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ԼՐԱՏՈՒ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ 1918-1920 Թ.Թ.»

 Գի տա ժո ղով - քննար կում  Հա յաս տա նի Ա մե րիկյ ան 
հա մալ սա րա նում (31 մա յի սի - 1 հու նի սի, 2018 թ.)*

 Բա նա լի բա ռեր - գի տա ժո ղով-քննար կում, պատ մութ-
յան դա սեր, հա մաշ խար հա յին պատ մութ յուն, գի տա կան 
քննար կումն եր, հարց-պա տաս խան, պատ մա կան հա մա-
տեքստ։

 
« Վէմ» հա մա հայ կա կան հան դե սի խմբագ րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ 

2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ին և  հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ ան հա-
մալ սա րա նի  Փա րա մազ Ա վե տիս յան մաս նա շեն քի Ա լեք և  Մա րի  Մա  նուկ ան 
սրա հում տե ղի ու նե ցավ գի տա ժո ղով-քննար կում՝ « Հա յաս  տա նի Հան  րա-
պե տութ յան պատ մութ յան դա սե րը 1918-1920 թթ.։  Սե րունդ  նե րի հի շո  ղութ-
յան և  ար դիա կա նութ յան մար տահ րա վեր նե րի հա մա տեքս տում» խո րա-
գ րով, ո րը նվիր ված էր  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կին։ 

 Մի ջո ցա ռումն ըն թա ցավ հումանիտար գի տութ յուն նե րի տար բեր բնա-
գա վառ նե րը ներ կա յաց նող շուրջ 25 զե կու ցա բեր նե րի ե լույթ ներն ընդ մի-
ջած լուրջ քննար կումն ե րի ու կար ծիք նե րի փո խա նակ ման մթնո լոր տում։ 
 Գի տա կան դիս կուր սի արդ յու նա վե տութ յա նը նպաս տում էր նաև  այն հան-
գա ման քը, որ զե կու ցա բեր նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նութ յու նը ներ կա յաց-
նում էր գի տութ յան ար դի պա հանջ նե րով ա ռաջ նորդ վող հա յաս տան յան 
գիտ նա կան ներ րի նոր սե րուն դը։ 

 Մա յի սի 31-ին՝ ժա մը 10.00-ին սկսված գի տա ժո ղով-քննարկ ման կազմ ո-
մի տեի ա նու նից բաց ման խոս քով հան դես ե կավ « Վէմ» հան դե սի խմբա գիր, 
պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Գ ևորգ Ս.  Խու դին յա նը։ Իր հա մա-
ռոտ ե լույ թում նա ցույց տվեց գի տա ժո ղով-քննարկ ման էա կան, բո վան դա-
կա յին տար բե րութ յու նը ՀՀ 100-ամ յա կի ա ռի թով կազ մա կերպ ված նա խորդ 
մի ջո ցա ռումն ե րից։ Դ րանք են՝ հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի տե սա կան ու 
մե թո դա բա նա կան նոր ձեռք բե րումն ե րը մեր ի մա ցա կան տա րածք ներ բե րե-
լու,  Հա յոց պե տա կա նութ յան պատ մութ յու նը հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան 
հա մա տեքս տում ներ կա յաց նե լու ի րո ղութ յուն նե րը, և  վեր ջա պես՝ 1918-1920 
թթ. ի րա դար ձութ յուն նե րի քննութ յու նը՝ ար դի եվ րո պա կան պատ մա գի տութ-

* Ընդունվել է տպագրության 05.07.2018:
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յան մեջ լայ նո րեն կի րառ վող հի շո ղութ յան խնդրա կար գի հի ման վրա։ 
 Գի տա ժո ղով-քննարկ ման մաս նա կից նե րին ուղղ ված Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Ա մե-

նայն  Հա յոց կա թո ղի կոս  Գա րե գին երկրորդի օրհ նութ յան խոս քը ներ-
կա յաց րեց  Մայր ա թոռ  Սուրբ Էջ միած նի ար տա քին հա րա բե րութ յուն  նե րի և 
ա րա րո ղա կար գի բաժ նի տնօ րեն  Նա թան ար քե պիս կո պոս Հով  հան  նիս -
յա նը։ Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ՀՀ 100-ամ յա կի և  Մա  յիս յան հե րո-
սա մար տե րի մա սին  Վե հա փառ  Հայ րա պե տի խոս քում հատ կա պես շեշտ վում 
էր այն գա ղա փա րը, որ մեր ազ գի հաղ թա նա կների գաղտ նի քը ազ գա յին 
միաս նութ յունն է, ազ գա յին միաս նութ յուն՝ բո լոր ո լորտ նե րի մեջ։  Սա կայն 
միաս նութ յու նը գա ղա փար նե րի նույ նա ցու մը չէ, չի նշա նա կում, թե բո լո րը 
նույ նը պի տի լի նեն, նույն կերպ մտա ծեն: 

ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան Բ յու րո յի ա նու նից գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե-
րին ուղղ ված ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կած ՀՅԴ Բ յու րո յի ան դամ  Կի րո 
 Մա նո յա նը հատ կա պես կարևո րեց այն փաս տը, որ 1918 թվա կա նին ձևա-
վոր ված Հա յոց պե տա կա նութ յունն այն հեն ման կետն է, ո րի շուրջ մեր ժո-
ղո վուր դը մինչ օրս շա րու նա կում է իր գո յատ ևու մը։

 Գի տա ժո ղով-քննարկ ման ա ռա ջին նիս տը, ո րը կրում էր «ՀՀ հիմն ա-
դիր նե րի պատ մա կան ա ռա քե լութ յու նը» վեր տա ռութ յու նը, վա րում էր 
նշա նա վոր պատ մա գետ, պրո ֆե սոր Ալ բերտ Ա. Ս տե փան յա նը։  Նա իր նե-
րա ծա կան խոս քում նկա տեց, որ ներ կա ճգնա ժա մի պայ ման նե րում մենք 
ազ գո վին կանգ նել ենք նո րից ինք ներս մեզ քննե լու, ի մա նա լու, հա յե լու 
խնդրի ա ռաջ։  Դա թույլ կտա կրկին հա մոզ վել, որ թեև մենք մեր նախ-
նի նե րի հետ նույ նա կան չենք, բայց նրանց հետ մեզ կա պում է ազ գա յին 
հի շո ղութ յու նը, ուս տի թե ինչ պես անց յա լը կբեր վի ներ կա՝ կախ ված է մեր 
մտքի ո րա կից, մեր ո րա կից։ 

 Գի տա ժո ղո վի ա ռա ջին զե կույ ցը՝ « Հան րա պե տութ յան գա ղա փարն ու 
հան րա պե տա կա նութ յու նը  Հա յոց նոր և  նո րա գույն պատ մութ յան մեջ», 
ո րով հան դես ե կավ « Վէմ» հան դե սի խմբա գիր, պ. գ. դ. Գ.  Խու դին յա նը, 
նպա տակ ու ներ հստա կեց նել գի տա կան դիս կուր սի հա յե ցա կար գա յին հիմ-
քերն ու նրա նում գոր ծած վող ա ռանց քա յին հաս կա ցու թուն նե րը։ Դ րա հա-
մար հե ղի նա կը մեկ առ մեկ ցույց տվեց հայ ի րա կա նութ յան մեջ հան րա պե-
տութ յան գա ղա փա րի ձևա վոր ման և քա ղա քա կան նպա տա կի վե րած վե լու 
ըն թաց քը։  Զե կու ցա բե րի կար ծի քով՝ հան րա պե տութ յան գա ղա փարն ու հան-
րա պե տա կա նութ յու նը հայ ի րա կա նութ յուն են մուտք գոր ծել ոչ թե անգ-
լո սաք սո նա կան, այլ ֆրան սիա կան քա ղա քա կան ա վան դույ թի ազ դե ցութ-
յամբ, ուս տիև այդ հաս կա ցութ յուն ներն ի րենց վրա կրում են ֆրանսերենի 
լեզ վամ տա ծո ղութ յան ակն հայտ կնի քը։ 

Այ նու հետև զե կու ցա բերն ան ցավ 20-րդ  դա րի  Հա յոց պատ մութ յան հո-
լո վույ թում «հան րա պե տութ յուն» և «հան րա պե տա կա նութ յուն» հաս կա-
ցութ յուն նե րի կոնկ րետ դրսևո րումն ե րին, ցույց տվեց դրան ցով մարմն ա-
վոր վող քա ղա քա կան ար ժեք նե րի սկզբուն քա յին տար բե րութ յու նը՝ ներ կա 
 Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում ո րո շա կի կու սակ ցութ յա նը՝ ՀՀԿ-ին 
վե րագր վող նույն բնո րո շումն ե րից։  Կոնկ րետ փաս տե րով բա ցա հայ տե ցին 
մե զա նում նման խառ նաշ փո թի ի հայտ գա լու պատ ճառ նե րը։ 

Դրանից հետո մեջբերելով «հան րա պե տութ յուն» հաս կա ցութ յան մա սին 
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ի րա վա գի տութ յան դա սա կան նե րի սահմանումները, զե կու ցա բե րը փաս-
տարկ ված ձև ով մեր ժեց 20-րդ  դա րի ըն թաց քում հայ ժո ղովր դի ստեղ ծած 
ե րեք պե տութ յուն ներն իբ րև ե րեք հան րա պե տութ յուն ներ ներ կա յաց նող 
կեղծ-գի տա կան հա յե ցա կար գը։  Հե ղի նա կը հիմն ա վո րեց այն տե սա կե տը, 
որ այս հար ցի հետ կապ ված 1991 թվա կա նից հե տո մե զա նում ձևա վոր վել 
են եր կու զու գա հեռ ին տե լեկ տո ւալ մի ջա վայ րեր։ Ո րով հետև 20-րդ  դա րի 
ըն թաց քում մեր քա ղա քա կան ու քա ղա քակր թա կան ա վան դույ թի մեջ ար ձա-
նագր վել է կրկնա կի խզում՝ խորհր դայ նա ցու մից հե տո մենք հե ռա ցել ենք 
նրա նից, իսկ 1991 թվա կա նից հե տո՝ լիո վին չենք հաղ թա հա րել խորհր դա-
յին ա վան դույթն ու վե րա դար ձել մեր ա կունք նե րին։ Ուս տի՝ « Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յուն» հաս կա ցութ յու նը միակ բնո րո շումն է, որն ար տա ցո լում 
է մեր անց յա լի և  ներ կա յի անխ զե լի միաս նութ յու նը։ 

 Մեր երկ րի խորհր դայ նա ցու մից հե տո՝ մինչև 1936 թվա կա նը, պահ-
պան վել էր ՀՀ պաշ տո նա կան ան վա նու մի ա ռա ջին՝ « Հա յաս տան» բա ռը, 
բայց ա հա հան րա պե տութ յունն իս պառ դա դա րել էր գո յութ յուն ու նե նա լուց։ 
 Քան զի «հան րա պե տութ յուն» հաս կա ցութ յան գի տա կան սահ մա նու մը են-
թադ րում է երկ րի սու վե րե նութ յուն և  քա ղա քա ցու կող մից իր իշ խա նութ-
յունն ի րաց նե լու ի րա վունք։  Զե կու ցա բե րի կար ծի քով՝ հան րա պե տութ յան 
գա ղա փարն ու հան րա պե տա կա նութ յու նը որ ևէ կապ չու նեն ա սիա կան 
բռնա պե տութ յուն նե րի ար ժե հա մա կար գից սնված խորհր դա յին ա վան դույ թի 
հետ։ Ուս տի՝ 20-րդ  դա րի ըն թաց քում մենք ու նե ցել ենք ե րեք պե տութ յուն, 
բայց եր կու հան րա պե տութ յուն, ո րոն ցից երկ րոր դը ստեղծ վել է միայն 
1991 թվա կա նին, բայց դրա նից հե տո էլ մե զա նում եր կու զու գա հեռ ին տե-
լեկ տո ւալ մի ջա վայ րե րի առ կա յութ յու նը թույլ չի տա լիս վե րա դառ նալ մեր 
սե փա կան քա ղա քակր թա կան ա վան դույ թին։

 Դոկ տոր  Ռու բի նա Բ.  Փի րում յա նի (ԱՄՆ) զե կուց ման թե մա յի վեր նա-
գիրն էր՝ «1918-ի և 1991-ի ան կա խու թեա նը ծնունդ տո ւող եր կու ճա կա-
տագ րա կան ժա մա նա կաշր ջան ներ. հա մե մա տա կան հա յեացք»։  Նոր ժա մա-
նակ նե րի  Հա յոց պատ մութ յան ու գրա կա նութ յան ճա նաչ ված մաս նա գե տի 
ե լույ թում պատ շաճ կեր պով բաղ դատ վե ցին նշված զույգ դա րաշր ջան նե րը։ 
 Հե տաքր քիր էր  Ռու բի նա  Փի րում յա նի դի տար կումն այն մա սին, որ 1918 
թ. և 1991 թ. եր կու ան կա խութ յուն ներն էլ արդ յունք էին եր կու ամ բող ջա-
տի րա կան և բռ նա պե տա կան պե տութ յուն նե րի՝ ցա րա կան կայս րութ յան և 
 Խորհր դա յին Միութ յան փլուզ ման։ Ի հար կե, մեկ էա կան տար բե րութ յամբ՝ 
ա ռա ջին դեպ քում աշ խար հը պա տե րազ մա կան դրութ յան մեջ էր, իսկ երկ-
րորդ պա րա գա յում ո րոշ ի մաս տով՝ խա ղաղ էր։ 

 Հա ջորդ զե կու ցու մը ներ կա յաց վեց  Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի թան գա րան-
նե րի և  ար խի վի տնօ րեն Տ. Ա սո ղիկ քա հա նա  Կա րա պետ յա նի կող մից։ 
 Թե ման հետև յալն էր՝ « Հա մայն հա յութ յան հոգ ևոր կենտ րո նը 100-ամ յա 
հե ռա վո րութ յան և  բարձ րութ յան պատ մա կան դի տա կե տից»։ Ընդգծ վեց, 
որ դա րե րի հո լո վու յթում  Հա յաս տան յայց ե կե ղե ցին, ո րի մեջ ան թեղ ված 
է հայ կա կան պե տա կա նութ յու նը, իր բա ցա ռիկ ա ռա քե լութ յամբ ե ղել է մի 
սրբա զան պե տա կա նա կերտ հաս տա տութ յուն։ Այս ա ռի թով մեջ բեր վեց 
Գ ևորգ  Չո րեքչ յան կա թո ղի կո սի միտքն այն մա սին, որ մեր ե կե ղե ցին միշտ 
գուր գու րել է հա յոց պե տա կա նութ յան գա ղա փա րը, վշտա ցել նրա կորստ-
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յան առ թիվ, ու րա խա ցել է հա յոց պե տա կան կյան քի վե րա կեն դա նաց մամբ՝ 
 Բագ րա տուն յաց և  Ռու բին յանց շրջան նե րում, ո րոնց ան կու մից հե տո էլ դա-
րեր շա րու նակ տեն չա ցել է հայ րե նի քի քա ղա քա կան վե րած նութ յու նը և 
 զո հո ղութ յուն ներ է ա րել այդ գա ղա փա րի հա մար։ 

 Հա ջորդ զե կու ցու մը պ. գ. թ. Ար մեն Ս. Ասր յա նինն էր, ո րի ե լույ թը խո-
րագր ված էր «Ա րամ  Մա նուկյ ա նը որ պես հայ ազ գա յին-պե տա կան գործ չի 
մարմն ա վո րում»։  Ներ կա յաց վեց Ա րամ  Մա նուկյ ա նի քա ղա քա կան ու ո րոշ 
չա փով նաև՝ անձ նա կան-ան հա տա կան դի ման կա րի բա վա կա նա չափ խոր 
և  հա մա կող մա նի պատ կե րը։

 Պատ մա գի տութ յան դոկ տոր Գ ևորգ Ս. Ս տե փան յա նը « Ռոս տո մի դե րը 
 Բաք վի հե րո սա մար տի կազ մա կերպ ման և ՀՀ անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման գոր ծում» զե կու ցու մով ներ կա յաց րեց ՀՅԴ հիմն ա դիր նե րից  Ռոս տո մի 
(Ս տե փան  Զոր յան) 1918 թ. փետր վա րին  Պետ րոգ րա դից  Բա քու մեկ նե լու 
և մար տի սկզբնե րին տե ղի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին ներգ-
րավ վե լու պատ մութ յու նը։ Ուղ ղոր դե լով  Բաք վի  Հա յոց ազ գա յին խորհր դի և 
ՀՅԴ  Բաք վի («Ոս կա նա պա տի») կենտ րո նա կան կո մի տեի աշ խա տանք նե րը, 
 Ռոս տո մը դար ձավ Անդր կով կաս ար շա վող թուր քա կան բա նա կի դեմ հայ-
կա կան երկ րորդ ճա կա տը բա ցե լու գոր ծի կազ մա կեր պիչն ու ա ռաջ նոր դը։ 
Գ. Ս տե փան յա նը պատ շա ճո րեն ներ կա յաց րեց Ս տե փան  Զոր յա նի կա յաց րած 
հե ռա տե սա կան ո րո շումն ե րը։  Հի շա տակ վեց, որ Ա րամ  Մա նուկյ ա նը՝ Եր ևա-
նում, իսկ  Ռոս տո մը՝  Բաք վում, ար տա քուստ հա կադր վե լով ի րար՝ ներ քին 
հա մա ձայ նութ յամբ ձգտում էին կան խել թուրք-թա թա րա կան աք ցա նի մեջ 
 Հա յաս տա նը խեղ դե լու օ րա վուր ա հագ նա ցող վտան գը։ Դ րա հա մար նրանց 
միջև գո յութ յուն ու ներ ո րո շա կի դե րա բաշ խում  Բա թու մի պայ մա նագ րով 
 Բա քուն հայ կա կան ու ժե րից դա տար կե լու վե րա բեր յալ  Հա յաս տա նի ստանձ-
նած պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը խա փա նե լու հար ցում։ Եր ևա նում 
գտնվող և  Բա թու մի պայ մա նա գի րը ա ռեր ևույթ հար գող Ա րա մը ու  Բաք վում 
գտնվող, և  այն տե ղից հայ կա կան ու ժե րի դուրսբեր ման՝  Բա թու մի պայ-
մա նագ րով նա խա տես վող պար տա վո րութ յան կա տար մա նը խո չըն դո տող 
 Ռոս տո մը ձևով հա կադր վե լով ի րար՝ ի րա կա նում նույն խաղն էին ա ռաջ 
տա նում։ Ն րանք գի տակ ցում էին՝ որ քան ձգձգվի  Բաք վի դի մադ րութ յու նը, 
այն քան կհե տաձգ վի Եր ևա նի վրա թուր քա կան բա նա կի գրո հը:

Ա ռա ջին նիս տի վեր ջին զե կու ցու մը՝ «Ս պա րա պետ Դ րաս տա մատ 
 Կա նա յա նի դե րա կա տա րութ յու նը ՀՀ սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան գոր-
ծում 1918-1920 թթ.» ըն թեր ցեց պ. գ. դ.  Համ լետ Մ. Գ ևորգ յա նը։  Զե կուց ման 
ձևա չա փի թույլ տված ժա մա նա կա յին սահ ման նե րում ներ կա յաց վեց Դ րո յի 
բա ցա ռիկ կար ևոր դե րա կա տա րութ յու նը ինչ պես հան րա պե տութ յան ձևա-
վոր ման, այն պես էլ պաշտ պա նութ յան գոր ծում՝ նրա կեր պա րը դնե լով 
Ա րամ  Մա նուկյ ա նի ու  Ռոս տո մի նման մե ծութ յուն նե րի կող քին։ 

 Գի տա ժո ղով-քննարկ ման երկ րորդ նիս տը կրում էր « Ժո  ղովր  դա վա րա կան 
պե տութ յան հայ կա կան բնոր դը» խո րա գի րը։ Ն րա նում նա խա գա հում էր 
դոկ տոր  Ռու բի նա Բ.  Փի րում յա նը։ « Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մը և ՀՀ պե-
տա կան մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը 1918 թ. մա յիս-օ գոս տոս» 
թե մա յով իր զե կու ցու մը ներ կա յաց րեց պ. գ. թ.  Հա մո Գ.  Սու քիաս յա նը։ 
 Զե կու ցա բե րը ման րա մաս նո րեն վերլուծեց  Հա յաս տա նի ան կա խաց ման ըն-
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թաց քը, մաս նա վո րա պես հան գա մա նա լից քննութ յան են թար կեց 1918 թ. 
մա յի սի 26-ին վրա ցա կան կող մի նա խա ձեռ նութ յամբ Անդր կով կաս յան սեյ մի 
լու ծար ման փաս տը։ Ն րա կար ծի քով՝ ի րա կան հիմ քեր չու նի հան րա յին ու 
մաս նա գի տա կան ո րոշ շրջա նակ նե րի այն պնդու մը, որ հա յութ յան հա մար 
նման լու ծա րումն ա նակն կալ էր, և  հայ գոր ծիչ նե րը հենց մա յի սի 26-ին են 
ի մա ցել դրա մա սին։  Հա մո  Սու քիաս յա նը պնդու մը բխում է գի տա ժո ղո վում 
ներ կա յաց ված ո րո շա կի փաս տաթղ թա յին տվյալ նե րից։ 

 Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ա րա րատ Մ.  Հա կոբ յա նի զե կույ-
ցը նվիր ված էր ՀՀ կա ռա վա րութ յան 1918-1920 թթ. գոր ծու նեութ յան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րի բա ցա հայտ մա նը։  Հե ղի նա կը հի շեց րեց, որ  Հա յաս տա նի 
երկ րորդ վար չա պետ Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նը  Հա յոց պե տա կա նութ յան 1918-
1920 թթ. պատ մութ յան մեջ ա ռանձ նաց րել է ե րեք փուլ։ Ա ռա ջի նը պե տութ-
յան կազ մա կերպ ման վաղ ժա մա նա կաշր ջանն է, ո րը կապ վում է Հ. Քա -
ջազ նու նու գոր ծու նեութ յան հետ, երկ րորդ փու լը քա ղա քա ցիա կան ստեղ -
ծա գործ աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը, որ հա մընկ նում է իր ղե կա-
վար ման շրջա նին՝ 1919 թ. ապ րի լից մինչև 1920 թ. մա յի սի 5-ը, եր րորդ 
շրջա նը՝  Հա մո Օ հան ջան յա նի վար չա պե տութ յան և  Սի մոն Վ րաց յա նի 
կառավարության 10 օ րե րը նա հա մա րել է ար տա քին ու ներ քին թշնա մի նե-
րի դեմ պայ քա րի ժա մա նա կաշր ջան, ո րը հան գեց րեց հան րա պե տութ յան 
անկ մա նը։ Ա.  Հա կոբ յա նը ներ կա յաց րեց ՀՀ հա ջոր դա կան կա ռա վա րութ-
յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը՝ հիմք ըն դու նե լով Ա.  Խա տիս յա նի ա ռա ջար կած 
մո տե ցու մը։

 Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ան նա Է. Ա սատր յա նի զե-
կու ցու մը՝ «ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վոր ման 
սկզբունք նե րը և  գոր ծա ռույթ նե րը 1918-1920 թթ. և  մեր օ րե րում. հա մե մա-
տա կան քննութ յուն» ՀՀ նախ կին և  ներ կա տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան լիար ժեք հա մե մա տութ յուն էր։ Ա. Ա սատր յանն 
իր ե լույ թում բե րեց փաս տա կան հա րուստ տվյալ ներ, ո րոնց հի ման վրա վեր 
հա նեց ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա ռուց ված քա յին 
ու գոր ծա ռու թա յին տար բե րութ յուն նե րը և  ընդ հան րութ յուն նե րը՝ անց յա լում 
ու մեր օ րե րում։ 

Պ. գ. դ.  Վա նիկ Հ.  Վի րաբ յա նը խո սեց « Ռազ մա քա ղա քա կան մո տե ցում-
նե րը ՀՀ բա նա կի կազ մա կերպ ման գոր ծում 1918-1920 թթ.» թե մա յով։  Նա 
նշեց, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բա նա կը ստեղծ վեց չա փա զանց 
դժվա րին սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րա վի ճա կում։ Ուս տի այ սօր հար կա վոր է 
ա նընդ հատ վե րա դառ նալ անց յալ և  փոր ձել հաս կա նալ, թե այդ թվա կան-
նե րի բա նա կը՝ որ պես անվ տան գութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս, ի՛նչ սայ թա քում-
ներ ու նե ցավ, և  ո րոնք էին դրա պատ ճառ նե րը։ Այն պի սի ի րա վի ճա կում, 
երբ պե տութ յու նը զրո յից էր ստեղծ վում, ան շուշտ, դժվար էր միան գա մից 
մար տու նակ բա նակ ձևա վո րել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի է ա սել, որ սահ-
մա նա փակ ռե սուրս ներ ու նե ցող  Հայս տա նում առ կա էր բա վա կա նա չափ 
քա նա կութ յամբ զորք, ո րը կա րող էր եր կիր պաշտ պա նել։

 Մա յի սի 31-ին կա յա ցած գի տա ժո ղով-քննարկ ման վեր ջին նիս տը կրում 
էր «ՀՀ ար տա քին -քա ղա քա կան կա ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը 1918-1920 թթ.» խո րա գի րը։ Ն րա սկզբում ներ կա յաց վեց պատ մա կան 
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գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ա շոտ Ն.  Հայ րու նու « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը գեր մա նա-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա ծի րում՝ 1918 
թ. հու նիս-նո յեմ բեր» ու շագ րավ զե կու ցու մը։ Իր գո յութ յան ա ռա ջին ա միս-
նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ վի րա կութ յու նը գեր մա նա կան 
կա ռա վա րութ յա նը պար բե րա բար ներ կա յաց նում էր տե ղե կագ րեր և խնդ-
րագ րեր, ո րոնց մի ջո ցով ջա նում էր ձեռք բե րել  Գեր մա նիա յի ա ջակ ցութ-
յու նը՝  Բա թու մի պայ մա նագ րի վե րա նայ ման, դրա նում ամ րագր ված սահ-
ման նե րի ըն դար ձակ ման, ինչ պես նաև Եր ևա նում ու շրջա կայ քում կու տակ-
ված բազ մա հա զար փախս տա կան նե րի դրութ յան բա րե լավ ման հա մար։ 
 Քա նի որ  Գեր մա նիան մտա դիր չէր ըն դու նել  Կով կա սում  Թուր քիա յի հա-
վակ նութ յուն նե րը, եր կու կող մերն ի վեր ջո ձեռք բե րե ցին պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն այն մա սին, որ  Քառ յակ միութ յան բո լոր պե տութ յուն նե րի մաս նակ-
ցութ յումբ  Կոս տանդ նու պոլ սում հրա վիր վի մի խորհր դա ժո ղով՝  Կով կա սին 
վե րա բե րող սահ մա նա յին ու մյուս բո լոր խնդիր նե րը հա մա տեղ վճռե լու 
հա մար։ Ա շոտ  Հայ րու նին ներ կա յաց րեց  Կոս տանդ նու պոլ սում ՀՀ պատ վի-
րա կութ յան կա տա րած մեծ ծա վա լի աշ խա տանք նե րը՝ հիմն վե լով գեր մա-
նա կան աղբ յուր նե րի վրա։

 Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Է դի տա Գ. Գ զո յա նի զե կուց ման 
խո րա գիրն էր « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին-ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կը՝ ըստ Ազ գե րի լի գա յի ժնևյան ար խի վի նո րա հայտ վա վե րագ-
րե րի»։ Ե լույ թում ներ կա յաց վեց ՀՀ 1918-1920 թթ.  մի ջազ գա յին-ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կը՝ Ազ գե րի լի գա յին ան դա մակ ցութ յան հա մա տեքս տում։ 
 Կա տար վեց հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն  Ռու սաս տան յան կայս րութ յան 
տա րած քներում ստեղծ ված մյուս պե տութ յուն նե րի՝ Ազ գե րի լի գա յին ան դա-
մակ ցութ յան գոր ծըն թա ցի հետ։  Ցույց տրվեց, որ լիար ժեք ան կա խաց ման 
ի րա վուն քի ա ռու մով Ազ գե րի լի գան բա ցա ռութ յուն էր ա նում միայն ե րեք 
պե տութ յուն նե րի՝  Լե հաս տա նի,  Ֆինլյ ան դիա յի ու  Հա յաս տա նի հա մար, քա նի 
որ նրանք ու նեին նախ կին կայս րութ յան մեջ չմտնող տա րածք ներ։

ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ա շոտ Ա.  Մել քոն յա նը խո սեց « Ջա վախ քի հար ցը 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան օ րա կար-
գում 1918-1920 թթ.» թե մա յով։  Բա նա խո սը սկսեց ՀՅԴ կող մից ա ռա ջադր-
ված Անդր կով կա սի վար չա տա րած քա յին բա ժան ման խնդրի հի շա տա կու մից, 
շա րու նա կեց Անդր կով կաս յան սեյ մի գոր ծու նեութ յան և  ա պա թուր քա կան 
բա նա կի ար շա վան քի շրջա նում Ա խալ քա լա քում տի րող ի րա վի ճա կի հա մա-
կող մա նի ներ կա յաց մամբ։  Հի շա տա կութ յուն ե ղավ այն մա սին, թե ինչ պես 
Վ րաս տա նի  Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տութ յու նն ար գե լեց թուր քա կան յա-
թա ղա նից մա զա պուրծ Ա խալ քա լա քի հայ գաղ թա կան նե րի ան ցու մը դե պի 
 Բոր ժոմ և Վ րաս տա նի խոր քե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով վտան գա վոր հի վան-
դութ յուն նե րի տա րա ծու մը կան խե լու մտա հո գութ յամբ։ 

ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, փ. գ. դ. Ա լեք սանդր Ս.  Մա նաս յա նը ներ-
կա յաց րեց «Ար ցա խի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը 1918-1921 թթ.» ու շագ րավ 
զե կու ցու մը։  Դի տար կում ար վեց այն մա սին, որ ղա րա բաղյ ան հա կա մար-
տութ յու նը մե զա նում ա նընդ հատ կապ վում է 1988 թվա կա նի հետ, այ նինչ 
խնդի րը հար յու րամ յա կի պատ մութ յուն ու նի։  Բա նա խո սը ներ կա յաց րեց 
հա կա մար տութ յա նը վե րա բե րող ի րա վա կան այլ ևայլ նրբին ի րո ղութ յուն-



229

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 2
 (
62

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

8 

ներ։  Բա ցա հայտ վեց 1918-1920 թթ. Ադր բե ջա նա կան  Հան րա պե տութ յան և 
Ադր բե ջա նի խորհր դա յին սո ցիա լիս տա կան հան րա պե տութ յան միջազգային 
լե գի տի մութ յան բա ցա կա յութ յան փաս տը։  Բա նա խոսն ընդգ ծեց, որ խնդրին 
առնչ վող փաս տաթղ թե րում բազ մա թիվ են այդ ի րո ղութ յուն նե րի կոնկ րետ 
ա պա ցույց նե րը։ 

 Գի տա ժո ղո վի ա ռա ջին օ րվա աշխատանքներն ավարտվեցին կլոր սե -
ղա նի շուրջ քննարկ վե լիք թե մա նե րի մա սին կոնկ րետ ա ռաջար կութ յուն -
ներ ներ կա յաց նե լով և դ րանց հրա տա պութ յունն ու կար ևո րութ յունը հիմ-
նավորելով։ 

 Հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի Ա մե րիկյ ան հա մալ սա րա նում իր աշ խա տանք-
նե րը վերսկ սած գի տա ժո ղո վի չոր րորդ նիս տում քննարկ վե ցին «ՀՀ հա-
սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու կրթամ շա կու թա յին կան քը 1918-1920 
թթ.» գի տա թե մա յի մեջ մտնող հիմն ա հար ցե րը։  Նիս տը սկսվեց  Գե ղամ Մ. 
 Բա դալյ ա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժո ղովր դագ րա կան պատ-
կե րի փո փո խութ յուն նե րը 1918-1920 թթ.» ե լույ թով, ո րում հան գա մա նա լից 
կեր պով ներ կա յաց վե ցին ՀՀ-ում ար ձա նագր ված ժո ղովր դագ րա կան տե ղա-
շար ժե րին վե րա բեր վող տվյալ ները։  Խոս վեց այն մա սին, թե ինչ դժվա րութ-
յուն նե րի հետ էր կապ ված արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի տե ղա վո րու մը՝ 
բնա կութ յան նոր վայ րե րում։

 Նիս տը շա րու նակ վեց  Կա րեն Պ.  Հայ րա պետ յա նի «ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան 
պայ քա րը հատ վա ծա կա նութ յան հա մախ տա նի շի դեմ 1917-1920 թթ.» ու շագ-
րավ զե կու ցու մով։  Հե ղի նակն ընդգ ծեց, որ պատ մութ յան ըն թաց քում մենք 
հաղ թա նակ նե րի ենք հա սել, երբ կա րո ղա ցել ենք ա պա հո վել մեր միաս նա-
կա նութ յու նը, սա կայն հազ վա դեպ է նշվում, թե միաս նա կա նութ յուն աս վա ծի 
ներ քո ինչ է հաս կաց վում։  Հաշ վի չի առն վում մի կար ևոր հատ կա նիշ, որ 
բնո րոշ է մեր ժո ղովր դին դեռևս 16-րդ  դա րի կե սե րից սկսած, երբ նա ար-
դեն բա ժան ված էր արևմ տա հայ և  ար ևե լա հայ հատ ված նե րի։ Այդ երևույթը 
առավել ցցուն կերպով դրսևորվեց հենց Հայաստանի Հանրապետության 
առաջին անկախության շրջանում:  Հատ վա ծա կա նութ յու նը մեր օ րե րում ևս 
 պահ պան վում է։  Հա յաս տան ցի-ղա րա բաղ ցի հաս կա ցութ յուն նե րի տար բե-
րա կու մը, ըստ էութ յան, հատ վա ծա կա նութ յան նոր կերպավորումն է։ 

Իր « Քա ղա քա կան ընդ դի մութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 
1918-1920 թթ.» զե կուց ման մեջ պ. գ. դ.  Սու րեն Թ.  Սարգս յա նը նա խա պես 
հստա կեց րեց այն ի րո ղութ յու նը, որ չի կա րե լի շփո թել «հատ վա ծա կա նութ-
յուն» և «քա ղա քա կան ընդ դի մութ յուն» եզ րույթ նե րը կամ հաս կա ցութ յուն-
նե րը։  Հան րա պե տութ յան հաղ թա նակ նե րին նպաս տող հան գա մանք նե րից 
էին նրա նում առ կա քա ղա քա կան ընդ դի մութ յան հստակ գոր ծու նեութ յու նը 
և դ րա հան դեպ իշ խող կու սակ ցութ յան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը։  Խոս վեց 
իշ խող կու սակ ցութ յու նից (ՀՅԴ) հե տո երկ րորդ քա ղա քա կան ու ժի՝  Հայ 
 Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան մա սին։

Ե րի տա սարդ պատ մա գետ  Նա րեկ Ա. Մկրտչ յա նը «ՀՀ մայ րա քա ղաք 
Եր ևա նը որ պես մշա կու թա յին հա րա ցույց։ Ա լեք սանդր  Թա ման յա նի նախ-
նա կան ծրա գի րը» ուշագրավ զե կուց ման շրջա նակ նե րում ներ կա յաց րեց 
ՀՀ տա րա ծա-ճար տա րա պե տա կան կազ մա կերպ ման խնդի րը՝ Ա լեք սանդր 
 Թա ման յա նի բեղմն ա վոր գոր ծու նեութ յան հի ման վրա։  Զե կու ցա բե րի կար-
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ծի քով դեռևս այդ շրջա նում նա խագծ ված Ա լեք սանդր  Թա ման յա նի Եր ևա նը 
ներ կա յա նում էր իբրև մտա հոգ ևոր ճա նա պար հոր դութ յուն՝ հայ կա կա նից 
դե պի հա մաշ խար հա յի նը և  հա կա ռա կը։ Ուս տի  Մեծ ե ղեռ նից հե տո սփյուռ-
քայ նա ցած ազ գի հա մար Եր ևա նը դառ նա լու էր ընդհանուր սևե ռու մի կետ։ 
Այս ի մաս տա յին դաշ տի վրա իշ խե լու էր Եր ևա նի բնա կան հու շա կո թո ղը՝ 
Ա րա րա տը։

 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու  Դա վիթ Ս. Գ յուր ջին յա նը 
խո սեց « Հա յոց լեզ վի հան դեպ պե տա կան վե րա բեր մուն քի դրսևո րումն ե րը 
 Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յու նում 1918-1920 թթ.» թե մա յով։  Ներ կա յաց վեց, 
թե ինչ պի սին էր լեզ վա կան ի րա վի ճա կը նո րան կախ հան րա պե տութ յու-
նում։  Հիշ վեց, որ 1828-ից  Ռու սաս տան յան կայս րութ յա նը միաց ված Ար-
ևելյ ան  Հա յաս տա նում պե տա կան մար մին նե րի, այդ թվում՝ դա տա րա նի 
և  բա նա կի լե զուն ռու սե րենն էր։ 1918-1920 թթ. հա յաս տան յան մա մու լը 
հա ճախ է անդ րա դար ձել հա յե րե նի, նաև նրա ու երկ րի մյուս լե զու նե րի 
գոր ծա ռութ յան հար ցե րին։ Այս խնդիր նե րին անդ րա դար ձել են նաև կա-
ռա վա րա կան նիս տե րի ըն թաց քում, ո րոն ցում ա մե նա կար ևո րը, ան շուշտ, 
հա յե րե նի՝ որ պես պե տա կան լեզ վի հռչակ ման պատ մա կան փաստն էր՝ իր 
բո լոր դրա կան հետ ևանք նե րով։ Դ. Գ յու ջին յա նը ներ կա յաց րեց մա մու լում 
և  խորհր դա րա նա կան ու կա ռա վա րա կան նիս տե րում այս ա ռի թով ե ղած 
քննար կումն ե րը, հա յե րե նը պե տա կան լե զու ճա նա չե լու հա մար գոր ծադր-
ված լուրջ ջան քե րը։

 Գի տա ժո ղո վի չոր րորդ նիս տի վեր ջին զե կույ ցը՝ « Հա յաս տա նի  Հան      րա - 
պե տութ յան խորհր դա նիշ նե րի հա մա կար գը և ն րա սակ րալ ի մաս տը» նվիր-
ված էր մինչ օրս մեր հա սա րա կայ նութ յան կող մից քննարկ վող և  հա ճախ էլ 
ի րա րա մերժ գնա հա տա կան նե րի ար ժա նա ցող Ա ռա ջին  Հան  րա պե տութ յան 
խորհր դա նի շե րի պատ մա կան ա կունք նե րի բա ցա հայտ մա նը։ Այս հե տաքրք-
րա կան թե ման բա վա կա նին խո րութ յամբ ու սումն ա սի րած բա նա սի րա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու  Հայ կա զուն Ս. Ալվրց յա նը մատ նան շեց այն 
փաս տը, որ սո վո րա բար, պե տութ յան ատ րի բուտ նե րը չեն բա ցատր վում, 
մեկ նա բան վում, ուս տի չեն ի մաս տա վոր վում ըստ էութ յան։  Մինչ դեռ այդ 
ի մաստ նե րը խորն են և  ու նեն պատ մա կան լուրջ ար մատ ներ ու հիմն ա-
վո րումն եր։ Ուս տի՝ բա նա խո սը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան խորհր-
դա նիշ նե րի հա մա կար գի քննութ յունն ի րա կա նաց րեց ոչ միայն նոր ժա-
մա նակ նե րից, այլև միջ նա դա րից մնա ցած ժա ռան գութ յան հա մա կող մա նի 
ու սումն ա սի րութ յան հի ման վրա։

 Գի տա ժո ղո վի վեր ջին՝ հին գե րորդ նիս տը, ո րը հա գե ցած էր ոչ միայն հե-
տաքր քիր զե կու ցումն ե րով, այլև բա նա վե ճե րով ու քննար կումն ե րով, տե ղի 
ու նե ցավ հու նի սի 1-ին ու տևեց մինչև ուշ ե րե կո։ « Հա յաս տա նի հան րա պե-
տութ յան ան կու մը և ն րա պատ մութ յան դա սե րը» խո րա գի րը կրող այդ 
նիս տում ա մե նաս պաս վա ծը եր կար տա րի ներ  Կար սի անկ ման պատ մութ-
յամբ զբաղ վող ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկ տոր Վ լա դի միր Ա.  Հա րութ յուն յա նի 
զե կույցն էր։ Ն րա « Կար սի հանձ նու մը. զին վո րա կան դա վադ րութ յան վար-
կա ծը» զե կույ ցի վեր նա գի րը ներ կա նե րին հու շում էր, որ հե ղի նա կը լուրջ 
բա ցա հայ տումն եր է ա նե լու և ն րանք չսխալ վե ցին։ Իր ծա վա լուն ե լույ թի 
մեջ Վ լա դի միր Ա.  Հա րութ յուն յա նը բա վա կա նին հետաքրքիր են թադ րութ-
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յուն ա րեց, որ 1920 թ.  Մա յիս յան խռո վութ յուն նե րից հե տո բոլշ ևիկ նե րի և 
 Կար սի ուղ ղութ յամբ գոր ծող հայ կա կան բա նա կի հրամ ազ մի ո րոշ ա ռանց-
քա յին դեմ քե րի միջև ե ղել է պայ մա նա վոր վա ծութ յուն առ այն, որ վեր-
ջին ներս ա պա հո վում են, որ պես զի ի րենց են թա կա զոր քը չխո չըն դո տի 
թուր քե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը, փո խա րե նը՝ բոլշ ևիկյ ան կող մը  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան տա պա լու մից հե տո ե րաշ խա վո րում է նրանց անվ-
տան գութ յունն ու ո րոշ պաշ տոն ներ նոր իշ խա նութ յան օ րոք:  Մեկ առ մեկ 
բա ցա հայ տե լով դա վադ րութ յան մեջ նե րքաշված սպա նե րի շրջա նա կը և 
 թուրք-հայ կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում նրա ձեռ նար կած խա փա նա-
րա րա կան քայ լե րը, հե ղի նա կը ա ռար կա յա կան փաս տե րով ցույց տվեց որ 
ի տար բե րութ յուն  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Ռ յա զա նի հա-
մա կենտ րո նաց ման ճամ բար աք սոր ված ի րենց ծա ռա յա կից նե րի, նրանք 
ան մի ջա պես ղե կա վար պաշ տոն ներ են ստա ցել  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի 
 Կար միր բա նա կում և  ան գամ մաս նակ ցել են Վ րաս տա նը խորհր դայ նաց-
նե լու և 1921 թվա կա նի  Փետր վար յան ապս տամ բութ յու նը ճնշե լու նպա տակ 
ու նե ցող ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին1։

Ար դի եվ րո պա կան պատ մա գի տութ յան վեր ջին ձեռք բե րումն ե րի վրա էր 
հիմն ված Սմ բատ Խ.  Հով հան նիս յա նի « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
մա սին հի շո ղութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում և  
ան կախ  Հա յաս տա նում. հա յոց պատ մութ յան դպրո ցա կան դա սա գիրքն իբրև 
«հի շո ղութ յան տե ղանք»» զե կույ ցը։  Նա նշեց, որ յու րա քանչ յուր հան րույ թի 
(նաև պե տութ յան) պատ մա կան հի շո ղութ յան մա սին գո յութ յուն ու նե ցող 
բազ մա թիվ սկզբնաղբ յուր նե րի մեջ ա ռանձ նա նում է դպրո ցում դա սա վանդ-
վող պատ մութ յան ա ռար կան, ո րը կո լեկ տիվ հի շո ղութ յան, հետ ևա բար՝ ինք-
նութ յան բազ մա թիվ բա ղադ րիչ նե րի բո վան դա կու մից զատ՝ աչ քի է ընկ նում 
իր նպա տա կաուղղ վա ծութ յամբ։ Դ րա մի ջո ցով տի րա պե տող վարչակարգը 
կամ պե տութ յու նը միտ ված է ի րա գոր ծե լու և  լե գի տի մաց նե լու իր գե րիշ խա-
նութ յու նը։ Այս տե ղից էլ դա սագր քի՝ քա ղա քա կան տրա մա սույթ նե րի հա մա-
տեքս տում քննար կե լու կար ևո րութ յու նը։  Հա յոց պատ մութ յան խորհր դա յին 
վեր ջին դա սագր քի և  ան կախ  Հա յաս տա նում 1991-ից հե տո լույս տե սած 
ա ռա ջին դա սագր քի հա մե մա տա կան քննութ յան մի ջո ցով հե ղի նա կը ցույց 
տվեց, որ 1918-1921 թթ.  Հա յոց պատ մութ յան գնա հատ ման ա ռու մով այդ 
ըն թաց քում ի րա կա նաց վել են ոչ թե հա յե ցա կար գա յին փո փո խութ յուն ներ, 
այլ սոսկ քա ղա քա կան դրա մա յի հա կա դիր բևեռ նե րին տրվող գնա հա տա-
կան նե րի փո խա տե ղումն եր։

 Ֆի զի կոս Արծ րուն Ա.  Պե պան յա նի ներ կա յաց րած զե կույ ցը վե րա բե-
րում էր 1918-1920 թթ. ըն թաց քում ժո ղո վուրդ-քա ղա քա կան ընտ րա խավ 
հա րա բե րութ յուն նե րի հիմն ա հար ցին։  Դա ոչ թե նեղ մաս նա գե տի, այլ 
մտա հոգ քա ղա քա ցու ու սումն ա սի րութ յուն էր։ Ն րա կար ծի քով՝ Ա ռա ջին 
 Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան քննութ յու նը ցույց է տա լիս, որ կա յին մի 
քա նի հա զար նվիր յալ հա յոր դի ներ, որ հա նուն երկ րի գոյության պատ րաստ 
էին զրկանք ներ կրե լու ու մահ վան գնա լու, բայց մյուս կող մից՝ կա յին նաև 

1 Քանի որ ներկա համառոտ լրատվության մեջ հնարավոր չէ ներկայացնել 1920 թվականի աշնանը 
Կարսում կազմակերպած զինվորական դավադրության մանրամասները, ընթերցողներին խորհուրդ ենք 
տալիս սպասել գիտաժողովի նյութերի հրապարակմանը։
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հար յուր հա զա րա վոր ան տար բեր մար դիկ։ Իսկ մարդ կանց մեկ այլ հատ-
ված էլ զբաղ ված էր վնա սա րա րութ յամբ։  Դա էր մեր երկ րին բա ժին ըն-
կած ող բեր գութ յան ի րա կան պատ ճա ռը՝ ժո ղովր դի հիմն ա կան զանգ վա ծը 
պատ րաստ չէր կրե լու ան կա խութ յան ծանր բե ռը։ 

Գ րա կա նա գետ  Ժեն յա Ա.  Քա լան թար յա նը ներ կա յա ցավ «1918-1921 թթ. 
 Հա յոց պատ մութ յան գե ղար վես տա կան ար ձա գան քը ա կա նա տես գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում» խո րագ րով զե կուց մամբ։ Ժ.  Քա լան թար յա նը 
ներ կա յաց րեց Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան գե ղար վես տա կան 
լայն ար ձա գան քը հայ գրա կա նութ յան մեջ, ին չը փաս տե րի ու նրանց մեկ-
նա բա նութ յուն նե րի հա մե մա տութ յան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս։ Գ րա-
կա նա գետն այդ հա մե մա տութ յուն ներն ա նե լու և  մա տու ցե լու նպա տա կա-
հար մա րութ յու նը տես նում է դեպ քե րի ա կա նա տես, մաս նա կից գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վեր լուծ ման մեջ։ 

  Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ս վետ լա նա Բ.  Թու ման յա նի 
զե կուց ման խո րա գիրն էր « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ա մե րի կա ցի 
գրող Էլ ջին Գ րոսք լոու սի «Ա րա րատ» վե պում»։ Որ պես նա խա բան՝ հե ղի նա-
կը ներ կա յաց րեց վե պի ու շագ րավ սյու ժեն, նրա հե րոս նե րի կա պը տվյալ 
դա րաշր ջա նի ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ, կա տար վե ցին պատ մա կան ու հո-
գե բա նա կան հե տաքր քիր վեր լու ծութ յուն ներ, հա մադր վե ցին 1918-1920 թթ. 
հետ կապ ված ո րո շա կի փաս տե րի դրսևո րումն ե րը՝ պատ մութ յան և գ րա-
կա նութ յան հար թակ նե րում։ 

 Գի տա ժո ղո վն ա վարտ վեց կլոր սե ղա նի մի ջո ցով՝ « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ձևա վո րու մը և  ան կու մը համաեվրոպական և տա րա ծաշր-
ջա նա յին գոր ծըն թաց նե րի համատեքստում» թեմայի քննարկումով։ Ա ռա ջին 
 Հան րա պե տութ յան պատ մու թու նը դի տար կե լով որ պես հա մաշ խար հա յին 
պատ մութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ ա ռա ջադր վե ցին ու քննարկ վե ցին հետև-
յալ զույգ հար ցե րը՝ 

ա) արդ յո՞ք պատ մա կան անհ րա ժեշ տութ յուն էր ՀՀ ձևա վո րու մը, 
բ) արդ յո՞ք ան խու սա փե լի էր նրա ան կու մը։ 
Նշ ված հար ցե րի քննար կու մը տե ղի ու նե ցավ՝ ներ կա իրականության 

հետ զու գա հեռ ներ անց կաց նե լու և համեմատական վերլուծություններ 
կա տարելու միջոցով։  Հատ կանշ վեց այն փաս տը, որ  Հա յաս տա նի Հան-
րա  պե տութ յան ձևա վոր ման հա մար խթան ե ղավ 1917 թ.  Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղաշր ջու մը և  Ռու սաս տա նի փաս տա ցի փլու զու մը, ին չը դի տարկ վեց 
իբրև մայր ցա մա քա յին կայս րութ յուն նե րին բնո րոշ կրկնվող օ րի նա չա-
փու թ յուն։  Միա ժա մա նակ հստա կո րեն ցույց տրվեց, որ կայսրության նոր 
«հողահավաքի» հետ ևանքն էր Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան կու մը։ 
Դ րա հիմ քում ըն կած էր 19-րդ  դա րին բնո րոշ եվ րո պա կան հա վա սա րակշ-
ռութ յան քա ղա քա կա ն սկզբունք ի տե ղա փո խու մը մեր տա րա ծաշր ջան, ինչն 
ան խու սա փե լի էր դարձ նում ոչ միայն  Ռու սաս տան յան և Օս ման յան կայս-
րութ յուն նե րի փլու զու մը, այլև նրանց նորացված կեր պա վո րումն ե րի ձևա-
վո րու մը։  Ցույց տրվեց նման աշ խար հա քա ղա քա կան վերադասավորման 
կա պը  Մեծ Բ րի տա նիա յի տա րա ծաշր ջա նա յին քա ղա քա կա նութ յան հետ։ 
 Մաս նա վո րա պես՝ մեկ շղթա յի մեջ դիտ վեց 1919 թվա կա նին ար ձա նագր ված 
ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի շղթան՝ գե նե րալ  Մուս թա ֆա  Քե մա լի 
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փա խուս տը Ա նա տո լիա, բրի տա նա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը Անդր կով-
կա սից,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ռազ մա կան թի կունքն ա պա հո վող 
գե նե րալ Ա.  Դե նի կի նի 1919 թվա կա նի ամ ռան տպա վո րիչ հաղ թա նակ նե րի 
անս պա սե լի փո խա կեր պու մը աշ նա նա յին պար տութ յուն նե րի և  այլն։ 

Ուրեմն՝ նոր կամ՝ բոլշ ևիկյ ան  Ռու սաս տա նի վե րա դար ձը և  նոր կամ՝ 
քե մա լա կան  Թուր քիա յի ձևա վո րու մը օբ յեկ տի վո րեն ա պա հո վում էր այն հա-
վա սա րակշ ռութ յու նը, ո րին ձգտում էր «ծո վե րի թա գու հին»։ Ուս տի ան կախ 
նրա քո ղարկ ված ներգ րավ վա ծութ յան մա սին վկա յող փաս տե րի հա վաս-
տիութ յու նից, մենք գործ ու նեինք մի պրո ցե սի հետ, ո րում պետք է զո հա բեր-
վեին հա յե րի, հույ նե րի, քրդե րի և  այդ հա վա սա րակշ ռութ յան ձևա վոր ման 
ճա նա պար հին հայտն ված այլ ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րը։  

Սա կայն, բրի տա նա կան պրագ մա տիզ մի հաղ թա նա կը տա րա ծաշր ջա-
նա յին դրա մա յի նոր հանգր վա նի սկիզբն էր միայն, քա նի որ աշ խար հա քա-
ղա քա կան ազ դակ նե րի բախ ման ա վան դա կան սխե մա ներին 20-րդ  դա րում 
աս տի ճա նա բար փո խա րինելու էր գալիս գլո բալ քա ղա քա կա նութ յունը, ո րը 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո դնե լով Նոր աշ խար հա կար գի հիմ քե րը՝ վե րա խա-
ղար կում է մեկ դար ա ռաջ տե ղի ու նե ցա ծը։

Ուս տի հաս նե լով մինչև մեր օ րե րը՝ գի տա ժո ղով-քննար կու մի մաս նա-
կից նե րը ներ կա յաց րե ցին գի տա կան հիմք ու նե ցող կոնկ րետ խորհր դատ-
վութ յուն ներ՝ ի նկա տի ու նե նա լով ա պա գա յում ան խու սա փե լի դար ձող՝ 
տա րա ծաշր ջա նա յին դրա մա յի կրկնութ յան հա վա նա կա նութ յու նը։

Դ րան ցից հատ կա պես կար ևոր էին՝
- 1917-ին տե ղի ու նե ցած  Ռու սաս տա նի ժա մա նա կա վոր փլուզ ման արդ-

յուն քում 1918 -ին մեր տա րա ծաշր ջա նում  Թուր քիա յի գոր ծի դրած հա մա-
թու րա նա կան էքս պան սիա յի խոր քա յին զսպա նակ նե րի բա ցա հայ տու մը՝ ի 
նկա տի ու նե նա լով դրա կրկնութ յան՝ ոչ միայն տե սա կան, այլև գործ նա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը,

-  Մայ րա քա ղաք Եր ևա նի մշա կու թա յին հա րա ցույ ցի ձևա վոր ման թա-
ման յա նա կան տես լա կա նի և դրա հե տա գա ձևա խե ղումն ե րի ցու ցադ րումն 
ու ներ կա յա ցու մը՝ ի տես ներ կա սերն դի,

- 1919 թվա կա նի երկ րորդ կե սից սկսված ՀՀ աշ խար հա քա ղա քա կան կա-
ցութ յան վատ թա րաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը, ո րոնք մինչ օրս 
նրբո րեն քո ղարկ վում են Արև մուտք -  Ռու սաս տան դի մա կա յութ յան մա-
սին եր կու պար զու նակ ու հա վա սա րա պես գա ղա փա րա խո սա կա նաց ված 
մտա կա ղա պար նե րի մի ջո ցով։ Դ րանք որ պես 1918-1920 թթ. պատ մութ յան 
վե րա բեր յալ գեր տե րութ յուն նե րի քարոզչա կան խո հա նոց նե րում հորինված 
պատ կե րա ցումն ե րի հա մա կար գեր, հա վա սա րա պես աղ ճա տում են պատ-
մա կան ի րա կա նութ յու նը մի կող մից՝ 1920 թվա կա նի մա յի սին մեր «կորց-
րած հնա րա վո րութ յան» մա սին խորհր դա յին հայտ նի հե քիա թի տա րած ման, 
իսկ մյուս կող մից՝ եվ րո պա կան հա վա սա րակշ ռութ յան ճար տա րա պետ նե րի 
հո վա նա վո րած՝ բոլշ ևի կա-քե մա լա կան գոր ծարքն իբրև ռուս-թուր քա կան 
դա շինք ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով։

 - Եվ վեր ջա պես՝ գի տա ժո ղով-քննարկ ման լուրջ ձեռք բե րումն էր  Կար սի 
անկ ման մա սին մինչ օրս շրջա նառ վող քա ղա քա կա նաց ված մեկ նա բա նութ-
յուն նե րի մաս նա կի հեր քու մը և  Կար սի հանձն ման կոնկ րետ մե խա նիզ մի՝ 
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զին վո րա կան դա վադ րութ յան և նրա մաս նա կից նե րի շրջա նա կի բա ցա հայ-
տումն ու հա մե մա տու մը՝ մեր առջև կանգ նած ներ կա մար տահ րա վեր նե րի 
հետ։

Այս պի սով, 2018 թվա կա նի մա յի սի 31-ին և  հու նի սի 1-ին  Հա յաս տա նի Ա մե-
րիկյ ան հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ ված՝ « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
պատ մութ յան դա սե րը 1918-1920 թթ.» գի տա ժո ղով-քննար կու մը գի տա-
կան բազ մա շերտ ու սումն ա սի րութ յուն նե րի և  տե սա կետ նե րի պարզ հա-
մադ րութ յուն չէր, այլ մեկ ամ բողջ դա րի հե ռա վո րութ յու նից  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յանն ուղղ ված գնա հա տո ղա կան հա յացք։  Նման տարողու-
թյան միջոցառումը ներ կա ժա մա նա կից դե պի անց յալ թափանցելու և 
միաժամանակ՝  մոտ ա պա գային պատ գամ ուղղելու հաջողված փորձ էր։ 
Ս րա նով մեր ազ գա յին կամ քի ու գի տա կան ո գու յու րօ րի նակ ե րախ տա գի-
տութ յու նը մա  տուց վեց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը կեր տած անձն վեր 
ան հա տա կա նութ յուն նե րին և ն րանց մեծ գոր ծին, ինչ պես նաև ա պա գա յի 
այն անձն վեր նե րին, ո րոնց փո խանց վե լու է Հայոց մե ծա գույն ազ գա յին ար-
ժե քը՝  Հա յաս տա նի ան կա խութ յունն ու ա զա տութ յու նը։

 Սի րա նուշ Գ.  Հով հան նիս յան
 Բա նաս. գիտ. թեկն.

 Սի րա նուշ Գ.  Հով հան նիս յան –հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակն 
ընդգր կում է ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան և  լեզ  վա   փի լի  սո փա յութ յան 
բնա գա վառ նե րը։ Զ բաղ վում է հո գե բու ժա կան լեզ վա  բա նութ յան, լեզ-
վի անդ րան ցայ նութ յան (տրանս ցեն դեն ցիա), լեզ վան շա նա գի տութ-
յան հար ցե րով։  Մեկ մե նագ րութ յան, շուրջ 20 գի տա կան հոդ վա ծի ու 
զե կու ցումն ե րի հե ղի նակ է։

Summary

“LESSONS OF HISTORY OF THE ARMENIAN REPUBLIC IN 1918-1920”

Conference-dispute at the American University of Armenia  
(May 31 - June 1, 2018)

Siranush G. Hovhannisyan

Key words - conference-dispute, lessons of history, world 
history, scientific discussions, question-reply, historical context.

 On May 31 and June 1 at the initiative of “Vem” Pan-Armenian journal’s 
editorial staff in Paramaz Avetisyan’s Building of American University of Armenia 
namely in Alec and Mari Manoogians’ Hall a conference-discussion was held en-
titled “The Historical Lessons of Armenian Republic of 1918-1920 in the Context 
of the Generations’ Memories and Modern Challenges” dedicated to the 100 an-
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niversary of Armenian First Republic. The event was held in the presence of 
numerous guests, in the atmosphere of really scientific discussions and exchange 
of views by different professional fields’ representatives. Scientific productivity 
was also promoted by the structure of the event: every stage of report was fol-
lowed by the stage of question-reply due to which certain details of the themes 
were aroused. The conference ended with the presentation of books and round 
table discussions in the framework of which the main theme, namely, “The 
Formation of Armenian First Republic and its Decline under the Europian and 
Regional Light” was offered.

Резюме

«УРОКИ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 1918-1920 гг.»

Конференция–обсуждение в Американском университете 
Армении (31 мая – 1 июня 2018 г.)

Сирануш Г. Оганесян

Ключевые слова – конференция-обсуждение, уроки 
истории, мировая история, научные обсуждения, вопросы и 
ответы, исторический котекст.

По инициативе редакции журнала «Вем» 31-го мая и 1-го июня 2018 г. в 
зале «Алек и Мари Манукян» Американского университета Армении прошла 
конференция-обсуждение «Уроки истории Республики Армения 1918-1920 
гг.», посвященная столетию образования Первой Республики Армения. 
Мероприятие прошло в присутствии многочисленных гостей, в атмосфере 
серьезных научных обсуждений и обмена мнениями между представителями 
разных отраслей гуманитарного знания. Научной продуктивности 
способствовала также структура мероприятия: в конце каждого заседания 
было отведено время для вопросов и ответов, благодаря которым 
разъяснялись некоторые из рассмотренных тем. Конференция закончилась 
круглым столом, на котором в качестве главной темы для обсуждений было 
предложено «Формирование и падение Республики Армения в контексте  
европейских и региональных процессов».
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