե րից ձևա վոր վեց նաև վար չութ յան կազ մը: 
 Վար չութ յան ներ սում կա տար վեց աշ խա տան քի բա ժա նում: Ս տեղծ վե ցին 
սա նի տա րա կան, պա րե նա վոր ման, բռնագ րավ ման, դպրո ցա կան և  այլ 
հանձ նա ժո ղով եր, ո րոնք գործ նա կա նում ի րա կա նաց նում էին քա ղա քա յին 
խորհր դի ո րո շում ե րը, մշա կում քա ղա քի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քի բա-
րե կարգ ման ծրագ րեր:

2.  Վա ղար շա պա տի խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ջան քե րը
 Քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան ի րենց գոր ծա ռույթ-

նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոն ցից էին բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա-
նութ յու նը, սա նի տա րա հի գե նիկ անվ տան գութ յան պահ պա նու մը:  Սա նի տա-
րա հի գե նիկ անվ տան գութ յան ա պա հով ման և  հա մա ճա րա կի դեմ պայ քա-
րե լու հա մար 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին խոր հուր դը հաս տա տեց վար չութ-
յան կազ մած պար տա դիր կա նոն նե րը, ըստ ո րի՝ տնա տե րե րը պար տա վոր 
էին մինչև փո ղո ցը մաք րել բա կը, մեկ ուղ ղութ յան վրա գտնվող խա նու թա-
տե րե րը՝ ու նե նալ ընդ հա նուր աղ բարկղ և  այլն16, իսկ վար չութ յու նը գլխա-
վոր փո ղոց նե րում և հ րա պա րա կում նշա նա կեց հսկիչ ներ ու մաք րութ յան 
գոր ծի կա ռա վա րիչ:  Հա մա ճա րակ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար վար չութ-
յանն օ ժան դա կութ յան ձեռք մեկ նեց Խ նա մա տա րութ յան և  վե րա շի նութ յան 
նա խա րա րութ յու նը՝ տրա մադ րե լով 2 մլն 307 հազ. ռ.: Ա մե րիկյ ան կո մի տեի 
ի րա վա սութ յա նը հանձն վեց քա ղա քա յին բաղ նի քը, որ տեղ ու նե զուրկ նե րը 
լո ղա նա լու էին անվ ճար, ախ տա հար վե լու էին նրանց հա գուստ նե րը17:

 Քա ղա քա յին մար մին նե րի ա ռաջ կանգ նած սո ցիա լա կան հա ջորդ հիմ-

14 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 244, թ.51, 80:
15 Տե՛ս « Ժողովուրդ», Եր.,17 հոկտեմբերի, 1919 թ.:
16 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 214, ց. 2, գ. 17, թ. 3:
17 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց. 2, գ. 16, թ. 24:
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նա հար ցը քա ղա քի պա րե նա վո րում էր, ո րի արդ յու նա վետ լուծ ման հա մար 
1920 թ. հուն վա րի 26-ին վար չութ յան զե կուց ման հա մա ձայն՝ խոր հուր դը 
ո րո շեց վե րոնշ յալ գոր ծա ռույ թը լիա զո րել վար չութ յա նը:  Ներ քին շու կա յում 
ապ րանք նե րի փո խա նակ ման, վա ճառ քի կազ մա կերպ ման հա մար ստեղծ վեց 
հա տուկ կո մի տե, ո րի մեջ ընդգրկ վե ցին վար չութ յան ամ բողջ կազ մը, ե րեք 
ի րա վա սու, ինչ պես նաև Ար դա րա դա տութ յան, Խ նա մա տա րութ յան նա խա-
րա րութ յուն նե րի, գյու ղատն տե սա կան ըն կե րութ յուն նե րի, կոո պե րա տիվ ե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:  Չա րա շա հում ե րից խու սա փե լու հա մար խոր հուր-
դը դի մեց ա մե րիկյ ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ խնդրե լով հա ցի բաշ խում 
ի րա կա նաց նել կա՛մ վար չութ յան մի ջո ցով, կա՛մ վեր ջի նիս կազ մած ցու ցակ-
նե րին հա մա պա տաս խան18, ո րին ի պա տաս խան՝ ա մե րի կա ցի նե րը հա ցի 
բաշխ ման ի րա վա սութ յու նը հանձ նե ցին վար չութ յա նը19:  Հե տա գա յում, երբ 
ա մե րի կա ցի նե րը դա դա րեց րին քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րին ա պա հո վել 
ալյ ու րով ու հա ցով, դրանց գնման, բաշխ ման գոր ծա ռույ թը դար ձավ վար-
չութ յան ան մի ջա կան պար տա կա նութ յու նը: Գ նա ճի պայ ման նե րում վար-
չութ յու նը խու սա փում էր բարձ րաց նել հա ցի գի նը, քա նի որ դրան հա ջոր-
դած «ամ բո խա յին հու զում ե րը» ա վե լի ա նե լա նե լի ի րա վի ճակ կստեղ ծեին: 
 Հարկ է նշել, որ ինք նա վա րութ յան տվյալ նե րով 1920 թ. մա յի սին քա ղա քա-
յին կտրոն նե րով, ինք նար ժե քից ցածր գնե րով վար չութ յու նը հո գում էր 10 
հազ. մար դու հա ցի կա րիք նե րը՝ օ րա կան կրե լով 60 հազ. ռ. վաս20: 
 Խորհր դի ո րոշ մամբ՝ վար չութ յա նը լիա զոր վեց կա տա րել ցո րե նի մե ծա ծա-
վալ գնում եր՝ 1 մլն ռ. սահ ման նե րում, ար գել վեց քա ղա քից հա ցա հա տի կի 
ար տա հա նու մը: ՆԳՆ կար գադ րութ յամբ վար չութ յու նը ի րա կա նաց րեց նաև 
ցո րե նի բռնագ րա վում21: 

Ե թե կեն սամ թերք նե րի բռնագ րա վու մը պե տութ յան կող մից պատ վի-
րակ ված գոր ծա ռույթ էր, ա պա քա ղա քա պատ կան հո ղե րը քա ղա քա յին ֆոն-
դի մեջ նե րա ռու մը, բնա կա րան նե րի բռնագ րա վու մը ինք նա վա րութ յուն նե րի 
ան մի ջա կան՝ քա ղա քա յին օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված պար տա վո րութ-
յուն նե րից էր:  Քա ղա քա պատ կան հո ղե րի սահ մա նա զատ ման հա մար հար-
կա վոր էր նախ կա տա րել հո ղա չա փում եր, և  այդ նպա տա կով, վար չութ յան 
դի մու մի հա մա ձայն, ճար տա րա պետ Ա.  Թա ման յա նի կող մից  Վա ղար շա պատ 
գոր ծուղ ված երկ րա չափ-ճար տա րա գետ Եփ րեմ  Մա մուլյ ա նը կա տա րեց հո-
ղա չա փում եր22:  Քա ղա քա յին խորհր դի ո րոշ մամբ քա ղա քա պատ կան հո-
ղե րը շա հա գործ վե լու էին վար չութ յան հա յե ցո ղութ յամբ՝ բա ժա նե լու դեպ-
քում ա ռա վե լութ յու նը տա լով չուն ևոր նե րին:  Հո ղա յին ֆոն դի ըն դար ձակ ման 
հա մար քա ղա քա յին խոր հուր դը նպա տա կա հար մար էր հա մա րում վան քա-
պատ կան հո ղե րի մու նի ցի պա լա ցու մը:  Բանն այն էր, որ  Վա ղար շա պա տի 
9 հազ. խալ վար հո ղե րից 6 հազ. վան քա պատ կան էին, ո րոնք, ի դեպ, ե կե-
ղե ցին վար ձա կա լութ յան էր տվել մաս նա վոր ան ձանց: Երբ 1919 թ. դեկ տեմ-
բե րի 17-ին խորհր դի հան դի սա վոր նիս տին ներ կա ՆԳ նա խա րա րին ա ռա-
ջար կե ցին հո ղա յին ֆոն դը հա մալ րել վան քա պատ կան հո ղե րի հաշ վին, 

18 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 29-32:
19 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 214, ց. 2, գ. 18, թ. 38:
20 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 205, ց. 1, գ. 690, թ. 162:
21 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 119, 140:
22 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց. 2, գ. 28, թ. 2, գ. 14, թ. 33:
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վեր ջինս պա տաս խա նեց, որ այդ ուղ ղութ յամբ գոր ծում են հանձ նա ժո ղով-
ներ, և  դեռևս չկան մշակ ված օ րենք ներ23: 

 Հարկ է նկա տել, որ վան քա պատ կան հո ղե րի բռնագ րավ ման խնդրում 
առ կա էր երկ վութ յուն ու նաև հա կա սութ յուն կա ռա վա րող կու սակ ցութ յան՝ 
ՀՅԴ-ի որ դեգ րած ագ րա րա յին ծրագ րի և  գործ նա կան քա ղա քա կա նութ յան 
միջև: Երբ քա ղա քա յին վար չութ յա նը չթույ լատր վեց տի րա նալ վան քա պատ-
կան հո ղե րին, ել նե լով իր իսկ ի րա վա սութ յու նից՝ նա հար կեր սահ մա նեց 
քա ղա քի վար չա կան սահ ման նե րի մեջ մտնող Սրբ. Հ ռիփ սի մե, Սրբ.  Գա յա նե 
վան քե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի վրա (բա ցա ռութ յամբ Սրբ. Էջ միած նի)24, 
բռնագ րա վեց ա ռան ձին վա նա կան շի նութ յուն ներ, ո րի հետ ևան քով սրվե ցին 
 Մայր Ա թո ռի և  քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը: 
1920 թ. հոկ տեմ բե րի 25-ին կա թո ղի կոսն ան գամ դի մել է վար չա պետ Հ. 
Օ հան ջան յա նին՝ վան քա պատ կան շի նութ յուն նե րը քա ղա քա յին ինք նա վա-
րութ յան կող մից չբռնագ րա վե լու խնդրան քով25: 

 Սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար  Վա ղար շա պա տի քա-
ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րը կար ևո րե ցին քա ղա քա յին հար կե րի ու տուր քե-
րի նոր հա մա կար գի կի րա ռու մը, անմ շակ հո ղե րում հա ցա հա տի կա յին և  այլ 
կուլ տու րա նե րի ցանք սե րի կազ մա կեր պու մը26, ջուլ հա կա նո ցի բա ցու մը, Զանգ-
վի ջրե րի շա հա գործ ման վերսկ սու մը:  Քա ղա քա յին խորհր դի ո րոշ մամբ բաց-
ված ջուլ հա կա նո ցը աշ խա տա տե ղով ա պա հո վեց 22 մար դու27: 

Այ նու հան դերձ,  Վա ղար շա պա տի բնակ չութ յան ե կա մու տի հիմ ա կան 
աղբ յու րը գյու ղատն տե սութ յունն էր՝ հո ղա գոր ծութ յու նը և  այ գե գոր ծութ յու-
նը, ո րոնց զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր ո ռոգ ման հա մա կար գի հետ: 
ՀՀ-ում բեր քատ վութ յան նվազ ման հիմ ա կան պատ ճառ նե րից էր ջրանցք-
նե րի, ա ռու նե րի անմ ի թար վի ճա կը, որը հանգեցրեց այ գե գոր ծա կան կուլ-
տու րա նե րի հա մա խառն ար տադ րան քի կրճատ մա նը: ՀՀ ջրա յին ռե սուրս-
նե րից Ա րա րատ յան դաշ տի հա մար անգ նա հա տե լի էին  Զանգ վի (Հ րազ դա-
նի) ջրա յին պա շար նե րը, ո րոնց տա րե կան քա նա կը, ըստ ին ժի ներ Գ. Ա ղա-
բաբ յա նի, կազ մում էր 1.079.122176 խ/մ, ո րով կա րե լի էր 7 ամս վա ըն թաց-
քում ո ռո գել 118951 դես յա տին հող28: Այս ա մե նը գի տակ ցե լով՝ 1919 թ. նո-
յեմ բե րի 22-ին քա ղա քա յին խոր հուր դը ո րո շեց «ոչ մի դեպ քում կանգ 
չառ նե լով որ ևէ ծախ քի դի մաց» մաք րել  Զան գուն՝ Ս ևա նա լճի շա հա գործ-
ման միակ բնա կան ճա նա պար հը: Իր հեր թին կա ռա վա րութ յու նը, ջրա յին 
ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը հա մա րե լով ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից մե կը, 
քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յա նը հատ կաց րեց 8 մլն 242733 ռ. մուր հակ (ան-
տո կոս, 5 տա րի ժամկ ե տով)29: 

Ինք նա վա րութ յան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան ո լորտ նե րից էին 
նաև որ բե րի խնա տա րութ յան, քա ղա քա յին գրա դա րան-ըն թեր ցա րա նի բաց-
ման, կրթամ շա կու թա յին հար ցե րը: 

 Վա ղար շա պա տում գոր ծում էր եր կու տար րա կան դպրոց, որ տեղ սո վո-
23 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 4, 16:
24 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց. 2, գ. 21, թ. 45:
25 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 31, թ. 72:
26 Տե՛ս «Յառաջ», Եր., 29 փետրվար, 1920:
27 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 214, ց. 2, գ. 20, թ. 59, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 7:
28 Տե՛ս «Հայաստանի աշխատավոր», Եր., 9 մայիս, 1919:
29 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 214, ց. 2, գ. 18, թ. 258:
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րում էին 420 ա շա կերտ ներ, մինչ դեռ դպրո ցա կան տա րիք ու նե ցող նե րի 
թի վը հաս նում էր 1200-ի:  Նոր դպրոց ներ ու նե նա լու, մաս նա վո րա պես գիմ-
նա զիա յի հար ցը բարձ րաց վեց 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ի հան դի սա վոր նիս-
տին30: 1920 թ. հուն վա րին վար չութ յու նը ո րո շեց նո րաս տեղծ գիմ ա զիա յին 
ա պա հո վել շեն քա յին պայ ման նե րով:  Գիմ ա զիա յի տե սուչ նշա նակ վեց Վր-
թա նես  Փա փազ ա նը31:  Վե րոնշ յալ դպրո ցը երկ սեռ էր, որ տեղ ստեղծ վեց 
ա շա կեր տա կան ինք նա վա րութ յան հա մա կարգ և  այլն32:  Վար չութ յու նը ցան-
կա նում էր  Վա ղար շա պա տում բա ցել հա մալ սա րան, ան գամ ստեղծ վեց հա-
մալ սա րա նի բաց ման հանձ նա ժո ղով:  Քա ղագ լու խը գտնում էր, որ Էջ միա-
ծի նը «…. բա ցա ռիկ դեր է ու նե ցել  Հա յաս տա նի լու սա վո րութ յան գոր ծում…
.»33:

1920 թ. մար տին  Հան րա յին կրթութ յան նա խա րա րութ յան և  վար չութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ բաց վեց քա ղա քա յին գրա դա րան-ըն թեր ցա րա նը, ո րը 
ՀՅԴ խմբակ ցութ յան ի րա վա սու Սմ բատ  Կա րո յա նի ա ռա ջար կութ յամբ ան-
վա նա կոչ վեց  Խա չա տուր  Կար ճիկյ ա նի ան վամբ34:

Չ նա յած վե րոնշ յալ քայ լե րին՝  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին ինք նա վա-
րութ յան գոր ծու նեութ յու նը, մաս նա վո րա պես քա ղա քի բա րե կարգ ման, սա-
կագ նա յին քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տը, դար ձավ կենտ րո նա կան իշ խա նութ-
յուն նե րի քննա դա տութ յան թի րա խը35:  Հարկ է նկա տել, որ ինք նա վա րութ յան 
սո ցիալ-տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը, ըստ 
քա ղա քագլ խի, խան գա րում էին քա ղա քում ա ճող հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, 
գա վա ռա յին կո մի սա րի, գա վա ռա յին ինք նա վա րութ յան ա պօ րի նութ յուն նե-
րը: Ել նե լով քա ղա քի սո ցիալ-տնտե սա կան ծանր դրութ յու նից՝ դեռևս 1919 
թ. նո յեմ բե րի 3-ին քա ղա քա յին խոր հուր դը ո րո շեց 10 մի լի ցիա յից բաղ կա-
ցած նո րաս տեղծ քա ղա քա յին մի լի ցիան հանձ նել ՆԳՆ-ին36:  Սա կայն քա-
ղա քում շա րու նա կե ցին ա ճել հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնց մա սին զե կու-
ցում ե րով քա ղա քագ լու խը պար բե րա բար հան դես էր գա լիս խորհր դում՝ 
մե ղադ րե լով մի լի ցիա յի պե տին37, գա վա ռա յին կո մի սա րին:  Վեր ջինս և ն րա 
գլխա վո րած կա ռույ ցը չէին կա տա րում նաև հար կե րի, տուր քե րի գանձ ման 
մա սին խորհր դի ո րո շում ե րը38:  Տե ղե կութ յուն ներ կան նաև այն մա սին, որ 
գա վա ռա յին կո մի սար Գ ևորգ Ալ թուն յան ցը թույլ է տվել զեղ ծում եր ու շա-
հա տա կութ յուն ներ, ո րի հա մար ՀՅԴ  Գե րա գույն մար մի նը 1919 թ. դեկ տեմ-
բե րի 27-ին, լսե լով նրա անձ նա կան գոր ծը, նրան վտա րում է կու սակ ցութ-
յան շար քե րից և  գոր ծը հանձ նում շրջա նա յին դա տա րա նի դա տա խա զին39:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քա յին խոր հուր դը չդար ձավ կու սակ ցա կան հաշ-
վե հար դար նե րի թա տե րա բեմ, ինչ պես նաև հա կա պե տա կան խմո րում ե րի 
օ ջախ:  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յու նը ՀՀ քա ղա քա յին 
ինք նա վա րութ յուն նե րի պատ մութ յան մեջ մտավ իր ան կու սակ ցա կան քա-
30 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց.1, գ. 139, թ. 16:
31 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 307, ց.1, գ. 105, թ.1:
32 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 307, ց.1, գ. 105, թ. 87:
33 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց.2, գ. 4, թ. 12:
34 Տե՛ս «Յառաջ», Եր., 26 մարտ, 1920:
35 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 31:
36 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց. 2, գ. 8, թ. 1, գ. 16, թ. 36:
37 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 139, թ. 53:
38 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 214, ց. 2, գ. 16, թ. 35:
39 Տե՛ս «Յառաջ», Եր. 9 հունվար, 1920:
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ղա քագլ խով, խորհր դի ի րա վա սու նե րի կազ մով:  Հարկ է նկա տել, որ իշ խող 
ՀՅԴ կու սակ ցութ յու նը քա ղա քա յին խորհր դում չու ներ կա յուն մե ծա մաս-
նութ յուն, ո րից, սա կայն, չտու ժեց, ա ռա վել ևս չ խա փան վեց ինք նա վա րութ-
յան մար մին նե րի աշ խա տան քը, ո րոնք գոր ծե ցին ընդ հուպ մինչև ՀՀ ան-
կու մը:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
Այս պի սով.
-  Մու նի ցի պալ ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման փոր ձա ռութ յան պա-

կա սի, հա սա րա կութ յան ոչ բարձր ի րա վա գի տակ ցութ յան պայ ման նե րում 
 Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին խորհր դի ի րա վա սու նե րի ընտ րութ յուն նե րը 
ու ղեկց վե ցին մի շարք բաց թո ղում ե րով ու թե րութ յուն նե րով:  Սա կայն ՀՀ 
կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րը հաս տա տե ցին ի րենց կու սակ ցութ յան՝ 
ՀՅԴ-ի հա մար ան ցան կա լի արդ յունք ներ գրան ցած վե րոնշ յալ ընտ րութ-
յուն նե րի լե գի տի մութ յու նը:

-  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յու նում ՀՅԴ-ն  չի կազ մել 
կա յուն մե ծա մաս նութ յուն, բայց և  այն պես, հաշ վի առ նե լով քա ղա քա յին 
բնակ  չութ յան գե րա կա շա հը՝ կու սակ ցութ յուն նե րի ու հա սա րա կութ յան, 
խորհր դի և  վար չութ յան միջև հիմ ա կա նում գո յութ յուն է ու նե ցել փոխ հաս-
կա ցո ղութ յուն ու հա մա գոր ծակ ցութ յուն՝ քա ղա քի բնա կա նոն կյան քը վա-
րե լու հա մար: 

-  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին խոր հուր դը չդար ձավ կու սակ ցութ յուն-
նե րի քա ղա քա կան հաշ վե հար դար նե րի թա տե րա բեմ, հա կա պե տա կան խմո-
րում ե րի օ ջախ: Ա վե լին,  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին ինք նա վա րութ յու նը 
ՀՀ կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա մար դար ձավ հե նա րան՝ երկ րի 
կա յու նութ յան ա պա հով ման, ի րա վա կար գի պահ պան ման գոր ծում: 

-  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րը, փոր ձե լով լու ծել սո-
ցիալ-տնտե սա կան, մշա կու թա յին և  կեն սա կան նշա նա կութ յան այլ ո լորտ-
նե րում կու տակ ված հիմ ախն դիր նե րը, այդ ուղ ղութ յուն նե րով ձեռ նար կե ցին 
մի շարք դրա կան քայ լեր: 

-  Վա ղար շա պա տի քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րի ձևա վոր ման, գոր-
ծու նեութ յան հիմ քում ըն կած էին ժո ղովր դա վա րութ յան սաղ մերն ու դրանց 
առանձին դրսևո րում ե րը:

Աննա Է. Ասատրյան-գիտական հետաքրքրությունների շրջա  -
նակն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրա պետու թյան տե ղական ինք-
նակառավարման մարմինների ձևավորման և գործունեության պատ-
մությունը: Թեմայի մա սին ունի մի շարք հոդվածներ, որոնք տպա -
գրվել են հայաս տանյան գիտական հանդեսներում:
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Summary 

THE ESSENCE OF LOCAL SELF-GOvERNMENT  
SYSTEM OF REPUBLIC OF ARMENIA IN 1918-1920

On the example of the election and activity of Vagharshapat’s mu-
nicipal authorities

Anna E. Asatryan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Vagharshapat, mayor, competent, election, 
vote, administration, city council, economy, education, party.

A multi-party city council was formed as a result of the elections held in 
September, 1919 in the local self-government system of Vagharshapat. 

In the above mentioned council the ARF party didn’t have stable majority so 
it had to get political consensus with the SRs yielding to them the mayor’s office. 
G. Slkuni, who was involved in SRs’ list but was non-partisan, was elected as a 
mayor. However this didn’t impede the effectiveness of the activities of the 
municipal authorities. The latters struggled for the elimination of epidemics, 
famine and illiteracy. They undertook steps for improving the economic situation 
and urban life.

Резюме

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РА  
В 1918-1920 ГГ.

На примере выборов и деятельности городских властей 
Вагаршапата

Анна Э. Асатрян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова – Вагаршапат, мэр, компетентный, вы-
боры, голос, управление, городской совет, экономика, обра-
зо вание, партия.

В результате выборов в органы МСУ, проведенных в 1919 г. в городе 
Вагаршапате, был сформирован многопартийный городской совет.

В упомянутом совете партия АРФ Дашнакцутюн не имела устойчивого 
большинства, поэтому была вынуждена идти на политический компромисс 
с эсерами, уступив им должность мэра. Мэром был избран включенный в 
список эсеров, но беспартийный Г. Слкуни. Тем не менее, это не 
воспрепятство вало эффективности деятельности городских властей. 
Последние боролись против эпидемии, голода, безграмотности. Были 
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предприняты шаги, направленные на улучшение экономического состояния 
и быта горожан.
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Է դի տա Գ. Գ զո յան
Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ  

1918-1920 ԹԹ. 
Ըստ Ազ գե րի լի գա յի ժնևյան ար խի վի նո րա հայտ  

վա վե րագ րե րի

Բանալի բառեր -    Հայաստանի Հանրապետություն, 
միջազ գային իրավական կարգավիճակ, միջազգային ճանա-
չում, Ազգերի լիգա, անդամակցության հարց, Անդրկովկասյան 
հանրապետություններ,  Խորհրդային Ռուսաստան, Սևրի 
պայմանագիր, Փարիզի Խաղաղության վեհաժողով:

 Մուտք
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը,  Փետր վար յան հե ղա փո խութ-

յու նը և  Հոկ տեմ բեր յան հե ղաշր ջու մը նոր պատ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճակ 
ստեղ ծե ցին Անդր կով կա սում: 1917 թ. նո յեմ բե րի 15-ին խորհր դա յին իշ խա-
նութ յունն ըն դու նեց  Ռու սաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք նե րի մա սին 
հռչա կա գի րը, ո րով ճա նա չում էր նրանց ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը՝ ընդ հուպ 
մինչև կայս րութ յան կազ մից դուրս գա լը (the right of secession) և  կայս  րութ-
յան տա րած քում ան կախ պե տութ յուն ստեղ ծե լը (independent states)1: 

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում 1917 թ. նո յեմ բե րին ձևա վոր վեց ան կախ 
Անդր կով կա սի ա ռա ջին կա ռա վա րութ յու նը՝ Անդր կով կաս յան կո մի սա րիա-
տը, իսկ քիչ անց նաև Անդր կով կաս յան  Սեյ մը, ո րը 1918 թ. ապ րի լի 22-ին 
հռչա կեց Անդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան 
ստեղ ծու մը:  Սա կայն,  վեր ջի նիս գո յութ յու նը շատ կարճ տևեց. 1918 թ. մա-
յի սի 26-ին Վ րաս տա նը հռչա կեց իր ան կա խութ յու նը, ո րին հետ ևեց Ադր բե-
ջա նը և  ա պա՝  Հա յաս տա նը: 

 Կարճ տևեց նաև  Մոսկ վա յի հա մե մա տա բար հան դուր ժո ղա կան վե րա-
բեր մուն քը նո րան կախ պե տութ յուն նե րի նկատ մամբ:  Շու տով՝ 1918 թ. ամ-
ռա նը,  Ռու սաս տա նի  Սո ցիա լիս տա կան  Ֆե դե րա տիվ  Խորհր դա յին  Հան րա-

1 Տե՛ս Edward W. Walker, Dissolution:  Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union, Lanham,  Maryland Row-
man & Littlefield, 2003, էջ 25: 
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պե տութ յան ստեղ ծու մից հե տո,  Մոսկ վա յի կա ռա վա րութ յու նը փաս տո րեն 
հրա ժար վեց իր հռչա կած սկզբունք նե րից և  վերսկ սեց պայ քա րը այն տա-
րածք նե րի հա մար, ո րոնք նախ կի նում  Ռու սա կան կայս րութ յան մաս էին 
կազ մել2: 

 Ներ քին պե տա կա նա շի նութ յա նը զու գա հեռ, նո րան կախ պե տութ յուն նե-
րը ձգտում էին ձեռք բե րել պե տա կա նութ յանն անհ րա ժեշտ բո լոր ատ րի-
բուտ նե րը և  ամ րագ րել ի րենց մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վի ճա կը` 
հիմ նա կա նում այլ պե տութ յուն նե րի կող մից ճա նա չում նե րի և  մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րին ան դա մագր վե լու մի ջո ցով: Այս ա ռու մով մի ջազ գա յին ճա-
նաչ ման հարցն ա մե նա կար ևորն էր և գտն վե լով աշ խար հա քա ղա քա կան 
հա կոտն յա շա հե րի բախ ման կի զա կե տում` մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր 
Ան տան տի ու բոլշ ևիկ յան  Ռու սաս տա նի առ ճա կատ մամբ: 

 Ներ կա հոդ վա ծում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին կար-
գա վի ճա կը կներ կա յաց վի Ազ գե րի լի գա յին վեր ջի նիս ան դա մակ ցութ յան 
հա մա տեքս տում` միա ժա մա նակ զու գա հեռ ներ անց կաց նե լով  Ռու սա կան 
կայս րութ յան տա րած քում ձևա վոր ված այլ պե տութ յուն նե րի, մաս նա վո րա-
պես Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի իրավական դրության հետ: ՀՀ մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կը կներ կա յաց վի և կքնն վի նաև աշ խար հա քա ղա-
քա կան զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում: 

1.  Բոլշ ևիկ յան  Ռու սաս տա նի և  նախ կին  Ռու սա կան կայս րու-
թյան տա րած քում ձևա վոր ված պե տութ յուն նե րի նկատ մամբ 

Ազ գե րի լի գա յի քա ղա քա կա նութ յան ձևա վո րու մը
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում հաղ թա նա կած մի շարք պե-

տութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 1920 թ. հուն վա րի 10-ին պաշ տո նա պես 
հիմվեց Ազ գե րի լի գան, ո րի գլխա վոր նպա տակ նե րից էր ա պա գա յում պա-
տե րազմ ե րի կան խա գե լում ու պե տութ յուն նե րի միջև վե ճե րի խա ղաղ 
հան գու ցա լու ծու մը:  Չան սա լով հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի կոր ծա նա-
րար հետ ևանք նե րին`  Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սի ըն թաց քում՝ 
դեռևս 1919 թ. հուն վա րին, Ազ գե րի լի գա յի կա նո նադ րութ յան տեքս տը միա-
ձայն ըն դուն վում է բո լոր շա հագր գիռ պե տութ յուն նե րի կող մից:  Քա նի որ 
կազ մա կեր պութ յունն իր առջև նպա տակ էր դրել հաս նե լու մի ջազ գա յին 
խա ղա ղութ յան ու անվ տան գութ յան, և  մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ ա րար 
սկզբունք նե րը դնել պե տութ յուն նե րի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ-
քում, ո րոշ հե ղի նակ նե րի կող մից Ազ գե րի լի գան հռչակ վեց նաև որ պես 
այ լընտ րանք բոլշ ևիզ մին և  կար ևոր գոր ծիք դրա դեմ պայ քա րում երկր նե-
րի «քա ղա քա կան, տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան պայ ման նե րը» թեթ ևաց նե-
լու և  Կենտ րո նա կան ու Ար ևելյ ան Եվ րո պան բոլշ ևիզ մի տա րած ման վտան-
գից պաշտ պա նե լու մի ջո ցով3: Ազ գե րի լի գա յի բո լոր ան դամ-պե տութ յուն-
նե րը միա կար ծիք էին, որ բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նը որ պես թշնա մա կան և  
ոչ վստա հե լի եր կիր ոչ մի դեպ քում չպետք է ան դա մակ ցի Ազ գե րի լի գա յին4, 

2 Տե՛ս Charlotte Hill, State-Building and Conflict Resolution in the Caucasus, Leiden, 2010, էջ 96: 
3 Տե՛ս Harold Temperley, A History of Peace Conference in Paris, vol. VI. London Oxford University Press, Hodder 
& Stoughton, 1924, էջ 579-580:
4 Տե՛ս Donald Buzinkai, The Bolsheviks, the League of Nations and the Paris Peace Conference, 1919. “Soviet 
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իսկ ա հա ժո ղովր դա վա րա կան  Ռու սաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը ոչ միայն 
ող ջուն վում էր, այլև վեր ջի նիս գլխա վոր տեղ էր խոս տաց վում կազ մա կեր-
պութ յան  Խորհր դում: Ինչ վե րա բե րում էր բոլշ ևիկ նե րին, ա պա նրանք Ազ-
գե րի լի գան ո րա կում էին որ պես «բուր ժո ւա գո ղե րի լի գա», «կա պի տա-
լիստ նե րի սուրբ միութ յուն», ո րի նպա տա կը ժո ղո վուրդ նե րի և  աշ խա տա-
վոր նե րի հե ղա փո խութ յան ճնշում է5: 

Ազ գե րի լի գան ո րո շա կի դիր քո րո շում էր մշա կել նաև նախ կին  Ռու սա-
կան կայս րութ յան տա րած քում ձևա վոր ված պե տութ յուն նե րի հան դեպ, ո րը 
կա րե լի է բնու թագ րել որ պես բա վա կա նին զգույշ և շր ջա հա յաց:  Կազ մա-
կեր պութ յան Ի րա վա կան բա ժի նը նախ կին կայս րութ յան տա րած քում ձևա-
վոր ված դե ֆակ տո կա ռա վա րութ յուն նե րի հար ցում հիմ նա կան շեշ տը դնում 
էր ան դամ-պե տութ յուն նե րի կող մից նո րան կախ պե տութ յուն նե րի ճա նաչ-
ման վրա, այ լա պես որ ևէ այլ գոր ծո ղութ յուն կա րող էր դի տարկ վել որ պես 
մի ջամ տութ յուն  Ռու սաս տա նի ներ քին գոր ծե րին:  Սա կայն Ի րա վա կան բա-
ժի նը ակն հայտ ի րա վունք էր վե րա պա հում ան դամ-պե տութ յուն նե րին մեր-
ժել նոր պե տութ յան ան դա մութ յու նը, ե թե նրանք չեն «հա մակ րում» վեր ջի-
նիս կա ռա վա րութ յան ձևը: Այս մո տե ցու մը, սա կայն, կտրուկ հա կա սում էր 
կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յա նը: 

Ազ գե րի լի գա յին ան դա մութ յան հար ցը կար գա վոր վում էր կազ մա կեր-
պութ յան  Կա նո նադ րութ յան հոդ ված ա ռա ջի նի 2-րդ  մա սով, որ տեղ մաս-
նա վո րա պես նշված էր, որ « Յու րա քանչ յուր պե տութ յուն, դո մի նիոն կամ 
գա ղութ, ո րը կա ռա վար վում է ա զատ, և  ո րը նշված չէ կա նո նադ րութ յան 
հա վել վա ծում, կա րող է դառ նալ Ազ գե րի լի գա յի ան դամ, ե թե նրա ան դա-
մութ յա նը կողմ է ար տա հայտ վում  Վե հա ժո ղո վի եր կու եր րոր դը, և տվ յալ 
եր կի րը արդ յու նա վետ ե րաշ խիք ներ է ներ կա յաց նում իր ստանձ նած մի ջազ-
գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը պահ պա նե լու, զին ված ու ժե րի, ցա մա քա յին, 
ջրա յին և  օ դա յին սպա ռա զի նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Ազ գե րի լի գա յի կա-
նո նա կարգն ըն դու նե լու իր ան կեղծ մտադ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ»6:

2.ՀՀ մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցի  
ար ծար ծում նե րը Ազ գե րի լի գա յին ան դա մակ ցութ յան  

հա մա տեքս տում
 Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սում  Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի և 

Վ րաս տա նի ազ գա յին պատ վի րա կութ յուն նե րը դի մե ցին Ազ գե րի լի գա յին` 
կազ մա կեր պութ յա նն ան դա մակ ցե լու խնդրան քով: Ա ռա ջի նը Վ րաս տա նի 
պատ վի րա կութ յունն էր, ո րի դի մու մը ներ կա յաց վեց 1919 թ. մա յի սի 21-ին:  Մեկ 
տա րի անց` 1920 թ. մա յի սի 13-ին, հայ կա կան պատ վի րա կութ յան նա խա գա հ 
Ավ. Ա հա րոն յա նը հե ռա գիր է ուղ ղում Ազ գե րի լի գա յի  Խոր հուրդ` լիար ժեք 
ան դա մակ ցութ յուն խնդրե լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հա մար:  Հա-
յաս տա նի այս ուշ դի մու մը պայ մա նա վոր ված էր եր կու հան գա ման քով. 

Studies” 19 (2), 1967, էջ 260:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 259, նաև՝ Alexander Khodnev, The Legacies of Woodrow Wilson and the League of Na-
tions in Russia. “World Affairs” 158 (1), 1995, էջ 22: 
6 Ազգերի լիգայի կանոնադրության հոդված առաջին, մաս 2-րդ, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/
leagcov.asp#art1 [դիտվել է 26. 10. 2016]
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ա)  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը որ պես դաշ նա կից պե տութ յուն կա-
րող էր մե խա նի կո րեն դառ նալ Ազ գե րի լի գա յի ան դամ որ պես  Վեր սալ յան 
հա մա կար գի մի մաս, ո րի շրջա նակ նե րում կնքված հաշ տութ յան պայ մա-
նագ րե րը ստո րագ րող հաղ թա նա կած կող մե րը դար ձել էին կազ մա կեր-
պութ յան կա նո նադ րա կան ան դամ ներ:  Սա կայն դա տե ղի չու նե ցավ, քա նի 
որ 1920 թ. հուն վա րին, երբ վերջ նա կա նա պես ձևա վոր վեց Ազ գե րի լի գան, 
 Վեր սալ յան հա մա կար գի մաս կազ մող Оս ման յան կայսրության հետ հաշ-
տութ յան պայ մա նա գի րը չէր կնքվել: 

բ)  Բա ցի այդ՝ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում քննարկ վում էր նաև  Հա-
յաս տա նի ման դա տը Ազ գե րի լի գա յին փո խան ցե լու հար ցը` հա մա ձայն կազ-
մա կեր պութ յան  Կա նո նադ րութ յան XXII հոդ վա ծի, ո րի դեպ քում ան դա մակ-
ցութ յան հար ցը պետք է հե տաձգ վեր ման դա տի ի րա կա նաց ման ողջ ըն-
թաց քում7: 

 Մինչև պաշ տո նա կան դի մում նե րին անդ րա դառ նա լը նշենք, որ 1920 թ. 
սկզբում բա վա կան կար ևոր ի րա դար ձութ յուն տե ղի ու նե ցավ նո րան կախ 
պե տութ յուն նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցում: 1920 
թ. սկզբին  Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րան սի  Գե րա գույն խոր հուր դը դե 
ֆակ տո ճա նա չեց  Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի և Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ-
յուն նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ճա նա չու մը տրվեց եր կու հիմ նա կան վե րա պա-
հու մով. 

ա)  տվյալ ճա նա չու մը չէր վե րա բե րում պե տութ յուն նե րին, այլ կա ռա վա-
րութ յուն նե րին, 

բ)  ճա նա չու մը չէր են թադ րում սահ ման նե րի վերջ նա կան կար գա վո րում, 
և  սահ ման նե րի հար ցը պետք է ո րոշ վեր հե տա գա փո խա դարձ հա մա ձայ-
նագ րե րով:

Այս քա ղա քա կան քայ լի պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ էին և  հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված էին բոլշ ևիկ յան  Ռու սաս տա նի գոր ծո նով՝ նպա տակ ու-
նե նա լով թու լաց նե լ վեր ջի նիս, շրջա պա տե լ այս պես կոչ ված «սա նի տա րա-
կան կոր դո նով» կամ սահ մա նագ ծով, պաշտ պա նե լ Արև մուտ քը բոլշ ևիկ յան 
վտան գից, ինչ պես նաև ստեղ ծե լ դաշ նա կից նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո պե-
տութ յուն նե րի խումբ8:

 Սա կայն պետք է նշել, որ ոչ բո լոր դաշ նա կից ներն էին միա կար ծիք այս-
պես կոչ ված «ռու սա կան հար ցի» վե րա բեր յալ: Օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ն  այն կար-
ծի քին էր, որ  Ռու սաս տա նում բոլշ ևիկ յան խառ նաշ փո թը ժա մա նա կա վոր է 
և  այդ ա ռու մով ա պա գա ժո ղովր դա վա րա կան  Ռու սաս տա նի շա հե րը, այն 
 Ռու սաս տա նի, ո րը կհաղ թի բոլշ ևիկ նե րին, պետք է պաշտ պան ված լի նեն 
և ն րա ինք նիշ խան ի րա վունք նե րը պետք է պահ պան վեն նախ կին ռու սա կան 
կայս րութ յան տա րած քում: Արդ յուն քում,  Վա շինգ տո նը հրա ժար վեց ճա նա-
չել  Բալթ յան երկր նե րի ան կա խութ յունն ա ռանց  Ռու սաս տա նի հա մա ձայ-
նութ յան: ԱՄՆ-ը հա վա նութ յուն չտվեց նաև  Անտանտի  Գե րա գույն խորհր-
դի ո րոշ մա նը` դե ֆակ տո ճա նա չել այս պես կոչ ված Վ րաս տա նի և Ադր բե-
ջա նի հան րա պե տութ յուն նե րը9: Այս մո տե ցու մը, սա կայն, չէր վե րա բե րում 
7 Մանրամասն տե՛ս Էդիտա Գզոյան, Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը և Ազգերի Լիգան, ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտություն հրատարակչություն, 2013, էջ 14-74: 
8 Տե՛ս Benjamin Akzin, Choices before the Baltic States, “Foreign Affairs 15” (3), 1937, էջ 495-508:
9  Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ (League of Nations’ Archives), դասակարգում 11, փաստաթուղթ 7653, թղթա-
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 Լե հաս տա նին,  Հա յաս տա նին և  Ֆին լան դիա յին, ո րոնց ան կա խութ յու նը, ըստ 
ԱՄՆ նա խա գա հի, պետք է ճա նաչ վեր և  պահ պան վեր10: 

Անդ րա դառ նա լով ան դա մակ ցութ յան հար ցե րին՝ նշենք, որ 1920 թ. ստաց-
 վե ցին ան դա մութ յան հա մար պաշ տո նա կան նա մակ նե րը:  Հե տաքրք րա կան 
է, որ անդր կով կաս յան ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րը որ պես ան դա մակ ցու-
թ յան հիմք մատ նան շում էին տար բեր հան գա մանք ներ: 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 
1-ի իր պաշ տո նա կան դի մու մում Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը Ազ գե րի լի-
գա յի ու շադ րութ յունն էր հրա վի րում այն հան գա ման քին, որ Վ րաս տա նը 
հստակ աշ խար հագ րա կան, էթ նի կա կան և կ րո նա կան տար բե րութ յուն ներ 
ու նի  Ռու սաս տա նի հետ11:  Սեպ տեմ բե րի 25-ին հայ կա կան պատ վի րա կու թյու-
նը  Խորհր դի նա խա գա հին տե ղե կաց նում է, որ քա նի որ Սև րի պայ մա նա գի-
րը դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի կող մից վերջ նա կան ձևա կեր պում է տվել 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ճա նաչ մա նը,  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու-
նը դի մում է ան դա մակ ցութ յան հա մար12:

 Փաս տո րեն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն իր դի մու մի հիմ քում դրել 
էր  Հա յաս տա նի ճա նաչ ման հան գա ման քը, ին չը նաև հա մընկ նում էր Ազ-
գե րի լի գա յի Ի րա վա կան բաժ նի մո տեց ման հետ, մինչ դեռ Վ րաս տա նի դեպ-
քում շեշ տը քա ղա քա կան բնույ թի էր` հաս կա նա լով կազ մա կեր պութ յան վե-
րա բեր մուն քը բոլշ ևիկ յան  Ռու սաս տա նի նկատ մամբ և  փոր ձե լով այդ կերպ 
անվ տան գութ յան ե րաշ խիք ներ ստա նալ:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դի մու մի նման ձևա կեր պու մը հիմ ված 
էր հետև յալ հան գա մանք նե րի վրա: Սև րի պայ մա նագ րի 88-րդ  հոդ վա ծով 
 Թուր քիան հայ տա րա րում էր, որ ճա նա չում է  Հա յաս տա նը որ պես ա զատ 
և  ան կախ պե տութ յուն, ին չը ա րել են դաշ նա կից պե տութ յուն նե րը: 
 Բա ցի այդ՝ 1920 թ. օ գոս տո սի 10-ին  Հա յաս տա նը կնքել էր նաև  Փոք րա մաս-
նու թ յուն նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը, ո րի նա խա բա նը 
սկսվում էր հետև յալ կերպ. «Գլ խա վոր  Դաշ նա կից պե տութ յուն նե րը մի կող-
մից և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը մյուս կող մից, քա նի որ Գլ խա վոր 
 Դաշ նա կից պե տութ յուն նե րը ճա նա չում են  Հա յաս տա նը որ պես ա զատ 
և  ան կախ պե տութ յուն....»13: Այս տեղ հարկ է ա վե լաց նել նաև Ազ գե րի լի-
գա յի  Քա ղա քա կան բաժ նի ղե կա վար  Փոլ  Ման թո ւի գնա հա տա կա նը. « Կաս-
կած չկա, որ  Հա յաս տանն այժմ մի պե տութ յուն է, ո րը դե ֆակ տո և  դե 
յու րե ճա նաչ վել է այն պե տութ յուն նե րի կող մից, ո րոնք թույլ են տվել վեր-
ջի նիս ստո րագ րել Սև րի պայ մա նա գի րը»14: 

Ա վե լաց նենք նաև, որ ստո րագ րե լով Սև րի պայ մա նա գի րը՝  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը ստո րագ րել էր նաև դրան կցված Ազ գե րի լի գա յի 
 Կա նո նադ րութ յու նը: 

Այս տեղ պետք է ա վե լաց նել նաև, որ 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ից հոկ-
տեմ բե րի 8-ը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը քվեար կե լու ի րա վու քով 

պանակ 5343:
10 Տե՛ս The United States, Poland and Russia. Advocate of peace through justice. 1920.82 (9/10), էջ 319, Buz-
inkai, նշվ. աշխ., էջ 261: 
11 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, դասակարգում 28, փաստաթուղթ 9516, թղթապանակ 254:
12 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆոնդ 368, գործ 114: 
13 Տե՛ս Ավետիս Ահարոնյան, Զեկույցներ, «Հայրենիք», N 2, էջ 63–66:
14 Տե՛ս Юрий Барсегов, Геноцид армян. Ответственность Турции и объязательства мирового сообщества. 
Документы и комментарии. Сб. док. т. 1, M. 2002, էջ, 531:
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լիի րավ մաս նակ ցութ յուն է ու նե նում Ազ գե րի լի գա յի կող մից Բր յու սե լում 
կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կոն ֆե րան սին (ի տար բե րութ-
յուն, օ րի նակ,  Բալթ յան պե տութ յուն նե րի, ո րոնք մաս նակ ցում էին ա ռանց 
քվեար կե լու ի րա վուն քի), ին չը ևս  մեկ ան գամ հա վաս տում է, որ կազ մա-
կեր պութ յու նը  Հա յաս տա նին դի տար կում էր որ պես ինք նիշ խան պե տութ-
յուն15: 

Գլ խա վոր քար տու ղա րի՝  Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի ան դա մակ ցութ յան 
վե րա բեր յալ զե կույց նե րը հիմ նա կա նում դրա կան էին:  Հիմ նա կան շեշ տը 
դրված էր  Ռու սաս տա նի հետ ու նե ցած տար բե րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
այլ պե տութ յուն նե րի կող մից ճա նաչ ման վրա:  Զե կույ ցում մատ նանշ ված 
էին եր կու հին ազ գե րի պատ մա կան, էթ նի կա կան և  լեզ վա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք կորց րել էին ի րենց պե տա կա նութ յու նը  Ռու սա կան 
կայս րութ յան կող մից բռնա զավթ ման արդ յուն քում:  Հա յաս տա նի  Հան  րա -
պե տութ յան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի մա սով զե կույ ցը նշում էր, որ, ըստ 
էութ յան, Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մով դաշ նա կից կա ռա վա րութ յուն-
նե րը դե յու րե ճա նա չել են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, ո րը դե յու րե 
ճա նաչ վել է նաև Ար գեն տի նա յի և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից16:

 Զե կույ ցի հա մա ձայն՝ Վ րաս տա նը դե յու րե ճա նաչ վել էր Ար գեն տի նա յի, 
 Գեր մա նիա յի և  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի, իսկ դե ֆակ տո` Ֆ րան սիա յի, 
 Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ի տա լիա յի,  Ճա պո նիա յի և  Բել գիա յի կող մից17: 

 Բա վա կա նին հե տաքր քիր էր Ադր բե ջա նի վե րա բեր յալ գլխա վոր քար-
տու ղա րի զե կույ ցը, ո րը նշում էր, որ Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յու նը զբա-
ղեց նում է ար հես տա կան (superficial) 40.000 քա ռա կու սի տա րածք և  նախ-
կի նում եր բեք չի ե ղել պե տութ յուն, ընդգրկ ված է ե ղել մոն ղո լա կան կամ 
պարս կա կան խմբե րի մեջ, իսկ 1813 թ.  Ռու սա կան կայս րութ յան մեջ:  Նոր 
հան րա պե տութ յան հա մար ընտր ված Ադր բե ջան ան վա նու մը նույն պես 
վերց ված է հար ևան պարս կա կան գա վա ռից:  Զե կույցն անդ րա դառ նում էր 
եր կու ի րա վա կան հար ցի: Ա ռա ջի նը վե րա բե րում էր Ադր բե ջա նի  Հան րա-
պե տութ յան ճա նաչ մա նը՝ նշե լով, որ հան րա պե տութ յու նը դե ֆակ տո ճա-
նաչ վել է միայն  Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան սիա յի, Ի տա լիա յի և  Ճա պո նիա յի 
կող մից, իսկ ԱՄՆ-ն հ րա ժար վել է ճա նա չել Ադր բե ջա նը (նշենք, որ Վ րաս-
տա նի դեպ քում այս հան գա ման քը չէր շեշտ վել, մինչ դեռ ԱՄՆ հրա ժար վել 
էր դե ֆակ տո ճա նա չել նաև Վ րաս տա նը): Երկ րորդ դի տար կու մը կապ ված 
էր պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յա ն հետ. արդ յո՞ք Ադր բե ջա նի ան կա խութ յան 
հռչա կու մը և դաշ նա կից նե րի կող մից դե ֆակ տո ճա նա չու մը բա վա րար էր 
Ադր բե ջա նին լիո վին ինք նա կա ռա վար վող պե տութ յուն հա մա րե լու հա մար: 
Ազ գե րի լի գա յի գլխա վոր քար տու ղա րը բարձ րաց նում է նաև ադր բե ջա նա-
կան պատ վի րա կութ յան օ րի նա կա նութ յան հար ցը, արդ յոք վեր ջինս ներ կա-
յաց նո՞ւմ է Ադր բե ջա նի օ րի նա կան կա ռա վա րութ յու նը՝ Ազ գե րի լի գա յին ան-
դա մակ ցութ յան դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար, և  արդ յոք այդ կա ռա վա-
րութ յու նը կա րո՞ղ է ստանձ նել պար տա վո րութ յուն ներ և  տալ անհ րա ժեշտ 
ե րաշ խիք ներ18: 
15 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, դասակարգում 11, փաստաթուղթ 3421, թղթապանակ 8580: 
16 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, դասակարգում 28, փաստաթուղթ 9055, թղթապանակ 4395:
17 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, դասակարգում 28, փաստաթուղթ 9516, թղթապանակ 254: 
18 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, դասակարգում 28, փաստաթուղթ 8466, թղթապանակ 8466: 
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1920 թ. նո յեմ բե րին գու մար վեց Ազ գե րի լի գա յի ա ռա ջին  Վե հա ժո ղո վը, 
որն ան դա մութ յան հար ցե րը հանձ նեց  Հին գե րորդ հանձ նա ժո ղո վի քննութ-
յա նը:  Սա կայն պետք է ար ձա նագ րել, որ  Հին գե րորդ հանձ նա ժո ղո վը ան-
դա մութ յան հայ տե րի քննութ յու նը սկսեց՝ ա ռանց հստա կեց նե լու, թե արդ յոք 
որ ևէ պե տութ յան ըն դու նու մը որ պես  Լի գա յի ան դամ հան գեց նո՞ւմ է բո լոր 
ան դամ-պե տութ յուն նե րի կող մից ճա նաչ ման, և  այդ դեպ քում արդ յո՞ք նախ-
կի նում չճա նաչ ված երկր նե րը դառ նում են փաս տա ցի դաշ նա կից ներ: Այս 
հար ցում կար ծիք նե րը տար բեր էին. ո մանք համարում էին, որ ան դա մակ-
ցութ յան հետ կապ ված բո լոր ի րա վա կան հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեին 
նա խօրոք՝ մինչև ան դա մութ յան դի մում նե րի ըն դու նու մը:  Կա յին նաև այն-
պի սիք, ո րոնք հակ ված էին նրան, որ ան դա մութ յան և  ճա նաչ ման հար ցե րը 
պետք է լուծ վեին նա խա դե պա յին ե ղա նա կով` հիմ ված տար բեր երկր նե րի 
ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ ա ռան ձին ո րո շում նե րի վրա: Ակն հայտ էր, 
որ ան դա մակ ցութ յան խնդիր ներն ա վե լի քա ղա քա կան, քան ի րա վա կան 
բնույ թի էին19: Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր երկ րի ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր-
յալ ո րո շում ըն դուն վում էր քա ղա քա կան նկա տա ռում ե րից ել նե լով, և  այս 
պայ ման նե րում Անդր կով կա սի նո րան կախ հան րա պե տութ յուն նե րի ճա կա-
տագ րում մեծ էր  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան դե րա կա տա րու-
մը: 

Ան դա մակ ցութ յան հայ ցա դի մում նե րի քննար կու մը հանձն վում է ե րեք 
են թա հանձ նա ժո ղով ե րի, ընդ ո րում Անդր կով կաս յան ե րեք հան րա պե տութ-
յուն նե րի դի մում ե րը հանձն վում են նույն՝ եր րորդ են թա հանձ նա ժո ղո վին, 
ո րոնք պետք է ու սում ա սի րեին ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը և  ի թիվս 
կա ռա վա րութ յան ա զատ և  ար դար ընտր ված լի նե լու, սահ ման նե րի ու պե-
տութ յան կա յու նութ յան, ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
և  ռազ մամ թեր քի կրճատ ման նկատ մամբ պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար-
ման և  այլ հար ցե րի, պետք է պա տաս խա նեին մի ջազ գա յին ճա նաչ ման 
վե րա բեր յալ հար ցին, արդ յոք ան դա մութ յան հայտ ներ կա յաց րած պե տութ-
յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րը ճա նաչ ված են դե ֆա՞կ տո, թե՞ դե յու րե: 

Ադր բե ջա նի ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ են թա հանձ նա ժո ղո վի ո րո-
շու մը կրկին բա ցա սա կան էր:  Չանդ րա դառ նա լով Ադր բե ջա նի մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցին՝ զե կույ ցը մատ նան շում էր երկ րի ներ-
սում փաս տա ցի եր կիշ խա նութ յան հան գա ման քը՝  Բաք վում բոլշ ևիկյ ան և 
Գ յան ջա յում՝  Մու սա վա թա կան, և  հար ևան նե րի հետ սահ մա նա յին վե ճե րի 
առ կա յութ յու նը (խոս քը վե րա բե րում էր  Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի հետ 
սահ մա նա յին վե ճե րին՝  Ղա րա բա ղի,  Զան գե զու րի և  Զա քա թա լա յի շրջան-
նե րի հետ կապ ված)20: 

 Թեև  Հա յաս տա նի հետ կապ ված են թա հանձ նա ժո ղո վը չէր պա տաս խա-
նել ա ռա ջադր ված բո լոր հար ցե րին, սա կայն  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան 
վե րա բեր յալ դի մում, ըստ էութ յան, դրա կան էր:  Մատ նան շե լով, որ կա ռա-
վա րութ յու նը ներ կա յաց նում է հայ ժո ղովր դին և  լիո վին վստա հե լի դիր քո-
րո շում ու նի իր ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հան դեպ՝ 

19 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, The Records of the First Assembly Meetings of the Committees, 1920, էջ 161: 
20 Մանրամասն տե՛ս Գզոյան Էդիտա, Ղարաբաղյան հիմահարցը և Ադրբեջանը Ազգերի լիգայի արխիվի 
(Ժնև, Շվեյցարիա) փաստաթղթերում, «Վէմ», համահայկական հանդես, N 3 (39), 2012, էջ I-XVI:
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զե կույ ցը որ պես ՀՀ ճա նաչ ման հիմք մատ նան շում էր Սև րի պայ մա նա գի րը21: 
 Զե կույ ցի քննար կում ե րի ըն թաց քում Բ րա զի լիա յի պատ վի րա կը ևս  հաս-
տա տում է, որ Բ րա զի լիան նույն պես դե յու րե ճա նա չել է  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յու նը22: 

 Վ րաս տա նի ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ են թա հանձ նա ժո ղո վի զե-
կույցն ա վե լի նպաս տա վոր էր. Վ րաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յու նը են թա հանձ նա ժո ղովը ո րա կում էր որ պես կա յուն, իսկ հար ևան 
 Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի հետ սահ ման նե րը` հստա կեց ված (ակն հայտ է, 
որ այս պնդու մը հա կա սում էր Ադր բե ջա նի վե րա բեր յալ զե կույ ցին, որ տեղ 
Ադր բե ջա նի մերժ ման հիմ քե րից մե կը սահ մա նա յին վե ճերն էին հար ևան 
երկր նե րի հետ): Վ րաս տա նի հար ցում էա կան նշա նա կութ յուն ու ներ 1920 թ. 
մա յի սի 7-ին  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի կող մից Վ րաս տա նի ճա նա չու մը, 
ո րը Ազ գե րի լի գա յի ո րոշ ան դամ եր հա մա րել էին Վ րաս տա նի ան կա խութ-
յան ե րաշ խիք23:  Հատ կան շա կան է, որ  Բալթ յան պե տութ յուն նե րի ան դա-
մակ ցութ յան դի մում ե րի քննարկ ման ժա մա նակ ևս  Ռու սաս տա նի կող մից 
վեր ջին նե րիս ճա նա չու մը դիտ վում էր որ պես կար ևոր հան գա մանք ի 
նպաստ  Լատ վիա յի,  Լիտ վա յի և Էս տո նիա յի ան դա մակ ցութ յան24: 

 Ցան կա նա լով որ ևէ լու ծում տալ Անդր կով կաս յան (միայն  Հա յաս տա նի 
և Վ րաս տա նի, քա նի որ Ադր բե ջա նի ան դա մակ ցութ յան դի մու մը մերժ վել 
էր) և  Բալթ յան պե տութ յուն նե րի ան դա մակ ցութ յան հար ցե րին` 1920 թ. դեկ-
տեմ բե րի 6-ին 5-րդ  հանձ նա ժո ղով ըն դու նում է մի ջանկ յալ ո րո շում, ո րով 
տե ղե կաց նում է, որ վեր ջին նե րիս ան դա մութ յան դի մում նե րը դրա կան ար-
ձա գանք են ստա ցել, սա կայն հան գա մանք նե րը ( Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի 
հան գա ման քը – Է.Գ.) այն պի սին են, որ  Վե հա ժո ղո վը չի կա րո ղա նում գալ 
վերջ նա կան ո րոշ ման և  ա ռա ջար կում է այդ երկր նե րին մաս նակ ցել լի գա-
յի տեխ նի կա կան հանձ նա ժո ղով ե րի աշ խա տանք նե րին25: Այս ա ռա ջար կը 
ներ կա յաց վում է Ազ գե րի լի գա յի  Վե հա ժո ղո վին: 

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին` ան դա մութ յան հար ցե րի քննարկ ման կի զա-
կե տում, ստաց վում է Ֆ րան սիա յի,  Մեծ Բ րի տա նիա յի և Ի տա լիա յի արտ-
գործ նա խա րար նե րի նա մա կը, ո րով վեր ջին ներս Ազ գե րի լի գա յում ի րենց 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հոր դո րում էին չըն դու նել  Հա յաս տա նը որ պես ան դամ, 
քա նի որ «... Սև րի պայ մա նա գի րը, ո րը կազ մա վո րում է  Հա յաս տա նը որ պես 
ան կախ պե տութ յուն, դեռ վա վե րաց ված չէ»: Ակն հայտ է, որ այս հե ռա գի րը 
հա կա սում էր Սև րի պայ մա նագ րի էութ յա նը և  պայ մա նա վոր ված էր այլ 
հան գա ման քով, այն է՝  Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու-
մով: 

Ն շենք, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան դա մութ յան վե րա բեր յալ 
պաշ տո նա կան քվեար կութ յու նը տե ղի է ու նե նում  Վե հա ժո ղո վի՝ դեկ տեմ-
21 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, Admission of new Members to the League of Nations. Armenia. Report presented 
by the 5th Committee to the Assembly. 20/4/39, նաև`Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 1227: 
22 Տե՛ս Գզոյան Էդիտա, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և Ազգերի լիգան, էջ 80: 
23 Տե՛ս Сабанин Андрей, Россия и Лига Наций 1920-21-22, М., Издание Литиздата НКИД, 1924, էջ 41-42, նաև` 
Авалов Зураб, Независимость Грузии в международной политике 1918–1921 гг.: Воспоминания. Очерки, Paris, 
[б. и.], 1924, էջ 298: 
24 Տե՛ս Gzoyan Edita, The admission of the Caucasus states to the League of Nations: the role of Soviet Russia, 
“Caucasus Survey”, 2018, Vol. 6, Issue 1, էջ 1-17: 
25 Տե՛ս Ազգերի լիգայի արխիվ, Minutes of the Committees, Admission of Armenia, Gerogia and of Baltic States, 
Finland excepted, էջ 238-240: 
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բե րի 16-ի ա ռա վոտ յան նիս տում:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան դա-
մութ յան հայ տը մերժ վում է 21 ձայ նով ընդ դեմ 8-ի, քա նի որ հան րա պե-
տութ յան սահ ման նե րը հստակ չեն, կա ռա վա րութ յու նը կա յուն հա մար վել 
չի կա րող, իսկ Սև րի պայ մա նա գի րը վա վե րաց ված չէ:   Հա յաս տա նի ան դա-
մութ յա նը կողմ են քվեար կում  Կա նա դան,  Պե րուն,  Պոր տու գա լիան, Ռու  մի-
նիան,  Սալ վա դո րը, Շ վեյ ցա րիան, Ու րուգ վա յը,  Վե նե սո ւե լան, դեմ՝ Ավստ-
րա լիան,  Բո լի վիան, Բ րա զի լիան, Բ րի տա նա կան  Կայս րութ յու նը,  Չի լին, 
Կո  լում բիան,  Կու բան,  Դա նիան, Իս պա նիան,  Հու նաս տա նը, Հնդ կաս տա նը, 
Ի տա  լիան, Ճա պո նիան,  Պա նա ման,  Նոր վե գիան,  Նոր  Զե լան դիան, Պա նա-
 ման,  Պա րագ վա յը,  Նի դեր լանդ նե րը,  Սերբ- Խոր վաթ-Ս լո վե նա կան Հան րա-
պե տութ յու նը, Շ վե դիան:  Ձեռն պահ կամ բա ցա կա էր 13 ներ կա յա ցու ցիչ: 
Վ րաս տա նի ան դա մութ յա նը կողմ է քվեար կում 10 ան դամ-պե տութ յուն, իսկ 
դեմ՝ 13-ը: 

Եզ րա փա կե լով ան դա մութ յան հայ տե րի քննութ յու նը՝ ար ձա նագ րենք, 
որ ի տար բե րութ յուն Վ րաս տա նի՝  Հա յաս տա նը չի ըն դուն վում ան գամ 
 Լի գա յի տեխ նի կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեջ:  Դ րանց մեր երկ րի ան-
դա մակ ցե լու հար ցը քննար կե լու ժա մա նակ պարզ վում է, որ  Հա յաս տա նը 
որ պես ինք նիշ խան պե տութ յուն, կա րող է մաս նակ ցել տար բեր կոն ֆե րանս-
նե րի և ս տո րագ րել հա մա պա տաս խան կոն վեն ցիա ներ` այս պի սով մաս-
նակ ցե լով Ազ գե րի լի գա յի մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ-
խա տանք նե րին:  Բայց այս փաս տար կով ա ռա ջարկ վում է հար ցը վե րա դարձ-
նել 5-րդ  հանձ նա ժո ղով՝ հե տա գա մշակ ման հա մար: Իսկ ա հա Վ րաս տա նը 
և  Բալթ յան պե տութ յուն նե րը ի րա վունք են ստա նում մաս նակ ցել նշյալ 
հանձ նա ժո ղով ե րի աշ խա տանք նե րին: 

Այս պի սով, հենց սկզբից Ազ գե րի լի գան մեր ժում է Ադր բե ջա նի, նաև 
Ուկ րաի նա յի ան դա մակ ցութ յան հայ տե րը, քա նի որ այն տեղ հաս տատ վել 
էին խորհր դա յին կար գեր:  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո մերժ վում 
է ան գամ վեր ջի նիս մաս նակ ցութ յու նը լի գա յի տեխ նի կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի աշ խա տանք նե րին, թեև ան դա մակ ցութ յան հար ցի քննար-
կում ե րի ժա մա նակ  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան հար ցը դրա կան ար-
ձա գանք էր ստա ցել: 

1921 թ. հուն վա րի 27-ին դաշ նա կից նե րը դե յու րե ճա նա չում են Վ րաս-
տա նի  Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տութ յու նը, սա կայն ըն դա մե նը մեկ ա միս 
անց՝ 1921 թ. փետր վա րի 25-ին, խորհր դա յին զոր քե րը գրա վում են  Թիֆ լի-
սը, ինչն անհ նար է դարձ նում Վ րաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը Ազ գե րի լի-
գա յին երկ րորդ  Վե հա ժո ղո վի ըն թաց քում, ինչ պես ա ռա ջարկ ված էր 5-րդ 
 հանձ նա ժո ղո վի բա նաձ ևում26: Իսկ, օ րի նակ,  Բալթ յան պե տութ յուն նե րը, 
ո րոնց ան դա մութ յան հայ տե րը ա ռա ջին  Վե հա ժո ղո վի ժա մա նակ ստա ցել 
էին ըն դա մե նը 5 ձայն, 1921 թ. դառ նում են Ազ գե րի լի գա յի ան դամ, քա նի 
որ խորհր դա յին կար գե րը այս տեղ հաս տատ վում են միայն Երկ րորդ աշ-
խար հա մար տի ժա մա նակ 27:

Այս պի սով, թեև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը Ազ գե րի լի գա յի կող-
մից դիտ վում էր որ պես ան կախ և  ինք նիշ խան պե տութ յուն, սա կայն երկ րում 

26 Տե՛ս Авалов Зураб, նշվ. աշխ., էջ 60-64: 
27 Տե՛ս Nicholai vakar, Russia and the Baltic States. “Russian Review” 3 (1), 1943, էջ 45-54: 
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խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մից հե տո մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-
յու նը մեր ժում է որ ևէ ձևա չա փով  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը: 

Էդիտա Գ. Գզոյան – հեղինակել է մեկ մենագրություն և շուրջ 4 
տասնյակ հոդ ված: Central and Eastern European Review միջազ գա յին 
ամսագրի հա յաստանյան խմբագիրն է, ինչպես նաև՝ «Ցեղա սպա-
նագիտական հանդեսի» գլխավոր խմբագրի տեղա կալը: Գիտական 
հետաքրքրու թյուններն ընդգրկում են Հայոց ցեղասպա նության 
իրավական և պատմական  հինախնդիրները, Ազգերի լիգայի և հայ-
կական հարցի առնչությունները, գիտաչափությունը: 

editagzoyan@gmail.com 098 30-90-97

Summary

INTERNATIONAL-LEGAL STATUS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  
IN 1918-1920

According to the League of Nations’ newly discovered  
documents from Geneva archive

Edita G. Gzoyan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Republic of Armenia, international legal status, 
international recognition, League of Nations, membership, Trans-
caucasian Republics, Soviet Russia, Treaty of Sevres, Paris Peace 
Conference. 

The current article deals with the issue of international legal status of the 
Republic of Armenia, which is studied in the framework of the admission of the 
newly established republic to the League of Nations. The issue is presented and 
discussed in parallel with the admission of other states formed after the collapse 
of the Russian Empire, particularly Georgia and Azerbaijan. The international 
legal status of the Republic of Armenia is presented and researched also in the 
context of geopolitical developments, mainly in the context of the West - So-
viet Russia confrontation. 
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Резюме

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
В 1918-1920 ГГ.

Согласно новонайденным документам женевского  
архива Лиги Наций 

Эдита Г. Гзоян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова - Республика Армения, международно-
правовой статус,   международное признание,   Лига Наций, 
вопрос о членстве, Закавказские республики, Советская 
Россия, Севрский договор,  Парижская мирная конференция.

В данной статье обсуждается международно-правовой статус Республики 
Армения, который рассматривается в рамках принятия новообразованного 
государства в состав Лиги Наций. Этот вопрос рассматривается и обсуждается 
параллельно с принятием в Лигу Наций других стран, появившихся после 
распада Российской Империи, в частности, Грузии и Азербайджана. 
Международно-правовой статус Республики Армения представлен и 
исследован также в контексте геополитических процессов, главным образом 
– в свете конфронтации Запада с Советской Россией.

REFERENCES
 1. Andrjej Sabanin, Rossija i Liga Nacii 1920-21-22. M. izganije Litizdata NKID, 

1924. (In Russian)
2. Avetis Aharonyan, “Hayastan”, Hayreniq, 1933,  N 2 (134): 63–66. (In Armenian)
3. Edita Gzoyan, “Gharabaghyan himnaharcə ev Adrbejanə Azgeri Ligayi arxivi (Zh-

nev, Shveycaria) pastatghterum”, VEM, hamahaykakan handes, N 3 (39), 2012.  (In Arme-
nian)

4. Edita Gzoyan, Hayastani arajin hanrapetutyunə ev Azgeri Ligan, HH, GAA hrat, 
2013. (In Armenian)

5. Hayastani Azgayin Arxiv, fond 368, gorc 114. (In Armenian)
6. Hayastani Azgayin Arxiv, fond 430, cucak 1, gorc 1227. (In Armenian)
7. Juri Barsjegov, Gjenocid Armjan. Otvjetstvjennost‘ Turcii i objazatjel‘stva miro-

vogo soobshjestva. Dokumjenti i kommjentarii. Sbornik dokumjentov t. 1. M. 2002. (In 
Russian)

8. Zurab Avalov, Njezavisimost‘ Gruzii v mezhdunarognoj politikje 1918-1921, Vo-
spominanija, Ocherki, Parizh 1924. (In Russian)



133

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

Աշոտ Ա. Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս

ՋԱՎԱԽՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

(1918 թ. մա յիս – 1919 թ. հուն վար)

Բանալի բառեր – Ջավախքի հիմահարց, ազգագրական 
սկզբունք, թուրքեր, վրացական զորքեր, հայ–վրացական 
երկ շաբաթյա կոնֆլիկտ, անգլիացիներ, ֆրանսիացիներ, 
Լո ռի, Ախալքալաքի գավառ, Թիֆլիս, հայ–վրացական 
խորհրդա ժողով։

1918 թ. մայիսին՝ Ա խալ քա լա քի զանգ վա ծա յին գաղ թի օ րե րին, կյան քի 
կոչ վե ցին Այսր կով կաս ի ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րը: 

Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը մա յի սի 30–ի ան կա խութ յան հռչա կագ րում 
ի րեն հայ տա րա րել էր հայ կա կան գա վառ նե րի գե րա գույն ու միակ իշ խա-
նութ յուն: «Հայ կա կան գա վառ ներ» ա նո րոշ բա ռա կա պակ ցութ յան ընտ րութ-
յու նը ինք նան պա տակ չէր: Նման ձ ևա կեր պու մով Ազ գա յին խոր հուր դը մի 
կող մից խու սա փում էր ռազ մա քա ղա քա կան բարդ ի րա վի ճա կում օս ման յան 
թուր քե րի և հարևան նո րաս տեղծ պե տութ յուն նե րի հետ տա րած քա յին վե-
ճե րի մեջ հայտն վե լու վտան գից, մյուս կող մից, թե կուզև ա նո րոշ սահ ման-
նե րով, իր ի րա վունք նե րն էր հայտ նում հայ կա կան տա րածք նե րի նկատ-
մամբ: Տվյալ դեպ քում վեր ջի նիս տակ կա րե լի էր նկա տի առ նել և՛ Արևմտյան 
Հա յաս տա նը, և՛ Ղա րա բա ղը, և՛ Ջա վախ քը, և՛ այլ վի ճա հա րույց տա րածք ներ: 

Վրաց մենշևիկ ները տարածաշրջանում Գեր մա նիա յի ներ կա յա ցու ցիչ 
գեներալ ֆոն Լո սո վի հետ նա խա պատ րաս տել էին ոչ միայն ի րենց հան-
րա պե տութ յան ան կա խութ յան հռա կու մը, այլև ո րո շա կի հա վաս տիա ցում եր 
ստա ցել վի ճե լի նկատ վող Ա խալ քա լաքն ու Բոր չա լուն Վրաս տա նի մաս 
ճա նա չե լու խնդրում1: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ նրանք 1918 թ. հու նի սի 
սկզբին գեր մա նա ցի նե րի հո վա նա վո րութ յամբ հսկո ղութ յուն սահ մա նե ցին 
Հյու սի սա յին Լո ռու նկատ մամբ (Հա րա վա յին Լո ռին բռնա զավթ վեց թուր քե-
րի կող մից), իսկ ամ սի 4–ին, Բա թու մում Օս ման յան կայս րութ յան հետ կնքած 

1 Տե՛ս Ջամալեան Ա., Իմ պատասխանները «Պրոմեթե»-ի և «Անկախ Վրաստանի» հրապարագիրներին, 
«Յառաջ», Փարիզ, 1928, 19 հունիս, N 677, էջ 2։



134

հաշ տութ յան պայ մա նագ րով, ի րենց ի րա վունք վե րա պա հե ցին թուր քե րին 
«հանձ նել« գե րա զան ցա պես հա յե րով բնա կեց ված Ա խալց խա յի և Ա խալ քա-
լա քի գա վառ նե րը: Դրանով նո րահռ չակ Վրաս տա նը տպավորություն էր 
ստեղծում, որ  Հա յաս տա նի նման լուրջ տա րած քա յին զի ջում եր է ա նում 
ռազ մա կան հաղ թա նակ ներ գրան ցած Թուր քիա յին և երկ րորդ՝ իր կնքած 
ա ռա ջին մի ջազ գա յին պայ մա նագ րով, իբրև պայ մա նա վոր վող կողմ ար ձա-
նագ րում է իր ի րա վունք նե րն այդ գա վառ նե րի բախ տը տնօ րի նե լու հար ցում: 
Պա տե րազ մում Թուր քիա յի ռազ մա կան ան հա ջո ղութ յան դեպ քում Վրաս-
տա նը կա րող էր նո րից վե րա կանգ նել իր «օ րի նա կան» ի րա վուն քը Ա խալց-
խա յի և Ա խալ քա լա քի նկատ մամբ: Եվ վեր ջա պես, որ ա մե նա ցա վա լին է, 
թուր քա կան բռնա զավ թու մը կա րող էր ար մա տա պես փո խել Ջա վախ քի ժո-
ղովր դագ րա կան պատ կե րը. այն է՝ զրկել նրան իր հայ կա կան էթ նոն կա-
րագ րից: Հե տա գա դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու ե կան վրաց քա ղա քա կան շրջա-
նակ նե րի այդ ծրագ րե րը: 

Ա խալց խայի, Ա խալ քա լա քի և Բոր չա լո ւի բռնակ ցու մով թուր քերն ան մի-
ջա կան կապ էին ստեղ ծում Ադր բե ջա նի հետ՝ միա ժամա նակ սեպ խրե լով 
Հա յաս տա նի ու Վրաս տա նի միջև: «Նրանց մի ցան կութ յունն էր,– Բա թու մի 
բա նակ ցութ յուն նե րում թուր քերի նպա տակ նե րի մա սին գրում էր հայ կա կան 
պատ վի րա կութ յան նա խա գահ Ալ. Խա տիս յա նը,– Բոր չա լո ւի մի ջո ցով կապ 
պահ պա նել Ա խալ քա լա քի և Ղա րա բա ղի միջև, մեզ կտրում էին Վրաս տա-
նից»2: 

Բա թու մի պայ մա նագ րով Օս ման յան կայս րութ յանն ան ցան մեծ մա սամբ 
հայ կա կան և հա յաբ նակ գա վառ ներ: Ստեղծ ված աշ խար հա քա ղա քա կան 
նոր ի րա վի ճա կը նպաս տա վոր էր վրա ցի նե րի և կով կաս յան թա թար նե րի 
հա մար: Գոր ծե լով միաս նա բար՝ մենշևիկ ներն ու մու սա վա թա կան նե րը փոր-
ձե ցին օգտ վել Հա յաս տա նի ծանր վի ճա կից: Հա յաս տա նի նկատ մամբ Վրաս-
տա նի պա հանջ նե րը, նե րառ յալ թուր քե րի կող մից բռնագ րավ ված Ա խալ-
քա լա քի գա վա ռը, կազ մե ցին 13 հազ. քառ. կմ՝ 261 հազ. հայ և միայն 7 հազ. 
վրա ցի բնակ չութ յամբ3: 

Բարդ ռազ մա քա ղա քա կան ի րադ րութ յան մեջ կարևո րե լով նո րաս տեղծ 
հան րա պե տութ յուն նե րի միջև սահ ման նե րի ճշգրտման հար ցը, ար դեն հու-
նի սի սկզբից Վրաց և Հա յոց ազ գա յին խոր հուրդ նե րը սկսե ցին բա նակ ցութ-
յուն նե րը: Վրաց ազ գա յին խորհր դի նա խա գահ Ն. Ժոր դա նիան և վար չա-
պետ Ն. Ռա միշ վի լին Թիֆ լի սի Հա յոց ազ գա յին խորհր դին՝ ի դեմս Ավ. 
Ա հա րոն յա նի, Հովհ. Քա ջազ նու նու և Ալ. Խա տիս յա նի, ա ռա ջար կե ցին Բոր-
չա լո ւի գա վա ռի հար ցում ա ռաջ նորդ վել ազ գագ րա կան սկզբուն քով: Ա խալ-
քա լա քի մա սին խոսք չկար, քան զի այն գրավ ված էր թուր քե րի կող մից, 
թեև, ինչ պես նշվեց, վրա ցի նե րը ա պա գա յում նրա հար ցի լու ծու մը ևս 
 տես նում էին հօ գուտ Վրաս տա նի: Սա կայն շու տով սա հմա նա զատ ման հար-
ցով Հա յոց ազ գա յին խորհր դի նշա նա կած հա տուկ հանձ նա խմբին (Խ. 
 Կար ճիկյ ան, Գ. Խա տիս յան և Գ.  Ղոր ղան յան) վրա ցա կան պատ վի րա կութ-
յան նա խա գահ Ի. Ծե րե թե  լին հայ տա րա րեց, որ Վրաս տա նը ռազ մա վա րա-

2 «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. (քաղաքական պատմություն), փաստաթղթերի 
ժողովածու, կազմողներ՝ Գ. Գալոյան, Վ. Ղազախեցյան...,», Եր., 2000, էջ 43։
3 Տե՛ս Ավետիսյան Հ., Հայկական հարցը 1918 թ., Եր., 1997, էջ 255։
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կան նկա տա ռում ե րով չի կա րող հրա ժար վել Ա խալ քա լա քից և Լո ռուց, 
ինչ պես և Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռի Փամ բա կի շրջա նից: Ընդ ո րում, վրաց 
գոր ծի չը հա վա տաց նում էր, որ դա բխում է նաև այդ տա րածք նե րի հայ 
բնակ չութ յան շա հե րից, քա նի որ Գեր մա նիա յի հո վա նա վո րութ յանն ար ժա-
նա ցած Վրաս տա նում հա յե րի հա մար ևս կս տեղծ վի կյան քի ա վե լի ա պա հով 
վի ճակ: Ազ գագ րա կան սկզբուն քից հրա ժար վե լու վրա ցա կան կող մի այդ 
քայ լի դեմ բո ղո քեց Խ. Կար ճիկյ ա նը՝ վրաց մենշևիկ նե րի նման մո տե ցու մը 
բնու թագ րե լով Հա յաս տա նը Թուր քիա յի, Վրաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև 
բա ժա նե լու գոր ծե լա կերպ4: 

Իսկ Բակուրիանի անտառներում և Ծալկայի շրջանում հաստատված 
ա խալ քա լաք ցի գաղ թա կան նե րի վի ճա կը շա րու նա կում էր վատ թա րա նալ: 
Նրանք փաս տո րեն հայտն վել էին յու րա հա տուկ ար գե լա փա կո ցում: Դե պի 
հյու սիս՝ Բա կու րիան ու Բոր ժոմ ճա նա պար հը փա կել էր վրա ցա կան զոր քը, 
իսկ տունդար ձի ու ղին դե պի գա վառ՝ թուր քե րը:

1918 թ. հու լի սի սկզբին վրաց կա ռա վա րութ յու նը մեր ժեց Հա յոց ազ գա-
յին խորհր դի միջ նոր դութ յուն նե րը գաղ թա կան նե րին Վրաս տա նի խոր քե րը 
տե ղա փո խե լու, ինչ պես և Բոր չա լո ւից հե ռա ցած մահ մե դա կան նե րի բնա-
կա վայ րե րում տե ղա վո րե լու ի րա վունք ար տո նե լու մա սին՝ իր այդ տմար դի 
քայ լը «բա ցատ րե լով» հա մա ճա րակ նե րի տա րա ծու մը Վրաս տա նում կան-
խե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ5: 

Կաս կած չկա, որ այս ա մե նը հնա րանք էր: Նախ՝ դեռ հու նիս–հու լիս 
ա միս նե րին գաղ թա կան նե րի մեջ հա մա ճա րա կա յին հի վան դութ յուն ներ չկա-
յին: Դրանք հայտն վե ցին ա վե լի ուշ՝ աշ նա նը: Ե թե ան գամ այդ պատ ճա ռա-
բա նութ յու նը հիմ ա վոր ված լի ներ, չէր կա րող վրաց իշ խա նութ յուն նե րին 
ա զա տել ա խալ քա լաք ցի փախս տա կան նե րի՝ ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ճա-
կա տագ րով մտա հոգ վե լու պար տա կա նութ յու նից: Մինչ դեռ, այդ «պար տա-
կա նութ յան» փո խա րեն, գե նե րալ Արջևա նի ձեի վեր ջին ջո կատ նե րը հե ռա-
ցան Ա խալ քա լա քի գա վա ռի հյու սի սա յին սահ մա նագ ծից՝ թուր քա կան հրո-
սակ նե րին ու տե ղա կան ա վա զա կախմ բե րին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով 
մշտա կան հար ձա կում ե րով նո րա նոր վաս ներ հասց նե լու գաղ թա կան նե-
րին6: «Երբ թուրքն ան սանձ ու տմար դի, ոտ քի ու սրի տակ էր առել հայ 
ժո ղո վուր դը,– այդ մա սին գրում էր Ակ սել Բա կուն ցը,– Վրաս տա նը օգ նե՞ց  
արդ յոք: Ան կա րո՞ղ  էր, ո՞ւյժ  չու ներ…Իսկ երբ Ա խալ քա լա քի հա յութ յու նը հա-
զար նե րով կո տոր վում էր ա միս նե րի ըն թաց քում, է լի՞ ան կա րող էր գեթ մեղ-
մաց նել այդ թշվառ նե րի տան ջանք նե րի, զո հե րի չա փը»7: Թե լա վի, Սղնախի, 
Սու րա մի և այլ շրջան նե րի իշ խա նութ յուն նե րը դրդե ցին անգամ տե ղի վրաց 
բնակ չութ յա նը՝ հան դես գալ հայ գաղ թա կան նե րին ի րենց բնա կա վայ րե րից 

4 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Եր., 1997, էջ 214–215:
5 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 114, ց. 2, գ. 3, թ. 127–127ա և ՀՀ ԳԱԱ ՊԻԱ, Լեոյի անձն. ֆ. 
1, ց. 1, գ. 264, թ. 1–2:
6 Այդ հարձակումերի ընթացքում թուրքերը Բակուրիանի գաղթականական ճամբարից առևանգեցին կամ 
սպանեցին մինչև 1500 մարդ, հափշտակեցին մեծ թվով անասուններ ու շարժական գույք («Հորիզոն», 
1918, 27 հունիս, N 125)։ Ծալկայի հայկական գյուղերում իրենց հայրենակիցների տներում ապաստանած 
ախալքալաքցի գաղթականների վիճակը, անշուշտ, ավելի տանելի էր։ Սակայն այստեղ ևս հնարավոր 
չեղավ խուսափել համաճարակներից։ Եղան նաև զոհեր, թալանի բազմաթիվ դեպքեր Ծալկայի մի քանի 
մահմեդական գյուղերի բնակիչների կատարած ավազակային հարձակումերի պատճառով («Հայրենիք», 
1928, սեպտեմբեր, էջ 122)։ 
7 Ղազախեցյան Վ., Երես առածները, «Հայաստանի աշխատավոր», 1919, 24 հունիս, N 79։
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վտա րե լու պա հան ջով8:
Այս պի սով, և՛ վրաց կա ռա վա րութ յան, և՛ թուր քա կան հրա մա նա տա րութ-

յան կող մից որևէ ուղ ղութ յամբ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քից զրկված ջա-
վախք ցի գաղ թա կան նե րը դա տա պարտ վում էին բնաջնջ ման: Օ գոս տոս 
ամ սին, երբ դեռ չէին սկսվել ցրտե րը, ար դեն գաղ թա կան նե րի շրջա նում 
օ րա կան մա հա նում էր մինչև 100 մարդ9: Խո սե լով վրա ցա կան իշ խա նութ-
յուն նե րի նման ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի մա սին՝ Վրաս տա նում Հա-
յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ա. Ջա մալյ ա նը ցա վով նշում 
էր. «Այս տխուր փաս տը հի շա տա կում ենք ոչ թե մեր ահ ռե լի կո րուստ նե րի 
կսկի ծը վե րար ծար ծե լու հա մար, այլ որ պես զի ցույց տանք, որ Ժոր դա նիան 
և իր ըն կեր նե րը… Ա խալ քա լա կի և Հայ կա կան Բոր չա լո ւի հայ բնա կիչ նե րին 
հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի չէին նկա տում, այլ ան ցան կա լի եկ վոր ներ, 
ո րոնց մա սին հո գա լը ի րենց պար տա կա նութ յու նը չէին հա մա րում»10:

Ի պա տաս խան սեպ տեմ բե րին և հոկ տեմ բե րի սկզբին Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յան, Ա խալ քա լա քի Հայ րեն յաց վար չութ յան (միութ յան) նո րա նոր 
բո ղոք–դի մում ե րին՝ գաղ թա կան նե րին կամ Վրաս տան անց նե լու, կամ 
Ա խալ  քա լաք վե րա դառ նա լու թույլտ վութ յան ար տոն ման մա սին, հոկ տեմ-
բե րի 4–ին վրա ցա կան կա ռա վա րութ յան գրա սեն յա կի պետ Կո ժու խո վը Հա-
յոց գլխա վոր գաղ թա կա նա կան խորհր դին պաշ տո նա կան գրութ յամբ հայտ-
նեց, որ քան զի Վրաս տա նում ստեղծ վել է պա րե նա յին ճգնա ժամ, իսկ թուր-
քա կան հրա մա նա տա րութ յու նը հրա ժար վում է թույլ տալ Ա խալ քա լա քի 
հա յութ յա նը վե րա դառ նալ հայ րե նիք, վրաց իշ խա նութ յուն նե րը ա ռա ջար կում 
են ա մե նա կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում գաղ թա կա նութ յա նը տե ղա փո խել 
Հյու սի սա յին Կով կաս կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն: Ար տա շես Ա բեղ-
յա նը ճիշտ է նկա տել, որ այդ ժա մա նակ «Ե թէ ո՛չ  մար դա սի րա կան տար-
րա կան գի տակ ցու թիւ նից, գէթ քա ղա քա կան ողջմ տու թիւ նից դրդո ւած՝ 
պէտք է, որ վրաց կա ռա վա րու թիւ նը ձեռք մեկ նէր կո տո րո ւող ա խալ քա լաք-
ցի նե րին, ցոյց տա լով, որ նրանց հետ է դժբախ տու թեան օ րե րին, որ պէս զի 
գէթ դրա նով ե րե սա տեղ ու նե նար՝ պա տեհ առ թիւ «հիմ ա ւո րե լու» իր «վե-
հա պե տա կան ի րա ւուն քը» Ա խալ քա լա քի վրայ»11: 

Գաղ թա կա նութ յան հոգ սե րի ողջ ծան րութ յու նը մաց Հա յոց գաղ թա-
կա նա կան խորհր դի, Ա խալ քա լա քի Հայ րեն յաց վար չութ յան, Կով կա սի հա-
յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յան, Վրաս տա նում Ա մե րիկյ ան ա ռա քե լութ յան, 
մա սամբ նաև Վի րա հա յոց Ազ գա յին խորհր դի և Վրաստանում Հա յաս տա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ա. Ջա մալյ ա նի ու սե րի վրա: Մինչև 1918 թ. դեկ տեմ բե րը 
բծա վոր տիֆն ու խո լե րան սկսե ցին հնձել գաղ թա կա նութ յա նը: Այդ օ րե րին 
«Մշա կում» տպագր ված մի թղթակ ցութ յու նում Ախալքալաքի հայրենյաց 
վարչության քարտուղար Պո ղոս Ա բելյ ա նը գրում էր. «Ա խալ քա լաք ցի նե րի 
բնաջն ջում այն քան ա ճող է գնում, որ ե թե գաղ թա կան նե րին փրկե լու հա-
մար ձեռք չառն վեն ժա մա նա կի պա հան ջած մի ջոց ներ, ա խալ քա լաք ցի նե րի 
այս սե րուն դը կլի նի վեր ջի նը երկ րագն դի վրա»12: 1918 թ. հու նի սից մինչև 

8 Տե՛ս «Հայրենիք», Բոստոն, 1928, սեպտեմբեր, էջ 123։
9 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1918, 30 օգոստոս։
10 Ջամալեան Ա., նշվ. աշխ., «Հայրենիք», 1928, Բոստոն, ապրիլ, էջ 90:
11 Աբեղեան Ա., Մենք և մեր հարևանները, «Հայրենիք», Բոստոն, 1928, դեկտեմբեր, N 2։
12 «Մշակ», Թիֆլիս, 1919, N 14։
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նո յեմ բեր Բա կու րիա նի ան տառ նե րում զոհ վեց ա վե լի քան 18 հազ. մարդ: 
Գրե թե նույն քան զո հեր տվե ցին Ծալ կա յի և Մանգ լի սի շրջան նե րում ա պաս-
տա նած հայ գաղ թա կան նե րը: Մինչև հա ջորդ գա րուն ա խալ քա լաք ցի գաղ-
թա կան նե րի կո րուստ նե րը հա սան 40 հա զա րի13: 

1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ին Մուդ րո սում Ան տան տի երկր նե րի հետ կնքված 
զի նա դա դա րի հա մա ձայն՝ թուր քերն սկսե ցին զոր քե րը հետ քա շել մինչև 
1914 թ. սահ մա նը: Հետևա բար, դրվում էր նաև Ախալ ցխայի և Ա խալ քա լա քի 
գա վառ նե րից զոր քե րի դուրս բեր ման հար ցը: Ինք նա բե րա բար մեջ տեղ էին 
գա լիս նաև այդ գա վառ նե րի պատ կա նե լութ յան և գաղ թա կա նութ յան վե-
րա դար ձի խնդիր նե րը:

1918 թ. նո յեմ բե րից հաղ թա հա րե լով վրաց զին վո րա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի հա րու ցած զա նա զան ար գելք նե րը՝ հա ճախ շրջան ցիկ ճա նա պարհ նե-
րով, Ա խալ քա լա քի գաղ թա կա նութ յան բե կոր ներն սկսե ցին վե րա դառ նալ 
ի րենց ա վեր ված ու թա լան ված բնա կա վայ րե րը: Բա կու րիա նից հայ րե նի 
գա վառ անց նե լու թույլտ վու թյան դի մաց վրաց զին վո րա կան նե րը գաղ թա-
կան նե րից պա հան ջում էին ստո րագ րու թյուն ներ՝ վրա ցահ պա տա կութ յուն 
ըն դու նե լու, գա վա ռը Վրաս տա նի մաս ճա նա չե լու մա սին14: Դեպ քե րի զար-
գա ցում ա կա մա յից տա նում էր դե պի հայ–վրա ցա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի սրում:

Կան խազ գա լով Վրաս տա նի կող մից Ջա վախ քի նկատ մամբ հա վակ նութ-
յուն նե րի քա ղա քա կան հետևանք նե րը՝ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը փոր-
ձեց դի վա նա գի տա կան ե ղա նա կով լու ծել խնդի րը: Նո յեմ բե րի 12–ին Երևա-
նում Վրաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Բ. Մ դի վա նու հետ հան դիպ ման ժա մա նակ 
Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րար Ս. Տիգ րան յա նը և ճանաչված գործիչ Գ. 
Խա տիս յա նը հայ տա րա րե ցին, որ ի կա տա րում դեռ 1917 թ. հե ղա փո խութ-
յուն նե րի նա խօր յա կին և ըն թաց քում վրա ցա կան սո ցիալ–դե մոկ րա տիա յի 
ու ՀՅԴ –ի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յուն նե րի՝ հայ կա կան կա ռա վա-
րութ յու նը գե րա զան ցա պես հա յե րով բնա կեց ված տա րածք նե րը՝ Ա խալ քա-
լա քի գա վա ռը, նրան հյու սի սից սահ մա նա կից Գո րիի գա վա ռի հա րա վա յին 
հատ վա ծը (Տա բած ղու րի լճի շրջա նի հայ կա կան գյու ղե րը–Ա.Մ.) և Բոր չա լուն՝ 
մինչև Խրամ գե տը, մտնե լու են Հա յաս տա նի կազ մի մեջ: Այդ զրույ ցի բո-
վան դա կութ յու նը Մդի վա նին հե ռագ րով հա ղոր դեց Թիֆ լիս15: Վրաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան պա տաս խա նը ե ղավ ժխտա կան: 

Շուտով հայ-վրացական հարաբերությունները ավելի սրվեցին թուր քե-
րի յու րա հա տուկ «մի ջամ տութ յան» հետևան քով: Վի ճե լի հա մար վող տա-
րածք նե րից հե ռա նա լուց ա ռաջ16 թուր քա կան հրա մա նա տա րութ յու նը նո յեմ-
բե րի 20–ից 25–ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, միա ժա մա նակ, միմ յան ցից 
գաղտ նի և՛ Վրաս տա նի և՛ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն նե րին տե ղե կաց րեց 
գա վառ նե րը նրանց հանձ նե լու մա սին: Վրա ցա կան ղե կա վա րութ յու նը չպա-
հա ղեց «օգտ վել» թուր քե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յու նից և ան ցավ ակ տիվ 

13 Տե՛ս ՀՀ ԳԱԱ ՊԻԱ, Լեոյի անձն. ֆ. 1, ց. 1, գ. 264, թ. 1–2։
14 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 3, թ. 131ա։
15 Տե՛ս politika, Jurnali, Tbilisi, 1998, 4-6, gv. 5։ 
16 Թուրքական զորքերն Ախալցխայի և Ախալքալաքի գավառներից դուրս եկան նոյեմբերի 27–ին՝ իրենց 
հետ տանելով մեծ քանակությամբ թալանված գույք։
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գոր ծո ղութ յուն նե րի17: 
Թիֆ լի սից նո յեմ բե րի 29–ին ստաց վեց տա րած քա յին հար ցե րի լուծ ման 

վե րա բեր յալ Վրաս տա նի կա ռա վա րութ յան «նոր» տե սա կե տը: Վրա ցա կան 
կող մի կար ծի քով՝ հայ–վրա ցա կան սահ մա նա գի ծը պետք է անց ներ նախ կին 
Թիֆ լի սի նա հան գի հա րա վա յին սահ մա նով, այ սինքն՝ Լո ռին և Ա խալ քա-
լա քը մտնե լու են Վրաս տա նի կազ մի մեջ: Դրան հա ջոր դե ցին ա վե լի գործ-
նա կան քայ լեր. կազմ վեց Ախալ քա լա քի վրա ցա կան վար չութ յուն, նշա նակ-
վեց նա հան գա պետ, զոր քե րը մար տա կան պատ րաս տութ յան բեր վե ցին: 

Ի պա տաս խան նման մո տեց ման, ո րը հա կա սում էր խա ղաղ մի ջոց նե-
րով և էթ նիկ–ազ գագ րա կան սկզբուն քի հի ման վրա վի ճե լի հար ցե րը լու-
ծե լու վե րա բեր յալ նախ կի նում ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յուն նե րին, դեկ-
տեմ բե րի 2–ին Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րա րութ յու նը բո ղո քի նո տա 
ներ կա յաց րեց Վրաս տա նին: «Սահ մա նա յին գծի վե րա բեր յալ վրաց և հայ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (ձեռք բե րած–Ա.Մ.) հա մա ձայ նութ յան ո րոշ ման հիմ-
քում,– աս վում էր արտ գործ նա խա րար Ս.  Տիգ րան յա նի ստո րագ րութ յամբ 
ներ կա յաց ված նո տա յում,– ինչ պես հայտ նի է, ըն կած էր ազ գագ րա կան 
սկզբուն քը»: Այդ մո տե ցու մից վե րա պա հում եր՝ հօ գուտ Վրաս տա նի, նա-
խա տես վում էր միայն տե ղագ րա կան (տո պոգ րա ֆիա կան) նկա տա ռում ե-
րով: Այն պես որ հայ կա կան կող մի պնդում ե րը բխում էին փո խա դարձ 
հա մա ձայ նութ յուն նե րից: Հետևա բար, «Ախալ քա լա քի գա վառն ամ բող ջութ-
յամբ և Բոր չա լո ւի գա վա ռի մեծ մա սը՝ ի րենց բա ցար ձակ գե րակ շիռ հայ 
բնակ չութ յամբ հան դի սա նում են Հա յաս տա նի ան բա ժան մա սե րը»18:

Դեկ տեմ բե րի 1–ին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը քննար կեց Ա խալ քա-
լա քի գա վառ կա նո նա վոր զոր քեր մտցնե լու հար ցը: Զին վո րա կան նա խա րար 
Հովհ. Հախ վերդ յա նը տե ղե կաց րեց, որ նա խօր յա կին բարձ րաս տի ճան զին-
վո րա կան ներ Սի լիկյ ա նի, Դրո յի, Դո լու խան յա նի, Զինկևի չի մաս նակ ցութ-
յամբ կա յա ցած հա տուկ խորհր դակ ցու թու նը Ջա վախք զորք մտցնե լու քայ-
լից առ ժա մա նակ ձեռն պահ մա լու ո րո շում է կա յաց րել. «…նկա տի առ նե լով 
սպաս վե լիք բար դութ յուն նե րը հա րա վա յին սահ մա նի վրա և մի քա նի այլ 
հան գա մանք ներ…»: Կա ռա վա րութ յու նը հիմ ա վոր գտավ զին վո րա կան նա-
խա րա րի պատ ճա ռա բա նութ յուն նե րը և վճռեց «…լիա զո րել նրան՝ չմտցնել 
ներ կա յումս Ա խալ քա լա քի գա վա ռը զորք և ա ռայժմ բա վա կա նա նալ նա խա-
պատ րաս տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով»19: 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան դան դաղ կոտ ու սպա սո ղա կան գոր ծե-
լա կեր պի հա մար թերևս  միակ, բայց ոչ ծան րակ շիռ փաս տարկ կա րող էր 
լի նել այն հան գա ման քը, որ Ջա վախ քին հարևան Շի րա կը, որ տե ղով անց-
նում էր Երևա նից Ա խալ քա լաք տա նող ճա նա պար հը, այդ օ րե րին դեռ շա-
րու նա կում էր մալ թուր քե րի ձեռ քում (թուր քերն Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա-
ռից ի րենց վեր ջին զին վոր նե րին դուրս բե րե ցին դեկ տեմ բե րի 6–ին): 

Հայ կա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յու նը մի քա նի օր անց՝ հա վա-
նա բար դեկ տեմ բե րի 6–ին, տե ղե կա ցած չլի նե լով Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա-

17 Վրաց քաղաքագետներն ու պատմաբանները, որոշ չափով նաև հայ հեղինակները, նվազ չափով ուշա-
դրու  թյուն դարձնելով հայ–վրացական ընդհարումը սանձազերծելու գործում թուրքերի ունեցած ամենամեծ 
դե րին, ավելի կարևորել են միմյանց մեղադրանքներ ներկայացնելու հանգամանքը։ 
18 «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. », էջ 74 և politika, 1998, 4-6, gv., 6. 
19 ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 2, թ. 105, հմմտ.՝ «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ.», էջ 73։
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ռից թուր քե րի դուրս գա լու մա սին՝ Ղա րա քի լի սա յից, Ծալ կա յի վրա յով մի 
փոք րա թիվ հեծ յալ ջո կատ է հասց րել Ա խալ քա լա քի գա վառ: Վեր ջինս կա-
րո ղա ցել է մտնել գա վա ռի հա րա վա յին մա սը՝ Եֆ րե մով կա–Տրո յից կո յե գյու-
ղե րի շրջան: Այդ մա սին վկա յում է նաև Ջա վախք շարժ վող վրա ցա կան 
զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յան մի հա ղոր դագ րութ յու նը՝ ուղղ ված կա ռա-
վա րութ յա նը, ո րում խնդրվում էր մի ջոց ներ ա ռա ջար կել ստեղծ ված ի րա-
վի ճա կից դուրս գա լու հա մար, քան զի սպաս վում է ան ցան կա լի մի ջա դեպ, 
այն է՝ ռազ մա կան բա խում Բոգ դա նով կա մտած հայ կա կան էս կադ րո նի 
հետ20: Սա կայն ինչ պես կտես նենք, հայ կա կան կող մը հա պա ղեց, իսկ վրա-
ցի նե րը գրա վե ցին գա վա ռի հիմ ա կան՝ կենտ րո նա կան և հյու սի սա յին մա-
սը: 

Դեկ տեմ բե րի 5–ին Ս.  Տիգ րան յանն անհ րա ժեշտ հա մա րեց հու շա գիր 
ներ կա յաց նել Մդի վա նուն՝ ա ռա ջար կե լով ձեռն պահ մալ Ախալ քա լա քը 
գրա վե լու գոր ծո ղութ յուն նե րից և սկսել բա նակ ցութ յուն ներ21: Այ նինչ Հա-
յաս տա նի ղե կա վա րութ յունն ան տեղյ ակ էր, որ նույն օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 5–ի 
ա ռա վոտ յան, ար դեն վրա ցա կան կա ռա վա րութ յու նը, որ մինչև այդ բռնա-
զավ թել էր Լո ռին,22 զո րա վար Մա կաևի (Մա ղաշ վի լի) գլխա վո րութ յամբ զորք 
էր մտցրել նաև Ջա վախք և գրա վել նրա կենտ րոն Ա խալ քա լա քը: 

Գե րակ շիռ վրա ցա կան ու ժե րի հետ չբախ վե լու նկա տա ռու մով, հայ կա-
կան փոք րա թիվ ջո կա տը ստիպ ված դուրս ե կավ գա վա ռից23: Առն վազն տա-
րօ րի նակ է, որ Վրաս տա նի արտ գործ նա խա րար Ե. Գե գեչ կո րին դեկ տեմ-
բե րի 7–ին հայ կա կան կող մին ու ղար կած իր պա տաս խան հե ռագ րում վրա-
ցա կան զոր քե րի մուտ քը Ա խալ քա լաք պատ ճա ռա բա նում էր տե ղա կան 
բնակ չութ յան շա հե րի պաշտ պա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յամբ և պատ մա-
կան, քա ղա քա կան ու բա րո յա կան տե սանկյ ուն նե րից այն Վրաս տա նին 
պատ կա նե լու «ի րո ղութ յամբ»: Ընդ ո րում, ո չինչ չէր աս վում էթ նի կա կան 
սկզբուն քի մա սին: Զար մա նա լի է, որ այս գա վա ռը ևս գ րա վե լու և հա յե րին 
կա տար ված փաս տի ա ռաջ կանգ նեց նե լու ան խո հեմ քայ լից հե տո էլ «…
Վրաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը մում էր լիո վին հա մոզ ված, որ այդ հան-
գա ման քը (Ա խալ քա լա քի գրա վու մը– Ա.Մ.) ոչ մի կերպ չի կա րող ազ դել 
տա րած քա յին սահ մա նա զատ ման հա մար մեր բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց-
քի վրա…»24: 

Վրա ցա կան զոր քե րը, Ա խալ քա լա քում «կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու 
նպա տա կով», զի նա թա փե ցին տե ղի ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը, մինչև 
դեկ տեմ բե րի 10–ը հսկո ղութ յան տակ վերց րին ամ բողջ գա վա ռը, ստեղ ծե-
ցին վրա ցա կան վար չութ յուն, սկսե ցին խո չըն դո տել դեռ հայ րե նի օ ջախ ներ 
չվե րա դար ձած գաղ թա կան նե րի մա ցած մա սի տուն դար ձը: 

20 Տե՛ս politika, 1998, 4-6, gv., 7. 
21 Տե՛ս Ջամալեան Ա., նշվ. աշխ., «Հայրենիք», Բոստոն, 1928, ապրիլ, էջ 94 և «Հայաստանի Հանրա պե-
տությունը 1918–1920 թթ.», էջ 75:
22 1918 թ. հոկտեմբերին թուրքական զորքերը դուրս եկան Լոռուց։ Երբ հայկական զինված ուժերը 
փորձեցին մտնել գավառ, նրանց կանգնեցրին գերմանական պահակային ջոկատները։ Ֆոն Կրեսը Լոռու 
տարածաշրջան զորք մտցնելու դեպքում Հայաստանին նույնիսկ սպառնաց պատերազմով։ Վրացական 
ուժերը, օգտվելով գերմանական աջակցությունից, ներխուժեցին Լոռի և հսկողություն սահմանեցին 
հայկական գյուղերի վրա («Յառաջ», Փարիզ, 1928, 19 հունիս, N 677, էջ 2)։
23 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 225–226։
24 «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ.», էջ 77, Գալոյան Գ., Հայաստանը և մեծ տերությունները 
1917-1923 թթ., Եր., 1999, էջ 52–53։
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Դեկ տեմ բե րի 16–ին Հա յաս տա նի խոր հուր դը (խորհր դա րան) հա վա նութ-
յուն տվեց Ա խալ քա լա քի և Բոր չա լո ւի գա վառ նե րի հայ բնակ չութ յան անվ-
տան գութ յան ա պա հով մանն ու այդ տա րածք նե րը վրա ցա կան զոր քե րից 
ա զա տագ րե լուն ուղղ ված Քա ջազ նու նու կա ռա վա րութ յան ու շա ցած քայ լե-
րին և հա տուկ ո րո շում ըն դու նեց գոր ծա դիր իշ խա նութ յա նն ա զատ գոր ծե-
լու ի րա վունք ար տո նե լով:  Միև նույն ժա մա նակ խորհր դա րա նը հա մա ձայ նեց 
Այսր կով կա սում անգ լիա կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ կա պի տան Գրի նի ա ռա ջար կութ յա նը՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րից ձեռն պահ մա լու և բա նակ ցութ յուն ներ սկսե լու մա սին՝ պայ մա նով, 
որ հայ կա կան ու ժե րը չեն հե ռա նա լու վի ճե լի տա րածք նե րից այն քան ժա-
մա նակ, քա նի դեռ չի ա պա հով ված տե ղի հայ բնակ չութ յան անվ տան գութ-
յու նը վրա ցա կան զոր քե րից25: Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը նո րից բո ղո-
քեց Լո ռու և Ա խալ քա լա քի զավթ ման կա պակ ցութ յամբ: Սա կայն վրա ցի նե-
րը մա ցին անդրդ վե լի: Այս պես՝ դեկ տեմ բե րի կե սե րին ծա գեց հայ–վրա-
ցա կան պա տե րազ մը, ո րի սան ձա զերծ ման գոր ծում, ինչ պես նշվեց, ի րենց 
ա մե նա մեծ դերն ու նե ցան թուր քե րը:

Հայ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը, ժա մա նա կի հայ մա մու լը ցա վով ըն դու նե ցին եղ բայ րաս պան 
պա տե րազ մի լու րը: Սա կայն միան գա մայն ար դա րա ցի հա մա րե լով հայ կա-
կան կող մի մո տե ցում ե րը՝ հիմ ա կա նում հան դես ե կան Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յամբ26: 

Հայ կա կան ու ժե րը Դրո յի գլխա վո րութ յամբ ա զա տագ րե ցին Լո ռու մեծ 
մա սը: Դեկ տեմ բե րի 11–12–ին հայ կա կան դի վի զիա յի 4-րդ հետևա կա յին 
գնդի մեկ գու մար տակ Ա լեք սանդ րա պո լից շարժ վեց դե պի Ա խալ քա լաք և 
այն տեղ մտած վրա ցա կան զոր քե րի հետ ընդ հա րու մից հե տո հսկո ղութ յան 
տակ վերց րեց գա վա ռի մեծ մա սը: Վրա ցա կան ու ժե րը քաշ վե ցին հյու սիս27: 
Դեկ տեմ բե րի 17–ին Վրաս տա նի խորհր դա րա նում ճա ռով հան դես ե կավ 
կա ռա վա րութ յան նա խա գահ Ն.  Ժոր դա նիան, որն սկսված պա տե րազ մի 
սան ձա զերծ ման ողջ մեղ քը բար դեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան վրա: 
Վրաս տա նում հա յե րի նկատ մամբ իս կա կան մար դաորս սկսվեց: Հա զա րա-
վոր հա յեր հայ տա րար վե ցին ռազ մա գե րի ներ և աք սոր վե ցին Քու թա յիս28: 

Դեկ տեմ բե րի 19–ին Ս. Տիգ րան յա նը հա տուկ ռա դիոգ րով Վրաս տա նի 
արտ գործ նա խա րա րին տե ղե կաց րեց, որ հայ կա կան կող մը դեռ հնա րա վոր 
է հա մա րում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դա դա րե ցու մը և ու ղար կում է 
հա տուկ պատ վի րա կութ յուն անգ լիա ցի կա պի տան Գրի նի միջ նոր դութ յամբ 
բա նակ ցութ յուն ներ սկսե լու հա մար: Միակ նա խա պայ մանն այն է, որ ի կա-
տա րում Հա յաս տա նի խորհր դի ո րոշ ման՝ պա հանջ վում էին ե րաշ խիք ներ 
Բոր չա լո ւի և Ա խալ քա լա քի հայ բնակ չութ յան անվ տան գութ յան հա մար: Ռա-
25 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. », էջ 79։
26 Տե՛ս Թադևոսյան Մ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքը անդրկովկասյան և սփյուռ-
քահայ մամուլի լուսաբանմամբ (1918 մայիս–1919 մայիս), թեկնածուական ատենախոսություն, ձեռագիր, Եր., 
2001, էջ 84–99։ Այսպես` Հայ ժողովրդական կուսակցության օրգան «Ժողովուրդը» (Երևան) միանգամայն 
արդարացի էր համարում Ախալքալաքի և Լոռու միացումը Հայաստանին («Ժողովուրդ», 1919, 9 փետրվար)։ 
ՀՅ Դաշնակցությունը միանշանակ նույն կարծիքին էր։ Մամուլի այլ օրգաններ խնդիրը նույնացնում էին 
ֆրանս–գերմանական վիճելի Էլզաս–Լոթարինգիայի հետ (Թադևոսյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 95)։
27 Տե՛ս Հարությունյան Կ. Ա., Հայկական ազգային զորամիավորումերը 1918–1945 թվականներին, Եր., 2002, 
էջ 58։
28 Տե՛ս Վրացյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 242–248։
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դիոգ րում նաև նշվում էր, որ մինչև դեկ տեմ բե րի 13–ը հայ կա կան ոչ մի 
զո րա մաս վրա ցա կան ու ժե րի նկատ մամբ որևէ ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն չի 
կա տա րել, այն դեպ քում, երբ վեր ջին ներս հայ բնակ չութ յան նկատ մամբ 
ի րենց բռնութ յուն նե րով հար կադ րել են Հա յաս տա նին հան դես գալ հա յութ-
յան շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ: «Վեր ջին ա միս նե րին,– աս վում էր փաս-
տաթղ թում,– Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հան դես է բե րել ծայ րա հեղ 
խա ղա ղա սի րութ յուն: Մինչ դեռ Վրաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը Լո ռու նկատ-
մամբ ոտնձ գութ յամբ, Ա խալ քա լա քի բռնա զավ թու մով, Բոր չա լո ւի (բնակ-
չութ յան նկատ մամբ) ռազ մա կան բռնութ յուն նե րով հան դես է ե կել իբրև 
ագ րե սիվ, զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նութ յան կրող՝ Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յան բազ մա թիվ դի վա նա գի տա կան բո ղոք նե րին և խա ղա ղա սի րա-
կան ա ռա ջար կութ յուն նե րին վե րա բեր վե լով լիա կա տար քա մահ րան քով»29: 

Միջ նոր դի դեր ստանձ նած անգ լիա ցի նե րին չհա ջող վեց կանխել ռազ-
մա կան բախումը: Պա տե րազ մը շա րու նակ վեց: Հատ կա պես Լո ռիում հայ-
կա կան զոր քերն ու նե ցան լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ, իսկ  ռազ մա ճա կա տի ձախ 
թևում հա սան մինչև  Բե լի Կլյ ուչ (այժմ՝  Թեթ րիծ ղա րո): 

Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը շա րու նա կե ցին փոր ձե րը՝ հաշ տութ յան 
եզ րեր գտնե լու հար ցում: Բայց այս անգամ ար դեն անգ լիա ցի ներն ի րենց 
միջ  նոր դա կան գոր ծու նեութ յան մեջ չա ռաջ նորդ վե ցին ար դա րութ յան 
սկզբուն  քով: Դեկ տեմ բե րի 25–ին անգ լիա ցի գե նե րալ Ռայկ րոֆ տը (նաև՝ 
Ռեյկ  րոֆտ, Ռիկ րոֆտ) և ֆրան սիա ցի գնդա պետ Շար դի նյին, ա ռանց Հա-
յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ խորհր դակ ցե լու, Վրաս տա նի վար չա-
պետ Ն.  Ժոր դա նիա յի հետ ստո րագ րե ցին զի նա դա դա րի մի հա մա ձայ նա գիր 
հիմ ա հար ցի լուծ ման ու ղի նե րի մա սին: Այն նա խա տե սում էր ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի դա դա րե ցում, Ջա լա լօղ լի–Դսեղ կո րագծից հյու սիս ըն-
կած տա րած քում վրա ցա կան, իսկ դրա նից հա րավ մա ցող շրջա նում՝ հայ-
կա կան զոր քե րի տե ղա կա յում: Ա խալ քա լա քում հաս տատ վե լու էր վրա ցա-
կան վար չա կազմ՝ դաշ նա կից երկր նե րի հսկո ղութ յամբ: Վար չա կազ մի մեջ 
ընդգրկ վե լու էին տե ղի հայ և մահ մե դա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ30: Վրա ցա-
կան զոր քե րի թի վը գա վա ռում պետք է լի ներ խիստ սահ մա նա փակ:

Այս հա մա ձայ նութ յան տակ Հա յաս տա նի կող մից ա ռա ջարկ վեց ստո-
րագ րել Ար շակ Ջա մալյ ա նին: Վեր ջինս կտրա կա նա պես հրա ժար վեց՝ ա ռար-
կե լով Ա խալ քա լա քին վե րա բե րող ձ ևա կերպ մա նը: Անգ լիա ցի նե րը հա մա-
ձայ նագ րի տակ ա վե լաց րին հետևյալ նա խա դա սութ յու նը. «Պ. Ջա մալյ ա նը 
հա մա ձայն չէ Ա խալ քա լա քի գա վա ռը Վրաս տա նի կող մից գրա վե լու կե տին»: 
Փաս տո րեն դաշ նա կից նե րը, հաշ վի չնստե լով հայ կա կան կող մի կար ծի քի 
հետ, միա կող մա նի հա մա ձայ նա գի րը փոր ձե ցին դնել գոր ծո ղութ յան մեջ: 
Նման պայ ման նե րում Հա յաս տա նին մաց հաշտ վել ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կի հետ: Դեկ տեմ բե րի 29–ին Մեծ Ղա րա քի լի սա յում Հա յաս տա նի ներ կա յա-
ցու ցիչ Մ.  Հա րութ յուն յա նը անգ լիա ցի նե րի հոր դոր նե րի ներ քո և մի նա խա-
պայ մա նով, որ զի նա դա դա րով նա խա տես վող պայ ման նե րը ժա մա նա կա վոր 
են և դեռ են թա կա են վե րա նայ ման, ստո րագ րեց վե րո հիշ յալ հա մա ձայ նա-
գի րը: Այն բա ցա հայ տո րեն միա կող մա նի էր և բխում էր միայն վրա ցի նե րի 

29 «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. », էջ 80–81։
30 Տե՛ս Վրացեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 234––235։
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շա հե րից: Այդ մա սին է վկա յում նաև Ղա րա քի լի սա յում դաշ նա կից տե րութ-
յուն նե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Դուգ լաս Վի ձեր սը: Նրա կար ծի քով 
կնքված հա մա ձայ նագ րից հայ կա կան կող մի դժգո հութ յու նը միան գա մայն 
ար դա րա ցի էր: Բայց նույ նիսկ այդ պա րա գա յում, ստո րագ րե լով զի նա դա-
դա րի փաս տաթղ թի տակ, «Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հան դես բե րեց 
լայն մե ծա հո գութ յուն և խա ղա ղութ յան ան կեղծ ցան կութ յուն»31: 

Մի քա նի օր անց՝ դեկ տեմ բե րի 31–ին, հայ–վրա ցա կան ընդ հա րու մը դա-
դա րեց վեց: 1919 թ. հուն վա րի 9–17–ը Թիֆ լի սում կա յա ցավ հաշ տութ յան 
կոն ֆե րանս: Այն, որ կոն ֆե րան սի անց կաց ման վայր էր ընտր ված ոչ թե 
չե զոք վայր, այլ Վրաս տա նի մայ րա քա ղա քը, են թադ րում էր վրա ցա կան 
պատ վի րա կութ յան հա մար գե րա կա դիրք: Հա վա նա բար անգ լիա կան պատ-
վի րա կութ յու նը, ո րը գլխա վո րում էր խորհր դա ժո ղո վը, ինչ պես դեկ տեմ բե-
րի վեր ջին, այն պես էլ այժմ, տրա մադր ված լի նե լով պաշտ պա նե լու Վրաս-
տա նի շա հե րը, նույն պես պնդեց կոն ֆե րան սը Թիֆ լի սում անց կաց նե լու 
վրա ցա կան կող մի ա ռա ջար կութ յան օգ տին: Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու-
նը, հաշ վի առ նե լով, որ Թիֆ լի սում գոր ծող Հա յոց ազ գա յին խորհր դի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ներ կա յաց նել իր շա հե րը, չա ռար կեց կոն ֆե-
րան սի անց կաց ման վայ րի վե րա բեր յալ վրաց–անգ լիա կան առա ջար կութ-
յա նը: Ինչ պես ցույց տվե ցին դեպ քե րը, այդ հան գա ման քը կարևոր դեր կա-
տա րեց կոն ֆե րան սում ոչ հա յան պաստ որո շում եր կա յաց նե լու հար ցում:

Կոն ֆե րան սը նա խա գա հում էր անգ լիա կան բա նա կի գնդա պետ Ստյուար-
 տը: Ֆրան սիա կան հրա մա նա տա րութ յա նը ներ կա յաց նում էր կա պի տան Հաս-
սել դը: Հայ կա կան պատ վի րա կութ յան մեջ ընդգրկ ված էին Մ.  Հա րութ յուն-
յա նը (նա խա գահ), Ստ.  Մա մի կոն յա նը և ու րիշ ներ, իսկ ռազ մա կան խորհր-
դա կանն էր գե նե րալ Գ.  Կոր գա նո վը (Ղոր ղան յան), քար տու ղա րը՝ Ա. Ա. Ա հա-
րոն յա նը: Վրաս տա նի պատ վի րա կութ յունն ա վե լի ներ կա յա ցուց չա կան էր: 
Այն ղե կա վա րում էր արտ գործ նա խա րար Ե. Գե գեչ կո րին: Ան դամ երն էին 
Սա բախ տա րաշ վի լին, գե նե րալ Գեդևա նո վը և ու րիշ ներ:

Ա խալ քա լա քի հար ցը, որ կոն ֆե րան սի ա մե նա սուր խնդիր նե րից էր, 
քննարկ վեց հուն վա րի 13–ի նիս տում32: Գնդա պետ Ստյուար տն ի սկզբա նե 
դրս ևո րեց կողմ ա կալ պահ վածք և ամ բողջ նիս տի ըն թաց քում, գոր ծեց 
վրա ցի նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նեց ված սցե նա րով: Նախ՝ նա ա ռա ջար կեց, 
որ հիմ ա հար ցի կար գա վոր ման վե րա բեր յալ քննարկ ման դրվի վրա ցա կան 
պատ վի րա կութ յան ա ռա ջար կը, ո րը մինչ այդ՝ հայ–վրա ցա կան պատ վի րա-
կութ յուն նե րի հան դիպ ման ժա մա նակ, ար դեն մերժ վել էր հայե րի կող մից: 
Խնդի րը վե րա բե րում էր Ա խալ քա լա քում զոր քեր տե ղա կա յե լուն: Վրա ցի ներն 
ա ռա ջար կում էին Ջա վախ քում պա հել միայն վրա ցա կան զոր քեր. 200 հո-
գա նոց մի զո րա ջո կատ պետք է կանգ ներ գա վա ռի սահ մա նի եր կայն քով, 
իսկ 360 հո գա նոց մեկ գու մար տակ՝ չոր սա կան հրա նոթ նե րով ու գնդա ցիր-
նե րով, տե ղա կայ վեր Ա խալ քա լաք քա ղա քում: Զա վեշ տա կան է, որ գա վա-
ռում վրա ցա կան զոր քե րի ներ կա յութ յու նը գե նե րալ Գեդևա նո վը «հիմ ա-
վո րում« էր հայ բնակ չութ յան շա հե րի պաշտ պա նութ յան «մտա հո գութ յամբ». 
31 «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. », էջ 81։
32 Սահմանային վիճելի հարցերի քննարկման մասին տե՛ս նաև Խառատյան Վ., Լոռու և Ախալքալաքի 
հարցը 1919 թ. հայ–վրացական խորհրդաժողովում, «Հայոց պատմության հարցեր», Գիտական հոդվածների 
ժողովածու, N 2, էջ 98–103։
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վրա ցա կան զոր քը պետք է կան խեր ար յու նա հե ղութ յու նը գա վառ վե րա-
դար ձող հայ գաղ թա կա նութ յան և նրանց բնա կա վայ րե րում հաս տատ ված 
մահ մե դա կան նե րի միջև: Ինչ վե րա բե րում է հայ բնակ չութ յան անվ տան-
գութ յա նը, ըստ վրաց գե նե րա լի՝ ան հանգս տա նա լու հարկ չկար, քա նի որ 
«ձմռա նը, ձյան առ կա յութ յունն Ա խալ քա լա քի գա վա ռում անհ նա րին է դարձ-
նում այդ շրջա նում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, և ուս տի, այդ զոր քե րը 
չեն կա րող օգ տա գործ վել Հա յաս տա նի դեմ»33:

Հայ կա կան կող մի ա ռար կութ յուն նե րը չեն ըն դուն վում անգ լիա ցի նե րի 
կող մից: Ստյո ւարտն ա ռա ջար կում է որ պես ե րաշ խիք գա վառ մտցնել դաշ-
նա կից նե րի մեկ վաշտ: Բայց շու տով պարզ վում է, որ հա յե րի հա մար քիչ 
թե շատ ըն դու նե լի այդ տար բե րա կը հնա րա վոր չէ ի րա գոր ծել, քա նի որ 
դաշ նա կից զոր քերն ան մի ջա պես չեն կա րող ժա մա նել տա րա ծաշր ջան: Այդ 
ժա մա նակ Ստյո ւարտն ըն դու նում է վրա ցա կան կող մի ա ռա ջար կը՝ մինչև 
դաշ նա կից նե րի ժա մա նու մը Ա խալ քա լա քում տե ղա կա յել վրա ցա կան 800 
հո գա նոց մի զո րա խումբ: Կոր գա նով ա ռա ջար կում է ի հա կակ շիռ վրա ցա-
կան զոր քե րի այդ քա նա կութ յան, հա յե րին թույ լատ րել ի րենց ռազ մա կան 
ու ժերն Հա րա վա յին Բոր չա լո ւում հասց նել 600 զին վո րի: Բայց ա պարդ յուն: 
Հաս կա նա լի է, որ այս ա մե նը նա խա պես մշակ ված վրաց–անգ լիա կան դի-
վա նա գի տա կան հնարք էր: 

Ստյո ւար տի ճնշման տակ հայ կա կան պատ վի րա կութ յու նը հա մա ձայն-
վում է վրա ցա կան նա խագ ծի հետ, ո րը ոչ միայն ար տո նում էր Վրաս տա նին 
զգա լի քա նա կութ յամբ զոր քեր պա հե լու Ջա վախ քում, այլև ա ռանց դաշ նա-
կից նե րի ներ կա յութ յան և հսկո ղութ յան, բա ցա ռել Հա յաս տա նի որևէ մաս-
նակ ցութ յուն Ա խալ քա լա քի գա վա ռի գոր ծե րին: Ա վե լին, Գեդևա նո վի պա-
հան ջով ար ձա նագ րութ յան մեջ մտցվում է հա տուկ կետ, ըստ ո րի՝ Վրաս-
տա նի նկատ մամբ Հա յաս տա նի որևէ ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն գնա հատ-
վե լու էր իբրև թշնա մա կան քայլ դաշ նա կից նե րի հան դեպ34 :

Կոն ֆե րան սում դաշ նա կից նե րի ջան քե րով ի վաս հա յե րի ո րո շում է 
կա յաց վում նաև Ա խալ քա լա քի վար չա կար գի ձ ևա վոր ման սկզբունք նե րի 
վե րա բեր յալ: Չի ըն դուն վում տե ղա կան մար մին ներն ընտ րո վի դարձ նե լու 
մա սին հա յե րի ա ռա ջար կը: Ստյո ւար տը, խու սա փե լով ի րեն ուղ ղված հայ-
կա կան կող մի ար դա րա ցի հար ցադ րում ե րից, ա ռաջ նորդ վում էր այն 
«սկզբուն քով», որ այդ խնդի րը դուրս է կոն ֆե րան սի ի րա վա սութ յու նից և 
ար դեն լուծ ված է դեկ տեմ բե րի վեր ջին գե նե րալ Ռայկ րոֆ տի նա խագ ծով 
կնքված զի նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րով: Հայ կա կան պատ վի րա կութ յա նը 
չի հա ջող վում հաս նել գո նե այն պի սի ո րոշ ման, որ վրա ցա կան վար չա կար-
գի գոր ծու նեութ յու նը հսկե լու հա մար նա խա տես վող հանձ նա ժո ղո վում հայ 
ան դամ ե րի թեկ նա ծութ յունն ա ռա ջադր վի Հա յաս տա նի և հաս տատ վի դաշ-
նա կից նե րի կող մից: Այդ հար ցը ևս  փաս տո րեն մում է միայն Վրաս տա նի 

33 ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 104, թ. 77։ Գեներալ Կորգանովը, ի պատասխան Գեդևանովի արտահայտած վերջին 
մտքի, հիշեցրեց, որ Առաջին աշխարհամարտի կարևորագույն գործողություններից երկուսը՝ գերմանական 
Հինդենբուրգի պաշտպանական գծի ճեղքումը և Էրզրումի գրավումը, տեղի են ունեցել ձմռանը։ Բացի 
այդ, Ախալքալաքում զգալի թվով վրացական ուժերի առկայությունը վտանգում է նաև հայկական զորքերի 
դիրքերը Բորչալուի գավառի հարավում։ 
34 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 104, թ. 78–79։ Վրացական պատվիրակության վստահությունը Ստյուարտի 
նկատմամբ այնքան մեծ էր, որ Գեդևանովը պահանջեց, որ Հայաստանին արգելվի Ախալքալաքի գավառի 
սահմանագլխին պահելու անգամ մեկ զինվոր։
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ի րա վա սութ յա նը, ո րը պետք է տե ղի հա յե րից և մահմեդա կան նե րից ընտր-
ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, դաշ նա կից երկր նե րի դի տորդ նե րի ներ կա յութ-
յամբ, վստա հեր իր գոր ծու նեութ յան «հսկո ղութ յու նը»: Բայց քա նի որ ո՛չ 
դաշ նա կից զոր քե ր ժա մա նե ցին Ջա վախք, ո՛չ էլ նրանց դի տորդ նե րը, վրա-
ցա կան կա ռա վա րութ յու նը գա վա ռում հաս տա տեց իր լիա կա տար իշ խա-
նութ յու նը, իսկ Վե րահս կիչ հանձ  նա ժո ղո վում ընդգրկ վե լու հա մար տե ղի 
հայ ու մահ մե դա կան ներ կա յա  ցու ցիչ նե րին ընտ րե լու գոր ծը դար ձավ ձ ևա-
կան և նույն պես հայտն վեց վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ քում: 

Այս պի սով, բրի տա նա կան պատ վի րա կութ յու նը Ա խալ քա լա քի հիմ ա-
հար ցի քննար կու մը տա րավ այն պի սի ու ղիով, որ արդ յուն քում ըն դուն վի 
միայն վրա ցի նե րի հա մար ըն դու նե լի ո րո շում: Հայ կա կան կող մի բո լոր ար-
դա րա ցի ա ռար կութ յուն նե րին, հատ կա պես այն հար ցում, որ ան հաս կա նա-
լի է, թե ինչ պես կա րե լի է Հա յաս տա նին զրկել գե րա զան ցա պես հա յե րով 
բնա կեց ված այդ գա վա ռի վար չա քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա-
վուն քից, գնդա պետ Ստյո ւար տը դե մա գո գիկ ձ ևով պա տաս խա նեց, որ այդ 
գործառույթը կկա տա րեն դաշ նա կից նե րի զոր քերն ու նրանց դի տորդ նե րը: 

Անգ լիա ցի նե րի կողմ ա կալ կեց վածքն այն քան ոգևո րեց վրա ցա կան 
պատ վի րա կութ յա նը, որ արտ գործ նա խա րար Ե. Գե գեչ կո րին վստա հո րեն 
հայ տա րա րեց, որ «այդ (Ա խալ քա լա քի – Ա.Մ.) վար չա կար գի հան դեպ Հա-
յաս տա նը ոչ մի գործ չպետք է ու նե նա»՝ նույ նիսկ չհա մա ձայ նե լով Վե րահս-
կիչ հանձ նա ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի մա սին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ-
յա նը տեղյ ակ պա հե լու վե րա բեր յալ Ստյո ւար տի ա ռա ջար կութ յան հետ: 
Հատ կան շա կան է, որ վրա ցա կան պատ վի րա կութ յան նա խա գա հի այդ 
կարծր, հա յե րի ու դաշ նա կից նե րի հա մար նաև վի րա վո րա կան կեց ված քը, 
անգ լիա ցի գնդա պե տը բա վա րար հա մա րեց և, ա ռանց հայ կա կան կող մի 
բո ղոք նե րը հաշ վի առ նե լու, հայ տա րա րեց հար ցը վերջ նա կա նա պես լուծ-
ված35:

Խա ղա ղութ յան խորհր դա ժո ղով ա վարտ վեց հուն վա րի 17–ին: Կնքված 
հաշ տութ յու նը խիստ ձեռն տու էր վրա ցա կան կող մին: Հայ կա կան զոր քե րի 
ռազ մա կան հա ջո ղութ յուն ներն ի չիք էին դառ նում: Լո ռու ա զա տագր ված 
ա վե լի քան 40 գյու ղեր՝ մեծ մա սամբ հա յաբ նակ, մտնում էին Չե զոք գո տու 
մեջ, իսկ Ջա վախ քը, թեև դիտ վում էր վի ճե լի տա րածք, մում էր վրա ցի-
նե րի հսկո ղութ յան ներ քո36: Այն տեղ վրա ցա կան կա ռա վա րութ յա նը թույ-
լատր վում էր պա հել ոչ ա վել, քան 225 հետևա կա յին (2 վաշտ՝ 2 գնդա ցի-
րով): Տե ղի վրա ցա կան վար չութ յան գոր ծու նեութ յան հսկո ղութ յու նը, ինչ պես 
նշվեց, ձ ևա կա նո րեն դրվե լու էր Ան տան տի երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
վրա, ո րոնք այն ի րա կա նաց նե լու էին գա վա ռի հայ և մահ մե դա կան բնակ-
չութ յան օ ժան դա կութ յամբ37: 

Չբա վա րար վե լով այս քա նով՝ հե տա գա ա միս նե րին ևս  անգ լիա կան զո-
րահ րա մա նա տա րութ յու նը հան դես ե կավ վրա ցան պաստ նոր «ա ռա ջար-
կութ յուն նե րով» և եր կու հարևան ժո ղո վուրդ նե րի միջև ա վան դա կան բա-
րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րը վե րա կանգ նե լու փո խա րեն, իրակա-

35 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 104, թ. 80–82։
36 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 75, թ. 3ա, 5ա:
37 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ.», էջ 82–83։
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նում լուրջ դեր կա տա րեց նրանց միջև սառ նութ յունը պահ պա նե լու գոր ծում: 
Ինչևէ, հայ–վրա ցա կան եղ բայ րաս պան պա տե րազմ ա վարտ վեց, ազ-

գա միջ յան լար վա ծութ յու նը հետզ հե տե տե ղի տվեց, և եր կու երկր նե րի միջև 
շու տով հաս տատ վե ցին ըն դու նե լի միջ պե տա կան հա րա բե րութ յուն ներ: 
Մար տին եր կու հան րա պե տութ յուն նե րը ճա նա չե ցին միմ յանց ան կա խութ-
յու նը, վե րա կանգն վեց եր կա թու ղա յին երթևե կութ յու նը, աշ խու ժա ցան 
տնտե սա կան կա պե րը: Սա կայն Վրաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը, օգ տա գոր-
ծե լով իր աշ խար հագ րա կան դիր քը, չմո ռա ցավ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
հա կա հայ քայ լեր կա տա րել՝ ընդ հուպ մինչև տնտե սա կան շրջա փա կում ու 
ար տա սահ մա նից հայ սովյ ալ նե րի հա մար նա խա տես ված սննդամ թեր քի 
թա լա նը38: 

Բա րե բախ տա բար, այդ ռազ մա կան կոնֆ լիկ տից հե տո հայկական և 
վրա ցա կան քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում եր կուս տեք գե րակշ ռեց հար ցե րը 
քա ղա քա կան ճա նա պար հով լու ծե լու մո տե ցու մը, ո րին կող մե րը հե տա գա-
յում հա րա զատ մա ցին ան գամ ա մե նա բարդ ի րա վի ճակ նե րում: Ու շագ րավ 
է, որ թեև վի ճե լի խնդիր նե րից շա տե րին այդ պես էլ լու ծում եր չգտնվե ցին, 
սա կայն բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րը պահ պան վե ցին: 1919-1920 
թթ. ընթացքում հայ-վրացական վիճելի խնդիրների թվում շարունակվեցին 
բանակցությունները ինչպես Ջավախքի, այնպես էլ այլ հարցերի շուրջ39։ 
Հայաստանի ու Վրաստանի խորհրդայնացումից հետո Ախալքալաքի պատ-
կանելության հարցը փոխանցվեց խորհրդային իշխանությանը։ 

Աշոտ Ա. Մելքոնյան – գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է Արևմտյան Հայաստանի պատմական 
ժողովրդագրության, Ջավախքի 19-20-րդ դարերի պատմության 
հիմահարցերը։ Ունի բազմաթիվ մենագրություններ և հոդվածներ 
հայոց նոր պատմության առանցքային հիմահարցերի վերաբերյալ։

38 Տե՛ս Գալոյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 99–100։
39 1919-1921 թթ. Ջավախքի շուրջ հայ-վրացական առնչությունների մասին մանրամասն տե՛ս Մելքոնյան 
Աշոտ, Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին, Եր, 2003, էջ 314-349։



146

Summary

THE ISUUE OF JAvAKHK IN THE CONTEXT OF ARMENIAN-GEOR-
GIAN RELATIONSHIP

(May, 1918 – January, 1919)
 Ashot A. Melqonyan

Academician of NAS RA

Key words - the issue of Javakhk, ethnographic principal, 
the Turks, Georgian troops, Armenian-Georgian two weeks' con-
flict, the English, the French, Lori, the province of Akhalkalak, 
Tiflis, Armenian-Georgian conference.

In late May, 1918 after the proclamation of Republics of Armenia and Georgia 
the disputable territorial issues included the question of the identification of the 
province of Akhalkalak. The approach of the Armenian side based on the na-
tional principal of delimitation was rejected by the Georgian government. When 
the Turks left Javakhk,on December 5 the Georgian troops entered Akhalkalak. 
The official protests of Armenia had no effects.In mid-December the two weeks’ 
Armenian-Georgian conflict was unleashed in the provinces of Lori and Akhal-
kalak due to instructions given by the Ottoman Turks. On December 31 a cease-
fire agreement was struck due to the mediation of the English and French in-
termediaries, and on January 9-17, 1919 the Armenian-Georgian conference was 
held. Especially due to the pressure implemented by the English officer Stuart 
the province of Akhalkalak appeared under Georgia’s control. In 1919-1920 the 
Armenian government tried for several times to solve this issue at different in-
ternational instances. After the Sovietization of the region the issue of Javakhk 
was transmitted to the Soviet Republics of Georgia and Armenia.

Резюме

ДЖАВАХКСКАЯ ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТЕ АРМЯНО-ГРУЗИНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

(май 1918 г. – январь 1919 г.)
Ашот А. Мелконян
Академик НАН РА

Ключевые слова – Джавахкская проблема, этничес кий 
принцип, турки, грузинские войска, армяно-грузинский 
двухнедельный конфликт, англичане, французы, Лори, Ахал-
ка лакский уезд, Тифлис, армяно-грузинская конференция. 

В конце мая 1918 г., после провозглашения Республики Армения и 
Республики Грузия, в числе спорных территориальных вопросов, возникших 



147

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

между сторонами, был вопрос о принадлежности Ахалкалакского уезда. 
Предложение армянской стороны о разграничении по этническому принципу 
было отвергнуто грузинским правительством. После выхода из Джавахка 
турок, 5-го декабря, грузинские войска вошли в Ахалкалак. Официальные 
протесты Армении были безрезультатны. По наводке османских турок в 
середине декабря был развязан двухнедельный армяно-грузинский военный 
конфликт за Лорийский и Ахалкалакский уезды. 31-го декабря при посредни-
честве англичан и французов было заключено перемирие, а 9-17-го января 
1919 г. была созвана армяно-грузинская конференция. Ахалкалакский уезд, 
особенно под давлением английского офицера Стюарта, был взят под 
контроль Грузии. В 1919-1920 гг. правительство Армении сделало множество 
попыток решить проблему в разных международных инстанциях. После 
советизации региона джавахкская проблема перешла к Грузинской и 
Армянской советским республикам.
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Ա լեք սանդր Ս.  Մա նաս յան
 Փի լի ս. գիտ. դոկ տոր

ԱՐՑԱԽԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ  
1918-1920 ԹԹ.

 Մուտք

Բանալի բառեր – Արցախի ազգաբնակչության լիազոր 
ներկայացուցիչների համագումարներ, Արցախը որպես 
ինքնորոշման սուբյեկտ, Արցախի 1918 թ. ինք նորոշման 
ակտը, Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրա պետու-
թյան հիմման լեգիտիմության խնդիրը, Ժամանակավոր 
համաձայնագիր:

 Թեև  Ռու սա կան կայս րութ յան փլուզ մա նը հա ջոր դած խառ նակ տա րի նե-
րի մա սին ստեղծ վել է հսկա յա ծա վալ գրա կա նութ յուն, սա կայն սույն հոդ վա-
ծի վեր տա ռութ յան մեջ ձևա կերպ ված թե ման դեռ սպա սում է իր հա մար ժեք 
ի մաս տա վոր մա նը:  Մեր ազ գա յին ի րա վա գի տա կան միտ քը չի անդ րա դար ձել 
այս հար ցին՝ հիմ ա վոր ու հա մա կարգ ված պատ կե րա ցում մշա կե լու նպա-
տա կով: Խն դիրն ա վե լի շատ քննարկ վել է պատ մա գի տա կան հոդ ված նե րում 
ու գրքե րում, սա կայն հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով պատ մա գետ նե րը չէին 
կա րող ա նել այն, ինչ մաս նա գի տո րեն պետք է ա նեին ի րա   վա  բան ներն ու 
քա ղա քա գետ նե րը:

Թե ման միայն  Արցախ-Ադր բե ջան հա կա մար տութ յան պատ մա գի տա կան 
ու ի րա վա կան հրա տապ տե սանկյ ուն նե րին չի վե րա բերում: Այն ար դիա կան 
է նաև ԼՂ  Հան րա պե տութ յան մե րօր յա զար գա ցու մե րի ի րա վա քա ղա քա կան 
ի մաս տա վոր ման տե սա կե տից:  Զու գա հեռ նե րը, որ նկա տե լի են Ար ցա խի 
ի րա վա կան կար գա վի ճակ նե րի հար ցում հար յու րամ յա պատ մութ յուն ու նե-
ցող այդ հա կա մար տութ յան 1918-1920 թթ. և 1988-ից սկսված և  մինչ օրս 
շա րու նակ վող շրջա փու լե րի միջև, կա րող են բա ցա հայ տել խնդրի մի ջազ-
գա յին քա ղա քա կան կար ևոր տե սանկյ ուն ներ, ո րոնք տե սա նե լի չեն հա մե-
մա տա կան վեր լու ծութ յան հա մա տեքս տից դուրս: 

Պետք է նկա տել, որ 1918-1920 թթ. Ղարաբաղի կար գա վի ճա կի ի րա վա-
կան վեր լու ծութ յու նը ընդ հար վում է հար ցե րի, ո րոնք դյու րին չեն նաև մաս-
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նա գետ ի րա վա բան նե րի հա մար:  Բա վա կան է ա սել, որ 1918-1920 թվա կան-
նե րին Անդր կով կա սը հայտն վել էր «պե տա կան ան տե րութ յան», կար գա վի-
ճա կա յին ա նո րո շութ յան, քա ղա քա կան վայ րի վե րում ե րի, օ տար ու ժե րի 
ներ խու ժում ե րով ու ղեկց վող ազ գա միջ յան կոնֆ լիկտ նե րի, տա րած քա յին 
վե րաձ ևում ե րի՝ մե կը մյու սին հա ջոր դող գոր ծըն թաց նե րի մի ժամանակա-
շրջանում, երբ չէին եր ևում դրա նից դուրս գա լու ու ղի ներն ու հնա րա վոր 
հե ռան կար նե րը: 

1. Խնդ րին կան խահղ վող եր կու դի տար կում
 Տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցում ե րը 1918-1920 թվա կան նե րին, ան շուշտ, 

ո րո շա կիո րեն պայ մա նա վոր ված են ե ղել դի տարկ վող շրջա նին նա խոր դած 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րով: Դ րան ցում պետք է ա ռանձ նաց վեն Անդր-
կով կա սում և  հատ կա պես նրա ար ևելյ ան շրջան նե րում  Ռու սա կան կայս-
րութ յան կող մից տար վող ի րա նա զերծ ման քա ղա քա կա նութ յու նը, կով կաս-
յան թա թար ներ ան վան ված տե ղի փոք րա թիվ թուր քա կան հա մայն քին 
ա մե նա տար բեր ար տո նութ յուն նե րի տրա մադ րու մը և  այդ հու նում  Պարս-
կաս տա նից որ պես աշ խա տուժ երկ րա մաս մտնող էթ նի կա պես տա րա խառն 
զանգ վա ծի հաշ վին կով կաս յան թա թար նե րի թվա քա նա կի մե ծա ցու մը: 1918-
1920 թվա կան նե րին Ար ևելյ ան Անդր կով կա սը քա ղա քա կան այլ բնույ թի զար-
գա ցում ե րի ծի րում կհայտն վեր, ե թե  Ռու սա կան կայս րութ յու նը կով կաս յան 
թա թար նե րի նկատ մամբ բա րե հաճ քա ղա քա կա նութ յա նը զու գա հեռ չտա ներ 
ընդգծ ված հա կա հայ քա ղա քա կա նութ յուն` այն նկա տա ռու մով, որ վեր ջին-
ներս, ի տար բե րութ յուն պե տա կա նութ յան գա ղա փա րից հե ռու կով կաս յան 
թա թար նե րի, հե տա մուտ են ազ գա յին ան կախ պե տա կա նութ յան վե րա-
կանգ մա նը: 

Ընդգծ ման կա րիք ու նի նաև մեկ այլ կան խադ րութ, որ կար ևոր է 1918-
1920 թթ. Ար ցա խի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ ված հար ցե րը ի րենց 
բնույ թին հա մար ժեք հաս կա նա լու հա մար:  Դա այն է, որ մինչև 1918-ը հա-
յեր-ադր բե ջան ցի ներ կամ Ար ցախ-Ադր բե ջան տարածքային վեճ չէր կա-
րող լի նել և  չի ե ղել այն պարզ պատ ճա ռով, որ մինչ այդ տա րա ծաշր ջա նում 
ադր բե ջան ցի ներ էթ նո նի մը կրող ազ գութ յուն և Ադր բե ջան ա նու նով պե-
տութ յուն կամ այլ կար գի տա րած քա յին մի միա վոր չի ե ղել: Էթ նի կա կան 
տա րածք նե րի վե րա կազ մա վոր ման բո լոր հար ցե րը Անդր կով կա սում ծա գել 
են ի հետ ևանս բոլշ ևիկյ ան հե ղաշրջ ման և դ րա հետ կապ ված՝  Ռու սա կան 
կայս րութ յան փլուզ ման:  Մինչ այդ Անդր կով կա սը կայս րութ յան մաս է կազ-
մել, և ն րա բո լոր վար չա կան միա վոր նե րի սահ ման նե րը գծված են ե ղել 
այն պես, որ դրանք ու նե նան ազ գա յին տա րա խառն բնակ չութ յուն և 
 բա ցառ վի դրանց հիմ քով ազ գա յին կազ մա վո րում եր ստեղ ծե լու հնա րա-
վո րութ յու նը: Այդ պի սիք հիմ ե լու հար ցը Անդր կով կա սի գլխա վոր էթ նի կ 
հա մայնք նե րի քա ղա քա կան օ րա կար գում հայտն վեց կայս րութ յան փլու զու-
մից ան մի ջա պես հե տո: Դ րանք հա յե րը, վրա ցի նե րը և կայս րութ յան ջան-
քե րով ձևա վոր ված և  թուր քա կան ազ դե ցութ յան ծի րում հայտն ված կով-
կաս յան թա թար ներն էին:
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2. Ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կան ու ժե րը  
տա րա ծաշր ջա նում 1918-1920 թթ.

 Նա խօ րեին Արևմտ յան  Հա յաս տա նում տե ղի էր ու նե ցել  Մեծ Ե ղեռ նը, և 
Օս ման յան կայս րութ յու նը, որ վա ղուց էր աչ քադ րել Անդր կով կա սին, դրա-
նից հե տո պի տի փոր ձեր գեր մա նա ցի նե րի օգ նութ յամբ գրա վել այն: Եվ 
փոր ձեց:  Գեր մա նա կան կայս րութ յու նը օգ նում էր Ա ռա ջին աշ խար հա մար-
տում իր դաշ նա կից Օս ման յան կայս րութ յա նը՝ նրա տա րած քով դե պի 
 Բաղ դադ դուրս գա լու աշ խար հա քա ղա քա կան իր ծրագ րե րի շրջա նակ նե-
րում, ո րում «ռու սա մետ հա յե րը» խո չըն դոտ էին դիտ վում: 1918-1919-ին բոլշ-
ևիկյ ան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով ռազ մա դաշ տը լքած և  խորհր դայ նաց ված 
 Ռու սաս տա նը ուշ քի չէր ե կել տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծե րին լրջո րեն մի-
ջամ տե լու հա մար: Ան տան տի գլխա վոր քա ղա քա կան դե րա կա տա րը՝  Մեծ 
Բ րի տա նիան, որ հան դուր ժել էր  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը, չէր ցան կա նա 
բաց թող նել  Բաք վի նավ թին տի րա նա լու շան սը: Անգ լիա ցի նե րին ձեռն տու 
չէր  Բաք վում խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մը, ո րին սա տա րում էր 
տե ղի հա յութ յու նը: Բ րի տա նա կան կայս րութ յա նը ձեռն տու էր  Բա քուն տես-
նել ոչ թե ռու սա մետ, այլ հա կա ռու սա կան քա ղա քա կան ու ժե րի իշ խա նութ-
յան ներ քո: 

 Տա րա մետ էին նաև տե ղա կան ազ գա յին ու ժե րը: Վ րաց մենշ ևիկ նե րը 
հա յացք ներն ուղ ղել էին գեր մա նա ցի նե րին, կով կաս յան թա թար նե րը՝ օս-
ման նե րին: Անդր կով կա սում հա յութ յան վի ճակն ա մե նա լուրջն էր ՝ հու սա լի 
այն պի սի դաշ նակ ցի բա ցա կա յութ յան ի մաս տով, ո րի շա հե րը կհա մընկ նեին 
նրա ազ գա յին շա հե րի հետ: Երկ րա տա րած քի հա յոց ու ժե րը միա վո րե լու 
խնդի րը բարդ էր, քա նի որ նրանք բնակ վում էին ողջ Անդր կով կա սով մեկ՝ 
տար բեր քա ղա քա կան ի րա վի ճակ նե րի պայ ման նե րում: Ե թե նույ նիսկ տե-
սա կա նո րեն նման հնա րա վո րութ յուն կար, չկար այն ի րա գոր ծե լու մշակ ված 
ու գոր ծո ղութ յան մեջ դրված ծրա գիր: Մ նում էր գոր ծադ րել ինք նա կազ մա-
կերպ ման հատ վա ծա կան ջան քեր՝ կո րուստ նե րից խու սա փե լու, ներ քին ու 
ար տա քին ու ժե րին դի մա կա յե լու և  ա նո րո շութ յան պայ ման նե րում ան կա-
խութ յան ե րա զան քը Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նում ի րա գոր ծե լու հա մար: 

 Խո սե լով ինք նա կազ մա կերպ ման հատ վա ծա կան մար տա վա րութ յան մա-
սին՝ ա ռա ջին հեր թին թերևս պետք է անդ րա դառ նալ  Բաք վի հա յութ յան 
դիր քո րոշ մա նը:  Հայտ նի է, որ հա յոց այդ հատ վա ծը նպաս տեց, որ պես զի 
տե ղում իշ խա նութ յու նը անց նի սո վետ նե րի ձեռ քը:  Հա յե րը, որ XIX դա րի 
վերջերից սկսած հսկա յա կան հարս տութ յան էին տի րա ցել և տն տե սա կան 
ու քա ղա քա կան ի րա կան ուժ էին ներ կա յաց նում, ան կաս կած գի տեին, որ 
խորհր դա յին կար գե րի հաղ թա նա կի դեպ քում ի րենք պետք է զրկվեն կու-
տա կած հարս տութ յուն նե րից:  Սա կայն նրանք գե րա դա սե ցին սա տա րել սո-
վետ նե րին և  պաշտ պա նել երկ րա մա սը  Ռու սաս տա նի կազ մում մա լու գա-
ղա փա րը, քան թե հան դես գալ Անդր կով կա սը  Ռու սաս տա նից բա ժա նե լու 
օգ տին:  Բաք վի հա յութ յու նը այդ պա հին ընտ րութ յուն էր կա տա րում ոչ թե 
սո ցիա լիզ մի ու կա պի տա լիզ մի, այլ  Ռու սաս տա նի ու ցե ղաս պան  Թուր քիա յի 
միջև: 

Այլ ի րադ րութ յան մեջ էր ար ցա խա հա յութ յու նը: Արևմ տա հա յոց ցե ղաս-
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պա նութ յու նը,  Ռու սա կան կայս րութ յան փլուզ ման հետ ևան քով Անդր կով-
կա սի պե տա կա նո րեն ան տե րունչ ի րա վի ճա կը, տա րա ծաշր ջա նին տի րե լու 
 Թուր քիա յի և  խո շոր տե րութ յուն նե րի հա վակ նութ յուն նե րը 1918-1920 թթ. 
ձևա վո րե ցին այն մի ջազ գա յին քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, ո րում այդ տա-
րի նե րին ծա վալ վե ցին ի րա դար ձութ յուն նե րն Արցախի շուրջ: Ար ցա խա հա-
յութ յու նից պա հանջ վում էր ոչ միայն ար տա քին ճնշում ե րին դի մա կա յե լու 
կամք ու վճռա կա նութ յուն, այլև քա ղա քա կան դիր քո րո շում ե րում ու քայ-
լե րում շրջա հա յա ցութ յուն, դի վա նա գի տա կան հմտութ յուն ներ:  Ցան կա ցած 
սայ թա քում կա րող էր ճա կա տագ րա կան լի նել Ար ցա խի հա մար:  Պետք է 
ա սել, որ մա հա ցու վտանգ նե րով հղի այդ տա րի նե րին ար ցա խա հա յութ յու-
նը ներ կա յաց նող ազ գա յին ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը թե՛  ռազ մի դաշ տե-
րում, թե՛ դի վա նա գի տա կան հար թակ նե րում ու ժե րի ակն հայտ ան հա վա սա-
րութ յան պայ ման նե րում կա րո ղա ցան խու սա փել կո պիտ սխալ նե րից և Ար-
ցա խը դուրս բե րել նոր երկ րա քա ղա քա կան մի ջա վայր: Ն րանց գոր ծու նեութ-
յան արդ յունք նե րը ար ձա նագր ված են հայ րե նի երկ րա մա սի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կին վե րա բեր ող փաս տաթղ թե րում, ո րոնց ի րա վա կան նշա-
նա կութ յու նը դրանց ըն դուն ման պա հին կաս կա ծից դուրս էր: 

3. Ար ցա խը Անդր կով կա սի էթ նո քա ղա քա կան վե րաձ ևում ե րի 
հա մա տեքս տում

 Ռու սա կան կայս րութ յան փլու զու մը Անդր կով կա սը նե տեց էթ նո քա ղա-
քա կան ան կա ռա վա րե լի կոնֆ լիկտ նե րի հոր ձա նու տը: Երկ րա տա րած քը ցա-
րա կան իշ խա նութ յուն նե րից ժա ռան գել էր հա տուկ դի տա վո րութ յամբ պատ-
մա կան ու ժո ղովր դագ րա կան ի րո ղութ յուն նե րին հա կա սող վի ճա հա րույց 
վար չա կան սահ ման ներ:  Կայս րութ յան կող մից հրահր ված էթ նի կա կան կոնֆ-
լիկտ ներն ա վե լի սաստ կա ցան հիմ ա կան ազ գա յին հա մայնք նե րի ինք նո-
րոշ ման խոր քի վրա: Թ վում էր, թե ներ քին տա րած քա յին վե ճե րը պետք է 
մեղմ վեին 1918-ի ապ րի լի 22-ին Անդր կով կա սի  Դե մոկ րա տա կան  Ֆե դե րա-
տիվ  Հան րա պե տութ յան (ԱԴՖՀ) հիմ ու մով:  Սա կայն այդ նա խա գի ծը, ինչ-
պես պարզ վեց, ա վե լի շուտ պի տի օ րի նա կա նաց ներ  Ռու սաս տա նից երկ-
րա տա րած քի «պո կու մը»:  Հա կա սութ յուն նե րը վրա ցի նե րի, կով կաս յան թա-
թար նե րի ու հա յե րի միջև այն քան խորն էին, որ ԱԴՖՀ-ն  գո յատ ևեց ըն դա-
մե նը 36 օր: Մայիսի 26-ին վրաց մենշ ևիկ նե րը, իսկ 27-ին մու սա վա թա կան-
նե րը լքե ցին դաշ նա յին պե տութ յու նը և  հայ տա րա րե ցին ան կախ պե տա կա-
նութ յուն հիմ ե լու մա սին:  Կով կաս յան թա թար նե րի գլխա վոր քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յու նը, որ հան դես էր գա լիս Անդր կով կա սի մահմեդական նե րի 
ա նու նից, քա ղա քա կան հե ռա հար նպա տակ նե րով սե փա կա նե լով  Պարս-
կաս տա նի հյու սի ս-արևմտ յան երկ րա մա սի ա նու նը՝ նո րահռ չակ, բայց դեռ 
կա յաց ման ա նո րո շութ յան մեջ գտնվող պե տութ յունն ան վա նեց Ադր բե ջա-
նա կան  Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տութ յուն (ԱԴՀ): Իսկ երբ մա յի սի 28-
ին ան կա խութ յան ու ղին բռնեց  Հա յաս տա նը, տա րա ծաշր ջա նը մտավ զար-
գա ցում ե րի նոր փուլ: 

Ինք նահռ չակ ված նո րան կախ պե տութ յուն նե րից իր ծա վա լա պաշ տա կան 
նկրտում ե րով ա ռանձ նա նում էր ԱԴՀ-ն: 1919-ին Ազ գե րի լի գա յին ներ կա-
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յաց ված քար տե զում նրա հա վակ նութ յուն նե րը ձգվում էին  Կաս պից ծո վից 
մինչև Սև ծով:  Հա յաս տա նին «մե ծա հո գա բար» թողն վում էր Ս ևա նա լճի 
ար ևելյ ան ա փից մինչև Էջ միա ծին ըն կած մի կղզակ՝ ԱԴՀ ներ սում տե ղա-
կայ ված ա ռանձ նա տա րած քի ձևով: Ա ռա ջին ան գամ «լույս աշ խարհ ե կած» 
և  պանթ յուր քա կան ծրագ րե րին լծված պե տա կան կազ մա վո րու մը գոր ծում 
էր օս ման յան թուր քե րի թե լադ րան քով: Ն րա կող մից պա հանջ վող տա րածք-
նե րը պատ մա կան ի րա վուն քի փաս տար կով կա րող էին նո րան կախ Վ րաս-
տա նի կամ  Հա յաս տա նի մաս կազ մել: Ազ գե րի լի գա ներ կա յաց րած և 
 վեր ջի նիս կող մից մերժ ված տա րած քա յին հա վակ նութ յուն նե րի մեջ մտնում 
էին հսկա յա ծա վալ հայ կա կան տա րածք ներ՝ ի թիվս ո րոնց և Ար ցա խը՝ իր 
գե րակ շիռ հայ ազ գաբ նակ չութ յամբ: 

 Կոնֆ լիկտ նե րով ու ղեկց վող էթ նո քա ղա քա կան այս գոր ծըն թաց նե րի հա-
մար Ժեք ընբռն ման ու գնա հատ ման հա մար հա տուկ կար ևո րութ յուն է ստա-
նում դրանց սուբ յեկտ նե րի ի րա վա քա ղա քա կան կար գա վի ճակն ու վար քը: 
 Մեր քննարկ ման թե ման 1918-1920 թթ. ար ցա խա հա յութ յան ի րա վա կան 
պահ վածքն ու Ար ցա խի ի րա վա կան կար գա վի ճակն է՝ տա րա ծաշր ջա-
նում ստեղծ ված և  վե րը նկա րագր ված խառն ի րադ րութ յան մեջ: Ար-
ցա խա հա յութ յան ձեռ նար կած քայ լե րի ի րա վա կան գնա հա տա կա նը, բնա կան 
է, պետք է տրվի ծա վա լա պաշ տա կան մար մա ջով տար ված ԱԴՀ հա վակ-
նութ յուն նե րի և  գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա վա կան գնա հա տա կա նի խոր քի 
վրա, քա նի որ Ար ցա խի ձեռ նար կած քայ լե րը ե ղել են այդ նո րա գո յա ցութ յան 
ռազ մա տենչ գոր ծո ղութ յուն նե րի ու ա պօ րի նի հա վակ նութ յուն նե րի պա տաս-
խա նը:

4. Ադր բե ջա նա կան  Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տութ յան 
հռչա կու մը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկյ ու նից

Անդր կով կա սի թուր քե րի (կով կաս յան թա թար նե րի) կող մից հիմ վող 
ԱԴՀ-ն  տա րա ծաշր ջա նի քա ղա քա կան քար տե զում նոր ա նուն էր, ուս տի 
հաս կա նա լի է, որ նրա հիմ ա դիր նե րի հա մար մատ չե լի չէին պատ մա կան 
ի րա վուն քի այն փաս տարկ նե րը, որ կա յին հա յե րի ու վրա ցի նե րի հա մա-
պա տաս խան փա թեթ նե րում: Անդր կով կա սի տա րածք նե րի մեծ մա սը պատ-
մա կան անց յա լում հայ կա կան ու վրա ցա կան պե տութ յուն նե րի մաս է կազ-
մել, ին չը ճա նաչ ված է ե ղել հար ևան նե րի կող մից:  Մաս նա վո րա պես Ար ցա-
խը ե ղել է  Մեծ  Հայ քի՝ տա րա ծաշր ջա նի իր ժա մա նա կի հզոր պե տութ յուն-
նե րից մե կի, տաս նե րորդ նա հան գը, իսկ հե տա գայում մաս է կազ մել  Հայ 
 Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րութ յան:  Վեր ջա պես հայտ նի է, որ Ար ցա խի 
պե տա կան կազ մա վո րում ե րը ողջ միջ նա դա րում ու նե ցել են ան կախ ու 
կի սաան կախ կար գա վի ճակ (օ րի նակ՝  Խա չե նի իշ խա նութ յու նը,  Խամ սա յի 
մե լի քութ յուն նե րը,  Ղա րա բա ղի խա նութ յու նը):  Կով կաս յան թա թար նե րի Մու-
սա վաթ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յու նը, որ ձեռ նար կել էր նոր պե տութ յուն 
հիմ ե լու թուր քա կան նա խագ ծի ի րա գոր ծու մը, նման փաս տարկ ներ բե րել 
չէր կա րող:  Հան րա պե տութ յու նը պետք է աս պա րեզ իջ ներ ու կա յա նար 
ինք նո րոշ ման ա ռաջ նա յին ակ տով, և  մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ-
յու նից միայն այդ պի սի ակ տը կա րող էր լի նել նոր պե տութ յուն ստեղ ծե լու 



153

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

ի րա վա կան հիմ քը:  Դա էր նոր պե տութ յուն հիմ ե լու օ րի նա կան ու ղին: 
 Սա կայն օս ման յան թուր քե րի ծա վա լա պաշ տա կան նա խագ ծե րին լծված 

և ն րանց թե լադ րան քով գոր ծող կով կաս յան թա թար նե րի մտքով ան գամ 
այդ բա նը չէր անց նում: Ո՛չ պատ մա կան և  ո՛չ էլ ի րա վա կան բնույ թի որ ևէ 
հիմ ա վո րում ա ռա ջին ան գամ հռչակ ված պե տա կան նո րա գո յա ցութ յու նը 
իր հիմ քե րում չու ներ և  ու նե նալ չէր կա րող, քա նի որ հիմ վել էր այլ երկ րի 
ռազ մա կան մի ջամ տութ յան և  այդ երկ րա մա սի տե րե րից մե կի՝ Ար ևելյ ան 
Անդր կով կա սի հա յութ յան զանգ վա ծա յին ջար դե րի մի ջո ցով: 1918-1920 թթ. 
Ար ցա խը ստիպ ված էր գոր ծել ու դի մա կա լել ա պօ րի նի, ի րա վա կան որ ևէ 
հիմ քից զուրկ, բայց և  ագ րե սիվ վարք դրսևո րող պե տա կան մի նո րա գո-
յա ցութ յան նկրտում ե րի պայ ման նե րում: Ի րա վուն քի տե սանկյ ու նից ինչ-
պի սի՞ն պետք է լի նեին ար ցա խա հա յութ յան ձեռ նար կած քայ լե րը, որ դրանք 
հա մա հունչ լի նեին նոր ձևա վոր վող մի ջազ գա յին ի րա վուն քի այն սկզբունք-
նե րին, որ որ դեգ րել էր Ազ գե րի լի գան և  հե տա գա յում նաև ՄԱԿ-ը: ԱՄՆ 
նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նի կող մից ե ռան դա գին ա ռաջ մղվող ժո ղո վուրդ-
նե րի ա զատ ինք նո րոշ ման գա ղա փա րը այդ ժա մա նակ ար դեն շրջա նառ վում 
էր որ պես էթ նո քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ նե րի հան գու ցա լուծ ման ի րա վա կան 
գոր ծիք, որ պատ մա կան ի րա վուն քի հետ մեկ տեղ կա րող էր ի րա կան հիմք 
դառ նալ նաև հա յե րի ու կով կաս յան թա թար նե րի միջև առ կա տա րած քա յին 
վե ճե րի կար գա վոր ման հա մար:

5. Ար ցա խի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մա գու մար նե րը որ պես ի րա վուն քի տե սանկյ ու նից ողջ տա-

րա ծաշր ջա նում բա ցա ռիկ եր ևույթ
 Հայ պատ մա գի տութ յու նը սո վո րա բար ար ձա նագ րում է այն փաս տը, որ 

1918 թ. հու նի սի 22-26-ին  Շու շիում տե ղի է ու նե ցել Ար ցա խի ազ գա բնակ-
չու թ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (ԱԱԼՆ) ա ռա ջին հա մա գու մա րը, ո րը 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը հռչա կել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան կապ-
տե լի մաս:  Պատ մա գի տութ յու նը վկա յում է նաև, որ «հա մա գու մա րը  Լեռ-
նա յին  Ղա րա բա ղը հայ տա րա րեց ան կախ վար չա քա ղա քա կան միա վոր, 
ընտ  րեց  Ղա րա բա ղի հա յոց Ազ գա յին  Խոր հուրդ և  յոթ հո գուց բաղ կա ցած 
 Ղա  րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րութ յուն»1: Ա ռա ջին հա մա գու մա րին 
հա ջոր դել է ևս  ի նը հա մա գու մար: 1920 թ. մա յի սի 28-ին  Լեռ նա յին  Ղա րա-
բա ղի  Թա ղա վարդ գյու ղում տե ղի է ու նե ցել վեր ջի նը՝ տաս նե րորդ հա մա-
գու մա րը, ո րը, որ պես ար ցա խա հա յութ յան բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն, 
հայ տա րա րել է երկ րա մա սի խորհր դայ նաց ման մա սին: Ար ձա նագ րե լով այս 
փաս տե րը՝ հայ պատ մա գի տութ յու նը անդ րա դառ նում է Ար ցա խի ազ գաբ-
նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րին որ պես զուտ 
պատ մա կան փաս տերի, որ պես ար ցա խա հա յութ յան կող մից ձեռ նարկ ված 
ինք նին հաս կա նա լի մի ջո ցա ռում ե րի, ո րոնց գլխա վոր ի մաս տը կով կաս յան 
թա թար նե րի ծա վա լա պաշ տա կան նկրտում ե րին դի մադ րելն էր: Ստ վե րում 
է մում ողջ տա րա ծաշր ջա նի (և  ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նի) հա մար այն 
ի րա վա քա ղա քա կան նշա նա կութ յու նը, որ ու նե ցել են 1918-1920 թթ. ար ցա-

1 Տե՛ս Աբրահանյան Հրանտ, Արցախյան գոյամարտ, Եր., 1991, էջ 7:
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խա հա յութ յան հա մա գու մար նե րը: 
Ի րա կա նում որ պես տա րա ծաշր ջա նի և  հա յոց քա ղա քա կան պատ-

մութ յան կար ևոր փաստ պետք է ար ձա նագր վի հետև յա լը. ԱԱԼՆ հա-
մա գու մար նե րը նոր ի րա վա կան ու քա ղա քակր թա կան եր ևույթ են նշա-
նա վո րել 1918-1920 թթ. զար գա ցում ե րում՝ գոր ծո ղութ յան մեջ դնե լով 
ազ գե րի հա վա սա րութ յան, նրանց ա զատ ինք նո րոշ ման այն ի մաստ ներն 
ու լից քե րը, որ հե տա գա յում ամ րագր վե ցին ՄԱԿ-ի կա նո նադ րութ յան 
մեջ որ պես ազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ժո ղովր դա վա րութ յան 
գա ղա փա րի մարմ ա վո րում: Ար ցախն իր այդ քա ղա քա կան վար քով 
ա ռանձ նա նում է տա րա ծաշր ջա նում գոր ծոն հան դի սա ցող բո լոր սուբ-
յեկտ նե րից: 

Ի հար կե, կա րե լի է պնդել, որ անդր կով կաս յան նո րան կախ պե տութ յուն-
նե րը հռչակ վել են 1917 թ. նո յեմ բե րի 12-ի արդ յուն քում՝  Հա մա ռու սաս տան յան 
սահ մա նա դիր ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի և  ազ գա յին-քա ղա քա կան կու-
սակ ցութ յուն նե րի ա ռանց քա յին գոր ծիչ նե րի կող մից:  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր նե րը տե ղե րում օ րի նա բար ի րենց ընտ րող նե րի քվեն ստա-
ցած գոր ծիչ ներ էին:  Բայց նրանց խնդի րը հետ միա պե տա կան  Ռու սաս տա նի 
պե տա կան կար գի ո րո շու մը պի տի լի ներ, և  լիա զոր ված չէին այլ հար ցեր 
լու ծե լու:  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի ձա խո ղու մից հե տո երկ րա մաս վե րա դար-
ձած պատ գա մա վոր նե րը տե ղի ազ գա յին կու սակ ցութ յուն նե րի հե ղի նա կա-
վոր գոր ծիչ նե րի հետ ստանձ նե ցին Անդր կով կա սում նոր դաշ նա յին պե-
տութ յուն հիմ ե լու խնդիրը: Ս տեղծ ված խառ նակ ի րա վի ճա կը միակ մեղ-
մա ցու ցիչ հան գա մանքն էր՝ ար դա րաց նե լու հա մար նրանց ձեռ նար կած 
քայ լը, ո րը ի րա վուն քի տե սանկյ ու նից, այ նո ւա մե նայ նիվ, խո ցե լի էր: 

Այլ էր ԱԱԼՆ հա մա գու մա րի՝ որ պես օ րի նա կան իշ խա նա կան հաս տա-
տութ յան, դեպ քը: ԱԱԼՆ ա ռա ջին հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր նե րը ընտր-
ված էին երկ րա մա սի բարձ րա գույն իշ խա նա կան մար մին հիմ ե լու հա մար 
և  հենց դրա հա մար էլ ազ գաբ նակ չութ յան կող մից օժտ ված էին հա մա պա-
տաս խան լիա զո րութ յուն նե րով2: Ի րո ղութ յու նը բա ցա հայտ վում է հա սա րակ 
հա մե մա տութ յամբ3 (մենք խոս տա ցել էինք չանդ րա դառ նալ կով կաս յան թա-
թար նե րի «ինք նո րոշ ման» հար ցին, բայց ար ժե նշել, որ մու սա վա թա կան-
նե րը, որ հան դես էին գա լիս տա րա ծաշր ջա նի մու սուլ ման նե րի ա նու նից, 
նման լիա զո րութ յուն չէին ստա ցել Ար ևելյ ան Անդր կով կա սի իս լա մա դա վան 
ժո ղո վուրդ նե րի կող մից): 

Ակն հայտ է, որ ժո ղովր դա վա րութ յան, ար դա րութ յան, ազ գե րի հա վա-
սա րութ յան և  հա ման ման բո լոր հիմ ա րար սկզբունք նե րի տե սանկյ ու նից 
Ար ցա խի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար ներն 
ա ռանձ նա նում էին ի րենց ի րա վա զո րութ յան ա ռու մով: Ար ցա խի գյու ղերն 
ի րենց ընտ րած պատ գա մա վոր նե րով ներ կա յաց ված էին հա մա գու մար նե-
րում՝ ար տա հայ տե լու հա մար բնակ չութ յան դիր քո րո շում ե րը և  միա ժա մա-

2 Կովկասյան թաթարների դեպքում մենք չենք տանի այդպիսի զուգահեռներ դրանց բացակայության 
պատճառով: Նրանց ի վերջո իշխանության են բերել թուրքական զորքերը՝ անիմաստ դարձնելով 
իրավունքի և ժողովրդավարության տեսակետից նրանց իրավական գոյության դիտարկումը: 
3 Թե՛ Վրաց ազգային խորհուրդը, թե՛ Հայոց ազգային խորհուրդը ձևավորվել էին որպես միջկուսակցական 
մարմիններ: Առաջինը 1917 թվականի նոյեմբերի 20-ին, իսկ երկրորդը՝ նույն թվականի սեպտեմբերի 29-ից 
մինչև հոկտեմբերի 13-ը Թիֆլիսում տեղի ունեցած Համախորհրդակցությունում: 
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նակ ներ կա յաց նե լու հա մար բնա կա վայ րի շա հե րը երկ րա մա սի բարձ րա-
գույն մարմ ում:  Ժո ղո վուրդն ինքն է իր ընտ րած պատ գա մա վո րին օժ տել 
իր ա նու նից ո րո շում եր ըն դու նե լու լիա զո րութ յուն նե րով: ԱԱԼՆ հա մա գու-
մար նե րը որ պես քա ղա քա կան եր ևույթ կան խան շում էին ազ գա միջ յան հա-
րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման՝ պատ մա կան ար դա րութ յան ու ժո ղովր-
դա վա րութ յան XX դա րի ի դեալ նե րին հա րիր ու ղի նե րը:  Նե րազ գա յին քա-
ղա քա կան զար գա ցում ե րի տե սա կե տից ԱԱԼՆ հա մա գու մար նե րը ի րեն ցից 
պառ լա մեն տա րիզ մի, ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րութ յան սկզբուն-
քով երկ րա մա սի բարձ րա գույն իշ խա նութ յան ձևա վոր ման օ րի նակ են հան-
դի սա ցել: Բ նա կան է, որ հա մա գու մար նե րում ա ռա ջին հեր թին քննարկ վում 
էին երկ րա մա սի հա մար ա ռա վել կար ևոր հար ցե րը:  Կու սակ ցա կան շա հե րը 
երկ րորդ պլա նում էին, չնա յած հա մա գու մար նե րը ի րենց կազ մով բազ մա-
կու սակ ցա կան էին:  Միայն բոլշ ևիկ ներն էին Ա լեք սանդր  Ծա տուր յա նի 
գլխա վո րութ յամբ եր բեմ բոյ կո տում հա մա գու մար նե րի ու նրանց ձևա վո-
րած իշ խա նա կան կա ռույց նե րի աշ խա տան քը: 

  Պետք է նկա տել, որ ԱԱԼՆ հա մա գու մա րի՝ որ պես բարձ րա գույն իշ խա-
նա կան հաս տա տութ յան հիմումի գա ղա փա րը հան պատ րաս տի ա ռա ջադր-
ված գա ղա փար չէր:  Դե պի այդ հանգր վա նը տա նող ճա նա պար հին ար ցա-
խա հա յութ յու նը հաղ թա հա րել է բազ մա թիվ ար գելք ներ, ի րա գոր ծել ինք-
նա վար իշ խա նութ յան հաս տատ ման մի ջանկյ ալ, նա խա պատ րաս տա կան 
մի ջո ցա ռում եր, ո րոնց ըն թաց քում ազ գաբ նակ չութ յան մեջ և  քա ղա քա կան 
հիմ ա կան ու ժե րի շար քե րում հա սու նա ցել է հա մա գու մար հրա վի րե լու 
հան րա յին պա հանջ մուն քը: Դ րան ցից հի շար ժան են հետև յալ նե րը:

 - Դեռևս 1917 թ. դեկ տեմ բե րին, ինչ պես հա ղոր դում է այդ տա րի նե րի՝ 
Ար ցա խի հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ  Հա րութ յուն  Թում յա նը4, ար ցա խա-
հա յութ յան քա ղա քա կան ու ժե րի  Շու շիում տե ղի ու նե ցած խորհր դա ժո ղո վը 
ձևա վո րեց « Հայ հե ղա փո խա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և  կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի ժա մա նա կա վոր խոր հուրդ», որ հե տա գա յում ան վան վեց  Միջ կու-
սակ ցա կան բյու րո:  Միջ կու սա կա ցա կան բյու րոն ստանձ նեց երկ րա տա րած-
քի օ րենս դիր և  գոր ծա դիր գոր ծա ռույթ նե րով օժտ ված իշ խա նա կան մարմ-
նի կար գա վի ճակ: Ու րեմ ար դեն 1917-ի դեկ տեմ բե րին, երբ դեռ ողջ Անդր-
կով կա սում չկար ազ գա յին հիմ քի վրա հեն ված իշ խա նա կան կա ռույց, Ար-
ցա խում ձևա վոր վել էր այդ պի սին:

 - Նույն 1917-ի դեկ տեմ բե րին Ար ցա խի անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
և  հայ րե նի երկ րա մա սում պատ շաճ ձևով հա սա րա կա կան կար գի պահ պան-
ման նպա տա կով ստեղծ վեց  Ռազ մա կան խոր հուրդ:  Խորհր դը գլխա վո րում 
էր  Հա րութ յուն  Թում յա նը:  Դա մե րօր յա ի մաս տով Ար ցա խի պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յունն էր, որ զբաղ վում էր ոչ միայն զեն քի հայ թայթ մամբ, 
այլև զի նա գոր ծա կան ու զեն քի նո րոգ ման ար հես տա նոց նե րի ստեղծ մամբ: 
Ա վե լին, ստեղծ վե ցին ոս տի կա նա կան ջո կատ ներ՝ տե ղե րում հա սա րա կա կան 
կար գի պահ պան ման ու թա թա րա կան ա վա զա կախմ բե րի ոտնձ գութ յուն նե-
րը կան խե լու հա մար:  Հա րութ յուն  Թում յա նի վկա յութ յամբ՝  Ռազ մա կան խոր-
հուրդն իր տրա մադ րութ յան տակ ու ներ ա վե լի քան քսան հա զար մար տիկ5:

4 Թումյան Հ,. Դեպքեր Լեռնային Ղարաբաղում (1917-1920): Պատմական ակնարկ, Եր., 1996, էջ 9:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 63:
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 -1918 թ. հու նի սի 17-ին  Միջ կու սակ ցա կան բյու րոն վե րա կազ մա վոր վեց 
և  ան վան վեց « Հայ հե ղա փո խա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և  կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի կո մի սար նե րի խոր հուրդ»: Այն ար ցա խա հա յութ յան քա ղա քա կան 
ինք նա կազ մա կերպ ման և  պե տա կա նա շի նութ յան նա խա պա րաս տա կան գոր-
 ծու նեութ յան հա ջորդ քայլն էր: Ողջ հան րա յին կյան քը Ար ցա խում գտնվում 
էր հստակ գոր ծող ինք նա կա ռա վար ման հու նում՝ գյու ղա ցի նե րի միջև ծա գած 
վե ճե րի, երկ րա մա սի տնտե սա կան ու մշա կու թա յին հար ցե րի կար գա վոր ման, 
ռազ մա կան ու պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման ու նոր վար չա կան 
միա վոր նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցում: 

 -Ինք նա վա րութ յան հենց այդ ամ բողջ փոր ձը թույլ տվեց անց նել ինք-
նիշ խա նութ յան հաս տատ ման նոր, ա վե լի բարձր կար գի ի րա վա կան քայ լի՝ 
Ար ցա խի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե-
րի հրա վիր մա նը: Ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի ու նե ցավ  Շու շիում 1918 թ. 
հու լի սի 22-26-ը: Այդ պա հին ինք նահռ չակ ված Ադր բե ջա նա կան  Հան րա պե-
տութ յու նը դեռ քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն չէր դար ձել:  Կով կաս յան թա թար-
նե րը ինք նու րույն չէին կա րո ղա նում հայտն վել  Բաք վում:  Թուր քա կան բա-
նա կը պի տի  Բա քուն նրանց տար: 

Աս վա ծը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ տա րա ծաշր ջա նում իշ խա նա-
կան ոչ մի մար մին չի ու նե ցել լե գի տի մութ յան այն պի սի պա շար, որ պի-
սին ու նե ցել են  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րը:  Դա ժո ղովր դա վա րութ յան մարմ-
նա վոր ման քա ղա քա կան բա ցա ռիկ եր ևույթ էր, որ իր նա խա դե պը չու-
ներ Անդր կով կա սի նա խըն թաց պատ մութ յան մեջ: Այս տե ղից էլ բխում 
է ի րա վա կան բնույ թի հետև յալ կար ևոր եզ րա կա ցութ յու նը՝ մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե րով ԼՂ ազ գաբ նակ չութ յան լիա-
զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րը՝ որ պես ազ գաբ նակ չութ յան 
քա ղա քա կան կամքն ար տա հայ տող բարձ րա գույն իշ խա նա կան հաս տա-
տութ յուն ներ, ու նե ցել են օ րի նա կա նութ յան ա մե նա բարձր մա կար դա կը, 
և ն րանց ըն դու նած ո րո շում ե րը ե ղել են ի րա վա զոր՝ այդ պա հան ջի 
ա մե նա խիստ չա փա նիշ նե րի ի մաս տով:  Վեր ջա պես, աս վա ծից բխում է 
երկ րորդ կար ևոր ի րա վա կան բնույ թի եզ րա կա ցութ յու նը: ԱԱԼՆ հենց 
ա ռա ջին հա մա գու մա րի կող մից երկ րա մա սը  Հա յաս տա նի Հան րա  պե -
տութ յան մաս հռչա կե լու մա սին ո րո շու մը եղել է Ար ցա խի ազ գաբ նակ-
չութ յան ինք նո րոշ ման՝ լե գի տի մութ յան ա մե նա բարձր բնու թագ րե րով 
օժտ ված ի րա վա կան ակ տը: 

Ար տա հայ տե լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան կապ տե լի մաս կազ-
մե լու իր ան կոտ րում կամ քը՝ ար ցա խա հա յութ յու նը՝ հան ձինս իր բարձ րա-
գույն իշ խա նութ յուն նե րի, ստիպ ված է ե ղել նաև հո գալ հա րա զատ երկ րա-
մա սը օս ման յան ու տե ղա կան թուր քե րի (կով կաս յան թա թար նե րի) հար ձա-
կում ե րից պաշտ պա նե լու հար ցե րը: Դ րա հա մար էլ հենց ԱԱԼՆ ա ռա ջին 
հա մա գու մա րում Ար ցա խը հայ տա րար վում է ան կախ վար չա քա ղա քա կան 
միա վոր:  Քա ղա քա կան ինք նա կազ մա կերպ ման մա սին այդ ո րո շու մը ըն-
դուն վել է այն բա նի հստակ գի տակ ցու մով, որ նո րան կախ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը բա վա րար ու ժեր չու նի Ար ցա խը թուր քա կան ոտնձ-
գութ յուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար:  Պետք էր հա վա քագ րել ներ քին 
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տնտե սա կան ու հոգ ևոր բո լոր ու ժե րը, վե րահս կել նյու թա կան պա շար նե րը՝ 
ինք նա պաշտ պա նա կան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում դրանք արդ յու-
նա վետ կեր պով գոր ծադ րե լու հա մար:  Թուր քա կան ռազ մա կան ու քա ղա-
քա կան ա ջակ ցութ յու նը ստա ցող ԱԴՀ հար ձա կում ե րի ու այն պի սի խո շոր 
տե րութ յան ճնշում ե րի պայ ման նե րում, որ պի սին Անգ լիան էր, ար ցա խա-
հա յութ յանն ի վեր ջո հա ջող վել է փրկել հայ րե նի երկ րա մա սը: Եվ դրա նում 
վճռո րոշ դեր են կա տա րել ԱԱԼՆ հա մա գու մար նե րը՝ որ պես քա ղա քա կան 
ինք նա կազ մա կերպ ման ու ազ գա յին ու ժե րի հա մախմբ ման ժո ղովր դա վա-
րա կան հաս տա տութ յուն ներ:  Պա տա հա կան չէ, որ քա ղա քա կան ինք նա-
կազ մա կերպ ման հար ցե րում բարձր չա փա նիշ նե րով ներ կա յա ցող ար ցա-
խա հա յութ յան հետ հաշ վի են նստել ռազ մա կան մի սիա յով  Բա քու մտած 
անգ լիա ցի նե րը: 

 Պետք է են թադ րել, որ հա սուն ժո ղովր դա վա րութ յան դիր քե րից հան դես 
ե կող ար ցախ ցի նե րի քա ղա քա կան վար քը խոր տպա վո րութ յուն է թո ղել 
պառ լա մեն տա կան ժո ղովր դա վա րութ յան անգ լիա կան ա վան դույթ նե րին 
քա ջա տեղյ ակ գե նե րալ  Թոմ սո նի և  հե տա գա յում նրան փո խա րի նած գնդա-
պետ  Շա տել վոր տի վրա:  Կա տա րե լով Ար ցախն Ադր բե ջա նա կան  Դե մոկ րա-
տա կան  Հան րա պե տութ յան կազմ մտցնե լու՝ տա րա ծաշր ջա նում նավ թա յին 
շա հեր հե տապն դող ի րենց պե տութ յան ա ռա ջադ րան քը՝  Թոմ սո նը և  Շա-
տել վոր տը, այ նո ւա մե նայ նիվ, Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տի կար գա վո-
րու մը մտցրին բա նակ ցա յին հուն, և, պետք է են թադ րել, պար տադ րե ցին 
մու սա վա թա կան Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յա նը հաշ վի նստել Ար ցա խի իշ-
խա նութ յուն նե րի՝ որ պես ինք նու րույն քա ղա քա կան սուբ յեկ տի հետ: 

 Սա կայն ու ժերն ան հա վա սար էին: Անգ լիա ցի նե րի կող մից ի րա գործ վող 
ճնշում ե րի և ս պառ նա լիք նե րի, զեն քի ու ռազ մա թեր քի պա կա սի պայ ման-
նե րում ար ցա խա հա յութ յան յո թե րորդ հա մա գու մա րը ո րո շեց ադր բե ջա նա-
կան կա ռա վա րութ յան հետ կնքել Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նա գիր այն 
մա սին, որ Ար ցա խը մինչև  Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վը ի րեն հա-
մա րում է ԱԴՀ սահ ման նե րում: 1919 թ. օ գոս տո սի 26-ին կնքված այդ հա-
մա ձայ նա գի րը եր կար ժա մա նակ հա նի րա վի չի դար ձել ի րա վա կան վեր-
լու ծութ յան փաս տա թուղթ: Ան շուշտ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ  Ժա մա նա-
կա վոր հա մա ձայ նա գի րը ի րա վա կան ուժ չի ու նե ցել կնքման պա հից, քա-
նի որ այն ստո րագր վել է ար ցախ յան իշ խա նութ յուն նե րի վրա անգ լիա ցի-
նե րի կող մից գոր ծադ րած ճնշում ե րի պայ ման նե րում:  Բայց փաս տաթղ թի 
ի րա վա կան ու քա ղա քա կան բո վան դա կութ յու նը դրա նով չի սպառ վում, և 
 մեր ի րա վա գետ նե րի ու քա ղա քա գետ նե րի խնդի րը դրա բա ցա հայ տում է: 
 Մենք այս տեղ կար ձա նագ րենք միայն «փաս տաթղ թի մա կե րե սին գտնվող» 
ակն հայտ ի րա վա քա ղա քա կան մի քա նի սկզբուն քա յին փաս տեր: 

Ա ռա ջին:  Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը բնավ չի են-
թադ րել, որ ար ցա խա հա յութ յու նը ի դեմս ԱԱԼՆ յո թե րորդ հա մա գու մա րի՝ 
հա մա ձայ նութ յուն է տա լիս Ար ցա խը ԱԴՀ ան կապ տե լի մաս հա մա րե լու 
հա մար: «Ան կապ տե լի մաս» հաս կա ցութ յունն ընդ հան րա պես բա ցա կա յում 
է փաս տաթղ թում: 

Երկ րորդ:  Փաս տաթղ թի ստո րագ րու մը չի նշա նա կել Ար ցախ-Ադր բե ջան 
հա րա բե րութ յան վերջ նա կան լու ծում: Ընդ հա կա ռա կը՝  Ժա մա նա կա վոր հա-
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մա ձայ նա գի րը հար ցը տե ղա փո խել է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից 
հե տո տե ղի ու նե նա լիք  Փա րի զի խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղով, և հենց  այդ 
պատ ճա ռով էլ այն ան վան ված է «ժա մա նա կա վոր»:

Եր րորդ:  Փաս տա թուղ թը ստո րագ րող կող մե րը միմ յանց ճա նա չել են 
որ պես հա կա մար տութ յան և դ րա կար գա վոր ման բա նակ ցա յին կող մեր: 
 Բայց ա վե լի կար ևոր է, որ  Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նագ րով ԱԴՀ-ն  ըստ 
էութ յան Ար ցա խը ճա նա չել է որ պես ինք նո րոշ ման ի րա վունք ու նե ցող սուբ-
յեկտ, պե տա կա նութ յան ատ րի բուտ նե րով օժտ ված վար չա քա ղա քա կան 
միա վոր: 

 Չոր րորդ: ԱԴՀ սահ ման նե րում ժա մա նա կա վո րա պես գտնվե լու ո րո շու մը 
Ար ցա խի իշ խա նութ յուն նե րին ա զատ էր թող նում  Բաք վի կող մից  Հա մա ձայ-
նագ րի խախտ ման դեպ քում այն ան վա վեր հայ տա րա րե լու հա մար: Իսկ փաս-
տա թուղ թը Ար ցա խի նկատ մամբ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկ սու-
մը բա ցա ռող բա վա կա նա չափ հստակ և  խիստ պայ ման ներ էր նա խա տե սում: 
Այն իր 9-րդ  կե տով Ղարաբաղի Ազ գա յին խորհր դի կող մից գե նե րալ-նա-
հան գա պե տի վար չա կազ մի գոր ծու նեութ յան վե րահս կո ղութ յան ի րա վունք 
էր վե րա պա հում, իսկ 15 և 16 կե տե րով ար գե լում էր ա ռանց Ղարաբաղի 
Ազ գա յին խորհր դի հա մա ձայ նութ յան  Շու շիում և  Խան քե դիում խա ղաղ ժա-
մա նա կի կազ մով տե ղա կայ ված զին վո րա կան մա սե րի տե ղա շարժ6:

 Հին գե րորդ: Ե թե նույ նիսկ անգ լիա ցի նե րի կող մից ի րա գործ ված ճնշում-
նե րը ան տես վեն, ե թե նույ նիսկ ան տես վի այն փաս տը, որ ար տա քին ճնշում-
նե րի պատ ճա ռով փաս տա թուղ թը ի րա վուն քի տե սա կե տից ա ռո չինչ է ե ղել 
իր կնքման պա հից, ա պա անհ նար է ան տե սել, որ ըն դա մե նը մի քա նի ա միս 
հե տո  Ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նա գի րը իր ու ժը կորց րել է ի հետ ևանս 
մու սա վա թա կան Ադր բե ջա նի կող մից փաս տաթղ թում ար ձա նագր ված պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի խախտ ման: Ինչ պես հայտ նի է, 1920 թ. մար տին 
 Շու շիում տե ղա կայ ված ԱԴՀ զո րա մա սը հրկի զեց հայ կա կան  Շու շին ու հար-
ևան գյու ղե րը: Իսկ դրա նից ըն դա մե նը մեկ ա միս անց  Բաք վում խորհր դա-
յին իշ խա նութ յան հաս տա տու մով ԱԴՀ-ն լ քեց պատ մութ յու նը ա ռանց ի րա-
վա հա ջոր դի7՝ իր հետ տա նե լով իր իսկ կող մից խախտ ված  Հա մա ձայ նա գի րը: 
 Թուր քա կան բա նա կի կող մից հիմ ված պե տա կան կազ մա վոր ման տե ղում 
հայտն վեց  Ռու սաս տա նի XI  Կար միր բա նա կի կող մից հիմ ած  Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նը՝ ի րա վուն քի ի մաս տով նույն քան ա պօ րի նի, որ քան ԱԴՀ-ն  էր: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս հոդ վա ծի վեր տա ռութ յան մեջ ձևա կերպ ված թե-
մա յի վերն ար ված հա կիրճ վեր լու ծութ յու նը, ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի հոր ձա նու տում հայտն ված ար ցա խա հա յութ յան ձևա վո րած իշ խա-
նա կան կա ռույց ներն ու դրանք ներ կա յա նաց նող քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը 
1918-1920 թվա կան նե րին ար տա քին ճա կա տում դրսևո րել են բարդ ի րադ-
րութ յա նը հա մար ժեք քա ղա քա կան հե ռա տե սութ յուն և  դի վա նա գի տա կան 
հմտութ յուն ներ ու ճկու նութ յուն, իսկ ներ քին հար ցե րում՝ ժո ղովր դա վա րութ-

6 Համաձայնագրի տեքստին ընթերցողը կարող է ծանաթանալ Վ. Միքայելյանի խմբագրությամբ 1992 թ. 
Երևանում լույս տեսած «Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.» փաստաթղթերի ժողովածուից, էջ 323-327: 
7 Կարևոր է իրավական այն փաստի գիտակցումը, որ ո՛չ Խորհրդային Ադրբեջանն է եղել ԱԴՀ 
իրավահաջորդը, ո՛չ էլ մերօրյա Ադրբեջանական Հանրապետությունն է հռչակվել որպես Խորհրդային 
Ադրբեջանի իրավա հաջորդ: Իրավահաջորդության այդ խզումերը մեր փաստարկների փաթեթում 
ընդհանրապես բացակայում են: 
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յան բարձր չա փա նիշ նե րով հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման բա-
ցա ռիկ ու նա կութ յուն ներ:  Դա վկայ վեց նաև Մսմ ա յի ձո րում, որ տեղ ար-
ցախ ցի նե րը 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ին ջար դե ցին  Շու շիից դե պի  Կար յա գի նո 
շարժ վող թուր քա կան զո րա գուն դը: Ար ցա խա հա յութ յան ձեռ նար կած քայ-
լե րը ան բա սիր ու ան խո ցե լի էին այդ տա րին ե րին ձևա վոր վող մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի տե սա կե տից: Եվ դա ան հետ ևանք մալ չէր կա րող: 1921 թվա-
կա նին Ար ցախն Ադր բե ջա նի կազմ մտցնե լուն ան վե րա պա հո րեն տրա մադր-
ված բոլշ ևիկյ ան  Մոսկ վան 1918-1920 թթ. ի րո ղութ յուն նե րի հաշ վա ռու մով 
էր, որ ըն դու նեց երկ րա մա սում որ պես խորհր դա յին պե տա կա նութ յան ձև 
 հայ կա կան ինք նա վար մարզ հիմ ե լու ո րո շու մը: 

1988 թ. վերսկս ված Ար ցախ յան գո յա մար տը վե րա հաս տա տեց այն կար-
ևո րութ յու նը, որ հա յոց հա մար ու ներ ար ցա խա հա յութ յան 1918-1920 թթ. 
ի րա վա քա ղա քա կան փոր ձա ռութ յու նը: Երբ 1989 թ. ԼՂԻՄ-ում մտցվեց  Հա-
տուկ կա ռա վար ման հա մա կարգ և  կա սեց վեց մարզ խորհր դի աշ խա տան քը, 
հենց 1918-1920 թթ. փոր ձով 1989 թ. օ գոս տո սի 16-ին հրա վիր վեց  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար, 
որն ի րեն հայ տա րա րեց մինչ այդ ԼՂԻՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե-
րի մար զա յին  Խորհր դի և  կու սակ ցութ յան մար զա յին կո մի տեի ի րա վա սութ-
յան տակ գտնվող հար ցե րի պա տաս խա նա տու8: Ն րա ըն դու նած ո րո շու մը 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի և ԽՍՀՄ  Սահ մա նադ րութ յան տե սա կե տից ան խո-
ցե լի էր:  Մոսկ վա յի ու  Բաք վի բռնութ յուն նե րին հայ կա կան ինք նա վար մար-
զը պա տաս խա նում էր ի րա վուն քի դիր քե րից ձեռ նարկ վող քայ լե րով:  Մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ ա րար սկզբունք նե րի և  լու ծար վող ԽՍՀՄ-ի 
օ րենք նե րի հա մա ձայն է ար ցա խա հա յութ յու նը հայ տա րա րել իր ան կա խութ-
յու նը 1991 թ. սեպ տեմ բե րին և  այդ դիր քե րից է հան դես գա լիս հետ խորհր-
դա յին ի րո ղութ յուն նե րի պայ ման նե րում: Այ սօր Ար ցա խը ոչ միայն ին քո րոշ-
ման ի րա վուն քի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սուբ յեկտ է, ինչ պի սին ե ղել է, 
1918-1920 թթ., այլ դե ֆակ տո կա յա ցած և  ար դեն պե տա կա նութ յան բո լոր 
ատ րի բուտ նե րով օժտ ված պե տութ յուն, ո րի մի ջազ գա յին ճա նաչ ման գոր-
ծըն թա ցը, ճիշտ է, դան դաղ, բայց հաս տա տուն քայ լե րով գնում է ա ռաջ: 

Հիմ ա կան եզ րա կա ցութ յուն ներ
Ա ռա ջին:  Տա րա ծաշր ջա նում իշ խա նա կան ոչ մի մար մին 1918-1920 թթ. 

չի ու նե ցել լե գի տի մութ յան այն պի սի պա շար, որ պի սին ու նե ցել են Ար ցա խի 
ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (ԱԱԼՆ) հա մա գու մար նե րը: 
 Ներ քա ղա քա կան ի մաս տով դա ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րութ յան 
սկզբուն քով երկ րա մա սի բարձ րա գույն իշ խա նութ յան ձևա վոր ման օ րի նակ 
է ներ կա յաց րել:  Տա րա ծաշր ջա նում (և  ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նում) դա ժո-
ղո վուրդ նե րի ի րա վա հա վա սա րութ յան, նրանց ա զատ ինք նո րոշ ման և  ազ-
գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ժո ղովր դա վա րութ յան գա ղա փա րի մարմ-
նա վոր ման բա ցա ռիկ դրսևորում էր, որ իր նա խա դե պը չու ներ Անդր կով-
կա սի նա խըն թաց պատ մութ յան մեջ: Ար ցախն այդ տե սա կե տից ա ռանձ նա-
նում է Անդր կով կա սում գոր ծոն հանդիսացող բո լոր սուբ յեկտ նե րից: 

8 Տե՛ս Арутюнян В. Б, События в Нагорном Карабахе. Хроника. Ч II. Январь-декабрь 1989. Ереван, 1993.
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Երկ րորդ: ԱԱԼՆ ա ռա ջին հա մա գու մա րի կող մից երկ րա մա սը Հա  յաս -
տա նի  Հան րա պե տութ յան մաս հռչա կե լու մա սին ո րո շու մը եղել է Ար  ցա խի 
ինք նո րոշ ման՝ լե գի տի մութ յան ա մե նա բարձր բնու թագ րե րով օժտ ված ի րա-
վա կան ակտ: Ըստ էութ յան՝ 1988-ին ԼՂԻՄ բարձ րա գույն մար մի նը՝ 
 Ժո  ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի մար զա յին  Խոր հուր դը վե րա հաս տա տել 
է (և  դարձ յալ ի րա վուն քի տե սա կե տից ան խո ցե լի ձևով) հայ րե նի երկ րա-
մա  սը հայ կա կան պե տութ յան ան կապ տե լի մա սը տես նե լու Ղարաբաղի ժո-
ղովր դի 1918-1920 թթ. ար տա հայ տած կամ քը:

Եր րորդ:  Թուր քե րի, ան գլիա ցի նե րի, իսկ հե տա գա յում նաև ռուս նե րի 
ներգ րավ վա ծութ յու նը 1918-1920 թթ. Ար ցախ-Ադր բե ջան հա կա մար տութ յու-
նը և խնդրի ար ծար ծու մը Ազ գե րի լի գա յում, հաս տա տում է այն բա նի, որ 
այդ հա կա մար տութ յու նը ըն դու նել էր մի ջազ գա յին հա կա մար տութ յան 
բնույթ:

 Չոր րորդ: Ադր բե ջա նա կան  Դե մոկ րա տա կան  Հան րա պե տութ յան կող մից 
ԱԱԼՆ հա մա գու մար նե րի ու նրանց ձևա վո րած գոր ծա դիր մար մին նե րի հետ 
բա նակ ցութ յուն նե րի մեջ մտնելն ու նրանց հետ  Ժա մա կա վոր հա մա ձայ-
նագ րի կնքու մը հաս տա տում է այն բա նի, որ հենց  Բաք վի կող մից Ար ցա-
խը ճա նաչ վել է որ պես հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման բա նակ ցա յին 
կողմ և  ինք նորոշ ման ի րա վուն քով օժտ ված սուբ յեկտ:

 Հին գե րորդ: Ար ցա խի օ րի նա բար ձևա վոր ված իշ խա նութ յուն նե րի կող-
մից հայ րե նի երկ րա մա սի ներ քին կյան քի կա ռա վար ման, ար տա քին հա րա-
բե րութ յուն նե րում ար ցա խա հա յութ յու նը ներ կա յաց նե լու և  ներ քին ու ար-
տա քին կյան քին վե րա բեր վող հար ցե րում ինք նու րույն ո րո շում եր կա յաց-
նե լու փաս տե րը վկա յում են, որ Ար ցա խը 1918-1920 թթ. ու նե ցել է դե ֆակ-
տո կա յա ցած պե տա կան կազ մա վոր ման կար գա վի ճակ և եղել է ինք նիշ-
խա նութ յան հիմ ա կան ատ րի բուտ նե րով օժտ ված վար չա քա ղա քա կան 
միա վոր: 

Ալեքսանդր Ս. Մանասյան - աշխատանքները վերաբերվում են 
իմացության տեսության, գիտության փիլիսոփայության և մեթո դա-
բանության հիմախնդիրներին: Գլխավոր իմաստասիրա կան աշխա-
տությունն է «Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթո դաբա նա-
կան սկզբունքները և գիտության միասնությունը» (ռու սե րեն, Երևան, 
1985 թ., վերահրատարակվել է 2002 թ.): 1990-ական թվականներից 
ուսումասիրում է Ղարաբաղյան հիմա խնդրի պատմա-քաղա քա-
կան, իրավական ու մշակութային-քաղաքա կրթա կան տեսանկյուն-
ները: Այդ թեմայով գրված հարյուրից ավելի հոդվածների ու մի քանի 
գրքերի հեղինակ է, որ հրատարակվել են հայերեն, ռուսերեն, 
անգլերեն, գերմաներեն, պարսկերեն լեզուներով:
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Summary

ARTSAKH'S LEGAL STATUS IN 1918-1920

Aleksandr S. Manasyan
Doctor of philosophy

Key words - Congresses of the authorized representatives of 
the population of Artsakh, Artsakh as a recognized subject of 
self-determination, the act of self-determination of Artsakh in 
1918, the problem of the legitimacy of the establishment of the 
Azerbaijan Democratic Republic, Interim agreement.

Not a single power institution in the Transcaucasian in 1918-1920 did have 
such a resource of legitimacy as the Congress of authorized representatives of 
the population of Artsakh had. In domestic politics they presented an example 
of the formation of political power according to the principle of representative 
democracy. In international terms Artsakh set an example of the implementation 
of the idea of equal rights of peoples based on the principle of free self-deter-
mination. The decision taken by the Perm Congress of Plenipotentiaries of the 
population of Artsakh on declaring Artsakh an integral part of the Republic of 
Armenia was a legitimate act of self-determination in the modern sense of this 
principle of international law.

Резюме

ПРАВОВОЙ СТАТУС АРЦАХА В 1918-1920 ГГ.

Александр С. Манасян
Доктор философ. наук

Ключевые слова - съезды полномочных представителей 
населения Арцаха, Арцах как признаный субъект самоопреде-
ления, Акт самоопределения Арцаха в 1918 г., проблема ле ги-
тим ности основания Азербайджанской Демократический 
Республики, временное соглашение. 

Ни один облеченный властью институт в Закавказье в 1918-1920 гг. не 
имел такого ресурса легитимности, какой имели съезды полномочных 
представи телей населения Арцаха. Во внутриполитической жизни они 
олицетворяли пример формирования политической власти по принципу 
представительной демократии. В международном плане Арцах подал пример 
реализации идеи равноправия народов на основе принципа свободного 
самоопределения. Решение, принятое Первым съездом полномочных 
представителей населения Арцаха о декларировнии Арцаха неотъемлемой 
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частью Республики Армения, было легитимным актом о самоопределении в 
современном смысле этого принципа международного права. 
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  Կա րեն Պ.  Հայ րա պետ յան
  Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՏՎԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 Բա նա լի բա ռեր –  հատ վա ծա կա նութ յուն, արևմ տա հայեր, 
ար ևե լա հայեր, հատ վա ծա կան գոր ծե լա կերպ, Արևմ տա հայ 
1-ին հա մա գու մար,  Հա յաս տա նի  Հան  րա  պե տութ յուն, Արևմ-
տա հայ 2-րդ  հա մա գու մար,  Միաց  յալ  Հա յաս տան:

 Մուտք
 Հա յոց պատ մութ յան դա սե րի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում ակ-

ներև է դառ նում այն ի րո ղութ յու նը, որ հայ ժո ղովր դի ազ գա յին-քա-
ղա քա կան նպա տակ նե րի և  ի դեալ նե րի ի րա գոր ծու մը մե ծա պես դժվա-
րա ցել, իսկ հա ճախ էլ՝ պար զա պես անհ նար է դար ձել ա ռանց հա մազ-
գա յին հա մե րաշ խութ յան և  միաս նութ յան ա պա հով ման: 

20-րդ  դա րասկզ բին հայ ժո ղովր դի եր կու խո շոր՝ արևմ տա հայ և  արևե-
լա հայ հատ ված նե րի միաս նութ յան ա պա հով ման խնդրի չլուծ ված լի նե լու 
փաստն իբրև դա րե րով մեզ միմ յան ցից բա ժա նող հատ վա ծա կա նութ յան 
հա մախ տա նի շի դրսևո րում, մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել 1917-1918 թթ.  Հա-
րա վա յին  Կով կա սում ծա վալ ված հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծըն թաց-
նե րի, ու մա նա վանդ՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան (1918-1920 թթ.) ներ-
քին կյան քի և  ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան վրա: Ուս տի՝ հատ վա ծա կա-
նութ յան համախտանիշի և դ րա հաղ թա հար ման ուղ ղութ յամբ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ նար կած քայ լե րի ու սում նա սի-
րութ յու նը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նշված ժա մա նա կաշր ջա նի քաղա-
քական գոր ծըն թաց նե րի լու սա բան ման հա մար:

 Հատ վա ծա կա նութ յան ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է հայ ժո ղովր դի 
եր կու հատ ված նե րի բա ժան ված լի նե լու ի րո ղութ յամբ:  Հայտ նի է, որ 16-րդ 
 դա րի երկ րորդ կե սից  Հա յաս տա նը բա ժան վել է եր կու տե րութ յուն նե րի՝ 
Օս ման յան կայս րութ յան և  Սեֆ յան  Պարս կաս տա նի միջև և  պատ մա կան 
ճա կա տագ րի բե րու մով հայ ժո ղո վուր դը նույն պես բա ժան վել է եր կու խո-
շոր՝ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի: 19-րդ  դա րի ա ռա ջին ե րե սուն 
տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած եր կո ւա կան ռուս-պարս կա կան ու ռուս-թուր-
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քա կան պա տե րազմ նե րի արդ յուն քում Ար ևել յան  Հա յաս տանն ըն կել է  Ռու-
սա կան կայս րութ յան տի րա պե տութ յան տակ: Արդ յուն քում՝ հայ ժո ղովր դի 
ար ևել յան հատ վա ծը տրոհ վել է ռու սա հայ և  պարս կա հայ մա սե րի: 16-րդ 
 դա րի կե սե րից մինչև 20-րդ  դա րի սկիզբն ըն կած եր կար ու ձիգ տա րի նե րի 
ըն թաց քում հայ ժո ղովր դի արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րում ա ռա-
ջա ցել են էթ նո սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին, լեզ վա կան և  կեն ցա ղա յին ո րո-
շա կի տար բե րութ յուն ներ:  Վեր ջին ներս վե րած վել են օբ յեկ տի վո րեն գո յու-
թ յուն ու նե ցող և  խո ր ար մատ ներ ձգած ազ գագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թ յուն նե րի, ո րոնք ձեռք են բե րել հատ վա ծա կան բնույթ:  Ժա մա նա կա կից 
հայ ազ գի ձևա վոր ման և  ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րի վե րել քի 
արդ յուն քում մե զա նում սկիզբ է ա ռել այս եր ևույ թի հաղ թա հար ման գոր-
ծըն թա ցը, ինչը, սա կայն, բախ վել է 19-րդ  դա րի վեր ջե րին և 20-րդ  դա րի 
սկզբնե րին օբ յեկ տի վո րեն գո յութ յուն ու նե ցող ար գելք նե րին ու խո չըն դոտ-
նե րին։

 Հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի գո յութ յան օբ յեկ տիվ ի րո ղութ յամբ 
է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան կու-
սակ ցութ յուն նե րը հա ճախ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի հա մար 
ա ռանձ նաց րել են ի րա րից տար բեր քա ղա քա կան նպա տակ ներ:  Հայ ազ գա-
յին-քա ղա քա կան ու ժե րի նման դիր քո րո շումն ա ռա ջին հեր թին թե լադր ված 
էր տար բեր պե տութ յուն նե րի կազ մում գտնվող եր կու հատ ված նե րի կյանքի 
առանձնահատկությունները հաշ վի առ նե լու ցան կութ յամբ: Բ նա կան է, որ 
այդ պե տութ յուն նե րի ներ քա ղա քա կան կյան քի, սո ցիալ-տնտե սա կան զար-
գաց ման մա կար դակ նե րի էա կան տար բե րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև նրանց 
աշ խար հա քա ղա քա կան տար բեր կար գա վի ճակ նե րը հան գեց րել են նման 
մո տե ցում նե րի ա ռա ջաց մա նը: 

 Հատ վա ծա կա նութ յու նը՝ որ պես օբ յեկ տի վո րեն գո յութ յուն ու նե ցող 
երևույ թի քա ղա քա կա նաց ման արդ յունք, ծա գել է այն ի րո ղութ յու նից, որ 
հայ ժո ղովր դի յու րա քանչ յուր հատ վա ծի կող մից կար ևոր վել է իր ա ռան ձին 
քա ղա քա կան նպա տա կը, ուս տի մի հատ վա ծի շա հե րը վեր են դաս վել մյու-
սի նկատ մամբ: Ա ռաջ նա հեր թութ յու նը վե րա պա հե լով ի րենց հատ վա ծա կան 
խնդիր նե րի լուծ մա նը, հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան ղե կա վար շրջա նակ նե րի 
մի մա սը հա ճախ որ դեգ րել է նաև հատ վա ծա կան, այսինքն մե կը մյու սից 
տա րան ջատ գոր ծե լա կերպ: 

1.  Հատ վա ծա կա նութ յու նը որ պես ազ գա յին-քա ղա քա կան 
եր ևույթ

 Հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի միջև ազ գագ րա կան տար բե րու-
թյուն նե րը և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն ները օ րի նա չա փո րեն հան գեց րել են 
ո րո շա կի երկ փեղկ վա ծութ յան ու տա րան ջատ վա ծութ յան ա ռա ջաց մա նը, 
ինչը իր ար տա հայ տութ յունն է գտել նաև եր կու հատ ված նե րի հան րա յին 
գի տակ ցութ յան մեջ:  Վեր ջին ներս նույն պես եր բեմն ի րա րից տար բեր վել են՝ 
հստակ ձեռք բե րե լով հատ վա ծա կան բնույթ: Այս պես, ազ գա յին-քա ղա քա-
կան մա կար դա կում այն վառ կերպով դրսևոր վել է  Հա յաս տա նի՝ որ պես 
ի րենց հայ րե նի երկ րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի մեջ: Արևմ տա հայ և  ար-
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ևե լա հայ հատ ված նե րի կող մից Հայաստանը հաճախ ըն կալ վել է տար բե-
րակ ված, տա րան ջատ ձևե րով: «Թր քա հա յոց հա մար,- գրել է Ա.  Չե լեպ յա-
նը,- Ե րե ւա նի  Նա հան գը, որ 1828-էն ի վեր  Ռո մա նոֆ նե րու կայս րու թեան 
մաս կը կազ մէր,  Հա յաս տան նոյ նիսկ չէր. այդ իսկ պատ ճա ռով զայն կը 
կո չէին «Ե րե ւան յան» կամ «Ա րա րա տեան» հան րա պե տու թիւն:  Բուն  Հա յաս-
տա նը արև մուտ քի մէջ էր,  Տա րօ նի և  Վաս պու րա կա նի կող մե րը»1։ Մ.  Տեր- 
Մի նաս յա նը ( Ռու բեն) վկա յա բե րել է «թր քա հայ Ազ գա յին  Խորհր դի եւ  Հայ-
րե նակ ցա կան  Միու թեանց այն գա ղա փա րը՝ որ ներ կայ  Հա յաս տա նը ի րենց 
խորթ միայն «Ա րա րա տեան  Հան րա պե տու թիւն» մըն է»2։ 

Արևմ տա հա յե րի կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը դիտ վել է 
սոսկ որ պես «Ա րա րա տեան» կամ «Եր ևա նեան» հան րա պե տութ յուն: Այդ 
պատ ճա ռով  Սի մոն Վ րաց յա նի վկա յութ յամբ՝ « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թ յուն» խոսքն էլ ըն դու նե լի չէր շա տե րի հա մար՝ ե ղա ծը սոսկ «Ա րա րատ յան 
 Հան րա պե տութ յուն էր»3։ Ա.  Ջա մալ յա նը նույն պես վկա յա բե րել է, որ 
արևմտահայն  «էլ մի ա ռան ձին տե սա կի վե րա բեր մունք ու նէր դէ պի մեր 
պե տա կա նու թեան օր րա նը հան դի սա ցող եր կի րը: Ն րա հա մար  Ռու սա հա-
յաս տա ն բառը իս կա կան ի մաս տով  Հա յաս տան չէր հան դի սա նում, այլ մի 
վայր, որ տեղ ին քը ժա մա նա կա ւո րա պէս ա պաս տա նել էր, որ պէս զի հէնց 
որ երկ րի դռնե րը բացո ւին՝ վե րա դառ նայ այն տեղ եւ  Հա յաս տա նը ստեղ-
ծի»4: Ն ման մո տե ցու մը բնո րոշ էր նաև ռու սա հա յե րին: « Մենք ռու սա հա-
յերս,- գրել է հայ մեծ բա նաս տեղծ Հ.  Թու ման յա նը,- սո վո րա բար  Հա յաս-
տան ան վա նել ենք  Տաճ կա հա յաս տա նին:  Նույ նիսկ Ա րա րատ յան կամ  Շի-
րա կի դաշ տից  Տաճ կա հա յաս տան գնա ցողն էլ ա սում է՝  Հա յաս տան եմ 
գնում: Էլ չեմ քննում, թե ինչ է սրա պատ ճա ռը, բայց էս պես է»5։ 

Երկ փեղկ ված հատ վա ծա կան գի տակ ցութ յան վառ օ րի նակ է հան դի սա-
ցել նաև  Հա յաս տա նի Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան նկատ-
մամբ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի վե րա բեր մուն քը: Մ.  Տեր- 
Մի նաս յա նը ( Ռու բեն) գրել է, որ « տաճ կա հա յը, գլուխ ու նե նա լով գլխա ւո-
րա պէս  Վա նի և  Պիթ լի սի վի լա յէթ նե րի ժո ղո վուր դը, այն գի տակ ցու թիւնն 
ու նէր, որ ձեռք բե րո ւած ա զա տու թիւնն ու ան կա խու թիւ նը իւր ա րիւ նի գնով 
եւ իւր աշ խա տան քով է վաս տա կո ւած. նա նա խան ձով կը դի տէր, որ  Նոր- 
Բա յա զէ տի կամ  Շի րա կի ժո ղո վուր դը, ո րի մէջ դեռ ա զա տու թեան և  ան կա-
խու թեան գա ղա փար նե րը չէին ամ րապն դո ւած, ա պա հով եւ ա զատ է ու կը 
գտնո ւի իւր հայ րե նի օ ջա խում, իսկ ին քը թա փա ռա կան եւ ար հա մա րո ւած 
գաղ թա կան կը հա մա րո ւի»6։ Ար ևե լա հա յե րի մի զգա լի մա սի հա մար էլ ան-
կախ  Հա յաս տա նի գո յութ յու նն ան հաս կա նա լի է ե ղել, իսկ ան կա խութ յունը 
ան բո վան դակ մի խոսք: Գ.  Չալ խուշ յա նն ի րա վամբ նշել է, որ հան րա պե-
տութ յան գո յութ յան ա ռա ջին ա միս նե րին  Հա յաս տա նում ոչ ոք չէր հա վա-
տա ցել, թե ան կա խութ յու նը մնա յուն է, և  վեր ջի նիս գո յութ յու նը ժա մա նա կի 

1 Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, կենսագրական ակնարկ, Եր., 
«Արևիկ», 1990, էջ 501:
2 Տե՛ս Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, Եր., «Ադանա», 1990, էջ 151:
3 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., «Հայաստան», 1993, էջ 269:
4 «Հայրենիք», Պոսթըն, յունիս, 1924 թ., էջ 70:
5 Թումանյան Հ., Երկերի ժողովածու, հատ. 4, Եր, 1951, էջ 396:
6 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, էջ 150:
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հարց էր թվա ցել7։  Նույ նիսկ  Հա յաս տա նի  խորհր դում հնչել են ան կա խու-
թյա նը դեմ ե լույթ ներ և  պա հան ջել « վե րա կանգ նել միութ յու նը  Ռու սաս տա-
նի հետ»8։ « Ռու սա հայ հա տո ւա ծը իր խո շոր մե ծա մաս նու թեամբ ան տար բեր, 
ար հա մա րա կան կամ բա ցա սա կան վե րա բե րում ու նէր դէ պի մեր ան կախ 
պե տա կան կեան քը:  Ռու սա հայ գիւ ղա ցին եւ քաղ քե նի մանր բուր ժո ւան, 
ո րոնք վեր ջին տա րի նե րի վե րի վայ րում նե րից շատ էին տու ժել եւ տնտե-
սա պէս ծանր վի ճա կի մէջ էին գտնւում՝ ե րա զում էին  Ռու սաս տա նի վե րա-
դար ձի մա սին, որ իր հետ պի տի բե րէր ա ժան հաց, շա քար, կեր պա սե ղէն 
եւ կյան քը նո րից դարձ նէր այն քա՛ն դիւ րա լի, ինչ պէս ա ռաջ…»9- գրել է Ա. 
 Ջա մալ յա նը։  Ռու բե նը նույն պես վկա յել է, որ « թէեւ 1918ից Ե րե ւա նեան  Հան-
րա պե տու թիւ նը ան կախ էր, թէեւ 1919ից  Միա ցեալ եւ Ան կախ  Հա յաս տա նի 
գա ղա փարն էր ա ռա ջադ րո ւած, բայց փաս տօ րէն ռու սա հայ ժո ղո վուր դի մի 
խո շոր մա սի հա մար դրանք ան հաս կա նա լի եւ ան բո վան դակ խօս քեր էին 
միայն. նոյ նիսկ պե տա կան հիմ նար կու թեանց եւ շատ պա տաս խա նա տու 
ան ձանց հա մար, ձեռք բե րո ւած ան կա խու թիւ նը կը հա մա րո ւէր ժա մա նա-
կա ւոր մի ե րե ւոյթ,  Հա յաս տան եր կի րը կը հա մա րո ւէր ռու սա կան մի երկ-
րա մաս եւ հայ զօր քը նոյ նիսկ ռու սա կան զօր քի մի մա սը»10։ 

Էթ նո սո ցիա լա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը դրսևոր վել նաև հայ ժո-
ղովր դի եր կու խո շոր հատ ված նե րի ա վե լի մանր խմբա վո րում նե րի բա ժան-
վա ծութ յան հան գա ման քով: «Իւ րա քան չիւր հա տո ւած իր ներ սում ու նէր զա-
նա զան տե ղա ցիա կան խմբա ւո րում ներ, ո րոն ցից ա մէն մե կը բո լոր խնդիր-
նե րը դի տում էր իր ա ռան ձին շա հե րի ան կիւ նագ ծով եւ շա րու նակ իր ու րոյն 
տրա մադ րու թիւն նե րը մղում ա ռա ջին գծի վրայ,- գրել է Ա.  Ջա մալ յա նը,- Այս 
բո լոր Ե րե ւան ցի նե րը,  Վա նե ցի նե րը,  Սա սուն ցի նե րը,  Ղա րա բաղ ցի նե րը,  Շա-
տախ ցի նե րը,  Նու խե ցի նե րը, Ա րէշ ցի նե րը եւն.  Մի այն պի սի սում բուր էին 
ա ռա ջաց նում մեր պե տա կան-հա սա րա կա կան գոր ծե րում, որ դժո ւար է նոյ-
նիսկ պատ կե րաց նել»11: Ն ման վե րա բեր մուն քի հե տաքր քիր օ րի նակ է հան-
դի սա ցել սա սուն ցի նե րի կեց ված քը  Հա յաս տա նի Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ-
յու նում: « Սա սուն ցիք մի ու րոյն ա շի րէ թի պէս ապ րում էին ի րենց հա մար,- 
գրել է Ա.  Ջա մալ յա նը,- չէին թոյլ տա լիս, որ ո րե ւէ մէ կը ի րենց ներ քին 
գոր ծե րին մի ջամ տի, ինչ պէս որ ի րենք էլ չէին մի ջամ տում ու րի շի գոր ծե րին, 
եւ կա ռա վա րա կան ոչ մի կար գադ րու թիւն ի րենց հա մար պար տա դիր չէին 
հա մա րում, մին չեւ որ այդ կար գադ րու թիւ նը չգար ի րենց աչ քում ա շի րա-
պե տի հան գա մանք ա ռած « Ռու բէն փա շա յի»12 ա նու նով»13։

Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան օ րա կար գից 
փաս տա ցի հան վել են նա խորդ ժա մա նա կա հատ վա ծում եր կուս տեք հա-
մազ գա յին հա մար վող ազ գա յին-քա ղա քա կան նպա տակ նե րը: Ազ գա յին-քա-
ղա քա կան ընդ հա նուր նպա տակ ները եր կու հատ ված նե րի միաս նա կան ու-
ժե րով լու ծում ներ տա լու փո խա րեն՝ դրանք թողն վել են հատ ված նե րից 
մե կի ու սե րին, կամ ժա մա նա կա վո րա պես առ կախ վել են: Օ րի նակ՝ Արևմտ-
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Ք-4033, ց. 6, գ. 293, թ. 26:
8 ՀԱԱ, ֆ. Պ-200, ց. 1, գ. 7, թ. 80:
9 «Հայրենիք», Պոսթըն, յունիս, 1924 թ., էջ 69:
10 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, էջ150:
11 «Հայրենիք»,Պոսթըն, յունիս, 1924, էջ 70:
12 Խոսքը Մ. Տեր-Մինասյանի (Ռուբենի) մասին է:
13 «Հայրենիք», Պոսթըն, յունիս, 1924, էջ 70:
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յան  Հա յաս տա նի գրավ ված տա րածք նե րի վե րաբ նա կեց ման և  այն տեղ բնա-
կա նոն կյան քի ա պա հով ման գոր ծը 1917 թ., փաս տա ցի, մնա ցել էր արևմտա-
հայ հատ վա ծի ու սե րին: Իսկ եր կուս տեք հա մազ գա յին հա մար վող  Հայ կա կան 
հար ցի հետ կապ ված խնդիր նե րի՝ եր կու հատ ված նե րի միաս նա կան ու ժե-
րով լու ծում ները մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տն առ կախ վել են: 

 Նո րաս տեղծ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում հայ ժո ղովր դի արևմտա-
հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան մեջ խո ր 
ար մատ ներ էր ձգել  «անվս տա հու թիւ նն ու սառ նու թիւ նը», ինչն անդ րա դար-
ձել է « թէ՛ եր կու հա տո ւած նե րի փոխ հա րա բե րու թեանց, թէ՛ պե տա կան կեան-
քի և  թէ կու սակ ցա կան կա ռու ցո ւած քի ու կեան քի վրայ»14: Արդ յուն քում՝ 
« տաճ կա հայ և  ռու սա հայ խորթ կը զգա յին ի րա րու, եւ շատ վայ րե րում, շատ 
ան գամ ներ ան պա տե հու թիւն ներ և  ցա վա լի դէպ քեր տե ղի կ ՛ու նե նա յին»15։ 
 Ռու բե նը մատ նան շե լով « տաճ կա հա յե րի եւ ռու սա հա յե րի մի ջեւ» առ կա « հա-
կոտ նեայ» տրա մադ րու թուն նե րը՝ ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ հատ ված նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին գրել է.- «Ե թէ չա սենք թշնա մա կան, պի-
տի ա սել անվս տա հու թիւն կար հայ ժո ղովր դի այդ եր կու հա տո ւած նե րի 
մի ջեւ»16: Նշ ված վե րա բեր մունքն ա ռա ջին հեր թին դրսևոր վել է կեն ցա ղում: 
 Սա կայն այն գո յութ յուն է ու նե ցել ոչ միայն կեն ցա ղում, այլ նաև հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:

 Հա մազ գա յին կամ ա ռան ձին-հատվածական նպա տակ նե րի ընտ րութ յան 
խնդի րը նույն պես ա ռաջ է բե րել միջ հատ վա ծա կան հա կա սու թյուն ներ:  Յու-
րա քանչ յուր հատ վա ծի ազ գա յին-քա ղա քա կան ղե կա վար շրջա նակ նե րը հա-
ճախ միակ ըն դու նե լի և  ար դա րաց ված են հա մա րել ի րենց մո տե ցում ներն 
այդ ու ղի նե րի ընտ րութ յան հարցում: Այս տե ղից էլ ա ռաջ են ե կել ազ գա-
յին-քա ղա քա կան միաս նութ յու նը խա թա րող ան հա մա ձայ նութ յուն ներ և 
դ րան հետ ևող հա կա սութ յուն ներ:  Միջ հատ վա ծա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րում այս ա մե նը հան գեց րել է փո խա դարձ անվս տա հութ յան մթնո լոր տի, 
միմ յանց նկատ մամբ ան բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քի, ան տար բե րութ յան, 
խոր թութ յան և  սառ նութ յան զգա ցո ղութ յան ձևա վոր մա նը:  Վեր ջին ներս 
ի րենց հեր թին ա ռաջ են բե րել միմ յանց հանդեպ ան հան դուր ժո ղա կան, ո րոշ 
դեպ քե րում նաև թշնա մա կան վե րա բեր մունք՝ իր ան պա տեհ դրսևո րում նե-
րով: Նմա նօ րի նակ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կա կան զար գա ցում նե րի պայ-
ման նե րում ինչ պես արևմ տա հայ, այն պես էլ ար ևե լա հայ հատ ված նե րի ղե-
կա վար շրջա նակ նե րը դի մել են նաև տա րան ջատ, հատ վա ծա կան գոր ծե-
լա կեր պի:

Արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում հատ վա ծա կա նութ յու նը՝ որ պես ազ գա յին-քա-
ղա քա կան ա ռանձ նա հա տուկ եր ևույթ, հայ ի րա կա նութ յան մեջ ա ռա վել 
ցցուն հան դես է ե կել 1917 թվա կա նից:  Դա պայ մա նա վոր վել է մի քա նի 
հան գա մանք նե րով: Ա ռա ջինն այն էր, որ 1915 թ.  Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած 
հայ ժո ղովր դի արևմ տա հայ հատ վա ծի մի ստվար մա սը՝ մոտ 300 հա զար 
մարդ17, փախս տա կա նի կար գա վի ճա կով ա պաս տա նել էր  Հա րա վա յին և 
14 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, էջ 150:
15 Նույն տեղում:
16 Նույն տեղում, էջ 149:
17 Տե՛ս Հայոց պատմություն, հատ. 3, գիրք 2, Եր., 2015, էջ 539:
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Հ յու սի սա յին  Կով կա սում:  Պատ մա կան այդ պի սի զար գա ցում նե րի արդ յուն-
քում հայ ժո ղովր դի եր կու՝ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը փաս տա ցի դար ձել էին պե տա կան սահ ման նե րով ի րա րից 
չտա րան ջատ ված ան մի ջա կան հար ևան ներ՝ ու նե նա լով ա մե նօր յա շփում ներ 
կեն ցա ղում: Եվ հենց կեն ցա ղա յին մա կար դա կի միջ հատ վա ծա կան փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րում է ա ռա ջին հեր թին դրսևոր վել հատ վա ծա կա նու-
թյու նը: 

Ար ևե լա հա յե րի հիմ նա կան մա սի հա մար տե ղա հան ված ու թա փա ռա կան 
արևմ տա հայ փախս տա կա նը միայն « գաղ թա կան» է հան դի սա ցել, ով  «այդ 
վի րա ւո րա կան կո չու մին կ ՛են թար կո ւէր յա ճախ, իր ա րե ւե լա հայ դրա ցիէն 
կամ տան տի րու հիէն»18։ « Գաղ թա կան» բա ռը տե սակ մը վի րա ւո րա կան պի-
տակ դար ձած էր թրքա հա յե րու հաս ցէին ուղ ղո ւած, եւ ան կէ խոր շող նե րը 
կ ՛ըլ լա յին ա ռա ւե լա բար թրքա հայ կի նե րը, ո րոնք ռու սա հա յե րու հետ յա ճախ 
նոյն բա կին մէջ բնա կու թիւն հաս տա տած ըլ լա լով, են թա կայ կ ՛ըլ լա յին այդ 
կշտամ բան քին, երբ որ վէճ ու վի ճա բա նու թիւն ծա գէր եր կու դրա ցի նե րուն 
մի ջեւ,- գրել է Ա.  Չե լեպ յա նը,-  Նե ղը մնա ցած պա րա գա յին, ռու սա հայ կի նը 
« գաղ թա կան» պո ռա լով կը սկսէր իր ա նո ւա նար կում նե րու եւ լու տանք նե րու 
շա րա նը, յայտ նա բե րե լով իր գե րա կա յու թեան զգա ցումն ու յո ղոր տան քը 
թրքա հայ ա ղէ տեա լին հան դէպ»19:  Մե ծա թիվ արևմ տա հայ փախս տա կան-
նե րի առ կա յութ յու նը տե ղա ցի ար ևե լա հայ ազ գաբ նակ չութ յան հա մար մեծ 
փոր ձութ յուն է հան դի սա ցել: Ն րանց զգա լի մա սը պար տադր ված գնա լով 
զո հո ղութ յուն նե րի՝ են թարկ վել է ո րո շա կի զրկանք նե րի` արդ յուն քում կրե-
լով էա կան տնտե սա կան կո րուստ ներ: « Պի տի նկա տել որ ռու սա հայ մաս-
սան տաճ կա հա յե րին կը հա մա րէր ե կո ւոր, գաղ թա կան,- գրել է Մ.  Տեր- 
Միա նաս յա նը, - Նա կը կար ծէր թէ այդ մաս սան՝ մոտ 200, 000՝ միայն հիւր 
է ի րենց երկ րում:  Մի քա նի վայ րե րում տաճ կա հա յու թիւ նը բեռ կը հա մա րո-
ւէր ի րենց հա մար: Այդ հո գե բա նու թիւ նը աննշ մար չէր մնում տաճ կա հա յե-
րից, ո րոնց ինք նա սի րու թիւ նը կը վի րա վոր վէր»20։ Ն ման վե րա բեր մուն քի 
մա սին է գրել նաև Ա. Օ զան յա նը (Անդ րա նիկ), նշե լով, որ պա տե րազ մի ողջ 
ըն թաց քում ոչ մի ճնշում նե րի չեն թարկ ված Ս յու նի քի տե ղա կան ազ գա բնակ-
չութ յու նը սար սա փա հար և  սո վա հար արևմ տա հայ փախս տա կանն նե րի 
նկատ մամբ դրսևո րել է սա ռը, ան տար բեր, իսկ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
նույ նիսկ թշնա մա կան վե րա բեր մունք21։ 

Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում հայ ժո ղովր դի եր կու՝ արևմ տա հայ և  
արևե լա հայ հատ ված նե րի ազ գա յին-քա ղա քա կան ու ժերն ի րենց գոր ծու-
նեութ յու նը ծա վա լել են մեկ ընդ հա նուր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դաշ-
տում:  Հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ո լոր տում այդ պի սի ընդ հա նուր դաշ տի 
առ կա յութ յու նը, ըստ էութ յան, ա ռաջ է բե րել արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ 
հատ ված նե րի միջև միջ հատ վա ծա կան ան մի ջա կան փոխ հա րա բե րութ յուն-
ներ:  Վեր ջինս են թադ րել է ի րենց հատ վա ծի հետ առնչ վող այս կամ այն 
ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի նկատ մամբ միաս-

18 Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 377:
19 Տե՛ս նույն տեղում:
20 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, էջ 149-150:
21 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, «Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè», Åð., 1991, NN 1(89)-2(90), 
äîê. N 155, ñ. 314-315.
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նա կան քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա-
կա նա ցում՝ ին չն անհ նար է ե ղել ա ռանց ներ հատ վա ծա կան և միջ  հատ  վա-
ծա կան հան րա յին քննար կում նե րի: Այդ ըն թաց քում արևմ տա հայ և  ար ևե-
լա հայ հատ ված նե րի ղե կա վար շրջա նակ նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում, 
բնա կա նա բար, ի հայտ են ե կել ո րո շա կի ան հա մա ձայ նութ յուն ներ, ո րոնք 
ա ռան ձին դեպ քե րում վե րա ճել են միջ հատ վա ծա կան հա կա սութ յուն նե րի և 
 միմ յանց նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քի: 

1918 թ. մա յի սից սկսած, արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի մի մա սը, ի րենց 
կամ քից ան կախ, հայտն վել էին նո րաս տեղծ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թյան սահ ման նե րում: Ե թե նա խորդ ժա մա նա կա հատ վա ծում արևե լա հայ և  
արևմ տա հայ հատ ված նե րը լոկ հարև ան ներ էին օ տար պե տութ յուն նե րի 
կազ մում, ա պա հի մա նրանք պետք է գո յատ ևեին  Հա յաս տա նի նո րա սեղծ 
հան րա պե տութ յան մեջ, ո րը ձևա վոր վել էր Ար ևել յան  Հա յաս տա նի մի փոք-
րիկ մա սում՝ ար ևե լա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան կա ռույց նե րի ան մի ջա կան 
ղե կա վա րութ յամբ: Այժմ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ներ քա ղա քա կան 
բնա գա վա ռը դար ձել էր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ընդ հա նուր դաշտ՝ 
միջ հատ վա ծա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հա մար:  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յու նում արևմ տա հայ փախս տա կան ներն ի րեն ցից ներ կա յաց րել 
են յու րա հա տուկ ազ գագ րա կան ընդ հան րութ յուն՝ իր ու րույն հատ վա ծա կան 
ինք նա գի տակ ցութ յամբ, բար քե րով և  ա վան դույթ նե րով:  Հան րա պե տութ յան 
նկատ մամբ նրանք դրսևո րել են ա վե լի քան զուսպ և  սա ռը, ե թե չա սենք՝ 
ան տար բեր, իսկ ո րոշ դեպ քե րում նաև՝ թշնա մա կան վե րա բեր մունք: Այդ 
վե րա բեր մուն քը շա ղախ ված էր խոր թութ յան, օ տա րութ յան զգա ցու մով:  Ժա-
մա նա կա կից նե րից Ս. Վ րաց յա նը նշել է, որ արևմ տա հայ փախս տա կան նե-
րը, առ հա սա րակ, հա րա զատ չեն զգա ցել ի րենց հան րա պե տութ յան մեջ22։ 
Իսկ Անդ րա նի կի գլխա վո րութ յամբ արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի մի մա-
սը թշնա մա կան վե րա բեր մունք է դրսևո րել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րի նկատ մամբ՝ չճա նա չե լով « Թուր քիա յի շնոր հիվ» ստեղծ-
ված «Եր եւա նի հայ կա կան հան րա պե տութ իւ նը»23։ 

2.  Հե ղա փո խութ յու նը որ պես հատ վա ծա կա նութ յան  
դրսևոր ման խթան

 Հատ վա ծա կա նութ յան հան րա յին դրսևոր ման հիմ նա կան հան գա մանքը 
Ռու սաս տա նի 1917 թ.  Փետր վար յան հե ղա փո խութ յու նն էր: Այսր կով կա սում 
ազ գա յին-քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի հա մար  Փետր վար յան հե ղա փո-
խութ յու նը ստեղ ծել էր նպաս տա վոր պայ ման ներ: Ս. Վ րաց յա նը նշել է, որ 
նոր ա ռա ջացած հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան պայ ման նե րում հայ ժո ղովր-
դի ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ հատ ված նե րի կյան քը «գ նաց տար բեր ճա-
նա պարհ նե րով»: Ար ևե լա հա յութ յունն ի դեմս իր ղե կա վար հա սա րա կա -
կանքա ղա քա կան շրջա նակ նե րի  «ամ բող ջա պես տար վեց հա մա պե տա կան 
ընդ հա նուր հար ցե րով և  ըն կե րա յին գա ղա փար նե րով», իսկ արևմ տա հա-
յե րը՝  «ապ րում էին սե փա կան, ազ գա յին-տե ղա կան կյան քով, նրանց հե-

22 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 269:
23 «Աշխատանք», Եր., 22 հունվարի, 1919 թ.:
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տաքրք րու թյունն ամ փոփ ված էր  Թուր քա հա յաս տա նի և  գաղ թա կա նա կան 
գոր ծե րի սահ ման նե րում»24: Արևմ տա հայ գրող և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
Ա.  Չո պան յա նը՝ նշե լով, որ « մեր ցե ղի բո լոր հա տո ւած նե րի միա ցու մը ա մե-
նա ցան կա լի ի տեալ մըն է», ցա վով ար ձա նագ րել է, որ հա յութ յու նը այժմ 
գոր ծում է եր կա կի բա ժան ված ռու սա հա յե րի և  թուր քա հա յե րի « կամ ինչ պես 
հի մա կը սեն հոն, ա վե լի ա խոր ժա լուր ան վա նա կա նու թեամբ՝ ա րեւմ տա հայ 
և  ա րե ւե լա հայ»25: Ա.  Չո պան յա նը ևս  ար ձա նագ րել է այն ի րո ղութ յու նը, որ 
հա յութ յան արևմ տա հա յի և  ար ևե լա հա յի « բա ժա նու մը ռուս հե ղա փո խու-
թիւ նէն հե տո ա ւե լի շեշ տո ւեց, փո խա նակ մեղ մա նա լու»26: Իր հեր թին ճա-
նաչ ված արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Կ.  Սա սու նին ար ձա նագ րել է, 
որ  Փետր վար յան հե ղա փո խութ յան շնոր հիվ քա ղա քա կան ա զա տութ յուն ներ 
ստա նա լով՝ ռու սա հա յութ յու նը տար վել էր հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե-
րով և  նետ վել ռու սա կան հե ղա փո խութ յան հոր ձա նու տը՝ մո ռա ցութ յան մատ-
նե լով  Թուր քա հա յաս տա նը27: Եվ այդ ա մե նն այն պա րա գա յում, երբ նա  խորդ 
պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում ար ևե լա հա յութ յան ղե կա վար հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րն ա ռաջ նա հերթ լծվել էին Արևմտ յան  Հա-
յաս տա նի ա զա տագր ման և  արևմ տա հայ փախս տա կա նե րին պատս պա րե լու 
գոր ծին: 

Ս. Վ րաց յա նը նշված ի րո ղութ յունն իր զար գա ցում նե րով փոր ձել է բա-
ցատ րել ա նո րոշ  «ի րե րի բե րու մով»28:  Սա կայն պատ ճառ ներն ա վե լի խոր-
քա յին են ե ղել: Ն մա նօ րի նակ զար գա ցում նե րի պատ ճառ նե րից հիմ նա կա նը 
ե ղել է հայ ժո ղովր դի եր կու խո շոր հատ ված նե րի բա ժան վա ծութ յու նը և 
դ րա նից բխող հատ վա ծա կա նութ յու նը:  Փետր վար յան հե ղա փո խութ յու նից 
հե տո ստեղծ ված հա սա րա կա կան քա ղա քա կան բա րեն պաստ պայ ման նե-
րում արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի ազ գա յին-քա ղա քա կան նպա-
տակ նե րի ըն կալ ման, ձևա կերպ ման, դրանց միջև ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րը ո րո շե լու և ն մա նա տիպ այլ հիմ նա հար ցե րի շուրջ կու սակ ցութ յուն նե րի, 
քա ղա քա կա կան հո սանք նե րի, ա ռան ձին ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր ծիչ նե-
րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում օբ յեկ տի վո րեն ծա գել են տա րա կար ծու-
թյուն ներ և դ րա նցից բխող տա րա ձայ նութ յուն ներ: Այդ ա մե նը հան գեց րել 
է ինչ պես ներ կու սակ ցա կան և  միջ կու սակ ցա կան, այն պես էլ միջ հատ վա-
ծա կան հա կա սութ յուն նե րի սրմա նը: 

1917 թ. մար տի 7-ից հու նի սի 1-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում  Թիֆ-
լի սի  Հա յոց ա ռաջ նոր դա րա նում կա յա ցել է հայ կա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 
և  հո սանք նե րի խորհր դակ ցութ յուն, ո րի հիմ նա կան նպա տակն է ե ղել 
ստեղծ ված հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կում մշա կել զար-
գա ցող հե ղա փո խութ յան պայ ման նե րում հա յութ յան առջև ծա ռա ցած հիմ-
նա հար ցե րի շուրջ միաս նա կան մո տե ցում ներ:  Խորհր դակ ցութ յան 6 նիս-
տե րին մաս նակ ցել են Ազ գա յին բյու րո յի, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րի և  հո սանք նե րի տասն յակ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև ար ևե լա հայ 

24 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 34:
25 «Վերածնունդ», Փարիզ, 14 հուլիսի 1917 թ., էջ 59:
26 Նույն տեղում:
27 Տե՛ս Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, Բոստոն, 1927, էջ 128:
28 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 34:
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և  արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ և  ճա նաչ ված մտա վո րա-
կան ներ29:  Մար տի 7-ի ա ռա ջին նիս տում «Մ շա կի» խմբա գիր Հ. Ա ռա քել յա նը 
հայ տա րա րել է, որ նկա տի ու նե նա լով տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան ու զին-
վո րա կան հե ղա փո խութ յու նը՝ ներ կա հան գա մանք նե րում մենք պետք է 
բռնենք ո րո շա կի դիրք, ան պատ րաստ չգտնվենք օր վա հար ցե րի հան դեպ, 
որ շո շա փում են քա ղա քա ցի նե րի ու ազ գե րի շա հե րը30: 

 Միա ժա մա նակ,  Ռու սաս տա նում ցա րիզ մի տա պա լու մից հե տո ստեղծ-
ված նպաս տա վոր պայ ման նե րում հայ ժո ղովր դի արևմ տա հայ հատ վա ծի 
մի մա սը կազ մող արևմ տա հայ փախս տա կան նե րը՝ ի րենց հեր թին փոր ձել 
են վե րաի մաս տա վո րել արևմ տա հա յութ յան առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր-
նե րը, վե րագ նա հա տել արևմ տա հայ-ար ևե լա հայ հատ վա ծա կան փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը: «Արևմ տա հայ մտա վո րա կա նութ յու նը վե րագ նա հատ ման 
էր են թար կում ռու սա հայ մտա վո րա կա նութ յան վե րա բեր մուն քը դե պի թուր-
քա հայ ժո ղո վուր դը, այ սինքն այն, ինչ տասն յակ տա րի նե րի ըն թաց քում 
ներ կա յաց րել էր թուր քա հայ հե ղա փո խութ յու նը:  Նոր էին հաս կաց վում 
սխալ նե րը, մո լո րութ յուն նե րը, միա կող մա նի գոր ծո ղութ յուն նե րի վնա սը»31,- 
մատ նան շել է  Լեոն:  Միա ժա մա նակ, արևմ տա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան ու ժե րը վե րա կազ մե լով ի րենց շար քե րը՝ ձեռ նա մուխ են ե ղել կուռ 
ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու գոր ծին: Ն րանք ձգտել են ի րենց 
ձեռ քը վերց նել արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի և  ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
արևմ տա հա յութ յան հե տա գա ճա կա տագ րի տնօ րի նու մը և  ղե կա վա րու մը՝ 
ձեր բա զատ վե լով ար ևե լա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և  բա րե գոր-
ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի տե սակ խնա մա կա լա կան վե րա բեր մուն-
քից: Այդ վե րա բեր մուն քն ա ռաջ էր բե րել արևմ տա հա յե րի օ րի նա կան դժգո-
հութ յու նը: Դ. Ա նա նու նն ի րա վա ցիո րեն նշել է, որ դժգո հութ յու նը ռու սա-
հա յե րից «չ պետք է մնար որ պես ան ցո ղա կի զգա ցում, այլ պետք է խթան 
դառ նար, որ պես զի թուր քա հա յե րը ստեղ ծեին կուռ կազ մա կեր պութ յուն»32:

Ա ռա վել ցայ տուն այս մո տե ցում ներն իրենց ար տա հայ տութ յունն են գտել 
« Հա յաս տան» թեր թի է ջե րում: Ազ գա յին հե րոս Անդ րա նի կի ան մի ջա կան ղե-
կա վա րութ յամբ մի քա նի արևմ տա հայ մտա վո րա կան ներ 1917 թ. հուն վա րից 
նա խա ձեռ նել33 և  ապ րի լի 16-ին ի րա կա նաց րել են արևմ տա հայ ոչ կու սակ-
ցա կան պար բե րա կան « Հա յաս տա նի» հրա տա րա կու մը34: 1917 թ. մար տի 15-ի 
« Հա յաս տան» թեր թի հրա պա րակ ման մա սին ազ դա րա րում Անդ րա նի կը 
նշում էր, որ « ռու սա կան մեծ յե ղաշրջ ման շնոր հիվ կով կա սա հայ թեր թե րը 
գրե թե չեն զբա ղիր տաճ կա հայ փախս տա կան նե րու հար ցով, ո րով հե տեւ, 
ի րա ւա ցիո րեն, պետք է ի րենց բո լոր ճի գե րը ի մի հա վա քել ներ քին կեան քի 
կազ մա կեր պու թեան, մենք, տաճ կա հա յերս, կա րիք զգա ցինք և  անհ րա ժեշտ 
տե սանք  Թիֆ լի սի մեջ հրա տա րա կել տաճ կա հայ փախս տա կան գոր ծի հա-
մար նո ւի րո ւած լրա գիր մը, որ բա ցա ռա բար զբա ղի այդ կո տո րո ւած ժո-

29 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-222, ց. 1, գ. 4, թթ. 1-52:
30 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 1:
31 Լեո, Թուրքահայ հեղափոխության գաղափարաբանությունը, Փարիզ, 1935, էջ 195:
32 «Բանվոր», Բաքու, 18 ապրիլի 1917 թ.:
33 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, «Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè», N 1(89)-2(90), äîê. NN 
79, 80, ñ. 222-223.
34 Տե՛ս «Հայաստան», Թիֆլիս, 16 ապրիլի 1917 թ., N1:
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ղո վուր դի կա րիք նե րով»35: Անդ րա նի կի ա ռաջ նոր դութ յամբ « Հա յաս տան» 
թեր թի շուրջ փաս տա ցի ձևա վոր վել էր արևմ տա հայ նոր ազ գա յին-քա ղա-
քա կա կան հո սանք:  Հայ ժո ղովր դին ուղղ ված նրա դի մու մում մատ նանշ վում 
էր, որ « Հա յաս տան» թեր թի շուրջ միա վոր ված ազ գա յին-քա ղա քա կա կան 
գոր ծիչ նե րի հիմ նա կան նպա տակն է՝ հա մախմ բել հայ կա կան բո լոր հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան ու ժե րը արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ֆի զի կա-
կան գո յութ յան ա պա հով ման և  օ ժան դա կութ յան տրա մադր ման գոր ծի 
շուրջ36: Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի օ ժան դա կութ յան կազ մա կերպ ման 
գոր ծը սկզբուն քա յին վեր լու ծութ յան են թար կե լով՝ Անդ րա նի կը « Հո րի զոն» 
թեր թի «Իմ խոս քը» խո րագ րով հոդ վա ծում ներ կա յաց րել է իր մո տե ցում-
ներն այդ բնա գա վա րում տեղ գտած թե րութ յուն նե րի վե րաց ման վե րա բեր-
յալ:  Խո րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ար ևե լա հա յութ յա նը, բա րե գոր ծա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին՝ արևմ տա հայ փախս տա կան նե րին պատսպա-
 րե լու և  սա տա րե լու հա մար, Անդ րա նի կը միա ժա մա նակ ա ռա ջար կում էր 
գաղ թա կա նա կան գոր ծի կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րում ա ռա ջին 
հեր թին ներգ րա վել արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին37: 

Սկզբում ինչ պես ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը, այն պես էլ «Մ շա կի» կող մից 
ա ռաջ նորդ վող՝ հե տա գա յում Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան վե րա կազ մա-
վոր ված քա ղա քա կա կան հո սանքն ան հա նդուր ժո ղա կան վե րա բեր մունք են 
ցու ցա բե րել հայ քա ղա քա կան աս պա րե զում Անդ րա նի կի և « Հա յաս տան» 
թեր թի շուրջ նոր ձևա վոր ված արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան հո սան քի, նրա կող մից քա րոզ վող գա ղա փար նե րի 
նկատ մամբ:  Իրենց հերթին՝ հետ ևո ղա կա նո րեն պայ քա րե լով գաղ թա կա-
նա կան բա րե գոր ծա կան մար մին նե րը միա վո րե լու, նրանց կող մից տնօ րին-
վող « բո լոր գան ձա րան նե րը» « կօնտ րո լի են թար կե լու» համար, այդ հո սան-
քի ղե կա վար նե րը միան շա նա կո րեն հան դես են ե կել ռու սա հա յե րի խնա-
մա կա լա կան վե րա բեր մուն քի, թրքա հայ-ռու սա հայ խտրա կա նութ յան դեմ: 
 Փախս տա կան նե րի նյու թա կան և  ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յան նկատ-
մամբ ի րենց վե րահս կո ղութ յու նը հաս տա տե լու հա մար արևմ տա հայ փախս-
տա կան նե րի ղե կա վար շրջա նակ նե րի ձեռ նար կած քայ լե րը թու լաց րել էին 
ինչ պես «մ շա կա կան նե րի», այն պես էլ դաշ նակ ցա կան նե րի ազ դե ցութ յու նն 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի վրա: Ուս տի բնա կան է, որ Անդ րա նի կի 
ղե կա վա րած հո սան քը հան դի պում էր մի կող մից՝ բա րե գոր ծա կան միութ-
յան նա խա գահ Ս.  Հա րութ յուն յա նի և  ընդ հան րա պես «մ շա կա կան նե րի», 
մյուս կող մից՝ դաշ նակ ցա կան նե րի ան բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քին ու 
հա կազ դե ցութ յա նը38:

 Պա տա հա կան չէր, որ վե րը նշված քա ղա քա կան ու ժերն ընդ հան րա պես 
հար ցա կա նի տակ էին դրել արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի նման հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան հո սան քի գո յութ յան հնա րա վո րութ յու նը՝ «Երբ ամ-
բողջ թուր քա հա յութ յու նը կներ կա յա նա բո լո րո վին ջախ ջախ ված ու փլա-
տակ ված մի զանգ ված, երբ նա զրկված է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րե, 
երբ հոս՝  Կով կա սի մեջ մենք ժա մա նա կա վոր հյուր ենք միայն, մի՞ թե այդ 
35 ՀԱԱ, ֆ. Պ-370, ց. 1, գ. 93, թ. 6:
36 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè, N 1(89)-2(90), äîê. N86, ñ. 228.
37 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 29 հունվարի 1917 թ., N 21: 
38 Տե՛ս Սուրենեան Գ., Ինչու զօր. Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցութիւնէն, Կ. Պոլիս, 1920, էջ 6-7:
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մասն ըն դու նակ է քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներ ստեղ ծե լու»39,- «Մ շակ»-
ում ար ված այս հար ցադ րու մը են թադ րել է, ի հար կե, բա ցա սա կան պա տաս-
խան: Չ նա յած այդ ա մե նին, Անդ րա նի կի և ն րա կողմ նա կից նե րի հստակ 
դիր քո րո շու մը և  հա մա պա տաս խան գոր ծե լա կեր պը հան գեց րել էին նրան, 
որ նրանց ազ դե ցութ յու նն արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի վրա ա վե լի էր 
ու ժե ղա ցել, և  այդ հո սան քի փաս տա ցի օր գան հան դի սա ցող « Հա յաս տան» 
թեր թի « հան գա նա կութ յու նն ա վե լի զո րա վոր թափ ստա ցավ, թեր թի տի-
րա ժը 1800-էն բարձ րա ցավ 3000-ի»40: 

Այս պի սով, 1917 թ.  Փետր վար յան հեղ փո խութ յու նից հե տո ստեղծ ված 
նոր պայ ման նե րում արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան ու ժե րը ձգտում 
էին վե րա կազ մել ի րենց շար քե րը և ս տեղ ծել հա մազ գա յին կուռ կազ մա-
կեր պութ յուն: Ն րանք ցան կա նում էին ի րենց ձեռ քը վերց նել արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի և  ընդ հա նուր առ մամբ՝ արևմ տա հա յութ յան հե տա գա 
ճա կա տագ րի տնօ րի նու մը և  ղե կա վա րու մը՝ ձեր բա զատ վե լով ար ևե լա հայ 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կա կան և  բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի խնա մա կա լա կան վե րա բեր մուն քից: 

3. Արևմ տա հայ հատ վա ծի ինք նա հաս տատ վե լը Արևմ տա հայ 
1-ին հա մա գու մա րում

Ար ևե լա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կա կան և  բա րե գոր ծա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի խնա մա կա լա կան վե րա բեր մունքն ա ռաջ էր բե րել 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի, նրանց ղե կա վար շրջա նակ նե րի օ րի նա կան 
դժգո հութ յու նը և  բո ղո քը: Ինչ պես նշել է Անդ րա նի կը, արևմ տա հայ փախս-
տա կան նե րի բո ղոքն այն ի րո ղութ յան արդ յունք է, որ արևմ տա հա յութ յու նը 
1915-1916 թվա կակն նե րի ըն թաց քում ձայն չու նե ցավ փախս տա կա նա կան և 
 պա տաս խա նա տու այլ գոր ծե րում41: Այդ է պատ ճա ռը, որ դեռևս 1916 թվա-
կա նին արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը բարձ րաց րել էին 
արևմ տա հայ հա մա գու մար հրա վի րե լու հար ցը42: Ար դեն 1917 թ. ՀՅ  Դաշ-
նակ ցութ յան, ռամ կա վար նե րի և հն չակ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
 «եր կար» խորհր դակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում ո րոշ վել էր « հա մա գու մար 
մը հրա վի րել Արևմ տա հայ մտա վո րա կան նե րէ և  հան րա յին այլ գոր ծիչ նե րէ՝ 
ոչ մեկ խտրութ յուն դնե լով կու սակ ցա կան այ լա զան դա վա նանք նե րու 
մեջ»43,- գրում է Վ.  Փա փազ յա նը:

Բ նա կան է, Արևմ տա հայ հա մա գու մար հրա վի րե լու հար ցը քննարկ վել է 
վե րը հի շա տակ ված հայ կա կան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և 
 հո սանք նե րի խորհր դակ ցութ յու նում: Ել նե լով հե ղա փո խութ յան զար գաց ման 
պայ ման նե րում նոր մար տահ րա վեր նե րի և դ րանց հետ կապ ված վտանգ-
նե րի ան կա խա տե սե լիութ յու նից՝ նշված խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը 
անհ րա ժեշտ են հա մա րել զգու շա վոր մո տե ցում ներ դրսևո րել արևմ տա հայ 

39 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 5 օգոստոսի 1917 թ.:
40 Սուրենեան Գ., Ինչու զօր. Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցութիւնէն, էջ 10:
41 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, «Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè», N 1(89)-2(90), äîê. N86, ñ. 
229.
42 Տե՛ս Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, Պէյրութ, 1952, էջ 438, նաև Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ 
հեղափոխական շարժումը, կենսագրական ակնարկ, Եր, «Արևիկ», 1990, էջ 375:
43 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 438:
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ազ գա յին-քա ղա քա կան խնդիր նե րի ա ռա ջադր ման և  լուծ ման գոր ծում: 
 Խորհր դակ ցութ յան մար տի 12-ի նիս տում նշե լով, որ թուր քա հա յե րին դեռ 
ո րո շա կի վտանգ ներ են սպառ նում, Ա.  Խա տիս յա նը ա ռա ջար կել է չշտա պել 
թուր քա հայ դա տի հա մար հա մա գու մար հրա վի րե լու հար ցում44: Իսկ մեն-
շևիկ-ին տեր նա ցիո նա լիստ Ա. Երզնկ յա նը գտնում էր, որ քա նի դեռ տաճ-
կա հայ դա տն իր լու ծու մը չի ստա ցել, դրա բարձ րա ցու մն այս պա հին կա րող 
է վտանգ ներ կա յաց նել հենց կով կա սա հա յութ յան խնդիր նե րի հա մար45: 

 Մար տի 19-ի նիս տում Ա.  Սա հակ յա նը խո սե լով թշնա մա կան վե րա բեր-
մունք ու նե ցող հար ևան նե րի կող մից արևմ տա հա յե րին սպառ նա ցող 
վտանգ  նե րի, ինչ պես նաև Արևմտ յան  Հա յաս տա նում նրանց գրե թե բա ցա-
կա յութ յան մա սին՝ իր հա մա ձայ նութ յունն է հայտ նել Մ.  Պա պա ջան յա նի այն 
տե սա կե տի հետ, որ Արևմտ յան  Հա յաս տա նում անհ րա ժեշտ է փաս տա ցիո-
րեն ի րա կա նաց նել այն ա մե նը, ին չը հնա րա վոր է և  կոչ է ա րել. « տի րա նանք 
մեր հո ղին, ժո ղո վուրդ ու նե նանք»: Այ նու հետև նա կար ծիք է հայտ նել, որ 
« դեռ մի 100 օր չենք կա րող զբաղ վել տաճ կա հա յե րի գոր ծե րով»46: 

Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րին հայ րե նի քում վե րաբ նա կեց նե լը հիմ-
նա կան ազ գա յին-քա ղա քա կան խնդիր նե րից էր:  Սա կայն նկա տի ու նե նա լով 
թուրք և  քուրդ հար ևան նե րի ճնշում նե րը՝ Անդ րա նի կը դեմ է ե ղել փախստա-
կան նե րի վե րա դար ձին: «Աշ նանն ա սի, որ չի կա րե լի այն տեղ թող նել որ-
բե րին ու կա նանց, չլսե ցիք,- ա սել է նա խորհ դակ ցութ յան մար տի 30-ի 
նիս տում,-  Թող բո լորն էլ այս տեղ [Այսր կով կաս] գան, հա կա ռակ եմ, որ մի 
գաղ թա կան այս տե ղից գնա»47: 

 Խո սե լով վտանգ նե րի մա սին` հայ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը նկա տի են 
ու նե ցել ոչ միայն թշնա մա բար տրա մադր ված թուրք-թա թար և  քուրդ հա-
ր ևան նե րին: Աչ քի առջև ու նե նա լով դա րասկզ բի ռու սա կան և  թուր քա կան 
հե ղա փո խութ յուն նե րի տխուր փոր ձը, նրանք գտել են, որ ա նի րա տես պա-
հանջ նե րը կա րող են թշնա մա բար տրա մադ րել նոր ռու սա կան իշ խա նու-
թյուն նե րին հա յե րի նկատ մամբ: « Թույլ ու ժե րով պա հանջ ներ ա նել  Ժա մա-
նա կա վոր կա ռա վա րութ յու նից, ի՞նչ օ գուտ,- ա սել է իր ե լույ թում Անդ րա նի-
կը,- խո շոր պա հանջ ներ դնող ազ գե րը մո ռա նում են, որ պա տե րազմ է: 
 Հե ղա փո խութ յան տվա ծը չկորց նենք:  Մի դա նակ էլ չու նենք ձեռք ներս, սպա-
սենք մինչև հաղ թեն գեր մա նա ցոց:  Կա րող է հե ղաշր ջում լի նել»48:  Նույն 
մտա հո գութ յունն է հնչել նաև հայ մեծ գրող Հ.  Թու ման յա նի խոս քում: « Կե-
րենս կին այս տեղ [ Թիֆ լիս] ե ղած ժա մա նակ չէր ու զում լսել «Ան կախ  Հա-
յաս տա նի» մա սին: Դ րութ յու նը այն քան խա խուտ է, որ այդ պի սի մի հայ տա-
րա րութ յուն վտան գա վոր է: Ո րի՞ն է դուր գա լու, ռու սի՞ն, տա ճի կի՞ն, վրա-
ցու՞ն, նույ նիսկ անգ լիա ցու՞ն:  Գու ցե հա յի հանգս տութ յան հա մար»49, ա սել 
է նա: Իսկ Ա.  Խա տիս յա նը գտնում էր, որ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ ազ-
գա յին-քա ղա քա կան պա հանջ նե րի ա ռա ջադ րու մը, ա ռա վել ևս դ րանց ի րա-
կա նաց ման ուղ ղութ յամբ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են դժգո հութ յուն ա ռա-

44 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-222, ց. 1, գ. 111, թ. 101:
45 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 79:
46 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 103:
47 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 111:
48 Նույն տեղում, թ. 102:
49 Նույն տեղում, թ. 113:
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ջաց նել ռու սա կան բա նա կի վեր նա խա վում՝  «այս քան նվա ճել ենք, մի՞ թե մեզ 
բան չի հաս նե լու» ի մաս տով50: 

 Խորհր դակ ցութ յան մար տի 7-ի նիս տում ո րոշ վել է « գաղ թա կա նա կան 
հա մա ժո ղով հրա վի րե լու հար ցը» առ ժա մա նակ հե տաձ գել, « մինչև կպարզ-
վեն հան գա մանք նե րը»51:  Մար տի 19-ին ար դեն  Հա յոց Ազ գա յին բյու րոն միա-
ձայն ըն դու նել էր տաճ կա հա յութ յան հա մա գու մար հրա վի րե լու և  տաճ կա-
հա յութ յան հա մար որ ևէ կա ռա վա րա կան հայ տա րա րութ յուն ա նե լու վա ղա-
ժամ կե տութ յան մա սին ո րո շում: Այդ մա սին Ազ գա յին բյու րո յի մար տի 20-ի 
հեր թա կան նիս տում հայ տա րա րել է Ազ գա յին բյու րո յի նա խա գահ Ա.  Խա-
տիս յա նը52: Այդ ո րո շում ներն ա ռա ջին հեր թին բխել են ինչ պես հայ կա կան 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և  հո սանք նե րի խորհր դակ ցութ յան, այն-
պես էլ  Հա յոց Ազ գա յին բյու րո յի կող մից որ դեգ րված սպա սո ղա կան, զգու-
շա վոր դիր քո րո շու մից: Ընդ ո րում, նման դիր քո րո շու մը որ դեգր վել է ոչ 
միայն արևմ տա հա յութ յան, այլև ար ևե լա հա յութ յան առջև ծա ռա ցած հիմ-
նախն դիր նե րի ա ռա ջադր ման և դ րանց ի րա կա նաց մա նը հե տա մուտ լի նե-
լու հար ցե րում: 

Չ նա յած այդ ո րո շում նե րին՝ արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի մի մա սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ձեռ նա մուխ ե ղավ արևմ տա հայ հա-
մա գու մա րի հրա վիր ման գոր ծին: Դ րա նով իսկ նրանք, փաս տա ցի ընդ դի-
մա նում էին հայ ժո ղովր դի ար ևե լա հայ հատ վա ծի հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ի րենց վե րա բե րող ո րոշ մա նը: « Ռու սա հա-
յե րը մե զի հա մար բան մըն ալ պի տի չը նեն, ե կէք թրքա հայ հա մա գու մար 
մը կազ մա կեր պենք»53,- հայ տա րա րել է Անդ րա նի կը: Ըստ ա մե նայ նի, այս 
մտայ նութ յունն է տի րել արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
մե ծա մաս նութ յան մոտ:  Դա է պատ ճա ռը, որ արև մա տա հայ ազ գա յին-քա-
ղա քա կան գործիչ նե րը փաս տա ցի կեր պով դի մե ցին հատ վա ծա կան ձեռ-
նարկ ման՝ Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի հրա վիր մա նը:

 Ռամ կա վար գոր ծիչ Ա.  Դար բին յա նը ար տա հայ տում էր այն դիր քո րո-
շու մը, որ պետք է Անդ րա նիկն էլ հա մա ձայն վեր, քան զի փախս տա կան նե-
րի խո շոր զանգ ված կապ ված էր նրա ան վան հետ, ա ռանց նրա հա մա ձայ-
նութ յան չէր կա րե լի ընդ հա նուր միութ յուն կազ մել54: Ա.  Դար բին յա նի այդ 
տե սա կե տի հետ հա մա ձայն վել է նաև Ա րամ  Մա նուկ յա նը:  Հա մա գու մա րին 
Անդ րա նի կի մաս նակ ցութ յան մա սին նրանց տե սա կետն ա վե լի քան հիմ-
նա վոր ված էր:  Հա մա գու մա րին նա խոր դած մեկ տար վա ըն թաց քում Անդ-
րա նի կը, թող նե լով ռազ մա կան գոր ծը և մտ նե լով Այսր կով կա սի հայ ազ գա-
յին հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի հոր ձա նու տը, հետ ևո ղա կան գոր-
ծու նեութ յան արդ յուն քում հա սել էր արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան 
մի նոր հո սան քի ա ռաջ նոր դի բարձր դիր քի55: 

Անդ րա նիկն այն կար ծի քին էր, որ կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը 
պետք է հա կա ռակ վեն տաճ կա հա յե րի որ ևէ ձեռ նար կին, ե թե ի րենք ղե կա-
50 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 104:
51 Նույն տեղում, թ. 1:
52 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-222, ց. 1, գ. 111, թ. 105:
53 Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 375:
54 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, Փարիզ, 1947, էջ 346:
55 Տե՛ս Հայրապետյան Կ., Անդրանիկը Արևմտահայ առաջին համագումարում, «Պատմություն և մշակույթ» 
հայագիտական հանդես, Եր., 2015, էջ. 140-149:
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վա րո ղի դե րի մեջ չգտնվեն56:  Նա փաս տա ցի ար տա հայ տել էր արևմ տա հայ 
այն ղե կա վար շրջա նակ նե րի տե սա կե տը, որ կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան-
նե րը չեն հան դուր ժե լու արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան ինք նու րույն գոր ծե լա կեր պը: Այդ պատ ճա ռով ե րեք արևմ տա-
հայ կու սակ ցութ յուն նե րի խորհր դակ ցություն նե րի արդ յուն քում Անդ րա նի կին 
հա մո զե լու գոր ծն իր վրա էր վերց րել Ա րա մը:  Նա վստահեց նում է Անդ րա-
նի կին, որ կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը եր բեք չեն ցանկացել և  չեն 
մտել փախս տա կա նա կան գոր ծի մեջ, թուր քա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը նույն-
պես կու զեն ան կախ մնալ կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան նե րից57: Արդ յուն-
քում, Անդ րա նի կը տա լիս է իր հա մա ձայ նութ յու նը:

Ի հար կե, կաս կա ծե լի է Ա.  Դար բին յա նի հու շե րում Ա րա մին վե րագ րած՝ 
դաշ նակ ցա կան կու սակ ցութ յան միաս նութ յան դեմ ուղղ ված և, ըստ էու թյան, 
հատ վա ծա կան այն մո տե ցու մը, որ թուր քա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը նույն-
պես կու զեն ան կախ մնալ կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան նե րից:  Միա ժա մա-
նակ, հաս կա նա լի են այն դրդա պատ ճառ նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել 
«կով կա սա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը եր բեք չեն ու զել և  չեն մտել փախս տա-
կա նա կան գոր ծի մեջ» դիր քո րո շումը որ դեգ րե լու հա մար: Ե թե հայ ժո ղովր-
դի արևմ տա հայ հատ վա ծի ազ գա յին-քա ղա քա կան ղե կա վար շրջա նակ նե-
րում ձևա վոր վել էր հա մա գու մար հրա վի րե լու ան կոտ րում ցան կութ յուն և 
դ րա ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ ծա վալ վել էր ի րա կան շար ժում, ա պա քա-
ղա քա կան ա ռու մով, ել նե լով հա մազ գա յին շա հե րից, ա վե լի արդ յու նա վետ 
կլի ներ այն սահ մա նա փա կել նվազ վտանգ ներ կա յաց նող գաղ թա կա նա կան 
հար ցե րով: Բ նա կան է նաև, որ Այսր կով կա սի հայ քա ղա քա կան դաշ տում 
գե րիշ խող քա ղա քա կան ուժ հան դի սա ցող ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը նման պայ-
ման նե րում պետք է փոր ձեր օգ տա գոր ծել պա տեհ ա ռի թը և  այդ շար ժու մը 
վերց նել իր քա ղա քա կան ազ դե ցութ յան ներ քո: 

Այ նու հետև հրա պա րակ վում է Անդ րա նի կի, Ա րա մի և Ա.  Դար բին յա նի 
ստո րագ րութ յամբ հայ տա րա րութ յուն, ո րը կոչ էր Արևմտ յան  Հա յաս տա նի 
գրավ ված վայ րե րի և  Կով կա սում ա պաս տա նած 250 000 թրքա հայ գաղ թա-
կան նե րին՝ միա նալ, ժո ղով գու մա րել, ընտ րել հե ղի նա կա վոր մի մար մին, 
որ ի րա վունք ու նե նանք գոր ծակ ցե լու կով կա սա հայ կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի հետ՝ գաղ թա կան նե րի օգ նութ յան գոր ծը ա վե լի կա նո նա վոր հիմ քե րի 
վրա դնե լու հա մար58: Այս պի սով, հա մա գու մա րում նա խա տես վել էր քննու-
թ յան դնել լոկ արևմ տա հայ փախս տա կա նա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման 
հետ կապ ված հար ցերը:  Փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յամբ  Հա յ կա կան հար ցը 
մնա ցել է հա մա գու մա րի օ րա կար գից դուրս: Ըստ եր ևույ թին, ձեռք էր բեր-
վել նաև հա մա ձայ նութ յուն՝ հա մա գու մա րում չանդ րա դառ նալ  Մեծ ե ղեռ նի 
ող բեր գա կան հետ ևանք նե րի և դ րա նում մե ղա վոր նե րի մա սին հար ցերին:

1917 թ. մայիսի 2-ից 11-ը Երևանում տեղի ունեցավ Արևմտահայ 1-ին 
համագումարը: Համագումարի հանդիսավոր բացումը կատարվեց մայիսի 
1-ին59: Համագումարին մասնակցում էին 80 պատգամավորներ և խորհրդակ-

56 Տե՛ս Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, էջ 346:
57 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 347:
58 Տե՛ս նույն տեղում:
59 Փափազյան Վ., Իմ հուշերը, էջ 439:
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ցական ձայնի իրավունք ունեցողներ, ինչպես նաև մոտ 400 հյուրեր60: Հա-
մա գումարի պատգամավորներից և խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունե-
ցողներից՝ 15-ը Արևմտյան Հայաստանից էին, 27-ը ներկայացնում էին Կով-
կա սում ապաստանած արևմտահայ փախստականներին, 14-ը` տարբեր ըն-
կերությունների և միությունների, 8-ը` կուսակցությունների ներկայացու-
ցիչներ էին, 3-ը` արևմտահայ մամուլից էին, 11-ը մասնակցում էին խորհրդակ-
ցական ձայնի իրավունքով և 6-ը` հրավիրվածներ էին61:

Համագումարի պատվավոր նախագահ ընտրվեց Անդրանիկը, համա-
նախագահներ՝ Լ. Շանթը, Վ. Փափազանը և Ա. Դարբինյանը62:  Հակիրճ 
ելույթով և համերաշխության կոչով համագումարի բացումը կատարեց 
Անդրանիկը: «Մենք պիտի կրնանք մեր ցեղին բեկորները պահել ու պահ-
պանել,- ասաց նա,- մեր օճախները վերականգնել և մեր ապագայի վրա 
հույս դնել ատեն, երբ զիրար հասկանանք ու համերաշխինք»63: Այնուհետև 
բացման մեծ ճառով հանդես եկավ Արամը64: Համագումարի անունից 
Անդրանիկի և Լ. Շանթի ստորագրությամբ Ժամանակավոր կառավարու-
թյանը ողջույնի հեռագիր ուղարկվեց65:

 Ազ գա յին-քա ղա քա կան խնդիր նե րի ա ռա ջադր ման ա ռու մով Արևմ տա հայ 
1-ին հա մա գու մա րը դրսևո րել է բա վա կան զուսպ, չա փա վոր մո տե ցում ներ: 
Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րը հան դես գա լով որ պես հայ ժո ղովր դի 
արևմ տա հայ հատ վա ծի ներ կա յա ցուց չա կան ժողով՝ ձեռն պահ մնա ց Արևմտ-
յան  Հա յաս տա նի գրավ ված տա րածք նե րում ան կախ  Հա յաս տա նի ստեղծ ման 
խնդրի ա ռա ջադ րու մից: Այդ հիմ նա կան նպա տա կի ի րա գործ ման ուղ ղու-
թյամբ ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի հստա կեց ման, կար ճա ժամ կետ ծրագ րե րի 
մշակ ման ու հա սա րա կութ յա նը ներ կա յաց ման խնդիր չի դրվել նաև հա մա-
գու մա րի կող մից ձևա վոր ված Արևմ տա հայ կենտ րո նա կան մարմ նի առջև: 
Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րը պետք է նկա տի ու նե նա-
յին, որ վե րոնշյալ հիմ նա րար նպա տա կի ա ռա ջադ րու մը կա րող է հան գեց-
նել  Ռու սաս տա նի նոր իշ խա նութ յուն նե րի ան բար յա ց կամ վե րա բեր մուն քին 
և հ նա րա վոր հա կազ դե ցութ յա նը:  Հա մա գու մա րը գտնե լով, որ  Հայ կա կան 
հար ցը վստահ ված է  Պո ղոս  Նու բա րի ղե կա վա րութ յամբ և  արևմ տա հա յե րի 
մաս նակ ցութ յամբ կազմ ված պատ վի րա կութ յա նը, սահ մա նա փակ վում է 
միայն հետև յալ բա նաձ ևի ըն դուն մամբ. « Ներ կա քա ղա քա կա կան ընդ հա-
նուր պայ ման նե րը ոչ մի կերպ չեն կըր նա փո խել ար դեն իսկ մի ջազ գայ նո-
րեն և  պատ մա կա նո րեն նվի րա գործ ված  Հայ կա կան հար ցի էութ յու նը»66:

Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում՝ միա ձայն ըն դուն ված բա նաձ ևով, 
ձևա կեր պվել է արևմ տա հա յութ յան առջև ծա ռա ցած ազ գա յին-քա ղա քա կան 
հետև յալ ա ռաջ նա հերթ նպա տակ նե րը՝ «1)  Թուր քա հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա-
կան գո յութ յան պահ պա նու մը և  ա նոր քայ քայ ված տնտե սութ յան վե րա-
կանգ նու մը. 2)  Հայ րե նի քի վե րա շի նութ յու նը. 3)  Նոր սերն դի կրթա կան, ֆի-

60 Տե՛ս «Հայաստան», Թիֆլիս, 5 մայիսի, 1917 թ., N 18:
61 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 30:
62 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 6 մայիսի, 1917 թ.:
63 «Հայաստան», Թիֆլիս, 7 մայիսի, 1917 թ.:
64 Տե՛ս Փափազյան Վ., Իմ հուշերը, էջ 439:
65 Տե՛ս Մելիքյան Վ., Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը (1917 թ. մարտ-հոկտեմբեր), Եր., 
1997, էջ 135:
66 ՀԱԱ, ֆ. Պ-32, ց. 1, գ. 12, թ. 160:



179

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

զի կա կան և  քա ղա քա ցիա կան դաս տիա րա կութ յու նը»67: Այդ ազ գա յին-քա-
ղա քա կան ա ռաջ նա հերթ նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար Արևմ տա հայ 
1-ին հա մա գու մա րը ձևա կեր պել է նաև ընտր վե լիք արևմ տա հայ գոր ծա դիր 
մարմ նի գոր ծու նեութ յան հետև յալ ե րեք հիմ նա կան սկզբունք նե րը. 

«1)  Տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ ա ռա ջաց նել զբաղ ված վայ րե րու 
հա յութ յան, ինչ պես նաև  Ռու սաս տան և  Պարս կաս տան ա պաս տա նած հայ 
փախս տա կա նութ յան մեջ. 

2)  Փախս տա կա նա կան գոր ծե րու մեջ ի րա գոր ծել ար ևե լա հա յե րու և  
արևմ տա հա յե րու սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը. 

3) Օգ նութ յան գոր ծի ղե կա վա րութ յու նը և դ րա մա կան մի ջոց նե րը կենտ-
րո նաց նել մեկ կենտ րո նա կան մարմ նի ձեռք»68:

 Վեր ջին եր կու սկզբունք նե րի հա մար հիմք է հան դի սա ցել Վ.  Փա փազ յա նի 
ա ռա ջար կած և  Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի կող մից 51 կողմ, 8 դեմ 
ձայ նե րով ա ռա ջի նն ըն դուն ված փախս տա կա նա կան ազ գա յին մար մին նե-
րի՝ նախ կի նում ի րա կա նաց ված գոր ծու նեութ յան մա սին բա նաձ ևը69: 

Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում հստա կո րեն ի րա րից սահ մա նա զատ-
վել են հայ ժո ղովր դի ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ հատ ված նե րը, որ դեգր վել 
է արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի գոր ծե րում ար ևե լա հա յե րի և  արևմ տա-
հա յե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան սկզբուն քը, ին չը նշա նա կում էր, որ 
միջ հատ վա ծա կան հա րա բե րութ յուն նե րում արևմ տա հա յերն էլ պետք է հան-
դես գան որ պես ի րա վա զոր և  հա վա սա րա զոր կողմ: Արևմ տա հայ փախս-
տա կան նե րի օգ նութ յան գոր ծի ղե կա վա րութ յու նը և դ րա մա կան մի ջոց նե րի 
հոս քը պետք է ի րա կա նաց ներ մեկ կենտ րո նա կան մար մին, ո րի  «ան դամ-
նե րու կե սը կընտր վի թուր քա հայ հա մա գու մա րի կող մե, իսկ մյուս կե սը 
ռու սա հայ փախս տա կա նա կան գլխա վոր մար մին նե րու և  կամ ռու սա հայ 
հա մա գու մա րի կող մե»70: Դա հնա րա վո րութ յուն կտար արևմ տա հայ ղե կա-
վար գոր ծիչ նե րին ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցելու արևմ տա հայ փախս տա-
կան նե րի ներ քին կյան քի կազ մա կերպ մա նը, այդ նպա տա կով ծախս վող 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե րահսկ մա նը:

Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում ըն դուն ված ո րո շում նե րը բա վա րա րել 
են ամ բողջ արևմ տա հա յութ յան բնա կան ձգտում նե րը՝ ինք նա հաս տատ վել 
որ պես հայ ժո ղովր դի ի րա վա հա վա սար մի հատ ված, հան դես գալ որ պես 
ա ռան ձին, կուռ կազ մա կերպ ված հան րութ յուն, ինք նու րույն տնօ րի նել հե-
տա գա ճա կա տա գի րը՝ ձեր բա զատ վե լով միայն խնամ քի կա րիք ու նե ցող 
փախս տա կա նի կար գա վի ճա կից, գաղ թա կա նի « վի րա վո րա կան կո չու մից»71: 

«Ե րե ւա նի հա մա գու մա րին կա րե ւոր ի րա գոր ծում նե րէն մէկն ալ ա րեւմ-
տա հայ գաղ թա կա նու թեան բե րած բա րո յա կան ու ժի, ինք նավս տա հու թեան եւ 
յար գան քի ներշն չումն էր,- ի րա վա ցիո րեն նշել է Ա.  Չե լեպ յա նը,- Հա  մա գու մա-
րէն ա ռաջ, տե ղա հա նո ւած ու թա փա ռա կան ա րեւմ տա հա յը « գաղ  թա կան» մըն 
էր պար զա պէս … :  Հա մա գու մա րէն ետք, թրքա հա յը ինք զինք նո ւազ ան տէր, 

67 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 31-32:
68 Նույն տեղում, էջ 32:
69 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 30:
70 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 32:
71 Տե՛ս Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 377:
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ստո րա դաս, կամ բա րո յալ քո ւած կը զգար»72:  Հա մա գու մա րը, որ պես արևմ-
տա հայ փախս տա կան նե րի ներ կա յա ցուց չա կան մար մին, ամ րագ րել է արևմ-
տա հայ փախս տա կան նե րի գոր ծե րում ար ևե լա հա յե րի և  արևմ տա հա յե րի 
սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան, նրանց ի րա վա հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րը, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն է տվել արևմ տա հա յե րին հե տա գա յում ան մի ջա-
կա նո րեն մաս նակ ցե լու փախս տա կան նե րի օգ նութ յան և  ներ քին կյան քի 
կազ մա կերպ մա նը, այդ նպա տա կով ծախս վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
վե րահսկ մա նը: Այս պի սով, լուծ վել է արևմ տա հա յութ յան առջև ծա ռա ցած 
հիմ նա կան խնդիր նե րից մե կը. «Թր քա հայ գաղ թա կա նու թիւ նը դուրս բե րել 
ռու սա հայ կազ մա կեր պու թեանց խնա մա կա լու թե նէն եւ ա նոր տալ ու րույն 
դի մա գիծ եւ քա ղա քա կան ի տէալ»73:

4.  Հատ վա ծա կա նութ յան դրսևո րում նե րը Արևմ տա հայ 1-ին 
հա մա գու մա րում

Չ նա յած Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում հնչեց ված հա մե րաշ խութ յան 
բազ մա թիվ կո չե րին՝ նրա աշ խա տան քի ըն թաց քում օ րի նա չա փո րեն ի հայտ 
են ե կել լուրջ հա կա սութ յուն ներ: Այդ հա կա սութ յուն նե րի հիմ նա կան պատ-
ճա ռը հատ վա ծա կա նութ յան եր ևույթն էր: Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում 
ձևա վոր վել էր եր կու քա ղա քա կան խմբա վո րում, ո րոնց միջև ծա վալ վել էր 
ան զիջում պայ քար:  Մե կի ղե կա վա րութ յու նը ստանձ նել էր Անդ րա նի կը: Ն րա 
շուրջ հա մախմբ վել էին հա մա գու մա րում ներ կա յաց ված արևմ տա հայ բո լոր 
ոչ-դաշ նակ ցա կան ու ժե րը:  Միա ժա մա նակ Անդ րա նի կին էր հա րել արևմտա-
հայ դաշ նակ ցա կան նե րի մի մա սը, ո րոնց ան վա նել են «Անդ րա նիկ յան դաշ-
նակ ցա կան ներ»74: Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում Անդ րա նի կի կող մից 
ղե կա վար վող ու ժե րին հա կա դիր բլոկ էր կազ մել դաշ նակ ցա կան նե րի մնա-
ցած մա սը՝ Ա.  Մա նուկ յա նի ղե կա վա րութ յամբ75: Ակ ներև է, որ Անդ րա նի կի 
պատ վա վոր նա խա գահ ընտր վե լը և  հա մա գու մա րի ոչ դաշ նակ ցա կան քա-
ղա քա կան խմբա վոր ման լի դեր դառ նա լը պայ մա նա վոր ված էր ազ գա յին 
հե րո սի և  ազ գա յին-քա ղա քա կան գործ չի նրա հե ղի նա կութ յամբ, արևմ տա-
հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան խնդիր նե րի շուրջ բո լոր ու ժե րի հա մե րաշ խու-
թ յան ու հա մախմբ ման մա սին նրա դիր քո րոշ մամբ և  այդ ուղ ղութ յամբ ծա-
վա լած գոր ծու նեութ յամբ:

Ձգ տե լով ի րենց ձեռ քը վերց նել արևմ տա հա յե րի ազ գա յին-քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րի և  ի դեալ նե րի ի րա գոր ծու մը՝ Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա-
րի պատ գա մա վոր նե րը ինք նըս տինք յան հա կադր վել էին հայ հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կյան քում ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան ղե կա վար դիր քին: Ընդ 
ո րում, հա մա գու մա րում այդ հա կադ րութ յունը ստա ցել է ո րոշ չա փով նաև 
հատ վա ծա կան ե րանգ: ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան ղե կա վար դիր քի դեմ պայ քա-
րը պատ ճա ռա բան վել է այն հան գա ման քով, որ կու սակ ցութ յան կենտ րո-
նա կան մար մի նը՝ Ար ևել յան բյու րոն գտնվել է կով կա սա հայ  Դաշ նակ ցութ յան 

72 Նույն տեղում:
73 Տե՛ս Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 377:
74 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 376:
75 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 377:



181

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

ղե կա վա րութ յան ներ քո:  Փաս տո րեն, արևմ տա հայ ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման մեջ ՀՅԴ մե նաշ նոր հա յին դիր քը, ըստ հա մա գու մա րի մաս-
նա կից նե րի մի մա սի, նշա նա կել է ոչ թե ողջ կու սակցութ յան, այլ կով կա սա-
հայ  Դաշ նակ ցութ յան, այ սինքն՝ արևելա հա յե րի գե րիշ խա նութ յու նն ա րևմտա-
  հա յե րի գոր ծե րում: Ն պա տակ ու նե նա լով ձեր բա զատ վել արևելա հա  յե րի 
խնա  մա կա լութ յու նից՝ հա մա գու մա րում ներ կա յաց ված արևմ տա հայ ու ժե րը 
սուր պայ քար են մղել իր ղե կա վար դիր քը վե րա հաս տա տե լուն ուղղ ված 
դաշ նակ ցա կան բլո կի ձգտման դեմ76:

Անդ րա նի կի մաս նակ ցութ յամբ ձեռք բեր ված միջ կու սակ ցա կան հա մա ձայ-
նութ յամբ հա մա պա տաս խան հա մա գու մա րում դրվել և քն նարկ վել են միայն 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ֆի զի կա կան գո յութ յան պահ պան մա նը, ռու-
սա կան զոր քե րի կող մից գրավ ված Արևմտ յան  Հա յաս տան փախստա կան նե րի 
վե րա դար ձի կազ մա կերպ մա նը, հայ րե նի քի վե րաբ նա կեց մանն ու վե րա շի-
նութ յա նը վե րա բե րող՝ ըստ էութ յան՝ փախս տա կա նա կան հար ցեր: Արևմ տա-
հայ 1-ին հա մա գու մա րում չի ա ռա ջադր վել Արևմտ յան  Հա յաս տա նի հար ցը: 
Արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րն այս տեղ փաս տա ցի դրսևո-
րել են զուսպ և շր ջա հա յաց դիր քո րո շում, ին չը հայ ի րա կա նութ յան մեջ բա-
վա կա նին հազ վա դեպ եր ևույթ էր:  Հա մա գու մա րը չանդ րա դար ձավ նաև հայ 
ժո ղովր դի արևմ տա հայ հատ վա ծի ցե ղաս պա նութ յան և դ րա հետևան քով 
արևմ տա հա յութ յան հա մար ստեղծ ված ա ղե տա լի վի ճա կի պատ ճառ նե րին: 
Այդ մա սին է վկա յել ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան պաշ տո նա թերթ «Մ շա-
կը»՝ հայտ նե լով, որ մոտ 200 000 փախս տա կան նե րի շա հե րը պաշտ պա նող 
արևմ տա հայ հա մա գու մա րն ա նու շադ րութ յան է մատ նել արևմ տա հա յե րի 
ներ կա ա ղե տա լի վի ճա կի պատ ճառ նե րը77:  Մեծ ե ղեռ նի և  արևմ տա հա յութ-
յան ա ղե տա լի վի ճա կի պատ ճառ նե րին չանդ րա դառ նա լը պայ մա նա վոր վել 
է, մեր կար ծի քով, ոչ թե  «արևմ տա հայ հա մա գու մա րի ա նու շադ րութ յամբ», 
այլ հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րը չվտան գե լու, հա մե րաշ խութ յան պահ-
պան ման նկա տա ռում նե րով: 

Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի ո րո շում նե րի ի րա կա նա ցու մը պետք է 
ա պա հո վեր հա մա գու մա րի կող մից ընտր ված արևմ տա հայ ներ կա յա ցուց-
չա կան մար մի նը՝ Արևմ տա հայ խոր հուր դը, ո րի ձևա վոր ման շուրջ ծա վալ վել 
է սուր պայ քար: Եվ դա բնա կան էր, քա նի որ հա մա գու մա րում հռչա կե լով 
այդ մարմ նի զուտ փախս տա կան նե րի օգ նութ յան գոր ծե րով զբաղ վե լու 
նպա տա կը՝ նրա բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար հաս կա նա լի է ե ղել, որ ի րա-
կա նում այն պետք դառ նար մի մար մին, ա ռանց ո րի չէր կա րող ի րա կա-
նաց վել արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հետ կապ ված որ ևի ցե գործ78: Այդ 
ի րո ղութ յու նը գի տակ ցել են արևմ տա հայ ինչ պես դաշ նակ ցա կան, այն պես 
էլ ոչ դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րը: Անդ րա նի կը և  իր կողմ նա կից նե րը ձգտել 
են հաս նել այն բա նին, որ դաշ նակ ցա կան նե րը Արևմ տա հայ խորհր դում 
մե ծա մաս նութ յուն չկազ մեն: Ն րանք ա նըն դու նե լի են հա մա րել Արևմ տա հայ 
խոր հուրդ ան վա նել մի մար մին, ո րը հրա հանգ ներ պի տի ստա նար, այ-

76 Տե՛ս Հայրապետյան Կ., Հատվածականության դրսևորումերը Արևմտահայ առաջին համագումարում, 
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, մաս Բ, 2013, էջ 88:
77 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 21 մայիսի 1917 թ.:
78 Տե՛ս Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 138:
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սինքն՝ ղե կա վար վեր ար ևե լա հա յե րի մե նաշ նորհ դար ձած ՀՅ  Դաշ նակ ցու-
թ յան Բ յու րո յի կող մից79:  Դաշ նակ ցա կան նե րը, ի րենց հեր թին, ինչ պես նշել 
է Կ.  Սա սու նին, գտել են, որ  Հայ  Յե ղա փո խա կան  Դաշ նակ ցութ յու նը  Թուր-
քա հա յաս տա նի մեջ գոր ծող միակ կու սակ ցութ յունն է: Իսկ հա մա գու մա րին 
մաս նակ ցող մյուս քա ղա քա կա կան ու ժե րը, հա կա ռակ դրան, ցան կա ցել են 
դաշ նակ ցա կան նե րին հա վա սար տեղ գրա վել Արևմ տա հայ խորհր դում80:

Արևմ տա հայ խորհր դի ընտ րութ յան կար գի և  կազ մի շուրջ եր կու խմբա-
վո րում նե րի միջև ծա վալ վել է բա վա կան սուր պայ քար: Եր կու օր վա թեժ 
քննար կում նե րից հե տո հա մա գու մա րը ո րո շել է Արևմ տա հայ խոր հուրդ 
ընտ րել Արևմտ յան  Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող պատ գա մա վոր նե րից՝ նա-
հան գա կան ներ կա յա ցուց չա կան սկզբուն քով:  Թե ինչ պի սի ի րա վի ճակ էր 
ստեղծ վել հա մա գու մա րում, եր ևում է Գ.  Հայ կու նու հու շե րի հե տաքրք րա կան 
մի դրվա գից: «Ա րամ փա շա յի իմ հաս ցեին ուղղ ված սպառ նա լի քի դեմ բոր-
բոք ված,- գրել է Գ.  Հայ կու նին,- ոտ քի կանգ նեց հա մա գու մա րի պատ վա վոր 
նա խա գահ Անդ րա նի կը և  ներշն չեց դաշ նակ ցա կան նե րին, որ ոչ ոք չհա-
մար ձակ վի խան գա րել  Հայ կու նու ճա ռը և  կամ սպառ նալ նրան»81: Ըստ Գ. 
 Սու րեն յա նի՝ Ա.  Մա նուկ յա նը, հա մա գու մա րում փոր ձել է թե լադ րել իր կամ-
քը՝ ճգնե լով հա մա գու մա րում ընտր վե լիք թուր քա հայ ղե կա վար մարմ նի 
մեջ խցկել դաշ նակ ցա կան ներ82: 

Անդ րա նի կի կողմ նա կից նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով Արևմ տա հայ 1-ին հա մա-
գու մա րում վառ ար տա հայտ ված հատ վա ծա կա նութ յան եր ևույ թը, պայ քա րել 
են դաշ նակ ցա կան բլո կի ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի դեմ: Արդ յուն քում՝ 
Արևմ տա հայ խորհր դի կազ մում չի ընտր վել ճա նաչ ված ազ գա յին-քա ղա-
քա կան, պե տա կան գոր ծիչ, սա կայն ծա գու մով ար ևե լա հայ, Ա րամ  Մա նուկ-
յա նը: «Ա րա մին չու զե ցին ընտ րել,- գրել է Վ.  Փա փազ յա նը,- ո րով հե տեւ 
ծա գու մով թիւր քա հայ չէր…:  Մարդ մը, որ իր գի տակ ցա կան տա րի քէն նո-
ւի րո ւե ցաւ թիւր քա հայ դա տին և  յե ղա փո խա կան թա փով ու մո լե ռան դօ րէն՝ 
նե տո ւե ցաւ ա նոր ա զա տագ րա կան գոր ծին, կրեց ան հուն հո գե կան և  ֆի-
զի քա կան տա ռա պանք այդ ժո ղո վուր դին հա մար. բայց …  ծա գու մով ի րենց-
մէ չը հա մա րո ւե ցաւ - ան հե թեթ և  ա նար դար էր»83: Ն կա տի ու նե նա լով նույն 
Վ.  Փա փազ յա նի՝ Արևմ տա հայ խորհր դի և բ յու րո յի նա խա գահ ընտ րե լու 
փաս տը, վստա հա բար կա րե լի է պնդել, որ Արևմ տա հայ խորհր դի կազ մում 
Ա րա մի չընտր վե լու հիմ նա կան պատ ճառ է հան դի սա ցել այն հան գա ման քը, 
որ հա մա գու մա րում վեր ջինս ղե կա վա րել է դաշ նակ ցա կան բլո կը, փաս տո-
րեն հան դես գա լով որ պես ար ևե լա հա յե րի մե նաշ նոր հը դար ձած դաշ նակ-
ցա կան ղե կա վար մարմ նի՝ Ար ևել յան Բ յու րո յի քա ղա քա կա նութ յունը մարմ-
նա վո րող հա սա րա կա կան-քա ղա քա կա կան գոր ծիչ: 

 Թեժ պայ քա րի արդ յուն քում Արևմ տա հայ հա մա գու մարն ընտ րել է 15 
ան դա մից և 10 փո խա նոր դից բաղ կա ցած Արևմ տա հայ խոր հուրդ84: Արևմ-

79 Տե՛ս Ավետեան Մ., Հայ ազատագրական ազգային յիսնամեայ (1870-1920) յուշամատեան և Զօր. 
Անդրանիկ, Փարիզ, 1954, էջ 176:
80 Տե՛ս Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 138-139:
81 ՀԱԱ, ֆ. Կ-4033, ց. 4, գ. 24, թ. 17:
82 Սուրենեան Գ., Ինչո՞ւ զօր. Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցութիւնէն, Կ. Պոլիս, 1920, էջ 8:
83 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 441:
84 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 8 հունիսի, 1917, N 119:
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տա հայ խորհր դի ան դամ են դար ձել արևմ տա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան և  ռազ մա կան հետև յալ գոր ծիչ նե րը՝ Անդ րա նի կը (Ա. Օ զան յան), Սմ-
բա տը (Ս.  Բո րո յան), Հ.  Գա լիկ յա նը, Ա.  Դար բին յա նը,  Զա պել Ե սա յա նը, Ա. 
 Թեր զի բաշ յա նը, Գ.  Հայ կու նին, Հ.  Մա նուկ յա նը, Լ.  Շան թը, Վ.  Պա պիկ յա նը, 
բժիշկ Խ.  Բո նա պարտ յա նը, Կ.  Սա սու նին,  Սե պու հը (Ա.  Ներ սիս յան), Հ.  Տեր- 
Զա քար յա նը, Վ.  Փա փազ յա նը: Արևմ տա հայ խորհր դին կից կազ մա կերպ վել 
են կրթա կան, որ բախ նամ, ա ռող ջա պա հա կան, պա րե նա վոր ման, ի րա վա կան 
օգ նութ յան, աշ խա տան քի և  տե ղե կատ վութ յան հանձ նախմ բեր85:  Հա մա գու-
մա րը նաև ընտ րել է հինգ հո գուց բաղ կա ցած վերս տու գիչ մար մին:

 Հա մա գու մա րի ըն թաց քում եր կու խմբա վո րում նե րի կող մից միմ յանց 
նկատ մամբ ա ռան ձին դեպ քե րում դրսևո րած ան հա դուր ժո ղա կան վե րա-
բեր մուն քը հան գեց րել էր նրան, որ կրքե րը չէին հան դարտ վել նույ նիսկ 
հա մա գու մա րի ա վար տից հե տո: Ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո լոր տի 
վառ վկա յութ յունն է հան դի սա ցել Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի աշ խա-
տանք ներն ա վար տե լու կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նի ձմե ռա յին ա կում բում՝ 
ճաշ կե րույ թի ժա մա նակ Անդ րա նի կի և Ա րա մի միջև տե ղի ու նե ցած մի ջա-
դե պը86: Արդ յուն քում՝ հա մա գու մա րի նա խօր յա կին փո խա դարձ փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րում տեղ գտած անվս տա հութ յա նը հա մա գու մա րից հե տո 
գու մար վել է ան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  միմ յանց նկատ մամբ ան բար-
յա ց կամ վե րա բեր մուն քը՝ դրա նից բխող սառ նութ յամբ, խոր թութ յամբ ու 
ան տար բե րութ յամբ:

Այս պի սով, Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րում՝ հայ ի րա կա նութ յան մեջ 
ա ռա ջին ան գամ հրա պա րա կավ ի հայտ ե կավ օբ յեկ տի վո րեն գո յութ յուն 
ու նե ցող հատ վա ծա կա նութ յան եր ևույ թը և դ րա վրա հիմն ված հայ ժո ղովր-
դի արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում 
առ կա հա կա սութ յուն նե րը: Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի նկատ մամբ ար-
ևե լա հայ քա ղա քա կան, բա րե գոր ծա կան ղե կա վար շրջա նակ նե րի կող մից 
հո վա նա վոր չա կան, խնա մա կա լա կան վե րա բեր մուն քից ձեր բա զատ վե լու, իր 
հե տա գա ճա կա տա գիրն ինք նու րույն տնօ րի նե լու հայ ժո ղովր դի արևմ տա-
հայ հատ վա ծի վճռա կա նութ յան փաս տը մարմ նա վո րող խմբա վո րու մը՝ Անդ-
րա նի կի ղե կա վա րութ յամբ, քա ղա քա կան լուրջ հայտ էր ներ կա յաց րել: Հ րա-
պա րա կա յին այդ հայտը հա մա գու մա րի ըն թաց քում հան դի պել է հայ ի րա-
կա նութ յան մեջ ղե կա վար դիրք ձեռք բե րած ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան դի մադ-
րութ յա նը, ին չը եր կու կող մե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ա ռաջ է բե րել 
խոր թութ յան և  սառ նութ յան զգա ցո ղութ յուն, իսկ հե տա գա յում հան գեց րել 
միմ յանց նկատ մամբ ան տար բեր և  ան բար յա ց կամ վե րա բեր մուն քի: 

5.  Հատ վա ծա կան գոր ծե լա կեր պը 1917 թ. երկ րորդ և  
1918 թ. ա ռա ջին կե սին

1917 թ. օ գոս տո սի սկզբին Արևմ տա հայ խոր հուրդն իր կազ մից ընտ րել 
է 5 հո գուց բաղ կա ցած գոր ծա դիր մար մին՝ Արևմ տա հայ բյու րո, որում 
ընդգրկվել են Վ.  Փա փազ յա նը (նա խա գահ), Կ.  Սա սու նին, Հ.  Գա լիկ յա նը, 

85 Տե՛ս Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 440:
86 Տե՛ս Թէրզիպաշեան Ա., Նուպար, Փարիզ, 1939, էջ 154:
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Ա.  Դար բին յա նը և Ս. Գ յուլ բենկ յա նը87: Արևմ տա հայ բյու րո յին վե րա պահ վել 
է արևմ տա հայ գոր ծե րի ղե կա վա րութ յու նը, այդ թվում հա մա գու մա րի և 
Արևմ տա հայ խորհր դի ո րո շում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Արևմ տա հայ բյու րո յին 
կից կազմ վել են հա տուկ հանձ նախմ բեր՝ կրթա կան, խնա մա տա րա կան, 
նպաս տա մա տույց, ա ռող ջա պա հա կան և, այս պես կոչ ված, « հա րա բե րա-
կան»՝ հայ մար մին նե րի և  բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ռու-
սա  կան քա ղա քա ցիա կան և  ռազ մա կան իշ խա նութ յուն նե րի հետ կա պերն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Յու րա քանչ յուր հանձ նա խումբ ու ներ իր ա ռան ձին 
գրա սեն յա կը՝ սա կա վա թիվ արևմ տա հայ պաշ տոն յա նե րով: Արևմ տա հայ 
բյու րո յի մաս նաճ յու ղեր են ստեղծ վել Արևմտ յան  Հա յաս տա նի գրավ ված 
վայ րե րում, ինչ պես նաև Այսր կով կա սի և Հ յու սի սա յին  Կով կա սի այն վայ-
րե րում, որ տեղ կա յին արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ստվար զանգ ված-
ներ: Այս պես տա րած վե լով՝ արևմ տա հայ գոր ծա դիր մար մի նը, ինչ պես վկա-
յել է Վ.  Փա փազ յա նը, « հետզ հե տէ իր ձեռ քը ամ փո փեց բո վան դակ թիւր-
քա հա յու թեան հան րա յին ղե կա վա րու թիւ նը և  դար ձաւ տե սակ մը ժա մա-
նա կա ւոր կա ռա վա րու թիւն»88: « Մի տե սակ ար տա հո ղա յին պե տութ յուն էր 
ստեղծ վում՝ կենտ րո նա կան և  տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րով,- գրել է Ս. 
Վ րաց յա նը,- Ա պա գա յում, երբ  Թուր քա հա յաս տա նը դառ նար ա զատ, կա ռա-
վա րա կան մե քե նան ար դեն պատ րաստ էր89»: 

Անդ րա նի կի և « Հա յաս տան» թեր թի շուրջ նոր ձևա վոր ված արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հո սան քի ակ ներև ազ-
դե ցութ յան տակ է գտնվել նո րա կազմ Արևմ տա հայ խորհր դի մի մա սը և, 
հատ կա պես՝ հե տա գա յում վեր ջի նիս կազ մից ձևա վոր ված Արևմ տա հայ բյու-
րոն: «Ա րեւմ տա հայ նո րա կազմ  Խոր հուր դին մէջ ար դէն կա յին տար րեր, 
ո րոնք կ ՛ընդվ զէին ռու սա հա յե րուն դէմ,- վկա յել է Վ.  Փա փազ յա նը,- իբր թէ 
ա նոնք  «ինք նա կոչ հո վա նա ւո րի» դեր ստանձ նած լի նէին և  ի րենց ձեռ քը ամ-
փո փել ու զէին ա րեւմ տա հա յե րու քա ղա քա կան ճա կա տա գի րը»90: Արևմտա հայ 
խոր հուրդն իր ազ դե ցութ յան տակ դնե լու ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան Բ յու րո յի ջան-
քերն ան հա ջող ան ցան,  «ո րով հետև ա նոր կազ մին մեջ կա յին թրքա հայ ե րի-
տա սարդ մտա վո րա կան նե րէ ա մե նէն ու ժեղ նե րը, ինչ պես  Հա կոբ  Տեր- Զա-
քար յան, Հ րանդ  Գա լիկ յան,  Ժի րայր  Միր զա խան յան և  ու րիշ ներ»91,- գրել է 
Գ.  Սու րեն յա նը:  Միա ժա մա նակ, արևմ տա հայ ազ գա յին-քա ղա քա կան ղե-
կա վար նե րի մի մա սը որ քան միջ հատ վա ծա կան հա րա բե րութ յուն նե րում 
ան հան դուր ժող և  ըմ բոստ է ե ղել ար ևե լա հայ ղե կա վար քա ղա քա կան և 
 բա րե գոր ծա կան շրջա նակ նե րի նկատ մամբ, այն քան միմ յանց նկատ մամբ 
հան դուր ժո ղա կան և  փո խա դարձ հար գա լից: « Հա կա ռակ ա նոր, որ Ա րեւմ-
տա հայ  Խոր հուր դը իր մէջ կ ՛ամ փո փէր թիւր քա հայ կու սակ ցու թիւն նե րու 
բո լոր հա տո ւած նե րը, չեմ յի շեր ան գամ մը իսկ, որ ա նոնց մէջ հա կա մար-
տու թիւն ներ, ան հար թե լի տա րա կար ծու թիուն կամ կու սակ ցա կան միա կող-
մա նի նեղ միտ և  զար տու ղի քայ լեր կամ մե քե նա յու թիւն ներ տե ղի ու նե նա-

87 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 25 օգոստոսի, 1917 թ., N 179:
88 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 440: 
89 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 33:
90 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 446: 
91 Սուրենեան Գ., Ինչո՞ւ զօր. Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցութիւնէն, Կ. Պոլիս, 1920, էջ 10:
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յին»92,- գրում է իր հու շե րում Վ.  Փա փազ յա նը: 
Ն ման պայ ման նե րում բա վա կա նին եր կի մաստ վի ճա կում է գտնվել 

արևմ տա հայ բո լոր գոր ծա դիր մար մին նե րի ան փո փոխ նա խա գահ ճա նաչ-
ված, արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ, ծա գու մով ար ևե լա հայ Վ.  Փա-
փազ յա նը: «Իմ վի ճակս շատ փա փուկ էր՝ « հա կաար ևե լա կան նե րը» ին ծի 
կը հա մա րեին ռու սա հայ (մա սամբ այդ պատ ճա ռով կը զգու շա նա յի իմ ար-
տա հայ տութ յուն նե րուս մեջ),- գրել է նա իր հու շե րում,- Մ յուս կող մէ սա կայն, 
դար ձած էի կեր պով մը օ ղա կը եր կու հատ ված նե րու»93:  Հան դուր ժո ղա կան 
կեց վածք ու նե ցող հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ լի նե լու հան գա-
ման քը հան գեց րել էր նրան, որ Վ.  Փա փազ յա նը ընդունելի է եղել արևմտա-
հայ գոր ծա դիր մար մին նե րում ներ կա յաց ված բո լոր կող մե րի համար: 

Արևմ տա հայ գոր ծա դիր մար մին նե րում իր լիա կա տար քա ղա քա կան ազ-
դե ցութ յու նը հաս տա տե լու գոր ծում հա ջո ղութ յան չհաս նե լով՝ ՀՅ  Դաշ նակ-
ցութ յու նը որ դեգ րել էր այդ մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը 
զուտ գաղ թա կա նա կան գոր ծե րով սահ մա նա փա կե լու քա ղա քա կա նութ յուն: 
Այդ քա ղա քա կա նութ յան գա ղա փա րա կան հիմ նա վո րումն առ կա է Արևմ-
տա հայ խորհր դի ան դամ և Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րից ան մի ջա պես 
հե տո՝ մա յի սի 11-ին Եր ևա նում հրա վիր ված ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան արևմ տա-
հայ հատ վա ծի շրջա նա յին ժո ղո վի մաս նա կից Կ.  Սա սու նու մոտ: Անդ րա-
դառ նա լով  Կով կա սում ա պաս տա նած արևմ տա հայ փախս տա կան նե րին՝ նա 
այն կար ծիքն է հայտ նել, որ նրանք, զբաղ ված լի նե լով միայն ապ րուս տի 
մի ջոց նե րի հայ թաթ ման խնդիր նե րով, ու նեին լոկ գաղ թա կա նա կան հո գե-
բա նութ յուն94: 

 Պա տա հա կան չէ, որ ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան վե րոնշյալ շրջա նա յին ժո ղո վի 
ըն դու նած ո րոշ մամբ նպա տա կա հար մար է հա մար վել ա ջակ ցել Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նի տե ղա կան բնակ չութ յան կող մից ընտր ված վար չութ յուն նե րին: 
Արևմտ յան  Հա յաս տա նում կու սակ ցութ յան քա ղա քա կա նութ յան մա սին ՀՅԴ 
արևմ տա հայ հատ վա ծի շրջա նա յին ժո ղո վի այդ ո րոշ ման մեջ դաշ նակ ցա-
կան ներն ընդ հան րա պես չեն անդ րա դար ձել կու սակ ցութ յան կող մից նա-
խա տես վող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում Արևմ տա հայ խորհր դին ներ-
գ րա վե լու, ա ռա վել ևս դ րան ցում վեր ջի նիս հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հար-
ցե րին95:

 Մինչ դեռ Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի միա ձայն ըն դու նած բա նա-
ձևով որ պես արևմ տա հա յութ յան առջև ծա ռա ցած ա ռաջ նա հերթ ազ գա յին-
քա ղա քա կան նպա տակ էր ճա նաչ վել  Հայ րե նի քի վե րա շի նութ յան խնդի րը 
և  ըն դուն վել էր ո րո շում, ո րով նա խա տես վել է ընտ րել վար չա քա ղա քա կան 
հանձ նա ժո ղով՝ Արևմտ յան  Հա յաս տա նի բա րե փո խութ յուն նե րի ծրա գի րը 
մշա կե լու հա մար:  Միա ժա մա նակ հա մա գու մա րի ըն դու նած վար չա քա ղա-
քա կան բա նաձ ևում նշվել է. «1) ան կախ ա պա գա յի հա մար քա ղա քա կան և  
ի րա վա կան սկզբունք նե րեն, աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով միայն տե ղա կան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րը, ստեղ ծել տե ղա կան վար չա կան կազ մա-

92 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 443:
93 Տե՛ս նույն տեղում:
94 Տե՛ս Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 129:
95 Տե՛ս «Աշխատանք», Եր., 31 մայիսի 1917 թ., նույնը տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 16 հունիսի, 1917 թ.:



186

կեր պութ յուն ներ՝ բնիկ տար րե րու մաս նակ ցութ յամբ, ո րոնք պետք է ընտր-
վեն ժո ղովր դա կան ընտ րութ յամբ, 2) հիմ նել տե ղա կան դա տա րան ներ և 3) 
ա պա հո վել հա յութ յան գո յութ յու նը. ա) ըն ձե ռել ինք նա պաշտ պա նութ յան 
հնա րա վո րութ յուն, բ) կազ մա կեր պել մի լի ցիա»96: Ինչ պես տես նում ենք, 
Արևմ տա հայ հա մա գու մա րը, հե տա գա յում նաև արևմ տա հայ գոր ծա դիր 
մար մին նե րը, չեն սահ մա նա փակ վել միայն գաղ թա կա նա կան գոր ծե րով, 
այլ փոր ձել են փախս տա կան նե րի առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րին լու-
ծում ներ տա լով՝ հող նա խա պատ րաս տել հայ րե նիք վե րա դառ նա լու և  ա զատ 
ու ան կախ  Հա յաս տա նում ի րենց հե տա գա ճա կա տա գի րը կեր տե լու արևմ-
տա հա յե րի հիմ նա կան ազ գա յին-քա ղա քա կան նպա տա կն ի րա գոր ծե լու հա-
մար: Արևմ տա հայ 1-ին հա մա գու մա րի ո րո շում նե րի վրա հիմն վե լով՝ Արևմ-
տա հայ խոր հուր դը և Բ յու րոն բնա կա նա բար չէին կա րող ըն դու նել ՀՅ  Դաշ-
նակ ցութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը, ին չը հան գեց րել էր միջ հատ վա ծա կան 
հա կա սութ յուն նե րի հե տա գա սրմա նը:

Դեռևս 1917 թվա կա նի հուն վա րին,  Թիֆ լի սի  Հա յոց Ազ գա յին բյու րո յի 
նիս տե րից մե կում ՀՅԴ ա ռաջ նորդ նե րից Ս տե փան  Զոր յա նը ( Ռոս տոմ) հան-
դես էր ե կել որ պես արևմ տա հա յե րի և  ար ևե լա հա յե րի խնդիր նե րի տա րան-
ջատ ման կողմ նա կից:  Նա գտնում էր, որ այդ  «եր կու խնդիր ներն ամ փո փե-
լով մեկ մարմ նի մեջ - դա կլի նի զենք հենց մեր դեմ»97: «Ս խալ կա տա րո ւած 
էր սկիզ բէն, երբ հիմ նար կու թիւն նե րու կամ պաշ տօն նե րու բաշխ ման մէջ, 
 Դաշ նակ ցու թիւ նը, փափ կան կա տու թեամբ մը կար ծես, ղե կա վա րո ւած էր 
ա րեւմ տա հա յե րու և  ա րե ւե լա հա յե րու ան ջատ մաս նակ ցու թեան գա ղա փա-
րով, կար ծես միեւ նոյն շա ղա խէն չէինք կամ նոյ նը չէին մեր նպա տա կը և 
 մի ջոց նե րը»98,- գրել է Վ.  Փա փազ յա նը: Վ.  Փա փազ յա նի կող մից նման դիր-
քո րո շու մը սե փա կան կու սակ ցութ յան « փափ կան կա տու թեամբ» բա ցատ րե-
լը, ի հար կե, հիմ նա վոր չէ: Իսկ ինչ վե րա բե րում է նպա տակ նե րին և 
 մի  ջոց նե րին, ա պա ան կաս կած դրանք տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում ի րոք 
տար բեր են դի տարկ վել:

Ինչ պես ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յունը, այն պես էլ մյուս բո լոր հայ կա կան քա-
ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը և  հո սանք նե րը տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում 
 Հայ կա կան հար ցում որ դեգ րել էին հետև յալ քա ղա քա կա նութ յու նը՝ թուր-
քա կան բռնա տի րութ յու նից Արևմտ յան  Հա յաս տա նի ա զա տագ րում և  այն-
տեղ ան կախ հայ կա կան պե տութ յան կազ մա վո րում, իսկ  Ռու սաս տա նի կազ-
մում մնա ցող Ար ևել յան  Հա յաս տա նում՝ այս կամ այն ձևի ու ծա վա լի ինք-
նա վա րութ յան հաս տա տում99: Այդ քա ղա քա կան դիր քո րո շումն ու ներ իր 
պատ մա կան ա կունք նե րը և  օբ յեկ տի վո րեն բխում էր ստեղծ ված մի ջազ գա-
յին և  ներ քին ռազ մա քա ղա քա կան դրութ յու նից: Դ րա նով իսկ ամ րագր վել 
են հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի հա մար տար բեր ազ գա յին-քա ղա-
քա կան նպա տակ ներ և  ի դեալ ներ: Այդ տար բեր ազ գա յին-քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րից մեկն էլ ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը 
տե սել է նրա նում, որ պետք է ձևա վոր վեն ա ռան ձին ար ևե լա հայ և  արևմտա-

96 ՀԱԱ, ֆ. Պ-32, ց. 1, գ. 12, թ. 160:
97 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-222, ց. 1, գ. 111, թ. 82:
98 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 446-447:
99 Տե՛ս Մելիքյան Վ., Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը (1917 թ. մարտ-հոկտեմբեր), Եր., 
1997, էջ 182-260:
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հայ ղե կա վար մար մին ներ ու դրան ցից յու րա քանչ յու րի են թա կա յութ յամբ, 
միմ յան ցից տա րան ջատ գոր ծող գրա սեն յակ ներ, հիմ նար կու թյուն ներ, հաս-
տա տութ յուն ներ, կազ մա կեր պութ յուն ներ: 

 Վե րոնշյալ քա ղա քա կա նութ յամբ է պայ մա նա վոր ված տա րան ջատ արևե-
լա հայ և  արևմ տա հայ ազ գա յին ղե կա վար մար մին նե րի և դ րանց են թա կա-
յութ յամբ տա րաբ նույթ հիմ նար կութ յուն նե րի ստեղ ծու մը ու աշ խա տանք նե-
րի կազ մա կեր պու մը: Դ րա նով է բա ցատր վել նաև  Թիֆ լի սում սեպ տեմ բե րի 
վեր ջին - հոկ տեմ բե րի սկզբին անց կաց ված ար ևե լա հայ հա մա գու մա րում 
ընտր ված  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի գոր ծե լա կեր պը: «Ազ գա յին  Խոր հուր դի 
կազ մու թե նէն յե տոյ և  մին չեւ վերջ, ի րար մէ գրե թէ կտրո ւած էինք ու ան-
տե ղեակ:  Տա րօ րի նակ և  ցա ւա լի ա ռանձ նու թիւն մը…:  Մէկ թէ եր կու ան գամ 
միայն, մե զի հրա ւի րած էին ի րենց նիս տին, իսկ ի րենց մէ և  ոչ մէկ հո գի 
ոտք չկո խեց ա րեւմ տա հայ պիւ րո յի գրա սե նեա կը»100,- վկա յել է Արևմ տա հայ 
խորհր դի և բ յու րո յի նա խա գահ Վ.  Փա փազ յա նը։ Ս րա նով նա հա կադր վել 
է Ս. Վ րաց յա նի այն կար ծի քին, թե իբր՝  «ընդ հա նուր բնույթ կրող բո լոր 
կար ևոր հար ցե րում Ազ գա յին խոր հուր դը և Արևմ տա հայ բյու րոն գոր ծում 
էին հա մա խոհ ու հա մե րաշխ, մա նա վանդ, ճա կա տի պաշտ պա նութ յան գոր-
ծում»101: Ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ ազ գա յին խոր հուրդ նե րի միմ յանց հետ 
կա պե րի մա սին «Մ շա կի» թղթակ ցի հար ցին Անդ րա նի կը պա տաս խա նել է, 
որ եր կու խոր հուրդ նե րի միջև կա նո նա վոր հա րա բե րութ յուն ներ չկան, առ-
կա են միայն ա ռան ձին կա պեր այն դեպ քե րում, երբ պետք է լի նում փրկել 
գոր ծը: Իսկ ար ևե լա հայ Ազ գա յին խորհր դի հետ ու նե ցած իր անձ նա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին հար ցին Անդ րա նի կը կտրուկ պա տաս խա նել 
է, որ ին քն այդ մարմ նի հետ ոչ մի կապ չի պահ պա նում, բա ցի ա ռան ձին 
մարդ կանց հետ զուտ անձ նա կան կար գի հա րա բե րութ յուն նե րից102:

Այ նո ւա մե նայ նիվ,  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը հա մազ գա յին 
մար մին դառ նա լու հա վակ նութ յուն է ու նե ցել: Այդ հա վակ նութ յունն արևմ-
տա հայ փախս տա կան նե րի ղե կա վար նե րի մի մա սի հա մար, ինչ պես նշել է 
Անդ րա նի կը, նո րութ յուն չէր և  այդ եր ևույ թի ար մատ նե րը շատ խորն են 
ե ղել103:  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի կող մից այդ հա վակ նութ յան ի րա գործ ման 
ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ ված հա տու կենտ քայ լե րը հան դի պել են Արևմ տա հայ 
խորհր դի և Բ յու րո յի ա ռան ձին ան դամ նե րի հա կաազ դե ցութ յա նը: Արդ յուն-
քում, ինչ պես նշել է Վ.  Փա փազ յա նը, ձևա վոր վել է  Հա յոց ազ գա յին խորհր-
դի « պաղ ու ան տար բեր վե րա բեր մուն քը դէ պի Ա րեւմ տա հայ խոր հուր դը» 
և  «աս տի ճա նա բար՝ հո գե ւին և  գոր ծու նէու թեամբ՝ կար ծես ան ջա տո ւե ցանք, 
աշ խար հագ րա կա նա պէս տե ղա կա նա ցանք՝ հե ռա ցանք ի րար մէ. հան րա յին 
մար զե րուն մէջ մէկզ մէ կէ դար ձանք ան տե ղեակ»104: 

 Մինչ դեռ Ռու սաս տա նում բոլշ ևիկ յան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով  Ժա մա-
նա կա վոր կա ռա վա րութ յու նը տա պալ վե լուց հե տո  Կով կաս յան ռազ մա ճա-
կա տում ի րա վի ճա կը փոխ վել էր. սկսվել էր ռուս զին վո րա կա նութ յան 

100 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 445:
101 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 52:
102 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, «Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè», N 1(89)-2(90), äîê. N102, 
ñ. 253:
103 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 254:
104 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 446, 447:
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զանգ վա ծա յին դա սալ քութ յու նը: 1917 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ին կնքված 
Երզն կա յի զի նա դա դա րը ոչ միայն չէր թու լաց րել այդ գոր ծըն թա ցը, այլ 
ա րա գաց րել էր  Կով կաս յան ճա կա տի կազ մա լու ծու մը: Ա ռաջ նա հերթ էր 
դար ձել ռազ մա ճա կա տի պահ պա նութ յան նպա տա կով հայ կա կան ազ գա յին 
զո րա միա վո րում նե րից դա տարկ վող դիր քե րը փա կե լու խնդի րը: 

Ն ման տագ նա պա լի պայ ման նե րում  Թիֆ լի սի նո րաս տեղծ  Հա յոց ազ-
գա յին խոր հուր դը  Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցիա կան և  ռազ մա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի հո վա նա վո րութ յամբ շա րու նա կում էր ար ևե լա հա յե րից կազ-
մա վոր վող  Հայ կա կան բա նա կա յին կոր պու սի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը105: 
Ազ գա յին զո րա մա սեր ձևա վո րե լու գոր ծըն թաց նե րը հա վա նութ յան են ար-
ժա նա ցել ինչ պես ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի, այն պես էլ դաշ նա կից պե-
տութ յուն նե րի կող մից: Այդ խնդրում դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի պատ րաս-
տա կա մութ յան մա սին էր վկա յում 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին ԱՄՆ-ի պե տա-
կան քար տու ղար  Լան սին գին հյու պա տոս Ս մի թի ու ղար կած հե ռա գի րը, 
ո րով վեր ջինս խոր հուրդ էր տա լիս իր կա ռա վա րութ յա նը՝ այդ նպա տա կով 
մեկ մի լիոն դո լար տրա մադ րել հա յե րի օգ նութ յան կո մի տեին106:

Իր հեր թին Արևմ տա հայ Բ յու րոն  Թիֆ լի սում հրա վի րել էր արևմ տա հայ 
ներ կա յա ցուց չա կան խորհր դակ ցութ յուն: Արևմ տա հայ մար տա կան ու ժե րը 
կազ մա կեր պե լու նպա տա կով այս տեղ ո րոշ վել է՝ ա) ստեղ ծել հա տուկ գոր-
ծա դիր մար մին՝ ա պա հո վութ յան խոր հուրդ, բ) բո լոր արևմ տա հա յե րի հա-
մար հայ տա րա րել պար տա դիր զո րա կոչ, գ) կազ մել 15-20 հա զար արևմ-
տա հայ զին վոր նե րից բաղ կա ցած ա ռան ձին զո րա մաս, դ) վեր ջինս են թաս-
պա յա կան կադ րե րով ա պա հո վե լու նպա տա կով  Թիֆ լի սում բա ցել հա մա-
պա տաս խան դպրոց107: Արևմ տա հայ ռազ մա կան ու ժե րը կազ մա վո րե լու մա-
 սին խորհր դակ ցութ յու նում ըն դուն ված ո րո շում նե րն ի րա գոր ծե լու, Արևմտ  յան 
 Հա յաս տա նի գրավ ված տա րածք նե րի պաշտ պա նութ յու նը կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով ձևա վոր վեց « տե սակ մը թուր քա հայ կա ռա վա րութ յուն»՝ Արևմ-
տա հայ ա պա հո վութ յան խոր հուրդ, « տա լով ա նոր ի րա ւու սու թիւն գոր ծօն 
մաս նակ ցու թիւ նը բե րե լու  Թիւր քա հա յաս տա նի և  Թիւր քա հա յե րու պաշտ պա-
նու թեան»108: Ա պա հո վութ յան խորհր դի նա խա գահ է ընտր վում Վ.  Փա փազ-
յա նը, ան դամ ներ՝  Սե պու հը, Կ.  Սա սու նին, Ա.  Թեր զի բաշ յա նը, Հ.  Տեր- Զա-
քար յա նը, Ժ.  Միր զա խան յա նը, Հ.  Գա լիկ յա նը, Հ.  Հա կոբ յա նը109: Ա պա հո վութ-
յան խորհր դի աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար հիմն վե ցին զո րա-
հա վա քի, զին վոր նե րի ըն տա նիք նե րի խնա մա տա րա կան, ա ռող ջա պա հա կան, 
վի ճա կագ րա կան, հաշ վա պա հա կան դի վան ներ և  գոր ծա վա րութ յան գրա-
սեն յակ110:

 Կով կաս յան ռազ մա ճա կա տում հայ կա կան զո րա միա վո րում նե րի կազ մա-
կերպ ման գոր ծը, ինչ պես և  արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հետ կապ ված 

105 Տե՛ս Նազարյան Ա., Հայկական զորամիավորումերի կազմավորումը Կովկասյան ճակատում (1914-1918 
թվականներ), Եր., 1999, էջ. 149-176:
106 Տե՛ս Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և սովետական իշխանության հաղթանակը 
Հայաստանում, Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր., 1960, էջ 144:
107 Տե՛ս Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 382:
108 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 452:
109 Տե՛ս Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 147:
110 Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 455:
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նա խորդ այլ ձեռ նար կում ներ, նույն պես ի րա կա նաց վել են ի րա րից տա րան-
ջատ՝ հատ վա ծա կան սկզբուն քի հի ման վրա:  Փաս տո րեն միջ հատ վա ծա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րում վե րոնշյալ հան գա մանք նե րը և  գոր ծոն նե րը հան-
գեց րել էին նրան, որ հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի հա մար թուր-
քա կան զոր քե րի ներ խուժ ման՝ իր կան խա տե սե լի հե տևանք նե րով 
վտան  գի պայ ման նե րում էլ, երկ րի և  ժո ղովր դի պաշտ պա նութ յան գոր-
ծը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով չստեղծ վեց հա մազ գա յին միաս նա կան 
մարմին: Ա ռան ձին արևմ տա հայ կա նո նա վոր զո րա միա վո րու մի կազ մա կեր-
պու մը պայ մա նա վոր ված էր նաև այն հան գա ման քով, որ  Փա րի զից ու ղար-
կած հե ռագ րով  Պո ղոս  Նու բա րն Արևմ տա հայ խորհր դին հայտ նել է, որ ե թե 
թուր քա հա յե րն ի րենց սե փա կան ու ժե րով պաշտ պա նեն  Թուր քա հա յաս տա-
նի սահ ման նե րը, ա պա դաշ նա կից նե րը կճան չեն նրանց ան կա խութ յու նը և 
կ պաշտ պա նեն նրանց111: 

Երբ Արևմ տա հայ երկ րա պահ դի վի զիա յի հրա մա նա տա րի պաշ տո նում 
արևմ տա հայ Ա պա հո վութ յան խորհր դի կող մից ա ռա ջադր վեց Անդ րա նի կի 
թեկ նա ծութ յու նը,  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին խոր հուրդն ա ռար կեց այդ թեկ-
նա ծութ յա նը՝ գտնե լով, որ նրա ռազ մա կան գի տե լիք նե րը և  ու նա կութ յուն-
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում այդ պաշ տո նին:  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին 
խորհր դի նման դիր քո րո շու մը ևս  մի սեպ էր խրել արևմ տա հայ-ար ևե լա հայ 
ղե կա վար շրջա նակ նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում, նրանց միջև գո յու-
թ յուն ու նե ցող ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան և  անվս տա հութ յան մթնո լորտն 
ա վե լի էր շի կա ցել: Չ նա յած  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի ա ռար կու-
թ յուն նե րին, Արևմ տա հայ ա պա հո վութ յան խորհր դի պնդմամբ, այդ եր կու 
մար մին նե րի միաց յալ նիս տում ո րոշ վել է արևմ տա հայ երկ րա պահ դի վի-
զիա յի հրա մա նա տա րի պաշ տո նի հա մար հաս տա տել Անդ րա նի կի թեկ նա-
ծութ յու նը112:

Ա պա հո վութ յան խորհր դի այս ընտ րութ յան հա մար ոչ պա կաս կար ևոր 
դեր էին խա ղա ցել նաև այլ հան գա մանք ներ:  Մի կող մից դեռևս 1917 թ. մա-
յի սի 29-ին  Թիֆ լի սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ֆ. Ս մի թի հետ կա յա ցած հան-
դիպ ման ժա մա նակ հայ տա րար վել էր, որ դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի կող-
մից ըն դուն վել է ո րո շում 30 հա զա րա նոց արևմ տա հայ զո րախմ բի ձևա վոր-
ման մա սին113:  Ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան հի ման վրա՝ ե րեք օր 
անց հայ սպա նե րի մաս նակ ցութ յամբ կազմ վել ու ներ կա յաց վել էր արևմտա-
հայ կա նո նա վոր զո րախմ բի կազ մա վոր ման, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի և  ծախ սե րի նա խա հաշ վի ծրա գի րը114: 1917 թ. դեկ տեմ բե րի կե սին Անդ-
րա նի կի հետ ու նե ցած հան դիպ ման ժա մա նակ  Կով կա սում անգ լիա կան 
մի սիա յի պետ գե նե րալ  Շո րը հայտ նել էր դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի կող-
մից նշված ծրագ րի ըն դուն ման մա սին:  Ռու սա կան կող մը պետք է ա պա-
հո վեր այդ զո րա խում բը զեն քով, զի նամ թեր քով և  հան դեր ձան քով, իսկ 
դաշ նա կից պե տութ յուն նե րը՝ ա մե րիկ յան հյու պա տո սի մի ջո ցով տրա մա-

111 Տե՛ս Թէրզիպաշեան Ա., Անդրանիկ, Փարիզ, 1942, էջ 310:
112 Տե՛ս Àíäðàíèê Îçàíÿí, Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, «Âåñòíèê àðõèâîâ Àðìåíèè», N 1(89)-2(90), äîê. N90, 
ñ. 236-238.
113 Տե՛ս Մարմարեան Ա., Զօր. Անդրանիկ և իր Պատերազմերը, Կ. Պոլիս, էջ 262-263:
114 Տե՛ս Զօր. Անդրանիկի Կովկասեան ճակատի պատմական օրագրութիւնը, 1914-1917, Պոսթոն, 1924, էջ. 
58-59:
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դրե լու էին անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը: Մ յուս կող մից՝ հատ կա-
ն շա կան է այն ի րո ղութ յու նը, որ չնա յած  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին խորհր-
դի մի քա նի ան դամ նե րի ձեռ նար կած քայ լե րին,  Կով կա սում անգ լիա կան 
մի սիա յի պետ գե նե րալ  Շո րը՝ իր կա ռա վա րութ յան հրա հանգ նե րի հի ման 
վրա միայն Անդ րա նի կին էր ճա նա չել որ պես տվյալ գոր ծի պա տաս խա նա-
տու115: Այն մա սին, որ խնդրի նյու թա կան կողմն ա պա հով ված է, Անդ րա նի-
կին  Լոն դո նից հե ռագ րով հայտ նել էր նաև Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար  Պո ղոս  Նու բա րը116:  Շու տով  Թիֆ լի սում դաշ նա կից պե տութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն արևմ տա հայ զո րա մա սի կազ մա կերպ ման հա մար 
ա պա հո վութ յան խորհր դին տրա մադ րե ցին եր կու մի լիոն ռուբ լի գու մար117: 
Ինչ պես տես նում ենք, ի րենց ազ գա յին շա հե րից ել նե լով, Ան տան տի տե-
րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նույն պես ցու ցա բե րել են հատ վա ծա կան 
մո տե ցում:

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում օ րա կար գում դրվել էր Արևմտ յան  Հա յաս-
տա նում « կենտ րո նա կան ազ գա յին մի մար մին» ընտ րե լու և Արևմտ յան  Հա-
յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման խնդի րը: « Հայ ժո ղո վուր դը, պայ ման-
նե րու բե րու մով, մնա ցած էր ի րա կան եւ ի րա վա կան տէ րը  Տաճ կա հա յաս-
տա նի»,- գրել է Կ.  Սա սու նին և  ա պա շա րու նա կել. «Այդ մթնո լոր տի մէջ 
հա սու նա ցած էր  Տաճ կա հա յե րու նոր հա մա գու մա րի մը անհ րա ժեշ տու թիւ-
նը:  Թէ՛ երկ րի եւ թէ՛  Կով կա սի մէջ գո յու թիւն ու նե ցող  Տաճ կա հայ մար մին-
նե րը հա մա ձայն էին հա մա գու մար մը հրա ւի րե լու, որ պի տի գար պաշ տո-
նա պէս, յա նուն տաճ կա հա յե րու,  Տաճ կա հա յաս տա նը հռչա կել ան կախ»118: 
1917 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ի Ա մե րի կա յի ՀՅԴ  ԿԿ-ին ուղղ ված նա մա կում Ս. 
Վ րաց յա նը գրել է, որ մտադ րութ յուն կար Երկ րում, օ րի նակ, Ա լաշ կեր տում 
կազ մել տաճ կա հայ կա կան հա մա գու մա րի պես մի բան և  ընտ րել Երկ րի 
հա մար կենտ րո նա կան ազ գա յին մար մին, ո րը եր ևան պետք է գա ա մեն 
ան գամ, երբ պետք լի նի տաճ կա հա յութ յան ձայ նը լսե լի դարձ նել119:  Հա մա-
գու մա րը նշա նակ ված է ե ղել 1918 թ. մար տի 4-ին՝  Կա րի նում:  Սա կայն մինչ 
այդ՝ փետր վա րի 27-ին թուր քա կան զոր քե րի կող մից  Կա րի նի գրա վմամբ և 
 հե տա գա դեպ քե րի բե րու մով Արևմ տա հայ հա մա գու մա րը տե ղի չի ու նե-
ցել120: 

 Միջ հատ վա ծա կան հա րա բե րութ յուն նե րի սրման, փո խա դարձ անվս տա-
հութ յան մթնո լոր տի մա սին է վկա յել նաև  Թիֆ լի սի  Հա յոց ազ գա յին 
խորհրդի հեր թա կան նիս տե րից մե կում՝ թուր քա կան ա ռաջ խա ղաց ման պայ-
ման նե րում, ճա կա տի պաշտ պա նութ յան հար ցի քննարկ ման ժա մա նակ տե-
ղի ու նե ցած մի ջա դե պը:  Նիս տին մաս նակ ցել են նաև Արևմ տա հայ ա պա-
հո վութ յան խորհր դի ան դամ նե րը: Օ րա կար գում՝ որ պես գլխա վոր, դրված 
է ե ղել Արևմտ յան  Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան և  այդ նպա տա կով Անդ-
րա նի կի և  իր զո րախմ բի Էրզ րում մեկ նե լու կազ մա կերպ ման հար ցը: Ն կա-

115 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 68:
116 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 65:
117 Տե՛ս Փափազեան Վ., Իմ յուշերը, էջ 466:
118 Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 159, 159-160:
119 Վրացեան Ս., Հին թղթեր նոր պատմութեան համար, Պէյրութ, 1962, էջ 259-260:
120 Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 160:
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տի ու նե նա լով ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ զո րա միա վո րում նե րի կազ մա-
վոր ման գոր ծի ա նա վարտ լի նե լը, ինչ պես նաև փոք րա թիվ հայ կա կան զո-
րա ջո կատ նե րով լայ նա ծա վալ  Կով կաս յան ճա կա տի պաշտ պա նութ յան հետ 
կապ ված բազ մա թիվ դժվա րութ յուն նե րը,  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի ռազ-
մա կան բա ժան մուն քի ղե կա վար Ս.  Մա մի կոն յա նը ներ կա յաց րել է բա վա-
կա նին ի րա տե սա կան ա ռա ջար կութ յուն՝ հայ կա կան բո լոր զո րա ջո կատ նե րը 
հետ քա շել  Ռու սաս տա նի նախ կին սահ ման ներ և  այդ տեղ դի մագ րա վել 
թուր քա կան բա նա կին: Այս ան գամ ևս  չի հա ջող վել նոր մալ քննար կում 
կազ մա կեր պել՝ ա ռա ջա կութ յան դեմ ցա սու մով ա ռար կել է Անդ րա նի կը և  
արդ յուն քում այն չի ըն դուն վել: 

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում, երբ արևմ տա հա յութ յու նը դար ձել էր «ի րա-
կան եւ ի րա վա կան տէ րը  Տաճ կա հա յաս տա նի»121, նման ա ռա ջարկն արևմտա-
հայ ռազ մա քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի կող մից գնա հատ վել է որ պես ար-
ևե լա հայ քա ղա քա կան ու ժե րի և, հատ կա պես, ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան կող մից 
ղե կա վար վող Ազ գա յին խորհր դի հեր թա կան ոտնձ գութ յուն արևմ տա հա-
յութ յան նկատ մամբ: «Լ քել  Մայր  Հա յաս տա՛ նը…,- գրել է Ա.  Չե լեպ յա նը,- Եւ 
այս պի սի ծան րակ շիռ ա ռա ջարկ մը …  չէր կրնար անձ նա կան բնոյթ ու նե ցած 
ըլ լալ. այս շշմե ցու ցիչ ա ռա ջար կը հրա պա րակ գա լէ ա ռաջ շատ հա ւա նա բար 
ծե ծո ւած էր Ազ գա յին  Խոր հուր դի ղե կա վար շրջա նա կին մէջ, իբ րեւ գա լիք 
ժո ղո վի գլխա ւոր օ րա կարգ»122: Այս կաս կա ծն բնավ ան հիմն չի ե ղել:  Մինչ 
այդ, «Մ շա կի» խմբա գիր Հ. Ա ռա քել յա նը հնչեց րել է ար ևե լա հայ քա ղա քա-
կան շրջա նակ նե րի մի մա սի այն դիր քո րո շու մը, որ « մենք՝ ռու սա հա յերս, 
 Ռու սա հայաս տա նի սահ ման նե րը կպաշտ պա նենք, իսկ թրքա հա յե րը թող 
Թր քա հա յաս տա նի սահ ման նե րը պաշտ պա նեն», ո րին Անդ րա նի կը պա տաս-
խա նել է. « Պա հենք, միա սին պա հենք  Թուր քա հա յաս տա նի սահ ման նե րը, 
ո րով պա հած կըլ լանք  Ռու սա հայաս տա նի սահ ման նե րը»123: 

Մ տա հոգ ված լի նե լով արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յան հե տա գա ճա կա-
տագ րի նկատ մամբ ար ևե լա հայ քա ղա քա կան ու ժե րի ան տար բե րութ յամբ, 
արևմ տա հա յե րը գտել են, որ արևմ տա հա յե րի հիմ նա կան ազ գա յին-քա ղա-
քա կան նպա տա կի՝ այ սինքն  Հայ կա կան հար ցի լու ծումն ինչ պես ՀՅ  Դաշ-
նակ ցութ յու նը, այն պես էլ ար ևե լա հայ բո լոր ազ գա յին քա ղա քա կան ու ժե րը 
պետք է ըն դու նեն որ պես ա ռաջ նա յին հա մազ գա յին խնդիր: Դ րա լու ծու մը 
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել միաս նա բար, հա մախմ բե լով հայ ժո ղովր դի 
արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի բո լոր կա րո ղութ յուն նե րը: « Պետք 
է վե րաց վի ռու սա հայ ու թուր քա հայ հար ցը, պետք է փլվին այդ խրա մատ-
նե րը և  միա ցած պետք է դի մել թշնա մու դեմ և  այս պես կռվել»,- ա սել է 
Անդ րա նի կը124: Այդ ուղ ղութ յամբ որդեգրված գոր ծե լա կեր պում, ի հար կե, 
էա կան էր հայ ի րա կա նութ յան մեջ ա մե նաազ դե ցիկ դիրք ու նե ցող ՀՅ  Դաշ-
նակ ցութ յան դե րը:  Սա կայն վեր ջինս, արևմ տա հայ հատ վա ծի ղե կա վար 
շրջա նակ նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նեց ված աշ խա տե լու փո խա րեն որ դեգ րել 
էին վե րոնշյալ մո տե ցում նե րը՝ թուր քա կան գե րակ շիռ ու ժե րի հար ձակ ման 

121 Սասունի Կ., Տաճկահայաստանը ռուսական տիրապետութեան տակ (1914-1918), Տաճկահայոց 
գաղթաշարժը և անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ, էջ 159:
122 Տե՛ս Չելեպյան Ա., Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, էջ 390:
123 Տե՛ս Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը, Վենետիկ, 1926, հատ. 3, (1901-1918), էջ 56:
124 Տե՛ս նույն տեղում:
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պայ ման նե րում փոր ձե լով փրկել  Հա յաս տա նի գո նե մեկ հատ վա ծը: 

6.  Հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման քա ղա քա կան նպա տա կի 
հայ տա րա րու մը Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րում

1918 թ. մա յի սի 26-ին, Անդր կով կաս յան  Սեյ մի կազ մա լուծ ման արդ յուն-
քում, Անդր կով կա սի դաշ նա յին հան րա պե տութ յու նը դա դա րեց րել էր իր 
գո յութ յու նը:  Միա ժա մա նակ սկսվել էր  Հա յա տա նի ան կա խաց ման գոր ծըն-
թա ցը: Այն ի րա կա նաց վել է  Թիֆ լի սի կենտ րո նա կան  Հա յոց Ազ գա յին 
 Խորհր դի կող մից:  Թիֆ լի սի  Հա յոց Ազ գա յին  Խոր հուր դը հան դի սա ցել է հայ 
ժո ղովր դի ար ևե լա հայ հատ վա ծի ղե կա վար ազ գա յին-քա ղա քա կան մար-
մի նը:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ստեղծ ման, նրա պե տա կան կա ռա-
վար ման մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րին արևմ տա հայ փախս-
տա կան նե րը, նրանց ազ գա յին և  ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վար մար մին-
նե րը` Արևմ տա հայ և Ա պա հո վութ յան խոր հուրդ նե րը չեն մաս նակ ցել: Ա պա-
հո վութ յան խոր հուր դն ար դեն իսկ կազ մա լուծ ված էր, իսկ Արևմ տա հայ 
խոր հուր դն իր ան դամ նե րով արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հետ ևից տե-
ղա փոխ վել էր Հ յու սի սային  Կով կաս: 

Արևմ տա հա յերն ակն հայտ հատ վա ծա կան վե րա բեր մունք են դրսևո րել 
նո րա կազմ  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի և ն րա կող մից ի րա կա նաց վող 
ձեռ նար կում նե րի նկատ մամբ: « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գո յութ յան 
սկզբի շրջա նում, արևմ տա հա յութ յու նը ի րեն մե կու սա ցած էր պա հում պե-
տա կան կյան քից»,- վկա յում է Ս. Վ րաց յա նը125։  Ռու բե նը նշում է, որ հան-
րա պե տութ յան « նոր կազ մա կերպ ված կա ռա վա րութ յու նը, ո րի պաշ տոն յայից 
և  գոր ծառ նութ յանց մեջ դեռ ևս  իշ խում էին ռու սա կան ո գին, օ րենքն ու 
լե զուն, չէր կա րո ղա նում լայն աս պա րեզ տալ թրքա հայ տար րին պե տա կան 
վար չաձ ևին մեջ, մի եր ևույթ, որ ա ռա վել ևս  օգ տա գործ վում էր հատ վա ծա-
կան ձգտում նե րով տար ված ան հատ նե րի կող մից»126։ Այդ վե րա բեր մուն քը 
դրսևոր վել է նրա նով, որ պե տա կան հիմ նարկ նե րում հա մե մա տա բար քիչ 
արևմ տա հայ պաշ տոն յա ներ կա յին: Իսկ Արևմ տա հայ ե րի տա սար դութ յու նը՝ 
խու սա փե լով պար տա դիր զո րա կո չից,  «եր բեմն ալ հա կա ռակ էր կա ռա վա-
րութ յա նը»127:

 Հատ վա ծա կա նութ յու նը, ըստ էութ յան, խո չըն դոտ է հան դի սա ցել  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ներ քա ղա քա կան կա յու նութ յան ա պա հով ման, 
նրա ամ րապն դան և հ զո րաց ման գոր ծում: Ն կա տի ու նե նա լով արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի ռազ մա քա ղա քա կան նե րու ժը, հան րա պե տութ յան իշ-
խա նութ յուն նե րը չէին կա րող ան տե սել նման վե րա բեր մուն քը դե պի  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը: Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րը և  հատ կա-
պես նրան ցից կազմ ված զին ված խմբե րը՝ ինչ պես հան րա պե տութ յան ներ-
քին կյան քն ա պա կա յու նաց նե լու, այն պես էլ հա կա ռա կը՝ կա յու նութ յու նը 
ա պա հո վե լու ա ռու մով ի րեն ցից ներ կա յաց րել են լուրջ ներ քա ղա քա կան 
գոր ծոն: 

125 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 269:
126 Նույն տեղում, էջ 150-151:
127 Տե՛ս Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հատ. 7, էջ 150, Վրացյան Ս, Հայաստանի 
Հանրապետություն, էջ 269:
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի հա մար հատ վա ծա-
կա նութ յան նման դրսևո րում ներն ան խու սա փե լիո րեն վե րած վել են դժվա-
րին լու ծում ներ պա հան ջող ներ քա ղա քա կան հիմ նախնդ րի: Արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի առջև ծա ռա ցած հար ցե րին այս կամ այն չա փով լու-
ծում ներ տա լիս հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը ձգտել են ներգ րա-
վել նրանց երկ րի ներ քին կյան քին: Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի մե կու-
սաց ման հան գա ման քը իշ խա նութ յուն նե րի հա մար զգա լի վտանգ կա րող 
էր ներ կա յաց նել:  Մի կող մից՝ լի նե լով միայն պե տա կան սո ցիա լա կան օգ-
նութ յան սպա ռող ներ, այ սինքն՝ լոկ նպաս տա ռու ներ, արևմ տա հայ փախստա-
կան նե րը ծանր բեռ էին փոք րա ծա վալ, քայ քայ ված տնտե սութ յուն ու նե ցող 
հան րա պե տութ յան հա մար: Մ յուս կող մից՝ ինք նամ փոփ, մե կու սա ցած վի ճա-
կում գտնվող արևմ տա հայ փախս տա կան ները, ընկ նե լով այս կամ այն հա-
կա պե տա կան ու ժե րի ազ դե ցութ յան տակ, կա րող էին ի րա կան վտանգ ներ-
կա յաց նել երկ րի կա յու նութ յան հա մար128:

Անհ րաժ եշտ էր արևմ տա հայ փախս տա կան նե րին դուրս բե րել ներ քա-
ղա քա կան դաշտ, ճշտել վեր ջին նե րիս ա ռաջ նա հերթ նպա տակ նե րը և  
ի դեալ  նե րը, փոր ձել նրանց հետ սկզբնա վո րել միջ հատ վա ծա կան քա ղա-
քա կան երկ խո սութ յուն: Այդ քա ղա քա կան շփում նե րի արդ յուն քում անհ րա-
ժեշտ էր հաս նել հան րա պե տութ յան առջև ծա ռա ցած ներ քա ղա քա կան կար-
ևոր խնդիր նե րից մե կի՝ արևմ տա հա յե րին հան րա պե տութ յան ներ քա ղա քա-
կան կյանք ներգ րա վե լու խնդրի լուծ մա նը:  Դա է պատ ճա ռը, որ  Հա յաս տա-
նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը, գի տակ ցե լով հան դերձ արևմ-
տա հա յե րի հա մա գու մա րի հատ վա ծա կան բնույ թը, կար ևո րել են նրա հրա-
վիր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Հա յաս տա նի  Խորհր դի 1918 թ. տա րե վերջ յան 
նիս տում ըն դուն վել է արևմ տա հայ հա մա գու մա րի հրա վիր ման և  անց կաց-
ման հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հատ կաց ման մա սին 
օ րենք129։  Նա խա րար նե րի խորհր դի 1919 թ. փետր վա րի 3-ի նիս տում քննարկ-
վել է նաև Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի կազ մա կեր պիչ կո մի տեի՝ հա-
մա գու մա րի բաց մա նը կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ու ղար կե լու մա սին 
հրա վե րը130 և  ո րոշ վել « հանձ նա րա րել  Մի նիստր-նա խա գա հին կա ռա վա-
րութ յան կող մից ներ կա լի նել Արևմ տա հա յե րի 2-րդ  հա մա գու մա րի բաց մա-
նը»131։  Կա ռա վա րութ յան նման հանձ նա րա րա կա նը խո սում է այն մա սին, թե 
ինչ պի սի նշա նա կութ յուն է տվել հրա վիր վող հա մա գու մա րին հան րա պե-
տութ յան ղե կա վա րութ յու նը:

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը հրա վիր վել է աշ խար հա քա ղա քա կան 
մեծ փո փո խութ յուն նե րի պայ ման նե րում: 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին ստո-
րագր ված  Մուդ րո սի զի նա դա դա րի հա մա ձայն՝ թուր քա կան զո րա մա սե րը 
հե ռա նում էին Ար ևել յան  Հա յաս տա նի տա րած քից: Ան տան տի պե տութ յուն-
նե րի հաղ թա նա կով ա վարտ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո  Փա րի-
զում (1919 թ. հուն վար) հրա վիր վել էր հաշ տութ յան վե հա ժո ղով: Այս տեղ 
 Պո ղոս  Նու բա րի ղե կա վա րած ազ գա յին պատ վի րա կութ յունն ա ռաջ էր քա-

128 Տե՛ս Հայրապետյան Կ., Հատվածականության հիմախնդիրը Հայաստանի առաջին Հանրապետությու-
նում, «Վէմ» համահայկական հանդես, Եր., 2013, N 2(42), էջ. 58-76:
129 Տե՛ս Հայաստանի Խորհրդի հաստատած օրենքները (1918-1919 թթ.), Եր., 1919, էջ 37:
130 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 23, մաս 1, թ. 30:
131 ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 14, մաս 1, թ. 19:
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շել Ա զատ և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան խնդի րը և  կազ մել 
Արևմտա հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն: Ն ման ի րա վի ճա կում արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րը, նրանց ղե կա վար ազ գա յին-քա ղա քա կան շրջա նակ նե-
րը, մեծ հույ սեր էին փայ փա յում, որ մոտ ա պա գա յում հնա րա վոր կլի նի 
հայ րե նի եր կիր վե րա դառ նալ: Արևմ տա հայ հա մա գու մա րի կազ մա կեր պիչ 
կո մի տեի 1919 թ. հուն վա րի 1-ի «Արևմտ յան  Հա յաս տա նի փախս տա կան հա-
յութ յանն» ուղղ ված կո չում նշվել են գու մար վող հա մա գու մա րի եր կու հիմ-
նա կան նպա տակ նե րը՝ ա) արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի քա ղա քա կան 
ի դեալ նե րի և ն պա տակ նե րի ձևա կեր պու մը, բ) Արևմտ յան  Հա յաս տան ներ-
գաղ թի խնդի րը132։

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը գոր ծել է Եր ևա նում 1919 թ. փետր վա-
րի 6-ից 13-ը133:  Փետր վա րի 6-ին հա մա գու մա րում ե լույ թով հան դես է ե կել 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նին՝ հայ տա րա-
րե լով  «իր կա ռա վա րու թեան ցան կութ յու նը վե րա ցած տես նել այս հա մա-
գու մա րով հա յութ յան հատ վա ծա կան բա ժա նու մը»134։  Հա յաս տա նի խորհրդի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ս. Վ րաց յա նի խոս քը նույն պես հիմ նա կա նում վե րա բե րել է 
հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման խնդրին135։

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի ա ռանց քը կազ մող արևմ տա հայ գաղ-
թա կա նութ յան քա ղա քա կան դիր քո րոշ ման հար ցը մի քա նի օր վա լուրջ, 
վի ճա բա նութ յուն նե րով լի քննարկ ման ա ռար կա է հան դի սա ցել: Ա ռա ջին և  
երկ րորդ ըն թերց մամբ կետ առ կետ քննե լուց հե տո Արևմ տա հայ 2-րդ  հա-
մա գու մա րը փետր վա րի 12-ին ըն դու նել է քա ղա քա կան բա նաձև136։ Արևմ-
տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը՝ քննե լով հայ ժո ղովր դի կա ցութ յու նը, բա նաձ-
ևի ա ռա ջին կե տով սրտա գին ող ջու նել և  իր հեր թին հայ տա րա րել է Ա զատ 
և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը:  Բա նաձ ևի երկ րորդ կե տով հա-
մա գու մարն իր լիա կա տար վստա հութ յունն է հայտ նել «Ա զատ և  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նի  Պո ղոս -  Նու պար փա շա յի Անդ րա նիկ  Դահ լի ճին»:  Բա նաձ ևի 
եր րորդ կե տով հա մա գու մա րը հայ տա րա րել է  «իր վճռա կան ո րո շումն ու 
կամ քը՝ ու նե նալ քա ղա քա կան և  պե տա կան մէկ միութ յուն հա մազ գա յին 
հատ ված նե րու և  երկ րա մա սե րու միա վո րութ յամբ»137:  Բա նաձ ևի չոր րորդ 
կե տով հա մա գու մա րը պար տադ րել է իր կող մից ընտր ված  Գոր ծա դիր 
 Մարմ նին՝  Պո ղոս  Նու բա րի « նա խա րա րա կան դահ լի ճին հետ ան մի ջա կան 
հա րա բե րութ յան մեջ մտնել՝ ի րա կա նաց նե լու և  գործ նա կա նաց նե լու քա-
ղա քա կան և  պե տա կան այն բո լոր աշ խա տանք ներ, ո րոնք հար կա վոր են 
Ա զատ և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի պե տա կան գո յութ յու նը հիմ նա վո րե լու հա-
մար»138:  Միա ժա մա նակ, հա ջորդ՝ հին գե րորդ կե տով հա մա գու մա րը պար-
տադ րել է նույն  Գոր ծա դիր  Մարմ նին « գործ նա կան քայ լեր ա նել Ա րա րատ-

132 ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց.1, գ. 23, մաս 1, թ. 31։ Նույնը տե՛ս Համահայկական խորհրդակցություններ (1912-1920 
թթ.), Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր., 2004, էջ 293:
133 Տե՛ս Համառօտ Տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի և կազմակերպիչ կօմիտէի հաշիվը, 
Թիֆլիս, Տպ. «Աշխատավոր», 1919, էջ 4-5:
134 Նույն տեղում, էջ 7, տես նաև «Աշխատանք», Եր., 11 փետրվարի 1919 թ., «Ժողովուրդ», Եր., 11 փետրվարի 
1919 թ.:
135 Տե՛ս «Աշխատանք», Եր., 11 փետրվարի, 1919 թ.:
136 Տե՛ս Համառօտ Տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի և կազմակերպիչ կօմիտէի հաշիվը, 
էջ 13-14:
137 Նույն տեղում, էջ 13:
138 Նույն տեղում:
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յան  Հան րա պե տութ յան նա խա րա րութ յան և  խորհր դա րա նի հետ  Միաց յալ 
Ա զատ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը հայ տա րա րե լու և  իր մաս նակ ցութ յու-
նը բե րե լու գո յութ յուն ու նե ցող պե տա կան և  օ րենսդ րա կան հաս տա տու-
թյուն նե րու մեջ հա մազ գա յին միութ յու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար»139:

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի քա ղա քա կան բա նաձ ևի 5-րդ  կե տով 
ձևա կերպ ված դիր քո րո շու մը կտրա կա նա պես մեր ժած ռամ կա վար պատ-
գա մա վոր նե րը լքել են հա մա գու մա րը՝ լի նե լով  «ա վե լի հետ ևո ղա կան»  «ի-
րենց հա կաա րա րատ յան տրա մադ րութ յուն նե րով»: « Պետք էր կանգ նել կամ 
 Հա յաս տա նի կամ  Փա րի զի տե սա կե տի վրա. ռամ կա վար նե րը ընտ րե ցին 
վեր ջի նը... »140,- գրել է Ս. Վ րաց յա նը:  Կամ  Հա յաս տա նի կամ  Փա րի զի տե-
սա կե տի վրա կանգ նե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին այդ մո տե ցու մը ին քը՝ 
Ս. Վ րաց յա նը, ան կաս կած, փոր ձել է անց կաց նել նաև Արևմ տա հայ 2-րդ 
 հա մա գու մա րում:  Հա կա ռակ Ս. Վ րաց յա նի ու իր հա մա խոհ նե րի և  արևմտա-
հայ ռամ կա վար նե րի կող մից հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր նե րի վրա եր-
կուս տեք ի րա կա նաց ված ճնշում նե րի՝ Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը, 
որ տեղ մե ծա մաս նութ յուն են կազ մել արևմ տա հայ դաշ նակ ցա կան նե րը, 
միան շա նակ չի կողմ նո րոշ վել ո՛չ դե պի  Փա րի զը՝ ի մա  Պո ղոս  Նու բա րը, ո՛չ 
էլ դե պի  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը:  Քա ղա քա կան 
և  պե տա կան ա ռում նե րով հա մազ գա յին միաս նութ յան ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը ոչ միայն չի ըն դու նել այս 
հա կա դիր տե սա կետ նե րը, այլև հա մա գու մա րի քա ղա քա կան բա նաձ ևի 4-րդ 
և 5-րդ  կե տե րով փաս տո րեն պար տադ րել է նո րըն տիր  Գոր ծա դիր  Մարմ-
նին` այդ եր կու կող մե րի հետ էլ հա մա գոր ծակ ցել վե րոնշյալ նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար:

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րում իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
և ն րանց հա մա խոհ նե րը հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման,  Միաց յալ  Հա-
յաս տա նի ան կա խութ յան ի րա կա նաց ման հա մար որ պես հե նա կետ են դի-
տար կել ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն՝ իր 
տա րած քով, բա նա կով և  կազ մա կերպ ված իշ խա նութ յամբ: «Ամ բողջ իր ծա-
վա լով հայ կա կան հար ցի լուծ ման հա մար ե լա կետ մենք վերց րե ցինք  Հան-
րա պե տութ յու նը,- ներ կա յաց րել է հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի 
տե սա կե տը Հ.  Քա ջազ նու նին,-  Հան րա պե տութ յան ամ րապն դու մը մենք հայ-
տա րա րե ցինք որ պես մեր քա ղա քա կան ծրա գիր՝ բո լոր մնա ցած հայ կա կան 
հո ղե րը նրան հե տա գա յում միաց նե լու հա մար»141։ Ե թե վե րա նանք հա մա-
գու մա րում տեղ գտած միջ հատ վա ծա կան, միջ կու սակ ցա կան հա կա սու թյուն-
նե րից, ա պա այդ մո տե ցու մը, ի հար կե, ա վե լի ի րա տե սա կան է ու զերծ 
հատ վա ծա կա նութ յու նից:

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի աշ խա տան քի վեր ջին օ րը` փետր վա րի 
13-ին գաղտ նի քվեար կութ յամբ ընտր վել է «Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յան 
մեջ ապ րող Արևմ տա հայ հատ վա ծի « Գոր ծա դիր  Մար մին»», ո րի կազ մում 
էին Սմ բատ  Բո րո յա նը,  Խա չա տուր  Բո նա պարտ յա նը, Ար մեն  Սա սու նին, Գ րի-
գոր  Բուլ ղա րա ցին,  Վա րազ դատ  Տե րո յա նը,  Ռու բեն Դ րամբ յա նը,  Վա հագն 

139 Նույն տեղում, էջ 14:
140 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 273:
141 ՀԱԱ, ֆ. Պ-200, ց. 1, գ. 431, թ. 19:
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Քր մո յա նը,  Վա ղար շակ  Հո խիկ յա նը և Ար սեն  Կի տու րը:  Գոր ծա դիր մարմ նի 
կար գա վի ճա կը և  ի րա վա սութ յան շրջա նակ նե րը սահ ման վել են նույն օ րը 
հա մա գու մա րում հաս տատ ված « Կազ մա կերպ չա կան բա նաձ ևում»: «Այս պի-
սով, ստեղծ վում էր մի նոր կա ռա վա րութ յուն՝ «Ա րա րատ յան կա ռա վա րու-
թ յան» կող քին:  Գոր ծա դիր մար մի նը կազ մա կերպ վեց պե տա կան հի մունք-
նե րով՝ տա լով ի րեն մի տե սակ նա խա րա րա կան դեր»142,- ի րա վա ցիո րեն 
նշել է Ս.Վ րաց յա նը: 

Այս պի սով, նոր պայ ման նե րում անդ րա դար նա լով արևմ տա հայ 
փախստա կան նե րի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րին, Արևմ տա հայ 2-րդ  հա-
մա գու մա րը դրսևո րել է ազ գա յին հատ ված նե րը և  երկ րա մա սե րը պե տա կան 
մեկ միութ յան մեջ հա մախմ բե լու իր վճռա կան կամ քը:  Հա մազ գա յին միու-
թ յու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար պար տադ րե լով նո րըն տիր  Գոր ծա դիր 
 Մարմ նին  «իր մաս նակ ցութ յու նը բե րե լու»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
պե տա կան և  օ րենսդ րա կան մար մին նե րին, հա մա գու մարն ա ռա ջին էա կան 
քայլն է կա տա րել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի վե րա բեր մուն քի փո փոխ ման ուղ ղութ յամբ:  Միա ժա մա-
նակ, Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի ամ բիո նից բարձ րա ձայն հնչեց վել է 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հար ցում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տա կը՝ վե րաց նել 
հատ վա ծա կա նութ յու նը:

7.  Հատ վա ծա կա նութ յան հաղ թա հար մանն ուղղ ված 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի քայ լե րը 

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նին և  Հա յաս տա-
նի  Խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ, պատ գա մա վոր Ս. Վ րաց յա նը հա մա գու մա րի 
ամ բիո նից բարձ րա ձայն հնչեց րին արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հար ցում 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ նա կան նպա տա կը` վե րաց ված տես նել հատ վա ծա կա նութ յան եր ևույ թը: 
Այդ նպա տա կին կա րե լի էր հաս նել լու ծե լով  Հայ կա կան հար ցը,  որի լուծ ման 
ե լա կե տը պետք է հան դի սա նար տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում  Հայ կա կան 
պե տա կա նութ յան մարմ նա ցու մը հան դի սա ցող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յու նը, նրա ամ րապն դու մը և հ զո րա ցու մը:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան շուրջ հե տա գա յում պետք է միա վոր վեին բո լոր մնա ցած հայ կա կան 
հո ղե րը: Այդ նպա տա կի ի րա գոր ծու մը ե ղել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թ յան ի շխա նութ յուն նե րի քա ղա քա կան ծրա գի րը: Ի հար կե, հան րա պե տու-
թ յան ամ րապնդ ման գոր ծում պետք է օգ տա գործ վեր ինչ պես ողջ արևմտա-
հա յութ յան, այն պես էլ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ա պաս տա նած 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի նե րու ժը:  Սա կայն հան րա պե տութ յան ի շ-
խա նութ յուն նե րի կող մից այդ քա ղա քա կա նութ յու նն իր ամ փոփ ձևա կեր-
պու մը չէր ստա ցել ինչ պես մինչև Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մարն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, այն պես էլ նրան հա ջոր դած ա միս նե րին: Բ նա կա-
նա բար, գո յութ յուն չի ու նե ցել նաև այդ քա ղա քա կա նութ յան ի րա գործ մանն 

142 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 275:
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ուղղ ված, ծրագ րված գոր ծու նեութ յուն: 
Ինչ պես Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րից ա ռաջ, այն պես էլ դրա նից 

հե տո հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը՝ հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց-
ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց րել են ո րո շա կի քայ լեր:  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յան գո յութ յան հենց ա ռա ջին ա միս նե րից հան րա պե տա կան կա նո-
նա վոր բա նակ արևմ տա հայ զի նա պարտ նե րի զո րա հա վաքն ա ռա ջին քայ-
լե րից է ե ղել: Այս ուղ ղութ յամբ մյուս քայ լը արևմ տա հայ ա ռան ձին ա ռող-
ջա պա հա կան, հան րակր թա կան հիմ նարկ նե րի և  հաս տա տութ յուն նե րի 
պահ պան մանն ուղղ ված ֆի նան սա վոր ման մեր ժումն էր: Դ րա նով բա ցառ-
վել է ի րա րից տա րան ջատ արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ ա ռող ջա պա հա կան, 
հան րակր թա կան հա մա կար գե րի գո յութ յու նը: Ն ման մո տե ցու մը կա րող էր 
արևմ տա հայ փախս տա կան նե րին մե կու սաց նել երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան 
և  հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քից:  Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սղու-
թ յան, ինչ պես նաև հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման պատ ճառ նե րով պայ-
մա նա վոր ված՝ հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րն ի րա կա նաց րել են այդ 
ձեռ նար կում նե րը: 

 Բայց նման քայ լե րը ծրագ րված քա ղա քա կա նութ յան արդ յունք չեն ե ղել, 
այլ պար զա պես հան դի սա ցել են օ րա կար գում դրված հար ցե րի լու ծում ներ՝ 
ուղղ ված պե տութ յան կա յաց մանն ու ամ րապնդ մա նը, այդ թվում՝ հատ վա-
ծա կա նութ յան հաղ թա հար մա նը: Դ րանք արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի 
հիմ նախնդ րի հետ կապ ված, կամ էլ այս կամ այն հան գա մանք նե րի բե րու-
մով օ րա կար գում դրված, այդ թվում նաև արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի 
ղե կա վար շրջա նակ նե րի կող մից բարձ րաց ված և  լու ծում ներ պա հան ջող 
հար ցեր են ե ղել:  Նույն գոր ծե լա կեր պը շա րու նակ վել է նաև Արևմ տա հայ 
2-րդ  հա մա գու մա րից հե տո:  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը ոչ թե 
ծրագ ր ված գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լել հատ վա ծա կա նութ յան հաղ թա-
հար ման ուղ ղութ յամբ, այլ միայն այս կամ այն մի ջոց նե րով ար ձա գան քել 
են դրա հետ կապ ված հար ցե րին: 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րին, ան կաս կած, լիո-
վին չէին կա րող գո հաց նել Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի քա ղա քա կան 
դիր քո րո շում նե րը:  Հատ կա պես այն, որ հա մա գու մա րը  լիա կա տար վստա-
հութ յուն հայտ նե լով «Ա զատ և  Միա ցեալ  Հա յաս տա նի»  Պո ղոս  Նու բա րի 
«Անդ րա նիկ  Դահ լի ճին», պար տադ րել է  Գոր ծա դիր  Մարմ նին ան մի ջա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ մտնել  Պո ղոս  Նու բա րի նա խա րա րա կան դահ լի ճի 
հետ` ի րա կա նաց նե լու հա մար « քա ղա քա կան և  պե տա կան այն բո լոր աշ խա-
տանք նե րը», ո րոնք անհ րա ժեշտ են «Ա զատ և  Միաց յալ  Հա յաս տա նի պե տա-
կան գո յութ յու նը հիմնա վո րե լու հա մար»143:  Միա ժա մանակ,  Հա  յաս  տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը հա մա գու մա րի փաս տաթղ թե րում այդ պես էլ մնաց լոկ 
որ պես «Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յուն»: Չ նա յած դրան հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յու նը քայ լեր է ձեռ նար կել հա մա գու մա րում ընտր ված  Գոր ծա դիր 
 Մարմ նի հետ ո րո շա կի գործ նա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու նպա-
տա կով:

Այդ պի սի հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու գոր ծում կար ևոր հան գա-
մանք է հան դի սա ցել Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի ֆի նան սա վո րու մը 
143 Տե՛ս Համառօտ Տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի և կազմակերպիչ կօմիտէի հաշիվը, էջ 13:
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գան ձա րա նից ի րա կա նաց նե լու մա սին Ա. 
 Խա տիս յա նի ո րո շու մը:  Գոր ծա դիր  Մար մի նը  «ան գամ նյու թա կան կող մով 
հետ չմնաց կա ռա վա րութ յու նից. նա խա գա հին նշա նա կեց վար չա պե տա կան 
ռո ճիկ, ան դամ նե րին՝ նա խա րա րա կան՝ դրա մը, ի հար կե, ստա նա լով «Ա րա-
րատ յան  Հան րա պե տութ յան» գան ձա րա նից»144,- գրում է Ս. Վ րաց յա նը: Ս. 
Վ րաց յա նի խոս քե րում եր ևում է ո րո շա կի հեգ նանք: Ն ման վե րա բեր մուն քը 
որ քա նո՞վ կա րող էր օգ տա կար լի նել հա մա տեղ գործ նա կան աշ խա տան-
քում: Եվս մեկ ան գամ ի հայտ է ե կել հատ վա ծա կա նութ յան վրա հիմն ված 
ար ևե լա հայ՝ ար դեն իսկ պե տա կան գործ չի մի տե սակ՝ խնա մա կա լա կան 
վե րա բեր մուն քը արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի և ն րանց նո րըն տիր ղե-
կա վար նե րի նկատ մամբ:  Մեր կար ծի քով՝ հատ վա ծա կա նու թու նը հաղ թա-
հա րե լու մա սին հայ տա րա րութ յամբ հան դես ե կած գործ չի այդ պի սի վե րա-
բեր մունքն ա նըն դու նե լի էր:

Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րից հե տո հատ վա ծա կա նութ յու նը վե րաց-
նե լու նպա տա կով հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը ձեռ նար կել են ևս 
 մի շարք քայ լեր. 

ա)  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի ընտ րութ յուն նե րում արևմ տա հայ 
փախստա կան նե րին ընտ րութ յան ի րա վուն քի վե րա պա հու մը,

բ) պե տութ յան կող մից ներ քա ղա քա կան կյան քի ազ գայ նաց ման քա ղա-
քա կա նութ յան ի րա կա նա ցու մը, 

գ)  Միաց յալ և Ա զատ  Հա յաս տա նի հռչա կու մը և  Հա յաս տա նի  Խոր հուրդ 
արևմ տա հայ 12 պատ գա մա վոր նե րի հրա վի րու մը:

 Հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման ուղ ղութ յամբ կար ևո րա գույն քա ղա-
քա կան քայ լե րից էր  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մը  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կող մից: Արևմ տա հայ 2-րդ 
 հա մա գու մա րի կազ մա կեր պա կան բա նաձ ևով նո րըն տիր  Գոր ծա դիր  Մարմ-
նի առջև դրված էր հա մա գու մա րում ըն դուն ված ո րո շում նե րի ի րա գործ ման 
խնդի րը145: Ազ գա յին-քա ղա քա կան ա ռու մով դրան ցից ա ռաջ նա յին էին`  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան և  խորհր դա րա նի կող մից 
 Միաց յալ և Ա զատ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րա րումն ու « մո տիկ 
ա պա գա յին» Արևմ տա հա յաս տա նի ներ գաղ թի ի րա կա նա ցու մը: Այդ նպա-
տա կով Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը դի մում ներ է հղել  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յա նը146 և  Խորհր դին:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նա խա-
րար նե րի խորհր դի 1919 թ. փետր վա րի 28-ի նիս տում Ա.  Խա տիս յա նը ներ-
կա յաց րել է  Միաց յալ  Հա յաս տա նի մա սին հայ տա րա րութ յուն ա նե լու վե րա-
բեր յալ 1919 թ. փետր վա րի 23-ին կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված արևմ տա հայ 
 Գոր ծա դիր  Մարմ նի դի մու մը147:  Լիո վին հա մա ձայ նե լով դի մու մում ար տա-
հայտ ված մտքե րի հետ՝ կա ռա վա րութ յու նն այ նո ւա մե նայ նիվ ո րո շել է հանձ-
նա րա րել ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին՝ ներ կա յաց նել զե կու ցում արևմ-
տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի ա ռա ջար կութ յունն ի րա կա նաց նե լու մա սին148:

144 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 275:
145 Տե՛ս Համառօտ Տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի և կազմակերպիչ կօմիտէի հաշիվը, 
էջ 14:
146 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 23, մաս 1, թ. 68:
147 Տե՛ս նույն տեղում:
148 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 14, մաս 1, թ. 30:
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 Միան գա մայն հաս կա նա լի էին կա ռա վա րութ յան նման սպա սո ղա կան 
դիր քո րոշ ման պատ ճառ նե րը: Անհ րա ժեշտ էր դի վա նա գի տա կան խո ղո վակ-
նե րով ճշտել  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին հայ տա րա րու-
թյան, ինչ պես նաև արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի Արևմ տա հա յաս տան 
ներ գաղ թի նկատ մամբ դաշ նա կից և  հար ևան պե տութ յուն նե րի վե րա բեր-
մուն քը, վեր լու ծել այդ քայ լե րի հետ ևանք նե րը: 1919 թ. փետր վա րի 12-ին Ա. 
Ա հա րոն յա նի և  Պո ղոս  Նու բա րի ստո րագ րութ յամբ  Փա րի զի հաշ տութ յան 
հա մա ժո ղո վին ուղղ ված զե կու ցագ րում ար դեն իսկ ա ռա ջադր վել է  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան գա ղա փա րը:  Զե կու ցա գի րը վե րա հաս տա-
տել է ազ գա յին պատ վի րա կութ յան կող մից դեռևս 1918 թ. նո յեմ բե րի 30-ին 
դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րին  Միաց յալ  Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան մա սին ար ված հայ տա րա րութ յու նը149: Անհ րա ժեշտ էր սպա-
սել այդ քայ լի նկատ մամբ ա ռա ջին հեր թին՝  Փա րի զի հաշ տութ յան հա մա-
ժո ղո վում հա վաք ված դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի ար ձա գան քին:  Միա ժա-
մա նակ արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ներ գաղ թի խնդիրն անհ րա ժեշտ 
էր նաև հա մա ձայ նեց նել Անդր կով կա սում բրի տա նա կան հրա մա նա տա րու-
թ յան հետ: Նշ ված հան գա մանք նե րով է բա ցատր վել նաև 1919 թ. ապ րի լի 
3-ի կա ռա վա րութ յան նիս տում ըն դուն ված հա ջորդ ո րո շու մը: Ի պա տաս-
խան ներ գաղթ կազ մա կեր պե լու մա սին Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի 
դի մու մի՝ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շել է. « Հայ տա րա րել  Հա յաս տա նի  Խորհր-
դում, որ հայ կա կան պատ գա մա վո րութ յուն նե րի կող մից  Փա րի զում ընդ հա-
նուր հա մա ձայ նութ յամբ և  մեր ո րոշ ման հա մե մատ հայ տա րար ված է  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը»150: 

Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հա մար հայ րե նիք վե րա դառ նա լը կամ, 
ինչ պես ի րենք են անվա նել՝ ներ գաղ թը կար ևո րա գույն և  ա ռաջ նա հերթ հար-
ցե րից է ե ղել:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն ներն արևմ տա-
հա յե րի ներ գաղ թի խնդի րը հա մա րել են « պե տութ յան ներ քին գործ»: 1919 թ. 
մար տի 17-ին նա խա րար նե րի խոր հուր դը քննար կել է Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր 
 Մարմ նի` « վի ճա կագ րութ յուն կազ մե լու և  ներ գաղ թը կազ մա կեր պե լու հա մար 
նրան 300 000 ր. փո խա րի նա բար բաց թող նե լու մա սին» դի մու մը: « Հա մա-
րե լով  Տաճ կա հա յե րի վի ճա կագ րութ յու նը և  ներ գաղ թի կազ մա կեր պու մը 
պե տութ յան ներ քին գործ»,- նա խա րար նե րի խոր հուր դը ո րո շել է « հանձ-
նա րա րել Խ նա մա տա րութ յան մի նիստ րութ յան հոգ տա նել այդ բո լո րի մա-
սին և  հարկ ե ղած դեպ քում միջ նոր դել  Մի նիստր նե րի  Խորհր դի ա ռաջ վարկ 
բա նա լու մա սին»151:

Խ նա մա տա րութ յան նա խա րա րութ յան դի վա նից ստա նա լով կա ռա վա-
րութ յան վե րը նշված ո րոշ ման պատ ճե նը՝ արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մար մի-
նը մար տի 24-ին գրութ յամբ դի մել է «Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յան» 
վար չա պե տին: Ն շե լով, որ ներ գաղ թը ոչ թե մաս նա վոր կամ տե ղա կան մի 
խնդիր է, այլ  Հայ կա կան ընդ հա նուր մի հարց և  որ այդ գոր ծի կազ մա կերպ-
ման հա մար  Գոր ծա դիր  Մար մինն ըստ ա մե նայ նի ցան կա նում է ա ռա ջին 
հեր թին հա մա ձայ նութ յան գալ  Հան րա պե տա կան կա ռա վա րութ յան հետ: 

149 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Ք-4033, ց. 2, գ. 1005, թ. 1:
150 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Ք-4033, ց. 2, գ. 1005, թ. 1:
151 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 14, մաս 1, թ. 45:
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 Գոր ծա դիր  Մար մի նը գտել է, որ այս տեղ ա ռաջ է գա լիս « քա ղա քա կան մեծ 
դժվա րութ յուն մը, շնոր հիվ այն հան գա ման քի, որ  Հան րա պե տութ յան  Նա-
խա րա րա կան  Խոր հուր դը ներ գաղ թը կը հա մա րէ պե տա կան ներ քին գործ»: 
Եվ դա այն դեպ քում, որ թեև Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րը « հայ տա րա-
րեց իր միա ձայն կամ քը» Ան կախ և Միաց յալ  Հա յաս տա նի վե րա բեր յալ, 
« Հան րա պե տութ յան  Խորհր դա րա նը ոչն չով ըն դա ռաջ չգնաց այդ հայ տա-
րա րութ յան»:  Մինչ դեռ արևմ տա հայ փախս տա կան նե րը, տես նե լով հան րա-
պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի  «ա նո րոշ և  տա տան վող քա ղա քա կա նու-
թյու նը», կա րիք ու նեն  «ա պա ցու ցա նե լու թե դաշ նա կից ենք ե ղած և կռ վող 
կողմ, կամ պե տութ յուն ու նինք և  ան կա խութ յուն կը ցան կանք, թե հայ ժո-
ղովր դի հատ ված նե րը րո պե մը ան գամ չեն տա տան վիր  Միութ յան և  Միաց-
յալ  Հա յաս տա նի հայ տա րա րութ յան և  ի րա կա նաց ման առջև, թեև մաս նա կի 
հայ տա րա րութ յուն ներ, հե ռու և  այս տեղ էլ ա տոնց հա կա ռակ կը խո սին, 
բայց դարձ յալ չեն հեր քեր այդ ակ տե րի դեռևս չի րա կա նա ցած լի նե լուն 
փաս տը` ժո ղո վուր դի, ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցուց չութ յան և  ա նոր կա ռա-
վա րութ յան կող մեն»: Այ նու հետև հույս հայտ նե լով, որ կա ռա վա րութ յու նը 
լուրջ քննութ յան կեն թար կի քա ղա քա կան դիր քի ճշտման հար ցը, ըն դա ռաջ 
կգնա Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րի ո րո շում նե րին,  Գոր ծա դիր  Մար մի-
նը պնդել է, որ  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի մա սին հայ տա րա րութ յու-
նը պետք է լի նի ան հա պաղ: « Գոր ծա դիր  Մար մինս այն քան մեծ նշա նա-
կութ յուն կու տա ա տոր, որ կը կար ծէ թե ա ռանց այդ կան խո րո շում նե րուն 
շատ դժվար կը լի նի ներ գաղ թը ար տա քին թե ներ քին մեկ գործ հա մա րել,- 
աս վել էր  Գոր ծա դիր  Մարմ նի՝ կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված գրութ յան մեջ152:

1919 թ. մա յի սի 15-ին կա ռա վա րութ յու նում քննարկ վել է խնա մա տա րու-
թ յան նա խա րար Ս.  Թո րոս յա նի «Ա լաշ կեր տի ներ գաղ թը կազ մա կեր պե լու 
գոր ծում Արևմ տա հայ փախս տա կան նե րու  Գոր ծա դիր  Մարմ նի ու նե նա լիք 
մաս նակ ցութ յան մա սին» զե կու ցու մը:  Կա ռա վա րութ յու նը միան շա նակ ո րո-
շել է`  «արևմ տա հա յե րի ներ գաղ թի գոր ծը ճա նա չել պե տա կան խնդիր» և  
այն ի րա կա նաց նել պե տութ յան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մի ջո ցով: 
Իսկ արևմ տա հա յե րի  Գոր ծա դիր  Մար մի նը « ճա նա չել իբրև արևմ տա հայ 
կյան քին լա վա տեղ յակ մի հաս տա տութ յուն, ո րի խոր հուրդ նե րից և  գործ-
նա կան ա ջակ ցութ յու նից օգտ վելն անհ րա ժեշտ հա մա րել» և  «երբ  Մինստրնե-
րի  Խորհր դում քննվեն ներ գաղ թի վե րա բեր յալ խնդիր ներ, խորհր դակ ցա-
կան ձայ նով հրա վի րել Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի ներ կա յա ցուց չին»153: 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան այդ պի սի ո րոշ ման դրդա-
պատ ճառ նե րը միան գա մայն հաս կա նա լի են:  Կա ռա վա րութ յու նը մի կող մից 
չէր կա րող ըն դու նել ի րեն կա ռա վա րա կան գոր ծա ռույթ ներ վե րա պա հող 
արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի մո տե ցում նե րը: Մ յուս կող մից՝ հատ վա ծա-
կա նութ յան վե րա ցու մը քա ղա քա կան նպա տակ հայ տա րա րած հան րա պե-
տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը` կապ ված մո տա լուտ ներ գաղ թի հետ, լիո վին 
չէին կա րող մեր ժել հա մա գոր ծակ ցութ յու նն արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ-
նի հետ:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի և  

152 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 23, մաս 1, թ. 104: 
153 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 14, մաս 1, թ. 99:
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արևմտա հայ փախս տա կան նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն ներն այն քան էլ հարթ 
չեն ե ղել: Այդ մա սին է վկա յել 1919 թ. ապ րի լի 19-ին Եր ևա նում տե ղի ու նե-
ցած մի ջա դե պը, ո րի ժա մա նակ Անդ րա նի կի և  տե ղա ցի զին վոր նե րի միջև 
ա ռա ջա ցած խժդժութ յու նը հրա զե նի կի րառ մամբ սաստ վել է կա ռա վա րա-
կան ու ժե րի կող մից154: Այդ մի ջա դե պի կա պակ ցութ յամբ Արևմ տա հայ  Գոր-
ծա դիր  Մար մի նը ապ րի լի 22-ին բո ղո քի դի մում է հղել  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յա նը: «Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մար մինն ի րա-
զեկ լի նե լով ապ րի լի ցա վա լի դեպ քին, երբ հան րա պե տա կան կա ռա վա րու-
թ յան պաշ տոն յա նե րի և  գոր ծուն ան դամ նե րի հրա մա նով հրա զեն պարպ վեց 
քա ղա քի հրա պա րա կում ան զեն ժո ղովր դի վրա,- աս վել է դի մու մում,- 
հայտ նում է կա ռա վա րութ յանն իր բուռն բո ղոքն այս առ թիվ և  պա հան ջում 
օ րի նա կան պա տաս խա նատ վութ յան կան չել ան զեն ժո ղովր դի վրա կրակ 
բա նա լու հրա ման տվող նե րին ու բա րի լի նել հայտ նել թե ի՞նչ մի ջոց ներ են 
ձեռք առն ված հան ցա վոր նե րին պատ ժե լու և ն ման դեպ քե րը կան խե լու հա-
մար»155:  Վար չա պե տի կար գադ րութ յամբ ապ րի լի 26-ին հանձ նա րար վել է 
Եր ևա նի քա ղա քա յին վար չութ յա նը՝  «ըստ հնա րա վո րութ յան կարճ ժա մա-
նա կա մի ջո ցում ներ կա յաց նել ման րա մասն զե կու ցում քա ղա քա յին այ գում 
ամ սույս 19-ին տե ղի ու նե ցած ցա վա լի դեպ քի մա սին»156:

1919 թ. մա յի սի 28-ին  Հա յաս տա նի  խորհր դի շեն քում հան դի սա վոր պայ-
ման նե րում վար չա պե տի պաշ տո նա կա տար Ա.  Խա տիս յա նը հա յե րե նով, 
ա պա ֆրան սե րե նով հրա պա րա կել է  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հայ տա րար ման ակ տը157. « 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 ճումն 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»158,- աս վում էր ակ տում։ Ակ տով նաև հայ տա րար վում 
է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը « հան դի սա նում է 
միաց յալ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը»159։

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ տի հրա պա-
րա կու մից հե տո արևմ տա հայ 12 պատ գա մա վոր ներ՝ Վ. Քր մո յա նը, Ա.  Սա-
սու նին, Վ.  Հո խիկ յա նը, Ա.  Կի տու րը, Հ.  Մա նուկ յա նը, Ա.  Մաք սա պետ յա նը, 
Վ. Ա ռա քել յա նը, Զ.  Կոր կոտ յա նը, Հ.  Կո սո յա նը,  Վան- Փու շը, Հ.  Հայ րա պետ-
յա նը, Ա.  Միր զո յա նը160 տեղ են գրա վել  Հա յաս տա նի  խորհր դի ան դամ նե րի 
շար քում:  Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ հնչել են բազ մա թիվ ճա-
ռեր և  ող ջույ նի խոս քեր: Այդ շար քում երկ րոր դը՝  Հա յաս տա նի խորհր դի 
փոխ նա խա գահ Ա.  Սա հակ յա նից հե տո և Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի կո սից 
ա ռաջ արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մարմ նի ա նու նից ող ջույ նի խոս քով հան դես 
է ե կել Վ. Քր մո յա նը:  Վեր ջի նիս կող մից ըն թերց վել է նաև « Գոր ծա դիր 

154 Տե՛ս Սիմոնյան Հ., Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Բ, էջ 571-575:
155 ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 23, մաս 1, թ. 163:
156 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 186, նույնը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Ք-4033, ց. 2, գ. 1019, թ. 1:
157 Տե՛ս Միացյալ և Անկախ Հայաստան, Պատմական Քայլը, Կ. Պոլիս, 1919, էջ 80-81:
158 ՀԱԱ, ֆ. Պ-198, ց. 1, գ. 4, թ. 1։ Նույնը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 56, թ. 16:
159 Տե՛ս նույն տեղում:
160 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 23, մաս 2, թ. 277։ Նույնը տե՛ս Միացյալ և Անկախ Հայաստան, Պատմական 
Քայլը, էջ 81:



202

 Մարմ նի գրա վոր հայ տա րա րութ յու նը այն մա սին, որ այս կա ռա վա րութ յու-
նը կըն դուն վի իբրև կո րիզ եր կու հատ ված նե րու քա ղա քա կան պե տա կա-
նութ յան, ո րուն շուրջ պետք է խմբվի  Միաց յալ  Հա յաս տա նի պե տա կան 
կյան քը»161։

 Հա յաս տա նի  խորհր դի հա նի սի 4-ի նիս տում Ա.  Խա տիս յա նը՝ հիմ նա վո-
րե լով կա ռա վա րութ յան ի րա կա նաց րած քայ լե րը, ի րա վա ցիո րեն նշել է, որ 
« գործ նա կան տե սա կե տեն անհ րա ժեշտ էր ստեղ ծել  Միաց յալ  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յուն»162։  Մի կող մից՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան սահ ման-
նե րը հա սել են նախ կին  Թուր քիա յի սահ ման նե րին, մյուս կող մից՝ արևմ-
տա հայ փախս տա կան նե րի սահ ման նե րի վրա կու տակ վե լու պատ ճա ռով 
 «ոչ մեկ հնար չկա ներ գաղ թը կանգ նեց նե լու»:  Դաշ նա կից նե րի կող մից ար-
դեն վա ղուց թույ լատր ված էր ներ գաղ թը դե պի  Բա յա զետ և Ա լաշ կերտ163։ 
Ն շե լով այդ հան գա ման քը՝ Ա. Խա տիս յա նը գրել է, որ « չեր կա րե լի եր կիր 
մտնել իբրև հպա տակ կամ օ տար. պետք է մտնեինք որ պես տե րեր, և  ան-
հ րա ժեշտ էր օ րի նա կան ի րա վա սութ յուն այդ երկ րի տե րը հա մար վե լու հա-
մար»164։ Ա.  Խա տիս յա նը որ պես դրդա պատ ճառ, մատ նան շել է նաև ան հրա-
ժեշ տութ յու նը ձեր բա զատ վե լու, ինչ պես ար տերկ րում, այն պես էլ արևմ տա-
հայ փախս տա կան նե րի մոտ տա րած ված այն կաս կա ծից՝ « թե  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը չի ձգտիր բա ցար ձակ ան կա խութ յան և  թե ան կը վա-
րա նի  Ռու սիա յեն բաժն վե լու հա մար»165:  Միա ժա մա նակ ներ գաղ թը ի րա-
գոր ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր կազ մա վո րել արևմ տա հայ կա նո նա վոր 
զո րա մա սեր, ին չը հնա րա վոր չէր ա ռանց վե րաց նե լու արևմ տա հա յե րի այն 
կաս կա ծան քը,  «որ ար ևե լա հա յե րը կը ձգտին չբա ժան վիլ  Ռու սաս տա նեն և  
ան կախ ըլ լալ»166։ 

 Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ տը հատ վա-
ծա կա նութ յան վե րաց մանն ուղղ ված հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված քայ լե րից ա մե նա կար ևորն ու նշա նա կա լին է ե ղել: 
 Միաց յալ, Ա զատ  Հա յաս տա նի հռչա կու մով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու-
նում հայ ժո ղովր դի ար ևե լա հայ և  արևմ տա հայ հատ ված նե րի փաս տա ցի 
ի րա վա հա վա սա րութ յան հիմքն է դրվել: « Հատ ված նե րի միա ցու մը», հատ-
վա ծա կա նութ յան վե րա ցու մը ի րոք ի դեալ է ե ղել, ո րը կա րող էր ի րա կա-
նութ յուն դառ նալ միայն ազ գա յին պե տութ յան մեջ եր կա րատև, նպա տա-
կամղ ված, ծրագ րված պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա գործ ման պայ-
ման նե րում:

Ե լա կետ ու նե նա լով այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան պե տա կա նու-
թ յան մարմ նա ցում հան դի սա ցող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, նրա 
ամ րապն դու մը և հ զո րա ցու մը՝ հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը հատ-
վա ծա կա նութ յու նը վե րաց նե լու քա ղա քա կա նութ յան ի րա գոր ծու մը շա րու-
նա կել են նաև  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ տա րար ման ակ տի 
ըն դուն մա նը հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում: Այդ նպա տա կով ի րա կա նաց-

161 Տե՛ս Միացյալ և Անկախ Հայաստան, Պատմական Քայլը, էջ 83:
162 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 94:
163 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. Պ-199, ց. 1, գ. 32, թ.թ. 86-87, նույն տեղում, թ.143, նույն տեղում, գ. 53, թ. 27: 
164 Տես Միացյալ և Անկախ Հայաստան, Պատմական Քայլը, էջ 95:
165 Տես նույն տեղում:
166 Տես նույն տեղում:
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վել են մի շարք քայ լեր՝ ա) արևմ տա հայ փախս տա կան նե րը ճա նաչ վել են 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի ներ և ն րանց հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձեռ վել մաս նակ ցե լու պառ լա մեն տա կան ընտ րութ յուն նե րին, բ) արևմտա-
 հա յե րի կող մից ար տա հայտ ված դժգո հութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ ՀՅԴ 
Բ յու րոյն հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ է կա յաց րել և  պար տադ րել հա մա-
պա տաս խան մար մին նե րին այդ ուղ ղութ յամբ ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ քայ լեր, 
գ) ՀՅԴ 9-րդ  ընդ հա նուր ժո ղո վը հատ վա ծա կա նութ յան դեմ ուղղ ված ո րո-
շում նե րի ըն դու նու մը և դ րանց ի րա գոր ծու մը, դ) 1919 թ. աշ նա նը Եր ևա նում 
միջ հատ վա ծա կան բա նակ ցութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, ե) ազ գայ նաց ման 
քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում « Լեզ վի մա սին» օ րեն քի ըն դու նու մը և 
դ րա նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը, զ) արևմ տա հա յե րի նշա-
նա կու մը պե տա կան պաշ տոն նե րում, է) հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յու նն 
արևմ տա հա յե րին հար մա րաց նե լու նպա տա կով հա մա պա տաս խան հանձ-
նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը:

Այս պի սով,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գո յութ յան ըն թաց քում հատ-
վա ծա կա նութ յան հիմ նախնդ րի լուծ ման նպա տա կով հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րը ի րա կա նաց րել են մի շարք քա ղա քա կան քայ լեր: Դ րան-
ցից հիմ նա կա նը հան դի սա ցել է  Միաց յալ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 1919 
թ. մա յի սի 28-ի ակ տը:  Հատ վա ծա կա նութ յու նը վե րաց նե լու նպա տա կի ի րա-
գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ե ղել ա ռաջ քա շել և հռ չա կել հա մազ գա յին 
մի կար ևոր գերն պա տակ: Այդ նպա տակը  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փարն 
էր, որն ի րա գոր ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր ամ րապն դել և հ զո րաց նել 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, ո րի շուրջ պետք է միա վոր վեին մնա ցած 
բո լոր հայ կա կան հո ղե րը: Ընդ ո րում,  Միաց յալ  Հա յաս տան հռչա կե լով, նկա-
տի է առն վել ոչ միայն միաց յալ հայ կա կան պե տութ յան կազ մա վո րու մը, 
այլև այդ գա ղա փա րի ի րա գործ ման հա մար արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ 
հատ ված նե րի միաս նութ յան ա պա հո վու մը: Այս է ե ղել  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կան ծրա գի րը: 

Ի մի բե րե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա րե լի ար ձա նագ րել, որ հայ ժո-
ղովր դի քա ղա քա կան պատ մութ յան մեջ հատ վա ծա կա նութ յու նը՝ որ պես մի 
ա ռանձ նա հա տուկ ազ գա յին-քա ղա քա կան եր ևույթ, ի հայտ է ե կել հա յոց 
նոր պատ մութ յան վեր ջին ժա մա նա կա հատ վա ծում (1917-1918 թթ.) և  տար-
բեր դրսևո րում ներ է ու նե ցել նո րա գույ նի ա ռա ջին շրջա նում՝  Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան (1918-1920 թթ.) գո յութ յան ողջ ըն թաց քում: 
 Հատ վա ծա կա նութ յան վե րա ցու մը որ պես  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րի հա մար պե տա կան կար ևոր խնդիր ա ռա ջին ան գամ 
հնչեց վել է Արևմ տա հայ 2-րդ  հա մա գու մա րում:  Վեր ջինս դժվար էր ի րա-
կա նաց նել ա ռանց արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի ռազ մա քա ղա քա կան 
նե րու ժի օգ տա գործ ման:  Սա կայն ինչ պես այդ, այն պես էլ դրան հա ջոր դած 
ժա մա նա կաշր ջա նում հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման քա ղա քա կա նու-
թյունն իր հա մա պար փակ ծրագ րի տես քով ամ փոփ ձևա կեր պում այդ պես 
էլ չի ստա ցել: « Մեր ցե ղի բո լոր հատ ված նե րի միա ցու մը ա մե նա ցան կա լի 
ի դեալ մըն է»167,- գրել է Ա.  Չո պան յա նը:  Սա կայն « հատ ված նե րի միա ցու մը», 
դեռևս սոսկ ի դեալ էր, ո րը կա րող էր ի րա կա նութ յուն դառ նալ միայն ազ-
167 Տե՛ս «Վերածնունդ», 14 հուլիսի 1917 թ., էջ 59:
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գա յին պե տութ յան մեջ՝ հա մախմ բե լով հայ ժո ղովր դի հատ ված նե րը հա-
մազ գա յին միաս նա կան գա ղա փա րի շուրջ՝ եր կա րատև, նպա տա կամղ ված, 
ծրագ րված պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա գործ ման պայ ման նե րում: 
Ակ ներև է, որ ա ռանց տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան պե տա կա-
նութ յան մարմ նա ցու մը հան դի սա ցող  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ամ-
րապնդ ման և հ զո րաց ման՝ հատ վա ծա կա նութ յան վե րաց ման խնդրի լու-
ծումն ա նի րա կա նա նա լի էր: 

 Կա րեն Պ.  Հայ րա պետ յան – գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն 
ընգր կում են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան հիմ նա-
հար ցե րը, արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յան և հատ վա ծա կա նութ յան 
հետ կապ ված պատ մա գի տա կան խնդիր նե րը:

Summary

THE ISSUE OF OvERCOMING THE FRAGMENTATION IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

Karen P. Hayrapetyan
Candidate of Historical Sciences

Key words - fragmentation, Western Armenians, Eastern 
Armenians, fragmental approach, First Congress of Western 
Armenians, Second Congress of Western Armenians, Republic of 
Armenia, United Armenia.

 
In the political history of the Armenian people fragmentation as a specific 

national-political phenomenon was manifested in the last part of the new era of 
the history (1917-1918) and also in the entire period of the existence of the First 
Republic of Armenia (1918-1920). The unity of the West Armenian and East 
Armenian parts of the Armenian people, their united and joint activities were of 
great importance in resolving both the Pan-Armenian and separate national-
political problems. In the past , as well as, at present times the fragmentation 
and respective fragmentary activities have always been among main obstacles 
hindering the assurance of unity of both parts of the Armenian people The 
authorities of the First Republic of Armenia declared the policy of eliminating 
fragmentation at the second congress of Western Armenians. The most important 
initiative taken by the Armenian authorities in the direction of eliminating 
fragmentation was the official proclamation of the Act of Independent and United 
Armenia on May 28, 1919.
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Резюме

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ФРАГМЕНТАРНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ

Карен П. Айрапетян 
Кандидат исторических наук

Ключевые слова – фрагментарность, западные армяне, 
восточные армяне, фрагментарная деятельность, Первый 
съезд западных армян, Республика Армения, Второй съезд 
западных армян, единая Армения.

В политической истории армянского народа фрагментарность как 
специфическое национально-политическое явление проявилось как в пос-
ледней части новой истории (1917-1918 г.г.), так и в весь период существо-
вания первой Республики Армения (1918-1920 г.г.). Единство западной и 
восточной частей армянского народа, их объединенная и солидарная 
деятельность имела важное значение в разрешении как общенациональных, 
так и отдельных фрагментарных национально-политических задач. Как в 
прошлые времена, так и в наши дни в деле обеспечения единства двух 
частей армянского народа основным препятствием являлась фрагментарность 
и исходящая из нее фрагментарная деятельность. Власти первой Республики 
Армения на Втором съезде западных армян объявили о политике устранения 
фрагмен тарности. В деле преодоления фрагментарности главнейшим начи-
нанием властей РА стало торжественное провозглашение 28-го мая 1919 года 
Акта о независимой и единой Армении.
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  Սու րեն Թ.  Սարգս յան
  Պատմ. գիտ. դոկ տոր

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1918-1920 ԹԹ.

 Մուտք

Բանալի բառեր – Հայաստանի Հանրապետու թյուն, Հայ 
Ժողովրդական կուսակցություն, անկախություն, կուսակցու-
թյուն, ընդդիմություն, ծրագիր, կառավարություն, պաշտո-
նա թերթ, խորհրդարան, կոալիցիա:

70 տա րի շա րու նակ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում  Հա յաս տա նի Հան  րա -
պե տութ յու նը հայ տա րար վել էր «դաշ նակ ցա կան» և  բո լոր հնա րա վոր մի-
ջոց նե րով պայ քար էր ծա վալ վել նրա պատ մութ յու նը վա տա բա նե լու ու  որ-
ևէ դրա կան ի րո ղութ յուն բա ցա ռե լու ուղ ղութ յամբ:  Հայ կոմկ ու սի կող մից դա 
ար վում էր, որ պես զի գա ղա փա րա կան հա կա ռա կոր դը (տվյալ դեպ քում  Հայ 
 Յե ղա փո խա կան  Դաշ նակ ցութ յու նը), ա վե լի ու ժեղ և «վ տան գա վոր» ներ կա-
յաց վեր, հետ ևա բար ի րենց կա տա րած գործն էլ` կար ևոր ու ար ժա նի ա մե նայն 
գնա հա տան քի և  բարձր վար ձատ րութ յան: 

Իսկ Սփ յուռ քում 1918-1920 թթ. պատ մութ յանն անդ րա դառ նում էին գե րա-
զան ցա պես այն դեպ քե րում, երբ սրվում էին միջ կու սակ ցա կան և  գա ղա փա-
րա կան հակասությունները, ինչ պես ե րեք ա վան դա կան կու սակ ցութ յուն նե րի, 
այն պես էլ նրանց տա րա ձայ նութ յուն նե րի վրա պար բե րա բար յուղ լցնող հայ 
կո մու նիստ նե րի միջև: Ուս տի նման գրվածք նե րում հիմ ա կա նում գե րա կա 
էր սուբ յեկ տի վիզ մը և  կու սակ ցա կան գծին հա վա տա րիմ մա լու ձգտու մը: 
Այդ գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վեց 70 տա րի: 

Ն կա տե լի է նաև, որ մա նա վանդ  Հա յաս տա նի 1991 թվա կա նի վե րան-
կա խա ցու մից հե տո 1918-1920 թթ. պատ մութ յու նը մի կող մից՝ ա վե լորդ գու-
նա զարդ վում է և  գոր ծիչ նե րի մեծ մասն ար ժա նաց վում է լու սապ սա կի, իսկ 
մյուս կող մից՝ ան հիմ հար ձա կում ե րի է են թարկ վում ինչ պես նախ կին՝ 
խորհր դա յին պատ մագ րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այն պես էլ նրանց 
ա վան դույթ նե րը ժա ռան գած  Հա յաս տա նի նոր իշ խա նա վոր նե րի կող մից։ 
Այ նինչ հար կա վոր է մեր ժել կու սակ ցա կա նութ յու նը և  ա մեն ինչ լու սա բա նել 
ճշմա րիտ և  ա նա չառ դիր քե րից:
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 Հայտ նի է, որ 20-րդ  դա րասկզ բի հայ ի րա կա նութ յան մեջ ան կախ մո-
դա յիկ տե սութ յուն նե րին տուրք տա լուց՝ կու սակ ցութ յուն նե րի մեծ մա սը 
լծված էր  Հայ կա կան հար ցի լուծ ման գոր ծին, իսկ սո ցիալ-քա ղա քա կան 
խնդիր նե րին վե րա բեր վում էր որ պես հե ռա վոր ու մշու շա պատ տե սլականի1: 
Ընդ հա նուր առ մամբ՝ այդ տա րի նե րին գոր ծած կու սակ ցութ յուն նե րի գոր-
ծու նեութ յու նը գնա հա տե լիս հարկ է որ պես չա փա նիշ ըն դու նել նրանց ազ-
գա շա հութ յու նը և  ան կախ կա ռա վա րող քա ղա քա կան ու ժի նկատ մամբ նրա 
վե րա բեր մուն քից` պե տա կա նութ յան գա ղա փա րի պաշտ պա նութ յան գոր ծին 
նվիր վա ծութ յու նը:

ՀՀ կար ճատև գո յութ յան 2 ու կես տա րի նե րին իշ խող քա ղա քա կան ու-
ժը ՀՅԴ-ն  էր: Մ յուս բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րը հիմ ա կա նում ե ղել են քա-
ղա քա կան ընդ դի մութ յուն:  Հան րա պե տութ յան ձևա վոր ման սկզբնա մա սում 
ստեղծ ված բարդ ի րա վի ճա կում փոր ձի և  օ րենք նե րի բա ցա կա յութ յան պայ-
ման նե րում դուրս մա լով  կա ռա վա րութ յու նից ու մաս նակ ցե լով ա մե նա լայն 
լիա զո րութ յուն նե րով օժտ ված  խորհր դա րա նի աշ խա տանք նե րին՝ նրանք 
հնա րա վո րութ յուն էին ստա նում բա վա կա նին լուրջ դեր խա ղա լու պե տա-
կան կյան քի հետ կապ ված ա մե նա կար ևոր խնդիր նե րի լուծ ման մեջ և  մեծ 
ի մա սամբ հան դես էին բե րում զուսպ և  հան դուր ժո ղա կան կեց վածք ներ: 
«Մենք որ ապ րում էինք ա նա սե լի պայ ման նե րում,- գրում է է սեռ նե րի տե-
սա բան նե րից Ա.  Խոնդ կար յա նը,- ո րով և  շատ ա ւե լի ա ռիթ ու նէինք ջղայ նոտ 
ու կռւա զան լի նե լու, շատ հար ցեր լու ծում էինք հա մե րաշ խու թեամբ»2:  Միև-
նույն ժա մա նակ բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րի, այդ թվում նաև ՀՅԴ-ի, գոր-
ծու նեութ յան վրա մշտա պես ազ դում էր հայ ժո ղովր դին սպառ նա ցող ար-
տա քին վտան գի ու նո րա կազմ հան րա պե տութ յան առջև ծա ռա ցած մռայլ 
հե ռան կար նե րի գի տակ ցու մը:

ՀՀ ա ռա ջին խորհր դա րա նում ՀՅԴ-ից բա ցի՝ գոր ծել են  Սո ցիալ-դե մոկ-
րատ նե րը (այ սու հետև՝ սոց դեմ),  Սո ցիա լիստ հե ղա փո խա կան նե րը (այ սու-
հետև՝ է սեռ ներ) և  Հայ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յու նը (այ սու հետև՝ ՀԺԿ): 
Ընդ ո րում, դրան ցից ֆի նան սատն տե սա կան և  կադ րա յին ա մե նա մեծ ռե-
սուրս նե րի տի րա պե տում էր ՀԺԿ-ն, ո րի մա սին էլ հիմ ա կա նում կխո սենք 
ստորև:

1.  Հայ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան ձևա վո րու մը
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ՀՅԴ-ից հե տո ա մե նահ զոր քա ղա-

քա կան ու ժի՝ ՀԺԿ-ի պատ մութ յան վե րա բեր յալ նյու թե րը շատ քիչ են: ՀԺԿ-
ին նվիր ված հու շագ րութ յուն ներ էլ չկան3: Ն յու թի սա կա վութ յունն ու խորհր-

1 Թեկուզ այն հանգամանքը, որ գրեթե բոլոր հայ կուսակցությունների ակունքներում ունևոր դասին 
պատկանող կամ նրա ծոցից դուրս եկած մտավորականությունն էր, արդեն իսկ մեր ասածի խոսուն 
վկայություն է: Ակնհայտ իրողություն է նաև այն, որ չնայած նրանց ծրագրերի գունագեղ «սոցիալիստական» 
հանդերձանքին, Արմենականների հետ հնչակյաններն էլ, դաշնակցականներն էլ առանց դասի ու 
դասակարգի խտրականության իրենց շարքերն էին ընդունում բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր 
պատրաստ էին պայքարել Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ազատության համար, իսկ դասակարգային 
ներհակություններին ու առավել ևս դասակարգային պայքարին բացի զուտ տեսական, իսկ հաճախ էլ՝ 
թերթային անդրադարձներից, փաստորեն ուշադրություն չէին դարձնում:
2 Խոնդկարեան Ա., Օպոզիցիան հանրապետական Հայաստանում, «Վէմ», Փարիզ, 1934, N 4, էջ 78:
3 Լավ է, որ գոնե իրենց հուշերում ՀԺԿ-ին երբեմ անդրադարձել են Ս. Վրացյանը («Հայաստանի Հանրա-
պետութիւն», Փարիզ, 1928), Ա. Խատիսյանը («Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը», 
Պէյրութ, 1968), Ա. Ահարոնյանը («Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան, Քաղաքական օրագիր, 1919-
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դա յին շրջա նում տի րող միա կու սակ ցա կան հա մա կար գը «ն պաս տել են», 
որ ՀԺԿ-ի պատ մութ յու նը դուրս է մա ցել ու սում ա սի րող նե րի ու շադ րութ-
յու նից:  Միակ բա ցա ռութ յու նը  Դա վիթ  Խե չում յա նի մի քա նի հրա պա րա կում-
ներն են4: Չ նա յած դրան, 1918-1920 թթ. պատ մութ յանն անդ րա դար ձած 
խորհր դա յին ու հետ խորհր դա յին ու սում ա սի րող նե րից ո մանք այս կամ այն 
չա փով խո սել են ՀԺԿ-ի մա սին:  Մաս նա վո րա պես Ռ.  Հով հան նիս յա նը5, Լ. 
 Խուր շուդ յանն ու Կ.  Խու դա վերդ յա նը6, Ա.  Հա կոբ յա նը7, Վ.  Մե լիք յա նը8, Հ. 
 Վար դի վառ յա նը9, Գ. Ա վագ յա նը10, Վ.  Բա բա ջան յա նը11, Վ.  Վի րաբ յա նը12 և  
ու րիշ ներ:  Կու սակ ցութ յան պատ մութ յան վե րա բեր յալ զգա լի նյու թեր կան 
նաև  Հա յաս տա նի Ազ գա յին ար խի վի (ՀԱԱ), Ե ղի շե  Չա րեն ցի ան վան Գ րա-
կա նութ յան և  ար վես տի թան գա րա նի (ԳԱԹ) ֆոն դե րում13, տպագր ված փաս-
տաթղ թե րի և ն յու թե րի ժո ղո վա ծու նե րում14 և  մա մու լում15:

 Կու սակ ցութ յան գա ղա փա րա կան նա խորդ նե րը «Մ շակ» թեր թի շուրջ 
հա մախմբ ված ա զա տա կան մտա վո րա կան ներն էին, ո րոնք ի րենց հա մա-
րում էին մշա կա կան ներ և ՀԺ կու սակ ցութ յան նա խա պատ մութ յունն էլ 
հասց նում էին մինչև XIX դ. 70-80-ա կան թվա կան նե րը: Ուս տի այս կու սակ-
ցութ յու նը պաշտ պա նում էր հայ ա զա տա կան-ժո ղովր դա վա րա կան շրջա-
նակ նե րի շա հե րը, իղ ձերն ու ցան կութ յուն նե րը և  արևմ տա հայ ռամկ ա վար-
նե րի շա հե րի ար տա հայ տիչ ՀՍՌԿ-ի հետ գտնվում էր սերտ, բա րե կա մա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ:

 Հա ճախ ՀԺԿ-ին նույ նաց րել են կայս րութ յան հպա տակ ազ գե րին սոսկ 
ազ գա յին-մշա կու թա յին ինք նա վա րութ յուն խոս տա ցող ռու սա կան  Կա դետ-
1927»), Եր., 2001, Ա. Դարբինյանը («Հայ ազատագրական շարժման օրերէն», Եր., 2003), Ա. Խոնդկարյանը 
(«Օպոզիցիան հանրապետական Հայաստանում», «Վէմ», 1933, Ա, էջ 63-82, Բ, էջ 68-79, 1934, Գ, էջ 76-98, 
Ե, էջ 43-46):
4 Տե՛ս Խեչումյան Դ., Հայ Ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսության և գործունեության 
հակաժողովրդական էությունը, ԼՀԳ, Եր., 1984, N 2: Տե՛ս նաև՝ Xечумян Д., Критический анализ идеологии и 
политики Армянской народной партии (1917-1921 гг.), (ատենախոսության սեղմագիր), Ереван, 1987.
5 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն (4 հատոր, The Republic of Armenia, հատոր 1 
(1971) և հատոր II (1982), հատորներ III և IV (1996) U.C. Press):
6 Տե՛ս Хуршудян Л., Худавердян К., Армянские политические партии. Некоторые вопросы истории и иде-
ологии, «Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и 
гражданской войне», Калинин, 1980, с. 102.
7 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտա-
վարությունը», ԼՀԳ, N 2 (106), 2002, էջ 106-111, նույնի՝ Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակ-
ցությունները (1918-1920 թթ.), Եր., 2005, նույնի՝ Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Եր., 2018:
8 Տե՛ս Մելիքյան Վ., 1917 Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը, Եր., 1997:
9 Տե՛ս Վարդիվառեան Հ., Մեծ երազի ճամբուն ուղեվորները եվ համապարփակ պատմութիւն Ռամկա-
վար ազատական կուսակցութեան, հատ. Ա, Արմենական կազմակերպութիւն, Հայ Ժողովրդական կազմա-
կերպութիւն, Նիւ Ճըրզի, 2015, էջ 315-391:
10 Տե՛ս Ավագյան Գ., Միքայել Պապաջանյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը, ատենախո-
սության սեղմագիր, Եր., 2009:
11 Տե՛ս Բաբաջանյան Վ., Միջկուսակցական հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918 
- 1920 թթ., Եր., 2017:
12 Տե՛ս Վիրաբյան Վ., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-20 թթ.: Կառավարության ռազմաքաղաքական 
գործունեությունը և կուսակցությունները (Հայոց քաղաքական պատմության էջերից), Եր., 1999։
13 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. N N 292, 1022, 4033, Եղիշե Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թանգարանի 
արխիվ Ա. Չոպանյանի, Հ. Թումանյանի, Շիրվանզադեի, Մ. Աբեղյանի, Թ. Ազատյանի ֆոնդերը և այլն:
14 Օրինակ` «Документы и материалы по Внешней политике Закавказья и Грузии, Тифлис, 1919. Նիւթեր Հ.Յ. 
Դաշնակցութեան պատմութեան համար (այսուհետև՝ Նիւթեր…), խմբ. Հր. Տասնապետեանի, հրատ. Հ. Յ. 
Դաշնակցութեան, Պէյրութ, Ա, հատ., 1984, Բ. հատ., 1985, Գ. հատ., 1976, Դ. հատ., 1982, Նիւթեր…, խմբ. Եր. 
Փամպուքեանի, հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան, Պէյրութ, Ե. 2007, Զ. հատ., 2010, Է. հատ., 2010, Ը. հատ., 
2011, Թ. հատ., 2012 և այլն:
15 Շահեկան են հատկապես ՀԺԿ պաշտոնաթերթեր «Ժողովուրդ», «Ժողովրդի ձայն», ինչպես նաև «Վան-
Տոսպ», «Հայաստան», «Մշակ», «Հորիզոն», «Կառավարության լրաբեր», «Հովիտ», «Վէմ», «Тифлисский 
листок», «Кавказское слово» պարբերականները: 
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նե րի կու սակ ցութ յան ( Սահ մա նադ րա կան դե մոկ րատ ների) հետ:  Սա կայն 
ՀԺԿ-ն  ու ներ ընդգծ ված ազ գա յին նկա րա գիր, իսկ կա դետ նե րը ռու սա կան 
մյուս կու սակ ցութ յուն նե րի նման ա ռանձ նա պես մեծ կար ևո րութ յուն չէին 
տա լիս ազ գա յին հար ցին: 

Ար ևե լա հա յոց քա ղա քա կան կյան քի կենտ րոն  Թիֆ լի սում «Մ շակ» թեր-
թի շուրջ հա մախմբ ված հենց այս մտա վո րա կա նութ յան ջան քե րով էլ (նա-
խա ձեռ նող խում բը՝ Հ. Ա ռա քելյ ան, Մ.  Պա պա ջան յան, Ս.  Հա րութ յուն յան, Լ. 
 Ղուլյ ան. Գ.  Մե լիք- Ղա րագ յոգ յան և  ու րիշ ներ) 1917 թ. ապ րի լի 11-ին հիմ-
նադր վեց  Հայ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յու նը: Հ րա պա րակ վեց հռչա կա-
գիր, ո րը փաս տո րեն ու ներ ծրագ րա յին բո վան դա կութ յուն16: 

ՀԺԿ-ի որ ևէ խորհր դա նիշ գտնե լու ուղ ղութ յամբ մեր ջան քերն ա նարդ-
յունք ե ղան:  Մեր ու նե ցած փաս տե րը խո սում են այն մա սին, որ ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ կու սակ ցութ յու նը զի նան շան, դրոշ կամ մեկ այլ խորհր-
դա նիշ չի հասց րել ստեղ ծել:  Նո րաս տեղծ կու սակ ցութ յանն ան դա մագր վե ցին 
մտա վո րա կան ներ, ֆա բրի կա տե րեր, առևտ րա կան ներ, վա ճա ռա կան ներ, 
մանր ու մի ջին քա ղա քա յին և գ յու ղա կան խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ17:

ՀԺԿ-ն  ող ջու նեց ռու սա կան  Փետր վար յան մեծ ու ա նար յուն հե ղա փո-
խութ յու նը և  իր լիա կա տար հա մակ րանքն ու ա ջակ ցութ յու նը հայտ նեց  Ժա-
մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յա նը: Ազ գա յին և տն տե սա կան խնդիր նե րի լու-
ծու մը թողն վում էին մոտ ա պա գա յում հրա վիր վե լիք  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
ի րա վա սութ յա նը:

ՀԺԿ-ն  գու մա րել է եր կու հա մա գու մար` 1-ի նը 1917 թ. սեպ տեմ բե րի 
24-28-ը  Թիֆ լի սում և 2-դը` 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Եր ևա նում: Դ րան ցում 
մշակ վել և  ըն դուն վել են կու սակ ցութ յան եր կու ծրագ րե րը, կա նո նա կարգ-
վել են կենտ րո նի և  մաս նաճ յու ղե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը և  այլ կազ-
մա կեր պա կան հար ցեր:

 Թիֆ լի սում ըն դուն ված ՀԺԿ-ի ա ռա ջին ծրա գի րը հա վաս տեց, որ շատ 
կարճ ժա մա նա կի ըն թաց քում կու սակ ցութ յու նը սահ մա նա զատ վե լով ռու-
սա կան կա դետ նե րից և  ապ րե լով հե տա գա քա ղա քա կան բա րեշր ջում, լիո-
վին կանգ նել է ազ գա յին հո ղի վրա18:  Հա մա գու մարն ընտ րեց 23 ան դա մից 
բաղ կա ցած մշտա կան  Կենտ րո նա կան կո մի տե և  Կենտ րո նա կան բյու րո: 
 Կենտ րո նա կան բյու րո յի նա խա գահ ընտր վեց  Ռու սաս տա նի 4-րդ  պե տա-
կան դու մա յի և Անդր կով կաս յան հա տուկ կո մի տեի ան դամ  Մի քա յել  Պա-
պա ջան յա նը19:  Փոխ նա խա գահ ներ ընտր վե ցին  Համ բար ձում Ա ռա քելյ ա նը, 
Ի սա հակ Ա միր յա նը և  հայտ նի բժիշկ  Կա րա պետ Ս տե փան յա նը20:

 Կու սակ ցութ յան ա ռա ջին հա մա գու մա րում ըն դուն վե ցին նաև մի շարք 
հիմ ա րար փաս տաթղ թեր: Դ րան ցից ա մե նա կար ևո րը 1917 թ. ապ րի լի 11-ին 
հրա պա րակ ված հռչա կագ րի հի ման վրա վե րամ շակ ված և  սեպ տեմ բե րի 
27-ին վա վե րաց ված կու սակ ցութ յան անդ րա նիկ ծրա գիրն էր և կու  սակ -
ցութ յան կա նո նադ րութ յու նը21:
16 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1021, գ. 7, ց. 11, թ. 1-2, ֆ. 1022, ց. 7, գ. 96, թ. 26, Մշակ, 7. IV.1917:
17 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ. 562, «Մշակ», 14 սեպտեմբերի 1917, «Ժողովրդի ձայն», 29 հունիսի, 1919:
18 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտա-
վարությունը», ԼՀԳ, N 2 (106), էջ 108:
19 Տե՛ս Ավագյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 35:
20 Տե՛ս նույն տեղում, 13. X. 1917:
21 Տե՛ս Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցութեան, վերաքննված Ա. Համագումարում սեպտեմբերի 27-ին, 
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Ծ րա գի րը բաղ կա ցած էր եր կու՝ Ընդ հա նուր պե տա կան և Ազ գա յին հար-
ցեր բա ժին նե րից և 75 հոդ ված նե րից: Ընդ ո րում, ա ռա ջին բա ժի նը ութ, իսկ 
երկ րոր դը՝ եր կու են թագ լուխ նե րից էր կազմ ված: Ծ րագ րի ա ռա ջին հոդ վա-
ծում հայ տա րար վում էր, որ ՀԺԿ-ն  հա մազ գա յին կու սակ ցութ յուն է և «կա-
րող է ճիւ ղեր բա նալ թէ  Ռու սաս տա նում և  թէ նրա սահ ման նե րից դուրս»22: 
Ծ րագր վում էր երկ րում դա սա յին ար տո նութ յուն նե րի վե րա ցում և  բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րը, ա ռանց սե ռի, դա վա նան քի և  «ազ գի խտրու թեան, հա վա-
սար կդառ նա յին օ րէն քի ա ռաջ»: Հռ չակ վում էին մա մու լի, խղճի, խոս քի, 
մի տինգ նե րի, կրթութ յան և  այլ դե մոկ րա տա կան ա զա տութ յուն ներ: Հայ  տա-
րար վում էր, որ ե կե ղե ցին պետք է ան ջատ լի նի պե տութ յու նից, վե րաց վի 
գրաքն նութ յու նը:  Մար դիկ պա տաս խա նատ վութ յան կա րող էին են թարկ վել 
բա ցա ռա պես դա տա րան նե րի վճիռ նե րով:  Մաս նա վոր սե փա կա նութ յան 
ի րա վունքն հա մար վում էր ան ձեռնմ ե լի:

Ծ րագ րում ա ռան ձին են թա բա ժին ներ էին հատ կաց ված պե տա կան կար-
գին և  տե ղա կան կա ռա վար մա նը:  Հայ տա րա րվում էր, որ եր կի րը պետք է 
«լի նի դե մօկ րա տա կան պար լա մեն տա կան հան րա պե տու թիւն» և  «օ րէնսդ-
րա կան իշ խա նու թիւ նը պատ կա նե լու է ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցուց չու-
թեան»23: Իսկ վեր ջին ներս ընտր վե լու էին ընդ հա նուր, հա վա սար, ուղ ղա կի 
և  գաղտ նի ձայ նատ վութ յամբ: Հս տակ հայ տա րար վում էր, որ ոչ մի ո րո շում, 
կար գադ րութ յուն, հրա ման,  «ինչ ա նուն էլ որ կրէ և  ում ից որ բղխէ» չի կա-
րող օ րեն քի ուժ ստա նալ ա ռանց ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցուց չութ յան ո րոշ-
ման24: 

Ծ րագ րում աս վում էր նաև, որ բո լոր տե սա կի հար կերն ու դրանց չա-
փե րը պետք է ո րոշ վեն բա ցա ռա պես օ րենսդ րա կան կար գով:  Բո լոր այդ 
սկզբունք նե րը պի տի գոր ծեին նաև տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե-
րում, ո րոնք պի տի կազմ վեին ըստ ազ գա յին հատ կա նի շի:

Ա ռան ձին` «Դա տաս տան» են թա բաժ նում հռչակ վում էր, որ դա տա կան 
իշ խա նութ յու նը պետք է ան կախ լի նի իշ խա նութ յան մյուս` օ րենս դիր և 
 գոր ծա դիր թևե րից:  Բո լո րը պետք է հա վա սար լի նեն դա տա րա նի ա ռաջ, իսկ 
դա տա կան գոր ծըն թաց նե րը պետք է կազ մա կերպ վեն հրա պա րա կայ նո րեն 
և  ու նե նան մրցակ ցա յին բնույթ:  Վե րաց վում էր մա հա պա տի ժը և  կի րառ վում 
պայ մա նա կան դա տա պար տութ յու նը:

«Ֆի նանս ներ և տն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն», «Հո ղա յին օ րենսդ-
րութ յուն» են թա բա ժին նե րում լու սա բան վում էին կու սակ ցութ յան մո տե ցում-
ներն այդ կար ևոր տնտե սա կան ո լորտ նե րի հանդեպ և  պար տա դիր էր հա-
մար վում դե մոկ րա տա կան սկզբունք նե րի կի րա ռու մը նաև այդ աս պա րեզ-
նե րում: «Բան վո րա կան օ րենսդ րութ յուն» են թա բաժ նում էլ հռչակ վում էին 
ութ ժամ յա աշ խա տան քա յին օր վա, գոր ծա դու լի ի րա վուն քի, գի շե րա յին և 
 սահ ման ված չա փե րից ա վե լի աշ խա տան քա յին օ րե րի նոր մա վոր ման, կա-
նանց և  ան չա փա հաս նե րի աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան, պե տա կան 
ա պա հո վագ րութ յուն մտցնե լու և  այլ ա ռա ջա դի մա կան պա հանջ ներ: Իսկ 
«Ժո ղովր դա կան լու սա վո րութ յուն» են թա բաժ նում հայ տա րար վում էր նախ-
Թիֆլիս, «Էկօնօմիա» տպարան, 1917: Ի դեպ, ծրագիրը համարվում է նաև ՀԺԿ-ի թիվ 1 հրատարակությունը:
22 Նույն տեղում, էջ 3:
23 Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցության, Թիֆլիս, 1917, էջ 7:
24 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 8:
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նա կան դպրոց նե րում ընդ հա նուր, անվճար և  պար տա դիր ու սուց ման և 
բոլոր այն տեսակի սահմանափակումերի վերացման մասին, որոնք 
«հիմված են սե ռի, ծագ ման և կ րօ նի վրա»25:

 Ժո ղովր դա կան նե րը  Հայ կա կան հար ցում Ար ևե լա հա յաս տա նի և Արևմ-
տա հա յաս տա նի հանդեպ դրսևո րում էին տար բե րակ ված մո տե ցում: Այսր-
կով կա սում բնակ վող ար ևե լա հա յե րի հա մար նա խա տե սում էին «օ րէնս  դ-
րա   կան մարմ ով ազ գա յին տե րի տօ րիալ աւ տո նո միա», ո րի տա րած քում 
պաշ տո նա կան լե զուն պետք է լի ներ հա յե րե նը: Իսկ այդ ինք նա վա րութ յան 
սահ ման նե րից դուրս գտնվող հա յե րը պետք է վա յե լեին  «անձ նա կան ազ-
գա յին-կուլ տու րա կան աւ տօ նո միա»26: Ինչ վե րա բե րում է Արևմտ յան Հա յաս-
տա նին, ա պա ժո ղովր դա կան ներն այն հա մա րում էին մի ջազ գա յին հարց, 
ո րը հնա րա վոր էր լու ծել որ ևէ մի ջազ գա յին վե հա ժո ղո վում, իսկ ՀԺԿ-ն 
 պետք է ա մեն ինչ ա ներ, որ  «այդ հար ցը լուծ վի ըստ թիւր քա հա յե րի ցան-
կու թեան»27: Հայ ժո ղովր դի և  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կողմ ո րոշ ման 
հար ցում, ըստ քա ղա քա կան հան գա մանք նե րի ու ի րադ րութ յան, ժո ղովր-
դա կան ներն ու նե ցել են փո փո խա կան, բայց շր ջա հա յաց դիր քո րո շում: 
 Սա կայն ՀԺԿ-ն միշտ  դա վա նել է  Հա յաս տա նը և  հայ ժո ղո վուր դը պետք 
է ու նե նան միայն մեկ` հայ կա կան կողմ ո րո շում սկզբուն քը:

ՀԺԿ-ն  ոչ հե ղա փո խա կան գոր ծե լա կեր պի, խա ղաղ, աս տի ճա նա կան 
բա րեշրջ ման, ա մուր խորհր դա րա նա կան, ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա-
կան պե տութ յան կողմ ա կից կու սակ ցութ յուն էր:  Ժո ղովր դա կան ներն 
ըն դու նում էին ազ գա յին շա հե րի գե րա կա յութ յու նը դա սա կար գա յի նի 
նկատ մամբ:

Ծ րագ րին կից 1917 թ. սեպտեմբերի 27-ին ըն դուն վեց նաև կու սակ ցութ-
յան կա նո նադ րութ յու նը, ո րը սահ մա նում էր. «կու սակ ցու թեան ան դամ կա-
րող են լի նել այն հա յե րը, որ ըն դու նում են կու սակ ցու թեան ծրա գի րը, կեն-
թակ վեն կու սակ ցա կան կար գա պա հու թեան և  պար բե րա բար վճարք ներ են 
հա տու ցա նում կու սակ ցու թեան գան ձա րա նին»28:  Սահ ման վում էին կու սակ-
ցութ յան բարձ րա գույն (հա մա գու մար) և  «ըն թա ցիկ» (կենտ րո նա կան կո մի-
տե) ղե կա վար մար մին նե րի ի րա վա սութ յուն նե րը և դ րանց ու տե ղա կան 
հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի միջև ե ղած ի րա վունք նե րի ու պար տա կա-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը:

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, կազ մա կեր պա կան ձևով ՀԺԿ-ն  նույն պես ազ-
գա յին էր:  Կու սակ ցութ յան ան դամ կա րող էին լի նել միայն հա յե րը29: Մ յուս 
հայ ա վան դա կան կու սակ ցութ յուն նե րի նման ՀԺԿ-ն ևս գոր ծու նեութ յուն էր 
ծա վա լում բո լոր այն տե ղե րում, որ տեղ հա յեր էին բնակ վում:  Կու սակ ցութ-
յու նը հիմ ել է մաս նաճ յու ղեր ոչ միայն  Հա յաս տա նում, Վ րաս տա նում ու 
Ադր բե ջա նում, այլև Հ յու սի սա յին  Կով կա սում, Ի րա նում և  այ լուր: 1917 թ. ՀԺԿ 
1-ին հա մա գու մա րի հաշ վետ վութ յան մեջ հի շա տակ վում էր, որ հինգ ամս-
վա ըն թաց քում հիմ վել է կու սակ ցութ յան 32 ճյուղ և 10 են թաճ յուղ30, իսկ 

25 Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցության, Թիֆլիս, 1917, էջ 15:
26 Նույն տեղում, էջ 17:
27 Նույն տեղում, էջ 17:
28 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 18:
29 «ժողովուրդ», Եր., 29. IX. 1918:
30 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 26. IX. 1917.
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մինչև 1920 թ. վեր ջը՝ 50-ից ա վե լի ճյու ղեր31: Իր գո յութ յան ըն թաց քում 
ՀԺԿ-ն հ րա տա րա կել է « Ժո ղո վուրդ», « Ժո ղովր դի ձայն», « Ժո ղովր դա կան 
թերթ», «Եր կիր», « Նոր կյանք» թեր թե րը:  Կու սակ ցութ յա նը կից գոր ծում էին 
ու սա նո ղա կան, ա շա կեր տա կան, կա նանց ֆրակ ցիա ներ, ո րոնք հրա տա րա-
կում էին « Քայ լեր» և « Նոր ու ղի» թեր թե րը:

2. ՀԺԿ-ն  նո րան կախ  Հա յաս տա նի օ րենս դիր և  
 գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մեջ

1917 թ. հու լի սի 17-ին հիմ ադր ված  Հա յոց ազ գա յին խոր հուրդն ի րա-
կա նաց րեց իր հիմ ա կան և գլ խա վոր նպա տա կը՝ հիմ եց հա մազ գա յին 
միաս նա կան ղե կա վար և  պա տաս խա նա տու մար մին: Փաս տո րեն այն դար-
ձավ հայ ժո ղովր դի գե րա գույն իշ խա նութ յու նը մինչև  Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան հռչա կու մը և «ս տանձ նեց կա ռա վա րա կան բո լոր ֆունկ ցիա նե րը՝ 
հայ կա կան գա վառ նե րի քա ղա քա կան և  վար չա կան ղե կը վա րե լու հա մար»32: 
ՀԱԽ-ը կազմ ված էր 15 ան դա մից՝ վեց դաշ նակ ցա կան, եր կու է սէռ, մեկ 
հնչակյ ան, մեկ մենշ ևիկ, ե րեք ան կու սակ ցա կան և ՀԺԿ եր կու ներ կա յա ցու-
ցիչ ( Սամ սոն  Հա րութ յուն յան,  Հա րութ յուն Այ վազ ան)33: 

 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կու մից հե տո կա ռա վա րութ յուն ստեղ-
ծե լու հար ցի շուրջ սուր պայ քար ծա վալ վեց հատ կա պես ՀՅԴ-ի և ՀԺԿ-ի 
միջև: ՀԺԿ-ն  ո րո շում ըն դու նեց կա ռա վա րութ յան ստեղ ծու մը չվստա հել ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յա նը և  ի րեն դի տե լով իբրև ա վե լի խե լա ցի և  հա վա սա րակշռ ված 
գոր ծե լա կերպ ու նե ցող կու սակ ցութ յան՝ հենց ի րեն էր վե րա պա հում ՀՀ 
կա ռա վա րութ յուն ստեղ ծե լու ի րա վուն քը:  Ժո ղովր դա կան նե րը գտնում էին 
նաև, որ ժա մա նա կին ազատագրական զինյալ պայ քա րը ղե կա վա րած կու-
սակցության հա մար անհ նա րին կլի նի լե զու գտնել թուր քե րի ու նրանց 
դաշ նա կից նե րի հետ:

1918 թ. հու լի սի 17-ին Ազ գա յին խոր հուրդն ու ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 
 Թիֆ լի սից տե ղա փոխ վե ցին  Հա յաս տան, ո րի հետ ևան քով հայ քա ղա քա կան 
կյան քի կենտ րո նը դար ձավ Եր ևա նը: Այս տեղ կու սակ ցութ յուն նե րի «փո-
խա դարձ հա մա ձայ նու թեամբ կա տա րե լով ա թոռ նե րի բաշ խում»34՝ Ազ գա յին 
խորհր դի ան դամ ե րի թվա քա նա կը ե ռա պատ կե լու սկզբուն քով կազմ վեց 
 Հա յաս տա նի խորհր դա րա նը, ո րի 46 պատ գա մա վոր նե րից 6-ը ՀԺԿ-ա կան-
ներ էին35: Ի դեպ, ՀԺԿ-ն  եր կու ման դատ էլ ու ներ Վ րաս տա նի խորհր դա-
րա նում36:  Խորհր դա րա նի ընտր ված եր կու փոխ նա խա գահ նե րից մե կը ՀԺԿ 
կողմ ա կից Գ րի գոր  Խա չատր յանն էր:

 Հով հան նես  Քա ջազ նու նու գլխա վո րած ՀՀ ա ռա ջին կա ռա վա րութ յու նը 
կազմ վեց հայ ժո ղովր դի հա մար ծանր և դժ վա րին պայ ման նե րում:  Վար-

31 Տե՛ս Хуршудян Л., Худавердян К. Армянские политические партии. Некоторые вопросы истории и иде-
ологии, «Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и 
гражданской войне», Калинин, 1980, с.102.
32 Խոնդկարեան Ա. նշվ. աշխ., «Վէմ», Փարիզ, 1934, N 1, էջ 77: 
33 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 222, ց. 1, գ. 141, թ. 1-3:
34 Տե՛ս Խոնդկարեան Ա., նշվ. աշխ., 1934, N 1, էջ 92:
35 Խորհրդարանում վեցական պատգամավոր ունեին ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատները (5 մենշևիկ և 
1 բոլշևիկ) և էսեռները: Կային նաև վեց մահմեդական, երկու անկուսակցական և մեկական ռուս ու եզդի 
պատգամավորներ:
36 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 20 սեպտեմբերի, 1918:



217

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

չա պե տը խորհր դա րան ներ կա յաց րեց հայ տա գիր (դեկ լա րա ցիա), ո րին ընդ-
դիմութ յու նը բա վա կա նին զուսպ ար ձա գան քեց: Է սեռ նե րի ֆրակ ցիան ձեռն-
պահ քվեար կեց:  Սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը քա ղա քա կան անզ գու շութ յուն 
դրսևո րե լով (նրանք նշում էին, որ «կա ռա ւա րու թեան յայ տա գի րը յի շեց նում 
է Ս տո լո պի նին, ով ա սում էր` «նախ խա ղա ղու թիւն, ա պա րե ֆորմ եր»37) ևս 
 ձեռն պահ մացին:  Ժո ղովր դա կան նե րը մատ նան շե լով մի շարք բաց թո ղում-
ներ՝ գո հու նա կութ յուն հայտ նե ցին հայ տագ րի հե ղի նակ կա ռա վա րութ յու նից: 
Ի վեր ջո բա նաձևն ան ցավ 23 ձայ նով: Ոչ ոք դեմ չքվեար կեց:  Ձեռն պահ 
մա ցին 11 հո գի: Իր ձեռն պա հութ յամբ ա պա հո վե լով անհ րա ժեշտ մե ծա-
մաս նութ յու նը կա ռա վա րութ յան հա մար, ընդ դի մութ յու նը չու զեց գնալ առ-
ճա կատ ման և հ նա րա վո րութ յուն «տ ւաւ  Հա յաս տա նի  Խորհր դին ա րագ կեր-
պով փա կե լու դահ լի ճի հար ցը ու անց նե լու հեր թա կան խնդիր նե րին»38: 

Երկ րում տի րում էր ծանր կա ցութ յուն, կա ռա վա րութ յունն էլ ան փորձ էր: 
Այդ պատ ճա ռով էլ ու նե ցավ լուրջ բաց թո ղում եր։ Ա ռանց այն էլ դժվա րա-
գույն պայ ման նե րում գո յատ ևող հայ ժո ղո վուրդն աս տի ճա նա բար հայտն-
վում էր ան դուն դի եզ րին: Օ րե ցօր սաստ կա ցող սով ու տա րա փո խիկ հի-
վան դութ յուն նե րը խլում էին մեծ թվով մարդ կա յին կյան քեր:  Հա զա րա վոր 
սո ված ու տկլոր գաղ թա կան նե րի առ կա յութ յու նը՝ մի կող մից, մաու զե րիստ-
նե րի ան կար գութ յուն նե րը՝ մյուս կող մից, խա թա րում էին հան րա յին կյան-
քը բնա կա նոն հուն տե ղա փո խե լու իշ խա նութ յուն նե րի ջան քե րը:

Այդ ի րո ղութ յուն նե րից դժգոհ ընդ դի մա դիր ու ժերն ի րենց պաշ տո նա-
թեր թե րում39 ու բա նա վոր ե լույթ նե րում պար բե րա բար քննա դա տում էին 
կա ռա վա րութ յա նը և  պա հան ջում նրա հրա ժա րա կա նը:  Մաս նա վո րա պես 
ՀԺԿ-ն ն շում էր, որ հան րա պե տութ յան դրութ յու նը կա ռա վա րութ յան գոր-
ծու նեութ յան ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում ա մեն ևին չբա րե լավ վեց, 
«ա նար խիան հետզ հե տէ սկսեց ա ւե լի խո րա նալ, պա րե նա ւոր ման գոր ծը, 
գաղ թա կա նու թեան հար ցը րա ցիո նալ հի մունք նե րի վրայ չդրվե ցին, և 
ստեղծ ւեց մի քաօս»40:  Բա նը հա սել էր այն տեղ, որ նույ նիսկ դաշ նակ ցա կան 
ֆրակ ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին «ան բա վա կա նու թիւն ար տա յայ տում» 
կա ռա վա րութ յու նից: Ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լով՝ ՀՀ խորհր դա րա նի 
1918 թ. նո յեմ բե րի 4-ի նիս տում Հ.  Քա ջազ նու նու կա ռա վա րութ յու նը ստիպ-
ված հրա ժա րա կան ներ կա յաց րեց:

 Խորհր դա րա նը դարձ յալ Հ.  Քա ջազ նու նուն հանձ նա րա րեց կազ մել նոր 
կա ռա վա րութ յուն:  Քա ղա քա կան ընդ դի մութ յու նից սո ցիալ-դե մոկ րատ ներն 
ու է սեռ նե րը կտրուկ հրա ժար վե ցին մաս կազ մել նո րաս տեղծ կա ռա վա րութ-
յա նը: ՀՅԴ-ն  էլ ա ռանձ նա պես «չէր փնտռում ձախ օ պո զի ցիա յի գոր ծակ ցու-
թիւ նը» և դ րա նով էր բա ցատր վում այն շտա պո ղա կա նութ յու նը, ո րով 
ա վարտ վե ցին բա նակ ցութ յուն նե րը: Իսկ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից 

37 Տե՛ս Խոնդկարեան Ա., նշվ. աշխ., 1934, N 4, էջ 80:
38 Խոնդկարեան Ա., նշվ. աշխ., 1934, N 4, էջ 83:
39 Ընդհանուր առմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության գոյության ընթացքում լույս են տեսել կենտրո-
նական և տեղական նշանակության 60 անուն թերթեր: Դրանցից աջակողմյան թևին պատկանող ազդեցիկ 
պարբերականներ էին ՀԺԿ-ական «Ժողովուրդը», ՀՍՌԿ-ի «Վան-Տոսպը» և նրա իրավահաջորդ «Հայաստանի 
ձայնը»: Ձախակողմյան մամուլը ներկայացնում էին սոցիալիստ-հեղափոխականների (էսէռներ) «Սո-
ցիա լիստ հեղափոխական», սոցիալ-դեմոկրատ մենշևիկների հայաստանյան կազմակերպության օրգան 
«Կայծ» եռօրյան, Ալեքսանդրապոլում լույս տեսնող մենշևիկյան «Մարդկություն» եռօրյան և այլն։ 
40 «Ժողովուրդ», N 26, 1 նոյեմբերի 1918:
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հե տո լա վա տես և  ա վե լի ինք նավս տահ դար ձած ՀԺԿ-ն  ա ռանց երկմ տե լու 
և պա  տաս  խա  նատ վութ յու նից վա խե նա լու ան մի ջա պես ցան կութ յուն հայտ նեց 
մաս կազ մել ստեղծ վե լիք կա ռա վա րութ յա նը41:  Մի քա նի օր տևած բա նակ-
ցութ յուն նե րից հե տո կոա լի ցիոն սկզբուն քով կազմ վեց ի նը նա խա րա րութ-
յուն նե րից բաղ կա ցած կա ռա վա րութ յուն:  Չորս պորտ ֆել (վար չա պե տի, ար-
տա քին, ներ քին գոր ծե րի և խ նա մա տա րութ յան) ղե կա վա րու մը տրվե ցին 
ՀՅԴ-ին, չոր սը (ֆի նանս նե րի, ար դա րա դա տութ յան, լու սա վո րութ յան և 
 պա րե նա վոր ման)՝ ՀԺԿ-ին և  մե կը՝ զին վո րա կա նը, պետք է ղե կա վա րեր չե-
զոք անձ նա վո րութ յուն: Ո րոշ վեց նաև, որ արտ գործ նա խա րա րի օգ նա կա նը 
պետք է լի նի  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յու նից:

Ն կա տենք, որ ՀԺԿ-ի շար քե րում ֆի նան սատն տե սա կան, վար չաի րա-
վա կան բնա գա վառ նե րի բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ ա վե լի շատ կա յին, 
քան մյուս կու սակ ցութ յուն նե րում:  Ժո ղովր դա կան նե րը, մտնե լով կա ռա վա-
րութ յուն, նպա տակ ու նեին կար գու կա նոն հաս տա տել երկ րում:  Սա կայն մի 
քա նի ա միս նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քը ցույց տվեց, որ երկ րի իշ խա նութ-
յու նը հա մախմբ ված և  միաս նա կան մար մին չդար ձավ:  Նա խա րա րութ յուն-
նե րը, ըստ կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յան, գոր ծում էին ի րա րից ան ջատ 
և  չէին կի սում ընդ հա նուր պա տաս խա նատ վութ յու նը: «Ոչ կա ռա ւա րու թեան 
ներ սը և ոչ էլ  Հա յաս տա նի  Խորհր դա րա նում,- հի շում է Ա.  Խոնդ կար յա նը, 
- չստեղծ ւեց ոև է միու թիւն դաշ նակ ցա կան նե րի ու ժո ղովր դա կան նե րի մի-
ջև»42:  Հատ կա պես մեծ հիաս թա փութ յուն ապ րե ցին ժո ղովր դա կան նե րը: 
Ն րանք հա մոզ վե ցին,  «որ սխալ է ե ղել ի րենց այն կար ծի քը, թէ գրա ւե լով 
մեծ թւու ա թոռ ներ դահ լի ճում, ձեռք կը բե րեն նաև մեծ ազ դե ցու թիւն երկ-
րի իշ խա նու թեան մէջ»43: Ն րանք հաս կա ցան, որ քվեար կութ յուն նե րի ըն-
թաց քում «ձայ նե րը կշռւում են և ոչ թէ համր ւում», ո րը  Հա յաս տա նի այն 
ժա մա նակ վա պայ ման նե րում միան գա մայն հա մա պա տաս խա նում էր ի րա-
կա նութ յա նը: 

Ճգ նա ժամ էր հա սու նա նում նաև խորհր դա րա նում, ո րը փաս տո րեն ոչ 
թե ընտ րո վի մար մին էր, այլ ստեղծ վել էր կու սակ ցա կան սկզբուն քով և  
ի րա պես չէր ար տա հայ տում ժո ղովր դի հա վա քա կան կամ քը: Օ րի նակ՝ սոց-
դե մը և  է սեռ նե րը թեև խորհր դա րա նում ու նեին պատ գա մա վոր ներ, սա կայն 
ժո ղովր դի կող մից լայն ա ջակ ցութ յուն չու նեին: Որ  Հա յաս տա նի խորհր դա-
րա նում պատ գա մա վոր նե րի քա նա կա կան հա րա բե րակ ցութ յու նը չէր ար-
տա ցո լում ի րա կա նութ յու նը, ակն հայտ եր ևաց նաև 1918 թ. վեր ջե րին տե ղի 
ու նե ցած Եր ևա նի քա ղա քա յին դու մա յի ընտ րութ յուն նե րից: ՀՅԴ-ն  այդ ընտ-
րութ յուն նե րում ստա ցավ եր կու ան գամ ա վե լի ձայն, քան մյուս կու սակ-
ցութ յուն նե րը միա սին վերց րած44: Այս տեղ ձա խե րը (սոց դե մը և  է սեռ նե րը) 
ստա ցան ըն դա մե նը 4 տեղ45:

Ակն հայտ ի րո ղութ յուն էր, որ 1919 թ. գար նա նը խոր հա կա սութ յուն էր 
ա ռա ջա ցել ժո ղովր դի և  խորհր դա րա նա կան պատ գա մա վոր նե րի միջև: Այդ 
սուր հա կա սութ յուն նե րը բա ցա սա բար էին անդ րա դառ նում նրա աշ խա-

41 Տե՛ս «Ժողովրդի ձայն», 6 դեկտեմբերի, 1918:
42 Խոնդկարեան Ա., նշվ. աշխ., 1934, N 4, էջ 95:
43 Նույն տեղում:
44 Տե՛ս «Վեմ», Փարիզ, 1934, N Ե., էջ 50:
45 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 203, ց. 1, գ. 230, թ. 29:
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տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան վրա և  խորհր դա րա նի ար ձա կու մը ան-
հե տա ձ գե լի խնդիր էր դար ձել: Այդ պատ ճա ռով 1919 թ. ապ րի լի 27-ին 
խորհր դա րա նը ՀՅԴ-ի և ՀԺԿ-ի ա ռա ջար կած ե րեք կե տից բաղ կա ցած հա-
մա տեղ օ րի նագ ծով օ րենք ըն դու նեց իր աշ խա տանք նե րը մեկ ամ սով դա-
դա րեց նե լու, այդ ըն թաց քում խորհր դա րա նի ի րա վունք նե րը կա ռա վա րութ-
յա նը հանձ նե լու և  խիստ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ խորհր դա րա նի ար-
տա կարգ նիստ գու մա րե լու մա սին46: Ինչ պես վկա յում է Ս. Վ րաց յա նը, 
 Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի այս ար ձա կուր դով ըստ էութ յան վերջ տրվեց 
նրա գոր ծու նեութ յա նը47: Ն րա գոր ծա ռույթ ներն ամ բող ջո վին յու րաց րած 
կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յու նը ապ րի լի 27-ից մինչև մա յի սի 27-ը ըն դու նեց 
ու հրա պա րա կեց 99 օ րենք48: Այդ ա մե նով հան դերձ սա կայն հնա րա վոր 
չե ղավ հաղ թա հա րել նաև խորհր դա րա նի ճգնա ժա մը:

 Եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի միջև առ կա տա րա ձայ նութ յուն նե րն իրենց 
գա գաթ նա կե տին հա սան, երբ 1919 թ. մա յի սի 28-ին՝  Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան ա ռա ջին տա րե դար ձի օ րը, պաշտոնապես հրապարակվեցին 1919 
թ. մա յի սի 26-ին ընդունված՝ «Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի ան կա խու-
թ յան» և  մա յի սի 27-ի` դրա նից բխող և դ րա տրա մա բա նա կան շա րու նա-
կութ յու նը կազ մող «Հա յաս տա նի խորհր դի հա մալր ման մա սին» նա խա րար-
նե րի խորհր դի ի րա վա կան ակ տե րը: Դ րա նով կա ռա վա րութ յու նը ձգտում 
էր այն բա նին, որ  Միաց յալ  Հա յաս տա նը պետք է ու նե նար նաև միաց յալ 
խորհր դա րան: Այ սինքն՝ խորհր դա րա նը պետք է հա մալր վեր արևմ տա հայ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: 

 Դեռևս 1919 թ. փետր վա րի 6-13-ին տե ղի ու նե ցած Արևմ տա հա յե րի երկ-
րորդ հա մա գու մա րը49 հայ տա րա րել էր, որ նա  Հա յաս տա նը միաց յալ և  ան-
կախ է ճա նա չում: Ակ տի գերն պա տա կը նշա նա կում էր մեկ ազգ, մեկ հայ-
րե նիք, մեկ կա ռա վա րութ յուն գա ղա փա րի վրա հիմ ված պե տա կան քա-
ղա քա կա նութ յան ի րա գոր ծում: Իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ էր կազ մել 
միաց յալ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յուն և  միաց յալ խորհր դա րան50: 

Ի դեպ, ինչ պես ի րա վամբ նշում է Ա.  Հա կոբ յա նը,  Միաց յալ և  ան կախ 
 Հա յաս տա նի գա ղա փա րը նո րութ յուն չէր, և  այն ա ռա ջին ան գամ ա ռաջ էր 
քա շել Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան նա խա գահ  Պո ղոս  Նու բա րը 1918 թ. նո-
յեմ բե րի 30-ին` հոր դո րե լով դաշ նա կից նե րին ստեղ ծել այդ պի սի պե տութ-
յուն51:  Պո ղոս  Նու բա րը և  արևմ տա հայ գոր ծիչ նե րի մեծ մա սը մտա վա խութ-
յուն ու նեին, որ  Ռու սաս տանն ի վեր ջո կգրա վի  Հա յաս տա նը52: Այդ պատ-
ճա ռով էլ ձգտում էին հաս նել Արևմտ յան  Հա յաս տա նի (հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում՝  Կի լի կիա յի հետ) ան կա խութ յան հռչակ մա նը: Այդ դեպ քում ի րենց 

46 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 86,, թ. 32: Տե՛ս նաև «Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները 1918-1919 
թթ.», մաս I, Եր. 1919, էջ 61:
47 Տե՛ս Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Պէյրութ, 1958, էջ 253:
48 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 88:
49 Համագումարին մասնակցել են 55 պատգամավոր: Որոշվել է աջակցել ՀՀ կառավարությանը հասնելու 
Հայկական հարցի արդարացի լուծմանը և օգնել հայ գաղթականությանը ծանր վիճակից դուրս գալու 
համար:
50 Տե՛ս Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ Ազգային պատվիրակութեան և ՀՀ միջև, Պոսթըն, 1920, էջ 6:
51 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները 1918-1920, Եր., 
2005, էջ 162:
52 Տե՛ս Ճիզմեճեան Մ., Պատմութիւն ամերկահայ քաղաքական կուսակցութեանց 1890-1925, Ֆրեզնո, 1930, 
էջ 397:
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նպա տակն էր նաև Պ.  Նու բա րի վար չա պե տութ յամբ կազ մել ա պա գա կա-
ռա վա րութ յու նը53:

Աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը պաշտ պա նե-
ցին  Միաց յալ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը և  ձեռ նա մուխ ե ղան դրա ի րա գործ-
մա նը: Այդ մա սին ար ևե լա հայ պար բե րա կան մա մու լում ա ռա ջին ան գամ 
գրվեց ՀԺԿ Եր ևա նի կո մի տեի պաշ տո նա թերթ «Ժո ղո վուրդ»-ի է ջե րում54 
1918 թ. դեկ տեմ բե րի 8-ի հա մա րում «Ա զատ  Հա յաս տան» վեր նագր ված հրա-
պա րակ ման մեջ՝ «Միա ցեալ 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 ղու թեան և  թե՛ հայ ժո ղովր դի շա հե րի տե սա կե տից»55: 

 Միաց յալ և Ա զատ  Հա յաս տա նի գա ղա փա րը հրա պա րա կավ հռչա կեց ու 
պաշտ պա նեց նաև 1919 թ. փետր վար 6-13-ին Եր ևա նում տե ղի ու նե ցած 
Արևմ տա հա յե րի երկ րորդ հա մա գու մա րը, ո րը նաև իր ընտրած  Գոր ծա դիր 
մարմ ին հանձ նա րա րեց «գործ նա կան քայ լեր ա նել Ա րա րա տեան Հան  րա-
 պե տու թեան կա ռա վա րու թեան ու 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 միու թիւն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար»56:  Հա մա գու մա րը դի մեց ՀՀ վար չա պե տին և 
 խորհր դա րա նին  «օր ա ռաջ հայ տա րա րել  Միա ցեալ, Ա զատ  Հա յաս տա նի 
ան  կա խու թիւ նը» և  հան դես ե կավ այդ ուղ ղութ յամբ գործ նա կան քայ լեր 
ա նե լու հոր դո րով57:

 Հա մա գու մա րի մյուս կար ևոր հար ցը խորհր դա րանն արևմ տա հայ ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րով հա մալ րելն էր, ո րով կհաղ թա հար վեր այն սառ նութ յու նը, 
որ ա ռա ջա ցել էր հա յութ յան եր կու հատ ված նե րի միջև՝ հան րա պե տութ յու-
նում քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րից արևմ տա հա յութ յա ն դուրս մա լու հեր-
ևան քով:  Վեր ջին ներս գտնում էին, որ «ՀՀ կա ռա վա րու թիւ նը հա վա սար 
աչ քով չի նա յում ռու սա հայ և  տաճ կա հայ գաղ թա կա նու թեա նը»58:

1919 թ. մա յի սի 27-ին նա խա րար նե րի խորհր դի կող մից հաս տատ ված 
օ րեն քով, որ պես եր կու  Հա յաս տան նե րի ի րա կան միաց ման ար տա հայ տութ-
յուն, ո րոշ վեց  Հա յաս տա նի խորհր դի կազ մը հա մալ րել արևմ տա հա յե րի 12 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: Ընտր վե ցին խորհր դա րա նը հա մալ րող 12 պատգամա-
վոր ներ, ո րոնք ՀՅԴ ան դամ եր էին կամ նրան հա րող ներ:  Մինչ դեռ հայտ-
նի էր, որ գաղ թա կա նութ յան մեջ զգա լի կշիռ ու ազ դե ցութ յուն ու նեին ռամ-
կա վար նե րը և  այդ 12 ան դամ ե րի թվում պետք է որ լի նեին նաև ռամկ ա-
վար ներ:  Բայց քա նի որ նրանք որ պես բո ղո քի նշան մինչ այդ հե ռա ցել էին 
հա մա գու մա րից, և Արևմ տա հայ նո րըն տիր գոր ծա դիր մար մի նը բաղ կա ցած 
էր միայն դաշ նակ ցա կան նե րից, ուս տի ընտր ված ներն էլ նույն ՀՅԴ կու սակ-
ցութ յու նից էին:  Սա կայն ինչ պես նշում է այդ հար ցի խո րա գի տակ պատ-
մա բան Ա.  Հա կոբ յա նը,  «ի րա վա կան, էլ չենք ա սում բա րո յա կան տե սա կե տից 
պատ շաճ չէր…, ա վե լին, ոչ մի կերպ չի կա րե լի ար դա րաց նել կա ռա վա րու-

53 Տե՛ս «Արձագանք», Եկատերինոդար, 10 հունվարի, 1919:
54 «Ժողովուրդ» թերթի մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Սարգսյան Ս., Հայ Ժողովրդական կուսակցության 
«Ժողովուրդ» պաշտոնաթերթը, «Հայագիտության հարցեր», N 3 (15), էջ 29-54:
55 Տե՛ս «Ժողովուրդ», Եր., 8 դեկտեմբերի, 1918:
56 Տե՛ս «Համառոտ տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի», Եր., 1919, էջ 13-14:
57 Տե՛ս «Համառոտ տեղեկագիր…», էջ 17, Վրացեան Ս., Բանակցութիւններ ազգային պատվիրակութեան 
և ՀՀ միջև, Պոսթըն, 1920, էջ 4-5:
58 ՀԱԱ, ֆ. 4047, ց. 1, գ. 144, թ. 2:
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թ յան ո րո շու մը 12 արևմ տա հայ ներ կա յա ցու ցիչ ներ խորհր դա րան ներգ րա-
վե լու մա սին»59: Ինք նըս տինք յան 12 արևմ տա հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
խորհր դա րան մուտ քով ա պա հով վում էր ՀՅԴ-ի կա յուն մե ծա մաս նութ յու նը, 
որն էլ ան հանգս տութ յուն ու վրդով մունք ա ռաջ բե րեց ընդ դի մութ յան շրջա-
նում: Դա մեծ աղ մու կով դի մա վո րե ցին թե  «աջ» և  թե «ձախ» կու սակ ցութ-
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

1919 թ. հու նի սի 4-ին խիստ լար ված պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցավ 
խորհր դա րա նի 12 պատ գա մա վոր նե րով հա մալր ված ա ռա ջին նիս տը:  Նա-
խա պես պատ րաստ ված հայ տա րա րութ յան տեքս տով ամ բիո նին մո տե ցավ 
և վր դով ված իր դժգո հութ յունն ար տա հայ տեց սոց դեմ խմբակ ցութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ Գ.  Ղա րաջ յա նը: Այ նու հետև ե լույթ ու նե ցավ ՀԺԿ պատ գա մա վոր 
Գ.  Տեր- Խա չատր յա նը:  Վեր ջինս հայ տա րա րեց, որ կա ռա վա րութ յու նը ա նօ-
րի նա կան քայլ է կա տա րել, փաս տո րեն պե տա կան հե ղաշր ջում, ուս տի ի րենք 
հրա ժար վում են խորհր դի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լուց60:  Ժո ղովր դա կան 
կու սակ ցութ յու նը, պնդե լով, որ  Մա յիս 28-ի ակ տը միա կող մա նի բնույթ է 
կրում, չու նի Ազ գա յին պատ վի րա կութ յան ղե կա վար  Պո ղոս  Նու բա րի հա վա-
նութ յու նը, չի բխում  Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գա յին ի րա վի ճա կից, չի հա մա-
պա տաս խա նում հայ ժո ղովր դի շա հե րին, չըն դու նեց այն և  պա հան ջեց չեղյ ալ 
հայ տա րա րել այդ ակ տը:  Դաշ նա կից նե րի տված կեղծ խոս տում ե րից օ րե ցօր 
ա վե լի ինք նավս տահ դար ձած ՀՅԴ-ա կան կա ռա վա րութ յու նը մեր ժեց ըն դու-
նել այդ պա հան ջը:  Հու նի սի 24-ին ՀԺԿ-ա կան նա խա րար նե րը կա ռա վա րութ-
յան կազ մից դուրս ե կան և ՀՅԴ-ՀԺԿ կոա լի ցիան վերջ գտավ: ՀԺԿ-ն  դար-
ձավ ար մա տա կան ընդ դի մութ յուն և շր ջա դարձ կա տա րեց ի նպաստ հայ 
ռամկ ա վար նե րի հետ մեր ձե նա լու գոր ծըն թա ցի:

Ընդ դի մա դիր կեց վածք որ դեգ րած ՀԺԿ-ն  բոյ կո տեց նաև 1919 թ. ամ ռան 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը՝ դրանց նա խօր յա կին՝ հու նի սի 20-ին, 
հա նե լով իր պատ գա մա վո րա կան թեկ նա ծու նե րի ցան կը: ՀՅԴ-ի և ՀԺԿ-ի 
միջև հա րա բե րութ յուն ներն այն աս տի ճա նի լար վե ցին, որ կա ռա վա րա-
խորհր դա կան ճգնա ժա մը հնա րա վոր չե ղավ հաղ թա հա րել: ՀԺԿ-ն  թեև 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը բոյ կո տե լուց հե տո այլևս գոր ծուն 
մաս նակ ցութ յուն չու նե ցավ ՀՀ պե տա կան կյան քին, սա կայն շա րու նա կում 
էր մալ ՀՅԴ-ից հե տո ՀՀ և  կով կա սա հայ երկ րորդ ազ դե ցիկ ու ժը: 
 Ժո ղովր դա կան նե րը մեծ թվով ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու նեին տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րում և  ազ դե ցիկ ընդ դի մութ յուն էին:  Ճիշտ է, 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո ՀԺԿ-ն  պա հան ջեց ան վա վեր 
հա մա րել հու նիս յան քվեար կութ յան արդ յունք նե րը և ն շա նա կել նոր ընտ-
րութ յուն ներ, բայց այս բո ղոքն ըն դա մե նը ինք նա հանգս տաց ման մի ջոց էր 
և  որ ևէ գործ նա կան նշա նա կութ յուն այլևս ու նե նալ չէր կա րող:

1919 թ. սեպ տեմ բե րին տե ղի ու նե ցավ ՀԺԿ II հա մա գու մա րը: Երկ րում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կին հա մա հունչ այն ըն դու նեց նոր ծրա գիր:  Հիմ ա-
կա նում հա վա տա րիմ մա լով ա ռա ջին ծրագ րի հիմ ադ րույթ նե րին՝ այս 
ծրագ րով  կու սակ ցութ յու նը ձգտում էր ստեղ ծե լու ծո վա յին ել քով «միաս-

59 Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները 1918-1920, Եր., 2005, էջ 
166:
60 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. 393, ց. 2, գ. 118, թ. 1, «Ժողովուրդ», Եր., 6 հունիսի, 1919 թ.:
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նա կան  Հա յաս տան», որ տեղ պետք է հաս տատ վեր պառ լա մեն տա կան հան-
րա պե տութ յուն, ո րի պե տա կան պաշ տո նա կան լե զուն պետք է լի ներ հա յե-
րե նը61: Ար տա սահ մա նում գտնվող հա յե րի հա մար այս ծրա գի րը պա հան ջում 
էր ազ գա յին մշա կու թա յին ինք նա վա րութ յուն62: ՀԺԿ-ն  նա խա գա հա կան 
ինս տի տու տի անհ րա ժեշ տութ յունն ըն դու նե լով հան դերձ, ա ռաջ նութ յու նը 
տա լիս էր խորհր դա րա նին:

 Հե տա գա քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի արդ յուն քում  Հա յաս տա նում 
հաս տատ վե ցին խորհր դա յին կար գեր, ո րից հե տո ՀԺԿ-ն ևս տա րագր վեց 
և  շու տով միա ցավ նո րաս տեղծ ՌԱԿ-ին:

Ամ փո փում
1. Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րենս դիր իշ խա նութ յան մեջ՝  Հա յաս-

տա նի խորհր դում, ՀՅԴ-ից բա ցի գոր ծում էին ընդ դի մա դիր չորս կու սակ-
ցութ յուն ներ, ո րոնք ու նեին նաև ի րենց խորհր դա րա նա կան ֆրակ ցիա նե րը: 
Դ րանք էին՝  Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան,  Սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան և  Հայ 
 Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յուն նե րը:

2.  Հայ ժո ղովր դի հա մար ստեղծ ված ծանր տնտե սա կան ու քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կում՝ քննա դա տե լով հան դերձ իշ խա նութ յուն նե րին, ընդ դի մութ-
յու նը հիմ ա կա նում հան դես էր բե րում զուսպ, կա ռու ցո ղա կան վե րա բեր-
մունք:

3. Ընդ դի մա դիր նե րից ա մե նահ զո րը  Հայ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յունն 
էր, ո րը տի րա պե տե լով ֆի նան սա կան լուրջ ռե սուրս նե րի և  ու նե նա լով խե-
լա ցի ու բա նի մաց կադ րեր, քննա դա տում էր իշ խա նութ յան թույլ տված սխալ-
նե րը, միա ժա մա նակ հան դես էր բե րում հան դուր ժո ղա կան մո տե ցում եր 
նրա վա րած քա ղա քա կա նութ յան նկատ մամբ: Չ խու սա փե լով պա տաս խա-
նատ վութ յու նից՝ ՀԺԿ-ն  չորս նա խա րա րա կան պորտ ֆե լով մաս կազ մեց 1918 
թ. նո յեմ բե րի 4-ին ստեղծ ված կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յա նը:

4. Ընդ հա նուր առ մամբ՝  Հա յաս տա նի ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յու նում թե՛ 
իշ խա նութ յուն նե րը և  թե՛ ընդ դի մութ յու նը հիմ ա կա նում հան դես էին բե րում 
պե տա կա նութ յան գա ղա փա րի խո րը ըմբռ նում:  Պե տութ յու նը հա մա րե լով 
ազ գա յին բարձ րա գույն ար ժեք` յու րա քանչ յուրն իր պատ կե րաց րած ձևով 
փոր ձում էր նպաս տել նրա հե տա գա հզո րաց մա նը:

Սուրեն Թ. Սարգսյան - ունի յոթ մենագրություն և շուրջ 100 
գիտական հոդվածներ: Զբաղվում է հայ ազգային-ազատա գրա կան 
պայքարի գաղափարախոսության, Արմենական, Հայ Սահ մա նա-
դրական ռամկավար, Ռամկավար Ազատական և Հայ ժո ղովր դական 
կուսակցությունների և դրանց հրատարակած պաշտոնա թեր թերի 
պատմության հարցերով:

61 Տե՛ս նույն տեղում:
62 Տե՛ս նույն տեղում:



223

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

Summary

THE POLITICAL OPPOSITION IN REPUBLIC OF ARMENIA 1918-1920

Suren T. Sargsyan
Doctor of Historical Sciences
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In the legislative power of the Armenian Republic restored on May 28, 1918 
besides ARF presented in the parliament of Armenia there were four opposition 
parties which had their parliamentary factions. There were the Social-Democrat-
ic, Social-Revolutionary and the People’s Party of Armenia. Because of the hard 
economic and political situation created for the Armenian people the opposition 
alongside with the criticism of the power had to mainly express composed and 
constructive attitude. The most powerful one of the opposition parties was the 
People’s Party of Armenia which had serious financial resources and clever and 
adapt members: it was criticizing the mistakes committed by the power and at 
the same time expressed strongly tolerant attitudes towards its policies. By tak-
ing the responsibility the PPA party alongside with its four ministerial portfolios 
became the part of the coalition government created on November 4, 1918. In 
general both the powers of the First Armenian Republic and the opposition 
mainly expressed deep perception of the idea of statehood. By considering the 
state as a national high value each of them in their own way contributed to its 
further enhancement.

Резюме

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  
В 1918-1920 ГГ.

Сурен Т. Саргсян
Доктор исторических наук

Ключевые слова – Республика Армения, Ар мянс кая 
народная партия, независимость, партия, оппози ция, програм-
ма, правительство, официальная газета, парламент, коалиция.

В законодательной власти основанной 28-го мая 1918 г. Республики 
Армения – Совете Армении, кроме АРФ Дашнакцутюн, действовали четыре 
оппозиционные партии, имевшие также свои парламентские фракции. Это 
были Социал-демократическая партия, Партия социалистов-революционеров 
и Армянская народная партия. Исходя из тяжелого положения армянского 
народа, оппозиция, критикуя власти, вместе с тем в основном проявляла 
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сдержанное, конструктивное отношение. Сильнейшей среди оппозиционеров 
была Армянская народная партия, которая обладала серьезными финан-
совыми ресурсами и располагала толковыми и сведущими кадрами. Она 
критиковала ошибки, допущенные властями, и одновременно проявляла 
подчеркнуто толерантный подход к проводимой ими политике. Не избегая 
ответственности, АНП четырьмя министерскими портфелями вошла в состав 
коалиционного правительства, созданного 4-го ноября 1918 г. В общей 
сложности, как власти, так и оппозиция в первой Республике Армения в 
основном проявляли глубокое понимание идеи государственности. Считая 
государство высо чайшей национальной ценностью, каждый по своим 
представлениям пытался способствовать его дальнейшему усилению. 
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Նա րեկ Ա. Մկրտչ յան
Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

 
 

 ԵՐԵՎԱՆԸ 1918-1920 ԹԹ. ՀՀ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ

Ազ գա յին ինք նութ յան տա րա ծա կան կազ մա կերպ ման  
ի մաս տա բա նութ յու նը

Բանալի բառեր - Երևան, ինքնություն, ազգային կենտ-
րո նա տեղի, Առևտրական հրապարակ, քաղաքային միջա-
վայր:

Մուտք
Սույն աշ խա տան քի նպա տա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա-

րա ծա ճար տա րա պե տա կան  կազ մա կերպ ման հիմ ախն դիր նե րի ու սում-
նա սի րութ յունն է:  Մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ է կա տար վում մայ-
րա քա ղաք Եր ևա նի մշա կու թա յին և ճար տա րա պե տա կան վե րա կա ռուց-
ման հիմ ախնդ րին: Այն դի տարկ վում է ինչ պես պե տա կա նա շի նու թան, 
այն պես էլ ազ գա շի նութ յան հա մա պատ  կե ր ում: 

Պետք է նկա տել՝ քա ղա քա յին մի ջա վայ րե րի մի ջո ցով հան րույ թի և  ան-
հա տի ձևա վո րու մը հա մա պատ մա կան փոր ձա ռութ յուն է, ո րը չի շրջան ցել 
նաև Հա յաս տա նը: Մի ջա վայ րի տա րա ծա կան կեր պա փո խութ յունն ազ գա-
շի նութ յան և պե տա կա նա շի նութ յան գոր ծըն թաց նե րը խթա նող հա սա րա-
կա կան նե րու նակ գոր ծիք է: Հենց այս մեկ նա կե տից էր ել նում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յու նը 1918-1920 թվա կան նե րին: Եր ևա նը 
դի տարկ վում էր իբրև քա ղա քակր թա կան ինք նա նո րաց ման կենտ րո նա տե-
ղի, որ տեղ կա ռա վա րող և մ տա վոր ընտ րա նին պետք է մշա կեր ազ գա յին 
վե րածնն դի ծրագ րեր: Քա ղա քա յին մի ջա վայ րը դի տարկ վում էր իբրև ազ-
գա յին նոր ինք նութ յան ձևա վոր ման կեն սա տա րածք: Դա մշա կու թա յին հա-
մընդգր կուն գոր ծըն թաց էր, որ տեղ հատ կա պես կար ևոր է ընդգ ծել ճար-
տա րա պետ Ա լեք սանդր Թա ման յա նի դե րը: 

Ն պա տա կին հե տա մուտ՝ այս աշ խա տան քում ու սում ա սիր վում է Ա լեք-
սանդր Թա ման յա նի՝ մինչ այժմ չհրա տա րակ ված հայ ցա դի մում ի րեն ՀՀ 
գլխա վոր ճար տա րա պետ նշա նա կե լու մա սին: Իբրև սկզբնաղբ յուր՝ աշ խա-
տան քում օգ տա գործ վել են նաև Եր ևա նի մշա կու թա յին, տա րա ծա ճար տա-
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րա պե տա կան վե րա կա ռուց ման նա խագ ծին վե րա բե րող՝ ՀՀ կա ռա վա րու-
թ յան և խորհր դա րա նի նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը, Եր ևա նի ա ռա ջին 
հա տա կա գի ծը, ինչ պես նաև մի շարք ար խի վա յին նյու թեր: Այս պի սով, չնա-
յած գի տա կան դիս կուր սում Եր ևա նը գրե թե միշտ դի տարկ վում է իբրև 
խորհր դա յին նա խա գիծ, այն, ըստ էութ յան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րող և մ տա վոր ընտ րա նու ազ գա յին 1918-1920 թթ. նա խագ ծե րի 
կի զա կե տում էր, որն ա վաղ ան կեց բոլշ ևի կա քե մա լա կան աք ցա նում: 

1. Եր ևա նի մշա կու թայ նաց ման փոր ձը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հիմ ադր մամբ երկ րում սկսվեց կեր-

պա փո խում ե րի լայ նա ծա վալ գոր ծըն թաց: Երկ րի կա ռա վա րող ընտ րա նին 
քա ղա քակր թա կան ինք նա նո րաց ման ծրագ րե րով փոր ձում էր հաղ թա հա րել 
պե տա կա նա զուրկ ազ գի պատ մա կան փոր ձա ռութ յու նը: Ն պա տա կին հե-
տա մուտ՝ փոր ձում էին կի րա ռել ար դի քա ղա քա կան տեխ նո լո գիա ներ և  
ա վան դա կան ար քե տի պեր, ո րոնց շար քում ա ռանձ նա կի տեղ ու ներ քա ղա-
քակր թա կան կենտ րո նի գա ղա փա րը, ո րը հա յոց մեջ իր կի րա ռե լիութ յունն 
էր գտել դեռևս Ար տա շես 1-ի նի կա ռա վար ման տա րի նե րին1: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յունն իր առջև ծա ռա ցած դժվա րա գույն պե տա կա նա-
շի նա կան մար տահ րա վեր նե րի պայ ման նե րում ի շարս այլ հար ցե րի օ րա-
կար գա յին էր հա մա րում նաև երկ րի տա րա ծա ճար տա րա պե տա կան կազ-
մա կերպ ման խնդի րը: Սա հա մա պատ մա կան եր ևույթ է, երբ ան ցու մա յին 
շրջա նում կա ռա վա րող ընտ րա նին (է լի տա) ո րո շա կի ճգնա ժա մա յին ի րա-
վի ճակ ներ հաղ թա հա րե լու հա մար գոր ծադ րում է նաև քա ղա քա շի նա կան 
ճիգ։ Վեր ջի նիս միջ նոր դութ յամբ հնա րա վոր է լի նում պա տաս խա նել ոչ 
միայն մար տա հրա վեր նե րին, այլև նա խա ձեռ նել քա ղա քակր թա կան ինք-
նութ յան հաս տատ ման կամ վե րա հաս տատ ման եր կա րա ժամկ ետ գոր ծըն-
թաց ներ։ Հա մաշ խար հա յին պատ մութ յա նը հայտ նի են մի շարք երկր ներ, 
օ րի նակ՝ Ռու սաս տան, Թուր քիա, Գեր մա նիա, Բ րա զի լիա, Ղա զախս տան և  
այլն, ո րոնք ի րենց մեջ կրել են վե րոնշ յալ փոր ձա ռութ յու նը2: 

Բա ցա ռութ յուն չէր նաև Եր ևա նը, որն ինչ-ինչ հան գա մանք նե րի բե րու-
մով դուրս է մա ցել գի տա կան մի շարք խո սույթ նե րից և մաս նա վո րա պես 
քիչ է քննարկ վել Հա յաս տա նի 1918-1920 թվա կան նե րի պատ մու թյան հա-
մա պատ կե րում: Հա վա նա բար խնդի րը նաև սե փա կան կենտ րո նի բա ցա-
կա յութ յունն էր. նախ քան Եր ևա նը 19-րդ դա րում հա յե րի հա մար մշա կու-
թա յին և քա ղա քա կան կենտ րո նի դեր էին կա տա րում Թիֆ լի սը և Կոս տանդ-
նու պո լի սը։ Այս ա ռու մով կար ևոր և  ար ժե քա վոր դի տար կում եր է ա նում 
ա մե րի կա ցի քա ղա քա գետ Սեմ յո ւել Հան թինգ թոնն իր « Քա ղա քակր թութ-
յուն նե րի բա խու մը և  աշ խար հա կար գի վե րաձ ևա կեր պու մը»3 աշ խա-
տութ յու նում, որ տեղ մայ րա քա ղա քի վե րա կա ռու ցու մը, տե ղա փո խու մը, ներ-
կա յաց վում է իբրև հան րույ թի քա ղա քակր թա կան ինք նութ յան հաս տա տա-

1 Տե՛ս Ստեփանյան Ա., Պատմության կերպափոխությունները Մեծ Հայքում, Գիրք Ա, Արտաշիսյան 
դարաշրջան, Եր., «Սարգիս Խաչենց», «Փրինթինֆո», 2012, էջ 36:
2 Տե՛ս Mkrtchyan N., Nation-building projects through new capitals: from St. Petersburg to Yerevan and Astana, 
Nationalities Papers, 45:3, 2017, pp. 485-498.
3 Huntington S., The Clashes of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon and Shuster, 
1996.
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մա նը միտ ված քայլ։ Այս հա մա պատ կե րում պետք է հատ կա պես ընդգ ծել 
«ճեղք ված հա սա րա կութ յուն ներ» կամ «ճեղք ված երկր ներ» հղաց քը։ Ն ման 
հա սա րա կութ յուն նե րը կամ երկր նե րը ո րո շա կի ի րադ րութ յուն նե րում ի րենց 
հա յացքն ուղ ղում են դե պի այլ քա ղա քակր թութ յուն ներ։ Ուս տի որ պես զի 
տվյալ եր կի րը վե րա սահ մա նի իր քա ղա քա կրթա կան ինք նութ յու նը, անհ-
րա ժեշտ է կա ռա վա րող ընտ րա խա վի և հան րու թյան հա մա գոր ծակ ցութ-
յուն4:

Ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գո յութ յան 
ի րո ղութ յու նը դի տարկ վում էր իբրև հույժ կար ևոր հնա րա վո րութ յուն՝ ստեղ-
ծե լու հա մա հայ կա կան նոր կենտ րոն։ Դ րա անհ րա ժե շութ յու նը ըն կա լում էր 
նաև երկ րի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը, ո րի վկա յութ յու նը Հա յաս տա-
նի նոր կա ռա վա րութ յան՝ 1919 թ. օ գոս տո սի 5-ի հայ տագ րի հետև յալ հատ-
վածն է. «Այս պայ ման նե րում աշ խա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ են ու ժեղ 
պե տա կան ա պա րատ, փորձ ված գոր ծիչ ներ և պաշ տոն յա ներ. մինչ դեռ շնոր-
հիվ այն հան գա ման քի, որ հայ ժո ղովր դի մտա վո րա կան ու ժի մի խո շոր 
մա սը շա րու նա կում է մալ մեր երկ րի սահ ման նե րից դուրս, պե տութ յու նը 
զուրկ է բազ մա թիվ կա րող ին տե լի գենտ ու ժե րից, ո րոնց բա ցա կա յութ յու նը 
նպաս տում է մեր պե տա կան վար չա կան մե խա նիզ մի բազ մա թիվ թե րութ-
յուն նե րին: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կենտ րոնն ան գամ՝ մայ րա քա-
ղա քը, զուրկ է կուլ տու րա կան, տեխ նի կա կան հար մա րութ յուն նե րից, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ են մի պե տութ յան վար չա կան ա պա րատն ստեղ ծե լու՝ կենտ-
րո նում և դր սում մա ցած մտա վոր ու ժե րը դե պի մեր եր կի րը գրա վե լու 
հա մար»5:

Այս պի սով, Եր ևա նի կա ռու ցա կազմ ման նա խա գի ծը լոկ քա ղա քա շի նա-
կան եր ևույթ չէր. այն, ըստ էութ յան, հայ կա կան նոր ազ գա յին կեն սաշ խար-
հի կազ մա կերպ ման հայտ էր։ Մի ջա վայ րը ու նակ է հա սա րա կութ յու նում 
ձևա վո րե լու նոր ար ժե հա մա կարգ և գի տակ ցութ յուն։ Ուս տի մի ջա վայ րի 
կեր պա փո խու մը հա սա րա կութ յուն նե րում նոր գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րող 
և մ տա վոր ընտ րա նու՝ Եր ևա նի կա ռու ցա կազմ ման նա խա ձեռ նութ յու նը 
տվյալ պատ մա կան հո լո վույ թում ա ռա վել քան ար դիա կան նշա նա կութ յուն 
ու ներ: Նոր էր ա վարտ վել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը, հա յութ յու նը դեռ ուշ-
քի չէր ե կել ցե ղաս պա նութ յան հար վա ծից, Հա յաս տա նը կանգ նած էր հա-
մա ճա րա կի, սո վի, պե տա կա նա շի նութ յան և վե րա կազ մա կերպ ման ներ քին 
և  ար տա քին մեծ մար տահ րա վեր նե րի առջև: Եվ չնա յած այս ա մե նին՝ կա-
ռա վա րող և մ տա վոր ընտ րա նին խնդիր էին դրել վե րա կանգ նե լու կո րուս-
յալ հայ րե նի քի պատ կե րը, ո րը կա րող էր գայ թակ ղել նաև երկ րի սահ ման-
նե րից դուրս ապ րող մտա վո րա կա նութ յա նը: Ձ ևա կեր պու մը, թե « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան կենտ րոնն ան գամ՝ մայ րա քա ղա քը, զուրկ է կուլ տու րա-
կան, տեխ նի կա կան հար մա րութ յուն նե րից» 6, ու նի ա վե լի խոր քա յին բա-
ցատ րութ յուն. Եր ևա նը, լի նե լով քա ղա քա յին խիստ ցածր մշա կույ թի կրող 
հա սա րա կա կան կա ռույց, հա զիվ թե կա րո ղա նար վե րա կազ մա կեր պել կամ 

4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 139: 
5 «Հայաստանի աշխատավոր», Եր., N 121. 16 օգոստոսի 1919 թ.: 
6 Նույն տեղում: 
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ամ րապն դել հայ կա կան ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը, քան զի ինչ պես 
Սեմ յո ւել Հան թինգ թոնն է նկա տում՝ բնակ չութ յու նը «պատ կա նե լութ յան և  
ինք նութ յան բարձ րար ժեք զգա ցո ղութ յուն ձեռք է բե րում քա ղա քա յին և մ շա-
կու թա յին մի ջա վայ րում [...]»7: 

Չ նա յած մայ րա քա ղա քի ազ գաբ նակ չութ յու նը հիմ ա կա նում կազմ ված 
էր հայ կա կան էթ նիկ զանգ վա ծից8, Եր ևա նի՝ գյու ղա քա ղա քի նման վող ծու-
ռու մուռ և տ րա մա բա նութ յու նից զուրկ փո ղոց ներն ու հո ղա շեն շի նութ յուն-
ներն ի րենց գե ղա գի տա կան գոր ծա ռույ թով անհ նար էին դարձ նում քա ղա-
քաբ նակ ան հա տի ինք նութ յան վե րա կազ մա կեր պու մը: Քա ղա քա ցին թրծվում 
է՝ անց նե լով մի շարք մշա կու թա յին շեր տե րի մի ջով, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, 
ե րաժշ տութ յու նը, գրա կա նութ յու նը, կեր պար վես տը, թատ րոնն ու հա մալ-
սա րա նա կան կրթութ յու նը և  այլն։ Գ յու ղա կան կամ գյու ղա տիպ մի ջա վայ-
րում մշա կու թա յին ան հատ չի կա րող ձևա վոր վել, քա նի որ այն հնա րա վո-
րինս փակ է, կրո նա կան և  ա վան դա կան, մինչ դեռ քա ղա քա յին մի ջա վայ րը 
բաց է, ար դի, աշ խար հիկ և մ շա կու թա յին9: ՀՀ խորհրդարանի նիս տե րի 
ար ձա նա գրութ յուն նե րը թերևս խո սում են այն մասին, որ հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րող ընտ րա նին գի տակ ցում էր դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը: Օ րի նակ՝ 
1919 թ. սեպ տեմ բե րի 16-ի 13-րդ նիս տին խորհր դա րան էր բեր վել օ րի նա գիծ 
Եր ևա նում թա տե րա կան վար ժա րան հիմ ե լու մա սին. «Ին չի հա մար է ապ-
րում մի հա սա րա կութ յուն ա ռանց ստեղ ծա գոր ծե լու: Հա ցը ստո րա դաս է 
ար վես տից: Ոչ թե ար վես տը պետք է իջ նի դե պի ժո ղո վուր դը, այլ ժո ղո-
վուր դը` դե պի ար վես տը: Մեր ժո ղո վուր դը, եր կար ժա մա նակ զրկված լի-
նե լով մտա վոր հո գե կան բա վա կա նութ յուն նե րից, բթա ցել է նրա զգա ցում-
նե րը, գռեհ կա ցել է նրա բար քե րը, գե ղար վես տի մի ջո ցով պետք է կրթենք, 
դաս տիա րա կենք նրա այ լա սեր ված հո գին»10,- հայտարարում է Լուսա վորու-
թյան նախարար Նիկոլ Աղբալյանը: Եր ևա նի բնակ չութ յա նը բա րեկր թե լու 
մի ջա վայր էր նաև թան գա րա նա յին տա րա ծութ յու նը, ո րի ստեղծ ման ուղ-
ղութ յամբ նույն պես քայ լեր էին ձեռ նարկ վում, երբ, օ րի նակ, 1919 թ. սեպ-
տեմ բե րի 5-ին խորհր դա րա նի 11-րդ նիս տում քննարկ վում էր Եր ևա նում 
մար դա բա նա կան թան գա րան-գրա դա րան հիմ ե լու հար ցը11:

Եր ևան ցի նե րի մշա կու թա յին ինք նութ յու նը զո րաց նե լու փորձ էր նաև 
1919 թ. նո յեմ բե րի 21-ին խորհր դա րա նի 37-րդ նիս տում ներ կա յաց ված օ րի-
նա գի ծը Եր ևա նում ե րա ժշ տա կան վար ժա րան բա նա լու մա սին, որն ըստ 
խորհր դա րա նա կան նե րի՝ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու ներ հայ րե նի քի վե րա-
կազ մա կերպ ման ա ռու մով. « Հայ րե նի քի վե րա շի նութ յան աշ խա տան քի ըն-
թաց քում մեր մտա հո գութ յան ա ռար կան պի տի լի նի նաև ժո ղովր դի ու մա-
նուկ սերն դի գե ղար վես տա կան կրթութ յան գոր ծը, մենք պի տի մի ջոց ներ 
մտա ծենք հրահ րե լու մեր նոր սերն դի գե ղար վես տա կան ու նա կութ յուն ներն 
ու թար մաց նե լու վեր ջին ար հա վիրք նե րի մեջ ըն դար մա ցած հո գի նե րը. այդ-

7 Huntington S., Political Order In Changing Societies, New Haven And London: Yale University Press, 2006, p. 72.
8 Տե՛ս Հայկական Ուսումասիրությունների Անի Կենտրոն, Երևանի բնակչությունը ըստ ազգությունների 
1831-ից 1931 թվականներին, http://www.aniarc.am/2017/10/15/yerevan-population-1831-1931-korkotian/ 
9 Տե՛ս Huntington S., Political Order, էջ 72:
10 Հայաստանի հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ., Գլխ. 
Խմբագիր և կազմող` Ա. Վիրաբյան, Եր., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2009, էջ 268:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 261։
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պի սի դեր կա րող է խա ղալ մեր կյան քում ե րաժշ տա կան վար ժա րա նը»12,- 
պնդում էր զեկուցող Պ. Պարսամյանը: 

Ա լեք սանդ րա պո լում հիմ վում, իսկ հե տա գա յում Եր ևան է տե ղա փոխ-
վում Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նը, որ տեղ պատ մա լեզ վա բա նա կան ֆա կուլ-
տե տից բա ցի հիմ վե ցին նաև բնա գի տամա թե մա տի կա կան, գյու ղատն տե-
սա կան բա ժան մունք ներ, ի րա վա բա նա կան և բժշ կա կան ֆա կուլ տետ ներ13: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է ար ձա նագ րել, որ այս ա մե նի ի րա գործ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ էր օ րի նագ ծե րին և քա ղա քա կան ո րո շում ե րին հա րիր 
մի ջա վայր՝ հստակ գե ղա գի տա կան, ճար տա րա պե տա կան լու ծում ե րով: 
Քա ղա քի գե ղա գի տա կան վե րա կա ռուց ման նա խա ձեռ նու թ յունն իր վրա 
վերց րեց ե րի տա սարդ, տա ղան դա վոր ճար տա րա պետ Ա լեք սանդր Թա ման-
յա նը (1878-1936 թթ.):

2. Ինք նա նո րաց ման ճար տա րա պե տա կան ճի գը.  
Ա լեք սանդր Թա ման յան

Քա ղա քա մայր Եր ևա նի մա սին պատ մա գի տա կան խո սույ թում առ կա է 
մի թյուր կար ծիք, հա մա ձայն ո րի՝ Ա լեք սանդր Թա ման յա նի հե ղի նա կած՝ 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տութ յան գա ղա փա րա կան բո վան դա կութ յու նը զուտ 
խորհր դա յին նա խա գիծ է: Ան շուշտ, Եր ևանն իր   վերջ նա կան պատ կերն 
ստա ցավ խորհր դա յին իշ խա նութ յան տա րի ներն հարդ յունս կա ռա վա րող 
և մ տա վոր է լի տա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ Ա լեք սանդր Մ յաս նիկյ ա նի և Ա լեք-
սանդր Թա ման յա նի ջան քե րի: Սա կայն պատ մու թյան հան դեպ չմե ղան չե լու 
հա մար պետք է ար ձա նագ րել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րող և մ տա վոր ընտ րա նին Եր ևա նի հա մա հե ղի նակն էր: Հե տա զո տող-
նե րը հա մե մա տա բար քիչ են անդ րա դառ նում 1918-1920 թվա կան նե րին Եր-
ևա նը վե րա կա ռու ցե լու հա մար Ա. Թա ման յա նի ծա վա լած գոր ծու նեութ յա նը: 
Պատ ճա ռը հա վա նա բար աղբ յուր նե րի սա կա վութ յունն է, քա նի որ Թա ման-
յա նի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րի նե րի գոր ծու նեութ յան մա սին 
նյու թե րի մեծ մա սը խորհր դա յին տա րի նե րին ոչն չաց վել է հենց Թա ման-
յա նի ըն տա նի քի կող մից:

Ա լեք սանդր Թա ման յա նը ծնվել է 1878 թ. Ռու սաս տա նում՝ Ե կա տե-
րի նո դա րում։ Հիմ ա վոր կրթութ յուն է ստա ցել Սանկտ Պե տեր բուր գի 
Գե ղար վես տի Կայ սե րա կան ա կա դե միա յին կից Գե ղար վես տի բարձ-
րա գույն ու սում ա րա նում։ Ա լեք սանդր Թա ման յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քը կապ ված էր Ռու սաս տա նի հետ, սա կայն 1918 թ. Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան հռչա կու մից հե տո նրա հե տա գա ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նեութ յու նը պետք է շաղ կապ վեր ան կա խա ցած հայրենիքի հետ։ 

Շ նոր հիվ 1918-1920 թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րու-
թյան և պառ լա մեն տի նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի՝ տե ղե կա նում ենք, 
որ Ա լեք սանդր Թա ման յանն ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էր հան րա պե տու-
թյան տա րա ծա ճար տա րա պե տա կան կազ մա կերպ ման գոր ծում: Նախ՝ 1920 
թ. փետր վա րին նա նշա նակ վել էր շի նա րա րա կան հանձ նա ժո ղո վի փոխ-

12 Նույն տեղում, էջ 352:
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 523:
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նա խա գահ՝ պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա մար նա խա տես ված շեն-
քե րի շի նաշ խա տանք նե րի գծով14։ Իսկ 1920 թ. հու նի սի 2-ին կա ռա վա րու-
թյան N 281 ո րոշ մամբ ա կա դե մի կոս Ա. Թա ման յա նը նշա նակ վում է շի նա-
րա րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ15։ Հան րա պե տութ յան շի նա րա րա կան 
հան ձնա ժո ղովը զբաղ վում էր պե տա կան և հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան 
շենք-շի նու թյուն նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման հար ցե րով։ 

Թեև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գո յութ յան տա րի նե րին Թա ման-
յա նի գոր ծու նեութ յան մա սին մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րը բա վա կա նին 
սուղ են, սա կայն գի տենք, որ Ալ. Թա ման յա նը նշա նակ վել է նաև Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան գլխա վոր ճար տա րա պետ։ Չ նա յած որ նշա նակ-
ման ո րոշ ման մա սին հա մա պա տաս խան սկզբնաղբ յուր դեռևս չու նենք, 
սա կայն 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ի կա ռա վա րութ յան նիս տի ար ձա նագ րութ-
յուն նե րից մե կում հան դի պում ենք Ալ. Թա ման յա նի՝ պառ լա մեն տը և նա-
խա րա րութ յուն նե րը կա ռուց վող գիմ ա զիա յի նոր շեն քում տե ղա վո րե լու 
մա սին զե կուց մա նը, որ տեղ նա ներ կա յաց ված է իբրև գլխա վոր ճար տա-
րա պետ16։ Հե տաքր քիր է, որ ի սկզբա նե նո րան կախ հան րա պե տութ յան 
գլխա վոր ճար տա րա պետ նշա նակ վե լու նա խա ձեռ նութ յու նը հենց Ալ. Թա-
ման յա նինն էր։ Նա իբրև մտա վո րա կան՝ պա տեհ ա ռիթ էր տես նում սկսե-
լու հայ րե նի կեն սա տա րած քը վե րա կեր տե լու գոր ծըն թա ցը։ Այս մա սին է 
վկա յում ՀՀ վար չա պե տին ուղղ ված Ալ. Թա ման յա նի՝ 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 
28-ի հայ ցա դի մում ի րեն ՀՀ գլխա վոր ճար տա րա պետ նշա նա կե լու մա սին, 
ո րում մաս նա վո րա պես նշվում էր. 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նո րին գե րա զան ցութ յուն  
Մի նիստր նե րի Սո վե տի պրն. նա խա գա հին

Ճար տա րա պե տութ յան ա կա դե մի կոս
Ա. Ի. Թա մա նո վի

Դի մում

Կա մե նա լով ծա ռա յել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը ճար-
տա րա պե տա կան շի նա րա րութ յան ո լոր տում իմ աշ խա տանք նե-
րով, հի րա գոր ծում Ձերդ գե րա զան ցութ յա նը ներ կա յաց ված զե-
կու ցագ րում շա րադր ված խնդիր նե րի` խնդրում եմ ինձ նշա նա կել 
Գլ խա վոր ճար տա րա պե տի պաշ տո նին հետև յալ նա խադր յալ նե-
րի հի մամբ.

1. Գլ խա վոր ճար տա րա պե տի պաշ տոնն սահ ման վում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մի նիստ րութ յուն նե րից մե կին 
ա ռըն թեր։ Գլ խա վոր ճար տա րա պե տի վրա է դրվում հետև յալ 
խնդիր նե րի լուծ ման ղե կա վա րու մը.

ա) Հա յաս տա նի՝ վե րա կանգն ման են թա կա գյու ղե րի ու 
քա ղաք նե րի հե տա զո տում և տար բեր շրջան նե րի կա ցա րա-
նա յին տի պե րի ու սում ա սի րութ յուն։

բ) Վե րա կանգն վե լիք և վերս տին կա ռուց վե լիք գյու ղե րի 
14 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ. 119, ց. 1, գ. 112-I, թ. 170:
15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ. 
Գլխ. Խմբագիր և կազմող` Ա. Վիրաբյան, Եր., Հայաստանի ազգային արխիվ, էջ 478:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 569:
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ու քա ղաք նե րի նա խագ ծե րի մշա կում։
գ) Գ յու ղա ցիա կան կա ցա րան նե րի, տնտե սա կան շի նութ-

յուն նե րի, վար չա կան և հան րա յին շեն քե րի օ րի նա կե լի տի-
պե րի մշա կում և  այլն, ինչ պես նաև տե ղե րում տեխ նի կա կան 
հսկո ղութ յան կազ մա կեր պում դրանց ի րա գործ ման պա րա-
գա յում։

դ) Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի կար գա բեր ման ծրագ րե րի 
մշա կում՝ դրանց բա րե կարգ ման և  ա ճի կա պակ ցութ յամբ։

ե) Նա խագ ծե րի մշա կում և շեն քե րի կա ռուց ման ղե կա-
վա րում պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի կա րիք նե րի հա մար։

զ) Օ րի նագ ծե րի նա խա պատ րաս տում և պե տա կան տեխ-
նի կա կան հսկո ղութ յան կազ մա կեր պում հան րա յին և մաս-
նա վոր շի նա րա րութ յան կար գա վոր ման հա մար և պե տութ յան 
ճար տա րա պե տա կան շի նա րա րութ յանն առնչ վող այլ հար ցեր։

2) Գլ խա վոր ճար տա րա պետն են թարկ վում և զե կու ցում 
է ան մի ջա պես նա խա րա րին։

3) Գլ խա վոր ճար տա րա պե տին ա ռըն թեր կազ մա կերպ վում 
է հետև յալ բա ժին նե րից բաղ կա ցած նրա կա ռա վա րու մը. 
ճար տա րա պե տա կան գե ղար վես տա կան, տեխ նի կա կան և 
քար տու ղա րութ յուն նե րի՝ ան կախ լի նե լով մի նիստ րութ յան 
մաց յալ բա ժին նե րից։

4) Գլ խա վոր ճար տա րա պե տին է վե րա պահ վում Հան րա-
պե տութ յան ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան բո լոր հաս տա-
տութ յուն նե րի և  աշ խա տանք նե րի ղե կա վա րու մը։ Մի նիստ-
րութ յան առ կա բո լոր ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան հաս-
տա տութ յուն նե րը, ո րոնց ա ռըն թեր ստեղծ վե լու է Գլ խա վոր 
ճար տա րա պե տի պաշ տո նը, պետք է մաս կազ մեն նրա կա-
ռա վար ման։

5)Գլ խա վոր ճար տա րա պե տը ճա նաչ վում է ճար տա րա պե-
տա շի նա րա րա կան հար ցե րի լուծ ման բարձ րա գույն ատ յան։

Ա կա դե մի կոս Ա. Թա մա նով
28-ը հոկտ./19 թ.

Է րի վան

* * *
Հանրային խնամատ. և աշխատանքի նախարար:

Մեր զրույ ցի հի մամբ՝ խնդրում եմ Ձեզ ա կա դե մի կոս Թա-
մա նո վին հրա վի րել հայ կա կան « Գե ղար վես տի ա կա դե միա» 
[…] և հա մա պա տաս խա նա բար ըն դու նել նրան քանդակագոր-
ծութ յան բա ժին…1728-ը հոկտ./1919 թ.»:

Փաս տաթղ թից պարզ է դառ նում, որ Ալ. Թա ման յա նը ցան կա նում էր 

17 Փաստաթղթի այս հատվածում որոշ բառեր դժվարընթեռնելի են: Սակայն ակնհայտ է, որ Ալ. Թամանյանի 
դիմումի տակ առկա մակագրությունը պատկանում է Հանրային խնամատարության և աշխատանքի 
նախարար Ավ. Սահակյանին:
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ստանձ նել ահ ռե լի մի աշ խա տանք, ո րը նպա տակ ու ներ ոչ միայն տա րա-
ծա ճար տա րա պե տա կան հա մա կարգ ման են թար կե լու հան րա պե տութ յան 
տա րած քը, այլև մշա կե լու զար գաց ման տար բեր ծրագ րեր, ո րոնց նա խագ-
ծու մը պետք է ի րա գործ վեր հաս տա տու թե նա կան կա ռա վար ման մե խա-
նիզմ ե րի կի րառ մամբ։ 

Բա ցի վե րո բեր յալ հա մա ռոտ ար ձա գան քից՝ մեզ հայտ նի չէ ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան պա տաս խա նը, սա կայն այն, որ Ալ. Թա ման յա նի հայ ցա դի մու մը 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն վել է ի գի տութ յուն, ան հեր քե լի փաստ 
է։ Դրա մասին է վկա յում նաև 1920 թ.  ապ րի լի 23-ի՝ Խ նա մա տա րութ յան և 
վե րա շի նութ յան մի նիստ րի զե կու ցու մը գլխա վոր ճար տա րա պե տի վար չութ-
յու նը հաս տա տե լու մա սին, ո րը պետք է գոր ծեր այդ նույն մի նիստ րութ յան 
ներ քո և  ո րի գոր ծու նեութ յան հա մար նա խա տես վում էր բա նալ 22.904.950 
ռ. վարկ։ Ա ռա ջարկն հա վա նութ յան է ար ժա նա նում և հաս տատ ման հա մար 
ու ղարկ վում Խորհր դա րան18։ Գլ խա վոր ճար տա րա պետ հաս տատ վե լուց հե-
տո Ալ. Թա ման յա նը պետք է ձեռ նա մուխ լի ներ հա յոց նոր հա մա կե ցա կան 
կենտ րո նի՝ Եր ևա նի վե րա կերտ մա նը՝ ըստ կենտ րո նի վե րա կա ռուց ման նոր 
սկզբուն քի:

3.Եր ևա նի վե րա կա ռուց ման մար տահ րա վեր նե րը
Եր ևա նին վե րա բե րող մի շարք ար խի վա յին նյու թե րից, ինչ պես նաև 

կա ռա վա րութ յան նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րից ակն հայտ է դառ նում, 
որ Եր ևա նի կենտ րո նի վե րա կա ռու ցու մը երկ րի կա ռա վա րող և մ տա վոր 
ընտ րա նու ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր։ Եր ևանն այդ տա րի նե րին 
գտնվում էր ար տա կարգ անմ ի թար վի ճա կում և  ըստ էութ յան ոչ այլ ինչ 
էր, քան փո շոտ, գա վա ռա յին մի քա ղաք, զուրկ քա ղա քա յին մշա կույ թին 
բնո րոշ տա րա ծութ յուն նե րից։ Ան գամ քա ղա քի կենտ րո նի շրջա կա մի ջա-
վայ րը, որ տեղ տե ղա կայ ված էին, օ րի նակ, Առևտ րա կան հրա պա րա կը, անգ-
լիա կան այ գին, Սբ Սար գիս ե կե ղե ցին, մզկի թը և 19-րդ դա րի մի քա նի 
ճար տա րա պե տա կան շի նութ յուն ներ, զուրկ էր գե ղա գի տա կան հա մա կար-
գե րից և վ տան գա վոր՝ մարդ կանց ա ռող ջութ յան հա մար։ Հույժ տագ նա պա-
լի վի ճա կում էին քա ղա քի սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րը։ Ա հա այս-
պի սին էր պատ կե րը, երբ 1919 թ. հոկ տեմ բե րին տե ղի ու նե ցավ Ալ. Թա-
ման յա նի և Եր ևա նի «հան դի պու մը»։ Չ նա յած հիաս թա փեց նող տե սա րա նին՝ 
ա կա դե մի կոս Թա ման յա նը լա վա տե սո րեն մտա ծում էր, որ Եր ևա նում դեռ 
կան ո րոշ տա րածք ներ և կա ռույց ներ, ո րոնք ո րո շա կի վե րա փո խում ե րի 
արդ յուն քում կա րող էին վե րած վել քա ղա քա յին նոր մի ջա վայ րե րի։

Հա յաս տան գա լուն պես ա կա դե մի կոս Ալ. Թա ման յա նը ձեռ նա մուխ է 
ե ղել մայ րա քա ղաք Եր ևա նի զար գաց ման նա խագ ծե րի մշակ ման գոր ծըն-
թա ցին: Ըստ էութ յան, Թա ման յա նը ցան կա նում էր հա մա կար գա յին և բո-
վան դա կա յին վե րա կա ռուց ման են թար կել հան րա պե տութ յան մայ րա քա ղա-
քը, ո րի հա մար, իբրև սկզբնա կետ, ընտ րել էր մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա-
կան հրա պա րա կի վե րա կա ռու ցու մը: Թա ման յա նի այս նա խա ձեռ նութ յան 

18 Տե՛ս Հայաստանի հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ., 
էջ 436-437։
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մա սին բա վա կա նին ար ժե քա վոր տե ղե կույթ է պա րու նա կում 1920 թ. մա յի-
սի 8-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րին 
ուղղ ված նրա զե կույ ցը19, ո րին կցված է Եր ևա նի գլխա վոր հրա պա րա կի և 
ն րա շրջա կա մի ջա վայ րի հա տա կագ ծի լու սա պատ ճե նը (տե՛ս պատ կեր 2): 
Եր ևա նի կենտ րո նի վե րա կա ռուց ման նա խա ձեռ նութ յու նից ա ռաջ Ալ. Թա-
ման յանն զբաղ ված էր հա սա րա կա կան և պե տա կան նշա նա կութ յան տար-
բեր շի նու թյուն նե րի կա ռուց ման և վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րով։ 
Իբրև ա կա դե մի կոս-ճար տա րա պետ՝ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քից զատ՝ 
Ալ. Թա ման յանն ան ձամբ ներգ րավ ված էր նաև շի նան յու թե րի հայ թայթ ման 
գոր ծում, ո րը խիստ դժվար էր հան րա պե տութ յան ծանր սո ցիալ-տնտե սա-
կան պայ ման նե րում։ Պետք է նշել, որ մինչ Ալ. Թա ման յա նը, պե տա կան 
հիմ ար կու թյուն նե րի շեն քե րի կա ռուց ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թե րի 
ձեռք բեր մամբ զբաղ վում էր շի նա րա րա կան հանձ նա ժո ղո վը։ Օ րի նակ` կա-
ռա վա րութ յան նիս տե րի 1918-1920 թթ. ար ձա նագ րութ յուն նե րից ակն հայտ 
է դառ նում, որ դեռ 1918 թվա կա նից կա ռա վա րութ յան օ րա կար գա յին հար-
ցե րի շար քում քննարկ վել են նաև մի շարք պե տա կան նշա նա կութ յան շեն-
քե րի վե րա նո րո գման կամ կա ռուց ման հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի, ինչ պես և շի նա րա րա կան տար բեր նյու թե րի հայ թայթ ման հար-
ցե րը20: 

Կա ռա վա րութ յան՝ Թիֆ լի սից Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու ձգձգու մը 
սկզբում պայ մա նա վոր ված էր նաև Եր ևա նում հան րա յին կա ռա վար ման և 
պե տա կան այլ նշա նա կութ յան շեն քե րի բա ցա կա յութ յամբ։ Եր ևանն արդ-
յու նա բե րա կան ո լոր տից զուրկ, փո շոտ գյու ղա քա ղաք էր, ո րը եր բեք կենտ-
րո նա կան քա ղա քի նշա նա կութ յուն չէր ու նե ցել Ռու սա կան կայս րութ յու-
նում21: Եվ իս կա պես, հան րա պե տութ յան կենտ րո նը՝ Եր ևա նը, զուրկ էր շեն-
քե րից, ո րոնք կա րող էին օգ տա գործ վել պե տա կան կա րիք նե րի հա մար։ 
Ս րա մա սին է վկա յում նաև վար չա պետ Հով հան նես Քա ջազ նու նու 1919 թ. 
ապ րի լի 9-ի զե կու ցում ա րա կան գիմ ա զիա յի նոր շեն քը պե տա կան կա-
րիք նե րի հա մար հար մա րեց նե լու մա սին, ո րից հե տո կա ռա վա րութ յու նը 
ո րո շում է այդ շեն քը հար մա րեց նել Հա յաս տա նի խորհր դի և մի նիստ րու-
թյուն նե րի հա մար22։ 

Մինչ տա րա ծա ճար տա րա պե տա կան խնդիր նե րին հա մա կար գա յին լու-
ծում եր ա ռա ջադ րե լը, կար ծես թե նույն մո տեց մամբ էր գոր ծում նաև Ալ. 
Թա ման յա նը, երբ փոր ձում էր գոր ծա ռու թա յին այլ նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
շեն քե րը հար մա րեց նել կա ռա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րին։ Հե տա գա-
յում կտես նենք, որ Ալ. Թա ման յա նը կողմ էր հա մա կար գա յին մո տեց մա նը, 
ո րի ա պա ցույ ցը Եր ևա նի հա տա կագ ծի ստեղ ծում էր։ Սա կայն նախ հարկ 
էր լու ծել պե տա կան ինս տի տուտ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ շեն քե րի խնդի-
19 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 201, ց.1,գ. 531 Ի նք նա գիր, Զեկույցի ամբողջական տեքստը տե՛ս հավելված 1-ում: 
20 Տե՛ս 1919 թ. հունիսի 28-ին Ներքին գործերի մ[ինիստրի] զեկուցումը Պառլամենտի շենքը վերանորոգելու 
համար 251.850 ռ. հատկացնելու մասին, որը բավարարվում է ըստ 1919 թ. հունիսի 5-ի օրենքի։ ՀԱԱ, Ֆ. 
199, ց.1, գ.43, թ.143: Բնագիր: Մեքենագիր: Մյուս օրինակը 1919 թ. հուլիսի 22-ի՝ Ներքին գործերի մինիստրի 
զեկուցում է՝ շինարարական հանձնաժողովին Սարիղամիշի պահեստներից պետական շենքերի հա մար 
անհրաժեշտ քանակությամբ փայտանյութ բաց թողնելու մասին, որը նույնպես հավանության է արժա-
նանում։ ՀԱԱ, Ֆ.199, ց.1, գ.43, թ.166: Բնագիր: Մեքենագիր:
21 Տե՛ս Bournoutian G., A Concise History of the Armenian People, Mazda Publishers, 2002,  p. 300.
22 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ., 
էջ 152:
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րը։ Այս ա ռու մով հե տաքր քիր է Ալ. Թա ման յա նի 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ի 
զե կու ցու մը պառ լա մեն տը և նա խա րա րութ յուն նե րը կա ռուց վող գիմ ա զիա-
յի նոր շեն քում տե ղա վո րե լու մա սին, որն ըստ էութ յան հաս տատ վել էր 
կա ռա վա րութ յան կող մից23։ Նույն զե կու ցու մից հաս կա նա լի է դառ նում, որ 
Ալ. Թա ման յա նը հար մա րեց ման մո տեց մա նը հա մադ րում էր նաև հա տա-
կագ ծա յին մո տե ցու մը, քա նի որ իր զե կուց ման մեջ նա ներ կա յաց րել էր նաև 
սեն յակ նե րի բաշխ ման հա տա կա գի ծը, ըստ ո րի՝ այդ նո րա կա ռույց շեն քում 
տեղ էր տրվե լու՝ «1. պառ լա մեն տին, 2. Նախ. խորհր դին, 3. Ար տա քին գոր-
ծոց նա խա րա րութ յա նը, 4. Գ յու ղատն տե սութ յան և պե տա կան գույ քե րի նա-
խա րա րութ յա նը, 5. Պե տա կան վե րահս կո ղութ յան, 6. Հա ղոր դակ ցութ յան 
նա խա րա րութ յա նը (Ելևմ տից նա խա րա րութ յան հատ կաց ված բա ժի նը), 7. 
Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յա նը, 8. Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րութ-
յա նը, 9. Պե տա կան գրա դա րա նին: Պառ լա մեն տին, ըստ հա տա կագ ծի, հատ-
կաց ված սեն յակ նե րից տալ 3 սեն յակ՝ Աշ խա տան քի նա խա րա րութ յա նը և  
եր կու սեն յակ` Պե տա կան տե ղե կա տու բյու րո յին և Հե ռագ րա կան գոր ծա-
կա լութ յա նը»24։

Շի նա րա րա կան հանձ նա ժո ղո վի, իսկ հե տո նաև Ալ. Թա ման յա նի՝ հար-
մա րեց նե լու քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան պատ ճառ նե րից մե կը հա վա-
նա բար խիստ սահ մա նա փակ ռե սուրս ներն էին։ Այս զե կույ ցից պարզ է 
դառ նում, որ ան գամ այդ շեն քի կա ռուց ման հա մար երկ րում չկար բա վա-
կա նա չափ շի նան յութ, և  անհ րա ժեշտ նյու թե րը ստիպ ված էին ձեռք բե րել 
երկ րի տար բեր մա սե րում գտնվող պե տա կան կամ մաս նա վոր հիմ ար-
կութ յուն նե րից։ Օ րի նակ՝ իր զե կուց ման մեջ Ալ. Թա ման յա նը մատ նան շում 
էր ան գամ Ու լու խան լու և Շահ թախ թի կա յա րան նե րի և Էջ միած նի կի սա-
կա ռույց Վե հա րա նի տա րածք նե րը, որ տե ղից հնա րա վոր էր շի նան յութ ձեռք 
բե րել։ Ե թե կա յա րան նե րի շի նան յու թը ստա նա լը հեշ տութ յամբ ար տոն վեց 
կա ռա վա րութ յան կող մից, ա պա Վե հա րա նում գտնվող նյու թե րի առն չու-
թյամբ կա ռա վա րութ յու նը Ալ. Թա ման յա նին ա ռա ջար կում էր ու ղիղ բա նակ-
ցութ յուն նե րի մեջ մտնել Էջ միած նի հոգ ևոր իշ խա նութ յուն նե րի հետ25։ Ար-
խի վա յին մեկ այլ փաս տաթղ թից պարզ է դառ նում, որ կա ռա վա րութ յան 
ո րո շու մից հե տո Ալ. Թա ման յանն ու ղիղ նա մա կագ րա կան կապ է հաս տա-
տել Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սի հետ՝ Վե հա րա նում գտնվող շի նա րա րա-
կան նյու թե րը ձեռք բե րե լու հա մար26։

4. Եր ևա նի հա տա կա գիծն ըստ Ալ. Թա ման յա նի նա խագ ծի
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան և հատ կա պես ճար-

տա րա պետ Ալ. Թա ման յա նի ու շադ րութ յան կենտ րո նում գտնվող մյուս կար-
ևոր թե ման վե րա բե րում էր Եր ևա նի կենտ րո նի վե րա կա ռուց մա նը։ Ե թե 
նախ կի նում պե տա կան նշա նա կութ յան շեն քե րի առն չութ յամբ Ալ. Թա ման-
յա նը եր բեմ ա ռաջ նորդ վում էր հար մար վո ղա կան սկզբուն քով, ա պա մայ-
րա քա ղա քի կենտ րո նի վե րա կա ռուց ման տա րա ծա ճար տա րա պե տա կան 

23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 569:
24 Նույն տեղում։ 
25 Նույն տեղում: 
26 Տե՛ս ՀԱԱ, Ֆ.199, ց.1, գ.195, թ.49: 
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խնդիր նե րի հաղ թա հա րու մը տես նում էր հա մա կար գա յին լու ծում ե րի մեջ, 
ո րոնց արդ յուն քում պետք է ստեղծ վեր մայ րա քա ղա քի հա տա կա գի ծը։ 

Չ նա յած Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ծայ րաս տի ճան վատ թար պայ ման-
նե րին՝ Ալ. Թա ման յա նը 1920 թվա կա նի հա տա կագ ծի (տե՛ս պատ կեր 1) 
հի ման վրա փոր ձում էր վե րա կա ռու ցել Եր ևա նի կենտ րո նը։ Չ նա յած Եր ևա-
նի հա տա կա գի ծը հե տա գա յում են թարկ վե լու էր տա րաբ նույթ փո խա կեր-
պում ե րի, այն ըստ էութ յան հիմ ա կազ միկ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ քա-
ղա քի հե տա գա զար գաց ման հա մար։

Պատ կեր 1: Եր ևա նի հա տա կա գի ծը, 1920 թ.

Մինչ հա տա կագ ծին անց նե լը պետք է նշել, որ կա ռա վա րութ յու նը նախ՝ 
իր առջև խնդիր էր դրել լու ծել քա ղա քի կենտ րո նում գտնվող շեն քե րի և 
հո ղա մա սե րի տնօ րին ման ի րա վուն քի ձեռք բեր ման խնդի րը հօ գուտ քա ղա-
քա յին ինք նա վա րութ յան։ Ըստ էութ յան, Եր ևա նի վե րա կա ռուց ման կար ևոր 
փու լե րից մե կը հենց մու նի ցի պա լի զա ցիա յի գոր ծըն թացն էր, որն սկսվել էր 
1919 թվա կա նից։ Այս ա ռու մով կա ռա վա րութ յա նը հատ կա պես մտա հո գում 
էր քա ղա քի կենտ րո նի անմ ի թար և սա նի տա րա հի գիե նիկ ծանր պայ ման-
նե րում գտնվող շի նութ յուն նե րի և դ րանց շրջա կա հո ղե րի մու նի ցի պա լի-
զա ցիա յի հար ցը։ Խոս քը մաս նա վո րա պես Եր ևա նի Առևտ րա կան հրա պա-
րա կի տա րած քում գտնվող այր ված շեն քե րի և հո ղա մա սե րի մա սին էր, 
ո րոնց մու նի ցի պա լի զաց ման ա ռա ջար կով 1919 թ. նո յեմ բե րի 25-ին ՀՀ Ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րար Ա. Գ յուլ խան դան յա նը դի մել էր կա ռա վա րութ յա-
նը27: Մու նի ցի պա լի զա ցիա յի գոր ծըն թա ցը, ո րին կողմ էր նաև Ալ. Թա ման-

27 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ., էջ, 
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յա նը, ինք նան պա տակ չէր. այն հնա րա վո րութ յուն կտար կենտ րո նի տա-
րածք նե րը և դ րանց շրջա կայ քում գտնվող շեն քե րը դարձ նել քա ղա քա յին 
ճար տա րա պե տութ յա նը բնո րոշ մի ջա վայ րեր։ Դա հա ճախ տե ղի էր ու նե նում 
ար դար վար ձա կա լութ յամբ բռնագ րավ ման ճա նա պար հով, ին չը կա ռա-
վա րութ յունն ար դա րաց նում էր հան րօ գուտ հիմ արկ ներ կա ռու ցե լու անհ-
րա ժեշ տութ յամբ։ Դ րա ի րա վա կան ձևա կերպ ման մա սին պատ կե րա ցում 
կա րող ենք կազ մել 1920 թ. հու լի սի 14-ին Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րի՝ 
կա  ռա վա րութ յա նը հղած զե կու ցու մից, ո րին ներ կա էր նաև ա կա դե մի կոս 
Ալ. Թա ման յա նը։ Զե կու ցու մը Եր ևան քա ղա քի Առևտ րա կան հրա պա րա կի 
դի մա ցի այր ված խա նութ նե րը և հա րա կից հո ղա մա սե րը մու նի ցի պա լի զաց-
նե լու մա սին էր, ո րին ի պա տաս խան՝ կա ռա վա րութ յու նը կա յաց րել էր 
հետև յալ ո րո շու մը.

«ա. Զե կուց մա նը կցած նա խա գիծն սկզբուն քով հաս տա տել:
բ. Հա վա նութ յուն տալ բո լոր հո ղա մա սե րի բռնա դատ օ տա-

րաց մա նը և  ըն դու նել, որ սե փա կա նա տե րե րը պի տի վար ձատր-
վեն օ րի նագ ծում նա խա տես ված հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով:

գ. Այժմ ևեթ հա մա րել քա ղա քի սե փա կա նութ յուն ա ռա ջին 
ե րեք հո ղա մա սե րը, ո րոնք այր ված և  ա վեր ված են. ինչ վե րա բե-
րում է մյուս հո ղա մա սե րին` հանձ նա րա րել ինք նա վա րութ յա նը և  
ի րա վա բա նա կան խորհր դակ ցութ յա նը մշա կել մի ձև, ո րով սե-
փա կա նա տե րե րի շա հե րը պաշտ պան վեն ներ կա յա ցու ցիչ նա խա-
րա րութ յան խորհր դում` ի հաս տա տում»28:

Կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման վրա ազ դե ցութ յուն էր ու նե ցել նաև գլխա վոր 
ճար տա րա պետ Ալ. Թա ման յա նի կար ծի քը։ Ն շենք, որ Ալ. Թա ման յա նը դրա-
կան կար ծիք էր տվել մու նի ցի պա լի զաց ման գոր ծըն թա ցին դեռևս 1920 թ. 
մա յի սի 8-ին Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րին ուղղ ված իր զե կույ ցում29։ Դ րա-
նում Ալ. Թա ման յա նը կա ռա վա րութ յան ու շադ րութ յունն է հրա վի րում մու-
նի ցի պա լի զա ցիա յի գոր ծըն թա ցից բխող Եր ևա նի զար գաց մանն ուղղ ված 
այն պի սի կե տե րի, ո րոնք հաշ վի չէին առն վել կա ռա վա րութ յան կող մից և  
ա պա ա ռա ջար կում է նկա տի առ նել դրանք կա ռա վա րութ յան հա ջորդ 
քննար կում ե րում30։ Զե կույ ցին կցված է Եր ևա նի Առևտ րա կան հրա պա րա-
կի և ն րա շրջա կա մի ջա վայ րի հա տա կագ ծի լու սա պատ ճե նը (տե՛ս պատ կեր 
2)։ Ըստ էութ յան, սա գոր ծող հա տա կագ ծի վե րա նայ ման նա խա գիծ էր, ո րը, 
ըստ Ալ. Թա ման յա նի, մշակ վում էր «հա մա պա տաս խան եվ րո պա կան շի-
նա րա րութ յան և քա ղաք նե րի բա րե կարգ ման ժա մա նա կա կից պա հանջ նե-
րի»31 և ն պա տակ ու ներ ստեղ ծե լու եվ րո պա կան տի պի քա ղաք՝ ու ղիղ ճա-
ռա գայ թով ձգվող փո ղոց նե րի և պո ղո տա նե րի հա մա ցան ցով՝ սևեռ ված 
դե պի Առևտ րա կան հրա պա րա կը (տե՛ս պատ կեր 2): Խոս քը ճար տա րա պե-
տա կան հա մա կար գա յին մո տեց ման մա սին էր, ո րի հա մար պետք էր ստեղ-
ծել են թա կա ռուց վածք ներ, հրա պա րակ ներ, հա մա կարգ ված փո ղոց ներ և  
այլն։ Ալ. Թա ման յա նը նպա տակ ու ներ ամ բող ջութ յամբ վե րա կա ռու ցե լու 

344: 
28 Նույն տեղում էջ 518:
29 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ, 201, ց.1,գ. 531 Ի նք նա գիր, Զեկույցի ամբողջական տեքստը տե՛ս Հավելված 1-ում:
30 Տե՛ս նույն տեղում։ 
31 Նույն տեղում։ 
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քա ղա քի կենտ րո նը, որ տեղ տե ղա կայ ված էին Անգ լիա կան այ գին և  Առևտ-
րա կան հրա պա րա կը և  ա պա կա պել դրանք քա ղա քի ծայ րա մա սա յին հատ-
ված նե րին32։ Ըստ Թա ման յա նի՝ «այդ հրա պա րա կը (Առևտ րա կան-Ն.Մ.) 
ա մե նայն ի րա վամբ քա ղա քի կենտ րո նա կան հան գույ ցը կա րող է հա մար վել, 
շրջա պատ ված լի նե լով բա վա կա նին նշա նա վոր քա ղա քա մա սե րով, մի կող-
մից հրա պա րա կին մո տե նում է գլխա վոր փո ղո ցը՝ Կ րե պոստ նա յա, և ն րա 
շա րու նա կութ յու նը՝ Աս տաֆ յա նը, մյուս կող մից մո տե նում է Զան գուն, իր 
այն մա սով, ո րը ա մե նա հար մարն է նոր կա մուր ջի հա մար, ո րը և հար մար 
կլի նի տրամ վա յի գծեր անց կաց նե լու»33։ 

Սա կայն դա ստա նա լու հա մար Ալ. Թա ման յա նը խնդրա հա րույց էր հա-
մա րում քա ղա քի Առևտ րական հրա պա րա կի, այր ված և  ա վեր ված խա նու-
թնե րի, շեն քե րի և դ րանց շրջա կա գա վա ռա տիպ մի ջա վայ րի գո յութ յու նը։ 
Թա ման յա նը շատ լավ էր գի տակ ցում, որ քա ղա քա յին մի ջա վայ րը պետք է 
ու նե նար հնա րա վո րինս մշա կու թա յին և գե ղա գի տա կան բո վան դա կութ յուն, 
ո րը, ա վաղ, Եր ևա նի այդ տես քով հնա րա վոր չէր։ Քան զի ինչ պես Վ. Բե-
նիա մինն է նկա տում՝ քա ղա քը շո կա յին փոր ձա ռութ յուն նե րի մի ջա վայր է34, 
ո րից հնա րա վոր է պաշտ պան վել միայն քա ղա քի գե ղա գի տա կան հա մա-
կար գի մի ջո ցով35: Եր ևա նի կա վե շի նութ յուն նե րը, ծու ռու մուռ և նեղ լիկ փո-
ղոց նե րը հա զիվ թե կա րո ղա նա յին հնա րա վո րութ յուն ներ տալ ներդ նե լու 
այն պի սի նշա նա յին հա մա կարգ, ո րով կշեշտ վեր հայ կա կան եր կա րատև 
ինք նու թե նա կան քա ղա քա կրթա կան ժա ռան գութ յու նը։ 

Հաշ վի առ նե լով Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան պատ մա կան հա մա տեքս տը, 
ինչ պես նաև Եր ևան քա ղա քի բազ մա շերտ խնդիր նե րը՝ կա րող ենք ա սել, 
որ Եր ևանն ապ րում էր շո կա յին փոր ձա ռութ յան մի ժա մա նա կաշր ջան, ո րի 
հաղ թա հար ման իր բա նաձևն էր ա ռա ջար կում Ալ. Թա ման յա նը։ Վեր ջինս 
այն տես նում էր մի կող մից՝ քա ղա քի ռա ցիո նա լաց ման, մյուս կող մից՝ ազ-
գա յին ինք նութ յան մի շարք ար քե տի պե րի և ճար տա րա պե տութ յան հա-
մադր ման մեջ։ Այս ա ռու մով դի պուկ է Յու. Լոտ մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ քա-
ղա քի ճար տա րա պե տութ յու նը կապ ված է տվյալ հան րույ թի պատ մութ յան 
հետ36։ Առևտ րա կան հրա պա րա կի տխուր պատ կե րը և շր ջա կա կի սա քանդ 
մի ջա վայ րը լրջո րեն խո չըն դո տում էին քա ղա քի ո րոշ պատ մա ճար տա րա-
պե տա կան կա ռույց նե րին՝ նրա բո վան դա կութ յան գոր ծա ռա կան մաս կազ-
մե լուն։ Այս ա ռու մով Թա ման յա նի զե կույ ցում կար դում ենք հետև յալ ա ռա-
ջար կը. «Հ րա պա րա կի մո տեր քը ու շագ րավ են հո յա կապ դա րա վոր կա ռուց-
վածք նե րը՝ Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցին և Գե ո յի մե չի դը, որ ներ կա յումս ծածկ-
ված են մի շարք տխուր և տ գեղ շեն քե րով։ Հար կա վոր է հար մար ճա նա-
պարհ բաց ա նել քա ղա քի կենտ րո նից, այ սինքն՝ հրա պա րա կից դե պի այդ 
կող մը։ Հար կա վոր է նաև քա ղա քի ազ գաբ նակ չու թյան հա յացք նե րին բա ցել 
Զա գուն իր կեն դա նա րար ա փե րով և Ա րա րա տի սքան չե լի տե սա րա նով»37։ 

Պե տա կա նա զուրկ կե ցութ յամբ և  են թա կա յութ յան փոր ձա ռութ յամբ պայ-
32 Տե՛ս նույն տեղում։ 
33 Նույն տեղում։ 
34 Տե՛ս Benjamin W, On Some Motifs In Baudelaire, in Neil Leach, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural 
Theory. London: Routledge, 1997, pp. 28-30.
35 Տե՛ս Pusca A., Ed., Walter Benjamin and the Aesthetics of Change, Palgrave Macmillan 2010, pp. 182-183.
36 Տե՛ս Лотман Ю. М., Семиосфера, Санкт-Петербург, «Искусство – СПб», с. 680. 
37 Տե՛ս Հավելված 1: 
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մա նա վոր ված՝ հայ կա կան մշա կույ թի ազ գա յին ի մաս տի և տա րած քի միջև 
կա պը խա թար ված էր: Թա ման յա նի ա ռա ջադ րած քա ղա քի հրա պա րակ-ե-
կե ղե ցի-Ա րա րատ լեռ սե միո տիկ կա պը միտ ված էր ստեղ ծե լու «ազ գա յին 
եր ևա կա յութ յուն նե րի»38 տա րածք՝ նո րօր յա «հայ ազգ» հաս կա ցութ յան ձևա-
կերպ ման հա մար։ Ցա վոք սրտի, այս խնդի րը շա րու նա կեց մալ չլուծ ված 
ան գամ խորհր դա յին տա րի նե րին, ո րի հաղ թա հար ման փոր ձը դարձ յալ Ալ. 
Թա ման յա նինն ու իր հա ջորդ նե րինն էր, ո րոնք, ըստ պատ մա գետ Ալ բերտ 
Ս տե փան յա նի, կա րո ղա ցան «հաղ թա հա րել այն՝ հա ճախ մեջ բե րում եր 
ա նե լով միջ նա դար յան Հա յաս տա նի ( Բագ րա տուն յաց Հա յաս տա նի մայ րա-
քա ղաք Ա նի39) ճար տա րա պե տութ յու նից40: Քա ղա քա յին մի ջա վայ րի նման 
դրսևո րում ե րը գոր ծում են իբրև հա վա քա կան ինք նութ յան և հա վա քա կան 
հի շո ղութ յուն նե րի խթա նիչ ներ։ Քա ղա քը դառ նում է տվյալ հան րույ թի պատ-
մութ յան կրո ղը, քա նի որ այն վե րած վում է կո լեկ տիվ հի շո ղութ յան տա րա-
ծութ յան։ 

Այդ սե միո տիկ հա մադ րութ յու նը ստա նա լու հա մար Ալ. Թա ման յանն իր 
զե կույ ցում ա ռա ջար կում էր Եր ևա նի հա տա կագ ծի նա խագ ծում կա տա րել 
հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը.

«1. Ըն դար ձա կել Ա ռևտ րա կան հրա պա րա կը՝ տա լով նրան ու ղիղ քա-
ռան կյու նու ձև, փո խա րեն գո յու թյուն ու նե ցող ձա գա րաձ ևի։

2. Մի աց նել այդ հրա պա րա կը լայն և  ու ղիղ փո ղոց նե րով կա յա րա նի 
հետ, Զան գո ւի հետ, ո ւր նա խագծ վում է նոր կա մուր ջը, Թա փա բա շի հետ 
և Բեր դի հետ, ո ւր տե ղա վոր ված են Զո րա կան հի վան դա նո ցը, կա զար մա-
նե րը, թե յա նոց նե րը և  այլն։

3. Մու նի ցի պա լի զա ցի ա յի են թա կա հո ղա մա սե րի վրա շի նա րա րու թյու նն  
այն պես կա տա րել, որ նոր շին ված շու կա նե րը, խա նութ նե րը, գրա սե նյակ-
նե րը և  այլն ա մեն կող մից ա զատ ճա նա պարհ ու նե նան։

4. Ա նց կաց նել նոր փո ղոց ներ և կամ կար գի բե րել ե ղած նե րը, ո րոնք 
կա պում են Առևտ րա կան հրա պա րա կը քա ղա քի [ հյու սի սա յին] մա սի հետ։ 
Այդ պի սի փո ղոց նե րից ա մե նագլ խա վո րը Ար մյանս կա յա փո ղոցն է, ո րը պի-
տի բա վա կա նին լայ նաց նել, ո ւղ ղել և շա րու նա կել մինչև քա ղա քի ծայ րա-
մա սը։ Ա պա Մա լյարս կա յա փո ղո ցը, ո րը պի տի ան մի ջա պես մի աց վի Ա ռևտ-
րա կան հրա պա րա կի հետ, նույն պես և Քար վան սա րայս կա յա փո ղո ցը։ 
Կենտ րո նա կան Ա ռևտ րա կան հրա պա րա կի շի նա րա րու թյան հար ցը կա րող 
է բա վա րար լու ծում ստա նալ այն դեպ քում, ե րբ կտ րա մադր վի ձևա կեր-
պե լու հա մար ոչ մի այն այր ված խա նութ նե րի հո ղա մա սը, այլև մյուս հա-
րևան հո ղա մա սե րը՝ հա մա ձայ ն դ րան կց ած գծագ րի»։

38 Այս եզրույթն առաջին անգամ կիրառվել է ազգագիտության տեսաբան Բենեդիկտ Անդերսոնի կողմից։ 
Այն կիրառվում է ինչպես քաղաքագիտության մեջ, այնպես էլ պատմության և այլ գիտակարգերի: Տե՛ս 
Benedict Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 2006 
p. 6.
39 Այս առումով հետաքրքիր օրինակ է խորհրդային շրջանում Ալ. Թամանյանի նախագծած Ժողտան կամ 
Օպերայի տան շենքը, որի պատերը Թամանյանի նախագծով զարդարվել են նռան, խաղողի ողկույզներով, 
սյունակներով, խոյակներով և այլն։ Բագրատունյաց Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի ճարտարապետական 
խորհրդանիշերին ծանոթանալու համար տե՛ս Ashot Haykazun Grigoryan, Symbolic Thinking in The Ar-
chitecture of Ani, Website of National Museum-Institute of Architecture of Armenia http://www.archmuseum.
am/?p=598&lang=en#/-1/ 
40 Տե՛ս Ստեփանյան Ա., Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ, Եր., «Սարգիս Խաչենց» - 
«Փրինթինֆո», 2014, էջ 40-41. 
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Պատկեր 2: Երևանի կենտրոնի հատակագծի վերանայված տարբերակը

Ըստ էության՝ Ալ. Թամանյանն առաջադրում էր քաղաքի ռացիոնալաց-
ման խնդիրը՝ ըստ գործառական քաղաքի հղացքի, որը խորհրդային տա-
րիներին պետք է դառնար Երևանի գլխավոր հատակագծի թամանյանական 
նախագծի բովանդակային բաղադրիչներից մեկը41։

Ամփոփում
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության խիստ ծանր դրությունը 

և սահմանափակ հնարավորությունները՝ Ալ. Թամանյանի՝ Երևանի վերա-
կա ռուցման նախագիծն առաջին հայացքից անիրական էր թվում։ Սակայն 
իրականի և երևակայականի միաձուլումից ծնվում է բոլորովին այլ 
իրականություն կամ միություն42: Ուստի Երևանի միջնորդությամբ՝ Հայաս-
տանը նոր իրակա նության ստեղծման ճանապարհին էր, որը սակայն 

41 Խորհրդային Երևանի հատակագիծը կազմված էր երկու հղացքից՝ ֆունկցիոնալ քաղաք և քաղաք-
պարտեզ: Քաղաք-պարտեզի գաղափարը, որպես քաղաքային նախագծման մեթոդ, սկզբնապես կիրառվել 
է բրիտանացի սոցիոլոգ, ուտոպիստ, «Քաղաք-պարտեզ» շարժման հիմադիր Էբենեզեր Հովարդի կողմից 
1898 թ.։ Տե՛ս Howard E., Garden Cities of To-Morrow, ed. F. J. Osborn, Routledge, 2013.
42 Տե՛ս Ջալոյան Վ., Հասարակական տարածություն. Քաղաքը հայ գրականության մեջ, Ազատյան Վ., խմբ. 
Հանրային ոլորտ. վիճարկման և վերըմբռնման միջև: Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի 
(ԱՔԱԱ) և Մեծ Բրիտանիայի Փլիմութի համալսարանի համագործակցությամբ կազմակերպված միջազգային 
գիտաժողով (25-27 հոկտեմբերի 2005 թ), Եր, «Անկյունաքար»,  2007, էջ 236: 
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վիժեցվեց բոլշևիկաքեմալական աքցանում:
Արխիվային մի քանի փաստաթղթերի հիմամբ կատարված այս համեստ 

ուսումասիրությունը խոսում է այն մասին, որ Երևանը Առաջին Հանրապե-
տության քաղաքական և մտավոր ընտրանու կողմից մշակվող ազգային 
նախագիծ էր: Պատմության առաջ չմեղանչելու համար նշենք, որ Ալ.Թա-
ման յանն Առաջին Հանրապետության տարիներին սկսած գործը փորձեց 
իրա կանություն դարձնել Խորհրդային Հայաստանում: Սակայն դրա համար 
Ալ. Թամանյանի ընտրած՝ Երևանի ազգային (նուռ, խաղողի ողկույզ, խո-
յակ ներ և այլն) և եվրոպական սիմվոլիկան (դորիական ճարտարապետու-
թյան տար րեր և այլն) մերժում է Երևանի՝ լոկ խորհրդային նախագիծ լի-
նելու տե սակետը և հաստատում վերջինիս հայկա կան իմաստն ու նշանա-
կությունը՝ ի ցույց դնելով հայ ազգի՝ եվրոպական միջավայրում ապրելու 
ուտո պիս տական ցանկությունը: Սակայն կանգ առնենք. սա ուսում ա սի-
րու թյան այլ տիրույթ է և դուրս է սույն հետազոտության շրջանակներից

Հավելված 1

Ներքին գործերի պարոն նախարարին 
ԶԵԿՈԻՑՈՒՄ 

Ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի՝  
այրված առևտրական խանութների հրապարակը 

մունիցիպալիզացիայի ենթարկելու մասին43

Հա մա ձայն վե լով Եր ևա նի քա ղա քային ի նք նա վա րու թյան մի ան գա մայն 
ար դա րա ցի պատճա ռա  բա նու թյուն նե րի հետ, որոնք բե րել են նրան շու կայի 
այր ված խա նութ նե րի հողա մա սը մու նի ցի պա լի զա ցի այի են թար կե լու ան-
հրա ժեշտ ո րո շու մին, պարտքս եմ հա մա րում լուսաբա նել այդ խնդ րի մի 
քա նի կե տը, ո րոնք ցարդ ի նկա տի չեն ա ռն վել և կխնդ րեմ այդ հար ցը 
նորից կա ռա վա րու թյան քն նու թյա նը դնել։ 

Այդ հո ղա մա սի սե փա կա նու թյան բարձ րա ցու մը մի մասն է Եր ևա նի ձևա-
կերպ ման և շի նա րա րու թյան կար գա վոր ման ը նդ հա նուր նա խագ ծի, ո րով 
նա խա տես վում է քա ղա քի հե տա գա զար գա ցու մը և ա ճու մը։

Ներ կա յումս մշակ վում է քա ղա քի հա տա կա գի ծը՝ հա մա պա տաս խան 
եվ րո պա կան շի նա րա րու թյան և քա ղաք նե րի բա րե կարգ ման ժա մա նա կա-
կից պա հանջ նե րի։ Եր ևա նի ձևա կերպ ման նա խա գի ծը պա հան ջում է ան-
հրա ժեշտ հրա պա րակ նե րի, փո ղոց նե րի և հո ղա մա սե րի բար ձու մը, ո րը և 
կներ կա յաց վի կա ռա վա րու թյա նը ի քն նու թյուն մո տիկ ապագայում, ի սկ 
այր ված առևտ րա կան տնե րի հո ղա մա սը ծայ րա հեղ հա կաա ռող ջա պա հա-
կան դրու թյան մեջ է և առևտ րա կան տներ շի նե լու կա րի քը ու նո ցա ի րա-
կա նա ցում ա ռան ձին պայ ման ներ են պահան ջում, այդ պատ ճա ռով էլ նա 
ա ռան ձին է ներ կա յաց վում։ 

Ա ռանձ նաց նե լով այդ հար ցը, հար կա վոր է այն լու ծել այն պես, որ ձևա-
կերպ ված և վե րա շին ված այդ մա սը օր գա նա պես մի ա նա քա ղա քին ու նրա 

43 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.201, ց.1, գ.531 ինք նա գիր։
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մյուս մա սե րի հետ մի ամ բող ջու թյուն ներ կա յաց նի։ Մի մի այն վե րաց նե լով 
այր ված կի սա քանդ շի նու թյուն նե րը և նո ցա փո խա րեն նոր խա նութ ներ շի-
նե լով, չի կա րե լի կա տա րե լա պես վճ ռել այդ հար ցը, ո րով հետև նոր շեն քե-
րը գու ցե և լի նեն մա քուր, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, կլի նեն այն [ ...]44 պա տը, 
որ կբա ժա նի առևտ րա կան այդ հրա պա րա կը յուր հետ ևում գտն վող մյուս 
շր ջան նե րից, որ առողջ են բնա կու թյան հա մար և ար դեն բա վա կա նա չափ 
բնա կեց ված են ու կա րիք են զգում քա ղա քի կենտ րո նա կան և ա ռևտ րա կան 
հրա պա րա կի հետ լավ հա ղոր դակ ցու թյան [...] 45։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ այդ քան 
մեծ հար ցի լուծ ման հա մար [...]այդ շր ջան նե րի աճումը և նո ցա ու քա ղա քի 
պա հանջ նե րն ը ստ կա րե լույն 50-10 տա րի ա ռա ջուց նա խա տե սել։ 

Քն նե լով ա ռևտ րա կան հրա պա րա կը շր ջա պա տող ռայոն նե րի վե րա բեր-
մամբ, դժ վար չի հա մո զվել, որ այդ հրա պա րա կը ա մե նայն ի րա վամբ քա-
ղա քի կենտ րո նա կան հան գույ ցը կա րող է հա մար վել, շր ջա պատ ված լի նե-
լով բա վա կա նին նշա նա վոր քա ղա քա մա սե րով, մի կող մից հրա պա րա կին 
մո տե նում է գլ խա վոր փո ղո ցը՝ Կրե պոստ նա յան և նրա շա րու նա կու թյու նը՝ 
Աս տա ֆյա նը, մյուս կող մից մո տե նում է Զան գուն, իր այն մա սով, ո րը ա մե-
նա հար մարն է նոր կա մուր ջի հա մար, ո րը և հար մար կլի նի տրամ վայի գծեր 
ան ցկաց նե լու։ 

Ըստ եր ևույ թին, այդ նոր կա մուր ջով մո տիկ ա պա գա յում կանց նեն է լեկ-
տրա կան տրամ վայի գծե րը, որ այն քան կար ևոր են հա ղոր դակ ցու թյուն 
ստեղ ծե լու էջ մի ած նի, Աշ տա րա կի և Զանգվի մյուս ա փում գտն վող շին կե-
տե րի միջև։ Ա նհ րա ժեշտ է ի նկա տի ու նե նալ նաև այն, որ նա խագծ վող 
կա մուր ջը, Փա րա քար գյու ղը և էջ մի ա ծին քա ղա քը գտն վում են մի ու ղիղ 
գծի վրա, և այդ գի ծը ա վե լի կկար ճի էջ մի ա ծին և Աշ տա րակ տա նող ճա-
նա պար հը։ Եր րորդ կող մից այդ հրա պա րա կը շր ջա պատ ված է մի շարք 
ե րկ հար կա նի քա րե ա ռևտ րա կան տնե րով և նրանց կից ան գլի ա կան այ գի-
ով, ո րը բա ժա նում է հրա պա րա կը այն կե տից, ո ւր են թադր վում է կա ռու ցել 
եր կա թու ղու նոր կա յա րա նը և այդ տեղ պի տի ան պայ ման կա յա րա նային 
հրա պա րակ շին վի։ Ա նհ րա ժեշտ է ի նկա տի ու նե նալ կա յա րա նից բեր վող 
լայն ճա նա պար հը հար մար տրամ վայի հա մար, որ պի սին և ա մե նա հա ջող 
կերպով կա րող է ան ցնել ան գլի ա կան այ գու հա րավ-ա րևմ տյան սահ մա նով 
Մ.-Ն. ո ւղ ղու թյամբ։ Չոր րորդ կող մից ա ռևտ րա կան հրապա րակին մո տե նում 
է քա ղա քի ա մե նա հա ջող մա սը՝ Թա փու բաշր իր Խո րում Բու լաղ այ գի նե րով, 
ո րոնք քա ղա քի կենտ րո նին ի բրև մոտ, կլի նեն թան կա գին ռայոն թե՛ բնա-
կու թյան և թե՛ հա սա րա կա կան հիմ ար կու թյուն նե րի հա մար։ Ա նհ րա ժեշտ 
է այդ ռայո նը կա պել հրա պա րա կի հետ մի լավ փո ղո ցով։ Հրա պա րա կի 
մո տեր քը ու շագ րավ են հո յա կապ դա րա վոր կա ռուց վածք նե րը՝ Սուրբ Սար-
գիս ե կե ղե ցին և Գե ոյի մե չի դը, որ ներ կա յումս ծածկ ված են մի շարք տխուր 
և տգեղ շեն քե րով։ Հար կա վոր է հար մար ճա նապարհ բաց ա նել քա ղա քի 
կենտ րո նից, այ սինքն՝ հրա պա րա կից դե պի այդ կող մը։ Հար կա վոր է նաև 
քա ղա քի ազ գաբ նակ չու թյան հա յացք նե րին բա ցել Զա գուն իր կեն դա նա րար 
ա փե րով և Ա րա րա տի սքան չե լի տե սա րա նով։ Ներ կա յումս Զան գուն բո լո-
րո վին ան ջատ ված է քա ղա քից մի շարք կի սա քանդ շեն քե րով ի րենց ա նան-

44 Բառը դժվարընթեռնելի է:
45 Փաստաթղթի այդ հատվածը վասված է:



243

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

ցա նե լի կեղ տոտ և նեղ լիկ փո ղոց նե րով, ի սկ Զան գո ւի ա փը վե րած վել է 
աղ բա նո ցի։ Ցանկա լի կլիներ մաք րել այդ տե ղե րը աղ բից և փլած շեն քե րից, 
սկ սած շու կայի հրա պա րա կից, և տրա մադ րել այն որ ևէ հա սա րա կա կան 
շեն քի, ի սկ ներք ևը, Զան գո ւի ա փին շի նել դե պի նա խագծ վող կա մուր ջը 
զա ռի վայր իջ նող զբո սա վայր։ 

Ի նկա տի առ նե լով քա ղա քի ա պա գա ա ճում, ան հրա ժեշտ է նա խա տե-
սել Զան գո ւի աջ ա փի բնա կու թյու նը էջ մի ած նի և Աշ տա րա կի ճա նա պարհ-
նե րի վրա, որ տրամ վայի գի ծը ան ցկաց նե լուց հե տո շատ շու տով ա ռաջ 
կգա։ 

Այդ վայ րը բարձր է և կլի մա յա կան պայ ման նե րով լավ է բնա կու թյան 
հա մար, այ նինչ շու կայի ցածր և ա նա ռողջ հրա պա րա կը պի տի տրա մադ րել 
բա ցա ռա պես ա ռևտ րա կան տնե րի։ Ազ գաբ նակ չու թյան խտա ցում այս տեղ 
պի տի պա կա սեց նել և բնա կեց րած քա ղա քա մա սե րի փո խա րեն պի տի շի նել 
լայն փո ղոց ներ և հրա պա րակ ներ։ 

Անհ րա ժեշտ է ի նկա տի առ նել նաև այն, որ այդ հրա պա րակը, հան դի-
սա նա լով ա ռևտ րի կենտ րոն, կլի նի նաև քա ղա քի և շր ջա պա տի բո լոր 
տրամ վայի գծե րի հան գույ ցի կե տը։ Տրամ վայի բո լոր գծե րը զա նա զան կող-
մե րից ան ցնե լու են ա ռևտ րա կան հրա պա րա կով, որ պես զի գնան դե պի 
վակ զալ, ի սկ այդ հար կա վոր է թե՛ քա ղա քի բնակ չու թյա նը հար մա րու թյուն-
ներ տա լու նպա տա կով և թե՛ շր ջա պա տի բնակ չու թյու նը վակ զա լի հետ 
կա պե լու հա մար։ 

Ակ ներև է, որ այդ հրա պա րա կը, որ այդ քան նպա տակ նե րի է ծա ռայե լու, 
պի տի բա վա կա նին ըն դար ձակ լինի։ 

Ու րեմ այդ նկա տա ռում ե րով հար կա վոր է.
1. Ըն դար ձա կել ա ռևտ րա կան հրա պա րա կը, տա լով նրան ու ղիղ քա ռան-

կյու նու ձև, փո խա րեն գո յու թյուն ու նե ցող ձա գա րաձ ևի։
2 Մի աց նել այդ հրա պա րա կը լայն և ու ղիղ փո ղոց նե րով կա յա րա նի 

հետ, Զան գո ւի հետ, ո ւր նա խագծ վում է նոր կա մուր ջը, Թա փա բա շի հետ 
և Բեր դի հետ, ո ւր տե ղա վոր ված են Զո րա կան հի վան դա նո ցը, կա զար մա-
ները, թե յա նոց նե րը և այլն։

3. Մու նի ցի պա լի զա ցի այի են թա կա հո ղա մա սե րի վրա շի նա րա րու թյու նը 
այն պես կա տա րել, որ նոր շին ված շու կա նե րը, խա նութ նե րը, գրա սե նյակ-
նե րը և այլն ա մեն կող մից ա զատ ճա նա պարհ ու նե նան։

4. Ա նց կաց նել նոր փո ղոց ներ և կամ կար գի բե րել ե ղած նե րը, ո րոնք 
կա պում են ա ռևտ րա կան հրա պա րակը քա ղա քի [ հյու սի սային] մա սի հետ։ 
Այդ պի սի փո ղոց նե րից ա մե նագլ խա վո րը Ար մյանս կա յա փո ղոցն է, ո րը պի-
տի բա վա կա նին լայ նաց նել, ո ւղ ղել և շա րու նա կել մինչև քա ղա քի ծայ րա-
մա սը։ Ա պա Մա լյարս կա յա փո ղո ցը, ո րը պի տի ան մի ջա պես մի աց վի Ա ռևտ-
րա կան հրա պա րա կի հետ, նույն պես և Քար վան սա րայս կա յա փո ղո ցը։

Կենտ րո նա կան Ա ռևտ րա կան հրա պա րա կի շի նա րա րու թյան հար ցը կա-
րող է բա վա րար լու ծում ստա նալ այն դեպ քում, ե րբ կտ րա մադր վի ձևա-
կեր պե լու հա մար ոչ մի այն այր ված խա նութ նե րի հո ղա մա սը, այլև մյուս 
հա րևան հո ղա մա սե րը՝ հա մա ձայ ն դրան կց ած գծագրի։ Ի սկ ե թե հրա պա-
րա կի բարձ րա ցու մը սահ մա նա փակ վի, այն ժա մա նակ ձևա կերպ ման խն-
դի րը կստա նա պո զի տիվ (կի սատ-պ ռատ) լու ծում, այլևս ա պա գա յում հա-
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զիվ ո ւղ ղե լի։ Այդ նկա տա ռում ե րի հի ման վրա միջ նոր դում եմ կա ռա վա-
րու թյան ա ռաջ. 

Հաս տա տել քա ղա քի այդ ռայո նի ձևա կեր պում հա մա ձայն գծագ րի և 
ե րկ րորդ՝ հրա պա րակ նե րի սե փա կա նու թյու նը բար ձել հո գուտ քա ղա քի 
գծագ րում նշա նակ ված ա. բ. գ. դ. ե. ժ. զ. ի. լ. խ. կե տե րով, որ ը ստ հա-
տա կա գծի չա փե րի՝ կազ մում են հետ ևյալ հրա պա րակ նե րը.

ա. =8082 քառ. սա ժեն
բ. =1908 
գ. =3360 
դ. =7875 
ե. =9600 
ժ. =6270 
զ. =2100 
ի. =1700
լ. =9500 
խ. =3400 
ըն դա մե նը՝ 53.795 քառ. սա ժեն 
8  մայի սի 1920 թ., Եր ևան, Ա կա դե մի կոս Ա. Թա մա նյան

Նարեկ Ա. Մկրտչյան - գիտական հետաքրքրությունների 
շրջա  նակն ընդգրկում է հետխորհրդային շրջանի պատմության և 
ազգաշինության տեսությունների ուսումասիրությունը, թեմայի մա-
սին ունի մի շարք հրատարակություններ հայաստանյան և մի ջազ -
գային գրախոսվող հանդեսներում՝  orcid.org/0000-0003-3539-1649.
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YEREvAN AS THE CAPITAL REPUBLIC OF ARMENIA IN 1918-1920

The meaning of forming national spatial identity

 Narek А. Mkrtchyan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Yerevan, identity, national location, urban en-
vironment.

By taking into consideration the extremely heavy state and limited oppor-
tunities of the First Armenian Republic Tamanyan’s project of reconstructing 
Yerevan at first sight seemed unreal. But the fusion of reality and imagination 
gives birth to completely other reality or unity46. Thus Armenia was on the new 

46 Jaloyan v. Public space: The city in Armenian literature, Azatyan v., edit. Public sphere: between dispute and 
understanding. An international conference conducted by the cooperation of National Association of Art Critics (NAAC) 
and the university of Plymouth of Great Britain , (October, 2005), Yerevan , 25-27. Cornerstone, 2007, p 236.
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path of reality due to the mediation of Yerevan but this was however impeded 
by Bolshevik-Kemalian crap.

This modest study carried out due to some archive documents reveals the 
fact that Yerevan was a national design put forward by the political and intel-
lectual elite of the First Armenian Republic. And for the sake of not denying the 
history we must state that, nonetheless, Tamanyan tried in Soviet Armenia to 
bring into reality his job initiated in the First Armenian Republic. Tamanyan’s 
typically Armenian (pomegranate, grape clusters, chapiter and so on) and Euro-
pean symbolism (elements of Dorian architecture and etc.) rejected the idea of 
Yerevan being solely Soviet design and established the latter’s pan-Armenian 
importance and the utopian desire of the Armenian people about living in Eu-
ropean environment. But let us stop here: this is another domain of study and 
is out of the framework of the given study.

Резюме

ЕРЕВАН – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 1918-1920 ГГ.

Семантика пространственной организации национальной 
идентичности 

Нарек А. Мкртчян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова – Ереван, идентичность, национальное 
средоточие, Торговая площадь, городская среда.

С учетом крайне тяжелого положения и ограниченных возможностей 
первой Республики Армения, проект реконструкции Еревана, представленный 
Таманяном, на первый взгляд казался нереальным. Но из слияния реального 
и воображаемого рождается совершенно иная реальность или единство. 
Поэтому и через посредничество Еревана Армения находилась на пути к 
созданию новой реальности, сорванной в большевистско-кемалистических 
клещах.

Настоящее скромное исследование, проведенное на основе нескольких 
архивных документов, говорит о том, что Ереван был национальным 
проектом, выработанным политической и интеллектуальной элитой Первой 
Республики. И чтобы не провиниться перед историей, отметим, что Алек-
сандр Таманян попытался осуществить начатое в годы Первой Республики 
дело в Советской Армении. Таманяновская национальная (гранат, виноградная 
гроздь, капитель и т. д.) и европейская (элементы дорийской архитектуры 
и т. д.) символики опровергают мнение, что Ереван - лишь советский проект, 
и подтверждают его общеармянскую важность и утописти ческое желание 
армянской нации жить в европейской среде.
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 Դա վիթ Ս. Գ յուր ջին յան
 Բա նաս. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1918-1920 ԹԹ.

Բանալի բառեր – հայացման շարժում, Հայացման կո մի-
տե, Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզու, լեզվի 
հարցը խորհրդարանում, հայերենը պետական լեզու, պե-
տա կան լեզվական քաղաքականություն, բանակի աշխա-
տանքային լեզուն:

 Հա յաս տա նը ան կախ հռչակ վեց հայ ժո ղովր դի հա մար ծան րա գույն պայ-
ման նե րում. Օս ման յան կայս րութ յան ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նութ յան 
արդյունքում Արևմտ յան  Հա յաս տա նի հա յութ յու նը բնաջնջ վել էր իր բնօր-
րա նում, ողջ մա ցած ներն ար տաքս վել էին հայ րե նի երկ րից կամ սփռվել 
աշ խար հով մեկ, Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նը լցված էր հար յուր հա զա րա վոր 
գաղ թա կան նե րով, երկ րի տնտե սութ յու նը քայ քայ ված էր, մո լեգ նում էին 
սով ու հա մա ճա րա կը

 Կոր ծա նա րար հար ված էր հասց վել նաև հա յոց լեզ վին. բնաջնջ վել էր 
հա յե րեն (արևմ տա հա յե րեն) խո սող նե րի զգա լի մա սը, հա յոց պատ մա կան 
հո ղե րի վրա հա յե րենն այլևս չէր գոր ծա ռում իբրև հայ հան րութ յան հա ղոր-
դակ ցութ յան մի ջոց:

Իսկ ինչ պի սի՞ն էր լեզ վա կան ի րա վի ճա կը  Հա յաս տա նի ար ևելյ ան հատ-
վա ծում՝ նո րան կախ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում: 1828-ից (մա սամբ 
1801-ից)  Ռու սա կան կայս րութ յա նը միաց ված Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նում պե-
տա կան մար մին նե րի, դա տա րա նի և  բա նա կի լե զուն ռու սե րենն էր: Ռու-
սա կան շուրջ հար յու րամ յա իշ խա նութ յան ան մի ջա կան հետ ևանքն էր, որ 
ան կախ դար ձած  Հա յաս տա նի պե տա կան մար մին նե րում սկզբնա կան շրջա-
նում գոր ծա վա րութ յան լե զուն գրե թե հա մա տա րած ռու սե րենն էր, պաշ-
տոն յա նե րի զգա լի մա սը հա յե րեն չգի տեր կամ ուղ ղա կի չէր ու զում գրել 
կամ խո սել մայ րե նի լեզ վով:  Նույն պատ կերն էր հա յոց բա նա կում:

1918-1920 թթ. հա յաս տան յան մա մու լը հա ճախ է անդ րա դար ձել հա յե-
րե նի, ա պա նաև հա յե րե նի և  երկ րի այլ լե զու նե րի գոր ծա ռութ յան հար ցե-
րին: Այդ խնդիր նե րին կար ևոր, ինչ պես և հ պան ցիկ անդ րա դարձ ներ ե ղել 
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են  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի և  կա ռա վա րութ յան նիս տե րի ըն թաց քում: 
Դ րանց շար քում ա մե նա կար ևո րը, ան տա րա կույս, հա յե րե նը պե տա կան լե-
զու հռչա կե լու պատ մա կան փաստն էր (իր բո լոր դրա կան հետ ևանք նե րով):

 Հետ ևենք խնդրի ար ծարծ մա նը ժա մա նա կի մա մու լում, ինչ պես նաև 
պե տա կան իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մար մին նե րի նիս տե րի ըն թաց-
քում հար ցին առնչ վող քննար կում ե րին, ա պա և  ձեռ նար կած քայ լե րին: 
Այդ կերպ կա րող ենք ո րո շա կի գա ղա փար կազ մել երկ րում տի րող լեզ վա-
կան ի րա վի ճա կի, Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յու նում սաղմ ա վոր ված, ա պա 
հստակ ձևա վոր ված լեզ վա կան քա ղա քա կա նութ յան մա սին:  Պե տա կան լեզ-
վա քա ղա քա կա նութ յու նը վե րա բե րում է ինչ պես հա յե րե նի, այն պես էլ երկ-
րի ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի լե զու նե րի կար գա վի ճա կին և 
 գոր ծա ռութ յա նը՝ հան րա յին կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում:

Ան կա խութ յան հռչա կու մից շուրջ մեկ տա րի անց՝ 1919 թ. ապ րի լին, ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յան «Երկ րի» կենտ րո նա կան կո մի տեի «Աշ խա տանք» թեր թը 
« Հայ լեզ ւի պաշտ պա նու թիւ նը» վեր նագ րի ներ քո գրում էր. « Հա յաս տա նի 
 Կա ռա վա րու թիւնն իր պաշ տօ նա թեր թը՝ « Կա ռա վա րու թեան Լ րա բե րը» կը 
հրա տա րա կէ ռու սե րէն լեզ ւով:  Հա յաս տան և  ռու սե րէն1:

 Վեր ջերս « Վան քո փե րա թիւր» սկսած է ռու սե րէն նա մակ ներ ստա նալ 
 Հար կա յին  Տես չու թե նէն և  այլ պե տա կան հաս տա տու թիւն նե րէ: Ղրկ ւած նա-
մակ նե րը յետ վե րա դարձ ւած են, յայտ նե լով յի շեալ հաս տա տու թիւն նե րուն, 
որ պե տա կան լեզ ւով միայն գրու թիւն ներ կրնան ըն դու նիլ:

Արևմ տա հայ  Գոր ծա դիր  Մար մի նը նոյն պէս ետ է ղրկած ելևմ տա կան 
նա խա րա րու թե նէն ստա ցած ոչ պե տա կան լեզ ւով գրւած գրու թիւ նը»2:

 Հա կիրճ, բայց և  չա փա զանց խո սուն:  Հարկ է ու շադ րութ յան առ նել այն, 
որ ռու սե րե նի գե րա կա յութ յան դեմ պայ քա րում հատ կա պես գոր ծուն մաս-
նակ ցութ յուն ու նեին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում հաս տատ ված 
արևմ տա հայ գոր ծիչ նե րը և մ տա վո րա կան նե րը, ո րոնք ար տա հայ տում էին 
ռու սե րեն բո լո րո վին չի մա ցող արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յան շա հե րը: 
 Թե պետ ռու սե րե նի չի մա ցութ յու նը բնո րոշ էր նաև ար ևե լա հայ ժո ղովր դա-
կան զանգ ված նե րին:

Խն դի րը միայն ռու սե րեն հաս կա նալ-չհաս կա նա լը չէր, այլ այն, որ օ տար 
լե զուն փաս տա ցի պե տա կան-պաշ տո նա կան գրագ րութ յան լե զու էր դար-
ձել: Այդ պի սով կաս կա ծի տակ էր առն վում  Հա յաս տան պե տութ յան ան կա-
խութ յու նը: Ա հա թե ի՛նչ է գրված ՀՅԴ  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան և Եր-
ևա նի քա ղա քա յին կո մի տե նե րի « Հա յաս տա նի աշ խա տա ւոր» թեր թի 1919 թ. 
ապ րի լի 27-ի հա մա րի « Հա յե րեն» վեր նագ րով խմբագ րա կա նում. «Որ քան 
էլ ցա ւա լի, բայց դառն ու տխուր փաստ է, որ  Հա յաս տա նի հան րա պե տու-
թեան պե տա կան լե զուն օ տար և  ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թեա նը ան հաս-
կա նա լի լե զու է: Այդ դե մոկ րա տա կան-պե տա կան ա նո մա լիան, մայ րե նի և 
 ժո ղովր դին հաս կա նա լի լեզ ւի վտա րու մը պե տա կան հաս տա տու թիւն նե րից 
մեր կա ռա վա րու թեան գլխա ւոր ա րատ նե րից մէկն է: Այդ և  մի շարք այլ 
պատ ճառ նե րով է, որ մեր հան րա պե տու թիւ նը ո րոշ գոյն չու նի, որ դա միայն 
1 Սա հիշեցնում է «Ազգային ջոջերից» հետևյալ դիմապատկերը «Կարապետ Պեյ Երեմյան ծնած է 1830-ին: 
Կազմով բարեձև, սև աչերով և սև ընքվիներով մարդ մ’է: Մզկիթ մը շինել տված է» (տե՛ս Պարոնյան Հ., 
Երկեր, Եր., «Սովետական գրող», 1979, էջ 177):
2 «Աշխատանք», Եր., N 11, 19 ապրիլի 1919 թ.:
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ա նու նով է  Հա յաս տան: Այ լա պէս չգի տես՝ թէ ինչ եր կիր ու պե տու թիւն է 
այս»3:

Ա վե լի վաղ՝ 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին՝ խորհր դա րա նի 18-րդ  նիս տի 
ժա մա նակ, պատ գա մա վոր Ա.  Խոնդ կար յա նը, օ րենք ներ հրա տա րա կե լու 
օ րի նագ ծի վե րա բեր յալ իր ա ռա ջար կութ յու նը պնդե լով, ա վե լաց նում է, որ 
«այդ գոր ծը դա տա րա նին հանձ նե լը գործ նա կան տե սա կե տից էլ ան հար-
մար է, ո րով հետև այն տե ղի ծա ռա յող նե րը հա յոց լե զու չգի տեն»4: Իսկ օ րեր 
անց՝ 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին, հա ջորդ՝ 19-րդ  նիս տում, պատ գա մա վոր 
Գ. Են գի բար յա նը ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րին քննա դա տում է, որ 
վեր ջինս հա յե րեն չի մա ցող նե րի է նշա նա կել տար բեր պաշ տոն նե րում5:

 Սա պար զո րոշ ցույց է տա լիս, որ երկ րում լրջո րեն ծա ռա ցել էր պաշ-
տո նեութ յան շրջա նում հա յե րե նի չի մա ցութ յան հիմ ախն դի րը, ո րը մեծ խո-
չըն դոտ էր պե տա կան և  հա սա րա կա կան մար մին նե րի բնա կան գոր ծու-
նեութ յան հա մար. խզված (կամ ընդ հատ) էր պե տա կան, դա տա կան և  այլ 
հաս տա տութ յուն նե րի կա պը հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի նե րի, ինչ պես 
նաև արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի հետ:

1919 թ. սեպ տեմ բե րի 26-ին կա ռա վա րութ յան 160-րդ  նիս տում (Ա.  Խա-
տիս յա նի նա խա գա հութ յամբ) լսվել է հան րա յին կրթութ յան մի նիստ րի զե-
կու ցու մը պաշ տոն յա նե րի հա մար հա յոց լեզ վի դա սըն թաց ներ բա նա լու մա-
սին: Ո րոշ վել է հանձ նա րա րել ա ռա ջար կութ յուն ներ կա յաց նել բո լոր մի-
նիստ րութ յուն նե րի պաշ տոն յա նե րի հա մար դա սըն թաց ներ հիմ ե լու մա սին6:

 Թեև հա յե րե նը դեռևս պե տա կան լե զու չէր հայ տա րար վել, 1918 թ. օ գոս-
տո սի 6-ին խորհր դա րա նի 4-րդ  նիս տում վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նին 
ա սում էր, որ քննար կե լի է լե զու նե րի հար ցը. հար կա վոր է օ րի նա գիծ մշա-
կել, իսկ մինչ այդ «կա ռա վա րութ յու նը պե տա կան լե զուն ըն դու նե լով հա-
յե րե նը՝ դրա հետ միա սին թույլ է տա լիս տե ղա կան մյուս լե զու նե րի գոր-
ծա ծութ յու նը»7:  Փաս տո րեն հստակ ընդգծ վում էր, որ պե տա կան լե զու պի-
տի հա մար վի հա յե րե նը, սա կայն հան րա պե տութ յան խորհր դա րա նում այդ 
հար ցը քննարկ վել է շատ ա վե լի ուշ:

 Մինչ այդ պե տութ յու նը ձեռ նա մուխ էր ե ղել հա յե րեն չի մա ցող պաշ տոն-
յա նե րի հա մար հա յոց լեզ վի դա սըն թաց ներ սկսե լուն և  ֆի նան սա վո րել էր 
այդ գոր ծը:

1919 թ. նո յեմ բե րի 28-ին խորհր դա րա նի 41-րդ  նիս տում պատ գա մա վոր 
 Պեր ճու հի  Բար սեղյ ա նը ներ կա յաց նում է « Պաշ տոն յա նե րի հա մար հա յոց 
լեզ վի դա սըն թաց ներ հաս տա տե լու օ րի նա գի ծը»՝ բա ռա ցի ա սե լով. «Ա մեն-
քիդ հայտ նի է, որ պաշ տոն յա նե րի մեծ մա սը հա յե րեն չգի տե, և  շատ հիմ-
նար կութ յուն նե րի մեջ գոր ծա վա րութ յու նը տար վում է օ տար լեզ վով: Այս 
ան նոր մալ եր ևույ թի դեմ կռվե լու հա մար է, որ ա ռա ջարկ վում է ներ կա 
3 «Հայաստանի աշխատաւոր», Եր., N 47, 27 ապրիլի 1919 թ.:
4 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920 / Գլխավոր 
խմբագիր և կազմող՝ Վիրաբյան Ա., Եր., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2010, էջ 44 (ըստ «Զանգ» թերթի՝ 
24 սեպտեմբերի 1918 թ.):
5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 47 (ըստ «Զանգ» 
թերթի, 28 սեպտեմբերի 1918):
6 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920 / 
Գլխավոր խմբագիր և կազմող՝ Վիրաբյան Ա., Եր., Հայաստանի ազգային արխիվ, 2014, էջ 308:
7 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 17 (ըստ «Զանգ» 
թերթի՝ 17 օգոստոսի 1918 թ.): 
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օ րի նա գի ծը»:  Պատ գա մա վո րը հայտ նում է շտա պո ղա կա նութ յուն, քննար-
կու մից հե տո օ րի նա գիծն ըն դուն վում է8:

 Մե ծա գույն ձեռք բե րում էր հա յե րե նի դիր քե րի յու րա քանչ յուր ամ րապն-
դում:

1919 թ. հու նի սի 4-ին խորհր դա րա նի 87-րդ  նիս տում ծա վա լուն (եր կու-
սու կես ժա մա նոց) զե կուց մամբ հան դես է գա լիս վար չա պետ Ալ.  Խա տիս յա նը: 
 Վար չա պետն հայտ նում է, որ հիմ ված է դա տաս տա նա կան պա լատ, որ տեղ 
անց յալ օ րը տե ղի է ու նե ցել ա ռա ջին նիս տը՝ հա յոց լեզ վով: Ան կա խութ յան 
հռչա կու մից մեկ տա րի անց հա յե րե նով անց կաց ված նիս տի փաստն ար-
ժա նա նում է ներ կա նե րի (խորհր դա րա նի ան դամ եր և  հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ) բուռն ծա փե րին9:

  Լեզ վա կան ի րա վի ճա կի փո փո խութ յունն ըն թա նում էր դան դաղ, հա-
յե րենն իր բնա կան ի րա վուն քին մեծ դժվա րութ յամբ էր տի րա նում: 1919 թ. 
գար նա նը  Հա յաս տա նում սկիզբ էր ա ռել մի շար ժում, ո րը հայտ նի է 
« Հա յա ցում» ա նու նով (սա պետք է հաս կա նալ որ պես «հա յե րե նա ցում»10):

1919 թ. ապ րի լի 17-ին Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նում տե ղի ու նե ցավ 
հա յե րեն թեր թե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռա ջին ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցում 
էին «Աշ խա տան քի» խմբա գիր Հմ.  Մա նուկյ ա նը, « Հա յաս տա նի աշ խա տա վո-
րի» խմբա գիր Վ.  Խո րե նին, «Աշ խա տան քի կոո պե րա ցիա յից»՝ Զ.  Կոր կոտ յա նը, 
« Վան- Տոս պից»՝ Ա. Ա վե տիս յա նը:  Ժո ղո վը կա յաց րեց գործ նա կան մեծ նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող ո րո շում եր.

 Կոչ ուղ ղել պե տա կան, հա սա րա կա կան ու մաս նա վոր հիմ ար կութ յուն-
նե րին՝ խո սել ու գրել հա յե րե նով:

 Մեր ժել ոչ հա յե րե նով գրութ յուն ներ, լու րեր ու հայ տա րա րութ յուն ներ 
ըն դու նե լը:  Բա ցա ռութ յուն կա րող է լի նել միայն այն դեպ քում, երբ նրան 
«ըն կե րա նա» հա յե րե նը, և  կամ այն ոչ հա յե րի կող մից է տրվել:

 Պա հան ջել հա յե րե նի պաշ տո նա կա նա ցում, իսկ մյուս նե րի գոր ծա ծութ-
յու նը թույ լատ րել միայն որ պես օ ժան դակ լե զու ներ:

 Թեր թե րի մեջ ու նե նալ «հա յաց ման» բա ժին, ո րում տպվե լու են լու րեր 
թե՛ դրա կան և  թե՛ բա ցա սա կան, նույ նիսկ ա գի տա ցիոն բնույթ ու նե ցող՝ 
հա յոց լեզ վի գոր ծա ծութ յան շուրջ11:

  Կազմ վում է « Հա յաց ման կո մի տե», ո րի մեջ մտնում են ներ կա նե րը, 
ինչ պես և հ րա վիր վում են մաս նակ ցե լու բա ցա կա թեր թե րի, նա խա րա րութ-
յուն նե րի և  քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Այն բաց էր լի նե լու՝ 

8 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 363-364 (ըստ 
«Յառաջ» թերթի, N 61, 3 դեկտեմբերի 1919):
9 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 229:
10 Ակադեմիական բացատրական բառարանը հայացում-ը բացատրում է իբրև «հայացնելը, հայ դարձնելը» 
(տե՛ս Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, 
հատ. 3, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1976, էջ 282 ), Էդ. Աղայանի բառարանը՝ «հայանալը, 
հայացնելը, հայացվելը» (տե՛ս Աղայան Է. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., «Հայաստան», 
1976, էջ 811), արևմտահայերենի երկհատորյա բացատրական բառարանը ներկայացնում է բառի երկու 
իմաստ՝ «1. Հայացնելու-հայացուելու՝ հայ դարձնելու-դարձուելու գործողութիւն. 2. օտար լեզուէ հայերէն 
թարգ մանելու-թարգմանուելու գործողութիւն» (տե՛ս Գնէլ արք. Ճէրէճեան, Փ. Կ. Տօնիկեան, Արտ. Տէր 
Խաչա տուրեան, Հայոց լեզուի բառարան, հատ. 1, Պէյրութ, «Տօնիկեան և որդիք», 1992, էջ 1138): Զարմանալի 
է, որ Ստ. Մալխասյանցի բացատրական բառարանը, ինչպես նաև հայկական հանրագիտարանները հայա-
ցում գլխաբառ չունեն: 
11 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., «Հայաստան», 1993, էջ 373: Տե՛ս նաև «Հայաստանի 
աշխատաւոր», N 47, 27 ապրիլի 1919 թ.:
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ըն դու նե լու նոր ան դամ ե րի:  Կո մի տեն զբաղ վե լու էր նաև գործ նա կան 
խնդիր նե րով՝ ցու ցում եր տա լով և  օգ նե լով, որ տար բեր հիմ ար կութ յուն-
ներ ա րագ հա յաց վեին:

Դր վեց մե ծա ծա վալ լեզ վա քա րոզ չութ յան սկիզ բը:  Հա յաց ման շար ժում 
հայ տա րա րե լուց տասն օր անց՝ 1919 թ. ապ րի լի 27-ին, « Հա յաս տա նի աշ-
խա տա ւոր» թեր թի 2-րդ և 3-րդ  բաց վող է ջե րի խո րա գիրն է դառ նում խո-
շո րա գիր հետև յալ կո չը՝ « Քա ղա քա ցի նե՛ր, պա հան ջե ցէ՛ք, որ հա յե րէ նը պե-
տա կան լե զու ճա նաչ ւի:  Պա հան ջե ցէ՛ք, որ ձեզ հետ խօ սեն ձեզ հաս կա նա-
լի լեզ ւով»12:

« Հա յաց ման կո մի տե»-ի քար տու ղա րութ յունն ըն դու նում է « Կոչ  Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցի նե րին», ո րում նկա րագր վում է պե տա կան, հա սա րա կա-
կան հիմ ար կութ յուն նե րում հա յե րե նի գոր ծառ նութ յան տե սանկյ ու նից տի-
րող բա վա կան տխուր ի րա վի ճա կը. « Շու տով կը լրա նայ մէկ տա րին, ինչ 
մենք մե զի ան կախ ենք հռչա կած ու մեր երկ րի տէ րը դար ձած:  Բայց այն 
օրւ նէ մինչ այ սօր դեռ մեր պե տա կան, հա սա րա կա կան հիմ ար կու թիւն նե-
րը մեզ հա մար մա ցած են օ տար, կար ծես ըլ լա յին մեր ան հա րա զատ, խորթ 
որ դի նե րը:  Պե տա կան պաշ տօ նատ նե րը մինչև այ սօր ալ ոչ միայն ի րենց 
ամ բողջ գրագ րու թիւ նը կը կա տա րեն ռու սե րէն լեզ ւով, այլև չեն ըն դու ներ 
այն գրու թիւն նե րը, ո րոնք հա յե րէ նով, մեր մայ րե նի լեզ ւով են գրւած:  Սան-
ձար ձա կու թիւնն ու ար հա մար հան քը մեր տա րի նե րով պայ քա րած սկզբունք-
նե րին՝ ի րենց չափն ու սահ մա նը ան ցու ցած են»13:

 Հա յաց ման կո մի տեն հա նուն հա յե րե նի ի րա վունք նե րի հաս տատ ման 
 Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին կազ մա կերպ վե լու և  ան դուլ պայ քա րի բաց 
կոչ է ուղ ղում:  Կո չը, ժա մա նա կա կից լեզ վով ա սած, ան գամ քա ղա քա ցիա-
կան անհ նա զան դութ յան տար րեր էր պա րու նա կում.

« Քա ղա քա ցի նե՛ր, կազ մա կերպ ւած ու սիս տե մա տիք պայ քար մղե ցէք այդ 
օ տա րա մոլ նե րի և  հա յա տեաց նե րի դէմ:

 Պա հան ջե ցէ՛ք ա մեն տեղ պե տա կան լե զուն:
 Հա սա րա կա կան հիմ ար կու թիւն նե րից դուրս վտա րե ցէք ա նոնց, ո րոնք 

պե տա կան լե զուն չգի տեն և  կամ զայն ար հա մար հե լով կը սի րեն ու րիշ 
լեզ ւով խօ սել և գ րել:

 Մի՛ ըն դու նէք, մեր ժե ցէք, ետ ճամ բե ցէք այն բո լոր գրու թիւն նե րը, ո րոնք 
պե տա կան լեզ ւով չեն գրւած:

 Մի՛ յա ճա խէք այն խա նութ նե րը, սրճա րան ներն ու այլ վայ րե րը, ո րոնց 
ցու ցա նակ նե րու վրայ պե տա կան լե զուն տեղ չէ գտած:

 Պա հան ջե ցէ՛ք, որ դա տա րա նի մէջ ձեզ լսեն ձեր մայ րե նի լեզ ւով:
 Պա հան ջե ցէ՛ք, որ օ րէնք ներն ու հրա ման նե րը հրա տա րակ ւին ան պայ-

մա նօ րէն պե տա կան լեզ ւով:
 Պէտք է որ ա մեն հիմ ար կու թիւն ճանչ նայ հա յե րէն լեզ ւի պար տադ րու-

թիւ նը:
 Քա ղա քա ցի նե՛ր, ձեր պա հան ջը ար դա րա ցի է և  ա տոր հա մար ե ղէք յա-

մառ, անխ նայ ու ան նե րող:  Զար կե ցէ՛ք, հա րո ւա ծե ցէ՛ք բո լո րին, ա մեն տեղ 

12 «Հայաստանի աշխատաւոր», N 47, 27 ապրիլի 1919 թ.:
13 Նույն տեղում:
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ու ա մեն պա րա գա յին»14:
 Կո չը գրված է այնպիսի հա յե րե նով, ո րի մեջ կան ինչ պես ար ևե լա հա-

յե րե նի տար րեր (հիմ ար կու թիւն նե րից), այն պես էլ արևմ տա հա յե րե նի 
բազ մա թիվ ի րո ղութ յուն ներ (ըլ լա յին, ա նոնց, ցու ցա նակ նե րու, տեղ չէ 
գտած, ա տոր, ճանչ նայ և  այլն):  Սա ու շագ րավ լեզ վա կան ո րակ է, ինչ պես 
նաև պար զո րոշ վկա յութ յուն, որ արևմ տա հա յերն ակն հայտ շա հագրգռ վա-
ծութ յուն էին ցու ցա բե րում պե տա կան-պաշ տո նա կան գոր ծա վա րութ յու նը 
ռու սե րե նի տի րա պե տու մից ա զա տե լու հա մար:

 Հարկ է նշել, որ կո չում նշված ո րոշ քայ լեր այժ մեա կան են ե ղել նաև 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում, մեկ-եր կու սը տա կա վին ար դիա կան են մեր 
օ րե րում:

Ս կիզբ ա ռած հա յաց ման շար ժու մը լայն ար ձա գանք գտավ մա նա վանդ 
մա մու լի հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ:  Շու տով կա տար վե ցին ա ռա-
ջին շո շա փե լի քայ լե րը:  Հա յաց ման շարժ ման ազ դե ցութ յամբ մա յի սի 15-ին 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը հրա պա րա կեց հետև յալ շրջա բե րա կա-
նը. «Ա ռա ջար կում եմ այ սու հետև գա վա ռում բո լոր գրագ րութ յու նը գա վա-
ռա կան, հա սա րա կա կան և գ յու ղա կան կո մի սար նե րի և ն մա նա պես բո լոր 
հիմ ար կութ յուն նե րի պաշ տոն յա նե րի հետ վա րել հա յե րեն՝ հաս կաց նե լով 
ազ գաբ նակ չութ յան, որ խնդիր նե րը, բա ցատ րութ յուն նե րը հիմ ար կութ յուն-
նե րին և  պաշ տոն յա նե րին պետք է գրել հա յե րեն:  Նոր պաշ տոն յա նե րին 
ըն դու նե լիս պետք է պա հան ջել և  գե րա դա սութ յուն տալ նրանց, ո րոնք 
տի րա պե տում են հա յոց լեզ վին:  Թե գա վա ռա կան կո մի սար նե րի և  թե բո լոր 
ստո րադր յալ պաշ տոն յա նե րի կազ մած ար ձա նագ րութ յուն նե րը պետք է լի-
նեն հա յե րեն, իսկ ե թե մե ղա վո րը հայ չէ, ար ձա նագ րութ յու նը կա րե լի է 
կազ մել և  ռու սե րեն:  Կար գադ րե ցեք, որ բո լոր հայ գյու ղե րում հա մա խո սա-
կան ներ, հրա ման ներ և, ընդ հան րա պես, ամ բողջ գոր ծա վա րութ յու նը կազմ-
վեն և  կա տար վեն հա յե րեն»15:

  Հա յաց ման շար ժում ընդգր կում է ողջ եր կի րը:  Հա յաս տա նի խորհր-
դա րա նում ևս  անդ րա դարձ է կա տար վում պե տա կան մար մին նե րի հա յաց-
մա նը (բա ռը պե տա կան-պաշ տո նա կան մա կար դա կով գոր ծած վում էր հա-
յոց լեզ վի ի րա վունք նե րը հաս տա տե լու ի մաս տով):  Հա յա ցու մը հե տա գա յում 
դիտ վել է  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան լեզ վա կան քա ղա քա-
կա նութ յան հիմ ա կան բնո րո շի չը16:

 1919 թ. հու նի սի 4-ին խորհր դա րա նի ար դեն հի շա տակ ված նիս տում 
վար չա պետ Ալ.  Խա տիս յա նը նշում էր, որ «հայ պաշ տո նեութ յան մեջ կան 
բազ մա թիվ հա յե րեն չի մա ցող ներ, ո րոնց ա ջակ ցութ յու նը հայ րե նի քի վերս-

14 Նույն տեղում:
15 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 374:
16 Հմմտ. «Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան առաջնակարգ խնդիրներից է եղել՝ «ՀԱՅԱՑՆԵ՛Լ» 
բոլոր պետական հիմարկները իրենց գրագրութիւնների բոլո՛ր գործառնութիւններով՝ վերևից ներ քև, 
համընդհանուր և ամբողջական ընդգրկումով, առանց բացառութեան, նախապատուութեամբ կառա-
վարական պաշտօնները տրամադրելով նախևառաջ հայեցի կրթութիւն ստացած հայորդիներին» (Խա-
չերեան Լ. Գ., Հայոց համազգային մաշտոցեան համակարգուած միասնական և միակերպ ուղղա գրու-
թեան պատմութիւնը (Ե.-Ի. դարեր), Լոս Անջելըս, «Նոր Կեանք» մատենաշարի հրատ., 1999, էջ 261): 
Հե տաքրքրական է, որ պրոֆեսորը «Հայաստանի առաջին հանրապետութեան լեզուական քաղաքա կա-
նութիւնը» ենթավերնագրի տակ խիստ համառոտակի խոսում է միայն հայացման մասին՝ ծավալուն մեջ-
բերում անելով Ս. Վրացյանից: Սա ցույց է տալիս, թե որքա՛ն կարևոր է նկատվել հայացման գործընթացը 
(տե՛ս նույն տեղում, էջ 261-263):
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տեղծ ման գոր ծում անհ րա ժեշտ է: Ու նենք ռուս պաշ տոն յա ներ բո լո րո վին 
հա յե րեն չգի տե ցող:  Նա խա րա րութ յուն նե րի մեջ հա յա ցում աս տի ճա նա բար 
ա ռաջ է գնում:  Զին վո րա կան և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն ներն 
են զուտ ռու սե րե նով գոր ծող նե րը:  Մի քա նի նա խա րա րութ յուն ներ գոր ծը 
տա նում են զուտ հա յե րե նով,  Նա խա րա րա կան խորհր դում նույն պես»17: Աս-
վում էր նաև, որ կա ռա վա րութ յա նը կից հանձ նա ժո ղո վը (գոր ծե րի կա ռա-
վա րիչ Գ.  Խա տիս յա նի նա խա գա հութ յամբ) մշա կել է հա յաց ման օ րի նա գիծ, 
«կար գադր ված է հա յե րեն մտցնել այն զո րա մա սե րում, որ տեղ հնա րա վոր 
է, ո րոշ զո րա մա սե րում մտել է ար դեն:  Հա յե րեն հե ռագ րեր են ստաց ված»: 
 Հա յե րեն հե ռա գիր ստա նա լու փաս տը հա յոց խորհր դա րա նում ար ժա նա նում 
է բուռն ծա փե րի:

 Փաստ է, որ ան կա խութ յուն հռչա կած  Հա յաս տա նում հա յե րե նը պե տա-
կան լե զու է հայ տա րար վել ա վե լի ուշ, թեև հա յոց լե զուն թե՛ ժո ղովր դի և 
 թե՛ կա ռա վա րութ յան ու խորհր դա րա նի ան դամ ե րի կող մից բնա կա նո րեն 
ըն կալ վում էր որ պես պե տա կան:

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ  Հա յաս տա նում կա յին քա ղա քա կան 
ու ժեր և  հա սա րա կա կան խմբեր, ո րոնք քննա դա տում էին հա յաց ման գոր-
ծըն թա ցը և ն րա մեջ ազ գայ նա կա նութ յուն տես նում: Այդ մա սին պար զո րոշ 
գրված է «Ազ գայ նա ցո՞ւմ, թե հա յա ցում» վեր նագ րով հոդ վա ծում, որ լույս է 
տե սել  Հա յաս տա նի սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան նե րի կու սակ ցութ յան թեր-
թում18: Այս տեղ ա ռանձ նա հա տուկ կեր պով մատ նանշ վում էր  Հա յաս տա նի 
ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի լեզ վի (լե զու նե րի) ի րա վունք նե րի խնդի-
րը՝ հա յաց ման քա ղա քա կա նութ յու նը ո րա կե լով հա կա դե մոկ րա տա կան:

Երկ րի և  ազ գի հա մար պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը՝ հա յե րե նը պե-
տա կան լե զու հայ տա րա րե լը, տե ղի է ու նե ցել խորհր դա րա նի 52-րդ 
 նիս տում, ո րը գու մար վել է 1919-ի տա րե վեր ջին՝ դեկ տեմ բե րի 24-ին (նիս տը 
վա րում էր խորհր դա րա նի փոխ նա խա գահ Լ.  Շան թը): Ազ գա յին-պե տա կան 
հսկա յա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող այս հար ցի շուրջ ծա վալ վել է բուռն 
ու եր կա րատև քննար կում19 (նիս տի աշ խա տանքն ա վարտ վել է գի շեր վա 
ժա մը 11-ին):

 Հա յոց լեզ վի պե տա կա նաց ման օ րի նագ ծի մա սին զե կու ցում է Հ.  Տեր-
տեր յա նը: Աս վում է, որ պատ գա մա վոր Հ.  Մա նուկյ անն օ րի նա գիծ է ներ կա-
յաց րել հա յե րե նի պե տա կա նաց ման մա սին:  Սա կայն օ րենսդ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վը, օ րի նագ ծի հի մունք նե րը ըն դու նե լի հա մա րե լով, կար ծում է, որ 
այն պի տի են թարկ վի մի քա նի անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի, ուս տի 
մշա կել է ե րեք հոդ վա ծից բաղ կա ցած նոր օ րի նա գիծ, ո րով հա յե րե նը 
հռչակ վում է պե տա կան լե զու՝ բա նա կում և  պե տա կան-հա սա րա կա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում պար տա դիր գոր ծած վե լու: Այլ լե զու նե րի գոր ծա-
ծութ յան շրջա նակ նե րը սահ ման վե լու են հա տուկ օ րեն քով, իսկ մինչ այդ 
այ լազ գի քա ղա քա ցի նե րը ի րա վունք կու նե նան ի րենց մայ րե նի լեզ վով դի-
մում եր ա նե լու:  Գործ նա կան քայ լեր ա նե լու և  հա յե րե նը պե տա կան գոր-

17 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 230 (ըստ 
«Հայաստանի աշխատավոր» թերթի, 21 հունիսի 1919 թ.):
18 Տե՛ս «Սոցիալիստ յեղափոխական», Եր., 15 հունիսի 1919 թ.:
19 Ծավալված քննարկման մասին տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանա-
գրություններ, էջ 403-407 (ըստ «Յառաջ» օրաթերթի, N 80-ի՝ 31 դեկտեմբերի 1919 թ.):
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ծա վա րութ յան լե զու դարձ նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է ե րեք ա միս ժա մա-
նակ տալ20:

Քն նարկ ման ժա մա նակ դրսևոր վել են մի քա նի մո տե ցում եր՝
ա) լրամ շա կե լով ըն դու նել օ րեն քը,
բ) մեր ժել օ րի նա գի ծը՝ այն ու ղար կե լով լրամ շակ ման,
գ) օ րի նա գի ծը մեր ժել, քա նի որ ինք նին հաս կա նա լի է, որ հա յե րե նը 

 Հա յաս տա նի պե տա կան լե զուն է,
դ) օ րենք չըն դու նել, այլ հան դես գալ պե տա կան լեզ վի մա սին հայ տա-

րա րութ յամբ:
Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում հան գա մա նա լից անդ րա դառ նալ լեզ վի մա-

սին օ րեն քի քննարկ մա նը, քա նի որ այս տեղ դրսևոր վել է հա սա րա կութ յան 
տար բեր խա վե րի ու խմբե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քը հա յե-
րե նի նկատ մամբ, ինչ պես նաև բա ցո րոշ կեր պով ներ կա յաց վել է հան րա-
պե տութ յան լեզ վա կան ի րա վի ճա կը, հա յե րե նի գոր ծա ծութ յան ի րա կան 
պատ կե րը, ուր վագծ վել են ա նե լիք նե րը և  զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

 Պատ գա մա վոր Հ.  Մե լիք յա նը ընդգ ծել է, որ «պաշ տո նեութ յու նը հմուտ 
չէ հա յե րե նին. շատ հիմ ար կութ յուն նե րում կար ևոր պաշ տոն նե րը օ տա-
րազ գի նե րի ձեռ քին են, այդ պես է դա տա րա նը, զին վո րա կան նա խա րա-
րութ յու նը և  այլն:  Զին վո րա կան հանձ նա ժո ղո վը ար դեն մտա ծել է զին վո-
րա կան դի վա նատ նե րը և հ րա ման նե րը հա յաց նե լու մա սին և  շատ տե ղեր 
հրա ման նե րը տրվում են հա յե րեն»21:  Հա յաց ման հա մար նա խա տես ված 
ե ռամս յա ժա մա նա կա մի ջո ցը նա քիչ էր հա մա րում՝ ա ռա ջար կե լով դա ա նել 
աս տի ճա նա բար, մե կու կես տար վա ըն թաց քում:

 Պատ գա մա վոր Հ.  Մա նուկյ ա նը պար զա բա նում էր, որ պա հանջ չի 
դրվում, թե օ տա րազ գի նե րը ե րեք ամս վա ըն թաց քում հա յե րեն սո վո րեն. 
ե թե կար ևոր պաշ տոն յա ներ են, կա րող են թարգ ման չի մի ջո ցով վա րել 
գոր ծը, «միայն թե հայ պաշ տո նեութ յու նը խո սի հա յե րեն և  դա տա րանն էլ 
հայ մար դու դի մու մին հա յե րեն պա տաս խան տա, կար ծում եմ, որ այս քա նը 
պա հան ջե լու ի րա վունք ու նենք»: Ան հատ քա ղա քա ցի նե րին օ տար լեզ վով 
դի մում եր ա նե լու ար գելք չէր դրված, ուս տի օ րի նագ ծում մատ նանշ ված 
էին միայն հա սա րա կա կան մար մին նե րը22:

Օ րի նա գի ծը պա րու նա կում էր ո րո շա կի պար տադ րանք, որ բխում էր 
ժա մա նա կի պա հան ջից և  Հա յաս տա նում տի րող լեզ վա կան ի րա վի ճա կից 
(մեկ այլ ե լույ թում Հ.  Մա նուկյ ա նը նշում էր, որ տու ժո ղը ժո ղո վուրդն է): Հ. 
 Մա նուկյ ա նը դժգո հում էր, որ հա յե րե նի պե տա կա նաց ման օ րեն քը չգոր-
ծադ րող պաշ տոն յա յին ա զատ ար ձա կե լու իր ա ռա ջար կութ յունն օ րենսդ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա նել է: Ա պա հա տուկ կեր պով ընդգ ծում, որ դա 
անհ րա ժեշտ է հար կադ րան քի տե սա կե տից. «մինչև այժմ հա յե րե նը քմա-
հա ճույ քի են թա կա է ե ղել, սրա նից հե տո պաշ տո նեութ յու նը հար կադ րա բար 
պետք է գոր ծադ րե այն և  ե թե օ րեն քը պատ ժի ազ դա րա րութ յուն չա նե, 
ի րա կա նա ցու մը կդան դա ղի»: Իր խոս քը պատ գա մա վո րը եզ րա փա կում էր 
հետև յալ խո սուն նա խա դա սութ յամբ. « Լե զուն ան կախ  Հա յաս տա նի հիմ-

20 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 403:
21 Նույն տեղում:
22 Տե՛ս նույն տեղում:
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նա քա րե րից մեկն է և  քա նի որ կա ռա վա րութ յու նը ժո ղովր դի հետ չի 
խո սում մայ րե նի լեզ վով, ան կա խութ յու նը չի կա րող ի րա կան լի նել»23 
(ընդգ ծու մը մերն է.- Դ. Գ.):  Սա լա վա գույն վկա յութ յունն է, որ գի տակց վել 
ու մե ծա պես կար ևոր վել է հա յե րե նի դե րը հայ կա կան պե տութ յան կա յաց-
ման գոր ծում:

 Խորհր դա րա նի փոխ նա խա գահ Ս.  Տիգ րան յա նը նշում էր, որ օ րենսդ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը բա ռա ցի թարգ մա նել է  Ռու սաս տա նի  Հիմ ա կան 
օ րենք նե րի եր րորդ հոդ վա ծը և  որ պես նոր օ րի նա գիծ ներ կա յաց րել խորհր-
դա րա նին:  Նա պար զա բա նում էր, որ նո րան կախ  Հա յաս տա նը  Ռու սաս տա նից 
ժա ռան գութ յուն է ստա ցել օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու, ո րից վերց ված ո րոշ հոդ-
ված ներ հա կա սում են հան րա պե տութ յան ի րա վա կար գին: Օ րենք նե րի մի 
մասն էլ վերց ված, լրաց ված կամ փո փոխ ված է Անդր կով կաս յան կո մի սա-
րիա տի,  Սեյ մի և  Հա յաս տա նի  Խորհր դի ու պառ լա մեն տի սահ մա նած կար-
գե րով, մյուս հոդ ված ներն ու մա սե րը շա րու նա կում են մալ ու ժի մեջ, մինչև 
որ նոր օ րեն քով փո փոխ ված կամ վե րաց ված չհայ տա րար վեն24: Այ նու հետև 
Ս.  Տիգ րան յա նը ներ կա յաց նում է հիշ յալ 3-րդ  հոդ վա ծը. « Ռու սե րե նը հա-
մա պե տա կան լե զու է և  պար տա դիր զոր քում, նա վա տոր մի ղում ու բո լոր 
պե տա կան ու հա սա րա կա կան հիմ ար կութ յուն նե րում», և  քա նի որ դա 
վերց ված չէ, ա պա պե տա կան լեզ վի գո յութ յու նը չի հա կա սում հա յաս տան-
յան ի րա վա կար գին, ուս տի նա ա ռա ջար կում է միայն փո խել «ռու սե րեն» 
բա ռը, ո րի փո խա րեն ինք նին հաս կաց վում է «հա յե րե նը»25:

Ըստ Ա.  Խոնդ կար յա նի՝ պե տութ յու նը հռչակ ված է  Հա յաս տան, այ նինչ 
ո մանք ձգտում են հայ կա կա նի վե րա ծել այն՝ հա յե րե նը դարձ նե լով պե տա-
կան լե զու. «լե զուն պի տի հա րա զատ լի նի ոչ թե հայ, այլ  Հա յաս տա նի դե-
մոկ րա տիա յի հա մար» և  ա պա նույն տրա մա բա նութ յամբ. « Հա յաս տա նը 
ա պազ գա յին պե տութ յուն պի տի լի նի .... Անդր կով կա սի քայ քա յու մից հե տո 
ստեղծ ված  Հա յաս տան պե տութ յու նը իր ա նու նով, իր ծագ ման ու կազ մա-
կեր պա կան հան գա մանք նե րով բնո րոշ վում է ո րոշ ազ գութ յամբ, հետ ևա բար 
նա ազ գա յին պե տութ յուն է, և  հա յե րե նը՝ պե տա կան լե զու. վեր ջին խնդի րը 
ար դեն օ րեն քի ուժ ու նի ռու սա կան հիմ ա կան օ րենք նե րի 3-րդ  հոդ վա ծի 
հա մա ձայն», ուս տի «օ րի նա գի ծը .... մեր ժե լի է, ո րով հետև այն, ինչ ու զում 
ենք հաս տա տել, ար դեն հաս տատ ված է»26:

Ս.  Տիգ րան յա նի և Ա.  Խոնդ կար յա նի հի շա տա կած ռու սա կան օ րեն քի 
3-րդ  հոդ վա ծի առն չութ յամբ զե կու ցող Հ.  Տեր տեր յա նը դի պուկ պա տաս-
խա նում է. « Ռու սա կան օ րեն քը չի են թադ րում, թե  Հա յաս տա նում հա յե րե նը 
պե տա կան լե զու պի տի լի նի, մենք հռչա կել ենք  Հա յաս տա նի և  ոչ հայ կա-
կան հան րա պե տութ յան, այն պես որ եր բեք ըս տինք յան հաս կա նա լի չէ, որ 
հա յե րե նը պե տա կան լե զու է»27:

Ա. Ա բեղյ ա նը հա կադր վում է մի կող մից իր այն գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնք 
կար ծում են, թե օ րի նագ ծի հե ղի նակ նե րը շտա պել են, մյուս կող մից էլ փոխ-
նա խա գահ Ս.  Տիգ րան յա նին, ո րի կար ծի քով օ րի նա գի ծը միան գա մայն ա վե-

23 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 404:
24 Տե՛ս նույն տեղում:
25 Նույն տեղում:
26 Նույն տեղում:
27 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 407:
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լորդ է, ո րով հետև ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի է: Ըստ Ա բեղյ ա նի՝ «Օ րի-
նա գի ծը բա վա կան ու շա ցել է և թ վում է,  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հայ-
տա րար ման օ րը պետք է հա յե րե նը պե տա կան լե զու հռչակ վեր»28:  Նա ներ-
կա յաց նում է հան րա պե տութ յան լեզ վա կան ի րա վի ճա կը. հա յե րե նի մաս-
նա կի գոր ծադ րութ յու նը չի ա պա ցու ցում նրա պե տա կան լի նե լը, հա յե րե նը 
ոչ միայն իբրև պե տա կան, այլ նույ նիսկ իբրև տե ղա կան լե զու ար հա մարհ-
ված է, հիմ ար կութ յուն նե րի մեծ մա սը վտա րել է հա յե րե նը, հա յե րեն չի-
մա ցող շատ պաշ տոն յա ներ այն չեն գոր ծադ րում29:  Պատ գա մա վո րը եզ րա-
կաց նում էր, որ հա յե րե նը հա տուկ օ րեն քով պի տի պե տա կա նաց վի, հա յե-
րեն չի մա ցող պաշ տոն յա նե րը պետք է աշ խա տեն սո վո րել լե զուն:

 Սա կայն այս տեղ կրկին հա պա ղե լու ա ռա ջար կութ յուն է ար վում: Հ. 
Սարգս յա նի կար ծի քով՝ անհ նա րին է հա յե րե նի հար ցը միան գա մից լու ծել, 
«ո րով հետև անհ րա ժեշտ պաշ տոն յա ներ կան, ո րոնք հա յե րեն չգի տեն, բայց 
ո րոն ցից մենք հրա ժար վել չենք կա րող»30:  Կողմ ա կից լի նե լով հա յե րե նի 
պե տա կա նաց ման՝ նա ա ռա ջար կում է նոր օ րի նա գիծ մշա կել բո լոր ման-
րա մաս նութ յուն նե րով, այդ թվում հաշ վի առ նե լով նաև այ լազ գի նե րի հար-
ցը: Այ լա պես միայն հայ տա րա րութ յուն պի տի ար վի, որ հա յե րե նը պե տա կան 
լե զու է՝ մա ցա ծը թող նե լով ա պա գա յին:

Վ.  Փա փազ ա նը հա մոզ ված էր, որ «հա յե րե նի պե տա կա նա ցու մը կեն-
սա կան խնդիր է»31: Առ կա դրութ յու նը նա բնա կան չէր հա մա րում, ուս տի 
կար ծում էր, որ հա յե րե նը պետք է հռչա կել պե տա կան, իսկ հա յա ցու մը՝ 
պար տա վո րե ցու ցիչ: Դ րա նից հե տո կլի նեն դրա կան հետ ևանք ներ՝ կա վե-
լա նան հա յե րեն ի մա ցող մաս նա գետ նե րը, ո րոնք թարգ մա նութ յուն ներ կա-
նեն, հա յե րեն տեր մին ներ կստեղծ վեն, գոր ծա վա րա կան ոճ կմշակ վի:  Սա 
ի րա տե սա կան մո տե ցում էր:

 Պատ գա մա վոր Ա.  Հով հան նիս յա նը կար ծում էր, որ « Հա յե րե նը պե տա-
կան լե զու է անց յալ տար վա մա յի սի 28-ից՝ այն օ րից, երբ հայ տա րար վեց 
Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը»: Ըստ նրա՝ «այդ մա սին վի ճե լը կնշա նա կե 
կաս կա ծել, որ մենք ան կախ ենք, կամ ցույց տալ, որ ու րիշ պե տա կան լե զու 
կա. սա կայն ա մենքս գի տենք, որ այդ պի սի բան գո յութ յուն չու նի, ռու սե րե-
նի գոր ծա ծութ յու նը մաս նա կի եր ևույթ է և մ ա ցել է մինչև այժմ, ո րով հետև 
վե րաց նե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն չի ե ղել»32:

Ան վի ճե լի փաստ է, որ ան կա խութ յան հռչակ ման հետ հա յե րե նը պե տա-
կան լե զու չի հայ տա րար վել, և  երկ րում լեզ վա կան ի րա վի ճակն անն պաստ 
էր հա յե րե նի հա մար, որ նշա նա կում է՝ ազ գա յին պե տութ յան հա մար:

Խ.  Պա պա յանն ար ձա նագ րում էր, թե այն հիմ ար կութ յուն նե րը, որ տեղ 
հա յա ցում ի րա կա նաց վել է, քննարկ վող օ րեն քի կա րի քը չու նեն, սա կայն 
այն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ շատ հաս տա տութ յուն ներ հա յա ցու մը սկսե լու 
ցան կութ յուն չու նեն, մեկ պաշ տոն յա յի հա մար ամ բողջ գոր ծա վա րութ յու նը 

28 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 405:
29 Տարիներ անց այս շրջանի մասին խոսելիս Ս. Վրացյանը գրում է, թե տարվա վերջին պետական և 
հանրային հիմարկությունների մեծ մասը արդեն հայացված էր (տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի 
Հանրապետություն, էջ 374), այնինչ ժամանակի մամուլը և խորհրդարանական քննարկումերն հակառակն 
են ասում: 
30 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 405:
31 Նույն տեղում:
32 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 405-406:
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օ տար լեզ վով է կա տար վում, շատ տե ղե րում նա խա պատ վութ յու նը տա լիս 
են ռու սե րեն ի մա ցող նե րին, իսկ դա տա րա նի քննի չի հա յե րեն գրված զե-
կու ցու մը հետ է տրվել: Այս ա մե նը պեր ճա խոս փաս տեր են օ րեն քի անհ-
րա ժեշ տութ յան, ուս տի այն պի տի ըն դուն վի33:

Կ.  Սա սու նին նշում էր, որ երբ հռչակ վել է ան կախ  Հա յաս տան, հա յե րենն 
էլ պի տի հռչակ վեր պե տա կան, բայց դա չի ար վել:  Նա հարց էր տա լիս. 
« Հա յաս տա նում մի քա նի գոր ծա ծա կան լե զու ներ կան, բնա կա նո րեն հարց 
է ծա գում, թե հա յե րե նը ի՞նչ տեղ է բռնում»34: Ձգ տում կա պա հել ռու սե րե-
նը մի փոք րա մաս նութ յան հա մար, սա կայն այդ ձգտու մը կխոր տակ վի, 
ո րով հետև լեզ վի հար ցը քա ղա քա կա նից զատ գե րա զան ցա պես ժո ղովր-
դա կան բնույթ ու նի:  Պատ գա մա վո րը չէր կար ծում, թե ե րեք ամ սում հա յա-
ցու մը կա վարտ վի, գու ցե ե րեք տա րի է պետք դրա հա մար, բայց վստահ 
էր, որ ա րագ քայ լե րով պի տի գնալ դե պի պե տա կա նա ցում:

Եր կա րատև քննար կու մից հե տո եր կու հոդ վա ծից բաղ կա ցած օ րենքն 
ըն դուն վում է.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան լե զու հռչակ-
վում է հա յե րե նը և  պար տա դիր դառ նում պե տա կան ու հա սա րա կա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում և  բա նա կում:  Հիմ ար կութ յուն նե րը պար տա վոր են 
վեց ամս վա ըն թաց քում մի ջոց ներ ձեռ նար կել հա յե րե նը պե տա կան գոր ծա-
վա րութ յան պաշ տո նա կան լե զու դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ: Այլ լե զու նե րի 
գոր ծա ծութ յու նը պի տի սահ ման վեր հա տուկ օ րեն քով35:

1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ի օ րեն քով հա յե րե նը հայ տա րար վեց պե տա կան 
լե զու36:

 Հա յե րե նը հա յութ յան կյան քում պե տա կան լեզ վի գոր ծա ռույթ չէր ու նե-
ցել  Կի լիկյ ան հայ կա կան թա գա վո րութ յան շրջա նից37 ի վեր, հինգ հար յուր 
տա րուց ա վե լի: Աշ խար հա բա րը կամ նոր հա յե րենն իր ե րեք հար յու րամ յա 
պատ մութ յան ըն թաց քում պե տա կան լեզ վի կար գա վի ճակ էր ստա նում 
ա ռա ջին ան գամ38: Ազ գա յին պե տութ յան կա յաց ման ա ռու մով հա յե րե նի պե-
տա կա նա ցու մը մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ39:

33 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 406:
34 Նույն տեղում:
35 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի օրենքները, Եր., Պատմության կենտրանական 
պետական արխիվ, 1998, էջ 209:
36 Եթե խորհրդային շրջանում հայերենը բնութագրվում էր միայն որպես Հայկական ՍՍՀ պետական լեզու 
(տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հատ. 6, Եր., Հայկական սովետական հանրագիտարանի 
գլխ. խմբագրություն, 1980, էջ 159), ապա 1991-ի անկախությունից հետո՝ Հայաստանի Հանրապետության 
(1918-20), ՀԽՍՀ (1920-91), Հայաստանի Հանրապետության (1991-ից) և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թյան (1991-ից) պետական լեզուն (Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հատ. 3, Եր., Հայկական 
հանրագիտարանի գլխ. խմբագրություն, 1999, էջ 232):
37 Կիլիկյան Հայաստանում պետական-պաշտոնական լեզու էր հայերենի գրական դրսևորումերից 
՝ միջին հայերենը (տե՛ս Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, II մաս, Եր., Հայպետհրատ, 1951, էջ 
235, Ղազարյան Ս. Ղ., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 2-րդ հրատ., Եր., Երևանի համալսարանի 
հրատարակչություն, 1981, էջ 285-286):
38 Պատմական այս կարևոր իրադարձության մասին հայոց լեզվի պատմությանը վերաբերող աշխատու-
թյուններում սովորաբար ոչինչ չի ասվում: 
39 Մեկ տարի անց՝ 1920 թվականի դեկտեմբերի 6-ին (ըստ այլ կարծիքների՝ 9-ին), Հայաստանի Հեղկոմը 
դեկրետ ընդունեց պետական լեզվի մասին, որի համաձայն հանրապետության սահմաններում պետական 
լեզու ճանաչվեց հայերենը (տե՛ս «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատ. VII, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, Եր., 1967, էջ 42): Ակադեմիական բազմահատորյակում, սակայն, որևէ 
խոսք չկա այն մասին, որ Առաջին Հանրապետության շրջանում հայերենը հռչակվել էր պետական լեզու: 
Խորհրդային Հայաստանի բոլոր սահմանադրություններում (1922, 1936, 1978) ամրագրված է, որ Հայաստանի 
պետական լեզուն հայերենն է, թեև Խորհրդային Միություն կոչված կայսրությունում հայերենի խնդիրները 
լիովին լուծված չեն եղել:
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Ըն դուն ված օ րեն քը ՀԱՅԵՐԵՆԻ մա սին էր, չկար որ ևէ տար բե րա կում՝ 
ար ևե լա հա յե րեն /արևմ տա հա յե րեն, որ հատ վա ծա կա նութ յուն չդրսևո րե լու, 
նրա նից վեր կանգ նե լու միան գա մայն ճիշտ մո տե ցում էր40: Այս մո տե ցու մը 
հե տա գա յում որ դեգր վեց  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի, ա պա և  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յան մեջ, նաև 1993 թ. ապ րի լի 17-ին 
ըն դուն ված « Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քում:  Թեև հայտ նի է, որ հա յե րեն ա սե-
լով հաս կաց վում էր ար ևե լա հա յե րե նը41:

 Հա յե րե նի հար ցին զու գա հեռ հա յոց պե տութ յան ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում են ե ղել երկ րի այ լազ գի քա ղա քա ցի նե րի լեզ վա կան խնդիր նե րը: 
 Խորհր դա րա նի վե րո հիշ յալ նիս տում, ո րի ըն թաց քում հա յե րե նը պե տա կան 
լե զու հռչակ վեց, ա ռա ջար կութ յուն ներ են ար վել (Ա. Ա բեղյ ան, Հ.  Սարգս յան, 
Ա.  Խոնդ կար յան)՝ օ րեն քով ա պա հո վե լու այ լազ գի քա ղա քա ցի նե րի մայ րե նի 
լեզ վի գոր ծադ րու մը: Ա ռա ջարկ վել է հա յե րե նին վե րա բե րող օ րի նա գի ծը 
վե րա դարձ նել հանձ նա ժո ղո վին, քա նի որ «ան տես է առն ված նաև այ լազ-
գի նե րի լեզ վի հար ցը» (Ա.  Մել քոն յան): Ա.  Հով հան նիս յա նը, զու գա հեռ անց-
կաց նե լով  Ռու սաս տա նի հետ, նշել է, որ այն տեղ ճնշվում էր փոքր ազ գե րի 
լե զուն, ո րի հետ ևան քով այդ ազ գերն ա տե լութ յամբ էին լցված պե տութ յան 
հան դեպ, ուս տի  Հա յաս տա նը չի կա րող գնալ նույն ճա նա պար հով. փոքր 
ազ գե րի լե զուն պի տի ա պա հով վի  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում: Ար-
վել է ա ռա ջար կութ յուն՝ օ րի նա գի ծը մեր ժե լու և  նո րը (փոքր ազ գե րի լեզ վի 
գոր ծա ծութ յան մա սին) մշա կե լու և  ոչ թե հա յե րե նը պե տա կա նաց նե լու42:

 Հա յոց լեզ վի խնդրին մաս նա կի անդ րա դարձ ե ղել է 1920 թ. հուն վա րի 
3-ի խորհր դա րա նի 58-րդ  նիս տում: Գ րա գի տա կան, գրա վար ժա կան և  հան-
րա յին հա մալ սա րա նի օ րի նագ ծի մա սին զե կու ցում է Ա. Ա բեղյ ա նը՝ նշե լով, 
որ ցա րա կան կար գե րի հետ ևան քով ժո ղովր դի զգա լի մա սը մա ցել է անգ-
րա գետ, որ ան հան դուր ժե լի է:  Հան րա յին կրթութ յան նա խա րարն ա ռա ջար-
կում է չա փա հաս նե րի հա մար բա ցել ե րեք կար գի դպրոց. անգ րա գետ նե րի 
հա մար՝ գրա վար ժա կան, գրա ճա նաչ նե րի՝ գրա գի տա կան դա սըն թաց ներ 
և գ րե թե բո լոր քա ղաք նե րում՝ ժո ղովր դա կան հա մալ սա րան ներ:  Դա սըն-
թաց  նե րում սո վո րե լու են հա յոց լե զու և թ վա բա նութ յուն, ժո ղովր դա կան 
հա մալ սա րան նե րում՝ հու մա նի տար ա ռար կա ներ43:

 Խորհր դա րա նում հա յե րե նին առնչ վող հար ցե րը միայն օ րի նաս տեղծ 
ո լոր տում չեն սահ մա նա փակ վել. հա յե րե նի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յու նը դրսևոր վել է նաև այլ կերպ: Այս պես. 1919 թ. ապ րի լի 15-ի նիս տին 
սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան պատ գա մա վոր Լ.  Թու ման յանն իր գրա վոր մի 
հար ցապն դու մը հիմ ա վո րե լիս խո սում է ռու սե րեն:  Դաշ նակ ցա կան խմբակ-
ցութ յու նը պա հան ջում է հա յե րեն խո սել, սա կայն պատ գա մա վորն ընդ դի-
մա նում է, ըն կեր ներն էլ սա տա րում են նրան: Ան տես վում է ներ կա հա սա-
40 Քննարկման ժամանակ ամենևին չի արծարծվում արևմտահայության լեզվական խնդիրը: Պատգամավոր 
Հ. Մանուկյանը միայն նշում է. «Չկա նաև թուրքահայի խնդիր. թուրքահայը շատ լավ իմանալով թուրքերեն, 
կռվում էր նրա դեմ, որպես բռնությամբ իր վզին փաթաթված լեզվի» (տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության 
պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 406): 
41 Բուհական դասագրքերից մեկում խորհրդային շրջանի վերաբերյալ գրված է. «Արևելահայ գրական լեզուն 
դառնում է պետական լեզու» (Ջահուկյան Գ. Բ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու, I մաս, Ա պրակ, Եր., «Լույս», 1980, էջ 
35):
42 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 405-406:
43 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ, էջ 426 (ըստ 
«Յառաջ» թերթի՝ N 8,9, 11, 13 հունվարի, 1920 թ.):
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րա կութ յան պա հան ջը ևս: Իսկ երբ Ա.  Խոնդ կար յանն ան վա նար կում է ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յա նը, դաշ նակ ցա կան խմբակ ցութ յու նը և  հա սա րա կութ յու նը 
լքում են խորհր դա րա նը, նիստն ընդ հատ վում է:  Թեր թե րից մե կը հռե տո-
րա կան հարց է հնչեց նում. «Ե՞րբ պի տի խել քի գան այս խե լա կո րույս նե րը»44: 
« Խե լա կո րույս» ան վան յալ նե րը չէին գի տակ ցում հա յոց լեզ վի դերն ան կախ 
 Հա յաս տա նում:

Ինչ պես ա սա ցինք, հա յե րե նի հար ցե րին անդ րա դարձ ներ ե ղել են 
նաև  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան նիս տե րում:

1919 թ. մա յի սի 10-ին լսում են հան րա յին կրթութ յան նա խա րա րի զե կու-
ցու մը՝ հա յե րեն ներ կա յա ցում ե րից պա տե րազ մա կան տուր քը վե րաց նե լու 
մա սին:  Կար ևոր չէ այն, որ հար ցի առն չութ յամբ ո րո շում չի ըն դուն վել և  
այն հե տաձգ վել է:  Մեր կար ծի քով կար ևո րը հա յե րե նին վե րա բե րող հար ցի 
ար ծար ծում էր, ո րին տուր քից ա զա տե լը կա րող էր նպաս տել մայ րե նի 
լեզ վով ներ կա յա ցում ե րի ա վե լաց մա նը45:

1919 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տա լիս 
Եր ևա նում և Ա լեք սանդ րա պո լում պաշ տո նեութ յան հա մար հա յոց լեզ վի դա-
սըն թաց ներ հիմ ե լու հա մար վարկ բա ցե լու օ րի նագ ծին և  հաս տատ ման 
ներ կա յաց նում խորհր դա րա նին46:

 Պե տա կան լեզ վի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո՝ 1920 թ. սկզբին, 
կազ մա կերպ վում են հա յե րե նի դա սըն թաց նե րը, ո րոնց մաս նա կից պաշ-
տոն յա նե րի ցու ցա կը կազ մում են նա խա րա րութ յուն նե րը:  Դա սըն թա ցը 
գործ նա կան բնույթ էր ու նե նա լու. նպա տակն էր լի նե լու պաշ տո նա կան 
թղթերն ըն թեռ նե լի գրել սո վո րեց նե լը և, բնա կա նա բար, նման գրութ յուն-
ներ կար դա լը (և  հաս կա նա լը):  Նա խա տես վում էր շա բա թա կան 6 ժամ պա-
րապ մունք (առն վազն 4 օր), սա կայն դա սերն ան կա նոն էին ըն թա նում, և 
Ա լեք սանդ րա պո լի դա սըն թա ցի ղե կա վար Լ.  Սարգս յա նը հան րա յին կրթութ-
յան նա խա րա րին գրում էր, որ ցու ցա կագր ված 73-ի փո խա րեն դա սըն թա-
ցին մաս նակ ցել է 48 պաշ տոն յա (ի դեպ, կա նո նա վոր հա ճա խել են օ տա-
րազ գի նե րը), իսկ զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի նշած 38 հո գուց որ ևէ 
մե կը չի ներ կա յա ցել47: Կր թութ յան նա խա րա րը ստեղծ ված վի ճա կի մա սին 
տե ղե կաց նում է նա խա րա րութ յուն նե րին և խնդ րում ծա նու ցել հա յե րեն սա-
կավ ի մա ցող պաշ տոն յա նե րին, որ նրանք հե տա գա յում խնդիր ներ կու նե-
նան48:

1920 թ. մա յի սի 30-ին օ րենք է ըն դուն վում հա յե րեն չի մա ցող պաշ տոն-
յա նե րին աշ խա տան քից ա զա տե լու պայ ման նե րի մա սին (« Պե տա կան լե զուն 
չի մա ցող պաշ տոն յա նե րի լիկ վի դա ցիա յի մա սին»)49:  Պաշ տո նա տար ան ձանց 
լեզ վի ի մա ցութ յու նը ստու գե լու նպա տա կով ստեղծ վում են հանձ նա ժո ղով-
ներ, իսկ հա յոց լե զու չի մա ցող նե րը են թարկ վե լու էին քննութ յան և  ան հա-
ջո ղութ յան դեպ քում, օ րեն քի հա մա ձայն, ա զատ վե լու էին պաշ տոն նե րից50: 

44 «Աշխատանք», Եր., N 11, 19 ապրիլի 1919 թ.:
45 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ, էջ 185:
46 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ, էջ 322:
47 Տե՛ս Ալեքսանյան Կ., Հայաստանի առաջին հանրապետությունում լեզվական քաղաքականության հարցի 
շուրջ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատ. 14, Գյումրի, 2011, էջ 59-60:
48 Տե՛ս նույն տեղում:
49 Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, էջ 318:
50 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Եր., «Լուսակն», 2018, էջ 96:
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 Կա ռա վա րութ յունն ան զի ջում էր, բա ցա ռութ յուն էր ար վում միայն փոր ձա-
ռու սպա նե րի առն չութ յամբ, քա նի որ նրանց հրա ժա րե ցու մը կվա սեր բա-
նա կին, երկ րի անվ տան գութ յա նը:

1920 թ. հուն վա րի 5-ին հաս տա տում են հան րա յին կրթութ յան և  ար վես-
տի նա խա րա րի՝ Եր ևա նում և  Կար սում բաց վե լիք հաշ վա պա հա կան դա սըն-
թաց նե րի հա մար վարկ բա ցե լու օ րի նա գի ծը: Ո րոշ ման մեջ մեզ հե տաքրք-
րո ղը ա ռա ջին կետն է, որ տեղ շեշտ վում էր, որ դա սա վան դու մը պետք է 
ի րա կա նաց վի հա յե րեն51:

1920 թ. մա յի սի 11-ին վար չա պետ52 Հ. Օ հան ջան յա նի նա խա գա հութ յամբ 
լսում են  Հան րա յին կրթութ յան նա խա րա րի զե կու ցու մը հա մալ սա րա նի դա-
սա վան դու մը հա յե րեն ի րա կա նաց նե լու մա սին53:

1920 թ. հու նի սի 10-ին կա ռա վա րութ յու նում լսում են կրթութ յան նա խա-
րա րի զե կու ցու մը հա մալ սա րա նի հա յե րե նին ան տեղյ ակ ու սու ցիչ նե րի մա-
սին: Ո րո շում են վար վել հա մա ձայն մա յի սի 30-ին ըն դուն ված օ րեն քի, բա-
ցա ռութ յուն նկա տել միայն մաս նա գետ նե րը54 (ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ նկա տի էին առն վում «ա ռանձ նա հա տուկ՝ նեղ» մաս նա գետ նե րը):

 Կա ռա վա րութ յունն աշ խա տեց աս տի ճա նա բար հա յաց նել բո լոր պե տա-
կան հիմ ար կութ յուն նե րը՝ խու սա փե լով, սա կայն, կտրուկ մի ջոց նե րից: 
 Հա պա ղու մը ջղայ նաց նում էր (Ս. Վ րաց յա նի բառն է–Դ.Գ.) հա սա րա կութ յան 
ո րոշ մա սե րին, մա նա վանդ արևմ տա հա յե րին, ո րոնք պա հան ջում էին ան-
մի ջա պես հա յաց նել ամ բողջ պե տա կան մե քե նան55:  Մա մու լը ա նո ղոք քննա-
դա տում էր այն հիմ արկ նե րը, որ տեղ ազ գայ նա ցու մը դան դաղ էր ըն թա-
նում 56:  Հարկ է ու շադ րութ յուն դարձ նել Ս. Վ րաց յա նի գոր ծա ծած «ազ գայ-
նա ցում» բա ռին. սա հաս կա նալ է տա լիս, որ հա յա ցում-հա յե րե նա ցու մը 
ազ գայ նա ցում է նշա նա կում, որ պե տա կան մար մին նե րը ազ գա յին (հայ կա-
կան) կա րող են կոչ վել միայն հա յե րե նի մի ջո ցով:

Ե թե հետ ևենք Ալ.  Խա տիս յա նի կա տա րած շրջա նա բա ժան մա նը, ըստ 
ո րի ՀՀ կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յու նը բա ժան վում է ե րեք շրջա նի57, 
51 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ, էջ 372:
52 Նկատելի է, որ անգամ պետական բարձր պաշտոնների անունների գործածությունը լիարժեք չէր 
կանոնակարգված. պետական կառավարման հայերեն եզրաբանությունը ձևավորման և կայունացման 
փուլում էր: Այսպես՝ հունիսյան նիստի արձանագրության մեջ վարչապետը կոչվել է նախարարապետ: Մի 
դեպքում գործածվում էր նախարար, մեկ այլ դեպքում՝ մինիստր և այլն:
53 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ, էջ 452:
54 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ, էջ 483:
55 Դա պարզ երևում է «Հայացման կոմիտեի» կոչի այս հատվածում. «...մեր քաղաքացիների 80 տոկոսը, 
մանաւանդ ամբողջ տաճկահայութիւնը, իրեն այստեղ չհասկացւած, խորթ ու անհարազատ է զգում: Այսպիսի 
աննորմալութիւն չէ կարող լինել: Մեր պ.պ. մինիստրներն ու նրանց գրասենեակի կառավարիչները և այլն 
պէտք է ընդունեն, որ նախ այս պետութիւնը Հայաստան է և ապա որ նրա մէջ ապրող հարիւրհազարաւոր՝ 
ռուսերէն և ոչ մի բառ չհասկացող տաճկահայերն ու հայ գիւղացիներն էլ Հայաստանի ռամկավար 
հանրապետութեան քաղաքացիներ են: Ուստի և մենք պահանջում ենք, որ՝ թեկուզ աստիճանաբար, բայց 
անյապաղ ու հաստատապէս հայերէնը պետականացւի և գլխաւոր գործնական լեզուն դառնայ բոլոր 
հաստատութիւններում» (տե՛ս «Հայաստանի աշխատաւոր», N 47, 27 ապրիլի 1919 թ.):
56 Տե՛ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, էջ 374:
57 Իր գրքի «Իմ վարչապետութեան շրջանը» բաժնում Խատիսյանը գրում է. «1918 թ. ամառէն սկսած մինչև 
1920 թ. Դեկտեմբեր ամիսը Հայաստանի կառավարութեան խորհուրդը կարելի է բաժնել երեք շրջանի: 
Առաջին շրջանը - կառավարութիւնը նախագահութեամբ Քաջազնունիի - պետական-կազմակերպչական 
էր, երկրորդ շրջանը - Ալ. Խատիսեանի նախագահութեամբ եղած կառավարութիւնը քաղաքացիական-
ստեղծագործական և երրորդ շրջանը Հ. Օհանջանեանի և Ս. Վրացեանի նախագահութեամբ եղած 
կառավարութիւնները - արտաքին և ներքին թշնամիներու հետ կռուի շրջան, որ վերջացաւ Դեկտեմբեր 
2ին, Թուրքիայի հետ Ալեքսանդրապոլի դաշնագրով և իշխանութիւնը մեծամասնականներուն յանձնուեցաւ 
(տե՛ս Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը, Բ տպագր., Պէյրութ, 
տպ. «Համազգային», 1968, էջ 133):
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ա պա կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ հա յե րե նի խնդիր ներն ա վե լի շատ ար-
ծարծ վել են երկ րորդ շրջա նում (1919 թ. սկզբից մինչև 1920 թ. մա յի սի 5): 
 Հենց այս շրջա նում հա յե րե նը դար ձավ ՀՀ պե տա կան լե զուն:

 Խա տիս յանն իր վար չա պե տութ յան շրջա նի կա ռա վա րութ յան գոր ծու-
նեութ յու նը ներ կա յաց նում է ըստ նա խա րա րութ յուն նե րի:  Հան րա յին կրթութ-
յան նա խա րա րութ յան (նա խա րար՝ Ն. Աղ բալյ ան) աշ խա տան քը գնա հա տե-
լիս կար ևոր է հա մա րում ոչ միայն տա րաս տի ճան կրթա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի բա ցու մը (տար րա կան դպրո ցից մինչև Ա լեք սանդ րա պո լում հիմ-
ված հա մալ սա րան), այլև ա ռան ձին նշում է. « Հիմ ո ւե ցան նաև հա յե րէն 
լե զո ւի դա սըն թացք ներ պաշ տօ նեա նե րու հա մար, ո րոնք բո լո րը չէին տի-
րա պե տեր հա յե րէն լե զո ւին»58:  Սա ցույց է տա լիս, թե որ քան նշա նա կա լից 
է ե ղել այդ գոր ծըն թա ցը նրա ըն կալ մամբ: Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան շրջա-
նի լեզ վա կան քա ղա քա կա նութ յա նը, որ պես կա նոն, խորհր դա յին շրջա նում 
չէին անդ րա դառ նում59:

Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան շրջա նի պե տա կան լեզ վա քա ղա քա կա նութ-
յան դա սե րը կի րառ վե ցին 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին հռչակ ված ան կա խութ-
յու նից հե տո:  Խորհր դա յին կար գե րի փլու զու մից հե տո նո րան կախ  Հա յաս-
տա նի առջև ծա ռա ցան 1918-1920 թթ. խնդիր նե րին նման (ի հար կե, ոչ նույն 
ընդգրկ մամբ) հիմ ա հար ցեր՝ պաշ տո նա կան գրագ րութ յան հա յե րե նա ցում, 
հա յե րեն չի մա ցող պաշ տոն յա նե րի պաշ տո նա վար ման նպա տա կա հար մա-
րութ յան քննար կում60, ռու սա կան դպրոց նե րի խիտ ցան ցի վե րա ցում և  այլն:

 Մե ծա պես կար ևոր վում էր  Լեզ վի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը61, ո րի մի-
ջո ցով պե տա կան լեզ վի լիար ժեք կար գա վի ճակ կշնորհ վեր հա յոց լեզ վին, 
որ մեր ինք նութ յան գլխա վոր նշանն է62:

Այս պի սով, կա րող ենք մի քա նի եզ րա կա ցութ յուն ներ ա նել:

1918-1920 թթ.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մտա վո րա կան շրջա նակ-
նե րում սկիզբ ա ռած հա յաց ման (ի մա՝ հա յե րե նաց ման) շար ժու մը պե տա կան 
լեզ վա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման նա խադր յալ ներ ստեղ ծեց:

58 Խատիսեան Ալ., նշվ.աշխ., էջ 138:
59 Առաջին Հանրապետության շրջանի մասին ահա թե ինչ բնութագիր է տրված խորհրդային ժամանա-
կաշրջա նում հրատարակված համալսարանական գրքում. «Դաշնակցականների կառավարությունը չկարո-
ղացավ որևէ քայլ կատարել երկրի մշակութային առաջընթացի ուղղությամբ: Պետությունը աննշան նպաստ 
էր բաց թողնում դպրոցներին, որոնց թիվը սկսեց խիստ նվազել: Տասնյակ հազարավոր աշակերտներ 
մացին փողոցում, լավագույն աշխատողները հեռացան դպրոցից» (տե՛ս «Հայ ժողովրդի պատմություն», 
Մ. Գ. Ներսիսյանի խմբագրությամբ, Եր., Երևանի համալսարանի հրատ., 1972, էջ 450): Ոչ մի խոսք հա-
յե րենը պետական լեզու հայտարարելու և հայացման քաղաքականության կամ համալսարան հիմելու 
մա սին: Անկախության շրջանի համալսարանական դասագրքերում արդեն անդրադարձ կա հայերենը 
պետական լեզու հռչակելու փաստին և հայացման գործընթացին (տե՛ս «Հայոց պատմություն», Հր. Ռ. 
Սիմոնյանի խմբագրությամբ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 527-528): Ի դեպ, անկախության շրջանի դպրոցական 
դասագրքերում, ավելի վաղ, քան բուհական դասագրքերում, գրեթե նույն պատկերն ենք տեսնում. 
հիշատակվում են թե՛ հայերենը պետական լեզու հայտարարելը և թե՛ հայացումը (տե՛ս, օրինակ, Մելքոնյան 
Ա. և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, 12-րդ դասարան, հումանիտար հոսք, Եր., «Զանգակ-97», 2011, էջ 12):
60 Հմմտ. Ալ. Մյասնիկյանի հետևյալ մտքերը. «Այդ տարրին պատկանող մտավորականները չեն ցանկանում 
ամենևին ուսումասիրել հայ լեզուն և կյանքը ու գերադասում են կառավարել երկիրը ռուսական լեզվի 
միջոցով» և «Հայաստանը հայ աշխատավորների, հայ ժողովրդի պետությունն է: Եվ այդտեղ պետական 
լեզուն հայերենն է: Նա, ով չի ցանկանում այդ ըմբռնել, ով դիտավորությամբ խուսափում է գործածել 
հայերենը պետական հիմարկությունների մեջ, իրապես վարում է հակահեղափոխական մի գործ: Նա, ով 
չի կարող համակերպվել մեր պետության այս պահանջին, կարող է հեռանալ երկրից: » (տե՛ս «Խորհրդային 
Հայաստան», 1 հուլիսի 1921 թ.):
61 Հմմտ. Միրզոյեան Վ., Լեզուաբանութիւն և լեզուաքաղաքականութիւն, Պէյրութ, «Սիփան», 1998:
62 Տե՛ս Իշխանյան Ռ., Մեր ինքնության գլխավոր նշանը, Եր., «Նաիրի», 1991:
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 Մեծ ջան քեր գոր ծադր վե ցին հա յե րե նը դարձ նե լու  Հա յաս տա նի պե տա-
կան և  հա սա րա կա կան հիմ արկ նե րի, հա յոց բա նա կի աշ խա տան քա յին լե-
զուն (գրա վոր և  բա նա վոր):

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր պա հում 
հան րա յին կրթութ յան ո լոր տը. պե տա կան հո վա նու ներ քո բաց վեց հա մալ-
սա րան, լայն թա փով՝ տար բեր աս տի ճա նի դպրոց ներ, ո րոնց ու սուց ման 
լե զուն հա յե րենն էր:

1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին հա յե րե նը պաշ տո նա պես հռչակ վեց  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան լե զու:

 Հան րա պե տութ յան շրջա նում ո րո շա կի աշ խա տանք է կա տար վել օ տար 
եզ րե րի հա յե րեն հա մար ժեք նե րը գտնե լու կամ ստեղ ծե լու, հա յոց լե զուն 
օ տա րա բա նութ յուն նե րից մաք րե լու, գոր ծա վա րութ յան լե զուն մշա կե լու ուղ-
ղութ յամբ:

1918-1920 թթ. լեզ վա կան քա ղա քա կա նութ յու նը ո րո շա կի նա խա հիմք 
դար ձավ հա յե րե նի նկատ մամբ պե տա կան լեզ վա քա ղա քա կա նութ յան հա-
մար մա սամբ խորհր դա յին շրջա նում, ա ռա վե լա բար 1991-ից հե տո՝ ան կախ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում, ո րը 1993 թ. ապ րի լի 17-ին ըն դու նեց 
« Լեզ վի մա սին» օ րեն քը:

1918-1920 թթ. լեզ վա կան քննար կում ե րում (ա պա և  օ րեն քում) գոր ծած-
վել է միայն «հա յե րեն» եզ րը, որ ևէ ան գամ ար ևե լա հա յե րեն / արևմ տա հա-
յե րեն տա րան ջա տում չի կա տար վել. դա նշա նա կում է, թե իշ խել է ազ գա-
յին միաս նա կան մտա ծո ղութ յու նը, որ կա մեկ հա յե րեն՝ իր եր կու գրա կան 
դրսևո րում ե րով:

Դավիթ Ս. Գյուրջինյան – հեղինակ է շուրջ 70 գի տական հոդ-
վածների, դպրոցական և համալսարանական բազ մա թիվ դա սա-
գրքերի, բառարանների, ուսումամեթոդական աշխա տանք ների: 
Գի տական հետաքրքրություններն են հայոց լեզվի բա ռա կազ մու թյու-
նը և բառակազմական իմաստաբանությունը, բա ռա պաշարը, բա ռա-
րանագրությունը և բառարանագիտությունը, խոս քարվեստը, ար դի 
հայերենի ուսուցման հարցերը:
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Summary

THE EXPRESSION OF STATE ATTITUDE TOWARDS THE ARMENIAN 
LANGUAGE IN REPUBLIC OF ARMENIA 1918-1920

Davit S. Gyurjinyan
Candidate of Philological Sciences

Key words - Armenization movement, Armenization com-
mittee, official language of the Republic of Armenia, language 
issue in the parliament, Armenian as an official language, state 
language policy, army working language.

The article presents that how in 1918-1920 the movement of Armenianization 
initiated in the circle of the intellectuals of the Armenian Republic created pre-
conditions for the implementation of state language policy. Great efforts were 
carried out for turning the Armenian language (written and oral one) into the 
working language for the state, public institutions and Armenian army. Public 
education was at the core attention of the Armenian Republic: under the auspice 
of the state a university, wide ranging schools of different levels were opened 
which language was Armenian. On December 26, 1919 Armenian was officially 
declared as the state language.

Резюме

ПРОЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДХОДА  
К АРМЯНСКОМУ ЯЗЫКУ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

В 1918-1920 ГГ.

Давит С. Гюрджинян
Кандидат филологических наук

Ключевые слова – движение арменизации, Комитет ар-
ме низации, государственный язык Республики Армения, воп-
рос языка в парламенте, армянский - государственный язык, 
государственная языковая политика, рабочий язык армянской 
армии.

Иницированное в 1919 г. интеллигенцией Республики Армения движение 
арменизации создало предпосылки для государственной языковой политики 
независимого армянского государства. Были предприняты большие усилия 
для того, чтобы армянский стал рабочим языком в государственных и 
общественных учреждениях, а также в армянской армии. В 1919 г. был 
основан университет, были открыты сотни школ с обучением на армянском 
языке, организованы курсы армянского языка для госслужащих и т.д.

Вопросы, касающиеся армянского языка, неоднократно обсуждались в 
парламенте страны и в правительстве. А 26 декабря 1919 г. армянский язык 
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был официально объявлен государственным языком Республики Армения.
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Հայ կա զուն Ս. Ալվրց յան
 Բա նաս. գիտ. թեկ նա ծու

Աշ խար հը ղե կա վա րում են ոչ թե մար դիկ և 
օ րենք նե րը, այլ նշան ներն ու խորհր դան շան նե րը: 

 Կոն ֆու ցիոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր - խորհրդանշաններ, դրոշ, կարմիր, 
կա պույտ, նարնջագույն, զինանշան, հայոց փառքի ժառան-
գություն, «Իտալացի աղջկա երգը», «Մեր հայրենիք»։

Մուտք

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան խորհր դան շան նե րի ըն դուն ման մա-
սին գո յութ յուն ու նեն ար խի վա յին փաս տաթղ թեր և  ժա մա նա կա կից նե րի 
հու շեր, ո րոն ցից ա ռա վել ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ են պահ պան-
վել ՀՀ չոր րորդ վար չա պետ  Սի մոն Վ րաց յա նի աշ խա տութ յան մեջ, ով 
ան ձամբ մաս նակ ցել է  Հա յաս տա նի խորհր դի այն նիս տե րին, ո րոն ցում 
հաս տատ վել են երկ րի խորհր դան շան նե րը:

1.  Հա յոց ե ռա գույ նի ծա գում ա բա նութ յու նը
 Սի մոն Վ րաց յա նի վկա յութ յամբ՝ դեռևս ՀՀ կա ռա վա րութ յան ու  Հա յաս-

տա նի խորհր դի ձևա վոր ման շրջա նում քննար կում եր են ե ղել ՀՀ պե տա-
կան դրո շի վե րա բեր յալ:  Ծա վալ ված քննար կու մից հե տո ներ կա յաց ված 
ե ռա գույն տար բե րա կը՝ կար միր, կա պույտ, նարն ջա գույն, ըն դուն վել է որ-
պես պե տա կան դրոշ՝ պայ մա նով, որ այն վերջ նա կա նա պես կհաս տատ վի 
« Սահ մա նա դիր ժո ղո վի կող մից, ո րը պէտք է գու մար ւէր  Հա յաս տա նի եր կու 
հատ ւած նե րի միա ցու մից յե տոյ»1:  Սա կայն  Սահ մա նա դիր ժո ղով չգու մար վեց 
և, բնա կա նա բար, դրո շը մաց ան փո փոխ: 

ՀԽՍՀ  Գե րա գույն  Խոր հուրդն այս դրո շը նույ նութ յամբ ըն դու նեց 1990 թ. 

1 Վրացեան Սիմոն, Հայաստանի Հանրապետութիւն, տպարան «Ալիք»-Թեհրան, 1982, էջ 183:
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օ գոս տո սի 26-ին՝ որ պես  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան դրոշ2: 
 Թեև Ս. Վ րաց յա նը չի հա ղոր դում, թե այս նախ նա կան քննարկ ման ժա-

մա նակ ինչ խոր հուրդ ներ են վե րագր վել գույ նե րին՝ ա ռանձ նա բար և 
մասնավորապես դ րո շին՝ որ պես խորհր դա կիր ամ բող ջութ յուն, սա կայն 
հաս տա տում է, որ «Դ րօ շա կի ձև ի և գոյ նե րի շուրջ ե ղան բա ւա կան եր կար 
խորհր դակ ցու թիւն ներ... լսւեց հայ կա բան Ս տե փան  Մալ խա սեա նի հիմ ա-
ւոր ւած զե կու ցու մը հայ կա կան դրօ շա կի մա սին և, ի վեր ջոյ, ո րոշ ւեց ըն դու-
նել վե րո յի շեալ ե րեք գոյ նե րը»3:  Նա նաև նշում է, որ դրո շի գույ նե րի վե-
րա բեր յալ թեև տարբեր կարծիքներ ե ղան, այ նո ւա մե նայ նիվ ո չինչ չի հա-
ղոր դում այդ քննարկ ման բո վան դա կութ յան մա սին և  ա վե լաց նում է, որ 
 Հա յաս տա նի խոր հուրդն էլ այն կար ծես չի կար ևո րել և  այդ մա սին ո րո շում 
չի ըն դու նել։ Ուս տի Ս. Վ րաց յա նը վկա յում է, որ «…դրօ շակն իր ամ բող ջու-
թեան մէջ, գոյ նե րի ընտ րու թիւնն ու դա սա ւո րու թիւ նը, ա ւե լի շուտ, ար դիւնք 
էր քւեար կու թեան պա տա հա կա նու թեան»4: Դ րա հետ միա սին նա հայտ նում 
է նաև որ դրո շի գույ նե րից հատ կա պես վե ճի ա ռար կա էր դար ձել նարնջա-
գույ նը, ո րը հա մա ռո րեն պաշտ պա նում էր վար չա պետ  Հովհ. Քա  ջազ  նու նին՝ 
զուտ գե ղա գի տա կան նկա տա ռում ե րով։

Ս. Վ րաց յա նը փո խան ցում է նաև ա ռան ձին պատ գա մա վոր նե րի տե սա-
կետ նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ « Կար մի րը հայ ժո ղովր դի թա փած ա րիւնն էր, 
կա պոյ տը՝  Հա յաս տա նի կա պոյտ եր կին քը, և նարն ջի կամ ոս կու գոյ նը՝ 
խտա ցու մը աշ խա տան քի»5: 

 Սա կայն մեր ձեռ քի տակ ե ղած փաս տե րը վկա յում են, որ ե ռա գույ նի 
տար բեր գույ նե րի ու նրանց ե րանգ նե րի ա ռի թով քննար կում ե րը շա րու-
նակ վել են ՀՀ գո յութ յան ողջ ժա մա նա կա մի ջո ցում։ Ո րով հետև ար դեն 1918 
թ. սեպ տեմ բե րի 19-ին հրա պա րակ ված ՀՀ  Ներ քին գոր ծոց նա խա րար Ա րամ 
 Մա նուկյ ա նի շրջա բե րա կան-հրա հան գով սահ ման վել էր, որ « Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տու թեան պե տա կան-կա ռա վա րա կան հիմ ար կութ յուն նե րը պէտք 
է ու նե նան և կ րեն  Հան րա պե տու թեան դրօ շակ հետև յալ գոյ նե րով ըստ 
կար գի վեր ևից-ներքև՝ կար միր, կա պոյտ, դե ղին։  Յայտ նե լով այս մա սին, 
ա ռա ջար կում եմ ան մի ջա պէս կի րա ռել սոյն հրա հան գը և  հետ ևել նրա ի րա-
գործ ման»6։

 Այս շրջա բե րա կա նը վկա յում է, որ ՀՀ դրո շի եր րորդ գույ նի ընտ րութ յան 
հար ցը դեռևս բաց էր մում, քա նի որ դե ղին գույ նը կա րող էր մա տուց վել 
թե՛ իր ուղ ղա կի տես քով, թե՛ իր ե րանգ նե րից մե կը հան դի սա ցող նարն ջա-
գույ նով։  Սա կայն դրա նից հե տո էլ ե ղել են այլ ա ռա ջարկ ներ, քա նի որ 
ծիա ծա նի ե րեք հիմ ա կան գույ նե րը խորհր դան շող կար մի րը, կա պույտն ու 

2 Նույնությամբ ասելով՝ նկատի ունենք գույներն ու դրանց դասավորվածությունը, իսկ չափսերը 2:3-
ի հարաբերակցությունից փոխվեցին 1:2-ի: ՀՀ դրոշի մասին 2006 թ. օրենքում տրվում է հետևյալ 
բացատրությունը. «Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հայկական բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական 
պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության և ազատության համար։ 
Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը 
խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական տաղանդը և աշխատասիրությունը»: Ինչպես կտեսնենք ստորև, 
որոշ ճիշտ շեշտադրումերով հանդերձ այս բացատրությունը թերի է. բացատրության մեջ չի գիտակցվում 
երևույթի համակարգվածությունը, խորհրդաբանությունն ու սրբազնությունը (նվիրականությունը): 
3 Վրացեան Սիմոն, նույն տեղում:
4 Նույն տեղում:
5 Նույն տեղում:
6 ՀԱԱ, ֆ. 214, ց. 3, գ. 24, թ. 19։
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դե ղինը ու նեն բազ մա թիվ ե րանգ ներ։ 
 Գե ղան կա րիչ  Մար տի րոս  Սար յա նը նա խագ ծել է ՀՀ դրո շի տար բե րակ-

ներ, ո րոնք պահ  վում են ՀՀ Ազ գա յին ար խի վում։ Ա ռա ջինն ընդգր կում էր 
ծիա ծա նի բո լոր գույ նե րը, երկ րոր դը ե ռա գույն էր, որ տեղ նարն ջա գույ նի 
փո խա րեն ա ռա ջարկ վում էր դե ղի նը՝ որ պես երկ րորդ գույն, սա կայն 
 Մար  տի րոս  Սար յա նը նաև այն կար ծի քին էր, որ ան գամ նարն ջա գույ նով 
ե ռա  գույն դրո շը խորհր դան շում է ծիա ծա նը, քա նի որ ծիա ծա նի հիմ ա կան 
գույ ներն այդ ե րեքն են՝ կար միր, կա պույտ, դե ղին-նարն ջա գույն: 

Այդ պատ ճա ռով  Նոր  Նա խիջ ևա նից Ալ.  Խա տիս յա նին ուղղ ված իր 1919 
թ. հու լի սի 31-ի նա մա կում  Մար տի րոս  Սար յա նն ա ռա ջար կում էր ման րա-
մաս նել ծիա ծա նի ե րեք հիմ ա կան գույ նե րը՝ դրանք վե րա ծե լով վե ցի, իսկ 
նարն ջա գույ նին հա ջոր դող դե ղի նը տե ղադ րել դրո շի միջ նա մա սում7։ 
 Սա կայն հեր թա կա նութ յան նման փո փո խութ յու նը տա նում էր  Դո նի կա զա-
կութ յան դրո շի ըն դօ րի նակ մա նը։ Ուս տի, ի վեր ջո, ՀՀ դրո շի վրա առ կա 
ծիա ծա նի հիմ ա կան գույ նե րի հեր թա կա նութ յու նը պահ պան վեց, բայց դե-
ղի նի ե րանգ նե րից ընտր վեց հա յե րիս հա մար ա մե նա հո գե հա րա զա տը՝ 
նարն ջա գույ նը։

Ն շենք, որ բո լոր ազ գերն էլ պայ քա րել են ա զա տութ յան հա մար և  ար-
յուն թա փել, բո լոր ազ գե րի հայ րե նիք նե րի եր կինք ն էլ կա պույտ են, շատ 
երկր նե րում էլ աշ խա տան քի խտա ցում ար տա հայտ վում է նարն ջա գույն 
ցո րե նով (հա ցի ընդ հան րա կան խորհր դան շա նը): Ան գամ աստ վա ծա մերժ-
խորհր դա յին զի նան շա նի վրա այն պատ կեր ված էր ցո րե նի ժա պա վե նա-
պատ խրձով: Եզ րա կա ցութ յունն այն է, որ գույ ներն ընդ հան րա կան են՝ չկա 
ազ գա յին գույ նով ար յուն, ազ գա յին կա պույտ եր կինք, ազ գա յին (հա ցի) աշ-
խա տան քի գույն (նարն ջա գույն), բայց, ինչ պես կտես նենք ստորև, կա այս 
խոր հուրդ նե րի ազ գա յին ըն կա լում և  ի մաս տա վո րում:

Այժմ փոր ձենք հաս կա նալ, թե պա տա հա կա նութ յա՞ն արդ յունք էր արդ-
յոք գույ նե րի նման ընտ րութ յունն ու դա սա վո րութ յու նը:  Թեև հայտ նի չէ, թե 
Ստ.  Մալ խաս յանն ինչ պես է բա ցատ րել ա ռա ջար կված գույ նե րի խոր հուրդ-
նե րը կամ ի մաստ նե րը, սա կայն նա հայ մա տե նա գի տութ յան խո շոր գի տակ 
էր և  լավ գի տեր հատ կա պես գույ նե րի և թ վե րի խոր հուրդ նե րը, ո րոնք, 
ինչ պես ա սում է հա յոց մեջ խորհր դան շան նե րի մե ծա գույն գի տակ նե րից 
մե կը՝  Ներ սես Շ նոր հա լին, բո լո րին չէ, որ հայտ նի էին, «այլ սա կա ւուց, և 
բո վան դակ Աստ ծոյ միայն»8: 

Ք րիս տո նեա կան քա ղա քակր թութ յան և  հատ կա պես խորհր դա բա նա կան 
նշա նա գի տութ յան ա կա նա վոր գի տակ նե րից մե կը՝  Նի կո լայ  Բիչ կո վը այս 
հա մաք րիս տո նեա կան եր ևույ թի մա սին գրում է. «Ամ բողջ աշ խար հը, ինչ պես 
բնա կան, այն պես էլ սո ցիա լա կան, միջ նա դար յան մար դուն պատ կե րա նում 
էր որ պես խորհր դան շան նե րի, պատ կեր նե րի, նշան նե րի, այ լա բա նութ յուն-
նե րի մի հսկա յա կան, խիստ կա նո նա վոր ված հա մա կարգ, որ բաց վում էր 
որ պես գիրք մար դու առ ջև, ո րը ձգտում էր այն կար դալ, իսկ տգետ նե րի 
հա մար այն մում էր հա նե լուկ»9: 
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200 ., ց. 1, գ. 35, թ. 136 և շրջ.։
8 Մեկնութիւնք խորանաց, հետազոտություն և բնագրեր, Աշխ. Վ. Հ. Ղազարյանի, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 
2004, էջ 275:
9 Бычков В., Эстетика поздней античности, Москва, 1981, с. 290.
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Ք րիս տո նեա կան մշա կույ թի մեջ թվերն ու գույ ները ու նեին բա ցա ռիկ 
խորհր դա բա նա կան նշա նա կութ յուն:  Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ա ռաջ-
նութ յու նը թերևս պատ կա նում է թվե րին, ո րոնց ար մատ նե րը ձգվում են 
ան տիկ աշ խար հից, սա կայն գույ նե րը ևս  օժտ ված են խոր հուրդ նե րով, 
ո րոնք ա ռա վել ընդգծ ված ար տա հայտ վե ցին աստ վա ծաշնչ յան թե մա նե րով 
ստեղծ ված ման րան կար նե րում և սր բա պատ կեր նե րում:  Գույ նե րից հատ կա-
պես կար ևոր վում է հա մաք րիս տո նեա կան տա րա ծում ու նե ցող կար մի րը, 
ո րը թե րևս ա մե նա խորհր դա նշականն է: 

Այն, որ գույ նե րի մեջ կար միրն ա ռանձ նա հա տուկ է իր խոր հուր դով, 
միջ նա դա րի հայ մտքի կող մից բազ միցս է վկայ վել:  Դեռևս  Հով հան նես 
Օձ նե ցին կա պույ տի և  կար մի րի մա սին գրում է. « Կա պու տա կաւն զերկ նա-
ւորն ե ցոյց ա ռա քի նու թիւն և կարմ րով մա նո ւա ծոյ՝ զա նա պա կան ա րեանն 
կցոր դու թիւն, ո րով հա ւա սա րեաց մեզ ա րեան և մարմ ոյ: Եւ բե հե զով 
սպի տա կաւ զԱս տո ւա ծու թեանն ընդ բնու թիւնս մեր խառ նում, և ծի րա-
նեաւն՝ զծած կեալ խոր հուրդ ան ճա ռե լի տնօ րէ նու թեան»10։ Այ սինքն՝ կա-
պույ տը խորհր դան շում է երկ նա վոր ա ռա քի նութ յու նը, կար մի րը՝ ա նա պա-
կան ար յու նը, սպի տա կը` մեր էութ յան մեջ Աստ վա ծութ յան խառ նու մը, ծի-
րա նին՝ ան ճա ռե լի տնօ րի նութ յան ծածկյ ալ խոր հուր դը:

Ստ.  Մալ խաս յա նը իր « Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րա նում» հեն վում 
է դեռևս Օձ նե ցու ժա մա նակ նե րից գի տութ յա նը հայտ նի գույ նե րի տե սութ-
յան վրա:  Հայ կազ ան բա ռա րա նը ևս  կար մի րը բա ցատ րել է ըստ նախն յաց 
ի մաս տա վոր ման՝ կար մի րը ստու գա բա նե լով որ պես ար յան գույն, ո րը բազ-
մա թիվ լե զու նե րում նույն ի մաստն ու նի, օ րի նակ՝ պահ լա վե րեն՝ կար միր, 
պարս կե րեն՝ ղըր մը զի, եբ րա յե րեն՝ գար միր, հին հնդկե րեն՝ գար մի լա և 
այլն:

Ք րիս տո նեա կան մշա կույ թի մեջ կար մի րը, ինչ պես տե սանք Օձ նե ցու 
մոտ, խորհր դան շում է  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նա պա կան ար յու նը, նույնն է 
թե՝  Հի սուս Ք րիս տո սին, և  քա նի որ  Հի սուսն ա սում է՝ «Ես և  Հայ րը մի ենք», 
ու րեմ Աստ ծուն՝ երկ նա յին ԹԱԳԱՎՈՐԻՆ: Այս խոր հուրդն է պա րու նա կում 
այն ի րո ղութ յու նը, որ երկ րի վրա Աստ ծո փո խա նորդ նե րը՝ երկ րա յին թա-
գա վոր նե րը, կրում էին վառ կար միր պատ մու ճան ներ (ար քա յա կան ծի րա նի) 
և  կար միր կո շիկ ներ:

 Կա պույ տը Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի ստու գա բա նութ յամբ նշա նա կում է եր կինք 
կամ երկն քի գույն: Ու րեմ՝ դրո շի կա պույ տը Աստ ծո և  մար դու մի ջև ըն-
կած տա րա ծութ յան խորհր դա նիշն է, այլ կերպ՝ խա ղա ղութ յու նը, ո րը մար-
դու հո գում երկ նա վոր ա ռա քի նութ յան ծնողն է:  Հի սուսն իր ա շա կերտ նե րին 
ող ջու նում էր « Խա ղա ղութ յուն ձեզ»11 ար տա հայ տութ յամբ: Ե՛վ քրիս տո նեա-
կան, և՛ հու դա յա կան (շա լոմ), և՛ իս լա մա կան (սա լամ) ա վան դույ թի մեջ մար-
դիկ առայ սօր ի րար մաղ թում են խա ղա ղութ յուն, ա ռող ջութ յուն կամ խա ղաղ 
եր կինք՝ այն պատ կե րաց նե լով կա պույտ: 

 Նարն ջա գույնն ըստ էութ յան ցո րե նա գույնն է:  Ցո րե նը (այլ կերպ՝ հա ցը), 
երկ րի վրա լի նե լով մար դու կեն սա բա նա կան գո յութ յան հա մար անհ րա-
ժեշտ հիմ ա կան մի ջո ցը, խորհր դան շում է եր կի րը՝ իսկ խորհր դա բա նա կան 

10 Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833, էջ 160-161:
11 Ղուկ., ԻԲ, 36:



269

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

մա կար դա կում խորհր դան շում է հոգ ևոր հա ցը։  Հի շենք  Հի սուս Ք րիս տո սի 
խոս քը վեր ջին ընթ րի քի ժա մա նակ. « Յի սու սը հացն ա ռաւ և օրհ նե լով 
կտրեց, և ա շա կերտ նե րին տո ւաւ և ա սեց. Ա ռէ՛ք կե րէք, այս է իմ մար մի նը։ 
Եւ բա ժակն ա ռաւ, գո հա ցաւ, նո րանց տո ւաւ և ա սեց. Խ մե ցէ՛ք դո րա նից 
ա մենքդ։ Ո րով հե տև այդ է իմ ա րիւ նը նոր ուխ տի, որ թափ վում է շա տե րի 
հա մար ի թո ղու թիւն մե ղաց»12:

Այս տեղ խոս քը հոգ ևոր հա ցի և ն րա ի մաս տի մա սին է. այ սինքն՝ լսե՛ք 
իմ խոս քը (մար մին) և  հաս կա ցեք նրա ի մաս տը (ար յուն):  Սա մեր է պո սում 
դրո շա կի ար ժեք ու նե ցող կար գա խոս է. « Հացն ու գի նին՝  Տեր  Կեն դա նին», 
ո րը միշտ ար տա բե րում էին հե րոս նե րը պա տե րազ մի գնա լիս:

Դ րո շի խոր հուրդն ըն կա լե լու հա մար կար ևոր վում է այն հան գա ման քը, 
որ ծիա ծա նը խորհր դան շում է Աստ ծո ուխ տը մարդ կանց հետ ջրհե ղե ղից 
ան մի ջա պես հե տո. «Եւ Աս տո ւած ա սաց.  Սա է այն ուխ տի նշա նը, որ ես 
դնում եմ իմ ու ձեր մէջ, և ձեզ հետ լի նող ա մեն շնչա ւոր կեն դա նու մէջ 
յա ւի տե նա կան դա րե րի հա մար. Իմ ա ղե ղը դրի ամ պի մէջ, և նա ուխ տի 
նշան լի նի իմ ու երկ րի մէջ։ Եւ լի նի որ ես երկ րի վե րայ ամպ բե րե լիս՝ ա ղե-
ղը ամ պի մէջ տես նո ւի»13: 

Այս հան գա ման քը նշում է նաև հան րա հայտ «Britannica»-ն` հի շա տա-
կե լով Ղ ևոնդ Ա լի շա նին, սա կայն այն տար բե րութ յամբ, որ Ա լի շա նը կա պույ-
տի փո խա րեն ա ռա ջար կում էր կա նաչ գույ նը:  Փա րի զի հայ կա կան ու սա-
նո ղա կան հա մա ժո ղո վը 1885 թ. դի մել էր  Վե նե տի կի Մ խի թար յան միա բա-
նութ յան ան դամ Ղ ևոնդ Ա լի շա նին՝  Հա յաս տա նի ա պա գա պե տութ յան հա-
մար դրոշ ստեղ ծե լու խնդրան քով. « Վեր ջինս խոր հուրդ է տա լիս օգ տա-
գոր ծել «ծիա ծա նի գույ նե րով դրոշ, ո րը տրվել է հա յե րին, երբ  Նոյ Նա  հա-
պե տը հանգր վա նել է Ա րա րատ լե ռան վրա»:  Նա ա ռա ջար կել է կար միր, 
կա նաչ ու կա պույտ գույ նե րը:  Հա յե րը շատ քննար կում եր են ու նե ցել դրո-
շի ճիշտ գույ նե րի ընտ րութ յան շուրջ»14։ 

 Վե րոնշ յալ մեջ բեր ման մեջ էա կան է այն հաս տա տու մը, որ « Հա յե րը շատ 
քննար կում եր են ու նե ցել դրո շի ճիշտ գույ նե րի ընտ րութ յան շուրջ»: 

Արդ՝ մի՞ թե այս ամ բող ջը պա տա հա կա նութ յան հետ ևանք է: Ան գամ թռու-
ցիկ հե տա դարձ հա յաց քի դեպ քում տես նում ենք, որ կար միր, կա պույտ, 
դե ղին գույ նե րով դրո շը դա րե րի պատ մութ յուն ու նի. 1773 թ. Հնդ կաս տա նի 
 Մադ րաս քա ղա քում լույս տե սած «Ո րո գայթ փա ռաց»-ում  Շա հա միր Շա հա-
միր յա նն ա պա գա հա յոց պե տութ յան հա մար ա ռա ջար կում էր ե ռա գույն 
դրոշ՝ կար միր, կա պույտ, դե ղին գույ նե րով, ո րոնք պետք է տեղ գտնեին 
նաև բա նա կի հա մազ գես տի մեջ:  Սահ ման վող կար գի հա նա ձայն՝ հա յոց 
ա պա գա բա նա կը բա ժան վե լու էր ե րեք զո րախմ բի, ո րոնք տար բե րակ վե լու 
էին դրոշ նե րի գույ նե րով՝ կար միր, կա պույտ, դե ղին: 

Ըստ այդմ՝ 3 զո րախմ բե րի սպա րա պետ նե րը կոչ վե լու էին՝ 
ա.  Կար միր դրո շի սպա րա պետ, 
բ.  Կա պույտ դրո շի սպա րա պետ, 
գ.  Դե ղին դրո շի սպա րա պետ15: 

12 Մտթ., 26-28:
13 Ելից, Թ, 12-14:
14 https://www.britannica.com/topic/flag-of-Armenia հեղինակ՝ Whitney Smith
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 162:
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Ին չու՞ էր  Շա հա միր յանն այդ քան վստահ իր ա ռա ջար կի մեջ: Որ տե ղի՞ց 
էր գա լիս դրո շի այդ տար բե րա կը:  Կաս կած չկա, որ նա լավ գի տեր հա յոց 
պատ մութ յու նը, նաև կի լիկյ ան շրջա նի պատ մութ յու նը, ո րը հա մա րում էր 
« Հա յոց երկ րի» պատ մութ յան բնա կան շա րու նա կութ յու նը: Ուստի այս ա ռա-
ջին սահ մա նադ րութ յան նե րա ծութ յան մեջ նա գրում է. «...մոտ չորս հար յուր 
տար վա մի ժա մա նա կա մի ջոց է, ինչ  Հա յոց երկ րից ու ազ գից վե րա ցել է 
թա գա վո րութ յու նը»16: Հս տակ է, որ « Հա յոց եր կիր» ա սե լով,  Շա հա միր յա նը 
նկա տի ու նի  Կի լի կիա յի Հա յոց թա գա վո րութ յու նը: Եւ նույն քան հստակ է, 
որ նա հա յոց ա պա գա պե տութ յան հա մար ա ռա ջար կում է ըն դու նել 
 Լու սին յան նե րի գա հա կա լութ յան շրջա նի  Կի լի կիա յի թա գա վո րա կան դրո շը՝ 
կար միր-կա պույտ-դե ղին:

 Մինչ դեռ արևմտ յան և  ռու սա կան ա վան դույ թն ա ռա ջին ե ռա գույնն է 
հա մա րում 16-րդ  դա րում՝ 1573 թ.,  Հո լան դիա յում օգ տա գործ ված մի դրոշ՝ 
այս պես կոչ ված ար քա յազն  Վիլ հելմ 1-ին Օ րա նա ցու դրո շը՝ նարն ջա գույն, 
սպի տակ և  կա պույտ գույ նե րով։  Բայց, ինչ պես աս վեց, դրա նից ու ղիղ 200 
տա րի ա ռաջ ե ռա գույն է ե ղել  Կի լի կիա յի Հա յոց թա գա վո րութ յան դրո շը:

Այն, որ կար միր-կա պույտ-նարն ջա գույն դրո շը 1918 թվա կա նին Ազ գա յին 
խորհր դում կամ էլ՝ Հայաստանի խորհրդում կա յա ցած պա տա հա կան 
քվեար կութ յան արդ յունք չէ, փաստ վում է նաև մեկ այլ հան գա ման քով. 
դրո  շի այս տար բե րա կը հա յոց մեջ գո յութ յուն է ու նե ցել մինչև վե րոնշ յալ 
նիս տերը: 1918 թ.  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի ժա մա նակ այն օգ տա գոր ծել 
են հայ կա կան բազ մա թիվ զո րա միա վո րում եր:  Հայ  Յե ղա փո խա կան Դաշ-
 նակ ցութ յան Եր ևա նի թան գա րա նում պահ պան վում է ա ռա ջին հրաձ գա յին 
գնդի դրո շը. այն կար ված է սև  գույ նի ա վե լի մեծ դրո շի վե րին աջ հատ-
վա ծում: Ս րա բա ցատ րութ յունն այն է, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին մաս-
նակ ցող հայ կա մա վո րա կան գնդե րն ռու սա կան ցա րի ո րոշ մամբ պետք է 
կրեին սև դ րոշ ներ: Այս տեղ կա տար վել է ու շագ րավ հա մադ րութ յուն. աշ-
խար հա մար տին մաս նակ ցած կա մա վո րա կան գնդե րը ի րենց հա մա րում էին 
ոչ միայն ռու սա կան, այլև նոր ձևա վոր վող հայ կա կան զի նու ժի միա վոր ներ: 
Իսկ գույ նե րի նման հա մադ րութ յու նը գա լիս է  Կի լի կիա յի Հայոց թա գա վո-
րութ յան կամ  Շա հա միր յա նի ա ռա ջար կած դրո շի գույ նե րից, ո րոնք, փաս-
տո րեն, նույնն են (ինչ պես տե սանք՝ Մ.  Սար յա նը նույն պես դե ղինն ու նարն-
ջա գույ նը չէր հա կադ րում միմ յանց):

Եր կու խոսք էլ ե ռա գույ նի թվի խոր հուր դի մա սին:  Նախ ա սենք, որ 
քրիս տո նեա կան ա վան դույ թը ե ռա գույ նն ա վան դա բար կա պում է  Սուրբ 
Ե րր որդութ յան խորհր դի հետ, ո րը հայ կա կան ե ռա գույ նի դեպ քում լիո վին 
հա մա պա տաս խա նում է գույ նե րի խոր հուրդ նե րին. այ սինքն՝ 

ա. Աստ ված (Ա զա տութ յու նը՝ կար մի րը),
բ.  Հի սուս Ք րիս տո սը Աստ ծո և  մար դու մի ջև ըն կած տա րա ծութ յունն է, 

Աստ ծու հետ հաշտ վե լու, նրան հաս նե լու միակ ճա նա պար հը՝ ( Խա ղա ղու-
թյու նը, որն է երկ նա յին ա ռա քի նութ յու նը՝ կա պույ տը):

գ. Եվ եր կի րը՝  Սուրբ  Հո գու շնորհ նե րի վայ րը, ուր գոր ծում-աշ խա տում 
է մար դը:  Սուրբ  Հո գու շնորհ նե րը մար դուն տրվում էին երկ րի վրա («զհաց 
մեր հա նա պա զորդ տուր մեզ այ սօր») (հացն հա նա պա զորդ՝ աշ խա տան քը 
16 Որոգայթ փառաց, Եր, 2002, էջ 10, տե՛ս նաև էջ 49 և այլն:
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- նարն ջա գույ նը):
 Սա հայ ժո ղովր դի դա րա վոր բաղ ձանքն է, որ մարմ ա վոր վել է հա մա-

հայ կա կան նվի րա կան նշա նով՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐՈՇՈՎ: 
 Պե տութ յան խորհր դան շան նե րը, և  հատ կա պես դրո շը, օժտ ված են նվի-

րա կա նութ յամբ և սրբազ նութ յամբ քա նի որ, ինչ պես տե սանք ի րենց խոր-
հուրդ նե րով ուղ ղա կիո րեն բխում են սրբա զան հաս կա ցութ յուն նե րից: Միջ-
նա դար յան քրիս տո նեա կան խորհր դան շա նի լա վա գույն գի տակ նե րից մեկն 
այս մա սին ու շագ րավ հաս տա տում է կա տա րում. « Խորհր դան շա նը պայ-
մա նա կան նշա նից տար բեր վում է սրբութ յան տար րի առ կա յութ յամբ»17: 

 Մեծն  Մի քա յել  Նալ բանդ յա նը մոտ 160 տա րի ա ռաջ է ար ձա նագ րել այս 
ճշմար տութ յու նը մեր ա պա գա դրո շի հա մար. 

  Նա յիր նո րան՝ ե րեք գույ նով, 
 Ն վի րա կան մեր նշան...

Իսկ այն, որ կար մի րը հա ճախ մեկ նա բա նում են որ պես ա զա տութ յան 
հա մար մղված պայ քա րում թափ ված ար յան խոր հուրդ, բո լո րո վին չի հա-
կա սում աս վա ծին, քան զի Աստ ծո բա զում ա նուն նե րից մե կը հենց ԱԶԱ-
ՏՈՒԹՅՈՒՆ է. «Իսկ երբ դառ նան  Տի րո ջը, ա պա վա րա գոյ րը կը վե րա ցո ւի, 
ո րով հե տև  Տէրն ին քը  Հո գին է. ուր որ  Տի րոջ  Հո գին է, այն տեղ ա զա տու թիւն 
է»18 կամ «Այն պէ՛ս խօ սե ցէք և այն պէ՛ս գոր ծե ցէք, որ պէս թէ ա զա տու թեան 
օ րէն քով էք դա տո ւե լու»19 (հի շենք թե կուզ Մ.  Նալ բանդ յա նի հայտ նի բա-
նաս տեղ ծութ յան ա ռա ջին տո ղը. «Ա զատն Աս տո ւած այն օ րից», իսկ Որ դու 
հե ղած ար յու նը առ Աստ ված (դե պի ա զա տութ յուն) տա նող միակ ճա նա-
պարհն է («Ես եմ ճամ բան ու ճշմար տու թիւ նը և կեան քը»20): 

2. ՀՀ պե տա կան զի նան շա նի բո վան դա կութ յան  
մեկ նա բա նութ յան փորձ

1920 թ. հու լի սին ՀՀ  Խորհր դա րա նի կող մից կյան քի է կոչ վում մի հանձ-
նա խումբ, ո րը պետք է նրա հաս տատ մա նը ներ կա յաց ներ նո րաս տեղծ  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան զի նան շա նի տար բե րակ ներ: Ի 
թիվս էջ միած նա կան բազ մա թիվ մտա վո րա կան նե րի՝ հանձ նախմ բի ան դամ 
էին նաև խո շո րա գույն հա յա գետ ներ  Հա կոբ  Մա նանդ յա նը, Ս տե փան  Մալ-
խաս յա նը, ճար տա րա պետ Ա լեք սանդր  Թա ման յա նը, գե ղան կա րիչ  Հա կոբ 
 Կո ջո յա նը:  Մոտ երկ շա բաթ յա ու սում ա սի րութ յուն նե րից և  հե տա զո տութ-
յուն նե րից հե տո  Խորհր դա րա նի հաս տատ մանն է ներ կա յաց վում ՀՀ պե տա-
կան զի նա ն շա նի տար բե րա կը, ո րը կազ մել էին Ա լեք սանդր  Թա ման յա նը և 
 Հա կոբ  Կո ջո յա նը:  Զի նան շա նը  Խորհր դա րա նի կող մից ըն դուն վում է պայ-
մա նով, որ այն վերջ նա կա նա պես կհաս տատ վի  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի կող-
մից:  Սա կայն քա նի որ  Սահ մա նա դիր ժո ղով չգու մար վեց, ուս տի ինչ պես 
դրո շը, այն պես էլ զի նան շա նը մա ցին ան փո փոխ:

17 Аверинцев С., Поэтика ранневизантийской литературы, Москва, 1977, с. 249:
18 Բ Կոր. 16,17: 
19 Յակ., Բ., 12: Տե՛ս նաև Գաղ., Ե, 13, Յակ., Ա, 25 և այլն:
20 Յվհ., ԺԴ, 6:



272

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան զի նան շա նի կենտ րո նա կան մա սում՝ 
վա հա նի վրա, պատ կեր ված են հայ կա կան չորս թա գա վո րա կան տոհ մե րի՝ 
Արտաշիսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների և Ռուբինյանների 
(Կիլիկյան թագավորություն) զինանշանները։ Դրանք բոլորում են բիբլիա-
կան Արարատ լեռան պատկերը, որի գագաթին ուրվագծվում է Նոյյան տա-
պանը, Արարատ լեռան վերևում տեղադրված են ՀՀ տառերը:

Վահանի երկու կողմից պատկերված են առյուծ և արծիվ, որոնք 
խորհրդա նշում են ոգու, իշխանության, աննկունության և արիության ուժը։ 
Ներքևում պատկերված սուրը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի պայքարը 
հա նուն ազատության և անկախության, փետուրն ու հասկերը՝ հայ ժո-
ղովրդի ստեղծարար տաղանդը և խաղաղասիրությունը։

Զինանշանի բոլոր պատկերներն ակնհայտ խորհուրդներ ունեն, որոնք 
միասին ստեղծում են մեկ խորհրդաբանական կառույց. դա ՀԱՅՈՑ ՓԱՌՔԻ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ է: Այդ ժառանգությունը բաղկացած է աշխատանքը 
խորհրդանշող ցորենի խրձից, մտավոր աշխատանքի խորհրդանիշ գրչից, 
հանուն ազատության պայքարի խորհրդանշանից (շղթան փշրող սուրը), 
որոնք հենված են փառքի ժապավենի վրա (զինանշանի ամենաներքևում): 
Այս փառքի արարիչն ու ժառանգորդն է հայ ժողովուրդը՝ իր չորս արքայա-
տոհ մերով (վահանի վրա չորս արքայական զինանշանները) և միասնական 
հայրենիքով` Արևմտյան (վահանը աջից բռնած արծիվը) և Արևելյան (վա-
հանը ձախից բռնած առյուծը) Հայաստաններով: 

Վահանի կենտրոնում Հայաստանի զույգ խորհրդանշաններն են՝ Աստ-
վա ծաշնչյան Արարատ լեռը և նրա վրա Մեծ ջրհեղեղից հետո հանգրվանած 
Նոյյան տապանը:

3. ՀՀ պետական Օրհներգը
Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրհներգի վերնագիրն է «Մեր 

հայրենիք»: Բաղկացած է չորս քառատողից, որոնք վերցված են Միքայել 
Նալբանդյանի՝ 1859 թ. գրված «Իտալացի աղջկա երգը» (18 տուն) հայտնի 
բանաստեղծությունից (օրհներգը բաղկացած է առաջին, երրորդ, չորրորդ, 
վեցերորդ տներից)21: Բանաստեղծության նյութը Ջուզեպպե Գարիբալդիի 
գլխավորությամբ իտալացիների մղած ազգային-ազատագրական պատե-
րազմ է Ավստրիայի դեմ: Հեղինակն այլաբանաբորեն քարոզում է հայու-
թյան ու Հայաստանի ազատագրության գաղափարը, փորձում է հայերի մեջ 
արթնացնել իտալացիների պայքարի ոգին.

Սորա կեսը, կեսի կեսը 
Գեթ երևեր մեր ազգում, 
Բայց մեր կանայք… ու՛ր Եղիշե, 
Ու՛ր մեր տիկնայք փափկասուն:

Հեղինակը Վարդանանց պատերազմի մասնակից կանանց օրինակով 
փորձում է իր սերնդի հայերի մեջ արթնացնել Վարդանանց ոգին, ներարկել 
հանուն ազգի ու հայրենիքի ազատության պայքարելու, հարկ եղած դեպքում 

21 Առաջին անգամ տպագրվել է 1861 թ. «Հիւսիսափայլ» ամսագրում:
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այդ պայքարում նահատակվելու գաղափարն ու կամքը, որոնք, ցավոք, Մ. 
Նալբանդյանի ժամանակներում նահանջել էին ու ճնշվել:

Թե՛ 1918 թ., երբ Հայաստանի խորհուրդն ընդունեց «Մեր հայրենիքը» 
որպես նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգ, և թե՛ 1991 թ., 
երբ հանրապետության Գերագույն խորհուրդն այն հաստատեց որպես 
ազգային հիմ, խնդիր ծագեց առաջին տան երեք տողերի հարցում, ինչը 
պայմանավորված էր Հայաստանի անկախության իրողությամբ: Ահա այդ 
տարբերությունները՝ համեմատու թյամբ.

Մեր հայրենիք, թշվառ, անտեր,  
Մեր թշնամուց ոտնակոխ, 
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Հանել յուր վրեժ, քեն ու ոխ:

Մեր հայրենիք, ազատ անկախ,  
Որ ապրել է դարեդար, 
Իր որդիքը արդ կանչում է 
Ազատ, անկախ Հայաստան։ 

Բնագիրը առաջին սյունակն է, երկրորդ սյունակի տարբերակն ընդուն-
ված է օրհներգի գործող տարբերակում: Վկայություններ կան, որ 1918 թ. 
այս տան երկրորդ տողը խմբագրվել է հետևյալ կերպ. «Մեր թշնամուց 
ազատված»:

Մ. Նալբանդյանի բանաստեղծության առաջին տողի զույգ բառերի 
փոխա կերպումը վերնագրի տեղի է ունեցել արևմտահայ իրականության 
մեջ, որ տեղ լայնորեն տարածված էր երգի առաջին բառերի հիման վրա 
այն վերան վանելու ֆրան սիական ավանդույթը՝ այնպես, ինչպես «Մար-
սելյ ոզն» այս տեղ երգվում էր որպես «Ալոնզ անֆան…»։ Այդ իրողության 
մա սին առկա են բազմաթիվ վկայություններ՝ 1880-ականների սկզբներին 
արևմտահայ իրա կա նության մեջ ձևավորված ազատագրական խմբակների 
ու կազմակերպու թյունների մասին հիշողու թյուն ներում։ 

1885 թ. Թիֆլիսում Կարա Մուրզայի կազմակերպած համերգի ժամանակ 
«Մեր հայրենիքը» հնչում է նաև արևելահայոց միջավայրում: Սա առաջին 
խմբերգային կատարում էր: Ի դեպ՝ համերգը բացվել է այս երգով: 

Երգը արագորեն տարածվում է ազատագրական գաղափարների խմո-
րում երի մեջ գտնվող հայության միջավայրում: Երկնում էր Մ. Նալբանդ-
յանի երազած անկախ Հայաստանը:

Մարտի դաշտում առաջին անգամ «Մեր հայրենիք»-ը կատարվել է 1894 
թ. հուլիսի 21-ին՝ պարսկաթուրքական սահմանին գտնվող Դերիկի վանքի 
համար թուրքական կանոնավոր բանակի ու քրդական հրոսակախմբերի 
դեմ 17 հայ ֆիդայիների մղած հաղթական կռիվում՝ ՀՅԴ Թավրիզի Բյուրոյի 
ան դամ երի՝ Նիկոլ-Դուման (Նիկողայոս Տեր-Հովհաննիսյան), Վարդան 
(Սար  գիս Մեհրաբյան), Իշխան (Հովսեփ Արղության), Օրիորդ Ծաղիկ (Սա-
թենիկ Մատինյան) կողմից՝ Սևքարեցի Սաքոյի (Սարգիս Ծովիանյան) 
հայտնի շեփորի ուղեկցությամբ22։ 

1915 թ. ապրիլին Երամյան վաժարանի աշակերտական նվագախմբի 
կա տարմամբ նրա հնչյունների տակ է սկսվել Վան-Վասպուրականի հայու-

22 Տե՛ս Խուդինյան Գ , ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 թվականի 
վերջերը), Եր, 2006, էջ 289։



274

թյան հաղթական գոյամարտը, որի ընդերքում Արամ Մանուկյանի գլխա-
վորությամբ հասունանում էր հայոց պետականության գաղափարը:

Բազմիցս կատարվելով 1918 թ. Սարդարապատի հերոսամարտի ըն-
թացքում, քիչ անց՝ օգոստոսի 1-ին, այն ինքնաբուխ կերպով հնչեց Հայաս-
տանի խորհրդի բացման առիթով և դարձավ Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտոնական օրհներգը: Սակայն, փաստորեն, «Մեր հայրենիք»-ը ազգային 
օրհներգ էր դարձել մինչև Հայաստանի խորհրդի կողմից նրա հաստատումը:

 Հետագայում՝ որպես Հանրապետության օրհներգ հաստատվելուց 
հետո, մշակել է Բարսեղ Կանաչյանը:

Ներկայումս ՀՀ օրհներգն ունի հետևյալ բովանդակությունը։

Մեր հայրենիք, ազատ անկախ,  
Որ ապրել է դարեդար, 
Յուր որդիքը արդ կանչում է 
Ազատ, անկախ Հայաստան։ 

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,  
Որ իմ ձեռքով գործեցի,  
Գիշերները ես քուն չեղա,  
Արտասուքով լվացի։ 

Նայիր նրան՝ երեք գույնով,  
Նվիրական մեկ նշան, 
Թող փողփողի թշնամու դեմ, 
Թող միշտ պանծա Հայաստան։ 

Ամենայն տեղ մահը մի է, 
Մարդ մի անգամ պի՛տ մեռնի,  
Բայց երանի, որ յուր ազգի

Ազատության կզոհվի:

Եզրակացություններ
Հանրահայտ է, որ խորհրդանշանների հիմքում ընկած են տվյալ ազգի 

պատմության կարևորագույն և առանցքային նշանակություն ունեցող իրա-
դարձություններն ու փուլերը, որոնք նրա ստեղծած պետության կյան քում 
ունեցել են վճռական դերակատարություն: 

ՀՀ խորհրդանշանների հիմքում ընկած է հայ ազգի պատմությունը՝ Մեծ 
ջրհեղեղից մինչև պետականության հիմումը, այդ պետականության տար-
բեր փուլերի իրողությունների արձանագրումը (հիմականում՝ զինանշանի 
մեջ), հոգևոր-կրոնական-մշակութային պատմության ընթացքի արձանա-
գրու մը (դրոշի խորհրդի մեջ) և ազատության, պետականության վերա-
կանգ նման ու ազգային իղձերի իրականացման համար մղած պայքարը 
(օրհներգի տեքստում): 

Հայկազուն Ս. Ալվրցյան - գիտական հետաքրքրություններն 
ընդգրկում են հայ հին և միջնադարյան գրականության, հատկապես 
հոգևոր տաղի աստ վածաբանության, խորհրդական խոսքի նշանական 
համակարգի մեկնության, հոգևոր խորհրդանշանի տեսության խնդիր-
ները: Հեղինակ է այս հարցերին առնչվող բազմաթիվ հոդվածների: 
Զբաղվել է նաև 20-րդ դարի վերջին քառորդի հայ բանաստեղծության 
բանարվեստի խնդիրներով, հրատարակել է մի շարք հոդվածներ:
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Summary

THE STATE SYMBOLS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Haykazun S. Alvrtsyan
Candidate of Philological Sciences

Key words - symbols, flag, red,blue,orange,coat of arms, 
heritage of Armenian glory, "The Song of the Italian Girl", "Our 
Homeland".

The article presents the short history of adopting the symbols of the Arme-
nian Republic (flag, emblem,hymn) emphasizing particularly their meanings and 
sacrements. It is widely known that the symbols are based on the most significant 
events and stages in the history of the given nation which had decisive role in 
the creation of their state. The symbols of RA are based on the history of Ar-
menian nation ranging from the Great Flood to the foundation of statehood, 
recording of events that had taken place in different stages of the statehood 
(mainly in the sphere of emblem), of the spiritual-religious-cultural history (in 
the sacrement of flag) and the struggle for liberty, restoration of statehood and 
implementation of national desires (in the context of hymn).

Резюме

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Айказун С. Алврцян
Кандидат филологических наук

Ключевые слова - символы, флаг, красный, синий, 
оран  жевый, герб, наследие армянской славы, «Песня 
итальянс  кой девушки», «Наше отечество».

В статье представлена краткая история принятия символов Республики 
Армения (флаг, герб, гимн), с особым акцентированием толкования смыслов 
и замыслов символов. Общеизвестно, что в основе символов лежат события 
и периоды истории каждой нации, имеющие важнейшее и ключевое значение 
и сыгравшие решающую роль в жизни созданного ею государства.

В основе символов РА лежит история армянской нации от Великого 
потопа до основания государственности, констатация реалий разных этапов 
этой государственности (в основном в гербе), констатация хода духовно-
религиозно-культурной истории (в замысле флага) и борьба за свободу, за 
восстановление государственности и за осуществление национальных чаяний 
(в тексте гимна).
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Վ լա դի միր Ա.  Հա րութ յուն յան
 Ֆիզ-մաթ. գի տ. դոկ տոր 

 

ԿԱՐՍԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ

 Զին վո րա կան դա վադ րութ յան վար կա ծը

Մուտք

Բանալի բառեր - նահանգի քաղաքացիական և զինվո-
րական իշխանություններ, թալան, հայ բոլշևիկներ, Մայիսյան 
խռովություններ, սպայակազմ, Կարսի վերջնախաղ,Քյազիմ 
Կարաբեքիր, հակապետական աշխարհընկալում, կողմորո-
շու մային մտածելակերպ, դավաճանություն։

 Թեև  Հա յաս տա նի Առա ջին  Հան րա պե տութ յան կոր ծա նու մը ձևա կան 
ա ռու մով թվագր վում է 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ով, սա կայն այդ պե տութ յան 
ի րա կան, փաս տա ցի ոչն չա ցու մ ի րա կա նաց վել էր դրա նից դեռևս մեկ ա միս 
ա ռաջ  Կար սի պա տե րի տակ՝ 1920 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ին բա ռա ցիո-
րեն նրա քուն քին ա նար գել ար ձակ ված կրա կո ցով:

1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ից հե տո «Կարս» բա ռը հա յե րիս հա մար դա դա-
րեց կրել նախ կին թա գա վո րա նիստ մայ րա քա ղա քի, նույ նիսկ սո վո րա կան 
բնա կա վայ րի կամ էլ ինչ-որ աշ խար հագ րա կան տե ղան վան ի մաստ ու նշա-
նա կութ յուն: Այդ օր վա նից հա տուկ ա նուն «Կարս»-ը վե րած վեց ան վա նա կան 
«Կարս»-ի: «Կարս»-ն ան ցած հար յուր տար վա ըն թաց քում Մեծ Ե ղեռ նից հե-
տո մեզ պա տա հած հա ջորդ ա մե նա սոս կա լի ազ գա յին ա ղե տի խորհր դա նիշն 
ու կա տար վա ծի մա սին մշտա կան ա հեղ հի շե ցում է:  Դա  Չա րեն ցի ա սած 
 «ու ղե ղա յին մոր մոք, սրտի հի վան դութ յուն» է 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ից 
հե տո ծնված բո լոր սե րունդ նե րի հա մար: Եվ դա ժան դաս է առ այն, թե ինչ 
է գա լիս այն ազ գի գլխին, որն ա մե նայն խո րութ յամբ չի արժ ևո րում սե փա-
կան պե տա կա նութ յու նը որ պես գե րա գույն ար ժեք ու նե նա լու և  պահ պա նե լու 
գա ղա փա րը:

«Կարս»-ը՝ իր մարդ կա յին ու տա րած քա յին կո րուստ նե րով, հայ րե նա-
զր կու մով ու ազ գա յին հո գե բա նութ յան ա վե րու մով և  խե ղում ե րով ուղ ղա-
կի շա րու նա կութ յունն ու հետ ևանքն էր  Մեծ Ե ղեռ նի:  Հենց «Կարս» ամ բող-
ջա կան եր ևույթն է նե րա ռել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բո լոր ա ռում-
նե րով ող բեր գա կան ան կու մը: Ար տա քին ագ րե սիա յի ծա վալ ման հետ մեկ-



279

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

տեղ, դա ուղ ղա կի հետ ևանքն էր երկ րում ու հատ կա պես  Կար սի մար զում 
ա միս ներ շա րու նակ ըն թա ցող սոս կա լի մի գոր ծըն թա ցի, ո րի բնու թագր ման 
հա մար բա ցի դա վա ճա նութ յու նից այլ բառ գտնե լ գործ նա կա նում հնա րա-
վոր չէ:  Դա վա ճա նութ յուն` նախ ինքդ քո հան դեպ, դա վա ճա նութ յուն, ո րով 
ինքդ ինք նա կամ ստո րագ րում ես հայ րե նիքդ քե զա նից խլե լու, օ տա րի ձեռ-
քով քեզ ոչն չաց նե լու հա մա ձայ նութ յուն-վճի ռը: 

Այդ օ րե րի սար սա փե լի ող բեր գութ յան վե րա բեր յալ մեզ հա սել են ա կա-
նա տես նե րի և  մաս նա կից նե րի բազ մա թիվ վկա յութ յուն ներ և  պա տում եր: 
 Բայց ող բեր գութ յան մաս շտաբ նե րի, նրա ողբերգական հետ ևանք նե րի ու 
այդ ա մե նի ի րա կան պատ ճառ նե րի լու սա բա նու մը, կա տար վա ծի բա ցա հայ-
տում ու վեր լու ծութ յու նը տա րի ներ շա րու նակ, հիմ ա կա նում քա ղա քա կան 
պատ ճառ նե րով, հե տա զո տող նե րի հա մար հայտն վել է  «ար գել ված գո տում»: 
 Խորհր դա յին տա րի նե րին թե մա յի փակ լի նե լը միան գա մայն հաս կա նա լի 
էր:  Բայց կյան քը ցույց տվեց, որ հետ խորհր դա յին  Հա յաս տա նում էլ դեռևս 
կան տար բեր ան ձինք և  ու ժեր, ո րոնք ա մեն գնով դի մադ րում և  խո չըն դո-
տում են «Կարս»-ի վե րա բեր յալ պատ մա կան ճշմար տութ յու նը վեր հա նե-
լուն:

 Տաս նամ յակ ներ գոր ծող այդ «տա բուի» առ կա յութ յու նը  Կարս բեր դա-
քա ղա քը ա սես պա րու րեց միս տիկ խորհր դա վո րութ յան թանձր մշու շով, ո րը 
դե պի ի րեն սկսեց ձգել նաև ար վես տի մարդ կանց ու շադ րութ յու նը:  Կար սը` 
բերդն ու քա ղա քը, գլխա վոր գոր ծող հե րոսն է Ե ղի շե  Չա րեն ցի1 և Էլ լեն 
Բ յու զան դի (Ե ղի սա բեթ Ս տամ բոլց յան)2, ռուս հե ղի նակ Ա լեք սանդր 
 Տոն կո նո ժեն կո յի3, ինչ պես նաև թուրք գրող Օր հան  Փա մու կի4 վե պե րում: Ի 
դեպ,  Կար սի «մաս նակ ցութ յամբ» վեր ջի նիս գոր ծը` «Ձ յու նը», ար ժա նա ցել է 
գրա կա նութ յան բնա գա վա ռում 2006 թ.  Նո բելյ ան մրցա նա կի:

«Կարս»-ի մեղ քը, պատ կե րա վոր ա սած, մեր բո լո րի, ամ բողջ հայ ժո-
ղովր դի վզին է. հի շենք Նժ դե հի խոս քե րը  Կար սը հանձ նե լու կա պակ ցութ-
յամբ. « Կար սի ա մո թը ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը չէ միայն, այլ ողջ հայ  ժո-
ղովր դի:  Չափ վում են, բախ վում են բա նակ նե րը, բայց հաղ թում կամ 
պարտ վում են ազ գե րը, ցե ղե րը:  Կար սի պա տե րի տակ պարտ վո ղը հայ 
զին վորն ու զո րա վա րը չէին միայն, այլ բո վան դակ հա յութ յու նը, հայ 
ժո ղովր դի իր ամ բող ջութ յան մեջ ան մար տու նակ, ա նա րի, անմ շակ հո-
գին»5:

 Բայց… պարտ վել էլ կա, պարտ վել էլ… Ադր բե ջանն ու Վ րաս տանն էլ 
խորհր դայ նա ցան, կորց րին ի րենց ան կա խութ յու նը:  Սա կայն ոչ այն չափ 
մարդ կա յին ու տա րած քա յին կո րուստ նե րի գնով, ինչ պես որ հա յութ յու նը: 
Որ քան էլ մեծ լի ներ ար տա քին գոր ծո նի դե րը, ո րը կբա ցա հայտ վի սույն 
հրա պա րակ ման մեջ, մեր այ դօր վա կո րուստ նե րի պա տաս խա նատ վութ յան 
շրջա նա կում կա «հա տուկ» մի հատ ված, ո րի հա մար պա տաս խա նա տու ենք 
զուտ մենք ու միայն մենք` հա յերս: Եվ միայն սե փա կան մե ղա վո րութ յան 
փաստն ըն դու նե լու, հաս կա նա լու և  գի տակ ցե լու մի ջո ցով է, որ հնա րա վոր 

1 Տե՛ս Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 4, Եր.,, 1987:
2 Տե՛ս Էլլեն Բիւզանդ, Կարսը և ախպեր Աշօն, Թեհրան, 1962:
3 Տե՛ս Тонконоженко А., Карсъ: проклятая память, Москва, 2010։
4 Տե՛ս Օրհան Փամուկ, Ձյունը, Եր., 2009:
5 Գարեգին Նժդեհ, Որդիների պայքարը հայրերի դեմ, Եր., 2015, էջ 21:
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կլի նի բա ցա ռել նոր «Կարս»-ե րի ի հայտ գալն ու կրկնվե լը այ սօր և  ա պա-
գա յում:

Այդ ա ռու մով կա րե լի է ա սել, որ 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին ՊԱՏՄՈՒ-
ԹՅՈՒՆԸ մի հա յե լի դրեց հայ ժո ղովր դի առջև և  ա սաց. «Հա՛յ ժո ղո վուրդ, 
նա յի՛ր այս հա յե լու մեջ, տե՛ս քո պատ կե րը և  ճա նա չի՛ր ինքդ քեզ»: Իսկ հայ 
ժո ղո վուրդն ար դեն հար յուր տա րի հա մա ռո րեն խու սա փում է նա յել այդ 
հա յե լուն, ա ռե րես վել ինքն իր հետ, բա ցա հայ տել ու խոս տո վա նել  Կար սի 
պա տե րի տակ կա տար վա ծի էութ յունն ու ճշմար տութ յու նը:

 Պատ մութ յու նը, ա վա՛ղ, այն պես կա մե ցավ, որ մեր մեջ ե ղած պա հի ամ-
բողջ նե գա տի վը գերխ տաց ված ձևով դրսևոր վեց ու պայ թեց  Կար սի պա-
տե րի տակ:  Քան զի երբ պե տա կան իշ խա նութ յու նն ան կա րող է դառ նում 
կա ռա վա րել ու վե րահս կել ի րեն են թա կա կա ռույց նե րը, երբ պե տութ յանն 
ու ժո ղովր դին պաշտ պա նել պար տա վոր ված բա նակ կոչ վող կա ռույ ցն այդ-
պի սի նից վե րած վում է ձեռ քին զենք ու նե ցող խու ճա պա հար, միայն թա լա-
նի ըն դու նակ մի զանգ վա ծի, իսկ ժո ղո վուրդն էլ իր հեր թին սկսում է բա-
ցա հայ տո րեն ար տա հայ տել ու դրսևո րել իր մեջ բույն դրած հայ րե նա մեր-
ժու մը, հա մո զե լով ինքն ի րեն, որ այդ պա հին հենց նման կեց վածքն է միայն, 
որ կա րող է ա պա հո վել և  ե րաշ խա վո րել իր փրկութ յունն ու անվ տան գութ-
յու նը, այդ չա փա զանց «բա րեն պաստ» ներ քին ֆո նի առ կա յութ յան պա րա-
գա յում էլ` «ճիշտ ժա մա նա կին ու ճիշտ վայ րում» խա ղի մեջ է մտնում ար-
տա քին ու ժը և  այդ ամ բող ջը միա սին հան գեց նում է հեր թա կան ա վեր ման` 
հեր թա կան կո տո րա ծով ու կո րուստ նե րով, հեր թա կան հայ րե նազր կու մով:

Ի վեր ջո ի՞նչ է կա տար վել  Կար սում: Ըստ մեզ հա սած մի շարք ա կա նա-
տես նե րի՝ ժա մա նա կա կից նե րի ու մաս նա կից նե րի հու շե րի և  հե տա զո տող 
հե ղի նակ նե րի գոր ծե րի՝ մա կե րե սա յին ու տե սա նե լի մա սով պա տաս խա նը 
միան գա մայն պարզ է ու միար ժեք.  Կար սի ուղ ղութ յամբ տե ղա կայ ված հայ-
կա կան բա նա կը հրա ժար վել է կռվել քե մա լա կան զոր քի դեմ և  գե րի է 
հանձն վել իր բարձ րա գույն հրա մա նա տա րութ յան գլխա վո րութ յամբ՝ «ձեռ-
քի հետ» գե րի գցե լով նաև մի քա նի եր ևե լի պե տա կան, ազ գա յին ու ե կե-
ղե ցա կան գոր ծիչ նե րի: Դ րանք փաս տերն են, իսկ հար ցե րի հարցն է, թե 
ի՞նչն է ե ղել պատ ճա ռը, որ հայ կա կան բա նա կը ռազ մա ճա կա տի հենց  Կար սի 
հատ վա ծում  «այդ օ րի էր հա սել»6: Ի վեր ջո, նման բա նե րը «հենց այն պես, 
ի րեն-ի րեն» չեն լի նում: 

Երբ անդ րա դարձ է լի նում 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին  Կար սը թուր քե րին 
հանձ նե լու փաս տին, սո վո րա բար թվարկ վում են դրա մի շարք պատ ճառ-
ներ: Ընդ ո րում, անխ տիր բո լոր հե ղի նակ նե րի մոտ պար տա դիր մատ նան-
շ վող պատ ճառ նե րից մե կը  Կար սի մար զի քա ղա քա ցիա կան և  զին վո րա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի միջև ե ղած խիստ լար ված փոխ հա րա բե րութ յուն ներն 
էին, ին չն այլ պատ ճառ նե րի հետ հա մա տեղ հան գեց րել է այդ ա ղե տին: 
Ա մեն ևին մտադ րութ յուն չու նե նա լով կաս կա ծի տակ դնել կամ էլ ան գամ 
չնչին չա փով թե րագ նա հա տել նման հե ղի նակ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի 
ար ժե քը, մենք այն կար ծի քին ենք, որ այդ ան զի ջում, ան հան դուր ժող և 

6 Մենք շեշտում ենք «հենց Կարսի հատվածում», քանի որ այդ նույն օրերին, օրինակ, նույն հայ-թուրքական 
ռազմաճակատի Սուրմալուի հատվածում Դրոյի գլխավորած զորաջոկատը հետ մղեց քեմալական զորքի 
հարձակումը և վերականգնեց հայկական վերահսկողությունը Սուրմալուի գավառում:
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 հաշ տութ յան որ ևի ցե եզ ր չեն թադ րող հա կա մար տութ յունն էր այն հիմ ա-
կան ա ռանց քը, ո րի շուրջ պտտվում էին մյուս բո լոր մեծ ու փոքր պատ ճառ-
նե րը, ո րոնք ըստ էութ յան ծնունդն ու հետ ևանքն էին այդ հիմ ա կան պատ-
ճա ռի:  Պատ ճա ռի, ո րը, մեր ըն կալ մամբ, ոչ թե մի ա նա խոր ժութ յուն էր, որ 
ծա գել էր քա ղա քա ցիա կան ու զին վո րա կան պաշ տոն յա նե րի ան հա մա տե-
ղե լիութ յու նից, կամ էլ դրսևոր վում էր որ պես պար զու նակ մի պաշ տո նակ-
ռիվ: Ա մեն ևին. փաս տերն ու դրանց ու սում ա սի րութ յու նը մեզ բե րել են այն 
հա մոզ ման, որ  Կար սի մար զում հա կա մար տութ յու նը քա ղա քա ցիա կան և 
 զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի միջև շատ ա վե լի խոր քա յին էր և  ու ներ, 
ե թե կա րե լի է այդ պես ար տահայտ վել` պատ մա կան պա հի հա յե ցա կար գա-
յին տար բեր ըն կա լում ե րով պայ մա նա վոր ված քա ղա քակր թա կան ար մատ-
ներ, պատ ճառ ներ և բ նույթ: Այն է` թե կող մե րից որ մե կը ինչ պես էր ըն կա-
լում ողջ տա րա ծաշր ջա նը և  հայ կա կան պե տութ յուն աս վա ծն առ հա սա րակ 
և  Կար սի մար զը՝ մաս նա վո րա պես, և  ըստ դրա, ինչ պե՞ս էր կա ռու ցում իր 
գոր ծե լա կերպն այն տեղ:

 Մենք այս տեղ կփոր ձենք ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նել և  ամ փո փել այն 
դեպ քերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք ծա վալ վել են  Կար սի մար զում 
1919 թ. ապ րի լից մինչև 1920 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջը, երբ մար զը գտնվել է 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կազ մում, և  ո րոնք ի վեր ջո հան գեց րել են 
«Կարս» կոչ վող հա մազ գա յին ա ղե տի. այն է` ա ռանց դի մադ րութ յան հզոր 
ամ րութ յուն նե րով բեր դա քա ղա քի հանձն մա նը թշնա մուն:  Մեր վեր լու ծութ-
յան հա մար որ պես աղբյուրագիտական բա զա օգ տա գործ վել են դեպ քե րի 
ա կա նա տես նե րի ու ան մի ջա կան մաս նա կից նե րի հու շերն ու գրա ռում ե րը, 
հար ցի վե րա բեր յալ մի շարք հե ղի նակ նե րի մինչ օրս հրա պա րա կած հե տա-
զո տութ յուն նե րը, ինչ պես նաև բազ մա թիվ ար խի վա յին փաս տաթղ թեր, 
ո րոնք հե ղի նա կի կող մից ու սում ա սիր վել են վեր ջին հինգ –  վեց տա րի նե-
րի ըն թաց քում և  ամ փոփ ված են ար խի վա յին վա վե րագ րե րի հետև յալ հրա-
պա րակ ված ժո ղո վա ծու նե րում7։ Դ րանց հղում ե րը ներ կա յաց նե լիս մենք 
անհ րա ժեշ տա բար նշում ենք նախ հի շա տակ վող փաս տաթղ թի ար խի վա յին 
բնա գի րը, իսկ ըն թեր ցո ղի փնտրտու քը հեշ տաց նե լու հա մար բեր վում են 
նաև այդ փաս տաթղ թին ա ռնչ վող տվյալ նե րը նշված ժո ղո վա ծու նե րում: 

 1. Կար սը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կազ մում:  Նա հան գի 
քա ղա քա ցիա կան և  զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը

 Կար սի մար զը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կազ մի մեջ փաս տա ցի 
ընդգրկ վեց 1919-ի ապ րի լին և  իր նշա նա կութ յամբ բո լոր ա ռում ե րով հա-
տուկ շրջան էր հայ կա կան պե տութ յան հա մար:  Կար սը, ո րին տի րա նա լու 
հա մար օ տար ներն այդ քան զո հեր էին տվել ու ար յուն թա փել, իր կար ևոր 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յամբ, հզոր ամ րո ցա յին պաշտ պա նա կան հա-
մա լի րով, կու տա կած ու պա հես տա վոր ված հսկա մի ջոց նե րով և  պա շար-
7 Տե՛ս Հարությունյան Վլադիմիր, Հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 1919-1920 թթ., 
փաստաթղթերի ժողովածու, Եր., 2014, Հարությունյան Վլադիմիր, 1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը 
(նյութեր և փաստաթղթեր), Եր., 2014, Հարությունյան Վլադիմիր, Կարսի մարզը Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետության կազմում (ապրիլ 1919 թ. - հոկտեմբեր 1920 թ.), Նյութեր և փաստաթղթեր, Եր., 2016, 
Կարսի մարզը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմում (1919 ապրիլ - 1920 հոկտեմբեր), Կարսի նահան-
գապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը, աշխատասիրութեամբ՝ Յարութիւնեանի Վլադիմիր, Եր. 2018: 
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նե րով, մե ծա ծա վալ ու բազ մա պի սի հնա րա վո րութ յուն նե րով և ռե սուրս նե-
րով հար յու րամ յակ ներ հե տո վե րա դարձ վում էր հա յութ յա նը: Եվ ոչ թե 
պար զա պես վե րա դարձ վում, այլ միաց վում էր նո րաս տեղծ ու նո րան կախ 
հայ կա կան պե տութ յա նը: 

 Ռազ մա քա ղա քա կան տե սանկյ ու նից  Կար սը հայ կա կան պե տութ յան հա-
մար ա պա հո վե լու էր հետև յալ եր կու կար ևո րա գույն խնդիր նե րի ի րա կա-
նա ցու մը. մի կող մից՝ նա պետք է հան դես գար որ պես պատ վար և  հուժ կու 
պաշտ պա նա կան գո տի թուր քա կան կող մից հնա րա վոր հար ձա կու մը կա-
սեց նե լու, հետ մղե լու և  հա կա հար ձակ ման անց նե լու հա մար, մյուս կող մից՝ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հա մար  Կար սը հան դի սա նա լու էր այն հզոր 
ու ա պա հով ռազ մա կան պլաց դարմ-հե նա դաշ տը, ո րի մի ջո ցով պետք է 
ի րա կա նաց վեր հայ կա կան բա նա կի զո րա շար ժը դե պի արև մուտք, ին չի 
շնոր հիվ էլ պետք է ա պա հով վեր հայ կա կան պե տութ յան տա րա ծում ու 
ընդ լայ նու մը դե պի Արևմտ յան  Հա յաս տան՝ այդ օ րե րին  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յա նը մի ջազ գայ նո րեն ե րաշ խա վոր ված արևմ տա հայ գա վառ նե-
րը: 

 Դեպ քե րը  Կար սի մար զում այն պի սի ըն թացք էին ստա ցել, որ նա խորդ 
չորս տաս նամ յա կներում  Կար սին տի րա պե տող ռուս նե րը, ի րենց կայ սե րա-
կան նպա տակ նե րին հա մա հունչ, ժա մա նա կին  Կարս քա ղաքն ու ամ րո ցը 
հասց րել էին, ինչ պես ա սում են՝ պատ շաճ վի ճա կի:  Նախ՝ ի րա կա նաց ված 
անհ րա ժեշտ աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ, իր պաշտ պա նա կան հզո րութ յամբ 
 Կար սն այդ օ րե րին հա մե մատ վում էր Եվ րո պա յում ֆրան սիա կան  Վեր դեն 
և  ավստ րո հուն գա րա կան  Պե րե միշլ ամ րոց նե րի հետ, իսկ  Ռու սա կան կայս-
րութ յան տա րած քում նա հա մար վում էր երկ րոր դը Կ րոնշ տադ տից հե տո8: 

 Միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ բո լոր ա ռում ե րով մեծ նե րուժ պա րու-
նա կող, բայց միևնույն ժամանակ բազ մա թիվ հա կա սութ յուն նե րով և 
 ռիս  կե րով հա գե ցած պե տութ յա նը նոր միաց ված այդ տա րա ծաշր ջա նը հնա-
զան դեց նե լու-հպա տա կեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր նախ ևա ռաջ տե ղում 
կազ մա կեր պել իշ խա նութ յան ու ժեղ մար մին, արդ յու նա վետ աշ խա տող կա-
ռույց ներ, ո րոնց մի ջո ցով պետք է ի րա կա նաց վեին պե տութ յան նա խա տե-
սած ծրագ րե րը:

Այ դօր վա վար չա պետ Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նը հետև յալ բո վան դա կութ-
յամբ է ձևա կեր պել և  շա րադ րել ՀՀ կա ռա վա րութ յան խնդիր ներն ու ա նե-
լիք նե րը  Կար սի նա հան գում. «Չորս գլխա ւոր նպա տակ ներ կը հե տապն դէր 
մեր իշ խա նու թիւ նը  Կար սի նա հան գին մեջ: Ա ռա ջին՝ օգ տա գոր ծել ցա րա կան 
կա ռա վա րու թե նէն մա ցած հարս տու թիւն նե րը՝ մե քե նա նե րը, եր կա թէ ձո-
ղե րը, հա գուս տե ղէ նը, ռազ մամ թեր քը, եր կա թու ղա յին ար հես տա նոց նե րը, 
փայ տը և բազ մա թիւ ու րիշ ա ռար կա ներ:  Պէտք էր հոգ տա նիլ ոչ միայն 
ա նոնց օգ տա գործ ման, այլ պէտք էր մի ջոց ներ ձեռք առ նել ա նոնց պահ-
պան ման հա մար, որ բա ւա կան դժո ւար գործ էր այն ժա մա նա կո ւայ պայ-
ման նե րուն մեջ:  Մեր երկ րորդ նպա տակն էր խա ղա ղեց նել բնակ չու թեան 
իս լամ տար րը ու հաշ տեց նել զայն քրիս տո նեայ զան գո ւա ծին հետ: Եր րորդ՝ 

8 Տե՛ս Կարսի մարզը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմում (1919-ի ապրիլ - 1920-ի հոկտեմբեր), Կարսի 
նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը, աշխատասիրութեամբ՝ Վլադիմիր Յարութիւնեանի, Եր. 
2018, էջ 202 (այսուհետ՝ Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը): 
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շա հա գոր ծել բնա կան հարս տու թիւն նե րը՝ ան տա ռը, ա րօ տա տե ղի նե րը, ած-
խա հան քե րը և ա ղա հան քե րը: Եւ, վեր ջա պէս չոր րորդ՝ աս տի ճա նա բար մո-
տե նալ թրքա կան սահ մա նին՝ գրա ւե լով 1914 թ. սահ մա նին վե րա բե րեալ 
բո լոր վայ րե րը, և ա պա պատ րաս տո ւիլ անց նե լու Թր քա հա յաս տան, երբ 
 Փա րի զի վե հա ժո ղո վը իր վերջ նա կան ո րո շու մը տայ մեր պե տու թեան սահ-
ման նե րու մա սին…»9: 

 Հաշ վի առ նե լով մար զի յու րա հատ կութ յունն ու կար ևո րութ յու նը՝  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը  Կար սի մար զին վե րագ րեց 
ա ռանձ նա կի նա հան գի կար գա վի ճակ10 և  նա հան գում ստեղ ծեց իշ խա նութ-
յան եր կու թևեր՝ քա ղա քա ցիա կան ու զին վո րա կան: 

 Քա ղա քա ցիա կան հատ վա ծում, այս նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա-
մար,  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը  Կար սի քա ղա քա ցիա կան նա հան գա-
պետ էր նշա նա կել ցա րա կան  Ռու սաս տա նում պե տա կան ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում գե նե րալ-մա յո րի (պե տա կան խորհր դա կան - статский советник)11 
աս տի ճա նի հա սած տոհ միկ ազն վա կան Ս տե փան Ա լեք սանդ րի  Ղոր ղան յա նին 
(1.08.1865 թ.- 30.03.1925 թ.), որն ու ներ կայս րութ յան կով կաս յան տա րա ծա-
շր ջա նի, այդ թվում և  Կար սի մար զի տե ղա կան մար մին նե րի կա ռա վար ման 
մոտ ե րեք տաս նամ յա կի հա րուստ փորձ, մշտա պես ու նե ցել էր ծա ռա յո ղա կան 
ա ռաջ խա ղա ցում և դա տե լով նրա նա մա կագ րութ յու նից և  հու շե րից՝ գրա գետ 
ու հմուտ պե տա կան ծա ռա յող էր, բա նի մաց ու ճկուն կա ռա վա րիչ12: Ստ.  Ղոր-
ղան յա նը թեև ան կու սակ ցա կան էր, սա կայն տար բեր ա ռիթ նե րով բա վա կա-
նին սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել էր ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան հետ դեռևս ցա րա-
կան վար չա կար գի օ րե րին13, ուս տի և վա յե լում էր երկ րի բարձ րա գույն իշ-
խա նութ յան վստա հութ յու նը:  Հենց քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պե տը պետք 
է ի րա կա նաց ներ նա հան գը  Հա յաս տան պե տութ յան հետ միա ձու լե լու և  պե-
տութ յան հե տա գա ընդ լայն ման հա մար մար զում անհ րա ժեշտ նա խադր յալ-
ներ ստեղ ծե լու հայ կա կան կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կան ու տնտե սա կան 
ծրագ րե րը: 

Իսկ  Կար սի նա հան գի զին վո րա կան իշ խա նութ յան բուր գի գա գա թին 
հայ կա կան կա ռա վա րութ յու նը հար մար համարեց տես նել եր կու գե նե րալ-
նե րի՝ ցա րա կան բա նա կի գնդա պետ, հայ կա կան բա նա կի գե նե րալ-մա յոր 
(հե տա գա յում՝ գե նե րալ-լեյ տե նանտ)  Դա նիել  Բեկ Ա բի սո ղո մի  Փի րում յա նին 
(22.11.1861 թ.,  Նա խիջ ևա նիկ,  Լեռ նա յին  Ղա րա բաղ - 15.08.1922 թ., Եր ևան) 
և  ցա րա կան բա նա կի գնդա պետ, հայ կա կան բա նա կի գե նե րալ-մա յոր Ար-
տե մի ( Հա րութ յուն) Գ րի գո րի  Հով սեփ յա նին (02.01.1872 թ.,  Դա ղեթ- Խա չեն, 
 Թիֆ լի սի նա հանգ - 28.07.1921 թ., Ա լա վեր դի,  Հայկ. ԽՍՀ): Գն դա պե տի պաշ-
տո նում  Դա նիել-Բեկ  Փի րում յա նը մաս նակ ցել էր  Սար դա րա պա տի ճա կա-

9 Հարությունյան Վլադիմիր, Կարսի մարզը Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմում (ապրիլ 
1919թ.- հոկտեմբեր 1920 թ.), Նյութեր և փաստաթղթեր, Եր., 2016 էջ 101 (այսուհետ՝ Հարությունյան 
Վլադիմիր, Կարսի մարզը… ):
10 Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ երկրով նահանգային սկզբունքով վարչատարածքային 
բաժանում իրականացվել է ՀՀ կառավարության 1920 թ. մայիսի 5-ի որոշմամբ: 
11 Ռուսական կայսրությունում պետական ծառայողների համար հաստատված աստիճանակարգերի 
ցուցակում (табель о рангах) պետական խորհրդականը (статский советник) վերևից հինգերորդ աստիճանն 
էր և զինվորական համակարգում համապատասխանում էր գեներալ-մայորի կոչմանը:
12 Ստ. Ղորղանյանին և նրա ընտանիքին վերաբերող կենսագրական որոշ մանրամասներ տե՛ս Կարսի 
նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը, ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ 2:
13 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ. 1, թ. 157:
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տա մար տին և  ու ներ այդ հե րո սա մար տում հաղ թա նակ կոր զող ա մե նա-
հայտ նի և  քաջ զո րա պե տե րից մե կի համ բա վը: Ար տե մի  Հով սեփ յա նը Ա ռա-
ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում կա պի տա նից հա սել էր գնդա պե տի աս-
տի ճա նի, բայց որ ևի ցե բա ցա ռիկ գոր ծով աչ քի չէր ըն կել: 

 Նախ՝ հա տուկ նշենք, որ ի սկզբա նե նա հան գի զին վո րա կան իշ խա-
նութ յան ա ռա ջին դեմ քե րի նշա նակ ման հար ցում դրսևոր վեց, մեղմ ա սած, 
ոչ միար ժեք մո տե ցում: Երբ  Կար սի մար զը փաս տա ցի միաց վեց  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յա նը, և  հայ կա կան զոր քե րը մուտք գոր ծե ցին  Կար սի տա-
րածք, որ պես հայ կա կան կա ռա վա րութ յու նը մար զում ներ կա յաց նող ա ռա-
ջին դեմք բնակ չութ յա նը դի մեց գե նե րալ– մա յոր Արտ յոմ ( Հա րութ յուն) 
 Հով սեփ յա նը, ո րը ներ կա յա նում էր որ պես  Կար սի նա հան գի ամ բողջ հայ-
կա կան զի նու ժի զո րահ րա մա նա տար14:  Մինչև 1919 թ. մա յի սի կե սը նա ու ներ 
նաև գե նե րալ-նա հան գա պե տի պաշ տո նա կան լիա զո րութ յուն ներ: «Գե նե-
րալ-նա հան գա պետ  Յով սէ փեան մի ռու սա խօս սպայ էր. պա տե րազ մի քմա-
հա ճոյ քը մի եր կու տա րում գլխա պե տից նրան գե նե րալ էր դարձ րել, իսկ 
դաշ նակ ցու թեան գե րիշ խա նու թիւ նը տես նե լով, նա օր ա ռաջ սկսել էր մեր-
ձե նալ դաշ նակ ցա կան նե րին, ի րան կու սա կից, «հա մակ րող» ան վա նել այդ 
մեծ քա ղա քա կան զանգ վա ծի և  այ սօր, այդ պի սով, նա ոչ միայն  Կար սի 
զօ րա բա նա կի հրա մա նա տարն էր, այլև գե նե րալ-նա հան գա պետ այդ կար-
ևոր և  պա տաս խա նա տու նա հան գում…  Յով սէ փեան ռու սե րէն խօ սող և 
 ռու սե րէն մտա ծող կայ սե րա կան ի դեալ նե րի երկր պա գու էր և  մի զա ւէշտ 
թիւ րի մա ցու թիւն հայ ազ գա յին բա նա կում »15,- վկա յում է Կար սի նա հան գա-
պետ Ս տե փան  Ղոր ղան յա նը։

 Պաշ տո նա վար ման ա ռա ջին իսկ օ րե րից սկսած՝ գե նե րալ-նա հան գա-
պե տի պաշ տո նում այդ գե նե րա լի ձեռ նար կած ո րոշ վար չա կան  «էքս պե րի-
մենտ ներ» խիստ մտա հո գե ցին երկ րի կա ռա վա րութ յա նը և 1920 թ. մա յի սի 
20-ին  Կար սի նա հան գում գե նե րալ-նա հան գա պե տի պաշ տո նը լու ծար վեց16: 
 Բայց միա ժա մա նակ նա հանգ  «ի ջեց վեց» մի նոր հա տուկ հաս տիք-պաշ տոն. 
 Կար սի ամ րո ցի զին վո րա կան պա րե տի պաշ տո նը` իր ա ռան ձին շտա բով: 
 Պարզ վում է, որ պաշ տո նը խիստ ան վա նա կան էր և  նա խա տես ված էր հա-
տուկ և  անձ նա պես գե նե րալ  Դա նիել-Բեկ Փի րում յա նի հա մար:  Բե րենք մի 
հատ ված այդ ժա մա նակ վա  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Զին ված ու ժե-
րի Գլ խա վոր շտա բի պետ գե նե րալ  Հով հան նես  Հախ վերդ յա նի հու շե րից, 
որ տեղ պարզ ու հստակ ներ կա յաց ված է  Դա նիել-Բեկ Փի րում յա նին այդ 
պաշ տո նում նշա նա կե լու պատ մութ յու նը` իր բո լոր «ծալ քե րով» ու ման րա-
մաս նե րով. «… Կար սը մեր կող մից զբա ղեց նե լուց հե տո բրի գա դի17 հրա մա-
նա տար գե նե րալ  Հով սեփ յան ցը դրա հետ մեկ տեղ կա տա րում էր նաև բեր-
դի պա րե տի պար տա կա նութ յուն նե րը:  Սա կայն հե տա գա յում  Կա ռա վա րութ-
յու նը (կու սակ ցութ յան18 նա խա ձեռ նութ յամբ) բարձ րաց րեց հա տուկ բեր դի 
պա րե տի նշա նակ ման հար ցը: Այդ պաշ տո նը նա խա տես վում էր գե նե րալ 
 Դա նիել-Բեկ  Փի րու մո վի հա մար:  Գե նե րալ  Փի րու մո վը  Կարս ժա մա նեց մա-

14 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ 280, ց. թ, գ. 8, թ. 1 ։ Տե՛ս նաև Հարությունյան Վլադիմիր, Կարսի մարզը …, էջ 174-176:
15 Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 44,45,439:
16 Տե՛ս Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 52:
17 Խոսքը Կարսի մարզում տեղակայված հայկական 2-րդ հետևակային բրիգադի մասին է: 
18 Խոսքը Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության մասին է:
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յիս ամ սի ա ռա ջին կե սին և  այդ պա հից էլ սկսվեց բեր դի հա տուկ շտա բի 
ձևա վո րու մը: Շ տա բի պետ էր նշա նակ վել փոխգն դա պետ Ա ռա քելյ ա նը19:  Նա 
շա րա յին սպա էր, գեոր գիև յան աս պետ, սա կայն բա ցար ձա կա պես ան պատ-
րաստ էր այդ պաշ տո նի հա մար:  Ռազ մա կան գե րա տես չութ յան ա ռա ջադ-
րած Գլ խա վոր Շ տա բի փոխգն դա պետ Շ նեու րի թեկ նա ծութ յու նը կա ռա վա-
րութ յան հա վա նութ յա նը չէր ար ժա նա ցել: 

 Առ հա սա րակ պետք է ա սել, որ բա նա կում փոք րի շա տե եր ևա ցող պաշ-
տոն նե րում նշա նա կում եր կա տա րե լու հար ցում  Ռազ մա կան նա խա րա րութ-
յու նը կա պանք ված էր ոչ միայն  Կա ռա վա րութ յան, այլ նաև, և  ա ռա վել շատ` 
կու սակ ցութ յան կող մից: Ուս տի և ա ռան ձին ան ձինք, ո րոնք ցան կա նում էին 
բա նա կում զբա ղեց նել այս կամ այն պաշ տո նը, կու սակ ցութ յան ան դամ ե-
րի հետ ծա նո թութ յան շնոր հիվ՝ միշտ էլ կա րո ղա նում էին ստա նալ ցան-
կա լի նշա նա կու մը: Այդ պես էր ե ղել, հա վա նա բար նաև գե նե րալ  Փի րու մո վի 
նշա նակ ման պա րա գա յում: Այդ պի սի յու րա տե սակ «քա վո րութ յու նը» վա-
սում էր գոր ծին, քա նի որ նշված ե ղա նա կով այս կամ այն պաշ տո նին էին 
նշա նակ վում ան ձինք, ո րոնք դրա հա մար բա ցար ձակ պի տա նի չէին, կամ, 
լա վա գույն դեպ քում, չէին հա մա պա տաս խա նում այդ պաշ տո նին:  Գե նե րալ 
 Փի րու մո վը բեր դի պա րե տի պաշ տո նին չէր հա մա պա տաս խա նում ոչ ռազ-
մա կան գի տե լիք նե րով, ոչ իր ընդ հա նուր զար գա ցա ծութ յամբ և  ոչ էլ իր 
խել քով…20:

Ինչ պես տես նում ենք, ի րա կա նում ա մեն ինչ հա յե րիս հա մար չա փա զանց 
պարզ է ու քա ջա ծա նոթ. այ դ ժամանակահատվածի  Հա յաս տա նում ինչ-որ 
ազ դե ցիկ մարդ կանց ըն դա մե նը պետք էր  «ի րենց մար դուն» մի «հար մար` 
լավ գոր ծի դնել»: Ան կախ նրա նից, թե տվյալ ան ձը իր հնա րա վո րութ յուն նե-
րով կա րող է ա ռանց պե տութ յա նը վաս տա լու վա րել այդ պաշ տո նը թե ոչ: 
Ըստ գե նե րալ ներ  Նա զար բեկյ ա նի և  Սի լիկյ ա նի՝ «… Փի  րու մօվ  Կար սի բեր դի 
կօ մեն դանդ նշա նակ վեց անձ նա կան շա հե րի և կր քե րի ա ռանց քում…  Կարս 
ու ղար  կե ցին մի մար դու, որ ոչ մի կերպ հա մա պա տաս խան չէր  Կար սի կօ-
մեն դան տի բարձր կոչ մա նը…»21: Ան գամ՝  Ռու բեն  Տեր- Մի նաս յանն էլ այն կար-
ծի քին է ե ղել, որ « …  գե նե րալ  Փի րու մօվ ան գոյն և  որ ևէ ձեռ նե րե ցու թիւ նից 
զուրկ մի մարդ էր…»22: 

Ինչ ևի ցե,  Փի րում յան- Հով սեփ յան գե նե րա լա կան այդ զույ գին էր վստահ-
ված  Կար սի նա հան գում լու ծելու հայ կա կան կա ռա վա րութ յան ծրագ րի ռազ-
մա կան հատ վա ծի ի րա գործ ման խնդիր նե րը: Ի՞նչ ուժ ու նեին ի րենց ձեռ քի 
տակ այդ եր կու գե նե րա լները և  ի՞նչ մո տե ցում ե րով էին պատ րաստ վում 
ի րա կա նաց նել երկ րի քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յան կող մից ի րենց առջև 
դրված ծրագ րե րը:  Նախ՝ զի նու ժի մա սին. ինչ պես նշում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ա մե նա հայտ նի զին վո րա կան գոր ծիչ նե րից մե կը`  Ռու բեն 
19 Խոսքը փոխգնդապետ Վահան Տեր-Առաքելյանի մասին է, որի նշանակման վերաբերյալ ժամանա-
կակիցները կատակում էին, թե «… կուսակցությունը Վահանին Փիրումյանի մոտ դայակ է նշանակել»:
20 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 45, ց. 1, գ. 32, թթ.11-13:
21 Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 387, 388, 403, Փիրումյանի շտաբի պետ 
Վահան-Տեր Առաքելյանի վկայությամբ՝ գեներալ Փիրումյանը իրականում իրեն տեսնում էր մայրաքաղաքում` 
ավելի շոշափելի ու բարձր պաշտոն զբաղեցնելիս: Ըստ այդմ՝ նա բավականին դժգոհ էր իրեն «գավառ» 
ուղարկելուց և, ըստ էության, չէր զբաղվում Կարսի զորապետի իր անմիջական պարտականություններով, 
այլ ամբողջապես տրվել էր անձնական կյանքին, տես Ваан Тер-Аракелян, Начальник штаба крепости 
Карса, Карс перед падением, http://www.aniarc.am/2015/10/29/vahan-ter-arakelyan-kars-1919/, 29 окт. 2015г:
22 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 165:
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 Տեր- Մի նաս յա նը .«[ Հա յաս տա նի] զի նո ւո րա կան նա խա րա րու թիւ նը պարզ 
ման րան կարն էր ռուս զի նո ւո րա կան նա խա րա րու թեան. իսկ բա նա կը իր 
ո գով, իր վար ժու թեամբ եւ գոր ծե լա կեր պով, նոյնն էր ինչ ռու սա կան ո րե ւէ 
զո րա բա ժին: Ի զուր չէ, որ հայ կա կան բա նա կը կը  հա մա րէին  Դե նի կի նի 
բա նա կի մի մա սը. ն մա նու թիւ նը մեծ էր թէ՛ կազ մա կեր պու թեան, թէ՛ ձգտում-
նե րի մէջ»23:  Ռու սա կան կայ սե րա կան բա նա կի նմա նա կին հա վակ նող այդ 
բա նա կը ու ներ մի յու րա հատ կութ յուն. ձևա կա նո րեն հան դի սա նա լով ազ-
գա յին պե տութ յան բա նակ, ի րա կա նում իր էութ յամբ նա այդ պի սին չէր: 
«Զին վո րա կան գոր ծը մեր երկ րում ե կել էին վա րե լու ռուս նե րը և  ռու սա-
խօս նե րը և  պե տա կան այդ յի մուն քը մինչև վեր ջը մաց նո ցա ձեռ քում և 
 նո ցա կա մա յեա կան հա ճոյ քից կախ ված»24:

Ինչ պես և  ցան կա ցած բա նա կի դեպ քում, հայ կա կան բա նա կի հիմ քը 
նույն պես կազ մում էր նրա սպա յա կազ մը: Այն բաղկացած էր ազ գութ յամբ 
ռուս կամ ցա րա կան բա նա կի այ լազ գի սպա ներից և  ազ գութ յամբ հայ կա-
կան հայ սպա ներից, ո րոնց ճնշող մե ծա մաս նութ յան մոտ բա ցի ազ գա նու-
նից ու րիշ և  ոչ մի բան չկար:  Թեև ար մատ նե րով հայ, բայց նրանք, միև-
նույնն է, ռու սա կան բա նա կի սպա ներ էին: «Թէ ինչ պէ՞ս այդ օ տա րա ցած 
սպա յիւ թիւ նը, ան տե ղեակ հայ լեզ վին, երկ րին, մեր պա հանջ նե րին և  մեր 
պատ մու թեան ի մաս տին, պէտք է կրթէր հայ վաշ տե րը, դա ոչ միայն հարց 
էր, այլ մտա տան ջու թիւն, որ պէտք է ու նե նար պե տա կան բնոյթ… 
 Գե  նե  րալ ներն ու սպա նե րը բա նա կի մի կողմ էր, իսկ զին վո րու թիւ նը, մաս-
սան, բուն հա յիւ թիւ նը, այլ բա նակ էր, տար բեր հո գե բա նու թեամբ, մտա ծե-
լա կեր պով և  ազ գա յին կո րո վով »25- վկա յում է Ստ.  Ղոր ղան յա նը:

Ն րանք ինչ պես հա մար վել էին, այդ պես էլ նո րան կախ  Հա յաս տա նում, 
շա րու նա կում էին հա մար վել և  լի նել ի րենց էութ յամբ ռուս սպա ներ: Անդ-
րա դառ նա լով ՀՀ բա նա կին այդ նույն տե սանկյ ու նից՝  Կար սի քա ղա քա ցիա-
կան նա հան գա պետ Ս տե փան  Ղոր ղան յա նն իր հեր թին նշում է. «Զին վո րա-
կան իշ խա նու թիւ նը, այդ ռուս նե րը և  ռու սա խօս նե րը, մի ցաւ էին երկ րի 
հա մար»26:

  Հայ կա կան բա նա կի այ դօր վա սպա յա կազ մի հա մար բա ցար ձա կա պես 
խորթ և  ան հաս կա նա լի էր ան կախ հայ կա կան պե տա կա նութ յան գա ղա-
փա րը: Ն րանք հա մե մա տում էին հայ կա կան պե տութ յու նն ի րենց  «իս կա կան» 
պե տութ յան՝  Ռու սաս տա նի հետ և  խո ր ար հա մա րհանք ու հեգ նանք դրսևո-
րում այն պե տութ յան նկատ մամբ, ո րի բա նա կում այդ պա հին ծա ռա յում 
էին: Այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել. ե թե ան գամ մի կողմ դնենք ռու սազ գի 
զին վո րա կան նե րին, ա պա ցա րա կան բա նա կից հայ կա կան բա նակ մե խա-
նի կո րեն տե ղա փոխ ված հա յազ գի սպա նե րը ի րենց ամ բողջ էութ յամբ, ինչ-
պես ա սում են, ի րենց  «ուղն ու ծու ծով» ռու սահ պա տակ էին, և  միան գա մայն 
բնա կան է, որ այդ պի սին էլ մա լու էին։ Այդ խա ռը ռազ մա քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կում նրանց հա մար ա պա գա յի միակ հույսն ու հա վատ քը ոչ թե 
ան հաս կա նա լի և  խորթ պատ մա կան հայ րե նի քի տա րած քում ինչ-որ ան-
հաս կա նա լի պե տութ յան հաս տա տում ու կա յու նա ցում էր, այլ՝ ի դեմս 
23 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակնեիր, Է. հատ., Բ. հրատ., Պէյրութ, 1979, էջ 332:
24 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 202:
25 Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 203
26 Նույն տեղում,…, էջ 23:
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դե նի կին յան բա նա կի Ռու սաս տա նի հետ կա պող-չկտրվող պոր տա լա րը:
 Կար սի զո րախմ բի հրա մա նա տա րա կան կազ մում չկար փոք րի շա տե ազ-

գա յին նկա րա գիր ու նե ցող, գո նե ո րոշ անհատականությամբ օժտ ված կեր-
պար:  Միայն 1920 թ. աշ նա նը կա ռա վա րութ յու նը  Կարս տե ղա փո խեց Արևմտ-
յան  Հա յաս տա նի ա զա տագ րա կան պայ քա րի նշա նա վոր և,  ի րոք, խա րիզ-
մա տիկ դեմ քեր  Սե պու հին և Սմ բա տին ( Մախ լու տո յին), ին չը, բնա կա նա բար, 
ար դեն չէր կա րող ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն ու նե նալ դեպ քե րի կոր ծա նա րար 
ըն թաց քի վրա, ա ռա վել ևս՝ կանգ նեց նել այն:

Երբ 1919 թ. վար չա պետ Ալ.  Խա տիս յա նը այ ցե լել է  Կար սի մարզ, 
 Սա   րի ղա մի շում տե ղի կա յա զո րի զո րա մա սե րի շքեր թը դի տե լուց հե տո կիս-
վել է նա հան գա պետ  Ղոր ղան յա նի հետ. «Ես միան գա մայն բա ւա րար ված 
եմ մեր շար քա յին զին վո րի յու սա լից տես քով և  ե թէ մեզ վի ճակ վի պատ շաճ 
ազ գա յին դաս տիա րա կու թիւն տալ այդ զին վո րու թեա նը, մենք կո պած կը 
լի նենք մեր ան կա խու թեան պատ վան դա նը...»27: Աս վա ծը հան րա հայտ 
ճշմար տութ յուն է. զին վո րա կան հան դեր ձանք և հ րա ցան կրող տղա մարդ-
կանց զանգ վա ծն ա ռանց այդ «դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի» երբ ևի-
ցե պե տութ յան հե նա րան ու այն պաշտ պա նող բա նակ չի ե ղել և  չի էլ լի նի: 
Ինչ պես հայտ նի է, նույն շրջա նում խա րիզ մա տիկ կեր պար և  ընդգծ ված 
գա ղա փա րա կան ան ձինք հան դի սա ցող զո րահ րա մա նա տար ներ Դ րո յի և 
Նժ դե հի զո րա ջո կատ նե րը հա մալր ված էին նույն հայ զին վոր նե րով, բայց 
նրանք, խո շոր հաշ վով, պար տութ յուն ներ չու նե ցան, թեև միշտ էլ կռվել են 
ի րենց թվա պես գե րա զան ցող հա կա ռա կոր դի դեմ:

Ու նե նա լով  Կար սի ուղ ղութ յամբ մեր զո րախմ բի պատ կե րը` անդ րա դառ-
նանք կար ևո րա գույն հար ցին. որ պես ի՞նչ էր դիտ վում  Կար սի նա հան գը 
1919 թ. գար նա նն այն տեղ տե ղա կայ ված հայ կա կան բա նա կա յին զո րախմ-
բի բարձ րա գույն հրա մա նա տա րութ յան և, առ հա սա րակ, նրա արհես-
տավարժ սպա յա կազ մի ներ սում տրա մադ րութ յուն ու մթնո լորտ ստեղ ծող 
հիմ ա կան մա սի կող մից:  Վե րը շա րադր վա ծը հան գեց նում է միայն մեկ 
հնա րա վոր պա տաս խա նի.  Կար սի նա հան գը նրանց պատ կե րա ցում ե րում 
դիտ վում էր ոչ եր բեք որ պես այն կենտ րո նը, որ տե ղից պետք է ծա վալ վեր 
 Հա յոց պե տա կա նութ յու նը, այլ ըն դա մե նը որ պես ժա մա նա կա վո րա պես 
զբա ղեց րած մի տա րածք, բնա կա նա բար` ի րենց ոչ հա րա զատ, որն ի րենք 
ըն դա մե նը պա րե կե լու են, քա նի որ շուտ թե ուշ` մա ցած վե րահսկ վող հայ-
կա կան տա րածք նե րի հետ միա սին այն կրկին հայտն վե լու է  Ռու սաս տա նի 
կազ մում:  Կար ևոր չէ, թե որ և  ինչ պի սի  Ռու սաս տա նի, բայց ան հա պաղ և 
 միայն  Ռու սաս տա նի: Դրսում 1919 թ. գա րունն էր, այ սինքն այն օ րե րը, երբ 
դե նի կին յան կա մա վո րա կան շար ժու մը գնա լով թափ և  ուժ էր հա վա քում, 
և տ պա վո րութ յուն կար, թե բոլշ ևիկ նե րի օ րե րը հաշ ված են, և  ուր որ է 
կրկին հառ նե լու է  «այն»  Ռու սաս տա նը: Էլ ի՛նչ  Հա յաս տան, ի՛նչ ան կա խութ-
յուն, ի՛նչ հայ կա կան պե տութ յուն:

Այն պես որ  Կար սում տե ղա կայ ված հայ կա կան զո րա խմ բի հրամկ ազ մը 
նա հանգն իր տա րած քով ըն կա լում էր ա վե լի շատ որ պես իր կող մից ժա-
մա նա կա վո րա պես զբա ղեց րած, իսկ ա վե լի ճիշտ, չվա խե նանք այդ բա ռից,  
օ կու պաց ված տա րածք, այլ ոչ թե «…այն կենտ րօ նը, որ տե ղից պէտք է ծա-
27 Նույն տեղում,…,…, էջ 313:
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ւալ վէր մեր պե տա կա նու թիւ նը»: Իսկ ինչ պի սին պետք է լի ներ նման տրա-
մադ րութ յուն նե րով ու ըն կա լում ե րով հա մակ ված, նման  «օ րա կար գով» 
ա ռաջ նորդ վող այդ զո րախմ բի պահ վածքն ու գոր ծու նեութ յու նը այդ տա-
րած քում:  Պա տաս խա նը միակն է ու նա է, ո րը ե ղել է բո լոր նման դեպ քե-
րում` սկսած մարդ կութ յան ծագ ման օր վա նից` թա լան: 

«Թուր քե րը և քր դե րը տես նում էին, ի հար կէ,- հի շում է  Կար սի նա հան-
գա պետ Ս տե փան  Ղոր ղան յա նը,- որ այդ թա լան չի նե րը զին վոր ներ են և 
ն րանք ի րա ւունք ու նէին հա ւա տա լու, որ թա լա նը կազ մա կերպ ված է զին-
ւո րա կան բարձր իշ խա նու թեան գի տու թեամբ… զին վո րա կան զգես տով թա-
լան չի նե րը վխտում էին թուրք, քուրդ և  ռուս գիւ ղե րի շուր ջը և  ա մեն մե կը 
իր ի րա ւունքն էր օգ տա գոր ծում... 

 Մէ կը ձի էր «բռ նագ րա ւում», միու սը՝ տա ւար, ոչ խար, բուրդ և  այլն և 
 բո լո րը բա ցատ րում էին, որ պատ շաճ վկա յեա կան ու նեն... սպա նե րը սայ-
լե րով ար տա հա նում էին այդ գիւ ղե րից կաթ սա ներ, բուրդ, գոր գեր և  այլ 
հարս տու թիւն: Իսկ մեր գե նե րալ նե րը և գն դա պետ նե րը գե րա դա սում էին 
նստել քա ղա քում, զբաղ վել ինտ րիգ նե րով, բուրդ և  այլ ի րեր հա ւա քել…»28: 

 Ի րենց պաշ տոն նե րում հար մար տե ղա վոր վե լուց հե տո, բա ռա ցիո րեն 
 Կարս ժա մա նե լու հա ջորդ օր վա նից մինչև  Կար սի ան կու մը,  Կար սի բարձ-
րա գույն զին վո րա կան հրա մա նա տա րութ յու նը, ա ռանց չա փա զան ցութ յան, 
զբաղ վեց ա մեն ին չով` բա ցի իր ուղ ղա կի զին վո րա կան պար տա կա նութ-
յուն նե րից. այն է` բա ցի զոր քի մար տա կան պատ րաս տա կա նութ յու նը բարձ-
րաց նե լուց և ն րան վճռա կան ճա կա տա մար տե րի նա խա պատ րաս տե լուց: 
Ինչ պես վկա յում են փաս տաթղ թե րը՝ նրանց գոր ծու նեութ յան մեջ ի րա կան 
իմ պե րա տի վը ի րոք ահ ռե լի չա փե րի հաս նող, մշտա պես ի րա կա նաց վող թա-
լանն էր:  Կանգ չառ նե լով ման րա մաս նե րի վրա, ո րոնք բեր ված են բազ մա թիվ 
հու շե րում և  փաս տաթղ թե րում, այս տեղ նշենք միայն, որ այդ 18 ա միս նե րի 
ըն թաց քում բա ցա հայտ վե ցին և  ար ձա նագր վե ցին տե ղի բարձ րա գույն հրա-
մա նա տա րութ յան կող մից մար զի նյու թա կան մի ջոց նե րի հափշտակ ման, բա-
նա կին հատ կաց ված մի ջոց նե րի գրպան ման և  տա րա բ նույթ զեղ ծա րա րու-
թյան և  այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բազ մա թիվ դեպ քեր29: 

Ի դեպ, նա հան գի մահ մե դա կան բնակ չութ յան թա լա նը հա յե րի հա մար 
ան հետ ևանք չմաց. ըստ այն օ րե րի տվյալ նե րի՝ Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րը 
 Հա յաս տա նի վրա ար շա վե լու պա հին ու նե ցել է ըն դա մե նը 4-5 հա զար զին-
վո րով հա մալր ված կա նո նա վոր զո րա բա նակ, սա կայն նրա զին յալ նե րի քա-
նա կը շատ ա րագ գրե թե կրկնա պատկ վել է՝ ի հա շիվ այն ան կա նոն զո րա-
միա վո րում ե րի, ո րոնք կազմ ված էին դե պի քե մա լա կան կող մը փա խած 
հայ զին վո րա կա նութ յան կող մից թա լան ված մահ մե դա կան գյու ղե րի բնա-
կիչ նե րից30:

 Բազ մա թիվ փաս տաթղ թերը, ժա մա նա կա կից նե րի ու ա կա նա տես նե րի 
վկա յութ յուն ներն ու դի տար կում ե րը հա վաս տում են, որ  Կար սի զո րախմ բի 
վե րոհիշյալ եր կու գե նե րալ նե րը` հայ կա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ի րենց 
տրված լիա զո րութ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը ծա ռա յեց նում էին բա-
28 Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 154, 173,183:
29 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը …, էջ 260-276, 331-333, 344-347,351, Կարսի նահանգապետ Ստե-
փան Ղորղանեանի յուշերը …, էջ 47,48,70, 71, 80, 175, 238,239,262, 279, 289, 294, 340, 341,348,349, 352, 357:
30 Տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 256, 384,385:
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ցա ռա պես անձ նա կան հարս տութ յուն դի զե լու նպա տա կին, այլ ոչ թե զոր քը՝ 
սպաս վող վճռա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին նախապատ րաս տե լուն31: 

Այդ պի սին էր այդ վճռա կան օ րե րին  Կար սի նա հան գի զին վո րա կան իշ-
խա նութ յունն ու հայ կա կան բա նա կա յին զո րա խում բը, ո րը ղե կա վա րում էին 
գե նե րալ ներ  Դա նիել -Բեկ -  Փի րում յանն ու  Հա րութ յուն  Հով սեփ յա նը:

Արդ յուն քում՝ իշ խա նութ յան քա ղա քա ցիա կան ու ռազ մա կան թևե րն ի րա-
կա նում ոչ թե հա կակշ ռում և  փոխլ րաց նում էին միմ յանց, այլ գտնվում էին 
խո ր հա կա սութ յուն նե րի, ան հաշտ դի մա կա յութ յան և  ան զի ջում պայ քա րի 
մեջ, ին չը, բնա կա նա բար, ան խու սա փե լիո րեն նա հան գում ա ռաջ էր բե րե լու 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ32: Ե թե քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պե տն ա մեն 
ինչ ա նում էր նա հան գի քա ղա քա ցիա կան կյան քը կա նո նա վո րե լու, ազ գա-
միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րը կա յու նաց նե լու և  ուղ ղե լու խա ղաղ հու նով, 
ա պա  Փի րում յան- Հով սեփ յան «տան դե մը» պե տութ յան տված լիա զո րութ-
յուն ներն օգ տա գոր ծեց խիստ անձ նա կան նպա տակ նե րով։ Ն րանք գործ նա-
կան ոչ մի բան չա րե ցին բա նա կը վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին նա խա-
պատ րաս տե լու հա մար, և  բախ տո րոշ պա հին, երբ այդ բա նա կա յին զո-
րախմ բի գոր ծո ղութ յուն նե րով էր ո րոշ վում հայ կա կան պե տա կա նութ յան 
լի նել-չլի նե լը, պարզ վեց, որ  Կար սի ուղ ղութ յամբ բա նակ, որ պես այդ պի սին, 
գո յութ յուն չու նի: Եվ միակ բա նը, ո րին դեռևս ըն դու նակ էր այդ գե նե րալ-
նե րի հրա մա նա տա րութ յան ներ քո գտնվող զո րա խում բը, իր գե րա գույն գե-
նե րա լի՝  Դա նիել-Բեկ Փի րում յա նի գլխա վո րութ յամբ թուր քե րին գե րի 
հանձն վելն էր: 

2. Հ յու սի սը շա ռա գու նում է
Երբ 1919-ի ապ րի լին  Կար սի նա հան գը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը 

միաց նե լուց սկսած՝ եր կու ռու սա խոս հայ գե նե րալ ները, թո ղած զին վո րա-
կա նի ի րենց ուղ ղա կի պար տա կա նութ յուն նե րը, զբաղ ված էին անձ նա կան 
բա րե կե ցութ յան խնդիր նե րով, Եր կիր մո լո րա կն իր հեր թա կան պտույտն էր 
կա տա րում և  հեր թա կան մի շերտ էր հյու սում ու ա վե լաց նում մարդ կութ յան 
ճա կա տագ րին: 

  Նախ՝ 1920-ի հուն վա րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ճա նաչ վեց 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում հաղ թող տե րութ յուն նե րի կող մից էա կան մի 
վե րա պա հու մով՝  Հա յաս տա նը ճա նաչ վում էր ա ռանց նրա սահ ման նե րը 
ճշտե լու:  Դա մեծ հույս էր, գրե թե հա մոզ մունք, որ հե տա գա յում նոր տա-
րածք ներ կմիաց վեն  Հա յաս տա նին:  Հա ջոր դն այն ի րո ղութ յունն էր, որ իր 
տրա մա բա նա կան ա վար տին էր մո տե նում խա ղա ղութ յան վե հա ժո ղո վը: 
1920 թ. ապ րի լի վեր ջե րին հաղ թող պե տութ յուն նե րը  Հա յաս տա նի մա սով 
 Սան- Ռե մո յում ո րո շում կա յաց րին նախ կին Օս ման յան կայս րութ յան մաս 
կազ մող Արևմտ յան  Հա յաս տա նի մի քա նի նա հանգ ներ  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յա նը միաց նե լու վե րա բեր յալ:  Հար ցի վերջ նա կան ո րո շու մը մի 
կող մից «ճամ փա ըն կավ» դե պի Սևր՝ դի վա նա նա գի տա կան ու փաս տա-
թղթա յին ձևա կեր պում ստա նա լու, մյուս կող մից՝ հայտն վեց ԱՄՆ նա խա գահ 

31 Տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, նույն տեղում:
32 Խատիսեան Ա., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագում ու զարգացումը, Պէյրութ, 1968, էջ 157: 
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 Վիլ սո նի սե ղա նին՝ սպա սե լով, որ նա գծի հայ-թուր քա կան սահ մա նը և 
հ րա պա րա կի իր Ի րա վա րար վճի ռը33:  Ժա մա նա կակ ցի գրառ մամբ՝ «Սև րը 
և  Վիլ սո նը այն մո գա կան պատ կեր ներն էին, ո րոնց շուր ջը հա մախմբ վում 
էին հայ կա կան բո լոր վե րապ րում ե րը…»34:

Այդ ա մենն, ի հար կե, հրա շա լի էր, ե թե չլի ներ մի  «ան հար մար» նրբե-
րանգ. հա յե րին այդ «հո ղա հատ կա ցում» ի րա կա նաց նող տե րութ յուն նե րից 
և  ոչ մե կը՝ ոչ ա ռան ձին-ա ռան ձին և  ոչ էլ բո լո րը միա սին, չցան կա ցան, ե թե 
չա սենք՝ կտրա կա նա պես հրա ժար վե ցին այդ ո րո շում ե րը կյան քի կո չե լու 
ե րաշ խա վո րը դառ նալ: Ո րո շում ե րի ի րա կա նա ցու մը, տվյալ դեպ քում 
դրանց կա տար ման ու ժա յին պար տադ րան քը մում էր, փաս տո րեն, 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ու սե րին:  Բայց  Հա յաս տանն արդ յոք ու նե՞ր 
դրա հա մար անհ րա ժեշտ ու ժա յին ռե սուրս ներ և  նույ նիսկ դրանց բա վա րար 
լի նե լու պա րա գա յում, ու՞մ նկատ մամբ նա պետք է կի րա ռեր այդ պար տա-
դ րան քը: Եվ առ հա սա րակ, գոր ծը հաս նե լո՞ւ էր արդ յոք այդ պար տադ րան-
քի կի րառ մա նը: 

 Հար ցն այն է, որ պատ մա կան այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
 Հա յաս տա նից դուրս, ա վե լի ճիշտ`  Հա յաս տա նի շուրջն ար դեն ձևա վոր վել 
էր մի այն պի սի ի րադ րութ յուն, ո րը ոչ միայն հնա րա վո րութ յուն չէր թող նում 
Սև րի պայ մա նագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, այլև հար ցա կա նի տակ էր 
դնում անգամ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գո յութ յու նը: Այդ խիստ 
վտան գա վոր ի րադ րութ յան ի հայտ գա լը պայ մա նա վոր ված էր մի կող մից` 
 Թուր քիա յի  «ար ևելյ ան վի լա յեթ նե րում» քե մա լա կան շարժ ման սկզբնա-
վորմամբ ու թափ առ նե լով և  միա ժա մա նակ` բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նի զին-
ված ու ժե րի կող մից  Դե նի կի նին ծանր պար տութ յուն ներ հասց նե լով և ս րըն-
թաց դե պի կով կաս յան տա րա ծաշր ջան շարժ վե լով: Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ 
չմո ռա նանք նաև հաղ թող տե րութ յուն նե րի՝  Հա յաս տա նի հար ցում փաս տա-
ցի «ձեռ քե րը լվա նա լու» ի րո ղութ յու նը:

Ի րոք, 1919-ի ապ րի լին հայ կա կան զոր քի  Կարս մտնե լուց ըն դա մե նն օ րեր 
անց՝ 1919-ի մա յի սի 19-ին, իր մի քա նի գա ղա փա րա կից նե րի հետ  Սամ սու-
նում ափ ի ջավ գե նե րալ  Մուս տա ֆա  Քե մա լը: Եվ այն մեկ տար վա ըն թաց-
քում, երբ  Կար սի հայ կա կան զո րախմ բի հրա մա նա տա րութ յու նը՝ հայտ նի 
եր կու գե նե րալ նե րի գլխա վո րութ յամբ, թո ղած բա նա կա յին ա ռօր յան, ի րա-
կա նում զբաղ ված էր բա նա կը բա րո յալ քե լով ու կազ մա լու ծե լով,  Մուս տա ֆա 
 Քե մա լը կա րո ղա ցավ Օս ման յան կայս րութ յան նախ կին  «ար ևելյ ան վի լա-
յեթ նե րում» կազ մա կեր պել հե տա գա յում իր ան վամբ կոչ ված շար ժու մը, ո րի 
նպա տակն էր՝ թույլ չտալ, որ հան կարծ  Թուր քիա պե տութ յունը և  թուր քա-
կան պե տա կա նութ յու նը կանգ նեն աշ խար հի քար տե զից ան հե տա նա լու հե-
ռան կա րի ա ռաջ: Օս ման յան բա նա կի նախ կին մեկ այլ զին վո րա կան Ք յա զիմ 
 Կա  րա  բե քի րի հետ միա սին ձեռ նա մուխ ե ղան պա տե րազ մից հե տո ջախ-
ջախ ված բա նա կի կի սա մերկ ու սո ված բե կոր նե րից մար տու նակ զո րախմ-
բի մի ջու կի կազ մա կերպ ման ու ստեղծ ման գոր ծին: Ար ևելյ ան՝ հայ կա կան 
ուղ ղութ յամբ քե մա լա կան նե րի նպա տակն էր՝ ասկյ ա րին բե րել ու կանգ նեց-
նել նվա զա գույ նը Բ րեստ- Լի տովս կի պայ մա նագ րով նա խա տես ված սահ-

33 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ 139:
34 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 152:
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մա նագ ծի վրա, ին չը են թադ րում էր  Կար սի նա հան գի հետգ րա վու մը  Հա-
յաս տա նից: Եվ դրան հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ու ղին ու մե խա նիզ մը 
 Քե մա լը հնչեց րել էր չա փա զանց պարզ և  հաս կա նա լի. «Մենք պետք է 
ոչն չաց նենք հայ կա կան բա նա կը և  հայ կա կան պե տութ յու նը»35: Այն պես որ 
շա րադ րած փաս տե րից միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ  Սան- Ռե մո յի և 
դ րան հա ջոր դած Սև րի «հո ղի» վրա մոտ ա պա գա յում զին ված բա խու մը 
քե մա լա կան շարժ ման զո րա միա վո րում ե րի հետ դառ նում էր ան խու սա-
փե լի: 

 Իսկ քե մա լա կան շար ժում արդ յոք ու նե՞ր այն քան ռե սուրս ներ, որ կա-
րո ղա նար ի րա գոր ծել իր «հայ կա կան ծրագ րե րը»: Սկզբ նա կան շրջա նում, 
ի հար կե, ոչ:  Բայց մեկ տար վա ըն թաց քում այդ շար ժու մը դար ձավ քա ղա-
քա կան մի այն պի սի գոր ծոն, ո րի հետ սկսե ցին հաշ վի նստել նույ նիսկ 
հաղ թող տե րութ յուն նե րը:  Քանզի  «իմ պե րիա լիզ մի դեմ պայ քա րի» հո ղի 
վրա քե մա լա կան շար ժու մը ա մե նամ տե րիմ հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա-
տեց բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նի հետ: Սկ սած 1919 թ. մա յի սից՝ քե մա լա-
բոլշևիկյ ան շփում ե րը ին տեն սի վա նում էին տար բեր մա կար դակ նե րում, 
իսկ 1920 թ. ապ րի լի 26-ին` հենց  Սան- Ռե մո յի կոն ֆե րան սի ա վար տի օ րը, 
 Մուս տա ֆա  Քե մա լը  Թուր քիա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի ա նու նից իր հայտ նի 
նա մակն է հղում բոլշ ևիկյ ան ա ռաջ նորդ Վ լա դի միր  Լե նի նին, որ տեղ ա ռա-
ջար կում է իր ծա ռա յութ յուն նե րը Ան տան տի դեմ հա մա տեղ պայ քար մղե լու 
հար ցում, այդ թվում նաև ընդ դեմ  «իմ պե րիա լիս տա կան  Հա յաս տա նի»36: 
Ընդ ո րում՝ ընդ հուպ զին ված ու ժե րը միա վո րե լու և  անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում՝ միաց յալ քե մա լա բոլշ ևիկյ ան զո րախմ բով միաս նա կան ռազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով37: Ի դեմս բոլշ ևիկյ ան 
 Ռու սաս տա նի քե մա լա կան նե րը գտան այդ ու ժը, ո րը խոս տա ցավ օգ նել 
նրանց, խոս տում էլ կա տա րեց լիուլի38:

Իսկ նույն  Ռու սաս տա նում դեպ քե րը նույն պես զար գա նում էին շատ 
ա րագ ու սրըն թաց:  Ցա րա կան բա նա կի, այդ թվում նաև հայ կա կան բա նա-
կում ծա ռա յութ յան ան ցած սպա յութ յան հա մար ան հեր քե լի հե ղի նա կութ յուն 
և  ռու սա կան հզոր պե տա կա նութ յան վե րա կանգ ման հույս ներշն չող Ան տոն 
 Դե նի կինն այլևս տա պալ ված էր: Ն րան փո խա րի նե լու ե կած բա րոն Վ րան-
գե լը վե րահս կում էր ըն դա մե նը Ղ րի մը և  Հա յաս տա նից ար դեն շատ հե ռու 
էր: Իսկ Ան տոն  Դե նի կի նի պարտ վե լուց հե տո դե պի  Կով կաս ա ռաջ էին 
շարժ վում այլ զոր քեր: Այդ գնդե րի առջ ևից քայ լող նվա գա խում բը ար դեն 
«Боже царя храни»-ի փո խա րեն հնչեց նում էր «Ին տեր նա ցիո նա լը», իսկ 
երկգլ խա նի ռու սա կան արծ վի փո խա րեն այդ զոր քի գլխա վեր ևում փող-
փո ղում էր մուրճ ու ման գա ղով կար միր դրո շը: Հ յու սի սը սկսել էր շա ռա-
գու նել. «… ռուս նե րը, մի կող մից յի մա րաց նե լով…, միուս կող մից կա շա ռե-
լով մարդ կանց, աղմկ ում էին հրա պա րա կը կար միր, բան վո րու թիւն, աշ խա-
տանք բա ցա կան չու թիւն նե րով և  աս տի ճա նա բար ներս սո ղում  Կով կաս և 
 նո րից գրա ւում ի րանց շա հա ւետ և  բու րա լից ան կիւն նե րը...  Ռուս նե րը, բօլ-
շե վիկ դի մա կի տակ, ձգտում էին գրա ւել  Կով կա սը, վե րա հաս տա տել այս-
35 Վ.Հարությունյան, Կարսի մարզը…, էջ 126:
36 Վ.Հարությունյան, Կարսի մարզը…, էջ141-144:
37 Տե՛ս նույն տեղում:
38 Տե՛ս նշվ. աշխ…, էջ 145-146, 427-434:
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տեղ ի րանց նախ կին տի րա պե տու թիւ նը և  մի ջոց նե րի մէջ խտրու թիւն չէին 
դնում»39:

 Եվ նման ի րադ րութ յան մեջ հա յե րի կող մից ար դեն ի՛նչ ու ժա յին պար-
տադ րան քի և  այդ մի ջո ցով պե տութ յան տա րածք նե րի ընդ լայն ման մա սին 
կա րող էր խոսք գնալ, երբ ի րա կա նութ յունն այն էր, որ նախ ևա ռաջ պետք 
է հոգ տա նեին ե ղած պե տա կան սահ ման նե րի պահ պան ման մա սին: Իսկ 
դրա հա մար նախ պետք է կա րո ղա նա յին զին ված դի մադ րութ յուն ցույց 
տալ թե՛ քե մա լա կան, թե՛ բոլշ ևիկյ ան ին տեր վեն ցիոն զո րա ջո կատ նե րին և 
 միայն ո րոշ դրա կան արդ յուն քի հաս նե լու դեպ քում մտա ծեին, ա վե լի ճիշտ՝ 
ե րա զեին Տ րա պի զո նի ու  Վա նի մա սին: Եվ վեր ջա պես, ու՞մ դեմ էր կռվե լու 
հայ կա կան բա նա կը:  Քե մա լա կան զո րա ջո կատ նե րի, բոլշ ևիկյ ան գնդե րի, 
թե՞ նրանց միաց յալ զո րախմ բի: Եվ ի րա կա նում կռվե լո՞ւ էր արդ յոք: Ա ռաջ 
անց նե լով՝ ա սենք բո լո րիս հա մար հան րա հայտ փաս տը. կռվո ղը կռվեց ու 
լավ էլ կռվեց: Դ րոն  Սուր մա լո ւի ճա կա տում նախ կանգ նեց րեց և ապա հետ 
շպրտեց քե մա լա կան զոր քին և  Սուր մա լո ւից մենք ի վեր ջո զրկվե ցինք ոչ 
թե այդ ճա կա տում պարտ վե լու, այլ «Կարս»-ի պատ ճա ռով:  Զան գե զու րում 
Նժ դե հը հա ջո ղութ յամբ մարտն չեց թե՛ բոլշ ևիկյ ան գնդե րի, թե՛ կող քից 
նրանց սա տա րող ադր բե ջան ցի ցա րա կան գե նե րալ Ա լի Ա ղա  Շիխ լինս կու 
զոր քե րի դեմ և  հե ռա ցավ միայն նրա նից հե տո, երբ ան հեր քե լի ե րաշ խիք-
ներ ու նե ցավ, որ  Զան գե զու րը կմիաց վի ոչ թե կարմ րած Ադր բե ջա նին, այլ 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին: Այն պես որ մեր բա նա կի կռվել-չկռվե լը, բա ցի 
ա մեն ին չից, ո րոշ վում էր նրա նով, թե ով է նրան կռվի տա նո ղը և  մար տի 
դաշ տում ա ռաջ նոր դո ղը: Իսկ ամ բողջ «հայ կա կան կամ պա նիա յի» ել քը, այդ 
ժամանակաշրջանի հայ կա կան պե տութ յան լի նել-չլի նե լը ո րոշ վե լու էր 
 Կար սի ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յամբ:  Բայց հայ կա կան բա նա կի  Կար սի 
զո րա խում բը պատ րա՞ստ էր արդ յոք մարտն չել հա նուն հայ կա կան պե տու-
թ յան պահ պան ման: Ու՞մ դեմ էր այդ զո րա խում բը պատ րաստ կռվել, ու՞մ 
դեմ չէր կռվի, կամ էլ կկռվե՞ր առ հա սա րակ, թե՝ ոչ: 

Ինչ պես քա նիցս շեշտ վել է, ցա րա կան բա նա կից մե խա նի կո րեն  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յան բա նա կում հայտն ված և  այս տեղ ծա ռա յութ յան 
ան ցած ռու սա կան բա նա կի սպա նե րի, այդ թվում և  ազ գութ յամբ հայ սպա-
նե րի, ճնշող մե ծա մաս նութ յան հա յաց քը միշտ էլ հա ռած է ե ղել դե պի հյու-
սիս: Այն տեղ՝ հյու սի սում էր ա մեն ին չը՝ ուժ, հզո րութ յուն, պե տութ յուն, բա-
նակ, իշ խա նութ յուն… Ի՞նչ էր այդ ա մե նի հա մե մատ թշվառ, ո ղոր մե լի և  
ան հաս կա նա լի  Հա յաս տանն իբրև պե տութ յուն՝ լցված նույն քան էլ ան հաս-
կա նա լի ու ո ղոր մե լի ի րենց ար յու նա կից նե րով: Այդ սպա նե րը «քեֆ նե րը 
լավ ժա մա նակ» ի րենց զգաց մունք նե րին ա զա տութ յուն էին տա լիս և  ի րենց 
կա րո տախ տը «վասն  Ռու սիո» փա րա տում էին նրա հիմ ը՝ «Боже царя 
храни» եր գե լով և  գե նե րալ Վ րան գե լի կե նա ցը խմե լով40: 

Իսկ ինչ պես էր «Հ յու սի սի շա ռա գու նելն» անդ րա դառ նում հայ կա կան 
բա նա կի  Կար սի զո րախմ բի տրա մադ րութ յուն նե րի վրա:  Խոս քը, բնա կա-
նա բար և  ա ռա ջին հեր թին, ռու սա կան բա նա կի նախ կին սպա յա կազ մի մա-
սին է:  Նախ կի նից ե ղած հեն քը և տ րա մա բա նութ յու նը հու շում են, որ այդ 

39 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 524, 567:
40 Տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 405, 406:
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սպա յա կազ մի տրա մադ րութ յուն նե րի մեջ տի րող գլխա վոր գի ծը ի րենց ռու-
սաս տան յան զո րա կան հա մա րելն էր, ո րը ժա մա նա կա վո րա պես ծա ռա յում 
է  Հա յաս տա նում և ս պա սում է տա րա ծաշր ջան  Ռու սաս տա նի վե րա դառ նա-
լուն։  Բոլշ ևիկյ ան հաղ թա նակ նե րի ֆո նին դա ա մեն ևին էլ չփոխ վեց և 
 նույ նիսկ չսա սան վեց: 

 Նախ՝ այդ սպա նե րը և  նույ նիսկ Կար սի եր կու գե նե րալ նե րը թունդ միա-
պե տա կան կեր պար ներ չէին, որ կտրա կա նա պես մեր ժեին բոլշ ևիզ մը: 
Ն րանց հա մար գլխա վո րը ի րենց  Ռու սաս տա նի հետ կա պող պոր տա լա րի 
պահ պա նում էր: Իսկ թե որ  Ռու սաս տա նի՝ միա պե տա կան, սահ մա նա դրա-
կան թե՞ բոլշ ևիկյ ան,- ար դեն էա կան չէր:  Կար ևո րը՝ որ մար  Ռու սաս տա նի 
հետ կա պող այդ պոր տա լա րը:  Կար ևոր չէր, թե հատ կա պես որ գույ նի  Ռու-
սաս տա նի:  Կար ևոր էր, որ  Ռու սաս տա նը կրկին  տեր կանգ նի ի րենց: Ի 
վեր ջո, այդ սպա յա կազ մը ոչ հին, ոչ էլ նոր  Ռու սաս տա նի տե րե րի շար քում 
չկար և  չէր էլ կա րող լի նել: Ն րանք ըն դա մե նը  Ռու սաս տա նի հո վա նու տակ 
ի րենց  «ա պա հով զգա ցող նե րից» էին՝ միան գա մայն օ տար հա մա րե լով սե-
փա կան պատ մա կան հայ րե նի քը՝ իր բա զում խնդիր նե րով. «Իր հո գու խոր-
քե րում, այդ գե նե րալ նե րից և գն դա պետ նե րից ա մեն մէ կը փայ փա յիւմ էր 
վերս տին ռու սե րեն հրա մա նա տա րե լու ե րա զը և շն չաս պառ յետ ևում էր  Ռու-
սաս տա նի անց քե րին:  Թէ ո՞վ կը տա պալ վի այն տեղ և  ո՞վ կը հաղ թէ, այդ 
նո րան հե տաքրք րում էր, ի հար կէ, այս և  այն չա փով, բայց և  այն պէս նա 
տրա մա դիր էր նո րից ընկ նե լու ռուս մեծ օվ կիա նո սը, ուր կա րիք չէր լի նի 
ոչ հայ լեզ վի և  ոչ հայ պատ մու թեան...: Այդ պէս էր մեր հրա մա նա տա րու-
թեան հո գե բա նու թիւ նը…»41: Այդ հո գե բա նութ յան ու մտա ծե լա կեր պի մի 
շարք բա ցա հայտ դրսևո րում եր ի հայտ ե կան նախ 1920-ի մա յիս յան բոլշ-
ևիկյ ան խռո վութ յան օ րե րին, և  ամ բող ջա պես ջրի ե րես ե լան ար դեն 1920 
թ. սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բե րին՝ քե մա լա կան նե րի ներ խուժ ման ըն թաց քում:

 Միա ժա մա նակ,  Հա յաս տան ներ թա փան ցած բոլշ ևիկյ ան գոր ծա կալ նե րը, 
շատ մատ չե լի ձևով բա ցատ րում և  խոս տա նում էին, որ  Հա յաս տա նի 
խորհրդայ նա ցու մից հե տո նախ կին ռու սա կան սպա յութ յու նը ան գործ չի 
մա և  իր ծա ռա յութ յու նը կշա րու նա կի ար դեն բոլշ ևիկյ ան կար միր զոր քե-
րում:  Բուն  Ռու սաս տա նում, ինչ պես հայտ նի է, այդ օ րե րին նման օ րի նակ-
նե րը հա զա րա վոր էին: Եվ ի վեր ջո, շատ հե ռու չգնանք.- հենց  Կով կա սի 
«հար ցե րը լու ծող» 11-րդ  Կար միր բա նա կի միմ յանց փո խա րի նած եր կու հրա-
մա նա տար նե րը՝  Մի խա յիլ Լ ևան դովս կին և Ա նա տո լի  Գեկ կե րը, եր կուսն էլ 
ե րեկ վա ցա րա կան շտաբս-կա պի տան ներ էին, եր կուսն էլ «թիֆ լի սե ցի 
տղերք»: Այն պես որ  Ռու սաս տա նը գա լիս էր, և  պետք էր դրան պատ րաստ 
լի նել: Իսկ ինչ էր անհ րա ժեշտ ա նել, որ այդ «մեծ վե րա դար ձը» տե ղի ու-
նե նա հնա րա վո րինս ա րագ, սա հուն և  արդ յու նա վետ:  Շատ քիչ բան՝ ըն-
դա մե նը չկռվել, այն է՝ ժա մա նա կին ա պա հո վել հայ կա կան զո րախմ բի կա-
տար յալ քայ քա յում ու անհ րա ժեշտ կա պի տուլյ ա ցիան:  Բոլշ ևիկյ ան այն է՝ 
ռու սա կան զոր քե րի դեմ չկռվե լը հաս կա նա լի էր ինք նին:  Նույ նիսկ Դ րոն մի 
դրվա գով հայ տա րա րել էր, թե ռուս նե րի դեմ կռվելն իր ու ժե րից վեր է: 
Մ նում էին թուր քա կան-քե մա լա կան զոր քե րը:  Բայց քե մա լա կան նե րը բոլշ-
ևիկ նե րի, այն է՝ ռուս նե րի հետ նույն քար շա կին էին լծված: Այն պես որ, 
41 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, 558:
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ստաց վում էր, որ թուր քե րի դեմ կռվե լը հա վա սա րա զոր է ռուս նե րի դեմ 
կռվե լուն: Ու րեմ հայ կա կան բա նա կի  Կար սի զո րախմ բի հրա մա նա տա րութ-
յունն առ հա սա րակ չէր կռվե լու և  ոչ մե կի դեմ՝ ոչ բոլշ ևիկ նե րի` ռուս նե րի և  
ոչ էլ քե մա լա կան նե րի՝ թուր քե րի: 

Այ սինքն՝ ե թե  Դե նի կի նի պար տութ յուն նե րը ինչ-որ մի պահ նույ նիսկ 
ա ռաջ էին բե րել շփո թութ յուն ռու սաս տան յան հայ սպա յութ յան կազ մում՝ 
տի րո ջը կորց նե լու ա ռու մով, ա պա շատ ա րագ վի ճա կը վե րա կանգն վում 
էր:  Գա ղա փա րա կան խնդիր նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում նոր տի-
րո ջը եր կար փնտրե լու և ս պա սե լու անհ րա ժեշ տութ յուն չե ղավ:  Հայ կա կան 
բա նա կի սպա յութ յան այդ հատ վա ծը նոր տի րո ջը՝ բոլշ ևիկ նե րին, գտավ ու 
են թարկ վեց նրանց շատ ա րագ և, կա րե լի է ա սել, սի րով:  Զա վեշ տա լի, բայց 
խիստ խորհր դան շա կան մի դիպ ված. երբ 1920-ի մա յի սին  Կար սում ու 
 Սա րի ղա մի շում հայտն վե ցին բոլշ ևիկյ ան հեղ կոմ ե րը՝ ի րենց կար միր դրոշ-
նե րով, ա պա Վ րան գե լի կե նացն ա ռա ջար կող ռու սա խոս հայ գնդա պետ-
նե րից մե կը ար դեն խո նարհ վում և  համ բու րում էր բոլշ ևիկյ ան կար միր 
դրո շը… Իսկ  Կար միր բա նա կը  Կով կա սում ան կա սե լիո րեն շարժ վում էր 
ա ռաջ և  Հա յաս տա նի ու նրա զին ված ու ժե րի հա մար, ա ռա ջին հեր թին՝ 
 Կար սի ուղ ղութ յամբ, մո տե նում էին վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րե րը:

3.  Քե մա լա բոլշ ևիկյ ան դա շին քը և  հայ բոլշ ևիկ նե րը
 Մեր օ րե րում ա մե նա մո դա յիկ քա ղա քա կան տեր մին նե րից է «գու նա վոր 

հե ղա փո խութ յուն» եզ րույ թը: Եվ ինչ պես քաջ հայտ նի է, այդ «գու նա վոր 
հե ղա փո խութ յուն նե րի» ա մե նա մո լի հա կա ռա կորդն այ սօր  Ռու սաս տանն է: 
Այս կա պակ ցութ յամբ ժա մա նա կա կից ռուս պատ մա բան նե րից մե կը շատ 
տե ղին կա տա կել է, թե ի րոք որ,  «ա մեն նո րը լավ մո ռաց ված հինն է».  Ռու-
սաս տա նը, չգի տես ին չու, մո ռա ցել է, որ այս աշ խար հում «գու նա վոր հե-
ղա փո խութ յուն նե րի» պրակ տի կան ներդ նողն ու ի րա գոր ծողն ա ռա ջի նը ե ղել 
է հենց ին քը`  Ռու սաս տա նը, իսկ ա վե լի ճշգրիտ՝ բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նը, 
ո րի մի ջո ցով որ ևէ երկ րի ի րեն ոչ հար մար իշ խա նութ յու նը փո խա րի նել է 
ի րեն հնա զանդ, բա ռա ցիո րեն խա մա ճիկ իշ խա նութ յամբ: Այն էլ՝ ոչ միայն 
ար տա քին օ ժան դա կութ յան, այլ ուղ ղա կի ու ժա յին՝ ռազ մա կան մի ջամ տութ-
յամբ:  Ճիշտ է, հետ հոկ տեմ բեր յան շրջա նի այդ հե ղա փո խութ յուն նե րը թեև 
ե ղել են գու նա վոր, բայց ցա վոք սրտի՝ միշտ մեկ գույ նի՝ կար միր42: 

Այս «կար միր» հե ղա փո խութ յուն նե րի ա մե նա դա սա կան ի րա գոր ծում 
Անդր կով կա սում էր, ին չը ստա ցավ «խորհր դայ նա ցում» ան վա նու մը: Անդր-
կով կա սի խորհր դայ նաց ման գոր ծըն թա ցում  Մոսկ վա յի հե նա կե տը Կով  կա-
 սում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի օ րե րին ստեղծ ված բոլշ ևիկյ ան Կով -
կաս յան երկ րա մա սա յին կո մի տեն էր (КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ), ո րի 
ղե կա վար մարմ ի՝  Կով կաս յան բյու րո յի (КАВБЮРО) ան փո փոխ ղե կա վարը 
Գ. Կ. Օր ջո նի կի ձեն էր: Իսկ  Մոսկ վա յի կող մից այդ մարմ ի «նա յողն» ու 
 Կով կա սում նրա գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ու ղղոր դո ղը Ի.Վ. Ս տա լինն էր: 

  Ռազ մա կան գե րակշ ռութ յունն ու բիրտ ու ժը՝ ի րենց հեր թին, բայց ան-

42 Տե՛ս Квашонкин А. В., Технология «красных революций» в Закавказье в начале XX в., Политика и общество, 
2016, N 4, с. 432 – 456, տե՛ս նաև՝ Квашонкин А. В., Технология «красных революций» в Закавказье в начале 
XX в., Политика и общество, 2016, N 5, с. 586 - 610.
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կա խա ցած կով կաս յան պե տութ յուն նե րը վե րան վա ճե լու հա մար բոլշ ևիկյ ան 
 Ռու սաս տա նին անհ րա ժեշտ էր ներ խու ժու մից ա ռաջ տե ղե րում ի րա կա նաց-
նել տվյալ պե տութ յան փլու զու մը նա խա պատ րաս տող ու ա պա հո վող ո րոշ 
«հո ղա յին աշ խա տանք ներ»:  Կոնկ րետ  Հա յաս տա նի պա րա գա յում այդ նա-
խա պատ րաս տա կան - քայ քա յիչ աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պում ու ի րա-
կա նա ցու մը դրված էր հա յազ գի հա մոզ ված-հաս տի քա յին հա կա պե տա կան 
տար րե րի՝ հայ բոլշ ևիկ նե րի43 և ն րանց օ ժան դա կե լու նպա տա կով դրսից 
ու ղարկ վող այ լազ գի գա ղա փա րա կան ըն կեր նե րի վրա։  Դա «… նա խեր գանքն 
էր այն աշ խա տանք նե րի, որ պէտք է կա տա րէին ռուս սվի ննե րը հայ դա-
վա ճան նե րի ա ռաջ նոր դու թեամբ Եր ևա նում և  մեր երկ րի միուս մա սե րում»44: 
Ա ռա վել ևս, որ այ դ ժամանակ  Հա յաս տա նում, ի տար բե րութ յուն հար ևան 
Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի, բոլշ ևիկ նե րն օ րեն քից դուրս չէին և  շատ հա ճախ 
նրանք նույ նիսկ աշ խա տան քի էին ըն դուն վում երկ րի պե տա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում: Ի դեպ, տնայ նա բույծ, տե ղա կան ար տադ րու թ յան բոլշ ևիզմ 
 Հա յաս տա նում չկար:  Նույ նիսկ մարք սիզ մի դա սա կան տե սութ յան հա մա-
ձայն Հա յաս տա նում բա ցա կա յում էր բոլշ ևիզ մի ծլար ձակ ման հա մար փոք-
րի շա տե նպաս տա վոր սո ցիալ-քա ղա քա կան բա զան: Պա  տա  հա  կան չէ, որ 
ժա մա նա կա կի ցն ան կեղ ծո րեն գրում էր. «Թէ ի՞նչ էր բօլշ ևիզ մը և  թէ ի՞նչ 
դի մա կի տակ էր գա լիս ռու սը այս ան գամ  Կով կա սում մենք չը գի տէինք»45:

1919-ի վեր ջե րին-1920-ի սկզբնե րին աս պա րեզ ի ջած «Ար մեն կոմ»-ում 
հաշ վառ ված հայ բոլշ ևիկ ների մեծ մա սը, հատ կա պես ղե կա վար կազ մը, 
այս պես թե այն պես դրսից ե կած ներ էին: Իսկ կազ մա կեր պա կան ա ռու մով 
«Ար մեն կոմ»-ը հան դի սա նում էր  Ռու սաս տա նի բոլշ ևիկյ ան կու սակ ցութ յան 
ըն դա մե նը մի բջի ջը` մար զա յին կո մի տեի կար գա վի ճա կով, և ն րա ան դամ-
նե րի թի վը ա մե նա ճոխ հաշ վարկ նե րով ամ բողջ  Հա յաս տա նում չէր հաս նում 
հա զա րի46: Բ նա կան հարց է ա ռաջ գա լիս, թե հա նուն ին չի, ինչ պատ ճառ-
նե րից ել նե լով և  ինչ նպա տակ ներ հե տապն դե լով հայ մարդ կանց այս հա-
մա խում բը որ դեգ րեց այդ խիստ ժխտո ղա կան ու ա վե րիչ կեց վածքն ու դիր-
քո րո շու մը ի րենց ազ գա յին պե տա կա նութ յան նկատ մամբ:  Բա ցատ րութ յու-
նը ա վե լի քան պարզ է ու միան գա մայն հաս կա նա լի. խոր տա կե լով սե փա-
կան ազ գա յին պե տա կա նութ յու նը և  դարձ նե լով այն  Խորհր դա յին  Ռու սաս-
տա նի կցորդ՝ բոլշ ևիկյ ան կադ րե րը հնա րա վո րութ յուն էին ստա նում տե ղեր 
զբա ղեց նելու թեև ար դեն հա կա միա պե տա կան, բայց միև նույնն է՝ մե ծա-
պե տա կան և  ծա վա լա պաշ տա կան, աշ խար հում ա մե նահ զոր նե րից մե կի՝ 
ռու սա կան նոր իշ խա նա կան վեր նա խա վի շար քե րում, առն վազն՝ տե ղա կան 
ղե կա վար նե րի մա կար դա կով: Էլ չենք խո սում ա վե լի հե ռան կա րա յին հնա-
րա վո րութ յուն նե րի մա սին, ինչ պես դա ե ղավ, ա սենք, մի շարք կով կաս յան, 
այդ թվում և  հենց հայ բոլշ ևիկ նե րի պա րա գա յում, ո րոնք հա սան բոլշ ևիկ-
յան  Ռու սաս տա նի ա մե նա բարձր իշ խա նա կան է շե լոն ներ:  Միան գա մայն 
կան խա տե սե լի էր և  նույ նիսկ բնա կան, որ հան դի սա նալով ընդ հա նուր` 

43 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ 120-127:
44 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 510:
45 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 575:
46 Տե՛ս Հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 1919-1920 թթ. Փաստաթղթերի ժողովածու, 
աշ խա տասիրությամբ Վլադիմիր Հարությունյանի, Եր, 2014, 420 էջ (հետայսու` Հարությունյան Վ., Հայ 
բոլ շևիկների…) էջ 101:
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հա մա ռու սաս տան յան բոլշ ևիկյ ան կու սակ ցութ յան տե ղա կան կա ռույ ցը, հայ 
բոլշ ևիկ նե րը  Կով կա սում, իսկ ա ռա ջին հեր թին`  Հա յաս տա նում, քե մա լա-
բոլշ ևիկյ ան դա շին քի ծրագ րե րի ու նպա տակ նե րի ի րիա կա նաց ման տե-
սանկյ ու նից պետք է ու նե նա յին ի րենց ու րույն տեղն ու պար տա կա նութ յուն-
նե րը: 

«Մենք պետք է ոչն չաց նենք հայ կա կան բա նա կը և  հայ կա կան պե-
տութ յու նը»,- այս ծրագ րա յին դրույ թի հե ղի նա կը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, 
 Մուս տա ֆա  Քե մալն էր:

«… միտ քը «Մեծ,  Միաց յալ և Ան կախ  Հա յաս տա նի» մա սին հան դի սա նում 
է խիստ հե տա դի մա կան, վտան գա վոր ու հան ցա վոր քի մե րիկ մի գա ղա-
փար, ո րի դեմ պետք է պայ քար ծա վա լի բոլշ ևիկյ ան կու սակ ցութ յու նը…»,- 
իսկ այս ծրագ րա յին դրույ թի հե ղի նա կը հայ բոլշ ևիկ Ա նաս տաս  Մի կո յանն 
էր47:

Ինչ պես տես նում ենք, չնա յած ընտր ված թի րա խի աշ խար հագ րա կան 
սահ ման նե րի ո րոշ տար բե րութ յա նը, էութ յամբ եր կու դրույթ ներն էլ նույնն 
էին՝ բա ցա ռել ան կախ հայ կա կան ազ գա յին պե տութ յան գո յութ յան հնա-
րա վո րութ յու նը: Ընդ ո րում՝ թուրք գոր ծիչ  Մուս տա ֆա  Քե մա լի մո տե ցու մը 
միան գա մայն պարզ էր ու հաս կա նա լի. նա ձգտում էր պարտ ված  Թուր քիա յի 
բե կոր նե րից կազ մել-հա վա քել նոր  Թուր քիա և  այդ պի սով ան հե տաց ման 
սպառ նա լի քից փրկել ու վե րա կանգ նել թուր քա կան պե տա կա նութ յու նը: Եվ 
այդ ծրագ րի ի րաց ման ճա նա պար հին քե մա լա կան նե րին անհ րա ժեշտ էր 
ի րոք ոչն չաց նել հայ կա կան բա նակն ու հայ կա կան պե տութ յու նը:  Մուս տա ֆա 
 Քե մա լը, նաև հայ բոլշ ևիկ նե րի օ ժան դա կութ յամբ, ի վեր ջո ի րա գոր ծեց այդ 
ծրա գի րը և  հա սավ իր նպա տա կին: 

Իսկ ի՞նչ նպա տակ էին հե տապն դում հայ բոլշ ևիկ Ա նաս տաս  Մի կո յա նը 
և  իր հայ կու սա կից նե րը:  Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ, նե րառ յալ մեր օ րե րը, 
ո մանք տքնում են ներ կա յաց նել այ դօր վա հայ բոլշ ևիկ նե րին որ պես գա-
ղա փա րա կիր նե րի և  ինչ-ինչ կար ևոր գոր ծեր ի րա կա նաց նող նե րի:  Բայց 
չգի տես ին չու հա մա ռո րեն շրջանց վում է այն պարզ ի րո ղութ յու նը, որ ի րա-
կա նում, այդ ան ձինք, ա ռա տո րեն ֆի նան սա վոր վե լով և  հեն վե լով մի հզոր 
տե րութ յան ու ժի վրա, պայ քար էին մղում ի րենց հայ րե նի քի՝ օ տար նե րի 
կող մից դեռևս «չի րաց ված» բե կոր նե րից մի կերպ կազմ ված-հա վաք ված 
հայ կա կան պե տա կա նութ յան ոչն չաց ման հա մար:  Բա ցի այդ գնով խորհր-
դա յին իշ խա նա կան է լի տա յի շար քե րում ընդգրկ վե լը՝ որ ևի ցե այլ մո տիվ 
գտնել ու նշել նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րում, պար զա պես հնա րա վոր չէ: 
 Թերևս, որ պես գա ղա փա րա կան ֆոն, կա րե լի է ա վե լաց նել միայն հայտ նի 
սպե կուլյ ա ցիա նե րը հա մաշ խար հա յին հե ղա փո խութ յան և Ար ևել քի ժո ղո-
վուրդ նե րի ա զա տագր ման վե րա բեր յալ:

Բ նա կան է, որ  Կար միր բա նա կի ա ռաջ շարժ վե լուն զու գըն թաց պետք է 
ակ տի վա նար և  կա նո նա կարգ վեր հայ բոլշ ևիկ նե րի գոր ծու նեութ յու նը հայ-
կա կան պե տա կա նութ յան թու լաց ման ուղ ղութ յամբ: Անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ 
«կենտ րո նից» տրա մադր վում էին. «Դեռ 19 թվի վեր ջե րում այս տեղ ու այն-

47 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ.123, Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…
էջ 78-82,
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տեղ խո սում էին, որ  Մօսկ վան մեծ գու մար ներ է ու ղար կել մեր եր կի րը»48: 
Ն րա ու ղար կած քա րո զիչ նե րը վստահ կեր պով պնդում էին, թե ներ կա յաց-
նում են  Ռու սաս տա նը և  խո սում են  Ռու սաս տա նի օր վա իշ խա նութ յուն նե րի 
ա նու նից: Եվ քա րո զում էին հետև յալ գա ղա փար նե րը. ռու սը կրկին գա լիս 
է, իր հետ բե րում է պա տե րազ մի ա վարտ ու խա ղա ղութ յուն, կա յու նութ յուն, 
հաց, մթերք, կարգ ու կա նոն:  Հա յե րիս հա մար մտա հո գիչ թուր քե րի գոր-
ծո նը խնդիր չէ:  Թուր քերն էլ այժմ ռուս նե րի հետ են և  գա լիս են ոչ թե 
հա յին կո տո րե լու, այլ ըն դա մե նը դաշ նակ նե րին քշե լու և  ռու սին օ ժան դա-
կե լու՝ հա յոց երկ րում խա ղա ղութ յուն, կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու հա մար: 
Եվ առ հա սա րակ,  Հա յաս տա նին և  հա յին անվ տանգ, ա պա հով ու հան գիստ 
կյանք կե րաշ խա վո րեն բոլշ ևիկ նե րի իշ խա նութ յու նը և  թուր քե րի ու Ադր բե-
ջա նի հետ մեր եղ բայ րա նա լը: Իսկ այդ դրախ տին շու տա փույթ հաս նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հա յոց բա նա կը չկռվի, ժո ղո վուրդն էլ 
չխան գա րի թուր քե րի ու բոլշ ևիկ նե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը49:

 Բա նա կում և  հա սա րա կութ յու նում տի րող վե րը նկա րագ րած մթնո լոր տը 
չա փա զանց բա րեն պաստ էր հյու սի սից ե կող այդ ազ դակ ներն ըն դու նե լու 
և կ լա նե լու հա մար:  Թե՛ սպա յա կազ մի վե րը նշված հատ վա ծի, թե՛ ժո ղովր-
դի հա մար այդ օ րե րին և  այդ ի րա վի ճա կում բոլշ ևիզ մը նախ ևա ռաջ ռուսն 
էր, իսկ ռու սը՝ նախ կին ըն կալ մամբ, կարգ ու կա նոն էր, խա ղա ղութ յուն, 
ա պա հո վութ յուն: Ա մե նա կար ևո րը, նույն պես հին ըն կալ մամբ՝ ռու սը «թուր-
քի դեմ առ նողն էր», թեև այս ան գամ՝ թուր քի հետ եղ բայ րա նա լու մի ջո ցով: 
Եվ ըստ հայ բոլշ ևիկ նե րի՝ հա յի պարտքն էր չխո չըն դո տել այդ եղ բայ րութ-
յան ծրագ րե րի ի րա գործ մա նը:

 Թե՛ թուր քի գա լուն, թե՛ ռու սի գա լուն, ինչ կեր պա րան քով էլ նրանք ներ-
կա յա նա յին այդ պա հին, կտրա կա նա պես դեմ էին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յու նում ա պաս տա նած արևմ տա հա յե րը:  Քան զի տե սել էին թե՛ թուր քի 
խե րը, թե՛ նաև ռու սի խե րը, երբ վեր ջին ներս ի րենց զոր քի «ստ րա տե գիա-
կան» ա ռաջ-հետ-ա ռաջ տե ղա շար ժե րով հա սել էին Արևմտ յան  Հա յաս տա-
նի այն շրջան նե րի վերջ նա կան հա յա թափ մա նը, ին չը չէին հասց րել ի րա-
կա նաց նել թուր քե րը: Իսկ գրա ված շրջան նե րում էլ ռուս նե րը, փաս տո րեն, 
ար գե լում էին հա յե րին վե րա դառ նալ ի րենց տնե րը, քան զի, ինչ պես ար դեն 
նշվել է, պլա նա վոր ված էր այդ տա րածք նե րը բնա կեց նել ռուս էթ նո սով: 
Այն պես որ արևմ տա հա յե րի և  ար ևե լա հա յե րի վե րա բեր մուն քը հյու սի սի 
հան դեպ նույ նը չէր և  առ կա էին մո տե ցում ե րի տար բե րութ յուն ներ:  Բայց 
հայ բոլշ ևիկ նե րը այդ ի րա վի ճակն էլ ճարպ կո րեն շա հար կում ու ծա ռա յեց-
նում էին ի րենց նպա տակ նե րի հա մար:  Խա ղա լով մարդ կանց ցած րա գույն 
բնազդ նե րի վրա և  ի րար դեմ հա նե լով նույն ազ գի եր կու հատ ված նե րը, 
նրանք ի րենց կողմ էին գրա վում ար ևե լա հայ մե ծա մաս նութ յա նը և  տե ղի 
մահ մե դա կա նութ յա նը:  Բոլշ ևիկ նե րը տե ղաբ նիկ ար ևե լա հա յութ յանն ու մահ-
մե դա կան տար րին սադ րում էին, որ արևմ տա հա յե րին անհ րա ժեշտ է ստի-
պել, որ թող նեն-գնան Արևմտ յան  Հա յաս տան, այ սինքն՝ դե պի ան խու սա-
փե լի սպանդ, կամ էլ, ե թե մում են, ապ րեն որ պես փախս տա կան՝ միայն 
նպաս տի մի ջոց նե րով, որ կա ռա վա րութ յան կող մից նրանց տրա մադ րած 

48 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, նույն տեղում:
49 Տե՛ս Ներսիսյան Ա., Կարո Սասունի, Եր., 2009, էջ 165-170:
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վա րե լա հո ղը, սեր մա ցուն և  ա մեն ին չը պետք է հետ վերց նել ու բա ժին 
հասց նել ար ևե լա հա յե րին ու մահ մե դա կան նե րին50: Երկ րի հա սա րա կութ յան 
ու բա նա կի մի զգա լի մասը, որ թա թախ ված, ներգ րավ ված ու ար դեն խրված 
էր պե տա կա նութ յու նը քայ քա յող գոր ծըն թաց նե րի մեջ և  այդ ա մե նից դուրս 
գա լու ու ղի ներ ու հնա րա վո րութ յուն էլ չէր տես նում, հյու սի սից ե կած ազ-
դակ նե րը սկսեց ըն կա լել որ պես ստեղծ ված ի րա վի ճա կից հնա րա վոր, և  
ա մե նա կար ևո րը` մեծ ճի գեր չպա հան ջող ու ղի:  Բայց թե որն էր լի նե լու դրա 
հա մար վճար վե լիք ի րա կան գի նը, այդ ուղ ղութ յամբ խո րա նում ու ի րենց 
հա շիվ էին տա լիս շատ քչե րը:  Դեպ քե րի ըն թացքն այն պի սին էր, որ ներ սից` 
տար բեր խա վե րի լուռ, բայց իր էութ յամբ հան ցա վոր հա մա ձայ նութ յամբ 
ի րա կա նաց վող պե տա կա նութ յան տա րու բեր ման ֆո նի վրա, «ճիշտ ժա մա-
նա կին ու ճիշտ տե ղում» հայտն վե ցին օ տա րի ձեռ քից կե րակր վող և նրա 
կող մից գոր ծուղ ված ու կա ռա վար վող հայ բոլշ ևիկ նե րը: Ն րանց աս պա րեզ 
գա լը և  հա սա րա կութ յան ա մեն ևին ոչ միար ժեք կար ծի քը պղտո րելն ու փո-
թոր կե լը, երկ րի ներ սում «հին գե րորդ շա րաս յուն» կազ մա կեր պելն ու այն 
գոր ծի դնե լը օ տար ու ժե րի հա մար խիստ դյու րին էին դարձ նում հայ կա կան 
ան կախ պե տա կա նութ յան ոչն չա ցու մը:

  Հաս կա նա լի է, որ քե մա լա բոլշ ևիկյ ան ծրագ րի՝  Հա յաս տա նին վե րա բե-
րող հատ վա ծի ի րա կա նաց ման հա մար որ պես գոր ծու նեութ յան ա ռա վել 
կար ևոր ու արդ յու նա վետ աս պա րեզ ա ռա ջին հեր թին ընտր վե լու էր հայ-
կա կան բա նա կը: Այն որ պես ա ռաջ նա յին թի րախ ընտ րե լը պայ մա նա վոր ված 
էր եր կու հան գա ման քով. պե տութ յու նը օ տար ներ խուժ ման ա ռաջ պաշտ-
պան վե լու ա նըն դու նակ դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր նախ քայ քա յել 
և  կազ մա լու ծել բա նա կը, երկ րորդ հան գա մանքն այն էր, որ հայ կա կան 
բա նա կի նախ կին ռու սաս տան յան սպա յա կազ մի գե րակշ ռող մա սն ի րեն 
ա ռաջ վա նման հա մա րում էր  Ռու սաս տա նի, այլ ոչ թե  Հա յաս տա նի զո րա-
կան: Իսկ  Ռու սաս տա նը ներ կա յաց նող ներն այդ օ րե րին բոլշ ևիկ ներն էին, 
ո րոնց շար քե րում հա յե րի կող քին «վճ ռա կան» դեպ քե րից ա ռաջ հայտն վել 
էին նաև բազ մա թիվ ռուս ներ ու հրեա ներ:  Հա կա պե տա կան գոր ծու նեու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար ա մեն ևին երկ րոր դա կան չէր նաև այն հան գա ման քը, որ 
հայ կա կան բա նա կի կրտսեր զին վո րա կան նե րի շար քե րում հան դի պում էին 
նախ կի նում  Կար միր բա նա կում ծա ռա յած հայ զին վոր ներ, կրտսեր պե տա-
կան ծա ռա յող ներ51: 

4. 1920-ի  Մա յիս յան խռո վութ յուն նե րը  Հա յաս տա նում և  
 Կար սի նա հան գը

Անդր կով կա սում ա ռա ջի նը, ինչ պես հայտ նի է, քե մա լա կան նե րի ան մի-
ջա կան ա ջակ ցութ յամբ ու մաս նակ ցութ յամբ խորհր դայ նաց վեց Ադր բե ջա նը: 
1920 թ. ապ րի լի 28-ին բոլշ ևիկյ ան զոր քե րը մտան  Բա քու և  բա ռա ցիո րեն 
ժա մեր անց Օր ջո նի կի ձեի ան մի ջա կան նա խա ձեռ նութ յամբ ու մաս նակ ցութ-
յամբ դի վա նա գի տա կան, գա ղա փա րա կան և  տե ղե կատ վա կան ճա կատ նե-
րով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դեմ սկսվեց լայ նա ծա վալ հար ձա կում52: 
50 Տե՛ս Ներսիսյան Ա., Կարո Սասունի, նույն տեղում:
51 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 19,20, 35-42:
52 Տե՛ս Квашонкин А.В., Технология «красных революций» в Закавказье в начале XX в., Политика и 
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 Տեղ-տեղ նկատ վում էին նաև ռազ մա կան սադ րանք ներ: Ըն կեր  Սեր գոն` 
նույն ին քը Գ րի գո րի Օր ջո նի կի ձեն, մտադր ված էր «ձեռ քի հետ» միան գա-
մից ի րա կա նաց նել նաև  Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը և 
հ նա րա վո րինս ա րագ ա վար տել բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նի «կով կաս յան 
կամ պա նիան»:  Չան տե սենք, որ նույ նիսկ ա մե նա բո ցա շունչ բոլշ ևիկն էլ, իսկ 
ըն կեր  Սեր գոն հենց ա մե նա բո ցա շունչ նե րից էր, զուրկ չէ մարդ կա յին թու-
լութ յուն նե րից: Ադր բե ջա նի հա մե մա տա բար սա հուն խորհր դայ նա ցու մը շատ 
էր ոգ ևո րել կով կաս յան բոլշ ևիկ նե րի ա ռաջ նոր դին, և  նա շտա պում էր գոր-
ծը հնա րա վո րինս ա րագ հասց նել ա վար տին և  դառ նալ  Կով կա սի կար միր 
փո խար քա:  Նա ար դեն հե ռագ րում էր  Մոսկ վա՝ պա հան ջե լով ի րեն օժ տել 
տե ղում կով կաս յան կա ռա վա րութ յուն` СОВНАРКОМ-ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀ կազ մե-
լու և  այն գլխա վո րե լու լիա զո րութ յուն նե րով53:  Բայց  Մոսկ վա յում այլ կերպ 
էին մտա ծում: Ե թե Ադր բե ջա նի պա րա գա յում ան ձամբ  Լե նինն էր շտա պեց-
նում Օր ջո նի կի ձեին և 1920 թ. մար տի 17-ին հե ռագ րում էր նրան, թե «Взять 
Баку нам крайне, крайне необходимо…» (« Մեզ հա մար ծայ րա հեղ, 
ծայ րա հեղ անհ րա ժեշտ է վերց նել  Բա քուն…»)54, ա պա դրա նից հե տո 
ան մի ջա պես բոլշ ևիկյ ան զի նու ժի մի ջո ցով  Հա յաս տանն ու Վ րաս տա նը 
«կարմ րաց նե լու» գոր ծո ղութ յուն նե րը Կ րեմ լում մի շարք հիմ ա վո րում ե րով 
հա մա րում էին ժա մա նա կավ րեպ: Այս տեղ ոչ միայն չէին կի սում Օր ջո նի կի-
ձեի մտադ րութ յուն նե րը, այլ նույ նիսկ բա վա կա նին մտա հոգ ված էին «կով-
կաս յան ըն կեր նե րի» նման խան դա վա ռութ յամբ ու բա վա կա նին կտրուկ 
քայ լեր էին ձեռ նար կում նրանց այդ ինք նա գոր ծու նեութ յու նը զսպե լու և 
 կան խե լու ուղ ղութ յամբ55: 

 Բայց ե թե Վ րաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու մտքից Օր ջո նի կի ձեն 1920-ի 
մա յի սին ժա մա նա կա վո րա պես «ձեռք քա շեց», ա պա  Հա յաս տա նի խորհր-
դայ նաց ման հար ցում նա չէր ցան կա նում սպա սել:  Հա յաս տա նի պա րա գա-
յում ա ռաջ էր ե կել մի լրա ցու ցիչ հան գա մանք, ո րի պատ ճա ռով ընկ.  Սեր գոն 
 Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը չէր ցան կա նում հե տաձ գել:  Հար ցն այն էր, 
որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը, ձեռ քին ու նե նա լով 
 Սան- Ռե մո յի կոն ֆե րան սի, այն է՝ հաղ թող տե րութ յուն նե րի ո րո շում ե րը, 
ինքն էլ ո րո շեց, որ ար դեն իս կա կան ժա մա նակն է բո լոր ա ռում ե րով կար-
գա վո րելու հա րա բե րութ յուն նե րը  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի հետ և 1920 թ. 
ապ րի լի վեր ջե րին-մա յի սի սկզբնե րին  Մոսկ վա՝ բոլշ ևիկ նե րի հետ բա նակ-
ցե լու գոր ծու ղեց Լ ևոն  Շան թի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը:  Թե ինչ 
 «արդ յունք» ար ձա նագ րե ցին հայ-բոլշ ևիկյ ան այդ վայ-բա նակ ցութ յուն նե րը 
հայտ նի է բո լո րին, սա կայն ար դեն պատ վի րա կութ յան  Մոսկ վա մեկ նե լու 
հարցն ինք նին խիստ մտա հո գել էր «կով կաս յան ըն կեր նե րին»: Օր ջո նի կի-
ձեն խիստ ջղաձգ ված ու սպառ նա լից տո նով հե ռագ րում էր. « …имейте 
ввиду, что если Вы с Арменией заключите мир, это будет нечто 
ужасным для мусульман…» («…ն կա տի ու նե ցեք, որ ե թե  Դուք  Հա յաս-

общество, 2016, N 4, с. 436,438, տե՛ս նաև՝ А.В.Квашонкин, Советизация Закавказья…, էջ 169, տե՛ս նաև՝ 
Վ.Հարությունյան. Հայ բոլշևիկների…էջ 103-106,151-155, 181,182,200, 249-252:
53 Տե՛ս Квашонкин А.В., Технология «красных революций» в Закавказье в начале XX в., «Политика и 
общество», 2016, N 4, с. 436,437.
54 Նույն տեղում, էջ 435
55 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 437- 440, 443,444,446.
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տա նի հետ խա ղա ղութ յուն կնքեք, մահ մե դա կան նե րի հա մար դա կլի-
նի ինչ-որ սար սա փե լի մի բան»)56: Իսկ մեկ այլ հե ռագ րում էլ ա ռա ջարկ-
վում էր հայ կա կան պատ վի րա կութ յա նը՝  Մոսկ վա ժա մա նե լուն պես պար-
զա պես… ձեր բա կա լել57: 

 Միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ ՀՀ պատ վի րա կութ յան մոս կովյ ան 
ուղևո րութ յու նը խիստ մտա հո գիչ էր, նախ ևա ռաջ և  հատ կա պես, հայ բոլշ-
ևիկ նե րի հա մար: Ա ռա վել ևս, որ հայ կա կան պատ վի րա կութ յանն ըն դու նել-
չըն դու նե լու և  բա նակ ցա յին օ րա կար գի վե րա բեր յալ մոս կովյ ան տե րե րը 
հայ բոլշ ևիկ նե րին չէին տե ղե կաց րել և, առ հա սա րակ, որ ևի ցե կերպ այդ 
հար ցում վեր ջին նե րի գո յութ յու նը հաշ վի չէր առն վել: Եվ հայ բոլշ ևիկ նե րին 
այլ բան չէր մում, քան  Շան թի պատ վի րա կութ յան մեկ նե լու օր վա նից 
սկսած և  մինչև նրա ամ բող ջո վին ձա խող ված վե րա դառ նա լը, հիս տե րիա 
ու վայ նա սուն բարձ րաց նել, թե պետք է մեր ժել հայ կա կան կող մից ե կած 
շփվե լու բո լոր ա ռա ջարկ նե րը և, ի հար կե, հար ցը լու ծել ա վան դա կան բոլշ-
ևիկյ ան կար գով՝ «… մինչև դաշ նակ ցա կան գար շան քի վերջ նա կան ոչն չա-
ցու մը…»58: Այն պես որ՝ զու գա դի պութ յուն էր դա, թե նա խախ նա մութ յուն, 
բայց 1920 թ. մա յի սի ա ռա ջին օ րե րին առ կա էին եր կու գոր ծոններ, ո րոնք 
հայ բոլշ ևիկ նե րին պետք է մղեին «վճ ռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի». մե կը 
Ադր բե ջա նի հա մե մա տա բար հեշտ ստաց ված խորհր դայ նաց ման ոգ ևո րող 
օ րի նակն էր, մյու սը՝  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան և  Մոսկ վա յի միջև հան-
կարծ ինչ-ինչ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ների ձեռք բե րման դեպ քում ի րենց 
լու սանց քում հայտն վե լու վտան գը: Տ րա մա բա նա կան է, և  դեպ քե րի ըն թացքն 
էլ ցույց տվեց, որ գոր ծոն դառ նա լու և  լու սանց քում չհայտն վե լու փո խա րեն 
պա հանջ ված լի նե լու հա մար հայ բոլշ ևիկ նե րի առն վազն ա ռա վել ան համ-
բեր ու ծայ րա հե ղա կան հատ վա ծին անհ րա ժեշտ էր եր կում սադ րել հա կա-
մարտ մի ի րա վի ճակ: Այն պես որ տրա մա բա նո րեն հենց սրանք պետք է 
հա մա րել 1920 թ. մա յի սին հայ բոլշ ևիկ նե րի կող մից կազ մա կեր պված հա-
կա պե տա կան խռո վութ յան ի րա գործ ման դրդա պատ ճառ նե րը:  Հաշ վար կը 
շատ պարզ էր` հա ջո ղութ յան դեպ քում իշ խա նութ յունն անց նում էր ի րենց 
ձեռ քը,  Մոսկ վան այդ ա մե նին տեր էր կանգ նում, և  ար դեն  Շան թի պատ-
վի րա կութ յու նը ինքն էր հայտն վում լու սանց քում, իսկ ա մե նա հա վա նա կա-
նը՝ բան տում: Ան հա ջո ղութ յան դեպ քում հա յաս տան յան կա ռա վա րութ յան 
կող մից ան խու սա փե լի էր դառ նում պատ ժիչ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ին չը 
կա րե լի էր շատ նպաս տա վոր ձևով շա հար կել և  օգ տա գոր ծել հայ-ռու սա-
կան բա նակ ցութ յուն նե րում որ պես կար ևոր խա ղա քարտ: Ինչ պես հայտ նի 
է, աշ խա տեց երկ րորդ՝ ան հա ջող ե լույ թի տար բե րա կը, և  դեպ քե րի ըն թաց-
քը ցույց տվեց, որ հայ բոլշ ևիկ նե րի դեմ կի րառ ված  «ա նա սե լի բռնութ յուն-
նե րի» ա ռաս պե լը, ի րոք, օգ տա գործ վեց ա վե լի քան նպա տա կա յին ու 
արդյու նա վետ59: 

56 Квашонкин А. В., Технология «красных революций» в Закавказье в начале XX в., Политика и Общество, 
2016, N 4, С. 437.
57 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 5, գ. 361, թթ. 13,14, տե՛ս նաև՝ Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 251-252, 
տե՛ս նաև՝ А.В. Квашонкин, Технология «красных революций» в Закавказье в начале XX в., Политика и 
общество, 2016, N 4, С. 441.
58 ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 4, գ. 68, թթ. 13,14, Հարությունյան Վ.. Հայ բոլշևիկների…, էջ 259-261:
59 Առաջ անցնելով՝ նշենք, որ բոլշևիկյան քարոզչությունը, առաջին հերթին հենց հայ բոլշևիկների 
ձեռամբ, 1920 թ. հետմայիսյան շրջանում բառացիորեն հակահայաստանյան հիստերիա էր բարձրացրել` 
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1920 թ. մա յի սին հայ բոլշ ևիկ նե րը ընդգծ ված հա կա պե տա կան խռո վութ-
յան փորձ ձեռ նար կե ցին: Խ ռո վութ յու նը, կամ ինչ պես խորհր դա հայ պատ-
մագ րութ յու նում է ըն դուն ված՝ ապս տամ բութ յու նը ղե կա վա րե լու հա մար 
 Ղա զախ- Դի լի ջա նից մինչև  Սուր մա լու և  Նոր- Բա յա զե տից մինչև  Զան գե զուր 
ստեղծ վել էին ռազ մա կան հե ղա փո խա կան կո մի տե ներ՝ ռազմ հեղ կոմ եր60:

Այ դօր վա հայ կա կան պե տութ յու նը թու լաց նե լու և  տա պա լե լու գոր ծում, 
ինչ պես քա նիցս շեշտ վել է, ա ռանց քա յին թի րա խը Ա լեք սանդ րա պոլ- Կարս 
ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յունն էր: Ուս տիև, չխո րա նա լով ՀՀ մյուս հատ-
ված նե րում մա յիս յան հա կա պե տա կան ե լույթ նե րի մեջ, անդ րա դառ նանք 
միայն նրան, թե ինչ պես զար գա ցան մա յիս յան դեպ քե րը հատ կա պես Ա լեք-
սանդ րա պոլ- Կարս ուղ ղութ յամբ: Խ ռո վա րար նե րի կենտ րո նա կան մար մի նը՝ 
 Հա յաս տա նի հե ղա փո խա կան կո մի տեն՝  Հայ հեղ կո մը, տե ղա կայ վել էր Ա լեք-
սանդ րա պո լում: «Տե ղա կան» հեղ կոմ եր ստեղծ վել էին նաև  Կար սում և 
 Սա րի ղա մի շում61: Ա լեք սանդ րա պոլ- Կարս- Սա րի ղա միշ գծով, հայ կա կան 
բա նա կի տար բեր զո րա մա սեր՝ ի րենց սպա յա կազ մի ու շար քա յին հա մա-
կազ մի ո րոշ մա սե րով ակն հայ տո րեն թեք վել էին խռո վա րար նե րի կող մը: 
 Մաս նա վո րա պես՝  Կար սի ռազմ հեղ կո մի հինգ ան դամ ե րից եր կու սը՝ 
շտաբս– կա պի տան  Մե լիք յա նը և հ րե տա նա վոր զին վոր  Բայ թու նին, տե ղի 
կա յա զո րից էին: Ըստ բոլշ ևիկյ ան զե կույց նե րի՝  Կար սի կա յա զո րի 800 սվին-
նե րից 400-ից ա վե լին պատ րաս տա կա մութ յուն էր հայտ նել հան դես գալու 
բոլշ ևիկ նե րի կող մից՝ ընդ դեմ երկ րի կա ռա վա րութ յան 62: Իսկ ե թե խո սենք 
ա վե լի ո րո շա կի, ա պա. «Շատ բնո րոշ է, որ  Կար սի նա հան գում այդ շար-
ժու մը ա ռաջ [ե կավ] միայն և  միայն զօ րա մա սե րում և  այն էլ այն գնդե րում, 
ուր հրա մա նա տա րու թիւ նը ռու սա խօս էր և  օ տար հայ զին վո րին»63: 

Ի րոք,  Կար սի նա հան գում հայ բնակ չութ յու նը խռո վա րար նե րին որ ևի ցե 
ա ջակ ցութ յուն չցու ցա բե րեց: Ա վե լին, ե րի տա սար դութ յու նը՝ ա շուղ  Ջի վա նու 
որ դի  Պա րույր Լ ևոն յա նի գլխա վո րութ յամբ, քա ղա քում ստեղ ծեց «Փր կութ-
յան կո մի տե», որն իր շուրջն սկսեց հա վա քել քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ-
յա նը:  Հա կա ռակ հա յե րին, հա կա պե տա կան խռո վութ յա նը միան գա մից ա ջա-
կից ու կողմ ա կից դար ձան և  բոլշ ևիկ նե րի հետ ի րենց հա մե րաշ խութ յունը 
հայտ նե ցին տե ղի մահ մե դա կան, հու նա կան և  ռու սա կան ազ գա յին խոր-
հուրդ նե րը. «Այս խռո վա րար նե րը յա րա բե րու թեան մէջ էին մտել բա ցի ռուս-
նե րից, թուր քե րի, քրդե րի և  յոյ նե րի հետ, հայ կա կան իշ խա նու թեան տա-
պալ ման ծրա գիր մշա կել»64:  Սա կայն զանգ վա ծա յին ա ջակ ցութ յուն խռո վա-
րար նե րին այդ ազ գութ յուն նե րի կող մից նույն պես չցու ցա բեր վեց: 

Հայաստանում իբր հարյուրավոր և նույնիսկ երկու հազար գնդակահարված բոլշևիկների մասին: Մինչդեռ 
հենց բոլշևիկյան աղբյուրների բերած տվյալները հետևյալն են. 1920-1921 թթ. կառավարության հրահանգով 
գնդակահարված, ապստամբական մարտերում և Հայաստանում քաղաքացիական կռիվերում զոհված 
Մայիսյան խռովության մասնակիցների ընդհանուր թիվը կազմում էր 46 մարդ, տես Վ.Հարությունյան. 
Հայ բոլշևիկների…, էջ 217-220, 254: Հարկ է նաև նշել, որ խռովության առաջնորդները՝ Ս.Մուսայելյան, 
Բ.Ղարիբջանյան և այլոք գնդակահարվեցին միայն այն բանից հետո, երբ Բաքվում բոլշևիկները առանց 
որևիցե հիմքերի գնդակահարեցին հայ բոլշևիկների ձեռքով Հայաստանից առևանգված և Բաքվի 
բոլշևիկներին հանձնված թվով վեց հայ կառավարական ու զինվորական պաշտոնյաների:
60 Տե՛ս Հարությունյան Վ.. Հայ բոլշևիկների…., էջ 109-122:
61 Տե՛ս նշվ. աշխ…էջ 114,115,118,119:
62 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 2, գ.154, թ.1-4, Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 147-150:
63 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 538:
64 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 539, Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 132-144, 
147-150:
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Սա րի ղա մի շում նույն պես խռո վութ յու նը հիմ ված էր զին վո րա կա նութ-
յան վրա: Ընդ ո րում այս տեղ էլ հա կա պե տա կան ե լույ թի հե ղի նակ ներն էին 
ռու սա խոս սպա նե րը. «Շատ բնո րոշ է, որ և  Սա րի ղա մի շում ըմ բոս տա ցան 
այն զօ րա մա սե րը, ուր հրա մա նա տա րու թիւ նը ռու սա խօս էր…»65: Այս տե ղի 
ռազմ հեղ կո մի կազ մում էր կրտսեր սպա  Լի պա րիտ Մխչ յա նը66, ում հեղ կո-
մը նշա նա կեց  Սա րի ղա մի շի կա յա զո րի կար միր զոր քե րի հրա մա նա տար։ 
 Բա ցա հայտ հա կա պե տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ էր կազ մա կեր պում կա պի-
տան Չմշկյ ա նը:  Դեպ քե րի մաս նա կից մի բոլշ ևիկ զին վո րա կա նի վկա յութ-
յամբ, ոչ բա ցա հայտ, սա կայն ի րա կա նում հա կա պե տա կան տար րե րի կողմ 
էր ան ցել նաև  Սա րի ղա մի շում տե ղա կայ ված 4-րդ գն դի հրա մա նա տար 
գնդա պետ Ալ.  Մի րի ման յա նը67: Խ ռո վութ յու նը  Սա րի ղա մի շում ե ղավ ա մե-
նաեր կա րատ ևը՝ մինչև մա յի սի 18-ը: Խ ռո վա րար նե րը նույ նիսկ հասց րել էին 
բեռ նա տար վա գո նից զրա հագ նացք կա ռու ցել: Ի դեպ՝  Սա րի ղա մի շին վե-
րա բե րող ու շագ րավ մի փաստ. այս տե ղի հեղ կո մի հինգ ան դամ ե րից եր-
կուսն ու նեին սլա վո նա կան ազ գա նուն ներ.  Կուխ մա լա կին  Պա վել,  Մա տիչ կո 
Պ յոտր:  Փաս տաթղ թե րի ու սում ա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նրանք ո՛չ 
հայ կա կան բա նա կի զին վո րա կան ներ էին և  ո՛չ էլ տե ղի ռուս ա ղան դա վո-
րա կան : Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ նրանք պար զա պես ե կած, ա վե լի 
ճիշտ՝ ու ղարկ ված  «ըն կեր նե րից» էին: 

Իսկ ինչ պի սի դիր քո րո շում ու կեց վածք դրսևո րե ցին այդ օ րե րին նա-
հան գա յին իշ խա նութ յուն ներն ի դեմս ի րենց բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան: 
 Քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պե տի դիր քո րո շու մը միար ժե քո րեն երկ րի օ րի-
նա կան կա ռա վա րութ յան կողմ էր:  Նա կանգ նած էր ան կախ ազ գա յին 
պե տա կա նութ յան պահ պան ման դիր քե րում: Իր վա ղե մի ծա նոթ, այ դօր վա 
 Հայ հեղ կո մի ան դամ, բժիշկ Ար տա շես  Մել քոն յա նը նրան մի մեծ նա մակ էր 
ու ղար կել, ա ռա ջար կելով անց նել խռո վա րար նե րի կող մը, և  հե տա գա յի հա-
մար խոս տում եր ու ե րաշ խիք ներ էր տա լիս իր հնա րա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նակ ում: Ե ղել էր նաև շատ կոնկ րետ ա ռա ջարկ. «Խնդ րում եմ  Ձեզ մալ 
 Ձեր պաշ տօ նում և  միև նոյն ժա մա նակ ստանձ նել խորհր դա յին իշ խա նու-
թեան ներ քին գոր ծե րի կօ մի սա րի պաշ տօ նը: Բ ժիշկ Ար տա շէս  Մել քո նեան»68: 
 Սա կայն քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պե տի կող մից ա ռա ջար կը կտրա կա-
նա պես մերժ վել էր. «…Ես մում եմ իմ տե ղում և  հայ րե նի ի դեալ նե րի հետ. 
 Նա հան գա պետ  Ղոր ղա նեան»69:

Ինչ վե րա բե րում է Ա լեք սանդ րա պոլ- Կարս զո րախմ բի բարձ րա գույն 
հրա մա նա տա րա կան կազ մին, ա պա Ա լեք սանդ րա պո լում գե նե րալ  Խա չա-
տու րո վը բա ցա հայ տո րեն ան ցել էր բոլշ ևիկ նե րի կող մը, ին չի հա մար էլ 
սպան վեց տե ղի դաշ նակ ցա կան նե րի ձեռ քով: Իսկ  Կար սում, ինչ պես վկա յում 
են փաս տե րը, գե նե րալ ներ  Փի րում յանն ու  Հով սեփ յա նը խռո վութ յան օ րե-

65 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 539:
66 Լիպարիտ Մխչյանը ծնունդով Կարսից էր, ծառայել էր ռուսական բանակում, բոլշևիկյան կուսակցության 
անդամ էր 1917-ից:
67 Տե՛ս Հայկական ճարտարապետության ուսումասիրության հիմադրամի գիտական ուսումասիրու-
թյուն ներ, հուշագրական ժառանգություն, հ. 14, Եր., 2011, էջ 57, 58: Այստեղ անհրաժեշտ է հստակեցնել, 
որ խոսքը գնդապետ Ալեքսանդր Միրիմանյանի մասին է, որը Սարղամիշում տեղակայված 4-րդ գնդի 
հրամանատարությունը ստանձնել էր Կարապետ Հասան-Փաշայանից հետո: 
68 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 547:
69 Նույն տեղում, էջ 549:
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րին ան հայ տա ցել էին ու լքել աս պա րե զը. «Զօ րաց շար քե րում մա յի սին 
տե ղի ու նե ցած ա ռա ջի խռո վու թիւն նե րին իսկ  Կար սի եր կու գե նե րալ նե րը 
այլևս հրա մա նա տար չէին, գէթ այդ պէս էին ի րանց ձևաց նում հենց ի րանք, 
գե նե րալ նե րը, ա ռար կե լով, որ զօր քը չի լսում և  չէ հնա զանդ վում ի րանց... 
զօր քե րի հրա մա նա տար գե նե րալ  Փի րու մով յայ տա րա րեց, որ զօր քը ամ-
բող ջո վին ան ցել է խռո վա րար նե րի կող մը և հ րա մա նա տա րու թիւ նը միան-
գա մայն ան զօր է ճնշե լու ապս տամ բու թիւ նը…  Գեն.  Յով սէ փեան այդ օ րե-
րում միան գա մայն չե զօ քաց րել էր ի րան զօր քից, ա ռար կե լով, որ զին վոր-
նե րը չեն լսում ի րան... Որ պես գործ նա կան և  հե ռա տես մարդ՝ նա այդ 
օ րե րում շրջում էր ար դեն ա ռանց սրի…»70: 

 Ի դեպ,  Կար սի կա յա զո րում խռո վութ յան նա խա ձեռ նողն ու հա կա պե-
տա կան կեց ված քով ա ռա վել ակ տիվ զո րա մա սե րից մե կը ե ղել է ան մի ջա-
կա նո րեն գե նե րալ  Հով սեփ յա նի են թա կա յութ յան տակ գտնվող պա հա կա-
պա րե կա յին վաշ տը. «Ա մե նից ա ռաջ ըմ բօս տա ցաւ և  ապս տամբ վեց գե նե րալ 
 Յով սէ փեա նի թիկ նա պահ վաշ տը:  Նա միա ցաւ այդ խռո վու թեան ռուս և 
հ րեայ ղե կա ւար նե րին»71: Այդ վաշ տում հա կա պե տա կան ե լույ թի ղե կա վար-
նե րից էր գե նե րալ  Հով սեփ յա նի ռու սազ գի համ հար զը. «Երբ Ա ղէք սանդ րա-
պօ լի զին վո րա կան խլրտում ե րը անդ րա դար ձան  Կար սի նա հան գը, այդ 
հա կազ գա յին և  հա կա պե տա կան շարժ ման գլու խը կանգ նեց գե նե րալ 
 Յով սե փեա նի թիկ նա պահ վաշ տը:  Կար գը վե րա կանգ նե լուց յե տոյ, պարզ-
վեց, որ այդ խռո վու թիւն նե րին մաս նա կից էր գեն.  Յով սե փեա նի ա մե նա մօտ 
ա դիւ տանտ նե րից մէ կը, ռուս գլխա պետ  Կու տի րօվ»72:

Այդ օ րե րին  Հայ հեղ կո մը եր կու գե նե րալ նե րին և  զո րախմ բի մի շարք 
բարձ րաս տի ճան սպա նե րին ա ռա ջար կութ յուն էր ու ղար կել անց նել բոլշ-
ևիկ նե րի կող մը, զո րա խում բը հայ տա րա րել բոլշ ևիկյ ան  Կար միր բա նա կի 
մի զո րա միա վո րում և  շա րու նա կել ղե կա վա րել այն73:  Գե նե րալ  Փի րում յա նը 
պա տաս խա նել էր հեղ կո մին, որ «…հա նուն ռազ մա ճա կա տի կա յու նութ յան 
պահ պան ման, զո րախմ բի հրամկ ազ մը են թարկ վում է հե ղա փո խա կան կո-
մի տեին… Իսկ միւս օ րը քա ղա քում ա սում էին, որ նոյն րեվ կօ մը  Կար սի 
եր կու գե նե րալ նե րին շնոր հել է կար միր գե նե րալ նե րի տիտ ղո սը...»74: 

 Սա կայն դեպ քե րի ըն թաց քը ե ղավ այն պի սին, որ հե տա գա մի քա նի 
օ րե րի ըն թաց քում ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը խռո վութ յու նը ճնշեց:  Կոնկ րետ 
 Կար սում «գն դա պետ  Յա րու թիւ նեան,  Կար սի բո լոր զօ րա մա սե րի գլուխ 
անց նե լով, ստի պում է դա ւա ճան նե րին անձ նա տուր լի նել»75:

  Գե նե րալ ներն ու սպա յա կազ մի մի մա սը կրկին աս պա րե զում հայտն-
վե ցին և  հան դես ե կան կա ռա վա րութ յա նը հա վա տա րիմ լի նե լու դիր քե րից 
միայն խռո վութ յու նը ճնշե լուց հե տո76: Իսկ  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո՝ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին, 1920 թ. մա յի սին  Կար սի հեղ կո մի 

70 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 440, 539, 559:
71 Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 149-150, տե՛ս նաև՝ Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգա-
պետ…, էջ 538:
72 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 558-559:
73 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.1022, ց.2, գ. 150, թ. 1, տե՛ս նաև Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների… էջ145:
74 Հարությունյան. Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 148, տե՛ս նաև՝ Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ..., 
նույն տե ղում, Ռ.Գ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետություն, հ. 3, Եր., 2015, էջ 288:
75 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 551:
76 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 221:
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ան դամ Վ ռամ  Ղա զանչ յա նի77 և  նախ կին նա հան գա պետ Ս տե փան  Ղոր ղան-
յա նի զրույ ցից պարզ վում է հետև յա լը. «Նո ցա նից մէ կը, մի ե րի տա սարդ՝ 
 Ղա զան ջեան ազ գա նու նով, պատ մեց մեզ ե րե քիս, որ մա յի սեան  Կար սի 
խռո վու թիւն նե րի կազ մա կեր պող նե րից մէ կը ինքն էր, որ գեն.  Փի րու մով և 
 գեն.  Յով սէ փեան ան ցել էին նո ցա՝ խռո վա րար նե րի կող մը, իսկ  Ձեզ,–  դար-
ձաւ ինձ  Ղա զան ջեան,– վճռ ված էր ձեր բա կա լել, բայց մենք պարտ վե ցինք 
և  դուք ա զատ վե ցիք...»78: 

Այս տեղ, թերևս, հար կա վոր է շա րադ րան քի ընդ հա նուր ըն թաց քից 
կա տա րել անհ րա ժեշտ մի շե ղում:  Խոս քը այն մա սին է, որ մե զա նում 
առ կա է և  բա վա կա նին տա րա ծում ու նի մի ար մա տա վոր ված կար ծիք 
առ այն, որ  «ե թե դաշ նակ նե րը չկառ չեին իշ խա նութ յու նից և  իշ խա-
նութ յու նը 1920 թ. մա յի սին հանձ նեին հայ բոլշ ևիկ նե րին, ա պա  Հա-
յաս տա նը կխորհր դայ նաց վեր այդ օր վա սահ ման նե րում և  հայ ժո ղո-
վուր դը մի քա նի ա միս անց այդ քան մարդ կա յին և  տա րած քա յին կո-
րուստ ներ չէր ու նե նա:  Դա պետք է ար վեր ան պատ ճառ, ել նե լով մեր 
պե տա կան և  ազ գա յին շա հե րից, քա նի որ միև նույն է, խորհր դայ նա-
ցում ան խու սա փե լի էր և  ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց էր»: Այ սինքն՝ 
այդ դեպ քում ըստ Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նի՝ «Ղար սը մերն էր»79:

 Ճիշտ է, պատ մութ յան այս կամ այն դեպ քե րը քննար կե լիս միան գա մայն 
ա նի մաստ է խո սել  «ե թե»-նե րով:  Բայց տվյալ դեպ քում խոս քը շատ ծանր 
ու լուրջ մե ղադ րան քի մա սին է, և  հար ցը ո րո շա կի ար ձա գանք է պա հան-
ջում և, ե թե հնա րա վոր է, նաև ո րոշ պար զա բա նում: 

Ինչ պե՞ս, ի՞նչ մե խա նիզ մով, ի՞նչ ե րաշ խիք նե րով և  ի՞նչ պայ ման նե րով, 
հնա րա վոր էր, կամ անհ րա ժեշտ էր իշ խա նութ յունն այդ օ րե րին հանձ նել 
հայ բոլշ ևիկ նե րին: Երբ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին  Սի մոն Վ րաց յա նի կա ռա-
վա րութ յու նը իշ խա նութ յու նը հանձ նում էր  Հայ հեղ կո մին, նա այդ իշ խա-
նութ յու նը հանձ նում էր ոչ թե պար զա պես վե ց հայ բոլշ ևիկ նե րի, այլ այն 
բոլշ ևիկ նե րին, ո րոնք այդ պա հին բա ցա հայտ հեն վում էին բոլշ ևիկյ ան  Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա կան ու ռազ մա կան հզո րութ յան վրա: Եվ այդ վեց հո-
գուն ընտ րել և  ու ղար կել էր հենց բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նը ու վերջ նա գիրն 
էլ դրել հա յաս տան յան իշ խա նութ յուն նե րի ա ռաջ, որ հենց սրանց` այս վեց 
ան ձանց պետք է փո խան ցեք երկ րի իշ խա նութ յու նը: Իսկ 1920-ի մա յի սին, 
նույ նիսկ ա մե նա մեծ պատ րաս տա կա մութ յան պա րա գա յում, ո՞ւմ պետք է 
փո խան ցեր իշ խա նութ յու նը  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը՝ մատ նե րի վրա 
հաշ ված մի քա նի հայ բոլշ ևիկ նե րի:  Բայց որ պես ի՞նչ և  ին չի՞ հա մար: Ով-
քե՞ր էին այդ ան ձինք և  ի՞նչ ի րա կան ուժ ու նեին ի րենց թի կուն քում նրանք 
այդ օ րե րին:  Հա յաս տա նի շրջա նակ նե րում ի րենց ու նե ցած ու ժը, ինչ պես 
ցույց տվեց հե տա գա դեպ քե րի ըն թաց քը, խիստ թույլ էր և  խիստ փոք րա-
թիվ:  Ճիշտ է, նրանք ա սում էին, թե ի րենց սա տա րում է և  ուղ ղա կի օ ժան-
դա կում է  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը՝ իր ողջ ռազ մա քա ղա քա կան նե րու ժով 
ու կա րո ղութ յուն նե րով:  Բայց ո՞ւր էր այդ նե րու ժը մա յիս յան օ րե րին, չէ՞ որ 
այդ ու ժի որ ևի ցե ա ռար կա յա կան ներ կա յութ յուն և  ցու ցադ րում այդ պես էլ 

77 Նույն տեղում, էջ 109, 110, 115:
78 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 440:
79 Հրանտ Մաթևոսյան, Տերը, Եր., «Սովետական գրող», 1983, էջ 436:
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չար ձա նագր վեց:  Բա ցա ռութ յամբ, թերևս,  Կար միր բա նա կի հեծ յալ գնդի 
մուտ քը Իջ ևան և  այն տե ղից դե պի  Դի լի ջան ի րա կա նաց րած զո րա շար ժը, 
ո րը բոլշ ևիկյ ան բարձր հրա մա նա տա րութ յան կող մից շատ ա րագ կանխ-
վեց, իսկ գունդն էլ շատ շտապ դուրս բեր վեց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-
յան սահ ման նե րից80: Այ սօր վա դրութ յամբ թե՛ հա յաս տան յան, թե՛ ռու սաս-
տան յան, թե՛ այլ ար խիվ ե րում չի հայտ նա բեր վել գեթ մեկ փաս տա թուղթ, 
ո րը ե թե ուղ ղա կի չհաս տա տեր, ա պա գո նե ակ նար կեր, որ 1920 թ. մա յի սին 
հայ բոլշ ևիկ նե րի կազ մա կեր պած հա կա պե տա կան խռո վութ յու նն ան մի ջա-
կա նո րեն հրա հանգ վել ու ղե կա վար վել է մոս կովյ ան իշ խա նա կան վեր նա-
խա վի կող մից:  Հա կա ռա կը, ինչ պես մի ան գամ ար դեն նշել ենք, այ սօր կան 
բազ մա թիվ վկա յութ յուն ներ, որ այդ օ րե րին բոլշ ևիկյ ան կու սակ ցութ յան և 
 պե տութ յան իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մարմ ի՝  Քաղբ յու րո յի մա կար դա-
կով քա նիցս շեշտ վել է, որ տվյալ պա հին (1920 թ. մա յիս-հու նիս – Վ.Հ.) 
 Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման հար ցը օ րա կար գում չկար, և  նույ նիսկ քա-
նիցս շեշտ վել է, որ այդ հար ցում անհ րա ժեշտ է կով կաս յան ըն կեր նե րին 
հետ պա հել ինք նա գոր ծու նեութ յու նից81: Այ սինքն՝ 1920-ի մա յի սը  Հա յաս տա-
նում ո՛չ «Բաք վի 1920-ի ապ րիլն էր», ո՛չ էլ դեռևս «Եր ևա նի 1920-ի դեկ տեմ-
բե րը»։ Աս պա րե զում չկար այն ի րա կան ու ժը, ո րի ան հեր քե լի գե րակշ ռու-
թ յան ու ա ռա վե լութ յան առ կա յութ յան պայ ման նե րում ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը 
պետք է խո հե մութ յուն ցու ցա բե րեր և  հո ժա րա կամ հրա ժար վեր իշ խա նու-
թ յու նից՝ վեր ջի նիս օգ տին: Ա վե լորդ չէ մեջ բե րել այդ օ րե րին հնչած պե տա-
կան պաշ տոն յայի հետև յալ կար ծի քը, ո րը միան գա մայն ա նըն դու նե լի էր 
հա մա րում ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան կող մից Ա լեք սանդ րա պո լում նույ նիսկ մեկ-
եր կու օ րով իշ խա նութ յու նը զի ջե լը. «Մա յի սի սկզբնե րում մի բուռն եկ վոր ներ 
ա ռաջ բե րե ցին Ա ղէք սանդ րա պօ լում հա կա պե տա կան բռնկում և  դաշ նակ-
ցա կան «սի րե լի ըն կեր ներ» մի քա նի ժա մից յե տոյ ձեռ քից թո ղե ցին իշ խա-
նու թիւ նը...»82:

Ո րո՞նք էին այն պատ ճառ նե րը, որ զսպում էին  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա-
նին, և  նա 1920 թ. մա յի սին չցան կա ցավ  Հա յաս տա նի հար ցը լու ծել Ադր բե-
ջա նի խորհր դայ նաց ման սցե նա րով:  Նախ՝  Կար միր բա նա կի բարձ րա գույն 
հրա մա նա տա րութ յու նը ռազ մա կան բնույ թի տե ղե կատ վութ յուն էր ստա նում 
ոչ միայն կու սակ ցա կան ըն կեր նե րից, այլ նաև պրո ֆե սիո նալ հե տա խույզ-
նե րի մի ջո ցով: Իսկ վեր ջին ներս տե ղե կաց նում էին, որ հայ կա կան բա նա կը 
բա վա կա նին մար տու նակ է և  երկ րի խորհր դայ նա ցու մը տվյալ պա հին ի րե-
նից դժվար թե ներ կա յաց նի մի ու րախ, թեթև ու անվ տանգ զո րա շարժ-զբո-
սանք83: Ա ռա վել ևս, որ այդ օ րե րին զգա լի ու ժեր ու մի ջոց ներ էր պա հան ջում 
խորհր դա-լե հա կան պա տե րազ մը: Մ յու սը, որ շատ կար ևոր է, այն հան գա-
մանքն էր, որ բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նի ուղ ղա կի ռազ մա կան ներ խու ժու մը 
 Հա յաս տան կար ժա նա նար Արև մուտ քի չա փա զանց բա ցա սա կան ար ձա-
գան քին ու գնա հա տա կա նին:  
80 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Հայ բոլշևիկների…, էջ 254:
81 Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927.  Сборник документов / Составители: 
А.В.Квашонкин, О.В.Хлевнюк, Л.П.Кошелева, Л.А.Роговая. - М.: 1996. — 423 с., Документы N 71, 79, 
80, А.В.Квашонкин, Советизация Закавказья…, cc. 167,170,172,177, А.В.Квашонкин Технология «красных 
революций» в Закавказье в начале XX в., Политика и oбщество, 2016, N 4, cc. 437- 440, 443,444,446.
82 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…,էջ 541:
83 Տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 564:
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Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման հա մար մշակ վել էր հա տուկ «մե թո-
դա կան ձեռ նարկ», ըստ ո րի  Հա յաս տա նի վրա ա ռա ջի նը պետք է հար-
ձակ վեին քե մա լա կան զոր քե րը: Այդ դեպ քում Արև մուտ քի ԶԼՄ-նե րում 
մեծ աղ մուկ կբարձ րա նար, որ թուր քե րը հեր թա կան ան գամ ի րա կա-
նաց նում են հա յե րի կո տո րած:  Բոլշ ևիկյ ան մա մու լը նույն պես կդա տա-
պար տեր թուր քա կան ներ խու ժու մը, ին չից հե տո  Խորհր դա յին  Ռու սաս-
տա նի զի նու ժը  Հա յաս տա նի ան պաշտ պան դար ձած ար ևել ան սահ մա-
նով մուտք կգոր ծեր եր կիր, կկա սեց ներ թուր քե րի կող մից ի րա կա նաց-
վող կո տո րա ծը և  հա յե րի ու ամ բողջ աշ խար հի աչ քին կներ կա յա նար 
փրկչի կեր պա րով84: 

Իսկ եր րոր դը, ո րը թերևս ա մե նա կար ևորն է, դա այն հան գա մանքն 
է, որ ե թե հան կարծ 1920-ի մա յի սին  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը գնար 
 Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց մա նը, մեղմ ա սած խիստ անտ րա մա բա նա-
կան է, որ երկ րի կե սը խորհր դայ նաց վեր որ պես հայ կա կան խորհր դա-
յին պե տութ յուն, մյուս մա սը`  Կար սի մար զը, նվի րա բեր վեր քե մա լա կան-
նե րին, իսկ մի քա նի կտոր էլ տրվեր Ադր բե ջա նին: 

 Դա «չաշ խա տող» տար բե րակ էր:  Դա կլի ներ ար դեն քե մա լա կան կող-
մին հասց ված հար ված, ո րի հետ ևանք նե րը հենց  Ռու սաս տա նի հա մար լի-
նե լու էին ան կան խա տե սե լի և  ոչ դյու րին, ա ռա վել ևս, որ քե մա լա կան նե րը 
այդ օ րե րին ար դեն ին տեն սիվ շփում ե րի մեջ էին նաև հաղ թող տե րութ-
յուն նե րի հետ: Այն պես որ առ ճա կա տու մը քե մա լա կան նե րի հետ՝  Հա յաս տա-
նի խորհր դայ նաց ման գնով, չէր կա րող տե ղա վոր վել  Կով կա սում իր հա մար 
ե րաշ խա վոր ված դիր քեր հաս տա տե լու ձգտող  Ռու սաս տա նի պլան նե րի մեջ: 
Դ րանք ա պա հո վե լու հա մար քե մա լա կան կող մի հետ վա ղօ րոք ար դեն ձեռք 
էր բեր վել ա պա գա  Թուր քիա յի սահ մա նը Ար փա չայ-Ա րաքս գծով անց նե լու 
պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը85: Այն պես որ, այդ օ րե րին  Խորհր դա յին  Ռու սաս-
տա նը ոչ թե օ ժան դա կե լու էր հայ բոլշ ևիկ նե րին` շու տա փույթ խորհր դայ-
նաց նել  Հա յաս տա նը, այլ հա կա ռա կը, ինչ պես քա նիցս նշվել է, կոնկ րետ 
քայ լեր ձեռ նար կեց, որ պես զի ար դեն բռնկված խռո վութ յու նը զար գա ցում 
չստա նա և  այդ պա հին գոր ծը հան կարծ չհաս նի ամ բողջ եր կի րը խորհրդայ-
նաց նե լուն: 

Ի դեպ Ան կա րան էլ էր բա վա կա նին ան հանգս տա ցած մա յի սին  Հա յաս-
տա նում ծա վալ ված դեպ քե րով: Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րը, տե ղե կա նա լով  Հա-
յաս տա նում բռնկված բոլշ ևիկյ ան խռո վութ յան մա սին, խիստ մտա հոգ նա-
մակ է հղում Ան կա րա, որ տեղ կար ծիք է հայտ նում, որ ե թե հան կարծ  Հա-
յաս տա նում տե ղի ու նե նա խորհր դայ նա ցում, ա պա ի րենք այլևս հա վերժ 
պետք է հրա ժար վեն  Կարս-Ար դա հա նին տի րա նա լու մտքից86: Եվ շատ հա-

84 Տե՛ս Հարությունյան. Վ., Կարսի մարզը …, էջ 146:
85 Տե՛ս Арутюнян Бабкен, Московский и Карсский договоры 1921 года были позорнее Александропольского, 
«ИА Regnum», 11.11.2011, http://old.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2011/11/m271212.htm, տե՛ս նաև՝ Հարու-
թյունյան Բ., Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրման քննության շուրջ, «Պատմա-
բանասիրական հանդես», 2011, N 3., էջ 51-61: Նշենք, որ բոլշևիկյան կուսակցությունը և նրան անդամակցող 
հայ բոլշևիկները միշտ էլ կողմակից են եղել Կարսը թուրքերին զիջելուն: Դեռևս 1918 թ. ապրիլի 18-
ին ընթացիկ մոմենտի վերաբերյալ իր ընդունած բանաձևում այդ կուսակցության կովկասյան մարմինը 
Կովկասում դավաճան էր պիտակում նրանց բոլորին, ով չի ընդունում Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի 
կետերը և պայքար է մղում Անդրկովկաս թուրքական ներխուժման դեմ, տե՛ս Из истории иностранной 
интервенции в Армении в 1918 году (Документы и материалы), сост. Х.А.Бадалян, Ереван, 1970, с.73:
86 Տե՛ս Озтюрк М., Советско-турецкие отношения на Кавказе в 191-1923 гг., Канд. Диссертация, Санкт 
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վա նա կան է, որ քե մա լա կան կողմ իր հեր թին ձեռ նար կեր քայ լեր, որ պես-
զի Ա լեք սանդ րա պոլի հեղ կո մը հան կարծ իր ձեռ քը չվերց նի երկ րի իշ խա-
նութ յու նը: Ա ռա վել ևս, որ քե մա լա կան նե րը ուղ ղա կի և  ան մի ջա կան շփում-
նե րի մեջ էին կով կաս յան բոլշ ևիկ նե րի և  այդ տե ղի  Կար միր բա նա կի հրա-
մա նա տա րութ յան հետ87:

 Այլ հարց է, որ կենտ րո նա կան մոս կովյ ան իշ խա նութ յուն նե րին դեպ քե-
րի նման ըն թաց քը քա րոզ չա կան ա ռու մով, ըստ էութ յան, շատ էլ ձեռն տու 
էր. մի կող մից՝  Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան նա վա կը սկսեց բա վա կա նին 
ուժ գին ճոճ վել, մյուս կող մից՝ հրա շա լի ա ռիթ էր ստեղծ վում՝ շա հար կե լով 
 Հա յաս տա նում բոլշ ևիկ նե րի նկատ մամբ ի րա գործ վող ո րոշ խստութ յուն նե-
րը, ուղ ղա կիո րեն մի ջամ տել այդ երկ րի ներ քին գոր ծե րին:

Այն պես որ, ե թե կան, կամ էլ ի հայտ կգան նո րա նոր փաս տեր և 
 հան գա մանք ներ, ո րոն ցից ել նե լով հնա րա վոր է այ դօր վա դաշ նակ ցա-
կան իշ խա նութ յուն նե րին մե ղադ րել հա զար ու մի մեղ քե րի մեջ, բայց 
ոչ եր բեք նրա նում, որ 1920-ի մա յի սին չզի ջե ցին իշ խա նութ յու նը ար-
կա ծախնդ րութ յան դի մած մի քա նի հայ բոլշ ևիկ նե րին:  Քան զի աս պա-
րե զում, ի րոք, բա ցա կա յում էր այն ռեալ ու ժը, ո րին հնա րա վոր էր և 
 պա րա գա նե րի բե րու մով՝ պետք էր, զի ջել պե տութ յան կա ռա վար ման 
ղե կը:  Միան գա մայն բնա կան է, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում գոր ծող 
կա ռա վա րութ յու նը պետք է դի մեր այն պի սի քայ լե րի, ո րոնց մի ջո ցով 
կճնշվեր օ տար ու ժի գոր ծա կալ հան դի սա ցող հա կա պե տա կան խմբա-
վոր ման կազ մա կեր պած և  ազ գա յին ան կախ պե տա կա նութ յան կոր-
ծան մա նը միտ ված խռո վութ յու նը:

 Միան գա մայն այլ հարց է, ի հար կե, թե որ քա նով կան խե ցին կա ռա վա-
րութ յան այդ քայ լե րը պե տութ յան փլու զու մը և,  ընդ հան րա պես, հնա րա վո՞ր 
էր արդ յոք այն օ րե րին և  այն պայ ման նե րում կան խել այդ փլու զու մը:

  Վեր ջում մեկ ան գամ ևս  անդ րա դառ նա լով 1920 թ. մա յիս յան դեպ քե րին՝ 
կա րող ենք ա սել, որ չնա յած կրած պար տութ յա նը, բոլշ ևիկ նե րը Ա լեք սանդ-
րա պոլ- Կարս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նում ար ձա նագ րե ցին կար ևոր ռազմավա-
րա կան հա ջո ղութ յուն և  ձեռք բե րում. նրանք գործ նա կա նո րեն պար զե ցին, 
փոր ձար կե ցին և  ար ձա նագ րե ցին, որ այդ տե ղի զո րա խում բը, ըստ էու-
թյան, միշտ պատ րաստ և  ըն դու նակ է շատ ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ցու-
ցա բե րելու քա ղա քա կան գործընթացներին: Ան գամ, ե թե այդ գործընթաց-
նե րը ու նե նան բա ցա հայտ հա կա պե տա կան ուղղ վա ծութ յուն ու բնույթ. «20 
թվի մա յի սեան օ րե րում զին վո րու թեան այդ տրա մադ րու թիւ նը հրա պա րակ 
դուրս ե կաւ և  Կար սի եր կու գե նե րալ նե րը ցոյց տվե ցին այդ օ րե րում ի րանց 
իս կա կան դէմ քը: Այդ գե նե րալ նե րը մի ակն թար թում կորց րե ցին ի րանց նօ-
մի նալ հե ղի նա կու թիւ նը, ե րեր վե ցին, աջ ու ձախ ըն կան, բայց, ի հար կէ, 
կո րով չու նե ցան կան գուն լի նե լու այդ ուղ ղու թիւն նե րից և  ոչ մէ կում: Եւ այդ 
բնա կան էր:  Գե նե րալ ներն ու սպա նե րը բա նա կի մի կողմ էր, իսկ զին վո-
րու թիւ նը, մաս սան, բուն հա յիւ թիւ նը, այլ բա նակ էր, տար բեր հո գե բա նու-
թեամբ, մտա ծե լա կեր պով և  ազ գա յին կո րո վով:

Այդ մի շարք ան հեր քե լի փաս տե րը բա ւա կան էին, ի հար կէ, հա մոզ վե լու, 

Петербург, 2010 с. 69-70.
87 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 63:
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որ  Կար սի նա հան գի զօ րաց հրա մա նա տար կազ մի մե ծա գոյն մա սը ան պէտք 
էր և  ան հա մա պա տաս խան մեր պե տա կան մի տում ե րին:  Բայց և  այն պէս 
և  մա յի սեան դէպ քե րից յե տոյ այդ բո լոր գե նե րալ նե րը և ս պա նե րը մա ցին 
ի րանց տե ղե րում: Երկ րի և  հա սա րա կու թեան հա մար պարզ էր այդ հրա-
մա նա տար կազ մի կա տա րեալ ան կա րո ղու թիւ նը, պարզ էր և  այն, որ սան-
ձար ձակ զօր քը այդ պի սի հրա մա նա տար նե րի ձեռ քում միայն չա րիք էր երկ-
րի հա մար… Ու շագ րաւ պէտք է հա մա րել, որ այդ բո լոր գե նե րալ նե րը և 
ս պա նե րը նա խա մե ծար դար ձան ռուս զօ րա բա նա կում, նո ցա հայ րե նի քի 
կոր ծա նու մից յե տոյ»88:

 5.  Կար սի վերջ նա խա ղը
 Մինչ  Հա յաս տա նում մա յիս-հու նի սին այս տեղ ու այն տեղ բռնկվում ու 

ճնշվում էին բոլշ ևիկյ ան կրքե րը,  Մոսկ վա յում շա րու նակ վում էին հայ-բոլ-
շ ևիկյ ան  «իբր բա նակ ցութ յուն նե րը»:  Զու գա հեռ ըն թա նում էին նաև քե մա-
լա բոլշ ևիկյ ան բա նակ ցութ յուն նե րը: Այդ զու գա հեռ ըն թա ցող բա նակ ցութ-
յուն նե րի ըն թացքն այն պի սին էր, որ բա ռա ցիո րեն հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի 
օ րեն քով, օ րե ցօր ա ճում ու ա վե լի էին հաս տատ վում հա յե րի հաշ վին քե-
մա լա կան կող մի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու բոլշ ևիկ նե րի պատ րաս տա-
կա մութ յունն ու վճռա կա նութ յու նը: Բ նա կա նա բար, հա մա պա տաս խան հա-
մա չա փութ յամբ նվա զում էին հայ կա կան պատ վի րա կութ յան սպա սե լիք ներն 
ու ակն կա լիք նե րը: Արդ յուն քում, բո լոր կե տե րով մերժ ված հայ կա կան պատ-
վի րա կութ յու նը վե րա դար ձավ  Հա յաս տան՝ բոլշ ևիկ նե րի հետ բա նակ ցու-
թյուն նե րը ար դեն տե ղում շա րու նա կե լու ան հաս կա նա լի ու ան հայտ հե ռա-
ն կա րով: Իսկ քե մա լա կան բա նագ նաց նե րին ըն դու նել էր ան ձամբ  Լե նի նը 
և ն րանց այն առարկությանը, թե թուր քա կան կող մը մտա հոգ ված է, որ 
Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը կար ծես թե ո րոշ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է 
ձեռք բե րել հա յե րի հետ,  Լե նի նը պա տաս խա նել է, որ այդ հար ցում 
 Ռու  սաս տանն ի րոք որ սխալ է թույլ տվել և  կաշ խա տի ուղ ղել այդ սխա լը, 
իսկ ե թե դա ար դեն նրա ու ժե րից վեր լի նի, ա պա այդ դեպ քում թող դա 
ա նի հենց քե մա լա կան կող մը89: 

 Այն պես որ քե մա լա կան պատ վի րա կութ յու նը վե րա դար ձավ  Լե նի նի հետ 
բա րե կա մութ յան նախ նա կան հա մա ձայ նա գիր կնքած և  ա մե նա կար ևո րը՝ 
բոլշ ևիկ նե րի թույլ տված ո րոշ սխալ ներ շտկե լու, այն է՝  Հա յաս տա նի հետ 
տա րած քա յին հար ցեր ճշտե լու հա մա ձայ նութ յուն ստա ցած:  Միա ժա մա նակ 
Ան կա րա ուղ ևոր վեց  Հա յաս տա նի դեմ պա տե րազ մե լու «ծախ սե րը հո գա լու» 
հա մար բոլշ ևիկ նե րի նվի րատ ված ոս կին ու զենք-զի նամ թեր քը տե ղա փո-
խող թուրք-բոլշ ևիկյ ան հեծ յալ ջո կա տը90:  Քե մա լա բոլշ ևիկյ ան գրկա խառ-
նութ յու նը ա վե լի ու ա վե լի էր ջեր մա նում ու հզո րա նում՝ իր ճի րան նե րում 
ա վե լի ու ա վե լի սեղ մե լով  Հա յաս տա նը: Այն պես որ, ար տա քին քա ղա քա կան 
աս պա րե զում այդ օ րե րին ա մե նաա ռաջ նա յին ու ա մե նաարդիական հա-

88 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 342, 539:
89 Տե՛ս Հարությունյան Վ.. Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ 145:
90 Տե՛ս Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ 145, 427, տե՛ս նաև՝ М. Озтюрк. Рассмотрение 
советской помощи Анкаре в 1920-1922 гг. на основе турецких исторических источников. «Научные проблемы 
гуманитарных исследований». 2010. N  5. с. 69-76.
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մար վող «մոս կովյ ան» ուղ ղութ յամբ ձեռք բե րում ե րը, ինչ պես բո լո րիս հայտ-
նի է, նույ նիսկ զրո յա կան չէին կա րող հա մար վել, այլ ընդգծ ված բա ցա սա-
կան ու  Հա յաս տա նի հա մար խիստ վտան գա վոր:

  Հայ բոլշ ևիկ նե րի 1920 թ.  Մա յիս յան խռո վութ յու նը, ինչ պես նշվել է, հա-
ջո ղութ յուն չու նե ցավ և ճնշ վեց:  Բայց դրա նով կա սեց վե ցի՞ն արդ յոք այդ 
կող մից  Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յա նը սպառ նա ցող ար տա քին ու ներ քին 
վտանգ նե րը: Ա մեն ևին: Խ ռո վութ յու նը ճնշե լուց հե տո քե մա լա բոլշ ևիկյ ան 
վտան գը  Հա յաս տա նի հան դեպ ոչ թե չե զո քաց վեց կամ թու լա ցավ, այլ հա-
կա ռա կը, ա վե լի սաստ կա ցավ՝ ստա նա լով ա վե լի ու ա վե լի հա մա կարգ ված 
ու ա հագ նա ցող բնույթ. «… Մա յի սեան դա ւադ րու թիւ նից յե տոյ էլ հայ բոլ շե-
ւիկ նե րը հան գիստ չնստե ցին, նրանք ա վե լի ևս մո լեգ նած շա րու նա կե ցին 
ի րենց դա վադ րու թիւ նը,-  Կար սի շրջա նի ռուս նե րի և թուր քե րի հետ ձեռք-
ձեռ քի…»91: 

  Մոսկ վա-Ան կա րա ալյ ան սը սպա սար կող և ն րանց դե մից վա զող ու 
ա մե նից բարձր գո ռա ցող հայ բոլշ ևիկ նե րի ա սա ծը ա մեն տեղ ու ա մեն 
պա հին նույնն էր. «Կար թա գե նը, այն է՝ ան կախ  Հա յաս տա նը, պետք է կոր-
ծան վի»92:  Նախ, նրան ցից բո լո րը չէ, որ խռո վութ յու նը ճնշվե լուց հե տո հե-
ռա ցան  Հա յաս տա նից: Օ րի նակ՝ Ա լեք սանդ րա պո լի հեղ կո մի  «եկ վոր» ան-
դամ ե րից Ա վիս  Նու րի ջան յա նը, ո րը 1918-ին  Բաք վում՝  Հա մա զաս պի ջո-
կա տի կազ մում որ պես  Բաք վի կո մու նա յի կա մա վոր զին վոր կռվել էր թուր-
քե րի դեմ, այժմ, ճո ղոպ րե լով քա ղա քից, մի քա նի այ լազ գի ու ղարկ ված 
բոլշ ևիկ նե րի հետ թաքն վում էր Աղ բա բա յի կա րա փա փախ ցե ղի վրան նե-
րում և չ ճա նաչ ված լի նե լու հա մար, աչ քե րին ի ջեց րած թուր քմենի սև 
 փա փա խը, շա րու նա կում էր իր բա ցա հայտ հա կա պե տա կան գոր ծու նեութ-
յու նը. «Մի ինչ որ Ա ւիս, որ յե տոյ ռուս մի նիստր դար ձավ Եր ևա նում, թագն-
վում էր Ա ղէք սանդ րա պօլ բուն հայ կա կան գա ւա ռում և  ռուս նե րի ու հրեա-
նե րի հետ ռումբ պատ րաս տում հայ կա կան իշ խա նու թիւ նը պայ թեց նե լու 
հա մար»93: Ն րան ցից ո մանք էլ խու սա փե լով պա տաս խա նատ վութ յու նից՝ 
ուղ ևոր վե ցին ու ղիղ… Էրզ րում ու  Կարս և վե րա դար ձան ար դեն Ք յա զիմ 
 Կա րա բե քի րի զո րա ջո կա տի շար քե րում94:

 Միա ժա մա նակ, հայ բոլշ ևիկ նե րը, չնա յած խռո վութ յան ան հա ջո ղութ յա-
նը, ար դեն կա յուն ու հիմ ա վոր ված կար ծիք ու նեին երկ րի ներ քին պրոբ-
լեմ ե րի, բնակ չութ յան տրա մադ րութ յուն նե րի և  ա մե նա կար ևո րը՝ բա նա կում 
առ կա մո տե ցում ե րի ու տրա մադ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ և  ա ռի թը բաց 
չէին թող նում  «արդ յու նա վետ» շա հար կելու և  օգ տա գոր ծելու այդ ա մե նը95: 

Իսկ պե տութ յան նե րսում էլ՝ բոլշ ևիկ նե րի հետ զու գա հեռ և  հու  րա  խութ յուն 
նրանց, պե տա կա նութ յան վե մը շա րու նա կում էին ճո ճել ու խարխ լել, այ սօր-
վա լեզ վով ա սած, ան սան ձե լի կո ռուպ ցիոն դրսևո րում ե րը:  Կա ռա վա րութ յու նը 
կա րո ղա ցավ ճնշել բոլշ ևիկյ ան հա կա պե տա կան խռո վութ յու նը, սա կայն 
չճնշվեց, չվե րաց վեց ու չպատժ վեց այն ա մե նը, ինչը պե տութ յու նը ներ սից 

91 Յ.Ա.Ք. Հաճեան, Կարսի վերջին օրերը. 1920 թիւ, «Ալիք», օրաթերթ, Թէհրան, 2 մայիսի, 1961, N 91:
92 Վ.Հարությունյան. Հայ բոլշևիկների…,, էջ 103-106, 152-155:
93 Յ. Ա. Ք. Հաճեան, Կարսի վերջին օրերը. 1920 թիւ «Ալիք» օրաթերի, 2 մայիսի, 1961, N 91, Յարութիւնեան 
Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 569:
94 Տե՛ս Յ. Ա. Ք. Հաճեան, նույն տեղում:
95 Տե՛ս Յ. Ա. Ք. Հաճեան, Կարսի վերջին օրերը. 1920 թիւ «Ալիք», Թեհրան, 1961, 581:
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քան դող գոր ծոն էր96:
  Վայ այն ազ գին, որն ինքն ի րեն հասց նում է այն պի սի մի վի ճա կի, երբ 

պե տա կա նութ յան վե մի տա րու բեր ման ներ քին ու ար տա քին ու ժե րը սկսում 
են ներ դաշ նակ վել իրարով: Բ նութ յան մեջ դա կոչ վում է «ռե զո նանս», ին չի 
ի հայտ գա լը նշա նա կում է փլու զում և  ա վե րում ա մեն ին չի և  ա մե նու րեք: 
 Հա յաս տա նի պա րա գա յում այդ ա վե րիչ «ռե զո նան սը» կյան քի կոչ վեց և 
 գոր ծարկ վեց ա ռա ջին հեր թին հենց ա մե նա կար ևոր՝  Կար սի ուղ ղութ յամբ: 

  Հաս կա նա լի է, որ մոս կովյ ան բոլշ ևիկ նե րի տված տասն յակ հա զար նե-
րով հրա ցան ներն ու մի լիոն նե րով փամ փուշտ նե րը, հար յու րա վոր կի լո-
գրամ ե րով ոս կին, հայ-բոլշ ևիկյ ան քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յու նը, թա լանն 
ու ա նօ րի նութ յուն նե րը, բա ցա հայտ դա վա ճա նութ յան հաս նող հրա մա նա-
տա րա կան կազ մի ա պի կա րութ յունն ու բա նա կի բա րո յալ քու մը, ոչ արդ յու-
նա վետ պե տա կան կա ռա վա րու մը ի վեր ջո պետք է «կ րա կեին»: Այն պես որ, 
«Վեց տա րի շա րու նակ պա տե րազ մե լուց և կռ վե լուց յե տոյ, մենք կանգ նած 
էինք շրջա պատ ված թշնա մի նե րով և  պա ռակտ ված ներ սում ազ գու րաց նե-
րով97»:

 Ա ռա ջին կրա կո ցը հնչեց ար դեն 1920 թ. օ գոս տո սի վեր ջին-սեպ տեմ բե-
րի սկզբին. «Կեա զիմ  Կա րա բե կիր փա շա յի ա ռա ջա ւոր ոյ ժե րը ա ռա ջին ան-
գամ եր ևա ցին մեր սահ մա նա գլխում 20 թվի օ գոս տո սի 27»98, երբ մի քա նի 
օր վա ըն թաց քում Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րը հա յե րից հետ վերց րեց նրանց կող-
մից հու նի սին գրա ված Օլ թիի գա վա ռա կը: 

 Հա յաս տա նի մա սով քե մա լա բոլշ ևիկյ ան դա շին քի նա խագ ծած ու մշա-
կած ծրա գի րը մտնում էր իր վերջ նա կան փուլ:  Պատ կե րա վոր ա սած՝ ի րա-
դար ձութ յուն նե րը «հայ կա կան պար տիա յում» սրըն թաց զար գա նում էին, և 
 դեպ քե րը տե ղա փոխ վում էին դե պի  Կար սի «վերջ նա խաղ»: 

 Իսկ ինչ պի սի՞ն էր այդ վերջ նա խա ղում պաշտ պան վող կող մի, այն է՝ 
 Կար սի հայ կա կան զո րախմ բի վի ճա կը  թե՛ քա նա կա պես, թե՛ ո րա կա պես՝ 
զո րախմ բի մար տու նա կութ յան տե սա կե տից:

 Անդ րա դառ նանք նախ ա մե նաա ռաջ նա յին` ու ժե րի քա նա կա կան հա րա-
բե րակ ցութ յան ցու ցա նիշ նե րին:  Հենց սկզբից ա սենք, որ տար բեր աղբ յուր-
նե րում բեր վում են իրարից էա պես տար բեր վող տվյալ ներ:  Ներ կա յաց նենք 
դրան ցից մի քա նի սը, ո րոնք, դա տե լով թե՛ աղբ յուր նե րից, թե՛ ներ կա յաց վող 
թվե րից, պետք է որ ա ռա վել մոտ լի նեն ի րա կա նութ յա նը:

1.  Հա յաս տա նի ռազ մա կան գե րա տես չութ յան «Ռազ միկ» շա բա թա թեր-
թը, չբե րե լով թվա յին ցուցանիշներ, ու ժե րի ընդ հա նուր հա րա բե րակ ցութ յան 
մա սին այդ օ րե րին գրել է, որ մենք ու նե ցել ենք «… կա նո նա ւոր հագն ւած 
ու պա րե նա ւոր ւած զօրք, թվով մի քա նի ան գամ շատ թշնա մուց…»99:

2.  Կար սի քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պետ Ս տե փան  Ղոր ղան յան. 
«Կար սի նա հան գում գտնված մեր զօ րա բա նա կը, իր բո լոր ան կազ մա կերպ 
և  թե րի կող մե րով հան դերձ, հա մե նայն դէպս մի 4 ան գամ մեծ էր թշնա մու 
բա նա կից....»100, «… հա կա ռակ մեր հրա մա նա տա րու թեան ուռց րած տե ղե-

96 Տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 529, 544:
97 Նույն տեղում, էջ 510:
98 Նույն տեղում, էջ 382, 395, 413:
99 «Ռազմիկ» շաբաթաթերթ, 8 նոյեմբերի, 1920 թ., N 26:
100 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 457:



311

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

կու թիւ նե րին, քեա մա լիստ նե րի թի ւը մի 4 ան գամ մեր զո րա բա նա կից փոքր 
էր»101, «Պետք է զար մա նալ, ար դեոք, այդ բո լո րից յե տոյ, որ քեա մա լիստ-
նե րից չորս ան գամ ա ւե լի ոյ ժեր ու նե նա լով, մենք վար կա բե կե ցինք զին վո-
րա կան բախ տը  Կար սի մե ծա հռչակ ամ րու թիւն նե րի տակ»102:

3.  Սի մոն Վ րաց յա նը թվար կում է զո րախմ բի կազ մում ընդգրկ ված զո-
րա մա սե րը. «…այս տեղ գոր ծում էին զո րա վար  Հով սեփ յա նի բրի գա դը- 
ա ռա ջին գունդ՝ գնդ.  Մազ ման յան, 4-րդ  գունդ՝ գնդ.  Մի րի ման յան, 5-րդ 
 գունդ՝ գնդ.  Շա գու բադ յան,  Սե պու հի բրի գա դը, 7-րդ  գունդ՝ գնդ. Իշ խան-
յան, 8-րդ  գունդ՝ փոխգնդ.  Բաղ դա սար յան, գնդ.  Ղոր ղան յա նի ձիա վոր բրի-
գա դը և  մի քա նի կա մա վո րա կան խմբեր՝  Փի լո սի,  Մու րադ յա նի, Սմ բա տի և  
այլն:  Կար սի ճա կա տում գոր ծում էին սա վառ նակ ներ և «Ա զա տա մարտ» 
զրա հագ նաց քը»103:  Թեև զին վո րա կա նութ յան թվա քա նա կը բեր ված չէ, սա-
կայն նշվում է, որ  Կար սում գե րի ըն կած հայ զին վոր նե րի թի վը հաս նում 
էր ութ հա զա րի: Այս դեպ քում՝ նույ նիսկ ա մե նա հա մեստ մո տեց ման պա րա-
գա յում կա րե լի է են թադ րել, որ  Կար սի ուղ ղութ յամբ հա յերն ու նե ցել են 
առն վազն 10-12 հա զա րից ոչ պա կաս զին վո րա կա նութ յուն:

4.  Մեր մյուս վար չա պե տը` Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նը, բե րում է հետև յալ 
տվյալ նե րը. «Կարս-Ա լեք սանդ րա պո լի ճա կա տում կանգ նած են հետև յալ 
զո րա մա սե րը. խոս քը վե րա բե րում է կա նո նա վոր զոր քե րին և  հատ կա պես 
հե տիոտն զոր քե րին: Այդ տեղ են ա ռա ջին գուն դը ( Մազ ման յան)՝ 1500 սվին, 
4-րդ  գուն դը ( Մի րի ման յան)՝ 2000 սվին, 5-րդ  գուն դը ( Շա ղու բաթ յան)՝ 700 
սվին, 6-րդ գն դի մեկ գու մար տակ ( Հայ Գն դու նի- Համ բար ձում  Թոփ չեան)՝ 
800 սվին և 8-րդ  գուն դը ( Տիգ րան  Բաղ դա սար յան)՝ 1500 սվին, ըն դա մե նը՝ 
7200 սվին:  Բա ցի դրա նից, կան նաև Սմ բա տի խմբե րը»104: Ինչ պես տես նում 
ենք, այս տեղ էլ բեր ված չեն կա մա վո րա կան խմբե րի զին վոր նե րի թվա քա-
նա կը, հաշ վի ա ռած չէ նաև  Նի կո լայ  Ղոր ղան յա նի հեծ յալ բրի գա դը: Ե թե 
հաշ վի ենք առ նում նաև այդ ու ժե րը, ա պա  Կար սի ուղ ղութ յամբ նո րից 
հաշվում ենք մո տա վո րա պես 10 հա զա րից ոչ պա կաս զին վո րա կա նութ յուն:

5.  Դեպ քե րի ան մի ջա կան մաս նա կից, այդ օ րե րին հայ կա կան բա նա կի 
գլխա պետ (կա պի տան), արևմ տա հայ Գ.  Սիւր մէ նեա նը իր հու շե րում ներ-
կա յաց նում է հետև յալ թվե րը.  Կար սի ուղ ղութ յամբ 1920 թ. հոկ տեմ բե րին 
հայ կա կան զի նու ժը կազ մել է մոտ 10 հա զար զին վոր, իսկ մեկ այլ հաշ-
վարկով՝ 15-16 հա զար105:

Մեր ու սում ա սի րած բա վա կա նին ըն դար ձակ գրա կա նութ յան ցան կը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս եզ րա կաց նելու, որ  Կար սի ուղ ղութ յամբ հայ կա-
կան զո րախմ բի վե րա բեր յալ վե րը բեր ված թվե րն ա ռա վել ի րա տե սա կան 
են և  մոտ ի րա կա նութ յա նը: 

Ա վե լի ա նո րոշ ու խայ տաբ ղետ են  Կար սի ուղ ղութ յամբ թուր քա կան զո-
րախմ բին վե րա բե րող քա նա կա կան տվյալ նե րը: Ս տե փան  Ղոր ղան յա նը 
նշում է 4 հա զար թի վը, նույն կա պի տան Գ. Սիւր մէ նեա նը՝ գե նե րալ  Սի լիկ-

101 Նույն տեղում, էջ 163,167:
102 Նույն տեղում, էջ 151:
103 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 508:
104 Խատիսյան Ա., Հայաստանի Հանրապետության ծագում ու զարգացումը, Պէյրութ, 1968 թ., էջ 289, 290:
105 Տե՛ս Սիւրմէնեան Գ., Տաճկահայ զինուոր և զինուորականութիւնը, Պէյրութ, 1967, էջ 68-70, 86-87:
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յա նի խոս քե րից, նույն պես նշում է 4 հա զար թի վը106, այ դօր վա հայ կա կան 
հե տա խու զութ յան տվյալ նե րով թուր քե րի թի վը կազ մել է 5000107, Ա լեք սանդր 
 Խա տիս յա նը խո սում է  Կար սի ուղ ղութ յամբ շարժ վող 12 հա զա րա նոց քե-
մա լա կան զոր քի մա սին108, իսկ ա կա դե մի կոս Լ. Խուր շուդ յա նը ներ կա յաց նում 
է, որ ամ բողջ հայ–թուր քա կան ճա կա տում թուր քե րը կենտ րո նաց րել էին 
25-30 հա զար զին վոր109: Ուս տի,  Կար սի ուղ ղութ յամբ ար շա վող  Կա րա բե-
քի րի 30-50 հա զա րա նոց զո րախմ բի մա սին հի շա տա կում ե րը մենք հա մա-
րում ենք, մեղմ ա սած, ոչ այն քան հիմ ա վոր, և  ինչ պես ա սում են՝ քննարկ-
ման չենք դնում:

  Ճիշտն ա սած՝  Կար սի պա րա գա յում կող մե րի ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ-
յու նը քննար կելն այն քան էլ ակ տո ւալ հարց չէ, քան զի մեծ ընդ հա րում եր, 
ա ռա վել ևս` ճա կա տա մար տեր, կող մե րի միջև չեն ե ղել և  հետ ևա բար չեն 
ե ղել ի րա վի ճակ ներ, որ տեղ վճռա կան լի ներ կող մե րից մեկն ու մե կի թվա-
պես գե րակշ ռող լի նե լու հան գա ման քը: 

Եվ այս պես,  Կար սի ուղ ղութ յամբ հա կա ռա կորդ կող մե րի զին վոր նե րի 
թվա քա նակ նե րի միջև ինչ-որ ճչա ցող տար բե րութ յուն չի ե ղել: Ա մե նա հա-
մեստ ու «հա մա ձայ նո ղա կան» մո տեց ման դեպ քում նույ նիսկ, կող մե րի ու-
ժե րը կա րե լի է ըն դու նել, վա տա գույն դեպ քում, մո տա վո րա պես հա վա սար: 
Այ սինքն՝  Կար սի ուղ ղութ յամբ հա կա ռա կոր դի ան հեր քե լի և  դի մադ րութ յունն 
ա նի մաստ դարձ նող թվա յին գե րակշ ռութ յան մա սին խոսք լի նել չի կա րող: 
Էլ չենք խո սում այն մա սին, որ, ըստ ռազ մա կան գոր ծի դա սա կան տե սութ-
յան, հար ձակ վող կող մը կա րող է հա ջո ղութ յան ակն կա լիք ներ ու նե նալ, ե թե 
գե րա զան ցում է պաշտ պան վող կող մին առն վազն ե րեք ան գամ:  Հայտ նի 
փաստ է նաև, որ ու նե ցած զի նա տե սակ նե րով նույն պես հայ կա կան կող մը 
չէր զի ջում քե մա լա կան բա նա կին: Չ մո ռա նանք, սա կայն, ա մե նա կար ևո րը. 
հա յե րի ձեռ քում էր  Կար սը՝ իր աշ խար հով մեկ հայտ նի ամ րութ յուն նե րով 
ու գործնականում անս պառ զի նա պա շա րով:  Սա կայն… «Կար սի ան կու մից 
մի շա բաթ ա ռաջ պարզ վեց, որ ամ րու թիւն նե րի վե րայ սպա ներ չը կան, որ 
այդ հա րիւր թնդա նոթ նե րը ղե կա ւա րե լու հա մար  Կար սի բեր դի տրա մադ-
րու թեան տակ կան միայն մի քա նի մաս նա գէտ ներ և  պա կա սում է 40-50 
սպայ... Այդ ա ռի թով միայն այդ օ րը ձեռք ու ոտք ըն կած «շ տա բը» հե ղե ղեց 
սպա րա պե տին և  գե նե րալ  Սի լի կօ վին հե ռագիր նե րով, բայց ար դէն ուշ էր, 
ի հար կէ,  Կար սի ժա մե րը ար դէն հաշ ված էին...  Կար սի ան կու մից 5 օր ա ռաջ 
բո լո րի հա մար, հրա պա րա կավ պարզ վեց, որ  Կար սի ամ րու թիւն նե րը և 
խ րա մատ նե րը ոչ միայն է լէկտ րա կան, կամ որ ևէ այլ լոյս չու նեն, այլ չու նեն 
և  ջուր, չու նեն հե ռագ րա կան և  տե լե ֆօ նի կապ ո՛չ ի րար հետ և  ո՛չ շտա բի 
հետ: Եր կա թու ղու գծե րը, ո րոն ցով փո խադր վում էին դիր քե րը ռում բե րը, 
միան գա մայն փչա ցել էին: Ոչ միայն ֆօր տե րը, դիր քե րը, այլ նոյ նիսկ հրե-
տա նու հրա մա նա տա րը, բո լոր ամ րու թիւն նե րի ան մի ջա կան մե ծը, իր տրա-
մա դրու թեան տակ աֆ տօ մօ բիլ չու նէր...»110:

Անց նենք այժմ կող մե րի բա նակ նե րի ո րա կա կան, այն է՝ մար տու նա կութ-

106 Տե՛ս Սիւրմէնեան Գ., նույն տեղում:
107 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ. Գ, նույն տեղում:
108 Տե՛ս Խատիսյան Ա., նույն տեղում:
109 Տե՛ս Խուրշուդյան Լ., նույն տեղում:
110 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 391-392:
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յան աս տի ճան նե րի դի տարկ մա նը: 
 Քե մա լա կան կող մը պատ մութ յան այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում լու ծում 

էր թուր քա կան պե տա կա նութ յան լի նել-չլի նե լու խնդի րը և  հա նուն այդ 
խնդրի հաղ թա կան լուծ ման վա րում էր, ա ռանց չա փա զան ցութ յան՝ հայ րե-
նա կան պա տե րազմ: Այն էլ եր կու ճա կա տով՝ հու նա կան և  հայ կա կան: 
Արևելյ ան՝ հայ կա կան ուղ ղութ յամբ այդ գա ղա փա րի պրակ տիկ ի րա գործ-
ման պար տա կա նութ յուն նե րը ստանձ նել էր նրա ա մե նա վառ կրող նե րից 
մե կը՝ գե նե րալ Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րը:  Թե ինչ պես էր կա րո ղա ցել  Մուս տա ֆա 
 Քե մա լը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում պարտ ված թուր քին հա մո զել ու կրկին 
մղել պայ քա րի, դա գի տի միայն ին քը, բայց ի րո ղութ յունն այն է, որ  Քե մա լի 
գա ղա փա րա կից նե րից մե կը՝ Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րը, իր հեր թին կա րո ղա-
ցավ, այ սօր վա լեզ վով ա սած, այն պես մո տի վաց նել ի րենց պարտ ված բա-
նա կի կի սա թա փա ռա կան, մերկ ու սո ված նախ կին զին վոր նե րին, որ բոլ-
շևիկյ ան  Ռու սաս տա նից անհ րա ժեշտ օգ նութ յունն ստա նա լուց հե տո հնա-
րա վոր ե ղավ կազ մա վո րել կա նո նա վոր զո րա բա նակ և  ար շա վել դե պի 
 Հա յաս տան: Ու թեև այդ բա նա կի  Գե րա գույն գլխա վոր հրա մա նա տար 
 Մուս տա ֆա  Քե մա լը հայ տա րար ված էր պե տա կան հան ցա գործ և  հե ռա կա 
կար գով դա տա պարտ ված կա խա ղա նի, բա նա կը նրան հա վա տում էր և 
գ նում նրա հետ ևից: Ն ման խիստ «դե լի կատ» քա ղա քա կան ու ռազ մա կան 
պայ ման նե րում, ո րոն ցում հայտն վել էր  Քե մա լը, դա հնա րա վոր էր միայն 
այն դեպ քում, ե թե զին վորն իր աչ քի ա ռաջ ու ներ իր հրա մա նա տա րութ յան՝ 
վեր ևից ներքև ան բա սիր կեց ված քը: Ե թե այս ա մե նին գու մա րենք նաև ար-
շա վան քի հա ջող ըն թաց քի պա րա գա յում ակն կալ վող թա լանն ու ա վա րա-
ռութ յու նը, ա պա կա րե լի է ա սել, որ թուր քա կան զո րահ րա մա նա տա րու թյու-
նը կա րո ղա ցել էր իր զի նու ժը տրա մադ րել պա տե րազ մի և  ո րոշ պայ ման-
նե րում կա րող էր ու նե նալ հաղ թա նա կի ակն կա լիք ներ:

 Հա յաս տա նը նույն պես լու ծում էր հայ կա կան ազ գա յին ան կախ պե տա-
կա նութ յան մալ-չմա լու խնդի րը: Եվ հա նուն դրան նույն պես մարտն չում 
էր եր կու ճա կա տով՝ քե մա լա կան և  բոլշ ևիկյ ան: Եվ  Հա յաս տա նի վա րած 
պա տե րազմ էլ, ա ռանց վե րա պա հու մերի, նույն պես հայ րե նա կան էր: 
Արևմտ յան՝ քե մա լա կան հատ վա ծի գլխա վոր՝  Կար սի ուղ ղութ յամբ այդ գա-
ղա փա րի պրակ տիկ ի րա գործ ման պար տա կա նութ յուն նե րը դրված էին հայ 
գե նե րալ ներ  Փի րում յա նի և  Հով սեփ յա նի ու սե րին: Կրկ նենք.  Կա րա բե քի րը 
պարտ ված, կի սա սո ված ու կի սա թա փա ռա կան նախ կին զին վոր նե րից կազ-
մա վո րեց կա նո նա վոր զո րա խումբ և  ար շա վեց  Հա յաս տա նի վրա: Այ սինքն՝ 
զբաղ վեց զին վո րա կա նի իր գոր ծով: Իսկ ի՞նչ ա րե ցին ի րենց պե տութ յան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ Ք յա զիմ  Կա րա բե քի րի դի մաց 
կանգ նած հայ կա կան բա նա կի գե նե րալ նե րը, ին չո՞վ էին զբաղ ված նրանք 
նա խորդ ա միս նե րին և  այժմ, երբ թշնա մին ար դեն հա տել էր երկ րի սահ-
մա նը:  Նա խորդ շա րադ րան քում քա նիցս նշվել է, որ այդ գե նե րալ նե րը 
 Կար սում զբաղ ված էին ա մեն ին չով, բա ցի ի րենց ուղ ղա կի և  միակ պա-
հանջ վող գոր ծից՝ զին վո րա կա նի պար տա կա նութ յուն նե րից: Իսկ հատ կա-
պես և  ա ռա ջին հեր թին՝ ի րենց են թա կա զո րա միա վոր ման մի ջո ցով երկ-
րա մա սը թա լա նե լով: Այ սինքն՝ հայ զին վո րը այդ զո րախմ բում նախ՝ տե ղի 
հրա մա նա տա րութ յան հարս տա ցում ա պա հո վող գոր ծիք էր և  հե տո նոր 
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միայն, ե թե, ի հար կե, դրան բա ժին մար՝ պե տութ յունն ար տա քին թշնա մուց 
պաշտ պա նող մար տիկ: Ուս տիև, միան գա մայն բնա կան է, որ «… շատ հաս-
կա նա լի հո գե բա նա կան ա ռանց քում մեր զօ րա բա նա կը չէր կա րող կռվել և 
 յաղ թել:  Նա իր չորս կող մը տե սել էր միայն թա լան, միայն ինտ րիգ ու միայն 
ոճ րա լից խա ղաղ ազ գաբ նա կու թիւ նը թա լա նե լու և  կե ղե քե լու կազ մա կեր-
պու թիւ նը…»111:

Ընդ ո րում, հայ գե նե րալ նե րը թա լա նից չհրա ժար վե ցին մինչև վեր ջին 
պա հը. «Կարսի ան կու մից 4 օր ա ռաջ  Կար սի ոս տի կա նա պետ  Քեա սօեան 
զե կու ցեց ինձ, որ տե ղե կու թիւն ստա նա լով, որ գիւ ղե րից զին վո րա կան նե-
րը սայ լե րով թա լան են բե րում, նա պատ վի րեց բռնել թա լան չի նե րին և 
 սայ լե րը: Բռն վեց 28 սայլ բուրդ և  սայ լե րին ու ղեկ ցող մի հայ սպե կու լեան-
տի մօտ գտնվեց գե նե րալ  Փի րու մօ վի հետ ևեալ վկա յեա կա նը. «Թոյլ եմ 
տա լիս քա ղա քա գլուխ  Նոհ րա տեա նին «քր դե րի լքված վայ րե րից» բուրդ 
կրել քա ղա քի պէ տե րի հա մար»112: 

 Ա հա  Կար սի ան կու մից մի քա նի օր ա ռաջ մեր մյուս գե նե րա լի «խիստ 
գե նե րա լա վա յել» գոր ծո ղութ յան ևս  մեկ վկա յութ յուն. «Եւ այդ օ րե րում ես 
ստա նում եմ գեն.  Յով սէ փեա նից հետ ևեալ ռու սէ րէն տե լե ֆօ նագ րու մը, այն 
ճա կա տից, ուր նա յոկ տեմ բե րի 15 այն պես խայ տա ռակ կեր պով փա խաւ 
 Կա րա բե կիր փա շա յի թնդա նօթ նե րի առջ ևից: Ար փա չա յի մօտ,  Կարս-Ա ղէք-
սանդ րա պօլ խճու ղու վե րայ, ոս տի կա նու թիւ նը բռնել է իր եղ բոր տա ւա րը, 
որ նա տա նում էր  Լօ ռի, ա ռար կե լով, որ այդ տա ւա րը գե նե րա լինն է և  այդ 
ա ռի թով չար լե զու նե րը իմ հաս ցէին տա րա ծում են նենգ զրպար տու թիւն-
ներ:  Բա րե հա ճե ցէք հրա մա յե լու վե րա դարձ նել բռնված տա ւա րը եղ բորս, 
ո րով հետև ես մաս նա կից չեմ այդ տա ւա րին»113: 

Իսկ այդ նույն օ րե րին «Հայ կա կան զօ րա բա նա կը կրի տիկ մօ մեն տում մի 
աֆ տօ մօ բիլ ան գամ չու նէր:  Թէ ո՞ւր չքա ցան, այդ բազ մա թիւ աֆ տօ մօ բիլ-
նե րի հետ միա սին և  հա զա րա ւոր ձիե րը և  եզ նե րը, որ զին վո րա կան իշ խա-
նու թիւ նը ան դա դար բռնագ րա վում էր տա րիու կէս ժա մա նա կի ըն թաց քում 
 Կար սի նա հան գում իր «ռազ մա կան» և  պա տե րազ մա կան պէտ քե րի հա մար, 
դա նոյն չափ հե տաքր քիր որ չափ և  մութ պատ մու թիւն է…»114:

  Նա խորդ ամ բողջ շա րադ րան քից զուտ տրա մա բա նո րեն միան գա մայն 
հաս կա նա լի է, որ նման հրա մա նա տա րութ յան ձեռ քում հայտն ված և ն ման 
ա ռօր յա յով՝ ա ռանց հա մա պա տաս խան կար գա պա հա կան դրված քի ու պար-
տա կա նութ յուն նե րի զո րա խում բը չէր կա րող հան դես գալ որ պես մար տա-
կան միա վոր115:  Հայ գե նե րալ նե րի և ս պա յա կազ մի «շ նոր հիվ»  Կար սի հայ-
կա կան զո րա խում բը 1920 թ. ամ ռան վեր ջե րին ար դեն հասց ված էր հա կա-
ռա կոր դի հա մար ըն դու նե լի  «անհ րա ժեշտ վի ճա կի». ներ քուստ նա ար դեն 
միան գա մայն քայ քայ ված ու բա րո յալք ված էր, միան գա մայն ան պատ րաստ 
ինչ-որ լուրջ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ի րե նից ներ կա յաց նում էր 
հրա շա լի մի հում քան յութ ար տա քին ազ դե ցութ յան մի ջո ցով տար բեր մա-
111 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…,էջ 159:
112 Նույն տեղում…, էջ 384:
113 Նույն տեղում, էջ 163, 173:
114 Նույն տեղում, էջ 201, 239:
115 Հանրահայտ իրողություն է, որ ամեն ինչի հետ մեկտեղ Կարսի զորախմբում ահռելի չափերի էր հասնում 
նաև դասալքությունը, որն աճում էր օր առ օր, տե՛ս օրինակ, Հարությունյան Վ., Կարսի նահանգը…, էջ 
321-323, 334-337, 340,342, 360, 364-368:
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նի պուլյ ա ցիա ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար, քան զի «…այդ բա նա կը ար դէն 
թու նա ւոր ված էր և գ նում էր հա կաազ գա յին ճա նա պար հով»116:

 Այդ օ րե րին ար տա քին մա նի պուլ ա ցիա նե րը պետք է դրսևոր վեին 
քե մա լա կան զոր քին դի մադ րութ յուն ցույց չտա լու,  Կա րա բե քիրի՝ դե պի 
 Կարս շարժ վե լուն չխո չըն դո տե լու մի ջո ցով: Դ րա ի րա կա նա ցում էլ 
պետք է ա րա գաց նեին հայ բոլշ ևիկ նե րը, ո րոնք ընդ դեմ սե փա կան ազ-
գա յին պե տութ յանն ուղղ ված ի րենց տե րե րի՝ այդ ա ռա ջադ րան քը 
պետք է ա սել կա տա րե ցին փայ լուն ձևով: 

  Վեր հի շենք 1920-ի մա յի սը. զո րախմ բի ե րեք կար ևո րա գույն կա յա զոր-
նե րի՝ Ա լեք սանդ րա պո լի,  Կար սի և  Սա րի ղա մի շի զգա լի հատ ված ներ՝ հատ-
կա պես հրա մա նա տա րա կան կազ մից, ան ցել էին խռո վա րար նե րի կող մը: 
 Հաս կա նա լի է, որ խռո վութ յու նը ճնշվե լուց հե տո խիստ անտ րա մա բա նա-
կան, նաև  «ոչ մարդ կա յին» կլի ներ, ե թե հան կարծ կող մերն ու րա նա յին ու 
մո ռա նա յին ի րենց մա յիս յան մտեր մութ յու նը:  Դա չէր կա րող տե ղի ու նե նալ, 
քան զի հայ բոլշ ևիկ նե րը չէին կա րող «գոր ծը կի սատ թող նել» նրանք պետք 
է ի րենց մա սով ա պա հո վեին  Կար սը քե մա լա կան նե րին հանձ նե լու ծրա գի-
րը, ին չի ա մե նադ յու րին ճա նա պար հը, ինչ պես քա նիցս նշել ենք, տե ղի 
զո րախմ բի կող մից թուր քե րին դի մադ րութ յուն չցու ցա բե րելն էր:  Բա ցի 
«կարմ րած» սպա յա կազ մի հետ այդ ուղ ղութ յամբ հա մա պա տաս խան 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բե րե լը, դրան հաս նե լու ա վե լի արդ յու-
նա վետ ճա նա պարհ գո յութ յուն չու ներ: Ա ռա վել ևս, որ  Ռու սաս տա նի 
շու տա փույթ  Կով կաս վե րա դառ նա լուն տեն չա ցող այդ սպա յա կազ մի հա մար 
 Ռու սաս տա նի նոր տե րե րը միան գա մայն ըն դու նե լի էին, իսկ նրանց հաղ-
թա նակն էլ՝ ան խու սա փե լի և, բնա կա նա բար, խիստ ցան կա լի: Իսկ որն էր 
լի նե լու այդ ա մե նի դի մաց վճար վող գի նը: Այս տեղ էլ տրա մա բա նո րեն 
ա մեն ինչ հստակ է. ան ձեռնմ ե լիութ յուն նոր կար գե րի օ րոք, հրա մա նա-
տա րա կան պաշ տոն ներ նոր իշ խա նութ յան բա նա կում և  ինչ քի պահ պա նում: 
 Հե տա գա զար գա ցում ե րը հաս տա տում են այդ ա մե նը: 

Ա ռա ջի ն քայլը պետք է կա տա րեր սպա յա կազ մը: Եվ կա տա րեց. « Մեր 
հրա մա նա տա րու թիւ նը ոչ մի հաս կա ցո ղու թիւն չու նէր թշնա մու ոչ միայն 
մո տա լուտ ա նե լիք նե րի մա սին, այլև նո րա ոյ ժե րի, նո րա հրա մա նա տար 
կազ մի մա սին…Երբ  Վա նան դի սա րա լան ջե րում ա ռա ջին ան գամ ո րո տաց 
տաճ կա կան թնդա նո թը, հայ սպան փա խաւ ա ռա ջի նը և  մեր ռու սա կան ու 
ռու սա սեր բարձր հրա մա նա տա րու թեան ա ռաջ բաց վեց մի ան վի ճե լի ճշմար-
տու թիւն՝ մենք հրա մա նա տար կազմ չու նէինք... Հ րա մա նա տա րու թիւ նը 
կանգ նած էր երկ րի ա ռաջ իր բո լոր ան կա րող մեր կու թեամբ…  Յոկ տեմ բե րի 
15, ա ռա ջի և  վեր ջի կռվից յե տոյ, մեր հրա մա նա տա րու թեան կա տա րեալ 
սնան կու թիւ նը կաս կա ծից դուրս էր…  Մեզ խորթ և  ա պի կար հրա մա նա տա-
րու թիւ նը ա ռաջ բե րեց ա մօ թա լից մի սօ դօմ միայն, զրկե լով հայ կա կան 
քա ջու թիւ նը կռվե լու և  պա տե րազ մի դաշ տում ընկ նե լու մեծ պատ վից»117: 

 Բե րենք այդ դեպ քե րից ա վե լի կոնկ րետ` ա ռար կա յա կան և  տի պիկ օ րի-
նակ. «Քեա զում  Կա րա բե կիր փա շա յի ար շա ւի ժա մա նակ ա ռա ջի խու ճա պի 
ան վի ճե լի հե ղի նա կը ռու սա խօս գնդա պետ  Մի րի մա նով էր:  Նա ուժ գին 

116 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 558:
117 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 163, 581,454, 456:
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թմբկա հա րեց նա հանջ և  ո՛չ թշնա մի տես նե լով և  ո՛չ էլ նո րա հրա ցա նի ձայ-
նը լսե լով, մի եր կու-ե րեք ժամ վայ խու ճա պա յին մթնո լոր տում ոչ միայն 
մեր կաց րեց հայ-տաճ կա կան սահ մա նը, այլև դա տար կեց ազ գաբ նա կու թիւ-
նից եր կու մեծ գա ւա ռակ՝  Խո րա սա նը և  Սա րի ղա մի շը և  ին քը, ի հար կէ, 
ա ռա ջի նը փա խաւ… գնդա պետ  Մի րի մա նօվ ա ռա ջի նը թո ղեց դիր քե րը, փա-
խաւ և  գունդն118 էլ, ի հար կէ, յետ ևեց նո րան… Այդ խու ճա պով բռնվեց միշտ 
դէ պի թի կունք տրա մադր ված գե նե րալ  Յով սէ փեան և  փա խուս տի «ռազ-
մա կան մի տում ե րը» յա ջոր դում էին այ նու հետև մէ կը միու սին: Ո՛չ  Կաղզ-
ման և  ո՛չ  Սա րի ղա միշ մենք թշնա մի չը տե սանք, բայց և  այն պէս գե նե րալ 
 Փի րու մօվ- Յով սէ փեան, «ա ռան ձին սաղ րա կան մի տում ե րով» հար կա ւոր 
էին հա մա րում տեն դոտ դա տար կել այդ վայ րե րը, տնա ւէր ա նել հայ ազ-
գա բնա կու թիւ նը և  փա խուս տի տրա մադ րել այն զօր քը, ո րին նո քա տա րի 
ու կէս ժա մա նա կա մի ջո ցի ըն թաց քում դաս տիա րա կում էին միայն թա լա նի 
և  միայն կե ղե քում ե րի վար ժո ղու թիւն նե րում …երկ րի քուրդ և  թուրք ազ-
գաբ նա կու թիւ նը միան գա մայն ափ շած է, թէ ին չու մեր գնդե րը փախ չում 
են, երբ մեր դի մա ցի թշնա մին թէ դեռ շատ հե ռու է և  թէ շատ թոյլ»119:

  Հայ բոլշ ևիկ նե րը «ս պա յա կան խոս քին» տեր կանգ նած բա նա կա կոր ծան 
այդ սպա նե րին մե նակ չթո ղե ցին և  քե մա լա կան նե րի՝  Կար սին տի րա նա լը 
ա ռա վել հաս տատ ու դյու րին դարձ նե լու հա մար օգ տա գոր ծե ցին նաև զոր-
քը վերջ նա կա նա պես քայ քա յե լու նոր հնարք ներ: 

  Նախ, մա յիս յան ճա ռե րից հե տո, հատ կա պես շար քա յին զո րա կազ մի 
հա մար մշակ վեց և սկ սեց տա րած վել հետև յալ «մե թո դա կան ձեռ նար կը».

«« Հույժ գաղտ նի»
  Հա յաս տա նի կո մու նիստ նե րի (բոլշ ևիկ նե րի) կենտ րո նա կան կո մի տեն 

հրա հան գում է կու սակ ցութ յան բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րին, թե՛ թի կուն-
քում, թե՛ ռազ մա կան գո տի նե րում և  հատ կա պես  Կար սի  Գար նի զոն մեկ նող 
բոլշ ևիկ նե րին. ան հատ զին վոր նե րի շրջա նում և  ա ռան ձին հա վա քույթ նե-
րում, ե թե հնա րա վոր է, ինչ պես նաև թռու ցիկ նե րի մի ջո ցով ծա վա լել լայն 
պրո պա գան դա ընդ դեմ պա տե րազ մի, հիմ ա կան խնդիր դարձ նե լով՝ 

 Թուր քիան այլևս նախ կին  Թուր քիան չէ և  Հա յաս տա նի նկատ մամբ ագ-
րե սիվ նպա տակ ներ չու նի:

 Քե մա լա կան  Թուր քիան  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի դաշ նա կիցն է և 
 պայ քա րում է իր ազ գա յին ա զա տութ յան հա մար ընդ դեմ իմ պե րիա լիզ մի 
(Անգ լիա յի, Ֆ րան սիա յի,  Հու նաս տա նի):

 Հան րա պե տա կան  Հա յաս տա նի հաղ թա նա կը  Թուր քիա յի վրա՝ կնշա-
նա կի իմ պե րիա լիզ մի ու ժե ղա ցու մը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում և դ րա նով իսկ 
կվտանգ վի հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա կը Անդր կով կա սում, ա պա նաև՝ 
Արևել քի խորհր դայ նա ցու մը:

 Հայ բոլշ ևիկ կո մու նիստ նե րի խնդի րը պետք է լի նի՝ ա րա գաց նել հան-
րա պե տա կան  Հա յաս տա նի պար տութ յու նը, ո րով և  կա րա գաց վի  Հա յաս-
տա նի խորհր դայ նա ցու մը. Այս նպա տա կի հա մար պետք է.

 Կազ մա լու ծել հայ կա կան կռվող բա նա կը բո լոր մի ջոց նե րով, դրանք են.
ա) կազ մա կեր պել դա սալ քութ յուն և  ա մեն կերպ խան գա րել զո րա հա-

118 Խոսքը զորախմբի առավել համալրված (2000 սվին) 4-րդ գնդի մասին է:
119 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 202, 386:
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վա քին:
բ)  ռազ մա ճա կատ նե րում հաս կաց նել զին վոր նե րին, որ պես զի նրանք 

չկրա կեն ա ռա ջա ցող թուր քա կան զին վոր նե րի վրա, այլ լքե լով դիր քե րը 
վե րա դառ նան թի կունք:

գ) չեն թարկ վել սպա նե րի հրա ման նե րին և  հարկ ե ղած դեպ քում ոչն-
չաց նել նրանց:

Այս ա մե նի հետ ա մե նաէա կանն է հաս կաց նել հան րա պե տա կան  Հա -
յաս տա նի զին վոր նե րին, որ հաղ թող թուր քա կան ասք յա րը հե ղա փո խա կան 
ասք յար է, ո րը ոչ միայն ի րեն թույլ չի տա որ ևէ գոր ծո ղութ յուն պարտ ված 
երկ րի վե րա բեր յալ, այլ կօ ժան դա կի աշ խա տա վոր հայ ժո ղովր դին ա զատ-
վե լու իմ պե րիա լիս տա կան գոր ծա կալ դաշ նակ ցութ յու նից:

 Նո րից ու նո րից բա ցատ րել, որ դաշ նակ ցա կան նե րի տի րա պե տութ յու նից 
ա զատ վե լով`  Հա յաս տա նը ընդ միշտ կկապ վի  Ռու սաս տա նի հետ ընդ միշտ 
վերջ կտրվի պա տե րազ մին և  սո վին ու մշտա կան ընդ հա րում ե րից քայ-
քայ ված եր կի րը կլիա նա  Ռու սաս տա նի հա ցով և  մաս նա կի ցը կդառ նա հա-
մաշ խար հա յին հե ղա փո խութ յան մեծ գոր ծի:

 Ծա նո թութ յուն - Գ րութ յու նը կար դալ սահ մա նա փակ ժո ղո վում և  կար-
դա լուց հե տո ան մի ջա պես այ րել:  Հա յաս տա նի կոմ. կուս. կենտ րո նա կան 
կո մի տեի ան դամ եր՝ Ս.  Կաս յան, Ա. Մ ռավյ ան, Ա.  Նու րի ջան յան, Շ. Ա միր-
խան յան, Ի.  Դով լաթ յան, Ա.  Հով հան նիս յան

 Նո. 218  Բա քու 1920 ՍԵՊ 20»120:
Բ նա կա նա բար, մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ տա րա ծե լը դեռևս բա վա րար 

չէր: Կռ վե լուց հրա ժար վելն ու դիր քե րը թող նելն անհ րա ժեշտ էր ու սու ցա նել 
նաև կեն դա նի օ րի նա կով. երբ ամ բողջ  Կով կա սով տա րած վեց  Կար սի գլխին 
կախ ված վտան գի լու րը, տա րա ծաշր ջա նի զգա լի թվով հայ ե րի տա սարդ ներ 
կա մա վոր նե րի ան վան տակ ուղ ևոր վե ցին դե պի  Կար սի ճա կատ, իբր՝ զոր-
քին օգ նե լու121, սա կայն «… «ռազ մա բէմ» նետ վեց մի բուռն հայ ե րի տա սար-
դու թիւն:  Բայց այդ եկ վոր նե րը գնում էին ոչ թէ մեռ նե լու, ա պա սիր ված 
լի նե լու ե րազ նե րով, այլ որ պէս ռուս լրտես ներ և  ռուս պրօ պա գան դիստ ներ 
գնում էին լքե լու հայ կա կան թշվառ բա նա կը և ս տեղ ծե լու այն սօ դօ մը, ուր 
պէտք է խոր տակ վէր հայ կա կան ա նիշ խա նու թիւ նը»122: Այդ «հայ րե նա սեր» 

120 ՀԱԱ ֆ. 1022, ց.3, գ.275, թ.1։ Տե՛ս նաև Հարությունյան Վ., Կարսի մարզը Հայաստանի…, էջ 21-22): 
Արխիվային այս փաստաթղթի կապակցությամբ հարկ ենք համարում անդրադառնալ այն իրողությանը, 
որ հայրենի մամուլում պարբերաբար հայտնվում են կիսասիրողական՝ որոշ դեպքերում՝ անստորագիր 
հրապարակումեր, որոնցում կասկածի տակ է առնվում արխիվային սույն փաստաթղթի իսկությունը և 
հայտարարվում է, որ նա «կեղծ է»: Մենք ամենևին չենք բացառում նման տարբերակի հավանականությունը, 
բայց ցանկացած ենթադրություն, առավել ևս պնդում, պետք է հիմավորվի ինչ-ինչ ապացույցներով: Եվ 
ի վերջո, եթե սա իրոք կեղծ փաստաթուղթ է, ինչու է նա մինչ օրս պահվում Ազգային արխիվում և ոչ 
թե, համաձայն գործող կարգի, օտարվում այնտեղից: Մեր կողմից հավելենք, որ հայրենադարձներից 
մեկի դստեր՝ պատմաբան Անուշ Ամսեյանի ասելով, իրենց մեծերը հաճախակի պատմում էին, որ Կարսի 
զորախմբի զինվորներին ուղարկված ծխախոտի թղթի փաթեթների մեջ շատ հաճախ հայտնաբերվում էին 
այդ բովանդակության բոլշևիկյան գրություններ: Այն, որ արխիվային այս փաստաթուղթը բնագիրը չէ, 
երկու կարծիք լինել չի կարող: Մեր ենթադրությամբ՝ այդ բնագիրն իրականում գոյություն ունեցել է, 
սակայն իր բովանդակության պատճառով խորհրդային տարիներին պահվել է չափազանց «խորը 
և հեռու» և հասել է քայքայման եզրին: Խորհրդային կարգերի փլուզմանը զուգահեռ որոշել են այն 
վերականգնել և ստացվել է այն, ինչն այժմ ունենք: Ի վերջո, իր բովանդակությամբ այս փաստաթուղթը 
խիստ բնորոշ է այդօրվա հայ բոլշևիկների թե՛ մտածելակերպին, թե՛ գործելաոճին և միանգամայն 
համահունչ է այդ ամենը արտացոլող բոլշևիկյան բազմաթիվ այլ փաստաթղթերի հետ:
121 Տե՛ս Արսէն Ա. Քահ. Սիմէօնեանց, Զօր. Նազարբեգեան, «Ալիք» օրաթերթ, Թէհրան, 1954, 18 օգոստոսի, 
N 182:
122 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 581:
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հայ ե րի տա սարդ նե րը, հայտն վե լով դիր քե րում, վճռա կան պա հին նախ 
սկսում էին գո ռալ թե « …  մեր ըն կեր բոլշ ևիկ նե րի դեմ մենք կռվել չենք 
ու զում, ե կող թուր քե րը մեր ըն կեր ներն են», հե տո ցու ցադ րա բար գցում էին 
զեն քը և  դի մում փա խուս տի, հոր դո րե լով մյուս զին վոր նե րին հետ ևել ի րենց 
օ րի նա կին123: Եվ ինչն է հատ կան շա կան. մար տա կան դիր քե րը լքե լուց հե տո 
նրանք, որ պես կա նոն, ուղ ևոր վում էին ոչ դե պի թի կունք, այլ վա զում էին 
ու ղիղ դե պի թուր քա կան բա նա կի դիր քե րը124:  Դե պի  Կարս ար շա վող  Կա-
րա բե կի րի զո րա ջո կա տի հետ ի րենց հայ րե նի քը նվա ճե լու էին գա լիս նաև 
հայ բոլշ ևիկ ները125: Ն րանց հետ էին, ի հար կե, և  այ լազ գի ի րենց գա ղա փա-
րա կից նե րը. «Երբ թիւրք հօր դա նե րը ներս խու ժե ցին  Կարս, փո ղո ցում եր-
ևա ցին կաս կա ծե լի տի պի ռուս ներ և  Կով կա սի թուր քեր...  Պարզ էր, որ 
ազ գե րի ինք նո րոշ ման այդ նա խան ձախն դիր ար կա ծախն դիր նե րը ու ղեկ ցում 
էին  Կա րա բե քի րի բա նա կը՝ որ պէս պրօ պօ գան դիստ ներ, բե րե լով ի րանց 
հետ թոյ նը, որ ճա շա կել էր հայ զին վո րը դեռ մա յի սեան օ րե րում...»126:  Բաք-
վում լույս տես նող «Կո մու նիստ» թեր թն այդ օ րե րին գրում էր.  «Հոկտ. 30-ին 
տաճ կա կան զոր քե րի ա ռա ջա պահ մա սե րը չհան դի պե լով ոչ մի դի մադ րու-
թ յան հայ կա կան զո րա մա սե րի կող մից գրա վե ցին  Կար սը:  Մինչև թուր քա-
կան զոր քե րի մտնե լը, հայ կա կան զոր քե րը խո րը հա մոզ ված էին, որ  Կար-
սի վրա հար ձակ վող զոր քե րը բոլշ ևիկ ներ են, որ պատ ճա ռով և ն րանք 
դի մադ րութ յուն ցույց չտվին տա ճիկ նե րին…»127: Ն մա նա տիպ բո վան դա կու-
թ յամբ «բա ցատ րութ յուն» է բե րում նաև հին բոլշ ևիկ, Իջ ևան- Ղա զա խում 
մա յիս յան խռո վութ յան կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը՝  Շա վարշ Ա միր խան յա նը՝ 
«Դեպ քեր են ե ղել, երբ հայ կա կան զո րա մա սե րը ա ռանց կռվի անձ նա տուր 
են ե ղել  Քե մա լին՝ նրան ըն դու նե լով բոլշ ևի կի տեղ»128:

 Միակ ի րա կան ու ժը  Կար սի զո րախմ բում, որ կա րող էր ստեղծ ված ի րա-
վի ճա կում գո նե լո կալ մասշ տաբ նե րով ի րա կան դի մադ րութ յուն ցույց տալ 
քե մա լա կան նե րին, դա զո րախմ բում ընդգրկ ված թվով մոտ 2500 արևմ տա-
հա յերն էին, ո րոնք ոչ միայն չէին ըն դու նում բոլշևկյ ան քա րոզ չութ յու նը, 
այլ բա վա կա նին կոշտ պայ քա րում էին դրա դեմ:  Զո րախմ բի բարձ րա գույն 
հրա մա նա տա րութ յան հրա հան գով 2500 արևմ տա հայ զին վոր նե րը փոք-
րա քա նակ խմբե րով բաշխ վե ցին ամ բողջ ռազ մա ճա կա տով մեկ129: Այ-
սինքն՝ այդ ու ժը ոչ միայն չօգ տա գործ վեց զո րախմ բի հրա մա նա տա րութ յան 
կող մից, այլ նրա կող մից ար վե ցին քայ լեր, որ պես զի բա ցառ վի թուր քե րին 
դի մադ րե լու այդ հնա րա վոր օ ջա խի ի հայտ գա լը…

 Բե րենք ևս  եր կու չա փա զանց կաս կա ծե լի դրվագ այդ օ րե րի ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րից:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Զին ված ու ժե րի Գլ-
խա վոր շտա բը, տես նե լով  Կար սի զո րախմ բում տի րող ի րա վի ճա կը և  հաս-

123 Ի դեպ, նման իրավիճակում է ինքնասպանություն գործել 1-ին գնդի հրամանատար Մազմանյանը, երբ 
զինվորները հրաժարվել են կատարել գրոհի ելնելու նրա հրամանը: Տե՛ս Յ. Ա. Ք. Հաճեան, Կարսի վերջին 
օրերը. 1920 թիւ, «Ալիք» օրաթերթ, Թէհրան, 1961, 6-7 մայիսի, N 94-95:
124 Տե՛ս Յ.Ա.Ք. Հաճեան, Կարսի վերջին օրերը. 1920 թիւ «Ալիք» օրաթերթ, Թէհրան, 1961, 6,7 մայիսի, N 
94,95,96:
125 Տե՛ս Յ.Ա.Ք. Հաճեան, նույն տեղում, Իկիլիկյան Հրայր, Վերելքի մեջ է իմաստը կյանքի, Եր., Հեղինակային 
հրատ., 2011, էջ 193-195:
126 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 440:
127 Ս.Վրացյան, Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 509-510:
128 Իկիլիկյան Հրայր, նշվ.աշխ., էջ 192:
129 Տե՛ս Սիւրմէնեան Գ., Տաճկահայ զինուոր և զինուորականութիւնը, Պէյրութ, 1967, էջ 102:
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կա նա լով, որ այդ զո րա խում բը որ ևի ցե դի մադ րութ յուն չի ցու ցա բե րում 
թշնա մուն,  Կա րա բե քի րի զո րա ջո կա տը շրջա պա տե լու և  ոչն չաց նե լու հա մար 
մշա կում է բա վա կա նին գե ղե ցիկ մի օ պե րա ցիա, կամ ինչ պես այդ օր վա 
փաս տաթղ թե րում է նշվում՝ «դիզ լօ կա ցիա»: Ըն թեր ցենք այն. «Հռ չա կա ւոր 
 Բա գա րան, այն տեղ ուր Ա խու րեան սրնթաց փախ չում է դէ պի Ա րաքս, ինչ-
պէս և 77 թվին, թիւրք զօ րա բա նա կի ա մե նա ցա ւօտ թի կունքն էր:  Հայ կա կան 
գլխա ւոր շտա բը, իր նշա նա ւոր դիզ լո կա ցիան կազ մե լով, հաշ վի էր ա ռել 
ռազ մա բէ մի այդ խո ցո տա լից ան կիւ նը և  այն տեղ ու ղարկ վեց իր ժա մա նա-
կին փոխգն դա պետ  Կոն դախ չեան: Այդ ըստ եր ևոյ թին քաջ փոխգն դա պե տը 
իր հրա մա նա տա րու թեան տակ ու նէր հա զար սվին, հա րիւ րից ա ւել հե ծե-
լա զօր, ու թը թնդա նօթ և գն դա ցիր ներ:  Բագ րա տու նեաց ա մա ռա նո ցի չքնաղ 
կիր ճում այդ մեծ բռունցքն էլ բա ւա կան էր զին վո րա կան մեծ ցոյց թշնա մու 
թի կուն քում ա նե լու հա մար:  Բայց սուրբ  Գէոր գի սպա յա կան խա չով զար-
դար ված ե րի տա սարդ հայ փոխգն դա պե տը ե րեր վեց իւր ան մատ չե լի դիր-
քում մի 2-3 հա րիւր քուրդ ձիա ւոր ներ տես նե լով, թող նում է իր տե ղում իր 
թնդա նօթ նե րը, ամ բողջ ռազ մա պա շա րը, իր զօ րա բա նա կի բո լոր ծան րու-
թիւն նե րը և  ա մե նաա նա մօթ կեր պով իր գու մար տակ նե րով փախ չում...

Այդ մի ջո ցում վրա է հաս նում այդ գա ւա ռա կում պա տահ մամբ ե ղած 
 Կաղզ մա նի գա ւա ռա պե տի օգ նա կան  Չի լին գա րեան, որ ինքս ու ղար կել էի 
դա սա լիք զին վոր նե րին բռնե լու:  Նա իր մի 50 հե ծեալ ոս տի կան նե րով և 
 գա ւա ռա կի մի բուռն կտրիճ հա յե րով հա լա ծում է քուրդ հրո սա կա խում բը 
և  այդ պի սով ցրում  Կա րա բե կիր փա շա յի ա ռա ջա մա սը, ո րից գնդա պետ 
 Կոն դախ չեան, իր հա զար սվի նե րով, փա խաւ որ պէս խե լա կո րոյս»130:

Այս օ պե րա ցիան հայ սպա նե րի կող մից ակն հայ տո րեն մի տում ա վոր 
կեր պով ձա խո ղվե լուց հե տո հայ կա կան Գլ խա վոր շտա բը, ինչ պես ա սում 
են, չի ցան կա նում հա մա կերպ վել հնա րա վոր պար տութ յան մտքի հետ՝ 
ա ռա վել ևս  որ ու ժեր և հ նա րա վո րութ յուն ներ դեռևս կա յին, և մ շա կում է 
մեկ այլ, նույն պես շատ գրա գետ «դիզ լօ կա ցիա»: Ըն թեր ցենք նաև այն.  
«…Եւ երբ  Կա րա բե կիր եր ևաց հռչա կա ւոր  Վա զին քո յի լեռ նա գո տում և սկ սեց 
իջ նել դէ պի  Կար սի տա փա րա կը, Ս պա րա պետ  Նա զար բէ կով նպա տա կի է 
բռնում  Կա րա բե կի րի թոյլ թի կուն քը: Այս ան գամ նա ուղ ղում է դէ պի պատ-
մա կան Ա լու ջա մի լուրջ զօ րա մաս, գնդ.  Հա սան  Փա շա յեա նի հրա մա նա տա-
րու թեամբ: Ինչ-ինչ յի մունք նե րով, գնդ.  Հա սան- Փա շա յեա նը լաւ ու քաջ 
զին ւո րա կա նի հա մա րում ու նէր: Այդ դի վեր սիա յի լու րը  Կար սում առ նե լով, 
մենք շատ բարձր տրա մադր վե ցինք:  Ծա նօթ երկ րի տե ղե կագ րու թեա նը, 
մենք տես նում էինք, թէ ինչ պէս գնդա պետ  Հա սան  Փա շա յեան պէտք է 
խփեր դէ պի  Կարս իջ նող  Կա րա բե կի րի թի կուն քից և  ինչ պէս մեր միւս զօ-
րա մա սե րը, որ մեր բա նա կի թևերն էին, պէտք է փա կէին այն ծու ղա կը, 
որ տե ղից փախ չե լու այլևս հնար չը պէտք է ու նե նար թիւրք հրա մա նա տա րը: 
 Բայց մինչ մենք սրտատ րօփ սպա սում էինք  Կար սում այդ հրա վառ տե սի լին, 
մինչ գե նե րալ  Կա զա րով, որ այդ օ րը փո խա րի նեց գեն.  Յով սէ փեա նին, 
շնչաս պառ դի տում էր, թէ երբ  Վա զեն քո յի բարձ րունք նե րում կը տա րած վի 
գնդ.  Հա սան  Փա շա յեա նի հրե տա նու ծխա լից մշու շը, գնդ.  Հա սան  Փա շա յեան 
հար կա ւոր հա մա րեց ո տը կարճ ձգել, դան դա ղել իր մար շը, թող նե լով դէպ-
130 Հարությունյան Վ.. Կարսի մարզը…, էջ 383-387:
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քե րը ի րանց բախ տին ու ի րանց ըն թաց քին...
Գնդ.  Հա սան  Փա շա յեան չեր ևաց Ար փա չա յի այդ խառն ված քում,  Կա րա-

բէ կի րի թի կուն քը միան գա մայն (փաս տա թուղ թը վաս ված է) ... իջ նում էր 
դէ պի  Կարս յաղ թա լից և թ ևա ւոր ված: Ն րա հե ռա ւոր թի կուն քում ե ղած հայ 
զօ րա մա սե րը չէին յե տապն դում նրան, իսկ առջ ևի հայ զին վո րու թիւ նը ձգում 
էր զէն քը և  փախ չում: Այդ պէս էր այն ե զա կի ան բախտ հայ զին վո րա կան 
մթնո լոր տը, ուր  Կա րա բե կիր այն չափ ու ղե կից և  այն չափ հեշտ դափ նիք 
ձեռք բե րեց»131:

Արդ յո՞ք մեր կող մից մի քիչ շատ ու չա փից դուրս խիտ չդա սա վոր վե ցին 
«պա տա հա կա նութ յուն նե րը»: Ի րա կա նում որ ևի ցե պա տա հա կա նութ յուն այս-
տեղ չկա: Ընդ հա կա ռա կը, այս ա մե նը միան գա մայն տե ղա վոր վում է  Կար սի 
նվաճ ման քե մա լա բոլշ ևիկյ ան ծրագ րի՝ հայ բոլշ ևիկ նե րի հատ վա ծով մշակ-
ված պլա նի տրա մա բա նութ յան մեջ: Այն է, ինչ պես քա նիցս շեշ տել ենք, 
հաս նել նրան, որ պես զի հայ կա կան բա նա կը դի մադ րութ յուն չցու ցա բե րի 
քե մա լա կան զոր քի դե պի  Կարս շաժ վե լուն: Այս ա մե նը պարզ ու ցու ցա դրա-
կան հայ բոլշ ևիկ նե րի պլանն էր «գոր ծո ղութ յան» մեջ. «… Հայ կա կան զօր քը 
գո յիւ թիւն չու նէր: Եր կու ամս վայ ըն թաց քում միայն նա հան ջե լով և  միայն 
լքե լով  Կար սի նա հան գի իր ահ ռե լի դիր քե րը, մեր զօ րա բա նա կը հալ վել ու 
չքա ցել էր: Ն րա ռուս և  ռու սա խոս հրա մա նա տա րու թիւ նը, ա նըն դու նակ, 
ա պի կար և  ան ցա ւա կից երկ րի ի դեալ նե րին, միշտ խորթ և  միշտ օ տար էր 
մեզ հա մար:  Նա չը կո փեց մեր զին վոր նե րի քա ջա լից շար քե րը, նա թա լա-
նի ըն տե լաց րեց նո ցա… հայ զին վո րը, և  ա ռիւծ և հ լու եր բէմ պար ծանք 
ռուս գու մար տակ նե րի, չը ստա ցաւ ազ գա յին դաս տիա րա կու թիւն իր հայ-
րե նի զօ րա շար քե րում…»132:

 Նույն պլա նի տրա մա բա նութ յան շրջա նակ նե րում լուծ վե ցին սպա յութ յան 
հա մա պա տաս խան հատ վա ծի նաև զուտ կեն ցա ղա յին՝ ըն տա նե կան և  ու-
նեց ված քա յին հար ցե րը. «Ա մեն քից ա ռաջ, լու սա բա ցին, գաղ տա գո ղի, պե-
տա կան բեռ նա կիր աֆ տօ մօ բիլ նե րով և  սայ լե րով, մեր հրա մա նա տա րու-
թիւ նը փո խադ րեց դէ պի Ա ղէք սանդ րա պօլ իր ըն տա նիք նե րը, իր բո լոր ու-
նեց ված քը, ի րե րը, պա շա րը և  վեր ջի ջարդ ված ա թո ռը»133:

 Բայց նման ա պա հով ձևով  Կար սից չկա րո ղա ցավ հե ռա նալ գե նե րալ 
 Դա նիել-Բեկ Փի րում յա նը. «Յոկ տեմ բե րի 28, գի շե րը, ոս տի կա նա պե տը զե-
կու ցեց ինձ, որ գեն.  Փի րու մօվ իր ար բա նեակ նե րով, լու սա բա ցին, գաղտ-
նա գո ղի փախ չում է դէ պի Ա ղէք սանդ րա պօլ, նկա տի առ նե լով, որ  Կար սը 
միան գա մայն վտանգ ված է: Հ րա մա նա տա րի այդ խայ տա ռակ փա խուս տի 
մա սին ես ան մի ջա պես տե ղե կաց րե ցի մի նիստր  Բա բա լեա նին: Ի ծայր յուզ-
ված, մի նիստր  Բա բա լեան ան մի ջա պէս գնաց գեն.  Փի րու մօ վի մօտ:

 Թէև դեռ ժա մի 12 էլ չը կար, բայց թէ հրա մա նա տար  Փի րու մօվ և  թէ 
նո րա «շ տա բը» ա նոյշ քնած էին...

Երբ մի նիստ րը մտնում է գե նե րա լի նըն ջա րա նը, հայ կա կան «գոր ծող» 
բա նա կի հրա մա նա տա րը, յօ րան ջե լով ա սաց դժգոհ,– Է՛հ, նոր էր աչքս կպել...

 Մի նիստ րը, կոշտ կտրե լով, ա սաց,–  գե նե րալ, ես ե կել եմ պե տա կան կար-

131 Նույն տեղում:
132 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 514, 526, 527:
133 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 202:
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ևո րա գոյն գոր ծով, պա հան ջե ցեք շտա բի պե տին...
Շ տա բի պե տը, որ պառ կած էր միուս սե նեա կում, խնդրում է մի նիստ րին 

իր ննջա րա նը, բայց  Բա բա լեան, յուզ ված, շատ բարձր գո ռում է,– Ես կա ռա-
վա րու թեան ներ կա յա ցու ցիչն եմ բա րե հա ճե ցէք ներ կա յեա նալ...

Երբ գա լիս է «շ տա բի» պե տը, մի նիստր  Բա բա լեան բա ցատ րու թիւն է 
պա հան ջում զօր քե րի հրա մա նա տա րից, թէ ի՞նչ յի մունք նե րով, ա ռանց նոյ նիսկ 
ի րան ի րա զէկ ա նե լու ու ամ բողջ նա հան գի հայ ազ գաբ նա կու թիւ նը ե րե սի 
վրայ թող նե լով նա իր ար բա նեակ նե րօվ լու սա բա ցին փախ չում է քա ղա քից...

 Գե նե րա լը կմկմաց, իսկ շտա բի պե տը փոր ձեց ա ռար կել, որ այդ հրա մա-
նա տա րի ի րա ւունքն է և  նա ղե կա ւար վում է «ռազ մա կան» մի տում ե րով: 
 Մի նիստ րի և  այդ եր կու զին վո րա կան նե րի միջև ա ռաջ է գա լիս շատ սուր 
ընդ հա րում և  Բա բա լեան, անվճ ռա բեկ ա ռա ջար կում է գե նե րա լին տե ղից չը 
շարժ վել... Ընկճ ված և  թա կարդ ըն կած, գե նե րա լը ստիպ վում է հնա զանդ վել: 
 Հան գիստ քնել ժա մի տասն և  մէ կին  Կար սի անկ ման նա խօ րեա կում և  լու-
սա բա ցին գաղտ նա գո ղի փախ չել  Կար սից, «ռազ մա կան» մի տում ե րով: Այդ 
կա րող էր ա նել միայն մեր օ րե րի հայ կա կան հրա մա նա տա րը և  նա փոր ձեց 
ա նե լու այդ, պատ մու թեա նը յանձ նե լու իր տի պա րը և  իր օ րե րի ան հոգ ու 
ա պի կար տրա մադ րու թիւ նը»134:

Իսկ մեկ օր անց, «Երբ  Կար սի անկ ման ա ռա ւօ տը Խ նուս ցի խմբա պետ 
 Փի լոս, շնչաս պառ, քշում է ձին դէ պի գե նե րալ  Փի րու մո վի շտա բը և  տե ղե-
կու թիւն է բե րում, որ տաճ կաց ա ռա ջա ւոր մա սե րը ար դէն տի րել են հռչա-
կա ւոր  Կան լին, ..., որ  Կար սից մի 2-3 վերս տի վրայ է միայն, գե նե րալ  Փի-
րու մով և  նո րա «շ տա բը» դեռ ա նուշ նիր հում էին ան կող նում»135:

Երբ անդ րա դառ նում ենք  Կար սի մեր զո րախմ բի 1920-ի սեպ տեմ բեր-
հոկ տեմ բեր ա միս նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին՝ նե րառ յալ նաև հոկ տեմ բե րի 
14-15-ի փա խուս տի վե րած ված մեր հա կա հար ձակ ման միակ և  ան հա ջող 
փոր ձը136, ստեղծ վում է այն պի սի տպա վո րութ յուն, որ  Կա րա բե քի րի զո րա-
ջո կա տի՝  Հա յաս տա նի սահ մա նը հա տե լու օր վա նից  Կար սի հայ կա կան զո-
րախմ բի հրա մա նա տա րա կան կազ մը հետ ևո ղա կա նո րեն ա րել է ա մեն 
ինչ, որ պես զի հայ կա կան զոր քը հան կարծ դի մադ րութ յուն չցու ցա բե րի 
հա կա ռա կոր դին, և  հե տո էլ ար դեն այդ փախ չող զոր քը հա վա քել ու 
կենտ րո նաց րել է  «ա պա հով» մի տեղ, որ պես զի այն իր ամ բողջ հա-
մա կազ մով՝ շար քա յի նից մինչև գե նե րալ, հնա րա վո րութ յուն ու նե նա 
 «ա պա հով» կեր պով գե րի հանձն վելու թուր քե րին, վեր ջին նե րիս տա լով 
այն ա մե նը, ինչ որ նրանք կա մե նում էին՝  Կարս բեր դա քա ղաքն ու ամ-
բողջ  Կար սի նա հան գը:

1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին հայ կա կան կող մից ա ռանց որ ևի ցե դի մադ-
րութ յան հան դի պե լու Ք յա զիմ  Կա րա բե քիրն իր զո րա բա նա կով մտավ  Կարս: 
 Կար սի քա ղա քա ցիա կան նա հան գա պետ Ս տե փան  Ղոր ղան յա նը մեզ ներ-
կա յաց նում է վեր ջին տե սա րա նը  Կար սից, ո րին ինքն ա կա նա տես է ե ղել 
 Կար սի զո րախմ բի հրա մա նա տա րի շտա բում՝ գե նե րալ  Փի րում յա նի և  մի 

134 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 164,178,180,181:
135 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 457:
136 «Գործին և հանգամանքներին տեղեակ մարդիկ, ականատեսները, ասում էին, որ յաջողութիւնը մեր 
կողմ էր, թշնամին՝ թոյլ և անվճռական, և մի ուժգին գրոհ մեր կողմից և նա կը փախչէր, թողնելով ոչ 
միայն Սելիմը, այլև Սարիղամիշը...», տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 395:
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քա նի այլ հայ եր ևե լի նե րի գե րի հանձն վե լուց բա ռա ցիո րեն րո պե ներ ա ռաջ. 
«… յե նա րան նե րի վե րայ, որ պէս մի ու րո ւա կան, կանգ նած էր գու նատ և  
ան տար բեր դէմ քով գե նե րալ  Փի րու մօվ: Այն տեղ էր մի նիստր  Բա բա լեան, 
նախ կին զին վո րա կան մի նիստր գե նե րալ Ա րա րա տօվ, ան բախտ գե նե րալ 
 Կա զա րով,  Գա րե գին ե պիս կո պո սը, մի քա նի գնդա պետ ներ,  Կար սի քա ղա-
քագ լուխ  Նոհ րա տեան և  ու րիշ նե րը:  Բո լո րը կորց րել էին ի րանց, բո լո րը լուռ 
էին և  բո լո րը ինչ-որ մի բա նի էին սպա սում...Ա ռաջ ե կաւ գե նե րալ  Կա զա րօվ 
և  շատ հան գիստ ա սաց ինձ,–  ա մէն բան վեր ջա ցած է, զօր քը միան գա մայն 
հրա ժար վում է կռվել և  ես մա ցի հրա մա նա տար ա ռանց զօ րա բա նա կի...»137:

 Պատ կերն ի րոք, ցնցող է:  Բայց այն դառ նում է միան գա մայն օ րի նա չափ 
և  միան գա մայն սպա սե լի, ե թե մի քիչ հետ գնանք և  տես նենք, թե ինչ էր 
ի րե նից ներ կա յաց նում այդ ռազմավարական ուղ ղութ յան հայ զո րահ րա-
մա նա տա րի ռազ մա կա յա նը. «Ա ռանց կա պի զօ րա կան նե րի հետ, ա ռանց 
սուր հան դակ նե րի, լրտես նե րի, տե ղե կու թիւն նե րի, հեր թա պահ տե լե ֆո նիստ-
նե րի, հեր թա պահ աֆ տո մո բիլ նե րի, ա ռան ձին յանձ նա րա րու թիւն նե րի սպա-
նե րի և  ա ռանց օ կու րան տե ղե կա տու մարմ ի, [այդ շտա բը] նման էր ա ւե լի 
մի ան կեա լա նո ցի և  ոչ եր բէք ինք նա կալ հրա մա նա տա րի կա յա նի…»138:

Չ մո ռա նանք հա մե նայն դեպս, որ ե թե զո րախմ բի մի շարք սպա ներ «ռու-
սա խոս ու ռու սա մոլ» էին, ա պա հայ կա կան զի նու ժում նման հան ցա վոր 
ան տար բե րութ յուն ու ան գոր ծութ յուն ե թե ոչ սեր մա նող նե րից, ա պա հան-
դուր ժող նե րից մե կը,  Կար սի բեր դի շտա բի պետ  Վա հան  Տեր-Ա ռա քելյ ա նը, 
կարծես տի պիկ ազ գա յին կեր պար էր՝ նա  Կո մի տա սի ա շա կերտ նե րից էր, 
այդ օ րե րին էլ՝ դաշ նակ ցա կան:

 Մեր կող մից  Կար սի կորստ յան հետ ա ռնչ վող դեպ քե րի նման ըն թաց քի 
վե րը բեր ված ամ բողջ շա րադ րան քը հու շում և  միա ժա մա նակ ա պա ցու ցում 
է, որ ի րոք, ա ռանց կող մե րի՝ այն է ա ռանց  Կար սի զո րախմ բի սպա յա կազ-
մի ո րոշ «ներ կա յա ցու ցիչ նե րի» և  հայ բոլշ ևիկ նե րի նախ նա կան պայ մա նա-
վոր վա ծութ յան և  վեր ջին նե րիս կող մից ա ռանց ինչ-ինչ ե րաշխք նե րի ներ-
կա յաց ման, ի րա դար ձութ յուն նե րի նման ըն թաց քը պար զա պես բա ցառ վում 
էր: Իսկ նման եր ևույթ ներն ու նեն ի րենց բնու թագ րող հա մա պա տաս խան 
ան վա նում՝ ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:  Հայ սպա յութ յան մի հատ վա ծի և  հայ բոլշ-
ևիկ նե րի հա մա տեղ ու միաս նա կան ի րա գոր ծած այս դա վա ճա նութ յու նը 
հիմ ված էր եր կու կող մե րի շա հե րի ընդ հան րութ յան վրա, ին չին վե րը քա-
նիցս անդ րա դար ձել ենք: Ուս տիև, նրանք գոր ծե ցին հա մա տեղ և, ինչ պես 
տե սանք, բա վա կա նին «արդ յու նա վետ». «…Նո քա եր կու ա միս շա րու նակ 
ե ռան դա լից նա հան ջում էին ան տե սա նե լի թշնա մու առջ ևից և  ի րանց այդ 
հա նե լու կա յին դե րը պսա կե ցին  Կար սի պա րիսպ նե րի տակ: Ն րանք ա ռանց 

137 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 164, Թուրքական գերությունից վերադառնալուց 
հետո գեներալ Դանիելբեկ Փիրումյանը մահացել է 1922 թ. հոկտեմբերի 15-ին: Մահվան վերաբերյալ համա-
պատասխան գրանցումը կատարվել է Երևանի սբ. Պողոս-Պետրոս եկեղեցու չափաբերական մատյանում (ՀԱԱ, 
Ֆ.47, ց.6, գ.365, թ.33 և շրջ.): Սակայն մատյանի այն թերթը, որտեղ նշվում են մահացածի մահվան պատճառն 
ու հուղարկավորության վայրը, փաստաթղթում բացակայում է: «Գեներալ Ղազարեան, քեամալիստների 
գերութիւնից ազատվելուց յետոյ, յետին չքաւորութեան մէջ, ապրում էր Թիֆլիզում: 23 թվին, Թիֆլիզի 
Միքայելեան կամուրջից, նա իրան Կուր գէտը նետեց ու խեխտվեց: Անկարող լինելով որևէ աշխատանք 
գտնելու, ի ծայր չքաւորութեան հետ մաքառելու մթնոլորտում նա կորցնում է հաւասարակշռութիւնը և վերջ 
տալիս իր կեանքին»: Տես Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 48: Գեներալ Ք. Արարատյանը 
գերությունից ազատվելուց հետո ծառայության է անցել Կարմիր բանակում, գնդակահարվել է 1937-ին:
138 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 497:



323

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

մի գնդա կի յանձ նե ցին  Կար սի ա նա ռիկ ամ րու թիւն նե րը ռուս տաճ կա կան 
դաշ նակ ցու թեա նը...»139:

 Չ մո ռա նանք, որ հայ բոլշ ևիկ ներն էլ զո րախմ բի սպա նե րին ի րենց խոս-
տա ցած վճա րը, չմո ռա ցան ու չու րա ցան, և  ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ «… այդ 
բո լոր գե նե րալ նե րը և ս պա նե րը նա խա մե ծար դար ձան ռուս զօ րա բա նա-
կում, նո ցա հայ րե նի քի կոր ծա նու մից յե տոյ»: Երբ  Հա յաս տա նի խորհր դայ-
նա ցու մից օ րեր անց սկսվեց հայ սպա նե րի աք սո րը դե պի  Բա քու և Ռ յա զան, 
ա պա «Բա ցա ռու թիւն կազ մե ցին և մ ա ցին ի րանց տե ղե րում միայն մի քա-
նի ընտ րեալ ներ՝ գե նե րալ  Յով սէ փեան, գե նե րալ  Լօ մի զէ (հայ), գնդա պետ 
 Մի րի մա նօվ և  մի քա նի սպա ներ»140:

…1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ի ա ռա վոտ յան  Կար սն ըն կավ` իր հետ ևից 
պատ մութ յան վի հը տա նե լով նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը՝ այն 
նո րաս տեղծ հայ կա կան պե տութ յու նը, ո րը դեպ քե րի բե րու մով հար յու րամ-
յակ նե րի ընդ հա տու մից հե տո վերս տին տի րա ցել էր  Կար սին, սա կայն ըն-
դա մե նը 18 ա միս. «…Եւ այդ պի սով մեր պե տա կա նու թիւ նը, երբ այդ պէտք 
էր, չու նէր այն ոյ ժը, որ պէտք է պաշտ պա նէր երկ րի պա տի ւը և  մեր լի նել 
կամ չը լի նե լու խնդի րը… Ազ գա յին մթնո լոր տում պե տա կան ան կա խու թիւն 
ստա ցած,  Հա յաս տա նը չու նէր իր ազ գա յին բա նա կը, նա բնա կա նա պէս 
պէտք է պարտ վէր.. երկ րի վեր ջի վեց ամս վայ հոգ ևարք ըն թաց քում, զին-
վո րա կան նե րը  Հա յոց աշ խար հի տէր և տ նօ րենն էին… նո քա սկսե ցին այն 
ա րիւ նա լից ար հա ւիր քը, որ դղրդա լից լուծ վեց  Կար սի ան կու մօվ, ա պա և 
 Հա յեաս տա նի  Հան րա պե տու թեան խոր տակ մամբ»141:

 Հատ կան շա կան փաստ. 1917-ին ռու սա կան բա նա կը, այդ թվում նաև 
 Կով կաս յան ռազ մա ճա կա տում, ներ քաշ վեց քա ղա քա կա նութ յան մեջ և 
 մեր կաց րեց թուր քա կան ճա կա տը՝ մեզ հա մար հա մա պա տաս խան հետ-
ևանք նե րով: 1920 թ. ար դեն հայ կա կան բա նա կը՝ ներ քաշ վեց քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ և  նույն պես մեր կաց րեց թուր քա կան ճա կա տը՝ մեզ հա մար 
կրկին ա ղե տա լի ու ա վե րիչ հետ ևանք նե րով: 

 Հետգ րութ յուն
Ն յու թը շա րադ րե լու ամ բողջ ըն թաց քում օ դում առ կախ վել և  հա մա ռո րեն 

չէր հե ռա նում հար ցե րի հար ցը. «Իսկ կա րո՞ղ էր արդ յոք ա մեն ինչ այլ կերպ 
ըն թա նալ»: 

139 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 452:
140 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 458: Գեներալ Հ. Հովսեփյանն ու Ա. Միրիմանյանը 
ակնթարթի ընթացքում հայտնվեցին հայկական բոլշևիկյան բանակի շարքերում: Միրիմանյանը և 
Սարիղամիշի իր բոլշևիկ գործընկեր Լիպարիտ Մխչանը ստանձնեցին հայկական Կարմիր բանակի 
1-ին բրիգադի հրամանատարությունը (Ա. Միրիմանյանը՝ հրամանատար, Լ. Մխչյանը՝ կոմիսար): 
Հովսեփյանն ու Միրիմանյանը հայկական կարմիր զորաջոկատի գլուխն անցած մասնակցեցին 
Վրաստանի խորհրդայնացմանը, ինչից հետո՝ Հայաստանում Փետրվարյան ապստամբության 
ճնշմանը: Վերջին գործողության համար երկուսն էլ պարգևատրվել են Խորհրդային Ռուսաստանի 
շքանշանով. «Ծաղր էր այդ, թէ բախտի քմահաճ պատկեր, գե ներալը և գնդապետը ստացան այդ ռուս 
շքանշան ները մի ինչ-որ վրացու ձեռքից...», տե՛ս Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…,էջ 540:
 Դրանից հետո շատ կարճ ժամանակահատված Հովսեփյանը զբաղեցրել է Լոռու զինկոմի պաշտոնը 
և մահացել է 1921 թ. հուլիսին, տե՛ս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Առաջին Աշխարհամարտի և Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետության Տարիներին (1914-1920), հատ. Բ (1917-1920), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018, 
էջ 340: Կարապետ Հասան-Փաշայանը նույնպես 1921-ի հունվարյան բռնաճնշումերին չի ենթարկվել, 
նույնպես շատ արագ անցել է հայկական բոլշևիկյան բանակի շարքերը՝ որպես գնդի հրամանատար: 
Գնդակահարվել է 1937-ին՝ բոլշևիկների կողմից:
141 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…, էջ 203, 437:
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Ո՛չ, չէր կա րող:  Քան զի այ դ ժամանակաշրջանում հայ հա սա րա կութ յու-
նը, անց յա լից իր հետ բե րե լով հար յու րամ յակ նե րի պե տա կա նութ յուն չու-
նե նա լու խիստ բա ցա սա կան բե ռը և  այդ պա հին էլ լի նե լով դեռևս փաս-
տո րեն չա վարտ ված ցե ղաս պա նութ յան ու հայ րե նազրկ ման մա հա հո րում, 
այն պի սին չէր, որ հա մախմբ վեր ան կախ պե տա կա նութ յան գա ղա փա րի 
շուրջ և  կա րո ղա նար հենց պե տա կա նութ յունն ըն դու նել որ պես իր հե տա գա 
գո յատև ման միակ ե րաշ խի քը: Այ դօր վա  Հա յաս տա նի տա րած քում միմ յանց 
կող քի էին հայտն վել նույն ազ գի հատ ված ներ, ո րոնք ոչ միայն, ինչ պես 
ա սում են՝ լայն զանգ ված նե րով, այլ նույ նիսկ ա ռա վել  «ա ռա ջա վոր ջո կատ-
նե րի»՝ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մա կար դա կով ու նեին միան գա-
մայն տար բեր մո տե ցում եր ոչ միայն ան կախ պե տա կա նութ յան վե րա բեր-
յալ, այլև քա ղա քակր թա կան հար ցե րում, ին չը դա րե րով պե տա կա նութ յուն 
չու նե նա լու և  տար բեր հատ ված նե րի՝ տար բեր իշ խող նե րի լծի տակ լի նե լու 
ուղ ղա կի հետ ևանքն էր:

 Պատ մա կա նո րեն ստեղծ ված տվյալ ի րա վի ճա կում, հայ ժո ղովր դի այ դ 
ժամանակահատվածի ու նե ցած ներուժի պայ ման նե րում  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տու թ յան կոր ծա նու մը պատ մա կա նո րեն ան խու սա փե լի էր: Ա մե նն այլ 
ըն թացք կու նե նար, ե թե, ա ռա ջին հեր թին, մենք այլ լի նեինք: Այն պես որ 
սպա յա կազ մի ո րո շա կի հատ վա ծի բա նա կա կոր ծան պահ ված քը, հայ բոլ-
շևիկ նե րի՝ ազ գա յին պե տա կա նութ յան դեմ տա րած կա տա ղի պայ քա րը, 
ներ սից պե տութ յու նը քան դող նե րի առ կա յութ յու նը և դ րանց բո լո րի դեմ 
խիստ ա նարդ յու նա վետ պայ քա րն ի րա կա նում ոչ թե պատ ճառ ներ էին, այլ 
հետ ևանքն էին վե րը նշված օր վա ընդ հա նուր բա ցա սա կան «հաշ վեկշ ռի»: 
Դ րանք տվյալ հաշ վեկշ ռով և  ար տա քին գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 
ու  ի հայտ ե կած այն մե խա նիզմ երն էին, ո րոնց օգ տա գոր ծմամբ ար տա քին 
ու ժե րին ա ռա վել հեշտ էր վերջ տալ հայ կա կան պե տա կա նութ յա նը:

 Հա յերս մի ա սաց վածք ու նենք, թե՛ «Ա կո սի ծռութ յու նը մեծ ե զա նից է…»: 
Ար դեն հար յուր տա րի խոս վում է, թե երկ րի կա ռա վար ման ղե կն իր ձեռ քը 
վերց րած ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը «… չը կա րո ղա ցաւ ընդգր կել պե տա կան 
ի դեալ նե րը և  կա րո ղու թիւն չու նե ցաւ բարձ րա նա լու դէ պի պե տա կա նու թեան 
ա նա չառ ու սկզբուն քա յին աս տի ճան նե րը…»142: Ա ռար կե լու բան չկա:  Բայց 
այդ նույն ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը հո այլ մո լո րա կից չէր ե կել, նա նույն պես 
այս երկ րի, այս ազ գի ծնունդն էր, այ դօր վա նրա ու նա կութ յան ու քա ղա-
քա կան նե րու ժի ցու ցա նիշ նե րից ու դրսևո րում ե րից մե կը, պատ մա կան այդ 
պա հին էլ՝ փաս տո րեն միակն ու ա մե նահ զո րը:  Բայց պարզ վեց, որ ան կախ 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու և  այն պահ պա նե լու հա մար այդ քա նը ևս  շատ քիչ 
էր: 

Այն պես որ նրանք, ով քեր 1918-ի մա յի սին փոր ձե ցին վե րա կանգ նել հայ-
կա կան ան կախ պե տա կա նութ յու նը, ստեղծ ված պատ մա կան ի րա վի ճա կում 
այդ պե տութ յու նից պահ պա նե ցին և  սե րունդ նե րին փո խան ցե ցին այն քա նը, 
որ քա նը որ հնա րա վոր ե ղավ՝ այդ օր վա մեր ի րա կան ազ գա յին նե րուժ կա-
րո ղա կա նութ յա նը հա մա պա տաս խան:  Գու ցեև մի բան էլ ա վե լի… 

Ինչ վե րա բե րում է  Կար սին, ա պա «Կարս»-ը մեզ ակն հայտ ձևով ցույց 
տվեց, որ այդ օ րե րին  Կար սը՝ որ պես տա րածք, ի րոք որ մեր «հա գով» չէր: 
142 Յարութիւնեան Վ., Կարսի նահանգապետ…,էջ 136:
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 Պատ կե րա վոր ա սած՝ շո րը մեզ հա մար շատ մեծ էր. մի ո րոշ ժա մա նակ 
թո ղե ցին կրել, հե տո մի թեթև թափ տվե ցին և  մենք մի ջից իս կույն ըն կանք: 
 Կար սին տի րա նա լու հա մար դեռ շատ պետք է ա ճենք: Իսկ այդ ճա նա պար-
հին ու նենք հրա շա լի մի փոր ձաշր ջան. մեր ձեռ քում պետք է պա հենք նույն-
պես բո լոր ա ռում ե րով կար ևոր բեր դա քա ղաք  Շու շին և  հա րուստ ու կե-
րակ րող՝ ա զա տագ րված 12 հա զար քառ. կի լո մետր տա րած քը: Իսկ որ պես-
զի ար յան գնով մեզ հա սած «շո րը» ի րոք մեր «հա գով» լի նի, գո նե այ սօր 
պետք է վեր ջա պես հստակ սահ մա նա գիծ քա շել այ լա կար ծութ յան և 
 պե տա կան դա վա ճա նութ յան միջև և  բա ցա ռել մե զա նում ար դեն հար յու-
րամ յակ ներ բույն դրած այն ան թույ լատ րե լի մտայ նութ յու նը, ըստ ո րի բա-
ցա հայտ պե տա կան դա վա ճա նութ յու նն ըն դուն վում և  ներ կա յաց վում է որ-
պես այլ կար ծիք ու նե նա լու և  այլ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու ի րա վունք:  Դա 
կա րող է ըն դու նե լի կամ հան դուր ժե լի լի նել ցան կա ցած հար ցում, բայց ոչ 
եր բեք ան կախ պե տա կա նութ յու նը պա հել-չպա հե լու հար ցում:  Հա կա ռակ 
պա րա գա յում, ինչ պես պատ մութ յունն է ցույց տա լիս, ա մեն ինչ ան խու սա-
փե լիո րեն ա վարտ վում է «Կարս»-ով: 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
 Վե րո շա րադր յալ նյու թը հան գեց նում է հետև յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րի.
-  Նո րաս տեղծ  Հա յաս տա նում առ կա և  ներ գաղթ յալ հա յութ յան տար բեր 

հատ ված նե րն ու նեին միան գա մայն տար բեր կար ծիք ներ և  տե սա կետ ներ 
ոչ միայն հայ կա կան պե տութ յան և  պե տա կա նութ յան զար գաց ման ու ղի նե-
րի, այլև առ հա սա րակ սե փա կան ան կախ պե տա կա նութ յուն ու նե նա լու նպա-
տա կա հար մա րութ յան և  ի մաս տի վե րա բեր յալ:

-  Հա յաս տա նի օր վան ղե կա վա րութ յու նը, չու նե նա լով բա նակ կազ մա-
վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ մարդ կա յին, նյու թա կան և  այլ տե սա կի ռե-
սուրս ներ, պե տութ յան անվ տան գութ յու նը գո նե ինչ-որ չա փով ա պա հո վե-
լու հա մար ստիպ ված ե ղավ հայ կա կան բա նա կը կազ մա վո րել նախ կին ցա-
րա կան սպա յա կազ մի հիմ քով:

- Ե թե ՀՀ բա նա կի բարձ րաս տի ճան գե ներալ նե րից ո մանց մոտ (Թով մաս 
 Նա զար բեկյ ան,  Հով հան նես  Հախ վերդ յան,  Մով սես  Սի լիկյ ան,  Գաբ րիել 
 Ղոր ղան յան և  այլք) առ կա էր ազ գա յին նկա րա գիրն ու մտա հո գութ յու նը 
հայ րե նի քի ա պա գա յի հան դեպ, ա պա մի ջին սպա յա կազ մը ոչ միայն ան-
տար բեր էր այդ հար ցե րի նկատ մամբ, այլև մշտա պես հա յաց քը հա ռած էր 
դե պի հյու սիս` դե պի  Ռու սաս տան: 

- Իր բնույ թով ազ գա յին բա նա կի բա ցա կա յութ յու նն ա ռա վել ցայ տուն 
դրսևոր վեց հատ կա պես  Կար սի զո րախմ բում, որ տեղ հայ կա կան զի նու ժի 
տե ղա կայ ման ա ռա ջին իսկ օր վա նից փաս տո րեն սկիզբ ա ռան նրա բա րո-
յալ քում ու քայ քա յու մը:

- Ն ման ան կար գա պահ և  բա րո յա զուրկ զանգ վա ծը չա փա զանց հեշտ 
մշա կե լու հումք դար ձավ հայ բոլշ ևիկ նե րի ան կաշ կանդ հա կա պե տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը հա ջո ղութ յամբ պսա կե լու հա մար:

-  Թեև  Կար սի զո րախմ բի սպա յա կազ մի և  բոլշ ևիկ նե րի միջև առ կա 
պայ մա նա վոր վա ծութ յան վե րա բեր յալ ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ պա րու նա կող 
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փաս տաթղ թե րը բա ցա կա յում են, սա կայն դեպ քե րի զար գաց ման տրա մա-
բա նութ յու նը և  բազ մա թիվ կողմ ա կի վկա յութ յուն նե րը միար ժե քո րեն հու-
շում են, որ նման պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ի րա կա նում ե ղել է:

- Դ րա մա սին են վկա յում մի կող մից զո րախմ բի ո րոշ հրա մա նա տար-
նե րի գոր ծադ րած «ջան քե րը»՝ զոր քե րում խու ճա պա յին ի րա վի ճակ ստեղ-
ծե լու և  ճա կա տից զին վոր նե րի զանգ վա ծա յին փա խուստն  «ա պա հո վե լու» 
ուղ ղութ յամբ (գե նե րալ ներ  Դա նիել-Բեկ  Փի րում յան,  Հա րութ յուն  Հով սեփ յան, 
գնդա պետ Ա լեք սանդր  Մի րի ման յան), Կա րա բե քի րի զո րա ջո կա տը շրջա-
պատ ման մեջ վերց նե լու հա մար Գլ խա վոր շտա բի մշա կած օ պե րա ցիա նե-
րի ուղ ղա կի ձա խո ղու մը տար բեր սպա նե րի կող մից (փոխգն դա պետ  Ղոն-
դաղչ յան, գնդա պետ  Կա րա պետ  Հա սան- Փա շա յան), ինչպես նաև՝ գե նե րալ 
 Փի րում յա նի՝ փա խուս տի դի մե լու ան հա ջող փոր ձը և  ա պա միան գա մայն 
հան գիստ թուր քե րին գե րի հանձն վե լը, և վերջապես՝  Հա յաս տա նի խորհր-
դայ նա ցու մից հե տո  Հով սեփ յա նի,  Մի րի ման յա նի,  Հա սան- Փա շա յա նի ոչ 
միայն բռնաճն շում ե րի չեն թարկ վե լը, այլև ան մի ջա պես բոլշ ևիկյ ան բա-
նա կում հայտն վելն ու հրա մա նա տա րա կան պաշ տոն ներ ստա նա լը:

 Կար սը ոչ թե ըն կել է կամ գրավ վել, այլ պար զա պես հանձն վել է՝ 
տե ղի զո րախմ բի սպա յութ յան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և  հայ բոլ-
շևիկ նե րի նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան և  փոխ գոր ծակ ցու թ յան 
հետ ևան քով:

Այդ դա վա ճա նութ յու նը հնա րա վոր է դար ձել և  ի րա գործ վել է հայ կա կան 
մի ջա վայ րում պահ պան վող հա կա պե տա կան աշ խար հըն կալ ման և  կողմ-
նո րո շու մա յին մտա ծե լա կեր պի գե րա կա յութ յան պատ ճա ռով։

* * *
Իմ պարտքն եմ հա մա րում ե րախ տա գի տութ յունս հայտ նել «Վէմ» հան-

դե սի խմբա գիր, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Գ ևորգ  Խու դին յա նին, 
ո րի հա մառ հոր դոր նե րին ան սա լով հե ղի նա կն ի րա կա նաց րեց սույն գոր ծը, 
և  ի րա վա գետ  Մայքլ  Բա բա յա նին` մի շարք կար ևոր նյու թեր և հ րա պա րա-
կում եր տրա մադ րե լու հա մար: Իմ ա ռանձ նա կի շնոր հա կա լութ յունն եմ հայտ-
նում դո ցենտ Լ ևոն  Խա չատր յա նին` արդ յու նա վետ քննար կում ե րի և ն յու թի 
շա րադ րան քի ամ բողջ ըն թաց քում ար ված քննա կան ու խմբագ րա կան բնույ-
թի կար ևոր դի տո ղութ յուն նե րի և  ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա մար:

Վլադիմիր Ա. Հարությունյան - Մասնագիտությամբ ֆիզիկոս 
է: Հիմական մասնագիտության հետ զուգահեռ, գիտական հե-
տաքրքրությունների շրջանակում ընդգրկված են նաև Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետության Կարսի տարածաշրջանում ծավալված 
իրա դարձությունների պատմությանն առնչվող հարցերը: Նշված 
հար  ցերի հետ կապված հրատարակել է հետևյալ ուսումա սի րու-
թյուններն ու ժողովածուները.

1. Հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 1919-1920 թթ. 
Փաստաթղթերի ժողովածու աշխատասիրությամբ ` Վլադիմիր Հարու-
թյունյանի Եր., 2014:

2. Վլադիմիր Հարությունյան, 1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը 
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Նյու թեր և փաստաթղթեր, Եր., 2014։
3. Կարսի մարզը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության կազ մում 

(ապրիլ 1919թ.-հոկտեմբեր 1920թ.)։ Նյութեր և փաստաթղթեր, աշխա տա-
սիրությամբ ` Վլադիմիր Հարությունյանի, Եր., 2016:

4.Կարսի մարզը Հայաստանի Հանրապետութեան կազմում (ապրիլ 
1919թ.- հոկտեմբեր1920թ.)։ Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի 
յուշերը, աշխատասիրութեամբ ` Վլադիմիր Յարութիւնեանի Եր., 2018:

5.Վլադիմիր Հարությունյան, Առաջին Հանրապետություն Կարսի վերջ-
նախաղը, Եր., 2018, 180 էջ:

Summary

THE SURRENDER OF KARS

A hypothesis of a military conspiracy

Vladimir A. Harutynyan
Doctor of Physics and Mathematics

Key words - the civilian and military powers of the prov-
ince, robbery, Armenian Bolsheviks , May Day Riots, officer corps, 
the end of Kars, Kazim Karabekir, anti-state world perception, 
oriented thinking, treachery.

Different segments of existing and migrated Armenians in newly-built Arme-
nia had completely different opinions and standpoints not only on the ways of 
the development of the Armenian state and statehood but generally on expedi-
ency and meaning of having their own independent statehood. As at that period 
the government of Armenia didn’t have any human, material or other resources 
for forming an army it had to form its army on the basis of the previous tsarist 
officers’ staff in order to ensure somehow the security of the state. If some high-
ranked generals of RA army (Tovmas Nazarbekyan, Hovhannes Hakhverdyan, 
Movses Silikyan, Gabriel Ghorghanyan and some others) had a national character 
and a concern for the future of the motherland , then the middle –ranked offers’ 
staff was not only indifferent towards those issues but was constantly looking at 
the north, namely at Russia. The lack of army that had national nature was es-
pecially vividly expressed in the detachment of Kars where just from the very 
first day of the deployment of the Armenian armed forces its demoralization and 
demolition actually started. Such an insubordinate and demoralized mass became 
a raw material for easy processing for the triumphant and freely anti- govern-
mental activity of the Armenian Bolsheviks. Though there aren’t documents 
testifying the direct proof of agreement between the officers’ staff of the detach-
ment of Kars and the Bolsheviks the logical succession of events and numerous 
collateral testimonies unequivocally hint at the real existence of such agreement. 
This is evidenced, on one hand, by the “efforts” of the officers to rise a panic 
in the military units and “guarantee” the mass retreat of the soldiers from the 
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front (generals Daniel-bek-Pirumyan, Harutyun Hovsepyan, colonel Alexander 
Mirimanyan), as well as, by the failure of the worked out plan of operations of 
the main Headquarters for encircling the military unit of Karabekir carried out 
by some officers (lieutenant colonel Ghondaghchyan, colonel Karapet Hasan-
Pashayan),and on the other hand, by the unsuccessful attempt of the escape 
conducted by colonel Pirumyan and then his absolutely calm surrender to the 
Turks, as well as, the fact that Hovsepyan, Mirimanyan and Hasan-Pashayan were 
not only free of repressions after the Sovietization of Armenia but also immedi-
ately appeared in Bolshevik army and then received the command posts. Kars 
was not fallen or occupied, it simply surrendered as a result of primary 
agreement and interaction carried out between some representatives of 
the officers’ staff of the local detachment and the Armenian Bolsheviks. 
This treachery became possible and was implemented because of the 
dominance of anti-governmental world perception and oriented mental-
ity that existed in the Armenian environment. 
Резюме

СДАЧА КАРСА

Гипотеза военного заговора

Владимир А. Арутюнян
Доктор физико-математических наук

Ключевые слова - гражданские и военные власти губер-
нии, грабеж, армянские большевики, Майские мятежи, офи-
церский состав, Карсский эндшпиль, Кязим Карабекир, анти-
государственное мировоззрение, ориентационное мышление, 
предательство.

Разные группы армян – жителей новосозданной Армении и беженцев – 
придерживались совершенно различных мнений и точек зрения не только 
о путях развития армянского государства, но и вообще о целесообразности 
и смысле существования независимой государственности. Руководство 
Армении тех дней, не имея необходимые человеческие, материальные и 
другие ресурсы для образования армии, с целью хоть как-то обеспечить 
безопасность государства, было вынуждено образовать армянскую армию, 
опираясь на бывший царский офицерский состав. Если у некоторых из 
высокопоставленных генералов армянской армии (Товмас Назарбекян, Ованес 
Ахвердян, Мовсес Силикян, Габриел Корганян и еще некоторые) присутство-
вали национальный облик и озабоченность будущим родины, то средний 
офицерский состав был не только совершенно равнодушен к этим вопросам, 
но и постоянно обращал взгляд на север, в сторону России. Отсутствие 
национальной по своей сути армии наиболее ярко проявилось в войсковом 
соединении в Карсе, где с первого же дня размещения там армянских 
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вооруженных сил фактически начались деморализация и раз ло жение. 
Подобная недисциплинированная и аморальная масса стала легкооб ра-
батываемым сырьем для беспрепятственной антигосударственной деятель-
нос ти армянских большевиков. 

Хотя документы, содержащие прямые доказательства наличия договорен-
ности между офицерским составом карсского соединения и большевиками 
о сдаче Карса 30-го октября 1920 г., отсутствуют, однако логика развития 
событий и многочисленные косвенные свидетельства однозначно подска-
зывают, что на самом деле между ними существовала такая договоренность. 
Об этом свидетельствуют, с одной стороны, «старания» некоторых коман-
диров соединений, направленные на создание ситуации паники в войсках и 
на «обеспечение» массового бегства солдат с фронта (генералы Даниэлбек 
Пирумян, Арутюн Овсепян, полковник Александр Мириманян), с другой 
стороны – прямой срыв разными офицерами (подполковник Кондакчян, 
полковник Карапет Асан-Пашаян) разработанных генеральным штабом 
операций по окружению отряда Кязима Карабекира, неудачная попытка 
бегства, а затем совершенно спокойная сдача в плен туркам генерала 
Пирумяна, избежание Овсепяном, Мириманяном, Асан-Пашаяном репрессий 
после советизации Армении и их незамедлительное появление в 
большевистской армии и получение командирских должностей. Карс не 
пал и не был взят, а был просто сдан вследствие предварительной 
договоренности и сотрудничества некоторых представителей 
офицерского состава местного военного соединения и армянских 
большевиков. Это предательство стало возможным и было совершено 
по причине сохраняющегося в армянской среде антигосударственного 
мировосприятия и преобладания ориента ционного образа мышления.
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Հ ռիփ սի մե Վ.  Պի կիչ յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՄԱԶՄԱՆՈՎԻ ԼԵԳԵՆԴԸ

Հայ երաժշտա կան բա նահ յու սութ յան մեջ

Բանալի բառեր - Մազանով (Հովհաննես Մազմանյան), 
հայ երաժշտական ֆոլկլոր, պատմական երգեր, մեղեդի, 
բա նաստեղծական տեքստ, ողբերգական երանգ, հայրենա-
սեր մարտիկ, վախկոտ դասալիքներ, պատգամ։

 Հայ ժո ղովր դի ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան կամ, ինչ պես ըն դուն-
ված է ան վա նել, ե րաժշ տա կան ֆոլկ լո րի ժան րա յին սանդ ղա կում ա ռանձ-
նանում են երկ րի կյան քում ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցած 
պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին, դեպ քե րին ու ան ձանց նվիր ված եր-
գե րը, ո րոնք միա վոր վում են պատ մա կան եր գե րի ժան րում։ 

Ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան տար բեր ճյու ղե րի զար գաց ման ըն թաց-
քին, ժան րե րի ստեղծ ման և  ան հե տաց ման խնդիր նե րին անդ րա դառ նա լիս 
ան վա նի ե րաժշ տա գետ Մ. Բ րուտ յա նը դրանց գլխա վոր հատ կա նիշ նե րից 
է հա մա րում պատ մա կա նութ յու նը։ Ա պա նաև եր գը բնու թագ րե լով իբրև 
ժո ղովր դի կյան քի ու մշա կույ թի գե ղար վես տա կան պատ մութ յուն՝ փաս տում 
է, որ «ժո ղովր դա կան եր գի հա րուստ ու բազ մա զան բո վան դա կութ յու նը 
ո րո շում է ժո ղովր դա կան ե րաժշ տութ յան պատ մա-ճա նա չո ղա կան մեծ ար-
ժե քը»1։

Պատ մա կան եր գե րի մեջ թե մա տիկ հեն քով ու ներ ժան րա յին հատ կութ-
յուն նե րով ա ռան ձին խումբ են կազ մում ռազ մի եր գե րը։  Վաս տա կա շատ 
բա նա գետ Ա.  Ղա զի յա նի դի տարկ մամբ՝ բա նահ յու սութ յա նը բնո րոշ լեզ վամ-
տա ծո ղութ յամբ ու ար տա հայտ չա կա նութ յամբ՝ դրանք հիմ ա կա նում ներ-
կա յաց նում են ռուս-պարս կա կան, ռուս-թուր քա կան պա տե րազմ ե րի և 
 հա յոց ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա ռանց քա յին դրվագ ներն ու հե րո սա ցած 
մար տիկ նե րի սխրանք նե րը2։ 

Այս եր գե րը ստեղծ վում են ա կա նա տես նե րի կամ ժա մա նա կա կից նե րի 
կող մից իբրև պատ մա կան ի րա կա նութ յան ան մի ջա կան ար ձա գանք։ Ա ռաջ-
նա յին նշա նա կութ յամբ՝ միտ ված են այդ կար ևո րա գույն դեպ քե րի մա սին 

1 Բրուտյան Մ., Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Եր., «Լույս» հրատ., 1963, էջ 8-9։
2 Տե՛ս Ղազիյան Ա., Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, Եր., ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, էջ 8։
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հան րութ յա նը և, հատ կա պես, հե տա գա սե րունդ նե րին ա ռա ջին դեմ քից 
տե ղե կութ յուն ներ փո խան ցե լուն։ Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ՝ դրա նով 
է պայ մա նա վոր ված դյու րութ յամբ մտա պահ վող, հիմ ա կա նում ոչ բարդ 
կա ռուց վածք ու նե ցող նրանց մե ղե դին ու բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը, իսկ 
ժո ղովր դի վե րա բեր մուն քը և  ունկնդ րին հաս ցեագր ված ու ղերձն ար տա-
հայտ վում է պար բե րա բար կրկնվող դարձ ված նե րի կամ կրկներ գի մի ջո ցով։ 
Ա նու րա նա լի է այս եր գե րի տե ղե կատ վա կան, աղբ յու րա գի տա կան ու վա-
վե րագ րա կան նշա նա կութ յու նը, քա նի որ հստակ նշվում են դեպ քե րի 
ճշգրիտ տա րեթ վե րը, աշ խար հագ րա կան վայ րե րը, նկա րագր վում տե ղանքն 
ու շեշտ վում բնա կա վայ րե րի, հե րոս նե րի, դա վա ճան նե րի ու հա կա ռա կորդ-
նե րի ա նուն նե րը։ Դ րանց բա նաս տեղ ծա կան տեքս տե րում նկա րագր վում են 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կան դրվագ ներ, պատ կեր վում 
մար տի տե սա րան ներ, փա ռա բան վում են հայ րե նա սեր ռազ միկ նե րի անձ-
նու րա ցութ յունն ու հաղ թա նակ նե րը, մատ նանշ վում ու նզով վում վախ կոտ-
ներն ու դա վա ճան նե րը, բռնա կալ նե րը, նենգ ու դա ժան թշնա մի նե րը։ 

 Պատ մա կան ժան րի ռազ մի եր գե րից հատ կա պես լայն հնչե ղութ յուն ու 
տա րա ծում են ստա ցել հայ դու կա յին շարժ մա նը և  սիր ված զո րա վար ներ 
Անդ րա նի կին, Դ րո յին,  Քե ռուն, Աղբ յուր  Սե րո բին, Ա րա բո յին և  ազ գա յին-ա-
զա տագ րա կան պայ քա րի մյուս հե րոս նե րին ձոն ված եր գե րը, ո րոնք մինչ 
օրս հնչում են թե՛  Հա յաս տա նի բո լոր բնա կա վայ րե րում, թե՛ Սփ յուռ քում։ 

 Պատ մա կան ժան րի նման ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից են 1920 թ.  Կար սի 
անկ ման և  պատ վախն դիր գնդա պետ  Հով հան նես (Օ նիկ)  Մազ ման յա նի ինք-
նաս պա նութ յան պատ մութ յու նը ներ կա յաց նող հա մե մա տա բար քիչ հայտ նի 
և  հիմ ա կա նում Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նում տա րած ված եր գե րը։

 Նախ հա կիրճ ներ կա յաց նենք պատ մա կան ե ղե լութ յունն ու հե րո սին3։ 
 Հով հան նես  Տիգ րա նի  Մազ ման յա նը ծնվ. 1890 թ. Ա լեք սանդ րա պոլ քա ղա-

քում, ար հես տա վո րի ըն տա նի քում։ 1908 թ. ա վար տում է քա ղա քի Առևտ րա կան 
դպրո ցը։ 1910 թ. անց նում է ծա ռա յութ յան ցա րա կան բա նա կում, ա պա սո վո րում 
 Թիֆ լի սի յուն կե րա կան դպրո ցում։ Ա վար տե լուց հե տո նշա նակ վում է դա սա կի, 
իսկ մեկ տա րի անց՝ վաշ տի հրա մա նա տար։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի բռնկվե-
լուն պես Ապ շե րոն յան գուն դը, որ տեղ ծա ռա յում էր  Մազ ման յա նը ( Մազ մա նով) 
մեկ նում է Արևմտ յան ռազ մա ճա կատ, զո րա վար Ա. Ա. Բ րու սի լո վի հրա մա նա տա-
րութ յան տակ։ Ե րի տա սարդ  Մազ մա նո վը մարտն չում է ավստ րո հուն գա րա կան և 
 գեր մա նա կան բա նակ նե րի դեմ։ Աչ քի է ընկ նում հե րո սութ յամբ ու հմտութ յամբ և 
ս տա նում փոխգն դա պե տի աս տի ճան, պարգ ևատր վում Գ ևորգ յան եր կու խա չով 
ու մար տա կան մե դալ նե րով։ 1918 թ. կա մա վոր անց նում է կար միր գվար դիա յի 
շար քե րը և  անձն վի րա բար մարտն չում թուրք ջար դա րար նե րի ու մու սա վա թա-
կան նե րի դեմ՝ Բաք վի հերոսամարտի ընթացքում։  Բաք վի կո մու նա յի ան կու մից 
հե տո ծա ռա յութ յան է անց նում Ա լեք սանդ րա պո լի կա յա զո րում՝ գե նե րալ  Խա չա-
տու րո վի հրա մա նա տա րութ յան ներ քո։ Ն շա նակ վում է հայ կա կան ա ռա ջին գնդի 
հրա մա նա տար, գոր ծուղ վում  Կարս՝ ստա նա լով գնդա պե տի կո չում։ 

 1920 թ. ապ րի լին  Մուս տա ֆա  Քե մա լի հրա մա նով Ար ևել ան ճա կա տի հրա-
մա նա տար նշա նակ ված  Քա զիմ  Կա րա բե քիր փա շան մո տե նում է  Հա յաս տա նի 

3 Մազմանովի մասին տե՛ս Իկիլիկյան Հ., Վերելքի մեջ է իմաստը կյանքի, Եր., Հեղինակային հրատ., 2011, 
էջ 180-206։
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սահ ման նե րին և ս պա սում հար ձակ ման հրա մա նի։ 1920 թ. հու նի սի 8-ին Ան-
կա րան  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յանն է հղում մի ստո րա-
ցու ցիչ վերջ նա գիր, ո րով պա հան ջում է Թուրքիային հանձ նել  Կար սի, Օլ թիի և 
Ար դա հա նի օկ րուգ նե րը։ ՀՀ  Կա ռա վա րութ յու նը մեր ժում է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ վե րո հիշ յալ օկ րուգ նե րը մինչ Բ րեստ- Լի տովս կի պայ մա նա գի րը մտնում էին 
 Կար սի մար զի մեջ, այ սինքն՝  Ռու սաս տա նի մասն էին կազ մում և  քա նի որ  Սո-
վե տա կան  Ռու սաս տա նի կող մից 1918 թ. սեպ տեմ բե րիի 20-ին Բ րես տի պայ մա-
նա գի րը չեղ ալ է հայ տա րար վել, ուս տի՝ թուր քա կան զոր քե րը պետք է թող նեն 
ՀՀ-ին պատ կա նող այդ շրջան նե րը։ Ի պա տաս խան՝ թուր քա կան կող մը Օլ թիի 
շրջան է ու ղար կում 3 սպա ռա զեն զո րա գունդ։ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը գնդա պետ 
 Մազ մա նո վին կար գադ րում է ձեռ քի տակ ե ղած գնդե րով՝ ա զա տագ րել Օլ թին, 
 Մեր դե նե կը,  Զա րի շա տը և  մեր ձա կա բնա կա վայ րերն ու վե րա կանգ նել 1914 թ. 
սահ ման նե րը՝ մինչև օ ժան դակ ու ժե րի հաս նե լը։

  Նա խա պես ան ձամբ հե տա խու զե լով թշնա մու դիր քե րը՝ 1920 թ. հու լի սի 
28-ին, թշնա մու հա մար անս պա սե լի,  Մազ մա նո վը գրո հի է անց նում։  Նա հրա-
նոթ նե րից, գնդա ցիր նե րից և հ րա ցան նե րից այն պի սի կենտ րո նաց ված կրակ 
է տե ղում հա կա ռա կոր դի գլխին, որ վեր ջինս չի կա րո ղա նում կազ մա կերպ-
ված դի մադ րութ յուն ցույց տալ և  ծանր կո րուստ ներ տա լով՝ նա հան ջում է։ 
Մազ  մա նովն ա զա տագ րում է Օլ թին,  Մեր դե նե կը և  մո տա կա բնա կա վայ րե րը և 
 Վաս  կուտ սա րը։  Ձեռք բեր ված հա ջո ղութ յուն ներն ամ րապն դե լու նպա տա կով՝ 
Օլ թիի ռազ մա ճա կատ է ու ղարկ վում հայ կա կան հին գե րորդ հրաձ գա յին գուն դը՝ 
գնդա պետ Գ ևորգ  Զու րա բո վի հրա մա նա տա րութ յամբ։ Հ մուտ գոր ծե լաո ճի շնոր-
հիվ՝ վե րա դարձ վում են 1914 թ. սահ ման նե րը։  Սա կայն, 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 
23-ին Մուստաֆա Քեմալի հրա մա նով, թուր քա կան բազ մա մարդ բա նա կը լայն 
ճա կա տով հար ձակ ման է անց նում։ 

  Մազ մա նո վի ինք նաս պա նութ յան տե ղի ու հան գա մանք նե րի մա սին գո-
յութ յուն ու նեն մի քա նի վար կած ներ։ Հ. Իկի լիկյ ա նը հիմ վում է 1930 թ. 
 Լե նի նա կա նում  Մազ մա նո վի գնդի երկ րորդ գու մար տա կի եր րորդ վաշ տի հրա-
մա նա տար, ղա րա բաղ ցի կա պի տան  Տիգ րան Օ հան ջան յա նի հետ իր զրույ ցի 
վրա։ Ըստ ա կա նա տե սի,  Կար սի հանձն ման նա խորդ գի շե րը՝ հոկ տեմ բե րի 29-ին, 
գնդա պետ  Մազ մա նո վը մտա խոհ շրջում էր դիր քե րում. նա նստել է, հա յաց քը 
հա ռել միջ նա բեր դին, մտո րել, ա պա, անս պա սե լի հա նել մաու զերն ու կրա կե լով 
իր քուն քին՝ ինք նաս պան ե ղել։ Ի րա կա նութ յունն այն էր, որ այդ գի շեր  Կար սի 
ռազ մա ճա կա տի շտա բում՝ ռազ մա կան խորհր դի նիս տի ըն թաց քում բուռն վի-
ճա բա նութ յուն ներ էին ե ղել.  Մազ մա նո վը պնդել էր, որ ի րենց դիր քա յին ա ռա-
վե լութ յու նը, զենքն ու զի նամ թեր քը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կա սեց նել 
հար ձա կում ե րը։  Սա կայն, դա վա ճա նութ յան ու ղին բռնած  Կար սի խմբա վոր ման 
հրա մա նա տա րութ յունն ար դեն պատ րաստ վում էր փա խուս տի…

  Վա վե րա կան է նաև այն փաս տը որ  Մազ մա նո վի դիա կով դա գա ղը լքված 
է մա ցել  Կար սի կա յա րա նում և  թուր քե րը ա նար գել են նրա աճյունը, մինչ դեռ 
կեն դա նութ յան օ րոք  Կա րա բե քիր փա շան հսկա յա կան գու մար էր խոս տա նում 
նրա գլխի դի մաց։  Կար սի անկ ման և  հայ րե նա սեր գնդա պե տի ինք նաս պա նութ-
յան պատ մութ յու նը սերն դե– սե րունդ փո խանց վել է իբրև ազ գա յին ցա վի հետ 
միա խառն ված՝ ա մո թի ու ա նար գան քի տխուր պատ մութ յուն և  ժո ղովր դա կան 
եր գի մի ջո ցով տա րած վել ու հա սել է մինչև մեր ժա մա նակ նե րը։ 
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  Մեզ ա ռայժմ հայտ նի է գնդա պետ  Մազ մա նո վին նվիր ված եր գե րի տա-
սը օ րի նակ, ո րոն ցից միայն հինգն են ձայ նագր վել երգ վող տար բե րա կով 
և  պահ վում են ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տու տի Ա րամ  Քո չար յա նի անվ. 
ձայ նա դա րա նում4։  Ցա վոք, բա նա սաց նե րից մյուս չոր սի սոսկ բա նաս տեղ-
ծա կան տեքս տերն են գրառ վել5։  Հա ջորդ եր կու հրա տա րակ ված նմուշ նե րից 
մե կը Հ. Ի կի լիկյ ա նի ստեղ ծա գոր ծութ յունն է6, մյու սը զե տեղ ված է Վ. Արծ-
րու նու մե նագ րութ յան մեջ7։ 

Այ սու հան դերձ, գրանց ված եր գա յին և  բա նաս տեղ ծա կան նմուշ նե րի 
տեքս տե րը միև նույն սյու ժե տա յին ա ռանց քի շուրջ են ձևա վոր վում։  Բո վան-
դա կա յին ա ռու մով, հիմ ա կան շեշ տադ րում ե րը ներ կա յաց վում են չորս 
դրվա գով։ Ա ռա ջի նը երկ խո սութ յան բնույթ ու նի. սկսվում է թուր քա կան 
զո րագն դի հրա մա նա տար Ք յա զիմ  Կա րա բե քիր փա շա յին ուղղ ված գնդա-
պետ  Մազ մա նո վի նա մակ-հրա մա նով, ո րը պա հան ջում է մինչև կե սօր ա զա-
տել Օլ թին,  Մեր դե նե կը,  Զա րի շա տը՝ մինչև Ար դա հան։ Եվ դրան հա ջոր դում 
է մե ծա միտ փա շա յի (ո րին բա նա սաց նե րը տար բեր ա նուն նե րով են կո չում. 
Ք յա զիմ բեկ, Ք յա մալ բեգ,  Դի վան բեգ,  Զան գիլ փա շա կամ ընդ հան րաց նում, 
իբրև սուլ թան ու խան) պա տաս խա նը։ Երկ րորդ դրվա գում տրվում է զոր-
քից լքված ու միայ նակ պայ քա րի ե լած հայ րե նա սեր գնդա պե տի հիաս թա-
փութ յունն ու ինք նաս պա նութ յու նը։ Եր րոր դում նկա րագր վում է հայ զին-
վոր նե րի փա խուստն ու թշնա մու գրա ված կա յա րա նում հե րո սի գե րի մա-
ցած դիա կը։ 

 Ե թե վե րը ներ կա յաց ված ե րեք դրվագ ներն ի րա կան դեպ քե րի բա նաս-
տեղ ծա կան նկա րագ րութ յուն ներ են, ա պա չոր րոր դում նախ ար տա հայտ-
վում է ժո ղովր դի վրդով մունքն ու ա նեծ քը՝ ուղղ ված ա նաստ ված դա սա-
լիք նե րին և  ա պա՝ պա հանջ-հոր դո րը՝ թույլ չտալ, որ հե րո սի աճ յու նը մա 
գե րութ յան մեջ։  Բա նա սաց նե րի կա տա րում ե րում այս կա ռուց ված քա յին 
հեն քի վրա հյուս ված նկա րագ րութ յուն նե րը մի դեպ քում խտաց ված ու 
զուսպ են, մյու սում՝ հա մե մա տա բար ծա վա լուն ու ման րա մասն ված։  Բո լոր 
տար բե րակ նե րում էլ բա նա սաց նե րը փոր ձում են ա ռա ջին դրվա գի մե ղե դին 
հե րո սա կան, հաղ թա կան ե րանգ նե րով ներ կա յաց նել, ա պա աս տի ճա նա բար, 
հա ջորդ հատ ված նե րում, տեքս տին հա մա պա տաս խան ող բեր գա կան ե րանգ 
հա ղոր դել։  Վեր ջին դրվա գում ռիթ մի դան դա ղեց ման և  զայ րույթ ար տա-
հայ տող ել ևեջ նե րի մի ջո ցով ամ բող ջաց վում է ե ղե լութ յան հան դեպ ժո ղովր-
դի վե րա բեր մուն քը։ 

 Մազ մա նո վը գրեց Ք յա մալ-բեգ փա շին

 Մազ մա նո վը գրեց Ք յա մալ- բեգ փա շին,
4 Ձայնագրությունները կատարվել են 1960-1970-ական թվականներին, ՀՀ Գեղարքունիքի և Արագածոտնի 
մարզերում և Վրաստանում՝ Ախալքալաքի շրջանի գյուղերում։
5 Մազմանովին նվիրված նույն երգի բանաստեղծական տեքստերից մեկը հրատարակել է Ա. Ղազիյանն, 
իր վերոնշյալ մենագրության մեջ (էջ 140-141), ծանոթագրելով, որ երգը գրի է առել հնագետ Ռ. Թորոսյանը՝ 
ծագումով վանեցի Գ. Եփրեմյանից՝ 1967 թ. Երևանում։ Նույնի տարբերակը երգել է 86-ամյա ծագումով 
բուլանուխցի Ղ. Մելքոնյանը՝ 1964 թ., Վարդենիսի շրջանի Մեծ Մազրա գյուղում, գրի է առել պարագետ Է. 
Պետրոսյանը։ Երգի բանաստեղծական ևս մեկ տեքստ էլ հրատարակվել է Հ. Իկիլիկյանի վերոնշյալ գրքում 
(էջ 206)։ Նույն գրքում հեղինակը զետեղել է նաև Մազմանովին ձոնած իր բանաստեղծությունը (էջ 208)։
6 Տե՛ս Իկիլիկյան Հ., նշվ. աշխ, էջ 208։
7 Տե՛ս Արծրունի Վ., Հայ-տաճկական պատերազմ։. Հայ սպայութիւնը։ Շատախ, Եր., 2002, էջ 223։
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Ա սեց.- այս նա մա կը տվեք Ար տա շին,
Օլ թին թող դա տար կի մինչև վաղ ճա շին։
 Սուլ թա նը լսե լով այս պես հրա ման,
Ա սեց.- հա յե րը ինչ են, որ դառ նան իշ խան։
 Ղար սից եմ վռնդում դե պի Եր ևան։
 Մազ մա նո վը լսեց  Ղար սի վտան գը,
 Տե սավ, կքայ քայ վի ամ բողջ բա նա կը,
Իր կո ղից քա շե լով ատր ճա նակը,
Ի զուր զոհ տվեց իր քաղցր կյան քը։
 Մազ մա նո վի դիակ բե րին ըս տան ցին,
Էտ ա նի րավ հա յեր թո ղին, գնա ցին,
 Դուք, ա նի րավ հա յեր, բո լորդ կո տոր վեք,
 Մազ մա նո վի դիակ գե րի մի թո ղեք։
 Հա յեր մո լոր վին, լցվին վա գո նը,
 Մազ մա նո վի դիակ թո ղին բալ կո նը8։

 Մազ մա նո վը գրեց Ք յա զիմ բեկ փա շին

 Մազ մա նո վը գրեց Ք յա զիմ բեկ փա շին.
-Օլ թին դա տար կե ցեք մինչև ճա շին։
 Հե րիք ե ղավ կրենք ձեր լու ծը դա ժան,
 Մեր դե նեկ,  Զա րին շատ հա յե րին ար ժան։
 Հե տո ա ռաջ տա րավ իր հե րոս գուն դը,
Թշ նա մուն գլո րեց խո րը ան դուն դը։
Ափ սոս,  Մազ մա նո վի բախ տը չբե րեց,
Թշ նա մին նրա դեմ մեծ բա նակ հա նեց։
 Ջա հել գնդա պե տը քաջ ու հա մար ձակ.
Կռ վե լով նա հան ջեց  Կար սա բեր դի տակ։
Երբ տե սավ չի կռվում հա յոց բա նա կը
 Պատ յա նից դուրս քա շեց ատր ճա նա կը,
Ըն կավ կռվի դաշ տում հե րո սին վա յել
Եվ զուր տե ղը զո հեց իր կյան քը ջա հել։
 Մազ մա նո վին բե րին, դրին ստան ցին,
 Բայց շա տե րը մո տից թո ղին, գնա ցին,
Այ, ա նաստ ված մար դիկ, թե աստ ված սի րեք,
 Մազ մա նո վի դիակն էս տե ղից տա րեք։
Եվ շուտ Գ յում րի քա ղաք հասց րեք նրան,
 Գո նե մայրն ու քույ րը ար տաս վեն վրան9....

 Ի տար բե րութ յուն ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման հե րոս նե րին 
նվիր ված գով քի եր գե րի, որ տեղ եր գաս տեղծ նե րը ձգտել են հե րո սին ներ-
կա յաց նել վի պա կան ան ձին բնո րոշ գերբ նա կան հատ կա նիշ նե րով՝ ա ռա-
քի նութ յամբ, սխրանք նե րով, կազմ ված քով և այլ ատ րի բուտ նե րով՝ հա ճախ 

8 Ղազիյան Ա., նշվ. աշխ, էջ 140-141։
9 Իկիլիկյան Հ., նշվ. աշխ, էջ 206։
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հա  մե մա տե լով հզոր կեն դա նի նե րի ու թռչուն նե րի (առ յուծ, ար ծիվ) հետ, 
գնդա պետ  Մազ մա նո վին նվիր ված եր գերն ա վե լի ի րա տե սա կան, պարզ ու 
ան պա ճույճ պատ մութ յուն ներ են, ա ռանց հե րո սին բնո րո շող ա ծա կան նե րի 
ու փա ռա բա նութ յան։ Այ սու հան դերձ, բո լոր օ րի նակ նե րում էլ եր գաս տեղծ 
ժո ղովր դի հա մակ րան քը պատ վախն դիր հե րո սի կողմ է, ո րի կեր պարն 
իբրև հայ րե նա սեր մար տի կի օ րի նակ է փո խանց վում սե րունդ նե րին՝ հա-
կադր վե լով ա նեծ քի ար ժա նա ցած վախ կոտ ու դա վա ճան զին վոր նե րին, 
նենգ ու դա վա դիր թշնա մուն։ Այս եր գը հա վա սա րա պես հնչել է թե՛ կին, թե՛ 
տղա մարդ եր գա սաց նե րի շուր թե րից։ Ու շագ րավ է նաև, որ  Հա յաս տա նի 
տար բեր բնա կա վայ րե րում դաշ տա յին նյու թեր գրան ցե լիս՝  Լո ռու, Ա պա րա-
նի,  Վա յոց  Ձո րի և  Ջա վախ քի գյու ղե րի տա րեց բնա կիչ նե րից շա տերն էին 
եր գի ո րոշ պա տա ռիկ ներ հի շում կամ տեքս տից հատ ված ներ ար տա բե րում10։ 
Ո րոշ բա նա սաց նե րի հա վաստ մամբ՝ ժո ղովր դա կան հան դի սութ յուն նե րի 
ըն թաց քում հե րոս նե րին ո գե կո չող այս եր գին հա մըն թաց՝ կա րե լի էր նաև 
դան դաղ գյովդ պա րել՝ եր կու գնալ-եր կու դառ նալ ոտ քե րի հա մադ րութ-
յամբ, ո րը եր բեմ պա րում էին նաև Դ րաս տա մատ  Կա նա յա նին նվիր ված 
«Ե լիր, դաշ նակ Դ րո» հայտ նի եր գը կա տա րե լիս։

 Ինչ պես նշե ցինք, երգ վող օ րի նակ նե րը պահ վում են ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի 
ինս տի տու տի Ա րամ  Քո չար յա նի անվ. հայ ա վան դա կան ե րաժշ տութ յան ձայ-
նա դա րա նում11։ 

10 1986 թ. Ջավախքում կազմակերպված գիտարշավի ընթացքում այս թեմայով դաշտային նյութեր ենք 
գրանցել բանասացներ Հարություն Ալեքսանի Չախոյանից, ծնվ. 1928 թ., ք. Ախալցխա, Հակոբ Հովհաննեսի 
Հակոբյանից, ծնվ. 1906 թ., Ասպինձայի շրջ., գ. Դամալա, Խաչատուր Բարսեղի Թազայանից, ծնվ. 1897թ., 
Ծալկայի շրջ. գ. Ղզլքիլիսա (1914 և 1940-ական թթ. պատերազմերի մասնակից)։ 
11 Վարդենիսի շրջ. Ակունք գյուղի տարբերակը, բանասաց Աստղիկ Նավոյանի կատարմամբ, 1964 թ. 
ձայնագրել է երաժշտագետ Հ. Գրքաշարյանը: 1967 թ. Ախալքալաքի շրջ. Դիլիսկա գյուղում բանասաց 
Հերիքնազ Գաբրիելյանի երգած տարբերակը և 1970 թ. Ախալքալաքի շրջանի Աբուլ սարում «Սուրբ 
Խաչատուր» սրբավայրի ուխտագնացության ժամանակ մի երիտասարդ աղջկա կատարումը ձայնագրել է 
երաժշտագետ Զ. Թագակչյանը: Ապարանի շրջանի Մուլքի գյուղում 1972 թ. բանասաց Իշխան Կարապետյանի 
երգած տարբերակը ձայնագրել է երաժշտագետ Մ. Մուրադյանը: Երգի տարբերակներից մեկը 1986 
թ.ձայնագրել է Հ.Պիկիչյանը՝ Ջավախքի Ծալկայի շրջ. Ղզլքիլիսա գյուղում, բանասաց Խաչատուր Բարսեղի 
Թազայանից (ծնվ. 1897 թ.), որը մասնակցել է 1914 և 1940-ական թթ. պատերազմերին։ Ձայնագրյալ երգերի 
բանաստեղծական տեքստերը կներկայացնենք վերջում՝ նոտային օրինակների հետ միասին։ 
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Ըստ ե րաժշ տա գետ Զ.  Թա գակչ յա նի՝ մե ղե դու կա ռուց ված քի ա ռու մով 
սրանք, նույ նի տար բե րա կա յին ե ղա նա կա վո րում ու նե նա լով, շա րադր ված 
են Իո նա կան` մա ժոր ձայ նա կար գե րում և 2/4 չա փա կար գում ըն թա ցող քայ-
լեր գե րին բնո րոշ շեշ տադ րում են պա րու նա կում: Ա մե նից պար զը  Վար դե-
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նի սում ձայ նագր ված օ րի նակն է, ո րը, ծա վալ վե լով ե րաժշ տա կան մեկ պար-
բե րութ յան սահ ման նե րում, շա րադր վում է Ի3 ձայ նա կար գում` ընդգր կե լով 
փոք րաց րած հնգյակ (kvinta) հնչյու նա ծա վալ: Տ նից տուն կրկնվե լու պա րա-
գա յին՝ բա նա սա ցը վեր ջա վո րող դարձ վածք նե րը փոքր-ինչ տար բե րա կում 
է: 

Ա խալ քա լա քի  Դի լիս կա գյու ղից Հ.  Գաբ րիելյ ա նի կա տա րում ըն թա նում 
է Ի3/5 ձայ նա կար գում, ընդգր կում է մա քուր ութն յակ (oktava) հնչյու նա ծա-
վալ և  չա փակշ ռույ թով քիչ է տար բեր վում  Վար դե նի սի օ րի նա կից:  Նույ նի 
տար բե րակն է նաև  Ծալ կա յի Ղզլ քի լի սա գյու ղում, բա նա սաց  Խա չա տուր 
 Բար սե ղի  Թա զա յա նից ձայ նագր ված օ րի նա կը։

Ա խալ քա լա քի մյուս օ րի նա կը, որ գրանց վել է Ա բուլ լե ռան գա գա թին 
« Սուրբ  Խա չա տուր» մա տու ռի ուխ տագ նա ցութ յան ժա մա նակ, ընդգր կում է 
մա քուր ութն յակ (oktava) հնչյու նա ծա վալ և երկ մաս՝ երգ-կրկներգ կա ռուց-
վածքն ու նի: Ա ռա ջին մասն ընդգր կում է շա րադ րան քի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ  
երկ տո ղե րը, ըն թա նա լով Ի3/5 ձայ նա կար գում, ե րաժշ տա կան պար բե րութ-
յան սկսող դարձ վածք նե րի մա սով ամ րագ րում է հաս տա տա կան շեշտ պա-
րու նա կող ձայ նա կար գի հիմ ա ձայ նի և 2-րդ  աս տի ճա նի կրկնա կի շա րադ-
րան քով: Այ սու՝ նշված պար բե րութ յան հանգ չող և  վեր ջա վո րող դարձ վածք-
նե րը ե զեր վում են հիմ ա ձայ նը հաս տա տող 2-րդ և 07-րդ  աս տի ճան նե րի 
շրջա զար դում ե րով, որն ամ բող ջաց նում է շա րադ րան քը որ պես 1-ին մասն 
ամ փո փող միութ յուն:  Շա րադ րան քի 2-րդ և 4-րդ  երկ տո ղե րի սկզբի դարձ-
վածք նե րը սկսվում են ձայ նա կար գի դի մող ձայ նի (5-րդ  աս տի ճա նի) հնգա-
կի կրկնութ յամբ և  դարձ ված քի ա վար տը ե զե րում 4-րդ և 3-րդ  աս տի ճան-
նե րի վա րըն թաց հա ջոր դա կա նութ յամբ: Ն ման շա րադ րան քը, հա տուկ լի-
նե լով կրկներ գե րի սկսող դարձ վածք նե րին, ըն կալ վում է որ պես ամ բող ջա-
կան կա ռույ ցի 2-րդ  մաս: 

 Ռիթ մա կան պատ կեր նե րի շա րա դա սութ յան մեջ 1/16-ա կան նե րի հա մե-
մա տա կան ա ռա տութ յու նը եր գի քայ լեր գա յին բնույ թին պա րա յին ե րանգ է 
հա վե լում:

Ա պա րա նի  Մուլ քի գյու ղից Իշ խան  Կա րա պետ յա նի կա տա րում իր կա-
ռուց ված քով նման է նա խորդ օ րի նա կին: Այս տեղ բա նա սացն իր ներ կա-
յաց րած 4 տուն շա րադ րան քի 2-րդ և 4-րդ տ ներն է ներ կա յաց նում որ պես 
կրկներգ, որ տեղ կրկներ գե րին հա տուկ ել ևէ ջա դար ձում ընդգծ վում է պար-
բե րութ յուն նե րի հանգ չող դարձ վածք նե րում` հիմ ա ձայն-դի մող ձայն թռիչ-
քով, դի մող ձայ նի քա ռա կի կրկնութ յամբ և 2-րդ  աս տի ճա նով ե զեր վող 
վա րըն թաց աս տի ճա նա կան շարժ մամբ:  Կա ռույ ցի 1-ին և 3-րդ տ նե րը որ պես 
երգ-կրկներգ ամ բող ջութ յան 1-ին մաս` ել ևէ ջա դարձ մամբ նա խորդ օ րի նա-
կի 1, 3, 5 տնե րի տար բե րա կա յին շա րադ րանքն են: Ն մու շի ռիթ մա կան 
պատ կեր նե րի շա րա դա սութ յան մեջ 1/16-ա կան նե րի հա մե մա տա կան ա ռա-
տութ յու նը, ինչ պես նա խորդ օ րի նա կում, եր գի քայ լեր գա յին շա րադ րան քին 
պա րա յին ե րանգ է հա վե լում12:

Ն կա տենք, որ և՛ բա նա սաց նե րից ձայ նագր ված եր գե րը, և՛ սոսկ տեքս-
տա յին օ րի նակ նե րը հիմ ա կա նում երկ տող տնե րից են կազմ ված և  ու նեն 11 
վան կա նի բա նաս տեղ ծա կան տող՝ 6/5 հա րա բե րութ յամբ։ Նշ ված կա ռուց-
12 Երգերի երաժշտագիտական քննությունը կատարել է Զ. Թագակչյանը։
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ված քա յին և  բո վան դա կա յին հեն քե րը պահ պան վում են բո լոր օ րի նակ նե-
րում՝ բա ցա ռութ յամբ Ա բուլ սա րի ուխ տա վայ րում ձայ նագր ված եր գի։ Այս-
տեղ, հա վա նա բար հի շո ղութ յան կորս տի պատ ճա ռով, եր գա սա ցը տեքս տի 
տրա մա բա նա կան վեր ջա վո րութ յու նը (չոր րորդ դրվագ) տա նում է սկիզբ և 
կրկ նում եր կու ան գամ։  Չի բա ցառ վում նաև, որ կա ռուց ված քա յին փո փո-
խութ յուն ներ կա տա րե լով, նա ձգտել է շեշ տադ րել տեքս տի ի մաս տա յին բե ռը 
կրող տո ղե րը։ 

Այս երգ վող օ րի նա կը տար բեր վում է նաև վան կե րի քա նա կով։ Մ յուս 
նմուշ նե րում « Մազ մա նո վին տա րին (այլ օ րի նակ նե րում՝ բե րին, դիակ), 
դրին ըս տան ցին» տո ղում «տա րին/բե րին/դիակ» երկ վանկ բա ռե րը փո-
խա րին վում են ո րո շա կի ը հո դի շնոր հիվ ե ռա վանկ դար ձած «դիա կը» բա-
ռով, ո րի պատ ճա ռով՝ 11 վան կա նի, 6/5 հա րա բե րութ յամբ բա նաս տեղ ծա-
կան տո ղը ձևա փոխ վում է՝ 6/6 հա րա բե րութ յամբ՝ 12 վան կա նի տո ղի։ Դ րան 
ներ դաշ նակ՝ տրոհ վում է նաև մե ղե դու հա մա պա տաս խան հատ վա ծը։

  Բո լո րո վին այլ կա ռուց վածք և  բո վան դա կութ յուն ու նի գնդա պետ 
 Մազ մա նո վին ձոն ված Հ. Ի կի լիկյ ա նի հե ղի նա կա յին ստեղ ծա գոր ծութ յու նը։ 
Այն ա շու ղա կան ո ճով գրված բա նաս տեղ ծութ յուն է հի շեց նում, ո րը պատ-
կե րում է թշնա մու դեմ պայ քա րի մեկ նող հե րո սի հրա ժեշ տը՝ սի րեց յա լին։ 
Այս պատ մա կան-քնա րա կան բա նաս տեղ ծութ յան տնե րը քառ յա կա յին կա-
ռուց վածք ու նեն և  կազմ ված են հայ կա կան բա նահ յու սա կան ա վան դույ թում 
տա րած ված՝ միմ յանց հա ջոր դող 8 և 7 վան կա նի տո ղե րից։ 

 Մազ մա նո վին
(ժո ղովր դա կան)

 Մազ մա նո վը նստած ալ ձին
Կ ռիվ գնաց ա նե րեր,
Որ պաշտ պա նի թուր քի ձեռ քից
Ն վի րա կան հո ղը մեր։

-Եկ համ բու րեմ վեր ջին ան գամ,-
Ա սաց քա ջը իր յա րին,
Այ սու հետև կյան քիս ճամ փան
 Լի նե լու է դժվա րին։

 Վա ղը ծե գին կեր թամ Օլ թի,
 Գու ցե էլ չդառ նամ ետ,
 Տուր պատ կերդ հետս տա նեմ,
Որ միշտ լի նենք ի րար հետ։

 Թե պա տա հի վերք ստա նամ
Կ ռիվ ե րում ան սա սան,
 Քո պատ կե րը կլի նի ան շուշտ
Իմ վեր քե րին բա լա սան13։

13 Իկիլիկյան Հ., նշվ. աշխ, էջ 208։
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 Հա մե մա տութ յան հա մար ներ կա յաց նենք նաև Վ. Արծ րու նու գրքում հրա-
տա րա կած բա նաս տեղ ծութ յու նը, որը, ինչ պես նշում է հե ղի նա կը. « Մազ մա-
նեա նի մա հէն ան մի ջա պէս յե տոյ եր գո ւե ցաւ շատ պարզ, ան պա ճոյճ և գե-
ղա րո ւես տէ գրե թէ զուրկ, բայց կեն դա նա պատ կեր երգ մը, ո րու հե տև եալ 
մա սը՝ ա ռանց վե րա պա հու թեան և սե թև ե թի, կը նկա րագ րէ հայ կա կան ռազ-
մա ճա կա տի դառն ի րա կա նու թիւ նը.

Ն րանք ե կան խառ նո ւե ցան մեր ա նա ռիկ դիր քե րի տակ,
Ոռ նում էին դիր քերն ի վեր զերդ՝ գայ լե րի սո ված վոհ մակ։
Գն դա պե տը մեր քա ջա րի նշան տո ւեց վեր ջին կռի ւի,
Ինչ պես մի հոտ հեզ ոչ խա րի մե րին նե րը կար կա մե ցին։
 Սո վալ լուկ գայ լե րի պէս նրանք սո ղում էին դէ պի մեզ,
Գն դա պե տը ե րեք ան գամ ա ղա ղա կեց կռո ւի նշան,
Ե րեք ան գամ «յա ռա՛ջ» ձայ նեց ու սլա ցաւ սու սե րա մերկ,
Ե րեք ան գամ դիր քերն ի վեր նա պա ղա տեց կռո ւի հրա ւէր...
 Մե րոնք, ա սես, շշմած էին ինչ պէս հո տը հեզ ոչ խա րի,
Չկ ռո ւե ցին, չբո ռա ցին հրա ցան նե րը հա զար լե զու,
Չ խո սե ցին գնդա ցիր ներ՝ հրա կո կորդ հռե տոր ներ,
 Մինչ գա զա զած գայ լե րի պէս՝ նրանք սո ղում էին դէպ մեզ,
 Մե րին նե րը կո րա սո ւին բիւ րակռ նակ խու ճա պե ցին։
Երբ որ խու ճա պը նա տե սաւ ոչ խա րա խուռն իր զոր քե րի,
Երբ ա մո թը սև ամ պի պէս նստեց նրա ճակ տի վրայ,
Իր դիա կը սո ւի նա մերձ թշնա միի ա ռաջ փռո ւեց...
Իսկ զի նո ւոր նե րը դա սա լիք, մեր զի նո ւոր նե րը խու ճա պող
 Հա ւա քե ցին միջ նա բեր դում ի րենց վա խը ա մո թա լի,
Խռ նո ւե ցին ի րա րու մօտ զերդ գայլ տե սած ոչ խա րի հօտ,
 Լեար դե րի պէս ի րենց ճեր մակ բարձ րա ցու ցին մի դրօ շակ...
Այս պատ մու թիւնն ա մօ թա կէզ սրտե րից սիրտ է գա լա րում,
Եւ ա մօ թը բիւ րակն ճիռ ճա կատ ներն է մռայ լում14։

 Սա կայն ի րա կա նութ յունն այն է, որ սա  Մազ մա նո վի հի շա տա կին նվիր ված 
 Նաի րի  Զար յա նի հայտ նի բա նաս տեղ ծութ յան մի հատ վածն է, ո րը ժո ղովր դի 
կող մից վե րած վել է եր գի։

Այս բո լոր եր գե րում ու նրանց զա նա զան տար բե րակ նե րում հայ ժո ղո-
վուր դը, ող բա լով իր հե րո սի մա հը, ա նեծք ներ ուղ ղե լով վախ կոտ դա սա-
լիք նե րի ու դա վա ճան նե րի հաս ցեին, ո րոնք ճո ղոպ րե ցին՝  Մազ մա նո վի աճ-
յու նը թող նե լով գե րութ յան մեջ, ազ գա յին ան լիար ժե քութ յան բար դույ թը 
հաղ թա հա րե լու հզոր պատ գամ է հղել հա ջորդ սե րունդ նե րին։  Սա ա մո թից 
ու գե րութ յու նից մա հը նա խընտ րած  Կար սի անձ նա զոհ պաշտ պան գնդա-
պետ  Հով հան նես  Մազ ման յա նի կռիվ իր տրա մա բա նա կան ա վար տին 
հասց նե լու և  Կար սը կրկին  Հա յաս տա նում տես նե լու՝ սե րունդ նե րին ուղղ վող 
սրբա զան պատ գամ է… 

14 Արծրունի Վ., Հայ-տաճկական պատերազմ։. Հայ սպայութիւնը։ Շատախ, Էջ 223։ Բանաստեղծության 
ամբողջական տարբերակը՝ «Գնդապետ Մազմանեանը. Կարսի անկման առթիւ», տե՛ս «Վէմ», Փարիզ, 1936 
N 1, յունւար-փետրւար, էջ 116-117։
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Հռիփսիմե Վ. Պիկիչյան - գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է ավանդական ծիսական-տոնական կյան քի 
արդի փոխակերպումերը, ավանդական նվագարանները, երաժշ-
տական ինքնության խնդիրը, քաղաքային երաժշտական մշակույթը, 
թանգարանագիտությունը։ 

Հեղինակ է ուսումական ձեռնարկի, մենագրությունների, այդ 
թվում՝ «Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ» (համա հե ղի-
նակ ներ՝ Մ. Հարոյան, Ա. Գրիգորյան, 1998), «Հիմ արևին. «Սա  հա-
րին» հայ երաժշտական մշակույթում» (համահեղինակ՝ Լ.Երնջակ-
յան, 1998), “Armenian Folk Arts, Culture and Identity” Eds. L. Abraham ian, 
N. Sweezy, (Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001), 
համահեղինակներ՝ Լ. Աբրահամյան, Հ. Պետրոսյան, Հ. Մարության և 
այլք, «Երաժշտությունը հայոց ավանդական առտնին և տոնածիսական 
կյանքում» (2012) և այլն։

Summary

THE LEGEND OF MAZMANOv 

In Armenian musical folklore
Hripsime V. Pikichian

Candidate of Historical Sciences

Key words - Mazmanov (Hovhannes Mazmanyan), Armenian 
folk music, historical songs,melody, poetic text, tragic shade, pa-
triotic fighter, coward deserter, precept.

Songs devoted to events and personalities that played a crucial role in the 
destiny of the Armenian country and people have a special place in Armenian 
folklore. They form a genre of historical songs. A particular group within that genre 
consists of war songs created by eyewitnesses or contemporaries of the events 
described, as a direct response to historical reality. These songs are of great infor-
mational and documentary significance, since they indicate the exact dates of the 
described events, their geographical location, describe the area and particular 
settlement, the names of the national heroes, traitors or enemies. Songs of that 
genre are characterized by simple and easy-to-remember melodies and poetic 
texts, while the attitude of the singers towards the presented events along with 
their address to the audience is expressed by repetitive phrases or choruses.

 The article describes a song, which is relatively little-known and is spread 
mainly in Eastern Armenia. It represents a documented and reproduced story of 
the surrender of Kars in 1920 during the Armenian-Turkish war followed by a 
suicide of Colonel Hovhannes Mazmanyan (Mazmanov). The presented musico-
logical and textual analysis is based on historical information relating to 
Mazmanov’s life, as well as on folk songs recorded from informants, and the 
poetic text of the song, published in various collections.
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Резюме

ЛЕГЕНДА МАЗМАНОВА

В армянском музыкальном фольклоре

Рипсиме В. Пикичян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова - Мазманов (Ованес Мазманян), 
армянский музыкальный фольклор, исторические песни, 
мелодия, поэтический текст, трагическая интонация, воин-
патриот, трусливые дезертиры, завет.

В армянском народном музыкальном творчестве особое место занимают 
песни, посвященные событиям и личностям, сыгравшим судьбоносную роль 
в жизни страны и народа. Эти песни составляют жанр исторических песен. 
Отдельную группу среди них представляют военные песни, которые 
создавались очевидцами или современниками описываемых событий как 
непосредственный отклик на историческую действительность. Эти песни 
имеют большое информационное, источниковедческое и документальное 
значение, поскольку в них указаны точные даты описываемых событий, 
географическое местоположение, описана местность и обозначен населенный 
пункт, названы имена героев, предателей и противников. Для таких песен 
характерны несложные и легко запоминающиеся мелодии и поэтический 
текст, а отношение самого народа к происходящему и обращение к слушателю 
выражаются периодически повторяющимися оборотами или припевом. 

Статья посвящена относительно малоизвестной песне, распространенной 
преимущественно в Восточной Армении, посредством которой народ 
задокументировал и воспроизвел историю сдачи Карса в 1920 году во время 
армяно-турецкой войны и самоубийства патриота, полковника Ованеса 
Мазманова. Представленный музыковедческий и текстологический анализ 
основан на исторических сведениях о деятельности Мазманова, народных 
песнях, записанных от информантов, и поэтических текстах, опубликованных 
в различных изданиях.
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Սմ բատ Խ.  Հով հան նիս յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔՆ ԻԲՐԵՎ 
«ՄՐՑԱԿՑՈՂ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՏԱՐԱԾՔ

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 1918-1920 թթ. պատ մութ յան 
շա րադ րան քի օ րի նա կով

Բանալի բառեր - Հայաստանի Հանրապետություն, 
Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետու-
թյուն, «հիշողության վայրեր», մրցակցող հիշողություններ», 
նարատիվ ռազմավարություններ», «հակապատմություն», 
մոռացման տիպեր, դասագրքային հիշողություն։

  Մուտք
Անց յա լի հետ երկ խո սութ յու նը սեր տո րեն լծորդ ված է հի շո ղութ յան և/ 

կամ մո ռաց ման թե մա նե րի հետ: Ուս տի մշա կու թա յին կամ քա ղա քակր թա-
կան նոր ար ժեք նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թացն ան խու սա փե լիո րեն ու ղեկց-
վում է ո րոշ հի շո ղութ յուն նե րի ակ տի վաց մամբ և  ո րոշ նե րի մո ռաց մամբ: Այդ 
ի մաս տով մի տում նա վոր մո ռա ցու մը կամ հի շու մը ինք նօ րի նակ նշա նա կու-
թ յուն և  ի մաստ են ստա նում, ինչ պես պե տութ յուն նե րի (հան րույթ նե րի) վե-
րա կազ մա կերպ ման, այդ պես և  վե րար տադ րութ յան հա մա տեքս տում:  Վե-
րար տադ րութ յու նը,  Մայքլ  Բիլ լի գի դի պուկ ձևա կերպ մա մբ, «[Կ]ախ ված է 
հա վա քա կան հի շո ղութ յու նից ու մո ռա ցու մից, եր ևա կա յութ յու նից և  եր ևա-
կա յա զուրկ կրկնութ յու նից»1: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ ար դի պատ մա գի-
տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի թե մա տիկ բազ մա զա նութ յան մեջ պատ մա-
կան ո րոշ ի րա դար ձութ յուն ներ դառ նում են մշա կու թա յին ինք նօ րի նակ «տո-
պոս ներ», ո րոն ցում ակ ներ ևա բար ի ցույց են դրվում պատ մութ յան մեջ 
առ կա գե րա կա յութ յուն նե րը, հա տուկ հե տաքրք րութ յուն նե րի և  սուր բա նա-
վե ճե րի ո լորտ նե րը, ինչ պես նաև տե սա կան ու մե թո դա կան ո րո նում նե րի 
հիմ նա րար ուղ ղութ յուն նե րը: 

1 Billig M., Banal Nationalism, London: Sage Publications, 1995, p. 10.
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Այ սու՝ անց յա լի և  հան րույ թի (պե տութ յան) պատ մա կան հի շո ղութ յան 
մա սին գո յութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ սկզբնաղբ յուր նե րի մեջ ա ռանձ նա-
նում է դպրո ցում դա սա վանդ վող «պատ մութ յուն» ա ռար կան, ո րը հա վա-
քա կան (սո ցիա լա կան) հի շո ղութ յան (հետ ևա բար՝ ինք նութ յան) բազ մա թիվ 
բա ղադ րիչ նե րի բո վան դա կու մից զատ աչ քի է ընկ նում իր նպա տա կաուղղ-
վա ծութ յամբ. մի ջոց է, ո րով տի րա պե տող իշ խա նութ յու նը (պե տութ յու նը) 
միտ ված է ի րա գոր ծե լու և  օ րի նա կա նաց նե լու իր գե րիշ խա նութ յու նը: Ա վե-
լի ստույգ՝ դա սա գիր քը պաշ տո նա կան գի տե լի քի քա ղա քա կա նութ յան հա-
մա ձայ նութ յուն նե րի (accords) կամ փոխ զի ջում նե րի (compromises) տի-
րույթ է, ուր կա րե լի է վեր հա նել, «թե տի րա պե տող խմբերն ինչ պես են 
ձգտում ստեղ ծել ի րա վի ճակ ներ, որ տեղ փոխ զի ջում նե րը ձևա վոր վում են 
հօ գուտ նրանց»2: Ընդ ո րում՝ այդ փոխ զի ջում նե րը տե ղի են ու նե նում տար-
բեր մա կար դակ նե րում, լի նի քա ղա քա կան, թե գա ղա փա րա խո սա կան տրա-
մա սույթ նե րի, պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան, թե գի տե լի քի3: Այս ի մաս տով 
ա ներկ բա կար ևո րութ յուն են ձեռք բե րում պատ մութ յան դա սագր քե րը, 
ո րոնք մե ծավ մա սամբ լծորդ ված են իշ խա նութ յան և  հա սա րա կութ յան գո-
յութ յուն ու նե ցող կա ռույց նե րի (սո ցիա լա կան, էթ նի կա կան, քա ղա քա կան, 
մշա կու թա յին, տնտե սա կան և  այլ) օ րի նա կա նաց ման գա ղա փա րին, քան զի 
հի շել, նշա նա կում է նաև ի րա գոր ծել իշ խա նութ յու նը: 

Այս տե ղից էլ՝ դա սա գիր քը քա ղա քա կան տրա մա սույթ նե րի հա մա տեքս-
տում քննար կե լու կար ևո րութ յու նը։  Դա սա գիր քը՝ որ պես գա ղա փա րա խո սա-
կան պայ քար նե րի ու տրա մա սույթ նե րի դաշտ, կար ևոր վում է նաև իր գոր-
ծի քա յին գոր ծա ռույ թով: Ընդ ո րում՝ քա ղա քա կա նութ յունն ու կրթութ յու նը 
(հետ ևա բար՝ դա սա գիր քը), լի նե լով փոխ շաղ կապ ված, միև նույն ժա մա նակ 
դժվար տա րան ջա տե լի ամ բող ջութ յուն են (ակն հայտ, թե ան տե սա նե լի): 

Ուս տի սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է վեր հա նել խորհր դա յին 
տա րի նե րին հրա տա րակ ված վեր ջին՝ « Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յուն» 
(1988) և  հետ խորհր դա յին ա ռա ջին՝ « Հա յոց պատ մութ յուն» (1994) դա-
սագր քե րի տրա մա սույթ նե րի ստեղծ ման դի տա վո րութ յուն նե րը, որ տեղ 
ու սում նա ռող նե րը (ա շա կերտ նե րը) բա ցա հայտ կամ թա քուն կեր պով 
ներգ րավ ված են իշ խա նա կան պա տում նե րի օ րի նա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցում: Խն դի րը դի տար կել ենք  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
1918-1920 թթ. պատ մութ յան գնա հատ ման և  վե րագ նա հատ ման հա մա-
տեքս տում: Կքն նար կենք՝ 

•	 ինչ պես են քա ղա քա կան-գա ղա փա րա խո սա կան (նաև քա ղա քա-
կրթա կան) տար բեր մա կար դակ նե րում և  մի ջա վայ րե րում գտնվող 
պատ  մա  բան նե րը մեկ նա բա նել պատ մա կան անց յա լը,

•	 քա ղա քա կան նպա տա կով կի րառ ված պատ մա կան ա ռաս պե լույթ-
ներն ու կարծ րա կեր պե րը սո ցիա լա կան ինչ գոր ծա ռույթ ներ ու մե-
խա նիզմ ներ են ու նե ցել: 

 Թե մա յի հե տա զո տումն այս ա ռու մով մեկ այլ հե տաքրք րիր կողմ էլ է 
վեր հա նում. դա սագր քե րից ա ռա ջի նը գրվել է ան ցու մայ նութ յան թույլ գի-

2 Apple M. W., Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age, 2nd Edition, New York: Routledge, 
2000, p. 10.
3 Տե՛ս Apple M. W., op. cit., էջ 10:
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տակց մամբ (ե թե նկա տի ու նե նանք գոր բա չով յան վե րա փո խութ յուն նե րը), 
իսկ երկ րոր դը՝ դրա կոնկ րետ գի տակց մամբ, մա նա վանդ երբ ԽՍՀՄ-ի 
փլուզ մամբ պատ մա կան մի ի րա կա նութ յան հետ խզու մը հան գեց նում էր 
պատ մա կան մեկ այլ ի րա կա նութ յան հետ կա պե րի վե րա կանգն մա նը: Ն պա-
տա կին հե տա մուտ՝ նախ փոր ձել ենք հա մադ րա կան վեր լու ծութ յան են թար-
կել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վե րա բեր յալ եր կու դա սագր քե րի վեր-
նագ րա յին ու են թա վեր նագ րա յին կա ռույ ցը, հե տո՝ քննար կել հե րո սի 
և  հե րո սա կա նութ յան, «թշնա մու» և «բա րե կա մի», ինչ պես նաև «փրկչի 
կեր պա րի», իսկ ա պա՝ դա սա թե մա նե րի վեր ջում զե տեղ ված « Հար ցե րի 
և  ա ռա ջադ րանք նե րի» հիմ նախն դիր նե րը:

Ն շենք նաև, որ պատ մութ յան դա սագր քե րի հե տա զո տութ յան տե սա կան 
հիմ քե րը դրել է ֆրան սիա ցի պատ մա գետ  Մարկ  Ֆեր րոն «Ինչ պե՞ս են պատ-
մում պատ մութ յու նը ե րե խա նե րին աշ խար հի տար բեր երկր նե րում» կո թո-
ղա յին աշ խա տութ յան մեջ4, որ տեղ անդ րա դարձ կա նաև  Խորհր դա յին  Հա-
յաս տա նում հրա տա րակ ված՝ մեր քննար կե լիք դա սագր քին: Ն րա աշ խա-
տան քը, սա կայն, հե տա զո տութ յան խնդիր չի դար ձել ինչ պես խորհր դա յին 
ժա մա նա կաշր ջա նում, այն պես էլ ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին:  Դա-
սագր քե րի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րութ-
յուն ներն ի հայտ են ե կել ա վե լի ուշ՝ 2000-ա կան նե րի սկզբին միայն: Այս 
հա մա տեքս տում հիմ նախնդ րի ինչ պես հիմ նա կան, այնպես էլ ա ռան ձին 
կող մե րի վե րա բեր յալ առնչ վող բազ մա թիվ այլ հե տա զո տութ յուն ներ են 
հրա տա րակ վել5:

1.  Տե սա կան մի քա նի հիմ ախն դիր ներ
 Հե տա զո տութ յան հա մար ե լա կե տա յին նշա նա կութ յուն ու նի  Բե նե դիկտ 

Ան դեր սո նի Եր ևա կա յա կան հան րույթ նե րի հղաց քը6, ո րը նա զար գաց րել 
է հա մա նուն գրքում: Այս տեղ հե ղի նա կը պատ մա կան հա րուստ նյու թի հի-

4 Տե՛ս Ferro M., Comment on raconte l’histoire aux enfants à travers le monde, Paris: Payot, 1983:
5 Տե՛ս Искандарян А., Арутюнян Б., Армения: «карабахизация» национальной истории, в книге: Аймерма-
хер К., Бордюгов Г. (ред.), Национальные истории в советском и постсоветских государствах, Изд. 2-е, 
испр. и дополн, М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХ, 2003, с. 146-147. Т. Матосян, «Изобретение тради-
ций»: тема советизации в учебниках истории советской Армении, О. Карпенко, Дж. Джавахишвили (Ред.), 
Мифы и конфликты на Южном Кавказе, том 1, Инструментализация исторических нарративов, International 
Alert, 2013, с. 54-71. Мкртчян С. С., Полюшкевич О. А., Санина А. Г., Визуальное измерение Государст-
венной идентичности: теория, методология и практика, СПб.: Изд-во Российского Государственного Педа-
гогического Университета им. А. И. Герцена, 2012. Mkrtchyan S., The Republic of Armenia’s Neighbours in the 
Late 19th and Early 20th Centuries in Contemporary World History Textbooks, in: Rumyantsev S. (ed.), The South 
Caucasus and Turkey: History Lessons of the 20th Century, Heinrich Böll Foundation South Caucasus Regional Office, 
2012, p. 47-64. Mkrtchyan S., State and Church in Armenian State Schools: from Atheistic Soviet Education to the 
Contemporary History of Armenian Church Course, in: Jödicke A. (ed.), Religious Education Politics, the State, and 
Society, Ergon-Verlag GmbH., 2013, p. 149-165. Mkrtchyan S., Armenia-Georgia Relations (1918-1921), as Reflected 
in School Textbooks: “Wars” or a “Dialogue” of Memories, in: City, Migration, Markets: New Studies in Social sci-
ence from the South Caucasus, Collection of articles Vol.5, Heinrich Beoll Shtiftung 2011, 2011, p. 169-184. Zolyan 
M., Writing the History of the Present: The Post-Soviet Period in Armenian History Textbooks, in: Rumyantsev S. 
(ed.), The South Caucasus and Turkey: History Lessons of the 20th Century, Heinrich Böll Foundation South Cauca-
sus Regional Office, 2012, p. 145-169. Zolyan M., Zakaryan T., The images of “Self’’ and “Other” in textbooks on 
History of Armenia, in: veselý L. (Ed.), Contemporary History Textbooks in the South Caucasus, Prague, 2008, p. 
12 -31. Zolyan M., Zakaryan T., Representations of “Us” and “Them” in History Textbooks of Post-Soviet Armenia, 
in: Sidikov B. (ed), Schulbücher im postsowjetischen Kaukasus und in Zentralasien /Textbooks in the Post-Soviet 
Caucasus and in Central Asia, International Textbook Research, Volume 30, Braunschweig: Georg-Eckert-Institut für 
internationale Schulbuchforschung, 2008, p. 785-795. Zolyan M., Mkrtchyan S., Hovhannisyan H., A New Begin-
ning: State-Building and Representation of the Events of 1988-1991 in the Political Discourse of Republic of Armenia, 
Yerevan: Regional Studies Center, 2016. Silova I., Gender Analysis of Armenian School Curriculum and Textbooks. 
Policy Brief, Open Knowledge Repository, World Bank Group, 2016, URL://https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/24948 (26.05.2018) և այլք:
6 Տե՛ս Anderson B., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (New Edition), 
London & New York: Verso, 2006:
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ման վրա եզ րա կաց նում է, որ ազ գը «եր ևա կա յա կան ամ բող ջութ յուն» է, 
ո րո շա կի մտա ծե լի կա ռույց, այլ ոչ թե նա խա պես ձևա վոր ված կեն սա բա-
նա կան կամ սո ցիա լա կան տրվա ծութ յուն. «[Ը]նդհան րա պես գո յութ յուն ու-
նե նա լու հա մար բո լոր հան րույթ նե րը պետք է եր ևա կայ վեն»7: Ըստ Ան դեր-
սո նի՝ բո լոր հան րույթ նե րը, ո րոնք հաղ թա հա րում են «դեմ առ դեմ»-ի փո-
խազ դե ցութ յան սահ ման նե րը, վե րած վում են եր ևա կա յա կան հան րույթ նե րի, 
որ տեղ ընդ հան րութ յուն(ներ)ը վե րա ցա կան է(են), այլ ոչ ի րա կան: Ուս տի 
«[Հ]ան րույթ նե րը հարկ է զա նա զա նել ոչ թե ըստ դրանց կեղ ծութ յան/իս-
կութ յան, այլ ըստ այն ո ճի, ո րով դրանք եր ևա կայ վում են»8: Ըստ այսմ՝ 
դրանք լի նում են սահ մա նա փակ (limited) և  ինք նիշ խան (sovereign): 
 Սահ մա նա փակ, ո րով հետև ոչ մի ազգ չի հա վակ նում ամ բողջ մարդ կութ-
յունն ընդգր կե լուն: Ինք նիշ խան, քա նի որ հենց իր մեջ, այլ ոչ դի նաս տիա-
կան կար գի կամ աստ վա ծա յին կա ռույ ցի մեջ է գտնվում իշ խա նութ յան 
սկզբնաղբ յու րը9: Ընդ ո րում՝ այդ հան րույթ ներն արդ յունք են պե տա կան 
կամ քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին ընտ րա նու (է լի տա յի) նպա տա կա մետ 
գոր ծու նեութ յան, ո րի մեջ մեծ դե րա կա տա րում ու նի տպագ րութ յու նը (մաս-
նա վո րա պես՝ վե պը և  ա մե նօր յա թեր թը), ո րը հնա րա վոր է դարձ նում հան-
րույ թի ամ բող ջա կան՝ եր ևա կա յա կան պատ կե րը: Այ սու՝ դա սա գիր քը ևս  
եր ևա կա յա կան հան րույ թի կազ մա վոր ման հար ցում հույժ կար ևոր դե րա-
կա տա րում ու նի, քա նի որ այն տե ղե կատ վութ յուն է հա ղոր դում մարդ կանց 
ի րենց պե տութ յան տա րած քի մա սին և  շո շա փե լի է դարձ նում կապն այդ 
տա րա ծութ յան հետ (մար դիկ սկսում են գի տակ ցել այն իբրև ամ բող ջա կան 
և  ազ գա յին):

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նկա տի ու նե նալ և  այն, որ դա սագր քի հիմ-
քում ըն կած է գի տա կա նութ յու նը: Ուստի՝ հարց է ա ռա ջա նում. ինչ պե՞ս հա-
րա բե րակ ցել հի շո ղութ յու նը գի տա կա նութ յա նը, տվյալ դեպ քում՝ պատ մա-
գի տութ յա նը: Թ վաց յալ հա կա սութ յու նը լու ծում է գտնում «հի շո ղութ յան» և 
«պատ մութ յան» հա ջոր դա կան դի տարկ ման հե ռան կա րում: Այն է՝ դա սա-
գր քի ե լա կե տը՝ պատ մութ յան գի տա կա նութ յու նը, հըն թացս դա սա վանդ ման 
առն չակց վում է հի շո ղութ յա նը: Իսկ խոր քա յին ա ռու մով հի շո ղութ յունն ու 
պատ մութ յու նը փոխշր ջե լի և  փոխլ րաց նող հաս կա ցութ յուն ներ են. « Հի շո-
ղութ յան տա րածք(ներ)ը ձևա վո րում են պատ մութ յան և  հի շո ղութ յան խա-
ղե րը՝ եր կու գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցութ յուն, ո րը հան գեց նում է փո խա դարձ 
վե րաո րո շարկ ման»10:  Բայց և  հի շենք, որ միայն այն դա սագր քերն են հա-
մար վում «հի շո ղութ յան տա րածք(ներ)», ո րոնց հիմ քը «հի շո ղութ յան վե րա-
մ շա կումն է, կամ ո րոնք ման կա վար ժա կան հա մա ռո տագ րութ յուն ներ 
(breviaries) են»11: Եվ քա նի որ հի շո ղութ յու նը ոչ այն քան կապ ված է անց յա-
լի հետ, որ քան ներ կա յի, ուս տի կար ծում ենք, որ դա սագր քա յին հի շո ղութ-
յու նը գոր ծա ռու թա յին հա մա կարգ է, ո րով ներ կան և  անց յա լը կա՛մ հաշ-
տեց վում են, կա՛մ էլ դրվում հա կա մար տութ յան մեջ: Եվ այդ ա մե նը՝ եր ևա-
7 Fields К. Е., Translators Introduction, in: Dürkheim E., The Elementary Forms of Religious Life /A New Transla-
tion by Karen E. Fields, New York etc.: The Free Press, 1995, p. XXXIII.
8 Anderson B., op. cit., p. 6.
9 Տե՛ս Ibid., էջ 6:
10 Pierre N., Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, Representations, Special Issue: Memory and 
Counter-Memory, 26 (Spring, 1989), p. 19.
11 Pierre N., op. cit., p. 21.
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կա յութ յան մեջ և/ կամ եր ևա կա յութ յան մի ջո ցով: Այ սու՝ անց յա լը՝ իբրև 
ըմբռն ման ա ռար կա, հնա րա վոր է եր ևա կա յութ յան մի ջո ցով, քա նի որ այն 
այլևս գո յութ յուն չու նի ներ կա յում12:  Պոլ  Ռիկ յո րի դի պուկ բնո րոշ մամբ՝ «[վ ]
եր հու շին (rappel) հան գեց ված հի շո ղութ յունն ըն թա նում է եր ևա կա յութ յան 
հետ քով»13: Ն կա տենք նաև, որ «եր ևա կա յութ յունն» ու «հի շո ղութ յու նը», 
տրա մա խա չում նե րից զատ, նաև տա րա մի տում են. «[Ե]րևա կա յութ յան և 
 հի շո ղութ յան հա մար ընդ հա նուր է ներ կա յութ յունն այն բա նի, ին չը բա ցա-
կա յում է, իսկ դրանք տար բա ժա նող են մի կող մից՝ եր ևա կա յութ յա նը հա-
տուկ կտրվա ծութ յունն ի րա կա նութ յու նից ու ա նի րա կա նի տե սա նու մը, իսկ 
մյուս կող մից՝ նա խոր դող ի րա կա նի են թադ րու մը, որ հա տուկ է հի շո ղութ-
յա նը»14: 

 Դա սա գիր քը, մե ծավ մա սամբ լծորդ ված լի նե լով հի շո ղութ յա նը, եր ևա-
կա յութ յան և  հի շո ղութ յան տրա մա խաչ ման տա րածք է15, ո րի շրջա նակ նե րում 
պատ մա կան ի րա կա նութ յու նը կա րե լիա կա նաց վում (virtualisation) - խորհր-
դան շա կա նաց վում է: Ուստի խիստ ի մաս տա բա նա կան սահ մա նում(ներ)ից 
շեղ վող ո րոշ նշա նա կութ յուն ներ ու ղեկց վում են նաև հի շո ղութ յան կո րուստ-
նե րով (ամ նե զիա նե րով) կամ մո ռա ցում նե րով, ո րոն ցից «[Պ]ատ մա կան 
ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե րում ծնվում են պա տում նե րը»16: 

 Պա տու մի և  հի շո ղութ յան կա պը, ըստ  Պոլ  Ռիկ յո րի, հան գեց նում է «պա-
տու մա յին» ինք նութ յա նը, այ լո րեն ա սած՝ մենք այն ենք, ինչ պատ մում ենք 
մեր մա սին, և  հի շո ղութ յու նը մեր պատ մութ յուն ներն են17:  Նույ նը կա րող ենք 
ա սել և  դա սագր քա յին հի շո ղութ յան մա սին, ո րի մեջ պահ պան վում են պե-
տութ յան (կայս րութ յան), ազ գի, երկ րի, քա ղա քի կամ հան րույ թի պատ մութ-
յուն նե րը: Ըստ  Դե բո րա  Շիֆ րի նի՝ պա տու մը «տրա մա սույ թի կերպ է, ո րի 
մի ջո ցով մենք վե րա կա ռու ցում և (վե րա)ներ կա յաց նում ենք անց յա լի փոր-
ձա ռութ յու նը մեզ և  ու րիշ նե րի հա մար»18: Այլ կերպ ա սած՝ հի շո ղութ յու նը 
հնա րա վոր է վե րա կազ մա կեր պել, ինչ պես վե րա կազ մա կերպ վում է պատ-
մութ յու նը: Այ սու՝ անց յա լի այժ մեա կա նա ցումն (ար դիա կա նա ցու մը) օգ նում 
է «հի շո ղութ յուն-մո ռա ցում» հա րա ցույ ցի ինչ պես վերհան մա նը, այդ պես և  
ա պա ծած կագր մա նը և մ շա կու թա յին նոր ծած կագ րե րի ստեղծ մա նը:

Հե տա զո տութ յան հա մար ա ռանձ նաց րել ենք նաև  Մի շել  Ֆու կո յի19 ա ռա-
ջադ րած «հա կա-հի շո ղութ յուն» (contre-mémoire) և «հա կա-պատ մութ յուն» 

12 Տե՛ս Collingwood R. G., The idea of history: Revised Edition with Lectures 1926-1928 /Edited with an Introduc-
tion by by Jan van der Dussen, Oxford & New York: Oxford University Press, 1994, էջ 242:
13 Ricœur P., La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 5.
14 Ricœur P., op. cit., p. 53-54.
15 Տե՛ս Halbwachs M., Les Cadres Sociaux de la Mémoire, Paris: Albin Michel, 1994, Halbwachs M., La Mémoire 
collective, Paris: P.U.F., 1968, Ricoeur P., La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris: Le Seuil 2000, Hutton P., History 
as an Art of Memory, Hanover and London: University Press of New England, 1993, Nora P., Entre la mémoire et 
l’histoire: Les Lieux de Mémoire, dans Nora P. (dir.), Les lieux de mémoire. La République, Paris: Gallimard, 1984, 
Лотман Ю. М., Память в культурологическом освещении, Лотман Ю. М., Семиосфера, СПб.: Искусство-СПб, 
2000, Лотман Ю. М., Память культуры, Лотман Ю. М., Семиосфера, СПб.: Искусство-СПб, 2000. և այլք:
16 Anderson B., op. cit., p. 204.
17 Տե՛ս Рикёр П., Я-сам как другой /Пер. с франц. Б.М. Скуратова, М.: Издательство гуманитарной литера-
туры, 2008, էջ 172:
18 Schiffrin D., In Other Words: Variation in Reference and Narrative, Cambridge University Press, 2006, p. 321.
19 Տե՛ս Фуко М., Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 
учебном году, СПб.: Наука, 2005. Foucault M., ‘Nietzsche, Genealogy, History’, in D. F. Bouchard (ed.), Language, 
Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Cornell University Press, Ithaca, 1977, էջ 139-164:
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(contre-histoire) հղացք նե րը և «հի շո ղութ յան»՝  Յան Աս մա նի20 և  Յու րի 
 Լոտ մա նի21 մեկ նա բա նութ յուն նե րը, ո րոնց հա մա տեքս տում մեզ ա վե լի շատ 
հե տաքրք րում է հի շո ղութ յան սո ցիա լա կան մա կար դա կը, ո րի բաղ կա ցու-
ցիչն է պատ մա կան գի տակ ցութ յու նը: Ընդ ո րում՝ պատ մա կան գի տակ-
ցութ յու նը ձևա վոր վում է ինչ պես իբրև բնա կան (անձ նա կան հի շո ղութ յան 
արդ յունք, անձ նա կան կեն սագ րութ յուն), այդ պես և  իբրև հան րա յին տրա-
մա սույ թի գո յութ յան արդ յունք: 

 Հե տա մուտ լի նե լով  Մի շել  Ֆու կո յի «հա կա հի շո ղութ յուն» հղաց քին՝ 
քննարկ  ման մեջ պատ մա կան հի շո ղութ յան ներ քո հաս կա նում ենք «ընդ հա-
նուր անց յա լի վե րա բեր յալ հան րույ թի մինչ գի տա կան, գի տա կան, կեղծ գի-
տա կան և  ոչ գի տա կան գի տե լիք նե րի և  զանգ վա ծա յին պատ կե րա ցում նե րի 
ամ բող ջութ յու նը»22, իսկ հա կա-հի շո ղութ յունը՝ իբրև իշ խա նա կան խմբե րի 
կող մից կազմ ված կամ կազ մա կերպ ված տրա մա սույթ (դիս կուրս), որն ար-
տա ցո լում է տար բեր ի րա դար ձութ յուն նե րի ըմբռ նումն ու գնա հա տու մը ներ-
կա յումս հրա տապ ի րա դար ձութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան: Այս տե ղից էլ՝ 
պատ մա կան գի տե լիք(ներ)ի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը հա մար ժեք է 
վճռո րոշ ռազ մա վա րա կան դիրք զբա ղեց նե լուն23: Այս պի սի հա կադ րութ յամբ 
 Ֆու կոն ցույց է տա լիս, որ մե կի հի շո ղութ յու նը (նաև պատ մութ յու նը) բո լո րո-
վին էլ մյու սի հի շո ղութ յու նը (նաև պատ մութ յու նը) չէ: Ըստ էութ յան՝ հա կա-
հի շո ղութ յու նը (հա կա-պատ մութ յան պես) լռութ յան գո տում հայտն ված նե րի 
կամ գտնվող նե րի տրա մա սույթն է, ո րը կողմ նո րոշ ված է ոչ թե դե պի շա րու-
նա կա կա նութ յունն ու գծայ նութ յու նը, այլ խզու մի հաս կա ցու մը:  Հա կա հի շո-
ղութ յամբ (հա կա-պատ մութ յամբ)  Ֆու կոն վեր է հա նում այն, ինչ թաքց վել է 
կա՛մ ի րա դար ձութ յուն նե րին մաս նակ ցած լու սանց քա յին մաս նա կից նե րի ար-
հա մար հու մի, կա՛մ գի տակ ցա բար քո ղարկ ման պատ ճա ռով:

Ու շագ րավ է հի շո ղութ յան՝ գեր մա նա ցի ե գիպ տա գետ  Յան Ասս մա նի 
մեկ նա բա նութ յու նը, հա մա ձայն ո րի՝ ոչ միայն կա րե լի է միմ յան ցից տա-
րան ջա տել ան հա տա կան և  հա վա քա կան հի շո ղութ յուն նե րը, այլև հա վա-
քա կան հի շո ղութ յան մեջ հարկ է ա ռանձ նաց նել հա ղոր դակ ցա կան (Kom-
muni katives) և մ շա կու թա յին (Kulturelles) հի շո ղութ յուն նե րը: Ըստ այդմ՝ հա-
ղոր դակ ցա կան հի շո ղութ յու նը ծա գում է տվյալ հան րույ թի բո լոր ան դամ-
նե րի միջև ա մե նօր յա մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի արդ յուն քում: 
Այն ան հատ նե րի (ուղ ղա կի մաս նա կից նե րի կամ ա կա նա տես նե րի) և խմ բի 
«կեն դա նի հի շո ղութ յունն է», որն ընդգր կում է ոչ վաղ անց յա լի հետ կապ-
ված հի շո ղութ յուն նե րը: Ուս տի հա ղոր դա կա ցա կան հի շո ղութ յու նը ծա գում 
է ժա մա նա կի հետ ու անց նում դրա հետ, այն է՝ իր կրո ղի հետ24: Իսկ մշա-

20 Assmann J., Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Ver-
lag: C.H. Beck, 2007. Ассман Я., Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности, М.: Языки славянской культуры, 2004.
21 Տե՛ս Лотман Ю. М., Память культуры, Лотман Ю. М., Семиосфера, СПб.: Искусство-СПб, 2000, с. 614-621, 
Лотман Ю. М., Память в культурологическом освещении, Лотман Ю. М., Семиосфера, СПб.: Искусство-СПб, 
2000, էջ 673-676:
22 Foucault M., ‘Nietzsche, Genealogy, History’, in D. F. Bouchard (ed.), Language, Counter-Memory, Practice: 
Selected Essays and Interviews, Cornell University Press, Ithaca, 1977, p. 139.
23 Տե՛ս Фуко М., Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 
учебном году, СПб.: Наука, 2005, էջ 186:
24 Տե՛ս Ассман Я., Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 
культурах древности, М., 2004, էջ 52:
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կու թա յին հի շո ղութ յու նը մշա կու թա յին ի մաստ նե րի փո խանց ման և  ար դիա-
կա նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ խորհր դան շա կան ձև  է, ո րը դուրս է ան հա-
տա կան և խմ բա յին փոր ձա ռութ յու նից, պահ պան վում է ա վան դույ թով, ձևայ-
նաց ված է և  ծի սա կա նաց ված25: Ընդ ո րում՝ մշա կու թա յին հի շո ղութ յու նը 
«վե րա կա ռու ցո ղա կան բնույթ» ու նի, այն է՝ նրա նում թաքն ված ար ժե քա յին 
գա ղա փար նե րը, ինչ պես և ն րա հա ղոր դած ողջ «գի տե լիքն անց յա լի մա-
սին» ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են մարդ կանց կյան քում տվյալ պա հին 
ար դիա կան ի րա վի ճա կի հետ:  Հա ղոր դակ ցա կան հի շո ղութ յու նից մշա կու-
թա յին հի շո ղութ յան գլխա վոր տար բե րա կիչ հատ կա նի շը նրա ձևա կերպ-
վա ծութ յունն է և  այն ի րա վի ճակ նե րի ծի սա կա նութ յու նը, ո րոն ցում այն 
դրսևոր վում է26: Ասս մանն ընդգ ծում է նաև մշա կու թա յին հի շո ղութ յան բո-
վան դա կութ յունը տար բեր ձևե րով վե րա կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յու-
նը, ո րը կախ ված է այս կամ այն սո ցիա լա կան հան րույ թի հե տաքրք րութ-
յուն նե րից և  աշ խար հա տե սութ յու նից: Ըստ այդմ՝ մշա կու թա յին հի շո ղութ-
յու նը կա րող է լի նել «տաք» կամ «սա ռը»: « Տաք» հի շո ղութ յունն, ըստ Ասս-
մա նի, կողմ նո րոշ ված է դե պի շար ժու նութ յունն (Dynamik) ու զար գա ցու մը, 
կենտ րո նա ցած է պատ մութ յան մեջ ա ռանձ նա հա տու կի, ե զա կիի ու անկրկ-
նե լիի վրա: « Սա ռը» հի շո ղութ յունն, ընդ հա կա ռա կը, կոչ ված է դի մադ րե լու 
փո փո խութ յուն նե րին, ուս տի դի մում է կա նո նա վոր կեր պով կրկնվող, ան-
փո փոխ ա մե նայն ին չին՝ անց յա լի պատ կե րը կազ մա կեր պե լով իբրև «հա-
վերժ ներ կա»: Ու շագ րավ է, որ դե պի «տաք» հի շո ղութ յունն են կողմ նո րոշ-
ված հա սա րա կութ յան ստո րին խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, իսկ դե պի «սա-
ռը» հի շո ղութ յու նը՝ իշ խող խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը27:

Ոչ պա կաս ու շագ րավ է հի շո ղութ յան՝  Յու րի  Լոտ մա նի մեկ նա բա նութ-
յու նը, ո րը խոր քա յին ա ռու մով լրաց նում է նա խորդ նե րին: Ըստ նրա՝ մշա-
կու թա յին տա րա ծութ յունն ինք նին հի շո ղութ յան տա րածք է, որ տեղ մշա-
կու թա յին տեքս տե րը պահ պան վում և  ար դիա կա նաց վում են: Ըստ այդմ՝ 
մշա կու թա յին հի շո ղութ յու նը նա տար բա ժա նում է եր կու մա սի՝ տե ղե կու-
թա յին (информативная) և ս տեղ ծա րար (креативная)28: Տե ղե կու թա յին հի-
շո ղութ յու նը են թա կա է ժա մա նա կի գծա յին հոս քին: Ն րա հա մար նշա նա-
կա լի է սոսկ ամ փո փիչ տեքս տը, ակ տիվ է լոկ վերջ նարդ յուն քը: Այս հի շո-
ղութ յու նը լիո վին պատ կա նում է ներ կա յին և  ա ռաջ է շարժ վում ներ կա յի 
հետ՝ մշտա պես ջնջե լով անց յա լի տե ղե կատ վութ յունն իբրև ոչ հրա տապ: 
Այս տեղ ժա մա նա կագ րո րեն վեր ջինս ա մե նաար ժե քա վորն է ու նշա նա կա-
լին: Ս տեղ ծա րար հի շո ղութ յու նը, ընդ հա կա ռա կը, ու նի հա րա ժա մա նակ յա 
(панхронный) բնույթ: Ն րա նում ոչ մի բան վերջ նա կա նո րեն չի անց նում, չի 
ան հե տա նում: Ո րոշ տեքս տեր ժա մա նա կա վո րա պես կորց նում են ի րենց 
ար դիա կա նութ յունն ու հրա տա պութ յու նը և «պահ պա նութ յան» են տրվում: 
Մ յուս ներն էլ վե րաակ տի վաց վում և  պա հանջ վում են մշա կույ թի «ար խի վից»: 
Անց յալն ընտր վում է, ծած կագր վում և  հիշ վում/մո ռաց վում է սի նու սոի դա-
յին ռիթ մով: Ս տեղ ծա րար հի շո ղութ յան մեջ աշ խա տում են մշա կույ թի բո-

25 Տե՛ս Ассман Я., նշվ. աշխ., էջ 54:
26 Տե՛ս Ассман Я., նշվ. աշխ., էջ 61:
27 Տե՛ս Ассман Я., նշվ. աշխ., էջ 72-74:
28 Տե՛ս Лотман Ю. М., Память в культурологическом освещении, Лотман Ю. М., Семиосфера, СПб.: Искус-
ство-СПб, 2000, էջ 674:
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լոր ժա մա նա կա յին շեր տե րը և  ոչ միայն ժա մա նա կի վեր ջին հատ վա ծը: 
Ա վե լի վաղ տեքս տե րը ներ բեր վում են ներ կա՝ ներ գոր ծե լով ներ կա յի վրա: 
Այ դու հետ փո փոխ ված ներ կան իր հեր թին փո խում է անց յա լի կեր պը: 

Ուս տի հի շո ղութ յան կող քին հույժ կար ևոր վում է նաև մո ռա ցու մը, ո րը 
մի ջոց է ոչ միայն ար դիա կա նաց վող տեքս տե րի (պա տում նե րի) վեր ծան ման, 
այլև նո րե րի ստեղծ ման հա մար:  Հետ ևա բար, ինչ պես նշում է անգ լիա ցի 
հե տա զո տող  Փոլ  Քոն ներ թո նը, մո ռա ցու մը ոչ միշտ կա րե լի է դի տար կել 
իբրև ձա խո ղում, ա վե լին՝ այն միաս նա կան ֆե նո մեն չէ, և  ե թե տար բե րակ-
վի, կա րող է ան գամ օգ տա կար լի նել29: Ըստ այդմ՝  Քոն ներ թոնն ա ռանձ-
նաց նում է մո ռաց ման յոթ տե սակ՝ հար կադ րա կան ջնջում (Repressive 
erasure), կար գադ րա կան մո ռա ցում (Prescriptive forgetting), նոր ինք նութ-
յան կազ մա վո րում (Formation of new identity), կա ռուց ված քա յին ամ նե զիա 
(Structural amnesia), ոչն չա ցում (Annulment), ծրագր ված հնե ցում (Planned 
obsolescence) և ս տո րաց ված լռութ յուն (Humiliated silence): Ընդս մին՝ մո-
ռաց ման թվարկ ված տե սակ ներն ու նե նում են տար բեր գոր ծորդ ներ (agent), 
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ ու ար ժեք ներ:  Մո ռաց ման ա ռա ջին և  երկ րորդ տե-
սակ նե րի (հար կադ րա կան ջնջում և  կար գադ րա կան մո ռա ցում) գոր ծորդ-
նե րը պե տութ յուն ներն են, կա ռա վա րութ յուն նե րը կամ իշ խող կու սակ ցութ-
յուն նե րը: Եր րորդ և  չոր րորդ տե սակ նե րի (նոր ինք նութ յան կազ մա վո րում 
և  կա ռուց ված քա յին ամ նե զիա) գոր ծորդ ներն ա վե լի տար բեր են. կա րող են 
լի նել ան հատ ներ, զույ գեր, ըն տա նիք ներ կամ ազ գակ ցա կան խմբեր:  Հին-
գե րորդ տե սա կի (ջնջումն իբրև հա կազ դում տե ղե կատ վա կան գեր բեռ նու-
մի) գոր ծորդ նե րը կա րող են լի նել ան հատ ներն ու տար բեր չա փի խմբե րը 
(օր.՝ ըն տա նիք ներ կամ խո շոր ըն կե րութ յուն ներ), ինչ պես նաև հան րույթ-
ներն ու մշա կույթ ներն ամ բող ջութ յամբ:  Վե ցե րորդ տե սա կի (ծրագր ված 
հնե ցում) գոր ծորդ նե րը տնտե սա կան ար տադ րութ յան ամ բողջ հա մա կար գի 
ան դամ ներն են, իսկ յո թե րորդ տե սա կի (ստո րաց ված լռութ յուն) գոր ծորդ-
նե րը ոչ պար տա դիր, բայց սո վո րա բար քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ-
յուն ներն են30: 

 Մո ռաց ման կազ մա կերպ ման ա վե լի բարդ տա րա տե սակ է հա մար վում 
անց յա լի ժա մա նա կա յին հո րի զո նի ձեռ նած ման տեխ նո լո գիան31, ո րի մա սին 
են ֆրան սիա ցի մար դա բան  Մարկ Օ ժեի ա ռանձ նաց րած մո ռաց ման ձևե րը՝ 
վե րա դար ձի (retour), առ կախ ված (suspens) և  վե րասկզբ նա վո րութ յան (re-
commencement)32:  Մո ռաց ման ա ռա ջին ձևի խնդիրն է «կորս ված անց յա լի 
բա ցա հայ տու մը»՝ ա վե լի հե ռու անց յա լի հետ շա րու նա կա կա նութ յան վե րա-
կանգն ման նպա տա կով, որն ու ղեկց վում է ներ կա յի և  ոչ վաղ անց յա լի 
մո ռաց մամբ: Այ սու՝ «բարդ» անց յա լը կոր ծան վում է հօ գուտ «պարզ» անց-
յա լի:  Մո ռաց ման երկ րորդ ձևի խնդիրն է անց յա լի և  ա պա գա յի հետ ժա-
մա նա կա վոր խզման գնով ներ կա յի վե րա բա ցա հայ տու մը: Եվ, վեր ջա պես, 
մո ռաց ման եր րորդ ձևի խնդիրն է անց յա լի մո ռաց ման գնով ա պա գա յի 
29 Տե՛ս Connerton P., Seven types of Forgetting, Memory Studies, 1 (2008), էջ 59:
30 Տե՛ս Connerton P., op. cit., էջ 69-70:
31 Տե՛ս Васильев А. Г., Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические основания 
анализа, в книге: Кочеляева Н. А. (ред.), Культурная память в контексте формирования национальной иден-
тичности России в XXI веке: Коллективная монография / Новый ин-т культурологии, М.: Совпадение, 2015, էջ 
42:
32 Տե՛ս Augé M., Les formes de l’oubli, Paris: Payot, 1998, էջ 76-78:
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վե րա բա ցա հայ տու մը, նոր ծնուն դի հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: Ըստ 
այսմ՝ մո ռաց ման վե րոթ վարկ յալ «ձևե րի» շնոր հիվ ծե սե րը հասց վում են 
խորհր դա նիշ նե րի աս տի ճա նի: 

Ըստ վե րոա սաց յա լի՝ ակն հայտ է, որ մո ռա ցու մը հենց այն պես չի լի նում. 
ինչ պես հի շո ղութ յու նը, այդ պես և  մո ռա ցու մը կա րող է ու նե նալ ռազ մա վա-
րա կան, նպա տա կա յին և  գործ նա կան նշա նա կութ յուն, ուս տի ոչ պա տա հա-
կա նո րեն այն ա մե նա շատն է են թա կա ձեռ նա ծութ յան, ո րը սեր տո րեն առն-
չակց վում է «պա տու մա յին ռազ մա վա րութ յան» (Narrative Strategy) հղաց-
քին: Անց յա լի ներ կա յա ցու մը դառ նում է ոչ միայն ու ոչ այն քան ար ժեք նե րի, 
ա վան դույթ նե րի և մ շա կույ թի յու րաց ման մե խա նիզմ, որ քան հա վա քա կան 
հի շո ղութ յան մեջ իշ խող գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի ար մա տա վո րում՝ 
անց յա լի ցան կա լի դրվագ նե րի ու մեկ նա բա նութ յուն նե րի ար դիա կա նաց-
մամբ: Արդ յուն քում պատ մութ յու նը վե րած վում է «ա ռաս պե լա կան» կամ 
«կեղծ-գի տա կան» ո ճի տեքս տե րի ստեղծ մա նը ծա ռա յող քա ղա քա կան-մշա-
կու թա յին նշան նե րի ամ բող ջութ յան:  Պատ մութ յան ա ռաս պե լա կա նա ցու մը, 
այ սու, ի հայտ է գա լիս հե տա զո տո ղի քա ղա քա կան (գա ղա փա րա խո սա կան) 
ըմբռ նում նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ար տա ցո լող տար րե րի ընտ րութ-
յան, ամ րագր ման և  կի րառ ման ռազ մա վա րութ յամբ: Իսկ ի րա դար ձութ յան 
ներ կա յա ցու մը կամ գնա հա տում-մեկ նա բա նու մը կա տար վում է գա ղա փա-
րա խո սա կան կողմ նո րոշ վա ծութ յան հիմ քի վրա. ի րա կա նութ յու նը վե րա-
դա սա վոր վում է ըստ նա խա պես մշակ ված հա րա ցույ ցի: Ն պա տակն է՝ ոչ 
այն քան ի րա կա նութ յան հնա րա վո րինս ճշգրիտ փո խան ցու մը, որ քան պատ-
մա կան փաս տերն ու ի րա դար ձութ յուն ներն ըստ պա տու մա յին կա ռույ ցի 
այն պես ո ճա բա նե լը, որ ա ռաս պե լա կան ու կեղծ ներ կա յա ցում նե րի միահ-
յու սու մից ի րա կա նութ յան պատ րանք ստեղծ վի: Ուս տի հի շու մի և  մո ռա ցու-
մի նկատ մամբ վե րաս կո ղութ յան հաս տա տու մը, դրան ցում վար պե տա նա լը 
դա սա կար գե րի (դա սե րի), խմբե րի և  ան հատ նե րի մշտա կան մտա հո գութ-
յունն է, ո րոնք «տի րա պե տող էին կամ դեռ տի րա պե տում են պատ մա կան 
հան րույթ նե րում»33:

2.  Հե տա զո տութ յան մե թո դա բա նութ յու նը
 Հե տա զո տութ յունն անց կաց րել ենք  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում ՀՍՍՀ 

ԳԱ թղթա կից-ան դամ Հ. Ա. Ա վե տիս յա նի խմբագ րութ յամբ հրա տա րակ ված՝ 
« Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յուն 9-10» վեր ջին34 և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յու նում ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Վ. Բ.  Բար խու դար յա նի35 խմբագ րութ յամբ 

33 Goff J. Le, History and Memory, New York: Columbia University Press, 1992, p. 54.
34 Տե՛ս Ավետիսյան Հ. Ա. (խմբ.), Հայ ժողովրդի պատմություն (1900-1987 թթ.) /դասագիրք միջնակարգ 
դպրոցի 9-10-րդ դասարանների համար, 3-րդ հրատարակություն, Եր., «Լույս», 1987: 
35 Վլադիմիր Բախշիի Բարխուդարյան (1927-2017) - խորհրդահայ պատմաբան, պատմական գիտու-
թյուն ների դոկտոր (1968), պրոֆեսոր (1973), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1994, թղթակից անդամ՝ 1986 թվա-
կանից): Հեղինակ է բազմաթիվ հոդվածների և մենագրությունների: Աշխատությունները վերաբերում են 
Հայաստանում ֆեոդալական (ավատատիրական) հողատիրությանը, հայկական գաղթավայրերի պատ-
մու թյանը, հայ խորհրդային պատմագրությանը, հայ-ռուսական հարաբերություններին, 1905-1907-ի թթ. 
հեղափոխական շարժումերին։ Հայտնի են հետևյալ մենագրությունները՝ «Նոր Նախիջևանի հայկական 
գաղութի պատմություն» (հատ. 1-2, 1967-85), «Համառոտ ուրվագիծ Ռուսական կայսրության հայկական 
դպրոցների պատմության» (2006), «Պատմագիտության հարցեր» (2008), «Մոսկվայի և Պետերբուրգի 
հայկական գաղութների պատմութ յուն (XVIII դարի կես-XX դարի սկիզբ)» (2010), «Ուրվագիծ միջնադարյան 
հայկական մշակույթի պատմության (X-XIV դդ.)» (2016), «Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն» 
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հրա տա րակ ված՝ « Հա յոց պատ մութ յուն 7-8»36 ա ռա ջին դա սագր քե րի հի ման 
վրա: Ընդ ո րում՝ դա սագր քե րում տեղ գտած ո րոշ դրույթ նե րի, հաս կա ցութ-
յուն նե րի, գա ղա փա րա խո սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ձևա կեր պում նե-
րի վեր լու ծութ յունն ա վե լի ընդգր կուն դարձ նե լու հա մար եր բեմն զու գա-
հեռ ներ ենք անց կաց րել ինչ պես  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ա վե լի վաղ ժա-
մա նակ նե րում հրա տա րակ ված դա սագր քե րի37, այդ պես և  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում հրա տա րակ ված « Հա յոց պատ մութ յուն» դա սագր քե-
րի այլ հրա տա րա կութ յուն նե րի հետ ևս38:  Հե տա զո տութ յու նը  խորհր դա յին 
ժա մա նակ նե րի վեր ջին և ան կախ  Հա յաս տա նի ա ռա ջին դա սագր քե րի հի-
ման վրա կա տա րե լու ռազ մա վա րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ան ցու մա յին 
փո խա կեր պութ յու նը ներ կա յաց նե լու ցան կութ յամբ, որն ա վե լի ըմբռ նե լի 
դարձ նե լու հա մար հարկ էր նաև ա պա հո վել հե տա զո տութ յան ո րո շա կի 
տևա կա նութ յուն (տվյալ դեպ քում՝ այլ ժա մա նակ նե րում հրա տա րակ ված 
դա սագր քե րի հետ զու գա հեռ ներ անց կաց նել, ո րոնց ըն թաց քում հե տա մուտ 
ենք ե ղել կոնկ րետ հե տա զո տութ յան նպա տա կին): Արդ յունք նե րի միջև տար-
բե րութ յուն ներն ու նմա նութ յուն նե րը վեր հա նե լու նպա տա կով կոնկ րետ 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ գնա հա տա կան նե րը, ընդ հան րա ցում նե րը 
կամ դա տո ղութ յուն նե րը բե րել ենք զու գա հե ռա բար՝ աղ յու սակ նե րի տես-
քով, որ պես զի տեքս տը չծան րա բեռ նենք մեջ բե րում նե րով:

 Հիմ նա կա նում իբրև հե տա զո տութ յան թե մա ենք ընտ րել  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նի դա սագր քից պատմ. գիտ. դոկ տոր Շ. Ռ.  Հա րութ յուն յա նի39 
գրչին պատ կա նող հատ ված նե րը («Ի րադ րութ յու նը  Հա յաս տա նում  Հոկ տեմ-
բեր յան հե ղա փո խութ յու նից հե տո» գլխի (Գ լուխ VII) « Գեր մա նա թուր քա կան 
ին տեր վեն ցիան Անդր կով կա սում:  Հայ ժո ղովր դի պայ քա րը թուր քա կան 
զավ թիչ նե րի դեմ» են թա վեր նագ րի նյու թը, ամ բողջ VIII գլու խը՝ « Հա յաս-
տա նի բուր ժո ւա կան հան րա պե տութ յու նը», IX գլու խը՝ « Մա յիս յան ապս տամ-
բութ յու նը  Հա յաս տա նում», X գլու խը՝ « Հայ կա կան  Սո վե տա կան  Սո ցիա լիս-
տա կան  Հա ն րա պե տութ յան կազ մա վո րումն ու ամ րապն դու մը») և  հետ-
խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ա ռա ջին դա սագր քից պատ. գիտ. դոկ տոր Հ. Ա. 
Ա վե տիս յա նի40 գրչին պատ կա նող հատ ված նե րը (18-րդ գլ խի «3-ը՝ « Թուր-
(համահեղինակ՝ Հովհ. Ալեքսանյան): Նրա նախաձեռնությամբ ու խմբագրությամբ ստեղծվել են հայ գաղ-
թավայրերի պատմությանը նվիրված մի շարք հոդվածների ժողովածուներ՝ «Հայ-հունգարական պատ-
մական և մշակութային կապերի պատմությունից», «Հայ ազատագրական շարժումերը և հայկական 
գաղթավայրերը 16-18-րդ դարերում» (1985), «Էջեր հայ գաղթավայրերի պատմության» (1996): Խմբագրել և 
մասնակցել է «Հայ ժողովրդի պատմություն» դպրոցական դասագրքերի ստեղծմանը:
36 Բարխուդարյան Վ. Բ. (խմբ.), Հայոց պատմություն, Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-8-րդ 
դասարանների համար, Եր., «Լույս», 1994:
37 Տե՛ս Հակոբյան Ա. Մ., Մնացականյան Ա. Ն. (խմբ.), Հայ ժողովրդի պատմություն, Երրորդ մաս, 
Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի համար, Եր., «Հայպետուսմանկհրատ», 1958.
38 Տե՛ս Բարխուդարյան Վ. Բ. (խմբ.), Հայոց պատմություն: Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի 
դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000. Մելքոնյան Ա. Ա. (խմբ.), Հայոց պատմություն: Նորագույն շրջան։ 1918 
թվականից մինչև մեր օրերը։ 12-րդ դասարան։ Հումանիտար հոսք, Եր., «Զանգակ-97», 2011.
39 Շմավոն Ռուբենի Հարությունյան (1913-1993) – խորհրդահայ պատմաբան, պատմական գիտություն-
ների դոկտոր (1965), պրոֆեսոր (1965): Հեղինակ է մի շարք մենագրությունների, հիմականում պատ-
մա գիտության հարցերին նվիրված՝ «Հայ ժողովրդի պատմության համառոտ ժամանակագրություն. 
1801-1917» (1955), «Սովետական Հայաստանը 40 տարում։ Տարեգրություն» (1960), «Պատմագիտության զար-
գացումը Սովետական Հայաստանում 1920-1965» (1967), «Պատմագիտության զարգացումը Խորհրդային 
Հայաստանում 1964-1988» (1990)։ Մասնակցել է «Հայ ժողովրդի պատմություն» ինչպես բուհական, այդպես 
և դպրոցական դասագրքերի ստեղծմանը:
40 Հրանտ Ալեքսանի Ավետիսյան (1927-2004) – խորհրդահայ պատմաբան, պատմական գիտություն ների 
դոկտոր (1967), պրոֆեսոր (1991), ակադեմիկոս (1996, թղթ. անդ. 1986): Հեղինակ է մի շարք մենագրու թյուն  -
նե րի, հիմ ականում նվիրված Հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջաններին: Դրանցից են՝ «Պրոլե-
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քե րի ներ խու ժու մը Անդր կով կաս և Ար ևել յան  Հա յաս տա նը») և  պատմ. գիտ. 
դոկ տոր Վ. Ն.  Ղա զա խեց յա նի41 գրչին պատ կա նող հատ ված նե րը (19-րդ 
գ լուխ՝ « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ստեղ ծու մը: Ն րա ներ քին դրութ-
յու նը», 20-րդ գ լուխ՝ «[ Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան] Ար տա քին դրութ-
յու նը», 21-րդ գլ խի՝ « Խորհր դա յին իշ խա նութ յան հաս տա տումն ու ամ րապն-
դու մը» «1-ի « Քա ղա քա ցիա կան կռիվ նե րը» են թա վեր նա գի րը): 

Ն կա տենք նաև, որ մեր հե տա զո տութ յան հիմ նախնդ րից դուրս ենք թո-
ղել ա շա կերտ նե րի հա մոզ մունք նե րի և  վե րա բեր մունք նե րի (կեց վածք նե րի) 
կամ ազ գա յին ինք նութ յան և  պատ մա կան հի շո ղութ յան ձևա վոր ման վրա 
 Հա յոց պատ մութ յան դա սագր քի թո ղած ազ դե ցութ յան վեր լու ծութ յու նը, քա-
նի որ թե՛ ազ գա յին ինք նութ յան, թե՛ ազ գա յին պատ մութ յան ըն կա լումն ա շա-
կերտ նե րի մոտ ձևա վոր վում է զու գա հեռ կամ հա րա կից բազ մա թիվ այլ 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ ևս (զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վա մի ջոց ներ, 
համացանց, ֆիլ մեր, թան գա րան ներ, զրույց ներ և  այլն): 

3.  Կա ռուց ված քա յին հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն
 Հի շո ղութ յու նը, ինչ պես և  պատ մա գի տութ յու նը, տի րա պե տում է մի շարք 

տա րան ջատ ի րա դար ձութ յուն ներ տար բեր դա սա վո րութ յուն նե րով պա տում-
նե րի վե րա ծե լու ու նա կութ յա նը: Ըստ այդմ՝ միև նույն ի րա դար ձութ յու նը կա-
րող է ձեռք բե րել տար բեր նշա նա կութ յուն ներ՝ կախ ված այն բա նից, թե ինչ 
սյու ժե տա յին կա ռույ ցի մեջ է այն նե րառ վել: Այս կա ռուց ման գոր ծըն թա ցում 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ո րո շա կի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նութ յուն: 
 Կախ ված օր վա ի րա վի ճա կից՝ ընտր վում է ժա մա նա կա վոր հե ռան կար: 
 Խում բը կա րող է տես նել ա վելի կամ պա կաս հե ռա վոր անց յա լը: Ի րա դար-
ձութ յու նը կա րող է ընկ նել այս կամ այն պա տու մի մեջ կամ էլ, ընդ հա կա-
ռա կը, կա րող է բա ցառ վել: Այ դու՝ ի րա դար ձութ յու նը նոր մեկ նա բա նութ յամբ 
ձեռք է բե րում նոր նշա նա կութ յուն:  Սո ցիա լա կան հան րույ թը պատ մութ յան 
մեջ ա ռանձ նաց նում է խմբի ինք նա նույ նա կա նաց ման հա մար սկզբուն քո րեն 
կար ևոր պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը կամ շրջա փու լե րը: 

 Պատ մա կան անց յա լի հե ռա վո րութ յան աս տի ճա նի փո փո խութ յու նը, ինչ-
պես նաև մի հա մա լի րից մեկ այլ հա մա լիր ան ցու մը կա րող է նշա նա կել և  
այդ ինք նութ յան, քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման փո փո խութ յու նը: Այ դու հետ 
«հու շա մար զա կան (մնե մո նի կա կան) տա րա ծութ յան» ընտր ված կե տե րի 
միջև սահ ման վում է հա ջոր դա կա նութ յան (ժա ռան գոր դութ յան) գի ծը: 
 Հարկ է ցույց տալ և  ա պա ցու ցել, որ «այդ ա մե նը մեր պատ մութ յունն է», 
«մեր հա վա քա կան կեն սագ րութ յունն է»: Դ րա հա մար պա հանջ վում է կազ-

տարական ինտերնացիոնալիզմի նշանի ներքո» (1982), «Մեծ Հոկտեմբերը և հեղափոխական Հունգարիան» 
(1989), «Բրեստ-Լիտովսկ» (1993), «Հայկական Հարցը 1918 թվականին» (1997), «Հայոց ազգային միասնության 
հաղթանակը: 1918 թվականի մայիս» (1998) և «Ռուսական կայսրության հայ գեներալները» (2007): Մասնակցել 
է «Հայ ժողովրդի պատմություն» ինչպես բուհական, այդպես և դպրոցական դասագրքերի ստեղծմանը:
41 Վլադիմիր Նահապետի Ղազախեցյան (1926-) - խորհրդահայ պատմաբան, պատմական գիտությունների 
դոկտոր (1977), պրոֆեսոր (1982): Հեղինակ է մի շարք հոդվածների և մենագրությունների, որոնք հիմ-
նականում վերաբերում են Խորհրդային Հայաստանի գյուղացիության պատմությանը, Հայրենական 
պատերազմին (1941-1945) հայ ժողովրդի մասնակցության և Հայաստանի Հանրապետության (1918-1920) 
պատմության հիմախնդիրներին: Մենագրություններից հայտնի են՝ «Միկոյանի անվան պարտիզանական 
ջոկատը» (1965), «Սովետական Հայաստանի գյուղացիության պատմությունը 1920-1929 թթ.» (1975), «Նժդեհը 
Զանգեզուրում. 1920 թ. վերջ-1921 թ. հուլիս» (2001), «Հայ պարտիզանները» (2004), «1937-ը Հայաստանում» 
(2005) և «Հայաստանը 1920-1940 թթ.» (2006):
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մա կեր պել պատ մա կան ա նընդ հա տա կա նութ յան կեր պը, «յու րա յին նե րի» 
ան քակ տե լի կա պը և  միա ժա մա նակ հստա կո րեն ցույց տալ խզման գծե րը, 
«ու րի շից» «սե փա կա նը» տար բե րող ընդ հա տա կա նութ յու նը: Ի րա դար ձութ-
յուն նե րի կա պակց ման խնդրի լու ծու մը պա հան ջում է փոխ կա պակ ցութ յան 
տե սա կի ընտ րութ յան հետ կապ ված հիմ նախնդ րի լու ծում: Այ սու՝ կար ևոր 
է, թե ինչ պա տու մի և  ինչ հար ցադ րու մի մեջ է նե րառ վում այս կամ այն 
պատ մա կան սյու ժեն:

Ա ռա ջին բա նը, որ աչ քի է զար նում, եր կու գրքե րում էլ նույն պա տում-
նե րի առ կա յութ յունն է. թե՛ խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին դա սագր-
քե րում Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան վե րա բեր յալ սյու ժեի ա ռանց քա յին թե-
մա նե րը գրե թե նույնն են (տե՛ս Աղ յու սակ 1):  Տար բե րութ յու նը դրսևոր վում 
է հիմ նա կա նում մեկ նա բա նութ յուն նե րի մեջ:  Վեր նագ րե րի նմա նութ յուն նե-
րը ևս  շատ են: Դ րանք հատ կանշ վում են մաս նա վո րա պես ոչ-հիմ նախնդ-
րա յին ուղղ վա ծութ յամբ:  Դա սագր քե րի ընդ հան րութ յուն նե րը, թերևս, մե ծավ 
մա սամբ պայ մա նա վոր ված են նրա նով, որ եր կու գրքե րի հե ղի նակ ներն էլ 
խորհր դա յին պատ մա բան ներ են:  Բայց և  կա րե լի է են թադ րել, որ հետ-
խորհր դա յին հե ղի նակ նե րը, թե կուզ խորհր դա յին ի րենց անց յա լով, այ դո-
ւա մե նայ նիվ պատ մութ յան դա սա գիր քը գրել են մեկ այլ հե ռան կա րից, 
տվյալ դեպ քում՝ ան կախ  Հա յաս տա նի: Ուս տի նրանց գրա ծը կար ծես պա-
տաս խան գրութ յուն է՝ ուշ խորհր դա յին դա սագր քին, մի բան, ո րում ըն-
թեր ցո ղը կա րող է հա մոզ վել ինչ պես դա սագր քի կա ռուց ված քի (Աղ յու սակ 
1), այն պես և  հիմ նա կան նյու թե րի բաղ դատ մամբ (Աղ յու սակ ներ 2-7):  Ման-
րա մաս նութ յուն նե րի մեջ չմտնե լով՝ ստորև դի տար կենք եր կու ա ռանց քա յին 
հիմ նախն դիր նե րի՝ « Մա յիս յան ապս տամ բութ յան» և « Քե մա լա-բոլշ ևիկ յան 
հա րա բե րութ յուն նե րի» ար ծարծ մա նը եր կու դա սագր քե րում: 

« Մա յիս յան ապս տամ բութ յու նը» խորհր դա յին դա սագր քում ա ռան ձին 
գլխով է ներ կա յաց ված, ո րով շեշտ վում է եր ևույ թի կար ևո րութ յու նը: Այ նինչ 
հետ խորհր դա յին դա սագր քում այն ներ կա յաց ված է ա ռան ձին ՝ « Ներ քին 
դրութ յու նը» բաժ նում: Ակն հայտ է, որ նման տե ղա բաշխ մամբ-ա ռանձ նաց-
մամբ խորհր դա յին դա սագր քի հե ղի նա կը (հե ղի նակ նե րը) փոր ձել է այն դի-
տար կել Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ներ քին խնդիր նե րից դուրս. մի կող մից՝ 
բարձ րաց նե լով դրա կար ևոր դե րա կա տա րու մը  Հա յաս տա նում խորհրդա յին 
կար գե րի հաս տատ ման ճա նա պար հին, մյուս կող մից՝ «ծած կե լով», «քո ղար-
կե լով» Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ներ քին կյան քում խա ղա ցած բա ցա սա կան 
դե րա կա տա րու մը: Այ նինչ հետ խորհր դա յին դա սագր քում ճիշտ հա կա ռակն է՝ 
զե տե ղե լով այն « Ներ քին դրութ յու նը» բաժ նում՝ վեր է հան վում եր ևույ թի ոչ 
թե դրա կան կող մը (թե կուզ խորհր դա յանց ման ճա նա պար  հին), այլ բա ցա սա-
կան կողմն ու հետ ևանք նե րը, մի բան, որն ար տա հայտ ված է նաև ձևա կեր-
պում նե րում (ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Աղ յու սակ 5): 

 Նույ նը կա րող ենք ա սել նաև քե մա լա-բոլշ ևիկ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հիմ նախն դի րի դեպ քում. խորհր դա յին դա սագր քում այն ուղ ղա կի բա ցա-
կա յում է (ինչ պես վեր նագ րա յին, այդ պես և  բո վան դա կա յին): Ա վե լին,  Թուր-
քիան հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված է բա ցա սա կան ձևա կեր պում նե րի հա-
մա տեքս տում և  կար ծես  Ռու սաս տա նի հետ ոչ մի հա մա գոր ծակ ցութ յուն էլ 
չի ե ղել: Դ րան հա կա ռակ՝ հետ խորհր դա յին դա սագր քում ար դեն թե մա յին 
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հատ կաց վում է ա ռան ձին են թագ լուխ՝ « Հա յաս տա նը ռուս-թուր քա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի ո լոր տում», որ տեղ վեր են հան ված բո լոր այն հիմ նախն-
դիր նե րը, ո րոնք խորհր դա յին դա սագր քում շրջանց վել էին: 

Ընդ հան րաց նենք. ակն հայտ է, որ քա ղա քա կան ա ռաս պել նե րը կա ռա-
վար վում և  ներ կա յաց վում են ոչ միայն ա ռան ձին փաս տե րով կամ փաս-
տարկ նե րով կամ մի շարք հռե տո րա կան են թա տեքս տե րով, այլև վեր նագ-
րա յին և  են թա վեր նագ րա յին կա ռույց նե րով: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ թե՛ 
խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին դա սագրք երն ի րենց վեր նագ րե րով ու 
են թա վեր նագ րե րով հիմ նախնդ րա յին կողմ նո րո շում չու նեն, բայց կա ռուց-
ված են այն պես, որ ա ռա ջի նի դեպ քում ո րոշ ի րա դար ձութ յուն ներ ծածկ վում, 
քո ղարկ վում են, երկ րոր դի դեպ քում վեր են հան վում հենց այդ ծածկ ված, 
քո ղարկ ված ի րա դար ձութ յուն նե րը: 

4. « Հի շո ղութ յան տա րածքն» իբրև պա տու մա յին  
ռազ մա վա րութ յուն

 Պա տու մը մար դու վար քի հիմ նա յին ռազ մա վա րութ յուն է, որն ուղղ-
ված է ժա մա նա կին և  փո փո խութ յա նը հար մար վե լուն, ռազ մա վա րութ-
յուն, ո րը չի զի ջում ի րա կա նութ յան եր ևույթ նե րի գի տա կան մեկ նութ-
յա նը: Իսկ պա տու մա յին ռազ մա վա րութ յան ծի րում ու րի շի «եր ևա կա յումն»՝ 
իբրև «սե փա կա նի» և «ճշմա րի տի» հա կա թեզ, ցան կա ցած դի մա կա յութ յան 
ծագ ման կենտ րո նա կան պա հե րից մեկն է: Ուս տի «եր ևա կա յա կան հան րույ-
թը» նախ և  ա ռաջ կազ մա վոր վում է «հե րո սա կան պա տու մի» (heroic 
narratives) կամ «հա րա ցու ցա յին պա տու մի» (paradigmatic narratives) հա մա-
տեքս տում, որ տեղ հե րո սա կան պա տու մը պա հան ջում է հե ղա փո խա կան 
փո փո խութ յան պատ ճառ և  այդ հե ղա փո խա կան փո փո խութ յան մեջ վճռա-
կան ան հատ նե րի դեր42:  Մինչ դեռ հա րա ցու ցա յին պա տում նե րը «հե րո սա-
կան և  ան սո վոր կա տար ման պատ մութ յուն ներ չեն, այլ հա ջո ղութ յան, ո րը 
հա սա նե լի է սո վո րա կան ըն դու նա կութ յուն նե րով և  հա մա ռութ յամբ և  ան-
սո վոր ձա խոր դութ յան բա ցա կա յութ յամբ»43:  Հա րա ցու ցա յին պա տու մի ներ-
քո պետք է քննար կել օ րի նակ նե րը, ո րոն ցով հե ռան կա րում ըն թեր ցո ղը 
կտպա վոր վի և  օ րի նակ կվերց նի: Այս եր կու հղացք նե րը հույժ կար ևոր են 
սե փա կան հան րույ թի շրջա նակ նե րում ինչ պես նոր ան դամ ներ նե րա ռե լու 
և  հաս տա տու թե նականաց նե լու, այդ պես էլ մեր ժե լու և բա ցա ռե լու հա մար:

 Խորհր դա յին դա սագր քի պատ մա գի տա կան հղաց քի հա մա ձայն՝ պատ-
մութ յու նը եր կու հա կա դիր ու ժե րի հա րա բե րութ յուն նե րի պատ մութ յուն է: 
Ն պա տակն է փո խա կեր պել ու ժե րի հա րա բե րութ յուն նե րի գո յութ յուն ու նե-
ցող հա վա սա րակշ ռութ յու նը հօ գուտ կող մե րից մե կի, տվյալ դեպ քում՝ կո-
մու նիստ նե րի. « Պատ մութ յու նը վե րած վում է պայ քա րի մա սին գի տե լի քի, 
այն շրջվում և  գոր ծում է պայ քա րի ո լոր տում. այ սու՝ քա ղա քա կան պայ քարն 
ու պատ մա կան գի տե լի քը լծորդ ված են միմ յանց»44: Ուս տի պատ մութ յու նը 

42 Տե՛ս Linde Ch., Working the Past: Narrative and Institutional Memory, Oxford University Press, USA, 2008, էջ 
83:
43 Linde Ch., op. cit., p. 141.
44 Фуко М., Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 учеб-
ном году, СПб, «Наука», 2005, с. 186.
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խորհր դա յին դա սագր քի հե ղի նակ նե րի հա մար ոչ թե այդ հա կա դիր ու ժե-
րի հա րա բե րութ յուն նե րը վեր լու ծե լու, այլ դրանց փո խա կերպ ման հար թակ 
է: Ընդ ո րում՝ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ա նուն նե րը, քա նի որ «[Ա]ռաս-
պե լա բա նա կան տեքս տի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ ա ռաս պել ներն 
ա ռանց ա նուն նե րի գո յութ յուն չու նեն»45:  Միև նույն ժա մա նակ ոչ պա կաս 
կար ևոր է հե րո սա կա նի թե մա յի հստա կե ցու մը: 

Նշ ված մի տում ներն ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նեն, օ րի նակ,  Մա-
յիս յան հե րո սա մար տե րի հա մա տեքս տում: Որ պես զի հնա րա վոր լի նի ցան-
կա լի դե րա կա տա րում վե րագ րել  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րին, խորհր դա յին 
դա սագր քում փոր ձում են ա վե լի ակ տի վաց նել «ժո ղովր դի» դե րա կա տա-
րու մը, ընդ ո րում՝ թու լաց նե լով կամ շրջան ցե լով ան հա տի դե րը, թող նե լով 
սոսկ հա վա քա կան հե րո սա կա նը: Այս պես՝ « Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի» 
վե րա բեր յալ հատ վա ծում բազ միցս շեշտ վում է «երկ րա մա սի աշ խա տա վոր-
նե րի», «Անդր կով կա սի աշ խա տա վոր նե րի», «խի զախ աշ խար  հա  զո րա յին-
նե րի» (էջ 65), «հա սա րա կութ յան բո լոր խա վե րի» ( էջ 65), «հայ ժո ղովր դի 
զա վակ նե րի» (էջ 66), բայց և «կար միրգ վար դիա կան ջո կատ նե րի» (էջ 65) 
դե րա կա տա րու մը (ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Աղ յու սակ 5): Ակն հայտ է, որ 
«կար միրգ վար դիա կան ջո կատ նե րի» ընդգծ մամբ դա սագր քի հե ղի նակ նե րը 
փոր ձում են շեշ տել  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րին բոլշ ևիկ նե րի մաս նակ-
ցութ յու նը: Դ րա հետ ևան քով՝  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի և  ոչ մի հե րո սի 
հի շա տա կում: Ան գամ դա սի վեր ջում՝ « Վա վե րագ րա կան նյու թեր»-ում զե-
տեղ ված «Եր ևա նի զո րախմ բի հրա մա նա տա րի կո չից՝  Սար դա րա պա տի մոտ 
թուր քա կան զավ թիչ նե րին դի մադ րութ յուն ցույց տա լու մա սին» նյու թի մեջ 
չի նշվում հե ղի նա կի՝  Մով սես  Սի լիկ յա նի ա նու նը: Ոչ մի հի շա տա կու թյուն 
 Սար դա րա պա տի,  Բաշ-Ա պա րա նի կամ  Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար տե-
րում Ա րա մի,  Փի րում յա նի, Դ րո յի, Նժ դե հի և  այ լոց ներդր ման մա սին:  Միայն 
հա ջորդ դա սում է, որ կհի շա տակ վի  Հով հան նես  Քա ջազ նու նին՝ Ա ռա ջին 
 Հան րա պե տութ յան ա ռա ջին վար չա պե տը, այն էլ դաշ նակ ցա կան նե րին 
քննա դա տե լու հա մար (խոս քը 1918 թ. օ գոս տո սի 1-ին բաց ված  Հա յաս տա-
նի խորհր դի՝ պառ լա մեն տի մա սին է, ո րը հե տա գա յում իր «Հ. Յ.  Դաշ-
նակ ցութ յու նը ա նե լիք չու նի այլևս»46 վեր նագ րով զե կուց ման մեջ քննա-
դա տում է  Քա ջազ նու նին, և  ո րի հա մա պա տաս խան հատ վա ծը մեջ բեր ված 
է դա սագր քում, էջ 70): Այ սու՝ պա տումն այն պես է կազ մա կերպ ված, որ 
հաղ թա նա կի մեջ զրո յաց վի դաշ նակ ցա կան նե րի ներդ րու մը, իսկ «երկ րա-
մա սի աշ խա տա վոր ներ», «Անդր կով կա սի աշ խա տա վոր ներ», «խի զախ աշ-
խար հա զո րա յին ներ», «հա սա րա կութ յան բո լոր խա վեր», «հայ ժո ղովր դի 
զա վակ ներ» ար տա հայ տութ յուն ներն անն կատ կեր պով ամ բող ջա նում են 
«կար միրգ վար դիա կան ջո կատ նե րի» մեջ, քա նի որ վեր ջինս միակն է, որ 
ար տա հայ տում է կազ մա կերպ վա ծութ յուն՝ ի հա կադ րութ յուն մյուս  նե-
րի տա րե րայ նութ յան: Այդ տպա վո րութ յունն ա վե լի ամ րագ րե լու հա մար 
խորհր դա յին դա սագր քում հա տուկ շեշտ վում է ճա կա տա մար տի վայ րի՝ 
 Սար դա րա պատ գյու ղի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վութ յու նը, հա մա ձայն 

45 Топоров В.Н., Имена, в книге: Токарев С. А. (глав. Ред.), Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 томах. 
2-е изд., Т.1, М.: Советская Энциклопедия 1987, с. 508.
46 Քաջազնունի Հ., Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը անելիք չունի այլևս, Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1923:
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ո րի՝ այն « Հոկ տեմ բեր յա նի շրջա նի  Հոկ տեմ բեր գյուղն» է (էջ 65):  Փոք րիկ 
այս հա վե լու մով խորհր դա յին պատ մա բա նը հու շում է, որ  Սար դա րա պա տի 
վե րան վա նու մը  Հոկ տեմ բե րի (1935)47 պա տա հա կան չէ և  մասն է կազ մում 
խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սա կան քա ղա քա կա նութ յան: Ս րա նում կա րող 
ենք հա մոզ վել՝ նաև ար դեն հետ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում գյու ղի՝ 
կրկին  Սար դա րա պատ վե րան վան վե լը (2009) նկա տի ու նե նա լով, ո րը հա-
կա ռակ մեկ նա բա նութ յամբ փաս տում է նույն գոր ծո ղութ յու նը:  Փաս տե րի 
մի տում նա վոր վե րա դա սա վոր մամբ խորհր դա յին դա սագր քում «հի շո-
ղութ յան տա րած քը» կեր պա փոխ վում է «մո ռաց ման տա րած քի»:  Մո-
ռա ցում, ո րը կազ մա կերպ վում է ար դեն ձևա վոր ված հի շո ղութ յուն նե րի մի-
ջո ցով, քա նի որ «հի շո ղութ յուն նե րի նոր հա մա կազ մը հա ճախ ու ղեկց վում 
է լռել յայն ըն դուն ված լռութ յուն նե րի հա մա կազ մով»48: 

Դ րան հա կա ռակ՝ հետ խորհր դա յին ա ռա ջին դա սագր քում  Մա յիս յան հե-
րո սա մար տե րը բա վա կա նին ման րա մասն են ներ կա յաց ված, ընդ ո րում՝ 
դե րա կա տար ներն ար դեն միայն «ժո ղո վուր դը», «աշ խար հա զո րը», «աշ խա-
տա վոր նե րը» և «հա սա րա կութ յան բո լոր խա վե րը» չեն, այլև ան հատ նե րը: 
Այս պես, հա մա պա տաս խան՝ « Թուր քե րի ներ խու ժու մը Անդր կով կաս և Ար-
ևել յան  Հա յաս տա նը» բաժ նում այդ հե րոս ներն են Թ.  Նա զար բեկ յա նը (էջ 
227), Մ.  Սի լիկ յա նը, Դ.  Կա նա յա նը (Դ րո), գնդա պետ  Բաղ դա սար յա նը, 
Դանիել բեկ- Փի րում յա նը (էջ 228), Ա.  Մա նուկ յա նը, Կ.  Հա սան- Փա շա յա նը 
(էջ 229),  Բեյ  Մա մի կոն յա նը, Ն.  Ղորղան յա նը, Գ. Նժ դե հը, Գ.  Տեր- Մով սիս-
յա նը (էջ 230):  Միև նույն ժա մա նակ շեշտ վում է, որ «Այդ օ րե րին տի րում էր 
ազ գա յին կա տար յալ միաս նութ յուն: Ան կախ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե-
րից՝ ժո ղո վուր դը ոտ քի էր ե լել կե նաց ու մահ վան մար տի, հա նո՛ւն հայ րե-
նի քի, հա նո՛ւն գո յատև ման ու ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յան» (էջ 228-229): 
Իսկ ար դեն իբրև ընդ հան րա ցում՝ նշվում է, որ « Հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-
յու նը հա մա ժո ղովր դա կան գործ էր, այն կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յուն 
և  սո ցիա լա կան շեր տա վո րում չէր ճա նա չում:  Դա հա յե րի հայ րե նա կան պա-
տե րազմն էր» (էջ 229): Այ սու՝ հստա կո րեն դրսևոր վում է առ կա տար բե-
րութ յու նը. խորհր դա յի նի դեպ քում՝ « Դա իս կա կան ժո ղովր դա կան պա տե-
րազմ էր», հետ խորհր դա յի նի դեպ քում՝ « Դա հա յե րի հայ րե նա կան պա տե-
րազմն էր»: Այ լո րեն ա սած՝ «հայ րե նա կան պա տե րազ մը» հա կադր վում 
է «ժո ղովր դա կան պա տե րազ մին»:

 Խորհր դա յին դա սագր քի «պա տու մա յին ռազ մա վա րութ յան» մեջ պա-
տու մի հա ջորդ ու շագ րավ վե րա կազ մա կեր պումն է ար վում՝  Մա յիս յան հե-
րո սա մար տե րը հա կադ րե լով  Բա թու մի պայ մա նագ րին: Այ սու՝ շեշ տադ րու-
մը կտրուկ տե ղա փոխ վում է «հա կա սո վե տա կա նութ յան» հա մա տեքստ. 
« Բա թու մի պայ մա նա գիրն ու ներ բա ցա հայտ հա կա սո վե տա կան բնույթ: Այն 
ա ռա ջին հեր թին ուղղ ված էր  Բաք վի կո մու նա յի դեմ:  Դաշ նակ ցա կան նե րը 
հա մա ձայն վե ցին, որ թուր քա կան զոր քե րը  Հա յաս տա նի վրա յով անց նեն 
Ադր բե ջան՝  Բաք վի կո մու նա յի վրա հար ձակ վե լու հա մար, ինչ պես նաև  Բաք-
վից դուրս բե րե լու հայ կա կան ազ գա յին զո րա մա սե րը, ո րոնք կռվում էին 

47 Տե՛ս Հակոբյան Թ. Խ., Մելիք-Բախշյան Ստ. Տ., Բարսեղան Հ. Խ. (Խմբ.), Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 3, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 1991, էջ 429:
48 Connerton P., Seven types of Forgetting, Memory Studies, 2008, p. 63.
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թուր քե րի և  անգ լիա ցի նե րի դեմ» (էջ 67): Եր կու ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ-
յուն նե րի ( Մա յիս յան հե րո սա մար տեր և  Բա թու մի պայ մա նա գիր) հա կադր-
մամբ խորհր դա յին դա սագր քի հե ղի նա կը հաս նում է ցան կա լի հե ռան կա րի 
կազ մա կերպ մա նը, այն է՝ հնա րա վոր է լի նում  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րը 
ներ կա յաց նել իբրև ժո ղովր դի հաղ թա նակ, ո րը «զգա լի օգ նութ յուն էր նաև 
 Բաք վի կո մու նա յին», մինչ դեռ  Բա թու մի պայ մա նա գի րը՝ իբրև դաշ նակ ցա-
կան նե րի «բա ցա հայտ հա կա սո վե տա կան» բնույ թի պայ մա նա գիր, «ա ռա ջին 
հեր թին ուղղ ված էր  Բաք վի կո մու նա յի դեմ» (ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Աղ-
յու սակ 2 և 3):

Իսկ հետ խորհր դա յին դա սագր քում թե մա յի ա վե լի ման րա մասն դի-
տարկ մամբ փորձ է ար վում լու սա բա նել  Բա թու մի պայ մա նագ րի «խիստ 
ծանր պայ ման նե րի» պատ ճառ նե րը (էջ 232): Որ պես զի խորհր դա յին դա-
սագր քի մե ղադ րան քը ի չիք դարձ վի, հետ խորհր դա յին դա սագր քում, ըն-
դու նե լով, որ « Թուր քիա յին ի րա վունք էր վե րա պահ վում  Հա յաս տա նի վրա-
յով զորք տե ղա փո խել Ադր բե ջան», հա վե լում են նաև լրա ցու ցիչ տե ղե կատ-
վութ յուն, ո րը բա ցա կա յում է խորհր դա յին դա սագր քում: Այն է՝ տե ղե կատ-
վութ յուն  Բաք վի Ազ գա յին խորհր դի կող մից այդ ո րոշ մանն ընդ դի մա նա լու 
և  ռազ մա կան ու ժե րը Ստ.  Շա հում յա նի գլխա վո րութ յամբ ստեղծ ված  Ժո-
ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի տրա մադ րութ յան տակ դնե լու մա սին: 

Այս ա մե նի հա մա տեքս տում ու շագ րավ է հատ կա պես այն, որ թե պետ 
Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան վե րա բեր յալ դա սում այդ պես էլ չենք հան դի-
պում հե րո սա կան որ ևէ կեր պա րի, հա ջորդ դա սե րից մե կում՝ « Մա յիս յան 
ապս տամ բութ յու նը  Հա յաս տա նում» թե մա յում, հան դի պում ենք խորհր դա յին 
հե րոս նե րի մի ողջ փա ղան գի՝ Ս.  Կաս յան, Ս. Ա լա վերդ յան, Ա. Մ ռավ յան, Դ. 
 Շահ վերդ յան, Ղ.  Ղու կաս յան, Ա.  Բու դաղ յան, Ա.  Խանջ յան, Ս.  Կի րով, Գ. 
Օր ջո նի կի ձե, Ա.  Մի կո յան, Ս.  Մու սա յել յան, Բ.  Ղա րիբ ջան յան, Հ.  Սա րու խան-
յան, Ա.  Փան յան, Ե. Սև յան, Վ. Ա լեք սեև, Բ.  Հա րութ յուն յան (էջ 74-83), ընդս-
մին՝ դա սան յու թի վեր ևում (էջ 75-76 և 78-82) հեր թով ներ կա յաց ված են 
այդ հե րոս նե րից Ա.  Բու դաղ յա նի, Ղ.  Ղու կաս յա նի, Ա.  Խանջ յա նի, Հ.  Սա րու-
խան յա նի, Ստ. Ա լա վերդ յա նի, Բ.  Ղա րիբ ջան յա նի, Ս.  Մու սա յել յա նի, Ե. Սև-
յա նի, Ա.  Փան յա նի, Ս. Կ իրո վի, Գ. Օր ջո նի կի ձեի և Ա.  Մի կո յա նի լու սան կար-
նե րը: Այս տեղ նկա տենք, որ հետ խորհր դա յին դա սագր քում դե րա կա տար-
նե րի թվա քա նակն ար դեն պա կա սեց ված է՝ Ս.  Մու սա յել յան, Ա.  Նու րի ջան-
յան (էջ 247), Բ.  Ղա րիբ ջան յան, Ե. Սև յան, Ա.  Մել քոն յան (էջ 248): Ընդ ո րում՝ 
խորհր դա յին դա սագր քում այդ հե րո սա կան պա տումն այն պես է ներ կա-
յաց ված, որ այն ձեռք է բե րել նաև հա րա ցու ցա յին ի մաստ:

Ու շագ րավ է, որ խորհր դա յին դա սագր քում  Մա յիս յան ապս տամ բութ յան 
կազ մա կեր պիչ նե րի ցու ցա կից դուրս է մնա ցել Ա վիս  Նու րի ջան յա նի ա նու-
նը, ո րը, սա կայն, հի շա տակ վում է մեկ այլ՝ « Սո վե տա կան կար գե րի հաս-
տա տու մը  Հա յաս տա նում» հատ վա ծում (էջ 90), ընդ ո րում՝ ար դեն նաև 
նկա րի ու ղեկ ցութ յամբ (էջ 91): Իսկ հետ խորհր դա յին դա սագր քում ու շագ րավ 
մի մեկ նա բա նութ յամբ՝ «[Ե]ռան դով աչ քի էր ընկ նում Ա վիս  Նու րի ջան յա նը, 
նրա և մ յուս ե րի տա սարդ հայ բոլշ ևիկ նե րի հա մար բնո րոշ էր խիստ ծայ-
րա հեղ գոր ծե լա կեր պը» (էջ 246), Ա վիս  Նու րի ջան յա նին վե րա դարձ նում են 
բուն ապս տամ բա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կի զա կետ, ո րով վեր են հա նում 
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բոլշ ևիկ յան հե րո սա պա տու մի քո ղարկ վող կող մե րից մե կը:  Հետ խորհր դա յին 
դա սագր քի այդ հի շա տա կումն ար դեն իսկ բա վա կան է՝ հաս կա նա լու, թե 
ին չու խորհր դա յին դա սագր քի հա մա պա տաս խան հատ վա ծից դուրս է մնա-
ցել  Նու րի ջան յա նի ա նու նը, ո րը նույն սկզբուն քով հի շա տակ ված է ա վե լի 
հին դա սագր քե րում (թե պետ չի հի շա տակ վում կոնկ րետ մա յիս յան դեպ քե-
րի մեջ)49:

Այ սու՝ հե րո սի և  հե րո սա կա նի թե ման հի շո ղութ յան և  մո ռաց ման եր կա-
կի գոր ծըն թա ցի հա մա տեքս տում հա վա քա կան ինք նութ յուն նե րի ձևա վոր-
ման ու փո խա կերպ ման ան բա ժա նե լի մասն է դառ նում: Եր կու դա սագր քե-
րում էլ ինչ պես ան հա տա կան հե րո սութ յան, այդ պես էլ հա վա քա կա նի դեպ-
քում մո ռա ցու մը, լռութ յու նը և  ար տամ ղու մը միտ ված են խորհր դա յին կար-
գե րի դրա կան պատ կե րի ա պա հով մա նը: Այս ա ռու մով եր ևա կա յա կան 
հան րույ թի ստեղծ ման ճա նա պար հին հույժ կար ևոր է ո րոշ «տար բե րա կիչ 
հատ կա նիշ նե րին հա տուկ, խորհր դան շա յին ի մաստ տա լը, այ սինքն՝ սահ-
մա նի ակ տիվ կա ռու ցու մը»50: Իսկ այդ պի սի «տար բե րա կիչ հատ կա նի շի» 
ա պա հո վու մը հնա րա վոր է հատ կա պես «թշնա մու», «բա րե կա մի» և  ան գամ 
«փրկչի» հղացք նե րի հա մա տեքս տում: Իսկ իբրև ներ կա յաց ման հիմ նա կան 
գոր ծիք հան դես են գա լիս «քա ղա քա կան ա ռաս պել նե րը», ո րոնք, ինչ պես 
սրբա զան ա ռաս պել նե րը, պետք է փո խանց վեն և  ըն կալ վեն որ պես խրա-
տա կան պատ մութ յուն ներ51: Ընդ ո րում՝ ա վե լի հա ճախ քա ղա քա կան ա ռաս-
պե լը գի տակ ցութ յան մեջ ի րա կա նութ յան և  ցան կա լիի ձեռ նա ծութ յուն է, 
պայ մա նա կա նութ յուն, ո րով քա ղա քա կան ա ռաս պե լի «նա խագ ծո ղը» պատ-
մա կան փաս տերն այն պես է վե րա դա սա վո րում, որ դրան ցով ստեղծ վում է 
անդր գի տակ ցա կան մի տա րա ծութ յուն, որ տեղ ակ տի վա նում են կա՛մ դրա-
կան, կա՛մ բա ցա սա կան ազ դակ նե րը (կախ ված նպա տա կից):

 Թե՛ խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին դա սագր քե րում ա ռանց քա յին ու-
շադ րութ յան ար ժա նա ցած թե մա նե րից է  Մա յիս 28-ի խոր հուր դը: Այս պես՝ 
խորհր դա յին դասագր քում հայ ժո ղովր դի «դա րա վոր ե րա զան քը»՝ «պե տա-
կա նութ յունն ու ազ գա յին ան կա խութ յու նը» (էջ 94), ի րա գործ վում է խորհր-
դա յին կար գե րի հաս տատ մամբ՝ 1920 թ. նո յեմ բե րի 29-ին (կամ՝ դեկ տեմ-
բե րի 2-ին), իսկ հետ խորհր դա յին դա սագր քում՝ 1918 թվա կա նի մա յի սի 28-
ին և  հատ կա պես  Մա յիս յան հե րո սա մար տե րի արդ յուն քում: Ու շագ րավ է, 
որ խորհր դա յին դա սա գիր քը թեև ըն դու նում է, որ 1918 թվա կա նի հե րո սա-
մար տը «բախ տո րոշ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ հայ ժո ղովր դի հա մար» (էջ 
66), բայց այն վե րա պահ մամբ, որ դա ի րա կան ան կա խութ յու նը չէր, քա նի 
որ «դրա նով միայն հաս տատ վեց բուր ժո ւաազ գայ նա կան դաշ նակ ցութ յան 
դիկ տա տու րան, ո րը փաս տո րեն ղե կա վար վում էր օ տա րերկր յա իմ պե րիա-
լիստ նե րի կամ քով» (էջ 70):  Բանն այն է, որ «օ տա րերկր յա զավ թիչ նե րը», 
ա ռաջ նորդ վե լով «բա ժա նիր, որ տի րես» սկզբուն քով, ա ռաջ են քա շում 

49 Տե՛ս Հակոբյան Ա. Մ., Մնացականյան Ա. Ն. (խմբ.), Հայ ժողովրդի պատմություն, Երրորդ մաս, Ձեռնարկ 
միջնակարգ դպրոցի համար, Եր., «Հայպետուսմանկհրատ», 1958, Էջ 23: Այստեղ ուշագրավ է, որ Մայիսյան 
ապստամբների նկարներից նշված են Ս. Ալավերդյանինը, Ղ. Ղուկասյանինը, Հ. Սարուխանյանինը, Ե. 
Սևյանինը, Բ. Ղարիբջանյանինը, Ս. Մուսայելյանինը, ընդ որում՝ անուն-ազգանունները՝ ամբողջությամբ 
(էջ 25-27):
50 Barth F., Enduring and Emerging Issues in the Analysis o f Ethnicity, in: vermeulen H., Govers C. (eds.), The 
Anthropology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’, Amsterdam: Het Spinhuis, 1994, p. 14.
51 Տե՛ս Eliade M., Patterns in Comparative Religion, London: Sheed and Ward, 1958, էջ 430:
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«Անդր կով կա սում ե րեք «ան կախ» հան րա պե տութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու 
հար ցը» (էջ 70):  Չա կերտ ներ, ո րոն ցով մի կող մից՝ փորձ է ար վում ցույց 
տալ, թե իբր՝ հռչակ ված հան րա պե տութ յուն նե րի ան կա խութ յունն ի րա կա-
նում կեղ ծիք էր, մյուս կող մից՝ Անդր կով կաս յան ե րեք ա ռան ձին հան րա պե-
տութ յուն ներ ստեղ ծե լը սխալ դիր քո րո շում էր: Ընդ ո րում՝ ու շագ րավն այս-
տեղ այն է, որ եր կու դա սագր քերն էլ շեշ տում են, որ  Հա յաս տա նի  Հան  րա-
 պե տութ յունն իր ան կա խութ յու նը հռչա կել է 1918 թ. մա յի սի 28-ին, մի բան, 
ո րը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը. մա յի սի 28-ին սկզբունքային 
ո րո շում է ըն դուն վել և պատ վի րա կութ յուն ու ղար կվել  Բա թում52: Իսկ 
Ազ գա յին խորհր դի ծա նու ցու մը մա մու լում հրա պա րակ վել է միայն մա յի սի 
30-ին, ընդ ո րում՝ այդ փաս տաթղ թի մեջ խոսք ան գամ չկար ան կա խութ յան 
մա սին53: Ա ռա ջին հա յաց քից խիստ տա րօ րի նակ է, թե ին չո՞ւ է խորհր դա յին 
դա սագր քում ամ րագր վում մա յի սի 28-ը, այն դեպ քում, երբ շատ հար մար 
ա ռիթ էր քննա դա տե լու դաշ նակ ցա կան նե րի նման հա պա ղու մը:  Բայց ի րա-
վի ճա կը մեկ նա բան վում է հա մա պա տաս խան հատ վա ծի ներ կա յաց ման 
ռազ մա վա րութ յան վեր հան մամբ: Այս պես՝ խորհր դա յին հե ղի նակ նե րի հա-
մար Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան հռչա կումն, ըստ էութ յան, շա րու նա կութ-
յունն էր Անդր կով կա սի ան կախ հան րա պե տութ յան, երբ այն պաշ տո նա պես 
ան ջատ վեց « Սո վե տա կան  Ռու սաս տա նից» (էջ 65): Եվ որ պես զի կա րո ղա-
նան Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յունն իբրև ան կախ պե տութ յուն չդի տար-
կել, հար կա վոր էր միմ յան ցից տա րան ջա տել  Մա յիս յան հե րո սա մար-
տերն ու Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան հռչա կու մը, որ տեղ  Մա յիս յան հե-
րո սա մար տե րը, ինչ պես վերն ա սա ցինք, բա ցա ռա պես վե րագր վում են 
ժո ղովր դին: Ուս տի ի րա կան ան կա խութ յունն, ըստ խորհր դա յին դա-
սագր քի, հաս տատ վեց խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ մամբ միայն: 

 Խորհր դա յին դա սագր քում բա ցա սա կան գույ նե րով են ներ կա յաց վում 
նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից կնքված բո լոր պայ մա նագ րե րը՝ սկսած 
 Բա թու մի պայ մա նագ րից, վեր ջաց րած Սև րի պայ մա նագ րով. օր.՝ « Բա թու մի 
պայ մա նա գիրն ու ներ բա ցա հայտ հա կա սո վե տա կան բնույթ: Այն ա ռա ջին 
հեր թին ուղղ ված էր  Բաք վի կո մու նա յի դեմ» (էջ 67) կամ «Մ նա լով թղթի 
վրա, Սև րի պայ մա նա գի րը նոր ա ղետ ներ բե րեց հայ ժո ղովր դին» (էջ 72): 
 Հետ խորհր դա յին դա սագր քում, ընդ հա կա ռա կը, խորհր դա յին կար գե րի հաս-
տա տումն, ըստ էութ յան, մե նիշ խա նութ յան հաս տա տում էր (էջ 278): Եվ 
իբրև դրա վկա յութ յուն՝ ման րա մասն ներ կա յաց վում է 1921 թ.  Փետր վար յան 
ապս տամ բութ յու նը: 

Այս ա մե նով, թերևս, ուր վագծ վում է քա ղա քա կան սահ մա նա գի ծը, ո րի 
մի կող մում գտնվում են թշնա մի նե րը, մյու սում՝ բա րե կամ նե րը: Ընդ ո րում՝ 
խորհր դա յին դա սա գիրքն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ տար բե րա կող սահ-

52 Տե՛ս Բաբալեան Ա., Հայաստանի անկախութեան պատմութիւնը և այլ յիշատակներ, Գլենդել, 
«Նավասարդ», 1997, էջ 22:
53 Զարմանալիորեն Ազգային խորհրդի ծանուցում իբրև դիվանագիտական մոտեցմամբ ձևակերպված 
«Անկախության հռչակագիր» է ներկայացված նաև Հայոց պատմության ակադեմիական բազմահատորյա-
կում: Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայկական անկախ պետականության վերականգնումը, Բարխուդարյան Վ. և 
ուրիշ. (խմբ.), Հայոց պատմություն, հատ. 4, Գիրք առաջին, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945), Եր., 
«Զանգակ-97», 2010, էջ 16: Այս հայեցակարգը որդեգրված է նաև 1994 թ. հետո հրատարակված դասագրքե րում: 
Տե՛ս Գևորգյան, Է., Հանրապետության հռչակումը, Մելքոնյան Ա. (Խմբ.), Հայոց պատմություն: Նորագույն 
շրջան։ 1918 թվականից մինչև մեր օրերը։ 12-րդ դասարան։ Հումանիտար հոսք, Եր., «Զանգակ-97», 2011, էջ 7:
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մա նագ ծումն ար վում է վե րէթ նի կա կան հար թութ յան մեջ՝ հիմ նա կան շեշ-
տադ րում նե րը պա հե լով քա ղա քա կան և  սո ցիա լա կան սահ մա նագ ծե րի վրա: 
Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ նույն Վ րաս տանն ու Ադր բե ջա նը մի դեպ քում 
կա րող են հայտն վել թշնա մա կան ճամ բա րում, հա ջորդ դեպ քում՝ բա րե կա-
մա կան: Այ նինչ հետ խորհր դա յին դա սագր քում այդ եր կու հատ կո րո շիչ նե րին 
հա վել վում է նաև եր րոր դը՝ էթ նիկ սահ մա նագ ծու մը, ո րը գե րա կա յում է 
մյուս նե րի նկատ մամբ:

 «Եղ բայ րութ յան» ու տո պիան ա պա հո վե լու հա մար խորհր դա յին դա-
սագր քում գե րիշ խում է «լռութ յան» կամ «մո ռաց ման» սինդ րո մը: Ա վե-
լի կոնկ րետ՝ դա սագր քում լռութ յան են մատն վում դեպ քեր, ի րա դար ձութ-
յուն ներ, ո րոնք կա րող են հի շեց նել և  ակ տիվ պա հել հա կա մար տութ յուն-
նե րի զգա ցո ղութ յու նը, ինչ պես հայ-վրա ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րը  Լո ռու 
առն չութ յամբ կամ հայ-ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի և  Նա խիջ ևա նի առն չութ յամբ:  Միայն մի վե րա պա հու մով. հայ-
վրա ցա կան և  հայ-ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը բա ցա սա կան 
ե րան գով են դի տարկ վում այն դեպ քում, երբ խոս քը ոչ-խորհր դա յին ու ժե-
րի մա սին է (դաշ նակ ցա կան ներ-մենշ ևիկ ներ-մու սա վա թա կան ներ): Օ րի նակ՝ 
« Դաշ նակ ցա կան նե րը, ինչ պես նաև մու սա վա թա կան ներն ու մենշ ևիկ նե րը, 
բազ մազգ Անդր կով կա սում բոր բո քում էին ազ գա յին ա տե լութ յուն, փո խա-
դարձ թշնա մանք: Ն րանք ա նընդ հատ կազ մա կեր պում էին եղ բայ րաս պան 
ընդ հա րում ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով խա փա նել աշ խա տա վոր նե րի հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը, նրանց ու շադ րութ յու նը շե ղել դա սա կար գա յին պայ քա րից 
և դ րա նով իսկ ամ րապն դել ի րենց իշ խա նութ յու նը» (էջ 71):  Բայց հա կա ռակ 
տե ղե կատ վութ յան դեպ քում այդ հա րա բե րութ յուն նե րը պար զա պես չեն հի-
շա տակ վում և շր ջանց վում են, ինչ պես՝ ոչ մի խոսք 1918 թվա կա նի հայ-
վրա ցա կան կար ճատև պա տե րազ մի (1918 թ. դեկ տեմ բե րի 7-31),  Լո ռու և 
Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի հար ցի (ո րը լուծ վում է 1921 թվա կա նին հետև յալ 
տար բե րա կով՝  Լո ռու մեծ մա սը մնում է  Հայաս տա նին, Ա խալ քա լա քը անց-
նում է Վ րաս տա նին)։  Նույն կերպ՝ Ադր բե ջա նի կող մից  Ղա րա բա ղի նկատ-
մամբ կա տար ված գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին: Ա վե լին՝ 1920 թ. ապ րի լի 28-
ին Ադր բե ջա նում խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ ման կա պակ ցութ յամբ 
աս վում է. «Եղ բայ րա կան ժո ղովր դի հաղ թա նա կը մեծ ցնծութ յամբ ըն դուն-
վեց  Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րի կող մից և  երկ րում ա ռաջ բե րեց հե ղա-
փո խա կան նոր վե րելք» (էջ 78): Եր ևույթն ա վե լի հիմ նա վո րե լու հա մար 
խորհր դա յին դա սագր քում  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան ճնշման գոր ծում 
հա տուկ շեշտ վում է 400 աշ խա տա վոր նե րից կազմ ված « Կար միր տա բոր» 
պար տի զա նա կան ջո կա տի դե րա կա տա րու մը, ո րը ղե կա վա րում էր «ժո-
ղովր դա կան հե րոս Ա բաս  Կու լի  Շադ լինս կին» (էջ 97): 

Այս պի սով՝ որ պես զի կա րո ղա նան կազ մա կեր պել «եղ բայ րա կան Ադր-
բե ջա նի» և «եղ բայ րա կան Վ րաս տա նի» և  ընդ հան րա պես՝ «եղ բայ րա կա-
նութ յան» ա ռաս պե լույ թը, խորհր դա յին պատ մա բան նե րը պատ մա կան ի րա-
դար ձութ յուն ներն այլ լույ սի ներ քո են ներ կա յաց նում: Ա վե լի ստույգ՝ խորհր-
դա յին դա սա գիր քը դի մում է քա ղա քա կան ձեռ նա ծութ յան, ո րի մե թոդ նե րից 
մե կը բնակ չութ յա նը մատ չե լի տե ղե կատ վութ յան սահ մա նա փա կումն է և 
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 միա չափ գի տակ ցութ յան ձևա վո րու մը54:
Մ յուս կող մից՝ ոչ մի խոսք քե մա լաբոլշ ևիկ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան 

մա սին: Ընդ հա կա ռա կը՝ պա հը բաց չի թողն վում քո ղար կե լու այդ հա րա-
բե րութ յուն նե րը: Իսկ դա կա տար վում է բա վա կա նին նուրբ ձևով՝ փաս տե-
րի այլ կող մե րի ակ տի վաց մամբ: Օ րի նակ՝ « Դաշ նակ նե րի կա ռա վա րութ յու-
նը, ան կա րող լի նե լով սե փա կան ու ժե րով կռվել թշնա մու դեմ, դի մեց Ան-
տան տի տե րութ յուն նե րի օգ նութ յա նը, սա կայն վեր ջին ներս, դրժե լով ի րենց 
տված խոս տում նե րը, հրա ժար վե ցին որ ևէ օգ նութ յուն ցույց տա լուց:  Լի նե լով 
ան հե ռա տես քա ղա քա գետ ներ, դաշ նակ ցա կան նե րը չէին կա րո ղա նում ըմբռ-
նել, որ իմ պե րիա լիս տա կան տե րութ յուն նե րը շա հագրգռ ված էին թուր քա-
կան ին տեր վեն ցիա յով Անդր կով կա սում և  հայ ժո ղովր դի ող բեր գա կան 
ծանր վի ճա կի հա մար այդ «քա ղա քա կիրթ» դաշ նա կից նե րը պա կաս մե ղա-
վոր չէին» (էջ 87):  Կար ծես ա մեն ինչ աս ված է. մե ղա վոր էին դաշ նակ ցա կան 
կա ռա վա րիչ ներն ու «քա ղա քա կիրթ» դաշ նա կից նե րը, բայց ոչ մի խոսք 1920 
թ. օ գոս տո սի 24-ին  Մոսկ վա յում բոլշ ևիկ նե րի և  քե մա լա կան նե րի միջև նա-
խաս տո րագր ված «Սր տա գին և  ան կեղծ բա րե կա մութ յան» պայ մա նագ րի 
մա սին55: Ի դեպ՝ այդ մա սին հի շա տա կում չկա նաև հետ խորհր դա յին դա-
սագր քում, բայց կա ա վե լի ուշ դա սագր քե րում56: Ն ման շրջանց մամբ խորհր-
դա յին դա սագր քի հե ղի նա կին (Շ.  Հա րութ յուն յան) հա ջող վում է հայ-թուր-
քա կան պա տե րազ մի սան ձա զերծ ման ողջ մեղ քը բար դել դաշ նակ ցա կան-
նե րի և Ան տան տի երկր նե րի վրա: Ա վե լին՝ նա պա հը բաց չի թող նում ներ-
կա յաց նե լու դաշ նակ ցա կան նե րի՝ իբր՝ թուր քե րի հետ եղ բայ րաց ման դրվա-
գը: Ն ման վար կածն ա վե լի ամ րապն դե լու հա մար հա ջորդ դա սե րից մե կում՝ 
« Դաշ նակ ցա կան նե րի փետր վար յան հա կա հե ղա փո խութ յու նը և ն րա ջախ-
ջա խու մը» են թա թե մա յի շրջա նա կում նշում է. « Հույս ու նե նա լով անհ րա ժեշտ 
օգ նութ յուն ստա նալ օ տա րերկր յա իմ պե րիա լիստ նե րից, վրա ցա կան մեն-
շևիկ նե րից և  նույ նիսկ  Թուր քիա յից, դաշ նակ ցա կան նե րը, հեն վե լով երկ րի 
հա կա հե ղա փո խա կան ու ժե րի վրա, 1921 թ. փետր վա րին խռո վութ յուն բարձ-
րաց րե ցին սո վե տա կան իշ խա նութ յան դեմ» (էջ 96):  Նա խա դա սութ յուն, ո րով 
մի կող մից՝ հիմ նա վոր վում է նա խորդ պա տու մի վար կա ծը, մյուս կող մից՝ 
քո ղարկ վում են  Փետր վար յան ապս տամ բութ յան ներ քին պատ ճառ նե րը՝ 
դրանք բար դե լով ար տա քին ու ժե րի ա ջակ ցութ յան վրա: 

 Խորհր դա յին դա սագր քում թշնա մի նե րի ցու ցա կը կա րե լի է ամ բող ջա-
կան տես քով գտնել  Մա յիս յան ապս տամ բութ յան մա սին դա սի հետև յալ 
ձևա կերպ ման մեջ. «Ապս տամ բութ յու նը ճնշե լու գոր ծում դաշ նակ ցա կան 
կա ռա վա րութ յու նը հեն վեց երկ րի բո լոր հա կա հե ղա փո խա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, մաու զե րիստ նե րի, խմբա պետ նե րի, կու լակ նե րի և  հոգ ևո րա-
կա նութ յան վրա» (էջ 82):  Բայց ներ քին թշնա մու նման ման րա մաս նու մը, 

54 Տե՛ս Арнаутов Н. Б., Образ врага народа в системе советской социальной мобилизации: идеолого-пропа-
гандистский аспект (декабрь 1934 - ноябрь 1938 г.), Новосибирск: НГУ, 2012, էջ 203:
55 Տե՛ս Զոհրաբյան Է. Ա., Խորհրդային Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականությունը: Քեմալաբոլշևիկյան 
մերձեցումը, Բարխուդարյան Վ. և ուրիշ. (խմբ.), Հայոց պատմություն, հատ. 4, Գիրք առաջին, Նորագույն 
ժամանակաշրջան (1918-1945), Եր., «Զանգակ-97», 2010, էջ 252:
56 Տե՛ս Խաչատրյան Կ., Հայաստանը Խորհրդային Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականության ոլորտում: 
Քեմալա-բոլշևիկյան համագործակցությունը, Մելքոնյան Ա. (Խմբ.), Հայոց պատմություն: Նորագույն 
շրջան։ 1918 թվականից մինչև մեր օրերը։ 12-րդ դասարան։ Հումանիտար հոսք, Եր., «Զանգակ-97», 2011, 
էջ 51: 
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խոր քա յին ա ռու մով, ոչ միայն «վեր էր հա նում» ապս տամ բութ յան ձա խող-
ման հիմ նա պատ ճա ռը, այլև հող էր նա խա պատ րաս տում հա ջոր դիվ «ճա-
կա տագ րա կան 1937 թվա կա նի» դեպ քե րի մեկ նա բա նութ յան հա մար:

Դ րան հա կա ռակ ռազ մա վա րութ յուն է որ դեգ րել հետ խորհր դա յին դա-
սա գիր քը՝ փոր ձե լով «բնակ չութ յա նը մատ չե լի տե ղե կատ վութ յան սահ մա-
նա փակ ման» փո խա րեն՝ փաս տա կան կող մի ակ տի վաց մամբ «ստի պել լսա-
րա նին հի շել այն, ինչն ի րեն ան հայտ էր»57: Այս տեղ է, որ հետ խորհր դա յին 
դա սագր քի հե ղի նակ նե րը ակ տի վաց նում են էթ նի կա կան սահ մա նագ ծու մը, 
օր.՝ թուր քա կան հար ցում հա տուկ շեշ տե լով, որ « Քե մա լա կան շար ժու մը 
ուղղ ված էր  Թուր քիա յի ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի, այդ թվում հայ 
ժո ղովր դի դեմ» (էջ 269):  Թուր քիա յի հետ նույն հար թութ յան մեջ են քննարկ-
վում նաև Ադր բե ջա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը, որ տեղ վեր ջինս «[ձ]գ տում 
էր նվա ճել  Ղա րա բա ղը,  Զան գե զու րը,  Նա խիջ ևա նը,  Շա րու րը և  այլ հայ կա-
կան տա րածք ներ» (էջ 258), ընդ ո րում՝ «[Մ]ու սա վա թա կան Ադր բե ջա նի 
նվա ճո ղա կան պլան նե րը 1920 թ. փո խանց վե ցին  Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին» 
(էջ 258): Ու շագ րավ է Վ րաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
մը. չնա յած Վ րաս տա նի հետ ու նե ցած խնդիր նե րին (1918 թ. կար ճատև պա-
տե րազ մը, Ա խալ քա լա քի հար ցը և  այլն)՝ խորհր դա յին դա սագր քում բա վա-
կա նին զուսպ են ձևա կեր պում նե րը. « Հա յաս տա նը ձգտում էր Վ րաս տա նի 
հետ իր ա վան դա կան լավ հա րա բե րութ յուն ներն ամ րապն դել պաշտ պա նա-
կան դա շին քով՝ ընդ դեմ  Թուր քիա յի: Դժ բախ տա բար հայ կա կան կող մի այդ 
ձգտու մը ըմբռ նում չգտավ Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յան կող մից և  Հա յաս-
տա նը փաս տո րեն մնաց միայ նակ՝ թշնա մի նե րի դեմ մղվող պայ քա րում» 
(էջ 258): Իսկ վի ճե լի տա րածք նե րի խնդի րը հետ խորհր դա յին դա սագր քում 
մի շատ նուրբ ան ցու մով է ներ կա յաց վում՝ «[Ի]նչ  վե րա բե րում է վի ճե լի 
տա րածք նե րին, ա պա այդ հար ցը վերջ նա կա նա պես լուծ վեց 1921 թ.՝ Ա խալ-
քա լա քի գա վա ռը տրվեց Վ րաս տա նին, իսկ  Լո ռու գա վա ռը՝  Հա յաս տա նին»: 
Ու շագ րավն այս տեղ 1921 թվա կա նի շեշ տադ րումն է, ո րով կար ծես ակ նարկ 
է ար վում խորհր դա յին իշ խա նութ յա նը, որն էլ հե ղի նակն էր հար ցի նման 
լուծ ման:  Միով բա նիվ՝ կար ծում ենք, որ հետ խորհր դա յին դա սագր քում 
նման դիր քո րո շու մը շատ բա նե րով պայ մա նա վոր ված էր ժա մա նա կի աշ-
խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կով, և  պա տա հա կան չէր, որ նույն այդ թե-
մա յի հետ կապ ված հետ խորհր դա յին դա սագր քում շեշտ վում էր, որ «[Ա]
յդո ւա մե նայ նիվ Վ րաս տա նի հետ հաս տատ վել էին լավ հա րա բե րութ յուն ներ, 
ո րի շնոր հիվ  Հա յաս տա նը հյու սի սում ձեռք էր բե րել ա զատ ե լու մու տի հնա-
րա վո րութ յուն» (էջ 258):  Միև նույն ժա մա նակ եր կու դա սագր քե րում էլ մի 
ընդ հա նուր վե րա բեր մունք կա հար ևան երկր նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե-
րութ յուն նե րի հար ցում. եր կուսն էլ լռում են հար ևան  Պարս կաս տա նի հետ 
Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին:  Մի բան, ո րը հե-
տա գա յում հրա տա րակ ված գրքե րում շտկվում է58: 

Ն կա տենք նաև, որ պատ մա կան պա տու մի ցան կա լի կա ռու ցա կազմ ման 
մեջ իր ու րույն դերն ու նի նաև լեզ վա կան օ տա րու մը, որն առն չակց վում է 
57 Лотман Ю. М., Семиосфера, С.-Петербург: «Искусство-СПБ», 2010, с. 207.
58 Տե՛ս օրինակ՝ Խաչատրյան Կ., Հարաբերությունները հարևան երկրների հետ: Տարածքային հիմա-
խնդիրներ, Մելքոնյան Ա. (Խմբ.), Հայոց պատմություն: Նորագույն շրջան։ 1918 թվականից մինչև մեր 
օրերը։ 12-րդ դասարան։ Հումանիտար հոսք, Եր., «Զանգակ-97», էջ 28-29:



368

քա ղա քա կան լեզ վին, քա նի որ ըստ այդմ պա տումն իր զգաց մուն քա յին 
ե րան գա վո րում նե րի շնոր հիվ ա վե լի ազ դե ցիկ է դառ նում, իսկ կրկնա սա-
ցում նե րի արդ յուն քում («խմբա պե տա կան բան դա», «ար յու նոտ հաշ վե հար-
դար», «ան փա ռու նակ վար չա կարգ», «դաշ նակ-մաու զե րիստ» և  այլն) փոր-
ձում է ցույց տալ խորհր դա յին իշ խա նութ յան «փրկչա կան» գոր ծա ռույ թը: 
 Մի բան, ո րը գրե թե բա ցա կա յում է հետ խորհր դա յին դա սագր քում, ո րը 
բա վա կա նին զուսպ է59, բայց այս տեղ ևս  կա րե լի է մի քա նի զգաց մուն քա-
յին ար տա հայ տութ յուն նե րի հան դի պել («ուխ տադ րուժ», «խա բե ցին», «լքե-
ցին» և  այլն): Չ նա յած իր զսպվա ծութ յա նը՝ կա րե լի է ա սել, որ հետ խորհր-
դա յին դա սագր քում առ կա վե րոթ վարկ յալ կար գի բա ռե րի կի րառ մամբ հե-
ռան կա րում նշմար վում է «զո հի» ինք նութ յան ուր վա գի ծը: 

Այս ա մե նի հա մա տեքս տում իր ու շագ րավ մեկ նութ յունն է ստա նում 
«փրկչի» ա ռաս պե լի պա տու մա յին ռազ մա վա րութ յու նը:  Բանն այն է, որ 
ճգնա  ժա մա յին պա հե րին հան րույ թի (հա սա րա կութ յան) մեջ սպառ վում են 
խորհր դան շա կան մեկ նութ յան մարդ կա յին ըն դու նա կութ յուն նե րը, շնոր հիվ 
ո րի՝ ա ռաս պե լը կա րող է վե րահս կել և  կա ռա վա րել մարդ կանց գի տակ-
ցութ յու նը՝ խո չըն դո տե լով ի րա կա նութ յան հա մար ժեք մեկ նութ յա նը60: Այ սու՝ 
ակ տի վա նում են գի տակ ցութ յան ար քե տի պա յին կա ռույց նե րը, ո րով նոր 
թափ են ստա նում ա ռաս պե լաս տեղծ ման տրա մադ րութ յուն նե րը: Ուս տի 
«փրկչի» կեր պա րը լիո վին կազ մա կեր պե լու հա մար հարկ էր թե՛ անց յա լի, 
թե՛ հատ կա պես գոր ծող կա ռա վա րութ յան «դե մո նա ցու մը» կամ էլ նա խընտ-
րե լի տար բե րա կի վե հա ցու մը: 

Այս դեպ քում ու շագ րավ է, որ թե՛ խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին 
դա սագր քե րը միա կար ծիք են. «փրկչի» դե րա կա տա րը «ա զա տա րար»  Ռու-
սաս տանն է (տե՛ս Աղ յու սակ 8): Իսկ այդ գա ղա փա րը տեքս տում կազ մա-
կերպ վում է «բռնա պետ» (կամ «ուխ տադ րուժ») փրկչից դե պի «ա զա տա րար» 
փրկչի կեր պար շղթա յով:  Խորհր դա յին դա սագր քում պա տու մա շարն այն-
պես է կազմ ված, որ  Հա յաս տա նում առ կա ծանր վի ճա կի հա մար նախ՝ 
շրջա նառ վում է «դաշ նակ ցա կան նե րի օ տա րերկր յա տե րե րի» (էջ 84), ա պա 
նաև՝ դաշ նակ ցա կան նե րի «դա վա ճա նութ յան» թե ման: Ինչ պես Ար թուր  Դան-
թոն է նկա տում, քա նի որ պա տում նե րը ի րա դար ձութ յուն նե րից հյուս ված 
կա ռույց են, որ տեղ ի րա դար ձութ յուն նե րը խմբա վոր վում են ո րո շա կի նպա-
տա կի շուրջ, ուս տի դրան ցից ո րոշ նե րը կա րող են բա ցառ վել պատ մա շա րից 
իբրև բա վա կա նա չափ ոչ նշա նա կա լի61:  Մա նա վանդ ե թե նկա տի ու նե նանք, 
որ ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան ա ռաս պել նե րը ոչ թե ա զատ եր ևա կա յութ-
յան արդ յունք են, այլ նա խա պես ռազ մա վա րո րեն հաշ վարկ ված62: 

Եվ, ի րոք, պատ մա կան ի րա կա նութ յունն այն պես է պատ կեր վում, որ 
«Ս տեղծ ված ծանր դրութ յու նից դուրս գա լու միակ ել քը  Հա յաս տա նում սո-
վե տա կան իշ խա նութ յան հաս տա տումն էր» (էջ 89), ա վե լին՝ «Եղ բայ րա կան 
ռուս ժո ղո վուր դը օգ նութ յան ձեռք մեկ նեց մահ վան ճի րան նե րում գտնվող 

59 Տե՛ս Матосян Т., «Изобретение традиций»: тема советизации в учебниках истории советской Армении, О. 
Карпенко, Дж. Джавахишвили (Ред.), Мифы и конфликты на Южном Кавказе, том 1, Инструментализация 
исторических нарративов, "International Alert", 2013, էջ 63:
60 Տե՛ս Cassirer E., The Myth of the State, New Haven: Yale University Press, 1961: 
61 Տե՛ս Danto A. C., Analytical philosophy of history, Cambridge, 1965, էջ 132:
62 Տե՛ս Василик М. А., Вершнин М. С. (ред.), Политология: хрестоматия, М.: Гардарики, 2000, էջ 94:
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 Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րութ յա նը» (էջ 90), մի բան, ո րը «չէր հաս կա նում» 
դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րութ յու նը: Գ րե թե նույն սցե նա րով է ներ կա յաց ված 
հետ խորհր դա յին դա սագր քում (« Մա նա վանդ, որ  Հա յաս տա նի դաշ նա կից-
նե րը բնավ մտադ րութ յուն չու նեին օգ նութ յան ձեռք մեկ նե լու:  Դա պատ-
րաստ էր ա նել միայն  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը» (էջ 272), միայն թե մի 
տար բե րութ յամբ (ոչ պա կաս կար ևոր).  Ռու սաս տա նի «փրկչա կան» կեր պա-
րը կազ մա կերպ վում է  Ռու սաս տա նի «խա ղաթղ թե րը» բա ցե լով (քե մա-
լաբոլշ ևիկ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան ման րա մասն ներ կա յաց մամբ): Ա վե լի 
ստույգ՝ հետ խորհր դա յին դա սագր քում ներ կա յաց վում է  Հա յաս տա նի հա-
մար նման ծանր ի րա վի ճա կի ստեղծ ման մեջ  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը (էջ 271):

Ե թե խորհր դա յին դա սագր քի նման դիր քո րո շու մը հաս կա նա լի է, ա պա 
մի քիչ ան հաս կա նա լի է հետ խորհր դա յին դա սագր քի դեպ քում:  Բայց ե թե 
նկա տի ու նե նանք վեր ջի նիս ստեղծ ման ժա մա նա կաշր ջա նը՝ 1994 թվա կա-
նը, երբ ակ տի վո րեն ըն թա նում էին հայ-ադր բե ջա նա կան ռազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րը, ա պա հաս կա նա լի է դառ նում նաև հետ խորհր դա յին դա-
սագր քի նման դիր քո րո շու մը63:

5.  Հար ցե րի և  ա ռա ջադ րանք նե րի հիմ ախն դի րը
 Հայտ նի է, որ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հար ցում հույժ 

կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի հար ցադր ման մե թո դը:  Հարց ման հմտութ յուն-
նե րի կի րա ռու մը կար ևոր է ցան կա ցած ա ռար կա յի հա մա կար գա յին հե տա-
զո տութ յան, սո վո րե լու և  յու րաց ման հա մար:  Հըն թացս հար ցադ րում նե րի՝ 
վեր են հան վում եր ևույ թի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րը, հա մադր վում 
են տե ղե կատ վութ յան ո րոն ման ուղ ղոր դիչ նե րը, գնա հատ վում և  ամ փոփ վում 
են արդ յունք նե րը64: Ընդ ո րում՝ հար ցե րը կամ հար ցադ րում նե րը են թադ րում 
են ճա նա չո ղա կան վեց մա կար դակ ՝ հի շել, ըմբռ նել, կի րա ռել, վեր լու ծել, 
արժ ևո րել, ստեղ ծել (Taxonomy of Educational Objectives)65: Ս րանք ամ փոփ-
վում են ե րեք հիմ նա կան մա կար դակ նե րում՝ ճա նա չո ղութ յան ցածր մա կար-
դակ (գի տե լի քի յու րա ցում), մի ջին մա կար դակ (ըն կա լում և  կի րառ ման 
հմտութ յուն) և  բարձր մա կար դակ (վեր լու ծութ յուն, հա մադ րում, գնա հա-
տում)66:  Ճա նա չո ղութ յան այս աս տի ճա նա կար գու մը մի կող մից ցույց է տա լիս 
ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման ա ճը՝ ըստ գի տե լի քը կա պակ ցե լու աս տի-
ճա նի67, մյուս կող մից՝ վեր հա նում հար ցադ րում նե րի թի րա խա վո րում ներն 
ու դրանց կար ևո րութ յու նը (թե հար ցադր մամբ ո՞ր մա կար դակն է թի րա խա-
վոր ված): 

63 Նկատենք, որ 1994 թվականի դասագիրքն անձամբ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է նայել: 
Տե՛ս Т. Матосян, «Изобретение традиций»: тема советизации в учебниках истории советской Армении, О. 
Карпенко, Дж. Джавахишвили (Ред.), Мифы и конфликты на Южном Кавказе, том 1, Инструментализация 
исторических нарративов, International Alert, 2013, էջ 57:
64 Տե՛ս Groisser Ph. L., How to Use the Fine Art of Questioning, Teachers Practical Press, 1964. Hunkins F. P., 
Questioning Strategies and Techniques. Boston, Mass.: Allyn and Bacon, 1972:
65 Տե՛ս Anderson L. W., Krathwohl D. R. (Eds.), A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of 
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition, New York: Longman, 2001, էջ 27:
66 Տե՛ս Պետրոսյան Ս., Խաչատրյան Ս., Խաչատրյան Հ., Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. 
ուսումական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ, Ուսումամեթոդական ձեռնարկ 
մանկավարժների համար, Եր., «ԱՅՌԵՔՍ», 2006, էջ 162:
67 Տե՛ս Խաչատրյան Ս., Կամուրջներ պատերի փոխարեն. ուսուցման էկոլոգիա, Եր., «Անտարես», 2014, էջ 91:
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Ուս տի պատ մութ յան դա սա վանդ ման և  քա ղա քա կա նութ յան միջև կա պը 
վեր հա նե լու մեկ այլ ու շագ րավ մի ջոց է դա սա թե մա յի վեր ջում զե տեղ ված 
« Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ»-ի են թա տեքս տա յին-ի մաս տա յին ծա վա լում-
նե րի դի տար կու մը: Այ սու՝ հար ցադ րում նե րի մե թոդն ա մե նաազ դե ցիկ գոր-
ծիք նե րից է, ո րի մի ջո ցով դա սան յու թը կազ մա կերպ վում է ոչ թե ան գիր 
ա նե լու կամ սոսկ ի մա նա լու, այլ հաս կա նա լու նպա տա կին հե տա մուտ՝ 
դա սան յու թը դարձ նե լով փո խան ցե լի68: Իսկ այն, թե ինչ ենք ու զում, որ հի-
շի, ըմբռ նի, արժ ևո րի կամ վեր լու ծի ա շա կեր տը, մե ծա պես կախ ված է նրա-
նից, թե ա շա կեր տին ին չի՞ մա սին ենք մղում մտա ծե լու: Ա վե լի կոնկ րետ՝ վեր 
հա նե լով հար ցադ րում նե րի մար տա վա րա կան միտ վա ծութ յու նը՝ կա րող ենք 
այդ հա մա տեքս տում վեր հա նել նաև պատ մութ յան դա սա վանդ ման և  քա-
ղա քա կա նութ յան քո ղարկ ված կապն ու ռազ մա վա րութ յու նը:

 Հար ցադ րում ներն ի րենց են թադր վող պա տաս խան նե րով օ րի նա կա նաց-
նում են դա սան յու թի մեջ ար ծարծ վող գա ղա փա րա խո սա կան մի տում նե րը: 
Ե թե դա սը սո վո րե լու ժա մա նակ ա շա կեր տի աչ քից կա րող է վրի պել գա-
ղա փա րա խո սա կան հիմ նա կա նը, ա պա հար ցե րի և  ա ռա ջադ րանք նե րի մի-
ջո ցով վրիպ ման վտանգն ար դեն հասց վում է նվա զա գույ նի: Այ սու՝ հար-
ցերն ու ա ռա ջադ րանք ներն ի րենց միտ վա ծութ յամբ ձեռք են բե րում ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կութ յուն: 

 Միև նույն ժա մա նակ թե՛ խորհր դա յին դա սագր քի և  թե՛ հետ խորհր դա յին 
դա սագր քի մեջ գե րա կա յող են «փաս տա կան» հար ցե րը, չնա յած որ առ կա 
են նաև հաս կաց մա նը միտ ված հար ցադ րում ներ (տե՛ս Աղ յու սակ 9, Աղ յու-
սակ 10): Ա ռա ջին դեպ քում գործ ու նենք ա վե լի շատ ու սում նա ռութ յամբ 
հի շո ղութ յու նը վար ժեց նե լու հետ, որ տեղ ու սում նա ռութ յու նը են թադ րում է 
ոչ այլ ինչ, քան ներ կա յաց վող նյու թի հի շում, այլ ոչ գի տե լի քի ու քնա դա-
տա կան-վեր լու ծա կան մտքի խթա նում կամ միմ յանց ա վե լի բարդ ձևե րով 
կա պակ ցում: Իսկ երկ րորդ դեպ քում թե կուզ առ կա է մտա ծո ղութ յան խթան-
ման ո րո շա կի փորձ, բայց այն կա ղա պա րա յին ու սահ մա նա փակ է, քա նի 
որ հար ցարդ րում ներն ար դեն իսկ ուղ ղոր դող են: Հար ցադ րում նե րի մի ջո-
ցով ա վե լի շատ վեր են հան վում քա ղա քա կան նպա տակ նե րը, քան ինք նին 
պատ մութ յան քննա դա տա կան յու րա ցու մը:

Այ սու՝ ու շագ րավ է, որ եր կու դա սագր քե րի դեպ քում էլ հար ցե րը մեծ 
մա սամբ ուղղ ված են կար ճատև հի շո ղութ յա նը (short-term memory) և 
 միայն շատ քիչ դեպ քե րում՝ եր կա րատև հի շո ղութ յա նը (long-term memory): 
 Բանն այն է, որ ա ռա ջին դեպ քում, երբ թի րա խա վոր ված է կար ճատև հի-
շո ղութ յու նը, հնա րա վոր է պա տու մը ա նընդ հատ խմբագ րել, երկ րորդ՝ եր-
կա րատև հի շո ղութ յան թի րա խա վոր ման դեպ քում այն դժվար խմբագ րե լի 
է: Այս տեղ ևս  գործ ու նենք ա ռաս պե լա կա նաց ման հետ:  Միև նույն ժա մա նակ 
նկա տենք, որ հետ խորհր դա յին դա սագր քի հար ցադ րում ներն ար տա քուստ 
չե զոք և  հա վա սա րակ շիռ հար ցադ րում ներ են, բայց եր բեմն այդ թվաց յա-
լութ յու նը խախտ վում է: Օ րի նակ՝ Աղ յու սակ 10-ում բեր ված հար ցադ րում-
նե րից 4-րդը: Այն բաղ կա ցած է եր կու մա սից. ա) «Ապս տամ բութ յան պար-
տութ յան պատ ճառ նե րից մեկն էլ այն էր, որ ժո ղո վուր դը չա ջակ ցեց: Ին չո՞ւ» 
և բ) «Արդ յո՞ք ար դա րաց ված էր կա ռա վա րութ յան խստութ յու նը ապս տամ-
68 Տե՛ս Petty G., Teaching Today: A Practical Guide, Fourth Edition, Cheltenham, U.K., Nelson Thornes, 2009, p. 191. 
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բութ յան ղե կա վար նե րի նկատ մամբ»:  Միան գա մից աչ քի է զար նում հար-
ցադր ման մեջ պա տաս խա նի առ կա յութ յու նը («որ ժո ղո վուր դը չա ջակ ցեց»), 
ին չը ար գե լա կիչ է դառ նում հա ջորդ հար ցադր ման մեջ այ լընտ րան քա յին 
մտա ծո ղութ յան-պա տաս խա նի հա վա նա կա նութ յան հա մար:

Ու շադ րութ յան է ար ժա նի նաև քննարկ վող խորհր դա յին դա սագր քի թե-
մա նե րի վեր ջում բեր ված «հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ»-ի մեջ տար բեր վող, 
ա ռանձ նա ցող մի խումբ (օր.՝ 1. « Տետ րում գրեք և  բա ցատ րեք հետև յալ բա-
ռե րի ի մաս տը՝ կա յա զոր, սեյմ, կո մու նա» - էջ 68, 2. « Տետ րում գրեք և  բա-
ցատ րեք հետև յալ բա ռե րի ի մաս տը՝ դիկ տա տու րա, խմբա պետ, մաու զե-
րիստ, ա նար խիա» - էջ 73), ո րոնք ակն հայ տո րեն հի պեր տեքս տա յին երկ-
խո սութ յան մեջ են թե՛ դա սան յու թի, թե՛ գա ղա փա րա խո սութ յան հետ, ո րով 
ա շա կեր տի մոտ է՛լ ա վե լի է ամ րապնդ վում բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը 
Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ:  Հար կավ այս պի սի հար ցադ րում ներ 
կան նաև այդ դա սե րին նա խոր դած դա սե րի մեջ (օր.՝ « Տետ րում գրեք և 
 բա ցատ րեք հետև յալ բա ռե րի ի մաստ նե րը՝ մա յով կա, ազ գա յին-կուլ տու րա-
կան ավ տո նո միա, ե րիտ թուր քեր, վի լա յեթ») և  հա ջոր դած դա սե րի մեջ (օր.՝ 
« Տետ րում գրեք և  բա ցատ րեք հետև յալ բա ռե րը՝ ՀՕԿ, ՀԷԿ, ֆե դե րա ցիա» 
(էջ 121), « Տետ րում գրեք և  բա ցատ րեք հետև յալ բա ռե րի ի մաս տը՝ լիկ կա յան, 
բան ֆակ, խրճիթ-ըն թեր ցա րան, Արմ ֆան» (էջ 142) և  այլն):

 Ոչ պա կաս կար ևոր են հար ցում ար տա հայ տող բա ռե րի կի րա ռու մը (տե՛ս 
Աղ յու սակ 11), հար ցեր, ո րոնք կա րող են մղել մտա ծե լուն, վեր լու ծե լուն կամ 
գնա հա տե լուն (Ինչ պի սի՞, ինչ պե՞ս…): Ինչ պես եր ևում է Աղ յու սակ 11-ից՝ 
դրանք ի րենց ձևա կեր պում նե րով ուղղ ված են ըն դա մե նը հի շո ղութ յան ամ-
րապնդ մա նը («Ինչ պի սի՞ քա ղա քա կա նութ յուն էին վա րում օ տա րերկր յա իմ-
պե րիա լիստ նե րը  Հա յաս տա նում» - խորհր դա յին դա սա գիրք, էջ 73, «Ինչ պե՞ս 
ար ձա գան քե ցին Անդր կով կա սի քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը և  իշ խա-
նութ յուն նե րը բոլշ ևիկ յան հե ղաշրջ մա նը» - հետ խորհր դա յին դա սա գիրք, 
էջ 226): Այ սու՝ Աղ յու սակ 11-ում դուրս բեր ված բո լոր հար ցե րը, թե՛ խորհր-
դա յին դա սագր քում և  թե՛ հետ խորհր դա յին դա սագր քում, Բ լու մի (կամ Ան-
դեր սո նի) աս տի ճա նա կար գու մի (տաք սո նո միա յի) հա մա ձայն, ուղղ ված են 
ա վե լի շատ ճա նա չո ղութ յան ցածր և  մի ջին մա կար դակ նե րին, քա նի որ 
պա տաս խան նե րը են թադ րում են փաս տե րի և  տե ղե կատ վութ յուն նե րի վկա-
յա կո չում ներ (հա վա նա կան բա յե րը, ո րոնք ա շա կեր տը կա րող է օգ տա գոր-
ծել հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար, հետև յալ ներն են՝ ան վա նել, թվար-
կել, ընտ րել, սահ մա նել, նկա րագ րել, մտա պա հել, նշել, ճա նա չել, տե ղա-
կա յել, ան գիր ա նել, պատ մել և  այլն): Գ րե թե չկան այն պի սի հար ցադ րում-
ներ, ո րոնք ա շա կեր տին կմղեին վեր լու ծութ յան69: Ար դեն իսկ հաս կա նա լի 
է, որ թե՛ խորհր դա յին, թե՛ հետ խորհր դա յին դա սագր քե րում հիմ նա կան 
շեշ տադ րումն ար ված է հի շե լու վրա:

 Հաս կա նա լի է, որ քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը չի կա րող խրա-

69 Ավելի մանրամասն տե՛ս Anderson L. W., Krathwohl D. R. (Eds.), A Taxonomy for Learning, Teaching and 
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition, New York: Longman, 2001. 
Anderson L.W., Sosniak L.A. (Eds.), Bloom’s Taxonomy: A Forty-year Retrospective, Ninety-third Yearbook of the 
National Society for the Study of Education, Pt. 2, Chicago, IL., University of Chicago Press, 1994. Bloom B. S., 
David R. K., Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive 
domain. New York: David McKay Company, 1956.
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խուս վել ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գում։ Ուս տի խորհր դա յին դա սագր-
քում հար ցադ րում ներն այն պես են կազ մա կերպ ված, ո րոնք միտ ված են 
միայն գի տե լի քի տրա մադր մա նը, բայց ոչ դրանց մի ջո ցով քննա դա տա կան 
մտա ծո ղութ յուն ձևա վո րե լուն:  Նույնն է նաև հետ խորհր դա յին դա սագր քում. 
ա վե լին՝ այն էլ ա վե լի է կենտ րո նա ցած զուտ գի տե լիք ներ փո խան ցե-
լուն և  հի շե լուն, քան խորհր դա յին դա սա գիր քը:  Թերևս այն պատ ճա-
ռով, որ ա ռա ջի նի դեպ քում կար կոնկ րետ գա ղա փա րա խո սութ յուն և 
 հար ցադ րում նե րը պետք է ծա ռա յեին այդ գա ղա փա րա խո սութ յանն ու 
դրա վեր հան մա նը, իսկ հետ խորհր դա յի նի դեպ քում գործ ու նենք գա-
ղա փա րա խո սութ յան բա ցա կա յութ յան հետ. չկա ազ գա յին-պե տա կան 
կոնկ րետ տես լա կան, ուս տի մնում է միայն տե ղե կույ թի ուղ ղա կի փո-
խան ցու մը70։ 

Ամ փո փում
Ամ փո փե լով վե րոա սաց յա լը՝ նկա տենք, որ խորհր դա յին վեր ջին « Հայ 

ժո ղովր դի պատ մութ յուն» (1987) և  հետ խորհր դա յին ա ռա ջին « Հա յոց պատ-
մութ յուն» (1994) դա սագր քե րը ա վե լի շատ ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
ի րա դար ձութ յուն նե րի (պատ մութ յուն նե րի) շտե մա րան ներ, պա հուստ-
ներ, որ տեղ ի պահ են տրված քա ղա քա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
ի րա դար ձութ յուն նե րը (պատ մութ յուն նե րը): Չ նա յած առ կա նմա նութ յուն-
նե րին՝ կան և  տար բե րութ յուն ներ:  Նախ և  ա ռաջ խորհր դա յին դա սագր քում 
ծայ րից ծայր հստա կո րեն ուր վագծ վում է գա ղա փա րա խո սա կան մի տու մը, 
մինչ դեռ հետ խորհր դա յին դա սագր քում այն գրե թե բա ցա կա յում է: Ան կա-
խութ յուն հռչա կած հա սա րա կութ յան մեջ դեռ մշակ ված չեն այն մե խա նիզմ-
նե րը, ո րոն ցով հնա րա վոր կլի ներ ար մա տա վո րել այդ ան կա խութ յան ար-
ժեք նե րը: Ուս տի որ պես այդ պի սի մե խա նիզմ ծա ռա յել է խորհր դա յին շրջա-
նում մշակ ված հա մա կար գը, ո րով այդ ար ժե բա նա կան կա ռույցն ուղ ղա կի 
ստեղծ վում է կա՛մ հնի ժխտմամբ-հա կադր մամբ, կա՛մ էլ ո րոշ վե րա մեկ նա-
բան մամբ: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ եր կու դա սագր քե րում էլ դա սա թե-
ման ծա վալ վում է «ե զա կի» ինք նութ յան շուրջ, և  եր կուսն էլ ան տար բեր են 
«բազ մա կի» ինք նութ յան հնա րա վո րութ յան նկատ մամբ: Ա վե լին՝ հին «հե-
րոս նե րը», «բա րե կամ ներն» ու «թշնա մի նե րը» փո խա րին վել են «նո րե-
 րով», սա կայն «փրկչի» կեր պա րը, չնչին վե րարժ ևո րում նե րով, մնում է 
նույ նը՝  Ռու սաս տա նը:

Աչ քի զար նող տար բե րութ յու նը շա րադ րան քի լե զուն է. խորհր դա յին դա-
սագր քի լե զուն խիստ զգաց մուն քա յին է, մինչ դեռ հետ խորհր դա յի նը, չու-
նե նա լով մշակ ված հա մա պա տաս խան գի տա կան լե զու, այ դո ւա մե նայ նիվ, 
բա վա կա նին զուսպ է: 

70 Վերջինս թերևս պայմանավորված էր նաև նրանով, որ այդ ժամանակ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-
Պետրոսյանը հանդես էր եկել ընդդեմ ազգային գաղափարախոսության. «Կեղծ ազգային կատեգորիա 
է նաև ազգային գաղափարախոսությունը, որովհետև ժողովրդավարության պայմաններում անհնար է 
ողջ ազգին համախմբել մեկ միասնական գաղափարախոսության շուրջ»: Տե՛ս Տեր-Պետրոսյան Լ., Ելույթ 
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նիստում՝ Սահմանադրության ընդունման եղանակի 
մասին, «Հայաստանի Հանրապետություն», 26 ապրիլի, 1994: Տե՛ս նաև՝ Տեր-Պետրոսյան Լ., Ընտրանի: 
Ելույթներ, հոդվածներ, հարցազրույցներ /Կազմող և խմբագիր Ա. Բ. Սարգսյան, Եր., ՀՀ առաջին 
նախագահի արխիվ, 2006, էջ 404: 
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Այս պի սով՝ հա մե մա տե լով և  հա մադ րե լով խորհր դա յին և  հետ-
խորհր դա յին դա սագր քե րի նյու թե րը՝ պարզ է դառ նում, որ խոր քա յին 
փո փո խութ յուն ներ գրե թե չկան թե մա տիկ ուղ ղութ յուն նե րի և խն դիր-
նե րը ներ կա յաց նե լու հիմ նա կան մի տում նե րի ա ռու մով:  Փո փո խութ յու-
նը կա տար ված է սոսկ մեկ նա բան ման-վե րարժ ևոր ման հա մա տեքս տում: 
Այն է՝ հետ խորհր դա յին դա սա գիր քը կար ծես ստեղծ ված է ի պա տաս-
խան խորհր դա յին դա սագր քում մշակ ված կարծ րա տի պե րի ու մտայ-
նութ յուն նե րի, ուս տի ա ռա ջարկ ված այ լընտ րանքն ըն դա մե նը նա խոր-
դի հա կա ռակ դիր քո րո շումն է, որ տեղ հա կա-հի շո ղութ յունն ուղ ղա կի 
վեա փոխ վել է հի շո ղութ յան: 

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան – գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է պատմագրության, քաղաքակրթության, նշա-
նագիտության և պատմության տեսությունների, նախաարդյունա-
բերական և արդյունաբերական դարաշրջանների հայ և համաշ-
խարհային առևտրական կապիտալի հիմախնդիրները:

Summary 

ARMENIAN HISTORY TEXTBOOK AS AREA OF “COMPETING  
MEMOIRS”

Based on the example of historical materials of the Republic  
of Armenia 1918-1920

Smbat Kh. Hovhannisyan
Candidate of Historical Sciences

Key words – Republic of Armenia, First Republic, Armenian 
Soviet Socialist Republic, «Realms of Memory», competing memo-
ries, narrative strategy, «against history», types of forgetting, text-
book memory.

The article is about discourses manifested in the following textbooks: “History 
of the Armenian People” (1987), which is the last manual of history published in 
Soviet times, and “Armenian History” (1994), which is the first manual of history 
published after the Soviet Union. Through these books students were explicitly or 
tacitly involved in the process of legitimation of narratives of corresponding au-
thorities. The issue has been considered within the context of evaluation and 
revaluation of the topic on the First Republic. First of all, both textbooks simply 
stand as granaries, where events (stories) of political significance are preserved. 
Despite existing similarities, some differences are also present. 

First and foremost, in the Soviet textbook the ideology is explicit from the 
beginning to the end, whereas in the post-Soviet textbook it is almost absent. 
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Within the society, that had declared independence, mechanisms by which it 
would be possible to inculcate the values   of that independence were not yet de-
veloped. Therefore, the mechanisms developed by Soviets was put to use. Through 
this mechanism the new value system is constructed, either by denial of the old 
values and contrasting new ones to the old values or through some reinterpretaion 
of old values. Therefore, it is not an accident, that in both textbooks the topic is 
developed around “unique” identity, and they are both indifferent to the possibil-
ity of “multiple” identities. Moreover, old “heroes”, “friends” as well as “enemies” 
are replaced by “new ones”, but the image of the ‘’Savior’’, with minor re-eval-
uations, remains the same: Russia. 

The language of the narration is strikingly different in these textbooks: the 
language of the Soviet textbook is very emotional, while the post-Soviet textbook 
despite lacking a corresponding political language, uses a rather restrained language. 

Thus, the comparison and combinah on of materials from the Soviet and post-
Soviet textbooks makes it clear, that there are almost no significant changes, 
concerning the main trends of themes and directions of presenting the issues. The 
changes are made only within the context of interpretation and re-evaluation. 
Post-Soviet textbook seems to have been created in response to stereotypes and 
thoughts, developed in the Soviet textbook, thus, the proposed alternative is 
simply the opposite position of the previous one, where anti-memory has just 
turned into the memory.

Резюме

УЧЕБНИК ИСТОРИИ АРМЕНИИ КАК ОБЛАСТЬ 
«КОНКУРИРУЮЩИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

На примере изложения истории Республики Армения  
1918-1920 гг.

Смбат Х. Оганнисян
Кандидат исторических наук

Ключевые слова – Республика Армения, Армянская 
Советская Социалистическая Республика, «места памяти», 
конкурирующие воспоминания, нарративные стратегии, 
«контристория», типы забвения, учебниковая память.

Статья посвящена изучению дискурсов учебника «История армянского 
народа» (1987) - последнего издания советского периода, и первого учебника 
«История Армении», изданного в постсоветские годы (1994). Через эти книги 
учащиеся были явно или молчаливо вовлечены в процесс легитимизации 
нарративов властей. Проблема рассмотрена в контексте оценки и переоценки 
темы Первой Республики. В первую очередь, оба учебника представляют собой 
собрания событий, хранилища, где хранятся события, имеющие политическое 
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значение. Несмотря на существование общих черт, есть также и некоторые 
различия. 

Прежде всего, в советском учебнике с начала до конца явно вычерчивается 
идеология, тогда как в постсоветском учебнике она почти отсутствует. В 
обществе, провозгласившем независимость, еще не разработаны механизмы, 
через которые можно будет внедрить ценности этой независимости. Таким 
меха низмом послужила система, разработанная в советские годы. В постсоветс-
ком учебнике система ценностей построена либо опровержением и проти во-
поставлением старому, либо некоторой репрезентацией старого. Поэтому не 
случайно, что в обоих учебниках тема развивается вокруг «единичной» 
идентичности, и оба учебника равнодушны к возможности «множественной» 
идентичности. Кроме того, старые «герои», «друзья» и «враги» заменены 
«новыми», но образ «спасителя», с незначительными переоценками, остается 
тем же - Россия. 

Язык повествования в этих учебниках значительно отличается: язык 
советского учебника очень эмоционален, в то время как постсоветский 
учебник, несмотря на отсутствие соответствующего политического языка, 
использует довольно сдержанный язык. 

Таким образом, сравнение материалов из советского учебника и 
постсоветского учебника показывает, что нет почти никаких существенных 
изменений в тематических направлениях и в главных тенденциях представ-
ления проблем. Изменения внесены только в контексте интерпретации и 
переоценки. Постсоветский учебник, кажется, был создан в ответ на 
стереотипы и ментальность, развиваемые в советском учебнике. Таким 
образом, предложенная альтернатива - просто противоположное направление 
предыдущего, где антипамять превратилась в память.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Աղ ու սակ 1
  Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յուն (9-10), 
1989

  Հա յոց պատ մութ յուն (7-8), 1994

Շ. Ռ.  Հա րութ յուն յան (պատմ. գիտ. 
դոկ տոր)

Հ. Ա. Ա վե տիս յան (ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս)

v 
գլուխ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

 9  Փետր վար յան հե ղա փո խու թ յու-
նը: Եր կիշ խա նութ յու նը Անդր-
կով կա սում:
 9  Հե ղա փո խա կան նոր հու զում -
նե րը, բոլշ ևիկ նե րի գոր  ծու -
նեութ յու նը:

18-րդ 
գ լուխ

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆԿՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ:

«1. ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԱՆԴՐ ԿՈՎ ԿԱ ՍՈՒՄ ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

 9 Ինք նա կա լութ յան տա պա լու մը: Իշ խա-
նութ յան մար մին նե րի ստեղ ծու մը:
 9  Հե ղա փո խութ յու նը և  ազ գա յին կու-
սակ ցութ յուն նե րը:
 9  Հե ղա փո խութ յու նը և Արևմտ յան  Հա-
յաս տա նը:

vII 
գլուխ

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍ-
ՏԱՆՈՒՄ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

 9  Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ-
յու նը և  Հա յաս տա նը:
 9  Հա կա սո վե տա կան կոա լի ցիան 
Անդր կով կա սում:
 9 Ստ.  Շա հում յա նը  Կով կա սի 
գոր ծե րի ար տա կարգ կո մի սար:
 9 Արևմտ յան  Հա յաս տա նի մա սին 
դեկ րե տը:
 9  Գեր մա նա-թուր քա կան ին տեր-
վեն ցիան Անդր կով կա սում:  Հայ 
ժո ղովր դի պայ քա րը թուր քա-
կան զավ թիչ նե րի դեմ:

«2. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒ-
ԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

 9 Հ ոկտ եմբ երյ ան հեղ ափ ոխ ութ յուն ը և 
Անդրկ ովկ աս ը:
 9 Զ ին ադ ադ ար ը Կ ովկ ասյ ան ճակ ատ ում: 
Թ ուրք- անդրկ ովկ ասյ ան հար աբ եր ու-
թյունն եր ը:
 9 Հ այ աստ ան ը և Հ այկ ակ ան հարց ը 
Բր ես տ ի հաշտ ությ ան բան ակց ութ-
յուն ն եր ում: Հ այկ ակ ան տար ածքն եր ի 
բռնակ ց ում ը Թ ուրք իայ ին:
 9Թ ուրք-անդրկ ովկ ասյ ան բան ակց ութ-
յունն եր ը Տր ապ իզ ոն ում:

«3. ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄԸ 
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ:

 9Թ ուրք ակ ան արշ ավ անք ը Անդրկ ով-
կաս:
 9 Հ այ  ժող ովրդ ի Մայ իսյ ան հեր ոս ա-
մարտ եր ը:
 9 Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ութ յան 
հռչակ ում ը:
 9 Բ աթ ումի  հաշտ ությ ուն ը:

Շ. Ռ. Հ ար ությ ունյ ան (պատմ. գիտ. 
դոկտ որ)

Վլ. Ն. Ղ ազ ախ եցյ ան (պատմ. գիտ. դոկտ որ)
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vIII 
գլուխ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՐԺՈՒԱԿԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 9 Հ այկ ակ ան Հ անր ապ ետ ու թյ ան 
ստեղծ ում ը:
 9 Կ առ ավ ար ությ  ան ներք ին և 
արտ աք ին քաղ աք ակ ան ու-
թյուն ը: Երկր ի ծանր վիճ ակ ը:
 9 Իմպ եր իալ իստ ակ ան տեր ութ-
յունն եր ը և Հ այկ ակ ան հարց ը:

19-րդ 
գլ ուխ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ: ՆՐԱ ՆԵՐՔԻՆ 
ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

«1. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ-
ՎՈՐՈՒՄԸ

 9 Իշխ ան ությ ան մարմի նն եր ի ձևա վ ո ր-
ում ը:
 9 Դ իվ ան ագ իտ ակ ան կապ եր ը:
 9 Զ ինվ ած ուժ եր ի կազմ ավ որ ում ը:

IX 
գլուխ

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄ ԲՈՒ ԹՅՈՒ-
ՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 9 Հ եղ ափ ոխ  ակ  ան շա րժ ում եր ը : 
 ՀԿ(բ)Կ ձև ավ  որ ո ւմ ը:
 9 Մ ա յ  իսյ ա ն ապստ  ամբ ությ  ո ւն ը:
 9 Ապստ ամբ ությ ան ճնշում ը :

 «2 . ՆԵՐՔԻՆ  ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 9 Սո  ցի  ալ-տնտեսա կա ն  վիճա կը  :
 9 Ք ա ղա քա կա ն կյանք ը :
 9 192 0  թ. մայի սյա  ն  ապստա մբո ւթյո ւնը  :
 9Թո ւրք-թաթա րա կա ն խ ռովո ւթյո ւն նե րը :
 9 Իրա դա րձո  ւթյո ւննե րը  Ղա  րա բաղ-
Զան գե զո ւրո ւմ, Ն ա խի ջևա նո ւմ և 
Կարսի  մարզո ւմ

20-ր դ 
գլուխ  

 

 

ԱՐՏԱ ՔԻ Ն ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 «1. ՀԱՐԱԲԵՐ ՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐ Ը ՀԱՐԵՎԱՆ 
ԵՎ  ԱՅ Լ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

 9 Կապե րը Քառյ ակ երկրների  հետ:
 9 Հարա բերութ յունները  Վրաստ անի և  
Ադրբեջա  նի  հետ: 

«2.  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԸ:
 9 Հ այկ ակ ան հարցը Փ արիզի    խաղաղո  ւ-
թյան  կոնֆ երա նսու մ:
 9 Իր ադա  ր ձություն  ները Կ ի լի կի այո ւմ :

 X գլ-
ու խ 

Հ ԱՅ  ԿԱ ԿԱՆ  Ս  Ո ՎԵՏ ԱԿ ԱՆ  
Ս ՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿ ԱՆ  ՀԱ ՆՐ ԱՊԵ-
ՏՈՒԹՅ ԱՆ  Կ  ԱԶՄԱ Վ ՈՐ Ո ՒՄԸ   ԵՎ 
ԱՄՐԱ ՊՆ ԴՈՒՄԸ

 9  Ք  աղ ա քա կան   ի րադր ո ւթյուն  ը 
 Հայ ա   ստա նու  մ   1920 թ. կ ես եր-
ի ն :
 9 Քեմա   լա կան  Թ ուր  քիայի  
 9   հ    արձակո  ւմ ը   Ար և ելյ  ա ն  Հա յ  ա   ս-
տանի    վ  ր ա:
 9  Հեղ ա  փ ոխակա ն  շ ա  րժ  ում ե րի  
 նոր  վերե լք  ը 1920 թ.  աշ նանը :
 9 Սովե տ ակ ան կա րգերի   հա ս-
տատո  ւմը Հ այա  ս տան ում  :  
 9 Ս  ովե տակ  ա ն ի շխա նո ւ թյ ան 
առաջի  ն    ձեռն ա  րկ  ում երը  : 
 9  Դաշ ն ա  կ ցա կա  նն ե ր  ի  փ ետր -
վարյ  ա  ն հ  ակ ահե  ղափոխո  ւթյու-
նը  և   ն րա ջ ախջ ախո ւ մը:

«3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐ ՔԱ ԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼ ՈՐՏ ՈՒՄ

 9 Հա յ-ռ  ուս ա կա ն հարաբե ր ություն ն ե րը :
 9  Թ ուրք-հայկական    պատերազ մը:
 9  Հա յա ս տան ի Հա  նր ապ ետու թյան  անկ-
ումը :

 21 -րդ 
գ լու խ

 Խ ՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՇԽ ԱՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՀԱ ՅԱ ՍՏԱՆ ՈՒՄ

« 1.  Ի ՇԽ ԱՆՈՒԹՅԱ Ն  ՄԱՐՄԻ ՆՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂ ԾՈ ՒՄԸ

 9 Հեղկոմ  եր ի  գործ ու նեու թյ ու նը: Ռա  զ-
մակ ա ն կոմուն իզմ ը:  
 9 Քաղաք աց իակ  ան  կռիվ եր ը: 
 9 Հ  ԽՍ Հ դ իվանագիտ ա կա  ն  կա պ երը:
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Ա ղուսակ  2.

Մայիսյան հերոսամարտերի գն ահ ատում ու նե րկ այ ացու մը

Հայ  ժ ողո վրդի  պ ատմու թյո ւն  (9-10), 
1989

Հ այո ց  պատմու թյ ու ն (7-8 ), 1994 

 Շ.  Ռ.  Հարությունյան  ( պա տմ. գի տ.  
դ ոկտո ր) 

Հ .  Ա. Ա վետ իսյ ան  (ՀՀ  ԳԱԱ  ակ ադեմիկո ս)

Անդրկ ովկաս ի հ ակ ահե ղա փոխական 
իշխանո ւթյո ւն ը ձախող եց  երկ րա-
մաս ի պ աշտպանո ւթյ ու նը: Ավել ին՝ նա 
գործ արքի  մե ջ  մտ ավ օտա րե րկրյա 
զ ավթիչներ ի  դեմ: -  էջ  65

 «Սեյմի  մ ու սուլ ման պ ատվիրա կներն ա ն-
հրաժեշ տ  էի ն համ ար ում  ընդունել  թուրքեր ի 
տարածքային պա հա նջները և Անդրկ ով-
կաս ի անկ ախո ւթյա ն  մա սին նր ա  առա-
ջարկ ությունը: Դրան  հակ առակ,  Սե յմ ում 
հնչե ց ա յն  մի տքը , ո ր  Բրեստ- Լի տո վսկի 
 պայմ ա նագ իրը թ ու րքեր ի համա ր չի նշ ա-
նակ ում միայ ն  երեք  օկր ուգնե րի հ արց: 
Նրա նք  ավ ելի հ եռո ւն  գ նացող  նպ ատ ակ 
ունե ին ՝  «Կոս տան դնուպոլիս ը  Բաքվի հ ետ  
միավ ո րելու իրենց փ այ փա յած  ծ րագրո վ»» : 
 --  է ջ 22 5

191 8  թ. ապրիլի 22-ին  գերմ ան ա-
թուրքա կան  ի մպերիալիստ նե րի թե -
լադ րանքով սեյմ Անդրկո վկաս ը 
հ այ  տա րա րեց ա նկ ախ  հա նրապե տ-
ությ ուն,  ա յն  պաշտոնա պես անջա տե-
լով Սով ետ ական  Ռո ւսաստանից: Դ ա 
 ավել ի ն պա ստ եց թշնա մու առաջխա-
ղաց ման ը:  -  էջ 65

 «Թո ւրք ակա ն զորքեր ի առաջ խա ղա ց ման 
պայման նե րում,  ամբողջ  Արևմտյ ան Հա-
յաստա նը  զավթելո ւց  հետո,  թուրքե րը 
Անդ րկո վկ աս յա ն  կա ռավար ութ յա ն առաջ 
նորի ց դ րե ցին  եր կրամասի անկախո ւթյ ան 
 հռ չակման  հարցը»:  - էջ 2 25 

« Սակա յն  վրաց մենշ ևի կների և  մո ւ-
սուլմանական  մե ծամասնու թյ ան ճնշման 
տա կ Սեյմ ը հ այ տա րա րեց Ան դրկ ովկասը 
Ռուս աստ ան ից  ան ջատելու և  եր կրամասի 
անկախու թյա ն  մա սի ն՝  կա տարելո վ  թուր-
քերի  պա հանջը:  Ստեղծվեց  Ան դրկովկ ասի  
դեմոկրա տակա ն ֆեդերա տիվ հա նր ա-
պետությ ուն ը: Այ դ  որոշում   ավել ի ար-
ձակեց թո ւրք կա ռավարողներ ի և զին-
վորակա նության ձ եռ քե րը»: -  էջ 226

 «Թու րքական զա վթ իչների  դ եմ  պայ -
քար ը հատկապես սուր բնույթ ստա -
ցա վ  Սար դարապա տի ճակա տա -
մար տո ւմ: Ալե քս անդրապ ոլից շ արժ -
վող  թ ուրքա կա ն  զորքերը մա յի սի 2 1-
ին  գրավեցին  Սար դա րա պատ  գյուղը 
(այժմ՝ Հոկտեմ բեր յա նի  շրջանի  Հ ոկ-
տե մ բե ր գյո ւղ ը)  և կ այարանը ու փոր-
ձեցին առ աջ  շա րժ վել դ եպ ի  Երևա ն: 
Սակա յն  հա յկ ա կան զո րք ը,  խիզախ 
աշխա րհ ազորա յ ինները  կ ասեցրե ցի ն 
 նրանց  առ աջխաղացումը»: - էջ 65 

« Հարյուրավոր  մար դիկ,  անկախ  մաս-
նագի տություն ից ու տա րի քից, նե րկա-
յա նում էի ն զ որամաս,  ինքնա կա մ գնում  
ճակատ:  Գ յուղ ացի նե րը  տ րամադ րո ւմ  
էի ն փոխադրա միջո ցներ  և սննդ ամթ երք, 
մտնում աշխարհազո րա յինների  շ արքե րը: 
Այդ  օ րերին տիրո ւմ է ր ազգ ային կատար-
յ ալ  մի ասնությո ւն: Ա նկախ  քաղաքական 
հ ամո զմուն քնե րի ց, ժողո վուրդը ոտք ի  էր 
ելե լ կենաց ո ւ  մահվան  մարտի, հ անո՛ւն 
հա յր ենի քի, հանո ՛ւ ն գոյա տև ման ո ւ  ազ-
գ ային  արժ ան ապատվության»: -  էջ  22 8- 
22 9
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Ա յդ հե րո սա մար տի ն  ակ տի վ մաս-
նակ ցո ւթյո ւն ուն եցան կան այք և  աղ-
ջիկ ները, ե րեխաներն ու ծերեր ը:  Դա 
իսկ ակ ան  ժողովր դակ ան  պ ատե-
րազմ էր:  -  էջ  65

 «Հայրեն իք ի պա շտպան ությու նը հ ամա ժո-
ղով րդական  գո րծ  էր , այն  կո ւս ակցակա ն 
 պատկանե լու թյ ուն և  սո ցիալ ակ ան շեր տ-
ավ որում չէր ճանաչում: Դա  հայ երի հայ-
ր են ակա ն պատե րա զմ  էր»:  էջ 2 28

Այ սպիս ով, հա յ ժո ղովրդի խիզախ 
դի մադ րո ւթյան շ նորհ իվ թուրքական 
զավ թիչներին  չ հաջո ղվեց  գրավել 
Երևանը՝ երկ րի կենտրոնը:  Ս արդ ա րա -
պատի ճակատ ամ ար տը  հայ ժո ղո վր դի 
կենաց  և մ ահվան  կ ռի վ էր:  Այ ն բա-
խտ որոշ նշ անա կո ւթյ ու ն ունե ց ավ  հայ  
ժ ողովրդ ի  համար:  Այդ  հերոսա մա-
րտ ն զգ ալի  օգնություն էր  ն աև Բաքվի  
կ ոմո ւնային, քան ի  որ  հս կայակ ան 
ուժեր ու  ժա մա նակ խլ ելով  թշն ամո ւց, 
դանդաղ եցրեց թ ուր քակա ն  բան ակ ի 
արշ ավա նքը դե պի Բա քու: - էջ 66

«Սարդարապ ատ ը, Բաշ Ա պա րան ը Ղա-
րա քիլիսան  հայ  ժողովրդ ի  ան նկ ուն  կ ամ-
ք ի,  անկա խութ յան  համար մի նչև  վե րջ  ազ-
գովին պայքարել ու  պա տր աստակ ամու-
թյան  և վ ճռականությա ն վկանե րը  եղան : 
 Հայ  ժ ողովր դի Մ այ իսյան  հաղթա նակ-
ներ ը վ իժ եցրեցին հայերին  ո չն չացնելու 
երիտթուր քա կան ծրա գիրը»: - էջ 231

 

 Աղուս ակ  3 .
Բաթո ւմի պա յմ անագրի  մա սի ն

 Հա յ ժողովրդի պատ-
մու  թյ ուն (9- 10), 198 9

Հայոց  պա տմութ յու ն  (7-8), 1 994 

Շ .  Ռ.  Հա րությ ու նյան  
( պատմ. գիտ. դ ոկ տոր)

Հ.  Ա . Ա վե տիս յա ն (ՀՀ  ԳԱԱ ակա դեմիկոս )

 Չնայա ծ հ այ ժո ղով րդ ի հերոսակա ն 
դ իմ ադրութ յանը, դա շնակցակա ն-
նե  րի գլխավորած  Հ այոց ազ գա յին 
խոր հ ուրդի  պա տվ իր ակութ յունը 1918 
թ. հունիս ի  4-ին  Բաթ ում ու մ  կնքեց 
Հայաստանի հ ամ ար  ծա նր պայ մա-
նա գիր,  որով Թո ւր քի ային էր ան ց-
նու մ Արևելյան Հայաստ ան ի տ ար ած քի 
զգալի  մ ասը:  - էջ 67

 «1918 թ.  հու նիս ի 4-ի ն Բա թու մում  կն քեց 
հաշտութ յա ն պ այման ագ իրը  Հ այաստա նի 
և Թուրքի այ ի  միջև: Պ այ մաննե րը  խիստ 
ծանր էին Հայ աս տանի համ ար : Թուրք իա-
յին էի ն  անցնու մ  Ար ևե լյան  Հայաստան ի 
տարածքն երի  զգալի  մա սը,  Հայաստա նի ն 
մու մ  էր ընդամենը 12 հզ.  քառ .  կիլոմե տ ր 
 տա րա ծք »: - է ջ  232

Բա թո ւմի պայմա նագիր ն ո ւներ  բա-
ցահայտ հ ակ ասովետ ակ ան բ նույթ: 
Ա յն առաջին հ երթի ն ուղղ վա ծ էր Բաք -
վ ի  կոմու նա յի դեմ:  Դաշ նա կցա  կա ն-
ները  հ ամ աձ այնվ եցին,  որ թուր քա կան 
զ որքերը Հայաստանի վ րայ ով անց նեն 
Ադրբեջա ն՝ Բաքվի կոմո ւնա յի  վրա 
հար ձակվ ելո ւ հ ամ ար, ինչպես ն աև 
 Բաք վից դուրս բերե լո ւ  հայկ ակ ան 
ազգային  զ որամասեր ը,  ո րո նք կռվ ու մ 
էի ն թուրքե րի  և  անգլիացիների դեմ:  
-  էջ 67

« Հա յաստան ի հանրապ ետ ությունն ո ւնեն-
ալու  էր սահմ ան ափակ թվո վ զ որք,  եր-
կա թու ղի ների  վ երհ սկ ողութ յո ւնն անցնում 
էր Թո ւրքի այ ին:  Թ ուրքիայ ին  իր ավունք 
էր վերապ ահվ ու մ Հայաստանի վ րայ ով 
զոր ք  տեղափո խել Ադր բե ջան: Բ աքվից 
դ ուրս  էին  բ երվել ու  և ցր վել ու հայկա կան 
ազգայ ին  զ որամասերը ,  որ ոնք կա զմում 
 էի ն Բաքվի պաշտպանության  հիմ ական 
կո րի զը» :  - էջ  2 32
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 Անդ րկ ով կասի  հակահեղ ափո խա կա ն 
ուժե րը,  օգտվել ով ս տեղծված իրա-
դրությո ւն ից, զավ թեցի ն իշխա նու-
թյու նը, որը ծան ր  հետև անքն եր ու նե-
ցավ երկրամաս ի, առաջին հե րթ ին՝  
Հա յաստանի աշխատավորու թյան հա-
մար:  -  էջ  68

« Մո տ  18.000 հ այ  մար տիկ նե ր, որոն ք 
ը նդգր կված  է ին 4 բրի գա դն եր ում,  22  
գում արտա կներ ու մ,  քաջ գ իտակցո ւմ  է ին , 
որ պա շտպա նե լով Բաքուն , պ աշտպանում 
ե ն Ղարաբ աղ ը, Երև անը , Սուր բ  Էջ-
միածին ը: Իսկ դրանց գր ավ ումը թուրքեր ի 
 կող մից  կնշա նակեր  հայ ժողովրդի  հա-
մար կործանո ւմ,  աշ խարհագր ական քար-
տե զից  Հայաստանի վ երացո ւմ»: - էջ 2 32

«Թուր քերը Բ աքու ներ խուժեցին  1 918 թ . 
սեպտ եմբ եր ի 15- ին,  անգ լի ական ու ժե րի 
կողմից  դիրքերը լքել ուց հե տո: Թո ւր քերը 
ապր եցի ն  եռօրյա  «խրախճ անք»՝ կո տո րե-
լով  ու թ ալանելո վ  անզ են  հայերի ն»: - էջ 
233

 
Ա ղ ուսակ 4 .

 Հա յաստանի Ա ռաջին Հ ան րա պետությ ան  հռչ ակումը
 Հա յ ժողով րդի պա տմ ություն  (9 -10), 1 989 Հայոց պատմությու ն ( 7- 8) , 199 4
 Շ.  Ռ.  Հարութ յո ւնյան  (պատ մ.  գի տ.  դո-
կտո ր) 

Վ լ. Ն . Ղազախեց յան (պ ատմ.  գի տ. դոկտո ր)

«Անդ րկովկասի կ առավ արող  բուրժ ուա-
ազ գայնակ ան կուսակցություններ ը,  թեև 
Ս ովետական  Ռո ւսա ստանի և  երկրա մա -
սում  աճող  հ եղ ափոխական  շար ժո ւմ եր ի 
 դեմ մի ավ որվել է ին,  սակ այ ն ա րտ աքին և 
 ներքին  քաղաքակ անությա ն մի  շ արք  հ ար-
ցերու մ  սո ւր տարա ձա յն ու թյուն ներ  ո ւնեին:  
Այ դ պատ ճառով էլ Անդր կով կաս յան ս եյ-
մու մ միաբա նու թյու ն չկար: Ն ա ապ րո ւմ էր 
ներքին ճ գն աժա մ:  Մյու ս կողմի ց  էլ  օտար-
եր կրյա զավ թիչները,  առ աջ նորդ վե լով  
« բա  ժանիր ,  որ  տիր ես» սկզբ ուն քով, ա ռաջ 
քա շեցին Ան դր կովկասում  երեք « անկա խ» 
հան ր ապ ետություննե ր  կա զմակ երպելու 
հար  ցը »:  - էջ  69 -70

«Հա յեր ի զան գված այ ին սխ րա նք ը, հ այրենիքի 
պաշտպանության  մի աս նակ ան  կամքը  ստի պե-
ցին թ ու րքե րին հա շվի նս տե լ նրանց  հ ետ: Հաղ-
թանակը պետականու թյ ան  վե րական  գնման,  
Հա յաստա նի  Հանրապ ետության ստեղծ ման ն ա-
խ ադրյալներ ստե ղծե ց, հարթե ց  հայ  ժող ով րդի 
վեր ածն նդի  ուղին»  –  էջ  231

« 1918 թ .  մայիսի  վ երջ ին Անդրկո վկ ասյան  
սեյմ ը  կազ մալո ւծ վեց: Մ այիսի 28-ին Թիֆ-
լի սում Հ այ ոց  ազգ ային խ որ հուր դը  Հայաս-
տա նը հռչակեց «անկախ »,  ապա կազմ-
վեց  Հայաստանի բուրժ ուական հ ան-
րապետության կ առավ արություն ը, որի 
 գլո ւխ  կանգնած  է ին դաշնակց ական կո ւ-
սակցո ւթյան պ ար ագլուխն երը»: -  էջ  70

«Հա յաս տանի ա նկախ հան րապետո ւթ յուն ը 
հռչակ  վե ց Անդրկովկ աս ի դաշն ակցայի ն  հան-
րա պ ետությ ան  փլու զումից  հ ետ ո, 1918  թ . 
մայիս ի 2 8-ին: Դա  պա տմության  ծանրա գույ ն 
մի  ժա մանա կաշ րջ ան էր,  միաժա մա նա կ ազ-
գային զարթոնքի և հո ւյսերի  ժամ անակա-
շրջան»: - էջ 231
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 «[ Դ]աշ նա կցական նե րին չհաջո ղվեց  կազ -
մակերպե լ  անկ ախ  և կայո ւն  պետակա-
նությ ուն »: - էջ  7 0

«Հայ աստանի  ա նկախութ յա ն հ ռչ ակումը 
ձևական բնույթ ու ներ : Դրանով  մի այ ն 
հաստա տվե ց բո ւրժ ուաա զգայնա կան 
 դաշնակ ցութ յան դիկտատուրան, ո րը  
փաստոր են ղ եկավարվում էր օտարերկրյա  
ի մպեր իալի ստների կամքով»: - է ջ 70

«Հայոց  պե տա կան ության վերականգնում ը 
դարավո ր  իղձն էր  մի հինա վու րց ժող ովրդի,  
ո րն այ ն  կոր ցր ել էր  ա վե լի քան 5 00  տա-
րի առաջ  և դժնդ ակ պայմաններում պ այք-
ար ում  է ր հան ու ն  անկա խո ւթյան,  ս եփ ական  
լեզվի, մշակույթ ի  պահպա նմ ան : Ահա թե ին-
չու  ժող ո վուրդը պաշտ պանու մ էր ազ գայի ն 
 անկախ պ ետ ակ ա նության  վերականգն մա ն 
 գաղ ափարը , պա յ ք արով, արյունո վ ո ւ  զոհեր-
ով նվաճվ ած  պետականութ յու նը:  Հ այկական 
 անկախ  պ ետակ ան ու թյ ան փաստն  ի  լ ու ր ամ-
բողջ աշխարհ ի  հունիսի սկ զբ ին հ այտնեցին  
Հ ա յոց ազ գա յի ն խ որհրդի  ն ախա գա հ Ա. Ա հա-
ր ոն յանը, վար չապետ  Հ.  Քաջազնունին, ար-
տաքին գո րծ ոց նա խա րար Ա. Խատ իս յանը»: - 
էջ 2 31-232

 
Աղու սակ 5. 

Մ այիսյան  ապստա մբությ ունը
Հ այ  ժողով րդ ի պատմ ությու ն ( 9-10),  198 9  Հայոց  պա տմությո ւն (7-8), 1994
 Շ. Ռ. Հա րու թյ ունյա ն ( պա տմ. գիտ.  դո կ-
տոր)

Վ լ. Ն.  Ղա զախեցյան (պա տմ.  գիտ. 
դոկտոր) 

 «Չ նայած  եր կրում հաս տատված  դա ժա ն 
ռեժիմին, Հայաս տա նի աշ խատա վոր զան-
գ վածներ ը վճռակ ան պայ քա ր էի ն մ ղում 
դա շնակցա կա նների  հ ակաժողովրդական 
կառավարութ յան դեմ:  Այ դ  պայքա րը  ղե-
կավարում էին կոմունիստները»: - էջ  74

«Ի րեն ց հայա ցք նե րով ,  քաղաքակ ան  ծր ա-
գրո վ ո ւ գոր ծելակե րպով  ա ռան ձն անում  էի ն 
բ ոլ շևիկն եր ը:  Նր ան ք պատկանո ւմ էին  սո-
ցի ալիստա կան  շար ժմ ան ամե նահ եղա փո-
խակ ան (ծա յրահեղական ) թևին,  կո ղմ ակից 
է ին իշխան ութ յան ն վաճ մանը,  պրոլետա-
ր իատ ի դիկտատուրա յի  հա ստատման ը 
բ ռնու թյա ն միջո ցով»: - էջ 245

 19 19  թ վակա նի  մայիս ի  1- ին  Երևանո ւմ լ ույս 
տեսա վ միու թյան օր գան «Սպա րտակ» 
թերթը, որը ,  սա կա յն,  առա ջին հ ամա րից 
 հետո  ա նգլիական զավթիչն երի  պ ահանջով 
փակվեց»:  - է ջ 75 

«Հ այ բոլշևիկ նե րը համ ազգային  խնդիր ների  
լուծման ժամանակ չէին գոր ծա կց ում մյո ւս  
քաղա քակ ան  ո ւժեր ի հ ետ : Նրան ք նա խա-
տեսո ւմ էին  դր սի  ուժերի օգնությա մբ  հար-
մար  պահին գ րավ ել  իշխան ութ յո ւնը,  ինչ-
պես և  տե ղի ուն եց ավ  1920 թ.»:  -  էջ 2 45

«Հ այ  բո լշևիկներ ի ա զդ եցությ ան  տա կ էր 
գտնվո ւմ  1 91 9 թ. ստեղ ծված «Ս պա րտ ակ» երի-
տասարդական կազմ ակերպո ւթ յուն ը, որը  
դարձավ Հ այա ստ անի կ ոմ ու նիս տա կան ե րի-
տասարդա կան մի ու թյան հիմքը : Հայ  կոմու-
նիստն երը  և սպարտակյանները  գո րծ ում էին  
ազ ատ  պա յմ աններում:  Ն րա նց  գո րծ ունեո ւ-
թյուն ը,  սակայ ն,  ա րգելվեց  1920 թ. Մայիսյան 
ապ ստ ամ բութ յունից  հե տո»: -  էջ 246
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 «Կառավարությունը  հեղ ափոխ ակա ն շար-
ժում երը ճնշելո ւ  համար զե նքի  էր  դիմ ում »:  
- էջ 76

 «Կ առ ավարո ւթ յո ւն ը բան ակցություններ ի 
մեջ մտավ  բ ոլշ ևիկների  հետ, նր ան ց 
ապստամ բությունից հ ետ  պա հելու  հ ամա ր,  
սակայն  ապ ար դյուն »: - էջ  247

« 11 -ր դ բ անակը,  մա քր ելո վ  Հյու սիսային 
Կովկասը ս պիտակգվարդիական բա նդա-
ների ց,  1 92 0 թ.  գարնանը  մ ոտ եցավ Անդր կով-
կասի սա հմաններ ին:  Կարմիր բան ակ ի հաղ-
թ անակ ը բուռն ոգևո րու թյուն առաջացրեց 
 Ան դր կո վկասի բ անվ որնե րի ու գ յուղաց ինե րի 
մեջ, որ ոնք հերոսական պայք ար  էի ն մղում 
իրե նց  ազատագրմա ն հ ամար :  Ան դրկով-
կա սի  աշ խատավորնե րը  դի մե ցին կարմիր  
բ անա կին՝  խնդրել ով իրենց օգն ությունը 
ց ույց  տա լ մեն շևիկներ ի, դաշն ակ ցական-
ների ու մո ւ սավ աթ ականներ ի  իշխանո ւթյ ու նը 
տապալելու գործ ու մ»:  -  էջ 7 7- 78 

 «Հաջ ողությ ան  գ րա վական կա րող  էր  լինել 
 մի այն դրսի  մի ջա մտո ւթ յունը:  Այ դ կարո ղ 
էին  կատ արել  բ ոլշևիկյա ն  Ռուսաստանի  
11 -րդ բանակի զ որա մա սերը, ո րոնք տվյ ալ  
պահին  ն մա ն  առաջադրա նք չունեին, ավե-
լին, մեկնել էին Անդ րկո վկաս ից:  Հայաս-
տանի բոլ շևիկները , ի րե նց հեր թի ն,  համ-
ապա տասխան  պայման ավորվ ածությ ու ն  ձե-
ռք  չ էին բեր ել »:  - էջ  248 

 «Ալեքսան դր ապոլ ի ամբողջ  կա յա զորը՝ ի ր 
ս պա յական  կա զմ ով ,  ենթա րկվեց նոր  իշխա-
նութ յանը: Դա պ ետք է  բացատր ել  այ ն բ արձր 
հեղ ափոխ ական  տ րամադրությամբ, ո րո վ 
հ ամակվել  էր  զոր քը» : - է ջ 79-80

«Նշ ան ակված  օրը՝ մա յիս ի  10- ին  Ալեք սա ն-
դրապո լո ւմ Հա յա ստանի ՌՀԿ-ն  հայ տա րա-
ր եց, որ  ի շխա նութ յո ւնը վերցրել է  իր  ձ եռ քը: 
 Այդ տեղ ի ո ւնեց ավ  ա ռանց ար յո ւն  թափելո ւ,  
ք ան ի որ  կառավա րակ ան զորք եր ը  չդիմա-
դրեցին» : էջ 247

 «Հայաստանի աշխատա վո րո ւթյան  հեղափո-
խա կան պոռ թկ ում երից ս արս ափած ՝ դաշ-
ն ակ ցա կանն եր ը հարձա կմա ն անց ան կ ո-
մունիստն երի դ եմ:  Սա կա յն նրանք  անզոր 
 էի ն կանգնեց նե լո ւ երկրում  ծավալվա ծ հ եղա-
փոխական  շ արժ մա ն նո ր,  հ զոր թափ ը»:  - էջ  
7 8

«Ապս տամբ ու թյո ւնը ճ նշե լու  գո րծ ում դաշ նա-
կցակա ն կառավա րո ւթ յունը  հե նվեց  երկրի 
բոլոր հ ակահ եղ ափոխա կա ն կ ազ մա կեր  պու-
թյուն ների , մաո ւզերիստն եր ի,  խմ բա պետ նե -
րի, կուլակների  և  հո գև որ ականութ յա ն վրա: 
Ն ա օգնո ւթ յա ն խնդր ան քով դիմե ց ի մ պե-
րիալիստա կան պետ ություններին» :  - էջ  82

«Մայիսյա ն ա պս տամբութ յունը  ար յան  մեջ 
խեղդել ու համա ր  դաշ նակցակա նների կ առա-
վարո ւթյանը օգնեցին նաև անգլո- ամեր իկյ ան 
իմ պե րիալիս տն երը»: -  է ջ 84 

«Կա ռավարու թյու նն  Ալեքս անդրապոլ ի դ եմ 
Ս եպուհի հրամանատարությամ բ ուղարկեց  
զի նվ որակ ան  ուժ եր,  որոնց մեջ կ այ ին  մեջ  
թվ ով ար ևմտա հայե ր:  Նա  վ երջնագիր ներ  -
կ այացրեց ապստամբության ղ եկա վա -
րո ւ  թյանը՝  չդ իմադ րել և անձ նա  տուր լ ի-
նել:  Վերջնագիրը քննարկվեց մայ իսի  1 3-ի 
երեկոյան:  Ի  վե րջ ո, ապստա մբո ւթյա ն ղե կա-
վ ար նե րը որ ոշեցին  չդի մադ րել: Հա ջորդ օր-
վա առավոտյան  Ա լե քսա նդ րապոլում  վերա-
կան գն ված  է ր օրինական  իշխ ան ու թյո ւնը, 
ի սկ ապս տա մբներ ի ղեկ ավ արները դիմեցին  
փախու ստ ի, ո մանք ձերբ ակ ալ վեցին»:  - էջ 
247-248
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 «Հար ձակողական գ ործողո ւթ յու ններ  ծավ ա -
լելու փ ոխար են ապստամբներ ը մե ծ  մա սամբ  
դիմո ւմ  էին  պա շտպանու թյ ան, իսկ պաշտ-
պան վել ը, ի նչպ ես  սովո րե ցնո ւմ է  մարքսիզմ-
լե  նի նիզ մը, զին ված  ապս տամ բությա ն  մա հն 
է»:  - էջ 83 

« Ապ ստամբները քայլերի  չդ իմեցին՝  հաջո-
ղություննե րն  ամրապնդելու հ ամ ար: 
 Ապստա մ բ ութ յան  հ են ց սկ զբում  դր սևորվեց 
նրա անկազմակ երպ վածությո ւն ը,  թո ւյլ  ղե-
կա  վա րութ յունը,  որ ը և  անդրադ առնա լու էր  
նրա  ելքի վրա»: - էջ 2 47 

«Ապստ ամբո ւթյունը դատապարտված էր 
ա ն հ աջող ությ ան, որովհետև այն թո ւյլ էր, 
ան կա զմ ակ երպ , ցրված: Հայաստանու մ 
ապս տա մբ ու թյ ան հ աղթ անա կի  համա ր  նա-
խադր յալ ներ չկա յին»:  -  էջ  248 

 «Աշ խա տավորները մե կ անգ ամ  ևս հա մոզ վե-
ցին, ո ր  դաշն ակցականների և  նր անց օտ ար-
երկ րյա տերերի ծանր  լ ծից իրե նց  ազ ատությ-
ու նն  անխ զելիոր են  կա պված է  ռ ու ս  ժո ղովրդի , 
ն րա բ անվո ր դասա կարգի  ե ղ բա յ րակ ան օ գ-
նության  հետ, Ան դրկով կա սի ժ ողով ու րդների 
հա մա տե ղ պայքա րի  հետ»: - է ջ  84 

« Բոլշ ևիկ ներ ի  նախաձե ռնու թյ ամբ  ս կսված  
Մ այիս յան ապ ստա մբությունը չկ ար ողացավ  
հ աս նել  հաղթ ան ակի:  Այն  մի այն թ ու լացրե ց 
 երկ րի  ներքի ն դ րու թյ ունը՝ վա ս հասցնելով  
Հ այ աստա նի  Հանր ապե տութ յա ն շ ահերին »:  
-  է ջ 248 

Աղո ւսակ  6. 
Հայաստ անի  Հ անրապե տո ւթ յան  անկումը 

Հայ ժողովր դի պա տմություն  (9- 10 ), 19 89  Հայո ց պա տմությու ն (7-8), 1 994
Շ. Ռ. Հարությունյան  (պ ատմ.  գիտ . դոկտ որ)  Վլ . Ն .  Ղազ ախե ցյ ան  (պա տմ. գիտ .  դոկ-

տոր )
 «Սովետակ ան  Ռ ուսաս տանի կառավա րութ յու-
նը, ն պա տա կ ու նենալո վ Հա յա ստանը  դ ու րս 
բ երե լ Անտ ան տի ճ իրան նե րից և  ժո ղով րդին 
փրկել  թուր քա կան  հ ոշո տու մի ց,  192 0 թ. մ այ իսին  
դա շնակց ակ ան  կառավա րո ւթյ անն  առաջար կեց 
դ իվա նա գի տական բա նակցություն նե ր վարել: 
 Բա նա կց ությո ւններու մ,  ո րոնք  տեղ ի ունե-
ցան  Մոսկվայու մ, հիմ ակ անում  շ ոշափվում 
էին  Սովետ ակ ան  Ռո ւսաստան ի  կո ղմից  Հա-
յաս  տանի  անկ ախ ությա ն  ճանաչման, հայ-
թուրքա կա ն հարաբե րությունն եր ի  և հայկա-
կա ն հ ո ղերի վե րա մի ավորման ,  Ռուսաստ անում 
բնակվ ող  հ այ  գաղթակ անու թյանը Արևելյ ան  
Հ այ աստան տեղափոխելու և  այլ  հ արցեր: 
 Սա կայն դ աշ նակցակ ան կա ռա վարո ւթ յան  
մե ղքով  շու րջ  երկու ամի ս  տև ած  Մոս կվա յի  բա-
նակցություննե րն  արդյունք չ տվե ցի ն» : -  էջ  86

«192 0  թ. մայ իսին Մ ոսկվա մե կն եց Հայաստա-
նի Հան րա պե տությ ան  պա տվիրակ ու թյ ուն ը 
խորհ րդ արանի ա նդամ,  գր ող Լևոն  Շան թի  
նա խա գահութ յա մբ: Հա յս տա նի կառա վ-
ա ր ությ ունը նախապ ես  Մ ոս կվ ային տե -
ղե կ ացրե ց ն րա  կո ղմից Հ այ աս տանի  Հա-
նրապետո ւթ յան ան կա խո ւթյուն ը  ճա նաչե լու 
անհրաժ եշ տո ւթյա ն  մասին :  Միաժամա նակ 
հայ տն եց,  որ  ցանկա նում է բա րեկամական 
ա մո ւր  հ արաբերու թյ ուններ  հ աստ ա-
տել հայ և ռուս ժ ող ով ու րդնե րի մի ջև  և 
կնքել  համապ ատա սխան պայ մա նագ իր : 
Բանակցություննե րը  շոշափո ւմ  էին ին չ-
պես տնտեսա կա ն, այնպես էլ քաղա քա կան 
 բն ագավառներ ը: Տ նտ եսական  հ արցերը 
 լո ւծ վու մ էին համե մա տա բար  հե շտությամբ, 
իսկ քաղաքական ը՝  ոչ»: -  էջ  265 
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«Հունիս ին  ռազմական  մի ջադ եպ  տեղի 
ունեց ավ  Հա յաստան ի  և Թուրքի այ ի մի ջև : 
 Սովետական Ռ ուսաստ անի  կառավարությունը 
 իր  պատրաս տակ ամ ությու նը  հա յտնեց օ գնել 
 երկ ու  եր կր ների միջև ծագած մի ջադե պը 
վերացնելու  և պատերազմ ը  կանխել ու  գոր-
ծում: Սա կայ ն  դաշնակց ականներ ը մերժեց ին 
սովե տակ ան  կառավարությա ն  այդ խա ղա ղա-
ս իրա կա ն ա ռա ջարկը: Դա շնակցական կառա-
վ արու թյունը չ գնահ ատեց սո վետական կ առա-
վար ու թյան ա յն  միջոցա ռո ւմ եր ի բաց առիկ 
կարև որ նշա նա կո ւթյու նը , որոնք ուղղվա ծ է ին 
 սանձահա րելու  թո ւր քակ ան  ագրես որներին»: - 
էջ 86 

«Ք եմա լա կան  Թ ուրքի այ ի  զորք երը  հարձա կ-
վ ել էին  Հ այաստա նի  վրա,  ռո ւս-թուրքական 
մե րձեցում ա վելի է ր ս երտաց ել»:  - է ջ  267

 «Հոկ տե մբերի  20-ին Մո սկվ այի հայկակ ան 
նե րկայացուցիչն  իր կ առ ավարութ յան ը  գրում 
 էր, թ ե «մե ր ընդհանուր  տպավոր ու թյ ունն 
ա յն պի սին է,  ո ր  Հայ աստանի խ որհ րդ այն ա-
ցումը դառնա լո ւ  է մոտակա  ապագայի գո-
րծ »:  Դրա ն  նախորդ ել է ր ՌԿ (բ )Կ Կե նտկոմի  
քաղ բյուրոյի  հ ոկտեմբ երի  14 -ի  որոշումը  Հա -
յա ստանին  ցույց տրվ ող օ գնութ յան  մ ա սին՝ 
երկ րո ւմ  խորհ րդային իշխա նո ւթ յուն հաս -
տատ վել ու  դեպք ում: Մ յո ւս կողմից, շա րու-
նակ վում էր թո ւրք ակ ան արշավանքը  Հ ա-
յաս տա նի  դե մ,  որը  կ րո ւմ է ր պարտ ու թյու ն 
պար տ ու թյա ն հետ ևից ,  իսկ Ռու սա ստա նը 
օ գտ վելու էր Հ այ աստ ան ի համ ար  ստե ղծ ված 
անտա նելի վիճակի ց՝  նր ա խո րհրդայն աց ման 
 ծրագիր ն իրական ացնելու համ ար»: - էջ 26 8

 «Դա շն ակց ակա նն եր ի կա ռավարու թյ ունը, ան -
կա րող  լինե լով  սեփական ու ժեր ով կռվ ել  
թ շնամու  դեմ , դիմեց  Ա նտանտի տ եր ություն-
ների  օգ նությանը, ս ակայն  վ երջ ին ներս,  
դ րժելով  իր ենց տ ված  խ ոստումերը,  հրաժար-
վե ցին որևէ  օ գնո ւթ յուն  ցույց  տալուց: Լին ել ով 
ա նհեռ ատես  քաղաքա գետներ, դա շնա կ-
ցականները չէին կա րո ղա նո ւմ ըմբռն ել, որ  իմ-
պերի ալիս տակ ան տերություններ ը  շահա-
գրգռված էին թո ւր քակ ան ինտեր վե նցիայո վ 
Ան դր կ ովկասու մ  և  որ հայ  ժ ող ով րդ ի ողբեր-
գակա ն  ծա նր  վի ճակի հա մար այդ  «ք աղ աքա-
կիրթ» դաշ նակիցն երը  պ ակաս մեղավ որ 
 չէին»: - էջ  87 

« 1920 թ . օգոստոս ի 10-ի ն, ելնե լով  Հա-
յաստանի Հանրա պե տությա ն  անկ ախության  
ճ ան աչու մից , Թիֆլ իսում համաձայ նություն  
կ նքվ եց  Հայաս տան ի  և Ռուսաստան ի միջև: 
 [… ] Այս հա մա ձայն ու թյան ստոր ագ րու մը  
կարև որ , չ նայա ծ ո չ վճռա կա ն  քայլ էր  Հ ա-
յաստա նի Հ անրա պե տության ռուսական 
 կողմ ո ր ոշման առումով, որն, ի հարկ ե, բա-
ցա ս աբար ըն դուն վեց դա շնակ ից  երկրների 
կ ող մի ց:  Չն այած ա յդ փաս տի ն,  Հայաս տ ան ի 
կ առավա րո ւթյո ւն ը շարունա կում էր հե տևե լ 
արև մտ յան  կող մորոշ մա նը: Դ ա  շո ւտ ով  նոր 
հի ասթափո ւթ յո ւնն եր  առաջ բ եր եց հայ  ժո-
ղովրդի  մե ջ,  նր ան  վերջ  նականապես  միայ-
նա կ թո ղնելով  Թ ուր քիայի դեմ  մ ղվո ղ պայ-
քարու մ» : - էջ 266

«Նորա ստեղ ծ հայկական պետ ութ յունը, չու-
նե նալով դիվան ագի տա կան  փ որձ և հ ա-
մապ ատասխա ն  կադր եր, չկա րո ղացավ 
ճկուն լինել  մի ջազգային բա րդ ի րա դրո ւ-
թյան պ այմ անն եր ում: Մի նչև  վեր ջին պա հը 
(պար տո ւթյունը թուրք- հայկական  պատե-
րազ մում) կա ռավարու թյու նը հետևում է ր 
ար ևմտ յան կող մորոշ մանը,  շ արո ւն ակում  
էր սպասե լ «լիակա տա ր հիասթա փու-
թյանը» ( Ալ.  Խատիս յա նի  արտահա յտու-
թյուն ը)  ե վր ոպակ ան դ աշ նակից  տեր ու-
թյուն նե րից  և ԱՄՆ-ի ց,  չն այ ած  ակն հա յտ  
էր,  որ նր ան ք ցան կու թյո ւն չուն եին օգ-
նության  գալու Հ այա ստ ան ին, իրակա նաց-
նե լու Սևրի  պա յմանագր ով ն ախա տեսված 
 որո շում եր ը»:  - էջ 2 75 



388

 «Անտան տի ի մպերիալիստներն իրե նց  հակա-
սո  վետա կան պլաներն իրականացնելո ւ  նպա-
տ ակով  օգնում են քեմալակա ններին և որ  այ դ 
 քաղ աքականության զոհերի ց մեկն  էլ  Հա-
յաստա նն  է դառն ալո ւ»: -  էջ  8 7

 « Ստեղ ծվա ծ ծա նր դրու թյ ու նի ց դ ուրս գալ ու  
միա կ ելքը Հայ աստ անո ւմ  սո վե տական իշխա-
նո ւթյան  հաստատ ու մ  էր: Այդ  ն պատ ակին 
 էին  ուղղվա ծ Հայաստա նի կոմու նիս տական 
կուսա կցությ ան  բո լոր ջանքեր ը» : - է ջ  89

« Հա րց է ծ ագում ՝ կա՞ր,  ար դյ ոք, այլ-
ընտրանք,  ելք  պետությո ւնը փ րկ ելու  հա-
մար :  Պատ ասխա նը  կարող է ր  լինել մի ան-
շ ան ակ՝ ձև ավոր ված բ ոլշև իկյ ան-քեմա լա-
կա ն  մեր ձե ցման և  հա րաբերու թյուն նե րի  
պ այ մա ններու մ  բացառվում էր Հայաստա նի  
Հանրա պետո ւթյան հետ ագա  գոյատ ևո ւմ ը, 
երկ րի  խոր հրդայնացում անխուս ափ ելի  
է ր»: - է ջ  27 5

 

Աղուս ակ  7
Փետր վարյան  ա պստ ամ բությ ունը

 Հա յ ժողովրդի պատմու թյուն (9- 10 ), 1 98 9 Հայոց  պատմու թյ ուն (7-8), 1994
 Շ. Ռ. Հ արությու նյա ն (պ ատմ .  գի տ. դ ոկ տոր )  Վլ.  Ն. Ղազ ախեցյ ան  (պա տմ . գի տ. դ ոկ-

տոր)
Դաշնակցա կանն եր ի փետր վարյան հա կա-
հեղափոխ ու թյու նը  – էջ 96 

Քաղա քացիական  կռիվնե րը  –  է ջ 280

 «Դ աշ նակցակ ան ները  չէին հաշտվե լ իր ենց  ան-
փառո ւնակ վար չակ արգի  տա պալման փ աստի 
հե տ:  Նրան ք գործա դր ում էին  բ ոլ որ մի ջո ց-
ները հին կարգերը վեր ակ անգ նելու  հա մա ր: 
Հու յս  ունեն ալով  ան հրաժեշտ օգնու թյո ւն  
ստանալ օտ արեր կրյա իմպեր իալիստնե-
րից,  վր ացական  մենշև իկներից և ն ույնիսկ 
 Թուր ք իայ ից , դաշ նա կց ակ անն երը, հ են վե լով 
երկրի հակահե ղափ ոխ ակ ան ուժերի վրա, 
19 21  թ. փետրվ ար ի խռովություն բարձ րացրին  
ս ովետ ական իշխանո ւթ յան  դեմ»:  -  է ջ  96

« Հայա ստ անում քա ղա քացիա կան կռ իվ-
ները սկսվեցին տար երա յնոր են  և ընդ -
գրկեցին մի  շարք  շ րջաններ […]:  Ժող ովր-
դակ ան  զինվ ած պայքարի գլուխ էին 
կան գնե լ նախկի ն խմբ ապ ետներ  Մա րտիրո-
սը,  Կարո  Ս ասունի ն,  Խնկոն և ո ւրիշներ ը:  
Փետր վարի 1 6- 18-ը  ապ ստ ամբներ ը  հիշյալ 
շրջաններու մ իշ խա նությունը  վերց րին իրենց  
ձեռքը  և  շրջապա տեցին մայրաքաղաք 
Երևա նը : Մ իա յն այդ պա հից Դաշ նա կցու-
թյուն կուսակցու թյ ուն ը  ստանձն եց ապս-
տամ բութ յան ը նդ հանուր ղեկավար ությու-
նը »: -  էջ 280-2 81  

 «Բացառվ եց Վրաստանի հ նարա վոր օգնու-
թյունը , նրա  խո րհր դայնա ցու մո վ: Օգնու թյուն 
չստացվեց  նաև  Թ ուրքի այ ի կող մի ց, որ ը  չէր 
վստ ահ ում դաշնակցականներին :

Քա ղաքացիական պատ երա զմը դարձել է ր 
անխուսափե լի» :  - է ջ  281

«Գ րա վա ծ շրջա նն երու մ նրանք  բ ռնի ուժով 
վերականգնում  էին  կ ողոպուտի, կ ամ այա-
կանութ յուն ների ու տեռո րի դաժա ն ռեժի մը» : 
 - էջ 97

«Ապս տա մբո ւթ յունը  հ են վո ւմ է ր  ժողովրդա-
կան լայ ն  զա նգ վածների  ա ջակցու թյ ան 
 վրա»: - էջ 2 81 
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Աղ ուսակ 8
 Խորհ րդային  դ ասա գիրք Հ ետխ որ հրդայ ին  դ ասագիրք

 «Փր կչ ի» կերպարը
«Թե ինչպիսի  խա նդավառ  հավատով  էին  
լցված ապստա մբ նե րը  ռուս  ժող ովր դի  ու կար-
միր  բան ակի նկ ատ մա մբ»  (էջ 81):

«Աշխատա վորն երը մե կ ա նգամ ևս  հ ամ ոզ վե-
ցին , ո ր  դաշ նա կցակա նն երի  և ն րանց  օտա ր-
երկ  րյա տե րե րի  ծանր լ ծից իրենց ազատու -
թյունն  ա նխզելիորեն կ ապվ ած է ռուս  ժո-
ղովրդի  հ ետ, նրա  բ անվո ր  դաս ակ արգի եղ-
բայրա կա ն օգնո ւթ յա ն հ ետ, Անդր կո վկասի 
ժողովո ւրդն երի  հա մատե ղ պայք արի հետ» (էջ 
84):

 «Ստեղծ ված  ծանր դր ություն ից դ ուրս  գալու 
 մի ակ  ե լքը Հայ աստ ան ում  սո վետ ակ ան իշ-
խան ու թյան  հաստատու մ  էր»  (էջ  89 ):

« Եղբայրա կա ն  ռուս  ժող ովուրդը  օգ նությա ն 
ձ եռք  մեկն եց  մահվան  ճի րաններ ում գտ նվ ող  
Հ այաստանի  աշխ ատավորո ւթյ անը » (էջ 90) :

 « Սովե տակա ն կարգե րի  հաստատում ը բու ռն  
խանդավառություն  և ց նծ ութ յո ւն առա ջա ցրեց 
Հ այ աստանի աշխ ատավ որ զան գվածներ ի  մեջ»  
(էջ 94 ):

 «[Հ]այաստան ի  ապստ ամբ բանվոր ներն ու 
գյուղացիները, կոմու նի ստական կուսակ-
ցությա ն ղեկ ավա րո ւթյամբ ,  ռո ւս մե ծ  ժողով-
րդի օգնու թյա մբ տ ապալեցին դաշնակցական-
նե րի  իշ խա նու թյ ունը և հա ստա տեցին սո վե-
տական կ ար գեր»  (է ջ 94):

 

«Հա րյուրավ որ ռ ուս զի նվորներ ու  սպաներ 
 հե րոսաբար  զո հվեցին  Հ այ աստ անո ւմ  տեղի  
ո ւնե ցա ծ քաղա քացի ական կռիվերո ւմ, հա յ 
ժող ով րդի ազատ ու թյա ն  համար» (էջ 99) :

« Անգլ իան, Ֆրանսիան  և մյու ս պ ետու-
թյուններն աստիճ անաբար հրաժար վե ցին 
Հա յաս տանին վերաբ երող իրենց ստո-
րագրու թյուննե րից : Նոր՝ քեմալակա ն  Թուր-
քիան  չ ճանաչեց օսմանյա ն  Թո ւր քիայի ս տո-
րա գր ած  Սև րի պայմա նա գիրը, և Անգ լի այի 
ո ւ  Ֆրա նս իայի հետ հարաբերո ւթ յո ւններ 
հաս տա տեց  ն որ հիմ ու նքն եր ով» (էջ 262) :

« Դաշնակից ները փա ստոր են խաբեցին հ այ  
ժողո վրդին:  Նրանց հա յասիրական  կեց-
ված ք ը մի այն  ձև ակ անություն էր: Իզ ուր ու 
ան հիմ է ին այն  հույ սեր ը, որ հայ ժո ղո-
վուրդը  և  հա տկապես կ առ ավ արու թյո ւնը 
կա պում էին արևմ ուտքի հե տ»  (է ջ  263):

 «Պ ատ երազմը մոտե նում էր  ավ արտին, 
հ այ կակա ն  զորքի վեր ջն ակա ն  պարտո ւ-
թյամ բ: Ա նըն դհատ դ իմ ու մ էր ար վո ւմ դաշ-
նակի ց եր կր ների ներկայացուցի չներին՝  
Հա յաստանին օգնությու ն ցո ւյց տալո ւ հա-
մար : Սա կայն դ աշնա կի ցնե րը  լռում  է ին  և 
 օգ նությո ւն ցու յց  տա լու տր ամ ադր ությո ւն  
չէի ն  դրսևորում, կամ ուղղ ակի  հրաժար-
վում  էի ն օգնե լ»  (էջ  270 ):

« Ան գլիան,  Ֆ րանսիա ն,  մյուս  դ աշ նակ ից 
ե րկրնե րը  և  ԱՄ Ն-ը  վե րջնակա նապ ես  լքե-
ցին Հա յաս տա նին, թ ողնելո վ նր ան միա յն-
ակ և ան օգ նական»  (էջ  2 70):

«Մ անավանդ, որ  Հայաս տանի  դաշն ակի ց-
ները  բն ավ  մտ ադրո ւթյուն չունեին օգնու-
թյան  ձ եռք մեկ նե լու:  Դա պատ րա ստ է ր 
ա նե լ  մի այն Խ որ հր դայ ին Ռուսաս տանը » 
(էջ  272):

«Մինչև վերջին  պա հը (պ արտ ու թյ ու նը 
թուրք- հայ կական պա տերազմո ւմ )  կառա-
վա րությ ունը հ ետ ևու մ էր արևմտյա ն կողմ-
նո րոշմա նը,  շ արունակ ու մ  էր սպաս ել  «լիա-
կա տար  հի աս թափությ անը »  (Ալ. Խատիս-
յանի  արտահայ տու թ յո ւնը ) եվրոպա կան 
դա շն ա կից  տե րու թյո ւն ներից և ԱՄՆ-ի ց, 
 չնա յած ակնհայտ էր, որ  ն րանք  ցանկութ յո ւն 
չու նե ին  օգնության գ ալո ւ  Հայ աս տանին, 
իրա կանացնել ու  Սև րի պայ մա նա գրո վ նա-
խա  տե սված որ ոշ ում երը » (էջ 275):
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Աղուս ակ 9 
 Խոր հր դայ ին  դա սա գիրք Հե տխորհրդային  դա սագի րք

Հար ցեր և  առ աջ ադրա նքներ
 Գե րման աթո ւրքական ինտ երվ են ցիա ն 

Անդր կով կասում : Հա յ ժողով րդ ի  պա յքարը 
թուրքակ ան զա վթի չնե րի  դեմ –  է ջ 64-68: 

Հայ  ժողով րդի  մայ իս յան  հերոս ա-
մարտը – էջ  2 28 -2 33:

1  (3) . Ինչպիս ի՞ նշ ան ակությ ու ն ուն եցա վ Սար-
դա րապատի  հ երոսամ արտ ը հայ  ժ ող ովր դի 
հ ամար: 

2  (4 ). Ի՞նչ  է  պատկ երո ւմ  Սա րդա րա պատի 
հերոսամարտին նվիրված հո ւշա կառույց ի 
մ ուտք ի ձ ևավո րումը:

3 (5). Որո՞ն ք են Անդրկո վկա սո ւմ սո վետ ակ ան 
կարգեր ը ուշ հա ստա տվ ելու պ ատճ առները:

4  (6) . Տետրում գրեք  և բա ցա տրեք հ ետևյալ  բա-
ռեր ի իմաստը ՝  կայ ազ որ,  ս եյմ, կոմունա : 

1 ( 2) . Ի՞ն չ հան գա ման քներ նպ աստ եցին  
թուրք եր ի 1 91 8 թ.  առաջխ աղացմանը:

 2 (3). Ո՞ րն է  Մ այի սյան հե րոս ամար տի 
 պատ մակա ն ն շա նակությունը:

3 (4). Ե ՞րբ  հռչ ակվեց Հ այ աստանի Հանրա-
պետու թյ ունը: Ի ՞նչ  նշանակություն ո ւնե ր 
պե տակա նության վեր ականգ նո ւմը :

 4 ( 5).  Ն եր կայա ցրե ք Բաթումի հաշտության 
պայմանա գի րը:

 5 (6 ). Ինչո ՞ւ  Բաք վի Հ այոց Ա զգային խոր-
հուր դը չընդունեց  Բաթու մի  հաշտո ւթ յա ն 
 պա յման ագի րը :

 Աղու սա կ  10
 Խորհրդայի ն դ ասագիրք Հետ խորհրդա յի ն դա սագիրք

 Հա րցեր և  առաջադրանքն եր
 Մա յիսյա ն  ապստամբ ություն ը  Հայաս տա  նում 
- էջ 74 -85:

1 92 0 թ.  մայիս յան ապ ստ ամբ ությունը  – 
է ջ 24 6- 248:

 1.  Ովքե՞ր էին  Ար մենկոմի  ան դա մերը :

2. Ո վք ե՞ ր հի մա դրեցին  «Ս պարտ ակ»  միու-
թյունը:

 3. Ի՞նչ լոզ ուն գներ ով անցա ն մա յիսմեկյ ան 
 ցույցերը Հայաստանում:

4. Ին չպ ե՞ս  պահեց ին  իրենց Մ այիսյան ա պս-
տամբո ւթ յան  ղեկավարն եր ը  մահի ց առաջ:

5.  Ին չո՞ւ պ արտ վեց  Մայիսյ ան  ապ ստամբու-
թյունը:

6. Քա րտե զի վրա ց ույց  տվ եք ապս տա մբութ յան  
վայր եր ը:

7.  Ի՞ նչ է ն շան ակ ում  Ա րմե նկո մ:

 1.  Ի՞ նչ  կ ուսակցո ւթյուններ  էին գործում  
Հ ա յաստանի Հ ան րապետությո ւն ում 
1918/1920  թ թ.: Ի՞նչ տարբ երություն ներ և 
նմանություններ կային նրանց միջև: Ո՞րն 
է ր նրանցից առ ավել հեղինակավո րը և 
ազդեցիկը հասարակության մեջ և ինչո՞ւ:

2. Ինչո ՞ւ իշխանության հասնե լո ւ  համար հայ 
բոլշևի կները դիմեցին զինված պայքարի: 
Հնարավո՞ր էր հասնել իշխանության խա-
ղաղ ճանապարհով (ընտրությունների մի-
ջոցով):

3. Ինչպիսի՞ միջոցների դիմեց կառավարու-
թյունը ապստամբությունը ճնշելու համար:

4. Ապստամբության պարտության պատ-
ճառ ներից մեկն էլ այն էր, որ ժողովուրդը 
չաջակցեց: Ինչո՞ւ: Արդյո՞ք արդարացված էր 
կառավարության խստությունը ապստամ-
բության ղեկավարների նկատմամբ:
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Աղուսակ 11
Խորհրդային դասագիրք Հետխորհրդային դասագիրք
Հարցերը Քանակը Հարցերը Քանակը
Ինչպե՞ս 6 Ինչպե՞ս 1
Ինչպիսի՞ 11 Ինչպիսի՞ 3
Ինչպիսի՞ն էր 1 Ինչպիսի՞ն էր 1
Ինչո՞ւ 2 Ինչո՞ւ 11
Ի՞նչ է 2 Ի՞նչ է 1
Ի՞նչ 3 Ի՞նչ 18
Որո՞նք են 2 Որո՞նք էին 8
Ովքե՞ր 2 - - 
Ե՞րբ 1 Ե՞րբ 1

Ո՞րն է/էր 4
Ինչո՞վ 6
Ո՞ր 3
Հնարավո՞ր էր 1
Արդյո՞ք 1
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Ժեն յա Ա. Քա լան թար յան
 Բա նաս. գիտ. դոկտ.

 1918-1921 ԹԹ. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ

Ա կա նա տես գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում

  Մուտք

Բանալի բառեր - Հայաստանի Հանրապետություն, 
դաշ նակցականներ, բոլշևիկներ, պատերազմ, անկախու-
թյուն, թուրքեր, թշնամի, ժողովուրդ, նացիոնալ ռոմանտիզմ, 
հեղա փոխություն։

 Հա յոց պատ մութ յան 1918-1921 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի վե-
րա բեր յալ պատ մա գրութ յու նը հա ճախ հա կա սա կան ու ի րա րա մերժ մեկ նա-
բա նութ յուն ներ է տա լիս: Ուս տի պատ մութ յա նը մո տե նա լու հա մար մենք 
կա րող ենք դի մել լրա ցու ցիչ, ոչ պա կաս կար ևոր մի աղբ յու րի:  Դա գրա-
կա նութ յունն է: Գ րողն իր ժա մա նա կի տա րե գիրն է, ե թե ան գամ գրում է 
ու րիշ ժա մա նակ նե րի մա սին: Եվ հա ճախ նա իր ժա մա նա կի մա սին ա սում 
է շատ ա վե լին, քան պատ միչն ու պատ մա բա նը:

1918-1921 թթ. լայն ար ձա գան քը կա գրա կա նութ յան մեջ, բայց նույ նիսկ 
մեկ ծա վա լուն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ ընդգր կել խնդրին 
վե րա բե րող ամ բողջ գրա կա նու թյու նը, նրա բո լոր են թա շեր տերն ու նրբե-
րանգ նե րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով նշված ժա մա նա կա հատ վա ծի վե րա բեր յալ 
ընդ հան րա կան գա ղա փար կազ մե լու նպա տա կով նպա տա կա հար մար ենք 
հա մա րում ընտ րել այն հե ղի նակ նե րի կար ևոր եր կե րը, ո րոնք 1918-1921 թթ. 
պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի ա կա նա տե սը, մաս նա կիցն ու ժա մա-
նա կա կիցն են: 

Ե ղի շե  Չա րեն ցը, Ս տե փան  Զոր յա նը,  Կոս տան  Զար յա նը,  Նաի րի  Զար-
յա նը,  Վա հան  Թո թո վեն ցը,  Գուր գեն  Մա հա րին,  Լեռ  Կամ սա րը ու  թերևս 
նաև շատ ու րիշ ներ տա րեգ րել են ի րենց ապ րած ժա մա նա կը, գրել վա վե-
րա կան պատ մութ յան մա սին:  Հա մադ րե լով նույն եր ևույ թի մա սին տար բեր 
գրող նե րի պատ կեր նե րը՝ մենք կա րող ենք ընդ հուպ մո տե նալ ճշմար տութ-
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յա նը:  Պատ մութ յան դեպ քե րի գնա հատ ման ա ռու մով շատ կար ևոր է ի րա-
դար ձութ յուն նե րը դի տար կել զար գաց ման շղթա յի և  պատ ճա ռա հետ ևան քա-
յին կա պե րի մեջ:  Փոր ձենք բա ցել պատ մա կան զար գաց ման շղթա յի մի քա-
նի կար ևոր հան գույց ներ, ո րոնք լայ նո րեն տեղ են գտել գրա կա նութ յան 
է ջե րում:

Ա.  Մին չան կա խութ յան շրջան
 Փետր վար յան հե ղա փո խութ յու նից հե տո Անդր կով կա սը դուրս մաց  Ռու-

սաս տա նի ուղ ղա կի ազ դե ցութ յու նից: Անդր կով կաս յան սեյ մը, ո րը փո խա-
րի նեց Անդր կով կաս յան կո մի սա րիա տին, բազ մազգ ու բազ մա կու սակ ցա կան 
մի կա ռույց էր, ո րի մեջ մտնում էին վրա ցի ներ, հա յեր, կով կաս յան թա թար-
ներ (ադր բե ջան ցի ներ), լեզ գի ներ, կով կաս յան այլ ազ գե րի, ինչ պես նաև 
տար բեր կու սակ ցութ յուն նե րի՝ մենշ ևիկ նե րի, մու սա վա թա կան նե րի, դաշ-
նակ ցա կան նե րի, կա դետ նե րի, է սեռ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Այս հան գա-
ման քը են թադ րում էր շա հե րի լուրջ բա խում թե՛ ազ գա յին, թե՛ կու սակ ցա կան 
ա ռու մով:  Քա նի որ հա յե րի թի վը վրա ցի նե րի և  թա թար նե րի հա մե մատ 
փոքր էր, ուս տի վեր ջին ներս փոր ձում էին ի րենց հար ցե րը լու ծել հա յե րի 
հաշ վին:  Կար նաև ար տա քին ու ժեղ ճնշում.  Թուր քիան, Անգ լիան,  Գեր մա-
նիան փոր ձում էին ի րենց ազ դե ցութ յան տակ առ նել Անդր կով կա սը:  Թուր-
քիան ա ռան ձին-ա ռան ձին բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լով վրա ցի նե րի, մու-
սա վա թա կան թուր քե րի ու հա յե րի հետ՝ միա ժա մա նակ ռազ մա կան ար շա-
վանք սկսեց նրանց դեմ: Այս խառ նակ ի րա վի ճա կում ա մե նա մեծ կո րուստն 
ու նե ցան հա յե րը՝ զրկվե լով նաև Անդր կով կա սի այն գա վառ նե րից, ուր հա-
յեր էին ապ րում ( Կարս, Ար դա հան...):

Այս ի րադ րութ յան ա ռա ջին գե ղար վես տա կան ար ձա գան քը կա րե լի է 
հա մա րել Ե.  Չա րեն ցի «Կապ կազ թա մա շան», ո րը լույս է տե սել 1923-ին և 
 կով կաս յան հա մա պատ կե րի ընդգրկ ման ա ռու մով ա վե լի է հա մա պա տաս-
խա նում 1918-ի ի րա դար ձութ յուն նե րին:  Հա կա ռակ ար տա քին պար զու նակ, 
եր բեմ նույ նիսկ բար բա ռաժար գո նա յին լեզ վա կան ար տա հայտ չաձ ևե րին՝ 
 Չա րեն ցը միան գա մայն հա վաս տի է ներ կա յաց նում քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կը և  ազ գե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ու հա սա րա կութ յան սո ցիա լա կան 
տար բեր շեր տե րի «խառ նուր դը»:  Դա եր ևում է գոր ծող ան ձե րի և  թա մա շա յի 
մաս նա կից նե րի ու հան դի սա տես նե րի թվար կու մից. «...մտնում են աղ մու-
կով- հայ, թուրք, ռուս, վրա ցի, կնյազ, ա ղա մե լիք, չար չի, մոլ լա, գյու ղա ցի, 
ադ վա կատ, կոշ կա կար, վար ժա պետ, մու սա վաթ, դաշ նակ, մենշ ևիկ, կա դետ 
- ա մեն տե սակ մար դիկ»1:  Նախ հստա կեց վում է ժա մա նա կը.  Ղա րան կանգ-
նում է տա կա ռի վրա և  հայ տա րա րում. «Ըն կեր նե՛ր, // Ե րեկ//  Մեր թա գա վոր 
 Կո լին թռցրել են թախ տից//...Ընտր ված է ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ-
յուն»: Ընտ րած ժան րի պա հան ջով սեղ մե լով ա սե լի քը և չմտ նե լով ման րա-
մաս նե րի մեջ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ,  Չա րեն ցը պահ պա նում է դեպ քե րի հեր թա-
կա նութ յու նը:  Թա գա վո րին գա հըն կեց ա նե լուց հե տո  Սեյ մի նա խա գահ դառ-
նա լու պայ քար է սկսվում, և  ա հա մենշ ևի կը հայ տա րա րում է՝ «Ես-նա խա-

1 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողոածու, հ. 3, Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1964, էջ 66-67: Չարենցից հետագա 
հղումերը կատարվում են նույն ակադ. վեցհատորյակից (1962-1967 թթ.), հատորները և էջերը կնշվեն 
տեղում: 
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գահ», մու սա վա թը հա ջոր դում է մենշ ևի կին և  հոր դո րում՝ չհա վա տալ 
 «ի թին» և  ձայն տալ մու սա վա թին, իսկ դաշ նակն ա ռա ջար կում է.

  Թուր քին քշենք հա լա... ... Ա ռաջ հա լա տանք ռե խին դրսի, Հե տո 
ներ սի...

 Յու րա քանչ յուր ազգ ու նի իր գերխն դի րը: Այդ է պատ ճա ռը, որ երբ վրա-
ցի ներն ու թա թար-ադր բե ջան ցի նե րը փոր ձում են  Կով կա սում իշ խա նութ յան 
տեր դառ նալ, հա յե րին ա ռա ջին հեր թին մտա հո գում է թուր քա կան վտան-
գը: Հա յե րը դեռ հո գե բա նո րեն պատ րաստ չեն իշ խա նութ յու նը վերց նե լու, 
մի եր ևույթ, որ շա րու նակ վում է նաև  Սեյ մի քայ քայ ման պա հին:  Պա կաս 
հե տաքրք րա կան չէ և  այն, որ թեև թուր քե րը ար շա վում էին նաև դե պի 
 Բա քու և  Թիֆ լիս, բայց վրա ցի ներն ու ադր բե ջան ցի նե րը ձգտում էին նախ՝ 
ներ սում ամ րապն դել ի րենց դիր քե րը:  Բոլշ ևիկ նե րին թա մա շա յում ներ կա-
յաց նում են բան վոր նե րը, ո րոնք ար տա հայ տում են ոչ թե ազ գա յին, այլ 
դա սա կար գա յին շա հեր և  ա ռա ջար կում են թա գա վո րից հե տո հի մա էլ 
վռնդել նրա կողմ ա կից նե րին՝ «քե ռու տղին, թո ռին, ծո ռին...»:.

Այս ի րա վի ճա կում վրա ցի նե րի մեծ ակ տի վութ յան, ադր բե ջան ցի նե րի 
նույն քան ա րագ կողմ ո րոշ վե լու պա րա գա յում շատ ո րո շա կիո րեն նկա տե լի 
էին հա յե րի վա րա նում ու անվճ ռա կա նութ յու նը:  Չա րեն ցը ման րա մաս նե րի 
մեջ չի մտնում, բայց կար ծես հար ևան ցի թվար կում է պատ ճառ նե րը: 
 Կար ճիկյ ա նը խնդիր ներ ու նի՝ Էրզ րու մը,  Կար սը,  Բա թու մը, թուր քը, նե մե ցը... 
Իսկ երբ  Գե գեչ կո րին ի րեն հայ տա րա րում է  Սա քարթ վե լո յի կա ռա վա րութ յուն, 
 Թոփ չի բաշ ևը՝ Ազր բեյ ջա նի,  Կար ճիկյ ա նը շվա րած հարց է տա լիս՝ Իսկ ե՞ս... 
 Գե գեչ կո րին խոր հուրդ է տա լիս. «Ձեզ մում է հայ տա րա րել ծո վից ծով 
 Հա յաս տան», ին չը և  ա նում է  Կար ճիկյ ա նը: Ի հար կե, պատ մա կան փաստ է, 
որ հա յե րը պատ րաստ չէին ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման նման ըն-
թաց քին.  Մեծ ե ղեռ նից հե տո ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, մկրատ ված հայ կա կան 
տա րածք նե րը, կու սակ ցա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րը և  այլ հան գա մանք ներ 
թույլ չէին տա լիս մտա ծել ան կա խութ յան մա սին: Ա հա թե ին չու ծո վից ծով 
 Հա յաս տա նի հի շե ցու մով  Չա րեն ցի սա տի րան դառ նում է ա ռա վել քան 
ակնհայտ:  Չա րեն ցը թվար կում է. «Չե խեն կե լին  Պո լիս գնաց՝ ծա խեց 
 Բա թու մը,  Կար ճիկյ ա նը  Կար սը տվեց՝ ձեռ քին մաց լխկած դդու մը»:  Չա րեն ցի 
ակ նար կը վե րա բե րում է թուր քե րի հետ ան ջատ-ան ջատ բա նակ ցու թյուն նե-
րի ող բա լի արդ յունք նե րին: Այս քա նից հե տո «ծո վից-ծով  Հա յաս տան» ե րա-
զան քը վե րած վում է իր հա կադ րութ յա նը, հնչում է իբրև եր գի ծանք:

 Խիստ սեղմ, հա կիրճ, գրե թե հե ռագ րա կան ո ճով  Չա րեն ցը տա րեգ րում 
է ժա մա նա կը դա ռը եր գի ծան քով:  Խա ղա ղութ յան կո չը ու րա խութ յուն չի 
բե րում բա նաս տեղ ծին. «Հի մի ե կել են, թե՝ պեր-րե-միր-յե՛»: Ին չու՞:  Չորս 
տա րի ժո ղո վուր դը կռվել է ա պարդ յուն, ոչն չի չի հա սել, բա ցի բազ մա հա-
զար մարդ կանց թափ ված ար յու նից, հի մա ա սում են՝ «պեր յե միր յե՛»:  Բայց 
խա ղա ղութ յան այս կո չից հե տո, եր կու տո ղով, ա ռանց նկա տե լի ան ցու մի, 
թռու ցիկ ակ նարկ է ար վում հան րա պե տութ յան ստեղծ ման մա սին. « -Ա հա-
րոն յա նը գնում է  Վեր սայլ... –  Քա ջազ նու նին պրեմ յեր...»:  Չա րեն ցը բա վա-
րար վում է այս ակ նար կով և  շա րու նա կում խա ղա ղութ յան թե ման: Ին չո՞վ է 
պայ մա նա վոր ված խա ղա ղութ յան այս ցան կութ յու նը:  Չա րենցն ու նի իր պա-
տաս խա նը. մեծ տե րութ յուն նե րին հա ջող վել է փոք րե րի հաշ վին վե րաձ ևել 
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աշ խար հը, նոր շու կա ներ ձեռք բե րել, և  այժմ հարկ էր ամ րապն դել ձեռք-
բե րու մը. «Չուն քի որ ա ռու տուր չու նի  Բեռ լի նի,  Փա րի զի,  Լոն դո նի, Ն յու- Յոր-
քի դու քըն չին»:  Սա կայն հայ տա րար ված խա ղա ղութ յու նը  Կով կա սում չի 
ի րա կա նա նում, ո րով հետև «... հայ, վրա ցի, թուրք,- հո շո տում են ի րար: Ա մեն 
ազ գի զին վո րի ետ ևից գո ղե գող դրանց մե ծե րը՝ քշում են դրանց ա ռաջ, 
քշում են ի րար վրա...»:

 Գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քը հա մա պա տաս խա նում է պատ մութ յա նը: 
Ար ժե քա վորն այն է, որ «Կապ կա զի» ա մեն մի ա նունն ու դեպ քե րի հի շա-
տա կում ու նի իր պատ մա կան հիմ քը և  թույլ է տա լիս վե րա կանգ նել ի րա-
դար ձութ յուն նե րի շղթան: «Եր կիր  Նա յի րի» վե պը  Չա րենցն սկսել է գրել 
ա վե լի վաղ (1921), բայց ա վար տել է «Կապ կա զից» հե տո (1924): Ըստ ա մե-
նայ նի ա մե նա քա ղա քա կան վե պը մեր նո րա գույն գրա կա նութ յան մեջ, նույն 
շրջա նին վե րա բե րող մյուս գրող նե րի գոր ծե րի հա մե մատ ա մե նահ րա պա-
րա կա խո սա կանն է և  գե ղար վես տա կան ա ռու մով ա ռա վել յու րա հա տու կը: 
 Ժա մա նա կի ի րո ղութ յուն նե րը գրո ղը ներ կա յաց նում է կա՛մ քա ղա քա ցի նե րի 
ա սե կոսե նե րի ու բամ բա սան քի, կա՛մ քաղ քե նի նե րի կեն ցա ղի ու բա րո յա-
կա նութ յան դի տանկյ ու նով, ո րը նրան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս խու սա փել 
հրա պա րա կա խո սա կան ուղ ղա կի գնա հա տա կան նե րից:  Վե պի հե րոս ներն 
են ի րար «մատ նում» ու բնու թագ րում՝ հե ղի նա կի հու շում-մի ջամ տու թյուն-
նե րով: Ա հա այդ պի սի մի ջամ տութ յուն նե րից մե կի ժա մա նակ  Չա րենցն ա սում 
է. «... որ պես  Մա զու թի  Հա մո յի ու ղե ղից ե լած առտ նին զա ռան ցանք՝ գլոր վե-
ցին օ րե րը, տխուր ու ա ղե տա բեր, գլոր վե ցին և  ի րա կա նա ցան 1914,15, 16 
թվա կան նե րը...» (5, 195): Եվ այդ ըն թաց քում  Վա նում,  Բիթ լի սում,  Մու շում, 
 Դիար բե քի րում, Էրզ րու մում, Ս վա զում, Երզն կա յում,  Գա րա հի սա րում և  այ լուր, 
 «ա նա պա տում ե լած մի րա ժի նման՝ ե լավ, գետ նա հար վեց վեր ջին պատ րան-
քով շնչա վոր ված հնամ յա ե րա զը»: Այ սինքն՝ ա նէա ցավ եր կիր  Նաի րին մարմ-
նա վո րե լու դա րա վոր ե րա զը, և  մինչ ազ գա յին ռո ման տիզ մի աս պետ նե րը 
ե րա զում էին ար յան հա տու ցում, ե կավ «Ռու սա կան հե ղա փո խու թյու նը, հա-
զար ի նը հար յուր տասն յոթ թվա կա նի փետր վա րին» (5, 198): Եվ ա պա վի-
պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը հե տա գա ըն թաց քի մեջ են մտնում, գրո ղի հա-
վաստ մամբ, 1917 թվա կա նի մար տի 2-ին:  Ռու սա կան ցա րի ան կու մից մինչև 
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կում էլ մին չան կա խութ յան այն շրջանն է, 
որ վի պա կան հյուս ված քի մեջ մար մին է առ նում  Նաի րի երկ րի ներ քին տա-
րած քում, տե ղա կան կո մի տեի ձևա վոր մամբ և ն րա ա ռա ջին դեմ քե րի գոր-
ծու նեու թյամբ:  Պատ մա կա նո րեն սա հա մա պա տաս խա նում է Անդր կով կաս-
յան սեյ մի գո յութ յան ժա մա նա կաշր ջա նին:  Վե պի այս հատ վա ծում  Չա րեն ցը 
օգ տա գոր ծում է ժո ղովր դա կան ա սե կո սե նե րի ո ճա կան մի ջո ցը՝ ցույց տա լու 
հա մար, թե ինչ ներ քին պայ քար էր գնում հա սա րա կութ յան, գու ցե կա րե լի է 
ա սել՝ ընտր յալ գա ղա փա րա խոս նե րի միջև միմ յանց վար կա բե կե լու ուղ ղութ-
յամբ:  Մի կող մում հայտն վում են ազ գա յին գա ղա փա րա խոս նե րը՝ այ սինքն՝ 
դաշ նակ ցա կան նե րը, մյուս կող մում՝ ա ռա ջին նե րին վար կա բե կող և  բա նա կում 
դա սալ քութ յուն քա րո զող բոլշ ևիկ նե րը և, սրանց ա րան քում, եր կու սին էլ 
մեր կաց նող՝ քա ղա քի բնա կիչ նե րը և «տես քից ան մեղ, ներ սից սա տա նա» 
օ րիորդ  Սա թոն:  Վար կա բե կում ըն թա նում է եր կու՝ քա ղա քա կան և 
 բա  րո յա կան ուղ ղութ յուն նե րով:  Հե ղա փո խութ յու նից հե տո բան տարկ ված գա-
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վա ռա պե տի, այս պես կոչ ված, մի ֆա կան նա մա կից պարզ է դառ նում ազ գա-
յին գոր ծիչ նե րի բա րո յա կան նկա րա գի րը. «Մի՞ թե դուք չէիք, հար գե   լի Ա մո 
Ամ բար ձու մո վիչ, որ լի զում էիք իմ պնակ նե րը և բռ նում իմ շու բան ա մեն 
ան գամ, երբ իմ բնա կա րանն էիք գա լիս...», կամ՝ «...դուք չէի՞ք մի թե...որ իմ 
ստո րա դաս պաշ տոն յա, շրջա նի նա չալ նիկ Շ մեր լին գի մի ջո ցով ձեր «Լույ սի» 
պա հեստ նե րից ա բոզ նե րով նավթ էիք ու ղար կում մեր և  մա նա վանդ ձեր 
դա րա վոր ո սո խին, ա նօ րեն նե րին, և  ոս կի ներ դի զում մեր ու ձեր եղ բայր նե-
րի թա փած ծով ար յան գնով...» (5, 225):  Նույն տրա մա բա նութ յամբ կո մի տեի 
ան դամ բժիշկ  Սեր գե  Կաս պա րի չը նաիր յան գե ղեց կու հի ներ էր մա տա կա-
րա րում գաղտ նի բա ժան մուն քի վա րիչ Ան գե լե ևին և «հ նա րամ տութ յամբ» 
խեղ դում իր խե լա գար ված կնո ջը... Այս ա մե նը  Չա րեն ցը մա տու ցում է ժո-
ղովր դի մեջ տա րած ված բամ բա սան քի ձևով: 

 Սա կայն չի կա րե լի մտա ծել, թե գրո ղը ա նո ղոք է միայն դաշ նակ ցա կան-
նե րի նկատ մամբ, և  բոլշ ևիկ նե րը հեշտ են ա զատ վում  Չա րեն ցի սպա նիչ 
եր գի ծան քից:  Նույն այդ ժո ղո վուր դը և  մա նա վանդ նոր ձևա վոր ված կո մի տեի 
ան դամ ե րը  Կա րո  Դա րա յա նին,  Մա րու քե Դ րաս տա մատ յա նին ու նրանց հա-
մա կիր նե րին, ո րոնք հղաց ված են իբրև, կա րե լի է ա սել, չբա ցա հայտ ված 
բոլշ ևիկ ներ, և  ո րոնք ան վան վում են ոչ այլ կերպ, քան  «ան վար տիք շներ», 
«լղր ճուկ սին լը քոր ներ», «վակ զա լի բա շի բո զուկ ներ», մե ղադր վում էին ստոր, 
ան պատ կառ նաի րա դա վա ճա նութ յան մեջ, ո րով հետև նրանք դա սալ քութ յուն 
էին քա րո զում նա իր յան ռազ միկ նե րի շար քե րում: Այս տեղ մենք գործ ու նենք 
ոչ միան շա նակ մեկ նա բան վող մի հե տաքրք րա կան եր ևույ թի հետ:  Դարձ յալ 
ժո ղովր դի տար բեր շեր տե րում, ա սե կոս ենե րի ձևով տա րած ված էր այդ բա-
շի բո զուկ նե րի «վե րին գլխի»՝ այ սինքն  Լե նի նի մա սին միան գա մայն ան բա-
րեն պաստ կար ծիք:  Լե նի նին հա մա րում էին  «ար յու նար բու մի սկյութ, ռսա ցած 
մի մոն ղոլ, մի գեր մա նա կան լրտես, որ պլոմ բած վա գո նով հայ րե նիք վե րա-
դար ձած՝ չին զոր քե րու և  ան վար տիք ա վա րա նե րու օգ նութ յամբ ներ սե րում 
խլել էր ար դեն իշ խա նութ յունն ու հանձ նել այն գեր մա նա ցի նե րին՝ այդ պի սով 
գլուխ բե րե լով այն խոս տու մը, որ տվել էր ար յու նար բու  Վիլ հելմ կայ սեր...» 
(5, 234): Ան կախ նրա նից, թե եր գի ծա կան, քննա դա տա կան, թե հա վաս տի 
ձևով,  Չա րեն ցը դեռևս 20-րդ  դա րի 20-ա կան թթ. շրջա նա ռութ յան մեջ է 
դնում մի վար կած, որն իր ար դիա կա նութ յու նը չի կորց րել այ սօր՝ գրե թե 
հար յուր տա րի անց:

Աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա բա ցա կա յող Եր կիր  Նաի րին հատ-
կա պես մտա վո րա կա նութ յան պատ կե րա ցում ե րում ա սո ցաց վում էր Արևմտյան 
 Հա յաս տա նի գա վառ նե րի ու նաև Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նի ամ բող ջութ յան հետ, 
որն ստա նում էր նաև ծո վից ծով  Հա յաս տա նի տե սի լա յին պատ կե րը: 
 Քա ղա քա կան ռո ման տիզ մի այս յու րօ րի նակ դրսևո րու մը  Չա րեն ցը ներ կա յաց-
նում է իբրև  Մա զու թի  Հա մո յի ու ղե ղա յին մոր մոք ու սրտի հի վան դութ յուն: Այդ 
«հի վան դութ յու նից» զերծ չի ե ղել նաև  Չա րեն ցը, ո րի խո սուն ա պա ցույ ցը 
վե պի երկ րորդ մա սի սկիզբն է, որ տեղ նա ինքն իր հա մար թա ղում է նաիր-
յան երկ րի ե րա զը. «Եվ մի՞ թե այն տեղ, տքնութ յանս վեր ջում, որ պես նվի րա-
կան սի րե լի մի մե ռել – չ պի տի՞ պատ կե րա նա ինձ Եր կի րը  Նա յի րի, ո րին 
դամ բա նե լու հա մար տա նում եմ ես խո հե րիս տո ղա շար դա գա ղը-տա նում 
եմ կամ քիս հա կա ռակ, ո րով հետև, ա յո, հար կա վոր է տա նել:  Չէ՞ որ ա յո՛,- թա-
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ղել է հար կա վոր բո լոր մե ռել նե րին, որ քան էլ նրանք սի րե լի ու հա րա զատ 
լի նեն» (5,79):  Պետք է նկա տել նաև, որ «Եր կիր  Նա յի րի» վե պում 1917 թ. 
փետր վա րից մինչև ե ռա գույն դրո շով «նա յի րա պե տութ յան» հաս տա տու մը 
մին չան կա խա կան շրջանն է, իսկ բուն ան կա խութ յունն ար դեն սկիզբ է առ-
նում և, դժբախ տա բար, ա վարտ վում վեր ջին՝ «Եր կի րը  Նա յի րի» գլխում: 

 Նա խաան կա խութ յան շրջանի հա յաս տան յան ի րա վի ճակն է ներ կա յաց-
նում  Նաի րի  Զար յա նը իր «Պա րոն  Պետ րոսն ու իր նա խա րար նե րը» վե պում, 
ո րը գրվել է այդ օ րե րի պատ մութ յանն անդ րա դար ձած մյուս գրող նե րի 
եր կե րից տաս նամ յակ ներ անց:  Սա նշա նա կում է, որ Ն.  Զար յա նը հնա րա-
վո րութ յուն ու ներ խու սա փելու նա խորդ նե րի բաց թո ղում ե րից, ինչ պես նաև 
գնալու ար դեն ինչ-որ տեղ բաց ված ճա նա պար հով:  Պա րոն  Պետ րո սը ղե-
կա վա րում էր այն որ բա նո ցը, ո րի սանն էր հե ղի նա կը՝ Ա րամ Ա նա նիկյ ան 
ա նու նով, և  ո րը, իբրև մե ծա հա սակ որբ, ո րո շա կիո րեն ի րա զեկ էր շուր ջը 
կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րին: 

 Հե տաքրք րա կանն այն է, որ «Պա րոն  Պետ րոսն ու իր նա խա րար նե րը» 
վե պում  Զար յա նը նկա րագ րում է մի ի րա վի ճակ, ո րը հա կա սում է այն մտայ-
նու թյա նը, թե հայ կու սակ ցութ յուն ներն ան պատ րաստ էին ան կա խութ յա նը: 
 Նախ քան  Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մը պա րոն  Պետ րո սը որ բա նո ցում ստեղ-
ծում է մի «կա ռա վա րութ յուն» իր նա խա րար նե րով (կար գա պա հութ յան, լու-
սա վո րութ յան, մաք րա պա հութ յան ևն) և  վար չա պե տով՝ ի րեն վե րա պա հե լով, 
իր բա ռե րով ա սած, թա գա վո րի դեր, որ կա րող էր հաս տա տել կամ մեր ժել 
«կա ռա վա րութ յան» ո րո շում ե րը: Դժ վար է ա սել, թե այդ փորձն այն ժա մա-
նակ կա՞ր արդ յոք որ բա նո ցա յին մի ջա վայ րում, թե՞ դա գրո ղի գե ղար վես տա-
կան եր ևա կա յութ յան արդ յունքն է, որ նա հե տին թվով ներ մու ծում է տեքստ: 
Այ սու հան դերձ, վեպն այս կերպ հեր քում է այն մտայ նութ յու նը, թե կու սակ-
ցութ յուն նե րը, ա վե լի ո րո շա կի՝ ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յու նը պատ րաստ չէր ան կա-
խութ յա նը, մինչ դեռ Ն.  Զար յա նի վե պում ար դեն որ բա նո ցում պատ րաստ վում 
էին երկ րի ա պա գա ղե կա վար նե րը: Ա հա թե ինչ է ա սում պ.  Պետ րո սը. «Սի-
րե լի սա նիկ նե՛ր, դուք վեր ջին խլյակ ներն եք բար բա րո սի յա թա ղա նով հո-
շոտ ված մի ազ գի, որ այ սօր ինձ է հանձ նել ձեր խնամքն ու դաս տիա րա-
կութ յու նը:  Դուք պար տա վոր եք մե ծա նալ ու դառ նալ գա լիք ան կախ 
 Հա յաս տա նի կար գա պահ քա ղա քա ցի նե րը:  Ձեզ նից ո մանց գու ցե վի ճակ ված 
է ա պա գա յում ղե կա վար դեր խա ղալ մեր նոր պե տա կա նութ յան մեջ: Ես պի-
տի նա խա պատ րաս տեմ ձեզ այդ նվի րա կան դե րի հա մար: Այդ նպա տա կով 
ես կազ մում եմ որ բա նո ցա յին ինք նա վա րութ յան կա ռա վա րութ յուն, ո րի նա-
խա րար նե րը պետք է լի նեք դուք:  Կա ռա վա րե ցեք որ բա նո ցը և  սո վո րեք ա պա-
գա յում կա ռա վա րել եր կի րը»2: Ա մեն դեպ քում նկա տե լի է, որ  Զար յա նը նշված 
ժա մա նա կաշր ջա նին անդ րա դառ նում է պատ մա կան հե ռա  վո րութ յու նից:  
Գուր գեն  Մա հա րին, որ  Զար յա նի որ բա նո ցա յին ըն կերն էր, մեկ այլ, լրա ցու-
ցիչ ե րանգ է բե րում իր «Ե րի տա սար դութ յան սե մին» վի պա կում:  Մա հա րու 
եր կե րում կար ևոր տեղ են գրա վում արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի վի ճա կը 
և  հե տա գա կյան քի հանգր վան նե րի ո րո նում ե րը՝  Դի լի ջան, Եր ևան,  Թիֆ լիս, 
Վ լա դի կավ կազ... ու ղեծ րով, Արևմ տա հայ բյու րո յի գոր ծու նեութ յու նը, որ բա-

2 Նաիրի Զարյան, Պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները, Եր., 1958, էջ 25: Վեպից մյուս հղումերի էջերը 
կնշվեն տեղում:
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նո ցա յին կյան քի ա նու րախ դրվագ նե րը:

Բ. Ան կա խութ յուն 
 Կի լիկյ ան պե տութ յան ան կու մից հե տո, կյան քի ծան րա գույն պայ ման նե-

րում, հար ձա կում ե րի, կո ղո պուտ նե րի, հրո սակ նե րի ար շա վանք նե րի, կո տո-
րած նե րի ըն թաց քում, երբ, ըստ  Խ. Ա բովյ ա նի՝ «Աշ խար քում ով ո տը բարձ-
րաց րեց,  Հա յաս տա նու վրո վը պետք է լոք տար, հա յոց ազ գին պետք է ոտ-
նա տակ տար, ձեռք քցեր, որ իր թշնա մու հա խի ցը կա րե նար գալ»3, ժո ղո-
վուր դը և ն րա մտա վո րա կան գոր ծիչ նե րը, յու րա քանչ յու րը յու րո վի, ան թե ղած 
էր պա հում ան կա խութ յան ե րա զան քը: Այդ են վկա յում 17-րդ  դա րի երկ րորդ 
կե սից սկսած տար բեր ապս տամ բու թյուն նե րը, 18-րդ  դա րում  Դա վիթ- Բե կի 
ապս տամ բութ յու նը, Իս րա յել Օ րու,  Հով սեփ Է մի նի գոր ծու նեու թյու նը, հնդկա-
հայ գա ղու թի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի՝  Մով սես  Բաղ րամ յա նի և  Շա հա միր 
 Շա հա միր յա նի ա ռաջ քա շած ծրագ րե րը: 

Այ սու հան դերձ, գործ նա կա նում կար ծես հա յե րը պատ րաստ չէին, ա վե լի 
հստակ՝ հնա րա վո րութ յուն չու նեին ի րենց ե րա զան քի ի րա կա նաց ման ա մե-
նա հար մար պահն ընտ րե լու:  Պատ մութ յու նը ան կա խութ յան հնա րա վո րութ-
յու նը հրամց րեց ա մե նա ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում:  Պա տե րազ մից ա -
վեր ված, ցե ղաս պա նու թյու նից ու գաղ թա կան նե րի հոս քից ուշ քի չե կած, 
տնտե սա պես լիո վին քայ քայ ված եր կի րը օր հա սա կան վի ճա կում ստիպ ված 
էր հար յու րամ յակ նե րից հե տո նոր պե տութ յան հիմ քը դնել:  Բո լոր գրող նե րի 
միա հա մուռ պնդմամբ՝ ան կա խութ յու նը կար ծես ստաց վեց անս պա սե լի:  Չա-
րեն ցը գրում է. «Շատ ջրեր էին հո սել նա յիր յան այդ քա ղա քի և  ընդ հան րա-
պես  Նա յի րիի ու աշ խար հի վրա յով այդ մի տար վա ըն թաց քում, երբ ես 
բա ցա կա յում էի քա ղա քից ու  Նա յի րիից և  ա մե նա նշա նա վորն ու կար ևորն 
այն էր, որ այդ ջրե րի հետ մեկ տեղ հո սել էին նաև բա նակ նե րը  Նա յի րիից 
ու այդ քա ղա քից և  Նա յի րին ու քա ղա քը մա ցել էին  Մա զու թի  Հա մո յին ու 
նա յիր ցի նե րին. ե րազյ ա լը կար ծես երկ րա յին էր դար ձել (վեր ջին ընդգծ.- 
Ժ.Ք.)». (5, 231):  Բայց թուր քա կան ար շա վանք նե րը շա րու նակ վում ու կաս կա-
ծի տակ էին դնում ան կա խութ յու նը, ո րով հետև «նա յի րա դա վա ճան մար դիկ», 
այ սինքն՝ ըստ էութ յան բոլշ ևիկ նե րը, խա ղա ղութ յան կոչ էին ա նում և  դեմ 
էին «գ րավ ված վայ րե րի» պաշտ պա նութ յա նը: «Հաս կա նու՞մ եք՝ ղու շը, ինչ-
պես ա սում էր  Հա ջի Օ նիկ է ֆեն դին, երկ նա յին թռչու նը ե կել, իր ոտ քով մեր 
ձեռն էր ըն կել, իսկ այդ ստոր պա րոն նե րը պա հան ջում էին, որ մենք մեր 
ձեռ քով վերց նենք ու բաց թող նենք այդ ղու շը...» (5, էջ 233): Այ սինքն՝ ղու շը 
մենք չէինք բռնել, ինքն իր ո տով էր մեր ձեռքն ըն կել. «Հաս կա նում էր  Հա մո 
 Համ բար ձու մո վի չը, զգում էր.- այն, որ կա տար վում էր դուր սը –կա տար վում 
էր ի րե նից դուրս. կա տար վում էր- ի րե նից ան կախ» (5, 206):  Կար ևորն այն 
է, որ բեր դի ա մե նա բարձր աշ տա րա կի վրա ե ռա գույն էր պարզ վել, «վերստին 
նա յիր յան դար ձած» Ա ռա քե լոց ե կե ղե ցում նա իր յան բար բա ռով պա տա րագ 
էր մա տուց վում...: 

 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան անս պա սե լիութ յան մա սին է գրում նաև 
 Կոս տան  Զար յա նը. «Կով կա սը վայր ըն կած հախ ճա պա կիի նման բա ժան վել 

3 Խաչատուր Աբովյան, Վերք Հայաստանի, Եր., ԵՊՀ հրատ, 1981, էջ 284:
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էր տա սը մա սե րի:  Թիֆ լի սի,  Բաք վի և Եր ևա նի քա ղա քա պե տութ յան հա-
մեստ շեն քե րի կա տա րին չտեսն ված ու չեր ևա կայ ված ան կա խութ յան դրո-
շակ ներ էին ծա ծան վում»4: Գ րող նե րի այս վե րա բեր մունքն ու ներ իր պատ-
մա կան հիմ քե րը: 1918 թ. մա յի սին Անդր կով կաս յան սեյ մի լու ծա րու մից հե տո 
 Հա յոց Ազ գա յին խոր հուր դը ի րեն հռչա կում է հայ կա կան գա վառ նե րի «գե-
րա գույն և  միակ իշ խա նութ յուն»՝  «ո րոշ ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րով» մո տիկ 
ա պա գա յին թող նե լով Ազ գա յին կա ռա վա րու թյան կազ մա վո րու մը: Ար տա քին 
սահ ման նե րի վտան գված վի ճա կը և  ներ քին ան լու ծե լի խնդիր նե րը  Հա յոց 
Ազ գա յին խորհր դին ստի պում են զգույշ լի նել և  տա տան վել ան կախ հան-
րա պե տութ յան հռչակ ման հար ցում, ո րը մի քիչ ա վե լի ուշ է տե ղի ու նե նում: 
Ա հա այս ի րադ րութ յու նը թույլ է տա լիս գրող նե րին ան կախ հան րա պե տութ-
յան հռչա կու մը հա մա րել անս պա սե լի, հե քիաթ և  այլն:

 Վե րա դառ նանք  Չա րեն ցին: Որ քան էլ նա եր գի ծում է, ա նո ղոք քննա դա-
տում, ինչ պես ինքն է գրում՝ ՀՅԴ-ի գոր ծու նեութ յու նը, չի նշա նա կում, թե 
նա ու րախ չէր ան կա խութ յան հա մար: 1922-ին «Չա րենց- Նա մե»-ում նա 
հի շում է. «... Տաս նըութ:// Թ վա կան հրի://Ող ջա կեզ– կարմ րա կեզ բո ցում://
Արթ նա ցավ արև՛  Նա յի րին//Իմ հո գու նո՛ր զնգո ցում:...// Ու կա րոտդ հան-
կարծ ալ վը լան-// Ող ջա կեզ– հո գիս ար ևեց» (2..166):  Չա րեն ցը, քննա դա տե-
լով հան դերձ, չէր կա րող չնկա տել այն ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կը, որ բա ժին 
էր ըն կել նո րան կախ հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յա նը: Երբ «Մա զու թի 
 Հա մոն մաց, ոչ միայն մաց, այլև իր վրա վերց րեց բո վան դակ իշ խա-
նութ յու նը... ուշ էր, բա վա կա նին ուշ էր ար դեն» (5, 254) : Ընդգծ ված ար-
տա հայ տութ յու նը հու շում է, որ խոս քը ան կախ երկ րի ղե կա վա րութ յանն է 
վե րա բե րում: Ուշ էր, ո րով հետև խախտ վել էին բնա կան կյան քի բո լոր պայ-
ման նե րը, ինչ պես կա րող են քանդ վել մար դու հա գուս տի բո լոր կա րե րը. 
գաղ թա կան ներ, դա սա լիք ներ, քաոս, ի րա րան ցում. «Ո՞նց, ո՞նց փրկեր 
դրութ յու նը  Մա զու թի  Հա մոն, երբ, ինչ պես ա սա ցինք, քանդ վել էին ար դեն 
քա ղա քի բո լոր կա րե րը և  ոչ մի, թե կուզև հան ճա րե ղա գույն դեր ձակ չէր 
կա րող այլևս ի րար միաց նել թա փով ի րա րից խույս տալ սկսող մա սե րը: 
 Հա մո  Համ բար ձու մո վի չի բա ցա կա յութ յան ըն թաց քում մի չտեսն ված զար-
գաց ման էին հա սել քա ղա քի, ինչ պես ա սում են՝ կենտ րո նա խույս ու ժե րը, 
որ այլևս անհ նա րին էր դրանք ոչ միայն ոչն չաց նել, այլև չե զո քաց նել» (5, 
255):  Մա զու թի  Հա մոն մատ նա նիշ էր ա նում «նա ի րա դա վա ճան սրի կա նե-
րին» և ա ռա ջին հեր թին՝  Կա րո  Դա րա յա նին: «Դ րանք լցվել են հի մա ռազ-
մա ճա կա տը և  դե զեր տի րութ յուն են քա րո զում մեր ա րի զին վոր նե րին, 
դրանք խոս տա նում են զին վոր նե րին հող, խա ղա ղութ յուն ու հանգս տութ յուն 
և ն ման լկտի մի ջոց նե րով քայ քա յում են մեր բա նա կը»,- գրում էր  Հա մոն 
ռազ մա ճա կա տից և հ րա հան գում, որ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում պետք է 
գնդա կա հա րել նրանց (5. 251):  Չա րեն ցը թերևս ա վե լի ծանր մեղ քի հա մար 
է քննա դա տում բոլշ ևիկ նե րին, ո րով հետև վեր ջին ներս, կազ մա լու ծե լով հայ-
կա կան բա նա կը, կան խո րո շե ցին նրա պար տութ յու նը: Չ պետք է մո ռա նալ, 
սա կայն, որ խորհր դա յին տա րի նե րին ստեղծ ված գրա կա նութ յան զգա լի 

4 Կոստան Զարեան, Նաւը լերան վերայ, «Սարգիս Խաչենց. Փրինթ-Ինֆո», Եր., 2015, աշխատասիրությամբ 
Եր. Տեր Խաչատրյանի, էջ 101: Սա վեպի առաջին՝ 1943 թ. տարբերակի վերահրատարակությունն է, որից 
էլ կատարվում են հղումերը: Էջերը կնշվեն տեղում:
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մա սը տո գոր ված էր խորհր դա յին, այ սինքն՝ կո մու նիս տա կան գա ղա փա-
րա խո սութ յամբ և  եր ևույթ նե րը գնա հա տում էր հա կա դիր դիր քե րից:  Նույն 
 Չա րեն ցի բազ մա թիվ գոր ծե րում, ինչ պես հայ ժո ղովր դի անց յա լը, այն պես 
էլ, ինչ պես ինքն է ան վա նում, Ա րա րատ յան  Հան րա պե տութ յու նը գնա հատ-
վում է իբրև սուտ ու ան կար մի ի րա կա նութ յուն: «Պատ մութ յան քա ռու ղի-
նե րով» պոե մում ան վա նե լով մեր անց յա լը ա նանց յալ, գայ լը՝ ոչ պղնձյա՝ 
նա հաս նում է մինչև իր ա պած ժա մա նա կը, բա ցում է  «է ջը նա խա վեր ջին», 
այ սինքն՝ Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան օ րե րը և  մե ղադ րում «Ե րեկ վա մեր 
տե րե րը չնչին», ո րոնք «Մեր ա նու նից մրրիկ սեր մա նե ցիք/ն/ // Վեր ջին խա-
րիս խը մեր// Վա ճառ քի հա նե ցիք/ն/» (4, 209):  Գու ցե կա րե լի է վի ճել  Չա-
րեն ցի հետ պար սա վան քի այս խոս քե րի հա մար, բայց նախ՝ սա բխում է 
պոե մի ընդ հա նուր տրա մա բա նութ յու նից, ըստ ո րի մեր նախ նի նե րը, ի 
դժբախ տութ յուն մեզ, մեզ չեն ա վան դել հզոր ու ա պա հով հայ րե նիք:  Սա 
 Չա րեն ցի մոտ դառ նում է հա մոզ մունք կամ դա ռը գի տակ ցութ յուն, որն իր 
ար տա հայ տութ յունն է գտնում նաև «Մահ վան տե սիլ», «Նորք», «Զ րա հա-
պատ  Վար դան  Զո րա վար» պոեմ ե րում:  Չա րեն ցի սրտնե ղութ յու նը բխում 
էր թույլ ու խեղճ հայ րե նի քի ժա ռան գոր դը լի նե լու գի տակ ցութ յու նից, և  այդ 
լույ սի տակ նա միա կող մա նիո րեն էր գնա հա տում անց յա լը, իսկ ներ կա յի 
գնա հա տա կա նը ա ռա վել քան դա ժան էր: Ար դեն «Մահ վան տե սիլ» պոե մում 
նա ստեղ ծում է դաշ նակ ցա կան ներ Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի, Ա վե տիս 
Ա հա րոն յա նի և  այ լոց գրո տես կա յին կեր պար նե րը: Ա սել, թե սա զուտ 
բոլշևիկյ ան տե սա կետ է, որ որ դեգ րել էր հե ղա փո խա կան բա նաս տեղծ 
 Չա րեն ցը, թերևս ճիշտ չի լի նի, քա նի որ այս գնա հա տա կան նե րը քիչ են 
տար բեր վում «Ազ գա յին ե րազ» պոե մի եր գի ծա կան կեր պար նե րից, որ նա 
ստեղ ծել է դեռևս 1917-1918 թվա կան նե րին: Ա յո՛,  Չա րենցն ու ներ իր սուբ-
յեկ տիվ ըն կա լում ե րը, ո րոնք ոչ միայն ներ քին հա կա սա կան ապ րում ե րի, 
այլև ի րա կան տպա վո րութ յուն նե րի արդ յունք էին:

 Կոս տան  Զար յա նի հա մար ան կա խութ յու նը թեև «չլս ված ու չտեսն ված» 
բան էր, բայց նա ու րա խութ յամբ է ար ձա նագ րում այդ փաս տը:  Վե պում 
 Զար յա նն ընդ հա նուր առ մամբ անդ րա դառ նում է նաև  Կով կա սում տի րող 
ի րա վի ճա կին, ներ կա յաց նում դեռևս պա տե րազ մի մեջ գտնվող նո րան կախ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մայ րա քա ղա քի թշվառ վի ճա կը, ո րի փո-
ղոց նե րը լի էին ցե ղաս պա նութ յու նից փրկված գաղ թա կան նե րի մեռ նող 
զանգ ված նե րով, որ բե րով, մու րաց կան նե րով:  Զար յա նը ի րա տես է, փոր ձում 
է տես նել այն ան հաղ թա հա րե լի դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնց առջև կանգ նած 
էր ե րի տա սարդ հան րա պե տութ յու նը. «Ա յո՛, բուռն կեր պով ար տա հայտ ւած 
յոյ սե րի ե տև՝ ա րիւ նած դրօ շակ ներ էին կախ ւած: Ա մեն քը գի տէին. թշնա մին 
վի զը եր կա րած, հսկում էր սահ ման նե րի շուր ջը:  Հա յաս տա նը դա ժա նօ րէն 
մե նակ էր:  Լեց ւած մի քա նի հա րիւր հա զար տաճ կա հայ փախս տա կան նե-
րով և ան հա մար որ բե րով, տա րի նե րով մղած պա տե րազ մից յե տոյ և մի-
լիո նա ւոր զո հե րից յե տոյ, չնա յած յաղ թու թիւն նե րին, նա դեռ ստիպ ւած էր 
իր գո յու թիւ նը պաշտ պա նել: // Զենք չկար:  Հաց չկար» (էջ 99): Գ նացք նե րը 
գրե թե չէին աշ խա տում, դե ղո րայք ու հա գուստ չկար, փող տպե լու հա մար 
ան գամ թուղթ չկար, և  այդ թուղթն ա վե լի թանկ ար ժեր, քան նրա վրա 
տպված փո ղը: Այ սու հան դերձ,  Զար յա նը լա վա տես է, և ն րա լա վա տե սութ-
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յու նը հեն վում է ոչ այն քան օբ յեկ տիվ ի րո ղութ յուն նե րի, որ քան, ինչ քան էլ 
վե րա ցա կան հնչի, հայ կա կան ո գու վե րածնն դի, հայ րե նի հո ղի տված է ներ-
գիա յի, հայ մար դու կամ քի ու ժի և նպա տա կաս լա ցութ յան վրա: Այդ կա մա-
յին  հա յը հե ռա վոր նա վար կութ յուն նե րի կա պի տան Ա րա  Հեր յանն է, որն 
ան ա սե լի դժվա րութ յուն նե րի գնով  Բա թու մից «Ալ բատ րոս» նա վը հասց նում 
է  Քա նա քե ռի բար ձուն քը, որ տե ղից պետք է տա ներ Ս ևան և  նա վար կե լի 
դարձ ներ լի ճը:  Նա վի տեղ հասց նե լու դժվա րութ յու նը  Զար յա նը հա մե մա-
տե լի է դարձ նում նշված պայ ման նե րում պե տա կա նութ յուն կա ռու ցե լու 
դժվա րութ յան հետ: 

Հայ րե նի քի սե րը և ն րա ան կա խութ յան ի րո ղութ յու նը  Հա յաս տան էր բե-
րել բազ մա թիվ հա յե րի: «Շուր ջը կանգ նել էին Ֆ րան սիա յից, Ա մե րի կա յից, 
 Ռու սաս տա նի խոր քե րից և  ու րիշ եր կիր նե րից ե կած հա յեր: Ա հա, սրանք 
ևւս, մտա ծեց  Հէ րեա նը, վա զել ե կել են ի րենց տան ջող ե րա զի ե տև ից. վե-
րագ տել են ի րենց մե նա կու թեան հետ խօ սող աշ խար հը...» (էջ 104): Այդ 
ե րա զի հետ ևից էին ե կել  Հեր յա նը, ծո վա յին տոր մի ղի սպա  Մի քա յել 
 Թու  ման յա նը, հար յու րա պետ  Բաբ կեն  Մի րան յա նը, հա յե ցող փի լի սո փա 
 Մարկ  Պետ րո սը... 

 Զար յա նի հույ սի մյուս հե նա րա նը բուն ժո ղո վուրդն է: Ս ևան այ ցե լու թյան 
ժա մա նակ, դի տե լով ե րի տա սարդ նե րի ո գե շունչ պա րը,  Հեր յա նը ընդ հան-
րաց նում է եր ևույ թը. «Ճ կուն, կայ տառ, ա զատ հա յութ յուն էր այդ, ո րի գե-
ղե ցիկ շար ժում ե րի մեջ թաքն ւած էր ե՛ւ վե հու թիւն, ե՛ւ խոր հուրդ» (էջ 157): 

Այս ա մենն ա մեն ևին էլ չի նշա նա կում, թե  Զար յա նը հիա ցած է ա մեն ին-
չով և  չի տես նում երկ րում առ կա բազ մա թիվ թե րութ յուն նե րը:  Նա դժգոհ էր 
պե տա կան պաշ տոն յա նե րի քաշք շու կից, կա ռա վար ման ան ճա րա կութ յու նից, 
մարդ կանց՝ ի րենց տե ղում չլի նե լուց....:  Նախ կին դե րա սա նը կա ռա վա րութ-
յան ան դամ է դար ձել և բ նու թագ րում է երկ րի ի րա կան կա ցութ յու նը. «Ող-
բեր գու թիւն նե րը բե մի վրա յից ի ջել են և բռնել կեան քի աս պա րէ զը...  Հա մեստ 
մեր թա տե րա կան դահ լի ճը վեր է ած ւել  Պար լա մեն տի, ուր գա ւառ նե րից ե կած 
ան յայտ մար դիկ,  Շէքս պի րեան ճա ռեր են ար տա սա նում, մինչ ես, ա մեն ինչ 
մի կողմ եմ դրել և ծա ռա յում եմ նո րա կազմ  Հան րա պե տու թեան...» (էջ 180): 
Երկ րի թշվա ռութ յունն ար տա հայտ վում էր նաև ա վեր ված տնտե սութ յան (հա-
ցի մի ֆուն տը մեկ մի լիո նից ա վե լի ար ժեր...), կա ռա վար ման ան ճա րա կութ-
յան, ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ, ո րով հետև եր կի րը ոչ միայն հաց 
չու ներ, այլև հա մա պա տաս խան կադ րեր: «Եւ րո պա կան դի ւա նա գի տա կան 
գայ լե րի դէմ հա նե ցինք ծխա կան դպրո ցի նախ կին վար ժա պետ ներ»,- դառ-
նութ յամբ նկա տում է վե պի հե րոս նե րից մե կը (էջ 578): Եզ րա կա ցութ յունն 
այն է, որ մեծ դեպ քեր են, բայց փոքր մար դիկ են ղե կա վա րում, մինչ դեռ մեզ 
 Գա րի բալ դի ներ են անհ րա ժեշտ: Այս ա մե նի հետ ևանքն այն ե ղավ, որ «Ա րա-
րա տի գլխին ե ռա գոյն դրօ շակ պի տի ցցւէր, իսկ դուրս ե կաւ, որ Ա րա րա տը, 
փա փուչ նե րը ձեռ քը ա ռած ո տա բո պիկ փախ չում է...» (էջ 547):  Վեր ջա պես, 
վե պի թե՛ ա ռա ջին, թե՛ երկ րորդ տար բե րա կում կա մի էա կան բան, որ բխում 
է  Զար յա նի աշ խար հա յե ցո ղութ յու նից:  Վե պի գլխա վոր հե րոս Ա րա  Հեր յա նը 
կու սակ ցա կան չէ, ուս տի երբ դաշ նակ ցա կան նե րը և  մե ծա մաս նա կան նե րը 
հա ջոր դում են ի րար, նա չի խառն վում ոչ մե կի գոր ծե րին, մում է երկ րում՝ 
իր ժո ղովր դին ծա ռա յե լու գոր ծին հա վա տա րիմ և ձգ տում իր նպա տա կին: 
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 Վե պի հե րո սու հի նե րից Զ վարթն ա սում է. «Ես սի րում եմ մեր եր կի րը: Աղ քատ, 
թշւառ, ող բեր գա կան, բայց և այն պէս, չպի տի ու զէի փո խել ոչ մի ու րիշ երկ-
րի հետ...» (185):  Սա վե պի կար ևոր ու ղերձ նե րից մեկն է՝ պետք է եր կի րը 
սի րել:  Բո լոր գրող նե րը, թեև եր բեմ չա փա վոր զգու շութ յամբ, բայց ընդ հան-
րա պես, նկա տե լով հան դերձ թե րութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե րը, դրա կան 
են գնա հա տել ան կախ  Հա յաս տա նի գո յութ յու նը: Այս ա ռու մով զգա լիո րեն 
տար բեր վում է  Գուր գեն  Մա հա րու պա տա նի հե րո սը «Ե րի տա սար դութ յան 
սե մին» վի պա կում, ո րը ոչ միայն ան տար բե րութ յամբ, այլև նույ նիսկ բա ցա-
սա կան ե րան գա վո րու մով է ըն դու նում ան կա խութ յան լու րը:  Մո րը գտնե լու 
պատ ճա ռով Եր ևա նից  Թիֆ լիս մեկ նած  Մա հա րին երբ վե րա դառ նում է որ-
բա նոց, նրա ըն կե րը՝ հե տա գա յում  Նաի րի  Զար յա նը (ո րը վեր ջի նիս գրա կան 
ա նունն է), հայտ նում է լու րը. «Նա ա սաց, որ մենք հի մա  Հա յաս տան ու նենք, 
ա յո՛, թե պետ ոչ մեծ, բայց մի տե սակ իս կա կան  Հա յաս տան:  Ցա վա լի սա կայն, 
որ այդ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան մեջ նստած են դաշ նակ ցա կան նե րը, 
դաշ նակ ցա կան խմբա պետ նե րը հան գիստ չեն տա լիս ժո ղովր դին...»5: Այս 
միտ քը վե րագր ված է ըն կե րո ջը, ո րի հետ, ըստ եր ևույ թին, հա մա ձայն է 
պատ մո ղը: Ն կա տե լի է, որ խո սակ ցութ յու նը շա րու նակ վում է բոլշ ևիկյ ան 
հե ղա շրջման հե ռան կա րով, և  վե պի հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րը պետք 
է ըն թա նան այդ ճա նա պար հով: Ի հար կե, այս տեղ հա մա տեղ վում են եր կու 
հան գա մանք՝ խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րի հա կա դաշ նակ ցա կան, մեր ժո-
ղա կան քա ղա քա կա նութ յու նը և  աք սո րից նոր վե րա դար ձած  Մա հա րու վե-
րա պահ ու զգու շա վոր վե րա բեր մուն քը: 

 Հան րա պե տութ յան ա ռօր յա կյան քի, քաղ ցի, հի վան դութ յուն նե րի, աղ մու-
կի, բար ձի թո ղի և  ան կա ռա վա րե լի դրութ յան, գնացք նե րի անմ ի թար վի-
ճա կի, քանդ ված ռել սե րի, մաու զե րիստ նե րի կա մա յա կա նութ յուն նե րի և  հա-
 զար ու մի դժվա րութ յուն նե րի մա սին բազ մա թիվ նկա րագ րութ յուն ներ կա-
րե լի է գտնել այդ օ րե րի մա սին գրող գրե թե բո լոր հե ղի նակ նե րի եր կե րում: 
Դ րանք պատ ճեն ման աս տի ճա նի նման են ի րար, ուս տի  Մա հա րու ստեղ ծած 
պատ կե րը կա րող է լի նել ընդ հան րաց նող. «Ճա նա պար հորդ նե րի ճնշող մե-
ծա մաս նութ յու նը գյու ղա ցի կա նայք են, ա պա ե րե խա ներ, ծե րու նի ներ, մի 
եր կու տասն յակ մի ջին տա րի քի տղա մար դիկ:... Ե րե խա նե րը գու նատ են ու 
նի հար, վա վե րաց ված ու հաս տատ ված քաղ ցի կնի քով:  Ճա նա պար հորդ նե րը 
չար են, ան զի ջում, բծախն դիր ու կռվա րար: Այդ նշա նա կում է, որ նրանք 
քաղ ցած են:  Կա յա րան նե րից մե կում գնաց քը կանգ նեց ու եր կար ժա մա նակ 
կանգ նած մաց:  Պարզ վեց, որ շո գե քար շի հնո ցում ա ծու խի տեղ փայտ է 
վառ վում և  որ փայ տը վեր ջա ցավ:  Հե տո նո րից գնաց քը շարժ վեց, հար բած 
մար դու ան հաս տատ ըն թաց քով» (էջ 315):  

Բա վա րար վենք ևս  մի պատ կե րով. Կ.  Զար յա նը «Նա վը...» վե պում ընդ-
հան րաց նում է պատ կե րը. «Կար ծես սև թշւա ռու թեան մի ան կիւ նից վայր 
թափ ւած այդ մարդ կու թեան վրա յից ծանր ոտ քե րով մի հսկայ էր ան ցել և  
ա մեն ինչ ճզմել» ( էջ 96): Ն կա տենք, որ պատ կեր նե րի ի մաս տա յին նմա նութ-
յու նը ցույց է տա լիս ճշմա րիտ ի րա կա նութ յու նը: 

 Նաի րի  Զար յանն իր հեր թին, իբրև տաս նու թամ յա պա տա նի ու որ բա նո-
ցի սան, պետք է բա վա կա նա չափ ի րա զեկ լի ներ այդ ժա մա նա կի ի րա դար-
5 Գուրգեն Մահարի, Երիտասարդության սեմին, Եր., 1956, էջ 320:
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ձութ յուն նե րին, բայց հե ռան կա րում դե պի բոլշ ևիկյ ան գա ղա փա րա խո սութ յան 
հաղ թա նա կը տա նող «Պա   րոն  Պետ րոսն ու իր նա խա րար նե րը» վե պում չա-
փա վոր ոգ ևո րութ յամբ է ար տա հայտ վում Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ստեղծ-
ման վե րա բեր յալ: Երբ ազ գա յին խորհր դա րանն իր անդ րա նիկ նիս տում  Հա-
յաս տա նը հռչա կում է ան կախ հան րա պե տութ յուն, ու րա խութ յան ա լի քը հաս-
նում է նաև որ բա նոց նե րը:  Մե ծա հա սակ որ բե րը գի տեին, որ ի րենց ազ գը 
«հինգ հար յու րամ յակ ի վեր զրկված էր պե տա կան ան կա խութ յու նից ու բա-
ժան ված օ տար տե րութ յուն նե րի միջև: Այժմ նա ձեռք էր բե րել ան կա խութ-
յուն հի շեց նող մի բան (ընդգ ծու մը մերն է- Ժ.Ք):  Մեր տղա նե րը դրա նով, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, պար ծե նում էին»6:  Հա ջորդ է ջե րը ցույց են տա լիս, որ ու-
րա խու թյու նը ե ղել է հա մազ գա յին:  Պա րոն  Պետ րո սը որ բե րին թույլ է տա լիս 
անց նել «հա յոց պառ լա մեն տի մո տով» և  տես նել հա յոց պե տա կան դրո շը: 
Իսկ տղա նե րը ոգ ևո րու թյու նից փո խա դար ձա բար նե րում են վի րա վո րանք-
նե րը: «Հա մազ գա յին ու րա խու թյան ջեր մութ յու նից հալ վե ցին բո լոր անձ նա-
կան վե ճերն ու թշնա մանք նե րը»,- գրում է Ն.  Զար յա նը: Ն.  Զար յա նը ևս  չի 
կա րող շրջան ցել ի րա կա նութ յու նը. «Պե տութ յուն և  հե ղա փո խութ յուն» կար-
դա ցող նրա հե րոս նե րը սրտի խոր քե րում փայ փա յում են կորց րած հայ րե նիք 
վե րա դառ նա լու հույ սե րը և, ար գել քին հա կա ռակ, ոգ ևոր վում զո րա վար Անդ-
րա նի կի կեր պա րով: Այ սու հան դերձ,  Զար յա նը վե պում շեշ տը դնում է կա ռա-
վա րութ յա նը վար կա բե կող եր ևույթ նե րի վրա: Բ ժիշկ Ող ջա կիզ ա նը, օ րիորդ 
 Կո թողյ ա նը, պա րոն  Պետ րոսն ին քը,  Նոր քի  Վար դա զա րը և  ընդ հան րա պես 
մաու զե րիստ նե րը նոր կա ռա վա րութ յան ան ճա րա կութ յան ար տա հայ տութ-
յունն են վե պում: Որ քան էլ ի րա կա նութ յան մեջ հիմք ու նե նար գրո ղը, վե պում 
եզ րա կա ցու թյուն ներն ար վում են շատ ա րագ: «Ու րա խութ յուն ներն ու հույ-
սե րը տևե ցին միայն մի շա բաթ:  Հա յաս տա նի նո րա կազմ կա ռա վա րութ յու նը 
ոչն չով չլա վաց րեց երկ րի վի ճա կը» (էջ 259),- գրում է Ն.  Զար յա նը՝ չմտա-
հոգ վե լով իր տված մի շա բաթ ժամկ ե տի մա սին: 

Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան ստեղծ մա նը մեծ ոգ ևո րութ յամբ է ար ձա գան-
քում  Վա հան  Թո թո վեն ցը, ո րը թեև ընդգծ ված քննա դա տա կան վե րա բեր-
մունք ու ներ ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան նկատ մամբ, բայց պատ մա կան կար ևոր 
ի րա դար ձութ յու նը գնա հա տում է հա մա հայ կա կան նշա նա կու թյան տե սանկ-
յու նից. «Ձեռքս կառ նեմ  Պոլ սո հայ թեր թե րը՝  Ժո ղովր դի ձայ նը, Եր կի րը, 
 Ճա կա տա մար տը, ո րոնց մեջ կար միր ո գի մը կը ծա ծա նի: Ա նոնք մա յի սի 
28-ը կտո նեն  Պոլ սո մեջ...  Մեր ան կա խութ յան տո նը  Վոս փո րի ա փե րուն վրա, 
մեր մա նուկ հան րա պե տութ յան տո նը օս ման յան մայ րա քա ղա քին մեջ: Ա հա՛ 
հսկա յա կան ե րազ մը և  տա կա վին ի՛նչ ե րազ ներ...»7:

 Գ.  Ներ քին և  ար տա քին թշնա մի ներ ու խո չըն դոտ ներ 
 Պատ մա գի տութ յան և  հա սա րա կա գի տութ յան մեջ հա ճախ է շրջա նառ-

վում այն միտ քը, որ կայս րութ յուն նե րը փլուզ վում են ոչ այն քան ար տա քին 
հար ված նե րից, որ քան ներ քին հա կա սութ յուն նե րից:  Կար ծում ենք, որ դա 
վե րա բե րում է ոչ միայն կայս րութ յուն նե րին, այլ ընդ հան րա պես պե տութ յուն-

6 Նաիրի Զարյան, Պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները, Եր., 1958, էջ 257:
7 Վահան Թոթովենց, Երկեր երեք գրքով, գիրք 3, Եր., «Նաիրի», 1991, էջ 382:
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նե րին: Այս հան գա ման քը նկա տի ու նե նա լով՝ կա րե լի է ա սել, որ  Հա յաս տա-
նի ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յու նը, մեղմ ա սած, դիր քե րը զի ջեց և՛ ար տա քին, 
և՛ ներ քին ճնշում ե րի պատ ճա ռով:  Ներ քին, ե թե ոչ թշնա մի նե րի, ա պա հա-
կա դիր ու ժե րի, իշ խա նութ յան ձգտող նե րի և  իշ խա նութ յուն ու նե ցող նե րի միջև 
գաղտ նի և  բա ցա հայտ պայ քա րը, բոլ շիկ նե րի ընդ հա տակյ ա գոր ծու նեութ-
յու նը, դա սա լիք նե րի փա խուս տը ճա կա տից, ժո ղովր դի ոչ միան շա նակ վե-
րա բեր մուն քը իշ խա նութ յուն նե րի կա մա յա կա նութ յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
բա վա կա նա չափ ար տա ցոլ ված են նշված հե ղի նակ նե րի գոր ծե րում, պե տութ-
յան կոր ծան ման ո րո շա կի նա խադր յալ ներ էին ստեղ ծում:

Գ րող նե րից յու րա քանչ յու րը տար բեր չա փով անդ րա դար ձել է թուր քե րի 
ար շա վանք նե րին, ո րոնք Ք յա զիմ  Կա րա բե քիր փա շա յի ղե կա վա րութ յամբ 
ան ցել ու անց նում էին  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով 
արևե լա հա յե րին ևս  իս պառ ոչն չաց նել հենց ի րենց հայ րե նի քում:  Բայց քչերն 
են անդ րա դար ձել ներ քին թուր քին: Այս մա սին ա վե լի հա ճախ խո սում է  Կոս-
տան  Զար յա նը վե պի ա ռա ջին տար բե րա կում: 1963-ին  Հա յաս տա նում լույս 
տե սած վե պի վե րամ շակ ված տար բե րա կում մկրատ վել, հան վել են թուր քե-
րին, ռուս նե րին և  բոլշ ևիկ նե րին վե րա բե րող է ջեր, հատ ված ներ, տո ղեր, ան-
գամ բա ռեր, ո րոնք ար տա հայ տում են  Զար յա նի վե րա բեր մուն քը: «Բաք ւում 
տե ղի ու նե ցած մե ծա մաս նա կան նե րի և  տա ճիկ նե րի միա ցեալ ժո ղո վը, ո րին 
մաս նակ ցել էին հա յաս պան  Նու րի և  Խա լիլ փա շա նե րը, ո րո շել էր ա մեն 
գնով նւա ճել  Հա յաս տա նը, կո մու նիստ հա սա րա կարգ հաս տա տել այն տեղ 
և, ազ գա յին կա ռա ւա րու թիւ նը տա պա լե լով՝ ա զատ ճա նա պարհ բաց ա նել 
ջար դա րար տա ճիկ նե րի ներ խուժ ման հա մար»8,- գրում է  Զար յա նը: Այս մա-
սին  Զար յա նը կա րող էր խո սել դրսում, որ տեղ լույս տե սավ նրա վե պը, իսկ 
քե մա լա կան նե րի հետ բա րե կա մութ յուն ա նող, հե տա գա յում էլ սե փա կան 
սխալ նե րը ծած կող խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րը, բնա կա նա բար, չէին կա-
րող հան դուր ժել նման դա տո ղութ յուն ներ:  Հատ կա պես չէին կա րող հան-
դուր ժել թուր քե րի և  մե ծա մաս նա կան նե րի նմա նու թյու նը կամ նույ նա կա նութ-
յու նը, ո րը պնդում է  Զար յա նը վե պի տար բեր է ջե րում: Դր սի ու ժե րին օգ նում 
էին ներ քին թուր քե րը, իսկ բոլշ ևիկ նե րի գա լու ժա մա նակ՝ նաև մա լա կան-
նե րը: 

 Նախ՝ ներ քին թուր քե րի և  ադր բե ջան ցի նե րի մա սին:  Զար յա նը, մյուս 
գրող նե րի հա մե մատ, ա վե լի բազ մա կող մա նիո րեն է մո տե նում խնդրին, բա-
ցատ րում թուր քե րի մար տա վա րութ յու նը, որն ար տա հայտ վում էր երկ րի ներ-
սում գտնվող իր բա րե կամ տար րե րին կազ մա կեր պե լու, անս պա սե լի հար-
ված ներ հասց նե լու, հա յե րին տար բեր կող մե րից օ ղա կե լու մի ջո ցով:  Նա 
միա ժա մա նակ հետ ևում է դեպ քե րի ժա մա նա կագ րութ յա նը՝ ընդ հուպ Ա լեք-
սանդ րա պո լի ստո րա ցու ցիչ պայ մա նա գի րը:

Մ յուս կող մից՝  Զար յա նը ներ կա յաց նում է  Ռու սաս տա նի ա խոր ժա կը՝ զու-
գա հեռ անց կաց նե լով թուր քե րի և  մե ծա մաս նա կան նե րի միջև. «Դու մո ռա նում 
ես, որ մենք ստիպ ւած ենք ընտ րել եր կու թշնա մի նե րի մէջ՝ տա ճիկ նե րը կամ 
մե ծա մաս նա կան նե րը...»,- ա սում է հե րոս նե րից մե կը, բայց ան մի ջա պես խո-
սա կի ցը շեշ տում է տար բե րութ յու նը. «Տա ճի կը սպա նում է մար մի նը, իսկ 
բոլշ ևի կը՝ ո գին...» (էջ 583):  Մե ծա մաս նա կան նե րի նկատ մամբ ընդգծ ված 
8 Կոստան Զարյան, Նաւը լերան վրայ, էջ 376:
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բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը ար տա հայտ վում է ա մե նից ա ռաջ թուր քի և 
 բոլշ ևի կի զու գա հե ռով:  Բոլշ ևիկ նե րը բնու թագր վում են ի րենց ա րարք նե րով: 
Իշ խա նութ յու նը նվա ճե լուց հե տո նրանք կո ղոպ տում են ժո ղովր դին, ձեր բա-
կա լում, գնդա կա հա րում: «Տա՛ նում են, ե ղա ծը, չե ղա ծը տա նում են... Էլ ա լիւր 
ա սես, լա ւաշ ա սես, մեղր, միս, հաւ, չոր թան, լու բիա... Իսկ շա տե րին տա նում 
են բանտ....» (էջ 614),- զրու ցակ ցին է վկա յա կո չում գրո ղը: Ն ման օ րի նակ նե-
րը կրկնվում են, կո ղո պու տը հա ճա խա կի է դառ նում:  Սա կայն բոլշ ևիկ նե րի 
բռնութ յուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում մթեր քի բռնագ րա վու մով: Ն րանք 
սկսում են ձեր բա կա լութ յուն նե րը, հիմ ա կա նում ձեր բա կա լում են նախ կին 
իշ խա նութ յան գոր ծիչ նե րին ու նրանց հա մա կիր նե րին. «Այդ վայր կեա նին, 
փո ղո ցի կող մի ան կիւ նից մի խումբ մար դիկ դուրս ե կան: Այդ մարդ կանց 
առ ջև ից, ե տև ից, եր կու կող մե րից՝ եր կու ձեռ քով, կրա կե լու պատ րաստ հրա-
ցան ներ բռնած՝ զին ւոր ներ էին գնում:  Մարդ կանց դեմ քե րը դեղ նած էին և 
մոխ րա գոյն:  Յի շեց. նրանց տե սել էր  Խորհր դա րա նում: Գ նում էին յամբ քայ-
լե րով, ա ռանց աջ ու ձախ նա յե լու» (էջ 618):

Այս քա նով հան դերձ, չի կա րե լի ա սել, թե  Զար յա նը մեր ժում է թե՛  Ռու-
սաս տա նի, թե՛ բոլշ ևիկ նե րի դե րը, և  ըստ այդմ խիստ էին  Զար յա նին քննա-
դա տող նե րը, ո րոնք նրան մե ղադ րում էին հա վա տա փոխ լի նե լու մեջ: Ըստ 
էութ յան վե պի խմբա գրված տար բե րա կում կրճատ վել են վեր ջին նե րիս 
նկատ մամբ ա տե լութ յուն ա ռա ջաց նող, նրանց ո րոշ գոր ծո ղութ յուն նե րը դա-
վա ճա նութ յուն ո րա կող խիստ քննա դա տա կան հատ ված նե րը, ո րոնք բա ցա-
հայ տում էին ռուս նե րի և  բոլշ ևիկ նե րի հե ռա հար նպա տակ նե րը, բայց ըստ 
էութ յան դրա նով չէր փոխ վել գրո ղի ա ռանց քա յին վե րա բեր մուն քը ստեղծ-
ված կա ցութ յան նկատ մամբ: Ի վեր ջո,  Զար յա նը չէր կա րող չի մա նալ, թե 
դե պի ուր է տա նում իր վե պը:  Վե պի թե՛ հա սա րակ հե րոս նե րը, թե՛ մտա վո-
րա կան նե րը և  թե՛ նույ նիսկ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գա լիս են 
այն եզ րա կա ցութ յան, որ պետք է ընտ րութ յուն կա տա րեն թուր քե րի և  բոլշ-
ևիկ նե րի միջև, թեև դրանք հա վա սա րա զոր հաս կա ցութ յուն ներ չեն: Ն կա-
տե լի է նաև, որ ան գամ կա ռա վա րութ յան ան դամ ե րի մեջ ( Պե րոն յան) աս-
տի ճա նա բար ձևա վոր վում է  Ռու սաս տա նի օգ նութ յա նը դի մե լու գա ղա փա րը: 
 Պե րոն յա նը  Կար սի և Ա լեք սանդ րա պո լի ան կու մից հե տո վերջ նա կա նա պես 
հան գում է  Ռու սաս տա նին դի մե լու խնդրին. «Ա սում եմ, ու րիշ փրկու թիւն 
չկայ: Ի՞նչ է, ու զում ես թուր քե րը գան մեր գլխին տե՛ր դառ նան, ու զում ես 
տաճ կա հա յե րի հա լին հաս նենք...  Մե ծա մաս նա կան նե րը, վեր ջա պէս, ռուս են, 
իսկ ռուս նե րի հետ այդ քան տա րի եօ լա ենք գնա ցել և նո րից կը գնանք... 
Ախր, ես ա՛ սում էի...  Չէ՛, ա մե րի կա ցի նե րը պի տի գան... Ե կա՛ն, տե սա՛նք... 
 Կար սը ըն կաւ, Ա լեք սանդ րա պո լը ըն կաւ...» (էջ 549 ): 

  Ռու սաս տանն այս ան գամ վե րա դառ նում էր բոլշ ևիկ նե րի դեմ քով, և 
 հա յե րը դրան էլ էին հա մա ձայն:  Դա ար տա հայտ վում է  Պե րոն յա նի ուղ ղա կի 
խոս քի մեջ. «Ա սում են կո մու նիս տա կան կար գեր են՝ և թող լի նեն կո մու նիս-
տա կան կար գեր...  Մենք աղ քատ, աշ խա տա ւոր ժո ղո վուրդ ենք, հա րուստ ներ 
չու նենք, ար դիւ նա բե րու թիւն չու նենք, պրո լե տա րիատ չու նենք... Ե թէ գա լիս 
են հո ղե րը բա ժա նե լու՝ թող բա ժա նեն... Ի՞նչ ու նենք, որ ինչ կորց նենք... Այն-
պէս չէ՞...  Թող տա ճիկ նե րին հե ռաց նեն և մեզ հան գիստ տան, յե տոյ կը տես-
նենք...  Մեր ու ժե րը ժո ղո վենք, մեր աղ տը ու փո շին մաք րենք, մեր վէր քե րը 
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բու ժենք՝ մեր զէն քե րը կար գի բե րենք, որ պես զի նո րից կա րո ղա նանք սկսել...» 
(էջ 550): Այս խոս քե րը վե պում իր վար քագ ծով հաս տա տում է վե պի գլխա վոր 
հե րոս  Հեր յա նը, որն ա կա մա խառն վել էր երկ րից փախ չող նե րին, բայց կես 
ճա նա պար հից վե րա դառ նում է մայ րա քա ղաք՝ մա լով հայ րե նի երկ րում: 
 Զար յա նի վե պում կա մի փոք րիկ՝ երկ տո ղա նոց ակ նարկ Ա բովյ ա նի մա սին. 
«Ե թէ կա մի հո գի, որ վշտա հար ման է գա լիս  Հա յաս տա նի վրա յից, նա էլ 
մեր հա րև ան Ա բո վեանն է... Ման է գա լիս և պատ րաս տում «Վէրք  Հա յաս-
տա նի »ի երկ րորդ հա տո րը...» (էջ 587): Այս ակ նար կը հու շում է, որ ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կում, ինչ պես Ա բովյ ա նի ժա մա նակ, այն պես էլ հի մա  Ռու սաս տա նը 
ներ կա յա նում է իբրև այ լընտ րանք, Ա բովյ ա նի ժա մա նակ՝ պար սիկ նե րի, 1920-
ին՝ թուր քե րի հա մե մատ...

 Մե ծա մաս նա կան նե րի, ոչ միայն իբրև գա ղա փա րա կան հա կա ռա կորդ-
նե րի, ո րոնց ա կունք նե րը դրսում էին, այլև իբրև երկ րի ներ քին կյան քը կազ-
մա լու ծող նե րի հար ցին ա վե լի հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նում է  Չա րեն ցը՝ 
«Եր կիր  Նա յի րի» վե պում: 

Այս ա ռու մով դա սալ քութ յու նը թերևս հար ցի մեկ, բայց շատ կար ևոր 
կողմ է:  Կան ու րիշ հան գա մանք ներ ևս: Ա ռա ջին հեր թին դա ժո ղովր դի վե-
րա բեր մունքն է դա սալ քութ յան նկատ մամբ:  Ծայ րա հեղ թշվա ռութ յան մեջ 
գտնվող ժո ղո վուր դը, դժբախ տա բար, այլևս ուժ և  ցան կութ յուն չու ներ կռվե-
լու: «Եր կիր  Նա յի րի» վե պին բնո րոշ ո ճով է այդ մա սին գրում Ե.  Չա րեն ցը. 
«Բայց ըն կեր  Վա ռոդ յա նին ջղայ նաց նո ղը գե րա զան ցա պես այն էր, որ դե-
զեր տիր նե րի կա տար յալ բույ ներ էին դար ձել փո ղոց նե րում, բա կե րում ու 
այ գի նե րում թափ ված մարդ կա յին այդ գար շա հոտ կույ տե րը (փախս տա կան-
նե րը – Ժ.Ք). ռազ մա ճա կա տից փախ չում էին ռազ միկ նե րը և  պահ վում դրանց 
մեջ, դրանց սայ լե րի ա րան քում, վեր մակ նե րի տա կե րը և  նույ նիսկ ի րենց 
կա նանց ու մայ րե րի փե շե րում» (5, 248 ): Երկ րի վի ճա կը բար դաց նում էին 
նաև ռազ մա ճա կա տը լքող ռուս կամ ռու սա կան բա նա կի զին վոր նե րը: Վ կա-
յութ յու նը  Թո թո վեն ցինն է. «Վ րա ցիք կը ջա նա յին ռուս զին վո րին թույլ չտալ 
 Թիֆ լիս մտնել, թա թար նե րը կը ջա նա յին ռուս զին վո րը կո ղոպ տել դե պի 
 Բա քու ան ցած ա տեն, իսկ  Հա յաս տա նով այդ բո լո րը կանց ներ ա նար գել և  
ան սա սան»9: Դժ բախ տա բար, հայ ժո ղո վուր դը միաս նա կան չէր նաև օբ յեկ-
տիվ պատ ճառ նե րով: Արևմտ յան  Հա յաս տա նից գաղ թած փախս տա կան հա-
յե րի և  տե ղի ար ևե լա հա յե րի միջև գո յութ յուն ու ներ բար քե րի, սո վո րութ յուն-
նե րի և  հո գե բա նա կան անջր պետ: Արևմ տա հա յերն սպա սում էին գրկա բաց 
ըն դու նե լութ յան ար ևե լա հա յե րի կող մից, բայց ար ևե լա հա յե րը, նրանց օգ նե-
լով հան դերձ, նույն պես հոգ նել էին պա տե րազ մից, աղ քա տա ցել, ի րենք էլ 
էին կա րի քի մեջ, տվել էին բազ մա թիվ զո հեր: «Խմ բա պետ  Շա վար շը» պոե-
մում ակ նարկ կա այս մա սին.

«Ռու սա հայ եղ բայր նե՛ րը»...հա՛-հա՛... 
Ըն դու նե ցին –  թուր քից էլ վատ, ա յո՛. «Ռու սա հայ եղ բայր նե՛ րը»...» «Հայ-

րե նի՛ք», «Հա՛յ».
 Կուշտ, ա կանջ նե րը դինջ, ա պա հով (2, 291 ): 
 Թերևս կար նաև իշ խա նութ յա նը մաս նա կից դառ նա լու ձգտում ու ներ-

քին խանդ, թե ին չու «ռ սա ցած սպա նե րը» ու զում են տի րա նալ երկ րին ու 
9 Վահան Թոթովենց, Զորավար Անդրանիկ և իր պատերազմերը, Երկեր 3 գրքով, գիրք 3, Եր., 1991, էջ 18:
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բա նա կին, իսկ «Դ րոն, իգ դիր ցի այդ խմբա պե տը...ու զում է դառ նա մի-
նիստր», խմբա պետ նե րին էլ դարձ նել ձեռ քի խա ղա լիք:  Տար բե րութ յուն ներ 
կա յին ան գամ արևմ տա հայ տար բեր գա վառ նե րից ե կած գաղ թա կան նե րի 
միջև: Ինչ պես ի րա կան-պատ մա կան փոր ձը, այն պես էլ նրա գե ղար վես տա-
կան ար ձա գան քը ցույց է տա լիս, որ ժո ղո վուր դը որ պես կա նոն հա մախմբ-
վում է ար տա քին վտան գի պա րա գա յում: Իսկ քա ղա քա ցիա կան պա տե-
րազմ ե րի և  հե ղա փո խութ յուն նե րի դեպ քում հա սա րա կութ յու նը պա ռակտ-
վում է, մի մա սը եղ բայ րաս պան պա տե րազ մի է դուրս գա լիս մյու սի դեմ: 
Այդ խնդրին հան գա մա նո րեն անդ րա դար ձել է Ստ.  Զոր յա նը «Ա միր յա նի 
ըն տա նի քը» վե պում:  Շա տե րի հա մար ա նըն դու նե լի է քա ղա քա ցիա կան պա-
տե րազ մի եր ևույ թը: Ա նըն դու նե լի է հայր Ա միր յա նի հա մար, որն ա սում է. 
«Հա յին մինչև հի մա սպա նել է պար սի կը, հռո մեա ցին, ա րա բը, թուր քը, այդ 
էր պա կաս, որ հայն էլ սպա նի հա յին»10:  Շա տերն էին մտա ծում Ա միր յա նի 
պես: Ա րա մը բա ցատ րում է հո րը, որ միշտ էլ ե ղել են դա վա ճան հա յեր, 
ո րոնց սպա նել են հենց հա յե րը, բայց հայ րը հա մա ձայն չէ այդ բա ցատ-
րութ յան հետ, քա նի որ նրա կար ծի քով այդ դա վա ճան նե րը ե ղել են ան հատ 
մար դիկ, իսկ քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ ոչ թե ան հատ նե րին 
են պատ ժում, այլ հա սա րա կութ յա նը:

 Սա կայն բոլշ ևիկ նե րից բա ցի՝  Հա յաս տա նում կան նաև այլ ռուս սպա սող-
ներ: Դ րանք մա լա կան ներն էին, ո րոնց շա հե րը հա մընկ նում էին բոլշ ևիկ նե-
րի շա հե րին, և  ո րոնց իր վե պում կար ևոր տեղ է հատ կաց րել Կ.  Զար յա նը. 
«Լու սա բա ցի մօտ, մա լա կան նե րը մտել էին վանք և ա զա տել բան տարկ ւած 
մե ծա մաս նա կան նե րին: Ն րան ցից ո մանք մեկ նել էին դի մա ւո րե լու հա մար 
ե կող կար միր նե րին, իսկ միւս նե րը ազ գաբ նա կու թիւ նը ժո ղո վել էին և մի-
տինգ կազ մա կեր պել»11 («Նա ւը..,», էջ 561):  Հարց է ա ռա ջա նում. ի՞նչն էր մա-
լա կան նե րին ստի պում բոլշ ևիկ նե րին պաշտ պա նել:  Զար յանն ու նի դրա պա-
տաս խա նը. «Ռուս մու ժիկ նե րի հա մար յար ձակ  ւող նե րը նախ և  ա ռաջ ռուս 
պե տա կա նու թիւ նը վե րա հաս տա տող ներն էին, ո րոնք պի տի գա յին ի րենց 
տւած ա ռանձ նաշ նոր հում ե րը պաշտ պա նե լու հա մար»:

 Խո չըն դո տը միայն ար տա քին թշնա մա կան ու ժե րի հետ ներ քին թշնա-
մա կան տար րե րի կա պը չէր: Երկ րի ներ սում կա յին նաև այլ ան կա ռա վա-
րե լի ու ժեր, ո րոնք հա մե մա տե լի չէին, ի հար կե, թշնա մու հետ, բայց չէին 
են թարկ վում իշ խա նու թյուն նե րին, ինք նագ լուխ էին և  ի րենց կա մա յա կա-
նու թյուն նե րով սար սա փի էին մատ նում ժո ղո վրդին:  Ժո ղո վուր դը նրանց 
մա սին ա սում էր, որ դա հիճ նե րի ձեռ քից ա զատ վել, ա վա զակ նե րի ձեռքն 
էին ըն կել: Դ րանք մաու զե րիստ ներն էին՝ հիմ ա կա նում նախ կին կա մա-
վոր ներ, ո րոնց միա ցել էին նաև ա վա զակ ներ և մութ անց յալ ու նե ցող այլ 
մար դիկ: Գ րա կա նութ յան մեջ նրանց նկատ մամբ վե րա բեր մում քը միան շա-
նակ չէ, և  տար բեր կող մե րից նրանց խնդրին մո տե նա լու սկիզ բը դրեց Ե. 
 Չա րեն ցը «Խմ բա պետ  Շա վար շը» պոե մով: Գ րա կա նա գի տութ յան մեջ, սկսած 
Հ րանտ  Թամ րազ ա նից, այդ մա սին շատ է գրվել: Ե թե ընդ հան րաց նե լու 
լի նենք  Շա վար շի և  այլ խմբա պետ նե րի վար քագ ծի պատ ճառ նե րը, պի տի 

10 Ստեփան Զորյան, Ամիրյանի ընտանիքը, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, Եր., «Սովետական 
գրող», 1980, էջ 255: Այս գրքից հետագա հղումերի էջերը կնշվեն տեղում:
11 Կոստան Զարյան, Նավը..., էջ 532:
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հի շենք նրանց վի րա վոր ված ինք նա սի րութ յան, ան տես ված լի նե լու, սպա-
սա ծի հա մե մատ չգնա հատ վե լու, ի րենց ու կադ րա յին՝ «ռ սա ցած» սպա նե րի 
միջև առ կա խտրա կա նութ յան, իշ խա նութ յու նից ան մասն մա լու մա սին: Այդ 
հան գա մանք նե րը ոչ միայն  Շա վար շին, այլև ընդ հան րա պես խմբա պետ նե-
րին գա զա զեց րել ու վտան գա վոր էին դարձ րել.

Այդ նա էր, որ տա րավ ձեռ քը մաու զե րին
 Հա նեց, քա շեց.- և  վաղ ա ռա վոտ վա մեջ 
Չա րա գու շակ, դա ժան եր գեց մաու զե րը
Ար յան, մու ժի, մա հի, աս պա տա կի երգ...
 Հե տո ձայ նակ ցե ցին նրան մյուս նե րը՝
Ե գո րը,  Թա թի կը,  Ղա չաղ  Սա քոն,-
Իսկ քա ղա քը, սմքած, դեռ քնել էր
Ու զա ռան ցում էր մաու զե րի կրա կոց... (2, 297)

 Փաս տո րեն, ըստ  Չա րեն ցի, մաու զե րը նախ կին խմբա պետ նե րի ձեռ քին 
դառ նում է ի րենց կա տա ղութ յու նը և  իշ խա նութ յուն նե րին չեն թարկ վե լու, 
ի րենց ան կա խու թյու նը ար տա հայ տե լու մի ջոց, իսկ դա ա նիշ խա նութ յուն էր 
ստեղ ծում ա ռանց այն էլ հոգ սա շատ երկ րում.

Ու զում են, որ պես զի խմբա պետ նե րը 
Ի րենց ձեռ քին դառ նան կույր խա ղա լիք: 
Ու զում են տի րա նան երկ րին, բա նա կին, 
Հաս տա տեն ռսա ցած մի իշ խա նութ յուն (2, 288):

 Մաու զե րիստ նե րի խնդի րը էա կան տեղ է գրա վում նաև Ն.  Զար յա նի 
«Պա րոն  Պետ րոսն ու իր նա խա րար նե րը» վե պում:  Սա կայն տպա վո րութ-
յունն այն պի սին է, որ  Զար յանն ինչ-որ տեղ կրկնում է  Չա րեն ցին:  Վե պի 
«Մաու զե րիստ նե րը» գլխում  Զար յա նը նկա րագ րում է, թե ինչ պես Ռզ մա 
 Քե րոփ խմբա պե տը և  ըն կեր նե րը կանգ նեց նում են  Նոր քից իջ նող ֆայ տո-
նը և  այն տե ղից ու ժով ի ջեց նում մի նիստ րին:  Սա հի շեց նում է  Չա րեն ցի 
պոե մի դրվագ նե րից մե կը:  Վե պի հե րոս նե րից Ա րա մը «Գի տեր, որ նրանք 
երկ րում տի րա պե տող կու սակ ցութ յան ան դամ երն են և  կազ մում են նրա 
«զին ված բռունց քը»: Ն րանք բո լորն էլ կրում են տա սը կրա կա նոց «մաու-
զեր» սիս տե մի ատրճա նակ: ...Բայց այդ «բ ռունց քը» հի մա գոր ծում էր տի րոջ 
կամ քին հա կա ռակ և  հար վա ծում էր հա ճախ տի րոջ քիթ ու մռու թին»12: 
 Զար յանն այն թյուր տպա վո րութ յունն է ստեղ ծում, որ ա նի րա վութ յուն նե րը 
գործ վում էին կա ռա վա րութ յան գի տու թյամբ և  թողտ վութ յամբ: Այս պես թե 
այն պես, նրանք ժո ղովր դի մեջ մե ծաց նում էին հիաս թա փութ յու նը կա ռա-
վա րութ յու նից:

Դ.  Դաշ նա կից նե րի խնդի րը 
 Տա րա ծաշր ջա նում  Թուր քիա յի և  Ռու սաս տա նի շա հե րը բախ վում էին 

միմ յանց և  դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի շա հե րին՝  Կով կա սում ազ դե ցութ-

12 Նաիրի Զարյան, Պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները, էջ 361:
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յու նը պա հե լու կամ այն ձեռք բե րե լու համար: Այս պա րա գա յում  Հա յաս տա-
նը, լի նե լով շա հե րի բախ ման կի զա կե տում, պետք է կա րո ղա նար իր շա հը 
հա մադ րել որ ևէ մե կի հետ, ո րը նրան մաս նա կիո րեն հա ջող վեց:  Բո լոր հե-
ղի նակ նե րը չէ, որ խո սում են, այս պես կոչ ված, դաշ նա կից պե տու թյուն նե-
րի դիր քո րոշ ման մա սին:  Չա րեն ցը «Եր կիր  Նա յի րի» վե պում հու զող խնդիր-
նե րը քննում է ներ սից՝ ու շադ րութ յու նը սևե ռե լով բուն հայ կա կան ու ժե րի, 
նրանց վա րած քա ղա քա կա նութ յան ու վար քագ ծի վրա:  Վե պում  Չա րեն ցի 
գե րա գույն նպա տա կը մեղ քի մե՛ր բաժ նի, մե՛ր դյու րա հա վա տութ յան, մե-
ծա խո սութ յան, ցան կա լին ի րա կա նութ յան տեղ ըն դու նե լու թե րութ յան բա-
ցա հայ տում է, իսկ «Կապ կազ» թա մա շա յում  Չա րեն ցը, թեև ժո ղովր դա կան 
ըն կալ ման տե սանկյ ու նով ու նրան մատ չե լի լեզ վով, եր ևան է հա նում քա-
ղա քա կան ի րա վի ճա կի խայ տաբ ղետ պատ կե րը:  Նա թա փան ցում է նաև 
ար տա քին ու ժե րի՝ լկտիութ յան հաս նող ագ րե սիվ ձգտում ե րի, ազ դե ցութ-
յան գո տի ներ ձեռք բե րե լու ցան կութ յուն նե րի մեջ: Այն, որ  Թուր քիան ու 
 Գեր մա նիան ցան կա նում են  Ռու սաս տա նին դուրս մղել  Կով կա սից, ակ ներև 
է  Չա րեն ցի հա մար: «Կապ կազ» թա մա շա յում թուրքն ու գեր մա նա ցին նույն 
քա ղա քա կա նութ յունն են վա րում:  Գեր մա նա կան սպան ա սում է. «Ո՛չ սեյմ,//
Ո՛չ  Կապ կազ,//Ո՛չ էլ խոր դա-մուր դա...», և  թուրք փա շան ձայ նակ ցում է 
նրան. «Ճի՛շտ է:... Մեզ հա մար թե՛ սեյմ, թե՛ բար դակ»:  Չա րեն ցը ցույց է տա-
լիս, որ  Թուր քիա յի նպա տա կը միայն  Հա յաս տա նին կամ Վ րաս տա նին տի-
րե լը չէր, նա ձգտում էր  Ռու սաս  տա նին դուրս մղել  Կով կա սից:  Գեր մա նա-
կան սպան ընդ հան րաց նում է գեր մա նա թուր քա կան դա շին քի հե ռա հար 
նպա տա կը.

 Հի մի լսե՛ք –  ա սեմ,  Դուք է գուց սեյ մը կցրեք, Կ դառ նաք տե րութ յուն 
ե րեք,  Կամ, կու զեք-չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ - Մե նակ թե  Ռու սը –  կա փու՛տ 
(3, 84):

 
 Չա րեն ցի մեկ նա բա նութ յամբ դաշ նա կից նե րի շա հա դի տա կան նկա տա-

ռում ե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ միայն այդ երկր նե րի շա հե րով, այլև տե-
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի վար քագ ծով: Ս պա նիչ կեր պով ծաղ րե լով ա մեն 
գնով իշ խա նու թյու նը պա հել ցան կա ցող նո րան կախ պե տութ յուն նե րի իշ-
խա նութ յուն նե րին՝ միև նույն ժա մա նակ  Չա րեն ցը բա ցա հայ տում է եվ րո պա-
կան պե տութ յուն նե րի դեմ քը, ո րոնք մար դա սի րա կան կար գա խոս նե րով 
ի րա գոր ծում էին «բա ժա նի՛ր, որ տի րես» սկզբուն քը:

Մ յուս հե ղի նակ նե րը ևս  փոր ձում են  Հա յաս տանն ու հա յե րին տես նել 
աշ խար հա  քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի և  գեր տե րութ յուն նե րի շա-
հե րի խա չա ձևման հա մա տեքս տում: Այս մա սին հատ կա պես շատ է խոս վում 
«Նա վը....» վե պում, ուր պար բե րա բար քննվում ու վեր լուծ վում է մեծ տե-
րութ յուն նե րից օգ նութ յուն ստա նա լու կա րե լիութ յու նը: Այս տեղ բախ վում են 
միա միտ հու սա ցող նե րի և ս թափ վեր լու ծա բան նե րի մտքե րը: Բ նավ զար-
մա նա լի չէ, որ Եվ րո պա յի կամ մեծ տե րութ յուն նե րի հար ցը քննար կե լիս 
միշտ ներ կա է  Ռու սաս տա նի հար ցը կա՛մ իբրև թշնա մա կան նպա տակ ներ 
հե տապն դող ուժ, կա՛մ իբրև այ լընտ րանք: Անվս տա հութ յունն ընդ հան րա-
կան է. «Պե տու թիւն ներ աս ված նե րը պար զա պես ա նօ թի գայ լեր են, որ զո-



410

հի մսե րը չեն ի մա նում ինչ պէս բա ժա նեն և, հի մա էլ, մէկ մէ կի դեմ են 
դա ւում... Տա ճիկ նե րին և թրքե րին մեզ դէմ զի նող նե րը հէնց դրա՛նք են, և 
մենք այդ մա սին շատ ո րոշ տե ղե կու թիւն ներ ու նենք...  Նա յե ցէք անգ լիա-
ցի նե րը ին չե՛ր են ա նում  Կով կա սում... Չէ՛, մեզ կա րող է հաս կա նալ միայն 
 Ռու սաս տա նը...

-Ախր ո՞ր  Ռու սաս տա նը...  Հար ցը հէնց դրա նում է...» (15 442-443 ):
 Դաշ նա կից նե րի մա սին եր գի ծա կան, բայց ա վե լի կեն դա նի պատ կեր ներ 

է ստեղ ծել  Գուր գեն  Մա հա րին «Ե րի տա սար դութ յան սե մին» վի պա կում:  Նա, 
կա րե լի է ա սել, պա րոն յա նա կան ծաղ րով է ներ կա յաց նում դաշ նա կից նե րից 
մե կի տե սա կե տը.  «Եվ րո պա կան ազ դե ցիկ գոր ծիչ նե րից մե կը, կար ծեմ  Սան- 
Ռե մոում հայ տա րա րեց, որ ի զուր հա յե րը կախ վում են այս ու այն մեծ պե-
տութ յան փե շից- «վերց րեք մեր ման դա տը»:  Թող հա յե րը ինք նու րույն կեր-
պով ի րենց գլխի ճա րը տես նեն, ծլեն, ծաղ կեն, բար գա վա ճեն և  ա պա ցու-
ցեն, որ ար ժա նի են մեծ պե տութ յուն նե րի ու շադ րու թյա նը»13: Այս դա ռը եր-
գի ծան քի մեջ կա նույն քան դա ռը ճշմար տութ յուն, այն է՝ յու րա քանչ յու րը 
փնտրում է իր քա ղա քա կան շա հը, իսկ ի՞նչ կա րող էր ա ռա ջար կել  Հա յաս-
տա նը ակն կալ վող օգ նութ յան դի մաց:  Սա մեկ ան գամ ևս  սո վո րեց նում է 
սե փա կան ու ժե րի վրա հեն վե լու ա ռաջ նայ նութ յու նը:  Գու ցե ի զուր է  Մա հա-
րին գրում. «Դա վա ճա նեց հայ բազ մա չար չար ժո ղովր դին և՛  Սան- Ռե մոի 
վե հա ժո ղո վը, և՛ ա մե րիկյ ան սե նա տը, և՛ Ազ գե րի լի գան» (էջ 390): Օ տա րի 
ի՞նչ պետքն էր, որ թուր քե րը հա յե րին կո տո րել են, ին չու են հա յե րը  «ա ռանց 
ծանր ու բա րակ կշռա դա տե լու կո տոր վել» կամ թե քաշ վել են  Տեր- Զո րի 
ա նա պատ նե րը, կամ փա խել են  Կով կաս: Օ տար պե տութ յուն նե րը ին չու՞ 
պի տի մի ջամ տեն. «Ջա նըմ, մենք ին չու՞ պի տի մի ջամ տենք  Թուր քիո ներ քին 
գոր ծե րին: Այ սօր ե թե անգ լիա կան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շե իր հպա տակ-
նե րին թնդա նո թի քա շել,  Թուր քիան ի րա վունք ու նի՞ մի ջամ տե լու...» (էջ 391): 
 Հի րա վի ին չու՞... 

 Մա հա րին,վերջ նա կա նա պես ճշտե լու հա մար դաշ նա կից նե րի նկատ մամբ 
իր վե րա բեր մուն քը, վի պա կի «Ա րա րատ յան միֆ կամ ա պա գա պատ մա բա-
նի հա մար հում նյու թեր» գլխում անդ րա դառ նում է, այս պես կոչ ված, դաշ-
նա կից նե րի մե ծա միտ ու պա հանջ կոտ վար քագ ծին, այն է՝ «Դուք դեռ նոր 
եք ան կա խութ յուն, ուս տի ա ռանց մեր ձեռ քի գործ ը նե լու չե՛ք, վասն զի 
 Հի սու սը կրնա բար կա նալ... բոլշ ևիկ չտես նեմ, չէ նե խիստ պի տի բար կա-
նամ»14 և, վեր ջա պես, «Ամ բողջ  Թուր քիան ձե զի կու տանք... Գա ցեք և  ա ռեք» 
(էջ 386):  Պա րոն յա նա կան այս ծաղրն էլ ուղղ ված է հզոր պե տութ յուն նե րից 
մե կի սպա յա կույ տի ներ կա յա ցու ցիչ միստր  Փի չին:  Կար ծես ա մեն ինչ աս ված 
է: Մ նում է ա վե լաց նել, որ ափ սոս, որ ծաղ րի մի մասն էլ «Ա րա րատ յան միֆ» 
ձևա կերպ ման տես քով վե րա բե րում է Ա ռա ջին  Հա րա պե տութ յա նը, որն իր 
բո լոր թե րութ յուն նե րով ու վախ ճա նով հան դերձ, հայ ժո ղովր դի դա րա վոր 
ե րա զան քի ի րա կա նաց ման դժվար մի փորձ էր, ա ռանց ո րի անհ նար կլի ներ 
պատ կե րաց նել այ սօր վա մեր հան րա պե տութ յան գո յութ յու նը: Հաշ վի առ նե-
լով նկա րագր վող ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, եվ րո պա-
կան պե տութ յուն նե րից օգ նութ յուն ակն կա լող ժո ղովր դի ան տե ղի հույ սե րը՝ 

13 Գուրգեն Մահարի, Երիտասարդության սեմին, էջ 389:
14 Նույն տեղում, էջ 385:
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գրե թե բո լոր գրող նե րը ա վե լի կամ պա կաս չա փով անդ րա դար ձել են դաշ-
նա կից պե տութ յուն նե րի վար քագ ծին: Ե թե Կ.  Զար յա նի մոտ այդ թե ման 
հիմ ա կա նում քննարկ վում է մտա վո րա կան նե րի վեր լու ծութ յուն նե րում ու 
գնա հա տա կան նե րում, ա պա Ստ.  Զոր յա նի մոտ թե մա յին անդ րա դարձ կա 
զուտ ժո ղովր դա կան սպա սե լիք նե րի տե սանկյ ու նից, ինչ պես՝ «- Նոր բան 
լսե՞լ եք: Ա սում են՝ անգ լիա ցի նե րը կար գադ րել են բայլշ ևիկ նե րին, որ 
 Հա յաս տա նից հե ռա նան»,- ա սում է վե պի հե րոս նե րից մե կը: Եվ խո սակ-
ցութ յուն նե րը շա րու նակ վում են այս ո գով: 

Ե. Ապս տամ բութ յուն 
1921 թ.  Փետր վար յան ապս տամ բութ յա նը գրող նե րից քչերն են անդ րա-

դար ձել և  այն էլ ոչ բա վա րար խո րութ յամբ:  Դա հաս կա նա լի է, քա նի որ 
խոր  հրդա յին տա րի նե րին այդ մա սին գրե թե չէր խոս վում: Ստ.  Զոր յա նը 
եր բեք չի շրջան ցել թե ման, և  ան կախ հար ցադր ման խո րութ յու նից, նրա 
գրվածք նե րը հիշ յալ թե մա տիկ շրջա նակ նե րում ու նեին մի էա կան տար բե-
րութ յուն:  Զոր յա նի եր կե րում գա ղա փա րա կան-քա ղա քա կան եզ րա կա ցութ-
յուն նե րը տրա մա բա նո րեն բխում են կեն դա նի կյան քի պատ կեր նե րից, իսկ 
գրողն ար տա քուստ մում է չե զոք դիր քե րում՝ ակ ներև չցու ցադ րե լով իր 
հա մակ րանք ներն ու հա կակ րանք նե րը:  Գե ղար վես տի ա ռու մով սա ա ռա վե-
լութ յուն է:

Խնդ րո ա ռար կա պատ մա կան շրջա նին Ստ.  Զոր յա նի ծա վա լուն գոր ծե-
րից վե րա բե րում են ե րե քը՝ «Գ րա դա րա նի աղ ջի կը», «Հեղ կո մի նա խա գա հը» 
պատմ վածք նե րը և «Ա միր յա նի ըն տա նի քը» վե պը, ո րոնք, սա կայն, տա րըն-
թեր ցում ե րի տե ղիք են տա լիս: Ապս տամ բութ յան խնդիրն ա վե լի լայ նո րեն 
է լու սա բան ված «Ա միր յա նի ըն տա նի քը» վե պում, ո րը թեև  Զոր յա նը գրել է 
1921-ին, բայց ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 1963-ին, կա րե լի է ա սել՝ 
խրուշ չովյ ան «ձն հա լի» տա րի նե րին:  Զոր յա նը Ա միր յա նի ըն տա նի քը ներ կա-
յաց նում է իբրև հա սա րա կութ յան մի ման րա կերտ, ուր բախ վում են աշ խար-
հըն կալ ման ու սե րունդ նե րի հա կադ րութ յան, քա ղա քա ցիա կան կողմ ո րոշ-
ման, հո գե բա նա կան, հա րա զա տա կան զգաց մունք նե րը: Ա միր յա նի ա վագ 
որ դին հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու հա մար մեկ նել է ռազ մա ճա կատ և  ինք-
նաս պան ե ղել  Կար սի անկ ման պատ ճա ռով, փոքր որ դին՝ Ա րա մը, ու սու մը 
 Մոսկ վա յում կի սատ է թո ղել, դար ձել է բոլշ ևիկ և  ե կել,  Հա յաս  տա նում 
բարձր պաշ տոն է ստանձ նել, աղ ջի կը՝  Զա րոն, պա տա նե կան խան դա վա -
ռութ յամբ ոգ ևոր վում է բոլշ ևիկ նե րի գոր ծե րով և  այդ ա մե նին նա յում իբրև 
հան դի սան քի: Ա միր յա նը հպար տա նում է ա վագ զա վա կով և  ի րեն վար կա-
բեկ ված զգում փոքր որ դու քա ղա քա կան կողմ ո րոշ ման հա մար: Ա րա մը 
նախ կի նում սի րել է կա պի տա լիստ, գի նի նե րի և  բամ բա կի արդ յու նա բե-
րութ յամբ զբաղ վող  Զալյ ա նի աղջ կան՝ Ն վար դին, բայց հի մա սառն է վե-
րա բեր վում նրան՝ վա խե նա լով, որ ի րեն կմե ղադ րեն «բուր ժո ւի» աղջ կան 
սի րե լու հա մար:  Նախ կին մտե րիմ երն ու բա րե կամ ե րը խու սա փում են 
Ա միր յա նից՝ իբրև բոլշ ևի կի հո րից: 

 Զոր յա նի վե պում ա ռա վել հա վաս տի են ար տա հայտ վել  Փետր վար յան 
ապս տամ բութ յան պատ ճառ նե րը: Գ րո ղը հա մո զում է, որ բոլ շևիկ ներն ի րենց 
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գոր ծու նեու թյամբ լցրին ժո ղովր դի համ բե րութ յան բա ժա կը, ուս տի դաշ-
նակ ցա կան նե րին հա ջող վեց ոտ քի հա նել ժո ղովր դին: Ա միր յա նը ծանր էր 
տա նում, երբ «տես նում էր եր կար տա րի նե րի դպրո ցը դառ նում է զո րա նոց, 
և  զո րա նո ցը, ընդ հա կա ռա կը, դպրոց, հյու րա նոց նե րը՝ զո րա մա սե րի շտաբ, 
իսկ մար դիկ հե ռաց վում էին ի րենց պա պա կան ու հայ րա կան հար մար տնե-
րից՝ Ա միր յա նին այն պես էր թվում, թե հին կյան քը հին շապ կի նման պատռ-
վում է հա զար տե ղից, այն պես, որ էլ կտրել-միաց նել ան կա րե լի կլի նի...» 
(էջ 199):  Բայց սա ա մեն ևին էլ հնի կա րո տախտ չէ, այլ նո րե րի սխալ նե րից 
ստա ցած տպա վո րութ յուն:  Զալյ ա նի ձեռ քից առ նում են նրա ու նեց ված քը, 
տնե րը, խան գա րում են հան գիս տը, ոտ նա հա րում ի րա վունք նե րը սոսկ նրա 
հա մար, որ հա րուստ է: Եվ ոչ միայն նրա նկատ մամբ են այդ պես վար վում: 
Իսկ բոլշ ևիկ Ա րա մը ար դա րաց նում է այդ. «... ում տու նը կամ ա վե լորդ 
ապ րան քը գրա վում են՝ նա ու րիշ բան չի կա րող լի նել, ե թե ոչ թշնա մի» (էջ 
221):  Հայրն զգու շաց նում է, որ նման վար վե լա կեր պը ի վեր ջո կսպա ռի ժո-
ղովր դի համ բե րութ յու նը:  Զոր յա նը տպա վո րիչ օ րի նակ նե րով ցույց է տա լիս, 
որ նո րե րը կո ղոպ տում են ոչ միայն ի րենց հայ տա րա րած դա սա կար գա յին 
թշնա մուն, այլև բո լո րին անխ տիր. «Աղ քատ գյու ղա ցու ե րին ջը վերց րել են 
ուն ևոր նե րի կո վե րի հետ, աղ քատ գյու ղա ցի նե րից նույն քան ալյ ուր են վերց-
րել՝ որ քան ուն ևոր նե րից» (էջ 325): Ս րան ա վե լա նում էր նաև կրո նի և  ե կե-
ղե ցու նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ար հա մար-
հու մը և  այլն: Ս րանք հար ցի ի րա վա կան ու սո ցիա լա կան կող մերն են:  Կար 
հիմ ա կա նը՝ գա ղա փա րա կա նը: Ա միր յա նը և ն րա գա ղա փա րա կից նե րը 
հայ րե նի քի նվիր յալ ներ են, իսկ բոլշ ևիկ նե րը, մեղմ ա սած, այլ կերպ են 
նա յում խնդրին: Ա րա մը հայ տա րա րում է, որ բոլշ ևիկ նե րը դեմ չեն հայ րե-
նի քին, դեմ են ոչ թե հայ րե նա սի րութ յա նը, այլ ազ գա մո լութ յա նը: «-Ազ գա-
մո լութ յու՛ն...  Հա յաս տա նում ազ գա մո լութ յուն չկա...,- դժգո հեց Ա միր  յա նը: 
-Ազ գա մոլ են մեծ, աշ խար հա կալ ազ գե րը:  Մե զա նում կա միայն ազ գա սի-
րութ յուն» (էջ 174): Իսկ Ա րա մը և ն րա գա ղա փա րա կից նե րը հա մոզ ված են, 
որ ի րենք ի րենց գոր ծու նեութ յամբ  Հա յաս տա նը հա նում են մե կու սա ցու մից 
և  միաց նում են մի ջազ գա յին հան րութ յա նը՝ այդ կերպ ա պա հո վե լով նրա 
անվ տան գութ յունն ու զար գա ցու մը:

 Զոր յանն իր ժա մա նակ նե րի (ան գամ 60-ա կան նե րի հա մար) շատ խի զախ 
քայլ է ա նում՝ ցույց տա լով, որ բոլշ ևիկ ներն ի րենց կո պիտ՝ սո ցիա լա կան 
և  ի րա վա կան, ի րա վի ճա կին ոչ հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յամբ 
ժո ղովր դին (որ քան էլ նրանց կազ մա կեր պեին դաշ նակ ցա կան նե րը) մղե ցին 
ապս տամ բութ յան:  Վե պում, ընդ հա նուր առ մամբ, ժո ղո վուր դը դժգոհ է բոլ-
շևիկ նե րից: Ա ռօր յա ա սե կո սե նե րում ժո ղո վուր դը պատ ճա ռա բա նում է 
ապստամ բութ յան պատ ճառ նե րը.  «Ո մանք դրա պատ ճա ռը հա մա րում էին 
այն, որ բայլշ ևիկ նե րը չհար գե ցին մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը, կա տա-
րե  ցին բռնագ րա վում եր, և  ա հա հետ ևան քը ե ղավ գյու ղա ցի նե րի և  քա   ղա-
քա ցի նե րի դժգո հութ յու նը, և ս րա նից օգտ վեց ազ գա յին կու սակ ցութ յու նը... 
Իսկ մյուս նե րը, դրանց հետ և  շատ բայլշ ևիկ ներ, պնդում էին, թե ե թե ազ-
գա յին կու սակ ցութ յու նը Անգ լիա յի գոր ծա կա լը չլի ներ և  իշ խե լու փա ռա սի-
րութ յուն չու նե նար՝ ո չինչ էլ չէր պա տա հի» (էջ 287): Ինչ պես հա մոզ վե ցինք 
վեր ևում, Կ.  Զար յա նի «Նա վը լե րան վրայ» վե պում ևս գ րե թե հա մա տա րած 
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էր բոլշ ևիկ նե րից ու նե ցած ժո ղովր դի դժգո հութ յու նը, բայց այն տեղ դա չի 
ընդգծ վում իբրև ապս տամ բութ յան ուղ ղա կի պատ ճառ: Տ րա մա բա նո րեն դա 
կա րե լի է եզ րա կաց նել: Ապս տամ բութ յան հար ցը քննար կե լիս չի կա րե լի 
հաշ վի չառ նել հա կա ռակ եր ևույ թը ևս:  Նաի րի  Զար յա նը «Պա րոն  Պետ րոսն 
ու իր նա խա րար նե րը» վե պում տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ տե սա կետն է զար-
գաց նում՝ ցույց տա լով, որ դաշ նակ ցա կան մաու զե րիստ նե րի ա նիշ խա նա-
կան վար քա գի ծը և  Նոր քի  Վար դա զա րի նման նե րի բռնութ յուն ներն ու կո-
ղո պու տը ժո ղովր դին հոգ նեց րին, և  նա հա վա տաց բոլշ ևիկ նե րի խոս տում-
նե րին: Եզ րա կա ցութ յու նը նույնն է. եր կու դեպ քում էլ և  ընդ հան րա պես, 
ա մեն մի իշ խա նութ յուն ինքն է նա խա պատ րաս տում իր վախ ճա նը, ե թե 
վա րում է հա կա ժո ղովր դա կան քա ղա քա կա նութ յուն:

 Վե րա դառ նանք  Զոր յա նի վե պին: Գ րողն այս տեղ, կա րե լի է ա սել, գյուտ 
է ա րել՝ ստեղ ծե լով ժո ղովր դի կող մից «փի լի սո փա յութ յան դոկ տոր» ան վան-
ված  Ռու բե նի՝ պատ մութ յան ու սուց չի կեր պա րը:  Նա դեմ է ա մեն կար գի 
բռնութ յան, հե ղա փո խու թյան ու քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի: Ն րա ի դեա-
լը մար դու կա տա րե լա գոր ծում է, հա սա րա կութ յան զար գաց ման այն պի սի 
մա կար դա կի ստեղ ծու մը, ո րը կբա ցա ռի ա մեն կար գի բռնութ յուն ու հե ղա-
փո խութ յուն, այլ կերպ՝ կբա ցի է վոլյ ու ցիոն զար գաց ման ճա նա պար հը:  Վի-
պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում  Զոր յա նը հա մո զում է, որ կու սակ-
ցութ յուն նե րի բա ժան ված զար գա ցած հա սա րա կութ յան մեջ մար դը չի կա րող 
բա ցար ձակ չե զո քութ յուն պահ պա նել: Այդ պես է լի նում «փի լի սո փա յութ յան 
դոկ տոր»  Ռու բե նի հետ, ով հեր թով գե րի է ընկ նում նախ՝ բոլշ ևիկ նե րին, 
հե տո՝ դաշ նակ ցա կան նե րին՝ չկա րո ղա նա լով ա պա հով մալ իր չե զոք դիր-
քե րում: 

Ապս տամ բութ յա նը հա մե մա տա բար ծա վա լուն անդ րա դարձ կա նաև Կ. 
 Զար յա նի «Նա ւը լե րան վրայ» վե պում:  Սա կայն ըն թեր ցո ղը այն տպա վո-
րութ յունն է ստա նում, թե գրո ղը փոքր-ինչ հեռ վից է նկա րագ րում դեպ քե-
րը:  Թեև վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քի մեջ ժո ղովր դի սպա սում-
նե րի, ազ գա յին իշ խա նու թյուն նե րի վե րա դար ձի ու րա խութ յան մթնո լոր տը 
ո րո շա կիո րեն կա վե պում, բայց գլխա վոր հե րո սն ընդ հա նուր առ մամբ 
դուրս է մում այդ մթնո լոր տից: Ապս տամ բութ յան գա ղա փա րը տրա մա բա-
նո րեն բխում է բոլշ ևիկ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րից, բայց  Զար յանն այս տեղ 
այլևս քա ղա քա կան ու փի լի սո փա յա կան վեր լու ծութ յուն ներ չի ա նում, ինչ-
պես վե պի նա խորդ է ջե րում:

* * *
Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 1918-1921 թթ. ի րա դար ձութ յուն նե րը պատ կե րող 

հայ գրող նե րի եր կե րը, չա փա ծո, թե ար ձակ, ո րո շա կիո րեն քա ղա քա կա-
նաց ված են, գրված եր բեմ գա ղա փա րա խո սա կան հա կա դիր դիր քե րից: 
Գ րա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վրա զգա լի է նաև այն ժա մա նա կի կնի-
քը, երբ գրվել են դրանք: Այ դու հան դերձ, վե րը հի շա տակ ված գրա կան եր-
կե րը տար բեր կող մե րից լրաց նում են պատ մութ յու նը, կեն դա նաց նում են 
չոր փաս տե րը և  այ սօր վա ըն թեր ցո ղին օգ նում կողմ ո րոշ վե լու պատ մա կան 
ան ցու դար ձի բարդ խաչ մե րուկ նե րում:
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Ժ.Ա. Քալանթարյան - հեղինակ է բուհական ձեռնարկների, հա-
մա հեղինակ հանրակրթական դպրոցի 11-12-րդ դասարանների հայ 
գրականության դասագրքերի (որոնք գործում են 1993-ից առ այսօր), 
ունի մենագրություններ («Եղիշե Չարենց», «Վահագն Դավթյան»), 
հոդվածների ժողովածուներ:

Summary

LITERARY REFLECTIONS OF ARMENIAN HISTORY OF 1918-1921 

In the works of eyewitness writers 

Zhenia A. Kalantaryan
Doctor of Philological Sciences

Key words - Republic of Armenia, Bolsheviks, war, indepen-
dence, Turkish, enemy, people, national romanticism, revolution.

The article is based on the principle that especially from the perspective of 
historical events literature on the foundation of vital material supplements his-
torical data with the lively images of life and makes it alive. For being more 
credible to the discussed events the works of actual, witness and participant 
writers (Y. Charents, St. Zoryan, K. Zaryan, N. Zaryan, G. Mahari, V. Totovents) 
were chosen who altogether restore the perceptions and reflections of the events 
of 1918-1921. Consequently the conditions referring to the time preceding the 
formation of the First Armenian Republic, the declaration of independence,inner 
and outer enemies, the behaviour of ally countries and the February revolution 
are discussed by the principal of sequence and comparison. The often coincident 
standpoints of the authors can help the reader to come closer to the truth.

Резюме

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТКЛИК НА ИСТОРИЮ АРМЕНИИ  
1918-1921 ГГ. 

В произведениях писателей-очевидцев

Женя А. Калантарян
Доктор филологических наук

Ключевые слова – Республика Армения, дашнакцаканы, 
большевики, война, независимость, турки, враг, народ, 
национальный романтизм, революция.

В основе статьи лежит принцип, согласно которому, литература 
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дополняет данные истории и картинами живой жизни оживляет историю. 
С целью большей достоверности были выбраны произведения писателей – 
современников, очевидцев и участников обсуждаемых событий (Е. Чаренц, 
С. Зорян, К. Зарян, Н. Зарян, Г. Маари, В. Тотовенц). Произведения этих 
авторов, взятые все вместе, восстанавливают литературное восприятие и 
отклики на события 1918-1921 гг. В соответствии с этим, поочередно и по 
принципу сравнения раскрыты важные обстоятельства периода, пред-
шествующего созданию первой Республики Армения, провозглашение 
незави симости, борьба против внутренних и внешних врагов, поведение 
государств-союзников и перипетии Февральского восстания 1921 г. Часто 
совпадающие позиции авторов могут помочь читателю подойти ближе к 
истине.
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Կա րէն Հ.  Խան լա րեան
Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու ( Թեհ րան)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿՄԱՆ 
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

 Մուտք

Բանալի բառեր - Հայաստանի Հանրապետութիւն, Հայ-
կական հարց, Վուդրօ Վիլսոն, Մուհամմեդ Ալի Ֆորուղի, 
Փարիզի խաղաղութեան վեհաժողով,Մուստաֆա Քեմալ, 
Կարմիր բանակ, Իրաւարար վճիռ։

1917 թ.  Փետր ւա րեան դե մոկ րա տա կան յե ղա փո խու թիւ նից ու դրան յա-
ջոր դած բոլշ ևի կեան յե ղաշր ջու մից յե տոյ,  Հա յոց քա ղա քա կան ղե կա վա րու-
թիւ նը, ՀՅ  Դաշ նակ ցու թեան գլխա ւո րու թեամբ, 1918 թ. մա յի սի 28-ին վե րա-
կանգ նեց  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նը։  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թիւ նը 
մտաւ հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կա նու թեան աս պա րէզ որ պէս ան կախ, 
դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թիւն և  ու նե ցաւ ըն դա մե նը եր կուս ու կէս 
տար ւայ կեանք:

 Նո րան կախ հան րա պե տու թեան ան կու մը կա րե լի է քննար կել տար բեր 
տե սան կիւն նե րից, սա կայն սոյն տո ղե րի հե ղի նա կը փոր ձում է քննար կո ւող 
թե մա յի ա ռանց քում վեր հա նել ար տա քին քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, որ-
պէս կար ևո րա գոյն գոր ծօն և  այս տե սան կիւ նից ըն թեր ցող նե րի դա տո ղու-
թեա նը յանձ նել հա մա պա տաս խան հիմ ա ւո րում ե րը: 

1. Հայ կա կան հար ցը  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա ւար տից և  Գեր մա նիա յի, Ավստ րիա- Հուն-

գա րիա յի ու Օս մա նեան կայս րու թեան պար տու թիւ նից յե տոյ  Փա րի զի խա-
ղա ղու թեան վե հա ժո ղով իր աշ խա տանք ներն սկսեց 1919 թ. յուն ւա րին:  Յաղ-
թա նա կած ու ժե րը Բ րի տա նիա յի և Ֆ րան սիա յի ա ռանց քայ նու թեամբ ձգտում 
էին աշ խա ր հի ու մաս նա ւո րա պէս Եւ րո պա յի հա մար նոր կար գեր սահ մա նե-
լուն:  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը ներ կա չէր  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա-
ժո ղո վում (հարկ է նշել, որ այդ պե տութ յու նը դեռևս չէր ճա նաչ ված որ պէս 
ի րա ւա կան սուբ յեկտ):  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում ներ կայ էին 
նաև այլ պե տու թիւն ներ, ինչ պէս Ի տա լիան,  Բուլ ղա րիան,  Յու նաս տա նը ու 
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թիւ նը՝ որ պէս «փոքր դաշ նա կից»: 
 Հա յաս տա նի ան կա խու թեան հռչա կու մից մէկ տա րի յե տոյ միայն  Հա-

յաս տա նի քա ղա քա կան ղե կա վար նե րը ար տա քին քա ղա քա կա նու թեան օ րա-
կարգ մտցրին երկ րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թեան և ն րա նկատ մամբ 
սե փա կան ի րա ւունք նե րի խնդի րը: Ն րանք այդ մա սին ի րենց սկզբուն քա յին 
դիր քո րո շում ե րը փո խան ցե ցին  Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներկա Ա ւե տիս 
Ա հա րո նեա նի գլխա ւո րու թեամբ՝ ՀՀ պա տո ւի րա կու թեա նը և,  Պօ ղոս  Նու բար 
 Փա շա յի ղե կա վա րու թեամբ՝ Արևմ տա հայ ներ կա յա ցուց չու թեա նը, որ պէս զի 
վեր ջին ներս կա րո ղա նան ար ծար ծել Արևմ տեան  Հա յաս տա նի տա րածք նե րը 
 Հա յաս տա նին վե րա միա ւո րե լու հար ցը և  պաշտ պա նել այդ դիր քո րո շու մը: 

Այս պի սով, խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի քննար կում ե րի օ րա կար գում 
ընդգր կո ւեց  Հա յաս տա նի ու Օս մա նեան կայս րու թեան տա րած քա յին սահ-
մա նա զատ ման խնդի րը և 1920 թ. օ գոս տո սի 10-ին ստո րագ րո ւած Սև րի 
պայ մանագ րով բո լոր կող մե րը, նե րա ռեալ Օս մա նեան  կայսրութիւնը, «դե 
յու րե» ճա նա չե ցին  Հա յաս տա նի ան կախ  Հան րա պե տու թիւ նը (88-րդ  յօ դո-
ւա ծը) ու նաև ՀՀ ի րա ւա կան գե րիշ խա նու թիւ նը  Վա նի, Էրզ րու մի ( Կա րին), 
 Բիթ լի սի ( Բա ղեշ) և Տ րա պի զո նի վի լա յեթ նե րի վրայ (89-րդ  յօ դո ւած):

 Մի ջազ գա յին օ րէն քի հիմ ա րար հաս կա ցու թիւն նե րի հի ման վրայ, Սև-
րի պայ մա նա գի րը պէտք է վերջ նա կա նա պէս վա ւե րաց ւէր ստո րագ րող կող-
մե րի, այդ թւում ՀՀ ու Օս մա նեան կայս րու թեան խորհր դա րան նե րի մի ջո-
ցով, ա պա և դ րա դրույթ նե րը գոր ծադր ման յանձն ւէին: Սակայն,  Թուր քիա-
յի «Ազ գա յին խորհր դա րա նը» բա ցա յայ տօ րէն մեր ժեց վա ւե րաց նել պայ մա-
նա գի րը, իսկ  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նը,  Հան րա պե տու թեան կոր ծան ման 
բե րու մով, ընդ հան րա պէս ա ռի թը չու նե ցաւ քննար կել ու վա ւե րաց նել այն: 
Ա հա այս պա րա գան, այ սինքն՝ Սև րի պայ մա նագ րի վա ւե րաց ման ըն թա-
ցա կար գի խա փան ման հար ցը, մեր կար ծի քով, 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 
2-ին  Հա յաս տա նի ան կա խու թեան կոր ծան ման գլխա ւոր պատ ճառ նե րից 
է:

 Միւս կար ևոր խնդի րը  Հա յաս տա նի ու  Թուր քիա յի միջև սահ մա նա յին 
վէ ճի հետ կա պո ւած ման րա մաս նե րի ճշտում էր, ո րի մաս նա գի տա կան 
բնույ թի բե րու մով, նա խա տե սո ւել էր հան գու ցա լու ծել ի րա ւա րա րու թեան 
(ար բիտ րաժ) ճա նա պար հով՝ եր րորդ կող մի, այ սինքն Ա մե րի կա յի  Միա ցեալ 
 Նա հանգ նե րի նա խա գա հի Ի րա ւա րար վճռի հի ման վրայ:  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տու թիւ նը և Օս մա նեան կայս րու թիւ նը եր կու ան գամ՝ ա ռա ջին ան գամ 
1920 թ. մա յի սին՝  Սան- Ռե մո յի ժո ղո վում, որ պէս բա նակ ցող կող մեր, և  երկ-
րորդ ան գամ՝ նոյն տար ւայ օ գոս տո սին՝ Սև րի գա գաթ նա ժո ղո վում, Սև րի 
պայ մա նագ րի 89-րդ  յօ դո ւա ծի ձևա չա փով, միջ նոր դու թեան հա մար պաշ-
տօ նա կան յայտ են ներ կա յաց րել ԱՄՆ օր ւայ նա խա գահ  Վուդ րօ  Վիլ սո նին:

 Վուդ րօ  Վիլ սո նը 1920 թ. նո յեմ բե րին կա յաց րեց և հ րա պա րա կեց իր Ի րա-
ւա րար վճի ռը, ո րը կազ մո ւած էր շուրջ 300 է ջից, 19 քար տէզ նե րից և  մէկ 
ընդ հա նուր քար տէ զից:  Վիլ սո նի Ի րա ւա րար վճռի մէջ կար ևոր կէտն այն է, 
որ նա ոչ միայն ստո րագ րել է այդ վճի ռը, այլ նաև այն կնքել «ԱՄՆ մեծ կնի-
քով», և  փաս տօ րէն այդ պի սով, նրան օժ տել է ԱՄՆ գոր ծող օ րէն քի ի րա ւա-
կան ու ժով:
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  Հա յաս տա նի ու  Թուր քիա յի միջև սահ մա նա գի ծը
 Վիլ սո նի Ի րա ւա րար վճռի հի ման վրայ

 Հարկ է նշել, որ  Վիլ սո նի կող մից ար ձա կո ւած Ի րա ւա րար վճի ռը Ժն ևի 
1907 թ. կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ հա մա պար փակ ու ամ բող ջա-
կան է և  ու նի ի րա ւա գի տա կան ե րեք յատ կա նիշ ներ, ըստ հետ ևեա լի. ա. 
Ան վի ճե լի է ու են թա կայ չէ յե տա գայ քննարկ ման կամ վե րա նայ ման, բ. 
 Վերջ նա կան է ու գոր ծադ րե լի ի րա ւա րար վճռի դի մող նե րի, տո ւեալ դէպ-
քում՝  Հա յաս տա նի ու  Թուր քիա յի հա մար, և  վեր ջա պէս` գ. Ան ժա ման ցե լի է 
կամ չու նի վա ղե մու թեան ժամկ էտ: 

Օս մա նեան կայս րու թիւ նը և ն րա ի րա ւա յա ջորդ՝  Թուր քիա յի  Հան րա պե-
տու թիւ նը, հա կա ռակ Ժն ևի 1907 թ. կոն վեն ցիա յի հար կադ րան քին, մինչ օրս 
խու սա փել են գոր ծադ րել  Վուդ րօ  Վիլ սո նի Ի րա ւա րար վճի ռը, հետ ևա բար, 
նրանք խո շոր խախ տում են կա տա րել մի ջազ գա յին ի րա ւուն քի ո լոր տում:

Ար տա քին քա ղա քա կա նու թեան տե սան կիւ նից այս հան գա ման քը 1920 
թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան կոր ծան ման կար ևոր 
պատ ճառ նե րից մէկն է:

2.  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում ներ կայ դե րա կա-
տար նե րը

 Պատ մա բան  Դէյ ւիդ Ֆ րոմկ ի նը հե տաքրք րա կան ման րա մաս նու թիւն ներ 
է ներ կա յաց նում  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում հա յե րի մաս նակ-
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ցու թեան մա սին:  Նա գրում է. « Հա յաս տա նի եր կու հի մա կան պա տո ւի րա-
կու թիւն նե րից բա ցի, շուրջ 40 այլ հայ ներ կա յա ցու ցիչ ներ էլ ներ կայ էին 
խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում»1:  Փա րի զի  Խա ղա ղու թեան բա նակ ցու թիւն-
նե րում հայ կա կան դի ւա նա գի տա կան պա տո ւի րա կու թիւն նե րը ակ տի ւօ րէն 
ջան քեր էին գոր ծադ րում հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ի րա ւունք նե րը վե րա-
կանգ նե լու և  պա պե նա կան հայ րե նի քի հո ղա տա րածք ներն ա զա տագ րե լու 
հա մար, ու ի հար կէ նրանց ջան քերն ակ նա ռու ար դիւնք ներ էին տա լիս:

 Հա յոց  Մեծ Ե ղեռ նի խնդի րը, չնա յած մարդ կու թեան դէմ յան ցա գոր ծու-
թիւն նե րը դա տա պար տող ի րա ւա կան դաշ տի բա ցա կա յու թեան, այդ ժա-
մա նակ, այ նո ւա մե նայ նիւ բա րո յա կան մեծ ազ դե ցու թիւն ներ էր գոր ծում: 
 Միւս կող մից, սպան դից փրկո ւած հա յե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով 
ձևա ւո րո ւած հայ կա մա ւո րա կան շարժ ման շնոր հիւ,  Հա յաս տա նի ան կախ 
 Հան րա պե տու թիւ նը յայտ նո ւել էր յաղ թող պե տու թիւն նե րի շար քում և  այդ 
բե րու մով, խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի ըն թաց քում  Հա յաս տա նը յի շա տակ-
ւում էր որ պէս փոքր դաշ նա կից:

 Քա նի որ  Միաց յալ  Նա հանգ ներն ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մի ըն թաց քում ան կողմ ա կալ էր ե ղել,  Վուդ րօ  Վիլ սոնն իր իւ րա յա տուկ 
դի ւա նա գի տա կան հնարք նե րով, փոր ձում էր միջ նոր դի ո րո շիչ դե րա կա-
տա րու թիւն ու նե նալ բա նակ ցու թիւն նե րի գոր ծըն թաց քի վրայ և  ո րոշ պա-
րա գա նե րում, այդ թւում՝  Հայ կա կան հար ցում, իր ար դա րա տեն չա կան հա-
մո զում ե րը յա ճախ գե րա դա սում էին իր պե տու թեան կայ սե րա պաշ տա կան 
քա ղա քա կա նու թեա նը: Բ նա կա նա բար  Վիլ սո նի այս դե րը ցան կա լի չէր 
ֆրան սիա ցի ու անգ լիա ցի դի ւա նա գէտ նե րի հա մար:

 Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վին նաև մաս նակ ցում էին Ի րա նի 
նման ան կողմ ա կալ այլ պե տու թիւն ներ, ո րոնք տրա մա բա նօ րէն ընդ հան-
րա պէս յա րում էին  Վիլ սո նի դիր քե րին: 

 Պար տո ւած պե տու թիւն նե րը փոր ձում էին հնա րա ւո րու թիւն ներ որ սալ 
յաղ թա նա կած պե տու թիւն նե րի միջև առ կայ տա րա կար ծու թիւն նե րից ու 
ճեղ քո ւածք նե րից: Ի րա նի քա ղա քա կան ո լոր տի յայտ նի դէմ քե րից և  Փա րի զի 
խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի մաս նա կից պա տո ւի րա կու թեան ան դամ 
 Մու  համ մեդ Ա լի  Ֆո րու ղին  Վիլ սո նի դե րա կա տա րու թեան մա սին իր 1919 թ. 
փետր ւա րի 26-ի օ րագ րում այս պէս է գրել. «Այ սօր վե հա ժո ղո վի ըն թաց քում 
լսե ցինք հա յե րի խնդիր նե րը: Ե րէկ պրն.  Վիլ սո նը  Բոս տո նում լաւ ե լոյթ է 
ու նե ցել և  ա սել է, որ ներ կա յումս ԱՄՆ-ն  դար ձել է ողջ աշ խար հի յոյ սի 
ա պա ւէ նը, ուս տի ստի պո ւած է ի կա տար ա ծել ժո ղո վուրդ նե րի յոյ սե րը»2:

 Հան րա պե տա կան ու դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թիւն նե րի ա ւան դա կան 
մրցակ ցու թեան պատ ճա ռով ԱՄՆ-ի սե նա տի պահ պա նո ղա կան նե րին չա-
փա զանց մտա հո գում էր  Վուդ րո  Վինլ սո նի անձ նա կան հե ղի նա կու թիւ նը, 
ո րով  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում հան դէս էր ե կել, որ պէս « Ժո-
ղո վուրդ նե րի փրկիչ» և « Հա մաշ խար հա յին խա ղա ղու թեան պատ գա մա բեր» 
և բ նա կա նա բար, դրա նով դե մոկ րա տ նե րը քա ղա քա կան նոր ա ռա ւե լու թիւն-
ներ էին ձեռք բե րե լու գա լիք նա խա գա հա կան ընտ րու թիւն նե րում: 

1 Ֆրոմկին Դեյւիդ, Խաղաղութիւն, որ յօդս ցնդեցրեց միւս բոլոր խաղաղութիւնները, պարսկերէն 
թարգմանութիւն, Թեհրան, 2009, էջ 387:
2 Ֆորուղի, Մուհամմեդ Ալի, Փարիզի խաղաղութեան վեհաժողովի օրագրութիւնները, պարսկերէն, 
Թեհրան, 2015, էջ 61:
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 Ֆո րու ղին իր 1919 թ. ապ րի լի 15-ի օ րագ րում այս պէս է անդ րա դառ նում 
 Վիլ սո նին ընդ դի մա դիր ա մե րի կա ցի դի ւա նա գէտ նե րի խար դա ւանք նե րին. 
«Ա ռա ւօ տեան պայ մա նա ւո րո ւա ծու թեան հա մա ձայն իմ բնա կա րան ե կաւ Ար-
ֆահ Ալ- Դո լեն:  Նա ա սաց, որ հան դի պել է ա մե րի կա ցի պա րոն Փ րա թի հետ, 
որ ա սել է թէ  Վիլ սո նը հե ղի նա կազր կո ւել է, ո րով հետև ԱՄՆ ժո ղո վուր դը 
դէմ է Ազ գե րի  Լի գա յին և  այս հարցն ա ռա ջա դի մու թիւն կու նե նա թէ ոչ 
յայտ նի չէ...  Դա է պատ ճա ռը, որ դուք պետք է բրի տա նա ցի նե րի հետ քայլ 
պա հէք»3: 

Ար ֆահ Ալ- Դո լեն  Թուր քիա յում Ի րա նի նախ կին դես պանն էր, իսկ 
Է դուարդ Ս փեն սեր Փ րա թը Ա լա բա մա յի ա ւան դա կան, պահ պա նո ղա կան 
շրջա նակ նե րից յայտ նի դի ւա նա գէտ էր ար ևել քում ու Ի րա նում: Թ ւում է, թէ 
ԱՄՆ-ի այս շրջա նակ նե րի լոբ բին գը և ն րանց կող մից Ի րա նի դի ւա նա գի-
տա կան պա տո ւի րա կու թեանն ուղ ղո ւած՝  Վիլ սո նին չա ջակ ցե լու բա ցա յայտ 
ա ռա ջարկ նե րը ջան քեր էին ընդ դէմ  Հա յաս տա նի ու  Թուր քիա յի սահ մա-
նագ ծի վե րա բե րեալ  Վիլ սո նի ի րա ւա րա րու թեա ն:

Օս մա նեան կայս րու թեան մա սին ո րո շում կա յաց նե լու ըն թաց քը դա դա-
րե ցո ւել էր 1919 թ. յու լի սից մինչև նո յեմ բեր և  բա նակ ցու թիւն նե րի շա րու-
նա կու թիւ նը պայ մա նա ւո րո ւել էր Ազ գե րի լի գա յի կող մից  Հա յաս տա նի խնա-
մա կա լու թիւ նը ըն դու նե լու ո րոշ մամբ: 1920 թ. մա յի սի 4-ին  Վուդ րո  Վիլ սո նը 
ԱՄՆ-ի սե նա տում ներ կա յաց րել էր Ազ գե րի լի գա յի  Հա յաս տա նի խնա մա-
կա լու թեան մա սին օ րի նա գի ծը, ո րը շուրջ մէկ շա բաթ յե տոյ մեր ժո ւեց ԱՄՆ 
սե նա տի կող մից4:

Բ րի տա նիան էլ իր հեր թին ջան քեր էր գոր ծադ րում խան գա րելու  Վիլ սո նի 
դե րա կա տա րու թեանը:  Վիլ սո նի ա ռա ջադ րանք նեից մէկն էլ  Հա յաս  տա նի ու 
Օս մա նեան  կայսրութեան միջև սահ մա նագ ծի ճշտո րո շում էր և դ րա մա-
սին Ի րա ւա րար վճռի կա յա ցու մը: Ար դիւն քում բրի տա նա ցի դի ւա նա գետ-
նե րը ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հա կադր ւում էին  Հա յաս տա նի շա հե րին ու 
նոյ նիսկ ան կողմ ա կալ պե տու թիւն նե րին, այդ թւում Ի րա նին պատ գամ-
ներ էին հա ղոր դում տո ւեալ հար ցով չու ղեկ ցել  Վիլ սո նին:  Մո համ մեդ Ա լի 
 Ֆո րու ղին անդ րա դար ձել է Բ րի տա նիա յի վե րո յի շեալ քա ղա քա կա նու թեա նը: 
 Նա իր 1919 թ. մա յի սի 8-ի օ րագ րում այս պէս է գրում. « Պար զո ւեց, որ  Շա հը 
(Ահ մեդ շահ  Ղա ջա րը)  Զո քա Ալ- Դով լէի մի ջո ցով  Մո շա ւե րին պատ գամ է 
ու ղար կել, որ իր ցան կու թիւնն է՝ հա մա հունչ լի նել ա մե րի կա ցի նե րի հետ: 
Այս խնդիր ներն ի րար են հիւ սո ւել, սա կայն պարզ է, որ բրի տա նա ցի նե րը 
որ քան մտա հոգ են այս խնդրից և զ գում եմ, որ ֆրան սա ցի ներն էլ մրցակ-
ցու թիւն ու նեն: Բ րի տա նա ցի նե րի ու ֆրան սա ցի նե րի միջև էլ մրցակ ցու թիւն 
կայ:  Պա րոն Փ րե նին ա սում է, քա նի որ նա խա տե սո ւել է ա մե րի կա ցի նե րը 
հա յե րի խնա մա կա լը լի նեն, ԱՄՆ-ի հետ զի ջում ե րի գնա լը նպա տա կա-
յար մար չէ Ի րա նի հա մար»5:  Մո շա ւեր Ալ- Մա մա լե քը ( Մո շա ւեր) կամ յայտ նի 
Ա լի ղու լի  Մա սուդ Ան սա րին  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վում ի րա-
նա կան պա տո ւի րա կու թեան ղե կա վարն էր, ով  Վո սուղ Ալ- Դով լէի (Ի րան) 

3 Նոյն տեղում, էջ 98:
4 Տե՛ս Ֆրոմկին, Դեյվիդ, Խաղաղութիւն, որ յօդս ցնդեցրեց միւս բոլոր խաղաղութիւնները, պարսկերէն 
թարգմանութիւն, Թեհրան, 2009, էջ 384:
5 Ֆորուղի, Մուհամմեդ Ալի, Փարիզի խաղաղութեան վեհաժողովի օրագրութիւնները, պարսկերէն, 
Թեհրան, 2015, էջ 69:
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ու  Քոք սի (Բ րի տա նիա) միջև նող կա լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից յե տոյ, 
պաշ տօ նազր կո ւեց և 1919 թ. օ գոս տո սի 9-ին գոր ծու ղո ւեց  Թուր քիա, որ պէս 
Ի րա նի դես պան6: Իսկ ֆրան սիա ցի Ա դոլֆ Փ րե նին Ֆ րան սիա յի հմուտ դի-
ւա նա գէտ նե րից էր, որ  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցում 
էր, որ պէս Ի րա նի ի րա ւա կան խորհր դա տու7: 

Փ րե նիի շան տաժ նե րը և Ի րանի վար չա պետ  Վո սուղ Ալ- Դով լէի դա ւա-
ճա նա կան պահ ւած քը լա ւա պէս պար զում էին Բ րի տա նիա յի ու Ֆ րան սիա յի 
կամ քը՝  Վիլ սո նի ի րա ւա րար դե րա կա տա րու թիւ նը խա փա նե լու ուղ ղու-
թեամբ:

Ֆ րոմկ ինն այս առն չու թեամբ գրում է. «Լ լոյդ  Ջոր ջը (Բ րի տա նիա յի վար-
չա պետ- Կ. Խ.) 1919 թ. սկզբին կողմ ա կից էր այն նա խագ ծին, ո րով  Կոս-
տան դնու պո լիսն ու  Հա յաս տա նը տրւում էր ԱՄՆ-ին, Իզ մի րի կենտ րո նով 
մի տա րածք բա ժին էր հաս նում  Յունաս տա նին և  երկ րի մա ցած բա ժի նը 
բա ժան ւում էր Ֆ րան սիա յի ու Ի տա լիա յի միջև:  Քա նի ա միս յե տոյ Լ լոյդ 
 Ջոր ջը լիո վին փո խեց իր կար ծի քը, յա րեց Բ րի տա նիա յի կա ռա վա րու թեան 
դիր քո րոշ մա նը ու յայ տա րա րեց, որ նախ կի նում ե թէ  Գեր մա նիան ար տո նո-
ւած է ե ղել մաս նա տել  Լե հաս տանը, այ սօր դաշ նա կից նե րը նոյն պէս կա րող 
են մաս նա տել  Թուր քիան»8: « Դաշ նա կից» ա սե լով՝ Լ լոյդ  Ջոր ջը բնաւ նկա-
տի չու նէր ԱՄՆ-ին,  Յու նաս տա նին կամ նոյ նիսկ Ի տա լիա յին, այլ նա բա-
ցար ձա կա պէս նկա տի ու նէր հէնց Բ րի տա նիա յին:  Փաս տօ րէն նա Օս մա նեան 
կայս րու թեան մաս նատ ման հար ցում, իր պե տու թեան հա մար նա խագ ծո ղի 
ու գոր ծադ րո ղի ան վի ճե լի ի րա ւունքն էր վե րա պա հում: Այս պի սով Բ րի տա-
նիան  Սի րիա յից, Ա րա բիա յից,  Պա ղես տի նից ու Ի րա քից բա ցի, ցան կա նում 
էր  Փոքր Ա սիա յի տա րա ծք նե րից էլ խո շոր բա ժին ստա նալ: Բ րի տա նիա յի 
քա ղա քա կան այս դիր քո րո շում ար ժա նա ցաւ ԱՄՆ սե նա տի պահ պա նո ղա-
կան, հա կա վիլ սո նեան թևի բուռն հա մակ րան քին:

Այս գոր ծօն նե րի, դրդա պատ ճառ նե րի ու դի ւա նա գի տա կան տա րա տե-
սակ ան կիւն նե րի ամ բող ջու թիւ նը փո թոր կա լից և  ա լե կո ծո ւած թնջու կի էին 
վե րա ծել խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վը:  Կար ծես հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մը ոչ թէ ա ւար տո ւել, այլ ռազ մա կան խրա մատ նե րից տե ղա փո խո ւել 
էր  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի դի ւա նա գի տա կան կա նաչ սե-
ղան նե րի հետև:  Սոյն բարդ դիր քա յար դար մա նը զու գըն թաց, օս ման ցի դի-
ւա նա գէտ ներն էլ ան հա մա չափ և  ա պա կողմ ո րո շիչ քայ լեր էին ձեռ նար-
կում, օ րի նակ՝ 1920 թ. փետր ւա րի վեր ջե րին վե հա ժո ղո վում շրջա նա ռու թեան 
մէջ էին դրել Օս մա նեան խորհր դա րա նի «Ան կա խու թեան հռչա կա գի րը», 
ին չը բա ռա ցիօ րէն հա մար ւում էր  Մուս տա ֆա  Քե մա լի և ն րա ազ գայ նա կան 
շարժ ման ռազ մա տենչ մա նի ֆես տը: 

Ֆ րան սիան ու Ի տա լիան նոյն պէս, շրջան ցե լով բա ցա յայտ ու պաշ տօ-
նա կան ճա նա պարհ նե րը, գաղտ նի կա պեր էին փոր ձում հաս տա տել 
 Մուս տա ֆա  Քե մա լի հետ և  այդ նպա տա կով ի րենց դիր քո րո շում ե րը ցու-
ցադ րա բար յայ տա րա րում էին, որ պէս  Վիլ սո նի հա յե ցա կէ տին լիո վին հա-
կա ռակ և Լ լոյդ  Ջոր ջի հա յեացք նե րից ինչ-որ չա փով տար բեր: Այս կա պակ-

6 Տե՛ս https://fa.wikipedia.org/wiki
7 Տե՛ս նույն տեղում։ 
8 Ֆրամկին, Դեյւիդ, Խաղաղութիւն, որ յօդս ցնդեցրեց միւս բոլոր խաղաղութիւնները, պարսկերէն 
թարգմա նութիւն, Թեհրան, 2009, էջ 413:
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ցու թեամբ,  Ֆո րու ղին 1919 թ. փետր ւա րի 1-ի իր օ րագ րում գրում է. « Մինչ 
օրս ֆրան սիա ցի նե րի վար քագ ծի մէջ նկա տել եմ այն, որ հա յե րի հար ցով 
բնաւ շա հագրգ ռո ւած չեն»9: Ի րա կա նու թիւ նը հէնց այն է, որ ֆրան սիա ցի 
դի ւա նա գէտ նե րը Օս մա նեան կայս րու թեան մէջ ի րենց շա հե րը ա պա հո վե լու 
և  Քե մա լի նոր շարժ ման հետ յա րա բե րու թիւն նե րը պահ պա նե լու ու ընդ լայ-
նե լու հա մար, չէին խու սա փում յատ կա պէս  Հա յաս տան- Թուր քիա սահ ման-
նե րի հար ցում  Վիլ սո նի դե րա կա տա րու թիւ նը նւաս տաց նե լու գոր ծում: 

3. Փա րի զի  Խա ղա ղու թեան  Վե հա ժո ղո վի ա ներ ևոյթ  
դե րա կա տար նե րը

 Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը  Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի ըն-
թաց քից մե կու սա ցո ւած էր և  դի ւա նա գի տա կան անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ չու-
նէր այդ բա նակ ցու թիւ նե րի վրայ ուղ ղա կի ազ դե ցու թիւն ներ բա նեց նե լու: 
 Լե նի նը և Ս տա լի նը «Ար ևել քի քա ղա քա կա նու թիւ նը» ա ռաջ տա նե լու հա մար 
հա կո ւած էին ռազ մա կան մի ջոց նե րի գոր ծարկ մա նը:  Մուս տա ֆա  Քե մա լը, 
որ նոյն պէս դժգոհ էր  Փա րի զում օս մա նեան պա տո ւի րա կու թեան գոր ծու-
նէու թիւ նից և  բո լո րո վին չէր հան դուր ժում Արևմ տեան  Հա յաս տա նը վե րա-
տի րա նա լու ուղ ղու թեամբ հա յե րի ձեռք բե րում ե րը, ոս կեայ ա ռիթ էր ո րո-
նում դրանք տա պա լե լու հա մար: Ա հա այս հան գա մանք նե րի բե րու մով 
 Ռու սաս տա նի բոլշ ևի կեան իշ խա նու թիւ նը և  Թուր քիա յի ազ գայ նա կան շար-
ժու մը բնա կան դաշ նա կից ներ դար ձան:

 Լե նի նի «Ար ևել քի քա ղա քա կա նու թիւ նը»՝ իս լա մա կան երկր նե րում « Դե-
մոկ րա տա կան յե ղա փո խու թիւն ներ» ծա ւա լե լու հար ցը, այդ ոս կեայ ա ռիթն 
էր ա ւե տում  Մուս տա ֆա  Քե մա լին, որ  Ռու սաս տա նի օգ նու թեամբ վեր ջա կէտ 
դնի ան կախ  Հա յաս տա նի գո յու թեա նը և  չե զո քաց նի  Փա րի զի խա ղա ղու-
թեան վե հա ժո ղո վում  Հա յաս տա նի դի ւա նա գի տա կան պա տո ւի րա կու թիւն-
նե րի ու լոբ բիս տա կան խմբե րի գոր ծու նէու թիւ նը:

Ադր բե ջա նում 11-րդ  Կար միր բա նա կի ա ռա ջա նա լը և  Բա քո ւի գրա ւու մը, 
ա ռեր ևոյթ «ռազ մա կան կո մու նիզ մի» ուղ ղո ւա ծու թիւն ու նէր և  փոր ձում էր 
պաշտ պա նել «Ադր բե ջա նի բա նո ւոր նե րի ու հո ղա գործ նե րի յե ղա փո խու թիւ-
նը»:  Սա կայն խոր քում  Խորհր դա յին  Ռու սաս տանն այլ նպա տակ ներ էր հե-
տապն դում, ի թիւս այ լոց՝  Բա քո ւի նաւ թի ուղ ղա կի տնօ րի նու մը և  ցա րա կան 
 Ռու սաս տա նի հա րա ւա յին սահ ման նե րին վե րա դառ նա լը:

Ադր բե ջա նում բոլշ ևի կեան յե ղաշր ջում ըն թա ցաւ խա ղաղ և բռ նու թիւ-
նից միան գա մայն հե ռու:  Թուր քիա յի կողմ ա կից  Մու սա ւաթ կու սակ ցու թիւ-
նից Ադր բե ջա նի բոլշ ևի կեան կու սակ ցու թեան ու ժի ան ցու մը տե ղի ու նե ցաւ 
ա ռանց ա րիւ նա յե ղու թեան:  Ֆո րու ղին, 1920 թ. մա յի սի 6-ի իր օ րագ րում, 
 Բաք ւում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թիւն նե րի ձևա կան լի նե լու մա սին այս պէս 
է գրում. «Ք լա րիչ հիւ րա նոց գնա ցինք ու այն տեղ հան դի պե ցինք  Թուփ չի 
 Բա շո վի հետ ու միա սին զրու ցե ցինք  Կով կա սի ի րա վի ճա կի մա սին:  Նա 
լիո վին հեր քում էր, որ բոլշ ևիկ նե րը  Կով կաս են ժա մա նել կամ  Կով կա սը 
բոլշ ևիկ է դար ձել:  Նա ա սում էր, որ վեր ջին ի րա դար ձու թիւ նը միայն ներ-

9 Ֆորուղի, Մուհամմեդ Ալի, Փարիզի խաղաղութեան վեհաժողովի օրագրութիւնները, պարսկերէն, 
Թեհրան, 2015, էջ 41:
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քին փո փո խու թիւն է և  միայն իշ խա նու թիւնն է վե րա փո խո ւել և  որ դրա 
պատ ճառն այն է, որ  Մու համ մեդ  Հա սան բԷյգ  Քա ջինս կին, ով նախ կի նում 
ներ քին գոր ծոց նա խա րար էր, այժմ նա խա րա րա պետ է դար ձել: Ադր բե ջա-
նի ներ կա յիս կա ռա վա րու թիւնն ան շուշտ հա կո ւած է բոլշ ևիկ նե րին և  նաւ թի 
հար ցով նրանց հետ հա մա ձայ նու թեան է ե կել:  Մենք այս մա սին տե ղե կաց-
րել ենք դաշ նա կից երկր նե րին ու նրանք էլ դէմ չեն»10:

Ո րոշ փաս տեր ու ա պա ցոյ ցեր հիմք են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ քե մա-
լա կան նե րի ու բոլշ ևիկ նե րի գաղտ նի հա մա ձայ նու թեան ար դիւն քում Ադր-
բե ջա նում 1920 թ. ապ րի լի 28-ին տե ղի ու նե ցած փո փո խու թիւն նե րը հե-
տապն դում էին յստակ ռազ մա վա րա կան նպա տակ, որն էր՝  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տու թեան բռնգրա ւու մը և  այդ երկ րի ան կա խու թեան կոր ծա նու մը, 
ար ևել քի, այ սինքն՝ « Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի» և  արև մուտ քի, այ սինքն՝ 
 Թուր քիա յի բռնի մի ջամ տու թեամբ:

Այս ռազ մա վա րա կան նպա տա կին տա նող ճա նա պարհ նե րը ճշտո ւել էին 
1920 թ. ապ րի լի 26-ին բոլշ ևի կեան կու սակ ցու թեան կենտ րո նա կան կո մի-
տէի նիս տում:  Նիս տում ըն դու նո ւած վեր լու ծու թեան մա սին Ա նաս տաս  Մի-
կո յեա նը իր յու շե րում այս պէս է գրում. «« Մեծ  Հայ քի» մա սին ե րա զող հայ 
ազ գու թիւ նը Եւ րո պա յում ըն թացող  Խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վին ու ղար կել 
է պա տո ւի րա կու թիւն՝ պա հան ջե լով թուր քա կան վեց վի լա յեթ նե րը (Էրզ րում, 
 Վան, Տ րա պի զոն,  Դիար բե քիր,  Խար բերդ և Ս վա զի մի մա սը) և  նախ կին 
 Ռու սաս տա նի չորս մար զե րը (Եր ևան,  Կարս,  Նա խիջ ևան,  Բա թում ու Ար-
դա հան):  Խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վը ո րո շել է ըն դա ռա ջել նրանց, մտադ-
րո ւած լի նե լով  Հա յաս տանն օգ տա գոր ծել  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նից տա-
րա ծո ւող բոլշ ևիզ մի և  Թուր քիա յում ծնո ւող բոլշ ևիզ մի դէմ…  Հա յաս տա նին 
դա ժան պար տու թիւն է սպաս ւում, քա նի որ այն ե րեք կող մից շրջա պա տո-
ւած է  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նով, Ադր բե ջա նով և  ըմ բոս տա ցած ու ոտ քից 
գլուխ զի նո ւած Ա նա տո լիա յով»11:  Հարկ է նշել, որ կու սակ ցու թեան կենտ-
րո նա կան կո մի տէի սոյն վեր լու ծու թիւ նը կա տա րո ւել էր տո ւեալ նիս տին 
յա տուկ հրա ւէ րով Ս տամբու լից  Մոսկ ւա ե կած թուրք բոլշ ևիկ նե րի զե կու-
ցագ րի հի ման վրայ:

4.  Ռազ մա կան լու ծում եր խա ղաղ հա մա ձայ նու թեան  
փո խա րէն

 Տա րած քա յին վէ ճե րի կար գա ւոր ման հա մար ի րա ւա րա րու թեան խնդրան-
քով  Հա յաս տա նի ու Օս մա նեան  Թուր քիա յի կող մից երկ րորդ պաշ տօ նա կան 
յայ տը (պայ մա նագ րի 89-րդ  յօ դո ւած)  Վուդ րօ  Վիլ սո նին ներ կա յա ցո ւե լուց 
յե տոյ,  Մուս տա ֆա  Քե մա լը նպա տակ էր դրել խա փա նել դի ւա նա գի տա կան 
այս հա մա ձայ նու թիւ նը: Իր նպա տա կին հաս նե լու հա մար  Քե մա լը եր կու 
ռազ մա վա րա կան քայլ նա խա ձեռ նեց. նախ Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ-
րու մից եր կու շա բաթ յե տոյ, 1920 թ. օ գոս տո սի 24-ին,  Ռու սաս տա նի բոլշ-
ևի կեան կա ռա վա րու թեան հետ եօթ կէ տե րից բաղ կա ցած մի պայ մա նագ րի 
նախ նա կան բնա գի րը ստո րագ րեց, ին չը մեծ նշա նա կու թիւն ու նե ցաւ 

10 Նոյն տեղում, էջ 376:
11 https://www.lragir.am/2014/10/13/105262/



424

 Հա յաս տա նի,  Թուր քիա յի և  տա րա ծաշր ջա նի յե տա գայ քա ղա քա կան ճա-
կա տագ րում: Ս տո րագ րո ւած գաղտ նի պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան բո վան-
դա կու թիւ նը բե րո ւած է  Ռու սաս տա նում  Թուր քիա յի դես պան Ա լի  Ֆո ւա դի 
յու շագ րու թիւն նե րում:  Պայ մա նագ րի ա ռա ջին յօ դո ւա ծում նշւում է. « Յօ դո ւած 
1- Ս տո րագ րող կող մե րը սկզբուն քօ րէն ըն դու նում են չճա նա չել խա ղա ղու-
թեան որ ևէ պայ մա նա գիր կամ միջ պե տա կան հա մա ձայ նա գիր, որ բռնի 
կեր պով պար տադ րո ւել է կող մե րին:  Ռու սաս տա նի  Հան րա պե տու թիւ նը ըն-
դու նում է, որ բա ցար ձա կա պէս չճա նա չել  Թուր քիա յին վե րա բե րող որ ևէ 
հա մա ձայ նա գիր, որ չի վա ւե րա ցո ւել  Թուր քիա յի ազ գա յին իշ խա նու թեան 
ներ կա յա ցու ցի չը հա մա րո ւող ազ գա յին մեծ ժո ղո վի կող մից»12: Ն կա տի ու-
նե նա լով, որ Սև րի պայ մա նա գի րը  Թուր քիա յի « Միլ լի  Մեջ լի սի» կող մից 
եր բէք չվա ւե րա ցո ւեց,  Ռու սաս տանն ու  Թուր քիան վե րոն շեալ գաղտ նի պայ-
մա նագ րի ստո րագր մամբ, փաս տօ րէն ան վա ւեր էին ճա նա չում Սև րի պայ-
մա նա գի րը և դ րա նով իսկ, խա խ տում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան 
ան կա խու թեան սկզբուն քը և Արևմ տեան  Հա յաս տա նի տա րածք նե րի վրայ 
 Հա յաս տա նի իշ խա նու թեան ի րա ւուն քը:

 Մուս տա ֆա  Քե մա լի երկ րորդ քայ լը ե ղաւ ռազ մա կան ծա ւա լուն յար ձա-
կու մը  Հա յաս տա նի դէմ 1920 թ. սեպ տեմ բե րին, այ սինքն գաղտ նի պայ մա-
նագ րի ստո րագ րու մից շուրջ մէկ ա միս յե տոյ: 

« Կո մու նիս տա կան ին տեր նա ցիո նա լը», 1920 թ.  Սեպտ. 1-ից-7-ը, ար ևե-
լեան ու եվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի, այդ թւում՝  Թուր քիա յի, Ադր բե ջա նի 
և  Հա յաս տա նի 2000 ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թեամբ  Բաք ւում անց-
կաց րեց «Ար ևե լեան ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա ժո ղով»-ը:  Քե մա լա կան-
ներն այս հա մա ժո ղո վում ծա ւա լուն քա րո զար շաւ սկսե ցին  Հա յաս տա նի ու 
նրա այս պէս կո չո ւած «իմ պե րիա լիս տա կան» նկրտում ե րի դէմ, ո րը հո գե-
բա նա կան, քա ղա քա կան նա խեր գանքն էր  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան 
դէմ պատ րաս տո ւող պա տե րազ մի:

 Քե մա լը ձգտում էր  Հա յաս տա նին պա տե րազ մի մէջ ներ քա շե լով, այդ 
երկ րից խլել Սև րի պայ մա նագ րի քննարկ ման ու վերջ նա կան վա ւե րաց ման 
հնա րա ւո րու թիւ նը, որ պէս զի նա խա պայ ման ներ ստեղծ ւէին բոլշ ևիկ նե րի գոր-
ծակ ցու թեամբ յար մար պա հին  Հա յաս տա նի ան կա խու թիւնն իս պառ տա պա-
լե լու հա մար:  Հե տաքրք րա կանն այն է, որ  Քե մալն իր զօր քե րը դէ պի կեն տրոն 
ուղ ղե լու և  երկ րի իշ խա նու թիւ նը գրա ւե լու փո խա րէն, նա խընտ րեց նախ ար-
շաո ւել դէ պի ար ևելք և  պա տե րազ մի դուրս գալ  Հա յաս տա նի նո րան կախ 
 Հան րա պե տու թեան դէմ:  Քան զի  Քե մա լի հա մար Արևմ տեան  Հա յաս տա նի 
տա րած քի պահ պա նու մը,  Կար սի մար զի գրա ւու մը և ՀՀ ան կա խու թեան խոր-
տա կում ա ռա ւել մեծ մո տի ւա ցիա էր, քան իշ խա նու թեան տի րա նա լը:

 Քե մա լը հա ւա նա բար գի տակ ցում էր, որ  Վիլ սո նի Ի րա ւա րար վճիռն 
ան վի ճե լի է և  պար տա դիր ու վա ղե մու թեան ժամկ էտ չու նի:  Գի տակ ցում 
էր հա ւա նա բար նաև այն, որ Ի րա ւա րար վճիռն ա նո րոշ ժամկ է տով կա րող 
էր յե տա ձու գել միայն այն դէպ քում, երբ դա դա րեց ւէր կող մե րից մէ կի՝ այ-
սինքն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան կամ Օս մա նեան  կայսրութեան ի րա-
ւա կան սուբ յեկ տայ նու թիւ նը:  Նա բնա կա նա բար չէր ցան կա նում  Թուր քիա յի 
գա լիք հան րա պե տու թեա նը զրկել Օս մա նեան կայս րու թեան ի րա ւա յա ջոր-
12 Լազեան, Գաբրիէլ, Հայաստան և Հայ Դատը, Գահիրէ, 1957, էջ 255:
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դու թիւ նից, քա նի որ զգում էր այն վտան գը, որ հնա րա ւոր է ա պա գա յում 
ար ծարծ ւեն տա րած քա յին նո րա նոր վէ ճեր՝ օս մա նեան սուլ թան նե րի կող մից 
բռնագ րա ւո ւած եւ րո պա կան ու ա սիա կան երկր նե րի հետ կա պո ւած: 
 Հետ ևա բար  Քե մա լի տե սան կիւ նից, ՀՀ ի րա ւա կան սուբ յեկ տայ նու թեան 
ջնջում ու այդ երկ րի ան կա խու թեան տա պա լու մը ձեռք բե րո ւած հա մա ձայ-
նու թիւն նե րը ոչն չաց նե լու ա մե նատ րա մա բա նա կան տար բե րակն էր:

 Հա յաս տա նի զի նո ւած ու ժերն արևմ տեան ճա կա տում ան ցան պաշտ-
պա նու թեան:  Զի նեալ առ ճա կատ ման կենտ րո նը  Կարս-Ա լեք սանդ րա պոլ 
ա ռանցքն էր:  Բոլշ ևիկ նե րը, ով քեր հա րուստ փորձ ու նէին Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տում ցա րա կան բա նա կը տա րրա լու ծե լու և ն րա զի նո ւոր նե րին դա-
սա լիք ա նե լու գոր ծում, այս մի ջո ցին էլ  Հա յաս տա նի բա նա կի շար քե րում 
մեկ նար կե ցին սա բո տա ժի ծա ւա լուն քա րոզ չու թիւն:

« Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թիւն - Ա լեք սանդ րա պո լի կո մի տէ» ստո-
րագ րու թեամբ,  Հա յաս տա նի բոլշ ևիկ նե րի թռու ցիկ նե րից մէ կում  Հա յաս տա նի 
բա նա կի զի նո ւոր նե րին ուղ ղո ւած կո չում ա սո ւած է. « Դաշ նակ ցա կան խայ-
տա ռակ կա ռա վա րու թեան խմբա պետ նե րից կազ մո ւած զօր քը նա հան ջում 
է  Քե մա լի զօր քե րի ա հա ւոր յար ձա կում ե րից:  Բա ւա կան չէ՞, որ նրանք (ի մա՝ 
ՀՅ  Դաշ նակ ցու թիւ նը - Կ. Խ.) թա լա նե ցին և  կո ղո պու տի մատ նե ցին ժո-
ղովրդի հարս տու թիւն նե րը, բա ւա կան չէ՞, որ նրանք հայ աշ խա տա ւոր ժո-
ղովր դի գլխին չա րիք դար ձան, այժմ էլ խա բում են ձեզ գիւ ղա ցի ներ և 
 զի նո ւոր ներ, ա սե լով, որ գա լիս են թուր քե րը հայ աշ խա տա ւո րու թեա նը 
թա լա նե լու և  կո տո րե լու:  Մենք կոչ ենք ա նում ձեզ չհա ւա տալ դաշ նակ ցա-
կան նե րի հա զա րա ւոր ստե րին, ո րով հետև ե կող նե րը ոչ թէ թա լա նի ա ւա-
զակ ներ են, այլ հայ գիւ ղա ցի նե րի, զի նո ւո րի ու բա նո ւո րի ըն կեր ներ` թուրք 
աշ խա տա ւոր ներ են:  Հա ւա տա ցէք, որ  Կար սում, Ա լեք սանդ րա պո լում և գ րա-
ւո ւած միւս տե ղե րում նրանք ոչ թա լա նել են ժո ղովր դին և  ոչ էլ կո տո րել, 
այլ հաս տա տել են բա նա ւո րա գիւ ղա ցիա կան կարգ ու կա նոն: Ե կող նե րը ոչ 
թէ թշնա մի ներ են ձեզ, այլ դաշ նակ նե րի կա ռա վա րու թեան: Ուս տի նո րից 
կոչ ենք ա նում ձեզ տե ղե րից չշար ժո ւել, մալ հան գիստ, չգաղ թել... Այժմ 
դուք բո լո րո վին ե րես դարձ րէք դաշ նակ ցա կան նե րից»13:

 Հա շո ւի առ նե լով  Քե մա լի ազ գայ նա կան շարժ ման շո վի նիս տա կան էու-
թիւ նը և  մօ տե ցում ե րը, մի գու ցէ  Քե մա լին որ պէս « Հա յաս տա նի ու հայ աշ-
խա տա ւո րու թեան փրկիչ» տես նե լու հայ բոլշ ևիկ նե րի հա մո զու մը սոսկ քա-
ղա քա կան ման կամ տու թիւն թո ւայ, սա կայն յստակ կա րե լի է ամ րագ րել, որ 
այդ յայ տա րա րու թիւն նե րի բո վան դա կու թիւնն ա մե նա խօ սուն դրսևո րում-
ներն են  Հա յաս տա նի ազ գա յին ինք նիշ խա նու թեան խա փան մա նը մի տո ւած, 
քե մա լա կան նե րի ու բոլշ ևիկ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թեան ու միա տեղ մեղ-
սու նա կու թեան:

Այս ա ռու մով, այս տեղ ար ժե յի շա տա կել  Հա յաս տա նի ար դիա կան պատ-
մու թեան ա մե նատ խուր է ջե րից հետ ևեա լը.  Հա յաս տա նի ու ժե րի դէմ  Քե մա-
լի բա նա կի յաղ թա նա կից ու Ար ևե լեան  Հա յաս տա նի ո րոշ շրջան նե րի բռնագ-
րա ւու մից յե տոյ,  Կար սի ու Ա լեք սանդ րա պո լի հա յու թիւ նը սիս տե մա տիկ 
բռնու թեան, ջար դի, թա լա նի ու տե ղա հա նու թեան են թար կո ւեց:  Հե տաքր քիրն 
այն է, որ քե մա լա կան ու ժե րի ներ խու ժու մից ա միս ներ յե տոյ, 1921 թ. յուն ւա-
13 Նոյն տեղում, էջ 261-262:
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րին,  Կար սի և Ա լեք սանդ րա պո լի հայ ա պաս տա նեալ նե րը  Ռու սաս տա նի Վ լա-
դի կավ կազ քա ղա քում հան րա հա ւաք կազ մա կեր պե լով, հե ռա գիր են յղել 
 Լե նի նին ու դրա մի պատ ճէ նը՝ նաև Ս տա լի նին:  Հե ռագ րի մի բաժ նում ա սո-
ւած է. « Մենք հա ւա տում էինք  Քե մա լի յայ տա րա րու թիւն նե րին և  թեր թե րի 
հա ւաս տիա ցում ե րին, թէ  Քե մա լը կռւում է դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րու թեան 
և  ոչ թէ հայ աշ խա րա ւոր ժո ղովր դի դէմ:  Սա կայն յե տա գա յում ստա ցո ւած 
հա ղոր դագ րու թիւն նե րը խոր տա կե ցին մեր հա ւա տը  Քե մա լի խա ղա ղա սի-
րու թեան նկատ մամբ, կոր ծան ւում են մեր յոյ սե րը  Սո վե տա կան  Հա յաս տա նի 
լա ւա գոյն ա պա գա յի նկատ մամբ, ո րով հետև  Քե մա լը ու ժեղ տեմ պե րով ա ւե-
րում է այժմ ար դէն  Սո վե տա կան  Հա յաս տա նը, թա լա նում է աղ քա տա ցած 
գիւ ղա ցի նե րի վեր ջին ու նե ցո ւած քը, վիթ խա րի հար կեր է դնում, ամ բողջ աշ-
խա տու նակ բնակ չու թեա նը բռնու թեամբ հա ւա քում և ք շում է Էրզ րում տա-
ժա նա կիր աշ խա տան քի, իսկ  Հա յաս տա նի սո վե տա կան հիմ արկ նե րին բո-
լո րո վին հա շո ւի չի առ նում և  ար հա մար հում է նրանց»14: 

 Հե տաքր քիր է նշել նաև այն, որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ԱԳ նա խա-
րար  Բէգ զա դեանն այս կա պակ ցու թեամբ խստաոճ բո ղո քի նո տա է յղել 
Ան կա րա յում իր պաշ տօ նակ ցին և  այս խնդիր նե րի ա րագ կա ր գա ւոր ման 
հա մար նրան կոչ է ա րել ան յա պաղ քայ լեր ձեռ նար կել15, ինչն ի հար կէ և  ոչ 
մի դրա կան ար դիւնք չու նե ցաւ: 

 Կար սի և  Գիւմ րու ա պաս տա նեալ նե րի կող մից 
 Լե նի նին յղո ւած հե ռագ րի մի բա ժի նը

 Քե մա լի յար ձա կում ե րին յա ջոր դող ա միս նե րի ըն թաց քում 11-րդ  Կար-
միր  Բա նա կը վերջ նագ րեր ներ կա յաց րեց  Հա յաս տա նին և  ի վեր ջոյ 1920 թ. 

14 Մեջբերումը ըստ՝ Մնացականեան, Ա., 11-րդ Կարմիր բանակի փառապանծ ուղին Կովկասում 1918-21 
թթ., «Տեղեկագիր» Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների Ակադեմիայի, Եր., 1948, N 2, էջ 4-24:
15 Տե՛ս Լազեան, Գաբրիէլ, Հայաստան և Հայ Դատը, Գահիրէ, 1957, էջ 266-269:
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դեկ տեմ բե րի 2-ին մտաւ Եր ևան:  Նոյն օ րը  Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ կո մու-
նիս տա կան կու սակ ցու թիւ նը մի հա ղոր դագ րու թեամբ յայ տա րա րեց. « Խորհր-
դա յին  Ռու սաս տա նը այժմ ապս տամբ ժո ղովր դի հրա ւէ րով, հնա րա ւո րու-
թիւն ու նի եղ բայ րա կան օգ նու թիւն ցոյց տա լու նրանց, ու  Հա յաս տա նը Ան-
տան տա յի գոր ծա կալ նե րից և դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րու թիւ նից փրկե լու»16:

Այս պի սով և՛  Թուր քիա յի ու ժե րը, և՛  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի  Կար միր 
 Բա նա կը հա մախմ բո ւե ցին «հա յե րին դաշ նակ ցա կան նե րից փրկե լու հա մար»: 
Երկ կողմ յար ձա կում ե րը տե ղի էին ու նե նում «յաղ թա նա կած դաշ նա կից նե րի» 
և «Ազ գե րի լի գա յի» աչ քե րի առջև և ն րանք ոչ մի հա կա քայ լի չէին դի մում:

 Լե նի նը 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին  Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու-
սակ ցու թեա նը յղո ւած հե ռագ րում գրում է. « Յան ձին  Ձեզ` ող ջու նում եմ 
իմ պե րիա լիս տա կան լծից ա զա տո ւած աշ խա տա ւո րա կան  Սո վե տա կան  Հա-
յաս տա նին:  Չեմ կաս կա ծում, որ  Դուք գործ կը դնէք ա մեն ջանք՝ եղ բայ րա-
կան հա մե րաշ խու թիւն հաս տա տե լու  Հա յաս տա նի,  Թուր քիա յի և Անդր կով-
կա սի աշ խա տա ւո րու թեան միջև»17:

Այս տեղ նկա տե լի է, որ «Անդր կով կա սի աշ խա տա ւոր ներ»՝ քա ղա քա կան 
ի մաստ չպա րու նա կող կա տեգո րիա յի հետ մէկ տեղ,  Լե նի նը նշել է « Թուր-
քիա յի աշ խա տա ւո րու թիւն» բա ռա կա պակ ցու թիւ նը և  Հա յաս տա նի կո մու-
նիս տա կան կու սակ ցու թեա նը յանձ նա րա րել է «Եղ բայ րա կան հա մե րաշ խու-
թիւն» հաս տա տել նրա հետ:  Փաս տօ րէն հէնց՝ այն  Թուր քիա յի հետ, որ ոչ 
միայն դրա նից ըն դա մե նը հինգ տա րի ա ռաջ կա տա րեալ ցե ղաս պա նու թեան 
էր են թար կել հա յե րին ու եր բէք էլ չէր զղջա ցել այդ յան ցա գոր ծու թեան 
հա մար, այլև 1920 թ. նոյն  Հա յաս տա նի ու ճո ղոպ րած հա յե րի դէմ լիար ժեք 
պա տե րազմ էր յայ տա րա րել:

Ս տա լինն էլ 1920 թ. դեկտ. 4-ին  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թեան պաշ-
տօ նա թերթ «Պ րաւ դա յում» գրեց. «Ոչ Անգ լիա յի՝ հայ կա կան շա հե րի այդ 
«դա րա ւոր պաշտ պա նի» կեղծ հա ւաս տիա ցում ե րը, ոչ  Վիլ սո նի տխրահռ-
չակ 14 կէ տե րը, ոչ էլ Ազ գե րի  Լի գա յի մե ծադ ղորդ խոս տում ե րը  Հա յաս տա նի 
կա ռա վար ման «ման դա տով» հան դերձ՝ չկա րո ղա ցան և  չէին կա րող 
 Հա յաս տա նը փրկել կո տո րած նե րից ու ֆի զի կա կան բնաջն ջու մից:  Միայն 
 Սո վե տա կան իշ խա նու թեան գա ղա փա րը  Հա յաս տա նին բե րեց խա ղա ղու-
թիւն և  ազ գա յին վե րածնն դի հնա րա ւո րու թիւն»18:

Ա հա ւա սիկ  Թուր քիա յի ու  Հա յաս տա նի միջև «հա մե րաշ խու թիւն» հաս-
տա տե լու  Լե նի նի կող մից տրո ւած յանձ նա րա րա կա նը և  Վիլ սո նի հռչա կագ-
րի հան դէպ Ս տա լի նի ժխտա կան կե ցո ւած քը վկա յում են այն պարզ ի րա-
կա նու թեան մա սին, որ  Ռու սաս տա նի ու  Թուր քիա յի ռազ մա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թիւ նը, իմ պե րիա լիս տա կան պե տու թիւն նե րի ան տար բե րու թեան և 
լ ռու թեան պայ ման նե րում, գե րա զան ցա պէս ուղ ղո ւած էր  Փա րի զի խա ղա-
ղու թեան վե հա ժո ղո վում հա յե րի ձեռք բե րում ե րը և  հայ կա կան հար ցի ար-
դա րա ցի լուծ ման հա մար  Վիլ սո նի ի րա ւա րա րու թիւ նը ի դերև ա նե լուն:

Այս ուղ ղու թեամբ նշա նա կա լից կէտն այն է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տու թեան կոր ծա նու մից յե տոյ կո մու նիստ նե րը 1920 թ. դեկտ. 6-ին ի րենց 
16 Մեջբերումը ըստ՝ Թումանեան Հ., Սովետական իշխանութեան հաստատումը Հայաստանում, «Տեղե-
կագիր» Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների Ակադեմիայի, Եր., 1946, N 11-12, էջ 74-83:
17 Նոյն տեղում:
18 Նոյն տեղում:
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կա ռա վա րա կան հէնց ա ռա ջին շրջա բե րա կա նում լու ծա րե ցին  Հա յաս տա նի 
դի ւա նա գի տա կան բո լոր պա տո ւի րա կու թիւն նե րը և ն րանց ա ռա քե լու թիւ նը 
յայ տա րա րե ցին ա ւար տո ւած:  Հա յաս տա նի կո մու նիս տե րի դեկտ. 6-ի շրջա-
բե րա կա նը հրա պա րակ ւում էր այն պայ ման նե րում, երբ  Հա յաս տա նի նոր 
կա ռա վա րու թեան անձ նա կազ մը դեռևս պաշ տօ նա պէս չէր ձևա ւո րո ւել և 
 միայն ութ օր անց, դեկտ. 14-ին, յա ջորդ շրջա բե րա կա նով յայ տա րա րո ւեց 
 Ներ քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տի կազ մու թեան մա սին19:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թեան դի ւա նա գի տա կան պա տո ւի րա կու թեան 
լու ծար ման հար ցում այս զար մա նա լի շտա պո ղա կա նու թիւ նը նոյն պէս մի-
տուած էր  Հա յաս տա նի բռնագ րա ւո ւած տա րածք նե րը վե րա միա ւո րե լու դի-
ւա նա գի տա կան ջան քե րը տա պա լե լուն:

 Հա ւա նա բար  Վուդ րո  Վիլ սո նը կռա հել էր բոլշ ևի կա-քե մա լա կան այս 
խար դա ւան քը և  հա շո ւի չառ նե լով հայ կա կան հար ցի վե րա բե րեալ ԱՄՆ 
սե նա տի բա ցա սա կան դիր քո րո շու մը, հնարք ներ գոր ծադ րեց խա ղա ղու-
թեան վե հա ժո ղո վի հա յան պաստ ձեռք բե րում ե րը պահ պա նե լու հա մար: 
Սև րի պայ մա նագ րի 91-րդ  յօ դո ւա ծը ե ռամ սեայ ժամկ էտ էր սահ մա նել սահ-
մա նագ ծի ճշտման հար ցում մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին խումբ ձևա-
ւո րե լու հա մար:  Վուդ րո  Վիլ սո նի ա ռա ջին քայլն այն էր, որ ան մի ջա պէս 
կար գադ րեց, պրոֆ.  Վես տեր մա նի գլխա ւո րու թեամբ, փոր ձա գի տա կան աշ-
խա րան քա յին խմբի ձևա ւո րու մը, որ պէս զի հնա րա ւո րինս ա րագ պատ-
րաստ ւեն հա մա պա տաս խան քար տէզ ներն ու զե կոյց նե րը: Այդ փաս տաթղ-
թե րը նո յեմ բեր ամ սին ար դէն պատ րաստ էին և  յանձ նո ւե ցին ստո րագր մա ն:

Վիլ սո նի ստո րագ րու թեամբ ու «ԱՄՆ մեծ կնի քով» Ի րա ւա րար վճի ռը

19 Տե՛ս նույն տեղում:



429

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
64

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

8 

 Վիլ սո նի միւս քայլն այն էր, որ նա ԱՄՆ մեծ կնի քով կնքեց իր Ի րա ւա րար 
վճի ռը, ո րով դրան տո ւեց ի րա ւա կան ուժ, որ պէս զի վճռի վա ւե րա կա նու թիւ-
նը և օ րի նա կա նու թիւ նը սա կար կու թիւն նե րի ա ռար կայ չդառ նան բոլշ ևիկ նե-
րի ու քե մա լա կան նե րի կող մից:  Ճիշտ հէնց այդ պատ ճա ռով էլ  Վուդ րօ 
 Վիլ սո նի Ի րա ւա րար վճի ռը ցայժմ պահ պա նում է ԱՄՆ գոր ծող օ րէն քի ի րա-
ւա կա նու թիւ նը:  

Եզ րա կա ցու թիւն
 Փա րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վը ու նրա ի րա ւա կան ձեռք բե րում-

նե րը ի րա գործ ման դէպ քում կա րող էին ար մա տա պէս լու ծել  Հա յաս տա նի 
տա րած քա յին խնդիր նե րը, ե րաշ խա ւո րել նրա յե տա գայ զար գաց ման և հ զօ-
րաց ման նա խա պայ ման նե րը և  հա ւա նա բար՝ ձևա ւո րել ա ռա ւել կա յուն 
 Մի ջին Ար ևելք:

 Սա կայն ԱՄՆ-ի եր կա կի դի ւա նա գի տու թիւ նը, այ սինքն մի կող մից՝  Փա-
րի զի խա ղա ղու թեան վե հա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում  Վիլ սո նի ար դա րա տեն-
չա կան մօ տե ցում ե րը, իսկ միւս կող մից՝ ԱՄՆ-ի սե նա տի ու կա ռա վա րու-
թեան ծա ւա լապաշ տա կան ու իմ պե րիա լիս տա կան նկրտում ե րը, Բ րի տա-
նիա յի ու Ֆ րան սիա յի գա ղու թա տի րա կան ցան կու թիւն ներն ու նպա տակ նե-
րը, Օս մա նեան  կայսրութեան հա կա սա կան քա ղա քա կա նու թիւն նե րը, միւս 
կող մից՝  Մուս տա ֆա  Քե մա լի ռազ մա կան շար ժում ե րը,  Խոհր դա յին  Ռու-
սաս տա նի «Ար ևել քի քա ղա քա կա նու թիւ նը» և  ցա րա կան  Ռու սաս տա նի կորց-
րած տա րածք նե րին վե րա տի րա նա լու ձգտում ե րը, մի տա րա սեռ հա մադ-
րու թեամբ, գու մա րո ւե ցին ի րար՝ ոչն չաց նե լու հա մար  Հա յաս տա նի նո րան-
կախ  Հան րա պե տու թիւ նը: 

Կարեն Հ. Խանլարյան (Խանլարի) – ունի ավելի քան 20 գի-
տա կան հոդվածներ՝ տպագրված միջազգային գիտական հան դես-
ներում: Մասնակցել է գիտաժողովերի` ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՄՆ, ՌԴ, Իտա-
լիա, Ֆրանսիա, Աւստրիա։ Հեղինակ է մի քանի գրքերի ՝ Թուր քիայի 
Հանրապետությունում հայ բնակչության էթնոկրօնական վերա կեր-
պումերի վերաբերյալ

Summary 

DEEP REASONS OF THE DOWNFALL OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Karen H. Khanlaryan
Candidate of Historical Sciences

Key words - Republic of Armenia, Armenian Question, 
Woodrow Wilson, Muhammad Ali Foroughi, Paris Peace Assem-
bly, Mustafa Kemal, Red Army, arbitery verdict.

After three decades of interval of the liberation struggle on May 28, 1918 the 
independence of Armenia was restored. Armenian Republic entered the world 
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policy as an independent democratic republic and had only two and a half years 
life.

The author tries to reveal the political layers and deep reasons and from this 
perspective to present to the readers’ judgment the corresponding justifications 
referring to the downfall of the First Armenian Republic in the core context of 
the discussed theme based on some Iranian, Turkish, Russian and European diplo-
matic written sources.

In this context it is concluded that due to changing differences between core 
powers and their imperialistic aspirations, heterogeneous combination of Soviet 
Russia’s expansionism and anti-Armenian strategy of Kamalist movement the in-
dependence of Armenia was eliminated in peace assembly in Paris. Therefore the 
attempts and struggles of Armenian Republic to create an accomplished homeland 
met rigid obstacles, and the path leading to national goals for Armenian people 
had become harder to pass.

Резюме

ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Карен Г. Ханларян (Тегеран)
Кандидат исторических наук

Ключевые слова - Республика Армения, Армянский 
вопрос, Вудро Вильсон, Мохаммед Али Форуги, Парижская 
мир ная конференция, Мустафа Кемаль, Красная армия, ар-
бит раж ное решение.

После трех десятилетий национально-освободительной борьбы, 28-го мая 
1918 г., была восстановлена независимость Армении. Республика Армения 
вышла на мировую политическую арену как независимая, демократическая 
республика и просуществовала всего два с половиной года.

Автор пытается на основе корреспонденции, представленной в некоторых 
иранских, турецких, армянских, русских и европейских дипломатических 
источниках, выявить изгибы внешней политики РА и вынести на суд 
читателей соответствующие заключения по вопросу о причинах падения 
первой Республики Армения. 

В этом контексте делается заключение, что в результате разногласий и 
империалистических стремлений ключевых держав Парижской мирной 
конференции, экспансионизма Советской России и антиармянской стратегии 
кемалистского националистического движения была уничтожена незави-
симость Армении.

Тем самым борьба Республики Армения за создание единой родины 
натолкнулась на жесткие препятствия, и путь, ведущий к общенациональным 
целям армян, стал более труднопроходимым.
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ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ

Հանդեսը գիտական պարբերականների տպագրության միջազգային 
չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով այսուհետ փոխ վում 
են «Վէմ»-ում հրապարակվող հոդվածների ձևավորման պահանջ ները։ 

Ստորև ներկայացվող պահանջներից թեկուզև աննշան շեղումով 
հոդ վածները չեն դիտարկվի խմբագրության կողմից։ 

«Վէմ» հանդեսում հրատարակման ներկայացվող հոդվածը կարող է 
լինել հայերեն (արևելահայերեն, արևմտահայերեն), իսկ առանձին դեպ-
քերում՝ խմբագրության համաձայնությամբ, նաև օտար լեզուներով։ 

ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Ծավալը՝ մինչև 30 էջ (ավելի մեծ ծավալը՝ խմբագրության որոշ-
մամբ)։

2. Հայերեն տեքստը կազմել «Arial Unicode» տառատեսակով, իսկ 
լատինատառ տեքստերը՝ «Times New Roman» տառատեսակով։

3. Սկզբում՝ առաջին էջի սկզբնամասում գրել հոդվածի հեղինակի 
ա նունը, հայրանվան սկզբնատառը, ազգանունը (բոլորը թավա տառ), 
գի տական աստիճանը (հասարակ տառատեսակով)։ Նշվածը հավա-
սա րեցնել աջ անկյունում։

4. Վերնագիր. գրել ՄԵԾԱՏԱՌԵՐՈՎ, թավատառ, հավասարեցնել 
կենտ ր ոնում։

5. Հաջորդ տողում գրել «Բանալի բառեր-» արտահայտությունը և կցել 
նվազագույնը 10 հանգուցային բառ կամ արտահայտություն՝ հավա-
սա րեցնելով աջ անկյունում։ 

6. Ներածական հատված (Մուտք), համարակալված ենթավերնա-
գրերով ամբողջացած բուն տեքստ (օր.՝ 1. Հասարակություն և 
անհատ փոխ հա րաբերությունը ….. 2. Հասարակության անդամերի 
փոխհարաբերու թյունը.....), ամփոփիչ հատված (Եզրակացու թյուն-
ներ)։

7. Բուն տեքստից անմիջապես հետո գրել հեղինակի անունը, հայրա-
նվան առաջին տառը, ազգանունը (բոլորը թավատառ), ապա՝ 
գիտական համառոտ կենսագրությունը (շուրջ 5 տող)։ Օրինակ.

8. Անուն Հ. Ազգանուն – պատմաբան, ունի շուրջ N տպագրված գի տա-
կան հոդվածներ, զբաղվում է N, N, N հարցերով, հետաքրքրու-
թյունների շրջանակն ընդգրկում է N, N, N, N բնագավառները...
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9. Ամփոփում (բուն տեքստից հետո գրել նախ անգլերեն, ապա՝ 
ռուսերեն ամ փոփումը. անգլերեն հոդվածի դեպքում գրել նախ հա-
յերենը, ապա՝ ռուսերենը)։ Յուրաքանչյուր ամփոփման բուն տեքս-
տից առաջ կցել հա մա պատասխան լեզվով բանալի բառեր (բո լոր 
լեզուներով տրվող բանալի բառերը պետք է լինեն նույ նական)։

10. Ամփոփումներից հետո «REFERENCES» արտահայտության ներքո 
պար  տադիր կարգով կցել օգտագործված ոչ լատինատառ գրա-
կանու թյան լա տինական տառադարձումով տարբերակը՝ դասա վո-
րելով այբբենական կարգով և փակագծում նշելով բնագրի լեզուն, 
օրինակ. 
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11. Հղումներում տրվող գրքերի տվյալները կազմել հետևյալ սկզբուն-
քով։ Մեկ հեղինակով գրքի դեպքում գրել նախ հեղինակի ազգա-
նունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը (թավ տառատե սա-
կով), այնուհետև՝ վեր նա գիրը, հրատարակության վայրը, հրատա-
րակ չության անվանումը՝ չա կե րտներում (օր.՝ «Прогресс»), թիվը, 
էջը։

12.Մեկից ավելի հեղինակների դեպքում գրել առաջին երկու հեղի նակ-
ների ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ապա՝ «և 
ու րիշ ներ» արտահայտությունից հետո շարունակել վերը նշված 
սկզբունքով։

13.Ժողովածուների դեպքում նախ նշել օգտագործված հոդվածի կամ 
հատվածի վերնագիրը, դնել «//» նշանը, ապա՝ ժողովածուի վեր-
նագիրը, խմբագրի կամ կազմողի տվյալները, շարունակությունը՝ 
նշված կարգով։ 

14.Թվային գրքերի օգտագործման դեպքում գրել գրքի տվյալները վերը 
նշված կարգով, իսկ վերջում՝ փակագծի մեջ, գրել «ebook» բառը։

15.Կայքերին տրվող հղումների դեպքում գրել օգտագործված հոդվածի կամ 
հատվածի հեղինակն ու վերնագիրը, ապա «/» նշանը դնելով՝ կայքի 
հասցեն։ Կայքի հասցեից հետո փակագծում նշել տվյալ կայքից օգտվելու 
ամիս-ամսաթիվը (օր.՝ http://vemjournal.org/?page_id=573 / (մուտք՝ 
16.12.2017) )։
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16.Տեսագրային նյութերին տրվող հղումները կազմվում են հետևյալ 
կերպ։ Նախ գրել տեսագրության նյութի հեղինակը և վերնագիրը, 
ապա «/» նշանից հետո՝ կայքը, րոպեն, որտեղ հնարավոր է լսել 
կամ տեսնել համապատասխան տեղեկատվությունը, այնուհետև 
փա կագծում՝ մուտքի ամիս-ամսաթիվը, օրինակ՝ Umberto Eco, In-
terview: I Was Always Narrating / https://www.youtube.com/
watch?v=M8IWTOFNlOc , 3։55 (մուտք՝ 25.09.2017)։
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ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆՆԵՐԻ ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ ԳՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ՀԱՅԵՐԵՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Ա ա A a
Բ բ B b
Գ գ G g
Դ դ D d
Ե ե Ye’ ye’ 

(բառամիջում «ե»-ն գրել e ձևով)
Զ զ Z z
Է է E e
Ը ը Ə ə

Թ թ T’ t’
Ժ ժ Zh’ zh’
Ի ի I i
Լ լ L l

Խ խ X x
Ծ ծ C’ c’
Կ կ K k
Հ հ H h
Ձ ձ Dz’ dz’
Ղ ղ Gh’ gh’
Ճ ճ C’’ c’’
Մ մ M m
Յ յ Y y
Ն ն N n
Շ շ Sh’ sh’
Ո ո Vo’ vo’

 (բառամիջում «ո»-ն գրել o 
ձևով)

Չ չ Ch’ ch’
Պ պ P p
Ջ ջ J j
Ռ ռ R’ r’
Ս ս S s
Վ վ V v
Տ տ T t
Ր ր R r
Ց ց C c

ՈՒ ու U u
Փ փ P’ p’
Ք ք Q q

ԵՎ և Yev’ yev’ 
(բառամիջում «և»-ը գրել ev’ 

ձևով)
Օ օ O o
Ֆ ֆ F f

А а A a
Б б B b
В в V v
Г г G g
Д д D d
Е е Je je
Ё ё Jo jo

Ж ж Zh zh
З з Z z
И и I i
Й й J j
К к K k
Л л L l
М м M m
Н н N n
О о O o
П п P p
Р р R r
С с S s
Т т T t
У у  U u
Ф ф F f
Х х X x
Ц ц C c
Ч ч Ch ch
Ш ш Sh sh
Щ щ Sh’ sh’
Ъ ъ “ 
Ы ы Y y
Ь ь ‘
Э э E e
Ю ю Ju ju
Я я Ja ja
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