
152

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա մո Կ.  Սու քիաս յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳԱՎԱՌԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ  
1921 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

 Զան գե զու րում  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի և  Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի միջ պե տա կան սահ մա նի ձևա վոր ման  

պատ մութ յու նից* 

 Բա նա լի բա ռեր -  Խորհր դա յին  Հա յաս տան, 
 Խորհր դա յին Ադր բե ջան,  Զան գե զուր,  Գա րե գին Նժ-
դեհ, տա րածք, գա վառ, սահ ման, սահ մա նա գիծ, հա-
մա ձայ նա գիր, վեճ, խորհր դայ նա ցում:

Երբ 1920 թ. նո յեմ բե րի 29-ին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հյու սի սար ևել-
յան սահ ման նե րից  Քար վան սա րա մտած  Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան 
կո  մի տեն տե ղի չու նե ցած «բան վոր նե րի և գ յու ղա ցի նե րի ապս տամ բութ յան» 
ա նու նից եր կի րը հայ տա րա րեց « Սո ցիա լիս տա կան  Խորհր դա յին  Հան րա  պե  տու թ-
յուն»1, մեկ օր անց՝ նո յեմ բե րի 30-ին, Ադր բե ջա նի  Սո ցիա լիս տա կան  Խորհր դա յին 
 Հան րա պե տութ յան (ԱՍԽՀ) հե ղա փո խա կան կո մի տեն հայ տա րա րեց հօ գուտ 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի  Նա խիջ ևա նից,  Զան գե զու րից և  Լեռ նա յին  Ղա րա բա-
ղից հրա ժար վե լու մա սին2: 

 Դեկ տեմ բե րի 2-ին ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ՀՀ-ում  Խորհր-
դա յին  Ռու սաս տա նի լիա զոր ներ կա յա ցուցիչ Բ. Լեգրանի միջև Եր ևա նում ստո-
րագր ված հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝  Հա յաս տա նը հռչակ վեց «ան կախ սո ցիա-
լիս տա կան հան րա պե տութ յուն»:  Հա մա ձայ նագ րի եր  րորդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ի 
շարս այլ տա րածք նե րի,  Խորհր դա յին  Հա  յաս տա նի մաս էր ճա նաչ վում նաև Ե լի-
զա վետ պո լի նա հան գի  Զան  գե զու րի գա վա ռը3: 

 Հայ պատ մա գի տութ յան կող մից հաս տատ ված է, որ  Զան գե զու րի գա վա ռի 
(7673,4 քառ. կմ) մեջ մտնում էին ներ կա յիս ՀՀ Ս յու նի քի մար զը և ԼՂՀ ամ բողջ 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 12.12.2014։
1 «ՀՍԽՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու», պրակ II, Էջմիածին, 1921, էջ 1-5:
2 Տե՛ս «Нагорный Карабах в 1918-1923 гг., сборник документов и материалов», отв. ред. В. А. 
Микаелян, Ереван, 1992, с. 602.
3 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (քաղաքական պատմություն), փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու», խմբագրությամբ՝ Գ. Ա. Գալոյանի և Վ. Ն. Ղազախեցյանի, Եր., 
2000, էջ 383-384:
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 Քա շա թա ղի շրջա նը,  Շու շիի շրջա նի  Բեր դա ձո րի են թաշր ջա նը, նաև  Մեծ  Քիրս 
լե ռան հա րա վարևմտ յան ստո րո տին ըն կած, այս պես կոչ ված, « Ղու զե յի գյու ղե-
րը»՝  Հադ րու թի շրջա նում4:  Թեև Եր ևա նի հա մա ձայ նագ րի եր րորդ հոդ վա ծը կյան-
քում չի րա գործ վեց, այ դու հան դերձ այս դեպ քում կար ևոր է այն ի րո ղութ յու նը, որ 
 Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նը  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի մաս էր ճա նա չում  Զան գե-
զու րի ողջ գա վա ռը և  այդ ճա նա չումն ամ րագր վում էր  Հա յաս տա նի խորհր դայ-
նաց ման հիմ քը դար ձած հա մա ձայ նագ րում:

 Սա կայն դրա նից հե տո էլ ադր բե ջա նա-ռու սա կան զոր քե րի դեմ կե նաց և  մա-
հու կռիվ մղող Ս յու նի քի պաշտ պան նե րը չհա վա տա ցին  Զան գե զու րը  Հա յաս տա նի 
մաս հան դի սա նա լու խոստ մա նը: «Ա զատ Ս յու նիք» հոդ վա ծա շա րում ին քը՝  Գա րե-
գին Նժ դե հը, Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հայ տա րա րութ յունը հա յութ յա նը «խա բե պա-
տիր խոս տումն ե րով կա շա ռե լու»5 գոր ծո ղութ յուն էր հա մա րում: Ա վե լին՝ ար դեն 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25-ին  Տաթ ևի վան քում տե ղի ու նե ցած հա մա զան գե զուր յան 
ա ռա ջին հա մա գու մա րը ո րո շեց « Զան գե զու րը հայ տա րա րել ժա մա նա կա վո րա-
պես ինք նա վար, մտցնե լով հան րա պե տա կան ի րա վա կարգ, մնա լով ան կախ, 
մինչև քա ղա քա կան հնա րա վո րութ յուն կու նե նա միա նա լու իր մայր երկ րի՝  Հա-
յաս տա նի հետ»6: Այս տեղ «մայր երկ րի» տակ հաս կաց վում էր  Հա յաս տա նի  Հան-
րա պե տութ յու նը, այլ ոչ թե  Հա յաս տա նի  Սո ցիա լիս տա կան  Խորհր դա յին  Հան րա-
պե տութ յու նը (ՀՍԽՀ): 

 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը 1920 թ. վեր ջին և 1921 թ. սկզբին 
 Զան գե զու րի վրա ի րենց վե րահս կո ղութ յու նը տա րա ծե լու հնա րա վո րութ յուն չու-
նեին, ուս տի բա վա րար վում էին միայն «դեկ լա րա ցիա նե րով»: 1921 թ. հուն վա րի 
29-ին « Զան գե զու րի գյու ղա ցիութ յա նը» ուղղ ված դի մու մում  Հա յաս տա նի հեղ կո-
մը տե ղե կաց նում էր Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հռչա կագ րի մա սին,  հայ տա րա րում, որ 
խորհր դա յին իշ խա նութ յան հա մար ա ռաջ նա յին խնդիր է  Զան գե զու րը ՀՍԽՀ-ին 
միաց նե լը և  ա ռա ջար կում էր վերջ տալ «անն պա տակ դի մադ րութ յա նը և  ճա նա չել 
 Հա  յաս  տա նի խոր[հրդա յին] իշ խա նութ յու նը»7: 

 Հա վատ չըն ծա յե լով նաև այս հայ տա րա րութ յա նը՝ 1921թ. ապ րի լի 26-ին կրկին 
 Տաթ ևի վան քում տե ղի ու նե ցած  Զան գե զու րի հա յութ յան երկ րորդ հա մա գու մա-
րում Ինք նա վար Ս յու նի քը վե րան վան վեց  Լեռ նա հա յաս տան, ստեղծ վեց կա ռա վա-
րութ յուն՝ Գ. Նժ դե հի գլխա վո րութ յամբ:  Լեռ  նա հա յաս տա նի հռչա կու մը ու ևս 3-4 
ամ սով «Ա զատ  Լեռ նա հա յաս տա նի գո յութ յան» անհ րա ժեշ տութ յու նը Գ. Նժ դե հը 
բա ցատ րում է հետև յա լով. ո րո շա կի ժա մա նակ էր պետք 1921 թ.  Փետր վար յան 
ապս տամ բութ յան պար տութ յու նից հե տո  Զան գե զուր նա հան ջած եր ևան յան գաղ-
թա կան նե րին, մտա վո րա կան նե րին ու զին վոր նե րին Ի րան անց նե լու հա մար8: 
 Մինչ դեռ ի րա կա նում նա հույս ու ներ ար տա քին նպաս տա վոր ի րա վի ճա կի դեպ-
քում  Հա յաս տա նից հե ռաց նել բոլշ ևիկ նե րին:

Ա նարդ յունք ա վարտ վե ցին նաև 1921 թ. մա յի սի 12-15-ին  Սի սիա նի  Ղա  լա ջուղ 
գյու ղում ՀՍԽՀ և  Լեռ նա հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յուն նե րի միջև տե ղի ու նե-
ցած բա նակ ցութ յուն նե րը: Իսկ ար դեն հու նի սի 1-ին  Լեռ նա հա յաս տա նը վե րան-
վան վեց  Հա յաս տան, ինչն ա վե լի զայ րաց րեց խորհր դա յին կող մին:  Խա ղաղ ճա-
նա պար հով  Զան գե զու րը խորհր դայ նաց նե լու փոր ձե րի ձա խո ղու մից հե տո ՌԿ(բ)
Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րոն 1921թ. հու նի սի 3-ին ո րո շեց հու նի սի վեր ջին ռազ-
մա կան ճա նա պար հով լու ծել «հա կա հե ղա փո խա կան  Զան գե զու րի» խնդի րը9: 

4 Տե՛ս Խաչատրյան Կ., Բադալան Գ., ՀՍԽՀ տարածքի և սահմանների ձևավորումը (1920 թ. 
դեկտեմբեր – 1922 թ. սկիզբ), «Հայոց պատմության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)», 
N 14, Եր., 2013, էջ 177:
5 Նժդեհ Գ., Ազատ Սյունիք, «Երկեր: Երկու հատորով», հատ. 2, Եր., 2002, էջ 115:
6 Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921), Եր., 1991, էջ 126:
7 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 169, թ. 1:
8 Տե՛ս Նժդեհ Գ., Ինչու պայքարեց Լեռնահայաստանը, «Երկեր: Երկու հատորով», հատ. 2, էջ 12։ 
Տե՛ս նաև՝ նույնի, Ազատ Սյունիք, «Երկեր: Երկու հատորով», հատ. 2, էջ 150:
9 ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1187, թ. 13:
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Ո րոշ ման կեն սա գոր ծու մից ա ռաջ՝ հու նի սի 13-ին, ՀՍԽՀ  Ժող կոմխ որ հը նա մակ-
հայ  տա րա րութ յու նով դի մեց  Լեռ նա հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին:  Հայ տա րա-
րութ յան հա մա ձայն՝ երկ րա մա սը կազ մե լու էր  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի մա սը, 
նե րում էր շնորհ վե լու խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րի դեմ պայ քա րած գոր ծիչ նե-
րին և  այլն10:  Սա կայն, ինչ պես  Ղա լա ջու ղի բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ, այն պես 
էլ այս հայ տա րա րութ յան մեջ չէր նշվում, թե  Զան գե զուրն ինչ պի սի՞ սահ ման նե-
րով պետք է անց ներ ՀՍԽՀ-ին: Ուս տի « Զան գե զուր» հաս կա ցութ յան տակ պետք 
էր հաս կա նալ ողջ գա վա ռը, մա նա վանդ որ այդ պես էր նշվում Ադր բե ջա նի հեղ-
կո մի հայ տա րա րութ յու նում և Եր ևա նի հայ-ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի մեջ:

Եվ միայն 1921 թ. հու նի սի 26-ին վե րագ րա վե լով նա խօ րեին  Յա պո նի կող մից 
ռազ մա կալ ված  Դա րա լագ յա զը՝ ՀՍԽՀ  Կար միր բա նա կը շա րու նա կեց ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ խնդիր դնե լով պար տութ յան մատ նել  Զան գե զու րում կենտ-
րո նա ցած «հա կա հե ղա փո խա կան ու ժե րին» և  երկ րա մա սը միաց նել  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նին:  Խորհր դա յին գե րա կ շիռ ու ժե րի ա ռաջ խա ղաց ման հետ ևան քով 
 Զան գե զու րը շատ ա րագ խորհր դայ նաց վեց. հու լի սի 9-ին Գ. Նժ դե հը մի խումբ 
զի նա կից նե րով ան ցավ Ա րաքս գե տի պարս կա կան ա փը, իսկ հու լի սի 13-ին 
խորհր դա յին ու ժե րը գրա վե ցին  Մեղ րի գյուղն ու  Գեն վա զի շրջա նը11:  Զան գե զու րի 
ինք նա պաշտ պա նութ յունն ու նե ցավ այն արդ յուն քը, որ երկ րա մա սի հա յութ յու նը 
փրկվեց ադր բե ջա նա կան ջար դե րից, իսկ գա վա ռի արևմտյան հատ վա ծը միա-
ցավ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին:

Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ Գ. Նժ դե հի հե տա գա յում գրած աշ խա տութ յուն նե-
րում կար միր թե լի նման անց նում է այն միտ քը, որ իր և  զի նա կից նե րի վերջ նա-
կան նպա տա կը Ս յու նի քը  Մայր  Հա յաս տա նի կազ մում պա հելն էր: Եվ այդ պայ քա-
րի հետևանքով կանխ վեց երկ րա մասն Ադր բե ջա նին կցե լու հե ռան կա րը, իսկ 
վերջ նարդ յուն քում այն միա ցավ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին12:  Սա կայն ողջ 
խնդիրն այն է, որ նման պնդու մը միան շա նակ չէ, քա նի որ ՀՍԽՀ-ին էր ան ցել 
միայն  Զան գե զու րի արևմտ յան մա սը:

 Կար ծում ենք՝ չնա յած Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հայ տա րա րութ յան և Երևա նի հա-
մա ձայ նագ րի առ կա յութ յա նը,  Զան գե զու րի խորհր դայ նաց մա նը հա ջոր դող օ րե-
րին ՀՍԽՀ իշ խա նութ յուն նե րի հա մար նույն պես դեռևս հստակ չէր, թե նախ կին 
 Ռու սաս տան յան կայս րութ յան Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի  Զան գե զու րի գա վա ռի 
ո՞ր մա սե րը պետք է ընդգրկ վեն ՀՍԽՀ կազ մում: Աս վա ծի վկա յութ յունն է այն ի րո-
ղութ յու նը, որ ողջ  Զան գե զու րում խորհր դա յին կար գեր հաս տա տե լուց (1921 թ. 
հու լի սի 13) մեկ շա բաթ անց՝ հու լի սի 20-ին, ՀՍԽՀ ժող կոմխ որ հի հրա տա րա կած 
«ՀՍԽՀ վար չա կան վե րա բա ժա նումն ե րի մա սին» դեկ րե տում շրջանց վեց  Զան գե-
զու րի վե րա բա ժան ման հար ցը:  Դեկ րե տի հա մա ձայն՝ ՀՍԽՀ-ն  բա ժան վեց 8 գա-
վա ռի, այդ թվում՝  Դա րա լագ յա զի գա վա ռը՝  Քե շիշ քեն դի և Գնդ ևա զի գա վա ռակ-
նե րով13:

Այս տեղ հե տաքրք րա կան է այն հան գա ման քը, որ  Զան գե զու րի հետ գրե թե 
միա ժա մա նակ (1921 թ. հու նի սի 26-ին) խորհր դայ նաց ված  Դա րա լագ յա զը են-
թարկ վեց վար չա կան վե րա բա ժան ման, իսկ  Զան գե զու րը՝ ոչ:  Հա վա նա բար ՀՍԽՀ 
իշ խա նութ յուն նե րին ժա մա նակ էր անհ րա ժեշտ նոր խորհր դայ նաց ված  Զան գե-
զու րի վար չա կան բա ժան ման հար ցում կողմն ո րոշ վե լու հա մար:  Կամ էլ ՀՍԽՀ 
ղե կա վա րութ յու նը սպա սում էր  Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև նախ կին  Զան գե-
զու րի գա վա ռի վե րա բա ժան ման վե րա բեր յալ  Մոսկ վա յի վերջ նա կան ցու ցու մին 
ու միայն դրա նից հե տո կհայ տա րա րեր ՀՍԽՀ-ին միաց ված տա րածք նե րի մա սին: 

10 Տե՛ս «Խորհրդային Հայաստան», 19 հունիսի 1921, N 106:
11 Տե՛ս Սողոմոնյան Ա. Գ., Քաղաքացիական կռիվերը Զանգեզուրում, Եր., 1958, էջ 116-117: Սի-
մոնյան Ա.Հ., Զանգեզուրի գոյամարտը (1920-1921 թթ.), Եր., 2000, էջ 601-602:
12 Տե՛ս Սուքիասյան Հ. Կ., Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին 
Նժդեհի աշխատություններում, «Լրաբեր հաս. գիտ.», Եր., 2012, N 2-3, էջ 141-148:
13 Տե՛ս «ՀՍԽՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու», պրակ II, Էջմիածին, 1921, էջ 83-84:
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 Հա կա ռակ պա րա գա յում կա րող էր կրկնվել  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի օ րի նա կը, երբ 
ՀՍԽՀ ժող կոմխ որ հը 1921 թ. հու նի սի 12-ին հա տուկ դեկ րե տով  Լեռ նա յին  Ղա րա-
բա ղը հայ տա րա րեց  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի «ան բա ժան մաս», սա կայն  Խորհր-
դա յին Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան ի րա կա նաց րած գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ-
յուն քում  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի՝ ՀՍԽՀ-ին միաց մանն ուղղ ված քայ լե րը ձա խող-
վե ցին: Իսկ ար դեն 1921 թ. հու լի սի 5-ին ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի  կով կաս յան բյու րոն 
ո րո շեց  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը միաց նել  Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին14:

Ի դեպ, 1921 թ. հու լի սի 16-ին «բո լոր գա վա ռա մա սե րի հեղ կոմն ե րին» ուղղ ված 
«շտապ» մա կագ րութ յու նը կրող գրութ յամբ  Զան գե զու րի գա վա ռա յին հեղ կո մը 
տե ղե կաց նում էր, որ հու լի սի 25-ին  Գո րի սում կա յա նա լու է բո լոր գյու ղա կան 
հող կոմն ե րի նա խա գահ նե րի և  ան կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու-
մար:  Յու րա քանչ յուր գյու ղից մաս նակ ցե լու էին գյու ղա կան հեղ կո մի նա խա գա հը և 
 մեկ ան կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ:  Հա մա գու մա րը քննար կե լու էր նաև 
« Հո ղա յին հար ցը»15: Այս փաս տա թուղ թը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ խորհր դայ-
նա ցու մից ան մի ջա պես հե տո փաս տա ցի  «Զան գե զուր» էր հա մար վում միայն 
նախ կին Լեռնահայաստանի տա րածք ը կամ Զանգեզուրի գա վա ռի արևմտ յան 
մա սը: Այ լա պես մինչև գյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար հրա վի րե լը 
խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րը փորձ կկա տա րեին հստա կեց նելու  Զան  գե զու րի 
գա վա ռում ՀՍԽՀ-ի և ԱՍԽՀ-ի սահ մա նա գի ծը:

ՀՍԽՀ վար չա կան վե րա բա ժա նումն ե րի մա սին դեկ րե տի ըն դու նու մից ա վե լի 
քան մեկ ա միս անց՝ 1921 թ. օ գոս տո սի 31-ին, ՀՍԽՀ ժող կոմխ որ հը ո րո շում ըն դու-
նեց « Զան գե զու րի գա ւառ կազ մե լու մա սին»: Այս տեղ հստակ նշվում էր. « Զան գե-
զու րի՝ ՀՍԽ  Հան րա պե տու թեա նը կցւած մա սից կազ մել ա ռան ձին  Զան գե զու րի 
գա ւառ (կենտ րո նը՝  Գո րիս)»՝ հետև յալ գա վա ռակ նե րով.  Գո րի սի, Դ խի ( Տեղ),  Տաթ-
ևի,  Սի սիա նի (կենտ րո նը՝ Բռ նա կոթ),  Ղա փա նի (կենտ րո նը՝  Ղա թա րի գոր ծա րան-
նե րը) և  Մեղ րիի16:  Դեկ րե տում ար ձա նագր ված « Զան գե զու րի՝ ՀՍԽ  Հան րա պե-
տութ յա նը կցված մաս» ձևա կերպմամբ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ղե կա վար ները, 
փաս տո րեն, ըն դու նե ցին, որ կա նաև  Զան գե զու րի՝ ՀՍԽՀ-ին չկցված, այն է՝  Խորհր-
դա յին Ադր բե ջա նի են թա կա յութ յան տակ գտնվող մաս:

Եվ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում « Զան գե զուր» ա սե լով՝ սկսե ցին նկա տի ու-
նենալ այն հա յաբ նակ տա րածք նե րը, ո րոնց վրա մինչև խորհր դա յին ու ժե րի 
1921 թ. հու նիս յան հար ձա կու մը տա րած վում էր  Գա րե գին Նժ դե հի գլխավորած 
իշ խա նութ յու նը: Ինչ պես տես նում ենք,  Ղա րա բաղն անօրինական կեր պով 
 Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին կցվե լուց հե տո ՀՍԽՀ ղե կա վար նե րը լռել այն հա-
մա կերպ վում էին նաև Եր ևա նի 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ի հա մա ձայ նագ րով 
հան րա պե տութ յան մաս ճա նաչ ված  Զան գե զու րի գա վա ռի ար ևել ան մա սի 
կորս տի հետ՝ քա րոզ չա կան դաշ տում պատ րանք ստեղ ծե լով, թե իբր  Զան-
գե զու րը միա ցել է  Խորհր դա յին  Հա  յաս  տա նին: Այ նինչ խոս քը միայն գա վա ռի 
արևմտ յան հատ վա ծի մա սին էր: 

Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ ՀՅԴ հայտ նի գոր ծիչ  Ռու բե նը ( Մինաս Տեր- Մի-
նաս յան) հայ-ադր բե ջա նա կան տա րած քա յին վե ճե րը լու ծե լու բոլշ ևիկյ ան իշ խա-
նութ յուն նե րի սկզբուն քը «մա քիա վելյ ան» էր ան վա նում, ո րի արդ յուն քում « Զան-
գե զու րի գա վա ռի մի մա սը» միաց վել է Ադր բե ջա նին17:

 Զան գե զու րում ՀՍԽՀ-ի և ԱՍԽՀ-ի միջև սահ մա նագ ծի ա նո րոշ լի նե լը կա րող 

14 Տե՛ս «Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.», с. 636, 650.
15 ՀԱԱ, ֆ. 146, ց. 1, գ. 16, թ. 2-3:
16 Տե՛ս «ՀՍԽՀ դեկրետների և որոշումների հավաքածու», Եր., 1921, N 5, էջ 39-40: 1922 թ. ՀՍԽՀ-ում 
անցկացված համահայաստանյան գյուղատնտեսական վիճակագրության տվյալների համաձայն՝ 
Զանգեզուրի 5 գավառակներում ընդգրկված էին հետևյալ թվով բնակավայրեր. Ղափան՝ 80, 
Սիսիան՝ 37, Տեղ՝ 9, Տաթև 8, Գորիս՝ 7, ընդամենը՝ 141 բնակավայր («Ցուցակ Խորհրդային Հայաս-
տանի բնակավայրերի, հրատ. ՀՍԽՀ վիճկենտվարչության», Եր., 1923, էջ 54-64):
17 Տե՛ս Ռուբէն, Զանգեզուրի պայքարը, «Դրօշակ», Փարիզ, 1925, դեկտեմբեր, էջ 173:



156

էր զա նա զան թյու րի մա ցութ յուն նե րի ա ռիթ դառ նալ: Ուս տի ա  ռաջ  նա յին խնդիր 
էր ժա մա նա կա վոր սահ մա նագ ծի հաս տա տու մը:  Մա  նա վանդ որ անհ րա ժեշտ էր 
նաև պատ րաստ վել տե ղա կան խոր հուրդ նե րի ընտ րութ յուն նե րին: Այս հար ցի 
կար գա վո րու մը հանձ նա րար վեց  Զան գե զու րում ՀՍԽՀ ար տա կարգ լիա զոր 
Դ րաս տա մատ  Տեր- Սի մոն յա նին:

Որ քան էլ զար մա նա լի թվա, նախ կին Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի  Զան գե-
զու րի գա վա ռի տա րած քում ՀՍԽՀ-ի և ԱՍԽՀ-ի միջև ժա մա նա կա վոր սահ-
մա նագ ծի ո րո շու մը վե րա պահ վեց ոչ թե միջ պե տա կան հանձ նա ժո ղո վին, այլ 
 Զան գե զու րի և  Ղու բաթ լո ւի կո մու նիստ նե րին, ին չը վկա յում էր Ադր բե ջա նի 
կող մից ի րա կա նաց վող ա նեք սիան քո ղար կե լու ցան կութ յան մա սին:

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 12-13-ին 43 ան ձի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցավ ՀՍԽՀ 
 Զան գե զու րի և ԱՍԽՀ  Ղու բաթ լո ւի գա վառ նե րի «պա տաս խա նա տու գոր ծիչ նե րի» 
խորհր դակ ցութ յու նը, ո րի գլխա վոր դե րա կա տար ներն էին Դ.  Տեր- Սի մոն յա նը, 
 Ղու բաթ լո ւի գա վա ռա յին գոր ծա դիր կո մի տեի նա խա գահ  Գու սի  Հա ջի ևը, ԱԿ(բ)Կ 
 Ղու բաթ լո ւի գավ կո մի քար տու ղար Ա բաս  Սուլ թա նո վը, Ա զիզ  Մու սա ևը,  Զան գե-
զու րի գա վա ռա յին հեղ կո մի նա խա գահ Գ րի գոր Օ հան ջան յա նը,  Զան գե զու րի 
գավ հեղ կո մի ան դամ-քար տու ղար Գ ևորգ  Սաֆ րազ բեկյ ա նը, ՀԿ(բ)Կ  Զան գե զու րի 
գավ կո մի քար տու ղար Մ նա ցա կան  Թա վա քալյ ա նը,  Զան գե զու րի գավ հեղ կո մի 
նա խա գա հի տե ղա կալ Ա շոտ  Շախ մու րադ յա նը:  Հենց վեր ջինն էլ զե կու ցեց « Ժա-
մա նա կա վոր սահ ման նե րի հար ցը» թե մա յով՝ շեշ տե լով, որ եր կու շրջան նե րի 
միջև ժա մա նա կա վոր վար չա կան սահ ման նե րի բա ցա կա յութ յու նը խո չըն դո տում է 
արդ յու նա վետ աշ խա տանք նե րին: «Ամ բողջ գյու ղեր չեն տես նում խորհր դա յին իշ-
խա նութ յու նը, այ սինքն՝ չգի տեն վար չա կան տե սա կե տից են թարկ վում են  Ղու-
բաթ լո ւին, թե՞  Զան գե զու րին:  Սահ մա  նա յին շեր տը, որ տեղ իշ խա նութ յուն չի հաս-
տատ վել, տար բեր բան դա նե րի հա մար հա վա քա տե ղի է հան դի սա նում: Անհ րա-
ժեշտ է ժա մա նա կա վոր սահ ման ներ հաս տա տել»18, - նշեց զե կու ցո ղը:

18 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 50, թ. 22 շրջ., ֆ. 146, ց. 1, գ. 48, թ. 13 շրջ.:
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Ն ման տա րօ րի նակ ու ան հաս կա նա լի ձևա կեր պու մով մո ռա ցութ յան էր 
տրվում  Ղու բաթ լո ւի հիմնական մասի՝  Զան գե զու րի գա վա ռի մա սը լի նե լու ի րո-
ղութ յու նը։  Կար ծիք նե րի փո խա նա կութ յու նից հե տո խորհր դակ ցութ յան կա յաց-
րած ո րո շու մը մեջ բե րում ենք ամ բող ջութ յամբ. «Ընտ րել հանձ նա ժո ղով՝ պար զե-
լու հա մար, թե որ գյու ղե րում են գյուղ խոր հուրդ ներ ե ղել, ո րոնց ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը մա յի սի 1-ին մաս նակ ցել են հա մաադր բե ջա նա կան խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին 
հա մա գու մա րին, այդ տեղ պետք է տա րած վի  Ղու բաթ լո ւի գոր ծա դիր կո մի տեի 
իշ խա նութ յու նը, իսկ  Զան գե զու րի հեղ կո մի տա րածք հա մա րել այն, ո րը 1921 թ. 
հու լի սին մաքր վել է Նժ դե հի բան դա նե րից:  Հանձ նա ժո ղո վի մեջ մտնում են 
 Զան գե զու րի և  Ղու բաթ լո ւի հո ղա յին բա ժին նե րի և  ներ քին գոր ծե րի բա ժին նե րի 
վա րիչ նե րը»19:

 Հարկ է նշել, որ նշված խորհր դակ ցութ յան գու մա րու մից մեկ օր ա ռաջ՝ հոկ-
տեմ բե րի 11-ին, հա վա նա բար  Գո րի սում « Ղու բաթ լո ւի և  Զան գե զու րի գա վառ նե րի 
ադ մի նիստ րա տիվ ժա մա նա կա վոր սահ ման նե րը ո րո շե լու. տա պալ ված կա ռա վա-
րութ յան սահ ման նե րը վե րա կանգ նաց նե լու հու լի սի 2-ի տվյալ նե րով» հար ցով 3 
զան գե զուր ցի գոր ծիչ նե րի՝ գավ հեղ կո մի նա խա գա հի տե ղա կալ Ա շոտ  Շախ   մու -
րադ յա նի,  Հո ղա յին բա ժան մուն քի վա րիչ  Համ բար ձում  Տեր- Հով հան նիս յա նի և  բա-
ժան մուն քի գոր ծե րի կա ռա վա րիչ (1921 թ. հու լի սի 9-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 6-ը 
բա ժան մուն քի վա րիչն էր)  Հով հան նես  Ղու կաս յա նի մաս նակ ցութ յամբ հա տուկ 
նիստ է գու մար վում:  Չա փա զանց հե տաքր քիր օ րա կար գով այդ նիստն ըն դու նում 
է հետև յալ ո րո շումն ե րը (մեջ բե րում ենք ամ բող ջութ յամբ).

«1.  Դա րա լա գեա զի գա ւա ռի ամ բողջ սահ մա նա գի ծը ըստ հին վար չա կան 
սահ մա նագ ծի պահ պա նել  Զան գե զու րի սահ ման նե րի մէջ:

2.  Հիւ սի սա յին սահ մա նը սկսւում է՝  Դա ւա գեոզ լե ռան գա գա թից դե պի ար-
ևելք  Ջի վան շի րի գա ւա ռի հին վար չա կան սահ մա նագ ծով մինչև Իւչ բու լաղ լե ռան 
գա գա թը, այն տե ղից դե պի հա րավ-ար ևելք անց նե լով  Ֆի րին-չին գիլ լե ռան գա-
գա թը մինչև Ղ զըլ բո ղազ լեռ նա գա գա թը, այն տե ղից ու ղիղ ար ևելք՝ մինչև Օ լոու-
լար լե ռան գա գա թը, այն տե ղից իջ նե լով հա րավ-ար ևելք ուղ ղու թեամբ Ի շըխ լու և 
 Քա չալ դաղ լեռ նա գա գաթ նե րը՝  Ջին նի-գեօ լը թող նե լով թուրք քոչ ւոր նե րի ի րա-
ւա սու թեան տակ,  Քա չալ դա ղից սահ մա նա գի ծը տա նել հետ ևեալ գիւ ղա կան հա-
սա րա կու թիւն նե րի հո ղե րի սահ ման նե րով.  Բա յան դուր,  Խոզ նա ւար,  Քո սա լար 
( Զա բու ղը և  Նաւ րուզ լուն թող նել  Քուր դիս տա նի տե րի տո րիա յի մէջ, սահ մա նա-
գի ծը անց նում է  Հա գա րու գե տի աջ ա փով մինչև  Կոռ նի ձոր գիւ ղը),  Կոռ նի ձոր, 
 Մազ մա զակ լե ռան գա գա թը, Ա լի ղու լիու շա ղի,  Գօար ջիկ,  Մա մեդ լու ( Մա  մեդ լու 
գիւ ղը իր հո ղա մա սե րով թողն ւում է  Ղու բատ լո ւի սահ ման նե րում),  Ջի բիկ լու,  Զեյ-
վայ,  Զոր, Ա յա դի,  Գո յեալ, Ե ղո ւարդ ( Սիր քա թա սը մնում է  Զան գե զու րի սահ ման-
նե րում),  Հա գա րագ,  Գա գա լու ( Ղա րա բա բան մնում է  Ղու բատ լո ւի սահ ման նե րում), 
 Շաիֆ լու,  Ղա րա գոլ ( Ռա զի դա րան մնում է  Ղու բատ լո ւի սահ ման նե րում)20, 
 Հանդ, սահ մա նա գի ծը  Հան դից իջ նում է վեր ջի նիս հա սա րա կու թեան հո ղե րի սահ-
մա նագ ծով հետ ևեալ լեռ նա գա գաթ նե րով.  Շուք յու րա թազ,  Բար թազ,  Սա գիրտ, 
Աղ բանդ՝ մինչև Ե րասխ գե տը:  Պարս կաս տա նի սահ մա նը սկսւում է Աղ բանդ գա-
գա թից Ե րասխ գե տի հո սան քով՝ մինչև  Նա խիջ ևա նի հին սահ մա նը:  Նա խիջ ևա նի 
սահ մա նա գի ծը մնում է հին սահ ման նե րի մէջ»21:  Փաս տա ցի հենց այս սահ մա-
նագծ ման հի ման վրա էլ տե ղի ու նե ցավ  Զան գե զու րի գա վա ռում ՀՍԽՀ-ի և 
ԱՍԽՀ-ի ժա մա նա կա վոր սահ մա նա բա ժա նու մը:

Այս պի սով, գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ դրվող նոր փաս տաթղ թե րի օգ-
տա գործ մամբ կա տա րված ներ կա քննութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փաս-
տելու այն ճշմար տութ յու նը, որ  Գա րե գին Նժ դե հի գլխա վո րած Զանգեզուրի 

19 Նույն տեղում:
20 Մգացված տեքստն առկա է միայն ՀԱԱ, ֆ. 132, ց. 1, գ. 299, թ. 9 և շրջ.-ում:
21 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 50, թ. 19 և շրջ., ֆ. 132, ց. 1, գ. 299, թ. 9 և շրջ.:

ՀԻ
ՇՈ

Ղ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



158

գոյամարտի արդ յուն քում է, որ Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի  Զան գե զու րի գա վա ռի 
արևմտ յան մա սը միա ցավ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին:  Բա ցառ ված չէ, որ ե թե 
մինչև 1921 թ. մա յիս-հու լի սը (ադր բե ջա նա կան տե ղա կան խոր հուրդ նե րի ընտ-
րութ յուն նե րի և  Զան գե զու րի խորհր դայ նաց ման շրջա նը)  Զան գե զու րի գա վա ռից 
ա ռա վել քիչ տա րածք ներ գտնվեին 1921 թ. հունիսի 1-ին «Հայաստան» 
վերանվանված Լեռնահայաստանի կազմում, ա պա ա վե լի սեղմ կլի ներ նաև 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի տա րած քը:

Այս ա մե նով հան դերձ՝ պետք է փաս տել, որ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ի 
հայ-ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն  Խորհր դա յին  Հա յաս  տա նի մաս 
հան դի սա ցող  Զան գե զու րի գա վա ռը քո ղարկ ված կեր պով, ա ռանց որ ևէ ի րա-
վա կան հիմ քի կամ նրա ձևա վոր մանն ուղղ ված ըն թա ցա կար գի, բա ժան վել է 
ՀՍԽՀ-ի և ԱՍԽՀ-ի միջև:  Մե րօր յա ի րո ղութ յու նե րի հետ զու գա հեռ ներ անցկաց-
նե լու պա րա գա յում կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ա ռա վել նպա տա կա հար մար 
կլի ներ հայ կա կան զի նու ժի կող մից 1992-1993 թթ. Ադր բե ջա նից ա զա տագր ված 
նախ կին ցա րա կան  Ռու սաս տա նի  Զան գե զու րի գա վա ռի մաս հան դի սա ցած և 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ու  Խորհր դա յին  Ռու սաս տա նի միջև 1920 թ. դեկ-
տեմ բե րի 2-ի համաձայ նագ րով  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նին փո խանց ված տա  -
րածք նե րը միաց նել  Հա յաս տա նի, այլ ոչ թե  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան  րա պե տութ-
յա նը: Ն պա տա կա հար մար կլի նի նաև նշված տա րածք նե րի դե-յու րե  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յա նը պատ կա նե լության հարցն ա ռա ջի կա յում ա ռան ձին 
բա նակ ցութ յուն նե րի ա ռար կա դարձ նել22:

Summary

DIVISION OF THE PROVINCE (GAVAR) ZANGEZUR IN 1921
From the history of the formation of the interstate border be-

tween Soviet Armenia and Soviet Azerbaijan

Hamo K. Sukiasyan

On the basis of the Armenian-Russian agreement signed on December 2, 
1920 in Yerevan, Soviet Russia recognized the province of Zangezur of Yeliza-
vetpol province as part of Soviet Armenia. Previously, on November 30, 1920 
the Revolutionary Committee of Azerbaijan also declared Zangezur property of 
Soviet Armenia. 

On August 31, 1921 People‘s Commissars of ASSR took the decision „about 
the formation of the province of Zangezur“, which meant only the territory 
under the guidance of Njdeh (western part of the province). Thus, although the 
leaders of the ASSR were pretending that Zangezur joined the Soviet Armenia, 
it concerned only the western part of the province.

On October 12-13,1921 at the meeting with the participation of 43 „respon-
sible figures“ from Armenia and Azerbaijan, it was decided to hold a tempora-
ry border between the two states. Accordingly, the territories where in April 
1921 they held the elections for local councils, were considered part of the 
territory of Azerbaijan, and those areas which were under the rule of G. Nzh-
deh until July 1921 were attached to Armenia. A similar decision was taken just 
22 Հետազոտությունը կատարվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳԴԿ 13-6A405 ծածկագրով թեմայի շրջանակներում:
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the day before during the meeting of the provincial Revolutionary Committee 
of Zangezur. 

In fact, on the basis of an agreement signed in Yerevan on December 2, 
1920, the province of Zangezur, which was part of the Soviet Armenia, now 
was implicitly divided between Soviet Armenia and Soviet Azerbaijan.

Резюме

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАНГЕЗУРСКОГО УЕЗДА В 1921 ГОДУ.
Из истории формирования межгосударственной границы 
между Советской Арменией и Советским Азербайджаном

Амо К. Сукиасян 

Исходя из армяно-русского соглашения подписанного 2-го декабря 
1920 г. в Ереване, Советская Россия признала провинцию Зангезур 
Елизаветпольской губерни частью Советской Армении. Ранее, 30 ноября 
1920 года, Революционный комитет Азербайджана тоже объявил Зангезур 
собственностью Советской Армении.

31 августа 1921 г. совнарком АССР принял решение „о формировании 
провинции Зангезур“, под которым имели ввиду территории под 
руководством Нжде (западная часть провинции). Таким образом, хотя 
лидеры АССР создавали имитацию якобы Зангезур присоединился к 
Советской Армении, в то время как речь шла лишь о западной части 
провинции. 

12-13 октября 1921 во время совещания с участием 43 „ответственных 
деятелей“ из Армении и Азербайджана было принято решение провести 
временную границу между двумя государствами. Соответственно, частью 
территории Азербайджана посчитали те территории где в апреле 1921 года 
были проведены выборы местных советов, а к Армении были присоеденены 
те участки, которые были под правлением Г. Нжде до июля 1921 года. 
Аналогичное решение было принято так же за день до этого во время 
заседания провинциального-революционного комитета Зангезура.

Фактически, исходя из ереванского соглашения подписанного 2-го 
декабря 1920 года, провинция Зангезур, которая была частью советской 
Армении, в период с августа по октябрь была неявным образом разделена 
между Советской Арменией и Советским Азербайджаном.
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