
 
 

ՀՏԴ 930.2 

ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    հարցըհարցըհարցըհարցը    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    
ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    (1918 (1918 (1918 (1918 թթթթ. . . . հունիսհունիսհունիսհունիս----նոյեմբերնոյեմբերնոյեմբերնոյեմբեր))))    

ՂուլյանՂուլյանՂուլյանՂուլյան    ՅուրիկՅուրիկՅուրիկՅուրիկ        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Բաթում, 
Կ.Պոլիս, Զանգեզուր, սահմաններ, բանակցություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Տարբեր քաղաքական նպատակներ ու կողմնորոշումներ ունեցող 

Անդրկովկասի նորանկախ հանարպետությունների միջև գոյություն 
ունեին տարածքային վեճեր, որի պատճառով առաջ էր եկել փոխադարձ 
անվստահություն: 1918 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հայ-
ադրբեջանական հարաբերությունների առանցքում սահմանային հար-
ցերն էին: Դրանց շուրջ տարվող բանակցությունները մեծամասամբ 
վերաբերում էին Ղարաբաղի խնդրին: Չնայած որ Ղարաբաղի ու Զանգե-
զուրի հարցի լուծումը տեղափոխվել էր Կ.Պոլսի կոնֆերանս, Ադրբեջանն 
այդ տարածքները համարում էր իր «անբաժանելի պրովինցիաները»:  

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը    ևևևև    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    
հարցըհարցըհարցըհարցը    

Չնայած Բաթումի կոնֆերանսում հայկական կողմի վրա եղած 
թուրք-ադրբեջանական ճնշումներին, հայկական կողմը մտադրություն 
չուներ հրաժարվելու Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից: Այդ դիրքորոշումը 
հստակ դրսևորվեց Հայոց ազգային խորհրդի հրապարակած անկախու-
թյան հռչակագրում, որում իրեն հայտարարում էր հայկական գավառ-
ների գերագույն և միակ իշխանություն: Հայկական գավառներ անվան 
տակ հասկացվում էին հայաբնակ այն գավառները, որոնք նախկինում 
գտնվում էին Երևանի, Թիֆլիսի և Գանձակի նահանգների կազմում:  

Օսմանյան Թուրքիայի և Հայաստանի Հանրապետության միջև 
1918 թ. հունիսի 4-ին [6, 533-536] Բաթումում կնքված պայմանագրում 
Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի մասին խոսք չկար: 

Բաթումի պայմանագրի երրորդ կետով նախատեսվում էր, որ 
«Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև կնքված և 
նրանց միջև փոխադարձ սահմանների որոշմանը վերաբերող համաձայ-
նագիրը կհաղորդվի օսմանյան կայսերական կառավարությանը» [6, 533-
536], սակայն կողմերի միջև նման համաձայնագիր չկայացավ:  

ԱդրբեջանիՀանրապետությունը սկզբից ևեթ հայտարարեց, որ ինքն 
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արժանի է տիրանալու Անդրկովկասի տարածքների մեծ մասին [17, 166]: 
Ադրբեջանը մտադիր էր նոր պետականության սահմաններում հասնել 
Անդրկովկասի քիչ թե շատ մուսուլմանաբնակ բոլոր շրջանների միավոր-
մանը [4, 178]: 

Օգտվելով Անդրկովկասում Օսմանյան Թուրքիայի ռազմաքաղաքա-
կան ազդեցության հաստատումից՝ մուսավաթականները փորձում էին 
նվաճել Հայաստանի բաղկացուցիչ անբաժանելի մաս հանդիսացող, միա-
տարր հայ բնակչություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի 
գավառները: ՀՀ-ը մտադրություն չուներ հրաժարվելու հին բաժանու-
մով Գանձակի նահանգի մաս կազմող Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից, 
քանի որ պատմականորեն և ազգագրական տեսակետով դրանք հայկա-
կան շրջաններ էին [9, 158]:  

Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման պահից երևի թե ոչ 
մի հարց նրա համար այնքան սուր և կարևորություն ունեցող չէր, ինչպես 
Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի հարցն էր: Հենց այդ հարցի վրա էր մեծամա-
սամբ կենտրոնացած ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը: Ղարա-
բաղը, հանդիսանալով Հայկական լեռնաշխարհի բնական շարունակու-
թյունը, նրա հետ ուներ միատեսակ ֆիզիկական և աշխարհագրական 
կառուցվածք, միասնական մշակույթ և միասնական պատմություն: Բացի 
այդ՝ Լեռնային Ղարաբաղը մնացած Հայաստանի համար հանդիսանում 
էր բնական պատնեշ թշնամական ներխուժումների համար: 

 Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 
սկզբնական շրջանում զգուշանում էր Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը իր 
հողային ամբողջության իրավական և անբաժան մասը ճանաչելուց: Զան-
գեզուրն ու Ղարաբաղը կառավարվում էին տեղական խորհուրդներով: 

Արտաքին աշխարհից ամբողջովին մեկուսացված ու զբաղված 
սեփական ժողովրդի վտանգված ֆիզիկական գոյությունն ապահովելու 
գործով՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, խուսափելով առճակատման 
գնալուց, փորձում էր հարևան պետությունների, այդ թվում և Ադրբեջանի 
հետ հաստատել «տանելի» հարաբերություններ: Դրանով էր պայմանա-
վորված այն հանգամանքը, որ Անդրկովկասում թուրքերի եղած ընթաց-
քում ՀՀ կառավարությունը Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի նկատմամբ իրա-
կանացնում էր զգուշավոր քաղաքականություն [3, 24]:  

1918 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հայ-ադրբեջանական 
հարաբերությունների առանցքում սահմանային հարցերն էին: Դրանց 
շուրջ տարվող բանակցությունները մեծամասամբ վերաբերում էին Ղա-
րաբաղի խնդրին: Բանակցությունների հիմնական առանձնահատկու-
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թյունը կողմերի դիրքորոշումների անհաշտությունն էր: Հատկանշական 
էր նաև այն, որ այդ բանակցություններն ընթանում էին երրորդ կողմի, 
տվյալ դեպքում Թուրքիայի մասնակցությամբ, որի կողմնակալ, ադրբե-
ջանամետ դիրքորոշման պատճառով հայկական կողմը հայտնվում էր 
անիրավահավասար պայմաններում, զրկվում իր իրավունքները պաշտ-
պանելու հնարավորությունից: Դա էր հիմնական պատճառը, որ ՀՀ կա-
ռավարությունը, Ղարաբաղի հարցում խուսափելով վճռական քայլերի 
դիմելուց, որոշ դեպքերում բավարարվում էր միայն դեպքերի զարգա-
ցումներին հետևելով: Նման իրավիճակում հայկական կողմը փորձում էր 
իր իրավունքները պաշտպանել դիվանագիտական գրությունների, բա-
նակցությունների, պետական ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների 
հանդիպումների ու հարցերի շուրջ քննարկումների միջոցով: 

Բաթումի պայմանագրի ստորագրումից մի քանի օր անց՝ հունիսի 
13-ին, Հայոց Ազգային խորհուրդը Ադրբեջանի մուսուլմանական 
խորհրդից պահանջեց Ղարաբաղը ճանաչել որպես Հայաստանի տա-
րածքի մաս, սակայն վերջինիս կողմից մերժում ստացավ: Մուսուլմանա-
կան ազգային խորհրդի նախագահն այդ մերժումը պատճառաբանեց 
նրանով, որ մուսուլմանական և Հայկական ազգային խորհուրդների ներ-
կայացուցիչների համատեղ նիստում ընդհանուր գծերով ձեռք է բերվել 
բանավոր համաձայնություն Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքների 
սահմանազատման հարցի վերաբերյալ, ըստ որում Հայկական ազգային 
խորհրդի կողմից մասնակցել են Մ. Խ. Պապաջանովը, Ս. Ս. Հարությու-
նովը և ուրիշներ: Այն ժամանակ Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես չի 
բարձրացվել [1, 44-45]: Ադրբեջանի մուսուլմանական ազգային խոր-
հուրդը պնդում է, որ երկու պետությունների տարածքների սահմանների 
վերաբերյալ բոլոր տեսակի բանակցությունները կարող են ընթանալ 
միայն վերոհիշյալ համաձայնության հիման վրա: «Ինչ վերաբերում է 
սահմանային գծի հաստատման հարցի մասին, ապա կարող է քննարկ-
ման առարկա դառնալ հատուկ հանձնաժողովի, կազմված Ադրբեջանի և 
Հայաստանի կառավարությունների կողմից» [18, 5],– ասված էր Ադրբե-
ջանի մուսուլմանական ազգային խորհրդի հայտարարության մեջ: 

 Քանի դեռ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեռևս դիվանագիտա-
կան հարաբերություններ չէին հաստատվել, ու ներկայացուցիչների 
փոխանակում չէր իրականացվել, երկկողմ հարաբերություններին վերա-
բերող բանակցությունները հիմնականում իրականանում էին Թիֆլիսում 
գործող նրանց ներկայացուցիչների միջոցով: Դրանց ընթացքում մեկ 
անգամ չէ, որ Ղարաբաղի հարցը դառնում էր քննարկման առարկա: 
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Նման նախաձեռնությամբ երբեմն էլ հանդես էր գալիս թուրքական 
կողմը, որի դրդմամբ Մ. Ջաֆարովն իր պաշտոնակցի` Ա. Ջամալյանի 
հետ հանդիպումների ընթացքում հանդես էր գալիս սահմանային հարցի 
կարգավորման վերաբերյալ սեփական տարբերակների առաջադրումնե-
րով: Այսպես` ՀՀ ԱԳ նախարարին գրած նամակում Վրաստանում ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացուցիչը, պատմելով իր ու Մ. Ջաֆարովի 
հանդիպման մասին, գրում է, որ նա իր մոտ էր եկել Քերիմ փաշայի 
դրդմամբ: Մ. Ջաֆարովն առաջարկել էր, որ հայկական կողմը հրաժարվի 
Ղարաբաղից, և ակնարկել, որ դրա դիմաց իրենք կզիջեն Երևանի գա-
վառի թուրքաբնակ գյուղերը: Մ. Ջաֆարովի առաջարկին պատասխանե-
լով` Ա. Ջամալյանն ասում է. «Չկա մի հայ, որ կողմ լինի Ղարաբաղը 
Ադրբեջանին թողնելուն և դրա արդյունքը կարող է ապստամբություն 
լինել» [13]: Ներկայացված նամակը մեկ անգամ ևս գալիս է վկայելու, որ 
ՀՀ կառավարությունը հետևողական էր Ղարաբաղի նկատմամբ իր իրա-
վունքներին պաշտպան կանգնելու և արցախահայությանը սատարելու 
դիրքորոշման մեջ, թեև դրանց դրսևորման համար տվյալ փուլում չուներ 
իրական հնարավորություններ: 

1918 թ․հուլիսի 22-26-ին Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում տեղի 
ունեցավ Ղարաբաղի հայության առաջին համագումարը: Երկրամասի 
բոլոր շրջաններից եկած 180 պատգամավորի և քաղաքական կուսակցու-
թյունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համագումարը միա-
ձայն որոշում է ոչ մի դեպքում Ղարաբաղը չճանաչել Ադրբեջանի հանրա-
պետության մարզ, ձգտել Ղարաբաղը միացնել կամ Հայաստանի Հանրա-
պետությանը, կամ էլ լավագույն դեպքում նրան տալ կանտոնի սկզբուն-
քով կառավարելու իրավունք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պահպա-
նել ռուսական կողմնորոշում և հնարավորության դեպքում վերամիավոր-
վել միասնական Ռուսաստանին [8, 19]։ 

Արցախահայությունը 1918 թ. ամռանը և աշնանը բազմիցս հարց էր 
դրել Հայաստանի կառավարության առաջ՝ ուղարկել իր պաշտոնական 
ներկայացուցիչը և հայտարարել Ղարաբաղը Հայաստանին միավորված: 
Սակայն, ելնելով ստեղծված արտաքին անկայուն վիճակից, մանավանդ 
որ տարածքային հարցերի շուրջ հարաբերությունները խիստ բարդացել 
էին Վրաստանի և Թուրքիայի հետ, և ելնելով Ադրբեջանի հետ հարաբե-
րություններն ավելի բարդացնելու վտանգից՝ Հայաստանի կառավարու-
թյունը դա չարեց և զգուշություն էր ցուցաբերում: Դրանով էր պայմանա-
վորված, որ ընդառաջ չգնաց Ղարաբաղի և Զանգեզուրի հայության կող-
մից քանիցս եղած օգնության առաջարկություններին: «Ան կը գոհանար 
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շատ-շատ գործիչներ ու ներկայացուցիչներ ուղարկելու հոն» [3, 24],- 
գրում է Վ. Գևորգյանը: Սա ամենևին չի նշանակում, թե Հայաստանի կա-
ռավարությունը մտադիր էր հրաժարվել իր պատմական, կենսական 
շրջաններ Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից: 

Հատկանշականն այն է, որ երկրամասի մեծ մասի թուրքական զինա-
գրավման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը, զրկված 
լինելով իր կենսական տարածքների մեծ մասից, ամփոփված մի փոքր 
հողակտորի վրա, չէր կորցնում լավատեսությունը ու հավատը վաղվա 
Հայաստանի հանդեպ: Դա իր արտահայտությունը գտավ նաև 
1918 թ․օգոստոսի 1-ի Հայաստանի Խորհրդի անդրանիկ նիստում 
Խորհրդի նախագահ Ա․Սահակյանի ճառում. «... Բայց ես կարծում եմ, որ 
երկրի սահմանները քարացած չեն կարող մնալ միշտ։ Ես հավատում եմ, 
որ մեր սահմանները կընդարձակվեն կյանքի երկաթե օրենքի ուժով, մեր 
արդար ու անվիճելի իրավունքների պաշտպանությամբ գրավված հողա-
մասերի վերաբերմամբ» [2, 15]: Իսկ արդեն ՀՀ պառլամենտի 1918 թ. օգոս-
տոսի 3-ի նիստում հրապարակած հայտարարության մեջ կառավարու-
թյունը արտաքին գործերի սահմաններում, ի թիվս այլ հարցերի, նախա-
տեսում էր Ատրպատականի (Ադրբեջան) և Վրաստանի հետ փոխադարձ 
համաձայնության գալով, լուծել Հայաստանի և այդ պետությունների 
սահմանների հարցը՝ հիմք ունենալով էթնիկական սկզբունքը, իբրև 
միակը, որ համապատասխանում է ռամկավար պետությունների ոգուն և 
նպատակներին [5, 11]: 

1918 թ. ամռանը Լեռնային Ղարաբաղում տագնապալի իրավիճակ էր 
ստեղծվել, որը կարող էր ցանկացած պահի վերածվել հայ-ադրբեջանա-
կան արյունալի բախման: Ադրբեջանի կառավարությունը թուրքական 
սվինների օգնությամբ պատրաստվում էր գրավել Ղարաբաղը և այնտեղ 
նշանակել իր պաշտոնյաներին: Բայց նախքան այդ քայլին գնալը Ադրբե-
ջանի կառավարությունը հայկական բնակչությունից պահանջեց առանց 
պայմանի հնազանդում: Դիմադրության` «գեթ մեկ ասկյարի սպանվելու» 
դեպքում Ադրբեջանի կառավարությունը սպառնում էր Ղարաբաղը 
հավասարեցնել հողին: Երկու ժողովուրդների միջև ստեղծված լարված 
հարաբերությունները մեղմելու համար և ստեղծված վտանգը կանխելու 
մտահոգությամբ Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ 
Ա. Ջամալյանը Ղարաբաղ հայ-թաթարական հատուկ պատվիրակություն 
ուղարկելու առաջարկությամբ դիմեց Վրաստանում Ադրբեջանի դիվա-
նագիտական ներկայացուցիչ Մ. Ջաֆարովին [11]: Մ. Ջաֆարովն օգոս-
տոսի 23-ի պատասխան գրության մեջ իր կառավարության անունից 
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ողջունեց «ԱԴՀ հայ քաղաքացիների վրա ներգործելու «Երևանի նախա-
ձեռնությունը` դա գնահատելով` որպես ԱԴՀ-ի հանդեպ Հայաստանի 
«բարի ծառայություն» ու իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց 
ներգործել ՀՀ մուսուլման քաղաքացիների վրա: ՀՀ պատվիրակությունը 
պետք է ենթարկվեր ԱԴՀ օրենքներին և գործեր Բաքվի հսկողության 
տակ: Դրանով Բաքուն կրկին շեշտում էր Ղարաբաղի պատկանելու-
թյունն իրեն [14]: 

Ադրբեջանը առաջարկն ընդունելի համարեց պայմանով, որ եթե 
ինքը հանդես գա Հայաստանի սահմաններում ապրող մուսուլման ազգա-
բնակչության վրա իր ազդեցությունը գործադրելու համար, ապա Հայաս-
տանի կառավարությունն իր հերթին չպետք է խանգարի [7, 47]: Ա. Ջա-
մալյանը օգոստոսի 29-ին ուղարկած պատասխան գրության մեջ Մ. Ջա-
ֆարովին հայտնեց Ղարաբաղի հարցերին խառնվելու հայկական կողմի 
իրավասության մասին` իրավական հիմքերից զուրկ համարելով ադրբե-
ջանական կողմի փոխադարձ ներկայացվող պահանջը [12]. «Բանը նրա-
նում է, որ իմ առաջարկությամբ ես ամենևին էլ չէի մտածում ներխուժել 
Ադրբեջանի Հանրապետության ներքին գործերի մեջ, այնպես էլ թույլ չեմ 
տա, որ Ձեր կառավարությունը ներխուժի Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ներքին գործերի մեջ: Եթե հարցը գնար Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան ինչ-որ անվիճելի տարածքի մասին, ապա առանց կասկածի ես չէի 
էլ փորձի իմ ծառայություններն առաջարկել թյուրիմացությունները հար-
թելու համար... Սակայն խնդիրը գնում է վիճելի Ղարաբաղի և տեղի տի-
րապետող հայ ազգաբնակչության մասին և մեզ բոլորովին ոչինչ հայտնի 
չէ, թե Ղարաբաղը կմնա Հայաստանին, կամ Ադրբեջանին, կամ թե նա 
իրենից կներկայացնի ինքնավար քաղաքական միավոր: Այս վիճելի 
խնդիրը իր վերջնական լուծումը կստանա կամ Կ.Պոլսի կոնֆերանսում, 
կամ էլ կլուծվի Ղարաբաղի ազգաբնակչության ազատ կամքի արտահայ-
տությամբ» [15],– ասված էր Ա. Ջամալյանի պատասխան գրության մեջ: 
Ադրբեջանական կողմի պատասխանը չուշացավ: Կապված հայկական 
կողմի օգոստոսի 29-ի թիվ 580 ուղերձի հետ՝ սեպտեմբերի 11-ին Ա. 
Ջամալյանի անունով ստացվեց Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանագի-
տական ներկայացուցչի գրությունը, որում իր կառավարության հանձնա-
րարությամբ հայտնեց, որ Ղարաբաղի քաղաքական իրավիճակի մասին 
հայկական կողմի հայացքը հակասում է իր կառավարության տեսակե-
տին, որը Ղարաբաղը համարում է իր անվիճելի ու անբաժան մասը: 
Կրկին անդրադառնալով Բաթումի բանակցություններին՝ նա շեշտում էր, 
որ «այդ տեսակետը իր ժամանակին ընդունել է նաև Բաթումում հայկա-
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կան պատվիրակությունը: Ինքնին հասկանալի է, որ քանի դեռ հայկական 
կառավարությունը չի կանգնի մեր տեսակետի վրա և չի տա իր ներկայա-
ցուցիչներին համապատասխան ցուցումներ, վերջիններիս աշխատանքը 
կարող է միայն խորացնել երկկողմ անհամաձայնությունը: Իմ կառավա-
րությունը վստահ է, որ իր համար այդ անսպասելի ու անհասկանալի 
թյուրիմացությունը ամենամոտ ժամանակում կուղղվի Հայկական կառա-
վարության կողմից» [18, 23],– ասված էր Մ. Ջաֆարովի հայտարարու-
թյան մեջ: Ուսումնասիրելով սահմանային խնդիրների շուրջ հանրապե-
տությունների միջև իրականացվող դիվանագիտական գրություններն ու 
դրանց շուրջ տարվող բանակցությունները` համոզվում ենք, թե որքան 
անհաշտ ու հակադիր դիրքերում էին գտնվում կողմերը: 

Սահմանային հարցերը բանակցությունների նյութ դարձան նաև ՀՀ 
ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի և 1918 թ. սեպտեմբերի 
սկզբին Երևան ժամանած թուրք բարձրաստիճան սպա Հալիլ փաշայի 
հանդիպման ժամանակ, որի ընթացքում թուրք գեներալը Բաքվի հետ 
անմիջական կապ հաստատելու համար առաջարկեց, որ հայերը 
դատարկեն Զանգեզուրի և Մեղրիի գավառները, դրա փոխարեն Հայաս-
տանի սահմանները ի հաշիվ Ադրբեջանի ընդարձակելով դեպի Ջիվա-
նշիր ու Վարանդա: Հալիլ փաշան անշուշտ արտահայտել էր Թուրքիայի 
պաշտոնական տեսակետը, որը տվյալ դեպքում լիովին համընկնում էր 
նաև Ադրբեջանի շահերին: Դա արտահայտվեց Կ.Պոլսում ադրբեջանա-
կան պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդան բեկ Թոփչիբաշևի՝ Ղա-
րաբաղի բաժանման խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ արած 
այն առաջարկության մեջ, ըստ որի՝ հայաբնակ շրջանները կանցնեին 
Հայաստանին, իսկ թուրքաբնակ շրջանները կմնային Ադրբեջանին: Լավ 
հասկանալով այդ առաջարկի կործանարար լինելը Հայաստանի Հանրա-
պետության ու հայ ժողովրդի համար, որի ընդունումը թուրքերին հնա-
րավորություն կտար իրագործելու պանթուրքիզմի պլանները, ՀՀ կառա-
վարությունը հրաժարվեց Հալիլ փաշայի հետ բանակցություն վարել [10]: 

Ադրբեջանի կառավարող շրջանները անընդհատ հիշեցնում ու 
Հայաստանի կառավարությունից պահանջում էին «հավատարիմ մնալ 
Բաթումի պայմանագրին» և «Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի 
անբաժանելի մաս»: Մուսավաթական Ադրբեջանի այդ զավթողական 
պահանջը ամեն կերպ պաշտպանվում էր Թուրքիայի կողմից, որի պա-
րագլուխները Հայաստանի կառավարությանը ստիպում էին կատարել 
Բաթումի պայմանագիրը: Պարզապես այդ չարաղետ պայմանագիրը 
ոսկորի պես մնացել էր ՀՀ ղեկավարության կոկորդում [1, 98-99]: Ըստ 
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նրա` պատահական չէր, որ Աբդուլ-Քերիմ փաշան, 1918 թ. հոկտեմբերի 
8-ին Թիֆլիսում հանդիպելով ՀՀ ներկայացուցչին, ցինիկաբար հիշեցնում 
է, թե Բաթումի բանակցությունների օրերին Թուրքիան համաձայնել է 
ճանաչել Հայաստանի անկախությունը միայն այն պայմանով, որ Հայաս-
տանը չբարձրացնի Ղարաբաղի հարցը [1, 98-99]: 

 1918 թ. հոկտեմբերի 17-ին Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցչությունում տեղի է ունենում խորհրդակցություն քաղաքական 
կուսակցությունների ու Վրաստանում Հայոց Ազգային խորհրդի ներկայա-
ցուցիչների մասնակցությամբ: Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչ Արշակ Ջամալյանը, զեկուցելով Ղարաբաղի խնդրի մասին, 
հաղորդում է, որ հայկական կողմը ադրբեջանցիներին առաջարկել է 
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման չորս տարբերակ` միջազգային` իրա-
վարար, դիմել Միջազգային հանձնաժողովին, հանրաքվեի անցկացում և 
հարցի լուծման փոխանցումը Կ.Պոլսում հայ-թուրքական կոնֆերանսի 
քննարկմանը: Սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել էր բոլոր այդ 
առաջարկությունները՝ ասելով, որ «Ղարաբաղը – իմ երկիրն է» [19, 15]:  

Պատերազմի ավարտին մոտ թուրքերն արդեն հանդես էին բերում 
զիջումների գնալու պատրաստակամություն: «Հորիզոնը», հղում կատա-
րելով քաջատեղյակ աղբյուրներին, հայտնում էր, որ Հալիլ փաշան ՀՀ կա-
ռավարությանն առաջարկել էր Ղարաբաղը կիսել երկու մասի, որից լեռ-
նայինը կանցներ ՀՀ-ին, իսկ դաշտայինը` ԱԴՀ-ին: Սակայն ՀՀ կառավա-
րությունը հրաժարվել էր այդ հիմքի վրա Հալիլ փաշայի հետ բանակցու-
թյուններից [20]: Հանուն ճշմարտության ասենք, որ, այնուամենայնիվ, 
Հայաստանի կառավարությունը ստիպված էր կատարել թեկուզ և 
երկչոտ, բայց որոշ քայլեր: Այդ առթիվ Հովակ Ստեփանյանը վկայում է. 
«1918 թ. հոկտեմբերին Երևանից Բասարգեչար է ուղարկվում մի զորա-
մաս զորավար Բաղդասարյանի` ծնունդով Արցախի Ավետարանոց 
գյուղից, հրամանատարությամբ: Այն Զոդի լեռնանցքով պետք է անցներ 
Ջրաբերդի շրջան և փակեր Բաքվից ու Գանձակից եկող ադրբեջանական 
զինյալ ուժերի ճանապարհը: Սակայն Ղարանլուղ չհասած՝ Բաղդասար-
յանի զորամասը Արցախ մտնելու փոխարեն շուտով հրաման ստացավ 
արշավելու դեպի Վրաստան, որովհետև սկսվել էր հայ-վրացական պա-
տերազմ» [1, 101]: Հովակ Ստեփանյանը բերում է նաև այլ օրինակներ: 
1918 թ. նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի կառավարության կողմից որոշ 
հանձնարարություններով Արցախ են ուղարկվում խմբապետ Աղաջանը 
և սպա Արշակ Բալասանյանը: Զորավար Անդրանիկի՝ Արցախ արշավե-
լուց առաջ Երևանից գալիս են վերոհիշյալ սպաները Ստեսերի գլխավո-
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րությամբ, որոնց Հայաստանի կառավարությունը ուղարկել էր իբրև ներ-
կայացուցիչներ, դրամական օժանդակությամբ հանդերձ: Դա առաջին 
երկչոտ քայլն էր Հայաստանի կողմից հովանավորության տակ առնելու 
իր լքած հողամասերը, որոնք ամիսներ շարունակ բախեցին նրա դռները 
[1, 101]: Ղարաբաղից թուրք զավթիչների հեռանալուց հետո այնպիսի 
վիճակ էր ստեղծվել, որ առանց որևէ դիմադրության Հայաստանի կառա-
վարությունը կարող էր ուժերը մտցնել այնտեղ [1, 99]: Դրան, անշուշտ, 
կօժանդակեր Զանգեզուրում գտնվող զորավար Անդրանիկը: Մեկնաբա-
նելով այդ բացառիկ հնարավորությունը՝ ժամանակակիցը գրում է. 
«Հայաստանի կառավարությունը, առանձնապես Հ. Քաջազնունու դահ-
լիճը անընդունակ եղավ հասկանալու րոպեի լրջությունը և օր առաջ 
միջոցների դիմելու: Տաճիկների հեռանալուց հետո ստեղծվել էր մի դրու-
թյուն, երբ շուտ հասնողը տեր էր: Այդ ժամանակ Երևանի քաղաքական 
շրջանակները համառորեն պնդում էին կառավարության առաջ, թե 
պետք է շուտափույթ օգնության գնալ Ղարաբաղ-Զանգեզուրին և նահան-
գապետներ նշանակելով այդ խոշոր հայաբնակ շրջանների համար՝ կա-
տարված փաստի առաջ դնել անգլիացիներին, որովհետև այդ ժամանակ՝ 
նոյեմբերի 17-ից հետո, Ադրբեջանի կառավարությունը թերևս շշմած 
դրության մեջ էր. տաջիկները հեռացել էին՝ տեղի տալով անգլիացինե-
րին: Ադրբեջանի կառավարության քաղաքականությունը Ղարաբաղում 
հանդիպել էր հայ ժողովրդի համառ դիմադրությանը, իսկ անգլիական 
հրամանատարությունը դեռ նոր էր ծանոթանում իրերի դրությանը: Այդ 
ժամանակ Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչը` հենված Ղարաբաղի 
հայության կազմակերպած ուժի վրա, կարող էր մի անգամ ընդմիշտ 
միացած համարել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին և այդպիսով վերջ 
տալ երկու տարվա արյունալից ընդհարումներին ու սրված հարաբերու-
թյուններին Ադրբեջանի հետ: Զուր էին Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 
աղերսանքները. կառավարությունը հաստատ մնաց իր որոշման վրա և 
ոչ զիջեց, ոչ էլ պաշտպանեց Ղարաբաղի գյուղացիության արդար պա-
հանջները և եթե Ղարաբաղ ներկայացուցիչ ուղարկվեր, ապա մեկ տարի 
հետո տեղի չէին ունենա արյունոտ անցքերը, և Շուշին չէր ավերվի [1, 
100]: ՀՀ-ն, որքան էլ թույլ դիրքեր ուներ թուրք-ադրբեջանական կողմի 
հետ տարվող բանակցություննեում, այդուհանդերձ հայտարարում էր, որ 
ՀՀ կառավարությունը չունի ուղիղ շփումներ Անդրանիկի հետ և ոչ մի 
հնարավորություն՝ խոչընդոտելու Անդրանիկի անցմանը Նախիջևանից 
Զանգեզուր, որը դեռևս չի մտնում Հայաստանի սահմանների մեջ: Մյուս 
կողմից ՀՀ ԱԳ նախարարի միջոցով ընդգծում էր, որ Ղարաբաղի լեռնա-
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յին մասը և Զանգեզուրի հյուսիսային մասը բնակեցված են հայերով և 
պետք է պատկանեն ՀՀ-ին [16]:  

 1918 թ. նոյեմբերի 5-ին Թիֆլիսում թուրք Աբդուլ Քերիմ փաշայի 
միջնորդությամբ ՀՀ և ԱԴՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչներ 
Ա. Ջամալյանի և Մ. Ջաֆարովի միջև կայացած հանդիպման ժամանակ 
Մ. Ջաֆարովը հերթական անգամ հայտարարեց, որ Բաթումի խորհրդա-
ժողովում ԱԴՀ-ն աջակցել է ՀՀ-ին, և իր ջանքերով ճանաչվել է Հայաս-
տանի անկախությունը, ու բացի այդ, ԱԴՀ-ն Երևանը զիջել է հայերին, 
քանի որ վերջինները համաձայնել են Ղարաբաղի հարցը չբարձրացնել: 
Նա նաև նշեց, որ եթե ՀՀ-ն չդնի Ղարաբաղի հարցը, ԱԴՀ-ն պատրաստ է 
նրան զիջումներ անելու` դրանով ակնարկելով Երևանի նահանգի 
մուսուլմանաբնակ վայրերը: Իր հերթին Ա. Ջամալյանը հայտնեց, որ եթե 
Բաթումում ԱԴՀ-ն օժանդակել է Հայաստանին, ՀՀ կառավարությունը և 
հայ ժողովուրդը շնորհակալ են դրա համար: Սակայն դա չի նշանակում, 
որ հայ ժողովուրդը կարող է թույլ տալ իր կենդանի օրգանիզմից պոկել մի 
ամբողջ կտոր և կցել Ադրբեջանին, և անգամ, եթե ՀՀ-ն գնա զիջումների, 
Ղարաբաղի հարցը չի լուծվի, քանի որ հայությունը կապստամբի [4]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Այսպիսով, Ադրբեջանը, ամեն կերպ ժխտելով Զանգեզուրի և 
Ղարաբաղի՝ ՀՀ պատմական մաս լինելը, փորձում էր տիրանալ այդ երկ-
րամասերին: Դա էր պատճառը, որ հարաբերությունները Հայաստանի և 
Ադրբեջանի միջև շարունակեցին մնալ լարված ու թշնամական: Ղարա-
բաղի և Զանգեզուրի վերջնական կարգավիճակի հարցում կառավարու-
թյուններից և ոչ մեկը հնարավոր չէր համարում տեղի տալ կամ նույնիսկ 
փոխզիջման դիմել։ Որքան էլ Ադրբեջանն իր ձեռքին էր պահում 
նյութական ուժի առավելությունը և դեպի այդ լեռնաստանը տանող 
անցուղիները, դրա դիմաց կար Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի ազգաբնակ-
չության մեծամասնությունը կազմող հայ բնակչության՝ Հայաստանի հետ 
միանալու վճռականությունը: 
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Карабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РА    
    (июнь(июнь(июнь(июнь----ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)    

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Турция, Батуми, Константи-
нополь, Зангезур, границы, переговоры 

С самого первого дня основания Республики Армения ни один вопрос 
не был для нее настолько злободневным и важным, как вопрос Карабаха и 
Зангезура. Именно на этом вопросе была в основном сконцентрирована вся 
деятельность Министерства иностранных дел РА. Воспользовавшись тем, 
что в Закавказье утвердилось военно-политическое влияние Османской 
Турции, мусаватисты пытались завоевать провинции Нагорного Карабаха и 
Зангезура, которые являлись неотъемлемой частью Армении и имели 
моногенное армянское население. РА, в свою очередь, не намеревалась 
отказаться от Карабаха и Зангезура. Переговоры по Карабаху проходили 
при участии третьей стороны, в данном случае Турции, в результате 
пристрастной проазербайджанской позиции которой армянская сторона 
оказалась в неравноправных условиях и лишилась возможности защищать 
свои интересы. Это было основной причиной того, что правительство РА в 
Карабахском вопросе, избегая решительных шагов, в некоторых случаях 
довольствовалась лишь наблюдением за текущими событиями. В подобных 
обстоятельствах армянская сторона старалась защитить свои права с 
помощью дипломатических депеш, переговоров, встреч с представителями 
государственных и дипломатических кругов и обсуждения различных 
вопросов. Республика, уклоняясь от прямой конфронтации, по отношению 
к Карабаху и Зангезуру осуществляла осторожную политику. В вопросе об 
окончательном статусе Карабаха и Зангезура ни одно из правительств не 
считало возможным пойти на уступки или на взаимные компромиссы. 
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The Karabakh Issue in the Sphere of RA Foreign PolicyThe Karabakh Issue in the Sphere of RA Foreign PolicyThe Karabakh Issue in the Sphere of RA Foreign PolicyThe Karabakh Issue in the Sphere of RA Foreign Policy    
    (June(June(June(June----November 1918)November 1918)November 1918)November 1918)    

Ghulyan YurikGhulyan YurikGhulyan YurikGhulyan Yurik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Armenia, Azerbaijan, Turkey, Batumi, Constantinople, 
Zangezur, borders, negotiations 

 From the moment of the formation of the Republic of Armenia, no issue 
has been as essential as the issue of Karabakh and Zangezur. That was the issue 
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia was mostly focused 
on. Taking advantage of the military-political influence of the Ottoman Turkey 
in the Caucasus, the representatives of Müsavat sought to conquer the provinces 
of Nagorno-Karabakh and Zangezur, which are integral parts of Armenia and 
have homogeneous Armenian population. Armenia had no intention to give up 
Karabakh and Zangezur. Negotiations over Karabakh were held with the 
participation of a third side, in this case Turkey, whose biased, pro-Azerbaijani 
position left the Armenian side in an unequal position, deprived of the 
opportunity to defendits rights. That was the main reason why the Armenian 
government, avoiding decisive steps in the Karabakh issue, in some cases was 
satisfied only with following the developments. In such a situation, the 
Armenian side tried to defend its rights through diplomatic letters, 
negotiations, meetings of state and diplomatic representatives and also through 
discussions on the issues. Avoiding confrontation, the republic pursued a 
cautious policy to ward Karabakh and Zangezur. None of the governments 
considered it possible to give in or even compromise on the final status of 
Karabakh and Zangezur. 
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