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ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

Ա լեք սանդր Ս.   Մա նաս յան
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

ԱՐՑԱԽ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնախնդրի իրավական բաղադրիչները* 

Բա նա լի բա ռեր –   Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յուն, 
էթ նո քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ, հիմ նախնդ րի սե փա կան ի րա-
վա կան հիմ քեր, Ադր բե ջա նա կան Հան րա պե տութ յան լե գի-
տի մութ յան խնդի ր,   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ-
յան լե գի տի մութ յու նը։

Մուտք 
Մի ջազ գա յին ցան կա ցած կոնֆ լիկտ, իսկ   Ղա րա բաղյ ան կոնֆ լիկ տը մեր 

օ րե րում այդ պի սին է1, իր գո յա բա նութ յան մեջ բազ մա չափ սո ցիա լա կան 
եր ևույթ է, ո րի բնու թի հա մար ժեք ի մաս տա վո րու մը պա հան ջում է հա մա լիր 
մո տե ցում: Ինչ վե րա բեր ում է   Ղա րա բաղյ ան հա կա մար տութ յա նը2, ա պա 
դրան նվիր ված ու սումն ա սի րութ յուն նե րում ցայժմ ա ռա ջին պլան են մղվել 
նրա պատ մա կան, ի րա վա կան ու քա ղա քա կան տե սանկյ ուն նե րը, այն դեպ-
քում, երբ խնդրի խոր քա յին ըմբ նու մը և  կոնֆ լիկ տի ա ռար կա յի հստակ 
ձևա կեր պու մը պա հան ջում են վեր լու ծա կան անդ րա դարձ նրա մաս նա կից-
նե րի ար ժե քա յին ու քա ղա քակր թա կան կողմն ո րո շումն ե րին ու նպա տակ-
նե րին, հո գե կերտ ված քին, այլ էթ նոս նե րի հետ հա րա բեր վե լու ա վան դույթ-
նե րին ու քա ղա քա կան վար քին, ո րը բա ցատ րութ յուն է ստա նում նրա ան-
ցած պատ մա կան ճա նա պար հով: Եր ևու թի վեր լու ծութ յան տար բեր տե սանկ-
յուն նե րը փոխ կա պակց ված են, լրաց նում են միմ յանց և  միա սին են պայ-
մա նա վո րում իր բնույ թին հա մար ժեք ու ամ բող ջա կան նրա պատ կե րը: Եվ 
դա հաս կա նա լի է, քա նի որ դրանք վե րա բեր վում են միև նույն եր ևույ թի 
տար բեր կող մե րին:   Սա նշա նա կում է, որ ոչ մի կոնֆ լիկտ լիար ժեք բա ցատ-
րութ յուն չի կա րող ստա նալ այդ տե սանկյ ուն նե րից որ ևէ մե կի ան տե սու մով: 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 1.03.2018։
1 Ավելի ստույգ՝ այն նախկին Ադր. ԽՍՀ ներսում տասնամյակներ շարունակ լատենտ ձևերում ընթացող 
էթնոքաղաքական կոնֆլիկտից միջազգայինի վերաճած-փոխակերպված կոնֆլիկտ է:
2 Կոնֆլիկտ և հակամարտություն հասկացություններն ունեն իմաստային որոշ տարբերություններ: Պար-
տադիր չէ, որպեսզի կոնֆլիկտը ծավալվի որպես զինված բախում, մինչդեռ՝ հայերեն հակամարտություն 
բառը «հակված է» կրելու այդ իմաստը: Ոճական բարեհարմարության նկատառումներով հոդվածում 
դրանք օգտագործված են նաև որպես հոմանիշներ: 
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  Հաս նել եր ևույ թի գո յա բա նա կան ինք նութ յա նը և  այդ հիմ քի վրա ո րո-
նել նրա կար գա վոր ման ու ղի նե րը. այս պի սի ձևա կեր պում պի տի ստա նա 
կոնֆ լիկ տի հան գու ցա լուծ ման խնդի րը, ե թե այն հանձն վի գի տութ յան ու 
գիտ նա կա նի ի րա վա սութ յա նը:   Բայց ի րա կա նութ յու նը այլ է:   Գիտութ յու նը 
և  գիտ նա կա նը չեն կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման գործ նա կան հար ցե րով 
զբաղ վող ա ռա ջին պա տաս խա նա տու նե րը:   Մի ջազ գա յին կոնֆ լիկտ նե րի, այդ 
թվում և  մի ջազ գա յի նի վե րա ճած էթ նո քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ նե րի կար-
գա վոր ման հար ցե րը վա ղուց հանձն ված են գեր տե րութ յուն նե րի և ն րանց 
մաս նակ ցութ յամբ ձևա վոր ված մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ի րա-
վա սութ յա նը: 

1.  Կոնֆ լիկտ նե րը գեր տե րութ յուն նե րի ու գլո բալ ու ժա յին 
կենտ րոն նե րի դի տա կե տից. ի մա ցա կան սև և  

սպի տակ տեխ նո լո գիա ներ 
  Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի գլխա վոր սուբ յեկտ նե րին՝ պե տութ-

յուն նե րին և  ա ռա ջին հեր թին խո շոր տե րութ յուն նե րին, կոնֆ լիկտ նե րը եր-
ևում են ի րենց շա հե րի դի տա կե տից և  հենց այդ ա ռու մով են դառ նում 
ար տա քին քա ղա քա կան գերատեսչությունների ու դրանց հա մա կար գում 
գոր ծող վեր լու ծա կան ու փոր ձա գի տա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սումն ա-
սի րութ յան ա ռար կան:   Մենք խո սում ենք ակն հայտ ու ան վի ճե լի մի եր ևույ-
թի մա սին, ո րը ընդ հան րա կան բնույթ է ձեռք բե րել նաև այն պատ ճա ռով, 
որ գլո բա լաց ված աշ խար հի քար տե զի վրա գործ նա կա նո րեն չկա որ ևէ կետ, 
ո րը դուրս լի նի պեր մա նենտ մրցակ ցութ յան մեջ գտնվող խո շոր տե րութ-
յուն նե րի և ն րանց կող մից գլխա վոր վող կենտ րոն նե րի քա ղա քա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րի կամ ան մի ջա կան ազ դե ցութ յան ո լոր տից:   Հա կա մարտ 
կող մե րի բո լոր փաս տարկ նե րը (քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, պատ մա կան, 
ի րա վա կան) սո վո րա բար ուղ ղա կի ան տես վում են կոնֆ լիկտ նե րի կար գա-
վո րու մն «ի րենց հո վա նու» տակ ա ռած (ի րա կա նում ի րենց հսկո ղութ յան ու 
կա ռա վար ման տակ վերց րած) գլո բալ դե րա կա տար նե րի՝ գեր տե րութ յուն-
նե րի ու հա մաշ խար հա յին ու ժա յին կենտ րոն նե րի կող մից կամ ստո րա դաս-
վում ու հար մա րեց վում են նրանց շա հե րին: Եվ դա բո լո րին հայտ նի կոնֆ-
լիկ տի քա ղա քա կա նա ցում եր ևույ թի ի մաստն է:

Այս պի սին է ի րո ղութ յու նը, և  այն քա ղա քա գի տա կան ու փի լի սո փա յա-
կան բնույ թի բազ մա թիվ հար ցեր է հա րու ցում: Ի մա ցութ յան փի լի սո փա-
յութ յան տե սա կե տից սկզբուն քա յին նշա նա կութ յուն է ձեռք բե րում քա ղա-
քա կան խո սույ թում ճշմար տութ յան, նրա նում գի տա կա նութ յան չա փա նիշ-
նե րի հար ցը: Իր «մյուս ե րե սով» նույն հարցն այն մա սին է, թե ի մա ցա կան 
ինչ գոր ծո ղութ յուն նե րով, փաս տարկ ման ինչ հնարք նե րով է ճշմար տութ-
յու նը դուրս մղվում բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցից, ինչ պես է այն փո խա րին-
վում տար բեր ձևե րով փա թե թա վոր ված կեղ ծի քով, կի սաճշ մա րիտ կամ 
ճշմար տան ման հիմն ա վո րումն ե րով ու կոնֆ լիկ տի խեղ ված կեր պար նե րով3: 

3 Իմացության փիլիսոփայության տեսակետից հնարքների իմաստը հեռացումն է ճշմարտությունից, այ-
սինքն՝ դեպի այն տանող ճանապարհի խճողումն ու քողարկումն է, որով զբաղվում են թե կոնֆլիկտի 
քա ղա քականացմամբ շահագրգռված միջնորդներն ու երրորդ երկրները, թե կոնֆլիկտում անարդար 
նպա տակներ հետապնդող կողմերը: Հնարքների այդ զինանոցը նրանից օգտվողներին չի տրվում որպես 
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Ն  Խոս քը ճշմար տութ յան խե ղաթ յուր ման, նրա այ լա փոխ ման ի մա ցա կան սև 

 տեխ նո լո գիա նե րի մա սին է, ո րոն ցով զբաղ ված են խո շոր տե րութ յուն նե-
րի ար տա քին քա ղա քա կան ու ղե գի ծը մշա կող վեր լու ծա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րը՝ յու րօ րի նակ այն լա բո րա տո րիա նե րը, ո րոնց խնդի րը կոնֆ լիկտ նե րի 
կար գա վոր ման այն պի սի լու ծումն ե րի ո րո նումն է, ո րոնք պետք է հա մա-
պա տաս խա նեն պատ վի րա տո ւի աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րին կամ առն-
վազն չհա կա սեն դրանց: Ս տեղ ծել կոնֆ լիկ տի այն պի սի կեր պար, նրա կար-
գա վոր ման գոր ծըն թա ցում ներդ նել դի վա նա գի տա կան, քա րոզ չա կան, բա-
նակ ցա յին այն պի սի տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք միտ ված կլի նեն կոնֆ լիկ տի 
հան գու ցա լուծ մա նը, սա ռեց մա նը կամ հե տա գա սաստ կաց մա նը, նա յած թե 
այդ տար բե րակ նե րից որ մեկն է շա հե կան կոնֆ լիկտն իր կա ռա վար ման 
տակ վերց րած պե տութ յան հա մար. այս պի սին է այն ա ռա ջադ րան քը, որ 
կա տա րում են պե տութ յան քա ղա քա կան գի ծը մշա կող փոր ձա գի տա կան 
խմբե րը:

2. Ի րա վուն քի ան խու սա փե լիութ յու նը
  Վերն ար ված դի տար կումն ե րը կա տար ված են քա ղա քա կան ռեա լիզ մի 

հա յե ցա կար գի ո գով, ո րին հետ ևող նե րը,   Թու կի տի դե սից մինչև   Մոր գեն թաու 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի սուբ յեկտ ներ են հա մա րում պե տութ յուն-
նե րը, իսկ դրանց ծա վալ ման շար ժի չը՝ նրանց շա հե րը, որ պաշտ պան վում 
են ու ժով: «Ուժն է ծնում ի րա վունք» հայտ նի ար տա հայ տութ յու նը այդ հա-
յե ցա կար գի խտաց ված բա նաձևն է:   Քա ղա քա կան ռեա լիզ մի ընդ դի մա խոս-
նե րը՝ լի բե րալ ի դեա լիս տա կան հա յե ցա կար գի տե սա բան նե րը, չհեր քե լով 
ու ժի գոր ծո նի դե րը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում և  մաս նա վո րա պես 
մի ջազ գա յին կոնֆ լիկտ նե րի հան գու ցա լուծ ման գոր ծըն թաց նե րում, շեշ տում 
են հետ մո դեռ նի մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում նոր սերն դի սուբ-
յեկտ նե րի (մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, վե րազ գա յին ֆի նան սա-
տնտե սա կան կոր պո րա ցիա նե րի և  այլն) ի հայտ գա լը և ն րանց կող մից 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ա վան դա կան սուբ յեկտ նե րի՝ պե տութ-
յուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի սահ մա նա փա կու մը:   Քա ղա քա կան ռեա լիզ մի տե-
սա բան նե րը դրան կա րող են հա կա դար ձել պնդու մով, թե մի ջազ գա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րում պե տութ յուն նե րի մե նաշ նոր հա յին դիր քի սա սա նու-
մը թվաց յալ է, թե նրանք ի րենց դիր քե րը զի ջել են «մի ջազ գա յին դաշ տի 
ծայ րա գա վառ նե րում»՝ ի րենց ձեռ քում պա հե լով գլո բալ քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րի լծակ նե րը: 

Եր կու հա յե ցա կար գե րի բա նա վե ճի ա ռանց քա յին թե մա նե րից մե կը մի-
ջազ գա յին կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում ի րա վուն քի ու 
բա րո յա կա նութ յան տե ղի ու դե րի հարցն է:   Հաս կա նա լի է, որ ու ժի գոր ծո-
նին ո րո շիչ դեր հատ կաց նող քա ղա քա կան ռեա լիզ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
թե րա հա վա տութ յամբ են նա յում ի րա վուն քի՝ որ պես կոնֆ լիկտ նե րի կար-

կան խապես հայտնի ու պատրաստի մի բան: Ամեն մի առանձին դեպքում պահանջվում է դրանք մշակել 
կամ արդեն հայտնի հնարքները հարմարեցնել կոնֆլիկտային կոնկրետ իրադրությանը: Դա, ինչպես նշվեց, 
կատարում են հատուկ փորձագիտական խմբերը, վերլուծական հաստատությունները: Նման աշխատանքը 
պահանջում է կոնֆլիկտի պատմության, նրա իրավական ու մշակութային, հոգեբանական չափումների 
խորը իմացություն, բայց ոչ թե խնդրի արդարացի լուծմանը դրանք ծառայեցնելու, այլ կոնֆլիկտը ի շահ 
պատվիրատուի կարգավորելու, նրանից հնարավորինս շատ օգուտներ քաղելու համար:
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գա վոր ման մե խա նիզ մի նե րու նա կութ յա նը: Դ րա հա մար նրանք, ան կաս կած, 
ո րո շա կի հիմ քեր ու նեն:   Մի ջազ գա յին ա մե նա հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը հիմն ված են պե տութ յուն նե րի կող մից:   Հա ճախ պե տութ յուն-
ներն են ներ պե տա կան ու մի ջազ գա յին հար թակ նե րում հիմն ում ի րենց ցու-
ցա նա կով ոչ  կա ռա վա րա կան, իսկ ի րա կա նում՝ նրանց նա խագ ծերն ի րա-
գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն ներ: Այն, որ ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր դի 
մշտա կան ան դամն ե րը վե տո յի ի րա վուն քով օժտ ված գեր տե րութ յուն ներն 
են, ար դեն իսկ հզոր փաս տարկ է հօ գուտ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րում ու ժի գոր ծո նի մա սին քա ղա քա կան ռեա լիզ մի տե սա կե տի: 

  Սա կայն ա մեն ինչ այն պես միան շա նակ չէ, ինչ պես կա րող է թվալ ա ռա-
ջին հա յաց քից:   Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի փոր ձը հաս տա տում է, 
որ ի րա վուն քը չի կա րող դուրս մղվել գլո բալ քա ղա քա կանության դաշ տից, 
կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րից:   Հա մոզ վե լու հա մար բա-
վա կան են ստորև բեր վող հետև յալ եր կու փաս տարկ նե րը: 

Ա ռա ջին: Չ նա յած մի ջազ գա յին կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման վճռո րոշ 
շար ժա ռիթ նե րը քա ղա քա կան բնույթ ու նեն, դրանց հան գու ցա լուծ ման վերջ-
նարդ յունք նե րը ձևա կերպ վում են ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում՝ ա ռա վե-
լա պես պայ մա նագ րե րում ու հա մա ձայ նագ րե րում: Ի րա վունքն է տրա մադ-
րում այն գոր ծիք նե րը, այն սկզբունք ներն ու լե զուն, ո րոն ցում հանգր վա նում 
է կոնֆ լիկ տի լու ծու մը: 

Երկ րորդ: Ու ժը որ պես կոնֆ լիկ տի կար գա վոր ման գոր ծիք չի կա տա րում 
«  Սահ ման քա ջաց՝ զենն յուր յանց» ա վան դա կան բա նաձ ևով ներ կա յաց վող 
իր դե րա կա տա րութ յու նը բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հա կա մար տող կող մե-
րը հա վա սա զոր են: Ի րադ րութ յու նը փոխ վել է հատ կա պես մի ջու կա յին զեն-
քի հայտ նա գոր ծութ յու նից հե տո, երբ հզոր նե րի միջև ցան կա ցած պա տե-
րազմ հաղ թա նակ չի խոս տա նում ոչ մե կին ու կա րող է կոր ծա նա րար հետ-
ևանք ներ ու նե նալ ոչ միայն կող մե րի, այլև ողջ մարդ կութ յան հա մար: «Ուժն 
է ծնում ի րա վուն քը» կամ «ի րա վուն քը թույ լին պար տադր ված ու ժե ղի կամքն 
է» բա նաձ ևե րը, որ մինչ մի ջու կա յին դա րաշր ջա նում ճիշտ էին բնու թագ րում 
ի րա վուն քի տե ղը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում, կորց րել են այն բա-
ցար ձակ ի մաս տը, որ նրանք ու նեին սո վո րա կան (ոչ մի ջու կա յին) սպա ռա-
զի նութ յուն նե րի պայ ման նե րում:   Մի ջու կա յին զեն քը փո խել է սո վո րա կան 
սպա ռա զի նութ յուն նե րի դա րաշր ջա նին հա տուկ ու ժա յին (ան)հա վա սա րակշ-
ռութ յան ի մաս տը, և  գեր տե րութ յուն նե րը ստիպ ված են հաշ վի նստել դրա 
հետ: Ն րանք աշ խա տում են խու սա փել բաց առ ճա կա տու մից և  ի րենց «հա-
շիվն ե րը պար զել» եր րորդ երկր նե րում ծա գած կոնֆ լիկտ նե րում (ինչ պես 
դա այժմ ար վում է   Սի րա յում և Ուկ րաի նա յում) կամ, չհա տե լով մի ջու կա յին 
առ ճա կատ ման շե մը, միմ յանց դեմ գոր ծադ րել ճնշման այլ ևայլ մի ջոց ներ, 
որ կան հիբ րի դա յին պա տե րազ մի զի նա նո ցում (պատ ժա մի ջոց ներ, մե կու-
սա ցում, տե ղե կատ վա կան, տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան հար ված ներ և  
այլն): 

«  Մի ջու կա յին հա վա սա րա զո րութ յան» պայ ման նե րում բաց առ ճա կա տու-
մից խու սա փե լու հրա մա յա կա նը օբ յեկ տի վո րեն պա հան ջարկ ված է դարձ-
նում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի վրա հեն ված ու ժի գոր ծադր ման, վե րահս կե-
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Նլի «խա ղի կա նոն նե րի» և դ րանց հետ ևող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-

յուն նե րի առ կա յութ յու նը4: 
Նշ ված հան գա ման քե րի բե րու մով ի րա վունքն այլևս անշր ջան ցե լի է գլո-

բալ քա ղա քա կան (այդ թվում և  հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման) 
գոր ծըն թաց նե րում:

3.  Ղա րա բաղյ ան հիմն ախն դի րը ի րա վուն քի ե ռա չափ դաշ տում
  Մեր դի տարկ ման թե ման   Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յունն է, և  մեր 

խնդի րը ի րա վուն քի հետ հիմն ախնդ րի առն չութ յուն նե րի պար զա բա նումն 
է: Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկտն ու նի հար յու րամ յա պատ մութ յուն: Այն 
բոր բոք վել է 1918 թ., երբ տա րա ծաշր ջա նում ա ռա ջին ան գամ քա ղա քա կան 
աս պա րեզ է ի ջել Ադր բե ջա նա կան   Դե մոկ րա տա կան   Հան րա պե տութ յուն 
(ԱԴՀ) ա նու նով պե տա կան մի նո րա գո յա ցութ յուն, ո րը թուր քե րի թե լադ րան-
քով տա րած քա յին ան հիմն պա հանջ ներ ներ կա յաց րեց հար ևան պե տութ-
յուն նե րին:   Տա րած քա յին այդ հա վակ նութ յուն նե րի թի րախ էր նաև   Լեռ նա յին 
  Ղա րա բա ղը, որն ար դեն ի րեն հռչա կել էր   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան 
ան կապ տե լի մաս:   Լեռ նա յին   Ղա րա բաղ-Ադր բե ջան հիմն ախն դի րը ժա մա-
նա կագ րո րեն դրա նից ա ռաջ չէր կա րող լի նել ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ 
մինչ այդ   Ռու սա կան կայս րութ յան ներ սում գտնվող Անդր կով կա սում չկար 
ո՛չ Ադր բե ջան ա նու նով տա րածք, ո՛չ այդ ա նու նով պե տա կան կազ մա վո-
րում, ո՛չ էլ այդ էթ նո նի մը կրող ժո ղո վուրդ: 

1918 թվականից՝ խա մա ճի կա յին ԱԴՀ-ի կող մից   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի 
նկատ մամբ նկրտումն ե րով սկսված կոնֆ լիկ տը ա ռանց ընդ հա տումն ե րի՝ 
լա տենտ ու բա ցա հայտ ձևե րով շա րու նակ վել է միմ յանց հա ջոր դած և 
 միմ   յան ցից տար բեր այն ի րա վա քա ղա քա կան պայ ման նե րում, ո րոն ցում 
հայտ  ն վել են տա րա ծաշր ջա նը և  հա կա մարտ կող մե րը 1918-ից ի վեր: Ա հա 
այդ պատ մութ յան գլխա վոր փու լե րը՝ ի րա վա քա ղա քա կան մի ջա վայ րի փո-
փո խութ յան տե սա կե տից:

1918-1920 թթ.: 

  Կոնֆ լիկտն ըն թա ցել է   Ռու սաս տան յան կայս րութ յան փլուզ մա նը հա-
ջոր դած խառ նակ տա րի նե րին, երբ Ար ցա խը զին ված պայ քա րում դի մագ-
րա վել է երկ րա մա սը նվա ճե լու օս ման յան թուր քե րի ու կով կաս յան թա-
թար ներ ա նունն ստա ցած տե ղի թուր քե րի փոր ձե րին5: Այդ տա րի նե րին է 
հիմն ախն դի րը հայտն վել Ազ գե րի լի գա յի օ րա կար գում: 

4 Պատահական չէ, որ դեռևս XX դարի քսանականներին նոր աշխարհամարտի համընդհանուր վտանգը 
կանխելու գիտակցումը դարձավ Ազգերի լիգա հիմնելու և Բրիան-Քելոգի դաշնագրի ընդունման 
(1928 թ.) գլխավոր քաղաքական շարժառիթը, դաշնագիր, որի տակ իրենց ստորագրությունները դրած 
պետությունները պարտավորվեցին չդիմել ուժի գործադրմանը և իրենց միջև ծագած հարցերը լուծել 
քաղաքական միջոցներով։ Ինչպես հայտնի է, դաշնագիրը չդիմացավ պատմության քննությանը. Գեր-
մանիան՝ այն ստորագրած պետություններից մեկը, 1939-ին սանձազերծեց նոր համաշխարհային պատե-
րազմ: Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո միջուկային գործոնի առկայությունը անխուսափելի 
դարձրեց ՄԱԿ-ի հիմնադրումը և միջազգային իրավունքի նոր համակարգի ընդունումը նրա հիմնադիր ու 
հետո նաև անդամ-պետությունների կողմից: 
5 Անդրկովկասից թուրքերի դուրս գալուց հետո տեղի թուրքերի նկրտումներին նպաստում էին Բաքու 
մտած անգլիացիները:
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1920-1921 թթ.: 

Անդր կով կա սի խորհր դայ նաց մամբ կոնֆ լիկ տը մտնում է նոր ի րա վա քա-
ղա քական տա րա ծութ յուն: Անդր կով կաս վե րա դար ձած բոլշ ևիկյ ան Ռու   սաս-
տա նը, գոր ծար քի մեջ մտնե լով քե մա լա կան   Թուր քիա յի հետ, 1921 թ. ար դեն 
  Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի մաս հայ տա րար ված   Լեռ նա յին   Ղա  րա   բա ղը բռնու-
թ յամբ մտցնում է   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի սահ ման նե րը որ  պես լայն ի րա-
վունք նե րով օժտ ված ինք նա վա րութ յուն: 

1921-1991 թթ: 

Ար ցա խը չի դա դա րեց նում մայր   Հայաս տա նի հետ միա վոր վե լու պայ-
քա րը:   Մոսկ վա ու ղարկ ված զանգ վա ծա յին ստո րագ րա հա վաք նե րի փաս-
տաթղ թե րը ա պա ցույցն են այն բա նի, որ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը   Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի կազմ մտցնե լու հար ցում էս տո պել (լռել յայն հա մա ձայ նութ յուն) 
չի ե ղել:   Պայ քա րը բաց տեսք է ըն դու նում 1988-ին, ո րը 1991-ին բե րում է 
  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի   Հան րա պե տութ յան հռչակ մա նը:

1992 թվա կա նից մինչ օրս: 

  Մի ջազ գա յին զին ված առ ճա կատ ման բնույթ ստա ցած կոնֆ լիկ տի կար-
գա վո րու մը գտնվում է ԵԱՀԿ հո վա նու ներ քո: 

  Հիմն ախնդ րի պատ մութ յան այս սեղ մա գի րը պայ մա նա վո րում է նրա 
ի րա վա կան հիմ քե րի քննարկ ման ո րո շա կի սյու ժե:   Պա հանջ վում է կոնֆ-
լիկ տին առնչ վող ի րա վա կան բա ղադ րիչ պա րու նա կող փաս տաթղ թե րի 
դա սա կարգ ման ո րո շա կի սկզբունք: 

Ն պա տա կա հար մար է ի րա վա կան հիմ քե րի այդ «մեծ փա թե թի» ա ռա ջին 
բաժ նով ա ռանձ նաց նել այն փաս տաթղ թե րը, որ ըն դու նել են կող մե րը 
ա ռան ձին-ա ռան ձին կամ հա մա տեղ: Այդ փա թե թում կա րող են տեղ գրա վել 
նաև ի րա վա սու եր րորդ կողմ(եր)ի միջ նոր դութ յամբ կամ պար տադ րան քով 
ըն դուն ված փաս տաթղ թե րը:   Ղա րա բաղյ ան հա կա մար տութ յան դեպ քում 
այդ պի սին են ի րա վա կան հետ ևանք ներ հա րու ցած այն փաս տաթղ թե րը, 
ո րոնք ըն դուն վել են ԽՍՀՄ-ի՝ որ պես դաշ նա յին պե տութ յան, ի րա վա սու 
մար մին նե րի կող մից: Ս րանք այն փաս տաթղ թերն են, որ մենք կան վա նենք 
կոնֆ լիկ տի սե փա կան հիմ քեր: 

  Հիմն ախնդ րի ի րա վա կան «մեծ փա թե թի» մյուս են թա բաժ նում կա րող 
են տեղ գրա վել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ըն դուն ված 
կամ որ պես կոնֆ լիկ տի կար գա վոր ման ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րը՝ Ազ գե րի լի գա յից մինչև ԵԱՀԿ6 և ՄԱԿ: 

  Վեր լու ծութ յան հա ջորդ հանգր վա նը պետք է լի նի այն, թե մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի որ սկզբունք նե րի շրջա նա կում է քննարկ վում հա կա մար տութ-
յան կար գա վոր ման հար ցը, ինչ չա փով են դրանց հա մա պա տաս խա նում 
քննարկ վող փաս տաթղ թե րը և  թե աշ խար հա քա ղա քա կան ինչ շար ժա ռիթ-
նե րով է հա կա մար տութ յու նը հայտն վել կար գա վոր ման ի րա վա կան այն 
ձևա չա փում, ո րում այն գտնվում է այժմ: 

6 Գործնականորեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բանակցային գործընթացի կազ-
մա կերպման ու կարգավորման առաջարկությունների մշակման իմաստով հանձնված է ԵԱՀԿ կողմից 
ձևավորած Մինսկի խմբին, որին տրամադրվել է համապատասխան մանդատ: 
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ՆԻ րա վուն քի հետ հիմն ախնդ րի՝ մեր կող մից վե րը ա ռանձ նաց ված առն-

չութ յուն նե րը բխում են մի ջազ գա յին հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման 
պրակ տի կա յից ու տրա մա բա նութ յու նից, ո րոնք հաս տա տում ու հու շում են, 
որ հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր մա նը կող մերն ու միջ նորդ նե րը սո-
վո րա բար «ներգ րա վում են», մի կող մից՝ բուն հիմն ախնդ րի ի րա վա կան 
հիմ քե րը և, մյուս կող մից՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք ներն ու նոր-
մե րը:   Միով բա նիվ, նման կար գի մի ջազ գա յին կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր-
ման ի րա վա կան գոր ծի քա կազ մը բաղ կա ցած է «եր կու հար կից» ՝ բուն հիմ-
նախնդ րի հետ կապ ված ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից և  մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի սկզբունք նե րից ու նոր մե րից: 

Ա ռա ջին դեպ քում կող մե րը (ե թե միջ նորդ նե րը պահ պա նում են չե զոք 
կեց վածք և  որ դե գում նրանց միջև երկ խո սութ յան կազ մա կերպ ման ու դրա 
հա մար հար մար մի ջա վայ րի ա պա հով ման դե րը) ստիպ ված են դի մել պատ-
մութ յա նը՝ հիմն ախնդ րի կա պակ ցութ յամբ նախ կի նում ըն դուն ված ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րը գնա հա տե լու, ի րա վա կան փա թե թը ձևա վո րե լու և 
 բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց բե րե լու հա մար7:   Հիմն ախնդ րի ի րա վա կան փա-
թե թի ձևա վո րումն, այս պի սով, ան հրա ժեշ տա բար են թադ րում է նրա «ի րա-
վա կան պատ մութ յան» ներ բե րու մը բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց, ե թե, ի հար կե, 
այդ պի սին կա:   Ղա րա բաղյ ան հա կա մար տութ յու նը մի ջազ գա յին զին ված 
հա  կա մար տութ յուն է, շո շա փում է ոչ միայն ինք նո րոշ ման խնդիր, այլև այն-
պի սի տա րած քի հարց, որն ու նի նա խըն թաց կար գա վի ճակ նե րի մի մեծ 
պատ մութ յուն՝ սկսած ան տիկ պատմիչ նե րի վկա յութ յուն ներից մինչև Գ յու-
լիս տա նի պայ մա նա գիր ու խորհր դա յին ժա մա նակ ներ: 

  Սա կայն հա զիվ թե, օ րի նակ, ի մաստ ու նի   Խա չե նի իշ խա նութ յան կամ 
  Խամ սա յի մե լի քութ յուն նե րի հետ կապ ված փաս տաթղ թե րին անդ րա դառ-
նալ, երբ այդ դա րե րում, ինչ պես ար դեն նշվեց, Անդր կով կա սում ոչ Ադր բե-
ջան ա նու նը կրող տա րածք է ե ղել, ոչ Ադր բե ջան ա նու նով պե տա կան կազ-
մա վո րում, ոչ ադր բե ջան ցի ա նունն ու նե ցող մարդ կանց հան րութ յուն: Բ նա-
կան է, չի ե ղել նաև մե րօր յա ի մաս տով   Ղա րա բաղյ ան կոնֆ լիկտ:

 Այն հար ցին, թե պատ մութ յու նը ինչ խո րութ յամբ կա րող է ներգ րավ վել 
հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց, մենք անդ-
րա դար ձել ենք խնդրին նվիր ված մի վեր լու ծութ յամբ8, որ տեղ տա րա ծաշր-
ջա նի մեծ պատ մութ յու նից կոնֆ լիկ տի նա խա պատ մութ յուն և  կոնֆ լիկ տի 
բուն պատ մութ յուն կամ՝ կոնֆ լիկ տի սե փա կան պատ մութ յուն հաս կա-
ցութ յուն նե րի տա րան ջատ ման գա ղա փա րի հա մա տեքս տում հիմն ա վո րել 
ենք այն մո տե ցու մը, որ   Ղա րա բաղյ ան հիմն ախնդ րի ի րա վա կան փա թե թում 
կա րող են տեղ գրա վել հա կա մար տութ յան բուն (կամ՝ սե փա կան) պատ-
մութ յան փաս տերն ու այդ ըն թաց քում կող մե րի ա ռան ձին կամ հա մա տեղ 
ըն դու նած ի րա վա կան ծան րա բեռն վա ծութ յուն ու նե ցող փաս տաթղ թե րը9: 

7 Ընդ որում իրավական ուժ ունեցող պայմանագրերին, համաձայնագրերին, օրենքներին ու սկզբունքներին 
դիմելիս պետք է առաջնորդվել «օրենքը հետադարձ ուժ չունի» պահանջով: 
8 Տե՛ս Մանասյան Ա.Ս., Պատմական փաստարկները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 
համատեքստում, «21-րդ դար», «Նորավանք» հրատ., N 4, 2017, 17-46 էջ:
9 Կոնֆլիկտի նախապատմությանը մենք վերագրել ենք տարածաշրջանի և նրա ժողովուրդների պատ-
մության այն շրջանը, որը սկսվում է Անդրկովկասը Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելուց մինչև 
1917-1918 թվականները: Դա մի շրջան է, երբ կայսրությունը առաջ էր տանում Արևելյան Անդրկովկասի 
իրա նազերծման քաղաքականությունը և որպես այդ քաղաքականության հենարան ընտրել էր Պարս-
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  Հա վաք ու գրե թե սպա ռիչ ձևով այդ փաս տաթղ թե րը տեղ են գտել ի րա-
վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրոֆ.   Յու րի   Բար սե ղո վի խմբագ-
րութ յամբ 2008-ին   Մոսկ վա յում հրա տա րակ ված փաս տաթղ թե րի երկ հա-
տոր յա ժո ղո վա ծո ւի ա ռա ջին հա տո րում10 (երկ րորդ հա տո րը նվիր ված է 
դրանց մեկ նա բա նութ յուն նե րին):   Ժո ղո վա ծուն ընդգր կել է խնդրին վե րա-
բեր վող 842 փաս տա թուղթ՝ սկսած Ար ցա խի մա սին ան տիկ պատ միչ նե րի 
վկա յութ յուն նե րից մինչև 2007 թվա կա նը:   Ժա մա նա կագ րո րեն մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան բնույ թի վեր ջին փաս տա թուղ թը 1994 թ. ապ րի լին ԱՊՀ երկր-
նե րի ղե կա վար նե րի կող մից ըն դուն ված՝ կազ մա կեր պութ յան ան դամ-պե-
տութ յուն նե րի ինք նիշ խա նութ յան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան և 
 սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե լիութ յան պահ պան ման մա սին հռչա կա գիրն է: 

Այդ փաս տաթղ թե րի մի զգա լի մա սը պատ մա քա ղա քա կան անգ նա հա-
տե լի նշա նա կութ յուն ու նի և  լույս է սփռում հիմն ախնդ րի փաս տա կան հեն-
քի վրա, ա ռանց ո րի անհ նար է ըմբռ նել նրա ի րա վա կան կող մը, ո րը հենց 
մեր դի տարկ ման թե ման է:   Սույն հոդ վա ծի վեր նագ րում թե մա յի վեր լու-
ծութ յա նը կան խահղ ված տե սա կե տը պար տա վո րեց նում է փաս տաթղ թե րի 
ու փաս տե րի այդ վիթ խա րի զանգ վա ծում մատնանշել ի րա վուն քի ա ռու մով 
ա ռա վել նշա նա կա լից նե րը, ա ռանձ նաց նել նրանց ի րա վա կան բա ղադ րի չը, 
գնա հա տել դրանց տեղն ու դե րը հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման մյուս 
բա ղադ րիչ նե րի հա մա կար գում, ար ձա նագ րել դրան ցից բխող ի րա վա քա-
ղա քա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը11 և  վեր ջա պես դի տար կել դրանք կող մե րի 
և  միջ նորդ նե րի մո տե ցումն ե րի հա մա տեքս տում: 

կաստանի ու պարսիկների դեմ թշնամաբար տրամադրված տեղի թուրքերի ոչ մեծաքանակ համայնքին, 
որոնց նա «մրտեց» կովկասյան թաթարներ անունով, համալրեց Պարսկաստանից երկրամաս թափանցող 
էթնիկապես տարախառն մահմեդականներով և նրանց տրամադրեց սոցիալական արդարության ու 
պետական անկախության տեսլականներին հետամուտ հայերի դեմ: XX դարի շեմին, 1905-1906 թվականներին, 
արդեն թուրքական քաղաքական կողմորոշում ձեռք բերած և հակահայկական մոլուցքով համակված այդ 
զանգվածին կայսրությունը սադրեց հայության դեմ՝ հրահրելով հայ-թաթարական բախումներ և թիկունքից 
սատարելով թաթարներին: 
 Արցախի մելիքությունների զինված առճակատումները արշավանքներով տա րածաշրջան մտնող զանազան 
քոչվոր ցեղախմբերի հետ մինչև երկրամասը ռուսական տիրապետության տակ անցնելը, ինչպես նաև 
արդեն կայսրության սահմաններում ողջ Արևելյան Անդրկովկասով մեկ հայ-թաթարական բախումները 
իրենց աշխարհագրությամբ, առարկայով, Ղարաբաղյան հակամարտություն չեն կարող կոչվել և այդպիսին 
չեն եղել իրենց բովանդակությամբ: Դրանք էթնիկական կոնֆլիկտներ են եղել այդ հասկացության դա սա-
կան իմաստով: Միայն 1917-1918 թվականներից, երբ տարածաշրջանը դուրս է մնում Ռուսաստանյան կայ-
սրության սահմաններից ու տիրապետությունից, կովկասյան թաթարների ու հայերի կոնֆլիկտը դառնում 
է կոնֆլիկտ տարածաշրջանի պետական, քաղաքական կազմակերպման խնդրի շուրջ: Էթնիկական կոնֆ-
լիկտը վերաճում է էթնոքաղաքական կոնֆլիկտի, որին նախ իրենց միջամտությունն են ցուցաբերում 
թուրքերը, իսկ հետո նաև Անդրկովկաս վերադարձած բոլշևիկյան Ռուսաստանը: Հա կամարտության սե-
փական պատմությունը ներառում է հենց այն շրջանը, երբ այն փոխում է իր բնույթը և առարկան, երբ 
նույն պետության ներսում ծավալվող էթնիկական բախումները նոր աշխարհաքաղաքական միջավայրում 
վերաճում են այդ պետության տիրապետությունից դուրս ծավալվող էթնոքաղաքական կոնֆլիկտի: Դա 
տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանյան կայսրության տապալման ու թուրքական ներխուժման 
արդյունքում առաջին անգամ տարածաշրջանում հայտնվում է բնիկ հայկական տարածքներին (դրանց 
թվում և Արցախին) հավակնող Ադրբեջան անունով պետական կազմավորում: Հենց 1918 թվականից էլ 
սկսվում է մինչ օրս շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտության սեփական պատմությունը: 1918-ից 
առաջ տարածաշրջանում որևէ կոնֆլիկտ, որ կարող էր կրել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ անվանումը չկար 
և չէր կարող լինել:
10 Տե՛ս «Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарии». Т. 1, 
М., 2008։ 
11 Առաջին մոտարկմամբ նման մի փորձ մենք արդեն ձեռնարկել ենք «Карабахский конфликт: международно 
признанные основания проблемы: папка основных правовых и политических документов» (Степанакерт, 
2007) գրքում: Սակայն այստեղ մեր խնդիրը ոչ թե փաստաթղթերի տեքստերի հրատարակումն է, այլ, 
ինչպես նշվեց, դրանցում պարունակվող և դրանցից բխող իրավական եզրակացությունների և արդեն 
տասնամյակների պատմություն ունեցող կոնֆլիկտի կարգավորման գործընթացի հետ կապի դիտարկումը: 
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Ն4.Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տի ի րա վա կան բա ղադ րիչ նե րը. 

հիմն ախնդ րի ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե րի փա թե թը
Եվ այս պես, Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տի բուն (կամ՝ սե փա կան) պատ-

մութ յու նը ընդգր կում է 1918 թվա կա նից մինչ մեր օ րերն ըն կած ժա մա նա-
կաշր ջա նը: Այն սկսվում է Անդր կով կաս ներ խու ժած թուր քա կան զոր քե րի 
կող մից Գյանջայում և ապա   Բաք վում առկա օրինական իշ խա նութ յուն նե րի 
տա պա լու մով, քա ղա քի ա վե լի քան 30 հա զար հայ խա ղաղ բնակ չութ յան 
սպան դով և   Պարս  կաս տա նի հյու սիսարևմտ յան երկ րա մա սի Ադր բե ջան 
ան  վան սե փա կա նու մով պե տա կան նո րա գո յա ցութ յան՝ Ադր բե ջա նա կան 
Դե  մո կ րա  տա  կան   Հա ն րա պե տութ յան (հե տայ սու՝ ԱԴՀ) հիմն ադ րու մով: Ար-
տա քին ռազ  մա կան մի ջամ տութ յամբ ա ռա ջին ան գամ աս պա րե զում հայտն-
ված Ադր բե ջան ա նու նով պե տա կան կազ մա վո րու մը հիմն վել է   Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան՝ օս ման յան   Թուր քիա յի որ դեգ րած նույն քա ղա քա կան ու-
ղեգ ծի վրա12:   Ռու սաս տան յան կայս րութ յան շրջա նում հա յատ յա ցութ յան ու 
հայ կա կան ջար դե րի դպրոց ան ցած կով կաս յան թա թար նե րը պատ րաստ 
էին այդ վար քը որ դեգ րե լուն:   Մա նա վանդ՝ հսկա յա ծա վալ էին տա րած քա յին 
պա հանջ նե րը, որ ներ կա յաց վե ցին իր պատ մա կան հո ղե րի վրա ինք նիշ խա-
նութ յու նը վե րա կանգ նող   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յա նը13:   Բա քուն այլ 
հայ կա կան հո ղե րի հետ մեկ տեղ հա վակ նում էր   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղին: 
Այդ ան հիմն հա վակ նութ յուն ներն ի րա վուն քի հիմ քի վրա մեր ժե լու ա ռա ջին 
փաս տաթղ թե րը ըն դուն վե ցին հենց Ար ցա խում, որ տեղ 1918-1920 թթ. կա-
յա ցած Ար ցա խի ազ գաբ նակ չութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (հե տայ սու՝ 
ԱԱԼՆ) հա մա գու մար նե րը մե կը մյու սի հետ ևից մեր ժել են   Բաք վին են թարկ-
վե լու նախ թուր քա կան բա նա կի հրա մա նա տար   Նու րի փա շա յի և  ա պա նրա 
կող մից հիմ նած ԱԴՀ կա ռա վա րութ յան պա հանջ ներն ու վերջ նագ րե րը և 
Ար ցա խը հռչա կել նո րան կախ   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան ան կապ տե-
լի մաս: Ս տորև փաս տաթղ թե րի թվարկ ման փա թե թում մենք դրանք 
ա ռանձ նաց նում ենք որ պես Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տին վե րա բեր վող 
ի րա վա կան փա թե թի ա ռաջ նա յին փաս տաթղ թեր: 

Ա. Ար ցա խի ազ գաբ նակ չու թան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (ԱԱԼՆ)
հա  մա գու մար նե րի ո րո շումն ե րը   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը (Ար ցա խը) Հա  -
յաս  տա նի   Հան րա պե տութ յան ան կապ տե լի մաս ճա նա չե լու մա սին:

Այս ո րո շում նե րի կա պակ ցութ յամբ պետք է ընդգծ վեն ի րա վուն քի տե-
սա կե տից կար ևոր հետև յալ ման րա մաս նե րը: ԱԱԼՆ ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
երկ րա մա սը   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան ան կապ տե լի մաս է հռչա կել 
նախ քան թուր քա կան զոր քե րի կող մից   Բաք վի գրա վու մը և  այն տեղ իշ խա-
նութ յու նը կով կաս յան թա թար նե րի ձեռ քը տա լը, այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, 
երբ դեռ այս պես կոչ ված ԱԴՀ-ն (կամ ինչ պես հա ճախ են այդ գո յա ցութ յու-
նը ան վա նում՝ մուսավաթական Ադր բե ջա նը) չէր դար ձել լիարժեք քա ղա-

12 Տե՛ս Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թթ.: Փաստաթղթերի և 
նյութերի ժողովածու, Եր., 2003.
13 1919 թ. Ադրբեջանը Ազգերի լիգա ներկայացրեց Բաքվից մինչև Բաթում ձգվող անհիմն տարածքային 
հավակնությունների մի քարտեզ և ստացավ Լիգա մտնելու իր դիմումի մերժումը: 
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քա կան ի րո ղութ յուն:   Նույն հաս տա տա կա մութ յամբ 1918-1920 թթ. ԱԴՀ գո-
յութ յան 19 ա միս նե րին ար ցա խա հա յութ յան հա մա գու մար նե րը մեր ժել են 
մուսավաթական Ադր բե ջա նին են թարկ վե լու անգ լիա ցի նե րի հար կադ րանք-
նե րը: 

  Հա մա գու մար նե րի այդ շար քում հա տուկ է 1920 թվա կա նի ապ րի լի վեր-
ջին օ րե րին կա յա ցած ԱԱԼՆ IX հա մա գու մա րը: Այն տե ղի է ու նե ցել   Բաք վում 
  Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի XI կար միր բա նա կի կող մից խորհր դա յին իշ-
խա նութ յան հաս տատ ման և Ադր բե ջա նա կան   Խորհր դա յին   Սո ցիա լիս տա կան 
  Հան րա պե տութ յան (հե տայ սու՝ Ադր. ԽՍՀ) հռչակ ման օ րե րին: ԱԱԼՆ IX հա-
մա գու մա րը ո րո շել է՝

 «1.   Չեղյ ալ հայ տա րա րել ար ցա խա հա յութ յան 7-րդ  հա մա գու մա րի ա նու-
նից Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան հետ կնքված ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ-
նութ յու նը14՝ ել նե լով այն բա նից, որ այն խախտ վել է Ադր բե ջա նի զոր քե րի 
կող մից   Շու շիում և գ յու ղե րում հայ բնակ չութ յան դեմ կազ մա կերպ ված հար-
ձակ մամբ:

2. Հռ չա կել   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի միա ցու մը   Հա յաս տա նի Հան   րա   պե-
տութ յա նը որ պես նրա ան բա ժան մաս:

3. Խնդ րել   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան պատ վի րա կութ յա նը Մոսկ -
վա յում՝ հա մա գու մա րի ո րոշ ման մա սին հայտ նել   Խորհր դա յին Ռու սաս  տա նի 
կա ռա վա րութ յա նը15: 

Ար ցա խա հա յութ յան ին նե րորդ հա մա գու մա րը նա խա պես մեր ժել է Ադր. 
ԽՍՀ կազմ մտնե լու հնա րա վոր ա ռա ջարկ ներն ու հա մա ձայ նութ յուն տա լու 
հար կադ րանք նե րը, որ կան խա տե սե լի էին կապ ված   Ռու սաս տա նի XI Կար-
 միր բա նա կի կող մից   Բաք վում խորհր դա յին իշ խա նութ յան հաս տատ ման 
հետ:   Տա րա ծաշր ջա նի խորհր դա յան ցու մը և  նոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան կար գի հաս տա տու մը չէր կա րող փո խել ար ցա խա հա յութ յան կամ քի 
ար տա հայտ ման լե գի տի մութ յու նը, քա նի որ (ի տար բե րութ յուն թուր քա կան 
սվին նե րով   Բաք վում իշ խա նութ յան ե կած ԱԴՀ իշ խա նութ յուն նե րի) 1918-1920 
թվա կան նե րին դե ֆակ տո ան կախ Ար ցա խի բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն-
նե րը ե ղել են լե գի տիմ: 

14 Շրջափակման և ծայրահեղ ծանր տնտեսական պայմաններում Արցախահայության VII համագումարը 
Անգլիայի ճնշման տակ ԱԴՀ կառավարության հետ ստորագրեց ժամանակավոր համաձայնագիր, որով 
համագումարը տալիս էր ԱԴՀ սահմաններում ժամանակավորապես գտնվելու (մինչև Փարիզում տեղի 
ունենալիք Խաղաղության վեհաժողովը, որը պետք է հանրագումարի բերեր Առաջին աշխարհամարտի 
արդյունքները) իր համաձայնությունը՝ պայմանով, որ ադրբեջանական կողմը դադարեցնի Արցախի դեմ 
ուղղված իր ռազմական գործողությունները: Արցախահայության համագումարները շա րունակում են իրենց 
գործունեությունը և իրենք են ընտրում անգլիացիների կող մից նշանակված գեներալ-նահանգապետին 
կից գործող մահմեդականներից ու հա յե րից բաղկացած վեց հոգանոց խորհրդի երեք անդամներին: 
Ժամանակավոր համա ձայնագրով մուսավաթական Ադրբեջանի կառավարությունն, ինչպես դա ակն հայտ 
էր, պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտավ Արցախի բարձրագույն իշխա նությունների հետ և 
պարտավորվեց իր զինվորական ստորաբաժանումների տեղաշարժի դեպքում նախապես տեղյակ պահել 
հայկական կողմին: Համաձայնագիրը իր իրավական ուժը կորցրեց ոչ միայն 1920 թ. մարտին Շուշիի ու 
հարևան հայկական գյուղերում մուսավաթականների կողմից կազմակերպված հայկական ջարդերով, 
այլ նաև այն դարձյալ իրավական բնույթ ունեցող փաստի բերումով, որ մարտյան դեպքերից մեկ ամիս 
անց առանց իրավահաջորդի պատմության թատերաբեմը լքեց ԱԴՀ-ն: ԱԱԼՆ VII համագումարի կողմից 
կնքված ժամանակավոր համաձայնագիրը գործնական բնույթի որևէ իրավական հետևանք չունեցավ: 
Կոնֆլիկտի իրավական պատմության մեջ դրա միակ արդյունքն այն էր, որ ԱԴՀ-ն պայմանագրային 
հարաբերությունների մեջ է մտել Արցախի լեգիտիմ իշխանությունների հետ: 
15 Տե՛ս՝ ՀՀ ՊՊԿԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ.581, թ. 98:
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ՆԲ. 1920 թ. օ գոս տո սի 10-ին   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան և Ռու-

 սաս  տա նի   Խորհր դա յին   Սո ցիա լիս տա կան   Հան րա պե տութ յան (ՌԽՍՀ) 
կա ռա վա րութ յան միջև կնքված հա մա ձայ նա գիր16

  Սա այն փաս տաթղ թե րից մեկն է, ո րը հաս տա տում է, որ   Լեռ նա յին 
  Ղա րա բա ղը   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի կազմ է մտցվել բոլշ ևիկյ ան   Մոսկ վա յի 
կա մա յա կան ո րոշ մամբ ու   Հա յաս տա նի վրա գոր ծադ րած ճնշու մով: Հա մա-
ձայ նա գի րը ստո րագր վել է Սև րի պայ մա նագ րի կնքման օ րը և   Խորհր դա յին 
  Ռու սաս տա նի յու րօ րի նակ պա տաս խանն է ե ղել արևմտ յան տե րութ յուն նե-
րին:   Փաս տա թուղ թը իր 3-րդ  կե տով անդ րա դառ նում է նաև ար դեն խորհր-
դայ նաց ված Ադր բե ջա նի և  դեռևս ոչ խորհր դա յին   Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան միջև առ կա տա րած քա յին հար ցե րին և  ար ձա նագ րում, որ դրանք 
կկար գա վոր վեն «…հաշ տութ յան պայ մա նագ րով, ո րը մո տա կա ա պա գա յում 
կկնքվի ՌԽՍՀ և   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան միջև»:   Հա մա ձայ նագ րի 
հի շա տակ ված դրույ թը ի րա վուն քի տե սա կե տից կար ևոր է նրա նով, որ այս-
պես կոչ ված վի ճե լի տա րածք նե րի հար ցը պի տի լուծ վեր   Խորհր դա յին Ռու-
սաս տա նի և   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան միջև կնքվե լիք պայ մա նագ-
րով: Ադր բե ջա նի՝ որ պես այդ պա մա նագ րի կող մի մա սին 1920 թ. օ գոս տո-
սի 10-ի հա մա ձայ նագ րում խոսք չկար: Այդ պայ մա նա գի րը 1920 թ. հոկ տեմ-
բե րի 28-ին նա խաս տո րագր վել է Եր ևա նում հենց հիշ յալ եր կու կող մե րի 
միջև ա ռանց Ադր բե ջա նի մաս նակ ցութ յան17, քա նի որ   Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նը այդ ըն թաց քում խորհր դայ նաց ված Ադր բե ջա նը չէր դի տում որ պես 
ի րա վուն քի ինք նու րույն սուբ յեկտ18: 

Եվ այս պես՝   Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և   Խորհր դա յին Ռու սաս -
տա նի միջև 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին նա խաս տո րագր ված պայ մա նագ րի 
գլխա վոր ի րա վա կան դրույթն այն է, որ վի ճե լի տա րածք նե րի հար ցը պի տի 
լուծ վեր   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան և   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի միջև 
կնքվե լիք պայ մա նագ րով: 

Գ.   Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ ման կա պակ-
ցութ յամբ Ադր հեղ կո մի հայ տա րա րութ յու նը (1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2)19

Այս հայ տա րա րութ յու նը, ինչ պես այն 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին հրա պա-
րակ վել է   Բաք վում Ադր հեղ կո մի կող մից, ի րա վուն քի տե սա կե տից հստակ, 
տա րըն թեր ցումն եր բա ցա ռող ըն դուն ված փաս տաթղ թե րից մեկն է: Ն րա 
շուր ջ ծա վալ ված բա նա վե ճե րը կապ ված են այն բա նի հետ, որ նա խորդ 
օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 1-ին,   Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի հաս տատ-
մա նը նվիր ված   Բաք վի   Սովետի հան դի սա վոր նիս տում Ադր. ԽՍՀ կա ռա-
16 Տե՛ս ЦИГА РА, Ф 200, оп. 1 д. 581, л. 262. Заверенная копия. Машинопись. («Բանբեր Հայաստանի 
արխիվների», 1967, N 3): Համաձայնագրի մեջբերված հատվածի թարգմանությունը ռուսերենից մերն է՝ 
Ա.Մ.: Ընթերցողը փաստաթղթի ամբողջական տեքստին կարող է ծանոթանալ նաև «Բանբեր Հայաստանի 
արխիվների» 1967 թ., N 3-ից, որտեղ այն հրապարակված է: 
17 Տե՛ս ЦГИА РА, ф. 200, oп. 1, д. 632. л. 1-5. Копия. Машинопись.
18 Նախաստորագրված պայմանագրի երրորդ հոդվածում այդ մասին ասվում է ուղիղ տեքստով. «Հա-
յաստանի և Ռուսաստանի Խորհրդային Դաշնության կազմի մեջ մտնող Ադրբեջանի Խորհրդային 
Սոցիալիստական Հանրապետության (ընդգծումը մերն է - Ա.Մ.) միջև պետական սահմանը որոշվելու 
է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության 
ներկայացուցիչների խորհրդաժողովում ՌԽԴՍՀ ներկայացուցչի մասնակցությամբ» ձևակերպումը 
հաստատում է, որ 1920 թ. հոկտեմբերին Մոսկվան Ադրբեջանը դիտում էր որպես իր կազմի մեջ մտնող 
սոցիալիստական հանրապետություն»: 
19 Տե՛ս «Коммунист», газета, Баку, 2 декабря 1920 г.
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վա րութ յան ա նու նից   Նա րի ման   Նա րի մա նո վը կար դա ցել է հայ տա րա րութ-
յան մի տեքստ, իսկ հա ջորդ օ րը հրա պա րակ վել է այլ տեքստ:   Գի շե րը 
փոխ վել է հայ տա րա րութ յան՝   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղին վե րա բեր վող դրու թը: 
  Նիս տին ներ կա գտնված բոլշ ևիկյ ան հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ   Սեր գո 
Օր ջո նի կի ձեն ե լույ թով ող ջու նել է   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը,   Զան գե զու րը և 
  Նա խիջ ևա նը   Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի ան կապ տե լի մաս ճա նա չե լու Ադր. 
ԽՍՀ ո րո շու մը, ո րի մա սին մեկ օր ա ռաջ հե ռագ րով հայտն վել է   Խորհր դա յին 
  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը20: Օր ջո նի կի ձեն այդ մա սին հա ղոր դել է 
  Մոսկ վա, և Ս տա լի նը հենց այդ բո վան դա կութ յամբ «Да здраствует Советская 
Армения» վեր տա ռութ յամբ հա ղոր դագ րութ յուն է տպագ րել «Правда» թեր-
թի դեկ տեմ բե րի 5-ի հա մա րում: 

Ադր բե ջա նա կան կող մը հղում է կա տա րում միայն հայ տա րա րութ յան՝ 
հան դի սա վոր նիս տից հե տո փոխ ված և  հա ջորդ օ րը հրա պա րա կած տար-
բե րա կին, ո րով   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը   Նա խիջ ևա նը և   Զան գե զու րը ճա-
նա չում է որ պես   Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի ան կապ տե լի մաս և  ճա նա չում 
  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ժո ղովր դի ա զատ և  լիի րավ ինք նո րոշ ման ի րա վուն-
քը: 

  Հե տին թվով փաս տաթղ թե րի «խմբագ րու մը»   Բաք վի քա ղա քա կան մշա-
կույ թում դար ձել է սո վո րա կան եր ևույթ: Այս փաս տա թուղթն էլ չի խու սա-
փել այդ ճա կա տագ րից:   Հան դի սա վոր նիս տին ներ կա   Սեր գո Օր ջո նի կի ձեն 
իր ե լույ թում կրկնել է   Նա րի մա նո վի ա սա ծը և  այդ մա սին հրա պա րա կել իր 
հոդ ված նե րի ու ե լույթ նե րի երկ հա տոր յա կում21:   Բա քուն պնդում է, թե 
  Նա րի մա նո վը նման բան չի ա սել, հա կա ռակ այն բա նին, որ   Նա խիջ ևա նը 
ՀԽՍՀ ան կապ տե լի մաս ճա նա չե լու մա սին ըն դա մե նը մեկ օր ա ռաջ   Բա քուն 
հե ռա գիր է հղել Եր ևան:   Մեր օ րե րում այն տպագր վում է փո փոխ ված տեքս-
տով՝   Նա խիջ ևա նին վե րա բեր վող մա սը բաց թող նե լով կամ փո խա րի նե լով 
բազ մա կե տով22:   Բայց նույ նիսկ Ադր հեղ կո մի հայ տա րա րութ յան փոխ ված և 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին հրա պա րակ ված տար բե րակն ու նի մինչ օրս 
ի րենց կար ևո րութ յու նը պահ պա նող ի րա վա կան դրույթ ներ: Ա վե լորդ է ա սել, 
որ այդ պի սին է հայ տա րա րութ յան   Նա խիջ ևա նին վե րա բե րող մա սը, ո րով 
  Բա քուն այն ճա նա չում է   Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի ան կապ տե լի մաս: Ինչ 
վե րա բեր վում է   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղին, ա պա պաշ տո նա կան   Բաք վի կող-
մից հայ կա կան երկ րա մա սի ժո ղովր դի լիի րավ ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
ճա նաչ ման ակ տը այդ հայ տա րա րութ յան փաս տով այլևս չի կա րող ան տես-
վել կամ դուրս թողն վել   Ղա րա բաղյ ան հիմն ախնդ րի ի րա վա կան փա թե թից: 

 
Դ.   Հա յաս տա նի   Սո ցիա լիս տա կան   Խորհր դա յին   Հան րա պե տութ յան 

  Ժող կոմ որ հի հռչա կա գի րը   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը   Խորհր դա յին Հա -
յաս  տա նի ան կապ տե լի մաս հայ տա րա րե լու մա սին23

ՀՍԽՀ   Ժող կոմ որ հը «  Խորհր դա յին   Հա յաս տան» թեր թի հու նի սի 19-ի 
հա մա րում հրա պա րա կած հռչա կագ րով   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը   Խորհր դա յին 

20 Հեռագրի տեքստը տպագրվել է Երևանում, «Կոմունիստ» (հայերեն) թերթի դեկտեմբերի 7-ի համարում:
21 Տե՛ս Орджоникидзе Г.К.. Статьи и речи. В 2-х томах.М., 1956. Т. 1, с. 140:
22 Տե՛ս Из истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. 1918-1925. 
Документы и материалы. Баку, 1989, с. 67:
23 «Բանբեր Հայաստանի արխիվներ», 1989, N 1, փաստաթուղթ N 23, էջ 126:
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թ. դեկ տեմ բե րի 2-ի հռչա կագ րի ու եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի կա ռա-
վա րութ յուն նե րի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յան վրա: Ան հաս կա նա-
լի պատ ճառ նե րով հռչա կագ րում հղում չի կա տար վում ոչ   Կովբ յու րո յի պլե-
նու մի հու նի սի 3-ի՝ քա ղա քա կան ըն թա ցիկ ի րադ րութ յան տե սա կե տից կար-
ևոր ո րոշ մա նը, ո րը պար տա վո րեց նում էր հայ կա կան կա ռա վա րութ յա նը 
հա տուկ հռչա կագ րով   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը   Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի մաս 
հայ տա րա րել և  ոչ էլ մա նա  վանդ՝ երկ րա մա սը   Հա յաս տա նի ան կապ տե լի 
մաս հա մա րե լու մա սին   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ժո ղովր դի բազ միցս բարձ-
րա ձայն ված կա մար տա հայ տութ յա նը, որ ար ձա նագր ված է ար ցա խա հա-
յութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար նե րի ո րո շումն ե րում: 
ՀՍԽՀ   Ժող կոմ որհի հռչա կագ րում հի շա տակ ված հիմն ա վո րումն ե րով հայ-
կա կան կող մը հար ցի լու ծու մը կախ ման մեջ դրեց Ադր բե ջա նի հա մա ձայ-
նութ յու նից, որն ան կաս կած քա ղա քա կան ան փոր ձութ յամբ պի տի բա ցատր-
վի:   Սա կայն ան կախ այդ վրի պումն ե րից՝ հռչա կագ րի օ րի նա կա նութ յու նը 
կաս կա ծի են թա կա չէ, և  այն հիմն ախնդ րի ի րա վա կան փա թե թի կար ևոր 
փաս տաթղ թե րից է: 

Ե.   Ռու սաս տա նի կո մու նիս տա կան (բոլշ ևիկ ան) կու սակ ցութ յան 
  Կով կաս յան բյու րո յի (  Կովբ յու րո յի) 1921 թ. հու լի սի 4-ի24 և 5-ի25 ո րո-
շումն ե րը

  Խորհր դա յին տա րի նե րին   Մոսկ վան և   Բա քուն այս ո րո շումն ե րը հա մա-
րել են ի րա վա կան ի մաս տով լիար ժեք փաս տաթղ թեր, չնա յած եր րորդ երկ-
րի՝   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի, կու սակ ցա կան, ոչ սահ մա նադ րա կան մար-
մի նը   Ռու սաս տա նի իսկ կող մից այդ ժա մա նակ ինք նիշ խան դիտ վող եր կու 
պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի ու տա րած քա յին հար ցե րի վե րա բեր յալ ո րո-
շումն եր ըն դու նե լու որ ևէ ի րա վա սութ յուն կամ լիա զո րութ յուն չէր կա րող 
ու նե նալ և  չի ու նե ցել:   Կովբ յու րո յի նիս տե րը ժա մա նա կագ րո րեն տե ղի են 
ու նե ցել այն բա նից հե տո, երբ   Բա քուն 1920 թ. հռչա կագ րով ճա նա չել էր 
  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ժո ղովր դի լիի րավ ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը, իսկ 
  Խորհր դա յին   Հա յաս տա նը 1921 թ. հու նի սի 12-ին   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը 
հռչա կել էր   Խորհր դա յին   Հա յաս տա նի ան կապ տե լի մաս: Ար դեն սպառ ված 
հար ցը   Կովբ յու րո յի ար տա հերթ պլե նու մի օ րա կարգ մտցնե լը ակն հայ տո րեն 
բոլշ ևիկյ ան   Մոսկ վա յի նա խա ձեռ նութ յունն էր, ին չի մա սին է վկա յում պլե-
նու մի նիս տե րին կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ Ս տա լի նի ա նակն կալ հայտն-
վե լը: 

Պ լե նու մի ար ձա նագ րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը հաս տա տում է նաև 
ոչ ի րա վա կան բնույ թի, բայց կար ևոր եր կու ի րո ղութ յուն:   Նախ՝ այն, որ 
հու լի սի 4-ին Ս տա լի նին չի հա ջող վել անց կաց նել   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը 
Ադր. ԽՍՀ-ին հանձ նե լու   Մոսկ վա յից բեր ված նա խա գի ծը: Մ յուս կող մից՝ 
այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րը բա ցա հայ տում են նաև հայ գոր ծիչ նե րի ան-
փոր ձութ յու նը նման բարդ բա նակ ցա յին ի րա վի ճակ նե րում կողմն ո րոշ վե-
24 Հուլիսի 4-ի որոշումը տես՝ ЦПА ИМЛ ф. 64, оп. 2. Д. 1 л. 118. Վավերացված պատճենը հրապարակված է 
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների» ամսագրի 1989 թ. 2-րդ համարում, էջ 76-77.
25 Հուլիսի 5-ի որշումը տես՝ РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 1, л. 124: Վավերացված պատճենը հրապարակված է 
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների» ամսագրի 1989 թ. 2-րդ համարում, էջ 77-78.
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լու հար ցում26:   Հու լի սի 4-ին   Կովբ յու րո յի կա յաց րած հա յան պաստ ո րո շու-
մը (այս տեղ մենք ան տե սում ենք այն, որ   Կովբ յու րոն նման հարց քննար-
կե լու որ ևէ ի րա  վա սութ յուն ընդ հան րա պես չու ներ) ըն դու նե լի չէր բոլշ-
ևիկյ ան   Մոսկ վա յի հա  մար, ո րը Ս տա լի նին Թ բի լի սի էր ու ղար կել ար դեն 
  Խորհր դա յին   Հա  յաս   տա նի մաս հռչակ ված   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը Ադր. ԽՍՀ 
սահ ման նե րը մտցնե լու վճիռ կա յաց նե լու հա մար:   Հու լի սի 4-ի նիս տի վեր-
ջում   Նա րի  մա նո վը իր ան հա մա ձայ նութ յունն է հայտ նում ըն դուն ված ո րոշ-
ման հետ և  պա հան ջում հար ցը տե ղա փո խել կու սակ ցութ յան   Կենտ կոմ: 
  Սա կայն ՌԿ(բ)Կ   Կենտ կո մը   Կովբ յու րո յին էր թո ղել խնդրի լու ծու մը, որ-
պես զի   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի բռնակ ցու մը ան մի ջա պես չկապ վի   Մոսկ վա յի 
հետ: Ա հա թե ին չու Ս տա լի նը մնում է տե ղում և  հա ջորդ օ րը հրա վի րում 
  Կովբ յու րո յի նոր նիստ՝   Նա րի մա նո վի պա հան ջով հար ցը վե րաքն նար կե-
լու հա մար:   Նոր քննար կում ըստ էութ յան տե ղի չի ու նե նում27: Ս տա լի նը 
քննարկ ման չի դնում ըստ եր ևույ թին իր իսկ ձեռքով գրված (նկա տե լի է 
նման տեքս տե րի շա րադր ման Ս տա լի նին հա տուկ ո ճը) ո րո շու մը: Ա վե լին, 
ի տար բե րութ յուն նա խորդ նիս տի ո րոշ ման՝ նա խա գի ծը չի դրվում նաև 
քվեար կութ յան, այլ որ պես   Կենտ րո նի տե սա կետ ըն դուն ված է հա մար վում: 
  Կովբ յու րո յի ի րա վա սութ յա նը վե րա բեր վող վե րը նշված վե րա պա հումն ե րով 
հան դերձ պետք է նկա տել, որ ա ռանց ըն թա ցա կար գա յին խախ տումն ե րի 
ըն դուն ված պետք է հա մար վի հու լի սի 4-ի ո րո շու մը:

  Կովբ յու րո յի 1921 թ. հու լի սի 5-ի «ո րո շումը», այս պի սով, օժտ ված չէ 
ի րա վա զո րութ յամբ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ ՌԿ(բ)Կ   Կովբ յու րոն ին քը 
չու ներ   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի սահ ման նե րից դուրս այլ պե տութ յուն-
նե րի տա րածք նե րին վե րա բեր վող հար ցեր լու ծե լու ի րա վա սութ յուն, այլև 
այն պարզ պատ ճա ռով, որ այդ «ո րո շու մը» ուղ ղա կի չի դրվել քվեար կութ-
յան և  չի ըն դուն վել28, ինչ պես պա հան ջում էր ըն թա ցա կար գը, այլ   Մոսկ վա յի 
ու   Բաք վի կող մից ուղ ղա կի հա մար վել է ըն դուն ված (  Հա յաս տա նի կոմ ու-
սի   Կենտ կո մը, ճիշտ է, կրա վո րա կան կեց ված քով, բայց իր ան հա մա ձայ-
նութ յունն է հայտ նել այդ «ո րոշ ման» հետ, չհա մար ձակ վե լով դեմ դուրս գալ 
  Կենտ րո նին և չ պա հան ջե լով, որ հար ցը տե ղա փախ վի ՌԿ(բ)Կ   Կենտ կոմ): 

ՌԿ(բ)Կ   Կովբ յու րո յի կող մից չըն դուն ված այդ «ո րո շու մը» խորհր դա յին 
տա րի նե րին ե ղել է   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը Ադր. ԽՍՀ սահ ման նե րը մտցնե լու 
միակ «հիմ քը»: Ակն հայտ է, որ այն ոչ մի ա ռու մով օ րի նա կան դիտ վել չի 
կա րող:   Տե ղի է ու նե ցել   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի բռնակց ման հա կաի րա վա կան 

26 Այդ անփորձության բնորոշ դրսևորում էր, օրինակ, այն, որ Մյասնիկյանը չբողոքարկեց խնդիրը 
«Ղարաբաղյան հարց» ձևակերպումով օրակարգ մտցնելը, երբ պետք է քննարկվեր միայն Լեռնային 
Ղարաբաղի հարցը: «Ղարաբաղյան հարց» ձևակերպումը թույլ տվեց Նարիմանովին քվեարկության 
դնել ողջ Ղարաբաղին (Լեռնային Ղարաբաղին և Դաշտային Ղարաբաղին) վերաբերվող «Ղարաբաղը 
թողնել Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում» առաջարկություն, երբ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող 
տարածքների մասին վիճի ենթակա հարց ընդհանրապես չկար, և Հայաստանը չէր հավակնում Դաշտային 
Ղարաբաղին (հաճախ օրտագործվում էին նաև Վերին Ղարաբաղ և Ներքին Ղարաբաղ անունները): 
27 Ըստ երևույթին գիշերը Ստալինին չի հաջողվում այնպես ոլորել Կովբյուրոյի անդամների ձեռքերը, որ 
նրանք քննարկումով ու հիմնավորումներով կայացնեն նոր որոշում: 
28 Բաքուն այս հարցում ևս հավատարիմ է մնում հետին թվով փաստաթղթերի «խմբագրման» իր 
«մշակույթին»: 1989 թ. հրատարկված “Из истории образования Нагорно-Карабахской автономной области 
Азербайджанской ССР. Документы и материалы” (Баку, 1989) փաստաթղթերի ժողովածուն իր 92-րդ էջում 
զետեղել է այդ «որոշման» տեքստը՝ լրացված քվեարկության արդյունքների մասին կեղծ տողով: Իբրև թե 
Կովբյուրոյի 4 անդամ քվեարկել են «կողմ», իսկ 3-ը մնացել են «ձեռնպահ»: Կեղծարարները նույնիսկ չեն 
նկատել, որ քվեարկությանը ներկա են եղել Կովբյուրոյի 8, այլ ոչ թե 7 անդամ: 
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Նակտ: Այ նո ւա մե նայ նիվ,   Ղա րա բաղյ ան հիմն ախնդ րի ի րա վա կան փա թե թում 

այն պետք է ներգ րավ վի որ պես ա պա ցույց այն բա նի, որ հենց ի րա վուն քի 
ոտ նա հա րու մով և  օ կու պաց մամբ է բնիկ հայ կա կան երկ րա մա սը խորհր դա-
յին տա րի նե րին հայտն վել Ադր. ԽՍՀ սահ ման նե րում:   Կովբ  յու րո յի կողմից 
չըն դուն ված, սա կայն գոր ծո ղութ յան մեջ դրված «ո րո շու մը»   Լեռ նա յին 
  Ղա  րա բա ղի բռնա զավթ ման ակտն ա պա ցու ցող փաս տա թուղթ է:   Սա է նրա 
տե ղը և  դերը հիմն ախնդ րի ի րա վա կան բա ղադ րիչ նե րի հա մա կար գում:

Իր հա կաի րա վա կան բնույ թով հան դերձ փաս տա թուղ թը պա րու նա կում 
է կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ այն մա սին, թե ի րա վա քա ղա քա կան ինչ ի րո-
ղութ յուն նե րից են ե լել 20-րդ  դա րի 20-ա կան թվա կան նե րին   Լեռ նա յին 
  Ղա րա բա ղի ու Ադր բե ջա նի մա սին ո րո շումն եր ըն դու նող պե տա կան ու կու-
սակ ցա կան գոր ծիչ նե րը: Դ րանք ցույց են տա լիս այդ ժա մա նակ նե րի հետև-
յալ ի րո ղութ յուն նե րը:

ա) Ադր բե ջա նա կան ժո ղո վուրդ հաս կա ցութ յուն այդ տա րի նե րին չի 
ե ղել և  չի շրջա նառ վել:   Հու լի սի 5-ի «ո րո շու մը» գոր ծո ղութ յան մեջ է դրվել 
ողջ Ադր. ԽՍՀ-ում հա վաք ու ցրիվ ապ րող «հա յե րի ու մու սուլ ման նե րի միջև 
ազ գա յին խա ղա ղութ յան հաս տատ ման անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով»: 
  Կովբ յու րոն գրե թե բաց տեքս տով ար ձա նագ րում է, որ Ար ևելյ ան Անդր կով-
կա սի՝ Ադր. ԽՍՀ-ի սահ ման նե րում հայտն ված տա րածք նե րի ազ գա յին պե-
տա կան կա ռուց ված քի շուրջ կոնֆ լիկ տի կող մե րը հա յերն ու մու սուլ ման ներն 
են, որ Ադր. ԽՍՀ-ն ն րանց ընդ հա նուր պե տա կա նութ յունն է: 1988-ին, հա-
յե րի սում գա յիթ յան սպան դից մեկ օր ա ռաջ, ԽՄԿԿ գլխա վոր քար տու ղար 
  Մի խայիլ   Գոր բա չո վը ար ցախ ցի նե րին ու ադր բե ջան ցի նե րին հի շեց րել է, 
որ նրանք Ադր բե ջա նում ոչ թե կողք-կող քի են ապ րում, այլ ի րար մեջ: 1991 
թ. Ս տե փա նա կեր տի վրա ինք նա թի ռից թա փված թռու ցիկ նե րում   Բա քուն 
հա յե րին հի շեց րել է նույն այն փաս տը, որ Ադր բե ջա նը եր կու ժո ղո վուրդ-
նե րի «ընդ հա նուր հողն է»: 

բ)   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը չի հիմն վել որ պես խորհր դա յին տի պի ազ-
գա յին պե տութ յուն, որ պի սին ե ղել են մնա ցած բո լոր խորհր դա յին հան րա-
պե տութ յուն նե րը: Այն հիմն վել է որ պես նոր տի պի ին տեր նա ցիո նալ, ոչ 
ազ գա յին, ար տազ գա յին հան րա պե տութ յուն, ո րը մինչև ե րե սու նա կան թվա-
կան նե րը չի ու նե ցել տիտ ղո սա կիր ազգ (սո վո րա բար տեքս տե րը գրվել են 
ռու սե րե նով և  օգ տա գործ վել է интернациональная республика բա ռա կա-
պակ ցութ յու նը): 

գ)   Կովբ յու րո յի կող մից ըստ էութ յան չըն դու ված, բայց   Մոսկ վա յի կող մից 
գոր ծո ղութ յան մեջ դրված ո րոշ մամբ լայն ի րա վունք նե րով մար զա յին ինք-
նա վա րութ յուն պետք է տրվեր ողջ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղին, այլ ոչ թե նրա 
մի մա սին, ինչ պես ի խախ տումն այդ ո րոշ ման ար վել է 1923-ին:

դ)   Շուրջ 70 տա րի այդ փաս տաթղ թին լռելյ այն հա մա ձա նութ յուն տա լուց 
հե տո.   Բա քուն 1991 թ. նո յեմ բե րին ո րո շեց, որ ար ցա խա հա յութ յան լիի րավ 
ինք նո րոշ ման իր իսկ կող մից ճա նաչ ված ի րա վուն քի հի ման վրա լայն ի րա-
վունք նե րով ԼՂԻՄ ինք նա վար մար զի կազ մա վո րու մը ե ղել է ա նօ րի նա կան 
և  ըն դու նեց օ րենք ԼՂ ինք նա վար մար զը լու ծա րե լու մա սին29:

29 Փաստաթուղթը իրավական անհեթեթության փայլուն նմուշ է: Օրենքը լուծարում է արդեն գոյություն 
չունեցող ինքնավար մարզը, քանի որ նրա հիմքի վրա արդեն հռչակված էր Լեռնային Ղարաբաղի 
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Զ. Ադր բե ջա նի   Խոր հուրդ նե րի   Կենտ րո նա կան   Գոր ծա դիր   Կո մի տեի 
(ԱդրԿԳԿ) դեկ րե տը   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի կազ մա-
վոր ման մա սին30 

  Բա քուն չշտա պեց կա տա րել   Կովբ յու րո յի ո րո շու մը   Լեռ նա յին Ղա րա -
բա ղին ինք նա վար մար զի կար գա վի ճակ տա լու մա սին: Ա վե լին, նա քայ լեր 
էր ձեռ նար կում, որ պես զի ընդ հան րա պես ինք նա վար մարզ չձևա վոր վի:   Թե՛ 
  Կովբ յու րո յի փաս տաթղ թե րում, թե՛ մա մու լում պա շտո նա պես շրջա նառ վող 
ռու սա լե զու նյու թե րում մար զի ա նու նը ուղ ղա կի մատ նա ցույց էր ա նում, որ 
այն պետք է նե րա ռի ողջ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը31: Автономная Область На-
горного Карабаха (АОНК) –  այս պի սին էր մար զի պաշ տո նա կան ան վա նու մը 
մինչև 1936 թ. ԽՍՀՄ նոր   Սահմանադրութ յան ըն դու նու մը:   Բաք վի խնդի րը 
  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ա պա գա մար զի տա րածք նե րի ծվա տումն էր՝ մար զը 
հնա րա վո րինս սահ մա նա փակ տա րածք նե րի վրա հիմն ե լու հա մար:   Հենց դրա 
հա մար ա ռաջ քաշ վեց «  Կար միր Քրդս տան» ստեղ ծե լու գա ղա փա րը32: Ի վեր ջո 
մար զը հիմն ե լու հար ցը շտապ լու ծե լու   Կով բու րո յի ու հե տո նաև այդ հար-
ցում նրա գոր ծա ռույթ նե րը ստանձ նած Անդր ֆե դե րա ցիա յի ղե կա վա րութ յան 
բազ մա թիվ պա հանջ նե րից հե տո 1923 թ. հու նի սի 7-ին   Բա քուն ար ցա խա հա-
յութ յու նից   Կովբ յու րո յի ո րոշ մա նը հա մա ձայ նութ յուն ստա նա լու բազ մա թիվ 
ձա խող ված փոր ձե րից հե տո հրա պա րա կեց   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար 
մար զի կազ մա վոր ման դեկ րետ: ԼՂԻՄ-ը ստեղծ վեց այն տա րածք նե րի մի 
մա սի վրա33, որ մաս պետք է կազ մեին հայ կա կան ինք նա վա րութ յան և  դա 
ար ձա նագր վեց դեկ րե տի այն ա ռա ջին կե տում, ո րում աս վում է՝ «  Լեռ նա յին 
  Ղա րա բա ղի հայ կա կան մա սից կազ մա վո րել ինք նա վար մար զը որ պես Ադր. 
ԽՍՀ բաղ կա ցու ցիչ մաս»:   Կովբ յու րո յի ա ռանց այն էլ ա պօ րի նի ո րոշ ման 
խախ տումն ե րով հրա պա րակ ված այդ դեկ րետն, այ նո ւա մե նայ նիվ, պա րու-
նա կում է ի րա վա կան տե սա կե տից ո րոշ ար ժե քա վոր դրույթ ներ: 

Ա ռա ջին: Ադր. ԿԳԿ դեկ րե տում (ինչ պես և   Կովբ յու րո յի «ո րոշ ման» մեջ), 
որ ևէ ակ նարկ չկա այն մա սին, թե իբր   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը Ադր բե ջա նի 
պատ մա կան տա րածքն է, ինչ պես դա սկսե ցին ե ռան դա գին քա րո զել Ադր-
բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յան նա խա գահ նե րը՝ հայր ու որ դի Ա լիև նե րը: 

Երկ րորդ:   Դեկ րե տի եր րորդ կե տը լրաց ված է հա տուկ ծա նո թագ րութ-
յամբ, որ տեղ նշվում է, որ «բո լոր ա րո տա վայ րե րը, ան տառ նե րը, այ գի նե րը 
և  հո ղի փաս տա ցի սե փա կա նութ յու նը պահ պան վում է ի տի րա պե տութ յուն 
ներ կա սե փա կա նա տե րե րի»: Աս ված է պարզ. ար ցախ ցի նե րին ի րենց պատ-
կա նող հո ղե րով են մտցրել Ադր. ԽՍՀ սահ ման նե րը: 

Հանրապետությունը: Բացի այդ 1991 թ. նոյեմբերին դեռևս գործում էր ԽՍՀՄ Սահմանադրությունը, և 
Բաքուն իրավունք չուներ առանց Կենտրոնի համաձայնության այդպիսի որոշում ընդունել: Իմանալով այդ 
բոլորը, Բաքվում օրենքն ընդունեցին 1991 թ. նոյեմբերին, բայց հրապարակեցին 1992 թ. հունվարին: 
30 Տե՛ս Сборник узаконений и распоряжений Рабоче-Крестянского Правительства АССР за 1923 г, Баку, 1923 
г., с. 384-385:
31 Մարզի հայկական անվանումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, աշխարհագրորեն նույնպես 
ողջ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերվող իմաստ ունի: 
32 Ինչպես և սպասվում էր, այն մնաց թղթի վրա: Փոխարենը Քարվաճառի, Քաշաթաղի մերօրյա շրջանների 
տարածքները, որով մարզը սահմանակցում էր ՀԽՍՀ հետ, դուրս թողնվեցին մարզի սահմաններից: Նույն 
կերպ մարզի սահմաններից դուրս մնացին Կենտրոնական ու Հյուսիսային Արցախի տարածքները: 
33 Բաքուն չսահմանափակվեց դրանով: Դրանից հետո Խորհրդային Միության տարիներին նա տարբեր 
ձևերով յուրացրել է Խորհրդային Հայաստանին ու ԼՂԻՄ-ին պատկանող տարածքներ: Այդ մասին տես՝ 
Կարեն Խաչատրյան, Համո Սուքիասյան, Գեղամ Բադալյան, Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի 
տարածքային կորուստները 1920-1930-ական թվականներին, Եր., 2015:
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ՆԷ. Ադր բե ջա նի   Խոր հուրդ նե րի   Կենտ րո նա կան   Գոր ծա դիր   Կո մի տեի 

(ԱդրԿԳԿ) 1923 թ. հու լի սի դեկ րե տը «  Պե տա կան հիմն ար կութ յուն նե րի 
ազ գայ նաց ման մա սին»34

  Սա այն փաս տաթղ թե րից մեկն է, ո րը հաս տա տում է, որ Ադր. ԽՍՀ-ն 
 հիմն վել է որ պես ոչ ազ գա յին, ին տեր նա ցիո նալ խորհր դա յին հան րա պե-
տութ յուն:   Դեկ րե տում բա ցա կա յում է «պե տա կան լե զու» եզ րույ թը: Նշ վում 
են այն հիմն ար կութ յուն նե րը, որ տեղ գոր ծա վա րութ յու նը պի տի տար վի 
թյուր քե րե նով՝ այն հիմն ա վո րու մով, որ դրանք ու նեն ա մե նա շատ առն չութ-
յուն նե րը աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յան հետ: ԽՍՀՄ և ՌԽՍԴՀ հիմն արկ-
նե րի հետ հա րա բեր վե լու լե զուն հայ տա րար վում է ռու սե րե նը, իսկ ԼՂԻՄ-ի 
հետ՝ հա յե րե նը:   Դեկ րե տը պար տա վո րեց նում է խորհր դա յին պե տա կան 
բո լոր հիմն արկ նե րին պա տաս խա նել քա ղա քա ցի նե րի դի մումն ե րին այն լեզ-
վով, ո րով գրված է դի մու մը: Դժ վար չէ պատ կե րաց նել, թե դա ինչ պի տի 
նշա նա կեր տասն յակ բնիկ ազ գութ յուն ներ ու նե ցող մի հան րա պե տութ յան 
հա մար: 

  Սա կայն այդ բո լո րի մեջ մեր կող մից քննարկ վող հար ցի տե սա կե տից 
կար ևոր է, որ դեկ րե տը հա յե րենն է հաս տա տում որ պես ԼՂ ինք նա վար 
մար զի հետ Ադր. ԽՍՀ պե տա կան մար մին նե րի հա րա բեր վե լու լե զու:   Դա 
հաս տա տումն է այն բա նի, որ ինք նա վար մար զը ստեղծ վել է որ պես պե-
տա կա նութ յան ատ րի բուտ նե րով օժտ ված վար չա քա ղա քա կան միա վոր 
խորհր դա յին պե տա կա նութ յուն նե րի աս տի ճա նա կար գում և  որ պես այդ պի-
սին ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մից հե տո ե ղել է նրա ազ գա յին-պե տա կան կա ռուց-
ված քի սուբ յեկտ նե րից մե կը՝ ներ կա յաց ված լի նե լով ոչ միայն Ադր. ԽՍՀ, 
այլև ԽՍՀՄ բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ խա նութ յուն նե րում: Ադր. ԽՍՀ ին-
տեր նա ցիո նալ, ոչ ազ գա յին բնույ թը 1920-ա կան թվա կան նե րին ընգծ վել է 
ա մե նա տար բեր ձևե րով: Ընդ ո րում ա նընդ հատ նշվող և  քա րոզ վող գա-
ղա փար ներց մե կը ե ղել է այն, որ ոչ ազ գա յին Ադր.ԽՍՀ-ը փաս տո րեն մու-
սուլ ման նե րի ու հա յե րի «միաս նա կան պե տա կան միութ յունն է» (ձևա կեր-
պու մը վերց ված է Ադր բե ջա նի   Խոր հուրդ նե րի   Կենտ րո նա կան   Գոր ծա դիր 
  Կո մի տեի   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի կազ մա վոր ման մա սին 
դեկ րե տից): Այդ հա մա տեքս տում հաս կա նա լի է դառ նում նաև, թե ին չու է 
  Նա խիջ ևա նի Ինք նա վար   Հան րա պե տութ յան դրո շի վրա հան րա պե տութ յան 
ան վա նու մը գրվել եր կու լե զու նե րով՝ թյուր քե րեն ու հա յե րեն: 

Ը. «  Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի երկ րա մա սա յին, մար զա յին 
  Խոր հուրդ նե րի, ինք նա վար մար զե րի և  ինք նա վար օկ րուգ նե րի պատ-
գա մա վոր նե րի   Խոր հուրդ նե րի հիմն ա կան լիա զո րութ յուն նե րի մա սին» 
ԽՍՀՄ օ րեն քը և «  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ի նք նա վար մար զի մա սին Ադր-
բե ջա նա կան   Խորհր դա յին   Սո ցիա լիս տա կան   Հան րա պե տութ յան» օ րեն-
քը35

1920-ա կան թվա կան նե րին Ադր բե ջա նի   Խոր հուրդ նե րի   Կենտ րո նա կան 

34 Տե՛ս Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестянского Правительства АССР за 1923 г., с. 399. Газ. 
«Бакинский рабочий», 1 августа 1923:
35 Տե՛ս «Закон Союза Советских Социалистических Республик об основных полномочиях краевых, областных 
Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов 
(принят на третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 25 июня 1980 г.» M., 1980.
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  Գոր ծա դիր   Կո մի տեի (Ադր. ԿԳԿ) կող մից «  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար 
մար զի կազ մա վոր ման մա սին» դեկ րե տի հրա պա րա կու մից հե տո հրա պա-
րակ վել է նաև   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի Սահ մա նադ րու թ-
յու նը:   Հայ կա կան մար զի պե տաի րա վա կան կար գա վի ճա կի մա սին փաս-
տա թուղ թը հենց   Սա հ մա նադ րութ յուն է ան վան վել, քա նի որ մար զը հիմն-
վել է որ պես խորհր դա յին պե տա կա նութ յան ձև:   Հայտ նի է, օ րի նակ, որ 
1920-ա կան թվա կան նե րի Ադր. ԽՍՀ տա րե կան բյու ջեում   Նա խիջ ևա նի ինք-
նա վար   Հան րա պե տութ յունն ու   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զը 
նշվում էին որ պես խորհր դա յին պե տա կան կազ մա վո րումն եր և  ա ռանձ-
նաց վում ա ռան ձին տո ղե րով36: 

   Հե տա գա տա րի նե րին   Բա քուն աշ խա տել է ոչ միայն տա րածք ներ պո կել 
մար զից, այլև զա նա զան ձևե րով ի ջեց նել նրա ի րա վա կան կար գա վի ճա կը: 
  Սա կայն նա նույ նիսկ խիստ ցան կութ յան դեպ քում չէր կա րող մար զից՝ որ-
պես ԽՍՀՄ ազ գա յին պե տա կան կա ռույ ցի սուբ յեկ տից, խլել ի րա վա կան այն 
ատ րի բուտ նե րը, ո րոն ցով հայ կա կան ինք նա վա րութ յու նը օժտ ված էր ԽՍՀՄ 
  Սահ մա նադ րութ յամբ և «  Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի երկ րա մա սա-
յին, մար զա յին   Խոր հուրդ նե րի, ինք նա վար մար զե րի և  ինք նա վար օկ րուգ-
նե րի պատ գա մա վոր նե րի   Խոր հուրդ նե րի հիմն ա կան լիա զո րութ յուն նե րի 
մա սին»   Խորհր դա յին   Սո ցիա լիս տա կան   Հան րա պե տութ յուն նե րի   Միութ յան 
օ րեն քով: Ա հա թե ին չու 1981 թ. հրա պա րակ ված և 1986 թ. խմբագր ված 
«Ադր բե ջա նա կան   Խորհր դա յին   Սո ցիա լիս տա կան   Հան րա պե տութ յան Լեռ-
նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի մա սին» օ րեն քը փաս տո րեն կրկնում 
է խնդրի կա պակ ցութ յամբ ԽՍՀՄ օ րեն քով ամ րագր ված դրույթ նե րը, ո րը 
ի րա վա կան հաս տա տումն էր այն բա նի, որ ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րը 
ԽՍՀՄ-ում սոսկ վար չա տա րած քա յին կազ մա վո րումն եր չեն ե ղել և  ի րենց 
կար գա վի ճա կով տար բեր են ե ղել ԽՍՀՄ վար չա տա րած քա յին միա վոր նե-
րից:   Հենց այդ պատ ճա ռով էլ վե րը նշված ԽՍՀՄ օ րեն քի հենց ան վան ման 
մեջ ինք նա վար մար զե րը չեն նույ նաց վում սո վո րա կան վար չա տա րած քա յին 
միա վոր ներ հան դի սա ցող մար զե րի հետ37: Ինք նա վար մար զե րի սահ ման նե-
րի փո փո խութ յան հար ցում ԽՍՀՄ օ րեն քով ինք նա վար մար զե րը հա վա սա-
րեց ված էին միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րին:   Հար ցը պատ կա նում 
էր բա ցա ռա պես ազ գա յին ինք նա վա րութ յան ի րա վա սութ յա նը՝ մի բան, որ 
պե տութ յան սու վե րե նութ յան ի րա վա կան գլխա վոր ատ րի բուտ նե րից մեկն 
է հա մար վում: 

ԽՍՀՄ վե րո հիշ յալ օ րեն քը ղա րա բաղ յան հիմ նախնդ րի ի րա վա կան հիմ-
քե րի թե մա յի տե սա կե տից ար ժե քա վոր փաս տա թուղթ է նաև նրա նով, որ 
այն ինք նա վար կազ մա վո րում նե րի հետ առնչ վող հար ցե րի դեպ քում ա ռաջ-
նա յին կար գով հղում է կա տա րում ԽՍՀՄ և  հե տո միայն միու թե նա կան 
հան րա պե տութ յուն նե րի   Սա հ մանադ րութ յուն նե րին: «  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի 
ինք նա վար մար զի մա սին» Ադր. ԽՍՀ օ րեն քը ի րա վա կան աս տի ճա նա կար-

36 Տե՛ս «Из истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР». 
Документы и материалы». Баку, 1989, с. 273:
37 Կուրսկի մարզի սահմանները, օրինակ, Մոսկվան կարող էր փոխել՝ հաշվի չառնելով նրա վարչական 
ղեկավարության կամ ժողովրդական պատգամավորների Խորհրդի կարծիքը: Սակայն ինքնավար մարզերի 
սահմանները չէին կարող փոխվել առանց ժողովրդական պատգամավորների մարզային Խորհրդի համա-
ձայնության:
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Նգութ յան ԽՍՀՄ-ում ըն դուն ված կար գի հա մա ձայն ուղ ղա կի կրկնում է այն: 

  Սա նշա նա կում է, որ ԼՂԻՄ-ի՝ որ պես ազ գա յին ինք նա վար մար զի, պե տաի-
րա վա կան կար գա վի ճա կը փաս տո րեն, ֆոր մալ ու բո վան դա կա յին ի մաստ-
նե րով սահ ման վել է ԽՍՀՄ, այլ ոչ թե Ադր. ԽՍՀ   Սահ մա նադ րութ յամբ ու 
օ րենքնե րով: Ըստ եր ևույ թին՝ միաս նա կան բա նակ, միաս նա կան դրա մա կան 
հա մա կարգ, միաս նա կան քա ղա քա ցիութ յուն, միաս նա կան ար տա քին սահ-
ման, միաս նա կան քա ղա քա կան կարգ ու նե ցող դաշ նա յին այն պի սի պե-
տութ յան մեջ, որ պի սին ԽՍՀՄ-ն  էր, այլ կերպ հնա րա վոր էլ չէր38: Միու թե-
նա կան հան րա պե տութ յուն նե րից այն քան հիմ նա րար գոր ծա ռույթ ներ (ի մա՝ 
ի րա վունք ներ) էին օ տար ված, որ խորհր դա յին պե տա կա նութ յուն նե րի սանդ-
ղա կում նրանք շատ քիչ բա նով էին տար բեր վում ի րենց կազ մի մեջ մտնող 
ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րից:   Բո վան դա կա յին ա ռու մով ա մե նա մեծ 
տար բե րութ յու նը, թերևս այն էր, որ օժտ ված լի նե լով ԽՍՀՄ օ րենս դիր իշ-
խա նութ յուն նե րում ներ կա յաց ված լի նե լու հա վա սար ի րա վուն քով, նրանք 
Ազ գութ յուն նե րի պա լա տում ներ կա յաց ված լի նե լու տար բեր քվո տա ներ ու-
նեին. միու թե նա կան հան րա պե տութ յու նը ներ կա յաց ված էր 25, ինք նա վար 
հա նրա պե տութ յու նը՝ 9, իսկ ինք նա վար մար զը՝ 5 պատ գա մա վո րով: Այդ-
քա նը միայն:   Սա կայն «վերև նե րում» այդ ա ռա վե լութ յունն էլ հան գում էր 
ոչն չի, քա նի որ բո լոր հար ցե րը նա խա պես լուծ վում էին ԽՄԿԿ կենտ կո մում, 
և  երկ րի օ րենս դիր մարմ նի կո մու նիստ պատ գա մա վոր նե րը պար տա վոր 
էին   Գե րա գույն   Խորհր դում քվեար կել ԽՄԿԿ կենտ կո մից բեր ված նա խագ-
ծի օգ տին:

Այս պի սով, ԽՍՀՄ գո յութ յան տա րի նե րին   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա-
վար մար զի պե տաի րա վա կան կար գա վի ճա կին վե րա բեր վող փաս տաթղ-
թե րի վեր լու ծութ յու նը հաս տա տում է խնդրի ի րա վա կան հիմ քե րի տե սա-
կե տից եր կու կար ևոր փաստ: 

Ա ռա ջին: 1921 թ. հու լի սի 5-ին   Ռու սաս տա նի   Կո մու նիս տա կան (բոլշ ևիկ-
յան)   Կու սակ ցութ յան կենտ կո մի ո րոշ մամբ և   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի 
ի րա գոր ծած հա կաի րա վա կան մի ջամ տութ յամբ է   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը 
մտցվել Ադր. ԽՍՀ սահ ման նե րը39: Ե թե   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի բոլշ ևիկ-
յան վեր նա խա վը նույ նիսկ նվա զա գույն չա փով ա ռաջ նորդ վեր այդ տա րի-
նե րին գոր ծող մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րով և չ դի մեր բռնութ-
յան, Ադր բե ջա նը չէր կա րող զավ թել   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը: 

Երկ րորդ:   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ին քա վար մար զի պե տաի րա վա կան 
կար գա վի ճա կը սահ ման վել է ԽՍՀՄ –ի  ՝ որ պես խորհր դա յին տի պի դաշ նա-
յին պե տութ յան, օ րենք նե րով40, ին չը հաս տա տում է, որ ԼՂԻՄ-ը ըստ էութ-
38 Նշվածին կարելի է հավելել նաև այն, որ ըստ ԽՍՀՄ օրենքների թե՛ միութենական հանարապետություն-
ների, թե՛ ինքնավար կազմավորումների դատախազներին նշանակում էր Մոսկվան: 
39 Հիշենք, որ Ստալինին այդպես էլ չի հաջողվել ստանալ Կովբյուրոյի «օրինական» համաձայնությունը և 
իրավական ակտի տեսքի բերել այդ բռնազավթումը: 
 Ադր. ԽՍՀ օրենքները սոսկ պատճենահանել են այն, ինչն այդ ինքնավարությունների կարգավիճակի 
վերա բերյալ ընդունվել է ԽՍՀՄ օրենքներով: Պատահական չէ, որ նախ՝ 1980 թ. ընդունվել է ԽՍՀՄ հա-
մապատասխան օրենքը, իսկ հետո միայն՝ 1981-ին՝ Լեռնային Ղարաբաղի մասին Ադր. ԽՍՀ օրենքը: 
 Կարևոր է նկատել, որ մարզի մասին Ադր. ԽՍՀ օրենքը մարզի իրավական կարգավիճակի, ԽՍՀՄ օրենսդիր 
մարմիններում ներկայացվածության մասին հոդվածներում համապատասխան հղումով հենվում է ԽՍՀՄ 
Սահմանադրության վրա, արձանագրելով նրա իրավական գերակայությունը իր նկատմամբ: 
40 Կարևոր է նկատել, որ ԼՂԻՄ-ի մասին Ադր. ԽՍՀ օրենքը մարզի իրավական կարգավիճակի, ԽՍՀՄ 
օրենս դիր մարմիններում նրա ներկայացվածության մասին հոդվածներում համապատասխան հղումներով 
հենվում է ԽՍՀՄ Սահմանադրության վրա, արձանագրելով նրա իրավական առաջնությունն ու գերա-
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յան ե ղել է դաշ նա յին այդ պե տութ յան ազ գա յին պե տա կան կա ռույ ցի սուբ-
յեկտ:   Միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի հա ման մա նութ յամբ ԽՍՀՄ 
օ րենք նե րով ե րաշ խա վոր ված ԼՂԻՄ սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը և 
ԽՍՀՄ օ րենս դիր մար մին նե րում նրա ներ կա յաց ված լի նե լու փաս տե րը դրա 
գլխա վոր ա պա ցույց ներն են41: 

Թ.   Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ԼՂԻՄ մար զա յին   Խորհր դի 
1988 թ. փետր վա րի 20-ի ար տա հերթ նիս տի դի մու մը Ադր. ԽՍՀ , ՀԽՍՀ 
և ԽՍՀՄ   Գե րա գույն   Խոր հուրդ նե րին քննար կե լու և  լու ծե լու Ինք նա վար 
մար զը ԱդրԽՍՀ կազ մից ՀԽՍՀ կազմ տե ղա փո խե լու հար ցը42

Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա կան մե քե նան տա րի ներ շա րու նակ տա րա ծում 
է այն միտ քը, թե իբր մարզ խորհր դի ար տա հերթ նիս տը կա տա րել է հա-
կաի րա վա կան, հա կա սահ մա նադ րա կան քայլ:   Սա կայն միջ նոր դա գի րը կամ 
ո րո շու մը, որն ըն դա մե նը քա ղա քա կիրթ ձևով ա ռա ջակ րում է քննար կել և 
դ րա կա նո րեն լու ծել իր կող մից բարձ րաց ված հար ցը, ի րա վուն քի ոչ մի չա-
փա նի շով հա կաի րա վա կան կամ ան թույ լատ րե լի հա մա րել հնա րա վոր չէ: 
Ընդամենը մեկ շա բաթ անց զուսպ և  քա ղա քա կան կո ռեկ տութ յան ո գով 
գրված այդ դի մու մի պա տաս խա նը ե ղավ սում գա յիթ յան վան դա լիզ մը՝ խա-
ղաղ հայ բնակ չութ յան ջար դը: 

  Սում գա յիթ յան ոճ րա գոր ծութ յու նը, դրան հա ջոր դած հա յե րի զանգ վա-
ծա յին ջար դե րը, մար զի ու հա րա կից   Շա հում յա նի շրջա նի շրջա փա կու մը 
ցե ղաս պա նութ յուն էին այդ հաս կա ցութ յան մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
ի մաս տով, և դ րա նից հե տո Ար ցա խի իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ նար կած բո լոր 
քայ լերն ու նրանց կող մից ըն դուն ված ի րա վա կան բնույ թի բո լոր փաս-
տաթղ թե րը չեն կա րող քննարկ վել մարդ կութ յան դեմ կա տար ված այդ հան-
ցա գոր ծութ յան հա մա տեքս տից դուրս: 

Ժ. ԽՍՀՄ   Գե րա գույն   Խորհր դի նա խա գա հութ յան՝ «Ադր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զում հա տուկ կա ռա վա րում 
մտցնե լու մա սին» 1989 թ. հուն վա րի 12-ի հրա մա նա գի րը43 և ԽՍՀՄ 
  Գե րա գույն   Խորհր դի «  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զում ի րա-
վի ճա կի նոր մա լաց ման մա սին» 1989 թ. նո յեմ բե րի 28-ի ո րո շու մը44 

ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րութ յան և  գոր ծող օ րենք նե րի տե սա կե տից հա տուկ 
կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդ րու մը ԼՂԻՄ-ում ան նա խա դեպ ակտ էր: 
Չ կար հա տուկ կա ռա վար ման մա սին ԽՍՀՄ օ րենք: Բ նա կան է, որ ի րա վուն-
քի ա ռու մով այն բա վա րար չա փով հիմ նա վոր ված ու նա խա պատ րաստ ված 
չէր և  ու ներ ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րութ յանն ու օ րենք նե րին ակն հայ տո րեն հա-
կա սող կող մեր: ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան կո մի տեն 1991 
կայությունը իր նկատմամբ:
41 Եթե դրան ավելացվի, որ միութենական հանրապետություններից օտարված էին սեփական բանակ, 
տարադրամ, քաղաքացիություն ունենալու, ՄԱԿ-ում ներկայացված լինելու (այս դեպքում բացառություն 
էին Ուկրաինան և Բելոռուսը) իրավունքները, պարզ կդառնա, թե որքան մոտ են եղել ԼՂԻՄ-ի և Ադր. ԽՍՀ 
պետական-իրավական կարգավիճակները ԽՍՀՄ միասնական պետության կազմում:
42 «Советский Карабах», Степанакерт, 21 февраля, 1988.
43 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 15, с. 252.
44 ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի այդ որոշման մասին ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի 
Ազգային Խորհուրդը ընդունել են համատեղ որոշում, որում տրված է միութենական իշխանությունների 
որոշման գնահատականը: Տե՛ս http://www.press.karabakh.info 
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թ. նո յեմ բե րի 28-ի իր ո րոշ ման մեջ անդ րա դար ձել է ԼՂԻՄ-ում   Հա տուկ կա-
ռա վա րում մտցնե լու ԽՍՀՄ   Գե րա գույն   Խորհր դի   Նա խա գա հութ յան ո րոշ մա-
նը և  ար ձա նագ րել, որ նախ՝ ԳԽ նա խա գա հութ յու նը երկ րի որ ևէ տա րած-
քում հա տուկ կա ռա վա րում մտցնե լու ի րա վա սութ յուն չու ներ և այ նու հետև 
ու շադ րութ յուն է հրա վի րել այն բա նի վրա, որ ԽՍՀՄ ԳԽ   Նա խա  գա հութ յան 
ի րա վա սութ յան մեջ չէր մտնում երկ րի որ ևէ տա րած քում   Խոր հուրդ նե րի՝ որ-
պես պե տա կան իշ խա նութ յան ձևի, գոր ծու նեութ յան դա դա րե ցու մը: ԽՍՀՄ 
  Սահ մա նադ րութ յան հետ   Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան դա տա րա նի 
կող մից ար ձա նագր ված այդ հա կա սութ յուն նե րը այն քան հի մա վոր են, որ 
ա վե լորդ են դարձ նում նրա ման րա մաս նե րի քննութ յու նը: 

  Սա կայն ե թե մի կողմ թող նենք ԽՍՀՄ ԳԽ ի րա վա սութ յան խնդի րը և 
 մար զում մտցված   Հա տուկ կա ռա վար ման հա մա կար գը դի տար կենք իր գոր-
ծադր ման փաս տա կան հետ ևանք նե րի տե սա կե տից, ա պա պետք է ար ձա-
նագր վի, որ Ա.   Վոլս կու կող մից գլխա վոր վող   Հա տուկ կա ռա վար ման կո-
մի տեն 1989 թ. ըն թաց քում ԼՂԻՄ-ը բո լոր ա ռում նե րով դե ֆակ տո դուրս 
է բե րել   Բաք վի են թա կա յութ յու նից:   Բաք վի հետ հա րա բեր վե լու՝ մար զի 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին բո լոր կա պե րը խզվե ցին: Ողջ 
տնտե սութ յու նը վե րաեն թարկ ված էր   Մոսկ վա յին կամ Եր ևա նին, կու սակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յու նը ան մի ջա պես են թարկ վում էր ԽՄԿԿ կենտ կո մին, 
արհ միութ յուն նե րը և մ շա կու թա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ «տե ղա փոխ վել 
էին»   Հայ կա կան ԽՍՀ: ԼՂԻՄ-ը 1989 թ. հուն վար-նո յեմ բեր ա միս նե րին դե 
ֆակ տո դուրս էր բեր ված Ադր բե ջա նի են թա կա յութ յու նից: 

   Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն ԼՂԻՄ-ում վե րաց վեց ԽՍՀՄ ԳԽ 
«  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զում ի րա վի ճա կի նոր մա լաց ման 
մա սին» 1989 թ. նո յեմ բե րի 28-ին ըն դու նած ո րոշ մամբ: Ո րո շու մը ել նում էր 
այն բա նից, որ մար զում պետք է վե րա կանգն վի   Ժո ղովր դա կան պատ գա-
մա վոր նե րի մար զա յին   Խորհր դի ու նրա գոր ծա դիր կո մի տեի աշ խա տան քը: 
Թ վում էր՝ գի տակց վել է խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը մար զում դա դա րեց-
նե լու քայ լի հա կա սահ մա նադ րա կան բնույ թը:   Սա կայն   Կենտ րո նը գնաց նոր 
հա կա սահ մա նադ րա կան քայ լի՝ ո րո շե լով ԼՂԻՄ 20-րդ  գու մար ման մարզ-
խորհր դի գոր ծու նեութ յան վե րա կանգ ման փո խա րեն ստեղծել մի նոր մար-
մին՝ «հան րա պե տա կան կազմ կո մի տե» Վ.   Պոլ յա նիչ կո յի գլխա վո րութ յամբ: 
ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան կո մի տեն տվել է նաև այդ 
ո րոշ ման ի րա վա կան գնա հա տա կա նը և  հան գել այն եզ րա կա ցութ յա նը, որ 
այն իր մի շարք կե տե րով ե ղել է հա կա սահ մա նադ րա կան:   Մաս նա վո րա պես 
այդ պի սին է դիտ վել ո րոշ ման այն կե տը, ո րով նա խա տես վում էր մար զա-
յին իշ խա նութ յան նոր մար մին նե րի ձևա վոր ման ըն թաց քում ել նել բնակ-
չութ յան ազ գա յին կազ մում հա յե րի ու ադր բե ջան ցի նե րի հա րա բե րակ ցութ-
յու նից՝ նրանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը նոր ստեղծ վող մար մին նե րում պահ-
պա նե լու հա մար:   Հան րա պե տա կան կազմ կո մի տեի առջև հստակ խնդիր ներ 
դրված չէին, ին չը հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծեց, որ այն ըստ էութ յան վե րած-
վի պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա գոր ծող, ի րա վա կան դաշ տից դուրս 
գոր ծող մի մարմ նի, ո րի հետ մար զի քա ղա քա կան ու ժե րը ոչ մի կա պի մեջ 
չմտան: ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան կո մի տեն իր եզ րա-
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կա ցութ յան մեջ ար ձա նագ րեց, որ   Հան րա պե տա կան կազմ կո մի տեն այդ պես 
էլ չգոր ծեց, իսկ ԽՍՀՄ ԳԽ ո րո շու մը չի րա գործ վեց: 

Այս տեղ նշված փաս տաթղ թե րի ի րա վա կան գնա հատ ման հար ցում մենք 
հա տուկ ենք հղում կա տա րում հենց ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րա կան վե րահս կո-
ղութ յան դա տա րա նի եզ րա կա ցութ յուն նե րին, քա նի որ հենց միու թե նա կան 
այդ հաս տա տութ յունն է ըստ էութ յան փաս տել, որ խորհր դա յին տա րի նե-
րին ԼՂԻՄ-ը իր վեր ջին դե ֆակ տո կար գա վի ճա կում դուրս բեր ված է ե ղել 
Ադր. ԽՍՀ են թա կա յութ յու նից, և  դա ի րա վա կան այն կար ևոր փաստն է, որ 
կապ ված է ԼՂԻՄ-ում հա տուկ կա ռա վար ման հա մա կարգ մտցնե լու ու այն 
վե րաց նե լու ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ըն դուն ված 
ակ տե րի հետ: 

Ի. ԽՍՀՄ   Գե րա գույն   Խորհր դի «ԽՍՀՄ կազ մից միու թե նա կան հան-
րա պե տութ յան դուրս գա լու հետ կապ ված հար ցե րի լուծ ման կար գի 
մա սին» օ րեն քը (1990 թ. ապ րի լի 3)45

Ինչ պես 1936 թ., այն պես էլ 1977 թ. ԽՍՀՄ   Սահ մա նադ րութ յուն նե րը նա-
խա տե սում էին ԽՍՀՄ կազ մից միու թե նա կան հան րա պե տութ յան ա զատ 
դուրս գա լու ի րա վունք:   Մինչև   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի շուրջ կոնֆ լիկ տի ծա-
վա լու մը, ոչ մե կի մտքով չէր անց նում, որ ո՛չ   Սա հ մանդ րութ յամբ, ո՛չ էլ որ-
ևէ օ րեն քով չի կա նո նա կարգ վում ԽՍՀՄ կազ մից միու թե նա կան հան րա-
պե տութ յան դուրս գա լու գոր ծըն թա ցը: 1990 թ. ապ րի լի 3-ի օ րեն քը ե կավ 
լցնե լու ի րա վա կան այդ դա տար կութ յու նը: Օ րեն քը, ո րի օգ տին քվեար կե ցին 
ԽՍՀՄ ԳԽ բո լոր պատ գա մա վոր նե րը, մաս նա վո րա պես նա խա տե սում էր, 
որ միու թե նա կան հան րա պե տութ յու նը ԽՍՀՄ կազ մից կա րող է դուրս գալ 
ազ գաբ նակ չութ յան հան րաք վեի արդ յունք նե րի հիմ քով:   Ղա րա բաղ յան հիմ-
նախնդ րի էութ յան ընբռն ման տե սա կե տից այս օ րեն քը պա րու նա կում է 
սկզբուն քա յին կար ևո րութ յան դրույթ, ո րի շնոր հիվ այն ան պայ ման պետք 
է դաս վի հիմ նախնդ րի ի րա վա կան փա թե թի ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե րի 
շար քը:   Խոսքն այն մա սին է, որ միու թե նա կան հան րա պե տութ յու նը ԽՍՀՄ 
կազ մից դուրս գա լու դեպ քում չէր կա րող իր հետ տա նել իր կազ մի մեջ 
մտնող այն ինք նա վար կազ մա վո րում նե րին ու հա վաք ապ րող ազ գութ յուն-
նե րին, ո րոնք չեն ցան կա նա նրա հետ մեկ տեղ հե ռա նալ   Խորհր դա յին 
  Միութ յու նից: Ն ման դեպ քե րում ԽՍՀՄ օ րեն քը նրանց ի րա վունք էր վե րա-
պահ ում ինք նու րույն ո րո շել ի րենց կար գա վի ճա կը՝ մնալ ԽՍՀ կազ մում կամ 
ո րո շել ի րենց ազ գա յին պե տա կան կար գա վի ճա կը՝ ընդ հուպ մինչև ինք-
նիշ խան պե տութ յան հռչա կու մը:   Նա խա պես հայտ նի էր, թե ինչ ո րո շում 
պի տի ըն դու ներ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զը (նա խօր յա կին 
նրա կազ մի մեջ էր մտել այն ժա մա նակ դեռ հա յաբ նակ   Շա հում յա նի շրջա-
նը), ե թե Ադր. ԽՍՀ-ը ո րո շեր դուրս գալ ԽՍՀՄ կազ մից: 

Ի րա վուն քի տե սա կե տից այս փաս տաթղ թի գլխա վոր ար ժեքն այն է, որ 
նա վե րա հաս տա տեց Ադր. ԽՍՀ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ի հռչա կած և 
 հե տա գա յում մար զի ձևա վոր մամբ ամ րագր ված   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղի ինք-
նո րոշ ման ի րա վուն քը, ԼՂԻՄ-ի՝ որ պես ինք նո րոշ ման սուբ յեկտ լի նե լու 
փաս տը: Ընդ ո րում, 1990-ի օ րեն քով այդ ի րա վուն քը ճա նաչ վեց ոչ թե միայն 
45 Ведомости Верховного Совета СССР, 1989, N 3, с. 14. 
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  Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի, ինչ պես դա ե ղել է 1920 թվա կա նին, այլև ԽՍՀՄ 
բո լոր հան րա պե տութ յուն նե րի կող մից (այդ օ րեն քով Ադր. ԽՍՀ-ը   Լեռ նա յին 
  Ղա րա բա ղի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի սուբ յեկտ լի նե լը ճա նա չեց եր րորդ 
ան գամ): Եվ դա ԽՍՀՄ այդ օ րեն քով հիմ նախնդ րի հա մա տեքստ բե րած այն 
նո րութ յունն է, որ այ սօր էլ չի կորց րել իր նշա նա կութ յու նը:   Հետ խորհր դա յին 
բո լոր այն նո րան կախ պե տութ յուն նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խան միու թե-
նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ի րա վա հա ջորդ ներն են, Ար ցա խի ժո ղովր-
դի ա զատ ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը ճա նա չել են 1990 թ. ապ րի լին՝ «կողմ» 
քվեար կե լով հիշ յալ օ րեն քին:

Լ) «  Պե տա կան ան կա խութ յան վե րա կանգ ման մա սին Ադր բե ջա նա-
կան   Հա ն րա պե տութ յան   Գե րա գույն   Խորհր դի» հռչա կա գի րը (30 օ գոս-
տո սի. 1991 թ.) 46 և «  Պե տա կան ան կա խութ յան մա սին Ադր բե ջա նա կան 
  Հան րա պե տութ յան   Սահ մա նադ րա կան ակ տը» (18 հոկ տեմ բե րի, 1991 
թ.)47

Ան վա նա փոխ ված և «Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յուն» ա նու նը 
շրջա նա ռութ յան մեջ դրած   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը ԽՍՀՄ-ից դուրս գա-
լու մա սին «Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յան պե տա կան ան կա խութ յան 
վե րա կանգ ման մա սին» հռչա կա գի րը հրա պա րա կեց 1991 թ. օ գոս տո սի 30-
ին:   Դա ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու մա սին ի րա վա կան ակտ էր: 48 օր 
անց, հոկ տեմ բե րի 18-ին, հրա պա րակ վեց ԽՍՀՄ-ը լքե լու մա սին օ գոս տո-
սի 30-ի հռչա կա գի րը ման րա մաս նող և ի րա վա բա նա կան հա մա պա տաս-
խան տեսքի բեր ված նոր փաս տա թուղթ «  Պե տա կան ան կա խութ յան մա սին 
Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յան   Սահ մա նադ րա կան ակտ» վեր նագ րով: 
  Հե տա գա յում, երբ հայտ նի դար ձավ, որ այդ ակ տից բխում են Ադր բե ջա-
նա կան   Հան րա պե տութ յան հա մար ան ցան կա լի ո րոշ հետ ևանք ներ,   Բաք վի 
վեր լու ծա բան նե րը սկսե ցին պնդել, թե իբր   Սահ մա նադ րա կան ակ տը ԽՍՀՄ-
ից դուրս գա լու ո րոշ ման մա սին ակտ չէ, այլ ընդ մե նը այդ գոր ծըն թա ցը 
սկսե լու մա սին հայ տա րա րութ յուն:   Սա կայն ակ տում նման գոր ծըն թաց սկսե-
լու մտադ րութ յուն նե րի կամ նա խա պատ րաս տութ յան մա սին որ ևէ պնդում 
կամ ձևա կեր պում չկա: Ե թե այն լի ներ ԽՍՀՄ-ից դուրս գա լու գոր ծըն թաց 
սկսե լու մա սին փաս տա թուղթ, կու նե նար իր նպա տա կին հա մա պա տաս-
խա նող բո վան դա կութ յուն ու ոճ: Ի րա կա նում   Բաք վում հրա պա րակ ված 
սահ մա նադ րա կան ակ տը ԽՍՀՄ-ից դուրս գա լու գոր ծըն թա ցն ա վարտ ված 
հա մա րե լու, կա տար ված փաս տի մա սին փաս տա թուղթ է:   Դա հաս կա նա-
լի է դառ նում   Սահ մա նադ րա կան ակ տում Ադր բե ջա նի խորհր դայ նաց մա նը 
տրված ի րա վա կան գնա հա տա կա նից: Ան կա խութ յան վե րա կանգ ման մա սին 
այդ փաս տա թու ղթը Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը դի տում է որ պես Ադր-
բե ջա նի օ կու պա ցում՝   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նի կող մից:   Կա, սա կայն, մի 
նրբութ յուն, ո րը սո վո րա բար դուրս է մնում մաս նա գետ նե րի աչ քից:   Բանն 
այն է, որ նույն 1991-ի մար տին, երբ Մ.   Գոր բա չո վը հա մա միու թե նա կան 
հան րաք վեի էր դրել ԽՍՀՄ պահ պան ման հար ցը,   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը 
մաս նակ ցել է դրան և  ազ գաբ նակ չութ յան ճնշող մե ծա մաս նութ յան կամ քով 

46 «Бакинский рабочий», газета, 3 сентября, 1991 г.
47 «Бакинский рабочий», газета, 7 ноября, 1991 г.
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«Ա յո» պա տաս խա նել հար ցին48: ԽՍՀՄ կազ մում մնա լու ըն դա մե նը չորս 
ա միս ա ռաջ տրված «Ա յո»-ն  պա հան ջում էր նոր հան րաք վեով ստա նալ 
ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու հա մա ձայ նութ յու նը:   Բայց   Բա քուն ա ռանց ժո-
ղովր դի հա մա ձայ նութ յան, մարտ յան հան րաք վեի լույ սի տակ, ժո ղովր դի 
կամ քին հա կա ռակ օ գոս տո սի 30-ին ըն դու նեց պե տա կան ան կա խութ յան 
վե րա կանգ ման հռչա կա գի րը, իսկ հոկ տեմբե րի 18-ին այդ ակ տին տվեց 
ի րա վա բա նո րեն ա վար տուն տեսք: 

Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տի էութ յան հա մար ժեք ըմբռն ման տե սա-
կե տից   Սա հ մա նադ րա կան ակ տը կար ևոր է այն ա ռու մով, որ, հաս տա տե լով 
պե տա կա նութ յան վե րա կանգ ման մա սին օ գոս տո սի 30-ի հռչա կագ րի ու-
ղե գի ծը,   Բա քուն հրա պա րա կավ հրա ժար վեց   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ի րա-
վա հա ջոր դութ յու նից և  ի րեն հռչա կեց 1918 թ. թուր քա կան բա նա կի կող մից 
հիմն ված ԱԴՀ ի րա վա հա ջոր դը: 

ԽՍՀՄ-ից դուրս գա լու և   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ի րա վա կան ու քա-
ղա քա կան ժա ռան գութ յու նից հրա ժար վե լու ակ տի ի րա վա կան հետ ևանք-
նե րից կար ևոր է ընդգ ծել այն, որ դրա նով իսկ մե րօր յա Ադր բե ջա նա կան 
  Հան րա պե տութ յու նը ի րեն զրկել է   Նա խիջ ևա նում և   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղում 
պե տա կան իշ խա նութ յուն ի րա գոր ծե լու նույ նիսկ այն խա խուտ հիմ քե րից, 
որ նրան տրա մադ րել էր   Խորհր դա յին   Ռու սաս տա նը և  հե տո ԽՍՀՄ-ը: 
  Նա խիջ ևա նը   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի հետ կա պող միակ հիմ քը 1921 թ. 
կնքված և  ցայ սօր գոր ծող   Կար սի պայ մա նա գիրն է, ո րով ար դեն Խորհր-
դա յին   Հա յաս տա նի մաս ճա նաչ ված   Նա խիջ ևա նի երկ րա մա սը հանձն վել է 
  Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի հո վա նա վո րութ յա նը (միայն հո վա նա վո րութ յա նը, 
և  ոչ ա վե լին):   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը (ողջ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը, այլ ոչ թե 
նրա մի մա սի վրա հիմն ված ԼՂԻՄ-ը)   Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի սահ ման-
ներն է մտցվել   Կովբ յու րո յի 1921 թ. հու լի սի 5-ի չըն դուն ված, բայց գոր ծադր-
ված «ո րոշ մամբ»: Ոչ   Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղը, ոչ էլ   Նա խիջ ևա նը մաս չեն 
կազ մել Ադր բե ջա նա կան   Դե մոկ րա տա կան   Հան րա պե տութ յան, որն իր տա-
րած քա յին ան հիմն հա վակ նութ յուն նե րի պատ ճա ռով ստա ցել է Ազ գե րի լի-
գա ըն դուն վե լու մեր ժու մը և  պատ մութ յան թա տե րա բե մը թո ղել է ա ռանց 
ճա նաչ ված կամ փաս տո րեն հաս տատ ված սահ ման նե րի: Ադր. ԽՍՀ ի րա-
վա հա ջոր դութ յու նից հրա ժար վե լու ակ տը պար տա դիր էր դարձ նում, որ 
  Սահ մա նադ րա կան ակ տում հա տուկ հոդ վա ծով հիմն ա վո րում տրվի պե-
տա կան ան կա խութ յու նը վե րա կանգ նող Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յան 
տա րածք նե րի հար ցին:   Սահ մա նադ րա կան ակ տը իր 14-րդ  հոդ վա ծով անդ-
րա դառ նում է հար ցին՝ ի րա վա կան կոնկ րե տութ յու նից ու բո վան դա կութ յու-
նից դուրս ան հե թեթ մի դրույ թով այն մա սին, որ պատ մա կա նո րեն ձևա-
վոր ված սահ ման նե րում Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յան տա րած քը 
ա նօ տա րե լի ու ան բա ժա նե լի է:   Փաս տո րեն Ադր. ԽՍՀ ի րա վա հա ջոր դութ-
յու նից հրա ժար ված Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յու նը 1991-ին ան կա-
խութ յուն է վե րա կանգ նել ա ռանց սահ ման ներ հռչա կե լու: 

48 Հանրաքվեին մասնակցած հանրապետությունների բնակչության 76 տոկոսը քվեարկել է հօգուտ ԽՍՀՄ 
պահպանման: Տրված հարցին «Այո» է պատասխանել հանրաքվեին մասնակցած Ադր. ԽՍՀ քաղաքացիների 
93,3 տոկոսը: Ըստ միութենական հանրապետությունների հանրաքվեի արդյունքների մասին տե՛ս https://
ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР: Խորհրդային Հայաստանը 1991-ի մար-
տի՝ ԽՍՀՄ պահպանման մասին հանրաքվեն բոյկոտել էր: 
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Ար դեն հար յուր տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող և ԽՍՀՄ-ի լու ծա րու մից 
հե տո մի ջազ գա յին բնույթ ստա ցած Ար ցախ-Ադր բե ջան կոնֆ լիկ տի ի րա-
վա կան հիմ քե րի մեր կող մից հի շա տակ ված փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ-
յու նը ցույց է տա լիս, որ մե րօր յա Ադր բե ջա նա կան   Հան րա պե տութ յու նը ի րա-
վա կան որ ևէ հիմք ու փաս տարկ չու նի հայ կա կան այն հո ղե րի նկատ մամբ, 
ո րոն ցում այ սօր պե տա կան իշ խա նութ յուն է ի րա կա նաց նում Ար ցա խի 
  Հան րա պե տութ յու նը:   Հիմն ախնդ րի ի րա վա կան հիմ քե րի տե սա կե տից ոչ թե 
հայ կա կան, այլ ադր բե ջա նա կան կողմն է օ կու պաց րել ի րա վուն քի տե սա-
կե տից ի րեն չպատ կա նող տա րածք ներ:   Դա Հ յու սի սա յին Ար ցախն է ու 
  Նա խիջ ևա նը: 

  Հար յու րամ յա հա կա մար տութ յան ի րա վա կան հիմ քե րին վե րա բեր վող 
ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե րի փա թե թի վեր լու ծութ յու նը հաս տա տում է, 
որ նրան ցում չկա որ ևէ ի րա վա կան հիմք, ո րով մե րօր յա Ադր բե ջա նա կան 
  Հան  րա պե տութ յու նը կա րող է հիմն ա վո րել Ար ցա խի նկատ մամբ իր հա վակ-
նութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յու նը: 

Ալեքսանդր Ս. Մանասյան – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից–անդամ, ԵՊՀ: 
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ իմացության տեսու-
թյուն, բնագիտության փիլիսոփայական հարցեր, կոնֆլիկտի փի լի-
սոփայություն: 1990-ական թվականներից ուսումնասիրում է Ղա րա-
բաղյան հիմնախնդրի պատմա-քաղաքական, իրավական ու մշա-
կութային-քաղաքակրթական տեսանկյունները: Այդ թեմայով գրված 
հարյուրից ավելի հոդվածների ու մի քանի գրքերի հեղինակ է, որ 
հրատարակվել են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, 
պարս կերեն լեզուներով:

Summary
ARTSAKH-AZERBAIJAN CONFLICT

Legal Components of the Problem

Aleksandr S. Manasyan

Key words - the Karabakh conflict, ethnopolitical confict, 
own legal basis of the problem, the problem of the legality of the 
Republic of Azerbaijan, legitimacy of the Nagorno-Karabakh Re-
public.

A century has passed since the issue of the conflict between Nagorno-Kara-
bakh and Azerbaijan was included in the international political agenda. The 
conflict began in 1918, when the Turkish army invaded Baku, removed the le-
gitimate authorities and established Azerbaijan Democratic Republic (ADR). The 
latter made unreasonable territorial claims, including the historical province of 
Armenia Nagorno-Karabakh (NK). Before this conflict there was not and could 
not be such a conflict, since in Transcaucasia there was neither a state with the 
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name of Azerbaijan nor a people with such an ethnonym. First, with the support 
of the Turks, and then of the Englishmen who entered the region, ADR tried to 
subordinate NK by force. The problem took the form of an armed confrontation. 
Congresses of plenipotentiary representatives of NK population rejected these 
claims and declared NK as an integral part of the Republic of Armenia. A ques-
tion that took the form of an international conflict was included in the agenda 
of the League of Nations. The struggle of the people of the NK for their reunion 
with Armenia was not pursued in the new geopolitical conditions, when the 
Bolshevik Russia returning to Transcaucasia forcibly included the NK in the bor-
ders of Soviet Azerbaijan with the status of broad autonomy. The Nagorno-
Karabakh Autonomous Region was formed as a form of Soviet statehood. In the 
continuation of the uninterrupted struggle of the Artsakh Armenians in 1988, 
the Karabakh movement began to demand the reunion of the region with So-
viet Armenia.

During the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Azerbaijan 
(AD) adopted a Declaration on the Restoration of the State of the Democratic 
Republic of Azerbaijan (existed in 1918-1920) and refused to be the legal succes-
sor of Soviet Azerbaijan based on the laws of the USSR and the principles of 
international law, deputies of all levels of the Soviets of the Nagorno-Karabakh 
Autonomous District and the adjacent Armenian-populated Shaumyan district 
have proclaimed the independence of the Nagorno-Karabakh Republic (NKR).

Baku again took the strategy of a forceful solution of the problem. The con-
flict entered a new phase. The resolution of the problem, which took the form 
of an international armed conflict, turned out to be under the auspices of the 
OSCE.

The international experience in the settlement of such conflicts suggests that 
it is appropriate to divide the documents of the two types in the legal grounds 
of the problem by placing them in different packages. The first package may 
include documents on the problem, accepted by the parties to the conflict and 
recognized by the competent authorities for them. 

The second package is the documents adopted by international institutions 
that have taken care of the settlement of the problem.

The first package documents are separated in the article as their own legal 
basis. The analysis of the article shows that there is no document in the legal 
grounds of the issue that could make the legitimate claims of the modern Azer-
baijan towards Nagorno-Karabakh.
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Резюме
КОНФЛИКТ АРЦАХ-АЗЕРБАЙДЖАН

Правовые составляющие проблемы

Александр С. Манасян

Ключевые слова - Карабахский конфликт, этнополито-
чес кий конфикт, собственные правовые основы проблемы, 
проб лема легитимности Азербайджанской Республики, леги-
тим ность Нагорно-Карабахской Республики 

Прошел век, как вопрос о конфликте между Нагорным Карабахом и Азер-
байджаном был включен в международно-политическую повестку. Конфликт 
начался в 1918 г., когда турецкая армия вторглась в Восточное Закавказье, 
устранила законные власти и обосновала Азербайджанскую Демократиче-
скую Республику (АДР), предъявившую необоснованные территориальные 
притязания, в том числе и на историческую провинцию Армении Арцах - 
Нагорный Карабах (НК). До этого конфликта в Закавказье не было ни госу-
дарства с названием Азербайджан, ни народа с таким этнонимом. Сначала с 
поддержки турков, а потом и вошедших в регион англичан АДР пыталась 
силой подчинить себе НК. Проблема приняла форму вооруженного проти-
востояния. Съезды полномочных представителей населения НК отклонили 
эти притязания и объявили НК неотъемлемой частью Республики Армения. 
Вопрос, принявший форму международного конфликта, был включен в по-
вестку Лигии наций. Борьба народа НК за воссоединение родного края с 
Арменией не прекращалась и в новых геополитических условиях, когда 
вернувшаяся в Закавказье Советская Россия насильно включила НК в грани-
цы Советского Азербайжана со статусом широкой автономии. Нагорно-Ка-
рабахская автономная область была образована как форма советской госу-
дарственности. В продолжении непрерывной борьбы армянства Арцаха в 
1988 г. началось Карабахское движение с требованием воссоединения обла-
сти с Советской Арменией. В ходе распада СССР, когда Азербайджанская 
Республика (АР) провозгласила о выходе из СССР, об отказе от правопреем-
ства Советского Азербайджана и восстановлении государственности просу-
ществовавшей в 1918-1920 гг. АДР, депутаты всех уровней Советов НКАО и 
сопредельного армянонаселенного Шаумяновского района, основываясь на 
законы СССР и принципы международного права, провозгласили независи-
мость Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Баку вновь встал на путь 
силового решения проблемы. Конфликт вошел в новую фазу. Разрешение 
проблемы, принявшей форму международного вооруженного конфликта, 
оказалось под эгидой ОБСЕ. Международый опыт урегулирования подобных 
конфликтов подсказывает, что в правовых основаниях проблемы целесоо-
бразно разделить друг от друга документы двух видов, разместив их в раз-
ные пакеты. К первому пакету могут быть отнесены документы по пробле-
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ме, принятые сторонами конфликта и признанными ими правомочными 
инстанциями. Во второй пакет могут быть включены документы, принятые 
международными организациями, взявшими под свою эгиду разрешение 
конфликта. Правовые документы первого рода мы называем собственными 
правовыми основaниями проблемы. Проделанный в статье анализ доку-
ментов первой папки показывает, что в них нет ни одного документа, ко-
торый сделал бы законными притязания нынешней Азербайджанской Ре-
спублики на Нагорный Карабах. 
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