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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Վա նիկ Հ.  Վի րաբ յան
Պատմ. գիտ. դոկ տոր

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱԴՐԻՉ-ԴԱՎԱԴՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  
1920-1922 ԹԹ.*

  Բա նա լի բա ռեր - Թուր քիա, Հա յաս տան, հա տուկ ծա-
ռա յութ յուն ներ, Վ րաս տան,  Թիֆ լիս, ներ կա յա ցուց չութ յուն, 
տե ղե կութ յուն, ռազ մա կան ներ կա յա ցու ցիչ, կցորդ, հյու պա-
տոս, լրտես, Անդր կով կաս, Եր ևան, Ար տա կարգ հանձ նա ժո-
ղով։

 Մե զա նում ո րոշ չա փով լու սա բան ված է թուրք-մահ մե դա կան գոր ծա-
կալ նե րի և լր տես նե րի գոր ծու նեութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
տա րած քում, սա կայն Հայաստանի խորհրդայնացմանը հա ջոր դած ժա մա-
նա կա հատ վա ծի մա սին մեր հա սա րա կութ յու նը բա վա րար չա փով ի րա զեկ-
ված չէ: 

 Քե մա լա կան  Թուր քիան և  բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նը 1920 թ. վերջերից 
մինչև 1922 թվականը փոր ձել են ազ դել խորհր դայ նա ցած, բայց դեռևս իր 
ձևա կան ան կա խութ յու նը պահ պա նած  Հա յաս տա նի ու նրա շուր ջը ծա վալ-
վող ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա՝ ի րենց գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջո ցով 
մշտա պես տե ղե կաց ված լի նե լով այն տեղ ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի մա սին: 
 Տար բե րութ յու նը միայն այն էր, որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի անվ տան գու-
թյան հա մա կար գի ձևա վո րու մը և  հե տա գա կա յաց ման գոր ծըն թա ցը մշտա-
պես վե րա հսկ  վել են ՌԽՖՍՀ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից, 
ո րոնք ուղ ղոր դել են այդ ուղ ղու թյամբ ըն թա ցող աշ խա տանք նե րը:

 Հայտ նի է, որ 1920 թ. նո յեմ բե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և 
 Թուր քիա յի միջև զի նա դա դա րի հայ տա րա րու մից հե տո Եր ևա նում ստեղծ-
վել էր  Թուր քիա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի ար ևելյ  ան ռազ մա ճա կա տի հրա-
մա նա տա րութ յան ներ կա յա ցուց չութ յու նը, ո րը օժտ ված էր քա ղա քա  կան 
լիա զո րութ յուն նե րով:  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում  Թուր քիա յի լիա զոր-ներ-
կա յա ցու ցիչն էր կա պի տան  Բահ հադ դի նը ( Բե հաէդ դին), ո րի ման դա տի 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 26.05.2018։
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վրա գրված էր. « Թուր քիա յի և  Հա յաս տա նի դաշ նագ րի (Ա լեք սանդ րա պո լի 
պայ մա նա գի րը - Վ. Վ.) մի քա նի կե տե րի հե տապնդ ման հա մար Եր ևա նում, 
որ պես Ար ևելյ ան բա նա կի սպա նշա նա կել կա պի տան  Բե հաէդ դի նին»1: 

Այս ներ կա յա ցուց չութ յու նը շա րու նա կեց գոր  ծել նաև խորհր դա յին կար-
գե րի հաս տա տու մից հե տո՝ ընդ հուպ մինչև 1923 թ. սեպ տեմ բե րը, երբ վե-
րած վեց հյու պա տո սութ յան: 1922 թ. փետր վա րի 7-ի դրութ յամբ  Թուր քիա յի 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը Եր ևա նում ու ներ 11 աշ խա տա կից, այդ թվում 6 աս-
կյար (ներ կա յա ցուց չութ յան պա հա կա խում բը), ավ տո վա րոր դը և ն րա օգ-
նա կա նը:  Թուր քա կան հյու պա տո սա կան ներ  կա յա ցուց չութ յան բո լոր աշ խա-
տա կից նե րը թուր քահ պա տակ ներ էին, բա ցի վա րոր դից2:

 Թուր քա կան հյու պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն գո յութ յուն ու ներ նաև Ա լեք-
սանդ րա պո լում, որն այն տեղ սկսեց գոր ծել թուր քա կան զոր քե րի պար-
տադր ված հե ռա ցու մից հե տո: Այս տեղ ևս  թուր քա կան հյու  պա տո սութ յու նը 
զբաղ վում էր լրտե սա կան-քայ քա յիչ գոր ծու նե ութ յամբ:  Թուր քա կան հյու-
պա տո սութ յան և  առ հա սա րակ  Թուր քիա յի ծա վա լած գոր ծու նեութ յան բա-
ցա հայտ մամբ շա հագրգռ ված էին խորհր դա յին հե տա խու զա կան մար մին -
ներն Անդր կով կա սում:  Մաս նա վո րա պես կար ևոր վում էր խորհր դա յին ռազ-
մա քա  ղա քա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի, հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի և 
 ռազ մա կան կցորդ նե րի ծա վա լած աշ խա տան քը անդր կով կաս յան երկ րա-
մա սի կենտ րո նում՝  Թիֆ լի սում, որ տե ղից ձեռք էին բեր վում կար ևոր տե-
ղե կութ յուն ներ  Թուր քիա յի ռազ մա քա ղա քա կան պլան նե րի և  Հա յաս տա նի, 
Վ րաս տա նի ու Հ յու սի սա յին  Կով կա սի մա սին:

 Կար ևոր է նշել, որ թուր քա կան հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ-
յու նը ա ռա վել ան    պատ կառ և  սադ րիչ բնույ թի գոր ծու նեութ յուն ծա վա լեց 
հատ կա պես ՀՅ Դաշ նակ ցու թյան գլխա վոր ած 1921 թ.  Փետր վար յան ապս-
տամ բութ յան ժա մա նակ:  Քա ղա քա կան այդ պա հը միան գա մայն կար ևոր-
վում էր, քան զի հենց այդ նույն ժա մա նակ  Մոսկ վա յում ըն թա նում էին 
խորհր դա թուր քա կան բա նակ ցու թյուն ներ, ո րոն ցում քննարկ վող հար ցե րի 
մեջ  Հա յաս տա նը կար ևոր տեղ էր զբա ղեց նում, և  կար այդ կոն ֆե րան սին 
ՀԽՍՀ մաս նակ ցութ յան խնդիր։  Փաս տե րի հա մա դրու  մից ակն հայտ է դառ-
նում, որ դրա նից հե տո էլ  Հա յաս տա նում քաո սա յին և  խառ նաշ փոթ վի ճա կի 
ստեղ     ծու մը միան գա մայն ձեռն տու էր  Թուր քիա յին և ն րա հա տուկ ծա ռա-
յութ յուն նե րին: Ուս տի  Թուր քիան, օգտ վե լով  Հա յաս տա նի տա րած քում իր 
ներ կա յութ յու նից, հյու պա տո  սա կան ծա ռա յութ յան և ն րա շուրջ վխտա ցող 
լրտե սա կան-գոր ծա կա լա կան ցան ցի մի     ջո ցով դա վա դիր-քայ քա յիչ գոր ծու-
նեութ յուն էր ծա վա լել։ Դ րան հա կազ դե լու նպա տա կով թե՛  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նի և  թե՛  Ռու սաս տա նի գաղտ նի հե տա խու զա կան մար մին նե-
րը 1920-1922 թթ. ո րո շա կի հա կա քայ լեր ձեռ նար կե ցին:  Մաս նա վո րա պես 
 Ռու  սաս  տա նը, գոր ծե լով գեր գաղտ նի,  Հա յաս տա   նում ստեղ ծեց իր գոր ծա-
կա  լա  կան ցան ցը, ո րի հետ հա վա նա բար հայ  կա կան խորհր դա յին հա տուկ 
ծա  ռա յութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նում էին ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը: 
 Թիֆ լի սում ՌԽՖՍՀ ռազ մա կան ներ կա յա  ցու  ցիչ, գե նե րալ Պ.  Սի տի նը այդ 

1 Հայաստանի Ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 114, ց. 1, գ. 6, թ. 87:
2 Տե՛ս Եսայան Ա., Հայաստանի միջազգային-իրավական դրությունը. 1920-1922, Եր., «Միտք» հրատ., 1967, 
էջ 400:
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կա պակ ցութ յամբ նշել է, որ ար դեն 1920 թ. դեկ տեմ բե րին - 1921 թ. սկզբին 
ի րենք Անդր կով կա սում և ն րա շուրջ ու նեին ի րենց գոր ծա կա լա կան ցան ցը՝ 
ըստ ո րի  Հա յաս տան էին ու ղարկ վել  Պո գո րե լո վը և  Լիտ վի նո վը, հայ կա կան 
մի  սիա՝  Թաի րո վը և  Չույ կո վը,  Թիֆ լիս՝  Մար կո վը,  Վա սիլ ևը,  Նորդ մա նը, 
 Յու մա տո վը,  Խոմ    յա  կո վը, Պր ժե բի տիս կին,  Կո սի վը,  Ռեդ լի խը,  Զա բելս կին, 
 Ռե մե զո վը,  Վոլ մա նը,  Կոս տևը,  Սեմ յո նը,  Կար ցևը,  Սա րիչ ևը, Ա խալց խա՝ 
 Բախ րա ձեն, Ա խալ քա լաք՝ Գ րի գոր ևը... Կ.  Պո լիս՝  Դո  լի նը,  Թիֆ լի սում ֆրան-
սիա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն՝  Ժու րավլյ ո վը, Լև չեն կոն, Ի վա նո վը, իսկ 
անգ լիա կան՝  Պետ րո վի չը և  այլն3:  Գոր ծա կա լա կան այդ ծա վա լուն ցան-
ցի մեջ ընդգրկ ված հե տա խու զա կան հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի գլխա-
վոր նպա տա կա դրու մը դար ձավ Ան տան տի,  Թուր քիա յի, Ադր բե ջա նի և  այլ 
երկր նե րի կող մից ձեռ նարկ վող քայ լե րի մա սին օ պե րա տիվ տե ղե կատ վութ-
յան ձեռք բե րու մը, ո րում կար ևոր տեղ էր հատ կաց վում նաև  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նին և ն րա դեմ ձեռ նարկ վող թուրք-ադր բե ջա նա կան քայ քա յիչ 
լրտե սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:

 Դա հաս տատ վում է ՀԽՍՀ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի 1921 թ. սեպ-
տեմ բե րի 17-ի տե ղե կատ վութ յամբ, ո րը վկա յում է  Հա յաս տա նի նկատ մամբ 
 Թուր քիա յի նկրտումն ե րի մա սին: Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի ամ փո փագ-
րից ակն հայտ է դառ նում ա ռա ջին հեր թին այն հան գա ման քը, որ այդ պա-
հին  Թուր քիա յի հետ ՀԽՍՀ սահ մա նի պահ    պա նութ յու նը շատ թույլ էր և 
 սահ մա նա կե տե րը չէին նկատ վում, շատ դեպ քե րում էլ գտնվում էին միմ-
յան ցից զգա լի հե ռա վո րութ յան վրա, և  երկ րորդ՝ շատ ասկյ ար ներ, խախ   -
տե լով ՀԽՍՀ սահ մա նը, ներ թա փան ցում էին Ադր բե ջան4, ին չին նպաս տում 
էր  Հա յաս տա նում թուր քա կան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը: 
Իսկ ար դեն ՀԽՍՀ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի 1921 թ. նո յեմ բե րի 15-ի ամ-
փո փագ րից պարզ է դառ նում, որ  Թուր քիան ի դեմս մու սա վա թա կան նե րի՝ 
հա կա հայ կա կան իր գոր ծու նեութ յան աս պա րե զում ու ներ հու  սա լի ա ջա կից-
ներ, ո րոնք, ի րենց հե նա կե տը ու նե նա լով  Թուր քիա յում, ծրագ րել էին պլա-
նա չափ ընդ հա տակյ ա աշ խա տանք ներ ծա վա լել  Կով կա սում5, և  ան շուշտ, 
ա ռա ջին հեր թին՝  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի տա րած քում:

 Սա ցույց է տա լիս, որ  Թուր քիա յի քա ղա քա կա նութ յու նը  Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ մնում էր ան փո փոխ։  Քե մա լա կան նե րը, օգտ վե լով ի րենց հա-
մար ստեղծ ված նպաս տա վոր ի րա վի ճա կից, բո լոր ջան քե րը գոր ծադ րում 
էին՝ դեռ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի կե սե րին  Հայ հեղ կո մից պա հան ջե լով չխո չըն-
դո տել զգա լի քա նա կութ յամբ ձիե րի և  ռազ մամ թեր քի տե ղա փո խու մը Իգ դիր 
ու միա ժա մա նակ ա նար գել պա րեն էին ձեռք բե րում թուր քա կան բա նա կի 
հա մար6: Դ րան փոր ձեց ընդ դի մա նալ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի Արտ գործ-
ժող կոմ Ալ.  Բեկ զադ յա նը, ո րը  Հայ հեղ կո մի ա նու նից բո ղո քա գիր ներ կա յաց-
րեց ՌԿ(բ)Կ ԿԿ  Կով կաս յան բյու րո յին։  Նա ան թույ լատ րե լի և  ան հիմն էր 
հա մա րում թուր քա կան հրա մա նա տա րութ յան հետ  Հա յաս տա նի նա խորդ 

3 Տե՛ս Ганин А. В., Советская военная разведка в Грузии в 1920–1921 годах. Миссия Павла Сытина. Տե՛ս Госу-
дарственное управление.«Электронный вестник». 2014 г., апрель, N 43, с. 223:
4 Տե՛ս Վիրաբյան Ա., ՀԽՍՀ Արտակարգ հանձնաժողովի տեղեկատվական գործունեությունը 1921 թ. հու-
լիս-դեկտեմբեր ժամանակաշրջանում, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2017, N 125, էջ 130:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 143:
6 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 1, գ. 6, թ. 20:
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կա ռա վա րութ յան կնքած պայ մա նա գրի կա տա րու մը, և խնդ րում էր, որ Ս. 
Օր ջո նի կի ձեն այդ կա պակ ցութ յամբ ար տա հայ տեր իր ո րո շա կի վե րա բեր-
մուն քը7: 

 Հա յաս տա նի նկատ մամբ  Թուր քիա յի սադ րիչ-լրտե սա կան և  դա վա դիր 
գոր ծու նե ութ յան գլխա վոր հան գու ցա կե տը Եր ևա նում գտնվող թուր քա կան 
ներ կա յա ցուց չութ յունն էր:  Թուր քա կան ներ կա յա ցուց չութ յան թշնամական-
դավադիր գոր ծե լա կեր պը դրսևոր վում էր նրա նում, որ ոչ հազ վա դեպ թուր-
քա կան պաշ տո նա կան ան ձանց և  թուր քա հպա  տակ նե րի կող մից սահ մա-
նա կե տը անց նե լու,  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի տա րած քում տե ղա շար ժե րի, 
տար բեր ապ րանք նե րի և  այլ բեռ նե րի փո խադր ման ժա մա նակ կոպ       տո րեն 
ոտ նա հար վում էին դի վա նա գի տա կան նոր մե րը և ՀԽՍՀ օ րենք նե րը, ո րոնք 
էլ հա ճախ հան գեց նում էին բա խումն ա յին ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց մա նը: 
Դ րա նով իսկ ոտ   նա հար վում էին  Հա յաս տա նի սու վե րեն ի րա վունք նե րը։ 
Ա ռա վել ևս, երբ թուր   քա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը ի րեն ի րա վունք էր վե-
րա պա հում իր հո վա նու տակ առ նե լու  Հա յաս տա նի տա րած քում բնակ վող 
մահ մե դա կան բնակ չութ յա նը, այդ թվում՝ նրանց շրջա նում ստեղ ծե լով գոր-
ծա կա լա կան ցանց, ո րի վերջ    նան պա տա կը  Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան 
հիմ քե րի խարխ լումն էր: Այլ կերպ ա սած,  Հա յաս  տա նում թուր քա կան հյու-
պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, քո ղարկ վե լով դի վա նա գի տա կան ան-
ձեռնմ ե լիութ յան ան վան տակ, այդ օ րե րին ևս  ծա վա լա լել էին հա կա հայ-
կա կան գոր ծու նեութ յուն:

 Թուր քիա յի և  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի միջև բա խումն ա յին ի րա վի ճակ-
նե րի ա ռա ջաց  ման ա ռիթ դարձավ նաև այն հան գա ման քը, որ Ա լեք սանդ-
րա պո լի թուր քա կան հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը հա վակ նութ-
յուն ներ կա յաց րեց օգտ վե լու ծած կա գիր-հե ռագ րե րի և  գաղտ նի ծրար նե րի 
միջոցով գործելու ի րա վուն քից, ին չը իր կող մից ծա վալ ված լրտե սա կան-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յու նը քո ղար կե լու նպա տակ էր հե տապն դում: 
Բ նա կա նա բար, այդ ա մե նին ի րա զեկ ված ՀԽՍՀ կա ռա վա րութ յու նը մեր ժեց 
թուր       քա կան կող մի նման երկ դի մի պա հան ջը: ՀԽՍՀ Ար տա քին գոր ծե րի 
ժող կո մա տը Եր ևա     նում  Թուր քիա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յա ցուց չութ յա նը ուղղ ված դի մու մագ րում հի շեց նում էր Ա լեք սանդ րա-
պո լի թուր քա կան հյու պա տո սու թյա ն  կող մից «Հ յու պա տո սա կան ներ կա յա-
ցուց չութ յուն նե րի» մա սին դեկ րե տի սկզբունք նե րի հարգ  ման անհ րա ժեշ-
տութ յան մա սին 8:

Քանի որ  Հա յաս տա նում գոր ծող թուր քա կան հյու պա տո սա կան ներ-
կա յա ցուց չութ յու նը հա ճա խա կի խախ տում էր օ րենք նե րը, պաշ տո նա տար 
ան ձինք ոտնձ գու թյուն ներ էին կա տա րում  Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան 
դեմ, հայ կա կան խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րը հարկադրված էին թուր քա-
կան ներ կա յա ցուց չութ յան դեմ ձեռ նար կել կոշտ մե թոդ ներ:  Մաս նա վո րա պես 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րին ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան 
հա  մար ո րոշ վեց կի րա ռել ար գե լա փա կիչ գոր ծո ղութ յուն ներ, քա նի որ թուր-
քա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը թշնա մա կան կեց վածք էր ըն դու նել՝ փոր-
ձե լով հրահ րել հա կա խորհր դա յին ե լույթ ներ, քա ղա քա ցիա կան պա տե-

7 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 32-34:
8 Տե՛ս Եսայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 402:
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րազմ:  Հենց այս բո լոր հան գա մանք ներն էլ պար տադ րե ցին, որ Եր ևա նում 
թուր քա կան կա    ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ  Բահ հա դի նը ( Բե հաէդ դի նը), 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան և Արտ գործ ժող կո մա տի կող-
մից հայ տա րար վեր persona non grata (ան ցան կա լի անձ) և դ րա հի ման վրա 
վեր ջինս ա զատ վեր հյու պա տո սի իր պաշ տո նից:

 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի, ՀԽՍՀ Ար տա-
կարգ հանձ նա ժո ղո վի ջան քե րով ակն հայտ էր դար ձել, որ թուր քա կան 
հյու պա տո սութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հեն վե լով ի րենց կող մից ստեղծ-
ված գոր ծա կա լա կան ցան ցի վրա, զբաղ վում են լրտե սա կան-դա վա դիր 
գոր ծու նեութ յամբ:  Հա յաս տա նի Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը, հան րա պե-
տութ յան  Ժող կոմ որ հի նա խա գա հութ յան՝ 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ի ո րոշ-
ման հիման վրա՝ թուր քա կան ներ կա յա ցուց չութ յան աշ խա տա կից  Բա շիր 
 Գում բատ-օղ լիին մե ղադ րեց կո ղո պու տի և լր տե սութ յան մեջ և նա վտար-
վեց ՀԽՍՀ սահ ման նե րից դուրս9:

 Խորհր դա յին իշ խա նութ յան դեմ իր ծա վա լած լրտե սա կան գոր ծու նեութ-
յամբ հատ կա պես աչ քի ըն կավ Ա լեք սանդ րա պո լում գտնվող 11-րդ  բա նա կին 
ա ռըն թեր թուր քա կան գլխա վոր հրա մա նա տա րի ներ կա յա ցու ցի չը: Այս կա-
պակ ցութ յամբ  Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված ռու սա կան զո րախմ բի պետ Մ. 
 Վե լի կա նո վին 1921 թ. հու նի սի 6-ին ուղղ ված նա մա կում ՀԽՍՀ Արտ գործ-
ժող կո մա տը հայտ նում էր. «Ա լեք սանդ րա պո լում 11-րդ  բա նա կին կից թուր-
քա կան գլխա վոր հրա մա նա տա րի ներ կա յա ցու ցիչ կա պի տան  Թեվ ֆի կը իր 
ծա ռա յող նե րի ամ բողջ հաս տի քով զբա ղեց նում է Ա լեք սանդ րա պո լի կա յա-
րա նի շեն քը, թեև նրա հա մար շենք է հատ կաց ված քա ղա քում:

Չ նա յած եր կա թու ղա յին նե րի, քա ղա քա յին և  զին վո րա կան իշ խա նութ-
յուն նե րի բա զում պա հանջ նե րին՝ կա պի տան  Թեվֆի կը հրա ժար վում է ա զա-
տել կա յա րա նի շեն քը։ Ն րա այդ հա մա  ռութ յու նը հար կադ րում էր մտա ծել, 
որ նա չի կա մե նում թող նել լրտե սա կան ծա ռա յութ յան հա մար միան գա մայն 
հար մար այդ կե տը, քա նի որ նրա աչ քե րի ա ռաջ էր կա տար վում զոր քե րի, 
պա րե նի տե ղա շար ժը և  այլն:  Բա ցի այդ՝ ի րա   վունք ու նե նա լով իր մոտ ու-
նե նա լու 12 հո գուց բաղ կա ցած պա հա կա խումբ, նա ի րա կա նում ու նի մի 
քա նի հար յուր ասկյ ար՝ դա սա լիք նե րի ան վան տակ, ո րոնք քա ղա քում և 
Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռի գյու ղե րում իբր թե թաքն վում են թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րից»10: 

 Մի շարք փաստաթղ թե րի քննա կան ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում 
պարզ վում է, որ չա փա զանց կա րևոր այս ժա մա նա կա հատ վա ծում չնա յած 
1921 թ.  Մոսկ վա յում և  Կար սում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե-
րին՝ թուրք գոր ծա կալ նե րը բա վա կա նին լայ նա ծա վալ գոր ծու նեութ յուն էին 
ծա վա լել  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի տա րած քում՝ ոչ միայն կոպ տո րեն խախ-
տե լով հայ կա կան խորհր դա յին պե տութ յան օ րենք նե րը, այլև փոր ձե լով 
դրանք հար մա րեց նել ի րենց հե տամ տած թշնամական նպա տա կա դրումն ե-
րին:  Մաս նա վո րա պես, ար խիվն ե րի չա փա զանց սուղ տվյալ նե րից հայտ նի 
է դառ նում նրանց կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տա րած քից 
 Թուր քիա զեն քի ու զի նամ թեր քի ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման մա սին՝ լայ-

9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 403:
10 ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 4, գ. 21, թ. 45:
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նո րեն օգ տա գոր ծե լով Եր ևա նում թուր քա կան ներ կա յա  ցուց չութ յան հնա-
րա վո րութ յան նե րը, դի վա նա գի տա կան ան ձեռն մե լիութ յան հան գա ման քը 
և  այլ գոր ծոն ներ:

  Հա յաս տա նում թուր քա կան լրտես նե րի ծա վա լած քայ քա յիչ գոր ծու-
նեութ յան մա սին հե տա քրքիր փաս տեր կան ՀԽՍՀ Արտ գործ ժող կո մի 1922 
թ. մարտ յան տե ղե կագ րում: Դ րա նում Ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մը փաս տեր 
էր բե րում Եր ևա նում թուր քա կան ներ կա յա ցու  ցիչ  Մու հադ դին բե յի լրտե-
սա կան-հե տա խու զիչ գոր ծու նեութ յան մա սին11:  Սույն փաս   տաթղ թից տե ղե-
կա նում ենք Ա լեք սանդ րա պո լի սահ մա նա կե տի շուր ջ ծա վալ ված ի րա   դար -
ձու թյուն նե րի, թուր քա կան գնացք նե րի և դ րանց ուղ ևոր նե րի խու զարկ ման 
արդ  յունք նե րի մա սին, ո րոնք վկա յում էին թուր քե րի կող մից ծա վա լած լրտե-
սա կան-մաք սա նենգ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին:  Սա կայն թուր քա  կան ներ-
կա յա ցուց չութ յու նը, լկտիա բար ժխտե լով առ կա փաս տե րը, նույ նիսկ ի րեն 
ի րա վունք էր վե րա պա հում հան դես գա լու բո ղո քա գիր-նո տա յով: Այդ մա սին 
է վկա յում Եր ևա նում  Թուր քիա յի ներ կա յա ցու ցիչ  Մու հադ դի նի բո ղո քի նո-
տան՝ ուղղ ված ԽՍՀՄ Արտ գործ ժող կո մին, որ տեղ նա ան գամ ի րեն թույլ էր 
տվել մի շարք միան գա մայն ան թույ լա տրե լի և  ան  վա յե լուչ ար տա հայ տութ-
յուն ներ12: ՀԽՍՀ  Չե կա յի գոր ծա կալ նե րի ման րա կրկիտ պրպտու  մից հաս տա-
տա պես պարզ վել էր, որ  Թուր քիա յի ներ կա յա ցու ցչու թյու նը լայն ծա վալ նե-
րով զբաղ վել է զեն քի առևտ րով և  պաշ տո նա կան գոր ծու ղումն ե րի քո ղա-
ծած կույ թի տակ ու հանձ նա կա տար նե րի մի ջո ցով զեն քը ու ղար կել է Իգ դիր: 
 Փաս տա թղթում նշվում էր այն կար ևոր հան գա ման քի մա սին, որ գոր ծուղ-
վող ան ձինք մշտա պես հա տել են հայ-թուր քա կան սահ մա նը և  Թուր քիա 
են մեկ նել զեն քով, սա կայն վե րա դար ձել են ան զեն:  Պե  տ  ան վտան  գու թյան 
մար մին նե րի կող մից ստույգ հաս տատ վել էր նաև այն կա րևոր փաս տը, որ 
Եր ևա նում գտնվող թուր քա կան մի սիա յի մշտա կան այ ցե լու ներն են ե ղել 
գաղտ  նի գոր ծա կալ նե րը, այդ թվում տե ղի մահ մե դա կան նե րից հա վա քա գր -
ված ան ձինք, ո րոնք թուր քա կան կող մին մա տա կա րա րում էին տե ղե կութ-
յուն ներ  Հա յաս տա նի ներ  քին վի ճա կի և Եր ևա նի մա սին:  Նաև հայտն վում 
էր, որ այդ նույն օ րե րին ա պօ րի նի զենք գնե լիս ձեր բա կալ վել է մի ասկյ ար: 
 Փաս տի կա պակ ցու թյամբ թուր քա կան ներ կա յա ցուց  չու թյու նը ան վրդով բո-
ղոք էր հայտ նել՝ պա հան ջե լով վեր ջի նիս ա զա տել, կար ծես թե ո չինչ տե ղի 
չէր ու նե ցել, սա կայն հայ կա կան կողմն այդ կա պակ ցութ յամբ իր ան հա մա-
ձայ նութ յունն էր ար տա հայ տել13: 

ՀԽՍՀ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից անց կաց ված հե տաքննութ յու նից 
պարզ  վել էր, որ Եր ևա նի թուր քա կան ներ կա յա ցուց չի տե ղա կալ  Խա լիլ Ա րիֆ 
բե յը տե ղա կան մահ մե դա կան նե րից է, ո րը, բա ցի իր ան մի ջա կան պար տա-
կա նութ յուն նե րից, զբաղ վում է  Հա յաս տա նի դեմ լրտե սա կան-քայ քա յիչ գոր-
ծու նեութ յամբ՝ հան դի սա նա լով թուր քա կան ներ կա յա ցուց չութ յան գոր ծա-
կա  լա կան ցան ցի ղե կա վա րը:  Խա լիլ Ա րիֆ բե յը ան ձամբ ղե կա վա րել է Եր-
ևա նի և շր ջա կայ քի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման գոր ծա ռույ թ  նե-
րը և  այդ մա սին զե կու ցագ րեր ներ կա յաց րել հյու պա տո սին: Եվ չնա յած այն 

11 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 3, գ. 71, թ. 2-3:
12 Տե՛ս նույն տեղում:
13 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 4:
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հան գա ման քին, որ  Խա լիլ Ա րիֆ բե յը ու ներ սե փա կան բնա կա րան Եր ևա-
նում, նա մշտա պես գի շե րել է թուր քա կան ներ կա յա ցուց չութ յան գրա սեն-
յա կում՝ այն օգ տա գոր ծե լով որ պես հա վա քա տե ղի զա նա զան կաս կա ծե լի 
«հյու րե րի», և մաս նա վո րա պես գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի ան խո չըն դոտ ըն-
դու նե լութ յան հա մար։  Նա հա ճա խա կի գի շեր նե րը ըն դու նե լ  է տե ղա կան 
մահ մե դա կան նե րին, ո րոնք վեր ջի նիս ներ կա յաց նում էին  Հա յաս տա նի ներ-
քին վի ճա կի մա սին հայ  թայ թ  վող տե ղե կու թյուն ները: 1922 թ. մար տի 20-ին 
զեն քի՝ « Մա  ու զեր» և «Բ րաու նինգ» տե սա կի ատր ճա նակ նե րի ա պօ րի նի 
գնման ժա մա նակ  Ռա միզ Օս ման Օղ լի ա նու նով ասկյ ա րի ձեր բա կա լութ-
յամբ հայտ նի էր դար ձել, որ վեր ջինս գաղտ նի գոր ծա կա լա կան ցան ցի կող-
մից հա վա քագր ված լրտես նե րից ըն դա մե նը մեկն է:  Հայտն վում էր ասկյ ա-
րի կող մից ար ված խոս տո վա նութ յան մա սին14:

Այլ աղբ յուր նե րից հայտ նի է դառ նում նաև, որ Եր ևա նի թուր քա կան 
ա ռա քե լութ յու նը Իգ դի րից հա ճա խա կի ստա ցել է ա մեն տե սա կի ա ջակ ցութ-
յուն:  Պարզ վել էր նաև 4-5 աս կյար նե րի ու ղեկ ցութ յամբ գաղտ նի Եր ևան 
հասց ված կաս կա ծե լի գու մա կի տե ղա շար ժի մա սին: Դ րա նից հե տո վեր-
ջին ներս մի սիա յի մի ջո ցով գնված զեն քը տե ղա փո խել են Իգ դիր՝ ա ռանց 
ՀԽՍՀ Արտ գործ ժող կո մա տից հա մա պա  տաս խան թույլտ վու թյան15: 

Հա վաս տի աղբ յուր նե րից պարզ վել էր, որ զեն քը գնվել էր տար բեր ազ-
գութ յուն նե րի ան ձան ցից, ո րոնց թվում ե ղել են թա թար ներ, ռուս ներ, ինչ պես 
նաև հա յեր: Իսկ նախ կին հյու պա տոս Լ յուֆ թի բե յը ան ձամբ ղե կա վա րել 
էր ի րեն են թա կա ասկյ ար նե րի կող մից զեն քի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը՝ 
մշտա պես պահ պա նե լով զգու շա վո րութ յու նը:  Հայ կա կան հա տուկ ծա ռա-
յութ յուն նե րը ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րում հեն վել են միայն և  միայն կոնկ-
րետ փաս տե րի վրա՝ աշ խա տե լով խու սա փել քա ղա քա կան բար դա ցումն ե րի 
վտան գից և  դի վա նա գի տա կան քաշք շուկ նե րից: Այս պես, նրանց կող մից 
պարզ վել էր, որ նախ կին հյու պա տոս Օ մար Լ յուֆ թի բե յի սպաս յա կը եր կու 
ոս կե լի րա յի դի մաց ձեռք է բե րել « Մաու զեր» մակ նի շի ատր ճա նակ՝ 10 փամ-
փուշտ նե րով:  Չե կա յի տե ղե կան քում նաև ար ձա նա գրվում էր, որ ի րենց չի 
հա ջող վել պար զել զեն քը վա ճա ռո ղի ան ձը: Իսկ  թուր քա կան մի սիա յի վա-
րոր  դը խո րա ման կութ յան էր դի մել՝ իր կող մից կրվող « Մաու զեր» մակ նի շի 
ատր ճա նա կը Իգ դիր ուղ ևո րութ յան ըն թաց քում վա ճա ռե լով 15 բանկ նո տով, 
իսկ Եր ևան վե րա դառ նա լուց հե տո գնել էր նոր ատր ճա նակ՝ «Բ րաու նինգ» 
մակ նի շի16:

ՀԽՍՀ իշ խա նութ յուն նե րը Եր ևա նում գտնվող թուր քա կան մի սիա յի հետ 
լար ված փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էին: ՀԽՍՀ հա կա հե ղա փութ յան, 
զեղ ծումն ե րի, չա րա շա հումն ե րի դեմ պայ քա րի Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը՝ 
թուր քա կան մի սիա յի կող մից զեն քի ա պօ րի նի գնումների հետ կապ ված 
հար ցապն դու մով դի մել էր ինչ պես ՀԽՍՀ արտ գործ ժող կո մա տին, այն պես 
էլ մոս կովյ ան իշ խա նու թյուն նե րին: Այս պես, Անդր կով կաս յան Ար տա կարգ 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ  Ռու սա նո վը ՀԽՍՀ Ար  տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ Շ. Ա միր խան յա նին17 և  արտ գործ ժող  կո մա տին ուղղ ված 1922 թ. 
14 Տե՛ս նույն տեղում:
15 Տե՛ս նույն տեղում:
16 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 1, 4:
17 Ամիրխանյան Շավարշ Մեհրաբի (15.11.1894-26.08.1959): 1920 թ. Մայիսյան խռովության ղեկավարներից 
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մա յի սի 22-ի հե ռագ րում անդ րա դառ նում էր Մուսթաֆա  Քե մալի կող մից հյու-
պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն նե րին տրված նոր հրա   մա նին և հ րա հանգ նե րին։ 
Դ րանք վե րա բե րում էին Անդր կով կա սի, և  մաս նա վո րա պես  Խորհր դա  յին 
 Հա յաս տա նի տա րած քում գոր ծե լու ե ղա նակ նե րին, ո րոնք ստեղծ  ված բարդ 
և  ան կան խա տե սե լի զար գա ցումն ե րով հղի ի րա վի ճա կում նոր խնդիր ներ 
էին ստեղ ծել ՀԽՍՀ իշ խա նու թյուն    նե րի և  մաս նա վո րա պես հա տուկ ծա ռա-
յութ յուն նե րի հա մար:  Ռու սա նո վի հե ռագ րում նշվում էր Մ.  Քե մա լի նոր հրա-
հան գի բովանդակությունը, ըստ ո րի՝ մահ վան սպառ նա լի քով խստա գույնս 
կար գադր վում էր ա մե նա սեղմ ժամ ե տում պար զել  Թուր քիա յում խորհր դա-
յին հյու պա տո սա կան հաս տա տութ յուն նե րի կող մից ծա վա լված լրտե սա կան 
գոր ծու նեութ յան հնա րա վոր փաս տե րը:  Ռու սա նո վը Անդր կով կաս յան Ար տա-
կարգ հանձ նա ժո ղո վի ա նու նից ՀԽՍՀ ի րա վա սու մար մին նե րին զգու շաց նում 
էր այն մա սին, որ լուրջ դի վա նա գի տա կան մի ջա դե պե րից և հ նա րա վոր 
ան ցան կա լի բար    դա ցումն ե րից խու սա փե լու հա մար պետք է զգույշ և 
 հաշ  վե նա կատ գոր ծել:  Նա հրա մա յում էր, որ ձեռն պահ մնան խորհր դա յին 
հյու պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն նե րին ու դրանց մի ջո ցով ի րենց աշ խա տա-
կից նե րին վար կա բե կիչ և  կաս կա ծե լի ա ռա ջադ րանք ներ տա լուց: Կար   գա-
դր վում էր նաև են թա գե րա տես չա կան հաս տա տու թյուն նե րին ինք նու րույն 
հա րա բեր վել  Թուր քիա յում գտնվող խորհր դա յին հյու պա տո սա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի հետ:  Սա կայն միև նույն ժա մա նակ, կա տար վող աշ խա տանք-
նե րի շա րու նա կա կա նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով կար գա դրվում էր 
ՌԽՖՍՀ հյու պա տո սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հետ ու նե նա լիք ան հե տաձ գե-
լի և շ տապ խնդիր նե րի դեպ քում գոր ծել միայն Անդր կով կաս յան Ար տա-
կարգ հանձ նա ժո ղ  ո վի թույլտ վու թյամբ և  լիա զո րութ յամբ18: Ակն հայտ է, որ 
կար ևոր վում էր օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ա մեն մի 
թվաց յալ ման րուք, քան զի  Հա յաս տա նը գտնվում էր չա փա զանց խճճված 
և  լար ված մի ջա վայ րում, ո րում վխտում էին թուր քա կան գոր ծա կալ նե րը:

Իսկ ար դեն 1922 թ. օ գոս տո սի 9-ին ՀԽՍՀ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վին19 
ներ կա յացված գաղտ նի զե կու ցագ րում  Չե կա յի նա խա գա հի տե ղա կալ Մո  սի-
նո վը հա ղոր դում էր ի տե ղե կութ յուն, որ թուր քահ պա տակ նե րի ցու ցա կում 
են Եր ևա նում թուր քա կան մի սիա յի աշ խա տա կից ներ  Հա ջի բեկ լինս կին և 
 Խա դիլ  Մա մեդ օղ լին, ո րոնք, հայ թայթ ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, 
Եր ևա նի բնիկ բնա կիչ ներ են20 և զ բաղ վում են լրտե սա կան գոր ծու նեութ յամբ:

1922 թ. օ գոս տո սի 22-ին ՀԽՍՀ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Շ. Ա միր խան յա նը  Ժող կոմ որ հի ար տա քին գոր ծե րի բաժ նին հա ղոր դում 
էր ո րո շա կի տվյալ ներ լրտե     սութ յան մեջ կաս կած վող մի շարք մահ մե դա-
կան ծագ ման ան ձանց մա սին: Ըստ նրա՝ ոմն  Խա լիլ բեյ  Զու լա բե կով, ո րը 

մեկը: 1921 թ. հունվարից հան դիսացել է Խորհրդային Հայաստանի Արտակարգ հանձնաժողովի նախագահ 
և այն վարել է մինչև 1924 թ. մայիսը: Տե՛ս Ան մո ռաց դեմքեր (Ներսիսյան դպրոցի սաներ), Եր., «Հայաստան» 
հրատ., 1965, էջ 12-14:
18 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 3, գ. 71,, թ. 14:
19 1920 թ. դեկտեմբերի 6–ին Հայհեղկոմի դեկրետի համաձայն ստեղծվեց ՀԽՍՀ Արտակարգ հանձնաժողովը, 
որը 1921 թ. հունիսից կոչվեց ՀԽՍՀ հակահեղափո խու թ յան, զեղծումների, չարաշահության և լրտեսության 
դեմ պայքարող Արտակարգ հանձնաժողով: 1922 թ. հու նիսի 27-ից ՀԽՍՀ ԿԳԿ-ն հաստատել է ԱՀ-ի կա-
նոնադրությունը, որի գլխավոր նպատակներից մեկը դար  ձավ լրտե սության բոլոր դրսևորումների դեմ 
պայ քարը: Տե՛ս Մանուկան Ա., Քաղաքական կյանքը Հայաստանում 1920-1940 թթ., Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., 2002, էջ 83-84:
20 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 18:
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մինչև պա տե րազ մը ե ղել է Եր ևա նում, իսկ 1917 թ. հե ղա փո խութ յան ժա մա-
նակ գտնվել Գ յան ջա յում, ըն դուն վել է մու սա վա թա կան բա նա կին կից գոր-
ծող ռազ մա կան դպրոց, սա կայն այն կի սատ թող նե լով՝ վե րա դար ձել է 
Եր ևան: Ա միր խան յա նի կող մից ներ կա յաց րած գրու թյու նից պարզ էր դառ-
նում 1921 թ. փե տր  վար յան ի րա դար ձութ յուն նե րի օ րե րին նրա ծա վա լած 
գոր ծու նեութ յան մա սին: Այդ ժա մա նակ  Խա լի լը և ն րա հայ րը՝ Ա լի բե կը, 
որն ու ներ առևտ րա կան գրա սեն յակ, կա պեր էին հաս տա տել թուր քա կան 
գոր ծա կալ նե րի հետ:  Հայտն վում էր նաև, որ նրա կող մից լրտե սա կան գոր-
ծու նեութ յան մեջ են ներգ րավ վել իր եր կու եղ բայր նե րը, ո րոն ցից մե կը՝ ոմն 
 Կա գո մ գտն վե լիս է ե ղել  Թուր քիա յում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ, իսկ 
մյուս եղ բայ րը հան    դի սա ցել է Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցի չը  Կար սում21:

Այս պի սով, ինչ պես տես նում ենք, ՀԽՍՀ հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի կող-
մից հայ թայթ ված հե տա խու զա կան տվյալ նե րը վկայում էին  Խորհր դա յին 
 Հա յաս տա նի  դեմ ուղղ ված ադր բե ջա նա թուր քա կան մե քե նա յու թյուն       նե րի 
շա րու նակ ման մա սին։  Բա ցա հայ տվում էր այն ի րո ղութ յու նը, որ  Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցու մից հե տո էլ ան փո փոխ է մնա ցել նրա տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յու նը խախ տե լու և  անվ տան գութ յու նը խարխ լե լու  Թուր քիա յի 
և Ադր բե ջա նի նպա տա կադ րու մը: 

 Հար ևան երկ րում առ կա վար չա կար գի փո փո խութ յու նից հե տո, թվում էր, 
թե փոխ վե լու էր նաև  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի հան դեպ  Թուր քիա յի վա րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը:  Սա կայն ժա մա նա կը ցույց տվեց, որ  Հա  յաս  տա նում 
ոչ խորհր դա յին վար չա կար գի առկայությունը քե մա լա կան նե րի հա մար սոսկ 
հար մար պատր վակ էր  նրա նկատ մամբ վար վող թշնա մա կան քա  ղա  քա կա-
նութ յա նը կեղծ դա սա կար գա յին գունավորում տա լու հա մար։  Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցու մից հե տո Մ.  Քե մա լի կա ռա վա րութ յու նը, ո րը բա րե կա մա ցել 
էր բոլ շևիկյ ան  Ռու սաս տա նի հետ, թվում էր թե  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ պետք է որ դեգ րեր միան գա մայն նոր՝ բա րե կա մա կան մո տե-
ցումն եր, ին չին ժա մա նա կին կու րո րեն հա վա տա ցել էր հայ թե րուս բոլ-
շևիկ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը: Սակայն շատ շու տով ա ռա վել հե ռա տես և 
 չա փա վո րա կան հայ բոլ շևիկ նե րի մի մա սը զգաց, որ  Թուր քիան ոչ միայն 
չի փոխ վել, այլ քե մա լա կան վար չա կար գը ե րիտ թուր քե րի ժա ռան գորդն 
է, նրանց համաթուրանա կան ծրագ րե րի շա րու նա կո ղը: Դ րա լա վա գույն 
ա պա ցույց նե րից էր  Թուր քիա յի ծա վա լած լրտե սա կան-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յունն ար դեն՝  Խոր հրդա յին  Հա յաս տա նի դեմ: Այսպիսով դեռ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հռչակ ման պա հից ձեռ նարկվ ած Թուրքիայի 
քայ քա յիչ-դա վադ րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը շարունակվում էին նաև Հա-
յաստանի խորհրդայնացումից հետո՝ դրանց մեջ ներգ րա վե լով ադր բե ջա-
նա կան գոր ծա կալ նե րին: 

 Վա նիկ Հ.  Վի րաբ յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն ընդ-
գր կում են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ու ժա յին կա ռույց նե րի 
1918-1920 թթ. գոր ծու նեութ յան, մաս նա վո րա պես՝ հա յոց բա նա կի և 
 հե տա խու զութ յան ու հա կա հե տա խու զութ յան ձևա վոր ման ու գոր-
ծու նեութ յան ան հայտ է ջե րը։

21 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 113, ց. 3, գ. 71, թ. 21:
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Summary

RECONNAISANCE AND INSTIGATOR - CONSPIRATORIAL ACTIVITIES 
OF TURKISH SPECIAL SERVICES IN ARMENIA IN 1920-1922

Vanik H. Virabyan 

Key words - Turkey; Armenia; special services; Georgia; 
military representative; attaché; council; spy; Transcaucasia; Ye-
revan; Emergency committee.

After the declaration of cease fire between the Armenian republic and Tur-
key in November,1920, the representation of the Command of Eastern Front of 
Turkey’s Grand National Assembly that had political functions was formed in 
Yerevan.It continued to operate also after the establishment of Soviet system 
until September 1923 when the consulate was reorganized. Turkish consulate 
service also existed in Alexandrapol which started to operate after the compul-
sory withdrawal of Turkish army. Here, too, Turkish consulate was conducting 
spy- corrosive activity. 

RSFRS’s Soviet reconnaissance bodies in Transcaucasia were interested in 
revealing Turkey’s operations. It’s important to state that the representation of 
Turkish consulate operated especially more indecently during anti-Soviet rebel-
lion in February 1921 headed by ARF. During that period Soviet-Turkish talks 
were underway where Armenia had great part in issues under discussion: there 
was also the issue of ASSR’s participation in the conference. The comparison of 
the facts shows that the creation of chaotic and messy situation in Armenia was 
beneficial for Turkey and its special services. Thus, Kemal’s Turkey by taking 
advantage of its representation in Armenia’s territory conducted spy- corrosive 
activity through his consulate service and spy-agent network swarming around 
it , that’s why both Soviet Armenian and Russian reconnaissance bodies during 
1920-1922 took some countermeasures. Namely, Russia created its agent network 
in Armenia with which perhaps the Armenian Soviet reconnaissance services 
coordinated their actions.

Turkish consulate representation that acted in Soviet Armenia often violated 
the rules, its officials assaulted Armenia’s security which made the Armenian 
government undertake tough measures against Turkish representation. All these 
factors made Soviet Armenia and Expert’s Committee of Foreign Affairs declare 
the representative of Turkish government in Yerevan Bahhadin as persona non 
grata (a person who doesn’t enjoy grace) and on this basis the latter was dis-
missed from the council’s office. Thus, reconnaissance data obtained by ASSR’s 
special services states that Turkish-Azerbaijani plottings continued after Armenia’s 
Sovietization. They elucidate Turkey’s and Azerbaijan’s objectives to undermine 
the security of Soviet Armenia through spy- corrosive activity. 
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Резюме

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ И ПРОВОКАЦИОННО-ЗАГОВОРЩИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРЕЦКИХ СПЕЦСЛУЖБ В АРМЕНИИ  

В 1920-1922 ГГ.
 Ваник Г. Вирабян

 Ключевые слова - Турция, Армения, спецслужбы,  Грузия, 
Тифлис, представительство, сведение, военный представи-
тель, атташе, консул, шпион, Закавказье, Ереван, Чрезвы чай-
ный комитет.

После заключения перемирия между Республикой Армения и Турцией в 
ноябре 1920 г. в Ереване было создано представительство командования 
восточного фронта Великого национального собрания Турции, выполняющее 
политическую функцию. Оно продолжало действовать и после установления 
советской власти вплоть до сентября 1923 г., когда было преобразовано в 
консульство. В Александрополе также существовала турецкая консульская 
служба, которая начала действовать после принудительного удаления оттуда 
турецких войск. Здесь тоже турецкое консульство занималось шпионско-
разлагательной деятельностью.

В выявлении разведывательной деятельности, развернутой Турцией были 
заинтересованы советские разведывательные органы РСФСР в Закавказье. 
Важно отметить, что турецкое консульское представительство развернуло 
бурню деятельность особенно во время возглавляемого АРФ (Дашнакцутюн) 
Февральского восстания 1921 г. Именно в это время в Москве проходили 
советско-турецкие переговоры, в обсуждаениях на которых Армения занимала 
важное место, и существовала также проблема участия в этой конференции 
Армянской ССР. Из сопоставления фактов становится очевидным, что создание 
в Армении хаотической и беспорядочной ситуации была весьма выгодна 
Турции и ее спецслужбам. Поэтому кемалистская Турция, воспользовавшись 
своим присутствием на территории Армении, через консульскую служ бу и 
кишащую вокруг нее шпионско-агентурную сеть развернула заговорщи чес-
ко-разлагательную деятельность, для противодействия которой разведы-
вательными органами как Советской Армении, так и России в 1920-1922 гг. 
были предприняты определенные контршаги. В частности, Советская Россия 
создала в Армении свою агентурную сеть, с которой армянские советские 
спецслужбы, вероятно, согласовывали свои действия. 

Турецкое консульское представительство, действующее в Советской Ар-
мении, часто нарушала законы, его должностные лица посягали на безопас-
ность Армении, что вынудило армянские власти предпринимать жесткие меры 
в отношении турецкого представительства. Все эти обстоятельства и заставили 
правительство и Наркомат иностранных дел Советской Армении объявить 
представителя турецкого правительства в Ереване Баххадина персоной нон 
грата, и на основе этого он был освобожден от занимаемой им должности 
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консула. Таким образом, разведданные, добытые спецслужбами Армянской 
ССР, подтверждают, что турецко-азербайджанские манипуляции продолжались 
и после советизации Армении. Они высвечивают истинную цель Турции и 
Азербайджана - шпионско-разлагательной деятельностью нарушить и рас ша-
тать безопасность на этот раз уже Советской Армении. 
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